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 ثبات مديريتي
 الزمه خروج شهرداري

از بحران مالي

رييس كل بانك مركزي سوئد در ديدار 
بانكداران ايراني ارائه كرد

معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراهاي 
شهردار تهران در گفت وگو با »تعادل«:

خبر

رييس كل بانك مركزي سوئد در ديدار بانكداران ايراني ارائه كرد

راهكارهاي حل بحران نظام پولي و ارزي
مديران عامل و هيات مديره شبكه بانكي با رييس كل بانك مركزي سوئد به 
بحث و گفت وگو نشس��تند و از نزديك با ش��رايط و تجارب اقتصادي اين كشور 

آشنا شدند. 
 به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، حسين يعقوبي معاون بين الملل اين 
بانك در ديدار با رييس كل بانك مركزي كشور سوئد و هيات همراه كه با حضور 
مديران عامل و هيات مديره بانك ها برگزار ش��د، با اشاره به سابقه همكاري هاي 
دو كشور گفت: همكاري هاي مشترك ميان دو كشور نيازمند افزايش ارتباطات 
بانكي است و اميدوارم به اين واسطه دستاوردهاي زيادي براي دو كشور حاصل 
ش��ود، در حال حاضر تفاهمات مشتركي ميان ايران و سوئد وجود دارد كه اميد 

است با افزايش سطح همكاري ها بتوانيم به آنها جامه عمل بپوشانيم. 
استفان اينگِوس رييس كل بانك مركزي سوئد در اين ديدار كه صبح ديروز 
در س��اختمان بانك مركزي ايران برگزار شد، درباره وظايف اصلي بانك مركزي 
كشور متبوع خود گفت: حفظ ثبات قيمت ها از طريق اعمال سياست هاي پولي 
و ني��ز ارتقاي نظ��ام پرداخت كارآمد از طريق ثبات اقتص��ادي، از جمله وظايف 

اصلي بانك مركزي سوئد است. 
به گفته اينگوس ثبات مالي زماني محقق مي ش��ود كه سيس��تم مالي بتواند 
وظايف اصلي خود را انجام دهد و نيز در برابر تهديدهاي پيش رو از انعصاف پذيري 
الزم برخوردار باش��د. فعاليت هاي بانك مركزي س��وئد براي بهب��ود ثبات مالي 
ارتباط نزديكي با سياس��ت هاي پولي دارد و ثبات مالي پيش نيازي براي عملكرد 
مناس��ب سياست پولي اس��ت كه همزمان مي تواند مخاطرات بحران هاي مالي را 

تحت تاثير خود قرار دهد. 
 اين مقام س��وئدي با اش��اره به مش��كالت مربوط به عدم توانمندي بانك ها 
در ايفاي تعهدات خود طي بحران دهه ۹۰ در س��وئد، عنوان كرد: در آن زمان 
بانك هاي بزرگ با مشكالت مرتبط با زيان هاي اعتباري مواجه بودند و از اين رو 
آن كش��ور براي برون رفت از بحران، اقدام��ات قاطعي را اتخاذ كرد. از آن جمله 
مي ت��وان به وفاق سياس��ي، باال بردن اعتماد، ايجاد فض��اي باز تجاري از طريق 
شفاف س��ازي فضاي كار، تعريف معيارهاي اس��تاندارد، س��ازمان دهي واحدهاي 
كاري، حمايت از كارفرماها و نيز تعيين اهداف براي س��اختار نظام بانكي اشاره 
كرد. ذكر اين نكته نيز ضروري اس��ت كه سوئد تاكنون دو بحران مالي را تجربه 
كرده اس��ت و از ويژگي هاي نخس��تين بحران مالي در دهه ۹۰ در اين كش��ور 
اين بوده اس��ت كه در آن زمان نظام جهاني دچار بحران نبوده، اما كشور سوئد 
با مش��كالتي مواجه بوده و ش��اخص هاي كالن اقتصادي اين كش��ور از وضعيت 
مطلوبي برخوردار نبود. رييس كل بانك مركزي س��وئد با اش��اره به بحران مالي 
جهان در س��ال ۲۰۰۷ عنوان كرد: در اين س��ال و همزمان با دومين بحراني كه 
كش��ور سوئد با آن روبه رو بود، نگراني از س��رايت بحران جهاني به اين كشور به 
دليل برخي آس��يب پذيري ها در نظام بانكي س��وئد مانند وابس��تگي به بازارهاي 
جهاني براي س��رمايه گذاري )نرخ ارز خارجي( و نيز ارتباط با كش��ورهاي حوزه 

بالتيك كه در آن زمان با مشكالتي مواجه بودند، وجود داشت. 
اين مقام عالي رتبه س��وئدي درباره راهكار برون رفت از بحران س��ال ۲۰۰۸ 
عنوان كرد: اين بحران با همكاري نهادهاي اقتصادي كش��ور سوئد برطرف شد. 
براي برون رفت از اين بحران مركز ملي بدهي آن كش��ور اقدام به انتش��ار اوراق 
خزانه، وزارت اقتصاد اقدام به وضع قانون حمايت از موسس��ات اعتباري ش��امل 
برنامه ضمانت، تزريق سرمايه، پشتيباني اضطراري و فوري بانك ها، ايجاد ثبات 
در سرمايه و بانك مركزي آن كشور مسووليت تامين نقدينگي را عهده دار شد. 
وي با بيان اينكه يكي از نكات كليدي در مديريت بحران بازگرداندن و تقويت 
اعتماد عمومي اس��ت، افزود: در كنار اين امر تضمين تامين مالي در زمان بحران 
و نيز اقدامات قاطع براي دس��تيابي به چارچوب گسترده اقتصادي و مالي در اين 
مس��ير بسيار راهگشاست. البته بايد به خاطرداشت بهترين مديريت بحران، ايجاد 

راهكارهاي الزم براي پيشگيري از بروز بحران است. 
در پايان رييس كل بانك مركزي س��وئد با اش��اره به تجربه كش��ور س��وئد، 
راهكارهايي را با توجه به شرايط اقتصاد ايران ارائه كرد كه از آن جمله مي توان 
ب��ه افزايش نظارت بر بانك ها، تجديد س��اختار بانك هاي دولتي و پياده س��ازي 

سيستم تك نرخي و شناور مديريت شده نرخ ارز اشاره كرد.

نيـاز اقتـصاد ايـران
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گزارش خبر

فرمانده كل سپاه: 

 مواضع سياسي، تقويت كننده اميد
در جامعه باشد

فرمانده كل سپاه توصيه هاي نوروزي مقام معظم رهبري را موضوعي ملي و راهبردي 
براي س��پاه و همه كشور دانست و تاكيد كرد: موضع گيري هاي سياسي و رسانه يي بايد 

تقويت كننده روح اميد و انگيزه غلبه بر مشكالت در جامعه باشد. 
به گزارش ايرنا از اعالم روز گذش��ته س��پاه نيوز، س��ردار سرلشكر پاسدار محمدعلي 
جعفري فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي، با تاكيد بر جايگاه و نقش جوانان در 
حل مشكالت كشور گفت: جوانان را بايستي سرمايه هاي واقعي كشور بدانيم و با ميدان 
دادن به آنها اطمينان داشته باشيم آينده را بهتر از ما مي سازند و اين همان واقعيتي است 

كه دشمن را به شدت ناراحت و عصباني و منفعل ساخته است. 
فرمانده كل سپاه افزود: يكي از رخدادهاي عبرت انگيز سال گذشته برنامه ريزي دشمن 
براي سوار شدن بر اعتراضات مردم به مشكالت اقتصادي و معيشتي بود كه سوءاستفاده 

منافقين، صهيونيست ها و بدخواهان داخلي و خارجي از آن را به همراه داشت. 
سرلشكر جعفري با بيان اينكه طراحان آشوب هاي دي ماه درصدد بودند خط آشوب و 
فتنه آفريني را تا ۲۲ بهمن ماه دنبال كنند، گفت: ضدانقالب و منافقين با حمايت دشمنان 
منطقه يي و فرامنطقه يي نظام و ملت ايران برنامه هاي مفصل و پيچيده يي را به زعم خود 
براي تمام كردن كار جمهوري اس��المي ايران تدارك ديده بودند كه با س��د مس��تحكم 

هوشياري و بصيرت مردم مواجه شدند. 
فرمانده كل سپاه تاكيد كرد: بصيرت سياسي مردم سبب شد به سرعت نقشه دشمن 
آش��كار و با جداس��ازي صفوف خود از نيات پليد آنان حتي آنهايي كه در روز اول براي 
اعتراض و نشان دادن نارضايتي از ضعف دستگاه هاي مسوول در رفع مشكالت اقتصادي 
به خيابان آمده بودند چند روز بعد با حضور حماسي خود عليه آشوبگران و فتنه گران به 

صحنه بيايند و مقتدرانه در مقابل آنها بايستند. 
وي بصيرت سياس��ي مردم را عامل اصلي خاموش ش��دن فتنه دي ماه و شورشيان 
درويش نما دانس��ت و يادآور شد: حاصل فتنه ها و آشوب هاي اخير با الطاف الهي به نفع 
انقالب، نظام و ملت ايران انجاميد و با نمايش اقتدار و امنيت ملي كش��ور در اين صحنه 
و در آس��تانه راهپيمايي بزرگ تعيين كننده ۲۲ بهمن ماه فصل نويني در تاريخ انقالب 
اسالمي رقم خورد. سرلشكر جعفري با اشاره به تحوالت اخير منطقه و پيروزي هاي جبهه 
مقاومت اسالمي برابر جنگ هاي نيابتي و تروريستي تصريح كرد: شكست قاطع داعش و 
فروپاش��ي خالفت خودخوانده آنها در عراق و سوريه و متعاقباً پاكسازي تدريجي شهرها 
از وجود تروريست ها و نيز خنثي شدن فتنه توطئه همه پرسي استقالل كردستان عراق 
با حمايت ها و نقش آفريني هاي درس��ت و به موقع جمهوري اسالمي ايران و هوشمندي 
دولت ها و ملت هاي اين دو كش��ور ادامه پيروزي هاي انقالب اس��المي و امت اسالمي در 

شرايط بسيار خطير و سرنوشت ساز امروز را در معرض همگان قرار داد. 
فرمانده كل سپاه، سال ۹6 را نمايشگاهي از شكست هاي زنجيره يي امريكايي ها و 
متحدان كاخ سفيد در سطوح داخلي و منطقه يي و پيروزي هاي بزرگ ملت ايران در 
جبهه مقاومت اس��المي توصيف و تاكيد كرد: سال ۹6 سال پيروزي انقالب اسالمي 
و نماي��ش بصيرت مردم ايران بود و اقتدار نظام مقدس جمهوري اس��المي را بيش 
از پيش تثبيت كرد. وي در ادامه تجارب و موفقيت هاي س��ال گذش��ته را دستمايه 
پيش��رفت ها و پيروزي هاي ملت ايران و امت اس��المي در س��ال ۹۷ خواند و گفت: 
رهنمودهاي حكيمانه مقام معظم رهبري در پيام نوروزي و س��خنراني معظم له در 
حرم رضوي دروازه ورود س��پاه و همه دلس��وزان و عالقه مندان به انقالب و پيشرفت 
كش��ور و نقشه راه آنها بوده و بايستي در فرصت هاي مناسب مورد تجزيه، تحليل و 

اقدام عملياتي قرار گيرد. 
سرلش��كر جعفري خاطرنش��ان كرد: تبيين هنرمندانه و هوشمندانه نقاط ضعف 
و قوت وضع موجود توس��ط معظم له، روح اميد و انگيزه غلبه بر مشكالت در جامعه 
را به گونه يي مضاعف ارتقا بخش��يد و موضع گيري هاي سياس��ي و رس��انه يي تمامي 
اشخاص و جريان هاي معتقد به نظام و انقالب اسالمي بايستي در تقويت اين روحيه 
ص��ورت پذيرد. وي با اظهار اميدواري نس��بت به حاكمي��ت تفكر جهادي و انقالبي 
مبتني بر اصول و تعاليم اس��الم ناب محمدي)ص( در جامعه با برشماري آموزه هاي 
راهبردي بيانات اخير رهبر معظم انقالب تصريح كرد: سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
در 4۰سالگي نظام، عمق بخشي روحيه اميد و نشاط به مردم و به ويژه نزد خانواده ها 
و مخاطبي��ن خاص خ��ود را تكليفي تعطيل ناپذير دانس��ته و آن را س��رلوحه تمام 

موضع گيري هاي خود مي داند. 
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 نشست سه جانبه سران ايران، روسيه و تركيه
براي حل بحران سوريه برگزار شد

نسخه شرقي براي صلح
 صفحه 2 

راه و شهرسازي

هشدار درباره آثار تورمي 
تسهيالت جديد ساخت

13 رنا
: اي

س
عك

روز گذش��ته رس��انه ها به نقل از سيداميرحسين 
قاض��ي زاده هاش��مي عضو هي��ات رييس��ه مجلس 
در م��ورد ماموري��ت ارزي الريجاني به كميس��يون 
اقتصادي براي بررسي و پيگيري نوسانات ارزي خبر 
دادند. قاضي زاده هاشمي اعالم كرد كه پيش از پايان 
سال ۹6 و پيرو سوال ۵ محوري از رييس جمهور كه 
يكي از آنها نوس��انات ارزي بود كميسيون اقتصادي 
ماموريت يافت كه از س��وي مجلس اين نوسانات را 
پيگي��ري كرده و ب��ا متخلفان برخ��ورد كند. وي با 
اش��اره به رش��د 3۰ درصدي ن��رخ ارز در هفته هاي 
اخي��ر تصريح كرد: مجلس پيش از نوس��انات ارز در 
اي��ام ن��وروز براي بررس��ي و پيگيري اي��ن التهابات 

چاره انديشي كرده بود...

گروه انرژي  نادي صبوري 
اگ��ر از امريكا ك��ه اخيرا به غ��ول توليدكننده 
نفت تبديل ش��ده اس��ت، صرف نظر كني��م، از ۲ 
توليدكنن��ده بزرگ ديگر، فقط عربستان س��عودي 
عضو كارتل نفتي مهم جهان، اوپك اس��ت. روسيه 
ب��ه عنوان ديگر كش��ور ب��زرگ توليدكننده نفت، 
تاكنون عضو اين س��ازمان نبوده اس��ت. به دنبال 
توافق اوپك و اين كش��ور براي كاس��تن از حجم 
توليد اما، احتمال تبديل شدن اين توافق به نوعي 
از همكاري بلندمدت يا حتي پيوس��تن روسيه به 
اوپك قوت گرفت. اگرچه تاكنون روس ها به داليل 
مختلفي از جمله بهانه خصوصي بودن صنعت نفت 
اين كشور از پيوستن به اوپك امتناع كردند اما روز 
گذشته الكساندر نواك وزير انرژي روسيه گفته كه 
ممكن اس��ت س��ازماني براي ادامه همكاري ميان 

اوپك و غيراوپك با پايان گرفتن...

 ماموريت ارزي مجلس 
و ضرورت گفت وگوي اجتماعي

برندگان بازي نفتي مسكو-رياض

سرمقاله

گزارش
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بانك و بيمه

4

رانت، سوداگري و سفته بازي 
سه ضلعي منحوس اقتصاد

گروه بانك و بيمه|
 كارشناسان اقتصادي كشور باتوجه به باال رفتن 
قيم��ت دالر در ب��ازار ارز بر ض��رورت برنامه ريزي 
همه جانب��ه، اقدام��ات موثر و توجه ب��ه جنبه هاي 
مختل��ف مديري��ت تقاضاي ارز ب��راي جلوگيري از 

خطرات آتي افزايش نرخ ارز تاكيد كردند. 
 به گزارش »تعادل«، فرش��اد مومني و احس��ان 
س��لطاني در جلس��ه ديروز موسس��ه دين و اقتصاد 
كه با محوريت بررس��ي عوامل موث��ر بر نرخ ارز در 
ماه هاي اخير برگزار ش��د، با تاكيد بر افزايش منافع 
گروه رانت جو، سفته بازان و خصولتي ها از رشد نرخ 
ارز و لطمه خوردن قدرت خريد مردم، توليد داخلي 
و رشد هزينه واردات كاالهاي اساسي و تحت فشار 
ق��رار گرفتن گروه هاي كم درآمد و متوس��ط جامعه 
اظهار داشتند كه عده يي با اتكا به نظريه انباشت اثر 
ت��ورم در بازار ارز و جهش فنر نرخ ارز معتقدند كه 
بايد اجازه داد ن��رخ ارز افزايش يابد تا صادرات نيز 
تقويت ش��ود. اما در اين زمينه بايد توجه داشت كه 

مجموعه آثار رشد نرخ ارز عمال به زيان...

 محسن شمشيري   

دالر
5056 تومان

تمام سکه
1670000 تومان

شاخص بورس
۹7150            

یورو
6220 تومان

 محسن شمشيري   
دبير گروه بانك و بيمه

روز گذش��ته رس��انه ها به نقل از سيداميرحس��ين 
قاضي زاده هاشمي عضو هيات رييسه مجلس در مورد 
ماموريت ارزي الريجاني به كميسيون اقتصادي براي 
بررسي و پيگيري نوسانات ارزي خبر دادند. قاضي زاده 
هاش��مي اعالم كرد كه پيش از پايان سال ۹6 و پيرو 
س��وال ۵ مح��وري از رييس جمهور كه يك��ي از آنها 
نوسانات ارزي بود كميسيون اقتصادي ماموريت يافت 
كه از س��وي مجلس اين نوس��انات را پيگيري كرده و 
ب��ا متخلفان برخورد كند. وي با اش��اره به رش��د 3۰ 
درص��دي ن��رخ ارز در هفته هاي اخي��ر تصريح كرد: 
مجلس پيش از نوسانات ارز در ايام نوروز براي بررسي 
و پيگي��ري اي��ن التهابات چاره انديش��ي ك��رده بود و 
جلسات مختلفي در كميسيون اقتصادي براي بررسي 

نوسانات ارزي در پايان سال ۹6 انجام شده است. 
اين خبر نش��ان دهنده اين واقعيت اساس��ي است 
كه نوس��انات نرخ ارز در ۸ ماه پاياني س��ال ۹6 و به 
خصوص در تعطيالت نوروزي و روزهاي ابتداي سال 
۹۷، به خاطر اثرات گس��ترده آن ب��ر واردات كاالها 
و خدمات، تضعي��ف ارزش پول ملي، عالمت دهي به 
بخش ه��اي مختلف اقتصاد از جمله بخش مس��كن، 
بانك ه��ا و ب��ازار پ��ول، گران ش��دن هزين��ه توليد 
كاالهاي اساس��ي از جمله گوش��ت و مرغ و تخم مرغ 
و... به دغدغه اساس��ي نمايندگان مجلس و مسووالن 
سياسي كشور تبديل شده و پيگيري هاي مختلفي را 

مورد توجه قرار داده اند. 
اما همانطور كه بس��ياري از كارشناس��ان هشدار 
داده ان��د، موض��وع التهاب قيمت دالر و رش��د آن به 
باالي ۵۰۰۰ تومان، تنها با برخورد و كنترل انتظامي 
و مقابل��ه با دالالن ارز و نرخ گ��ذاري براي صرافي ها 
و... مهار نمي ش��ود و ب��ه مجموعه ي��ي از اقدامات و 
برنامه ريزي ه��ا ب��راي مديري��ت تقاضا ني��از دارد تا 
وضعي��ت كنون��ي را به صورت بني��ادي و اصول علم 

اقتصاد مهار كند. 
همانط��ور كه تجربه چهار ده��ه اخير و همچنين 
تجرب��ه بهمن و اس��فند ۹6 نش��ان داد، جمع آوري 
دالالن، بس��تن حس��اب هاي بانكي آنها، اعالم نرخ از 
طري��ق صرافي هاي بانكي، صف ه��اي طوالني مقابل 
صرافي ها و... نتوانست مانع از رشد نرخ ارز شود و به 
دليل عدم تعادل عرضه و تقاضا و رش��د غيرمتعارف 
تقاضاي ارز ب��ه خاطر داليل غيراقتصادي و انتظاري 
از جمله خروج احتمالي امريكا از برجام و... سرانجام 
صرافي ها چاره يي جز افزايش نرخ ها نداش��تند و نرخ 
اعالم ش��ده زير 4۵۰۰ تومان در بهمن ماه، به حدود 
۵هزار تومان افزايش ياف��ت و همچنان در كنار نرخ 
اعالم ش��ده صرافي ها ش��اهد معامله با نرخ باالتر از 

۵هزار تومان در بازار توسط افراد مختلف هستيم. 
به عبارت ديگر، دول��ت و مجلس و بانك مركزي 
و نهاده��اي نظارتي، نمي توانند تنه��ا با برخوردهاي 
واكنشي و دستگيري دالالن، ضعف مديريت تقاضا را 
جبران كنند. هرچند كه برخي كارشناسان خواستار 

رش��د عرضه ارز از طريق تزريق بيشتر بانك مركزي، 
ورود ارز پتروش��يمي ها و صادركنن��دگان عم��ده به 
بازار از طريق دول��ت و بانك مركزي و راه هاي ديگر 
هس��تند، اما واقعيت اين است كه در شرايط التهاب 
بازار و رش��د داليل غيراقتصادي، به هر ميزان كه ارز 
به بازار تزريق ش��ود بازهم نمي تواند مانع نوس��ان ها 
و رش��د قيمت ها ش��ود و ل��ذا مهم تري��ن برنامه ها و 
سياس��ت هاي ارزي و اقتصادي بايد متوجه مديريت 

تقاضا شود.
بررس��ي ها نشان مي دهد كه در س��ال ۹6 ميزان 
تقاض��اي ارز ب��ه دالي��ل مختل��ف ازجمل��ه داليل 
غيراقتصادي افزايش يافته كه هر يك از آنها بايد در 
جاي خود به صورت منطقي بررسي شود تا تقاضاي 

ارز تاجايي كه ممكن است مديريت شود. 
بخش��ي از رش��د تقاضاي ارز نيز در دو دهه اخير 
به خاطر مشكالت س��اختاري ايجاد شده و از جمله 
تش��ويق به واردات كاالي خارجي ب��ه دنبال درآمد 
نف��ت، واردات كااله��اي تجمل��ي از جمل��ه خودرو، 
لوازم بهداش��تي، پوشاك،  سفرهاي خارجي، اثر رشد 
درآمد نفت و ثبات نرخ ارز در سال هاي 13۸۰-۹۰، 
وابس��تگي صنايع به واردات مواد اوليه و واس��طه يي 
و ماش��ين آالت، تش��ويق توليد و صنايع سرمايه بر به 
مصرف ارز و... باعث افزايش تقاضاي ارز ش��ده است 
تاجايي ك��ه ايرانيان س��االنه ۹ميلي��ارد دالر صرف 
س��فر خارجي و چند ميلي��ارد دالر خرج خودروهاي 
لوكس خارجي مي كنند در حالي كه بخش عمده يي 
از كش��ور دچار فقر و درآمد پايين هس��تند و بودجه 
عمراني كش��ور و س��رمايه گذاري ها در تنگناي مالي 

به سر مي برند. 
ع��الوه ب��ر اين مش��كالت س��اختاري ك��ه عمال 
رانت جويي، مصرف گرايي و تجمل گرايي، سفته بازي 
و كس��ب سود، فعاليت هاي غيرمولد و واسطه گري را 
دامن زده و به زيان توليد و اش��تغال داخلي اس��ت، 
در س��ال هاي ۹3 تا ۹6 نيز برخ��ي اقدامات دولت و 
بانك مركزي و برخي تحوالت خارج از كنترل دولت 
روحاني، از جمله رش��د نقدينگي، رش��د نرخ س��ود 
بانكي و فعاليت موسس��ات غيرمج��از و انحالل آنها، 
كاهش نرخ س��ود در س��ال ۹6 به صورت اس��مي به 
1۵ درصد، ۲۰هزار ميليارد تومان هزينه س��اماندهي 
موسس��ات غيرمجاز، حذف ارز مبادله يي و ش��يفت 
تقاضاي ارزه��اي ديگر به س��مت دالر، افزايش نرخ 
مبادله يي و س��خن گفتن از يكسان س��ازي نرخ ارز، 
ع��دم تعهد امريكا ب��راي خروج احتمال��ي از برجام، 
دالي��ل غيراقتصادي متعدد از جمله خروج س��رمايه 
از كش��ور، كاهش رش��د س��رمايه گذاري ب��ه حدود 
يك درصد و... عوامل مختلفي هستند كه در سال ۹6 
موجبات رشد بيشتر تقاضاي ارز را فراهم آورده اند. 

اكنون با توجه به اين ش��رايط، روش��ن است كه 
دولت و بانك مركزي، بايد در كنار اقدامات غيرموثر 
برخورد با دالالن و ف��روش ارز از طريق صرافي هاي 
بانكي كه تاكنون نتيجه مطلوب را ايجاد نكرده، بايد 
اقدامات ديگري ش��امل ف��روش ارز از طريق بانك ها 

براي مهار بخشي از نقدينگي، مهار بازار پول از طريق 
بانك ها و موسسات اعتباري، كنترل واردات از طريق 
تعرفه ه��اي موثرب��ر كاالهاي لوك��س و غيرضروري، 
كاهش منافع رانت جويان، سفته بازان و سوداگران و... 

را در دستور كار قرار دهد. 
همچنين الزم اس��ت كه مجموع��ه نظام از دولت 
گرفته تا اركان ديگر، براي ايجاد انگيزه در شهروندان 
جهت حمايت از توليد داخلي و كاهش مصرف كاالي 
وارداتي و س��فرهاي خارجي، رش��د سرمايه گذاري و 
جلوگيري از خروج سرمايه ها و ارز و... به مجموعه يي 
از سياست هاي غيراقتصادي و سياسي اجتماعي نيز 
توج��ه كند. زي��را بخش عمده ي��ي از تقاضاي جديد 
ب��ازار ارز در ماه ه��اي اخير به گفت��ه صاحب نظران، 
نماين��دگان مجلس و افراد ناظ��ر بر تحوالت، مربوط 
به خ��روج س��رمايه ها و كاالها و خدم��ات لوكس و 
ذخيره س��ازي ارز و ط��ال به جاي نگه��داري پول در 

سپرده هاي بانكي بوده است. 
از اين رو، الزم اس��ت كه با ايجاد نشاط اجتماعي 
در جامع��ه و توجه به بخش��ي از مطالبات متقاضيان 
ارز كه در مصرف كاال و س��فرهاي خارجي به دنبال 
آن هس��تند و همچني��ن تقوي��ت احس��اس امنيت 
س��رمايه گذاري، كاهش تنش در سياست خارجي و 
فعال سازي ديپلماس��ي دراين راستا، اطمينان دادن 
به مردم در مورد سپرده هاي بانكي و فعاليت مجاز و 
تحت نظارت بانك ها و... ش��رايطي ايجاد شود كه به 
جاي خروج ارز و سرمايه از كشور، هم ميهنان به رشد 

سرمايه گذاري دعوت شوند. 
به عب��ارت ديگ��ر، بخ��ش عمده ي��ي از تقاضاي 
غيرواقع��ي ارز در ماه ه��اي اخير، ربط��ي به عرضه و 
تقاضاي اقتصاد نداشته و به خاطر داليل غيراقتصادي 
رش��د كرده است و لذا از طريق اقدامات نرم افزاري و 
سياس��ت هاي اجتماعي، اصالح س��اختار سياس��ي و 
اجتماع��ي، مي ت��وان بخش عمده ي��ي از تقاضاي ارز 
را كاه��ش داد و به جاي حبس دالره��ا در خانه ها، 
خروج سرمايه و ارز از كشور، مصرف بي رويه كاالهاي 
وارداتي، س��فرهاي خارجي و... مي ت��وان حمايت از 
توليد داخلي را تقويت كرد و به س��رمايه گذاري هاي 
توليدي و صنعتي و مولد و اش��تغال زا در كشور براي 

خروج از ابرچالش هاي اقتصادي ايران كمك كرد. 
موضوع ن��رخ ارز در كن��ار ابرچالش ه��اي بزرگ 
ديگر مانند بحران آب، محيط زيس��ت، بيكاري، فقر، 
رشد قيمت مس��كن و اجاره، بدهي دولت به بانك ها 
و پيمان��كاران و... مي تواند از طري��ق مجموعه يي از 
برنامه هاي سياس��ي و اجتماعي، با هزينه كمتر مهار 
شود و اين كار نيازمند گفت وگوي دولت و اركان نظام 
با كارشناس��ان و نهادهاي مدن��ي و فعاالن اقتصادي 
است. براين اساس، شايسته است كه مجلس در كنار 
ماموريت ارزي الريجاني به كميس��يون اقتصادي، به 
ض��رورت گفت وگوي اجتماعي دولت و اركان نظام با 
صاحب نظران و نهادهاي مدني و احزاب و رس��انه ها 
نيز توج��ه كند و حرف آنها را براي مهار بحران هايي 

مانند نرخ ارز بشنود. 

سرمقاله

ماموريت ارزي مجلس و ضرورت گفت وگوي اجتماعي

اعمال تعرفه  ۵۰ ميليارد دالري چين بر 13۰۰ قلم كاالي امريكايي

جنگ تجاري؛ چين تالفي كرد



نشست سه جانبه سران ايران، روسيه و تركيه براي حل بحران سوريه برگزار شد

نسخه شرقي براي صلح 

وزير دفاع در اجالس امنيتي مسكو: 

عوامل برهم زننده برجام، مسوول عواقب سوء آن هستند
تقويت قدرت موشكي حق طبيعي ايران است 

در روزي ك��ه روحاني، پوتين و اردوغان روس��اي 
جمه��ور اي��ران، روس��يه و تركيه در آنكارا مش��غول 
طراحي راهبرده��اي اجرايي براي حل و فصل نهايي 
بحران س��وريه بودند، وزير دفاع كشورمان در اجالس 
امنيتي مس��كو با تش��ريح راهبرد امنيتي كشورمان 
در منطقه خواس��تار گفت وگو و مذاكره كش��ورهاي 
تاثيرگذار منطقه يي در بخش هاي گوناگون براي ايجاد 
امني��ت پايدار در منطقه ش��د.  حاتمي با بيان اينكه 
ايران مخالف هرگونه تجاوز نظامي به س��رزمين ساير 
كشورهاست، گفت: هرگونه سياست مداخله، تجاوز و 
تجزيه طلبي درخصوص كشورهاي منطقه را مغاير با 

اراده و منافع دولت و ملت هاي منطقه مي دانيم. 
در كنار مباحث امنيتي در منطقه، موضوع مواجهه 
امريكا ب��ا برجام نيز از ديگر مباحثي بود كه س��ردار 
حاتمي درباره آن به اظهارنظر پرداخت و مسووليت هر 
نوع عواقب سوء برخاسته از حاشيه سازي براي برجام 

را متوجه عوامل تنش زا و برهم زننده برجام دانست. 
هفتمين اجالس بين المللي امنيتي مسكو با حضور 
وزراي دفاع، روساي س��تاد، فرماندهان عالي نظامي، 
دفاعي، امنيتي و مسووالن سازمان هاي بين المللي از 

80 كشور آغاز شد. 
امير حاتمي وزير دفاع ايران در ادامه اين كنفرانس 
با تشريح مهم ترين چالش هاي امنيتي منطقه گفت: 
پيگيري سياس��ت قدرت و انحصارطلب��ي و رويكرد 
منفعت طلبانه به امنيت بين الملل، زمين حاصلخيزي 

را براي ايجاد و رشد تروريسم فراهم كرده است. 

 ايران مخالف هرگونه تجاوز نظامي به سرزمين 
ساير كشورهاست

امير س��رتيپ امير حاتمي وزير دفاع ايران در اين 
كنفرانس با تش��ريح مهم ترين چالش ه��اي امنيتي 
منطقه گفت: پيگيري سياست قدرت و انحصارطلبي 
و رويك��رد منفعت طلبانه به امني��ت بين الملل، زمين 
حاصلخيزي را براي ايجاد و رشد تروريسم فراهم كرده 

است. 
حاتمي در بخشي از صحبت هايش گفت: »پيگيري 
سياست قدرت و انحصارطلبي و رويكرد منفعت طلبانه 
به امنيت بين الملل، زمين حاصلخيزي را براي ايجاد و 
رشد تروريسم فراهم كرده است. به عبارتي شما شاهد 
سازماندهي بدترين كمپين ترور و كشتار انسان ها در 
واشنگتن هستيد. روندي كه براساس تجربيات كسب 
شده در 25 سال اخير، مي توان حدس زد كه به لحاظ 
ژئوپليتيكي براي 25 س��ال آينده )2040( همچنان 
س��توني از بحران ه��ا را پيش پاي بش��ريت به وجود 
خواهد آورد. نقش بارز گروه هاي افراطي و تروريستي 
چ��ون القاعده و داعش در تحوالت دو دهه اخير و در 
خلق جنگ هاي بسيار پيچيده داخلي در نقاط مختلف 
جهان به ويژه دو كش��ور سوريه و عراق مبين همين 

حقيقت تلخ است.«
او در ادامه تاكيد كرد: »شكست و نابودي بنيادهاي 
گروه تروريس��تي داعش اگرچه با ت��الش و فداكاري 
نيروهاي مسلح و ملت مبارز عراق و سوريه و حمايت 
همه جانبه ايران و روس��يه در يك همكاري منسجم 

حاصل ش��د و تب تروريس��م در غرب آسيا فروكش 
كرده و اين منطقه از ش��رايط بحراني ديناميك خارج 
ش��ده است، اما هنوز با نابودي اين تفكر فاصله داريم. 
شباهت هاي ساختاري و ايدئولوژيك اين پديده ناهنجار 
با موج جديد بنيادگرايي در جهان در بسياري از ابعاد 
به صورت چشمگيري نشان از تحول و دگرديسي اين 
تهدي��د جهاني دارد. اين تحول را مي توان در س��بك 
و ش��يوه نوين عملكرد و سياست گذاري هاي راديكال 
گروه تروريس��تي داعش نيز مش��اهده كرد. شكست 
كامل اين گروه تروريستي نيازمند شناخت و شكست 
دادن تمام ابعاد فكري، رفتاري و عملياتي آن است. اين 
نقش ها در قلمرو مجازي، عمليات ايذايي و انتحاري، 
گرگ هاي تنها و اس��تقرار س��رزميني يا قلمرو سازي 
در جغرافياي دولت هاي آش��وب زده بازنمايي و حفظ 
مي ش��ود و همه اين فضا ها قابلي��ت تبديل به فضاي 
تهديد عليه كش��ورهاي منطقه و فرامنطقه يي را دارا 

هستند.«

 برجام الگويي موفق از گفت وگوي چندجانبه
وزير دفاع كشورمان گفت: »متاسفانه بايد بگويم كه 
با چنين شرايطي، منطقه ما با ثبات فاصله غم انگيزي 
دارد، چراك��ه نه كار گروه داع��ش به طور كامل تمام 
ش��ده و نه تنش هاي منطقه يي عميق بين بازيگران 
منطقه يي و فرامنطقه يي چشم انداز روشني را فراروي 
تحقق امنيت منطقه قرار مي دهد. بزرگ ترين مشكل 
منطقه براي استقرار امنيت و ايجاد ثبات درازمدت اين 

است كه كشورهاي منطقه فهم مشتركي از دردهاي 
مشترك ندارند. برخي دولت هاي منطقه به جاي پناه 
بردن به پيوندهاي درون منطقه يي و تكيه بر وحدت و 
امنيت بومي، با پناه بردن به قدرت هاي منفعت طلب، 
س��عي در خريداري امنيت دارند. ت��ا اين درد درمان 
نش��ود، افق روش��ني براي برقراري امنيت در منطقه 

نمي توان متصور شد. 
حاتم��ي در بي��ان راهب��رد اي��ران در مواجه��ه با 
چالش ه��اي امنيت��ي گف��ت: »معتقدي��م تهديدات 
تروريس��م در ابع��اد مجازي، س��ايبر، عمليات ايذايي 
و انتحاري يا قلمرو س��ازي در جغرافي��اي دولت هاي 
آش��وب زده، همكاري كش��ورهاي منطق��ه در عرصه 
اطالعاتي و امنيتي را به ضرورتي حتمي تبديل كرده 
است. تجربه همكاري ميان كشورهاي سوريه، عراق، 
ايران و روسيه در مقابله با داعش كه اخيرا تركيه نيز 
به اين روند پيوسته، مي تواند به الگويي براي تسري آن 

به تمام كشورهاي منطقه باشد. 
او در تش��ريح ويژگي هاي برجام به اين نكته اشاره 

ك��رد: »ما توافق برجام را نمون��ه موفق يك همكاري 
جمعي بين المللي مي دانيم كه نتيجه تالش و همكاري 
كلي��ه طرفين در چارچوب احت��رام متقابل به حقوق 
ملي و بين المللي و دستيابي به يك مفاهمه در حوزه 
امنيت منطقه يي و بين المللي است. بدعهدي امريكا و 
همراهي برخي شركاي غربي آن و بهانه جويي هاي آنها 
در اجراي اين توافق را عامل آس��يب به فضاي اعتماد 
در صحنه بين المللي تلقي ك��رده و با اعالم پايبندي 
جمهوري اسالمي ايران به تعهدات خود در اين توافق 
همانند ساير تعهداتش، هشدار مي دهم عوامل بر هم 
زننده اين توافق مس��وول عواقب س��وء آن بر نظم و 

امنيت بين المللي خواهند بود.« 
امي��ر حاتمي در پايان تاكيد ك��رد: »ايران تقويت 
ق��درت دفاعي و اقتدار دفاع بازدارنده به ويژه در حوزه 
موشكي را حق طبيعي خود در دفاع مشروع منطقه يي 
مي داند و توسعه و تقويت آن را براي مقابله با تهديدات 
متنوع و نوظهور ض��روري مي داند و با قاطعيت آن را 

پيگيري خواهد كرد.«

گروه ايران  
روز گذشته حسن روحاني، والديمير پوتين و رجب 
طيب اردوغان در آنكارا دور يك ميز جمع ش��دند تا 
روند يك ساله نشست آستانه را بررسي كرده و راهكار 
عملي براي پايان بحران سوريه بيابند. راهكاري كه به 
اعتقاد آنان بايد به حق انتخاب آزاد، س��الم و رقابتي 
براي تعيين حكومت آينده س��وريه توسط شهروندان 
س��وري ختم شود. اين را هم در بيانيه پاياني نشست 
تاكي��د كردند و هم جداگانه در متن سخنراني ش��ان 
گنجاندند. براس��اس آنچ��ه در بياني��ه پاياني دومين 
نشست سران روند آستانه منتشر شد، اين سه كشور 
ك��ه از آنان به عن��وان ضامن آتش بس در س��وريه نام 
برده مي ش��ود، فرمت آستانه را تنها ابتكار بين المللي 
دانستند كه در برقراري صلح و ثبات در سوريه نقش 
موثر داشته است. استقالل، وحدت، تماميت ارضي و 
ماهيت غيرقومي سوريه اصول غيرقابل تغييري است 
كه به گفته سران ايران، روسيه و تركيه »هيچ اقدامي، 
صرف نظر از اينكه چه كس��ي آن را انجام دهد، نبايد 
ناقض اين اصول باشد كه به تاييد قطعنامه هاي مربوط 
سازمان ملل و نيز خواست نمايندگان همه بخش هاي 

جامعه سوري رسيده است.«
آنان »كنگ��ره گفت وگ��وي ملي س��وريه« را كه 
 چندي پيش در س��وچي روس��يه برگزار ش��ده بود، 
نقط��ه عطفي در يافتن راه حل سياس��ي براي بحران 
س��وريه خواندند و تاكيد كردند كه »مناقش��ه سوريه 
هيچ راه حل نظامي اي نداشته و تنها از راه يك فرآيند 

سياسي همراه با مذاكره مي توان به آن پايان داد.«
»ض��رورت كمك به س��وري ها ب��راي بازگرداندن 
وحدت كشورشان و دستيابي به راه حلي سياسي براي 
مناقشه كنوني از طريق فرآيندي فراگير، آزاد، عادالنه 
و شفاف با مديريت و راهبري سوري «، »عزم سه كشور 
مبن��ي بر ادامه همكاري براي ناب��ودي نهايي داعش، 
جبهه  النصره و همه ديگر افراد، گروه ها، تش��كل ها و 
موجوديت هاي وابس��ته به القاعده يا داعش در سوريه 
كه از سوي ش��وراي امنيت س��ازمان ملل شناسايي 
ش��ده اند«، »پايبندي طرف ها به آتش بس در سراسر 
س��وريه«، »درخواس��ت كمك از جامعه بين المللي، 
به ويژه س��ازمان ملل و سازمان هاي بشردوستانه آن از 
طريق ارسال كمك هاي بشردوستانه بيشتر، تسهيل 
مين زدايي بشردوس��تانه، احياي امكانات زيرساختي 
بنيادي، از جمله امكانات اقتصادي و اجتماعي« و در 
آخر »استقبال از برگزاري نخستين نشست كارگروه 
آزادي بازداشت شدگان/ربوده شدگان و تحويل اجساد 
و شناس��ايي مفقودان« مطالباتي بود كه س��ران اين 
س��ه كش��ور در بيانيه پاياني بر آن تاكيد داشتند و از 
ديگر بازيگران تاثيرگذار در س��وريه هم خواستند در 
اين جهت حركت كنند. اما موضع خاص ايران در برابر 

روند آس��تانه و آنچه در خاك س��وريه در حال وقوع 
است، به شكلي عريان تر در سخنراني رييس جمهوري 
ايران بيان ش��د؛ آنجا كه روحاني كشورهايي را مورد 
انتقاد قرار داد كه هنوز چشم اميد به تروريست ها دارند 

تا آرزوي تجزيه سوريه را محقق كنند. 

 موضع صريح ايران درباره تحوالت سوريه
 روحاني كه در خالل نشس��ت س��ه جانبه سخن 
مي گفت، دولت هايي را مورد اشاره قرار داد كه به گفته 
او از همان ابتدا، در برابر روند آستانه كارشكني كردند؛ 
در حالي ك��ه تحركات بين المللي ب��راي حل بحران 
سوريه مستقيم يا غيرمس��تقيم از روند آستانه تاثير 

مثبت پذيرفته است. 
او با اشاره به اينكه در جريان مبارزه اين سه كشور 
با تروريسم در سوريه، ضربات اساسي به داعش، النصره 
و ديگر گروه هاي تروريس��تي خ��ورده، تا آنجا كه اين 
گروه ها در آستانه نابودي قرار گرفته اند، افرادي را مورد 

خطاب قرار داد كه به اعتقاد او هنوز به مس��لح كردن 
و استفاده ابزاري از تروريست ها ادامه مي دهند و آنها 
را قادر س��اخته اند اقدامات وحشيانه خود عليه مردم 

سوريه از جمله ساكنان دمشق را تداوم بخشند. 
روحاني بخش��ي از فشارهاي وارده بر مردم سوريه 
را نتيجه عملكرد دول زياده  خواه غربي، به ويژه امريكا 
دانس��ت و اين س��وال را مطرح كرد كه امريكا هزاران 
كيلومتر دور از سرزمين خود در سوريه چه مي كند؟ 
در حال��ي ك��ه دولت س��وريه از آنان ب��راي مبارزه با 

تروريسم كمكي نخواسته است. 
رييس جمه��ور كش��ورمان در بخ��ش ديگري از 
سخنان خود تلويحا حمله نظامي تركيه به عفرين در 
س��وريه را هم مورد انتقاد قرار داد. روحاني با اشاره به 
درگيري هاي غوطه شرقي دمشق و عفرين در شمال 
سوريه كه او آنها را مهم ترين تحوالت ميداني سوريه 
در فاصله دو اجالس سران آستانه خواند، گفت: تحول 
نخس��ت با توافقات جديد انجام شده، منجر به خروج 

مس��لحين از بخش هاي عمده منطقه غوطه شده و با 
كمك به امنيت پايتخت و ساكنان آن مي تواند گامي 

در مسير اعاده آرامش و ثبات به سوريه باشد. 
روحان��ي افزود: تحوالت عفري��ن نيز برنامه برخي 
قدرت ها براي سوءاستفاده از تمايزات قومي و نژادي در 
مسير تثبيت تجزيه سوريه و ديگر كشورهاي منطقه 
را تحت الشعاع قرار داد اما تنها در صورتي مي تواند به 
تحقق اهداف مش��ترك ما در روند آستانه كمك كند 
كه خود منجر به نقض تماميت ارضي و حاكميت ملي 
س��وريه نش��ده و كنترل اين مناطق دراختيار ارتش 
س��وريه قرار گيرد كه با وج��ود رويارويي هاي جاري، 

همچنان نماد حاكميت ملي كشور است. 

 امنيت سوريه، يعني امنيت تركيه
اما رجب طيب اردوغان در كنفرانس خبري پايان 
نشست س��ه جانبه، امنيت سوريه را به معناي امنيت 
تركيه دانس��ت و تاكيد كرد ك��ه »تنها راه حل بحران 

فعل��ي، اعتماد ديپلماتيك اس��ت.« اردوغ��ان با بيان 
اينكه تركيه همواره توجه دارد كه بايد تماميت ارضي 
سوريه حفظ ش��ود، گفت: نه تنها بايد اين موضوع را 
مورد توجه قرار دهيم و نيز تروريس��ت ها را از سوريه 
بيرون كنيم، بلكه بايد زيرساخت هاي نابود شده اين 
كش��ور را هم آباد  س��ازيم و در اين زمينه هر كمكي 
ك��ه مي توانيم انجام دهيم. او افزود: ما توجه داريم كه 
بايد حفظ سالمت مردم سوريه مورد توجه قرار گيرد 
و باي��د به دنبال كارهاي الزم براي رس��يدگي به اين 
موضوع باشيم. رييس جمهور تركيه با بيان اينكه تمام 
دوستان رس��انه يي ما بايد اين را بدانند كه گروه هاي 
حاضر در شمال س��وريه نيز بايد از اين منطقه خارج 
شوند، اظهار كرد: در اصل تفاوتي ميان داعش و ساير 
گروه هاي تروريس��تي نيست و بايد بدانيم كه موضوع 
جنگ در سوريه با داعش شروع شد اما ساير گروه هاي 
تروريس��تي نيز به اصطالح خواس��تند از آب گل آلود 

ماهي بگيرند و خود را وارد اين منطقه كردند. 

 انتخابات سوريه نبايد سياسي شود
والديمير پوتين هم با بيان اينكه روس��يه،  تركيه 
و ايران بس��يار مش��تاق مشاركت داش��تن در تقويت 
حاكميت س��وريه و حفظ استقالل آن هستند، گفت 
كه جامعه جهاني نيز بايد در اين زمينه با ما همكاري 
كند تا وحدت خاك، استقالل و حاكميت اين كشور 
به ثبات برسد. رييس جمهوري روسيه با بيان اينكه ما 
به طور كلي درباره گام هايي كه به حل بحران س��وريه 
كمك مي كند، بح��ث كرديم، گفت: ما در اين زمينه 
گفت وگو كرديم كه تاسيس��ات زيربنايي سوريه بايد 
بازس��ازي ش��ود و براي آن به عمليات آس��تانه توجه 
بزرگي براي حل بحران سوريه از نظر سياسي داريم. 

او تاكيد كرد: در همي��ن چارچوب از گفت وگوي 
ملي س��وريه كه در سوچي برگزار شد و نتايج مثبتي 
را در آن شاهد بوديم، تقدير مي كنيم چراكه همه اين 
نشست ها در چارچوب توافق هايي است كه در سمت 
و س��وي حل بحران سوريه حركت مي كند و ما به آن 
دس��ت يافتيم و تاكيد مي كنم كه مردم اين كش��ور 

خودشان بايد سرنوشت شان را تعيين كنند. 
پوتين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 
مس��اله برگزاري انتخابات در سوريه گفت كه »مساله 
انتخابات نبايد سياسي شود و همه كشورها بايد به حل 
بحران انساني در سوريه و مشخص شدن وضعيت اين 

كشور و به ثبات رسيدن آن كمك كنند.«
نشست سه جانبه س��ران ايران، روسيه و تركيه در 
حالي پاي��ان يافت كه بنا به دعوت حس��ن روحاني، 
س��ومين نشست س��ران اين سه كش��ور با محوريت 
حل بحران سوريه به ميزباني ايران و در تهران برگزار 

خواهد شد. 
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 يادداشت تفاهم هاي وزارت كشور با 4 نهاد 
بابك دين پرس��ت   اقتص�ادي غيردولتي؛فارس| 
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه يي 
وزارت كش��ور اظهار داش��ت: با پيگيري هاي انجام 
شده و با تشريك مس��اعي مسووالن اتاق هاي مهم 
اقتصادي كشور، 4 يادداشت تفاهم همكاري وزارت 
كش��ور با مهم تري��ن نهادهاي غيردولت��ي فعال در 
عرصه هاي اقتصادي آماده توش��يح و مبادله ش��ده 
است. دين پرست از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي ايران، اتاق اصناف ايران، اتاق تعاون ايران 
و خانه معدن اي��ران به عنوان اين 4 نهاد غيردولتي 
فعال در عرصه هاي اقتصادي نام برد و تاكيد كرد: با 
عنايت به شعار سال 1397 و جايگاه بي بديل اين 4 
مجموعه در راس��تاي تحقق شعار مذكور، تمهيدات 
الزم براي امضا و مبادله اس��ناد مذكور در نخستين 
نشس��ت استانداران سراسر كشور در سال جاري در 

حال اتخاذ است. 
 برنام�ه نخس�تين هفت�ه كاري مجل�س در 
س�ال 97؛ ايلن�ا| نمايندگان مجلس در جلس��ات 
علني هفته آينده گ��زارش نهايي تحقيق و تفحص 
از صندوق ذخي��ره فرهنگي��ان و تحقيق و تفحص 
از دو باش��گاه پرسپوليس و اس��تقالل را در دستور 
كار دارند. مجلس همچنين در روزهاي يك ش��نبه، 
سه ش��نبه و چهارش��نبه هفته آينده اليحه تجارت، 
طرح اص��الح قانون بودجه س��ال 9۶، طرح اصالح 
قان��ون اجراي سياس��ت هاي كلي اص��ل 44 قانون 
اساسي، رد طرح يك فوريتي تنظيم برخي مقررات 
مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش و 
طرح يك فوريتي تش��كيل وزارت ميراث فرهنگي و 

گردشگري و صنايع دستي را در دستور كار دارد. 
 مطالبه الريجاني از دس�تگاه قضا؛ تس�نيم| 
عل��ي الريجان��ي رييس مجلس ش��وراي اس��المي 
با اش��اره ب��ه اينكه بايد ش��رايط داخلي كش��ور را 
به درس��تي ترس��يم و درك كرد، گفت: بايد بس��تر 
سرمايه گذاري را براي سرمايه گذاران تسهيل كنيم 
تا با ايجاد رغبت در اين حوزه معضالت و مشكالت 
حل ش��ود. او افزود: قوه  قضاييه چتر حمايتي اش را 
بيش��تر كند تا سرمايه گذاران احس��اس كنند همه 
قوا پش��تيبان آنها هس��تند. الريجان��ي اضافه كرد: 
هم اكنون فش��ارهاي بيروني وج��ود دارد، لذا بايد با 
مقاوم سازي و س��رمايه گذاري داخلي اين فشارها را 

كاهش دهيم. 
 اي�ران؛ موضوع گفت وگ�وي تلفني ترامپ و 
نتانياهو؛ ايسنا| به نوشته روزنامه هاآرتص، دونالد 
ترام��پ رييس جمهور امري��كا و بنيامي��ن نتانياهو 
نخست وزير رژيم صهيونيستي، در يك تماس تلفني 
درباره تحوالت اخير در منطقه خاورميانه گفت وگو 
كردند. كاخ سفيد با انتشار بيانيه يي ضمن اعالم اين 
خبر تصريح كرد: ترام��پ در اين گفت وگو بر تعهد 
امريكا به امنيت اس��راييل تاكي��د و دو طرف توافق 
كرده اند تا به همكاري نزدي��ك خود براي مقابله با 
نفوذ اي��ران در منطقه ادامه دهند. ترامپ همچنين 
روز سه ش��نبه در تماس ه��اي تلفن��ي جداگان��ه با 
امير قطر و پادش��اه عربس��تان درباره سياست هاي 

منطقه يي ايران گفت وگو كرده  بود. 
ب�ه  الريجان�ي  وي�ژه  دس�تيار  واكن�ش   
انتخاب مجدد ژنرال السيس�ي؛ مهر| حس��ين 
اميرعبداللهيان دستيار ويژه رييس مجلس در امور 
بين المل��ل در پيام��ي در صفحه ش��خصي خود در 
فضاي مجازي نوشت: ژنرال السيسي برنده انتخابات 
مصر اعالم شد. در مراس��م تحليف به ايشان گفتم: 
تهران و قاهره مشتركات فراواني دارند. همواره نگاه 
ايران به همكاري با مصر واحد و مس��تقل اس��ت. از 
حس��نين هيكل ش��نيدم كه مصر هرگ��ز در جيب 
رياض جاي نمي گيرد. توجه به همه فرزندان مصر و 

اسالم خواهان ضرورت اساسي مصر است. 
 گفت وگوي تلفني ظريف با وزير امور خارجه 
پاكس�تان؛ ايرنا| »خواجه محمد آصف« وزير امور 
خارجه پاكس��تان درباره اوضاع اخير در كش��مير با 
»محمدجواد ظري��ف« همتاي ايران��ي خود تلفني 
گفت وگو كرد. به گزارش رس��انه هاي پاكستاني، در 
پي درگيري هاي روز يك شنبه هفته جاري كه ميان 
معترض��ان و نيروه��اي نظامي در كش��مير رخ داد، 
دست كم 20نفر كشته و 70نفر ديگر زخمي شدند. 
سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان نيز سيزدهم 
فروردين ماه جاري با ابراز تاسف از بروز ناآرامي هاي 
اخير در كشمير، طرف هاي درگير در اين ناآرامي ها 

را به خويشتنداري دعوت كرد. 

روي موج خبر

چهرهها

نماينده زرتشتيان در مجلس با بيان 
اينك��ه پايان مهلت ۶ ماهه عدم حضور 
س��پنتا نيكنام در ش��وراي شهر يزد به 
معني لغو عضويت وي نيست از احتمال 
لغو حك��م موقت عدم حضور س��پنتا 
نيكنام در شوراي شهر يزد توسط ديوان 
عدال��ت اداري تا اتخ��اذ تصميم نهايي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد 
و ابراز اميدواري كرد كه هر چه زودتر اين پرونده به نتيجه برس��د. 
اس��فنديار اختياري در گفت وگو با ايس��نا با اشاره به بررسي طرح 
بازگش��ت پيروان اديان الهي به شوراها در كميسيون هاي مختلف 
مجمع تشخيص مصلحت نظام ازجمله كميسيون سياسي و قضايي 
گفت: براس��اس گفت وگوهاي انجام شده با اعضاي محترم مجمع، 
آنه��ا نگاه مثبتي به اين موضوع دارند. او كه طراح طرح بازگش��ت 
پيروان اديان الهي در انتخابات شوراهاست در مورد مهلت ۶ ماهه 
قانوني عدم حضور اعضاي شوراي شهر و روستا در شورا نيز گفت: 
در تبصره ماده 8 قانون ش��وراها به مهلت زماني اشاره شده و آمده 
اس��ت كه اگر عضو ش��ورا در مدت ۶ ماه در جلسات شورا شركت 
نكند، فرد علي البدل جايگزين خواهد شد. در اين تبصره مشخص 
است كه در اينجا عضو شورا به هر دليلي اختيار حضور در جلسه 
را داش��ته ولي شركت نمي كند؛ بنابراين پس از ۶ ماه اجازه حضور 
در جلسه ش��ورا را نخواهد داشت. اما در مورد سپنتا نيكنام، عضو 
زرتشتي شوراي شهر يزد بايد گفت كه وي اجازه و اختيار شركت 
در جلس��ات را نداشته اس��ت وگرنه حتما شركت مي كرد پس به 
نظر مي رسد كه تبصره اين قانون در مورد ايشان قابل اجرا نيست. 

 احتمال لغو حكم سپنتا نيكنام
توسط ديوان عدالت اداري

معاون حقوق��ي و بين الملل وزارت 
امور خارجه جمهوري اس��المي ايران 
گفت كه در نشست مقدماتي جنبش 
عدم تعهد، تغيير ساختار سازمان ملل 
متحد بررسي شد. غالمحسين دهقاني 
در حاشيه نشس��ت مقدماتي اجالس 
وزيران امور خارجه جنبش عدم تعهد 
در پايتخت جمهوري آذربايجان به ايرنا 
گفت: در اين نشس��ت كه از روز سه ش��نبه آغاز و چهارشنبه نيز 
ادامه داشت، سند نهايي جنبش عدم تعهد با حضور مقامات ارشد 
كشورهاي حاضر تدوين و براي تصويب نهايي به اجالس وزيران امور 
خارجه تقديم شد. او افزود: اجالس مياندوره يي وزيران امور خارجه 
كش��ورهاي عضو جنبش عدم تعهد به مدت دو روز- پنج شنبه و 
جمعه- با حضور دكتر ظريف، وزير امور خارجه كشورمان و وزيران 
خارجه س��اير كش��ورهاي عضو در باكو برگزار مي شود. دهقاني با 
اش��اره به اينكه برنامه نشس��ت مقدماتي، آماده سازي سند نهايي 
اجالس مياندوره يي وزيران امور خارجه جنبش عدم تعهد اس��ت، 
گفت: در س��ند جنبش عدم تعهد، مواضع 120كش��ور عضو پس 
از بحث و تبادل نظر از س��وي كارشناسان و ديپلمات ارشد آماده 
مي شود. معاون حقوقي و بين الملل وزارت امور خارجه كشورمان 
گفت: در اين س��ند موضوعات مختلف ازجمله بحث هاي امنيتي، 
سياسي، بين المللي و تغيير ساختار سازمان ملل و مسائل منطقه 
مانند يمن، فلسطين، تصميم ترامپ در مورد انتقال سفارت امريكا 
به قدس و تحوالت اخير غزه مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت و 

مواضع عدم تعهد در مورد اين موضوعات به روز شد. 

 بررسي تغيير ساختار سازمان ملل
در نشست عدم تعهد 

وزير دادگس��تري اي��ران كه براي 
كنفران��س  نخس��تين  در  ش��ركت 
بين المللي عدالت در مراكش به س��ر 
مي   برد با وزير دادگستري هلند ديدار 
و گفت وگو كرد. به گزارش ايلنا، سيد 
عليرض��ا آوايي در اين ديدار با تبريك 
به وزير هلندي كه در س��ن جواني به 
چنين مقام ممتازي دست يافته است 
با اش��اره به تجربيات بيش از 30س��اله خود در امر قضا گفت: ما 
به س��مت جرم     زدايي و ارتقاي حقوق بش��ر رفته   ايم و در كاهش 
زندانيان و به حداقل رساندن اعدام و از جمله در موضوع اطفال 
قدم   هاي بزرگي برداشته   ايم. او با اشاره به عدم آشنايي اروپايي   ها 
از ايران اظهار داش��ت: من در اوايل انقالب در خوزس��تان بودم 
و شاهد انفجارها و ترورهاي بس��ياري از سوي رژيم صدام بودم 
ك��ه پس از آن جنگ هشت س��اله به ما تحميل ش��د و آنچه ما 
به آن تخريب    ها نش��ان داديم، عكس  العمل طبيعي بود. كش��ور 
م��ا اهل گفت وگو و مذاكره اس��ت و توافق برجام و اجراي كامل 
آن نش��ان دهنده پايبندي جمهوري اس��المي اس��ت. ما بين دو 
كشور همكاري هاي خوبي داريم و مردم دو كشور نسبت به هم 
عالقه مند هس��تند كه به ويژه در موضوع فوتبال نماد بيش��تري 
دارد. وزير دادگستري ضمن ابراز عالقه مندي به گسترش روابط 
بر آمادگي كش��ورمان براي معاض��دت قضايي و همكاري تاكيد 
كرد. همچنين س��اندر دكر وزير دادگس��تري هلند تصريح كرد: 
برجام فرصتي فراهم كرد كه بخش��ي از تحريم هاي اقتصادي از 

پيش روي ايران برداشته شود. 

 ايران به سمت جرم زدايي
و ارتقاي حقوق بشر رفته است

بعد از انتشار اخباري درباره لغو برخي 
كنس��رت هاي قانوني كه معموال توسط 
برخي گروه هاي خودسر انجام مي شود؛ 
مشاور وزير كشور برهم زدن مراسم هاي 
قانون��ي را اقدامي خالف قانون و منطق 
دانست و آن را تضييع بارز حق الناس و 
حقوق ش��هروندي ذكر كرد. به گزارش 
خبر آنالين،  روح اهلل جمعه اي با اش��اره 
به برهم خوردن مراس��م كنسرت موسيقي در برخي مناطق كشور 
در ايام نوروز گفت: طبق قانون هر مراس��مي كه داراي مجوز قانوني 
است از تمام حقوق قانوني و رسمي برخوردار بوده و هرگونه اخالل و 
تالش براي برهم زدن آن اقدامي مجرمانه و قابل پيگرد است. مشاور 
وزير كش��ور ماهيت برگزاري مراسم هايي مانند كنسرت را عالوه بر 
ايجاد فضاي بانشاط و شاد در جامعه اقدام فرهنگي دانست و گفت: 
هر جامعه يي برخوردار از س��اليق و خرده فرهنگ ها و برداشت هاي 
متنوع از عرف يا آيين هاست اما فقط قانون، مالك و معيار درستي 
و نادرستي اعمال س��اليق است و تصويب قانون نيز داراي مراحلي 
است كه در جمهوري اسالمي ايران شوراي نگهبان با حضور فقهاي 
عالم و حقوقدانان حاذق بر تصويب قوانين نظارت دارند، لذا هرگونه 
اقدام عليه اقدامات قانوني در گام اول بي اعتبار دانستن مراجع قانوني 
و نهادهاي قانونگذار است. جمعه اي افزود: از سوي ديگر مراسم هايي 
ك��ه داراي مجوز قانوني از مراكز ذي صالح هس��تند و با اس��تقبال 
مردم روبه رو مي ش��وند از مظاهر زيباي مردم ساالري ديني هستند 
و برهم زدن و هرگونه تالش براي اخالل در آن مصداق بارز تضييع 

حق الناس يا همان حقوق شهروندي است.

 اخالل در مراسم قانوني
پيگرد قانوني مي شود

 با حكم رهبر معظم انقالب اسالمي
حجت االسالم فالحتي نماينده 
ولي فقيه در گيالن و امام جمعه 

رشت شد
حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي رهبر معظ��م انقالب 
اس��المي با صدور حكمي، حجت االس��الم حاج ش��يخ 
رس��ول فالحتي را به عنوان نماينده ولي فقيه در استان 
گيالن و امام جمعه رش��ت منص��وب كردند. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري متن حكم 

رهبر معظم انقالب اسالمي به اين شرح است:
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

جناب حجت االسالم آقاي حاج شيخ رسول فالحتي 
دامت افاضاته در پي كناره گيري جناب حجت االس��الم 
والمس��لمين آقاي قرباني دامت توفيقاته، جناب عالي را 
ك��ه مزين به علم و صالح و تقوا هس��تيد به نمايندگي 
خود در اس��تان گيالن و امامت جمعه رش��ت منصوب 

مي كنم.
ت��الش معنوي و فك��ري و اجتماع��ي در ميان آن 
مردم ش��جاع و انقالبي و كارآزم��وده، توفيقي بزرگ و 
فرصتي مغتنم اس��ت و انتظار م��ي رود كه جناب عالي 
وظايف س��نگين نمايندگي و امام��ت جمعه را در كنار 
اُنس و سلوك شايسته مردمي به ويژه با جوانان مومن و 

پرانگيزه، به نحو احسن به انجام رسانيد.
مردم رش��ت و گيالن در گذش��ته تاريخي و نيز در 
دوران انق��الب و جمهوري اس��المي، افتخارات بزرگي 
آفريده اند و هرگونه خدمتي به آن مردم عزيز، خدمت به 
انقالب و تاريخ و هويت كش��ور است و اميدوارم در اين 
راه موفق باشيد. الزم مي دانم از زحمات ارزشمند جناب 
آقاي قرباني كه خود از برجستگان علمي و فرهنگي آن 

خطه شريف هستند، تشكر و قدرداني كنم. 
والّسالم عليكم و رحمه اهلل
سيدعلي خامنه اي
۱4 فروردين ۱۳97
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3 كالن
گشايش بازارهاي جهاني 

براي توليد داخلي 
استاديار اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف گفت: بايد 
ديپلماس��ي اقتصادي به كمك تولي��د داخلي بيايد تا 

بازارهاي بين المللي براي ايران بازتر شود. 
به گزارش ايبنا، سيدفرش��اد فاطمي با بيان اينكه 
بهبود فضاي كسب وكار به توليد داخلي كمك مي كند، 
گفت: توس��عه رقاب��ت، مقررات زدايي و نب��ود رانت و 
تس��هيل تجارت، توليد در مقياس مناس��ب و توسعه 
صادرات ازجمله راهكارهاي بهبود فضاي كس��ب وكار 
است و بايد بتوانيم به بازارهاي بين المللي دست يابيم. 
وي گفت: ارتقاي فناوري نياز به سرمايه گذاري دارد 
اما بايد مراقب بود، رانت خواري نباشد و بنگاه ها فقط 
در پي دريافت تس��هيالت ارزان قيمت نباشند و سعي 
كنند از تسهيالت به درستي استفاده كنند و بهره وري 
را ارتق��ا دهند. فاطمي افزود: ن��رخ ارز بايد به گونه يي 
باش��د كه فضاي اقتصادي كشور را مرتب دچار شوك 
نكند. وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: بايد 
به فارغ التحصيالن دانش��گاهي اعتم��اد كنيم و به آنها 

فرصت دهيم تا توانمندي هاي خود را نشان دهند. 

 تورم 20 درصدي مواد غذايي در سال جاري
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
تاكي��د دارد ك��ه تورم در س��ال 97 قطع��ا تك رقمي 
نخواهد بود و تورم در مواد غذايي به بيش از 20درصد 

مي رسد. 
سيدناصر موسوي الرگاني در گفت وگو با خبرگزاري 
خانه مل��ت درخصوص ميزان نرخ تورم در س��ال 97 
اظهار كرد: ش��ايد طبق آمار و ارقام و محاس��بات، نرخ 
تورم در س��ال 96 با در نظر گرفتن 350 قلم جنس��ي 
ت��ك رقمي بود اما براي قاطب��ه مردم قابل لمس نبود 
چراكه در سال گذشته مايحتاج مردم ازجمله پروتيين، 
لبنيات، ميوه و س��بزيجات خيلي بيش��تر از 8 درصد 

افزايش قيمت داشت. 
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: با توجه به ش��رايط حاكم بر اقتصاد كش��ور، 
وضعيت درآمدي م��ردم و كاهش قدرت خريد مردم، 

نرخ تورم در سال 97 قطعا 2رقمي خواهد بود. 
نماينده فالورجان در مجلس دهم شوراي اسالمي 
با بيان اينكه اگر روند اقتصادي كش��ور ادامه پيدا كند 
تورم تك نرخي نيست، گفت: افزايش قيمت آهن آالت 
كه تاثير بس��زايي در نرخ تورم دارد در سال 96 بيش 
از 20درص��د بود و روند افزايش اين كاال به همان روال 
درحال پيش��روي است و تورم در مواد غذايي كه براي 
مردم قابل لمس تر است بيش از سال 96 خواهد بود. 

وي با بيان اينكه اگر دولت عزم جدي براي كنترل 
تورم نداشته باشد، تورم مواد غذايي به بيش از 20درصد 
افزايش مي يابد، بيان كرد: اگر همانطور كه در ايام نوروز 
و ماه رمضان قيمت اقالم كنترل مي شود در طول سال 
زير نظر دولت باشد، بازار و تورم كنترل مي شود در غير 

اين صورت تورم بيشتري را تجربه مي كنيم.

مهلت 3 ماهه براي ترخيص 
خودروهاي سواري در گمرك

گمرك ايران براساس بخشنامه يي مهلت 3ماهه براي 
ترخيص خودروهاي سواري داراي ثبت سفارش معتبر 
در زمان ورود به گمرك، مناطق آزاد و ويژه تعيين كرد. 
به گزارش ايرنا، در اين بخشنامه به گمركات اجرايي 
سراسر كشور تاكيد شده كه خودروهاي با حجم موتور 
زير 2500سي س��ي و با ارزش بي��ش از 40هزار دالر با 
محاسبه 40درصد سود بازرگاني بيشتر از ماخذ حقوق 

ورودي تعيين شده، مي توانند ترخيص شوند. 
همچنين در اين بخش��نامه آمده ك��ه تمديد ثبت 
سفارش خودرو سواري صادره در سال 1395 موجود در 
گمرك كه قبض انبار آنها تا 9بهمن ماه 1396 است به 

تامين خدمات پس از فروش نياز دارد. 
گمرك جمهوري اس��المي ايران نهم اسفند ماه 96 
در بخش��نامه يي اعالم كرد، ترخيص همه خودروها)به 
استثناي خودروهاي مربوط به محل مصوبات جانبازان 
و معلوالن( كه تا پيش از نهم دي ماه ثبت سفارش شده 
و پذيرش درخواست ابطال اظهارنامه هاي مربوط فقط به 
اعالم شماره ثبت سفارش، شرح موضوع و هماهنگي با 

اين مركز قبل از هر گونه اقدام منوط است. 
بر اين اساس خودروهاي با حجم موتور 2500سي سي 
و كمتر كه داراي ثبت س��فارش معتب��ر در زمان ورود 
خودرو به اماكن گمركي، مناطق ويژه اقتصادي و مناطق 
آزاد تجاري صنعتي بوده اند بدون الزام به رعايت مصوبه 
مربوط به خودروهاي داراي ارزش بيشتر از 40هزار دالر 
با محاسبه و پرداخت 40واحد درصد سود بازرگاني مازاد 

بر ماخذ حقوق ورودي قابل ترخيص است. 

نحوه رسيدگي به جرايم 
مالياتي ماده ۱۶۹

بخشنامه تسري نحوه رس��يدگي به جرايم ماده 
 169 از س��وي ريي��س كل س��ازمان ام��ور مالياتي

ابالغ شد. 
به گزارش ايبنا، سيدكامل تقوي نژاد، رييس كل 
س��ازمان امور مالياتي در بخش��نامه يي تسري مفاد 
بخش��نامه ش��ماره 200/96/123 مورخ 1396/9/7 
درخصوص نحوه رس��يدگي به جراي��م موضوع ماده 
169 قانون ماليات هاي مس��تقيم به عملكرد س��ال 

1395 و بعد از آن را ابالغ كرد. 
در اين بخش��نامه آمده است: با ملحوظ نظر قرار 
دادن آيين نام��ه اجراي تبصره 3 ماده 169 اصالحي 
مصوب 1394/4/31 قانون ياد شده كه طي بخشنامه  
شماره 200/95/22 مورخ 1395/3/31 ابالغ گرديده 
است مفاد بخش��نامه ش��ماره 200/96/123 مورخ 
1396/9/7 به اس��تثناي بنده��اي 3و 4 آن با توجه 
به عدم موضوعيت ارائه فهرس��ت امتناع در مقررات 
ماده 169 قانون اصالحي مصوب 1394/4/31 قانون 
فوق الذكر همچنين قسمت اخير بند 9 آن مبني بر 
اينك��ه در مواردي كه مودي قبولي خود را نس��بت 
به جراي��م منطقه اع��الم و بخش��ي از جرايم مورد 
بخش��ودگي قرار گيرد در صورت پرداخت باقيمانده 
جراي��م ضرورتي ب��راي طرح پرون��ده در هيات حل 
اختالف نخواهد داش��ت با ملحوظ نظر داشتن مفاد 
بخشنامه شماره 200/73 ص مورخ 1392/1/6 براي 

عملكرد سال 1395 و بعد نيز جاري خواهد بود. 

