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بخشنامه
رييس قوه قضاييه براي
مرخصي نوروزي زندانيان

بازوي پژوهشي مجلس پشت صحنه بروز بحران
در صنعت خودرو كشور را بررسي ميكند

 6خروجي
از آشفتگي
بازار خودرو

صفحه 2

سرمقاله

«چارهجويي»بهجاي«بيچارگي»
به��ار  97مس��اله
سياس��تهاي اي��ران
در قب��ال تحريمه��ا،
بارها به بحث گذاش��ته
ش��د .در جلس��ه
همانديش��ي در ات��اق
بازرگاني اي��ران با اصغر
فرازجبلي
فخريهكاشان و حسين
عبدهتبري��زي اين بحث مطرح بود كه سياس��ت
ايران در قبال تحريمهاي امريكا چه ميتواند باشد.
تئوريس��ينهاي اقتصاد ايران ك��ه در آن زمان از
مشاورين دولت محسوب ميشدند در اين جلسه
بحث «تابآوري» را مط��رح ميكردند و معتقد
بودند سال س��ختي در پيش اس��ت اما اگر ايران
در قبال فش��ارها دوام بياورد در س��ال بعد امكان
چانهزني وجود دارد .چنين بحثي را چند ماه بعد به
صورت مكرر از فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي
و دارايي شنيديم كه امريكا مدعي فروپاشي نظام
اقتصادي ايران با تحريمها است و ...

صفحه 14

اقتصاد اجتماعي

« تعادل» از جايگزيني «مرسين» تركيه با بندر«شهيد رجايي» گزارش ميدهد

بنادرايرانيدرمسيرحذف

دانشآموزان در تقابل
سنت و مدرنيته
ريحانهجاويدي|
كيفيت آموزش در مقطع ابتداي��ي اگر تا چندي
پيش فقط دغدغه خانوادههايي بود كه دانشآموز
ابتدايي داشتند ،چند وقتي اس��ت كه به موضوع
اصلي وزارتخان��ه آموزش و پرورش تبديل ش��ده
است .سالهاي سال سيستم آموزش��ي ايران در
مقطعابتداييبهشكلسنتيوغيرقابلتغييراداره
ميشد اما از مدتي پيش اصطالحات تازهاي به اين
حوزه وارد شده اس��ت ،بازي و يادگيري ،سيستم
ارزشيابي كيفي ،منع كتابهاي كمك آموزشي و
تمركز بر مفاهيمي چون شادي و نشاط در مدارس
از مواردي اس��ت كه به گواه مس��ووالن آموزش و
پرورش جايشان در سيستم آموزش ابتدايي ايران
خالي بود .اگر قديميها تعطيالت نوروز را به انجام
تكاليف پيك نوروزي ميگذراندن��د كه هنوز هم
خاطره تلخش برايشان مانده ،دو سالي است كه
جايپيكنوروزيراداستانخواني...
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صفحه 6

رييسجمهور در مراسم افتتاح رسمي  4فاز پارس جنوبي:

تحريمقبلازآنكهجنگاقتصاديباشد،جنگروانياست

همين صفحه

بازار سرمايه

جهان

شانزهليزه در آتش

سودآورهاي سال آينده
از نماي نزديك

همينصفحه

صفحه5

انرژي
رييسجمهور در مراسم
افتتاح رسمي  4فاز پارس جنوبي:

تحريمقبلازآنكهجنگاقتصادي
باشد،جنگروانياست
نادي صبوري|
ديروز و با حضور حس��ن روحاني رياستجمهوري
و بيژن زنگنه وزير نفت چند فاز مهم پارس جنوبي
مورد افتتاح رس��مي قرار گرفت .در جريان حضور
رييسجمهور ايران در اس��تان بوشهر فازهاي 13
پارس جنوبي و  3فاز  22و  23و  24كه معادل يك
فاز متعارف هستند افتتاح شدند تا ظرفيت توليدي
گاز ايران را افزاي��ش داده و آن طور كه بيژن زنگنه
ميگويد ايران را فعال از قطر در برداش��ت گاز از اين
ميدان مش��ترك جلو بيندازند .اين فازها روي هم
رفته توليد گاز شيرين ،ميعانات گازي ،الپيجي،
اتانوگوگرددرايرانرابهترتيبروزانه100ميليون
متر مكعب 152 ،هزار بش��كه 58 ،هزار تن5500 ،
تن و  800تن افزايش ميدهن��د .ارزش اقتصادي
توليد اين محصوالت در فازه��اي  13و  22و  23و
 24روي هم رفته معادل س��االنه  11ميليارد دالر
است .اين رقم با در نظر گرفتن  GDPسال 1396
در ايران ك��ه  427ميليارد دالر بوده اس��ت معادل
2درصد تولي��د ناخالص داخلي ايران به حس��اب
ميآيد .حضور ديروز رياس��تجمهوري پنجمين
حض��ور او در پارس جنوبي از زم��ان دولت يازدهم
تاكنون محسوب ميش��ود .حجتاالسالم حسن
روحاني رييسجمهوري درآيين رس��مي افتتاح
فازه��اي  13و  23 ،22و  24پ��ارس جنوبي اظهار
داش��ت :دش��من فكر ميكرد با تحريم ايران همه
طرحهاوپيشرفتهايمامتوقفخواهدشدومردم
ما را آنچنان در فشار اقتصادي قرار ميدهد كه مردم
عجز خودش��ان را در برابر استكبار نشان ميدهند
اما اين ملت بزرگ ،تاريخس��از و ايثارگ��ر در تمام
مقاطع تاريخ و به ويژه در س��ال جاري نشان داده،
ايستادگي و مقاومت خوبي از خود نشان ميدهد.
رييسجمهور افزود :از اينكه من در طول دولتهاي
يازدهم و دوازدهم 5نوبت به پارس جنوبي آمدهام و
هر بار افتتاحهاي بزرگي را شاهد بوديم ،اين نشان
ميدهد كه ما در مسير پيشرفت و تعالي قرار داريم.
وي با اشاره به بهرهبرداري از پااليشگاه ستاره خليج
فارس ،طرحهاي توسعهاي پااليشگاه بندرعباس و
همچنين پروژههاي پارس جنوبي اذعان داش��ت:
بهرهبرداري از اي��ن پروژههاي بزرگ ،نتيجه پيوند
مستحكمياستكهبيندولتوتماميبخشهاي
اجراييوپيمانكاريكشوروجوددارد.روحانيافزود:
اينكه از ابتداي دول��ت يازدهم تا امروز توليد بنزين
كشور دو برابر شده نشاندهنده تحرك و فعاليت به
ويژه در صنعت نفت كش��ور است و در تحريم اخير
ش��اهد بوديم كه امريكا حتي به فكر تحريم بنزين
ايران نيز نيفتاد چرا كه ميدانس��ت ايران در تامين
بنزينخودكفاشدهاست ...ادامهدرصفحه7

