
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

 هشدار 
 درباره تبعات

 نا اميد ساختن جامعه

 »دينار « ارز رسمي 
 مبادالت تجاري

 ايران و عراق شد

 معاون اول رييس جمهوري 
مطرح كرد

 تالش هاي ايران 
 براي حفظ بازار عراق

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 2  صفحه 6 

   Vol.5  No .1295  Mon. Jan14. 2019  دو شنبه  24 دي 1397  7  جمادي االول 1440  سال پنجم  شماره 1295 16صفحه  قيمت:2000 تومان

 صفحه 9 

ت
ه مل

خان
س: 

عك

دالر
--

يورو
--

تمام سكه
3800000  تومان

شاخص بورس
164493

فراز جبلي|
مشاور سردبير|

از زمان روي كار آمدن ترامپ، بسياري از سخت گيري هاي 
وي بر اي��ران قاب��ل پيش بيني بود. م��وارد متع��ددي را 
رييس جمهور امريكا در س��خنراني هاي خود اعالم كرده 
بود كه يك به يك در حال اجرايي ش��دن است. اما مشكل 
از آنجايي آغاز مي شود كه ايران به جاي پيش بيني حركات 
بعدي دست به سياست هاي واكنشي ديرهنگام مي زند و به 
زبان ساده در مسيري حركت مي كند كه امريكا و كشورهاي 
تحريم كننده اي��ران در نظر دارند. در روزه��اي اخير ايران 
باالخره قبول كرد كه تجارت خارجي خود با بعضي كشورها 
را بر اساس ارز آن كشور يا ريال انجام دهد. اين موضوع براي 
تجارت ايران و عراق و تجارت ايران و هند رخ داده است و بر 
اين اساس معيار تجارت با اين كشورها ريال- دينار و ريال-

روپيه است. جالب آن است كه به دليل مشكالتي كه تجارت 
با اين كش��ورها در ماه هاي اخير داش��ت در مقطع كنوني 
بسياري اين تصميم را مفيد و عامل حل بعضي مشكالت 
مي دانند در حالي كه در صورت داشتن استراتژي روشن از 
روز اول با پيمان پولي امكان جلوگيري از اين تنگنا وجود 
داشت. ايران در مورد كشورهايي اقدام به برقراري تجارت 
با پول آن كشورها يا ريال كرده است كه تراز تجاري مثبتي 
دارد. عراق مهم ترين خريدار كاالهاي نهايي ايران اس��ت و 
هند بخش مهمي از مواد اوليه ايراني را خريداري مي كند 
و در مقابل واردات از عراق بسيار ناچيز و واردات از هند بسيار 
كمتر از صادرات ايران است اما اين پيمان ها باعث مي شود 
كه ايران مجبور به واردات كاال از اين كشورها باشد چرا كه 
دينار و روپيه در آن حجم از تجارت قابليت استفاده در ايران 
يا ساير كش��ورها را ندارد و با توجه به تحريم ها اصوال قابل 
انتقال نيست. تنها روش ديگر به جز واردات، استفاده از اين 
پول هاي عمال بلوكه شده در سرمايه گذاري است همانطور 
كه چين از پول هاي ايران براي فايننس طرح هاي فوالدي 

در ايران استفاده كرد. مدافعان اين تصميم مي گويند اگر 
تجارت بر مبناي پول آن كش��ور يا ريال مورد قبول دولت 
قرار نمي گرفت عمال ص��ادرات متوقف مي ش��د. اين ادعا 
كامال صحيح است اما سوال اصلي اين است كه چرا اجازه 
داديم اصوال به چنين نقطه اي برسيم. بحث خروج امريكا از 
برجام و گسترش تحريم ها از يك سال قبل مطرح بود. در 
آن دوره مي توانستيم پيمان هاي پولي چند جانبه با الگوي 
بريكس با كشورهاي منطقه كه اتفاقا بيشترين تجارت را 
با آنها داريم مطرح كنيم اما به جاي آن سياست هاي ارزي 
اتخاذ شد كه عمال به شكست انجاميد و امروز براي متوقف 
نش��دن صادرات به س��اده ترين نوع پيمان پولي متوسل 
ش��ده ايم.  مش��كل اينجاس��ت كه برخالف ايران، اياالت 
متحده به خوبي مراحل بعد را پيش بيني مي كند. مرحله 
بعد اينگونه تجارت قبول كاال با نرخ هاي باالتر و در نهايت 
محدود ش��دن واردات به غذا و دارو در قبال صادرات است. 
در حقيقت امريكا متوجه اين روش بود اما با محدود كردن 
تجارت امكان تحريم را فراهم كرد. چه آنكه اگر ارز ناشي از 
صادرات به هند و عراق در اختيار ايران بود اروپايي ها اقبال 
بيشتري براي صادرات به ايران نشان مي دادند. امريكا عمال 
با چند مرحله اي كردن تحريم تنگ تر شدن تور تحريمي 
را تضمين كرده است. در بقيه بخش ها نيز همين سياست 
از س��وي امريكا در حال رخ دادن اس��ت. مس��ووالن ايران 
استثنا قائل شدن امريكا براي چند كش��ور را يك فرصت 
مي دانستند. همچنين در هر كش��وري يك يا دو بانك از 
تحريم ها ب��ه دور مان��د. در حالي كه اين روش باعث ش��د 
تجارت ايران به سوي چند كشور و چند بانك خاص سوق 
پيدا كند و امكان رصد تجار ايراني فراهم تر باشد. ايران در 
حقيقت در ريلي حركت مي كند كه امريكا براي تحريم از 
پيش در نظر گرفته بود و به نظر مي رس��د اگر آينده نگري 
در اين خصوص نداشته باشيم در آينده اي نه چندان دور با 

مشكالتي غيرقابل اجتناب روبرو مي شويم.

تلهتحريمهايچندمرحلهاي
سرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

تله تحريم هاي 
چند مرحله اي

از زمان روي كار آمدن 
از  ترام��پ، بس��ياري 
وي  سخت گيري هاي 
بر ايران قابل پيش بيني 
بود. م��وارد متعددي را 
رييس جمه��ور امريكا 
س��خنراني هاي  در 
خود اعالم ك��رده بود 
كه يك به يك در حال اجرايي ش��دن است. اما 
مشكل از آنجايي آغاز مي شود كه ايران به جاي 
پيش بيني حركات بعدي دست به سياست هاي 
واكنش��ي ديرهنگام مي زند و به زبان س��اده در 
مسيري حركت مي كند كه امريكا و كشورهاي 
تحريم كننده اي��ران در نظر دارن��د. در روزهاي 
اخير ايران باالخره قبول كرد كه تجارت خارجي 
خود با بعضي كشورها را بر اساس ارز آن كشور يا 
ريال انجام دهد. اين موضوع براي تجارت ايران و 

عراق و تجارت ايران و هند رخ داده است و...

فراز جبلي
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صنعت،معدن و تجارت

شارژ 15 هزار ميليارد 
توماني خودروسازان

تعادل|
زنجيره صنعت خودروس��ازي كش��ور قرار است 
حدود 15 هزار ميليارد تومان تسهيالت دريافت 
كند و البته عمده اين تسهيالت، با واسطه به جيب 
قطعه سازان خواهد رفت. تزريق سرمايه در گردش 
در زنجي��ره صنعت خودروس��ازي ام��ا در حالي 
صورت مي گيرد كه به گفته مديرعامل سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، دو 
خودروساز بزرگ كشور در مجموع حدود 300 

هزار دستگاه خودرو ...

خبر آخر

اول بهمن ،عرضه يك 
ميليون بشكه نفت  در بورس

مدير امور بين الملل ش��ركت ملي نفت ايران اعالم 
كرد: در س��ومين نوبت، يك ميليون بش��كه نفت 
خام س��بك ايران در بورس ان��رژي عرضه خواهد 
شد. سعيد خوش��رو در گفت وگو با خبرنگار پايگاه 
اطالع رساني شركت ملي نفت ايران گفت: دوشنبه 
اول بهم��ن 1397 يك ميليون بش��كه نفت خام 
سبك در حجم هاي 35 هزار بشكه اي با قيمت پايه 
52.42 دالر به ازاي هر بشكه عرضه خواهد شد. وي 
با بيان اينكه عالوه بر امكان تسويه حساب با ارزهاي 
بين المللي، امكان تسويه كامل با ارز ريال ايران با نرخ 
سنا از تفاوت هاي عرضه اين دوره با دوره هاي قبل 
است، اظهار كرد: دوره تسويه حساب معامالت نيز 
از 60 به 90 روز افزايش يافته است. خوشرو با بيان 
اينكه مجوزهاي الزم از سران سه قوه براي عرضه سه 
ميليون بشكه نفت خام در بورس انرژي اخذ شده 
است، افزود: در اين مرحله، يك ميليون بشكه نفت 
خام سبك ايران براي عرضه در نظر گرفته شده و به 
تناسب فروش، نسبت به حجم عرضه در دوره هاي 

بعدي تصميم گيري و اقدام خواهد شد.

سخنگويكميسيونتلفيقبودجه98خبرداد

مديركلدفتربودجهمركزپژوهشهايمجلسدرگفتوگوبا»تعادل«مطرحكرد

حذف معافيت هاي غيرضروري مالياتي در سال آينده

پارادوكس وابستگي نفتي و تحريم

قضايي

روابط عمومي دادس��تاني كل كش��ور اعالم كرد: 
روز سه شنبه هفته جاري اتهامات علي بخشايش 
مديرعامل س��ابق بانك س��رمايه، پرويز كاظمي 
رييس س��ابق هيات مديره بانك س��رمايه و وزير 
رفاه دولت نهم، محمدرضا توس��لي عضو س��ابق 
حقوقي بانك سرمايه رسيدگي مي ش��ود. ايرنا به 
نقل از روابط عمومي دادس��تان كل كشور گزارش 
داد: دستگاه قضايي همواره و به ويژه در سال هاي 
اخير نشان داده اس��ت كه در برخورد با مفسدين و 
فساد به دور از هياهوي سياسي و رسانه اي اصحاب 
قدرت و بدون در نظر گرفتن وابستگي هاي جناحي 
افراد اقدام كرده و مفسدين را در باالترين رده هاي 
مس��ووليتي به پاي ميز محاكمه كشانده است. در 
همين زمينه آيت اهلل صادق آملي الريجاني رييس 
قوه قضاييه در جلس��ه مس��ووالن قضايي كه 29 
مرداد ماه سال جاري برگزار شد، بار ديگر بر برخورد 
سريع، قاطع و ش��جاعانه، در عين حال، عادالنه و 
متقن با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد و گفت: هيچ 
حد و مرزي جز رعايت ش��رع و قانون در برخورد ها 
قائل نيستيم و خطوط قرمز توهمي را نمي پذيريم.  
وي خاطرنش��ان كرد: قوه قضاييه از گذش��ته در 
خط مقدم مبارزه با مفاس��د اقتصادي بوده است و 
در حال حاضر نيز با توجه به ش��رايط خاص كشور 
كه دش��من به جنگ اقتصادي و رواني روي آورده 
است، به صورت ويژه و با تمركز امكانات، با كساني 
كه از اين شرايط سوءاستفاده مي كنند و انبار هاي 
چندصدهزار تني از كاال هاي احتكارش��ده دارند 
تا در زمان خود به مردم فش��ار وارد كنند، برخورد 
مي كنيم. نمونه هاي بسياري را مي توان در زمينه 
برخورد با مفاسد اقتصادي مورد اش��اره قرار داد از 
دانه درش��ت هاي پرونده هاي مفاس��د اقتصادي و 
صدور حكم براي برخي مديران استاني و بازداشت 
برادر رييس جمهور و برادر معاون اول رييس جمهور 
گرفته تا محاكمه نزديكان و معاونين روساي جمهور 
سابق و اسبق و مهدي هاشمي رفسنجاني و حتي 
دادس��تان س��ابق تهران كه همه اين موارد نشان 
مي دهد دس��تگاه قضا در برخورد با فساد با وجود 

همه فشارها با هيچ فرد و جناحي تعارفي ندارد.
حال در ادامه اين برخوردهاي قاطع و بدون تبعيض 
دستگاه قضا هفته جاري اتهامات علي بخشايش 
مديرعامل س��ابق بانك س��رمايه، پرويز كاظمي 
رييس س��ابق هيات مديره بانك س��رمايه و وزير 
دولت نهم، محمدرضا توسلي عضو سابق حقوقي 
بانك سرمايه رسيدگي مي شود تا نشان دهد اقدام 
دستگاه قضايي توام با استمرار و تأثير نپذيرفتن از 
هياهو هاي رس��انه اي در برخورد با دانه درشت ها، 
بخشي از حركت جهادي براي اجراي فرمان هشت 
ماده اي مق��ام معظم رهبري در مبارزه با مفاس��د 

اقتصادي است.

وزير رفاه دولت نهم فردا 
محاكمه مي شود

جهان

خط و نشان واشنگتن 
درباره »نورث استريم2«

15 3

وزير ام��ور خزان��ه داري پاكس��تان به اهمي��ت روابط با 
كشورهاي همس��ايه اش��اره كرد و گفت كه اسالم آباد به 
دنبال روابط استراتژيك پايدار با ايران و ديگر كشورهاي 
منطقه اس��ت . به گزارش ايرنا به نقل از »A.R.Y« نيوز، 
»اس��د عمر« افزود: سياست هاي خارجي اس��الم آباد و 
گسترش اين روابط با كشورهاي همسايه مي تواند تاثير 
مستقيم بر اقتصاد داخلي بگذارد، بنابراين روابط خوبي 
با تركيه برقرار كرديم. وزير خزانه داري پاكس��تان با بيان 
اينكه تهران براي دولت اسالم آباد اهميت بسياري دارد، 
ادامه داد كه پيگير تحقق روابط استراتژيك پايدار با ايران 
هستيم، در خصوص افغانس��تان و حتي هند نيز اوضاع 
به همين ش��كل بوده و اس��الم آباد تمايل دارد كه روابط 
دوستانه با اين كشورها را گسترش دهد. وزير پاكستاني 
به اقدام هاي دولت اس��الم آباد براي رونق سرمايه گذاري 
به ويژه در بخش خارجي اش��اره كرد و يادآورش��د كه ما 

اش��تباهات دولت هاي پيش��ين را تكرار نمي كنيم. وزير 
امور خزانه داري پاكستان ماه گذش��ته نيز در گفت وگو 
با رسانه هاي پاكس��تاني با مهم ش��مردن ظرفيت هاي 
همكاري تهران و اسالم آباد گفت كه كشورش خواستار 
توس��عه روابط دوجانبه با ايران به ويژه در زمينه تجاري 
است.  عمر به روابط خوب فرهنگي و ديني دو كشور اشاره 
كرد و ادامه داد كه حجم تجارت دو جانبه پاكستان با ايران 
به 1.5 ميليارد دالر رسيده كه اين ميزان نيز با برنامه هاي 
عملياتي قابل افزايش است.  وزير پاكستاني توضيح داد: 
اس��الم آباد مي تواند تجارت با همه همسايگان همچون 
افغانس��تان، ايران، عربستان س��عودي و چين را افزايش 
دهد. همچنين رايزن بازرگاني ايران در پاكستان گفت كه 
در پايان آبان ماه 97، صادرات ايران به پاكس��تان به ۸60 
ميليون دالر رسيد كه در مقايسه با رقم 6۸۸ ميليون دالر 
صادرات مهر ماه امسال نشان دهنده 25 درصد رشد است. 

تاكيدپاكستانبرروابطپايداراستراتژيكباايران

خبر



روي موج خبر

موشكسومارتحويلسپاهميشود؛تسنيم|
جانش��ين وزير دفاع، آخرين وضعيت تانك كرار و 

موشك كروز سومار را تشريح كرد.
سردار قاسم تقي زاده جانشين وزير دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مس��لح درباره آخرين وضعيت تانك كرار، 
گفت: تاكنون قراردادهايي براي تحويل تانك كرار با 

ارتش و سپاه منعقد شده است.
او افزود: البته در مرحله اول، برنامه ما اين اس��ت كه 
تانك هاي 72S-T را بهينه سازي كرده و به استاندارد 
تانك كرار ارتقا دهيم و در مرحله بعد، توليد خود تانك 

كرار را هم با برنامه ريزي ادامه مي دهيم.
سردار تقي زاده همچنين درخصوص تحويل موشك 
كروز س��ومار به نيروهاي مسلح تصريح كرد: در اين 
حوزه، بحث تحويل موشك كروز سومار به ارتش و 
سپاه مطرح بود كه عمدتا بحث تحويل موشك سومار 

به سپاه مطرح است.

مديركلجديددفترانتخاباتوزارتكشور
منص�وبش�د؛پايگاهاطالعرس�انيوزارت

كشور|
وزير كش��ور در حكمي سيد اسماعيل موسوي را به 
عنوان مديركل دفتر انتخابات وزارت كشور منصوب 
كرد.در حكم عبدالرض��ا رحماني فضلي خطاب به 
»سيد اسماعيل موسوي« بر برنامه ريزي و فراهم سازي 
به موقع مقدمات و تمهيدات الزم براي انجام مطلوب 
و هرچه شايس��ته تر ماموريت مهم وزارت كشور در 
امر برگزاري باش��كوه انتخابات به عنوان جلوه اي از 
مردم ساالري ديني بر اساس قوانين و مقررات موضوعه 
و در شأن و تراز ملت شريف ايران، تاكيد شده است.

تالش در جهت استفاده بهينه از دانش و فناوري هاي 
نوي��ن و روزآمد، س��عي و اهتمام در جه��ت روان و 
تسهيل سازي فرايندهاي انتخابات و انجام به هنگام 
كليه تكاليف مصرحه برابر ُمر قانون از جمله اموري 
اس��ت كه وزير كشور در اين حكم از مديركل جديد 

دفتر انتخابات وزارت كشور خواسته است.

دادستاننتيجهبررسيهادربارهاسماعيل
بخشيرااعالمميكند؛ايسنا|

رييس دفتر دادستان كل كشور گفت: دادستان كل 
كشور نتيجه اعزام هيات ويژه كارشناسي به خوزستان 
براي بررسي ادعاي اسماعيل بخشي را اعالم مي كند.

علي اكب��ر بختي��اري در پاس��خ به اين س��وال كه 
بررس��ي هاي هيات اعزامي دادستاني كل كشور به 
خوزستان براي بررسي ادعاي اسماعيل بخشي به 
كجا رسيد؟ اظهار كرد: دادستان كل به موقع نتيجه 

كارشناسي اين هيات را اعالم خواهد كرد.

اخذعوارضتونلهادرشرايطفعلياجحاف
بهمردماست؛تعادل|

عضو هيات رييس��ه مجلس و عضو فراكسيون اميد 
تصريح كرد: وضع عوارض براي تونل ها و بزرگراه هاي 
شهري در اين شرايط، حتي يك ريالش هم اجحاف به 
مردم است.عليرضا رحيمي در پيامي توئيتري درباره 
عوارض براي تونل ها و بزرگراه هاي شهري آورده است: 
» وضع عوارض براي تونل ها و بزرگراه هاي شهري در 
اين ش��رايط، حتي يك ريالش هم اجحاف به مردم 
است. تصميم س��ازان يا دركي از شرايط معيشتي 
مردم ندارند يا مديريت توهمي رابرگزيده اند. عالوه 
بر دريافت ده ها نوع عوارض، خلق منابع مالي ازجيب 
مردم راه جبران كس��ري بودجه ش��هرداري تهران 

نيست.«

حملهقلبيسيدحس�ننصراهللدروغسال
جديدميالدياست؛تعادل|

دستيار ويژه رييس مجلس دهم در امور بين الملل 
در توييتي ادعاي رژيم صهيونيستي مبني بر حمله 
قلبي سيد حسن نصراهلل را تكذيب كرد و آن را دروغ 
سال جديد ميالدي خواند.حسين امير عبداللهيان در 
اين پيام توئيتري آورده است: »ادعاي صهيونيست ها 
مبني بر بيماري و حمله قلبي سيد حس��ن نصراهلل 
دبيركل ح��زب اهلل لبنان، دروغ بزرگ س��ال جديد 
ميالدي است. بي ترديد روزي كه سيد حسن نصراهلل 
و رهبران مقاومت فلسطين در مسجداالقصي نماز 

خواهند گزارد، صهيونيست ها وجود ندارند.«

ابرازاميدواريدريادارس�ياريبرايارتقاي
بودجهدفاعي؛ارتشنيوز|

معاون هماهنگ ارتش با اشاره به ديدار اخير فرمانده 
كل ارتش با رييس مجلس دهم، گفت: اميدواريم 
با پيگيري عزيزان مان در كميسيون تلفيق، ارتقاي 
بودجه دفاعي در س��طح ارتش و نيروهاي مسلح 
صورت بگيرد.امير دريادار حبيب اهلل سياري درباره 
حضور خ��ود در مجلس، اظهار ك��رد: هفته قبل 
همراه با سرلشكر موس��وي فرمانده كل ارتش در 
مجلس ديداري با آقاي الريجاني داش��تيم و طي 
آن درباره ارتقاي بودجه دفاعي در سطح ارتش و 
نيروهاي مسلح صحبت كرديم.معاون هماهنگ 
ارتش خاطرنش��ان كرد: اميدواريم كه با پيگيري 
عزيزان مان در كميس��يون تلفيق، اين ارتقاء در 

بودجه صورت بگيرد.

س�ازوكاروي�ژهمال�يعمليات�ينش�ود،
س�والازظريفدردس�توركارمجلسقرار

ميگيرد؛مهر|
رييس كميس��يون اقتصادي مجل��س گفت: در 
صورتي كه طي هفته هاي آينده اس پي وي عملياتي 
نشود، سوال از وزير امور خارجه و ديگر مسووالن 
ذي ربط در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت. 
محمدرضا پورابراهيمي با انتقاد از طوالني شدن 
زمان اجراي سازوكار ويژه مالي اروپا ،اظهار داشت: 
پس از خروج امريكا از برجام، اروپايي ها تعهد دادند 
كه موضوعات مربوط به مراودات بانكي ما را از طريق 
يك رويكرد جديد تحت عنوان اس پي وي عملياتي 
كنند. او ادام��ه داد: اروپايي ها وعده داده بودند كه 
تا ماه هاي پاياني س��ال 2۰۱۸ اين سازوكار مالي 
اجرايي شود اما متاسفانه اين مقطع زماني هم به 
پايان رسيد اما اروپايي ها به تعهد خود عمل نكردند.

ايران2

معاون اول رييس جمهوري مطرح كرد

نبايد مردم را نسبت به آينده نااميد كنيم

هشدار درباره تبعات نا اميد ساختن جامعه

ايران|
در روزهايي كه برخي تحليلگران معتقدند ضرورت شنيدن 
صداي واحد از درون كابينه، باعث فرستادن پالس هاي مثبت 
به بازار و اقتصاد مي شود؛ چهره هاي اثرگذار دولت تالش 
مي كنند تا در مواجهه  عمومي با مردم و اصحاب رسانه از بيان 
ديدگاه هايي كه در نهايت منجر به افتراق و اختالف مي شود 
پرهيز كنند؛ اسحاق جهانگيري هم يكي از چهره هايي است 
كه اين روزها تالش مي كند تا پيام اميدواري و بهبود اوضاع 
را به افكار عمومي مخابره كند و درباره تبعات نااميد ساختن 
جامعه هشدار دهد. جهانگيري به افراد و جرياناتي كه تمام 
ابزارهاي رس��انه اي و ارتباطي خود را براي انتقاد از دولت و 
نااميدساختن جامعه به كار گرفته اند؛ تذكر مي دهد كه اين 
نوع حاشيه سازي ها در راستاي منافعي است كه امريكا به 
دنبال آن است. جهانگيري با اشاره به تصور غلط امريكايي ها 
از تحريم هاي اقتصادي تحركات حاشيه ساز برخي افراد 
و جريانات سياس��ي را نه در راستاي منافع ملي كشورمان 
بلكه در مسير اهداف و برنامه هايي دانست كه دشمنان براي 
ايران تدارك ديده اند.معاون اول رييس جمهور با اشاره به 
ضرورت اس��تفاده همه جانبه از استعدادها و ظرفيت هاي 
كش��ور در بخش هاي مختلف براي دستيابي به توسعه و 
پيشرفت، گفت: بايد همه تالش خود را به كار بگيريم تا با 
انجام اقدامات مثبت و اجراي طرح هاي تاثيرگذار در زندگي 
مردم روند توسعه كشور را افزايش داده و بتوانيم با توطئه هاي 
دشمنان مقابله كنيم.اسحاق جهانگيري ديروزدر مراسم 
بهره برداري از طرح هاي صنعتي و زيربنايي شهرس��تان 
كاشان با بيان اينكه بهره برداري از طرح ها و پروژه هايي كه 
در زندگي مردم تاثير مثبتي دارد موجب افتخار و خوشحالي 
مسووالن است، گفت: به فضل الهي مسير توسعه كشور با 
سرعت خوبي پيش مي رود و روند اقداماتي كه در توسعه 
كشور شكل گرفته و در حال اجرا است مثبت و اميدوار كننده 
است.معاون اول رييس جمهور با اشاره به سفرهاي خود به 
استان هاي مختلف كشور از جمله هرمزگان و سيستان و 
بلوچستان و بررسي مسائل و مشكالت اين مناطق، گفت: 
خوشبختانه در سطح كشور اقدامات اجرايي خوبي در حال 
انجام است كه البته انجام اين طرح ها و پروژه ها به معناي 
آن نيست كه در كشور مشكلي وجود ندارد؛ دولت به خوبي 
شرايط را مي داند و بر مشكالت كشور واقف است و معتقد 
است كه اين شرايط دشوار مي تواند با لطف خداوند و همت 
مديران و مسووالن و تدبير امور به سرانجام خوبي برسد.او 

با انتقاد از برخي سياه نمايي ها در كشور افزود: مطمئنا يكي 
از اصلي ترين اهداف و برنامه هاي امريكا در شرايط فعلي اين 
است كه مردم را نسبت به آينده كشور و نظام مأيوس كنند.
جهانگيري اظهار داشت: وقتي مردم يك كشور به ويژه نسل 
جوان نسبت به آينده خود مأيوس باشند ممكن است دست 
به اقدامات و حركاتي بزنند كه نتيجه آن ناخوشايند است.

معاون اول رييس جمهور ادامه داد: گاهي برخي از افراد در 
زميني بازي مي كنند كه خواست دشمن است و به دنبال 
بزرگ كردن نقاط منفي و مش��كالت در شرايط سختي و 
فشار دشمنان هستند. البته اگر بيان اين نقاط منفي درباره 
مشكالت حقيقي كشور باشد باز جاي اميدواري است كه 
مشكالت واقعي كشور در حال بيان شدن است اما زماني 
درد آور اس��ت كه مي بينيم مجموعه اي از مطالب دروغ و 
خالف واقع از سوي افراد و مسووالن در مجموعه اي از نظام 
بيان مي شود و رسانه ها از جمله رسانه ملي هم آن مطلب را 
منتشر مي كند.او اظهار داشت: هنگامي كه مردم اين سخنان 
را مي شنوند و تصور مي كنند كه در تمام سطوح فساد وجود 
داشته و امور كشور پيش نمي رود و دشمنان هم دست از 
دشمني خود بر نمي دارند نسبت به آينده نااميد مي شوند 

در حالي كه نبايد با دشمن همراهي كنيم.

  دورنماي توسعه صنعتي كشور 
مع��اون اول رييس جمه��ور با بيان اينك��ه در زمينه هاي 
مختلف صنعتي در آغاز انقالب هيچ توانمندي در كشور 
وجود نداش��ت، گفت: در مقايسه ايران با ديگر كشورهاي 
منطقه امروز ايران از توانمندي هاي صنعتي بسيار خوبي 
برخوردار است و يك فاصله معنا دار نسبت به ديگران داريم. 
خوشبختانه امروز تمامي طرح هاي بزرگ صنعتي از طراحي 
و مهندسي و محاسبات آن تا ساخت، تجهيزات و بهره برداري 
در ايران انجام مي شود.جهانگيري با اشاره به توان متخصصان 
و مهندس��ان كشور در اجرا و س��اخت نيروگاه هاي بزرگ 
توليد برق خاطرنش��ان كرد: امروز به جايگاهي رسيده ايم 
كه حتي خدمات فني مهندسي در زمينه ساخت نيروگاه 
را به ديگر كشورهايي كه قصد ساخت نيروگاه دارند ارايه 
مي دهيم؛ همچني��ن در زمينه احداث كارخانجات توليد 
فوالد و سيمان نيز توان بسيار مثبت و بااليي داريم.معاون 
اول رييس جمهور با اشاره به توانمندي متخصصان كشور در 
اجرا و احداث سكوهاي بزرگ نفتي، گفت: هنگامي كه پس 
از برجام شركت توتال فرانسه مي خواست يك فاز از پارس 

جنوبي را انجام دهد براي احداث سكوي 2۰ هزار تني پس از 
بازديد از شركت هاي ايراني ساخت اين سكو را به مهندسان و 
شركت هاي ايراني واگذار كرد. امروز توانمندي بسيار بااليي 

در كشور شكل گرفته و كشوري قدرتمند هستيم .

  تصور غلط امريكايي ها از تحريم ها
جهانگيري ادامه داد: امريكايي ها گاهي از روي بي اطالعي 
تصور مي كنند كه اگر روز به روز عرصه را بر ملت ايران تنگ تر 
كنند اقتصاد و زندگي مردم از هم پاشيده مي شود.معاون 
اول رييس جمهور با اشاره به شكست توطئه هاي امريكا در 
جلوگيري از صدور نفت و واردات كاال به ايران، گفت: امروز 
امريكايي ها در مواجهه با ملت ايران دچار گرفتاري شده اند و 
به معناي واقعي جنگ اقتصادي را عليه ملت ايران راه انداخته 
و هر تحريمي كه مي توانستند را اعمال كرده اند به گونه اي 

كه بسياري از شركت هايي كه قصد سرمايه گذاري در ايران 
را داشتند، تهديد و تطميع كردند كه نبايد با ايران كار كنند.

وي افزود: امروز امريكايي ها از روي ناتواني در يك كش��ور 
اروپايي همايشي با عنوان خاورميانه و با تمركز بر ايران راه 
انداخته اند تا شايد بتوانند ملت ايران را در برابر خواسته هاي 
خود تسليم كنند اما بايد بدانند كه تنها راه نجات آنها بازگشت 
از مسير اشتباهي است كه تاكنون رفته اند.جهانگيري تاكيد 
كرد: بايد با انسجام، وحدت، همدلي و همراهي و تدبير اين 
دوران دشوار و سخت را پشت سر بگذاريم و با تدبير روشي را 
پيش بگيريم كه اداره كشور، اقتصاد، زندگي مردم و اشتغال 
را در كشور پيش برده و امريكايي ها را در رسيدن به اهداف 
خود نااميد كنيم.معاون اول رييس جمهور اجراي طرح هاي 
مورد نياز كشور را نمونه اي از تدابير مورد نياز براي مقابله 
با دشمني امريكايي ها دانس��ت و گفت: خوشبختانه اين 

طرح هايي كه امروز در شهرس��تان كاشان به بهره برداري 
رسيد توسط مديران صنعتي دولتي كشور كه از دولت جدا 
شده اند به انجام رسيده كه با تجربه خوب و مثبت خود در 
عرصه هاي مختلف در اين عرصه گام نهادند و اين در حالي 
اس��ت كه حدود بيش از 27۰۰ ميليارد تومان براي انجام 
اين پروژه ها سرمايه گذاري و هزينه شده است.معاون اول 
رييس جمهور احداث پ��روژه تصفيه و بازچرخاني آب را از 
اصلي ترين اقداماتي دانست كه بايد براي بهره وري آب در 
مناطق كويري به انجام برسد، خاطرنشان كرد: خوشبختانه 
بخش خصوصي با عالقه آمادگي سرمايه گذاري در اينگونه 

پروژه ها به ويژه در شهرستان هاي كويري ايران را دارد.
وي افزود: هيچ آبي براي صنعت كشور مطمئن تر از آب 
بازچرخاني پساب شهري نيست و مي تواند كمك بسيار 

خوبي به صنعت باشد.

ظريف با اشاره به دنباله روي برخي كشورهاي منطقه از امريكا:

 روي اسب بازنده شرط بندي نكنيد
ايران|

ظريف براي انجام يك سفر چهار روزه و ديدار با مقامات عراق 
و همچنين شركت در چند نشست مشترك اقتصادي ديروز 
بعدازظهر وارد بغداد شد و مورد استقبال »نزار خيراهلل« قائم 
مقام وزير امور خارجه عراق و سفير جديد اين كشور در تهران 
قرار گرفت.در روزهايي كه امريكايي ها و برخي از بدخواهان 
كشورمان اصرار دارند كه روابط اقتصادي كشورهاي همسايه 
و سيار شركاي اقتصادي كشورمان از جمله دولت بغداد با 
ايران كاهش يا قطع شود؛ محمد جواد ظريف راهي بغداد شد 
تا در ديدار رو در رو با مقامات بلندپايه اين كشور راهكارهاي 
اجرايي براي توسعه مناسبات در تمام سطوح را دنبال كند. 
سفري كه دامنه وسيعي از چهره هاي اقتصادي متشكل از 
فعاالن اقتصادي كشور در بخش هاي دولتي و خصوصي و از 
حوزه هاي مختلف از جمله انرژي، خدمات فني و مهندسي 
و ... همراه با ظريف تالش مي كنند تا سياست برد برد مورد 
نظر دولت را در مواجهه با همسايه غربي كشورمان تحقق 
بخشند. بر اساس اعالم آمارهاي رسمي، روابط تجاري ايران با 
دولت عراق يك روابط مثال زدني است چنانكه در نه ماه اخير 
بيشترين صادرات ايران به عراق بوده است و درواقع عراق رتبه  
اول را در اين زمينه به خود اختصاص داده است.بر اساس اين 
دورنماي كلي است كه ظريف بالفاصله پس از ورود به عراق 
درباره خطر كارشكني دشمنان در روابط في مابين هشدار 

داده است.وزير خارجه با اشاره به مزاحمت هاي امريكا در 
مسير همكاري هاي اقتصادي ايران و عراق به كشورهاي 
منطقه توصيه كرد كه روي اسب بازنده هيچ وقت شرط بندي 
نكنند.به گزارش فارس، محمدجواد ظريف كه ديروز در رأس 
يك هيات سياسي و اقتصادي وارد بغداد شد در بدو ورود به 
عراق در جمع خبرنگاران درباره اين سفر گفت: ما با عراق 
هم سابقه طوالني داريم و هم كشوري بوديم كه در دوران 
سختي در كنار مردم عراق بوديم. وي با بيان اينكه مردم عراق 
توانستند يك خطر را كه براي كل منطقه خطرناك بود رفع 
كنند و ما در كنار آنها بوديم، درباره هيات اقتصادي  همراهش 
عنوان كرد: بخش خصوصي ما در سال هاي گذشته همواره 
در بازس��ازي عراق نقش فعالي داشته و روابط بسيار قوي 
تجاري بين ايران و عراق وجود دارد، البته برخي ها تالش 
كردند اين روابط را به هم بزنند، ولي به لطف خدا و درايت 

مسووالن دو كشور توفيقي در اين زمينه نداشتند.

  زمينه سازي براي سفر روحاني به عراق
وزير خارجه افزود: اين سفر اولين سفري است كه بنده توفيق 
پيدا مي كنم بعد از انتخابات عراق و تشكيل حكومت جديد 
در عراق به اين كشور سفر كنم، قبال قرار بود به عراق سفر 
كنيم كه با سفر آقاي برهم صالح به ايران، اين سفر را قدري 
ديرتر انجام داديم تا زمينه براي سفر رياست جمهوري ايران 

به عراق هم فراهم ش��ود.ظريف گفت: در اين سفر عالوه 
بر بغداد به عتبات مقدس��ه در نجف و كربال سفر خواهيم 
داشت كه در كربال عالوه بر تشرف به عتبات مقدسه، يك 
فروم اقتصادي مشترك با عراقي ها خواهيم داشت.به اقليم 
كردستان نيز خواهيم رفت و در سليمانيه و اربيل برنامه هايي 

داريم منجمله يك فروم )مجمع( اقتصادي در سليمانيه.
رييس دستگاه ديپلماسي ايران برنامه تدارك ديده شده 
در اين سفر را در راستاي همكاري و فعاليت بيشتر بخش 
خصوصي با همتايان عراقي خود برش��مرد و يادآور ش��د: 
مشكالتي در ماه هاي گذشته مخصوصا بعد از حمله داعش 
به عراق در مسير فعاليت هاي بخش خصوصي ايران ايجاد 
شده بود از جمله مشكالت در بخش فني و مهندسي و ساير 
بخش ها و مزاحمت هايي كه امريكايي ها ايجاد مي كنند 
كه اميدواريم بتوانيم با همفكري دو طرف اين مش��كالت 

را حل كنيم.

  استقبال از موضع عراق در قبال تحريم ها
ظريف افزود: ما از مواضع مسووالن عراقي درباره تحريم ها 
استقبال كرديم و الزم است با همفكري زمينه هاي عملياتي 

كردن اين مواضع سياسي را پيدا كنيم.
او در پاسخ به سوالي درباره رفع مشكالت بخش خصوصي 
ايران در عراق نيز گفت: ما مجموعه نگراني هايي كه بخش 

خصوصي ما دارند را جمع آوري كرديم، در سفرهاي قبلي 
كه بنده و همكاران ديگر از دولت داش��تند اين موضوعات 
بررسي شده و در اين س��فر نگراني هاي بخش خصوصي 
برطرف مي شود.وزير خارجه همچنين در پاسخ به سوالي در 
توصيه به كشورهاي منطقه و مزاحمت هايي كه امريكايي ها 
ايجاد مي كنند نيز گفت: اين حركت ها نتيجه شكس��ت 
سياست هاي امريكاس��ت و اين شكست ها 4۰ سال است 
ادامه يافته و پيشنهاد من به كشورها اين است كه روي اسب 

بازنده هيچ وقت شرط بندي نكنند.
وزي��ر خارجه ايران در اين س��فر با »محمدعلي الحكيم« 
همتاي عراق��ي خود ابعاد مختلف مناس��بات دوجانبه و 
تحوالت منطقه اي و بين المللي را بررس��ي مي كند و قرار 
است دوشنبه در بغداد با »عادل عبدالمهدي« نخست وزير، 
»محمد الحلبوس��ي« رييس پارلم��ان و »برهم صالح« 

رييس جمهور عراق ديدار كند.
زيارت عتبات عاليات نجف اشرف و كربالي معلي از ديگر 

برنامه هاي ظريف در اين سفر است.

  ديدارهاي بلندپايه با مقامات عراقي
وزي��ر امور خارجه ايران قرار اس��ت در اين س��فر عالوه بر 
مذاكره با همت��اي عراقي خود همچنين با »برهم صالح« 
رييس جمهوري، »عادل عبدالمهدي« نخست وزير، »محمد 

الحبلوسي« رييس پارلمان عراق ديدار و گفت وگو كند.
شركت و سخنراني در نشس��ت بزرگ اقتصادي با حضور 
فعاالن اقتصادي دو كش��ور در بغداد و نشست اقتصادي 
س��رمايه گذاري ايران و عراق در ش��هر كربال و همچنين 
سفر به اربيل و سليمانيه در اقليم كردستان عراق و ديدار 
و گفت وگو با مقامات كرد عراقي از برنامه هاي س��فر چهار 
روزه ظريف به عراق است.سفارت ايران در عراق اعالم كرد: 
وزير خارجه ايران صبح روز س��ه شنبه عازم اربيل خواهد 
شد تا عالوه بر ديدار با مسووالن كردستان عراق در دومين 
سمينار اقتصادي كه ميان تاجران ايراني و كردستاني برگزار 
مي شود شركت كند. وي ظهر سه شنبه به سوي سليمانيه 
خواهد رفت تا با رهبران كرد ديدار كند.در پايان اين بيانيه 
آمده است: ظريف بعد از سفر به اقليم كردستان عراق صبح 
روز چهارشنبه عازم كربال خواهد شد تا در سومين سمينار 
اقتصادي كه ميان س��رمايه گذاران ايراني و عراقي برگزار 
مي شود ش��ركت كند. وزير خارجه ايران پس از پايان اين 
سمينار به نجف مي رود و روز پنجشنبه به ايران بازمي گردد.

بر اس��اس اين گزارش اين سفر در حالي انجام مي شود كه 
اواخر هفته گذشته بيژن زنگنه، وزير نفت به عراق سفر كرده 
بود و همچنين طي سه هفته اخير شاهد سفر دونالد ترامپ 
و مايك پمپئو، رييس جمهور و وزير امور خارجه امريكا به 

اين كشور همسايه بوده ايم .

بحراني جلوه دادن شرايط 
براي تغيير ضرورت  ها

ريي��س دفت��ر عقيدت��ي 
سياسي فرماندهي معظم 
كل ق��وا در اولين همايش 
سراس��ري مديران ارش��د 
روحاني نيروهاي مس��لح 
گف��ت: دش��منان انقالب 
اسالمي در سال ۱397 به 
اهداف ش��ان كه تضعيف جمهوري اسالمي و محدود 
كردن نف��وذ و قدرت منطقه اي ايران بود نرس��يدند؛ 
لذا همانطور ك��ه مقام معظم رهبري فرمودند ممكن 
است در س��ال ۱39۸ دست به فتنه انگيزي جديدي 
بزنند. به گزارش فارس، حجت االس��الم سعيدي در 
اي��ن همايش يك روزه با هدف انتقال سياس��ت هاي 
كلي دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم كل قوا، 
تضعيف و خنثي سازي نيروهاي به زعم امريكا بي ثبات 
ساز جهاني، همراه كردن ديگر قدرت هاي جهان مانند 
چين و روسيه با اهداف خودشان و كمك به رام كردن 
نيروهاي به قول خودشان واگرا را از جمله اهداف امريكا 
براي تسلط بر منطقه مهم و راهبردي غرب آسيا دانست 
و گفت: استراتژيس��ت هاي امريكا معتقد هستند اگر 
امريكا تا سال 2۰25 به اين اهداف خودش نرسد شاهد 

افول امپراتوريش خواهد بود.

۹۳ درصد صادرات و واردات
از دريا انجام مي شود 

جانش��ين فرمانده نيروي 
دريايي با بي��ان اينكه 93 
درصد ص��ادرات و واردات 
كشور از طريق دريا انجام 
مي شود گفت: به ازاي هر 
يك اسب بخار چهار هزار 
كيلوگرم كاال از دريا ترابري 
مي ش��ود. به گزارش مهر، امير دريادار تورج حسني 
مق��دم ديروز در اختتاميه س��ومين دوره آموزش��ي 
دانشجويان بورسيه كشتيراني در نوشهر با بيان اينكه 
تربيت و آموزش جزو اعمال صالحه به ش��مار مي رود 
تصريح كرد: ب��اور به خود، خداوند ب��زرگ و ملت در 
انديشه هاي حضرت امام راحل به عنوان يك راهبرد 
وجود داش��ت و اين باورها سبب قاطعيت، شجاعت 
و استقامت شده اس��ت.او ادامه داد: استكبار به طرق 
مختلف درصدد تمديد تحريم ها و ضربه زدن اس��ت 
و بايد با قدرت مقابل اس��تكبار جهاني بايستيم.امير 
حسني مقدم يادآور ش��د: ملت ايران بزرگ و زنده و 
روي پاي خود ايستاده است، قدرت دريايي ما از ناوگان 
نيروي نظامي دريايي، ناوگان تجاري، نفتكش و صنعت 
علوم و فنون تشكيل شده است و بايد از منافع جمهوري 
اسالمي ايران در درياها حراست، حفاظت و دفاع كنيم.

اسماعيل بخشي ضرب و شتم 
در ايام بازداشت را رد كرد

سخنگوي فراكسيون اميد 
مجلس دهم گفت: اسماعيل 
بخش��ي كارگ��ر مجموعه 
نيشكر هفت تپه در جلسه اي 
براي رسيدگي به ادعاهايش 
صراحتا اعالم كرد در طول 
ايام بازداش��ت مورد ضرب 
و شتم واقع نشده است.فاطمه سعيدي در گفت وگو با 
ايس��نا در توضيح نتايج بررسي فراكسيون اميد درباره 
ادعاهاي اس��ماعيل بخشي گفت: آقاي بخشي مدعي 
ضرب و شتم در محل نگهداري اوليه در شهرستان شوش 
و هنگام انتقال به اهواز بود.او به حضور س��ريع مقامات 
وزارت اطالعات در مجلس اشاره و اظهار كرد: يك روز 
پس از جلسه با آقاي بخشي، وزير اطالعات  و معاونانش و 
مسووالن اداره كل اطالعات استان خوزستان به مجلس 
آمدند و به تمام سواالت نمايندگان حاضر در جلسه پاسخ 
دادند. آنها وقوع درگيري در هنگام انتقال متهم به اهواز را 
تاييد كردند اما معتقد بودند اين درگيري طرفيني بوده و 
به شكل ضرب و شتم متهم توسط ماموران نبوده است.
سعيدي همچنين گفت: ادعاي آقاي بخشي پيرامون 
شكنجه به شكل ضرب و شتم در ايام بازداشت توسط 

خود ايشان رد شده است. 

آغاز طراحي سوخت مدرن
۲۰ درصد براي راكتور تهران

ريي��س س��ازمان ان��رژي 
اتمي اعالم كرد: ايران براي 
نخس��تين بار موفق ش��د 
طراح��ي س��وخت مدرن 
2۰ درصد براي استفاده در 
راكتور تهران را آغاز كند.به 
گزارش صدا و سيما، صالحي 
ادامه داد: اقدامات اوليه براي طراحي سوخت مدرن 2۰ 
درصد آغاز شده است و در آستانه آن قرار داريم، محصولي 
كه با سوخت 2۰ درصد قبلي متفاوت است و شكل آن 
عوض مي شود و راندمانش باال مي رود. هر راكتوري مانند 
راكتور تهران ساخته ش��ود قادر به تامين سوخت آن از 
اين طريق هستيم.او همچنين گفت كه تامين سوخت و 
ساخت اتاق كنترل از گلوگاه هاي اصلي در ساخت راكتور 
است و اكنون طراحي راكتور براي متخصصان كشورمان، 
كاري بسيار ممكن شده است.صالحي اضافه كرد: راكتور 
هسته اي تهران تاكنون با سوخت قديم كار مي كرد اما 
سوخت مدرن، بهره وري راكتور را افزايش مي دهد.او افزود: 
در دانش و صنعت هسته اي آن قدر پيشرفت كرده ايم كه 
به جاي مهندسي معكوس و استفاده از طراحي ديگران، 
خودمان مي توانيم سوخت جديد طراحي كنيم كه اين 

دستاوردي بزرگ براي كشور است.

حساب دولت و ملت لهستان
از هم جداست

مديرعامل انجمن دوستي 
ايران و لهس��تان حساب 
دولت و ملت اين كشور را از 
هم جدا دانست و گفت: نگاه 
مردم لهستان اين نيست 
كه كش��ور يا دولتش��ان 
بخواهد از كشور و ملتي كه 
قرن ها و سال ها با آن ارتباط عميق دارد، فاصله بگيرد.

»رضا نيكپور« ديروز در گفت وگو با ايرنا با اش��اره به 
قدمت روابط ايران و لهستان اظهارداشت: من هيات 
فرهنگي، سياس��ي يا اقتصادي نديدم كه طي اين 
سال ها از لهستان وارد ايران شده باشد و مهمان نوازي 
ايرانيان را ناديده بگيرد. حتي در ورشو سنگ يادبود دو 
زبانه فارسي و لهستاني هست كه در آن از مردم ايران 

قدرداني شده است.
نيكپور با بيان اينكه انجمن دوستي ايران و لهستان 
نهادي غيرسياس��ي اس��ت كه به منزله پلي بين دو 
ملت عمل مي كند، افزود: با توجه به تأثير غير قابل 
انكار ملت ها و افكار عمومي بر دولت ها ما بايد بر حوزه 
فرهنگي و مردمي تمركز كنيم و توجه سياسيون و 
عامه جامعه را به اين مهم جلب  كنيم كه آنچه ماندگار 

است روابط بين ملت هاست.
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چهره ها



اخبار كالن 3 كالن

سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 98 خبر داد

توصيه مركز پژوهش ها جدي گرفته مي شود؟

حذف معافيت هاي غيرضروري مالياتي در سال آينده

نفت در سال 98 بايد از بودجه كنار گذاشته شود

سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس گفت: هزينه هاي 
جاري معادل ۳۲۰ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده 
است كه رش��د آن نسبت به س��ال قبل ۹ درصد است. 
او در ادامه از تالش هاي كميس��يون تلفيق براي بستن 
اليحه اي واقع بينانه سخن گفت اما بررسي هاي گوناگون، 
از جمله گزارش��ات مركز پژوهش هاي مجلس نش��ان 
مي دهد حداقل در بخش درآمدهاي نفتي، بيش از آنكه 
دولت نگاه واقع بينانه داشته باشد، به مساله خوش بينانه 
نگريسته است. در آخرين گزارش مركز پژوهش ها آمده 
است: س��ال آينده ۶۶ هزار ميليارد تومان از درآمدهاي 
نفتي و ۷ هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي درنظر 
گرفته شده در اليحه بودجه ۹۸ محقق نخواهد شد. با اين 
همه سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه به شكل غير 
مستقيم به اين اتهام پاسخ گفت و پيش بيني يك و نيم 
ميليون بشكه اي صادرات نفت در روز را در جهت كمك 
به اميد آفريني جامعه ضروري دانست. به هر روي بودجه 
۹۸ بي شك سخت ترين اليحه بودجه دولتي است كه در 
۶ سال گذشته سعي كرده انضباط را بيش از قبل حاكم 
كند و اكنون به نظر مي رس��د زمان آن فرا رسيده كه در 
بخش هايي چون كنترل تورم و ركود نيز خودي نش��ان 
دهد. محمدمهدي مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق 
بودجه مجلس در نشست خبري كه روز گذشته برگزار 
شد، اظهار داش��ت: دولت محترم بودجه را در دو سطح 
تقديم مجلس كرد؛ سطح اول ۴۰۷ هزار ميليارد تومان 
و در س��طح دوم با پيش بيني برخ��ي از ارقام كه اگر آنها 
تحقق پيدا كند، ۴۰ هزار ميليارد تومان ديگر نيز به اين 
بودجه اضافه مي ش��ود و در مجموع ۴۴۷ هزار ميليارد 

تومان مي شود.
وي ادامه داد: در س��طح منابع درآم��د بودجه، منابع 
عمومي و ش��ركت ها را داريم كه در كميسيون تلفيق 
در حال بررسي است و در سطح مصارف، تصوير كلي 
كه دولت در قالب بودجه تقديم مجلس كرده اس��ت، 
هزينه هاي ج��اري معادل ۳۲۰ ه��زار ميليارد تومان 
پيش بيني ش��ده اس��ت كه رشد آن نس��بت به سال 
قبل ۹ درصد اس��ت و تنها موردي كه رشد پيدا كرده، 
حقوق و دستمزد است كه ۲۰ درصد رشد داشته است. 
سخنگوي كميس��يون تلفيق بودجه مجلس شوراي 
اسالمي افزود: در حوزه عمراني ۶۲ هزار ميليارد تومان 
پيش بيني ش��ده كه دقيقًا رقم س��ال گذشته است، 
رشدي نداشته و در تملك مالي ۲۲ هزار ميليارد تومان 
پيش بيني شده كه نسبت به سال گذشته حدود ۱۹ 
درصد كاهش را شاهد هستيم. مفتح گفت: اعداد بزرگ 
بودجه متعلق به حقوق و دس��تمزد اس��ت كه ۹۵ هزار 
ميليارد تومان پيش بيني شده، در حوزه رفاه اجتماعي 
۱۲۲ هزار ميليارد تومان و در حوزه بازپرداخت اوراق امور 
مالي ۱۹.۲ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه از 
بودجه امسال بتوانيم پرداخت در سال ۹۸ داشته باشيم.

     دالر براي كاالهاي اساسي ۴۲۰۰ تومان است
وي تصريح كرد: از نظر ميزان كسب درآمدها در حوزه 
درآمد مالياتي ۱۲۶ هزار ميلي��ارد تومان پيش بيني 
درآم��د مالياتي اس��ت. در خص��وص درآمد حاصل 
از ص��ادرات نفت، با اي��ن مبنا كه ص��ادرات نفت ما، 
ميانگين ۱.۵ ميليون بشكه در روز و قيمت هر بشكه 
۵۴ دالر باشد و تأثير دالر به ريال براي تهيه كاالهاي 
اساسي ۴۲۰۰ تومان و براي بقيه كاالها ۸۰۰۰ تومان 
در نظر گرفته ش��ده تا درآمده��اي دولت تحقق يابد. 
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مجلس تاكيدكرد: 
از درآمدهاي ارزي بر اساس قوانين باالدستي و قانون 

برنامه ششم توس��عه، بايد مقداري به صندوق توسعه 
ملي واريز ش��ود كه ب��راي س��ال ۹۸، ۲۰ درصد براي 
صندوق توس��عه ملي، ۱۴.۵ درصد براي شركت نفت 
پيش بيني ش��ده اس��ت. مفتح افزود: بر اين اساس، 
۶.۶ ميليارد دالر به صندوق توسعه ملي، ۸.۴ ميليارد 
دالر براي ش��ركت نفت و گاز در نظر گرفته شده است 
و سهم دولت از درآمدهاي ارزي حدود ۲۱.۷ ميليارد 
دالر اس��ت. وي اضافه كرد: در مجموع سعي كرده ايم 
كه اليحه دولت كاماًل واقع بينانه پيش بيني ش��ود تا 
براي سال آينده تصميمات درس��تي اتخاذ شود و در 
بررسي هاي كميسيون تلفيق به دنبال اين هستيم كه 
اعداد و ارقام تحقق پذير باشد. سخنگوي كميسيون 
تلفيق بودجه مجلس با بيان اينكه در فرآيند رسيدگي 
به اليحه بودجه، زمان زيادي را براي بررس��ي كليات 
آن قرار داده ايم، گفت: روز ش��نبه وارد بررسي كليات 
بودجه در كميس��يون دولت ش��ديم و نماينده دولت 
بطور كامل درباره اليحه، اعداد و ارقام، اهداف، درآمدها 
و هزينه، توضيحاتي را ب��ه نمايندگان ارايه داد. مفتح 
گفت: همچنين در اين جلسه، نمايندگان موارد مورد 
نظر خود را مطرح كردند و قرار است ديوان محاسبات 
و مركز پژوهش هاي مجلس در اين زمينه گزارش خود 
را ارايه كنند. وي افزود: پس از گذش��ت اين مراحل، 
كليات بودجه به راي كميسيون تلفيق گذاشته مي شود 
و پس از تصويب كليات بودجه، وارد بررسي جزييات و 

تبصره هاي اليحه بودجه ۹۸ مي شويم.

     اتمام بررسي اليحه بودجه98 تا ۳ هفته ديگر
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ۹۸ تاكيدكرد: ما به 
دنبال اين هستيم كه مسائلي چون حقوق كارمندان، 
حمايت از افراد تحت پوش��ش كميته امداد و سازمان 
بهزيستي و ديگر مشكالت احتمالي سال آينده بطور 

دقيق در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گيرد.
مفتح با بيان اينكه طبق آيين نامه، كميسيون تلفيق دو 
هفته براي بررسي اليحه بودجه فرصت دارد و تا دو هفته 
ديگر هم اين زمان قابل تمديد است، افزود: اما طبق روال 
گذشته، احتماالً بررسي بودجه امسال هم در كميسيون 

تلفيق ظرف ۳ هفته به پايان مي رسد.
وي با اشاره به بدهي هاي دولت، خاطرنشان كرد: ما در 
قانون رفع موانع توليد، دولت را مكلف كرديم كه گزارش 
س��االنه بدهي ها و مطالباتش را پس از تاييد سازمان 
حسابرسي به مجلس ارايه كند كه در تاريخ ۹۶/۱۲/۲۹ 
به مجل��س ارايه و ميزان بدهي ه��ا و مطالبات دولت 
مشخص شد. سخنگوي كميس��يون تلفيق افزود: بر 
اساس اين گزارش، بدهي هاي دولت تا تاريخ مذكور بالغ 
بر ۲۸۲.۸ هزار ميليارد تومان است و مطالبات دولت تا 
اين تاريخ، ۱۳۹ هزار ميليارد تومان است و بر اين اساس 
خالص بدهي هاي دولت ۱۴۳ هزار ميليارد تومان است 

كه رقم بزرگي نيست.

   بدهي دولت به بان�ك مركزي ۴۲.۴ هزار 
ميليارد تومان است

مفتح با بيان اينكه بدهي هاي دولت در ۳ س��طح قرار 
مي گيرد، گفت: بدهي هاي دولت به اشخاص حقوقي 
خصوصي و تعاوني ۶۰ هزار ميليارد تومان، به موسسات 
و نهادهاي عمومي و غير دولتي ۶۹.۴ هزار ميليارد تومان 
و به بانك ها و موسس��ات مالي و اعتب��اري ۸۶.۱ هزار 

ميليارد تومان است.
وي اظهارداش��ت: بده��ي دولت به س��ازمان تامين 
اجتماعي ۶۹.۳ هزار ميلياردتومان، بدهي به اشخاص 

دارن��ده اوراق بدهي )سررس��يد نش��ده( ۵۵.۸ هزار 
ميلياردتومان، بدهي به بانك ها ۴۹.۷ هزار ميلياردتومان 
و بدهي به بانك مركزي ۴۲.۴ هزار ميلياردتومان است.

اين نماينده مجلس تاكيد كرد: در اذهان تصوري وجود 
داش��ت مبني بر اينكه دولت بدهي هاي بسيار زيادي 

دارد اما اين اعداد نشان مي دهد كه اينگونه نيست.
مفتح ب��ا بيان اينك��ه از س��ال ۹۲ تا ۹۷ مي��زان ۳۶ 
هزار ميليارد تومان اوراق بهادار منتش��ر ش��ده است، 
اظهارداشت: در اليحه بودجه ۹۸ ميزان ۷۷ هزار ميليارد 
تومان ميزان اوراق بهادار پيش بيني شده است، اين در 

حالي است كه طبق برنامه ششم توسعه ميزان اوراق 
بهادار بايد حداكثر ۴۴.۵ هزار ميليارد تومان باشد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: دولت اعداد و ارقامي را در 
بودجه براي تسويه اوراق بهادار پيش بيني كرده است 

تا بدهي هاي دولت در سال آينده افزايش پيدا نكند.

در چند هفته گذشته و همزمان با ارايه اليحه بودجه ۹۸ به 
مجلس، مركز پژوهش هاي مجلس به تحليل ابعاد مختلف 
اليحه س��ال آينده پرداخته اس��ت. پرواضح است اليحه 
۹۸ از اهميتي دوچندان برخوردار است؛ وضعيت خاص 
كشور و افزايش فشارهاي خارجي عامل اين اهميت است. 
مهم ترين پيشنهاد مركز پژوهش ها به دولت و نمايندگان 
مجلس كنار گذاشتن درآمدهاي نفتي از هزينه هاي جاري 
است؛ مطالبه اي كه در سال هاي گذشته بارها وعده آن از 
سوي دولتمردان داده شد اما در عمل هيچگاه محقق نشد 
تا اكنون در يك وضعيت سخت روي ميز دولت قرار گيرد. 
هر چند مركز پژوهش ها نيز به سخت بودن وضعيت سال 
آينده تاكيد دارد اما به نظر مي رسد كارشناسان آن فكر 
مي كنند تنها در اين شرايط مي تواند يكسري اصالحات 
را به دولت ها تحميل كرد زيرا در وضعيت وفور درآمدها 
كمتر دولتي حاضر به چشم پوش��ي از اين منابع خواهد 
بود. با اين همه پذيرش اين مساله از سوي دولتمردان در 

هاله اي از ابهام قرار دارد.
در همين رابطه، آلبرت بغزيان، مدرس دانشگاه تهران و 
كارشناس اقتصادي، در گفت وگو با روزنامه تعادل، ضمن 
سخت تر خواندن وضعيت اداره كشور در سال آينده گفت: 
اين در حالي اس��ت كه ساالنه مس��ووالن به مردم وعده 
مي دهند كه وابستگي بودجه به نفت كاهش خواهد يافت 
و شرايط براي اقتصاد كشور بهتر مي شود اما در پايان سال 
نهايتا اين امر با شكست مواجه مي شود و دولت اين وعده 

را براي سال هاي بعدي تكرار مي كند. 
او افزود: در اين رابطه راهكارهاي متعددي اعالم مي شود. 
به نظر من راه اصلي اين است كه دولت براي كنار گذاشتن 
درآمدهاي نفتي اول بايد بتواند منابع درآمدي ديگري را 
به دس��ت آورد كه اين نيز نيازمند اقداماتي جدي است. 
چنانچه امس��ال دولت موفق ش��ود ۲۰ ت��ا ۳۰ درصد از 
فراره��اي مالياتي يا معافيت هاي غير ض��روري بكاهد، 
مي تواند تا حدي با درآمدهاي مالياتي، كنار گذاش��تن 
درآمدهاي نفتي از بودجه را جبران كند. اين درواقع سر 

راس��ت ترين مسيري اس��ت كه براي گذار از يك بودجه 
نفتي به يك بودجه غير نفتي مي ت��وان ارايه كرد. به هر 
حال درآمدهاي نفتي به ش��دت نوسان دارند و به همين 
دليل قابل پيش بيني نيستند و بهتر است اين درآمدها به 
جاي صرف شدن در بخش جاري در بخش هاي توليدي و 

پروژه اي هزينه شوند.
وي با اشاره به سايز بزرگ دولت در ايران ادامه داد: از سوي 
ديگر بايد از بخش مصارف هم كاسته شود كه ساده ترين 
راه حل آن كوچك تر كردن حجم دولت و واگذاري برخي 
از امور به بخش خصوصي است. به ويژه در بخش عمراني 
كشور اين واگذاري ها مي تواند با سرعت بيشتري صورت 
گيرد. به هر روي در بودجه كشور بيشترين فشار كسري 
نه بر بخش ج��اري كه بر بخش عمراني وارد مي ش��ود؛ 
چرا كه دولت ها هر طوري هس��ت بايد حقوق كاركنان و 
بازنشستگان را تامين كنند و بودجه بخش هاي دفاعي، 
امنيتي و ايدئولوژيك را بپردازند ولي براي بخش عمراني 
هيچ فشاري را متحمل نمي شوند. به همين دليل هر ساله 
بر تعداد پروژه هاي نيمه تمام و متروك افزوده مي ش��ود. 