ديدگاه

اخبار

مركز پژوهش هاي مجلس گزارش هاي اجراي سياست هاي اصل 44 را بررسي كرد

3نكتهدربارهعملكرددولتدرحركتبهسويخصوصيسازي
گروه اقتصاد كالن|

مركز پژوهش هاي مجلس بررسي خود را از گزارش 
عملك��رد خصوصي س��ازي دولت طي س��ال هاي 94و 
95 منتش��ر كرد. گزارش هاي ارزياب��ي عملكرد دولت 
در اج��راي اصل 44 قانون اساس��ي ه��ر 6 ماه يك  بار 
از س��وي وزارت ام��ور اقتصادي و داراي��ي تحت عنوان 
»گزارش عملكرد اجراي سياست هاي اصل 44( منتشر 
مي شود. بازوي پژوهشي مجلس در اين بررسي نظرات 
كارشناسي خود را نسبت به گزارش پانزدهم و شانزدهم 
وزارت اقتصاد كه مربوط به عملكرد واگذاري هاي دولت 
طي دو دوره 6 ماه دوم 94و 6 ماه اول س��ال 95 است، 
ارائه كرده اس��ت. براس��اس اين گ��زارش 70.8درصد 
عملكردهاي ارائه ش��ده از سوي دس��تگاه هاي اجرايي 
در قال��ب مواد، تبصره ه��ا، بندها و اجزا ب��راي 6 ماهه 
دوم س��ال 94و 6 ماهه اول س��ال 95 مش��ابه يكديگر 
بوده اند. درحالي كه به گفته اين گزارش انتظار مي رود، 
فعاليت هاي به عمل آمده در دو بازه زماني مورد اش��اره 
يا در تداوم فعاليت هاي قبلي يا متفاوت از آن باش��ند. 
مرك��ز پژوهش ها به 3 نكته درمورد اين گزارش اش��اره 
كرده است. در مواردي عملكردها متضمن اعالم شروع 
يك فعاليت در 6 ماهه دوم سال 1394 است كه انتظار 
مي رود در گ��زارش عملكرد 6 ماهه اول س��ال 1395 
نتيجه اقدام به عمل آمده درخصوص آن ذكر ش��ود كه 
در برخي از موارد عملكرد سال 1395 فاقد اين ويژگي 
اس��ت. دوم اينكه در برخي موارد ني��ز در گزارش هاي 
عملكرد عبارت »عدم ارائه گزارش« ذكر ش��ده كه اين 
عبارت مي تواند هم به  منزله عدم ارائه اطالعات از سوي 
دس��تگاه هاي اجرايي به وزارت امور اقتصادي و دارايي 
تلقي ش��ود و هم به نبود م��وردي جهت گزارش تعبير 
ش��ود. سومين نكته به عملكردهاي مشابهي اشاره دارد 
كه در بازه هاي زماني مورد بررسي براي احكام متفاوت 

ارائه شده است. 

 عملكرد دولت در گروه هاي 3 گانه
ب��ه گزارش »تعادل« مرك��ز پژوهش هاي مجلس با 
انتش��ار گزارشي به بررس��ي عملكرد 6 ماهه دوم سال 
94 و 6 م��اه اول 95 در اجراي قانون اصل 44 پرداخته 
اس��ت. در اين گزارش اقدامات دستگاه هاي اجرايي به 
تفكي��ك مواد و تبصره هاي اين قان��ون در 6 ماهه دوم 
س��ال 1394 در مقايس��ه با 6 ماهه اول سال 1395 به 

همراه ارزيابي هاي به عمل آمده، ارائه شده است.
مطابق ارزيابي انجام ش��ده، دستگاه هاي اجرايي در 
6 ماهه دوم س��ال 1394 س��رمايه گذاري جديدي در 
گ��روه يك فعاليت هاي اقتصادي نداش��ته اند و عالوه بر 
اين 79بنگاه گروه مذكور در فهرس��ت واگذاري س��ال 

1394 قرار دارند. 
فعاليت هاي اقتص��ادي ايران ش��امل توليد، خريد، 
ف��روش كااله��ا و خدم��ات ب��ه 3 گ��روه زير تقس��يم 
مي ش��ود: گروه ي��ك تمامي فعاليت ه��اي اقتصادي به  
ج��ز موارد مذك��ور در گروه هاي دو و س��ه اي��ن ماده. 
گ��روه دو فعاليت هاي اقتصادي مذك��ور در صدر اصل 
چهل وچهارم)44( قانون اساس��ي ب��ه  جز موارد مذكور 
در گروه س��ه اين ماده و گروه سه فعاليت ها، موسسات 
و شركت هايي مانند ش��بكه هاي مادر مخابراتي و امور 
واگذاري بس��امد)فركانس(، ش��بكه هاي اصلي تجزيه و 
مبادالت و مديريت توزيع خدمات پايه پستي، توليدات 
محرمان��ه يا ض��روري نظام��ي، انتظام��ي و امنيتي به 

تش��خيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح، شركت ملي 
نفت ايران و ش��ركت هاي استخراج و توليد نفت خام و 
گاز، مع��ادن نفت و گاز، بانك مركزي، بانك ملي ايران، 
بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات، 
بانك كش��اورزي، بانك مس��كن و بانك توسعه تعاون، 
بيمه مركزي و ش��ركت بيمه ايران، ش��بكه هاي اصلي 
انتقال برق، سازمان، سدها، راديو و تلويزيون و امثالهم 
را شامل مي شود. طبق ماده سه اصل 44 قانون اساسي 
مالكيت، س��رمايه گذاري و مديري��ت براي دولت در آن 
دس��ته از بنگاه هاي اقتصادي كه موض��وع فعاليت آنها 
مش��مول گروه يك ماده اس��ت اعم از طرح هاي تملك 
دارايي هاي س��رمايه يي، تاس��يس موسس��ه يا شركت 
دولتي، مش��اركت با بخش هاي خصوص��ي و تعاوني و 
بخ��ش عمومي غيردولت��ي به هر نحو و ب��ه هر ميزان 
ممنوع است. طبق گزارش عملكرد 6 ماه اول سال 95 
در دوره مورد گزارش، س��رمايه گذاري جديدي از سوي 
دس��تگاه ها در گروه يك گزارش نشده و درحال حاضر 
حضور دولت در اين قبي��ل فعاليت ها محدود به تعداد 
93 بنگاه اس��ت كه توس��ط هيات واگذاري در فهرست 
واگذاري سال 1395 قرار دارند. همچنين در اين سال 
تع��داد 108بنگاه در گروه دوم وجود دارند كه  بايد 54 

فقره آنها در 6 ماه اول سال95 واگذار مي شد. 
يكي ديگ��ر از آمارهاي اين گ��زارش مربوط به بند 
ب ماده س��ه اصل 44 مي شود آنجا كه دولت را مكلف 
كرده است 80 درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه هاي 
دولتي در هر فعاليت مش��مول گروه دو به استثناي راه 
و راه آهن را ب��ه بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي 

غيردولتي واگذار كند. 
گزارش عملك��رد اين بند نش��ان از آن دارد كه در 
س��ال1394 تع��داد 52 بن��گاه در فهرس��ت بنگاه هاي 
قاب��ل واگ��ذاري گروه دو ب��ه تصويب هي��ات واگذاري 
رس��يده اس��ت. با توجه به هدف كم��ي در نظر گرفته 
ش��ده براي كل س��ال تا پايان اس��فند ماه سال 1394 

باي��د 26بنگاه گ��روه دو واگذار مي ش��د. در مجموع از 
اين هدف تعيين ش��ده براي واگذاري تا پايان اس��فند 
ماه س��ال 1394 تعداد 9ش��ركت واگذار شده است. در 
گزارش وزارت نفت عنوان ش��ده كه 80 درصد از سهام 
قري��ب به اتفاق ش��ركت هاي گ��روه دو تابعه به بخش 
غيردولتي واگذار شده و سازمان خصوصي سازي درحال 
اقدام براي ساير ش��ركت هاي گروه دو است. همچنين 
طبق گزارش وزارت جهادكش��اورزي، واگذاري س��هام 
بنگاه هاي مش��مول ماده مزبور در دس��تور كار سازمان 
خصوصي س��ازي ق��رار دارد. وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات نيز اش��اره كرده اس��ت طي تصويبنامه هيات 
وزيران واگذاري بيش از 43درصد از س��هام پست بانك 
تا تحقق كليه وظايف و مسووليت هاي بانك در مناطق 
روس��تايي و كمتر توس��عه يافته متوقف ش��ده اس��ت. 
همچنين پيش نويس اليحه اساسنامه سازمان پست به 

شوراي نگهبان براي تصويب ارائه شده است. 
در س��ال 1395 نيز تعداد 108بنگاه در فهرس��ت 
بنگاه هاي قابل واگذاري گ��روه قانون به تصويب هيات 
واگذاري رس��يده اس��ت. با توجه به هدف كمي در نظر 
گرفته ش��ده براي كل س��ال تا پايان 6 ماه اول س��ال 
1395 بايد 54 بنگاه گروه دو واگذار مي شد. همچنين 
وزارت نف��ت نيز عن��وان كرده  كه 80 درصد از س��هام 

قري��ب به اتفاق ش��ركت هاي گ��روه دو تابعه به بخش 
غيردولتي واگذار شده و سازمان خصوصي سازي درحال 

اقدام براي ساير شركت هاي گروه دو است. 
به ط��ور كل اين گزارش با بيان اينكه در اس��تمرار 
برنام��ه واگ��ذاري بنگاه هاي دولتي و ب��ا توجه به عدم 
واگ��ذاري برخ��ي از ش��ركت ها در س��ال 1394 اجازه 
واگذاري باقيمانده ش��ركت هاي قابل واگذاري در سال 
1394 مطابق قانون بودجه به تصويب مجلس ش��وراي 
اس��المي رس��يد، مي گويد: در اين راستا براساس حكم 
قان��ون بودجه و رويه هر س��اله طب��ق مصوبات هيات 
واگ��ذاري تعداد 79ش��ركت گروه يك و 54 ش��ركت 
گروه دو در فهرست شركت هاي برنامه ريزي شده براي 
واگ��ذاري قرار گرفتند. براس��اس گ��زارش 6 ماهه اول 
س��ال 1395 تعداد 93شركت گروه يك و 108شركت 
گروه دو در فهرست شركت هاي برنامه ريزي شده براي 

واگذاري در سال 1395 قرار گرفتند. 

 ارزش بنگاه هاي واگذار شده
در 6 ماه��ه دوم س��ال 1394و ب��ا لح��اظ م��وارد 
قيمت گذاري گذشته و عرضه هاي تدريجي و ترجيحي 
تعداد 39بنگاه با ارزش��ي حدود 3ه��زار و 441ميليارد 
تومان واگذار ش��ده كه از اين تعداد 10بنگاه با ارزشي 

مع��ادل يك هزار و 928ميليارد تومان در بورس، تعداد 
6 بنگاه با ارزشي معادل 217ميليارد تومان در فرابورس 
و مابقي از طري��ق مزايده به فروش رفته اند. در 6 ماهه 
اول سال 1395 تعداد 85 بنگاه اعم از اينكه در فهرست 
مصوب هيات واگذاري قرار داش��ته يا خارج از فهرست 
مصوب بوده اند با ارزشي حدود 625 هزارميليارد تومان 
واگذار ش��ده كه از اين تعداد 13بنگاه با ارزشي معادل 
يك ميليارد و 239هزار ميليارد تومان در بورس، تعداد 
7بنگاه با ارزشي معادل 51 ميليارد تومان در فرابورس 

و مابقي از طريق مزايده به فروش رفته اند. 
ه��دف كم��ي تعيين ش��ده در قانون بودجه س��ال 
1394 براي واگذاري ها مبل��غ 14هزار و 500 ميليارد 
تومان اس��ت ك��ه از اين رق��م 7ه��زار و 250ميليارد 
تومان مربوط به تكليف 6 ماهه دوم اس��ت. ضمنا طبق 
اطالعات دريافتي از خزانه در بازه زماني مورد نظر مبلغ 
4هزار و 664 ميليارد تومان پرداخت شده است. هدف 
كمي تعيين ش��ده در قانون بودجه س��ال 1395 براي 
واگذاري ها مبلغ 11هزار و 500 ميليارد تومان است كه 
از اين رقم 5 هزار و 750ميليارد تومان مربوط به تكليف 
6 ماهه اول اس��ت. طبق اطالعات دريافتي از خزانه در 
ب��ازه زماني مورد نظر مبلغ 3هزار و 712ميليارد تومان 

پرداخت شده است. 

 رقابت و منع انحصار
فص��ل نهم قانون اج��راي سياس��ت هاي كلي اصل 
چه��ل و چه��ارم قانون اساس��ي ب��ا اح��كام متعدد به 
تسهيل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد كه در اين 
گزارش گفته شده عمده اقدامات انجام شده تحت اين 
موضوع به عملكرد ش��ورا و مرك��ز ملي رقابت معطوف 
ش��ده اس��ت. مطابق گزارش مذكور اي��ن اقدامات در 
عملك��رد بند»3« ماده)58( اي��ن قانون تهيه يك فقره 
دس��تورالعمل با همكاري برخي دس��تگاه ها، انجمن ها 
ب��ورس كاال و اتحادي��ه سراس��ري تعاوني ه��اي تامين 
نياز صنايع پتروش��يمي براي رفع مشكالت موجود در 
معامالت بورس مدنظر واقع ش��ده است. به عالوه شورا 
و مركز ملي رقابت نيز در اين دوره ضمن رس��يدگي به 
شكايات به خصوص در امر مجوز فعاليت هاي اقتصادي، 
اقداماتي را براي شناس��ايي س��هم مالكيتي مستقيم و 
غيرمس��تقيم موسس��ات و نهادهاي عمومي غيردولتي 
در ب��ازار تولي��د كاال و خدمات انج��ام داده اند تا از اين 
طريق ضمن افزايش ش��فافيت اطالعات اقتصادي اين 
قبيل موسسات و نهادها در جهت كاهش سهم مالكيت 
آنها در بازار توليد كاال و خدمات تا س��قف مقرر قانون 

برنامه ريزي كند. 
اي��ن عملكرد از عملكرد مورد انتظار براي فصل نهم 
در برخي موارد فاصله دارد. در گزارش 6 ماهه اول سال 
1395 عملكرد بندهاي »2« و »3« ماده )58()ارزيابي 
وضعيت و تعيين محدوده ب��ازار كاال و خدمات مرتبط 
با م��واد)44( و )48( قانون و تدوين و ابالغ راهنماها و 
دستورالعمل هاي الزم( مشاهده نمي شود. همچنين در 
بند »5« ماده )58( قانون تصويب دستورالعمل تنظيم 
قيم��ت، مقدار و ش��رايط دسترس��ي به ب��ازار كاالها و 
خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط 
به عنوان يكي از وظايف شوراي رقابت مطرح شده است 
اما در عملكرد اين بند تصميم گيري ش��ورا معطوف به 
بازار خودرو شده و به نظر مي رسد از ساير بازارها غفلت 

كرده است.

وزير اقتصاد از تعميم الگوي سامانه جامع هوشمند گمركي به 
ماليات خبر داده و گفته اس��ت: اين وزارتخانه تالش مي كند طي 
سال جاري الگوي سامانه جامع هوشمند گمركي را به بخش هاي 
ديگر مانند ماليات نيز تعميم دهد. در زمان اجراي طرح س��امانه 
جامع گمركي با توجه به آش��نايي كمتر اقتصادي كش��ور با اين 
س��اختار برخي مقاومت ه��ا صورت مي گرفت ول��ي رويكرد ما در 
گمرك اين بود كه با در نظر داشتن مصالح اقتصاد كشور به سمت 
اجراي اين ايده حركت كنيم. اظهارات وزير در س��ال 97 عالوه بر 
اينكه چشم انداز يك سال كاري را بيان مي كند، نشان دهنده عزم 
راس��خ براي تحول در نظام مالياتي اس��ت. سال هاست كه يكي از 
اجزاي طرح جامع مالياتي، نرم افزار يكپارچه مالياتي شركت ظاهرا 
فرانسوي بول بوده كه درحال حاضر توسط نمايندگان داخلي آنها 
هندل مي شود و تاكنون ميليارد ها تومان براي آن هزينه شده است 
و البته همواره صرف اين حجم از اعتبار درباره اين س��امانه مورد 

سوال و ابهام بوده است. 

  اما و اگرهاي اجراي طرح مالياتي
اينكه چه رابطه يي ميان صرف��ه اقتصادي به لحاظ هزينه كرد 
براي سيستم خارجي و خروجي آن بوده، آمار و اطالعي در دست 
نيس��ت اما ش��واهد و رويكردهاي كنوني نشان مي دهد با گذشت 
بيش از 10سال از شروع استفاده از اين نرم افزار خارجي همچنان 
نيازه��ا و اطالعات و امكانات مديريتي و محاس��بات هوش��مند و 
مكانيزه در تمامي فرآيندها وجود نداش��ته يا انتظارات را برآورده 

نكرده و ظاهرا نتوانسته بر فرآيندهاي دستي فائق  آيد. 
از اظه��ارات وزير اقتص��اد اينگونه مي توان برداش��ت كرد كه 
نرم افزار خارجي ش��ركت بول فرانسه به عنوان سيستم نرم افزاري 
بستر امور فرآيندهاي مالياتي همچنان با مشكالتي روبه رو بوده و 
آماده نيست. به گزارش فارس، طرح جامع مالياتي از سال 89 وارد 
فاز اجرايي ش��د و يك بخش آن عملياتي كردن نرم افزار يكپارچه 
در محيط پايلوت و پس از آن در سطح ملي بود. طبق چشم انداز 
و اهداف ترس��يمي اين س��امانه بايد از پايلوت در برخي مراكز در 
س��طح ملي كليد بخورد اما درحال حاضر به دلي��ل خودداري از 
اطالع رساني مجموعه مالياتي آينده طرح با ابهام و اما و اگر روبه رو 
است. يكي از محورها و پايه اصلي طرح جامع مالياتي نرم افزار ذكر 
ش��ده بوده كه طبق اهداف ايجاد، توسعه و تكميل در بخش هاي 
ماليات را برعهده خواهد داشت. ورود به رويه هاي اجرايي از قبيل 
ثبت نام، ارائه اظهارنامه ، پرداخت ماليات، رسيدگي، مطالبه، وصول 
ماليات، ثبت اعتراضات موديان و ابالغ اوراق مالياتي و ادارات امور 
مالياتي ذي صالح را براي انجام موارد فوق تعيين و اعالم مي كند. 

درح��ال حاضر به غي��ر از ثبت نام، ارائ��ه اظهارنامه و پرداخت  
ماليات كه فرآيند اجراي��ي آن پيچيدگي خاصي ندارد به صورت 
الكترونيكي انجام مي شود و جزييات از عملكرد فرآيندهاي ديگر 
گفته ش��ده در دست نيس��ت. پازل ابهامات پيش روي نرم افزاري 
خارجي س��ازمان مالياتي درحالي مطرح اس��ت كه نشان مي دهد 

ناكارآم��دي، نبود بهره وري و راندمان باال و مطلوبيتي از نگاه وزير 
اقتصاد نداش��ته كه دانش بومي استفاده شده در گمرك را ترجيح 
مي ده��د. واال چه معنا دارد نرم افزاري كه تاكنون ميلياردها تومان 
براي آن هزينه ش��ده اكنون با اما و اگر روبه رو باش��د. شنيده هاي 
غيررسمي نيز نش��ان مي دهد، كرباس��يان در بدو ورود به وزارت 
اقتصاد قصد تغيير در سامانه ماليات ستاني را داشت كه با واكنش ها 

و مقاومت برخي مديران و ذي نفعان روبه رو شد. 

  نبود اطالعات پاشنه آشيل ماليات
نكته ديگر كاهش درآمد ماليات هاي مستقيم است كه عالوه بر 
ركود حاكم بر اقتصاد و بنگاه هاي اقتصادي نشان از تكميل نشدن 
پازل و حلق��ه دريافت اطالعات واقعي از طري��ق ماده 169 مكرر 
است. پيش تر نيز نادر جنتي، معاون ماليات هاي مستقيم سازمان 
امور مالياتي گفته بود اكثر شركت هاي دولتي سال 96 زيان ثبت 

كرده اند كه حكايت از كاهش وصولي هاي اين بخش دارد. 
مساله حائز اهميت ديگر تهديد بالقوه نرم افزار يكپارچه مالياتي 
اس��ت كه فضا را براي درز يا فروش اطالعات نظام مالياتي هموار 
مي كن��د. آيا اهداف نظام ملي مديريت امني��ت و تبادل اطالعات 
كشور)سند افتا( براي سامانه مالياتي رعايت شده است؟ آيا مركز 
مديريت راهبردي افتا، نرم افزار موس��وم ب��ه ERIS را تاييد كرده 
است؟ س��امانه نرم افزار يكپارچه مالياتي eris كه ديتا و اطالعات 
موديان مالياتي و منشأ اطالعات اقتصادي و جريان نظام معامالت و 
حتي تحليل بخش تكنيكال را برعهده دارد آيا مي تواند مورد تاييد 
باشد؟ چه تضميني وجود دارد كه از طريق درز اطالعات، منشايي 
براي تحريم هاي جديد عليه كشور نباشد؟ عملكرد درآمد مالياتي تا 
پايان دي ماه سال 96 نشان مي دهد، وصول اين درآمدها با كسري 
14هزارميليارد توماني نس��بت به رقم مصوب قانون بودجه همراه 
بوده و تاكنون نيز جزيياتي از درآمد 12ماهه س��ال حتي توس��ط 
وزير اقتصاد منتشر نشده است. پيش بيني كارشناسان تحقق 85 تا 

92درصدي درآمدهاي مالياتي را در سال 96 نويد مي دهد. 
همچنين بايد اذعان ك��رد حدود 13هزارميليارد تومان درآمد 
ماليات بر ارزش افزوده توسط گمرك هنگام واردات كاالها وصول 

شده و عمال سازمان امور مالياتي نقشي در آن ندارد.

گروه اقتصادكالن|
در روزهاي آغازين س��ال 1397 پيش بيني هاي مختلفي 
از وضعيت اقتصاد در سال پيش رو ارائه مي شود. جديدترين 
گ��زارش مركز آم��ار ايران از رش��د اقتصادي ك��ه در نوروز 
انتش��ار يافت، از رشد 4.4درصدي اقتصاد در 9ماهه نخست 
سال جاري حكايت داش��ت. با اين حال انتظار مي رود رشد 
اقتصادي در 12ماهه س��ال 1396 از اين رقم كمتر باشد. در 
عين حال با توجه به اينكه رش��د اقتصادي بدون احتس��اب 
نفت باالتر از رشد با نفت اعالم شده است، بايد انتظار داشت 
كه عملكرد رش��د اقتصادي كشور در سال جاري به كاركرد 
بخش ه��اي غيرنفتي اقتص��اد گره خورده باش��د. با در نظر 
گرفتن اين ش��رايط و با توجه به تضعيف توليد در سال هاي 
پياپي ركود، نمي توان انتظار رش��د چشمگيري را براي سال 
جاري داشت. در اين زمينه گزارش اخير صندوق بين المللي 
پول ضمن پيش بيني رشد 4.3درصدي اقتصاد ايران در سال 
1396، رش��د سال 1397 را با اندكي كاهش نسبت به سال 

گذشته 4درصد پيش بيني كرده است. 
كارشناس��ان اقتص��ادي هم بر اي��ن باورند ك��ه با توجه 
ب��ه تنگناهايي ك��ه دولت در حوزه اقتص��اد پيش روي خود 
مي بيند، نبايد انتظار عملكرد مطلوبي را از اقتصاد در س��ال 
جاري داش��ت. در اين زمينه مرتضي افقه اقتصاددان بر اين 
باور اس��ت كه بعيد اس��ت، دولت درباره برخي شاخص ها از 
جمله شاخص رشد اقتصادي بتواند كار خارق العاده يي انجام 
دهد. افقه معتقد اس��ت كه دولت هر كاري كه از دستش بر 
مي آمد، در سال هاي گذشته انجام داد و كسب و كار را رونق 
بخشيد. با اين حال شايد يكي از عوامل اصلي ضعف عملكرد 
اقتصاد فضاي كس��ب و كار باشد كه آن طور كه بايد و شايد 

ساماندهي نشد. 

  نظام بايد مساله بيكاري را دريابد
اين اقتصاددان معتقد اس��ت كه تصميم گيري در رابطه با 
برخي ش��اخص ها بر عهده كل نظام است و مي گويد: اكنون 
كل نظام بايد مساله بيكاري را دريابد و براي بهبود وضعيت 
رش��د اقتصادي كمك كند. يكي از مهم ترين مواردي كه در 
رش��د اقتصادي مهم اس��ت و به تنهايي توس��ط دولت قابل 
حل نيس��ت، موانع كس��ب و كار اس��ت. اكنون تمام اركان 
حاكميت بايد همكاري كنند كه فضاي كس��ب و كار بهبود 
يابد تا بتوانيم ش��اهد افزايش رشد اقتصادي و بهبود فضاي 

كسب وكار باشيم. 
افقه در گفت وگو با ايس��نا به مش��كل باال بودن نقدينگي 
در اقتصاد ايران اش��اره كرد و گفت: نقدينگي باال در اقتصاد 
ايران اي��ن آمادگي را دارد ك��ه در بازارهاي مختلف التهاب 
ايج��اد كند، همان طور كه اكنون مي بينيم در بازار ارز ايجاد 
كرده اس��ت. اگر مجموعه  حاكميت به دنبال آن نباشد كه با 

جديت كسب و كار را رونق بخشيده و نقدينگي را به سمت 
توليد هدايت كند، نقدينگي به سمت بازارهاي داللي هدايت 
خواهد ش��د. اين اقتصاددان يكي ديگر از چالش هاي اقتصاد 
كشور را نوسان نرخ ارز دانست و با بيان اينكه دولت مي تواند 
ن��رخ ارز را كنترل كند، افزود: با توجه به درآمد ارزي، دولت 
ام��كان كنترل نرخ ارز را دارد. هر چن��د كه در مواردي هم 
مش��اهده كرديم كه با وجود اقدام��ات بانك مركزي نرخ ارز 
آن گون��ه كه الزم بود، تعديل نش��د و اين نش��ان دهنده اين 
است كه كنترل ارز مي تواند از دست دولت خارج شود و اين 
مساله  خوشايندي نيست. متاسفانه  عده يي هستند كه حتي 
اميدوارند نرخ ارز به 6200 تومان برسد و آن را براي اقتصاد 
مفيد مي دانند، در حالي  كه چنين نيس��ت و افرايش نرخ ارز 

وضعيت اقتصاد كشور را به هم مي ريزد. 

  آثار مخرب افزايش نرخ ارز
افق��ه نرخ هاي ب��االي ارز را براي اقتصاد كش��ور مخرب 
خوان��د و تاكيد كرد كه دولت بايد بتوان��د نرخ ارز را حدود 
4500توم��ان نگه دارد. اين اقتصاددان ادامه داد: متاس��فانه 
برخ��ي افرادي كه مي خواهند، ن��رخ ارز افزايش يابد به روي 
دولت نفوذ دارند. با اين حال بايد هش��دار داد كه اين روش 
غلط اس��ت. همان طور كه ديدي��م در دولت احمدي نژاد هم 
اتف��اق افتاد و حاصلي جز به ه��م ريختن وضعيت اقتصادي 

نداشت. 
حدود يك س��ال از فعاليت دولت دوازدهم هم گذش��ت و 
در اين مدت اتفاق اميدبخش��ي در اقتص��اد رخ نداد. گرچه 
انتظار آن هم نمي رفت كه دولت بتواند در اين يك سال اقدام 
عجيب��ي در اقتصاد انجام دهد اما اكنون 5س��ال از فعاليت 
دول��ت روحان��ي مي گذرد و اي��ن انفعال در اقتص��اد زواياي 
مختلف زندگي مردم را تحت تاثير قرار داده است. ديگر تنها 
پايين نگهداشتن شاخص تورم معيار مناسبي براي مطلوبيت 
عملك��رد اقتصادي نيس��ت و جامعه انتظ��ار دارد، گام هاي 
مهم تري در راس��تاي افزايش اشتغال، بهبود سطح زندگي و 

ارتقاي رفاه مردم برداشته شود. 

يك اقتصاددان با بررسي چشم انداز اقتصاد در سال جاري مطرح كرد

خلع سالح شاخص هاي اقتصادي
بر اساس اعالم وزير اقتصاد

تحول در نرم افزار ماليات ستاني كليد خورد

طبق گزارش عملكرد 6 ماه اول سال 95 در دوره مورد گزارش، سرمايه گذاري جديدي 
از سوي دستگاه ها در گروه يك گزارش نشده و درحال حاضر حضور دولت در اين قبيل 
فعاليت ها محدود به تعداد 93 بنگاه است كه توسط هيات واگذاري در فهرست واگذاري 
سال 1395 قرار دارند. همچنين در اين سال تعداد 108بنگاه در گروه دوم وجود دارند كه 
 بايد 54 فقره آنها در 6 ماه اول سال95 واگذار مي شد. يكي ديگر از آمارهاي اين گزارش 
مربوط به بند ب ماده سه اصل 44 مي شود آنجا كه دولت را مكلف كرده است 80 درصد 

از ارزش مجموع سهام بنگاه هاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو به استثناي راه و 
راه آهن را به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار كند

                                                                                                      



bankbimeh@taadolnewspaper.ir  66420769 
بانك و بيمه4  Thu. April  5. 2018  1071   پنج شنبه 16 فروردين 1397     18رجب 1439  شماره  

 ۱۹ سياست جديد
براي بانك ها تدوين شد

رييس كان��ون بانك هاي خصوصي گفت: بانك مركزي 
براي مديريت بازار پول بايد سياس��ت هاي جبراني در اين 

بخش طراحي و اجرايي كند. 
كوروش پرويزيان در گفت وگو با ايِبنا اظهار داشت: بانك 
مركزي سياست هاي ۱۹گانه يي را تدوين كرده كه تاكنون ۳ 
مورد از آن اجرايي شده، از اين رو به نظر مي رسد اين نهاد 
ناظر براي مديريت بازار پول بايد سياست هاي جبراني براي 

اين بخش طراحي و اجرايي كند. 
وي ب��ا اش��اره به اينك��ه ابزارهاي جديد ممكن اس��ت 
نوساناتي را در س��اير بازارها ايجاد كند، افزود: گاهي اوقات 
دچار افراط و تفريط مي ش��ويم و ت��ا اتفاقي در يك بخش 
مي افتد، به سرعت بازار ديگر مانند سيستم بانكي واكنش 
نشان مي دهد در حالي كه بايد ابزارها و بازارهاي ديگر هم 

بتوانند در چارچوب تعريف شده فعاليت كنند. 
پرويزيان با بيان اينكه بانك ها منتظر اقدامات تكميلي از 
سوي بانك مركزي هستند، گفت: در عمل با نرخ فعلي سود 
براي سپرده هاي جديد و با توجه به نرخ سود اوراق گواهي 
سپرده و صندوق هاي درآمد ثابت، سپرده جديدي چندان 
وارد سيس��تم بانكي نخواهد ش��د و همين مساله ضرورت 

اعمال سياست هاي جبراني براي بانك ها را نشان مي دهد. 

سود سپرده به ۲۱درصد برگشت
با وجود اينكه در حال حاضر در بسياري از بانك ها 
نرخ س��ود س��پرده تا حد زيادي پايدار شده و افتتاح 
حساب با سود بيش از ۱۵درصد انجام مي شود، ولي 
پرداخت نمي ش��ود، اما برخ��ي بانك ها كه تا پيش از 
اين به نرخ س��ود مصوب پايبند بودن��د، بار ديگر به 
نرخ هاي قبلي برگش��ته و با س��ود ۲۱درصد افتتاح 
حس��اب مي كنند. شعب در مواردي مي گويند بعد از 
انتش��ار اوراق ۲۰درصد س��پرده و باز شدن سود باال 
به ش��بكه بانكي، مردم سخت زير بار سود ۱۵درصد 

مي روند. 
به گزارش ايسنا، حدود هفت ماه از ابالغ بخشنامه 
هش��ت بندي و تكليف��ي بان��ك  مركزي ب��ه بانك ها 
براي رعايت دقيق نرخ س��ود س��پرده گذشته است. 
در شهريورماه سال گذش��ته بانك ها موظف شده اند 
نرخ هاي متفاوتي كه براي حس��اب سپرده اختصاص 
مي دادند را حذف كرده و تمام س��پرده هاي جديد با 
س��ود حداكثر ۱۵درصد جذب ش��ود. مدت كوتاهي 
نگذش��ت كه ش��بكه بانكي به طور يكدست به سمت 
اجراي بخش��نامه حركت كرد و افتتاح حساب عمدتا 
براساس اين دستورالعمل بود به طوري كه سود باالتر 
از ۱۵ حت��ي در ص��ورت آوردن منابع كالن پرداخت 
نمي شد و از سوي ديگر ضوابط مربوطه از جمله واريز 
و برداشت به حس��اب هاي مدت دار نيز تا حد زيادي 
اجرا مي شد. اما بررسي هاي ميداني از شعب بانك ها 
 در روزهاي ابتدايي س��ال جديد نش��ان مي دهد كه 
در ح��ال حاض��ر در بس��ياري از بانك ه��ا همچنان 

نرخ هاي مصوب اجرا مي شود. 

ضرورت تشكيل كميته 
مطالعات ريسك هاي ملي

حميدرضا حاجي اشرفي|
كارشناس مطالعات ريسك و بيمه|

اجراي مديريت ريس��ك نه تنها اكن��ون به يك ضرورت 
اساس��ي در صنع��ت بيمه كش��ور ما تبديل ش��ده، بلكه در 
واق��ع بدون اجراي مديريت ريس��ك صنعت بيمه در اجراي 
ماموريت محوله در اقتصاد و اجتماع كشور ناموفق عمل كرده 

و مي كند. 
 سرانجام پس از گذش��ت چهل و شش سال از تاسيس 
بيمه مركزي ايران در بهمن ماه ۱۳۹6 ش��اهد تشكيل اداره 
كل توس��عه مديريت ريسك در نهاد ناظر بوديم. اقدامي كه 
گرچه ضروري بود سال هاي پيش صورت گيرد اما سرانجام از 

آرزو به اجرا جامه عمل به خود پوشيد. 
اگر بخواهيم فرق بين داش��تن برنامه مديريت ريسك و 
نداش��تن اين برنامه در صنعت بيمه و در برنامه هاي اجرايي 
يك كشور را بدانيم، فقط كافي است كه آن را به تردد مكرر 
از يك مسير توسط مردم در تاريكي شب بدون داشتن چراغ 
قوه مقايسه كنيم كه فقط بر اساس تجربه -تكرار گذر از يك 
مسير مشخص و آش��نايي با فرازوفرودها و پرتگاه ها باالخره 
عب��ور مي كنند اما احتمال خطر و حادثه هميش��ه باال و در 
كمين آنهاست. اجراي مديريت ريسك نه تنها اكنون به يك 
ضرورت اساس��ي در صنعت بيمه كشور ما تبديل شده، بلكه 
در واقع بدون اجراي مديريت ريسك صنعت بيمه در اجراي 
ماموريت محوله در اقتصاد و اجتماع كشور ناموفق عمل كرده 
و مي كند. اگر به اين مفهوم دقت كنيم كه مديريت ريس��ك 
همان اقدامات محدود »ايمني و پيشگيري فيزيكي« در قبال 
ريس��ك هاي مشهود نيس��ت و دايره يي بس فراتر و وسيع تر 
از طرح ه��اي مقابله با مخاط��رات را در بر مي گي��رد، آنگاه 
درخواهيم يافت كه برنامه ريزي و اجراي مديريت ريسك در 
كشور در واقع يك اقدام اساسي فراسازماني و فرابخشي است 
كه در صورت اجراي دقيق و مناس��ب مي تواند از بس��ياري 
آزم��ون و خطاها و زيان هاي مال��ي و غيرمالي در طرح هاي 
كوچك، منطقه يي و ملي جلوگيري كند و از ش��دت و تواتر 
خس��ارت ها در تمام رش��ته ها و بخش ها در سراسر كشور به 
 ش��دت بكاهد. در اين راستا نبايد فراموش كنيم كه در نهاد 
بيمه مركزي ايران و صنعت بيمه نيز ضروري است، ديدگاه 
و ماموريت خويش در اين حوزه را آن قدر كوچك و محدود 
ببين��د كه اجراي آن را فقط در ش��ركت هاي بيمه و در نزد 
»آن��در رايتر ها« خالصه كن��د.  و بدين ترتيب اين گونه تلقي 
ش��ود كه با پذيرفتن يا نپذيرفتن برخي ريسك ها يا اصالح 
نرخ حق بيمه ها »مديريت ريس��ك« را پياده سازي كرده ايم. 
اكنون با توجه به تواتر انواع ريس��ك هاي فيزيكي و نيز وقوع 
چندين موارد از ريس��ك هاي مديريتي و مالي در موسسات 
مالي و پروژه هاي عمراني و صنعتي بزرگ در چند ساله اخير 
در سطح كشور، لزوم تشكيل يك كميته تخصصي مديريت 
ريسك در كش��ور احساس مي شود كه بنا به ماموريت ذاتي 
و وظايف قانوني محوله به صنعت بيمه هاي بازرگاني كشور، 
بهترين و صالح ترين ش��خص ب��راي مديريت اين كميته بر 
اساس دانش و تجربيات مبسوط موجود براي رهبري چنين 
كميته يي، بيمه مركزي ايران است. به دولت و مجلس شوراي 
اسالمي پيشنهاد مي شود بدون فوت وقت نسبت به تشكيل 
كميت��ه مطالعات ريس��ك هاي ملي، تح��ت مديريت بيمه 
مركزي ايران اقدام كنند تا كشور به بهترين روش ياراي گذر 
از مشكالت و حوادث داخلي و عناد هاي دشمنان خارجي به 
سالمت و با پايين ترين ضريب خسارت عبور كند و با گام هاي 

استوار به سوي چشم انداز و اهداف سترگ ملي گام بردارد. 

اخبار

يادداشت

در ميزگرد بررسي دستكاري در نرخ ارز موسسه مطالعات دين و اقتصاد مطرح شد 

رانت، سوداگري و سفته بازي؛ سه ضلعي منحوس اقتصاد

ماموريت ارزي الريجاني به كميسيون اقتصادي

دالر ارزان و سكه گران شد
گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|

قيمت سكه ديروز چهارشنبه در بازار تهران درحالي افزايش يافت 
ك��ه نرخ دالر با افت 6۷ توماني همراه بود اما به دليل افزايش اونس 

جهاني به ۱۳4۳دالر نرخ طال نيز افزايش يافته است. 
به گ��زارش »تع��ادل« هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح 
جديد)امامي( روز چهارش��نبه در بازار آزاد با ۱۳هزار تومان افزايش 
نس��بت به روز سه شنبه يك ميليون و ۷۳۳هزار تومان فروخته شد. 
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۸ هزار تومان 
رش��د يك ميليون و 6۷۱ هزار تومان داد و ستد شد. نيم سكه بهار 

آزادي نيز با ۲هزار تومان افزايش ۸4۳ هزار تومان به فروش رفت. 
ديروز همچنين در بازار آزاد هر قطعه ربع بهار آزادي با 6 هزار 
تومان كاهش نسبت به روز سه شنبه ۵۲۸ هزار تومان و هر قطعه 
س��كه گرمي ۳4۲هزار تومان معامله ش��د. هر گرم طالي ۱۸عيار 
ني��ز ب��ا يك هزار و ۵۰۰ توم��ان كاهش ۱6۰ه��زار و ۵۰۰ تومان 
ارزش گذاري ش��د. صرافي هاي پايتخت نيز هر دالر امريكا را با 6۷ 
تومان كاهش نسبت به روز سه شنبه ۵ هزار و ۳۸تومان فروختند. 
هر يورو نيز با ۱۰تومان رش��د 6 هزار و ۲۰۵تومان و هر پوند نيز 

بدون تغيير قيمت ۷هزار و ۷۰تومان معامله شد. 

 ماموريت ارزي الريجاني به كميسيون اقتصادي
اين درحالي است كه سيداميرحسين قاضي زاده هاشمي با اشاره به 
نوسانات ارزي در هفته هاي اخير گفت: پيش از پايان سال ۹6 و پيرو 
سوال ۵ محوري از رييس جمهور كه يكي از آنها نوسانات ارزي بود، 
كميسيون اقتصادي ماموريت يافت كه از سوي مجلس اين نوسانات 

را پيگيري كرده و با متخلفان برخورد كند. 
عضو هيات رييس��ه مجلس گفت: رييس مجلس به كميس��يون 

اقتصادي ماموريت داده تا نوسانات ارزي را پيگيري و بررسي كند. 
همچنين عضو هيات رييس��ه مجلس به برگزاري چند جلسه از 
سوي كميسيون اقتصادي براي بررسي نوسانات ارزي پيش از پايان 
سال ۹6 اشاره كرد و افزود: رييس مجلس شوراي اسالمي كميسيون 
اقتصادي را براي بررسي و پيگيري نوسانات نرخ ارز در صحن علني 
مجل��س مامور كردند كه در اين كميس��يون جلس��اتي در اين باره 

تشكيل شده است. 
نماينده مش��هد و كالت در مجلس با بي��ان اينكه در هفته هاي 
اخير نرخ ارز حدود ۳۰درصد گران شده، تصريح كرد: مجلس پيش 
از نوس��انات ارز در اي��ام نوروز براي بررس��ي و پيگيري اين التهابات 

چاره انديشي كرده بود. 

 حراج سكه نداريم
درحالي حراج سكه در آستانه نوروز متوقف شد و قرار بود شرايط 
ادامه آن بعد از تعطيالت اعالم ش��ود كه بانك مركزي تاكنون هيچ 
دس��توري در اين رابطه نداشته اس��ت. بر اين اساس حراج سكه كه 
در روزهاي زوج برگزار مي شد براي روز)چهارشنبه( نيز متوقف بود. 

زماني كه قيمت سكه حبابي و نرخ هاي باال را پشت سر گذاشت، 
بان��ك مرك��زي در آذر ماه س��ال قبل بود كه ح��راج آن را در بانك 
كارگشايي شروع كرد تا بتواند با افزايش عرضه تا حدي از حبابي كه 

تا ۲۵۰هزار تومان پيش بيني مي شد را تخليه كند. 
حراج س��كه در روزه��اي زوج و با اعالم نرخ پايه از س��وي بانك 
مركزي در بانك كارگش��ايي با حضور متقاضيان انجام مي شد و در 
نهاي��ت به باالترين قيمت س��كه هاي تمام و نيم ب��ه همراه ۹درصد 
ماليات بر ارزش افزوده به فروش مي رفت. اما حراجي س��كه با شروع 
سال نو و تعطيالت نوروز از سوي بانك مركزي متوقف و در اين مدت 
هيچ حراجي برگزار نشد و قرار بر اين بود كه بانك مركزي نحوه ادامه 
آن در سال جديد را اعالم كند كه تاكنون در اين باره خبري منتشر 
نشده و پيگيري موضوع از مسووالن مربوطه نيز حاكي از آن است كه 

فعال حراجي سكه متوقف خواهد بود. 
 در س��وي ديگر طرح پيش فروش س��كه در بانك ملي كه اواخر 
سال گذشته به اجرا درآمد همچنان ادامه دارد و متقاضيان مي توانند 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي را با سررسيد 6 ماهه با قيمت قطعي 
يك ميليون و 4۰۰هزار تومان و سررسيد يك ساله با قيمت قطعي 

يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان پيش خريد كنند. 

سكه درحال حاضر بيش از يك ميليون و ۷۰۰هزار تومان در بازار 
به فروش مي رود كه در س��ال جديد با رشد حدود ۱۲۰هزار توماني 
مواجه شده چراكه در پايان سال قبل سكه با نرخ يك ميليون و 6۰۰ 
هزار تومان در بازار مبادله مي ش��د. مسووالن مربوطه دليل افزايش 
قيمت س��كه را افزايش قيمت دالر به عنوان عامل اصلي اثرگذار بر 
نرخ اين كاال اعالم مي كنند. به هر صورت دالر در ابتداي سال جاري 
از حدود 4۸۵۰تومان پايان سال قبل تا ۵۱۰۰ تومان پيش رفته است 
كه خود موجب حبابي شدن قيمت سكه شد. بنابر محاسبات انجام 

شده سكه درحال حاضر حدود ۱۲۰هزار تومان حباب دارد. 

چهارشنبهسه شنبهنوع سكه و ارز
۱۷۲۰۰۰۰۱۷۳۳۰۰۰سكه امامی

۱66۳۰۰۰۱6۷۱۰۰۰سكه بهار آزادی
۸4۱۰۰۰۸4۳۰۰۰نيم سكه
۵۳4۰۰۰۵۲۸۰۰۰ربع سكه

۳4۲۰۰۰۳4۲۰۰۰سكه گرمی
۱6۲۰۰۰۱6۰۵۰۰طالی ۱۸ عيار

۵۱۰۵۵۰۳۸دالر
6۱۹۵6۲۰۵يورو
۷۰۷۰۷۰۷۰پوند

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
 كارشناسان اقتصادي كشور باتوجه به باال رفتن 
قيم��ت دالر در ب��ازار ارز بر ض��رورت برنامه ريزي 
همه جانب��ه، اقدام��ات موثر و توجه ب��ه جنبه هاي 
مختل��ف مديري��ت تقاضاي ارز ب��راي جلوگيري از 

خطرات آتي افزايش نرخ ارز تاكيد كردند. 
 به گزارش »تعادل«، فرش��اد مومني و احس��ان 
سلطاني در جلس��ه ديروز موسس��ه دين و اقتصاد 
كه با محوريت بررس��ي عوامل موث��ر بر نرخ ارز در 
ماه هاي اخير برگزار ش��د، با تاكيد بر افزايش منافع 
گروه رانت جو، سفته بازان و خصولتي ها از رشد نرخ 
ارز و لطمه خوردن قدرت خريد مردم، توليد داخلي 
و رشد هزينه واردات كاالهاي اساسي و تحت فشار 
ق��رار گرفتن گروه هاي كم درآمد و متوس��ط جامعه 
اظهار داش��تند كه عده يي با اتكا به نظريه انباش��ت 
اثر ت��ورم در بازار ارز و جهش فنر نرخ ارز معتقدند 
ك��ه بايد اجازه داد ن��رخ ارز افزايش يابد تا صادرات 
نيز تقويت شود. اما در اين زمينه بايد توجه داشت 
كه مجموعه آثار رشد نرخ ارز عمال به زيان كارهاي 
مول��د، تولي��د داخلي و ق��درت خريد م��ردم بوده 
و رش��د صادرات غيرنفتي نيز عم��ال به بخش هاي 
مولد كمكي نكرده اس��ت بلكه صادرات پتروشيمي، 
ميعانات، كاالهاي معدني، فوالد و... را موجب شده 
كه اين بخش از ص��ادرات نيز از رانت انرژي ارزان، 
آب و نيروي كار ارزان بهره مند هستند و كمكي به 
رش��د اشتغال و اقتصاد نمي كنند و توليد صنعتي و 
اش��تغال مولد رشد نكرده بلكه برعكس رشد درآمد 
گروه ه��اي س��فته باز و رانت جو، موجب دلس��ردي 

تحصيلكرده ها و بيكاري جوانان شده است. 

 تفاوت دولت روحاني با احمدي نژاد
در كانون هاي اصابت رانتي است

در اين جلسه فرشاد مومني با اشاره به پيگيري 
مناف��ع رانت جويان و س��فته بازان و بخش غيرمولد 
اقتصاد در رشد قيمت مسكن، باال رفتن سود بانكي 
و افزاي��ش ن��رخ ارز گفت: در اقتصاد ايران ش��اهد 
اتحاد س��ه گانه منحوس و ضدتوسعه يي هستيم كه 
عمال منافع گروه رانت جوي��ان و طبقه جديد مرفه 
را موج��ب ش��ده و آنها به محض كس��ب س��ود در 
بخش مس��كن و باال رفتن شديد قيمت مسكن در 
دولت هاي نهم و دهم، در س��ال هاي اخير از طريق 
سود بانكي باالتر از تورم كسب سود كرده اند و بعد 
از كاهش اندك نرخ س��ود بانكي به صورت اسمي و 
موسس��ات غيرمجاز، در بازار ارز نيز به دنبال جهش 
ن��رخ ارز بوده ان��د و بخش عمده ي��ي از تقاضاي ارز 

متعلق به اين گروه هاي رانت طلب است. 
وي ادامه داد: اين اتحاد س��ه گانه ش��امل دولت 
كوته نگ��ر و دولتي اس��ت كه مس��ائل بلندمدت را 
قربان��ي امور روزم��ره و فوري مي كن��د. طيف دوم 
غيرمولدها هس��تند ك��ه ويژگي مشترك ش��ان در 
منافع آني و زودگذر اس��ت. ضلع س��وم بازاريان يا 
نوكالس��يك هاي وطني هس��تند كه پيوندش��ان از 
منظر انديشه با گروه هاي ديگر براساس تحليل هاي 
ب��ازار از محل تعادل هاي لحظه يي اس��ت كه اتحاد 

اين سه گروه تيشه بر ريشه اقتصاد ايران مي زند. 
وي يادآوري كرد: بس��ياري از كارشناس��ان در 
دوره ش��كوفايي قيمت نفت و از س��ال ۸4 در مورد 
سلطه كوته نگران هشدار مي دادند كه الگوي مسلط 
به الگوي حذف و س��تيز تبديل مي شود كه براي به 
دست آوردن رانت و حداكثر كردن منافع سعي در 

حذف رقيب داشتند. 
وي با انتقاد از عملكرد دولت گفت: بنده از سال 
۱۳۹۳ كه نخستين بس��ته سياستي دولت روحاني 
ارائه ش��د، مطرح كردم كه بسته سياستي از منظر 
سياس��ت اقتصادي دولت جديد با دولت پيشين با 
اصل مس��ائل رانتي تفاوتي نداش��ته اس��ت كه اين 
موضوع نشان مي دهد وجه اختالف با دولت پيشين 
در اصل رانت نيس��ت بلك��ه روي كانون هاي اصابت 

رانتي است. 
وي راه توس��عه ايران را رويكرد مبتني بر عدالت 
اجتماعي دانس��ت و گفت: متاس��فانه دولت كنوني 
روي ديگر س��كه دول��ت احمدي نژاد اس��ت كه با 
ش��عارهاي عدالت محورانه در عم��ل نتيجه يي جز 
فالكت نداش��ته، دول��ت احمدي ن��ژاد در ظاهر به 
عدال��ت اجتماعي توجه داش��ت و عم��ال با بد دفاع 
ك��ردن از عدالت اجتماع��ي، فعاليت ه��اي مولد و 
اش��تغال را در حاش��يه قرار داد و واردات كاالهاي 
خارجي به كشور افزايش شديد داشت. دولت فعلي 
ني��ز عمال به عدالت اجتماعي بي اعتنا اس��ت. وقتي 
دول��ت عدالت اجتماعي را نادي��ده مي گيرد نتيجه 
همان مي شود كه دولت احمدي نژاد به آن رسيد. 

مومن��ي  گفت: دولت كنوني مكررا اعالم مي كند 

در پي ايجاد ثبات اس��ت و از دستكاري در اقتصاد 
اي��ران اجتن��اب مي كن��د اما آنچه در عمل ش��اهد 
آن هس��تيم جهت گيري مناف��ع رانت بگيران عليه 
فرودس��تان و توليدكنن��دگان اس��ت ك��ه در اين 
صورت نمي توانيم اقتصاد بالنده داش��ته باش��يم و 
عمال دستكاري قيمت هاي كليدي ادامه دارد. عمال 
منافع غيرمولدهاست كه پيگيري مي شود و قرباني 

بزرگ  آن توليد كنندگان و فرودستان هستند. 
فرشاد مومني در نشست بررسي نرخ ارز با انتقاد 
از افزايش نرخ ارز گفت: برخي كارشناس��ان با بزك 
ك��ردن اقتصاد مرتبا خطر در رفت��ن فنر نرخ ارز را 
گوش��زد مي كنند كه باتوجه به شواهد بسيار مساله 
فنر موكول و وابس��ته به اين اس��ت ك��ه در عرصه 
سياست گذاري اقتصادي هيچ مجالي براي انتخاب 

نداشته باشيم. 
وي ادامه داد: اين كارشناس��ان براس��اس نظريه 
برابري قدرت خريد و تفاوت تورم داخلي و خارجي 
نق��ش فنر را توضيح مي دهن��د در حالي كه نظريه 
برابري قدرت خريد از نظر روش شناس��ي مبتني بر 
تجارت آزاد در كل جهان اس��ت ك��ه در عمل غير 

از اين است. 
اين اقتصاددان افزود: در سال هاي اخير شواهد و 
آماري داريم كه نرخ ارز حتي براساس نظريه قدرت 
خريد در ۱۵ سال گذشته بايد به اندازه يك سوم يا 

نصف نرخ موجود باشد. 
وي با تاكيد بر مديريت تقاضا گفت: در بازار ارز 
ايران كه ش��رايط رقابتي مهيا نيس��ت و نزديك به 
بازار شبه انحصاري هستيم جهت گيري هاي سياسي 
و اقتصادي تعيين كننده نرخ ارز است و چون طرف 
عرض��ه ارز تقريب��ا ثابت و كم انعطاف ي��ا غيرقابل 
انعطاف اس��ت بايد به سمت مديريت تقاضا حركت 
كنيم و بخش ه��اي مختلف تقاضا را مديريت كنيم 
اما در عمل و به وضوح منافع رانتي و ضدتوسعه يي 
را مي بيني��م و تقاضا براي ارز عمال منافع گروه هاي 

رانتي را تامين مي كند. 
وي ادام��ه داد: ركن اين نوع مديريت كه در ربع 
قرن گذش��ته داشته ايم آزاد س��ازي تجاري بوده كه 
به ش��دت توزيع كننده نابرابري در ثروت و درآمد و 
حفظ منافع رانت جويان و س��فته بازي در اقتصاد و 

گروه هاي خاص است. 
 اين كارش��ناس اقتص��ادي با انتق��اد از واردات 
بي رويه گفت: برآوردها نشان مي دهد كه به ازاي هر 
يك ميليارد دالر واردات كاالهاي مشابه داخلي ۲۰ 
تا ۱۰۰هزار نفر فرصت ش��غلي را از دست مي دهيم 
و بايد پرسيد افرادي كه از اين شيوه دفاع مي كنند 
سلطان بانوي چه كسي هستند؟ و منافع چه كسي 
را تامي��ن مي كنن��د؟ و چرا فرصت هاي ش��غلي را 

تقديم خارجيان مي كنند. 
وي ادام��ه داد: در بحراني ترين ش��رايط اقتصاد 
كش��ور در س��ال ۱۳۹۱منابع اندك ارزي به جاي 
صرف تامي��ن منابع اوليه تولي��د و مصارف دارويي 
صرف كاالهاي لوكس مي ش��د كه البته با شعارهاي 
راديكال هم همراه بود. در سال هاي ۹۳ و ۹4 نيز با 
وجود كاهش شديد و ۷۰ دالري شدن قيمت نفت، 
بيش��ترين رش��د، 6۰درصد، در واردات خودروهاي 
لوك��س خارجي را ش��اهد بوديم. هر س��اله در اين 
ش��رايط، بخش عمده يي از ارز كشور براي سفرهاي 
خارجي ب��ه كش��ورهاي منطقه صرف مي ش��ود و 

موضوع اين مخارج س��نگين ارزي تنها اس��تفاده از 
آب و هوا و محيط اين كش��ورها نيست بلكه بخش 
عمده يي صرف هزينه هايي است كه در اين كشورها 
هزينه مي ش��ود يا براي واردات كاال صرف مي شود 
و... و س��وال اين اس��ت كه وقتي يك سوم جمعيت 
كش��ور زير خط فقر اس��ت چرا ارز حاصل از درآمد 
نف��ت كه متعل��ق به همه م��ردم ايران اس��ت بايد 

اين گونه خرج سفرهاي خارجي شود. 
از س��ال هاي ۲  مومن��ي گف��ت: در بس��ياري 
ده��ه اخي��ر، واردات كاالهاي لوك��س و تجملي و 
ضدتوسعه يي تشويق شده و دسترسي كم درآمدها 
به نيازهاي اساسي و فشار بر توليد و اشتغال جوانان 
را ش��اهد بوده ايم. با اين شرايط، فرصت هاي شغلي 
به خارجي ها تقديم مي ش��ود و باعث مأيوس شدن 
مردم و جوانان مي ش��ود و بيكاري تحصيلكرده ها را 
موجب مي ش��ود. بخش عمده ي��ي از مخارج ارزي 
ب��ه جاي امور دام و صنايع غذاي��ي، دارو، صنعت و 

سرمايه گذاري خرج لوازم آرايشي شده است. 
وي تاكيد ك��رد: وقتي با فس��اد عريان برخورد 
نش��ود، نتيجه اين مي شود كه تعرفه ها به شدت باال 
و پايين مي رود، نرخ ها تغيير مي كند و سهل انگاري 
غيرقاب��ل توجي��ه در قاچاق باعث ه��زاران كانتينر 
واردات كاال به صورت س��ازمان يافته مي ش��ود. در 
صنع��ت ني��ز اين گون��ه سياس��ت ارزي عمال باعث 
تش��ويق مونتاژ ش��ده و س��اخت داخل كردن را به 
حاش��يه برده و س��اخت داخل كردن با بيش��ترين 
فش��ارها در اقتصاد ايران مواجه است. اقتصاد ايران 
دچار دورهاي باطل توس��عه نيافتگي شده و چه در 
دوران وفور درآمد ارزي و چه در دوران افول درآمد 

ارزي شاهد ركود تورمي هستيم. 
وي افزود: حتي تزريق بيش��تر ارز توسط دولت 
ب��ه بازار نيز عمال به س��مت قاچ��اق، رانت خواري، 
وابس��تگي بيش��تر كش��ور به واردات و نابرابري ها 
مي رود زي��را س��اختار اقتصاد قادر ب��ه هدايت ارز 
بيشتري به س��مت توليد و اشتغال زايي نيست. اگر 
دولت تزريق بيش��تر نيز انج��ام ندهد باعث التهاب 
و رش��د بيش��تر نرخ ارز مي ش��ود. در نتيجه روشن 
اس��ت كه در اين س��اختار به جاي ب��ازي كردن با 
نرخ ها و تزريق بيش��تر يا كمتر بايد ساختار اقتصاد 
تغيير كند و قاچاق، رانت جويي،  سفته بازي، واردات 
بيش��تر، س��فر خارجي و... از طريق ديگر مهار شده 
و مديريت تقاضا را كنت��رل كنيم. تا زماني كه اين 
بهبود شرايط را شاهد نباشيم باعث ادامه دور باطل 

خواهد شد. 
مومني هشدار داد: از دولت صميمانه مي خواهم 
ك��ه مراقب رش��د نقدينگي و تورم باش��يم و دولت 
نبايد ب��ا آتش بازي كند زي��را موضوع عدم كنترل 
تورم و نقدينگي عواقب س��نگيني دارد و بايد توجه 
داش��ت كه تورم باعث پنهان ك��ردن ناكارآمدي ها 
مي ش��ود و دور باطل رشد نقدينگي، باال رفتن تورم 
و ب��اال رفتن ن��رخ ارز و دور باطل نرخ ارز باال، تورم 
بيش��تر را به همراه خواهد داشت و نتيجه همه آنها 

ركود تورمي است. 
وي با اشاره به عملكرد ۲4 زيربخش صنعتي در 
كشور گفت: تنها ۱۰رشته فعاليت كه عمدتا از رانت 
انرژي، نيروي كار، حمايت دولتي و بانكي و آب و... 
برخوردار هس��تند و منجر به كاه��ش منابع آب و 
لطمه خوردن به محيط زيس��ت شده اند و... با رشد 

ارزش افزوده همراه ش��ده اند. اما ۱4رشته صنعتي 
با رش��د منفي همراه هس��تند و ۷رشته آنها با رشد 
منفي باالي ۲۰-درص��دي همراه بوده لذا ميانگين 
رشد مثبت صنعت نشانه كارايي و بهره وري نيست 

بلكه برعكس نشانه ساختار نامطلوب است. 

 سلطاني: نرخ ارز باال به نفع اقتصاد ايران
و توليد نيست 

احسان سلطاني، كارشناس اقتصادي نيز در اين 
جلس��ه گفت: نرخ ارز از ۱۵ريال در زمان رضاخان 
به رش��د باالي بع��د از جنگ دوم جهاني رس��يد و 
بع��د از آن دوب��اره كاهش ياف��ت و در چند مقطع 
در ۱۰۰س��ال اخير با ثبات نسبي، افزايش و دوباره 
ثبات همچنين رش��د هيجاني مواجه بوده اما در دو 
س��ال اخير اين نوع رش��د نرخ ارز پيام هاي ديگري 
نيز به همراه خود داش��ته و نمي ت��وان به بهانه فنر 
نرخ ارز متناس��ب با رش��د تورم يا اثرگذاري آن بر 
ميزان صادرات غيرنفت��ي از آن دفاع كرد بلكه اين 
نوع افزايش نرخ ارز نش��انه ناكارآمدي هاي بسياري 
بر ش��اخص هاي اقتصادي، صادرات، توليد، اشتغال، 

فقر، كاهش درآمدها و... دارد. 
وي افزود: توجه داش��ته باشيد كه حتي در ژاپن 
نيز تنها براي دوراني كه نيازمند رشد صادرات خود 
بودند و س��رمايه گذاري با فن��اوري كاربر را به كار 
گرفته بودند، نرخ ارز ب��ه ۳۰۰ين در برابر دالر باال 
رفت اما بع��د از آن وقتي وارد فناوري دانش محور 
ش��دند و ارزش افزوده آنها باال رفته به ۱۰۰ين در 
براب��ر دالر كاهش دادند تا از اين طريق ارزش پول 
ملي خود را حفظ كنند. اما در اقتصاد ايران نمي توان 
صادرات كش��ور را كاربر يا دانش محور معرفي كرد 
و تنها ۵ درصد صادرات ايران دانش و كاربر اس��ت. 
اين صادرات عمدت��ا با تكيه بر انرژي ارزان و آب و 
منابع طبيعي رش��د كرده و پتروش��يمي و ميعانات 
و... متكي به نفت و گاز است. توليد پسته نيز متكي 
به منابع آب زيرزميني بوده و آب بس��ياري را خرج 
كرده اس��ت. لذا نر خ ارز ب��اال نمي تواند به توليد و 
اش��تغال كمك كند و اين نوع ص��ادرات كمكي به 
اقتص��اد نخواهد كرد. اين نوع ص��ادرات انرژي بر و 
متكي ب��ر رانت هاي حمايتي عم��ال ۲۵درصد كل 
اش��تغال صنعتي و 6 درصد كل اش��تغال كشور را 
شامل مي شود لذا نمي توان به بهانه توليد و اشتغال 

از باال رفتن نرخ ارز حمايت كرد. 
وي ادامه داد: توجه داش��ته باشيم كه كل توليد 
صنعتي كشور با ۳ميليون اشتغال و 6۰ هزارميليارد 
توم��ان درآمد مع��ادل يك س��وم ۲۰۰هزارميليارد 
تومان درآمد سود بانكي است و همين دو نرخ نشان 
مي ده��د كه عمال مناف��ع رانت جويانه و غيرمولد ها 
بر مناف��ع مولد ه��ا اولوي��ت دارد و رانت جوها بين 
بازارهاي خريد و فروش مس��كن و ارز و سود بانكي 
درحال حركت هس��تند و باالي ۵۰ درصد وام هاي 
بانكي نيز متعلق به بخش رانت جوي اقتصاد است. 
وي گف��ت: ن��رخ ارز ب��اال عمال ۳ميلي��ارد دالر 
واردات كنجاله س��ويا براي توليد م��رغ و تخم مرغ 
و گوش��ت را گران تر خواهد كرد لذا واردات كاالي 
اساس��ي نيز هزينه بس��يار خواهد داشت. نرخ تورم 
ايران نيز ۱4برابر ميانگين جهاني است بنابراين نرخ 
ارز باال هيچ تناس��بي با واقعيت اقتصاد ايران ندارد 
و باي��د كاهش يابد و نمي توان��د نفعي براي اقتصاد 

داش��ته باش��د و اين كار نيازمن��د برنامه ريزي هاي 
مختلف و توجه به ابعاد پيچيده سياسي و اقتصادي 

و اجتماعي اقتصاد ايران است. 
وي تاكي��د ك��رد: ن��رخ ارز ب��اال عمال ب��ه نفع 
خصولتي ها، رانت جوها، س��فته بازها و منافع كساني 
اس��ت كه كار غيرمولد دارند و ب��دون زحمت پول 
خود را در خريد و فروش مس��كن، سود بانكي و ارز 

به كار گرفته اند.
سلطاني گفت: با اين وضعيت نرخ رشد اقتصادي 
سال ۹6 احتماال در محدوده ۲درصد و در سال ۹۷ 
احتم��اال نزديك به صفر خواهد بود و اين ش��رايط 
نيازمند تغيير ساختار و برنامه ريزي و جدا شدن از 

منافع رانت جويان است. 
محاسبه نرخ برابري ارز و به اصطالح نرخ تبديل 
ارز حقيقي از معادالت و نس��بت هاي س��طحي در 
دوره ه��اي كوتاه م��دت اس��ت كه اين روزها س��كه 
رايج ش��ده اس��ت. در يك اقتصاد مبتن��ي بر بازار، 
اين محاس��به براساس پارامترهاي مختلفي ازجمله 
شاخص ضمني تعديل كننده توليد ناخالص داخلي، 
نرخ تورم سبد كاالها و خدمات صادراتي و وارداتي، 
نرخ تورم مصرف كننده، نرخ تورم توليدكننده، نرخ 
س��ود بانكي و هزينه حقيقي نيروي كار محاس��به 
مي شود، آن هم در مقايسه با تركيبي از كشورهاي 
ط��رف معامالت اقتص��ادي و نه كش��ورهايي مانند 
امري��كا كه ش��رايط كنون��ي ايران با آن تناس��ب و 
شباهتي ندارد و حتي مراوده تجاري برقرار نيست. 
در اين راستا انتخاب سال پايه اهميت بااليي دارد و 

خروجي را تحت تاثير خود قرار مي دهد. 
وي اف��زود: اگ��ر ۱۵۰ اقتصادي ك��ه باالي يك 
ميلي��ون نفر جميعت دارد را با هم مقايس��ه كنيم، 
مي بيني��م ك��ه در ۹۵درصد م��وارد ارزش نرخ ارز 
پايين نيامده است. اقتصادهايي در دنيا وجود دارند 
كه براي مديريت صادرات و واردات با نرخ ارز بازي 
مي كنند اما اين طور نيس��ت كه يك ش��به نرخ ارز 
۳۰درصد افزايش پيدا كند. تغييرات نرخ ارز در حد 
۱۰تا ۲۰درصد است. مساله ديگر كاهش ارزش پول 
داخلي رقابتي اس��ت. برخي اقتصادها در دوره هايي 
مش��خص ارزش پول خود را پايي��ن مي آورند تا به 
ص��ادرات ياران��ه بدهند. چين كه س��ال ها بر س��ر 
اين مس��اله با امريكا نزاع داش��ت در طول ۱۰سال 
ارزش پ��ول ملي را ۲۵درصد كاه��ش داد. بنابراين 
كاه��ش ارزش پول داخلي رقابتي هم در اقتصاد ما 
موضوعيت ن��دارد. در روند توس��عه در ۵۰ اقتصاد 
مورد بررسي ما، توسعه از خدمات و كاالهاي كاربر 
شروع مي شود. به اين ترتيب همين طور كه اقتصاد 
رشد مي كند به س��مت تكنولو ژي حركت مي كند. 
تنه��ا حالتي كه نرخ ارز ب��ه صورت مصنوعي پايين 
مي آيد، زماني اس��ت كه صادرات كش��ور مبتني بر 

كاالهاي كاربر باشد. 
وي ادام��ه داد: اق��الم عمده ص��ادرات غيرنفتي 
۱۱ماهه س��ال ۱۳۹6 ش��امل ميعان��ات گازي، گاز 
طبيعي مايع، پروپان، متانول، س��نگ آهن، پسته، 
بوت��ان، گازهاي نفت��ي مايع و... اس��ت كه بيش از 
اينكه صادرات باش��ند، تله هايي براي رانت هستند. 
۹۵درصد صادرات كش��ور مواد خام اوليه است. اين 
رقم در دني��ا حداكثر ۳۰تا ۳۵درصد اس��ت. ايران 

نخستين صادركننده هندوانه در جهان است. 
وي اف��زود: در همه دولت ه��اي پس از جنگ، 
روند رش��د صنايع رانتي و خصولتي ها به صورت 
مس��تمر افزايش��ي بوده اس��ت. صنايع رانتي به 
هم��راه مع��دن در مجم��وع ۲۵درصد اش��تغال 
صنعتي و حدود 6 درصد اش��تغال كل را ش��امل 
مي شوند. بنابراين، اين صنايع هيچ اشتغالي ايجاد 
نكرده ان��د و ارزش افزوده يي ب��راي نيروي كار به 
همراه نداش��ته اند. مشكل اصلي توليد در ايران ۳ 
ضلعي رباخواري، س��وداگري و س��فته بازي است. 
چگونه در اقتصادي ك��ه ۲۰۰هزارميليارد تومان 
در سال بهره بانكي پرداخت مي شود، كل اشتغال 
رسمي ۳ميليون نفر است؟ اگر اين افراد در سال 
۲۰ميليون تومان حق��وق بگيرند، مجموع حقوق 
آنه��ا 6۰ ميلي��ارد تومان خواهد ب��ود؛ يعني كل 
توليد صنعتي ما يك س��وم درآمد حاصل از نزول 

را ايجاد نمي كند. 
س��لطاني گفت: س��فته بازي نخس��تين  بار در 
حوزه مس��كن رواج پيدا كرد و نتيجه اش اين بود 
كه ايران باالترين هزينه مس��كن در دنيا را دارد. 
مردم ايران قرباني اين س��فته بازي ش��دند و رفاه، 
درآمد، تغذيه، تحصيل، آموزش و بهداش��ت آنها 
تحت تاثير قرار گرفت. در تهران ۵۵ درصد هزينه 
خانوار مربوط به مس��كن اس��ت. به اين دليل كه 
اجازه داديم سياست اقتصاد بازار آزاد عليه مردم 

اقدام كند. 
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5 بورس و فرابورس
روند مشهود توسعه ساالنه 

فاينكس
عضو سابق هيات مديره سازمان بورس و اوراق 
بهادار ابراز اميدواري كرد فاينكس هر ساله شاهد 
افزايش تعداد مشاركت كنندگان و بازديدكنندگان 
باش��د و گف��ت: افزايش مس��تمر بازديدكنندگان 
فاينك��س در س��ال هاي گذش��ته نش��ان دهنده 
موفقي��ت اين رويداد اس��ت. علي س��عيدي عضو 
سابق هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
درخص��وص برگ��زاري فاينك��س يازده��م گفت: 
نمايش��گاه هاي تخصصي ازجمله فاينكس همواره 
محلي براي عرضه خدمات و بازاريابي اس��ت و به 
همين دليل از اهميت خاصي برخوردار هس��تند. 
به گزارش س��نا، مشاور رييس س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، با بيان اينكه نمايش��گاه بورس، بانك 
و بيم��ه زمينه آش��نايي بيش��تر بازديدكنندگان 
با ب��ورس را فراهم مي كند، گفت: اين نمايش��گاه 
مجالي براي صنعت خدمات مالي كش��ور است تا 
در اين ب��ازه آخرين و جديدترين دس��تاوردهاي 

خود را عرضه كنند.
سعيدي با اش��اره به اينكه هر تعداد نهاد مالي 
در ب��ازار س��رمايه فعال باش��د، اما م��ردم آنها را 
نشناسند، وجود آنها بي نتيجه است، گفت: يكي از 
ويژگي هاي اصلي فاينكس، گردهمايي اهالي بازار 
سرمايه است. به قولي مي توان فاينكس را پاتوقي 
براي اهالي بازار س��رمايه دانست كه خدمات خود 
را عرضه مي كنند. عضو سابق هيات مديره سازمان 
بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه تمام بخش هاي 
مال��ي كش��ور اعم از ب��ازار پول، س��رمايه و بيمه 
خدمات مختلف، متنوع و پيچيده عرضه مي كنند 
و دريافت كنندگان و مخاطبان اين خدمات بالطبع 
نياز به آشنايي بيش��تر با اين بازارها دارند، گفت: 
بدون فرهنگ س��ازي آشنايي حاصل نمي شود لذا 
بهره ب��رداري از ابزار هاي فرهنگ س��ازي همچون 
فاينكس ضرورت امروز بازارهاي مالي اس��ت. وي 
تاكيد كرد: اگر نهادهاي اقتصادي و مالي كش��ور 
تنها در محل ش��ركت خ��ود فعاليت كنند ممكن 
اس��ت مردم آگاهي عميقي از وجود و كاركرد آنها 

پيدا نكنند.
وي معتقد اس��ت بدون برگزاري اين نمايشگاه 
تخصصي ممكن اس��ت تنها يك ي��ا دو نهاد مالي 
در ميان آحاد جامعه ش��هرت داش��ته باش��ند در 
حالي كه در نمايش��گاه همه فع��االن بازار حضور 
دارن��د و م��ردم در فضاي نمايش��گاه حق انتخاب 
دارن��د و اين موض��وع باعث رقابت س��الم نهادها 
نيز مي ش��ود. س��عيدي درباره 10 دوره نمايشگاه 
تخصص��ي بورس، بان��ك و بيمه گف��ت: هر كدام 
از اي��ن دوره ه��ا ويژگي خاص خود را داش��تند و 
نمي توان گفت كدام س��ال نمايشگاه بهتر بود اما 
اميدوارم فاينكس يازدهم نس��بت به ساير دوره ها 
از اثربخشي بيشتري برخوردار باشد. وي با تاكيد 
بر اينكه روند توس��عه يي نمايشگاه در اين سال ها 
كامال مش��هود است، گفت: اميد است نمايشگاه ها 
هر ساله شاهد افزايش تعداد مشاركت كنندگان و 

بازديدكنندگان باشد.
عضو سابق هيات مديره سازمان بورس و اوراق 
بهادار درباره اثربخش��ي بيش��تر نمايشگاه بورس، 
بان��ك و بيم��ه گفت: باي��د با تش��كل هاي بخش 
خصوصي ارتباط بيش��تري برق��رار كنيم. وي به 
تبليغ��ات وس��يع و مردمي قبل از نمايش��گاه نيز 
اش��اره كرد و گفت: بايد بازارياب��ي مردمي انجام 
ش��ود ت��ا عامه م��ردم در جري��ان برگ��زاري اين 
نمايش��گاه قرار بگيرند. براي مثال با دانش��گاه ها 
ارتباط گرفت تا دانشجويان بيشتري براي بازديد 
از نمايش��گاه بيايند. س��عيدي تاكيد كرد: هر چه 
راهكارهايي ارائه ش��ود كه بازديد مردمي بيش��تر 

باشد، آن نمايشگاه موفق تر خواهد بود. 