سرمقاله

«چارهجويي» بهجاي «بيچارگي»
فراز جبلي|
مشاور سردبير|
بهار  97مساله سياستهاي ايران در قبال تحريمها،
بارها به بحث گذاشته ش��د .در جلسه هم انديشي در
اتاق بازرگاني ايران با اصغر فخريه كاش��ان و حسين
عب��ده تبريزي اي��ن بحث مط��رح بود كه سياس��ت
ايران در قبال تحريمهاي امريكا چه ميتواند باش��د.
تئوريس��ينهاي اقتص��اد ايران ك��ه در آن زم��ان از
مشاورين دولت محسوب ميشدند در اين جلسه بحث
«تابآوري» را مطرح ميكردند و معتقد بودند س��ال
سختي در پيش است اما اگر ايران در قبال فشارها دوام
بياورد در سال بعد امكان چانهزني وجود دارد .چنين
بحثي را چند ماه بعد به صورت مكرر از فرهاد دژپسند
وزير امور اقتصادي و دارايي شنيديم كه امريكا مدعي
فروپاشي نظام اقتصادي ايران با تحريمها است و اگر
ايران مدتي دوام آورد به دليل هزينههايي كه تحريم
دارد ساير كش��ورها با امريكا همكاري نخواهند كرد و
تحريمها خود به خود برداش��ته ميشود .اين ديدگاه
اصوال در س��ال  97دي��دگاه غالب در بدن��ه اجرايي و
تصميمگير دولت بوده است .به صورت كلي ميتوان
نگاه مس��ووالن به تحريم را به دو دسته تقسيم كرد.
دسته اول اصوال معتقد هس��تند تحريمها اثري ندارد
و حتي گاه��ي آن را نعمت مينامند .اي��ن ديدگاه در
اوايل دوره قبلي تحريم بيشتر به چشم ميخورد ولي
هنوز هم گاهي صداهايي از اين نوع نگاه را ميشنويم.
اما نگاه دوم همان جريان فكري دولت است كه معتقد
اس��ت با تاب آوري در قبال تحريمها ميتوان قدرت
مذاكره را افزاي��ش داد و در آينده با تغيير مس��ووالن
امريكا به مذاكره و رفع تحريم پرداخت .مساله اساسي
اين اس��ت كه اي��ن نوع نگاه ه��م چندان ب��ا واقعيت
تطابق ندارد .فرض اصلي اين موضوع اين اس��ت كه با
تحريم ايران س��اير كش��ورها زيان ميبينند ولي اگر
در كنار زيان نس��بي ،منافع قابل توجهي نصيب اين
كشورها ش��ود ديگر اين فرض نميتواند درست باشد
و تحريمها ميتواند براي ساليان دراز ادامه يابد .صبر
در مقابل تحريمها اگر با فش��ار بر مردم ايران و بدون
فشار بر ساير كشورها باشد ميتواند به بيچارگي تعبير
شود .به جاي اين بيچارگي بايد راه چارهاي انديشيد.
سال  97گذش��ت و اوضاع براي مذاكره چندان تغيير
نكرده اس��ت .در بس��ياري از موارد زمان به زيان ايران
در حال گذر است .اگر منافع كش��ورهاي ديگر در اين
تعريف شود كه ايران تحريم باشد مثال به جاي استفاده

از بازار اي��ران از ترانزيت كاالهايي كه به س��مت ايران
حمل ميشود اس��تفاده كند آن وقت برخالف انتظار
دولتمردان ايراني تحريم شرايطي پايدار پيدا ميكند
و ميتواند براي مدتها ادام��ه يابد .تحريمها هرچند
ظاهري اقتصادي دارند اما ريشه آن در سياست است
پس ميت��وان نظر بعضي كارشناس��ان را پذيرفت كه
راهحل نهايي در روشهاي سياس��ي است .اما مساله
مهم اين است كه امروز اين راهحل سياسي در دسترس
نيست .پس بايد از نظر اقتصادي شرايطي را ترتيب داد
كه در صورت طوالني ش��دن تحريم براي چند س��ال
آينده اقتصاد اي��ران بتواند به حيات خ��ود ادامه دهد.
مساله مهم اين است كه بپذيريم با اعمال تحريم عليه
ايران ،قوانين علم اقتص��اد تغيير نميكند بلكه همان
قوانين با محدوديتهايي روبرو ميش��ود .مشكلي كه
در اين دوره تحريم مانند دورههاي قبل داش��تيم اين
بود كه سعي كرديم در قبال محدوديتها از روشهاي
دس��توري و نه علمي اس��تفاده كنيم .سياستهايي
همچ��ون ميخكوب ك��ردن ن��رخ ارز ،جلوگي��ري از
تجارت با محدوديتهاي مق��داري و قانوني ،نگاههاي
تعزيراتي و بس��ياري ديگر از موارد اقتص��اد ايران را به
س��مت ايزولهتر ش��دن س��وق ميدهد .مگر ميشود
در مقابله با كش��وري كه تالش دارد ما را منزوي كند
سياست انزواي بيشتر را در پيش گرفت؟ هيچ ايرادي
وجود نداش��ت كه مانند روس��يه در ايام تحريم ارزش
پول ملي به صورت آزاد كاهش پي��دا كند و در مقابل
با سياس��تهاي حماي��ت از توليد با افزاي��ش درآمد
جلوي آسيب به اقش��ار مختلف گرفته شود .در مقابل
هزينهاي به مراتب س��نگينتر براي پايدار نگه داشتن
ش��رايط اقتصاد ايران رخ داد كه عمال همان دامي بود
كه تحريمكنندگان به دنبال آن رفتند .هنوز مشخص
نيس��ت چقدر بابت سياس��ت دالر  4200توماني به
كشور آسيب وارد شده اس��ت يا دولت چقدر براي نگه
داش��تن نرخ ارز آزاد روي حدود  13هزار تومان هزينه
ميكند .چني��ن گزارشهايي احتماال يكي ،دو س��ال
ديگر پرده از واقعيتها بر ميدارد و آن موقع بس��ياري
ميگويند چ��را در آن دوره اين هزينه ب��راي افزايش
توليد و جلوگيري از بيكاري استفاده نشد .مساله مهم
اين است كه ساختار تحريم عليه ايران بهگونهاي چيده
ش��ده كه برخالف انتظار براي مدتهاي طوالني بايد
با آن روبرو شويم .به نظر ميرس��د امروز بايد به جاي
دفع الوقت و انتظار حل مشكل به مرور زمان به دنبال
راهحلهايي درون زا براي آينده اقتصاد كشور بود.