اگر دولت موفق ش��ود ميان پروژه ها اولويت بندي كند و 
ضروري ها را خود انجام دهد و بخش��ي ديگر كه مي تواند 
توجيه اقتصادي داشته باشد را به بخش خصوصي دهد و 
نهايتا پروژه هايي كه توجيه اقتصادي- اجتماعي ندارند را 
رها كند، باز هم مي توان به آينده نزديك اميدوارتر بود. در 
هر حال ضروري است يك پاكسازي در اين بخش انجام 

شود تا حداقل منابع هدر نروند. 

     نبايد هميشه به اقتصاد، سياسي نگريست
بغزيان تاكيد ك��رد: البته اين روي��ه مي تواند به كاهش 
محبوبيت سياستمداران هم بينجامد ولي چاره اي نيست 
زيرا نمي توان هميشه به اقتصاد، سياسي نگريست و در هر 
حال يك جايي بايد به اين چرخه باطل پايان دارد. وضعيت 
به گونه اي است كه نمي توان مانند گذشته كشور را اداره 
كرد و با روش هاي كنوني هيچ راه گريزي وجود ندارد مگر 
آنكه دعا كنيم قيمت يا صادرات نفت افزايش يابد تا از اين 

طريق حداقل در اداره امور موفق بود. 
وي در پاس��خ به س��والي در مورد افزايش نق��ش اوراق 

مش��اركت و دارايي هاي مالي در بودجه پاسخ داد: به هر 
جهت با اين روش بدهي در حس��اب هاي مختلف پخش 
مي ش��ود و ظاهر كار را تغيير مي دهد اما در عمل نهايتا 
بدهي بر جاي خود باقي است. اوراق مشاركت، اسناد خزانه 
و دارايي هاي مالي بطور كلي، يك شيوه مطلوب و حالل 
در نظامي اقتصاد اسالمي است كه با روش هاي شرعي به 
دولت اجازه اس��تقراض از مردم را مي دهد. حال آنكه اگر 
اين اوراق امكان خريد و فروش داشته باشند، دولت ديگر 
ضروري نبود همه آنها را بازخريد كند اما مباحث اسالمي 
سبب شده دس��ت دولت ايران مانند برخي از دولت هاي 
غير مذهب��ي در اين بخش حداقل باز نباش��د. اين ميان 
خوب است اگر بازپرداخت اين اوراق به پايان پروژه منوط 
باشد يا حداقل مدت زمان سررسيد آن افزايش يابد، تا اين 
سرمايه ها امكان به بهره برداري رسيدن را بيابند و سپس 
دولت آنها را با سود باز پس گيرد.  اين مدرس دانشگاه تهران 
ادامه داد: پروژه هاي نيمه تمام و متروك ش��ده در كشور 
در حال افزايش اس��ت و اين قبل از هر چيز نشانه ضعف 
مديريتي در قوه مجريه است. هر چند آمار دقيقي از رشد 
يا كاهش پروژه هايي از اين دست وجود ندارد و من نيز آمار 
دقيقي در اين رابطه نديدم ولي با ارقامي كه اعالم مي شود 

به نظر نمي رسد از ميزان آنها كاسته شده باشد. 
عضو هيات علمي دانشگاه تهران در پاسخ به سوالي ديگر 
در رابطه با كس��ري بودجه و اهميت آن در اقتصاد گفت: 
يك نكته را بايد در نظر گرفت، دولت ها در ايران هيچ وقت 
كسري بودجه واقعي را اعالم نمي كنند و كسري بودجه اي 
كه اعالم مي شود رقمي اس��ت كه صرفا روي كاغذ آمده 
است. كسري بودجه واقعي س��بب مي شود تا قيمت ها 
رش��د كنند و البته محاسبه آن سخت تر است ولي قطعا 
رقم كسري واقعي بيش از ارقامي است كه تاكنون اعالم 

شده است.

     كسري بودجه در ايران تورم زاست
بغزيان گفت: كسري بودجه صرفا يك اتفاق منفي نيست، 

زيرا در مواقع ركودي رشد آن مي تواند به رونق و اشتغال 
منجر شود كه طبعا به سود كشورها و مردم است. سوال 
اين است چرا بايد در ايران نگران كسري بودجه بود ولي 
در برخي از كشورها اين حساسيت متفاوت است؟ زيرا اگر 
كسري بودجه ناشي از اجراي يكسري طرح هاي توسعه اي 
باش��د، لزوما اتفاق بدي نيفتاده است زيرا منجر به توليد 
مي شود و افزايش توليد هم درآمدهاي مالياتي دولت را 
باال مي برد و به تدريج كس��ري بودجه برطرف مي شود. 
در كشورهايي مانند ايران، كسري بودجه اغلب به دليل 
مديريت غلط و ناكارآمدي دولت ها به وجود مي آيد كه اين 
سبب مي شود به جاي توليد، صرفا هزينه ها افزايش يابد. 
به بيان ديگر دولت ها در ايران صرفا نقدينگي را افزايش 
مي دهند بدون آنكه پشتوانه توليدي داشته باشد. به بيان 
ديگر فكر كنيد پروژه جاده اي اجرا شود كه انتهاي آن به 
جاي خاصي نمي رس��د يا كارخانه اي احداث شود كه در 
منطقه خالي از سكنه است؛ پرواضح است كه اين پروژه ها 
هيچ هدف توسعه اي را دنبال نمي كند و عمال فقط پول 

خرج شده و نقدينگي افزايش يافته است.
او هشدار داد: چنين كس��ري بودجه اي بسيار خطرناك 
است چرا كه به تورم  منجر مي شود. در اروپا گاهي كسري 
بودجه كه از اين روش ها ناش��ي شده منجر به استعفاي 
دولت مي شود ولي در ايران به دليل وجود درآمدهاي نفتي 
و ثروت هاي خدادادي، هر كس��ي به خود اجازه مي دهد 
كه چالش اداره دولت را بر عهده گيرد. هر كسي در ايران 
مي توان دولت داري كند چون در زمان كسري بودجه با 
فشار بر نرخ ارز يا افزايش درآمدهاي نفتي مي تواند سطح 
بااليي از محاس��بات غلط خود را الپوش��اني كند و اين 

مشكالت را به دولت ها و سال هاي بعد حواله دهد. 
بغزيان گفت: در بيشتر كشورهاي غربي، كسري بودجه 
ناشي از اجراي سياست هاي حمايتي است و به همين دليل 
براي مقابله با آن بيشتر دولت ها از هزينه هاي حمايتي خود 
مي كاهند كه البته اين امر گاهي منجر به اعتراضات وسيع 

اجتماعي مي شود. 
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تسنيم| س��ازمان برنامه و بودجه اعالم كرد در 
زمان بررسي اليحه بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور 
به دليل ح��ذف رديف درآم��د متفرقه موضوع 
مابه التفاوت نرخ ارز ۱۳.۵ هزار ميليارد تومان از 
محل ما به التفاوت نرخ ارز به بودجه بانك مركزي 
اضافه شد.  س��ازمان برنامه و بودجه در پاسخ به 
انتشار مطلبي با عنوان »بررسي رشد ۵۰ درصدي 
درآمد و هزينه شركت هاي دولتي در اليحه بودجه 
۹۸« نشان مي دهد، درآمد دولت از محل وصول 
ماليات و سود ويژه شركت هاي دولتي تقريبا نصف 
شده است. سال گذشته و در زمان بررسي اليحه 
بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشوربه دليل حذف رديف 
درآمد متفرقه موضوع مابه التفاوت نرخ ارز، مبلغ 
۴۵۰۰ ميليارد تومان به ماليات و ۹۰۰۰ ميليارد 
تومان بابت سود سهام )۵۰ درصد سود ويژه( به 
بودجه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در 
قانون بودجه س��ال ۱۳۹۷ اضافه شد. با توجه به 
منتفي ش��دن موضوع درآمد ياد شده در اليحه 
بودجه س��ال ۱۳۹۸، و حذف ارقام ياد ش��ده از 
بودجه بانك مذكور، نه تنها سود سهام و ماليات 
شركت هاي دولتي در اليحه بودجه سال ۱۳۹۸ 
نصف نشده است بلكه از رقم ۱۱۹۴۰ )بدون ارقام 
اضافه ش��ده به بودجه بانك مركزي( به ۱۲۱۴۳ 

ميليارد تومان افزايش يافته است.

سبد حمايتي معيشت كارگران 
پرداخت مي شود 

پيرو انتش��ار برخي گزارش ها در خصوص عدم 
دريافت سبد حمايتي از سوي كارگران سازمان 
برنامه و بودجه كشور اعالم كرد: با مشخص شدن 
آمار نهايي بيمه پردازان كارگري تامين اجتماعي، 
طي ۷۲ ساعت آينده كمك معيشت مصوب به 
حساب بيمه پردازان تامين اجتماعي واريز خواهد 
ش��د.  روابط عمومي و امور بين الملل س��ازمان 
برنامه و بودجه كشور، پيرو مصوبه هيات محترم 
وزيران درخصوص »دستورالعمل بسته كمك 
جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد 
جامعه« موضوع تصويب نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت 
۵۵۸۵۵ه� مورخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۷، آمار بيمه پردازان 
سازمان تامين اجتماعي بعد از بررسيهاي متعدد 
و رفع همپوشاني درخصوص بيمه شدگاني كه 
از محل اين گروه ها و جمعيت هاي هدف كمك 
معيش��ت درياف��ت كردن��د و همچنين تعيين 
خانوارهايي با درآمد كمتر از سه ميليون تومان در 
ماه، مشخص و به سازمان برنامه و بودجه ارايه شد. 
الزم به ذكر است پراكندگي كارگاه هاي مختلف 
كه بيمه پردازان در آنها اشتغال دارند سبب تطويل 

بررسي هاي مورد نياز شده است.
لذا با تعيين آمار نهايي اين افراد، بسته حمايتي 
معيشتي به اين دسته از افراد حداكثر تا ۷۲ ساعت 

آينده واريز خواهد شد.

 كارمندان براي ثبت  
در سامانه سهام عدالت بشتابند

سازمان خصوصي سازي با مقايسه وضعيت ثبت 
»شماره شبا«ي اقشار مختلف دارندگان سهام 
عدالت اعالم كرد كاركنان دستگاه هاي اجرايي 
در ورود شبا بانكي به سامانه سهام عدالت تعجيل 
كنند. به گزارش س��ازمان خصوصي سازي، اين 
س��ازمان در مقايس��ه اي از وضعيت ورود ش��با 
بانكي اقش��ار مختلف دارندگان س��هام عدالت 
اعالم كرد مجموع كاركنان دستگاه هاي اجرايي 
و بازنشس��تگان كش��وري و لش��كري و تامين 
اجتماعي در يك مرحله در سنوات گذشته مورد 
شناسايي و ثبت نام در سامانه سهام عدالت قرار 
گرفته اند و اين گ��روه در مجموع در حال حاضر 
با ۷۹ درصد مش��اركت، كمترين ميزان ورود و 
ثبت ش��با بانكي در سامانه سهام عدالت را دارند 
كه البته نس��بت اندك ثبت شبا بانكي كاركنان 
دولت و خانواده هاي آنان دليل اصلي آن است. اين 
سازمان از كارمندان دولت و خانوادهاي محترم 
آنان درخواست كرده است از فرصت محدود ايجاد 
شده براي ورود شباي بانكي خود در سامانه سهام 
عدالت استفاده كنند و هر چه سريعتر نسبت به 
اين موضوع اقدام نمايند تا از سود سهام عدالت و 
ساير منافع آتي اين طرح برخوردار شوند. بر اساس 
اعالم سازمان خصوصي سازي، مددجويان كميته 
امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي كشور 
با حدود ۹۳ درصد مشاركت، بيشترين همكاري 
با سامانه سهام عدالت و ورود اطالعات شبا بانكي 
را به اين س��امانه داش��ته اند. بنا به اطالعات اين 
گزارش، كليه كساني كه شبا بانكي معتبر آنان 
در سامانه س��هام عدالت به تاييد رسيده است از 
سود عملكرد سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهام عدالت 
برخوردار مي ش��وند كه اين سود در سال جاري 
به ازاي هر يك ميليون تومان سهامداري معادل 

مبلغ ۱۷۵ هزار تومان خواهد بود.

 كليات اليحه بودجه
 تصويب شد

نايب رييس كميسيون تلفيق اليحه بودجه ۹۸ 
از تصويب كليات بودجه در اين كميسيون خبر 
داد. علي اصغر يوسف نژاد با اشاره به نشست صبح 
روز گذشته كميسيون تلفيق اليحه بودجه ۹۸ 
براي بررس��ي كليات اليح��ه، گفت كه اعضاي 
كميس��يون تلفيق با ۲۲ راي مواف��ق، ۱۶ راي 
مخال��ف و ۲ راي ممتنع از مجموع ۴۰ نماينده 
حاضر با كليات اين اليح��ه موافقت كردند. به 
گفته وي، كميس��يون تلفيق بع��د از تصويب 
كليات وارد بررس��ي جزييات اليحه بودجه در 

بخش درآمدي و هزينه اي خواهد شد.

س��خنگوي س��تاد بودجه ۹۸ گفت: در راستاي افزايش 
درآمدهاي مالياتي در سال آينده، جلوگيري از فرار مالياتي 
و حذف برخي از معافيت هاي غيرضرور مالياتي پيش بيني 
شده است. مژگان خانلو ضمن اظهار اميدواري براي ايجاد 
فرصت مناسبي جهت تش��ريح اليحه بودجه براي ائمه 
محترم جمعه سراسر كشور تاكيد كرد: با اشراف بر مفاد 
اليحه بودجه و ش��رايط حاكم بر اقتصاد ملي و مناسبات 
بين المللي مي توان زمينه سازي شايسته براي انتقال دقيق 
و اميدآفرين اخبار به مردم داشت بر اين اساس ذكر نكات 
زير درخصوص ويژگي هاي پيش بيني ش��ده در اليحه 

۱۳۹۸ ضروري است: 
۱- پيش بين��ي ص��ادرات ۱.۵ ميليون ش��بكه در روز با 
مالحظات حفظ روحيه اميد آفريني در جامعه و مايوس 
نمودن دش��منان نظام جمهوري اس��المي ايران از آثار 
تحريم ها بر اقتصاد ايران، در مقايس��ه با پيش بيني ۲.۵ 

ميليون بشكه در روز براي اليحه بودجه سال ۱۳۹۷.
۲- پيش بيني متوسط قيمت فروش نفت هر بشكه ۵۴ 
دالر با در نظر گرفتن تمامي هزينه هاي مبادله در مقايسه 
با پيش بيني هاي صورت گرفته در كشورهاي نفتي منطقه 

نظير پيش بيني ۸۰ دالر در بودجه كشور عربستان. 
۳- اختصاص ۱۴ ميليارد دالر به تامين كاالهاي اساسي و 
نهاده هاي كشاورزي و دارو و تجهيزات پزشكي با نرخ ۴۲۰۰ 
تومان براي حمايت از معيشت عمومي و عدالت اجتماعي. 

۴- عدم كاهش بودجه اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي و 
پيش بيني ۶۲ هزار ميليارد توماني براي اين بخش با وجود 

محدوديت هاي منابع درآمدي به دليل آثار اقتصادي قابل 
توجه در اجراي تكميل پروژه هاي عمراني دولت. 

۵- پيش بين��ي اعتب��ارات م��ورد نياز ب��راي تكميل و 
بهره ب��رداري از ۱۶۷ طرح عمراني قابل خاتمه در س��ال 
۱۳۹۸ در بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله آب، محيط 

زيست، حمل و نقل، آب و فاضالب و بهداشت.
۶- پيش بيني ساز وكارهاي استفاده اهرمي از منابع عمومي 
دولت در بخش تكميل و بهره برداري طرح هاي عمراني 
)تبصره ۱۹( و اشتغال زايي )تبصره ۱۸( به جهت هم افزايي 
مالي و تحرك بخشي و رونق اقتصادي و مشاركت هر چه 
بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در چارچوب قراردادهاي 

مشاركت عمومي – خصوصي. 
۷- مجوز ورود بانك مركزي به بازار بدهي به عنوان ابزار 
سياست پولي در راس��تاي مديريت و كنترل نرخ تورم و 
نرخ هاي سود و توسعه بازار بدهي و خريد و فروش اوراق 
بدهي دولتي در بازار س��رمايه با توجه به ظرفيت اقتصاد 

كشور. 
۸- با توزيع هدفمند يارانه ها با حذف سه دهك درآمدي 

باال در استان ها. 
۹- به كارگيري سياست هاي انضباط مالي از طريق اجراي 
بودجه ريزي مبتني به عملكرد در تمامي دستگاه هاي ملي 

و استاني با هدف مديريت هزينه ها و افزايش بهره وري. 
۱۰- اصالحات ساختاري مالي در جهت حذف و كاهش 
هزينه هاي غير ضرور و منطقي كردن اندازه دولت، از جمله 
كاهش تعداد مراكز پژوهشي وابسته به دستگاه هاي اجرايي 

اصلي به يك واحد تا پايان س��ال ۱۳۹۸، متوقف كردن 
تخصيص به پروژه هاي غيرحاكميتي با پيشرفت فيزيكي 
كمت��ر از ۵۰ درصد، توقف صدور مج��وز ايجاد هر گونه 
واحدهاي آموزش عالي، ادغام واحدهاي كوچك آموزش 
عالي در استان ها در يكي از دانشگاه هاي بزرگ استاني، 
شناسايي و حذف يا ادغام نهادها، سازمان ها و فعاليت هاي 
موازي در دستگاه هاي اجرايي و عدم تخصيص اعتبار به 
آن فعاليت ها در سال ۱۳۹۸ و ممنوعيت ايجاد واحدهاي 

اداري جديد در شهرستان ها و بخش ها. 
۱۱- در راستاي افزايش درآمدهاي مالياتي، جلوگيري 
از فرار مالياتي و حذف برخي از معافيت هاي غيرضرور 
مالياتي پيش بيني شده است كه برخورداري از معافيت 
مالياتي و پرداخت هر گونه جايزه و مش��وق صادراتي 
براي صادر كنندگان منوط به اطمينان از برگشت ارز 
حاصل از ص��ادرات كاال و خدمات به چرخه اقتصادي 
كشور براساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري 

اسالمي است.
۱۲- بر اس��اس فرمان مقام معظم رهب��ري اصالحات 
ساختاري بودجه در دستور كار ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي و همچنين ش��وراي عالي هماهنگي قوا است 
كه متعاقبا نتايج آن تقديم عموم مردم به ويژه ائمه جمعه 
خواهد شد. در همين راستا تاكيد بر بودجه ريزي مبتني 
بر عملكرد، ايجاد درآمدهاي پايدار براي دولت، به ويژه از 
طريق افزايش پايه و پوشش مالياتي و همچنين ممانعت از 

فرار مالياتي در دستور كار دولت قرار گرفته است.

برش
حذف برخي معافيت هاي غيرضرور مالياتي در سال آينده
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گروه بانك و بيمه|
روز يكشللنبه 23 دي 97، به دنبال اعللام نرخ اونس 
جهاني طا به قيمللت 1287 دالر و افزايش نرخ دالر 
به 11500 تومللان در صرافي هاي مجللاز و بانك ها و 
همچنين اعام نرخ يللورو به نرخ 13100 تومان، نرخ 
طا و سللكه نيز افزايش يافت و مظنه مثقال 17 عيار 
1 ميليون و 535 هزار تومان، گرم 18 عيار 354 هزار 
تومان، سللكه 3 ميليون و 960هزار تومان، نيم سكه 
2 ميليون و 40 هزار، ربع سللكه 1 ميليون و 280 هزار 
تومان، معامله شللد.  به گزارش تعادل، نرخ لحظه اي 
نرخ ارز در سامانه سنا نيز نرخ دالر را 11450 تومان و 
نرخ يورو را 13100 تومان اعام كرد و براي روز شنبه 
ميانگين نرخ ارز را بللراي دالر 11277، يورو 13054، 
پوند 14417، يللوآن 1694، درهم 3093، ليرتركيه 

2168 تومان اعام كرده است. 

 حباب سكه ۳9۰ هزار تومان شد
رييس كميسلليون تخصصي طا و جواهر با اشاره به 
حباب 390 هزار توماني سكه، گفت: افزايش قيمت ارز، 
روز گذشته قيمت ها در بازار طا و سكه را افزايشي كرد. 
محمد كشتي آراي در گفت وگو با ايِبنا درباره آخرين 
وضعيت بازار طا و سكه، اظهار داشت: روز گذشته با 
افزايش قيمت ارز، شاهد رشد قيمت ها در بازار طا و 
سكه بوديم. وي افزود: البته طي هفته گذشته قيمت 
طا جهاني نيز با افزايش روبرو بود كه اين موضوع نيز 
خود عاملي براي افزايش قيمت طا و سللكه اما رشد 
قيمت طا و سكه در روز گذشته در عين تعطيلي بازار 
جهاني، نشان از سهم بيشتر رشد قيمت ارز در افزايش 
قيمت بازار طا و سكه دارد. رييس كميسيون تخصصي 
طا و جواهر با تاكيد بر اينكه روز گذشته شاهد افزايش 
قيمت 50 تللا 70 هزار توماني طا بوديللم، ادامه داد: 
افزايش قيمت ها در بازار سللكه را تا 3 ميليون و 900 
هزار تومان نيز رساند. تاثير افزايش قيمت ارز در رشد 
قيمت ها در بازار طا به گونه اي بود كه عاوه بر افزايش 
4.5 درصدي قيمت ها در هفته گذشللته، روز گذشته 
نيز دوباره شللاهد افزايش در بازار طا و سللكه بوديم. 
كشتي آراي درباره وضعيت تقاضا طا و سكه در بازار 
نيز توضيح داد: با رصد حباب سكه طي هفته اخير، اين 
نتيجه حاصل شد كه به دليل عدم تغيير حباب سكه، 
عرضه و تقاضا در بازار متعادل است زيرا افزايش حباب 
سكه نشان از برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار 
است. وي با تاكيد بر اينكه اكنون تقاضا هيجاني در بازار 
وجود ندارد، ادامه داد: حباب سكه اكنون حدود 390 
هزار تومان است و خريد و فروش در بازار نيز عادي است 
و به دليل ركود در اقتصاد، بازار مصنوعات طا نيز متاثر 

از اين وضع، با ركود مواجه است.

  قيم�ت دالر ب�ه كمت�ر از ۱۰ ه�زار توم�ان 
مي رسد

از سوي ديگر، عضو شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
قواي سه گانه، گفت: بانك مركزي با سياست هايي كه 
اتخاذ مي كند مي تواند تا پايان سال قيمت ارز را به زير 

10 هزار تومان برساند.

محمدرضللا پورابراهيمي داوراني با اشللاره به افزايش 
قيمت ارز در روزهاي اخير، اظهار داشت: بازار ارز كشور 
در شرايط كنوني تحت مديريت و اشراف كامل بانك 
مركزي قرار دارد و اين اشللراف كمك كرده تا منابع و 
مصارف ارزي در كشور مديريت شود. رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسامي، با بيان اينكه با بيان 
اينكه در سال 97 منابع ناشي از فروش نفت تقريبا بيش 
از بودجه كشور در سال جاري بوده است، افزود: با توجه 
به تحقق منابع ارزي از نفت به واسطه فروش و افزايش 
قيمت طاي سياه در ماه هاي ابتدايي سال، منابع ارزي 
در اين بخش با يك شرايط خاصي روبه رو است، از اين 
رو دغدغلله اي در اين بخش وجود نللدارد. در ماه هاي 
اخير با اقدامات بانك مركزي و مصوبات شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه حجم زيادي ارز وارد 
كشور شده است. وي در ادامه گفت وگو با خبرگزاري 
خانه ملت بيان داشت: در ماه هاي اخير با اقدامات بانك 
مركزي و مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
قواي سلله گانه حجم زيادي ارز وارد كشور شده است. 
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسامي، 
با بيان اينكه ذخاير طا كه تا حدودي كاهش پيدا كرده 
بود به ذخاير قابل قبول تبديل شده است، تاكيد كرد: در 
حالي حاضر نگران وضعيت بازار ارز نيستيم و پيش بيني 
اين بوده كه روند كاهشي ارز ادامه مي يابد. وي با اشاره 
به اينكه نوسانات بازار ارز در روزهاي پاياني سال 2018 
به دليل تسويه حساب شركت ها رخ داد، افزود: در طول 
روزهاي اخير بيشللتر التهابات بازار ارز ناشي ازعوامل 
خارجي است و به واقعيت هاي اقتصادي ايران ارتباطي 
ندارد. پورابراهيمي اداملله داد: تحليل ها حاكي از اين 

است كه نرخ ارز بايد كماكان كاهشي باشد و آثار ناشي 
از آن بايد در بهبود شرايط، تقويت و افزايش ارزش پول 
ملي تاثير بگذارد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسامي، با بيان اينكه با توجه به شرايطي كه در 
بازار وجود داشته و مديريت بانك مركزي روند كاهشي 
استمرار مي يابد، تصريح كرد: با سياست هايي كه بانك 
مركزي اتخاذ مي كند مي تواند تا پايان سال قيمت ارز 

را به زير 10 هزار تومان سوق دهد.

  معامالت ارز شفاف مي شود
همچنين نايب رييس كميسلليون بازار پول و سرمايه 
اتاق بازرگاني تصويب مقررات بازار متشللكل ارزي در 
شوراي پول و اعتبار را اقدامي مثبت ارزيابي كرد و آن را 
عاملي براي شفافيت در معامات دانست. سيدحسين 
سليمي در گفت وگو با ايِبنا درباره تصويب مقررات بازار 
متشكل ارزي در شوراي پول و اعتبار با بيان اين مطلب 
افزود: بازار متشكل ارزي باعث مي شود كه بدانيم روند 
نرخ ارز كجا بايد بايستد و كجا بايد برود و عرضه و تقاضا 
نيز در اين روند مشخص است. وي و افزود: ايجاد بازار 
متشكل ارزي خواسته اي است كه سال ها روي زمين 
مانده بود، با اين حال كاش اين مقررات در سللال هاي 
گذشته به تصويب مي رسلليد كه با مشكات ريالي و 

ارزي مواجه نبوديم.
عضو هيات مديره بانك خاورميانه ادامه داد: در ماه هاي 
اخير نيازهاي ارزي فراتر از سطح واقعي است زيرا كه به 
خاطر عدم گشايش هاي اعتباري، بازنگشتن بخشي از 
ارزهاي صادراتي به خاطر تحريم ها و محدوديت هايي 
كه در زمينه نقل و انتقال ارز وجود دارد، عطش ارزي 

در صنايع وجود دارد. نايب رييس كميسيون بازار پول و 
سرمايه اتاق تهران تصريح كرد: اگر بازار متشكل ارزي 
در شرايطي كه به خاطر كاهش عرضه ارز در بازار وجود 
دارد، ايجاد شود، ممكن است قيمت ها واقعي نباشد. 
سليمي توضيح داد اين مقررات در شرايطي تصويب 
شللده كه به دليل تقاضاي زياد، ممكن اسللت نرخ ارز 
با شفافيت در بازار با شللفافيت همراه نباشد؛ در حال 
حاضر نياز براي ارز باالسللت و صنايع نقدينگي ندارند 
و از سوي ديگر بانك ها نيز در اعطاي وام با محدوديت 
روبه رو هستند و اگر اين سه ابزار با يكديگر همخواني 
نداشته باشند، ممكن است قيمت ها در بازار متشكل 
ارزي واقعي نباشللد. وي در خصوص تصويب حساب 
ريالي مبتني بر ارز كه به تصويب شوراي پول و اعتبار 
رسيده نيز گفت: متاسفانه در سال هاي گذشته چندين 
بار اعتماد مردم نسبت به سپرده هاي ارزي از بين رفته 
اسللت زيرا كه از مردم ارز گرفته و بعد آن را به ريال و با 

نرخ هاي تعادلي بازگرداندند.
عضو هيات مديره بانك خاورميانه خاطرنشان كرد: در 
صورتي كه برخي ابهامات موجود درباره سپرده ريالي 
مبتني بر ارز برطرف نشللود، اين سللپرده در كاهش 

نقدينگي موفق نخواهد بود.

  ن�رخ مناس�ب 4 درص�دي ب�راي ج�ذب 
نقدينگي

از سوي ديگر،  كارشناس مسائل پولي و بانكي با اشاره به 
عدم توفيق دولت ها در كنترل نقدينگي، گفت: سپرده 
ارزبنيان يكللي از اقدام هاي مهم بانللك مركزي براي 

كنترل نوسان ها و التهاب هاي ارزي است.

عبدالحميد انصاري؛ كارشناس مسائل پولي و بانكي 
در گفت وگو با ايِبنا، اظهار داشللت: يكي از اقدام هايي 
كه بانك مركزي به منظللور جلوگيري از التهاب هاي 
ارزي بيشللتر پيگيري كرده ارايه اوراق گواهي سپرده 
مبتني بر ارز اسللت كه از سال گذشللته اجرايي شده 
است. گواهي سللپرده ريالي ارز بنيان با سررسيدهاي 
يك و دو ساله است و در همه جاي دنيا جزو ابزارهايي 
اسللت كه براي كنترل هاي پايه اي ارز مورد اسللتفاده 
قرار مي گيرد. وي ادامه داد: در كشوري مانند ايران كه 
دارايي ها دچار نوسللان هاي جدي مي شود، در چنين 
وضعي مردم به دنبال حفللظ ارزش دارايي هاي خود 
هستند. اين كارشناس مسائل پولي و بانكي با بيان اينكه 
بطور معمول دولت ها در كنترل نقدينگي موفق عمل 
نكرده اند، گفت: دولت عزم جدي براي متناسب سازي 
سياست ها با واقعيت اقتصادي كشور ندارد و التهاب هاي 
نقدينگي به صورت بسيار جدي كشور را آزار مي دهد 
و بانك مركزي ناچار است در مواقعي به اين سياست ها 
متوسل شود تا به جامعه پيام دهد كه سپرده ها حفظ 

مي شوند و ريسك نوسان هاي ريال حذف مي شود.
وي با بيان اينكه نرخ سود 4 تا 4.5 درصد براي اين نوع از 
سپرده ها در نظر گرفته شده است، گفت: اين نرخ سود 
نسبت به بقيه فاكتورها تعيين مي شود و سياست گذار 
اين باور را دارد كه نسبت التهاب هاي تورمي و پول ملي و 
نرخ ارز به چه نسبت است و نرخي در نظر گرفته مي شود 
كه جذابيت الزم را براي خريداران به همراه داشته باشد 
و با توجه به نرخي از تورم كه در سال گذشته و از ابتداي 
امسال وجود داشته، تلقي بانك مركزي اين است كه براي 

جلوگيري او از مراجعه به بازار خريد ارز جذاب است.
اين كارشناس مسللائل پولي و بانكي گفت: در برخي از 
كشورها اين نرخ حدود 2 تا 2.5 درصد است، اما اين نرخ 
با توجه به شللرايط بازار و نقدينگي در كشللور ما حدود 
4.5 درصد در نظر گرفته شللده است تا براي مشتريان 
جذاب باشد. وي ادامه داد: گواهي سپرده ريالي مبتني بر 
ارز به معناي فروش اوراق نيست و نوعي سپرده گذاري 
محسوب مي شود. به اين معني كه در زمان سپرده گذاري 
ريالللي، معادل ارزش روز بازار ارز، مبلغ سللپرده تعيين 
مي شللود و در زمان بازپرداخت نيز مبلغ سپرده معادل 
ارزش روز بللازار ارز پرداخت مي شللود. گفتني اسللت، 
خريداران اين گواهي بر اساس مقررات بانك مركزي در 
بانك ها افتتاح حساب كرده و به قيمت ميانگين يك ماه 
قبل كه در سامانه سنا به ثبت رسيده سپرده گذاري انجام 
مي دهند. به سپرده گذاران در پايان دوره سپرده گذاري 
بر اساس متوسط يك هفته قبل سامانه سنا كه عددي 
متفاوت با نرخ خريد آن است سود و سپرده به عاوه 4 تا 
4.5 درصد معادل ريالي آن در روز سر رسيد ارايه مي شود.

نرخ سللود گواهي سللپرده ريالي مبتني بللر ارز، براي 
گواهي هاي يك سللاله 4 درصد و بللراي گواهي هاي دو 
ساله 4.5 درصد در سال خواهد بود كه در مواعد زماني 6 
ماهه پرداخت مي شود. نحوه محاسبه سود به اين صورت 
اسللت كه بانك در روز تعيين شده براي پرداخت سود، 
ميانگين يك هفته تقويمي قبل نرخ فروش سامانه سنا 
را محاسللبه كرده و معادل ريالي آن را به دارنده گواهي 

سپرده پرداخت مي كند.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
با توجه به تسللهيات پرداختي 650 هزار ميليارد توماني 
بانك ها در سال هاي اخير كه حدود 160 هزار ميليارد تومان 
آن وام جديد و بقيه وام هاي تمديد شده ارزيابي شده، انتظار 
مللي رود كه حداقل 10 درصد ايللن مبلغ يعني حدود 16 
هزار ميليارد تومان به بنگاه هاي زودبازده اختصاص يابد تا 
در كنار بودجه دولت، طرح هاي عمراني، و صندوق توسعه 
ملي، باكمك منابع داخلي و تسهيات بانك ها، مشكات 
واحدهاي اقتصادي كوچك و اشتغال زا را در سال سخت 
98 كاهش داد.  به گزارش »تعادل«، اگرچه طرح حمايت 
از بنگاه هاي زودبازده و تسللهيات به بنگاه هاي كوچك و 
متوسط، از سال 1385 و دولت احمدي نژاد با شتاب و ارقام 
بزرگي از تسهيات بانكي همراه بود و به خاطر سرعت عمل 
زياد و اجراي طرح هاي ضربتي اشتغال زاي نامتناسب با توان 
جذب هدفمند، فشار بر بانك ها براي پرداخت وام بيشتر و 
همچنين عدم بررسي طرح هاي توجيهي در اين زمينه، 
باعث انحراف قابل توجه 60 درصدي منابع شد، اما سابقه 
حمايت ازبنگاه هاي زودبازده در دولت هاي قبل از 1384 و 
در دولت روحاني نيز نشان مي دهد كه دولت ها و شبكه بانكي 
همواره حمايت از بنگاه هاي زودبازده و كوچك و متوسط را 
در دسللتور كار قرار داده و به عنوان راه حل كاهش بيكاري 
سريع مورد توجه قرار داده اند.  صاحب نظران مي گويند كه 
در صورت بررسي هاي كارشناسانه، مي توان با مبلغ كمتري 
نسللبت به كارگاه هاي بزرگ، نتايج بهتر، اشتغال بيشترو 
سللريع تري را به خصوص در روستاها و شهرهاي كوچك 
كشور و در گسترش بخش خدمات شاهد بود و شغل هاي 
بسيار با هزينه اشتغال كمتري را ايجاد كرد و لذا همچنان 
بايد از طرح هاي كوچك و متوسط و زودبازده، با بررسي هاي 
كارشناسللي و طرح توجيهي مناسللب حمايت شود اما 
نهادهاي نظارتي بايد تاش كنند كه نتيجه بهتري گرفته و 
انحراف منابع را كمتر كنند.  در اين راستا، با درس گرفتن از 
تجربه تزريق منابع و انحراف از اهداف مورد نظر در سال هاي 
1384 تا 1387، در دولت هاي يازدهم و دوازدهم، دولت و 
بانك ها با بررسي هاي كارشناسي و طرح هاي بهتري در اين 
زمينه وارد عمل شده و اشتغال موثر و پايداري را از طريق 
تسهيات حمايت از بنگاه هاي زودبازده، كوچك و متوسط 
در دستور كار قرار داده اند.  اكنون بسياري از بانك هاي كشور، 

در كنار بودجه دولت، منابع صندوق توسعه ملي، برنامه هاي 
بانك مركزي و شبكه بانكي، تسهيات قابل توجهي را در 
سال هاي اخير در حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط و 

زودبازده ارايه كرده اند كه نتايج قابل توجهي داشته است. 

  حمايت بانك ها از بنگاه ه�اي زودبازده در 
سال 98

با چنين تجربه اي در دهه 1380، اكنون در بودجه سللال 
97، معادل 35 هزار ميليارد تومان از محل منابع شللبكه 
بانكي براي اعطاي تسهيات به طرح هاي اقتصادي اشتغالزا 
در نظر گرفته شللده و 6 هزار ميليارد تومان ديگر از مانده 
اعتبارات قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در 
مناطق روسللتايي و عشايري خواهد بود كه در كنار منابع 
صندوق توسعه ملي، منابع بودجه دولت و... در مجموع 73 
هزار ميليارد تومان براي ايجاد اشتغال و حمايت از طرح هاي 
اشتغال زا پيش بيني شده اسللت. همچنين تا آخر سال 
97 معادل 20 هزار ميليارد تومان تسهيات اشتغال زايي 
از محل تبصره 18 بودجه وجود دارد و در سللال 98 هم با 
موافقت رييس جمهور عينا اين مبلغ آمده است.اما با توجه 
به مشكات كمبود منابع سللال 98، مشخص نيست كه 
دقيقا چه مبلغي از بودجه براي اشتغال تحقق خواهد يافت 
و در نتيجه براي طرح هاي زودبارده ومتوسللط وكوچك 
بايد بيشتر روي منابع بانك ها حسللاب باز كرد.  در دولت 
يازدهم هر سال بخشي از تسهيات بانكي براي بنگاه هاي 
زودبازده و متوسط وكوچك اختصاص يافته و از جمله در 
سال 1393 معادل 16 هزار ميليارد تومان براي حدود 10 
هزار واحد كوچك و متوسط اختصاص يافت. از سوي ديگر، 
براساس تعريف واحدهاي خرد زير 10 نفر، كوچك زير 50 
نفر كاركن و متوسط زير 100 نفر كاركن، معادل بيش از 83 
هزار واحد خرد و كوچك و متوسط در كشور وجود دارد كه 
پرداخت تسهيات به آنها همواره از سوي بانك ها به صورت 
تمديد وام وجود دارد. اما هر سال مديران دولتي و بانك ها 
به مبلغ جديدي براي وام هاي اشللتغال زا و زودبازده اشاره 
مي كنند كه تقريبا معادل 10 درصد وام هاي جديد ساالنه 
است يعني به جز وام هاي تمديد شده قبلي، وام هاي جديد 
به بنگاه هاي زودبازده اختصاص مي يابد تا در شرايط ركود 
تورمي، ركود يا بحران اقتصادي بتواند سال سخت پيش رو 

را بامشكات كمتري در حوزه بيكاري جوانان و شهرها و 
روستاها مواجه كند.

  اعط�اي تس�هيالت از س�وي مناب�ع داخلي 
بانك ها

عاوه بر بودجه ها و حمايت هاي دولتي، برخي بانك ها نيز 
در راستاي ايفاي مسووليت اجتماعي خود، از طريق منابع 
داخلي خود نيز تسللهياتي را براي بنگاه هاي زودبازده و 
كوچك و متوسط در نظر گرفته اند . به عنوان مثال شعب 
بانك پارسلليان در شهرسللتان ها با اختصاص مبالغي به 
بنگاه هاي زودبللازده، از طريق اعطاي تسللهيات، منابع 
مورد نياز آنها را تامين كرده اند و 1033 فقره تسللهيات 
بالغ بر5500 ميليارد ريال به بنگاه هاي اقتصادي كوچك 
و متوسللط اعطا كرده اسللت. با توجه به نقش بسزايي كه 
بنگاه هاي كوچك و متوسط در اشتغال زايي و ظرفيت سازي 
توليدي، همچنين بهبود توليد و درآمد ملي در كشور دارند؛ 
اين بانك ها در سال »اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال«، 
نسبت به تأمين مالي و تقويت اقتصادي بنگاه هاي كوچك و 
متوسط، اقدام كرده اند. همچنين با توجه به اينكه بنگاه هاي 
كوچك و زودبازده بنا بر مزيت ها و اقتضائات اقتصادي در 
كليه استان ها و در اقصي نقاط كشور پراكنده اند و تمامي 
استان هاي كشور مورد حمايت اين طرح قرارمي گيرند، لذا 
بانك ها به اين نكته توجه كرده اند كه تامين مالي بنگاه هاي 
كوچك و متوسط بايد با تخصيص بهينه منابع محدود بانكي 
وتوسعه متوازن درآمد و اشتغال همراه باشد و روساي ادارات 
صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها با بررسي موضوع، از 
عملكرد برخي بانك ها در اين زمينه رضايت داشللته اند و 
معتقدند كه ميزان انحراف از منابع بنگاه هاي زودبازده بسيار 

كاهش يافته است. 

  تجربه دهه ۱۳8۰
طبق اعللام مركللز پژوهش هللاي مجلللس، دولت 
احمدي نژاد   » طرح بنگاه هاي زودبازده« را در سللال 
1385 اجرايي كرد كه ٣٥ هزار ميليارد تومان بودجه 
نياز داشت. بودجه طرح مشابه در دولت خاتمي ٩٠٠ 
ميليارد تومان بود و دولللت اميدوار بود اين جهش در 
تزريق بودجه، حدود يك ميليون و ٢٠٠ هزار فرصت 

شللغلي جديد ايجاد كند. سه سللال بعد از اجراي اين 
طرح، مركز پژوهش هاي مجلس اعام كرد كه حدود 
٦٦ درصد طرح هاي اجرا شده در چارچوب طرح اعطاي 
تسهيات به بنگاه هاي زود بازده در زمره خوداشتغالي 
بوده اسللت. همچنين تحقق اشتغال پيش بيني شده 
طرح بيش از 8 درصد و هزينه ايجاد هر فرصت شغلي 
بيللش از ١٩ ميليون تومان بوده امللا عما ٤٦ درصد 
بنگاه هاي دريافت كننده تسللهيات وجود خارجي 
نداشتند و منابع بانكي عما براي رفع گرفتاري هاي 
ديگر متقاضيان تسهيات استفاده شده است.  به عبارت 
ديگر، نحوه نامتناسب پرداخت تسهيات باعث شده 
كه نه تنها مطالبللات معوق بانك ها افزايش يابد، بلكه 
عما اشتغال مورد نظر را محقق نكرده و انحراف بزرگي 
در پرداخللت منابع و نتايج آن حاصل شللد كه نتيجه 
آن در كنار مشكات ساختاري واحدهاي اقتصادي، 
ركود نسللبي سللال هاي اخير باعث ايجاد 150 هزار 
ميليارد تومان مطالبات معوق بانكي شده است.  مركز 
پژوهش هاي مجلس با مقايسلله سه گزارش دولتي و 
نظارتي درباره طرح بنگاه هاي زودبازده، رسللما آن را 
طرحي ناموفق معرفي كرد كه بيللش از 60 درصد به 
انحراف رفته است. مركز پژوهش هاي مجلس در سال 
88 در گزارشللي از عملكرد اين بنگاه ها اعام كردكه 
اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهد شده در آن، 
48 درصد بوده و ميزان انحراف طرح مذكور از اهداف 
اشتغالزايي بيش از 60 درصد بوده است. رشد نقدينگي 
و مقطعي و ناپايدار بودن شغل هاي ايجاد شده در اين 

بنگاه ها از جمله آسيب هاي مهم طرح يادشده است

  22۰۰ ميليارد تومان مطالبات معوق تا سال 89
به اسللتناد گزارش هاي بانك مركزي در پايان سللال 
1389 مانده مبلغ طرح هاي معرفي شللده به بانك ها 
حللدود 672 هزار ميليللارد ريللال و ارزش طرح هاي 
تاييد شللده در بانك ها 312 هزار ميليللارد ريال بود 
مانده تسهيات پرداختي بانك ها از اين محل تا پايان 
اسفندماه 1389 به مرز 250 هزار ميليارد ريال رسيد. 
ارزش قراردادهاي منعقد شللده بطور متوسللط 141 
ميليون ريال تسهيات براي ايجاد هر فرصت شغلي 
پيش بيني شللده است. تا پايان اسللفندماه 1389 به 
ترتيللب 8278 و 14025 ميليارد ريللال از اصل اين 

تسهيات، سررسيد آنها گذشته و معوق شده است 
در طول سللال هاي 1385 تا 1389 تعداد 633 هزار 
طرح به مبلغ 25611 ميليللارد تومان قرارداد منعقد 
كردند تا 1 ميليون و 600 هزار شغل ايجاد كنند و در 
مجموع به اين طرح ها 22478 ميليارد تومان تسهيات 
پرداخت شد و در اين مسللير تا پايان سال 89 معادل 
2200 ميليارد تومللان مطالبات معوق و سررسلليد 
گذشللته ايجاد شللد. 16 درصد طرح ها صوري بوده و 
66 درصد وام بانكي را در محل ديگري خرج كرده اند و 
60 درصد اشتغال مورد نظر در اين طرح ها نيز تحقق 
نيافته اسللت و تنها 40 درصد رقم اعام شللده شغل 
ايجاد شده و تنها حدود 640 هزارشغل ايجاد شده كه 
البته پايداري آن نيز در سال هاي بعد مشخص نيست 
و برخي كارشناسان در دولت يازدهم اعام كرده اند كه 
اشتغال زايي در دولت هاي نهم و دهم بسيار ناچيز بوده 

و موجب انحراف منابع بانكي شده است. 

Mon. Jan14. 2019     دوشنبه    24 دي 1397   7 جمادي االول 1440  سال پنجم    شماره   1295 

كسب وكارهاي نوين بانك 
انصار با افزايش عمق راهبردي 

همايش سراسللري مديران بانك انصار در سللالن 
همايش هاي سللاختمان مركزي اين بانك برگزار 
شللد و دكتر ابراهيمللي مديرعامل ايللن بانك طي 
سللخناني ضمن تحليل شللرايط اقتصادي كشور 
و بررسللي مهم ترين مسللائل تأثيرگللذار آن و لزوم 
به كارگيري راه هاي مطمئن وموثر در عرصه مقابله با 
تحريم ظالمانه امريكا گفت: در حال حاضر مبادالت 
بين الملل و پرداخت ما به ازاء معامات ايران با ديگر 
كشورها مهم ترين مساله كشور است كه خوشبختانه 
با سياست هاي اتخاذشده و برخاف تصورات باطل 
امريكا، ايران با رايزني، حل مشكات خود با كشورهاي 
طرف معامله را دنبال و درحال گره گشايي از اين حوزه 
حساس اقتصاد كشور است.  دكترابراهيمي مديرعامل 
بانك انصار در بخش ديگر سللخنان خود به موضوع 
سياست هاي پولي و بانكي كشور و وضعيت بانك ها 
در حوزه داخلي پرداخللت و ضمن ارزيابي مثبت از 
تحللوالت رخ داده در بانك مركزي، درخصوص نرخ 
سود سپرده ها وسياست هاي انضباط بخشي افزود: 
بانك مركزي با مشي خردمندانه به دنبال تثبيت نرخ 
سود سپرده ها مبتني بر منافع عمومي و اقتضائات 

اقتصادي و بانكي كشور در شرايط فعلي است.
 وي در ادامه به تشللريح و تبيين موضوعات تحولي 
بانك انصار طي سال هاي اخير پرداخت و با تأكيد بر 
مضاعف شدن فعاليت هاي بانك در اين حوزه اظهار 
داشت: اهداف، سياسللت ها و برنامه هاي بانك انصار 
مبتني بر افق 1404 درحال تحقق اسللت و به حول 
وقوه الهي، فرايندهاي پياده سللازي كسب وكارهاي 
نوين، به عنوان يك رسالت حرفه اي، هرروز از عمق 
راهبردي بيشتري برخوردار مي شوند. دكتر ابراهيمي 
با اشاره به طرح ربيع، با هدف كاهش مطالبات معوق به 
زير 5 درصد، اجراي آن را يكي از اولويت هاي بانك در 
مقطع زماني حاضر دانست كه مديريت شعب استان ها 
بايد نسبت به اجراي آن به صورت مستمر و با نظارت 
دقيق اقدام كنند. وي همچنين موضوع جذب منابع 
ارزان قيمت و قرض الحسللنه و تقويت خط كسب و 
كار قرض الحسنه را يكي از موضوعات اساسي بانك 
انصار برشمرد كه مسللووالن امر بايد از آن به عنوان 
يك ابزار كليدي و منطبق با آموزه هاي ديني استفاده 
كنند و ضمن فرهنگ سازي براي ترويج آن در جامعه 
از تشويق سپرده گذاران و توسعه ابزارهاي الزم براي 
حفظ موجودي پس از انجام قرعه كشي غفلت نورزند.  
مديرعامل بانك انصار در پايان با اظهارخرسللندي 
از مشللي مديريت جهادي همللكاران در مجموعه 
بانك وتعميق آن در اجراي طرح هاي اولويت دار، به 
ضرورت هوشمندسازي بانك براساس سيستم هاي 
اطاعاتي نوين اشاره و با تأكيد بر لزوم استفاده همه 
مديران و كاركنان از فناوري هاي نوين تصريح كرد: 
بايد همه اجزاء بانك و همه فعاليت هاي آن تحت رصد 
و مراقبت هاي دقيق وفني قرارگيرد تا كنترل و بهبود 
همه فعاليت هاي موثر درپيشرفت وتوسعه كسب 

وكارهاي بانك به صورت لحظه اي ميسر شود.

سياست هاي بانك مركزي مبلغ 
تراكنش ها را كاهش داد

گروه بانك و بيمه |  مبلغ تراكنش هاي شاپركي 
در آبللان و آذر ماه 97 با اعمال سياسللت هاي ارزي 
رييس كل بانك مركزي در محدوديت تراكنش هاي 
كارتي داخل و خارج كشللور، چك هاي تضميني، 
كاهش معامات ارزي و سكه و... منجر به كاهش 61 
هزار ميليارد توماني مبلغ تراكنش در آبان و آذر و 21 
هزار ميليارد توماني در آذرماه 97 شده و طي دوماه 
23.5 درصللد و در آذرماه معللادل 10 درصد ارزش 
تراكنش ها را كاهش داده است و مبلغ تراكنش هاي 
بانكي از 261 هزار ميليارد تومان در مهر 97 به 221 
هزار ميليارد تومان در آبان و 200 هزار ميليارد تومان 
در آذر 97 رسيده است.  به گزارش تعادل، اگرچه اين 
سياسللت ها باعث كاهش نرخ ارز و سكه وطا شده، 
اما به عقيده كارشناسان بايد بررسي شود كه در كنار 
كاهش مبلغ تراكنش ها و گردش پول كه روي قيمت 
ارز و طا و سللاير كاالها اثر گذار بوده، در طرف ديگر 
معادله يعني كاهش مبللادالت اقتصادي، تاچه حد 
اثرگذاشللته و چه تغييري در ميزان سطح عمومي 
قيمت ها، توليد و ساير متغيرهاي اقتصادي داشته 
است  به گزارش »تعادل«، گزارش اقتصادي شاپرك 
در آذرماه 97 بيانگر اين اسللت كه بيش از يك هزار 
و 855 ميليللون تراكنش باارزش 241 هزار ميليارد 
تومان در شبكه الكترونيك پرداخت پردازش شده 
كه تعداد تراكنش ها به نسبت آبان ماه با افزايش 3.38 
درصدي و 606 ميليوني مواجه شده درحالي كه ارزش 
تراكنش ها با كاهللش 9.63 درصدي و افت بيش از 
21 هزار ميليارد توماني همراه شده است. به عبارت 
ديگر نزديك به 10 درصد مبلغ تراكنش ها در آذرماه 
به خاطر سياست محدود كننده سقف تراكنش بانك 
مركزي كاهش يافته است.  بر اساس اين گزارش، اين 
آمار بيانگر اين است كه اعمال سياست ارزي رييس كل 
بانك مركزي مبني بر تعيين سللقف 100 ميليون 
تومان خريد باكارت هللاي بانكي در كارت خوان ها و 
درگاه هاي اينترنتي در طول يك شبانه روز اثر خود 
را بر تراكنش هاي شللاپركي در آذرماه نشللان داده، 
به نحوي كلله باوجود افزايش در حللدود 4 درصدي 
در تعداد تراكنش ها كه همواره به غير آبان ماه روند 
صعودي داشته است اما مبلغ تراكنش هاي شاپركي 
در آذرماه با افت به ارزش 213 هزار ميليارد ريال با 9 
درصد كاهش به نسللبت آبان ماه همراه شده است. 
افزون بر اين، اين كاهش مبلغي در ارزش تراكنش هاي 
شاپركي در آذرماه بعد از كاهش بي سابقه و بيش از 
15 درصدي باارزش 403 هزار ميليارد ريال در مبلغ 
تراكنش هاي شاپركي در آبان ماه به نسبت مهرماه 
رخ داده كه در آبان ماه نيز اعمال محدوديت خريد با هر 
كارت بانكي تا سقف 50 ميليون تومان دليل اصلي اين 
كاهش بوده است. از اين رو با اعمال اين دو سياسيت 
از سوي بانك مركزي در آبان و آذرماه با كاهش 616 
هزار ميليارد توماني در ارزش تراكنش هاي شاپركي 

به نسبت مهرماه مواجه شد.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

مديرعامل شركت بورس تهران تشريح كرد

تمركز اوراق بهادار براي تأمين مالي نقطه قوت بودجه
گروه بورس|

 ارقام بودجه س��ال 1398 كه در ح��ال حاضر مورد 
بررسي مجلس شوراي اسالمي قرار گرفته به اعتقاد 
اغلب كارشناسان بازار سرمايه نه تنها تغيير چنداني 
نس��بت به سال هاي گذش��ته ندارد بلكه در برخي از 
موارد بس��يار خوش بينانه لحاظ شده است. از طرفي 
تحقق بودجه در حوزه ه��اي مختلف از جمله بخش 
عمراني از نكات قابل توجه و اثر گذار در روند معامالتي 
سهامداران بازار س��رمايه خواهد بود. به هر روي، در 
تدوين بودجه سال آتي نيز همانند سنت هميشگي 
از بازار س��رمايه كش��ور به عنوان اهرمي در راستاي 
تسويه بدهي هاي دولت در قالب فروش اسناد خزانه و 
مواردي از اين قبيل استفاده شده است. اين در حالي 
است كه فعاالن بازار سهام معتقدند،  حمايت از صنايع 
و شركت هاي داخلي در كنار كاناليزه كردن نقدينگي 
به س��مت بخش مولد اقتصاد مي تواند به شعار هاي 
حمايتي دولت از بازار سرمايه رنگ واقعي تري دهد. 

در همين راس��تا، مديرعامل ش��ركت بورس اوراق 
بهادار تهران، تاكيد بر بهره گي��ري از اوراق بهادار در 
تأمين مالي دولت و شركت هاي دولتي را از نقاط قوت 
بودجه 98 دانست و در خصوص امكان به كارگيري 
عمليات بازار باز توسط بانك مركزي در اليحه بودجه 
گفت: اين سازوكار، ضمن ثبات بخشي به بازار مي تواند 
نقطه شروعي براي حركت مجدد اقتصاد از فاز ركود به 
رونق و كاهش بار تأمين مالي دولت باشد. به گزارش 
سنا، وي اظهار داشت: بانك مركزي با خريد و فروش 
مجموع��ه اي از اوراق بهادار و صكوك دولتي موجود 
در بازار مالي، امكان اس��تفاده از اي��ن ابزار مهم را در 
سياست گذاري پولي خواهد داشت. وي اليحه بودجه 
آتي را انقباضي دانست و گفت: بررسي سرفصل هاي 
اليحه بودجه 1398 نشان مي دهد كه منابع و مخارج 
بودجه در سال آتي نسبت به قانون بودجه سال 139۷ 
حدود 39 درصد افزايش يافته است. البته با بررسي 
جزئي تر اليحه بودجه 1398 مش��اهده مي شود كه 
بودجه عمومي دولت نس��بت به قانون بودجه س��ال 
139۷ تنها حدود 8 درصد افزايش يافته اس��ت كه 
اين افزايش اندك را مي توان نوعي سياست انقباضي 
دولت در نظر گرفت. صحرايي در خصوص نگاه دولت 
به بازار س��رمايه در تامين مالي طرح ها و پروژه هاي 
آتي گفت: اصواًل در ش��رايط فعلي اقتصاد با توجه به 
تنگناهاي مختلف و تنظيم بودجه به لحاظ انقباضي 
و بهره گيري از  اوراق تأمين مالي ابزار كارآمدي براي 
باز كردن فضاي اقتصاد كشور به نفع بخش خصوصي 
واقعي خواهد بود و به ارتقاي جايگاه بازار سرمايه نيز 

خواهد انجاميد.

   توسعه بازار سرمايه در بازار بدهي
مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار تهران توضيح 
داد: منابع حاص��ل از فروش و واگ��ذاري انواع اوراق 
مالي و اسالمي با رشد بيش از 1۴ درصدي نسبت به 
قانون بودجه س��ال 139۷ از 38 هزار ميليارد تومان 
به ۴۴ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين امر حاكي 

از توسعه بازار سرمايه در بخش بازار بدهي دارد كه در 
س��ال هاي اخير كانون توجه دولتمردان براي تأمين 
مالي بخشي از مصارف بودجه قرار گرفته است. منابع 
حاصل از فروش اس��ناد خزانه نيز با رش��دي حدود 
3۷ درصد نسبت به بودجه 139۷ به ميزان 13 هزار 
ميليارد تومان درنظر گرفته ش��ده است. همچنين 
عرضه ساير اوراق مالي به ميزان ۲9 هزار ميليارد تومان 
درنظر گرفته شده كه بيانگر تنوع بخشي ابزارهاي مالي 

در بازار بدهي است.

   بودجه ريزي بر اساس عملكرد
 وي اف��زود: يك��ي ديگ��ر از محاس��ن بودج��ه 98 
بودجه ريزي بر اس��اس عملكرد اس��ت؛ دولت تاكيد 
كرده است كه دستگاه هاي اجرايي بودجه هاي خود 
را براساس قواعد بودجه ريزي بر عملكرد ارايه كنند 
و اين اهتمام به انضباط مالي در بودجه قابل ستايش 
است. صحرايي، پايداري بودجه در مقابل ريسك هاي 
بين المللي، تقويت انضباط مالي، ساماندهي طرح هاي 
تملك دارايي هاي سرمايه اي و اصالح برخي رويه ها 
را از ديگر ويژگي هاي اليحه بودجه آينده دانس��ت و 
ادامه داد: مديريت كسري تراز عملياتي از مالحظاتي 
است كه خوش بختانه در تدوين بودجه 98 به خوبي 
رعايت شده اس��ت. وي تصريح كرد: البته كميته اي 
متشكل از رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير 
ام��ور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي بر 
نحوه انتش��ار اوراق به منظور مديريت انتش��ار اوراق 
مالي اسالمي در بازارهاي پول و سرمايه كشور نظارت 
خواهند كرد. اين مقام مسوول اظهار داشت: تمركز 
بر مش��اركت عمومي- خصوصي و واگذاري اموال و 
دارايي هاي دولت از ديگر نقاط قوت بودجه است كه 
اگر اجرايي شود، بسياري از مشكالت توليد و اشتغال 

را برطرف خواهد كرد.
صحرايي س��پس با اش��اره ب��ه س��هم 3۲ درصدي 
درآمده��اي مالياتي از بودجه عمومي س��ال 1398 
گفت: بررسي ها نش��ان مي دهد درآمد مالياتي سال 
آينده بيش از 1۵۰ هزار ميليارد تومان درنظر گرفته 
شده كه اين رقم نيز در مقايس��ه با سال جاري رشد 
بااليي نداشته است. مديرعامل بورس تهران با اشاره 
به شفافيت مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس 
ادامه داد: شركت هاي بورسي به دليل الزامات افشاي 
س��خت گيرانه، درآمده��اي خ��ود را در ادوار زماني 
مشخص و با استانداردهاي باالي مالي افشا مي كنند 
و مالي��ات خود را بر همين مبن��ا پرداخت مي كنند. 
بدين ترتيب مس��ووالن اقتصادي و به ويژه دس��ت 
اندركاران امور مالياتي ب��راي جلوگيري از بي انگيزه 
ش��دن ش��ركت ها براي ورود به ب��ورس بايد تمركز 
بيشتري بر بررسي جريانات درآمدي شركت هايي كه 
خارج از بازار سرمايه فعاليت مي كنند، داشته باشند.

   ضرورت تحقق بودجه عمراني
مديرعام��ل ش��ركت ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
خاطرنش��ان كرد: بس��ياري از سياست هاي گذشته 

بودجه مانند واگذاري طرح هاي عمراني و اش��تغال 
زايي، در بودجه 98 نيز وجود دارد، لذا بودجه عمراني 
براي سال آتي تغيير خاصي نكرده و در اليحه حدود 
13 درصد از بودجه عمومي ب��راي آن در نظر گرفته 
شده است . وي با تاكيد بر اينكه تحقق بودجه عمراني 
هم مانند تخصيص آن مهم است، افزود: آنچه اهميت 
دارد، پروژه ه��اي عمراني نيمه تمام و نحوه واگذاري 
آن است و وزير اقتصاد اين موضوع را جزو اولويت هاي 
اصلي خود قرار داده است. بر اين اساس، امروز با توجه 
به ش��رايط بين المللي و تحريم ها به اين واگذاري ها 

نيازمند هستيم.