 آغاز پذيره نويس�ي حق تقدم كگل: شركت 
معدني و صنعتي گل گهر به ميزان ۶ هزار ميليارد 
ريال افزايش س��رمايه مي دهد. بر اين اساس اين 
شركت پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده 
در آخرين روز كاري س��ال ۹۶، از روز چهارشنبه 
1۵فروردين م��اه ب��ه مدت ۶0 روز پذيره نويس��ي 
حق تقدم س��هام خ��ود را آغاز كرد. براس��اس اين 
گزارش، س��رمايه فعلي ش��ركت گل گه��ر معادل 
۳0 هزار ميليارد ريال اس��ت ك��ه با اعمال افزايش 
س��رمايه به رق��م ۳۶ هزار ميليارد ري��ال افزايش 
مي يابد. اين افزايش سرمايه با هدف تامين سرمايه 
در گردش، توس��عه بخش ش��رقي معدن ش��ماره 
يك، مش��اركت در افزايش س��رمايه شركت هاي 
سرمايه پذير و اجراي طرح هاي توسعه يي خود به 

تصويب حاضران جلسه مجمع رسيد. 
 15 ش�ركت در فروردي�ن مجم�ع برگ�زار 
مي كنن�د: تاكنون 1۵ ش��ركت ب��راي برگزاري 
1۶ مجم��ع در فروردي��ن م��اه اطالعيه منتش��ر 
كرده ان��د. از مي��ان اين ش��ركت ها، 10 ش��ركت 
در فروردي��ن م��اه درب��اره تصوي��ب صورت هاي 
نق��دي تصميم گي��ري  تقس��يم س��ود  و  مال��ي 
 خواهن��د كرد. ب��ه گزارش س��نا، در فروردين ماه 
1۵ ش��ركت بورسي و فرابورس��ي مجامع مختلف 
خ��ود را برگ��زار خواهن��د ك��رد. از اي��ن تع��داد 
11 مجم��ع در ته��ران برگ��زار خواه��د ش��د و 
پنج مجم��ع نيز در شهرس��تان تش��كيل خواهد 
الكتريك��ي پارس،  ش��د. ش��ركت هاي عايق هاي 
ترانس��فورماتور توزي��ع زنگان، صنعتي بهش��هر، 
صنايع آذرآب، پرداخت الكترونيك سامان كيش، 
كارخانجات كابل س��ازي اي��ران، مارگارين، گروه 
س��رمايه گذاري صناي��ع و معادن ف��الت ايرانيان، 
گروه فن آوا و صنايع بس��ته بندي مش��هد درباره 
تقس��يم س��ود نقدي و تصويب صورت هاي مالي 
س��االنه تصميم گي��ري خواهند ك��رد. همچنين 
سرمايه گذاري استان اصفهان براي تعيين پاداش 
هيات مدي��ره، س��رمايه گذاري مس سرچش��مه و 
گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فالت ايرانيان 
ب��راي تصميم گيري درخصوص افزايش س��رمايه، 
آهنگري تراكتور سازي ايران، كارخانجات نساجي 
بروجرد، مارگارين و صنعتي بهشهر براي انتخاب 
اعضاي هيات مديره، گروه مپنا براي تغيير س��ال 

مالي شركت به مجمع مي روند. 

ديدگاه

كف بازار

»تعادل« در گفت وگو با صاحب نظران تاثير تغيير نرخ سود  بانكي و نوسانات ارز در بازار سهام را بررسي مي كند

چوب بي قانوني بانك ها بر سر بورس
گروه بورس  مسعود كريمي 

در فضاي رس��انه يي كشور روز گذشته خبري 
مبن��ي بر قانون ش��كني برخ��ي بانك ها ب��ا ارائه 
پيشنهاد سود س��پرده 21درصدي به مشتريان 
منتش��ر ش��د. اين در حالي اس��ت ك��ه به طور 
مش��خص حدود 2 الي ۳ سال زمان براي كاهش 
س��ود سپرده بانكي و رس��يدن به يك نرخ واحد 
صرف ش��د اما بانك مركزي در اواخر اس��فند ماه 
سال گذشته در راستاي كنترل هيجانات بازار ارز 
اقدام به انتش��ار اوراق سپرده با نرخ 20درصدي 
كرد. بر اين اس��اس پيش بيني مي شد با افزايش 
اقبال در س��اير بازار هاي مالي ب��ه ناچار حركت 
نقدينگي از بازار س��هام به سمت سيستم بانكي 
و ب��ازار ارز رخ خواه��د داد و طبيعي اس��ت كه 
سرمايه به سمت بازاري حركت كند كه بازدهي 
بيشتري براي سرمايه گذار به ارمغان مي آورد. اما 
اينكه چوب بي قانوني برخي بانك هاي متخلف به 
واس��طه عدم رعايت نرخ مصوب از طرف آنها بر 
س��ر بورس فرود آيد ني��ز مي تواند در جاي خود 
عاملي جهت تضعيف اين بازار محس��وب ش��ود 
و ب��ازار س��رمايه را از هدف س��ال ۹7 خود دور 
كند؛ هدفي كه بر اس��اس رهنم��ود مقام معظم 
رهب��ري مبني بر »حمايت از كاالي ايراني«  بايد 
در گام نخست با حمايت از صنايع و شركت  هاي 
قانونمدار داخلي در بورس كشور شروع شود. به 
هر حال چند وقتي اس��ت كه مش��اهده مي شود 
بان��ك مركزي ب��ا اتخاذ سياس��ت هايي از جمله 
ممانع��ت از راه ان��دازي بورس ارز ي��ا بي تفاوتي 
نس��بت به رفتار خالف قان��ون برخي بانك ها به 
نوعي ناخواسته بورس كشور را تضعيف مي كند. 
بر اين اس��اس انتظ��ار مي رود كه اي��ن نهاد در 
راستاي بازگرداندن آرامش به فضاي مالي كشور 
با بانك هايي كه اقدام به فعاليت بر خالف قوانين 

و مقررات مي كنند، برخورد كند. 

 بانك  مركزي؛ ناظم بي نظم
در همي��ن رابط��ه حامد س��تاك كارش��ناس 
بازار س��رمايه در خص��وص تاثير افزايش س��ود 

س��پرده برخي بانك ها در ب��ورس در گفت وگو با 
»تع��ادل« عنوان كرد: به ط��ور معمول  بايد بانك 
مركزي از نظم و انضباط بانك ها در سطح كشور 
مراقبت كند ت��ا بانك ها بتوانن��د در چارچوب و 
سياس��ت هاي مش��خص و تدوين ش��ده در بازار 
فعاليت كنند. وي خاطرنشان كرد: بهترين حالت 
اين اس��ت كه بانك مركزي به صورت مستقل از 
هر نهاد و هر دولتي عمل كند. اين تحليلگر بازار 
سرمايه اذعان داشت: به هر ترتيب بانك مركزي 
به نوعي دولتي محسوب مي شود، زماني كه براي 
دفع ي��ك ناهنج��اري اقتصادي )رش��د ناگهاني 
قيمت دالر( سپرده يي با نرخي باالتر از رقمي كه 
براي آن تالش شد و به تثبيت رسيده بود، لحاظ 
مي ش��ود چنين اتفاقي مي تواند ي��ك بي نظمي 

جديد در نرخ ها را ايجاد كند به نوعي كه شنيدن 
نرخي باالتر از نرخ مصوب ش��ده در بانك ها دور 
از ذه��ن نخواهد ب��ود. وي اف��زود: اميدواريم كه 
ش��رايط اقتصادي در س��ال ۹7 ب��ه نحوي پيش 
رود كه نرخ س��پرده ها به صورت دس��توري يا به 
دلي��ل ركود كاهش پيدا نكند و به واس��طه بازار 
اين مهم محقق شود. اين كارشناس بازار سرمايه 
اظهار داشت: براي بازار سرمايه رشد نرخ ارز و به 
نوعي رشد سود سپرده ها 2 ماهيت كامال متضاد 

و متفاوتي را دارند. 
به هر حال زمان��ي كه قيمت ارز افزايش پيدا 
مي كن��د به تبع آن با يك تاخيري تمام دارايي ها 
از جمله س��هام، رش��د قيم��ت را تجربه خواهند 
كرد. حامد س��تاك تصريح كرد: بازار پول و بازار 

سرمايه در راستاي جذب نقدينگي با يكديگر به 
نوعي در رقابت هس��تند. بر اين اس��اس اين دو 
موضوع را  بايد به صورت جداگانه مورد بررس��ي 
قرار داد تا مش��اهده شود كه قدرت كدام يك از 
اين دو موضوع متضاد بيشتر  است تا بر اساس آن 
اظهارنظر كارشناسي صورت بگيرد. اين تحليلگر 
بازار س��رمايه عنوان كرد: پيش بيني مي شود كه 
بازار سرمايه يك رش��د معقول و منطقي به تبع 

افزايش نرخ ارز را در سال ۹7 تجربه كند. 

 تغيير مسير نقدينگي
از س��وي ديگر فردي��ن آقابزرگ��ي مديرعامل 
كارگزاري بانك دي با اش��اره به سود 21درصدي 
برخ��ي بانك ه��ا در گفت وگو با »تع��ادل« اظهار 

داشت: اصل و اس��اس تعيين نرخ بهره، نرخ بهره 
بي��ن بانكي اس��ت كه در حقيقت  بايد به ش��كلي 
نظام من��د توس��ط بانك  مركزي رق��م بخورد. وي 
خاطرنشان كرد: به طور كلي مبناي نرخ بهره، نرخ 
عملياتي است كه بانك مركزي تعيين مي كند. در 
صورت��ي كه نرخ بهره بين بانك��ي همانند ۳ ماهه 
سوم س��ال ۹۶ كمتر از 18درصد ش��ود بنابراين 
ب��راي هيچ بانكي ص��رف نمي كند كه نرخ س��ود 
س��پرده بانكي بيش��تر از 18درصد را به مشتريان 

خود ارائه دهد. 
فردي��ن آقابزرگي در پاس��خ به س��والي مبني 
بر داليل تغيير مس��ير نقدينگي از س��مت بورس 
به بانك ها به دليل افزايش نرخ س��ود س��پرده نيز 
بي��ان ك��رد: تغييرات در نرخ بازده بدون ريس��ك 
از جمل��ه افزايش 1۵درص��د بازدهي به 21درصد 
به ط��ور طبيعي انتظ��ارات فعاالن ب��ازار را تغيير 
مي دهد. اين تحليلگر بازار س��رمايه ابراز داش��ت: 
در صورت��ي كه ب��ازار اوراق و س��پرده بانكي را با 
يكديگر مقايس��ه كنيم، طبيعتا بازاري كه ريسك 
كمتري دارد )س��پرده بانكي( براي سرمايه گذاري 

ارجح خواهد بود. 
مديرعام��ل كارگزاري بان��ك دي در واكنش به 
اينكه برخي بانك ها س��ود 21 درصدي را پيشنهاد 
مي كنن��د نيز اذعان داش��ت: در صورتي كه روندي 
خالف جريان مش��خص ص��ورت بگيرد به طور قطع 
غيرقانون��ي خواهد بود كه بان��ك مركزي در چنين 
شرايطي بايد رسيدگي كند. وي با اشاره به اتفاقات 
پي��ش روي بورس ۹7 عنوان كرد: مقايس��ه ارزش 
جايگزيني نخستين پارامتري است كه اثر مثبت در 

بورس خواهد داشت. 
همچنين شركت هاي ارزآور باالخره در مقطعي 
ب��ه بازار هايي كه ارز حاص��ل از صادرات محصوالت 
را با نرخي متناس��ب با فضاي عرضه و تقاضا دارند، 
دسترس��ي پيدا خواهند كرد كه اين عامل درآمد و 
افزايش سودآوري شركت ها را در پي خواهد داشت. 
افزون بر اي��ن در صورتي كه تغييرات اساس��ي در 
موضوعات سياسي از جمله برجام و منطقه پيش رو 
نداشته باشيم، به طور قطع روند مثبت خواهد بود. 

گروه بورس    
 در معامالت آخرين روز  كاري بازار س��هام شاخص كل با افزايش
 ۶4 واحدي توانست رقم ۹7هزار و 1۵0 واحد را به خود اختصاص دهد. در 
داد و س��تدهاي روز گذش��ته س��رمايه گذاران بورس��ي بي��ش از 
718ميليون برگه س��هم، ح��ق تقدم و س��اير دارايي هاي مالي را 

دست به دست كردند. 
همچنين ديروز ش��اخص هاي ب��ازار اول و دوم نيز به ترتيب 
۳7 و 181 واح��د صع��ودي ش��دند. اي��ن در حالي اس��ت كه، 
نمادهاي ملي مس، گل گهر، پتروشيمي جم، صنايع پتروشيمي 
خليج فارس، س��رمايه گذاري امي��د و پااليش نف��ت بندرعباس 

بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص ثبت كردند. 
عالوه بر اي��ن، نماد ف��والد مباركه اصفهان بيش��ترين تاثير 
منفي را بر ش��اخص كل داش��ت. افزون بر اين، س��رمايه گذاران 
بورس��ي بي��ش از 718ميليون برگه س��هم، حق تقدم و س��اير 

دارايي ه��اي مالي را در بازار دس��ت به دس��ت كردند كه ارزش 
 اي��ن مب��ادالت بيش از يك هزار و 407 ميلي��ارد ريال بود و در 
4۹ هزار نوبت معامالتي به ثبت رس��يد. در بازار روز چهارشنبه 
گروه هاي خودرو، بانك ها و فلزات اساس��ي با بيش��ترين حجم و 
ارزش معام��الت در صدر برترين گروه هاي صنعتي قرار گرفتند. 
به گزارش س��نا، صدرنش��يني بازار نيز با بيش��ترين رشد قيمت 
متعلق به نمادهاي كاش��ي تكسرام، ماشين سازي اراك، آلومراد، 
نوسازي و ساختمان تهران، حفاري شمال، صنايع جوشكاب يزد 

و سرمايه گذاري توكا فوالد بود. 
در مقاب��ل نمادهاي گرانيت بهس��رام، س��رمايه گذاري نيرو، 
رينگ سازي مش��هد، گروه صنعت بوتان، ليزينگ ايران، مهركام 
پارس و معادن بافق با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي جدول 

معامالت قرار گرفتند.
براس��اس اين گزارش، س��رمايه گذاران بورس��ي ديروز براي 
خريد اوراق مش��اركت شهرداري س��بزوار، اوراق مشاركت ملي 
نف��ت ايران، اوراق صكوك س��ايپا، اوراق مش��اركت ش��هرداري 
شيراز و اوراق مشاركت شهرداري مشهد بيشترين تقاضا را ثبت 
كردند. در مقابل نمادهاي اوراق صكوك س��ايپا، اوراق مشاركت 
ش��هرداري س��بزوار، اوراق مش��اركت شهرداري مش��هد، اوراق 

مش��اركت ش��هرداري تهران و اوراق صكوك س��ايپا با بيشترين 
عرضه ها و س��نگين ترين صف هاي فروش مواجه شدند. در پايان 
معام��الت بانك انصار با معامله 1۵7 ميلي��ون حجمي به ارزش 
۳۳8 ميليارد ريال بيشترين حجم و ارزش معامالت را ثبت كرد. 

 كاهش شاخص فرابورس
در س��ويي ديگ��ر، معامله گ��ران فرابورس��ي روز گذش��ته، 
1۳4ميلي��ون ورق��ه به��ادار را ب��ه ارزش بي��ش از يك ه��زار و 
4۹4 ميلي��ارد ري��ال در 28 هزار و 20۵ نوبت معامالتي دس��ت 

به دست كردند. 
همچنين، بيش از يك س��وم از حج��م كل مبادالت فرابورس 
در روز گذش��ته در  بازاره��اي اول و دوم م��ورد دادوس��تد قرار 
 گرف��ت و بدين ترتي��ب اي��ن بازارها ميزب��ان مبادله اف��زون بر 

4۹ ميليون  سهم به ارزش افزون بر ۹7 ميليارد ريال بودند.
در همين حال معامله  گران سهام در اين دو بازار با نقل وانتقال 
بيش از ۹ ميليون س��هم به ارزش اف��زون بر 1۳ ميليارد ريال در 
نماد »تبرك« منجر ش��دند تا بيشترين ارزش مبادالتي به گروه 

كارخانجات صنعتي تبرك  اختصاص يابد.
همچنين در س��ه تابل��و معامالتي ب��ازار پايه نم��اد »والنا« 

متعل��ق ب��ه ش��ركت ليزين��گ آري��ا دانا ب��ا دادوس��تد بيش از 
1۳ ميلي��ون س��هم ب��ه ارزش نزدي��ك ب��ه ۳4 ميلي��ارد ري��ال 
بيش��ترين حج��م و ارزش مبادالت��ي را به خ��ود اختصاص داد. 
نگاه��ي به قيمت نمادهاي فرابورس��ي نش��ان مي دهد نمادهاي 
»غپ��آذر« و »ك��ي بي س��ي« بيش��ترين افزاي��ش قيمت��ي  را تا 
س��قف 4.۵درصدي در روز جاري به ثبت رس��اندند و در سمت 
مقاب��ل نمادهاي »افرا« و »حخزر« بار  بيش��ترين افت قيمت را 
ب��ه دوش كش��يدند. عالوه بر اين، نماد مارون ني��ز با اهرم منفي 
۳واحدي بيش��ترين تاثي��ر منفي را در افت ۶ واحدي ش��اخص 
 كل فراب��ورس ايران  داش��ت تا اي��ن نماگر درنهاي��ت در ارتفاع 

110۶ واحدي قرار گيرد.
در س��مت ديگر بازار معامله گران اوراق تس��هيالت مسكن به 
خريدوفروش ۳8هزار و 8۵7ورقه تسه اقدام كردند  كه ارزش اين 
حجم از مبادالت بر 22ميليارد ريال بالغ شد. در اين ميان امتياز 
تسهيالت مسكن اسفندماه ۹۶ در ادامه روند روز گذشته خود با 
اختصاص بيشترين حجم و  ارزش مبادالت به خود در صدر تابلو 
تسهيالت مسكن ايستاد. درنهايت جابه جايي هاي صورت گرفته 
در ب��ازار اوراق با درآمد ثابت به مبادله بيش از يك ميليون ورقه 

به ارزش  حدودي يك هزار و 181 ميليارد ريال انجاميد.

مروري بر آمار معامالت ديروز

نماگر بورس در مدار تعادل

 تاثير بورس كاال در تحقق ش�عار سال: بورس كاال 
محلي براي قيمت گذاري مناس��ب كاالهاي ايراني اس��ت و 
اين ب��ورس از زمان آغاز فعاليت خ��ود تاثير قابل توجهي بر 
ش��فافيت قيمت كاالهاي داخلي گذاش��ته اس��ت و اذهان 
مخاطب��ان و فعاالن اقتصادي را ب��ه درجه يي از امنيت الزم 
درخصوص روند معامالت و قيمت ها رس��انده اس��ت؛ از اين 
رو تقويت بورس كاال در تحقق ش��عار سال موثر خواهد بود. 
به گزارش فارس، س��يدحميد ميرمعيني، با اشاره به كليدي 
بودن شعار امسال درخصوص حمايت از كاالي ايراني اظهار 
كرد: مهم ترين نقش در حمايت از كاالي ايراني را دولت بايد 
عهده دار ش��ود و اين مساله در تمام جوانب آن از حمايت و 
فرهنگس��ازي تا تدوين برنامه هاي الزم برعهده دولت است. 
وي با اش��اره به اينكه برنامه ها درخصوص حمايت از كاالي 
ايران��ي باي��د قابل اجرا باش��د، افزود: نقش دول��ت به عنوان 
بزرگ تري��ن متولي س��ازمان هاي اقتصادي در كش��ور نقش 
كامال كليدي و تاثيرگذار اس��ت كه اميدواريم در اين زمينه 
به درس��تي ايفاي نقش كند. كارشناس بورس تصريح كرد: 
بورس كاال ب��راي جلوگيري از سوءاس��تفاده هاي مالي بايد 
چارت محكم و رون��د قانوني خود را براي عرضه محصوالت 

مختلف در اين بازار حفظ كند. 
ميرمعيني بيان كرد: اين تنها بورس اوراق بهادار نيس��ت 
كه بايد به وظيفه خود در تس��هيل ورود شركت ها به بورس 
عم��ل كند بلك��ه نهادهاي م��وازي مانند دول��ت، نهادهاي 

مالياتي و حسابرس��ي نيز بايد در حل اين مش��كل بكوشند. 
كارش��ناس بازار س��رمايه ادامه داد: بورس كاال محلي براي 
قيمت گ��ذاري مناس��ب كاالي ايراني اس��ت و اين بورس از 
زمان آغاز فعاليت خود تاثير بسيار خوبي بر شفافيت قيمت 
كاالهاي داخلي در كش��ور گذاشته است و اذهان مخاطبان 
را به درجه يي از امنيت الزم در اين خصوص رس��انده است. 
وي اضاف��ه كرد: طيف هاي مختلفي از محصوالت داخلي در 
ب��ورس عرضه مي ش��ود و تقويت اين ب��ازار مي تواند نه تنها 
در تحقق ش��عار س��ال بلكه در تحقق سياس��ت هاي اقتصاد 
مقاومتي بسيار موثر باش��د. اين كارشناس بازار تاكيد كرد: 
تحكيم بورس و در كل بازار س��رمايه باعث تقويت توليدات 
داخل��ي و در نتيج��ه افزايش فرصت ش��غلي و حل معضل 
بيكاري در جامعه مي ش��ود كه درنهاي��ت منجر به پايداري 

اقتصادي در كشور خواهد شد. 
ميرمعين��ي گفت: تامين مالي براي بنگاه هاي اقتصادي و 
ايجاد ابزارهاي تامين مالي يكي از مس��ائل مهمي است كه 
مي تواند بنگاه هاي اقتصادي را در پيش��برد اهداف اقتصادي 
ياري كند كه درنهايت منجر به رش��د و حركت رو به جلوي 

توليدات داخلي خواهد شد. 

 كارنام�ه موف�ق در س�ال ۹۶: س��ال ۹۶ در آم��اري 
قابل توجه ش��اهد افزاي��ش حج��م و ارزش معامالت بورس 
كاال در حوزه ه��اي مختل��ف بوديم به طوري ك��ه ارزش كل 
معامالت اين بورس از 117ه��زار ميليارد تومان فراتر رفت. 
به گزارش ايلنا، امير مسعودپرور كارشناس بازارهاي كااليي، 
داليل ثبت ركوردهاي جديد در معامالت بورس كاال عنوان 

ك��رد: بهبود آمار عملكرد كلي بورس كاالي ايران در س��ال 
1۳۹۶ را به حق مي توان ناش��ي از اعتماد صنايع به س��از و 
كارهاي عملياتي بورس كاال و همچنين تالش كليه مديران، 
كارشناسان و عوامل اجرايي در داخل و خارج شركت بورس 
كاال دانس��ت ك��ه در تحقق اين دس��تاورد س��هيم بوده اند. 
به طور حتم برگزاري نشس��ت هاي متعدد و تعامل براي بهتر 
ش��دن معامالت و گوش دادن به خواسته عرضه كنندگان و 
مصرف كنندگان، از داليل آمارهاي قابل قبول بورس كاال در 
س��ال ۹۶ به ش��مار مي رود. وي افزود: در اين بين سال ۹۵ 
ارزش معام��الت بورس كاال 81ه��زار ميليارد تومان بود كه 
س��ال گذش��ته به 117هزار ميليارد تومان رسيده است. از 
طرفي شاهد رشد حجم معامالت عمده محصوالت در بورس 
كاال ط��ي س��ال ۹۶ بوده ايم كه اين فاكتور، براي س��نجش 
عملكرد بورس كاال ابزار صحيح تري به نظر مي رس��د. بر اين 
اس��اس در تاالرهاي كش��اورزي، پتروش��يمي، فرآورده هاي 
نفتي، بازار فرعي و همچنين معامالت مشتقه نيز شاهد رشد 
حج��م معامالت بوده ايم و تنها در تاالر صنعتي و معدني نيز 
با وجود افت 7درصدي حجم معامالت، افزايش ۳1درصدي 
ارزش معامالت ثبت ش��ده اس��ت. در مجموع مي توان گفت 
رش��د ۳4درصدي ارزش معامالت در كنار رش��د ۵درصدي 
حجم معامالت بازار فيزيكي بورس كاال آمار قابل قبولي براي 

بازار سرمايه در سال ۹۶ بوده است. 
وي بي��ان كرد: در بورس هاي كاالي��ي دنيا، وجود بازار مالي 
قدرتمند از ش��اخصه هاي توسعه يافتگي آن بورس ها به شمار 
مي رود كه در بورس كاال نيز طي دو س��ال گذش��ته ش��اهد 
پيش��ي گرفتن ارزش معامالت بازار مالي و مش��تقه، از بازار 

فيزيكي هس��تيم. در س��ال گذش��ته ارزش معام��الت بازار 
مال��ي و مش��تقه ب��ورس كاال در حالي به بي��ش از ۶7هزار 
ميلي��ارد تومان رس��يد كه ارزش معامالت ب��ازار فيزيكي به 
نزدي��ك ۵0 هزار ميلي��ارد تومان بالغ ش��د. همچنين بازار 
مالي متش��كل از معامالت س��لف موازي، س��پرده كااليي و 
صندوق هاي سرمايه گذاري به مرور به عنوان ابزار تامين مالي 
مجتمع هاي توليدي و ش��ركت هاي بازرگاني جايگاه خود را 
در جامع��ه فعاالن بورس كاال پيدا مي كند و مورد اس��تقبال 
طيف گس��ترده يي از صنايع قرار خواه��د گرفت. همچنين 
قرارداده��اي آت��ي و اختيار معامله طال باتوجه به نوس��انات 
طال و ارز در س��ال گذشته با اقبال بيشتري از سوي فعاالن 

همراه بوده است. 
همان گون��ه ك��ه در آماره��اي اعالمي از س��وي بورس كاال 
مي بينيم حجم معامالت مش��تقه با رشدي بالغ بر ۳۳درصد 
ب��ا افزايش ارزش به بيش از ۶۹درصد نس��بت به س��ال ۹۵ 
همراه بوده و اين نشان از افزايش عمق و پويايي بازار مشتقه 
دارد؛ بازاري با ارزش بيش از ۶۵ هزار ميليارد تومان در سال 
1۳۹۶. وي گف��ت: باتوج��ه به تنوع خدم��ات و ابزار موجود 
در ب��ورس كاالي ايران ضرورت آموزش به عنوان اصلي ترين 
عامل توس��عه بايد مورد توجه و تاكيد كليه اركان و فعاالن 
اي��ن بازار قرار گيرد. زيرا بزرگ ترين مانع در تحقق توس��عه 
در سطوح مختلف ملي و بين المللي آموزش و فرهنگ سازي 
اس��ت. در خاتم��ه مي توان گفت تداوم روند رو به رش��د در 
توس��عه بازارهاي ب��ورس كاال منوط به اتخاذ سياس��ت هاي 
تشويقي و حمايتي در عرضه ها و انجام معامالت صادراتي در 
كليه حوزه هاي صنعتي، معدني و پتروشيميايي خواهد بود. 

نگاهي به تحوالت تاالر نقره اي

بازار سرمايه

واري��ز  از  پ��س  ك��ه  هس��تند  مش��مولين  از  ع��ده  ي��ك 
و  كرده ان��د  س��امانه  وارد  را  خ��ود  ش��باي  ش��ماره  س��ود 
كارش��ان در ح��ال انج��ام اس��ت و ط��ي ماه ه��اي آين��ده با 
 درياف��ت س��ود از ش��ركت هاي س��رمايه پذير آن گ��روه ه��م 

تسويه حساب خواهند شد. 
س��يدجعفر سبحاني مشاور رييس س��ازمان خصوصي سازي در 
مورد واريز س��ود آخرين گروه از مشمولين سهام عدالت  اظهار 
داشت: واريز س��ود 20 گروه از مشمولين س��هام عدالت انجام 
ش��ده و تا قبل از عيد با 1۹ گروه از س��هامداران به طور كامل 
تس��ويه  حساب شد و تنها يك گروه باقي  ماند كه آن هم شامل 
شاغالن و كاركنان دستگاه هاي  اجرايي و بازنشستگان كشوري 
و لش��كري و كارمندان تامين اجتماعي بودند كه واريز سود يك 
بخش كوچكي از آنها در 28 اس��فند ماه كليد خورد. وي افزود: 
واريز س��ود اين گروه از آخر اسفندماه آغاز شد و ما همان زمان 

اعالم كرديم واريز س��ود اين گروه به تدريج انجام مي ش��ود زيرا 
اخذ سود و مجموعه پولي كه الزم است از اين شركت ها گرفته 
ش��ود تا به اين گروه از مشمولين داده شود حدود 4۶0ميليارد 
تومان است و اين رقم را يك باره نمي توانيم از شركت ها دريافت 
كنيم. س��بحاني خاطرنش��ان كرد: س��ود بخش كوچكي از اين 
گروه را پرداخت كردي��م و طي روزهاي آينده نيز مابقي مبالغ 
را تس��ويه خواهيم كرد. وي ب��ا بيان اينكه حدود ۹ ميليون نفر 
مش��مولين گروه بيست هستند، افزود: س��ود اين افراد يكسان 
نيس��ت و به عنوان مثال اگر فردي۵۳0 هزار تومان سهام داشته 
باشد حدود 80 هزار تومان سود دريافت خواهد كرد. در سويي 
ديگر، مش��اور رييس سازمان خصوصي سازي اعالم كرد: سامانه 
س��هام عدالت همزمان با به روز رس��اني و اضافه شدن امكانات 
جديد از روز گذش��ته براي عموم مش��موالن، در دسترس قرار 

گرفت.

پرداخت سود سهام عدالت؛ گروه بيستم
گروه بورس    

تسويه 8 نماد اسناد خزانه اسالمي به مبلغ بيش از 8هزار و 
۳۳۹ميليارد ريال در اسفندماه گذشته انجام شد. بر اين اساس 
مدير مالي ش��ركت س��پرده گذاري مركزي گفت: مبلغ 24هزار 
و ۳7۶ ميليارد ريال س��ود انواع اوراق در اس��فندماه گذشته به 

حساب 12هزار و 218سرمايه گذار واريز شد. 
وي اظهار داشت: س��ود اوراق صكوك وزارت علوم، خدمات 
ارتباط��ي رايتل، هواپيماي��ي ماهان، بانك مس��كن، قطارهاي 
مس��افربر جوپ��ار، صنعت��ي و معدن��ي توس��عه ملي، س��ايپا، 
فوالدمبارك��ه اصفهان، دان��ا پتروريگ كيش، پترو اميد آس��يا، 
مخابرات ايران، بناگس��تر كرانه و كرمان موتور به ارزش 2هزار 
و 2۳۶ميليارد ريال به حس��اب ۳21۶ س��رمايه گذار واريز شد. 
بزرگي نهاد ادامه داد: ش��ركت س��پرده گذاري مرك��زي در ماه 
گذشته سود 1712س��رمايه گذار اوراق مشاركت ليزينگ رايان 

س��ايپا، توسعه خاورميانه، ش��هرداري مشهد، نفت و گاز پرشيا، 
ش��ركت ملي نفت ايران، ليرينگ ايران ش��رق، ش��هرداري هاي 
ش��يراز، تهران، اصفهان و تبريز به مبل��غ ۹هزار و ۶17ميليارد 
ريال به حس��اب آنها واريز كرد. مدير مالي س��مات خاطرنشان 
كرد: س��ود اوراق گواهي س��پرده بانك گردشگري، اوراق سلف 
ذوب آهن، پلي اتيلن ش��ركت ايالم، سيمان اصفهان و توليدي 
آري��ن ماهتاب گس��تر و صندوق هاي س��رمايه گذاري گنجينه 
آينده روش��ن، پاداش سهامداري توس��عه يكم، خبرگان نفت، 
پارند پايدار س��پهر، س��رمايه گذاري ب��ا درآمد ثاب��ت كمند و 
امين يكم فردا به ۶180 س��رمايه گذار پرداخت ش��د. هم اكنون 
س��ود بيش از 80 اوراق مختلف ش��امل اوراق اج��اره، مرابحه، 
اسناد خزانه اسالمي، مش��اركت، گواهي سپرده و صندوق هاي 
س��رمايه گذاري كه داراي سررس��يد ماهانه يا ۳ماهه هس��تند، 

توسط شركت سپرده گذاري مركزي پرداخت مي شود. 

پرداخت سود انواع اوراق به سرمايه گذاران
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صنعت خودرو چاه نفت است
دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازي كشور با اشاره 
به رتبه پانزدهم كشور در توليد خودرو گفت: اگر برنامه ها 
به س��مت افق ۱۴۰۴ هدف گذاري شوند صنعت خودرو 
در اف��ق ۱۴۰۴ به اندازه كل چاه هاي نفت كش��ور براي 
ما درآمدزايي خواهد داشت. محبي نژاد با تاكيد بر انتقال 
تكنولوژي جديد مطابق با نياز روز صنعت قطعه سازي و 
خودروسازي افزود: هر چند حركت هايي در اين خصوص 
ش��روع ش��ده و مذاكره با قطعه س��ازان خارجي درحال 
انجام اس��ت ولي هنوز ۱۰درصد نياز صنعت قطعه سازي 
هم برآورده نش��ده اس��ت. به گزارش تس��نيم، او با بيان 
اينكه ظرفيت هاي قوي و خوبي در صنعت قطعه س��ازي 
كش��ور داريم و تابه ح��ال از اين ظرفي��ت به طور كامل 
اس��تفاده نشده، گفت: صنعت قطعه س��ازي براي تامين 
نياز صنايع خودروس��ازي كش��ور و رس��يدن به سطوح 
بين الملل��ي به لحاظ كم��ي و كيفي به 3ميلي��ارد يورو 
مناب��ع ارزي و ۱۰هزار ميليارد توم��ان منابع ريالي براي 
انجام س��رمايه گذاري ثابت نياز دارد درحالي كه تاكنون 
فقط ۱۰درصد منابع ارزي معادل 3۰۰ميليون يورو اين 
سرمايه گذاري انجام شده است. محبي نژاد افزود: به عبارت 
ديگر اگر ما در حوزه خودروسازي خيلي جلوتر هستيم، 
قراردادهاي خودرويي امضا ش��ده توافقات صورت گرفته 
و در سال 97 ميوه هاي پسابرجامي صنعت خودرو يكي 
پس از ديگري به ثمر خواهد نشست ولي قطعه سازي ما 
به علت ضعف سياست گذاري و عدم توجه به اين بخش 
چه از طرف سياست گذاران و متوليان امر صنعت خودرو 
چه سرمايه گذاران، متاسفانه اين توجه كافي نبوده و لذا 
ما نسبت به آنچه بايد باشد با يك عقب ماندگي مواجه ايم. 
به گفته او، صنعت قطعه سازي متاسفانه به داليل مختلف 
مثل قيمت گذاري دستوري كه اميدواريم با خروج خودرو 
از نظام قيمت گذاري و بهانه انحصاري بودن آنكه با توجه 
به تنوع خودروهاي توليدي نبايد آن را انحصاري بدانيم، 
قيمت گذاري آزاد شود كه مردم هم راحت خواهند شد. 
محبي ن��ژاد با بي��ان اينكه صنعت قطعه س��ازي به دليل 
زيانده بودن به صنعتي س��رمايه گريز تبديل شده است، 
اف��زود: 3 حوزه س��رمايه گذاران بخش خصوصي، جذب 
مشاركت هاي خارجي كه قوانين و مقررات ما فضاي امن 
باثباتي براي آنها تضمين نمي كند، نظام بانكي داخلي و 
خارجي كه ش��رايط خوبي نداريم بايد به كمك ما بيايد 
كه با اين شرايط ما در يك دو راهي پرابهامي در صنعت 
قطعه سازي در ابتداي سال 97 قرار گرفته ايم. وي گفت: 
در سال 96 صنعت خودرو براي نخستين بار در دنيا يك 
ركورد زد، نرخ رش��د تيراژ خودرو ما در كل دنيا از همه 
باالت��ر بوده و به 26 درصد رس��يد، در حوزه كيفيت هم 
ارتقاي نسبتا خوبي داشتيم ولي در سال 97 چالش هاي 
متع��ددي صنعت خودرو به ويژه قطعه س��ازي را تهديد 
مي كند. محبي نژاد افزود: در اينكه عمق س��اخت داخل 
خوردوه��اي جدي��د )پس��ابرجامي( از حداقل ۴۰درصد 
ش��روع مي ش��ود، اگر اين اتف��اق هم بيفت��د 5۰درصد 
قطعه سازان ما با چالش جدي روبه رو مي شوند. وي گفت: 
تعرفه واردات قطعات به نسبت تعرفه خودروهاي وارداتي 
پايين است و بر اساس محاسبات انجام شده واردات قطعه 
با تعرفه كمتر از 32 درصد به صنعت قطعه سازي كشور 
آسيب وارد مي كند، لذا كف تعرفه قطعات وارداتي خودرو 
بايد 32 درصد باش��د تا قطعه س��ازان بتوانند در فضاي 
كس��ب و كار فعل��ي باتوجه به )نرخ تورم، ن��رخ ارز، نرخ 
بهره هاي بانكي( به حيات خ��ود ادامه دهند. محبي نژاد 
افزود: تعرفه واردات خودرو به تعرفه س��ال 9۰ رس��يده 
اس��ت و چيز خاصي اتف��اق نيفتاده، اگر تعرف��ه واردات 
قطعات خ��ودرو افزايش نيابد، ش��اهد مونتاژكاري بيش 
از پيش و به صرفه ب��ودن واردات قطعه و توليد از طريق 
واردات خواهي��م بود. وي گفت: ما توجه مس��ووالن را به 
اين حوزه جلب مي كنيم و هشدار مي دهيم كه اگر سريع 
اقدام نكنند و تعرفه هاي س��ال 97 براي واردات قطعات 
خودرو اصالح نشود، ضربه مهلكي به قطعه سازان داخلي 
خواهيم زد. محبي نژاد افزود: در س��اختار صنعت خودرو 
بايد بازنگري و تحول اساس��ي ايجاد كنيم و تعامل ميان 
خودروسازي و قطعه سازي، خودروسازي و دولت بيشتر 
شود و از اين حالت خصولتي بايد خودروسازان ما خارج 
ش��وند. بنا به اظهارات او يكي از خودروس��ازان تصميم 
گرفته بخش اعظمي از سهام خود را كه به توسط خودش 
قبال خريداري ش��ده و يك كارهاي عجيب و غريبي در 
دولت هاي نهم و دهم اتفاق افتاد از جمله همين كارهايي 
كه در خودروسازي ش��د، تصميم گرفتيم آن را به حال 
قب��ل برگرداند كه هم نقدينگي بر مي گردد و تا حدودي 
اصالح س��اختار پيدا مي كند. محبي نژاد افزود: اگر سمت 
اصالح س��اختار صنعت خودرو برويم، به صورت خودكار 
صنعت قطعه سازي ما تقويت مي شود و رشد پيدا مي كند، 
قراردادهاي پسابرجامي نه تنها دستاوردهاي تكنولوژيك 
و فن��اوري و دانش فني خواهد داش��ت بلكه يكي از آنها 
نحوه تعامل خودروسازان با قطعه سازان به عنوان زنجيره 
تامين يك رابطه برنده برنده را ايجاد مي كند. وي گفت: 
در دنيا به اين جمع بندي رس��يده اند كه اگر مي خواهند 
برنده باش��ند، جز رضايت مشتري رضايت زنجيره تامين 
هم مهم اس��ت و اگر اين نباش��د هرگز موفق نمي شوند، 
در ارتقاي كيفيت رضايت مشتري نهايي، پاسخگويي به 
موق��ع و تحويل به موقع همه اينها زنجيره تامين اس��ت 
كه نقش اساس��ي بازي مي كن��د. محبي نژاد تصريح كرد 
كه قطعه س��ازان ما متاسفانه به شدت مظلوم واقع شدند 
كل س��ال هاي س��ياه تحريم آنها با جان و دل و از خود 
گذشتگي و جانفشاني صنعت خودرو را سرپا نگهداشتند، 
قدرت هاي اس��تعماري و اس��تكباري تمام تالش و هم و 
غ��م خود را ص��رف كردند تا بزرگ ترين صنعت كش��ور 
بعد از نفت و پتروش��يمي را كه نق��ش مهمي در توليد 
ناخالص ملي و اشتغال بااليي دارد و لكوموتيو 63 صنعت 
وابس��ته اس��ت زمين گير كنند. به گفته او، امروز كه در 
خودروس��ازي گشايشي در حال وقوع است كم لطفي در 
حق قطعه س��ازان خواهد بود كه آنه��ا را فراموش كنيم 
و ناديده بگيريم يا به س��مت و س��ويي برويم كه شاهد 
ورشكستگي و مشكل حاد قطعه سازان باشيم. محبي نژاد 
افزود: دو راهي كه در اول 97 با آن مواجه خواهيم ش��د، 
دو راهي ارتقاء و تعالي قطعه سازي است، اين مهم برنامه 
مي خواهد و كار مي برد و اس��تراتژي و س��رمايه گذاري و 
مشوق و جذب منابع مي خواهد. استراتژي كالن صنعت 
قطعه س��ازي كشور را مي طلبد، متاس��فانه در آن با اين 
فرماني كه ما مي رويم سمت فاجعه در صنعت قطعه سازي 
كش��ور مي رويم، 55۰ هزار نفر مس��تقيم در اين صنعت 
اشتغال دارند و در سال 97 اين شاغالن در خطر بيكاري 
ق��رار دارند. او در ادامه تصريح كرد كه با س��اخت داخل 
۴۰ درصدي خودروي پسابرجامي بسياري از اين شاغالن 
شغل خود را از دست مي دهند و هم اعمال استانداردهاي 
جديد ك��ه هر چند ما از آن دفاع مي كنيم ولي بايد ديد 
مردم هم توان خريد خودروهاي با اس��تانداردهاي جديد 
را دارن��د، چون اين خودروها زير 5۰ تا 6۰ميليون تومان 

قيمت نخواهد داشت.

نگاه

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران خبر داد

اعطايمشوقبهكوچكها

 وضعيت كوچك ها به روايت نجفي 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه 
شعار امس��ال بايد در اولويت كاري قرار گيرد، افزود: 
ب��ه علت اينكه بخ��ش بزرگي از صناي��ع ما كوچك 
اس��ت بايد نوسازي، بازسازي، استارت آپ ها و صنايع 
كوچك روس��تايي و ش��هرك هاي صنعت��ي و ايجاد 
مش��وق هايي در حوزه صادرات صنايع كوچك را در 

برنامه كاري خود قرار دهيم. 
ص��ادق نجف��ي همچنين ب��ا بيان اينك��ه وقتي 
واحده��اي صنعتي تعطي��ل يا نيمه فعال هس��تند 
نشان دهنده اين است كه درست حركت نمي كنيم، 
گف��ت: مش��كل عم��ده اي��ن واحده��اي صنعت��ي 
زنجيره هاي تامين منابع اس��ت كه اگر به آنها برسد 
بخش عظيمي از مش��كالت آنها حل مي ش��ود. او با 
اش��اره به اينكه دولت از اول ارديبهش��ت ماه شروع 
به پرداخت مشوق به واحدهاي صنعتي خواهد كرد، 
گفت: مشوق هايي از جمله واگذاري زمين در اقساط 
۴8 ماهه براي واحده��اي توليدي و حتي در بخش 
خدمات براي اس��تارت آپ هايي كه داراي ايده يي در 

اين زمينه هستند در نظر گرفته شده است. 
اين مق��ام دولتي همچني��ن در يك گفت وگوي 
خب��ري با بيان اينك��ه برنامه دولت براي نوس��ازي، 
بازسازي، استارت آپ ها و فعال كردن نواحي روستاها 
و شهرك هاي صنعتي است، گفت: براي اينكه مشكل 
معيشت مردم حل ش��ود بايد اختالفاتي كه در بين 
دس��تگاه هاي مختلف دولتي، اتاق اصناف، بازرگاني 

وجود دارد حل شود. 
نجفي با بيان اينكه از 8۰ هزار واحد صنعتي 9۰ 
درصد آنها صنايع كوچك اند، گفت: از اين مقدار 65 

درصد فعاليت مي كنند و 3۰ درصد از صنايع كوچك 
تعطيل است. 

مديرعامل س��ازمان صنايع كوچك وشهرك هاي 
صنعت��ي با تاكيد بر اينكه بايد تالش كنيم مش��كل 
معيش��ت و اش��تغال مردم را حل كني��م، ادامه داد: 
مس��ووالن، كارآفرين��ان و بقي��ه دس��ت اندركاران 
اقتص��ادي و توليدي نبايد در مقابل هم قرار بگيريم 

بلكه بايد هم افزايي و از توان هم استفاده كنيم. 
او ب��ا بيان اينك��ه اگر فناوري، ب��ازار و بانك هاي 
كش��ورمان درست بود، ش��رايط ما اينگونه نمي شد، 
گف��ت: كلينيك هايي در راس��تاي حل اين مش��كل 
ايجاد شده كه از ماه آينده در همه استان هاي كشور 

مستقر مي شوند و مانند طبيب عمل خواهند كرد. 
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي كش��ور تصريح كرد: اگر بتوانيم زنجيره هاي 
توليد و تامين را حل كنيم بسياري از مشكالت ما در 

حوزه صادرات، حل خواهد شد. 
نجف��ي با بي��ان اينكه اقداماتي را براي نوس��ازي 
فناوري آغ��از كرديم، گفت: برنامه منس��جمي را با 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري آغاز كرديم 
تا بتوانيم از تسهيالت صندوق شكوفايي و از امكانات 

صنايع كوچك استفاده كنيم. 
او افزود: هر كس��ي در اجراي طرح هاي فناورانه و 
استارت آپ ها در شهرك هاي صنعتي، زمين بخواهد 
در اقساط ۴8 ماهه و بيشتر، اين كار را انجام خواهيم 
داد و 3۰ درص��د مش��وق مي دهيم نه فقط در حوزه 
تولي��د بلكه در ح��وزه خدم��ات و الكترونيك. بنابه 
اظهارات نجفي، اين طرح ها را از ابتداي ارديبهش��ت 

ماه سال جاري، اجرايي خواهيم كرد. 

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به 
اينك��ه مهارت و كارآموزي يكي از حلقه هاي مفقوده 
صنعت به ش��مار مي رود، گفت: پول، مش��كل اصلي 
و نخس��ت صنايع ما نيس��ت بلكه موض��وع اصلي ما 
مديري��ت، بهره وري، اس��تراتژي و بازار اس��ت. او در 
بخش ديگري از س��خنان خود با بيان اينكه صنايع 
بس��يار كمي داراي فناوري مناس��ب هستند، افزود: 
بايد فناوري هاي مورد نياز صنايع، شناسايي و تامين 

شود. 
نجفي با اش��اره به اينكه 7 درص��د از معوقه هاي 
بانكي متعل��ق به صنايع كوچك اس��ت، گفت: بايد 
ش��رايط را آماده كنيم كه توليد ما بتواند رقابتي در 
شأن مردم و كشورمان باشد. به گفته او، وزارتخانه در 
بوجه سال 97 در اين زمينه مشوق هاي بسيار خوبي 
را ب��راي پايين آوردن هزينه هاي توليد و صادرات در 

نظر گرفته است. 
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعت��ي كش��ور، گفت: ب��راي نخس��تين بار ۱3۰۰ 
ميليارد تومان دربودجه س��ال 97 براي مشوق هاي 

صادراتي در نظر گرفته شده است. 
نجفي ادامه داد: صندوق هاي ضمانتي و حمايتي 
مانن��د صندوق ضمانت ص��ادرات و صندوق ضمانت 
س��رمايه گذاري هاي كوچ��ك را حمايت مي كنيم تا 
ريس��ك توليدكنندگان و صادركنن��دگان را كاهش 

دهيم. 
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي كش��ور همچنين عن��وان كرد ك��ه پورتال 
اطالعاتي خوبي را آماده كرديم كه به زودي رونمايي 
مي شود و در اين پورتال اطالعات توليدكنندگان در 

اختيار كارآفرينان و بازاريان قرار مي گيرد. 
نجفي درباره ارتباط دانشگاه و صنعت هم گفت: 
از دانشگاهيان دعوت مي كنم در طرح كلينيك هاي 
اقتص��ادي كه نوع��ي ارتباط مي��ان دولت، صنعت و 
دانشگاه است ش��ركت كنند تا از توانمندي هاي آن 

استفاده كنيم. 

 ۳ مشكل عمده توليد 
اما در مقابل، رييس كميس��يون تس��هيل كسب 
و كار اتاق بازرگاني، با اش��اره به اينكه شعال امسال 
به درستي انتخاب ش��ده است در بيان علت رقابتي 
نبودن برخ��ي كاالهاي، »قوانيني مانن��د ماليات بر 
ارزش افزوده، تامين اجتماعي و سود باالي بانكي« را 

در جهت مقابله با توليد دانست. 
محمدرضا نجفي منش افزود: سودهاي تسهيالت 
بانكي در بيش��تر كش��ورها حدود 3 درصد است در 
حال��ي كه در كش��ور ما بيش از ۱8 درصد اس��ت و 
اي��ن موضوع قدرت رقابت كااله��اي توليد داخلي را 

از بين مي برد. 
ريي��س كميس��يون تس��هيل كس��ب و كار اتاق 
بازرگاني تهران همچنين عنوان كرد كه خوشبختانه 
مجلس به نواقص قانون��ي توجه و اتاق بازرگاني هم 
نظ��رات خود را اعالم ك��رده و اميدواريم با توجه به 
شعار امسال، اين قوانين دست و پاگير اصالح شود. 

اين فع��ال اقتصادي همچني��ن تصريح كرد: كه 
چنانچه توليد در مقياس باال به صورت گسترده انجام 
ش��ود قيمت تمام شده كاال كاهش مي يابد و ما بايد 
به اين س��مت برويم و همچنين بايد از فناوري هاي 
پيش��رفته اس��تفاده كنيم. نجفي منش گفت: بنا به 

گفته وزير صنعت، معدن و تجارت امس��ال 32 هزار 
ميليارد تومان براي نوسازي صنايع اختصاص خواهد 
يافت. همچني��ن بنابه اظهارات رييس كميس��يون 
تس��هيل كس��ب و كار اتاق بازرگاني تهران، حاشيه 
س��ود در صنايع كوچك و متوس��ط بي��ن 5 تا ۱5 
درصد اس��ت. نجفي منش با اش��اره به اينكه صنعت 
و دانش��گاه اعتق��ادي به هم ندارند، گفت: رس��انه ها 
باي��د توانمندي ه��اي كارآفرين��ان و توليدكنندگان 
برتر را نش��ان دهند. از س��وي ديگر استاديار اقتصاد 
دانشگاه صنعتي ش��ريف هم با حضور در اين برنامه 
تلويزيون��ي با بيان اينكه بهبود فضاي كس��ب و كار 
به توليد داخلي كمك مي كند، گفت: توسعه رقابت، 
مقررات زدايي و نبود رانت و تسهيل تجارت، توليد در 
مقياس مناسب و توسعه صادرات از جمله راهكارهاي 
بهبود فضاي كس��ب و كار اس��ت و باي��د بتوانيم به 

بازارهاي بين المللي دست يابيم. 
س��يد فرش��اد فاطمي ادامه داد: بايد ديپلماسي 
اقتص��ادي به كمك ما بيايد و بازارهاي بين المللي را 

براي ما باز كند. 
به گفته او، ارتقاي فناوري نياز به س��رمايه گذاري 
دارد اما بايد مراقب بود رانت خواري نباشد و بنگاه ها 
فقط در پي دريافت تسهيالت ارزان قيمت نباشند و 
س��عي كنند از تسهيالت به درستي استفاده كنند و 
بهره وري را ارتق��ا دهند. فاطمي افزود: بايد نرخ ارز 
به گونه يي باش��د كه فضاي اقتصادي كشور را مرتب 
دچار شوك نكند. او در بخش ديگري از سخنان خود 
گفت: بايد به فارغ التحصيالن دانشگاهي اعتماد كنيم 
و به آنها فرصت دهيم تا توانمندي هاي خود را نشان 

دهند. 

گروه تشكل ها 
حدود ۸۰ هزار واحد صنعتي در كشور 
وج�ود دارد كه ۹۰ درصد اي�ن واحدها را 
صناي�ع كوچك تش�كيل مي دهن�د. اين 
در شرايطي اس�ت كه به گفته مديرعامل 
س�ازمان صناي�ع كوچك و ش�هرك هاي 
از  مي�زان ۳۰ درص�د  اي�ن  از  صنعت�ي، 
واحده�اي صنايع كوچ�ك تعطيل و تنها 
حدود ۶۵ درصد فعال هستند. از اين رو، 
با توجه به نامگذاري سال ۹7 به حمايت از 
كاالي ايران�ي، صنايع كوچك براي تحقق 
اين ش�عار جايگاه ويژه ي�ي دارند؛ چراكه 
بخش عظيمي از صنايع كشور را تشكيل 
مي دهند. به همين منظور قرار اس�ت كه 
دولت از اول ارديبهش�ت ماه سال جاري 
مش�وق هاي واحدهاي صنعتي كوچك را 
پرداخت كند. واگذاري زمين در اقس�اط 
4۸ ماهه ب�راي واحدهاي توليدي و حتي 
در بخش خدمات براي اس�تارت آپ هايي 
كه داراي ايده يي در اين زمينه هس�تند، 
را مي ت�وان از جمل�ه مش�وق هاي دولت 
براي ترغيب توليد كنندگان براي ورود به 
عرصه توليد نام برد. اما درعين حال بنابه 

اظهارات برخي فعاالن اقتصادي، توليدات 
داخل�ي ت�وان رقاب�ت در عرص�ه جهاني 
را ندارن�د، ك�ه دليل اين ام�ر را مي توان 
ناشي از سه مشكل اصلي »قوانيني مانند 
ماليات ب�ر ارزش افزوده، تامين اجتماعي 
و س�ود ب�االي بانكي« عنوان ك�رد كه در 

تقابل با توليد قرار دارند.
امس�ال  نامگ�ذاري  دالي�ل  از  آنچ�ه 
برمي آي�د آن اس�ت كه حماي�ت از توليد 
مل�ي و كاالي داخلي در قال�ب برنامه يي 
كوتاه م�دت و زود گ�ذر خالص�ه نش�ود 
بلك�ه انتظار م�ي رود به عن�وان راهبرد و 
چشم اندازي بلندمدت در دستور كار قرار 
گيرد. از اين رو، از دولت انتظار مي رود به 
عن�وان حامي توليد ملي، براي تحقق اين 
چشم انداز برنامه يي ويژه داشته باشد. در 
اين برنامه حماي�ت از توليد ملي و كاالي 
ايراني نبايد تنها براي تحقق ش�عار سال 
باشد؛ الزمه اين استراتژي تعريف توسعه 
اقتصادي با تكيه بر مدل توس�عه درون زا 
اس�ت كه اقتص�اد مقاومت�ي و حمايت از 
توليد كاالي ايراني برجس�ته ترين ويژگي 

آن به شمار مي رود. 

مهر 
مشاور عالي اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه روند 
افزايش قيمت نفت آغاز شده، رشد اقتصادي سال 97 
را بين ۴ تا 5 درصد پيش بيني كرد و گفت: بايد براي 
تاثير منفي نوسانات ارزي در ثبات اقتصادي فكر كرد. 
ابراهيم بهادراني گفت: اگر بخواهيم شرايط اقتصادي 
س��ال 97 را با توجه به شاخصه هاي سال 96 مقايسه 
كنيم، چند نكته مثبت و منفي به چشم خواهد خورد. 
به اين معنا كه قيمت نفت با تغييرات مثبت اما جزئي 
همراه بوده و نرخ آن در هر بش��كه، به باالي 6۰ دالر 
رسيده است كه اميدواريم در همين شرايط افزايشي 

باقي بماند؛ در عين حال رشد اقتصادي امريكا، چين، 
هند و س��اير كش��ورها نيز حكايت از آن دارد كه كه 
قيمت نفت در اين حد باقي مي ماند. مشاور عالي اتاق 
بازرگاني تهران اف��زود: در رابطه با بخش هاي داخلي 
اقتصاد نيز مس��كن حركتي را ش��روع كرده است كه 
اگر اثر خود را روي بخش صنعت و صنايع معدني هم 
بگ��ذارد، بطور قطع تاثيرگذاري مثبت تري بر اقتصاد 
خواهد داش��ت؛ در عين ح��ال در بخش صنعت نيز 
ش��رايطي كه رخ داده، باعث رشد بيشتري نسبت به 
سال 96 شده است. او رشد بخش كشاورزي را وابسته 
به وضعيت بارندگي كش��ور دانست و تصريح كرد: تا 

به حال رشد بخش كش��اورزي خيلي خوب نبوده و 
به صورت نسبي پيش رفته است؛ ضمن اينكه بخش 
كش��اورزي نيز در همين حدي كه در سال 96 رشد 
داشته در س��ال 97 هم پيش بيني مي شود كه رشد 
داش��ته باشد. به گفته بهادراني، در حوزه خدمات نيز 
چون بخش نفت تغييراتي داش��ته ممكن است روي 
اين بخش اثرگذار باش��د؛ ضمن اينكه صنعت، معدن 
و تجارت نيز با رش��د خود، منجر به رشد خدمات نيز 
شده اس��ت؛ اين درحالي اس��ت كه آنچه براي رشد 
س��ال 97 پيش بيني مي شود، رش��د باالي ۴درصد و 
حدود 5 درصدي اس��ت كه اميدواريم حاصل ش��ود. 
مش��اور عالي اتاق بازرگاني تهران در بخش ديگري از 
سخنان خود تصريح كرد: البته براي تحقق اين رشد، 
يك سري پشتيباني هايي الزم است كه اگر انجام شود، 

كار به شكل بهتري پيش خواهد رفت. بر اين اساس 
اگر اثر مش��اركت بخش خصوص��ي- دولتي در مورد 
سرمايه گذاري و در اختيار گرفتن طرح ها به حداكثر 
برسد، مي تواند موثر واقع ش��ود؛ همينطور در رابطه 
ب��ا پرداخت بدهي بخش خصوصي از س��وي دولت و 
بدهي هاي بخش بانكي نيز بايد پشتيباني هايي صورت 
گيرد. مشاور عالي اتاق تهران در تشريح عوامل منفي 
كه ممكن است رشد اقتصادي را كاهش دهد، تصريح 
كرد: ش��اخص منفي كه ممكن است رشد اقتصادي 
را تحت الش��عاع قرار دهد، نحوه بستن بودجه است؛ 
به اي��ن معنا كه بودجه بايد به صورت واقعي بس��ته 
ش��ود تا باعث كس��ري بودجه بيشتر نش��ود؛ اين در 
حالي است كه اگر كسري بودجه بيشتر شود، دولت 
به سمت اس��تقراض از بازار بدهي پيش خواهد رفت 

كه اي��ن موضوع يك پيش خوري از س��هم آينده را 
به وجود مي آورد؛ ضمن اينكه به اندازه برداش��تي كه 
از س��رمايه هاي كش��ور مثل نفت داريم، به اندازه آن 
سرمايه گذاري در كشور صورت نمي گيرد؛ بنابراين اين 
از مواردي اس��ت كه بايد به آن توجه كرد. بهادراني با 
بيان اينكه عدم ثبات اقتصادي در مورد برخي متغيرها 
مثل نرخ ارز ممكن است در سال 97 مشكل زا شود، 
گفت: بايد براي اين موضوع فكر اساس��ي كرد و نرخ 
سود بانكي را هم مديريت كرد؛ اين درحالي است كه 
رفت و برگشت نرخ سود از ۱5درصد به 2۰درصد، كار 
بس��يار خطايي بود كه از سوي بانك مركزي صورت 
گرفت؛ بنابراين بايد تمهيداتي در نظر گرفته شود كه 
نرخ سود در اين حدود باقي بماند در غير اين صورت 

رشد نقدينگي را شاهد خواهيم بود. 

پيششرطهايرشداقتصادي97

عالء ميرمحمد صادقي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران تحقق 
شعار س��ال ۱397 را نيازمند اراده جدي بخش خصوصي و تفاهم 
ملي مي��ان دولت و مردم مي دان��د. او مي گويد: دول��ت بايد امور 
اقتص��ادي را به بخش خصوصي واگ��ذار كند و بخش خصوصي با 
تكيه بر سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي در جهت حمايت از كاالي 
ايراني و خودكفايي اقتصادي گام بردارد. اقتصاد ايران به گواه تجربه 
گذشته داراي زمينه هاي آسيب پذيري متعددي از شوك ها در برابر 
تكانه هاي بيروني و دروني و تغييرات محيطي و تحوالت روندهاي 
اقتصادي، اجتماعي و داخلي است. درگذشته آسيب هاي زيادي از 
ناحيه تغييرات در بازارهاي جهاني به ويژه نفت و گاز، آش��وب هاي 
منطقه يي در كشورهاي پيراموني اقتصاد را آسيب پذير كرده و در 
موارد متعددي برنامه هاي توسعه و سياست هاي مصوب را از مسند 
تعيين كنندگي به زير كشيده اس��ت. اما عالء ميرمحمد صادقي، 
عضو باس��ابقه هيات نمايندگان اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن و 

كشاورزي ايران به آينده اقتصاد كشور خوشبين است.
او در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران درباره اهميت اقتصاد 
مقاومتي و حماي��ت از كاالي ايراني مي گويد: اقتصاد مقاومتي از 
س��ال 92 به عنوان يك رويكرد رهايي بخش، خردمحور و با تدبير 
از س��وي مقام معظم رهبري در فضاي سياست گذاري اقتصادي و 
اجتماعي ايران مطرح شد و با پيگيري و تدبير ايشان در سال 95 
به يك دس��تور كار اجرايي و برنام��ه عملياتي براي دولت يازدهم 

تبديل شد.
ميرمحمد صادق��ي در ادامه مي گويد: اقتصاد مقاومتي يكي از 
راهبردهاي اساس��ي است كه مي تواند راه برون رفت از مشكالت را 
براي اقتص��اد ايران فراهم كند. اين گفتمان مي تواند به عنوان راه 
برون رفت و يك رويكرد رهايي بخش موردتوجه باشد. بايد در سال 
جديد همين محور و راهبرد، راهبرد حمايتي از توليد داخلي باشد. 
ميرمحم��د صادقي تصريح مي كند: دولت دوازدهم بايد به اقتصاد 
مقاومتي و سياست هاي اجرايي آن و اصول حمايت از كاالي ايراني 
توجه داشته باشد و اين جز با همدلي دولت و مردم ممكن نيست. او 

درباره چشم انداز اقتصادي سال 97 مي گويد: عالوه بر دولت، بخش 
خصوصي هم متوجه شده كه راهبردهاي اقتصاد مقاومتي بايد اجرا 
شود. البته آنها قبل از اين عادت به انجام چنين كارهايي را نداشتند 
ولي در طول اين سال ها همه به ضرورت اجراي اين سياست ها پي 
برده اند. به گفته ميرمحمد صادقي در سال جديد مردم بايد به فكر 
خودكفايي اقتصادي باش��ند و البته زمينه خودكفايي از سال هاي 
گذشته مهيا شده است. آيا رشد اقتصادي سال گذشته امسال هم 
با نرخ ۴ درصد ادامه خواهد داش��ت يا نه؟ ميرمحمدصادقي پاسخ 
مي دهد: نرخ رش��د اقتصادي در ايران بستگي به تحريم هايي دارد 
كه عليه ما اعمال مي شود. اگر اين تحريم ها تمديد نشود و برجام 
بطور كامل اجرايي شود، رشد اقتصادي ما چشم گير خواهد بود. از 
س��وي ديگر اين مساله بستگي به مقاومت مردم هم دارد. او ادامه 
مي دهد: دولت هاي غربي بعد از برجام قول هاي متعددي در حوزه 
اقتصادي داده بودند ولي هنوز موانع بانكي را هم برطرف نكرده اند. 
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران معتقد است: من فكر مي كنم هيچ 
يك از اتفاقات اخير در اقتصاد ايران و حتي تحريم ها به زيان كشور 
نبوده و مردم متوجه شده اند كه روي پاي خود بايستند. من آينده 

خوبي براي كشور پيش بيني مي كنم.
ميرمحمد صادقي تصريح مي كند: يك مش��كل براي رسيدن 
به هدف اقتصاد مقاومت��ي وجود دارد آن هم نبود درك هماهنگ 
و واحد از اين مفهوم اس��ت. شايد دليل اينكه در تدوين و رسيدن 
به اهداف برنامه ها كامياب نمي شويم، همين باشد. مردم ايران هم 
با اين مس��اله همراهي و همدلي بيشتري دارند و مطمئن هستم 
با همي��ن راهبردها از كاالي ايراني هم حماي��ت خواهند كرد. او 
تصريح مي كند: اقتصاد و رش��د اقتصادي نياز به بسترهاي آرام و 
متعادل دارد؛ از س��ويي ديگر ما بايد به خودباوري برسيم و در راه 
خودكفاي��ي اقتصادي گام برداريم. بايد اج��ازه دهيم كه در فضاي 
آرامش برنامه هاي دولت در حوزه اقتصادي پياده ش��ود و مردم و 
بخ��ش خصوصي در جهت حمايت از اقتصاد ايران گام هاي جدي 

بردارند.

لزومتوجهبهخودكفايياقتصاديسال97
به همان ان��دازه كه برندگرايي و گرايش به خريد مارك هاي 
خارجي مخرب و زيان بار اس��ت، برندسازي محصوالت ايراني با 
مزايا و دستاورد هاي بسياري همراه خواهد بود و عالوه بر ايجاد 
انگيزه مضاعف براي توليدكنندگان داخلي، صرفه جويي ارزي و 
تقويت بنيه توليد ملي، به توس��عه صادرات كاال ها و اقالم ايراني 

نيز مي انجامد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، غالمرضا كاتب، عضو 
هيات رييس��ه مجلس شوراي اس��المي در همين زمينه تصريح 
كرد: تقويت توليد ملي، در كشور نيازمند استفاده مردم از كاالي 
داخلي و كاهش مصرف كاالي خارجي اس��ت. نماينده گرمسار 
در مجلس ش��وراي اس��المي در ادامه مي افزايد: تبليغ صحيح و 
اصولي كاال هاي ايراني مي تواند نقش بس��زايي را در تحول توليد 
داخلي ايفاء كند و كم نيس��تند كش��ور هايي كه با اتكاي به اين 
امر )تبليغات( در راس��تاي رونق توليد ملي خود تالش مي كنند 
و نتايج آن را نيز مش��اهده مي كنند. او مي گويد: برند سازي يكي 
ديگ��ر از اقدامات تاثيرگذار در حمايت از كاالي ايراني اس��ت و 
مي تواند به صادرات اين نوع محصوالت در خارج خاك ايران نيز 
كمك ش��اياني كند. به واقع، كم نيس��تند كارشناسان و صاحب 
نظراني كه به لزوم برندسازي محصوالت ايراني تاكيد مي ورزند، 
اما حصول اين امر، مس��تلزم تامين پيش نياز هاي خاص به خود 
اس��ت كه در فقدان يا خأل آن، امكان تحقق چنين امر خطيري 

ميسر نمي شود.
يك��ي از الزامات برند س��ازي محص��والت ايراني، ب��ه ايجاد 
شناس��نامه معتبر براي آن معطوف مي شود، البته تحقق چنين 
موضوعي در عرصه ها و حوزه هاي گوناگون متفاوت است و قطعا 
با حصول اين امر ش��اهد گش��ايش هاي بس��ياري در برند سازي 
محصوالت و كاال هاي داخلي و ايراني خواهيم بود. حوزه پوشاك 
از نمونه بخش هايي اس��ت كه به ش��دت نيازمند شناس��نامه دار 
ش��دن توليدات اس��ت، عرصه يي كه ب��ا وجود برخ��ورداري از 
ظرفيت ها و توانمندي هاي مناس��ب متاس��فانه ب��ه دليل برخي 

ك��م توجهي ه��ا و غفلت ها دچار فرصت س��وزي هاي بس��ياري 
ش��ده كه فروش كاال ها و پوش��اك توليد داخل با مارك و برند 
خارجي كرد و مصداقي از اين فرصت س��وزي به ش��مار مي رود. 
در كنار ارتقاي كيفي محصوالت ايراني به عنوان مهم ترين ركن 
برند س��ازي، شناسنامه دار شدن آنها نيز ضرورتي اجتناب ناپذير 
به نظر مي رس��د، چندي پي��ش، عليرضا حائ��ري، دبير انجمن 
صنايع نس��اجي ايران در گفت وگو با رسانه ها، با اشاره به وجود 
محص��والت باكيفيت ايراني همچون برنج، فرش، زعفران و غيره 
ك��ه براي خود نام و آوازه بس��ياري دارند، مط��رح كرد: در اين 
اقالم، مشتريان و جامعه هدف محصوالت مذكور، عالقه و رغبت 
چنداني به استفاده از نمونه هاي خارجي مشابه نشان نمي دهند 
كه اين امر نشان از كيفيت بسيار باالي محصوالت اشاره شده و 
تاثير نافذ آن در جذب متقاضيان دارد. او در ادامه مي افزايد: عدم 
اس��تفاده مردم از كاال هاي ايراني، هميش��ه به معني بي كيفيت 
بودن آن نيس��ت بلكه در بس��ياري موارد مردم به دليل چشم و 
هم چشمي به دنبال استفاده از محصوالت غير مي روند. حائري 
مي گويد: به اعتقاد بنده براي حصوِل امِر بِرند س��ازي محصوالت 
ايراني، بايد كاال هاي داخلي از هويت و شناسنامه الزم برخوردار 
شوند تا مش��تريان به اطمينان الزم در خصوص وضعيت كيفي 

آنها دست يابند.
او گام برداش��تن در راستاي صنعتي ش��دن و برخورداري از 
فناوري هاي نوي��ن را راهكاري ديگر در برند س��ازي محصوالت 
داخل��ي عنوان مي كن��د و با ذكر مثال از عرصه توليد پوش��اك 
در كش��ور مي گويد: حوزه مذكور به معناي واقعي كلمه صنعتي 
نشده و به تعبيري زير پله يي است و با شرايط موجود نمي توان 
قولي در ارتباط با برند سازي در صنعت نساجي داد. دبير انجمن 
نساجي مي گويد: اين در شرايطي است كه كشور هايي همچون 
تركيه، چين و بنگالدش، 7۰ درصد گردش مالي صنعت نساجي 
خود را از پوش��اك به دس��ت مي آورند در حالي كه كشور ما در 
اين زمينه بسيار عقب است و تقريبا روي خط صفر ايستاده ايم. 