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست

مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند.

عكس :ايرنا

سميرا ابراهيمي|
س��ال  97براي بس��ياري از صنايع بورسي ،سال
پررونقي ب��ود و آنطور كه ش��اخصها ب��ه همراه
وضعيت رشد قيمت سهام نشان ميدهد ،حركت
صعودي ،حركت غالب بازار سرمايه بود .به عبارتي
در سال  ،97تحوالت سياسي وزن بيشتري گرفت
كه متعاقب آن نرخ ارزهاي خارجي در مقابل ريال
افزايش يافت .ش��ركتهايي كه درآمد آنها مبناي
ارزيداشتصعودپرقدرتيراتجربهكردندو...
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رويموجخبر
سرلش�كر باق�ري عازم س�وريه ش�د؛
سپاهنيوز|
رييس ستاد كل نيروهاي مسلح براي شركت در
اجالسيهسهجانبهمبارزهباتروريستراهيسوريه
شد .سردار سرلشكر پاسدار محمد باقري رييس
ستادكلنيروهايمسلحايراندررأسيكهيات
عاليرتبهنظاميبرايشركتدراجالسيهسهجانبه
روسايستادكلنيروهايمسلحكشورهايايران،
عراق و سوريه كه به منظور مبارزه با راهكارهاي
تروريست برگزار ميشود راهي دمشق پايتخت
سوريه شد .ارتقاي همكاريهاي دفاعي و نظامي،
مش��ورت و همفكري درباره مبارزه با تروريسم
و ايجاد هماهنگي و هم افزايي س��ه كشور ايران،
عراق و س��وريه در تداوم مقابل��ه با گروهكهاي
تروريستيوهمچنينبررسيودستيابيبهآخرين
راهكارهاي ايجاد ثبات و تأمين امنيت منطقه از
اهدافسفرسرلشكرباقريبهسوريهاست.بازديد
و سركشي پايان س��ال از فداكارهاي رزمندگان
مقاومت و مستشاران نظامي ايران در اين كشور
نيز از ديگر برنامههاي رييس ستاد كل نيروهاي
مسلحخواهدبود.
انتصاب مديركل توس�عه منابع انساني،
تشكيالتوآموزشنهادرياستجمهوري؛
پاد|
رييس دفت��ر رييسجمهور و سرپرس��ت نهاد
رياس��تجمهوري در حكم��ي « آرش حالجنيا
مقدم»رابهعنوان«مديركلتوسعهمنابعانساني،
تش��كيالت و آموزش نهاد رياس��تجمهوري»
منصوب كرد .متن حكم محمود واعظي خطاب
به حالجنيا به اين ش��رح است« :نظر به پيشنهاد
مع��اون محت��رم اداري و مالي ،ب��ه موجب اين
حكم به عنوان «مديركل توس��عه منابع انساني،
تش��كيالت و آموزش نهاد رياس��تجمهوري»
منصوب ميش��ويد .انتظار دارد نسبت به اصالح
و ارتقاء كيفي و كمي امور اداري به ويژه س��اختار
و تشكيالت ،ساماندهي امور پرسنلي كاركنان،
فرآيندانجاماقداماتتشويقيوتنبيهيمتناسب
با عملكرد و ارايه آموزش منطبق با شرايط كار و
شرح وظايف اقدام نموده و با توجه به نقش موثر
كاركنانشريفوزحمتكش،خدماتمطلوبودر
شأن آنان ارايه كنيد».
برگ�زاري رزمايشه�اي مش�ترك ب�ا
كشورهايهمسايه؛فارس|
فرمانده ني��روي درياي��ي ارتش گف��ت :طيف
گستردهاي از تجهيزات بومي و ساخت ايران سال
آينده به نيروي دريايي ارتش ملحق ميشود.
امير سرتيپ حسين خانزادي در حاشيه افتتاح
نمايش��گاه راهياننور در پايگاه ني��روي دريايي
خرمشهر،اظهاركرد:حضوردايميمادردرياهاي
تح��ت حاكميت و درياه��اي آزاد و همچنين به
درياهاي در امتداد درياهاي كشور ما مانند خليج
عدن به صورت شبانه روزي در سال  ۹۸نيز ادامه
خواهد داش��ت .خانزادي ،اظهار كرد :سال آينده
رزمايشي مش��ترك را با كش��ورهاي همسايه و
دوس��ت در آبهاي منطقه به وي��ژه در منطقه
نيروهاي درياي��ي اقيانوس هن��د و درياي خزر
برگزارميكنيم.
س�فر ظريف به قم براي دي�دار با علما و
مراجعتقليد؛ايسنا|
وزير امور خارجه كشورمان امروز با سفر به شهر
قم با برخي از علما و مراجع تقليد ش��يعه ديدار
و گفتوگو ميكند .ظريف در بدو ورود به ش��هر
قم با حضور در دفتر حجتاالسالم والمسلمين
شهرستانينمايندهتاماالختيارآيتاهللسيستاني
در ايران ب��ا وي ديدار و گفتوگ��و دارد .ديدار با
آيتاهلل مكارمش��يرازي ،آيتاهلل نوريهمداني و
آيتاهلل وحيدخراساني از ديگر برنامههاي نوبت
صبح وزير امور خارجه در س��فر دوش��نبه به قم
اعالم شده است.
رييسجمهور جلوي تخريب آشوراده را
بگيرد؛ايسنا|
نماين��ده م��ردم بهش��هر در مجل��س ب��ا بيان
اينكه تخريب آش��وراده آغاز ش��ده است گفت:
رييسجمهورجلوياينتخريبوتجاوزرابگيرد.
عليمحمد شاعري در تذكر شفاهي جلسه علني
ديروزمجلسدرتذكريبااستنادبهاصل 50قانون
اساس��ي گفت :حفاظت محيط زيست كه نسل
امروزونسلهايبعدبايددرآنحياتروبهرشدي
داشتهباشنديكوظيفهعموميتلقيميشود.وي
افزود :اكنون تخريب و تجاوز به آشوراده آغاز شده
است،منطقهايكهبهمنطقهحفاظتشدهتبديل
شده و زيستگاه پرندگان اس��ت اگر اين منطقه
تخريب شود چيزي از محيط زيست كشور باقي
نميماند ،از رييسجمهور ميخواهم بايد جلوي
تجاوز و تخريب عرصه آشوراده را بگيرد.
ذات عب�ور از مرزه�اي غيرقانوني حتي
بدونكاالجرماست؛ايلنا|
معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور در نشست
خبري پايان سال گفت :در اين نشست خطاب به
برادرانوخواهرانافغانستانيميگويممابرايشان
تس��هيالت ويزا ايجاد كرديم ،ويزاي يكساله كار
ميدهيماماازمرزهايغيرقانونيواردكشورنشوند
اگركسيبرايدومينوچندمينباردستگيرشود
به مدت طوالني در اردوگاهها نگه خواهيم داشت.
ذوالفقاري در خصوص امنيت مرزها در سال ٩٧
هم گفت :ما عمده آس��يبپذيري مرزهايمان
مرزهاي مشترك با پاكستان در درجه اول و مرز
كردستان عراق در درجه دوم است و در مرزهاي
مشتركباتركيه،آذربايجانوخليجفارسمشكل
خاصي نداريم .در خصوص مرزهاي مش��ترك
با تركيه اقدامات خوبي صورت گرفته اس��ت .با
پاكستانمذاكراتيكرديموقولهاييهمدادهاند.
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ايران

