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   با ديدار رهبران 2 كشور در اواخر آوريل 

كره شمالي و كره جنوبي به 65 سال 
وضعيت جنگي بين خود پايان مي دهند 

رهبران پيونگ يانگ و س��ئول قرار است در اقدامي كم سابقه اواخر ماه آوريل 
در يك روستاي مرزي با يكديگر ديدار و گفت وگو كنند. 

به گزارش فارس، مقامات امنيتي كره جنوبي ممكن اس��ت براي نهايي كردن 
جزئيات نشست سران دو كشور به كره شمالي سفر كنند. 

رويترز نوش��ت، يك مقام كره جنوبي روز سه ش��نبه )ديروز( گفت نمايندگان 
پارلمان دو كره درباره جزئيات بيانيه يي مش��ترك كه مي تواند پاياني به تقابل و 

جنگ ميان دو كشور باشد، مذاكره خواهند كرد. 
كره ش��مالي و كره جنوبي از نظر فني از زمان پايان جنگ كره در س��ال هاي 
1953-1950 در شرايط جنگي به س��ر مي برند و هيچگاه توافق صلح ميان آنها 
امضا نش��ده اس��ت. بعد از ديدار »چان��گ اويي يانگ« مش��اور امنيت ملي كره 
جنوبي با »كيم جونگ اون« رهبر كره شمالي طي ماه گذشته ميالدي، فرستاده 
رييس جمهور كره جنوبي گفت كه كيم براي خلع س��الح اتمي ش��به جزيره كره 

متعهد است و خواستار ديدار با دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا است. 
قرار اس��ت نمايندگان دو كره روز چهارش��نبه )ام��روز( گفت وگوهايي كاري 
داش��ته باش��ند و احتماال چانگ اويي يانگ يا رييس اطالعات كره جنوبي س��اح 
هون به كره ش��مالي س��فر مي كنند تا آخرين جزئيات ديدار كيم جونگ اون و 

»مون جائه اين« رييس جمهور كره جنوبي را نهايي كنند. 
براساس گزارش رويترز،  مقرر شده، سران دو كره روز 27 آوريل با يكديگر در 
روس��تاي آتش بس مرزي »پانمونجوم« ديدار داش��ته باشند. انتظار مي رود رهبر 

كره شمالي و ترامپ هم اواخر ماه مه  يا اوايل ماه ژوئن با يكديگر ديدار كنند. 
همچنين گزارش ش��ده است كه خط تلفن مس��تقيم ميان رهبران جنوب و 
شمال شبه جزيره نيز تا ماه فوريه مجددا برقرار شود اما هنوز مشخص نيست كه 

نخستين تماس ميان رهبران عالي كي انجام خواهد شد. 
ديدار آقاي مون جائه اين و كيم جونگ اون در خانه صلح در روستاي مرزي 
پانمونجوم در خاك كره جنوبي برگزار مي ش��ود و اين نخستين بار است كه يك 

رهبر كره شمالي در خاك كره جنوبي قدم خواهد گذاشت. 
خبرگ��زاري يونه��اپ هم پيش از اين گ��زارش داده ب��ود، رييس جمهور كره 
جنوبي گفته است براي برقراري صلح پايدار در شبه جزيره كره مصمم است. وي 
همچنين گفت، خلع سالح كامل اتمي در شبه جزيره كره مساله يي فوري است. 
تنش ه��ا در ش��به جزيره ك��ره طي س��ال هاي اخي��ر رو به افزايش گذاش��ته 
ب��ود. كره ش��مالي به ويژه طي دو س��ال اخير اقدام به آزمايش هاي موش��كي و 
اتم��ي متع��دد مي كرد و دليل اي��ن اقدامات را حضور نظام��ي امريكا در منطقه 
و برگ��زاري رزمايش هاي نظام��ي با متحدانش عنوان مي ك��رد. در مقابل امريكا 
به رزمايش هايش با كره جنوبي و ژاپن ادامه مي داد و كره ش��مالي را مش��مول 
تحريم ه��اي س��خت مي ك��رد. در ماه فوريه س��ال جاري ميالدي و در حاش��يه 
رقابت ه��اي المپيك زمس��تاني در كره جنوبي، هياتي عالي رتبه از كره ش��مالي 
به كره جنوبي س��فر كردند و با رييس جمهور اين كش��ور ديدار داشتند. چندي 
بعد هياتي به نمايندگي از رييس جمهور كره جنوبي با س��فر به كره ش��مالي با 
رهبر اين كش��ور ديدار داشتند. ديدارهاي اخير و ديدار آتي رهبر پيونگ يانگ و 
رييس جمهور امريكا مي تواند زمينه را براي صلح و دوس��تي در ش��به جزيره كره 

بعد از سال ها تنش، فراهم كند. 

   جايگزين كاوه مدني منصوب شد
ناصر مقدس��ي به عنوان سرپرس��ت مركز امور بين الملل و كنوانس��يون هاي 

سازمان حفاظت محيط زيست منصوب شد. 
به گزارش خبرآنالين به نقل از س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت، در حكمي 
از س��وي عيس��ي كالنتري معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت، ناصر مقدسي به عنوان سرپرست مركز امور بين الملل و كنوانسيون هاي 
س��ازمان حفاظت محيط زيست منصوب ش��د. پيش از اين كاوه مدني عهده دار 

اين سمت بود.

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 4  صفحه 2 

اول  مع��اون  جهانگي��ري،  آق��اي 
رييس جمه��وري كه راهبري سياس��ت 
جدي��د ارزي كش��ور را برعه��ده گرفته 
است در جلس��ه اخير س��تاد اقتصادي 
س��اماندهي ارز گفت:»حف��ظ ذخاير و 
منابع بانك مركزي ب��ه عنوان پس انداز 
مل��ي از اولويت هاي دولت اس��ت كه با 
اجراي سياس��ت هاي ارزي اتخاذ ش��ده 
اين مقصود حاصل خواهد شد.« ايشان 
همچني��ن ض��رورت هداي��ت نقدينگي 
كش��ور به س��مت توليد و بازار سرمايه 
را ي��ادآور ش��د و افزود:»دول��ت اجازه 
ايراني  ميليون ه��ا  زندگ��ي  نمي ده��د، 
متاثر از نوس��انات ارزي توس��ط برخي 
افراد سودجو آسيب ببيند.« درباره اين 

سخنان چند نكته قابل ذكر است: 
1- سياس��ت اصالحات ارزي دولت 
كه تنها پروژه يي صرفا اقتصادي نيست 
بلكه به  شدت سياسي هم است)گزارش 
اصل��ي روز گذش��ته روزنام��ه تعادل به 
خوبي اين موضوع را نشان مي دهد.( لذا 
عدم موفقيت در آن تبعات سنگيني نه 
فقط در عرصه اقتصادي بلكه سياسي و 
جابه جايي و آرايش نيروها و جريان ها در 

ساختار قدرت دارد. 
صرفنظ��ر از نقدهاي��ي ك��ه از جنبه 
اقتص��ادي ب��ه اين اق��دام وارد ش��ده و 
مهم ترين آنها »دستوري« و »نامناسب« 
بودن ارزش تعيين ش��ده)4200تومان( 
و زم��ان اجراي آن اس��ت، مه��م ميزان 
همراه��ي و تواف��ق صاحب��ان قدرت و 
بازيگران عرصه سياست با اين اصالحات 
جديد ارزي اس��ت. چراكه پيش نياز هر 
اق��دام مهم اصالحي وج��ود يك اجماع 
ب��االي  س��طوح  در  سياس��ي  اراده  و 
تصميم گيري كش��ور نسبت به لزوم اين 
تغيير اس��ت و بدون اين توافق س��طوح 
تصميم گي��ري و سياس��ت گذاري كالن 
كش��ور موفقيت ه��ر اقدام��ي هر چند 

صحيح، بعيد مي نمايد. 

 ايج��اد اين اجماع البته كار بس��يار 
دشواري است. چراكه »اگر سياستي در 
زمان حاضر اعمال مي شود و براي مثال 
حدود 30س��ال اس��ت كه تداوم يافته، 
بدين مفهوم اس��ت كه منتفع شوندگان 
اين سياست ها از قدرت بيشتري نسبت 
به متضرر شوندگان برخوردارند. بنابراين 
ما با پارادوكس��ي مواجه مي ش��ويم كه 
چگونه ممكن اس��ت منتفع ش��وندگان 
از سياس��ت هاي فعل��ي بپذيرند كه در 
فرآيندي كه نتيجه آن تضعيف اين گروه 
اس��ت، قرار گيرند؟« بر اين اساس بايد 
تدابير الزم ب��راي مقابله با مخالفت هاي 
گوناگون اع��م از جريان هاي منفعتي يا 
مخالف��ت جريان هاي رقيب انديش��يده 
ش��ود ت��ا آنچنانك��ه آق��اي جهانگيري 
عن��وان كردن��د »حفظ ذخاي��ر و منابع 
بانك مركزي به عن��وان پس انداز ملي« 

امكان پذير باشد. 
البته ت��ا اينجاي كار نوعي همگرايي 
يا حداقل سكوت و عدم مخالفت جدي 
در عرصه قدرت با سياست جديد ارزي 

دولت مشاهده مي شود. 
2- نكته بس��يار مهم ديگ��ر، اعتماد 
مردم و مقبوليت اجتماعي اين سياست 
جدي��د ارزي و تمهي��دات دول��ت براي 
آسيب نديدن زندگي و كسب وكار مردم 
از اي��ن گذار و حتي س��ود آن��ان در اثر 
اجراي اين سياس��ت است. چراكه يكي 
از گروه هاي مخالف اصالحات اقتصادي 
م��ردم عادي به وي��ژه دهك هاي پايين 
درآمدي ان��د كه نوعا مناف��ع كوتاه مدت 
حاصل از سياس��ت هاي توزيعي فعلي و 
منافع حاصل از فضاي رانتي و غيرشفاف 
موجود را به مناف��ع بلندمدت احتمالي 
حاص��ل از اصالحات اقتص��ادي ترجيح 
مي دهن��د. لذا م��ردم بايد ب��اور كنند، 
اتخاذ اين سياست ارزي در جهت بهبود 
وضعيت كسب وكار و معيشت شان است 
و ب��ه افزايش توان اقتص��ادي آنان و نيز 
اقتصاد مل��ي منجر مي ش��ود. يعني در 
واق��ع مردم در عمل اين س��خن معاون 

اول رييس جمه��وري را لمس كنند كه 
»دولت اجازه نمي دهد زندگي ميليون ها 
ايراني متاثر از نوس��انات ارزي توس��ط 

برخي افراد سودجو آسيب ببيند«. 
در واقع بزرگ ترين مش��كل نه فقط 
در مورد ارز و س��اير اصالحات اقتصادي 
بلكه حتي اصالحات در س��اير عرصه ها 
هم اس��ت ك��ه درح��ال حاض��ر فقدان 
يك رابطه تعامل��ي و پايدار بين جامعه 
و دول��ت اس��ت. رابطه يي ك��ه از آن به 
»س��رمايه اجتماعي« هم ن��ام مي برند. 
به تعبير دكتر نيلي »وضعيت اقتصادي 
كش��ور مانند يك مثلث اس��ت كه يك 
راس آن شرايط رفاهي مردم است، راس 
ديگر اصالحات اقتصادي اس��ت و ضلع 
ديگر درج��ه اعتماد ب��ه اداره كنندگان 
كش��ور... م��ردم باي��د ب��اور كنن��د كه 
مس��ووالن هم مي دانند، هم مي خواهند 
و هم مي توانند مشكالت را حل كنند.« 
)روزنام��ه اي��ران- 96/12/23(  ب��دون 
اين اعتماد و س��رمايه اجتماعي به باور 
ايشان و بس��ياري ديگر از انديشمندان 
دست زدن به اصالحات اقتصادي بسيار 
خطرناك اس��ت. ل��ذا بازس��ازي اميد و 
اعتماد مردم پيش ني��از هر گونه اصالح 
اقتصادي همچون كاهش تورم و منطقي 

كردن نرخ ارز و... است. 
در اي��ن ميان نخب��گان و گروه هاي 
مرجع اهميت بس��يار دارن��د كه دولت 
بايد حرف و س��خن آن��ان و نقد و نظر 
ش��ان را به دقت هر چه بيش��تر بشنود 
و بدون تعصب و پافش��اري بر نظر خود 
انعطاف الزم را براي اعمال تغييرات الزم 

در سياست هايش داشته باشد. 
 3- موضوع مهم ديگر براي موفقيت 
سياس��ت جدي��د ارزي دول��ت، بهبود 
فضاي كس��ب وكار و ثب��ات مولفه هاي 
اقتص��اد كالن براي هدايت س��رمايه ها 
ب��ه توليد و تج��ارت در داخل و تعامل 
مناس��ب با جهان اس��ت. بي شك بدون 
ارتباط خوب و دوس��تانه با همسايگان 
و كشورهاي قدرتمند نمي توان به ثبات 
سياس��ت هاي اقتصادي و مهم ترين اين 
سياست ها يعني سياست ارزي اميدوار 
ب��ود. چنانك��ه در گزارش روز گذش��ته 

روزنامه نيز بر آن تاكيد ش��د، فشارهاي 
سياس��ي وارده بر طرف هاي اقتصادي و 
تجاري كشورمان و نهادهاي بين المللي 
از عمده علل نابس��اماني هاي ارزي اخير 
بوده اس��ت. ل��ذا اعتم��اد بين المللي و 
ديپلماسي فعال همچون اعتماد داخلي 
و نيز انسجام مسووالن و سياست گذاران 
در موفقيت سياست جديد ارزي بسيار 

اهميت دارد. 
4- نكته مهم ديگ��ر اما توان اداري 
و اجرايي و كارشناس��ي دس��تگاه هاي 
دولت��ي براي اج��راي صحي��ح و بدون 
تبعيض سياس��ت ها و دستورالعمل هاي 
ابالغي است. چراكه يكي از موانع اصلي 
پيش��برد اصالحات اقتصادي، ضعف در 
توان اجرايي بدنه دولت اس��ت كه يك 
محدودي��ت ج��دي براي تغيير مس��ير 
اقتصادي  اقتصاد و پيش��برد اصالحات 
محس��وب مي ش��ود. لذا افزاي��ش توان 
دس��تگاه هاي  اجراي��ي  و  كارشناس��ي 
مختلف دولتي مرتبط با سياس��ت هاي 
جدي��د ارزي و تجديد س��اختار برخي 
جديد،  فناوري هاي  استقرار  دستگاه ها، 
آم��وزش كاركنان دس��تگاه ها، طراحي 
بانك هاي اطالعاتي مختلف و نظاير آن 
مي تواند در موفقيت اين سياست جديد 

ارزي بسيار موثر باشد. 
مه��م،  بس��يار  ام��ا  آخ��ر  نكت��ه 
ايج��اد  عل��ل  از  آسيب شناس��ي 
نابس��اماني هاي اخي��ر ارزي در كش��ور 
نظارتي  مس��وول  دس��تگاه هاي  توسط 
و ارائ��ه گ��زارش آن ب��ه مردم اس��ت. 
ازجمل��ه اع��الم عل��ل عدم اج��راي دو 
ماده مهم برنامه هاي توس��عه)ماده 41 
برنام��ه چه��ارم و بند »ج« م��اده 81 
برنام��ه پنجم( درخص��وص تعيين نرخ 
ارز براس��اس مابه التف��اوت تورم داخلي 
و جهان��ي و قواني��ن و مصوب��ات نظير 
آن اس��ت. با انجام اين اقدام و شناخت 
ريشه هاي مش��كل هم امكان بازگشت 
نابس��اماني كاهش مي ياب��د و هم مردم 
ب��ه سياس��ت هاي دولت مثال س��پردن 
مناب��ع ارزي خود ب��ه بانك ها و به صف 
نش��دن در مقابل صرافي ها براي تبديل 

دارايي هاي خود و... اعتماد مي كنند. 

رييس جمهوري ب��ا بيان اينكه حمله 
تجاوزكارانه 3 كش��ور به س��وريه بدعتي 
بس��يار زش��ت در روابط بين الملل است، 
گفت: همه بايد نس��بت ب��ه مداخله هاي 
غيرقانوني در منطقه حساس��يت نش��ان 
دهن��د. به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني 
رياس��ت جمهوري، حس��ن روحان��ي روز 
سه ش��نبه در گفت وگوي تلفني با رجب 
طي��ب اردوغان، رييس جمه��وري تركيه 

با تاكيد بر اينك��ه تركيه براي جمهوري 
اسالمي ايران به عنوان يك كشور همسايه 
مسلمان و دوست از جايگاه بسيار مهمي 
برخوردار اس��ت از تعميق روابط ممتاز و 
رو به توسعه تهران- آنكارا ابراز خرسندي 
ك��رد. روحاني توس��عه و تعميق بيش از 
پيش روابط دو كش��ور در همه حوزه هاي 
مورد عالقه را خواست دو ملت برشمرد و 
تاكيد كرد كه تسريع در اجراي توافقات به 

اين روابط رو به توسعه شتاب خواهد داد. 
وي همچني��ن ت��داوم همفك��ري و 
رايزني هاي ايران و تركيه را براي پيشبرد 
اهداف صلح دوستانه مشترك در منطقه 
ض��روري خواند و با اش��اره ب��ه تحوالت 
روزه��اي اخير در س��وريه اظه��ار كرد: 
دو كش��ور بايد با تقوي��ت همكاري هاي 
مش��ترك اجازه ندهند تنش ه��ا در اين 
كش��ور افزايش يابد. روحان��ي با قدرداني 

از ميزباني شايسته آنكارا از اجالس سران 
ايران، روس��يه و تركيه گف��ت: مبارزه با 
تروريسم، پايان جنگ در سوريه و ايجاد 
امني��ت در منطق��ه از اهداف مش��ترك 
3 كش��ور اس��ت و معتقدم اين همكاري 
مش��ترك در موضوع سوريه و تداوم روند 
آستانه، شرايط مناسب تري را در تحوالت 
ميداني در سوريه براي دستيابي به صلح 
ايجاد كرده كه بايد از آن پاسداري شود. 

سخن نخست

اجماع در باال، جلب اعتماد از پايين!
    حسين حقگو   

تحليلگر اقتصادي

اخبار خبر

   صندوق بين المللي پول: 

سرعت رشد جهاني باثبات است
رويت��رز از واش��نگتن گ��زارش داد: صن��دوق بين المللي پول روز سه ش��نبه 
پيش بيني كرد كه رش��د جهاني اقتصاد در س��ال جاري و سال آينده ميالدي، از 

سرعتي باثبات برخوردار باشد. 
براس��اس اين گزارش، اين صندوق در تازه ترين پيش بيني خود از چش��م انداز 
اقتصادي جهان، رش��د اقتصادي در س��ال 2018 و 2019 مي��الدي را بي تغيير 

توصيف و ميزان رشد اقتصادي را براي اين دو سال 3.9 درصد اعالم كرد. 
اين پيش بيني درحالي منتشر شد كه هزاران نفر از مقام هاي دارايي جهان در 
واشنگتن گردهم آمده اند تا در نشست هاي بهاره صندوق بين المللي پول و بانك 

جهاني كه طي روزهاي آينده برگزار مي شود، شركت كنند. 
صندوق بين المللي پول، رشد اقتصاد امريكا را براي دو سال يادشده به ميزان 
2دهم درصد پيش بيني و اعالم كرد كه كاهش نرخ ماليات بر درآمد شركت هاي 
امريكايي و شدت گرفتن سرمايه گذاري در اين كشور به واسطه شكست مالياتي 
موقت، رش��د اقتصاد امريكا را در سال 2020 بهبود مي بخشد، اما اين تاثيرات به 

سرعت روندي معكوس مي يابد و باعث كسادي مي شود. 
صن��دوق بين الملل��ي پول در گزارش خ��ود پيش بيني كرد كه رش��د جهاني 
اقتص��اد بعد از س��ال هاي 2018 و 2019، كاهش مي يابد و جمعيت س��المند و 

توليد پايين اقتصادهاي پيشرفته جهان، اين كشورها را عقب نگه مي دارد. 
ب��ه گزارش ايرنا، صندوق بين المللي پ��ول درعين حال اعالم كرد كه افزايش 
تقاضاي صادرات به بهبود پيش بيني رشدي اندك براي منطقه يورو و انگليس در 
سال 2018 كمك مي كند و حال آنكه پيش بيني اين صندوق براي رشد اقتصاد 

كشورهاي ژاپن، چين، هند، روسيه و مكزيك تغييري نشان نمي دهد. 
پيش بين��ي صن��دوق بين المللي پول براي رش��د اقتصاد كان��ادا، خاورميانه و 
كش��ورهاي واقع در شمال آفريقا و همچنين شماري از كشورهاي درحال توسعه 

و با درآمد پايين، از كاهشي ضعيف حكايت دارد. 
اين صندوق يادآور ش��د كه رش��د درآمدهاي س��رانه در اقتصادهاي درحال 
پيشرفت ظرف پنج سال آينده با چشم انداز دشواري روبه روست و اين وضعيت به 
ويژه در كشورهاي صادره كننده محصوالت در خاورميانه، كشورهاي زير صحراي 

آفريقا، امريكاي التين و منطقه كاراييب مشهود است. 
صن��دوق بين المللي پ��ول درعين حال پيش بيني كرد ك��ه تنش هاي تجاري 
موجود همچون تعرفه هاي اعالم ش��ده بر واردات امريكا و چين، ممكن اس��ت بر 
تجارت و فعاليت هاي اقتصادي خس��ارت مس��تقيمي وارد كند و همچنين باعث 
نابس��اماني بازار مالي ش��ود كه اين امر موجب سخت شدن شرايط مالي و لطمه 

به اعتمادسازي مي شود. 
صن��دوق در گزارش خود آورد: افزايش تعرفه ها و موانع غيرتعرفه يي مي تواند 
به حساس��يت بازار آس��يب رس��اند، زنجيره عرضه جهاني را مختل كند، سرعت 
گس��ترش فناوري هاي جديد را پايي��ن آورد و از ميزان س��رمايه گذاري و توليد 
جهاني بكاهد. همچنين تقويت سياس��ت حمايت از صنايع و فرآورده هاي داخلي 
باعث كاهش رفاه مصرف كننده مي شود كه دليل اين مساله، گران شدن كاالهاي 
مصرفي اس��ت. صن��دوق بين المللي پول اعالم كرد كه تحقيقات از س��ال 2016 
نش��ان داده كه تعرفه ها و ديگر موانعي كه به افزايش 10 درصدي قيمت واردات 
در همه كش��ورها منتهي ش��ده اس��ت، توليد جهاني و مصرف را به ميزان حدود 
1.75 درصد پس از پنج س��ال كاهش مي دهد و اين رقم را در طوالني مدت به 
حدود 2درصد مي رس��اند. همچنين طبق اين سناريو، تجارت جهاني پس از پنج 

سال 15 درصد و در يك دوره طوالني مدت 16 درصد سقوط مي كند. 
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»تعادل« اثر نوسان ارز بر قيمت ملك در فصل بهار را پيش بيني مي كند

مسكن رفيق نيمه راه دالر
 صفحه 10 

كوباي بدون كاسترو؛ بدون تغيير

 جابه جايي قدرت 
در هاوانا

 صفحه 7 

پرونده

امپرياليسم دالر

8

روحاني :حمله به سوريه بدعتي زشت در روابط بين الملل است

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطب�ان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيش�نهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

آق��اي جهانگيري، مع��اون اول رييس جمهوري 
كه راهبري سياس��ت جديد ارزي كشور را برعهده 
گرفت��ه اس��ت در جلس��ه اخي��ر س��تاد اقتصادي 
س��اماندهي ارز گفت:»حفظ ذخاي��ر و منابع بانك 
مركزي به عنوان پس انداز ملي از اولويت هاي دولت 
اس��ت كه با اجراي سياس��ت هاي ارزي اتخاذ شده 
اين مقصود حاصل خواهد ش��د.« ايشان همچنين 
ضرورت هدايت نقدينگي كش��ور به س��مت توليد 
و بازار س��رمايه را يادآور شد و افزود:»دولت اجازه 
نمي دهد، زندگي ميليون ها ايراني متاثر از نوسانات 
ارزي توس��ط برخي افراد س��ودجو آسيب ببيند.« 

درباره اين سخنان چند نكته قابل ذكر است...

پس از گذش��ت نزديك به س��ه ماه از تصويب 
اليحه پيوس��تن ايران ب��ه كنوانس��يون پالرمو در 
مجلس ش��وراي اس��المي، ش��وراي نگهبان آن را 
به دليل آنچه اش��تباه در ترجمه خواند، به مجلس 
بازگرداند. اين را رييس كميسيون قضايي مجلس 
روز دوش��نبه گفت و مدعي شد »متني كه دولت 
به عن��وان اليح��ه پيش��نهادي ترجم��ه و آن را به 
مجل��س تقدي��م كرده ب��ا متن اصل��ي آن تطابق 
نداشته اس��ت.«  اهلل يار ملكش��اهي در گفت وگو با 
فارس با اش��اره به بررس��ي مصوبه مجلس درباره 
كنوانس��يون پالرمو كه ش��وراي نگهبان آن را رد 
كرده است، گفت كه ايراد شوراي نگهبان به اليحه 
الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو اين بود متني كه 
دولت به عنوان اليحه پيشنهادي ترجمه و آن را به 

مجلس تقديم كرده...

 اجماع در باال 
جلب اعتماد  ازپايين!

بازگشت »پالرمو« به پارلمان

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 2  

نفت و انرژي
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 خاموشي تابستان
يك تهديد جدي

افزايش تعداد مش��تركان برق و »بدمصرفي« از 
مهم ترين عواملي هس��تند كه باعث ش��ده هر سال، 
رش��د تقاضا از رش��د عرضه برق پيشي بگيرد و هر 
تابس��تان تهديد خاموشي بر سر شهرهاي كوچك و 
بزرگ ايران سايه بيفكند. سال گذشته نيز در حالي 
كه رشد مصرف ساالنه برق به باالي 6.5درصد رسيد، 
شركت توانير و شركت هاي زيرمجموعه آن توانستند 
با پيك س��ايي 9درص��دي )حدود 4ه��زار مگاواتي( 
ميزان تقاضا در ساعات اوج مصرف را مديريت كنند 
تا ماموريت دشوار »اجتناب از خاموشي« با موفقيت 
به ثمر برس��د. اما به نظر مي رسد كه در سال جاري 
و با ادامه روند كنوني مصرف، اجتناب از خاموش��ي 
تقريبا غيرممكن باش��د؛ چرا كه اين بار افت ش��ديد 
بارندگي ها هم به دش��واري ها افزوده ش��ده و توليد 
نيروگاه هاي برقابي حدود 50درصد س��قوط خواهد 
كرد )ضمن آنكه فعاليت نيروگاه هاي حرارتي كشور 
هم به وجود منابع كافي آب وابسته است( . مجموع 
اين ش��رايط نگراني هاي صنعت برق را افزايش داده 

و منجر به آن شد...

 حسين حقگو   



ادام�ه  ب�ر  اردوغ�ان  و   تاكي�د روحان�ي 
همكاري ها در مورد سوريه- ايسنا| رييس جمهور 
كش��ورمان و همتاي تركيه يي او، در يك گفت وگوي 
تلفني بر ل��زوم ادامه همكاري مي��ان ايران، تركيه و 
روسيه در مورد مسائل سوريه تاكيد كردند. به گزارش 
رويترز، يك مقام آگاه در دفتر رياست جمهوري تركيه 
اعالم كرد كه حسن روحاني در يك گفت وگوي تلفني 
ب��ا رجب طيب اردوغان رييس جمهور تركيه در مورد 
لزوم همكاري ميان س��ه كشور ايران، تركيه و روسيه 
براي دستيابي به يك راه حل سياسي در مورد بحران 
در س��وريه گفت وگو كردند. ب��ه گفته اين منبع آگاه، 
اردوغ��ان همچنين در اين تم��اس تلفني به روحاني 
گفته اس��ت از انجام اقداماتي كه باعث افزايش تنش 

در منطقه مي شود، اجتناب شود. 
 پيگيري چرايي عدم شفاف س�ازي حقوق 
مديران دولت توس�ط مجلس- مه�ر| مجلس از 
تهيه گزارشي درخصوص تخلف رييس جمهور و وزير 
اقتصاد مبني بر اجراي حكم برنامه ششم توسعه براي 
شفاف سازي حقوق وزرا و مديران خبر داد. ابوالفضل 
ابوتراب��ي نماينده اصولگراي مجلس، درباره ش��كايت 
نمايندگان مجل��س از رييس جمه��ور و وزير اقتصاد 
گفت: طبق قانون برنامه شش��م توسعه، دولت مكلف 
بود س��امانه يي را براي شفاف سازي حقوق مديران و 
وزرا طراحي كند اما تاكنون اين سامانه طراحي نشده 
اس��ت. او با بيان اينكه تعدادي از نمايندگان خواستار 
اعم��ال م��اده ۲۳۶ آيين نامه داخلي هس��تند، اظهار 
داشت: طبق اين ماده از رييس جمهور و وزير اقتصاد 
درخصوص عدم اجراي اين حكم از برنامه شش��م به 
قوه قضاييه شكايت مي شود و در صورت تصويب اين 
گزارش در صحن اين ش��كايت به قوه قضاييه ارسال 

خواهد شد. 
 بررس�ي س�واالت نمايندگان از وزير نيرو 
در كميس�يون كش�اورزي- ايس�نا| ي��ك عضو 
كميسيون كش��اورزي، آب و منابع طبيعي از بررسي 
س��واالت نمايندگان از وزير نيرو در جلسه ديروز اين 
كميس��يون خبر داد. علي وقفچي گفت: در جلس��ه 
روز سه ش��نبه، وزير نيرو حضور داش��ت و نمايندگان 
س��واالت خود را از وزير مطرح كردند. سواالت برخي 
نمايندگان منطقه يي و بعضي ملي بود. نماينده زنجان 
در مجلس بيان كرد: در بعضي موارد س��وال كنندگان 
از پاس��خي كه گرفتند قانع ش��دند و در بعضي موارد 
پاسخ ها براي نمايندگان قانع كننده نبود و بايد ببينيم 

در آينده چه اتفاقي مي افتد. 
  حام�ي ايران در موضوع برجام هس�تيم- 
ايرنا| س��فير اس��پانيا در تهران گفت: به عنوان كشور 
پادش��اهي اس��پانيا در زمينه برجام از ايران حمايت 
مي كنيم چ��ون ايران ب��ه برجام پايبند بوده اس��ت. 
ادواردو لوپز بوسكتس افزود: براساس گزارش سازمان 
ان��رژي اتمي، ايران ب��ه تعهدهاي خ��ود در رابطه با 
برج��ام پايبند بوده اس��ت. او گفت: معتقديم كش��ور 
ايران پايبن��دي خود را در زمينه مفاد برجام نش��ان 
داده و تالش داريم در اين زمينه امور دو كشور ايران 
و اس��پانيا پيش برود. سفير اسپانيا تصريح كرد: وزير 
امور خارجه اسپانيا هفته گذشته در سفر به تهران با 
همتاي خود مالقات كرد كه اين ديدار باب مذاكرات 
و توسعه روابط ميان ايران و اسپانيا را گشوده است. 

 ش�رايط پرداخت پاداش به كاركنان دولت 
در س�ال ۱۳۹۷ تعيين ش�د-ايرنا| بر اساس ماده 
۱۱ ضواب��ط اجراي��ي قانون بودجه س��ال ۱۳۹۷ كل 
كشور در سال ۱۳۹۷، دستگاه هاي اجرايي مي توانند 
حداكث��ر معادل يك ماه حق��وق و مزاياي مندرج در 
احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در س��قف 
اعتبارات تخصيص يافته دس��تگاه اجرايي و با رعايت 
ماده ۷ اين تصويبنامه به عنوان پاداش پرداخت كنند. 
به موج��ب اين م��اده، پرداخت يك م��اه پاداش 
مذكور به اعضاي هيات مديره، هيات عامل و كاركنان 
ش��ركت هاي دولتي اعم از شركت هاي مستلزم ذكر و 
تصريح نام، بانك ها و بيمه هاي دولتي پس از تصويب 

مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است. 
در بن��د ۱۲ همي��ن ضواب��ط، كمك ه��اي رفاهي 
مستقيم و غيرمس��تقيم مطابق با موافقتنامه متبادله 
و براي بانك ها، بيمه ها و شركت هاي دولتي در سقف 
بودجه س��ال ۱۳۹۶ ابالغي س��ازمان برنامه و بودجه 

كشور قابل پرداخت است. 
 ناكام�ي تروريس�ت ها در تص�رف برجك 
مرزي ناج�ا در ميرجاوه- روابط عمومي قرارگاه 
ق�دس| روابط عمومي قرارگاه ق��دس نيروي زميني 
س��پاه در اطالعيه يي از اقدام قاطعانه رزمندگان اين 
قرارگاه در ناكام گذاشتن حمله بامداد روز )سه شنبه( 
تروريس��ت ها به يك برجك مرزباني در منطقه مرزي 
ميرجاوه خبر داد. روابط عمومي قرارگاه قدس نيروي 
زميني سپاه در اطالعيه يي اعالم كرد: در ساعت يك 
و ۳0دقيق��ه بامداد روز )سه ش��نبه ۲۸ فروردين ماه( 
يك تيم تروريس��تي از داخل خاك پاكستان با حمله 
ب��ه برجك مرزباني ناجا در »مي��ل مرزي ۸۹«، قصد 
تصرف آن را داش��تند كه با مقاومت شديد نيروهاي 
مرزباني مس��تقر در برجك مواجه و با ورود نيروهاي 
احتي��اط ب��ه منطقه براي كم��ك به آنه��ا طي يك 
درگيري ش��ديد، اقدام قاطعانه و به موقع رزمندگان 
اسالم تروريست ها را در دستيابي به هدف شوم خود 

ناكام گذاشتند. 
اي��ن اطالعيه مي افزايد: در اين درگيري س��ه نفر 
از تروريس��ت ها به هالكت رسيدند و تعدادي زخمي 
و متواري ش��دند و بر اثر برخورد يك دستگاه خودرو 
نيروه��اي احتي��اط با يك تل��ه انفج��اري، دو نفر از 
رزمندگان دالور سپاه شهيد و دو نفر ديگر نيز زخمي 

شدند. 
و  س�رمايه گذاري  جلس�ه  تش�كيل   
توس�عه آذربايجان ش�رقي -پاد| در آستانه سفر 
رييس جمه��وري و هيات دولت به اذربايجان ش��رقي 
محمود واعظي در جلس��ه س��رمايه گذاري و توس��عه 
اين اس��تان كه در آن اس��تاندار و مس��ووالن استاني 
و همچني��ن مدي��ران عام��ل بانك ه��ا، ش��ركت ها، 
س��ازمان ها و بنگاه ه��اي س��رمايه گذاري و فع��االن 
بخ��ش خصوصي حضور داش��تند، با اش��اره به اينكه 
استان آذربايجان ش��رقي از ظرفيت ها و استعدادهاي 
طبيعي و انساني زيادي برخوردار است، همگان را به 
تالش مضاعف براي توسعه و آباداني روزافزون استان 

فراخواند. 
در اين جلسه اس��تاندار و مديران عامل بانك ها و 
فعاالن اقتصادي در س��خنان جداگانه يي با اش��اره به 
فرصت هاي سرمايه گذاري در استان آذربايجان شرقي 
در بخش هاي مختلف صنعت و معدن، انرژي، عمران، 
كش��اورزي، ترانزي��ت و گردش��گري، پيش��نهادات و 
طرح هاي خود را براي سرمايه گذاري در اين حوزه ها 

مطرح كردند.

روي موج خبر

شوراي نگهبان به ترجمه اليحه مبارزه با جرايم سازمان يافته  فراملي ايراد گرفت

بازگشت »پالرمو« به پارلمان

در پيام رييس ستاد كل نيروهاي مسلح به مناسبت روز ارتش اعالم شد

محاسبه ناپذيري چگونگي پاسخ ايران به تهديدات
گروه ايران|

در ش��رايطي ك��ه ش��رايط حس��اس منطق��ه و 
ماجراجويي هاي برخي كش��ورهاي منطقه، ضرورت به 
كار گيري راهبردهاي موث��ر را در بخش هاي گوناگون 
يادآور مي ش��ود، رييس س��تاد كل نيروهاي مسلح در 
پيامي تاكيد كرد: ارتش و س��پاه »محاس��به ناپذيري« 
چگونگي پاس��خگويي خود به تهدي��د و تعرض عملي 
محتمل را به واقعيت غيرقابل انكار اردوگاه دش��منان 

تبديل كرده اند. 
فرارس��يدن آس��تانه  در  ف��ارس،  گ��زارش   ب��ه 
۲۹ فروردين ماه روز ارتش، س��ردار سرلش��كر محمد 
باقري رييس س��تاد كل نيروهاي مسلح در پيامي اين 
روز را به آحاد فرماندهان، مديران و رزمندگان قوي و 
مقتدر ارتشي و خانواده هاي معظم آنان تبريك گفت. 
 سرلش��كر باقري در اين پيام آورده: » فرارس��يدن

۲۹ فروردين ماه روز ارتش و تجليل از حماسه آفريني هاي 
ني��روي زميني آجا را ب��ه آحاد فرمانده��ان، مديران و 
رزمن��دگان قوي و مقتدر ارتش��ي و خانواده هاي معظم 

آنان تبريك و تهنيت عرض مي نمايم. « 
 او در ادام��ه ب��ا بازخوان��ي تصميم��ات ام��ام )ره( 
درخص��وص هماهنگ��ي ارت��ش و س��پاه اع��الم كرد: 
»تصميم راهبردي و سرنوشت ساز معمار كبير انقالب 
اس��المي حضرت امام خميني )ره( در حفظ و تقويت 
ارتش به انقالب و مردم پيوس��ته، برابر نداي شيطاني 

ضد انقالب و مزدوران داخلي استكبار جهاني مبني بر 
»انحالل ارتش« كه در پي��ام تاريخي حضرت روح اهلل 
)ره( در حماي��ت از ارت��ش در ۲۷ فروردين ماه س��ال 
۱۳۵۸ رقم خورد، با گذش��ت ح��دود ۴دهه همچنان 
يادآور لحظه شكوهمند شكل گيري اتصال شورانگيزه 
و اراده ارتش��يان غيور با اقيان��وس بيكران ملت ايران 
ب��راي دفاع از كيان انقالب و نظام اس��المي و صيانت 
از »استقالل« و »تماميت ارضي« كشور و در حقيقت 

پذيرش »هويت« اين سازمان در آن شرايط است. «
سرلشكر باقري در ادامه افزود: »اينك با پاسداشت 
آن رويداد مبارك و در ش��رايط خطير زماني كه امواج 
خروش��ان انقالب اسالمي و نفوذ و توسعه گفتمان آن 
در منطقه غرب آس��يا بلكه فراتر از آن، دس��تاوردهاي 
ق��رون اخير اس��تكبار جهاني به خطر افتاده اس��ت و 
با خاموش ش��دن فتن��ه خالفت خودخوان��ده داعش 
و طرح ه��اي تجزيه طلبانه در ش��مال ع��راق، به صدا 
درآم��دن ناقوس شكس��ت نهايي تروريس��م تكفيري 
براب��ر جبهه مقاومت اس��المي، فصل نوين��ي فراروي 
امت اس��المي به ويژه ملت عظيم الشأن ايران گشوده 
اس��ت، از ارتش انقالب��ي جمهوري اس��المي جز اين 
انتظار نمي رود كه همچنان همراس��تا و هم افزا با ساير 
نيروهاي مس��لح كش��ور با رصد و پاي��ش همه جانبه 
تحركات منطقه يي و پيراموني دش��منان قسم خورده 
اي��ران و ايران��ي، لحظه يي از آمادگي ه��اي الزم براي 

ارتقاي توان پاس��خگويي به تهديدات جبهه دشمن و 
تقوي��ت بازدارندگي دفاعي ميهن عزيز، درنگ و غفلت 

نكنند. «
ريي��س س��تاد كل نيروه��اي مس��لح با اش��اره به 
تهدي��دات ام��روز كش��ور تاكي��د ك��رد: » بي تردي��د 
تهديده��اي نظامي دش��منان اي��ران در عصر حاضر و 
در مقايس��ه با گذش��ته، از تفاوت هايي برخوردار شده 
كه الزم اس��ت الگوي پاسخ دهي به تهديدات از سوي 
نيروهاي مس��لح نيز در چارچوب بازدارندگي جديد و 
متناس��ب با اين تفاوت ها به گونه يي سيال و متناسب 

در دستور كار قرار داشته باشد.« 
»ارت��ش غيور« و »س��پاه سلحش��ور« ب��ه عنوان 
»بازوان پرتوان دفاعي« و »مش��ت آهنين« ملت ايران 
و نظ��ام مقدس جمهوري اس��المي كه با نصرت الهي، 
»محاس��به ناپذيري« چگونگ��ي پاس��خگويي خود به 
تهديد و تعرض عمل��ي محتمل را به واقعيت غيرقابل 
انكار اردوگاه دش��منان تبديل كرده اند، اجازه نخواهند 
داد در غوغ��اي عملي��ات روان��ي و جن��گ تبليغاتي 
امپراتوري رس��انه يي نظام س��لطه صهيونيسم، راهبرد 
مقاومت هوشمندانه كه دستور كار ملي مردم و انقالب 
اس��المي اس��ت، تحت تاثير انديشه هاي ش��يطاني و 
ماجراجويانه امريكا و متحدان غربي-عربي كاخ سفيد 

آسيب ببيند.«
سرلشكر باقري تاكيد كرد: »در اين رهگذر رجاء 

واثق داريم، ارتش ايران كه مدال »ارتش حزب اهلل« و 
»ارتش متدين« را از امامين انقالب اسالمي دريافت 
كرده ان��د، تحت تعاليم و تدابير مقام معظم رهبري و 
فرمانده��ي كل قوا امام خامن��ه اي )مدظله العالي( با 
محور قرار دادن رويك��رد تحولي و انقالبي، »ارتقاي 
توان و آمادگي هاي رزمي و تعالي معنوي و بصيرتي، 
تامي��ن عزتمندان��ه نيازه��اي معيش��تي كاركنان و 
هم افزايي با س��اير نيروهاي مس��لح« را به پشتيباني 
ذخيره عظيم نيروي انس��اني كارآم��د و مومن و نيز 
تجربيات ارزش��مند دفاع مقدس ش��تاب بخشيده و 
آنه��ا را راهبردهاي قطع��ي و ماموريت تعطيل ناپذير 
خ��ود تلقي ك��رده و در اين راه مبارك با اس��تعانت 

از حي ق��ادر فرصتي را از دس��ت نخواهد داد. او در 
پاي��ان آورده اس��ت: »در پاي��ان با تعظي��م به مقام 
ش��امخ ش��هيدان گرانقدر ارتش جمهوري اس��المي 
ايران و گراميداش��ت مجاهدت هاي ماندگار حماسي 
و تحس��ين برانگيز همه ارتش��يان عزي��ز كه جلوه يي 
از درخش��ش فزاين��ده نيروهاي مس��لح در تضمين 
امني��ت و آرامش كم نظير در پهنه ميهن اس��المي 
و فراهم س��ازي بس��تر ها براي رش��د عناصر قدرت و 
پيش��رفت كشور را تبلور بخشيده اند، استمرار توفيق 
و س��ربلندي هم��گان تحت عناي��ات خاصه حضرت 
وليعصر )عج( و فرامي��ن و منويات فرماندهي معظم 
كل قوا امام خامنه اي )مدظله العالي( را آرزومندم. «

گروه ايران|
پس از گذش��ت نزديك به س��ه م��اه از تصويب 
اليحه پيوستن ايران به كنوانسيون پالرمو در مجلس 
ش��وراي اسالمي، شوراي نگهبان آن را به دليل آنچه 
اش��تباه در ترجمه خواند، به مجلس بازگرداند. اين 
را رييس كميس��يون قضايي مجلس روز دوش��نبه 
گفت و مدعي ش��د »متني كه دولت به عنوان اليحه 
پيش��نهادي ترجمه و آن را به مجلس تقديم كرده 
ب��ا متن اصل��ي آن تطابق نداش��ته اس��ت.«  اهلل يار 
ملكش��اهي در گفت وگو با فارس با اشاره به بررسي 
مصوبه مجلس درباره كنوانس��يون پالرمو كه شوراي 
نگهبان آن را رد كرده اس��ت، گفت كه ايراد شوراي 
نگهبان به اليحه الحاق ايران به كنوانس��يون پالرمو 
اين بود متني كه دولت به عنوان اليحه پيش��نهادي 
ترجمه و آن را به مجلس تقديم كرده با متن اصلي 

آن تطابق نداشته و داراي اختالفات زيادي است. 

 ترجمه اشتباه يا استفاده از كلمات 
غيرفارسي؟

اگرچه مقامات دولتي نسبت به اين خبر واكنشي 
نش��ان نداده اند، اما ايرنا وابسته به دولت، در بخشي 
از يك خبر درباره كنوانس��يون پالرمو، ايراد شوراي 
نگهبان را نه ترجمه اش��تباه كه »استفاده از كلمات 
غيرفارس��ي« عنوان ك��رد كه با ادع��اي نمايندگان 
مغاي��رت دارد. در عي��ن ح��ال، رييس كميس��يون 
قضاي��ي در اين رابطه از تصميم ب��راي نگارش نامه 
ب��ه رييس جمهور خبر داد تا به گفته او اين موضوع 
توس��ط روحاني بررس��ي و متن صحيح به مجلس 
ارائه شود. همچنين به زيرمجموعه يي كه اين لوايح 
را تنظي��م مي كند تذكر الزم داده ش��ود، چراكه به 
گفته ملكشاهي اين لوايح در هيات وزيران بررسي و 
تصويب مي شود و از اين رو نياز است دولت در ارائه 
لوايح خود به مجلس دقت الزم را داش��ته باش��د تا 

بارديگر اين اتفاق نيفتد. 
ام��ا حاال تع��دادي از نماين��دگان مجلس كه از 
مخالفان تصوي��ب اين كنوانس��يون بودند معترض 
ادعاي ترجمه اش��تباه شده و خواهان بررسي دوباره 
اين كنوانس��يون در صحن علني مجلس هس��تند، 
حت��ي تا آنجا كه بار ديگر اي��ن اليحه دولت به راي 
نمايندگان گذاشته شود. با اين توجيه كه نمايندگان 

به اليحه يي كه دولت فرستاده اعتماد كرده بودند و 
راي شان براساس ترجمه اشتباه بوده است. 

عليرضا سليمي ازجمله اين نمايندگان است كه 
در جلس��ه علني روز سه شنبه مجلس در تذكري با 
بي��ان اينكه ترجمه دولت از متن كنوانس��يون غلط 
بوده، گفت كه نمايندگان مجلس نيز براساس همين 
ترجمه اش��تباه پيوستن به كنوانسيون را به تصويب 
رس��اندند، از اي��ن رو اليحه بايد دوب��اره در مجلس 
مطرح و مجدد مورد بررسي قرار گيرد. او همچنين 
مدعي ش��د اين براي نخس��تين بار نيست كه دولت 
ترجمه اش��تباه به مجلس مي فرستد و پيش از اين 
در برجام نيز چند مورد ترجمه غلط وجود داشت. 

پس از او نيز حسينعلي حاجي دليگاني يكي ديگر 
از مخالفان اين مصوبه مجلس، در تذكري اظهارات 
س��ليمي را تك��رار كرد و از پزش��كيان كه رياس��ت 
جلسه را برعهده داش��ت خواست اين موضوع مورد 

توجه قرار گيرد. پزش��كيان نيز در پاسخ به نماينده 
شاهين ش��هر يادآور ش��د: »مرجع تش��خيص اينكه 
ترجمه لغت صحت دارد يا ندارد نه ش��وراي نگهبان 
اس��ت و نه ما« و مصوبه براي اصالح به كميس��يون 

مربوطه ارجاع داده مي شود. 

 شوراي نگهبان ايراد شرعي و قانوني
نگرفته است

ام��ا ايرادات ش��وراي نگهبان به ك��دام بخش از 
ترجمه متن كنوانسيون در اليحه دولت بوده است؟ 
يكي از نمايندگان عضو كميسيون قضايي مي گويد 
كه شوراي نگهبان در اين باره توضيح زيادي نداده و 
تنها آورده كه »ترجمه اليحه دولت دقيق نيس��ت.« 
محمدجواد فتحي در گفت وگو ب��ا »تعادل« درباره 
ايراد ش��وراي نگهبان به مصوبه پيوس��تن ايران به 
كنوانس��يون پالرم��و توضيح مي دهد: ايراد ش��وراي 

نگهبان به مصوبه ش��كلي اس��ت. به نظر مي رس��د 
ش��وراي نگهبان اعتقاد دارد قسمت هايي از ترجمه 
ي��ا به صورت ترجمه تحت اللفظ��ي صورت گرفته يا 
حقوقي نبوده است، هرچند در متن بازگشت مصوبه 
به مجلس دقيقا به ايراد مدنظر اش��اره نشده است. 
به گفته فتحي از مجلس خواس��ته شده اليحه براي 

اصالح و بازنگري به دولت بازگردانده شود. 
اين نماينده اصالح طلب مجلس در پاسخ به اين 
س��وال كه آيا براي اصالح مصوبه نياز به راي گيري 
دوباره در صحن است؟ مي گويد: به نظر بنده نياز به 
اين كار نيس��ت. مسير صحيح اين است كه ايرادات 
شوراي نگهبان در كميسيون قضايي اصالح و مصوبه 
اصالح شده براي بررس��ي دوباره به شوراي نگهبان 
ارس��ال ش��ود. به اعتقاد فتحي »ايرادي كه شوراي 
نگهبان به مصوبه گرفته، ايراد شرعي و قانون اساسي 
نيست، از سوي ديگر مجلس با كليت پيوستن ايران 

ب��ه كنوانس��يون پالرمو كه مورد نظر س��ازمان ملل 
اس��ت، موافقت كرده، از اين رو اليحه نبايد به بهانه 

اشتباه بودن ترجمه مجددا به راي گذاشته شود.«
ام��ا اين تنها نقط��ه ابهام در اليحه پيوس��تن 
ايران به كنوانس��يون پالرمو نيس��ت. پيش از عيد 
خبرهايي از بررسي اين مصوبه مجلس در شوراي 
عالي امنيت ملي منتش��ر شد. حتي در اين رابطه 
نقوي حسيني س��خنگوي كميسيون امنيت ملي 
مجلس در اين باره گفت كه »كليات اين اليحه در 
صحن علني مجلس تصويب شده است و بررسي 
دوباره آن در شوراي عالي امنيت ملي مغايرتي با 
قوانين ندارد.« اما فتحي مي گويد اين اقدام خالف 
قانون اساسي اس��ت. اين نماينده مجلس توضيح 
مي ده��د: در هيچ جاي قانون اساس��ي به چنين 
چيزي اشاره نشده است. مصوبات مجلس با همه 
مالحظات اعم از سياس��ي و امنيتي مورد بررسي 
قرار مي گيرد و در اين رابطه ش��وراي امنيت ملي 
مي توان��د نظرات خود را به مجلس اعالم كند، اما 
اينكه اين مصوبه در جاي ديگري غير از ش��وراي 
نگهبان بررسي ش��ود، قانوني نيست. با اين حال 
فتح��ي تاكي��د مي كند ك��ه در ح��ال حاضر اگر 
ش��وراي امنيت ملي نظري داشته باشد، مي تواند 

آن را به شوراي نگهبان منعكس كند. 
كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با 
جرايم سازمان يافته فراملي موسوم به كنوانسيون 
پالرمو، ب��ا قصد »ارتق��اي همكاري ها« در جهت 
»پيشگيري و مبارزه موثرتر« با جرايم سازمان يافته 
مي��الدي  ۲000 نوامب��ر   ۱۵ در   بين الملل��ي 

)۲۵ آب��ان ۱۳۷۹( ب��ه تصويب مجم��ع عمومي 
س��ازمان ملل رسيد و از ۱۲ تا ۱۵ دسامبر همان 
س��ال نيز در پالرموي ايتاليا به امضاي كشورهاي 
عضو رس��يد. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
 نيز در بهمن ماه سال گذشته با ۱۳۲راي موافق،
۸0 راي مخالف و ۱0 راي ممتنع از مجموع ۲۳۶ 
نماينده حاضر در مجلس، اين اليحه را به تصويب 
رس��اندند. اين اليحه دولت مخالف��ان زيادي در 
مجلس و خارج از پارلمان داش��ت. مخالفت هايي 
كه جنس��ش از جنس مخالفت ها ب��ا برجام بود، 
اما اين بار نيز مخالفان نتوانس��تند نظر خود را به 

كرسي بنشانند. 
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ايران2

چهرهها

وزير امور خارجه جمهوري اسالمي 
اي��ران در بيس��ت و س��ومين اجالس 
وزي��ران خارجه كش��ورهاي عضو اكو، 
در تاجيكس��تان اظهار كرد: رفاه مردم 
منطق��ه هدف اصلي هم��ه برنامه ها و 
فعاليت هاي اكو اس��ت و بايد روي آن 

تمركز كنيم. 
به گزارش ايرنا، محمدجواد ظريف 
روز گذش��ته در حضور وزيران و معاونان امور خارجه ۱0 كش��ور 
عضو سازمان همكاري اقتصادي -اكو- در شهر دوشنبه پايتخت 
تاجيكس��تان، گفت كه هدف ما ايجاد ي��ك منطقه قوي و مرفه 
در حوزه اكو اس��ت. رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان با اشاره 
به اينكه سرنوشت ما به عنوان اعضاي يك منطقه درهم آميخته 
اس��ت، افزود: شكس��ت و موفقيت در اين منطقه بر همه ما تاثير 
مي گذارد. ظريف با اشاره به پيچيده تر شدن شرايط منطقه از دهه 
۱۹۹0 به اين طرف، تاكيد كرد: مداخله هاي خارجي، تروريسم و 
افراط گرايي، دو دهه اس��ت كه بسياري از مناطق منطقه را نابود 
كرده است و افراط گرايي خش��ونت آميز همچنان تهديدي براي 
منطقه اكو است. او افزود: با وجود شكست خالفت داعش و ساير 
گروه هاي تروريستي، شاهد گس��ترش شبكه هاي گسترده يي از 
گروه هاي افراطي، به خصوص داعش در غرب، جنوب و مركز آسيا 

هستيم كه خطر جدي تري براي منطقه اكو محسوب مي شوند. 
وزي��ر امور خارجه اي��ران گفت: ما نياز به هم��كاري و ايجاد 
يك استراتژي مش��ترك منطقه يي براي متوقف كردن گسترش 
افراطي گري و تامين مالي آنها هس��تيم. ظريف افزود: جمهوري 
اسالمي ايران همواره آماده همكاري براي مبارزه با افراط گرايي و 
تروريسم است. در اين زمينه، مبارزه مشترك با قاچاق موادمخدر 
مي تواند يكي از مهم ترين منابع مالي گروه هاي تروريستي افراطي 

را از بين ببرد. 

 رفاه مردم منطقه
هدف اصلي »اكو« است

عضو هيات رييس��ه مجلس گفت: 
در جامعه ايران نياز به اجماع نخبگاني 
اس��ت و امكان ندارد كه با نسخه هاي 
تك قبيله يي و تك جناحي، كش��ور از 

بحران ها نجات يابد. 
به گ��زارش مه��ر، در جلس��ه علني 
روز سه ش��نبه مجلس ش��وراي اسالمي 
محمدعلي وكيلي در نطق ميان دس��تور 
گفت: جمهوري اس��المي را بهترين نظام مي داني��م اما وضع موجود 
را بهتري��ن وض��ع نمي دانيم، دف��اع از جمهوري اس��المي را دفاع از 
وض��ع موجود به حس��اب نمي آوريم و نقد وضع موج��ود را با راهبرد 
اصالح طلبي، تنها راه جبران كاس��تي ها مي داني��م. نماينده تهران در 
مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: معتقديم فلسفه وجودي نظام، رفاه، 
عدالت، آزادي و امنيت براي مردم بوده است، معتقديم در سال حمايت 
از كاالي ايراني، مهم ترين و ايراني ترين كاال، ايرانيت و انقالب اسالمي 
است و دفاع از ايرانيت و عزت ايراني و نظام برآمده از خواست ايرانيان، 
نماد دفاع از كاالي ايراني به حساب مي آيد. عضو هيات رييسه مجلس 
شوراي اسالمي افزود: معتقديم جمهوري اسالمي در پهنه ايران معنا 
دارد و ه��ر اقدامي كه ب��ه تضعيف ايران، اقوام ايران��ي، غيرت و غرور 
ايرانيان منتهي شود، در نهايت به تضعيف جمهوري اسالمي مي انجامد. 
وكيلي تصريح كرد: معتقديم تصوير حركتي سازمان ها و اركان مختلف 
حاكميتي با تب جامعه سازگار نيست؛ تِب جامعه، حركتي فراتر از اين 
حركت الك پشتي است و با اين روند و دست فرمان، امكان پاسخگويي 
به مطالبات مردم وجود ندارد. در شرايط كنوني با بحران هايي كه شاهد 
هس��تيم و با مساله محوري، نمي توان مش��كالت كشور را حل كرد. او 
تاكيد كرد: مي توان يك شبه به صورت پارتيزاني براي بازار ارز يا براي 
موضوع كم آبي نسخه يي تجويز كرد، اما نسخه هاي پارتيزاني، كاركرد 
مقطعي و لحظه يي دارد و مي تواند به ضد خود تبديل شود؛ مگر اينكه 

مساله را بنيادي ببينيم، همچنان كه بحران ها بنيادي شده اند.

 نبايد با نسخه تك جناحي
مسائل را حل كنيم

رييس س��ازمان پدافن��د غيرعامل 
كش��ور گفت: احتمال دارد امسال نيز 
يكس��ري حوادث و تهدي��دات اتفاق 
بيفتد، بنابراين بايد نگاه مان به عنصر 
تهدي��د، آس��يب و روند مقابل��ه با آن 

پيش دستانه باشد. 
به گزارش ايس��نا، س��ردار غالمرضا 
جالل��ي ط��ي س��خناني در نخس��تين 
هماي��ش بصيرت افزاي��ي درخصوص مباحث س��ال ۹۷ افزود: مانند 
س��ابق اصلي ترين جن��گ ما جنگ اقتصادي اس��ت، اي��ن موضوع 
مح��ور اصلي تهديدات اس��ت. در ن��گاه كلي، تمرك��ز تهديدات بر 
محور مردم، از اصلي ترين تهديدات اس��ت و دش��من به دنبال ايجاد 
عارضه و مش��كل در انقالب اس��المي در حوزه هاي مختلف اس��ت 
كه ش��امل حوزه هاي اجتماعي، سياس��ي، اقتصادي و فرهنگي بوده 
و مي تواند از طريق ش��بكه اجتماعي به مردم منتقل ش��ود و مردم 
 را درگير نمايند. او با اش��اره به تهديدات امنيت��ي افزود: اين تهديد 
به تبع ساير تهديدات مي تواند شكل بگيرد كه تهديدات نظامي و كالن 
را نيز ش��امل مي ش��ود كه محور آن مردم  است و ابزارها و مدل هاي 
مختلفي را دربر دارد. جاللي گفت: بايد بتوانيم در برابر تهديدات مردم 
را حفظ و نيازهاي آنان را پاسخ داده، انسجام ميان مردم و حكومت 
را حفظ كنيم و در يك تعامل اجرايي اجازه ندهيم تعامل ميان مردم 
و حكومت به هم بخورد. طبيعتا ش��بكه هاي اجتماعي س��ازماندهي 
فك��ري، اقتصادي و امنيتي مردم را هدف گرفته اند. در اوايل دي ماه 
ديديم الگويي از اين مساله اجرا شد؛ موضوع مردم محوري، اقتصاد و 
شبكه هاي اجتماعي در حوزه تهديدات به صورت جدي نقش آفريني 
مي كند كه دش��من تالش دارد اين موضوع��ات را در حوزه امنيتي 
دنبال كند. او گفت: تالش كرديم كه امسال برنامه ها براساس انطباق 
با واقعيت بوده و قابل اجرا باشد و از منابع مالي و اعتباري و معنوي 
هم استفاده شود و تقريبا براي تمام حوزه ها راهبرد تدوين كرده ايم. 

 جنگ اقتصادي
مهم ترين چالش پيش روي كشور

دبير شوراي نگهبان گفت: وضعيت 
بانكي كش��ور نبايد به جايي برسد كه 
اعتماد مردم به آن كم يا خداي نكرده 
سلب ش��ود و رو به بانك هاي خارج از 

كشور بياورند. 
ب��ه گزارش مهر، احم��د جنتي در 
ديدار كميس��يون قضاي��ي و حقوقي 
مجلس با اش��اره به محدوده  اختيارات 
نمايندگان و برخي انتظارات م��ردم از آنها، افزود: برخي توقعات 
مردم از نمايندگان در حوزه  اختيار آنان نيس��ت و طبيعتا در آن 
زمين��ه نمي توانند كاري انجام دهند، اما بعضي ديگر از انتظارات 
مردم از عهده ش��ما نمايندگان بر مي آيد و بايد در جهت تسهيل 
و برآورده شدن آنها تالش كنيد. ازجمله وظايف مهم نمايندگان 
اين است كه رابط بين مردم و دولت و دستگاه هاي اجرايي باشند. 
رييس مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: در موضوع پيگيري امور 
و مش��كالت مردم فقط بحث نمايندگ��ي و وظيفه اداري مطرح 
نيس��ت، بلكه اين يك وظيفه شرعي است و هركس كه مي تواند 
گره يي از مش��كالت مردم را باز كن��د بايد آن را به عنوان وظيفه 
شرعي خود قلمداد كند. دبير شوراي نگهبان گفت: به عنوان نمونه 
شما بايد از معوقات بانكي كه متاسفانه يكي از معضالت اقتصادي 
ما شده است، اطالع داشته باشيد و در جهت حل آن اقدام كنيد. 
او با اش��اره به معضالت بانكي و پولي كشور اظهار داشت: اعتماد 
مردم سرمايه  بزرگي است از همين رو وضعيت بانكي كشور نبايد 
به جايي برس��د كه اعتماد مردم به آن كم يا خداي نكرده سلب 
ش��ود و رو به بانك هاي خارج از كش��ور بياورند. آيت اهلل جنتي با 
تاكيد بر توجه جدي مسووالن به مشكالت اقتصادي كشور افزود: 
دول��ت و مجلس بايد براي اموري مانند توليد و اش��تغال كه در 
سرنوشت كشور تاثير زيادي دارد و از اهم مباحث اقتصادي است 
و متاسفانه معضالتي را در جامعه ايجاد كرده، فكر اساسي بكنند. 

 وضعيت بانكي كشور نبايد به جايي برسد
كه اعتماد مردم سلب شود
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3 كالن
ثبت سفارش بيش از ۶ هزار 

دستگاه خودرو 
رييس كل گمرك كشور تعداد خودرو هاي ثبت سفارش 
ش��ده در زمان بسته بودن س��ايت خودرو را بيش از ۶ هزار 
دستگاه عنوان كرد و گفت: اين اقدام در سايت ثبت سفارش 

سازمان توسعه تجارت انجام شده است. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، فرود عسگري گفت: 
بنابر شرايط موجود همه مواردي را كه گمرك درباره ترخيص 
خودروهاي وارداتي انجام داده طبق قانون و وفق مقررات بوده 
و هيچ خدشه يي بر آن وارد نيست و اين موضوع را در حوزه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد پيگيري كرد. 
وي  درب��اره  ترخيص تعدادي خ��ودرو وارداتي از گمرك 
در زمان بسته بودن سايت ثبت سفارش، اظهار داشت: همه 
كاالهايي كه وارد  مي شود و بايد از گمرك ترخيص شود  طبق 
ماده 8 مقررات صادرات و واردات بايد داراي ثبت س��فارش 
معتبر باشد. عسگري با بيان اينكه در حال حاضر بين گمرك 
و س��امانه ثبت س��فارش كه متعلق به توسعه تجارت است 
ارتباط الكترونيك وجود دارد، گفت: زماني كه شما مي خواهيد 
كااليي را اظهار كنيد از جمله خودرو بايد كد 8 رقمي را وارد 
باكس كنيد تا سيستم به ش��ما اجازه دهد مراحل بعدي را 
انجام دهيد، اگر ثبت سفارش توسط سيستم فراخوانده نشود 
عمال چيزي به عنوان اظهار نداريم. عسگري ادامه داد: گمرك 
ثبت سفارش را دارد، صاحب كاال اظهار و حقوق ورودي خود 
را پرداخت و مجوزهاي استاندارد، ضوابط فني ورود خودرو و 

پروانه را دريافت كرده است. 

 صورت حساب  الكترونيكي 
در نظام ماليات ارزش افزوده 

براساس بخشنامه معاون ماليات ارزش افزوده سازمان امور 
مالياتي، صورت حساب الكترونيكي نيز در نظام ارزش افزوده 

مورد پذيرش خواهند بود. 
به گزارش تس��نيم، براساس ابالغ دس��تور العمل صدور 
صورت حس��اب ف��روش كاال و ارائه خدم��ات در اجراي ماده 
۱۹ قان��ون ماليات ب��ر ارزش افزوده، نظر ب��ه اينكه مطابق 
م��اده 8 آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۹۵ قانون ماليات هاي 
مس��تقيم، موديان بايد در موارد فروش كاال يا ارائه خدمات 
صورت حس��اب نوع اول يا نوع دوم يا سوم حسب مورد صادر 
و نگهداري كنند. بر اين اس��اس صورت حساب نوع سوم نيز 
به عنوان صورت حس��اب موضوع ماده ۱۹ قان��ون ماليات بر 

ارزش افزوده مورد پذيرش خواهد بود. 
براس��اس ماده ۱۹ قانون مذك��ور، موديان مكلفند درقبال 
عرض��ه كاال يا خدم��ات موضوع اين قانون، صورت حس��ابي با 
رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد 
معامله به  ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و 
اعالم مي شود، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج 
و وصول نمايند. در مواردي كه از ماش��ين هاي فروش استفاده 

مي شود، نوار ماشين جايگزين صورت حساب خواهد شد.
تبصره: كاالهاي مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات 
و ضوابط اين قانون عرضه گردد، عالوه بر جرايم متعلق و ساير 
مقررات مربوط موضوع اين قانون، كاالي قاچاق محس��وب و 

مشمول قوانين و مقررات مربوط مي شود. 

اخبار كالن

مقايسه گزارش عملكرد منابع و مصارف عمومي بودجه سال ۹۶ نسبت به ۹۵ نشان مي دهد

افزايش18درصدياعتباراتهزينهاي
گروه اقتصادكالن|

روز گذش��ته غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي عضو 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس گزارشي ارائه داد كه 
به مقايسه عملكرد منابع و مصارف بودجه سال ۱3۹۶ 

نسبت به سال پيش از آن مي پرداخت. 
گزارش��ي كه جعف��رزاده از عملكرد بودجه س��ال 
گذش��ته و مقايسه آن با بودجه سال ۱3۹۵ ارائه كرد، 
حامل دو نكته مهم بود. نخست اينكه بنا به گفته اين 
نماين��ده مجلس، منابع و مصارف عمومي بر اس��اس 
اليحه به صورت ۱00درصدي محقق شده اما نتوانسته 
ب��ه رقم مصوب در قانون بودجه برس��د. اين امر از آن 
جهت حايز اهميت اس��ت كه اليحه بودجه ارائه شده 
معموال در مجلس دستخوش كشمكش هايي مي شود 
و ارقامي به آن افزوده مي شود كه در اليحه پيشنهادي 
دولت وجود نداشته است. با اين حال گويا دولت بيشتر 
به رقمي كه خود در اليحه گنجانده پايبند است و در 
نهايت هم عملكردي را به ثبت مي رساند كه با اليحه 

همخواني بيشتري دارد تا قانون. 
نكته دوم و شايد مهم تري كه جعفرزاده در گزارش 
روز گذش��ته خود به آن اشاره كرده به رشد اعتبارات 
هزينه يي در سال ۱3۹۶ نسبت به سال ۱3۹۵ اشاره 
دارد. بر اس��اس گفته اين عضو كميس��يون برنامه و 
بودج��ه مجلس، اعتبارات هزينه يي نس��بت به قانون 
مص��وب 4درصد كاهش و نس��بت ب��ه اليحه بودجه 
3 درصد افزايش نش��ان مي ده��د. در اين بين گرچه 
دولت در رابط��ه با اعتبارات هزينه ي��ي در چارچوب 
قانون حركت كرده اس��ت، اما مقايسه اين رقم در دو 
س��ال پياپي ۱3۹۵ و ۱3۹۶ حاكي از رشد تقريبا ۱8 
درصدي اعتبارات هزينه يي در سال ۱3۹۶ نسبت به 
س��ال پيش از آن اس��ت كه اين عملك��رد با توجه به 
اعتراف دولت به فش��ارهاي مالي و ش��عارهايي كه در 
ب��اب صرفه جويي هزينه ها داده، گوياي آن اس��ت كه 
مس��اله كاهش هزينه ها هنوز به يك تفكر استوار در 

بدنه دولت تبديل نشده است. 