   رشد بازار سهام بيشتر از بازار پول
از س��ويي ديگ��ر، عل��ي اس��المي بيدگل��ي رييس 
هيات مديره ش��ركت مشاور س��رمايه گذاري آرمان 
آتي با پيش بيني روند بازار تا پايان سال، گفت: بخش 
عم��ده اي از عملكرد بازار ما متأث��ر از قيمت جهاني 
كاموديتي ها و نرخ ارز است كه هردو متغير مستقل 
محسوب مي شوند. طبيعتًا در شرايط بين المللي پيش 
رو، موضوع جنگ تجاري، نوسان قيمت نفت و مسائلي 
از اين دست پيش بيني روند بازار بسيار سخت است 
و بايد با سناريوهاي مختلف تصميم گيري كنيم. وي 
ادامه داد: با فرض ثبات قيمت ارز و قيمت محصوالت 
اساس��ي در بازارهاي جهاني به نظر مي رسد تا پايان 
سال بازار سرمايه رشد بيشتري نسبت به بازار پول و 
ساير بازار ها داشته باشد. اين تحليل گر بازار سرمايه 

اف��زود: مهم ترين ريس��ك پيش روي بازار س��رمايه 
موضوع تحريم ها بود. معم��وال تاثيرپذيري بورس از 
ريس��ك هاي سيس��تماتيك قبل از وقوع آن رخداد 
مش��اهده مي ش��ود. اگر به روند معامالت قبل از 13 
آبان و انتخاب��ات ميان دوره اي امري��كا توجه كنيم، 
مي بينيم با نزديك شدن به تاريخ مد نظر، بازار عكس 
العمل خاصي به اين موضوع نشان نداد، زيرا پيش از 
اين اتفاقات بورس به اين رخدادها واكنش نشان داد 
و اكنون از فضاي مهم ترين ريسك تاثيرگذار بر بازار 

سرمايه عبور كرده ايم.
اسالمي با بيان اينكه خوشبختانه بازار ارز و سكه در 
هفته هاي اخير از نوسان خيلي محدودي برخوردار بود 
گفت: با طرح موضوع حذف سود روز شمار بانك ها نيز 
بايد انتظار داشته باشيم بخش ديگري از سرمايه هاي 
سرگردان به بخش مولد و بازار سرمايه وارد شود. وي 
ادامه داد: يكي ديگر از داليل رش��د بازار پيش بيني 
گزارشات 9 ماهه اس��ت و احتماال برخالف انتظار ها 

روند مثبتي از عملكرد ش��ركت ها نش��ان مي دهد؛ 
بنابراين در يك فرض محتمل رش��د باالتري از بازار 
پول تا پايان سال خواهيم داشت. رييس هيات مديره 
شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي افزود: البته 
اگر قيمت محصوالت جهاني يا قيمت  ارز تغيير مهمي 
داشته باشد اين پيش بيني مي تواند دچار تغيير شود. 
با اين حال كماكان صنايع معدني، فلزي و پتروشيمي 
مي توانند صنايع ليدر بازار باش��ند. گ��روه بانك  نيز 
مي تواند با رف��ع برخي از محدوديت ه��ا تا روزهاي 
پاياني سال صنعت نسبتًا پيشرو بازار باشد. ضمن آنكه 
قيمت هاي جديد خودرو هم تعيين شده و اگر برخي 
محدوديت هاي وارداتي و گمركي هم مرتفع شود به 
نظر مي رسد مي تواند صنعت بعدي باشد. وي تاكيد 
كرد: نبايد در ماه هاي آتي انتظار رش��د هاي هيجاني 
داش��ته باشيم. اما اين چش��م انداز محتمل است كه 
بازدهي بازار سرمايه از ديگر بازارهاي پيشي بگيرد و 
همچنان امن ترين محل سرمايه گذاري كشور باشد.
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   نگاهي به س�ود سهام 2 شركت بورسي: 
شركت  الميران و ش��ركت سرمايه گذاري گروه 
صنعتي رنا صورت هاي مالي 1۲ ماهه سال مالي 
منتهي به 31 ش��هريور 139۷ خود را منتش��ر 
كردند. بر اين اساس، شركت الميران با سرمايه ۶۰ 
ميليارد ريال، در دوره 1۲ ماهه ياد شده به صورت 
حسابرسي نشده، مبلغ ۴3 ميليارد و ۵8۶ ميليون 
ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 
۷۲۶ ريال س��ود به ازاي هر سهم اختصاص داد 
كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 
۵۶ درصد افزايش را نش��ان مي دهد. همچنين، 
»فالمي« در دوره 1۲ ماهه س��ال مالي منتهي 
به شهريور 9۶، به صورت حسابرسي شده، سود 
خالص را مبلغ ۲۷ ميليارد و 89۵ ميليون ريال 
اعالم كرده و بدين ترتيب مبلغ ۴۶۵ ريال سود به 

ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.
از س��ويي ديگر، شركت س��رمايه گذاري گروه 
صنعتي رنا با س��رمايه ثبت شده ۶ هزار ميليارد 
ريال، در دوره 1۲ ماهه سال مالي منتهي به 31 
ش��هريور ماه 139۷ به صورت حسابرسي شده، 
مبل��غ 3۵8 ميليارد و ۴1۷ ميليون ريال س��ود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ ۴۵ ريال 
سود به ازاي هر سهم اختصاص داد كه نسبت به 
دوره مشابه در سال گذشته 81 درصد كاهش را 
نش��ان مي دهد. اين در حالي است كه، “ورنا “ در 
دوره 1۲ ماهه سال مالي منتهي به شهريور 9۶، به 
صورت حسابرسي شده، سود خالص را مبلغ يك 
هزار و ۴1۵ ميلي��ارد و 811 ميليون ريال اعالم 
كرده و بدين ترتيب مبلغ ۲3۶ ريال سود به ازاي 

هر سهم خود محقق كرده بود.
   سود هر سهم »پارسان« تغييري نداشت: 
گروه گس��ترش نفت و گاز پارسيان صورت هاي 
مالي 1۲ ماهه سال مالي منتهي به 31 شهريور 
9۷ را به صورت حسابرسي شده منتشر كرد. بر 
اين اساس، گروه گسترش نفت و گاز پارسيان با 
سرمايه ثبت شده ۴۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال، 
در دوره 1۲ ماهه س��ال مالي منتهي به شهريور 
ماه 139۷، مبلغ ۲1 هزار و 98۵ ميليارد و 993 
ميليون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين 
اس��اس مبلغ ۵۴3 ريال س��ود به ازاي هر سهم 
اختصاص داد كه نس��بت به دوره مشابه در سال 
گذشته تغيير چنداني را نشان مي دهد. همچنين، 
با احتساب سود انباش��ته ابتداي سال در نهايت 
مبلغ ۲1 ه��زار و ۷۰3 ميلي��ارد و ۵۷9 ميليون 
ريال س��ود انباش��ته پايان دوره در حساب هاي 
اين شركت منظور ش��د. »پارسان« در دوره 1۲ 
ماهه سال مالي منتهي به شهريور 9۶، به صورت 
حسابرسي شده، سود خالص را مبلغ ۲1 هزار و 
9۰1 ميلي��ارد و 1۶۴ ميليون ريال اعالم كرده و 
بدين ترتيب مبلغ ۵۴1 ريال سود به ازاي هر سهم 

خود اختصاص داده بود.

بورس در مدار احتياط

رشد آتي بيشتر منطقي و كمتر هيجاني است

مروري بر آمار معامالت ديروز نشان مي دهد

يك كارشناس بازار سرمايه:

گروه بورس|
 ش��اخص كل بورس اوراق بهادار ته��ران در معامالت روز 
گذش��ته با افت ۴3۶ واحدي همراه شد و در نهايت به رقم 
1۶۴ هزارو ۴93 واحدي ريزش پيدا كرد. در همين حال، 
شاخص بازار اول با كاهش 1۰۶ واحدي به رقم 1۲1 هزار و 
8۰3 واحد كاهش يافت و در نقطه مقابل شاخص بازار دوم 
با افت 19۰۰ واحدي، رقم 3۲۴ هزار و ۷۰۵ واحد را به ثبت 
رساند. از سويي ديگر، شاخص سهام آزاد شناور با ريزش 13۵ 
واحدي به رقم 1۷9 هزار و ۴۶3 واحد افت كرد. همچنين، 
شاخص كل هم  وزن با افزايش 1۷۷ واحدي توانست رقم 
۲8 هزار و 8۰3 واحد را به خود اختصاص دهد. افزون بر اين، 
ديروز معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي گروه 
سايپا با 8۲ واحد و فوالد مباركه با ۷۷ واحد و بانك ملت با ۴3 
واحد افزايش بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص كل بورس 
به نام خود ثبت كردند.  اين در حالي اس��ت كه، معامالت 

سهام در نماد معامالتي شركت هاي پتروشيمي پارس با 
1۲8 واحد، تاپيكو با 1۰۵ واحد و پااليش نفت اصفهان با 
1۰1 واحد كاهش، بيشترين تاثير منفي را در محاسبه اين 
نماگر به دوش كشيدند. بر اساس اين گزارش، ارزش كل 
معامالت ديروز بورس تهران در حالي به بيش از ۴۴۷ ميليارد 
تومان نمايش داده شد كه ناشي از دست به دست شدن دو 
ميليارد و ۷8 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 
1۷1 هزار و ۵8۴ نوبت داد و ستد بود. از سويي ديگر، شاخص 
كل فرابورس نيز تحت تاثير دو نماد »زاگرس« و »ذوب« كه 
هر كدام ۵ واحد اثر منفي بر اين نماگر داشتند، قرار گرفت و 
كاهش نزديك به 8 واحدي را تجربه كرد و آيفكس در سطح 
1933 واحدي قرار گرفت. عالوه بر اين، معامالت فرابورس 
ايران روز گذشته با انجام يك عرضه اوليه در بازار دوم، توقف 
و بازگشايي ۶ نماد در بازارهاي سهام، و تغيير مالكيت نزديك 
به 899 ميليون ورقه به ارزش افزون بر 3۵۷9 ميليارد ريال 

در مجموع بازارها پايان پذيرفت. بر اين اساس، روز يك شنبه 
سهامداران ش��اهد عرضه اوليه 1۵ درصد از سهام شركت 
كش��ت و صنعت دش��ت خرمدره در بازار دوم بودند كه با 
مشاركت 3۰9 هزار كد معامالتي همراه شد. سهامداران در 
مجموع بازارهاي اول و دوم نيز ۶33 ميليون سهم را ميان 
خود دست به دست كردند كه ارزش اين معامالت 1۶9۲ 
ميليارد ريال بود. در همين حال بازار پايه اي ها نيز اقدام به 
خريد و فروش ۲۵۴ ميليون س��هم به ارزش ۶۶3 ميليارد 
ريال كردند. نگاهي به روند قيمتي س��هام مورد معامله در 
بازارهاي فرابورس��ي نش��ان مي دهد دو نماد »حخزر« و 
»حپارسا« در حالي با باالترين رشد قيمتي روبرو شدند كه 
نمادهاي »ذوب« و »شراز« بيشترين افت قيمت سهام را در 
پايان معامالت ديروز تجربه كردند. از سويي ديگر در جريان 
معامالت بازار نيز نمادهاي »فبيرا« و »ثرود« متوقف و در 

سمت مقابل نمادهاي »افرا« و »شجم« بازگشايي شدند. 

روند بازار سهام در سه فصل از سال 9۷ اساسا مثبت بود و اين 
روند مثبت معلول چند عامل اقتصادي با محوريت نرخ ارز 
و انتظارات تورمي است. به گزارش سنا، اميرعلي اميرباقري 
تحليل گر بازار سرمايه گفت: سال گذشته همراه با تحركات 
نرخ ارز و تداوم رشد آن، بازار سرمايه از دو منظر مورد توجه 
فعاالن اقتصادي واقع ش��د. اول به لحاظ ترازنامه اي دارايي 
شركت هاي بورسي و فرابورسي كه عمدتا نه از جنس نقد، 
بلكه از طبقه زمين، ماشين آالت، تجهيزات و ... بود و ارزش 
آنها با اهرم پايين تري تحت تاثير نوسان  ارزي قرار مي گرفت. 
نگرش دوم، نگاه درآمدي يا سود و زيان بود. اين كارشناس 
بازار سرمايه افزود: از آنجا كه درآمد بسياري از شركت هاي 
بزرگ و صادرات محور و موثر در ش��اخص بازار، ارزي بود، 
افزايش نرخ ارز به رشد سود و نهايتا جلب نظر فعاالن اقتصادي 
به اين بازار منجر شد. در اين ميان بازارهاي رقيب مخاطرات 
خود را چه از نظر قانوني و چه از منظر مالي و عملياتي داشتند. 
وي ضمن بيان اينكه عوامل فوق به ورود جريان نقد مثبت به 
كليت فضاي بازار و افزايش چشمگير حجم و ارزش معامالت 
منجر شد، اضافه كرد: پس از اصالح قيمتي و زماني نرخ ارز، 
فعاالن بازار تا حدودي دس��ت به تعديل انتظارات تورمي و 
پيش بيني خود از آينده اقتصاد زدند. اين تعديل انتظارات 

و ثبات نسبي و ركود حاكم بر فضاي اقتصاد به تشكيل فاز 
اصالحي شاخص هاي عمده بازار منجر شد.

   موج اصالحي بازار
باقري ادامه داد: اين فاز اصالحي در برخي از گروه ها عميق تر 
و در برخ��ي ديگر گذرا و تنها در س��طح اصالح زماني و نه 
قيمتي بود. دليل ديگر فاز اصالحي عمدتا سياس��ت هاي 
تثبيت قيمتي طرف عرضه فارغ از قيمت هاي بازار بود كه در 
پاره اي از موارد نقد هايي را نيز به همراه داشت. اين سياست 
بيش از كاركرد ضد تورمي منجر به كاهش درآمد بنگاه ها 
شد و به موج اصالحي بازار دامن زد. به گفته اين كارشناس 
بازار سرمايه نكته حايز اهميت بعدي در تحليل فعاالن بازار 
پتانسيل مقداري فروش است. مقدار فروش شركت ها از 
دو جهت تحت فشار به نظر مي رسد. ابتدا ركود داخلي كه 
منجر به افت تقاضاي موثر محصوالت و در وهله دوم اصالح 
قيمت ها شد و در فاز صادراتي نيز اعمال تحريم ها و ناپايداري 
روابط تجاري تاحدودي فعاالن بازار را نگران كرد. امير باقري 
افزود: انتشار گزارش هاي 9 ماهه نشان داد بدبيني ها بيش از 
واقعيات محقق اقتصاد بود و هرچند اثر محدوديت هاي ايجاد 
شده بر برخي از شركت ها مشهود است، اما شرايط بحراني 
نيست و حتي زمينه هايي براي خروج از شرايط فعلي و رشد 

اقتصادي در سطح بنگاه و اقتصاد مهيا است. وي افزود: پيش 
بيني اخير صندوق بين المللي پول حاكي از خروج ايران از 
ركود تا حدود يكسال آينده است و آثار اين خروج، در بازار 
سرمايه به عنوان ش��اخصي پيش رونده از كليت اقتصاد 
منعكس خواهد شد. نظر به اصالح قيمتي زماني در طيف 
وسيعي از سهام و شاخص ها و نيز تثبيت حدودي قيمت 
ارز و همچنين سپري شدن بدترين سناريوهاي موجود و 
اخبار بد، روند كلي بازار در بازه هاي مختلف زماني مثبت 
ارزيابي مي شود. لكن بايد ش��دت روند را مد نظر قرار داد. 
رشد آتي بازار بيشتر منطقي و كمتر هيجاني خواهد بود. اين 
تحليل گر بازار سرمايه گفت: در اين ميان مدت و تا پايان سال 
انتظار مي رود عمدتا به ترتيب گروه هاي خودرويي، بانكي، 
معدني و پترو پااليشي مورد توجه بيشتري واقع شوند. رشد 
هريك از اين گروه ها داليل مختص به خود را دارد و نرخ ارز 
تنها محرك كلي آنها نيس��ت. اصالح نظام بانكي در راس 
اصالحات اقتصادي، افزايش س��رمايه و تسعير ارز، قيمت 
جديد خودرو ها و نيز تاثير نرخ ارز و اقتصاد معدني در گذر 
از اقتصاد نفتي بخشي از پتانسيل رشد هريك از گروه هاي 
اخير است. پتانسيلي كه با جذب نقدينگي منجر به رشد و 

شكوفايي بازار سرمايه مي شود.

نگاهبازار



تشكلها6يادداشت

تالش ها براي حفظ بازار عراق

دبيرانجمن واردكنندگان برنج ايران مطرح كرد 

»دينار «  ارز   رسمي مبادالت تجاري ايران و عراق شد

نياز ۵۰۰ هزارتن برنج وارداتي بازار شب عيد در انتظار تخصيص ارز

مشكل نهاده هاي دامي بطور كامل مرتفع نشده است چرا فعاليت تاجران كمرنگ شده است

گروهتشكلها|
در حالي كه تمام فش��ارها و نگاه ها بر سرانجام SPV است 
اين واقعيت از نظر بس��ياري مغفول باقي مانده اس��ت كه 
مهم ترين بخش تجارت ايران با كش��ورهاي ديگر همگي 
غيراروپايي محس��وب مي ش��وند. در ميان مقاصد اصلي 
صادراتي عراق از اهميت دوچنداني برخوردار است چرا كه 
اين بازار بيشترين كاالي نهايي ايراني را مصرف مي كند. با 
اين وجود سياست هاي پولي و ارزي كه در اثر نوسانات نرخ 
ارز رخ داد به اين بازار آس��يب هاي جدي وارد كرد. در حال 
حاضر مسووالن بخش خصوصي تالش زيادي مي كنند كه 

مشكالت اين بازار را حل كنند.

  مبن�اي تجارت اي�ران و عراق هميش�ه دينار و 
ريال بوده

يكي از اين مشكالت اساس��ي موضوع الزام تجارت با دالر 
است. در همين رابطه يحيي آل اسحاق رييس اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و عراق درباره نحوه مبادالت بانكي بين ايران و 
عراق اعالم كرد » مبناي مبادالت تجاري ايران و عراق هميشه 
دينار و ريال بوده است و تنها در مواردي خاص براساس دالر به 
انجام تجارت پرداخته ايم. برهمين اساس با توجه به مذاكراتي 
كه بين بانك مركزي ايران و عراق براي تسهيل امور درحال 
شكل گيري است مقرر شده تا گشايش اعتبارات به صورت 
رسمي بر اساس ريال و دينار صورت گيرد«. وي با اشاره به 
اينكه ميزان صادرات ايران به عراق به ۷ ميليارد دالر رسيده 
است، بيان كرد: دستيابي به صادرات ۲۰ ميليارد دالري در 
حيطه محصوالت كشاورزي، كاالهاي صنعتي، معدني، لوازم 
ساختمان، لوازم خانگي، خدمات فني و مهندسي دور از انتظار 
نيست كه اميدواريم مشكالت موجود در زمينه هاي مالي و 

بانكي به صورت رسمي حل شود.

   موافقت با تجارت ديناري-ريالي
از سوي ديگر حميد حسيني دبيركل اتاق بازرگاني ايران و 
عراق با اشاره به نشست مديران و روساي اتاق هاي بازرگاني 
با رييس بانك مركزي در مورد رفع موانع پيمان س��پاري 
ارزي براي صادرات، اظهارداشت: در اين جلسه رييس كل 
بانك مركزي با گاليه از شركت كنندگان اعالم كردند كه 
شما راه حل كاربردي براي بازگشت ارز به چرخه صادرات 
پيشنهاد نمي كنيد و تنها خواهان حذف پيمان سپاري ارزي 
و عدم بازگشت ارز صادرات به سامانه نيما هستيد. بر همين 
اصل رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق پيشنهاد 
داد براي تسريع وصول مطالبات ايران از طرف عراقي و رونق 
صادرات، بانك مركزي دينار را به عنوان ارز رسمي بپذيرد و با 
ابالغ به بانك هاي ايراني در عراق، مسير بازگشت ارز صادرات 
را حداقل در مورد عراق هموار كند. وي با تاكيد براينكه آقاي 

همتي در اين جلسه اعالم كردند كه با اين پيشنهاد موافق 
هستند و حاضرند الزامات اين كار را فراهم كنند، يادآورشد: 
برهمين اس��اس اتاق بازرگاني ايران و عراق طي نامه اي به 
معاونت ارزي اعالم كرد كه با توجه به موافقت رييس كل 
بانك مركزي در زمينه پذيرش دينار به عنوان ارز رسمي براي 
مبادالت تجاري با عراق، دستورالعمل ها و سازوكارهاي الزم 
را به بانك هاي ايراني مستقر در عراق ابالغ كنيد تا پيرو آن 
ما نيز صادركنندگان را هدايت كنيم تا مبادالت ارزي خود 
را در بانك هاي ايراني انجام دهند به جاي آنكه به صرافان 
داده و معادل ريالي آن را دريافت كنند. در اين شرايط تجار 
ايراني دينار خود را به شعب ايراني مستقر در عراق مي دهد و 
معادل ريالي آن را دريافت مي كند و با اين مكانيزم ارز حاصل 
از صادرات به چرخه اقتصادي كشور باز مي گردد. به گفته 
حسيني سخنان روز گذشته رييس بانك مركزي مبني بر 
اينكه ايران به دنبال گسترش روابط با تركيه و عراق است، 
تاييد تلويحي بر اين موضوع است كه به زودي اين دستور 
العمل عملياتي ش��ود كه اميدواريم با اجراي آن تا پيش از 
س��ال بخش عمده اي از طلب بازرگانان م��ا در حوزه هاي 

مختلف وصول شود.

  وصول بخشي از نيم ميليارد دالري از عراق
سخنگوي اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي 
در پاسخ به اين سوال كه آيا براي دريافت 5۲۰ ميليون دالر 
طلب ايران در حوزه گاز كه در بانك هاي عراقي مانده تعيين 
تكليف شده اس��ت؟ گفت: ما در حوزه برق و گاز مطالبات 
زيادي داريم كه اخيرا شركت مبنا توانسته بخشي از طلب 
خود را وصول كند. از آنجا كه اين قراردادها به يورو تنظيم 
ش��ده و اكنون طرف عراقي توان پرداخت آن را به صورت 
دالري و يورو ن��دارد اين مطالبات به صورت انباش��ت در 
بانك هاي عراقي مانده تا بانك مركزي ايران بپذيرد كه اين 
طلب به صورت دينار دريافت ش��ود. در اين زمينه آقايان 
اردكانيان و زنگنه نيز سفرهايي را به عراق داشته اند تا بتوانند 
تسهيالت الزم را براي گسترش بازارهاي تجاري در حوزه 
گاز و نفت ارايه كنند. وي افزود: برق و گاز ايران ۲۰ درصد 
نياز عراق را تامين مي كند و عراقي ها اعالم كرده اند هيچ كدام 
از قراردادهايي كه براي تامين برق و گاز دارند زودتر از سال 
۲۰۲۲ اجرايي نمي شود. همچنين بهره برداري از ميادين 
گازي زودتر از سال ۲۰۲۲ امكان پذير نيست و گاز و برق ايران 
امكان جايگزيني ندارد. در اين شرايط امريكا هم چاره اي جز 
تمديد مجوز براي عراق ندارد. در حال حاضر هم مردم عراق 
دو ساعت برق دارند و چهار ساعت برق ندارند و اگر صادرات 
برق ايران به عراق قطع ش��ود و گاز هم به نيروگاه هاي آنها 
صادر نشود، شرايط بدتر خواهد شد و مردم عراق اعتراض 
خواهند كرد.  سخنگوي اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و 

پتروشيمي با تاكيد بر اينكه ايران نگران قطع شدن صادرات 
گاز به عراق نيست، گفت: عراقي ها اصرار دارند با اينكه قرارداد 
يورويي اس��ت پول را با دينار پرداخت كنند و به هيچ وجه 
آمادگي پرداخت غير از دين��ار را ندارند. عراق اعالم كرده 
است خود را مكلف مي داند كه تحريم امريكا در بحث دالر را 
رعايت كند. همچنين اعالم كرده اند از آنجايي كه درآمدهاي 
ما دالري است و دالر را بايد به يورو تبديل كنيم و اين امكان 
وجود ندارد امكان پرداخت يورويي نداريم و ترجيح مي دهيم 
دينار عراق را پرداخت كنيم. حسيني با بيان اينكه عراقي ها 
اعالم كرده اند هيچ كدام از قراردادهايي كه براي تامين برق و 
گاز دارند زودتر از سال ۲۰۲۲ اجرايي نمي شود، افزود: وقتي 
عراق از عربستان هم در اين زمينه نتيجه اي نگرفت براي 
تامين برق به سراغ زيمنس و جنرال الكتريك رفت. در نهايت 
پس از يك دوره مناقصه، مقرر شد شركت زيمنس كمبود 
1۲ هزار مگابايتي عراق را تامين كند. اما اين شركت نيز پس 
از انجام برآورد اعالم كرده است تا پايان سال ۲۰۲۲ ايجاد 
شبكه زيرساخت و اجراي پروژه تامين كمبود برق عراق به 
طول مي انجامد. وي در ادامه افزود: در نتيجه در حال حاضر 
اين امكان براي عراق فراهم نيست كه جانشيني براي واردات 

ب��رق و گاز از ايران پيدا كندبهره ب��رداري از ميادين گازي 
براي طرف عراقي زودتر از سال ۲۰۲۲ امكان پذير نيست 
و عراقي ها امكان جايگزيني گاز و برق ايران را با هيچ يك از 
كشورهاي همسايه ندارند به همين دليل هم امريكا چاره اي 
جز تمديد مجوز براي واردات گاز و برق براي عراق از ايران 
ندارد. زيرا در حال حاضر مردم عراق در بسياري از مناطق 
دو ساعت برق دارند و چهار ساعت را بدون برق بايد سپري 
كنند و اگر صادرات برق ايران به عراق قطع شود و گاز هم به 
نيروگاه هاي آنها صادر نشود، شرايط بدتر خواهد شد كه اين 

امر زمينه ساز اعتراضات مردمي خواهد بود.

  نگران قطع شدن صادرات گاز به عراق نيستيم
سخنگوي اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي با 
تاكيد بر اينكه ايران نگران قطع شدن صادرات گاز به عراق 
نيست و مي تواند از سال آينده ميزان بيشتري نيز به اين كشور 
صادرات داشته باشد، گفت: عراق اعالم كرده است خود را 
مكلف مي داند كه تحريم امريكا در بحث دالر را رعايت كند. 
همچنين اعالم كرده اند از آنجايي كه درآمدهاي ما دالري 
است و دالر را بايد به يورو تبديل كنيم و اين امكان وجود ندارد 

امكان پرداخت يورو را طبق قرارداد با ايران ندارند براين اصل 
ترجيح مي دهند كه با دينار مطالبات طرف ايراني پرداخت 
شود. وي با تاكيد براينكه دينار پول قدرتمندي كه قابل تبديل 
شدن است و ثبات و ارزش دارد، خاطرنشان ساخت: حتي 
اگر ما مطابق قرارداد براي مطالباتمان يورو هم دريافت كنيم 
بايد با آن كاالهاي مورد نياز كشور را وارد كنيم كه قطعا دينار 
هم مي تواند براي ما همان كاركرد را داش��ته باشد. البته در 
اين زمينه تنگناهايي نيز وجود دارد ولي تنها راهكار موجود 
براي دريافت مطالبات و رونق مجدد بازارهاي صادراتي ما 
به اين كش��ور اس��ت. دبيركل اتاق بازرگاني ايران و عراق با 
اش��اره به كاهش صادرات به عراق در دوماه اخير و نگراني 
شركت ها و صادركنندگان بزرگ، تصريح داشت: بسياري 
از صادركنندگان تجارت خود با عراق را متوقف كرده اند زيرا 
هيچ مكانيزيمي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود 
ندارد به جز اينكه بانك هاي ايراني در عراق در اين زمينه فعال 
ش��وند يا به صرافي ها اجازه دهند كه در عراق اين دينار را از 
صادركننده خريداري كنند كه اميد است با توجه به موافقت 
رييس كل بانك مركزي جايگزيني دينار در مبادالت تجاري 

بتواند تسهيل كننده بازار صادرات ايران به عراق باشد.

مسيح كش��اورز دبيرانجمن واردكنندگان برنج ايران با 
تاكيد براينكه براي شب عيد حدود 5۰۰ هزار تن كمبود 
برنج در بازار داريم، اظهار داش��ت: با توجه به پايان فصل 
برداشت برنج در هند بخش عمده اين محصول دربازارهاي 
بين المللي فروخته مي شود و باقي مانده اين كاال قطع به 
يقين با افزايش قيمت جهاني روبرو خواهد ش��د. براين 
اصل چنانچه تخصيص ارز به موقع انجام نش��ود، واردات 
برنج مورد نياز شب عيد با قيمت باالتري انجام خواهد شد 
كه همه اين عوامل بس��تگي دارد به نحوه مبادالت پولي 
بانك مركزي ايران و دولت هند، بنابراين هر قدر به پايان 
سال نزديك تر ش��ويم بايد افزايش قيمت هاي جهاني را 

نيز تقبل كنيم.
وي با اشاره به اينكه بطور متوسط در طول سال ايام خاصي 
مانند نوروز، مراس��م محرم و ماه مب��ارك رمضان ميزان 
مصرف كشور به 1۰5 هزار تن هم مي رسد، يادآور شد: تا 

پايان سال كمتر از 3 ماه باقي مانده كه اگر براي اين مدت 
3 تا 1۰5 هزار تن نياز بازار داخلي باشد ضمن اينكه دوره 
ممنوعيت واردات برنج هم پايان يافته و بار برنجي در داخل 
وجود ندارد، حداقل به واردات 5۰۰ هزارتن براي شب عيد 
نياز داريم تا بازار با تعادل قيمت همراه باشد و كمبودي در 

اين زمينه وجود نداشته باشد.
دبيرانجمن واردكنندگان برنج ايران در پاسخ به اين سوال 
كه آيا تخصيص ارز الزم براي واردات برنج انجام شده است؟ 
گفت: دراين مورد جهاد همكاري هاي الزم را انجام داده 
اما تخصيص ارز به صورت قطره چكاني انجام مي ش��ود 
آن هم به دلي��ل محدوديت هايي كه هند ايجاد كرده اما 
با پيگيري هاي بانك مركزي قرار است در اين هفته اين 
موانع برطرف شود. زيرا در معامالت في مابين ايران و هند 
بعد از تحريم هاي دور دوم امريكا، مقرر شده است كه پول 
نفت ما به روپيه پرداخت شود كه اميدواريم بانك مركزي 

تخصيص ارز مربوط به خريد برنج را در اولويت قرار دهد.
به گفته كش��اورز با توجه به نزديكي پايان سال در بحث 
حمل و نقل كاالهاي وارداتي نيز مشكالتي به وجود خواهد 
آمد كه اميد است با برنامه ريزي صحيح آثار خوب آن در 
بازار شب عيد مشاهده شود تا دچار كمبود و گراني نشويم.

وي در پاسخ به اين س��وال كه با توجه به آغاز كار رسمي 
هند درهفته گذشته در بندرچابهار و شروع به كار يك خط 
مالي ويژه بين ايران – هند و افغانستان، آيا هدايت واردات 
از سوي اين بندر مي تواند تس��هيل كننده باشد و موانع 
وارداتي كاالهايي مثل برنج را كمتر كند؟ عنوان كرد: بندر 
چابهار به عنوان جايي كه كشتي هاي حامل كاالهاي ما 
پهلو مي گيرند خدم��ات الزم را ارايه مي كند و براي ما به 
واسطه نزديكي هزينه كمتري نيز دارد اما مشكالتي نيز 
وجود دارد كه بايد برطرف شود. در تحريم هاي دور جديد 
هندي ها مقرر كرده بودند ك��ه براي پول نفت ما ماليات 

ببندند كه با ع��دم توافق ايران روبرو ش��د و در مذاكرات 
جديد قرار شد ماليات تعلق نگيرد و اين امر باعث تاخير 
بسيار ش��د اما اكنون بايد عمليات اجرايي حواله از سوي 

بانك مركزي آغاز شود.
كشاورز با بيان اينكه ما در صف انتظار تخصيص ارز هستيم، 
اذعان داش��ت: اكنون كاالها در انتظ��ار تخصيص ارز از 
س��وي بانك مركزي قرار دارند. متاسفانه آمار ارايه شده 
در خصوص توليد و مصرف برنج در جامعه با واقعيت هاي 
جاري در بازار تطبيق ندارد و به واسطه آن با كاهش عرضه 
برنج وارداتي در بازار، اكنون قيمت برنج اعم از توليد داخلي 

و وارداتي افزايش يافته است.
دبيرانجمن واردكنندگان برنج ايران در نظر گرفتن عدد 
سه ميليون تن مصرف ساالنه برنج با استناد به جمعيت 
۸۰ ميليون نفري و س��رانه 3۸ كيلوگرم را تحليل آماري 
نادرستي دانست و تصريح  كرد: ميزان توليد داخل، ۲.۲ 

ميليون تن اعالم شده كه با استناد به عدد 3 ميليون تن، نياز 
كشور به واردات را ۸۰۰ هزارتن اعالم مي كنند، در حالي 
كه در نيمه اول امسال، بخش خصوصي نزديك به ۸5۰ 
هزارتن برنج وارد و در بازار عرضه كرده است. براين اصل 
هر آنچه برنج در نيمه اول س��ال وارد شده، در بازار عرضه 
شده، ولي به دليل وجود تقاضا، قيمت ها افزايش يافته  و 
اين نشان دهنده آن است كه ميزان توليد يا سرانه مصرف، 

بر اساس واقعيت ها تخمين زده نمي شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه اكنون ذخيره انبارها به چه 
نحو است و آيا پاسخگوي نياز شب عيد خواهد بود؟ ابراز 
داشت: دولت در انبارهايش از ذخيره الزم برخوردار است 
اما بخش خصوصي كااليي در انبارها ندارد زيرا هر چه كه 
وارد مي كند در بازار به فروش مي رس��اند. اكنون حدود 
1۰۰ هزارتن بار توسط بخش خصوصي در گمرك منتظر 

تخصيص ارز است كه به كشور وارد شود.

فاطمه مقيمي عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني گفت: بعد از انقالب، بنگاه هاي 
توس��عه يافته كه توان رقابت با بازار هاي بين المللي را داشتند موفق عمل 
كردند. وي با بيان اينكه از منظر كيفيت و قيمت در توليد توانستيم خوب 
عمل كنيم، اظهار كرد: بنگاه هايي كه نتوانستند خود را با بازار هاي بين المللي 
وفق دهند از بازار حذف شدند. مقيمي تصريح كرد: زماني كه توليد يا توليد 
صادرات محور انجام مي شود بايد بستر صادراتي هم مهيا شود كه البته در 
اين امر با معضالتي روبرو هستيم و متأسفانه نتوانستيم به جايگاه اصلي خود 
در اين منظر دست يابيم. عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني با بيان اينكه ورود 
به عرصه هاي بين المللي، انتظار غيرمعقولي نيست، افزود: زماني مي توانيم در 
عرصه هاي بين المللي ورود كنيم كه بستر  و زيرساخت هاي حمايتي در اين 

بخش وجود داشته باشد، بنابراين بعد از چهل سالگي انقالب، انتظار ما بيش 
از اينهاست درحالي كه تحريم ها و به خصوص تحريم هاي داخلي توانست 
بر اين موضوع تأثيرگذار باشد. مقيمي با بيان اينكه ميزان بهره وري بنگاه ها 
نسبت به توانمندي شان موفق نبوده است، گفت: انتظار مي رود كه اگر كسي 
بخواهد از كاالي ايراني استفاده كند بايد خود آن كاال در بازار موجود باشد، 
اين درحالي است كه واردات مواد اوليه، يكي از مشكالتي است كه توانسته 
محدوديت هاي ارزي در اين امر به وجود آورد. عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني 
گفت: اميدواريم همه بنگاه هاي اقتصادي بتوانند در عرصه هاي بين المللي 
ورود كنند چرا كه استفاده از توليد داخل، مستلزم واردات مواد اوليه است و 

بايد به زودي اين موضوع مرتفع شود.

ناصر نبي پور رييس هيات مديره اتحاديه مرغ��داران مرغ تخم گذاردرباره 
آخرين تحوالت بازار تخم مرغ اظهار كرد: هم اكنون نرخ هر كيلو تخم مرغ 
درب مرغداري ۶ هزار و ۷۰۰ تا ۸ هزار و ۶۰۰ معادل شانه اي 15 هزار تومان 
است. وي از ثبات قيمت تخم مرغ طي روز هاي آتي در بازار خبر داد و گفت: 
اين درحالي است كه مشكالت مربوط به تأمين نهاده هاي دامي بطور كامل 
مرتفع نشده است و همچنان مرغداران به سختي اقالمي همچون كنجاله سويا 
را خريداري مي كنند. نبي پور ادامه داد: شركت پشتيباني امور دام قرار است 
تا بهبود شرايط نهاده هاي دامي در بازار، سهميه اي را به مرغداران اختصاص 
دهد و در مقابل تخم مرغ يا مرغ از مرغداران تحويل بگيرد. اين مقام مسوول 
مشكل كشتي هاي مانده روي آب را اختصاص ارز مطرح كرد و گفت: هم اكنون 

كشتي هاي زيادي در بنادر وجود دارد كه به سبب نبود ارز، امكان ترخيص كاال 
وجود ندارد. به گفته وي، با استمرار روند كمبود دان، نوسان قيمت نهاده هاي 
دامي در بازار آزاد و تلف شدن طيور صنعت مرغداري در ورطه نابودي قرار 
خواهد گرفت. رييس هيات مديره اتحاديه مرغداران مرغ تخم گذار با اشاره به 
اينكه واردات تخم مرغ منتفي شده است، بيان كرد: با توجه به شرايط مساعد 
توليد، تشكل ها و اتحاديه ها اين آمادگي را دارند كه به ميزان كافي تخم مرغ 
براي عرضه در اختيار دولت قرار دهند. نبي پور در پايان از توليد روزانه ۲۷۰۰ تا 
۲۸۰۰ تن تخم مرغ در كشور خبر داد و گفت: امسال با اقدامات صورت گرفته، 
بيماري آنفلوانزاي حاد پرندگان در كشور كنترل شده، همچنين به سبب 

افزايش عرضه مشكلي در عرضه و قيمت در بازار اتفاق نيفتد.

عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد

بانك ها موظفند پرداخت تسهيالت به واحدهاي توليدي را مورد ارزيابي مجدد قرار دهند
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران و رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
اردبيل در شصت و يكمين جلس��ه شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي گفت: در جلس��ه قبلي شوراي 
گفت وگوي اردبيل، تمام موانع پرداخت تسهيالت از سوي 
بانك ها به واحدهاي توليدي مورد بررس��ي و احصاء قرار 
گرفت تا در يك جمع بندي نهايي به صورت ملي درصدد 
رفع اين معايب و مشكالت باشيم. حسين پيرموذن افزود: 
در شرايط موجود آنچه كه واحدهاي توليدي را رنج مي دهد 
كمبود نقدينگي و افزايش قيمت ارز در ماه هاي اخير است. 
در نشس��تي كه با وزير اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت 
داشتيم، براساس مصوبه هيات دولت از آنها خواستيم تا 
بخشنامه هاي تسهيل گر جديد را در حمايت از واحدهاي 
توليدي به اس��تان ها ابالغ كنند. عضو هيات رييسه اتاق 
ايران بيان كرد: همچنين قرار اس��ت بانك ها با توجه به 
تورم موجود و نياز واحدهاي توليدي به تسهيالت بيشتر، 

ارزيابي  مج��دد را از واحدهاي فعال انجام دهند تا زمينه 
تزريق تسهيالت سرمايه در گردش براي آنها فراهم شود. 
پيرموذن به افزايش س��طح اختيارات سيستم بانكي در 
پرداخت تسهيالت اشاره كرد و گفت: قرار است با توجه به 
افزايش قيمت ارز در پرداخت تسهيالت تا سه برابر، تزريق 
منابع را از سوي بانك ها شاهد باشيم كه در استان نيز براي 
واحدهاي توليدي مشكل دار اين سياست جديد اعمال 
خواهد ش��د. وي از الزام بانك ها براي پذيرش واحدهاي 
مسكوني روستايي به عنوان سند و وثيقه مورد نظر خبر 
داد و بيان كرد: در زمينه تمديد و اس��تمهال تسهيالت 
پرداختي به واحدهاي توليدي فعاليت هاي خوبي را شاهد 
هستيم كه اميدواريم با همكاري بانك ها امكان پرداخت 
مجدد تسهيالت به صاحبان واحدهاي توليدي فراهم شود.

پيرموذن ضرورت اطالع رس��اني در مورد بند»و« تبصره 
بودجه 9۷ را يادآور ش��د و تصريح كرد: بعد از گذش��ت 
1۰ ماه از سال، بانك ها هنوز منتظر دستورالعمل ابالغي 

در اين زمينه هستند در حالي كه بايد نسبت به تقسيط 
مجدد بدهي واحدهاي توليدي و بخشودگي جرايم اقدام 
كنند. در دو ماه پاياني سال انتظار مي رود به سرعت اين 

كار به انجام برسد.
رييس ات��اق اردبيل همچنين به قيمت گذاري كاالهاي 
صادراتي اشاره و خاطرنشان كرد: در هفت مورد از كاالهاي 
صادراتي كه با بيش��ترين آمار از طريق گمرك و در حوزه 
صادرات روبرو هستند، قرار ش��ده قيمت گذاري جديد 
براس��اس وضعيت اقتصادي كش��ورمان انجام شده و به 
نوعي به اس��تان ها ابالغ شود. پيرموذن به بازديد جمعي 
از اعضاي اتاق ايران از كشور س��وريه و شناخت بازارها و 
ظرفيت صادرات كاال به اين كش��ور اشاره و اظهار كرد: ما 
در اين سفر ضمن ديدار با مسووالن دمشق و حلب سعي 
كرديم از واحدهاي توليدي و شهرك هاي صنعتي اين دو 
شهر بازديد كرده و ظرفيت هاي صادراتي به اين كشور را 
با كمك بخش خصوصي شناس��ايي كنيم. وي گفت: به 

زودي هيات اقتصادي از كشورمان به سوريه اعزام خواهند 
شد. اميدواريم قبل از پايان سال اين اتفاق بيفتد تا با توجه 
به شرايط آرامشي كه به سوريه بازگشته، بتوانيم به تقويت 
حوزه صادرات و تجارت با اين كش��ور اقدام كنيم. در اين 
زمينه سعي مان بر راه اندازي مركز تجاري ايران در كشور 
سوريه است. عضو هيات رييسه اتاق ايران با اشاره به جايگاه 
استان اردبيل در توليد محصوالت متنوع كشاورزي به ويژه 
توسعه صنايع تبديلي و همچنين رونق بخش گلخانه اي 
اش��اره كرد و افزود: با توجه به اينكه ۷۰ درصد تسهيالت 
اعطايي در استان به بخش كشاورزي بوده، ضرورت دارد 
همچنان توسعه صنايع تبديلي و تكميلي و صادرت اين 
محصوالت مورد توجه جدي قرار گيرد. دادستان عمومي 
و انقالب اردبيل نيز در اين نشست گفت: در جهت حمايت 
از كار، توليد و سرمايه گذاري برخي رفتارهاي غيرقانوني 
بانك هاي استان در زمينه عدم همكاري با سرمايه گذاران 
رصد مي ش��ود. ناصر عتباتي با اش��اره به بند »و« تبصره 

1۶ قانون بودج��ه افزود: با وجود تصويب بند »و« تبصره 
1۶ در هيات دولت و مجلس ش��وراي اسالمي و ابالغ آن 
براي اجرا، بانك ها از اجراي اين بند خودداري مي كنند. 
بانك هاي عامل استان بايد بدون اغماض اين بند از قانون 
بودجه س��ال 139۷ را در خصوص همه توليدكنندگان 
اجرا كنند. او اظهار داشت: با پيگيري از سازمان بازرسي 
كل كشور و معاونت اقتصادي دادستاني كل كشور، تالش 
مي كنيم به اجراي اين بند از قانون كمك كنيم و در مقابل 
هرگونه تخلف خواهيم ايستاد. بند »و« تبصره 1۶ قانون 
بودجه سال 139۷ كل كشور مقرر كرده به منظور تشويق 
توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانك ها و موسسات مالي 
و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان 
سال 139۶ سررسيد شده باشد، از تاريخ سررسيد تا پايان 
شهريورماه 139۷ تسويه كنند. بانك ها و موسسات مالي و 
اعتباري نيز مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه 

و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه كنند.
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ضرورت ايجاد اصالحات اساسي 
در پارلمان بخش خصوصي

هاديمحمودي|
كارشناساقتصادي|

ات��اق بازرگان��ي، صنايع، معادن و كش��اورزي 
داراي تاريخچ��ه اي بيش از يكصد س��ال بوده 
و بي ش��ك يك��ي از قديمي ترين تش��كيالت 
اقتصادي كش��ور اس��ت . ب��راي اولين بار حاج 
امين الضرب، درخواس��ت تاس��يس شورايي با 
مش��اركت بازرگانان را مطرح نمود، كه در 1۲ 
ش��وال 13۰1 هجري قمري )1۲۶۲ شمسي( 
ناصرالدين ش��اه قاجار، با درخواس��ت ايشان 
موافقت نمود و فرمان تش��كيل اين شوراها را 
در ته��ران و ش��هرهاي بزرگ صادر ك��رد . در 
1۶ مهرماه 13۰5 اولين اتاق تجارت در ايران، 
بنام » اتاق تجارت تهران « در وزارت بازرگاني 
تشكيل شد و پس از فراز و فرودهاي فراوان در 
طول ساليان متمادي، سرانجام اتاق بازرگاني 
صنايع و معادن ايران در اسفند ماه سال 134۸ 
از ادغام دو اتاق بازرگاني و اتاق صنايع و معادن 

ايران، به وجود آمد . 
بي ش��ك امروزه، يك��ي از نهاده��اي پرنفوذ و 
ثروتمند بخش خصوصي، اتاق بازرگاني است 
كه به واسطه امتيازات و اختياراتي كه حاكميت 
به آن داده است، نماينده بخش خصوصي بوده 
و ب��ه همين دلي��ل اعض��ا آن را پارلمان بخش 

خصوصي مي نامند .
 اما بخش عظيم��ي از صاحب نظ��ران بخش 
خصوصي با عنايت به ساختار، تركيب و قوانين 
فعلي اتاق بازرگاني، معتقدند كه اعضاي هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني، نماينده خوبي براي 
بخ��ش خصوص��ي نيس��تند . چرا ك��ه آنها بر 
اين باورند كه، براس��اس قانون تعداد س��هميه 
اعضاي بخش خصوصي در هريك از بخش هاي 
بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي در هيات 
نمايندگان اتاق تهران و شهرستان ها به صورت 
يكسان نيست و حوزه هاي بازرگاني و صنعت، 
نمايندگان بيش��تري در هيات رييس��ه دارند . 
همچنين ساختار كنوني اتاق بازرگاني به طوري 
طراحي شده كه فقط افرادي ملزم به عضويت 
در اتاق هستند كه به مبادالت تجاري با خارج 
از كش��ور نيازمندند و س��اير توليدكنندگان، 
معدنكاران و كشاورزان الزامي به عضويت ندارند 
و چه بسا به خاطر حق عضويت سنگين و ساير 
موارد پرداختي، عالقه اي نيز، به عضويت در اتاق 

بازرگاني ندارند .
اما اين نه��اد، تنها تش��كل اقتص��ادي بخش 
خصوصي اس��ت كه دولت اختي��ارات فراواني 
به آن داده است و براس��اس قانون درخصوص 
مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني، صنعتي، 
معدني و كش��اورزي ب��ه قواي س��ه گانه نظر 
مش��ورتي ارايه مي دهد و نقش تاثيرگذاري را 
در اقتصاد ايران برعهده دارد . فلذا مي بايس��ت 
قوانين و آيين نامه هاي مربوطه به نحوي اصالح 
گردد كه، هم��ه فعاالن حوزه هاي اقتصادي در 
كش��ور، ملزم به حضور و نق��ش آفريني در اين 
تش��كل اقتصادي ب��زرگ باش��ند و همچنين 
با تعديل ش��رايط عضويت و افزايش كارآيي و 
توانمندس��ازي اعضاي اتاق، شرايط به گونه اي 
تغيير يابد كه اقبال عمومي نيز براي عضويت در 

اين نهاد تاثيرگذار افزايش يابد . 
 با وج��ود تالش هاي ف��راوان ص��ورت گرفته 
توسط هيات رييس��ه و هئيت نمايندگان اتاق 
بازرگاني در بهبود فضاي كسب و كار در كشور، 
متاسفانه ش��اهد آن هستيم كه اين فعاليت ها، 
نتوانسته اعضاي اين تش��كل اقتصادي بزرگ 
را راضي نمايد و هم��واره انتقاداتي به عملكرد 
اتاق بازرگاني وارد شده است . لذا ضروري است 
در مقطع حس��اس كنوني، اصالحات اساسي 
در س��اختار و قوانين اتاق صورت پذيرد و اتاق 
بازرگاني به جايگاه واقع��ي خود در نزد فعاالن 

اقتصادي بازگردد . 
وجود رانت اطالعاتي و اقتصادي، حضور پر رنگ 
احزاب سياسي در انتخابات هيات نمايندگان 
اتاق بازرگان��ي، نفوذ افراد ش��اخص دولتي يا 
وابس��تگان آنها در اتاق بازرگاني، مشاركت كم 
اعض��ا در انتخابات و .... از جمل��ه اين انتقادات 
هستند، كه بايد به آن پاسخ داده شود و در اصالح 

آن اقدام الزم صورت پذيرد . 
 اما چيزي كه بيش��تر از اينها بايد مورد توجه 
مسووالن محترم و هيات نظارت بر اتاق بازرگاني 
قرار گيرد اين اس��ت كه، متاسفانه در مواردي 
مشاهده مي گردد، افرادي كه در راس مسووليت 
اتاقهاي بازرگاني ايران، تهران، شهرستان ها و 
همچنين كميسيون هاي و اركان وابسته به آن 
حضور دارند، خود يا ش��ركت تحت مديريت و 
مشاركت آنها، از بدهكاران بزرگ سيستم بانكي 
بوده يا بعضا داراي سوابق متعدد چك برگشتي 
هس��تند .  لذا الزم اس��ت با عنايت به نزديك 
شدن به انتخابات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي در سراسر كش��ور، در اولين گام 
دست اندركاران مربوطه ترتيبي اتخاذ نمايند، 
تا از داوطلب ش��دن اعضاي داراي سوابق چك 
برگشتي، تسهيالت غيرجاري و همچنين بدهي 
مالياتي، در هيات نمايندگان جلوگيري به عمل  
آيد . تا افرادي در راس پارلمان بخش خصوصي، 
نمايندگي فعاالن اقتصادي را عهده دار شوند كه 

خود، پاك دست باشند . 
اميد اس��ت همچنان كه مجلس محترم قانون 
ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان را تصويب 
نموده و دولت محترم نيز به اين قانون تمكين 
نموده اس��ت، ش��رايطي فراهم گ��ردد كه اين 
قانون منحصر به ف��رد، به نهاد هاي مهم بخش 
خصوصي، نظير اتاقه��اي بازرگاني نيز، تعميم 
يابد تا شاهد حضور جوانان موفق و با انگيزه، در 

راس پارلمان بخش خصوصي باشيم .



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

دبيركل سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام: 

مشكل 20 ساله مردم باقرشهر با پااليشگاه تهران مرتفع شدبيژن زنگنه در كميسيون تلفيق چه گفت

محمدرضا موسوي خواه مطرح كرد 

ايران در صف اول اوپك باقي مي ماند 

شناسايي و اصالح محل نشت مواد نفتي پااليشگاه تهرانگزارش آماري وزير نفت در مجلس 

شركت پخش فرآورده هاي نفتي در انتظار تصميم براي بنزين 

گروه انرژي|
 براي كس�ي كه در ش�هر ي�وال اي�االت آداماواي 
نيجريه، كش�وري كه آش�وب جزيي از الينفك 
آن به ش�مار م�ي رود، به دني�ا آمده اس�ت، قرار 
گرفتن در راس دبيرخانه سازماني كه اعضايي به 
مراتب پيش�رفته تر از نيجريه دارد، دس�تاوردي 
مهم محس�وب مي ش�ود. البته محمد سانوسي 
باركيندوي 60 ساله احتماال اگر رقابت سنتي ميان 
2 عضو اوپك يعني ايران و عربستان وجود نداشت، 
شانس كمتري پيدا مي كرد كه اين سمت را پس از 
عبداهلل سالم البدري ليبيايي به دست بياورد. اما 
از آخري�ن باري كه يك ايراني يا يك عربس�تاني 
دبيركلي كارتل نفتي را در دست داشتند سال ها 
مي گذرد، چرا كه دبيركل براي كس�ب اين سمت 
بايد راي همه را داشته باشد اما ايران و عربستان 
در س�ال هاي اخير نش�ان داده اند قصد ندارند به 
يكديگ�ر راي بدهند.س�ابقه دبيركل�ي ايران به 
دبيركلي فواد روحاني حقوق خوانده باز مي گردد 
كه در واقع نخس�تين دبيركل اوپك در نخستين 
روزهايش اس�ت. روزهايي كه محم�د باركيندو 
دبيركل فعلي سازمان كه از سال 2016 اين سمت 
را به دس�ت گرفت اعتقاد دارد شاهد پايه گذاري 
»سازماني بي همتا« از سوي بنيان گذارانش بوده اند 
. او اين اظهارات را در گفت وگويي مكتوب با شبكه 
اطالع رساني نفت و انرژي ايران مطرح كرده است. 
پرس�ش ها تالش داش�ته اند اين مرد اهل ش�رق 
نيجريه را به نوعي »موضع گيري« در قبال برخي 
مس�ائل مانند چالش ايران با عربستان در اوپك 
و مسائلي از اين دست ترغيب كنند اما باركيندو 
كه در وب سايت اوپك يكي از عالئقش را فوتبال 
معرفي كرده اس�ت با محافظه كاري پاس�خ هايي 
داده اس�ت كه نه سيخ بس�وزد و نه كباب. روشي 
كه از دبيركل يك س�ازمان انتظاري غير از آن نيز 
نمي رود. باركيندو كه س�ازمان مطبوعش اخيرا 
شاهد خروج قطر، يكي از اعضاي باسابقه آن بوده 
اس�ت اعتقاد دارد ايران در صف اول آينده اوپك 
باقي مي ماند، همان طور كه در طول تاريخ در كانون 

اصلي بوده است. 

فارغ از اينكه عملكرد باركيندو در 2 س��ال اخير به مذاق 
ايران خوش آمده باش��د يا نه، پاسخ هاي او به سواالت در 
خصوص اوپك و عملكردش نش��ان مي دهد او نسبت به 
اين سازمان نوعي احساس شبيه به محبت دارد. باركيندو 
كه در س��ال 1988 مدرك اقتصاد نفتي را در يك دوره 
فلوشيپ از دانشگاه آكسفورد دريافت كرده است، درباره 
اينكه اوپك تاكنون چطور دوام آورده اس��ت به روزهاي 
نخست بازگشته و مي گويد: » هنگامي كه اوپك در سال 
19۶۰ ميالدي تاسيس شد، برخي پيش بيني مي كردند 
كه اين س��ازمان مدت طوالني دوام نخواهد آورد. با اين 
همه، اوپك به تدريج تأثيرگذاري خود را آغاز كرد. در اين 
پرتو، ايجاد اوپك اقدام پيشتازانه اي بود كه نشان داد حتي 

كشورهاي در حال توسعه هم حقوقي دارند.« 
دبيركل سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام در ادامه، 

 اظهارات خود را به نقش اوپك در 2 سال گذشته بازار نفت 
اختصاص مي دهد. محمد باركيندو افت ش��ديد قيمت 
نفت كه از سال 2۰14 آغاز شده و تا سال 2۰1۶ قيمت ها 
را به بيش از نص��ف كاهش داد را »يك��ي از فجيع ترين 
روندهاي نزولي قيمت در تاريخ طوالني نفت« مي داند. 
روندي كه »اوپك« جلوي ادامه يافتن آن را گرفت. او در 
اين خصوص مي گويد: » تغييري كه طي دو سال گذشته 
شاهد آن بوده ايم، همانند )تفاوت( شب و روز است. من 
به راستي باور دارم كه همه ما برندگان تصميم گرفته شده 
در پايان سال 2۰1۶ ميالدي و اجراي مفاد بيانيه همكاري 
تاريخي بوده ايم. هرگز نبايد ميزان شدت و آسيب رساني 
بالقوه افت قيمت در س��ال هاي 2۰1۵ و 2۰1۶ ميالدي 
را كه همه كشورهاي عضو اوپك را تحت تاثير قرار داد و 
شدت آن در بسياري از آنها بيشتر بود دست كم بگيريم. 
در دس��امبر 2۰1۶، همه ما توافق كرديم كه براي مهار 
اين شرايط نامس��اعد بايد كاري صورت گيرد. در سطح 
جهاني، انجام حدود يك تريليون دالر سرمايه گذاري در 
صنعت )نفت( تعليق يا متوقف شده بود و صدها هزار نفر 
شغل خود را از دس��ت دادند و شركت هاي زيادي اعالم 

ورشكستگي كردند«
او ادامه مي دهد: »همه ما خواهان ثب��ات پايدار در بازار 
نفت هس��تيم. اين همواره تعهد بلندمدت اوپك بوده و 
»بيانيه همكاري« هم بر اين موضوع متمركز بوده است. 
اين موضوع به طور مش��خص در نشس��ت 1۷۵ اوپك و 
پنجمين نشس��ت مش��ترك وزارتي اوپك و غير اوپك، 
مشهود بود. بنابراين، حفظ انسجام اوپك و ادامه همكاري 
اوپك با كشورهاي غيراوپكي حاضر در »بيانيه همكاري« 
اهميت ويژه اي دارد.«  با وجود اينكه ايران در هيچ كدام 
از 2 تواف��ق اخير براي كاهش عرضه نفت خام، به عنوان 
كشوري كه توليدش را كم مي كند حضور نداشته است، 
دبيركل س��ازمان »ايران« را داراي نقشي مهم در آنچه 
او موفقيت هاي س��ازمان در 2 سال اخير تلقي مي كند 
مي داند. باركيندو كه طراح نخستين استراتژي بلندمدت 
اوپك موس��وم به LTS محسوب مي ش��ود در پاسخ به 
پرسشي در اين خصوص كه آيا افت 2۰ دالري قيمت نفت 
در 2 ماه اخير نشان از اشتباه دبيرخانه اوپك در محاسبات 
و برآوردها از بازار دارد عنوان مي كند: »در ۶ ماه گذشته به 
شكل بارزي شاهد تغييرات در عوامل رواني بازار بوده ايم. 
در ماه اكتبر، صحبت  از نبود عرضه كافي در بازار بود، در 
حالي كه فقط يك ماه بعد در ماه نوامبر، ما بر عرضه بيش 

از حد در بازار تمركز داشتيم.«
او پيش بيني دبيركل اوپك را حاصل كاري دست جمعي 
توصيف كرده و مي گويد: » مديران و تحليلگراني از همه 
كشورهاي عضو، از جمله ايران، در دبيرخانه اوپك شاغل 
هستند. آنها با هم كار مي كنند، با هم بحث مي كنند و با 
هم تصميم مي گيرند. دبيرخانه اوپك، چش��م اندازهاي 
بازار نفت را به اين روش تهي��ه و تدوين مي كند. به نظر 
من مي ت��وان اذعان كرد كه پيش بين��ي يك علم دقيق 
نيست. پيش بيني هاي ما بر اساس بهترين اطالعات قابل 
دسترسي در زمان تدوين چشم اندازها صورت مي گيرند. 
نظ��ارت بر بنيان هاي بازار بطور روزانه انجام مي ش��ود و 
پيش بيني هاي بي طرفانه، واقع گرايانه و مس��تدل را در 
اختيار همه كش��ورهاي عضو قرار مي دهي��م.« او ادامه 

مي دهد: » ش��ايان ذكر اس��ت كه افزايش م��ورد انتظار 
عرضه غيراوپك در س��ال 2۰19 ميالدي، نه تنها اوپك 
بلكه همه نهادهاي پيش بيني كنن��ده را غافلگير كرده 
است. اين مساله، حاكي از اين واقعيت است كه در تاريخ 
طوالني نفت، عوامل جديد و تحوالت غيرمنتظره اي رخ 

مي دهند.« 

   انتظار توازن در 2019
دبيركل سازمان كش��ورهاي صادركننده نفتي در مورد 
سال 2۰19 و اتفاق هايي كه در اين سال براي بازار نفت 
خواه��د افتاد، اعتق��اد دارد: » مطمئنا در س��ال 2۰19 
با چالش هاي��ي روبرو هس��تيم، اما باور داري��م با توجه 
به تصميم هاي گرفته ش��ده از س��وي اوپك و شريكان 
غيراوپكي  در اوايل دسامبر 2۰18 ميالدي مي توان انتظار 
داش��ت توازن و ثبات در بازار حفظ ش��ود و با رويكردي 
سازنده، مس��تمر و كامال متعهدانه در راستاي كمك به 
دس��تيابي به ثبات پايدار بازار نفت، شاهد دستاوردهاي 
بيشتري باشيم.«  قالب آينده شكل همكاري ميان اوپك 
و غير اوپك كه در واقع به »روسيه« ختم مي شود، موضوع 
پرسش ديگري از باركيندو است. اخيرا خالد الفالح وزير 
انرژي عربستان سعودي در گفت وگويي با خبرگزاري تاس 
روسيه به نوعي سعي كرده بود روسيه را براي پيوستن به 
كارتل نفتي، تصميم��ي كه نيم قرن از آن اجتناب كرده 
است، مجاب كند. هر چند در ادامه برخي اظهارات نشان 
داد كه احتماال به دليل مخاطرات قانوني كه همين حاال 
نيز اوپك را تهديد مي كند، اين قالب همكاري رس��مي 
نخواهد بود. باركيندو در اين خصوص مي گويد: » چگونگي 
و پيش��برد اهداف »بيانيه همكاري« مساله اي است كه 

بايد كماكان مورد توجه و بحث قرار گيرد. در اين زمينه، 
همه كشورهاي شركت كننده در »بيانيه همكاري« حق 
اظهارنظر دارند؛ همه كش��ورها قادر خواهند بود درباره 

چگونگي حركت رو به جلوي ما اظهارنظر كنند.«

   همه حق نظر دارند 
او در واقع از فرصت اين پرس��ش براي تاكيد بر اينكه در 
اوپك نظر همه شنيده مي شود استفاده مي كند و در ادامه 
مي گويد: » در بيانيه مطبوعاتي نشست 1۷۵ كنفرانس 
اوپك )نشست ۶ دسامبر 2۰18( اين مقوله مورد توجه 
قرار گرفت و همه كشورهاي عضو اوپك نسبت به تقويت 
بيش��تر س��طح همكاري خود با كش��ورهاي غيراوپك 
ش��ركت كننده در بيانيه هم��كاري در چارچوب مفاد 
پيش نويس منشور همكاري بين كشورهاي توليدكننده 
متعهد شدند. اين پيش نويس منشور اساسا مورد حمايت 
كشورهاي حاضر در جلسه اوپك و غيراوپك قرار گرفت، 
اما بايد از سوي كشورهاي شركت كننده در بيانيه همكاري 

نهايي و تصويب شود.« 
باركيندو ك��ه در زمينه تغييرات اقليم و توس��عه پايدار 
فعاليت آكادميك قابل توجهي دارد معتقد است »نفت« 
به خودي خود چالشي زيست محيطي محسوب نشده 
و در آين��ده جهان نقش جدي خواهد داش��ت. او در اين 
خصوص مي گويد: » ما بايد با همكاري اطمينان يابيم كه 
نفت در آينده قابل پيش بيني كماكان سوخت مطلوب 
باقي مي ماند. برخي بر اين باورند به ويژه با توجه به مساله 
تغيير آب و هوا، نفت و گاز بايد به تاريخ بپيوندد. با اين همه، 
اين در هيچ يك از چشم اندازهاي معتبر انرژي گنجانده 
نشده است. در چشم انداز انرژي جهان 2۰18 اوپك، نفت 

و گاز كماكان ۵۰ درصد از تركيب انرژي جهان در سال 
2۰4۰ را تشكيل مي دهند. اين مقوله نشانگر آن است كه 
ما بايد بطور مستمر تاكيد كنيم كه همه انرژي ها در آينده 

مورد نياز هستند.« 
او آينده اوپك را نيز چنين ترسيم مي كند: » اعتقاد راسخ 
دارم كه بهترين روزهاي اوپك همچنان پيش رو است. 
در اينجا مي خواهم همچنين تاكيد كنم هرگز نمي تواند 
اوپك ديگري وجود داشته باشد؛ اين سازمان بي همتاست. 
من همچنين قويا معتقدم كه اي��ران در صف اول آينده 
اوپك باق��ي مي ماند، همان طور كه در تاريخ طوالني آن 
در كانون اصلي بوده است. داش��تن نگاهي فراتر از نگاه 
كوتاه مدت به بازار براي س��ازمان ما حياتي است. اين به 

سود همه ماست.« 
او صحبت هايش را اينگونه به پايان مي برد: » سال هاست 
كه من افتخار آش��نايي و همكاري با آقايان بيژن زنگنه، 
وزير نفت ايران و حسين كاظم پور اردبيلي، نماينده ايران 
در هيات عامل اوپ��ك را دارم. من براي رويكرد حرفه اي 
آنها، براي حفاظت از منافع كشورشان و همچنان براي 
حمايت مستمر آنها از اوپك، احترامي عميق قائل هستم. 
همان گونه كه قبال گفتم تالش مي كنم با همه كشورهاي 
عضو ارتباط برقرار كنم و پلي باش��م كه كشورهاي عضو 
بتوانند از طريق آن مراوده كنند. همچنين بايد تأكيد كنم 
كه كنفرانس اوپك همچنان باالترين ركن تصميم گيري 
در اوپك است كه در اساسنامه اوپك نيز ثبت شده است. 
به همين دليل است كه نشست اوپك در هفتم دسامبر 
با اجماع تصميم گرفت كه نسبت به ميزان توليد در ماه 
اكتبر مجموع توليد اوپك را 8۰۰ هزار بش��كه در روز از 

ژانويه 2۰18 و براي يك دوره ۶ ماهه كاهش دهد.« 

گروه انرژي|
 وزير نفت با حضور در كميسيون تلفيق، وضعيت چاه هاي نفتي ايران، 
قيمت نفت در بازار و شرايط درآمد و صادرات در سال آينده را براي 
نمايندگان تشريح كرده اس��ت. سال 2۰19 سالي مبهم براي نفت 
خام محسوب مي شود اما ايران احتياج دارد اشراف بيشتري نسبت 

به موقعيت خود داشته باشد. 
عضو كميس��يون تلفيق بودجه سال 98 كل كشور گفت: وزير نفت 
با حضور در اين كميسيون، گزارشي درباره ظرفيت چاه هاي نفتي 
كشور، قيمت نفت در بازارهاي جهاني و همچنين شرايط درآمد و 
صادرات نفت در سال 98 براي نمايندگان عضو كميسيون تلفيق ارايه 
داد.س��يدعلي ادياني به نشست روز شنبه كميسيون تلفيق بودجه 
سال 98 كل كش��ور كه با حضور بيژن زنگنه، وزير نفت، محمدباقر 
نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه و عبدالناصر همتي، رييس 
كل بانك مركزي برگزار شد اشاره كرد و گفت: در اين نشست وزير 
نفت از شرايط درآمد و صادرات نفت در سال 98 گزارشي ارايه كرد.