رييسجمهوري در جمع مردم بوشهر:

حقوق كارمندان ۲۰درصد افزايش مييابد

گروهايران|
«حق��وق كارمندان ب��راي س��ال ۲۰،98درصد افزايش
مييابد ».اين عب��ارات مهمترين بخش از صحبتهايي
استكهرييسجمهوريدرجريانسفربهاستانبوشهربا
استفادهازآنهاتالشميكندتااينپيامرابهافكارعموميو
كارگرانمنتقلكندكههرچندمشكالتاقتصاديبرآمده
از تحريمها مشكالتي را در روزهاي پاياني سال براي اقشار
كمتربرخورداروكارگرانايجادكرده،امادولتازتنگناهاي
معيشتيمردمآگاهاستوتاحدتوانتالشميكندتابهاين
مطالباتبهحقپاسخدهد.
رييسجمهوريسفربهاستانبوشهرراهفتمينسفرش
به اين استان عنوان كرد و به اين نكته اشاره كرد كه هر بار
كه گذر كابينه دوازدهم به بوش��هر افتاده؛ دستاوردهاي
ارزش��مندي ني��ز در زمينه توس��عه اقتص��ادي و بهبود
شاخصهاي معيشتي براي مردم منطقه و سراسر كشور
بهوقوعپيوستهاست.
رييسجمهوريامادرخصوصراهكارهايبودجهايدولت
براي حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه گفت :در بودجه
س��ال آينده تالش كرديم كه بتوانيم حقوق و مستمري
كارمندان ح��دود  20درص��د و براي كارگ��ران بيش از
 20درصد افزايش قائل باشيم .روحاني ديروز در اجتماع
مردم اس��تان بوشهر در ورزشگاه ش��هداي كنگان افزود:
در بودجه س��ال آينده براي دارن��دگان درآمد ثابت اعم از
كارمندانوبازنشستگانكهمجموعآنهاحدودپنجميليون
و 500هزار نفر است و براي همه كارگران كه  14ميليون
نفرهستندتالشكرديمكهبتوانيمافزايشقائلباشيم.
رييسجمهوري افزود :نماين��دگان مجلس در تصويب
اليحهبودجهافزايش 20درصديحقوقرابافرمولخاصي
تصويب و به قانون تبديل كردند كه دولت قانون مصوب را
اجراميكند.درموردميزانافزايشحقوقكارگراننيزاين
هفته در شوراي عالي كار تصميمگيري خواهد شد .تورم
بيش از 20درصد بوده ولي توان ما براي حقوق بيش از اين
نبودهاميدوارمسالآيندهشرايطيمطلوبايجادشود.
رييسجمهوري همچنين گفت :مردمي كه داراي درآمد
ثابتهستندامروزسختترينمشكالتراخواهندداشت
وآنهاييكهدرآمدشانمتغيراستبطورطبيعيخودرابا
شرايط تطبيق ميدهند .وي ادامه داد :از ملت بزرگ ايران
تشكروسپاسگزاريميكنمبهدليلاينكهساليكهتوامبا
مشكالت و سختيهاي اقتصادي بود در همه مراسمها با
شكوهانقالبي،دينيومذهبياجتماعشان،مقاومتشان
وحضورشانرابهرخجهانيانكشيدند.