 رشد 13درصدي منابع و مصارف عمومي
در سال ۹۶

مقايسه عملكرد بودجه سال ۱3۹۶ و سال ۱3۹۵ 
اطالع��ات ديگ��ري را هم در اختيار ق��رار مي دهد؛ از 
جمله آنكه عملكرد منابع و مصارف عمومي در س��ال 
۹۶ نسبت به عملكرد آن در سال ۹۵ از رشدي معادل 
۱3درصد برخوردار شده است كه به باور جعفرزاده اين 

ميزان رشد منطقي محسوب مي شود. 
عملكرد منابع و مصارف عمومي در بودجه ۱3۹۶ 

نس��بت به س��ال ۹۵ هم نش��ان مي دهد كه منابع و 
مص��ارف عمومي در س��ال ۱3۹۶ بالغ ب��ر 320هزار 
ميليارد تومان بود كه به عبارتي بيانگر اين است ۱00 
درص��د اليحه دولت و ۹2.3درصد مصوب مجلس در 
بودجه ۱3۹۶ است. جعفرزاده اين عملكرد را گواهي بر 
اين مدعا دانسته كه اليحه دولت واقعي تر بوده است. 
به گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، 
ارقامي كه مجلس اضافه كرد از ابتدا دست نيافتني بود 
و صرفا به افزايش مطالبات مردم منجر شد. البته اين 
نگرش به عملكرد دولت را مي توان تا حدي خوشبينانه 
دانس��ت. در حالتي بدبينانه تر شايد اين سوال مطرح 
ش��ود كه آيا دولت به چارچوب تعريف شده در قانون 
بودجه پايبند بوده يا اينكه از همان ابتدا عملكرد خود 
را بيشتر مطابق با ارقامي كه در اليحه بودجه تعريف 

كرده، پيش برده است. 

 كسب 1۶7هزار ميليارد تومان درآمد 
در بخ��ش ديگري از اين گزارش عملكرد درآمدها 
در س��ال ۱3۹۶ بال��غ بر ۱۶7.۵ه��زار ميليارد تومان 
عنوان شده اس��ت كه نسبت به اليحه دولت ۵درصد 

افزايش و نسبت به مصوب مجلس 3.8درصد كاهش 
را نشان مي دهد. عملكرد درآمدهاي مالياتي و گمركي 
هم در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ رشد ۱4درصدي را 
نشان مي دهد. گرچه مي توان اين رقم را رشدي قابل 
قبول براي درآمدهاي مالياتي و گمركي دانس��ت اما 
مساله اينجاست كه در نقطه مقابل، افزايش هزينه ها 
چشمگيرتر بوده و بهبود عملكرد در بخش درآمدها آن 
قدر قوي نيس��ت كه بتواند افزايش هزينه ها را به طور 
كامل پوشش دهد. در بخش ديگري از اين گزارش به 
پيش بيني هاي قيمت نفت و آنچه در عمل اتفاق افتاد، 
پرداخته ش��ده است. در اين بخش آمده است، قيمت 
نفت در سال ۹۶ )متوسط ۱۱ماهه( ۵3دالر بود كه در 
دو سناريو ۵0 و ۵۵دالر در بودجه ۹۶ پيش بيني شده 
بود و مشخص شد كه بررسي هاي كارشناسي و تعيين 

قيمت نفت تقريبا دقيق بوده است. 
در قس��متي ديگر، بررس��ي واگذاري ه��اي داراي 
سرمايه يي مشخص مي كند كه پيش بيني حجم فروش 
نفت ايران در سال ۹۶ كاهش يافته است ولي با همه 
اين اوصاف نسبت به سال ۹۵ داراي رشد 24 درصدي 
اس��ت. جعفرزاده اين مس��اله را به شيطنت غربي ها 

نس��بت داده اس��ت كه فارغ از چن��د و چون ماجراي 
كاهش فروش نفت ايران نسبت به پيش بيني ها، اين 
موضوع بار ديگر ميزان آسيب پذيري بودجه از كاهش 

فروش نفت را مورد تاكيد قرار مي دهد. 
بررس��ي بخش هزينه  ها در بودجه ۱3۹۶ نش��ان 
مي دهد كه اعتب��ارات هزينه يي در س��ال ۹۶ حدود 
244ه��زار ميليارد توم��ان بود كه نس��بت به اليحه 
3درص��د افزاي��ش و نس��بت به مص��وب مجلس كه 
متاس��فانه هزينه دولت را افزاي��ش داده بود، 4درصد 
كاهش نش��ان مي دهد ك��ه بيانگر آن اس��ت، دولت 
چندان از قانون عدول نكرده اما رش��د ۱7.7درصدي 
سال ۹۶ به سال ۹۵ قابل قبول نيست. در همين رابطه 
جعفرزاده تاكيد كرده اس��ت كه قانون رعايت شد اما 
سياست هاي كاهش هزينه انجام نشد و حتي مجلس 

هم با افزايش هزينه، اقدام مناسبي انجام نداد. 

 عملكرد ضعيف پرداخت هاي عمراني
همچني��ن بر اس��اس اي��ن گ��زارش عملكرد 
اعتبارات تملك دارايي هاي س��رمايه يي در س��ال 
۹۶ بالغ بر 42 هزار ميليارد تومان بود كه نس��بت 

به رق��م من��درج در اليح��ه ح��دود 33درصد و 
مصوب مجلس 4۱درصد كاهش نش��ان مي دهد. 
اي��ن عملكرد بيانگر آن اس��ت كه دولت و مجلس 
اعتبار تمل��ك دارايي ها را واقعي منظور نمي كنند 
اما نسبت به عملكرد سال ۹۵ از رشد ۱0 درصدي 
برخوردار اس��ت. در اين رابطه جعفرزاده پيشنهاد 
داده است كه اعتبارات تملك دارايي هاي هر سال 
نس��بت به عملكرد س��ال قبل ح��دود ۱0درصد 

افزايش يابد. 
بنا ب��ه اعالم عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
مجل��س، اعتبارات ح��وادث غيرمترقبه در س��ال 
۱3۹۶ ح��دود 200ميلي��ارد توم��ان ب��ود كه در 
مقايسه با س��ال ۱3۹۵ حدودا ۶.3درصد افزايش 
يافته اس��ت و اين صرفا به معناي رش��د حوادث 
نيست و مي تواند افزايش قيمت تمام شده خدمات 

نيز باشد. 
جعف��رزاده در پايان اين گزارش متذكر ش��ده 
است كه رش��د اقتصادي )توليد ناخالص داخلي( 
مستند به گزارش مركز آمار، توليد ناخالص داخلي 
در ۹ماهه اول س��ال ۹۶ در مقايسه با ۹ماهه اول 
سال ۱3۹۵ با نفت و بدون نفت حدود 4.۵ درصد 

رشد داشته است. 
نگاه��ي به عملك��رد بودجه ۱3۹۶ و مقايس��ه 
آن با بودجه س��ال ۱3۹۵ گرچه عدول چشمگير 
از قان��ون بودجه را نش��ان نمي ده��د اما حاكي از 
تحك��م روح صرفه جوي��ي در بودجه نيس��ت. اين 
روزه��ا دولت بيش از پيش بر افزايش فش��ارهاي 
مال��ي تاكيد مي كند و معترف اس��ت كه مديريت 
اين مساله از محل صرفه جويي مقدور است اما در 
بودج��ه ۱3۹7 هم ديديم كه تا كاهش هزينه ها و 
صرفه جويي واقعي در بودجه فاصله زيادي داريم. 
البت��ه دول��ت در اليحه بودج��ه ۱3۹7 با حذف 
ياران��ه بخش وس��يعي از مردم و افزاي��ش درآمد از 
محل برخي خدمات دولت��ي تالش كرد تا هزينه ها 
را كاهش و درآمدها را افزايش دهد. اما اين رويكرد 
هم مبتني بر صرفه جوي��ي نبود و كاهش هزينه در 
بسياري از بخش ها مشاهده نشد. در آخر هم مساله 
كاهش هزينه از محل مصارف هدفمندي يارانه ها به 
نتيجه نرسيد و دولت بايد به ناچار همچنان بار مالي 
ناشي از يارانه هاي نقدي را متحمل شود. شايد بهتر 
بود، دولت به جاي دس��ت گذاشتن روي چند ارقام 
هزينه يي كالن و كاهش چشمگير آنها از همان ارقام 
كوچك تر اما پرتعدادتر آغاز مي كرد و صرفه جويي را 

ابتدا از خود دولت و نه از مردم كليد مي زد. 
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 مسووليت اجتماعي
در التهابات ارزي

وهاب قليچ   صاحب نظر پولي و بانكي  
فلس��فه  مقوله  مس��ووليت اجتماعي شركتي 
)CSR( آن اس��ت كه ش��ركت ها در قبال پيامد 
اقدامات خود بر فضاي اقتصادي جامعه حساس 
باشند و دس��ت به كارهايي نزنند كه به تشديد 

التهاب در بازارهاي مختلف بينجامد. 
در مديريت س��نتي، تابع هدف يك ش��ركت 
صرف��ا افزايش نرخ س��ود و نفع رس��اني به گروه 
س��هامداران و مالكان ش��ركت تعريف مي ش��د. 
در اين نوع مديري��ت، در مواجهه با چالش هاي 
تصميم گي��ري و هدف گ��ذاري عمدتا مس��يري 
انتخاب مي شد كه بيشترين نفع را فارغ از اثرات 

جانبي آن براي خود شركت ايجاد كند. 
ب��ا گذر زم��ان و گس��ترش مفاهيم توس��عه 
پاي��دار مبتن��ي بر عناص��ر كلي��دي »اقتصاد«، 
»جامع��ه« و »محيط زيس��ت«، مطالبه عمومي 
از شركت ها و س��ازمان ها براي »مسووالنه عمل 
ك��ردن« در قبال جامع��ه، رو به تزايد نهاد. تولد 
 مفهوم��ي به نام مس��ووليت اجتماعي ش��ركتي 
)Corporate Social Responsibility( يا 
CSR در دهه هاي انتهايي قرن بيستم در دنياي 
مديريت، موجب تغييرات شگرفي در توابع هدف 
و سياس��ت گذاري ش��ركت هايي ش��د كه قصد 
به روزرس��اني خود با ساليق و تقاضاي مشتريان 
داشتند. اين موج تحول نگرش مديريتي در قرن 
۲۱ با ش��دت بيشتري به پيش رفت تا حدي كه 
امروزه CSR به يكي از الزامات نهادي و رفتاري 

سازمان هاي معتبر جهاني بدل شده است. 
 CSR در يك تعريف س��اده، بدين معناست 
كه ش��ركت ها و سازمان ها در قبال جامعه يي كه 
در آن فعاليت دارند و از منابع طبيعي، اجتماعي 
و اقتص��ادي آن اس��تفاده مي كنن��د، مس��وول 
هس��تند؛ بدين ترتيب انتظار مي رود ش��ركت ها 
و س��ازمان ها متوجه س��اير ذي نفع��ان خود نيز 
باش��ند و برخالف نگاه مديريت سنتي كه صرفا 
س��هامداران را مدنظر دارد ب��ه عموم ذي نفعان 
خود از جمله كاركنان، مش��تريان، رقبا، شركاي 
تجاري، جوامع محلي، محيط زيس��ت، رسانه ها، 
نهادهاي مردمي، ش��هروندان و نظام حاكمه نيز 

توجه داشته باشند. 
مطالع��ات جهان��ي نش��ان داده اس��ت ك��ه 
ش��ركت هاي موفق در زمين��ه CSR، وفاداري، 
انگي��زه و عملك��رد بهتري در مي��ان كاركنان و 
مديران ش��ان دارن��د. همچني��ن اي��ن مطالعات 
نشان داده اس��ت كه شهرت و برندسازي، حفظ 
مشتريان سابق، جذب مشتريان جديد، مديريت 
بهتر ريس��ك ها، دسترسي مناس��ب تر به منابع 
س��رمايه، ن��وآوري و يادگي��ري، صرفه جويي در 
هزينه ه��ا و بهبود كارايي عمليات، رقابت و نفوذ 
بهتر در بازار، ارتباط بيش��تر ب��ا مقامات دولتي، 
بهبود مس��تمر و ارتقاي سازماني همگي ازجمله 
مزاياي توجه به CSR در دنياي امروز مديريت 

شركتي است. 
از  يك��ي   )Carroll( كارول  چارچ��وب 
 CSR پركاربردتري��ن چارچوب ه��ا در مبح��ث
است. كارول عنوان مي كند كه مسووليت پذيري 
اجتماع��ي هر بن��گاه را مي ت��وان از چهار منظر 
مش��اهده ك��رد؛ اين چه��ار منظ��ر عبارتند از: 
منظ��ر اقتصادي، منظر حقوق��ي، منظر اخالقي 
و منظر بشردوس��تي )نوع دوس��تي(. او در ادامه 
بي��ان مي كند كه اين چه��ار منظر به طور كامل 
از يكديگ��ر جدا نيس��تند و هر يك به مثابه يك 

زنجيره به يكديگر متصل هستند. 
مباحثي همچون »مش��تري مداري«  ش��ايد 
و »صيانت از محيط زيس��ت« از پراستفاده ترين 
اصطالح��ات در مبحث CSR باش��د، اما نبايد 
فرام��وش كرد كه حفظ ثب��ات و آرامش فضاي 
اقتص��ادي ني��ز يك��ي از مهم ترين بس��ترهايي 
است كه مسووليت پذيري ش��ركت ها را درقبال 
جامعه نش��ان مي دهد. باتوج��ه به اثرات مخرب 
و منف��ي بي ثبات��ي اقتصادي ك��ه متوجه آحاد 
افراد جامعه اس��ت، به نظر مي رس��د كه بنگاه يا 
ش��ركتي كه برهم زننده آرام��ش و ثبات فضاي 
اقتصادي جامعه باش��د، بي ش��ك نتوانس��ته به 
مس��ووليت پذيري اجتماعي خود به نحو درست 

عمل كند. 
از جمله فلس��فه هاي ايجاد مقوله  مسووليت 
اجتماعي شركتي )CSR( آن است كه شركت ها 
در قبال اثرات و پيامدهاي اقدامات و تصميمات 
خود روي فضاي اقتصادي جامعه حساس باشند 
و دست به اقداماتي نزنند كه به تشديد التهابات 
و حجيم ش��دن حباب هاي قيمتي در بازارهاي 
مختلف بينجامد، چراكه تش��ديد نااطميناني ها 
و بي ثباتي ه��ا نتيجه يي ج��ز افزايش هزينه هاي 
 اقتص��ادي ب��راي هم��ه بازيگ��ران اي��ن عرصه 

در بر نخواهد داشت. 
در اين مي��ان، يكي از اقدامات��ي كه مي تواند 
برهم زننده آرامش جو رواني و دور شدن انتظارات 
اقتصادي از مس��ير طبيعي خود باشد، سفته بازي 
اس��ت. به عنوان مثال چنانچه در التهابات ارزي، 
يك ش��ركت ي��ا بن��گاه اقتص��ادي ب��دون آنكه 
تقاضاي واقعي براي ارز داشته باشد، وارد فرآيند 
سفته بازي ارزي شود و با ايجاد تقاضاي كاذب در 
مس��يري كه منتج به توليد و ارزش افزوده واقعي 
براي اقتص��اد حقيقي نمي ش��ود صرفا در حباب 
قيمت ها بدمد، اين ش��ركت از ايفاي نقش مثبت 

در مسووليت اجتماعي خود باز مانده است. 
به هر تقدي��ر در بازار ارز كش��ور كه اين روزها 
در ش��رايط نرم��ال و طبيعي خود به س��ر نمي برد، 
نياز اس��ت كه تم��ام فعاالن اقتص��ادي با همكاري 
هم ش��رايط آرامش و ثب��ات و منطق اقتصادي كه 
الزمه يك بازار فعال و كارآمد اس��ت را به اين بازار 

برگردانند.
 از اي��ن رو ب��ر تم��ام ش��ركت ها و بنگاه هاي 
اقتصادي الزم است براساس مسووليت اجتماعي 
شركتي )CSR( خود از هرگونه سفته بازي ارزي 
به اميد سود بردن از نوسان نرخ ها دوري نمايند 
و از حجم تقاضاهاي غيرضرور ارزي چه در بازار 

رسمي يا غيررسمي بكاهند.
اميد آن اس��ت كه اقتصاد ايران به سالمت از 
اين مرحله حس��اس عبور كرده و هرچه سريع تر 
به سمت اهداف برنامه ريزي شده خود در حمايت 

از توليد كار و سرمايه ايراني حركت كند. 

يادداشت

رييس كميسيون اقتصادي مجلس  در نشست با وزير امور اقتصادي:

برخي تصميمات ارزي بايد بازنگري شود
 نرخ دالر 4200 تومان مغاير شناور مديريت است و قابليت اجرا ندارد         حذف صرافي ها يك خطاي راهبردي است

گروه بانك و بيمه  
سه شنبه ۲8فروردين 97 قيمت انواع سكه در بازار تهران درحالي با 
رشد همراه بود كه نرخ يورو و پوند افزايش يافت و دالر ثابت ماند. بانك 
مركزي نرخ ۳9 ارز را براي سه شنبه ۲8فروردين اعالم كرد كه براساس 
آن نرخ ۲۱ ارز ازجمله يورو و پوند نسبت به روز دوشنبه افزايش و نرخ 
۱۱واح��د پولي ديگر كاهش يافت؛ همچنين ن��رخ 7 ارز مانند دالر نيز 
ثابت ماند.  به گزارش»تعادل« براساس اعالم بانك مركزي نرخ هر دالر 
امريكا بدون تغيير ۴۲هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس 
با ۳۰9ريال افزايش نسبت به روز دوشنبه ۶۰ هزار و ۲۱7و هر يورو نيز با 
۱7۲ريال افزايش در مدت مشابه ۵۱ هزار و 99۶ريال ارزش گذاري شد. 
در بازار طال، اونس جهاني به ۱۳۴۲دالر رس��يده و هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران با ۴7هزار تومان افزايش نسبت به 
روز گذشته يك ميليون و 87۳ هزار تومان در بازار تعيين شد. همچنين 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم بدون تغيير قيمت در مدت 
مشابه يك ميليون و 779هزار تومان داد و ستد شد. هر قطعه نيم سكه 
بهار آزادي با ۲۵هزار تومان افزايش 9۱۱هزار تومان و هر قطعه ربع بهار 
آزادي با ۱7هزار تومان رشد در مدت مشابه ۵77 هزار تومان معامله شد. 
همچنين هر قطعه سكه گرمي نيز با ۵ هزار تومان نسبت به مدت مشابه 
۳۵7هزار تومان فروخته شد. هر گرم طالي ۱8عيار نيز با ۲هزار تومان 

كاهش ۱7۰هزار و ۶۰۰ تومان ارزش گذاري شد. 
ب��ا اين حال براس��اس اعالم بان��ك مركزي، قيمت ه��ر دالر امريكا 
ديروز بدون تغيير نس��بت به روز قبل ۴هزار و ۲۰۰تومان تعيين ش��ده 
بود همچنين هر يورو با ۱7تومان رش��د نس��بت به روز گذشته ۵ هزار 
و ۱99تومان و هر پوند نيز با ۳۱تومان رش��د در مدت مش��ابه ۶ هزار و 

۲۱تومان تعيين شده بود. 

 توقف معامالت ارز در صرافي ها
 از س��وي ديگر سعيد مجتهدي، رييس شوراي عالي كانون صرافان 
ايرانيان با اش��اره به اينكه فعاليت هاي غيرقانوني در دفاتر زيرزميني ارز 
صورت مي گيرد از فعاليت 7۰۰صرافي داراي مجوز در كشور خبر داد كه 
هر كدام با ۴ميليارد تومان سرمايه وارد اين بازار شده اند. وي درباره تعداد 
صرافي هاي غيرمجاز نيز گفت: بهتر است بگوييم چند صد يا چند هزار 
فرد يا دفتر و ش��ركتي كه به طور مرتب عمليات غيررسمي ارزي انجام 
مي دهند، اماكن بدون تابلو و زيرزميني است.  رييس شوراي عالي كانون 
صرافان با اش��اره به تاكيد رييس كل بانك مركزي مبني بر ممنوعيت 
خريد و ف��روش فيزيكي ارز در صرافي هاي مجاز گف��ت: اگر نياز مردم 
در بازار رس��مي و مجاز تامين نشود، متقاضيان ارز مجبور به مراجعه به 

صرافي هاي غيرمجاز مي شوند. 
سعيد مجتهدي در گفت وگو با فارس با اشاره به كاهش يك باره نرخ 
ارز ب��ه ۴۲۰۰تومان از س��وي دولت اظهار كرد: در اين تصميمات حوزه 
عمليات صرافي ها مش��خص نشده بود اما در چنين شرايطي به سرعت 
بازار غيررس��مي ش��كل مي گيرد و حتي معامله هايي در س��طح قيمت 
باالي ۵ هزار تومان گزارش ش��د.  وي اف��زود: با توجه به اينكه صرافان 
ت��ا قبل از تصميم دول��ت، ارز را با قيمت هاي باالت��ري خريداري كرده 
بودند، نمي توانستند با قيمت ۴۲۰۰تومان معامله كنند و به همين دليل 
فرآيند معامالت آنها متوقف ش��د. جلساتي را با بانك مركزي داشتيم و 
اين جلسات تا رسيدن به روشي براي عمليات صرافي ها با نرخ هاي جديد 
ادامه خواهد داشت. رييس شوراي عالي كانون صرافان درخصوص جلسه 
ديروز اعضاي كانون صرافان با رييس كل بانك مركزي گفت: رييس كل 
بانك مركزي اين اطمينان را دادند كه صرافي ها از چرخه اقتصادي حذف 
نمي شوند و فعاليت صرافي ها بسيار حائز اهميت است. در همين چند روز 

هم ديديم كه عدم فعاليت صرافي ها محسوس بود. آقاي سيف قول داد 
كه اين مساله به زودي حل خواهد شد. 

وي درخص��وص اتصال صرافان به س��امانه نيما گفت: فعال صرافان 
درحال آموزش اين س��امانه هستند و با توجه به اينكه سامانه ها ابتدا با 
نقص هايي روبه روست در مرحله آزمايشي بايد نقاط ضعف آن برطرف تا 
امكان اجراي عمليات ارزي از مسير اين سامانه فراهم شود.  مجتهدي 
درخص��و ص زمان اتمام اين فرآيند اظه��ار كرد: فكر مي كنم به زودي 
اين اتفاق بيفتد. جلس��اتي با صرافان براي بررسي مشكالت آنها در كار 
با اين س��امانه برگزار مي ش��ود و بعد از جمع بندي نتايج و حل مسائل 
عمليات صرافي ها از مس��ير س��امانه نيم��ا انجام مي ش��ود. وي درباره 
فعالي��ت صرافي هاي غيرمجاز بدون تابلو گفت: فعاليت يك صرافي كه 
به صورت قانوني كار خود را انجام مي دهد و با فاكتور رسمي كار كرده 
و گزارش هاي مالي را ثبت مي كند به شفافيت اقتصاد كمك مي كند و 
در مقابل صرافي هايي هم هستند كه مجور ندارند و به صورت غيرقانوني 
درحال فعاليت هس��تند.  مجتهدي ادامه داد: وقتي شرايطي به وجود 
مي آيد كه فعالي��ت صرافي هاي مجاز را متوق��ف مي كند، صرافي هاي 
غيرمجاز فعال تر مي شوند بنابراين بايد به اين مساله توجه داشت و فضا 
را به  گونه يي فراهم كرد كه مردم و متقاضيان ارز بتوانند به صرافي مجاز 
مراجع��ه كرده و نياز ارزي خ��ود را از صرافان مجاز تهيه كنند.  رييس 
ش��وراي عالي كانون صرافان تصريح كرد: اگر نياز مردم در بازار رسمي 
و مجاز تامين نش��ود، متقاضيان ارز مجبور ب��ه مراجعه به صرافي هاي 

غيرمجاز مي شوند. 

 برخورد با رقم باالي ۱0 هزار يورو
دبير كميس��يون مبارزه با قاچاق كاال و ارز اس��تان تهران با اشاره به 
برخورد قانوني با دارندگان ارز بيش از ۱۰هزار يورو و معادل آن گفت: ارز 

در اختيار آن فرد ضبط و دارنده ارز به محاكم قضايي معرفي مي شود. 
به گزارش ايبنا به نقل از فارس، علي اكبر پوراحمدنژاد گفت: س��تاد 
مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز اس��تان تهران در راس��تاي مديريت محيط 

فيزيكي عرضه ارز از همان روز تصميم دولت در مورد ساماندهي بازار ارز 
تيم هايي را براي اين منظور تشكيل داده كه اين تيم ها كار رصد بازار و 

شناسايي متخلفان بازار ارز را بر عهده دارند. 
دبي��ر كميس��يون مبارزه با قاچاق كاال و ارز اس��تان ته��ران با بيان 
اينكه مراقبت هاي جدي در اين زمينه درحال انجام اس��ت، افزود: از روز 
يك ش��نبه هفته جاري بحث رصد بازار ط��ال و مراقبت در حوزه خرد و 

كالن طال با كمك اتحاديه و مجموعه اتاق اصناف آغاز شده است. 
وي اظه��ار ك��رد: طي مدتي كه بازار درحال رصد و كنترل اس��ت 
از طريق پليس تعدادي متخلف و مس��بب ناامني در بازار ارز دستگير 
ش��ده اند و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز بر حسب وظيفه ارشادهاي 
الزم را به كس��اني كه در اين بازار حضور داش��ته اند، داده است و قشر 
زي��ادي از اف��راد حاضر در اين بازار ك��ه در اين ب��ازار خريد و فروش 

مي كردند، عرصه را ترك كرده اند. 

گروه بانك و بيمه 
ريي��س كميس��يون اقتص��ادي مجل��س گفت: 
اقدام��ات دولت در حوزه س��اماندهي ب��ازار ارز به 
مفهوم كالن مورد تاييد اس��ت چراكه حداقل بازار 
رها نشده است اما بايد در حوزه تصميمات اجرايي 

بازنگري صورت بگيرد. 
با  محمدرضا پورابراهيمي داوران��ي در گفت وگو 
خانه ملت درخصوص جلس��ه روز سه شنبه اعضاي 
كميس��يون اقتصادي ب��ا وزير اقتص��اد و قائم مقام 
وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت و مس��ووالن بانك 
مرك��زي گفت: اقداماتي كه از س��وي دولت درباره 
س��اماندهي بازار ارز گزارش شده، بيانگر اين است 
كه بخش زيادي از اقدامات خيلي مش��خص نيست 
و كميس��يون اقتص��ادي نمي توان��د براس��اس اين 

گزارش ها نظر خود را ارائه كند. 
ريي��س كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
و  مرك��زي  بان��ك  باي��د  داد:  ادام��ه  اس��المي 
وزارتخانه ه��اي اقتصاد و صنع��ت، معدن و تجارت، 
گزارش هاي مكتوبي درخصوص وضعيت ساماندهي 
ب��ازار ارز ارائ��ه كنند ك��ه تاكنون اين گ��زارش به 
كميس��يون ارسال نشده است. البته توافق شده كه 
وزارتخانه ه��اي اقتصاد و صنعت اي��ن مهم را انجام 
دهند تا تحليل درس��تي متناسب با اطالعات دقيق 

صورت بگيرد. 
نماينده كرمان و راور در مجلس ش��وراي اسالمي 
ادام��ه داد: از نظ��ر ما اش��كاالت ج��دي درخصوص 
ساماندهي بازار ارز وجود دارد و بيان عدد ۴۲۰۰تومان 
ب��راي هر دالر مغاير با قانون نرخ ارز ش��ناور مديريت 

شده است و از نظر فني قابليت اجرا ندارد. 

 اشكاالت موجود در طرح ارزي
پورابراهيم��ي در اي��ن خص��وص اف��زود: وقتي 
نرخ هاي ارز باالتري در اقتصاد كش��ور وجود دارد، 
براي مديريت ب��ازار، حتي اگ��ر هدف گذاري براي 
دالر ۴۲۰۰توماني ش��ده باش��د بايد اع��داد تعيين 
ش��ده از عدد باال با سازوكار مديريت عرضه و تقاضا 
به عدد مطلوب تعديل ش��ود و اين گونه نباش��د كه 
از ع��دد پايين كه تقاض��اي ارز را تحريك مي كند، 
قيمت و مس��ير حركتي در بازار ارز را مديريت كرد 
بنابراين به دليل اش��كاالت درخصوص اجراي طرح 
ساماندهي ارز اظهارنظر درخصوص ابعاد ساماندهي 

بازار مشخص نيست. 
وي ادام��ه داد: رييس كل بانك مركزي و معاون 
ارزي اي��ن بانك تاكنون جزئي��ات تصميمات اتخاذ 
ش��ده در حوزه بازار ارز را ارائ��ه نكرده اند و در اين 

خصوص نامه يي ب��ه رييس مجلس و رييس جمهور 
درباره ع��دم همكاري بانك مرك��زي به دليل عدم 
ارائه برنامه جامع ساماندهي بازار ارز تقديم مي شود. 
پورابراهيمي در ادام��ه گفت وگوي خود با خانه 
ملت افزود: اي��ن نگراني وجود دارد كه عدم حضور 
ريي��س كل بان��ك مركزي در جلس��ه كميس��يون 
اقتص��ادي بابت عدم اش��راف وي ب��ر برنامه جامع 
س��اماندهي بازار ارز از س��وي تيم اقتصادي دولت 
باش��د چراكه فكر مي كنم، بانك مركزي خود حلقه 
مفق��وده جريان تصميمات ارزي اس��ت و از نظر ما 

اين موضوع صحيح نيست. 
وي تصري��ح كرد: اگر حدس م��ا مبني بر اينكه 
بان��ك مركزي در جريان برنامه جامع تيم اقتصادي 
دولت براي س��اماندهي بازار ارز نيس��ت، درس��ت 
باش��د، ديگر طرف ما براي بررس��ي مس��ائل ارزي 
بانك مركزي نخواهد ب��ود و بايد در اين موضوع با 
رييس جمهور و تي��م اقتصادي دولت تصميم گيري 

صورت بگيرد. 

 اقدامات دولت به مفهوم كالن مورد تاييد است
ريي��س كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��المي با اش��اره به صحبت هايش ب��ا رييس كل 
بانك مرك��زي در صحن علني مجل��س بيان كرد: 

اين برداشت وجود دارد كه بخشي از اقدامات بانك 
مركزي در حوزه ساماندهي بازار ارز مورد تاييد اين 
بانك نيس��ت بنابراين با تناق��ض در رفتار نمي توان 
تصميم كارشناس��ي اتخ��اذ كرد ك��ه قابليت اجرا 
داش��ته باش��د.  وي گفت: اقدامات دولت در حوزه 
ساماندهي بازار ارز به مفهوم كالن مورد تاييد است 
چراكه حداقل بازار رها نشده است اما بايد در حوزه 

تصميمات اجرايي بازنگري صورت بگيرد. 

 حذف صرافي ها يك خطاي راهبردي است
پورابراهيمي ادامه داد: تيم اقتصادي دولت بايد 
به مس��ائل توجه ج��دي كند به ط��ور مثال حذف 
صرافي ها يك خطاي راهبردي محس��وب مي ش��ود 
چراك��ه در ط��ول تحريم ه��ا از مس��ير صرافي ها، 
س��ازوكار براي نقل و انتقال وجوه ارزي فراهم شد 

البته ساماندهي صرافي ها يك ضرورت است. 

وي گف��ت: الزاماتي كه درخصوص پيمان س��پاري 
ارزي مطرح شده نيز مهم است در حوزه صادرات حدود 
7۰درصد منابع صادراتي به شكل مستقيم و غيرمستقيم 
در اختيار دولت اس��ت به طور مثال ۱۰۰درصد منابع 
حاصل از صادرات نفت در اختيار دولت بوده و حدود ۶۰ 
الي 7۰درصد منابع ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي نيز 
در اختيار دولت و مابقي صادرات غيرنفتي توسط بخش 
خصوصي انجام مي ش��ود كه در اين راس��تا در طرح دو 
فوريتي مجلس درباره ساماندهي بازار ارز به مشوق هاي 

صادراتي توجه شده است. 

 قراردادهاي آتي ارز 
پورابراهيمي ادامه داد: استفاده از ظرفيت ابزارها 
از طريق ايجاد بازار متش��كل نكته مهمي اس��ت و 
س��نگ زيربناي تصميمات براي ساماندهي بازار ارز 
محسوب مي شود كه تمامي اطالعات در آن شفاف 

اس��ت بنابراين اگر بازار متش��كل ايجاد شود، نقش 
ابزارها ب��راي كمك به بازار ارز تاثيرگذار اس��ت به 
طور مثال در حوزه مب��ادالت ارزي به قراردادهاي 
آتي ارز نيازمنديم يا اينكه امكان اس��تفاده از سلف 

ارزي وجود دارد. 
وي اف��زود: با وجود اش��كاالت اساس��ي و وجود 
مشكل در اجراي تصميمات ارزي دولت اما اقدامات 
مثبت��ي ني��ز صورت گرفت��ه كه مي توان ب��ه ايجاد 
حس��اب هاي ارزي با ضمانت بانك مركزي اش��اره 
كرد به نح��وي كه امكان جذب ارز توس��ط بانك ها 

را فراهم مي كند. 

 سوءمديريت بانك مركزي
و عدم هماهنگي در تيم اقتصادي دولت

پورابراهيم��ي تصريح كرد: درخص��وص مديريت 
و خروج س��رمايه از كش��ور دغدغه وجود دارد چراكه 
س��وءمديريت در بانك مرك��زي و عدم هماهنگي در 
تيم اقتصادي دولت باعث خروج بخشي از ارز شده اما 
اينكه در مدت اخير با اقداماتي از خروج ارز جلوگيري 
ش��د نكته مثبتي اس��ت عالوه بر اين كاره��ا بايد به 
مديري��ت واردات نيز توجه ش��ود كه در اين خصوص 

توافقاتي وجود ندارد. 
وي گفت: بخش��ي از اقدامات دولت در راس��تاي 
ساماندهي بازار ارز مورد قبول است اما از تصميماتي 
كه به موضوع ايجاد بازار متش��كل ارتباط دارد، غفلت 
شده و تالش مي ش��ود تا پايان هفته جاري اطالعات 
مجموعه هاي دولتي درخصوص بازار ارز اخذ ش��ود تا 

كميسيون به جمع بندي دست يابد. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: ابتداي 
هفته آينده نيز نشس��ت مش��تركي بين كميسيون 
اقتصادي مجلس با نمايندگان دولت درخصوص بازار 
ارز برگزار مي ش��ود و گزارش نهايي اين كميس��يون 
درباره بررس��ي بازار ارز در صورت هماهنگي با هيات 
رييس��ه مجلس در صحن علني برگزار مي ش��ود كه 
اين گزارش دربردارنده اقدامات مثبت دولت در حوزه 
بازار ارزي و اقدمات اصالحي اس��ت همچنين نكاتي 
درخص��وص ممانعت از برخي اقدام��ات در آن لحاظ 

مي شود و پيشنهادات مربوطه نيز بيان خواهد شد. 
اين نماينده مجلس دهم افزود: جمع بندي نهايي 
كميس��يون اقتصاد درخصوص مس��ائل بازار ارز بعد 
از قرائ��ت گزارش اين كميس��يون در صحن علني در 
كميس��يون صورت خواهت گرف��ت و در صورت لزوم 
نياز به تمكين دولت به اتخاذ تصميمات در حوزه بازار 
ارز، طرح دو فوريت مجلس در اين خصوص به صحن 

علني مجلس ارائه خواهد شد. 

در راس��تاي تحقق شعار »نوآوري در خدمت« از سوي بانك شهر، 
خريد كتاب در س��ي و يكمين نمايشگاه بين المللي كتاب پايتخت از 

طريق كارت ملي هوشمند امكان پذير شد. 
به گزارش مركز ارتباطات و روابط عمومي بانك ش��هر، در نشست 
امضاي تفاهمنامه مش��ترك ميان بانك شهر و س��ازمان ثبت احوال 
كش��ور كه با حضور حميد درخش��اني نيا رييس اين سازمان، حسين 
محمد پورزرندي مديرعامل اين بانك و حس��ين صفري مدير اجرايي 
و رفاهي س��ي و يكمين نمايش��گاه كتاب تهران براي ارائه خدمات به 
بازديدكنندگان در نمايش��گاه كتاب تهران برگزار شد، مقرر شد تا بن 
كارت هاي نمايشگاه كتاب پايتخت در كارت ملي هوشمند تعريف شود.  
حسين محمد پورزرندي در حاشيه امضاي اين تفاهمنامه با اشاره به 
نامگذاري سال جديد به نام حمايت از كاالي ايراني و تاكيد مقام معظم 
رهبري ب��ر موضوع اقتصاد مقاومتي طي س��ال هاي اخير اظهار كرد: 
نمايش��گاه بين المللي كتاب تهران رخداد بزرگ فرهنگي و اجتماعي 
كش��ور محسوب مي شود و از اين رو بانك شهر تصميم گرفت، خدمت 

جديد و كارآمد اين بانك در حوزه بهره گيري از فناوري هاي نوين را كه 
در ارتباط با ارائه خدمات بانكي از طريق كارت ملي هوشمند و خريد 
كتاب با اين كارت است؛ براي نخستين بار به عنوان يك محصول بانكي 
نو در نمايش��گاه كتاب به جامعه فرهنگي و فرهيخته كشور ارائه كند.  
مديرعامل بانك ش��هر افزود: طرح درياف��ت بن خريد كتاب از طريق 
كارت ملي هوشمند، طرحي خالقانه و جديد است كه براي نخستين 
بار امس��ال در نمايش��گاه كتاب ته��ران رونمايي و ارائه خواهد ش��د؛ 
همچنين با توافق صورت گرفته با سازمان ثبت احوال كشور اين شيوه 
در ساير نمايشگاه هاي كتاب استاني كه در نيمه دوم سال برگزار خواهد 
ش��د، قابل استفاده و ارائه است. پورزرندي با تقدير و قدرداني از بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران براي تسريع در روند اجراي اين طرح 
اظهار كرد: در اجراي اين طرح، عمليات بررسي و تامين زيرساخت هاي 
فني از جمله عوامل بسيار مهم و موثر بود كه با همكاري سازمان ثبت 
احوال و هماهنگي بانك مركزي اجرايي شد.  مديرعامل بانك شهر در 
ادامه به ارائه بسته كامل خدمات بانكي در نمايشگاه بين المللي كتاب 

پايتخت به اهالي كتاب اشاره كرد و ادامه داد: گرچه با اطمينان، طرح 
خريد كتاب از طريق كارت ملي هوش��مند را كامل ترين و راحت ترين 
روش ب��راي دريافت بن هاي خريد در نمايش��گاه معرفي مي كنيم اما 
س��اير روش هاي مورد استفاده در س��نوات گذشته از قبيل بن كارت 
فيزيكي، پرداخت به صورت مجازي )N F C( نيز قابل ارائه و استفاده 

متقاضيان خواهد بود. 

 نخستين بهره برداري از كارت ملي هوشمند 
درخشاني  نيا رييس سازمان ثبت  احوال نيز در حاشيه امضاي اين 
تفاهمنامه با اش��اره به نخستين بهره برداري از كارت ملي هوشمند 
گف��ت: با همكاري بانك ش��هر و در زمان كوتاه��ي تصميم بر ارائه 
خدمات به وس��يله كارت ملي هوشمند شد؛ اين كار به لحاظ فني 
آغاز شده و قرار است در نمايشگاه كتاب پايتخت اجرايي شود.  وي 
با اشاره به اينكه تفاهمنامه ميان بانك شهر و سازمان ثبت احوال و 
همچنين وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي قدمي رو به جلو در جهت 

تسهيل در ارائه خدمات به بازديدكنندگان است، گفت: با توجه به 
آشنايي با توانايي ها و پيشرفت هاي بانك شهر، اعالم آمادگي شد كه 
نخستين بهره برداري از كارت ملي هوشمند با حمايت هاي اين بانك 
و در راس��تاي كمك به اهالي فرهنگ صورت گيرد.  درخش��اني نيا 
ضمن تاكيد بر اينكه س��ازمان ثبت احوال كشور طي ساليان اخير 
تحوالت بسياري داشته و جزو سازمان ها و اداراتي است كه به لحاظ 
فناوري و توسعه الكترونيكي در رتبه نخست قرار دارد، گفت: در اين 

سازمان همه  چيز از مسير سنتي خارج شده است. 

 نمايشگاه كتاب تهران بزرگ ترين رخداد فرهنگي كشور 
حس��ين صفري مدير اجرايي و رفاهي سي و يكمين نمايشگاه 
كتاب تهران نيز در حاشيه امضاي اين تفاهمنامه، نمايشگاه كتاب 
پايتخ��ت را بزرگ ترين رخداد فرهنگي كش��ور عنوان كرد و گفت: 
خوش��حاليم كه چني��ن طرح مهم و بزرگي براي نخس��تين بار در 
حوزه فرهنگ رقم مي خورد، چرا كه اين حوزه يكي از كليدي ترين 
بخش ها در كش��ور محسوب مي شود. صفري افزود: حضور اصحاب 
قلم در نمايشگاه كتاب تهران بزرگ ترين رويداد فرهنگي بي مانند را 

در جهان رقم زده است و به لحاظ بازديد نظير آن را نداريم. 

بانك ملت و شركت هاي وابسته به صورت فعال در يازدهمين 
نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه حضور پيدا كردند. 

به گ��زارش رواب��ط عمومي بانك مل��ت، غرفه اي��ن بانك و 
ش��ركت هاي گروه مالي ملت در س��الن خليج فارس نمايش��گاه 

بين المللي تهران آماده استقبال از بازديدكنندگان است. 
بر اس��اس اين گزارش، كارشناسان بانك ملت و شركت هاي 
زيرمجموع��ه با اس��تقرار در مح��ل غرفه آماده پاس��خگويي به 

سواالت بازديدكنندگان در زمينه امور بانكي و مالي هستند. 

اين گزارش حاكي اس��ت، يازدهمين نمايشگاه بورس، بانك 
و بيم��ه از روز ۲7فروردي��ن ماه در محل دايمي نمايش��گاه هاي 
بين المللي تهران ش��روع شده است و تا روز سي ام فروردين 97 
ادامه خواهد داش��ت.  بانك ها، ش��ركت هاي بيمه و شركت هاي 

بورسي، خدمات و محصوالت خود را در اين نمايشگاه در معرض 
دي��د بازديدكنندگان قرار داده اند و عالقه مندان مي توانند تا روز 
۳۰ فروردي��ن ماه از س��اعت ۱۰ تا ۱8 از اين نمايش��گاه بازديد 

كنند. 

نوآوري بانك شهر براي خريد از نمايشگاه كتاب با كارت ملي هوشمند

حضور فعال بانك ملت در نمايشگاه بورس، بانك و بيمه

جدول نرخ ارز و سكه در بازار)قيمت ها به تومان( 

سه شنبهدوشنبهيك شنبهنوع سكه و ارز

۱78۳۰۰۰۱8۲۶۰۰۰۱87۳۰۰۰سكه امامی

۱7۳9۰۰۰۱7۳9۰۰۰۱779۰۰۰سكه بهار آزادی

87۶۰۰۰88۶۰۰۰9۱۱۰۰۰نيم سكه

۵۵۵۰۰۰۵۶۰۰۰۰۵77۰۰۰ربع سكه

۳۵۲۰۰۰۳۵۲۰۰۰۳۵7۰۰۰سكه گرمی

۱۶7۵۰۰۱7۲۶۰۰۱7۰۶۰۰طالی ۱۸ عيار

۴۲۰۰۴۲۰۰۴۲۰۰دالر

۵۱8۰۵۱8۲۵۱99يورو

۵979۵99۰۶۰۲۱پوند

حذف صرافي ها يك خطاي راهبردي است. نامه يي به رييس مجلس و رييس جمهور 
درباره عدم همكاري بانك مركزي به دليل عدم ارائه برنامه جامع ساماندهي بازار ارز 
تقديم مي شود. اگر بانك مركزي در جريان برنامه ساماندهي بازار ارز نيست، درست 

باشد، بايد با رييس جمهور و تيم اقتصادي دولت تصميم گيري صورت بگيرد

                                                                                                      

افزايش نرخ طال، سكه، يورو و پوند
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5 بورس و فرابورس
تفاهمنامه همكاري سازمان 
بورس با اتاق بازرگاني تهران

تفاهمنام��ه همكاري ميان ش��ركت اطالع رس��اني 
و خدم��ات بورس با ات��اق بازرگاني صناي��ع، معادن و 
كش��اورزي تهران به امضا رسيد. ياسر فالح مديرعامل 
اين شركت درخصوص اين تفاهمنامه و نحوه همكاري با 
اتاق بازرگاني عنوان كرد: مجموعه شركت اطالع رساني 
و خدمات بورس افتخار دارد كه از چند سال گذشته اثر 
بس��يار ارزنده يي در زمينه آموزش و فرهنگ سازي در 
بازار سرمايه داشته است تا بتواند از اين طريق، موجب 
افزايش ضريب نفوذ بازار سرمايه شود. به گزارش سنا، 
وي در اين خصوص بيان داش��ت: از طريق امضاي اين 
تفاهمنامه مي توانيم آموزه هاي خ��ود را دراختيار اتاق 
بازرگاني قرار دهيم تا نقش بازار س��رمايه را در اقتصاد 
بهتر نشان دهيم. فالح در اين خصوص ادامه داد: بهبود 
روند تامين مالي از طريق بازار سرمايه در سال هاي اخير 
موجب شده كه دولت نيز در سال هاي اخير بسياري از 
تامين مالي خود براي رد ديون را از طريق بازار سرمايه 
انجام دهد. وي گفت: انتظار مي رود كه بخش اقتصادي 
و بازرگاني بتواند از محل بازار سرمايه تامين مالي كند و 

اين امكان را به فال نيك مي گيريم. 
در سويي ديگر، هومن حاجي پور معاون كسب و كار 
اتاق تهران در نشس��ت امضاي اين تفاهمنامه با اشاره 
ب��ه اينكه يك��ي از كيفي تري��ن ابزاره��اي تامين مالي 
بنگاه ها، بازار س��رمايه اس��ت، امضاي اين تفاهمنامه و 
ش��روع همكاري اتاق تهران و ش��ركت اطالع رساني و 
خدمات بورس را گام اجرايي نخس��ت براي اس��تفاده 
هدفمند تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط بخش 
خصوصي از بازار سرمايه دانس��ت. وي افزود: از همين 
رو، در فاز نخس��ت قصد داريم بستر فرهنگ سازي اين 
مه��م را فراهم كنيم و طي يك برنامه اطالع رس��اني و 
فرهنگ س��ازي جام��ع، زمينه نزديكي هر چه بيش��تر 
فعاالن بخش خصوصي براي استفاده از ابزارهاي تامين 
مالي بازار س��رمايه را ايجاد كنيم. وي تصريح كرد: اتاق 
تهران در ادامه قصد دارد پس از فرهنگ سازي استفاده 
فع��االن اقتصادي از ابزارهاي مفيد بازار س��رمايه براي 
توسعه كسب وكار خود، زمينه ارائه خدمات بورسي در 

اتاق تهران براي اعضا را فراهم كند. 

نوسان بورس هاي آسيايي
ه��ر چند ك��ه پس از انتش��ار آمار اقتص��ادي چين 
بورس هاي آس��يايي عملكردي پرنوس��ان داشتند، اما 
به دليل تغيير تمركز س��رمايه گذاران از سوريه به سمت 
صورت ه��اي مالي ش��ركت ها، زيان ها مح��دود بود. به 
گزارش رويترز، همان گونه كه انتظار مي رفت بورس هاي 
اروپاي��ي پس از روند صعودي ش��بانه وال اس��تريت در 
سطح باالتر بازگشايي شدند و شاخص »فوتسي ۱۰۰« 
انگليس ۰.۱5درصد، شاخص »دكس« آلمان ۰.3درصد 
و ش��اخص »كك« فرانس��ه ۰.3درصد افزايش يافتند. 
ع��الوه بر اي��ن، تغييرات دالر اندك ب��ود و پس از آنكه 
مش��خص شد حمله امريكا، انگليس و فرانسه به سوريه 
تداوم نخواهد داشت تمايل سرمايه گذاران به دارايي هاي 
امن تر نظي��ر اوراق قرضه ۱۰ س��اله وزارت خزانه داري 
كاهش يافت. همچنين، آمارهاي رس��مي منتشر شده 
از اقتصاد چين نيز نش��ان داد كه اقتصاد اين كشور در 
سه ماهه نخست امسال رشدي 6.8درصدي داشته است 
كه مشابه آمار س��ه ماهه چهارم سال قبل است. با اين 
حال آمار جداگانه ديگري نش��ان داد كه توليد صنعتي 
اين كش��ور در ماه م��ارس پايين تر از انتظ��ارات بوده و 
سرمايه گذاري در دارايي هاي ثابت كند شده است و اين 
امر باعث كندتر ش��دن رشد بازارها شد. رابرت سابارمن 
كارش��ناس اقتصادي ارشد بازارهاي مالي آسيا جز ژاپن 
در موسس��ه »نامورا« گفت: اينجا دو داس��تان متفاوت 
داريم؛ يكي رويكرد عقب نش��يني و يكي پيش��روي، هر 
چند كه اقتصاد چين به سرعت در حال متوازن تر شدن 
است و فاكتورهاي رش��د متنوع تر مي شوند اما كاهش 
رشد در بخش هايي چون صنعت، سرمايه و مصرف كه 
از بخش هاي قديمي تر اقتصادي چين هس��تند، باعث 
كاهش توليدات ماه مارس شده اند. بر اين اساس، شاخص 
بورس هاي منطقه آسيا-اقيانوسيه جز ژاپن ۰.۱5درصد 
كاهش يافت، شاخص »كسپي« كره جنوبي ۰.۱5درصد 
كاهش يافت و ش��اخص »هانگ س��نگ« هنگ كنگ 
نسبتا بدون تغيير باقي ماند. در چين شاخص »شانگهاي 
 كامپوزي��ت« ۰.35درص��د كاه��ش ياف��ت، ش��اخص 
»نيك كي ۲۲5« ب��ورس توكيو تغييري نكرد و بورس 
استراليا به كمك افزايش در نمادهاي معدني ۰.3درصد 

افزايش يافت. 

 افزايش صادرات زعفران
در سال ۹۷

پيش بيني مي ش��ود ميزان ص��ادرات زعفران توليد 
سال ۹6 به بيش از ۲۰۰ تن برسد. علي حسيني عضو 
ش��وراي ملي زعفران با بيان اينكه ميزان توليد زعفران 
در سال ۹6 به بيش از 3۰۰ تن رسيد، افزود: با فعال تر 
ش��دن رقبا در بازار جهاني اين نگران��ي وجود دارد كه 
۱۰۰ تن از زعفران باقي مانده جذب نش��ود. به گزارش 
اقتصاد آنالين، وي ادامه داد: البته هنوز ۷ تا 8ماه تا آغاز 
برداشت زعفران جديد باقي مانده در اين مدت مي توان 
با تدبير و مديريت بازار، باقي مانده محصول را به فروش 
رساند. حسيني، مصرف ساالنه زعفران در جهان را 35۰ 
تن عنوان كرد و افزود: عالوه بر ايران ۷ تا 8 كشور ديگر 
حدود 5۰ت��ن زعفران توليد و عرضه مي كنند و برخي 
آنه��ا با ق��درت در بازار حضور دارن��د و رقيب جدي ما 
محسوب مي شوند. به گفته وي، مهم ترين اقدامات براي 
جذب باقي مانده زعفران و كنار زدن رقبا؛ حل مشكالت 
انتقال پول، جذب سرمايه و حمل ونقل است. حسيني 
با اشاره به رش��د ۲6درصدي صادرات زعفران كشور تا 
بهمن ماه سال ۹6، گفت: براساس آمار گمرك تا بهمن 
س��ال ۹6 بيش از ۱۹۴ تن زعفران از كشور صادر شده 
است. عضو ش��وراي ملي زعفران همچنين پيش بيني 
كرد رقم رشد ۲6درصد صادرات زعفران براي سال ۹۷ 
نيز تكرار شود. حسيني قيمت هر كيلوگرم زعفران ايران 

در بازار جهاني را ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ دالر عنوان كرد. 

رويداد

بينالملل

ديدگاه

مديرعامل بورس انرژي در پاسخ به »تعادل« مطرح كرد

انتقاد از اعضاي دولت در عرضه كاالها
گروه بورس  مسعود كريمي  

 مديرعامل ب��ورس انرژي از وجود انحصار دولتي 
در عرضه برخي كاال ها انتقاد كرد و گفت: متاس��فانه 
در بخ��ش عرضه، عرضه هايي ك��ه در انحصار دولت 
اس��ت فقط با مش��كالتي مواج��ه هس��تند. او اين 
اظه��ارات را در نشس��ت خبري كه روز گذش��ته در 
حاشيه يازدهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و 
بيمه برگزار شد، عنوان كرد. به گزارش »تعادل« رفع 
بس��ياري از موانع در حوزه سرمايه گذاري با رويكرد 
توسعه صادرات در چهارمين بورس كشور نسبت به 
گذشته ارتقاي قابل توجهي پيدا كرده است. از طرفي 
ب��ا افزايش فعاليت اين ب��ورس در حوزه بين المللي، 
پيش بيني مي ش��ود در صورت حذف سياس��ت هاي 
انحصاري دولت و عرضه تمام كاال  هاي مرتبط با اين 
بازار به صورت ش��فاف شاهد داد و ستد  هاي پويايي 
در اين بخش از اقتصاد كش��ور باشيم. علي حسيني 
در خصوص اينكه برگزاري چنين نمايش��گاهي چه 
دس��تاوردي براي ش��ركت در آينده خواهد داش��ت 
و به طور مش��خص در راس��تاي جذب س��رمايه گذار 
خارج��ي آيا ب��ورس ان��رژي مي تواند با اس��تفاده از 
پتانس��يل هاي فاينك��س ۲۰۱8 فعاليت هاي خود را 
توس��عه دهد يا خير، در پاس��خ به »تع��ادل« عنوان 
كرد: برگزاري چنين نمايش��گاهي اين امكان را براي 
فع��االن، خريداران، عرضه كنندگان و توليد كنندگان 
ايجاد مي كند تا در يك فضاي ش��فاف با يكديگر به 
تبادل نظر و اش��تراك ايده هاي جديد در راس��تاي 
پيشبرد اهداف برس��ند. علي حسيني اظهار داشت: 
در موضوع توس��عه صادرات نه تنه��ا با محدوديتي 
مواجه نيس��تيم بلكه اس��تقبال قابل توجهي هم در 
اين حوزه وجود دارد. ش��ايد تنها محدوديتي كه در 
اي��ن بخش وجود دارد، اين موضوع باش��د كه بخش 
دولتي از پتانس��يل ب��ورس انرژي ب��ه عنوان فضاي 
جذب خريداران خارجي و توسعه معامالت استفاده 
كند. وي افزود: در بورس انرژي كاالهاي مورد عرضه 

شركت ها خريداران مشخص خود را دارند.
از طرفي كشور ايران صاحب نام و برند در حوزه 
انرژي اس��ت، بنابراي��ن متقاضي در س��طح جهان 
تع��داد قاب��ل مالحظه ي��ي خواهد ب��ود. مديرعامل 
ب��ورس ان��رژي در ادامه تصريح كرد: متاس��فانه در 
بخش عرضه، عرضه هايي كه در انحصار دولت است 
فقط با مشكالتي مواجه هستند. اين در حالي است 

كه تمام پااليش��گاه هاي خصوص��ي در حال حاضر 
حداكث��ر اس��تفاده از ظرفيت  هاي ب��ورس انرژي را 
دارن��د و روز به روز تعداد كاالهاي��ي كه در بورس 
انرژي توس��ط بخش خصوصي عرضه مي شود رو به 
افزايش اس��ت. علي حس��يني بيان كرد: مشكل در 
بخشي وجود دارد كه فرآورده هاي نفتي فروش آن 
در انحصار دولت قرار دارد. البته هر چه كشور رو به 
جلو گام بر مي دارد، فرهنگ استفاده از بازار شفاف 
در بين مدي��ران دولتي هم گس��ترش پيدا خواهد 
كرد. وي گفت: در هفته يي كه گذش��ت۱۰ فرآورده 
از پااليش��گاه آب��ادان كه پااليش��گاهي ۱۰۰درصد 
دولتي اس��ت در بورس انرژي مورد پذيرش و درج 
ق��رار گرفت. همچنين از هفت��ه آينده عرضه آن در 

بورس انرژي صورت خواهد گرفت.
مديرعامل بورس انرژي اذعان داشت: در شرايطي 
فعاليت مي كنيم كه كش��ور هاي رقيب و همس��ايه 
در ح��وزه بين الملل فعاليت خ��ود را آغاز كرده اند و 
قيمت هايي كه در اين بازار كش��ف ش��ده بيش��تر از 
قيمت هايي است كه خود شركت در معامالت مبتني 
ب��ر مذاكره در نظر مي گرفته اس��ت. علي حس��يني 
در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه آي��ا دولت مانع 
از فعاليت بورس انرژي اس��ت ي��ا اينكه محدوديتي 
در اي��ن بازار ب��راي فعاليت بين الملل��ي وجود دارد، 
گف��ت: ب��ورس انرژي يك ب��ازار كااليي اس��ت و در 
خري��د و تقاضا هيچ گونه مش��كلي وج��ود ندارد. در 
بخ��ش عرضه، كاال ها در دو ح��وزه مورد عرضه قرار 
مي گيرند. نخستين حوزه، كاالهايي كه شركت هاي 
خص��وص اقدام به عرضه آنها در بازار مي كنند مانند 
نفت و پااليش��گاه كه غيردولتي هستند و به عنوان 
عرضه كننده با اس��تقبال رو به رو هس��تند. در نقطه 
مقابل بخشي از فرآورده هاي نفتي، 5 فرآورده اصلي، 
نفت خ��ام و ميعانات گازي كه انحص��ار فروش اين 
محصوالت در بخش صادرات در اختيار دولت است. 
در همي��ن حال انتظار م��ي رود كه اين مجموعه هم 
همكاري  هاي خود را توسعه دهد و توسعه يي مبتني 
بر برنامه ريزي، ب��ه اين معني كه در يك زمان بندي 
مش��خص بتوان كاال هاي مذك��ور را در بورس انرژي 

عرضه كرد. 
هم��ه  ص��ادرات  ام��كان  ك��رد:  تصري��ح  وي 
فرآورده هاي نفتي از س��وي خري��داران خارجي در 
ب��ورس انرژي وج��ود دارد و تاكنون به ۱۲كش��ور 

ص��ادرات داش��تيم. اين در حالي اس��ت كه نفت از 
طريق ب��ورس انرژي قابليت معامل��ه دارد و برخي 
فرآورده ه��اي نفتي عمدتا صادراتي هس��تند كه از 

جمله آن نفت خام است.
وي تصريح كرد: بانك هاي بزرگ راهكارهايي را 
در ح��وزه معامل��ه نفت خام در ب��ورس انرژي ارائه 
كرده ان��د و اين بايد در دولت تصميم گيري ش��ود و 
اكنون كه ابتداي س��ال هس��تيم، مناسب است در 
اين رابطه كار پيش برود. به گفته حس��يني، بحث 
عدم عرضه نفت خام در بورس انرژي مطرح نيست 
ولي قانون برنامه ه��م به اين موضوع صراحت دارد 
ولي دول��ت مي گويد كه اكنون س��ازوكار تس��ويه 

معام��الت ب��ه اين صورت اس��ت ك��ه ارز حاصل از 
ص��ادرات بايد ب��ه خزانه داده ش��ود. پيش��نهاد ما 
اس��تفاده از مكانيس��م هاي ديگ��ري مثل ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي تسويه حساب معامالت ارزي 
اس��ت ولي دولت با اين موضوع موافق نيس��ت. وي 
اظهار داش��ت: در ماده قانوني برنامه پنجم توس��عه 
ابزارهاي مالي نيز مدنظر اس��ت و اگر اين مكانيسم 
بود، مي توانس��تيم بر مسائل ارزي اخير هم اثرگذار 
باشيم، يعني مي توانستيم اوراق ارزي استفاده كرده 
و منتشر كنيم. حسيني اظهار داشت: گاز طبيعي را 
نيز مي توان وارد بورس كرد و پيشنهاداتي را هم به 
ش��ركت ملي گاز داده ايم و اميدواريم فاز مطالعاتي 

را ش��روع كني��م. وي در خص��وص وضعيت حضور 
سرمايه گذاران خارجي در بورس انرژي گفت: تعداد 
كده��اي معامالتي خارجي ب��راي معامله در بورس 
انرژي رو به افزايش اس��ت. مديرعامل بورس انرژي 
در خص��وص انتش��ار اوراق ارزي در ب��ورس گفت: 
سال گذشته جلس��اتي را با مديريت سرمايه گذاري 
ش��ركت ملي نفت و دس��تگاه هاي حاكميتي براي 
انتشار اوراق ارزي داش��تيم و البته در قانون برنامه 
ششم توس��عه نيز بر انتش��ار اين اوراق تاكيد شده 
اس��ت. وي اظهار داش��ت: بعضا برخي دستگاه هاي 
حاكميتي به انتش��ار اوراق ارزي نگاه مقطعي دارند 
و در بخش هايي از زمان نسبت به انتشار اين اوراق 
اقبال نش��ان داده اند؛ اما باي��د توجه كرد كه اجراي 

اين سياست پايدار باشد. 
حسيني ادامه داد: به نظر مي رسد كه بايد براي 
انتش��ار اوراق ارزي و طراحي آن با يك نظم خاص 
كار و برنامه ري��زي كرد؛ بنابراين اكن��ون كه اوايل 
س��ال ۹۷هستيم، خوب است به عنوان يك وظيفه، 
پياده س��ازي اين اب��زار را دنبال كني��م. وي افزود: 
ايده يي كه به ذهن ما مي رسد، اين است كه انتشار 
اي��ن اوراق بازار ارز را مديري��ت و متعادل مي كند؛ 
ضمن اينكه بس��ياري از افرادي كه به صورت خريد 
نقدي يا براي پوش��ش ريس��ك وارد بازار مي شوند 
به ب��ازار خطرناكي ورود مي كنند به خصوص اينكه 
اكن��ون نگه��داري ارز، باالي ۱۰هزار ي��ورو قاچاق 
است. حس��يني ادامه داد: انتشار اوراق بهادار ارزي 
اين امكان را مي دهد كه س��رمايه گذاران خارجي و 
عالقه مندان داخلي به مش��اركت و سرمايه گذاري با 
ه��دف هجينگ بتوانند به ج��اي ورود به خريد ارز 

فيزيكي در اين اوراق وارد شوند.
حس��يني در پاس��خ به س��والي مبني بر فراهم 
ش��دن مقدم��ات عرضه بنزي��ن در ب��ورس انرژي 
گف��ت: مقدمات عرضه بنزين در بورس انرژي كامال 
مهياس��ت و بر اين اس��اس بنزين پذيرش ش��ده و 
در اي��ن ميان ۴ هزار ميليارد ريال براي پااليش��گاه 
س��تاره خليج فارس، اوراق س��لف براي تامين مالي 
منتشر شده است، ضمن اينكه فرآورده هاي آن نيز 
مورد پذيرش واقع ش��ده اس��ت. مديرعامل بورس 
انرژي ادامه داد: به محض اينكه پااليش��گاه س��تاره 
خليج فارس اراده كند ظرف ۲ تا 3 روز عرضه بنزين 

در بورس آغاز خواهد شد. 