ضرورتبرندسازيمحصوالتداخلي
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7  جهان
  تظاهرات گسترده

مخالفان و موافقان لوال 
گ�روه جهان  منوچهر فخ�رزاد  در برزيل هزاران 
نف��ر در حماي��ت يا علي��ه لوئيز ايناس��يو لوال داس��يلوا 
رييس جمهوري پيش��ين اين كش��ور دست به تظاهرات 
زده اند. اين تظاهرات همزمان با جلسه ديوان عالي برزيل 
براي اعالم حكم درباره اين مس��اله برگزار ش��د، داسيلوا 
كه در دادگاه مقدماتي به 11س��ال حبس محكوم شده، 
بايد تا پايان رس��يدگي به درخواست تجديدنظر به قيد 
وثيق��ه آزاد باش��د يا اينكه فورا زنداني ش��ود. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، هزاران برزيلي در آستانه حكم ديروز 
چهارشنبه دادگاه عالي عليه داسيلوا در خيابان ها تجمع 
كردند و زنداني ش��دن رييس جمهوري س��ابق و پيشتاز 
انتخاب��ات آتي برزيل به اتهام فس��اد و آغ��از حبس 1۲ 
ساله او را خواستار شدند. حدود ۲۰هزار مخالف داسيلوا 
روز سه ش��نبه در س��ائوپائولو و نيز چند هزار نفر هم در 
ريودوژانيرو و تعداد كمتري در ساير شهرها به خيابان ها 
آمدند و حب��س او و ممانعت از ش��ركت او در انتخابات 
هفتم اكتبر را خواس��تار ش��دند. لوالي ۷۲ساله كه سال 
گذشته به پذيرش يك آپارتمان ساحلي به عنوان رشوه 
از يك ش��ركت س��اخت و س��از بزرگ در ازاي واگذاري 
قراردادهاي دولتي محكوم ش��د، به 1۲ س��ال و يك ماه 
حبس محكوم شده است. او پيش تر يك مرتبه درخواست 
تجديدنظر داد، اما شكس��ت خورد. به گزارش بي بي سي، 
وي همچنين با 6فقره اتهام رشوه خواري مواجه است كه 
هنوز به آنها رس��يدگي نشده اس��ت. داسيلوا گفته است 
ك��ه خود را نامزد اين انتخابات خواهد كرد. طبق قوانين 
برزيل، اگ��ر تا زمان برگزاري انتخابات دادگاه تجديدنظر 
حكم دادگاه اوليه را تاييد كند، داسيلوا اجازه شركت در 
انتخابات را نخواهد داش��ت و در غير اين صورت مي تواند 
داوطلب نامزدي در انتخابات ش��ود و در صورت پيروزي، 
پيگيري پرونده هاي مطرح ش��ده عليه او در دادگاه هاي 
عادي تا پايان دوره رياست  جمهوري متوقف خواهد شد. 
قوانين برزيل محكومان كيفري را تا 8سال از نامزدي در 
انتخابات محروم مي كند. داسيلوا تمام اتهامات عليه خود 
را رد كرده و گفته است كه پيگرد قضايي عليه او با توطئه 
سياستمداران مخالف آغاز شده كه به اين وسيله درصدد 
جلوگيري از بازگشت او به صحنه سياسي برزيل هستند. 
بر اساس نظرسنجي هاي صورت گرفته، داسيلوا با فاصله 
قابل  توجه��ي از رقباي احتمالي خ��ود در اين انتخابات 
جلوتر اس��ت. همزمان ب��ا برگزاري تظاه��رات موافق و 
مخالف، ژنرال ادوردو ويلياس بوآس رييس ستاد مشترك 
ارتش برزيل در حساب توييتر خود صراحتا حضور داسيلوا 
در انتخابات را به صالح ندانس��ته است. تصميم گيري در 
مورد اجازه شركت داسيلوا برعهده كميسيون انتخاباتي 
اس��ت، اما اين كميس��يون تنها پس از ثبت نام وي براي 

نامزدي انتخابات در اين مورد تصميم خواهد گرفت. 

  اخراج 4هزار قاضي
و دادستان در تركيه 

وزارت دادگس��تري تركيه اعالم كرده بيش از 4هزار 
نفر از قضات و دادس��تان هايي كه به هواداري از فتح اهلل 
گولن روحاني  ترك تبار ساكن امريكا، متهم بودند از كار 
اخراج ش��ده اند. به  گفته وزارت دادگستري تركيه براي 
جايگزي��ن كردن قضات و دادس��تان هاي اخراجي دوره 
آموزش داوطلبان از 1۷ ماه به 1۲ ماه كاهش يافته است. 
به گزارش رويترز، به دنبال كودتاي نافرجام تركيه بيش 
از 1۵۰ ه��زار نفر از كارمن��دان دولتي از جمله از وزارت 
دادگس��تري اخراج يا تعليق ش��دند. در ۲ سال گذشته 
بيش از ۵۰ هزار نفر هم بازداشت و برخي آنان محاكمه 
و محكوم شده اند. اردوغان و دولت تركيه، فتح اهلل گولن 
را به برنامه ريزي و رهبري كودتاي نافرجام ۲ سال پيش 
مته��م كرده اند. گول��ن كه مقيم امريكاس��ت بارها اين 

اتهام ها را رد كرده است. 

  تحقيق سازمان ملل
درباره حمله قندوز 

يك تيم حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد قرار 
است درباره حمله هوايي ارتش افغانستان به مدرسه يي 
در واليت قندوز تحقيق كند. به گزارش يورونيوز، نيروي 
هوايي افغانس��تان كه از حمايت نات��و و امريكا برخوردار 
اس��ت، در ماه هاي اخير حم��الت هوايي خود به مواضع 
طالب��ان را افزايش داده تا به اي��ن ترتيب آنها را به پاي 
ميز مذاكره بكش��اند؛ حمالتي كه باعث ش��ده عالوه بر 
اعضاي طالبان غيرنظاميان نيز كشته شوند. گفته شده، 
در جريان حمله هوايي دوشنبه به مدرسه يي مذهبي در 
قندوز دس��ت كم 18 نفر از فرماندهان طالبان كه به طور 
عمده جنگجويان خارجي بودند، كش��ته و 1۲ نفر ديگر 
زخمي ش��دند. اين در حالي است كه برخي رسانه هاي 
محلي و شاهدان عيني گفته اند بيش از 1۰۰ غيرنظامي 

در اين حمله كشته شده اند. 

  احداث نخستين
نيروگاه هسته اي تركيه

نخستين نيروگاه هسته يي تركيه با حضور والديمير 
پوتين رييس جمهوري روس��يه، افتتاح شد. اين نيروگاه 
در ش��هر آكويو در س��احل مديترانه احداث شده است. 
به گ��زارش يورونيوز، هزينه پروژه اين نيروگاه كه توافق 
ساخت آن توسط آژانس هسته يي روسيه در سال ۲۰1۰ 
ميان ۲ كش��ور امضا ش��د، ۲۰ ميليارد دالر است. گفته 
شده، پوتين در اين سفر درباره تحويل موشك هاي زمين 
به هواي اس4۰۰ نيز با مقام هاي تركيه يي گفت وگو كرده 

است. 

 نگراني بغداد از تكرار 
سناريوي عفرين در سنجار

رييس جمهور عراق نسبت به تكرار سناريوي عفرين 
سوريه در سنجار عراق ابراز نگراني كرده است. به گزارش 
ايسنا، فواد معصوم درباره تهديد تركيه درخصوص حمله 
به شهر سنجار عراق گفته: »پس از خروج پ ك ك نبايد 
نيروهاي خارجي وارد عراق شده و بخشي از آن را اشغال 
كنند.« همچنين با انتقاد از نزاع هاي سياس��ي در عراق 
گفت��ه اتهام زني برخ��ي طرف ها درباره س��رقت موجب 

مي شود كسي در عراق سرمايه گذاري نكند. 

دريچه

كوتاه  از منطقه

تعرفه  ۵۰ ميليارد دالري چين بر كاالهاي امريكايي

جنگ تجاري آغاز شد، بازارها فرو ريختند 

تظاهرات و اعتصاب كاركنان خدمات ريلي فرانسه ادامه دارد

زمان سرنوشت ساز براي امانوئل ماكرون
گروه جهان  طال تسليمي 

 رييس جمه��وري فرانس��ه از زمان پي��روزي در 
انتخاب��ات قصد داش��ت براي اص��الح خدمات ريلي 
اين كش��ور جنگي تمام عيار را آغ��از كند و به نظر 
مي رس��د اكنون زمان اين درگيري فرا رسيده است. 
چه��ار اتحاديه ب��زرگ كارگران فرانس��ه از كاركنان 
بخش حمل و نقل ريلي اين كش��ور خواسته اند تا در 
سه ماه آينده هر پنج روز به مدت دو روز در اعتراض 
به برنامه ه��اي دولت امانوئل ماكرون براي اصالحات 
اقتص��ادي و حذف برخي مزاياي كارگران سيس��تم 
حمل و نقل اعتصاب كنند. دور اول اين اعتصاب ها از 
دوشنبه آغاز شدند و تا چهارشنبه ادامه داشتند و در 
نتيجه آنها بس��ياري از سفرهاي ريلي در فرانسه لغو 
شد و مسافران بسياري را سرگردان كرد. اما مجادله 
تلخ رييس جمهوري جوان فرانسه با كارگران خدمات 
ريلي براي دو طرف بيشتر ماهيتي نمادين دارد. اين 
اتفاق بزرگ ترين قمار ماكرون محس��وب مي شود و 
يك حركت اش��تباه مي توان��د كل برنامه اصالحات 

اقتصادي او را از مسير خارج كند. 
ب��ه گزارش فايننش��ال تايمز، يك��ي از موضوعات 
اصلي اين مجادالت و تهديد به اعتصاب هاي دوره يي 
در  زماني سه ماهه كه به ميليون ها نفر آسيب خواهد 
رس��اند، تمايل ماكرون ب��ه پايان دادن به ش��رايط 
سخاوتمندانه اس��تخدام و كار است كه در يك قرن 
گذش��ته براي كاركنان بخش خدم��ات ريلي وجود 

داشته و به مرور زمان تثبيت شده است. 
براي ماكرون شرايط ويژه كاركنان خدمات ريلي، 
يعني كار مادام العمر، بليت هاي مجاني قطار، ارتقاي 

اتوماتيك شغلي و بازنشستگي زودهنگام، مجموعه يي 
از »مزايا«يي اس��ت كه توس��ط »خودي ها«ي تحت 
محافظت در اقتصاد فرانس��ه انباشته شده و قابليت 
رقابت��ي آن را از بين برده اس��ت. البت��ه پايان دادن 
ب��ه اين ش��رايط ويژه تنه��ا هدف اصالح��ات مورد 
نظ��ر ماكرون نيس��ت. اينه��ا تنها بخش��ي از برنامه 
گس��ترده تر براي كمك به اس ان س��ي اف )ش��ركت 
راه آهن ملي فرانس��ه(، اپراتور قطارهاي سريع السير 
در رقابت با ش��ركت هايي است كه در سال ۲۰۲۰ و 
در زمان پايان فعاليت انحصاري اس ان س��ي اف طبق 
قوانين اتحاديه اروپا وارد سيس��تم مي شوند. مساله 
ناخوشايند ديگر براي ش��ركت راه آهن ملي انباشت 
بدهي 46ميليارد يورويي است كه در نتيجه سال ها 
تصميمات اشتباه در سرمايه گذاري  ايجاد شده است. 
دولت فرانس��ه با تخصيص كمك مال��ي ۵۰ميليارد 
يورويي به »اس ان سي اف« در برابر بازار آزاد خدمات 
ريلي فرانس��ه و تعيين س��قف ب��راي پرداخت هاي 
سخاوتمندانه بازنشستگي و مزاياي كاركنان موافقت 

كرده است. 
حمله ماكرون به مزاياي ويژه به  شدت بي رحمانه 
است: موارد استخدام بر مبناي قراردادهاي استاندارد 
كاري تنه��ا در مواردي اندك ص��ورت مي گيرد، اما 
13۰ ه��زار كاركن��ان كنوني بخش خدم��ات ريلي 
حقوق كنوني خود را خواهند داشت. اين دقيقا همان 
ش��يوه يي اس��ت كه اصالحات در ديگر شركت هاي 
دولتي همچ��ون اپرات��ور تلفن هاي هم��راه به اجرا 

گذاشته شده است. 
ام��ا اي��ن اق��دام انگيزه ه��اي سياس��ي دارد و 

مي كن��د.  تعري��ف  را  ماك��رون  رياس��ت جمهوري 
پي��روزي ماكرون س��بب خواه��د ش��د، آوازه او به 
عنوان رييس جمهوري اصالح گ��ر و مصر بپيچد كه 
در زمينه هايي پيش��روي كرد ك��ه ديگران حاضر به 
رسيدگي به آنها نش��ده بودند. تظاهرات عمومي در 
سال 199۵ آلن ژوپه را به منفورترين نخست وزيري 
تبدي��ل ك��رد ك��ه درص��دد اج��راي ط��رح اصالح 
بازنشستگي كاركنان خدمات ريلي برآمده و شكست 
خورده است. حاال نيز شكست مي تواند ماكرون را از 
پيشبرد ديگر برنامه هاي اصالحات باز دارد. جرومي 
فوركه تحليلگر سياس��ي در موسس��ه نظرس��نجي 
آي ف��اپ گف��ت: »اي��ن لحظه يي سرنوشت س��از در 
رياست جمهوري ماكرون است. اس ان سي اف در گذر 
زم��ان به مقر اتحاديه يي غيرقابل دسترس��ي و نماد 

مدل سوسيال پس از جنگ تبديل شده است. «
شكس��ت ب��راي اتحاديه ه��اي كارگ��ري به ويژه 
سي جي تي تندرو نيز گران تمام مي شود. اين اتحاديه 
بزرگ تري��ن اتحادي��ه اس ان س��ي اف اس��ت اما نفوذ 
خ��ود را در بخش خصوصي از دس��ت داده و اكنون 
اتحاديه ميانه رو س��ي اف دي تي بيشترين كرسي ها را 
در شوراي كارگري دارد. براي كارگران خطوط ريلي 
اين تظاهرات و اعتصاب ها دفاع از يك ش��يوه زندگي 
و ديدگاهي خاص به خدمات عمومي است. متحدان 
ماكرون از اين مساله بيم دارند كه اگر رييس جمهوري 
كوچك ترين رفتاري دال بر عقب نشيني داشته باشد، 
تظاه��رات به يك جنبش كارگري تبديل ش��ود. اين 
مس��اله مي تواند به ويژه در روند ت��الش براي اجراي 
ديگر برنامه هاي اصالحات از جمله ادامه اصالحات در 

بيمه بيكاري فرانسه و 3۷ طرح متفاوت بازنشستگي 
عمومي از قدرت دولت بكاهد. 

اما به عقيده فوركه، نظر عموم مردم از سال 199۵ 
تاكنون تغيير كرده  اس��ت: »آن زمان اس ان سي اف را 
گنج ملي مي دانس��تند كه عملكرد عالي دارد. اكنون 
ديدگاه عمومي مسافران اين است كه مالكيت دولت 
بر اين شركت ديگر به معناي كيفيت خوب خدمات 
نيس��ت. پس از يك ده��ه بحران اقتص��ادي، ميزان 
همدردي ها با كاركنان خدم��ات ريلي كاهش يافته 

است.«
به همين دليل است كه ماكرون كه خود نوه يكي 
از كاركنان خدمات ريلي است، هيچ ماليمتي از خود 
نشان نمي دهد. وقتي رييس جمهوري براي گذراندن 
جش��ن عيد پاك از ميان جمعيت تش��ويق كنندگان 
تفرجگاه ساحلي لو توكه مي گذشت، يكي از عابران او 
را ترغيب كرد كه به هيچ وجه در زمينه اس ان سي اف 

كوتاه نياي��د. از آغاز رياس��ت جمهوري ماكرون هيچ 
شكي وجود نداش��ت كه چنين لحظه يي فرا خواهد 
رس��يد و او مجبور مي شود در تالش براي آزادسازي 
ب��ازار كار و اج��راي اصالحات اقتص��ادي جنگي به 
راه ان��دازد. اعتصاب بعدي از س��اعت 8 ش��ب روز ۷ 
آوري��ل آغاز مي ش��ود و تا 8 بام��داد 1۰ آوريل ادامه 
خواهد داش��ت. اگر رييس جمهوري جوان فرانسه در 
اصالحات جدي باشد، از حاال و در ماه هاي آتي هيچ 
گزينه يي جز مقاومت و سرسختي در برابر تظاهرات 
و اعتصاب ه��ا ندارد و به نظر مي رس��د، فرانس��وي ها 
اي��ن مرتبه حام��ي رييس جمهوري هس��تند. طبق 
جديدترين نظرس��نجي هاي آي فاپ، 46درصد مردم 
فرانس��ه فكر مي كنند ك��ه اعتراض ها و اعتصاب هاي 
اس ان سي اف منطقي است و ۵3درصد با آنها مخالف 
هستند. به نوشته يك روزنامه تندرو فرانسوي، جنگ 

بر سر جلب حمايت عموم مردم خواهد بود. 

گروه جهان  
باال گرفتن تنش تجاري چي��ن و امريكا بازارهاي 
س��هام جهان را تكان داد. پكن در پاس��خ به افزايش 
تعرفه از س��وي امريكا بر كاالهاي چيني، چهارشنبه 
تعرف��ه 1۰6قلم كاالي امريكايي را ۲۵ درصد افزايش 
داد كه ارزش آن به ۵۰ميليارد دالر بالغ مي شود. امريكا 
ساعاتي پيش از مقابله  به مثل چين، حدود 13۰۰قلم 
كاالي وارداتي از اين كش��ور را مشمول افزايش تعرفه 
۲۵ درص��دي كرده ب��ود. توليدات صناي��ع هوا-فضا، 
فناوري اطالعات و مخابرات، ربوتيك و ماشين آالت از 
جمله كاالهايي است كه امريكا بر آن تعرفه وضع كرده 
است. با عقب نشيني سرمايه گذاران به  دليل نگراني از 
پيامدهاي جنگ تجاري چين و امريكا، شاخص هاي 

سهام در بازارهاي اروپا و امريكا سقوط كردند. 
ب��ه گزارش رويترز، چي��ن در واكنش به اين اقدام 
واشنگتن، 1۰6قلم كاالي امريكايي را مشمول افزايش 
۲۵درصدي تعرفه كرد كه ارزش آن بالغ بر ۵۰ ميليارد 
دالر مي ش��ود. س��ويا، هواپيما، خودرو و فرآورده هاي 
شيميايي از جمله اقالم امريكايي است كه چين تعرفه 
آنه��ا را افزايش داده اس��ت. تاريخ اجرايي ش��دن اين 
تعرفه ها از س��وي چين همزمان با تاريخ اعمال تعرفه  
امريكاي��ي بر كاالهاي چيني خواهد بود. س��خنگوي 
وزارت بازرگان��ي چين در اين باره گفته اس��ت: »ما از 
توان الزم براي پاس��خ به هرگونه اقدام حمايت گرايانه 

تجاري امريكا برخورداريم. « 
وزارت بازرگاني چين دوش��نبه ه��م براي مقابله 
ب��ا اعمال تعرفه امري��كا روي كاالهاي چيني بر 1۲8 
قلم كاالي وارداتي از امريكا از جمله گوش��ت خوك و 
ميوه ها تعرفه اعمال كرده بود. اختالفات تجاري چين 
و امريكا از ماه گذشته تشديد شد، زماني كه واشنگتن 
تصميم گرفت با وجود اعتراض هاي جهاني بر واردات 
فوالد ۲۵درصد و بر واردات آلومينيوم 1۰درصد تعرفه 

اعمال كند. 
»لو كنگ« سخنگوي وزارت خارجه چين نيز ضمن 
محكوم كردن اقدام امريكا آن را مشي يكجانبه گرايانه 
و حمايت گرايان��ه معمول اين كش��ور خوانده اس��ت. 
سفارت چين در واشنگتن نيز با صدور بيانيه يي گفته: 

»اميدواريم كه طرف امريكايي چشم اندازي بلندمدت 
را در نظر داشته باشد و بيش از اين به بيراهه نرود. « 
رويترز نوشته، تفاوت بسيار مهمي كه بين كاالهاي 
مشمول تعرفه چين و امريكا وجود دارد، اين است كه 
امريكا كاالهايي را مشمول تعرفه قرار داده كه اهميت 
بنيادي در اياالت متح��ده ندارند از جمله تكنولوژي 
چين��ي و صنعت هوان��وردي، اما كااله��اي امريكايي 
مش��مول تعرف��ه در كش��ور چين كااله��اي بنيادي 
هستند كه شامل گوشت خوك، سويا و صنعت خودرو 

مي شود. 

 نگراني ها در 3 قاره 
رويترز نوش��ته، بسياري از شركت هاي امريكايي از 

اقدامات دونالد ترامپ براي جلوگيري از سرقت مالكيت 
معنوي حمايت مي كنند اما درباره مقابله با اين پديده 
از راه افزاي��ش تعرف��ه ترديد دارن��د، چراكه در نهايت 
مي تواند هزينه توليد آنها را باال ببرد. به اعتقاد ناظران، 
كسب وكارهاي امريكايي نگران هستند كه اعمال تعرفه 
به نزاعي منجر ش��ود كه اقتصاد امريكا را متضرر كند. 
ات��اق بازرگاني امريكا در اين باره گفته اس��ت: »دولت 
به درستي بر احياي برابري و انصاف در روابط تجاري 
با چين متمركز اس��ت. با اين ح��ال اعمال ماليات بر 
محصوالت مورد استفاده مصرف كنندگان امريكايي و 

كارآفرين ها راه رسيدن به اين اهداف نيست. «
ريك رول مدير موسسه استرات يواس هلدينگز به 
بلومبرگ گفته است: »در صورت تشديد تنش تجاري 

 در جه��ان قيمت ط��ال به باالترين مي��زان خود طي
۵ س��ال گذش��ته افزايش خواهد يافت. اين احتمال 
وجود دارد، قيمت طال همين امسال به 14۰۰دالر در 
هر اونس برسد، چرا كه باال گرفتن جنگ تجاري بين 
پكن و واش��نگتن مي تواند سرمايه گذاران را به سمت 
دارايي هاي امن س��نتي نظير طال سوق داده و باعث 

شود كه آنها از حوزه بازار سهام خروج كنند.« 
س��اعاتي پس از آنكه چين تعرفه هاي جديدي را 
عليه كاالهاي امريكايي وضع كرد، س��هام ش��اخص 
در بازارهاي اروپا، امريكا و آس��يا س��قوط كرد. رويترز 
نوشته، س��هام استاكس 6۰۰ و س��هام داكس آلمان 
ك��ه صادركنن��دگان وزن س��نگيني در آن دارند، به 
پايين ترين ميزان معامالت چهارشنبه خود رسيدند و 

به ترتيب يك درصد و 1.4درصد سقوط كردند. سهام 
امريكايي هم به  ش��دت افت كردند. ش��اخص نزدك 
۲.1درصد، اس اندپي 1.6درصد و داوجونز، 1.8درصد 
س��قوط كردند. در آسيا نيز برخي بازارها از جمله در 

كره جنوبي 1.4درصد سقوط كردند. 
با اين حال دونال��د ترامپ رييس جمهوري امريكا 
چهارش��نبه در توييتي بدون اش��اره به واكنش چين 
و بازاره��اي داخل��ي و جهاني بار ديگر متعهد ش��ده 
كه كس��ري تجاري امريكا و چين را هر طور كه شده 
كاهش دهد. ترامپ در توييت خود نوش��ته است: »ما 
با چين در ش��رايط جنگ تجاري قرار نداريم، چرا كه 
اين جنگ را س��ال ها پيش با سياست هاي احمقانه يا 
غيرمنصفانه افرادي كه قرار بوده نماينده ملت امريكا 
باشند، باخته ايم. ما حاال ساالنه با كسري تجاري ۵۰۰ 
ميليارد دالري و س��رقت مالكيت معن��وي به ارزش 
3۰۰ميليارد دالري مواجه هس��تيم. نمي توانيم اجازه 

دهيم كه اين شرايط ادامه پيدا كند. «
به گفته مقام ه��اي امريكايي، چين ش��ركت هاي 
امريكاي��ي را مجب��ور مي كن��د تا مالكي��ت معنوي 
فناوري ه��اي خود را به رقب��اي چيني واگذار كنند تا 
اجازه سرمايه گذاري در اين كشور داشته باشند. چين 
اين اتهام را رد مي كن��د. ترامپ همچنين اصرار دارد 
كه امريكا در برابر چين ۵۰4ميليارد دالر و به روايتي 
ديگر 3۷۵ميليارد دالر كسري تجاري دارد كه ناشي از 

تجارت غيرمنصفانه با چين است. 
نش��ريه بيزينس اينس��ايدر هفته گذشته با اشاره 
به تنش هاي تجاري چين و امريكا نوش��ت: »در ابتدا 
ق��رار بود تنها از كش��اورزان امريكايي حمايت ش��ود 
ام��ا با رايزني حامي��ان حمايت گرايي، اين سياس��ت 
به صنايع امريكا نيز كش��يده ش��د. در اين ميان يك 
اصل مهم فراموش ش��ده، اينكه هيچ كس پيروز اين 
ميدان نخواهد بود، زيرا سياس��ت هاي حمايت گرايانه 
ترامپ باعث ركود در صنايع داخلي كشورها مي شود. 
امريكا يك نمونه از اين پيامدها را در س��ال ۲۰۰۲ و 
هنگام حمايت هاي تعرفه يي دولت بوش شاهد بود كه 
در نهايت به از دس��ت رفتن ۲۰۰هزار شغل در امريكا 

منجر شد.«

 ترامپ: عربستان هزينه حضور ما
در سوريه را بپردازد 

 »مادورو« به نشست سران
كشورهاي امريكايي دعوت نشد

 پيشتازي »اوربان« در
انتخابات پارلماني مجارستان 

گروه جهان 
وزير امور خارجه جديد پرو اعالم كرد از رييس جمهور ونزوئال براي حضور در اجالس 
منطقه يي در ليما كه هفته آينده برگزار خواهد شد، دعوت نشده است. به گزارش رويترز، 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا و رهبران ساير كشورهاي امريكايي براي شركت در 
اين اجالس كه با شعار »حكومت دموكراتيك در مبارزه با فساد« در روز 13و 14 آوريل 
برگزار مي شود به پرو سفر خواهند كرد. نستور پوپوليزيو وزير امور خارجه جديد پرو در 
نخستين سخنراني خود گفت:»تصميم پرو براي خودداري از دعوت از نيكوالس مادورو 
رييس جمهوري ونزوئال به اين رويداد، بيانگر ديدگاه ده ها كشوري است كه ونزوئال را براي 
برگزاري انتخاباتي آزاد و عادالنه تحت فشار قرار داده اند.« پوپوليزيو در جمع ديپلمات ها 
و روزنامه نگاران��ي كه در وزارت امور خارجه حاضر بودند، اذعان كرد: »بي توجهي مادورو 
به درخواس��ت هاي مطرح ش��ده براي ايجاد اصالحات دموكراتيك، كوچك ترين نشانه 
دموكراس��ي را نيز نفي و مانعي غيرقابل عبور را براي ش��ركت در اجالس كش��ورهاي 
امريكايي نمايان مي كند.« وي افزود:»اين تصميمي قاطع است كه در آن تجديد نظري 
صورت نخواهد گرفت.« كوچينسكي همواره يكي از منتقدان سرسخت مادورو بوده است 
كه وي را يك »ديكتاتور« خوانده و از او درخواست كرده كه از قدرت كناره گيري كند. 
كوچينسكي ماه گذشته و پس از يك رسوايي از سمت خود استعفا كرد و مارتين ويزكارا 
معاون او رياس��ت جمهوري پرو را برعهده گرفت. ويزكارا هفته گذشته دعوت مادورو به 
اين اجالس را رد كرد و گفت، تصميم گيري در اين باره را به وزارت امور خارجه محول 
كرده است. نشست امريكا هر 3 يا 4سال يك بار با حضور سران نيمكره غربي و امريكا و 
ديگر كشورهاي منطقه برگزار مي شود. در همين حال تعداد زيادي از اتحاديه هاي اصناف 
كشور پرو قصد دارند نشستي را تحت عنوان »نشست مردم« به طور همزمان با اجالس 
س��ران قاره امريكا برگزار كنند و از مادورو براي ش��ركت در اين نشست دعوت كرده اند. 
مادورو متعهد شده است كه با وجود ممناعت پرو در اجالس كشورهاي امريكايي شركت 
كند. مادورو مي گويد، كش��ورهاي امريكاي التين كه دولت هاي راست گرا دارند، بخشي 
از توطئه بين المللي به رهبري امريكا براي سرنگوني او و در دست گرفتن كنترل منابع 

نفتي ونزوئال هستند. 

گروه جهان 
دونال��د ترامپ رييس جمهوري امري��كا، بار ديگر بر تمايل خود ب��ر خروج نيروهاي 
امريكايي از سوريه تاكيد كرده و گفته اگر عربستان مي خواهد كه امريكايي ها در سوريه 
بمانند بايد هزينه آن را پرداخت كند. به  گزارش دويچه وله، ترامپ در جريان نشس��ت 
خبري مشترك با رهبران كشورهاي لتوني، ليتواني و استوني گفته است: »من مي خواهم 
از س��وريه خارج شوم و نيروهايمان را به ميهن برگردانم. گاهي وقت بازگشت به ميهن 
است و ما در اين مورد خيلي جدي فكر مي كنيم.« ترامپ تاكيد كرده مهم ترين ماموريت 
اياالت متحده براي حضورش در س��وريه در هم شكس��تن گروه تروريستي داعش بوده 
است. به  گفته رييس جمهوري امريكا، با توجه به اينكه اين ماموريت تقريبا انجام شده، 
دولت او به زودي در مورد حضور نيروهاي نظامي اش در س��وريه تصميم قطعي خواهد 
گرفت. دونالد ترامپ همچنين با اشاره به هزينه سرسام آور حضور نظامي در سوريه و ابراز 
تمايل عربستان سعودي مبني بر ماندن نيروهاي امريكايي در آن كشور گفت: اگر رياض 
خواهان حضور نظامي امريكا در س��وريه اس��ت، بايد در هزينه هنگفت آن سهيم شود؛ 
»تصميم ما براي عربستان سعودي بسيار مهم است. من گفتم اگر مي خواهيد در اينجا 
بمانيم؟ پس هزينه اش را بپردازيد.« تقريبا همزمان با ترامپ، برت مك گارك فرس��تاده 
ويژه امريكا در اتحاد جهاني ضدداعش در مراسمي در واشنگتن گفت كه حضور اياالت 
متحده در سوريه براي مقابله با شبه نظاميان است؛ »اين ماموريت ماست؛ ماموريتي كه به 
پايان نرسيده و ما آن را به پايان خواهيم رساند.« ترامپ روز ۲9 مارس خروج قريب الوقوع 
نيروهاي امريكايي از س��وريه را اعالم كرده و گفته: »بگذاريم از اين پس ديگران كار را 
در آنجا ادامه دهند.« خبرگزاري فرانس��ه همان هنگام نوش��ت كه معلوم نيست منظور 
دونالد ترامپ از ديگران كيس��ت، اما روس��يه و ايران در سوريه نيرو دارند. رييس جمهور 
اياالت متحده هزينه حضور نظامي كش��ورش در خاورميانه را ۷هزار ميليارد دالر عنوان 
كرده و گفته بود كه در مقابل اين هزينه اياالت متحده هيچ چيزي دريافت نكرده است. 
دونالد ترامپ وعده داده بود كه از اين پس به فكر بهبود زيرساخت ها و ايجاد فرصت هاي 
شغلي بيشتر در امريكا خواهد بود. هم اكنون حدود ۲هزار نيروي نظامي امريكا در سوريه 

حضور دارند.

گروه جهان 
نخس��ت وزير مجارس��تان با وجود نارضايت��ي راي دهندگان، براي س��ومين دور متوالي 
نخست وزيري اين كشور را برعهده خواهد گرفت و در انتخابات يك شنبه آينده پيروز مي شود. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، ويكتور اوربان نخست وزير مجارستان و رهبر حزب »فيدس« 
در نظرسنجي هاي صورت گرفته پيش از برگزاري انتخابات اين كشور، از نزديك ترين رقيب 
خود از حزب راستگراي افراطي يوبيك ۲۰ تا 3۰درصد جلوتر است. اين آمار اميد مخالفان 
اوربان را كه از سال ۲۰1۰ نخست وزيري مجارستان را در دست دارد، براي پيروزي نامزدي 
از حزبي ديگر در انتخابات هفته آينده كاهش مي دهد. سيس��تم انتخاباتي مجارس��تان كه 
توسط حزب فيدس طراحي شده، در برابر احزاب اپوزيسيون اين كشور از منافع اين حزب 
حمايت مي كند. نظرسنجي ها همچنين بيانگر آن هستند كه اكثر مردم مجارستان خواستار 
تغييراتي در دولت بوده و گروه هاي مدني نيز درخواست يك راي گيري تاكتيكي سراسري را 
دارند كه از پيروزي نامزد حزب فيدس جلوگيري كند. آندراس بيرو-ناگي تحليلگر سياسي 
به خبرگزاري فرانس��ه گفته، نارضايتي مردم از اين روش راي گيري كه در س��ال هاي اخير 
صورت مي گيرد، مي تواند براي اوربان خطرناك باشد. پيروزي حزب فيدس به رهبري اوربان 
همچنان از ش��انس بااليي برخوردار اس��ت و به نظر مي رسد كه اين نخست وزير با پيروزي 
دوباره در انتخابات نس��بت به برنامه خود براي تبديل مجارس��تان به كش��وري غيرليبرال 
مصمم تر ش��ود. اين پيروزي همچنين مي تواند اوربان را در خط مقدم ش��كاف عميق ميان 
اعضاي غربي و ش��رقي اتحايه اروپا حفظ كند. از زمان بحران مهاجرتي سال ۲۰1۵، اوربان 
خود را به عنوان مدافع حاكميت ملي و »اروپاي مسيحي« نشان داده است. موضع سرسختانه 
او علي��ه مهاجرت و هجوم لفظي او به »بروكرات هاي بروكس��ل« اف��راد زيادي را در اروپاي 
مركزي به طرفداران او تبديل كرده اس��ت. بروكسل در واكنش به مجارستان به خاطر عدم 
پيوستن اين كش��ور به برنامه اسكان مجدد آوارگان اتحاديه اروپا از بوداپست شكايت كرد. 
مجارستان در شرايطي به استقبال انتخابات مي رود كه روابطش با روسيه متشنج شده است. 
به گزارش اسپوتنيك روسيه اعالم كرده در واكنش به اقدامات خصمانه مجارستان در قبال 
مسكو، يك ديپلمات اين كشور را اخراج كرده است. مجارستان ازجمله كشورهايي بود كه در 

جريان بحران ديپلماتيك مسكو با غرب يك ديپلمات  روسي را اخراج كرد. 
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پرونده8
  بازي دو سر باخت امريكا

با خروج از برجام
تحليلگران و رس��انه هاي غربي خروج »دونالد ترامپ« 
از برجام را موجب افزايش ش��كاف امريكا و اروپا، تش��ديد 
بي اعتمادي جهاني به كاخ س��فيد و موفقيتي براي ايران 

ارزيابي مي كنند. 
ايرناب��ا بيان اين مطلب در گزارش��ي تحليل��ي افزود: 
»دونال��د ترامپ« حت��ي پيش از قرار گرفت��ن در جايگاه 
رياس��ت جمهوري امريكا به صراحت با توافق هس��ته يي با 
ته��ران كه در دوره »ب��اراك اوباما« ميان ته��ران و گروه 

كشورهاي 1+5 امضا شد مخالفت مي كرد. 
با وج��ود اين مخالفت ها، ترامپ پ��س از ورود به كاخ 
س��فيد چند بار اين تواف��ق را تمديد كرد و تحريم ها عليه 
ايران را به حالت تعليق در آورد. گفته مي ش��ود مشاوران 
و نزدي��كان وي در زمين��ه جلوگيري از ناب��ودي توافق بر 

رييس جمهوري امريكا فشار زيادي را وارد كردند. 
رييس جمه��وري امريكا در آخرين تمديد دوره يي برجام 
در ماه ژانويه س��ال جاري ميالدي )دي ماه 1396( دشمني 
خود با اين توافق را نش��ان داد و اعالم كرد كه دولت اياالت 
متحده در ص��ورت بازبيني و اصالح در برجام تا 12 ماه مي  
)22 ارديبهشت 1397( و لحاظ كردن چهار شرط در توافق 

هسته يي باقي مي ماند. 
تغيي��رات در كابينه ترام��پ و ورود نف��رات جديدي به 
عنوان وزير امور خارجه و مش��اور امنيت ملي به كاخ سفيد 
كه ديدگاه هايي مشابه رييس جمهوري امريكا نسبت به برجام 
دارند، احتمال خروج اياالت متحده از توافق هسته يي برجام 
و فروپاش��ي آن را براي تحليلگران مسائل بين المللي بيشتر 
كرده اس��ت.  بسياري از كارشناسان با انتقاد از رويكرد بدون 
پش��توانه و غيرمنطقي امريكا در تقابل با برجام، ارزيابي هاي 
گوناگوني را از آينده تحوالت در صورت خروج ترامپ از توافق 
ارائه مي كنند. از آنجا اتحاديه اروپا كه وجهه سياسي خود را 
براي امضاي برجام صرف كرده بود اكنون براي حفظ برجام 
از طريق رايزني ميان ايران و امريكا تالش بس��ياري را انجام 
داده است. با وجود اين تحوالت نشان مي دهند كه سه كشور 
اروپايي نتوانس��ته اند موفقيتي در اين زمينه كسب كنند. از 
يك طرف ايران به ش��دت با خواسته هاي فرا برجامي امريكا 
مخالف��ت كرده و از طرف ديگر رويك��رد كلي اين اتحاديه و 
مخالفت برخي كش��ورها با تحريم ايران و زياده خواهي هاي 
امريكا، شرايط را براي سه كشور اروپايي پيچيده كرده است. 
روزنامه انگليسي »گاردين« در گزارشي به تصميم جدي 
دولت ترامپ براي از بين بردن برجام اشاره دارد و مذاكره با 
امريكا را همچون سخن گفتن با ناشنوايان بي حاصل توصيف 
كرده است.  به نوشته اين روزنامه، ترامپ تنش آفريني و درام 
را در كن��ار تعيين ضرب االجل دوس��ت دارد اما هيچ يك از 
زمان هاي تعيين ش��ده از سوي وي به اندازه 22 ارديبهشت 
امسال مهم و تاثيرگذار نيستند. امضا كنندگان اروپايي توافق 
هسته يي تالش مي كنند تا آن زمان به سازوكاري دست پيدا 
كنند و مانع از خروج امريكا از برجام شوند زيرا اروپا با تغيير 
در برجام موافق نيست. كشورهاي فرانسه، آلمان و انگليس 
بر تعهد جامع��ه بين المللي به اجراي برجام تاكيد مي كنند.  
يك ديپلمات ارشد اروپايي رايزني هاي برجامي اخير با دولت 
امريكا را با گفت وگوهاي تجاري ترانس آتالنتيك مقايسه كرد 
و عنوان داشت اين مذاكره ها همچون گفت وگو با ناشنوايان 
است و طرف امريكايي بدون توجه به سخنان طرف مقابل بر 

موضع خود پافشاري مي كند. 
تارنماي ش��بكه تلويزيوني س��ي ان ان ه��م در تحليلي 
ضمن بررس��ي امكان خ��روج ترامپ از تواف��ق در تبيين 
رويكرد كاخ س��فيد عنوان داش��ت كه دولت امريكا با دو 
نگاه توافق هس��ته يي با ايران را دنبال مي كند. كاخ سفيد 
همزم��ان كه به رايزن��ي با متحدان خود ب��راي گنجاندن 
خواسته ها در توافق ادامه مي دهد آنها را براي خروج خود 

از اين توافق بين المللي آماده مي كند. 
اين شبكه خبري امريكايي، در زمينه علت تعيين ضرب 
االجل براي تعيين موضع خود و آينده برجام بر اين باور است 
كه با توجه به وضع موجود، برخي مقام ها در واشنگتن گمان 
دارند اگر اياالت متحده و اروپا هماهنگ با يكديگر عمل كنند 
مي توانند توافق را اصالح كنند. در اين صورت چين و روسيه 
نيز وادار مي شوند با ديگر كشورها در مذاكرات همراهي كنند 

و ايران راهي جز پذيرش شروط نخواهد داشت. 
از طرف ديگر براي كشورهاي اروپايي نيز تغيير در توافق 
برجام قابل تصور نيس��ت و از هم اكنون شكاف ميان امريكا 
و متحدان آن عميق و وس��يع ارزيابي مي ش��ود. به نوش��ته 
س��ي ان ان با وجود تغييرمقامات ارش��د سياست خارجي و 
امنيتي كاخ سفيد اما ترامپ به مذاكرات با كشورهاي اروپايي 
امي��د دارد و ديدارهايي ميان مقام ه��اي وزارت خزانه داري 

امريكا با مقامات اروپا انجام شده است. 
ب��ا اين حال ب��ه اعتقاد تحليلگران امنيت��ي و نظامي در 
امريكا هر اق��دام امريكا مي تواند پيامي را براي كش��ورهاي 
جهان ارس��ال كند و يكي از مهم تري��ن پيامدهاي خروج از 
توافق هسته يي با ايران، بر گفت وگوهاي احتمالي واشنگتن و 

پيونگ يانگ خود را نشان خواهد داد. 
منتقدان سياست هاي كاخ سفيد هم اعتقاد دارند خروج 
از توافق برجام به روابط امريكا با متحدان اروپايي آن آسيب 
جدي وارد م��ي آورد. اين اقدام عالوه ب��ر تهديدي كه عليه 
منافع امنيت ملي امريكا ايج��اد مي كند توانايي بين المللي 
براي نظارت بر فعاليت هاي ايران را كاهش مي دهد. سي ان ان 
تاكي��د دارد در اين حالت پيامي آش��كار و صريح نيز به كره 
شمالي ارسال خواهد شد كه اياالت متحده در زمينه احترام 

به توافق هاي هسته يي شريك قابل اعتمادي نيست. 
انديش��كده پژوهش��ي و مطالعاتي »بروكينگ��ز« هم در 
تحليلي با اش��اره به فرارسيدن س��ال نو در ايران نوشت: در 
سال جديد نخستين موضوع مهمي كه براي ايران وجود دارد 
رويكردي است كه دولت امريكا نسبت به توافق سال 2015 
اتخاذ مي كند. تغييرات در كاخ س��فيد ب��ه ويژه ورود »جان 
بولتون« به عنوان مش��اور امنيت ملي، آينده را مبهم تر هم 
كرده اس��ت زيرا وي اصرار دارد كه امريكا بايد در نخس��تين 
فرص��ت خود را از دس��ت اي��ن توافق نامطل��وب آزاد كند.  
بروكينگز اعتقاد دارد؛ ممكن است امريكا از توافق خارج شود 
و تحريم ها را به ويژه در زمينه صنعت نفت عليه ايران به اجرا 
در آورد. اما بايد توجه داش��ت ك��ه اروپا رويكردي كه امريكا 
توقع دارد انجام نمي دهد ضمن اينكه ايران در زمينه مقابله با 

تحريم ها تجربه فراواني دارد. 
اين انديشكده تاكيد دارد: واشنگتن بايد به ياد داشته 
باش��د كه هزينه هاي نابود كردن توافق هس��ته يي تنها بر 
ايران تحميل نخواهد شد؛ فروپاشي برجام دورنماي مثبت 
را در مورد فعاليت هس��ته يي ايران از بين مي برد و باعث 
مي ش��ود تا ش��كاف دو سوي آتالنتيك بيش��تر شود. اين 
تحوالت بحران در ش��به جزيره كره را نيز تحت تاثير قرار 
مي ده��د. در اين فرايند بر ميزان نفوذ روس��يه و چين در 
خاورميانه افزوده مي ش��ود و بسياري از كشورها را نسبت 

به آينده بي اعتماد مي سازد. 
ش��ايد از اين رو اس��ت كه »دنيس راس« تحليلگر ارشد 
امريكايي و از افراد برجسته در فرايند مذاكرات هسته يي در 
روزنامه واشنگتن پس��ت تاكيد دارد خروج ترامپ از برجام، 

يك پيروزي براي ايران است.

تحليل

اقتصاد سياسي فرارهاي مالياتي

تقلبهايمالياتيچگونهشكلميگيرند
احمد سيف 

 حدود 250س��ال پيش آدام اس��ميت نوشت كه 
»رعيت ه��اي هر دولت بايد ب��راي حمايت از دولت به 
نسبت توانايي هاي خود و درآمدي كه در تحت نظارت 
و حمايت همان دولت به دس��ت مي آورند، مش��اركت 
نمايند. « در اين عبارت مش��خص اس��ت كه اسميت 
مدافع آن چيزي است كه در دوره يي نزديك تر به زمان 
كنون��ي از آن تحت عنوان »ماليات هاي تصاعدي« نام 
برده مي شود يعني كس��اني كه درآمد بيشتري دارند 

بايد ماليات به نسبت باالتري بپردازند. 
بعيد نيس��ت كه منظور اسميت از اين پي آمدهاي 
رفاه��ي يا اثرش براي كاهش از نابرابري نبوده باش��د 
ولي ترديدي نيس��ت كه اسميت اين نكته را با توجه 
به آن چه كه »اصول كلي ماليات« مي نامد مطرح كرده 
اس��ت. اگر توجه كنيم كه از نگاه اس��ميت چرا دولت 
مدني ش��كل مي گيرد، آن گاه روشن مي شود كه چرا 
او معتقد است كه ثروتمندان مسووليت مالي بيشتري 
براي اداره چنين دولتي دارند و چرا بايد براي حمايت 
از چني��ن دولتي ماليات بيش��تري بپردازند. در اينجا 
بايد به چن��د نكته توجه كنيم. نكته اول اينكه آن چه 
از سوي مدافعان اسميت معموال ناديده گرفته مي شود 
اين است كه از ديدگاه اسميت، بازار بدون دولت مدني 
وجود ندارد و نمي تواند وجود داش��ته باش��د. اسميت 
ادامه مي دهد »به دست آوردن اموال گسترده و باارزش 
وجود تاسيس يك دولت مدني را اجباري مي كند.« او 
در اين جا با صداقت ديدگاه خود را مطرح مي كند كه 
»دول��ت مدني عمدتا به اين دليل مورد نياز اس��ت تا 
از مالكيت خصوصي حمايت كن��د.« او ادامه مي دهد 
»هر جا كه دارايي نباش��د به دول��ت مدني هم نيازي 
نيست.« در همين بررسي اسميت قدمي فراتر گذاشته 
و مي نويسد »حكومت مدني تا جايي كه براي دفاع از 
امنيت دارايي و مالكيت تاس��يس مي شود در واقعيت 
براي دفاع از ثروتمندان در برابر فقرا تاسيس مي شود، 
يعني براي دفاع از كس��اني كه دارايي دارند در مقابل 
آنان كه فاقد اين دارايي ها هستند.« در چارچوب آنچه  
اسميت از آن دفاع مي كرد اين ايده كه ثروتمندان بايد 
ماليات بيشتري بپردازند از نظر اخالقي درست و از نظر 

عملي هم اجتناب ناپذير مي شود. 
ب��ا اين وصف ش��ماري از تغييراتي ك��ه در 4دهه 
گذش��ته دراين حوزه ها اتفاق افتاد نشان مي دهد كه 
ثروتمن��دان همچنين بنگاه هاي فرامليتي به مباحثي 
ك��ه دراوايل قرن نوزدهم وجود داش��ت بازگش��ته اند. 
در پيون��د با دولت، به نظر مي رس��د ك��ه پيام پنهاني 
عملكرد ثروتمندان و بنگاه هاي فرامليتي اين است كه 
»نمي تواني��م با آن � دولت � زندگي كنيم، نمي توانيم 
بدون آن زندگي كنيم و از همه مهم تر تمايلي نداريم 
كه هزينه هاي مال��ي اداره آن را تامي��ن كنيم.« ولي 
چه گونه چنين مي كنند؟ اجازه بدهيد به بررسي اين 

پرسش بپردازيم. 
2- استفاده و سوءاستفاده از نظام مالياتي

اگ��ر از عبارات احساس��اتي و تقريب��ا بدون معني 
كه اس��تفاده مي ش��ود صرف نظر كنيم، عباراتي چون 
»كارآم��دي مالياتي«، »رقابت مالياتي« و »طرح ريزي 
مالياتي« ثروتمن��دان و بنگاه هاي ب��زرگ از هرحيله 
و نيرنگ��ي براي اجتن��اب از پرداخت مالي��ات و فرار 
مالياتي بهره مي گيرند و نتيجه اين كار البته تضعيف 
پايه مالياتي همان دولت هاي مدني اس��ت كه به بيان 
اس��ميت براي دفاع از آنها در برابر فقرا ش��كل گرفته 
است. در واقع ثروتمندان و بنگاه هاي فرامليتي به زبان 
بي زباني مي گويند كه »نمي توانند با همان نهاد مدني 
كه در واقع براي حمايت از آنها تش��كيل ش��ده است، 

زندگي كنند.« 
در عي��ن حال با توجه ب��ه دارايي هاي عظيمي كه 
در تمل��ك دارند آنها خود بهتر از هركس��ي مي دانند 
ك��ه بدون همان »دولت« قادر به زندگي نيس��تند. به 
اين منظور ثروتمندان و بنگاه هاي فرامليتي در 4دهه 
گذشته كوش��يدند همان نهادهاي مدني و نظام هاي 
نظارت گر كناري آن را به تس��خير خود درآورند و اين 
دقيقا كاري اس��ت كه كرده اند. و اما در پيوند با بخش 
اول اين رابطه پيچيده »ما نمي توانيم با دولت زندگي 
كنيم« تقريبا در همه كشورها مسابقه يي براي رسيدن 
ب��ه حداقل ماليات از ثروتمندان و بنگاه هاي فرامليتي 
درجريان است. بعيد نيست در كوتاه مدت اين مسابقه 
براي رس��يدن به حداقل به نفع اقليتي ثروتمند تمام 
شود ولي ترديدي نيست با تضعيف اساس مالي دولت 
در درازم��دت اين كار به زيان همگان از جمله همين 
ثروتمندان و بنگاه هاي فرامليتي اس��ت. از سوي ديگر 
با توجه به بخش ديگري از پيام پوش��يده ثروتمندان 
و بنگاه هاي فرامليت��ي كه »ما نمي توانيم بدون دولت 
زندگي كنيم« تقريباً در اغلب كشورهاي سرمايه داري 
ثروتمن��دان و ف��وق ثروتمندان درعمل سياس��ت را 
»خصوص��ي« كرده اند. از س��ويي ب��راي اينكه همين 
دولت ه��ا به وام دهن��دگان بخش خصوصي وابس��ته 
نباش��ند بانك مركزي ايج��اد كرده يم ولي از س��وي 
ديگ��ر البي ايس��ت ها در امريكا و كمك ه��اي مالي به 
احزاب سياس��ي در انگلس��تان از س��وي ثروتمندان 
شرايطي فراهم كرده اس��ت كه ماليات هاي تصاعدي 
در همين كش��ورها به ش��دت تضعيف شده و به  عالوه 
مالي��ات بر درآمدهاي س��رمايه يي و رانتي به  ش��دت 
كاهش يافته اس��ت. معكوس ك��ردن تصاعدي بودن 
ماليات بر درآمد يكي از عواملي اس��ت كه به كس��ري 
بودجه در اين كش��ورها دامن مي زن��د. به جاي اينكه 
با اس��تفاده از امكانات دولتي كس��ري هاي دولت را به 
زبان پول دولتي بيان كنيم تا اقتصاد به مس��ير رونق 
بيفتد، بانك هاي مرك��زي تقريبا در همه جا پول تازه 
توليد ك��رده دراختيار بخش بانكي قرار مي دهند و به 
اين ترتيب، ميزان بدهي ها در اقتصاد بيشتر مي شود. 
براي اينكه اين نكته روشن شود بد نيست، اشاره كنم 
كه دهمين سالگرد ورشكس��تگي »لي من برادرز« را 
پش��ت سر گذاشته  ايم ولي رش��د اقتصادي در اقتصاد 
جهان هم چنان به نح��و نگران كننده يي كم تر از روند 
تاريخي آن اس��ت. در اغلب اين سال ها ادعا بر اين بود 
كه اقتصاد جهاني در موقعيت رونق نسبي و برون آمدن 
از بحران س��ر مي كند ولي خبر داريم كه ميزان بدهي 
در همين اقتصاد درحال برون  آمدن از ركود تريليون ها 
دالر بيشتر شده است. براساس برآورد موسسه جهاني 
»مك كينسي« بين فصل آخر سال 2007 و فصل دوم 

سال 2014 ميزان بدهي در اقتصاد جهان 57 تريليون 
دالر بيشتر شده است. »دانكن« براي سال 2016 رقم 
بده��ي جهاني را 300تريلي��ون دالر ذكر مي كند كه 
101تريليون دالر از آن چه موسسه مك كينسي براي 

فصل دوم سال 2014 اعالم كرده، بيشتر است.
براس��اس اين برآوردها از س��ال 2000 به اين سو، 
مي��زان بدهي در اقتص��اد جه��ان 213تريليون دالر 
افزايش يافته است. در طول همين مدت ميزان توليد 
ناخالص در اقتص��اد جهان از 33.5تريلي��ون دالر در 
2000 به اندكي بيش��تر از 74تريليون دالر در 2015 
رس��يد. به اين ترتي��ب اگرچه تولي��د ناخالص جهان 
درطول اين مدت دوبرابر ش��د بدهي دراقتصاد جهان 
3.5برابر رش��د داشته اس��ت. درنتيجه نسبت بدهي 
به توليد ناخالص جهان بيش��تر از 400درصد ش��ده 
است. توجه داشته باشيم كه در طول اين مدت اغلب 
كشورهاي سرمايه داري سياست هاي رياضتي را براي 
كنت��رل بدهي در پيش گرفته بودند تا نگذارند ميزان 

بدهي افزايش پيدا كند. 
يك نتيجه گيري بالفاصله اين است كه هر چه كه 
ادعاي مدافعان اين سياس��ت مخرب رياضتي باش��د، 
واقعيت اين اس��ت كه در رسيدن به عمده ترين هدف 
خود اين سياست در همه جا با شكست كامل روبه رو 
شده است. در عين حال بايد اشاره كنيم كه اين سطح 
از بدهي در اقتصاد جهان به ش��دت نگران كننده است 
و بعيد نيس��ت با اندك تغيير نامس��اعدي در يكي از 
متغيره��اي مالي و پولي به يك بحران غيرقابل كنترل 
دگرسان شود. در ضمن اين وضعيت بر اين داللت دارد 
كه ادعاي برون آمدن از ركود به قول معروف »با اندكي 

مبالغه آلوده است.« 
ترديدي نيست كه اجتناب از پرداخت ماليات و فرار 
مالياتي هم در اين تحوالت بي تاثير نيست. يك مخاطره 
ج��دي و احتمال��ي اين س��طح از بدهي اين اس��ت كه 
بندب��ازي ماهرانه ثروتمندان و بنگاه هاي فرامليتي براي 
تداوم فرار مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات با تضعيف 
بيش��تر پايه مالياتي دولت ها يك سازوكار دايمي ايجاد 

بدهي ايجاد كرده است. 
از يك سو رياضت مالي با همه پي آمدهاي مخرب اش 
همه گي��ر ش��ده و از س��وي ديگر پي آمده��اي ركودي 
سياس��ت هاي رياضتي هم باعث بيش��تر ش��دن سطح 
بدهي ها مي ش��ود. تا مدتي پيش عقيده عمومي بر اين 
بود كه بدهي دولت هيچگاه به حدي نخواهد رسيد كه از 
امكانات بازپرداخت دولتي بيشتر باشد. شيوه يي كه قرار 
بود اينچنين باشد بر اين پيش گزاره استوار بود كه بانك ها 
نقش ميانجي گري دارند و ق��رار بود بانك مركزي تنها 
توليدكننده پول در اقتصاد نمونه وار سرمايه داري باشد. 
درح��ال حاضر حتي بانك مركزي بريتانيا هم ديگر اين 
ديدگاه را قبول ندارد و از دو كژفهمي سخن مي گويند. 
نخس��تين كژفهمي به نقش بانك ه��ا در اقتصاد مدرن 
مربوط مي ش��ود »بانك ها به س��ادگي به عنوان ميانجي 
عمل مي كنن��د، كه وديعه هايي را كه پس اندازكنندگان 
در اختي��ار آنها مي گذارند، ق��رض مي دهند«. نظر مك 
لي و ديگران با اين نگاه س��نتي فرق مي كند و معتقدند 
كه در واقع وام دهي به وس��يله بانك هاست كه وديعه ها 
را ايج��اد مي كند. دومين كژفهمي ه��م به نقش بانك 
مركزي مربوط مي ش��ود و دراين جا اشاره مي كنند كه 
»بانك ه��اي مركزي صرفاً با كنترل پول بانك مركزي � 
به  اصطالح ديدگاه اص��ل فزاينده پولي � ميزان وام ها و 
ذخيره ها را تعيين مي كنند. درحالي كه در جهان امروز، 
»اين توصيف واقع��ي از آنچه كه مي گذرد و نحوه خلق 

پول نيست. در ضمن ميزان ذخيره هم هيچ محدوديتي 
براي وام دهي ايجاد نمي كند و حتي بانك مركزي ميزان 

ذخيره هاي موجود را تعيين نمي كند.« 
ب��ه اين ترتي��ب اگر جري��ان خلق پ��ول در اقتصاد 
س��رمايه داري به گونه اي اس��ت كه در باال توصيف شد 
در آن صورت اي��ن احتمال جدي وجود دارد كه ميزان 
بدهي به جايي برس��د كه از ت��وان بازپرداخت دولت ها 
بيش��تر باش��د در نتيجه افزايش ميزان بدهي برخالف 
دي��دگاه اقتصاددانان كينزي و پس��اكينزي مش��كل به 

 مراتب جدي تري باشد. 
تمايز بين اجتناب از پرداخت ماليات)كه قانوني است( 
و فرار مالياتي)كه غيرقانوني است( بسيار ناچيز است ولي 
پي آمد هردو يكس��ان است و موجب كاهش درآمدهاي 
مالياتي دولت ها مي شوند و شكافي به جا مي گذارند كه 
بايد از سوي ديگران با پرداخت ماليات بيشتر پر شود. به  
خصوص پس از بحران مالي بزرگ 2008 و كسري مالي 
دولت ها پس از آنكه باعث شد اغلب اين دولت ها سياست 
رياض��ت اقتصادي را در پي��ش بگيرند، اين دو مقوله به 
قول معروف به صورت، نماد همان استعاره معروف »فيل 
در اتاق« براي سياس��ت پردازان و اقتصاددانان حرفه يي 
درآمده اس��ت. تقريباً همگان مي دانند ك��ه اجتناب از 
پرداخت مالي��ات و فرار مالياتي در مقياس عظيم اتفاق 
مي افتد ولي هيچ اقدام موثري براي كاستن از اين حجم 
عظيم درآمده��اي بالقوه دولتي كه به دس��ت نمي آيد 
انجام نمي گيرد. صن��دوق بين المللي پول مي پذيرد كه 
»اجتناب از پرداخت ماليات به وسيله بنگاه هاي فرامليتي 
به صورت ريس��ك اصلي درآمدهاي مورد نياز دولت ها 
درآمده اس��ت.« در اين گزارش همچنين مي خوانيم كه 
»شاهد از دس��ت رفتن پايه مالياتي عظيمي هستيم و 
انتقال سود و جدايي مالياتي كه پرداخت مي شود از آنجا 
كه فعاليت هاي تجاري و اقتصادي در آنها اتفاق مي افتد 

بسيار گسترده است«. 
بانك جهاني ولي شديدتر از صندوق بين المللي پول 
به اين مش��كل اش��اره مي كند كه »تقريبا 50 درصد از 
درآمدهاي مالياتي به خاطر اجتناب از پرداخت ماليات 
ازدست مي رود.« ضمن تاييد برآورد بانك جهاني، اداره 
پاس��خ گويي وابس��ته به دولت امريكا گ��زارش مي كند 
ك��ه »در س��ال 2011 مقدار درآمد ماليات��ي از بنگاه ها 
كه به خاطر اجتناب از پرداخت ماليات ازدس��ت رفت، 
181.4ميليارد دالر بود كه مع��ادل كل درآمد مالياتي 
دولت فدرال در همان س��ال اس��ت.« زيان هاي ناشي از 
اس��تفاده افراد از پناهگاه هاي مالياتي ه��م بايد به اين 
رقم اضافه ش��ود. ماتيوس تازه ترين برآوردها را به دست 
مي دهد و اضافه مي كند كه براساس برآورد اداره ماليات 
داخلي »فرار مالياتي« فعاليت بسيار گسترده يي است و 
هزين��ه اش براي دولت فدرال در ط��ول 2008تا 2010 
به طور متوس��ط سالي 458ميليارد دالر بود. »اكسفام« 
شعبه امريكا معتقد اس��ت كه »تقلب مالياتي هر ساله 

براي دولت امريكا 135ميليارد دالر هزينه دارد.« 
»ون هيك« و ديگران ولي برآورد بس��يار بيش��تري 
به دس��ت مي دهند و معتقدند كه هزين��ه فرار مالياتي 
به وس��يله بنگاه ها و افرادي كه از بهش��ت هاي مالياتي 
استفاده مي كنند، براي دولت فدرال سالي 184ميليارد 
دالر اس��ت«. »ترنر« معتقد است كه زيان فرار مالياتي 
ب��راي دولت فدرال س��الي 188ميليارد دالر اس��ت. در 
عين حال پي آمدهاي ركودي فرار مالياتي ثروتمندان و 
بنگاه هاي بزرگ خود را به صورت ماليات بيش��تري كه 
ديگران مجبور به پرداخت آن هس��تند، نمايان مي كند. 
م��ا به برآوردهاي��ي در خصوص امريكا اش��اره خواهيم 
كرد ول��ي دليلي نداري��م كه اوضاع در ديگر كش��ورها 
هم به همين صورت نباش��د. برآورد ش��ده است كه هر 
ماليات دهن��ده امريكايي براي جبران درآمد مالياتي كه 
به وسيله فرار مالياتي از دست مي رود بايد به طور متوسط 
س��الي 1259دالر ماليات بيش��تر بپردازد. از آن مهم تر 
برآورد مي شود كه واحدهاي كوچك تجارتي هم به طور 
متوسط بايد سالي 3923دالر ماليات بيشتر بپردازند تا 
درآمدهاي از دست رفته به خاطر فرار مالياتي ثروتمندان 
و بنگاه هاي بزرگ جبران ش��ود. اين ماليات اضافي كه 
بايد پرداخت ش��ود ب��دون ترديد پي آمده��اي ركودي 
دارد و باعث كاهش تقاضا در اقتصاد مي ش��ود و ماليات 
اضافه يي كه واحدهاي كوچك تجارتي مي پردازند فرايند 
اشتغال زايي را با مشكل روبه رو مي كند و احتماال ازجمله 
به اين خاطر است كه شماري از پژوهشگران اقتصادي از 

»رونق بدون اشتغال« سخن مي گويند. 
عالوه ب��ر نكاتي كه در باال به  اختصار وارس��يديم 
واقعيت اين اس��ت كه ه��ر نظام اقتص��ادي پايدار به 
ضرورت به يك نظام مالياتي كه بطور كارآمدي تنظيم 
ش��ده و عمل نمايد نياز دارن��د. اين نظام مالياتي بايد 

هم زمان چند نياز را رفع كند: 
 بازتوزيع درآمد و ثروت و مبارزه با فقر

 ت��دارك مناب��ع مال��ي الزم براي تامي��ن مالي 
پروژه هاي عمومي و ب��راي بهبود و تداوم توان رقابتي 

اقتصاد. 
 حفظ و گس��ترش بهداش��ت و آموزش عمومي. 
امكانات آموزشي با كيفيت كه به  راحتي در دسترس 

همگان باش��د، موجب مي شد تا س��طح مهارت ها در 
اقتص��اد بهبود يابد و با بهبود بهره وري كار هم رش��د 
اقتصادي بيشتر مي شود و هم امكانات بالقوه براي فرار 

از فقر آماده خواهد شد. 
 انباش��ت س��رمايه انس��اني كه نتيجه اش بهبود 
بازدهي كار اس��ت و در نتيج��ه هم اقتصاد پرقدرت تر 
مي شود و هم اينكه در بازارهاي رقابتي جهاني با توان 

بيشتري قادر به رقابت خواهد بود. 
اگ��ر به وضعيت در امريكا به عنوان يك نمونه نگاه 
كنيم. نظام مالياتي فعلي به بنگاه هاي فرامليتي اجازه 
مي ده��د تا ماليات بر س��ودي كه در خ��ارج از امريكا 
به دس��ت آمده را براي م��دت »نامعلومي« به تعويق 
بيندازند. البته اين ظاهر قضيه است و اين چيزي است 
كه قان��ون در امريكا بر آن داللت دارد ولي در عمل با 
استفاده از سوراخ هاي قانوني در اغلب موارد بنگاه هاي 
فرامليتي آن را چنان كش مي دهند كه درعمل به اين 
صورت در مي آيد كه س��ود در كجا گزارش مي شود نه 
اينكه در كدام كشور به دست آمده است. در اينجاست 
كه تكنيك هاي حسابداري � احتماال حساب سازي به 
واقعيت نزديك تر اس��ت � بسيار مفيد و براي تسهيل 
فرار مالياتي كارس��از مي شود. اكسفام گزارش مي كند 
كه در 2012 بنگاه هاي فرامليتي امريكايي 80 ميليارد 
دالر از س��ود هاي جهان��ي خود را در برم��ودا گزارش 
كرده ان��د و اين ميزان از مجموع س��ودي كه در ژاپن، 
چين، آلمان، و فرانس��ه براي آن س��ال گزارش ش��ده 

بيشتر است. 
اي��ن نكته را ه��م اضافه كن��م بر اي��ن روايت در 
اقتصادي اين ميزان »سود« به دست آمد كه كل توليد 
ناخالص داخلي آن در 2015 تنها ش��ش ميليارد دالر 

گزارش شده است. 
ش��بكه  عدالت مالياتي در پيوند با اقتصاد جهان 
ب��رآوردي به دس��ت مي ده��د و مي افزاي��د »برآورد 
مي ش��ود كه ميزان كل فرار ماليات��ي 1.3 تريليون 
دالر اس��ت كه حدود 1.5 درصد كل توليد ناخالص 
داخل��ي جهان اس��ت و عل��ت اصلي اش ه��م وجود 
اقتصاد هاي س��ايه يي اس��ت كه در همه اقتصاد هاي 
جهان وج��ود دارند.« در يك به روزرس��اني از همان 
برآورد، هنري كه در همان ش��بكه پژوهش مي كند، 
ارق��ام هراس آورتري ارائه مي دهد. وي در اش��اره به 
ميزان دارايي هاي مالي در اقتصاد جهان مي گويد كه 
»براس��اس برآورد ما، حداقل 21تا 32تريليون دالر 
درسال 2010 تقريبا بدون پرداخت هيچ مالياتي در 
حدود 80 بهشت مالياتي كه هم چنان گسترش پيدا 

مي كنند، سرمايه گذاري شده است.« 

براس��اس برآورد هنري كشورهاي در حال توسعه 
»احتماال سالي 120تا 160ميليارد دالر زيان مالياتي از 
اين فرارهاي مالياتي دارند كه از كل كمك هاي جهاني 
كشورهاي عضو OECD بيشتر است. درباره فعاليت 
بنگاه هاي فرامليتي بزرگ جهاني دراين بهش��ت هاي 
ماليات��ي، »مكاينتاي��ر« و ديگران اين موض��وع را به 
 تفصيل بررسي كرده و معتقدند كه بنگاه هاي فورچون 
500 بي��ش از 1.2تريليون دالر از س��ودهاي خود را 
در بهش��ت هاي مالياتي خوابانده اند. عالوه بر آن برآورد 
مي ش��ود كه اگر دولت امريكا بتواند از اين س��ودهاي 
پارك شده براس��اس قوانين جاري خود ماليات بگيرد 
فورچون 500 باي��د در كل 620 ميليارد دالر ماليات 
بيش��تر به دولت فدرال بپردازند. ناگفته روش��ن است 
اگر اين س��وراخ هاي قانوني و غيرقانوني مسدود شود 
و اين ميزان درآمد از دس��ت رفته بازيافته شده و بعد 
براي بهبود زيرس��اخت هاي درحال فروپاش��ي امريكا 
سرمايه گذاري شود بي شك در اقتصاد امريكا ميليون ها 
فرصت شغلي تازه ايجاد خواهد شد. اندرسون و كلينجر 
معتقدند كه اين ميزان درآمد براي تعمير كل سيستم 
فاض��الب در امري��كا و نظام هاي كنت��رل توفان كافي 
اس��ت و تازه اضافه هم باقي مي ماند كه با آن مي توان 

همه سدهاي خطرناك موجود را بازسازي كرد و همه 
پارك هاي عمومي در سرتاسر امريكا را هم مرمت كرد. 
و ادامه مي دهند، با آن چه باقي مي ماند »مي توان همه 

پل هاي در حال فروپاشي را بازساخت.
با اي��ن همه به ش��يوه يي كه سياس��ت در امريكا 
و ديگر كش��ورهاي س��رمايه داري مديريت مي ش��ود 
غيرمحتمل اس��ت كه ش��اهد چنين تغييراتي باشيم. 
جزييات تكنيك��ي اينكه چگون��ه از پرداخت ماليات 
اجتن��اب مي كنند يا فرار مالياتي دقيقا چگونه صورت 
مي گي��رد در اين مقاله مد نظر نيس��ت بلكه هدف ما 
جلب  توجه به مصايب و مش��كالت متعددي است كه 
اين دو ش��يوه عدم پرداخت آن چ��ه كه بايد پرداخت 
شود در اداره اقتصاد ايجاد مي كند. بالفاصله بايد اضافه 
كنم اگرچه درباره امريكا اطالعات آماري گسترده تري 
داريم ولي اين مشكل نه مشكلي امريكايي بلكه در واقع 
مشكلي در پيوند با نظام سرمايه داري در جهان است 
و به همين خاطر عكس العملي سراس��ري براي مقابله 
با اي��ن طاعون مدرن الزم و ضروري اس��ت. به گمان 
من در نظام ماليات جهاني ما يك مش��كل ساختاري 
هم داريم و آن اينكه به جاي اينكه براساس واقعيت ها 
اين نظام را تدوين كرده باشيم براساس روايت و افسانه 
آن را س��اخته ايم. منظورم از روايت و افسانه در اينجا 
اين اس��ت كه فرض براين اس��ت كه مي توانيم ميزان 
سود را به  ازاي هر شعبه يك بنگاه فرامليتي مشخص 
كنيم و بر آن اس��اس هم ماليات بگيريم. ولي در عمل 
با لشكري از حس��ابداران حرفه يي و متخصصان مالي 
روبه رو مي شويم كه هرگونه كه به نفع بنگاه باشد سود 

را از يك نقطه به نقطه ديگر منتقل مي كنند.
ناگفته روش��ن است كه س��ود به مناطقي منتقل 
مي ش��ود كه نرخ ماليات پايين��ي دارد يا اصال ماليات 
بر س��ود ندارد و به عوض هزينه هاي فعاليت ها هم در 
منطقه يي متمركز مي ش��ود كه در آنجا نرخ ماليات به  
نس��بت باالس��ت و بنگاه به ازاي آن هزينه هاي متورم  
شده مي تواند سود كمتري »گزارش« كند و درنتيجه 
مالي��ات به مراتب كم تري بپردازد. پيش از آنكه به اين 
نكته بپردازم اجازه بدهيد اش��اره كن��م كه در 2010 
سودي كه بنگاه هاي امريكايي در برمودا و جزاير كيمن 
گزارش كردند به ترتي��ب 1643درصد و 1600درصد 
توليد ناخالص داخلي اين كش��ورها ب��ود بدون ترديد 
اگر اراده سياس��ي وجود داشته باشد مي توان اينگونه 
فعاليت هاي به  وضوح قانون شكنانه را متوقف كرد ولي 
متاس��فانه اين اراده سياسي به داليلي كه پيش تر هم 
اش��اره كرده ايم وجود ندارد. ش��يوه يي كه از پرداخت 
مالي��ات اجتناب مي ش��ود اين اس��ت ك��ه بنگاه هاي 
فرامليتي از وام هاي درون بنگاهي اس��تفاده مي كنند. 
يك ش��عبه كه معموال در يك بهشت مالياتي به ثبت 
رسيده است به شعبه يي كه در كشور ديگري فعاليت 
مي كند وام كالن مي پ��ردازد و طبيعتا به ازاي آن وام 
نزول هم مي گيرد. شعبه وام دهنده چون در يك بهشت 
مالياتي به ثبت رسيده به ازاي درآمدي كه دارد ماليات 
نمي پ��ردازد يا اگر هم ماليات بپردازد معموال ميزانش 
بسيار ناچيز است. از سوي ديگر شعبه وام ستان كه در 
واقع از »خودش« وام گرفته اس��ت به  ازاي بهره يي كه 
مي پردازد، تخفيف مالياتي مي گيرد و ماليات به  مراتب 

كم تري مي پردازد. 
ش��يوه دوم استفاده گس��ترده از قيمت هاي انتقالي 
درون بنگاهي است. اين نظام قيمت گذاري درون بنگاهي 
عمدتا براي حداقل سازي مقدار ماليات پرداختي به  كار 
گرفته مي شود. مشكل ديگري كه درباره نظام مالياتي 
امري��كا وج��ود دارد ام��كان بالقوه به تعوي��ق انداختن 
ماليات هاست كه در عمل بنگاه ها مي توانند براي مدت 
نامعلوم تعهدات مالياتي خود را به تعويق بيندازند. روي 
كاغذ، بنگاه ها بايد 35درصد از سود ناخالص خود را كه 
در هر جاي جهان به دست آمده باشد به صورت ماليات 
ب��ه دولت ف��درال بپردازند. ولي اين ن��رخ مالياتي تنها 
موقعي اعمال مي ش��ود كه بنگاه ها بخواهند سود را به 
داخل امريكا منتقل كنند. در عمل اما اينگونه نمي شود 
همانطور كه تخفيف هاي مالياتي سال 2004 به  وضوح 
اين چگونگي را نشان مي دهد. برآورد مي شود كه مبلغي 
حدود دو تريليون دالر از س��ود بنگاه ها »به طور دايمي 
در خارج از امريكا« سرمايه گذاري شده است و به همين 
دليل به دولت فدرال مالياتي نمي پردازد. البته شيوه هاي 

ديگري هم براي تقلب مالياتي وجود دارد. 
بنگاه ه��ا به ط��ور مصنوعي مالكي��ت دارايي ها را به 
بنگاه ه��اي كاغذي ثبت ش��ده در بهش��ت هاي مالياتي 
منتقل مي كنند و جالب تري��ن نمونه يي كه مي توانم به 
دست بدهم ساختمان پنج يا شش طبقه اوگلند در جزاير 
كيمن اس��ت كه از قرار »18857بنگاه بين المللي درآن 
ساختمان ش��عبه دارند«. براي نمونه يك دارايي فكري 
ممكن اس��ت به يكي از بنگاه هاي كاغذي منتقل شود و 
بعد بنگاهي كه در داخل امريكا فعاليت مي كند به خاطر 
اس��تفاده از آن دارايي فكري مجبور اس��ت به آن بنگاه 
كاغذي حق اس��تفاده از آن بپردازد كه از سود مشمول 
ماليات آن بنگاه در امريكا كسر مي شود ولي روشن است 
كه بنگاه كاغذي موجود در يك بهشت مالياتي به خاطر 
اين درآمد مالياتي نمي پردازد. شعبه يي كه در كشوري با 
ميزان ماليات به  نسبت باال قرار دارد از يك شعبه كاغذي 
موج��ود در يك بهش��ت مالياتي وام مي گي��رد و حتي 
نرخ هاي بهره باال مي پردازد كه از سود مشمول مالياتش 
كس��ر مي ش��ود و باز به همان شكل سابق بنگاه كاغذي 

وام دهنده مالياتي نمي پردازد. 
پيامد حس��ابدارانه همه اين نوع حساب سازي ها اين 
است كه شعبه بنگاه كه در امريكا فعاليت مي كند، درآمد 
قاب��ل ماليات هر چه كمت��ري دارد و طبيعتا ماليات به  
مرات��ب كمت��ري مي پ��ردازد. با توجه ب��ه مخفي كاري 
گسترده يي كه حاكم است البته آمارهاي رسمي و دولتي 
نداريم ولي پژوهش��گراني كه در اي��ن حوزه ها پژوهش 
مي كنن��د، برآورد هاي قاب��ل  تاملي به دس��ت داده اند. 
اكس��فام اشاره مي كند كه در طول 2008تا 2014، 50 
بنگاه بزرگ امريكايي ب��ه  ازاي هر دالري كه به صورت 
ماليات به دولت ف��درال پرداخته اند 27دالر از دولت به 
صورت وام، ضمانت وام و كمك هاي مالي ديگر دريافت 
كردند. البته درباره اين بازي آف ش��ور هنوز چه بس��يار 
نكته هاس��ت كه بايد گفته شود ولي يك نكته به گمان 
ما ترديد برنمي دارد و آن اينكه سازوكاري ايجاد شده تا 
ش��اهد فراخيزش درآمد و ثروت از فقرا به ثروتمندان و 

بنگاه هاي بزرگ فرامليتي باشيم.