تالشبرايعبورازمشكالت
رييسجمهوريادامهداد:امسالمردمدرمقاطعيمشكالت
داشتندوهنوزهمدارندبايدهمهتواندولتوهمهمسووالن
در سراسر كشور به گونهاي باشد تا شب عيد مردم بتوانند
تا حدي احس��اس راحتي كنند و از خدا بخواهيم در سال
آينده شرايط بهتري داشته باشند .به مردم قول ميدهيم
همه امكانات و تواناييها كه از آن ملت ايران است براي رفع
مشكالتبهخدمتگرفتهشود.
روحاني با اش��اره به اينكه مس��تمريبگيران و افراد تحت
پوش��ش كميته امداد از نيازمندي بيشتري برخوردارند
تصريحكرد:درطول 3سال،مستمريهارابهبيشاز 4برابر
افزايش داديم ولي باز ميدانيم در سختي و فشار هستند و
براي سال آينده در حد توان افزايش ميدهيم .با حمايت
بانكها و دولت بايد ش��رايطي فراهم ش��ود تا محصوالت
زراعيوصنعتيباقيمتمناسبدراختيارمردمقرارگيرد.
رييسجمهوريافزود:مسالهسوماشتغالجواناناستكه
بايد همه تالشها را بهكارگيريم تا مش��كالت فراروي اين
قشربرطرفشود.وضعيتاشتغالمادرسال 97خوببوده
ولي شمار بيكاران بيش از سه ميليون است و بايد به تالش
خود در زمينه ايجاد فرصتهاي شغلي جديد ادامه دهيم.
دولتتاكنونبيشاز 34هزارميلياردتومانبرايپروژههاي
عمرانيدرسالجاريپرداختكردهاست.
او با بيان اينكه امسال تمام پروژههاي بزرگ افتتاح شدهاند
افزود:بزرگترينپااليشگاهميعاناتكشوربهافتتاحنهايي
در س��ال 97رسيد و پااليش��گاه هرمزگان با ظرفيت14
ميليونليتروستارهخليجفارسبا 36ميليونليتردرروزكه
نيميازبنزينموردنيازكشورراتامينميكندافتتاحشد.
روحاني اضافه كرد :در يكي دو هفته پيش پروژه راه آهن
قزوينبهرشتافتتاحوكلنگراهآهنرشتبهآستارانيز
بهزمينزدهشدكهاينطرحخليجفارسودريايعمان
را به كشورهاي شمالي اروپاي شرقي و مركزي متصل
ميكند .در سفر به بوشهر  4فاز جديد پارس جنوبي با
سرمايهگذاري 11ميليارددالربهعنوانيكيازپروژههاي
مربوط به انرژي كشور در پارس جنوبي توسط خادمان
ملتافتتاحميشود.
رييسجمهوري اف��زود :در اواخر فروردي��ن طرح بزرگ
كشاورزي س��دي آبي با حدود  10ميليارد دالر به افتتاح
ميرس��د كه يك��ي از پروژههاي بزرگ ب��راي بحث آب و
محصوالت كش��اورزي اس��ت .درست اس��ت كه امريكا،
صهيونيسموبرخيكشورهايمرتجعمنطقهبرمردمايران
فشار وارد ميكنند ولي با اين وجود رابطه ما با همسايگان

روزبهروزتوسعهخواهديافت.درسفراخيربهعراقمشخص
شدكهروابطملتودولتهاياين 2كشوريكرابطهنمونه
و مثال زدني در منطقه و جهان اس��ت .س��االنه 7ميليون
جمعيتبينايرانواعراقترددميكننددراينسفرتصميم
گرفتهشدتارواديدبرايمردمرايگانشودتامردمسفرخود
رادراياماربعينوغيراربعينانجامدهند.
رييسجمهوريبااشارهبهمالقاتهايخودبامراجعبزرگ
كشور عراق از جمله آيتاهلل سيس��تاني كه وي را افتخار
شيعيان جهان معرفي كرد ،گفت :س��فر 3روزه به عراق و
توافقهايي كه با اين كش��ور انجام شد به اين معناست كه
رابطهما تنهارابطهدودولتنيستبلكهرابطه تماماقشارو
گروههاوشخصيتهايسياسي،اجتماعيومذهبياست.
روحاني با بيان اينكه ما ميخواهيم اين رابطه صميمي را با
همههمسايگانخودداشتهباشيم،گفت:ماعالقهمنديمبا
همههمسايگانخودرابطهخوبيداشتهباشيم،اگربابرخي
از همسايهها هم مشكلي هست ،اين مشكل از طرف آنها

آغاز شده است ما با همسايگان خود از جمله قطر ،عمان،
تركيه،آذربايجان،تركمنستان،افغانستانوپاكستانرابطه
خوبي داريم و ميخواهيم با همه همسايهها وجود داشته
باشد از نظر ما شيعه و سني ،شمال خليج فارس يا جنوب
خليج فارس مهم نيس��ت هدف ما بايد توسعه و پيشرفت
همهمنطقهباشد.
استفادهازظرفيتهايگردشگري
روحاني ادامه داد :احداث و توس��عه جادهها در راستاي
توسعهگردشگريوجذبگردشگرانداخليوخارجي
ازاولويتهايدولتدراستانبوشهراستودراينزمينه
بومگرديهانيزبايدتوسعهيابد.
روحاني با اش��اره به وجود 25مركز بومگردي در استان
بوش��هر اظهارداشت :جذب گردش��گر ميتواند شتاب
توسعهايرادرايناستانبيشتركند.درزمينهكشاورزي
بايد سامانههاي نوين آبياري و كشت گلخانهاي توسعه