معاون ناشران و اعضاي شركت بورس عنوان كرد

طراحي ابزارهاي جديد متناسب با ريسك پذيري افراد
س��رمايه گذاران و صاحبان پس انداز در فاينكس 
۲۰۱8 ب��ا اب��زار و نهاده��اي مال��ي كه ش��ركت ها 
در نمايش��گاه معرفي مي كنند، آش��نا مي ش��وند و 
درنهايت با انتخاب س��طح ريس��ك مش��خص يكي 
از ابزاره��ا را براي س��رمايه گذاري انتخاب خواهند 
ك��رد. ب��ه گ��زارش س��نا، روح اهلل حس��يني مقدم، 
معاون ناش��ران و اعضاي ش��ركت بورس با اشاره به 
مطالب فوق درخصوص نق��ش اركان بازار مالي در 
جهت دهي س��رمايه هاي مردم گفت: درحال حاضر 
وضعيت نقدينگي در ايران به س��طحي رس��يده كه 
بس��ياري از تحليلگ��ران و اقتصاددانان معتقدند در 
ص��ورت عدم تجهيز نقدينگي به ش��كل درس��ت و 
نظام مند و نيز عدم ورود آن به بخش واقعي اقتصاد، 
سرمايه ها وارد ديگر بازارها شده و به طور قطع آثار 
زيانباري به س��طح كالن اقتصاد وارد خواهند كرد 
ك��ه در نهايت هيچ كمكي را نمي تواند با خود براي 
اقتصاد كشور به همراه داشته باشد. وي به مسائلي 
كه باي��د در تجهيز پس انداز و ني��ز نقدينگي مورد 
توجه قرار گيرد، اش��اره كرد و گفت: سرمايه گذاران 
بايد بتوانند با اس��تفاده از ابزار مالي متنوع و سطح 
درجه ريسك به دنبال بازدهي باشند بدين معنا كه 

صاحب پس انداز با پذيرش س��طح ريسك مناسب 
بايد قادر به كسب بازدهي معقول و متناسب باشد. 
حس��يني مقدم اظهار ك��رد: در صورتي كه ش��اهد 
چني��ن اتفاقات��ي در اركان ب��ازار مالي نباش��يم به 
طور حتم وعده و و عيدهايي كه از س��وي نهادهاي 
غيرنظام من��د و غيرمج��از صورت مي گي��رد، باعث 
مي شود تا س��رمايه گذاران به بهانه دريافت ۲درصد 
س��ود بيشتر سرمايه هاي خود را وارد اين موسسات 
كنند بنابراين نتيجه يي كه حاصل مي ش��ود بسيار 
بدت��ر از چيزي خواهد ش��د كه طي يكي دو س��ال 

اخير اخبار آن در رسانه ها منتشر شد. 
معاون ناش��ران و اعضاي ش��ركت بورس با بيان 
اينك��ه بازارهاي مالي بايد قادر ب��ه ايجاد ابزارهاي 
مالي متناس��ب با هر پس انداز يا س��رمايه گذاري از 
طري��ق ايج��اد اركان و نهادهاي مناس��ب باش��ند، 
گفت: با توجه به آشنايي بسياري از سرمايه گذاران 
با ب��ازار پول و ورود بس��ياري از پس اندازها به اين 
بازار بايد آگاهي مناس��بي براي جذب س��رمايه به 
س��رمايه گذاران از طري��ق ايج��اد ابزاره��اي مالي 
مختلف در س��طح كوتاه مدت و بلندمدت و با سطح 
ريس��ك متفاوت و نيز متناس��ب با ب��ازار پول ارائه 

ش��ود. به گفته حسيني مقدم، ديگر بخش هاي بازار 
مالي يعني بازار س��رمايه و نيز بيمه بايد بتوانند از 
طريق طراحي ابزار جديد متناس��ب ب��ا فعاليت به 
ج��ذب مناب��ع و نيز س��رمايه كمك كنن��د. وي به 
طراح��ي ابزارهاي جدي��د در بازار س��رمايه تاكيد 
ك��رد و گف��ت: طراحي ابزاره��اي جدي��د در بازار 
سرمايه مانند صندوق س��رمايه گذاري مشترك در 
انواع و روش هاي مختل��ف مي تواند به جذب منابع 
سرمايه گذاران با توجه به ريسك پذيري آنها كمك 
كند. اين مقام مس��وول اظهار ك��رد: تمام ابزارهاي 
مالي با هدف جذب س��رمايه و نقدينگي موجود در 
اقتصاد و نيز در اختيار سرمايه گذاران طراحي شده 
تا بتوان از اين طريق آنها را به بخش واقعي اقتصاد 

وارد كرد.
وي با بي��ان اينكه در بخش صنع��ت بيمه بايد 
توجه ويژه يي به طراحي ابزارهاي مالي شود، گفت: 
برخي تص��ور مي كنند كه صنعت بيم��ه تنها براي 
بيمه ك��ردن دارايي و مس��ووليت افراد اس��ت اين 
درحالي اس��ت كه ابزارهاي سرمايه گذاري مناسبي 
در اي��ن صنعت وج��ود دارد و فقط كافي اس��ت تا 
زمينه ي��ي ب��راي معرفي آنها از طريق ش��ركت ها و 

نهادهاي مالي فعال در بيمه فراهم ش��ود و از جذب 
منابع بهره مند ش��وند. حس��يني مقدم ب��ا تاكيد بر 
اينكه بحث متنوع س��ازي ابزارهاي مالي و نهادهاي 
مالي در بازار س��رمايه ازجمل��ه موضوعاتي بود كه 
در س��ال ۹6 پيگيري ش��د، گفت: تول��د نهادهايي 
مانند موسس��ات رتبه بندي، جدي ت��ر گرفتن ابزار 
مال��ي مانند قرارداد اختيار معامله و تدوين مقررات 
كه براي قرارداد آتي روي س��بد س��هام تهيه شد با 
اين هدف برداش��تن قدم در جهت جذب س��رمايه 
سرمايه گذاران در حوزه هاي مختلف از طريق در نظر 
گرفتن ساختار و تنوع سرمايه گذاري در كشور بود. 
معاون شركت بورس افزود: در بازار سرمايه بايد 
متناس��ب با بازار مالي جهان و نيز رشد نقدينگي از 
روش متن��وع در جذب س��رمايه و تجهيز به موقع 
و مناس��ب سرمايه بهره مند ش��ويم. وي با اشاره به 
نق��ش نمايش��گاه بين المللي بورس، بان��ك و بيمه 
در جهت ده��ي اف��كار عمومي س��رمايه گذاران در 
بازاره��اي مالي گف��ت: يكي از مهم تري��ن كاركرد 
نمايشگاه، معرفي خدمات و ابزار مالي به شهروندان 

و بنگاه هاي اقتصادي است. 
حس��يني مقدم با بيان اينكه بسياري از بنگاه ها 
ب��ا روش تامين مال��ي ابزارهاي مال��ي براي جذب 
س��رمايه آش��نا نيس��تند، اظه��ار ك��رد: برخ��ي از 
بنگاه هاي اقتصادي و بنگاه هايي كه در بازار سرمايه 
حض��ور ندارند با تنگن��اي مالي مواجه هس��تند و 
فك��ر مي كنند ك��ه تامين مالي تنه��ا از طريق بازار 
پول و ش��بكه بانكي صورت مي گيرد. وي با اش��اره 

به اينكه طراحي مناس��ب ابزارهاي مالي طي چند 
س��ال اخير كمك موثري را به بنگاه ها كرده است، 
گفت: بنگاه ه��اي اقتصادي مي توانن��د تامين مالي 
خ��ود را از طري��ق بورس تهران، فراب��ورس، بورس 
انرژي و بورس كاال انجام دهند بنابراين الزم اس��ت 
ت��ا اين ابزارها در اركان بازار مالي ش��ناخته ش��ود. 
حس��يني مقدم با اش��اره به حض��ور نهادهاي مالي 
در نمايش��گاه گف��ت: اركان ب��ازار مال��ي مي توانند 
ضم��ن معرفي خدمات خود ب��ه بخش هاي مختلف 
اقتصادي از طريق اش��كال متنوع، مديران را با يك 
نس��خه مناس��ب در فضاي كامال كارشناسي تامين 
مالي مانند بازار س��رمايه آش��نا كنن��د. وي با بيان 
اينكه نمايش��گاه فرصت بس��يار خوبي براي معرفي 
ابزارهاي مالي اس��ت كه در اين نهادها وجود دارد، 
گفت: سرمايه گذاران و صاحبان پس انداز مي توانند 
با حضور در نمايش��گاه با اب��زار و نهادهاي مالي كه 
ش��ركت ها در نمايشگاه معرفي مي كنند آشنا شوند 
و در نهاي��ت با انتخاب س��طح ريس��ك مش��خص، 
يكي از ابزارها را براي س��رمايه گذاري انتخاب و در 
درازم��دت بازدهي معقولي را از بازار كس��ب كنند. 
معاون ناش��ران و اعضاي شركت بورس اظهار كرد: 
با توجه به اينكه نمايش��گاه يازدهم تجربه ۱۰سال 
فعاليت نمايش��گاه در س��ال هاي مختلف را با خود 
به هم��راه دارد بنابراين مي توان��د در جهت اهداف 
و برنامه ريزي هاي��ي كه ص��ورت گرفته، قدم جدي 
ب��ردارد همچني��ن مي تواند ب��راي معرفي 3 بخش 

مالي كشور جامعه هدف داشته باشد. 

بورس كاال در س��ال حماي��ت از كاالي ايران��ي و باتوجه به 
ارتباط مس��تقيم با توليدكنن��دگان و مصرف كنن��دگان كاالها 
مي تواند به عنوان يك س��كو براي توس��عه كس��ب و كار و رونق 
توليد ايراني باش��د. حسن حسيني ش��اهرودي عضو كميسيون 
اقتص��ادي مجلس عن��وان كرد: مروري بر اث��رات بورس كاال بر 
ب��ازار كاالي كش��ور به وضوح نش��ان مي دهد اي��ن بورس يك 
نهاد ملي اس��ت. به گفته اين نماينده مجلس، ايجاد ش��فافيت، 
نظم بخش��يدن به عرضه و معامل��ه محصوالت، حذف رانت هاي 
كالن از مبادله كاالها، فاصله گرفتن از قيمت گذاري دس��توري 
و ايجاد رقابت و كوتاه ش��دن دس��ت واس��طه ها ازجمله مزاياي 
ب��ورس كاال براي اقتصاد كش��ور بوده كه در چند س��ال اخير با 
طراحي ابزارهاي مالي نوين نيز بورس كاال در مسير بورس هاي 
توس��عه يافته دنيا قدم برداش��ته اس��ت. به گ��زارش كاال خبر، 
وي اظهار داش��ت: نبايد اعتمادس��ازي مي��ان توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان در بس��تر بورس كاال را دست كم گرفت. اينكه 
هر روز ش��مار زيادي عرضه كننده و خريدار در بورس كاال بدون 
وجود دغدغه از عدم تعهد طرفين و با قيمتي شفاف و رقابتي به 

معامله مي پردازند، نوعي حمايت از كاالي ايراني به شمار مي رود. 
به گفته شاهرودي، البته اينكه هيچ بازاري كامل نيست و حتما 
جاي رشد و ارائه خدمات ويژه تر براي فعاالن صنايع وجود دارد 
ش��كي نيس��ت اما موضوع اينجاست كه طي س��ال هاي گذشته 
بورس كاال از رش��د قابل قبولي برخوردار بوده و در سال حمايت 
از كاالي ايراني نيز مي تواند به ابزار مهم دولت در راستاي تحقق 
برنامه ها مبدل ش��ود. اين نماينده مجل��س ادامه داد: در بورس 
كاال تمام گروه هاي توليد كننده مي توانند مشاركت داشته باشند 
و ب��راي آنها منعي وجود ندارد تا محص��ول خود را در اين بازار 
عرضه كنند؛ مشروط بر اينكه كاالي توليدي آنها استانداردهاي 
مناس��ب جهت پذيرش و عرضه در بورس را داشته باشد. وي با 
بيان اينكه حمايت از كاالي ايراني بايد از خود دولت آغاز شود، 
عنوان كرد: در س��ال حمايت از كاالي ايراني، تمام شركت هاي 
دولتي بايد موظف ش��وند توليدات خ��ود را از طريق بورس كاال 
عرضه كنند كه اميدواريم اين امر در س��ال جديد محقق شود تا 
اين شركت ها مواد اوليه مصرفي را از طريق بورس تهيه كرده و 

توليدات خود را نيز از طريق بورس عرضه كنند. 

بورس كاال، سكوي توسعه كسب و كار
توس��عه ابزارهاي مالي و همچنين ابزارهاي پوشش ريسك 
به ويژه در حوزه بازار سرمايه مي تواند به توسعه اين بازار كمك 
بيش��تري كند. محمدعلي رستگار مش��اور و عضو كميته عالي 
ريس��ك بانك ملت با بي��ان اين مطلب افزود: رون��د كلي بازار 
س��رمايه به مرور زمان به س��متي رفته كه ه��م دانش مالي در 
اين بازار در حال توس��عه اس��ت و هم رش��ته هاي جديدي در 
دانش��گاه ها و مراكز عالي آموزش��ي در حال گس��ترش اس��ت؛ 
مجموع��ه اين عوامل به ارتقاي بازار س��هام كمك مي كند. وي 
تصريح كرد: براي مديريت ريس��ك در بازارها و صنايع مختلف 
از جمله بانكداري و بازار سرمايه بايد به گسترش علوم و دانش 
مورد نياز در دانش��گاه ها و مراكز آموزش��ي توجه ويژه داش��ته 
باش��يم و توصيه ه��اي علم اقتص��اد را ني��ز در صنايع مختلف 
اجرا كنيم. به گزارش ايبنا، رس��تگار تاكيد كرد: در اين راس��تا 
توس��عه ابزارهاي مالي و همچنين ابزارهاي پوش��ش ريسك به 
ويژه در حوزه بازار س��رمايه مي تواند ياري رس��ان و مفيد باشد 
و به توس��عه اين بازار كمك بيش��تري كن��د. وي ادامه داد: در 
سال هاي گذشته ابزارهاي پوشش ريسك در بازار سرمايه وجود 

نداشتند اما خوشبختانه در اين سال ها قراردادهاي آتي در حال 
گسترش هس��تند و انتظار داريم آتي ارز و آتي شاخص نيز در 
آينده نزديك به اين بازار بيايند كه اين ابزارها نيز در پوش��ش 
بيشتر ريس��ك هاي بازار اثرگذار هستند. وي گفت: با گسترش 
ابزارهاي مختلف در بازار س��رمايه مي توانيم شاهد اين موضوع 
باش��يم كه دانشي كه در دانش��گاه ها و مراكز آموزشي در حوزه 
بازار سرمايه تدريس مي شود، كاربردي تر شود تا بدين ترتيب با 
محاس��به سرمايه گذاران ريسك سرمايه گذاري، سود خود را در 
اين بازار به حداكثر برس��انند. وي اف��زود: در صنعت بانكداري 
نيز ب��ا توجه به مس��ائل مختلف، الزاماتي ك��ه بانك مركزي و 
دس��تورالعمل هايي كه كميته بال به بانك ها داده اس��ت، همه 
بانك ه��ا ملزم به مديريت ريس��ك خود ش��ده و براين اس��اس 
بايد كميته عالي ريس��ك تشكيل دهند. رستگار ادامه داد: اين 
موضوع نيز مي تواند در راس��تاي كنترل ريس��ك بانك ها حائز 
اهميت باش��د و در نتيجه به ثبات بازار سرمايه نيز كمك كند، 
چ��را كه بانك ها از جمل��ه گروه هاي بزرگ و اثرگ��ذار در بازار 

سهام هستند. 

نقش ابزارهاي پوشش ريسك در توسعه بازار سرمايه

گروه بورس 
ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در 
معامالت روز گذش��ته با ۱6 واحد افزايش توانست 
رق��م ۹5ه��زار و 5۲۲ واحد را به خ��ود اختصاص 
دهد. از همين رو، در داد و س��تدهاي روز گذش��ته 

سرمايه گذاران بورس��ي بيش از 5۲3 ميليون برگه 
دارايي مالي را دست به دست كردند كه ارزش اين 
مبادالت بالغ بر يك هزار و 3۷۲ ميليارد ريال بود و 
در 38 هزار نوبت معامالتي به ثبت رسيد. همچنين 
دي��روز ش��اخص كل تحت تاثي��ر مثب��ت نمادهاي 

گل گهر، پتروشيمي پرديس، فوالد مباركه، پااليش 
نف��ت اصفه��ان و پااليش نفت تهران قرار داش��ت. 
افزون بر اين، نمادهاي پتروش��يمي جم و ارتباطات 
س��يار امروز بيشترين تاثير منفي را بر شاخص كل 
داش��تند. براس��اس اين گزارش، گروه ه��اي فلزات 
اساسي، خودرو و كانه فلزي در معامالت روز جاري 
در ص��در برتري��ن گروه هاي صنعتي ق��رار گرفتند. 
صدرنشيني بازار ديروز نيز با بيشترين رشد قيمت 
متعلق ب��ه نمادهاي س��رمايه گذاري صنعت بيمه، 
سراميك صنعتي اردكان، بيسكوييت گرجي، توسعه 

صنايع بهشهر، سايپا شيشه، كنترل خوردگي تكين 
ك��و و قند اصفهان بود. در مقاب��ل نمادهاي معادن 
منگنز ايران، آبس��ال، قطعات اتومبيل ايران، صنايع 
شيميايي فارس، صنايع كاغذ سازي كاوه، چرخشگر 
و ايران خودرو ديزل با بيش��ترين كاهش قيمت در 
انته��اي جدول معامالت قرار گرفتند. همچنين، در 
بازار ديروز س��رمايه گذاران ب��راي خريد واحدهاي 
صن��دوق امي��ن يكم، اوراق مش��اركت ش��هرداري 
سبزوار، واحدهاي صندوق پارند پايدار سپهر، اوراق 
صكوك س��ايپا و اوراق مشاركت ش��هرداري شيراز 

بيش��ترين تقاضا را ثب��ت كردند. به گزارش س��نا، 
در مقاب��ل گروهي از س��رمايه گذاران براي خروج از 
اوراق صكوك گل گهر، اوراق صكوك س��ايپا، سهام 
كنتورسازي ايران و اوراق مشاركت شهرداري مشهد 
بيش��ترين عرضه ها و سنگين ترين صف هاي فروش 
را ثبت كردند. در پايان معامالت روز گذش��ته بانك 
انصار با معامله بلوكي ۹۹ ميليون س��همي به ارزش 
۲۱۴ ميليارد ريال بيشترين حجم و ارزش معامالت 
را ثب��ت كردند. اين درحالي اس��ت كه در فرابورس 
نيز شاخص اين بازار با ۲ واحد افزايش همراه شد. 

مروري بر آمار معامالت ديروز

رشد ناچيز بازار سهام

بازار
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سوآپ،تحريمهارادورميزند؟
با توجه به امضاي قرارداد س��وآپ ارزي »ريال ايران« و 
»لير تركيه« بين بانك هاي مركزي ايران و تركيه و ترتيبات 
اجرايي ابالغي، بانك ملي ايران نخس��تين اعتبار اس��نادي 
)LC( را در روز 27 فروردين 1397 براي تامين مالي تجارت 

با كشور تركيه گشايش كرد. 
سوآپ در واقع يك نوع قرارداد مالي بين دو كشور است 
كه بر اس��اس آن به جاي استفاده از ارزهاي رايج بين المللي 
همچ��ون دالر، واحد ارز ملي دو كش��ور پاي��ه قرار گرفته و 
مب��ادالت كاال و خدمات بين دو كش��ور طرف قرارداد اصل 

و مبناي پرداخت اعتبارات قرار خواهد گرفت. 
در اين ميان بايد ديد گش��ايش نخس��تين ال سي بين 
ايران و تركيه بر اس��اس قرارداد پيمان پولي بين دو كشور 
چه تاثيري بر توس��عه تجارت و صادرات گذاشته و از طرف 
ديگر مي تواند نقش دالر را در مبادالت تجاري بين دو كشور 
كاهش دهد و همچنين آيا كش��ور آمادگ��ي اين را دارد كه 
قراردادهاي مشابهي با ساير كشورهاي همسايه و هم پيمان 
خود ببندد. عليرضا ش��يرمحمدي كارش��ناس امور تجاري 
اظهار كرد: در رابطه با توس��عه تجارت ايران با كش��ورهاي 

مختلف در دنيا، روش هاي مختلفي وجود دارد. 
ش��يرمحمدي در توضيح روش كارآم��د ونتيجه بخش 
دول��ت ك��ه از س��ال 94 به اج��را درآمده اس��ت، گفت: بر 
اس��اس يك قرارداد 25س��اله بين ايران و تركمنستان، گاز 
از تركمنس��تان به ايران منتقل مي ش��د اما به دليل اعمال 
تحريم هاي خارجي عليه كشورمان، امكان مبادله پولي براي 

پرداخت هزينه اين گاز منتقل شده وجود نداشت. 
وي ادام��ه داد: چون م��ا نمي توانس��تيم دالر و يورو به 
تركمنس��تان پرداخت كنيم، دولت ايران تصميم گرفت به 
ازاي واردات گاز، كااله��اي موردنياز تركمنس��تان را تامين 
كند. كارش��ناس ارش��د تجارت اذعان كرد: در اين راستا در 
س��ال 92 قرارداد مشتركي بين دو كشور به امضا رسيد اما 
به دليل اينكه در ايران شناخت كاملي از نيازها، استانداردها 
و برنامه هاي آتي دولت تركمنستان وجود نداشت، اين مهم 
به سرانجام نرسيد. ش��يرمحمدي اضافه كرد: ازطرف ديگر 
بيشتر خريدهاي بزرگ كشور تركمنستان از طريق برگزاري 
مناقصه هاي بين المللي انجام مي شد و اين يكي از قانون هاي 
مهم تجاري در كش��ورهاي آسياي ميانه به شمار مي آيد و 
براي ش��ركت هاي ايراني بسيار س��خت بود كه در اين نوع 
مناقصه ها ش��ركت كنن��د اما پس از مدتي ب��ه دليل ايجاد 
زمينه هاي مناسب، شركت هاي ايراني توانستند در اين امر 
پيروز شده و ما به يك باره شاهد افزايش سه برابري صادرات 

به كشور تركمنستان بوديم. 
وي با اشاره به اهميت نقش دولت در توافق هاي توسعه 
تج��اري با كش��ورهاي ديگر تاكيد كرد: اكن��ون با توجه به 
اتفاق هاي اخي��ر بازار ارز، دولت صادركنن��دگان را ملزم به 
خريد ارز از سيس��تم بانكي و فروش ارز به بانك ها كرده اما 
ايران از 15 كش��ور اطراف خود تنها ب��ا برخي از آنها روابط 
بانكي برقرار كرده اس��ت به عنوان مثال عراق، افغانس��تان، 
آذربايج��ان و تركمنس��تان روابط بانكي با ايران نداش��ته و 
در تركي��ه نيز تنها يك بان��ك و آن هم به صورت محدود و 

پيچيده روابط مالي با ايران دارد. 
كارش��ناس ارش��د تجارت تصريح كرد: موضوع تهاتر و 
تبادالت كاال با ارز ملي جزو موضوع هاي رايج در دنياس��ت 
اما رس��يدن به هدف هاي مدنظر در قرارداد س��وآپ جديد 
بين تهران-آنكارا مستلزم آن است كه ما شناخت كاملي از 
كشور تركيه داشته باشيم. وي اضافه كرد: يكي از مهم ترين 
اصول پس از امضاي س��وآپ با تركيه اين است كه مطالعه 
بازار اين كش��ور را آغاز كرده و شناخت درستي از نيازهاي 
كااليي اين كشور به دست آوريم و قيمت ها، مكانيسم هاي 
توزيع و توانايي هاي رقباي تجاري بين المللي خود را در اين 
بازار به درستي بشناسيم. شيرمحمدي ابراز كرد: پس از اين 
تحقيق ها مي توانيم به درستي تشخيص دهيم كه چه كااليي 

از كشور ما در تركيه داراي مزيت رقابتي است. 
كارشناس ارش��د تجارت ادامه داد: به عنوان مثال ما در 
اي��ران توليد كننده هاي لوله پلي اتيلن زي��ادي داريم و مواد 
اولي��ه اين محصول هم در داخل كش��ور موجود اس��ت اما 
تركيه پس از خريد پلي اتيلن خام از ايران، محصول نهايي 
را با دوبرابر قيمت محصول ايراني توليد و به بازار افغانستان 
و تركمنس��تان صادر مي كند. با يك واكاوي ساده مي توان 
راهكارهايي را انديشيد كه اين محصول در ايران توليد شده 

و با قيمت كمتري به بازار تركيه برود. 
وي تصريح ك��رد: از طرف ديگر مي توان در قبال جذب 
س��رمايه از تركيه، عالوه بر كاال به اين كش��ور خدمات فني 
مهندسي صادر كنيم. ش��يرمحمدي توضيح داد: متاسفانه 
ش��ناخت الزم نه تنها از بازار تركيه بلكه از بازار روس��يه و 
تركمنستان و ديگر كشورهاي منطقه به دست نيامده است 
ودر حقيقت گام اول براي اجراي اين پيمان دوجانبه شناخت 
دقيق از بازار تركيه است. كارشناس ارشد تجارت تاكيد كرد: 
دستيابي به اين شناخت يك موضوع اصولي بوده و طي يك 
فرآيند علمي به دست مي آيد و تنها نمي توان با جست وجو 
در اينترنت متوجه شد كه تركيه چه كااليي را وارد مي كند و 
ماهم آن كاال را توليد كنيم. وي ادامه داد: ما بايد كاال به كاال 
بازار تركيه را مورد بررسي قرار دهيم تا بتوانيم مزيت رقابتي 
را در تركيه به دس��ت آوريم. شيرمحمدي با مثبت ارزيابي 
ك��ردن پيمان پولي مالي ايران و تركي��ه افزود: در حقيقت 
زمان��ي كه ما كااليي را به تركيه صادر مي كنيم، لير ترك ها 
را وارد كشور كرده ايم و به همان منوال زمانيكه تركيه قصد 
دارد كااليي را به ايران صادر كند، لير موجود در ايران را به 
كش��ور خود برده است و به اين ش��كل تبادل مالي بين دو 
كشور به خوبي صورت مي گيرد. عضو هيات علمي دانشگاه 
يادآور ش��د: در اين تبادل وجود دانش ضروري است و  بايد 
مراقب باش��يم كه تبادل كاال و خدمات بين دو كش��ور در 
يك حد باش��د و رسيدن به اين هدف نيازمند مطالعه و كار 
كارشناس��ي سازمان هايي همچون سازمان توسعه تجارت و 
اتاق بازرگاني اس��ت. وي اضافه كرد: در قدم بعدي بايد وارد 
پروژه هاي سرمايه گذاري در تركيه شويم. اين موضوع موجب 
ورود كاالي ايراني و خدمات فني مهندسي به تركيه خواهد 
شد و در واقع با يك تير دونشان را هدف قرار داده ايم. عليرضا 
شيرمحمدي اظهار كرد: چندي پيش كه قرارداد مبادله كاال 
با توليد ملي بين ايران و تركيه منعقد شد، شركت هاي تركي 
به س��رعت اعالم آمادگي كردند تا در پروژه هاي توليدي در 
ايران س��رمايه گذاري كنن��د، اين رفتار ترك ه��ا بايد براي 
س��رمايه گذاران ما الگو باشد. كارشناس ارشد تجارت يادآور 
شد: نه تنها در مورد تركيه بلكه با تمام كشورهاي همسايه 
مي توانيم پيمان هاي مشابهي داشته باشيم و بايد دانست كه 
موقعيت جغرافيايي ايران، امكان برقراري ارتباطات دوطرفه 
زيادي را فراهم آورده است. شيرمحمدي پيمان پولي مالي 
ايران و تركيه را يك فرصت طاليي خواند و گفت: اين اتفاق 
مي تواند موجب توسعه شگرفي در روابط تجاري ايران شده 
و با توجه به اينكه كش��ورهاي زيادي اكن��ون از واحد پول 
ملي براي بيان سطح مبادالت تجاري خود استفاده مي كنند، 
صورت خوبي ندارد كه ايران همچنان از دالر به عنوان پول 
رايج در تجارت خود بهره مي برد. وي در خاتمه تاكيد كرد: 
دولت بايد از مش��اوران خبره براي بهره گيري حداكثري از 
قرارداد صورت گرفته استفاده كند تا پتانسيل هاي كامل اين 

تفاهمنامه مالي در آينده به ثمر بنشيند. 

گزارش

نخستينآثاربخشنامههايارزيدركدامبخشاقتصادنمودارميشود؟

تغيير قواعد تجاري

رييساتاقمشتركبازرگانيايرانوعمانمطرحكرد

فرصتصادراتمجددازطريقعمان

كاوهزرگرانجزئياتتجارتمحصوالتغذاييراتشريحكرد

زنگخطربرايصادراتپسته

محسن ضرابي رييس اتاق مشترك ايران و عمان 
در خصوص آخري��ن وضعيت تجارت با عمان خبر از 
رش��د صادرات به عم��ان و همچنين فرصت صادرات 
مجدد از طريق اين كش��ور داد و گفت: كش��ور عمان 
ش��رايط بس��يار خوبي براي صادرات مجدد كاالهاي 
ايراني دارد؛ عمان مي تواند جايگزين برخي كشورهاي 
عربي ش��ود كه روابط خصمانه يي عليه ايران در پيش 

گرفته اند. 
وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر حمايت 
از كاالي ايراني در سال جديد گفت: طبق بيانات مقام 
معظم رهبري يكي از روش هاي اين حمايت، افزايش 
صادرات كاالهاي ايراني اس��ت كه بر اين اساس، اين 
موضوع را در دس��تور كار اين ات��اق و وزارت صنعت 
و مع��دن و تج��ارت قرار داده تا بتوان ب��ا هم افزايي و 

مشورت، صادرات به عمان را افزايش داد. 
رييس اتاق مش��ترك بازرگاني اي��ران و عمان بر 
اس��اس نتايج آخرين مذاكرات اتاق مش��ترك ايران و 
عمان با بانك مركزي كه اواخر سال گذشته انجام شد، 
اعالم كرد: طبق مذاكرات انجام ش��ده با بانك مركزي 
به صورت وي��ژه اين امتياز را ب��راي بانك هاي ايراني 
در نظر گرفته ش��ده كه اين بانك ب��ه نفع بانك هاي 
عماني تامين مالي كننده شركت هاي ايراني ضمانتنامه 

پرداخت صادر كند. 

ضرابي در ادامه گفت: صن��دوق ضمانت صادرات 
ني��ز در راس��تاي انج��ام وظايف تعريف ش��ده خود، 
براي صادر كنندگاني كه تسهيالت دريافت مي كنند، 
ضمانتنام��ه پرداخت صادر مي كند؛ در همين راس��تا 
مذاكرات��ي بي��ن صن��دوق ضمانت ص��ادرات ايران و 
CREDIT عم��ان در جري��ان اس��ت ت��ا صندوق 
ضمانت ص��ادرات ايران بتوان��د ضمانتنامه هاي الزم 
ب��راي بانك ه��اي عماني صادر كنند، ب��ه اين ترتيب 
ش��ركت هاي ايراني مي توانند از تسهيالت بانك هاي 

عماني نيز استفاده كنند. 
 وي اظهار داشت: ش��ركت هاي صادرات خدمات 
فني و مهندس��ي ما ني��ز مي توانن��د از دو راه مطرح 
ش��ده، ضمانتنامه هاي الزم را براي پروژه هاي خود به 

بانك هاي عماني ارائه دهند. 
 محسن ضرابي خاطرنشان كرد: عمان با 16 كشور 
عربي، آفريقايي، امريكا و سنگاپور قرارداد FTA دارد. 
اين قرارداد ش��رايطي را ايجاد مي كن��د كه كاالهاي 
ايران��ي كه در مناطق آزاد ت��ا 30 درصد ارزش افزوده 
دارند بدون حق گمرك وارد اين كش��ورها ش��وند. از 
طرف ديگر با توجه به برقرار بودن ارتباط كامل ميان 
بانك هاي اي��ران و عمان، صادركنندگان ما مي توانند 
كاالهاي خود را بدون دغدغه مسائل پولي و با دريافت 
LC به س��اير كشور به جز امريكا و به تمام ارزها جز 

دالر بفروش��ند.  وي تصريح ك��رد: از آنجا كه ارتباط 
بانكي ما با برخي كش��ورها، حتي عراق، دچار مشكل 
اس��ت؛ صادركنندگان ما نمي توانند كاالهايشان را به 
ص��ورت مدت دار بفروش��ند، اما از طري��ق عمان و با 
دريافت LC مدت دار، اين امكان فراهم ش��ده اس��ت 
و از س��وي ديگر ارز دريافت ش��ده را ه��م مي توانند 
در بانك ه��اي اي��ران و با نرخ آزاد مص��وب به فروش 
برسانند. به اين ترتيب هم هزينه هاي انتقال پول و هم 
ريسك هاي ناشي از فروش كاال از طريق صرافي يا به 

صورت نقدي از بين مي رود. 
ضرابي اعالم كرد: شركت هاي ايراني چنانچه قصد 
داشته باشند از قرارداد FTA عمان استفاده كنند بايد 
تغييرات��ي در كاالهاي خود به وجود آورند و در عمان 
سرمايه گذاري كنند؛ بانك هاي عماني اين آمادگي را 

دارند كه به چنين پروژه هايي تسهيالت ارائه دهند. 
ب��ه گفته ضرابي در گذش��ته ش��ركت هاي ايراني 
نمي توانس��تند، تضامي��ن الزم براي اين تس��هيالت 
را تامي��ن كنن��د و به همين دليل با مش��كل مواجه 
مي ش��دند، اما در حال حاض��ر از طريق دو كانال اين 

امكان فراهم شده است. 
 عض��و هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: 
دي ماه گذش��ته، خط مستقيم كش��تيراني هم بين 
خرمش��هر و بندر صحار عمان برقرار ش��ده اس��ت و 

برقراري اين خطوط بي��ن دو بندر ديگر ايران نيز در 
دس��تور كار اتاق مشترك قرار دارد؛ اين زيرساخت ها 

براي افزايش حجم مبادالت ضروري است. 
 ضرابي به سوابق تجاري ايران و عمان اشاره كرد و 
گفت: در س��ال 1392 كه اتاق مشترك ايران و عمان 
ايجاد شد، حجم مبادالت بين دو كشور 221 ميليون 
دالر بود كه از اين ميزان، 146 ميليون دالر صادرات و 
75 ميليون دالر واردات داشتيم. در سال 96 صادرات 
م��ا به عدد 467 ميلي��ون دالر افزايش پي��دا كرده و 
واردات ما به سطح 65 ميليون دالر كاهش يافته است. 
در مجموع حجم مبادالت ما با عمان در س��ال 96 به 

رقم 532 ميليون دالر رسيد كه حدود 2.4 برابر سال 
92 اس��ت. ولي نسبت به سال 95 در سال 96 حدود 

79 ميليون دالر كاهش حجم مبادالت داشتيم. 
 ب��ه گفته رييس اتاق بازرگاني ايران و عمان علت 
اي��ن كاهش مبادالت تجاري ايران و عمان در س��ال 
95 از مجم��وع 543ميليون دالر صادرات ما به عمان 
179 ميلي��ون دالر، ممنوعيت ص��ادرات دام زنده در 
س��ال 96 از س��وي دولت بود كه البته در اواخر سال 
گذش��ته اين مجوز مجددا صادر ش��د؛ اگر از دام زنده 
صرف نظر كنيم صادرات ما در ساير حوزه ها 28درصد 

رشد داشته است. 

دبيركل كان��ون انجمن هاي صنايع غذايي ايران س��هم صادرات 
محصوالت كش��اورزي و غذايي از كل صادرات غيرنفتي كش��ور در 
س��ال 96 را 13 درص��د اعالم كرد و گفت: با توجه به آمار منتش��ر 
ش��ده گمرك از تجارت محصوالت كشاورزي و غذايي، صادرات كل 
محصوالت كش��اورزي و غذايي در س��ال گذشته حدود 6 ميليون و 
130 هزار تن به ارزش 5 ميليارد و 930 ميليون دالر بوده است كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد به لحاظ وزني و 4درصد به 

لحاظ ارزشي افزايش داشته است. 
 زرگران اقالم مهم صادراتي كش��اورزي و غذايي كش��ور در سال 
گذشته را پس��ته، لبنيات، شيريني و شكالت، زعفران، سيب، خرما 
و رب گوجه فرنگي برش��مرد و خاطرنش��ان كرد: اين اقالم با ارزش 
صادراتي حدود 3 ميليارد و 500ميلي��ون دالري بيش از 59درصد 
از ارزش صادرات محصوالت كش��اورزي و غذايي سال 96 را به خود 
اختصاص داده اند. رييس كميس��يون كشاورزي، آب و صنايع غذايي 
اتاق تهران صادرات محصول پس��ته در سال گذش��ته را 130 هزار 
تن ب��ه ارزش بيش از 1 ميليارد و 175 ميلي��ون دالر عنوان كرد و 
گفت: صادرات اين محصول نسبت به سال 95، 7 هزار تن به لحاظ 
وزني و بيش از 96 ميليون دالر به لحاظ ارزش��ي كاهش يافته است 
ك��ه مي تواند زنگ خط��ري براي صادرات اين محصول مهم باش��د 
كه باوجوداين ميزان كاه��ش در صادرات، همچنان عمده ترين قلم 

صادراتي در ميان محصوالت كشاورزي و غذايي محسوب مي شود. 
وي در ادامه با بيان اينكه صادرات محصول زعفران در س��ال 96 
بيش از 236 تن به ارزش 325 ميليون دالر بوده است، رشد صادرات 

55 درصدي وزني و 56 درصدي ارزشي اين محصول نسبت به مدت 
مشابه سال قبل را بسيار چشمگير دانست. 

زرگران افزود: اين ميزان صادرات در 10 س��ال گذشته بي سابقه 
بوده اس��ت. زرگران روند صادراتي محصول خرما در سال 96 نسبت 
مدت مش��ابه سال قبل را نيز افزايش��ي اعالم كرد و گفت: صادرات 
خرم��ا طي اين دوره ح��دود 253 هزار تن ب��ه ارزش بيش از 250 
ميليون دالر بوده است. دبيركل كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران 
صادرات محصول س��يب در سال گذش��ته را 604 هزار تن به ارزش 
256 ميليون دالر عنوان و تاكيد كرد: اين ميزان صادرات رش��د 71 
درصدي به لحاظ وزني و 132درصدي به لحاظ ارزش��ي را براي اين 
محصول رقم زده است به گونه يي كه ميزان صادرات اين محصول طي 

10 سال گذشته بي سابقه بوده است. 
زرگ��ران مقاصد عمده صادراتي محصوالت كش��اورزي و غذايي 
كش��ور در سال 96 را سه كش��ور عراق، افغانستان و امارات برشمرد 
و اظهار كرد: بيش از نيمي از ارزش صادرات محصوالت اين گروه به 
اين سه كشور تعلق داشته است. بازار عراق بزرگ ترين بازار صادراتي 
محصوالت كش��اورزي و غذايي كش��ورمان در س��ال 96 بوده است 
به طوري كه با صادرات 3 ميليون و 41 هزار تن به ارزش 2 ميليارد و 
106 ميليون دالر سهم 49درصدي به لحاظ وزني و 35 درصدي به 

لحاظ ارزشي از صادرات اين محصوالت داشته است. 
 وي در ادامه روند صادرات محصوالت كشاورزي و غذايي به عراق 
به عنوان بزرگ ترين مقصد صادراتي كش��ور در س��ال 96 نسبت به 
دوره مشابه سال قبل را كاهشي اعالم كرد و گفت: كاهش 9درصدي 

وزني و 5درصدي ارزش��ي صادرات محصوالت كشاورزي و غذايي به 
ع��راق در س��ال 96 را مي توان به اعمال محدوديت هاي اين كش��ور 
براي صادرات برخي محصوالت كشاورزي و غذايي ايران نسبت داد، 
از اين رو مس��ووالن اين حوزه بايد با توجه به روابط مثبت سياس��ي 
كشورمان با عراق توجه بيشتري بر رفع موانع صادراتي به اين كشور 
داشته باشند. رييس كميسيون كشاورزي اتاق تهران در ادامه افزود: 
ص��ادرات محصوالت غذايي و كش��اورزي در س��ال 96 در حالي به 
كشورهايي چون عراق، امارات، ويتنام، تركمنستان، اسپانيا و تايلند 
كاهشي بوده است كه صادرات اين گروه از محصوالت غيرنفتي طي 
اين دوره به كشورهايي چون افغانستان، پاكستان، هنگ كنگ، آلمان، 

تركيه، روسيه و هند افزايش يافته است. 
وي صادرات صنايع غذايي كش��ور در س��ال 96 را يك  ميليون و 
941 هزار تن به ارزش بيش از 2 ميليارد و 824 ميليون دالر اعالم 
كرد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 17درصد به لحاظ 
وزني افزايش و حدود 1.7درصد به لحاظ ارزشي كاهش يافته است. 
لبنيات با صادرات حدود 381هزار تن به ارزش بيش از 706ميليون 
دالر س��همي حدود 25درصدي از صادرات صنايع غذايي كشور در 
س��ال 96 داشته و پيشتاز صادرات در ميان گروه هاي صنايع غذايي 
بوده اس��ت، بااين وجود صادرات اين محصول در سال 96 نسبت به 
دوره مش��ابه قبل بي��ش از 12درصد به لحاظ وزن��ي و 9 درصد به 
لحاظ ارزش��ي كاهش يافته كه گوياي متوقف ش��دن روند افزايشي 
صادرات اين محصول در س��ال هاي گذشته اس��ت. زرگران در ادامه 
گروه هاي ش��يريني و شكالت با صادرات بيش از 590 ميليون دالر، 

رب گوجه فرنگي 192 ميليون دالر، آبميوه و كنستانتره 138ميليون 
دالر، صنايع تبديلي سيب زميني 123 ميليون دالر و آرد 92 ميليون 
دالر، را گروه هاي با بيش��ترين صادرات در ميان صنايع غذايي كشور 
در سال 96 اعالم كرد. رييس كميسيون كشاورزي اتاق تهران واردات 
محصوالت كش��اورزي و غذايي در سال 96 را حدود 18 ميليون تن 
به ارزش 9.8 ميليارد دالر عنوان كرد كه نسبت به مدت مشابه سال 
قب��ل ح��دود 8 درصد به لحاظ وزني و 14 درصد به لحاظ ارزش��ي 
افزايش يافته است: عمده اقالم وارداتي كشاورزي و غذايي كشور طي 
دوره 96 را ب��ه ترتيب ذرت دامي ب��ا وارداتي به ارزش يك ميليارد و 
600 ميليون دالر، برنج يك ميليارد و 200 ميليون دالر، لوبياي سويا 
943 ميليون دالر، موز 544ميليون دالر، قطعات بي استخوان منجمد 
گاوي 524 ميليون دالر، جو به اس��تثناي ب��ذر 518 ميليون دالر، 
كنجال��ه 503 ميليون دالر و روغن ه��اي خام به ارزش 424ميليون 
دالر، تش��كيل مي دهند به طوري  كه بيش از نيمي از ارزش واردات 
محصوالت كشاورزي و غذايي سال 96 به پنج قلم ذرت، برنج، سويا، 
گوش��ت قرمز و كنجاله اختصاص دارد. زرگران در ادامه با اش��اره به 
افزايش چش��مگير برخي اقالم غذايي در س��ال 96 نسبت به مدت 
مشابه سال قبل اشاره كرد و گفت: واردات محصول جو با رشد حدود 
96 درصدي به لحاظ ارزش��ي پيش��تاز افزاي��ش واردات محصوالت 
غذايي در اين دوره بوده اس��ت. محصوالت برنج با رش��د واردات 76 
درصد، روغن خام 68 درصد، گوشت قرمز 53 درصد و حبوبات 47 
درصد نيز از جمله اقالم غذايي محسوب مي شوند كه در اين دوره با 

رشد واردات قابل مالحظه يي روبه رو بوده اند. 

امس��ال، س��الي متفاوت از س��ال هاي قبلي براي 
اقتصاد اس��ت. اتفاقات اوايل فروردي��ن ماه در بازار ارز 
باعث شد بانك مركزي بخشنامه هايي در اين خصوص 
صادر كند. اين بخش��نامه ها تا حد زيادي قاعده بازي 
در بخش ه��اي مختلف اقتصادي را تغيي��ر داد. حال 
اي��ن تغييرات به مرور خ��ود را در بخش هاي مختلف 
اقتصاد نش��ان مي دهد. اقتصاد علمي زنجيره يي است 
كه تغيير در هر بخش در ساير بخش ها اثرگذار خواهد 
بود. نخستين بخشي كه طعم اين تغييرات را خواهد 
چشيد تجارت است. بخش��نامه هاي ارزي به صورت 

مستقيم باعث عوض شدن قواعد تجاري شده است. 

پديدهقاچاقصادراتي
با اتفاقات اخي��ر ارزي يكي از پديده هايي كه فورا 
ت��الش كرد از اي��ن آب گل آلود ماه��ي بگيرد بحث 
قاچاق صادراتي است. تا به امروز بحث كارت هاي يك 
بار مص��رف و اجاره يي تنها براي واردكنندگان مطرح 
بود ام��ا هم اكنون صادرات قاچاق ب��راي بعضي افراد 
سودمند شده است. از س��وي ديگر با توجه به قواعد 
مطرح شده براي تجار در اظهارنامه هاي گمركي شاهد 

اضافه اظهار يا كم اظهاري خواهيم بود. 
در حقيق��ت آيي��ن نامه هاي بان��ك مركزي يك 
مساله را به صورت كلي توضيح داده است در حالي 
كه براي هر كشور و هر كاال شرايط متفاوت است و 

بايد اين شرايط جديد در نظر گرفته شود. 

همهبايدكمككنندتادولتدرتكنرخي
شدنارزموفقشود

در همي��ن رابطه رييس ات��اق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي ش��يراز گفت: مجلس ش��وراي 
اس��المي بايد ب��ه موضوع ارز در كش��ور ورود كرده 
و نس��بت به ش��فافيت آن اق��دام كن��د. هم اكنون 
تصميم گيري ها و سياست گذاري ها در خصوص نرخ 
ارز در كش��ور فضا را براي دو نرخي بودن ارز فراهم 

مي كند كه اين روند مناسب نيست. 
جمال رازقي با اشاره به مشكالت صادركنندگان 
در تبادل ارز حاصل از صادرات غير نفتي افزود: همه 
باي��د كمك كنند تا دولت در تك نرخي ش��دن ارز 
موفق ش��ود. مجلس بايد مس��ووالن بانك مركزي و 
وزارت امور خارجه را براي رفع اين مش��كالت مورد 
سئوال قرار دهد. رازقي اظهارداشت: در حال حاضر 
مهم ترين مشكل صادرات كشور، بحران قيمت تمام 
شده است كه اصالح مولفه هاي اين بحران از جمله 
نظام بانك��ي، مالياتي، تامين اجتماعي و بدنه بزرگ 
دولت بايد هرچه سريع تر در دستور كار مجلس قرار 
گيرد تا ش��رايط توليد، اش��تغال و حمايت از كاالي 
ايراني بهبود يابد. وي افزود: مجلس شوراي اسالمي 

بايد موضوع قيمت تمام شده را به عنوان خط قرمز 
در تصميم گيري ها و سياست هاي خود در دستور كار 
قرار دهد تا توليد در كشور رونق بايد. همچنين نياز 
اس��ت در تعامالت و روابط خارجي كشور اصالحات 
اساس��ي انجام ش��ود به عنوان مثال عوارض ورودي 
واردات محصوالت ايراني در كشوري مانند عراق دو 
الي سه برابر و سخت تر از كشورهاي ديگر است كه 
اي��ن موضوع بايد مورد توجه مس��ووالن قرار گيرد. 
رييس اتاق ش��يراز عنوان كرد: صادرات يك موضوع 
مهم، اساس��ي و فرادس��تگاهي اس��ت لذا نياز است 
س��ازمان توسعه يي براي رش��د و توسعه اين بخش 
در كشور ايجاد ش��ود تا مسائل را سياست گذاري و 
مديريت كند. اگر اين مش��كالت حل ش��ود جهش 
اساس��ي در توليد، اش��تغال و صادرات كشور انجام 

خواهد شد. 
رازق��ي افزود: بايد س��از و كاري انجام ش��ود كه 
برگزاري نمايش��گاه هاي بين المللي از تهران تمركز 
زدايي شده و در استان ها برگزار شود به عنوان مثال 
اس��تان ف��ارس مي تواند در حوزه هاي گردش��گري، 
انجير، خرما و شيرين بيان نمايشگاه هاي بين المللي 
مناس��ب برگ��زار كن��د. برگ��زاري نمايش��گاه هاي 
بين المللي در استان ها دستاوردهاي مثبتي از جمله 
رونق كسب و كار و انتقال دانش فني به دنبال دارد. 

ازمكانيسمعرضهوتقاضادورنشويم
از س��وي ديگ��ر فره��اد آگاه��ي، نائ��ب رييس 
كميسيون كش��اورزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران درباره اتفاقات اخي��ر بازار ارز و 
تصميماتي كه به دنبال آن در حوزه ارز گرفته شده، 
گف��ت: اينكه دولت قيمت ارز را 4200 تومان اعالم 
كرده است، شايد گامي در مسير تحقق ارز تك نرخي 
و ش��فافيت بازار ارز باش��د ولي به نظر مي رس��د در 
اي��ن مي��ان، بس��ياري از س��ازوكارهاي اقتصادي و 
واقعيت ه��اي علم اقتصاد موردتوج��ه قرار نگرفته و 

حتي از مكانيسم عرضه و تقاضا دور شده ايم. 
او تصريح كرد: اقتصاد در جهان امروز، يك دانش 
منسجم و قانونمند اس��ت كه مبتني بر تئوري هاي 
مختلف و مطالعات گس��ترده ش��كل گرفته و قوانين 
و فرمول هايي كه متخصصان و اقتصاددانان، پس از 
سال ها تالش و كاوش، كشف و شناسايي مي كنند، 
واقعيت هايي هستند كه عدول از آنها، يا امكان پذير 
نيس��ت يا اينك��ه انحراف از آنها، هزينه هاي بس��يار 
سنگيني بر جامعه و دولت تحميل مي كند. بنابراين 
بهتر اس��ت كه سياس��ت گذاري ها مبتني بر دانش 

اقتصاد صورت بگيرد. 
به گفته آگاهي، هيچ كس منكر ضرورت مديريت 
بحران هاي ارزي يا برخورد با سوءاس��تفاده كنندگان 

از بازار خاكس��تري و غبارآلوده ارزي نيس��ت، ولي 
نكته بس��يار مهم اين اس��ت كه براي مديريت بازار 
ارز، بايد شرايطي را تعريف و ابالغ كرد كه از يك سو 
تعارض با قوانين اقتصاد نداش��ته باش��د و از س��وي 

ديگر منطبق بر اسناد باالدستي كشور باشد. 
او با تاكيد بر اين نكته كه »بازار ارز، بايد براساس 
قوانين اقتصادي پيش برود، نه دس��توري« تصريح 
كرد: ريل گذاري هاي صورت گرفته در اقتصاد كشور 
در ط��ول يك يا دو دهه گذش��ته، اصوالً در مس��ير 
تقويت بخش خصوصي، ثب��ات و پايداري قوانين و 
دس��تورالعمل ها، مقررات زدايي، كاهش بروكراس��ي 
اداري، واگذاري امور به تش��كل ها، پرهيز از غافلگير 
ك��ردن فعاالن اقتص��ادي، دوري از اقتصاد دولتي و 
كوپن��ي بوده اس��ت. ولي به نظر مي رس��د به ناگاه، 
بح��ران ارزي اخير، بس��ياري از اي��ن مولفه ها را به 
كن��اري نه��اده و اولوي��ت را به طور ص��د در صد به 

مديريت بازار ارز اختصاص داده است. 
نائب رييس كميس��يون كش��اورزي اتاق ايران 
در ادامه با اش��اره به ض��رورت جراحي هاي بزرگ 
در اقتصاد ايران، تصريح كرد: اقتصاد كش��ور بايد 
مش��كل جهش هاي بلند قيم��ت دالر را كه هر از 
چن��د گاه گريبان كش��ور را مي گي��رد، به صورت 
س��اختاري برط��رف كند و در اين رابط��ه بايد به 

ريشه هاي آن توجه ش��ود و با شجاعت، دست به 
جراحي هاي بزرگ بزند. 

آگاهي با اشاره به رشد نقدينگي در كشور ادامه 
داد: به طور نمونه، بايد مش��كل سونامي نقدينگي 
لجام گس��يخته يي كه در اقتصاد ايران وجود دارد، 
مورد بازشناسي قرار گرفته و براي آن راه حل هاي 
دقي��ق و مبتني بر فرمول ه��اي اقتصادي در نظر 
گرفته شود و تا زماني كه مشكل نقدينگي برطرف 
نشود، نمي توانيم در مورد ماندگاري اثر تصميمات 
اخي��ر، صحبت كنيم. آگاه��ي تصريح كرد: بخش 
خصوصي از برنامه ه��اي دولت و بانك مركزي در 
حوزه ارز، به شرط اينكه مبتني بر اصول اقتصاد و 
برگرفته از تجربيات جهاني باش��د، قطعاً حمايت 
مي كن��د ول��ي بي ش��ك سياس��ت هاي بي هدف، 
بي برنام��ه، غيرپايدار و ران��ت زا، را خارج از منافع 

ملي ارزيابي كرده و نسبت به آن انتقاد دارد. 

رويوارداتمحدوديتغيرتعرفهاينگذاريم
از س��وي ديگر با توجه به وضعيت ارز و احتمال 
افزاي��ش واردات بعض��ي از فع��االن اقتص��ادي از 
هم اكن��ون بابت اي��ن نكته كه ش��ايد دولت به فكر 
محدوديت غيرتعرفه يي براي واردات بيافتد بيمناك 
هس��تند. در همين رابطه عضاي كميس��يون انرژي 
و محيط زيس��ت اتاق تهران در نخس��تين نشست 
اين كميس��يون در س��ال جديد، عالوه بر اينكه بر 
پيگيري مطالبات تبيين ش��ده خود در سال جاري 
تاكيد كردند، نس��بت به وض��ع هرگونه محدوديت 
واردات كاال توس��ط بخ��ش  ب��راي  غيرتعرفه ي��ي 
خصوصي، واكنش نش��ان دادند. آن طور كه برخي از 
فعاالن اقتصادي هش��دار دادند، طرحي در مجلس 
از س��وي برخي نمايندگان به فوريت گذاشته شده 
كه ب��ه بهانه حماي��ت از كاالي ايراني، ممنوعيت و 
محدودي��ت در واردات و تجارت خارجي را نش��انه 
گرفت��ه اس��ت. از اين رو، اعضاي كميس��يون انرژي 
و محيط زيس��ت اتاق تهران در نخستين گام براي 
اعالم مخالفت با اين طرح احتمالي، ارس��ال پيامك 
انتقادي به نمايندگان مجلس را در دس��تور كار قرار 
دادن��د تا مخالفت فعاالن اقتصادي با هرگونه اعمال 
محدوديت در واردات و كس��ب و كار بخش خصوصي 
را به گوش آنان برس��انند. اعضاي اين كميس��يون 
در ادام��ه، قصد دارند تا ط��ي گفت وگوي حضوري 
و تلفن��ي با نماين��دگان مجلس و طراح��ان اعمال 
محدودي��ت بر واردات كاال، آن��ان را از عواقب ناگوار 
اين تصميم آگاه كرده و يادآور شوند كه نمايندگان 
مجلس باي��د مانع خريدهاي خارج��ي خصولتي ها 
ش��وند و كس��ب و كار بخش خصوصي كشور را بيش 

از اين، با روش هاي غيرتعرفه يي به خطر نيندازند. 
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7  جهان

 پاي نظاميان تونسي
به انتخابات باز شد 

چين و روسيه به دستكاري نرخ ارز 
متهم شدند

 فراخوان مخالفان براي
ادامه اعتراض ها در ارمنستان

گروه جهان    
رييس جمه��وري امريكا عنوان كرده كه پس از تصميم واش��نگتن مبني بر افزايش 
نرخ بهره بانكي، مسكو و پكن عمدا ارزش پولي خودشان را پايين مي آورند. او در توييتر 
نوشت: بازي روسيه و چين با ارز قابل قبول نيست. دونالد ترامپ در پيام توييتري، اتهامي 
س��نگين را متوجه چين و روسيه كرد و اين دو كشور را عوامل بازي با »استهالك ارز« 
خواند.  به گزارش دويچه وله، اتهامي كه ترامپ متوجه پكن و روس��يه كرده، تنها چند 
روز پس از انتش��ار گزارش ارزي وزارت خزانه داري امريكا بيان مي ش��ود. روز جمعه ۱۳ 
آوريل وزارت خزانه داري امريكا گفت: همه شركاي تجاري اصلي اياالت متحده از اتهام 
دستكاري واحد پولي مبرا هستند. در عين حال در اين گزارش آمده بود كه چين همانند 
آلمان و س��اير كشورها همواره تحت نظارت قرار دارد. از وقتي كه ترامپ رييس جمهور 
امريكا شده است، شاخص ارزش دالر با افت شديد ۱۱.2درصدي روبه رو شده است. نرخ 
برابري دالر در برابر يوان از 2۰ ژانويه 2۰۱۷ تاكنون 8.6 درصد كاهش يافته اما در همين 
بازه زماني، دالر در برابر روبل روسيه 4.5درصد رشد داشته است. روبل روسيه در هفته 
گذش��ته حدود ۱۰درصد ارزش خودش در برابر دالر را از دس��ت داد؛ چيزي كه از نظر 
كارشناسان به تحريم هاي مسكو عليه واشنگتن و آسيب ديدن صادرات كليدي روسيه 
يعني فلزات و مواد معدني باز مي گردد. دونالد ترامپ پيش تر نيز از امتيازهاي غيرمنصفانه 
تجاري ناليده است. بانك فدرال رزرو امريكا در ماه مارس، نرخ بهره پايه را افزايش داد. 
اين نرخ به خاطر رشد اقتصادي خوب و آمار اندك بيكاري مي تواند، تداوم يابد. افزايش 
نرخ بهره در امريكا باعث تقويت ارزش دالر و جذابيت بازار مالي براي سرمايه گذاران شده 
اما مي تواند هزينه صادرات امريكا را باال ببرد. اگر كشوري ارزش پول ملي اش را به صورت 

تصنعي پايين نگه دارد، صادراتش به خاطر ارزان تر شدن كاالها بازار داغ تري مي يابد. 
در ادامه تنش هاي تجاري چين و امريكا نيويورك تايمز نوشته كه شركت فناوري »زد 
تي اي« روابط موثر خود را با برترين شركت هاي امريكايي براي دوره يي ۷ ساله از دست 
داده، اتفاقي كه مي تواند در حكم يك چالش جبران ناپذير و بزرگ براي اين شركت چيني 
تلقي شود. گفته شده، دومين توليد كننده تجهيزات مخابراتي چين از اين پس قادر به 

استفاده از قطعات ساخته شده در اياالت متحده نخواهد بود. 

گروه جهان 
نيروهاي امنيتي و نظامي تونس كه از زمان اس��تقالل اين كش��ور در سال ۱956 از 
شركت در انتخابات محروم بودند، براي نخستين بار اجازه يافته اند در انتخابات شوراهاي 
شهرداري كه تبليغات نامزدها براي آن از چند روز پيش شروع شده، راي دهند. به  گزارش 
ايرنا، انتخابات ش��وراهاي شهرداري تونس قرار است، ششم ماه مه  برگزار شود، اما هيات 
عالي انتخابات اين كش��ور تاريخ جداگانه يي براي مش��اركت نظاميان و نيروهاي امنيتي 
تونس در اين انتخابات در نظر گرفته و اعالم كرده كه آنها يك شنبه 29 آوريل راي خود 
را در صندوق ها خواهند انداخت. انور بن حسن عضو هيات عالي انتخابات اين كشور گفته، 
۳6هزار و 5۰ نيروي امنيتي و نظامي تونس در انتخابات ش��ركت مي كنند. تونسي ها در 
سال 2۰۱4 اقدام به اصالح قانون انتخابات اين كشور كردند و از آن زمان به بعد به نظاميان 
تونسي اجازه شركت در انتخابات داده شد، اما از آن زمان هيچ گونه انتخاباتي در اين كشور 
برگزار نشده بود و در نتيجه اين نخستين انتخاباتي است كه نظاميان تونسي مجوز حضور 
در آن را يافته اند.  براساس برنامه اعالم شده توسط مقام هاي تونسي، تبليغات انتخاباتي 
شوراهاي شهرداري از ۱4 آوريل آغاز شده و تا جمعه چهارم ماه مه  به مدت سه هفته ادامه 
خواهد يافت. در اين مدت هرگونه تبليغات در مساجد، كليساها، سينماها، كتابخانه هاي 
عمومي و همچنين سالن هاي تئاتر ممنوع است. مجالس البلديه يا همان شهرداري ها در 
كشورهاي شمال آفريقا مانند الجزاير و تونس اهميت زيادي دارد، زيرا وظايف و اختيارات 
آنها به مسائل عمراني و نظافت شهر محدود نمي شود، بلكه همه خدمات دولتي از جمله 
صدور گذرنامه، صدور شناسنامه، صدور گواهينامه رانندگي، كارهاي اداري مربوط به نقل 
و انتقال خودرو و كارهاي عمراني برعهده آنهاست و به نوعي شهرداري نسخه فشرده همه 
وزارتخانه ها در حوزه استحفاظي ش��ان است. راشد الغنوشي رييس حزب النهضت تونس 
در خصوص اهميت اين انتخابات گفته است: »اين انتخابات باعث گسترش دموكراسي در 
تونس مي شود و آن را در مقابل بحران هاي منطقه بيمه مي كند.« تونسي ها در شرايطي 
به پاي صندوق هاي راي مي روند كه بشير بن حسن از علماي مذهبي معروف اين كشور 
نسبت به توطئه هاي دولت سعودي هشدار داده و اعالم كرده است كه رياض قصد دارد، 

جنبش النهضت تونس را همچون اخوان المسلمين مصر تضعيف كند. 

گروه جهان   
رهب��ر مخالفان دولت ارمنس��تان با وجود درگي��ري اخير ميان پليس ضد ش��ورش و 
تظاهركنن��دگان و زخم��ي  ش��دن ده ها نفر بار ديگر ب��راي حضور اعتراض��ي در خيابان ها 
فراخوان داده اس��ت. اين تظاهرات پس از آن برگزار ش��د كه حزب حاكم ارمنس��تان، كه 
اكثريت كرسي هاي پارلمان اين كشور را در اختيار دارد، با وجود به پايان رسيدن دور دوم 
رياست جمهوري سرژ سركيسيان رييس جمهور سابق، وي را براي تصدي پست نخست وزيري 
نامزد كرد. دور دوم رياست جمهوري اين سياستمدار متمايل به روسيه هفته گذشته به پايان 
رس��يد. مخالفان دولت ارمنس��تان اعالم كرده اند كه نظام دولتي پارلماني جديد اين كشور 
به سركيس��يان 6۳ س��اله اجازه مي دهد تا همچنان در قدرت باق��ي بماند. نظام حكومتي 
ارمنستان به تازگي از رياستي به پارلماني تغيير كرده و با اين تغيير، اختيارات رييس جمهور 
به نخست وزير منتقل شده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، نيكول پاشينيان در فراخواني 
از مردم ايروان و ديگر شهرهاي ارمنستان خواسته كه سه شنبه به خيابان ها بيايند، راه هاي 
اصلي را ببندند و اعتصاب كنند. وي تظاهرات هاي اخير مخالفان در ايروان را نقطه عطفي 
در تاريخ ارمنس��تان توصيف كرده اس��ت. پليس در تظاهرات دوش��نبه از ابزاري همچون 
نارنجك هاي گيج كننده اس��تفاده كرد تا مانع پيشروي معترضاني شود كه قصد داشتند با 
شكس��تن يك مانع سيم خاردار در مركز ش��هر ايروان به ساختمان پارلمان برسند. در اين 
تظاه��رات، ده ها نفر از مخالفان ازجمله رهبر مخالفان دول��ت و تعدادي از نيروهاي پليس 
زخمي شدند. مقام هاي رسمي شمار مجروحان را 46نفر گزارش كرده اند كه 6 پليس نيز در 
ميان آنها ديده مي ش��ود. براساس گزارش ها، نيكول پاشينيان نيز كه از ناحيه صورت و بازو 
زخمي شده بود به بيمارستان مراجعه كرده است. مقام هاي رسمي از وي خواسته بودند پايان 
اعتراض ها را اعالم كند وگرنه عليه تظاهركنندگان به زور متوسل خواهند شد اما وي پس از 
خروج از بيمارستان درحالي كه دستش باندپيچي شده بود از ادامه اعتراض ها خبر داد. آن 
 طور كه خبرگزاري فرانس��ه خبر داده، امروز تعداد بيشتري پليس با تجهيزات ضد شورش 
همچون ماشين آب پاش در مركز شهر ايروان مستقر شده اند. قرار است حزب جمهوري خواه 
حاكم همراه با حزب هم پيمان خود به نام »داشناك تسوتيان« كه به طور رسمي سركيسيان 

را نامزد پست نخست وزيري كرده اند امروز در پارلمان انتخاب خود را به راي بگذارند. 

ادامه رشد اقتصادي چين 
در سال ۲۰۱۸

گروه جهان   منوچهر فخرزاد   داده هاي اعالم ش��ده 
از س��وي دولت چين حاكي از آن اس��ت كه اين كشور در 
سه ماهه نخست سال جاري ميالدي همچنان به رشد خود 
ادامه داده اس��ت. اما بسياري از كارشناسان در صحت اين 
داده ها ترديد دارند. به گزارش س��ي ان ان ماني، براس��اس 
داده هاي دولت چين كه روز سه شنبه منتشر شد، دومين 
اقتصاد بزرگ جهان در س��ه ماهه نخس��ت سال جاري در 
مقايسه با زمان مشابه در سال گذشته ميالدي 6.8 درصد 
رشد داشته است. ترس از جنگ تجاري ميان اياالت متحده 
و چين از آغاز س��ال جاري ميالدي ش��دت گرفته است، 
چرا كه دو كش��ور اعالم كرده اند ك��ه بنا دارند تعرفه هاي 
گمركي بااليي بر كااله��اي وارداتي يكديگر اعمال كنند. 
اما تاكنون به  نظر نمي رسد اين تهديدها تاثيري بر فعاليت 
اقتصادي داشته باشد. رش��د چين در سه ماهه آغاز سال، 
مشابه مقداري است كه در نيمه دوم سال 2۰۱۷ گزارش 
ش��ده است.  دولت چين ماه گذشته ميالدي اعالم كرد كه 
در تمام طول سال به دنبال رشد 6.5درصدي است. چنين 
ميزان رشدي مايه رشك بسياري از كشورهاي توسعه يافته 
همچون اياالت متحده اس��ت؛ اما اين ميزان اندكي از رشد 
س��االنه 6.9 درصدي كه چين در سال 2۰۱۷ گزارش داد، 
كمتر است. اوضاع در ادامه سال مي تواند براي چين سخت تر 
شود. با در نظر گرفتن آسيب بالقوه يي كه اين كشور از نبرد 
تجاري با اياالت متحده متحمل مي شود، انتظار مي رود كه 
چين اقدامات خود را در راس��تاي كاستن از خطر در نظام 
مالي و بستن كارخانه هاي آلوده كننده و كم بازده انجام دهد. 
جوليان اوانس پريچارد اقتصاددان ارش��د چيني در موسسه 
تحقيقاتي كاپيت��ال اكونوميكس گفت: »به گمان ما پيش 
از پايان س��ال جاري ميالدي با ركود در اقتصاد اين كشور 
مواج��ه خواهيم بود.« ل��ري هو يك اقتص��اددان در بانك 
س��رمايه گذاري ماكاري هم گفت كه رشد در بخش بزرگ 
صادرات چين به شكلي اميدواركننده در سه ماهه آغاز سال 
افزايش يافت و در ماه هاي پيش روند نزولي خواهد داشت. 
او به رشد 9درصدي ارزش يوان چين در برابر دالر در سال 
گذشته ميالدي اشاره كرد. يوان قدرتمندتر قيمت كاالهاي 
چيني را براي واردكنندگان خارجي مناس��ب تر مي كند. به 
گفته هو، اگر اقتصاد جهاني در اواخر س��ال جاري ميالدي 
افت كند، صادرات چين نيز به احتمال زياد متضرر خواهد 
شد. تحليلگران و حتي مقامات چين سال ها درباره صحت 
داده هاي اقتصادي رس��مي كش��ور ترديدهايي را مطرح 
كرده اند. اوانس پريچارد در اين رابطه گفت: »شاخص هاي 
رسمي رشد را بايد با ديده ترديد نگريست، چرا كه در چند 
سال گذشته به  شكلي نامعقول ثابت مانده اند.« به باور او، 
اقتصاد چين در سه ماهه نخست سال جاري ميالدي حدود 

4.8درصد رشد داشته است. 

اختالف هاي پشت پرده 
امارات و عربستان سعودي 

روزنامه االخبار لبنان با انتشار پيام هاي درزيافته 
از س��فارتخانه هاي امارات متحده عرب��ي و اردن در 
بيروت موارد متعددي از اختالف در رويكرد عربستان 
و امارات را ك��ه در ظاهر روابط نزديكي با هم دارند، 
افش��ا كرد. در يك��ي از اين پيام ها به نقل از س��فير 
كويت آمده كه محمد بن زايد وليعهد امارات به  دنبال 
فروپاش��ي عربستان اس��ت. در پيام ديگري آمده كه 
عربس��تان در داخل و خارج به  وي��ژه در لبنان دچار 
آشفتگي اس��ت و با وجود نارضايتي از سعد حريري 

نخست وزير لبنان به او نياز دارد. 

گفت وگوي اردوغان و مركل 
درباره سوريه

رييس جمهور تركيه و صدراعظم آلمان طي تماس 
تلفني درباره تحوالت اخير س��وريه گفت وگو كردند. 
به گ��زارش آناتولي و به گفته يك منبع وابس��ته به 
رياست جمهوري، رجب طيب اردوغان رييس جمهور 
تركيه و آنگال مركل صدراعظم آلمان طي اين تماس 
بر لزوم حفظ تماميت ارضي س��وريه و تداوم فرآيند 
سياس��ي در اين كش��ور تمركز داشتند. اين دو رهبر 
همچنين در خصوص حمله هوايي امريكا، فرانس��ه و 
بريتانيا به سوريه تبادل نظر كردند. امريكا، بريتانيا و 
فرانسه در پي ادعاي استفاده از سالح هاي شيميايي 
در حمله دوما عليه دولت بش��ار اس��د رييس جمهور 

سوريه حمله يي هوايي صورت دادند. 

 حمله انتحاري داعش
به جنوب سامرا

ي��ك منبع در پليس ع��راق اعالم كرد ك��ه در حمله 
داعش در جنوب س��امرا چهار نفر كشته و زخمي شدند. 
به گزارش سومريه نيوز، يك عامل انتحاري خود را در مركز 
پليس دلف در نزديكي روستاي العذيه در جنوب شهرك 
االسحاقي منفجر كرد كه در نتيجه آن دو نفر از نيروهاي 
اين مركز كشته و دو نفر ديگر زخمي شدند. منبع مذكور 
كه خواست نامش فاش نشود، همچنين اعالم كرد نيروهاي 
امنيتي بر اينكه كنترل اين مكان را در دست بگيرند، تاكيد 
دارن��د و اين نيروها با كمك گردان سرايا الس��الم عمليات 
پاكسازي اين منطقه را آغاز كردند. داعش در صالح الدين 
گهگاهي براي حمله عليه مناطق آزاد ش��ده عراق تالش 
مي كن��د اما نيروهاي عراقي موفق ش��دند، اين حمالت را 
ناكام بگذارند. اعضاي داعش خس��ارت هاي جاني و مالي 

گسترده يي تاكنون بر جاي گذاشته اند. 