وي افزود: زنگنه از ميزان صادرات و درآمد نفتي پيش بيني هايي ارايه 
كرد. در اين نشست همچنين بيان شد كه با فرض اعمال تحريم هاي 
اقتصادي امريكا عليه ايران، اعداد و ارقامي كه براي اين بخش )نفت( 

در اليحه بودجه پيش بيني شده، مطابق با واقعيت هاست.
عضو كميسيون تلفيق بودجه سال 98 كل كشور تصريح كرد: وزير 
نف��ت در گزارش خود ب��ه ظرفيت چاه هاي نف��ت و مصرف داخلي 
اشاره و درباره قيمت نفت در بازارهاي جهاني براي نمايندگان عضو 

كميسيون توضيحاتي ارايه كرد.
اين عضو كميسيون تلفيق بودجه سال 98 تصريح كرد: در نشست 
ديروز اين كميس��يون، رييس س��ازمان برنامه و بودجه نيز درباره 
كليات بودجه س��ال آينده توضيحاتي ارايه كرد كه بر اس��اس اين 
گزارش مشخص شد بودجه س��ال 98 دو سقفي خواهد بود.ادياني 

با اش��اره به اظهارات رييس كل بانك مركزي در اين نشست گفت: 
همتي درباره مسائلي كه بر سر ارز در سال 9۷ افتاد توضيحاتي ارايه 
و عنوان كرد كه براي شرايط ارزي در سال 98 پيش بيني هاي الزم 

صورت گرفته است.
به گزارش »تعادل« در اليحه بودجه س��ال آينده كه روز 4 دي ماه 
توسط حس��ن روحاني، رييس جمهوري به مجلس برده شد عنوان 
شده است كه چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، ميعانات 
گازي و خالص صادرات گاز در سال آينده كمتر از 13۷ هزار ميليارد 
تومان به دولت اجازه داده مي شود از محل ۵۰ درصد منابع حساب 
ذخيره ارزي با لحاظ كردن س��هم ۵۰ درصدي صندوق توس��عه، 
مابه التفاوت را جبران كند. اگر رقم دالر در بودجه را ۵۷۰۰ تومان در 

نظر بگيريم، اين عدد معادل چيزي بيش از 2۵ ميليارد دالر است.
بررسي »تعادل« از 8 برآورد مختلف نشان مي دهد كه ارقامي بين 
۵9 دالر در هر بش��كه تا 9۰ دالر در هر بشكه براي بهاي نفت خام از 
سوي اين گروه ها پيش بيني شده است. اگر دست پايين اين برآوردها 
كه رقم ۵9 دالر در هر بشكه و مربوط به سيتي بانك امريكا است را 
در نظر بگيريم ايران براي آنكه مجبور نشود از حساب ذخيره ارزي 
برداشت كند احتياج دارد كه صادرات معادل نفت خامش به كمتر 

از روزانه 1 ميليون و 1۶1 هزار بشكه نرسد. 
اگر برآورد ۷۰ دالر در هربش��كه بانك آو امريكا-مريل لينچ كه تنها 
برآوردي به حساب مي آيد كه بعد از نشست اوپك منتشر شده است 
را مبنا قرار دهيم ايران احتياج دارد براي اينكه به حساب ذخيره ارزي 
دس��ت نزند صادرات معادل نفت خامش كمتر از 9۷8 هزار و ۷3۵ 
بش��كه در روز نشود. هر چقدر برآورد قيمتي براي سال آينده باالتر 
باش��د، وضع براي ايران بهتر خواهد بود. هر چند رابطه اي مستقيم 
ميان شدت تحريم نفت ايران و سختگيري بيشتر براي فروش نفتش 

و قيمت هاي باال وجود دارد. 

ايرنا|
هفتم مرداد امس��ال گزارش��ي با عنوان »نش��ت نفت در مزارع جنوب 
پايتخت« به موضوع سرايت مواد نفتي به زمين هاي كشاورزي و منابع 
آب جنوب تهران منتشر شد كه به دنبال آن بسياري از نهادهاي متولي 

اين موضوع را در دست پيگيري قرار دادند.
در اين گزارش نش��ت نفت و آلودگي 3۰۰ هكتار از اراضي كش��اورزي 
باقرش��هر در فضاي مجازي انعكاس يافت و به دنب��ال آن كميته ويژه 

رسيدگي در وزارت نفت و فرمانداري ويژه شهرستان ري تشكيل شد.
تاسيسات نفت جنوب تهران واقع در باقرشهر شامل شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي، خطوط لوله و مخابرات، پااليشگاه تهران، منطقه سه 

گازرساني كشور، شركت بهران و ايرانول مي شود.
اكنون پس از گذش��ت 4 ماه از انتشار خبر نشت مواد نفتي در باقرشهر، 
لطف اهلل هنگي مديرعامل پااليشگاه نفت تهران خبر داد كه محل نشت 
مواد نفتي اين پااليش��گاه شناسايي و اصالح شده است و اظهار داشت: 
نشت نفت در عمق 2 متري لوله هاي انتقال شركت »خطوط لوله« رخ 
داده بود و با اصالح آن از ورود چهار و نيم ليتر بر ثانيه مواد نفتي به خاك 
منطقه جلوگيري شد.لطف اهلل هنگي افزود: براي استحصال مواد نفتي 
نفوذ كرده به اين منطقه 3۶۰ حلقه چاه در اين محدوده احداث شده و كار 
استحصال اين ترشحات نفتي از زير زمين جريان دارد كه به زودي 4۰۰ 
حلقه چاه ديگر نيز در غرب پااليشگاه و شمال باقرشهر احداث مي شود.

وي عنوان كرد: 2 حلقه چاه آب باقرش��هر نيز كه به مواد نفتي آلوده بود 
را خريداري كرديم و پلمب شده است و اراضي كشاورزي كه توسط اين 
چاه ها آبياري مي شد نيز براي توسعه فضاي سبز استفاده مي شود.هنگي 
ادامه داد: آب ديگر چاه هاي آب محدوده پااليشگاه و باقرشهر نيز به صورت 
مكرر آزمايش و در صورت تاييد آلودگي، رسيدگي مي شود.وي بيان كرد: 
نشت و سرايت نفت در اين محدوده توسط تاسيسات نفتي جنوب تهران 

در حال رسيدگي است و تا پاكسازي كامل منطقه ادامه دارد.

دادستان عمومي و انقالب شهرس��تان ري نيز از ورود مدعي العموم به 
موضوع آلودگي هاي نفتي خبر داد و گفت: محل نشت فرآورده هاي نفتي 

در لوله هاي تاسيسات جنوب پايتخت شناسايي و اصالح شد.
حجت االسالم علي ملكوتي، روز يكش��نبه اظهار داشت: پس از انتشار 
خبر نشت نفت در مزارع جنوب پايتخت در رسانه ها، شوراي تامين و نيز 

دادستاني شهرستان ري به موضوع ورود پيدا كردند.
دادستان عمومي و انقالب شهرستان ري ادامه داد: گزارشي در اين باره 
توسط اداره محيط زيس��ت تهيه و ازطريق دادستان و اعضاي شوراي 
تامين ري بررسي شد.به گفته وي در اين زمينه جلسه اي نيز با حضور 
معاون وزير نفت در امور پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي و مسووالن 
پااليشگاه نفت تهران تشكيل و مقرر شد در فرصتي چهار ماهه به اين 

موضوع رسيدگي شود.
دادستان ري ادامه داد: حساسيت اين موضوع به قدري بود كه جلسات 
متعددي نيز در فرمانداري تشكيل شد، به صورت مكرر پيگيري كرديم 
و در نهايت به نتايج بسيار خوبي دست يافتيم.وي اضافه كرد: دادستاني 
ري به عنوان مدعي العموم اين پرونده را تا پاكسازي كامل منطقه پيگيري 
خواهد كرد.دادستان ري ادامه داد: شناسايي نشت نفت توسط تاسيسات 
نفتي جنوب پايتخت پيگيري و در نهايت در حدود يك ماه پيش 2 روزنه 
يك و نيم سانتي متري يافت شد كه از مجموع هر دو آنها چهار و نيم ليتر 
در ثانيه فرآورده نفتي نشت مي كرد.وي تصريح كرد: نشت نفت سبب 
آلودگي بيش از 3۰۰ هكتار زمين كشاورزي شده بود كه كشاورزان اين 
زمين ها را به شركت پخش و پااليش واگذار كردند.ملكوتي بيان كرد: 
محل نشت نفت در خطوط لوله انتقال فرآورده ها از پااليشگاه نفت تهران 
به سمت شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي بود كه توسط كارشناسان 
شناسايي و اصالح شد.شركت پااليش نفت تهران ظرفيت پااليش 23۵ 
هزار بشكه در روز دارد؛ اين پااليشگاه سال 134۷ تأسيس شده و اينك 

مشتمل بر دو پااليشگاه جنوبي و شمالي است.

تسنيم| مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفت��ي با بيان اينكه اين ش��ركت مجري تصميمات و 
مصوبات دولت و مجلس شوراي اسالمي در زمينه نحوه 
توزيع سوخت است ، گفت: هرتصميمي كه براي عرضه 
بنزين در بحث كارت سوخت و سهميه بندي اتخاذ و 

ابالغ شود، ما امكان اجراي آن را داريم.
سيدمحمدرضا موسوي خواه، مديرعامل شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران اظهار داشت: ما آمادگي 

كامل داريم كه هر برنامه اعالمي از سوي دولت را براي 
كارت سوخت اجرايي كنيم.

وي افزود: ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در 
خصوص اينكه چه زماني اس��تفاده از كارت سوخت 
شخصي الزامي مي شود يا اينكه چه زماني ممكن است 
بنزين سهميه بندي شود يا از اساس اين تصميم منتفي 
شود، تصميم گير نيس��ت، ما فقط مجري تصميمات 
و مصوبات دولت و مجلس ش��وراي اسالمي در زمينه 

نحوه توزيع سوخت هستيم.موسوي خواه با بيان اينكه 
»هيچگاه وزارت نفت اعالم نكرده بود كه مردم از كارت 
سوخت شخصي اس��تفاده نكنند«، گفت: در تمامي 
سال هاي گذشته مردم مي توانستند از كارت سوخت 
شخصي خود هم استفاده كنند اما يكسان بودن قيمت 
عرضه بنزين با كارت سوخت شخصي و كارت سوخت 
جايگاه دار و عدم وجود سهميه، ميل به استفاده از كارت 
سوخت شخصي را كم كرده بود و بيشتر مردم به استفاده 

از كارت سوخت جايگاهدار تمايل داشتند و اكنون نيز 
كه بنزين تك نرخي است نمي توان الزامي براي استفاده 
از كارت سوخت ش��خصي تعيين كرد، چرا كه وقتي 
متقاضي سوخت گيري به جايگاهي مراجعه مي كند و 
به هر دليل كارت سوخت شخصي همراه نداشته باشد، 

ما نمي توانيم بنزيني در اختيار اين متقاضي نگذاريم.
مديرعامل ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
در پاس��خ به اينكه »بررسي س��هميه بندي بنزين و 
چندنرخي شدن آن در دولت مطرح است، آيا شركت 
ملي پخ��ش و جايگاه ه��اي عرضه آمادگ��ي اجراي 
چندنرخي شدن بنزين را دارند«، گفت: ما هم از نظر 
س��خت افزاري و هم نرم اف��زاري آمادگي كامل براي 

اجراي هر برنامه اي كه به ما از س��وي دولت ابالغ شود 
را داريم و اگر به ما بگويند كارت سوخت شخصي بايد 
الزامي شود يا بنزين چندنرخي عرضه شود، ما مي توانيم 

آن را اجرايي كنيم.
موس��وي خواه در پاسخ به اينكه »طرحي پيشنهادي 
از سوي مجلس براي تخصيص سهميه بنزين به افراد 
به جاي خودروها مطرح شده، آيا امكان اجرايي شدن 
اين طرح در صورت تصويب وج��ود دارد«، گفت: هر 
تصميمي كه براي عرضه بنزين در بحث كارت سوخت 
و سهميه بندي اتخاذ و ابالغ شود، ما امكان اجراي آن 
را داريم؛ حتي اگر بخواهيم سهميه سوخت را به جاي 

خودروها براي افراد در نظر بگيريم.
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اميدواري عربستان به حفظ 
توازن بازار نفت

ش�انا| وزير انرژي عربس��تان روز يكشنبه اعالم 
كرد: بازارهاي جهاني نفت خام در مسيري درست 
ق��رار دارد و به زودي ب��ه توازن باز مي گ��ردد، اما 
توليدكنن��دگان آمادگي دارند در ص��ورت لزوم 
اقدام ه��اي بيش��تري انج��ام دهند.ب��ه گزارش 
خبرگ��زاري رويترز از ابوظبي، خال��د الفالح بيان 
كرد: اگر فراتر از همهمه داده هاي هفتگي و رفتار 
دسته جمعي سفته بازان بنگريم، همچنان باور دارم 
كه ما در مسير درست هستيم و بازار نفت بزودي به 
توازن باز مي گردد.وزير انرژي عربستان افزود: اگر 
دريابيم كه الزم است اقدام هاي بيشتر انجام شود، 
اين كار را انجام مي دهيم و اگر همكاري الزم باشد، 
با هماهنگي شريكان خود در سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت )اوپ��ك( و توليدكنندگان غير 
عضو اوپك اين كار را انجام مي دهيم.الفالح اعالم 
كرد: طبق اعالم منابع ثانويه، توليد نفت اوپك در 
ماه نوامبر سال 2۰18 ميالدي، ۶۰۰ هزار بشكه در 
روز كمتر از ماه نوامبر پارسال بوده است.وي گفت: 
ما در عربستان از تعهد خود فراتر رفتيم و همزمان 
توليد و صادرات را كاهش داديم.الفالح همچنين 
اعالم كرد كه ضرورتي براي نشست فوق العاده اوپك 

پيش از ماه آوريل نمي بيند. 

مصرف برق بخش خانگي از 
صنعت پيشي گرفت

بر اساس گزارش منتشر شده توسط سازمان برنامه و 
بودجه، در بخش فروش برق به هر يك از بخش هاي 
مصرف كننده ميزان مصرف بخش خانگي ۵.4 درصد 
در طي س��ال هاي برنامه چهارم توسعه رشد داشته 
است. اين در حالي است كه مصرف بخش صنعت طي 

همين دوره ۵.2 درصد رشد نشان مي دهد.
به گزارش فارس براساس اطالعات مندرج در گزارش 
سازمان برنامه و بودجه مصرف بخش خانگي طي دوره 
برنامه پنجم مع��ادل 4.۶ درصد و بخش صنعت نيز 

3.9۶ درصد رشد داشته است.

ارمنستان به دنبال خريد گاز 
ايران است

 نيكل پاش��ينيان، نخس��ت وزير ارمنستان گفت 
ارمنستان به مذاكره در مورد امكان ارسال گاز طبيعي 
ايران ادامه مي دهد. به گزارش فارس به نقل از تاس وي 
افزود: »موضوع ارسال گاز ايران هميشه در دستور كار 
بوده است. ما به بحث در اين رابطه تا يافتن يك راه حل 

عملي و باصرفه ادامه خواهيم داد.«
اين مقام ارمنستاني افزود ايروان به مذاكره با روسيه 
بر سر قيمت گاز نيز ادامه خواهد داد. »ما به مذاكره 
ادامه مي دهيم و تمام تالش خود براي دفاع از منافع 

كشورمان را انجام خواهيم داد.«

 پرمصرف ترين مناطق
انرژي جهان

ايسنا| آمار اداره اطالعات انرژي امريكا نشان داد كه 
آسيا، خاورميانه و آفريقا بزرگ ترين مصرف كنندگان 
انرژي جهان از ده��ه 198۰ بوده اند. به گزارش اويل 
پرايس، در فاصله سال 2۰1۰ تا 2۰1۶ رشد مصرف 
ان��رژي در هر كدام از اين مناطق ح��دود 2۰ درصد 
رشد داش��ت به خصوص در خاورميانه و آفريقا كه 
ناشي از رشد اقتصادي قوي، رشد سريع جمعيت و 
دسترسي بيشتر به بازارهاي انرژي بود. در آسيا نيز 
مصرف انرژي رش��د قوي داش��ت و اين امر با وجود 
افت تقاضا از س��وي چين در فاصله س��ال 2۰1۵ تا 
2۰1۶ روي داد.آمار جديد نشان داد كه نفت و ساير 
ميعانات نفتي تا سال 2۰1۶ پرمصرف ترين سوخت 
در سراسر جهان بود و در س��بد انرژي، بزرگ ترين 
س��هم را در امريكاي مركزي و جنوبي داشت كه به 
۵۰ درصد رس��يد در حالي كه خاورميانه با مصرف 
باالي نف��ت، در رتبه دوم قرار گرفت. مصرف نفت به 
 عنوان بخشي از سبد انرژي در منطقه اوراسيا با حدود

2۰ درصد، كمترين ميزان بود.  بر اساس گزارش اويل 
پرايس، بررسي الگوي رشد مصرف انرژي بر اساس 
كشورها نشان مي دهد كه چين يكي از بزرگ ترين 
اقتصادهاي جهان اس��ت كه در فاصله رشد از سال  
2۰۰۰ تا 2۰1۶ مصرف انرژي آن رشد قابل توجهي 
كرد در حالي كه رش��د مصرف انرژي شش اقتصاد 

بزرگ ديگر در مدت 1۶ سال، نسبتا ثابت بود.

آخرين وضعيت بارش ها
تسنيم| با ثبت 112.۵ ميليمتر بارش در 111 روز 
ابتدايي سال آبي جاري، در ۶ حوضه اصلي آبريز كشور 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 41 تا 1۰۰۰ 
درصدي بارش ها مواجه ايم. بر اساس آمار رسمي دفتر 
مطالعات پايه منابع آب شركت مديريت منابع آب 
ايران، ارتفاع كل ريزش هاي جوي از اول مهر تا 21 دي 
سال آبي 98-9۷ )111 روز ابتدايي سال آبي جاري( 
بالغ بر 112.۵ ميليمتر اس��ت. اين مقدار بارندگي 
نسبت به ميانگين دوره هاي مشابه درازمدت )8۵.8 
ميليمتر( 31.1 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه 
سال آبي گذش��ته )3۵.۷ ميليمتر( 21۵.1 درصد 
افزايش نشان مي دهد. همچنين حجم بارش هاي 
كش��ور از اول مهر تا 21 دي به 18۵ ميليارد و 4۰3 
ميليون مترمكعب رسيد. از مجموع 112.۵ ميلي متر 
بارش ثبت شده در 111 روز ابتدايي سال آبي جاري، 
2۰.4 ميلي متر بارش در 21 روز ابتدايي زمس��تان 
به ثبت رسيده است. پربارش ترين نقطه ايران »رامسر 
�� صفارود« در استان مازندران است كه در 111 روز 
ابتدايي سال آبي جاري شاهد ثبت 91۵.3 ميلي متر 
بارش بوده است. كم بارش ترين نقاط ايران سه ناحيه 
»محوطه امورآب چابهار« سيس��تان و بلوچستان، 
»رحمت آباد �� ري��گان« در كرمان و »تصفيه خانه 
زاهدان« در سيستان و بلوچستان است كه در 1۰۶ 
روز ابتدايي سال آبي جاري، حتي يك قطره باران نيز 

در اين نقاط نباريده است.
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قاره سبز در كشاكش اختالفات دروني

اروپا ناچار از اجرايي كردن »ساز و كار مالي«  است

برجام و ماموريت ناتمام اتحاديه اروپا

عبدالرضا فرجي راد صاحبنظ�ر و ديپلمات 
س�ابق ايراني بر اين باور است: اتحاديه اروپا 
س�عي دارد در س�ايه تحريم اي�ران به دليل 
اتهامات تروريس�تي، به گون�ه اي رفتار كند 
ت�ا اختالفات و مش�كالت داخل�ي اتحاديه 
اروپ�ا بي�ش از پيش آش�كار نش�ود و از آن 
طرف سوءاس�تفاده هاي خود را براي تأخير 
در عملياتي شدن س�ازوكار ويژه مالي براي 

حمايت از ايران داشته باشد.
وزراي امور خارجه هلند و دانمارك 9 ژانويه 
)سه ش�نبه هفت�ه گذش�ته( در ادعاهايي، 
ته�ران را به تالش براي انجام س�وءقصد در 
خاك كشورهايشان متهم كردند. همان روز 
اتحاديه اروپا نيز ذيل وضع تحريم هايي اعالم 
كرد كه يك نهاد اطالعات�ي و دو فرد ايراني 
را در فهرس�ت تحريمي قاره سبز قرار داده 
و اموال آنها را مس�دود مي كند. ديپلماسي 
ايراني براي بررس�ي اق�دام اخي�ر اروپا در 
تحريم ايران، همزمان با تالش اتحاديه اروپا 
ب�راي عملياتي كردن س�ازوكار وي�ژه مالي 
در حمايت از ته�ران در تقابل با تحريم هاي 
اياالت متحده، گفت وگوي�ي را با عبدالرضا 
فرجي راد، سفير سابق ايران در نروژ، استاد 
ژئوپليتيك و كارش�ناس مس�ائل بين الملل 

انجام داده است كه در ادامه مي خوانيد: 

  از ن�گاه ش�ما اق�دام برخي از كش�ورهاي 
اروپايي براي تحريم ايران چيس�ت، آن هم 
در شرايطي كه قاره س�بز به دنبال عملياتي 
كردن س�ازو كار ويژه مالي ب�راي حمايت از 

ايران در برابر تحريم هاي امريكا است؟
واقعيت امر اين است كه اكنون كشورهاي اروپايي 
در خصوص ايران در دو محور بطور همزمان فعاليت 
خود را انجام مي دهند؛ مح��ور اول بر اين واقعيت 
تاكيد دارد كه در سايه نگراني و حتي ترس اتحاديه 
اروپا از اياالت متحده، قاره س��بز تمايلي ندارد كه 
بيش از پيش به شكاف و گس��ل خود با واشنگتن 
به واسطه حمايت از برجام و ايران دامن بزند، چرا 
كه از زمان خروج دونالد ترامپ مناس��بات امريكا 
با اتحاديه اروپا در بس��ياري از موارد، به خصوص 
برجام و حمايت از تهران سرد شده است. لذا اروپا 
سعي دارد كه رفتارهاي خود را به گونه اي مديريت 
كند تا ميزان بي اعتمادي كاخ سفيد نسبت به قاره 
سبز افزايش پيدا نكند. به تبع آن نيز در اين راستا 
برخي كش��ورهاي اروپايي سعي مي كنند رفتارها 
و اقداماتي را انج��ام دهند تا ان��دازه اي رضايت و 

خوشنودي واشنگتن را داشته باشند.
از س��وي ديگر و در محور دوم اكنون به واس��طه 
حمايت از برجام و عملياتي ش��دن سازوكار ويژه 
مالي مد نظر اتحاديه اروپا براي ايران، نوعي شكاف 
سياس��ي و ديپلماتيك ميان اعضاي اتحاديه اروپا 
شكل گرفته است. بطور مثال اكنون ميان برخي از 
كشورهاي اروپاي شرقي با كشورهاي اروپاي غربي 
در همين رابطه اختالفات جدي وجود دارد. چرا كه 
كشورهاي اروپاي شرقي معتقدند نبايد به واسطه 
حماي��ت از ايران و برجام مش��كالت و هزينه هاي 
اتحاديه اروپا را در تقاب��ل با امريكا افزايش دهيم، 
چون اساسا اروپا نبايد چنين رفتاري را در تقابل با 
سياست هاي كاخ س��فيد و دونالد ترامپ در پيش 
بگيرد، به خصوص كه اكنون خود اروپا با مشكالت 
عديده اي روبه روس��ت. از اين رو اتحاديه اروپا نيز 
براي انحراف و فاش نشدن اختالفات دروني خود 
در مس��اله حمايت از ايران به برخي از دستاويزها 
مانند اتهامات تروريستي عليه جمهوري اسالمي 
ايران چن��گ مي زند تا بتواند ش��رايط را در درون 
س��اختار و اعضاي اتحاديه اروپ��ا در همين رابطه 
ترميم كند. چرا كه به واسطه اين دست از تحريم ها، 
ذيل اتهامات تروريس��تي به جمهوري اس��المي 
ايران، اكنون برخي از كش��ورهاي اروپاي ش��رقي 
تا اندازه اي خود را به سياس��ت هاي اتحاديه اروپا 

نزديك كرده اند.
از طرف ديگر كشور انگلستان نيز به واسطه مساله 
برگزيت در حال جدايي از اتحاديه اروپا اس��ت كه 

اين مساله، هم از يك سو بر اتحاديه اروپا و توان اين 
اتحاديه اثر منفي خود را گذاش��ته است و از سوي 
ديگر سبب ش��ده تا خود انگلستان نيز در حمايت 
از ايران شرايط مبهمي داش��ته باشد. لذا اتحاديه 
اروپا سعي دارد به گونه اي رفتار كند تا اختالفات و 
مشكالت داخلي اتحاديه اروپا بيش از پيش آشكار 
نش��ود و از آن طرف سوءاستفاده هاي خود را براي 
تأخير در عملياتي شدن سازوكار ويژه مالي براي 

حمايت از ايران داشته باشد. 
البته عالوه بر اتهامات تروريس��تي اكنون مسائلي 
مانند توان موشكي و دفاعي ايران و نيز ديپلماسي 
منطقه اي و نفوذ تهران در خاورميانه به بسترهاي 
ديگري براي سوءاس��تفاده اتحاديه اروپا در تأخير 
SPV بدل ش��ده است؛ مثال فرانس��ه تمايل دارد 
كه عملياتي شدن س��ازوكار ويژه مالي را به توان 
موش��كي و نفوذ منطقه اي ايران گ��ره بزند. از اين 
رو به دنبال آن اس��ت كه عملياتي ش��دن حمايت 
اتحاديه اروپا را از ايران، منوط به پيش شرط تعديل 
توان دفاعي و نفوذ منطقه اي ايران كند، در صورتي 
كه توان موش��كي و دفاعي ايران و نيز ديپلماسي 
منطقه اي ما در خاورميانه هيچ گونه ارتباطي با ساز 

و كار ويژه مالي و برجام نداشته و نخواهد داشت.
  آيا به واسطه همين تحريم هاي اروپا عليه 
ايران كه اولين دور تحريم هاي قاره سبز بعد 
از برجام محسوب مي شود، مي توان گفت كه 
اساسًا مساله اصلي و حمايت عملي از برجام 
و ديگر مسائل از طرف اتحاديه اروپا به تاريخ 

انقضاي خود نزديك شده است؟
نمي توان با قاطعيت چنين مس��اله را مطرح كرد. 
اگرچه برخي از مواضع و رفتارها مانند تحريم هاي 
اخير اروپا علي��ه جمهوري اس��المي ايران؛ ذيل 
اتهامات واهي تروريس��تي ش��كل گرفته است. از 
طرف ديگر بايد اين را هم عنوان داش��ت با وجود 
اينكه در اين م��دت اروپايي ها به بهانه هاي واهي 
يا به واس��طه عدم توان كاف��ي، موفق به عملياتي 
شدن س��از و كار ويژه مالي نش��ده اند، اما به نظر 
مي رسد كه قاره سبز در نهايت به دنبال تحقق آن 
وعده هايي است كه در چارچوب توافق هسته اي 

تقبل كرده  است. 
  ول�ي در نهاي�ت اگر ق�اره س�بز موفق به 
عملياتي شدن س�ازوكار ويژه مالي نشود، 

تهران چه واكنشي خواهد داشت؟ 
واكنش مقتضي ته��ران را بايد در ش��رايط خود 
س��نجيد. اما اين نكت��ه را هم باي��د بگويم كه اگر 
اتحادي��ه اروپا به هر دليلي نخواهد يا نتواند س��از 
و كار ويژه مالي را براي حماي��ت از ايران در برابر 
تحريم هاي ظالمانه و يك جانب��ه اياالت متحده 
امريكا عمليات��ي كند و بخواهد پ��ازل بازي كاخ 
س��فيد را تكميل كند، يقينًا دس��ت اي��ران براي 
واكنش متقابل بسته نيس��ت و در آن زمان ديگر 
به مواضع و ديپلماسي كالمي بسنده نخواهد شد. 
ولي در شرايط كنوني بايد منطق و خرد سياسي و 
ديپلماتيك در دستور كار قرار گيرد و متناسب با 

شرايط واكنش نشان داد.
  ام�ا رفتار دوگان�ه اتحاديه اروپا در س�ايه 
نكته قبلي ش�ما تا چه زمان مي تواند ادامه 
پيدا كند. چون از يك س�و كش�وري مانند 
آلباني دس�ت ب�ه اخ�راج ديپلمات هاي ما 
مي زند و از آن طرف لهس�تان و مجارستان 
نيز حمايت هاي جدي خود را از اين رفتارها 
دارند. مضافا دانمارك، هلند، آلمان، اتريش 
و فرانسه نيز به واسطه اتهامات تروريستي، 
فشارهاي خود را به ايران وارد مي كنند، ولي 
از آن س�و طبق برخي گفته ها خود كش�ور 
فرانس�ه ميزبان دفتر س�از و كار ويژه مالي 
ش�ده اس�ت. اگر چه طبق آخري�ن خبرها 
اتريش از ميزباني حقوقي SPV كنار كشيده 
اس�ت. اين سياس�ت يك بام و دوهوا عليه 

ايران مبين چه نكاتي است؟
همانطور كه اشاره داشتم اين مساله نشان از همان 
شكاف اختالف نظر جدي اعضاي اتحاديه اروپا در 
خصوص حمايت از ايران دارد. از يك س��و برخي 
از كش��ورهاي اروپاي ش��رقي و غربي به واس��طه 
ناامني هايي كه از طرف روسي احساس مي كنند، 
تمايل دارند چتر امنيتي امريكا را براي خود داشته 
باشند. لذا از مس��ائلي مانند سازوكار ويژه مالي و 

حمايت از برج��ام كه باعث دوري كاخ س��فيد از 
اتحاديه اروپا مي شود، چندان دل خوشي ندارند. 
خوب به تبع اين مساله بايد بگويم كشوري مانند 
آلباني كه اساسًا و دربست در اختيار سياست هاي 
امريكا قرار دارد، دست به اخراج ديپلمات هاي ما 
مي زند. چون آلباني كش��وري است كه استقالل 
سياسي و ديپلماتيك در برابر قدرتي مانند امريكا 

را ندارد. 
اما در لهس��تان و مجارستان نيز به واسطه نگراني 
از تهدي��دات امنيتي و روس��يه، س��عي مي كنند 
مواضع آلباني، دانمارك، هلند و فرانس��ه را براي 
تحريم اي��ران تقويت كنند تا چتر حمايتي امريكا 
از اروپا برداش��ته نش��ود. مضافا اينكه به واس��طه 
حضور برخي جريانات راس��ت راديكال و افراطي 
در ايتاليا و اتريش، اكنون ش��رايط براي حمله به 
برخي كشورها مانند فرانسه كه سعي دارد خود را 
ستون سياسي و ديپلماتيك اتحاديه اروپا عنوان 
كند، شكل گرفته است. در اين خصوص اكنون اين 
دو كشور حمايت جدي از جنبش جليقه زردهاي 
فرانسه براي سرنگوني دولت ماكرون دارند، دولتي 
كه حمايت جدي خود را از برجام و عملياتي شدن 
سازوكار ويژه مالي داشته، اما نمي توان منكر اين 
مساله هم بود كه فرانسه به دنبال بازي هاي خود 
و سوءاستفاده از اين مس��اله عليه ايران است. لذا 
شرايط متشتت اعضاي اتحاديه اروپا سبب شده تا 
شاهد رفتارهاي متناقض و شكل گيري سياست 
يك بام و دو ه��واي قاره س��بز در خصوص ايران 
باشيم. از يك سو به دنبال عملياتي شدن سازوكار 
ويژه مالي و تداوم و حفظ برجام هستند و از سوي 

ديگر نيز ايران را تحريك مي كنند.
  با توجه به اين شرايط و اختالف نظر اعضاي 
اتحادي�ه اروپا آي�ا مي توان عنوان داش�ت 
ك�ه خانم موگريني نيز در س�ايه اتمام دوره 
ماموريت خود س�عي دارد ب�ا مواضع مثبت 
و دلگرم كننده، شرايط را براي حفظ و بقاي 
ايران در برج�ام تا زمان پاي�ان ماموريتش 

مديريت كند؟ 
نمي ت��وان گفت ك��ه خانم موگرين��ي يك بازي 

سياس��ي را براي مديريت و بق��اي ايران در توافق 
هس��ته اي تا پايان دوره ماموريتش به راه انداخته 
اس��ت. اتفاق��ا در ميان مقام��ات اروپاي��ي خانم 
موگريني بي��ش از همه، تمايل و اش��تياق جدي 
براي عملياتي شدن س��ازوكار ويژه مالي و تداوم 
برجام داش��ته و دارد. اين را مي ت��وان در مواضع 
ايشان ديد. اما چنان كه پيش��تر گفتم به واسطه 
اخت��الف نظر و تش��تت پررنگ اعض��اي اتحاديه 
اروپا، خانم موگريني نيز اساس��ًا توان پيش بردن 
شرايط را براي عملياتي كردن ساز و كار ويژه مالي 
در خص��وص حمايت از ايران ندارد. البته مي توان 
عنوان داشت كه خانم موگريني اكنون تالش هايي 
را براي آشكار نش��دن اختالفات اعضاي اتحاديه 
اروپا در خصوص حمايت از برجام و عملياتي شدن 
سازوكار ويژه مالي اتحاديه اروپا را شكل داده است، 
اما اين به معن��اي مديريت ايران و بقاي تهران در 
برجام بر پايه يك بازي سياسي نيست. به هر حال 
بايد بپذيريم كه اتحاديه اروپا اكنون با دش��منان 
بسيار زيادي مواجه اس��ت، اكنون اياالت متحده 
امريكا، رژيم صهيونيستي، حتي برخي از اعضاي 
اين اتحاديه و ديگر بازيگران منطقه و فرامنطقه اي 
فشارهاي خود را در قاره سبز براي ايجاد گسل با 

تهران داشته اند.
  نكته مه�م ديگر به مواضع آقاي ظريف در 
سفر ايشان به هندوس�تان باز مي گردد، در 
اين س�فر وزير امور خارجه عنوان داش�ت 
ك�ه همزمان با پي�ش بردن مذاك�رات خود 
با اتحادي�ه اروپا به منظ�ور عملياتي كردن 
سازوكار ويژه مالي، ايران تالش هاي خود را 
با شركاي مهم اقتصادي مانند هند و چين و 
روسيه گسترش خواهد داد. چرا كه نمي توان 
آينده اقتصادي و معيش�تي كشور را به ساز 
و كار ويژه مالي گره زد. آيا اين مواضع آقاي 
ظريف نيز سفر وي به دهلي نو در صدر هياتي 
سياس�ي و اقتصادي و نيز سفر آتي به عراق 
مي تواند، تالشي براي ايجاد يك آلترناتيو در 

خصوص ساز و كار ويژه مالي باشد؟
خير نمي توان با چنين صراحت عنوان داشت كه 
تالش هاي آقاي ظريف آلترناتيوي براي سازوكار 
ويژه مالي اس��ت چرا كه روسيه چين و همچنين 
هند در مواضع خود اعالم داش��ته اند كه اگر ساز 
و كار وي��ژه مالي اتحاديه اروپا عملياتي ش��ود در 
مناس��بات اقتصادي اين كش��ورها با ايران تاثير 
بس��يار مثبتي خواهد گذاشت و سبب تسهيل در 
مناسبات تجاري فيمابين مي شود پس تالش هاي 
آق��اي ظريف براي س��فر ب��ه هند و ع��راق ايجاد 
آلترناتيوي براي اس كيو اي نيس��ت، اس پي وي 
نيست طبيعتا اگر اروپا بتواند سازوكار ويژه مالي 
خود را عملياتي كند كار هند، چين، روسيه، عراق 
و ديگر طرف هاي تجاري ايران بسيار آسان خواهد 
شد اما اگر هم اين س��از و كار مديريت و عملياتي 
نشود سبب تعطيلي كشور نخواهد شد به هر حال 
ايران كشور بسيار بزرگي است كه توانايي مديريت 
شرايط خود را دارد اما بايد بپذيريم كه در صورت 
عدم تحقق ش��ايد قدري ش��رايط براي مناسبات 
تجاري ما با طرف هايمان سخت تر شود كه نياز به 
برنامه ريزي و صرف هزينه سياسي و ديپلماتيك 
خواهد داش��ت. در اين راستا سفر آقاي ظريف به 
هندوس��تان نيز بسيار مثبت و سازنده بوده است. 
در واقع اكنون در سايه اين سفر مناسبات تجاري 
ايران و هند با ريال و روپيه انجام خواهد شد و از آن 
سود بخشي از درآمد نفتي ايران در خود هند صرف 
راه اندازي پااليش��گاه در خود هند خواهد شد. در 
اين صورت بخشي از نفت خام صادراتي ما به هند 
در اين پااليشگاه بنزين و ديگر فرآورده هاي نفتي 
تبديل مي شود با و با ايجاد ارزش افزوده مي توان 
درآمدهاي ايران را در مناسبات با هند افزايش داد 
و در اين صورت مي توان درآمدهاي نفتي ايران را 
باالتر بود. اگر چنين شرايطي براي روسيه، چين 
و عراق هم ش��كل بگيرد مي ت��وان اميدوار بود در 
كنار عملياتي شدن سازوكار ويژه مالي به راحتي 
با تحريم هاي ظالمان��ه و يكجانبه اياالت متحده 

امريكا ضد ملت ايران مقابله شود.

امريكا با خروج از برجام، بار اجراي توافق هس��ته اي 
را ب��ر دوش تروئي��كاي اروپ��ا نهاد و اينك ب��ا اتخاذ 
سياست »فش��ار حداكثري« بر تهران قصد ممانعت 
از پيش��برد اجراي برجام را دارد؛ كارشكني هايي كه 
راه را براي اتحاديه اروپا براي انجام ماموريت دش��وار 

ساخته است.
به گزارش ايرنا، ارديبهش��ت ماه امس��ال با دس��تور 
»دونالد ترام��پ« رييس جمهوري امري��كا مبني بر 
خروج از توافق هس��ته اي، اميدها براي نجات برجام 
كمرنگ ش��د اما اي��ران و گ��روه 1+4 همانند قبل، 
اجراي برجام را در دستور كار قرار دادند. در اين ميان 
مس��ووليت برجامي كه در بلوك غرب متوجه امريكا 
و اروپا بود با خروج ترام��پ بر دوش رهبران اتحاديه 

نهاده شد.
تا امروز كه بيش از س��ه سال از عمر برجام مي گذرد، 
اتحاديه اروپ��ا همواره به دليل پايبن��د ماندن كامل 
تهران به مفاد توافق تالش كرده تا دست كم در مواضع 
اعالني خود از برج��ام حمايت كند. بطوري كه حتي 
در روزهاي اخير نيز ش��اهد حمايت عالي ترين مقام 

اتحاديه در اين خصوص بوديم.
»فدريكا موگريني« مسوول سياست خارجي اتحاديه 

چند روز پيش بار ديگر ب��ه بيان ضرورت هاي حفظ 
برجام اش��اره و تاكيد كرد: ما به عنوان اتحاديه اي از 
28 كشور با بقيه جامعه بين المللي همكاري مي كنيم 
تا توافق هس��ته اي را كه تاكنون ب��ه گواهي آژانس 
بين المللي انرژي اتمي در 13 گزارش متوالي، بطور 

كامل به اجرا درآمده است، نگه داريم.
همچنين موگريني با كنايه به كارشكني هاي امريكا بر 
اهميت استقالل عمل اروپا اصرار ورزيد و گفت كه »ما 
اروپايي  ها نمي توانيم بپذيريم قدرتي خارجي، حتي 
اگر از متحدان نزديكمان باشد، براي تجارت قانوني 
ما با كشوري ديگر تصميم گيري كند«؛ مواضعي كه 
آشكارا شكاف بين اروپا و امريكا را به عنوان شركاي 

ديرينه ترسيم مي كند.
ترامپ و همفكران وي در كاخ سفيد چند ماهي است 
كه سياست فش��ار حداكثري بر جمهوري ايران را با 
هدف ناب��ودي برجام در پيش گرفته اند؛ سياس��تي 
كه در اج��راي دو دور تحريم هاي ثانويه نمود يافت و 
هر نوع همكاري اقتصادي بين المللي ايران را نش��انه 

گرفت. 
»برايان هوك« كه از سوي »مايك پمپئو« وزير امور 
خارجه امريكا به رياس��ت »گروه اقدام ايران« در اين 

وزارتخانه انتخاب شده، بيش از ديگران در پي اعمال 
محدوديت بر تهران است. او ماموريت يافته تا صادرات 
نفت ايران را به صفر برساند. از اين رو روز شنبه )22 
دي( تهديد كرد كه معافيت هاي اين كشور در مورد 

خريداران نفت ايران به هيچ وجه تمديد نمي شود.
فش��ار خريداران نفت ايران بر امريكا پس از دور دوم 
تحريم ها كه فروش نفت كش��ور ما را نشانه رفته بود، 
سبب عقب نشيني ترمپ از مواضع خود شد بطوري 
كه وي دستور معاف شدن هشت كشور )شامل چين، 
تايوان، هند، تركيه، ژاپن، كره جنوبي، ايتاليا و يونان( 
را صادر كرد. اينك اما اياالت متحده به هر نحوي كه 

شده تالش دارد تا معافيت در نظر گرفته را بردارد. 
از طرف ديگر، كاخ س��فيد افزون بر فش��ار اقتصادي 
تالش دارد تا به ائتالف سازي در سطح بين الملل عليه 
ايران اقدام كند كه سفر كنوني پمپئو به خاورميانه را 
مي توان در اين راستا ارزيابي كرد. وزير امور خارجه 
امريكا در اين سفر هشت كشور عربي منطقه )اردن، 
مصر، امارات، بحرين، قطر، عربستان، عمان و كويت( 
هدفگذاري شده اند تا ضمن ايجاد وحدت ميان آنها، 

اجماع بين المللي عليه تهران ايجاد و تقويت شود.
پمپئ��و اخي��را در گفت وگو با »فاكس ني��وز« از يك 

نشست بين المللي پرده برداش��ت كه قرار است ماه 
آينده در لهستان برگزار شود. امريكايي ها قصد دارند 
در اين اجالس، ايران را به عنوان عامل بي ثبات س��از 
در خاورميانه معرفي كرده و نفوذ و قدرت منطقه اي 

تهران را زير سوال ببرند. 
ناظران بر اين باورند كه با وج��ود تمركز تيم ترامپ 
بر ايران اما ش��رايط جمهوري اسالمي كامال متفاوت 
از دوره پي��ش از برجام اس��ت؛ دوره اي ك��ه به دليل 
قطعنامه هاي مكرر شوراي امنيت، ائتالف سازي عليه 
تهران كار دشواري نبود. اينك ايران بر خالف اياالت 
متحده، عضو تعهدپذير جامعه بين المللي اس��ت كه 
حتي پ��س از خروج يكجانبه ترام��پ از برجام به آن 

متعهد و پايبند مانده است. 
از طرفي ايران در آس��يا متحدان ديرينه اي همچون 
روس��يه، تركيه، هند، چين و غي��ره را در كنار خود 
دارد. ضمن اينك��ه تهران در برج��ام، اتحاديه اروپا 
را از امريكا جدا س��اخت و به سوي همكاري با خود 
سوق داد. اينك مقامات اتحاديه و امريكا را در مقابل 
يكديگر قرار گرفته اند. به عنوان نمونه »اس پي وي« 
سازوكاري مالي است كه رهبران بروكسل براي دور 

زدن تحريم هاي اياالت متحده طراحي كرده اند.

البت��ه تاخير و تعلل اروپا در اجراي س��ازو كاري كه 
ب��ه باور بس��ياري از كارشناس��ان به دليل مش��كل 
تراش��ي هاي ترامپ صورت گرفته، نمي تواند چرخ 
روابط اقتصادي و ديپلماتيك ايران را با جهان متوقف 
كند. در فضاي پس��ابرجام مناسبات تهران و جهان 
به س��مت »عادي سازي« س��وق پيدا كرده و اينك 
بازيگران بين الملل��ي در قالب متغيري بازدارنده در 
مقابل زياده خواهي ترامپ عمل مي كنند، همانطور 
كه رييس جمهوري امريكا را به اعطاي معافيت براي 
چند كش��ور در زمين��ه خريد نفت از اي��ران مجاب 

كردند. 
بنابراين در برهه كنوني كه ايران در عرصه بين المللي 
از وزن قابل توجهي برخوردار اس��ت، مقامات تهران 
حت��ي روي كانال مال��ي اروپايي ها نيز حس��اب باز 
نكرده اند. ب��ه همين دلي��ل بود كه هفته گذش��ته 
»محمدجواد ظريف« وزير امور خارجه كش��ورمان 
در حاش��يه ديدار با »نيتين گادكاري« وزير حمل و 
نقل هند ضمن اشاره به همكاري رو به جلوي ايران 
و اروپا در زمينه س��ازوكار ويژه مالي، تاكيد كرد كه 
»منتظر اروپا نمي مانيم و با ش��ركاي س��نتي خود 

همكاري مي كنيم.«
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اختصاص اعتبار ويژه به 
سامانه هاي نوين آبياري 

مجري طرح س��امانه هاي نوين آبي��اري گفت: نظر 
مقام معظم رهبري در خصوص تخصيص اعتبار به 
سامانه هاي نوين آبياري مساعد بوده و يك ميليارد 
و ٥٠ميليون دالر از سال ٩٥براي سامانه هاي نوين 
آبياري اختصاص داده شد. به گزارش ايلنا، عباس زارع 
مشاور وزير و مجري طرح سامانه هاي نوين آبياري در 
نشست تخصصي مديران آب و خاك، فني، مهندسي 
و مسووالن سامانه هاي نوين آبياري سازمان جهاد 
كشاورزي اظهار كرد: اميد مي رود امسال نيز براي اين 
منظور بودجه خوبي اختصاص داده شود. وي افزود: 
نظر مقام معظم رهبري در خصوص تخصيص اعتبار 
به سامانه هاي نوين آبياري مساعد بوده و يك ميليارد 
و ٥٠ميليون دالر از سال ٩٥براي سامانه هاي نوين 
آبياري اختصاص داده شد. از آنجايي كه ٢ميليون و 
١٠٠هزار هكتار منابع آبي كوچك و زير شبكه هاي 
مدرن وجود دارد، بايد اين بخش بيش از پيش مورد 
توجه قرار گيرد. زارع در ادامه تصريح كرد: سامانه هاي 
اجرايي نياز به خدمات پشتيباني دارند كه اين سازمان، 
شركت هاي خدمات آبياري را براي كشاورزان در نظر 
گرفته است. مجري طرح سامانه هاي نوين آبياري با 
تاكيد بر هدف اجراي طرح توسعه سامانه هاي نوين 
آبياري عنوان كرد: حفاظت كلي از آب و خاك هدف 
اصلي ما در اين پروژه است و نگرش كشاورزان نيز در 
اين بخش بايد تغيير كند. در ادامه اين نشست مسعود 
عاليي مشاور معاون وزير در خصوص تدوين شرح 
خدمات توسط مجري طرح سامانه هاي نوين آبياري 
خاطرنشان كرد: تدوين اين شرح خدمات به دليل 
اثرات قابل توجه س��امانه هاي نوين آبياري در ارتقا 
بهره وري با توجه به مش��كالت كم آبي كشور مورد 
تاكيد است. وي افزود: به روزرساني مطالعات امكانات 
سنجي سامانه هاي نوين آبياري و انتخاب سامانه هاي 
نوين آبياري متناسب با شرايط نيز بايد صورت گيرد 
لذا در اراضي تحت پوشش سامانه هاي نوين آبياري 
مقدار آب مصرفي، توليد محصول و بهره وري قبل و بعد 
از اجرا بايد مشخص شود. عاليي در ادامه تصريح كرد: 
تعيين حدود مجاز آب و برداشت آب از منابع آب هاي 
زيرزميني از طريق بيالن آب در مناطق مختلف كشور 
دقيق رعايت شود. مشاور معاون وزير گفت: تعيين 
سهم آب و همچنين سهم ساير عوامل مانند عمليات 
به زراعي، به نژادي و خاك ورزي بسيار در روند كار موثر 
است به همين دليل يكي ديگر از عوامل مورد توجه 
وزارت جهاد كشاورزي آب  مجازي است. وي افزود: با 
توجه به مسائل استراتژيك بايد محصوالت پرآب بر از 

ساير كشورها وارد شود.

آب بها به ازاي توليد محصول 
دريافت شود

يك كارشناس باتجربه ايتاليايي گفت: اگر آب بهاي 
به ازاي توليد محصول از يك متر مكعب آب دريافت 
شود كشاورزان آب كمتري مصرف خواهند كرد. 
فارس، با بيان اين مطلب افزود: خانم »استال كابلي« 
كارش��ناس ايتاليايي در حوزه آب و سيستم هاي 
نوين آبياري كه 35 سال در اين حوزه فعاليت دارد، 
پيشنهاداتي را براي مقابله با كم آبي در ايران مطرح 
كرد؛ وي گف��ت: در ايران مي توانند از كش��اورزان 
آب بها دريافت كنند اما ميزان آن بايد به ازاي توليد 
ماده خش��ك براي يك متر مكعب آب باشد يعني 
كشاورزي كه با آب كمتر محصول بيشتري توليد 
كند، آب به��اي كمتري بپردازد و كش��اورزي كه 
محصول كمتري توليد كند آب بهاي بيشتر پرداخت 
كند. اين كارش��ناس ايتاليايي ادامه داد روش اخذ 
آب بها به ازاي توليد محصول در ايتاليا اجرا مي شود 
و خوب جواب داده است. كارشناس ايتاليايي تصريح 
كرد: مردم ايران بس��يار طالب پيشرفت هستند و 
به سيس��تم هاي جديد نوين آبياري عكس العمل 
خوبي نشان مي دهند اما مشكل آنها اين است كه 
دسترسي به اطالعات ندارند و ما تالش مي كنيم 
كه در اين عرصه به آنها كمك كنيم.  »استال« كه 
به سومين نمايشگاه كشاورزي ايران كه در محل 
نمايشگاه بين المللي تهران داير است سفر كرده، 
درباره روش هاي نوين آبياري در ايران گفت: براي 
توليد محصول كيفي نياز به روش هاي مناسب و 
طراحي هاي مناسب آبياري نوين است كه بتوان با 
حداقل آب محصول بيشتر و كيفي تري توليد كرد.  
اين كارشناس ايتاليايي گفت: ايران سابقه طوالني 
در اجراي سامانه هاي نوين  آبياري دارد. اين كشور 
در س��ال 1979 نخستين بار سيستم هاي آبياري 
نواري را در كشور پياده كرد. ضمن اينكه ايران تاريخ 
كهن دارد و مخترع قنات در جهان است بنابراين در 
اين زمينه استعداد و تجربه هاي خوبي دارد. وي در 
مورد مردم ايران گفت كه آنها مردم متفاوتي هستند، 
ذهن بسيار بازي دارند و به تكنولوژي مشتاق ترند، 
اگرچه نمي دانم چند درصد افراد آنها تحصيلكرده 
هستند اما تحصيلكرده هاي بسياري دارند.  زماني 
كه از وي س��وال شد چرا ايران را براي فعاليت خود 
انتخاب كرديد، گفت: ما با 145 كشور دنيا ارتباط 
داريم و ايران هم جزو آن اس��ت اما كش��اورزي در 
ايران بسيار گسترده است و ايران چشم انداز خوبي 
در زمينه  آبياري دارند ضمن اينكه مردم اين كشور 
بسيار ذهن بازي دارند و براي استفاده از سيستم هاي 
نوين آبياري عكس العمل خوبي نشان مي دهند. 
اين كارشناس ايتاليايي در مورد سهم مصرف آب 
كشاورزي در ايتاليا مي گويد 75 تا 80 درصد است 
يعني حدود 80 درصد آب مصرفي اين كش��ور در 
حوزه كش��اورزي است.  گفته مي شود مصرف آب 
كشاورزي در ايران هم 90 درصد است .او در پاسخ 
به اينكه تفاوت زيادي بين مصرف آب كشاورزي در 
ايران و ايتاليا وجود ندارد، گفت: بدون آب نمي شود 
كشاورزي كرد، زماني كه مي خواهيم غذا توليد كنيم 
بايد آب مصرف كنيم و در همه كشورها چنين است 
و سهم آب كشاورزي در تمام دنيا باال است.  او گفت: 
در ايتاليا براي جلوگيري از مصرف بي رويه آب در 
بخش كشاورزي از كشاورزان آب بها اخذ مي شود. 

   خانم موگريني اكنون تالش هايي را براي آشكار نشدن اختالفات اعضاي اتحاديه اروپا در خصوص حمايت از برجام و عملياتي شدن سازوكار 
ويژه مالي اتحاديه اروپا را شكل داده است، اما اين به معناي مديريت ايران و بقاي تهران در برجام بر پايه يك بازي سياسي نيست. به هر حال 
بايد بپذيريم كه اتحاديه اروپا اكنون با دشمنان بسيار زيادي مواجه است، اكنون اياالت متحده امريكا، رژيم صهيونيستي، حتي برخي از اعضاي 

اين اتحاديه و ديگر بازيگران منطقه و فرامنطقه اي فشارهاي خود را در قاره سبز براي ايجاد گسل با تهران داشته اند.
    اگر اروپا بتواند س�ازوكار ويژه مالي خود را عملياتي كند كار هند، چين، روس�يه، عراق و ديگر طرف هاي تجاري ايران بسيار آسان خواهد 
ش�د اما اگر هم اين ساز و كار مديريت و عملياتي نشود سبب تعطيلي كشور نخواهد شد به هر حال ايران كشور بسيار بزرگي است كه توانايي 
مديريت ش�رايط خود را دارد اما بايد بپذيريم كه در صورت عدم تحقق ش�ايد قدري شرايط براي مناسبات تجاري ما با طرف هايمان سخت تر 

شود كه نياز به برنامه ريزي و صرف هزينه سياسي و ديپلماتيك خواهد داشت.

برش



گزارش 9 پرونده

مديركل دفتر بودجه مركز پژوهش هاي مجلس در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

مركز پژوهش هاي مجلس: 

پارادوكس وابستگي نفتي و تحريم

عوارض بيمه شخص ثالث به منبع درآمد برخي نهادها تبديل شده است

گروه اقتصاد كالن|هادي سلگي|
س�يدمحمدهادي س�بحانيان، مديركل دفتر 
بودجه مركز پژوهش هاي مجلس معتقد است 
كه اليح�ه بودجه 98 نه با اس�ناد باالدس�تي 
مطابقت دارد و نه عمال با شرايط تحريمي كشور 
متناس�ب اس�ت، »بدين معني ك�ه هيچگونه 
موادي مبني ب�ر اصالح س�اختاري يا روش ها 
براي كاهش هزينه ها و پايدارس�ازي منابع و از 
اينگونه موارد متناس�ب با شرايط تحريمي در 
اين اليحه مش�اهده نمي ش�ود.« به گفته اين 
كارش�ناس اقتصادي يك پارادوك�س در اين 
اليحه وج�ود دارد و آن اينكه برعكس چيزي 
كه تصور مي شد در شرايط تحريمي وابستگي 
بودجه به نفت بيشتر شده است.او موضوع مهم 
را در اي�ن مي داند » كه اين اتفاق به دليل تضاد 
اليحه بودجه 98 با مفاد اسناد باالدستي صورت 
گرفته است.« اين گفت وگو در ادامه آمده است.