اگر از عبارات احساساتي و تقريبا بدون 
معني كه استفاده مي شود صرف نظر 

كنيم، عباراتي چون »كارآمدي مالياتي«، 
»رقابت مالياتي« و »طرح ريزي مالياتي« 

ثروتمندان و بنگاه هاي بزرگ از هرحيله 
و نيرنگي براي اجتناب از پرداخت 

ماليات و فرار مالياتي بهره مي گيرند و 
نتيجه اين كار البته تضعيف پايه مالياتي 
همان دولت هاي مدني است كه به بيان 
اسميت براي دفاع از آنها در برابر فقرا 
شكل گرفته است. در واقع ثروتمندان 

و بنگاه هاي فرامليتي به زبان بي زباني 
مي گويند كه »نمي توانند با همان نهاد 

مدني كه در واقع براي حمايت از آنها 
تشكيل شده است، زندگي كنند

ثروتمندان و بنگاه هاي فرامليتي در 4دهه 
گذشته كوشيدند همان نهادهاي مدني 
و نظام هاي نظارت گر كناري آن را به 

تسخير خود درآورند و اين دقيقا كاري 
است كه كرده اند

                                                                                                      

در نظام ماليات جهاني ما يك مشكل 
ساختاري هم داريم و آن اينكه به 

جاي اينكه براساس واقعيت ها اين نظام 
را تدوين كرده باشيم براساس روايت 

و افسانه آن را ساخته ايم

بنگاه ها به طور مصنوعي مالكيت دارايي ها 
را به بنگاه هاي كاغذي ثبت شده در 

بهشت هاي مالياتي منتقل مي كنند

كشورهاي در حال توسعه »احتماال سالي 
120تا 160ميليارد دالر زيان مالياتي از 

اين فرارهاي مالياتي دارند كه از كل 
كمك هاي جهاني كشورهاي عضو 

OECD بيشتر است
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معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراهاي شهردار تهران در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

ثبات مديريتي؛ الزمه خروج شهرداري از بحران مالي
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 

آنگون�ه ك�ه برخ�ي اقتصاددان�ان مط�رح 
مي كنند، مشكالت مالي دولت تنها در چارچوب 
بودجه هاي س�االنه محدود نمي ش�ود و برخي 
معض�الت »فرابودجه اي« نيز دي�ر يا زود دامن 
دخل و خرج دولت را خواهد گرفت. معضالتي 
كه منش�أ آنها را بايد در ش�ركت ها و نهادهاي 
وابس�ته به دولت و از جمله شهرداري ها دنبال 
كرد. كاهش درآمد ش�هرداري ها، فروش اوراق 
مشاركت و ناتواني در پرداخت سود اين اوراق 
توس�ط برخي شهرداري ها، س�ه ضرب آهنگ 
آش�ناي اين س�مفوني معيوب اس�ت. ب�ا اين 
حال، به نظر مي رس�د،  داس�تان در شهرداري 
تهران، با توجه به مديريت متعهد به علم و كار 
كارشناسي جهتي تازه و مثبت يافته است، در 
همي�ن حال، با توجه به اس�تعفاي محمد علي 
نجفي از ش�هرداري تهران،  بيم آن مي رود كه 
مسير تعيين شده به انحراف كشيده شود. اين 
در حالي اس�ت كه به گفته حجت اهلل ميرزايي 
معاون ش�هردار ته�ران، در چنين ش�رايطي، 
تداوم مس�ير ت�ازه و تحق�ق اس�ترات ژي هاي 
طرح ش�ده در دوران جديد مديريت ش�هري، 
 نيازمن�د ثبات مديريتي در راس اين س�ازمان 

شهري است. 
شهر تهران با معضالت و مشكالت عديده يي 
دست به گريبان است. معضالتي كه سال هاست 
مردم را آزار مي دهد و تداوم اين مشكالت ياس 
و نااميدي شهروندان تهراني را به دنبال داشته 
اس�ت. در جريان انتخابات س�ال گذشته مردم 
ته�ران با راي به ليس�ت 21 نفره اصالح طلبان، 
افرادي را براي عضويت در شوراي شهر پايتخت 
انتخاب كردند ك�ه معتقدند مي تواند گره يي از 
مشكالت شهر را باز كنند. اما از همان روزهاي 
و س�نگ اندازي هاي  كارش�كني ها  نخس�تين 
جريان ه�اي مخالف آغاز ش�د و توانس�تند به 
هدف اصلي خود كه همان استعفاي شهردار بود 
برسند. هر چند اعضاي شوراي شهر در جلسه 
هم انديشي روز سه شنبه هفته جاري كه براي 
بررسي اين موضوع برگزار كردند، متفق القول 
بودن�د كه نجفي بايد به كار خ�ود ادامه دهد و 
قرار اس�ت اين موضوع در جلس�ه آتي شوراي 

شهر مورد بررسي قرار گيرد. 
برنامه ه�اي ش�هرداري در س�ال 97 محور 
گفت وگوي مفص�ل »تعادل« با حجت ميرزايي، 
مع�اون برنامه ري�زي، توس�عه ش�هري و امور 
شوراهاي شهردار تهران است. ميرزايي در اين 
گفت وگو، با تاكيد بر اينكه هر گونه بي ثباتي در 
ش�رايط كنوني آس�يب هاي جدي به شهر وارد 
مي كند، به برخي از راهكارهاي مديريت جديد 
شهري براي جايگزين كردن درآمدهاي كاهش 
يافت�ه از محل تراكم فروش�ي اش�اره مي كند. 
به گفت�ه او، فروش تراكم اضاف�ه در بافت هاي 
فرس�وده يكي از اين راه ها اس�ت. مشروح اين 

مصاحبه را پيش رو داريد.
   

يكي از مهم ترين وظايف ش�هرداري تهران 
تدوين برنامه سوم توس�عه است. اين برنامه با 
چه رويكردي در حال تدوين اس�ت و اكنون در 

چه مرحله يي قرار دارد؟
مهم ترين رويكرد برنامه س��وم كه اكنون در حال 
تدوين اس��ت، پرهيز از جامع نگري اس��ت. يعني به 
جاي اينكه به همه حوزه هاي شهري با يك ديد نگاه 
شود، تمركز خود را بر حوزه ها و موضوعات اولويت دار 
شهر تهران گذاشته ايم. در واقع به دنبال اين هستيم 
تا منابع محدود، انرژي و س��رمايه انس��اني موجود را 
براي حل چند مش��كل اساسي شهر متمركز كنيم. 
به همين دليل بخش مهمي از زمان ما در يك سال 
گذشته به شناس��ايي اين اولويت ها اختصاص يافت. 
اين كار به كمك مديران شهري،  شهروندان، نخبگان 
ش��هري و نيز اعضاي شوراي شهر انجام شد. اعضاي 
شوراي شهر تهران نيز حدود يك ماه پيش فهرستي 
از مش��كالت اولويت دار ش��هر تهران را تهيه، مصوب 
و اب��الغ كردند. همچنين س��عي كرديم با روش هاي 
علمي قابل قبول، اولويت ها را از زبان ش��هروندان نيز 
بش��نويم و كار را براي برط��رف كردن اين معضالت 

شروع كنيم. 
آيا كار شناس�ايي اولويت هاي ش�هر تهران 

تمام شده است؟
بله اكنون كار تمام شده و به نظر مي رسد كه روي 
چند مساله اتفاق نظر وجود دارد. مهم ترين اولويت، 
معضل آلودگي هاي زيست محيطي است كه عرصه را 
بر ش��هروندان تنگ كرده و شهروندان تهراني شديدا 
نسبت به آلودگي هوا، خاك و آب و نيز آلودگي هاي 
صوت��ي معترض اند. دومين مس��اله موضوع حمل و 
نقل عمومي و ترافيك است. سرعت و كيفيت پايين 
حمل و نقل عمومي،  ناكارآمدي و فقدان يك شبكه 
توسعه يافته حمل و نقلي با قابليت دسترسي مناسب 
نارضايتي شهروندان را در پي داشته و قطعا بايد براي 
رفع اين معضل برنامه اساس��ي پياده كرد. رسيدگي 
به اين معضل در برنامه س��وم توس��عه ديده شده و 
راه حل هايي براي آن در نظر گرفته ايم تا سرعت سير 
در وسايل حمل و نقل عمومي افزايش يابد. هدف اين 
اس��ت تا س��هم حمل و نقل عمومي را در جابه جايي 
مس��افر افزايش دهيم. اكنون در بهترين ش��رايط با 
احتساب تاكس��ي ها س��هم حمل و نقل عمومي در 
جابه جايي مسافر حدود 41 درصد است و اين سهم 

بايد افزايش يابد. 
براي توسعه مترو چه برنامه هايي در دستور 

كار شهرداري قرار گرفته است؟
در اي��ن خصوص رديف مناس��بي در بودجه 97 
ديده ش��ده است و حدود 4 يا 5 هزار ميليارد تومان 
ني��ز امكان اس��تفاده از اوراق مش��اركت وجود دارد. 
خطوط 6 و 7 مترو تا پايان خرداد به بهره داري كامل 
مي رسد. عالوه بر اين افزايش خطوط جديد و افزايش 

تعداد واگن ها را نيز خواهيم داشت. 
مس��ائل ديگر نظي��ر ايمني، تاب آوري ش��هر در 
مقابل حوادث و بالياي طبيعي و كاهش آسيب ها از 

موارد مهمي است كه نگراني هايي را براي شهروندان 
تهران��ي به وجود آورده اس��ت كه ي��ك بخش آن به 
نوس��ازي بافت هاي فرس��وده بر مي گ��ردد و بخش 
ديگر شامل تقويت زيرساخت هاي مديريت بحران و 
پيشگيري، افزايش تاب آوري در برابر حوادث طبيعي 

و ديگر حوادث است. 
در حوزه مس��ائل مديريت شهري نيز بحث منابع 
مالي ش��هرداري، پارادايم ش��يفت يا تغيير ساختار 
اقتصاد شهري، هوشمند س��ازي اقتصادي، تحول از 
يك اقتصاد مبتني بر س��اخت و س��از ب��ه اقتصادي 
مبتني بر فناوري هاي نوين جزو اولويت هاي مديريت 

شهري به شمار مي رود كه بسيار مهم است. 
آيا ب�راي اي�ن معضالت شناس�ايي ش�ده، 

راه حلي هم پيدا كرده ايد؟
راه ح��ل همان چيزي اس��ت كه در برنامه س��وم 
توس��عه قرار مي گيرد. كميس��يون هاي تخصصي در 
حوزه هاي مختلف روي آن كار مي كنند و بايد منتظر 
بود و ديد كه كميس��يون ها چ��ه برنامه يي براي اين 

مشكالت دارند. 
گفته مي شود برخي مش�كالت شهر تهران 
مانند آلودگي هوا قابل حل شدن نيستند. نظر 

شما در اين باره چيست؟
حت��ي اگر امكان برطرف ك��ردن كامل معضالت 
وجود نداش��ته باش��د، حداقل مي توان آن را كاهش 
داد. در ط��ول برنامه س��وم مي ت��وان گام هاي خوبي 
براي كاه��ش آلودگي هاي زيس��ت محيطي برداريم. 
همانطور كه مي دانيد يك��ي از داليل آلودگي هواي 
تهران حمل و نقل غير همگاني است. شبكه راه هايي 
كه در گذشته ايجاد شده و افزايش تردد خودروهاي 
شخصي در شهر نقش مهمي در آلودگي هواي شهر 
دارند كه بايد مورد رسيدگي قرار گيرند. يكي ديگر از 
علل آلوده كننده هوا س��وخت نامناسب است كه بايد 
س��وخت مناسب را جايگزين سوخت فعلي كرد. اين 
دو عامل در برنامه سوم توسعه ديده شده كه رفع آنها 
به كاهش آلودگي هوا و نيز توسعه شبكه حمل و نقل 

عمومي كمك مي كند. 
ش�هرداري در س�ال 97 پروژه ه�اي جديد 

عمراني هم خواهد داشت؟
اولويت ش��هرداري با اتم��ام پروژه هاي نيمه تمام 
است. در سال جديد 20 پروژه اولويت دار را شناسايي 
كرده ايم كه اميدواريم اين پروژه ها به س��رعت تمام 

شده و به بهبود حمل و نقل همگاني كمك كند. 
ش�ما در يكي از مصاحبه هاي خ�ود عنوان 
كرده بوديد كه تهران يك شهر به شدت توسعه 
نيافت�ه و ناكارآم�د اس�ت، آيا در برنامه س�وم 
راه حل�ي براي برون رفت ش�هر ته�ران از اين 

شرايط وجود دارد؟
براس��اس بس��ياري از ش��اخص هاي مقايسه يي 
جهاني مانند شاخص رقابت پذيري، شاخص كيفيت 
زندگي و شاخص زيست پذيري تهران وضعيت خوبي 
ن��دارد و در همه رتبه بندي ها جزو آخرين هاس��ت. 
بررس��ي 20 رتبه بن��دي جهاني حاكي از اين اس��ت 
كه ش��هر تهران از وضعيت خوبي برخودار نيست. به 
نظرم چنانچه معضالت��ي كه به عنوان اولويت برنامه 
س��وم از آنه��ا نام بردم به صورت ج��دي مورد توجه 
قرار گي��رد و بتوانيم در اين حوزه ها دس��تاوردهاي 
خوبي داش��ته باشيم؛ بسياري از اين شاخص ها قابل 
ارتقاس��ت. همانطور كه عنوان شد اقتصاد تهران يك 
اقتصاد كامال سنتي بسته است و ارتباطش با جهان 
محدود اس��ت، ميزان اتكا آن ب��ه فناوري هاي نوين 
و دانش بس��يار پايين و ق��درت رقابت پذيري پاييني 
دارد؛ در كنار اينها س��اختار نظام حكمراني ش��هري 
هم نياز به اصالح دارد. چنانچه اين موارد اصالح شود 
و بتوانيم ش��هري با فساد كمتر، محيط كسب و كار 
بهتر، س��اختار نهادي با كيفي��ت باال ايجاد كنيم آن 
وقت مي توانيم در كنار كاهش آلودگي هاي زيس��ت 
محيطي و ش��بكه كارآمدتر حمل و نقل شهري اين 

شاخص ها را درسطح بين المللي ارتقا دهيم. 
گفته مي ش�ود شهرداري يكي از فاسدترين 
نهادهاي كشور است. چرا شهرداري ها به منبع 
فس�اد تبديل شده اند و آيا امكان خروج از اين 

فساد براي شهرداري ها وجود دارد؟
بخش مهم فس��اد موجود در ش��هرداري ها ناشي 
از گس��ترش فس��اد در سطح ملي اس��ت. متاسفانه 
بدترين شاخص هاي فس��اد را در سطوح بين المللي 

داري��م. بخ��ش مهم��ي از سياس��ت ها و اقدام هاي 
كاهش فس��اد نيز در س��طح ملي اتخاذ ش��ده است. 
معموال به اندازه يي كه ش��فافيت گسترش پيدا كند 
و نظارت همگاني توسعه يابد، فساد هم كاهش پيدا 
مي كند. در واقع شفافيت و نظارت دو عامل مهم در 
كاهش فساد به شمار مي روند. قبال نيز در شهرداري 
مطالعه خوبي براي شناسايي گلوگاه هاي فساد و نيز 

روش هاي مقابله با فساد انجام شده است. 
مديري��ت جديد ني��ز طي 7 ماه گذش��ته تمركز 
خ��ود را بر ش��فافيت و افزايش توان پاس��خگويي به 
شهروندان گذاشته اس��ت. قابليت نظارت بيشتر در 
تصميم ها و تخصيص هايي كه شهرداري انجام داده، 
موضوع بسيار مهمي است. اگر شهرداري بتواند بخش 
بزرگي از فرآيندهاي تصميم گيري و تخصيص خود را 
قابل رصد كرده و نظارت همگاني به وجود بياورد، به 

ميزان زيادي از فساد كاسته خواهد شد. 
ش��هرداري ه��م نق��ش حاكميتي و ه��م نقش 
تصدي گ��ري قدرتمندي ايفا مي كند ك��ه در هر دو 
م��ورد مي توان��د زمينه ايج��اد ران��ت و فرصت هاي 
ثروتمند ش��دن براي گروه هاي خاص را فراهم كند. 
اين كار از طريق صدور مجوزهاي س��اخت و س��از، 
واگذاري زمي��ن، واگذاري فرصت ه��اي قراردادهاي 
پيمانكاري به يك گروه خاص و ايجاد پروژه هايي كه 
مي تواند رانتي را براي عده يي ايجاد كرده يا از عده يي 
بگي��رد به راحتي امكان پذير اس��ت. به همين دليل 
شهرداري ها در همه كشور در صورتي كه فرايندهاي 
تصميم گيري و تخصيص شان به صورت بسته و غير 
ش��فاف باشد مي تواند زمينه ساز فس��اد و رانت هاي 
بزرگ باش��د. البته اين فقط مختص كشور ما نيست 
و در همه دنيا ش��هرداري ها مي توانند منبع فس��اد و 

رانت باشند. 
همانطور ك��ه عنوان ك��ردم، مهم تري��ن اقدامي 
كه به كاهش فس��اد در ش��هرداري ها كمك مي كند 
شفاف س��ازي و نظارت حداكثري اس��ت. ش��فافيت 
ب��ه نظارت پذي��ري كم��ك مي كند. از س��وي ديگر، 
ظرفيت ه��اي س��ازماني و تش��كيالتي ب��ه خصوص 
س��من ها و رس��انه هاي آزاد و مس��تقل مي توانند به 
افزايش شفافيت كمك كنند تا شفافيت با هزينه يي 
كمتر و سرعت بيشتري حاصل شود. شهرداري تهران 
اين موضوع را در دستور كار خود دارد و بطور جدي 
دنبال مي كند تا در آينده نزديك ش��هر تهران رشد 

اقتصادي بيشتري را تجربه كند. 
مديريت ش�هري در ماه هاي آغازين فعاليت 
خود دو بخشنامه صادر كرد كه به بخشنامه هاي 
ضد فساد معروف شدند. ايا باز هم شهرداري از 

اين دست مصوبه ها خواهد داشت؟
اكنون ش��هرداري در حال تدوين برنامه گسترده 
كاهش فس��اد و افزايش ش��فافيت است كه يك كار 
چندجانب��ه اس��ت. بخش تدوي��ن برنامه مب��ارزه با 
فس��اد و در واقع پيشگيري از فساد بر عهده معاونت 
برنامه ريزي و توس��عه شهري اس��ت كه با همكاري 
س��ازمان بازرسي شهرداري در حال انجام است و در 
قالب يك س��ند در برنامه سوم ارائه خواهد شد. اين 
سند مجموعه يي از اقدام ها و ساز و كارهايي است كه 
به كاهش فس��اد در ش��هرداري تهران كمك خواهد 

كرد. 
ش�هردار ته�ران در روزهاي آغ�از فعاليت 
خ�ود عن�وان كرد در جهت ش�فافيت بيش�تر 
قرارداده�اي باالي يك ميلي�ارد تومان را روي 
سايت شهرداري منتشر مي كند. چرا تاكنون و 

با گذشت 7 ماه هنوز اين اتفاق نيفتاده است؟
علت اصل��ي اين موضوع مش��كالت فني بود كه 
اكنون بر طرف شده و در نخستين فرصت بعد از عيد 
از اين سايت رونمايي خواهد شد و نه فقط قراردادها 
بلك��ه همه مزايده ه��ا و مناقصه هاي كه ش��هرداري 
برگزار مي كند و نيز آنچه در سال هاي گذشته انجام 
ش��ده بر خروجي اين سايت قرار خواهد گرفت. البته 

اين الزام بودجه سال 97 شهرداري نيز هست. 
يكي از م�واردي كه در بودجه س�ال آينده 
هم به آن اش�اره شده، كاهش درآمدها از محل 
فروش تراكم است. از سوي ديگر به دليل ركود 
بازار مس�كن عمال امكان درآمدزايي از اين راه 
وجود ن�دارد. مهم ترين مناب�ع جايگزين براي 

كسب درآمد به جاي تراكم فروشي چيست؟
ساز و كارهاي كسب درآمد در شهرداري همواره 

محل فساد بوده و هست. همانطور كه خودتان اشاره 
كرديد يك��ي از آنها فروش تراكم اس��ت كه بخش 
زيادي از آن به ش��كل توافقي انجام مي ش��ود. يكي 
ديگر از منابع درآمدي، بودجه غير نقد ش��هرداري 
اس��ت كه در اين م��ورد قيمت گذاري امالك خيلي 
شفاف نيس��ت و امكان رصد كردن به خوبي وجود 
ن��دارد. چنانچه اين س��ازو كارها ش��فاف ش��ود و 
طبقه بندي ه��اي بودجه معنادارتر باش��ند و همين 
طور گردش مالي شهرداري شفاف تر باشد به بهبود 

شفافيت و كاهش فساد كمك مي شود. 
براي مثال، در بودجه سال 97 ايجاد خزانه داري 
كل در شهرداري مصوب شده است كه بر اساس آن 
يك خزانه داري متمركز در ش��هرداري ايجاد خواهد 
ش��د. تش��كيالت آن نيز يك روز مانده به تعطيالت 
نوروز مصوب شد و در ابتداي سال ابالغ خواهد شد. 
براين اساس گردش مالي تمام سازمان ها و مناطق از 
طريق اين خزانه انجام خواهد ش��د. برخالف گذشته 
كه مناطق مي توانستند بودجه خود را تهاتري كرده 
يا درآمد هزينه ايج��اد كنند، ديگر اين امكان وجود 
ندارد و همه سازمان ها بايد تمام درآمدهاي خود را به 
حس��اب خزانه داري كل واريز كرده و مخارج خود را 
نيز از خزانه كل و براساس بودجه دريافت كنند. اين 
امر كمك بس��يار بزرگي به شفافيت بودجه و تنگ تر 

شدن گلوگاه هاي فساد خواهد كرد. 
پاسخ نداديد كه منابع جايگزين چه منابعي 

هستند؟
در زمينه فروش تراكم قرار اس��ت در ميان مدت 
ش��هرداري تجديدنظر كند در كدام مناطق مي تواند 
تراك��م اضافه بفروش��د. ب��راي مث��ال، در بافت هاي 
فرس��وده براي تشويق به نوسازي بايد تراكم اضافه را 
اعمال كند. االن در مرحله بازنگري در طرح تفصيلي 
هس��تيم. درآمدهاي ناش��ي از ف��روش تراكم حذف 
نش��ده بلكه درآمدهاي خارج از طرح تفصيلي حذف 
ش��ده اس��ت. در س��ال 97 با كمك دولت و مجلس 
رديف هاي بودجه يي خوبي پيش بيني ش��ده است. از 
سويي بخشي از درآمدها حدود 700 تا 800 ميليارد 
تومان برگش��ت داشته است. چند مورد انتشار اوراق 
مشاركت براي توسعه حمل و نقل عمومي پيش بيني 
شده اس��ت. همچنين درآمد حاصل از جرايم اجراي 
طرح كاهش آلودگي هوا )LEZ( نيز پيش بيني شده 
اس��ت. اينها كمك هاي درآمدي جدي��دي را ايجاد 
كرده اس��ت. اما آنچه در دراز مدت پيگيري مي كنم 
تحول در نظام درآمدي ش��هرداري اس��ت. براي اين 
منظور قوانين و مقررات پايه هاي مالياتي بايد تغيير 
كند. مي توان بخش��ي از قانون درآمدهاي شهرداري 
را اص��الح كرد، اما بخش ديگ��ر آن منوط به اصالح 
س��اختار اقتصادي شهر اس��ت. به گونه يي كه كسب 
و كارهاي نوين در ش��هر رونق گيرد، محيط كسب و 
كار مناسب فراهم شده و سرمايه گذاري هاي داخلي 
و خارجي رونق بيش��تري بگيرد و اقتصاد مبتني بر 
دانش در شهر شكل گيرد. اين فرصت هاي نوين براي 
كس��ب درآمد جايگزين روش هاي قبلي خواهد شد 
كه هر دو اين مورد در دستور كار برنامه 5 ساله سوم 

قرار گرفته است. 
يك�ي از معضالت كنوني مديريت ش�هري، 
وج�ود تع�داد زي�اد نيروي انس�اني اس�ت و 
گفته مي ش�ود حدود 70 هزار نيروي مازاد در 
ش�هرداري وجود دارد. چندي پيش ش�هردار 
عنوان كرد كه قرار اس�ت برخي از اين نيروها 
تعديل ش�وند و از س�وي ديگر برخي اعضاي 
ش�ورا مي گفتند ق�رار نيس�ت تعديل صورت 
گي�رد بلكه اي�ن افراد در بخش ه�اي ديگر به 
كار گرفته خواهند ش�د. باالخ�ره تكليف اين 

نيروهاي مازاد چيست؟
تعديل نيروهاي مازاد برنامه مش��ترك ش��وراي 
ش��هر و شهرداري است و شوراي ش��هر اين مورد را 
براي ش��هرداري ال��زام كرده اس��ت. در قانون برنامه 
دوم ش��هرداري ملزم شده است كه هر سال 4 درصد 
نيروهاي انس��اني خود را تعديل كند. در بودجه سال 
97 شوراي شهر اين ميزان را به 6 درصد افزايش داد 
و بر اين اساس ش��هرداري موظف هر سال بين 4 تا 

6درصد از نيروهاي انساني خود را تعديل كند. 
شهرداري برنامه مفصلي براي بهينه سازي نيروي 
انساني تدوين كرده است كه بخشي از طريق تعديل ها 
و بخشي ديگر از طريق توزيع فعاليت ها انجام خواهد 

شد. براي مثال، ش��ركت بهره برداري مترو كه مركز 
انباشت و تراكم نيروي انساني است، با توسعه خطوط 
جديد بخشي از نيروها به كار گرفته مي شوند. بخش 
ديگ��ري از نيروه��ا كه خارج از عرف و نياز س��نجي 
مناسب در ش��هرداري به كار گرفته شده اند، تعديل 
خواهند ش��د و يك بخش ه��م از طريق پيمانكاران 
به كار گرفته خواهند ش��د. شهرداري مجموعه يي از 
اين اقدام ها در يك دوره 4 س��اله در دستور كار قرار 
داده تا بتواند با يك ش��يب مالي��م نيروهاي مازاد را 

مديريت كند. 
 امسال هم اين اتفاق افتاد؟

فك��ر مي كنم اواخر س��ال گذش��ته تع��دادي از 
نيروهاي مازاد تعديل شدند. 

 يك�ي از اقدام هاي جنجالي ش�هرداري در 
س�ال گذش�ته، بحث طرح ترافيك جديد بود 
كه بازخوردهاي فراواني داش�ت و سر و صداي 
زي�ادي به پا ك�رد. اما هن�وز م�ردم نمي دانند 
اين طرح به كجا رس�يده و از چه زمان ش�روع 
مي ش�ود. ظاهرا س�ايت ثبت نام نيز با مشكل 

مواجه است و باز نمي شود. 
درباره مس��ائل فني س��ايت بايد از معاونت حمل 
و نقل و ترافيك س��وال ش��ود. اما در خصوص طرح 
ترافيك دو مس��اله مهم وجود دارد. اول اينكه سقف 
ورود به محدوده طرح ترافيك حدود 20 تا 25 هزار 
خودرو كاهش داده ش��د كه اين امر كمك زيادي به 
كاه��ش ترافيك و آلودگي ه��وا مي كند و دوم اينكه 
تعداد مجوزهاي س��هميه يي به ش��دت كاهش يافت 
و قان��ون مندتر ش��د. البته اين طرح ني��ز مانند هر 
طرح جديد ديگري ممكن اس��ت با ناآشنايي مردم و 
ذي نفعان همراه باشد. هر چند قرار است شروع آن با 
شيب آرامي انجام شود و بعد از اطالع رساني كامل به 

شهروندان بطور كامل اجرا شود. 
س��ازمان هاي دولت��ي خدماتي مل��ي و محلي از 
جمله نهادهايي هستند كه از طرح ترافيك استفاده 

مي كنند كه سهميه آنها نيز تعديل شده است. 
يكي از انتقادهايي كه به طرح ترافيك وارد 
مي كنند گران بودن قيمت طرح ترافيك است. 
از س�وي ديگر خود ش�ما بارها عن�وان كرديد 
كه قائل به گران كردن ش�هر تهران نيس�تيد. 
اي�ن تناقض در گفتار و رفت�ار را چگونه توجيه 

مي كنيد؟
درآمد ش��هرداري از محل اين ط��رح در مجموع 
تغيي��ر زيادي نمي كند اما از آن ج��ا كه هزينه ورود 
به طرح ب��راي گروه بزرگي از افرادي كه وابس��ته به 
سازمان ها هس��تند، نزديك به صفر بوده، تقاضا براي 
ورود به طرح را افزايش داده اس��ت. واقعي كردن اين 
قيمت يا بازگرداندن هزينه هاي اجتماعي به خود افراد 
از روش هايي اس��ت كه در همه دنيا استفاده مي شود. 
وقتي من به عنوان يك ش��هروند وارد طرح مي شوم 
هم آلودگي ايج��اد مي كنم و هم تراكم رفت و آمد و 
اين س��رريزهاي اجتماعي براي همه شهروندان دارد. 
چنانچه اين هزينه هاي اجتماعي به خود من برگردد، 

ميزان سرريزهاي اجتماعي نيز كاهش پيدا مي يابد. 
در همه جاي دنيا زيرس�اخت ها را نيز فراهم 
مي كنن�د اما هم�ه مي دانيم كه مت�روي تهران 

جوابگوي نياز شهروندان نيست. 
اين كامال درست است و بايد توسعه حمل و نقل 
عمومي را قبل از محدوديت ها ايجاد مي كرديم اما در 
مجموع تعداد ش��هرونداني كه از اين طرح اس��تفاده 
مي كردند چندان زياد نبود يعني حدود100 هزار نفر 
در مقايس��ه با جمعيت 10 ميلي��ون نفري كه تعداد 
كمي است. از اين جهت فكر نمي كنم خيلي توجيه 
قابل قبولي براي انتقاد به اين طرح باشد. بسياري از 
سازمان ها بدون حد و مرز و حتي بدون اينكه نيازي 
داشته باش��ند و هزينه آن را پرداخت كنند، سهميه 
طرح ترافيك داشتند كه در طرح جديد ترافيك اين 

موضوع تا حد زيادي مديريت شده است. 
يكي از مشكالت ش�هر تهران توزيع نابرابر 
كاربري هاي خدماتي است، شهرداري براي رفع 

اين نابرابري ها برنامه يي دارد؟ 
اين موضوع نيز جزو اولويت هاي مهم برنامه سوم 
توسعه است كه در دستور كار قرار گرفته و اكنون در 
حال انجام يك پيمايش گس��ترده هستيم تا بتوانيم 
وضعيت توزي��ع كاربري هاي خدمات��ي، اجتماعي و 
حتي زيرس��اخت هاي شهري را در مناطق و محالت 
ش��هري ارزيابي كنيم و به ي��ك ماتريكس يا ميزان 
برخ��ورداري برس��يم و بر اس��اس آن س��طح و نوع 
مداخله را در محالت مختلف شناس��ايي كنيم. اين 
موضوع اكنون به يكي از اولويت هاي معاونت توسعه 

و برنامه ريزي تبديل شده است. 
اس�تعفاي ش�هردار ته�ران در پايان س�ال 
گذشته ش�وك بزرگي به ش�هر وارد كرد. نظر 

شما در اين باره چيست؟
همانطور كه اعضاي ش��وراي شهر نيز بارها تاكيد 
كردند بايد بر ادامه فعاليت آقاي نجفي متمركز شويم 
زيرا جابه جايي ش��هردار آس��يب زيادي به شهر وارد 
مي كند. هر چند ش��هردار دليل اصلي استعفاي خود 
را بيماري اشان عنوان كردند اما معتقدم همانطور كه 
وي پذيرفت اين بار مسووليت را قبول كند الزم است 
كه اين مسووليت را ادامه دهند تا استراتژي كه براي 
شهر تدوين شده است نيز ادامه يابد. هر نوع بي ثباتي 

در اين دوره آسب جدي به شهر مي زند. 
گفته مي ش�ود كه بخش نامه هاي ضد فساد 
ش�هرداري از عوام�ل فش�ار بر روي ش�هردار 

هستند،  شما اين موضوع را تاييد مي كنيد؟
واقعيت اين است كه مديريت شهري در تهران با 
فش��ارهاي زيادي مواجه خواهد بود. يكي از فشارها، 
 فش��ار طلبكاران اس��ت. آقاي نجفي تصوير واقعي و 
علمي از ش��هر تهران ارائه كردند اگ��ر هر فرد ديگر 
به جاي نجفي هم ش��هردار باش��د با دانس��تن اين 
موضوعات از قبيل ميزان بدهي ها و فساد اتفاق افتاده 
طي س��ال هاي گذشته، با چنين فش��ارهايي مواجه 
خواهد شد. فشارهايي از درون شهرداري نيز وضعيت 
را براي ش��هردار تهران دش��وارتر مي كن��د. اما فكر 
مي كنم با همراهي ش��وراي شهر مسائل شهر تهران 
غيرقابل حل نيس��ت و مي توان با مديريت ش��هري 

كنوني و در شرايط ثبات اين معضالت را حل كرد.

 اولويت هاي شهرداري تهران
در سال 97

 تهران نماد كشور است و هر 
تحولي در اين كالن شهر بر ساير 
ش��هرهاي كش��ور هم تاثيرگذار 
خواهد بود. رش��د و توسعه شهر 
تهران تا حدودي باعث رشد ديگر 
شهرها مي شود و جا ماندن شهر 
تهران از توسعه پايدار و تكنولوژي 
نيز باع��ث عقب افتادگ��ي ديگر 
شهرهاي ما خواهد شد. چندين 
دهه اس��ت ك��ه ته��ران عموماً 

گسترش كالبدي را مبناي توسعه خود قرار داده است كه اين 
نوع نگرش باعث بسياري از معضالت هم اكنون تهران مانند 
آلودگي هوا و ترافيك، نشست زمين و تخريب منابع طبيعي 
ش��ده است. كالن شهر شدن فقط داش��تن برج و اتوبان هاي 
ش��يك و پهن بودن نيس��ت. نيازهاي فرهنگي و تاريخي و 
اجتماعي هم از ديگر نيازهاي كالن شهر به شمار مي رود. در 
س��ال گذشته با انتخاب شوراي شهر فعلي اميدهايي در دل 
اهالي تهران زنده شده است با انتخاب نجفي از سوي شوراي 
شهر تهران به عنوان شهردار پايتخت خبر خوشي براي تهران 
به وجود آمد كه اين خود نيز باعث مطالبات بيشتر مردم از 
سوي شهرداري شده است. با وجود مديري مانند دكتر نجفي 
ش��هر تهران بايد به سوي مدل توسعه پايدار شهري حركت 
كند. مدل توسعه پايداري كه مبتني بر شناخت مزيت هاي 
محلي و منطقه يي و برنامه ريزي غيرمتمركز براي توس��عه و 
ترويج اين مزيت ها است. ديد شهردار نجفي نسبت به شهر 
يك ديد متمايز كننده با ديگر مديران شهري بوده است. وقتي 
كه شهر را نه فقط يك شهري با اتوبان هاي شيك و برج هاي 
زيبا مي داند بلكه فضايي براي تعامل ش��هروندان مي داند و 
شهري متعادل و متوازن و جايي براي رفاه حال شهروندان را 

در اوليت كارهاي خود قرار مي دهد. 
 براس��اس آم��ار تا س��ال 2030 ح��دود 5 ميلي��ارد نفر 
-يعني ح��دود 60درصد جمعيت دنيا- در ش��هرها زندگي 
خواهند كرد و اين خود باعث رش��د ش��هرها از همه لحاظ 
از جمله اقتصادي خواهد ش��د. باتوجه به اينكه در بعضي از 
نقاط كشور داراي رش��د پايين اقتصادي هستيم و ساكنان 
اين ش��هرها به دنبال كس��ب درآمد راهي كالن ش��هرهاي 
ايران و از جمله تهران مي ش��وند، ممكن اس��ت شهرنشيني 
در كش��ور ايران از ساير كشورهاي دنيا سريع تر اتفاق بيفتد. 
ل��ذا اين چالش بس��يار بزرگي براي مديران ش��هري تهران 
خواهد بود زيرا افزايش شهرنشيني مشكالتي نظير ترافيك 
و شلوغي و همچنين مشكالت اجتماعي و فرهنگي بسياري 
را به دنبال خواهد داش��ت. اگر مديران شهري تهران نتوانند 
روش ه��اي پايدار اقتصادي براي اين ش��هر پيدا كنند. قطعا 
براي ش��هروندان آينده تهران اين ش��هر يك ش��هر مرده و 
ميراث زيس��ت محيطي بدي برجاي خواهند گذاش��ت. در 
سال پيش رو نيز عملكردهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست 
محيطي پايتخت بايد از مهم ترين اولويت هاي ش��هرداري و 
مديران ش��هري باشد. اگر ما بخواهيم كه شهر تهران به يك 
شهر هوشمند تبديل شود بايد اين سه ويژگي را در اولويت 
خود قرار دهد كمبود هر كدام از اين سه مورد باعث نقصان 
در روند ش��هر هوشمند خواهد شد. يك نكته مهم ديگر نيز 
كه بايد به آن اش��اره كرد اين است كه رشد اقتصادي خوب 
يك ش��هر صرفا منجر به افزايش كيفيت زندگي شهروندان 
نمي ش��ود بلكه ممكن است، اين رشد باعث تخريب محيط 

زيست شهري شود. 
در تهران ش��كاف طبقاتي، اجتماع��ي و فرهنگي زيادي 
وج��ود دارد و اين خود نش��ان دهنده اين اس��ت كه مديران 
شهري قبلي توجه زيادي به اين موضوع نداشته و اقدام هاي 
زيادي در اين رابطه انجام نداده اند. آس��يب هاي اجتماعي در 
اين كالن شهر باعث ناراحتي ساكنان آن شده است. بايد در 
شهر نشاط كافي وجود داشته باشد. نشاط باعث سر زندگي 
ساكنان و كاهش آسيب هاي اجتماعي مي شود. در سال پيش 
رو بايد توجه داش��ت كه فقط نگاه س��خت افزاري به تهران 
نداشته باشيم. كيفيت زندگي شهري زماني اتفاق مي افتد كه 
عالوه بر نگاه سخت افزاري ديد نرم افزاري نيز به شهر داشته 
باشيم و به همان اندازه محيط زيست نيز اهميت دارد. حجم 
زياد خودرو در ش��هر و نبود پاركينگ براي اين همه خودرو 
باعث ترافيك بيش از اندازه از اين كالن شهر شده كه منجر به 

تخريب محيط زيست و آلودگي شده است. 
س��االنه ح��دود 600 هزار خ��ودرو به بدنه ش��هر اضافه 
مي ش��ود كه ع��الوه بر آلودگ��ي و تخريب محيط زيس��ت 
شهري به س��اير مولفه هاي آب و هوايي و صوتي نيز آسيب 
مي رس��انند. آلودگي هاي صوتي نيز در اين كالن شهر باعث 
اس��ترس هاي رواني در بين س��اكنان آن شده است. در واقع 
آلودگي هاي صوتي ناشي از تردد زياد انواع خودرو و همچنين 
پرواز هواپيماها بر فراز آس��مان ش��هر همگي باعث رنجش 
س��اكنان آن را در پي داشته است. از اين رو، در سال جديد 
نيز مجموعه اقداماتي درخصوص توسعه خدمات الكترونيك، 
سامان بخشي به نظام عرضه و خدمات شهري براي كاهش 
سفرهاي شهري، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و نهادينه 

كردن پياده روها در اين شهر ضروري به نظر مي رسد. 
الزم است در سال جديد به امنيت شهر تهران نيز بيشتر 
مورد توجه قرار گيرد. سال گذشته بارش برف مديران شهري 
را غافلگير كرد، بايد توجه داش��ت كه زيرس��اخت هاي الزم 
براي مواجهه با اين قبيل مس��ائل نيز بايد در اولويت مديران 
ش��هري قرار بگيرد تا كمترين آس��يب ها را هنگام وقوع اين 
مس��ائل داشته باشيم. از ديگر اين بحران ها بحث زلزله سال 
گذش��ته تهران ب��ود. با توجه به گفته كارشناس��ان اين امر، 
دوره بازگش��ت زلزله در تهران گذش��ته و قطعا زلزله در اين 
شهر اتفاق خواهد افتاد. در سال گذشته كه زلزله نه چندان 
قدرتمند در شهر رخ داد با هجوم ساكنان شهر به خيابان ها 
و قفل شده خيابان ها مواجه شديم. بنابراين ضروري است تا 
ش��هر را براي رو به رويي با اين رخداد طبيعي آماده كنيم و 
امكانات و تجهيزات الزم را براي ش��رايط بحران و بعد از آن 
فراهم آوريم. همچنين رس��يدگي به بافت فرسوده در تهران 
نيز بايد در اولويت فعاليت هاي ش��هرداري در س��ال جديد 
قرار گيرد و ش��هرداري تهران با اختصاص برنامه هايي براي 
ساكنان اين قبيل سكونتگاه ها شرايط نوسازي يا بهسازي آنها 
را به وجود آورد. ش��فافيت نيز از مواردي است كه از مديران 
ش��هرداري انتظار مي رود در س��ال جديد به آن توجه كنند. 
يك سري شاخص ها در بحث ش��فافيت در دنيا وجود دارد 
ك��ه باعث افزايش ميزان اعتماد عمومي نس��بت به مديران 
شهري مي شود. ش��هرداري تهران مي تواند با الگو گرفتن از 
اين تجربيات ميزان ش��فافيت شهرداري و نظارت عمومي را 
افزايش دهد. از ديگر كارهايي كه انتظار مي رود در سال 97 
به آن بيش��تر پرداخته شود حضور شهروندان در تصميمات 
شهري اس��ت. بايد تعريف شود كه شهروندان چه نقشي در 
توسعه شهري مي توانند داشته باشند. شهروندان مهم ترين 
س��رمايه در هر شهر محسوب مي ش��وند كه داراي سالئق و 
توانايي هاي زيادي هس��تند. از اين رو، اگر اين سرمايه براي 
اهداف ش��هري استفاده ش��ود قطعا نتيجه مطلوب را در پي 
خواهد داش��ت و حتي مي توان از شهر خودرومحور به شهر 

انسان محور با استفاده از اين ويژگي دست پيدا كرد. 

يادداشت

سجاد خسروي 
دكتراي برنامه ريزي شهري

در زمينه فروش تراكم قرار است در ميان مدت شهرداري تجديدنظر كند در كدام مناطق مي تواند تراكم اضافه بفروشد. براي مثال، 
در بافت هاي فرسوده براي تشويق به نوسازي بايد تراكم اضافه را اعمال كند. االن در مرحله بازنگري در طرح تفصيلي هستيم. 

درآمدهاي ناشي از فروش تراكم حذف نشده بلكه درآمدهاي خارج از طرح تفصيلي حذف شده است. در سال 97 با كمك دولت 
و مجلس رديف هاي بودجه يي خوبي پيش بيني شده است. از سويي بخشي از درآمدها حدود 700 تا 800 ميليارد تومان برگشت 

داشته است. چند مورد انتشار اوراق مشاركت براي توسعه حمل و نقل عمومي پيش بيني شده است
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دانشوفن10
 ساخت روبات نقاشي

روي ديوار 
نيواطلس| يك ش��ركت طراحي و مهندس��ي، روباتي 

ساخته كه مي تواند روي ديوار نقاشي كند. 
دو س��ال قبل شركت طراحي و مهندسي »كارلوراتي« 
از سيستمي رونمايي كرد كه از پهپادهاي رنگ پاش براي 
طراحي تصاوير روي ديوار استفاده مي شد. اين طرح بسيار 
هوش��مندانه بود اما يك كاالي تجاري به حساب نمي آمد. 
اكنون اين شركت يك روبات براي طراحي روي ديوار به نام 
Scribitساخته است. اين روبات در دو محور روي سطوح 
عمودي مانند ديوار، پنج��ره و وايت برد حركت مي كند و 
تصاويري نقاش��ي مي كند يا متن مي نويسد. اين دستگاه 
آلومينيوم��ي به وس��يله دو كابل م��ورب، معلق مي ماند و 
مي توان آن را در ۵ دقيقه آماده كرد. به گفته شركت براي 
اس��تفاده از آن فقط به دو ميخ و يك پريز برق نياز اس��ت.  
همچني��ن روبات داراي چهار مارك��ر با رنگ هاي مختلف 
و پاك كن اس��ت. بنابراين مي توان نقاش��ي هاي قديمي را 
پ��اك كرد و در همان نقطه نقاش��ي هاي جديدي طراحي 
كرد. كاربران با اس��تفاده از اپليكيشن مخصوص مي توانند 
تصاوي��ر يا متن را در اين روب��ات متصل به اينترنت آپلود 
كنند. همچنين كاربران مي توانند ابعاد فضاي درنظر گرفته 
ش��ده براي نقاشي را در اين اپليكيشن ثبت كنند. شركت 
س��ازنده در ۱۶آوريل روبات مذك��ور را در ميالن رونمايي 
مي كند و پس از آن فرآيند جمع آوري سرمايه در ماه ژوئن 

آغاز مي شود. 

اغراق درباره تسخير مشاغل 
توسط روبات ها و هوش مصنوعي

ورج| گزارش س��ازمان همكاري و توس��عه اقتصادي 
متشكل از ۳۵ كشور پيشرو در اقتصاد نشان مي دهد تعداد 
مش��اغلي كه به علت ظهور هوش مصنوعي و روبات ها در 

معرض خطرند، كمتر از حد تصور است. 
پي��ش از اين و در س��ال ۲۰۱۳ نتايج يك پژوهش كه 
توسط دانشگاه آكسفورد انجام و منتشر شده بود، جنجال 
به راه انداخته بود. براس��اس اين گزارش پيش بيني ش��ده 
بود ۴۷ درصد از مش��اغل در امريكا به علت خودكار شدن 
فرآينده��اي حرفه يي به عل��ت از راه رس��يدن روبات ها و 
همه گير ش��دن هوش مصنوعي از كنترل انس��ان ها خارج 
خواهند ش��د. ولي تحليل هاي ارائه ش��ده در گزارش تازه 
حاكي است، تنها ۱۴ درصد از مشاغل موجود در كشورهاي 
عضو اين س��ازمان كه امريكا، انگليس، كانادا و ژاپن را هم 
دربرمي گيرد به ش��دت خودكار مي شوند و به احتمال ۷۰ 
درصد يا بيشتر تحت كنترل روبات ها يا محصوالت مبتني 
بر هوش مصنوعي در مي آين��د. اين رقم برابر با حدود ۶۶ 
ميليون فرصت شغلي در كشورهاي عضو اين سازمان است 
كه اگر چه باز هم رقم قابل توجهي اس��ت، اما بسيار كمتر 
از پيش بيني هاي قبلي است. تعداد فرصت هاي شغلي كه 
به همين علت در امريكا از بين مي روند حدود ۱۳ ميليون 
مورد برآورد ش��ده اس��ت. علت برآوردهاي متفاوت در اين 
دو گ��زارش اين اس��ت كه هنوز تصور مي ش��ود نمي توان 
بس��ياري از مش��اغل با برخي پيچيدگي ه��اي خاص را به 
روبات ها واگذار كرد و در گزارش دانشگاه آكسفورد در مورد 
توانايي ه��اي آتي روبات ها و ماش��ين هاي مبتني بر هوش 
مصنوعي اغراق شده بود. پيش بيني ها حاكيست كه مشاغل 
سطح پايين مانند نظافت و امور خدماتي بيشتر از مشاغل 
پيشرفته تر و مبتني بر آموزش هاي دشوارتر تحت كنترل 
روبات ه��ا درمي آيند و لذا ضروري اس��ت جوانان امروزي 
آموزش هاي دانشگاهي و فني و حرفه يي را جدي تر بگيرند. 

توليد مرورگر سازگار با 
فناوري واقعيت مجازي

 ورج| بنياد موزيال توليدكنن��ده مرورگر فايرفاكس از 
عرضه نس��خه جديدي از اين مرورگر خب��ر داده كه براي 
استفاده در هدس��ت هاي واقعيت مجازي و واقعيت افزوده 

طراحي شده است. 
مرورگر جدي��د فايرفاكس رياليتي ن��ام دارد و موزيال 
آن را مرورگري متن باز، س��ازگار ب��ا پلتفرم هاي متنوع و 

رعايت كننده حريم شخصي كاربران توصيف كرده است. 
در ويدئوهايي كه در اين زمينه توس��ط موزيال منتشر 
شده كاربراني در حال استفاده در مرورگر يادشده با استفاده 

از هدست هاي اچ تي سي وايو فوكوس مشاهده مي شوند. 
مرورگر يادش��ده هنوز در دس��ترس عموم قرار نگرفته 
و هنوز مش��خص نش��ده با چه هدس��ت هايي س��ازگاري 
دارد. مرورگر جدي��د از نظر امكانات و ظاهر تفاوت زيادي 
با مرورگرهاي معمولي ندارد و ش��ايد تف��اوت اصلي آن با 
مرورگرهاي ديگر قابليت شناور ماندن آن در فضاي مجازي 
سه بعدي و امكان وبگردي و ورق زدن صفحات به صورت 
نرم و روان با اس��تفاده از كنترل گر هدس��ت هاي واقعيت 
مجازي باشد. در واقع تمامي امكاناتي كه در مرورگرهاي دو 
بعدي وجود دارد، در نس��خه سه بعدي مرورگر فايرفاكس 
هم در دس��ترس است. امكان پيش��برد امور با استفاده از 
فناوري تشخيص صدا هم در مرورگر يادشده در نظر گرفته 
ش��ده است. در اين مرورگر مشاهده ويدئوها هم به صورت 

۳۶۰ درجه انجام مي شود. 

 آي پد ۲۰۱۸
با قلم هوشمند مي آيد

 اپ�ل اينس�ايدر| اپل به دنبال عرضه نس��ل شش��م 
رايانه ه��اي لوح��ي  آي پد به بازار در س��ال ۲۰۱۸ اس��ت. 
مهم ترين تغيير در اين  آي پدها اس��تفاده از قلم هوشمند 

اپل براي ارتقاي كاربردهاي آموزشي اين محصول است. 
كارشناسان پيش بيني مي كنند  آي پد ۲۰۱۸ محبوب تر 
از  آي پد۲ خواهد بود، هر چند هنوز معلوم نيست كه آيا اين  

آي پد مي تواند  آي پدپرو را نيز كنار بزند يا خير. 
ب��ا توج��ه به اينك��ه اپل انتظ��ار دارد دانش آم��وزان و 
دانش��جويان از  آي پد۲۰۱۸ اس��تقبال كنند، پس بعيد به 
نظر مي رس��د اين محصول چندان گران قيمت باشد و لذا 
احتماال در آن خبري از قابليت امنيتي شناس��ايي هويت 
كاربر با بررسي چهره )فيس اي دي( يا نمايشگر فوق دقيق 
نيست.  آي پد نسل ششم ۲۰۱۸ نخستين مدل از اين رايانه 
لوحي است كه جزو سري pro محسوب نمي شود، اما در 
آن از قلم اپل اس��تفاده شده اس��ت. ابعاد اين  آي پد ۲۴۰ 
در ۱۶۹.۵ ميليمتر بوده و وزن آن به ۴۶۹ گرم مي رس��د. 
قابليت اتصال به شبكه هاي واي – فاي و نسل چهارم تلفن 
همراه براي اين تبلت در نظر گرفته شده است. احتماال در 
اين محصول هم از پردازنده A۷ استفاده شده است.  آي پد 
۲۰۱۸ داراي دو بلندگو است و كيفيت عكس هاي دوربين 
آن مشابه با دوربين هاي نسل پنجم  آي پد است. حافظه اين  
آي پد ۳۲ يا ۱۲۸ گيگابايت است و قيمت مدل هاي مختلف 

آن از ۴۶۰ تا ۵۶۰ دالر در نوسان است. 

اخبار

پيام رسان هاي داخلي طرفدار ندارند

اصرار به كاربران براي كوچ اجباري
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

قبل از س��ال جديد بود كه زمزمه هاي فيلتر شدن 
تلگرام در فضاي مج��ازي پيچيد، خبري كه كاربران 
آن را ج��دي نگرفتند و اين اطمينان را داش��تند كه 
دولت مانع مس��دود ش��دن اين پيام رس��ان خارجي 
مي شود. اما در نخستين روزهاي فروردين ۹۷ رييس 
كميس��يون امنيت ملي خبر از مسدود شدن تلگرام 
داد و اع��الم كرد كه اين پيام رس��ان تا پايان فروردين 
از دس��ترس خ��ارج مي ش��ود. در حالي ك��ه كش و 
قوس ها براي مسدود شدن يا نشدن تلگرام باال گرفته 
اس��ت،  رييس جمهور در ديدار نوروزي با دولتمردان و 
اس��تانداران گفت:  بناي نظام بر رفع انحصار از فضاي 
پيام رس��ان ها بوده اس��ت،  نه فيلتر و بس��تن فضاي 
مجازي. از سوي ديگر و در حالي كه مسووالن اصرار بر 
نصب پيام رسان هاي داخلي دارند يك كارشناس »آي 
تي« با نمايان كردن باگ هاي پيام رسان هاي داخلي از 
جمله »س��روش« و »ايتا« اين هشدار را به كاربران و 
مسووالن داد كه پيام رسان هاي داخلي امنيت الزم را 
ن��دارد و به راحتي در معرض هك قرار مي گيرد. براي 
اين ادعاي خود نيز شماره ادمين كانال وزير ارتباطات 
را منتشر كرد. وزير ارتباطات نيز بعد از اين ماجرا در 
پيامي كه در توييت منتشر كرد نوشت بعد از آنكه در 
فضاي مجازي گزارشي از يك ايراد امنيتي در نرم افزار 
سروش گزارش شد، وزير ارتباطات درباره آن نوشت: 
»از مراحل رشد هر سامانه  يي، ارائه محصول و ارزيابي 
است. به جاي دوس��تان سروش بودم همين امروز به 
كسي كه اين اشكال را گزارش كرده جايزه مي دادم و 
مسابقه يي مي گذاشتم تا ساير اشكاالت را نيز گزارش 

كنند. 
وي ادامه داد: البته اين ايراد را جواني شهرس��تاني 
هفته پيش براي بنده فرس��تادند و به مديران سروش 
اطالع دادم. پاس��خ دادند اين مش��كل در نسخه هاي 
اول تلگرام هم بوده و اساس��ا نياز به تغيير يكس��ري 
ساختارهاس��ت كه در ح��ال انجام اس��ت و تا هفته 
آتي برطرف مي ش��ود. از عذرخواهي هم البته كس��ي 
كوچك نمي ش��ود و به ذهنم خوب خواهد بود. شايد 
بهتر باشد كه شرايط حفظ اطالعات مشتركين توسط 
پيام رسان ها و سرويس هاي داخلي شفاف اعالم شود. 

در ه��ر صورت در حالي كه كاربران داخلي آنگونه 

كه بايد و شايد هنوز به پيام رسان هاي داخلي اعتماد و 
اطمينان نكرده اند عضو شوراي عالي فضاي مجازي با 
تاكيد بر اينكه هم اكنون زيرساخت ارتباطات كشور بر 
مبناي شبكه هاي اجتماعي شكل گرفته است، گفت: 
مهاجرت پيام رس��ان هاي بومي بايد هرچه س��ريع تر 

اتفاق بيافتد. 
محمدحسن انتظاري با تاكيد بر اينكه شبكه هاي 
اجتماع��ي هم اكنون به صورت زيرس��اخت درآمده و 
تمام ارتباطات اجتماعي اقتصادي و حاكميت كشور 
روي اين شبكه ها شكل گرفته است، به مهر گفت: اين 

زيرساخت بايد در اختيار داخل باشد. 
وي با تاكيد بر اينكه نبايد اين زيرساخت ها به يك 
پيام رسان خارجي متكي باشد، اضافه كرد: هم اكنون 
تمام��ي ارتباطات اداري، حكومتي، اجتماعي كش��ور 
روي پيام رس��ان تلگرام اس��ت كه درس��ت نيست. به 

همين دليل در مصوبه ش��وراي عالي فضاي مجازي، 
موضوع ساماندهي پيام رسان هاي بومي مطرح شد. 

انتظ��اري ادامه داد: اين مصوبه مربوط به چند ماه 
گذشته است و براس��اس آن وزارت ارتباطات، ارشاد، 
صدا و س��يما و برخي دستگاه هاي مرتبط موظف به 
حمايت پيام رسان هاي بومي در جهت رونق شبكه هاي 

اجتماعي داخلي شدند. 
وي تاكيد ك��رد: در اين مصوبه زمان بندي خاصي 
در نظر گرفته نش��د اما با توجه به تاثيرگذاري سريع 
شبكه هاي اجتماعي روي ارتباطات مردم بايد هرچه 
سريع تر پيام رسان هاي بومي در كشور رونق بگيرند و 

مهاجرت به سمت اين پيام رسان ها انجام گيرد. 
عضو ش��وراي عالي فضاي مج��ازي تصريح كرد: 
ساماندهي شبكه هاي اجتماعي بومي از چند ماه قبل 
در مصوبه ش��وراي عالي فضاي مجازي آمده اس��ت و 

به نظر مي رس��د در جلس��ه آينده اين شورا، متوليان 
ذي ربط در مورد عملكرد خود گزارش بدهند. 

انتظاري خاطرنش��ان كرد: ش��واهد نشان مي دهد 
هنوز آن طور كه بايد از پيام رسان هاي داخلي حمايتي 
صورت نگرفته اس��ت و حتي اين پيام رسان ها، پهناي 
باند كافي براي رقابت با پيام رسان هاي خارجي ندارند. 
وي با اشاره به اينكه سرمايه گذاري سنگيني براي 
زيرس��اخت اين ش��بكه ها نياز اس��ت، تا بتوانند قابل 
رقابت با س��رويس هاي خارجي باشند گفت: براساس 
برخي ش��واهد به نظر مي رس��د هنوز هي��چ كدام از 
پيام رسان هاي بومي از شرايط و تسهيالت ۵ ميليارد 
توماني اس��تفاده نكردن��د و اين در حالي اس��ت كه 
شبكه هاي خارجي بدون محدوديت در حال استفاده 

از امكانات زيرساختي كشور هستند. 
انتظاري افزود: هم اكنون شرايط به نفع شبكه  هاي 

بومي داخلي نيس��ت و بايد حمايت از اين شبكه ها با 
سرعت بيشتري صورت گيرد تا بتوانند در يك رقابت 
سنگين با س��رويس هاي خارجي فعاليت خود را آغاز 

كنند. 
از س��وي ديگر روز گذشته سخنگوي كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از جلسه ويژه 
و مشترك اين كميسيون و كميسيون اقتصادي براي 
بررس��ي وضعيت تلگ��رام با حضور وزي��ر ارتباطات و 
فناوري اطالعات در روز دوشنبه هفته آينده خبر داد. 
سيدحسين نقوي حسيني اظهار كرد: كميسيون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس دوشنبه ۲۰ 
فروردين س��اعت ۱۰ تا ۱۲ نشس��ت مش��تركي را با 
كميس��يون اقتصادي ب��ا عنوان بررس��ي تهديدهاي 
اقتص��ادي ش��بكه تلگ��رام و ضرورت تامي��ن امنيت 
اطالعات شخصي افراد در شبكه هاي پيام رسان داخلي 

برگزار مي كند. 
ب��ه گفته وي، اين جلس��ه با حض��ور محمدجواد 
آذري جهرم��ي؛ وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات و 
فيروزآب��ادي؛ دبير مركز عالي فض��اي مجازي برگزار 
خواهد ش��د و در آن سياست ها و راهبردهاي برخورد 
با تلگرام و تهديدها و فرصت هاي اين ش��بكه مجازي 

مورد بررسي قرار مي گيرد. 
نقوي حسيني تاكيد كرد كه شرايط رهايي تلگرام 
مورد تاييد هيچ كس��ي نيس��ت، البته مسدود كردن 
فضاي مجازي مورد تاييد نيس��ت، هدف آن است كه 
تلگرام به نحوي مديريت شود كه بتوان از فرصت هاي 

آن استفاده شده و جلوي تهديدها گرفته شود. 
حال بايد ديد كه پس از بررس��ي اين پيام رسان 
خارجي از سوي نمايندگان مجلس و با حضور وزير 
داس��تان مسدود شدن تلگرام به كجا ختم مي شود. 
اين در حالي است كه برخي مسووالن خواستار كوچ 
كاربران از تلگرام له پيام رس��ان هاي داخلي هستند، 
پيام رس��ان هايي كه داراي ضعف هاي امنيتي است. 
در پايان فراموش نكنيم كه پيام رس��ان هاي ديگري 
همچ��ون وايب��ر وات��س آپ و الين ني��ز در دوره يي 
نه چندان دور رونق گرف��ت و حتي در برخي مواقع 
فيلتر يا تهديد به فيلتر ش��دن، اما دس��ت آخر اين 
پيام رس��ان ها به قوت خود باق��ي مانند و كاربران به 

سمت تلگرام كوچ كردند. 

گلوبال نيوز|
 ش��ركت خرده فروش��ي آمازون يك بار ديگر هدف حمالت دونالد ترامپ رييس جمهور 

امريكا قرار گرفته است. وي اين بار هم از توييتر براي حمله به آمازون استفاده كرده است. 
ترامپ معتقد است كه اداره پست اياالت متحده به علت قراردادش با آمازون ضرر زيادي 

كرده و مبالغ زيادي پول را به همين علت از دست مي دهد. 
ترامپ روز گذشته در توييت خود ادعا كرده بود كه احتماال اداره پست امريكا در اين مورد 
كه قرارداد با آمازون از نظر مالي تا چه حد به ضرر اين شركت است، سرنخ يا اطالعاتي ندارد. 
ترامپ در يكي از توييت هاي خود در اين زمينه آورده اس��ت: من در مورد تحميل هزينه 
توس��ط آمازون به اداره پس��ت اياالت متحده حق دارم. آنها اداره پس��ت را به مامور تحويل 
كاالهاي خود مبدل كرده اند. آمازون بايد هزينه هاي اين كار را بپردازد و نبايد بار اين كار بر 

دوش ماليات دهندگان امريكايي باشند. اين رقم به ميلياردها دالر مي رسد. 
آمازون در هفته هاي گذشته هم از سوي ترامپ براي پرداخت ماليات بيشتر تحت فشار 
سنگين قرار گرفته بود. ترامپ تابدانجا پيش رفته كه قرارداد آمازون با اداره پست امريكا براي 
تحويل كاالهاي خريداري شده مردم را كالهبرداري توصيف كرده است. اين اتهامات بسيار 
به ضرر آمازون تمام شده و باعث كاهش قابل توجه ارزش سهام آن در روزهاي گذشته شده 
اس��ت. شنيده مي شود برخي مديران ارشد و حتي سهام داران آمازون به علت آسيب ديدن 
اعتبار و حسن شهرت آمازون به دنبال شكايت از ترامپ رييس جمهور امريكا هستند، هر چند 
در اين زمينه هنوز اخبار دقيقي منتشر نشده است. اتهامات ترامپ عليه آمازون در شرايطي 
بيان مي شود كه منابع مطلع و تحليل گران مي گويند قرارداد آمازون با شركت پست امريكا 

در عمل به نفع شركت پست است و ادعاهاي ترامپ در اين زمينه صحيح نيست. 

وال استريت ژورنال|
 اس��تارت آپ ها و شركت هاي فناوري امريكايي مشغول ساخت نرم افزاري مجهز به هوش 
مصنوعي هستند كه در دوربين هاي همراه نيروي پليس و نظارتي به كار مي رود تا افراد مظنون 
و گمش��ده را ردياب��ي كند. پليس امريكا در دوربين هم��راه نيروهاي خود از هوش مصنوعي 
استفاده كرده تا بتواند مظنونين و كودكان گمشده را رديابي كند. پيش بيني مي شود به زودي 
اين فناوري براي نيروهاي پليس سراسر امريكا به كار گرفته شود. استارت آپ ها و شركت هاي 
فناوري با هدف آسان تر كردن وظيفه نيروهاي پليس اين فناوري را ساخته اند. نرم افزار جديد 
از الگوريتمي مخصوص استفاده مي كند. اين نرم افزار در دوربين هاي همراه نيروهاي پليس يا 
دوربين هاي مدار بس��ته به كار مي رود و با شناس��ايي مظنون به افسر پليس هشدار مي دهد. 
درمرحله بعد افسر پليس تصميم مي گيرد اقدامي درباره مظنون شناسايي شده، انجام دهد يا 
خير. البته اين فناوري در مراحل اوليه است و نيروي پليس هنوز آن را نخريده است.  به عنوان 
مثال شركت »موتورال سلوشنز« كه فناوري مخابرات و دوربين هاي همراه پليس را مي سازد، 
به تازگي با شركت هوش مصنوعي Neurala همكاري خود را آغاز كرده تا دوربين همراهي 
بس��ازد كه مظنونين يا افراد گمش��ده را رديابي كند. هوش مصنوعي اطالعات مربوط به يك 
مخزن تصاوير افراد مظنون و گمشده را در خود دارد ويژگي هاي فرد گمشده يا مظنون )مانند 
سن، رنگ مو يا ويژگي هاي متمايز فردي( نيز در مخزن اطالعاتي وارد مي شود. در مرحله بعد 
دوربين همراه افراد را بررسي مي كند تا مشخصات تصاوير موجود در مخزن را رديابي كند. در 
اين هنگام در صورت رصد مشخصات فردي همخوان پيام هشداري به پليس ارسال مي شود. 
همچنين اين نرم افزار به مرور زمان هوشمندتر مي شود و اطالعات بيشتري را در خود جذب 

مي كند. با وجود اين منتقدان معتقدند احتمال دارد اين فناوري هميشه درست كار نكند. 

ورج|
تلگرام در فوريه گذشته از پيش فروش ارز مجازي خود در قالب يك برنامه عرضه اوليه يا 
» اي سي او« خبر داد و موفق به جمع آوري ۸۵۰ ميليون دالر از طريق ۸۱ سرمايه گذار شد. 
اين شركت در اواخر ماه فوريه نيز اين اقدام را مجددا تكرار كرد و از طريق اين پيش فروش 
خصوصي تقريبا ميزان مش��ابهي پول جمع آوري كرده و سرمايه خود را به حدود ۱.۷ ميليارد 
دالر افزايش داد. در واقع رقم جمع آوري شده از ۹۴ سرمايه گذار در پيش فروش دوم هم حدود 
۸۵۰ ميليون دالر بوده و ممكن است تلگرام فرآيند ياد شده را باز هم تكرار كند تا بتواند مبالغ 
بيشتري را جمع آوري نمايد. تلگرام به دنبال راه اندازي چيزي است كه آن را شبكه باز تلگرام يا

)Telegram Open Network )TON نام گذاري كرده است. اكوسيستم اين شبكه مشابه 
با اكوسيستم ارز ديجيتال اتريوم است و در آن اپ ها، خدمات و يك فروشگاه كاالهاي ديجيتال 
و مجازي در دس��ترس خواهد بود. تامين هزينه اي��ن خدمات از طريق همين پيش فروش ها 
انجام مي شود.    براساس اين گزارش روز گذشته، ابوالحسن فيروزآبادي دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي گفته بود تلگرام ۲ ميليارد دالر به روش آيكو از سرمايه داران امريكا جمع كرده است؛ 
چرا در حالي كه در ايران بيشترين كاربر را دارد و از انحصار برخوردار است اما از سرمايه داران 
بخش خصوصي ايران دعوت نكرده است در حالي كه چنين پولي عمده اش مربوط به كشور ما 
مي شود. وي گفته بود: هر چند پيام رسان تلگرام باعث توسعه استفاده از فضاي مجازي شده و 
برخي كسب و كارها هم در آن شكل گرفته اند، اما چون هيچ وقت حاضر نشد با بخش خصوصي 
ما كار كند و با وجود ادعايش دش��مني با بخش خصوصي ما دارد و در حالي كه مي توانس��ت 
كسب و كار پررونقي را با هماهنگي بخش خصوصي ما راه  اندازي كند اما ترجيح داده كه بيرون 

مرزهاي ما باشد و پول مجازي خود را تبليغ كند نمي شود كه نسبت به آن بي تفاوت بود. 