 آتش بس مرزي
افغانستان و پاكستان

منابع امنيتي افغانستان اعالم كردند كه سربازان 
مرزي افغان و پاكس��تاني آتش بس برق��رار كردند و 
اكنون درگيري مس��لحانه ميان هر دو جانب متوقف 
ش��ده اس��ت. به گزارش العربيه، س��ربازان افغان به 
طرف پاكس��تاني هشدار داده اند، اگر باز هم به خاك 
افغانستان حمله كنند، عواقب آن به عهده خودشان 
خواهد بود. گفته شده، س��ربازان پاكستاني دوشنبه 
حمالتي را در ولسوالي دندپتان واليت پكتيا در شرق 
افغانستان شروع كردند اما اكنون درگيري ها متوقف 

شده است.

دريچه

كوتاه از منطقه

روند انتقال قدرت سياسي در هاوانا آغاز شد

كوباي بدون كاسترو؛ بدون تغيير

ساعات طوالني كار تاثيري در افزايش بازده ندارد

چالش جديد وال استريت

گروه جهان  
وال اس��تريت در كنار اس��ترس هاي ناشي از فراز 
و نش��يب هاي بازارهاي س��هام با چالش ديگري هم 
دست و پنجه نرم مي كند؛ برقراري تعادل در ساعات 
كاري كارمن��دان و افزاي��ش بهره وري. هيچ كس��ي 
با س��اعات طوالني كار بيگانه نيس��ت. بس��ياري از 
كاركنان مشاغل اينچنيني و مشاغل در زمينه خبر و 

رسانه مجبورند با پيجري در باالي سر خود بخوابند 
تا هر لحظه كه به آنها احس��اس نياز مي ش��د، اعزام 
به كار ش��وند. اما هيچ نش��انه يي دال بر اين مس��اله 
وجود ندارد افرادي كه عمال در دفتر كار خود زندگي 
مي كنند و خواب كافي نداش��ته اند، عملكرد و بازده 
بهتري داشته باشند. بالعكس نتيجه تحقيقات انجام 
شده توسط الكس��اندرا ميشل در سال 2۰۱4 نشان 

داد كه كارمندان خسته اغلب دچار تيك هاي رواني 
همچون جويدن ناخن يا پيچاندن موها مي ش��وند و 
عالئمي دال ب��ر »مبارزه متقابل« ب��دن خود با كار 

زياد دارند. 
فايننشال تايمز در گزارش��ي در اين باره نوشته: 
كسب و كار بانك س��رمايه گذاري موليس و شركا در 
چند وقت گذشته خيلي خوب بوده است؛ اين بانك 
مستقل سرمايه گذاري به شركت ملي نفت عربستان 
س��عودي)آرامكو( درب��اره برنامه هاي عرضه س��هام 
در بازاره��اي بورس براي نخس��تين مرتبه مش��اوره 
مي دهد؛ به ش��ركت برودكام در پيشبرد پيشنهادش 
ب��راي كوالكام كم��ك كرد؛ و به گ��زارش رويترز در 
۳ماهه نخس��ت س��ال جاري مالي با كس��ب هزينه 
خدمات��ي 85 ميليون دالري رتبه چهارم را در ميان 
بانك هاي مس��تقل كس��ب كرد. اما اين مرتبه دليل 
توجه رس��انه هاي خبري به اين بانك سرمايه گذاري 
چن��دان ه��م مثب��ت نيس��ت. هفته پي��ش يكي از 
بانكداران سطح متوسط ساعت ۱2:۳۰ بامداد ايميلي 
به كارشناسان تازه كار مشهور به تحليلگر فرستاد و از 
اين مساله شكايت كرد، زماني كه در دفتر نيويورك 
ق��دم مي زده تنها ۱۱نفر آنها را پش��ت ميزهايش��ان 
يافته اس��ت. او نوش��ته:»مي دانم كه همه شما بسيار 
كار مي كنيد و س��رتان با چندين پروژه گرم اس��ت. 
اما با توجه به  اينكه براي پيش��برد پروژه هاي جديد 
نياز به ادامه حضور كاركنان در دفتر حس مي شود و 
اينكه شما تقريبا به سر حد ظرفيت خود رسيده ايد، 
فكر مي كنم تنها راه تمايز قائل ش��دن ميان شماها 
اين اس��ت كه ببينيم چه كساني ساعات پاياني شب 

در دفتر حضور دارند.«
مفس��ران پايگاه اينترنتي»وال اس��تريت اُاِيِسس« 
كه نخس��تين مرتبه اين يادداش��ت را منتشر كرد در 

واكن��ش به آن به  ش��دت ابراز خش��م كردند. يكي از 
آنها نوش��ت:»به همين دليل است كه كسي به سمت 
بانك��داري نم��ي رود.« يكي ديگر هم نوشت:»ش��رط 
مي بن��دم او هم��ان ف��ردي اس��ت كه ب��ه كارمندان 
جدي��د مي گوي��د، الزم نيس��ت نگران س��اعت هاي 
حضور خود در محل كار باش��ند چراكه در اين بانك 
شايسته ساالري حكمفرماست.« بانك سرمايه گذاري 
مولي��س از اظهارنظر درباره اين ايميل خودداري كرد 
اما يك س��خنگوي اين بانك گفت:»ما اعتماد زيادي 
به كاركنان خ��ود ازجمله نيروهاي ت��ازه كار داريم و 
مي دانيم آنها در صورت وجود يا نبود نظارت كار خود 
را به نحو احس��ن به انجام مي رسانند حتي اگر حضور 

فيزيكي پشت صندلي هاي خود نداشته باشند.«
اين ايمي��ل به  ويژه با توجه به پيش��ينه تراژيك 
مولي��س عاري از عاطفه به نظر مي رس��د. در س��ال 
2۰۱5 بانك��دار ت��ازه كار توم��اس هيوز خ��ود را از 

آپارتمانش به بيرون پرتاب كرده و خودكشي كرد. 
ك��ه  ايميل هاي��ي  و  پزش��كي  گ��زارش  طب��ق 
خانواده اش در اختي��ار نيويورك تايمز گذاش��ته اند، 
هيوز 29ساله مواد مخدر مصرف  كرده بود. او از يك 
سفر كاري مستقيم به دفتر كار بازگشته و از ساعت 
6 بعدازظه��ر تا ي��ك بامداد را ب��ه كار گذرانده بود. 
پس از بازگش��ت به خانه نيز ت��ا 9:45 دقيقه بامداد 
مش��غول پاس��خگويي به ايميل ها بود. حدود ساعت 
۱۰ خودكش��ي كرد. هنوز كس��ي علت اين مساله را 
نمي داند اما خانواده اش معتقدند، اس��ترس و فش��ار 

زياد كار نقش زيادي در اين زمينه داشتند. 
پس از م��رگ هيوز و چندين بانكدار جوان ديگر 
در گلدم��ن س��اكس و »بانك امريكا« بس��ياري در 
وال اس��تريت تالش كرده اند، روحيه كاركنان جوان 
خود را دست كم با تالش براي محدود كردن ساعات 

كار در تعطيالت آخر هفته و كاهش تاكيد بر حضور 
در داخ��ل دفتر تقوي��ت كنند و از فش��ار روي آنها 
بكاهند. اين تغييرات در »ش��يوه زندگي« همچنين 
بازتاب دهنده اين حقيقت است كه بانك ها بايد براي 
استخدام استعدادهاي برتر با »سيليكون ولي« رقابت 
كنند و با نگراني هاي فزاينده درباره نرخ خروج زنان 

جوان و اقليت ها از اين صنعت مواجه شوند. 
موليس هم ب��ه تالش هاي عمومي ب��راي ارتقاي 
زندگ��ي 5۰۰ بانكدار به  وي��ژه 2۰۰ تحليلگر تازه كار 
ش��اغل در اين ش��ركت پيوسته اس��ت. ايستگاه هاي 
متصل��ي براي فراهم كردن ام��كان كار در خانه و در 
نظ��ر گرفتن زمان هاي اس��تراحت در نظر گرفته و به 
كاركنان اج��ازه مي دهد حتي تا يك س��ال در دفاتر 
خ��ارج از كش��ور كار كنند. اما اين بان��ك كه پس از 
بحران مالي جهاني تاس��يس ش��د به سرعت درحال 
گسترش است و با وجود نرخ باالي استخدام كه رتبه 
تخصصي اين بانك را ۱5درصد افزايش داده، كاركنان 
مجبورند براي رس��اندن خود به سرعت رشد بانك به 
 شدت تالش كنند. وال استريت اُاِيِسس در سرشماري 
اخير خود اعالم كرد كه از نظر بيشترين ساعات كاري 
ب��ا در نظر گرفت��ن ميانگين 84.۳ س��اعت در هفته، 
موليس از ميان ۱۳۷بانك در رتبه پنجم قرار مي گيرد. 
با وج��ود همه تالش ه��اي ص��ورت گرفته براي 
آس��ان تر ك��ردن ش��رايط كار ب��ه نظ��ر مي رس��د، 
ش��ركت هاي مطرح در وال اس��تريت هنوز اين درس 
را به  درس��تي نياموخته اند. ايميل موليس به  ويژه از 
اين جهت مايه تاس��ف است كه تالش هاي شركت را 
براي داشتن ساعات كاري انعطاف پذير به  كلي نقض 
مي كند و اين معنا را مي دهد كه اگر بانكداران جوان 
بخواهن��د در اين كار به آينده يي درخش��ان دس��ت 

يابند، مجبورند در دفتر بمانند. 

گروه جهان    
كوب��ا دوران جدي��دي را آغ��از مي كن��د. ب��راي 
نخس��تين بار در 4۰ س��ال گذش��ته فردي خارج از 
خانواده كاس��ترو زمام امور اين كش��ور را به دست 
خواهد گرفت. رون��د انتقال قدرت در كوبا در حالي 
آغاز شده كه مردم اين كشور از روند كند اصالحات 
به سبك بازار آزاد كه در سال 2۰۱۱ با دستور رائول 
كاسترو آغاز ش��د، ناراضي هستند. در اين بحبوحه 
روابط كوبا با امريكا نيز با سياست هاي دولت دونالد 
ترامپ با تنش هاي جدي روبه رو شده كه چشم انداز 

آينده آن را مبهم مي كند. 
آسوشيتدپرس نوشته، رائول كاسترو كه 2۰۰8 
زم��ام امور را از فيدل كاس��ترو رهب��ر انقالبي كوبا 
تحوي��ل گرفت، قصد داش��ت اصالح��ات بنياديني 
را به وي��ژه در نظام اقتصادي اين كش��ور ايجاد كند 
اما درنهاي��ت دولت را با كوله ب��اري از چالش ها به 
جانشين خود تحويل خواهد داد. البته كوبا بيش از 
6۰۰هزار كارآفرين و پنج ميليون كاربر تلفن همراه 
داش��ته و يكي از كش��ورهايي اس��ت كه بيشترين 
رش��د را در بخش صنعت حمل و نقل هوايي دارد. 
صنعت گردش��گري نيز از زمان بهبود نسبي روابط 
واشنگتن-هاوانا در س��ال 2۰۱5 رشدي دو برابري 
را تجربه كرده اس��ت به طوري ك��ه همين امروز با 
وجود كارش��كني هاي دولت دونالد ترامپ س��االنه 
حدود پنج ميليون گردشگر امريكايي به اين كشور 

سفر كرده اند. 
مشكالت اما كم نيستند. هنوز هم بخش دولتي 
كوب��ا كه به س��بك اتح��اد جماهير ش��وروي اداره 
مي شود و سه نفر از هر چهار كوبايي را در استخدام 
خود دارد اما بهره وري آن بس��يار كم اس��ت. توسعه 
بخش خصوصي نيز به طور گسترده يي متوقف شده 
اس��ت. ميانگين حقوق ماهانه دولتي چيزي حدود 
۳۱دالر اس��ت. در اين ميان سرمايه گذاران خارجي 
نيز هيچ رقيبي براي ورود به بازارهاي كوبا را ندارند؛ 
بر همين اساس زيرساخت هاي فرسوده كوبا روز به 
روز ش��رايط بدتري پيدا مي كند. رويترز مي نويسد: 
»اقدامات رائول كاس��ترو براي مدرن كردن اقتصاد 
به س��بك ش��وروي س��ابق نتايج مختلفي به همراه 
داش��ته به طوري ك��ه برخ��ي از ابتكارعمل هاي وي 
رو ب��ه جلو حركت كرده و برخي متوقف ش��ده اند و 

يكس��ري طرح ها هنوز به مرحله اجرايي ش��دن هم 
نرسيده اند.«

به اعتقاد ناظران، رائول كاس��ترو در حالي دست 
به اج��راي سياس��ت هايي جدي��د در كوب��ا زد كه 
معتقد بود اي��ن طرح ها بخش ضروري و الزم آينده 
محسوب مي شود اما حزب حاكم كمونيست بر اين 
باور اس��ت كه اجراي فرآيند مدنظر رائول كاس��ترو 
بسيار سخت تر از آن چيري است كه انتظار مي رفت 
و تدابير بيش��تري براي اجرايي شدن اين اصالحات 

الزم است. 

ش��بكه ان بي س��ي مي نويس��د: »در اي��ن ميان 
هم��ه نگاه ه��ا به مي��گل دي��از كانل مع��اون فعلي 
رييس جمهوري و جانش��ين احتمالي رائول كاسترو 
اس��ت. اغلب ناظران بر اين باورند كه رهبر آتي كوبا 
ش��ايد در بخش هاي فرهنگي و اجتماعي فضا را باز 
كن��د اما از منظر سياس��ي همان مس��ير انقالب را 
دنبال خواهد كرد و به دليل باورش به سياست هاي 
قبلي فيدل و رائول كاس��ترو، به دنبال تغييرات در 

سياست هاي كلي كوبا نخواهد بود.«
گفته ش��ده، دي��از كانل 5۷ س��اله كه س��ابقه 

طوالني در عرصه سياست كوبا دارد پيش از حضور 
در س��مت مع��اون رييس جمهوري به عن��وان وزير 
آموزش عال��ي كوبا فعاليت مي ك��رد. برخي بر اين 
باورن��د كه وي ديدگاه هايي مدرن در ذهن دارد اما 
سابقه فعاليت هاي وي در گذشته نشان مي دهد كه 
فردي به شدت تندروست و بر ادامه نظام تك حزبي 

در كوبا تاكيد دارد. 
به گ��زارش ايرن��ا، پيش ت��ر ويديوي��ي از رهبر 
آتي كوبا منتش��ر شده بود كه نش��ان مي دهد وي 
از رس��انه هاي مس��تقل انتقاد و ب��ه اعضاي حزب 

كمونيست مي گويد كه سفارتخانه هاي امريكا، نروژ، 
اسپانيا، آلمان و بريتانيا از فعاليت هاي خرابكارانه در 
كوبا حمايت مي كنند. دي��از كانل حتي بر اين باور 
بوده كه طرح تاريخي بهبود روابط هاوانا-واشنگتن 
كه در س��ال 2۰۱5 اجرا ش��د، يك مسير متفاوت 
امريكا در راس��تاي تالش براي دس��تيابي به هدف 
نهايي اش يعني از بين بردن انقالب كوبا بوده است. 
ب��ا اين ح��ال او گريزي از اصالحات ن��دارد. ميريام 
ليوا ديپلمات س��ابق كوبا، مي گوي��د: »هر كس كه 
قدرت را در اين كشور به دست بگيرد بايد كوبا را از 
بح��ران اقتصادي خارج كند و كيفيت زندگي مردم 

را بهبود بخشد.«
ب��ه گ��زارش آسوش��يتدپرس، رائول كاس��ترو 
8۷س��اله قدرت را به ميگوئل دياز كانل معاون اول 
5۷س��اله خود، واگ��ذار مي كند. او تا س��ال 2۰2۱ 
كه كنگره بعدي تش��كيل مي ش��ود به عنوان رهبر 
حزب كمونيس��ت باقي خواهد مان��د و تا آن زمان 
وقت كافي دارد تا از يك گذار كنترل شده مطمئن 
ش��ود و ش��اگردش را كه قطعا اصالحاتش از سوي 
كمونيس��ت ها به چالش كش��يده مي شود حمايت 
خواه��د كرد. وي ماه گذش��ته در يك��ي از آخرين 
سخنراني هايش به عنوان رهبر اين كشور گفته بود: 
»ما راه طوالني اي را طي كرديم. درنتيجه فرزندان 
م��ا چه آنهايي ك��ه در حال حاضر حض��ور دارند و 
چه آنهايي كه در آينده به دنيا مي آيند خوش��حال 
خواهن��د ب��ود.« رائ��ول در س��ال 2۰۰8 ميالدي 
جانش��ين فيدل كاس��ترو برادر خود ش��د و اين دو 
در مجموع از س��ال ۱959 ميالدي به اين طرف در 
راس رهبري آن كشور كمونيست واقع در امريكاي 
مركزي قرار داش��ته اند. كوب��ا انتخابات آزاد ندارد و 
انتخ��اب جانش��ين رييس جمهوري پش��ت درهاي 
بسته انجام مي ش��ود. كوبا و اياالت متحده در سال 
2۰۱5، پس از گذش��ت بيش از پنج دهه مخاصمه، 

تصميم به عادي سازي روابط گرفتند. 
مراس��مي كه قرار اس��ت رائول كاس��ترو در آن 
به طور رسمي از رياس��ت جمهوري كوبا كناره گيري 
و قدرت را به يك فرد جوان تر منتقل كند، يك روز 
قبل از موعد از پيش تعيين شده برگزار مي شود. اين 
مراسم قرار بود پنج ش��نبه )فردا( در »مجمع ملي« 

برگزار شود، اما به چهارشنبه موكول شد. 
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مرور نيم قرن حاكميت دالر بر جهان

امپرياليسم دالر
ميشل براند/  رمي هره را  ترجمه:  احمد سيف 

»دالر واحد پول ما، ولي مشكل شماست«. اين سخن 
جان كانالي، وزير خزانه داري امريكا در جلسه نوامبر 1971 
در رم بين كش��ورهاي گروه 10 اندكي پس از زماني است 
كه نيكسون قابليت تبديل دالر به طال را قطع كرد و نظام 
پولي بين المللي را براساس نرخ شناور بنا نهاد. از آن زمان 
تاكن��ون جهان از اين »مش��كل«- يعني اينكه امريكا اين 
امتياز را به دست آورد تا واحد پولي براي تجارت جهاني و 
ذخيره را براس��اس توافقات برتون وودز ارائه بدهد- عذاب 

كشيده است. 
فدرال رزرو اگرچه عمال به عنوان بانك مركزي جهان 
عمل مي كند ولي سياس��ت هاي پولي را براس��اس منافع 
امريكا تدوين مي كند. در نتيجه فش��ار و حتي به دس��تور 
اوليگارش��ي مالي نرخ بهره را تعيين مي كند يا تنها به نفع 
خود پول چاپ و ب��راي اقتصاد هاي جهان گرفتاري ايجاد 
مي كند. وقتي كه فدرال رزرو مي خواس��ت كاهش مستمر 
10س��اله در نرخ سود را متوقف و اقتصاد امريكا را از تورم 
توأم با ركود خارج كند، نرخ بهره را به  شدت افزايش داد � 
ش��وك واكر در فاصله 1979تا 1981- و آن موقع بود كه 
در اوايل دهه 1980 نرخ پايه يي بهره به بيش از 20درصد 
افزايش يافت. نتيجه اين سياس��ت اين شد كه بسياري از 
كشورهاي درحال  توس��عه گرفتار سقوط آزاد شده بدهي 
خ��ود را نكول كردند و به صورت بردگان بدهكار درآمدند. 
چون بدهي آنها به دالر بود همين كه نرخ بهره به  ش��دت 
افزايش يافت به ناگهان س��نگيني بار بدهي بسيار بيشتر 
ش��د كه تنها با وام ستاني بيشتر قادر به پرداخت آن بودند 
كه با ش��رايط دش��وار صندوق بين المللي پول همراه شد. 
در 1997 افزاي��ش نرخ به��ره در امريكا به ميزان كمتر از 
يك درصد يك��ي از عوامل اصلي»بحران آس��ياي جنوب 
ش��رقي« بود چون »پول سوزان« به سرعت از اين منطقه 
خارج ش��د. در 2015 پايان سياست »اسهال پولي« و باال 
رفت��ن ارزش دالر و پيش بيني افزايش در نرخ بهره امريكا 
براي اقتصاد كش��ورهاي درحال توسعه يك فاجعه خواهد 
ب��ود. از 2009 به بعد تريليون ه��ا دالر پول هاي تازه چاپ 
ش��ده يا وام گرفته  شده با نرخ بهره يي كه نزديك به صفر 
درصد است به كش��ورهاي جنوب و شرق سرريز شده اند. 
ولي امروزه سياس��ت انقباض پولي تا به همين جا موجب 
مهاجرت پول هاي »سوزان« شده و بسياري از اين كشورها 
را بي ثبات كرده اس��ت و  يك��ي از پي آمدهايش البته اين 
اس��ت كه رقباي امري��كا در ميان كش��ورهاي »نوظهور« 

شرايط ناگواري دارند. 
همانند ش��وك واكر، اين سياست ها هم بطور علني به 
خاطر ضربه زدن به كش��ورهاي جنوب تدوين نمي شوند 
بلكه پي آمد ضروري و نتيجه قابل پيش بيني س��لطه يك 
كش��ور بر نظام مالي جهاني اس��ت كه مي كوشد موقعيت 
هژمونيك خود را حفظ كند. ديگر سياس��ت ها هم دقيقا 
در همين راس��تا به كار گرفته مي ش��وند. اين آخرين روند 
جنگ مالي را بايد در چارچوب امپرياليسم مالي بطور كلي 
بررسي كرد. كش��ورهايي كه مي كوشند حاكميت خود را 
حف��ظ كنند هم با اعمال تحريم ها و حمالت س��فته بازانه 
به واحد پولي شان، دس��ت كاري در قيمت كاالها، ارزيابي 
معيوب از سوي موسس��ات اعتبارسنجي امريكايي روبه رو 
مي شوند. وقتي بانك ها به فعاليت هايي دست مي زنند كه 
از نظر امريكا »نامناس��ب« است با جريمه هاي كالن روبرو 
مي ش��وند و حتي بعضي از بانك ها از فعاليت و مش��اركت 
در نظ��ام بانكداري بين المللي محروم مي ش��وند همه اين 
س��الح ها- همانند ديگر س��الح هاي مرگبارش��ان- براي 
تضعيف رقيب مورد استفاده قرار مي گيرند)خواه متحدان 
امريكا در ش��مال باش��ند خواه رقباي امريكا در جنوب و 

شرق( تا هژموني دالر حفظ شود. 
نه  فقط دالر امپرات��وري امريكا را ممكن مي كند بلكه 
حفاظت از موقعيت دالر يك��ي از داليل اصلي جنگ هاي 
امپراتوري امريكاس��ت. توان مال��ي و نظامي امريكا به اين 
واقعيت بستگي دارد كه دالر واحد پولي ذخيره و همچنين 
واحد پولي براي تجارت جهاني باش��د ك��ه موجب ايجاد 
تقاض��اي جهاني براي دالر مي ش��ود. اين تقاضاي جهاني 
ب��ه امريكا امكان مي دهد هر ميزان دالر كه دوس��ت دارد 
چاپ كند. اين دالرها هم بعد به نظام متورم شده سرمايه 
مالي تزريق مي ش��ود و بعد امريكا از آن اس��تفاده مي كند 
تا جنگ هاي جنايت كارانه اش را تامين مالي كند. تقاضاي 
جهان��ي براي دالر به حدي زياد اس��ت كه براي اينكه اين 
نظ��ام جهاني در پي آمد بحران بزرگ 2008 به طور كامل 
فرو نپاشد، دولت فدرال امريكا به بانك هاي مركزي شماري 
از كش��ورهاي عمده و حتي ش��ماري از كشورهاي جنوب 
اجازه داد تا براس��اس »خط مبادل��ه«اي كه ايحاد كرد به 
طور نامحدود به دالر دسترس��ي داشته باشند. در مقايسه 
با اقتصاد واقعي امريكا- يعني اقتصادي كه بس��ي بيش��تر 
از تولي��د مصرف مي كن��د و تفاوت را ب��ا وام تامين مالي 
مي كند- ارزش دالر به طور غيرواقعي باالس��ت. كس��ري 
تجارت خارجي و بودجه دولت فدرال به طور متوسط سالي 
يك تريليون دالر است. هيچ كشور ديگري نمي تواند به اين 
صورت و با اين حجم كس��ري بدون بحران و ورشكستگي 
س��ركند. بدون اين تقاضاي بين المللي ب��راي دالر، بهاي 
دالر بايد »تصحيح« ش��ود و هژموني امريكا هم ضرورتا به 
پايان خواهد رس��يد. در نتيجه امريكا روي كشورهايي كه 
مي كوش��ند خود را از قيد دالر رها كنند، فش��ار آورده به 
آنها حمله مي كند نه  فقط به اين دليل كه آنها »خائن اند« 
بلك��ه براي اينكه جهان را به حف��ظ موقعيت كنوني دالر 
مجبور و در نتيجه س��لطه امريكا را حفظ كند. روسيه كه 
رييس جمهورش در موارد مك��رر از نظام غيرعادالنه دالر 
انتقاد كرده است با موارد مكرر تحريم، حمله به واحد پولي 
و حتي نفت ب��ه طور مصنوعي ارزان)كه اخيرا با همكاري 
امريكا و عربس��تان س��عودي واقعيت يافت(، انقالب هاي 
رنگي��ن، بازنگري ه��اي مكرر موسس��ات اعتبار س��نجي، 
كوش��ش براي بي ثباتي و حتي خطر نظامي روبه رو ش��ده 
اس��ت. كشورهاي بريكس به طور كلي و مخصوصا از زمان 
بحران جهاني 2008 كوشيدند خود را از سلطه دالر خارج 
نمايند. در پاسخ به آن، چين هدف ماجراجويي هاي نظامي 
امريكا در آس��يا شده، و با بي ثباتي سياسي در هنگ كنگ 
و اياالت غربي روبه رو شده است به  عالوه امريكا مي كوشد 
از طريق »مش��اركت ترانس پاس��يفيك« چين را در ميان 

همسايگانش منزوي كند. 
در 2009 وقت��ي امريكا بحران مالي داخلي خود را به 
بقيه دنيا صادر كرد، چين و روس��يه پيش��نهاد كردند كه 
دنيا بايد خود را از سلطه دالر خالص كرده و آن را با يك 
واح��د پولي ذخيره يي كه در كنترل هيچ كش��ور واحدي 
نباشد جايگزين كند. آنها پيشنهاد كردند كه »حق برداشت 

ويژه«Special Drawing Rights  صندوق بين المللي 
پول به عنوان يك واحد پولي بي طرف جهاني مورد استفاده 
قرار بگيرد. اين پيش��نهاد بالفاصله از سوي امريكا رد شد. 
»حق برداش��ت ويژه« پس از بحران ه��اي پولي دهه هاي 
1960و 1970 ايجاد شد. صندوق بين المللي پول- تحت 
فشار اروپايي ها- به بحران به اين صورت واكنش نشان داد 
كه در 1969يك پول بدون پشتوانه ايجاد كرد كه به عنوان 
واح��د پولي ذخيره جهان مورد اس��تفاده قرار بگيرد. ولي 
امريكا از اين ايده خوشش نمي آمد كه »حق برداشت ويژه« 
به جاي دالر بنش��يند و به همي��ن دليل جلو اين پروژه را 
گرفت و طولي نكشيد كه نظام پايه طال هم به پايان رسيد. 
امروزه »حق برداش��ت ويژه« تنها بخش بسيار ناچيزي از 
ذخيره جهان را تش��كيل مي دهد. هر كوشش ديگري كه 
براي تغيير در نظام »حق برداش��ت ويژه« انجام گرفت از 
سوي امريكا وتو شد. اين تغييرات براي تصويب بايد مورد 
توافق 85 درصدي قرار بگيرد و سهم امريكا از حق رأي در 
صندوق بين المللي پول 17درصد اس��ت يعني امريكا تنها 
كشوري اس��ت كه در اين صندوق حق وتو دارد. صندوق 
بين المللي پ��ول با همه روابط نزديكي ك��ه با خزانه داري 
امريكا دارد ولي از نظام پولي براس��اس دالر انتقاد كرده و 
خواهان استفاده از »حق برداشت ويژه« به عنوان يك واحد 

پولي ذخيره بديل شده است. 
اگرچه تاكنون موفق نش��ده اس��ت ول��ي ايده تجديد 
توازن نظام پولي جهاني براي امريكا بس��يار مخاطره آميز 
اس��ت و به مقدار زيادي جنگ هاي سال هاي اخير امريكا 
و جنگ طلبي هاي آن را كه به نظر »غيرعقاليي« مي آيند، 
توضيح مي ده��د. زنجيره يي از يايگاه هاي نات��و در اروپا و 
كودت��ا در اوكراي��ن در واقع بيانگر كوش��ش امريكا براي 
ايجاد انشعاب بين روسيه و اروپاست كه مي كوشد اروپاي 
تسليم ش��ده را در منطقه نفوذ امريكا حفط كند و از ايجاد 
يك منطقه اقتص��ادي واحد در آس��ياي ميانه جلوگيري 
كرده و روس��يه را بي ثبات كرده منزوي نمايد. »مشاركت 
ترانس آتالنتيك تجارت و س��رمايه گذاري« هدفش همين 
است. تضعيف روسيه و چين)و كشورهاي بريكس به طور 
كلي( در سطوح اقتصادي، نظامي، و سياسي با هدف تغيير 
رژيم، بخش اساس��ي استراتژي امريكا براي حفط هژموني 
دالر اس��ت. امريكا اين كش��ورها را ب��ا پايگاه هاي نظامي 
محاصره مي كند و كوشش براي بي ثبات سازي آنها را ادامه 
مي دهد. هدف اصلي حضور امريكا در خاورميانه دسترسي 
به نفت و گاز نيست)به  ويژه آنكه پس از فناوري نفت شل 
امريكا توليد داخلي دارد( يا حتي كنترل براي دسترس��ي 
داشتن به اين منابع هم هدف اصلي نيست)چيني ها تا به 
همين جا درخاورميانه حضور دارند( بلكه قبل از هرچيز و 
بيش از هرچيز حفظ دالرهاي نفتي است و براي اطمينان 
خاط��ر از اينكه بازار جهان��ي براي منابع انرژي فس��يلي 
همچنان از دالر به عنوان واحد پولي استفاده خواهد كرد. 
ايران در سال هاي گذشته كوشيد تجارت نفت و گاز خود 
را از دالر رها س��ازد و به همين خاطر ايران و به طور كلي 

شيعه ها درمعرض حمالت امريكا قرار دارند. 

فرات��ر از اين كوش��ش ها كش��ورهاي بريك��س براي 
دالرزدايي از مبادالت خويش كوش��يده اند. بانك توس��عه 
بريكس كه در ژوييه 2014 به طور رس��مي تاسيس شد، 
قرار اس��ت بديلي ب��راي صندوق بين الملل��ي پول و بانك 
جهاني باشد. در حيطه نظري اين بانك مي تواند در آينده 
ي��ك واحد پولي رقيب دالر تولي��د كند كه اگر اين چنين 
بشود، پيامدش براي اقتصاد امريكا فاجعه بار خواهد بود. در 
اكتير 2014 بانك سرمايه گذاري در پروژه هاي زيربنايي[ 
در پكن با 21عضو تاس��يس شد تا مستقل از بانك جهاني 
و بانك توس��عه آس��يا- كه عمدتا حافظ مناف��ع امريكا و 
ژاپن هستند- در پروژه هاي زيربنايي سرمايه گذاري كند. 
كشورهاي بريكس هم بر تجارت بين خود افزوده اند و هم 
از واحدهاي پولي خود- به جاي دالر- اس��تفاده مي كنند. 
ي��وان- واحد پول چين- رفته رفته ب��ه صورت يك واحد 
پولي منطقه يي ب��راي تجارت و ذخيره در آس��يا درآمده 
است و اتحاديه اقتصادي آس��ياي ميانه)روسيه، بالروس، 
قزاقستان، ارمنستان و به زودي قرقيزستان( مي خواهد در 
3ت��ا 5 س��ال آينده يك پول واحد مش��ترك به نام آلتين 
ايجاد كند و روسيه و چين نه فقط قراردادهاي عظيم انرژي 
امضا كرده اند بلكه از نظر نظامي هم همكاري مي كنند. آنها 
همچنين به فروش اوراق قرضه دولت امريكا دس��ت زده و 
مقادير هنگفتي طال خري��داري كرده اند. در نوامبر 2014 
چين از يك رفرم مالي س��خن گف��ت كه ازجمله به جاي 
اينكه ذخاير خود را به اوراق قرضه امريكا وصل كند خواهد 
كوشيد »تا از اقتصاد داخلي خود حمايت كند و بازارهاي 
خارجي براي كااله��ا و ابزارهاي با فناوري باالي چيني را 
گس��ترش بدهد.« در فوريه 2015 روس��يه در واكنش به 
تهديد غربي ها براي كنار گذاش��تن روسيه از اين نظام، و 
همچنين اين افش��اگري كه مبادالت سوييفت به  وسيله 
آژانس امنيت ملي كنترل مي ش��ود، ايجاد سيستم بديل 
خود به جاي س��وييفت را اعالم كرد. هم��ه اين قدم ها از 
سوي كشورهاب جنوب و شرق در جهان برداشته مي شود 
تا به امريكا علناً بگويند »دالر واحد پولي ش��ما و درنتيجه 

مشكل خود شماست.«
البته درحال حاضر دالر همچنان مشكل آنها هم هست. 
سياست هاي فدرال رزرو همچنان در جهان درحال توسعه 
همه  چيز را به  هم مي ريزد. براي شش سال فدرال رزرو به 
طور سيل آسا به بازارهاي جهاني دالر تزريق كرد- يعني از 
طريق برنامه »اس��هال پولي« حدود 4.5تريليون دالر پول 
مفت در اختيار بانك ها و س��رمايه گذاران ق��رارداد و قول 
داد نرخ بهره را درس��طح بسيار پاييني حفظ كند. دالرها 
به بازارهاي كش��ورهاي نوظهور سرازير شدند و بنگاه ها و 
دولت ها با بهره هاي بسيار ارزان وام مي گيرند و سفته بازان 
جهان��ي دالرهاي ارزان را در بازارهاي كش��ورهاي درحال  
توسعه كه نرخ بازدهي باالتري دارد به كار مي اندازند. جالب 

و عجيب اينك��ه بخش ناچيزي از اي��ن دالرها در اقتصاد 
بخش واقعي امريكا- كه از كم خوني عذاب مي كشد- به كار 
افتاده ولي اين دالرها بازار س��هام امريكا را به  شدت متورم 

كرده است. 
براس��اس گزارش بان��ك بين المللي تس��ويه در اوايل 
دس��امبر، در اواسط س��ال 2014، وام گيرندگان غيربانكي 
در خارج از امريكا دركل 9تريليون بدهي دالري داش��تند 
كه در مقايس��ه با 2008 نش��ان دهنده 50 درصد افزايش 
اس��ت. از اي��ن 9تريلي��ون دالر 5.7 تريلي��ون دالر بدهي 
كشورهاي نوظهور است كه به صورت اوراق قرضه بنگاه ها 
و وام بانك هاي بين المللي به بنگاه هاس��ت. اين رقم شامل 
1.1تريليون بدهي چين به دالر هم هست كه در مقايسه 
با پايان 2012 بيش از دو برابر شده است. بخش عمده يي 
از بدهي دالري كشورهاي نوظهور بدهي بنگاه ها و درواقع 
بدهي غيردولتي اس��ت ول��ي منابع ذخي��ره ارزي دولت 

درصورت نياز مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد. 
س��رمايه گذاران و وام گيرن��دگان براي��ن ب��اور بودند، 
فدرال رزرو سياس��ت پولي كنون��ي را براي مدتي طوالني 
ادامه خواهد داد و ب��ه اين وام گيرندگان امكان مي دهد تا 
بدهي ش��ان را تمديد كنند چون وام گرفت��ن به دالر در 
ح��ال حاضر هزينه زيادي ندارد. ولي ف��درال رزرو از اوايل 
2014 ازمي��زان پول تزريقي به بازارها كاس��ت و در اكتبر 
س��ال گذش��ته اين برنامه را به طور كام��ل متوقف كرد. 
همچنين در پاييز گذشته پس از چندسال بحث و مباحثه 
كه آيا بايد به سياست نرخ بهره صفر درصدي ادامه داد يا 
خيرفدرال رزرو بطور ج��دي از افزايش نرخ بهره در طول 
سال 2015سخن گفت. پايان دادن به سياست پولي كنوني 
)و رونق احتمالي اقتصاد امريكا( باعث افزايش ارزش دالر 
شده و به همين نسبت باعث كاهش ارزش واحدهاي پولي 
ديگر مي شود كه موجب مي شود تا سنگيني بار بدهي به 
دالر اين كش��ورها بيشتر شود و احتماال دالرهاي كم تري 
هم براي وام گيرندگان در اين كشورها كه مي خواهند بدهي 
خود را تمديد كنند وجود خواهد داش��ت. همين كه اين 
بي ثباتي شروع شود سرمايه گذاران ريسك گريز بين المللي 
و س��فته بازان به دنبال دالرهاي بيشتري خواهند رفت تا 
بتوانند مبادالت دالري خود در كشورهاي نوظهور را تامين 
مالي كنند )همين كه تصميم مي گيرند تا تضمين كنند، 
دالر در كوتاه مدت گران تر مي شود( درنتيجه تقاضاي براي 
دالر بيشتر مي شود و ارزش اش باالتر خواهد رفت. عالوه بر 
آن »اس��هال پولي« كشورهاي يورو و ين هم باعث بيشتر 
ش��دن ارزش دالر خواهد شد. دالر گران  شده يعني اينكه 
به ناگهان براي دولت ها و بنگاه هاي بدهكار در كشورهاي 
جنوب مديريت بدهي ها بس��يار پرهزينه تر مي ش��ود. اگر 
س��فته بازان بين الملل��ي تصميم بگيرند ك��ه اوراق قرضه 
بنگاه هاي كش��ورهاي نوظهور را به فروش برس��انند، اين 
كمپاني ها مجبور مي ش��وند ب��راي بازپرداخت بدهي هاي 
خود دالر به دس��ت بياورند و درنتيجه قيمت دالر باز هم 
بيش��تر مي شود. اگر زنجيره يي از نكول بدهي شروع شود، 
چون سفته بازان معموال گله وار رفتار مي كنند، شيوع بحران 
شروع مي شود و فرار سرمايه از اين كشورها شدت مي گيرد. 
اي��ن خطر وجود دارد كه ف��روش اوراق قرضه در بازارهاي 
كش��ورهاي نوظهور به شرايطي ش��بيه به آنچه در 1997 
وجود داشت دگرسان شود. تجارت چندين تريليوني بعيد 
نيست به علت فرار سرمايه از اين كشورها به امريكا كاهش 
يابد. تا به همين جا س��رمايه قابل  توجهي از اين كشورها 
فرارمي كند و بازار ثانويه اوراق قرضه كش��ورهاي نوظهور 
درحال خشكيدن اس��ت. هر افزايشي در نرخ بهره امريكا 

تنها بنزيني است كه روي اين آتش ريخته خواهد شد. 
در ژانوي��ه بانك جهان��ي درباره »افزاي��ش مهارناپذير 
شكنندگي مالي« هشدار داد. براساس گزارش تايمز مالي 
در ششم فوريه »امواج روبه رش��دي از »پول هاي سوزان« 
از چين خارج مي ش��ود«. گوان تائو، عضو ارشد دولتي در 
چي��ن گفت كه تنها در ماه دس��امبر 20 ميليارددالر فرار 
سرمايه داشتيم و ش��رايط مالي چين »به طور روزافزوني 
ش��بيه وضعيتي است كه در طول بحران مالي آسيايي در 
دهه 1990 وجود داش��ت«. ح��س مي كنيم كه »فضايي 
مانند آن  چه در طول بحران مالي آس��يايي وجود داش��ت 
هر روزه به ما نزديك تر مي شود.« افزايش پيش بيني شده، 
نرخ بهره در امريكا در سال جاري- حتي به اندازه 25 صدم 
درص��د � آنگونه كه فدرال رزرو مي گوي��د- اين فرآيند را 
تشديد مي كند و به كشورهاي بريكس و ديگر كشورهاي 
درحال  توسعه لطمات سنگيني خواهد زد و موجب مي شود 

مديريت بدهي هاي دالري شان هرچه پرهزينه تر شود. 
داليل اصلي افزايش ارزش دالر نه رونق احتمالي اقتصاد 
امريكا بلكه تقاضاي بيشتر جهاني براي دالر است و دليل 
اين افزايش هم اين اس��ت كه س��رمايه گذارها درشرايطي 
كه فدرال رزرو سياس��ت »اس��هال پولي« را متوقف كرده 
اس��ت، ريسك گريزند. به طور مش��خص در اقتصاد امريكا 
شاهد رونق نيستيم. به گفته جيم كليفتون- رييس گالوپ- 
براي نخس��تين بار در 35سال گذش��ته تعداد بنگاه هايي 
كه ورشكس��ت مي ش��وند از بنگاه هاي تازه يي كه تاسيس 
مي ش��وند بيشتر است. او همچنين گزارش كرده است كه 
نرخ رس��مي بيكاري كه 5.6 درصد اس��ت »گمراه كننده« 
اس��ت و تنها 44درصد از نيروي كار در امريكا كاري دارند 
كه هفته يي 30س��اعت كار مي كنند و ب��ه ازاي آن درآمد 
منظم دارند. آمارهاي س��ايه يي مي��زان واقعي بيكاري در 

امري��كا را 23.2درصد مي داند. يك بررس��ي ف��درال رزرو 
نش��ان داد كه 48درصد از امريكايي ه��ا آنقدر مازاد ندارند 
كه بتوانند يك هزينه ناگهاني 400دالري را تامين كنند. 
گزارشي كه مركز پژوهشي پيو منتشر كرد نشان مي دهد 
كه امريكايي ها اكنون در مقايسه با سال 2007، 40درصد 
فقيرتر شده اند. و البته كه مستقل از اين آمارها ارزش دالر 
همچنان باال مي رود و زمزمه هايي كه ميان محافظه كاران 
امريكايي درباره س��قوط دالر و تورم افسارگس��يخته- در 
نتيجه سياس��ت »اسهال پولي«- و مقايسه اش با آلمان در 
دوره وايم��ر در واقع بي معني اس��ت چون اين جماعت در 
نظر نمي گيرند ك��ه آلمان در دوره وايمر قدرت هژمونيك 
جهاني نبود و سياست پولي دنيا را در كنترل خود نداشت. 
آنچه ارزش دالر را تعيين مي كند نه مقدار دالر در گردش 
بلك��ه تقاضا براي آن اس��ت. اين تقاض��ا به دليل موقعيت 
دالر به عنوان واحد پول بين المللي همچنان بس��يار زياد 
اس��ت اين موقعيت دالر هم تنها با هژموني نظامي امريكا 
حفظ مي شود با وجود اينكه اقتصاد امريكا و سياست هاي 

پولي اش ضعيف تر مي شوند. 
درحال��ي كه يك دالر به اين ص��ورت گران به اقتصاد 
وابسته به مصرف امريكا لطمه زيادي نمي زند ولي افزايش 
ارزش دالر و بسته تر شدن سياست هاي پولي امريكا براي 
كشورهاي درحال  توسعه فاجعه بارخواهد بود. امبروز اوانز 

پريچارد در 17دسامبر در روزنامه تلگراف نوشت: 
»هرچه رونق در امريكا قوي تر باش��د براي كشورهايي 
كه در جهت غلط دالر وجود دارند، وضع دش��وارتر خواهد 
شد. به نظر مي رسد كه فدرال رزرو امريكا ماشه را كشيده 
است. كش��ورهاي نوظهور بايد خود را براي مقابله با آتش 
آم��اده كنند. در مجم��وع بيش از 5.7 تريلي��ون دالر وام 
گرفته اند؛ دالري كه قادر به چاپش نيس��تند و نمي توانند 
آن را كنت��رل كنند. اين بدهي به واح��د پول خارجي در 
طول يك دهه سه برابر بيشتر شده است- 3.1تريليون دالر 
بدهي بانك هاست و 2.6تريليون دالر هم بدهي به صورت 
قرضه اس��ت. در مقام مقايسه- چه از نظر كميت و چه از 
نظر نسبت- با وام دادن و گرفتن در طول دو قرن گذشته 
برابر است. بخش اساسي اين وام ها با نرخ واقعي بهره يك 
درصدي گرفته ش��د و فرض ناگفته هم اين بود كه فدرال 
رزرو به سياس��ت اش ادامه داده و براي سال هاي متمادي 
ه��م چنان به بازاره��اي جهاني نقدينگ��ي تزريق خواهد 
ك��رد. وام گيرندگان با اين اميد به دالر وام گرفته بودند كه 
ارزش دالر پايين بيايد ولي اكنون با كس��ري چشمگيري 
روبه رو شده اند. استفن جن از »اس ال جي ماكرو پارتنرز« 
مي گوي��د »واحدهاي پولي كش��ورهاي نوظهور مي توانند 
ذوب ش��وند. در 10سال گذشته س��رمايه زيادي وارد اين 
كشورها شده است و اكنون- اگر رونق اقتصاد امريكا ادامه 
داشته باش��د- براي جلوگيري از بيرون رفتن اين سرمايه 
كاري نمي توانند بكنند. آيا اين روند به صورت بحراني شبيه 
بح��ران 1998-1997 در خواهد آمد؟ فكر مي كنم كه در 

طول 2015 چنين پيامدي خيلي محتمل است.«
و اين دقيقاً به نفع امپرياليس��م مالي امريكاست كه از 
نظر اقتصادي به كش��ورهاي رقيبي كه هژموني دالر را به 
پرس��ش مي گيرند لطمه بزند. اين بطور مطلق قابل قبول 
نيست كه يك كش��ور خودخواهانه به خود حق بدهد كه 
سياست پولي بسيار گل و گشاد را براي سال هاي دراز ادامه 
بدهد و بعد هر وقت كه دلش خواس��ت سياست انقباضي 
در پيش بگيرد و به اقتصاد بقيه دنيا لطمه بزند. همچنين 
پذيرفتني نيست كه كنترل واحد پولي ذخيره يي دنيا در 
دست يك كشور باشد. همان گونه كه در گفتاورد پيشين 
ديديم سياس��ت »اسهال پولي« و نرخ بهره صفر درصدي 
وضعيتي ايجاد كرده ك��ه اگر اقتصاد امريكا در پي آمد آن 
رونق داشته باشد، كشورهاي جنوب لطمات زيادي خواهند 
ديد. اين يك بازي با مجموع صفر است. امريكا در فرآيند 
كنار گذاش��تن دالر از س��وي كش��ورهاي درحال توسعه 
خرابكاري مي كند و باعث لطمه زدن به آنها مي ش��ود. آيا 
اين كارها به عمد صورت مي گيرد؟ بار ديگر تكرار مي كنيم 
كه نمي توان تنها يك سازمان را به عنوان نيروي محرك نام 
برد ولي اين پي آمدها نه تنها قابل پيش نگري هستند بلكه 
ضروري اند و پيامدهاي اجتناب ناپذير سياس��ت هاي پولي 
امپرياليستي است كه در اين سال ها امريكا اجرا كرده است. 
پرسش درباره يك سازمان مسوول بحث برانگيز است ولي 
واقعيت اين است كه اين سياست ها در خدمت امپرياليسم 
امريكاست. در مقايسه با اشكال آشكارتر امپرياليسم مالي 
� براي مثال تحريم ها � اين سياس��ت ها هم اثر مش��ابهي 
داشته و در همان راستاست. امريكا بايد به خاطر فجايعي 
كه مي آفريند پاس��خ گو باشد و از س��وي ديگر دنيا بايد با 
ايج��اد يك واحد پولي بين المللي بي طرف- كه در كنترل 
هيچ كشورواحدي نباشد- اين امتيازات امپرياليستي امريكا 

را حذف كند. 
از اواخر ژوييه 2015 ارزش دالر 18درصد افزايش يافته 
اس��ت و در اين دوره است كه واحدهاي پول در كشورهاي 
نوظهور با كاهش ارزش روبروش��ده اند. اگرچه تحريم ها از 
به��ار 2014 به اجرا درآمد ولي روبل روس��يه تا ماه ژوييه 
دستخوش نزول نشد. از تابستان پيش سقوط واحد پولي 
ديگ��ر اعضاي بريكس)به غير از ي��وآن چين كه ارزش اش 
ش��ناور اس��ت( در كنار واحدهاي پولي ديگر كش��ورهاي 
درحال  توس��عه از اندونزي تا مكزيك و الجزاير شروع شد 
و از نوامبر- پس از اينكه سياس��ت »اسهال پولي« در آخر 
اكتبر متوقف ش��د- ميزان سقوط هرچه بيشتر شد. پس 
از سال ها فش��ار امريكا به چين براي باالبردن ارزش يوان، 
چين بعيد نيس��ت مجبور به كاس��تن از ارزش يوان باشد 
كه اگر چنين كنند، فرار س��رمايه بيشتر مي شود. صندوق 
بين المللي پول و بانك بين المللي تسويه درباره مخاطرات 
ورشكستگي گسترده در كشورهاي نوظهور هشدار داده اند. 
در كنار بي ثباتي نرخ ارز و فرار سرمايه كاهش قيمت كاالها 
را هم داريم و هم اينكه بعيد نيست امريكا نرخ بهره خود را 
افزايش بدهد. سرمايه گذاران ممكن است اميدوار باشند كه 
تج��ارت خود را به يورو ادامه بدهند- مخصوصا با توجه به 

اينكه بانك مركزي اروپا هم سياست »اسهال پولي« را در 
پيش گرفته است ولي بانك مركزي اروپا نمي تواند دالر به 
بازارها عرضه نمايد كه درحال حاضر متقاضي دارد. در واقع 
سياست »اس��هال پولي« بانك مركزي اروپا- يعني تزريق 

يورو بيشتر- باعث بيشتر شدن ارزش دالر خواهد شد. 
تايمز مالي در 22 فوريه 2015 گزارش كرد: 

»تاريخ نشان مي دهد كه وقتي ارزش دالر روبه افزايش 
اس��ت و فدرال رزرو هم سياس��ت هاي انقباضي در پيش 
مي گيرد حوادث مهمي اتفاق مي افتد… چه خوشش��ان 
بيايد يا خير، واقعيت اين است كه بيشتر از هميشه فدرال 
رزرو در واقع بانك مركزي جهان است. دالر به صورت واحد 
پولي دربازارهاي اعتباري درآمده است كه اندازه اش حدود 
نصف اقتصاد امريكاس��ت. همه كش��ورهاي مهم نوظهور 
ازجمله چين، برزيل و هندوستان به شدت درگير هستند. 
اين بازار آنقدر بزرگ است كه اگر حادثه مهمي اتفاق بيفتد 
حتي براي اقتصاد امريكا هم مش��كل آفرين باش��د. وقوع 
ي��ك تصادف را نمي توان به ط��ور كلي انكار كرد… حتي 
با نگاهي به گذشته، يافتن سياست مناسب براي كشورهاي 
نوظهور بسيار دش��وار است چون تنها كاري كه مي توانند 
بكنند، كنترل ش��ديد حركت سرمايه است كه مي تواند از 
كش��ورهاي نوظهور در برابر سياست هاي نامتعارف فدرال 
رزرو محافظ��ت كند. مديران اس��ناد مالي در ب��ازار اوراق 
قرضه جهاني ممكن است بخواهند اسناد بدهي كشورهاي 
نوظهور را به سرعت به فروش برسانند چون نرخ بهره روند 
افزايشي دارد و بنگاه هاي كشورهاي نوظهور ناچار به خريد 
دالر هس��تند تا بتوانند بدهي هاي شان را كارسازي كنند. 
نتيج��ه اين كار اين خواهد بود كه ارزش دالر بيش��تر باال 
مي رود و سياس��ت هاي پولي هم منقبض تر خواهد ش��د. 
و درنهايت باعث مي ش��ود تا سرمايه گذاري در كشورهاي 
نوظه��ور كم تر و خطر ركود بيش��تر ش��ود و مديران را به 
فروش ميزان بيش��تري از اوراق قرضه بدهي تشويق كند. 
بانك بين المللي تس��ويه نگران اس��ت كه حباب بدهي در 
بخش بانكي بتركد اگرچه ممكن اس��ت وضعيت نهادهاي 

مالي متفاوت باشد. 
اين وضعيت به وضوح براي اقتصادهاي اصلي كه دقيقا با 
ثبات نيستند هم ريسك تازه ايجاد مي كند. دالرِ گران شده 
به ش��ركت هاي فرامليتي امريكايي صدمات زيادي خواهد 
زد كه بخش عمده يي از مبادالت خود را در خارج از امريكا 
انجام مي دهند و بعيد نيس��ت نتوانن��د دالر گران را براي 
م��دت طوالني تحمل كنند. اگرچه همه آن چه امريكا نياز 
دارد اينكه سياست »اسهال پولي« را متوقف بكند)پس از 
اينكه نقدينگي چشمگيري به بازارهاي جهان تزريق كرد( 
و بعد نرخ بهره را افزايش بدهد- كه به نظر مي رسد راه حل 
ارزاني باشد- تا رقبايش در ميان كشورهاي بريكس گرفتار 
بحران شوند. اگرچه ممكن است چنين برنامه يي براي خود 
امريكا بدون هزينه نباش��د. براس��اس نوشته بلومبرگ در 
13فوريه كميته بازار باز فدرال رزرو در ژانويه يادآور شد كه 
»توسعه بين المللي« را به فهرست موضوعاتي كه در تدوين 
سياس��ت ها در نظر مي گيرد- مسائلي چون تورم و شرايط 
بازاركاري داخلي- اضافه كرده است. به گفته ادوين ترومن، 
رييس پيش��ين بخش مالي در فدرال رزرو اگرچه شرايط 
موجود در جهان به گونه يي نيست كه از افزايش نرخ بهره 
به  وسيله فدرال رزرو جلوگيري كند ولي ميزان ناهنجاري 
در بازارها بر ميزان و سرعت سياست هاي بعدي تاثير جدي 
خواهد داشت. اين توجه ناگهاني به »بقيه جهان« را نبايد 
به  غلط تفسير كرد كه با بقيه جهان همدردي مي كنند يا 
منافعش��ان در نظر گرفته مي شود چون در همان گفتاورد 
قبلي ديديم كه نمي توانند جلو كوش��ش فدرال رزرو براي 
افزايش نرخ بهره را بگيرند. آنچه نش��ان مي دهد اين است 
ك��ه از پي آمدها واهمه دارند. بح��ران قابل پيش بيني كه 
درنتيجه فعاليت هاي فدرال رزرو پيش خواهد آمد، اگر به 
ص��ورت يك بحران نقدينگي يا بح��ران در اقتصاد جهاني 
درآيد پيامدهاي ناگواري براي اقتصاد امريكا خواهد داشت. 
جهان بسيار بيش از سال هاي 1979يا 1997 درهم  تنيده 
شده و اقتصاد كشورهاي »حاشيه اي« درحال حاضر نيمي 
از اقتصاد جهان اس��ت و اقتصاد امريكا تضعيف ش��ده در 
شرايطي است كه قابل پيش بيني كردن نيست، يعني چاپ 
تريليون ها دالر و در عين حال كوشش براي واداشتن جهان 
به اينكه س��لطه امريكا را بپذيرد. بعيد نيست وارد عصري 
شده ايم كه امريكا ديگر نمي تواند بحران هاي خود را بدون 

هزينه به ديگران صادر كند. 
با 5.7 تريليون دالر بدهي دالري، كش��ورهاي بريكس 
هن��وز راه درازي ب��راي ره��ا ك��ردن خوي��ش از دالر در 
پي��ش دارند. اگر وارد يك مرحله بح��ران كامل اقتصادي 
بش��وند)همانطور كه روس��يه ش��ده اس��ت( بعيد نيست، 
مجبور ش��وند تا براي خود يك نظام مالي بديل مس��تقل 
از دالر ب��راي بقا ايجاد كنند. اي��ن جهان دو قطبي كه به 
نظر امكان پذي��ر مي آيد، مي تواند بهبودي در وضعيت اين 
اقتصادها ايجاد كند ولي اگر دنيا به دو قطب رقيب تقسيم 
شود اين مي تواند آغاز يك جنگ سرد تازه باشد و شايد به 
صورت جنگ جهاني بعدي در بيايد. يك راه حل به  مراتب 
بهت��ر ايجاد يك واحدپولي ذخيره و جديد جهاني اس��ت 
ك��ه جايگزين هيچ واحد پولي ملي نمي ش��ود بلكه نقش 
هژمونيك دالر را حذف كن��د و حايگزين آن در مبادالت 
بين المللي  ش��ود و به  وسيله نهادهاي بين المللي مديريت 
خواهد ش��د. حاال يا يك صندوق پ��ول بين المللي اصالح 
شده)اگر امكان پذير باشد( يا ايجاد يك نهاد ديگري كه از 

نهادهاي كنوني»بي طرف تر« باشد. 
رهاي��ي جه��ان از س��نگيني ب��ار دالر و از جنگ هاي 
س��رد و گرمي كه امريكا براي پيش��برد منافع خود به آن 
دام��ن مي زند البت��ه ما را از بيم��اري اصلي جهان- يعني 
س��رمايه داري- خالص نمي كند. ول��ي حداقل يك فضاي 
تنفس��ي ايجاد مي كن��د تا بتوانيم ب��راي اجتماعي كردن 
اقتصاد در راستاي سوسياليس��م و براي تداوم بقا و ايجاد 
آنچه كه اميدواريم به نفع همگان باش��د، نظام هاي بديل 

را تجربه كنيم. 

نه  فقط دالر امپراتوري امريكا را ممكن 
مي كند بلكه حفاظت از موقعيت 

دالر يكي از داليل اصلي جنگ هاي 
امپراتوري امريكاست. توان مالي و 

نظامي امريكا به اين واقعيت بستگي 
دارد كه دالر واحد پولي ذخيره و 
همچنين واحد پولي براي تجارت 

جهاني باشد كه موجب ايجاد تقاضاي 
جهاني براي دالر مي شود

                                                                                                      

پرونده
  جزئيات حمله »استاكس نت«

به تاسيسات هسته اي ايران
يك پايگاه خب��ري امريكايي فاش ك��رد: رييس جمهور 
پيش��ين امريكا دس��تور حمله به سيس��تم هاي كامپيوتري 
تاسيس��ات هسته يي ايران را به طور محرمانه صادر كرده بود 
كه عمليات مربوطه آن در زمان رياست جمهوري جورج بوش 

با همكاري اسراييل آغاز شده بود. 
به گزارش ايسنا، به نوشته روزنامه ديلي ميل، دولت باراك 
اوباما رييس جمهور پيشين امريكا ظاهرا درباره رييس جمهور 
سابق س��ازمان اطالعات مركزي )سيا( و آژانس امنيت ملي 
تحقيقات��ي را انجام داده بود. مايكل هايدن متهم اس��ت كه 
در س��ال 2012 ا طالعات طبقه بندي شده )محرمانه( را در 
اختيار رس��انه ها قرار داده بود. يك پرون��ده دادگاهي كه به 
تازگي منتشر شده و در اختيار پايگاه خبري ديلي بيست قرار 
 )FBI( گرفته است، نش��ان مي دهد كه پليس فدرال امريكا
خواهان حكم بازرس��ي از حساب ايميل AOLهايدن شده 
بود. اين پرونده همچنين نش��ان مي ده��د كه پليس فدرال 
هايدن را به افش��اي اطالعات ب��راي روزنامه نيويورك تايمز 
متهم كرده اس��ت. اطالعات فاش ش��ده در ژوئن 2012در 
يك مقاله منتش��ر ش��ده بود.  در اين مقاله آمده اس��ت كه 
رييس جمهور اوباما به طور محرمانه فرمان حمله سايبري به 
سيستم هاي كامپيوتري كه به تاسيسات غني سازي كليدي 
ايران مرتب��ط بودند، صادر كرد. اين حم��الت كه در دوران 
رياس��ت جمهوري جورج بوش با همكاري اسراييل آغاز شد 
با كد نامگذاري ش��ده »بازي هاي المپيك« خوانده مي شد.  
وي��روس كامپيوتري اس��تاكس نت به طور اتفاقي در س��ال 
2010 در نتيجه يك خطاي برنامه نويسي علني شد و اجازه 
داد تا نيروگاه نطنز در ايران جان سالم به در ببرد و در سراسر 
جهان در اينترنت منتشر شد. گزارش ها نشان مي دهد كه اين 
مقاله س��وءظن ها مبني بر اينكه امريكا مسوول اين حمالت 
بوده است، ثابت مي كند. حكم بازرسي مذكور نيز در نوامبر 
2012 ثبت شده بود و روز دوشنبه )27 فروردين ماه( علني 
شد. هايدن در پاسخ به اين سوال كه آيا وي از موضوع حكم 
بازرس��ي حساب ايميلش اطالع داشته يا نه، به ديلي بيست 

گفت: فكر نمي كنم كه آنها اطالع داده باشند. 
بنابراين گزارش، اگرچه نام هايدن در مقاله نيويورك تايمز 
به عنوان منبع افشاگري درباره عمليات »بازي هاي المپيك« 
درج شده بود، وي در آن زمان گفته بود: اين نخستين باري 
است كه يك حمله سايبري براي يك تخريب فيزيكي مورد 

استفاده قرار مي گيرد. 
ديلي بيس��ت گزارش داد كه پليس فدرال سوابق ايميل 
هايدن را به دس��ت آورد كه نش��ان مي داد وي 10 بار قبل و 
بعد از انتش��ار مقاله نيويورك تايمز با ديويد سنجر نويسنده 
مقاله مكاتبه كرده بود.  مايكل هايدن در سال هاي 1999 تا 
2005 رييس آژانس امنيت ملي و پس از آن تا سال 2009 

رييس سازمان سيا بوده است. 

 پرداخت يارانه براي واردات 
محصوالت اساسي كشاورزي

مع��اون وزي��ر جهاد كش��اورزي اعالم كرد ك��ه با توجه 
ب��ه سياس��ت گذاري جدي��د ارزي در راس��تاي تامين دالر 
4200توماني و پرداخ��ت مابه التفاوت براي واردات كاالهاي 
اساسي مشمول ارز مبادله يي با گرانفروشان متخلف برخورد 

مي شود. 
علي اكب��ر مهرف��رد در حاش��يه گردهمايي مس��ووالن 
كش��اورزي كه ب��راي تقدير از معاون س��ابق ام��ور دام اين 
وزارتخانه برگزار شد، در پاسخ به ايسنا درباره تغيير بازار ارز 
و قيمت واردات نهاده ها و محصوالت كش��اورزي اظهار كرد: 
نرخ ارز براي واردات نهاده هاي كش��اورزي به ويژه نهاده هاي 
دامي و كاالهاي اساس��ي مانند ذرت، كنجاله سويا، دانه هاي 
روغني و... تفاوتي با گذشته ندارد و بر اساس سياست گذاري 
صورت گرفته از س��وي دولت، روش پرداخت آن فرق كرده 
است. به اين معناست كه چون دالر به 4200 تومان رسيده، 
3800تومان از قيمت آن را واردكننده و 400 تومان ديگر آن 
را دولت پرداخت مي كند. وي افزود: در حال حاضر ديگر ارزي 
به نام ارز مبادله يي نداريم و فقط دالر 4200 توماني اس��ت 
كه به كاالهاي اساسي مشمول ارز مبادله يي و با مابه التفاوت 
400 توماني تعلق مي گيرد. يعني دالر براي واردكنندگان با 
همان قيمتي كه خريد مي كردند، تامين مي شود و جاي هيچ 
مشكل و نگراني در اين زمينه نيست. معاون توسعه بازرگاني 
و صنايع وزير جهاد كش��اورزي ادام��ه داد: آنهايي كه از اين 
تسهيالت استفاده كرده و از شرايط كنوني سوءاستفاده كنند، 
مرتكب تخلف ش��ده و با گرانفروشان متخلف در اين زمينه 

برخورد مي شود. 
مهرفرد تصري��ح كرد: به همه واردكنندگان اعالم كرديم 
كه هر كس كاال و محصولش را با ارز مبادله يي وارد كرده يا 
نرخ ارز براي وارداتش مبادله يي بوده اس��ت، يارانه مي گيرند 
و به دستگاه هاي نظارتي هم اعالم كرده ايم هوشيار باشند و 
در اين ميان اگر هر شهروندي با اين تخلفات روبه روست بايد 
آن را به دس��تگاه هاي نظارتي اط��الع دهد. وي گفت: وقتي 
تصميمي به مرحله اجرا مي رس��د چند روزي طول مي كشد 
و ابهامات تا ح��دي به وجود مي آيد اما به نظر من قيمت ها 
نباي��د تغيير كند و قيمت آن  دس��ته از محصوالتي كه نرخ 
ارزش��ان، آزاد و متقاضي بوده بايد كاهش هم پيدا كند چرا 
كه ارزان تر ش��ده است. در همين حال يكي ديگر از معاونان 
وزير جهاد كش��اورزي گفت: سياست جديد ارزي و پرداخت 
آني مابه التف��اوت 400 توماني براي جلوگيري از نوس��انات 
در كاالهاي اساسي اس��ت و در صورت اجراي درست، هيچ 
نگراني براي افزايش قيمت  گوشت و مرغ كه نهاده هاي توليد 
آنها وارداتي اس��ت، نداريم. عبدالمهدي بخشنده اظهار كرد: 
پيشنهاد وزير جهاد كش��اورزي و تصميم هيات دولت براي 
ع��دم افزايش قيمت نهاده هاي دامي مانند كنجاله س��ويا و 
ذرت در بخش كش��اورزي اين است كه اين بخش از افزايش 
ناگهاني ارز متاثر نشود تا قيمت تمام شده محصوالت افزايش 
پيدا نكند.وي افزود: قرار بر اين ش��د، واردكننده هاي بخش 
كشاورزي با همان دالر 4200 تومان وارد و تمهيداتي اتخاذ 
شود تا بالفاصله 400 تومان مابه التفاوت آن به واردكنندگان 
پرداخ��ت ش��ود. در اين صورت افزاي��ش قيمت براي بخش 
كشاورزي نخواهيم داش��ت.  بخشنده در رابطه با نهاده هاي 
وارداتي بخش كش��اورزي خاطرنش��ان ك��رد: از نهاده هاي 
واردات��ي اصلي ما ذرت اس��ت كه مربوط ب��ه خوراك طيور 
مي شود و نهاده هاي ديگر، كنجاله سويا و مقداري كمي جو 
است. اگر تصميمات اتخاذ شده عملياتي شود شاهد افزايش 
قيمت نهاده ها و در نتيجه افزايش قيمت تمام ش��ده مرغ و 
گوش��ت نخواهيم بود. معاون بخ��ش برنامه ريزي وزير جهاد 
كش��اورزي با اشاره به تاخير در اعالم قيمت خريد تضميني 
محصوالت كشاورزي تصريح كرد: قيمت خريد تضميني هر 
قيمتي باش��د بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد ولو اينكه 
اين قيمت اقتصادي هم نباشد. قيمت خريد تضميني هنوز 
نهايي نشده و ما پيگير آن هستيم.  بخشنده گفت: در حال 
حاضر به صورت علي الحس��اب محصوالت كش��اورزي را از 
كشاورزان خريداري مي كنيم و تا شب گذشته 40 تا 50 هزار 
تن گندم از كشاورزان خريداري كرديم كه با همان نرخ سال 

قبل به كشاورزان پرداخت خواهيم كرد. 