  مركز پژوهش ه�اي مجلس در گزارش�ي به 
تضادها و تخطي هاي اليحه بودجه 98 با اسناد 
باالدستي مانند برنامه توسعه ششم و اقتصاد 
مقاومتي پرداخته اس�ت. از نظر نويس�ندگان 
اين گزارش اين اليحه در ش�اخصه هايي مانند 
وابستگي بودجه به نفت و سهم صندوق توسعه 
از پول نفت تع�ارض  زيادي ب�ا قوانين اقتصاد 
مقاومتي و برنامه شش�م دارد. اين موارد آيا با 
توجه به اينكه بودجه س�ال 98 براي ش�رايط 
خاص تحريمي تدوين ش�ده است نبايد مورد 

استثنا قرار گيرد؟
در اينكه كش��ور در شرايط خاصي قرار گرفته است و 
اينكه اين شرايط اثرات خود را روي منابع سال آينده 
بودجه خواهد گذاشت، شكي وجود ندارد.البته بايد 
به اين موضوع هم تاكيد كرد كه اين ش��رايط اقتضا 
مي كند كه عمال رگه هايي از تغيير و تحول در اليحه 
بودجه ديده شود و از همين رو قاعدتا بايد اليحه 98 
متفاوت با لوايح سنوات پيشين مي بود از اين منظر كه 
كشور در سال آينده با شرايط تحريمي سرسختانه اي 
روبه رو اس��ت، اما با اين حال ما در اين اليحه ش��اهد 
درنظر گرفتن اين شرايط نيستيم. نگاهي به اين اليحه 
نش��ان مي دهد كه مورد قابل توجهي در اين زمينه 
وجود ندارد، بدين معني كه هيچگونه موادي مبني 
بر اصالح ساختاري يا روش ها براي كاهش هزينه ها 
و پايدارس��ازي منابع و از اينگونه موارد و متناسب با 

شرايط تحريمي در اين اليحه مشاهده نمي شود. 
   يعن�ي اين اليحه نه متناس�ب ب�ا مقتضيات 

تحريمي است و نه موافق قوانين باالدستي؟
بل��ه. بس��ياري از خطوط قرم��ز ك��ه در برنامه هاي 
باالدستي مانند قانون برنامه و ساير اينها ترسيم شده 
در اين اليحه عمال رعايت نشده و حتي از آنها تخطي 

هم شده است.
   بنابراي�ن نمي ت�وان اي�ن ام�كان را داد كه 
تخطي هاي مورد اش�اره به ش�رايط تحريمي 
كشور مرتبط باشد. ولي مي خواهم اين سوال را 
بپرسم كه چقدر اين ناديده گرفتن ها و تضادها 
مي توان�د در ش�رايط كنوني به ض�رر اقتصاد 

كشور باشد؟
اگرچه همه مواد قانوني باالدستي وحي منزل نيست 
كه در هر ش��رايط و زم��ان و مكاني ب��دون و چون و 
چرا اجرا ش��ود. اما بحث اين اس��ت كه برخي از اينها 
مي توانست همچنان پابرجا باقي بماند. همانطور كه 
مي دانيد احكام برنامه ششم توسعه مي تواند با دوسوم 
آرا كنار گذاشته و حتي برخالف آن عمل شود. لذا اگر 
كشور در شرايطي قرار گيرد كه ناگزير به انجام كاري 
خالف مواد برنامه باشد، نشدني نيست و امكان انجام 
آن عمل وج��ود دارد. يكي از بحث هاي هميش��گي 

در اين زمينه مربوط به س��هم صندوق توس��عه ملي 
و ميزان درآمدهاي نفتي قابل اس��تفاده براي دولت 
است. اكنون سهم صندوق را با توجه به اجازه اي كه از 
مقام معظم رهبري گرفته شد، كاهش مي دهند. اين 
موضوع و همچنين افزايش نرخ ارز كه بخش��ي از آن 
را دولت قرار اس��ت با نرخ 8 هزار توماني تسعير كند، 
منجر به اين شده كه منابع نفتي در سال آينده بيشتر 
از سقف برنامه و آن چيزي درنظر گرفته شده است، 
شود. جالب است بدانيم با اينكه سال آينده صادرات 
نفت به مقدار زي��ادي كاهش مي يابد اما در كنار اين 
موضوع سهم درآمدهاي نفتي بسيار زياد خواهد شد. 
   اي�ن ب�ه دليل باال رفت�ن نرخ تس�عير اتفاق 

مي افتد؟ 
اين موضوع به دو دليل اتفاق افتاده است؛ در بودجه 
سال 97 رقم نرخ ارزي كه مبناي محاسبات در بودجه 
قرار گرفت، 3500 و 4200 تومان بود، اما اين رقم ها 
امسال به 4200 و 8000 تومان رسيده است. بخشي 
ديگ��ر از اين موضوع به دليل كاهش س��هم صندوق 
توسعه ملي صورت گرفته است كه منابع بيشتري را 

عايد دولت مي كند.
اين يك پارادوكس اس��ت كه در ش��رايط تحريمي 
وابستگي بودجه را به نفت بيشتر كرده است.موضوع 
مهم اينجاس��ت كه اين اتفاق به دلي��ل تضاد اليحه 
بودجه 98 با مفاد اسناد باالدستي صورت گرفته است.

يكي از اين اسناد باالدستي اقتصاد مقاومتي است كه 
براساس يكي از سياست هاي كلي آن حركت دولت 
بايد به سمت اصالح نظام مالياتي باشد. در حالي كه 
دولت با همين چارچ��وب قديمي نظام مالياتي جلو 
مي رود و تنها تغيير در اليحه 98 اين بوده كه متناسب 
با افزايش تورم درآمدهاي مالياتي افزايش يافته است. 
يعني نه اصالحي در معافيت هاي مالياتي و نه تالشي 
براي افزايش پايه هاي مالياتي صورت گرفته است. در 
حالي كه بس��ياري از معافيت هاي مالياتي واقعا قابل 
اصالح است. در كنار اين موضوع دولت مي تواند از فرار 
گس��ترده مالياتي جلوگيري كند و از طريق اينگونه 
سياس��ت ها درآمدهاي پايدار خود را افزايش دهد، 
اما زماني كه اقدام قابل توجه��ي يا تالش و حركتي 
به اين سمت ديده نمي شود، نمي توان انتظار كاهش 

وابستگي به نفت را داشت. 
بطور كل��ي و اجمالي باي��د گفت اگرچ��ه برخي از 
مقتضيات خاص زماني ممكن اس��ت ايجاب كند از 
برخي از خطوط قرمزي كه در اسناد باالدستي براي 
مديريت كش��ور ترس��يم كرده ايم، عدول كنيم اما 
واقعيت اين است كه هيچ تالشي هم براي حفظ اين 
خطوط هم ديده نمي شود. يعني ساده ترين كار ممكن 
را در پيش گرفته ايم؛ س��هم صندوق توسعه را كمتر 
كرده ايم. در حالي كه هميشه توصيه ها بر اين است كه 
بر خوش حسابان مالياتي فشار بيشتر نياوريم، سيستم 
دقيقا در حال حاض��ر همين پروژه را جلو مي برد، در 
حالي كه بايد كوشش مالياتي بيشتر و چتر مالياتي 
كشور گسترده شود تا درآمدها را از طريق تور انداختن 

فراريان مالياتي افزايش دهيم.
مثال در حال حاضر طبق قانون هنرمندان از پرداخت 
مالي��ات معاف هس��تند، يعن��ي اگر ي��ك خواننده 
كنسرت ميلياردي برگزار مي كند هيچگونه مالياتي 
نمي پردازد. اين معافيت بر اس��اس ماده 139 قانون 
ماليات هاي مس��تقيم اعمال شده است كه تحت آن 
همه فعاليت هاي هنري و فرهنگي از پرداخت ماليات 

معاف شده اند. 
يكي ديگر از اين معافيت ها مدارس و دانش��گاه هاي 
غير انتفاعي است كه هيچگونه ضرورتي براي آن وجود 
ندارد.همچنين بعضي از حرفه ها هم وجود دارد كه 
از پرداخت ماليات معافيت دارند، مانند پزشكان كه 
خيلي وقت است ماليات گيري از آنها به يك مطالبه 
اجتماعي درآمده اس��ت. برخي از مطب ها به منظور 

پرداخت نكردن مالي��ات از قراردادن دس��تگاه پوز 
امتناع مي كنند. اين موضوع باعث مي شود كه سال 
به سال ميزان ماليات موديان و خوش حسابان بيشتر 
و بر نارضايتي آنها دامن زده شود. هم اينكه در شرايط 
ركودي به اينها فشار بيشتري آورده مي شود. در حالي 
كه تصميم گيري و اجراي اين برنامه هم منطق و هم 
مطالبه اجتماعي وجود دارد و دولت مي تواند خيلي 
راحت با تهيه يك سازوكار قاوني به اين هدف برسد 
اما متاسفانه هيچگونه اراده اي براي حركت به سمت 

آن وجود ندارد. 
   آي�ا در زمين�ه بخش هاي ديگ�ر اقتصاد هم 
وضعيت به همين شكل است، يعني هم با شرايط 
تحريمي و هم با اسناد باالدستي معارض است؟

نمي ش��ود بطور مطلق اين را گف��ت. مثال با توجه به 
اينكه در شرايط تحريم هستيم شايد نياز باشد دولت 
در سال آينده از محل انتشار اوراق تعهدزا يا استقراض 
از جامعه منابع بيشتري كسب كند. در برنامه ششم 
توس��عه محدوديت زيادي براي اين موضوع اعمال 
شده است اما شايد الزم اس��ت دولت در سال آينده 
با ترسيم يك سازوكاري از اين خط قرمز عدول كند 
و بيش��تر از آن چيزي كه در برنامه آمده است اوراق 
منتشر كند. يعني مي خواهم بگويم نمي شود حكم 
مطلق صادر كنيم كه دولت حتما بر اساس اين قوانين 
عمل كند چون در اين برنامه ها پيش بيني نشده بود 
كه قرار است چه شرايطي اتفاقي بيفتد، بنابراين نظر 
من اين است در ش��رايطي بايد مطابق با مقتضيات 

زماني عمل كرد.

  به نظر شما بر اساس چه سازوكار و شرايطي 
دولت اوراق بيشتري منتشر كند؟

اين موضوع س��ازوكار خاص خودش را دارد مثال بايد 
به گونه اي باش��د كه بانك ها و بانك مركزي وارد بازار 
ش��وند تا بدهي ها را مديريت كنن��د. اين بدهي هاي 
دولت را افزايش مي دهد و با اينكه براي اقتصاد كشور 
مخاطراتي خواهد داشت اما در ايران رقم آنچنان بااليي 
نسبت به ديگر كشور نيس��ت. با اينكه در حال حاضر 
نظام بانكي ما دچار مشكل هست مي توان سازوكاري 
را تهيه كرد كه بده��ي نظام بانكي به بانك مركزي را 
كاهش داد و دولت از طريق افزايش سرمايه بانك ها، 

قدرت تسهيالت دهي آنها را افزايش دهد.
   ولي عمال مي بينيم كه دولت درآمدهاي حاصل 
از فروش اوراق كه به نوعي يك سرمايه محسوب 
مي ش�ود را در بودجه جاري هزينه مي كند. آيا 

اين مشكلي را ايجاد نخواهد كرد؟
واقعيت اين است كه ما در همين بودجه جاري دچار 
مشكل و كمبود مالي هستيم و دولت ناگزير است كه 
اين اوراق را در اين محل هزينه كند. اما كامال درست 
اس��ت كه دولت بايد اوراق را در امور س��ودآور و بطور 
دقيق تر بودجه عمراني به كار گيرد تا از طريق س��ود 

آنها بتواند اوراق را بازپرداخت كند.
عالوه بر اين در ايران بحث هاي فقهي در زمينه مساله 
هزينه ك��ردن درآمدهاي حاصل از ف��روش اوراق در 
بودجه جاري وجود دارد كه بحث تفصلي آن به زمان 
جدايي نياز دارد. در كل بايد به اين هم اشاره كرد كه 
اين وضعيت در همه جاي دنيا وج��ود دارد يعني در 

بعضي مواقع دولت ها با كمبود منابع براي امور جاري 
مواجه مي ش��وند و براي جبران آن به استقراض روي 

مي آورند. 
  مي خواهم يك سوال هم در زمينه اعتبار اسناد 
باالدستي بپرسم. آيا اين قوانين و ارقام موجود 

در آن با واقعيت اقتصاد ما خوانا هستند؟
حقيقت اين اس��ت اين مس��اله جاي بررس��ي دارد. 
ما اكن��ون ش��واهدي داريم ك��ه نش��ان مي دهد از 
ش��اخص هايي در قوانين برنامه استفاده كرده ايم كه 
هيچكدام محقق نش��ده اند. يكي از اين ش��اخص ها 
بهره وري در رشد اقتصادي است. در قوانين برنامه ها 
تعيين شده است كه 30 درصد از رشد اقتصادي بايد 
هر سال از بهره وري باشد. اين هدف هيچ زماني محقق 
نشده است كه علت اين امر نمي تواند از دو حالت خارج 
باشد: يا اينكه خيلي آرمانگرايانه برنامه ريزي كرده ايم 
و اعدادي گذاشته ايم و تالش كرده ايم به آنها نزديك 
شويم. يا اينكه آنقدر خوب عمل نكرده ايم كه اين ارقام 
محقق شود. لذا واقعيت اين است كه نه مي توان آنطور 
بيان كرد اين اعداد و ارقامي كه در اس��ناد باالدستي 
نوشته شده اس��ت واقعا با كار متقن و كارشناسي به 
دست آمده اند و نه مي توان گفت كه عملكردها خيلي 
كامل و دقيق بوده ولي با اين همه به اهداف نرسيده ايم 
. بنابراي��ن از نظر من نه اين ارقام و ش��اخص ها كامال 
با واقعيت مطابق بوده و نه عملكردها آنقدر مناس��ب 

بوده است.
  مي خواه�م يك س�وال هم درب�اره دو نرخي 
شدن تس�عير ارز در بودجه بپرسم. آيا تاكنون 
بودجه هايي وجود داشته كه نرخ فروش ارز در 

آن اينگونه دو رقم با فاصله تعيين شود؟
هيچ وقت بطور مس��تقيم در بودجه ارقامي با عنوان 
نرخ تسعير ارز اعالم نمي شود و اين اعداد و ارقام از دل 
محاسباتي كه از رديف هاي بودجه اي درج مي شود، 
برآورد مي شود. به دليل اينكه اقتصاد در شرايط خاصي 
قرار دارد دولت تصميم گرفته كه برخي از ارز را با نرخ 
4200 توماني تس��عير كند كه قرار است به كاالهاي 
اساس��ي اختصاص يابد و بخشي از آن را مي خواهد با 
ارز 8000 توماني وارد ب��ازار كند. همانطور كه گفتم 
اين موضوع به دليل ش��رايط خاص امسال پيشنهاد 
ش��ده اس��ت و بطور كلي مركز پژوهش هاي مجلس 

موافق آن نيست. 

مرك��ز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي روز 
گذشته در گزارشي اعالم كرد: عوارض بيمه شخص 
ثالث در سال هاي اخير به منبع درآمد برخي نهادها 
تبديل ش��ده و كمك��ي به كاهش تلف��ات و حوادث 

رانندگي در كشور نكرده است.
اين مرك��ز در ادامه گزارش خود از دولت خواس��ته 
در اليحه بودجه 98 اصالحات��ي را براي جلوگيري 
از چني��ن اقداماتي در دس��تور بگذارد ت��ا راه براي 
سوءاستفاده در س��ال آينده، كه پيش بيني مي شود 
از نظر دخل و خرج دولت، س��الي س��خت تر خواهد 

بود، كمتر شود.
اين مركز در گزارشي به بررسي تبصره بند 10 اليحه 
بودجه 1398 كل كش��ور پرداختند كه در آن آمده 
اس��ت: ش��ركت هاي بيمه اي مكلفند مبلغ سه هزار 
ميليارد ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي 
را در جدولي كه براس��اس فروش بيم��ه )پرتفوي( 
هريك از شركت ها تعيين و به تصويب شوراي عالي 
بيمه مي رسد، به صورت هفتگي به درآمد عمومي نزد 

خزانه داري كل كشور واريزكنند.
وج��وه واريزي در اختيار س��ازمان راهداري و حمل 
ونقل جاده اي كش��ور، ني��روي انتظامي جمهوري 
اسالمي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي گيرد 
تا در رديف هاي مربوط به اين دستگاه ها در امور منجر 

به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. 
همچنين بيم��ه مركزي جمهوري اس��المي ايران 

موظف به نظارت بر اجراي اين بند است.
وجوه واريزي ش��ركت هاي بيمه موضوع اين بند به 

عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور، نيروي 
انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش 
عملكرد خود را هر س��ه ماه يك ب��ار از نحوه هزينه 
اين وجوه به بيمه مركزي جمهوري اس��المي ايران 

گزارش كنند.

    حق بيمه هايي كه از جيب مردم مي رود
ديگر هدفمند نيست

مركز پژوهش هاي مجلس تاكيد كرده است: عوارضي 

ك��ه از صنعت بيمه دريافت مي ش��ود براي تس��هيل 
كاركردها و اهداف بيمه است.

براي مثال نيروي انتظامي با استفاده از درآمد عوارض 
مربوطه، مكلف به انجام اقداماتي براي كاهش تصادفات 
است اما اين عوارض فقط به درآمدي براي نهادها تبديل 
شده و اهداف مورد نظر به درستي در تخصيص منابع 
مورد توجه قرار نمي گيرد؛ لذا حق بيمه از جيب مردم 
مي رود و ديگر هدفمند نيس��ت و كارايي و اثربخشي 

الزم را ندارد.
در اين گزارش آمده است: متأسفانه تعداد موارد نقص 

عضو و مصدوميت در كشور افزايش يافته است بطوري 
كه طبق گزارش س��ازمان پزش��كي قانوني كش��ور، 
متوفيات و مصدومان منجر به فوت ناش��ي از حوادث 
رانندگي در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
پارسال با رش��د 0.9 درصدي به 12 هزار و 261 مورد 

رسيده است.
چگونگي هزينه كرد و ش��اخص هاي شيوه تسهيم و 
پرداخت منابع يادشده ش��فاف نيست و در عمل اين 
منابع بابت كسر بودجه و هزينه هاي اداري و پرسنلي 
تلقي و مصرف مي ش��ود ضمن اينك��ه بيمه مركزي 
هيچ گزارشي در مورد شفاف سازي آثار تخصيص اين 
منابع، براي آگاه سازي كارشناسان صنعت بيمه ارايه 

نكرده است.

    رش�د تلف�ات ج�اده اي با وج�ود افزايش 
واريزي شركت هاي بيمه

براس��اس اين گزارش، تعداد فوت ش��دگان ناش��ي از 
تصادفات رانندگي در س��ال 1395 به 15 هزار و 900 
نفر رسيد و اين رقم در سال گذشته به 16 هزار و 200 
نفر افزايش يافته است؛ همچنين تعداد مصدومان اين 
حوادث از 333 هزار و 100 نفر در سال 1395 به 336 

هزار نفر در سال 96 رسيد.
بنابراين، س��هم فوت شدگان ناش��ي از تصادف هاي 
بين ش��هري از 72 درصد در سال 1395 به 27 درصد 
در سال 96 رسيده است؛ در مجموع سهم تصادف هاي 
رانندگي در حوادث منجر به فوت شهروندان در 2 سال 

ياد شده به ميزان 80 درصد ثابت مانده است.

    تخصيص منابع شفاف شود
مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد كرده است براي 
هدفمند ك��ردن عوارض بيم��ه اي و تخصيص آن در 
محل هاي تعيين شده، ابتدا تخصيص منابع به صورت 
مرحله اي صورت گيرد و س��پس شيوه مصرف منابع 
توسط نهادهاي مربوطه شفاف شود و تخصيص هاي 
بعدي براس��اس آن و با تاييد ناظر يعني بيمه مركزي 
انجام شود؛ به عبارت ديگر در تبصره مربوطه تخصيص 
مبلغ مورد نظر بايد طب��ق ارزيابي عملكرد نهادهاي 

مربوطه انجام گيرد. 
اليحه بودجه 1398 كل كشور با سقف 17 تريليون و 
32 هزار و 332 ميليارد و 270 ميليون چهارم دي ماه 
براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شده است. 
همچنين روز گذشته س��خنگوي كميسيون تلفيق 
از تصويب كليات اليحه بودجه از س��وي نمايندگان 
خبر داد. اين در حالي اس��ت كه ظرف اين روزها بحث 
در رابطه با اليحه 98 داغ تر از هميش��ه دنبال مي شود 
و منتق��دان و مخالف��ان اين اليحه هر ك��دام به بيان 

استدالل هايي در دفاع از نظرات خود ادامه مي دهند.
كارشناسان پيش بيني مي كنند با اعمال تحريم هاي 
امريكا، در بخش درآمدهاي دولت كاستي هايي به وجود 
مي آيد كه به همين منظور دولت براي توازن بيشتر ميان 
دخل و خرج خود چاره اي جز تغيير رويه ندارد. افزايش 
چتر ماليات��ي و كاهش تع��داد معافيت هاي مالياتي 
غير ضروري هر چند كافي نيستند اما به عنوان اولين 
اقدامات دولت در اليحه سال آينده از سوي مسووالن 

دولتي اعالم شده است.
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بررسي بودجه شركت ها 
توسط ديوان محاسبات 

خانه ملت|رييس ديوان محاسبات كل كشور با رد 
اين ادعا كه ديوان محاسبات تنها كليات درآمد وهزينه 
شركت هاي دولتي را بررسي مي كند، گفت: جزييات 
حسابرسي بودجه شركت ملي نفت در 600 صفحه 

در سامانه ديوان محاسبات وجود دارد.
عادل آذر رييس ديوان محاسبات كل كشور درباره 
اينكه گفته مي شود بودجه شركت هاي دولتي شفاف 
نيست و ديوان محاس��بات وارد جزييات اين بخش 
از اليحه نمي ش��ود، توضيح داد: ديوان محاس��بات 
بدون ترديد به بودجه تمام ش��ركت هاي دولتي كه 
در پيوس��ت 3 اليحه بودجه سنواتي اعتبار دريافت 

مي كنند، رسيدگي مي كند.
رييس ديوان محاسبات كل كشور ادامه داد: دراين 
پيوس��ت به ش��ركت هاي دولتي، بانك ها، بيمه ها، 
موسسات و نهادهاي عمومي اشاره شده است كه بدون 
ترديد حسابرسان ديوان محاسبات دخل و خرج آنها 

را بررسي مي كنند.
وي ب��ا بيان اينك��ه هيات هاي حسابرس��ي ديوان 
محاس��بات طبق قانون درآمد و هزينه شركت هاي 
دولتي را زير ذره بين قرار مي دهند، تاكيد كرد: اينكه 
گفته مي ش��ود ديوان محاسبات تنها كليات درآمد 
وهزينه شركت هاي دولتي را بررسي مي كند، درست 

نيست.

   گزارش تفريغ بودجه
آذر با اشاره به نحوه رسيدگي به بودجه شركت هاي 
دولتي در هيات هاي حسابرسي ديوان محاسبات، 
گفت: اين احتمال وجود دارد كه ديوان محاس��بات 
تش��خيص دهد بودجه برخي شركت هاي كوچك 
دولتي را نوبت��ي يا تصادفي حسابرس��ي كنيم، اما 
همانطور كه نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه نيز 
تاكيد داشت، بودجه تمام شركت هاي بزرگ مانند 
شركت ملي نفت، شركت ملي گاز، پااليش و پخش 

حتما به صورت كامل بررسي و حسابرسي مي شود.
رييس ديوان محاسبات كل كشور در اين باره كه گفته 
مي شود جزييات بودجه شركت هاي دولتي در اليحه 
شفاف نيست، اظهار كرد: براي رد اين ادعا، شما را به 
گزارش هاي حسابرسي تفريغ ساالنه ارجاع مي دهم، 
بطور مثال در سامانه ديوان محاسبات گزارش 600 
صفحه اي از گزارش حسابرسي شركت ملي نفت وجود 

دارد، در آن گزارش تمام جزييات وجود دارد.

 يوس�فيان مال: حقوق ه�اي نجوم�ي 
دست پخت شركت هاي دولتي بود

اين در حالي اس��ت كه عزت اهلل يوسفيان مال، عضو 
كميس��يون برنامه و بودجه مجلس معتقد اس��ت: 
حقوق هاي نجومي دست پخت شركت هاي دولتي 
بود. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
روز گذشته با اشاره به بودجه شركت هاي دولتي كه 
هر ساله در اليحه بودجه حواش��ي را به دنبال دارد، 
گفت: بودجه شركت هاي دولتي هيچ وقت شفاف 
نبوده است، تمام مشكالت كشور كه روي آن بحث 
مي شود به هزينه ش��ركت هاي دولتي بر مي گردد، 
بودجه شركت هاي دولتي به نحوي نيست كه بتوان 
يك شبه به س��راغ آن رفت و كالف سر در گم آن را 

باز كرد.
وي با اشاره به ش��ركت هاي مخابرات، برق، نيرو 
اظهار كرد: اين ش��ركت ها به گونه اي نيس��تند 
كه بتوان به راحتي از كنارش��ان عبور كرد، اين 
شركت ها درآمد و هزينه هاي پراكنده اي دارند 
كه اليحه بودجه س��نواتي قادر ب��ه پرداختن و 

كنترل اين حجم اعتبار را ندارد.
نماينده مردم آمل در مجلس دهم شوراي اسالمي 
با بيان اينكه واقعيت بودجه شركت هاي دولتي 
آشكار و ملموس است، بيان داشت: بارها به سراغ 
بودجه شركت هاي دولتي رفته ايم، اما نتيجه اي 
به دنبال نداشت، تنها راه حل تغيير وضعيت اين 
بخش از بودجه كشور ارايه فرمولي جديد براي 

برآورد هزينه و درآمد شركت هاي دولتي است.
بودجه ش��ركت هاي دولتي قابل تغيير و اصالح 
نيست مگر عزم ملي براي اصالح قوانين باالدستي 

وجود داشته باشد.
وي با اشاره به تكرار بودجه شركت هاي دولتي در 
اليحه سنواتي، عنوان كرد: در يك بودجه و يك 
سال نمي توان بودجه شركت هاي دولتي را شفاف 
و حل كرد و وضعيت را به نحو مطلوب تغيير داد، 
اين تغيير وشفاف سازي قانون و اصول مي خواهد.

يوس��فيان مال در ادامه با تاكي��د براينكه روش 
ارايه بودجه ش��ركت هاي دولتي هر سال تكرار 
مي ش��ود، اظهار كرد: تنها راه حل شفاف كردن 
بودجه ش��ركت هاي دولتي، تعيين تكليف آن 
در برنامه هاي پنج ساله توسعه است، كه متاسفانه 

در اين برنامه هاي پنج ساله از آن عبور مي كنيم.
اين نماينده مجلس با اشاره به روند بررسي بودجه 
س��نواتي در مجلس بيان كرد: بررسي 15 تا 20 
روزه اليحه بودجه سنواتي در مجلس اين اجازه 
را به قوه مقننه و نمايندگان نمي دهد كه بودجه 
شركت هاي دولت را شفاف كرد، بلكه بايد مقررات 

باالدستي تغيير كند.
عضو كميسيون تلفيق بودجه سال 98 با تاكيد براينكه 
حقوق هاي نجومي دست پخت بودجه شركت هاي 
دولت است، گفت: با اختياري كه به شركت هاي دولتي 
براي تدوين آيين نامه هاي اجرايي مي دهد، دست 
شركت ها را به پرداخت حقوق ها نجومي باز مي كند.

وي با اش��اره ب��ه انتقادي ك��ه به افزاي��ش بودجه 
ش��ركت هاي دولتي بيش از نرخ تورم وارد مي شود، 
اظهار داشت: شرايط به نحوي شده است كه نمي توان 
به رويه افزايش بودجه شركت هاي دولتي اعتراضي 
كرد، اين بودجه قابل تغيير و اصالح نيست مگر عزم 
ملي براي اصالح قوانين باالدستي وجود داشته باشد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس 
درباره نظارت پذير بودن بودجه شركت هاي دولتي، 
بيان داش��ت: ديوان محاس��بات مي تواند به بودجه 

شركت هاي دولتي ورود كند.

  اين يك پارادوكس اس�ت كه در شرايط تحريمي، وابستگي بودجه به 
نفت بيشتر شده است.موضوع مهم اينجاست كه اين اتفاق به دليل تضاد 
اليحه بودجه 98 با مفاد اسناد باالدستي صورت گرفته است.يكي از اين 
اسناد باالدستي اقتصاد مقاومتي است كه براساس يكي از سياست هاي 
كلي آن حركت دولت بايد به س�مت اصالح نظام مالياتي باشد. در حالي 
كه دولت با همين چارچوب قديمي نظام مالياتي جلو مي رود و تنها تغيير 
در اليحه 98 اين بوده كه متناس�ب با افزايش ت�ورم درآمدهاي مالياتي 
افزايش يافته است. يعني نه اصالحي در معافيت هاي مالياتي و نه تالشي 
براي افزايش پايه هاي مالياتي صورت گرفته است. در حالي كه بسياري 

از معافيت هاي مالياتي واقعا قابل اصالح است.

برش

محمد هادي سبحانيان
مديركل دفتر بودجه 

مركز پژوهش ها



دانش و فن10اخبار

بابهاشتراكگذاشتنزيرساختهايمخابراتيصورتميگيرد

باند تحولدراقتصادديجيتالباشكلگيريخدماتپهن
گروه دانش و فن| 

در حالي كه اين روزها بيشتر استفاده كاربران اينترنتي 
به ارتباطات س��يار محدود مي شود، اما ارتباطات ثابت 
در بس��ياري از حوزه ه��اي پهن باند به وي��ژه خدمات 
ويديويي و ابري، الزم است و به اعتقاد مسووالن، بدون 
آن، تحول در كس��ب وكارها و صنايع و درنتيجه تحول 
ديجيتالي امكان پذير نخواه��د بود.  پايين بودن تعرفه 
اينترنت در اپراتورهاي موبايلي موجب شده تمايل افراد 
بيشتر به استفاده از اينترنت موبايل به جاي ثابت باشد 
 FCP و اين موضوع باعث ش��ده برخي از ش��ركت هاي
و ارايه دهن��ده اينترنت ثابت، كم كم دچار مش��كالت 
مالي ش��ده و از بازار خارج ش��وند .  اين در حالي است 
كه محمدباقر اثني عشري رييس سازمان نظام صنفي 
رايانه اي كش��ور معتقد اس��ت، به دليل نرخ پاييني كه 
اپراتورهاي موبايل براي ديتا ارايه مي دهند، اپراتورهاي 
ثابت با ريزش مشتري روبه رو هستند. از طرفي در ۱۰ 
سال گذشته، اپراتور ثابت رش��د كمي داشته و اكنون 
رشدش منفي شده است و در نتيجه مردم هم ترجيح 
مي دهند با توجه به تعرفه پايين موبايل، ADSL خود را 
تمديد نكرده و از موبايل استفاده كنند اما اين موضوع در 

درازمدت براي ايران خوب نيست.
اثني عشري با بيان اينكه اينترنت موبايل سرويسي است 
كه محدوديت هايي دارد، مي گويد: ش��ما اگر بخواهيد 
پهناي باند، اينترنت اشياء و تلويزيون هاي اينترنتي را 
داشته باش��يد، مجبوريد اينترنت ثابت را توسعه دهيد 
اما عدم سرمايه گذاري روي اينترنت ثابت و شبكه فيبر 

نوري در درازمدت يك تهديد براي مملكت است.
در اين خصوص بهزاد اكبري عضو هيات مديره شركت 
ارتباطات زيرس��اخت با اشاره به وضعيت خوب توسعه 
دسترسي ها در بخش ارتباطات سيار، توسعه در بخش 
دسترس��ي ارتباطات ثابت را مناسب ندانسته و معتقد 
اس��ت: زيرس��اخت هايي كه در بخش ارتباطات ثابت 
داريم مثل س��يم هاي مسي و زيرس��اخت هاي پسيو 
)Passive( شبكه هاي درون شهري )فيبرهاي نوري، 
كانال ها و غيره( در اختيار شركت مخابرات ايران است 
كه براي ايجاد تحول در بخش دسترسي ارتباطات ثابت 
 ،ADSL  و حركت به سمت فناوري هاي پيشرفته تر از
كه براي كش��ور يك نياز اساس��ي اس��ت، بايد آنها را با 

ساير اپراتورها به اش��تراك بگذارد. بر اساس اطالعات 
سايت وزارت ارتباطات، وي همچنين اظهار كرد: بدون 
اشتراك زيرساخت هاي پسيو در اليه دسترسي سيم 
مسي و درون شهري موجود در نزد مخابرات ايران، ايجاد 
تحول در دسترس��ي پهن باند ثابت امكان پذير نخواهد 
بود. اهميت اين مساله از آن جهت است كه دسترسي 
پهن باند ثابت از ضرورت هاي ش��كل گيري بسياري از 
خدمات پهن باند به ويژه در حوزه خدمات ويديويي و ابري 
است، بدون اين گونه دسترسي، تحول در كسب وكارها 
و صنايع كشور و شكل گيري دامنه وسيعي از خدمات 
پهن باند و درنتيجه تحول ديجيتالي و حركت به سمت 

اقتصاد ديجيتالي براي كشور امكان پذير نخواهد بود.
عضو هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت با رد اين 
نظر كه به دليل توسعه خوب ش��بكه ارتباطات سيار، 
بي نياز از شبكه ارتباطات ثابت هستيم، مي گويد: ايران 
كشور پهناور و پرجمعيتي است، بدون شك دسترسي 
پهن باند سيار به هيچ وجه در كشور ما نمي تواند جايگزين 
دسترسي پهن باند ثابت شود. تجربه كشورهاي اروپايي 
و ساير كشورهاي با شرايط مشابه ما اين موضوع را نشان 
مي دهد. رس��يدن به س��رانه مصرف ديتاي دنيا تنها با 
دسترسي پهن باند سيار سرمايه گذاري بسيار عظيمي 

نياز دارد كه از عهده اپراتورهاي سيار ما خارج است.
در شرايط حاضر تنها ۱۷درصد ترافيك ديتاي دنيا در 
بستر شبكه هاي موبايل است و مابقي در بستر ارتباطات 
ثابت اس��ت. در حالي كه در كشور ما بيش از ۶۰ درصد 
ترافيك ديتا در بستر شبكه هاي موبايل است. بنابراين 
توسعه ارتباطات ثابت براي كشور يك ضرورت جدي و 
كليد حل اين مساله هم شركت مخابرات ايران است. به 
عبارتي منابعي كه شركت مخابرات در اختيار دارد، ظرف 
۴۰ تا ۵۰ سال گذشته شكل گرفته و از همين رو منابع 
ملي محسوب مي شود و بر اس��اس گفته كارشناسان، 
بايد آنها را به اشتراك بگذارد كه با استفاده از اين منابع و 
مشاركت ساير اپراتورهاي ثابت، شاهد تحول در بخش 

دسترسي پهن باند ثابت باشيم.
بر اين اساس، حركت به سمت نسل جديد فناوري هايي 
مانندG ۵، بدون اشتراك زيرساخت ها معني ندارد؛ در 
تكنولوژي ۵G چگالي ش��بكه آنچنان باالست كه در 
 BTS مناطق شهري بايد حجم بسيار زيادي فيبر و دكل

احداث شود، پس اشتراك زيرساخت ها و حتي شبكه 
به عنوان يكي از استراتژي هاي مهم، توسط رگوالتوري 
و مهم تر خود اپراتورهاي ثابت و س��يار بايد مورد توجه 
جدي قرار گيرد و اپراتورهاي غالب مثل مخابرات ايران 
بايد به آن تن دهند چراكه هم به نفع خود آنهاست و هم 

به نفع ايران است.
در اين راستا، طي سه س��ال گذشته، اپراتورهاي سيار 
با س��رمايه گذاري هاي خود دسترسي پهن باند سيار را 
بسيار خوب توسعه داده اند، بطوري كه همه شهرهاي 
كش��ور تحت پوشش نسل س��وم و چهارم تلفن همراه 
قرار گرفته ان��د. تاجايي كه برپايه گزارش مقايس��ه اي 
موسسه اوپن سيگنال در پوشش نسل چهارم از خيلي 
از كشورهاي همسايه همچون تركيه وضعيت بهتري 

داري��م. حتي وضعيت م��ا به لحاظ پوش��ش از بعضي 
كشورهاي اروپايي مثل ايتاليا نيز بهتر است، هرچند به 
لحاظ كيفيت با آنها فاصله داريم. در مجموع، اپراتورها، 
شركت هاي خصوصي هستند و فاكتورهاي اقتصادي 
براي آنها خيلي مهم است و به اعتقاد كارشناسان، براي 
توسعه شبكه نياز به افزايش درآمد دارند كه اين موضوع 
يكي از چالش هاي وضعيت فعلي آنهاس��ت، البته اين 
چالش همه اپراتورها در دنياست ولي براي اپراتورهاي ما 
در ايران چالش بزرگ تري است. طبق اعالم مسووالن، 
بايد توجه داشت متوسط درآمد اپراتورهاي ثابت در اروپا 
۵۰ يورو به ازاي هر كاربر است اما در ايران متوسط درآمد 
اپراتورهاي ثابت زير ۴۰ ه��زار تومان در ماه به ازاي هر 
مشترك است كه كمتر از چهار يورو مي شود. با توجه به 

اين موضوع، توسعه شبكه و حركت به سمت فناوري هاي 
پيشرفته دسترسي پهن باند ثابت با دريافت چهار يا پنج 
يورو از هر مش��ترك در ماه واقعا چالش بزرگي است. با 
توجه به اين موضوع و بر اساس سخنان عضو هيات مديره 
شركت ارتباطات زيرساخت ايران، اگر اقتصاد اپراتورها 
مدل درستي نداشته باشد، موضوع توسعه چالش برانگيز 
خواهد شد. بنابراين در بخش هايي بايد دولت به كمك  
آيد و در بخش هايي نيز اپراتورها بايد بهينه سازي كرده 
و بهره وري خود را افزايش دهند. ضمن اينكه مهم ترين 
كار اين است كه اپراتورها هزينه زيرساخت ها را پايين 
بياورند كه تنها راه آن، آن هم در كشوري با متوسط درآمد 
پايين، اشتراك زيرساخت ها ميان اپراتورهاست و بدون 

آن مشكل خواهيم داشت.

چاينا ديلي | 
شركت چيني شيائومي قصد دارد كه در پنج سال آينده 
مبلغي معادل ۱.۵ ميليارد دالر در زمينه توليد و توسعه 
گجت و خانه هاي هوشمند و اينترنت اشيا سرمايه گذاري 
كند.  اينترنت اشيا و شهر هوشمند عباراتي هستند كه اين 
روزها در فضاي مجازي زياد به گوش كاربران مي خورد. 
بايد گفت كه اينترنت اشيا به كاربران ساكن در شهرهاي 
هوشمند اين امكان را مي دهد كه با استفاده از دستگاه هاي 
الكترونيكي و هوشمند خود به كارها و فعاليت هاي روزمره 
خود بپردازند و اين ام��ر در زمينه هايي همچون انرژي، 
حمل و نقل، صنعت، بهداشت و درمان، ساخت و ساز، خانه 

و شهر هوشمند نقش پررنگ و بسزايي ايفا خواهد كرد.
اينترنت اشياء )IoT( به معني يك شبكه جهاني از اشياء 
مرتبط و متصل اس��ت كه هر يك داراي آدرس مختص 
به خود بوده و بر اساس قراردادهاي استانداردشده اي با 
يكديگر در ارتباطند. اين سيستم جديد كنترل از راه دور 
و كنترل هوشمند اشياء و دستگاه ها، امروزه در كشورهاي 
توس��عه يافته اي همچون كره جنوبي در سيس��تم هاي 
اداري و همچنين وس��ايل منزل بس��يار مورد استفاده 

قرار مي گيرد.
حاال به تازگي شركت چيني شيائومي كه در سال هاي اخير 
تبديل به يكي از بزرگ ترين غول هاي تكنولوژي فعال در 
حوزه فناوري و گجت هاي هوشمند شده است، اعالم كرده 
است كه به منظور توسعه پلت فرم هاي مربوط به اينترنت 
اشيا و خانه هوشمند، قصد دارد سرمايه گذاري هاي كالني 
را اختصاص دهد و به بزرگ ترين شركت توسعه دهنده 
محصوالت و خدم��ات مبتني بر اينترنت اش��يا و خانه 

هوشمند در جهان تبديل شود.
لي  جون، مديرعامل شيائومي به تازگي در اين خصوص 
خاطرنشان كرده است كه اين شركت تصميم گرفته است 
در عرض مدت پنج سال آينده معادل ۱.۵ ميليارد دالر 
را در بخش اينترنت اشيا و خانه هوشمند سرمايه گذاري 

كند تا به كاربران و عالقه مندان اين امكان را بدهد بدون 
نياز به انجام كارها به صورت دستي، از راه دور دستگاه هاي 
موردنياز خود در خانه همچون چراغ روشنايي، تلويزيون، 
وسائل سرمايشي و گرمايش��ي، اسپيكرهاي هوشمند 
و غيره را كنترل ك��رده و كار و فعاليت هاي مدنظر خود 
را با اس��تفاده از آنها به راحتي انج��ام دهند. وي در ادامه 
س��خنانش افزود: ما آينده اي را براي كاربرانمان ترسيم 
مي كنيم كه در آن تمام دستگاه هاي خانگي تنها با ارسال 
يك دس��تور صوتي از راه دور كنترل مي شوند و سهولت 

و آسايش بيشتري را براي آنها به ارمغان خواهد آورد.
پيش��تر نيز گزارش هاي ديگري از همكاري شيائومي با 
شركت س��وئدي IKEA فعال در حوزه تجارت و خرده 
فروش��ي لوازم خانگي و مبلمان منتش��ر ش��ده بود كه 
نشان از عزم جدي اين غول تكنولوژي چيني در توسعه 
اينترنت اش��يا و خانه هاي هوشمند دارد تا بدين ترتيب 
بتواند محصوالت جديد و باكيفيت هوش��مندي را وارد 
بازارهاي جهاني كند و به كاربران و عالقه مندان گجت هاي 
هوشمند اين امكان را بدهد كه از جديدترين فناوري هاي 

روز در خانه هاي خود بهره گيري كنند.
اين طور كه به نظر مي رسد ش��يائومي با آنكه يك برند 
تقريبا نوظهور و نوپا به شمار مي رود، نمي خواهد تنها در 
عرصه گوشي هاي هوشمند پيشرفت كند بلكه برنامه و 
اهداف بسيار گسترده تري براي ورود به ساير حوزه ها نظير 
گجت هاي هوشمند، خانه هوشمند و اينترنت اشيا دارد.

گيزمودو |
بررس��ي هاي امنيتي مس��تقل نش��ان مي دهد نرم افزار 
جاسوسي يك شركت سايبري اسراييلي توسط سعودي ها 
براي تسهيل رديابي و اس��تراق سمع از خاشقجي مورد 

استفاده قرار گرفته است.
اين ش��ركت صهيونيس��تي NSO Group نام دارد و 
نرم افزار Pegasus آن به طور گسترده براي استراق سمع 
مكالمات تلفن همراه و جاسوسي از گوشي هاي هوشمند 

در سراسر دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد.
 NSO يكي از موسسان اين شركت استفاده از توليدات
Group و ب��ه خص��وص نرم اف��زار Pegasus را براي 
ردگي��ري و جم��ع آوري اطالعات از جمال خاش��قجي 
ناراضي سعودي كه در كنسولگري عربستان در استانبول 
به قتل رس��يد، انكار كرده است. اما نكته جالب اين است 
كه در مصاحبه يادش��ده مش��خص نش��ده كه آيا دولت 
ديكتاتوري س��عودي نرم اف��زار Pegasus را در اختيار 
داش��ته يا خير؛ امري كه با توجه به ش��يوه توليد اين نوع 
نرم افزارهاي جاسوسي و جمع آوري اطالعات قطعا براي 
شركت سازنده مشخص است و از سوي ديگر بررسي هاي 
مستقل ترديدي در اين زمينه باقي نمي گذارد. شالو هولي 
در مصاحبه خود افزوده كه محصوالت شركت يادشده تنها 
براي ردگيري تروريس��ت ها و جنايتكاران مورد استفاده 
قرار مي گيرد و هرگونه سوءاس��تفاده قابل شناس��ايي و 
مجازات است. وي استفاده از نرم افزار Pegasus را براي 
اس��تراق س��مع، كنترل، ردگيري و جمع آوري داده در 
مورد خاشقجي را انكار كرده و افزوده در شش ماه اخير از 
نرم افزار يادشده براي شناسايي چند حمله تروريستي در 

اروپا استفاده شده است.
نرم اف��زار Pegasus ي��ك جاس��وس افزار اس��ت كه از 
آس��يب پذيري هاي برنامه هاي گوش��ي هاي هوشمند 
براي دسترسي به محتواي آنها سوءاستفاده كرده و قادر 
به دسترسي به ميكروفون، دوربين، صفحه كليد و همه 

داده هاي ذخيره شده در گوش��ي است. بررسي ها نشان 
مي دهد اين جاسوس افزار اسراييلي در ۴۵ كشور جهان 
در حال اس��تفاده اس��ت و در ۱۰ كش��ور از اين نرم افزار 
براي كنترل هاي مرزي نيز استفاده مي شود. تحقيقاتي 
كه ش��ركت كانادايي س��يتيزن لب در اين م��ورد انجام 
داده نش��ان مي دهد كه مقامات جنايتكار سعودي براي 
شناس��ايي و ردگيري برخ��ي ناراضيان اين كش��ور و به 
خصوص عمربن عبدالعزيز كه در كانادا زندگي مي كند 
از برنامه يادشده اس��تفاده كرده اند. عمربن عبدالعزيز از 
طريق برنامه واتس اپ با خاش��قجي نيز در ارتباط بوده 
و به نظر مي رس��د از همين طريق جاسوسي مستقيم از 
خاش��قجي براي سعودي ها ممكن ش��ده است. پيش از 
اين شبكه س��ي ان ان گزارش داده بود كه گفت وگوهاي 
جمال خاش��قجي روزنامه نگار منتقد عربستان سعودي 
در واتس اپ با عمر بن عبدالعزيز، فعال عربستاني مقيم 
كانادا كه در آن به شدت از سياست هاي محمد بن سلمان 
وليعهد عربستان سعودي انتقاد كرده بود، احتماال يكي 
از داليل قتل جمال خاشقجي باشد. خاشقجي در يكي 
از گفت وگوه��اي خود با اين ناراضي س��عودي در واتس 
اپ به صراحت با اشاره به اقدامات سركوبگرانه بن سلمان 
مي نويسد: “ دستگيري ها غير قابل توجيه هست و منطق 
مي گويد كمكي به او )بن سلمان( نمي كند. ولي استبداد 
منطق ندارد. او به ستم عشق مي ورزد و از نمايش آن لذت 
مي برد. او مثل يك هيوال يا »پك من« هر تعداد را قرباني 

كند، باز قربانيان بيشتري را طلب مي كند. براي من هرگز 
غير منتظره نيس��ت كه دامنه استبداد و ستم او بيشتر و 
بيشتر، گسترش يابد و حتي گريبانگير حاميانش شود. 

خدا مي داند تا كجا پيش مي رود. “
شالو هولي در گفت وگو با سي ان ان فروش Pegasus به 
القحطاني يكي از مش��اوران سياسي كينه توز سابق بن 
سلمان را تكذيب كرده است. اما وي حاضر به پاسخ به اين 
سوال نشد كه آيا NSO Group اصوال نرم افزار يادشده 
را به دولت سعودي فروخته يا خير. شالو هولي در پاسخ به 
اين سوال سي ان ان تنها گفت: تمامي اين فروش ها با مجوز 
وزارت دفاع اسراييل انجام شده و صرفا دولت ها و پليس 
و سازمان هاي انتظامي مي توانند آن را خريداري كنند. 
هدف نيز تنها بايد مقابله با تروريسم و جنايت باشد. ما در 
مورد سوال در مورد مشتريان خاص اظهارنظر نمي كنيم. 

ما نمي توانيم اين مورد را تاييد يا تكذيب كنيم.
پيش از اين واش��نگتن پست در دسامبر ۲۰۱۸ به نقل از 
سه مقام سابق دولت امريكا افش��ا كرده بود كه مقامات 
سعودي به خريد نرم افزار Pegasus عالقه زيادي دارند و 
 Q در لوكزامبورگ به نام NSO Group از طريق شعبه
Cyber در تالش براي خريد اين نرم افزار هستند. سازمان 
عفو بين الملل هم در نوامبر سال ۲۰۱۸ گزارش هايي در 
مورد ديدار مقامات شركت يادشده با مسووالن سعودي 
منتشر كرده و به همين علت خواستار لغو مجوز صادراتي 
NSO Group ش��ده بود، امري كه هرگز اتفاق نيفتاد. 
در آن مقطع حكام سعودي خواستار استفاده از نرم افزار 

يادشده براي جاسوسي از كاركنان عفو بين الملل بودند.
 NSO Group عبدالعزيز ناراضي سعودي چندي قبل از
به جرم نقض قوانين بين المللي و فروش نرم افزار جاسوسي 
خود به حكومت س��ركوبگر س��عودي ش��كايت كرده و 
خواستار دريافت غرامتي ۱۶۰ هزار دالري از آن شده است. 
در اين دادخواس��ت جلوگيري از فروش هرگونه نرم افزار 

مشابه به عربستان نيز درخواست شده است.
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ديلي ميل | 
يك شركت انگليسي از هدستي رونمايي كرده كه به 
فرد كمك مي كند با تصور خود هنگام انتخاب غذاي 

سالم تر، اعتياد به شكر و شكالت را بكاهد.
هدس��تي كه كاربر خود را تش��ويق مي كند به جاي 
ش��كالت به س��يب فكر كند، احتماال ب��ه پايان عصر 

رژيم هاي غذاي براي الغري منجر مي شود.
اين هدست به نام Brain Tap مجهز به هدفون است 
با قيمت ۴۳۰ پوند عرضه شده است. اما سازندگان اين 
گجت معتقدند اين دستگاه قابليت هاي فراواني دارد و 
حتي مي تواند وابستگي به سيگار را بكاهد يا به افرادي 

كمك كند كه دچار اضطراب پس از حادثه هستند.
اي��ن محص��ول در نمايش��گاه محص��والت مصرفي 
الكترونيكي رونمايي ش��ده است. به گفته سازندگان 
گجت براي تاثيرگذاري بايد حداقل ۵ بار از آن استفاده 
شود. اين هدست ها طوري طراحي شده اند كه فقط نياز 
است ۲۰ دقيقه در روز از آنها استفاده شود. مي توان با 
استفاده از هدست در دفاتر كاري به كارمندان مضطرب 

كمك كرد، ذهن خود را آماده كنند.

 مايكل پورتر يكي از موسسان Brain Tap مي گويد: 
صوت موجود در هدفون هدست به افراد كمك مي كند 
عادت هاي جديد، الگوها ور فتارهاي جديدي بياموزند 

و حتي روانشناسي مثبت به آنها مي آموزد.
به گفته پورتر اين ماشين به افراد كمك مي كند با تصور 
انتخاب غذاي سالم تر و مشاهده خود هنگام خوردن 
يك س��يب به جاي ش��كالت، رژيم غذايي سالم تري 

داشته باشند.
اين دستگاه داراي ۵۰ گروه مختلف است كه اعتياد به 
شيريني و شكالت، استرس و وابستگي به نيكوتين نيز 

از زير مجموعه هاي آن هستند.

آسوشيتدپرس | 
س��ازمان فضايي روس��يه اعالم كرده تنها تلسكوپ 

راديويي اين كشور در فضا از كنترل خارج شده است.
س��ازمان فضايي روسيه اعالم كرده است متخصصان 
مشغول تعمير مشكالتي هستند كه كنترل تلسكوپ 
راديويي اين كشور در مدار زمين را مختل كرده است. 
ماهواره Spektr-R همچنان سيگنال هايي به زمين 
ارس��ال مي كند اما دانش��مندان از روز جمعه قادر به 
كنترل آن نيستند. اين ماهواره در سال ۲۰۱۱ ميالدي 
به فضا ارسال شد و درحال حاضر ۳ سال از پايان عمر 
مفيد آن مي گ��ذرد. Spektr-R  براي مطالعه منابع 

راديويي به كار مي رفت.
»الكساندر بلوشنكو« يكي از مقامات سازمان فصايي 
روس��يه، ديروز اعالم كرد، تالشي براي كنترل دوباره 

ماهواره انجام مي شود.
Spektr-R ي��ك ماهواره راديويي ۳۳ فوتي اس��ت 
كه همراه تلس��كوپ هاي روي زمي��ن در يك برنامه 

بين المللي فعاليت مي كند.

اينديپندنت | 
حركت قطب ش��مال و تغييرات س��ريع و بي قاعده در 
ميدان مغناطيسي زمين دانش��مندان را مجبور كرده 
سيستم هاي مس��يريابي مورد اس��تفاده هواپيماها، 
كشتي ها و حتي موبايل ها را سريع تر به روزرساني كنند.

قطب ش��مال ميدان مغناطيس��ي زمين با س��رعتي 
فوق العاده به سمت سيبري حركت مي كند و كارشناسان 
هنوز دليل اين ام��ر را نمي دانند. اين حركت عجيب و 
غريب دانش��مندان را مجبور كرده ميدان مغناطيسي 
زمين را رصد و سيستم هاي مسيريابي جهان از گوگل 
مپ گرفته تا مسيرهاي حمل ونقل باري را آپديت كنند. 
در حالي كه آهن مايع در اطراف هسته زمين مي چرخد، 
ميدان مغناطيسي و در نتيجه قطب هاي زمين نيز به 
تدريج و اغلب غير منتظره تغيير مي كنند. دانشمندان 
بايد به طور دوره اي »مدل مغناطيسي جهان« را به روز 
رساني كنند تا اين فرايند را رصد كنند.  آخرين بار در سال 
۲۰۱۵ ميالدي اين سيستم به روز رساني شد و قرار بود 

به روز رساني بعدي ۲۰۲۰ انجام شود.

ورج | 
كاس��ته ش��دن از تي��راژ روزنامه هاي چاپي باعث ش��ده 
روزنامه نگاران به دنبال يافت��ن روش هايي خالقانه براي 
جذب مخاطب باشند و حاال بلندگوهاي هوشمند به كمك 
آنها آمده اند. مديران روزنامه نيويورك تايمز قصد دارند از 
فناوري صوتي هوشمند الكساي آمازون به منظور يافتن 
مخاطبيني جديد استفاده كنند تا آنها مطالب مختلف را به 
صورت شنيداري و نه مكتوب دريافت كرده و مطالعه كنند.
به نظر مي رسد اقبال خوب به بلندگوهاي هوشمند در امريكا 
وخريد گسترده آن توس��ط مردم روزنامه نگاران را به فكر 

استفاده از اين ظرفيت بالقوه انداخته است.
نيويورك تايمز قصد دارد از انتهاي هفته جاري برخي مطالب 
خود را به صورت صوتي تولي��د كند تا بطور اختصاصي از 
طريق بلندگوها يا ديگر محصوالت سازگار با فناوري صوتي 
الكسا در دسترس عالقه مندان قرار بگيرد. مطالب يادشده 
عبارتند از خالصه اخبار، تست هاي هفتگي و برخي ديگر 
از مطالب درج شده در نسخه چاپي روزنامه در روز يكشنبه. 
مجموعه اين مطالب در هر بخش از سه دقيقه فراتر نمي رود.

هدستيكهاعتيادبهشيرينيراازبينميبرد تلسكوپراديوييروسيهاز
كنترلخارجشد

تغييرعجيب
ميدانمغناطيسيزمين

روزنامههابابلندگوهاي
هوشمندراهيخانههاميشوند

رويداد

دريچه فراسو

كميته تعيين مصاديق تصميمي 
براي  فيلترينگ نگرفته است

ايرنا | نماينده عضو كميته تعيين مصاديق محتواي 
مجرمانه كشور از نامه رييس مجلس به دادستان كل 
كشور درمورد برگزارنشدن جلسات اين كميته خبر 
داد و گفت: كميته تعيين مصاديق تاكنون هيچ نقش 
و تصميم گيري در مورد فيلترينگ نداش��ته است. 
محمد كاظمي با يادآوري اينكه جلسات كميته تعيين 
مصاديق محتواي مجرمانه كشور از اواخر سال گذشته 
تاكنون برگزار نشده است، اظهار داشت: برگزار كننده 
جلس��ات اين كميته، دادستان كل كشور است و بر 
اساس قانون هر ۱۵ روز يك بار بايد تشكيل شود ولي از 
سال گذشته اين جلسات برگزار نشده است. وي افزود: 
بنده و رمضانعلي سبحاني فر ديگر عضو اين كميته از 
مجلس اين موضوع را كتبا به رييس مجلس شوراي 
اسالمي اعالم كرديم و وي نيز در اين زمينه نامه اي به 
دادستان كل كشور نوشت و خواستار برگزاري جلسات 
اين كميته شد. عضو هيات رييسه كميسيون قضايي 
و حقوقي مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا اعضاي 
اين كارگروه به ص��ورت آنالين با يكديگر در ارتباط 
هس��تند، گفت: خير ما به صورت آنالين در ارتباط 
نيستيم تا به حال تصميمي نگرفته ايم كه بخواهد 
به صورت آنالين باش��د. كاظمي در مورد اينكه اين 
كميته در مورد فيلترينگ پيش از اين تصميم گيري 
نداشته است، گفت: هر گونه تصميم گيري در مورد 
فيلترينگ بايد برعهده اين كميته باشد ولي تاكنون 
اين كميته هيچ موردي را فيلتر نكرده است. وي ادامه 
داد: همان طور كه شاهد بوديد در گذشته اين كميته 
هيچ نقش و تصميم گيري در مورد فيلترينگ تلگرام 

نداشته و تصميم ها در جاي ديگر گرفته شده است.

 تركيب محتواي كودكان
در فضاي مجازي

روابط عمومي وزارت ارتباطات | وزير ارتباطات 
گفت: بيش از ۸۰ درصد س��هم محت��واي كودك و 
نوجوان كشور در فضاي مجازي به محتواي غيربومي 
اختص��اص دارد. محمدج��واد آذري جهرم��ي در 
اينستاگرام نوشت: درحالي كه بيش از ۸۰ درصد سهم 
محتواي كودك و نوجوان كشور به محتواي غيربومي 
اختصاص دارد، ضروري است كه بدون انحصارگري به 
حمايت از بخش خصوصي و ايده پردازان جوان براي 
توليد محتواي مناسب براي كودكان و نوجوانان در 
فضاي مجازي بپردازيم. وي ادامه داد: در همين راستا 
و با وجود كم كاري متوليان مدعي، وزارت ارتباطات به 
ابتكار عمل برگزاري جشنواره كودك آنالين پرداخته 
است. وزير ارتباطات با بيان اينكه استقبال عموم مردم 
و دانشگاهيان تاكنون بي نظير بوده است، افزود: بيش 
از ١١٢٠ اثر و ايده براي توليد فيلم كوتاه، انيميشن و 
وب سري و ... به دبيرخانه ارسال شده كه به زودي با 
حمايت هاي صورت گرفته، توليدات باكيفيت داخلي 
ساخته خواهند شد. آذري جهرمي خاطرنشان كرد: 
بياييد براي نسل جديد آينده روشن بسازيم؛ جهان 

منتظر ما نمي ماند.

جمع آوري 3 ترابايت اطالعات 
ويكي ليكس توسط امريكا

گيزمودو| دولت امريكا س��ال گذشته از شكايت 
عليه جوليان آسانژ بنيانگذار ويكي ليكس خبر داده 
بود و بعد از مدتي اف بي اي از آغاز تحقيقات عليه اين 
سايت خبر داد كه ابعاد شگفت آوري از آن فاش شده 
است.  بر اساس اطالعاتي كه در اين زمينه به دست 
برخي رس��انه ها افتاده، وزارت دادگستري امريكا با 
جمع آوري حجم انبوهي از اطالعات مرتبط با ويكي 
ليكس اميدوار اس��ت كه بتواند براي استرداد آسانژ 
برنامه ريزي موفقي داشته باشد. دولت امريكا آسانژ را 
به همكاري با هكرهاي روس و همين طور دخالت در 
هك ايميل هاي ستاد انتخاباتي دموكرات ها در ايام 
برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كشور متهم 
كرده است. مقامات كاخ سفيد براي اثبات ادعاهاي 
خود چندين ترابايت اطالعات را از هاردديسك ها، 
حساب هاي ايميل و رايانه هاي متعلق به ويكي ليكس 
جمع آوري كرده اند. بررسي ها نشان مي دهد بخشي 
از اين اطالعات مربوط به س��ردبيران فعلي و سابق 
ويكي ليكس بوده و برخي پيام هاي رد و بدل ش��ده 
ميان هكرهاي روس در مورد ايميل هاي هك شده 
دموكرات ها نيز به دس��ت ماموران اطالعاتي امريكا 
افتاده است. دسترس��ي به اطالعات مذكور حاصل 
حمالت ناگهاني به برخي ساختمان ها، احضار افراد، 
توقيف تجهيزات، دريافت توضيحات برخي شاهدان و 
غيره بوده و مربوط به سال هاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ است.
گفته مي شود بخشي از ۳ ترابايت اطالعات جمع آوري 
شده توسط دولت امريكا حاوي كدهاي رمزگشايي و 
كلمات عبور برخي داده هاي رمزگذاري شده است 

كه آسانژ قبال به سرقت آنها از خود اذعان كرده بود.

تعطيلي دولت،  وب سايت هاي 
فدرال را از كار انداخت

گيزمودو| ده ها وب سايت دولتي در امريكا به علت 
تعطيلي دولت ف��درال از كار افتاده اند. برخي از اين 
سايت ها به درستي كار نمي كنند و برخي نيز كامال از 
دسترس خارج شده اند. تعدادي از سايت هاي يادشده 
مربوط به زيرمجموعه هاي دادگاه تجديدنظر اياالت 
متحده هس��تند و برخي نيز متعلق به ناسا و وزارت 
دادگس��تري اياالت متحده هستند. به نظر مي رسد 
تعدادي از سايت هاي يادشده به علت منقضي شدن 
يا مشكالت فني مربوط به گواهي هاي امنيتي از كار 
افتاده اند. همين مساله دسترس��ي به آنها از طريق 
مرورگرهايي مانند كروم را ناممكن كرده است. مناقشه 
ميان كنگره و دولت امريكا بر سر ايجاد ديواري در مرز 
مكزيك باعث طوالني ترين تعطيل��ي دولت اياالت 
متحده در طول تاريخ شده است. در روزهاي گذشته 
عدم پرداخت حقوق به كاركنان آي تي باعث ش��ده 
بود تا سايت هاي دولتي در مواردي با اختالل مواجه 
شوند، اما حاال اين سايت ها به طور كامل از كار افتاده اند.
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روساي اتاق هاي استاني مشكالت توليد را تشريح كردند

تک نرخی شدن ارز بهترین راهکار خروج از بحران است
در شرايطي كه نوس��انات اقتصادي اخير باعث بروز 
برخي مش��كالت در فضاي توليدي كش��ور ش��ده 
كارشناس��ان اقتص��ادي از دولت م��ي خواهند كه 
مشكالت ريشه دار توليد را در مسير حل و فصل شدن 
قرار دهد. مش��كالتي كه طي سال هاي اخير ثبات را 
از فضاي توليد گرفته و باعث شده تا سرمايه گذاران از 
سرمايه گذاري در فضاي توليد و صادرات كشور بيم 

داشته باشند. 
در همين زمينه، رئي��س اتاق بازرگاني فارس با بيان 
اينكه نس��بت به وضعي��ت موجود احس��اس خطر 
مي كنيم، اظهار كرد كه تك نرخي كردن ارز بهترين 
راه ح��ل براي خروج از بحران ارزي اس��ت تا از محل 
اضافه درآمد آن به اقشار آسيب پذير رسيدگي شود .