سقوط سهام »آمازون« بعد از حمله ترامپ افزايش سرمايه براي پول اختصاصي »تلگرام«شناسايي متخلفان با هوش مصنوعي 

بازار فراسودريچه

بلومبرگ|
ش��ركت اپل تصميم گرفته است كه تا س��ال ۲۰۲۰ ميالدي، 

تراشه هاي اختصاصي خود را جايگزين تراشه هاي اينتل كند. 
غ��ول تكنولوژي امريكايي اپل مدت هاس��ت كه درصدد كاهش 
وابس��تگي خود به ش��ركت هاي ديگر همچون اينتل است. پس از 
رس��وايي هاي اينتل و روزنه هاي امنيتي معروفش، اسپكتر و ملت 
داون، اي��ن انگي��زه اپل براي جايگزي��ن كردن آن قوي تر ش��د تا 
جايي كه به تازگي اعالم كرده اس��ت تراشه هاي اختصاصي اپل تا 
س��ال ۲۰۲۰ ميالدي بطور كامل جايگزين تراشه هاي اينتل براي 

لپ تاپ هاي مك بوك اين شركت خواهند شد. 
اپ��ل نه تنها ب��راي مك بوك بلك��ه براي گوش��ي هاي آيفون، 
تبلت هاي  آي پد و س��اعت هاي هوش��مند اپ��ل واچ خود نيز قصد 
دارد از پردازنده هاي اختصاصي خود اس��تفاده كند. با اينكه اينتل 
به تمامي كاربران و س��هامدارانش وعده داده اس��ت كه در نس��ل 
جدي��د پردازنده هايش ديگر خبري از آس��يب پذيري و ضعف هاي 
امنيتي همچون اسپكتر و ملت داون نخواهد بود، اما به نظر مي رسد 
همچنان چهره اش براي س��اير غول هاي تكنولوژي مخدوش شده 

است. 
در ماه ه��اي اخير ضعف ها و حفره هاي امنيتي اس��پكتر و ملت 
داون كش��ف ش��ده در پردازنده هاي ساخته ش��ده توسط شركت 
اينتل كه از س��ال ۱۹۹۵ به بعد وجود داش��ته و باعث شده هكرها 
به اطالعات ذخيره شده روي حافظه رايانه ها دسترسي پيدا كنند، 
جنجال ه��اي فراواني به پا كرده اس��ت. اي��ن ضعف ها و حفره هاي 

امنيتي در پردازنده هاي اينتل به گونه يي بوده اس��ت كه به هكرها 
اجازه مي داده عالوه بر س��رقت كلمات و رمز عبور كاربران، تمامي 
اطالعات ذخيره شده موجود بر حافظه، پردازنده رايانه و گوشي هاي 
همراه را به س��رقت برده و از آن سوءاس��تفاده كنند و اين سطح از 
دسترسي موجب مي ش��د به تراشه هاي ديگري همچون  اي ام دي 
و اي آر ام نيز دسترسي يابند. اينتل، يك شركت تجهيزات رايانه يي 
در اياالت متحده امريكاست كه در زمينه توليد سخت افزارهاي رايانه 
و تلفن همراه، با تمركز بر مادربورد، كارت شبكه، چيپ ست، بلوتوث 
و حافظه هاي فلش، انواع ريزپردازنده، نيم رسانا، مدارهاي مجتمع، 
واحدهاي پردازش گرافيكي و س��امانه هاي نهفته فعاليت مي كند، 
حاال طبق گزارش هاي منتشر شده، فرآيند خداحافظي با تراشه هاي 
اينتل از هم اكنون كليد خورده است و انتظار مي رود تا دو سال ديگر 

يعني ۲۰۲۰ ميالدي به طول بينجامد. 

هكرنيوز|
گروهي از پژوهشگران امنيتي به تازگي يك بدافزار خطرناك را در 
سيستم عامل اندرويد كشف كرده اند كه اطالعات تماس و پيام هاي 

كاربران را بطور مخفيانه به سرقت مي برد. 
گروهي از پژوهشگران و محققان فعال در زمينه امنيت سايبري در 
موسسه تحقيقاتي سيسكو تالوس به تازگي دريافته اند كه يك بدافزار 
 Naver« خطرناك تحت پوش��ش يك آنتي ويروس تقلبي ب��ه نام
Defender« به گوشي هاي هوشمند با سيستم عامل اندرويد حمله 
ك��رده و به اطالعات تماس، پيام ها و حريم ش��خصي كاربران نفوذ و 
دسترسي يافته و آنها را براي سوءاستفاده هكرها به سرقت مي برد. نام 
اين بدافزار كه KevDroid عنوان شده است، ابزار پيشرفته يي براي 
هكرها و مجرمان سايبري است كه از اين طريق مي توانند از راه دور، 
به اطالعات مورد نياز خود دسترس��ي يابند. يكي ديگر از قابليت هاي 
خطرناك اين بدافزار آن است كه مي تواند تماس هاي تلفني و صوتي 
كاربران با مخاطبانشان را ثبت و ضبط كند تا در صورت نياز، هكرها 

از آنها سوءاستفاده كنند. 
اين بدافزار به دنبال تروجان خطرناكي كه دو هفته پيش توس��ط 
پژوهشگران يك موسسه امنيتي تحت عنوان ESTsecurity در كره 

جنوبي كشف شد، شناسايي و اعالم شده است. 
متخصصان امنيتي در موسسه سيسكو تالوس روز دوشنبه با ارائه 
گزارشي كامل و طوالني، به انتشار جزئيات دقيقي از فعاليت هاي اين 
بدافزار اقدام كرده اند. آنها براين باورند كه هر دو بدافزار كشف شده به 
نوعي با كره شمالي ارتباط دارند و احتماال تحت پشتيباني و نظارت 

آنهاس��ت. اين بدافزار جديد كه در دو مدل و نس��خه در گوشي هاي 
هوشمند اندرويدي منتشر شده است، داراي قابليت هاي ثبت و ضبط 
تماس ه��اي تلفني و صوتي، س��رقت اطالعات و مش��اهده تاريخچه 
جست وجو در وب س��ايت هاي مختلف، سرقت اطالعات و فايل هاي 
ذخيره ش��ده در گوشي هوشمند، دسترس��ي به نسخه خام و اصلي 
)root( گوشي هوشمند، سرقت تاريخچه تماس هاي تلفني، سرقت 
ايميل و پيام هاي متني ارسالي و دريافتي، جمع آوري داده هاي مرتبط 
با مكان جغرافيايي كاربران تنها در ۱۰ ثانيه، جمع آوري و دسترسي 
به اپليكيشن ها و نرم افزارهاي دانلود و نصب شده توسط كاربر است. 
ب��ه گفته تحليلگران، تمامي اين داده هاي به س��رقت رفته در اختيار 
گروهي از هكرهاي پيش��رفته قرار خواهد گرفت ك��ه از راه دور قادر 
خواهند بود، كنترل گوش��ي هوشمند اندرويدي كاربران را در دست 

بگيرند و از اطالعاتشان براي مقاصد شوم خود سوءاستفاده كنند. 

سرقت اطالعات تماس و پيام ها توسط گوشي هاي اندرويديوداع »اپل« با تراشه هاي »اينتل«

سايبركاربر
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چهره هاي استاني

 زاهدان، ايرانش�هر و چابهار صاحب بيمارستان 
540 تختخوابي مي شوند

زاهدان|  استاندار سيستان و بلوچستان گفت: با توجه به 
كمبود بيمارستان در استان و درخواست هاي مكرر مردم، 
سه بيمارس��تان ٥٤٠تختخوابي در ش��هرهاي زاهدان، 
ايرانشهر و چابهار احداث مي شود. سيد دانيال محبي در 
نشس��تي كه به  همين منظور با حضور معاونان دانشگاه 
علوم پزشكي زاهدان، مديران كل راه و شهر سازي استان 
و جنوب اس��تان در دفتر كار استاندار برگزار شد، اظهار 
كرد: احداث اين بيمارس��تان ها پس از بررسي و تصويب 
در كارگروه زيربنايي و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 
در شوراي عالي شهرس��ازي كشور مصوب شده و زمين 
مورد نياز براي ساخت آنها نيز اختيار شده است . او افزود: 
اعتبار مورد نياز براي احداث اين سه بيمارستان يك هزار 
و ٥٠٠ميليارد تومان پيش بيني ش��ده اس��ت. اس��تاندار 
سيس��تان و بلوچس��تان بيان كرد: اعتبارات اين طرح ها 
از محل اعتبارات ملي و اس��تاني و مشاركت بنياد بركت 

تامين مي شود. 
 تنها 5درصد صنايع دستي اصفهان خارجي است

اصفهان| مدير بازرسي و نظارت اصناف استان اصفهان 
گفت: در پيك بازرس��ي نوروزي اصن��اف تا 11فروردين 
امس��ال، 799 پرونده تخلف به ارزش بيش از 7 ميليارد 
و 98٤ميليون ريال براي ارسال به تعزيرات تشكيل شد. 
جواد محمدي فشاركي با اش��اره به آخرين آمار بازرسي 
اصناف در ايام تعطيالت ن��وروز اظهار كرد: از 28 بهمن 
ماه 96 تا 11فروردين امسال، ٥٠هزار و ٤٠٥ بازرسي در 
س��طح اصفهان انجام شد كه منجر به 799 پرونده براي 
ارسال به تعزيرات حكومتي شد. محمدي فشاركي با بيان 
اينكه كمتر از ٥درصد صنايع دس��تي موجود در اصفهان 
خارجي و حتي در ويترين مغازه ها عرضه نمي شود، اظهار 
كرد: اين گونه صنايع دستي مشتريان خاص خود را دارند و 
شرايط به نحوي شده كه 3هزار توليدكننده صنايع دستي 

در اصفهان به ٤٠ هزار توليدكننده افزايش يافته است. 
 9ميليارد ريال صنايع دستي بوشهر فروش رفت

بوش�هر| معاون صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري اس��تان بوش��هر گفت: در 
نوروز امس��ال 9ميليارد و 239ميلي��ون و 82٠هزار ريال 
محصوالت صنايع دس��تي در اين استان به فروش رسيد. 
ارغوان مه��دي زاده افزود: از مجم��وع فروش محصوالت 
صنايع دستي در اس��تان 8ميليارد و 229ميليون و 82٠ 
هزار ريال مربوط به غرفه هاي صنايع دستي و يك ميليارد 
و 1٠ميليون ريال نيز مربوط به 16 سياه چادر عشايري 
اس��ت. او اضاف��ه ك��رد: اين مي��زان ف��روش محصوالت 
صنايع دس��تي نسبت به س��ال گذش��ته كه ٥ميليارد و 
32٠ميليون ريال بود، افزايش چشمگيري داشته است. 
مه��دي زاده اضافه كرد: توليدات صنايع دس��تي اس��تان 
بوش��هر ش��هره جهاني دارد به گونه يي ك��ه در بازارهاي 
جهاني از جمله اروپا و كش��ورهاي مختلف آس��يايي نيز 

عرضه مي شود. 
 كاهش ۳0درصدي آب در سد هاي گلستان

گ�رگان| مع��اون حفاظ��ت و بهره برداري ش��ركت آب 
منطقه يي گلس��تان از كاهش بي��ش از 3٠درصدي آب 
موجود در سد هاي استان خبر داد. سيد محسن حسيني 
مع��اون حفاظ��ت و بهره برداري ش��ركت آب منطقه يي 
گلس��تان گفت: طبق آمار تا ابتداي فروردين 97 حجم 
موجود آب سد هاي اس��تان نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 3٥درصد كاهش را نشان مي دهد. او افزود: حجم 
كل مخازن س��د هاي 1٤گانه استان حدود 3٠٠ميليون 
مترمكعب بوده كه در ابتداي امس��ال حدود 72ميليون 
مترمكعب، معادل 27درصد آن داراي آب است. حسيني 
اضاف��ه كرد: طب��ق همين آمار تا ابتداي فروردين، س��د 
وشمگير 2٠درصد، بوستان 29درصد، گلستان ٤٠درصد، 
آلم��اگل 8 و آالگل 7درص��د داراي آّب اس��ت ك��ه آمار 

كاهشي را نسبت به دوره مشابه نشان مي دهد.
 بازدي�د بيش از 40هزار گردش�گر از جاذبه هاي 

ديدني بندرلنگه
بندرعباس| ارس��الن بهاري فرماندار شهرس��تان بندر 
لنگه گفت: در تعطيالت نوروز بيش از ٤٠هزار گردشگر 
از بنا هاي تاريخ��ي و جاذبه هاي ديدني بندرلنگه بازديد 
كردند كه نسبت به پارسال 7درصد افزايش داشته است. 
او افزود: در اين مدت 7٥٠هزار نفر گردشگر به شهرستان 
بندرلنگه س��فر كردند. اين شمار نسبت به مدت مشابه 
پارسال 8درصد افزايش دارد. فرماندار شهرستان بندرلنگه 
با اش��اره به جابه جايي 2٠2هزار مس��افر با 11 شناور از 
بنادر غرب اس��تان به جزاير كيش و ابوموس��ي و امارات 
عربي متحده افزود: بيش از 317هزار دستگاه خودرو نيز 
به وس��يله 2٥ فروند لندينگرافت از بنادر غرب استان به 

جزيره كيش انتقال داده شد. 
 كشف 1۳هزار نخ سيگار قاچاق

ش�هركرد| 13ه��زار نخ س��يگار قاچاق در شهرس��تان 
شهركرد كشف و ضبط شد. رييس پليس امنيت عمومي 
استان چهارمحال و بختياري گفت: با اجراي طرح نظارت 
ب��ر اماكن عمومي هزار و 261واحد صنفي در ش��هركرد 
مورد بازرسي قرار گرفت. سرهنگ اسكندر سعيدي افزود: 
در بازرس��ي از اي��ن واحد ها 13هزار نخ س��يگار خارجي 
قاچاق كش��ف و ٥ نفر دستگير شد. به گفته او متخلفان 

تحويل مراجع قضايي شدند. 
 صادرات 20 ميليون دالر كاال از خوي

اروميه| 2٠ميليون دالر انواع محصوالت و كاالي صنعتي 
در س��ال گذشته از خوي به خارج از كشور صادر شد كه 
از نظر ارزش در مقايس��ه با سال گذشته 8درصد افزايش 
دارد. ب��ه گفته مرن��دي مدير صنعت، مع��دن و تجارت 
شهرستان خوي در يك سال گذشته بيش از 21 هزار تن 
انواع كاالهاي صنعتي و محصوالت معدني در واحدهاي 
توليدي و صنعتي شهرس��تان توليد و به خارج از كشور 
صادر ش��د. او افزود: اين ميزان صادرات نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل از نظر ارزش بيش از 8 درصد رشد داشته 
است. س��يمان، انواع كنسانتره ميوه، عايق هاي رطوبتي، 
سنگ هاي معدني و منسوجات از جمله كاالهاي توليدي 
است كه به كشورهاي عراق، جمهوري آذربايجان، تركيه، 

گرجستان، ارمنستان و آلمان صادر شد. 
 فعال كردن كارگاه هاي نيمه فعال استان 

كرمان| فعال كردن كارگاه هاي نيمه فعال استان كرمان 
اولويت اصلي در سال جديد است. معاون هماهنگي امور 
اقتصادي و توس��عه منابع اس��تانداري كرم��ان ديروز در 
جلسه شوراي اداري و بودجه شهرستان سيرجان با تاكيد 
بر ضرورت راه اندازي اين كارگاه ها براي ايجاد اش��تغال و 
توليد و صدور مجوز آس��ان براي فعاليت كارگاه ها گفت: 
كار گروه رفع موانع توليد استان فعال شده و موظف است 
ظرف يك هفته پاسخگوي متقاضيان طرح هاي توليدي 
و صنعتي باشد. فعال كردن كارگاه هاي نيمه فعال استان 
كرمان در اولويت اصلي است. فدايي همچنين با تاكيد بر 
سرعت عمل بانك هاي استان در اعطاي تسهيالت قانوني 
براي كارگاه هاي متقاضي افزود: پارس��ال از 618ميليارد 
تومان تس��هيالت مصوب در بخ��ش كارگاه هاي خرد و 

خانگي فقط 1٤ميليارد تومان پرداخت شد. 

اخبارشهرستانها

كارشناسان چالش هاي پيش روي توليد كاالي ايراني را بررسي مي كنند

اصالح ساختاري قوانين و توجه به خدمات پس از فروش

رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي اعالم كرد 

اعطاي ۳۳هزار نماد اعتماد الكترونيك به كسب و كارهاي خرد و مجازي

گروه بنگاه ها 
بالفاصله پس از نامگذاري سال 97 با عنوان سال 
حمايت از كاالي ايراني؛ دامنه وسيعي از اظهارنظرهاي 
كارشناسي و غيركارشناسي درباره ضرورت اين حمايت 
تاثيرگذار در خبرگزاري ها و ش��بكه هاي اجتماعي به 
راه افت��اد و افراد و جريان��ات مختلف تالش كردند تا 
براساس اطالعات و آگاهي خود درباره ضرورت افزايش 

دامنه هاي حمايتي از كاالي ايراني اظهارنظر كنند. 
اما در مي��ان اين ديدگاه ه��اي مختلف موضوعي 
ك��ه در محافل كارشناس��ي و رس��انه يي كمتر به آن 
پرداخته ش��د؛ مش��كالت س��اختاري اس��ت كه در 
بخش هاي مختلف اقتصاد و توليد ايراني باعث ش��ده 
تا ايراني جماعت نس��بت به كااليي كه در كش��ورش 
توليد مي شود؛ اعتماد و اطمينان الزم را نداشته باشد 
و مص��رف كاالي خارجي را به اس��تفاده از نمونه هاي 

داخلي ترجيح دهد. 
به عقيده اكثر كارشناس��ان؛ كاالي ساخت داخل 
بايد با كيفيت، قانع  كننده، بادوام و مس��تحكم باش��د 
و مرغوبيت آن در درجه يي باش��د كه بتواند مشتري 
داخلي را قانع كن��د. در واقع اين گزاره هاي پيش نياز 
هر كااليي است كه قصد دارد در سبد مصرفي جامعه 
بنشيند و مورد توجه افكار عمومي قرار بگيرد. بررسي 
تطبيقي محصوالت توليدي داخلي نشان مي دهد هر 
زمان كه توليدكنندگان ايراني  گزاره هاي كيفي را مورد 
توجه قرار داده اند، اقبال عمومي مردم هم براي مصرف 
كاالهاي با كيفيت افزاي��ش پيدا كرده و هر زمان كه 
محصول��ي بدون توجه به نيازه��اي كيفي در ويترين 
عرضه محصوالت توليد نشس��ته با پاسخ منفي مردم 
مواجه ش��ده است. در واقع بررس��ي هاي كارشناسي 
نش��ان مي دهد، نبود كيفيت مطلوب كاالهاي ايراني 
و مش��كل خدمات پس از فروش علت اصلي مصرف 

كاالي خارجي است. 
در جريان اين گزارش و با كنار هم قرار دادن ديدگاه  
چهره هاي اقتصادي در استان هاي مختلف تالش شده 
تا حفره هاي كيفي كه باعث ش��ده تا محصول ايراني 
مورد توجه افكار عمومي قرار نگيرد، شناس��ايي شود 

و راهكارهاي اجرايي براي بهبود وضعيت ارائه شود. 

 تشويق ايرانيان به مصرف كاالي داخلي
عضو اتاق لرستان معتقد است: براي تحقق حمايت 
از كاالي ايراني نيازمند اصالحات ساختاري در قوانين 
مالياتي، گمركي، ارائه مشوق هاي صادراتي و وام هاي 

كم بهره به توليدكنندگان هستيم. 
علي محمدي فر مي گوي��د: براي حمايت از كاالي 
ايراني الزم اس��ت نمايندگان مجل��س و دولت براي 
پيش نياز حمايت از كاالي ايراني اصالحات ساختاري 
را در قواني��ن گمركي، عوارض توليد، قوانين مالياتي، 
تس��هيل در ارائه وام هاي كم به��ره به توليدكنندگان، 
مش��وق هاي صادراتي، فرهنگ س��ازي براي خريد و 
مص��رف كاالي ايراني را در س��اختار دولت و كش��ور 
به وج��ود آورند. درح��ال حاضر به��ره وري توليد در 
كش��ور بسيار پايين اس��ت و از طرفي بهاي تمام شده 
محصوالت توليد داخل باالس��ت و هزينه هاي سربار 
توليد زياد است؛ همچنين كيفيت محصوالت داخلي 
بعضا نتوانس��ته رضايت مش��تريان داخلي را به طور 

كامل جلب كند. در واقع بايد آسيب شناس��ي ش��ود 
ك��ه صناي��ع و توليدكنندگان چطور و با اس��تفاده از 
چه راهكاري هايي مي توانند رضايتمندي مشتريان را 
افزاي��ش دهند در صورت تحقق اين امر مس��ير براي 

عرضه و فروش محصوالت ايراني هموار خواهد شد. 
اين عضو كميس��يون كشاورزي اتاق لرستان بيان 
كرد: درخصوص جذب سرمايه گذاري داخلي، استان 
لرس��تان نيز توفيق��ات چنداني نداش��ته و مي طلبد 
براي برون رف��ت از وضعيت كنوني مدي��ران اجرايي 
استان، اس��تاندار، س��ازمان صنعت، معدن و تجارت، 
ات��اق بازرگان��ي صناي��ع و معادن، صاحب��ان صنايع، 
توليدكنندگان، متخصصان و كارگران دست به دست 
هم دهند و با همدلي، برنامه ريزي، پايش صنايع فعال 
و صنايع راكد كه قابليت احيا دارند زمينه را براي رونق 
تولي��د با كيفيت و رقابت پذير در عرصه هاي داخلي و 

صادراتي فراهم كنند. 
اين كارش��ناس و تحليلگر مسائل اقتصادي افزود: 
بين اقتصاد مقاومتي و حمايت از كاالي ايراني ارتباط 
مس��تقيم وج��ود دارد و اصوال اي��ن دو الزم و ملزوم 
همديگرند؛ اقتصاد مقاومت��ي بدون حمايت از كاالي 
ايراني محقق نخواهد شد. بسياري از كشورهاي آسياي 
ش��رقي كه امروز در دنيا توسعه يافته تلقي مي شوند و 
داراي رونق اقتصادي هستند ابتدا از كاالهاي ساخت 
كشور خودشان استفاده مي كردند و با ارتقاي كيفيت 
محصوالت خود عالوه بر بازاره��اي داخلي، بازارهاي 

منطقه يي و جهاني را تصاحب كردند. 
وي افزود: لرستان هم به عنوان يكي از استان هايي 
كه به عن��وان پايلوت اقتصاد مقاومتي معرفي ش��ده 
باي��د با حمايت از كاالي داخل��ي از طريق رفع موانع 
توليد و تس��هيل در ارائه تس��هيالت به صنايع فعال، 
راكد و رس��يدن ب��ه رونق اقتصادي و ايجاد اش��تغال 
براي نيروي كار فارغ التحصيل در جهت تحقق ش��عار 

سال 97 گام هاي اساس��ي بردارد. محمدي فر عنوان 
كرد: همچنين پيشنهاد مي شود كارگروهي متشكل 
از صاحب��ان صناي��ع، توليدكنندگان، كارشناس��ان، 
صاحب نظران اقتصادي و مديران اجرايي تشكيل شده 
و هر ماهه با برگزاري جلساتي براي رفع موانع توليد بر 
كاهش بهاي تمام  شده محصوالت توليدي، مديريت 
هزينه ه��ا و ارتقاي كيفيت محص��والت توليد داخل 

استان تاكيد شود. 
وي گف��ت: مصوب��ات اين جلس��ات بايد ضمانت 
اجرايي داش��ته باش��ند و صنايع، دستگاه ها، نهادها و 
ادارات حمايت كننده ملزم به رعايت و اقدام به مصوبات 
باشند از طرفي استاندار لرستان مطابق دستور دولت 
تدبير و اميد كليه نهاده��ا، ادارات، ارگان هاي دولتي، 
نيمه دولتي و عمومي را ملزم به خريد كاالي توليدي 
اس��تان كند. اين عضو كميس��يون كش��اورزي اتاق 
بازرگاني صنايع و معادن لرس��تان افزود: الزم اس��ت 
براي تحقق ش��عار حماي��ت از كاالي ايراني به عنوان 
يك خواس��ت و اراده ملي همه آگاهان و انديشمندان 
آموزش و پرورش و دانش��گاه ها، صداوسيما و رسانه ها 
نقش مهم و اساس��ي خود را در فرهنگ س��ازي براي 
خريد كاالي ايراني و تاثير آن بر رونق اقتصادي و ايجاد 

اشتغال به  خوبي ايفا كنند. 

 خدمات پس از فروش تقويت شود
در ش��رايطي ك��ه محمدي فر از ض��رورت اصالح 
قواني��ن اقتصادي ب��راي بهبود ش��اخص هاي توليد 
محصوالت ايراني صحبت مي كند صادق فيض آبادي، 
تعمي��ركاران  و  توليدكنن��دگان  اتحادي��ه  ريي��س 
تجهي��زات الكترونيكي و حفاظتي تهران درخصوص 
ش��رايطي ك��ه مي توان��د كاالي ايراني را در س��بد 
مصرفي جامعه بنش��اند، مي گويد:»كاالي ايراني بايد 
برازن��ده هر ايراني باش��د و پيش ني��از خريد كاالي 

ايران��ي توليد داخلي مرغوب اس��ت. به عبارت ديگر 
براي مصرف كنندگان كاالي ايراني بايد احترام قائل 
ش��د. كاالي ايراني به  لحاظ كيفي��ت بايد مطلوب و 
قاب��ل رقابت باش��د چراك��ه كيفيت، اص��ل مهم در 
ترغيب مردم به خريد كاالي ايراني اس��ت. رسانه ها 
نيز بايد فرهنگ باور مل��ي را در خريد كاالي ايراني 
افزايش دهند. از سوي ديگر اجراي طرح هاي اقتصاد 
مقاومتي و تش��ويق مصرف كنندگان به خريد كاالي 
ايران��ي نيز ب��ا باال بردن كيفيت و س��اخت كاالهاي 
اس��تاندارد ميسر است. توجه و حمايت از توليد ملي 
از مهم ترين و كليدي ترين مولفه هايي است كه سبب 
بهبود وضعيت اقتصادي كش��ور مي شود چراكه با به 
گردش درآمدن چرخ هاي توليدي كش��ور بس��ياري 
از مس��ائل و بحران ه��اي فعلي اقتص��ادي جامعه از 
بن بس��ت خارج خواهد شد. گس��ترش و رونق توليد 
كشور موجب مي ش��ود، فرصت هاي شغلي جديدي 
به وجود  آيد و مس��اله اشتغال جوانان كه به يكي از 
اصلي ترين معضالت فعلي نظام اقتصادي كشور بدل 

شده تا حدي برطرف شود.«
فيض آب��ادي ب��ا اش��اره ب��ه ض��رورت توس��عه 
اش��تغال زايي در كشور به عنوان يك اولويت اساسي 
مي گويد:»بي��كاري و تعطيل��ي واحده��اي توليدي 
داخل��ي يكي از عوارض خريد كاالي خارجي اس��ت 
ك��ه امروز بس��ياري از خانواده ها ب��ا معضل بيكاري 
به نوعي دس��ت وپنجه نرم مي كنن��د كه اين معضل 
خود زمينه  س��از معضالت اجتماعي بس��ياري است. 
براي اش��تغال جوانان و توسعه اقتصادي كشور بايد 
از خريد كااله��اي خارجي خودداري كرد و با خريد 
كاالي ايران��ي مي توان نقش اساس��ي در حمايت از 
اقتص��اد مقاومتي و توليد داخل��ي ايفا كرد. حمايت 
از توليد كنن��دگان داخلي در جه��ت تبليغات موثر 
براي معرفي محصوالت يك��ي از مهم ترين اقداماتي 

اس��ت كه در راس��تاي رونق توليد ملي اهميت دارد 
چراكه اثبات ش��ده تبليغات در دنياي امروز خرج و 
هزينه كردن نيست بلكه سرمايه گذاري است. خريد 
هر كاالي خارجي زمينه نابودي فرصت هاي ش��غلي 
را س��بب مي شود كه افزايش كيفيت كاالهاي توليد 
داخلي مهم ترين عام��ل در ترغيب مردم به مصرف 
كاالي داخلي اس��ت. از طرف��ي ديگر مصرف كاالي 
ايراني براي حمايت از توليد داخلي و سرمايه گذاري، 
صيان��ت از اش��تغال زايي، جلوگيري از خ��روج ارز، 
كاهش وابستگي به واردات و... بايد به عنوان اولويت 
خري��داران قرار گيرد. براي تحق��ق حمايت از توليد 
داخل��ي و اقبال جامعه به س��مت توليدات ملي بايد 
اس��طوره ذهني كيفيت كاالي خارجي در باور افراد 
جامعه بشكند و شكستن چنين باور غلطي نيازمند 
اطالع رساني و آگاه سازي اس��ت. بنابراين بايد اشاره 
كرد كه ثب��ات در اقتصاد ملي با حمايت از توليدات 
داخل��ي امكان پذير اس��ت. يك��ي از مهم ترين اصول 
ايج��اد ثبات در اقتص��اد ملي، حماي��ت همه  جانبه 
هدفمن��د از توليدات داخلي اس��ت. كيفيت پايين، 
قيمت تمام ش��ده باال، عدم توجه به خواس��ته هاي 
مشتري و خدمات پس از فروش ضعيف از مهم ترين 
علل و عواملي اس��ت كه موجب عدم استقبال آحاد 

مردم از اجناس داخلي شده است.«

 خريد كاالهاي با كيفيت ايراني و توسعه 
كسب و كار كوچك

لطف اهلل اصالحي��ان، نماينده ات��اق اصناف ايران 
در اس��تان خوزس��تان نيز از منظر ديگ��ري به بحث 
ورود كرده و به موضوع قاچاق كاالي خارجي اش��اره 
مي كند و در اين زمين��ه مي گويد:»با حذف كاالهاي 
قاچاق براي خريد كااله��اي ايراني مي توان از طريق 
فرهنگ سازي و البته با ارتقاي كيفيت توليدات اقدام 
ك��رد. در سياس��ت هاي ابالغي اقتص��اد مقاومتي بر 
ض��رورت حمايت و تقوي��ت از توانمندي هاي داخلي 
تاكيد شده لذا با حركت به سمت سرمايه گذاري براي 
توليد محصوالت مورد نياز در داخل كش��ور مي توان 
زمينه افزايش توليد و اشتغال را فراهم كرد. در شرايط 
فعلي باي��د از واردات كاالهاي واس��طه يي و مصرفي 
غيرضروري جلوگيري شود تا توليد داخلي توان رقابت 

و رشد را داشته باشد.«
او در ادامه تاكيد مي كند:»البته الزم اس��ت توان و 
دانش نيروهاي متخصص و نخبه كش��ور براي تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتي به  كار گرفته شود چون اكنون 
بس��ياري از قدرت هاي اقتصادي جهان جايگاه امروز 
خود را با تكيه بر داشته ها و ظرفيت هاي بومي خود به 
دست آورده اند. همچنين حمايت و تقويت بنگاه هاي 
كوچك و متوسط در كشور ضرورت دارد و بايد اشاره 
كرد كه قابليت نيروي انساني كشور بسيار زياد است و 
بايد فرهنگ به  كارگيري اين افراد را در جامعه نهادينه 
و از آنان حمايت كرد. همچنين ترغيب مردم به خريد 
كاالي ايراني حائز اهميت بس��ياري اس��ت و تا زماني 
كه محصول توليده شده به فروش نرسد، چرخه توليد 
كامل نمي شود به همين دليل يكي از اقدامات اساسي 
نهادين��ه كردن فرهنگ خري��د كاالي ايراني به  ويژه 

دانش بنيان است.«

رييس مركز توس��عه تجارت الكترونيكي با اشاره 
به صدور بي��ش از 33هزار نماد اعتماد الكترونيك به 
متقاضيان كار در فضاي مجازي از آمادگي براي صدور 
اين نماد براي تمام كسب و كارهاي مجازي خبر داد. 
به گزارش مهر، رمضانعلي صادق زاده گفت: مركز 
توس��عه تجارت الكترونيكي بر اس��اس قانون تجارت 
مصوب مجلس ش��كل گرفت��ه و در حوزه كس��ب و 

كارهاي مطمئن در فضاي مجازي ايجاد شده است. 
او ب��ا بي��ان اينكه بر اس��اس اساس��نامه يي كه به 
ثبت رس��يده است بايد سياس��ت هاي الزم در حوزه 
كس��ب و كارهاي اينترنتي در اين مركز اتخاذ ش��ود، 
ادامه داد: بر اس��اس قانون رفع موانع توليد، يك هيات 
مقررات زدايي در وزارت اقتصاد شكل گرفته است كه 
تعداد فرآيند صدور مجوزها را كاهش دهد كه در حال 
حاضر نماد الكترونيكي به عن��وان يكي از مجوزهاي 

حوزه كسب و كار اينترنتي به رسميت شناخته شده 
است. رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي تصريح 
كرد: چنانچه افراد حقيقي و حقوقي بخواهند در حوزه 
كس��ب و كار در فضاي مجازي فعاليت داشته باشند، 
تقاضاي خود را به اين مركز ارسال مي كنند تا پس از 
بررسي درباره اعطاي نماد الكترونيكي تصميم گيري 
ش��ود. صادق زاده افزود: همه متقاضيان كار در فضاي 
مجازي ب��راي دريافت نماد اعتم��اد الكترونيكي بايد 
سامانه داشته باش��ند كه پس از احراز هويت و تاييد 

نهايي، نماد اعتماد الكترونيك به آنها اعطا مي شود. 
او گفت: اين نماد در سمت راست سامانه هاي خريد 
و فروش كاال در فضاي مج��ازي قرار مي گيرد كه دو 
ويژگي دارد، اول اينكه مردم با اعتماد بيشتري خريد 
مي كنن��د و در مرحله بعدي فروش��نده تحت نظارت 
قرار دارد و چنانچه اختالفي بين خريدار و فروش��نده 

ايجاد شود در اين محل رسيدگي خواهد شد. رييس 
مركز توس��عه تجارت الكترونيكي افزود: نماد اعتماد 
الكترونيك به رونق كسب و كارهاي مطمئن در فضاي 
مجازي كمك مي كند و افراد بدون صرف هزينه هاي 
يك مغازه يا ش��ركت مي توانن��د در محل كار يا خانه 
خود اين س��امانه ها را با كمترين هزين��ه اداره كنند. 
صادق زاده گفت: در حال حاضر حدود 33هزار و 9٠٠ 
نماد اعتم��اد الكترونيك صادر و در اختيار متقاضيان 
قرار گرفته است، اين نماد به مدت يك سال اعتبار دارد 
و ما در طول يك سال تمام فعاليت هاي اين سامانه ها را 
بررسي و تحت نظارت داريم. او تاكيد كرد: سامانه هايي 
كه موفق به دريافت نماد اعتماد الكترونيك مي شوند، 
شناس��نامه دار هس��تند و چنانچه س��امانه يي معتبر 
نباشد و اختالفي بين خريدار و فروشنده ايجاد شود، 

رسيدگي هاي آن زمانبر خواهد بود. 

سيستان و بلوچستان|  مدير كل 
دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري 
استانداري سيستان و بلوچستان گفت: 
اين استان پارس��ال از ميان 31 استان 
كش��ور رتبه س��وم عملياتي و اجرايي 
شدن طرح هاي سرمايه گذاري خارجي 
را به دست آورد. ماندانا زنگنه ديروز در 
گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: سيستان و 
بلوچس��تان تا پايان سال 96 موفق به اخذ 1٥مجوز سرمايه گذاري 
خارجي با حجم حدود هزار و 26٠ميليون دالر از س��رمايه گذاران 
كش��ورهاي كره جنوبي، افغانس��تان، آلمان، ايتالي��ا، تركيه، هند و 
چين شد. اين سرمايه گذاري ها در زمينه نيروگاه هاي تجديدپذير، 
كارخانه هاي فوالد سازي و بسته بندي آب، مشاركت در توسعه بندر 
چابهار و انتقال گاز از ايرانش��هر به چابهار بوده است. مديركل دفتر 
جذب و حمايت از س��رمايه گذاري سيس��تان و بلوچستان گفت: با 
راه ان��دازي اين طرح ه��ا در آينده نزديك ضم��ن انتقال فناوري به 
كش��ور؛ تحوالت خوبي در بهبود فضاي كسب و كار در اين استان 
انجام خواهد ش��د. سيستان و بلوچس��تان بر اساس اعالم سازمان 
س��رمايه گذاري خارجي در سال 9٥ نيز موفق به كسب رتبه سوم 
جذب سرمايه گذاري خارجي ش��ده بود. زنگنه افزود: بعد از برجام 
با فراهم ش��دن شرايط حضور س��رمايه گذاري خارجي و همچنين 
با تالش مس��ووالن اس��تاني در هدايت و رايزني با س��رمايه گذاران 
كشورهاي مختلف امروز شاهد توفيقات خوبي در اين بخش هستيم. 

سيستان و بلوچستان در طرح هاي 
سرمايه گذاري خارجي سوم شد

 ق�م| ريي��س س��ازمان مديريت 
برنامه ري��زي اس��تان ق��م گف��ت:  و 
تفاهمنامه هاي��ي ب��ا س��رمايه گذاران 
ايرلن��دي و چين��ي ب��راي توليد برق 
خورش��يدي در اس��تان امض��ا ش��ده 
است. به گزارش باش��گاه خبرنگاران؛ 
سيد حس��ن رضوي با اش��اره به لزوم 
هداي��ت بخش خصوصي به پروژه هاي 
بخ��ش آب اظهار كرد: تاكنون 99درص��د پروژه ها در اين بخش 
توس��ط دولت احداث شده است، اما دس��تگاه هاي دولتي از اين 
به بعد بيش��تر به دنبال بهره گي��ري از ظرفيت بخش خصوصي 
در بخش آب هس��تند. او ادامه داد: بايد در اس��تان قم بر اساس 
داش��ته هاي مان در بخش آب و فاضالب برنامه ريزي كنيم، ديگر 
هيچ استاني ظرفيت مازاد در اين بخش ها ندارد و استان هاي ديگر 
براس��اس آبي كه دارند، طرح هايي را تعريف كردند. بايد به دنبال 
بهره وري و استفاده بهينه از آب و پساب در استان قم باشيم و از 
ظرفيت هاي داخلي در اين استان استفاده كنيم. رييس سازمان 
مديريت و برنامه ريزي اس��تان قم اف��زود: انتقال آب براي بخش 
كشاورزي ديگر توجيه ندارد و جزو سياست هاي دولت نيست، هم 
هزينه انتقال آب زياد اس��ت و هم اولويت با تامين آب آشاميدني 
مردم است. رضوي با اشاره به وضعيت آب در استان قم اظهار كرد: 
در كشور و استان با شرايط تغيير اقليم مواجه شديم و بحث آب 

در مناطق مختلف كشور وضعيت بحراني دارد.

 امضاي تفاهمنامه  با سرمايه گذاران ايرلندي
و چيني براي توليد برق خورشيدي

 گي�الن| ناظر گمركات اس��تان 
گي��الن و مدي��ركل گم��رك انزلي 
گفت: در س��ال 96 گمركات گيالن 
توانس��ت ٥٤1 ه��زار و ٥68 تن كاال 
ب��ه ارزش 3٥٠ ميليون و 377 هزار 
و 38٥ دالر ب��ا 3 درص��د افزايش در 
ارزش نسبت به س��ال قبل صادرات 
داش��ته باش��د. به گ��زارش ايس��نا، 
ابوالقاسم يوس��في نژاد گفت: از مجموع صادرات صورت گرفته 
از گمركات اس��تان گيالن در س��ال 96 گمرك انزلي توانست 
ب��ا 11٤ ميليون و 1٥6 ه��زار و 1٠7 دالر و با وزن 11٠هزار 
و 972 ت��ن صادرات كاالي غيرنفتي درص��د تغييراتي معادل 
11درصد رش��د از لحاظ ارزش و ٥ درصد رشد از لحاظ وزن، 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل بيشترين سهم را در صادرات 
اس��تان داشته باش��د. ناظر گمركات اس��تان گيالن ادامه داد: 
كاالهاي��ي نظير محصوالت نباتي، س��بزيجات، مي��وه، خرما، 
كش��مش، چاي، محصوالت معدني و مصنوعات آن، شيش��ه و 
مصنوعات آن، محصوالت صنايع غذايي، محصوالت نساجي و 
محصوالت پالس��تيكي عمده ترين اق��الم صادراتي را به مقصد 
كشورهايي نظير روسيه، آذربايجان، قزاقستان و عراق تشكيل 
مي دهند و اين چهار كش��ور در ميان بيش از 3٠ كشور مقصد 
صادرات گم��ركات گيالن به ترتيب رتب��ه اول تا چهارم را به 

خود اختصاص داده اند. 

 افزايش 15درصدي ترانزيت خارجي
از گمركات گيالن

اردبيل| مديركل راه و شهرسازي 
اس��تان اردبيل گفت: طرح گردشگري 
12٠ه��زار هكت��اري نمين در س��ال 
جدي��د بع��د از اخذ مجوزه��اي الزم 
ب��ه س��رمايه گذاران واگذار مي ش��ود. 
به گزارش تس��نيم، محبوب حيدري 
بعدازظهر دي��روز در بازديد از منطقه 
ويژه اقتص��ادي نمين اظهار داش��ت: 
طبق تمهيدات و برنامه ريزي هاي انجام ش��ده طرح گردش��گري 
12٠هزار هكتاري نمين در س��ال جديد بع��د از اخذ مجوزهاي 
الزم به سرمايه گذاران واگذار مي شود. او افزود: بخش گردشگري 
يكي از قابليت هاي اين شهرستان براي پيشرفت و رونق اقتصادي 
منطقه محس��وب مي شود و در اين حوزه طرح هاي گوناگوني در 
حال اجراست كه از آن جمله مي توان به احداث پارك و فضاهاي 
سياحتي در چهار نقطه شامل بابا داوود عنبران، فندقلو، آبي بيگلو 
و س��وها اش��اره كرد. مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان اردبيل 
در خصوص تامين جاده دسترس��ي اي��ن منطقه نيز تصريح كرد: 
اداره كل راه و شهرس��ازي اس��تان در نظر دارد با تامين اعتبارات 
استاني جاده ورودي منطقه ويژه را امسال طراحي و اجرا كند كه 
برنامه ريزي هاي الزم در اين زمينه در دس��تور كار قرار داده شده 
است. حيدري بيان كرد: استفاده از سرمايه گذاران بخش خصوصي 
ب��راي ادامه رون��د پروژه هاي عمراني و گردش��گري از مهم ترين 

برنامه هايي است كه براي امسال مبناي كار قرار داده شده است.

 طرح گردشگري 120هزار هكتاري نمين
به سرمايه گذاران واگذار مي شود
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وام20ميليونتومانياشتغالبهمعتادانبهبوديافتهپرداختميشود

بيكاري بهبوديافتگان از اعتياد
ريحانهجاويدي

ن��ه بن��د 2 ماده 15 قان��ون مبارزه با م��واد مخدر 
به درستي اجرايي مي شود كه طبق آن معتادان تحت 
حمايت اجتماعي براي تامين هزينه درمان و ماندن در 
ترك، قرار بگيرند، نه آيين نامه مداخالت مراقبت هاي 
پس از ترخيص كه رييس قوه قضاييه پنج سال پيش 
براي حمايت از معتادان پس از ترك ابالغ كرده است. 
چندين و چن��د مصوبه ديگر هم در س��ال هاي اخير 
براي حمايت از اش��تغال معتادان تصويب شد اما هيچ 
كدام گره اش��تغال آنها را باز نك��رد، وعده و وعيدهاي 
پرداخت وام و تسهيالت بانكي هم تاكنون بطور كامل 
به س��رانجام نرس��يده و نتيجه چنين وضعيتي باعث 
ش��ده اس��ت 90 درصد معتاداني كه ت��رك مي كنند 
دوباره به اعتياد روي آورند. برچسب اعتياد حتي پس 
از ترك هم دس��ت از س��ر بهبوديافتگان برنمي دارد و 
ت��ا مدت ها پس از آن راه رس��يدن به موفقيت، يافتن 
شغل مناسب و تامين هزينه زندگي براي آنها مسدود 
اس��ت. با اين وجود روز گذش��ته باز هم خبري درباره 
اعطاي وام 20ميليون توماني اشتغال به معتادان بهبود 
يافته از سوي رييس مركز توسعه پيشگيري و درمان 
اعتياد سازمان بهزيستي كشور مطرح شد. خبري كه 
البته در روزهاي پاياني س��ال 96،  انوشيروان محسني 
بندپي،  رييس سازمان بهزيستي كشور از آن صحبت 
ك��رده بود اما جزئياتش را مطرح نكرد. حال به تمام 
مصوبه ه��ا و وع��ده و وعيدهايي كه ت��ا پيش از اين 
وجود داشت يك مورد ديگر هم اضافه شد كه معلوم 
نيس��ت عمرش چقدر دوام داشته باشد. وام هايي كه 
علي هاش��مي، رييس كميته مستقل مبارزه با مواد 
مخدر مجمع تش��خيص مصلحت نظام، معتقد است 
اگر تم��ام آنها هم اجرايي ش��ود حداكثر 10 درصد 

معتادان بهبوديافته را پوشش مي دهد. 

چندينسالتالشبراياشتغالبهبوديافتگان
س��ال 1391، بابك دين پرست معاون وقت كاهش 
تقاضا و توسعه مش��اركت هاي مردمي ستاد مبارزه با 
مواد مخدر، از تش��كيل »ش��ركت تعاوني فراگير ملي 
توانمندسازي و اشتغال معتادان  بهبوديافته« بر اساس 
دستور العمل اش��تغال معتادان بهبوديافته خبر داد و 
اعالم كرد: »اين شركت با عضويت نمايندگان حقوقي 
س��ازمان هاي مردم نهاد فعال داراي مج��وز قانوني در 
امور بهبوديافتگان و با تاييد دبيرخانه كميته اش��تغال 
و توانمندس��ازي س��تاد  تشكيل مي ش��ود. برنامه هاي 
ش��ركت تعاوني همه ساله از س��وي كميته اشتغال و 
توانمندس��ازي س��تاد  مبارزه با مواد مخدر مشخص و 
ابالغ مي ش��ود و شركت تعاوني موظف است در مراكز 
اس��تان هاي كشور، برحسب نياز نس��بت به راه اندازي 
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كرده و رايزني هاي الزم را با صاحبان  مشاغل در ايجاد 
اشتغال براي جامعه هدف صورت دهند.

او اظهار كرد: »به موجب ماده 2 اين دستو ر العمل 
و ب��راي اجراي صحيح و نظام مند امور توانمندس��ازي 
و اش��تغال معتادان بهبوديافته و در راس��تاي  حمايت 
از واگ��ذاري فعالي��ت تصدي گرايان��ه دولتي به بخش 
غيردولتي، »تعاوني فراگير« تش��كيل خواهد ش��د و 
اين تعاوني مكلف است مطابق دستورالعمل و ضوابط 
س��تاد مبارزه با م��واد مخدر، امور اجراي��ي  مربوط به 
توانمندس��ازي و اش��تغال معتادان را مطابق قوانين و 
مق��ررات مربوطه انجام ده��د.« اما از آن زمان تاكنون 
مشخص نيس��ت سرنوشت اين شركت تعاوني به كجا 
ختم ش��د و مش��كل اش��تغال چند درصد از معتادان 
بهبوديافت��ه از اين طريق حل ش��د. با وج��ود اين دو 
س��ال بعد از اين خبر در سال 1393، محمداسماعيل 
س��عيدي، عضوهيات رييس��ه كميس��يون اجتماعي 
مجلس، از تشكيل صندوق براي ايجاد اشتغال معتادان 
بهبوديافته از سوي وزارت كشور خبر داد و اعالم كرد 
فعاليت اين صندوق نبايد مقطعي باش��د. با وجود اين 
بازهم نتيج��ه صندوق ايجاد اش��تغال معتادان بهبود 

يافته مشخص نيس��ت. يك سال بعد از اين اظهارنظر 
باز هم صحبت از اعطاي وام و تس��هيالت بانكي براي 
هموار كردن جاده پر پيچ و خم اشتغال بهبوديافتگان 
از اعتياد مطرح ش��د. س��ال 1394، قرار بر اين ش��د 
كه س��ازمان بهزيس��تي، س��تاد مبارزه با مواد مخدر و 
وزارت كار ه��ر كدام مبلغ 5ميليارد تومان به صندوق 
كارآفرين��ي اميد بس��پارند و اين صن��دوق نيز طبق 
تعهد خود اين اعتبار را س��ه برابر كند و در قالب وامي 
15ميليون توماني به كسب و كار معتادان بهبوديافته 
اختص��اص خواهد يافت ام��ا آن زمان ام��ا و اگرهاي 
بسياري مطرح ش��د كه پررنگ ترين ان نداشتن سند 
هويتي رس��مي از معتادان بهبود يافته بود، موضوعي 
كه س��رانجام زهره طبي��ب زاده ن��وري، نماينده وقت 
مجلس شوراي اس��المي در واكنش به آن اعالم كرد: 
»قرار نيس��ت وام 15ميليون توماني به بهبوديافتگان 
داده شود بلكه اين مبلغ به كارفرمايي داده مي شود كه 
متعهد شود شرايط اشتغال يك معتاد بهبوديافته را تا 
3 سال فراهم كرده و او را نيز بيمه كند؛ يعني به ازاي 
ايجاد اش��تغال براي هر معتاد بهبود يافته، 15ميليون 

تومان وام.« 
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بع��د از تم��ام تالش هايي ك��ه نتيجه ش��ان هم 
به درس��تي در زمينه اش��تغال معت��ادان بهبوديافته 
مش��خص نيس��ت، روز گذش��ته خبري ت��ازه درباره 
اش��تغال معت��ادان بهب��ود يافته مطرح ش��د. فاطمه 
عباس��ي، رييس مركز توس��عه پيش��گيري و درمان 
اعتي��اد س��ازمان بهزيس��تي كش��ور از پرداخت وام 
اش��تغال زايي ب��ه معت��ادان بهبود يافته ك��ه حداقل 
6 م��اه از مدت زمان پاكي آنها گذش��ته باش��د، خبر 
داد. او درب��اره جزئيات اين خبر افزود: »معتاداني كه 
حداقل 6 ماه از مدت زمان پاك بودنش��ان گذشته و 
تمايل به راه اندازي كسب و كاري جديد داشته باشند 
مي توانند تا س��قف 20 ميليون تومان وام اشتغالزايي 

دريافت كنند.«
به گفته او، س��ازمان بهزيس��تي ب��ه معتاداني كه 
درمان شده اند و ش��رايط به كارگيري آنها در مشاغل 
فراهم ش��ده اس��ت اين وام را پرداخت مي كند و پاك 
ش��دن اين افراد بايد مورد تاييد درمانگران س��ازمان 
بهزيس��تي قرار گرفته باش��د. عباس��ي اظه��ار كرد: 

»س��ازمان بهزيستي به كارفرماياني نيز كه تا سقف 5 
نفر از معت��ادان را به كار بگيرند وام پرداخت مي كند. 
اين وام نيز تا س��قف 20 ميليون تومان به كافرماياني 
كه معتادان بهبود يافته داراي ش��رايط اش��تغال را به 
كار مي گيرند، پرداخت خواهد شد.« اما علي هاشمي، 
رييس كميته مس��تقل مبارزه با م��واد مخدر مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام، معتقد است اگر تمامي اين 
وام ها و تسهيالت اجرايي ش��ده باشد باز هم حداكثر 
مشكل اشتغال ده درصد از معتادان بهبوديافته را حل 
مي كن��د. او درباره اين موضوع به تع��ادل گفت: »هر 
مصوبه تازه يي كه از سوي نهادهاي مختلف براي حل 
مشكل اشتغال بهبوديافتگان از اعتياد مطرح مي شود، 
به نوعي تكميل كننده قوانين قبلي اس��ت اما با وجود 
اين براي حل اين مش��كل كافي نيس��ت و نياز به كار 
جدي تر در اين زمينه حس مي ش��ود اگرچه حتي اگر 
مشكل يك نفر هم حل شود،  اقدامي ارزشمند صورت 

گرفته است.«
او اف��زود: »از ح��دود چه��ار س��ال پيش بحثي 
درب��اره اجتماعي ش��دن اعتياد مطرح ش��د. اينكه 
ب��ه حل اعتياد ابعاد فرهنگي،  پيش��گيرانه و مبتني 
بر بازتواني داده ش��ود كه در اين راس��تا طرح هايي 
ارائ��ه ش��د. از جمل��ه طرح هاي مطرح ش��ده براي 
ح��ل معض��ل اش��تغال بهبوديافت��گان، تاكي��د بر 
مس��ووليت اجتماعي شركت ها و ش��هرداري ها، به 
وي��ژه ش��ركت هاي بزرگ بود با اي��ن هدف كه اين 
س��ازمان ها در راستاي مس��ووليت اجتماعي خود، 
زمينه اش��تغال بهبوديافتگان را فراهم كنند. برخي 
ش��ركت ها مخصوص��ا در عس��لويه در اي��ن زمينه 
قدم هايي برداش��ته اند ام��ا هنوز فاصل��ه زيادي تا 
رس��يدن به ش��رايط مطلوب در اي��ن زمينه وجود 
دارد، در ش��رايط فعل��ي زيرس��اخت هاي اين طرح 
آماده نيس��ت و شركت هاي بزرگ اين موضوع را به 

عنوان مسووليت اجتماعي نپذيرفته اند.«
هاش��مي مش��كل اصلي را در اجرا نشدن ماده 33 
قانون مبارزه با مواد مخدر دانس��ت و درباره آن گفت: 
»طب��ق ماده 33 بايد يك دبي��ركل دايم و تمام وقت 
براي ستاد مبارزه با مواد مخدر تعيين شود اما از دولت 
نهم و بعد از آن ش��اهد اين هس��تيم كه وزير كش��ور 
با حفظ جايگاه خود دبيركل س��تاد مي ش��ود كه اين 
موضوع خالف قانون است. در نتيجه 70 درصد مسائل 
مرتبط با حل معضل اعتياد به حال خود گذاشته شده 
و چون يك دبيركل دايم وجود ندارد باعث ش��ده هر 
كدام از س��ازمان هاي مرتب��ط تصميم گيري مجزايي 
داش��ته باش��ند. در حالي كه اگر دبيركل تعيين شود، 
مشكالت اعتياد،  از جمله اشتغال معتادان بهبوديافته 
ت��ا حد زيادي آنطور كه مد نظ��ر مقام معظم رهبري 

است حل مي شود.«

فرمانده يگان حفاظت از منابع طبيعي با بيان اينكه آتشسوزيبيسابقهجنگلهادرنوروز
آتش سوزي جنگل ها در ابتداي سال در ده سال گذشته 
بي سابقه بوده است، گفت: متاسفانه اين روزها بسياري 
از مردم باغات و اراضي كشاورزي را به ويال و خانه هاي 

شخصي تغيير كاربري مي دهند. 
قاسم سبزعلي درباره آتش سوزي جنگل هاي شمال 
كش��ور در ايام تعطيالت نوروز گفت: از ابتداي س��ال 
جاري تاكنون 150 هكتار از اراضي جنگلي در ش��مال 
كش��ور دچار حريق شده و متاس��فانه به 10 درصد از 
اين اراضي خسارت هاي جدي وارد شده، اما 90 درصد 
آتش سوزي ها خسارت جدي به جنگل ها وارد نكرده و 
الش برگ ها در س��طح جنگل مانع از آسيب جدي به 

آنها شده است. 
او با اش��اره ب��ه بازدي��د كارشناس��ان از جنگل ها 
گفت: گزارش كارشناس��ان از مناطق جنگلي كه دچار 
حريق شدند؛ نش��ان دهنده اين است كه خوشبختانه 
در روزهاي اخير جنگل ها در حال بازگش��ت به حالت 
طبيعي هستند. فرمانده يگان حفاظت از منابع طبيعي 
به افزايش دما در روزهاي ابتدايي سال جاري اشاره كرد 
و گفت: افزايش دما و وزش بادهاي گرم در ابتداي سال 
باعث شد تا در استان هاي شمالي از گيالن تا گلستان 
در مناطق مختلف در جنگل ها و مراتع آتش سوزي هايي 
اتفاق بيفتد. متاس��فانه بخش��ي از آتش س��وزي ها در 
مناط��ق صعب العبور اتف��اق مي افتد و ام��كان حضور 

آتش نش��ان در آن مناطق وجود ندارد، بالگردها نيز در 
بخش ه��اي صعب العبور جنگل نمي توانند فرود آيند و 
فقط مي تواند آب پاشي كنند. سبزعلي با تاكيد براينكه 
مهم ترين چالش ما در سطح كشور فرهنگ سازي است، 
به ايلنا گفت: معتقدم اگر در كنار هر درخت يك مامور 
هم باش��د، اما تا فرهنگ س��ازي مناسب در اين زمينه 
صورت نگيرد باز هم جنگل ه��ا آتش خواهند گرفت و 
هيچ تاثيري ندارد. حريق هاي صورت گرفته در ابتداي 
سال جاري در شمال كشور در طول ده سال گذشته در 

كشور بي سابقه بوده است. 
او با بي��ان اينكه عمل اصلي آتش س��وزي هاي اخير 
صددرصد انس��اني ب��وده، ادام��ه داد: متاس��فانه زماني 
سفرهاي بين  اس��تاني آغاز مي شود حريق در جنگل ها 
هم شروع مي ش��ود كم توجهي و س��هل انگاري مردم با 
وجود تذكراتي كه در اين زمينه داده مي شود باعث بروز 
آتش سوزي مي شود. البته اقدامات مناسبي در اين زمينه 
صورت گرفته و با كم��ك دولت و مجلس درصدد وضع 
قوانيني در زمينه ممنوعيت روشن كردن آتش در مناطق 
جنگلي و مرتعي هستيم. اميدواريم قانون گذار جريمه و 
پرداخت خسارت هاي سنگين براي آنها در نظر بگيرد تا 
مانع آتش سوزي در جنگل ها شود. فرمانده يگان حفاظت 
از منابع طبيعي در بخش ديگري از صحبت هايش درباره 
تصرفات در اراضي ملي گفت: خوش��بختانه تصرفات در 
اراضي ملي با توجه به تعامالت گس��ترده با دستگاه هاي 

قضايي و پيگيري هايي كه در اين زمينه مي شود نسبت 
به سال هاي گذشته به حداقل رسيده است و دستگاه هاي 
مختلف مانند نيروي انتظامي، قوه قضاييه، سازمان ملي 
مس��كن و زمين و ام��ور اراضي و س��ازمان جنگل ها در 
اي��ن زمينه به جد كار مي كنند از همين رو اين موضوع 

به شدت در حال كاهش است. 
او ادام��ه داد: اما موضوعي كه در حال حاضر وجود 
دارد تغيير كاربري مستثنيات مردم است. متاسفانه اين 
روزها بس��ياري از مردم باغات و اراضي كشاورزي را به 
ويال و خانه هاي شخصي تغيير كاربري مي دهند، البته 

ما تا جايي كه بتوانيم جلوي اقدامات را مي گيريم. 
س��بزعلي همچني��ن درباره اف��رادي ك��ه اراضي 
جنگلي را به اراضي كش��اورزي تبديل مي كنند، گفت: 
اين اقدام��ات منع قانوني دارد و با اين افراد به ش��دت 
برخورد مي شود و ضمن جبران خسارت نيز جريمه هاي 
س��نگين براي آنها وضع مي ش��ود اگرچه از اين دست 
اتفاقات كمتر صورت مي گيرد، اما قطعا اين موضوعات 
وجود دارد و اميدوارم با اقدامات پيشگيرانه يي كه انجام 
مي دهيم بتوانيم جل��وي اين اقدامات را نيز بگيريم. او 
اظه��ار كرد: تصرفات در اراضي جنگل ها كمتر اس��ت، 
گفت: بيش��تر مش��كالت و اتفاقات ما در مراتع است و 
بيشتر تصرفات و تغيير كاربري ها در اين بخش ها انجام 
مي شود، اما اينكه اراضي جنگلي را به تصرف درآورده و 

تغيير كاربري دهند بسيار كمتر اتفاق مي افتد.  

افزايشكشتهشدگان
تصادفاتدرنوروز

ريي��س پلي��س راه راهور ناج��ا از افزاي��ش 5درصدي 
كشته ش��دگان تصادفات جاده يي  در سر صحنه نسبت به 
سال گذشته خبر داد. سردار محمد حسين حميدي درباره 
آخرين آمار كشته ش��دگان تصادفات جاده يي در نوروز 97 
به ايلنا گفت: تا اين لحظه آمار فوت ش��دگان س��ر صحنه 
نسبت به سال گذشته 5 درصد افزايش داشته است، البته 
هنوز جمع بندي نهايي طرح نوروزي اعالم نش��ده اس��ت. 
فصل الخطاب ما در زمينه كشته شدگان تصادفات جاده يي 
در طرح نوروزي امسال آمار پزشكي قانوني است كه هنوز 

اعالم نشده است. 
او با بيان اينكه آمار مجروحان جاده يي در طرح نوروزي 
امسال نيز افزايش داشته است، افزود: آمار دقيق مجروحان 
تصادفات نوروزي نيز در پايان امروز كه پايان طرح نوروزي 
است، اعالم مي شود. خوشبختانه نوروز امسال جز دو مورد 
كه يكي در محور گيالن و ديگري در محور خراسان رضوي 
بود، تصادف سنگين نداشتيم. رييس پليس راه راهور ناجا 
اظه��ار كرد: با وجود افزايش 5 درصدي س��فرهاي ناوگان 
اتوبوس��راني بين ش��هري خوش��بختانه تصادف��ات ناوگان 
اتوبوس��راني در طرح نوروزي امس��ال بيش از ۸9 الي 90 
درصد كاهش داش��ت كه ركورد بس��يار خوبي محس��وب 
مي شود. حميدي به افزايش بيش از 13درصدي كل ترددها 
در طرح نوروزي امسال اشاره كرد و افزود: بي شك افزايش 
تردد در سطح جاده ها طبيعي است كه بروز حوادث را نيز 
افزايش دهد، ام��ا در مجموع 3درصد از تخلفات رانندگان 
توسط دوربين ها رصد و 2درصد ديگر نيز توسط همكاران 
م��ا رصد ش��د و در مجموع 95درصد رانن��دگان قوانين را 
رعاي��ت مي كردند و رعايت قوانين باعث ش��د كه افزايش 
ناگهاني تصادفات را با توجه به رشد تصادفات نداشته باشيم 
و تصادفات جاده يي در طرح نوروزي امسال شيب ماليمي 
داشته باشد. او درباره آمار خودروهايي كه به دليل تخلفات 
حادثه ساز متوقف ش��دند، گفت: بيش از 47هزار خودرو و 
موتورسيكلت به دليل تخلفات حادثه ساز در طول سفرهاي 
نوروزي توسط نيروهاي پليس راهور توقيف شدند كه اين 
آمار بسيار بااليي بود و نشان مي دهد كه تخلفات اين گروه 
مي توانس��ت باعث بروز تصادفات ش��ود كه خوشبختانه با 
توقيف آنها اين اتفاق نيفتاد. خودروهايي كه توقيف ش��ده 
نيز طب��ق روال قانوني بعد از پايان طرح به مالكان خودرو 
تحويل داده خواهد شد. رييس پليس راه راهور ناجا درباره 
نظارت بر تخلفات رانندگان تريلي ها و كاميون ها نيز تصريح 
كرد: قصد داريم س��امانه سپهتن را كه باعث ايجاد نظم در 
ناوگان حمل و نقل عمومي بين ش��هري شد و اشرافيت ما 
را بر ناوگان اتوبوسراني بيشتر كرد، روي كاميون ها، تريلي ها 
و تانكره��اي حمل س��وخت ه��م نصب كني��م. حميدي 
ادامه داد: قطعا نگاه هاي س��نتي بدون استفاده از ابزارها و 
تكنولوژي نوي��ن نمي تواند به ما در كنترل تخلفات كمك 
كند. حجم باالي ترددها در سطح جاده هاي كشور و تعداد 
باالي خودرو ش��خصي، اتوب��وس، كاميون و تريلي ديگر با 
روش هاي س��نتي قابل كنترل نيس��تند و طبيعي اس��ت 
كه بايد استفاده از اين س��امانه ها به صورت جدي تري در 
دس��تور كار پليس راه قرار گيرد و تمام جاده هاي كش��ور 
در فواصل كوتاه مجهز به دوربين هاي كنترل سرعت شود. 
او افزود: همچنين سامانه هاي كنترلي براي انضباط ناوگان 
مسافربري و باربري اس��تفاده شود. برنامه ما اين است كه 
هرچه س��ريعتر اين اقدامات انجام شود تا با وجود افزايش 
سفرهاي بين شهري در كاهش تصادفات توفيقات زيادي در 

اين حوزه نيز حاصل شود. 

خطربازگشتفلجاطفال
دراستانهايمحروم

رييس اداره بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن از 
انجام عمليات تكميلي فلج اطف��ال 1۸ تا 20 فروردين 
ماه و واكسيناس��يون يك ميليون و يك صد هزار كودك 
خبر داد. محسن زهرايي از انجام عمليات واكسيناسيون 
تكميل��ي فلج اطفال در تاري��خ 1۸ تا 20 فروردين خبر 
داد و گفت: نوبت دوم عمليات ايمن سازي تكميلي فلج 
 اطفال با استفاده از واكسن خوراكي فلج اطفال از ساعت

۸ صب��ح روز 1۸ فروردي��ن تا 20 فروردي��ن 1397 در 
سراسر كش��ور انجام مي شود و نزديك به يك ميليون و 
يكصد هزار كودك زير 5 س��ال صرف نظر از كامل بودن 
س��ابقه ايمن س��ازي، در طي اين هفته مجدد واكسينه 
مي ش��وند. او اف��زود: نوبت اول اين عملي��ات در مناطق 
جنوبي كش��ور در تاريخ ۸- 5 اس��فند 1396 با پوشش 
كامل انجام شد. رييس اداره بيماري هاي قابل پيشگيري 
با واكس��ن خاطرنش��ان كرد: بيش��ترين خطر بازگشت 
بيم��اري فلج اطفال در اس��تان هاي هرمزگان، كرمان و 
سيستان و بلوچس��تان است لذا در تمام مناطق شهري و 
روستايي اين استان ها )مناطق تحت پوشش دانشگاه هاي 
علوم پزش��كي هرمزگان، جيرفت، بم، ايرانشهر، زاهدان 
و زابل( عمليات خانه به خانه انجام مي ش��ود و در ساير 
شهرس��تان ها، عمليات فق��ط در مناطق پرخطر تعيين 
شده انجام مي شود.  زهرايي شاخص هاي تعيين مناطق 
پرخط��ر را كليه مهاجرين خارجي ك��ه در اردوگاه ها يا 
خارج از اردوگاه ها اقامت دارند، كليه خانوارهاي س��اكن 
در كلني ها و محل تجمع عمده مهاجرين خارجي، كليه 
نقاط )شهرستان – شهرك – كلني و...( كه به تشخيص 
معاونين بهداشت پوش��ش OPV3 كمتر از 95درصد 
دارند، كليه مناطق تحت پوش��ش تيم هاي سيار، كليه 
كودكان زير 5 س��الي كه احتماال همراه مادران خود در 
زندان ها اقام��ت دارند، اعالم ك��رد.  او اظهار كرد: براي 
دستيابي به هدف پوشش كامل عمليات در زمان تعيين 
ش��ده عالوه بر تمام ظرفيت كاركنان بهداشتي مرتبط 
از كم��ك داوطلبان س��المت و س��اير نيروهاي كمكي 
آموزش ديده استفاده خواهد شد. رييس اداره بيماري هاي 
قابل پيشگيري با واكسن گفت: تعداد 30 هزار نفر نيروي 
انساني عمليات را اجرا و پشتيباني مي كنند. واكسن مورد 
استفاده توسط موسسه واكسن و سرم سازي رازي تهيه و 
تامين شده است.   او با بيان اينكه دو نوبت عمليات ياد 
ش��ده با هزينه حدود 3.5ميليارد توماني انجام مي شود، 
گفت: طي اين عمليات همه كودكان زير 5 س��ال شامل 
ايراني يا غيرايراني كه در كش��ور حضور دارند واكس��ن 
تكميلي فلج اطفال را دريافت مي كنند. زهرايي گفت: در 
تمام شهرستان ها و مناطقي كه عمليات واكسيناسيون 
تكميلي فلج اطفال به شكل خانه به خانه انجام مي شود، 
اطالع رس��اني قبلي توسط مراكز بهداشتي انجام شده و 
تيم هاي بهداشتي همراه با كارت شناسايي معتبر قطره 

خوراكي واكسن فلج اطفال را تجويز خواهند كرد. 
او در پاي��ان از هموطن��ان و خانواده هاي س��اكن در 
مناطقي كه با اعالم قبلي مراكز بهداش��ت شهرس��تان 
عمليات واكسيناسيون انجام مي شود، تقاضا كرد حداكثر 
همكاري با تيم هاي بهداش��تي را انجام دهند تا به هدف 
نهايي كه ريش��ه كني جهان��ي اين بيماري و س��المت 

كودكان است رسيده شود. 

اخبار

كساني كه خواندن و نوشتن بدانند، ديگر بي سواد محسوب 
نمي ش��وند. اي��ن نظر وزارت آم��وزش و پرورش اس��ت، اما در 
بسياري از كش��ورهاي اروپايي، خواندن و نوشتن، مالك سواد 
افراد نيست. اما با همين معيار داخلي، 11 ميليون نفر در ايران 

كم سواد هستند. 
رييس سازمان نهضت س��وادآموزي از تمركززدايي، توسعه 
مش��اركت ها و انعط��اف در روش ه��اي س��وادآموزي در س��ال 
ج��اري خبر داد. علي باقرزاده با اش��اره به اتخاذ سياس��ت هاي 
س��ال 97 در چارچوب اهداف مندرج در س��ند ملي ريشه كني 
بي سوادي اظهار كرد: در اين راستا سياست هاي اجرايي نهضت 
سوادآموزي را در قالب محورهاي سند راهبردي و رويكردهاي 

مدنظر تهيه كرده ايم. 
او اف��زود: تمركززداي��ي و كاه��ش تصديگ��ري، توس��عه 
مش��اركت ها و انعطاف پذي��ري در روش هاي س��وادآموزي از 
رويكردهاي اصلي فعاليت هاي س��ازمان در سال جديد است. 
همچني��ن گس��ترش فرصت ه��اي يادگيري، ارتق��اي كيفي 
آموزش ها و تثبيت جايگاه سوادآموزي در برنامه هاي توسعه 
كشور از جمله اهداف استراتژيك ما در سال 97 هستند. رييس 
س��ازمان نهضت س��وادآموزي با بيان اينكه در سال گذشته 
آموزش و توانمندس��ازي بيش از 70 ه��زار آموزش دهنده و 
تهيه و توليد بيش از 151 عنوان كتاب درسي، كمك درسي، 
راهنماي آموزش��ي و مهارت آموزي انجام شد، گفت: تشكيل 
پرون��ده فيزيكي ب��راي آموزش دهن��دگان، برنامه ريزي براي 
دوره جديد توانمندس��ازي براي آموزش دهندگان با رويكرد 
س��واد چند گانه، جذب نيروي جديد در س��ازمان، پيگيري 
افتتاحي��ه و اختتاميه در طرح هاي مش��اركتي آموزش اتباع، 
تهيه كتاب ويژه آموزش زبان فارس��ي به غيرفارس��ي زبانان، 
تهيه كت��اب فرآيند توليد كتب س��اده و كاربردي، برگزاري 
كارگاه ه��اي نق��د و بررس��ي كتب درس��ي، تدوي��ن و ابالغ 

آيين نامه رس��يدگي به تخلفات آموزش دهن��دگان و اجراي 
برنام��ه مدون و منس��جم براي ترويج نم��از و آموزش عملي 
آن تنه��ا بخش��ي از اولويت هاي پيش رو هس��تند كه به جد 
آنها را دنبال مي كنيم. باقرزاده به ايس��نا گفت: طي سال هاي 
91 تا 95 نرخ س��وادآموزي رش��د 2.۸5 درصدي پيدا كرد و 
يك ميلي��ون و 4۸0 هزار نفر از آمار بي س��وادان كاهش پيدا 
كرد. اين در حالي است كه نرخ رشد باسوادي طي سال هاي 
۸6 تا 90 حدود 0.2درصد بوده و متاس��فانه نرخ بي سوادي 

در 13 استان افزايش پيدا كرده است. 
به گفته او، طبق نتايج سرش��ماري عمومي نفوس و مسكن 
س��ال 1395، در گروه س��ني 10 تا 49 سال بالغ بر 2ميليون و 
700هزار نفر بي س��واد شناسايي شده است كه حدود 400هزار 
نفرش��ان را اتباع خارجي تش��كيل مي دهند. اما در مجموع در 
هم��ه گروه هاي س��ني ۸ميليون و ۸00هزار بي س��واد مطلق و 
11ميليون كم س��واد در كش��ور داريم. رييس س��ازمان نهضت 
سوادآموزي افزود: ميانگين تحصيل ايرانيان ۸سال بوده و الزم 
اس��ت زمينه اجباري ش��دن تحصيالت تا پايان سال دوازدهم 

فراهم شود.