داده شود و در اين زمينه در سفر امروز دهها طرح كشت
گلخانهاي اجرايي ميش��ود .روحاني ادامه داد :بوشهر
مركزانرژيكشوراست،بيشترينگازكشورازايناستان
استكهدربرابربهرهبرداريازاينمنابعزيرزمينيمردم
استاننيزبايدازآنبهرهمندشوند.ويافزود:دراينزمينه
وزارت نفت و ساير وزارتخانهها بايد استخدام مهندسان
وكاركنانخوددراينمنطقهراتاحدامكانازبوميهاي
استانبوشهرجذبكنند.روحانيگفت:بسيارخوشحالم
كه براي هفتمين بار به استان دالور بوشهر سفر ميكنم
و در هر س��فر در اين استان ما شاهد يك حركت بزرگ
در زمينه اقتصادي بودهايم  .رييسجمهوري در بخش
پايانياظهاراتشافزود:ازمحبتمردمعزيزاستانبوشهر
در مسير راه و اكنون در ورزشگاه با وجود تغييرات پياپي
آب و هوايي و ريزش باران الهي كه با شور ،شوق و اشتياق
برايشنيدنسخنانيكيازخادمانخوددراينورزشگاه
اجتماعكردهاندقدردانيميكنم.

همزمان با نزديك شدن به ايام پاياني سال

بخشنامه رييس قوه قضاييه براي مرخصي نوروزي زندانيان ابالغ شد

بخش��نامه اعطاي مرخصي ب��ه زندانيان به مناس��بت
فرارسيدنعيدنوروزسال 1398ازسويرييسقوهقضاييه
بهواحدهايقضاييودادسراهايسراسركشورابالغشد.
بهگزارشادارهكلروابطعموميقوهقضاييهدربخشنامه
آيتاهللسيدابراهيمرييسيرييسجديدقوهقضاييهآمده
است :به مناسبت فرا رسيدن سال نو هجري شمسي و با
توجهبهآثارمثبتوسازندهحضورزندانياندركنارخانواده
و ب��ه منظور نيل به اهداف عالي در بازس��ازي اجتماعي و
اخالقيزندانيانونيزبرقراريروابطعاطفيبينزندانيان
و اعضاي خانواده آنها مقتضي است به زندانيان محكوم با
رعايت شرايط ذيل و اخذ تامين مناسب 15روز مرخصي
داده ش��ود .اين مرخصي به م��دت 15روز ديگر نيز قابل
تمديدخواهدبود.
زندانيانمحكومبهحبسدراينبخشنامهشاملمحكومان
به حبس ابد به ش��رط تحمل حداقل پنج س��ال حبس،
محكومانبهحبسبيشاز 10سالبهشرطتحملحداقل
يك سال حبس ،محكومان به حبس بيش از پنج سال تا
 10سال به ش��رط تحمل شش ماه حبس ،محكومان به
حبس بيش از يك سال تا پنج سال به شرط تحمل دو ماه
حبسومحكومانبهيكسالحبسوكمترازآنبهشرط

تحملحداقليكماهحبساست.براساستبصرهاينبند،
محكومان به حبس يا حبس و جزاي نقدي كه باقيمانده
محكوميتآنهاكمترازششماهباشد،مرخصيمنتهيبه
آزادياعطاميشود.

همچنينشرايطزندانيانمحكومبهجزاينقديشاملاين
افراد است )1 :محكومان به جزاي نقدي كه باقيمانده
محكوميتآنهابيشاز 120ميليونريالباشدبهشرط
تحمل حداقل دو ماه حبس.

 )2محكومان به جزاي نقدي كه باقيمانده محكوميت
آنهابيشاز 70ميليونريالتا120ميليونريالباشد،به
شرطتحملحداقليكماهحبس.
تبصره:محكومانبهجزاينقديكهباقيماندهمحكوميت
آنها تا 70ميليون ريال باشد مرخصي منتهي به آزادي
اعطاءميشود.محكومانبهپرداختديهومحكومانمالي
شاملزندانيانياستكهبهدليلعجزازپرداختديهدر
بازداشتهستندوهمچنيندارندگانمحكوميتهاي
مال��ي ،صرف نظر از مدت اقام��ت در زندان از مرخصي
موضوع اين بخش��نامه برخوردار خواهند بود .در مورد
محكومان موضوع اين بند كه داراي شاكيهاي متعدد
است ،چنانچه در زمان بهرهمندي از مرخصي يا تمديد
آن موفق به اخذ رضايت برخي از ش��كات شوند تمديد
مجدد مرخصي به منظور اخذ رضايت از س��اير شكات
بالمانعاست.
براساساينگزارشمفاداينبخشنامهشاملمرتكبان
اينجرايمنميشود:
محكومان جرايم سرقتهاي مس��لحانه و مقرون به آزار،
جاسوس��ي ،اقدام عليه امنيت كشور كه محكوميت آنها
بيش از يك سال باشد ،آدم ربايي در صورت عدم گذشت

شاكي ،جرايم باندي و سازمانيافته ،تجاوز به عنف ،داير
كردن مراكز فس��اد و فحشاء ،اسيد پاشي ،اخالل در نظام
اقتصادي ،قاچاق مشروبات الكلي ،محكومان به قصاص و
اعداموحدودشرعي،محكوماندارايسهسابقهمحكوميت
بهارتكابهمانجرم،محكومانيكهبهشرارتمشهورند،
قاچاق مسلحانه يا عمده موادمخدر و روانگردانها و ساير
محكوماني كه اخالق و رفتار آنها در زندان به گونهاي بوده
كه بنا به نظر دادس��تان يا قاضي اجراي احكام كيفري يا
رييسزندانياشورايطبقهبنديشايستگيبرخورداري
ازمرخصيراندارند.
ساير محكومان جرايم س��رقت ،بعد از تعطيالت نوروز از
مرخصي موضوع اين بخشنامه بهره مند خواهند شد و در
موردمحكومانموادمخدركهميزانمحكوميتآنانبيشاز
پنجسالباشد،ترتيبياتخاذشودهر 48ساعتيكبارخود
رابهمراجعانتظاميمحلسكونتخويشمعرفيكنند.
منظورازقاچاقعمدهموادمخدروروانگردانهابيشاز100
كيلوگرم ترياك و ملحقات آن و بيش از 200گرم هروئين
و روانگردانها و ملحقات آن است .بر اساس اين بخشنامه
دادستانهاي سراسر كشور ملزم به اجراي اين بخشنامه
بودهوبرحسناجرايآننظارتخواهندكرد.