جمال رازقي افزود: بخش��نامه ها نه تنها مشكلي را از 
توليد و صادرات حل نكرده ك��ه هر روز پيچيده تر  و 

سياسي تر شده است .
وي با تصريح ب��ر اينكه مگر توليد كننده صادراتي ما 
مي تواند كاال بفروشد و ارزش معادل آن را وارد نكند؟ 
افزود: در دوران تحريم هرچه مسير بسته شود بايد در 
درون آن را باز كنيم اما دولت هر روز مسير را تنگ تر 
مي كند . رئيس اتاق بازرگاني فارس با اشاره به خطر 
ارز ٤٢٠٠ توماني و چند نرخي بودن آن، خاطرنشان 
كرد: آخرين آمار رس��مي بانك مركزي در خصوص 
قيمت خرده فروش��ي اقالم خوراكي در پاييز امسال 
نسبت به پاييز سال گذشته حاکي از افزايش قيمت 
لبنيات با ٦٦.٤درصد، برنج با ٢٤ درصد، گوشت مرغ 
با ٦٤ درصد، قند و ش��كر با ٣٩.٢ درصد، چاي با ٢٣ 
درصد و روغن نباتي با ٤٣.٩ درصد بوده و حال سوال 
اينجاس��ت كه با اين قيمت ها ارز ٤٢٠٠ توماني كجا 

رفته است؟
رازقي تاكيد كرد كه ارز ٤٢٠٠ توماني نه تنها كمكي به 
توليد و اقشار آسيب پذير نكرده كه براي عده اي خاص 

رانت در كشور ايجاد كرده است .

    روند اجرای مصوبه های حمایت از تولید  
رضایت بخش نیست

در ش��رايطي كه رئيس اتاق فارس از مش��كل چند 
نرخي بودن نرخ ارز به عنوان ريش��ه اصلي بس��ياري 
از ناهنجاري هاي اقتصادي ياد مي كند ؛ رئيس اتاق 
س��منان از منظر ديگري به بح��ث ورود مي كند و از 
دولت مي خواهد تا نسبت به اجراي مصوباتي كه خود 
ضمانت اجرايي آن را صادر كرده توجه بيشتري داشته 
باشد.  رئيس اتاق سمنان گفت: روند اجرای مصوبات 

حمايت از توليد و بخش خصوصی در استان به دليل 
کاغذبازی های اداری بعضی از دستگاه های اجرايی 

رضايت بخش نيست.
علی اصغر جمع��ه ای در ادامه مي افزايد: هماهنگی 
برنامه های کاری دولت با بخش خصوصی در استان 
سمنان مطلوب است، اما روند اجرای مصوبات حمايت 

از صنعتگران به کندی پيش می رود.
وی خاطرنشان کرد: بسياری از بسته های حمايتی 
دولت که در بررسی اليحه بودجه سال 97 به تصويب 
مجلس شورای اسالمی و ش��ورای نگهبان رسيد در 

کشور اجرا نمی شود.
رئي��س اتاق بازرگانی اس��تان س��منان ادام��ه داد: 
دس��تگاه های خدمات رس��ان در اين شرايط سخت 
اقتصادی با واحدهای صنعتی و توليدی استان سمنان 
مدارا کنند و قطع برق، گاز و آب بخش توليد به بهانه 
دريافت مطالبات به هيچ عنوان قانونی نيست. جمعه 
ای اضافه ک��رد: کاغذبازی های اداری مانع توس��عه 
اقتصادی در استان سمنان اس��ت و مسئوالن امر با 
برنامه ريزی اصولی برای حمايت از بخش توليد گام 
بردارند. وی تصريح کرد: بيش��ترين فشار تحريم ها 
روی بنگاه های اقتصادی کشور است و دولت با ارايه 
بسته های دولتی همه جانبه و فراگير از تعطيلی اين 

واحدها جلوگيری کند.
رئيس اتاق بازرگانی اس��تان س��منان گفت: روز به 
روز بر تعداد مش��کالت واحده��ای صنعتی و بخش 
توليد استان سمنان افزوده می شود و همدلی بخش 
خصوصی و دولت در اين ش��رايط س��خت اقتصادی 

همه جانبه باشد.

    پرهیز از بزرگ نمایي در بیان مشكالت
برخالف ساير چهره هاي اقتصادي رئيس اتاق زنجان 
معتقد اس��ت كه هرچند مش��كالتي در حوزه توليد 
و صادرات وجود دارد اما نبايد نس��بت به آنها بزرگ 
نمايي كرد و در دل توليد كننده ها ترس بيهوده ايجاد 
كنيم.   رئيس اتاق زنجان در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا اهالي توليد در زنجان براي توليد شرايط مطلوبي 
دارن��د مي گويد: در زمان حاض��ر با وجود گله مندی 
برخی توليدکنندگان از ش��رايط حاض��ر، آرامش بر 

فضای توليد اين استان حاکم است.
به گزارش ايرنا، غالمحس��ين جميلی به موضوع بند 
»د« ماده 45 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای 
دولت و مصرف آن در م��وارد معين )مصرف يک در 
هزار فروش توليدات کارخانه ها، کارگاه ها و واحدهای 

صنعتی و معدنی در جهت مصارف زيست  محيطی( 
در زنجان اش��اره کرد و افزود: اين ماده قانونی بايد به 
عنوان يک فرصت، مورد استفاده صاحبان واحدهای 
توليدی قرار گيرد. وی ادامه داد: اتاق بازرگانی زنجان 
تالش دارد اين موضوع قانونی که دارای منافع برای 
هر دو طرف اس��ت، از س��وی واحده��ای توليدی به 
صورت حداکثری عملياتی شود. رئيس اتاق بازرگانی 

زنجان با بيان اينکه وجود فضای آرام در توليد از جمله 
برجسته ترين مواردی است که بايد مورد توجه قرار 
گيرد، تصريح کرد: فضای آرام در توليد، زمينه فعاليت 

توليد با دغدغه کم را فراهم می  کند.
جميلی خاطرنشان کرد: تعدادی از واحدهای توليدی 
در اس��تان گله مندی هايی از بخش هايی چون امور 
مالياتی، محيط  زيس��ت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

دارند که معتقديم با درک متقابل قابل رفع هستند. 
رئيس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی استان 
زنجان با بيان اينکه توليدکنندگان و حتی شهروندان 
بايد همراهی با قواني��ن را وظيفه خود بدانند، اظهار 
کرد: همه ما در اين اقليم زندگی می کنيم و بايد برای 
داشتن محيطی سالم به سياست های سازمان محيط 

زيست عمل کنيم.

هداياي ويژه در »دوشنبه سوري«هاي همراه اول
همراه اول در آخرين دوش��نبه دي ماه به مش��تركين خود تا ۱۰۰ 

گيگابايت اينترنت رايگان هديه مي دهد.
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، اپراتور 
اول ب��ه منظور افزاي��ش رضايتمندي مش��تركين، در قالب طرح 
»دوش��نبه سوري« در آخرين دوش��نبه هر ماه طرح هاي جذاب و 

ويژه اي در نظر گرفته است.
هداياي در نظر گرفته براي هر »دوشنبه سوري« متنوع و متفاوت 

بوده و مشتركين هر ماه از هداياي آن مطلع مي شوند.
در اولين »دوشنبه سوري« كه ۲4 دي ماه برگزار مي شود، هداياي 
جذاب اينترنتي در نظر گرفته شده كه شامل بسته هاي ديتاي )۱۰۰ 
مگابايت تا ۱۰۰ گيگابايت( يك روزه )از س��اعت 5 تا ۱9( است كه 
به كليه مش��تركين دايمي و اعتباري بصورت تصادفي اختصاص 
مي يابد. بسته هاي اينترنت »دوشنبه سوري« از ۱۰۰مگ تا ۱۰۰ 
گيگابايت تعريف شده كه شامل همه مشتركين همراه اول مي شود.

مشتركين همراه اول از ساعت صفر تا ۲۳ و 59 دقيقه روز دوشنبه 
۲4 دي م��اه )به مدت ي��ك روز( فرص��ت دارند با ش��ماره گيري 

كددستوري 54۱#*۱۰۰* بسته خود را فعال كنند.

مشتركي كه قبل از فعال سازي اين بسته، سرويس اينترنت خود را 
فعال نكرده، ابتدا سرويس اينترنت برايش فعال شده و پس از اتمام 

اين بسته سرويس اينترنت برايش غيرفعال مي شود.
همراه اولي ها مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر در اين خصوص 
به پرتال اينترنتي اپراتور اول به نش��اني www.mci.ir مراجعه 

كنند.

خبرنگاري جزو مشاغل زيان آور است
 معاون تنظيم روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي گويد از 

نظر اين وزارتخانه، خبرنگاري جزو مشاغل سخت و زيان آور است.
»محمد سلطاني فر« معاون مطبوعاتي و اطالع رساني وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي پنج شنبه هفته گذشته در گفت وگو با خبرنگاران اظهار 
داشت: اگرچه قرار گرفتن شغل خبرنگاري در حيطه مشاغل سخت 
مورد پيگيري اين وزارتخانه و خبرنگاران است ولي هنوز وزارت تعاون، 

كار و رفاه اجتماعي اين امر را نپذيرفته است.
درهمين خصوص، »حاتم شاكرمي« ديروز در گفت وگو با ايرنا گفت: 
بر اساس آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور، حرفه خبرنگاري در اين 
گروه لحاظ شده است و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به هيچ عنوان 

نسبت به اين امر ديدگاه مغايري ندارد.
او افزود: هيات هاي تطبيق قوانين نسبت به اين آيين نامه و ضرورت 

اجراي آن نيز اشراف كامل دارند.
معاون تنظيم روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: 
با توجه به اينكه سخت و زيان آور بودن حرفه خبرنگاري در آيين نامه 
مش��اغل س��خت و زيان آور گنجانده ش��ده و ضرورت اجراي آن به 
هيات هاي تطبيق اطالع رس��اني شده است، وزارت كار در تشخيص 

خبرنگاري به عنوان شغل سخت و زيان آور مشكلي ندارد. شاكرمي 
اضافه كرد: خبرنگاراني كه متقاضي استفاده از مزاياي آيين نامه سخت 
و زيان آور هس��تند، بايد ابتدا درخواستي را به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي ارايه دهند كه اين وزارتخانه در تعريف مصاديق خبرنگاري 
تفاوت ديدگاه داش��ته و همين امر موجب مي شود تا تقاضاي برخي 

خبرنگاران براي استفاده از آيين نامه، مورد تاييد قرار نگيرد.

اصفهان هيچ اختالفي با 
استان هاي همجوار ندارد

اصفهان|استاندار اصفهان 
رودي  گف��ت: خش��ك 
زاينده رود ننگ ماست و فكر 
مي كنم مصوبه هيات وزيران 
يكي از بهترين راهكارها براي 
نجات زاينده رود باش��د كه 
شامل ساماندهي رودخانه 
كارون و زاينده رود است. به گزارش ايلنا، عباس رضايي 
ديروز در نشست خبري خود با خبرنگاران اظهار كرد: ما 
هيچ اختالفي با استان هاي همجوار همچون استان يزد، 
خوزستان و چهارمحال و بختياري نداريم و همه يد واحد 
هستيم و مي خواهيم با همدلي امور را پيش ببريم. استاندار 
اصفهان در ادامه با بيان اينكه هيچ كجا نگفته ام طرح هاي 
هفت گانه آقاي مهرعليزاده كارشناسي شده نيست، افزود: 
اين طرح ها را كارشناس��ي خواهيم كرد و اگر با قوانين 
باالدست هماهنگ شده باش��د دليلي ندارد يك امر را 
دوباره از صفر شروع كنيم. رضايي با تاكيد بر اينكه سال آبي 
بدي نداشته ايم، گفت:  اما طبق پيگيري هايي كه از طريق 
سازمان آب منطقه اي شده ممكن است ريسك باز كردن 
آب را بپذيريم. با وجود آنكه كميسيون حوضه زاينده رود 
تصميم گيرنده نهايي است تا به حال دعوت نامه اي براي 
شركت بنده در آن داده نشده و اميدوارم آب در بهمن ماه 
در روردخانه جاري شود. استاندار اصفهان افزود: چند طرح 
قبل از عهده دار شدن بنده به عنوان استاندار برنامه ريزي 
شده كه يكي از آنها قطار سريع السير اصفهان-تهران است 
كه منابع مالي آن درحال تأمين شدن بوده و اميدوارم تا 

سال 99 اجرايي شود.

درآمد 1000 ميلياردي 
گردشگري سالمت در يزد

يزد|معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد صدوقي 
يزد با بيان اينكه ارايه خدمات 
خوب باعث رون��ق اقتصاد 
سالمت در استان مي شود، 
گفت: در سال گذشته هزار 
ميليارد ريال از سوي بيماران 
غير بومي به سيس��تم درآمدي استان يزد تزريق شده 
اس��ت . به گزارش ايس��نا،  »محمود نوري شادكام« در 
نشست خبري كه به منظور اعالم برنامه هاي معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي برگزار شد، 
پرستاري را يكي از سخت كوش ترين مشاغل در حوزه 
سالمت دانست و افزود: در بسياري از مواقع پرستاران 
حتي يك لحظه در شيف كاري خود فرصت استراحت 
پيدا نمي كنند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
صدوقي يزد با بيان اينكه در شش ماه گذشته تاكنون 
رسيدگي به 49 طرح درماني در دستور كار قرار گرفته 
است،  تصريح كرد : اكنون ۱4 طرح از مجموع طرح هاي 
در دستور كار به بهره برداري رسيده است. نوري شادكام 
با اشاره به اينكه ۳5 طرح مابقي همچنان نياز به پيگيري 
مس��تمر دارند،  ادامه داد: اميدواريم با برنامه ريزي هاي 
انجام ش��ده تا پايان پنج طرح ديگر نيز به بهره برداري 
برس��ند. اين مس��وول بيان كرد: افتتاح بخش ام آر اي 
بيمارستان مرتاض، راه اندازي دو مركز شيمي درماني، 
افتتاح درمانگاه تخصصي دندانپزش��كي هوش��مند و 
افتتاح درمانگاه تخصصي ديابت از جمله اقدامات انجام 

شده در يزد است.

صرفه جويي ۵0 ميليون 
بشكه اي با توليد برق هسته اي
بوشهر|مديرعامل شركت 
بهره ب��رداري نيروگاه اتمي 
بوش��هر گفت: با توليد ۳4 
ميليارد كيلووات س��اعت 
برق هس��ته اي، بي��ش از 
5۰ ميليون بشكه نفت در 
مصرف سوخت هاي فسيلي 
صرفه جويي شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
حسين غفاري ديروز در نشست شوراي پدافند غيرعامل 
استان بوش��هر توليد نش��دن گاز هاي آالينده زيست 
محيطي را از ديگر مزيت هاي توليد برق هسته اي عنوان 
كرد و افزود: تاكنون به ميزان ۲9 ميليارد تن كاهش انتشار 
آالينده زيست محيطي به سبب فعاليت نيروگاه اتمي 
بوشهر ثبت شده است. از زمان اتصال نيروگاه اتمي بوشهر 
به شبكه برق در شهريور سال ۱۳9۰ تاكنون، ۳4 ميليارد 
كيلو وات ساعت برق توليد و ۳۲ ميليارد كيلووات ساعت 
آن به شبكه سراسري برق تحويل شده است. مديرعامل 
شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر همچنين با اشاره 
به توليد ۶.۱ ميليارد كيلووات ساعت در اين نيروگاه  بيان 
كرد5.5 ميليارد كيلووات ساعت از اين ميزان برق تحويل 
شبكه سراسري شده است. غفاري يادآور شد: اين نيروگاه 
پارسال ۶.۸ ميليارد كيلووات ساعت برق به شبكه سراسر 
تحويل داد. او  افزود: نيروگاه تاكنون ۲5۳ شبانه روز موثر 
و مفيد وارد مدار توليد بوده و بر اساس برنامه ريزي دهه 
نخست اسفند امسال فعاليت آن براي تعويض سوخت 
و تعميرات مورد نظر متوقف مي شود و پس از تعميرات 

فعاليت خود را از سر مي گيرد.

تاسيس شركت هاي صوري 
عامل اخالل در اقتصاد است

يي��س  ر ن| گا مز هر
كل دادگس��تري اس��تان 
هرم��زگان ب��ر تش��ديد 
نظارت ه��ا ب��ه منظ��ور 
جلوگيري از تأس��يس و 
فعاليت شركت هاي صوري 
و كاغذي تأكي��د كرد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، حجت االسالم اكبري گفت: 
شركت هاي كاغذي، صوري و بي هويت، كانون اخالل 
در نظام اقتصادي است و اين بيانگر ضرورت تشديد 
نظارت ها به منظور جلوگيري از تأسيس و فعاليت اين 
شركت ها و مقابله با عوامل تشكيل دهنده آن است. 
رييس كل دادگستري استان هرمزگان گفت: برخورد 
جدي و بدون اغماض با مخالن و مفسدان اقتصادي 
را شاخصي به منظور ارزيابي عملكرد ها در حمايت 
از توليد ملي و توس��عه فرآيند كسب و كار برشمرد. 
اكبري افزود: نتيجه برخورد با مفسدان، تقويت فعاالن 
اقتصادي و حمايت از توليد و اشتغال است. وي بااشاره 
به كاهش ۶ درصدي تعديل نيروي كار در هرمزگان 
گفت: هيچ واحد توليدي در معرض ورشكس��تگي 
ق��رار ندارد و بر ادام��ه برنامه ريزي ها به منظور ارتقاء 
شاخص هاي توليد و كسب و كار تأكيد كرد. رييس 
كل دادگستري استان هرمزگان افزود: مبارزه با فساد، 
پيشران و موتور محرك اقتصاد است و تحقق اهداف 
پيش بيني شده در قالب سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي دو مولفه حمايت از سرمايه گذاري مشروع و 

مبارزه با مفاسد اقتصادي به شمار مي رود.

 فوالد سنگان توسعه پايدار
و رونق اقتصادي به همراه دارد
اصفهان | مع��اون وزير 
صنعت، معدن و تجارت و 
رييس هيات عامل ايميدرو 
به هم��راه خادمي معاون 
وزي��ر راه و شهرس��ازي، 
عظيميان مديرعامل فوالد 
مبارك��ه، نگهبان نماينده 
مردم خواف در مجلس، حجت االسالم والمسلمين 
شمسيان امام جمعه شهرس��تان خواف، و جمعي از 
مسووالن اين شهرستان و س��رمايه گذاران مستقر 
در منطق����ه سنگ������ان از مجم������وع���ه 

كارخانه هاي فوالد سنگان بازديد كرد.
غريب پور مجموعه اقدامات صورت گرفته در پروژه هاي 
فوالد س��نگان را مطلوب ارزيابي نمود و با بيان اينكه 
بهره برداري كامل از فوالد سنگان توسعه پايدار و رونق 
اقتص��ادي را به همراه دارد، اظهار امي��دواري كرد: با 
افتتاح كارخانه 5 ميليون تني كنسانتره فوالد سنگان 
در س��ال آينده، ان شاءاهلل شاهد رشد و توسعه پايدار 
هرچه بيشتر در اين منطقه و صنعت كشور باشيم. به 
گزارش »تعادل«، در اين بازديد حميدرضا عظيميان 
مديرعامل فوالد مباركه اظهار كرد: با توجه به جلسات 
برگزارشده با حضور غريب پور و ديگر مسووالن مرتبط 
به اين ح��وزه، دولت به عنوان ناظ��ر بر فعاليت هاي 
سرمايه گذاران معرفي شده است تا بر تأمين سنگ آهن 
موردنياز واحدهاي سرمايهگذار مجاز در منطقه نظارت 
كند و اين تصميم، تأثير به س��زايي در رشد و توسعه 

واحدهاي كنسانتره سازي خواهد داشت.
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 مرگ 7 نفر بامصرف
 مشروبات الكلي در فارس

شيراز| معاون قضايي و پيش��گيري از وقوع جرم 
دادگستري فارس اعالم كرد: از ابتداي امسال تاكنون 
7 نفر در استان فارس بر اثر مصرف مشروبات الكلي 
فوت كرده و تعدادي نيز دچار عوارضي نظير كوري 
يا مشكالت كليوي شده اند. احمد رحمانيان با بيان 
اينكه مصرف مشروبات الكلي عالوه بر اينكه از نظر 
شرعي و قانوني حرام و جرم بوده زمينه ساز بسياري 
از جرايم است، اظهار كرد: تصادفات رانندگي، ضرب 
و جرح عمدي، اهانت و توهين، دعاوي خانوادگي و 
حتي قتل از جمله جرايمي اس��ت كه بر اثر مصرف 
مشروبات الكلي اتفاق مي افتد. وي با بيان اينكه بيش 
از 9۰ درصد مشروبات الكلي عرضه شده مشروبات 
دست ساز هس��تند، افزود: اين مشروبات در محيط 
و شرايط كاماًل غيربهداش��تي و با مواد اوليه فاسد و 
غيرمجاز ساخته و به عنوان مشروبات الكلي سالم يا 
داراي برند معتبر و در بسته بندي شكيل و پلمب شده 
عرضه مي شود كه در غالب اين مشروبات الكلي از ماده 
اوليه متانول يا الكل چوب كه در صنعت كارايي دارد 
استفاده مي شود كه مصرف بيش از ۱5۰ سي سي آن 
سبب مرگ مصرف كننده و كمتر از آن اگر بصورت 
رقيق نباش��د منتهي به كور ش��دن يا ايجاد عارضه 

جسمي غيرقابل عالج مي شود.

   پرستاران خوزستاني
حق بدي آب و هوا ندارند

اه�واز| رييس هيات مديره نظام پرس��تاري اهواز 
خواستار رفع مشكالت پرس��تاران به ويژه توجه به 
شرايط كار پرس��تاران خوزستاني در وضعيت آب و 
هوايي اين منطقه ش��د. عليرضا گچ كوبان ديروز در 
مراس��م ميالد حضرت زينب )س( و تجليل از كادر 
پرستاري نمونه خوزس��تان اظهار كرد: از مسووالن 
محترم كه ما را فرش��ته صدا كردند سپاسگزارم اما 
كاش حق و حقوق پرستاران را لحاظ مي كردند. اين 
فرشته ها در اين آب و هواي خوزستان كار مي كنند اما 
حق بدي آب و هوا ندارند. وي افزود: پرستاران نياز به 
مسكن دارند. همچنين محيط كار مناسب براي اين 

فرشتگان زميني مهيا نشده است.

 قدرداني از فوالد مباركه
به عنوان حامي كاالي ایراني

اصفهان| در ششمين گردهمايي بزرگ مسووالن 
دولت و مديران بنگاه هاي برت��ر اقتصادي ايران 
در قالب جش��نواره ملي حاتم دكتر رضا رحماني 
وزير صنعت، معدن و تجارت با اهداي لوح تقدير 
و تنديس از فوالد مباركه به عنوان شركت حامي 
كاالي ايراني قدرداني كرد.  در اين گردهمايي كه 
روز چهارشنبه ۱9 دي ماه 97 با حضور رضا رحماني 
وزير صنعت، معدن و تجارت، احمد تويسركاني 
راوري رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، 
عليرضا محجوب نماينده مردم تهران در مجلس، 
بهروز نعمتي س��خنگوي هيات رييسه مجلس، 
جمعي از مديران، فعاالن اقتصادي و اصحاب رسانه، 
در سالن همايش هاي بين المللي صداوسيما برگزار 
شد، منوچهر نيكفر معاون تكنولوژي فوالد مباركه 
به نمايندگي شركت فوالد مباركه اين لوح تقدير 

را دريافت كرد.

دستگیري شرط بندان فضاي 
مجازي

زنج�ان| اعض��اي بان��د خانوادگ��ي 4 نف��ره 
كالهبرداري اينترنتي با رديابي پليس فتاي زنجان 
در تهران شناسايي و دستگير شدند. كالهبرداران 
كه دو مرد و دو زن هستند؛ در قالب شرط بندي و 
فعاليت اقتصادي با ايجاد و اجاره ۲۰7 كارت بانكي 
از مال باختگان در كل كشور 7۰ ميليارد تومان 
كالهبرداري كرده اند. تعدادي از اعضاي اين باند 

در خارج هم شناسايي شده اند.

 دستگیري دو اخالل گر ارزي
و پولي در خراسان جنوبي

بيرجند|  فرمانده انتظامي استان از دستگيري 
۲ متهم به اخالل در نظام اقتصادي و قاچاق ارز 
در شهرستان بيرجند خبر داد و گفت: با دريافت 
اطالعاتي مبني بر خريد و فروش ارز در حجم باال 
در اس��تان موضوع به صورت ويژه پيگيري شد. 
سردار شجاع با بيان اينكه در تحقيقات ماموران 
مشخص شد اخالل گران با جمع آوري ارز از سطح 
استان، ارز موجود را براي كسب منافع اقتصادي به 
خارج از استان منتقل مي كردند افزود: با هدايت 
عملياتي و تش��كيل تيمي از ماموران متخصص 
پليس، متهمان شناس��ايي و با هماهنگي مقام 
قضايي دستگير شدند كه در بررسي تراكنش هاي 
مالي اين متهمان، تخلفات گسترده مالي و ارزي 

كشف شد.

پالك كوبي بیش از 4 هزار 
رأس دام

بيرجند|  بيش از 4 هزار راس دام سبك و سنگين 
در قاين براي حمل و كنترل بيماري هاي دامي با 
پالك هاي باركددار پالك كوبي ش��دند. رييس 
شبكه دامپزش��كي قاين با بيان اينكه پالك هاي 
كددار ب��ه عنوان شناس��نامه الكترونيكي دام ها 
استفاده مي شود گفت: پالك كوبي دام ها با استفاده 
از پالك ه��اي كددار براي پيش��گيري از انتقال و 
سرايت بيماري هاي خطرناك دامي و قابل انتقال 
بين انسان و دام از طريق حمل و نقل و جابه جايي 
دام هاي بدون هويت و نداش��تن مجوز بهداشتي 
حمل، انجام مي شود. رضا محمودي زاوه افزود: از 
ابتداي امسال تاكنون تعداد 4 هزار و ۳۰۰ پالك 
باركد دار به صورت نص��ب روي دو گوش دام زنده 

استفاده شده است .
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گزارش »تعادل« از شناسايي دانش آموزان بازمانده از تحصيل

تفاهم نامه شناسايي و جذب دانش آموزان بازمانده از تحصيل ميان وزارتخانه هاي تعاون، آموزش و پرورش با كميته امداد امام)ره( امضا شد

موانع تحصيل كدامند؟
ريحانه جاويدي|

اگرچه در س�ال هاي اخير، آمار بي س�وادي 
در كش�ور س�ير نزولي داش�ته اما هنوز هم 
بي س�وادي به طور كامل ريش�ه كن نش�ده 
اس�ت. مش�كالت اقتص�ادي خانواده ه�ا 
همچنان اصلي ترين عاملي اس�ت كه س�د 
راه تحصي�ل ك�ودكان و نوجوانان مي ش�ود 
و بع�د از آن عوام�ل فرهنگ�ي و معلولي�ت 
نمي گذارد برخ�ي كودكان بين س�نين 6 تا 
13سال پشت نيمكت هاي مدرسه بنشينند. 
براس�اس آماري كه روز گذش�ته وزير رفاه 
اعالم ك�رد، از ميان 1۴ميلي�ون دانش آموز، 
13۰ه�زار نفر بازمانده از تحصيل هس�تند و 
بناب�ر گفته ها وزير آموزش و پرورش از ميان 
اين تع�داد، 1۰ هزار دانش آم�وز بدون دليل 
به مدرس�ه نمي روند كه البته كارشناس�ان 
آم�وزش اين اظهارنظ�ر را قبول نداش�ته و 
معتقدن�د بازماندگي از تحصي�ل بطور قطع 
دليل دارد كه آموزش و پرورش بايد به جاي 
انكار، آن را حل كند. چنين وضعيتي در حالي 
اس�ت كه از ميان دانش آم�وزان بازمانده از 
تحصيل، حدود 2 ه�زار و 15۰نفر از كودكان 
خانوار تحت پوش�ش كميته ام�داد بوده اما 
به مدرس�ه نرفته اند كه پروي�ز فتاح، رييس 
كميته امداد امام خميني )ره( علت عمده آن 
را عوامل فرهنگي و آش�نا نبودن خانواده ها 
با فرهن�گ تحصي�ل مي داند. روز گذش�ته 
وزارت تع�اون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت 
آموزش و پرورش به همراه�ي كميته امداد 
امام خمين�ي )ره( تفاهم نام�ه اي را با هدف 
شناس�ايي و جذب دانش آموزان بازمانده از 
تحصيل امضا كردند اما كارشناسان آموزش 
معتقدند اگرچه اين تفاهم نامه اتفاق مثبتي 
است ولي تا زماني كه زيرساخت هاي آموزش 
و پرورش به شرايط استاندارد نرسد، جذب 
دانش آموزان بازمان�ده از تحصيل مي تواند 
تبديل ب�ه يك اقدام نمايش�ي ش�ود كه در 

نهايت هم به نتيجه اي نمي رسد. 

  چرا كودكان از تحصيل بازماندند؟
محمد شريعتمداري، وزير رفاه، در هشتمين جلسه 
ش��وراي هماهنگي بهبود و ارتقاي ش��اخص هاي 
آموزش و پرورش مناطق محروم درباره بازماندگي 
از تحصيل كودكان بيان كرد: »در حال حاضر ۱۴ 
ميلي��ون دانش آموز در كش��ور تحصيل مي كنند. 
۷ميليون در مدارس ابتدايي هس��تند و اين شورا 
ب��راي ارتقاي ش��اخص هاي آموزش��ي در مناطق 
محروم برگزار مي شود كه سعي مي كنيم با همكاري 
دستگاه ها اين مشكل را حل كنيم و امكان بازگشت 

كودكان بازمانده را فراهم كنيم.« او افزود: »از ميان 
۱۴ ميليون دانش آموز براساس اطالعات به دست 
آمده، ۳۵۰۰ دانش آموز به دليل منابع مالي امكان 
تحصيل نداشتند كه به راحتي قابل انجام است كه از 
فردا مي توانيم با همكاري بهزيستي و كميته امداد، 

براي آنها اقدام كنيم. 
همچنين مشخص شده كه ۱۰ هزار نفر از كودكان 
بازمانده به دليل معلوليت ها امكان تحصيل ندارند 
كه با همكاري امداد و بهزيستي مي توان اين مشكل 

را حل كرد.«
اظهارات ش��ريعتمداري در حالي است كه محمد 
بطحايي، وزير آموزش و پرورش، در بخش ديگري 
از اين جلسه اعالم كرد: »براساس بررسي هاي انجام 
ش��ده ۱۳۰ هزار كودك بازمانده از تحصيل وجود 
دارند كه ۱۰ هزار دانش آموز در دوره ابتدايي بدون 
هيچ دليلي به مدرسه نمي روند كه بايد با والدين آنها 
مذاكره كرد و آنها را براي رفتن به مدرس��ه تشويق 
كرد. همچنين معلوليت، ناتواني، فقر و مش��كالت 
فرهنگي دليل بازماندگي از تحصيل دانش آموزان 
واجب التعليم بوده كه اين وضعيت در استان هاي 
سيس��تان و بلوچستان، آذربايجان غربي، كرمان و 
هرمزگان كه صف اول محروميت هستند، شديدتر 

است.«

  آمار دانش آموزان جذب شده
اگرچه هن��وز ۱۳۰ هزار دانش آموز در اس��تان هاي 
مختلف كشور به داليل مختلف به مدرسه نمي روند 
اما در مقاب��ل از س��ال ۱۳92 تاكن��ون، ۳۰ هزار و 
۸۰نف��ر دانش آموز به مدرس��ه بازگش��تند. رضوان 
حكيم زاده، معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و 
پرورش درباره اين موضوع اظهار كرد: » روند رش��د 
نرخ پوشش تحصيلي در از سال 92 تا 9۷ در استان 
آذربايجان غربي از 9۸.۵۸ درصد به 9۸.۱ و در استان 
سيستان و بلوچستان از 9۰.۴9 به 92.۴۳، در استان 
كرمان از 9۶.۶۳ به 9۷.۶۵ و در هرمزگان از 9۷.۵۳ 
به 9۸.۱۸درصد رسيده است كه اين استان ها مورد 

هدف ما بوده اند.«
او با اش��اره به اينك��ه همچنين نرخ پوش��ش پيش 
دبستاني در استان آذربايجان غربي از ۵۱ درصد به 
۶۵ درصد، در كرمان از ۸۷.۷ ب��ه 9۱.۸ درصد و در 
سيستان و بلوچس��تان به ۸2 درصد و در هرمزگان 
از ۷۸.۵ به ۸۷.۵ درصد رس��يده اس��ت كه تمام اين 
آمارها نشان از رش��د پوشش خوب دارد. در پوشش 
پيش دبستاني اين نرخ را در چهار استان از ميانگين 
كشوري باالتر برده ايم، افزود: »با وجود اينكه امكانات 
خاصي براي رفع موانع خاص نبوده، در س��ال 92 با 
ابالغ انس��داد موانع بيسوادي به اس��تانداران، رشد 

خوبي در دوره ابتدايي و پيش دبس��تاني داشته ايم. 
سال گذش��ته ۱۴2 هزار كودك بازمانده از تحصيل 
را شناس��ايي و آمار آنها را به دو مرجع ارسال كرديم 
كه از اين تعداد وزارت رف��اه 9 هزار نفر آنها را تحت 

پوشش قرار داد.«

   جذب فايده ندارد؛ زيرساخت را درست كنيد
با وجود آنكه مسووالن اميد دارند با امضاي تفاهم نامه 
و شروع برنامه هاي شناسايي دانش آموزان بازمانده 
از تحصيل اين مش��ل را حل كنند اما كارشناسان 
آم��وزش و پرورش معتقدند، ج��ذب دانش آموزان 
بازمانده ب��ه تنهاي��ي كفايت نمي كند چ��را كه تا 
زماني كه زيرس��اخت هاي آموزش درست نباشد، 
دانش آموزان مشغول به تحصيل هم به ترك تحصيل 

به صورت جدي فكر مي كنند. 
مه��دي بهلولي، كارش��ناس آموزش درب��اره اين 
موض��وع به تع��ادل گف��ت: »در زمين��ه علت يابي 
بازماندگي از تحصيل دانش آموزان بايد به تفكيك 
عوامل توج��ه كرد، برخي از عوام��ل از داخل نظام 
آموزشي كودكان را از تحصيل دور مي كند و برخي 
عوامل ديگر از خارج از اين نظام به سيستم آموزش 
تحميل مي شود. اينكه وزير آموزش و پرورش اعالم 
مي كند ۱۰ هزار دانش آموز بدون دليل به مدرس��ه 

نمي روند، اظهارنظر صحيحي نيست و به جاي انكار 
بايد علت واقعي را شناسايي كنند. در صدر فهرست 
عوامل بازماندگي  ، همانطور كه مسووالن هم اعالم 
كردند، مس��ائل اقتصادي و فقر است كه از خارج از 
نظام آموزش به اين سيس��تم تحميل مي ش��ود اما 
عامل مهم تر بي انگيزگي دانش آموزان براي درس 

خواندن است.«
او افزود: »زماني كه دانش آموزان شاهد اين هستند 
كه تحصيل كرده هاي دانشگاهي بيكارند يا با حقوق 
اندك مش��غول به كار هس��تند، ميل ب��ه تحصيل 
نخواهند داشت به ويژه در دانش آموزان پسر اين را به 
وضوح مي بينيم كه در سال هاي اخير به دليل اينكه 
جذب بازار كار آن هم در مشاغل نه چندان مطلوب 
ش��دند، تحصيل را رها كردند. اين موضوع وقتي در 
مناطق محروم مطرح مي شود وضعيت ديگري پيدا 
مي كند، چرا ك��ه در اين مناط��ق خانواده ها تعداد 
فرزندان زيادي دارند كه با ش��رايط اقتصادي امروز 
جامعه سرپرست خانواده توان تامين مالي تحصيل 
تمام فرزندان را ندارد بنابراين اغلب به فرزند پسر به 
عنوان نيروي كار نگاه مي شود كه بايد به تامين معاش 
كمك كند.« بهلولي با اشاره به كمبود زيرساخت هاي 
آموزش و پرورش بيان كرد: »از طرف ديگر ش��اهد 
اين هستيم كه سرانه فضاي آموزشي در استان هاي 
كش��ور مطلوب نيست. در روستاها و مناطق محروم 
مي بينيم كه دانش آموزان براي آنكه به مدرسه بروند 
بايد از يك روستا به روستاي ديگر مراجعه كنند كه 
اگر قرار باش��د حمل و نقل با سرويس مدرسه باشد 
باز هم هزينه جانبي به خانواد تحميل مي ش��ود و از 
طرفي در تمامي مناطق محروم اصال سرويس مدرسه 
وجود ندارد و در چنين ش��رايطي دانش آموز مجبور 
اس��ت مس��ير طوالني را پياده تردد كند كه در اين 
شرايط هم به ويژه براي دانش آموزان دختر شرايط 
فرهنگي اجازه چنين چيزي را نمي دهد. در حالي كه 
دانش آموزان در ايران مشكل داشتن مدرسه مناسب 
دارند، دانش آموزان كشورهاي ديگر حتي يك وعده 
غذاي گرم رايگان از مدرسه دريافت مي كنند اما در 
ايران سهميه ش��ير مدارس هم چند سالي است كه 
منتفي شده پس صرف جذب دانش آموزان بازمانده 

كافي نيست. بايد زيرساخت ها درست شود.«
اين كارش��ناس آموزش و پرورش گفت: »از طرف 
ديگر مسووالن مي گويند بعد از مشكالت اقتصادي 
و فرهنگي، معلوليت عاملي است كه دانش آموزان 
را از تحصي��ل محروم ك��رده اما بايد پرس��يد چه 
امكاناتي ب��راي دانش آموزان معلول فراهم ش��ده 
است؟ در مناطق محروم اصال مدرسه مناسب اين 
دانش اموزان وجود ندارد چه برسد به سيستم حمل 
و نقل استاندارد بنابراين دانش آموز معلول بايد در 
مدارس ع��ادي درس بخواند كه اين هم س��رآغاز 

مشكالت روحي بسياري براي او و خانواده است.«
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 تاكيد ناجا بر وجود شادابي
و نشاط در پادگان ها 

جانشين سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: 
ايجاد فضاي پرنش��اط و شاداب در پادگان ها 
باعث مي شود تا سرباز بتواند در دوران خدمت 
خود حس خوبي داش��ته باش��د و در مقابل 
فرمان��ده نيز با ايجاد فضاي پرنش��اط نهايت 
بهره وري را از سربازان داش��ته باشد. سردار 
ابراهيم كريمي درباره ضرورت وجود نش��اط 
در پادگان ها گفت: ايجاد فضاي پرنش��اط و 
ش��اداب در يگان ها بسيار عالي است، اما اين 
موارد نبايد با موضوعات ديگري اشتباه گرفته 
ش��ود. گاهي اوقات ممكن اس��ت، شادابي و 
نشاط اشتباه گرفته ش��ود و خارج از عرف و 

شرع باشد.
او با تاكيد بر اينك��ه محيط پادگان و يگان  ها 
بايد پرنشاط و شاداب باش��د، ادامه داد: اين 
شادابي و نشاط از راه هاي گوناگون مي تواند 
ايجاد ش��ود، گاهي اوقات توج��ه فرمانده به 
س��ربازان و گ��وش دادن صحبت ه��اي آنها 
مي توان��د در س��ربازان ايجاد نش��اط كند، 
همين كه س��ربازي احس��اس كن��د حرفش 
ش��نيده مي ش��ود و به او بها داده مي ش��ود، 
ممكن اس��ت براي س��رباز نش��اط آور باشد. 
جانشين سازمان وظيفه عمومي ناجا به ايلنا 
گفت: اينكه فرمانده بتواند در محيط پادگان 
يك فضاي تعاملي خوب ايجاد كند تا س��رباز 
بتواند با فرمانده خود ارتباط برقرار كند، نوعي 
ايجاد نش��اط در فضاي پادگان و يگان است. 
ايجاد فضاي پرنشاط و شاداب باعث مي شود 
تا س��رباز بتواند در دوران خدمت خود حس 
خوبي داشته باش��د و در مقابل فرمانده نيز با 
ايجاد فضاي پرنش��اط نهاي��ت بهره وري را از 

سربازان داشته باشد.
كريمي اظهار كرد: ي��ك فرمانده مي تواند با 
يك سخنراني كوتاه و برقراري ارتباط خوب 
با س��ربازان تحت امر خودش كاري كند كه 
سربازان در شرايط و بهترين وضعيت روحي 
قرار گرفته و بهتري��ن خدمات را ارايه دهند. 
تنها با تحكم و امر و نهي نمي ش��ود به اهداف 
رس��يد و باي��د فضايي ايجاد كني��م كه همه 
بتوانند در آن فضا فعاليت خوب و بانش��اطي 

داشته باشند.

 وضعيت پولي »درمان« 
در اليحه بودجه ۹۸

معاون درمان وزارت بهداشت درباره وضعيت 
اعتبارات »تحول در درمان« در بودجه س��ال 
۱۳9۸، گف��ت: در زمينه اراي��ه منابع تحولي 
ح��وزه درمان مانن��د ۱۰ درص��د هدفمندي 
يارانه ها و يك درص��د ارزش افزوده در اليحه 
بودجه سال آينده مشكلي وجود ندارد. قاسم 
جان بابايي با اش��اره به بودج��ه درمان وزارت 
بهداشت در اليحه بودجه سال ۱۳9۸، به ايسنا 
گفت: در حال حاضر اليحه بودجه در مجلس 
شوراي اسالمي در حال بررسي است. از طرفي 
بايد بدانيم كه باالخره در اين ش��رايط كشور، 
دولت در بودجه نويس��ي براي همه حوزه ها با 

محدوديت هايي مواجه خواهد بود.
او افزود: به هر حال ما هم وزارتخانه اي هستيم 
كه منابع مان به سازمان برنامه و بودجه وابسته 
اس��ت. مانند پول هاي��ي كه به بيمه ه��ا ارايه 
مي شود. بر اساس شرايط مملكت تصميماتي 
براي بودجه گرفته شده اس��ت و دولت هم بر 
اس��اس ش��رايط و ميزان فروش نفت و محل 
ماليات كشور تصميم گيري مي كند. جان بابايي 
ادامه داد: البته وزارت بهداشت منابعي را هم در 
حوزه درمان از محل طرح تحول نظام سالمت 
دارد. مانند ۱۰ درصد هدفمندي يارانه ها و يك 
درصد ارزش افزوده ك��ه تقريبا در زمينه ارايه 
اين منابع براي وزارت بهداشت در اليحه بودجه 
سال آينده مشكل جدي وجود ندارد. وي گفت: 
بنابراين درباره منابع حوزه درمان كه ش��امل 
بسته هاي تحولي اس��ت، خوش بختانه نهايت 
همكاري انجام شده و قول هايي هم داده اند كه 
در مواردي كه اعتبار كمتري پيش بيني شده، 

نهايت همكاري را انجام دهند. 

عدم اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان
بيش از 22۰ هزار نفر در كشور تجرد قطعي دارند، 
همچنين ۱۱ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر مجرد هرگز 
ازدواج نكرده در كش��ور وجود دارند كه با احتساب 
افراد بدون همس��ر در اثر ف��وت يا طالق، جمعيت 
مج��ردان اي��ران به رق��م ۱۳ ميلي��ون و ۳2 هزار 
مي رسد. آماري كه در كشور نشان دهنده تحول در 
نگاه به ازدواج، س��ن و ميزان اقبال جوانان نسبت 

به آن است.
به گفته عل��ي اكبر محزون مديركل دفتر جمعيت 
نيروي كار مركز آمار ايران و مديركل سابق اطالعات 
و آمار جمعيتي س��ازمان ثبت احوال كشور، طبق 
آخرين سرش��ماري، 9 ميليون و ۷۶9 هزار نفر در 
س��ن متعارف ازدواج و هرگ��ز ازدواج نكرده داريم 
و همچني��ن تع��داد اف��رادي كه از س��ن متعارف 
ازدواج عبور كرده اند اما هنوز به س��ن تجرد قطعي 

نرس��يدند يك ميليون و ۸۱۰ هزار نفر اس��ت. اين 
آمار درباره پديده   اي اجتماعي در كشور است كه از 
عوامل زياد فرهنگي، اقتصادي و ...تبعيت مي كند. 
سياس��ت گذاري ها و برنامه هاي اجتماعي هر نهاد 
در كنار تغييرات فرهنگ��ي داخلي و حتي جهاني 
مي توانند بر ميزان تمايل اف��راد به ازدواج يا حتي 
بر تصميم شان بر سن مناس��ب ازدواج موثر باشد. 
شهال كاظمي پور، جمعيت شناس و استاد دانشگاه 
نيز با بيان اينكه بر اس��اس آمارهاي سال 9۵ ثبت 
احوال اعالم كرده است تعداد ازدواج ها رو به كاهش 
است، به ايسنا گفت: باالترين ميزان تعداد ازدواج 
در سال 9۰ با رقم حدود ۸9۰ هزار مورد بوده است 
در حالي كه اين ميزان در س��ال 9۵ به حدود ۷۰۰ 

هزار مورد رسيده است.
اين جمعيت شناس با اشاره به ميزان تجرد دختران 

براساس آمارگيري س��ال 9۵ نيز تصريح كرد: در 
رده سني ۱۵ تا ۱9 سال ۸۰ درصد دختران مجرد 
هس��تند. اين ميزان در رده سني 2۰ تا 2۴ سال به 
۴۳ درصد مي رس��د. ميزان دختران ازدواج كرده 
اين رده سني نزديك به ۵۷ درصد است. همچنين 
در گروه سني 2۵ تا 29 سال 2۳ درصد از دختران 

مجرد و ۷۷ درصد از آنها متاهل هستند.
ب��ه گفته وي تعداد زنان مجرد ۱۵ س��ال به باال در 
سال ۸۵، هفت ميليون و 2۰۰ هزار نفر بوده است و 
اين تعداد در سال 9۰ به شش ميليون و ۷۰۰ هزار 
نفر رسيده است. اين جمعيت شناس ادامه داد: اين 
در حالي است كه از س��نين ۳۵ تا ۳9 سال ميزان 
ازدواج از ۸۶ درصد به ۸۰ درصد و ۴۰ تا ۴۴ س��ال 
از ۸۸ درصد به ۶۶ درصد رسيده است اما دختران 
دهه ۷۰ و ۸۰ ديگر با مش��كل مضيقه ازدواج روبرو 

نخواهند بود.
كاظم��ي پ��ور در م��ورد ازدواج در س��نين باال و 
سالمندي نيز اظهاركرد: نرخ ازدواج در ميان مردان 
سالمند تنها بسيار بيشتر از زنان سالمند تنهاست. 
بطوريكه تعداد مردان ۴۵ س��ال ب��ه باالي تنهاي 
كشور حدود 2۰۰ هزار نفر است اما زنان باالي ۴۵ 
س��ال تنهاي كشور حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار 
نفر هستند، اين در حالي اس��ت كه ۷۵۰ هزار زن 
سالمند تنها و حدود ۱۰۰ هزار مرد سالمند تنهاي 

باالي ۶۵ سال در كشور وجود دارد.

حس��ن موس��وي چلك، رييس انجمن مددكاري 
اجتماع��ي ايران ني��ز در اين باره گفت: براس��اس 
آخرين سرش��ماري س��ال 9۵ جمعيت كل كشور 
۷9 ميليون و 92۶ هزار و 2۷9 نفر اس��ت كه از اين 
تعداد ۵۱ درصد مرد و ۴9 درصد زن هس��تند. اين 
در حالي است كه ۴ ميليون و ۴2۳ هزار و 22۵ نفر 
دختر مجرد در س��ن ازدواج )۱۵ تا 29 س��ال( و ۵ 
ميليون و ۳۷2 هزار و 9۸9 نفر پسر در سن ازدواج 

)2۰ تا ۳۴ سال( در كشور داريم.
چل��ك همچنين اظهار ك��رد: در ح��ال حاضر به 
ازاي هر ۱۰۰ پس��ر، ۸2 دختر در س��ن ازدواج در 
كش��ور وجود دارد اين در حالي است كه ميانگين 
س��ن ازدواج در حال افزايش و به كمتر از 2۵ سال 
رسيده اس��ت؛ البته ميانگين سن ازدواج در ميان 
تحصيل كردگان بيش از جمعيت عمومي كش��ور 

است.
طيبه سياوشي، عضو كميسيون فرهنگي مجلس 
شوراي اس��المي نيز با بيان اينكه بيش از 2۰ سال 
از تصويب قانون تسهيل ازدواج جوانان مي گذرد، 
اما به غير از س��ه مورد آن، هنوز بقيه موارد قابليت 
اجرايي پيدا نكرده اند، گفت: در رابطه با موارد اجرا 
نشده از اين قانون، گزارشي در صحن علني مجلس 
قرائت گرديد و شكايتي هم از دولت به قوه قضاييه 
مطرح شد كه البته تا به االن شاهد هيچ جوابيه اي 

از سوي قوه قضاييه نبوديم.

وي افزود: م��واردي از اين قانون به ويژه وام ازدواج 
جوانان كه در زمان تعيين بودجه دنبال و افزايش 
مبلغ آن به عنوان يك دس��تاورد مطرح مي شود، 
راه حل هاي��ي مقطعي و مس��كن وار هس��تند. در 
حقيقت با مانور دادن بر اين كارها از موارد اساسي 
و پايه اي غافل مي شويم. عضو كميسيون فرهنگي 
مجلس با بيان اينكه از جمله مس��ائلي كه بايد در 
برنامه توس��عه مورد توجه قرار مي گرفت اشتغال 
جوانان بود، تا االن با پديده تجرد قطعي و مهاجرت 
گسترده مردم روبرو نش��ويم، ادامه داد: متاسفانه 
هيچ يك از راه حل هايي كه تا به االن براي مقابله با 
پديده تجرد جوانان ارايه شده موثر نبوده و به نوعي 

مسكن به شمار مي روند.
اين نماينده مجلس با انتقاد از نبود س��ند آمايش 
ملي و عدم جانمايي مناس��ب در كالن شهرها نيز 
گفت: بايد راهكار و س��از و كاري براي اين معضل 
بنويسيم. تجرد قطعي يك پديده اجتماعي و گاهي 
خودخواسته از سوي جوانان است. عوامل زيادي را 
مي توان در شكل گيري اين پديده دخيل دانست، 
اما بخشي از آن هم به دليل خودخواستگي جوانان 
اس��ت. عضو كميس��يون فرهنگي مجلس شوراي 
اسالمي اظهار كرد: براي داشتن يك خانواده پايدار 
بايد الگوها و مشوق هايي را در نظر بگيريم و در كنار 
آن جلوگيري از مهاجرت ني��ز مي تواند عاملي در 

كاهش پديده اجتماعي تجرد قطعي باشد.
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كليات برنامه سوم توسعه شهر پايتخت در پارلمان محلي تصويب شد

تسهيل گري، ماموريت شهرداري در 5 سال آينده

1000 تومان؛ حداكثر عوارض دريافتي از معابر خاص

گروه راه و شهر سازي| آزاده كاري| 
كليات اليحه بازآرايي ش��ده برنامه پنجساله سوم توسعه 
شهر تهران روز گذشته با 18 راي از 21 راي در شوراي شهر 
تصويب ش��د. به گزارش »تعادل«، سوم مهر سال جاري 
محمدعلي افشاني، شهردار وقت برنامه سوم توسعه شهر 
تهران را تقديم شوراي ش��هر كرد. اين برنامه از يك سال 
پيش توسط حجت اهلل ميرزايي، معاون توسعه و برنامه ريزي 
شوراي ش��هر تدوين ش��ده و 11 فصل و 91 ماده داشت. 
مواردي همچون زيست پذيري، شفافيت، مشاركت پذيري، 
توسعه عدالت و كاهش نابرابري از سرفصل هاي مهم آن به 
شمار مي رفت. اما بعد از ارايه برنامه سوم توسعه شهر تهران 
برخي اعضاي شورا و كارشناسان بر آن ايراد گرفتند و حجت 
نظري، عضو كميس��يون فرهنگي شوراي شهر در صحن 
شورا اعالم كرد كه اين برنامه از اشكاالت زيادي برخوردار 
است و بايد اصالح شود . اما حجت اهلل ميرزايي فرصت اين را 
پيدا نكرد كه برنامه را اصالح كند و محمد افشاني در آخرين 
روزهاي مديريت خود بر شهرداري تهران، سكينه اشرفي را 
جايگزين ميرزايي كرد. به گزارش تعادل، اشرفي بعد از روي 
كار آمدن قول داد تا اين برنامه را در اس��رع وقت بازنويسي 
كند و روز پنجشنبه 15 آذر به قول خود عمل كرد و نسخه 
بازنويسي شده برنامه سوم توسعه تهران را به شوراي شهر 
تقديم كرد. احكام اي��ن برنامه در 5 فص��ل و در قالب 78 
ماده تدوين شده است، »نظام مديريت و خدمات كارآمد 
در حكمروايي شهري«، »ش��هر زيست پذير«، »پايداري 
اجتماعي و فرهنگي با شهرونداني مشاركت جو«، »ايمني 
و افزايش تاب آوري« و »مديريت، راهبري و پايش برنامه« 
عناوين فصول برنامه جديد ارايه شده به شوراي شهر تهران 
اس��ت. اليحه مذكور توسط كميس��يون هاي مختلف در 
شوراي شهر مورد بررسي قرار گرفت و سرانجام روز گذشته 
اليحه برنامه س��وم توسعه شهر تهران مصوب كميسيون 
تلفيق شوراي شهر تهران در صحن علني در دو نوبت ظهر 
و عصر مورد بررس��ي قرار گرفت و كليات و بندهايي از آن 

تصويب شد.

     نگاهي نو به برنامه ريزي شهرداري
سكينه اشرفي، معاون برنامه ريزي ش��هرداري تهران در 
صحن ش��ورا درباره اين برنامه توضيح داد: در تدوين اين 
برنامه اصالح ساختاري شهرداري تهران مدنظر قرار گرفته 
است.10 مضمون كليدي توسط شوراي اسالمي شهر تهران 
به عنوان اولويت هاي مديريت شهري مورد تاكيد قرار گرفته 
بود كه در اين برنامه نيز اين اولويت ها بطور ويژه  مدنظر قرار 
گرفت. همچنين انطباق برنامه با اسناد باال دستي كشور 
در بازآرايي برنامه با توجه به تاكيدات شوراي اسالمي شهر 
تهران عملياتي شد. به شكلي كه 150 آيين نامه  و ماده قانوني 
مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت و در برنامه پنج ساله سوم 
شهرداري تهران مد نظر قرار گرفت.  وي ادامه  داد: در تدوين 
اين برنامه با وجود تغييراتي كه در مديريت شهري صورت 
گرفت، در يك تعامل مناسب ميان ش��هرداري و شوراي 
اسالمي ش��هر تهران اين برنامه تدوين شده است كه نويد 
اجراي مناس��ب آن در آينده را مي دهد. در حقيقت هدف 
اين بود كه وظايف ذاتي شهرداري با توجه به اولويت هاي 
كليدي تعيين شده توسط شوراي اسالمي شهر تهران مورد 
توجه قرار گيرد. نقش خدمات رساني به شهروندان توسط 
شهرداري در اين برنامه مد نظر قرار گرفته است و شهرداري 

نقش تسهيل گري را در آينده با توجه به اين برنامه ايفا خواهد 
كرد.اشرفي اظهار كرد: براي اولين بار در تدوين برنامه توسعه 
شهر عالوه بر ذي نفعان كساني كه در فرايند توسعه شهري 
در گذش��ته مورد توجه نبوده اند، در اين برنامه به صورت 
ويژه  مورد توجه قرار گرفتند. همچنين برش هاي محلي 
مورد تاكيد قرار گرفته و در تدوين برنامه، شفافيت و اصالح 
ساختاري شهرداري تهران در دستور كار قرار گرفته است.

    ايجاد ۱۳ ساختار جديد؟ 
محمد ساالري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي شهر تهران نيز در جريان بررسي اليحه برنامه سوم 
توسعه شهر تهران گفت: برخي از سرفصل ها، ماموريت ها و 
احكام در كميسيون هاي تخصصي مطرح نشده از جمله 
احكام مرتبط با كميسيون برنامه و بودجه، كه اصال تضارب 
آرا در خصوص آن شكل نگرفته است. او ادامه داد: با توجه 
به ضرورت اصالح ساختار سازماني و چابك سازي سازمان 
شهرداري، اكنون مشاهده مي كنيم كه در اين برنامه ايجاد 
1۳ ساختار سازماني جديد شامل تشكيل ديوان محاسبات 
شهر، شكل گيري دبيرخانه تهران هوشمند، تشكيل ستاد 
پشتيباني سرمايه گذاري اقتصادي، تاسيس صندوق توسعه 
شهري، تاس��يس صندوق محيط زيس��ت، شكل گيري 
مديريت بدهي هاي ش��هرداري، تش��كيل كارگروه هاي 
توسعه مشاركت، تاسيس صندوق سرمايه گذاري زمين 
و ساختمان، تاسيس صندوق س��رمايه گذاري پروژه ها و 
پروژه هاي مشاركتي، تشكيل صندوق امالك و مستغالت، 
راه اندازي بازار الكترونيك منابع غير نقد و تشكيل سازمان 
گردشگري آمده است، در حالي كه در اين خصوص هيچ 
تضارب آرايي در مراحل بررسي برنامه شكل نگرفته است. 
ساالري افزود: بايد بگوييم ما يك نگاه جامع به اين موضوع 
نداش��تيم، در حالي كه يكي از رويكردهاي شوراي پنجم، 

اصالح ساختارسازماني و چابك سازي است.

    مشخص نبودن جداول منابع و مصارف 
مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي 
شهر تهران پس از اس��تماع گزارشي از اليحه برنامه سوم 
توسعه به ايرادات اين برنامه در ويرايش جديد اشاره كرد و 
گفت: چند ايراد جدي ساختاري به ويرايش اول برنامه سوم 
توسعه وارد شد كه اين ايرادات همچنان باقي است و عالوه 
بر آن چند موضوع ديگر هم بدان افزوده شده است.مساله 
اول نحوه ارتباط ميان اهداف، راهبردها و پروژه هاس��ت؛ 
بدين معنا ساختار درخت واره اي كه بايد اهداف بلندمدت، 
كوتاه م��دت و راهبردها را بيان كند و بگويد چگونه بايد به 
پروژه ها برسيم، وجود ندارد.ايراد دوم كه همه اعضاي شورا 
به آن تاكيد دارند اين بوده كه جداول و برنامه هاي منابع و 
مصارف مورد نياز در اين مجموعه مشخص نيست. فراهاني 
ادامه داد: همان گونه كه مي دانيد بايد مشخص شود با چه 
ميزان پول و با چه منابعي مي توان كارهايي را انجام داد اما 
در صورت نبود جداول، برنامه به يكسري آرزوهايي تبديل 
مي شود كه مشخص نيست اين اهداف انجام مي شود يا خير. 
در ويرايش اول ضعف آشكار به دليل عجله اي بود كه صورت 
گرفت.محسن هاشمي رييس شوراي شهر نيز با قطع كردن 
صحبت هاي فراهاني عنوان كرد كه او بايد قبل از راي دادن به 
كليات برنامه در اين باره صحبت مي كرد و بعد از راي گيري 

اين صحبت ها بي فايده است.

    ري با ۸ هزار سال سابقه شورا ندارد
حس��ن خليل آبادي نيز از نبود نام شهر ري در برنامه سوم 
انتقاد داشت و گفت: در زمان قاليباف و احمدي نژاد جنگ 
حيدري-  نعمتي راه انداختند و موضوع مستقل شدن شهر 
ري را تحت الش��عاع قرار دادند. بنده از آقاي رسولي )عضو 
شوراي شهر تهران( تعجب مي كنم كه چطور تصميمات 
كشوري را در اين خصوص قبول ندارند. هر شهر و روستا با 20 
خانوار مي تواند شورا داشته باشد ولي شهر ري با 8 هزار سال 
سابقه شورا ندارد.در ادامه محسن هاشمي رييس شوراي 
شهر تهران گفت: شما بايد پيشنهاد خود را براي اضافه كردن 
نام شهر ري در ماده يك اليحه برنامه سوم توسعه شهر تهران 
پيشنهاد مي داديد و رأي گيري صورت مي گرفت، ولي اين 
اقدام از سوي شما انجام نشده است. هاشمي خطاب به خليل 
آبادي كه قصد خروج از شورا را داشت، گفت: يك سياستمدار 
حرفه اي هيچ وقت قهر نمي كند. خليل آبادي نيز گفت: بنده 
مي دانيد اهل حرف زدن نيستم و بارها به خود شما نامه در 

اين خصوص زده ام.