به نفع امپرياليسم مالي امريكاست كه از 
نظر اقتصادي به كشورهاي رقيبي كه 
هژموني دالر را به پرسش مي گيرند 

لطمه بزند 

پذيرفتني نيست كه كنترل واحد پولي 
ذخيره يي دنيا در دست يك كشور باشد
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روند افزايشي در بازار نفت و طال

بروكراسياداري؛مانعيدرمسيرحمايتازكااليايراني
با اتكا به حمايت از كاالي ايراني اقتصاد كشور 
متحول مي شود اما حصول اين امر؛ مستلزم رفع 

بروكراسي  پيچيده اداري است. 
ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، با 
نيم نگاهي به سير پيشرفت و شكوفايي كشورهاي 
صنعت��ي و قدرتمند جهان، اين واقعيت به اثبات 
مي رس��د كه تمامي آنها با اتكاي به ارتقاي سطح 
تولي��د داخلي و تقويت كم��ي و كيفي كاالهاي 
تولي��دي خود، ب��ه چنين جاي��گاه و رتبه يي در 

جهان نائل شده اند. 
ژاپ��ن، آلمان، كره جنوبي و بس��ياري ديگر از 
جوامع توس��عه يافته با چنين مشي و رويه يي به 
توفيقات برجسته و تعيين كننده اقتصادي دست 

يافته اند. 
در طول س��ال هاي گذش��ته به كرات بر لزوم 
حمايت از توليد ملي و تقويت هر چه بيش��تر آن 
تاكيد ش��ده و قطعا در ص��ورت تحقق حداكثري 
اه��داف از پي��ش تعيين ش��ده در اين خصوص، 
اقتص��اد اين مرز و ب��وم با چن��ان تحولي همراه 
خواهد ش��د كه نه تنها ش��اهد رفع بس��ياري از 
نارس��ايي هاي اقتص��ادي فعلي كش��ور خواهيم 
بود، بلكه ايران اس��امي در زم��ره رتبه هاي برتر 
اقتص��ادي جهان نائل خواهد ش��د و اين موضوع 
با در نظر گرفت��ن فرصت ها و ظرفيت هاي بالقوه 
موجود در كش��ور به س��هولت قابل اثبات خواهد 
ب��ود. در طي هفته هاي گذش��ته و به بيان ديگر 
از اول فروردين ماه امس��ال تا به امروز، در قالب 
سلس��له گزارش��اتي مس��تمر، بايده��ا، نبايدها، 
ضروريات و الزامات تحقق ش��عار س��ال بصورت 
تفصيل��ي م��ورد بحث و بررس��ي ق��رار گرفته و 
هدف اين اس��ت تا با تبيي��ن و واكاوي خأل ها و 
نارس��ايي هاي پيش روي توليد ملي و حمايت از 
كاالي ايران��ي، بس��تر حصول اه��داف مورد نظر 

هموارتر شود. 
يكي از اين مش��كات و چالش ها در مس��ير 

حماي��ت از كاالي ايراني، به موضوع بروكراس��ي 
پيچي��ده اداري ب��از مي گ��ردد. عارضه ي��ي كه 
متاسفانه هزينه هاي بس��ياري را براي كشور در 
عرصه هاي گوناگ��ون ايجاد كرده و به واقع يكي 
از عوامل اصلي هدر رفت هزينه و انرژي بسياري 
از دستگاه ها و نهادهاي اداري محسوب مي شود. 
نارس��ايي كه نه تنها م��ردم و ارباب رجوع را، 
بلك��ه كارمن��دان و عوامل فعال در دس��تگاه ها، 
نهاده��ا و ادارات دولتي را نيز كافه و س��ردرگم 
مي كند. تصويب قوانين بسيار، لحاظ كردن برخي 
وسواس هاي غيرضروري در قالب دستورالعمل ها 
و بخشنامه هاي گوناگون، شرايطي را ايجاد كرده 
ك��ه حتي فعاليت در عرص��ه اقتصادي و توليدي 
را نيز ب��ا موانع و دش��واري هاي عدي��ده مواجه 
ساخته است. به واقع، براي تحقق شعار سال بايد 
ط��راوت، پويايي و رونق تولي��د داخلي به ميزان 
كافي تامين و فراهم ش��ود، اما بروكراسي اداري 
و برخ��ي قواني��ن پيچيده، تحقق ام��ر فوق را با 

دشواري همراه ساخته است. 
از س��وي ديگ��ر، ورود هر چه بيش��تر بخش 
خصوص��ي به موض��وع اقتصاد و توليد كش��ور و 
فاصله گرفتن از اقتصاد دولتي، از الزامات ديگري 
اس��ت كه متاس��فانه به دليل بروكراس��ي اداري 
پيچيده، انگيزه الزم را از ايفاي نقش بس��ياري از 
فعاالن بخش خصوصي در بخش توليد و اقتصاد 
س��لب كرده و انتظار مي رود رفع پيچيدگي ها و 
تسهيل ساز وكارهاي اداري به عنوان يك اولويت 

اصلي و جدي در دستور كار قرار گيرد. 
خي��راهلل صم��دي، يكي از فع��االن صنعتي و 
توليدي در غرب اس��تان ته��ران در گفت وگو با 
خبرنگار صنعت، تجارت و كشاورزي، با اشاره به 
لزوم تسهيل ساز و كارهاي اداري و هموارسازي 
زمينه و بس��تر فعاليت هاي تولي��دي و صنعتي، 
اظهار كرد: بدون ترديد براي توليد كاال ضوابط و 
قوانيني بايد اعمال شود و اين موضوعي است كه 

در تمامي كشورهاي جهان من جمله اقتصادهاي 
قدرتمن��د دني��ا رعايت مي ش��ود، اما متاس��فانه 
در كش��ور اي��ران آنچنان ضري��ب قوانين متعدد 
و متكثر اس��ت كه فعاالن صنعت��ي و توليدي را 

خسته و مستاصل مي كند. 
وي افزود: تحقق شعار سال، مستلزم اقدامات 
عملياتي مي��ان تمامي ادارات، مراك��ز، نهادها و 
آحاد مردم است و در صورت نارسايي در هر يك 
از اين بخش ها، ش��اهد لنگ زدن چرخ توليد به 
عنوان ركن اساس��ي توس��عه اقتصادي و صنعتي 

خواهيم بود. 
اي��ن فعال صنعت��ي و توليد در غرب اس��تان 
تهران گفت: ه��ر آنچه بخش خصوصي در حوزه 
تولي��دي و صنعتي و اقتصادي كش��ور حضور و 
ورود فعاالنه تري داش��ته باش��د به همان ميزان 
رقابت پذي��ري در عرصه ه��اي مذك��ور فزاينده تر 
خواه��د ش��د و در س��ايه عنص��ر رقابت پذيري، 
كيفي��ت كاالي ايران��ي، نوع طراحي ه��ا و حتي 
بهره گي��ري از تكنولوژي روز، عميق تر و افزون تر 

خواهد شد. 
وي افزود: اصاح س��اختار نظام بانكي كشور، 
ارائه تس��هيات مناس��ب با نرخ به��رة معقول و 
منطقي، بازنگري در ش��يوه هاي ماليات س��تاني، 
تعريف و ارائه بسته هاي تشويقي و زدودن قوانين 
زائد، از نمونه ضرورياتي است كه اميد آن مي رود 
دامسال بصورت اولويت دار مدنظر مراجع ذي ربط 
ق��رار گيرد، در غير اين ص��ورت حمايت از كاالي 
ايراني و توس��عه و شكوفايي توليد ملي همچنان 
با اما و اگرهاي عميق و پيچيده يي مواجه خواهد 

بود. 
حس��ن لطفي، نماينده م��ردم رزن )همدان( 
در مجلس ش��وراي اس��امي ني��ز چندي پيش 
در جلس��ه ش��وراي اداري اي��ن شهرس��تان ب��ا 
تاكيد بر ضرورت تس��هيل قواني��ن اداري اظهار 
كرد: براي تحقق ش��عار س��ال باي��د نمايندگان، 

تنقي��ح قواني��ن را با جديت پيگي��ري كنند و به 
م��وازات آن، مدي��ران نيز تس��هيل بروكراس��ي 
 اداري را ب��ه عن��وان يك وظيفه ج��دي مد نظر 

قرار دهند. 

ازدغدغهركودتاشيوهبرخوردقانونيادارات
در ش��رايطي كه يك فعال صنعتي و توليدي، 
دغدغه فروش محص��ول خود را در بازار بر دوش 
مي كش��د، يك ن��گاه او به ن��رخ ارز و نوس��انات 
احتمالي آن اس��ت و نگاه ديگر او به نحوه تامين 
م��واد اوليه مورد ني��از براي تولي��د كاالي مورد 
نظ��ر، نگراني از نحوه برخ��ورد قانوني ادارات با او 
در حوزه هاي گوناگون، فش��ار مضاعفي است كه 
امتزاج و تجميع مجموعه اين نگراني ها، بر ميزان 
تولي��د او و فرات��ر از آن نف��ش فعاليت در چنين 
عرصه يي )توليدي و صنعتي( اثرگذار خواهد بود 

و اين موضوعي اس��ت كه به ك��رات در مصاحبه 
و گفت وگوي رس��انه ها با فعاالن عرصه صنعتي و 

توليدي مطرح و منتشر شده است. 
طرح موضوع برخورد ادارات با فعاالن صنعتي 
و توليدي، ب��ه معناي رويكرد س��ليقه يي ادارات 
دولت��ي با طيف و گروه مذك��ور )توليدكنندگان( 
نيست بلكه سخن از پيچيدگي قوانين و ضوابطي 
اس��ت كه تع��دد و تكثر آن نه تنها روند توس��عه 
كش��ور را تسهيل و تس��ريع نمي كند، بلكه بسان 
وزنه يي سنگين برپاي شكوفايي و پيشرفت كشور، 
حركت در مس��ير توس��عه اقتصادي و صنعتي را 
س��خت، دش��وار و گاهي عذاب آور مي كند. قطعا 
زماني كه ش��اهد زدوده شدن اين قوانين پيچيده 
باشيم، حركت در مس��ير مذكور سهل و آسان تر 
خواهد شد و اين ضرورتي است كه اقتصاد كشور 

در برهه زماني فعلي، سخت نيازمند آن است. 

سيدهياسمناشرفزاده|
كارشناساقتصادي|

 نفت مهم ترين كااليي اس��ت ك��ه در تحوالت 
اقتصاد جهاني نقش زيادي بازي مي كند. به عاوه 
براي ايران نيز قيمت نفت كه عمده ترين محصول 
صادراتي اش است از اهميت زيادي برخوردار است. 
بنابراين گ��زارش اقتصاد جهاني را با تحوالت بازار 
نف��ت و پيش بيني آن براي س��ال 2018 و 2019 
ش��روع خواهيم كرد. سپس به طا، دومين كاالي 
مهمي مي رسيم كه براي سرمايه گذاران از اهميت 

زيادي بر خوردار است. 
در غنا، كش��ور فقير آفريقاي��ي صنعت نفت با 
شتاب بس��يار زياد توسعه مي يابد و اين چشم انداز 
را نوي��د مي دهد كه اين كش��ور آفريقايي يكي از 
كشور ها در جهان با س��ريع ترين رشد، باشد. نرخ 
رشد اين كشور در سال 8.3 درصد پيش بيني شده 
است. انتظار مي رود سهم نفت در GDP كمتر از 
طا باش��د اما رو به رشد خواهد بود. چالش بعدي 
غنا اين اس��ت ك��ه از نفرين نفت كه بس��ياري از 
كشورهاي نفت خيز را درگير كرده فرار كند. تمام 
اين اخبار به اين معني است كه جريان نفت شروع 
مي ش��ود و درآمد هاي دولت باالتر مي رود، آن هم 
در ش��رايطي ك��ه تغييرات اقليمي و شهرنش��يني 
محص��ول غالب صادرات غنا يعني كاكائو را تهديد 
مي كند. شركت هاي اكس��ون، اني، آناداركو و تالو 

اويل در غنا به فعاليت مشغول هستند. 
از طرف ديگ��ر »پاتريك پوياني« مدير ارش��د 
اجرايي توتال مي گويد اگ��ر ترامپ تحريم ها عليه 
ايران را برقرار كند در خواس��ت استثنا خواهد داد، 
زيرا قرارداد زماني كه تحريم ها عليه ايران در سال 
2016 برداش��ته شد، به امضاء رسيده است. توتال 
قرار است در فاز11 پارس جنوبي فعاليت كند كه 
14 هزار ميليارد متر مكعب گاز ذخيره دارد و 18 
ميليارد بش��كه كوندانس��ه. اين ميزان 7.5 درصد 
ذخاير گازي جهان و 50 درصد از ذخيره گاز ايران 
است )اين ميدان بين ايران و قطر مشترك است( . 
 داده ه��اي اداره ان��رژي امريكا نش��ان مي دهد 
عرض��ه نفت اياالت متحده اخي��را افزايش يافته و 
ب��ه عاوه توليد گاز نيز بس��يار باال رفته اس��ت در 
نتيج��ه كل تولي��د بيش از 16 ميليون بش��كه در 
نوامب��ر 2017 خواهد بود. به نظر مي رس��د كمبود 
تقاض��ا، ب��ازار و قيمت نفت را تهدي��د مي كند )به 
خاط��ر كاهش ف��روش اتومبيل در امري��كا اروپا و 
ژاپن(. در عين حال فروش اتومبيل در چين بسيار 
افزايش يافته و به 29.1 ميليون دستگاه رسيده در 
حالي ك��ه در امريكا 17.6ميليون و در اروپا 20.8 

ميليون باشد. 
در امريكا كل چاه هاي نفت به 990 رسيده كه 
201 حلقه بيش��تر از س��ال قبل است )16 مارس 
2018( تعداد چاه هاي گاز به 189 حلقه رس��يده 
كه 32 حلقه بيش��تر از س��ال قبل است. در سال 
2018 )از اول ژانويه تا 16 مارس( چاه هاي نفت و 
گاز در امريكا 66 حلقه افزايش داشته اما در كانادا 

57 حلقه چاه از مدار خارج شده است. 
قيم��ت نفت اين هفته ب��دون كمك خاصي از 
جايي افزايش يافت. آنچه روش��ن است اين است 
ك��ه در حالي كه تهديد تعرفه فوالد و توليد باالي 
نفت خام امريكا كه در هفته منتهي به 9 مارس به 
10.381ميليون بشكه رسيده ظاهرا نيروي كافي 

نداشته تا قيمت نفت را كاهش دهد. 
بيژن زنگنه در ايران مي گويد احتماال روس��يه 
بهق��رار نفتي اش با اوپك پاي��ان خواهد داد و بايد 
اوپك تصميم ديگري بگيرد كه بعيد بنظر مي رسد. 
ب��ا اين حال اي��ن اظهارنظرات در ش��رايطي بيان 
مي شود كه تهديد مازاد عرضه از بين رفته و تقاضا 

رو به افزايش است. 

اما تنها توليد نيس��ت كه اوپك و روس��يه با آن 
مش��كل دارند صادرات نفت امريكا در حال رش��د 
است و س��هم اوپك از بازارهاي آسيايي را كاهش 
داده ك��ه يك بازار كليدي اس��ت بنابراين تعجبي 
ندارد كه قرارداد روس��يه و اوپ��ك زودتر به پايان 
برس��د.بنابراين ميان اوپك اختافات بروز خواهد 
كرد كه بيشتر بين ايران و عربستان سعودي است. 
عربستان بر قيمت 70 دالر در بشكه اصرار دارد در 
حالي ك��ه ايران 60 دالر را مناس��ب مي داند با اين 
حال پيش بيني ها از قيم��ت نفت عايم مخلوطي 
مي دهد. بطور كل، اختاف نظر ميان كوتاه مدت و 
ميان مدت است. در حال حاضر نفت امريكا عرضه 
را در ب��ازار پر كرده اما افزايش تقاضا و عدم اجراي 
پروژه هاي سنتي در آينده به افزايش قيمت منجر 

خواهد شد. 
با اين حال، درباره آينده نزديك نيز نااطميناني 
وج��ود دارد. »گ��ري راس« ريي��س تحليلگران و 
اقتصاددان ارشد انرژي در استاندارد و پورمي گويد 
در وضعيت آرامش قبل از توفان هس��تيم. در حال 
حاضر قيمت نفت در فش��ار است. ما آن را اكنون 
احس��اس نمي كنيم اما در آينده احساس خواهيم 
ك��رد. راس مي گوي��د تقاضا براي نف��ت چنان در 
حال رش��د است كه بازارتمام مازاد عرضه را جذب 
خواهد كرد. او مي گويد چي��ن و هند 1.1ميليون 
بشكه در روز مازاد تقاضا خواهند داشت و در عين 
ح��ال ذخيره نفت نيز به ش��دت كاه��ش يافته كه 
دليل آن كاهش عرضه اوپك اس��ت. او اس��تدالل 
مي كند وقتي پااليش��گاه ها فصل جاري را سپري 
كنند قيمت نفت به اين دليل كه عرضه به ش��دت 
تحت فشار است باال خواهد رفت. »جهان به زودي 
با كمبود روبه رو خواهد ش��د. وقتي موس��يقي به 
پايان رس��يد كس��ي نمي خواهد روي صندلي اش 

بنشيند.«
»گلدمن س��اچز« پيش بيني مي كند كه آنچه 
انتظار آن مي رود، يعن��ي »توازن مجدد بازار نفت 
قبا انجام ش��ده اس��ت )آن هم شش ماه زودتر از 
آنچه پيش بيني مي كرديم(«. اين بانك سرمايه گذار 
مي گويد ذخاير نفت به متوس��ط 5 ساله رسيده و 
چون داده ها با تاخير منتش��ر مي شود؛ اين ريسك 
وجود دارد كه اوپك قبل از اينكه واقعيت مشخص 

شود عرضه را كم كند. 
البته اين ها تمام بر اين مبناست كه تقاضا رشد 

مي كن��د. اگر اقتصاد جهاني با كاهش روبرو ش��ود 
و پيش بيني تقاضا اش��تباه درآي��د، قيمت كاهش 
خواه��د يافت. جنگ تجاري كه ترامپ عاقه دارد 
كاما آش��كار است و همين مي تواند آينده اقتصاد 

جهان را نامطمئن كند. 
اگ��ر تقاضا كاهش يابد قيمت ه��ا فرو مي ريزد. 
اداره ان��رژي امري��كا تخمين مي زن��د توليد نفت 
امريكا به 10.3 ميليون بش��كه در روز برس��د. اين 
پيش بين��ي اداره انرژي امريكا در م��اه فوريه بود، 
ام��ا اكنون اين اداره بر اين عقيده اس��ت كه ما به 
اين رقم رس��يده ايم و پيش بيني خود را براي كل 
س��ال2018 به10.7 ميليون بش��كه و براي سال 
2019 ب��ه11.31 ميليون بش��كه در روز افزايش 

داده است. 
ام��ا مهم تراين كه اداره مذكور ذخيره جهاني را 
افزايشي مي داند، نه كاهشي )هم براي امسال و هم 
براي س��ال آينده 2019(. به عبارت ديگر با وجود 
كاهش اخير، رعايت س��قف توليد از طرف اوپك و 
قول به رعايت آن در امسال، ذخاير مي تواند با نرخ 
400هزار بش��كه در روز افزايش يابد و با 300هزار 
بشكه در س��ال 2019، ممكن است كمبود عرضه 

دوباره ظاهر شود. 
ب��ه همين نح��و، »ادمورس« از س��يتي گروپ 
مي گوي��د قيمت نفت برنت بدلي��ل افزايش توليد 

نفت شيل به زير 60 دالر سقوط خواهد كرد. 
امين ناصر مدير ارشد اجرايي آرامكو مي گويد 
)9 مارس 2018( صنعت نفت براي پاس��خگويي 
به تقاضاي م��ورد انتظار به 25 هزار ميليارد دالر 
سرمايه گذاري اضافي احتياج دارد و كه در ضمن 
اس��تهاك طبيع��ي ميادي��ن فعلي را ني��ز در بر 
مي گيرد. اين گفته بعد از اين اعاميه اداره انرژي 
امريكاس��ت كه مي گويد در دهه 2020 بازار نفت 
بدون س��رمايه گذاري باالدس��تي با كمبود عرضه 

مواجه مي شود. در حقيقت گروهي از تحليلگران 
مي گوين��د در كوتاه مدت بازار با عرضه مناس��بي 
روبه رو اس��ت؛ زيرا نفت شيل امريكا در راه است 
اما در اوايل تا اواس��ط دهه2020 با ريس��ك هاي 
عرض��ه روبه رو خواه��د بود. ناص��ر مي گويد من 
هرگ��ز ن��گاه از اوج تقاض��اي نفت ي��ا منابع آن 

برنخواهم داشت. 
اكنون توليد نفا 32.14 ميليون بشكه در روزدر 
ژانويه اس��ت كه در پايين ترين سطح 9 ماهه خود 
ق��رار دارد. دليل اي��ن امر كاهش زي��اد توليد در 
نيجريه و ونزوئاس��ت. در اين لحظه قرار نيس��ت 
چي��زي در رابطه با ونزوئ��ا انجام گيرد. وزير نفت 
عربستان سعودي ابراهيم الحسني مي گويد بازار به 

نقطه توازن رسيده است. 

تاثيرمنفيتعرفهفوالدبرنفت
بخش زيادي از صنعت انرژي، منجمله ساخت 
لوله هاي انتقال نفت، از فوالد مخصوصي س��اخته 
مي شود كه تهيه آن در امريكا سخت است و گروه 
زيادي از ش��ركت ها اخطار داده اند كه تعرفه فوالد 
مي توان��د اثر منفي بر صنعت نف��ت و گاز بگذارد. 
براي مثال، رويال داچ ش��ل مي گويد عوارض فوالد 
بر تصميم ش��ركت به گس��ترش ميادين نفتي در 

خليج مكزيك تاثير منفي خواهد گذاشت. 

پيشبينيبرايسالهاي2018و2019
ب��ا اي��ن ح��ال در 12 آوريل 2018 موسس��ه 
پيش بيني اقتصادي، قيمت نفت را در سال 2018 
صعودي مي داند و آن را براي دسامبر 2018 برابر 
91.91 دالر پيش بيني كرده است. در سال 2019 
اين موسسه قيمت را تا 100.62 دالر در هر بشكه 
پيش بيني مي كند كه خبر بسيار مهمي براي ايران 

به شمار مي آيد. 

طال
در روزهاي 20 و 21 مارس قيمت طا به شدت 
تح��ت تاثير نشس��ت ف��درال رزرو قرار داش��ت تا 
تصمي��م خ��ود را اعام كند. همه انتظار داش��تند 
ف��درال رزرو نرخ بهره خود را 0.25 درصد افزايش 
ده��د كه انتظار مي رفت قيمت طا را كاهش دهد 

و نرخ برابري دالر را افزايش. 
در 20 م��ارس قيم��ت طا در ح��ول و حوش 
 ETF 1313.35 دالر ق��رار داش��ت. صندوق هاي
از اي��ن كاهش قيمت اس��تفاده كردند و آن را يك 
فرصت خريد به شمار آوردند )به گفته كومرزبانك( 
اين بانك مي گويد ETF ها كه افق هاي بلندمدت 
را در نظر دارند تا سفته بازان، قيمت هاي پايين را 

فرصت مطلوب خريد مي دانند. 
در آن تاري��خ ETF ه��ا 3.2 تن طا خريدند و 
روز سه شنبه همان هفته 5.6 تن ديگر. اما پس از 
اع��ام تصميم فدرال رزرو اين پيش بيني خاف از 
آب درآمد. قيمت طا بافاصله واكنش نشان داد و 
رو به افزايش گذاش��ت. طا پيش از حركت فدرال 
رزرو با فروش مازاد مواجه بود تا اينكه فدرال رزرو 
ن��رخ بهره را افزاي��ش داد و دو باره افزايش قيمت 
آغاز شد. 5 بار افزايش نرخ بهره در سال هاي اخير 
باعث ش��ده بود قيمت طا كاه��ش يابد اما اين بار 

اين طور نبود. 
از آغ��از ماه م��ارس تاكنون ط��ا در محدوده 
1302 ال��ي 1340 دالر معامله مي ش��د كه دليل 
نوسان در اين محدوده منازعه جاري درباره موضع 
ف��درال رزرو ب��ود و تنش هاي سياس��ي در جهان. 
يك��ي از بزرگ ترين نااطميناني هاي سياس��ي پناه 
بردن واش��نگتن به سياست هاي حمايتي است. در 
حقيقت سياس��ت حمايتي رشد جهاني را كاهش 
داده و ب��ه دنبال آن نرخ هاي بهره واقعي را كاهش 
مي دهد كه از قيمت طا حمايت مي كند و عاملي 
منفي براي بازار سهام است و مي تواند به طا اجازه 

 دهد تا مرز 1366 دالر برسد. 
اگرچه ترس از جنگ تجاري از ناحيه واشنگتن 
ETF ه��ا را ب��راي س��رمايه گذاري در ج��اي امن 
افزاي��ش داده ترس از افزايش نرخ بهره بر عملكرد 

طا نيز در پيش روست. 
اقتص��اد امريكا در ماه فوريه 313 هزار ش��غل 
ايج��اد كرد كه بي��ش از مق��دار پيش بيني رويتز 
)200ه��زار( ب��ود. بااي��ن حال كاهش نرخ رش��د 
دس��تمزد ترس از افزايش نرخ بهره از سوي فدرال 
رزرو را كاهش مي دهد. درآمد متوس��ط در امريكا 
فق��ط 0.1 درصد افزايش يافته در حالي كه در ماه 
گذش��ته 0.3 درصد بود. با اين ح��ال دالر قبل از 
اج��اس ف��درال رزرو افزايش يافت ك��ه دليل آن 

كاهش شمار بيكاران بود. 
ترامپ در اوايل اين ماه توييت كرده بود: »وقتي 
يك كش��ور ميليارد ه��ا دالر در مقاب��ل تقريبا هر 
كش��وري از دست مي دهد )صرف تجارت مي كند( 
ش��ركت در جنگ تجاري و پيروزي در آن بس��يار 
ساده است.« روابط انگليس در روسيه بر سر كشته 
ش��دن جاس��وس روس��ي و دخترش ممكن است 
باعث شود سرمايه گذاران پرتفوي خود را براي فلز 
گرانبها اختصاص دهند. در اين بين خبر مي رس��د 
طاي بيش��تري در غرب آفريقا كشف شده است. 
نتايج حاصل از 14 حفره كه 1496 متراز 500متر 
را دربرگرفته است در دو متر اوليه 1.74 گرم طا 
برتن از خاك به دس��ت آمده و از 23 متري 1.83 
گرم درتن طا مي دهد. با اين حال پيش بيني شده 
اس��ت، قيمت طا در س��ال 2018 صعودي باشد. 
براساس پيش بيني موسسه پيش بيني اقتصادي در 
دس��امبر 2018 به 1407 دالر و س��پس در سال 
2019 در سپتامبر به 1557 دالر مي رسد. پس از 

آن قيمت طا اندكي كاهشي خواهد بود. 

پولگندمكارانبهزودي
پرداختميشود

وزارت  اقتص��ادي  و  برنامه ري��زي  مع��اون 
جهادكش��اورزي از آغ��از پرداخت پ��ول گندمكاران 
ط��ي يك تا دو روز آينده خبر داد و گفت: براس��اس 
تصويب ش��وراي اقتصاد هر كيلوگرم گندم همچون 
سال گذشته با نرخ 1300 تومان خريداري مي شود. 
عبدالمهدي بخشنده در حاش��يه آيين تجليل از 
حس��ن ركني معاون س��ابق وزير جهادكشاورزي در 
معاونت ام��ور دام كه در اين وزارتخانه برگزار ش��د، 
در جمع خبرنگاران افزود: از ابتداي فصل برداش��ت 
تاكن��ون 40 ت��ا 50  هزارت��ن گن��دم از كش��اورزان 

خريداري شده است. 
وي تصري��ح ك��رد: نرخ ه��اي خري��د تضميني با 
تصويب ش��وراي اقتصاد اباغ و قابليت اجرايي دارد 
و وزارت جهادكش��اورزي بطور مستمر موضوع اعام 
نرخ خريد تضميني س��اير محصوالت كشاورزي را از 

شوراي اقتصاد در حال پيگيري است. 
معاون وزير جهاد كش��اورزي گفت: با تك نرخي 
ش��دن ن��رخ ارز ب��ا دالر 4200 تومان��ي وزير جهاد 
كشاورزي به رييس جمهوري پيشنهاد داد نهاده هاي 
بخش كش��اورزي ش��امل ذرت، كنجاله سويا و ساير 
نهاده ه��اي توليد اين بخ��ش از افزايش قيمت متاثر 
نشود و در نتيجه قيمت تمام شده كاال و خدمات به 

اين بخش افزايش پيدا نكند. 
بخش��نده اضاف��ه ك��رد: بنابراي��ن واردكنندگان 
بخش كش��اورزي با دالر 4200 تومان واردات انجام 
مي دهند اما با تمهيدات دولت بافاصله مابه التفاوت 
400 توماني ناش��ي از نظام تك نرخي ش��دن ارز به 

صورت يارانه بازگردانده مي شود. 
وي ادام��ه داد: عمده واردات ما براي بخش دام و 

طيور ذرت، كنجاله سويا و جو است. 
بخش��نده تصريح كرد: براي كود و س��م و س��اير 
اقام اگر بتوانيم ب��ا تمهيداتي كه دولت براي بخش 
كش��اورزي در نظر گرفته )با ن��رخ ارز 3800 تومان( 
واردات انجام دهيم، قيمت تمام شده توليدكنندگان 
تغييري نخواهد يافت. وي افزود: براي يارانه نرخ ارز 
برنج و گندم و عمده نهاده هاي توليد در حال رايزني 
جزئيات هس��تيم. ب��ه گزارش ايرنا، پارس��ال نزديك 
9 ميلي��ون ت��ن گندم ب��ه ارزش بي��ش از 114هزار 
ميليارد ريال از گندم كاران سراس��ر كشور خريداري 
شد كه با توجه به ذخاير پارسال همچنان خودكفايي 

در توليد اين محصول استمرار پيدا كرد. 
براس��اس مصوب��ه ش��وراي اقتصاد ه��ر كيلوگرم 
گن��دم معمولي )ن��ان( با اف��ت مفيد چه��ار درصد 
و اف��ت غيرمفي��د 2درصد ب��ه مبلغ 13 ه��زار ريال 
)1300 تومان( و گن��دم دوروم 13 هزار و 300ريال 
)1330 تومان( خريداري ش��ده بود. سال 1395 نيز 
14 ميليون و 590 هزارتن گندم توليد و 11 ميليون و 
525 هزارتن به ارزش بيش از 145 هزار ميليارد ريال 
خريداري ش��د كه قيمت هر كيلوگرم گندم معمولي 
12 ه��زار و 705 ريال و گن��دم دوروم 13هزار و 68 
ريال بوده اس��ت. خريد گندم همه ساله از شهرستان 
س��رباز بخش پيشين سيس��تان و بلوچس��تان آغاز 

مي شود و تا اواخر مهرماه هر سال ادامه دارد

وارداتتخممرغ
متوقفشد

مديرعام��ل اتحادي��ه سراس��ري مرغ��داران مرغ 
تخم گ��ذار از توق��ف واردات تخم م��رغ در پي بهبود 
وضعي��ت توليد داخلي خب��ر داد و گفت: با توجه به 
قيم��ت حدود 5500 ت��ا 5700 توماني هر كيلوگرم 
تخم م��رغ در مرغ��داري و حداكثر س��ود منطقي و 
قانوني 23 درصدي تا بازار، هر ش��انه تخم مرغ نهايتا 
بايد 14 هزار تا 17 هزار و 700 تومان در بازار فروخته 
ش��ود. در پي بروز آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان و از 
بين رفتن گله هاي مولد بس��ياري از مرغداري ها كه 
در كشور آلوده ش��ده بودند، وزارت جهاد كشاورزي 
تصميم گرفت تا نسبت به واردات اين محصول اقدام 
كن��د تا بتواند بازار را كنترل كند، چرا كه هر ش��انه 
تخم مرغ به كيلويي حدود 2000 تومان رسيده بود. 
اما ح��اال رضا تركاش��وند - مديرعام��ل اتحاديه 
سراس��ري مرغداران مرغ تخم گذار - از توقف واردات 
تخم مرغ در پي بهبود وضعيت توليد و عرضه فراوان 

اين محصول خبر داده است. 
وي در اي��ن باره به ايس��نا گف��ت: توليد در حال 
حاضر در وضعيت بس��يار خوبي ق��رار دارد و قيمت 
تخم مرغ پايين تر از هزينه تمام ش��ده آن است، چرا 
كه هر كيلوگ��رم تخم مرغ در مرغداري نهايتا 5500 
تا 5700 تومان فروخته مي ش��ود و با احتساب سود 
منطقي و قانوني براي واس��طه ها اين محصول نبايد 
بي��ش از 23 درص��د گرانتر از اين قيمت به دس��ت 
مصرف كنن��دگان برس��د كه ب��ه حدود 14 ه��زار تا 

14 هزار و 700 تومان مي رسد. 
مديرعام��ل اتحادي��ه سراس��ري مرغ��داران مرغ 
تخم گ��ذار با اش��اره ب��ه هزينه تمام ش��ده 5800 تا 
6000 تومان��ي تخم م��رغ ب��راي مرغ��داران افزود: 
براس��اس تفاهمي كه با شركت پش��تيباني امور دام 
ص��ورت گرف��ت از حدود دو هفت��ه واردات تخم مرغ 
متوق��ف و مقرر ش��د ذخيره احتياطي اين ش��ركت 
نيز از محل توليد داخلي تامين ش��ود. البته با توجه 
ب��ه واردات تخم م��رغ ص��ورت گرفته در گذش��ته و 
معدوديت تاريخ انقضا آن هم اكنون شركت پشتيباني 
ام��ور دام درگير توزيع اين محصول اس��ت اما از اين 

پس وارداتي صورت نخواهد گرفت. 
تركاشوند با اش��اره به واردات حدود 15 هزار تني 
تخم مرغ ط��ي ماه هاي اخير كه در راس��تاي تنظيم 
بازار انجام ش��ده بود، اظهار كرد: وضعيت نهاده هاي 
توليد در ش��رايط كنوني مورد تاييد نيس��ت، چرا كه 
توزيع كنن��دگان اين محصوالت، نبايد كنجاله س��ويا 
را باالت��ر از كيلوي��ي 2000 توم��ان و ذرت را باالتر 
از 1000 توم��ان ب��ه توليد كنن��دگان بفروش��ند كه 
متاس��فانه اين اتفاق مي افتد، چرا كه اين محصوالت 
اساس��ي موجود در بازار مربوط به س��ه ماه گذش��ته 
اس��ت كه واردكنندگان ارز مبادالتي داش��تند و نرخ 

جهاني باال نرفته بود. 
وي ادام��ه داد: اگر سياس��ت گذاري ارزي جديد 
دولت در راستاي تامين ارز 4200 توماني و پرداخت 
مابه التفاوت 400 توماني براي اين كاالهاي اساس��ي 
به درس��تي اجرايي ش��ود، وضعيت ب��ازار نهاده هاي 
توليد در ح��وزه طيور بهبود پيدا مي كند به ش��رط 
آنكه نظارت دستگاه هايي مانند سازمان حمايت بيش 

از پيش صورت گيرد. 

اخبار

پيش بيني شده است، قيمت طال در سال 2018 صعودي باشد. براساس 
پيش بيني موسسه پيش بيني اقتصادي در دسامبر 2018 به 1407 دالر و 

سپس در سال 2019 در سپتامبر به 1557 دالر مي سد. پس از آن قيمت 
طال اندكي كاهشي خواهد بود





 Wed. April  18. 2018  1081   چهارشنبه 29  فروردين 1397     اول شعبان 1439  شماره 
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

ايرانشهر10
 روايت مسووالن

از اثر نرخ ارز بر ملك
كارشناس��ان هم��واره ب��ه تاثي��ر ن��رخ ارز بر 
بازار مس��كن تاكي��د داش��ته اند، ارتباطي كه طي 
هفته هاي اخير و ب��ا افزايش نرخ ارز و به تبع آن 
رشد قيمت مس��كن به خوبي مشاهده شد. البته 
ن��رخ ارز بر س��اير بازارها از جمله ط��ا اثرگذارتر 
اس��ت و تاثيرش بر بازارمسكن با واكنشي كند از 

سوي اين بازار مواجه مي شود. 
برخ��ي ناظران و كارشناس��ان معتقدند اگرچه 
ب��ازار ارز ب��ر قيم��ت مس��كن اثرگذار اس��ت، اما 
اي��ن تاثيرگذاري مس��تقيم نيس��ت و به صورت 
غيرمس��تقيم اس��ت و تاثير ارز بر نرخ مصالح و... 

موجب رشد قيمت مسكن مي شود. 
در اين ميان، با توجه به جهش قيمت مس��كن 
از ابتداي س��ال جاري و اثرات آن بر بازار مسكن، 
روزنام��ه تع��ادل گزيده يي از اظهارات مس��ووالن 
بخش مسكن پس از نوسان هاي ارزي تهيه كرده 
است كه درتمام آنها به اثر مستقيم ارز بر مسكن 

تاكيد شده است. 

 وزيرراه و شهرسازي
 نوس��انات ن��رخ ارز ب��ر بخش مس��كن تاثير 
خواهد گذاش��ت. زيرا اقتص��اد مجموعه يي به هم 
پيوس��ته است و مگر كسي مي تواند بگويد در يك 
بخ��ش اقتصاد اتفاقي رخ دهد و در بخش ديگري 

اين اتفاق به وقوع نپيوندد. 
 باتوج��ه ب��ه اينك��ه اقتصاد ي��ك مجموعه 
به هم پيوس��ته اس��ت ارز بر مس��كن اثري متقابل 

خواهد داشت. 

 نايب رييس انجمن انبوه سازان تهران
 بس��ياري از كااله��ا ب��ه صورت مس��تقيم و 
غيرمس��تقيم به نرخ ارز بس��تگي دارن��د و زماني 
كه نرخ ارز افزايش مي يابد اكثركاالها هم با رش��د 
قيم��ت مواجه مي ش��وند كه يك��ي از اين كاالها، 

مسكن است. 
 س��ال جديد قطعا با يك افزايش دس��تمزد 
كارگ��ران مواج��ه مي ش��ويم و چون بخش��ي از 
مصالح ساختماني و بخش��ي از مواد اوليه مصالح 
س��اختماني وارداتي است با تقويت نرخ ارز قيمت 

اين مصالح هم گران مي شود. 
 با رش��د نرخ ارز براي انبوه س��ازان اين تصور 
ايجاد مي شود كه بايد ارزش افزوده يي در مسكن 
توليد ش��ود، اما چ��ون مس��كن كاالي گراني در 
س��بد هزين��ه خان��وار اس��ت، طبيعتا ب��ه ميزان 
افزايش قيمت تمام اجزاي تشكيل دهنده افزايش 
نمي ياب��د اما به هر حال باال رفتن قيمت مس��كن 

اجتناب ناپذير است. 
 اينكه با افزايش نرخ ارز س��رمايه ها به جاي 
بخش مسكن به سوي ارز مي روند چندان درست 
نيست اما اگر سرمايه ها به بخش مسكن وارد شود 

قيمت مسكن بيش از اندازه افزايش مي يابد. 
 قطعاً در س��ال جاري متناس��ب با نرخ تورم 
و افزايش نرخ دالر كه موجب گران ش��دن كاالها 
خواهد شد افزايش قيمت را شاهد خواهيم بود كه 

اين يك امر طبيعي است. 
 چند سالي است كه قيمت مسكن ثابت باقي 
مانده بود و قطعاً اين عقب ماندگي جبران مي شود. 

 نايب رييس اتحاديه امالك استان تهران
 افزاي��ش ن��رخ ارز در رش��د قيمت مس��كن 
بي تاثير نب��ود و هر چند كه اي��ن افزايش قيمت 
در تعطيات نوروز ادامه داشت، اما به دليل اينكه 
معامات مسكن در ايام تعطيات انجام نمي شود، 

در بازار مسكن تاثيرگذار نبود. 
 اگر نوسانات نرخ ارز كنترل نشود و همچنان 
رو به رش��د باش��د بطور قطع بازار مس��كن را هم 

تحت تاثير قرار مي دهد. 

 مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن 
وزارت راه و شهرسازي

 افزاي��ش ن��رخ ارز ب��ه ش��كل مس��تقيم بر 
بازار مس��كن اثر محسوس��ي ندارد چرا كه س��هم 
پرداخت هاي ارزي در توليد مس��كن بسيار ناچيز 

است. 
 يك رابطه غيرمس��تقيم ميان ارز و مس��كن 
وج��ود دارد زي��را ارز يك كاالي س��رمايه يي در 
اقتصاد محس��وب مي ش��ود كه طبع��ا زماني كه 
ن��رخ آن افزاي��ش پيدا كن��د، روي س��اير كاالها 
هم اثرگذار اس��ت براين اس��اس نوس��انات ارزي 
 مي تواند روي بهاي مسكن اثر غيرمستقيم داشته

باشد. 
 اگ��ر قيمت مصالح س��اختماني ك��ه ارزبري 
دارن��د، افزاي��ش يابد، طبعا مس��كن هم توس��ط 
سازنده ها به بهاي بيشتري قيمت گذاري مي شود 
و اين اثر كوتاه مدت نوسانات ارزي بر بخش مسكن 
اس��ت، از طرفي نوس��انات نرخ ارز در كوتاه مدت 
مي تواند موجب كاهش تقاضاي مسكن و افزايش 
تقاضاي ارز شود و در نتيجه تب معامات مسكن 

را قدري كاهش دهد. 
 اث��ر ميان  م��دت افزاي��ش نرخ ارز ب��ر بازار 
مس��كن اينگونه اس��ت كه با تحقق رشد نرخ ارز، 
بخش��ي از س��رمايه جذب اين بازار مي شود و بعد 
از ي��ك دوره نوس��انات، افرادي كه از س��ودهاي 
حاصل از رشد نرخ ارز سود برده اند، اغلب در گام 
بعدي وارد بازار مس��كن مي ش��وند، به اين ترتيب 
افزايش ن��رخ ارز در ميان  مدت موجب مي ش��ود 
پ��س از ايجاد ثبات در اين ب��ازار، تقاضاي زيادي 
ي��ك باره روانه بازار مس��كن ش��ود و اين موضوع 
مي تواند رش��د قيمت مس��كن را تحت تاثير عدم 
 برق��راري تعادل مي��ان عرضه و تقاض��ا به دنبال

داشته باشد. 
 رش��د س��ه برابري نرخ ارز در سال هاي 91 
و 92 و به دنبال آن رش��د قاب��ل توجه و ناگهاني 
قيمت مس��كن، با روند كنوني بازارهاي مسكن و 

ارز متفاوت است. 
 س��ال 90 قيمت دالر از 1000 تومان شروع 
ش��د و تدريجا ط��ي كمتر از دو س��ال به 3000 
تومان رسيد. بنابراين نوسانات ارزي در آن سال ها 
بس��يار ش��ديد بود و به همين خاطر اثر زيادي بر 
بازارهاي موازي از جمله مس��كن گذاشت. اين در 
حالي است كه از اواخر سال 91 تا اوايل سال 96، 
نرخ ارز تغيير محسوس��ي نك��رد و حول و حوش 

3400 تا 3500 تومان ثبات داشت. 

گزارش

»تعادل« اثر نوسان ارز بر قيمت ملك در فصل بهار را بررسي مي كند

مسكن رفيق نيمه راه دالر
گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي 

از نخس��تين روزه��اي س��ال جاري، ن��رخ ارز 
نوسانات چش��مگيري داشت، به گونه يي كه حتي 
در يك روز از مرز 6000 تومان هم عبور كرد، اين 
نوس��انات نرخ ارز موجب شد كه صاحبان اماك 
قيمت هاي فروش واحدهاي خود را افزايش دهند 
و بازار مس��كن ش��اهد جهش قيمت باش��د. البته 
پ��س از 3 هفت��ه و با صدور دس��تورالعمل معاون 
اول رييس جمه��ور، ارز تك نرخي ش��د و در نرخ 
4200 تومان ثابت ماند، اما به نظر مي رس��د، اين 
كاهش قيم��ت و ثبات در نرخ ارز تاثيري در بازار 

مسكن نداشته است. 
يعن��ي در حالي ك��ه افزايش ن��رخ ارز موجب 
جهش قيمت مس��كن ش��د، كاهش نرخ نتوانست 
تاثير محسوس��ي بر قيمت ها داشته باشد. در اين 
شرايط و در حالي كه فروش آزاد دالر ممنوع شده 
و حساسيت ها درباره قاچاق ارز شدت يافته است 
و پيش بيني مي شود كه اين شرايط ادامه دار باشد، 
اما  فروشندگان مس��كن همچنان در انتظار آينده 
ب��ازار ارز و به تبع آن بازار مس��كن هس��تند و به 
نظر نمي رسد كه طي يكي، دو ماه آينده قيمت ها 

كاهش چشمگيري داشته باشد. 
اگرچه نوس��انات نرخ ارز از ابتداي سال موجب 
افزايش قيمت پيشنهادي مسكن شده است، اما با 
توجه به اينكه توان خريد متقاضيان مسكن رشد 
نكرده است، شاهد كاهش تعداد معامات مسكن 
ط��ي هفته ه��اي گذش��ته بوده ايم ك��ه درصورت 
ادامه اين ش��رايط، بازار مس��كن پي��ش از تجربه 
دوران رونق، دوباره به ركود س��ال هاي گذشته باز 

مي گردد. 
البته كارشناس��ان ح��وزه مس��كن پيش بيني 
مي كنند كه با وجود اعام ارز تك نرخي از س��وي 
دولت،  ارز دوباره رشد مي كند و به تبع آن قيمت 
خريد و فروش مسكن هم افزايش مي يابد، اگرچه 

رشد قيمت مسكن كمتر از ارز خواهد بود. 

 افزايش دوباره قيمت مسكن 
س��يامك الهي فر رييس گروه عمران س��ازمان 
نظ��ام مهندس��ي درب��اره تاثير نوس��انات نرخ ارز 
بر قيم��ت خريد و فروش مس��كن ب��ه »تعادل« 
مي گويد: نوس��انات نرخ ارز بر بازار مسكن بي تاثير 
نيس��ت البته بايد به اين موض��وع نگاه جامع تري 
داش��ته باش��يم و دوره ه��اي مختلفي كه ش��اهد 
نوس��انات نرخ ارز بوديم مورد بررسي قرار داده و 

آثار آن بر بازار مسكن را تحليل كنيم. 
او ادامه مي دهد: در حال حاضر سرمايه گذاران 
تمايلي براي سرمايه گذاري در بازار مسكن ندارند 
و بازاره��اي ديگري مانند ط��ا، ارز و... در بورس 

بوده و مورد توجه سرمايه گذاران هستند. 
الهي ف��ر مي افزاي��د: هم اكن��ون فص��ل رون��ق 

بازارهاي ديگر اس��ت و با س��رعتي ك��ه ارز و طا 
رشد مي كنند، مسكن رشد نمي كند و ديگر شاهد 
دوران طايي مسكن نيستيم و همراه با رشد ارز، 

مسكن هم رشد مي كند. 
به گفته اين كارش��ناس ارش��د حوزه مسكن، 
مردم به س��مت خريد ارز حركت مي كنند اگرچه 
اي��ن موض��وع كوتاه مدت اس��ت و با يك س��ري 
تصميمات سياس��ي اين وضعي��ت مي تواند تغيير 

كند و به سمت بازار مسكن سوق پيدا كند. 
او اظه��ار مي كند: درحال حاضر هم نوس��انات 
نرخ ارز بر بازار مسكن قابل تشخيص است اما اين 
تاثيرگذاري كوتاه مدت است و تداوم جدي ندارد. 
الهي ف��ر با اش��اره ب��ه اينكه وضعيت ب��ازار ارز 
مشخص نيست، مي گويد: در اين شرايط و درحالي 
كه نرخ ارز ثابت شده است اما واقعيت بازار موضوع 
ديگ��ري را نش��ان مي ده��د و در صورتي كه قصد 
خريد ارز داش��ته باش��يد و معامله يي انجام دهيد، 
دسترسي به ارز 4200 توماني بسيار سخت است. 
رييس گروه عمران س��ازمان نظام مهندس��ي 
بي��ان مي كن��د: پيش بيني مي ش��ود ك��ه نرخ ارز 
افزايش يابد مگر اينك��ه مانند يكي دوهفته اخير 
سياس��ت هاي تحميلي بر بازار اعمال ش��ود و در 

كنار بازار ارز، مسكن هم رشد مي كند. 
او اضاف��ه مي كند: ب��ا افزايش ن��رخ ارز قيمت 
مس��كن هم رش��د كرد اما با كاهش قيمت شاهد 
اف��ت قيمت نبودي��م و قيمت ها ثاب��ت مي ماند و 

پيش بيني مي ش��ود كه قيمت ارز رش��د مي كند. 
همراه با ارز، قيمت مسكن هم با شيب كمتر رشد 

مي كند. 

 رشد قيمت تمام شده مسكن
محمد وطن پور كارشناس بازار مسكن همچون 
س��يامك الهي ف��ر به تاثير نوس��انات ب��ازار ارز بر 
قيمت مس��كن اشاره دارد و به »تعادل« مي گويد: 
نوسانات نرخ ارز تاثيرات متعددي در بازار مسكن 
دارد كه يكي از آنها افزايش قيمت مسكن است. 

وطن پور مي افزايد: تاثير ديگري كه نوس��انات 
نرخ ارز بر قيمت مسكن دارد، افزايش قيمت تمام 
شده مسكن اس��ت زيرا قيمت سيمان، فلزات و... 
كه در ساخت واحدهاي مس��كوني مورد استفاده 
قرار مي گيرند با قيمت جهاني هماهنگ هس��تند 
و قيمت ه��اي جهاني بر اس��اس قيمت هاي ارزي 
تعيين مي ش��وند و س��پس به قيمت هاي داخلي 

تبديل مي شوند. 
او اظه��ار مي كن��د: برهمين اس��اس و با توجه 
ب��ه تاثير ن��رخ ارز بر قيمت مصال��ح، قيمت تمام 
ش��ده واحدهاي مسكوني در حال ساخت افزايش 
مي ياب��د. از س��وي ديگر برخي صاحب��ان اماك 
تاش مي كنند كه با توجه به رش��د قيمت ارز به 
دارايي خود ارزش جديدي ببخش��ند و به عنوان 
نمون��ه اگر در گذش��ته و پيش از نوس��انات نرخ 
ارز خانه خ��ود را 200 ميلي��ون تومان به فروش 

گذاشته بودند پس از تغييرات نرخ ارز، تصميم به 
افزايش قيمت واحد خود مي كنند. 

وطن پ��ور ادام��ه مي ده��د: از ط��رف ديگ��ر 
متقاضيان خريد مسكن با توجه به افزايش قيمت 
ارز و نگراني درب��اره افزايش دوباره نرخ ارز تاش 
مي كنن��د كه هر چه زودتر خانه مورد نظر خود را 

خريداراي كنند. 
به گفته اين كارش��ناس بازار مسكن نكته قابل 
توجه اين اس��ت كه قيمت واحدهاي مسكوني از 
برآيند تاثير نرخ ارز برقيمت تمام ش��ده مس��كن، 
افزاي��ش قيم��ت توس��ط فروش��نده و اس��تقبال 

خريداران براي خريد مسكن به دست مي آيد. 
او تصري��ح مي كند: نمي ت��وان با قطعيت اعام 
كرد كه لزوما  افزايش نرخ دالر موجب رشد قيمت 
مس��كن مي شود، زيرا ممكن است مالكان اعدادي 
مورد نظر داش��ته باش��ند كه از عه��ده خريداران 
خارج شود و بنابراين ارز يكي از پارامترهايي است 
كه خود آن و آثارش بر بازار مسكن نقش دارند. 

وطن پور با اشاره به رابطه مستقيم و 100درصدي 
نوسانات نرخ ارز بر قيمت مسكن مي گويد: در واقع 
نمي توان گفت كه با رشد دوبرابري قيمت ارز شاهد 

افزايش دوبرابري قيمت مسكن هستيم. 
اين كارش��ناس بازار مس��كن ادام��ه مي دهد: 
نزديك يك هفته از اعام ارز تك نرخي گذش��ته 
است و هنوز نمي توان به تحليل آثار كاهش قيمت 
ارز بر مسكن پرداخت. در شرايطي كه افزايش نرخ 

ارز موجب رشد قيمت مسكن شد اما كاهش نرخ 
ارز هنوز اثري بر بازار مس��كن نداشته است ضمن 
اينك��ه بايد يك��ي، دو ماه از اجراي دس��تورالعمل 
اعام ارز تك نرخي س��پري ش��ود تا بتوان درباره 

آثار آن بررسي دقيقي انجام شود. 
او معتقد اس��ت: هنوز زمان زيادي از ثبات نرخ 
4200 تومان نگذشته اس��ت بايد مدتي از عرضه 
و در دس��ترس عموم قرارگرفت��ن اين نرخ بگذرد 
بعد درباره تاثير كاهش نرخ ارز بر قيمت مس��كن 

گزارشي تهيه كرد. 
وطن پ��ور بي��ان مي كند: زماني ك��ه در اجراي 
سياستي موفق شويم، بازارهاي مختلف خود را با 
اين سياست هماهنگ مي كنند، يعني در صورتي 
كه سياس��ت كاهش نرخ ارز به درس��تي عملياتي 
ش��ود اث��ر اي��ن موض��وع را در تم��ام بخش هاي 

اقتصادي خواهيم ديد. 

 اثرپذيري كند بازار مسكن 
اين كارش��ناس حوزه مس��كن كه معتقد است، 
بازار مس��كن مانند بازار ارز نوسانات شديدي را در 
كوتاه مدت تجرب��ه مي كند، مي گويد: بازارمس��كن 
نس��بت به پارامترهاي اقتصادي دير واكنش نشان 
مي ده��د به عب��ارت ديگر بازار مس��كن مانند بازار 
ارز، اثرپذيري بااليي نيس��ت و عكس العمل سريعي 
نش��ان نمي دهد مگر اينكه بازارهاي مختلف شاهد 
نوسانات شديد باش��ند درآن صورت قيمت مسكن 

هم افزايش مي يابد. 
او با اش��اره به اينكه پارامترهاي مختلفي بر بازار 
مس��كن موثر هستند، مي گويد: يكي از عوامل موثر 
بر قيمت مس��كن، نوس��انات نرخ ارز اس��ت و ساير 
پارامتره��ا از جمله قدرت خري��د، ميزان عرضه و... 

موثر است. 
وطن پ��ور ادامه مي دهد: با توجه ب��ه اينكه بازار 
مسكن نسبت به س��اير بازارها ديرتر واكنش نشان 
مي ده��د، تاثير كاه��ش نرخ ارز بر اي��ن بازار زمان 
مي ب��رد و ابتداي س��ال زمان خوبي ب��راي معامله 

نيست. 
اين كارش��ناس بخش مسكن تصريح مي كند: تا 
18 فروردين صرافي ها باز نب��ود و معامله يي انجام 
نمي ش��د بنابراين از نيمه هاي ارديبهشت و خرداد 
مي توان از تاثير قيمت واقعي مسكن در سال جاري 

را به دست آورد. 
او مي گوي��د: افزاي��ش قيمت و اف��ت قيمت ارز 
نمي تواند چندان قابل اس��تناد باش��د ب��راي اعام 
قيمت واقعي مسكن و به نظرمي رسد كه قيمت ارز 
موقتي است و برهمين اساس افزايش قيمت مسكن 
هم چندان قابل استناد نيست و خريدار هم متوجه 
مي ش��ود كه قيمت هاي ارائه ش��ده در بازار مسكن 
همچنان قابل كاهش اس��ت، بنابراين خريداران تا 

ارديبهشت و خرداد صبر مي كنند. 

»تعادل« گزارش مي دهد

غيبت معنادار كوچك متراژها از بازار ملك تهران
گروه راه و شهرسازي 

آم��ار واحده��اي مس��كوني معامل��ه ش��ده در 
چند س��ال گذشته نش��ان مي دهد كه بيش از 50 
درصد قراردادهاي امضا ش��ده مربوط به واحدهاي 
كوچ��ك مت��راژ )كمت��ر از 80 مترمرب��ع( اس��ت. 
درحالي كه واحدهاي كوچك متراژ بيش��ترين آمار 
خري��د و فروش را به خ��ود اختصاص مي دهند، اما 
گزارش هاي مربوط به پروانه هاي ساخت صادرشده 
طي چند سال گذشته نشان مي دهد كه سازندگان 
تماي��ل چنداني به س��اخت خانه هاي كوچك متراژ 
ندارند و بيش��ترين خانه هايي كه مجوز ساخت آنها 
صادرشده، مس��احتي باالي 90 متر مربع دارند. از 
همين روس��ت كه به تازگي بانك مس��كن با هدف 
ترغيب س��ازندگان به س��اخت واحدهاي مسكوني 
كوچ��ك متراژ، آنها را از خري��د اوراق بابت دريافت 
وام س��اخت واحده��اي كوچك ت��ر از 75 مترمربع 

معاف كرد. 
در ش��رايطي كه عرض��ه و تقاض��اي واحدهاي 
كوچ��ك متراژ با يكديگر همخوان��ي ندارند، نگاهي 
به فايل هاي فروش مس��كن در دفاتر مشاور اماك 
و س��ايت هاي اينترنتي فروش مس��كن، حكايت از 
كاه��ش واحده��اي كوچك مت��راژ در تم��ام نقاط 

پايتخت دارد. 
يكي از داليل كاهش فايل هاي فروش واحدهاي 
مس��كوني كوچك متراژ نوس��از عدم تناسب ميان 
عرض��ه و تقاضاس��ت و يكي ديگ��ر از عوامل افت، 
عدم ارائ��ه فايل فروش توس��ط صاحبان اماك به 
دفاتر مش��اور اماك و س��ايت هاي اينترنتي است. 
در واق��ع مبهم بودن آينده بازار مس��كن و احتمال 
افزايش قيمت ها موجب ش��ده كه صاحبان اماك 
تا زمان تعيين وضعيت بازار  صبر كرده و واحدهاي 

مسكوني خود را به فروش نرسانند. 
بررس��ي هاي ميداني »تع��ادل« از قيمت فروش 
واحده��اي مس��كوني 60 متري نوس��از در 5 نقطه 
پايتخت )شمال،  غرب، مركز،  شرق و جنوب( نشان 
مي دهد كه فايل هاي بس��يار كمي با اين ويژگي ها 
در دفاتر مش��اور اماك و س��ايت ايران فايل يافت 

مي ش��ود و اگرچه درس��ال هاي گذشته اين كمبود 
فايل فقط در مناطق ش��مالي و شمال غربي تهران 
مش��اهده مي ش��د، هم اكنون نبود فايل هاي فروش 
كوچك متراژها در تمام 5 منطقه تهران وجود دارد. 

 شمال تهران 
شمال تهران يكي از مناطقي است كه به ندرت 
واحده��اي كوچك متراژ در آن س��اخته مي ش��ود، 
زيرا اكثر س��اكنان مناطق شمالي پايتخت به دنبال 
واحدهاي متوس��ط و بزرگ متراژ هستند. اما با اين 
وجود، جست وجوي »تعادل« براي يافتن واحدهاي 
كوچ��ك زير 60 مترمربع بي نتيجه نماند و تعدادي 
واحدهاي مسكوني كوچك متراژ در مناطق شمالي 

تهران پيدا شد. 
حاال اگر شما قصد خريد يك واحد مسكوني 48 
متري نوساز درخيابان مريم منطقه نياوران هستيد، 
بايد براي هر مترمربع 13ميليون و 800 هزار تومان 
پرداخ��ت كنيد كه قيمت كل اين واحد مس��كوني، 

662 ميليون تومان است. 
ب��راي خريد ي��ك آپارتمان 60 متري نوس��از با 
سونا، جكوزي و اس��تخر در منطقه الهيه بايد براي 
ه��ر مترمرب��ع 25 ميليون تومان هزين��ه كنيد كه 
قيمت كل اين آپارتمان يك ميليارد و 500 ميليون 

تومان مي شود. 
اما خريد يك واحد مس��كوني 47 متري نوس��از 
در خيابان سئول تهران، 564 ميليون تومان هزينه 
دارد و با يك حس��اب سرانگشتي مشخص مي شود 
كه قيمت هر مترمربع آن 12 ميليون تومان است. 
خريد يك واحد مس��كوني 60 متري نوس��از در 
گاب��دره دربند كه س��ندي قولنامه ي��ي دارد 240 
ميلي��ون توم��ان قيمت دارد و قيم��ت هر مترمربع 
واحدمسكوني دراين منطقه 4 ميليون تومان است. 

 مركز تهران 
در مركز تهران هم پيدا ش��دن واحدي مسكوني 
زير 60 متر مربع نوس��از به سختي امكان پذير شد. 
يك واحد مس��كوني نوس��از 58 متري در اميرآباد 

شمالي با قيمت هر مترمربع 6 ميليون و 700 هزار 
تومان، 388 ميلي��ون و 600 هزار تومان به فروش 

مي رسد. 
ي��ك واح��د مس��كوني نوس��از 45 مت��ري در 
بهارش��يراز با قيمت هر مترمربع 8 ميليون تومان، 

360 ميليون تومان فروخته مي شود. 
اگ��ر قصد خريد يك آپارتمان نوس��از 60 متري 
در خياب��ان معلم را داريد، بايد 390 ميليون تومان 
داش��ته باشيد زيرا قيمت هرمترمربع واحدمسكوني 
در اين منطقه 6 ميليون و 500 هزار تومان است. 

خريد يك واحد مس��كوني نوس��از 46 متري در 
خيابان طالقاني تهران نيازمند 260 ميليون تومان 
پول است، چون قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 
در اين منطقه 5 ميليون و 652 هزار تومان است. 

 غرب تهران
يافتن واحد مس��كوني كوچك متراژ نوس��از در 
غرب مانند ش��مال ته��ران به س��ختي امكان پذير 
است و جست وجوي »تعادل« در مناطق ستارخان، 
ش��هرك غرب،  صادقيه و... براي يافتن واحدي زير 

60 متر مربع و نوساز بي نتيجه بود. 
يك واحد مس��كوني 58 متري نوساز در منطقه 
سعادت آباد با قيمت هر مترمربع 10 ميليون و 500 
هزار تومان، 609 ميليون تومان به فروش مي رسد. 
اگر قصد خريد يك واح��د آپارتماني 54 متري 
نوس��از درمنطق��ه جنت آب��اد را داري��د، بايد 570 
ميلي��ون به صاحب خانه پرداخت كنيد، زيرا قيمت 
هر مترمربع از اين واحد مسكوني حدود 10ميليون 

و 360 هزار تومان است. 
براي خريد يك واحد مسكوني 60 متري نوساز 
در كن بايد 330 ميليون تومان پرداخت كنيد، زيرا 
قيمت هرمترمربع واحد مس��كوني در اين منطقه 5 

ميليون و 500 هزار تومان است. 
خريد يك واحد مس��كوني نوس��از 42 متري در 
خيابان هاشمي نيازمند 170 ميليون تومان است و 
قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در اين منطقه 4 

ميليون و 47 هزار تومان است. 

 شرق تهران 
اغلب واحدهاي كوچك متراژ در مناطق ش��رقي 
تهران قديم س��اخت بودند و اكثر واحدهاي نوساز 
ب��االي 60 مت��ر بودند اي��ن درحالي اس��ت كه در 
ماه هاي گذشته، يافتن واحدهاي مسكوني كوچك 

متراژ درشرق تهران آسان بود. 
در صورتي ك��ه مي خواهيد صاح��ب يك واحد 
مس��كوني 47 متري نوس��از در خيابان س��اقدوش 
منطقه ه��روي بش��ويد، بايد ب��راي ه��ر مترمربع 
8ميلي��ون و 510 ه��زار تومان پرداخ��ت كنيد كه 
قيمت كل اين واحد مس��كوني 400ميليون تومان 
مي ش��ود. يك واحد مس��كوني 55 متري نوساز در 
منطقه س��راج، 297 ميليون توم��ان قيمت دارد و 
قيمت هر مترمربع از اين واحد مسكوني 5 ميليون 

و 400 هزار تومان است. 
خريد يك واحد مس��كوني نوس��از 60 متري در 
ش��ميران نو، 180ميليون تومان اس��ت و قيمت هر 
مترمربع واحد مس��كوني در اين منطقه 3 ميليون 

تومان مي شود. 
يك واحد مس��كوني نوس��از در خيابان پيروزي 
ته��ران ب��ا 45 مترمربع مس��احت ك��ه قيمت هر 
مترمربع آن 6 ميليون تومان اس��ت،  270 ميليون 

تومان به فروش مي رسد. 

 جنوب تهران 
جن��وب ته��ران يك��ي از مناطقي اس��ت كه 
واحدهاي كوچ��ك متراژ در آن ب��ه خوبي يافت 
مي ش��د، اما بررسي »تعادل« نشان از افت شديد 

اين واحدها در فايل هاي فروش دارد. 
ي��ك واح��د مس��كوني 43 متري نوس��از در 
ش��هرري با قيمت هر مترمربع 3 ميليون و 488 
ه��زار تومان ب��ا قيمت كل 150 ميلي��ون تومان 

فروخته مي شود. 
اگر به دنبال خريد واحد مس��كوني نوساز 40 
متري در نازي آباد تهران هستيد، براي هرمترمربع 
از آن 4 ميلي��ون و 200 ه��زار تومان و بايد براي 
كل آپارتمان 168 ميليون تومان پرداخت كنيد. 
ب��راي خريد ي��ك واحد مس��كوني 60 متري 
نوس��از در منطقه آذري بايد 192 ميليون تومان 
پول در چنته داشته باشيد، زيرا هر مترمربع واحد 
مس��كوني در اين منطق��ه 3 ميليون و 200 هزار 

تومان قيمت دارد. 
در منطق��ه تولي��د دارو يك واح��د آپارتماني 
39 مترمربعي نوس��از كه قيم��ت هر مترمربع آن 
2 ميلي��ون و 700 ه��زار تومان اس��ت با قيمت 
كل 105 ميلي��ون و 300 ه��زار تومان به فروش 

مي رسد. 