چهرهها
اروپا به تعهدات خود در برجام
عملنميكند

برنامهريزي براي رسيدن
به اوج قلههاي دفاعي

زمينه آزادي متهمان با
قرارهاي مناسب فراهم شود

درپيرايدادگاهدرباره ۲زنداني
سفيركنيادرتهراناحضارشد

 ۱۱۲دستاورد جديد هستهاي
در سال آينده رونمايي ميشود

دبي��ر مجمع تش��خيص
مصلحتنظامگفت:ايران
سخاوتمندانهدرمذاكرات
برجام ش��ركت كرد ،ولي
امري��كا و اروپا به تعهدات
خود عمل نميكنند ،زيرا
به خريد نفت ايران متعهد
شدهبود .بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان،محسن
رضاييدبيرمجمعتشخيصمصلحتنظامديروزدر
مراسماختتاميهنخستيندورهمهارتهايكاربردي
تبليغي مبلغين جهان اس�لام و گام دوم انقالب در
مجتمع آموزش عالي امام خميني (ره) اظهار كرد:
كشتارنمازگزاراندرنيوزيلنديكحادثهعادينبودو
نسبتدادنآنبهبحثضدمهاجرتيپذيرفتهنيست،
بايد غربيها به كينه خود از اسالم پايان بدهند .دبير
مجمعتشخيصمصلحتنظامافزود:دشمنبههيچ
اصولي تعهد ندارد ،ايران سخاوتمندانه در مذاكرات
برجام شركت كرد ،ولي امريكا تعهدات خود را زيرپا
گذاش��ت و اروپا هم به تعهدات خود عمل نميكند،
در حالي كه به خريد نفت اي��ران و اجازه دادن براي
تاسيس بانكهاي ايراني متعهد شده بود .رضايي با
اشاره به سخنان رييسجمهور فرانسه در خصوص
جنگ عليه ايران اظهار كرد :اين كشور نميتوانست
كهواردجنگباايرانشود،دشمنانبايدازمابترسند
وگرنهديپلماسيجلونميرود.

وزي��ر دفاع و پش��تيباني
نيروهاي مس��لح گفت:
مسووالنوجوانانصنعت
دفاعي با ارايه راهكارهاي
علم��ي و كارب��ردي بايد
بتوانندبرايبهاوجقلههاي
دفاع��ي و تولي��د قدرت
نوين ،افقهاي جديدي در س��ال  ۹۸برنامهريزي
و دنبال كنند .به گزارش ايس��نا ،امير حاتمي طي
سخناني در آيين گش��ايش گروه مشاوران جوان و
اولين هم انديشي تخصصي جوانان وزارت دفاع لزوم
تحقق منويات رهبري در بيانيه گام دوم انقالب را
پاي كار آمدن مسووالنه جوانان و همچنين پذيرش
اين مسووليت توسط مديران فعلي دانست و افزود:
هرگز در شرايط مطلوب فعلي توقف نخواهيم كرد
و به دنبال تحقق اهداف بلند دفاعي خود با تكيه بر
اعتماد به جوانان هستيم .حاتمي با اشاره به هجمه
گسترده دشمن در جنگ و نبرد نامتقارن رسانهاي
عليه ايران بيان كرد :در ش��رايطي كه هزاران ابزار
رسانهاي با پمپاژ دلسردي درصدد ضربه زدن به باور،
اعتقادات ،اميد مردم و آينده نظام اسالمي هستند،
حضور و نقش پررنگ جوانان وزارت دفاع با تأس��ي
از نگاه اميد بخش اس�لام و مكتب تشيع مبني بر
توقفناپذيريوحركتدرمسيرتوسعهدفاعيكشور
بايد دلگرمكننده و اميددهنده باشد.

دادستان تهران تاكيد كرد:
جز در م��وارد ض��روري از
بازداش��ت افراد جلوگيري
ش��ود و تا جايي كه امكان
داردزمينهآزاديمتهماناز
طريقصدورقرارهايتأمين
مناس��ب فراهم ش��ود .به
گزارشدادسرايعموميوانقالبتهرانعباسجعفري
دولتآبادي در آخرين نشست شوراي معاوان دادستان
تهرانبااشارهبهاظهاراترييسجديدقوهقضاييهمبني
بر مردمي ب��ودن ،انقالبي بودن ،ضدفس��اد بودن ،رفع
مشكالت،اعمالقانون،تحققعدالت،تكريممراجعان،
پناهگاه تلقي شدن دس��تگاه قضايي براي مظلومان و
افزايشاعتمادبهقوهقضاييهگفت:مبناياقداماترييس
قوه قضاييه تحول گرايي در دستگاه قضايي است .وي با
تاكيد بر ض��رورت افزايش برنامه مالقاتهاي عمومي
دادستانها به بيانات اخير رييس قوه قضاييه مبني بر
ضرورت ملموس بودن تحقق عدالت براي مردم ،افزود:
بخشيازاينموضوعباگفتوگووبخشينيزبااقدامات
و عملكرد مراجع قضايي رخ ميدهد .بايد اين اقدامات
براي مردم ملموس باش��د هرچه اين عملكردها موفق
باش��د ،ميزان تحقق عدالت افزايش مييابد .دادستان
تهران حوادث آخر سال از جمله چهارشنبه آخر سال
و افزايش جرم سرقت را مورد توجه قرار داد و از معاونان
دادسراخواستاينگونهاموررامديريتكنند.