وجود 11ميليون كم سواد در كشور
معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور در واكنش به طرح 
تشكيل س��ازمان رفاه اجتماعي به نقل از يكي از مسووالن گفت: 
تش��كيل س��ازمان رفاه اجتماعي موازي كاري با اين سازمان است 
و طرح چنين مس��ائلي موجب اتالف منابع، تش��تت، دلسردي و 

نااميدي جهادگران حوزه رفاه اجتماعي مي شود. 
حسين نحوي نژاد با تاكيد براينكه انتقاد او از نظر كارشناسي با 
سابقه بيش از 20 سال در حوزه رفاه اجتماعي است، افزود: سازمان 
بهزيستي كشور براساس وظايف قانوني و برنامه ششم توسعه متولي 
سالمت اجتماعي است و از سوي ديگر مقوله آسيب هاي اجتماعي 
تا آن اندازه اهميت پيدا كرده است كه رهبر معظم انقالب در چند 

جلسه مربوط به اين حوزه، هدايت جلسات را برعهده گرفته اند. 
وي اضافه كرد: س��ازمان بهزيس��تي، تنها دس��تگاهي است 
كه در اين جلس��ات، رضايت نس��بي معظم له را كس��ب كرده 
اس��ت. ش��بكه اورژانس اجتماعي 123 اين س��ازمان امروز در 
بيش از 300 شهرس��تان، گس��ترش پيدا كرده اس��ت. او ادامه 
داد: خدمات مشاوره يي بهزيس��تي، گسترش زيادي پيدا كرده 
اس��ت و از سوي ديگر بيش از يك ميليون و 400هزار معلول از 
خدمات اين س��ازمان بهره مند هستند و اينكه براي پيشگيري 
از آس��يب هاي اجتماعي، كاري انجام نشده است، دادن آدرس 
غلط اس��ت. معاون توانبخشي س��ازمان بهزيستي به ايرنا گفت: 
امروز 450هزار معلول روس��تايي از خدم��ات مبتني بر جامعه 
بهره مند هستند؛ 22هزار نفر نيز در اثر عملكرد بد شركت هاي 
خودرو سازي دچار ضايعه نخاعي شده اند كه اين جمعيت همراه 
با 100هزار بيمار رواني مزمن از خدمات بهزيس��تي اس��تفاده 
مي كنن��د. نحوي نژاد اظهار كرد: هرچند تعدد و حجم خدمات 
با توجه به بودجه هاي درنظرگرفته شده است، رضايت خاطر را 

جلب نمي كند اما كيفيت آن مطلوب است. 
او افزود: همچنين گفته ش��ده اس��ت كه بخش خصوصي در 
حوزه توانبخش��ي ورود كند؛ درحال��ي كه هم اكنون دو هزار مركز 

توانبخشي تحت نظارت بهزيستي توسط بخش خصوصي مديريت 
مي ش��وند كه ب��ه 120هزار معلول، بيمار رواني مزمن و س��المند 

خدمات ارائه مي كنند. 
وي ادامه داد: همچنين مطرح ش��ده است كه »از هالل احمر 
و بنياد ش��هيد انتظار داش��تيم تا در بحث توانبخشي وارد ميدان 
ش��وند اما اقدامي نكردند«، درحالي كه بنياد شهيد و هالل احمر 
سابقه علمي، اجرايي و قانوني براي انجام امور توانبخشي را ندارند 
و ه��الل احمر، نهاد غيردولتي اس��ت كه م��ا نمي توانيم براي آن 
شرح وظايف تعريف كنيم و اين سازمان، ماموريت هاي خود را در 
مواقع بحراني مانند زلزله انجام مي دهد. معاون توانبخشي سازمان 
بهزيستي كشور گفت: توانبخشي، فرآيند زمان بري است كه ربطي 
به وظيفه ه��الل احمر ندارد؛ در مورد بنياد ش��هيد نيز جمعيت 
مخاطب جانبازان و ايثارگران در حال كم ش��دن است. نحوي نژاد 
تاكيد كرد: سازمان بهزيستي كشور، نهاد حمايتي است و با تجميع 
امكانات بايد ش��رايطي فراهم شود كه اين سازمان بتواند خدمات 
بهتر و بيشتري به جمعيت ايثارگران ارائه كند؛ بطورمثال بخشي 
از خانواده شهدا به سالمندي رسيده اند و سازمان بهزيستي كشور 

براي آن طرح دارد و بايد حمايت شود. 

تشكيل سازمان رفاه اجتماعي، موازي كاري است
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»تعادل«پيامدهايارائهرانتتسهيالتيبهعرضهكنندگانواحدهايمسكونيرابررسيميكند

هشدار درباره آثار تورمي تسهيالت جديد ساخت
گروهراهوشهرسازيزهرهعالمي

در حالي كه يك س��ال از منتفي شدن پرداخت 
تس��هيالت بدون س��پرده مس��كن به س��ازندگان 
مي گذرد، ابوالقاسم رحيمي اناركي مديرعامل بانك 
مسكن در تازه ترين اظهاراتش از اجراي مجدد اين 
ط��رح خبر داد. البته نگاهي ب��ه جزئيات اين طرح 
نش��ان مي دهد كه در تس��هيالت جديد ارائه شده، 
امتيازات��ي به س��ازندگان واحده��اي كوچك تر از 
75مترمربع در تهران و 100مترمربع در شهرستان 
داده شده است كه آنها بتوانند بدون خريد اوراق از 

اين تسهيالت بهره ببرند. 
امتي��از ديگ��ري ك��ه در طرح جدي��د گنجانده 
ش��ده اس��ت، كاهش يك درصدي نرخ س��ود براي 
س��ازنده هاي داراي پروان��ه صالحي��ت حرفه يي و 
انبوه س��ازاني اس��ت كه از تكنولوژي نوين ساخت و 
ساز استفاده مي كنند، تسهيالت بدون سپرده براي 
اين س��ازندگان با نرخ سود 17درصد ارائه مي شود. 
در حالي كه س��ازندگان سنتي بايد همان نرخ سود 

18درصد را پرداخت كنند. 
هم��گام ب��ا برق��راري دوب��اره طرح تس��هيالت 
بدون س��پرده از سوي بانك مس��كن، وزارت راه و 
شهرسازي هم قرار اس��ت بسته يي به بانك مسكن 
ارائ��ه كند ك��ه بر اس��اس آن س��قف 160ميليون 
توماني تس��هيالت صندوق پس انداز مسكن يكم به 
200ميلي��ون تومان افزايش يابد. در واقع در س��ال 
جديد عالوه بر اينكه با پرداخت وام بدون س��پرده 
به س��ازندگان از طرف عرضه حمايت مي شود، قرار 
است تا سقف تسهيالت خريد هم براي خانه اولي ها 

40ميليون تومان رشد كند. 
هم اكن��ون ب��ا توج��ه به اينك��ه بر اس��اس آمار 
بانك مركزي از بازار مس��كن س��ال 96 و همچنين 
پيش بين��ي كارشناس��ان اين حوزه از ش��رايط اين 
بازار در س��ال جاري، مسكن دوره پيش رونق خود 
را س��پري مي كند، س��وال اين است كه اجراي اين 
اقدام��ات به ص��ورت جداگانه و همچني��ن اجراي 
همزمان آن چه تاثي��ري مي تواند در وضعيت بازار 

مسكن داشته باشد؟ 

عاملبازگشتتورمبهبازارمسكن
فرهاد بيضايي مدير علمي گروه سياست گذاري 
مس��كن دانش��گاه علم و صنع��ت ك��ه از مخالفان 
پرداخت تس��هيالت بدون س��پرده ب��ه هر دوطرف 
عرضه و تقاضاس��ت و اج��راي اين تصميم را عاملي 
ب��راي ت��ورم در بازار مس��كن مي داند، درب��اره آثار 
اين گون��ه تصميمات به »تعادل« مي گويد: پرداخت 
وام بدون س��پرده اثر تورمي دارد و موجب افزايش 
قيمت مس��كن مي شود، اين سياس��ت يك بار هم 
در س��ال 85 اجراش��د و يك��ي از عوام��ل افزايش 
قيمت مس��كن در سال 85 و 86، پرداخت وام هاي 

12ميليون توماني بود كه بانك مسكن بدون سپرده 
در اختيار متقاضيان قرار مي داد. 

بيضايي مي افزايد: سياس��ت پرداخت تسهيالت 
بدون سپرده، سياست تحريك تقاضاست و پشتوانه 
تولي��د ندارد و موجب برهم خ��وردن تعادل عرضه 
و تقاضا در بازار مي ش��ود، زي��را حجم نقدينگي كه 
وارد بازار مس��كن مي ش��ود، افزايش مي يابد و رشد 
حجم نقدينگي، آثار تورمي را افزايش مي دهد و در 
مجموع هر گونه تسهيالت بدون سپرده در راستاي 

بهبود بازار مسكن نيست. او ادامه مي دهد: دريافت 
سپرده از متقاضيان خريد و ساخت مسكن موجب 
مي ش��ود كه حجمي از نقدينگي در بازار جمع شود 
و در اختي��ار افرادي قرار گي��رد كه متقاضي خريد 
مسكن هستند اما زماني كه تسهيالت بدون سپرده 
به متقاضيان ارائه مي شود، بدون اينكه نقدينگي از 
بازار جمع شود؛  نقدينگي مضاعفي تزريق مي شود و 

مي تواند آثار تورمي به همراه داشته باشد. 
ب��ه گفت��ه بيضاي��ي در جزئي��ات پرداخت اين 

تس��هيالت تاكيدي بر طرف عرضه نش��ده اس��ت و 
اولوي��ت به س��ازندگان بافت فرس��وده و همچنين 
خانه اولي ه��ا اختص��اص دارد كه به نظر مي رس��د، 
بيشتر متقاضيان بهره گيري از اين تسهيالت طرف 
تقاضا باشند. در واقع جذابيت اين گونه طرح ها براي 

متقاضيان خريد مسكن است تا سازندگان. 
اين كارشناس ارشد حوزه مسكن اظهار مي كند: 
ب��ا توجه ب��ه تجربيات س��ال هاي گذش��ته اجراي 
سياست پرداخت تسهيالت بدون سپرده نمي تواند 

سياس��ت موفقي باش��د و سياس��ت جذب سپرده، 
مناسب تر است. 

افزايشسقفوامورشدقيمت
او درب��اره تبع��ات افزايش 40ميلي��ون توماني 
سقف تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم براي 
زوجي��ن مي گويد: پرداخت اين تس��هيالت چون با 
مكانيسم جذب سپرده اس��ت، نمي تواند اثر تورمي 
داشته باشد اما با توجه به افزايش قيمت مسكن در 
بازار، زمان مناس��بي براي پرداخت اين تسهيالت و 

تحريك تقاضا نيست. 
بيضايي تصريح مي كن��د: هم اكنون تمام عوامل 
براي رشد قيمت مسكن مهياست و دولت نبايد اين 

شرايط را تشديد مي كند. 
مدير علمي گروه سياست گذاري مسكن دانشگاه 
علم و صنعت بيان مي كند: البته بيش��ترين تهديد 
براي بازار مس��كن، پرداخت تسهيالت بدون سپرده 
است و افزايش سقف تس��هيالت صندوق پس انداز 
مس��كن نمي تواند تاثير منف��ي چنداني بر قيمت ها 

داشته باشد. 
او درباره اجراي همزمان اين سياس��ت ها اضافه 
مي كن��د: اجراي اي��ن دو اقدام ش��ايد چندان مهم 
نباش��د. بحث اصلي اين است كه جذابيت پرداخت 
تس��هيالت بدون س��پرده براي متقاضيان بس��يار 
اس��ت و حجم تقاضا براي اين تسهيالت را افزايش 

مي دهد. 
به گفته اين كارش��ناس ارشد مسكن، پرداخت 
تس��هيالت ارزان قيمت ب��راي س��اخت و خريد به 
متقاضيان در صورتي اقدام مناس��بي اس��ت كه به 
افراد ارائه ش��ود كه نيازمند هستند، چون بر اساس 
قانون اساس��ي دولت موظف است كه يك بار براي 

تمام افراد، شرايط خانه دارشدن را فراهم كند. 
بيضايي اظهار مي كند: وظيفه بانك مس��كن اين 
است كه نرخ سود تسهيالت خريد مسكن را به نرخ 
س��ود قرض الحسنه نزديك كند، البته بدون سپرده 
بودن تس��هيالت اثر تورمي دارد و براي آينده بازار 

مسكن مناسب نيست. 
مديرعلمي گروه سياست گذاري مسكن دانشگاه 
علم و صنع��ت ادامه مي دهد: پرداخت تس��هيالت 
ارزان به طرف تقاضا بايد در دس��تور كار قرار گيرد 
البته اين تس��هيالت براي طرف عرضه نوعي رانت 
محس��وب مي شود. اما در صورتي كه طرف عرضه با 
دريافت اين وام ها اقدام به س��اخت و سپس فروش 
اقس��اطي مس��كن براي خانه اولي ها كند، پرداخت 

تسهيالت ارزان قيمت توصيه مي شود. 
بيضاي��ي مي گويد: ارائه تس��هيالت ارزان قيمت 
براي طرف تقاضا )كه دول��ت يارانه آن را مي دهد( 
بايد در شرايطي پرداخت شود كه متقاضي تاكنون 

از چنين تسهيالتي استفاده نكرده باشد. 

۲خبرخوشبراي
خريدارانمسكندرسال۹۷

مدي��ر امور ط��رح و برنام��ه بانك مس��كن از ارائه 
تس��هيالت بدون س��پرده مكم��ل تس��هيالت خريد 
مسكن به متقاضيان خبر داد و گفت: همچنين امسال 
تسهيالت 20ميليون توماني جعاله)تعمير( مسكن در 

اختيار خريداران مسكن قرار مي گيرد. 
به گزارش تس��نيم، محمدحسن مرادي اظهار كرد: 
امس��ال تس��هيالت 20ميليون توماني جعاله همچنان 
مي تواند مورد اس��تفاده خريداران مس��كن قرار گيرد و 
اين تسهيالت همزمان با وام خريد مسكن قابل دريافت 
است.  به گفته او، اگر متقاضي خريد مسكن از هر كدام 
از تسهيالت بانك مسكن شامل تسهيالت اوراق مسكن 
يا تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم استفاده كرده 
باش��د، مي تواند به صورت همزمان تس��هيالت جعاله 
مس��كن را نيز دريافت كند و هر دو تسهيالت صندوق 
پس انداز مس��كن يكم و اوراق مس��كن ب��ه دو صورت 

انفرادي و زوجين در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد. 
او ادامه داد: عالوه بر تس��هيالت جعاله مسكن، پرداخت 
تسهيالت بدون سپرده مكمل تسهيالت خريد مسكن هم در 
سال 97 از سوي بانك مسكن ادامه پيدا خواهد كرد.  مدير 
امور طرح و برنامه بانك مس��كن يادآور ش��د: سال گذشته 
متقاضيان دريافت تسهيالت اوراق مسكن به صورت انفرادي 
عالوه بر دريافت مبلغ 60 ميليون تومان تسهيالت از طريق 
خريد اوراق، امكان دريافت 10ميليون تومان تسهيالت بدون 
س��پرده مكمل و 20ميليون تومان تسهيالت جعاله مسكن 
را داش��تند كه به اين ترتيب سقف تسهيالت انفرادي اوراق 
مس��كن به 90ميليون تومان مي رسيد.  مرادي اضافه كرد: 
همچنين متقاضيان دريافت تس��هيالت اوراق مس��كن به 
صورت زوجين ه��م عالوه بر درياف��ت 100ميليون تومان 
تس��هيالت از طريق خريد اوراق مس��كن، ام��كان دريافت 
20ميليون تومان تسهيالت بدون سپرده مكمل تسهيالت 
خريد مس��كن و 20ميليون تس��هيالت جعاله مس��كن را 
داشتند كه در مجموع تسهيالت خريد مسكن به اين گروه از 
متقاضيان به رقم 140ميليون تومان مي رسيد. ضمن اينكه 
تسهيالت اوراق مسكن در يك بازه زماني كوتاه مدت)حداكثر 

45روزه( در دسترس متقاضيان قرار مي گيرد.

نخستينمسيرسفردريايي
درخزرراهاندازيميشود

معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي اعالم 
كرد: با پيگيري هاي صورت گرفته نخستين مسير سفر 

دريايي در خزر تا تابستان امسال آغاز به كار مي كند. 
هادي حق ش��ناس در گفت وگو با ايسنا توضيح داد: 
اين مسير كه با پيگيري سازمان مناطق آزاد بندر انزلي 
طراحي ش��ده در مسير كوتاه از اسكله اين بندر تا بندر 
كاسپين انجام خواهد شد.  به گفته او، اين مسير كوتاه 
دريايي كه حدود 10مايل طول دارد براي نخستين  بار 
امكان س��فر دريايي در درياي خزر را به وجود مي آورد.  
معاون امور دريايي س��ازمان بنادر و دريانوردي با بيان 
اينكه سرمايه گذاري براي راه اندازي اين خط به وسيله 
بخش خصوصي انجام ش��ده، ابراز اميدواري كرد كه با 
پيگيري هاي صورت گرفته در ديگر مسيرها نيز امكان 
س��فر دريايي در خزر به وجود  آيد.  حق شناس درباره 
امكان برقراري سفرهاي بين المللي دريايي در خزر هم 
توضيح داد: در طول سال هاي گذشته همواره پيگيري 
اين امكان از س��وي س��ازمان بنادر در دستور كار قرار 
داشته و كشورهاي همسايه درياي خزر هم از راه اندازي 
اين مسير اس��تقبال مي كنند.  او ادامه داد: با توجه به 
ش��رايط خاص جوي اين دريا و مواج بودن آن تاكنون 
امكان برقراري اين مس��يرها به وجود نيامده اس��ت اما 
همچن��ان پيگيري ها در اين زمينه ادامه دارد.  به گفته 
معاون امور دريايي س��ازمان بنادر و دريانوردي درحال 
حاضر نمي توان زمان دقيقي براي راه اندازي س��فرهاي 
بين المللي در درياي خزر تخمين زد اما قطعا با توجه به 
استقبالي كه كشورهاي مختلف از اين موضوع داشته اند، 

پيگيري ها در اين رابطه ادامه خواهد داشت. 

راهكارهايآخونديبراي
عبورازتنگنايمالي

وزير راه و شهرس��ازي درب��اره برنامه هاي وزارتخانه 
ب��راي س��ال 97 گفت: س��ال 97 از نظ��ر اقتصادي و 
از جهت بودجه اعتباري عمراني كش��ور ش��ايد س��ال 
دشوارتري باشد. در عين حال اگر بتوانيم در سال جديد 
به سمت پروژه هايي برويم كه امكان تامين مالي اش از 
بازارهاي بين المللي و بازار داخلي اعم از بخش خصوصي 
و بازار سرمايه يا تامين مالي بين المللي باشد، مي توان 
كارهاي بزرگي را انجام داد.  به گزارش ايس��نا، عباس 
آخوندي ادام��ه داد: نكته ديگري كه فكر مي كنم مهم 
اس��ت اينكه بايد تمركز خود را روي انجام چند پروژه 
خاص قرار دهيم. يكي از مباحث و موضوعاتي كه بايد 
تمركز خود را روي انجام آن قرار دهيم، بحث بازآفريني 
شهري است.  او ادامه داد: تمركز وزارت راه و شهرسازي 
در س��ال 97 بيشتر روي صرفه جويي در مصرف انرژي 
است و در پروژه ها اين موضوع را تعريف خواهيم كرد. 

تحويل4000مسكنمهر
پرندمعطلنصبانشعابات

مديرعامل ش��هر جدي��د پرند درب��اره روند تحويل 
واحدهاي مس��كن مهر گفت: بحث انشعابات)آب، برق 
و گاز( مشكل اساسي واحدهاي مسكن مهر شهر پرند 
اس��ت؛ چراكه درحال حاضر 4هزار واحد مس��كوني در 
اين ش��هر)در جنوب فاز 4( آماده تحويل هس��تند كه 
به دليل نبود آب، ب��رق، گاز و فاضالب از واگذار كردن 
آنها به متقاضيان خودداري مي شود.  علي اكبر طاهري 
در گفت وگ��و ب��ا فارس اف��زود: چنانچه دس��تگاه هاي 
خدمات رسان براي نصب انشعابات به موقع اقدام نكنند 
و سال 97 را از دست بدهيم اتمام پروژه مسكن مهر در 

اين شهر به سال 98 كشيده مي شود. 
طاهري با اشاره به اينكه از 95هزار واحد مسكن مهر 
در شهر جديد 25هزار واحد مسكوني باقيمانده است، 
ادامه داد: شهر جديد پرند بيشترين آمار واحدهاي فاقد 
متقاضي را داش��ت كه ح��دود 7500واحد بود تاكنون 
براي حدود 2هزار واحد عضوگيري شد و مابقي نيز قرار 
است تحت عنوان تعاوني به برخي ارگان ها و سازمان ها 
واگذار ش��ود.  مديرعامل ش��هر جديد پرن��د ادامه داد: 
برخي از اين واحدها انش��عاب آب دارند اما برخي گاز و 
برق ندارند بنابراين تا زماني كه اين واحدهاي مسكوني 
ب��ه طور كامل از خدم��ات  زيربنايي بهره مند نش��وند، 

نمي توانيم آنها را واگذار كنيم. 

ايرانشهر

استعفاينجفيراقاطعانهردميكنيم
معاون اجرايي شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه قاطعانه استعفاي 
نجفي را رد مي كنيم، گفت: اگر به راحتي استعفا را بپذيريم، اعتماد به 
ش��ورا كاهش مي يابد.  به گزارش ايلنا، محمود ميرلوحي، عضو شوراي 
شهر تهران در واكنش به آينده نامشخص شهرداري تهران در شرايطي 
كه نجفي بر استعفايش پافشاري دارد، گفت: نظر قاطع شوراي شهر رد 
استعفاي نجفي است و بر اين تصميم اصرار دارد. نظر ما اين است كه اين 

استعفا به صالح نيست و اين رويكرد داليل مختلفي دارد. 
ميرلوحي با بيان اينكه چرا كس��اني كه به شهردار فشار مي آورند به 
اقدامات او توجه ندارند، افزود: 12پرونده در رابطه با تخلفات دوره گذشته 
ش��هرداري به قوه قضاييه ارس��ال شده اما هنوز به ما در اين رابطه هيچ 
گزارش��ي داده نشده است. در مورد دستگيري قائم مقام شهرداري قبلي 
نيز هيچ توضيحي به ما داده نشده است.  عضو شوراي شهر تهران اظهار 
كرد: اگر اس��تعفاي نجفي را قبول كنيم، باعث مي ش��ود اين ابهامات و 
سواالت باقي بماند. شورا حق دارد اگر استعفا را به مصلحت شهر نمي داند 
با آن مخالفت كند. ما استعفا را به مصلحت شهر نمي دانيم و اينكه آقاي 
نجفي در اين رابطه و در واكنش به تصميم شورا چه خواهد كرد به خود 
ايشان مربوط است.  وي ادامه داد: شورا مي خواهد بگويد كه تصميم ما 
براي انتخاب نجفي درست و مناسب بود. شايد به برخي از اقدامات ايشان 
انتقاد داشته باشيم اما تا وقتي كه در شوراي شهر احساس نكنيم كه اين 

راي به نفع و مصلحت مردم و شهر است، استعفا را نخواهيم پذيرفت. 
ميرلوحي با بيان اينكه بعضي از اعضاي شورا اعالم مي كنند كه آقاي 

نجفي كسالت داش��ته و بايد عمل جراحي كند، افزود: درست است كه 
اين مساله حق شخصي ايشان است اما تالش ما اين است مصالح شهر، 
راي  دهندگان، شورا، اصالح طلبان و آقاي نجفي را همه با هم ببينيم. اگر 
قرار باشد به همين س��ادگي به علت فشارها يا هزار دليل ديگر استعفا 
را بپذيريم در آينده فرد جديدي كه انتخاب مي شود با چه اعتمادي به 
شوراي شهر اين سمت را خواهد پذيرفت؟  وي ادامه داد: كار كردن در 
ش��هرداري تهران بسيار سنگين اس��ت و همه مي دانند در كار سنگين 
»نه« گفتن هزينه دارد و انتظاراتي كه از شهرداري تهران مي رود، بسيار 
فراوان اس��ت و اينها همه نكاتي است كه بايد در اين مرحله مدنظر قرار 
گيرد.  معاون اجرايي شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه شورا بنا ندارد 
به آساني به اين استعفا »بله« بگويد، افزود: اصالح طلبان پشتوانه راي به 
ليست اميد بودند و ش��وراي شهر و مديريت آقاي نجفي در اين مساله 
ذي نفع هس��تند در نتيجه بايد منافع آنها را ني��ز در نظر گرفت. اگر به 
ه��ر دليل ديگري نجفي از ش��هرداري رفت حداقل اف��راد بعدي به اين 
مس��اله خواهند رسيد كه اين ش��ورا با نپذيرفتن استعفا به راحتي پاي 
نظر مردم ايس��تاده اس��ت و برنامه و رويكرد دارد.   وي ادامه داد: البته 
اگر مجبور شديم كه استعفا را بپذيريم يك مسير ديگري است اما فعال 
براساس برآيند هزينه و فايده يي كه در پذيرفتن استعفاي ايشان وجود 
دارد، تالش براي ماندن ايش��ان اس��ت. البته ما توقع نداريم كه ايش��ان 
اس��تعفاي خود را در اين ش��رايط پس بگيرد به هر حال داليل ايش��ان 
واقعي اس��ت و شورا هم داليل و نظرات ايشان را شنيده است و مي داند 
كه عالوه بر بيماري فش��ار س��نگيني روي ايش��ان قرار دارد. البته براي 

حقوق ش��خصي آقاي نجفي احترام خاصي قائل هس��تم چراكه در هر 
صورت به يك بيماري جديد مبتال ش��ده اند و فشار بيماري جديد مزيد 
بر علت شده است.  ميرلوحي با تاكيد بر اينكه شورا از آغاز كار خود دو 
تصميم مهم؛ نخست منسجم ماندن ش��ورا تا پايان دوره و دوم انتخاب 
نجفي را اتخاذ كرده است به داليل شورا براي نپذيرفتن استعفا اشاره كرد 
و گفت: در جلسه هم انديشي شوراي شهر روي انسجام و يكپارچگي شورا 
در تصميمات به  ش��دت تاكيد ش��د و اين مساله فارغ از پذيرش يا عدم 
پذيرش استعفاي نجفي است. نكته دوم به شرايط شهرداري برمي گردد و 
اين دليل ديگري براي نپذيرفتن استعفاي ايشان است. همانطور كه بارها 
گفته ام؛ شهرداري را در شرايط نابساماني تحويل گرفتيم و امروز بسياري 

از اين مسائل مديريت و تدبير شده است. 
رسيدگيوتعيينتكليفامالكفاقدمجوزدرسالجاري

مديركل حريم ش��هرداري تهران گفت: باتوجه به جلس��ه يي كه 
با معاون دادس��تان تهران داشته ايم، مقرر شد رسيدگي به وضعيت 
امالك فاقد مجوز و تعيين تكليف آنها در س��ال 97 در دس��تور كار 

قرار بگيرد. 
به گزارش مهر، حسين خانلري با اشاره به اولويت هاي سال 97 
در بخش صيانت از حريم پايتخت گفت: در نخستين روزهاي سال 
جاري براي هماهنگي و هم افزايي با س��اير ارگان ها و دس��تگاه هاي 
تصميم گير در حريم ش��هر تهران، نشست هاي مشتركي را با حضور 
فرماندار شهرس��تان تهران و فرماندار شميران برگزار كرديم.  وي با 
بيان اينكه در اين نشس��ت ها موضوع صيان��ت و حفاظت از اراضي 

حريم ش��هر تهران و تعامل س��ازنده بين بخش��ي مورد تاكيد قرار 
گرف��ت، گفت: توجه ويژه به حفظ محيط زيس��ت و گردش��گري و 
اجراي پروژه ه��اي عمراني براي ارتقاي كيفي و محيطي س��اكنان 
روستاهاي حريم از جمله موضوعاتي بود كه در اين نشست ها مورد 

بحث و بررسي قرار گرفت. 
مخالفتفرمانداريباافزايشنرخبليتمتروحومه

معاون فني و عمران فرماندار تهران گفت: مصوبه ش��وراي ش��هر 
ته��ران درخصوص نرخ بليت مترو كلياتش مورد تاييد اس��ت و تنها 
بخ��ش بليت حومه مورد اعتراض قرار گرفته اس��ت.  به گزارش مهر، 
غالمحسين آرام با اشاره به بررسي مصوبه نرخ بليت مترو در فرمانداري 
گفت: كليات نرخ بليت مترو مورد تاييد قرار گرفته و تنها اعتراض مان 
به نرخ بليت حومه به تهران كه 1500 تومان است، بود.  وي ادامه داد: 
كليات مصوبه به شورا بازمي گردد يا توسط شورا اصالح يا اصرار به نرخ 
گذشته است كه در شوراي حل اختالف مورد بررسي قرار مي گيرد كه 
به نظر مي آيد اين مصوبه ارديبهشت ماه اجرايي شود.  آرام در پاسخ به 
اين پرسش كه به طور سنتي فرمانداري با افزايش نرخ كرايه ها بيش از 
تورم ساالنه مخالفت مي كرد، چطور شد كه با افزايش 25درصدي نرخ 
بليت مترو موافقت كرد، گفت: افزايش نرخ بليت مترو در بخش نقدي 
به 25درصد مي رسد و در بخش غيرنقدي از ۳درصد تا 15درصد است 
و 90درصد مسافران مترو به صورت اعتباري و غيرنقدي از بليت هاي 
مترو استفاده مي كنند. بنابراين باتوجه به تخفيفاتي كه وجود دارد، با 

كليات مصوبه موافقت شد. 

در شهر

تخفيفتعرفهطرحترافيكبرايدارندگانمعاينهفنيويژه
مديرعامل س��تاد معاينه فني گفت: در تمامي مراكز ش��هر تهران 
قابلي��ت انج��ام و اخ��ذ معاينه فني وي��ژه امكان پذير اس��ت و تمامي 
خودروها با اخذ اين معاينه فني مش��مول تخفي��ف 20درصدي براي 
تردد در محدوده طرح ترافيك خواهند شد. به گزارش ايلنا، سيدنواب 
حسيني منش با تقدير از شهروندان قانونمدار اظهار كرد: ارتقاي آگاهي 
شهروندان از مزاياي انجام معاينه فني قبل از سفر و احساس مسووليت 
ايش��ان موجب شده كه هر س��ال ميزان مراجعات در اين ايام افزايش 
و رش��د مثبت داشته باش��د. در ايام نوروز همچون سنوات گذشته در 
روزه��اي تعطيل حداقل ۳مركز و در روزهاي معمولي تمامي مراكز با 
تمام ظرفيت كاري فعال بوده اند.  حس��يني منش افزود: مراكز معاينه 
فني ش��هر تهران در برخي از بازه هاي زماني همانند ايام نوروز به علت 
افزايش حجم مراجعات داراي طول صف و مدت انتظار طوالني تري در 
مقايس��ه با ايام معمولي هستند از اين رو، از شهروندان تقاضا مي شود 
نس��بت به مديريت زمان مراجعه به مراكز اقدام و قبل از اتمام اعتبار 
معاينه فني خودرو خ��ود در زمان هاي عادي به يكي از مراكز مراجعه 
كنند. شهروندان مي توانند براي اطالع از وضعيت شلوغي مراكز با ارسال 
عدد 1 به سامانه پيامكي 2000112 از آخرين وضعيت زمان معطلي و 
طول صف در مراكز مطلع شوند. همچنين مي توانند با استفاده از سامانه 
نوبت دهي جهت جلوگيري از اتالف وقت با تعيين وقت قبلي در زمان 

و مكان مورد نظر مراجعه كنند. 
وي در ارتب��اط با وضعيت مردودي خودرو ها و اهميت بحث معاينه 
فني در ارتقاي ايمني تصريح كرد: در س��ال 96 حدود 12درصد از يك 
ميليون و پانصد هزار دستگاه خودرو مراجعه كننده به مراكز معاينه فني 
از تست ترمز مردود شده اند اين بدان معناست كه نقص ترمز 180هزار 
دس��تگاه خودرو توسط تجهيزات تش��خيص و رفع ايراد شده در مراكز 
معاينه فني حداقل 18 آيتم مربوط به آاليندگي و ايمني كنترل مي شود 
كه آزمون ترمز يكي از اين آيتم هاست.  حسيني منش درخصوص معاينه 
فني ويژه اظهار كرد: درحال حاضر در تمامي مراكز شهر تهران قابليت 

انجام و اخذ اين معاينه فني امكان پذير است و تمامي خودروها با اخذ اين 
معاينه فني مشمول تخفيف 20درصدي جهت تردد در محدوده طرح 
ترافيك خواهند ش��د. هزينه مربوط به انجام معاينه فني ويژه با معاينه 
فني معمولي كامال يكس��ان بوده و تنها در فرآيند تس��ت آاليندگي و 
حدود مجاز گازهاي آالينده خروجي از اگزوز با يكديگر متفاوت هستند. 
خودروهاي انژكتوري در صورت س��المت كاركرد موتور و كاتاليست به 
راحتي مي توانند معاينه فني ويژه را اخذ كنند. ميزان مردودي خودروها 
در تست آاليندگي حدود 29درصد است كه 14درصد از آن مربوط به 
مردودي خودروها در معاينه فني ويژه اس��ت.  مديرعامل ستاد معاينه 
فني در پايان تاكيد كرد: با عنايت به اعمال جريمه معاينه فني به صورت 
مكانيزه توسط دوربين، شهروندان حتما مدت اعتبار معاينه فني خود را 
كنترل كنند و جهت مديريت زمان مراجعه 10روز قبل از پايان اعتبار 

معاينه فني به مراكز مراجعه كنند.

امكانتكميلثبتنامسهميههايخاصازديروز
همچنين مديرعامل سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري 
تهران گفت: بيش از ۳0 هزار نفر تا پايان تعطيالت نوروزي در س��امانه 
حس��اب ش��هروندي براي طرح ترافيك جدي��د ثبت ن��ام كرده اند و از 
چهارش��نبه )پانزدهم فروردين( برخي س��هميه هاي خ��اص نيز امكان 

بارگذاري مدارك خود را خواهند داشت. 
به گزارش ايس��نا، محمد فرجود گفت: سامانه حساب شهروندي، به 
نش��اني my. tehran. ir كه از اواخر س��ال گذشته براي ثبت نام طرح 
ترافيك جديد راه اندازي شد در طول روزهاي گذشته و حتي تعطيالت 
ن��وروز بدون كوچك ترين اختاللي فرآيند ثبت نام طرح ترافيك را انجام 
داده اس��ت و تاكنون بيش از ۳0 هزار نفر اطالعات و درخواست خود را 
ثبت كرده اند كه پيش بيني مي شود با آغاز روزهاي كاري سال جديد اين 
آمار بسيار بيشتر شود.  او افزود: خبرنگاران و جانبازان عزيز هم مي توانند 
از روز چهارشنبه پانزدهم فروردين ماه مداركي را كه در راهنماي سامانه 

وجود دارد بارگذاري و ثبت نام خود را تكميل كنند. فرآيند و شيوه نامه 
تخصيص طرح ترافيك به س��هميه هاي خاص برعه��ده اداره صدور آرم 

معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران است. 
مديرعامل س��ازمان فناوري اطالعات و ارتباطات ش��هرداري تهران 
تاكيد كرد: س��اكنان محدوده طرح ترافيك بايد توجه داش��ته باش��ند 
ب��راي ثبت نام و بهره  گرفتن از امتيازات و تمهيدات طرح ترافيك حتما 
بايد عوارض نوس��ازي و پس��ماند خود را پرداخت كرده باشند و بدهي 
به ش��هرداري تهران نداشته باشند و بايد ملك موردنظر حتما مسكوني 
باشد. مس��تاجران يا كس��اني كه به شكل ش��راكتي از واحد مسكوني 
به��ره مي برن��د نيز پيش از ثبت ن��ام بايد براي گرفتن يك س��هميه به 
توافق رس��يده باش��ند. او گفت: در بخش حم��ل و نقل عمومي مالكان 
 آژانس ه��ا باي��د ابتدا در س��امانه موسس��ات اتومبيل كرايه به نش��اني

http://taxi-agency.tehran.ir ثبت ن��ام كنن��د ول��ي راننده هاي 
موسس��ه در همان س��امانه حس��اب ش��هروندي اطالعات ش��خصي و 
خودروشان را به ثبت برسانند.  به گفته فرجود، شهروندان توجه داشته 
باشند براي ثبت نام در سامانه محدوديت زماني ندارند، اما براي ورود به 
محدوده طرح ترافيك در هر زماني بايد قبل از آن اقدام به ايجاد حساب 
شهروندي و ثبت نام در سامانه نمايند و مراحل خريد و رزرو طرح را انجام 

دهند در غير اين  صورت مشمول جريمه خواهند شد. 
مديرعامل س��ازمان فناوري اطالعات و ارتباطات ش��هرداري تهران 
در پايان به ش��هروندان توصيه كرد پيش از ثبت نام، راهنماي سامانه و 

همچنين پرسش هاي متداول )FAQ( را به طور كامل مطالعه كنند. 

شرايطاحرازهويتخبرنگاران
برايدريافتآرمطرحترافيك 

مش��اور معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران گفت: طرح 
ترافي��ك به خبرنگاراني تعلق مي گيرد ك��ه بيمه آنها خبرنگاري رد 
ش��ده باش��د يا 10 اثر منتش��ره در ۳ ماه پاياني س��ال 96 را ارائه 

كنن��د. پيرحس��ينلو در گفت وگو با فارس، با بي��ان اينكه آيين نامه 
تخصيص آرم طرح ترافيك به خبرنگاران تدوين و به ش��وراي شهر 
ارس��ال شده اس��ت، گفت: در پايان س��ال 96 اين آيين نامه تدوين 
ش��ده بود اما به دليل تعطيالت ارسال نش��د و فكر مي كنم امروز به 

دست شورا برسد. 
وي با بيان اينكه در سال هاي گذشته برخي ها كه واقعا خبرنگار 
بودن��د و كار خبري انج��ام مي دادند و مس��تحق دريافت آرم طرح 
ترافيك بودند ولي طرح ترافيك دريافت نمي كردند، گفت: اما افراد 
مختلف ب��ه نام خبرنگار ط��رح ترافيك درياف��ت مي كردند چراكه 
ضوابط مش��خصي نبود و براس��اس يك رويه اين كار انجام مي شد 
كه اش��كاالتي بر آن وارد بود. وي با اشاره به اينكه شوراي شهر در 
مصوب��ه خود تخفيفي به خبرن��گاران در دريافت طرح ترافيك داده 
اس��ت، گفت: قرار ش��د براي توزيع آرم آيين نامه يي تدوين شود كه 
اين آيين نامه در فرآيندي با حضور نماينده وزارت ارش��اد، نماينده 
مرك��ز ارتباط��ات ش��هرداري و نمايندگاني از تش��كل هاي صنفي 

خبرنگاران، روزنامه نگاران و عكاسان خبري تدوين شد. 
وي با بيان اينكه در س��ال هاي گذش��ته به تم��ام دارندگان كارت 
خبرنگاري آرم تعلق مي گرفت، گفت: اما امس��ال ضوابط ديگري براي 

اين كار درنظر گرفته شده است. 
مشاور معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران درخصوص اين 
ضوابط گفت: ابتدا بايد خبرنگاران معرفينامه يي از محل كار خود اخذ 

كنند و همچنين مدركي دال بر اشتغال مستمر ارائه كنند. 
وي اضاف��ه ك��رد: معرفينامه بايد از طرف موسس��ه خب��ري يا از 
تشكل هاي صنفي خبرنگاران باشد. همچنين درخصوص مدارك دال 
بر اشتغال مستمر بايد بيمه تامين اجتماعي افراد خبرنگار ارسال شده 
باش��د يا بيمه خبرنگاري وزارت ارش��اد را داشته باشد و اگر بيمه آنها 

خبرنگاري نباشد بايد 10 آثار سه ماه پاياني سال 96 را ارسال كنند. 
پيرحس��ينلو اضافه كرد: افراد بايد مدارك خود را به دفاتر خدمات 

الكترونيك تحويل دهند. 
وي ادامه داد: تالش مي كنيم كس��اني كه خبرنگار باشند و مدارك 

مورد نياز را ارائه دهند، حتي االمكان طرح ترافيك دريافت كنند. 

جزئيات سياست هاي اعتباري جديد بانك مسكن براي اين بازار در سال جاري 
نشان مي دهد كه يك بسته ۳0هزار ميليارد توماني براي تامين مالي 700 هزار واحد 
مس��كوني در سال جديد تدارك ديده شده كه تركيبي از وام هاي خريد و ساخت 
اس��ت كه دست كم 200هزار فقره تس��هيالت خريد را به سه شكل سپرده گذاري 
در صندوق يكم، خريد اوراق و بدون نياز به س��پرده گذاري در اختيار دو س��مت 
عرضه و تقاضاي مس��كن قرار مي دهد.  ناگفته نماند كه تس��هيالت بدون سپرده 
مختص ساخت مسكن در »تهران«، »مراكز استان ها و شهرهاي با جمعيت بيش از 
200هزار نفر«، »ساير شهرها« و»مناطق كمتر توسعه يافته« به لحاظ سقف ريالي 
متفاوت است. همچنين سقف تسهيالت براي »سنتي سازي«، »سازنده هاي داراي 
صالحيت حرفه يي و انبوه سازان« و »ساخت با تكنولوژي هاي جديد« هم متفاوت 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. در تهران براي نوع اول ساخت و ساز –سنتي سازي- 
كمترين س��قف ريالي تس��هيالت بدون س��پرده در نظر گرفته ش��ده كه معادل 

70ميليون تومان است و براي نوع دوم و سوم هم به ترتيب وام  90 و 110ميليون 
توماني به ازاي س��اخت هر واحد پرداخت مي شود.   براي شهرهاي گروه دوم هم 
وام هاي 60، 80 و 100 ميليون تومان و براي ساير شهرها هم تسهيالت 50، 70 
و 90ميليون تومان به سازنده ها ارائه مي شود. سقف تسهيالت بدون سپرده ساخت 
مسكن براي مناطق محروم هم برحسب سنتي سازي، سازنده حرفه يي و استفاده 
از تكنولوژي نوين س��اخت به ترتيب 40 ميليون، 60 ميليون و 80 ميليون تومان 
تعيين شده است.  در بسته سياست هاي اعتباري سال 97 براي بازار مسكن، منابع 
محدودي هم براي وام بدون س��پرده خريد مس��كن در نظر گرفته شده است. كل 
اعتبار در نظر گرفته در بسته براي تسهيالت بدون سپرده ساخت و خريد مسكن 
حدود 8هزار ميليارد تومان است و در سال جديد در تهران، شهرهاي بزرگ و ساير 
شهرها به ترتيب وام هاي بدون سپرده 60 ميليوني، 50ميليوني و 40ميليون توماني 

براي خريد مسكن پرداخت مي شود. 

جزئيات پرداخت وام هاي جديد مسكن
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صنعت، معدن و جتارت14
صادرات 96؛ ۴۷ميلياردي 

شد
تجارت  بنا به اظهارات رييس س��ازمان توسعه تجارت 
و براس��اس برآورد اوليه گم��ركات، ارزش دالري صادرات 
غيرنفتي در سال گذشته به حدود ۴۷ميليارد دالر رسيده 
كه نسبت به دوره مشابه سال قبلش حدود 6.5درصد رشد 
داشته است. از طرفي به گفته مجتبي خسروتاج چنانچه 
فقط صادرات اقالم صنعتي و معدني )به استثناي ميعانات 
گازي و پتروش��يمي ها( مورد بررس��ي قرار گيرد، رش��د 
ص��ادرات كاالهاي صنعتي و معدني حدود ۲۲درصد بوده 
است.  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با 
ايسنا، حمايت از كاال و خدمات ايراني را ركن پوياي اقتصاد 
كش��ور خواند و اظهار كرد: خطاب شعار امسال به هر سه 
قوا در كش��ور است و هر يك به نحوي بايد در اجراي اين 

شعار ايفاي نقش كنند. 
وي اف��زود: حمايت از كاالي ايراني همانند اين اس��ت 
ك��ه بخواهيم تولي��د ناخالص داخل��ي را حمايت كنيم و 
اينجاست كه نقش قانونگذاري، سرمايه گذاري، پس انداز، 
مي��ل به مصرف، ماليات بر ارزش افزوده، كيفيت و قيمت 
محصول داراي اهميت خاص مي ش��ود. خطاب اين شعار 
همگاني اس��ت و ب��راي بعضي ها بيش��تر و براي بعضي ها 
كمتر ايجاد مس��ووليت مي كند.  رييس س��ازمان توسعه 
تجارت در تبيين مهم ترين چالش در دستيابي به شعار 
امسال تاكيد كرد: مهم ترين چالش در دستيابي به شعار 
حمايت از كاالي ايراني، تفرق ديدگاه ها و تشتت آرا در 
نحوه اجراس��ت، در اينكه باي��د از كاالي ايراني حمايت 
شود ش��كي نيس��ت اما نحوه اجرا از ديد صاحب نظران 
متف��اوت و نيازمند ايجاد همگرايي اس��ت.  خس��روتاج 
در بخ��ش ديگري از صحبت هاي خود حركت به س��مت 
فرآوري و ايجاد ارزش افزوده باالتر را گامي مهم در توسعه 
صادرات دانست و افزود: در سال گذشته اقدام جدي براي 
ارتباط بيشتر با نمايندگان مجلس صورت گرفت و جلسات 
متعددي برگزار شد كه در نتيجه آن منابع خوبي البته نه 
در حد انتظار در نظر گرفته شده كه اميدواريم به موقع در 
اختيار سازمان توسعه تجارت ايران قرار گيرد تا بتوانيم در 
جهت حمايت از توليد صادراتي به كار گيريم. معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت توس��عه يي شدن سازمان متبوع 
خود را از ديگر موضوعاتي دانس��ت كه در س��ال گذشته 
دنبال شده اما هنوز به نتيجه نرسيده است و اميد مي رود 
كه در سه ماهه اول سال جاري در راه خدمات رساني بهتر 
سازمان توس��عه تجارت، اين معضل نيز از ميان برداشته 
شود. وي ضمن با اهميت خواندن خدمات ميزهاي كااليي 
و كشوري در سازمان توسعه تجارت گفت: نتيجه اقدامات 
ميزهاي كااليي بايد منجر به ظرفيت سازي در بخش توليد 
صادراتي و حل مش��كالت پيش روي صادرات كاالها شود 
و نتيجه اقدامات ميزهاي كش��وري بايد زمينه ساز توسعه 
بازار، متنوع كردن بازاره��اي صادراتي، چاره جويي و ارائه 
راه حل براي بازاريابي در بازارهاي هدف ش��ود. خسروتاج 
همچنين ب��ر ظرفيت س��ازي، نام و نش��ان محصوالت و 
برندينگ مل��ي، اهميت و نقش آنها در توس��عه صادرات 
غيرنفتي تاكيد كرد و گفت: با حركت به سمت محصوالت 
و خدمات خوش آتيه، صنايع خالق و رشته هاي متكي بر 
منابع انساني مي توان از ظرفيت ها و فرصت هاي موجود در 
كشور اس��تفاده بهتري داشت. معاون وزير صنعت، معدن 
و تجارت راهكارهاي حماي��ت از كاالي ايراني را عالوه بر 
انجام اقدامات فرهنگي، اطالع رساني و معرفي محصوالت، 
در رش��د و ارتقاي كيفي محصوالت و قيمت هاي رقابتي 
دانست كه انتظار هر ايراني از محصول توليد داخل است. 
خس��روتاج ادامه داد: سياست هاي اتخاذي و فضاي كسب 
وكار بايد زمينه ساز رقابت و ارتقاي شاخص ها در دو بخش 
كيفيت و قيمت باش��د و س��اير حمايت ه��ا بايد منجر به 
ارتقاي اين دو شاخص شود. رييس سازمان توسعه تجارت 
در بخ��ش پاياني صحبت هاي خ��ود با تاكيد بر اصالحات 
س��اختاري مورد نياز در سازمان، توليد صادراتي بر اساس 
ني��از بازارهاي هدف، ظرفيت س��ازي در بخش خدمات و 
صنايع خ��الق، خلق فرصت ها و كس��ب وكارهاي تجاري 
جديد، ارتباط بيش��تر ب��ا صادركنن��دگان و اخذ نظرات 
مش��ورتي آنها، برنامه ريزي براي دستيابي به اهداف كمي 
صادراتي و رصد آنها و تاكيد بر اجراي پروژه هاي صادراتي 
متضمن اشتغال و فرآوري محصوالت خام را از برنامه هاي 
اساسي سازمان توسعه تجارت ايران در سال جاري دانست. 

 جزئيات تجارت ايران
با تركيه و چين

صادرات چين به ايران در ۲ماهه نخس��ت سال جاري 
ميالدي با رشد ۱۸درصدي به 3.۲۷ميليارد دالر رسيد. 

جديدترين آمار منتش��ر شده از س��وي گمرك چين 
نش��ان مي دهد، مبادالت تجاري اين كش��ور ب��ا ايران در 
۲ماهه نخست س��ال جاري ميالدي رشد ۱۷.۸ درصدي 

داشته و به 6.۷۸ ميليارد دالر رسيده است. 
در ماه هاي ژانويه و فوريه س��ال ميالدي گذشته ارزش 
تجارت اي��ران و چين 5.۷5ميليارد دالر اعالم ش��ده بود. 
چين در ماه هاي ژانويه و فوريه امس��ال 3.5۱ميليارد دالر 
كاال از ايران وارد كرده كه اين رقم نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل رشد ۱۷.۷درصدي داشته است. واردات چين از 
ايران در مدت مش��ابه س��ال قبل ۲.9۸ميليارد دالر اعالم 
ش��ده بود. صادرات چين به ايران در ۲ماهه نخست امسال 
نيز ۱۸درصد رش��د داش��ته و به 3.۲۷ميليارد دالر رسيده 
است. در مدت مش��ابه سال قبل ۷۷.۲ميليارد دالر كاالي 
چيني به كشور واردات شده بود.  از آن سو حجم مبادالت 
تج��اري بين ايران و تركي��ه در بازه زماني ژانويه و فوريه با 
حدود 3.5درصد كاهش نس��بت به ۲ماهه نخس��ت سال 
گذشته ميالدي از ۱.۷۱ به ۱.6۷ميليارد دالر رسيده است. 
بر اس��اس اين گزارش، صادرات تركيه ب��ه ايران در فوريه 
۲0۱۸ ب��ه حدود ۲65ميليون دالر رس��يده كه ۷.۷درصد 
كمت��ر از ۲۸۷.۷ميلي��ون دالر فوريه ۲0۱۷ بوده اس��ت. 
تركيه همچنين در بازه زماني ژانويه و فوريه ۲0۱۸، معادل 
5۲۷ميليون و ۴5۸هزار دالر به ايران صادرات داش��ته كه 
6.۲درصد كمتر از مدت مش��ابه س��ال گذشته بوده است. 
در همين حال تركيه در ماه فوريه امس��ال 56۸.۱ ميليون 
دالر كاال از اي��ران وارد كرده كه اين رقم نس��بت به فوريه 
س��ال گذشته 3.۴درصد كمتر شده اس��ت. واردات تركيه 
از ايران در ۲ماهه نخست س��ال ۲0۱۸ نيز با 0.35درصد 
كاهش نس��بت به مدت مشابه سال قبل به ۱.۱۴6ميليارد 
دالر رس��يده اس��ت. حجم مبادالت تجاري بي��ن ايران و 
تركي��ه در ژانويه تا دس��امبر ۲0۱۷ به رقم ۱0.۷5ميليارد 
دالر رس��يد. اين رقم نسبت به س��ال ۲0۱6 ميالدي رشد 
۱۱.۲ درصدي داش��ت. صادرات تركيه به ايران در س��ال 
۲0۱۷ ب��ه 3.۲6ميليارد دالر رس��يد كه نس��بت به ۴.9۷ 
ميليارد دالر ۱۲ماهه س��ال ۲0۱6 كاهش يافته بود. حجم 
مبادالت تجاري بين دو كش��ور در س��ال ۲0۱۴ ميالدي 
به ۱3.۷۱ميليارد دالر رس��يد، اما در س��ال ۲0۱5 با افت 

۲9درصدي به 9.۷6ميليارد دالر تنزل يافت. 

اخبار

»تعادل« وضعيت توليد و تجارت در صنعت خودروسازي جهان را بررسي مي كند

جايگاهايراندربينغولهايخودروساز
تعادل   

صنع��ت خودرو در ايران تقريب��ا همزمان با صنعت 
خودرو كره جنوبي و البته بس��يار پيش تر از صنعت 
خودرو تركيه پايه گذاري ش��ده و ب��ا اين همه اين 
روزه��ا از هر دو اي��ن رقباي قديمي عق��ب افتاده 
اس��ت. آماره��اي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
نش��ان مي  دهد، توليد صنعت خودروسازي ايران در 
طول هفت س��ال گذش��ته همچنان در محدوده يي 
پايين تر از ركورد توليد خود در س��ال ۱390به سر 
مي برد. در اين س��ال اي��ران مجموعا يك ميليون و 
۴۲۱ هزار دس��تگاه خودرو سواري توليد كرده بود 
و اي��ن در حالي اس��ت كه توليد خودرو كش��ور در 
پايان س��ال ۱395 به ي��ك ميلي��ون و ۲55 هزار 
دس��تگاه رس��يد و ب��راي دومين ب��ار در يك دهه 
گذش��ته ركوردي بيش از يك ميليون دس��تگاه از 
خود به جاي گذاش��ته است. افزون بر اين اما ايران 
در خالل اين س��ال ها رفته رفته از يك صادركننده 
خودرو به يك واردكننده خودرو بدل ش��ده اس��ت. 
به ط��وري كه مطابق آمارها در س��ال ۱3۸9، ايران 
ح��دود 3۸9ميلي��ون دالر خ��ودرو س��واري صادر 
كرده، اما در ۷ماهه ابتدايي س��ال ۱396، صادرات 
تنه��ا ۲.۸ميليون دالر خودرو را نش��ان مي دهد. از 
س��وي ديگر اما ايران در زمينه واردات خودروهاي 
س��واري روند معكوس دارد؛ به طوري كه در س��ال 
۲0۱۲مي��الدي، ح��دود ۲.3ميلي��ارد دالر واردات 
خودروه��اي س��واري داش��ته، اما در پايان س��ال 
۲0۱6ميالدي، 3.۲ ميليون دالر خودرو به كش��ور 
وارد ش��د. بر همين اس��اس ايران در جايگاه سي و 

چهارمين واردكننده خودرو در جهان قرار دارد. 

 در حسرت روزهاي اوج
توليد خ��ودرو در اي��ران در يك دهه گذش��ته 
دستخوش نوسان هاي زيادي شده و البته هنوز هم 
به نقطه اوج خود در س��ال ۱390 نرس��يده است. 
براس��اس آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
تولي��د خودرو در ايران در س��ال ۱390 به بيش از 
يك ميليون و ۴۲۱هزار دس��تگاه رس��يد و با توجه 
ب��ه ظرفيت تقاض��ا در ب��ازار در آن س��ال )حدود 
يك ميلي��ون و ۸5۴هزار دس��تگاه خودرو( كمترين 
ش��كاف ميان عرضه و تقاضا در بازار خودرو كش��ور 

در اين سال رقم خورده است. 
اين در حالي اس��ت كه بررس��ي رون��د بيش از 
يك دهه يي توليد خودرو در كش��ور نشان مي دهد 
تنها در س��ال ۱3۸5 توليد خودرو در كش��ور بيش 
از ظرفي��ت )يا به بيان ديگر تقاضا( بوده اس��ت. در 
س��ال ۱3۸5، مجموع��ا حدود 9۲۴هزار دس��تگاه 
خودرو در كش��ور توليد ش��ده و اين در حالي است 
كه ظرفيت بازار خودروهاي س��واري در اين س��ال 
تنها حدود 69۱ هزار دس��تگاه بوده است. ظرفيت 
بازار خودروهاي س��واري از آن زمان تاكنون تقريبا 
همواره رو به گس��ترش بوده و البته توليد نتوانسته 

همپاي تقاضا رشد داشته باشد. 
داده ه��اي آماري وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
نشان مي دهد، توليد خودرو سواري در كشور در پايان 
سال ۱395 به يك ميليون و ۲55هزار دستگاه رسيده 
و به اين ترتيب در قياس با مدت مش��ابه سال قبل از 
رشدي حدود ۲۸.9درصد برخوردار بوده است. بر اين 
اساس سال ۱395 نخستين سال پس از سال ۱390 
اس��ت كه در آن توليد خودرو سواري در كشور از مرز 
يك ميليون دستگاه عبور مي كند و البته چنانكه گفته 
ش��د، اين صنعت هنوز با نقطه اوج خود فاصله دارد. 
آمارهاي ۷ماهه ابتدايي س��ال ۱396 هم نشان دهنده 
آن اس��ت كه در اين مدت حدود ۷۷۲ هزار دس��تگاه 

خودرو سواري در كشور توليد شده است. 

 صنعت خودرو همچنان در انحصار تهران
مطابق آنچه انتظار مي رود، صنعت توليد خودرو 
سواري در كشور از نظر آمايش جغرافيايي همچنان 
صنعتي متمركز محس��وب مي ش��ود. بر اين اساس 
تا پايان س��ال ۱395 حدود 59.۷درصد از مجموع 
تمام خودروهاي س��واري كش��ور در استان تهران 
توليد ش��ده اس��ت. استان خراس��ان رضوي با سهم 
۱۱.3درصد از اين نظر در جايگاه دوم قرار مي گيرد 
و اس��تان هاي اصفهان، كرمان و آذربايجان شرقي به 
ترتيب با سهم ۱0.۷درصد، ۷.9درصد و 5.9درصد 

در جايگاه هاي سوم تا پنجم ايستاده اند. 
صنعت خودرو ايران ام��ا چه جايگاهي در ميان 

كش��ورهاي جهان دارد؟ در س��ال ۲0۱6 ميالدي 
ح��دود ۷۲.3ميليون دس��تگاه خودرو در سراس��ر 
جهان توليد ش��ده و اين در حالي است كه مجموع 
توليد خودروهاي س��واري در جهان در سال ۲0۱۲ 
مي��الدي تنها ح��دود 63.۱ميليون دس��تگاه بوده 
است. چين با توليد ۲۴.۴ميليون دستگاه خودرو در 
سال ۲0۱6 ميالدي به تنهايي سهم 33.۸درصدي 
از صنعت توليد خودروهاي س��واري در جهان را به 
خود اختصاص داده اس��ت. در همين س��ال ژاپن با 

توليد ۷.9ميليون دستگاه خودرو سواري در جايگاه 
دومين خودروس��از بزرگ جهان ايستاد. رتبه سوم 
در اين زمينه به آلمان اختصاص دارد كه در س��ال 
۲0۱6 ميالدي، 5.۷ ميليون دس��تگاه خودرو توليد 
كرده است. ايران از اين نظر در رتبه سيزدهم جهان 
ايس��تاده و در واقع پ��س از چين، ژاپن، كره جنوبي 
و هن��د پنجمين ق��درت آس��يايي در زمينه توليد 
خودروهاي س��واري در جهان است. به اين ترتيب 
س��هم ايران از تولي��دات صنعت خ��ودرو جهان به 

حدود ۱.6درصد مي رس��د. برخي رقباي منطقه يي 
ايران مانند تركيه با وجود س��رمايه گذاري گسترده 
در زمين��ه تقويت صنعت خ��ودرو همچنان عقب تر 
از اي��ران هس��تند. تركيه در س��ال ۲0۱6 ميالدي 
يك ميليون دستگاه خودرو سواري توليد كرد و اين 
در حال��ي بود كه ايران ب��ه دليل تحمل حدود يك 
ده��ه بي ثباتي اقتصادي از برنامه ريزي هاي خود در 
زمينه افزايش توليد خودرو سواري عقب افتاده بود. 
آماره��اي مربوط ب��ه تعداد خودروه��اي در حال 

اس��تفاده در كش��ورهاي مختلف جه��ان اما احتماال 
معياري اس��ت ك��ه مي توان ب��ه كم��ك آن، ميزان 
توس��عه يافتگي و ثروت را در كشورهاي مختلف مورد 
مقايسه قرار داد. بر اين اساس از مجموع 9۴۷ميليون 
دس��تگاه خ��ودرو در جهان در س��ال ۲0۱5 ميالدي 
حدود ۱35.۸ميليون دس��تگاه در چين قرار دارد. هر 
چند قاعدتا نام هند بايد پس از چين بيايد، امريكايي ها 
با در اختيار داش��تن ۱۲۲.3ميليون دس��تگاه خودرو 
در جاي��گاه دوم ايس��تاده اند. در اي��ران نيز در همين 
س��ال حدود ۱۲.۷ ميليون دس��تگاه خودرو س��واري 
وجود داش��ته كه نشانگر س��هم ۱.3درصدي از تمام 
خودروهاي مورد اس��تفاده در جهان است. از اين نظر 

ايران در جايگاه هجدهم جهان قرار مي گيرد. 

 ايران چگونه واردكننده خودرو شد
در س��ال ۲0۱6 مي��الدي اي��ران ن��ود و نهمي��ن 
صادركننده خودرو از ميان ۲۲۴ صادركننده  جهاني بود 
و البته به دليل ش��كاف ميان عرض��ه و تقاضاي خودرو 
در كش��ور از مي��ان ۲۲۸ واردكننده خ��ودرو در جهان، 
اي��ران س��ي و چهارمين جايگاه را اش��غال ك��رده بود. 
بررس��ي روند ارزش صادرات خودرو س��واري در جهان 
هم نشان مي دهد، سهم ايران از بازار صادرات خودرو در 
جهان در بازه زماني س��ال هاي ۲0۱۲ تا ۲0۱6ميالدي 
كوچك تر شده است. ايران در سال ۲0۱۲ميالدي حدود 
0.00۴ميليارد دالر صادرات خودرو داشت و اين رقم در 
سال ۲0۱3 به دوبرابر يعني 0.00۸ ميليارد دالر رسيده 
بود. با اين همه تحريم هاي گسترده اقتصادي و نيز بروز 
مش��كالت مختل��ف اقتصادي در كش��ور در خالل يك 
دهه گذشته موجب ش��د، صادرات خودروهاي سواري 
از مبدا ايران در س��ال ۲0۱6 ميالدي به 0.003ميليارد 
دالر برس��د. كره جنوبي در همين بازه زماني، ششمين 
صادركننده خودروهاي سواري در جهان بوده و به عنوان 
نمونه در س��ال ۲0۱6ميالدي ح��دود 3۷ميليارد دالر 
خودرو سواري صادر كرده است. از ديگر سو اوج صادرات 
خودرو در ايران از س��ال ۱3۸9 به اين سو، حدود 3۸9 
ميليون دالر بوده و در يك روند كاهشي در سال ۱39۴ 
به ۱۴ميليون دالر و در سال ۱395 به ۴0 ميليون دالر 
رس��يده اس��ت. آمارهاي مربوط به ۷ماهه ابتدايي سال 
۱396 هم نشان مي دهد طي اين مدت، تنها حدود ۸.۲ 
ميليون دالر خودرو به خارج از كشور صادر شده است. 

بزرگ ترين بازار خودروهاي صادراتي ايران در اين 
مدت كش��ور عراق بوده است. در س��ال ۱3۸9 ايران 
حدود 3۸۲.5 ميليون دالر خودرو به عراق صادر كرده 
بود اما صادرات خودرو به اين كش��ور در سال ۱395، 
به 3۲.۱ ميليون دالر رس��يده اس��ت. اين موضوع را 
ه��م مي توان ذيل مقوله كلي تر »از دس��ت دادن بازار 
ع��راق« در تمام زمينه هاي صادرات��ي در نظر گرفت 
ك��ه »تعادل« پيش تر به آنها پرداخته اس��ت. س��اير 
بازارهاي بزرگ صادراتي براي خودروهاي توليد داخل 
را نيز مي توان به اين ترتيب فهرس��ت كرد: الجزاير در 
س��ال ۱395 حدود ۲.۲ميليون دالر، س��وريه حدود 
۱.6ميليون دالر و لبن��ان نيز حدود ۱.3ميليون دالر 

خودرو از ايران وارد كرده اند. 
وضعيت ايران در زمينه واردات خودروهاي سواري 
اما دقيقا عكس روند باال را طي كرده اس��ت. در سال 
۲0۱۲ميالدي، ايران ح��دود ۲.3ميليارد دالر واردات 
خودروهاي سواري داشت. واردات خودروهاي خارجي 
اما با روندي كم و بيش افزايشي در سال ۲0۱6 ميالدي 
به 3.۲ميليارد دالر رس��يد و ايران را در جايگاه سي و 
چهارمين واردكننده خودرو در جهان نش��اند. بررسي 
چرايي اين موضوع از حوصله اين گزارش خارج است، 
اما صرف افزاي��ش واردات خودروهايي كه خريد آنها 
س��ال به سال از دسترس دهك هاي درآمدي پايين تر 
دورتر و دورتر مي ش��ود، احتماال نش��انه يي اس��ت از 
اينكه ش��كاف درآمدي در ايران طي بازه مورد بررسي 

عميق تر شده است. 
در س��ال ۱395، ام��ارات متح��ده عربي حدود 
ي��ك ميلي��ارد و ۲3۸ميليون دالر خ��ودرو به ايران 
صادر كرده و به اين ترتيب نخس��تين مبدا صادرات 
خودرو خارجي به ايران بوده اس��ت. در همين سال 
كره جنوب��ي ح��دود 3۱۴ميلي��ون دالر و آلمان نيز 
حدود ۱6۴ ميليون دالر خودرو به ايران صادر كرده 
است. نكته جالب آن است تركيه كشوري كه صنعت 
خودروس��ازي آن بسيار جوان تر از همتاي ايراني آن 
اس��ت، در سال ۱395 حدود 6۴ميليون دالر خودرو 
به اي��ران صادر كرده و به اي��ن ترتيب يكي از چهار 

صادركننده خودرو به ايران بوده است. 
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صنعت    
دبير كميس��يون مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان تهران با 
اش��اره به واردات پوشاك قاچاق گفت: بخشي از پوشاكي كه 
با عنوان قاچاق ش��ناخته مي ش��ود، اصال وارداتي نيست بلكه 
توليد داخلي اس��ت كه براي جلب مش��تري ب��ا برند خارجي 

عرضه مي شود. 
علي اكب��ر پوراحمدنژاد در گفت وگو با ف��ارس در رابطه با 
برنامه هاي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اس��تان تهران در 
سال 9۷ گفت: پيرو تكميل اقدامات ستاد در سال هاي 95 و 
96 و با توجه به اينكه ساختار پايتخت مبدا قاچاق نيست اما 
مقصد عمده كاالهاي قاچاق اس��ت، الزم است كه حتما بستر 
عرضه كااليي در تهران مديريت شود و به نوعي شفاف سازي 

در روند تبادالت اقتصادي اتفاق بيفتد. 
دبير كميس��يون مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان تهران با 
اش��اره به بازتوزيع كاالها از استان تهران افزود: اگر اين تقاضا 
و عرضه مديريت شود، مي تواند تغيير جهت و تغيير حالت را 
از سمت كاالي قاچاق به سمت كاالي قانونمند به ويژه كاالي 

ايراني سوق دهد. 
به گفته او، اتفاقات خوبي در دو س��ال گذش��ته در تعامل 
بي��ن اتحاديه ها و اصناف رخ داد و اين تعامل ثمرات خوبي را 

در مبارزه با قاچاق كاال باعث شد. 
پوراحمدن��ژاد اظهار كرد: در حالي كه وظيفه اصلي ما در 
تهران ناامن كردن بس��تر براي فعل و انفعاالت قاچاق اس��ت 
در كن��ار آن نيازمند تعامل ب��ا اتحاديه ها و اصناف در جهت 

خط��رات، مض��رات و صدماتي كه قاچاق به ب��ازار وارد كرده 
هس��تيم تا به يك وحدت نظر دس��ت يابي��م؛ بنابراين اكنون 
در ش��رايطي ق��رار داريم ك��ه در كنار اتحاديه ه��ا و اصناف 
مش��غول رصد اماكن عمده بازاري و كالن پايتخت هس��تيم 
كه بخش��ي از اين كار را در س��ال 96 انجام داده ايم و بخش 
ديگ��ر را در س��ال 9۷ انجام خواهيم داد. ب��ه گفته او بر اين 
اس��اس ۴۴ اتحاديه درگير با كاالي قاچاق شناس��ايي شد و 
اين اتحاديه ها اولويت بندي شده اند و 6 اتحاديه از اين تعداد 
با ح��دود 9هزار واحد صنفي در اس��تان ته��ران مورد رصد 
عوامل كميس��يون و اتاق اصناف و تيم مجموعه قرار گرفتند 
و موضوعات و تخلفات احتمالي احصا ش��ده به آنها گوش��زد 
ش��د و روند تعامالت سالم اقتصادي و مبادالت اسناد رسمي 
و فاكتورهاي قابل اس��تناد به آنها تذكر داده ش��د و قطعا در 
ادامه روند در جلسه يي كه به زودي برگزار مي شود، خط سير 

كميسيون را براي آنها ترسيم خواهيم كرد. 
او بيان كرد كه در اين مقوله قطعا موضوع برخورد با باندها 
و شبكه هايي كه در كشور فعال هستند و خاستگاه جدي آنها 

تهران است در دستور كميسيون در سال 9۷ قرار دارد. 
پوراحمدنژاد با بيان اينكه موضوع رصد راه هاي مواصالتي 
به استان تهران از جمله تكاليف ما بوده، اظهار كرد: بنابراين 
بخش��ي از تجهيزات و س��خت افزارهاي مورد نياز و تيم هاي 
مراقبتي در سال 96 عمال وارد عرصه فعاليت شدند و تكميل 
آن در 3 ماهه اول س��ال 9۷ انجام مي ش��ود تا عمال به روند 
نقل و انتقال و عرضه كاال در مس��يرهاي مواصالتي به استان 

تهران را به صورت ۱00درصد اشراف داشته باشيم. 
پوراحمد نژاد تصريح ك��رد: اميدواريم در كنار اين اقدامات 
توليدكننده ايراني با عرضه كاالي باكيفيت نظر مصرف كننده 
را به خودش سوق دهد، زيرا ناامني براي قاچاق مجال را براي 
واردات قانوني مهيا مي كند و اگر توليد كننده داخلي اين خأل 
را به س��مت مصرف كاالي ايراني سوق ندهد، قطعا اين بستر 

به سمت واردات قانوني حركت مي كند. 
او با اش��اره به مبارزه ب��ا واردات قاچاق تلفن همراه گفت: 
در سال 96 با اجراي طرح رجيستري كميسيون تلفن همراه 
بسترهايي فراهم ش��ده كه ديگر مجال عرضه و بهره برداري 
از تلفن همراهي كه به صورت غيرقانوني وارد ش��ده باشد را 
نمي دهد و همچنين واردكنن��دگان و مصرف كنندگان تلفن 
همراه حساس��يت ويژه يي نسبت به خريد اين كاال و احصاي 

اصالت قانوني آن مبذول مي كنند. 
پوراحمدن��ژاد ب��ا بيان اينكه مب��ارزه با واردات پوش��اك 
قاچاق در س��ال گذشته از نخس��تين اولويت هاي كميسيون 
بوده اس��ت، گفت: در اين راستا با حجم بسيار گسترده يي از 

تخلفات و تقلبات مواجه شديم. 
پوراحمدن��ژاد همچني��ن با بيان اينكه يك��ي از معضالت 
در اي��ن بخ��ش عدم جل��ب تولي��د داخل از س��وي مردم و 
مصرف كنن��دگان اس��ت، گف��ت: با رص��د بخش زي��ادي از 
واحده��اي توليدي تهران، بيش��تر از آمار قاچاق پوش��اك با 
آمار تقلب و احصاي برند روي پوشاك ايراني براي جلب نظر 

خريدار مواجه شديم. 