    زمينه جذب دانشجويان نخبه در شهرداري 
همچنين در جريان بررس��ي م��اده 9 اين اليحه، محمود 
ميرلوحي طرح پيشنهاد اضافه شدن يك تبصره الحاقي به 
اين ماده گفت: پيشنهاد مي دهم شهرداري تهران موظف 
شود با عقد تفاهمنامه با دانش��گاه هاي برتر در چارچوب 
نظام نامه جذب نخبگان، زمينه جذب دانشجويان نخبه را 
فراهم آورد . اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه ما در 
ش��هرداري تهران با دو مشكل مازاد نيرو و نبود كيفيت در 
نيروي انساني مواجه هستيم، اظهار كرد: كيفيت نيروي 
انساني بايد اصالح شود و عالوه بر جذب نخبگان بايد نسبت 
به جذب افرادي كه رشته هاي مرتبط با مشاغل را دارند اقدام 

كنيم.در ادامه اين جلسه، معاون منابع انساني شهرداري 
تهران اظهار كرد: زماني كه شوراي شهر پنجم شهرداري را 
تحويل گرفت تعداد پرسنل باالي ۶8 هزار نفر بود اما اكنون 
به ۶۶ هزار و 1۴2 نفر رسيده است و اين يعني از شروع كار 
شوراي شهر پنجم بيش از 2 هزار نفر از تعداد پرسنل كاسته 
شده است. بر اساس برنامه ريزي شوراي شهر بايد ساالنه 
۶ درصد از نيروهاي فراتر از ساختار تشكيالتي شهرداري 
كاسته شود. ما اكنون نزديك 10 هزار نفر نيروي مازاد داريم 
كه بايد ساالنه ۶ درصد از تعداد آنها كاسته شود. همچنين 
بر اس��اس برنامه شوراي ش��هر بايد به ازاي هر ۶ نفري كه 
حذف مي شوند، يك نفر جذب شود.وي با اشاره به پيشنهاد 
محمود ميرلوحي مبني بر ايجاد فرصت براي جذب نخبگان 
و فارغ التحصيالن دانشگاه هاي برتر در شهرداري گفت: اين 
موضوعات در اس��ناد قبلي تدوين شده و اكنون در مرحله 
اجراست. بنابراين شايد لزومي نداشته باشد در اليحه برنامه 
سوم توسعه شهري نيز در نظر گرفته شود. در نهايت پيشنهاد 
ميرلوحي مبني بر اضافه شدن تبصره الحاقي به ماده 9 با 11 

موافق و 7 مخالف به تصويب رسيد.

   برنامه سوم نياز به كار كارشناسي بيشتري دارد
در جلسه بعداز ظهر ش��وراي شهر احمد مسجد جامعي، 
رييس كميس��يون اجتماعي و فرهنگي با انتقاد از شيوه 
تصويب قانون برنامه سوم توس��عه تهران گفت: در برنامه 
ش��هرداري كه مورد بررسي كميسيون تلفيق قرار گرفته 
مواردي به عنوان تكليف تصريح شده كه در خود برنامه وجود 
ندارد. به گفته مسجد جامعي، ماده 95 يعني ماده پاياني 
برنامه كه در اختيار اعضاي شورا قرار گرفته است تصريح 
مي كند كه »شهرداري تهران تا پايان شهريور 98 سند برنامه 
را مشتمل بر چشم انداز، ماموريت ها، استراتژي ها، اهداف، 

اقدامات و برنامه هاي اجرايي، تصويب كالن برنامه، جداول 
كمي شامل شاخص هاي كمي، مواد برنامه، هدف گذاري 
براي آنها در افق 5 ساله با پيش بيني منابع مالي و در قالب 
ارايه جداول منابع و مصارف، برنامه هاي راهبردي بخش و 
فرابخش، برنامه هاي موضوعي اولويت دار تا سطح عملياتي، 
نحوه تامين و تجهيز منابع مالي مورد نياز براي طرح و...« 
را تهيه و براي تصويب به ش��ورا ارايه كند، يعني به تصريح 
خود برنامه، اين موارد در برنامه فعلي وجود ندارد؛ اين چه 
برنامه اي است؟ وي افزود: از لحاظ روش بررسي اين فرآيند 
ما را دچار مشكل مي كند و اين گونه به نظر مي رسد كه ما 
تنها قصد داريم سندي را فارغ از بررسي هاي كارشناسي 
تصوي��ب كنيم و نمي داني��م دقيقا چه چي��زي تصويب 
مي شود؛ نكته قابل توجه اين است كه برنامه فعلي عنوان 
مصوب كميسيون تلفيق را هم دارد، يعني در كميسيون 
مشترك بررسي شده اما بندهايي مثل همين ماده 95 دارد 
كه نه تنها در پيشنهاد شهرداري كه در مصوبه كميسيون 
مشترك هم ديده مي شود؛ بنابراين هنوز نمي توان گفت با 
برنامه كاملي مواجهيم.مسجدجامعي با بيان اينكه بعد از 
انتخاب شهردار، مهم ترين كار شورا بررسي و تصويب برنامه 
5 ساله است، افزود: قرار است اين برنامه 5 سال مبناي عمل 
شهرداري باشد، بنابراين از اهميت بسيار بااليي برخوردار 
است و نمي توانيم شتاب زده و سهل انگارانه به بررسي آن 
بپردازيم، بنابراين پيشنهاد مي كنم برنامه تا جلسه آينده 
در اختيار گروه هاي كارشناسي قرار گيرد تا دقيق تر بررسي 
شود.وقتي برنامه اي همان زمان كه به دست اعضا مي رسد، 
فرآيند تصويب آن هم آغاز مي شود، بررسي كارشناسانه و 
تدقيق آن غيرقابل انجام است.در اين جلسه ديروز شوراي 
شهر و تا لحظه نگارش اين گزارش، مواد 7، 8، 10، 11، 12، 

1۳، 1۴ و 15 نيز به تصويب رسيدند.

محسن پورس��يدآقايي، ، معاون شهردار تهران با تكذيب 
پيشنهاد رقم »حداقل ۳ هزار تومان« براي عبور از تونل ها، 
اظهار كرد: در پيش نويس اليحه پيش��نهادي، رقم ۴00 
تومان براي تونل رسالت و 800 تومان براي تونل هاي نيايش، 
توحيد، شهداي غزه و طبقه دوم بزرگراه صدر پيشنهاد شده 
است كه در صورت نداشتن معاينه فني برتر )و داشتن معاينه 
فني عادي( به ترتيب به 500 و 1000 تومان افزايش مي يابد.

پورسيدآقايي در بخشي از متني كه در اختيار ايسنا قرار داده 
است، خطاب به كارشناسان، رسانه ها و عموم شهروندان 
محترم تهران عنوان كرده است: » آيا وقت آن نرسيده است 
كه از خود بپرسيم پس از اين همه ساخت مترو و پل و اتوبان، 
چرا وضعيت ترافيك شهر تهران بهتر نشده و بلكه روز به 
روز بدتر مي شود؟ آيا كسي پاسخي براي اين سوال دارد كه 
پس از دو دهه گسترش مترو در تهران، چرا ميزان استفاده 
از خودروي شخصي در شهر كمتر نشده كه هيچ؛ بيشتر هم 
شده؟ از همه صاحب نظران و كارشناسان دعوت مي كنم 
كه بگويند و بنويسند اگر مثال ما همه خيابان هاي شهر را به 
دو برابر تعريض كنيم و 10 بزرگراه ديگر هم در اقصي نقاط 
شهر بسازيم، آيا فكر مي كنند مشكل ترافيك تهران حل 
مي شود و ديگر همه خودروها به آساني تردد مي كنند؟«وي 

در اين متن خطاب به مردم خوب تهران، همشهريان عزيز 
نيز گفته است: »ما در شهرداري ميراث دار شهري هستيم 
كه عالوه بر غول هاي تجاري و برج هايي كه آسمان شهر را 
خراش مي دهد، پر شده از پل ها و بزرگراه هايي كه شهر را 
جوالنگاه خودروها كرده اند.«معاون شهردار تهران ادامه داده 
است: »نه براي توليد، نه براي شماره گذاري و نه براي مصرف 
خودروها، هيچ مانع موثري ايجاد نشده است. اكنون شهري 
داريم كه با پول فروش تراكم، در آن انواع سازه هاي خودرو 
محور ساخته اند و خيابان هاي آن تا كوچه و پس كوچه ها 
پر از خودروي شخصي شده است. زمين شهر پر از خودرو 
و هواي شهر پر از دود. در اين شهر، جاي انسان كجاست تا 
قدمي بزند و نفسي بكشد؟« پورسيدآقايي همچنين آورده 
اس��ت: »بنده را به عنوان خدمتگزار خود در حوزه حمل و 
نقل شهر، مواخذه كنيد كه چرا حمل و نقل عمومي كافي 
نيست و بايد بخش مالي شهرداري منابع كافي جذب كند 
و ما بيشتر و بهتر تالش و مديريت كنيم تا وضع اتوبوسراني 
و ظرفيت مترو افزايش يابد. اما از ما نخواهيد كه همچنان 
براي خودروها و خودروسواران فرش قرمز پهن كنيم. من 
شرمنده ام كه با آنچه به ارث برده ايم و كمك هايي كه از دولت 
نگرفته ايم، هنوز نتوانسته ايم اتوبوس هاي شهر را نو كنيم. 

اما افتخار مي كنم كه تا جايي كه خداوند ياري كند اجازه 
نخواهم داد خودروهاي دودزا هواي شهر را كثيف كنند.« 
وي ادامه داده است: »اينجانب با اتكا به تجربه هاي وطني و 
جهاني معتقدم كه ما بايد تا مي توانيم عرصه را بر خودروهاي 
شخصي، محدود و در مقابل بر حمل و نقل عمومي و پاك، باز 
كنيم. اين اصلي ترين راه حل مسائل اساسي تهران همچون 
آلودگي هوا و ترافيك است. ما در برنامه هايي همچون طرح 
ترافيك جديد، طرح كاهش آلودگي هوا و كنترل فراگير 
معاينه فني به دنبال همين رهيافت بوديم. هرچند ممكن 
است ظاهرا برخي سياس��ت ها با سختگيري به بخشي از 
جامعه همراه باشد، اما واقعيت اين است كه براي شهري كه 
پاك، زيست پذير، انساني و براي همه باشد، چاره اي جز اين 
سختگيري ها ندارد. ضمن اينكه هزينه هاي حل مسائلي 
همچون ترافيك و آلودگي هوا بايد به جاي همه شهروندان، 
بيشتر به عهده خودروسواراني باشد كه چنين هزينه هايي 
را براي عموم ش��هروندان ايجاد مي كنند.« پورسيدآقايي 
عنوان كرده اس��ت: »درباره اخذ بهاي خدمات نگهداري 
معابر، برخي گفته اند مگر اين تونل ها تازه ساخته شده اند. 
بنده مي پرسم مگر آن زماني كه ساخته شدند، با پول مردم 
همين شهر ساخته نشدند و اكنون مگر هزينه نگهداري 
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خداحافظي با سياست هاي 
انقباضي درحوزه مسكن

وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به مش��كالت بازار 
مس��كن، گفت: براي خروج بخش مسكن از ركود، 
از سياست هاي انقباضي بايد خداحافظي مي كنيم.

به گزارش فارس، محمد اسالمي درباره برنامه هاي 
وزارت راه و شهرس��ازي براي رونق بخشي مسكن 
در سال98 افزود: برنامه هاي جديد اين وزارتخانه 
در راستاي خروج بخش مسكن از ركود است، پس 
بايد با يك سياست انبساطي كه همانا عرضه زمين 
و تسهيل براي ساخت و ساز است رونق را به بخش 
مسكن ايجاد كنيم. اسالمي همچنين درباره كارت 
اعتباري مصالح ساختماني اظهاركرد: كارت اعتباري 
مصالح طرحي اس��ت كه در حال مذاكره درباره آن 
هستيم و بايد اقدامات كارشناسي و مديريتي خود 
را طي  كند.وزير راه شهرس��ازي ادامه داد: هدف از 
اين برنامه، كنترل ورود نقدينگي به بازار مسكن و 
جلوگيري از افزايش قيمت تمام شده مسكن است. 
او اظهاركرد: در اين برنامه براي سازندگان مزاياي 
درآمدي و س��ود متعارفي كه انتظ��ار دارند، لحاظ 
خواهد شد تا مسكن با قيمت مناسب ارزيابي شود. 
اين برنامه در مراحل نهايي خود قرار دارد. اسالمي 
تأكيد كرد: هنوز سقفي براي كارت اعتباري مصالح 
ساختماني تعيين نشده است اما اگر به عنوان مثال 
۳0 درصد قيمت مسكن سهم مصالح ساختماني 
باشد، در همان ميزان سقف درنظر گرفته مي شود.

وزيرراه و شهرسازي درباره مهاجرت مردم از جنوب 
به شمال كشور هم، گفت: مردم خودشان تصميم 
مي گيرند كجا ساكن شوند و دولت نمي تواند براي 
سكونت مردم تصميم بگيرد، پس اين مردم هستند 

كه بايد محل سكونت خود را انتخاب كنند.

هشدار درباره وقوع كوالك 
در روزهاي آتي

معاون س��ازمان راهداري و حمل  و نقل جاده اي با 
هشدار نسبت به ورود موج جديد سرما و كوالك در 
روزهاي آينده گفت: 12 هزار راهدار براي مقابله با 

برف و كوالك در شرايط آماده باش هستند.
ب��ه گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني وزارت راه 
و شهرس��ازي، حي��در مطاعي اظهار ك��رد: مردم 
از س��فرهاي غيرضروري به اس��تان هاي شمالي 
خودداري كنند چون با ورود موج جديدي از برف، 
ب��اران و كوالك در روزهاي آينده كه وارد بيش��تر 
استان هاي كشور مي شود، دماي هواي 20 استان 
كاهش شديد خواهد داشت و يخبندان و كوالك به 

وقوع خواهد پيوست.
او توضيح داد: 9 هزار و ۶00 دستگاه ماشين آالت 
راهداري خبر داد تا احتمال مسدود شدن راه هاي 
اصلي كشور به حداقل ممكن برسد.معاون سازمان 
راهداري با تاكيد بر اينكه 780 راهدارخانه در كشور 
در حال خدمت رساني به مردم هستند، افزود: موج 
اصلي بارش و سرما در اواخر هفته وارد كشور شده 
و به  قدري قوي است كه همه استان هاي كشور را 
درگير خواهد كرد. بطور مثال، در جنوب كشور و در 
استان سيستان و بلوچستان سبب بروز گرد و خاك 
خواهد شد.مطاعي گفت: با ورود اين سامانه جديد، 
سرعت باد قالب در بيشتر مناطق از ۳0 كيلومتر بر 
ساعت فراتر خواهد رفت كه باعث كوالك خواهد 
شد و از اين رو از مردم انتظار مي رود همكاري الزم را 
با راهداران داشته باشند.او افزود: با اينكه راهداران در 
همه راه ها و گردنه ها نمك  پاشي انجام مي دهند، با 
اين حال نمي توانند به دليل مسائل زيست  محيطي 
از حد مجاز فراتر بروند كه اين امر لزوم اس��تفاده از 
تجهيزات زمستاني توسط مردم را افزايش مي دهد.

توقف پرداخت نقدي عوارضي 
آزادراه ها از تابستان ۹۸

معاون ساخت و توسعه آزادراه ها، گفت: عمليات 
تجهيز آزادراه ها به سيستم دريافت الكترونيكي 
عوارض آغاز ش��ده و تا تيرماه س��ال آينده و بر 
اس��اس اولويت، همه آزادراه هاي كشور به اين 

سيستم مجهز مي شوند.
 به گزارش فارس، سيد حسين ميرشفيع با اعالم 
اين خبر اظهار كرد: بر اساس همين اولويت بندي 
و به منظور سهولت در سفرهاي نوروزي، تا پايان 
س��ال جاري عوارض در تعدادي از آزادراه هاي 
منتهي ب��ه پايتخت ب��ه ص��ورت الكترونيكي 
دريافت خواهد شد.او سهولت استفاده مردم را 
يكي از مزاياي مهم اين طرح برش��مرد و گفت: 
درياف��ت الكترونيكي ع��وارض موجب كاهش 
ترافيك و صرفه جويي در زمان سفر خواهد شد 
و با اين روش تردد كنندگان از محل ايستگاه ها 
و دروازه هاي وصول عوارض مي توانند با سرعت 
معمول تردد كنند و اخذ عوارض منجر به توقف 

يا كاهش سرعت خودروها نمي شود.
ميرشفيع شفاف سازي درآمدهاي آزادراه ها را 
از ديگر مزاياي اين طرح دانس��ت و عنوان كرد: 
اين طرح با ايجاد مكانيزم جامعي براي تجميع 
اطالعات، مغايرت گيري وضعيت دريافت نقدي 
با ميزان تردد و غيره منجر به ارايه گزارش هاي 
دقيق مي شود و دولت و شركت هاي سرمايه گذار 
مي توانند ب��ه توافق جامع��ي در اين خصوص 
دست يابند.معاون س��اخت وتوسعه آزادراه ها 
در تشريح مكانيزم دريافت عوارض الكترونيك 
گفت: با عبور هر خودرو از آزادراه هاي كش��ور، 
پالك ماشين ثبت خواهد شد و امكان پرداخت 
از طري��ق درگاه هاي الكتروني��ك يا كيف پول 
الكترونيك به صورت خودكار فراهم خواهد بود.

ميرشفيع اضافه كرد: در صورت پرداخت نشدن 
عوارض، پيامكي به صاحب پالك ارس��ال و در 
صورت ش��ارژ كيف پول الكترونيكي در مهلت 
مقرر اين رقم كسر مي شود؛ همچنين فرد 2۴ 
س��اعت فرصت دارد تا اين مبلغ را با استفاده از 
درگاه هاي الكترونيكي شبكه شتاب با روش و 

مكانيزم هاي تعريف شده پرداخت كند. 

به رغم سنگ اندازي امريكا 

فعاليت هندي ها در چابهار آغاز شد
گروه راه و شهرسازي|

درحالي كه براس��اس اظهارات مس��ووالن ارشد حوزه 
بندري قرار بود كه از مهر ماه شاهد فعاليت هندي ها در 
بندرچابهار باشيم اما سنگ اندازي هاي امريكا، حضور 
هندي ها در ايران را با موانعي روبرو كرد در همين حال، 
خبرخوش اين است كه از اواسط دي ماه، اپراتوري بندر 
شهيد بهشتي و شهيد كالنتري به هندي ها واگذار شد، 
معاون امور بندري سازمان بنادر و دريانوردي با اعالم اين 
خبر، گفت: رقم اجاره ماهيانه كه بايد پرداخت شود، قابل 

افشا نيست اما با روپيه انجام مي شود.
محمدعلي حسن زاده در گفت وگو با مهر درباره جزييات 
واگذاري اپراتوري بندر چابهار به ش��ركت IPGL هند 
اظهار كرد: فعاليت اين شركت هندي از ابتداي دي ماه 
با افتتاح رسمي دفتر اين شركت در چابهار آغاز شد و از 
نيمه دي ماه نيز اپراتوري بنادر شهيد بهشتي و شهيد 

كالنتري چابهار رسما به هندي ها داده شد.  او ادامه داد: 
بر اساس توافقنامه سه جانبه ايران، هند و افغانستان كه به 
توافقنامه چابهار مشهور شده و با حضور سران سه كشور 
به امضا رسيد، بايد اين فرآيند اجرايي مي شد؛ فعاليت 
اپراتور هندي در چابهار به صورت يك سال و نيم قرارداد 
موقت و سپس قرارداد ميان مدت 10 ساله خواهد بود.

معاون امور بندري س��ازمان بنادر و دريانوردي تصريح 
كرد: هندي ها در اين مدت عالوه بر اپراتوري بندر شامل 
تخليه و بارگيري، به ساخت، تأمين و نصب تجهيزات 
نيز اقدام كرده و همچنين بازاريابي فعاليت بندر را هم 
عهده دار هستند. در پايان اين 10 سال، عالوه بر پرداخت 
اج��اره ماهيانه بندر، تجهيزاتي ك��ه خريداري و نصب 

كرده اند نيز به ايران واگذار مي شود.
به گفته حس��ن زاده، با توجه به معافيت بندر چابهار از 
تحريم هاي امريكا، فرصت خوبي براي توسعه اين بندر و 

افزايش ترانزيت كاال از جنوب و شرق آسيا به افغانستان 
و آسياي ميانه فراهم شده است به خصوص كه ظرفيت 
اين بندر افزايش يافته و امكان پهلوگيري كشتي هاي 
اقيانوس پيما ب��ا ظرفيت بيش از 80 ه��زار تن فراهم 

شده است.
او با تأكيد بر اينكه براي نخس��تين بار در ايران اس��ت 
كه راهبري و اپراتوري يك بندر را به ش��ركت خارجي 
داده ايم، گف��ت: در ديگر بنادر بزرگ دنيا نيز مرس��وم 
است كه راهبري بندر را به شركت هاي معتبر اپراتوري 
بنادر واگذار كنند. در اكثر كش��ورهاي همسايه ايران 
نيز اين اتفاق رخ داده اس��ت.عضو هيات عامل سازمان 
بنادر و دريانوردي درباره نحوه س��رمايه گذاري هند در 
بندر چابه��ار تصريح كرد: در ق��رارداد موقت 18 ماهه 
ابتدايي اين فعاليت، هندي ها سرمايه گذاري جزئي اي 
خواهند داشت چون بخش اعظم تجهيزات را سازمان 

بنادر و دريان��وردي خريداري و نصب كرده اس��ت. به 
گفته حسن زاده تنها 10 هكتار از اراضي بندري واقع در 
ترمينال فاز يك بندر شهيد بهشتي و يك پست اسكله 
در اختيار هندي ها گذاشته شده است؛ اما سرمايه گذاري 
اصلي و سنگين 85 ميليون دالري هندي ها در اين بندر 

در دوره اپراتوري 10 ساله شركت IPGL خواهد بود.
او يادآورشد: قرار اس��ت اپراتور هندي صرفا در فاز يك 
طرح توسعه بندر شهيد بهشتي مشغول باشد و فاز 2، 
۳ و ۴ اين بندر را ساير ش��ركت هاي داخلي يا خارجي 
سرمايه گذاري كنند. يك ترمينال فرآورده هاي نفتي كه 
در حال حاضر در حال استفاده است در اختيار هندي ها 
نيست و دو ترمينال روغن خوراكي شامل واردات مواد 
اوليه كارخانه ف��رآوري روغن ذرت واقع در اراضي بندر 
چابهار و همچنين ترمينال در حال ساخت تمام مكانيزه 
صادرات مواد معدني نيز در اختيار هندي ها نخواهد بود.

حس��ن زاده تأكيد كرد: ن��وع قرارداد س��رمايه گذاري 
هندي ها در چابهار به صورت BOT است به اين صورت 
كه آنه��ا س��رمايه گذاري كرده، تجهي��زات خريداري 
مي كنند و در پايان 10 سال، اين تجهيزات به سازمان 
بنادر و دريانوردي منتقل مي ش��ود. اپراتور هندي در 
طول 18 ماه ابتدايي، رقم��ي كه بايد به ايران پرداخت 
كند را طبق قرارداد به صورت روپيه واريز مي كند، اما رقم 
اجاره ماهيانه اي كه آنها بايد پرداخت كنند قرار نيست 
افشا شود.معاون امور بندري سازمان بنادر و دريانوردي 
اظهار كرد: در 9 ماهه ابتدايي امسال صرفا 1.5 ميليون 
تن انواع كاال در بندر چابهار تخليه ش��د كه معادل يك 
درصد كل باري است كه به بنادر كشور وارد شده است. 
120 هزار تن از اين 1.5 ميليون تن نيز بار ترانزيتي هند 
به چابهار بود و غير از اين ميزان بار هندي ها، ديگر هيچ 

بار ترانزيتي اي در چابهار تخليه نشده است.

آنها از جيب مردم همين شهر تأمين نمي شود؟ در همين 
سال 97 بودجه مصوب شورا براي نگهداري تونل نيايش و 
پل طبقاتي صدر بالغ بر 1۴ ميليارد تومان بوده است. اين 
رقم را چه كس��ي و از چه منبعي تأمين كرده؟ آيا جز اين 
است كه اين پول از عوارضي كه همه  مردم شهر مي پردازند، 
پرداخت مي شود؟ مردمي كه خودرو ندارند و خودروسوار 
نيستند، چرا بايد هزينه  خودروسواري ديگران را بدهند؟ با 
اين توضيح، آيا عادالنه تر نيست كه هزينه نگهداري تونل ها 
را فقط كساني بپردازند كه از آنها استفاده مي كنند؟« وي 
در ادامه آورده است: »سوال را صريح تر مي پرسم؛ مردمي 
كه در جنوب شهر زندگي مي كنند و به عمرشان پل صدر 
را نديده اند و نام تونل ش��هداي غزه را نشنيده اند، چرا بايد 
هزينه نگهداري آنها را پرداخت كنند؟ از هزينه  ساخت آنها 
صحبت نمي كنم كه سر به فلك مي كشد. هزاران ميليارد 
تومان از جيب عموم مردم تهران صرف ساخت پل طبقاتي 
صدر شد كه هيچ توجيه علمي نداشت و ترافيك را هم بدتر 
كرد. واقعا با چه توجيه كارشناسي و حتي چه توجيه شرعي 
مي توانيم از جيب عموم شهروندان و ازجمله ساكنان جنوب 
شهر براي تسهيل تردد ساكنان شمال شهر هزينه كنيم؟ در 
مورد تونل ها هم همين طور؛ تقريبا همه تونل ها به قصد بهبود 
عبور و مرور كساني كه مي خواهند به شمال شهر دسترسي 
پيدا كنند، احداث شده است. بگذريم كه براي اتوبان امام علي 
)ع( و تونل نيايش وام هاي كالن ارزي گرفته شد كه در همان 

دوره تسويه نشد تا به مديريت جديد شهري به ارث برسد و 
اكنون با نرخ فزاينده ارز موجب بدهي هزاران ميليارد توماني 
شهرداري شده است. اگر پول ساخت آنها از جيب همه مردم 
اما به كام يك عده خاص تأمين شد، آيا حق و عدالت حكم 
نمي كند كه الاقل هزينه نگهداري آنها به جاي همه، فقط 
از سوي خودروهايي كه از آنها عبور مي كنند، تأمين شود؟ 
شهرفروشي كدام است؛ آن يا اين؟« وي همچنين در ادامه 
اين متن عنوان كرده است: »واضح است كه آنچه بنده عرض 
مي كنم، در نقطه اي فراتر از عوام زدگي هاي مرسوم و متداول 
قابل بحث است. به اعتقاد من، اينكه هزاران ميليارد تومان از 
جيب عموم مردم شهر تهران به نفع ساكنان برخي مناطق 
شهر هزينه كنيم و بعد شعار عدالت بدهيم، عوام فريبي است. 
البته مي توانيم اخذ هزينه نگهداري تونل ها از خودروهاي 
عبوري را »پولي شدن تونل ها« بناميم و نگوييم كه همين 
حاال اين هزينه از همه حتي اتوبوس سواران و متروسواران 
گرفته مي شود. اما با اين طرز فكر، نمي توانيم انتظار داشته 
باشيم كه شهري عادالنه تر و همگاني تر داشته باشيم. شهر 
براي همه، آنجايي مي تواند تجل��ي عيني يابد كه جرأت 
جراحي ترافيك شهر را داشته باشيم. اين تجربه اي است 
كه همه شهرهاي بزرگ و كشورهاي توسعه يافته يا در حال 
توسعه دنيا، از سر گذرانده اند. بدون جراحي هايي كه البته 
درد موقت هم دارد، تهران عزيز ما از رنج ترافيك و آلودگي و 

بي عدالتي خالص نخواهد شد.«



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

دو خودروساز  بزرگ كشور حدود 300 هزار دستگاه خودرو معوقه دارند 

شارژ 15 هزار ميليارد توماني خودروسازان
تعادل|

زنجيره صنعت خودروسازي كش�ور قرار است 
حدود 15 هزار ميليارد تومان تسهيالت دريافت 
كند و البته عمده اين تس�هيالت، با واس�طه به 
جيب قطعه سازان خواهد رفت. تزريق سرمايه در 
گردش در زنجيره صنعت خودروسازي اما در حالي 
صورت مي گيرد كه به گفته مديرعامل س�ازمان 
حمايت مصرف كنن�دگان و توليدكنندگان، دو 
خودروساز بزرگ كش�ور در مجموع حدود 300 
ه�زار دس�تگاه خ�ودرو تحويل داده نش�ده در 
كارنامه خ�ود دارند، رقمي كه ح�دود 30 درصد 
از تعه�دات آنها تا پايان س�ال 1398 را ش�امل 
مي ش�ود. مديرعامل ايران خودرو اما اين خبر را 
تكذيب مي كند و مي گويد اگر افزايش قيمت ها 
زودتر تصويب ش�ده بود، اين شركت هم زودتر 
به تعهدات خود عم�ل مي كرد. از ديگر س�و اما 
مديرعامل س�ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنن�دگان چند روز پيش از س�از وكار اين 
سازمان براي قيمت گذاري خودروهاي ارزان تر از 
45 ميليون تومان در ماه هاي پيش رو خبر داده بود 
كه بر مبناي آن، قيمت اين خودروها در چهار كانال 
قيمتي قرار مي گيرد. نخستين كانال، قيمت پيش 
فروش خودروها تا پيش از 31 مرداد سال جاري 
است و دومين كانال نيز به پيش فروش هاي انجام 
شده از ابتداي شهريور تا پايان دي ماه اختصاص 
دارد كه مش�مول افزايش 30 درصدي قيمت ها 
مي شوند. كانال قيمتي س�وم اما از ابتداي بهمن 
ماه فعال مي شود و بر مبناي آن، قيمت محصوالت 
ارزان تر از 45 ميليون تومان با نرخ 5 درصد كمتر 
از حاش�يه بازار به فروش خواهد رس�يد. كانال 
قيمتي چهارم نيز توسط بازار آزاد تعيين مي شود. 

  اعطاي تسهيالت به خودروسازان نهايي شد
چندي پيش، خبري منتشر شد مبني بر اينكه دولت 
قصد دارد رقمي حدود 12 هزار ميليارد تومان نقدينگي 
در اختيار زنجيره خودروسازي كشور قرار دهد. بر اين 
اساس، در جلسه اي كه ميان قطعه سازان و وزير صنعت، 
معدن و تجارت برگزار ش��ده بود، وزير وعده تزريق اين 
مبلغ به زنجيره صنعت خودروسازي را داده بود. در همين 
رابطه نيز رييس انجم��ن صنايع همگن نيرو محركه و 
قطعه سازان در گفت وگو با »تعادل«، خبر از درخواست 
دو فقره تسهيالت 10 هزار ميليارد توماني براي هر يك 
از دو خودروساز بزرگ كشور داده بود؛ تسهيالتي كه قرار 
بود به شكل مستقيم توسط بانك مركزي تأمين شوند. 
اكنون اما به نظر مي رسد بخش بزرگي از اين تسهيالت 
تأمين شده و خودروسازان كشور قرار است با محوريت 
پرداخت مطالبات صنعت قطعه سازي، اين تسهيالت 

را دريافت كنند. 
در تازه تري��ن رويداد اما ضمن تأيي��د تزريق نقدينگي 
به زنجي��ره صنعت خودروس��ازي، ارق��ام متفاوتي از 
مي��زان نقدينگي تخصيص يافته به خودروس��ازان به 
گوش مي رس��د، به گونه اي كه رييس سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، خبر از تحقق وعده 
تزري��ق نقدينگي 15 ه��زار ميليارد توم��ان به صنايع 
خودروسازي داده اس��ت. عباس تابش هدف از تزريق 

اي��ن منابع را بهبود وضعيت قطعه س��ازان و همچنين 
رفع مش��كالت توليد در دو خودروسازي اصلي كشور 
عنوان مي كند و مي گويد: تسهيالتي به ارزش 15 هزار 
ميليارد تومان به عنوان »سرمايه در گردش« به صنايع 
خودروس��ازي پرداخت مي ش��ود كه 11 هزار ميليارد 
تومان آن به صنعت قطعه سازي تخصيص مي يابد. به 
گفته تابش، بخشي از برنامه هاي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، تامين س��رمايه در گردش خودروسازان و به 
ويژه قطعه سازان است و در اين برنامه سعي شده تا نياز 
قطعه سازان تامين و شغل بيشتري براي جوانان ايراني 
ايجاد ش��ود. تابش كه شامگاه ش��نبه گذشته در يك 
برنامه تلويزيوني س��خن مي گفت، در رابطه با معوقات 
خودروسازان بزرگ كشور اعالم كرد كه دو خودروساز 
بزرگ كشور در مجموع حدود ۳00 هزار خودرو معوق 
دارند. بنابر آمارهاي اعالم ش��ده توس��ط معاون وزير 
صنعت، مجموع فروش خودروس��ازان ٩٢٠ الي ٩٣٠ 
هزار دستگاه تا پايان سال ٩٨ گزارش شده، اما معوقات 
آنها در همين ب��ازه زماني در حدود ٢٩٠ الي ٣٠٠ هزار 
دستگاه است كه بيش از ۳0 درصد از ميزان تعهدات آنها 
را در بر مي گيرد. به گفته او، بر اساس تصميمات ستاد 
تنظيم بازار، خودروساز حق دارد بيش از 20 درصد توليد 
خ��ود را به فروش فوري تخصيص دهد، اما بايد حداقل 
۸0 درصد توليد خود را براي ايفاي تعهدات و معوقات 
خود تخصيص دهند. به گفته مديرعامل سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و سازمان حمايت ناظرهاي خود را از روز ابالغ 
اين تصميمات، در دو خودروس��از بزرگ كشور مستقر 
مي كنند و بر نحوه تحويل خودروهاي تحويلي معوقه 
نظارت خواهند كرد. تابش ادامه داد: هدف ٢٠ درصدي 
كه براي فروش فوري به منظور تعديل قيمت در حاشيه 
بازار در نظر گرفته شده، بايد محقق شود. به عبارت ديگر، 
فروش فوري 20 درصد از محصوالت خودروسازان بايد 
باعث كاهش نرخ بازار براي خودروها شود و چنانچه اين 
اتفاق صورت نگيرد س��تاد تنظيم بازار به موضوع ورود 

خواهد كرد.

  قراردادهاي خودرويي پابرجاست
متولي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
در بخش ديگري از س��خنان خ��ود، در حالي كه هدف 
از افزاي��ش قيمت خودرو را در م��واردي چون »تعادل 
عرضه و تقاض��ا«، »كاهش قيمت در ب��ازار«، »كمك 
به مصرف كنن��دگان خودرو« و »اش��تغال در صنعت 
خودروس��ازي« اعالم ك��رد، از عدم تغيي��ر قيمت در 
قراردادهاي خودرويي منعقد ش��ده تا ۳1 مرداد سال 
جاري خبر داد. به گفته تابش، تا ۳1 مرداد هيچ خودرويي 
مشمول افزايش قيمت نمي ش��ود و همه قراردادهاي 
فروش، از جمله فروش ف��وري ۳0 روزه و قطعي، تا اين 
تاريخ بايد به قيمت منعقد در قراردادها تحويل ش��ود. 
اما او درباره حق و حقوق مشترياني كه شاهد تغييرات 
قيمتي دور از انتظار در زمان موعد تحويل نسبت به زمان 
ثبت نام هستند، نيز گفت: خودروهايي كه تغيير قيمتي 
داشته اند، خودروهايي هستند كه شامل قيمت گذاري 
نمي ش��وند؛ يعني خودروهايي كه ب��االي ۴5 ميليون 
تومان در گذش��ته قيمت گذاري ش��ده بودن��د. بنا بر 
گفته هاي مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان 

و توليدكنندگان، شركت هاي عرضه كننده اين خودروها 
باي��د قيمت نهايي را براس��اس ضواب��ط هيات تعيين 
قيمت ها، براي مصرف كننده در س��امانه ١٢۴ سازمان 
حمايت اعالم كنند. درحال حاضر نيز فرصتي ۴۸ ساعته 
به دو خودروساز »ايران خودرو« و »سايپا« و همچنين 
ساير عرضه كنندگان داده شده تا قيمت هاي جديد را 

در سامانه ir.12۴ به روزرساني كنند.
اما در حالي كه قيمت گذاري خودروها توسط شركت هاي 
خودروس��ازي انجام شده و بر اساس قيمت هاي جديد 
خودرو ها به فروش مي روند، متولي س��ازمان حمايت 
از بررس��ي هاي كارشناس��ي روي ادله خودروس��ازان 
براي تعيين قيمت ه��اي جديد خبر مي دهد. تابش در 
همين رابطه تصريح كرد: قيمت هاي اعالم شده نياز به 
بررسي هاي كارشناسي داشته و نيازمند ارايه مستندات 
است. بنابراين خواستار آن هس��تيم كه تا پايان هفته 
مستندات قيمت گذاري را در اختيار ما قرار دهند. براي 
س��ازمان حمايت از مصرف كنن��دگان، مالك، حقوق 
مصرف كننده است. شركت ها مي توانند قيمت گذاري 
انجام دهند اما در آن تاكيد شده كه قيمت گذاري ها حتما 

بر اساس ضوابط قيمت گذاري انجام شود. 

  خودروسازان چه مي گويند؟
از س��وي ديگر، مدتي از آغاز نوسانات بازار ارز نگذشته 
بود ك��ه نابس��اماني در بازار خودرو نيز ش��روع ش��د، 
نابس��اماني هايي كه به اعتقاد خودروسازان، با افزايش 
قيمت مواد اوليه، موجب ضرر آنها ش��ده و چاره اي جز 
افزايش قيمت خودرو باقي نگذاش��ته است. در همين 
رابطه مديرعامل ايران خ��ودرو مي گويد كه اگر زودتر 
براي افزايش قيمت خودرو تصميم گيري مي ش��د، ما 
ه��م زودتر به تعهداتمان عمل مي كرديم. هاش��م يكه 

زارع كه در يك برنامه تلويزيوني سخن مي گفت، بيان 
كرد: تا ارديبهش��ت س��ال جاري، توليد خودروسازان 
جريان ج��اري و عادي خود را ط��ي مي كرد، اما بحثي 
كه روي تدارك قطعات از س��وي قطعه س��ازان مطرح 
ش��د، باعث شد كاهش توليد ايجاد ش��ود. او ادامه داد: 
اميدوارم با رويكردهايي كه وزارت صنعت در پيش دارد 
و مكانيسم هايي كه خودروسازان اتخاذ كرده اند، به سمت 
و سويي حركت كنيم كه معوقات كمتر و روند تحويل 
سريع تر شود.  مديرعامل ايران خودرو همچنين اعالم 
كرد كه در اوضاع نابسامان بازار خودرو، از اختالف قيمت 
ميان كارخانه تا بازار، 10هزارميليارد تومان پول مشتري 
به جيب دالالن رفته است. اما در حالي كه معاون وزير 
صنعت از تعويق در تحويل ۳00 هزار دس��تگاه خودرو 
توسط خودروسازان خبر مي دهد، يكه زارع با رد سخنان 
معاون وزير، مي گويد كه از خرداد س��ال جاري به بعد 
ايران خودرو، خودروي معوق ندارد. به گفته او، بسياري 
از پيش فروش ها مربوط به قبل از ارديبهشت سال جاري 
بوده و شركت ايران خودرو تقريبا هيچ معوقه اي از خرداد 

سال جاري به بعد ندارد.
او همچنين در تاييد س��خنان متولي سازمان حمايت 
گفت كه هرچ��ه در قراردادهاي فروش، قيمت قطعي 
ثبت شده باشد خودروها بدون حتي يك ريال افزايش 
به مصرف كنندگان تحويل داده مي شوند، اما بر اساس 
مصوبه س��تاد تنظيم بازار، از ابتداي شهريورماه تا آخر 
دي ماه سال جاري، قراردادهاي فروش ايران خودرو با 
افزايش ۳0 درصدي همراه خواهند بود. يكه زارع معتقد 
اس��ت كه تا پايان ارديبهشت ۹۸ شاهد ايجاد توازن در 
قيمت توليدات كارخانه و بازار خودرو خواهيم بود. او در 
ادامه سخنان خود از اجرايي شدن قراردادهاي فروش پژو 
پارس تا دو ماه ديگر خبر داد و با تأكيد بر لزوم كمك به 

قطعه سازان كشور گفت: ۹5 درصد از كمك هاي نقدي 
به ايران خودرو به قطعه سازان پرداخت مي شود. 

از ديگر سو، مديرعامل گروه خودروسازي سايپا نيز بر 
اين باور است كه نظام قيمت گذاري دستوري، ساالنه 
زيان هنگفتي متوجه خودروسازان مي كند. محمدرضا 
سروش در گفت وگو با ايرنا به ضرورت آزادسازي قيمت 
خودروها و تعيين قيمت مطابق نرخ روز اش��اره كرده 
و مي گويد: پيامد نظام قيمت گذاري دستوري، تاثير 
منفي بر س��اختار ش��ركت هاي خودروساز و كيفيت 
محصوالت توليدي اس��ت. او پيش تر ني��ز گفته بود 
مقايس��ه قيمت خودرو، آپارتمان و س��كه بهار آزادي 
در ساليان گذشته نشان از كاهشي بودن سهم خودرو 
در سبد خانوار اس��ت، نكته اي كه همواره مورد غفلت 
بعضي از كارشناسان و افكار عمومي قرار گرفته است. 
مديرعامل گروه خودروس��ازي س��ايپا در عين حال 
خاطرنش��ان كرد كه اصالح نرخ ارز و محدوديت هاي 
بين المللي ايجاد شده براي كشور به گونه اي است كه 
امروز بايد از همه امكانات، ابزارها و راه حل ها براي تامين 
نيازهاي مان اس��تفاده كني��م. او در ادامه درخصوص 
غفلت از داخلي سازي و روي آوردن به واردات قطعات 
در سال هاي گذشته گفت: به روز رساني ساالنه نرخ ارز 
بين نرخ تورم داخلي و بين المللي، حافظ رقابت پذيري 
بنگاه هاي توليدي داخلي با بازار جهاني است. به گفته 
س��روش، اين موضوع هرچند در برنامه هاي مختلف 
توسعه كشور مطرح شده بود اما تاكنون عملياتي نشده 
است. او همچنين گفت: اين موضوع سبب شده تا در 
سال هاي گذشته تعدادي از قطعه سازان به بازارهايي 
همچون چي��ن مراجعه كرده و به ج��اي تالش براي 
ارتقاي داخلي سازي و خودكفايي، محصوالت چيني 

را وارد كشور كنند.

در كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران مورد تاكيد قرار گرفت

قيمت هاي پايه صادراتي بازنگري شود
تعادل |

نمايندگان بخش خصوصي در نشس��ت كميسيون 
كش��اورزي، آب و صنايع غذايي اتاق بازرگاني تهران 
خواستار بازنگري در قيمت هاي پايه صادراتي شدند و 
آن را يكي از عوامل تضعيف صادرات خواندند. به گزارش 
روابط عمومي اتاق تهران، در اين جلسه گزارشي از روند 
صادرات بخش كشاورزي كشور در ۸ ماه منتهي به آبان 
سال ۹7 كه ارزش آن معادل ۴ ميليارد و 50۳ ميليون 

دالر بود، مورد بررسي قرار گرفت.
 رييس كميس��يون كش��اورزي و صنايع غذايي اتاق 
تهران، با اشاره به رشد 7 درصدي صادرات محصوالت 
كشاورزي و صنايع غذايي تا پايان آبان سال ۹7 نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، گفت: متوسط قيمت هر 
كيلوگرم صادرات محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي 
صادراتي كشور در اين دوره، ۹۸ سنت بوده كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 10 سنت كاهش داشته است.

كاوه زرگران اقالم مهم صادراتي بخش كشاورزي در 
سال جاري را، »شيريني و شكالت، فرآورده هاي لبني 
و بستني، پسته، زعفران، خرما، سيب، گوجه فرنگي 

و كنسرو غيرگوش��تي« عنوان كرد و افزود: لبنيات و 
شيريني و شكالت سهم بيش از 2۳ درصدي از ارزش 
صادرات محصوالت كش��اورزي و صنايع غذايي را به 
خود اختصاص داده اس��ت. او س��پس از كاهش ۴۴ 
درصدي صادرات پسته در سال جاري نسبت به سال 
قبل، خبر داد و در عين حال، صادرات زعفران امسال 
در مقايسه با س��ال گذشته را با رش��د ۳5 درصدي 
اعالم كرد. او، س��پس به كاهش ص��ادرات لبنيات و 
فرآورده هاي لبني در س��ال جاري اشاره كرد وگفت: 
صادرات لبنيات و بس��تني در هش��ت ماهه امسال، 
2۴2 هزار تن و به ارزش بي��ش از ۴55 ميليون دالر 
بوده اس��ت كه نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته، 
بيش از 1۹ درصد به لحاظ وزني و ۳1 درصد به لحاظ 
ارزش��ي كاهش داشته اس��ت. زرگران افزود: در اين 
دوره، صادرات ش��ير و خامه نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل 51 درصد، شير خشك ۴1 درصد، ماست 
و دوغ 1۳ درصد و پنير 5 درصد كاهش يافته اس��ت. 
وي همچنين به كاهش ص��ادرات رب گوجه فرنگي 
اش��اره كرد وگفت: در بازه زماني ياد ش��ده، صادرات 

رب گوج��ه فرنگي حدود 66 هزار ت��ن به ارزش ۹7 
ميليون دالر بوده كه نس��بت به مدت مش��ابه سال 
قبل ب��ه ميزان 22 درصد وزني و 1۹ درصد ارزش��ي 
كاهش داشته است. اما مقاصد صادراتي محصوالت 
كشاورزي و غذايي به گفته زرگران، »عراق، افغانستان، 
امارات، پاكس��تان و هنگ كنگ« بوده كه 71 درصد 
ارزش صادرات محصوالت كشاورزي و غذايي كشور 
را ب��ه خود اختصاص داده ان��د. او در ادامه، مهم ترين 
چالش ه��اي صادرات��ي اين بخش را سياس��ت هاي 
ارزي، تحريم ها، قيمت تمام شده باال، سياست هاي 
غيرهوش��مند حمايت از بخش كشاورزي و تنوع كم 

بازارهاي صادراتي عنوان كرد. 

  ممنوعيت صادراتي براي 350  شركت
زرگران در ادامه به اعمال برخي محدوديت ها براي فعاالن 
اقتصادي حوزه كشاورزي و صنايع غذايي اشاره كرد و 
افزود: به تازگي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به صورت ش��فاهي به ۳50 ش��ركت بخش خصوصي 
اعالم ش��ده كه به دليل عدم تعيين تكليف بازگش��ت 

ارز صادراتي به داخل كشور، با محدوديت و ممنوعيت 
صادرات و ثبت سفارش مواجه شده اند. همچنين لطف اله 
سعيدي از اعضاي كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي 
اتاق تهران، خواستار بازنگري و اصالح قيمت هاي پايه 
صادراتي محصوالت كش��اورزي و غذايي كش��ور شد. 
وي افزود: بطور نمونه، قيمت پايه صادراتي محصوالت 
دريايي كه به تازگي تنظيم و ابالغ شده به گونه اي است 
كه سال آينده قطعا بايد شاهد كاهش صادرات در اين 
بخش باشيم. محمدعلي طهماسبي، معاون وزير جهاد 
كشاورزي هم در سخناني با بيان اينكه صادركنندگان 
در كسب وكار و فعاليت هاي اقتصادي خود، دچار نقصان 
شده اند، گفت: دولت با همكاري بخش خصوصي بايد 
هرچه سريع تر براي كاهش فش��ار بر صادرات كشور و 

فعاالن اين عرصه اقدام كند. 

  بازنگري در قيمت هاي پايه صادراتي
در ادامه اين نشس��ت، مديركل دفتر هماهنگي صادرات 
محصوالت كش��اورزي و صنايع تبديلي سازمان توسعه 
تجارت ايران، از احتمال بازنگري در قيمت هاي پايه صادراتي 

خبر داد. محمود بازاري گفت: پيشنهاد تشكل هاي بخش 
خصوصي اين است كه قيمت پايه صادراتي بايد بر مبناي 
نرخ فروش محصوالت در بازارهاي هدف باشد. او خواستار 
ارايه پيشنهادات تشكل ها، اتاق بازرگاني و ساير دستگاه هاي 
مرتب��ط با حوزه ص��ادرات غيرنفتي كش��ور در خصوص 
قيمت هاي پايه صادراتي محصوالت كشاورزي و غذايي شد.

او با بيان اينكه در صنعت غذا، نياز به ظرفيت سازي براي 
صادرات كامال احس��اس مي شود، افزود: در حال حاضر 
براي ممنوعيت صادرات گوشت مرغ تحت فشار هستيم 
و با اين حال سازمان توس��عه تجارت، در اين خصوص 
مقاومت مي كند و نياز به همكاري ميان اين س��ازمان، 
وزارت جهاد كش��اورزي، تشكل ها و اتاق بازرگاني براي 
اتخاذ تصميمات منطقي هستيم.بازاري با اشاره به اينكه 
در اليحه بودجه سال ۹7 كش��ور، براي بخش صادرات 
غيرنفتي 1۳00 ميليارد تومان رديف بودجه تعريف شد، 
افزود: با اين حال، نوس��انات بازار ارز طي ماه هاي اخير 
اجازه نداد كه اين رقم محقق شود و در حال حاضر از اين 
ميزان تنها 20 ميليارد تومان تخصيص يافته است كه 

آن نيز اولويت بندي شده است.

500 غول اقتصادي رتبه بندي مي شوند
رييس س��ازمان مديريت صنعتي با بيان اينكه سال 
۹7 براي بيس��ت و يكمين س��ال متوالي رتبه بندي 
شركت هاي برتر ايراني در دس��تور كار اين سازمان 
ق��رار دارد، گفت: 500 غول اقتصادي براس��اس ۳۳ 
شاخص تعريف شده، طي همايشي در ۸ بهمن ماه، 
معرفي مي ش��وند. بنابر اطالعات اعالمي، ابوالفضل 
كياني بختياري، س��هم گروه هاي صنعت��ي از نظر 
مي��زان فروش )درآم��د( در بخش گ��روه بانك ها و 
موسس��ات 26 درصد، گروه پتروشيمي 1۴ درصد، 
گروه فرآورده ه��اي نفتي 1۳ درصد، گ��روه فلزات 
اساسي 7درصد و گروه وسايط نقليه و قطعات خودرو 

6 درصد خواهد بود. 
بناب��ه اظهارات او، س��هم گروه هاي صنعت��ي از نظر 
ص��ادرات در گ��روه پتروش��يمي 50 درص��د، گروه 

فرآورده هاي نفتي 1۹ درصد، گروه فلزات اساس��ي 
17 دردصد و س��اير گروه ها 10 درصد در نظر گرفته 
شده است. رييس سازمان مديريت صنعتي در بخش 
ديگري از صحبت ه��اي خود، ارزش افزوده اين 500 
شركت در سال ۹6 را معادل 1۴ درصد توليد ناخالص 
داخلي عنوان كرد وگفت: صادرات غيرنفتي كش��ور 
در سال ۹6 حدود ۴7 ميليارد دالر بوده كه اين 500 
ش��ركت 26 ميليارد دالر معادل 56 درصد صادرات 
غيرنفتي را به خود اختصاص داده است. همچنين به 
گفته او، اين 500 شركت بيش از 6۴0 هزار ميليارد 
تومان در س��ال ۹6 فروش داشته، كه ميزان فروش و 
درآمد، اصلي ترين معيار براي انتخاب ش��ركت هاي 
برتر بوده است. كياني بختياري درباره شاخص هاي 
رتبه بندي شركت هاي برتر ايراني گفت: ۳۳ شاخص 

مورد بررسي قرار گرفته است كه مهم ترين آنها ميزان 
فروش يا درآمد، بزرگي شركت ها، رشد شركت، تعداد 
كاركنان، س��ودآوري، بهره وري، مي��زان صادرات، 
تاب آوري، دانش بني��ان بودن، توس��عه، بهره وري، 
داخلي س��ازي و ارتقاي كيفيت بوده اس��ت. رييس 
سازمان مديريت صنعتي بر اين باور بود كه رتبه بندي 
ش��ركت هاي ايراني به شفاف س��ازي فضاي كسب و 
كار، تعيين ميزان اثرگذاري شركت ها در اقتصاد ملي 
و گس��ترش رقابت بين بنگاه ه��اي اقتصادي كمك 
مي كند. بنابه گفته رييس سازمان مديريت صنعتي، 
از نظر سهم شركت هاي بزرگ در اقتصاد دنيا، امريكا 
سهم ۳0 درصدي، چين 22.5 درصد، ژاپن ۹.7درصد، 
آلمان 6.7 درصد، فرانسه 5.6 درصد و انگليس ۴ درصد 

اين سهم را به خود اختصاص داده اند. 
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همگام با انتخابات اتاق 
آخري��ن اخب��ار از انتخابات س��ال ج��اري بخش 
خصوصي، نش��ان از اين دارد كه تعداد نامزدهاي 
انتخابات نهمي��ن دوره اتاق بازرگاني تهران س��ه 
روز مانده به پايان مهلت ثبت نام به 61 نفر رسيده 
است. اين در حالي است كه پيش تر، رييس هيات 
نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني تهران، بار ديگر به 
متقاضيان حضور در انتخابات نهمين دوره هيات 
نمايندگان اتاق تهران توصيه كرد كار ثبت نام خود 

را به روزهاي پاياني موكول نكنند.
اخبار منتش��ر شده از س��وي اتاق تهران حاكي از 
اين اس��ت كه ثبت نام كنندگان روز يك شنبه 2۳ 
آبان ماه در رشته بازرگاني »سيدحميد حسيني، 
رضا پديدار، علي سنگينيان، محسن بهرامي ارض 
اقدس، محمدحس��ين پيروز، محسن حاجي بابا، 
ايرج حسابي، قاس��م رحماني، مسعود دانشمند، 
پيمان دفتري، مهدي شكيبافر، محمدرضا طاليي، 
جمشيد عدالتيان شهرياري، محمدمهدي فنايي، 
اكبر كالنتر نيس��تانكي، محمد الهوتي، مصطفي 
مالكي تهراني، سعيد مقيس��هء، مهوش نيك پور 
نزهتي و سعيد نيك نام« عنوان شده اند. همچنين در 
رشته صنعت »حسن احمديان، ايرج رهبر و محسن 
مهرعليزاده، در رشته كشاورزي، مهدي معصومي 
اصفهاني« و در رشته معدن نيز »ابراهيم خانيكي« 

ثبت نام كرده اند.
 از آن سو، نخستين فهرست انتخاباتي اتاق بازرگاني 
ايران كه روز شنبه منتشر شده بود، اسامي ۳6 نفر 
به چشم مي خورد، كه »علي نقي خاموشي، اسداهلل 
عسگراوالدي، عالءميرمحمد صادقي، محمدرضا 
نجفي منش، فرهاد فزوني، رضي ميري، ناصر رياحي، 
مجيد حريري و حس��ن فروزان فرد« از چهره هاي 

بيشتر شناخته شده اين ليست به شمار مي روند. 
 مهم ترين حاش��يه انتخاباتي اما حضور عباس 
آخوندي، وزير سابق راه و شهرسازي در انتخابات 
پي��ش روي اتاق بود كه از س��وي او تكذيب و به 
صراحت اعالم كرد كه قصد ورود به انتخابات اتاق 

بازرگاني را ندارد.
 حسن فروزان فر هم با تأكيد بر اينكه از گروه ائتالف 
جدا نشده است، از عدم موفقيت ثبت نام فردي در 
انتخابات گفته و از راه اندازي يك كانال تلگرامي براي 

فعاليت انتخاباتي خود خبر داده است. 
 سيده فاطمه مقيمي هم از جمله چهره هايي بود 
كه در روزهاي گذشته، به عدم كارايي ورود فردي 

به حوزه انتخابات اتاق بازرگاني اشاره كرده بود. 

چطور »برزيل« هشتمين 
اقتصاد برتر دنيا شد

وقتي نام كش��ور برزيل را در اينترنت جس��ت وجو 
مي كنيد بيش از همه با واژه هاي فوتبال، گردشگري، 
كش��اورزي، صادرات محصوالت پروتئيني، توليد 
هواپيماي نظامي و قهوه هاي بي نظير روبرو مي شويد. 
كشوري كه با مديريت عمل گرا و رشد بسيار سريع، 
توانسته اس��ت از بحران هاي اقتصادي و اجتماعي 
بسياري عبور كرده و اكنون به پشتوانه جمعيت بيش 
از 200 ميليوني و منابع طبيعي و معدني سرشار، به 
هشتمين اقتصاد برتر دنيا و اولين اقتصاد بزرگ منطقه 
امريكاي جنوبي تبديل شود و جالب است بدانيد همه 
اين رخدادها فقط در كمتر از ۴0 س��ال و با درايت و 
مديريت عالي مسووالن اين كشور اتفاق افتاده است 
و به همين دليل برزيل مي تواند الگوي بسيار خوبي 

براي كشورهاي در حال توسعه باشد.
به گزارش موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، 
موسس��ه مطالع��ات برزيل چندي پي��ش در زمره 
كشورهاي با حجم بدهي باال و نرخ رشد بسيار پايين 
قرار داشت اما امروزه در زمره موفق ترين كشورها در 
زمينه كاهش و رفع فقر قرار دارد و مردم اين كش��ور 
از سياس��ت هاي توس��عه اقتصادي دولت بهره مند 
هستند. اين شيوه دستيابي به رشد اقتصادي، توسط 
نظريه پردازان اقتصادي به رش��د فق��رزدا معروف 
است و مهم ترين نمود آن، كاهش فاصله طبقاتي و 
نابرابري اقتصادي اس��ت كه بر اساس معيار ضريب 
جيني محاسبه مي ش��ود. برزيل نمونه خوبي براي 
زير سوال بردن اين نظريه است كه جبر جغرافيايي 
عامل اصلي فقير بودن يك كشور محسوب مي شود؛ 
چراكه در منطقه امريكاي جنوبي كه تعداد كشورهاي 
عقب مانده اقتصادي در آن بسيار زياد است، شاهد 
رشد مس��تمر و با نرخ افزايشي در اقتصاد اين كشور 
هستيم كه همسايگان بسيار فقيري دارد. از همين 
رو، موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني قصد 
دارد با رونمايي از كتاب »شكوفايي اقتصاد برزيل« 
براي اقتصاددانان، نظريه پردازان و عملگرايان و اينكه 
چگونه برزيل توانسته به جايگاه برتر در اقتصاد دست 
يابد، نقشه راهي را ترسيم كند. چراكه با بهره گيري از 
آموزه هاي اين كتاب مي توان برنامه ريزي اقتصادي 
منظم تري انجام داده و با الگوبرداري از داستان هاي 
موفقيت و شكست پروژه هاي اقتصادي برزيل، طرحي 

نيز براي شكوفايي اقتصاد كشور ترسيم كرد. 

نوبت اولآگهی مناقصه عمومی 

اصغر مردانی - دهيار روستای قشالق دوم

1( محل ارائه خدمت : شهرستان قرچک ، باقرآباد ، روستای قشالق دوم
2( دستگاه مناقصه گذار: دهياری قشالق دوم

3 ( سپرده شرکت در مناقصه بصورت ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی که رسيد آن بايد ضميمه پيشنهاد باشد و يا واريز وجه نقد به مبلغ 229.109.967 ريال به حساب سپرده دهياری نزد بانک ملی شعبه شهيد ستاری    قرچک 
به شماره حساب 0109315400004  کد2410 بنام دهياری روستای قشالق دوم.

4( محل دريافت اسناد مناقصه:  شهرستان قرچک،باقرآباد،روستای قشالق دوم،ساختمان دهياری، طبقه اول،واحد امور مالی، تلفن 021-36109048
5( نحوه دريافت اسناد مناقصه: واريز مبلغ 1.000.000ريال به شماره حساب   0106530735003   نزد بانک ملی شعبه زيباشهر قرچک کد 2398 بنام دهياری روستای قشالق دوم و ارائه فيش واريزی به واحد امور مالی.

6( مهلت اخذ اسنادمناقصه،: از تاريخ  97/10/24   لغايت 97/11/10 و زمان تحويل پاکات پيشنهادی از تاريخ 97/10/24  لغايت 97/11/10 به مسئول امور مالی وقراردادها از ساعت 7:30 الی 14:30.
7( تشکيل کميسيون عالی معامالت دهياری قشالق دوم و بررسی و بازگشايی پاکات پيشنهادی در روز شنبه  مورخه  1397/11/13   رْاس ساعت 10صبح  در محل سالن جلسات ساختمان دهياری قشالق دوم می باشد.

8 ( به پيشنهادات مبهم، مخدوش ،مشروط، فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
9 ( دهياری در رد ياقبول هريک از پيشنهادات رسيده مختار است.

10 ( برندگان اول ، دوم  مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
11( ساير اطالعات و جزئيات فنی  مربوط به معامله  در اسناد مناقصه  قيد و هزينه آگهی  بر عهده برنده مناقصه می باشد

* تاريخ انتشار نوبت اول :  1397/10/24

دهياری قشالق دوم در نظر داردبه استناد مصوبه شورا به شماره  37/296 مورخ 97/8/21 ونظر کميته انطباق به شماره2945/2/2/1768 مورخ 97/9/8 در خصوص واگذاری پروژه جدول گذاری ،زيرسازی و اجرای 
آسفالت معابر سطح روستای قشالق دوم از طريق برگزاری  مناقصه عمومی اقدام نمايد.لذا از کليه ی پيمانکاران  واجد شرايط دعوت می شود جهت اخذ اسناد مناقصه براساس اطالعات اعالم شده ی ذيل اقدام نمايند.