قيمت فروش واحدهاي مسكوني زير 60 مترمربع )ميليون تومان(
جنوبشرقغربمركزشمال

قيمتمتراژآدرسقيمتمتراژآدرسقيمتمتراژآدرسقيمتمتراژآدرسقيمتمتراژآدرس
43150شهرري47400هروي58609سعادت آباد58388.6اميرآباد48662نياوران
40168نازي آباد55297سراج54570جنت آباد45360بهارشيراز601500الهيه
60192آذري60180شميران نو40330 كن60390معلم47564سئول
39105.3توليد دارو45270پيروزي42170هاشمي46260طالقاني60240گابدره
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 700ت�ن ب�ذر اس�تاندارد در بين پنب�ه كاران 
اداره  ريي��س  مي ش�ود-گرگان|  توزي�ع  گلس�تاني 
پنبه و دانه هاي روغني س��ازمان جهاد كش��اورزي استان 
گلستان گفت: 700تن بذر استاندارد آماده توزيع در بين 
پنبه كاران گلستاني اس��ت. علي موسي خاني ديروز اظهار 
كرد: بارندگي هاي بسيار خوبي را در سطح استان گلستان 
شاهد بوديم و سطح كشت پنبه آغاز شده است. با توجه به 
اينكه استان گلستان سابقه ديرينه يي در كشت پنبه دارد 
ما در اين راستا بذر استاندارد مورد نياز توسط شركت هاي 
عامل به مي��زان 700تن را تهيه كرديم و ارقامي همچون 
گلس��تان، لطيف و س��اجدي كه ارقام زودرس هس��تند و 
طول رش��د اين ارقام حدود 120 لغايت 130 روزه اس��ت 
كه پتانس��يل عملكرد بيش از 4تن را دارند و آماده توزيع 

به كشاورزان در سطح استان گلستان است. 
 تلف ش�دن ۱۶0دام بر اثر س�يل خرانق-يزد| 
1۶0راس گوس��فند بر اثر ورود س��يل ب��ه آغل در مزرعه 
ميرها بخش خرانق شهرستان اردكان تلف شدند. بمانعلي 
محمدي دامدار س��اكن منطقه خرانق با اش��اره به از بين 
رفتن 1۶0گوس��فندش بر اثر س��يل اظهار كرد: به دليل 
قرارگيري محل نگهداري اين دام ها در مسير آبراهه، تعداد 
زي��ادي از گوس��فندان از بين رفتند و ب��ه دليل باال بودن 
سرعت سيل، كمك هاي اهالي محل نيز براي نجات دام ها 
موثر واقع نش��د. او خس��ارت وارده را حدود 300ميليون 
ريال برآورد كرد و گفت: خسارت مذكور باالترين خسارت 
وارد ش��ده در اين منطقه بوده چرا كه عالوه بر دام، محل 

نگهداري آنها نيز به  شدت آسيب ديده است. 
  ذخي�ره آب س�دهاي مازن�دران 50درص�د-

س�اري| مديرعامل شركت آب منطقه يي مازندران گفت: 
ميانگين ذخيره آب س��دهاي استان 50درصد و اين رقم 

در سد شهيد رجايي حدود 30درصد است. 
محمدابراهيم يخكش��ي از رون��د نزولي ميزان بارش و 
ذخاير منابع آب در 10س��ال گذش��ته خب��ر داد و گفت: 
آبدهي رودخانه ها در مقايسه با متوسط درازمدت )40سال 
گذش��ته( حدود 15درصد كاهش داش��ته است. او افزود: 
متوسط سطح آب زيرزميني استان نيز در مقايسه با دوره 
درازمدت حدود يك متر افت داش��ته و در بعضي مناطق 
اين افت خيلي بيش��تر است و همچنين آبدهي چشمه ها 
نيز در مقايسه با 10سال گذشته حدود 40درصد كاهش 
داش��ته است. مديرعامل ش��ركت آب منطقه يي مازندران 
با اش��اره به اينكه امس��ال خشكي مفرطي بر كشور حاكم 
اس��ت، افزود: ميزان بارش در ۶ماهه سال آبي )مهر لغايت 
اس��فندماه س��ال 9۶( 11درصد كاهش را نسبت به دوره 

متوسط 50سال اخير نشان مي دهد. 
 پيش�رفت 50درصدي س�اخت مدرسه انرژي 
اتم�ي در قزوين-قزوي�ن| به گفته مدي��ركل آموزش 
و پ��رورش اس��تان قزوي��ن؛ مدرس��ه انرژي اتم��ي ويژه 
دانش آم��وزان دوره دوم مقط��ع متوس��طه با پيش��رفت 
فيزيكي50درصد مهرماه به بهره برداري مي رس��د. س��االر 
قاس��مي گف��ت: كلنگ اي��ن مركز آموزش��ي ۶ ماه پيش 
در خياب��ان پون��ك قزوين به زمين زده ش��د و پيش بيني 
مي شود كه مهرماه به بهره برداري برسد. براي ساخت اين 
مدرسه 4ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و حدود 
2ميليارد تومان هم براي تجهيز كارگاه هاي مدرس��ه نياز 
است. او افزود: اين مدرسه 15كالس و كارگاه هاي فيزيك، 
شيمي و زيست شناسي مجهز دارد و فعاليت دانش آموزان 
در اين سه رشته متمركز مي شود. قاسمي اضافه كرد: همه 

مدارس انرژي اتمي در كشور پسرانه است. 
 اعطاي تسهيالت قرض الحسنه به كلزاكاران-

بيرجند| رييس س��ازمان جهاد كشاورزي استان گفت: با 
هدف حمايت از كش��اورزان جهت كشت دانه هاي روغني 
كل��زا براي تمام م��زارع باالي 3هكتار كش��ت 15ميليون 
تومان تسهيالت قرض الحسنه 24ماهه و به ازاي هر هكتار 
3ميليون تومان تس��هيالت س��رمايه در گردش پرداخت 
مي ش��ود. ولي  پورمطلق افزود: همچنين 80 درصد يارانه 
خريد بذر كلزا و ش��ارژ اضافه آب براي آبياري مزارع براي 
هر هكتار 4 تا 4هزار و 500مترمكعب از ديگر مشوق هايي 
اس��ت كه در اختيار كش��اورز قرار مي گيرد. او گفت: آب 
مصرفي محصول كل��زا 3هزار و 500 مترمكعب در هكتار 

كمتر نسبت به ساير غالت از جمله گندم است. 
لرس�تان- در  يخبن�دان تشعش�عي  وق�وع   
خرم آباد| مديركل هواشناس��ي لرستان از وقوع يخبندان 

تشعشعي در برخي شهرستان هاي لرستان خبر داد. 
هاش��مي در جلسه س��تاد اطفاي حريق استان اظهار 
كرد: لرس��تان از لحاظ مقدار بارشي در كشور در كل سال 
زراعي با 515.5ميلي متر بارندگي در رتبه پنجم قرار دارد 
و اس��تان هاي گيالن، مازن��دران، چهارمحال و بختياري و 
كهگيلويه و بويراحم��د در رتبه هاي باالتري قرار دارند. او 
ادامه داد: لرس��تان تا اين لحظ��ه از لحاظ مقدار بارندگي 
در رتبه شش��م قرار دارد و اس��تان هاي گيالن، مازندران، 
كرمانش��اه، كردس��تان و ايالم در رتبه ه��اي اول تا پنجم 
هستند. هاش��مي افزود: تنها استان هاي آذربايجان شرقي 
و غرب��ي و اردبي��ل در كش��ور افزايش بارش داش��ته اند و 
ديگر اس��تان ها كاهش داشته اند. لرستان 37درصد نسبت 
به بلندمدت و 35درصد نس��بت به س��ال گذشته كاهش 

بارندگي داشته است. 
 كش�ف بيش از 57 هزار نخ س�يگار قاچاق در 
كرمانشاه-كرمانش�اه| رييس پليس آگاهي كرمانشاه از 
كش��ف 57هزار و 800نخ سيگار قاچاق توسط كاراگاهان 
اين پليس خبر داد. س��رهنگ محمدرضا اميري گفت: در 
پي اطالع از اقدام كشف بيش از 57 هزار نخ سيگار قاچاق 
توسط پليس آگاهي تعدادي از قاچاقچيان مبني بر خريد 
يك محموله سيگار قاچاق و انتقال آن به استان كرمانشاه، 
موضوع در دستور كار كاراگاهان اداره مبارزه با قاچاق كاال 

و ارز پليس آگاهي استان قرار گرفت. 
س��رهنگ اميري افزود: پ��س از كنترل مس��ير تردد 
خودرو حامل كاالي قاچاق به صورت نامحسوس در محور 
كامياران به كرمانش��اه يك دس��تگاه خودرو سواري پرايد 

توقيف و 2 نفر نيز در اين رابطه دستگير شدند. 
 نخستين طرح اشتغال زايي روستايي در استان 
زنجان كليد خورد-زنجان| نخستين طرح اشتغال زايي 
روس��تايي در روستاي پيرس��قا از توابع شهرس��تان ابهر 
با حض��ور مديرعامل انجمن خيران مسكن س��از كش��ور 

كلنگ زني شد. 
در اين طرح كه مختص اس��تان زنجان اس��ت و نمونه 
مش��ابهي در كشور ندارد، كارگاه هاي رده يك به مساحت 
300مترمربع اس��تقرار مي يابد كه كاربري هاي پيش بيني 
شده براي مجموعه شامل كارگاه هاي فرآوري محصوالت 
كشاورزي از جمله س��يب و انگور )سركه سيب، كشمش 
و ش��يره انگور(، بس��ته بندي حبوبات و تهيه چيپس ميوه 
اس��ت. طرح اش��تغال زايي طرحي اس��ت كه ب��ا توجه به 
ضرورت آمايش��ي به موضوع توس��عه و عمران روس��تايي 
و ايج��اد زمينه الزم ب��راي اس��تفاده از ظرفيت هاي اين 
مناطق در راس��تاي اهداف كالن توس��عه ملي و نيز ايجاد 
تقويت پيوندهاي متقابل ميان نقاط ش��هري و روس��تايي 
و همچنين گس��ترش هماهنگي هاي بين بخشي و توزيع 

متناسب امكانات در روستاها تهيه مي شود.

اخبارشهرستانها

معاون اقتصادي رييس جمهوري در تشريح مهم ترين اولويت هاي اقتصادي كشور:

بايد توليد ثروت در كشور باال رود

فعاالن كسب وكار مشكالت رشد توليد را بررسي كردند

راهكارهاي افزايش ضريب رشد بنگاه هاي اقتصادي
»چ��ه نكاتي باعث زمين خ��وردن يك واحد توليدي 
مي شود؟« اين پرسش��ي است كه پاسخ آن براي شرايط 
امروز كشورمان به  شدت ضروري به نظر مي رسد. برخي 
از كارشناسان اقتصادي و فعاالن توليدي در پاسخ به اين 
پرس��ش موضوعاتي چون قيمت هاي بي ثبات، تورم باال، 
كاهش ارزش پول ملي، نوس��انات بازار ارز و سياست هاي 
تجاري غلط و... را باعث كاهش انگيزه سرمايه گذاران براي 

ورود به حوزه توليد و... مي دانند. 
محمد خانمدي، مس��وول اداري يك شركت توليدي 
در تنكابن معتقد است: مشكالت شركت ما همانند ساير 
كارخانه ها و كارگاه هاي توليدي كش��ور به سياست هاي 
كالن اين حوزه ارتباط داش��ته و بايد مديران و مسووالن 
كشور با بازنگري مجدد تصميمات راهبردي اتخاذ كنند. 

او با اش��اره به اينكه شركت در سال 1395 موفق به 

دريافت يك ميليارد تومان تس��هيالت شد، يادآور شد: 
بانك ها در اعطاي تسهيالت به توليد كننده هيچ تفاوتي 
قائل نشده و بازپرداخت تسهيالت و بهره بانكي در اين 
تسهيالت همانند ساير وام ها بوده و حتي بانك ها براي 
ضمان��ت و مدارك ضامن س��خت گيري هايي به مراتب 
سخت تر نسبت به ساير تسهيالت به عموم مدنظر قرار 
مي دهند. مسوول اداري اين شركت خصوصي، مشكالت 
خرد نظير ايرادات وارده از س��وي شهرك هاي صنعتي، 
هزينه ه��اي ش��ارژ و حامل هاي انرژي، ع��وارض، تهيه 
قطع��ات و ل��وازم و موضوعاتي از اين قبيل در س��د راه 
توليد را بس��يار ناچيز دانست و گفت: اين قبيل موانع و 
مشكالت قابل حل بوده و تاثير چنداني بر ميزان توليد و 
فروش يك شركت نخواهد داشت هر چند كه نمي توان 
از اين موارد به سادگي گذشت اما آنچه بر مقوله توليد 

تاثيرگذار بوده و س��بب ركود آن خواهد شد، ريشه در 
اقتص��اد كالن و سياس��ت هاي اقتصادي نادرس��ت در 

سطوح باالي كشور دارد. 

 نبود انگيزه براي توليد از سوي سرمايه گذار 
چالش توليد در كشور

در همين زمينه قاس��م نوروزي، كارش��ناس اقتصاد 
مش��كالت كلي توليد و صنعت را در كشور ناشي از نبود 
انگيزه براي توليد از س��وي سرمايه گذار دانست و تاكيد 
كرد: يك سرمايه گذار به دنبال بستري امن، مطمئن و با 
ثبات براي س��رمايه گذاري است كه ريسك پذيري در آن 

بسيار پايين باشد. 
اين اس��تاد دانش��گاه و محقق و پژوهشگر اقتصادي 
در گفت وگ��و با ايس��نا داليل نبود انگيزه ب��راي توليد را 

4 فاكتور اساس��ي و مهم عنوان و تصريح كرد: ريس��ك 
اقتصادي، ريس��ك بازار، ريس��ك مالي و ريسك سياسي 
عواملي است كه توليد يك كشور را دچار چالش مي كند 
كه از اين ميان ريسك سياسي در حوزه استان مازندران 
قابل توجيه نبوده و مصداق ندارد. نوروزي، ريس��ك مالي 
را مهم ترين چالش توليد خواند و خاطرنشان كرد: شبكه 
بانكي ناكارآمد و نظام مالياتي ضعيف و نيز نبود شفافيت 
در حوزه مالي مانع از ورود سرمايه گذار به اين عرصه شده 

و منجر به فرار سرمايه از بخش توليد مي شود. 
اين مولف و پژوهش��گر ح��وزه اقتص��اد ايجاد ثبات 
اقتصادي در كش��ور ب��ه دور از نوس��انات ارزي و ريالي و 
بدون تورم را يكي از راهكارهاي اساس��ي و كارآمد خواند 
و اظهار كرد: اصالح سيستم بانكي كشور با نرخ متناسب 
در پرداخت ها و بهره بانكي، ايجاد شفافيت مالياتي به دور 
از رانت ه��اي مالي و اطالعاتي، ايجاد فضاي كس��ب وكار 
رقابتي همچنين س��هولت در صدور مج��وز و پروانه هاي 
توليد و بهره برداري با از ميان برداشتن بروكراسي مفرط 
ازجمله پيشنهادات و راهكارهايي است كه خواهد توانست 

سبب ورود سرمايه گذار به عرصه توليد شود.

 ارائه بسته هاي تشويقي براي شركت هاي 
شهرك هاي صنعتي

سميرا شفيعي كيا، كارشناس ارشد مهندسي صنايع 
با اشاره به اينكه هزينه حامل هاي انرژي در شهرك هاي 
صنعتي با ديگر مناطق فرقي ندارد، گفت: ارائه بسته هاي 
تشويقي براي ش��ركت هايي كه در محدوده شهرك هاي 
صنعت��ي قرار گرفته اند، انگيزه ب��راي توليد را باال خواهد 
برد؛ به عنوان مثال تعرفه پايين حامل هاي انرژي، ماليات 
و عوارض محدود، خدمات ارتباطي نظير تلفن و اينترنت 
با هزينه كمتر و پيش��نهاداتي از اين دس��ت سبب رونق 
ش��هرك هاي صنعتي خواهد ش��د. اين اس��تاد دانشگاه، 
نوسان قيمت مواد اوليه كارخانه ها و شركت هاي توليدي 
كه متاثر از مشكالت اقتصادي است را از علل ركود خواند 
و ضمن اش��اره به اينكه دستگاه ها و سازمان هاي مرتبط 
با بخش توليد و صنعت هيچ مس��ووليتي در قالب توليد 
ندارند، گفت: گويا مس��ووالن ما هن��وز از بيماري مزمن 
بخش توليد آگاهي پيدا نكرده و تنها با تجويز مسكن ها و 
نسخه هاي زودگذر در فكر آرام كردن اوضاع هستند؛ حال 

اينكه توليد ما نياز به درمان قطعي دارد. 

بنگاه ها|
نخس��تين برخورد خبرنگاران با محمد نهاونديان بعد از 
انتخاب ش��دن به عنوان معاون اقتصادي رييس جمهوري به 
جلسه هيات وزيران و نشست حياط دولت بازمي گردد؛ زماني 
كه خبرنگاران براي آگاهي از ابعاد و زواياي گوناگون موضوع 
احياي دوباره معاونت اقتصادي رييس جمهوري نهاونديان را 
دوره كرده بودند تا از زبان فردي كه در محافل كارشناس��ي 
از او به عنوان فرمانده اقتصادي دولت ياد مي شد؛ راهبردهاي 
تازه دولت در زمينه اقتصادي را جويا شوند. در همان جلسه 
نهاونديان 2ركن اساسي بهبود شاخص هاي اقتصاديي كشور 
را يكي در اصالح نظام بانكي و پرهيز بانك ها از بنگاه داري و 
ديگري پايان دادن به حضور برخي نهادهاي خاص و پرنفوذ 
در بخش هاي مختلف اقتصادي كش��ورمان برشمرد و اعالم 
كرد كه دولت دوازدهم به دنبال اين است كه اين 2ماموريت 
مهم را در كنار س��اير ضرورت هاي اقتص��ادي به عنوان يك 

اولويت جدي دنبال كند. 
با گذش��ت بيش از۶ ماه از آن اي��ام و در روزهايي كه 
برخي رسانه هاي اصولگرا تالش مي كنند تا درباره وجود 
اختالفات بنيادين تيم اقتصادي دولت خبرسازي كنند؛ 
محم��د نهاونديان روبه روي تس��نيم به عن��وان يكي از 
رسانه هاي اصلي منتقد دولت مي نشيند تا درباره ابهاماتي 
ك��ه از منظر رس��انه هاي اصولگرا در مي��ان دولتمردان 
وجود دارد، صحبت كند. رس��انه هايي كه يك روز درباره 
اختالفات بنيادين جهانگيري)معاون اول رييس جمهوري( 
و واعظي)ريي��س دفت��ر رييس جمهوري( خبر منتش��ر 
مي كنن��د و روز ديگر خبر قهر قاضي زاده هاش��مي)وزير 
بهداش��ت( و غيبت در جلسات هيات وزيران توسط وي 

را روي خروجي خبرگزاري خود قرار مي دهند. 
 ي��ك روز از اس��تعفاي قريب الوق��وع آخوندي)وزير راه و 
شهرس��ازي( گزارش تهيه مي كنند و روز ديگ��ر از ضرورت 
بركناري كرباس��يان)وزير اقتصاد( و س��يف)رييس كل بانك 
مرك��زي( مي نويس��ند و... اما با وجود تم��ام اين تالش هاي 
دامنه دار رس��انه هاي اصولگرا كساني كه از نزديك در جريان 
مناس��بات ارتباطي اعضاي كابينه هس��تند به خوبي از اين 
واقعيت آگاه هس��تند ك��ه اعضاي كابين��ه دوازدهم با وجود 
ديدگاه هاي متف��اوت و در برخي م��وارد متضاد درخصوص 
موضوع��ات مختلف هم��واره از يك راهبرد مش��خص كه از 
ابتداي تش��كيل دولت دوازدهم روي آن تاكيد ش��ده است؛ 
اشتراك نظر دارند و آن اينكه »اشتغال زايي«، »رونق توليد«، 
» مقابله با فقر مطلق« و... اولويت هايي هستند كه بدون توجه 
به صف بندي هاي جناحي و سياس��ي بايد در دستور كار تيم 

اجراي��ي كابينه دوازدهم قرار بگيرند؛ اين درحالي اس��ت كه 
اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي و تحليلگران بازار 
سرمايه كش��ورمان معتقدند كه موفقيت ايده هاي اقتصادي 
دولت در صورتي تضمين خواهد ش��د كه يك عزم عمومي و 
فراجناحي براي تحقق آن وجود داش��ته باشد. بدون رسيدن 
به اين درك مشترك ضريب توفيق ايده هاي اقتصادي دولت 
به  ش��دت پايي��ن خواهد آمد. تش��ريح اين درك مش��ترك 
مهم ترين محور صحبت هايي اس��ت كه نهاونديان در پاس��خ 
به پرس��ش هاي حاشيه يي تس��نيم مطرح  و روي آن تاكيد 
مي كند. زبان مش��تركي ك��ه چنانچه گروه ه��ا و طيف هاي 
مختلف سياس��ي روي آن تمركز نكنند چه بسا افق هاي در 
نظر گرفته ش��ده كشورمان در مسير توسعه پايدار نيز امكان 
تحقق پي��دا نخواهد كرد. در كنار اي��ن موضوع بحث درباره 
آس��يب هاي ورود بانك ها به فرآيند بنگاه داري، شمايل كلي 
تي��م اقتصادي دولت، راهكارهاي توفيق طرح رونق توليد و... 
ازجمله موضوعاتي بودند كه نهاونديان در اين گفت وگو ابعاد و 

زواياي گوناگون آن را تشريح كرد. 

 تكليف رييس  جمهور به بانك ها براي پرهيز از 
بنگاه داري

پس از رأي اعتماد مجلس دهم به كابينه دوازدهم حسن 
روحاني از حكمي رونمايي كرد كه ش��ايد تا قبل از آن براي 
كسي حتي نزديك ترين افراد به رييس جمهور قابل پيش بيني 
و بي��ان نبود؛ »معاون اقتص��ادي رييس جمهور. « عنواني كه 
هر چند در دولت مرحوم آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني سابقه 
داش��ته و مرح��وم نوربخش عهده دار اين مس��ووليت بود اما 
انتخ��اب معاون اقتصادي در دول��ت دوازدهم آن هم با وجود 
چهره هاي مش��هور اقتصادي با س��بك هاي مختلف ازجمله 
اس��حاق جهانگيري و محمدباقر نوبخت و حتي مسعود نيلي 
كمي عجيب به  نظر مي رس��يد. بر همين اساس نيز بسياري 
از كارشناس��ان حضور نهاونديان در دولت را با عنوان فرمانده 
اقتصادي ياد كردند، موضوعي كه تاثير مهمي در به حاش��يه 

رفتن نقش اسحاق جهانگيري در دولت نيز داشت. 
نهاونديان درب��اره ادغام برخي بانك ه��اي خصوصي نيز 
گفت: اين اقدام در واقع گام ديگري در مسير افزايش انضباط 
مالي در موسس��ات پولي و اعتب��اري و افزايش نظارت بانك 
مركزي بر عملكردشان است كه حاصل آن باال رفتن اعتماد 

مردم خواهد بود. 
معاون اقتصادي روحاني با اشاره به تكليف رييس جمهور 
به بانك ها براي دس��ت كش��يدن از بنگاه داري اظهار كرد: 
فاصل��ه گرفت��ن از فعاليت هاي بن��گاه داري تكليف قانوني 

بانك هاست كه دس��ت از بنگاه داري بردارند اما در گذشته 
متاسفانه نظارت الزم در مجامع عمومي بانك ها در اجراي 
اين تكلي��ف قانوني صورت نمي گرفت ك��ه اكنون مجامع 
عمومي فعال شده و بانك مركزي هم مي تواند در اين جهت 

وظيفه قانوني خود را انجام دهد. 

 ضرورت تقويت تيم اقتصادي دولت 
نهاونديان در پاس��خ به اين سوال كه »برخي كارشناسان 
اقتصادي معتقد هستند كه اعتراض هاي دي  ماه سال گذشته 
نتيجه عدم موفقيت دولت در مسائل اقتصادي بوده و ارزيابي 
حضرتعالي از اين موضوع چيست؟« تصريح كرد: اعتراض هاي 
بحق مردم ناش��ي از انباشت انتظاراتي است كه متاسفانه در 
سال هاي گذشته برآورده نشده و به آنها توجهي نشده است، 
اينكه ش��ما 8 سال زمان داشته باش��يد و در آن مدت تعداد 
شاغلين جامعه افزايش قابل توجهي پيدا نكرده باشد اين به 
انباش��ت بيكاري مي انجامد كه به  هر حال بعد از يك زماني، 

صبر و بردباري را به غليان درمي آورد. 
او ادامه داد: خوش��بختانه در اين 3يا 4س��ال گذشته به 
 خوبي نش��ان داده شد كه مي ش��ود با گام هاي بلندي حتي 
جبران مافات كرد؛ الحمدهلل تعداد ش��اغلين ما بيش از 5/2 
ميليون نفر در طول اين 4سال افزايش پيدا كرده و اين اميد 
بيشتري مي دهد براي آينده كه اگر اين مسير ادامه پيدا كند، 

مي توانيم حتي انباشت بيكاري گذشته را بپوشانيم. 
معاون اقتصادي رييس جمهور در پاس��خ به اين سوال كه 
در 4سال اخير قدرت خريد مردم به  شدت كاهش يافته و اين 
مس��اله در زندگي مردم به  خوبي قابل مشاهده است، گفت: 
ببينيد ق��درت خريد مردم حاصل تورم ه��اي دو رقمي بود. 
تورم ه��اي 30و 40درصدي اثرش اين ب��ود كه قدرت خريد 
م��ردم را كاهش داده بود، گرچ��ه در ظاهر حقوق كارمند و 
كارگر باال مي رفت اما رش��د حقوق كمتر از رش��د تورم بود. 
در اين زمينه خوش��بختانه در 4سال گذشته توانستيم رشد 
حقوق ها را بيشتر از تورم قرار دهيم و اين به اين معنا نيست 
كه كاهش قدرت خريد مردم در 8 س��ال جبران شده باشد. 
نهاونديان اضافه كرد: راه افزايش قدرت خريد مردم اين است 
كه توليد ثروت در كشور باال رود و بر همين اساس نرخ رشد 
در طول 4س��ال باالي 5/4 درصد ش��ده و اين رقم، رقم قابل 
توجهي اس��ت و اگر بخواهيم با گذشته مقايسه كنيم كه در 
10س��ال اول چشم انداز نرخ رش��د اقتصادي 3/2 بوده، خب 
وقتي به باالي 5/4 مي رسيم، نشان دهنده اين است كه مسير 
را درست انتخاب كرديم، ريل اقتصاد كشور عوض شده و اين 

مسير را با سرعت بيشتري ادامه خواهيم داد. 

 فرمانده اقتصادي دولت چه كسي است؟
گفته مي شود شما فرمانده اقتصادي دولت هستيد، وزير 
اقتصاد هم مجري سياست هاي شماست! آيا انتخاب وزير 

اقتصاد با پيش��نهاد مستقيم شما صورت گرفته؟« 
نهاونديان در پاس��خ به اين س��وال گفت: خير، 
اين  ط��ور نيس��ت، تصميم گيرن��ده نهايي در 
مس��ائل مختلف آقاي رييس جمهور هستند و 
اين را هم بدانيد كه كار دولت كار تيمي اس��ت 
و در تي��م همه با تقس��يم كار منطقي و منظم 
مسووليت خود را انجام مي دهند و اگر كاروان به 
مقصد برسد همه خوشحال خواهيم شد. معاون 

اقتصادي رييس جمهور در پاس��خ به اين سوال كه 
»آيا اختالف شما با آقاي جهانگيري در 

مس��ائل اقتصادي صحت دارد 
ي��ا خير؟« گف��ت: اختالفي 
در دول��ت وجود ن��دارد و 
عرض ك��ردم همه تالش 
مي كنيم تا م��ردم را به 
يك رفاه و آس��ايش در 
برسانيم.  زندگي ش��ان 
شيرين ترين  نهاونديان 
را   9۶ س��ال  اتف��اق 
تروريس��م  ناب��ودي 
منطقه  در  تكفي��ري 
و حض��ور حداكثري 
م��ردم در انتخاب��ات 
س��ت جمهوري  يا ر
دوازده��م  دوره 
توصيف كرد و ادامه 
داد: اينكه توانستيم 
مسير افزايش توليد 
ث��روت را در جامعه 
ب��اال ببري��م و نرخ 
بي��كاري را كاهش 
ازجمل��ه  دهي��م 
اخبار خوب س��ال 
9۶ بود ام��ا اخبار 

خوب ت��ر باي��د اين 
باش��د كه كمك كنيم 

 م��ردم شايس��ته زندگ��ي خيلي 
بهتري باشند. 

فارس|
در ش��رايطي كه دولت اعالم كرده 
ك��ه فرآيند خريد تضمين��ي گندم از 
كش��اورزان را مطابق برنامه هاي قبلي 
ادامه مي دهد، مديرعامل ش��ركت غله 
و بازرگان��ي منطقه 3 كش��ور از خريد 
تضميني بيش از 12 هزار تن گندم در 

استان فارس خبر داد. 
لطيف رستاد در گفت وگو با تسنيم، با بيان اينكه از آغاز خريد 
تضمين��ي گندم تاكن��ون 12 هزار و 24۶ت��ن از اين محصول از 
كش��اورزان استان فارس خريداري شده اس��ت، اظهار داشت: در 
مرك��ز خريد »نصر المرد« تاكنون 8 هزار ت��ن و در مركز خريد 
»خواج��ه مراد« تاكن��ون 4 هزار و 24۶ تن گندم از كش��اورزان 

تحويل گرفته شده است. 
وي ب��ا بيان اينك��ه از آغاز خريد تضميني دان��ه روغني كلزا 
تاكن��ون 2 ه��زار و 517 ت��ن كلزا از كش��اورزان جن��وب فارس 
خريداري ش��ده اس��ت، عنوان كرد: در مركز خريد »نصر المرد« 
950 ت��ن و در مركز خريد »خواجه م��راد« يك هزار و 5۶7 تن 
كلزا از كش��اورزان تحويل گرفته شده است. رستاد افزود: تا زمان 
اعالم قيمت خريد تضميني هر كيلو گندم و دانه روغني از سوي 
دولت، اين محصوالت علي الحساب به قيمت مصوب سال گذشته 
از كش��اورزان خريداري مي شود و بعد از اعالم قيمت هاي جديد 
مابه التف��اوت آن به كش��اورزان پرداخت مي ش��ود. وزارت جهاد 
كشاورزي قيمت پيشنهادي خريد تضميني گندم معمولي براي 
سال زراعي 97-9۶ را با 10درصد افزايش نسبت به سال گذشته 
1430 تومان و قيمت خريد تضميني گندم دوروم را با 10درصد 
افزايش نس��بت به سال گذش��ته 14۶3 تومان اعالم كرده است. 
قيمت پيشنهادي خريد تضميني دانه روغني كلزا نيز با 9درصد 
افزايش نسبت به سال قبل 3 هزار و 33تومان اعالم كرده است. 

 خريداري ۱2 هزار تن گندم به صورت تضميني
از كشاورزان فارس 

خراسان جنوبي|
گفت:  خراس��ان جنوبي  اس��تاندار 
باتوجه به مش��كل كم آبي و برداش��ت 
بي رويه از حوزه آب ريز درنهايت زمينه 

مهاجرت را به وجود مي آورد.
ايس��نا، محمدمهدي  به گ��زارش 
مروج الشريعه ديروز در دهمين كنگره 
انجم��ن ژئوپليتي��ك و همايش ملي 
جغرافيا و مناطق مرزي ايران اظهار كرد: تقس��يمات سياسي در 
شرق كش��ور واگرايي هاي بيشتري را ايجاد مي كند كه اين مهم 

بايد مورد توجه برنامه ريزان قرار گيرد. 
اس��تاندار خراس��ان جنوبي تصريح كرد: در برهه  ي��ي از زمان 
71درصد كل منابع كش��ور صرف زيرساخت ها و تنها 30درصد 
در امور جاري هزينه مي ش��د در حالي كه امروزه شرايط متفاوت 
ش��ده اس��ت. مروج الش��ريعه با اش��اره به اينكه نوع تقس��يمات 
سياس��ي در ژئوپليتيك نياز ب��ه بازنگري دارد، اظهار كرد: س��ه 
اس��تان سيستان وبلوچستان، خراس��ان جنوبي و خراسان رضوي 
ظرفيت هاي بزرگي براي توسعه دارند. اين سه استان 10 ميليون 
نفر جمعي��ت، دو ميليون هكتار اراضي زيركش��ت، 11 ميليون 
ت��ن محصوالت زراعي و باغي و بي��ش از 7000 واحد صنعتي و 
معدني دارند. استاندار خراسان جنوبي با اشاره به شروع مطالعات 
شرق كشور از دهه ۶0 ادامه داد: در مطالعات توسعه شرق كشور 
چگونگي حفاظت و نگهداري از س��رمايه هاي زيرس��اختي مورد 
بررس��ي قرار داده ش��ده است. مروج الش��ريعه با اشاره به مشكل 
كم آبي در شرق كشور، افزود: باتوجه به مشكل كم آبي و برداشت 
ساالنه يك ميليارد مترمكعب از حوزه آب ريز اين موضوع درنهايت 
زمينه مهاجرت را به وجود مي آورد. او با اشاره به مهاجرت حدود 
7000 هزار نفر طي س��ال هاي 90 تا 95 از نهبندان گفت: ادامه 

اين موضوع مباحث امنيتي را تحت تاثير قرار خواهد داد. 

 مشكالت آبي 
زمينه ساز مهاجرت در شرق كشور است

بوشهر|
 مدي��ركل فرودگاه ه��اي اس��تان 
بوش��هر گفت: باتوجه ب��ه حذف پرواز 
مسير بوشهر-دوبي از 17 فروردين ماه 
جاري، برقراري مجدد اين خط پروازي 

در دست پيگيري است. 
كم��ال دهقان منش��ادي ديروز در 
گفت وگو با ايرنا افزود: علت حذف اين 
خط پروازي ش��ركت كيش اير ممنوع شدن نشست و برخاست 
هواپيماهاي تايپ ام دي در فرودگاه دوبي اعالم ش��ده است. براي 
برطرف كردن اين مش��كل در حال رايزني با برخي ش��ركت هاي 
هواپيمايي هستيم كه بتوانيم هواپيمايي با بدنه متوسط جايگزين 

پرواز بوشهر-دوبي شركت كيش اير كنيم. 
مديركل فرودگاه هاي استان بوشهر يادآور شد: پيش از حذف 
اين خط پروازي هفته يي چهار پرواز در مس��ير بوش��هر-دوبي با 
هواپيماهاي تايپ ام دي ش��ركت كيش اي��ر از فرودگاه بين المللي 

بوشهر انجام مي شد. 
او درباره نقص فني دس��تگاه ايكس ري فرودگاه بوشهر گفت: 
اين دس��تگاه الكترونيكي احتمال خرابي دارد كه در زمان حاضر 

مشكل اين دستگاه برطرف شده است. 
مدي��ركل فرودگاه ه��اي اس��تان بوش��هر با اش��اره به رش��د 
28درصدي پروازهاي اين فرودگاه افزود: براس��اس آمار رس��مي 
ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در س��ال گذشته چهار 
هزار و 377 پرواز و در سال 95 سه هزار و 421 پرواز در فرودگاه 
بوشهر انجام ش��ده است. او اضافه كرد: همچنين تعداد مسافران 
 جابه جا ش��ده در فرودگاه بوش��هر در س��ال گذش��ته، ۶29هزار 
و ۶41 نفر بود كه نسبت به جابه جايي 512هزار و 18۶مسافر در 
س��ال 95، 23درصد رشد نشان مي دهد. دهقان منشادي يادآور 
شد: روزانه 100 پرواز در فرودگاه بين المللي بوشهر انجام مي شود.

 برقراري پرواز بوشهر-دوبي
در دست پيگيري است

اردبيل|
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان اردبيل گفت: عس��ل اردبيل به نام 
مح��دوده جغرافياي��ي اس��تان اردبيل در 
مجموعه س��ازمان جهاني مالكيت فكري 
)WIPO( ثب��ت جهاني ش��د. به گزارش 
فارس، س��يدحامد عاملي دي��روز در جمع 
خبرنگاران ضمن تشريح نحوه ثبت جهاني 
عس��ل س��بالن اردبيل، گفت: وظيفه و رسالت مجموعه سازمان جهاني 
مالكيت فك��ري )WIPO(، ثبت جهاني محص��والت خاص توليدي با 
ويژگي هاي بارز هر منطقه اس��ت كه به نوعي برند آن منطقه محسوب 
مي شوند. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبيل با اشاره به اينكه 
اين محصوالت در اين سازمان بين المللي به نام همان موقعيت جغرافيايي 
ثبت مي ش��ود، افزود: عس��ل اردبيل با توجه به ويژگي هاي خاص كيفي 
ب��ارزي ك��ه دارد، به لحاظ تولي��د و ويژگي هاي خاص دش��ت اردبيل و 
دامنه هاي س��بالن براي ثبت در سازمان جهاني مالكيت فكري كانديد 
شد. عاملي تصريح كرد: اسناد و مدارك مورد نياز طي جلسات مختلفي 
به اين س��ازمان تحويل داده شد و در نهايت عسل اردبيل حائز شرايط و 
ويژگي هاي الزم با اس��تانداردهاي خاص براي ثبت به نام اردبيل انتخاب 
گرديد و عس��ل اردبيل به نام محدوده جغرافيايي اردبيل در اين سازمان 
ثبت جهاني شد. او درخصوص مزيت هاي اين ثبت جهاني ادامه داد: ثبت 
اين محصول در مجموعه س��ازمان )WIPO( باعث معرفي و ش��ناخته 
شدن عسل اردبيل در سطح جهان خواهد شد و حتي اگر عسلي با اين 
استاندارد ها در جاهاي ديگري هم توليد شود باز هم در زمان مراجعه به 
خاس��تگاه اين محصول در دنيا فقط به نام عسل اردبيل شناخته خواهد 
شد. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل بيان كرد: عسل 
در نقاط مختلف دنيا توليد مي شود اما ثبت جهاني عسل با استاندارد هاي 
كيفي و ويژگي ها به نام عسل اردبيل باعث افزايش شناخت اين محصول 

و در نتيجه افزايش تقاضا و صادرات در بازارهاي جهاني خواهد شد.

 عسل اردبيل
ثبت جهاني شد

و  توس��عه  عمليات��ي  برنام��ه  رييس جمه��ور،  ب��ا دس��تور 
س��رمايه گذاري خوزس��تان به عنوان يك الگو به س��اير استان ها 

ابالغ شد. 
 به گزارش ايس��نا، غالمرضا شريعتي استاندار خوزستان، در 
اين خصوص گفت: اين برنامه پس از ارائه به رياس��ت جمهوري 
مورد توجه وي قرار گرفت و براساس دستور وي بنا شد به عنوان 

الگويي براي توسعه در اختيار ساير استان ها قرار داده شود. 
او بيان كرد: با برنامه ريزي ها و اقدامات صورت گرفته، برنامه 
عملياتي توسعه و سرمايه گذاري استان خوزستان با هدف ايجاد 

شكوفايي اقتصادي در مناطق مختلف استان تدوين شد. 
 او ادام��ه داد: پ��س از برگزاري جلس��ات متع��دد با معاونت 
س��رمايه گذاري خارجي وزارت اقتصاد و امور دارايي، تصميم بر 

اين ش��د كه به صورت پايلوت مطالعه ي��ي جامع در 70 نقطه از 
استان خوزستان انجام شود.  شريعتي افزود: با همكاري و تعامل 
سازنده و موثر ميان معاونت سرمايه گذاري خارجي وزارت اقتصاد، 
شوراي اقتصاد و سرمايه گذاران و باتوجه به مكان يابي هاي انجام 
شده و همچنين شرايطي كه مشاور، پيش بيني و پيشنهاد كرده 
است به دنبال اجراي اين طرح هستيم. استاندار خوزستان اظهار 

كرد: در اين برنامه، س��رمايه گذاري در هر حوزه بستگي به نظر 
و پيشنهاد مشاور و همچنين آمايش سرزميني خواهد داشت. 

او با اش��اره ب��ه آثار و نتايج اجرايي ش��دن اين ط��رح، ابراز 
اميدواري كرد با اجرايي ش��دن آن، تح��ول اقتصادي بزرگي در 
اس��تان ايجاد شود و در نتيجه توليد ناخالص در استان و كشور 

افزايش پيدا كند.

با دستور رييس جمهور 

برنامه عملياتي سرمايه گذاري خوزستان به ساير استان ها ابالغ شد
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اقتصاد اجتماعي12
اصلي ترين عوامل رشد اعتياد 

در زنان
عض��و انجمن م��ددكاران اي��ران اظهار ك��رد: بي خطر و 
بي عوارض دانس��تن برخي مواد از جمله مصرف شيشه براي 
الغري از جمله باورهاي غلطي هس��تند كه افراد را به سمت 

مصرف و اعتياد سوق مي دهند. 
سلمان قادري با اشاره به اينكه بدون شك اعتياد مساله يي 
اجتماعي است، گفت: تعيين كننده هاي اجتماعي مهم ترين 
عوامل در رشد و بروز اعتياد در قشر بانوان است، به طوري كه 
ضعف و كمبود آموزش به آنها از جمله بارزترين عواملي است 

كه زنان را در دام اعتياد گرفتار مي كند. 
وي با اش��اره به وجود ضع��ف در حمايت هاي اجتماعي 
از بانوان كش��ور اظهار كرد: موضوع پيش��گيري و آگاه سازي 
بانوان در مدارس كشور از جمله كارهاي مهمي است كه بايد 
براي مقابله با رش��د اعتياد در اين قشر از جامعه مورد توجه 
قرار بگيرد. عضو انجمن مددكاران اجتماعي ايران همچنين 
در ادامه افزود: دسترس��ي آس��ان به مواد مخدر حضور افراد 
معتاد در خانواده و باورهاي س��وق دهنده به اعتياد مي تواند 
از اصلي ترين عوامل در رش��د اعتياد در قش��ر بانوان جامعه 
به ش��مار آيند. وي همچنين در ادامه اضافه كرد: بي خطر و 
بي عوارض دانستن برخي مواد مانند گل يا حشيش، مصرف 
شيشه براي الغري از جمله باورهاي غلط درباره مصرف مواد 
مخدر هس��تند كه افراد را به س��مت مصرف و اعتياد سوق 
مي دهند. قادري ك��ه در برنامه يي راديويي صحبت مي كرد، 
با اش��اره به آسيب هاي ناشي از تبعيض و دسترسي محدود 
به آموزش در كشور عنوان كرد: سرخوردگي هاي اجتماعي و 
در حالت كلي كمبود نش��اط در جامعه مي توانند يك فرد را 

همواره در معرض ابتال به بيماري اعتياد قرار دهند. 
وي با اش��اره ب��ه اينكه در حال حاضر بس��ياري از مردم 
ايران از اقش��ار مختلف به نوعي درگير با اختالالت روحي و 
رواني هس��تند، عنوان كرد: افزايش اختالالت روحي و رواني 
و گس��ترش افس��ردگي در ميان مردم كشور مي تواند عامل 
موثري بر رش��د اعتياد در كش��ور به شمار آيد. عضو انجمن 
مددكاران ايران با تاكيد بر جنبه هاي اجتماعي رشد اعتياد در 
جامعه عنوان كرد: بدون شك افزايش شادي در بطن جامعه 
و وجود س��رگرمي هاي كافي براي جوانان در داخل كش��ور 
مي تواند احتمال ابتال به اعتياد را در ميان مردم كاهش دهد. 

 ساليانه 60 هزار ايراني
ماالريا مي گيرند

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
اعالم كرد كه مي��زان بروز بيماري ماالريا در ايران با كاهش 
8هزار نفري نس��بت به س��ال هاي قبل به 60 هزار مورد در 

زمان حاضر رسيده است. 
عليرضا رييس��ي اف��زود: توجه به ش��اخص هاي ابتال به 
 PHC بيم��اري ماالريا نش��ان مي دهد كه در اي��ران بحث
)نظام شبكه بهداش��تي و درماني( از گذشته تاكنون جدي 
گرفته ش��ده است. وي با بيان اينكه بيش از چند دهه است 
كه مردم از پوش��ش واكسيناس��يون 98درصدي در س��طح 
كش��ور و همچنين خدمات و مراقبت هاي اوليه بهداشتي و 
درماني بهره مند شده اند، گفت: موقعيت جغرافيايي كشورمان 
به گونه يي است كه در مجاورت كشورهايي مانند افغانستان 
و پاكس��تان قرار دارد و با وجود آنكه بيماري هاي واگيرداري 
مانند ماالريا و سل در اين كشورها باالترين آمار را در جهان 
دارد، عملكرد خوبي در كنترل اين بيماري ها داش��ته ايم كه 

قابل مقايسه با كشورهاي منطقه نيست. 
وي گفت: ميزان بروز بيماري سل در دنيا 144 مورد در 
هر 100هزار نفر اس��ت، اين ميزان در كشور افغانستان 280 
مورد در هر 100هزار نفر و در كشور پاكستان 187 مورد در 
هر 100هزار نفر اس��ت، در حالي كه در ايران ش��اخص بروز 
س��ل، 14 مورد در هر 100 هزار نفر اس��ت كه نشان دهنده 

مراقبت هاي اوليه گسترده در سطح كشور است. 
رييسي با اشاره به ارتقاي ساير شاخص هاي بهداشتي در 
ايران، گفت: ش��اخص كنترل مرگ و مير ن��وزادان در ايران 
پيش��رفت خوبي داشته است، س��ه دهه قبل ميزان مرگ و 
مير نوزاد در هزار تولد زنده، باالي 35 مورد بود و اكنون اين 
شاخص به كمتر از 10 مورد رسيده است، همچنين مرگ و 
مير مادران باردار نيز با كاهش چشمگيري مواجه بوده است. 
وي با بيان اينكه در ح��ال حاضر بيماري هاي غيرواگير 
جزو معضالت اصلي حوزه س��المت در كش��ور ما و البته در 
كشور هاي جهان محس��وب مي شود، گفت: همان موفقيتي 
كه در ح��وزه بيماري هاي واگير داش��ته ايم را بايد در حوزه 
بيماري هاي غيرواگير نيز كسب كنيم كه اين موضوع نيازمند 
فرهنگ س��ازي اس��ت. رييس گروه مراكز روزانه توانبخشي 
سازمان بهزيس��تي كش��ور با انتقاد از بيمه نبودن خدمات 
توانبخش��ي مبتاليان به اوتيس��م مانند گفتار درماني گفت: 
ك��ودكان مبتال به اوتيس��م ماهانه به 100س��اعت خدمات 
مستمر توانبخشي نياز دارند در حالي كه هزينه اين خدمات 

را بايد از جيب بپردازند. 

 هزينه هاي دندان پزشكي
از توان مالي مردم بيشتر است

نايب رييس كميسيون بهداش��ت ودرمان مجلس گفت: 
يك��ي از راهكاره��اي ارائه خدمات بيمه يي دندان پزش��كي 

مديريت هزينه هاي بهداشت و درماني است. 
محمد حس��ين قربان��ي درب��اره، ايجاد صن��دوق بيمه 
دندان پزش��كي در ش��وراي آموزش دندان پزش��كي وزارت 
بهداش��ت گفت: ب��ا توجه به اينكه در طرح تحول س��المت 
شعارهايي درخصوص پيش��گيري و سالمت جامعه به ويژه 
درخصوص بهداشت دهان و دندان مطرح شد، بايد درحوزه 
دندانپزش��كي و ارائه خدمات بيمه يي آن اقدامات الزم انجام 
ش��ود؛ يكي از مولفه هاي بخش بهداش��ت، سالمت دهان و 
دندان بوده و علت اصلي بسياري از مشكالت جسمي مسائل 

دهان و دندان است. 
نماينده آستانه اش��رفيه در مجلس ش��وراي اسالمي با 
تاكيد بر س��ترش خدمات بيمه يي دندان پزش��كي و توجه 
به س��المت بهداش��ت ده��ان و دن��دان اف��زود: در حوزه 
دندانپزش��كي بايد به شرايط خانه هاي بهداشت، رسيدگي 
در م��دارس و ارائ��ه خدمات به گروه ه��اي هدف از جمله 
كودكان زير6 و12 سال توجه كرد؛ همچنين ارائه خدمات 
بهتر در بخش دندان پزش��كي در قالب بيمه هاي س��المت 

بايد اولويت هاي دولت قرار گيرد. 
وي با تاكي��د براينكه هزينه هاي بس��يار باالي خدمات 
دندان پزش��كي امكان رسيدگي به بهداش��ت دهان و دندان 
را از مردم س��لب كرده است، تصريح كرد: بيمه هاي درماني 
باي��د با جديت به اين حوزه ورود كرده و خدمات بيش��تري 
توس��ط بيمه هاي پايه سالمت درحوزه دندان پزشكي بايد به 
مردم ارائه ش��ود، ضمن اينكه تمام درمانگاه ها، دانشكده ها، 
بخش ه��اي دولت��ي و خصوص��ي بايد مجاب ش��وند كه در 
چارچوب هاي بيمه يي خدم��ات مورد نظر را دراختيار مردم 
قرار دهند؛ بطورحتم هزينه هاي بس��يار دندان پزشكي توان 

درمان را از قاطبه مردم گرفته است. 

اخبار

4 بيماري جديد پس از 21 سال به فهرست بيماري هاي خاص پيوست اما اعتباري برايش در نظر گرفته نشد

بيماران خاص بدون بودجه

سخنگوي سازمان غذا و دارو: 

افزايش نرخ ارز، سبب كمبود دارو نمي شود
نوس��ان ب��ازار ارز و گران��ي دالر، ب��ازار دارو را هم 
متالطم ك��رد. در روزه��اي اخير نگران��ي از افزايش 
قيم��ت دارو در بيمارهايي كه نياز به مصرف داروهاي 
واردات��ي و خاص دارند،  ش��دت گرفت ت��ا جايي كه 
درنهايت مس��ووالن وزارت بهداش��ت و س��ازمان غذا 
و دارو نس��بت ب��ه اين موضوع واكنش نش��ان دادند. 
سخنگوي س��ازمان غذا و دارو، معتقد است نوسانات 
اخير بازار ارز بر حوزه دارو و تجهيزات پزش��كي تاثير 
 زيادي نخ��واد داش��ت. او درباره اي��ن موضوع گفت: 
»در صورتي ك��ه مردم با مواردي مبني بر ناياب بودن 
ي��ا كمب��ود دارو مواجه ش��دند يا اگر ح��س كردند 
داروخانه يي داروي مورد نظرشان را در اختيارشان قرار 
نمي دهد، با س��امانه تلفني 190 كه در سراسر كشور 
پاسخگوست، تماس بگيرند. همكاران ما در اين سامانه 
ابتدا افراد را راهنمايي مي كند كه داروي شان را از كجا 
تهيه كنند و در مرحله دوم هم اگر گزارشي مبني بر 
تخلف وجود داش��ت، قطعا پيگيري شده و با متخلف 

احتمالي بدون هيچ اغماضي برخورد مي شود. 
جهانپ��ور با تاكيد بر اينكه سيس��تم مانيتورينگ 
س��ازمان غذا و دارو دايما بازار دارويي كش��ور را رصد 
مي كن��د، افزود: بر همين اس��اس از قبل از زمان بروز 
موارد كمب��ود ي��ك دارو، آن را از طريق توليدكننده 
داخل��ي يا از طريق واردات تامين ك��رده و در اختيار 
ش��ركت هاي پخش ق��رار مي دهد تا ش��اهد كمبود 
نباش��يم. بنابراين اين موضوع كه اگر ام��روز نرخ ارز 

تغيي��ر كرد، فردا دارو در بازار دچار كمبود مي ش��ود، 
درست نيست و چنين مشكلي در كشور وجود ندارد. 
در عين حال دولت هم با توجه به اس��تراتژيك بودن 
دارو به صورت مستقيم وارد عمل شد و بالفاصله بعد 
از بروز نوس��انات ارزي، رياس��ت جمهور، معاون اول 
رييس جمهور، رييس بانك مركزي و رييس س��ازمان 
مديريت و برنامه ريزي كش��ور رسما اعالم كردند كه 
دارو ب��ه ص��ورت خاص تامين مي ش��ود و حتي براي 
مابه التفاوتي كه بين ارز تك نرخي با نرخ ارز مرجع كه 
قبال دارو با آن وارد مي شد، اختصاص خواهند داد تا در 
سطح عرضه بيماران دچار تفاوت قيمت بارزي نشوند. 
وي با بي��ان اينكه قيمت گذاري در ح��وزه دارو و 
بسياري از اقالم و تجهيزات پزشكي موضوعي نيست 
كه در اختيار بازار باش��د، افزود: از گذشته هم روال بر 
اين بوده كه س��ازمان غذا و دارو از طريق كميسيون 
قيمت گذاري نسبت به تعيين قيمت دارو اقدام كرده 
و كلي��ه موارد قيمت گ��ذاري در حيطه اختيارات اين 
سازمان است. بنابراين اين طور نيست كه با باال و پايين 
رفتن ارز يا هر چيز ديگري، بازار خودش اقدام كرده، 
قيمت را باال و پايين برد و نرخ را تغيير دهد. در حوزه 
قيمت گ��ذاري دارو اتفاق جديدي در كش��ور نيفتاده 
است. قيمت گذاري فرآيندي مستمر است كه همواره 
در طول سال در كميسيون قيمت گذاري سازمان غذا 
و دارو و با هدف منطقي سازي قيمت ها انجام مي شد. 
مسلما در اين حوزه كميسيون قيمت گذاري صالح و 

منفعت عمومي مردم و بيم��اران را در نظر مي گيرد. 
البته همزمان هم بايد مراقب باشيم كه توليدكننده، 
واردكننده و تامين كننده هم دچار خس��ران نش��وند 
و بتوانند به حيات و فعاليت ش��ان ادام��ه دهند. بايد 
توجه كرد كه اين روند هميش��ه وجود داش��ته است. 
به طوري كه هر ماه كميس��يون قيمت گ��ذاري برگزار 
مي ش��ده و ش��ركت هاي توليدكننده يا واركننده يي 
كه متقاضي تغيير قيمت بودند،  درخواست هاي ش��ان 
را مي دادند. سپس درخواست هاي آنها بررسي مي شد 
و اگر موجه  بود، اس��تدالالت پذيرفته ش��ده و عموما 
تا س��قف نرخ تورم ش��اهد موارد تغيير قيمت بوديم. 
بنابراين اين اقدامات چيز جديدي نيس��ت، هميش��ه 
اين كميس��يون برگزار مي ش��ده و در سال جديد هم 
ب��ه كارش ادامه مي دهد و هيچ ارتباط مس��تقيمي با 
نوسانات بازار ارز ندارد. زيرا دولت عمال با درنظر گرفتن 
مابه التفاوت نرخ ارز و افزايش آن، نوس��انات بازار ارز را 

جبران مي كند. 
جهانپور افزود: بنابراين فضاي رواني ايجاد شده در 
بازار، فضايي واقعي نيست. هر كسي در تامين دارويش 
مشكل دارد، جهت گرفتن مشاوره، راهنمايي و يافتن 
روش پيدا كردن دارويش با سامانه 190 تماس بگيرد. 
بايد توجه كرد كه از ميان بيش از 2500 قلم دارويي 
كه در بازار دارويي كش��ور موجود است، در سال هاي 
اخير و به ويژه بعد از اجراي طرح تحول نظام سالمت، 
هيچ��گاه بيش از 60 تا 65 قلم كمبود دارويي آن هم 

به صورت مقطعي نداشته ايم. در حال حاضر هيچ اتفاق 
جدي��دي رخ نداده و همه چيز ب��ازار دارو روال عادي 
خود را طي مي كند. حمايت هاي بيمه يي هم سرجاي 
خودش اس��ت و حمايت هاي جدي��دي چون جبران 
مابه التفاوت نرخ ارز از سوي دولت نيز انجام مي شود. 
توليد و واردات هم س��رجاي خود بوده و مشكلي در 

حوزه دارو وجود ندارد. 

 قيمت گذاري تجهيزات پزشكي در اختيار 
سازمان غذا و داروست

وي ب��ا بي��ان اينكه در ح��وزه دارويي كش��ور 
نگران��ي  براي آينده نداري��م، گفت: در حال حاضر 

داروخانه ه��ا فاكتورهاي دارويي ص��ادر مي كنند. 
باي��د توجه كرد كه هيچ داروخانه يي هم فاكتوري 
خ��الف نرخ مصوب صادر نخواهد كرد، زيرا برايش 
يك س��ند تخل��ف محس��وب مي ش��ود. در حوزه 
تجهيزات پزشكي هم شرايط مشابهي حاكم است 
و قيمت گذاري طبق تفويضي كه از قبل از س��وي 
دولت به وزارت بهداش��ت و س��ازمان غ��ذا و دارو 
انجام شده، انجام خواهد شد و در حوزه اختيارات 
كميسيون مربوطه در سازمان غذا و دارو است. اين 
كميسيون نظرات پيشنهادي سنديكاها و اداره  كل 
تجهيزات و ملزومات پزش��كي اخذ و براس��اس آن 

تصميم گيري مي كند. 

اواخر اس��فند س��ال گذش��ته بود كه نمايندگان 
مجلس با تصويب يك مصوبه، دولت را مكلف كردند 
تا هزين��ه بيماري هاي متابولي��ك، ام اس، پروانه يي و 
اوتيس��م را همانند بيماران خاص محاس��به كنند. به 
اين ترتيب بعد از گذش��ت 21 س��ال به فهرس��ت 3 
موردي بيماري هاي خاص ك��ه از زمان تهيه تاكنون 
دست نخورده باقي مانده بود، 4 بيماري جديد اضافه 
ش��د. گرچه اين اتفاق درظاهر خبري خوشايند است 
اما در عمل سودي براي اين بيماران ندارد چرا كه به 
گفته مسووالن وزارت بهداشت، هيچ بودجه يي براي 
تحقق اين امر در نظر گرفته نش��ده و برخي خدمات 
درماني اين بيماري هاي تحت پوش��ش بيمه نيستند. 
اين در حالي است كه بيش از 10هزار بيمار مبتال به 
اختالالت متابوليك، حدود هزار بيمار مبتال به بيماري 
پروانه يي )EB(، حدود 100هزار بيمار مبتال به اوتيسم 
و بي��ش از 70هزار بيمار مبتال به »ام اس« در كش��ور 
زندگي مي كنند كه برخي از آنها بخشي از هزينه هاي 
درم��ان خود را پرداخت مي كنند و برخي ديگر مانند 
بيماران اوتيسمي و... مجبورند همه هزينه هاي درمان 

خود را پرداخت كنند. 

 بيماري هاي خاص جديد بدون بودجه 
افزوده شدن چهار بيماري به فهرست بيماري هاي 
خاص آن هم بدون پش��توانه مال��ي و در نظر گرفتن 
بودجه جدا گانه، واكنش هاي بسياري را با خود به همراه 
داشت كه هنوز هم ادامه دارد. مشاور معاون درمان در 
امور بيماري هاي وزارت بهداشت، معتقد است با وجود 
اضافه ش��دن اين بيماري ها ب��ه رديف بيماران خاص 
در قان��ون، هيچگونه بودجه يي ب��راي اين بيماري ها 
به مجموع بودج��ه بيماري هاي خاص و صعب العالج 
وزارت بهداشت اضافه نشده است. جمشيد كرمانچي 
درباره اين موضوع گفت: اين بيماري ها شامل بيماري 
اي بي، ام اس، اتيسم و بيماري هاي متابوليك بودند، اما 
در عين اينكه اين اس��امي را اضافه كردند، هيچگونه 
بودجه ي��ي براي اي��ن بيماري ها به مجم��وع بودجه 
بيماري هاي خ��اص و صعب العالج وزارت بهداش��ت 
اضافه نشده اس��ت. بنابراين عمال اعتبار خاصي براي 
اين بيماران وجود ندارد. هرچند كه ما تالش  مي كنيم 
حمايت ها و كمك هايي را كه در س��ال گذشته براي 
اين بيم��اران انجام مي داديم، در قالب دانش��گاه هاي 
علوم پزشكي ادامه دهيم. اظهارات كرمانچي در حالي 
است كه محمدحسين قرباني، نايب رييس كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس نظري متفاوت با كرمانچي 
دارد. آنطور كه او اعالم كرده اس��ت، وزارت بهداش��ت 
هم اكن��ون از محل بودجه س��االنه هزينه هاي درمان 

اي��ن بيماري هاي صعب الع��الج را تامين مي كند، به 
عبارت��ي رديف خاص بودجه يي ب��راي درمان هر يك 
از بيماري ه��اي فوق متصور نيس��ت. به همين جهت 
اين وزارتخانه از سرجمع منابعي كه در اختيارش قرار 
مي گيرد موظف به پوشش درمان بيماري هاي ام اس، 
 اي بي، اوتيسم و متابوليك است. قرباني افزود: شوراي 
عال��ي بيمه رديف اعتباري براي تامين داروهاي مورد 
نياز بسياري از اين بيماري ها در نظر گرفته و داروهاي 
مورد نياز اين چهار بيماري تحت پوشش بيمه هستند 
اما به جهت اس��تمرار درمان داروي��ي نياز بود ميزان 
فرانشيز پرداختي بيماران مبتال به اين چهار بيماري از 

رقم فعلي كمتر شود. 
انتظار ما اين است دولت بتواند با استفاده از منابع 
بودجه سال 96 اعتبارات الزم را براي پوشش بيمه يي 
صددرصد اين بيماري ها تخصيص دهد. كميس��يون 
بهداش��ت و درمان نيز مصمم به نظارت اس��ت تا اين 
منابع در چارچوب قانون و در مسير خودش در اختيار 
اين گروه از بيماران صعب العالج قرار گيرد. منابعي كه 
در بودجه س��ال 97 براي حوزه سالمت در نظر گرفته 
شده است منهاي درآمدهاي اختصاصي حدود 33 هزار 
ميليارد تومان است و ما باور داريم اگر همين منابع در 

چارچوب قانون تخصيص داده ش��ود اين مش��كالت 
برطرف خواهد شد و تامين هزينه درمان بيماران ام اس، 

متابوليك، اوتيسم و اي بي قابل حل است. «

 100 ساعت خدمات توانبخشي اوتيسم
بدون بيمه

با اين وجود تنها مسووالن وزارت بهداشت نيستند 
كه نس��بت به در نظر گرفته نش��دن بودجه براي اين 
چهار بيماري جديد در فهرس��ت بيماري هاي خاص، 
اظهار نارضايتي مي كنند. رييس گ��روه مراكز روزانه 
توانبخشي سازمان بهزيستي كشور هم با انتقاد از بيمه 
نبودن خدمات توانبخش��ي مبتاليان به اوتيسم مانند 
گفتار درماني گفت: كودكان مبتال به اوتيسم ماهانه به 
100 ساعت خدمات مستمر توانبخشي نياز دارند در 
حالي كه هزينه اين خدمات را بايد از جيب بپردازند. 
مريم پورسيد بيان كرد: سازمان بهزيستي كشور 74 
مركز روزانه آموزشي توانبخشي در سراسر كشور دارد 
كه به حدود سه هزار كودك مبتال به اوتيسم، خدمات 
ارائه مي كند اما متاس��فانه تعداد اين مراكز بسيار كم 
است و همه مبتاليان به اوتيسم نمي توانند از خدمات 
اين مراكز استفاده كنند. وي ادامه داد: بهزيستي براي 

هر كودك ماهان��ه 400 هزار تومان پرداخت مي كند 
تا بس��ته كامل خدمات توانبخشي را دريافت كند اما 
تعداد مراكز بهزيس��تي كم اس��ت و كودكان مبتال به 
اوتيس��م در كلينيك هاي معمولي وزارت بهداش��ت 
براي خدماتي مانند گفتار درماني و كار درماني هزينه 

بپردازند و اين خدمات تحت پوشش بيمه نيست. 
او اضاف��ه ك��رد: خانواده ه��ا عالوه ب��ر هزينه هاي 
درماني و توانبخش��ي بايد هزينه هاي اياب و ذهاب را 
نيز بپردازند و همچنين كودكان مبتال به اوتيس��م در 
كنار اين خدمات به برنامه هاي ديگري مانند موسيقي 
درماني و بازي درماني و فعاليت هاي ورزشي و هنري 
نياز دارند تا آنان را نس��بت به ادامه روند توانبخش��ي 
عالقه مند كند و تاثيرگذاري خدمات درماني، آموزشي 

و توانبخشي بيشتر شود. 
رييس گ��روه مراكز روزانه توانبخش��ي س��ازمان 
بهزيستي كش��ور اظهار داش��ت: بزرگ ترين مشكل 
اين س��ازمان براي توس��عه مراكز روزانه توانبخش��ي 
براي كودكان مبتال به اوتيس��م، ك��م بودن اعتبارات 
است؛ امس��ال به ازاي هر كودك 460 هزار تومان به 
مراكز خود پرداخت كرده ايم و براي توسعه اين مراكز 
ماهانه به 23 ميليون تومان نياز داريم. پورسيد افزود: 

خانواده ها ماهانه فقط 180 هزار تومان هزينه خدمات 
توانبخش��ي را به مراكز پرداخت مي كنند اما بسياري 
از خانواده ه��ا همين مبلغ را نيز پرداخت نمي كنند و 
اين مراكز، هزينه هاي ديگري مانند اجاره ساختمان، 
حقوق پرسنل و تامين تجهيزات دارند و از سوي ديگر 

براي هر دو كودك بايد دو مربي وجود داشته باشد. 

 موضع گيري هاي از روز اول چه بود؟
نارضايتي مس��ووالن وزارت بهداش��ت و س��ازمان 
بهزيستي نسبت به پوشش بيمه يي و در نظر نگرفتن 
بودجه براي اين چه��ار بيماري جديد، در حالي ادامه 
دارد كه پيش از اين در زمان تصويب مصوبه از س��وي 
كميس��يون تلفيق بودجه، كه دولت را مكلف كرد اين 
چهار بيماري را خاص به شمار هم اعتراض هايي مطرح 
شد. اعتراض هايي كه نه تنها از سوي مسووالن وزارت 
بهداش��ت، بلكه از س��وي برخي نماين��دگان مجلس 
هم ش��نيده ش��د. آن زمان محمدهادي ايازي، معاون 
اجتماع��ي وزارت بهداش��ت و درم��ان گفت��ه بود كه 
اي��ن مصوبه به تنهاي��ي ب��اري را از دوش بيمار اني كه 
به تازگي به فهرست بيماري هاي خاص افزوده شده اند، 
برنم��ي دارد، ولي با كاهش س��هم بيم��اران قبلي، بار 
هزينه هاي افراد و خانواده هاي دچار بيماري هاي خاص 
را افزايش مي دهد. از طرف ديگر س��ول خضري، عضو 
كميس��يون اجتماعي مجلس هم اعتقاد دارد كه اگر 
قرار اس��ت گروه جديدي به فهرس��ت بيماران خاص 
اضافه شود بايد هزينه هاي آن نيز درنظر گرفته شود. 
او بيان كرد: بايد بودجه هاي بهداشت و درمان مردم در 
اولويت قرار گيرد. از س��وي ديگر نبايد وظيفه وزارت 
بهداش��ت در اين موضوع را ناديده گرفت. چرا كه اين 
حوزه مي تواند با صرفه جوي��ي در هزينه ها و مديريت 
آنها گام هاي خوبي در تخصيص درست منابع بردارد و 
از ات��الف آن تا حد زيادي جلوگيري كند ضمن اينكه 
خدمات مطلوب تري به بيماران سخت و صعب العالج 
ارائه دهد. بودجه س��ال 97 حوزه س��المت حدود 33 
هزار ميليارد تومان برآورد ش��ده اس��ت كه نسبت به 
سال گذشته خود رشد قابل توجهي نداشته است. اين 
در حالي اس��ت كه هزينه بيماري هاي صعب العالجي 
مثل اي ب��ي و ام اس و... هزينه هاي زي��ادي براي دولت 
به همراه خواهد داش��ت كه نمي توان اميد داش��ت با 
بودجه فعلي وزارت بهداشت، مشكالت اين بيماران را 
در س��ال آينده حل كند«. به گفت��ه خضري تنها راه 
وزارت بهداشت، صرفه جويي در هزينه هاست. در غير 
اين صورت دولت بايد انتظار داشت كه اين هزينه ها به 
دوش بيمه ها س��وار شود و بيمه ها را هر چه بيشتر در 

برابر مراكز ارائه دهنده خدمات درماني مقروض كند. 

معاون آم��وزش ابتدايي وزارت آم��وزش و پرورش از وجود 
140هزار ك��ودك بازمانده از تحصيل خب��ر داد و گفت: آماده 
هم��كاري ب��ا نهادهاي مربوط هس��تيم تا با هم افزاي��ي و البته 
پيگيري متمركز بتوانيم كار بازگشت اين كودكان را به مدرسه 

به نتيجه برسانيم. 
رض��وان حكيم زاده با بيان اينكه آموزش و پرورش به عنوان 
متولي اصلي انس��داد مبادي بي سوادي و بازماندگان از تحصيل 
فعاليت مي كند، اظهار كرد: الزم است مابقي دستگاه ها از انجام 
فعاليت هاي موازي در اين زمينه اجتناب كنند. به نظر مي رسد 
اگ��ر همه بپذيرند تولي گ��ري اصلي برعهده ماس��ت و ديگران 
مي توانن��د به م��ا كمك كنند و ش��اهد دس��تاوردهاي بهتري 

خواهيم بود. 
وي افزود: مجموعه اقدامات ما از سال 92 منجر به بازگشت 
و آم��وزش 143هزار كودك بازمانده از تحصيل به نظام آموزش 
رسمي شده و نرخ ثبت نام در دوره ابتدايي به 98.13درصد در 

سال 96 رسيده است. 
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با اش��اره به 
مجموعه اقدامات انجام ش��ده و مشكالتي كه كودكان بازمانده 
دارند، گفت: انتظار ما اين اس��ت كه هم��ه نهادهاي ذي ربط با 
آم��وزش و پرورش همكاري داش��ته باش��ند. ازجمله مهم ترين 
اقداماتي كه در اين زمينه انجام ش��ده، تشكيل شوراي راهبري 
انس��داد مبادي بي سوادي در اس��تان ها براي تسريع و تسهيل 

در امور است. 
حكيم زاده ادامه داد: البته ش��يوه نامه اجرايي انسداد مبادي 
بي سوادي در سال 92 به ادارات كل استان ها ارسال و دبيرخانه 

كشوري آن در آذربايجان شرقي مستقر شده است و ما متناسب 
با شرايط، برنامه عملي در استان ها پياده كرده ايم. هر ساله آمار 
بازمان��دگان از تحصي��ل را به تفكيك در اختيار اس��تان ها قرار 
مي دهيم و از آنها مي خواهيم اين كودكان را به صورت موردي 

مورد توجه قرار داده و به مدرسه برگردانند. 
وي درب��اره آمار بازماندگان از تحصي��ل و اختالفات آماري 
موج��ود در اي��ن زمينه نيز گفت: فهرس��ت موج��ود كه در آن 
بازماندگان با مشخصات كامل احصا و درج شده، رقم 140هزار 
بازمان��ده از تحصيل را نش��ان مي دهد كه تم��ام تالش ما اين 
اس��ت با بررس��ي نقطه به نقطه بتوانيم كودكان را به مدرس��ه 
برگردانيم. آماده همكاري هس��تيم تا با هم افزايي و همكاري و 

البته پيگيري متمركز بتوانيم كار را به نتيجه برسانيم. 