به گفته او، بخش عمده يي از البس��ه يي كه در حال حاضر 
در كشور توليد و عرضه مي شود به دليل عدم جذب مشتري 
ب��ا عنوان تولي��د داخلي اجبارا با عن��وان برندهاي خارجي و 

عناوين جذاب مشتري عرضه مي شود. 
دبير كميس��يون مبارزه با قاچاق كاال و ارز اس��تان تهران 
اظهار داش��ت: اگرچه ممكن است در نوعي البسه  خاص مثل 
البس��ه كودكان و نوزادي با قاچاق مواجه باشيم اما در قالب 
فضاي بستر پوشاك كشور توليدات ما زمينه صادراتي بسيار 
مطلوبي را فراهم كرده و حتي بخش��ي از روند تكميل توليد 
پوش��اك در كارگاه هاي توليد داخلي انجام مي ش��ود و فقط 
براي بسته بندي و الصاق مارك و برند به شركت هاي خارجي 
ارسال مي شود.او تاكيد كرد تا بستر براي ورود قانوني پوشاك 
با بررس��ي تعرفه و دقت نظر در عرضه برندهاي داخلي براي 
جلب نظر مردم مب��ذول و در مورد اين كلي گويي كه بخش 
اعظم��ي از بازار پوش��اك كش��ور را قاچاق تامي��ن مي كند، 
تجديد نظر ش��ود. پوراحمد نژاد در ادامه با اشاره به تخلف در 
صنف پوش��اك در اس��تفاده از مارك و برند ه��اي خارجي و 
الص��اق آن بر تولي��دات داخلي گفت: ع��دد حاصل از عرضه 
پوش��اك با اين روش تقلبات و تخلف��ات با عدد تحت عنوان 
واردات پوش��اك قاچاق اعالم مي شود و بدون بررسي عددي 
براي واردات پوش��اك قاچاق خارجي اعالم مي شود. به گفته 
او در حالي كه بخشي از اين پوشاك كه به عنوان قاچاق آمار 
آن اعالم مي شود، توليد داخل است و اصال خارجي نيست و 

فقط يك برچسب خارجي روي آن الصاق شده است. 

اولويتهايمبارزهباقاچاقدرسال97

روند ارزش صادرات خودرو سواري )ميليارد دالر(
۲0۱5۲0۱6رتبهكشور

6۷۷۷00-جهان

۱۱53۱5۲آلمان

۲۸69۲ژاپن

3555۴آمريكا

۴۴5۴9كانادا

539۴۱انگلستان

6۴۲3۷كره جنوبي

۷3336اسپانيا

۸333۱مكزيك

9۲۸30بلژيك

۱0۱۷۱9چك
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روند ارزش واردات خودرو سواري )ميليارد دالر(
۲0۱5۲0۱6رتبهكشور

6۸6۷0۷-جهان

۱۱69۱۷3آمريكا

۲۴65۱آلمان

3۴9۴6انگلستان

۴۴۴۴۴چين

5۲93۲فرانسه

6۲۸3۱بلژيك

۷۲3۲۷ايتاليا

۸۲6۲6كانادا

9۱6۱۸اسپانيا

۱0۱5۱6استراليا

3۴۲.63.6ايران 
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15 نفت و انرژي
 خصوصي ها كيفيت را

بيشتر كنند 
ايلن�ا قائم مق��ام وزي��ر ني��رو گف��ت: وزارت نيرو از 
تجهيزات با كيفيت س��اخت داخل در صنعت آب و برق 
كامال حمايت مي كند. »ستار محمودي« قائم مقام وزير 
نيرو با اش��اره به نامگذاري س��ال 97 با عنوان »حمايت 
از كاالي ايراني« گفت: رهبر معظم انقالب اسالمي سال 
۱۳97 را س��ال »حماي��ت از كاالي ايران��ي« نامگذاري 
كردند، ولي وزارت نيرو پس از انقالب اس��المي همواره 
بر اس��تفاده از تجهيزات س��اخت داخل تاكيد داش��ته 
و در اين راس��تا س��رمايه گذاري هاي عظيمي را با جلب 
مش��اركت هاي بخش خصوصي انجام داده است. وي با 
اشاره به اينكه مهم ترين وجوه كاري وزارت نيرو اين بوده 
ك��ه بازار كار را در اختيار بخش داخلي بگذارد، افزود: در 
ش��رايط سخت تحريم ها و ش��رايطي كه بعد از پيروزي 
انقالب اس��المي در كشور ايجاد ش��ده بود، وزارت نيرو 
با پش��تيباني از توليدات و محصوالت داخلي، تجهيزات 
س��اخت داخل را قب��ل از توليد پيش خري��د مي كرد تا 
ضم��ن حمايت از توليد داخلي، كش��ور را از وابس��تگي 
نجات دهد. محمودي با بي��ان اينكه وزارت نيرو پس از 
پيروزي انقالب اسالمي تمام تالش خود را كرد تا ضمن 
ايجاد حس اعتماد بازار به طراحان و تجهيزات س��اخت 
داخ��ل، نيازهاي خود را نيز از س��ازندگان داخلي تامين 
كند، افزود: اين موضوع س��بب شد تا بيش از 95 درصد 
تاسيس��ات آب و برق هم اينك در داخل كشور ساخته 
ش��ود و اين روند و سياست در صنعت آب و برق كشور 
با توجه به فرمايش��ات مقام معظ��م رهبري موكدا ادامه 
خواهد يافت. وي در ادامه تاكيد كرد: اگر قرار باش��د در 
پروژه هاي صنعت آب و برق سرمايه گذاري شود، يكي از 
شروط اساسي، استفاده از تجهيزات ساخت داخل كشور 
اس��ت كه به عنوان يك امتياز در نظر گرفته مي شود و 
همواره اولويت در پروژه ها، اس��تفاده از تجهيزات داخلي 
است. قائم مقام وزير نيرو تصريح كرد: به توليد كنندگان 
داخل��ي اين نويد را مي دهيم ك��ه وزارت نيرو همواره از 
سياس��ت ثابت تكيه بر توليد داخ��ل حمايت مي كند و 
مطمئنا بازار كشور در اختيار توليدات با كيفيت داخلي 
خواهد بود. وي با اش��اره ب��ه اينكه وزارت نيرو در مقابل 
اي��ن حمايت انتظار دارد تا كااله��اي توليد داخل نيز از 
كيفيت مطلوبي برخوردار باشند، گفت: اين كيفيت نبايد 
افت كند بلكه بايد روز به روز بر آن افزوده ش��ود تا كاالي 
ايراني به عنوان يك برن��د خوب در بازار جهاني معرفي 
شود. ستار محمودي با اشاره به اينكه دولت و وزارت نيرو 
با جديت از توليدات داخلي حمايت خواهند كرد، اظهار 
داش��ت: در مقابل وزارت نيرو ني��ز انتظار دارد با تقويت 
دفاتر مهندسي و نظام هاي تحقيق و توسعه و نظام هاي 
پژوهش��ي در بخش هاي خصوصي، روز به روز بر كيفيت 
كاالي داخل��ي و خدمات آن افزوده ش��ود تا بازار ايراني 

به طور كامل در اختيار توليد كننده داخلي قرار گيرد. 

 هدف گذاري براي
صادرات پتروشيمي در 97 

نپينا  مديرعامل ش��ركت ملي صنايع پتروشيمي از 
ص��ادرات ۱۴ميليارد دالري محصوالت پتروش��يمي در 
سال 97 خبر داد. سيدرضا نوروززاده اعالم كرد: بر اساس 
پيش بيني ها انتظار مي رود، امسال با بهره برداري كامل از 
طرح هاي پتروش��يمي مرجان، متانول كاوه و فاز نخست 
پتروش��يمي بوش��هر، توليد صنعت پتروشيمي كشور به 
حدود ۶۳ميليون تن برسد. وي ادامه داد: برآورد مي شود 
كه ميزان قابل فروش محصوالت پتروش��يمي به حدود 
۴7ميليون تن افزايش يابد كه در مجموع درآمدي معادل 
۲۴,5ميليارد دالر را در صورت فراهم شدن شرايط درپي 
خواهد داشت كه سهم صادرات از اين مجموعه ۲7ميليون 
تن ب��ه ارزش ۱۴ميليارد دالر پيش بيني ش��ده اس��ت. 
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي افزود: بر اساس 
نقشه راه تدوين شده، هم اكنون ۶۰ طرح پتروشيمي در 
سطح كشور با ظرفيت اسمي ساالنه ۶5,۴ ميليون تن با 
س��رمايه گذاري ۴۲,8 ميليارد دالر در حال اجرا هستند. 
مع��اون وزير نف��ت در امور پتروش��يمي مهم ترين عامل 
در تعيين سرعت پيش��رفت اجرايي شدن اين طرح ها را 
تامين منابع مالي آنها عنوان و تصريح كرد: شركت ملي 
صنايع پتروشيمي در اين باره از همه ظرفيت هاي فني و 
تخصصي خود در تعيين اولويت ها و كمك براي تسهيل 

در تامين سرمايه الزم استفاده مي كند. 

 90 درصد ظرفيت
سد زاينده رود خالي است

ايرن�ا  معاون حفاظ��ت و بهره برداري ش��ركت آب 
منطقه يي اصفه��ان اعالم كرد: به دليل كاهش ش��ديد 
بارش ه��ا و منابع آبي، 9۰درصد ظرفيت س��د زاينده رود 
خالي است. »علي بصيرپور« شرايط خشكسالي و كاهش 
ش��ديد منابع آبي در استان اصفهان را طي 5۰سال اخير 
بي سابقه دانس��ت و افزود: ميزان آب ذخيره شده در سد 
زاين��ده رود ۱۴۴ميليون مترمكعب و حدود ۱۰ درصد از 
حجم اين مخزن اس��ت. به گفته وي، ميزان آب ذخيره 
ش��ده در مخزن سد زاينده رود در اوايل فروردين پارسال 
۳۱۰ميليون مترمكعب بود. معاون حفاظت و بهره برداري 
ش��ركت آب منطقه يي اصفهان خاطرنش��ان كرد: ميزان 
آب ذخيره ش��ده در س��د زاينده رود نس��بت به مش��ابه 
س��ال قبل 55درصد و در مقايس��ه با متوسط بلندمدت 
)دوره ۴۴س��اله( 8۰ درصد كاهش يافته است. بصيرپور 
تصريح كرد: كل آب ورودي به حوضه آبريز زاينده رود از 
ابتداي س��ال آبي )مهرماه سال 9۶( تاكنون ۱7۰ميليون 
مترمكعب بوده اس��ت در حالي كه در مدت مشابه سال 
قبل ۴۶۲ميلي��ون مترمكعب بود. وي مي��زان بارش در 
ايستگاه هواشناسي چلگرد واقع در چهارمحال و بختياري 
به عنوان منبع اصلي س��د زاينده رود از ابتداي سال آبي 
جاري تاكنون را ۴۳۰ ميلي متر اعالم كرد و افزود: متوسط 
بارش ها در اين منطقه بايد يك هزار و ۴۰۰ ميلي متر باشد 
اما كاهش ش��ديد بارش ها ش��رايط نامناسبي را رقم زده 
است. معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه يي 
اصفهان با بيان اينكه اين ش��رايط بحراني و خشكسالي 
براي ساير ايس��تگاه هاي هواشناسي و سنجش بارش ها 
وجود دارد، ادامه داد: اين شرايط باعث شده كه سال آبي 
جاري )تا مهرماه امسال( بسيار بحراني شود. وي با تاكيد 
ب��ر ضرورت صرفه جويي در مصرف آب تاكيد كرد كه در 
چنين شرايطي به طور قطع، امكان بازگشايي زاينده رود تا 

پايان سال آبي امسال )مهر 97( امكان پذير نيست. 

توليد

كوتاه از دنياي انرژي

روسيه براي نزديكي بلندمدت به اوپك سيگنال فرستاد 

برندگان بازي نفتي مسكو-رياض 

بررسي مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد 

نياز فوري آب هاي زيرزميني به اعتبارات
گروه انرژي 

پايي��ن رفتن س��طح آب هاي زيرزمين��ي يكي از 
بزرگ ترين مش��كالت دهه هاي اخير كشور است كه 
پيامدهاي بس��ياري مانند كاه��ش كيفيت آب هاي 
استخراجي، شور شدن خاك، افزايش بيابان ها، ايجاد 
فروچاله ها و از بين رفتن زمين هاي كشاورزي و حتي 
زلزل��ه و بحران هاي سياس��ي و امنيت��ي را به دنبال 
داشته است. با تش��ديد اين مشكالت، وزارت نيرو در 
سال 8۴ نخستين طرح احيا و تعادل بخشي آب هاي 
زيرزمين��ي را تدوين كرد تا رون��د از بين رفتن منابع 
آب زيرزميني متوقف و حتي معكوس شود. اين طرح 
در گذر زمان جدي تر شد و فعاليت هاي گسترده تري 
را هدف گذاري كرد. ب��ا اين حال گفت وگوهاي مكرر 
۲س��ال اخير »تعادل« با عبداهلل فاضلي، دبير اجرايي 
طرح تعادل بخش��ي اي��ن موضوع را روش��ن كرد كه 
وزارت ني��رو در اجراي اين طرح چندان موفق نبوده و 
همچنان مشكالت بسياري بر سر راه اجراي آن وجود 
دارد؛ مشكالتي كه فاضلي مهم ترين آنها را ناهماهنگي 
بين وزارتخانه ها و سازمان ها، همكاري نكردن برخي 
مقام هاي اس��تاني و البته كمب��ود اعتبار و تخصيص 
نيافتن اعتبارهاي مصوب توصيف مي كرد. در چنين 
ش��رايطي، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
هم نگاهي به آخرين وضعيت طرح احيا و تعادل بخشي 
آب هاي زيرزميني داشته و حال و آينده آن را با تمركز 
بر اعتبارات مورد نياز ارزيابي كرده است. خالصه اين 

گزارش را در زير مي خوانيد: 
وضعي��ت اقليمي و مناب��ع آب اي��ران حكايت از 

محدوديت جدي منابع آب��ي دارد؛ به ترتيبي كه 85 
درصد مساحت كشور جزو مناطق خشك، نيمه خشك 
و بياباني اس��ت كه عمده مراكز و قطب هاي جمعيتي 
ازجمله كالن شهرهاي كشور را هم در خود جاي داده 
اس��ت. منابع آب زيرزميني كش��ور به دليل برداشت 
بيش از حد و خشكس��الي هاي متوالي ساليان اخير و 
حفر چاه هاي غيرمجاز و نبود قوانين بازدارنده مناسب 
در برخي مناطق با بحران روبه رو اس��ت؛ به  طوري كه 
هم اكنون حفر چاه در ۳5۳ محدوده از ۶۰9 محدوده 

مطالعاتي كشور ممنوع شده است. 
كس��ري حجم مخزن آبخوان هاي كش��ور درحال 
حاضر به ۶ ميليارد مترمكعب در سال رسيده است. در 
۴8س��ال اخير مخازن آب زيرزميني با كسري مخزن 
تجمعي ۱۲۶,5ميليارد مترمكعبي مواجه شده اند. اين 
روند، تامين منابع آب را براي بخش هاي وس��يعي از 
كش��ور دچار اختالل و كمبود كرده است. در وضعيت 
كنوني 55 درصد از آب مورد نياز كش��ور از منابع آب 
زيرزميني تامين مي ش��ود. با اين حال در س��ال هاي 
گذش��ته و قبل از ش��روع طرح احيا و تعادل بخشي، 
بيش از 98درصد از اعتبارات هزينه شده در حوزه آب 
كشور به منابع آب سطحي اختصاص مي يافت و منابع 
آب زيرزمين��ي و وضعيت آنها ب��ه  طور كامل مغفول 
مانده بود. با ش��روع طرح تعادل بخش��ي، برنامه هاي 
مختلف��ي براي اص��الح وضعيت آب ه��اي زيرزميني 
در نظر گرفته ش��د ك��ه چارچوب زماني بخش عمده 
فعاليت هاي آنها تا انتهاي سال 98 است. اين به معناي 
آن اس��ت كه فعاليت هايي مانند پر و مسلوب المنفعه 

كردن چاه ه��اي غيرمجاز، نصب كنتور براي چاه هاي 
كش��اورزي و نيز ارتقاي رصد و پايش سفره هاي آب 
زيرزمين��ي بايد در ۲س��ال پيش  رو به پايان برس��د. 
ساير فعاليت ها مانند اس��تقرار گروه هاي گشت زني و 
بازرسي و اطالع رس��اني و فرهنگ سازي بايد تا پايان 
طرح يعني س��ال ۱۴۰۰ تداوم داش��ته باشند. اجراي 
مس��تمر فعاليت هاي پيش بيني ش��ده مطابق برنامه 
عملياتي طرح، نيازمند تامي��ن منابع مالي مورد نياز 
است. اين درحالي است كه ميزان اعتبارهاي مصوب 
و روند تخصيص اين اعتبارات با برنامه ريزي هاي انجام  
ش��ده، همخواني ندارد. بررس��ي ها نشان مي دهد كه 
اجراي كامل تمامي فعاليت هاي باقيمانده پروژه هاي 
طرح احيا و تعادل بخش��ي منابع آب زيرزميني كشور 
نيازمند اعتباري بيش از 5۰ هزار ميليارد ريال است. 
پيش بيني شده اس��ت كه بيشترين اعتبارات)نزديك 
ب��ه ۴9درصد از مبل��غ كل( براي نص��ب كنتورهاي 
هوش��مند روي چاه ه��اي مجاز كش��اورزي و كنترل 
برداشت آب زيرزميني هزينه شود. همچنين پروژه پر 
و مس��لوب المنفعه كردن چاه هاي غيرمجاز به ميزان 
۱5درصد از كل اعتبارات پيش بيني ش��ده را به خود 
اختصاص خواهد داد. در همين راستا دو پروژه استقرار 
گروه هاي گش��ت و بازرسي و تكميل و تجهيز شبكه 
پايش به ترتيب به ميزان ۱۲و 9درصد در اعتبار كلي 
مورد نياز طرح احيا و تعادل بخش��ي س��هيم خواهند 
بود. بنابراين از تمامي اقداماتي كه مي تواند در بهبود 
وضعيت كمي و به تبع آن كيفي آبخوان هاي كش��ور 
موثر باشند ۴پروژه شامل پر و مسلوب المنفعه كردن 

چاه ه��اي غيرمجاز، نصب كنتور، اس��تقرار گروه هاي 
گشت و بازرس��ي و تكميل و تجهيز شبكه پايش در 
مجم��وع 8۶ درصد از اعتبارات مالي 5۰ هزار ميليارد 
ريالي را به خود اختصاص مي دهد. در چنين شرايطي، 
بودجه ابالغي وزارت نيرو بس��يار كمت��ر از اين ارقام 
اس��ت. مجموع بودجه ابالغي وزارت نيرو براي اجراي 
اين طرح از محل تملك دارايي هاي سرمايه يي حدود 
۲۴هزارميليارد ريال اس��ت. با اين ميزان اعتبارات در 
بهترين ش��رايط تنها تحقق نيم��ي از اهداف تعيين 
ش��ده طرح امكان پذير خواهد بود ك��ه البته با تداوم 
رون��د فعلي تخصيص اعتبارات مصوب، تحقق همين 
ميزان از اهداف هم دور از ذهن اس��ت. به عنوان مثال 
از ۴هزارميلي��ارد ريال اعتبار مصوب در س��ال ۱۳9۶ 
تنها يك هزار و 7۳۰ميليارد ريال تخصيص داده شده 
است. بي ترديد بي توجهي به تخصيص اعتبارات مورد 
نياز براي حفاظت از اين منابع ازجمله عوامل تاثيرگذار 
در مش��هود ش��دن پيامدهاي كنوني و بحراني شدن 

وضعيت آبخوان هاي كش��ور اس��ت. بنابراين هر گونه 
اهمال در بررسي و اقدامات ضروري تخصصي و تامين 
و تخصيص اعتبارات الزم در عالج بخشي و جلوگيري 
از ادامه روند كنوني و نيز اصالح روش ها و بهينه سازي 
مصارف در تطابق با منابع آب كشور از موجبات تهديد 

امنيت داخلي و خارجي كشور خواهد بود. 

 ديدگاه متفاوت آقاي وزير
البته رضا اردكانيان، وزير نيرو نشان داده است كه 
قصد دارد با رويكردي متفاوت نسبت به مقوله بستن 
چاه هاي غيرمجاز آب برخورد كند. پاسخ او به پرسش 
يكي از خبرنگاران در آخرين و تنها نشست خبري اش 
درخصوص مش��كالت اعتباري طرح تعادل بخشي به 
نوع��ي بيانگر اين نگاه بود ك��ه اردكانيان »اعتبارات« 
را مشكل اساسي كندي پيشرفت اين طرح نمي داند 
بلكه به ايجاد نوعي همگرايي ميان بخش هاي مختلف 

معتقد است. 

گروه انرژي  نادي صبوري 
اگ��ر از امريكا كه اخيرا به غول توليدكننده نفت 
تبديل شده است، صرف نظر كنيم، از ۲ توليدكننده 
بزرگ ديگر، فق��ط عربستان س��عودي عضو كارتل 
نفت��ي مهم جهان، اوپك اس��ت. روس��يه به عنوان 
ديگر كش��ور بزرگ توليدكننده نفت، تاكنون عضو 
اين س��ازمان نبوده اس��ت. به دنبال توافق اوپك و 
اين كش��ور براي كاستن از حجم توليد اما، احتمال 
تبدي��ل ش��دن اي��ن توافق ب��ه نوع��ي از همكاري 
بلندمدت يا حتي پيوس��تن روس��يه به اوپك قوت 
گرف��ت. اگرچه تاكنون روس ها ب��ه داليل مختلفي 
از جمل��ه بهان��ه خصوصي بودن صنع��ت نفت اين 
كش��ور از پيوس��تن به اوپك امتن��اع كردند اما روز 
گذش��ته الكس��اندر نواك وزير انرژي روسيه گفته 
كه ممكن است سازماني براي ادامه همكاري ميان 
اوپ��ك و غيراوپك با پايان گرفت��ن توافق در پايان 
س��ال ۲۰۱8 تشكيل ش��ود. هر چند برخي بر اين 
باور هس��تند كه مطرح شدن اين حرف بيش از هر 
چيز جنبه يي نمايشى براي جلوگيري از افت قيمت 
نفت دارد اما مطرح ش��دن آن از سوي وزير انرژي 
روس��يه ناديده  گرفتني نيس��ت. در اين گزارش به 
اين موضوع پرداخته ايم كه چرا روسيه تاكنون عضو 
اوپك نبوده اس��ت و در صورت پيوس��تن روسيه به 

اوپك كدام طرف منفعت بيشتري خواهد برد؟ 
فوريه سال جاري ميالدي بود كه اعالم شد اوپك 
در تالش است با ايجاد گروهي متشكل از كشورهاي 
توليدكننده نفت، همكاري مابين ۲۴ كش��ور عضو و 
غيرعض��و اوپك كه به احياي قيمت نفت كمك كرد 
را اس��تحكام بخشد. وب سايت نش��نال در اين تاريخ 
به نق��ل از س��هيل المزروعي وزير ان��رژي و صنايع 
امارات كه هم اكنون رياس��ت اوپك را در دست دارد، 
نوشت كه پيش نويس چارچوب اتحادي بلند مدت در 
س��ال ۲۰۱8 روي كاغذ خواهد آمد. وي گفته است 
ك��ه هدف از اين كار اين اس��ت كه ب��ا هماهنگي و 
مشاركت دبيركل اوپك، محمد باركيندو، پيش نويس 
توافقنامه يي براي ادامه همكاري كشورهاي گروه ۲۴ 

نگاشته  شود. 
قبل از مطرح ش��دن اي��ن اظهارنظرها، به نتيجه 
مشترك رس��يدن اوپك و روس��يه در دسامبر سال 
۲۰۱۶ ب��راي كاس��تن از حجم توليد نف��ت، اتفاقي 
كه پس از ۱5 س��ال رقم مي خ��ورد، اين موضوع كه 
پارادايم بازار نفت دچار تغييراتي شده و اين تغييرات 
منافع روس��يه و اوپك را به هم نزديك كرده اس��ت، 

به چشم خورد. 
»منافع مش��ترك« حلق��ه مفقوده مي��ان اوپك 
و روس��يه بوده ك��ه تاكنون هرگز ب��ه قدري پررنگ 
نشده كه بتواند حداقل روس ها را مجاب به پيوستن 
ب��ه كارتل نفت��ي و تن دادن ب��ه تصميمات جمعي 

درخصوص سياست هاي نفتي شان كند. 
در اينج��ا نگاهي به اين پرس��ش كه چرا تاكنون 
روس��يه به اوپك نپيوسته است، جالب توجه خواهد 
بود. ني��ك كانينگ ه��ام تحليلگر اوي��ل پرايس، در 
اواسط س��ال ۲۰۱5 نوشت كه روس��يه و عربستان 
نقاط مش��ترك زيادي با يكديگر دارند. هر دو شديدا 
به درآمد نفتي ب��راي تامين هزينه هاي بودجه خود 
وابس��ته هس��تند. هر دو از انرژي در مسائل خارجي 
خ��ود تاثير زيادي مي گيرند و ه��ر دو از اين ابزار در 

جهت منافع سياسي خود استفاده مي كنند. 
اما ب��ا وجود اين، اوپك تاكنون اقليم پادش��اهي 
عربس��تان باق��ي مانده اس��ت. عربس��تان در طول 
سال هاي تش��كيل اوپك و به ويژه در ۱5 سال اخير 
دو بار از روس��يه خواسته به اين س��ازمان بپيوندد، 
روس ها اما امتناع كردند. فوريه ۲۰۱5 ايگور سچين 
مديرعامل روس��نفت اعالم كرده بود كه روس��يه به 
نوعي به عضو ناظر اوپك تبديل خواهد شد؛ مساله يي 
كه نشان مي داد ممكن است همكاري هاي بزرگ تري 

در راه باشد. 
س��چين در آن زمان گفته بود كه اوپك از روسيه 
دعوت كرده تا عضو اين س��ازمان شود اما اين امكان 
به اين دليل كه صنعت نفت روس��يه خصوصي شده 

اس��ت وجود ندارد. او در آن زمان اعالم كرده بود كه 
ما سهامداران غيرروسي داريم. تحليلگر اويل پرايس 
در اينجا متذكر شده بود كه البته اين اظهارنظر آقاي 
س��چين ناديده گرفتن اين مس��اله اس��ت كه دولت 

روسيه صاحب 7۰درصد از سهام روسنفت است. 
الكساندر نواك وزير انرژي روسيه ديروز گفت كه 
در ديدار با همتاي س��عودي خود خالد الفالح به اين 
نتيجه رسيده اند كه مكانيسم فعلي همكاري اوپك و 
غيراوپك، مكانيسمي كارآمد است و اين كارآمدي را 

اثبات كرده است. 
نواك ديروز گفت كه ما در حال فكر كردن براي 
قالبي از همكاري هس��تيم ك��ه قابليت »بلندمدت« 
بودن را دارد. اين قالب شامل مواردي چون »نظارت 
ب��ر ب��ازار«، »تبادل اطالع��ات« و »برخ��ي اقدامات 
مش��ترك در صورت لزوم« خواهد بود. هر چند وزير 
انرژي روس��يه از واژه »س��ازمان« براي توصيف اين 
قالب همكاري اس��تفاده نكرده است اما مواردي كه 
از آن ي��اد كرده، قابليت هاي يك س��ازمان به ش��مار 

مي روند.
 

 ريشه تاريخي دوري و دوستي اوپك و روسيه 
ماتل��ي فول پيش تر در گزارش��ي پيرامون اينكه 

چرا نخستين كش��ور توليد كننده نفت جهان يعني 
روس��يه عضو اوپك نيس��ت، نوش��ته بود كه ريشه 
اين مس��اله به نبود منافع مش��ترك مي��ان اين دو 
برمي گ��ردد. منافع��ي ك��ه از ديد گزارش��گر وجود 

نداشته و احتماال نيز نخواهد داشت. 
اش��اره يي  ب��ا  ف��ول  ماتل��ي  گزارش��گر 
ذكاوتمندان��ه به دلي��ل ش��كل گيري اوپ��ك پ��س 
از جن��گ جهاني دوم نوش��ته اس��ت ك��ه يكي از 
مهم تري��ن انگيزه ه��اي كش��ورهاي اي��ران، عراق، 
عربس��تان و كوي��ت از تش��كيل اين كارت��ل، آزاد 
كش��ورهاي  اس��تعمار  از  كشورهاي ش��ان   ش��دن 
توس��عه يافته بوده اس��ت كه اوپك در قالب اتحاد 
جماهي��ر ش��وروي در آن زم��ان در ش��مار همين 

كشورها محسوب مي شد. 
صحبت هاي��ي در اين زمينه وج��ود دارد كه در 
س��ال ۲۰۱۳ عربستان سعودي از روسيه خواست به 
اوپك بپيوندد، اوپك امتناع كرد و پس از آن قيمت 

نفت با افت روبه رو شد. 
ماتلي فول در بخشي از تحليل خود در آن زمان 
نوشت كه ش��ايد يكي از داليلي كه روسيه تاكنون 
رس��ما به اوپك نپيوسته است اين باشد كه روس ها 
نمي خواهند امنيت ملي خود را در دس��تان تصميم 

يك كميته قرار دهند. اش��اره اين گزارش به تجهيز 
مالي ارتش روس��يه با منابع حاصل از فروش نفت و 

گاز اين كشور بود. 
اما اظهارات ديروز آق��اي نواك در حالي مطرح 
شده كه چندي پيش نيز شاهزاده محمد بن سلمان 
به رويترز گفته بود كه عربس��تان و روسيه در حال 
كار كردن روي قالبي از همكاري مش��ترك هستند 

كه ۱۰ الي ۱5 سال زمان داشته باشد. 
البته وزير كهنه كار انرژي روسيه تاكيد كرده كه 
موضوع »پيوس��تن روسيه به اوپك« در دستور كار 

بحث ها نيست. 
رويترز در گزارش خود پس از اشاره به اظهارات 
نواك به  ش��دت گرفت��ن همكاري ميان روس��يه و 
عربس��تان پس از نتيج��ه دادن توافق كاهش توليد 
نفت اش��اره ك��رده و به نوعي اين پيغ��ام را متبادر 
مي س��ازد كه بيش از آنكه بحث همكاري بلندمدت 
ميان اوپك و غيراوپك يا گس��ترش مرزهاي اوپك 
وراي ۱۲ كش��ور مطرح باشد، بحث گسترش روابط 

عربستان سعودي و روسيه مطرح است. 
رويت��رز در اين گزارش اش��اره ك��رده كه روابط 
مس��كو و رياض در ماه هاي اخير بس��يار گرم شده 
و هياتي بس��يار ب��زرگ نيز از ري��اض در ماه مه  به 
مجمع اقتصاد روسيه مي روند كه در سن پترزبورگ 

برگزار خواهد شد. 
پيش از اي��ن خالد الفالح وزير نفت عربس��تان، 
تواف��ق كش��ورش با روس��يه در ح��وزه ان��رژي را 
 توافقي دانس��ت ك��ه براي نس��ل ها و دهه ها پابرجا

خواهد  ماند. 
آن طور كه س��هيل المزروعي وزير انرژي امارات 
فوريه امس��ال مطرح كرده اس��ت از زمان نخستين 
اي��ده هم��كاري مش��ترك ب��راي نفت اعتم��اد با 
زحمت بس��يار ميان اعضاي اوپك حاصل ش��ده و 
كش��ورهاي گروه ۲۴ نيز از رويدادهاي س��الي كه 
گذش��ت درس هاي بس��ياري آموخته اند. مزروعي 
اب��راز اميدواري كرد كه اي��ن همكاري ها ادامه پيدا 
كند. او در اين زمينه گفته است: »نهايتا همكاري ها 
وابس��ته به چارچوبي اس��ت كه با همكاري دبيركل 
اوپك آماده خواهد شد و اينكه اين چارچوب چقدر 

قابليت اجرا داشته باشد.« 
بس��ياري بر اين باور هس��تند كه مهم ترين نفع 
از ادام��ه يافتن همكاري اوپك و روس��يه، نصيب ۲ 
كش��ور اصلي توليدكننده يعني عربستان س��عودي 
و روس��يه خواهد ب��ود. همان طور ك��ه بارها مطرح 
ش��ده اس��ت، صداي بلندتر در كارتل ه��ا متعلق به 
كش��ورهايي با توليد بيش��تر اس��ت. به اين ترتيب 
احتماال كش��ورهايي كه توليد كمتري دارند، بيش 
از ه��ر چيز نق��ش سياهي لش��كر را در بازي جديد 

مسكو-رياض ايفا خواهند كرد. 

گروه انرژي 
زور تولي��د بنزين داخلي به تولي��د خودروهاي 
داخلي نمى رس��د. اين مخلص كالم گزارشي است 
كه ديروز در ايس��نا و در نقد توليدات كارخانه هاي 
خودروسازي كه باعث تحريك شديد تقاضاي بنزين 
و عقب ماندن توليد آن از مصرف در ايران مي شوند، 
نوش��ته شده است. مش��روح اين گزارش را در ادامه 

مي خوانيد. 
»خودكفايي بنزين« آرزويي كه س��ال ها در دل 
مس��ووالن پرورانده شد و با افتتاح پااليشگاه ستاره 
خليج فارس زمزمه هاي تحقق آن به گوش رس��يد. 
البته نه تنها زمان دقيقي براي تحقق اين كار تعيين 
شده بلكه به نظر مي رسد، نقشه اين آرزو را بايد در 

جايي غير از پااليشگاه ها پيدا كرد. 
به گزارش ايس��نا، تا قبل از راه اندازي پااليشگاه 
ستاره خليج فارس، بنزيني كه در ساير پااليشگاه هاي 

داخلي توليد مي ش��د، پاس��خگوي نياز كشور نبود 
و هم��واره فاصله قابل توجهي بي��ن ميزان توليد و 
مصرف بنزين وجود داشت اما قبل از به مدار آمدن 
پااليشگاه ستاره خليج فارس، بيژن زنگنه، وزير نفت 
نوي��د خودكفايي در بنزين را به م��ردم داد و اواخر 
مهر ماه سال ۱۳95 بود كه اعالم كرد با بهره برداري 
فازهاي س��تاره خليج  فارس ديگر واردكننده بنزين 

نخواهيم بود. 
در نهاي��ت ۱۰ ارديبهش��ت پارس��ال ب��ا حضور 
رييس جمهور فاز نخس��ت پااليشگاه ميعانات گازي 
س��تاره خليج فارس در بندرعب��اس افتتاح و اعالم 
ش��د اين پااليش��گاه به تنهايي مع��ادل 55 درصد 
مجموع توليد ديگر پااليشگاه ها بنزين توليد مي كند 
و ب��ا تكميل همه فازه��اي آن مجموع توليد بنزين 
كش��ور به بيش از ۲۱۱ميليون ليتر خواهد رس��يد؛ 
ضم��ن اينكه ب��ا در مدار ق��رار گرفت��ن توليد اين 

پااليشگاه ۱۴ميليون ليتر گازوييل به ظرفيت توليد 
فرآورده هاي نفتي افزوده خواهد شد. 

پس از افتتاح اين پااليشگاه »خودكفايي در توليد 
بنزين« همچنين »صادرات بنزين« رنگ ديگري به 
خود گرفت. در واقع هن��وز از خودكفايي در بنزين 
اطميناني حاصل نشده بود كه پرونده صادرات بنزين 

گشوده شد. 
در اي��ن راس��تا، فرمان��ده ق��رارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبيا گفت: با بهره برداري كامل از پااليش��گاه 
س��تاره خليج فارس امكان صادرات بنزين و افزايش 
كيفيت س��وخت مصرفي داخل نيز فراهم مي شود 
و ايران به جرگه صادر كنن��دگان بنزين مي پيوندد. 
همچنين مجلس در اواخر س��ال ۱۳9۶ اعالم كرد، 
مجلس در سال آينده اعتباري براي واردات بنزين در 
نظر نمي گيرد كه اين امر نيز محقق شد و در بودجه 
سال ۱۳97 رديفي براي بنزين در نظر گرفته نشد. 

فاز دوم ستاره خليج فارس نيز در اواسط زمستان 
سال ۱۳9۶ به مدار آمد كه اعالم شد با راه اندازي آن 
متوسط توليد بنزين كشور به حدود 78ميليون ليتر 
خواهد رسيد. اين موضوع درحالي مطرح شده كه با 
نزديك ش��دن به روزهاي پاياني سال ۱۳9۶ شاهد 

روند رو به رش��د مصرف بنزين در كشور بوديم؛ به 
طوريكه مصرف بنزين در ۲8 اس��فند ماه ركورد زد 
و به ۱۱5ميليون و 8۰۰ هزار ليتر رسيد. البته روند 
رو به رشد مصرف بنزين در سال ۱۳9۶ پيش بيني 
نشده بود و آن طور كه مسووالن اعالم كردند، رشد 
مصرف بنزين در س��ال ۱۳9۶ درحالي به 8 درصد 

رسيد كه پيش بيني ۶ درصد براي آن شده بود. 
مصرف بنزين ه��م درحالي به ۱۱5ميليون ليتر 
رسيد كه با ميزان مصرف 8۱ ميليون ليتري، روزانه 

حدود ۱5ميليون ليتر بنزين وارد مي كرديم.
ه��ر چند اي��ن رش��د تصاعدي مص��رف بنزين 
سوخت رس��اني به م��ردم را با مش��كل مواجه نكرد 
اما به نظر مي رس��د، روياي خودكفاي��ي و صادرات 
بنزين كم��ي دور از دس��ترس باش��د. به خصوص 
اينكه مس��ووالن مختلف نفتي ازجمل��ه وزير نفت 
اخي��را از افزايش توليد و واردات خودرو در كش��ور 
انتق��اد كرده اند؛ به طوري كه وزير نفت در حاش��يه 
مراسم امضاي قرارداد توسعه و بهره برداري ميادين 
نفتي سپهر و جفير بين شركت هاي ملي نفت ايران 
و گس��ترش انرژي پاسارگاد با اشاره به راه اندازي فاز 
دوم پااليشگاه ستاره خليج فارس با بيان اينكه ايران 

در نيمه دوم س��ال ۱۳97 در توليد بنزين خودكفا 
مي ش��ود در جمع خبرن��گاران گفت: به علت توليد 
خودرو نياز به بنزين افزايش مي يابد بنابراين به نظر 
م��ن راه حل ما در خودكفايي بنزين در كارخانه هاي 

خودروسازي است. 
اين صحبت درحالي از س��وي وزير مطرح شده 
ب��ود كه چندي پيش از آن نيز در مورد ابهاماتي كه 
در مورد كيفيت بنزين توليدي در پااليشگاه ها اعالم 
كرده ب��ود: درحال حاضر بي��ش از ۲۰ميليون ليتر 
بنزين با اس��تاندارد يورو ۴ در ايران توليد مي ش��ود 
و بقيه بنزين توليدي زير اس��تاندارد يورو ۴ اس��ت 
و تا زماني كه طرح هاي پااليش��ي اجرا نش��ود هيچ 
كاري نمي تواني��م انجام دهيم. هيچ پااليش��گاهي 
هم جز پااليشگاه هاي آبادان و بندرعباس حاضر به 
سرمايه گذاري نيستند البته بنزيني كه در پااليشگاه 

ستاره خليج فارس توليد مي شود، يورو 5 است. 
از اظهارات وزير اين طور برداش��ت مي ش��ود كه 
براي توليد بنزين نبايد توقعي از پااليشگاه ها داشت 
و چشم اميد مس��ووالن در اين زمينه به پااليشگاه 
ستاره دوخته شده است؛ هر چند گويا زور ستاره هم 

به كارخانه هاي توليد خودرو نمي رسد. 

ترديد در قطع واردات بنزين در سال 1397

بازي خودروسازي و توليد بنزين  موش و گربه 



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R Thu. April  5. 2018  1071   پنج شنبه 16 فروردين 1397     18رجب 1439  شماره  

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحب امتیاز: موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الياسحضرتي
 سردبیر: منصوربيطرف

 نشانی: خيابانستارخان-خيابانكوثردوم-بنبستمينو
 تلفن: 66420769-نمابر: 66420417         

  چاپ: روزتاب-توزيع: نشرگسترامروز-تلفن: 61933000
سازمان شهرستان ها: 66126088

 اذانصبحفردا:05:17 اذانمغرب:19:29 اذانظهر:13:07

عكسروز

عكس:ايلنا مرغابیهایدرياچهخليجفارستهران

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

بهرخوتدچارشدهايم
داوود امیريان با بیان اينكه سال 96، سال درخشاني براي ادبیات نبود، مي گويد: ما به رخوت دچار شده ايم و هنوز از بهت 
و حیرت خارج نش��ده ايم. اين نويس��نده درباره ارزيابي اش از ادبیات در س��الي كه گذشت، اظهار كرد: سال خوب و درخشاني 
براي ادبیات نبود و كار خوبي نخواندم. تنها كتابي كه خواندم و از خواندن آن لذت بردم كتاب »رهش« رضا امیرخاني بود كه 
در اين وانفسا به اصطالح آفتابه لگن هفت دست و شام و ناهار هیچي، اين كتاب امیدواركننده بود. او با بیان اينكه چند سالي 
اس��ت كار درخش��اني در ادبیات  ما ديده نمي ش��ود، افزود: اتفاقي كه االن افتاده است، فقط مربوط به سال 96 يا تقصیر دولت 
قبلي و دولت فعلي هم نیس��ت. ادبیات ما به رخوت دچار ش��ده و هنوز از بهت و حیرت خارج نش��ده ايم. تیراژ كتاب ما بسیار 
پايین آمده است كه اين روند فاجعه آمیز است. امیريان سپس گفت: امیدوارم سال 9۷ اتفاق  خوبي در حوزه ادبیات بیفتد. اما 
اين گونه نیس��ت كه فكر كنیم در عرض يك س��ال وضعیت مان گل و بلبل مي شود، زيرا تیراژ كتاب هايمان بسیار پايین است و 

وضعیت كتاب خواني در كشور ما مشكالت زيادي دارد. 

چهرهروز

افزايششماردانشآموزانيكهبيشاز3ساعتدرمدارسدرشبكههاياجتماعيهستند

دوستيهايمجازيپشتنيمكت
گروهگوناگون

اين روزها، استفاده از اينترنت و فضاي 
مجازي، ام��ري جدايي ناپذي��ر در زندگي 
انس��ان ها در سراسر جهان شده اس��ت. اين موضوع از 
طرفي تس��هیالت بس��یاري براي فعالیت  و ارتباط هاي 
روزمره ايج��اد كرده و از طرفي بحران  و چالش هايي به  
خصوص ب��راي كودكان و نوجوانان ايجاد كرده اس��ت. 
همچنی��ن دسترس��ي آزاد و بدون كنت��رل كودكان و 
نوجوانان به فضاي مجازي عالوه بر آنكه خطرات فراواني 
براي اين گروه سني آسیب پذير به  همراه دارد، اعتیاد به 
اينترنت نیز زمان و تمركز مورد نیاز آنها را براي تحصیل 
از بین مي برد. بر اين اساس طبق بسیاري از گزارش هاي 
منتشر ش��ده در كش��ورهاي اروپايي و امريكايي براي 
اس��تفاده از فضاي مجازي محدوديت هاي سني اعمال 
ش��ده و كودكان تا سن مشخص ش��ده حق استفاده از 
تبلت و گجت ها با كارايي اينترنت  را ندارند. اين درحالي 
اس��ت كه تازه ترين گزارش بهداشت و روابط اجتماعي 
ك��ودكان در بريتانیا نش��ان مي دهد كه در س��ال هاي 
اخیر حضور در ش��بكه هاي اجتماعي در میان كودكان 
در م��دارس افزايش يافته اس��ت. آن طور كه دفتر ملي 
آمار بريتانیا گزارش داده از سال تحصیلي 2009-2010 
تاكنون نه تنها شمار كودكاني كه در مدارس از اينترنت 
استفاده مي كنند دو برابر شده بلكه بخش قابل  توجهي 
از ك��ودكان در س��ال هاي اخیر زمان بس��یاري صرف 
دوستي و ارتباط هاي مجازي در مدارس مي كنند. طبق 
اين گزارش، تفاوت چشمگیري نیز در میان دختران و 

پسران وجود دارد. 
براس��اس تازه ترين آمار دفتر ملي آم��ار بريتانیا در 
س��ال تحصیل��ي 2010-2009 كمت��ر از 10درصد از 
دانش آموزان در مدارس بیش��تر از 3ساعت از اينترنت 
اس��تفاده مي كردند. در آن سال سهم پسران دانش آموز 
4.1درصد و س��هم دختران، 8.1 درصد اعالم شده بود. 
همانطور كه گفته ش��د، اين بررسي بر پايه ايجاد روابط 
دوس��تي در فضاي مجازي صورت گرفته است. در سال 
تحصیلي بعدي، ش��مار دختراني كه در مدارس بیشتر 
از 3س��اعت از زمان خود را صرف دوستي هاي مجازي 
مي كردن��د، افزايش قابل  توجهي يافته و به 12.1درصد 
رس��ید اما در میان پس��ران دانش آموز تنها يك  درصد 
افزايش داش��ت. همانطور كه گفته ش��د، كش��ورهاي 
اروپايي تالش هاي بسیاري براي محدود كردن استفاده 

ك��ودكان از اينترنت و فیلترينگ اعم��ال كردند. با اين  
حال طبق بس��یاري از گزارش هاي منتشر شده، بخش 
قاب��ل  توجهي از والدي��ن بريتانیايي بر اي��ن باورند كه 
فرزن��دان  آنها مي توانند فیلترهاي كنت��رل را دور زده و 
وارد سايت ها، بازي ها يا اپلیكیشن هاي ممنوع شوند. بر 
اين اساس نخست وزير وقت بريتانیا به والدين وعده داده 
بود كه دولتش، اعمال فیلتر را براي سرويس دهندگان 
اينترن��ت اجباري خواه��د كرد. آن طور ك��ه آمارهاي 
منتش��ر ش��ده نیز نش��ان مي دهد به نظر مي رسد در 
س��ال هاي 2011تا 2013 اي��ن محدوديت ها با جديت 
 بیش��تري اعمال شده اس��ت؛ چراكه در سال تحصیلي

2012-2011 شمار دختران و پسراني كه در طول روز 
بیش از 3س��اعت در شبكه هاي اجتماعي و ارتباط هاي 
مجازي حضور دارند، كاهش يافت. طبق آمار منتش��ر 
ش��ده در اين س��ال حدود 4.9درصد از پس��ران و 8.۷ 
درصد از دختران روزانه بیش از 3ساعت در مدرسه وقت 
خود را صرف دوس��تي  و ارتباط هاي مجازي مي كردند. 
سال تحصیلي 2013-2012 نیز با اينكه در مقايسه با 
سال تحصیلي قبلي، ش��مار اين كودكان افزايش يافت 
اما همچنان تعداد كمتري از دانش آموزان در مقايسه با 
سال تحصیلي 2011-2010 در مدارس مشغول فضاي 
مجازي بودند. به نظر مي رسد با نفوذ و گسترش غیرقابل 
تصور تلفن هاي همراه هوش��مند و ابزارهاي ديجیتال، 
اعمال محدوديت هاي س��ني براي كاربران اينترنت در 

بريتانیا نتوانست به  خوبي صورت بگیرد؛ چراكه در سال 
تحصیل��ي 2014-2013 با توج��ه به تالش هاي دولت 
ب��راي كنترل دانش آموزان و منع اس��تفاده از ابزارهايي 
با كاربري اينترنت در مدارس شمار كودكاني كه در روز 
بیش از 3ساعت را صرف دوستي هاي مجازي در مدارس 
مي كنن��د، افزايش ياف��ت. در اين س��ال نیز همچنان 
دخت��ران تمايل بیش��تري ب��ه ارتباط  و دوس��تي هاي 
اينترنتي داشتند. در سال تحصیلي 2015-2014 نیز 
حدود 6 درصد از پس��ران دانش آموز بريتانیايي بیش از 
3س��اعت از زمان خود را در مدرسه صرف دوستي هاي 
مجازي مي كردند كه اين آمار در بین دختران دانش آموز 
به 13.3درصد رس��ید. در سال تحصیلي 2016-201۷ 
نیز آم��ار دختراني كه در مدارس بیش از 3س��اعت از 
وقت خود را در ش��بكه هاي اجتماع��ي مي گذراندند به 
1۷.4درصد و در میان پس��ران به 8.3 درصد رسید. هر 
چند همانطور كه گفته ش��د، تالش هاي بسیاري براي 
محدود و كنترل كردن كودكان و نوجوانان در استفاده از 
اينترنت در بريتانیا صورت گرفته اما بسیاري از محققان 
موسسه سیاست گذاري آموزشي در بريتانیا بر اين باورند 
كه محدود كردن اس��تفاده نوجوانان از اينترنت ممكن 
است آنها را از مضرات شبكه هاي اجتماعي حفظ نكند 
بلكه ممكن است پیشرفت مهارت هاي ديجیتال آنها را 
مختل كند و اجازه ندهد اين نوجوانان استقامت عاطفي 

كافي پیدا كنند. 

آمارنامه

بازارهنر

»شرايطخاص«نامجديديكسريالشد
تهیه كننده سريال »شرايط خاص« با 
اشاره به جزئیات جديد اين مجموعه بیان 
كرد كه فضاي آن بیشتر بر طنز موقعیت 

بنا شده است تا طنز كالمي. 
مرتض��ي فاطم��ي كه پی��ش از اين 
تهیه كنن��ده »كالف ه��اي رنگ��ي« ب��ه 
ب��ود  امیرخان��ي  وحی��د  كارگردان��ي 
تولی��د  وضعی��ت  از  توضیحات��ي  در 
اي��ن س��ريال به مه��ر گف��ت: به تازگي 

اس��م س��ريال به »ش��رايط خاص« تغییر ك��رده و 
همچنی��ن تعداد قس��مت هاي س��ريال نیز بیش��تر 
 ش��ده اس��ت. او ادامه داد: اين س��ريال ق��رار بود در 
15 قسمت ساخته شود اما فیلمنامه، قصه يي داشت 
كه ظرفیت و كش��ش بیش از 15 قسمت را داشت و 
از س��وي سازمان پیشنهاد افزايش قسمت به ما داده 
 ش��د كه ممكن اس��ت تعداد قس��مت هاي سريال تا 

22 قسمت افزايش يابد.
فاطمي در توضیحات بیش��تري درباره قصه و متن 
فیلمنامه اظهار كرد: اين سريال داراي خمیرمايه طنز 
و قصه گو است كه امیدواريم مخاطب با ديدن آن حال 

خوبي پیدا كند. مبناي كمدي داس��تان 
بیش��تر بر طن��ز موقعیت اس��ت تا طنز 
كالمي و بخش��ي از اي��ن موقعیت درباره 
جابه جايي ش��خصیت در طول داس��تان 
رخ مي ده��د. همچنین در اين س��ريال 
مضامین اجتماعي جدي مطرح مي شود 
و گريزي ه��م به دفاع مق��دس مي زند. 
تهیه كننده »هوش س��یاه« يادآور ش��د: 
حس��ین تراب نژاد و احسان لطفیان متن 
اين فیلمنامه را به نگارش درآورده اند و ما از ارديبهشت 
سال 96 روي متن اين سريال كار كرده ايم تا االن هم 

حدود 90درصد از فیلمنامه آماده شده است. 
او در پايان با اشاره به فرآيند تولید اين كار تصريح 
كرد: سريال »شرايط خاص« حدود 50 لوكیشن دارد و 
عوامل حتي در ايام نوروز هم مشغول كار بودند. كامبیز 
ديرباز، پروانه معصومي، بهرام افشاري، نادر سلیماني، 
كاظم سیاحي، مريم سعادت، سوگل قالتیان، معصومه 
رحماني، صحرا اسداللهي، اسداهلل يكتا و شهره سلطاني 
از بازيگراني هس��تند كه تاكنون حضورش��ان در اين 

سريال قطعي شده است. 

بررسييكخألقانونيدر»آخرينحكم«
رس��ول صانعي كارگ��ردان »آخرين 
حكم« از س��اخت اي��ن فیل��م در اواخر 
ارديبهشت ماه در جزيره قشم، بندرعباس 

و تهران خبر داد. 
ب��ه  حك��م«  »آخري��ن  كارگ��ردان 
تهیه كنندگي سیدامیر س��ید زاده كه در 
اسفندماه س��ال 96 پروانه ساخت گرفت 
در گفت وگو با مهر درباره زمان تولید اين 
اثر گفت: در حال حاضر سیدامیر سید زاده 

مشغول ساخت يك فیلم ديگر است كه به نظر مي رسد 
فیلمبرداري آن اواخر ارديبهش��ت به پايان برسد و ما 
پس از اتمام ساخت آن فیلم، بالفاصله تولید »آخرين 

حكم« را در اواخر ارديبهشت ماه شروع مي كنیم. 
ب��ه گفته او، فیلمبرداري اين اثر در جزيره قش��م، 
بندرعب��اس و ته��ران انج��ام مي ش��ود و 50درص��د 
هزينه هاي آن را بنیاد سینمايي فارابي تقبل مي كند 
و باي��د در اين م��دت بخش ديگر از س��رمايه را براي 
ساخت جذب كنند. او افزود: ما با برخي عوامل پشت 
دوربین به نتیجه رسیده ايم كه مجتبي متولي به عنوان 
مدي��ر تولید و مرتضي غفوري به عنوان فیلمبردار با ما 
همكاري مي كنند و هنوز لیست بازيگران قطعي نشده 
است زيرا هنوز به اين نتیجه نرسیده ايم كه از بازيگران 
حرفه يي اس��تفاده كنیم ي��ا از نابازيگران و مش��غول 
مشورت هستیم. كارگردان سريال »كارگاه 48« بیان 
كرد: »آخرين حكم« نخستین فیلم بلند سینمايي من 

است و پیش از اين چند سريال و تله فیلم 
س��اخته بودم. درباره ساخت اين فیلم در 
مديوم سینما بايد بگويم با توجه به اينكه 
موضوع فیلم قابل طرح در تلويزيون نبود 
ما تصمی��م گرفتی��م آن را در قالب يك 
اثر سینمايي بیان كنیم چراكه تلويزيون 
اين روزها بیش��تر نقش آرامش دهندگي 
به مردم را دارد برهمین اس��اس نمي شد 
موضوع »آخرين حكم« را در تلويزيون به 
تصوير كش��ید. صانعي درباره موضوع »آخرين حكم« 
عنوان كرد: ما در يك مورد خأل قانوني داريم كه سوژه 
فیلم ما ش��ده و فعال نمي توانم به آن اشاره كنم چون 

قصه فیلم لو مي رود. 
او با اشاره به همكاري با سیدامیر سیدزاده به عنوان 
تهیه كننده اظهار كرد: اي��ن تهیه كننده معموال روي 
كارگردان هاي فیل��م اولي س��رمايه گذاري مي كند و 
در حال معرف��ي چهاردهمین كارگردان فیلم اولي به 
س��ینما و دومین تهیه كننده يي در سطح جهان است 
كه اين تعداد از افراد را به س��ینما معرفي كرده است، 
البته پیش از سیدامیر سیدزاده، يك تهیه كننده هندي 
15 كارگ��ردان فیلم اولي را به س��ینما معرفي كرده 
بود. صانعي همچنین گفت: س��یدزاده به طرح مسائل 
مذهبي در سینما عالقه مند است و از آنجا كه موضوع 
»آخرين حكم« نیز حوزوي و علمي است فكر مي كنم 

مي توانیم با يكديگر همكاري كنیم. 

آلبوميبرايروزنامهخوانيوكافهنشيني
نوازنده و آهنگس��از موس��یقي ايراني 
از انتش��ار چند آلبوم ويژه و برنامه ريزي 
براي برپايي كنس��رت در تابستان امسال 
خبر داد. سامان احتشامي نوازنده پیانو و 
آهنگساز با اشاره به تازه ترين فعالیت هاي 
موس��یقايي خود بی��ان ك��رد: از مدتي 
پیش تصمیم گرفت��م 9 آلبوم به صورت 
جداگانه منتش��ر كنم كه س��ال گذشته 
موف��ق به انتش��ار چند عن��وان از جمله 

»همايون هاي همايون« به مناسبت تولد استاد همايون 
خرم، »گريبان« با همراهي علي عمراني و »موسیقي 
فیلم ها« اش��اره كرد. او افزود: در حال حاضر نیز آلبوم 
»جدايي تو« به خوانندگي همايون كاظمي را در دست 
تهیه دارم كه در آن آثار اسداهلل ملك براي پیانو و ويولن 
تنظیم شده و بابك شهركي به عنوان نوازنده ويولن و 
من به عنوان نوازنده پیانو كارها را اجرا كرديم. آلبومي 
ب��ه نام »مرا بپذير« به خوانندگي علیرضا گلش��ن نیز 
در دس��ت انتشار است كه سال جاري عرضه مي شود. 
احتش��امي درباره اثر ديگري كه تصمیم دارد آن را در 
س��ال جاري منتشر كند، توضیح داد: كار ويژه يي روي 

س��از ملوديكا و پیانو به نام »ملوديكافه« 
اس��ت كه به اعتق��اد م��ن مي تواند كار 
متفاوتي براي عالقه مندان موس��یقي به 
حس��اب ايد. مي توان با كمال آرامش در 
يك كافه نشست و آهنگ هاي نوستالژيك 
اين آلبوم را گوش داد. اين آلبوم مخصوصا 
ب��راي زمان خواندن روزنامه آماده ش��ده 
اس��ت. اصال چه اشكالي دارد كه همه ما 
وقتي مشغول مطالعه روزنامه يا خوردن 
قهوه در يك كافه هس��تیم آهنگ هايي را گوش كنیم 
كه كامال منطبق بر اين فضا طراحي و تولید شده است. 
اين نوازنده پیانو در معرفي آلبوم بعدي خود نیز به مهر 
گفت: كار ديگري كه در اين مدت روي آن كار كردم، 
اثري با عنوان »ملوُدنبك« هس��ت كه محتواي اصلي 
آن روي س��ازهاي تمبك و ملوديكا پايه گذاري شده و 
امیدوارم بتوانم اين اثر را نیز به زودي منتش��ر كنم. در 
اين آلبوم عمران فروزش به عنوان نوازنده تمبك گروه 
اجرايي را همراهي مي كند. البته دو اثر »باغ روياها« و 
آثار اركس��ترالم نیز در سال جاري بازنشر خواهند شد 

كه به زودي جزئیات آنها را اعالم خواهم كرد. 

ديوارنظاميدرمرزمكزيك
والاستريتژورنال:
در صفح��ه اول اي��ن 
از  گزارش��ي  روزنام��ه، 
اس��تقرار ارت��ش امري��كا 
در م��رز مكزيك منتش��ر 
شده اس��ت. طبق گزارش 
ژورن��ال،  وال اس��تريت 
دونالد ترام��پ اعالم كرد 
مي خواه��د ت��ا زماني كه 
دي��وار مرزي ب��ا مكزيك 

ساخته ش��ود از ارتش كش��ورش براي امنیت اين 
مرز اس��تفاده كند. آن طور كه گفته ش��ده، ترامپ 
خواه��ان ايجاد دي��واري در مرز امري��كا با مكزيك 
براي جلوگیري از ورود مهاجران غیرقانوني اس��ت 
ام��ا تاكنون بودجه مورد درخواس��ت وي براي اين 
ديوار در كنگره امريكا تصويب نشده است. همچنین 
ريیس جمهوري امريكا با تاكید بر اينكه طرح هايي 
براي استقرار ارتش كشورش براي محافظت از مرز 
با مكزي��ك دارد به رهبران مكزيك گفت كه بدون 
تضمین كمك براي تامین امنی��ت مرزي از توافق 
تجارت آزاد امريكاي ش��مالي خارج مي شود. گفته 
مي شود كه ترامپ همچنین حین نشست با رهبران 
حوزه درياي بالتیك اعالم كرده تا زماني كه بتوانیم 
ديوار بسازيم و وضعیت امنیتي مناسبي برقرار كنیم، 

كارها را نظامي جلو مي بريم. 

الپايس:
در صفح��ه اول اي��ن 
روزنامه، گزارش��ي حاكي 
اس��ترداد  از درخواس��ت 
شده  منتش��ر  پوجدمون 
اس��ت. طبق اين گزارش، 
مرتبط  عمومي  دادستان 
بازداش��ت  پرون��ده  ب��ا 
پوجدم��ون اعالم كرد كه 
حاضر نیست به دفاعیات 

وكالي وي گوش دهد و ترجیح مي دهد پوجدمون 
به اس��پانیا مسترد ش��ود. البته دادگاه آلماني 60 
روز پ��س از بازداش��ت كارلس پوجدم��ون درباره 
او تصمیم گی��ري خواهد كرد. با اي��ن حال دادگاه 
خواس��ته اس��ت تا كارلس پوجدمون در بازداشت 
پلیس باقي بماند. در صورت استرداد پوجدمون به 
مقام هاي اس��پانیا، او مطابق يك روند قانوني مورد 
بازجويي قرار مي گیرد و در توقیف نگه داش��تن او 
ب��ه دلیل خطر فرار توجیه قانوني دارد. با اين حال 
از ديد قانون اساس��ي آلمان پوجدم��ون مي تواند 
اقام��ه دعوا كند. كارلس پوجدم��ون، رهبر بركنار 
ش��ده كاتالونیا به اتهام آش��وب و اغتشاش و تمرد 
از دستورات دولت اس��پانیا ماه گذشته میالدي و 
براساس حكم دستگیري در سراسر اروپا در آلمان 

دستگیر شد. 

فايننشالتايمز:
در  روزنام��ه  اي��ن 
صفح��ه اول خود، عكس 
حض��ور  از  گزارش��ي  و 
پوتین در تركیه منتش��ر 
كرده اس��ت. طب��ق اين 
نخستین  پوتین  گزارش، 
س��فر خارج��ي خ��ود را 
بعد از انتخ��اب مجدد به 
رياست جمهوري به تركیه 

انجام داده است. گفته شده كه حدود 3سال پیش 
با س��قوط يك جنگنده روس توسط تركیه، روابط 
اين دو كش��ور بسیار بحراني ش��د اما رهبران اين 
دو كش��ور خواهان گذر از چالش ها هستند. علت 
اين همسويي در منافع مشترك نهفته است؛ براي 
دسترس��ي به بازار انرژي اروپا، تركیه ارزش زيادي 
براي روس��یه دارد. روابط تجاري دو طرف يكي از 
مباحث كلیدي در س��فر پوتین ب��ه تركیه خواهد 
بود. اين مبادالت براي مسكو اهمیت فراواني دارد. 
تركیه هم در دوره زمامداري رجب طیب اردوغان 
از غرب و اس��رايیل فاصله قاب��ل توجهي گرفته و 
بیش��تر به س��مت بازيگراني مثل ايران و روس��یه 

حركت كرده است. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

وقتي»كوبريك«عكاسبود
استنلي كوبريك كمتر به عنوان عكاس 
شناخته شده است، با اين حال مجموعه يي 
از عكس هاي��ي كه وي ع��كاس آنها بوده به 
زودي در موزه ش��هر نیوي��ورك به نمايش 
در مي آي��د. ب��ه گ��زارش ورايتي، اس��تنلي 
كوبريك خیلي پیش از آنكه با »2001: يك 

اوديسه فضايي« به شهرت برسد يا فیلم هايي چون »درخشش« يا »پرتقال كوكي« 
را بسازد، عكاسي بود كه براي مجله  »لوك« عكاسي مي كرد. همه اينها مربوط به 
يك دهه پیش از ورود وي به هالیوود اس��ت و حتي خیلي پیش از آنكه او پش��ت 
دوربین فیلمبرداري قرار بگیرد. دوراني كه او در »لوك« خلق كرده موضوع نمايشگاه 
جديدي در موزه شهر نیويورك است كه با عنوان »از درون يك لنز متفاوت: استنلي 
كوبريك عكاسي مي كند« از 3 ماه مه  شروع مي شود و تا اكتبر ادامه مي يابد. دونالد 
آلبرشت از برپاكنندگان نمايشگاه در اين باره گفت: در »لوك« عكس هاي عالي اي 
منتش��ر مي شد و احتماال او نمي دانس��ت يكي از بزرگ ترين عكاسان آنجاست، اما 
االن ش��ما مي دانید كه او مي دانس��ت دارد چه كار مي كند و بايد به س��طح بعدي 
حرفه اي اش برود. كوبريك نخستین عكسش را وقتي گرفت كه 1۷ سال داشت و با 
آن توانست در حالي كه هنوز يك نوجوان محسوب مي شد، اين شغل را در »لوك« 
به دست آورد و به سرعت در آن پیشرفت كند. او بیشتر به موضوع هاي انساني توجه 
داشت و با آنها راوي ماجراهاي مختلفي بود. نیويورك در آن زمان در اوج قدرتش 
در دوران پس از جنگ جهاني دوم بود و از همین جا بود كه كوبريك به عكاس��ي 
در زندگي ش��هر پرداخت و از پس��رهايي با كفش هاي براق در كلوپ هاي شبانه تا 
جوانان در قطارهاي زيرزمیني عكاسي كرد. او تصويري از مونتگومري كلیف را در 
يك لحظه نادر گرفته است. در اين نمايشگاه 120 اثر از آثاري كه از وي در مجله 

»لوك« منتشر شد در معرض ديد عموم قرار مي گیرد.

درباغموزهبيرجندبهراحتيميتواندزديكرد!
اينجا موزه »باغ اكبريه« در بیرجند است؛ 
موزه يي كه در بخش��ي از محوطه باغ جهاني 
اكبريه در بیرجند در اس��تان خراسان جنوبي 
ق��رار دارد، يك��ي از گردش��گران حدود يك 
دقیق��ه در مقابل دوربیني صحبت مي كند و 
حتي يكي از ويترين هاي موزه را بلند مي كند، 

ام��ا در میانه اين فیلم هیچ حركت يا اعتراضي نس��بت به اين كار ش��نیده يا ديده 
نمي شود. اين توصیف از فیلمي است كه يكي از مسافران نوروزي در زمان سفر خود 
به باغ موزه اكبريه در بیرجند گرفته و آن را در اختیار ايسنا قرار داده است. اين مسافر 
در فیلم ضبط شده مي گويد: »اينجا موزه باغ اكبريه بیرجند است، حدود نیم ساعت 
اس��ت كه در اين محوطه در حال گردش هس��تیم، اما يك ضعف بزرگ وجود دارد، 
اين موزه هیچ امنیتي ندارد و به همین راحتي موزه را در اختیار بازديدكنندگان قرار 
مي دهند.« دوربین اين مسافر روي سقف مي چرخد اما هیچ دوربین مداربسته يي در 
اطراف اتاق موزه وجود ندارد، او حتي يكي از ويترين هاي موزه را كه شمشیرهايي از 
دوره غزنوي در آن قرار گرفته را به راحتي بلند مي كند و س��رجايش مي گذارد و باز 
ه��م هیچ كس به اين كار اعتراضي ندارد يا جلو او را نمي گیرد. عمارت و باغ اكبريه 
يكي از بناهاي تاريخي شهر بیرجند باقیمانده از دوره قاجار است كه در انتهاي خیابان 
معلم در روستاي اكبريه از توابع استان خراسان جنوبي و توسط شوكت الملك در دو 
طبقه ساخته شده است، اما با گسترش شهري بیرجند آن نیز در میانه هاي شهر قرار 
گرفته و سرانجام در 2011 میالدي و به عنوان يكي از باغ هاي زنجیره هاي ايران در 
فهرست میراث جهاني يونسكو به ثبت رسید. بخشي از اين باغ كه در اوايل دوره قاجار 
س��اخته شده، كتابخانه اس��ت و بخش مركزي آن نیز به عنوان موزه باستان شناسي 
و مردم شناس��ي استفاده مي ش��ود. بخش پهلوي اين بنا كاربري اداري دارد و حتي 

بخش هايي نیز به سفره خانه و چايخانه سنتي اختصاص داده شده است.

تاريخنگاري

محكوميت بمباران شيميايي حلبچه 
شانزدهم فروردين 136۷ بمباران شیمیايي حلبچه 
از طرف كش��ورهاي چین، هلند، آلمان شرقي و استرالیا 
در كنفرانس خلع س��الح ژنو محكوم شد. اين مهم ترين 
واكن��ش بین المللي به فاجعه بمباران ش��یمیايي صدام 
بود؛ واكنش��ي كه البته ب��ا حمايت جامعه جهاني همراه 
نبود. فاجعه ش��یمیايي حلبچه در ش��رايطي رخ داد كه 
پیروزي رزمندگان ايراني در عملیات والفجر10 آزادسازي 
بس��یاري از مناطق كردنشین ازجمله شهر حلبچه را به  
دنبال داشت. پس از ورود نیروهاي ايراني به شهر حلبچه، 
مردم ش��هرها و روس��تاهاي اطراف به اس��تقبال از آنها 
ش��تافتند. اين مساله چنان براي رژيم بعث غیرقابل باور 
بود كه به قصد انتقام  گیري از اين شكست، شهر حلبچه 
و اطراف آن را هدف بمب  هاي شیمیايي قرارداد. صدام به 
پسرعمويش علي حسن المجید معروف به علي شیمیايي، 
دس��تور بمباران ش��یمیايي اين مناط��ق را داد. پیش از 
حمالت ش��یمیايي، ش��هر به  م��دت دو روز با بمب هاي 
متعارف بمباران شد. حسن المجید با اين كار مي خواسته 
شیشه ساختمان هاي شهر را بشكند تا امكان مقاومت در 

مقابل گازهاي سمي به حداقل برسد. 
س��اعت 2 بعدازظهر روز 25 اسفند 1366 و درحالي 
كه تنه��ا 2روز از آزادي حلبچه طي عملیات والفجر10 
مي گذش��ت 50 فرون��د می��راژ بمب افك��ن و هواپیماي 
س��وپراتاندارد فرانسوي رژيم بعث عراق با حركت از افق 
غرب آس��مان آبي حلبچه و گردش به س��مت جنوب، 

هر يك 4 بمب ش��یمیايي 500 كیلويي را بر س��ر مردم 
بي پناه كرد ريختند. در عرض چند دقیقه ابر زردرنگي بر 
آس��مان حلبچه سايه انداخت و تراژدي جنگي و انساني 
بي مانندي پس از جنگ جهاني دوم رخ داد كه هزاران نفر 
از مردم بي پناه و غیرنظامي را به كام مرگ فرستاد؛ مرگ 
ساكنان حلبچه مرگي با طعم خردل)ايپريت( و با چاشني 
ت��اول زاي گاز اعصاب تابون و س��ارين و ب��وي مرگ آور 

س��یانوژن بود. سطح وس��یع و حجم گسترده رژيم بعث 
عراق در استفاده از تسلیحات شیمیايي علیه مردم منطقه 
چنان بود كه پروفسور اوبن هندريكس ريیس آزمايشگاه 
سم شناسي بیمارستان گان فالندر بلژيك گفت كه عراق 
از 3 نوع گاز مختلف علیه حلبچه استفاده كرده است. اين 
گازها شامل گاز خردل)ايپريت(، گازهاي اعصاب)تابون، 

سارين يا سومان(، VX و گاز سیانوژن هستند. 
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