شرايط متقاضیمبلغ سپرده شرکت در مناقصه به ريالمبلغ برآورد اوليه  به ريالموضوعرديف

واجد شرايط4.582.199.330229.109.967جدول گذاری،زيرسازی واجرای آسفالت معابر سطح روستا1



15 جهان

سياست هاي آينده بيشتر منطقه اي و كمتر جهاني است

»منطقه گرايي« عصر  پسا جهاني  شدن 
گروه جهان|

جه��ان پس از پاي��ان جنگ جهان��ي دوم ب��ه دو قطب 
ايدئولوژيك تقسيم شد: غرب كاپيتاليست تحت رهبري 
اياالت متحده و شرق كمونيست تحت سلطه اتحاد جماهير 
شوروي. با اين حال، اين جدايي جامعه جهاني به دو نظام 
سياسي و اقتصادي متضاد، بعد از سقوط ديوار برلين در 
سال ۱۹۸۹ بطور رسمي و آشكار شروع به محوشدن كرد. 
مرزبندي ايدئولوژيك جهان از اين دست، پس از فروپاشي 
اتحاد جماهير ش��وروي سوسياليس��ت در سال ۱۹۹۱ 
متوقف ش��د. پس از ۱۹۹۱، اعتقاد ب��ر اين بود كه جهان 
بدون اينكه چالش چنداني براي كاپيتاليسم ايجاد شود، 
وارد مرحله  جديدي از جهاني شدن شده است. حمايت 
بيش از پيش چين، كش��ورهاي اروپاي شرقي و به دنبال 
آن كش��ورهاي در حال توس��عه مانند هند از ليبراليسم 
اقتصادي، تغيير نهايي را در پويايي هاي سياسي جهان رقم 
زد. در اين نظم نوين جهاني، امريكاي كاپيتاليست به عنوان 
يگانه ابرقدرت و متصدي نئوليبراليسم ظهور كرد و از انجام 
هر كار ممكن براي ايجاد برتري استراتژيك، اقتصادي و 

سياسي اش در روابط بين الملل دريغ نورزيد. 
تارنماي تحليلي ژئوپليتيك مي نويسد: جهانيان تحول 
بزرگ بعدي در عرصه سياست جهاني را در سال ۲۰۰۱ 
به تماشا نشستند. در سال ۲۰۰۱، يك بازيگر غيردولتي 
به طور غافل گيركننده اي قدرت اياالت متحده را به چالش 
كشيد. حمالت تروريستي القاعده به اياالت متحده باعث 
درهم شكستن اين خيال باطل جامعه بين المللي شد كه 
برخي مراكز قدرت مي توانند سياست هاي جهاني را تنظيم 
كنند. با حمالت تروريستي يازدهم سپتامبر اولين زنگ 
خطر به صدا درآمد و پاس��خ واشنگتن با اعالم يك جانبه 
جنگ عليه تروريسم، خصمانه بود. اين نخستين انحراف 
از اجماع پسا ۱۹۹۱ مبني بر اين بود كه جامعه  بين المللي 
بطور يكپارچه و متحدانه با تمام مشكالتي كه در ماهيت 

خود فرامرزي هستند، مقابله خواهد كرد.
اي��االت متحده همراه با متحدانش به افغانس��تان تحت 
كنترل طالبان حمله كردند و در عرض چند سال )۲۰۰۳( 
جنگ ديگري را عليه صدام آغاز كردند. امريكا ادعا كرد كه 
عراق داراي سالح كشتار جمعي است. جنگ دوم خليج  
فارس از سوي اياالت متحده و با داليل بسيار ناموجه آغاز 
ش��د و براي ساير كش��ورها به عنوان يك درس آموزنده 
واقع شد. جامعه بين المللي متوجه شد كه امريكا بيشتر 
عالقه مند تعقيب منافع خودش است و حتي تعهد اوليه 
را براي پايان دادن به جنگ عليه تروريسم ندارد. حاال كه 
اياالت متحده از دست يافتن به اهداف سياست خارجي اش 

بازمانده، جاي تعجب ندارد كه مي خواهد نيروهايش را از 
افغانستان خارج كند. امروزه، جهان بيشتر از پيش گرفتار 
ناامني شده و ظاهرا مردم در جبهه هاي گوناگون هويتي، 
ملي، نژادي و جمعي تقسيم شده اند. همچنين، اين يك 
واقعيت است كه در حال حاضر، به نظر مي رسد كه اياالت 

متحده يك قدرت رو به زوال و جهان تكه تكه شده است.
اين تغييرات، دگرگوني هاي چشم گير در سياست جهاني 
هس��تند، اما برخي عوامل مهم ديگري وجود دارد كه از 
چشم ها پنهان مانده است. همه چيز درباره اولويت هاي 
جديد دولت هاس��ت، يعني حرك��ت از منافع جهاني به 
سوي منافع منطقه اي. در چند دهه  گذشته، نه تنها كل 
اروپ��ا اهميت و حياتي بودن خود را به عنوان يك منطقه  
يك پارچه ثابت كرده، بلكه ساير نمونه هاي قابل توجه مانند 
آسه آن )اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا( و مركورسور 
)بازار مشترك كشورهاي امريكاي جنوبي( نيز وجود دارد. 
آسه آن ۱۹۶۷ ايجاد ش��د و هدف آن تقويت كشورهاي 
كوچك آسياي جنوب شرقي اس��ت. اين انجمن يكي از 

مهم ترين قطب هاي اقتصادي جهان امروز است. به همين 
ترتيب، بازار مشترك كشورهاي امريكاي جنوبي ۱۹۹۱ 
تاسيس ش��د كه به كاهش تنش بين دو رقيب سياسي، 
برزيل و آرژانتين، كمك كرد. در يك دهه گذشته، اتحاديه  
اروپا ش��اهد برخي شكس��ت ها مانند برگزيت در ۲۰۱۶ 
بود. به همين  ترتيب، تعدادي از احزاب سياس��ي راست 
افراطي در كشورهاي مختلف اروپايي به پيچيدگي هاي 
موجود در اروپا مي افزايند و آشفتگي سياسي در بريتانيا 
بر س��ر برگزيت، بار ديگر تكرار مي كند كه خروج از يك 
نظام منطقه اي يك پارچه براي يك كشور آسان نيست. 
در  حالي كه تحليل گ��ران بين المللي موضع گيري هايي 
درباره منطقي بودن همه پرس��ي برگزيت داشته اند، اما 
برخي از تصميمات دونالد ترامپ را نيز مي توان گواه اين 
مساله دانست كه سياست جهاني به تدريج و پيوسته در 
حال منطقه اي شدن است. اعالم تصميم اخير امريكا براي 
خروج نيروهايش از سوريه و افغانستان، نشانه  ديگري از 
اين است كه اياالت متحده يك رهبر جهاني مردد است. 

البته زوال امريكا تنها مبناي اين استدالل نيست كه 
سياست و جهان در حال منطقه اي تر شدن است. روي 
ساير عوامل نيز بايد حساب كرد. برخي از سازمان هاي 
باسابقه  بين المللي كه از جهاني شدن حمايت مي كردند، 
اكن��ون با رقبا و رقابت هاي جديدي مواجه هس��تند. 
موسسات برتون وودز )صندوق بين المللي پول و بانك 
جهاني( س��تون فقرات جهاني س��ازي اقتصاد بودند. 
كشورهاي درخواست كننده  كمك و حمايت از صندوق 
بين المللي پول و بانك جهاني بايد شرايط سخت اين 
نهادها را، كه عمدتا به عنوان معيار گش��ايش اقتصاد 
ملي قرار گرفته بودند، قبول مي كردند. دستور العمل ها 
و سياست موسسات برتون وودز مورد انتقاد بسياري 
قرار گرفت��ه، اما اين نهاده��ا به عن��وان آخرين اميد 
اقتصادهاي در حال فروپاشي باقي مانده اند. امروزه، پس 
از ايجاد بانك توسعه جديد توسط كشورهاي بريكس 
)برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي( و بانك 
سرمايه گذاري زيربنايي آسيا از سوي چين، سازوكار 

كنترل س��ابق اقتصاد جهاني تضعيف شده است. اين 
دو نهاد تازه تاسيس اقتصادي، قوانين مختلفي دارند 
كه باعث مي شود اقتصادهاي نيازمند، بدون اجبار در 
تاييد ايده  جهاني س��ازي و جهاني شدن، وام به دست 
آورند. اي��ن يك عزيمت بزرگ و جدايي قابل مالحظه 
از هنجارهاي قديمي است. بازيگران اقتصادي جديد 
همچون چين، از حاميان بزرگ اقتصاد بازار با كنترل 
دولت هستند و از سوي ديگر، عالقه دارند نقش فعالي 
را در عرصه  سياست جهاني ايفا كنند. بنابراين، مراكز 
قديمي قدرت ديگر به اندازه  كافي قوي نيستند كه نظم 
سياسي-اقتصادي بين المللي را مديريت كنند. به نظر 
مي رس��د كه بازيگران جديد اولويت هاي خود شان را 
دارند. جهان غيرمتمركزتر شده و پويايي هاي سياسي 
منطقه اي، در حال حاضر بيش از هرچيز ديگري براي 

ملت ها مهم است.
خالصه اين كه، منطقه گرايي چيزي بين جهاني شدن 
و ملي گرايي اس��ت. در جهان پس��ا جنگ سرد فعلي، 
اجتناب از وابس��تگي متقابل ميان ملت هاي مختلف 
غيرممكن است و در اين راستا، جهاني شدن به عنوان 
جنبش اصالحي مدنظر گرفته مي شود. انتظار مي رفت 
كه جهاني شدن شهروندان جهان را به هم وصل كند 
و به دموكراتيك تر و برابرترش��دن تصميم گيري هاي 
بين المللي كمك كند. با اين حال، جهاني شدن خالف 
اين مباني نظري، آن چنان كه توسط بازيگران غالب 

دنبال شد، نتوانست اين وعده ها را برآورده كند.
در چند سال گذش��ته، ظهور ناسيوناليسم افراطي در 
جهان در واقع پاسخي خشم آلود به جهاني شدن بوده 
است. بيشتر مردم جهان احساس مي كنند كه از سوي 
اين نيروهاي بازار تهاجمي، فريب خورده اند. تعداد زيادي 
از افرادي كه به خاطر جهاني شدن در حاشيه مانده اند، 
نمي خواهند اجازه دهند كه بيشتر از اين تضعيف شوند. 
با وجود اين خشم واقعي، دولت ها نيز از اين واقعيت آگاه 
هس��تند كه بس��تن دروازه هاي اقتصادي ملي به روي 
بازيگران بين المللي دشوار خواهد بود بنابراين، رفتن و 

انتخاب مسير منطقه اي ايده بهتري است.
منطقه گرايي پيش از اين هم آزمايش شده و موفقيت آن 
به لحاظ اقتصادي، سودمند بوده است بنابراين، زمان آن 
رسيده كه سياست  منطقه اي نيز در اولويت قرار گيرد. 
ما از اين پس بيشتر شاهد ژئوپليتيك هاي منطقه اي 
خواهيم بود كه در عرصه  جهاني به تعالي مي رسند. به 
نظر مي رسد كه سياست جهاني آينده، بيشتر منطقه اي 

و كمتر جهاني خواهد بود.

ديپلمات  امريكايي شركت  هاي آلماني را تهديد به تحريم كرد

خط و نشان واشنگتن درباره »نورث استريم2«
گروه جهان| 

سفير اياالت متحده در آلمان به شركت هاي آلماني كه 
در پروژه احداث خط لوله گاز »نورث استريم۲« مشاركت 
دارند هشدار داده در صورت ادامه فعاليت در اين پروژه، از 
سوي امريكا تحريم خواهند شد. شركت هاي آلماني كه 
اين نامه ها را دريافت كرده اند، اقدام سفير امريكا را نوعي 

اخاذي و فشار سياسي خوانده اند.
روزنامه آلمان��ي »بيلد ام زونتاگ« يكش��نبه گزارش 
داد، ريچارد گرنل س��فير امريكا در آلمان در نامه هاي 
تهديدآميز خود ي��ادآوري كرده كه اين هش��دارها با 
مش��ورت و تأييد چندين نهاد در واشنگتن صادر شده 
است. گرنل پيش از اين نيز به شركت هاي آلماني دخيل 
در پروژه نورث استريم۲ هش��دار داده بود. وزارت امور 
خارجه آلمان در واكنش به اين اقدام ديپلمات امريكايي 
گفته كه رفتار گرنل با منش هاي ديپلماتيك مغايرت 
دارد. مقام ه��اي اي��ن وزارتخانه گفته  ان��د كه موضوع 
را بررس��ي مي كنند و در اين رابطه با واش��نگتن بطور 
مستقيم تماس برقرار خواهند كرد. اين در حالي است 
كه سخنگوي سفارت اياالت متحده در آلمان در واكنش 
به اعتراض ها گفته نامه سفير امريكا تهديدآميز نبوده 

بلكه حاوي يك پيام واضح سياست امريكا بوده است.

    اسارت در دست روسيه
پروژه نورث استريم۲ طبق ارزيابي ها از پايان سال ۲۰۱۹ 
ميالدي به بهره برداري مي رسد. عمليات احداث خط لوله 
گاز آغاز شده و هزينه هاي آن را نيز شركت هاي بين المللي 
برعهده دارند. گفته ش��ده، ۵۰ درصد هزينه ها از سوي 
شركت گازپروم روسيه تأمين مي شود. پروژه گازي نورث 
اس��تريم۲ گاز روس��يه را به آلمان و برخي از كشورهاي 
اروپاي��ي منتقل مي كند. دونال��د ترامپ رييس جمهور 
امريكا، چندين بار از مشاركت شركت هاي آلماني در اين 
پروژه به ش��دت انتقاد كرده است. ترامپ آلمان را متهم 
كرده به دليل وابس��تگي خود به انتقال گاز، اسير دست 
روسيه شده است. دونالد ترامپ پيش تر هم با تحت فشار 
قرار دادن آلمان از اين كش��ور خواسته بود تا با انصراف از 
طرح نورث استريم۲، گاز مورد نياز خود را به جاي روسيه 
از امريكا خريداري كند. والديمير پوتين رييس جمهور 
روس��يه، تابستان امس��ال اعالم آمادگي كرد در صورت 
تحريم شركت هاي كمك كننده به احداث اين خط لوله 
گاز طبيعي، روس��يه هزينه هاي اين پروژه را بطور كامل 
تقبل خواهد كرد. او در م��اه اوت طي ديداري با مقامات 
آلماني تأكيد كرده ب��ود با وجود مخالفت هاي امريكا، او 
مصمم است كه اين پروژه عملي ش��ود. اعتراض اياالت 

متحده به اين خط  لوله پس از آنكه روسيه به دخالت در 
انتخابات ۲۰۱۶ امريكا متهم شد، افزايش يافت. كنگره 
امريكا اوت ۲۰۱۷ ب��ه ترامپ قدرت داد كه تحريم هايي 
را عليه ش��ركت ها و ش��خصيت هاي حقيقي درگير در 
اين پروژه اعمال كند. يكي از نگراني هاي واشنگتن اين 
است كه خط  لوله نورث استريم۲، امكان متوقف كردن 
ارس��ال گاز از روس��يه به اروپا از طريق اوكراين را فراهم 
مي كند. قرارداد گازپروم براي انتقال گاز طبيعي از طريق 
خط  لوله اي كه از اوكراين عبور مي كند در پايان ۲۰۱۹ 
خاتمه مي يابد. اين در حالي است كه اوكراين كه از ۲۰۱4 
مي��الدي در پي حمايت روس��يه از جدايي طلبان با اين 
كشور درگير مناقشه است، به شدت به درآمد حاصل از اين 
انتقال نياز دارد. گرچه والديمير پوتين رييس جمهوري 
روسيه، پس از ديدار با دونالد ترامپ در هلسينكي گفت 
به واشنگتن اطمينان داده پس از تكميل پروژه »نورث 
استريم۲« روسيه همچنان به انتقال گاز طبيعي به اروپا از 
طريق خط لوله اوكراين ادامه خواهد داد؛ اما به نظر مي رسد 
كه اين اطمينان دادن ها كاري از پيش نبرده و ترامپ كه 
اين روزها در داخل اياالت متحده بيش از هر وقت ديگري 
به داشتن ارتباط محرمانه با روسيه مظنون است، قصد 

دارد مخالفت هاي خود را شديدتر از پيش دنبال كند. 

   اظهارات جنجالي سفير 
اظهارات ريچارد گرنل ديپلمات امريكايي در آلمان پيش از 
اين نيز واكنش هايي را در اين كشور برانگيخته بود. گرنل كه 
از ماه مه ۲۰۱۸ به عنوان سفير امريكا فعاليت خود را در آلمان 
آغاز كرده، همان زمان در مصاحبه اي با سايت راستگراي 
برايت بارت از تقويت محافظه كاران در سراسر اروپا سخن 
گفته و اين امر را بخشي از وظايف خود در آلمان تلقي كرده 
بود. اين س��خنان خالف رهنمودهاي كاري و ديپلماسي 
ارزيابي شد و واكنش شديد مقامات آلماني را در پي داشت. 
)استيو بنن مشاور خبرساز دونالد ترامپ در امور استراتژيك 
كه از كار بركنار ش��د، پيش از پيوستن به كارزار انتخاباتي 

ترامپ و پذيرفتن پس��ت مش��اورت، مدير سامانه خبري 
برايت بارت بود.(  ريچارد گرنل همچنين در نخستين روز 
كاري خود در آلمان با انتشار توييتي از شركت هاي آلماني 
خواست فعاليت هاي خود در ايران را فورا متوقف كنند. اين 
توييت اندكي پس از آن منتشر شد كه دونالد ترامپ بطور 
رسمي اعالم كرد اياالت متحده از توافق هسته اي با ايران 
)برجام( خارج مي ش��ود. مارتين شولتز رهبر سابق حزب 
سوسيال دموكرات آلمان، درباره ريچارد گرنل گفته بود كه 
رفتار سفير جديد اياالت متحده در برلين شباهتي به رفتار 
يك ديپلمات ندارد و بيشتر به رفتار يك افسر راست گراي 

افراطي يك قدرت استعماري شبيه است.

دريچه

هوآوي كارمند بازداشتي خود 
در لهستان را اخراج كرد

گروه جهان| شركت هوآوي اعالم كرد كارمند خود 
را كه در لهستان به جاسوس��ي متهم و دستگير شده 
بود اخراج كرده اس��ت. به گزارش يورونيوز، مقام هاي 
بزرگ ترين ش��ركت توليد تجهيزات ارتباطي جهان 
گفته اند اين اقدام به منظور كاهش نگراني هاي كشورهاي 
غربي درباره فعاليت اين شركت صورت گرفته است. وزير 
كشور لهس��تان در پي دستگيري يك كارمند شركت 
هوآوي به اتهام جاسوسي، از اتحاديه اروپا و ناتو خواست 
تا درباره تحريم فروش محصوالت اين شركت در بازار 
اروپا به گفت وگو بنشينند. وي در عين حال تأكيد كرد 
كشورش خواهان روابطي استوار و جذاب با چين است. 
تاكنون هيچ مدركي از سوي لهستان درباره اتهام هاي 
وارد شده منتشر نشده و شركت هوآوي پيوسته صحت 
اين اتهام ها را رد كرده است. سازمان اطالعات لهستان 
پيش از اين اعالم كرده بود دستگيري اين تبعه چيني 
مربوط به اعمال ش��خصي وي بوده و اتهاماتش رابطه 
مستقيمي با شركت هوآوي ندارد. چندي پيش هم منگ 
وانژو دختر بنيانگذار ش��ركت هوآوي و يكي از مديران 
اين شركت در كانادا به درخواست امريكا بازداشت شد. 
امريكا وانژو را متهم كرده كه بانك هاي بين المللي را در 
ارتباط با فعاليت هاي شركت هوآوي در ايران فريب داده 
و اين بانك ها را با خطر نقض تحريم ها مواجه كرده است. 
دولت هاي غربي به خاطر ارتباط شركت هوآوي با دولت 
چين و نيز اتهاماتي ك��ه اياالت متحده اخيرا در زمينه 

جاسوسي به اين شركت وارد كردند.

پس از برگزيت و فرگزيت 
اين بار دگزيت در آلمان

گروه جهان| در حالي كه قرار اس��ت بريتانيا با طرح 
برگزيت از اتحاديه اروپا خارج شود و در فرانسه نيز طرح 
فرگزيت )خروج فرانسه از اتحاديه اروپا( از سوي برخي 
از نيروهاي سياسي مطرح مي شود، رهبران و كادرهاي 
حزب راست گراي »آلترناتيو براي آلمان« نشستي سه 
روزه را با هدف رايزني درباره برنامه اين حزب در انتخابات 
پارلمان اروپا در شهر ريسا در شرق آلمان برگزار كردند. در 
اين برنامه از جمله تاكيد شده كه اگر اتحاديه اروپا اصالح 
نشود، اين حزب براي خروج آلمان از اتحاديه )دگزيت( 
مبارزه خواهد كرد. حزب آلترناتيو در آغاز تاسيس خود را 
حزب منتقد اتحاديه اروپا معرفي مي كرد، اما در سال هاي 
اخير مساله مهاجران را به برنامه اصلي تبليغات خود تبديل 
كرد و با انتقاد شديد از سياست پناهندگي آنگال مركل 
توانست به هر ۱۶مجلس ايالتي و مجلس فدرال آلمان راه 
يابد. اين حزب اكنون پس از احزاب دموكرات مسيحي و 
سوسيال دموكرات، صاحب سومين فراكسيون مجلس 
فدرال است. به اعتقاد ناظران، رايزني هاي نشست ريسا 
نشان مي دهد كه راستگرايان آلمان خود را براي مبارزه 
در مس��ير خروج آلمان از اتحاديه اروپا آماده مي كنند. 
كميس��يون تهيه كننده برنامه در پي��ش نويس خود 
اصالحات عميقي را در اتحاديه اروپا خواستار شده و تهديد 
كرده است كه اگر اين پيشنهادها تا سال ۲۰۲4 انجام نشد، 
آلمان بايد اتحاديه اروپا را ترك كند. اين كميسيون حتي 
انحالل اتحاديه اروپا و تاسيس نهادي به نام جامعه منافع 

مشترك اروپا را به جاي آن مطرح كرده است.

تعطيلي دولت امريكا تا ماه 
آينده ادامه خواهد يافت

گروه جهان| مقام ه��اي دولت امريكا گفته اند خود 
را ب��راي ادامه تعطيلي دولت تا ماه آينده )فوريه( آماده 
مي كنند و در اين ميان، برخي فرودگاه هاي امريكا در 
آس��تانه تعطيلي قرار گرفته اند. به گزارش سي ان ان، 
تعطيل��ي دولت ف��درال امريكا اكنون وارد بيس��ت و 
چهارمين روز خود شده و كاخ سفيد خود را براي ادامه اين 
تعطيلي تا ماه فوريه آماده كرده است. اين درحالي است 
كه دونالد ترامپ در توييتي اعالم كرد كه طرحي براي 
پايان دادن به طوالني ترين تعطيلي دولت در تاريخ امريكا 
دارد اما به جزييات آن اشاره نكرده است. وال استريت 
ژورنال هم نوشته: كاخ سفيد بر اين باور است تا زماني 
كه اكثريت امريكايي ها بن غذا دريافت و از بخشودگي 
مالياتي برخوردار هستند، صداي خود را براي تعطيلي 
دولت بلند نخواهند كرد. اين در حالي اس��ت كه ۸۰۰ 
هزار پرسنل دولت فدرال براي چهارمين هفته بدون 
حقوق مانده كه اين تعداد شامل ۵۱ هزار نيروي امنيتي 
فرودگاه هاي امريكاست. گفته شده، پرسنل دولت فدرال 
درحالي موظف به رفتن به سركار خود هستند كه پولي به 
آنها پرداخت نمي شود، چرا كه مشاجره اي بر سر تصويب 
بودجه در واشنگتن بين كاخ سفيد و كنگره درجريان 
است. بخش هايي از دولت فدرال امريكا در پي مخالفت 
شخص دونالد ترامپ با دموكرات ها بر سر تامين بودجه 
ديوار مرزي ميان امريكا و مكزيك از ۲۲ دسامبر تعطيل 
شده كه آن را به طوالني ترين تعطيلي دولت فدرال در 

تاريخ اين كشور مبدل ساخته است.

رهبر جليقه زردهاي فرانسه
در لندن بازداشت شد

گروه جهان| »جيمز گودارد« رهبر جليقه زردهاي 
فرانسه همزمان با نهمين تظاهرات اعتراض فرانسوي ها 
به ش��رايط اقتصادي و سياس��ت هاي دولت امانوئل 
ماكرون بازداشت شد. گودارد در لندن بازداشت شده 
اس��ت. به گزارش يورونيوز، هزاران معترض در نهمين 
شنبه اعتراض هاي جليقه زردهاي فرانسوي در پاريس 
و چندين شهر ديگر به خيابان آمدند. بنا بر اعالم پليس، 
در مجموع ۱۰۲ نفر در پاريس بازداشت شدند كه از اين 
تعداد ۷4 نفر به بازداشتگاه انتقال يافته اند. معترضاني 
كه از محل وزارت اقتصاد به سمت باستيل آمده بودند 
شعار »ماكرون استعفا« سر دادند و سپس شعارهايي 
از جمله »همه با هم« سر دادند و سرود ملي مارسيز را 
خواندند. از ديگر شعارهاي معترضان جليقه زرد شعار 
»كريستف را آزاد كنيد« بود كه در حمايت از كريستف 
دتنژه بوكسور سابق كه ويدئوي درگيري او با پليس هاي 
ضد شورش فرانس��وي در شبكه هاي اجتماعي بطور 
گسترده پخش شده بود، مطرح شد. اين بوكسور سابق 
اكنون در بازداش��ت به سر مي برد و در انتظار برگزاري 
دادگاه خود است. معترضان همچنين خواستار زنداني 
شدن الكس��اندر بناال دستيار س��ابق امانوئل ماكرون 
 رييس جمهوري فرانسه، شدند. تجمعات جليقه زردها 
در حالي هر شنبه ادامه يافته كه تنها دو روز به آغاز آنچه 
دولت ماكرون »گفت وگوي ملي« نامگذاري كرده باقي 
مانده است. قرار است در دوره ۳ ماهه اي مذاكرات انجام 

شده و نتيجه آنها به طور رسمي اعالم شود.

بحران سوخت ثبات اجتماعي 
مكزيك را تهديد مي كند

گروه جهان| ۶ هفته پس از آغاز رياس��ت جمهوري 
آندرس مانوئل لوپز اوبراور در مكزيك، بحران سوخت 
ثبات اجتماعي و اقتصادي اين كشور را تهديد مي كند. 
روزنامه لس آنجلس تايمز نوش��ته، در پي سرقت هاي 
گس��ترده رييس جمهوري مكزيك اخيرا به نيروهاي 
نظامي دستور داده تا حفاظت از خطوط سوخت رساني 
را برعه��ده بگيرن��د. در اي��ن روند برخ��ي از خطوط 
سوخت رساني در مكزيك با هدف اتخاذ تدابير الزم در 
جهت مقابله با سرقت ها بسته شده اند كه اين مساله بحران 
كمبود سوخت را در سراسر مكزيك ايجاد كرده است. 
گفته شده، كمبود سوخت موجب خشم و عصبانيت 
مردم مكزيك ش��ده و اين مساله موجي از نارضايتي را 
نسبت به عملكرد دولت تازه كار اوبرادور ايجاد كرده است.

لس آنجلس تايمز نوشته، شمار زيادي شب تا صبح را 
مقابل پمپ بنزين ها س��پري مي كنند به اين اميد كه 
تانكرهاي سوخت وارد اين پمپ بنزين ها شوند. دو سال 
پيش هم افزايش بهاي گاز در مكزيك موجب اعتراض و 
غارت اموال عمومي شده بود. كارشناسان تاكيد كرده اند 
كه ادامه اي��ن روند مي تواند به اقتصاد ضعيف مكزيك 
آسيب وارد مي كند. اوبرادور كه در زمان سوگند به عنوان 
رييس جمهوري جديد مكزيك محبوبيت ۶۵ درصدي 
داشت اكنون با خطر كاهش محبوبيت روبروست. وي 
اخيرا از مردم كشورش خواست صبور باشند و به دولت در 
روند مقابله جدي با سرقت گروه هاي تبهكاري از خطوط 

سوخت رساني كمك كنند. 
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مخفي كاري ترامپ درباره 
جزييات ديدارهايش با پوتين 

گروه جهان| رييس جمهوري امريكا در دو سال 
گذشته جزييات گفت وگوهاي رودرروي خود با 
رييس جمهوري روسيه را از مقامات كابينه اياالت 
متحده پنهان كرده است. دونالد ترامپ تحقيقات 
اف بي آي درباره عملكردش را توهين آميز خوانده 
است.  واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه نوشته، 
هيچ جزييات مكتوبي درباره پنج ديدار ترامپ با 
پوتين در دو سال گذشته، حتي در ميان مدارك 
محرمانه نيز وجود ندارد. ترامپ جزييات ديدارهاي 
خود با پوتين را از مقام هاي دولتي پنهان كرده و 
حتي دست كم در يك مورد يادداشت هاي مترجم 
خود را گرفته و به او دس��تور داده درباره آنچه در 
نشست بيان شده سكوت كند و با ديگر مقام هاي 

كابينه در اين مورد حرفي نزند.
واشنگتن پست به نقل از مقام هاي فعلي و پيشين 
دولت نوشته، ترامپ ۲۰۱۷ پس از ديدار با پوتين 
در هامبورگ يادداشت هاي مترجم را از او گرفته 
اس��ت. در اين ديدار ركس تيلرسون وزير خارجه 
پيش��ين امريكا، هم حضور داش��ته اس��ت. اين 
حركت ترامپ زماني فاش ش��ده كه يك مشاور 
كاخ سفيد و يك مقام ارشد وزارت خارجه افزون 
بر يادداش��ت هايي كه تيلرسون از اين نشست در 
اختيار آنها گذاش��ته بود، از مترجم درخواس��ت 
اطالعات بيش��تري ك��رده و خواس��تار دريافت 

يادداشت هاي او شده بودند.
واشنگتن پست نوشته، محدوديت هاي اعمال شده 
از سوي ترامپ بخشي از يك عملكرد گسترده به 
شمار مي رود كه ترامپ با توسل به آن، مكالمات و 
ارتباطات خود با پوتين را حتي از مقامات رده باالي 
دولت خود نيز مخفي كرده است. پس از انتشار اين 
گزارش در نسخه آنالين واشنگتن پست، ترامپ 
در مصاحبه  با فاكس نيوز به شدت از اين روزنامه و 
صاحب امتياز آن انتقاد و تأكيد كرده هيچ اقدامي 
براي مخف��ي كردن ديداره��اي خصوصي اش با 

پوتين انجام نداده است.
در همي��ن ح��ال انتش��ار گزارش��ي توس��ط 
نيويورك تايمز خش��م ترامپ را برانگيخته است. 
ترام��پ در مصاحبه خود ب��ا فاكس نيوز گزارش 
اين روزنامه را بس��يار توهين آميز خوانده اس��ت. 
نيويورك تايمز نوشته بود كه پس از اخراج كومي، 
اف بي آي درباره اق��دام احتمالي ترامپ در جهت 
منافع روسيه دس��ت به تحقيق زده است. هدف 
اين اقدام، رسيدگي به دو موضوع بوده: اينكه كه 
آيا ترامپ در جهت منافع روسيه و به ضرر منافع 
ملي كشور خود عمل كرده است، و ديگر اينكه آيا 
عملكرد رييس جمهور مي تواند امنيت ملي امريكا 

را به خطر بيندازد؟

كوتاه از منطقه

مذاكره كابل و طالبان
در آينده نزديك

نماينده ويژه اشرف غني رييس جمهوري افغانستان، 
در امر توافق و صلح منطقه اي گفته طالبان در چند 
ماه آينده با دولت افغانس��تان مذاكره خواهد كرد. 
به گزارش آوا پ��رس، عم��ر داودزي گفته طالبان 
هميشه با اين بهانه كه در گام اول خواهان مذاكره 
با امريكا و سپس با كابل است، مذاكره با كابل را به 
تعويق مي انداخت، به منظور اتمام چنين بهانه هايي 
دولت افغانس��تان به اياالت متح��ده اجازه مذاكره 

مستقيم با طالبان را صادر كرد. 

سرمايه گذاري۱۰ميليارد 
دالري عربستان در پاكستان

عربس��تان س��عودي اعالم كرده براي س��اخت 
يك پااليش��گاه نفت در بندر گوادر پاكس��تان، 
۱۰ميليارد دالر س��رمايه گذاري خواهد كرد. به  
نوش��ته نش��نال، خالد فالح وزير نفت عربستان 
سعودي، كه به گوادر سفر كرده گفته رياض قصد 
دارد با س��رمايه گذاري در پاكستان و شراكت با 
اسالم آباد در كريدور اقتصادي چين و پاكستان، 
به توسعه اقتصادي پاكستان ثبات دهد. چين در 
ساخت بندر گوادر حضور دارد و ۶۰ ميليارد دالر 
هزينه آن چه »كريدور اقتصادي چين و پاكستان« 

عنوان شده، كرده است.

درخواست براي تحريم 
سرپرست وزارت دفاع افغانستان 
سازمان ديد بان حقوق بشر مي گويد كه انتصاب 
اسداهلل خالد به سرپرستي وزارت دفاع افغانستان 
باي��د »زنگ خطري« براي حاميان اين كش��ور 
باشد. مدير بخش آسياي ديد بان حقوق بشر گفته 
شواهد معتبري وجود دارد كه خالد حقوق بشر 
را در دوران تصدي سمت هاي دولتي نقض كرده 
است. نخستين گزارش در اين باره به سال هاي 
۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ و زماني بازمي گردد كه اسداهلل 

خالد والي قندهار بوده است. 

خوش بيني پمپئو درباره 
توافق تركيه و كردهاي سوريه 

وزير خارجه امريكا درباره دس��تيابي به توافقي كه 
هم مورد قبول آنكارا باشد و هم امنيت شبه نظاميان 
كرد سوريه را تامين كند، ابراز خوشبيني كرده است. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، مايك پمپئو جزييات 
مشخصي از اين توافق احتمالي ارايه نكرده است. در پي 
اعالم خبر خروج نيروهاي امريكايي از سوريه، كردهاي 
سوريه نسبت به حمله تركيه به مناطق تحت كنترل 
آنها ابراز نگراني كرده و از دمشق كمك خواستند كه 
مورد قبول دولت س��وريه قرار گرفت. گزارش هايي 
منتشر شده مبني بر اينكه تركيه نيروهاي خود را در 
نواحي مرزي براي حمله به سوريه آماده كرده است. 
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عكسروز

چهرهروز

احسانخواجهاميريبا»شهرديوونه«ميآيد
»احسان خواجه اميري«، 2 سال و 4 ماه پس از انتشار آلبوم »سي سالگي« تا كمتر از 10 روز ديگر با »شهر ديوونه« به بازار موسيقي بازمي گردد. 
آلبوم »شهر ديوونه« كه دوم بهمن منتشر مي شود، شامل 10 قطعه بوده كه تنها يك قطعه »وقتي مي خندي« او تاكنون به صوت تك آهنگ 
منتشر شده است. آلبومي كه گفته مي شود برخي آهنگ هاي آن در ادامه كارها و سبك هميشگي خواجه اميري است اما نمي توان از فضاي 
جديد برخي آهنگ ها در آلبوم جديد اين خواننده گذشت كه تفاوت هايي با كارها و فضاي آلبوم هاي قبلي او دارد. سه تراك از اين آلبوم جديد در 
آخرين كنسرت »احسان خواجه اميري« اجرا شد كه با استقبال مخاطبان حاضر در سالن مواجه شد. قرار است جشن امضاي اين آلبوم، پس از 
انتشار رسمي برگزار شود كه تاريخ و مكان آن متعاقبا اعالم مي شود. كنسرت بزرگ آلبوم »شهر ديوونه« نيز اسفندماه در تهران برگزار مي شود. 

بازارهنر

حاشيه هاي اختتاميه جشنواره رادي 

»زهرماري« بازهم به صحنه مي رود

»ملوديكافه« شب عيد منتشر مي شود

مراسم اختتاميه نخستين جشنواره 
تئات��ر اكب��ر رادي ب��ه دلي��ل فراهم 
نشدن برخي امكانات و شرايط سالن 
ناظرزاده كرماني تماشاخانه ايرانشهر 

با برخي حواشي برگزار شد.
مراسم اختتاميه نخستين جشنواره 
تئاتر اكبر رادي شامگاه شنبه 22 دي 
در سالن ناظرزاده كرماني تماشاخانه 

ايرانشهر برگزار شد. در اين مراسم كه كارگرداني 
آن بر عهده محم��د رحمانيان بود به دليل فراهم 
نشدن برخي امكانات و ش��رايط در سالن، عالوه 
بر تأخي��ر در آغاز مراس��م حواش��ي ديگري نيز 

ايجاد شد.
پخش نش��دن تصاوير مدنظر براي اين مراس��م 
و همچنين نبود نورپردازي مناس��ب باعث ش��د 
تا حمي��ده بانو عنق��ا رييس هيات مدي��ره بنياد 
اكبر رادي با نور تلفن هم��راه عليرضا آرا مجري 
مراسم، يادداش��ت خود را قرائت كند. به همين 
دليل رحمانيان در سخناني به وضعيت مديريت 
فرهنگي و مديريت سالن هاي تئاتري انتقاد كرد.

محمود دولت آبادي نيز كه در اين مراسم حضور 
داشت برگزاري جشنواره تئاتر اكبر رادي را اتفاقي 
خوب و نشان دهنده پويايي جامعه تئاتري دانست.

در اي��ن مراس��م برگزي��دگان بخ��ش مس��ابقه 
نمايشنامه خواني و مس��ابقه مونولوگ نخستين 

جش��نواره تئاتر اكب��ر رادي معرفي 
شدند. در بخش مس��ابقه نمايشنامه 
خواني، سينوره كفاش طلب به عنوان 
توضيح صحنه خوان برت��ر قدرداني 
شد. هيات داوران اين بخش با اهداي 
لوح تقدير از گروه نمايشنامه خواني 

»كاكتوس« قدرداني كرد.
در بخش نق��ش خوان��ي زن نيز لوح 
س��پاس به صورت مش��ترك به يگان��ه رجبي و 
پريا طاه��ري و جاي��زه برگزيده اي��ن بخش نيز 
به معص��وم احمدزاده اهدا ش��د. در بخش نقش 
خواني مرد نيز هيات داوران با اهداي لوح سپاس 
از سيامك زين الديني قدرداني و كريم بياني را به 

عنوان برگزيده اين بخش معرفي كرد.
در بخش كارگرداني نمايشنامه خواني نيز از پريا 
طاهري قدرداني و فرزاد آيتي به عنوان برگزيده 
معرفي ش��د. همچني��ن در بخش اث��ر برگزيده 
نمايش��نامه خواني، ضمن تقدير از »پايين، گذر 
س��قاخانه« به كارگردان��ي فرزاد آيت��ي، جايزه 
برگزيده به »ارثي��ه ايراني« ب��ه كارگرداني پريا 

طاهري رسيد.
در بخش مسابقه مونولوگ نيز احمدرضا رجبي در 
بخش موسيقي، سيمين بهفر در بخش بازيگري، 
پويا شهرابي در بخش نويسندگي و حمزه زارعي 

در بخش كارگرداني برگزيده شدند. 

عل��ي احم��دي از روي صحنه بردن 
مج��دد نماي��ش »زهرم��اري« در 
تماشاخانه تازه تاسيس »ملك« خبر 
داد. علي احم��دي كارگردان نمايش 
»زهرم��اري« درباره اج��راي مجدد 
اين اثر نمايش��ي به مه��ر گفت: قرار 
است از اول بهمن ماه مجددا نمايش 
»زهرم��اري« را در تماش��اخانه تازه 

تاسيس ملك به صحنه ببرم. براي اجراي مجدد 
اين اث��ر نمايش��ي تغييراتي در گ��روه بازيگران 
نماي��ش داش��ته ايم و 2 بازيگ��ر جديد ب��ا گروه 

همكاري خواهند داشت.
او ادام��ه داد: در اج��راي جدي��د وحي��د آقاپور 
جايگزي��ن نادر ف��الح و الناز حبيب��ي جايگزين 
ليندا كياني شده است و بقيه بازيگران يعني تينو 
صالحي، خسرو احمدي و علي شادمان از اجراي 
قبل با ما همراه هستند. همچنين تغييراتي جزئي 
به دليل تغيير بازيگران در نمايش به وجود آمده 

است اما در كليت داستان و ديالوگ ها 
تغييري نخواهيم داشت.

اي��ن كارگردان تئاتر درب��اره اجرا در 
يك تماشاخانه تازه تاسيس بيان كرد: 
معتقدم تماش��اخانه هاي خصوصي 
به خودي خ��ود مخاطب ندارند بلكه 
اين نمايش ها هس��تند كه مي توانند 
تماشاگران را به س��الن هاي مختلف 
بكشانند. اميدوارم »زهرماري« نيز بتواند در اين 
تماشاخانه موفق عمل كند چون تماشاخانه ملك 

با اجراي اين اثر نمايشي افتتاح مي شود. 
نمايش »زهرماري« نوش��ته رض��ا بهاروند و احمد 
س��لگي از فروردين تا ش��هريور ۹۷ ب��ه ترتيب در 
تماشاخانه پاليز و تاالر حافظ اجراي عمومي داشته 
است. در خالصه داستان نمايش »زهرماري« آمده 
است: مراسم چهلم مادر است و فرزندانش براي تهيه 
خرج مراسم و فروش سركه هاي انداخته شده توسط 

مادر به زيرزمين خانه مي روند و...

نوازن��ده و آهنگس��از ش��ناخته ش��ده 
كشورمان از انتش��ار تازه ترين اثر خود 
با عنوان »ملوديكاف��ه« با حال و هوايي 

متفاوت پيش از آغاز سال ۹۸ خبر داد.
سامان احتشامي نوازنده پيانو و آهنگساز 
در تشريح تازه ترين فعاليت هاي خود 
اظهار كرد: طبق برنامه ريزي هايي كه 
انجام گرفته در تالش��يم تازه ترين اثر 

موسيقايي ام با نام »ملوديكافه« را پيش از آغاز سال 
۹۸ در بازار موسيقي منتشر كنيم. اين آلبوم مشتمل 
بر توليد چند اثر موسيقايي بر مبناي ساز ملوديكا 
اس��ت كه تصور مي كنم مي تواند ب��راي مخاطبان 
جالب توجه باشد. احتشامي افزود: من البته بعد از 
استقبالي كه از س��از ملوديكا در كنسرت هايم شد 
تصميم گرفتم آلبومي را با همي��ن نام توليد كنم 
كه خوش��بختانه اين كار انجام گرف��ت. پس از آن 
نيز تصميم گرفتم دو آلبوم ديگ��ر را نيز با عناوين 
»ملوديكافه« و »ملودمبك« بر همين مبنا آماده كنم 

كه آلبوم »ملوديكافه« نيز آماده شده است. 
او ادامه داد: اين آلبوم از مجموعه قطعاتي تشكيل شده 

كه هم حالتي نوستالژيك براي مخاطب 
داشته باش��د و هم حس در كافه بودن و 
طعم قهوه و نسكافه را زير زبان شنونده 
تداعي كند. ما در اين آلبوم تالش كرديم 
قطعاتي آشنا از موسيقي هايي كه تاكنون 
در فيلم ه��اي س��ينماي و محصوالت 
فرهنگي ديگر شنيده اند را با ساز ملوديكا 
توليد كنيم كه كاربردي ترين شكل آن را 
مي توان در كافي شاپ ها استفاده كرد. شما با اين آلبوم 
مي توانيد در يك فضاي دوستانه و صميمي از موسيقي 
استفاده كنيد كه كامال متناسب با يك گفت وگوي 
دلنشين طراحي شده و مي تواند سرشار از انرژي هاي 
مثبت باشد. اين نوازنده در پايان گفت: تنظيم تمامي 
قطعات آلبوم »ملوديكافه« توس��ط سينا سليم زاده 
انجام گرفته و من نيز به عنوان نوازنده ملوديكا در اثر 
حضور دارم. اين آلبوم كه براي آن نيز اجراي زنده اي 
در نظر گرفته نشده، تا قبل از فرارسيدن عيد نوروز ۹۸ 
توسط موسسه »باغ مهر« در دسترس مخاطبان قرار 
مي گيرد و اميدوارم فضا به گونه اي باشد كه بتواند به 
سهم خود انرژي مثبتي را به شنوندگان منتقل كند.

تاريخنگاري

صدوردستورانحاللساواك
بيس��ت و چهارم دي 135۷، شاپور بختيار آخرين نخست وزير حكومت پهلوي براي 

فرونشاندن خشم مردم، دستور انحالل ساواك را صادر كرد.
يكي از تالش ها و برنامه هاي پر سر و صداي دولت بختيار، انحالل ساواك بود. ساواك 
با وجود سال ها فعاليت و برقراري امنيت ظاهري، همزمان با اوج گيري نهضت انقالبي 
مردم ايران، ديگر كارايي الزم را نداشت و قادر به پيش بيني و ارايه راه حل هاي به موقع 
نبود، بلكه به نهادي منفعل تبديل شده بود.  از آنجا كه انحالل ساواك يكي از شعارها 
و درخواست هاي مردم طي سال هاي 5۷-1356 بود، در ظاهر دولت شريف امامي در 
راه فرو نشاندن انقالب، درصدد انحالل اين سازمان بود كه با مخالفت شاه مواجه شد، 
اما با خروج شاه و بسياري از مديران بلندپايه اين سازمان كه كشور را ترك گفته بودند 
ساواك بطور كامل در آستانه فروپاشي قرار گرفت. در نتيجه، دولت بختيار روز چهارم 
بهمن 135۷ در جهت فريب افكار عمومي و به تعويق انداختن پيروزي انقالب، اليحه 
انحالل ساواك را به تصويب مجلس ملي و مجلس سنا رساند. در پي تبليغات گسترده 
بختيار براي انحالل ساواك، انقالبيون به منظور خنثي سازي اين اقدامات، نوار كاستي 
انتشار دادند كه در آن از سوي شاه خطاب به همه فرماندهان چنين ابراز عقيده شده بود: 
ساواك منحل شود، ولي ساواك قوي تر تشكيل شود كه به كسي رحم ننمايد. هر كس 
با مقام سلطنت مخالفت كرد، از زن و مرد بگيريد و اعدام كنيد. نفت و بنزين را به روي 

مردم ببنديد كه مردم ناراحت باشند و...  
به گزارش فرمانداري نظامي تهران، اين نوار در بسياري از مساجد جنوب تهران و برخي 
از سازمان ها انتشار يافت و تمام سازمان هاي اطالعاتي و امنيتي مامور شده بودند تا به 
نمونه هايي از آن دست يابند.  اما بر اساس اسناد موجود، اقدام بختيار در انحالل ساواك، 
تنها جهت فريب افكار عمومي بود. روز هفدهم بهمن 135۷ مردم به خواست امام خميني 

در تظاهراتي كه نخست وزيري بازرگان را تأييد مي كرد شركت كردند. 
دولت بختيار براي بي پاس��خ نماندن اين كنش، اقدام به مان��ور هوايي كرد و تعدادي 
هلي كوپتر و هواپيماي جنگي را در آسمان تهران پرواز داد. در همين روز او در مجلس 

شوراي ملي � چند ده متر آن طرف تر از محل استقرار امام � حاضر شد و اليحه انحالل 
ساواك را براي تصويب به مجلس داد. اين صحنه اي عوام فريبانه بود، بختيار چنين تصدي 
نداشت.  در همين روز امام خميني )ره( طرح رژيم پهلوي براي دستگيري و محاكمه 
نصيري رييس ساواك را عوام فريبانه خواندند.  با اين حال انحالل ساواك تا بررسي آن در 
مجلس معطل ماند و روز 1۷ بهمن 135۷، در شرايطي كه ساختمان مجلس در محاصره 
نظامي بود و مردم در بيرون از ساختمان شعار »مهدي بازرگان، نخست وزير ايران« سر 
مي دادند، مجلس شوراي ملي در جلسه اي علني كه با حضور شاپور بختيار، نخست وزير 
تشكيل شده بود، لوايح انحالل ساواك و محاكمه و مجازات مقام هاي مسوول گذشته 
كشور و چهار اليحه ديگر دولت را به تصويب رساند.  اين مجلس و بختيار پنج روز بيشتر 

پس از تصويب اين لوايح دوام نياوردند و دولت بختيار سقوط كرد. 

میراثنامه

خانهایکهبابادگيرهایدوقلويشمعروفشده
خانه اصلی حشمت اللشکر )حشمت بزرگ( که به دست 
حاج معمار باش��ی سمنانی ساخته شده، شامل چهار 
منزل مس��کونی، دارالحکومه، باغ، حمام، مدرسه و ... 
بوده که اکنون دو خانه آن باقی مانده است. بادگيرهای 
دو قلو بر فراز اين بنا با تزئيناتی ناب از نمادهای ش��هر 
سرخه است. اين بنا نماد معماری مناطق کويری است 
و به ش��ماره ملی 2۹۷43 در فهرست آثار ملی به ثبت 
رسيده اس��ت. سرپرس��ت اداره کل ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: مرمت 
خانه تاريخی حشمت اللشکر سرخه تا دو ماه آينده بايد 
نهايی شود. مهدی جمالی در ديدار با فرماندار، شهردار 
و موثران شهرستان سرخه اظهار کرد: اين خانه تاريخی 
تا دو ماه آينده بايد آماده بهره برداری باشد. او خواستار 
مشارکت فرمانداری و شهرداری در مرمت و نگهداری 
از آثار تاريخی شهرستان سرخه شد و گفت: سنگفرش 
محوطه بيرونی خانه حشمت اللشکر و مرمت فاز دوم اين 
خانه با همکاری شهرداری سرخه در دستور کار است؛ 
بايد زيرساختهای الزم برای جذب گردشگر در سرخه 
فراهم شود. جمال با اشاره به اينکه ايجاد اقامتگاه های 

بوم گردی در روستاهای اطراف سرخه در دست مطالعه 
است، افزود: رونق صنايع دستی و حمايت از کارگاه های 
صنايع دس��تی نيز در دس��تور کار است. علی محمد 
مويدی زاده، فرماندار س��رخه نيز در اين ديدار با اشاره 
به توانمندی ها و جاذبه های گردش��گری شهرستان 
سرخه گفت: آبگرم، تلخاب، زايرس��راها، امامزاده ها، 
مناطق بکر کويری و روستاهای شهرستان سرخه دارای 
قابليت جذب گردشگر هستند. او با اشاره به اينکه جذب 
سرمايه گذار برای س��اخت هتل در اين شهرستان در 
دست اقدام است، افزود: صنعت گردشگری، زمينه ساز 
افزايش درآمدزايی در استان و شهرستان سرخه است. 

او خواستار توجه ويژه به روستای بيابانک شد و گفت: 
اين روستا، پتانسيل بااليی برای جذب گردشگر دارد. 
پيش از اين مس��ئول واحد حقوقی و امالک اداره کل 
ميراث فرهنگی، صنايع دس��تی و گردشگری استان 
سمنان در سال ۹4 گفته، خانه تاريخی "حاج حشمت 
اللش��کر" با خريداری تنها پالک ثبتی باقی مانده، به 
تملک اين اداره کل درآمد. يداهلل يحيی پور اظهار کرد: 
با پيگيری و همکاری امام جمعه شهرستان سرخه، تنها 
پالک باقی مانده خانه "حاج حشمت اللشکر" به شماره 
پالک ثبتی 132/12 با صرف بيش از دو ميليارد ريال 
اعتبار به تملک اي��ن اداره کل درآمد.  در هفته دولت 
همان سال نيز ساختمان جديد اداره ميراث فرهنگی 
شهرستان سرخه نيز در محل خانه تاريخی حشمت 
افتتاح شد. خانه حاج حشمت اللشکر حدوداً در مرکز 
شهر سرخه واقع شده است. بر اساس کتاب های تاريخی 
و گفته به معمرين و فرم معماری، اين بنا متعلق به دوره 
قاجار است و از آنجايی که مالک اصلی آن حاج حشمت 
خان پيوندی )حاکم وقت منطقه ( بوده، به همين جهت 

به خانه حاج حشمت معروف شده است.

ايستگاه

»قسمتباال«درراس
باكسآفيسامريكا

ب��ا اك��ران كم��دي درام 
»قس��مت باال« ب��ا بازي 
برايان كرانستون و كوين 
هارت اين فيلم موفق شد 
تا راس باكس آفيس امريكا 

را به تصرف خود درآورد.
به گزارش ورايتي، فروش 
1۹.5 ميليون دالري فيلم 

»قس��مت باال« در نخستين آخر هفته اكرانش آن 
را در راس باكس آفي��س امريكا جاي داد. اين فيلم 
كه محصول STXفيلمز است با نمايش در 30۸0 
س��الن سينما اين موفقيت را كس��ب كرد و موفق 
شد تا »آكوامن« را به مكان دوم براند. تجربه موفق 
قبلي اي��ن كمپاني فيلمس��ازي »مامان هاي بد« 
بود كه با فروش 23.۸ ميليون دالر جايگاه س��وم را 
كسب كرده بود. »قسمت باال« بازسازي يك فيلم 
پرفروش فرانسوي اس��ت كه با بازي كرانستون در 
نقش يك معلول حركتي ثروتمند ساخته شده و 
هارت در نقش مردي بيكار با سابقه مجرمانه است 
كه براي كمك به وي استخدام شده است. نيكول 
كيدمن، جوليانا مارگوليس و آجا نائومي كينگ ديگر 
بازيگران اين فيلم هستند. نيل برگر كارگرداني فيلم 
را انجام داده است. اين فيلم در سايت راتن توميتوز 
امتياز 3۹ درصد را كس��ب كرده است. »آكوامن« 
محصول دي سي نيز مجبور شد تا در چهارمين هفته 
نمايشش با فروش 15.4 ميليون دالر به جايگاه دوم 
اكتفا كند. اين آخر هفته نخستين هفته اي بود كه 
اين فيلم از زماني كه اكران شد، به جايگاهي كمتر از 
نخست رضايت داد. اين فيلم تاكنون 2۷5 ميليون 
دالر در امريكا ف��روش كرده و فروش آن در خارج از 

امريكا تا جمعه بيش از ۷13 ميليون دالر بود. 

بختخوش»دلهدزدها«
ادامهدارد

»دله دزدها« موفق ش��د 
جايزه فيپرشي بهترين 
فيلم خارجي زب��ان را از 
جش��نواره فيل��م پال��م 
اس��پرينگز در كاليفرنيا 
كسب كند. به گزارش مهر 
به نقل از ورايتي، سي امين 
جشنواره بين المللي فيلم 

پالم اسپرينگز برندگان خود را ديروز معرفي كرد و 
از فيلم تحسين شده منتقدان يعني »دله دزدها« با 
اهداي جايزه بهترين فيلم خارجي زبان تقدير كرد.

اين جشنواره كه از 3 ژانويه شروع شده و تا دوشنبه 
14 ژانويه به كار خ��ود ادامه مي دهد، 226 فيلم را 
از ۷۸ كش��ور جهان به نمايش گذاشت. در مراسم 
ديشب جايزه فيپرشي براي بهترين فيلم خارجي 
زبان اين جشنواره را »دله دزدها« ساخته هيروكازو 
كورئيدا از ژاپ��ن از آن خود كرد. اين فيلم كه برنده 
نخل طالي هفتاد و يكمين جشنواره فيلم كن شده، 

تاكنون جوايز متعددي كسب كرده است.
جايزه فيپرش��ي بهترين بازيگر مرد فيلم خارجي 
زبان نيز به مارچلو فونته براي فيلم »مردسگي« از 
ايتاليا رسيد. جايزه فيپرشي بهترين بازيگر زن فيلم 
خارجي زبان نيز جوآنا كوليگ براي »جنگ سرد« از 
لهستان از آن خود كرد. »سوفيا« محصول مشترك 
فرانسه و قطر به كارگرداني مريم بنم برك نيز جايزه 
بهترين ص��دا/ بهترين تصوير را به خانه برد. در اين 
بخش از »خالص« محص��ول تركيه به كارگرداني 
علي وطن ِسِور تجليل شد. جايزه جان شلزينگر نيز 
به فيلم »ناوگان شبح« به كارگرداني شنون سرويس 
و جفري والدرون اهدا ش��د و از »وان هاي حمام در 
برادوي« ساخته داوا وايسن انت تقدير شد. برندگان 
جوايز منتخب تماشاچيان براي بهترين فيلم بلند 

داستاني و مستند امروز دوشنبه اعالم مي شود.

شروعخوبايرانانتقاداتازكيروشراكمكرد

ايران، كره و ژاپن مدعيان قهرماني از نظر لوفيگارو 

س��ايت عربي ك��وره به س��تايش تيم 
كارلوس كي روش پرداخت و تاكيد كرد 
كه ش��روع خوب تيم ملي ايران باعث 
شده انتقادات از سرمربي پرتغالي كم شود. تيم ملي 
فوتبال ايران در ه��ر دو ديدار خود در جام ملت هاي 
آسيا توانست به پيروزي برس��د. ايران با 5 گل يمن 
را شكست داد و برابر ويتنام هم دو گل به ثمر رساند 
تا با شش امتياز در صدر گروهش قرار گيرد. روزنامه 
عربي كوره به س��تايش از تيم ك��ي روش پرداخت و 
نوشت: كارلوس كي روش قبل از جام ملت هاي آسيا 
سخناني را بر زبان آورد كه ايراني ها را خشمگين كرد. 
او گفت كه رسيدن به نيمه نهايي روياي فوتبال ايران 
است و اين باعث شد بسياري مثل خداداد عزيزي از او 
انتقاد كنند اما شدت اين انتقادها اين روزها با نمايش 
خوب ايران در امارات كم ش��ده است. اين سايت در 
ادامه آورده است: اگر ايران به درخشش خود در جام 
 ملت ها ادامه دهد اين انتق��ادات از كي روش به كلي

 از بي��ن مي رود. ايران نمايش بس��يار خوبي در جام 
ملت ها داش��ته و اين باعث ش��ده بعضي س��خنان 

كي روش را قبل از شروع بازي ها به باد تمسخر گيرند 
البته اين تمسخر باعث خشم سرمربي تيم نمي شود.

لوفيگارو در گزارشي براي جام ملت هاي آسيا از سه مدعي 
قهرماني نام برد و نكات برجسته اين جام را مورد ارزيابي 
قرار داد. به گزارش ايسنا و به نقل از لوفيگارو فرانسه، جام 
ملت هاي آسيا 201۹ در كشور امارات در حال برگزاري 
است و به همين خاطر به بررسي حضور اين تورنمت در 

فوتبال جهان مي پردازيم: 
ايران،ژاپنوكرهجنوبيمدعيانقهرماني

تيم هاي مل��ي فوتبال ايران، ژاپن و ك��ره جنوبي را بايد 
مدعيان قهرماني در جام ملت هاي آسيا دانست. ايران با 
هدايت كارلوس كي روش در جام جهاني عملكرد خوبي 
داشت و توانست مراكش را شكست دهد و روند خوبي نيز 
در جام ملت ها داشته است. ژاپن موفق ترين تيم قاره با 
چهار قهرماني را بايد يكي ديگر از مدعيان قهرماني دانست 
و كره جنوبي نيز در اين جام حاضر است كه ستاره هاي 

خوبي در تركيب دارد و از مدعيان قهرماني است.
يمنوفراموشيجنگ

يمن در حالي در اين رقابت ها حاضر است كه در داخل 
شرايط س��ختي را تجربه مي كند و حاال جام ملت ها 
فرصتي براي مردم اين كش��ور است كه اوضاع بد را 
فراموش كنند. ورزشگاه ها در يمن تخريب شده است. 
خيلي از بازيكنان اصلي اين تيم در سال هاي اخير از 
بين رفتن��د و اردوهاي اين تيم براي جام ملت ها نيز 
مختل شده بود. البته يمني ها در اولين ديدار در جام 
ملت ها با 5 گل شكس��ت خوردند با اين حال حضور 

در جمع بزرگان اتفاق خوبي براي اين كشور است.  

قطروعربستانبعدازبحرانخليجفارس
دو تي��م قط��ر و عربس��تان در دي��داري حس��اس در 
مرحل��ه گروهي بايد برابر ه��م به ميدان برون��د. بعد از 
بحران خليج فارس بين اين دو كشور، اين ديدار مي تواند 
نقطه عطفي بين دو كشور باشد. به همين خاطر بوده است 
كه جياني اينفانتينو، رييس فيفا عنوان كرده اس��ت كه 
فوتبال پلي براي ارتباط بين كشورها است و نبايد مسائل 

سياسي را با اين رشته ورزشي در هم آميخت.
قطربرايجامجهاني۲۰۲۲آمادهميشود

تيم ملي فوتبال قطر خ��ودش را براي حضور در جام 
جهاني آماده مي كند. اين كشور در سال 2022 اولين 
كشور عرب خواهد بود كه ميزبان جام جهاني مي شود 
با اين حال حاش��يه هايي چون آب و هوا، ش��رايط بد 
كارگران و 4۸ تيمي شدن جام جهاني اين ميزباني را 
تهديد كرده است. قطر در رشته هايي چون هندبال و 
دووميداني توانسته است بازيكنان خارجي را جذب 

كند ولي اين قوانين در فوتبال سختگيرانه است و به 
همين خاطر قطري ها با به خدمت گرفتن بازيكنان 
خارجي خوب و ايجاد كمپ اسپاير، سعي در پرورش 
بازيكناني بزرگ براي آينده دارند كه اكرم عفيف يكي 

از همين بازيكنان است.
بازيكنانشاغلدرليگفرانسه

بازيكنان خيلي كمي در ليگ فرانسه هستند كه در جام 
ملت هاي آسيا بازي مي كنند. هيروكي ساكايي مدافع 
تيم ملي ژاپن در تيم مارسي است و كاواشيما دروازه بان 
تيم استراسبورگ در اين رقابت ها حضور ندارد. ديگر 
بازيكن حاضر در اين رقابت ها كه در ليگ فرانسه بازي 
مي كند، سامان قدوس اس��ت كه در بازي برابر يمن 
گلزني كرد و در بازي برابر ويتنام نيز يك پاس گل داد.

توئيتAFCدربارهآزمون
ام��ا توئيتر AFC ب��ه نحو جالبي به حرك��ت آزمون 
در به ثمر رساندن گل دوم تيم ملي ايران برابر ويتنام 
اشاره كرده است. در اين توئيت آمده كه آزمون مدافع 
حريف را محو كرد و به گل دوم رسيد.  تيم ملي فوتبال 
ايران شنبه در دومين بازي اش در مرحله گروهي جام 
ملت هاي آسيا 201۹ با دو گل ويتنام را شكست داد و 
به مرحله يك هشتم نهايي صعود كرد. هر دو گل ايران 
را سردار آزمون به ثمر رساند. مهاجم روبين كازان ابتدا 
با ضربه س��ر، دروازه ويتنام را باز ك��رد. او براي به ثبت 
رساندن گل دومش دو بازيكن حريف را به زيبايي جا 

گذاشت و پيروزي تيم ملي ايران را قطعي كرد. 

ورزشي
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