وجود 140هزار بازمانده از تحصيل در كشور
مش��اور رييس دانش��گاه علوم پزش��كي ش��هيد بهش��تي 
درخصوص توسعه تخت هاي بيمارستاني گفت: درحال حاضر 
ميانگين تخت هاي بيمارس��تاني در پايتخت 2.5تخت به ازاي 

1000نفر است بنابراين توزيع اين تخت ها متوازن نيست. 
علي ماهر درباره ش��اخص هاي تخت بيمارستاني نسبت به 
جمعيت در دنيا گفت: در كش��ورهاي توسعه يافته از شاخص 
1.5تخ��ت ب��ه ازاي 1000نف��ر جمعيت تا 16تخ��ت به ازاي 
1000نفر جمعيت متفاوت است بنابراين نمي توان نرم خاصي 
را ب��راي دنيا در نظر گرفت و ش��اخص تخت به عواملي چون 
جمعيت، هرم س��ني، فواصل جغرافياي��ي و وضعيت فرهنگي 
جامعه مربوط اس��ت. به طور ميانگين در كش��ورهاي درحال 
توس��عه نيز ش��اخص تخت حدود 4تخت ب��ه ازاي 1000نفر 
جمعيت اس��ت و در منطقه مديترانه ش��رقي و ش��مال آفريقا 

حدود 2.2تخت به ازاي 1000نفر جمعيت وجود دارد. 
وي درباره وضعيت ايران در اين حوزه افزود: در ايران اكنون 
1.7تخت به ازاي 1000نفر جمعيت وجود دارد. چش��م اندازي 
ك��ه براي 1404 داريم، 2.62تخت به ازاي 1000نفر جمعيت 
براي كل كشور است كه مس��اوي با شاخص فعلي كشورهاي 
تركي��ه و لبنان خواهد بود. البته دنيا به س��مت افزايش تخت 
بيمارس��تاني در حركت نيست بلكه به سمت خدمات سرپايي 

و روزانه مي رود. 
ماهر درباره وضعيت ش��اخص تخت ه��اي تهران نيز گفت: 
درح��ال حاضر ميانگي��ن تخت هاي بيمارس��تاني در پايتخت 
2.5تخ��ت به ازاي 1000نفر اس��ت اما اصال اي��ن تخت ها به 
صورت متوازن توزيع نش��ده است. اين وضعيت در كل كشور 

نيز به همين گونه اس��ت. وي ادامه داد: در ايران با وجود آنكه 
ميانگي��ن تخت ها 1.7 در ازاي 1000نفر اس��ت اما در برخي 
شهرها 6 تخت براي 1000نفر در اختيار دارند. شهرهايي نيز 
وجود دارن��د كه كمتر از نيم درصد تخت به ازاي هزار نفر در 

اختيار دارند. 
ماه��ر كه در ي��ك برنامه راديويي صحب��ت مي كرد با بيان 
اينك��ه در ته��ران ع��دم ت��وازن و توزيع مناس��ب تخت هاي 
بيمارستاني بس��يار زياد است، گفت: مناطقي در تهران وجود 
دارد كه ميانگين تخت هاي بيمارستاني نزديك به صفر است. 
يعن��ي هيچ تختي ندارند اما چند منطقه وجود دارد كه باالي 
20تخت ب��ه ازاي 1000نفر جمعيت در اختي��ار دارند و اين 

نشان از عدم توازن در توزيع تخت هاي بيمارستاني است. 

توزيع تخت هاي بيمارستاني در تهران متوازن نيست
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 آخرين وضعيت سامانه 
شناسايي خانه هاي خالي

مديرعامل س��ازمان ملي زمين و مسكن با اعالم اينكه 
در حال انتخاب مشاور براي طراحي سامانه جامع امالك 
كشور هستيم، گفت: راه اندازي اين سامانه زمان بر خواهد 
بود. حميدرضا عظيميان در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
حدود ۵ ماه پيش مسووليت راه اندازي سامانه جامع امالك 
كشور به سازمان ملي زمين و مسكن واگذار شد و برهمين 
اساس بايد هزينه هاي آن را برعهده بگيريم. به تازگي كار را 
آغاز كرده ايم و در حال انتخاب مش��اور هستيم. قرار است 
كليه اطالعات برخط امالك كشور در اين سامانه ثبت شود 
كه يكي از آن موارد، موضوع خانه هاي خالي است. او افزود: 
راه اندازي اين س��امانه مقداري زم��ان مي برد، چراكه بايد 
دستگاه هاي ديگر ازجمله شهرداري ها، اداره ثبت و دارايي 
كمك كنند. در اين سامانه جامع قرار است اطالعات تمام 
زمين ها و ساختمان هاي مسكوني كشور ثبت شود و موارد 
استفاده متعددي هم دارد كه يكي از آنها وضع ماليات بر 
خانه هاي خالي اس��ت. عظيميان با بيان اينكه نمي توانيم 
زمان دقيقي براي راه اندازي سامانه مشخص كنيم، گفت: 
بايد معماري اين س��ايت را طراحي كني��م. براي آن نياز 
به مش��اور داريم. ظرف دو هفته آينده مش��اور را انتخاب 
مي كني��م. بعد آنها معماري س��امانه را طراحي مي كنند. 
سپس نس��بت به نوش��تن برنامه و خريد تجهيزات اقدام 
خواهيم كرد. هنوز اسم مشخصي هم براي سامانه انتخاب 
نشده است. فعال با عنوان سامانه جامع امالك كشور آن را 

مي شناسيم كه شايد بعدا اسم آن تغيير كند. 

  منع اشتغال كارمندان
12 دستگاه در امور »مهندسي«

 معاون وزير راه و شهرس��ازي از اصالح دس��تورالعمل 
اجرايي وزارت راه و شهرس��ازي درباره ممنوعيت مداخله 
كارمن��دان دولتي در ارائه خدمات مهندس��ي خبر داد و 
گفت: براس��اس اصالحات انجام شده تعداد دستگاه هاي 
ش��مول اين بخشنامه به ۱۲ دستگاه افزايش يافته است. 
 حام��د مظاهري��ان در گفت وگو با تس��نيم اظه��ار كرد: 
۵ بهمن سال گذشته وزارت راه و شهرسازي بخشنامه منع 
پذيرش همزمان اموري كه زمينه و موجبات نمايندگي يا 
قب��ول منافع متعارض را فراهم م��ي آورد را ابالغ كرد كه 
شامل كارمندان 9 دستگاه دولتي مي شد. او تصريح كرد: 
همچنين سه دستگاه دولتي جديد هم به بخشنامه منع 
مداخله كارمندان دولت در ارائه خدمات مهندسي افزوده 
ش��د. در مجموع بخشنامه وزير راه و شهرسازي مشمول 
۱۲ دس��تگاه دولتي ش��ده اس��ت. معاون امور مسكن و 
س��اختمان وزير راه و شهرس��ازي تاكيد كرد: همچنين 
»الزام« در تحويل پروانه صالحيت مهندسان در اصالحيه 
»اختياري« شده است. مظاهريان گفت: سازمان هاي نظام 
مهندسي ساختمان )سازمان نظام كارداني، سازمان نظام 
مهندسي ساختمان استان ها(، وزارت آموزش و پرورش و 
س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران سه 
دس��تگاه  دولتي هس��تند كه به 9 دستگاه قبلي مشمول 
بخش��نامه ممنوعيت مداخله در ارائه خدمات مهندسي 

افزوده شده اند.

 عزم جدي براي اصالح 
گسترش بي ضابطه شهرها

عباس آخوندي وزير راه و شهرس��ازي، در نخس��تين 
جلسه شوراي عالي شهرس��ازي و معماري ايران در سال 
9۷، گفت: از اواخر دهه 60 كه ش��هرداري ها براي تامين 
منابع مالي خود به فروش ضابطه روي آوردند، طرح هاي 
جامع شهري از حيز انتفاع )سودمندي( افتاد كه هم اكنون 
در حال اصالح روش هاي نادرس��ت گذش��ته هس��تيم و 
اميدواريم بتوانيم انضباط شهري را در شهرهاي ايران حاكم 
كني��م. به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، 
با يادآوري اين مطلب كه قانون در مورد س��اخت و س��از 
كامال روشن است، افزود: وظايف شوراي عالي شهرسازي 
و معماري ايران نيز در اين زمينه كامال مشخص در قانون 
عنوان شده است و مشكل اين است كه از اواخر دهه 60، 
شهرداري ها براي تامين منابع مالي خود به فروش ضابطه 
روي آوردند و بعد از آن اساس��ا طرح هاي جامع شهري از 
حيز انتفاع )سودمندي( افتاد. وزير راه و شهرسازي تاكيد 
ك��رد: در واقع هم اكنون منبع درآمد ش��هرداري، فروش 
شهر است. اين مشكل را نه فقط در محدوده ها كه درون 
ش��هرها نيز داريم. آخوندي با طرح اين پرسش بنيادين 
كه اگر ش��هرداري پروانه خالف ص��ادر كرد؟ آيا مهندس 
 مي تواند پروانه خالف را اجرا كند؟ افزود: اصالح روش هاي 
پيش گرفته ش��ده از كارهايي است كه در حال انجام آن 
هس��تيم و اميدواريم كه در تالش دوباره و جرياني كه به 
راه انداخته اي��م، بتوانيم به توفيق دس��ت يابيم و آخر كار 
بتوانيم يك انضباطي در حوزه ش��هري و همچنين حوزه 

شهرسازي ايجاد كنيم. 

ايرانشهر

رييس س��ازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران گفت: اميدواريم 
تا پايان امس��ال س��ند جامع مديريت بحران ش��هر تهران ب��ا رويكرد چند 
مخاطره ي��ي نهايي ش��ود. به گ��زارش مهر، احمد صادقي درب��اره مهم ترين 
اقدامات اين س��ازمان در س��ال 96 گفت: برجسته ترين فعاليت هاي سازمان 
مديريت بحران ش��هرداري تهران در سال گذشته اقداماتي بود كه در بخش 
كاهش ريس��ك انجام گرفت كه ازجمله مي توان عملياتي كردن سامانه هاي 
هش��دار س��ريع و س��امانه هاي تخمين خس��ارت را ب��ه عن��وان مهم ترين 
دستاوردهاي حوزه مديريت ريسك نام برد. وي افزود: از ديگر دستاوردهاي 
اين سازمان در سال 96 مي توان به برنامه ريزي براي تاب آوري شهري، تهيه 
س��ند كاهش مخاطرات تا س��طح محالت، تهيه نقشه تخليه امن اضطراري 
محالت و س��اخت روب��ات زندگي با زلزله نيز اش��اره كرد. رييس س��ازمان 
پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با اشاره به اينكه در سال 96 در اين 
سازمان اتفاق ديگري نيز در حوزه انتصابات مديران سازمان رخ داد، تصريح 
كرد: س��ازمان مديريت بحران ب��ه عنوان يك نهاد پي��ش رو در زمينه هاي 
علم��ي از اين پس به طور كامل و همه  جانبه مبناي اقداماتش را بر ارزيابي 
عملك��رد مديران خود قرار داده اس��ت. صادقي از نهايي كردن س��ند جامع 
مديريت بحران شهر تهران در سال جديد خبر داد و در توضيح آن گفت: از 
چند روز پيش از تحويل سال با تمام قوا نيروي خود را به اين مسير هدايت 
كرديم و اميدواريم تا پايان امس��ال سند جامعي را نهايي كرده باشيم كه با 
رويكرد چند مخاطره يي مبناي تمامي فعاليت هاي دس��تگاه هاي دخيل در 
حوزه مديريت بحران باشد. وي يكي ديگر از برنامه هاي اين سازمان در سال 
جاري را كار روي ارتباطات پايدار در زمان بحران دانست و خاطرنشان كرد: 
ضرورت اين اقدام بيش��تر از آن اس��ت كه بتوان تصور كرد چراكه به نتيجه 
رساندن آن كمك مي كند تا در زمان بحران هيچ نگراني بابت ارتباطات بين 

دستگاه ها از يك سو و ارتباط با مردم از سوي ديگر وجود نداشته باشد. 

 سند جامع مديريت بحران
آگهي تمديد و اصالحيه  مناقصه عمومي  يک مرحله ایشهر تهران امسال نهايي مي شود

 مناقصه گذار: شركت توزيع نيروی برق خوزستان
 موضوع:

سپرده شركت در مناقصه )ريال(مبلغ برآورد اوليه )ريال(موضوع مناقصهشماره مناقصه

تامين مصالح و خدمات پشتيبانی مربوط به اصالح و بهينه سازی 96/۲۲8
۷/36۷/94۵/098368/39۷/۲۵4)فيدر( برق روستايی شهرستان اروندكنار فاز ۱ )تملك دارايی(

تامين مصالح و خدمات پشتيبانی مربوط به اصالح و بهينه سازی 96/۲۲9
6/990/۱0۷/08۲349/۵0۵/3۵4)فيدر( برق روستايی شهرستان اروندكنار فاز ۲ )تملك دارايی(

تامين مصالح و خدمات پشتيبانی مربوط به اصالح و بهينه سازی 96/۲30
۵/۷64/6۷3/468۲88/۲33/6۷3برق روستايی شهرستان دشت آزادگان فاز ۱ )تملك دارايی(

تامين مصالح و خدمات پشتيبانی مربوط به اصالح و بهينه سازی 96/۲3۱
۵/94۵/۷39/096۲9۷/۲86/9۵4برق روستايی شهرستان دشت آزادگان فاز ۲ )تملك دارايی(

 محل دريافت اسناد مناقصه:
  الف: اهواز امانيه خيابان ش��هيد منصفی ش��ركت توزيع نيروی برق خوزس��تان طبقه دوم اتاق ۲0۲ امور تداركات و انبارها تلفن تماس جهت دريافت اطالعات 

 06۱-33334039
  http:/iets.mporg.ir يا پايگاه ملی اطالع رسانی  WWW.tavanir.org.ir س��ايت ش��ركت توانير ،  WWW.Kepdc.co.irتوزيع نيروی برق خوزس��تان 

نيز قابل برداشت می باشد.
 تاريخ تحويل پاكت های مناقصه: تاپايان وقت اداری روز شنبه 9۷/۲/۱۵

 محل تحويل پاكت های مناقصه: اهواز امانيه خيابان شهيد منصفی شركت توزيع نيروی برق خوزستان طبقه اول اتاق ۱0۷ 
 تاريخ گشايش پاكت های مناقصه: روز دوشنبه مورخ 9۷/۲/۱۷ ساعت ۱4

 مبلغ خريد اسناد مناقصه 300/000 ريال واريز به حساب سپهر شماره 0۱049۷8۲0000۷ نزد بانك صادرات اهواز شعبه دز
 به پيشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق خوزستان

      TUV-NORD
ISO 9001

آگهی مناقصه با ارزيابی كيفی
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

موضوع مناقصه

دارابودن حداقل رتبه ۵ در رش��ته راه و ترابری )حمل و نقل( و با رعايت 
سقف ارجاع كار از سازمان برنامه و بودجه )معاونت برنامه ريزی سابق(

مهلت و محل دريافت اس��ناد: از تاريخ انتشار روزنامه نوبت دوم به مدت 
۷ روز

محل تس��ليم پاسخ پيمانكاران: اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مازندران- دبيرخانه اداره

تاريخ تحويل اس��ناد مناقصه و ارزيابی كيفی ب��ه دبيرخانه اين اداره كل 
حداكثر تا پايان وقت اداری مورخه 9۷/۲/۲3 می باشد.

تاريخ بازگشايی پاكات: مطابق اسناد مناقصه
آدرس: ساری خيابان انقالب مقابل استانداری – اداره پيمان و رسيدگی  

تلفن: 0۱۱-333۲600۲
اين آگهی همزمان در سايت iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.
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نوبت اول

تعيين تقويم و مكانيسم انتخاب شهردار

 شهردار تهران 23 ارديبهشت
انتخاب مي شود 

شكايت به ديوان عدالت، تجمع در بهشت

 اعتراض ها به طرح جديد ترافيك
باال گرفت

گروه راه و شهرسازي  
تازه ترين جلس��ه هم انديشي اعضاي پارلمان ش��هري پايتخت با 
تعيين تقويم انتخاب شهردار آتي تهران و همچنين اضافه كردن يك 
معي��ار تازه )لزوم س��ابقه كار در حوزه عملياتي( به معيارهاي ۱6گانه 
قبلي شوراي پنجم براي انتخاب شهردار ديروز قبل از ظهر به كار خود 
پايان داد. اعضاي ش��وراي ش��هر تهران ديروز در جلسه يي غيررسمي 
ش��اخص هاي انتخاب ش��هردار آينده تهران را بررسي كردند. پس از 
تصويب تغيير تقويم برگزاري جلسات شورا كه در آن پيش بيني شده 
بود، ش��وراي ش��هر يك هفته در ميان يك جلسه علني برگزار كند، 
سه شنبه اين هفته جلسه علني برگزار نشد و اعضا، جلسه هم انديشي با 
موضوع بررسي شاخص هاي شهردار را برگزار كردند. موضوع اين جلسه 
بازنگري در ۱6 شاخصي بود كه در مردادماه سال گذشته اعضاي شورا 
براي انتخاب شهردار مشخص كرده بودند. پيش از آغاز جلسه برخي 
اعضا تاكيد داش��تند كه اين شاخص ها تغيير چنداني نخواهند كرد و 
برخ��ي ديگر معتقد بودند بايد اين معيارها م��ورد بازنگري قرار گيرد 
و احتمال تغيير يا افزودن چند ش��اخص ديگر وجود دارد. اس��تعفاي 
نابهن��گام محمدعلي نجفي از ش��هرداري تهران اگر چه س��وال هاي 
زيادي را در ميان ش��هروندان و همچنين اعضاي شوراي شهر تهران 
درباره دليل واقعي اين استعفا ايجاد كرد، اما شوراي شهر در نخستين 
اقدام خود در نشس��ت رسمي سه ش��نبه هفته گذشته به سرپرستي 
حسيني مكارم بر ش��هرداري پايتخت راي داد. انتخاب سرپرست و نه 
انتخاب شهردار از همان ابتدا نشان داد كه شوراي شهر تصميم دارد به 
دور از دغدغه هاي زماني و در فرصتي يك ماهه شهردار آينده تهران را 
انتخاب كند. اگر چه اين تعلل در انتخاب شهردار مي تواند، پيامدهاي 
زيانباري براي كالن ش��هري همچون تهران به بار آورد، )براي اطالع از 
اين پيامدها به سرمقاله دوشنبه روزنامه تعادل مراجعه كنيد( اما به نظر 

مي رسد، راه گريز و گزيري از اين تعلل وجود ندارد. 

 توافق بر سر شرايط عمومي شهردار 
اعضاي شوراي ش��هر تهران در خصوص شرايط عمومي شهردار 
آينده تهران به توافق رس��يدند. محمد عليخاني عضو ش��وراي شهر 
تهران پس از انتش��ار اخباري مبني بر انتخاب شهردار پشت درهاي 
بسته در صفحه تلگرامي خود توضيحي از جزئيات جلسه هم انديشي 
داد و گفت: ش��رايط عمومي انتخاب ش��هردار ته��ران و زمان بندي 
مراحل انتخاب امروز نهايي مي ش��ود. به گفته وي از ساعت 8 صبح 
روز سه ش��نبه جلسه هم انديشي اعضاي ش��وراي شهر تهران، ري و 
تجريش در خصوص تعيين شرايط عمومي انتخاب شهردار در حال 
برگزاري اس��ت. او اضافه كرد: اكنون شرايط عمومي مورد توافق قرار 
گرفته اس��ت و در حال بررس��ي زمان بندي مراحل انتخاب شهردار 
هس��تيم. بنابراين اخباري كه در مورد انتخاب شهردار پشت درهاي 

بسته منتشر شده است، درست نيست. 

 ۷ نفر براي شهرداري تهران برنامه مي دهند
س��خنگوي ش��وراي اس��المي ش��هر تهران در حاش��يه جلسه 
هم انديشي در جمع خبرنگاران گفت: از ۷ نفر براي شهرداري تهران 
برنامه گرفته مي ش��ود. به گزارش مهر، علي اعطا سخنگوي شوراي 
ش��هر تهران گفت: تالش مي كنيم طي دو، س��ه هفته آينده فرآيند 
انتخاب ش��هردار انجام شود. وي با تاكيد بر اينكه شهردار در جلسه 
علني انتخاب مي ش��ود، گفت: همچنين ۷نفر براي شهرداري تهران 
برنام��ه خواهند داد ك��ه از بين اين افراد يك نفر انتخاب مي ش��ود. 
س��خنگوي ش��وراي ش��هر تهران ادامه داد: قرار است هر عضو شورا 
پنج نفر را براي ش��هرداري پيش��نهاد دهند. بناست در صحن شورا 
۷گزينه مطرح شده برنامه هاي خود را اعالم كنند تا اعضا از بين اين 

افراد، شهردار را انتخاب كنند. به گفته وي معيارهاي ۱6گانه انتخاب 
ش��هردار تهران تغيير نكرده و تنها معيار »سابقه كار اجرايي موفق« 
اضافه شد. پيش��ينه اصالح طلبي و اعتدال گرايانه يكي از معيارهاي 
انتخاب شهردار تهران است. اعطا تاكيد كرد: صحبتي راجع به خروج 

هيچ يك از اعضا مطرح نشده است. 

 مكانيسم انتخاب شهردار هفدهم پايتخت
در ادامه س��خنگوي شوراي ش��هر تهران با بيان اينكه در جلسه 
هم انديشي مشخصات عمومي انتخاب شهردار كه در مردادماه مطرح 
بود مورد بررس��ي قرار گرفت، گفت: در اي��ن موارد اصالحاتي انجام 
ش��د و كانديداهاي ش��هرداري آينده تهران بايد سابقه كار در حوزه 

عملياتي داشته باشند. 
وي با تاكيد بر اينكه در نهايت فقط ۷گزينه در صحن برنامه هاي 
خود را ارائه مي دهند، افزود: روند انتخاب ش��هردار به اين گونه است 
كه هر عضو ۵نفر را پيشنهاد مي كنند و چون تعداد كساني كه براي 
ش��هرداري مناسب هستند زياد نيستند، قطعا بين اعضا همپوشاني 
وجود دارد. اعطا در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص اينكه آيا 
شهردار آينده نيز دچار بيماري مي شود، گفت: نمي شود پيش بيني 

كرد، شهردار آينده بيمار مي شود يا خير. 

 نخستين راي گيري؛ 4 ارديبهشت
وي ادامه داد: براي مش��خص شدن ۵نفر كه حايز بيشترين راي 
هستند، چهارم ارديبهش��ت ماه راي گيري مي شود و پس از فرصت 
۲هفته يي به ۷ نامزد منتخب، برنامه هاي عملياتي آنها ۱6 ارديبهشت 
مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين راي گيري مخفي در جلسه يي 
در ۱8 ارديبهش��ت ماه بي��ن دو نفر انجام مي ش��ود و برنامه گزينه 
نهايي و انتخاب ش��هردار ۲3 ارديبهشت ماه است. همچنين از بين 
۷ كانديداي نهايي گزينه يي كه نهايي مي شود، برنامه ها و تيم كاري 
خود را مطرح مي كند كه اين موضوع جديدي است كه در اين دوره 
اتف��اق مي افتد. وي اضافه كرد: پس از انتخاب ش��هردار يك فرآيند 

حقوقي و اداري طي خواهد شد تا وزير كشور حكم را امضا كند. 

 تاكيد بر عملگرا بودن شهردار آينده
در اين ميان دو عضو شوراي شهر تهران بر عملگرا بودن و ميداني 

بودن شهردار آينده تهران تاكيد كردند. 
محمدساالري رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر 
در حاشيه جلسه هم انديشي بررسي شرايط انتخاب شهردار گفت: از 
جمله تغييراتي كه در دارا بودن شرايط عمومي شهردار اعمال شده 
اين است كه شهردار منتخب  بايد عالوه بر اينكه فرد توانمندي باشد، 
داراي پيشينه مديريت كالن بوده و در اصل يك مدير ميداني باشد. 
وي ادامه داد: اساسا نوع فعاليت در شهرداري از نوع مديريت سازماني 
اس��ت و ش��هرداري تهران نياز به فردي دارد كه عالوه بر دارا بودن 
سوابق موثر بايد بتواند كارهاي عملياتي، صف و ميداني هم انجام دهد 
و همچنين با سرعت در فرآيند تصميم گيري ها ورود پيدا كند. محمد 
عليخاني نيز در حاشيه جلسه هم انديشي شورا گفت: در اين جلسه 
بر س��ر شرايط عمومي شهردار بحث شد، شرايط تقريبا مشابه آنچه 
در ش��هريور ماه مطرح شد، بود. وي در خصوص نامزدهاي احتمالي 
تصدي ش��هردار افزود: يقينا افرادي كه اقبال بيشتري داشته باشند 
مورد نظر خواهند بود و هر يك از اعضا ۵ گزينه پيشنهادي خواهند 
داش��ت. عليخاني در مورد معيار شهردار آينده گفت: شهردار آينده 
عالوه بر ش��رايط عمومي بايد فردي عملگرا باشد و همچنين بتواند 
با ساير اركان نظام در جهت پيشبرد و عملياتي كردن سياست هاي 

مصوب شورا تعامل داشته باشد. 

گروه راه و شهرسازي  
»طرح جديد ترافيك« با نزديك شدن به اول ارديبهشت- پايان 
اعتبار مجوزهاي س��ال گذش��ته- و افزايش حساسيت ها خود را به 
صدر اخبار رسانده است. گروهي از اين طرح به ديوان عدالت اداري 
شكايت برده اند و گروهي ديگر در »بهشت« تجمع كردند. نتيجه اين 
شكايت و اعتراض هنوز مشخص نيست. به همين دليل  برخي خبرها 
حاكي از تمديد اعتبار مجوزهاي سال گذشته تا پايان ارديبهشت ماه 
است. ديروز اما خبر آمد كه با شكايت از طرح ترافيك تهران به دليل 
برخي مغايرت هاي قانوني ازجمله افزاي��ش چندين برابري عوارض 
ب��راي برخي گروه هاي هدف، اين طرح در دس��تور كار كميس��يون 
تخصصي ش��هرداري هاي ديوان عدالت اداري قرار گرفته است. پيرو 
پيگيري هاي ايس��نا، بررس��ي هاي اين موضوع ديروز - ۲8فروردين 
م��اه- در دي��وان عدالت اداري دنبال و ادامه اين بررس��ي ها به هفته 
آينده موكول ش��ده است. براساس اين گزارش، نتيجه اين بررسي ها 

به زودي اعالم خواهد شد. 

 تمديد اعتبار طرح ترافيک سال 96 
در تحولي ديگر غالمحسين آرام، معاون فرماندار تهران گفت: احتماال 
اعتبار طرح ترافيك سال 96 تا اواخر ارديبهشت امسال تمديد مي شود. 
آرام در گفت وگو با فارس اظهار كرد: به احتمال زياد مهلت طرح ترافيك 
س��ال گذشته تا اواخر ارديبهش��ت ماه تمديد مي شود. وي ادامه داد: با 
توجه به زمان ثبت نام و بررسي مدارك درحال بررسي هستيم كه آرم 

طرح ترافيك سال 96 تا ارديبهشت امسال اعتبار داشته باشد. 

 تجمع نمايندگان آژانس هاي تهران 
در روي��دادي ديگر پي��ش از ظهر ديروز تع��دادي از نمايندگان 
اتحاديه صنف اتومبيل كرايه تهران نسبت به عوارض مشخص شده 
براي طرح ترافيك 9۷ در مقابل ساختمان شوراي شهر تهران تجمع 
كردند. به گزارش تس��نيم، اين افراد نسبت به عوارض طرح ترافيك 
سال 9۷ و پرداخت ۵0 درصد از آن اعتراض داشته و عنوان كردند كه 
توان پرداخت اين رقم را به هيچ عنوان ندارند. پس از تجمع اين افراد 
با هماهنگي حراس��ت شوراي شهر تهران اين افراد وارد البي شوراي 
ش��هر تهران شدند و در نهايت ديداري را با محمد عليخاني، رييس 
كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران داشتند. عليخاني 
در جلسه يي كه با تعدادي از اين نمايندگان برگزار كرد به آنها قول 
مساعد داد كه اين مشكل را طي چند روز آينده حل كنند و به گفته 
حس��ن هاشمي، معاون اتحاديه آژانس هاي تهران در اين جلسه قرار 

شد كه تخفيف 90درصدي براي آژانس هاي تهران اتخاذ شود. 

 از مجوز خبرنگاران چه خبر؟
اطالعيه شماره 4 سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 
درباره مجوزهاي طرح ترافيك خبرنگاري منتشر شد. در اين اطالعيه 
آمده اس��ت: پيرو اطالعيه هاي قبلي س��ازمان حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران درخصوص ط��رح ترافيك س��ال ۱39۷ به اطالع 
فعاالن محترم رس��انه ها و مطبوعات ش��هر تهران مي رساند؛ براساس 
مصوبه ش��وراي اسالمي شهر تهران حداكثر 3درصد از كل مجوزهاي 
ط��رح ترافيك به موارد خ��اص ازجمله خبرن��گاران، روزنامه نگاران و 
عكاس��ان خبري اختصاص يافته است. براساس آيين نامه تدوين شده 
و سياست هاي شهرداري تهران، اكثريت اين مجوزها به جامعه خبري 
شامل خبرنگاران، روزنامه نگاران و عكاسان خبري اختصاص مي يابد كه 
به جهت انجام رسالت اطالع رساني و تسهيل ماموريت هاي مرتبط با 
توليد خبر، گزارش و تصوير به اين مجوز نياز دارند. وفق آيين نامه طرح 
ترافيك خبرنگاري؛ خبرنگاران، روزنامه نگاران و عكاسان خبري بايد به 

موجب قرارداد كار معين)دايمي يا موقت( در يك نشريه، خبرگزاري يا 
پايگاه خبري اشتغال داشته باشند و مدركي دال بر اشتغال مستمر به 
مشاغل مذكور در اين آيين نامه ارائه دهند همچنين خودرو متقاضيان 
دريافت اين مجوزها الزاما بايد پالك شهر تهران داشته باشد. متقاضيان 
درياف��ت اين مجوزها بايد پس از آنكه اطالعات فردي و مش��خصات 
خودرو خود را در سامانه  my.tehran.ir  وارد كردند، مدارك مورد 
نياز را نيز بارگذاري كنند و نيازي به مراجعه حضوري به دفاتر خدمات 
الكترونيك شهر يا هر قسمت ديگري در شهرداري ندارند. در صورت 
ب��روز هر گونه اش��تباه امكان حذف مدارك ناقص يا داراي اش��كال و 
جايگزيني مدارك صحيح در س��امانه وجود دارد. براي دريافت طرح 
ترافيك خبرنگاري در س��ال ۱39۷ برخالف س��نوات گذشته، كارت 
خبرنگاري مبناي تخصيص مجوزها نيست بلكه متقاضيان  بايد وفق 

آيين نامه، مدارك زير را ارائه كنند: 

 الف:  معرفي نامه
معرفي نام��ه خبرنگاران، روزنامه نگاران و عكاس��ان خبري بايد از 
سوي موسسه مطبوعاتي محل اش��تغال ايشان)روزنامه، خبرگزاري 
و...( در قال��ب نامه ي��ي به عنوان س��ازمان حمل و نق��ل و ترافيك 
ش��هرداري تهران تنظيم و در آن مش��خصات فرد متقاضي، شماره 
خ��ودرو و زمين��ه كاري وي درج ش��ود. در صورتي ك��ه متقاضيان 
نتوانند از يك موسس��ه خبري معرفي نامه ارائ��ه كنند، معرفي نامه 
تشكل هاي صنفي مجاز خبرنگاران، روزنامه نگاران و عكاسان نيز قابل 
قبول اس��ت. معرفي نامه ها الزاما  بايد با امضاي باالترين مقام مسوول 
نهاد صادركننده آن ارائه ش��ود و مس��ووليت محتواي آن با موسسه 

مطبوعاتي يا تشكل صنفي امضاكننده است. 

 ب( مدرك اشتغال مستمر به كار خبري
منظور از مدرك دال بر اش��تغال مس��تمر به كار خبري نيز بيمه 
خبرنگاري اس��ت؛ اعم از اينكه فرد متقاضي توس��ط موسس��ه محل 
اش��تغال خود بيمه تامين اجتماعي شده باشد يا تحت پوشش بيمه 
خبرنگاري وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي قرار داش��ته باش��د. در 
صورتي كه متقاضي هيچ يك از دو بيمه فوق را نداش��ته باش��د براي 
اثبات اش��تغال مستمر كنوني خود به كار خبري بايد ۱0نمونه از آثار 
منتش��ر ش��ده با امضاي خود در مطبوعات و رسانه ها را كه متعلق به 
6 ماه پاياني س��ال ۱396 باشند، ارسال كند. براساس آيين نامه طرح 
ترافيك خبرنگاري با توجه به محدوديت تعداد مجوزهاي قابل اعطا به 
خبرنگاران، روزنامه نگاران و عكاسان خبري در سال ۱39۷ افراد شاغل 
در رس��انه هايي كه توس��ط بخش خصوصي اداره مي شوند نسبت به 
رسانه هايي كه به هر نحوي به نهادها و منابع دولتي و عمومي وابستگي 
دارند در اولويت قرار دارند. معاونت حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري 
تهران نام همه دريافت كنندگان مجوز طرح ترافيك خبرنگاري و رسانه 
محل اشتغال ايشان را در پايگاه اطالع رساني خود منتشر خواهد كرد. 

 شورا به شكايات سريعا رسيدگي مي كند
محمدعلي كروني، دبير كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي 
ش��هر تهران نيز در اين رابطه گفت: از تعداد 3هزار و ۵0 مجوز ورود 
به طرح ترافيك براي افراد سهميه بگير، تالش شده بيشترين مجوز 
براي خبرنگاران صادر شود كه پيش بيني مي شود كه اين عدد ۲هزار 
و ۵00 س��هميه باشد. در گفت وگو با مهر، دبير كميسيون عمران و 
حمل و نقل شوراي شهر تهران در پاسخ به اينكه برخي از رسانه ها، 
كارت خبرنگاري و قرارداد س��ال جديدشان آماده نشده است، گفت: 
مالك ما داشتن اين مدارك تا پايان سال 96 است. همچنين به جاي 
قرارداد و بيمه مي توان ۱0 اثر در 6 ماه پاياني سال 96 را ارائه كند. 
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صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

سازمان گمرك يا وزارت صنعت

مقصر رانت وارداتي 19 هزار خودرو؟
تعادل   محمدمهدي حاتمي 

ماه هاي پاياني سال 95و زمان بسته بودن سامانه 
ثبت س��فارش واردات، زمزمه ثبت سفارش 19 هزار 
دس��تگاه خودرو به ص��ورت غيرقانوني و نيز ترخيص 
حدود 6 هزار دستگاه از اين خودروها به گوش رسيد. 
اما اي��ن زمزمه چند روز گذش��ته و ب��ه دنبال اعالم 
سازمان گمرك كشور به عنوان يك خبر رسمي تاييد 
شد. البته آنچنان كه او اعالم كرده، اين سازمان فرآيند 
قانوني ترخيص را طي كرده و موضوع را بايد از وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت پيگيري ك��رد. گفت وگوي 
»تع��ادل« با يك منبع آگاه هم نش��ان مي دهد، توپ 
حاال در زمين وزارت صنعت افتاده است، وزارتخانه يي 
كه اكنون و البته بس��يار ديرهنگام، درج شناسه كاال 

براي خودروهاي وارداتي را اجباري كرده است. 

  داستان از كجا شروع شد؟
دي ماه س��ال 95 بود كه س��ايت ثبت س��فارش 
واردات پ��س از وقفه يي 7ماهه مجددا بازگش��ايي 
ش��د. پس از اين بازگش��ايي مجدد، دس��ت كم در 
مورد واردات خودرو محدوديت ها و ممنوعيت هاي 
تازه يي اعمال ش��د؛ محدوديت ها و ممنوعيت هايي 
كه داس��تان واردات در ايران را به مسيري بي سابقه 
سوق داد. تعرفه واردات خودرو در ابتداي بازگشايي 
مجدد س��امانه ثبت س��فارش جهش��ي بي سابقه را 
تجربه كرد و البته پ��س از آن، تعيين دقيق ميزان 
تعرفه واردات خودرو كش و قوس فراواني را تجربه 
ك��رد. افزايش تعرفه ها و ممنوعي��ت واردات برخي 
برنده��اي خاص خودرو خارج��ي مانند بنز موجب 
افزايش قيمت ناگهاني بس��ياري از خودروهايي شد 
كه يا تا آن زمان از گمرك ترخيص ش��ده بودند يا 
آنكه در داخل كش��ور در انتظار پالك  شدن بودند. 
ع��الوه بر اين ورود مجلس ش��وراي اس��المي و نيز 
ديوان عدالت اداري به موضوع تعيين تعرفه واردات 
خودرو عمال س��ه قوه را درگي��ر اين موضوع كرد و 

البته به سردرگمي ها هم دامن زد. 
در اي��ن ميان افزايش انفج��اري تقاضا براي خريد 
دالر و س��اير ارزهاي خارجي كه از زمس��تان س��ال 
گذش��ته آغاز ش��د، به نوبه خود بر قيمت خودروهاي 
وارداتي اثر گذاشت. البته شايد همين موضوع بود كه 
موجب شد بسياري از خودروهايي كه در زمان بسته 
بودن س��امانه ثبت سفارش به صورت غيرقانوني وارد 
شده بودند، به سوداي سودهاي يك شبه ترخيص و به 

بازار خودرو كشور وارد شوند. 

 6 هزار از 19هزار
در اس��فندماه س��ال گذش��ته و بعد از نوس��انات 
قيمتي ش��ديد در بازار خودروهاي خارجي، يكي از 
اعضاي كميس��يون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي 
از ثب��ت س��فارش واردات ح��دود 19هزار دس��تگاه 
خودرو خارجي در زمان 7 ماهه بس��ته بودن سايت 
ثبت س��فارش خبر داد. بهرام پارس��ايي در اين باره 
گفته بود؛ در زمان بسته بودن سايت حدود 19هزار 
ثبت س��فارش صورت گرفته كه متاسفانه تعدادي از 
اين خودروهاي ثبت ش��ده ني��ز از گمرك ترخيص 
شده است. البته آمار دقيق خودروهاي ترخيص شده 
در دس��ترس نيست و استعالمات الزم در اين زمينه 
صورت مي گيرد، اما به  صورت كلي تعداد خودروهاي 
ترخيص ش��ده از چند صد دستگاه گذشته است. او 
ادامه داد: پس از انحص��اري كردن واردات خودرو و 
افزايش قيم��ت خودرو به  صورت افسارگس��يخته و 
بدون هيچ گونه نظارتي، بررسي هاي كميسيون اصل 

90 قانون اساس��ي انجام و مش��خص ش��د متاسفانه 
تخلفات عمده يي صورت گرفته است. پارسايي اظهار 
ك��رد: اين نگران��ي وجود دارد، اف��رادي كه خارج از 
زمان قانوني ثبت س��فارش كرده اند با توجه به عدم 
ش��فافيت يا عدم امنيت سيستم بتوانند، تاريخ ثبت 
سفارش را عوض و از تاريخ غيرقانوني خارج كنند. 

اما براس��اس آماري كه به تازگي از سوي گمرك 
ايران اعالم ش��ده در س��ال 1396 ح��دود 70هزار 
دس��تگاه خودرو خارجي به كش��ور وارد شده است. 
البته اين آمار رس��مي، ثبت سفارش واردات 19هزار 
دس��تگاه خودرو خارجي در زمان بسته بودن سايت 
ثبت سفارش را شامل نمي ش��ود، چراكه اساسا اين 
خودروها از گمرك ترخيص نشده اند. به اين ترتيب، 
يك محاس��به س��اده و سرانگشتي نش��ان مي دهد، 
چي��زي در ح��دود 21درص��د از ب��ازار خودروهاي 
خارجي كشور در س��ال 1396 به صورت غيرقانوني 

به ايران وارد شده است. 
حال اما مش��خص ش��ده كه آمارهاي اعالم شده 
توس��ط پارسايي تمام ابعاد ماجرا را به درستي نشان 
نمي دهد. در هفته هاي ابتدايي فروردين ماه ش��ايعه 
شده بود كه حدود 6هزار دستگاه از خودروهايي كه 
در زمان بس��ته بودن سايت ثبت سفارش به صورت 
غيرقانوني وارد كش��ور شده بودند، ترخيص شده اند. 
صحت و س��قم اين خب��ر را اما روز دوش��نبه هفته 
جاري، رييس گمرك كشور در يك برنامه تلويزيوني 
اع��الم كرد. ف��رود عس��گري در اين ب��اره گفت: بنا 
بر ش��رايط موج��ود، تمام م��واردي را كه گمرك در 
خصوص ترخي��ص خودروهاي واردات��ي انجام داده 
طبق قانون و وفق مقررات بوده و هيچ خدش��ه يي بر 
آن وارد نيس��ت و اين موضوع را بايد در حوزه وزارت 

صنعت، معدن و تجارت پيگيري كرد. 
عس��گري در خصوص ترخيص تع��دادي خودرو 
وارداتي از گمرك در زمان بس��ته بودن س��ايت ثبت 
س��فارش نيز گفت: هم��ه كاالهايي كه وارد كش��ور 
مي ش��ود، بايد از گمرك ترخيص ش��ود و طبق ماده 
8 مقررات صادرات و واردات بايد داراي ثبت سفارش 
معتبر باش��د. رييس كل گمرك كش��ور با بيان اينكه 

در حال حاضر بين گمرك و س��امانه ثبت س��فارش 
كه متعلق به توس��عه تجارت است ارتباط الكترونيك 
وجود دارد، گفت: زماني كه ش��ما مي خواهيد كااليي 
)از جمله خودرو( را اظه��ار كنيد، بايد كد 8رقمي را 
وارد باكس كنيد تا سيستم به شما اجازه دهد مراحل 
بعدي را انجام دهيد، اگر ثبت سفارش توسط سيستم 
فراخوانده نشود عمال چيزي به عنوان اظهار نداريم. او 
ادامه داد: گمرك ثبت س��فارش را دارد، صاحب كاال 
اظهار و حقوق ورودي خ��ود را پرداخت و مجوزهاي 
استاندارد، ضوابط فني ورود خودرو و پروانه را دريافت 

كرده است. 

  »قاچاق« با روكش قانون
پيش از اين اما دفتر مبارزه با جرايم سازمان يافته 
كه يكي از دفاتر زيرمجموعه سازمان گمرك كشور 
است، ثبت سفارش غيرقانوني حدود 6400دستگاه 
خودرو خارجي را مصداق »قاچاق« دانسته و آنها را 
مش��مول مقررات قاچاق كاال دانسته بود. بر اساس 
ابالغيه اخي��ر دفتر مبارزه با جرايم س��ازمان يافته، 
تم��ام خودروهاي��ي كه ثبت س��فارش آنه��ا از 28 
تيرماه تا 9 دي ماه 1396 انجام شده باشد، به  دليل 
اس��تفاده از ثبت س��فارش هاي ش��ائبه دار مشمول 
مقررات قاچاق ش��ده اس��ت. به گزارش تسنيم، بر 
اي��ن مبنا و به  موجب بررس��ي هاي ب��ه  عمل  آمده 
مستند بند 6 بخشنامه 12 دي سال 95 معاون اول 
رييس جمهور كه مقرر مي دارد، شرط ثبت سفارش 
خودرو و س��اير كاالهاي بادوام به  تشخيص وزارت 
صنعت منوط به داش��تن نمايندگي مجاز و خدمات 
پس از فروش خواهد بود، واردات خودرو و كاالهاي 

مشمول بدون پيش شرط مذكور ممنوع شد. 
بر اين اس��اس در تاريخ 13دي ماه همان س��ال 
اين موضوع ابالغ شد و از ثبت سفارش خودروهاي 
واردات��ي توس��ط غيرنمايندگي هاي مج��از خودرو 
جلوگي��ري ب��ه  عمل مي آي��د. ام��ا محدوديت دوم 
اعمال  ش��ده توسط سازمان توس��عه تجارت وزارت 
صنعت، جهت عدم صدور ثبت س��فارش خودرو با 
توج��ه به اعالم ش��ماره 2477 م��ورخ 18 دي 96 

اداره كل مقررات ب��راي كليه واردكنندگان خودرو 
اع��م از ش��ركت هاي نمايندگ��ي و غيرنمايندگ��ي  
واردكننده خودرو بوده است و عمال نبايد براي هيچ 
ش��خصي اعم از حقوقي و حقيقي داراي نمايندگي 
و غيرنمايندگي خودرو ثبت س��فارش خودرو صادر 
مي ش��د، به اين ترتيب از تاريخ 28 تيرماه س��ايت 
ثبت سفارش براي همه واردكنندگان مسدود شد. 

با اين همه تحقيقات تيم هاي بازرسي و نظارتي 
نش��ان مي دهد برخي ثبت س��فارش هاي بارگذاري 
 ش��ده قبلي كه خودرو آنها نيز ترخيص شده، قابل 
رويت نبوده اس��ت. اين در حالي است كه در پاسخ 
به استعالم به  عمل  آمده از اداره كل مقررات وزارت 
صنعت اعالم ش��ده كه ثبت س��فارش هاي موصوف 
مورد تاييد اداره كل مقررات نيس��ت. از ديگر س��و، 
بر اساس ابالغيه فروردين 97 دفتر مبارزه با جرايم 
س��ازمان يافته به گمركات »بوش��هر، غ��رب تهران، 
بندر لنگ��ه، باهنر، رجايي، قم، گن��اوه، بندر انزلي، 
خرمشهر، البرز، قشم و شيراز« خودروهايي كه ثبت 
س��فارش آنها در بازه مورد اش��اره )اواخر تير تا دي 
ماه 96( است، مشمول مقررات بند ب ماده 2 قانون 
مب��ارزه با قاچ��اق كاال ش��ده اند. بنابراين گمركات 
اجرايي مورد اش��اره از هرگونه انجام تشريفات براي 
ترخيص خودروهاي مذكور يا ابطال اظهارنامه آنها 
به  شدت منع ش��ده اند، همچنين مديران گمركات 
اجراي��ي موظ��ف ش��دند چنانچ��ه از مح��ل ثبت 
س��فارش هاي غيرقانوني خودرويي ترخيص ش��ده 
باش��د با توجه به عدم تاييد اصالت ثبت س��فارش 
قبل از هرگونه اقدام استعالم الزم از دفتر مبارزه با 

جرايم سازمان يافته اخذ كنند. 

  شفافيت پس از مرگ سهراب
داس��تان واردات خودروهاي خارجي در زمان منع 
اين واردات احتماال داستاني دنباله دار خواهد بود. حاال 
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت سازوكاري را جهت 
ش��فاف تر كردن واردات خودرو اجرايي كرده كه بايد 
زودتر از اين عملي مي ش��د: الزامي شدن درج شناسه 

كاال براي خودروهاي وارداتي. 

به گزارش فارس، با توجه به آماده شدن بسترهاي 
س��امانه شناسه كاال و س��امانه جامع تجارت و نيز در 
راس��تاي عمل به تكاليف آيين نام��ه اجرايي ماده 13 
قان��ون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز، مدي��ر دفتر امور 
خدم��ات بازرگان��ي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
مكلف ش��د تا فرآيند اخذ شناس��ه كاال را براي انواع 
خ��ودرو پيگيري كن��د. طبق اظهارنظر مس��ووالن و 
كارشناسان مربوطه، اين اقدام قدم بزرگي در راستاي 
شفاف سازي ثبت سفارش و واردات خودرو خواهد بود. 
بر اس��اس اين گزارش، گروه هاي كااليي »دخانيات، 
تجهيزات داراي س��يم كارت، پوش��اك، لوازم خانگي، 
داروهاي دامي و داروهاي انساني« از جمله گروه هايي 
بودند كه شناس��ه كاال را اخذ ك��رده و فرآيند واردات 
و ثبت س��فارش آنها با شناس��ه كاال صورت مي گيرد. 
در ح��ال حاضر نيز اين روند براي انواع خودرو الزامي 
شده و پس از دريافت شناسه كاالي اين گروه كااليي، 
ثبت سفارش خودرو نيز بر اساس شناسه كاال صورت 

خواهد گرفت. 

  »رانت« يا »تخلف«؟
اما آيا واردات بي سر و صداي 6 هزار دستگاه خودرو 
خارجي به كش��ور را مي توان مشمول رانت دانست؟ 
اگر چنين است كدام نهاد در اين مورد كوتاهي كرده 
اس��ت؟ در پاسخ به اين پرس��ش ها يك منبع آگاه به 
»تع��ادل« گف��ت: اتفاقي ك��ه رخ داده را نمي توان به 
معناي دقيق كلمه »قاچاق« ناميد، چراكه اين 6 هزار 
دس��تگاه خودرو در واقع از مبادي رسمي كشور وارد 
خاك ايران ش��ده اند. شايد بهتر باشد تعبير »تخلف« 
را ب��راي اين موضوع ب��ه كار ببريم. اين منبع آگاه كه 
خواس��ت نامش فاش نشود، گفت: س��ازمان گمرك 
كشور مي گويد، ترخيص اين خودروها براساس قانون 
بوده است و از طرف ديگر سازمان توسعه تجارت نيز 
مي گويد ثبت س��فارش انجام شده براي اين خودروها 
به دليل بروز يك نقص فني در س��ايت »ثبتارش« به 
وقوع پيوس��ته است. نقص هم طبق گفته آنها به اين 
ص��ورت بوده ك��ه به عنوان مثال، س��امانه براي چند 
دقيقه باز ش��ده و اين سفارش ها در همين بازه زماني 

كوتاه به ثبت رسيده اند. 
او در پاسخ به اين پرسش كه چگونه ممكن است 
19 هزار دس��تگاه خودرو )مع��ادل حدود 21درصد 
از حج��م ب��ازار خودروهاي وارداتي كش��ور در طول 
يك س��ال( در يك ب��ازه زماني چن��د دقيقه يي ثبت 
س��فارش شده باش��د و عالوه بر اين، 6هزار دستگاه 
از اين خودروها هم ترخيص ش��وند؟ اظهار مي كند: 
ادعاي سازمان گمرك اين است كه فرآيند ترخيص 
اي��ن خودروها قانون��ي بوده و اگر 13هزار دس��تگاه 
باقيمان��ده هم همين فرآيند را ط��ي مي كردند، آنها 
هم ترخيص مي شدند. اين منبع آگاه ادامه مي دهد: 
در حال حاضر يك تيم براي بررسي موضوع تشكيل 
ش��ده و قرار اس��ت تا چند روز آين��ده ابعاد مختلف 
موضوع و مقصران احتمالي شناسايي و معرفي شوند 

تا آن زمان بايد صبر كرد. 
تا اينجاي كار توپ در زمين وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و سازمان توسعه تجارت است، چراكه بنا به 
ادعاي گمرك، ترخيص خودروها همه مراحل قانوني 
خود را طي كرده و اين س��ازمان اساس��ا ساز و كاري 
براي تشخيص غيرقانوني بودن محموله هاي وارداتي 
نداشته اس��ت. البته »تعادل« در نظر داشت كه براي 
شفافيت بهتر موضوع با مسووالن مربوطه در سازمان 
توسعه تجارت نيز گفت وگويي انجام دهد كه متاسفانه 

اين اتفاق رخ نداد. 

 افزايش تعرفه عراق
براي خريد 6۳ كاالي ايراني

رييس ميز عراق در سازمان توسعه تجارت گفت: 
دول��ت عراق پي��ش  از اين اعالم كرده كه در س��ال 
ج��اري براي 63 قلم كاال افزايش تعرفه يا ممنوعيت 
وارداتي لحاظ خواهد كرد. ابراهيم رضازاده افزود: هر 
كش��ور براي حمايت از صنايع داخلي خود اقداماتي 
انجام مي دهد در اين ميان هر چه س��طح پيشرفتگي 
كش��ورها كمتر باش��د اين موانع و مش��كالت بيشتر 
مي شود اما در كشورهاي توسعه يافته  موانع تعرفه يي 

به مراتب كمتر از كشورهاي درحال توسعه است. 
او ب��ا بيان اينكه در كنار س��ود مناس��ب تجارت 
با عراق مش��كالت خاص خ��ود را ه��م دارد، گفت: 
پيش بيني هم نمي ش��ود، سهولت بيش��تري در اين 
بازار ايجاد ش��ود و مشكالت يك ش��به حل شود. از 
س��وي ديگر ممكن اس��ت موانع جديدي هم در اين 
بازار ايجاد شود.  اما به هر حال اين بازار جذابيت هاي 
خاص خود را دارد و تجار سعي دارند، سهم خود را با 

چنگ و دندان در بازار عراق حفظ كنند. 
رضازاده ادامه داد: مسووالن نيز در تمام مذاكرات 
سياس��ي خود با عراق در نخس��تين گام بحث موانع 
صادركنن��دگان را مورد توجه قرار مي دهند اما به هر 
صورت بايد توجه داشت كه در بازار عراق جذابيت و 
س��ختي در كنار يكديگر وجود دارد و معموال ريسك 

و بازده در يك بازار رابطه يي مستقيم دارند. 
وي افزود: ممكن است گاهي تجار هزينه هاي خود 
را كمي ديرتر دريافت كنند يا بخشي از مطالبات آنها 
س��وخت شود. از س��وي ديگر ممكن است گاهي در 
اين كشور اعتصاب شود يا شاهد اتفاقاتي مانند توقف 
كاالهاي صادراتي در مرزها باش��يم ام��ا به هر حال 
اين موارد را مي توان جزء الينفك بازار عراق دانست. 
رض��ازاده در مورد نقش عربس��تان س��عودي در 
كاهش حجم روابط تج��اري ايران و عراق نيز گفت: 
عربستان سعودي اگر مي توانست در بازار عراق كاري 
انج��ام دهد اين كار را براي خ��ودش مي كرد. اكنون 
حجم صادرات عربستان به عراق كمتر از يك ميليارد 
دالر ش��ده اس��ت درحالي كه در هي��چ برهه يي پس 
از س��قوط صدام ش��اهد چنين ارقام��ي در صادرات 

عربستان سعودي به عراق نبوده ايم. 
رييس ميز عراق در سازمان توسعه تجارت ادامه داد: 
به هر حال بعيد به نظر مي رس��د كه عربستان سعودي 
بتوان��د به راحتي جايگاه ايران را در عراق كس��ب كند 
زيرا بيش از 90درص��د از مبادالت ما با عراق به لحاظ 
تقسيم بندي به بخش خصوصي مربوط مي شود و بخش 
خصوص��ي كه با ايران كار مي كند به خوبي مي داند كه 
شرايط چگونه است و منفعت در تجارت با كدام كشورها 

وجود دارد. 
راي��زن بازرگاني س��ابق ايران در ع��راق همچنين 
اظهار كرد: البته ممكن اس��ت براساس وعده هايي كه 
عربستان سعودي مي دهد، بخش��ي از واردات عراق به 
سمت عربستان س��عودي سوق داده ش��ود، به عنوان 
مث��ال اين احتمال وجود دارد كه ب��ازار روغن نباتي تا 
حدي به س��مت عربستان س��وق پيدا كند. اما بايد به 
اين نكته نيز توجه داش��ت كه اكنون بيشترين واردات 
آبميوه عراق از عربس��تان و تركيه است اما عراق براي 
واردات اين بخش 100درص��د تعرفه اضافي هم وضع 
كرده اس��ت. البته از آن س��و در پي اعالم محدوديت و 
ممنوعي��ت خريد 63 كاالي ايراني از س��وي عراقي ها، 
رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و عراق جزييات و 
علت اين موضوع را تش��ريح كرد. يحيي آل اسحاق در 
اين مورد به ايس��نا گفت: موض��وع ممنوعيت واردات 
63 كاال نيس��ت بلكه موضوع از اين قرار است كه عراق 
قبال اس��تاندارد كاالهاي ايران را قبول نداشت و برخي 
موسسات استاندارد بودند كه صادركنندگان ايراني بايد 
كاالهاي خود را در اختيار اين موسسات قرار مي دادند تا 
استاندارد آنها تاييد شود. به گفته او استاندارد بسياري از 
كاالها تاييد شده و تنها 63 كاال باقي مانده كه استاندارد 
اين 63 كاال نيز درحال مذاكره اس��ت. با اين ش��رايط 
صادرات كاال از ايران به عراق آس��ان تر ش��ده نه اينكه 
سخت تر شده باشد زيرا قبال استاندارد كاالهاي ايراني 
را بايد موسس��ه استاندارد فرانسه و... تعيين مي كردند. 
آل اس��حاق در مورد افزايش تعرفه واردات كاال از ايران 
توسط عراق نيز توضيح داد: بحث افزايش تعرفه خيلي 
مستند نيست. طرف عراقي تعرفه برخي از اقالم مانند 
سيمان را به دليل اينكه مي خواهند توليد داخلي داشته 
باش��ند، باال مي برند. از طرف ديگ��ر براي برخي كاالها 
مانند س��بزيجات و ميوه  ها در فصل هايي كه خودشان 
توليد دارند، محدوديت زماني قائل مي شوند و اين طور 

نيست كه تعرفه ها را باال يا پايين مي آورند. 

افتتاح 6 ميليارد يورو پروژه 
در سال 97

مع��اون وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت از افتتاح 
2ميلي��ارد يورو پروژه در س��ال 97 خب��ر داد و گفت: 
تولي��د انواع مواد معدني از رش��د مناس��بي در س��ال 
96 برخوردار بوده اس��ت. مهدي كرباس��يان در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به افزاي��ش توليد مواد معدني در 
س��ال 96 اظهار كرد: سال گذش��ته همراه با موفقيت 
مناس��بي در ح��وزه معدن و صنايع معدن��ي بود؛ اين 
درحالي اس��ت كه در حوزه توليد م��واد معدني نظير 
كنس��انتره 18درص��د، آه��ن اس��فنجي 24درصد و 
كنس��انتره مس 6 درصد رشد داشته ايم. تنها حوزه يي 
كه با كاهش توليد مواجه بوده ،  اندوكاتد مس بوده كه 
به دليل انفجار 3ماهه آخر سال گذشته در سرچشمه، 
خط توليد متوقف ش��ده بود و اكنون كارخانه به مدار 
توليد بازگش��ته اس��ت. معاون وزي��ر صنعت، معدن و 
تجارت افزود: در س��ال  جاري 6 ميلي��ارد يورو پروژه 
افتت��اح خواهي��م كرد و ب��ه نظر مي رس��د كه فضاي 
مناس��بي براي ح��وزه معدن و صناي��ع معدني حاكم 
باشد. به گفته او در حوزه صادرات مواد معدني از رشد 
مناس��بي در سال 96 برخوردار بوده و ركورد صادرات 
تاريخ ايران زده شده. در سال گذشته حدود 9ميليارد 
دالر صادرات مواد معدني صورت گرفته كه توانسته ايم 
7.9ميليون تن فوالد صادر كنيم. كرباسيان همچنين 
اظه��ار كرد: در حوزه اكتش��اف با توج��ه به مجموعه 
اتفاقاتي كه رخ داده 180هزار كيلومترمربع اكتش��اف 
ص��ورت گرفته ك��ه ظرفي��ت توليد م��واد معدني در 
ايران را به  ش��دت افزايش مي ده��د. ضمن اينكه اين 
ظرفيت اكنون دو برابر ش��ده است. او در بخش پاياني 
صحبت ه��اي خ��ود از حضور ش��ركت هاي چيني در 
ح��وزه س��رمايه گذاري در طرح هاي مع��دن و صنايع 
معدن��ي خبر داد و گفت: ش��ركت چيني تامين مالي 

پروژه را نيز صورت خواهد داد. 

تعادل    
ب��ازار كااله��ا و مواد  اولي��ه مورد نياز ب��ا نرخ دالر 
4200توماني در سال 97 به كدام سمت و سو خواهد 
رف��ت؟ رييس فدراس��يون واردات ايران در پاس��خ به 
اين پرس��ش روز گذش��ته در جمع خبرنگاران ضمن 
تش��ريح وضعيت تجارت خارجي ايران در س��ال 97 
عنوان كرد كه تك نرخي شدن ارز شرايط كشور را در 
وضعيت متفاوتي قرار داده است. بنابه اظهارات فرهاد 
احتشام زاد بسياري از كاالهايي كه با ارز باال خريداري 
شده اند توس��ط صاحبان كاال احتكار شده و قصد آنها 
از اين اقدام اين اس��ت كه ب��ا كمبود عرضه به قيمت 
واقعي خود بازگردند. از س��وي ديگر معاون كسب وكار 
اتاق بازرگاني تهران، تصميم جديد ارزي دولت را اقدام 
مثبت��ي ارزيابي كرد كه به گفت��ه او، جاي نگراني در 
ارتباط با كاالهاي مختلف وج��ود ندارد. اما اين فعال 
اقتصادي بر اين باور اس��ت چنانچه تكليف حمايت از 
توليد داخل و كاالي ايراني مش��خص نش��ود، تجارت 
كش��ور در سال 97 با معضل جدي مواجه خواهد شد. 
رييس انجمن واردكنندگان فرآورده هاي خام دامي هم 
»برقراري يارانه ها، برجام و تك نرخي ش��دن ارز« را 3 
اتفاق مهم اقتصادي تاكنون دانس��ت و تاكيد كرد كه 
تك نرخي ش��دن در ش��رايط كنوني نياز مبرم كشور 
بود. او همچنين از احتمال بسيار باالي كاهش قيمت 
مواد غذايي و گوش��ت قرمز به دليل تك نرخي شدن 

ارز خبر داد. 

  كارنامه ورود كاال به كشور 
رييس فدراسيون واردات ايران با اشاره به شعار 
حماي��ت از كاالي ايراني در س��ال 97 اظهار كرد: 
حماي��ت بي دري��غ و ب��دون برنام��ه از توليد داخل 
همه كاالها نه تنها س��بب كاهش توجه به مزيت ها 
مي شود بلكه جز رانت جويي در بخش هاي غيرمولد 

و عدم ايجاد بهره وري، تاثيري ندارد. 
بنابه اظهارات فرهاد احتشام زاد و براساس اعالم 
بانك جهاني، ميانگين تورم جهان در س��ال 2017 
معادل 1.7درصد و ت��ورم ايران 9.9درصد بوده،كه 
5.8 براب��ر ميانگين ت��ورم جهاني و پيش بيني تورم 
سال آينده ايران نيز 12.1درصد است. بنابراين نرخ 

رش��د ساالنه قيمت تمام  شده كاالهاي توليدكننده 
ايران��ي درحال حاض��ر 5.8 براب��ر توليدكننده هاي 
س��اير كشورهاس��ت و اين به معناي گران تر بودن 
5.8 برابري كاالي ايراني با فرض كيفيت يكسان در 

برابر كاالي خارجي است. 
از طرفي مطابق آمارها س��ال 95 سهم واردات 
كاالهاي مصرفي 14درصد، واس��طه يي 66 درصد 
و س��رمايه يي 20درص��د بوده كه در س��ال 96 به 
ترتيب 20درصد، 62 درصد و 18درصد بوده است. 
باتوج��ه به اينكه بخش��ي از كاالهاي س��رمايه يي 
مانند ماش��ين آالت كشاورزي، راه س��ازي و از اين 
قبي��ل در فرآيند توليد داخل مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرند. به گفته احتش��ام زاد، اي��ن اعداد بيانگر 
اين اس��ت كه بيش از 90درصد واردات در س��ال 
96 نقش اساس��ي ب��راي توليد داخل داش��تند. از 
آنجا كه محدويت منابع در هر كش��ور وجود دارد، 
تمركز بر مزيت هاي نس��بي و مطلق ضروري است 
و مهم ترين مزيت هاي مطلق در كشور ما به ترتيب 
هيدروكربن ه��ا، كش��اورزي و مع��ادن و مهم ترين 
مزيت ه��اي نس��بي حمل و نق��ل جاده يي، نيروي 

متخصص و گردشگري است. 
احتش��ام زاد با بي��ان اينكه احتمال س��فته بازي 
در صرافي ه��ا بر مبن��اي ارزه��اي صادراتي وجود 
دارد، تصريح كرد كه بيش��ترين ض��رر در اين بين 
ب��ه مصرف كنندگان و صادركنن��دگان وارد خواهد 
ش��د. او با بيان اينكه ع��دم ثبات وضعيت اقتصادي 
و رقابت دولت با بخش خصوصي ش��اهد نسل كشي 
بخش خصوص��ي در آينده خواهيم بود، اظهار كرد: 
به ط��ور حتم چاره انديش��ي در بخش هاي مختلف 
اقتصادي موجب خواهد شد به شرايط مطلوب تري 
دست يابيم در غير اين صورت به دليل موارد اشاره 
شده با بحران طي سال هاي آتي و حتي سال جاري 

روبه رو خواهيم بود. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« در ادامه اين نشس��ت، 
معاون كس��ب وكار ات��اق تهران با اش��اره به اينكه 
تولي��د و تجارت در اي��ران و جهان نيازمند مقررات 
با ثبات و ش��فاف است، گفت: امروز نيازمند تعريف 
صحيح و ش��فاف و كامل از واردات هس��تيم و بايد 

تفس��يرهاي چندگانه در امور تج��ارت خاتمه يابد. 
تفس��يرهاي متفاوتي ك��ه امروز از س��وي عاملين 
اجراي��ي مي بينيم. بنابراين اگ��ر اين اتفاق نيفتد ما 
ش��اهد سياست س��لبي و محدودكننده هستيم كه 

مانع كسب وكار مي شود. 
به گفت��ه هومن حاجي پ��ور، اين در ش��رايطي 
اس��ت كه امروز مديران دولتي به دليل تحقق شعار 
س��ال جاري، اقدامات س��لبي و دس��تورالعمل هاي 
محدودس��از ارائه مي كنند. مقرراتي كه گاه و بي گاه 
ضد و نقيض هم اس��ت و خواهد بود. درحالي كه ما 
براي حمايت از كاالي ايراني و رونق اقتصاد كش��ور 
بايد به سمت مقررات زدايي و رفع موانع موجود قدم 
 برداريم. او تاكيد كرد چنانچه سريع تر سياست هايي 
مشخص براي برنامه حمايت از كاالي ايراني تدوين 
نشود به طور حتم به جاي مقررات زدايي، رفع موانع 
و تس��هيل فضاي كسب وكار شاهد تصويب مقررات 

محدودكننده جديد خواهيم بود. 
معاون كس��ب وكار اتاق ته��ران همچنين ابراز 
اميدواري كرد ك��ه امس��ال در زمينه هاي مختلف 
كسب وكار به خصوص در زمينه هاي توليد داخلي، 
واردات و صادرات، سياس��ت هايي كامال مش��خص 
و روش��ن اعمال ش��ود و با تصميم هاي خلق الساعه 
مواج��ه نباش��يم. به گفت��ه حاجي پور آنچ��ه براي 
اقتصاد كش��ور اهمي��ت دارد، ثبات و س��اده بودن 

مقررات است. 
او در بخ��ش ديگري از س��خنان خ��ود، ارزش 
كل واردات در س��ال گذش��ته را حدود 54 ميليارد 
دالر اعالم كرد و گفت: از نظر ارزش��ي 62 درصد از 
كل واردات ش��امل كاالهاي واسطه يي و 18درصد 
كاالهاي سرمايه يي هستند و 20درصد نيز كاالهاي 
مصرفي را در بر مي گيرد. معاون كس��ب وكار اتاق 
تهران اضافه كرد: متاس��فانه واردات به دليل نمايي 
ك��ه از نظر خروج ارز از كش��ور دارد در ذهن عموم 
مس��ووالن و مردم امري نكوهيده به شمار مي رود؛ 
اما با ن��گاه واقع بينانه به واردات موجود در كش��ور 
بيش��تر ش��اهد كاالهاي واس��طه يي و س��رمايه يي 
هستيم؛ كاالهايي كه توليد داخل نيازمند بسياري 

از آنهاست. 

  احتمال كاهش قيمت مواد غذايي 
ام��ا از آن س��و، ريي��س انجم��ن واردكنن��دگان 
فرآورده ه��اي خام دامي با مثب��ت ارزيابي كردن تك 
نرخي شدن قيمت ارز در اين نشست اظهار كرد: تك 
نرخي ش��دن ارز براي هر فع��ال اقتصادي يك اتفاق 
مثبت اس��ت و فعاالن حوزه كش��اورزي از اين مساله 
اس��تقبال مي كنند و در ارتباط با كاالهاي اساسي با 
مشكلي مواجه نخواهيم بود و تك نرخي شدن موجب 
افزايش قيمت كاالهاي اساس��ي نخواهد ش��د. فرهاد 
آگاهي اين احتمال را داد كه در حوزه گوشت قرمز با 
كاهش قيمت روبه رو شويم و براساس تدابير انديشيده 
شده توس��ط دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و 
جهاد كشاورزي به احتمال بسيار باال با كاهش قيمت 

مواد غذايي روبه رو مي شويم. 
او همچنين در باره آن دس��ته از كاالهايي كه قبال 
ارز مبادله يي دريافت مي كردن��د، گفت: مابه التفاوت 
قيمت نس��بت به دالر 4200توماني به آنها پرداخت 
خواهد ش��د و آنها كه ارز متقاضي مي گرفتند شرايط 
براي آنها با ارز 4200توماني باقي خواهد ماند. آگاهي 
اظهار كرد: بايد بدانيم كه نس��بت كاهش قيمت مواد 
اوليه بس��يار بيش��تر از هزينه هاي جاري اس��ت و به 
همين دليل شاهد كاهش قيمت مواد غذايي در آينده 
خواهيم بود؛ چراكه محاس��بات براساس يورو 6 هزار 
توماني تا پايان س��ال در نظر گرفته شده درحالي كه 
قرار بر اين اس��ت، يورو 5100 توماني تعلق گيرد كه 
اين تفاوت 20درصدي موجب بهبود وضعيت قيمت ها 
مي شود. رييس انجمن واردكنندگان فرآورده هاي خام 

دام��ي در مورد اينكه آيا قيمت واقع��ي دالر در ايران 
4200تومان است؟ تصريح كرد: صادركنندگان اعتقاد 
دارند اين نرخ واقعي نيس��ت ام��ا به نظر ما در بخش 
واردات اين نرخ نزديك به واقعيت است و اگر ارز ناشي 
از صادرات��ي كه بخش خصولتي طي س��ال هاي اخير 
انجام مي داد به شبكه پولي كشور وارد مي شد، قيمت 

دالر حتي درحال حاضر كمتر از 4200تومان بود. 
او در بخش ديگري از س��خنان خود با اشاره به 
اينكه ما مصرف بااليي نداش��تيم و تنها 50 ميليارد 
دالر واردات صورت گرفته، گفت: در بخش صادرات 
غيرنفتي نيز رقم ها به ميزان صادرات نزديك است 
و اگر صادرات نفت��ي را در نظر بگيريم تراز تجاري 
كش��ور مثبت مي ش��ود بنابراين پول م��ا بايد طي 
سال هاي اخير تقويت مي شد درحالي كه عكس اين 
اتفاق، رخ داده ؛ چراكه ارز به دست آمده وارد بازار 
كشور نشده است. آگاهي »برقراري يارانه ها، برجام 
و تك نرخي ش��دن ارز« را 3 اتف��اق مهم اقتصادي 
تاكنون دانس��ت و تاكيد كرد كه تك نرخي ش��دن 
در ش��رايط كنوني نياز مبرم كش��ور بود. او در عين 
حال با اش��اره به اينكه به طور كلي سياس��ت هاي 
حمايت��ي دولت طي س��اليان گذش��ته نتوانس��ت 
به��ره وري كش��اورزي را باال ببرد و فض��ا را رقابتي 
كن��د، اظهار ك��رد: بازار فعلي نيز ك��ه با آن مواجه 
هس��تيم به دليل ش��رايط پيش آمده براي روسيه 
اس��ت؛ هر چند كه همچنان از نظر قيمتي قادر به 
رقابت نيس��تيم و دولت باي��د در بخش حمايتي از 

كشاورزان تجديدنظر كند. 

رييس هيات  مديره فدراسيون واردات ايران هشدار داد

خطر احتكار در بازار 
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15 نفت و انرژي
 جلسه زنگنه و

كميسيون انرژي در وزارتخانه
خانه مل�ت  عضو هيات رييس��ه كميس��يون انرژي 
مجل��س ش��وراي اس��امي از نشس��ت مش��ترك اين 

كميسيون و وزارت انرژي خبر داد. 
س��يدعلي ادياني، با اشاره به دستور كار روز گذشته 
كميسيون انرژي اظهار داشت: كميس��يون انرژي، روز 
سه ش��نبه جلس��ه يي نداش��ت و در صحن كميسيون 
كارگروه تدوين اساسنامه شركت ملي گاز ايران تشكيل 

جلسه دادند. 
عضو هيات رييسه كميس��يون انرژي ادامه داد: بعد 
از اتمام نشس��ت كارگروه تدوين اساسنامه شركت ملي 
گاز اي��ران، اعضاي كميس��يون انرژي ب��راي حضور در 
نشست مشترك به وزارت نفت رفتند. نماينده قائمشهر 
در مجلس دهم شوراي اسامي گفت: نشست مشترك 
كميسيون انرژي با وزير و معاونان وزارت نفت درخصوص 

بررسي اقدامات اين وزارتخانه در سال 97 بود. 

 سرمايه گذاري اندونزي
در ميدان نفتي منصوري ايران

تس�نيم  راي��زن بازرگان��ي اي��ران در اندون��زي از 
سرمايه گذاري اين كشور در ميدان نفتي منصوري ايران 
خبر داد. انوركمري در مصاحبه با راديو ضمن اش��اره به 
اين جمله كه اندونزي يك كشور بسيار بزرگ و در حال 
توسعه اس��ت، افزود: زيرساخت هاي اين كشور به شدت 
در حال گسترش است. وي همچنين با بيان اينكه نفت 
يكي از نيازهاي اساس��ي اندونزي اس��ت، اظهار داشت: 
روزانه يك ميليون و 600 هزار بش��كه نياز نفتي كش��ور 
نامبرده اس��ت كه نيمي از اين ميزان به صورت واردات 
تامين مي ش��ود. رايزن بازرگاني ايران در اندونزي گفت: 
سرمايه گذاري شركت هاي خارجي در اندونزي به سبب 
پايي��ن بودن قيم��ت نفت و هزينه هاي اكتش��اف دچار 
ركود ش��ده و اين كشور امروز به دنبال سرمايه گذاري در 
ميادين نفتي ساير كشورهاي جهان است. وي در ادامه 
افزود: تامين نفت موردنياز صنايع داخلي ازجمله اهداف 
س��رمايه گذاري اندونزي در ميادين نفتي ساير كشورها 
به وي��ژه ميدان نفتي »منص��وري« و »آب تيمور« ايران 
است. كمري بيان داشت: موافقت وزارت نفت و شركت 
ملي نفت ايران با سرمايه گذاري اندونزي در ميدان نفتي 
منصوري دريافت شده است. وي تصريح كرد: اين قرارداد 
هم اكنون در مسير حقوقي قرار دارد و به زودي به امضاي 
مقامات دو كشور ايران و اندونزي مي رسد. رايزن بازرگاني 
ايران در اندونزي همچنين در پاس��خ به اين پرسش كه 
س��طح فناوري ش��ركت هاي نفتي اندون��زي چه ميزان 
اس��ت، گفت: شركت ملي نفت كش��ور اندونزي يكي از 
ش��ركت هاي بزرگ و بين المللي و در عين حال از سطح 
فناوري روز دنيا برخوردار اس��ت. وي افزود: اين شركت 
هم اكنون در پروژه هاي نفتي كشور عراق، الجزاير، نيجريه 

و روسيه سرمايه گذاري كرده و در حال فعاليت است.

 بيدبلند امسال
به نتيجه مي رسد 

نپينا  مديرعامل ش��ركت ملي صنايع پتروش��يمي 
پيش��برد طرح ه��ا ب��ر اس��اس برنامه يي دقي��ق را حايز 
اهميت دانس��ت و گفت: روند احداث پااليشگاه بيدبلند 
خليج فارس هم اكنون پيشرفت مطلوبي دارد و امسال به 
نتيجه مي رس��د. رضا نوروززاده در بازديد از تاسيسات و 
زيرساخت هاي شركت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس، 
مقدار پيش��رفت و روند ساخت وساز اين طرح را بررسي 
كرد. وي ب��ا تاكيد بر اهميت تعيي��ن زمان بندي دقيق 
و ب��رآورد صحي��ح از هزينه پروژه ها، يك��ي از مهم ترين 
س��رمايه هاي كش��ور را پس از دانش��گاه ها، شركت هاي 
مهندس��ي داخلي برش��مرد و بر اهميت همكاري با آنها 
در پروژه ه��اي در حال اجرا تاكيد كرد. معاون وزير نفت 
در امور پتروشيمي ضمن اشاره به اهميت حمايت از اين 
ش��ركت ها، رعايت اصل ۴۴ را يك��ي از مهم ترين اركان 
توس��عه و تقويت توان داخلي برش��مرد. نوروززاده ضمن 
قدرداني از تاش كاركنان ش��ركت پااليش گاز بيدبلند 
خليج فارس در مس��ير پيش��رفت هاي اين طرح، صيانت 
از س��رمايه هاي ملي را از مهم ترين وظايف مديران ارشد 
دانس��ت. طرح احداث پااليشگاه گاز بيدبلند خليج فارس 
در زميني به مساحت ۲۵0هكتار به بهره برداري مي رسد 
ك��ه از اين رق��م ۱0۵هكتار با هدف عم��ل به تعهدهاي 

زيست محيطي به فضاي سبز اختصاص مي يابد.

 پااليشگاه گاز بيدبلند خليج فارس به تنهايي 
برابر ۲ فاز پارس جنوبي است

 معاون وزير نفت در امور پتروشيمي همچنين يادآور 
شد كه بايد با ايجاد مجتمع هاي پايين دستي جديد مانند 
اتيلن اكسايدها، اكساالت ها، پلي الفين ها و ايزوسيانات ها 
ارزش افزوده بيشتري در صنعت پتروشيمي ايجاد كنيم. 
نوروززاده افزود: اوره و آمونياك عمده محصوالت توليدي 
ما را تش��كيل مي دهند. البته در ۱۵-۱0 س��ال گذشته 
به تدريج واحدهاي ديگر پتروش��يمي نيز به بهره برداري 
رسيده اند. با نگاهي به سبد ارزي كشور متوجه مي شويم 
كه صادرات پتروش��يمي عمده س��هم صادرات كشور را 
ب��ه خود اختصاص مي دهد، از اي��ن رو با حركت هر چه 
بيشتر به سوي زنجيره پايين دست پتروشيمي مي توانيم 
ارزش افزوده بيش��تري توليد كنيم. وي با اشاره به اينكه 
در گذش��ته اتان همراه با متان به عنوان سوخت مصرف 
مي ش��د، يادآور ش��د: طرح هايي نظير پااليشگاه بيدبلند 
خليج فارس با اين هدف ايجاد مي ش��وند كه با جداسازي 
اتان، خوراك پتروش��يمي ها را تامين كنند. از اين رو بايد 
در آينده با ايجاد مجتمع هاي پايين دستي جديدي مانند 
اتيلن اكسايدها، اكساالت ها، پلي الفين ها و ايزوسيانات ها، 
ارزش افزوده بيشتري در مقايسه با مواد پليمري معمولي 
ايجاد كنيم. معاون وزير نفت در امور پتروشيمي گفت: به 
همين دليل اس��ت كه بر سرمايه گذاري در حوزه اتيلن و 
زنجيره آن، هيدروژن زدايي پروپان، پلي پروپيلن و فرآيند 
تبديل گاز به الفين و پايين دس��ت آنها تاكيد داريم. اين 
رون��د به نوعي صيانت و به��ره وري بهينه از منابع انرژي 
كش��ور به ش��مار مي رود و ارز حاص��ل از آن مي تواند در 
حل ديگر مش��كات كشور كارگشا باشد. وي با اشاره به 
اينكه طرح احداث پااليشگاه گاز بيدبلند خليج فارس به 
تنهايي برابر دو فاز از فازهاي پارس جنوبي اس��ت، عنوان 
كرد: طرح هايي از اين دس��ت مي توانند با تامين خوراك 
ديگر طرح هاي پتروشيمي مانند پتروشيمي گچساران، 
زمينه ساز توسعه مجتمع هاي پايين دستي بيشتري شوند. 

كوتاه از دنياي انرژي

پااليش

در جلسه روز گذشته وزارت نيرو عنوان شد 

خاموشي تابستان؛ يك تهديد جدي
با ابالغ سند »ايرانيان با منابع انرژي الكتريكي« تمام افراد جامعه در مديريت تقاضا مشاركت داده خواهند شد

گروه انرژي 
افزايش تعداد مش��تركان برق و »بدمصرفي« از 
مهم ترين عواملي هس��تند كه باعث ش��ده هر سال، 
رش��د تقاضا از رش��د عرضه برق پيشي بگيرد و هر 
تابس��تان تهديد خاموشي بر سر شهرهاي كوچك و 
بزرگ ايران سايه بيفكند. سال گذشته نيز در حالي 
كه رشد مصرف ساالنه برق به باالي 6.۵درصد رسيد، 
شركت توانير و شركت هاي زيرمجموعه آن توانستند 
با پيك س��ايي 9درص��دي )حدود ۴ه��زار مگاواتي( 
ميزان تقاضا در ساعات اوج مصرف را مديريت كنند 
تا ماموريت دشوار »اجتناب از خاموشي« با موفقيت 
به ثمر برس��د. اما به نظر مي رسد كه در سال جاري 
و با ادامه روند كنوني مصرف، اجتناب از خاموش��ي 
تقريبا غيرممكن باش��د؛ چرا كه اين بار افت ش��ديد 
بارندگي ها هم به دش��واري ها افزوده ش��ده و توليد 
نيروگاه هاي برقابي حدود ۵0درصد س��قوط خواهد 
كرد )ضمن آنكه فعاليت نيروگاه هاي حرارتي كشور 
هم به وجود منابع كافي آب وابسته است( . مجموع 
اين ش��رايط نگراني هاي صنعت برق را افزايش داده 
و منج��ر به آن ش��د تا روز گذش��ته و ۲ماه پيش از 
ش��روع فصل تابس��تان، مديران ارشد صنعت برق با 
وزير نيرو، جلس��ه يي اضطراري تش��كيل دهند و به 

چاره انديشي براي فرار از خاموشي بپردازند. 
اردكاني��ان كه از زم��ان تص��دي وزارتخانه نيرو 
هم��واره ب��ر لزوم »مديري��ت تقاضا« در س��ال هاي 
پيش رو تاكيد كرده اس��ت، در نشس��ت روز گذشته 
خود ب��ا مديران عامل ش��ركت هاي توزي��ع نيروي 
برق سراس��ر كش��ور نيز راهكار گريز از خاموشي در 
تابس��تان 97 را اصاح الگوي مصرف دانس��ت. وي 
گفت: در ص��ورت اصاح بدمصرف��ي موجود بخش 
انرژي مي توان منابع جدي��دي را تامين كرد تا اين 
روند بتواند ما را از سرمايه گذاري براي توليد جديد 

بي نياز كند. 
به گزارش پايگاه اطاع رس��اني وزارت نيرو، رضا 
اردكاني��ان با بي��ان اين مطلب اف��زود: صرفه جويي 
زماني معنا پيدا مي كند كه بدمصرفي وجود نداشته 
باش��د. در صورت اصاح بدمصرفي موجود در بخش 
انرژي، مي ت��وان منابع جديدي را تامين كرد تا اين 
روند بتواند ما را از سرمايه گذاري براي توليد جديد 

بي نياز كند. 
وي ب��ا تاكي��د بر اينكه ب��ا افزاي��ش جمعيت و 
شهرنش��يني نياز به منابع زيس��ت محيطي و انرژي 
افزاي��ش پيدا مي كن��د، ادامه داد: باي��د با مديريت 
تقاضا بت��وان محدوديت مناب��ع را مديريت كرد. ما 
ضمن اصاح بدمصرفي ه��اي موجود بايد بتوانيم با 
توجه به برنامه هاي ساير بخش ها متوجه تقاضاهاي 
پيش رو باش��يم و با اعام برنامه ها و پيش بيني هاي 

خود به آنها جهت بدهيم. 
وزير نيرو با اش��اره به كمب��ود زمان براي اصاح 
روندهاي كنوني مص��رف در جامعه تاكيد كرد: اين 
تغيير را يا بايد خودمان زودتر ايجاد كنيم يا به مرور 
زمان اين امر بر ما تحميل خواهد شد، چرا كه منابع 
مح��دود و تقاضا رو به افزايش اس��ت و مدل تامين 
و عرضه پاس��خگو نيس��ت. پيك س��ال 97 فرصت 
مناس��بي براي وارد كردن برخي تربيت هاي جديد 

در صنعت برق كشور است. 
اردكاني��ان تصري��ح ك��رد: به لحاظ حساس��يت 
باالي عملك��رد صنعت برق، عملكرد درس��ت همه 
دست اندركاران آن بس��يار حياتي است، چرا كه هر 
نوع بي دقتي در شيوه عملكرد ما مي تواند در اعتماد 

ميان مردم و حكومت اختال ايجاد كند. 
وي با بيان اينكه امس��ال پاي��ش مديريت تقاضا 
در كش��ور صورت خواهد گرفت، عنوان كرد: يكي از 
ويژگي هاي مثبت اين صنعت سطح باالي همكاري 
مي��ان واحدهاي تاب��ع وزارت نيرو در اس��تان هاي 

سراس��ر كش��ور اس��ت و نبايد اين ويژگي مهم را از 
دس��ت بدهيم. ما براي امني��ت ماموريت هاي خود 
بايد فعاليتي هماهنگ داش��ته باشيم تا اختالي در 

خدمات رساني به مردم به وجود نيايد. 

 انتظار افت توليد برقابي ها
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي كه سال ها 
مديرعامل��ي ش��ركت توانير را بر عهده داش��ت نيز 
در نشس��ت روز گذش��ته وزارت نيرو، عاوه بر ارائه 
آماري از وضعيت كنوني سدهاي نيروگاهي كشور و 
كاهش قطعي توليد برق از اين نيروگاه ها به تشريح 
برنامه هايي پرداخ��ت كه وزارت نيرو براي مديريت 

تقاضا در پيش خواهد گرفت.
همايون حائري با اش��اره به اينكه سند »تعامل 
ايرانيان با منابع انرژي الكتريكي« به زودي توس��ط 
وزير نيرو اباغ خواهد شد، گفت: صنعت برق كشور 
تاش كرده با تغيي��ر پارادايم، وارد عرصه مديريت 
تقاضا شده و اين سند را با همكاري و مشاركت تمام 
اف��راد جامعه كامل خواهد كرد. معاون وزير نيرو در 
امور برق و انرژي با اشاره به شرايط خاص تابستان 
امسال براي تامين انرژي سراسر كشور عنوان كرد: 
كاهش نزوالت آس��ماني در س��ال آبي جاري باعث 
ش��ده تا ارتفاع و حجم آب مخزن س��دهاي داراي 

نيروگاه برقابي به  شدت كاهش پيدا كند. 

وي يادآور ش��د: در روزهاي پاياني فروردين ماه 
سال گذشته حدود ۲8ميليارد مترمكعب آب پشت 
س��دها ذخيره ش��ده بود؛ ولي اين رقم امس��ال به 

۱3ميليارد مترمكعب رسيده است.
س��ال گذش��ته 8ميليارد مترمكعب از حجم ياد 
ش��ده در نيروگاه ه��اي برقابي مورد اس��تفاده قرار 
گرفته بود كه امسال اين رقم به 3ميليارد مترمكعب 
كاهش خواهد يافت. اين اعداد و ارقام حاكي از آن 
اس��ت كه به جاي 9300مگاوات انرژي توليد شده 
نيروگاه هاي برقابي در س��ال گذشته رقمي بيش از 
۵هزار مگاوات انرژي برقابي در دسترس ما نخواهد 

بود. 
حائري يك��ي از برنامه هاي مه��م وزارت نيروي 
دول��ت دوازدهم را مديريت تقاضا دانس��ت و افزود: 
صنع��ت برق كش��ور ني��ز تاش ك��رده ب��ا تغيير 
پارادايم هاي خود وارد اين عرصه ش��ده و سندي را 
در اين زمينه تهيه كرده كه به زودي توس��ط وزير 

نيرو اباغ خواهد شد. 
مع��اون وزير ني��رو در امور ب��رق و انرژي عنوان 
اين مهم را س��ند »تعامات ايرانيان با منابع انرژي 
الكتريكي« معرفي كرد و گفت: اين سند با همكاري 
و مش��اركت تمام افراد جامعه كامل شده و به دليل 
اينكه تحت ش��بكه وب بوده در اختيار همگان قرار 

خواهد گرفت. 

 تشريح سند مديريت تقاضا
مع��اون وزي��ر ني��رو در ام��ور برق و ان��رژي در 
ادام��ه صحبت هاي خود به تش��ريح س��ند درحال 
تدوي��ن وزارت نيرو براي مديري��ت تقاضا پرداخت 
و گف��ت: برنامه مرحله اول اين س��ند كه به عنوان 
»عبور از پيك س��ال و مديري��ت تفاهم و همكاري 
مش��اركت جو« نام گذاري شده به دو قسمت تبديل 
مي ش��ود. بخش نخس��ت اين مرحله 6 ماه ابتدايي 
س��ال جاري را به خ��ود اختص��اص داده و وظايف 
مهم��ي را متوجه ش��ركت هاي توزي��ع نيروي برق 

خواهد كرد. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه براس��اس اين س��ند بايد 
برنامه كاهش بار مصرفي صنايع امس��ال با ش��دت 
بيش��تري ادامه پيدا كند، اظهار كرد: اجراي برنامه 
ذخيره عملياتي صنايع موضوع مهم ديگري اس��ت 
كه در قالب مرحله نخست سند »تعامات ايرانيان با 
منابع انرژي الكتريكي« پيگيري خواهد شد. برنامه 
ذخيره عملياتي صنايع چند سالي است كه در كشور 
آغاز شده و نتايج خوبي را به همراه داشته است كه 
عموما هر ساله از ۱۵ ارديبهشت  ماه آغاز مي شود و 
براساس برنامه  ريزي صورت گرفته اين برنامه امسال 

از پانزدهم خرداد ماه شروع خواهد شد. 
حائ��ري افزايش برق صادراتي، برنامه ريزي براي 
كاهش ب��ار مصرفي بخ��ش كش��اورزي و تجاري، 

استفاده از مولدهاي موجود در تاسيسات مشتركان 
و پاي��ش مولدهاي مقياس كوچك را بخش ديگري 
از برنامه هاي اين س��ند معرفي ك��رد و گفت: براي 
امس��ال طرح ويژه يي را در نظر گرفته ايم تا بتوانيم 
با هماهنگي مديران عامل شركت هاي توزيع نيروي 
برق با اس��تانداران و مدي��ران ادرات دولتي بتوانيم 
ساعات كار ادارات را به ويژه در نقاط گرمسير زودتر 
به اتمام برس��انيم و شركت هاي توزيع پس از آن به 
پايش سيستم هاي سرمايشي و روشنايي در ادارات 

دولتي بپردازند. 
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي يادآور شد: 
در پيك بار ۵۵ هزار مگاواتي س��ال گذشته بيش از 
۲0هزار مگاوات از اين رقم مربوط به سيس��تم هاي 
سرمايشي بوده كه از همين رقم ياد شده هم ۴هزار 

مگاوات مربوط به ادارات دولتي بوده است. 
وي ب��ا تاكي��د بر اينك��ه مصرف سيس��تم هاي 
سرمايش��ي ادارات دولتي را بايد به نصف برسانيم، 
اظه��ار كرد: گ��زارش نحوه عملكرد اي��ن برنامه به 
ص��ورت روزانه توس��ط مديران عامل ش��ركت هاي 
توزيع ارائه ش��ده و ش��ركت مديريت ش��بكه برق 
اي��ران مديريت پايش آن را بر عهده خواهد ش��د تا 
پيك امس��ال هر منطقه نسبت به زمان مشابه سال 

گذشته آن مورد مقايسه قرار بگيرد. 
حائري با تاكيد بر اينكه پيك بار امس��ال نسبت 
به س��ال گذشته نبايد رش��د پيدا كند، خاطرنشان 
كرد: سرمايه گذاري در صنعت برق تماما براي 3ماه 
تابس��تان اس��ت. اگر قرار بر اين باش��د از اين 3ماه 
استفاده نشود اين سرمايه گذاري هم فايده يي ندارد 
بنابراين وظيفه ماس��ت در اين زمينه خاص هر چه 

بيشتر متمركز شويم. 

 كمبود نقدينگي تير خالص صنعت برق
مديرعام��ل ش��ركت توانير نيز در نشس��ت روز 
گذشته مديران ارشد صنعت برق كشور به سخنراني 
پرداخ��ت و مهم تري��ن چالش هاي اي��ن صنعت در 
س��ال 97 را برش��مرد. آرش كردي گفت: در سال 
جاري به ويژه در فص��ل پيك، افزايش مصرف برق 
و كمب��ود نقدينگي از مهم تري��ن چالش هاي پيش 
روي ش��ركت هاي توزيع نيروي برق كشور به شمار 

مي رود. 
وي بيان كرد: امس��ال تابس��تان س��ختي پيش 
رو داري��م؛ چراكه نه تنها ب��ا افزايش مصرف مواجه 
هس��تيم بلكه با كمبود نقدينگي نيز بايد دس��ت و 

پنجه نرم كنيم. 
كردي با اش��اره به روش تعريف شده در بودجه 
سال جاري براي تخصيص منابع صنعت برق اظهار 
كرد: براس��اس قانون بودجه امس��ال، منابع صنعت 
برق ابتدا به حساب سازمان هدفمندي واريز سپس 

به صنعت برق تخصيص خواهد يافت. 
كردي تاكيد كرد: شركت توانير تمام تاش خود 
را براي روان س��ازي جريان نقدينگي به كار خواهد 
بست تا در خدمت رساني به مردم خللي وارد نشود. 
وي در ادام��ه از ض��رورت نص��ب كنتوره��اي 
هوشمند روي مولدهاي خودتامين و DG ها سخن 
گف��ت و يادآور ش��د: براي آگاهي از ميزان نقش��ي 
ك��ه مولدهاي خودتامين و DG ه��ا در تامين برق 
ساعت هاي پيك دارند بايد براي اندازه پذير كردن و 
مانيتور اين سيستم ها در همين فرصت باقي مانده 

اقدام شود. 
مديرعام��ل تواني��ر در عي��ن ح��ال ب��ه بح��ث 
تجديدپذيرها هم اش��اره كرد و گفت: روند احداث 
تجديدپذيرها در اس��تان هاي مختلف بايد براساس 
برنامه توسعه شش��م پيگيري شود؛ چراكه ظرفيت 
خاص��ي در برنام��ه ب��راي توس��عه تجديدپذيره��ا 

پيش بيني شده است. 

تنش هاي ژئوپليتيك روند صعودي طالي سياه را تثبيت كرد 

نفت در شعله آتش خاورميانه 
نگراني درباره عرضه نفت،  قيمت ها را افزايش داد

گروه انرژي 
آن  طور كه به نظر مي رس��د، ب��ازار نفت خام به 
واسطه داليل مختلفي از جمله تنش ها در خاورميانه 
و نزديك شدن به مهلت ترامپ در برجام از يك سو 
و اختاالت عرضه در ونزوئا از س��وي ديگر آنچنان 
تهييج ش��ده اس��ت كه از نظر برخ��ي تحليلگران از 
جمله مدي��ر بخش معام��ات آسيا-اقيانوس��يه در 
ش��ركت قراردادهاي آتي اوآندو ممكن است تا پايان 
س��ال ۲0۱8 روند صعودي خ��ود را حفظ كند. روز 
گذش��ته در معام��ات صبح بهاي نفت خ��ام با 0.۵ 
درصد افزايش همراه شد و حضور برنت در كانال 70 
دالري را تثبيت كرد. اين وضعيت س��بب شده است 
ديدگاه ها نسبت به قيمت نفت در سال جاري نيز با 
تغيير روبه رو شود. به گزارش »سي ان بي سي« ديروز 
بانك سيتي گروپ برآورد خود از متوسط قيمت نفت 
برنت درياي ش��مال در س��ال ۲0۱8 با ۵ تا 6 دالر 
افزايش نسبت به ميانگين قيمت سال گذشته به 6۵ 
دالر در هر بشكه رس��اند. مشروح گزارش »تعادل« 
درب��اره وضعيت بازار نفت خ��ام كه از دو خبرگزاري 
رويترز و سي ان بي س��ي تهيه ش��ده است را در ادامه 

مي خوانيد. 
گراني ه��ا از خطر اختاالت در عرضه به  خصوص 
در خاور ميانه قيمت نفت را در روز گذشته باال برد. در 
ساعت 6:۴6 صبح به وقت گرينويچ، فيوچرهاي نفت 
برنت با 33 سنت افزايش قيمت )0.۵درصد افزايش(، 
7۱.7۵دالر به ازاي هر بشكه قيمت گذاري شد. نفت 
وس��ت  تگزاس اينترمدييت ني��ز با 36س��نت افزايش 
مع��ادل 0.۵درصد با قيمت 66 دالر و ۵8 س��نت در 

هر بشكه به  فروش رسيد. 

به گزارش رويترز، معامله گران در بازار نفت عنوان 
كرده ان��د كه بازار نفت خام در كليت  حمايت هايي را 
ب��ه دليل مخاطرات در عرضه نفت خام دريافت كرده 
است. منش��ا اين مخاطرات به تنش هاي فزاينده در 
خاورميانه، احتمال تجديد تحريم هاي ايران توس��ط 
اياالت متحده و روند كاهش��ي عرضه به  دليل بحران 

سياسي و اقتصادي در ونزوئا باز  مي گردد. 
اتف��اق ديگ��ري ك��ه رادار س��رمايه گذاران به آن 
حساس است، بيرون آمدن امريكا از توافق هسته يي 
با ايران كه در س��ال ۲0۱۵ به امضا رس��يد،  اس��ت. 
دونالد ترام��پ رييس جمهور اي��االت متحده تهديد 
كرده كه اگ��ر كنگره و متح��دان امريكا در تصحيح 
برجام مساعدت نكنند، در تاريخ ۱۲ ماه مه  از توافق 
ايران با 6 قدرت جهاني خارج مي ش��ود. حتي اعمال 
تحريم هاي يك جانبه از سوي اياالت متحده مي تواند 
صادرات نفت يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان نفت 
جه��ان يعني اي��ران را محدود كند. الي��ور جيكوب 
استراتژيس��ت ش��ركت پتروماتريكس در اين باره به 
رويت��رز گفت: »نفت در ش��رايط خوبي ق��رار دارد و 
فرصت نهايي ۱۲ مه  براي تمديد توافق ايران مي تواند 

در چهار هفته آتي يك نگراني براي بازار باشد.« 
اس��تفان اين��ز مدي��ر بخ��ش معامات آس��يا-

اقيانوس��يه در ش��ركت قراردادهاي آت��ي اوآندو در 
س��نگاپور به رويترز گفت: »مش��كات بالقوه يي در 
مس��ير عرضه و نش��انه هاي اندكي از برطرف شدن 
اين مش��كات در آينده نزديك به چشم مى خورد. 
به همين دلي��ل معامله گران مجبور به دادن هزينه 
مخاطرات ژئوپليتيك هستند.« همچنين وي اضافه 
كرد: »قيم��ت نفت حداقل تا زم��ان تمديد دوباره 

برج��ام )۱۲ مه( يا تا پايان س��ال ۲0۱8 به همين 
منوال پيش خواهد رفت.« 

اوضاع بازار نفت در سال جاري در كل خوب بوده 
است؛ برنت توانس��ت نسبت به قيمت پاييني كه در 
ماه فوريه داش��ت ۱6درصد رش��د كند كه اين امر به 
خاطر وجود تقاضاي مناس��ب بود. اين مساله را بايد 
به كاهش عرضه يي نس��بت داد ك��ه با هدف كاهش 
مازاد عرضه موجود در بازار و باال بردن قيمت ها توسط 
كارتل سازمان كشورهاي توليدكننده نفت، اوپك به 

اجرا درآمد. 

 افزايش توليد نفت امريكا
يك��ي ديگر از عوامل مهم و تاثيرگ��ذار در بازار را 
بايد براي »امريكا« قائل شد. در اياالت متحده به يمن 
صنعت پررونق نفت ش��يل، تولي��د نفت خام از ميانه 
سال ۲0۱6 به بعد ۲۵درصد رشد داشته تا به ۱0.۵3 
ميليون بش��كه در روز برسد. تنها كشوري كه اكنون 
بيشتر از اياالت متحده نفت توليد مي كند، روسيه با 

توليد ۱۱ ميليون بشكه در روز است. 
در اين رابطه بنجامين لو از شركت فيليپ فيوچر 
ديروز به رويترز گفت: »توليدكنندگان نفت شيل در 
اي��االت متحده با چراغ  خام��وش و با تكيه بر قيمت  
باالي نفت در حال س��رمايه گذاري از طريق افزايش 
دكل هاي حفاري هستند. تعداد شگفت آور 73 دكل 
از ژانوي��ه ۲0۱8 تاكن��ون به دكل ه��اي فعال اضافه 
ش��ده اند.« وي همچنين افزود: »ب��ه همين دليل ما 
انتظار داريم كه با بازگش��ت بازار از وضعيت تهاجمي 

كنوني، تعديل قيمت هاي نفت اتفاق بيفتد.« 
بر اساس داده هايي كه روز دوشنبه توسط وزارت 

انرژي امريكا منتش��ر ش��د، انتظار مي رود كه توليد 
نفت شيل امريكا در ماه مه  براي چهارمين ماه پياپي 
افزايش يابد. بر اين اساس توليد نفت شيل در اياالت 
متحده ۱۲۵هزار بشكه افزايش مي يابد تا به 7 ميليون 

بشكه در روز برسد. 
موسس��ه نفت امريكا قرار اس��ت، امروز داده هاي 
هفتگ��ي مربوط به موج��ودي انباره نف��ت امريكا را 
منتشر كند. از سوي ديگر داده هاي رسمي قرار است، 

فردا توسط eia منتشر  شود. 
از سوي ديگر همزمان با اين اتفاق ها پايگاه خبري 
سي ان بي س��ي ديروز نوش��ت كه تحليلگران موسسه 
سيتي گروپ به دليل افزايش تقاضا و احتمال اختال 
در عرضه نفت از سوي ايران و ونزوئا، پيش بيني خود 
از قيمت نفت را در س��ال جاري و سال آينده افزايش 

دادند. 
بر اين اس��اس اين تحليلگران پيش بيني خود از 
قيمت نفت در س��ال جاري و س��ال آينده را ۵ تا 6 
دالر در هر بشكه افزايش داده اند. بر اين اساس قيمت 

متوس��ط نفت برنت در سال جاري 6۵دالر و در سال 
آين��ده ميادي ۵۵دالر خواهد ب��ود. اين تحليلگران 
گفتند، بهبود تقاضا موجب ش��ده تا پيش بيني خود 
از قيم��ت نف��ت را افزايش دهند. بر اس��اس گزارش 
س��يتي گروپ، نوس��ان باال در قيمت نف��ت به دليل 
ريس��ك هاي ژئوپليتيك و سياس��ي همچنان ادامه 

خواهد داشت. 
در اين گزارش همچنين خاطرنشان شده كه اين 
ريس��ك وجود دارد كه در ۱۲ ماه مه امريكا از برجام 
خارج ش��ود. ريس��ك متوجه عرضه نفت ايران طيف 
بسيار وسيعي از احتماالت را در بر مي گيرد. حتي اگر 
ترامپ در روز ۱۲ مه  تعليق تحريم ها را تمديد نكند. 
تنها حدود ۲00هزار بش��كه از ص��ادرات روزانه نفت 
ايران آسيب خواهد ديد. اما اگر كل توافق هسته يي از 
هم بپاشد، ممكن است روزانه يك ميليون بشكه نفت 
ايران از بازار حذف شود. كاهش توليد ونزوئا نيز بازار 
نفت را تهديد مي كند. احتمال تحريم اين كشور نيز 

توسط امريكا وجود دارد. 

معاون هماهنگي توزيع شركت مادرتخصصي توانير گفت: با وجود بارش باران 
در روزهاي گذش��ته بايد اعام كرد كه متاس��فانه اين ميزان بارندگي تاثيري در 

توليد نيروگاه هاي برقابي و حل بحران خاموشي در تابستان ندارد. 
محمودرضا حقي فام در گفت وگو با ايس��نا با بيان اينكه بارندگي هايي كه در 
چند روز اخير شاهد آن بوديم تاثير چنداني بر سفره هاي آبي و ذخيره سدهاي 
كشور نداشته است، گفت: قطعا اين ميزان بارش تاثيري در خاموشي هاي تابستان 

نخواهد داشت. 
معاون هماهنگي توزيع شركت مادر تخصصي توانير تصريح كرد: كمبود منابع 
آبي، مشكل جدي را در تابستان براي تامين برق ايجاد خواهد كرد كه الزم است 

از هم اكنون تدابير الزم براي جلوگيري از خاموشي صورت گيرد. 
حقي فام با بيان اينكه پيش بيني مي شود حداقل 3000مگاوات كمبود برق 
ناشي از كاهش فعاليت نيروگاه هاي برقابي داشته باشيم، گفت: با توجه به رشد 

جمعيت و ش��رايط ديگر ممكن اس��ت كه ميزان كمبود از اين ميزان افزايش 
يابد اما س��عي خواهيم كرد كه تا حد امكان از خاموش��ي هاي فصل تابس��تان 

جلوگيري كنيم. 
پيش بيني مي ش��ود در بهترين حالت امسال ميزان توليد نيروگاه هاي برقابي 
6000 مگاوات شود كه اين كاهش توليد در قياس با سال گذشته به همراه اضافه 
رشد طبيعي مصرف كه امسال نسبت به سال گذشته رشد پيدا كرده، كشور را با 
شرايطي روبه رو خواهد كرد كه حتي با وارد شدن نيروگاه هاي جديد رقمي حدود 
3000تا ۴000مگاوات براي قله مصرف پيك تابستان سال ۱397 كاهش توليد 
داريم. همچنين با توجه به مصرف بس��يار باالي برق توسط سيستم سرمايشي 
ازجمله كولرهاي گازي نگراني هايي به وجود آمده كه وزارت نيرو درصدد است تا 
با اصاحاتي جزئي و موثر در ساخت تجهيزات مربوط به اين نوع كولرها 30درصد 

ميزان مصرف در اين بخش را كاهش دهد. 

باران  تاثيري در بحران خاموشي تابستان ندارد
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عكسروز

عكس:ايرنا تخريبكاخسرهنگآباددراردستان

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

شعريتيمماندهاست
محمود معتقدي مي گويد: شعر يتیم مانده و اين مساله از سويي به شاعر و از طرف ديگر به توزيع، نشر و مخاطبان مربوط است. 
اين شاعر و منتقد ادبي درباره ارزيابي اش از وضعیت ادبیات در سالي كه گذشت، اظهار كرد: در سال گذشته در برخي حوزه ها 
اتفاقات خوبي افتاد و در برخي حوزه ها مثل شعر اين گونه نبود. تعداد زيادي كتاب  شعر چاپ شد اما اغلب مجموعه ها كیفیت الزم 
را نداشتند كه اين نشان مي دهد در اين سال فضاي شعر و كمابیش فضاي ادبیات حال خوشي نداشته است. ضمن آنكه در فضاي 

مجازي شاهد بسیاري از نوشته ها و متن ها بوديم ولي به طور كلي به نظرم فضاي شعر، فضاي ضعیفي بود و چندان شاعرانه  نبود. 
او در ادامه به ايسنا گفت: به گمانم در حوزه ادبیات داستاني آثار خوبي از نويسنده هاي جوان چاپ شد، همچنین در حوزه ترجمه 
رمان ها و داستان هاي خوبي چاپ يا تجديد چاپ شده است. در حوزه نقد ادبي يك چیز بینابیني بود و شايد بشود گفت رسانه ها به 
مقوله نقد چندان توجه نداشتند. اگر بخواهیم شاخه هاي ادبیات را مورد توجه قرار دهیم ادبیات داستاني بیشتر مورد توجه و در حوزه 

نقد و نظر داراي نشانه هاي روشن تري نسبت به شعر بود. 

چهرهروز

پيشبينيهزينهتبليغاتدررسانههايمختلفتاسال2020

بسترهايمناسبتبليغات
گروهگوناگون

در گذش��ته، روزنام��ه، مجل��ه، راديو و 
تلويزيون، از بس��ترهاي مه��م تبلیغات در 
سراسر جهان به شمار مي رفتند. آگهي دهندگان، مبالغ 
قابل توجهي هزينه مي كردند كه كس��ب و كار خود را در 
اين رسانه ها معرفي كنند. با ورود اينترنت به زندگي افراد 
و گسترش استفاده از ابزارهاي ديجیتال، استراتژي هاي 
تبلیغات��ي و بازاريابي، تغییرات چش��مگیري پیدا كرد. 
بس��یاري از گروه هاي تبلیغاتي و بازاريابان، گروه هدف 
خود را تغییر داده و از رسانه هاي سنتي )تلويزيون، راديو، 
روزنامه و مجالت( به سمت ابزارهاي ديجیتال و اينترنت 
حرك��ت كردند. در س��ال هاي اخیر، تلفن ه��اي همراه 
هوش��مند به جزئي جدايي ناپذير از زندگي افراد تبديل 
ش��ده  اند. در واقع اين ابزار تا حد قابل توجهي جايگزين 
بسیاري از رسانه ها شده است. براين اساس كارشناسان 
تبلیغات، توجه بس��یاري به تلفن هاي همراه هوش��مند 
داش��ته و برنامه هاي تبلیغاتي خود را از طريق اين ابزار 
به مخاطبان ارائه مي كنن��د. همچنین آگهي دهندگان 
تمايل بیش��تري دارند تا محصوالت شان جهت تبلیغ از 
اين رسانه معرفي ش��ود. باتوجه به گسترش استفاده از 
تلفن هاي همراه هوش��مند، پیش بیني تبلیغات جهاني 
براين است كه تا س��ال 2020 آگهي دهندگان بیش از 
72میلیارد دالر براي تبلیغات در تلفن هاي همراه هزينه 
كنند. آن طور كه در بس��یاري از گزارش ها گفته ش��ده، 
اپلیكیشن هاي تبلیغ و بازي هاي موبايلي به كسب وكار ها 
فرص��ت مي دهند تا در معرض دي��د میلیون ها نفر قرار 
گرفته و برن��د خود را معرفي كنند. همچنین، تبلیغات 
موبايلي  بیش از هر روش تبلیغاتي ديگر كس��ب وكار را 
به مشتريان نزديك مي كند و روش هاي ارائه آمار دقیق، 
تجزيه و تحلیل مس��یر بازاريابي را تس��هیل مي بخشد. 
پس از موبايل ها به نظر مي رسد تلويزيون در میان ساير 
رس��انه ها همچنین تاثی��ر خود را در جذب مش��تريان 
داشته باشد، چراكه طبق پیش بیني هاي صورت  گرفته 
در س��ال 2020، آگهي دهن��دگان ح��دود 6.9میلیارد 
دالر جهت معرفي محصوالت خ��ود از تلويزيون هزينه 
خواهند كرد. آن طور كه گفته شده، تبلیغات تلويزيوني 
يكي از جامع ترين تبلیغات براي كسب وكارها و برند هاي 
مختلف معرفي شده است. مخاطبان تلويزيون بسیار زياد 
هس��تند و در ش��بكه هاي معروف و در میان يك برنامه 

پرمخاط��ب، تبلیغ مي تواند به بی��ش از ۵0درصد مردم 
يك كشور نمايش داده ش��ود. در اين بررسي، تبلیغات 
محیطي رتبه سوم را در میزان محبوبیت بین مخاطبان 
به خود اختص��اص داده اند. ابزاري مانن��د بیلبوردها در 
تبلیغات محیط��ي بیش از آنكه ابزار تبلیغاتي باش��ند، 
يك رسانه به حساب مي آيند؛ رسانه يي كه مي تواند پیام 
آگهي دهن��ده را به موثرترين ش��كل به مخاطب منتقل 
كند. براين اساس، گفته شده كه تبلیغات محیطي نیز در 
كنار ساير رسانه ها در میان مخاطبان و آگهي دهندگان 
محبوبیت داشته و پیش بیني مي ش��ود تا سال 2020، 
حدود 3 میلیارد دالر صرف آگهي در اين رس��انه شود. 
همچنی��ن در اي��ن گزارش، پیش بیني ش��ده تا س��ال 
2020 ح��دود 2.1میلی��ارد دالر، آگهي دهندگان براي 
تبلیغ كاالي خود در س��ینما هزين��ه كنند و نزديك به 
1.1میلیارد دالر نیز صرف تبلیغات در میان برنامه هاي 
راديويي شود. در بس��یاري از گزارش ها، اشاره شده كه 
باتوجه به افزايش كاربران تلفن هاي همراه هوش��مند و 
لپ تاپ و تبلت ها، كاربران كامپیوترهاي خانگي كاهش 
قابل توجهي يافته اند. براين اس��اس، افراد كمتري نیز با 
اين ابزار از اينترنت استفاده مي كنند. بنابراين طبیعي به  
نظر مي رسد كه هزينه تبلیغات در اپلیكیشن هاي نصب  
ش��ده بر كامپیوترهاي خانگي رشد منفي داشته باشد. 
آن ط��ور كه در اين گزارش گفته ش��ده تا س��ال 2020 

هزينه يي كه آگهي دهندگان صرف معرفي محصول خود 
از طريق كامپیوترهاي خانگ��ي مي كنند، حدود منفي 
2.4میلیارد دالر خواهد داش��ت. در س��ال هاي اخیر در 
بس��یاري از گزارش ها، خبر از پايان زندگي روزنامه هاي 
كاغذي مطرح اس��ت. آن طور كه گفته مي شود، به نظر 
مي آيد كه روزنامه هاي كاغ��ذي در آينده يي نزديك در 
سراس��ر جهان منقرض ش��وند. همچنین خبرها حاكي 
از آن اس��ت كه تعداد تیراژ مطبوعات دچار ركود ش��ده 
و درآمد آنها از تبلیغات كاهش يافته اس��ت؛ به خصوص 
اينكه اقبال عمومي به س��وي اينترنت فزوني يافته و از 
طريق ش��بكه هاي اجتماع��ي از به روزترين اخبار مطلع 
مي شوند. در تازه ترين گزارش ها نیز، پیش بیني شده تا 
س��ال 2020 هزينه يي كه آگهي دهندگان براي معرفي 
محصول خود در رسانه هاي كاغذي مي كنند، به میزان 
قابل توجهي كاهش خواهد يافت. گفته مي شود كه در دو 
سال آينده، هزينه تبلیغات در مجالت منفي 4.6میلیارد 
دالر و در روزنامه ه��ا حدود منفي 7میلیارد دالر باش��د. 
طبق بسیاري از گزارش ها، صنعت رسانه در تالش است 
با اين واقعیت كنار بیايد كه تنها نسل هاي قديمي تر هنوز 
به خواندن روزنامه و گوش دادن به راديو يا حتي ديدن 
اخبار شبانگاهي مي پردازند، اما نسل جديد رفتار ديگري 
دارند؛ آنها اخبار را پس از اينكه 12 ساعت آنالين بوده، 

كهنه خواهند يافت. 

آمارنامه

بازارهنر

»منودرلجباز«درتماشاخانهديوارچهارم
به گزارش روابط عمومي تماشاخانه ديوارچهارم، 
نمايش »من و در لجباز« منتخب بیست وچهارمین 
جش��نواره بین المللي تئاتر كودك و نوجوان همدان 
و دارنده ديپلم افتخار بهترين بازيگري در جشنواره 
بین الملل��ي تئاتر كودك و نوجوان همدان در بخش 
بین المل��ل ب��ه نويس��ندگي و كارگردان��ي محمود 
تیموري از روز چهارشنبه 29 فروردين ماه اجراهاي 
خود را در تماشاخانه ديوارچهارم آغاز خواهد كرد. 
در اي��ن اث��ر نمايش��ي محمود تیم��وري، پرويز 
حاجي زاده، بهروز مهرعلیان، پارسا پوالدوند، پروانه 

نواي و ماني تیموري به ايفاي نقش مي پردازند. 
از ديگر عوامل كار مي توان به موس��یقي: مهدي 
مريخ، طراح لباس: آناهیتا كاشف، پوستر و بروشور: 
حمیرا هزاوه، طراح صحنه: محمود تیمور، هماهنگي 
ن��ور و صدا: مهن��از اينانلو، طراح گريم و عروس��ك: 

پروانه نوايي و عكاس: سمانه جويا اشاره كرد. 
در خالصه نمايش »من و در لجباز« آمده است: 
او يك كودك 40 س��اله است. هنوز تمام كارهايش 

را پ��در و مادرش انجام مي دهن��د. يك اتفاق باعث 
مي ش��ود او در موقعیت هاي كمدي بامزه و فانتزي 
ق��رار بگیرد ت��ا اينكه در س��ر راهش ب��ا... برخورد 

مي كند. 
عالقه مندان جهت تماشاي اين نمايش مي توانند 
به سايت  www.tik8.comيا به گیشه تماشاخانه 
ديوارچه��ارم ب��ه آدرس میدان فلس��طین، خیابان 
طالقان��ي، بین سرپرس��ت و فريم��ان، پالك ۵44 

مراجعه كنند. 

سينمايايراننامزد21جايزهازجشنوارهامريكايي
فهرس��ت نامزدهاي جشنواره فیلم »عشق« امريكا 
ب��ا حضور پررن��گ دو فیل��م ايراني »گ��ذر موقت« و 

»جاودانگي« در میان نامزدها اعالم شد. 
به گزارش ايس��نا، در اين جشنواره سینمايي و در 
بخش بهترين فیلم و همچنین كارگرداني »گذر موقت« 
ساخته افشین هاش��مي و »جاودانگي« به كارگرداني 
مهدي ف��رد قادري از س��ینماي ايران نامزد كس��ب 
جايزه هس��تند. در شاخه بهترين فیلم كوتاه خارجي 
جشنواره فیلم عش��ق امريكا نیز »حد« به كارگرداني 
جواد دارايي و »عش��ق باراني« ساخته مهديه شیرين 
قره داغي در میان نامزدها ديده مي ش��وند و »درياچه 
س��وان« از علي نیكفر و »در باد مي وزد« ساخته هژير 
اس��دي نیز در شاخه بهترين انیمیش��ن كوتاه رقابت 
مي كنند. اس��ماعیل محرابي براي فیلم »گذر موقت« 
و »میثاق زارع« براي ب��ازي در فیلم »جاودانگي« در 
شاخه بهترين بازيگر مرد، آرمان آريانسب )جاودانگي( 
و مس��عود كرامتي )گ��ذر موق��ت( در بخش بهترين 
بازيگر نقش مكمل مرد، فقیهه س��لطاني )جاودانگي( 
در بخ��ش بهترين بازيگر زن و م��ارال فرجاد، آناهیتا 
نعمتي و س��ودابه بیضايي )جاودانگي( در بخش نقش 
مكمل مرد نامزدهاي ايراني اين جش��نواره سینمايي 
در بخش بازيگري هستند. در شاخه بهترين فیلمنامه 

نیز مهدي هاش��مي براي فیلم »گذر موقت« و مهدي 
فرد قادري براي فیلم »جاودانگي« شانس كسب جايزه 
دارند و اصغ��ر رفیع جم و امین جعفري نیز به ترتیب 
براي اين دو فیلم در شاخه بهترين فیلمبرداري نامزد 
كسب جايزه هس��تند. همچنین رامین رضاپور براي 
فیل��م »جاودانگي« در بخش بهترين موس��یقي فیلم 
نامزد شده است. در اين جشنواره سینمايي فیلم هايي 
از كش��ورهاي آلمان، فرانسه، اس��پانیا، كانادا، بلژيك، 
استرالیا و... نیز حضور دارند. نامزدهاي جشنواره فیلم 
»عشق« امريكا طي روزهاي 4 و ۵ جوالي )13 و 14 
تی��ر( در بورلي هیلز )لس آنجلس( برگزار مي ش��ود به 
نمايش درمي آيند و مراس��م پاياني نیز 7 جوالي )16 

تیر( برگزار مي شود. 

»همهميدانند«دراسپانيا
»همه مي دانند« جديدترين ساخته اصغر فرهادي 
از اواخر تابستان در سینماهاي كشور اسپانیا روي پرده 
 مي رود. به گزارش ايسنا، فیلم »همه مي دانند« كه در تاريخ 
۸ م��ه )1۸ ارديبهش��ت( به عن��وان فیل��م افتتاحیه 
هفتادويكمین جش��نواره فیلم كن نخستین نمايش 
جهاني خود را تجربه مي كند، قرار اس��ت از تاريخ 14 
س��پتامبر )23 ارديبهش��ت( نیز در سینماهاي كشور 
اسپانیا اكران عمومي خود را آغاز كند. با توجه به اينكه 
اين فیلم اسپانیولي زبان اس��ت، كشور اسپانیا يكي از 
مهم ترين بازاره��اي اكراني فیلم فرهادي محس��وب 
مي شود. »همه مي دانند« دومین فیلم اسپانیايي زبان 
تاريخ جش��نواره كن است كه به عنوان فیلم افتتاحیه 
انتخاب مي شود. طبق اعالم پیشین، »همه مي دانند« 
از تاري��خ 9 مه  و يك روز پس از افتتاحیه جش��نواره 
كن در سینماهاي فرانسه اكران خود را آغاز مي كند و 
از تاريخ 13 سپتامبر )22 شهريور( نیز در سینماهاي 
آرژانتین روي پرده مي رود. در خالصه داس��تان فیلم 
»همه مي دانند« آمده اس��ت: »كارولینا براي ديدار با 
خانواده اش از آرژانتین به زادگاهش اسپانیا بازمي گردد. 
در اين س��فر كه پیش بیني مي ش��د به تجديد ديدار 
اعضاي خانواده خالصه شود، رويدادهاي غیرمنتظره يي 
به وقوع مي پیوندد كه ب��ر روند زندگي كارولینا تاثیر 
مي گذارد.« در فیلم »همه مي دانند« كه فیلمبرداري 
آن اواخر ماه نوامبر س��ال گذشته میالدي در مادريد 
به پايان رس��ید، ع��الوه بر »پنه لوپه ك��روز«، »خاوير 

باردم« بازيگر مطرح اس��پانیايي و »ري��كاردو دارين« 
بازيگر آرژانتیني »ادوارد فرناندز«، »باربارا لني«، »الويرا 
مینگز«، »ايما كوئستا«، »روژه كاسا مايور« و »رامون 
ب��اره آ« از ديگر بازيگران اصلي هش��تمین فیلم بلند 

فرهادي هستند. 
اصغر فرهادي پیش از اين با فیلم هاي »گذشته« و 
»فروشنده« در بخش رقابتي جشنواره كن حاضر بود. 
»خوزه لويیس آلكاينه« 7۸ ساله، مدير فیلمبرداري 
اين فیلم است. عالوه  بر خود اصغر فرهادي، شركت هاي 
Memento Films از فرانسه، Morena Film از 
اسپانیا و Luky Red از ايتالیا تهیه كنندگي مشترك 

اين فیلم را برعهده دارند. 
مديريت هن��ري فیلم برعه��ده »كالرا نوتاري« و 
طراح لباس نیز »سونیا گرانده« است. هايده صفي ياري 
تدوينگر و »دانیل فونترودونا« مدير صدابرداري فیلم 

هستند.

بحرانسوريه
دررسانههايفرانسه

لوموند:
ديروز گ��زارش صفحه 
فرانس��وي  روزنام��ه  اول 
س��خنراني  ب��ه  لومون��د، 
امانوئ��ل ماك��رون در يك 
تلويزيون��ي  مصاحب��ه 
آنطور  داش��ت.  اختصاص 
كه در اين گ��زارش گفته 
ش��ده، ي��ك روز پ��س از 
شركت فرانس��ه در حمله 

به پايگاه هاي تولید س��الح ش��یمیايي در س��وريه، 
امانوئ��ل ماك��رون ريیس جمهوري فرانس��ه در يك 
مصاحبه تلويزيوني ش��ركت كرد و پیرامون سیاست 
خارجي و اوضاع داخلي فرانس��ه به پرس��ش هاي دو 
خبرنگار فرانس��ه پاس��خ داد. طبق گزارش لوموند، 
ريیس جمهوري فرانسه بحران سوريه را در هفته هاي 
آينده در دستور كار خود در سفر به امريكا و روسیه 
قرار داده است. اين گام در واقع چالش بزرگ ماكرون 
در ديپلماسي بین المللي خواهد بود، ولي واقعیت اين 
است كه هر امكاني را، هرچند كوچك، براي دستیابي 
به صلح در س��وريه بايد آزمود. به گفته تحلیلگر اين 
گزارش، حمالت روز ش��نبه موفقیت آمی��ز يا نه، به 
پايان رس��ید، اكنون مهم ترين مسوولیت بین المللي 
ورود فعاالنه به ش��اهراه ديپلماسي براي رسیدن به 
يك آتش بس واقعي و فراهم كردن پیش زمینه  آغاز 

مذاكرت صلح داخلي در سوريه است. 

فايننشالتايمز:
اين روزنامه، در صفحه 
اول خ��ود، خب��ر از تحريم 
يك شركت چیني، به دلیل 
داش��ت.  ايران  با  همكاري 
طبق اين گ��زارش، وزارت 
بازرگان��ي امري��كا به بهانه 
ع��دم تبعی��ت »زدتي اي« 
قبل��ي،  توافقنامه ه��اي  از 
ش��ركت هاي امريكاي��ي را 

از داد و س��تد با اين كمپاني منع كرده اس��ت. آنطور 
كه گفته شده شركت فناوري »زدتي اي« روابط موثر 
خود را با برترين ش��ركت هاي امريكايي براي دوره يي 
7س��اله از دس��ت داده اس��ت. اتفاقي كه مي تواند در 
حكم ي��ك چال��ش جبران ناپذير و ب��زرگ براي اين 
شركت چیني تلقي ش��ود. گفته مي شود محرومیت 
شركت »زدتي اي« از همكاري با شركت هاي فناوري 
امريكايي ضربه يي بزرگ ب��ر پیكره چندين بخش از 
تامین كنندگان تكنولوژي بین المللي چین خواهد زد. 
كمیس��یون ارتباطات فدرال امريكا هم در حال تهیه 
يك طرح پیش��نهادي است كه از تامین سرمايه هاي 
كالن براي ش��ركت هايي كه از تجهیزات شركت هاي 
هوآوي و »زدتي اي« استفاده مي كنند، جلوگیري كند. 

تايمز:
فعالیت هاي  به  روسیه، 
مخرب س��ايبري از طريق 
رايانه ه��اي  از  ش��بكه يي 
واسطه متهم ش��ده است. 
طبق گ��زارش صفحه اول 
تايم��ز، نهاد ه��اي امنیتي 
روز  بريتانی��ا،  و  امري��كا 
دوشنبه در اقدامي كم سابقه 
و با صدور بیانیه مشترك، 

روسیه را به فعالیت هاي مخرب سايبري متهم كردند. 
در اين بیانیه مشترك ادعا شده است: بازيگران دولتي 
روس��یه از روترهاي هك  شده براي تدارك حمله هاي 
»م��رد میان��ي« با ه��دف فعالیت هاي جاسوس��ي و 
اس��تخراج اطالعات استفاده كرده و سپس دسترسي 
خود به شبكه قرباني را، احتماال با هدف زمینه سازي 
ب��راي عملیات هاي تهاجمي آين��ده، حفظ مي كنند. 
همچنی��ن، نهادهاي امنیتي امريكا به صراحت دولت 
روس��یه را به دست داش��تن در هك سرورهاي حزب 
دموكرات در جريان رقابت هاي انتخاباتي و تالش براي 
جهت دهي به روند انتخابات رياس��ت جمهوري سال 

2016 اين كشور متهم مي كنند. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

فيلميدربارهيكتاكسيدرميستچاق
گرنت فیپس روزنامه نگار امريكايي نقدي 
بر فیلم س��ینمايي »كوپال« ب��ه كارگرداني 
كاظم ماليي در س��ايت هنري تن مديسون 
نوشته و اين فیلم را يك تريلر سوررئال ديده 
اس��ت. گرنت فیپس روزنامه ن��گار امريكايي 
يادداش��ت خود را در ايام برگزاري جشنواره 

فیلم هاي ايراني ويسكانس��ین ب��ا عنوان »كوپال، فیلمي روانشناس��انه در مورد يك 
تاكسیدرمیست چاق« در سايت هنري تن مديسون امريكا منتشر كرده است. متن 
يادداشت او بدين شرح است: به طور خالصه »كوپال« را مي توان يك تريلر سوررئال 
يا يك تراژدي پوچ و ابزورد توصیف كرد كه عناصري از قاطعیت و كوبندگي فیلم هاي 
پوالنس��كي و خصوصا آن دس��ته از فیلم هايش كه ريشه هاي تئاتري بیشتري دارند 
و مس��خ كافكا و تا حدي فیلم  Saw)2004( س��اخته جیمز وان وام گرفته و با هم 
تركیب كرد. ماليي بالفاصله تم داس��تانش را از طريق نشان دادن شرايط و وضعیت 
خودخواس��ته زندگي دكتر كوپال به مخاطب منتقل مي كند. آنجايي كه او خودش 
را در يك خانه نس��بتا بزرگ محبوس كرده اس��ت - كه در جاي جاي آن و به طور 
گسترده تصويري مدرن از يك حیوان گربه سان ديده مي شود )كه شايد تصوير سگش 
هايكو باش��د( - و همه چیز به وسیله دوربین هاي مداربسته و دوربیني كه به سگش 
متصل است به  شدت تحت كنترل دقیق است. تمام ارتباط كوپال با دنیاي بیرون به 
ديدارهاي گاه به گاه با همسر ناسازگارش فیروزه محدود است. فیروزه تالش دارد از 
طريق تهديد و اتمام حجت كردن يا عنوان كردن خواست هاي عاطفي كه تهديدي 
اس��ت ب��راي كار و حرفه كوپال الگوهاي پارانوئیدي و رفتاره��اي مخرب او را درهم 
بكشند. كوپال در دژي كه براي خودش ساخته است در ظاهر بايد از طريق تكنولوژي 
كنترل كاملي بر همه  چیز داشته باشد اما برخالف آن، اتفاق عجیبي مي افتد: يكي از 
درهاي بزرگ كه امنیت بااليي هم دارد، به درستي كار نمي كند و كوپال گیر مي افتد. 

خرجنگاهيبرهنردستانمردمنصفجهان
بازاره��اي میدان نقش جهان، پر بود از 
گردش��گراني كه به دنب��ال يافتن صنايعي 
فاخر از هنر دس��ت مردان و زنان اين ديار 
بودن��د، اما دستش��ان تنها ق��ادر به لمس 
كاالهاي بي ارزش ارزان قیمت بود كه حاال 
به خوبي خود را میان صنايع دس��تي فاخر 

اصفهان و در دل گردش��گران جا كرده اند. در محدوده تاريخي ش��هر اصفهان و 
با گذر از كوچه پش��ت مطبخ در مسیر میدان نقش جهان، مغازه هايي از صنايع 
دس��تي ديده مي شوند كه شغل فروشندگانش نسل به نسل به آنها منتقل شده 
اس��ت. پاي صحبت شان كه مي نش��ینم، مي گويند: »ايام نوروز گردشگران تنها 
به خرج نگاهي بر اندام ظروف نقره و قلمكاري ش��ده بس��نده مي كردند«. نقش 
و نگار جام هايي كه دس��تان هنرمندان ايراني بر پیكرش��ان ردپاي قلم بر جاي 
گذاش��ته اند، اما همچون گذشته باشكوه، ولي نگران از پشت ويترين مغازه ها به 
آينده  نامعلوم صنايع دس��تي لبخندي تلخ مي زنند. گردش��گران خارجي بیشتر 
جذب ظروف خوش رنگ و لعاب مینا مي شوند، نقره و قلم زني برايشان ناشناخته 
اس��ت. پیرمردي كه موهايش را در همین كار نقره گون كرده است، گوشه يي در 
میان جام ها و گلدان هاي قلم خورده نشسته است. صدايم مي زند »دخترم اينها 
را بیشتر براي جهاز مي برند، ولي اين روزا ديگه كسي جرات نمي كند دخترش را 
عروس و پسرش را داماد كند...«. گويي باد نوسان قیمت دالر بر كاالهاي اصیل 
ايراني غبار ركود نشانده است. كمي آن طرف تر نقش و نگار فرش هاي دستباف 
ايراني كه با هر تار و پودش خاطره يي بافته شده، مرا سمت خود مي كشاند. »اگر 
زبان بلد باش��ي كس��ب و كارت رونق دارد، ولي ايراني ه��ا توان خريد فرش هاي 
زينتي و دستباف را ندارند.« اين را مرد میانسالي مي گويد كه به كوهي از فرش 

لم داده و منتظر است چاي خوش رنگش سرد شود. 

تاريخنگاري

بيعت ارتش با امام خميني )ره( و نامگذاري روز ارتش
بیس��ت و نه��م فروردين 13۵۸ ارت��ش جمهوري 
اس��المي ايران براي بیعت با امام خمیني )ره( و تاكید 
بر وفاداري خويش به انقالب اس��المي رژه كم سابقه و 
شورانگیزي را در سراسر كشور برگزار كرد و از آن زمان 
ب��ه بعد اين روز از ط��رف امام خمیني )ره( به نام »روز 

ارتش جمهوري اسالمي« نام گرفت. 
از نوزدهم بهمن س��ال ۵7 و ديدار همافران نیروي 
هوايي ارتش با امام خمیني)ره( ارتش��ي ها با س��رعت 
بیشتري به انقالب اسالمي پیوستند و پس از پیروزي 
انقالب از همان نخستین روز، كار خود را براي دفاع از 
انقالب اسالمي ايران شروع كردند اما اختالفاتي كه بین 
نهادهاي مختلف انقالبي و ارتش پیش آمده بود، باعث 
زد و خوردهايي ش��ده بود كه منجر به استعفاي شهید 
س��پهبد قرني، نخستین ريیس س��تاد مشترك ارتش 
پس از انقالب نیز ش��د. اي��ن زد و خوردها در نهايت با 
ديدار بیس��ت و نهم فروردين برخي ارتشي ها با امام و 
رژه سراسري نیروهاي ارتش همچنین صدور پیام امام 

براي اين روز آرام گرفت. 
امام خمین��ي)ره( با ص��دور پیام��ي تاريخي در 
تاريخ 29فروردين س��ال ۵۸ خطاب به ملت، سنگ 
بناي روز ارتش را گذاش��تند. در بخشي از پیام امام 
خمین��ي)ره( آمده بود: روز چهارش��نبه 29فروردين 
روز ارتش اعالم می شود. ارتش محترم در اين روز در 
شهرستان هاى بزرگ با ساز و برگ به رژه بپردازند و 
پش��تیبانی خود را از جمهورى اسالمی و ملت بزرگ 

ايران و حضور خود را براى فداكارى در راه استقالل 
و حفظ مرزهاى كشور اعالم كنند. 

ملت اي��ران موظفند از ارتش اس��المی اس��تقبال 
كنن��د و احترام برادران��ه از آنان كنند. اكنون ارتش در 
خدمت ملت و اسالم است و ارتش اسالمی است و ملت 
شريف الزم است آن را به اين ِسمت رسما بشناسند و 
پشتیبانی خود را از آن اعالم نمايند. اكنون مخالفت با 
ارتش اسالمی كه حافظ استقالل و نگهبان مرزهاى آن 
است، جايز نیست. ما و شما و ارتش، برادرانه بايد براى 

حفظ و امنیت كش��ورمان كوش��ش كنیم و به شرارت 
اشرار و اختالل مفسدان خاتمه دهیم. امام خمیني)ره( 
در بخش هاي ديگر پیام خود نیز مشكالت ديگر پیش 
روي ارت��ش را نیز مورد توجه قرار دادند تا توطئه هاي 
داخلي و خارجي علیه ارتش جمهوري اسالمي ايران را 
نقش بر آب كنند. از آن تاريخ به بعد هر سال در سالگرد 
صدور اين پیام روز ارتش در سراسر كشور جشن گرفته 
مي ش��ود و ارتش در شهرهاي مختلف به رژه و نمايش 

قدرت مي پردازد. 
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