سخنگوي وزارت خارجه از
احضار سفير كنيا در تهران
بهوزارتخارجهدرپيصدور
راي دادگاه اي��ن كش��ور در
نقض حكم آزادي  ۲زنداني
ايراني خبر داد و گفت سفير
ايران هم براي مش��ورت به
تهران فراخوانده ش��ده اس��ت .به گزارش فارس ،بهرام
قاسميبااعالمخبرفوق،گفت:بهدنبالصدوررايدادگاه
كنيامبنيبرنقضحكمآزاديدوزندانيايرانيبهنامهاي
«احمدابوالفتحي»و«سيدمنصورموسوي»روزگذشته
خانم «رقيه سوبو» سفير كنيا در تهران توسط مديركل
آفريقايوزارتامورخارجهاحضارومراتباعتراضايران
بهرايمذكوربهويابالغشد.قاسميدرخصوصموضوع
احضارسفيركنيابهوزارتامورخارجهافزود:دادگاهعالي
كنيابهمنماهسالگذشتهدررسيدگيمجددبهپرونده
دو متهم مذكور ،ضمن تبرئه آنان از اتهامات وارده ،حكم
آزاديهردونفرراصادركرد،وليبامداخالتغيرقضايي
در اين روند ،پليس كنيا از اجراي حكم و بازگشت اين دو
نفر به ايران ممانعت كرد و متاسفانه روز جمعه گذشته
ديوان عالي كني��ا راي دادگاه عالي آن كش��ور را نقض
كرد و دو ايراني را به زندان بازگرداند .قاسمي با اشاره به
فضاسازي اخير عليه سفير ايران گفت :به نظر ميرسد
بعضيازرسانههايوابستهبهبرخيكانونهايمشخص
ودرادامههمينجنگروانيهستند.

س��خنگوي س��ازمان
انرژي اتم��ي ايران گفت:
در بيس��تم فروردين ماه
سال آينده  ۱۱۲دستاورد
جديد هستهاي رونمايي
ميشود كه داراي اهميت
باالييبودهودرزمينههاي
اكتش��اف ،چرخه س��وخت ،فني ،پيش��رفت ليزر،
نيروگاهي ،استخراج و غيره است .به گزارش تسنيم
بهروز كمالوندي شامگاه ش��نبه در حاشيه افتتاح
ساختمانجديدموزهدكترعلياكبرصالحيدرجمع
خبرنگاراناظهارداشت:ملتايرانهموارهازتهديداتي
كه دشمن بر آنها تحميل ميكند به عنوان فرصت
استفادهكردهتابهدشمنانوتمامجهاننشاندهند
كه در برابر تحريم و شرايط سخت اقتصادي هيچگاه
دستازمقاومتنخواهندكشيد.ويبيانكرد:امريكا
در تالش بوده تا ارتباط كش��ورهاي متحد با ايران را
قطع كرده و كشورهاي غيرمتحد نيز هيچگاه رابطه
اقتصادي برقرار نكنند اما در گمراهي آشكاري بهسر
ميبرندچراكهملتايرانباهوشيارياينمرحلهرانيز
پشت سر ميگذارند .سخنگوي سازمان انرژي اتمي
تصريح كرد :امروز بايد با صبر و شكيبايي و انسجام و
اتحاد از تحريمها نيز عبور كرده و نظام خود را استوار
نگه داريم چرا كه دش��من از ابتداي پيروزي انقالب
اسالميبهدنبالضربهزدنبهنظامبودهاست.

كالن
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پيشنهاد مركز پژوهشهاي مجلس :

گروهاقتصادكالن|
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش��ي به نقد و بررسي
«طرح تشكيل كميته جذب سرمايههاي داخلي و صدور
مجوز ايجاد واحدهاي توليد» پرداخته است .اين گزارش
با نگاهي به نهادهاي مختلفي كه در چندسال گذشته در
زمينه تسهيل كسبوكار (مانند ستاد اقتصاد مقاومتي،
ستادتسهيلورفعموانعتوليد،شورايبرنامهريزياستاني
و امثالهم) ايجاد شده اس��ت را نوعي نقض غرض ميداند
و پيش��نهاد ميكند :نهادهاي موازي ب��ا صالحيتهاي
همپوشان در جهت افزايش كارآمدي ،مسووليتپذيري و
پاسخگوييمنحلشوند.برهميناساساينمركزپيشنهاد
بهردكلياتطرحيادشدهميدهد.
بهگزارش«تعادل»موضوعدستوپاگيربودنفرايندصدور
مجوزهاي كس��ب وكار ،همچنان يكي از مهمترين موانع
كسبوكار در كشور است كه مورد توجه سياستگذاران
و قانون گذاران قرار دارد .با آنكه قانون گذار با تصويب ماده
( )7قانون اجراي سياس��تهاي كلي اصل چهلوچهارم
قانون اساس��ي ،مصوب  25خردادماه  ،1387مفادي «به
منظور تس��هيل و تسريع در امر س��رمايهگذاري و صدور
مجوزفعاليتهاياقتصادي»،بارويكرد«حذفمجوزهاي
غيرضروري،تسهيلشرايطدريافتمجوزهاوشفافسازي
فعاليتهاي اقتص��ادي» به تصويب رس��اند و به دفعات،
احكام قانوني راجع به موضوع م��ورد بحث را اصالح كرد،
اما بعد از گذشت  10سال ،همچنان گاليهها و اعتراضات
بسياري در رابطه با كندي نظام اداري در صدور مجوزهاي
كسبوكار،بهگوشميرسد.عدمانجاماينتكليفقانوني
توس��ط دس��تگاههاي مس��وول ،يكي از انگيزههاي ارايه
«طرح تشكيل كميته جذب سرمايههاي داخلي و صدور
مجوز ايجاد واحدهاي توليدي« است؛ چنان كه در مقدمه
توجيهي طرح ،ضرورت ارايه طرح به اين ش��رح ذكر شده
است«:باعنايتبهضرورتحذفبروكراسيهاياداريدر
زمينه حمايت از سرمايهگذاري و ايجاد واحدهاي توليدي
و با توجه به بروكراس��يهاي غيرضروري فعلي در ادارات
ووزارتخانهها در جهت اطاله رسيدگي به درخواستها
كه موجب كاهش انگيزه سرمايهگذاري گرديده و بعضاً از
نظر اقتصادي نيز موجب كاهش توجهي اقتصادي طرح
ميگردد ».چنانكه در مقدمه توجيهي طرح مورد بررسي
تصريحشدهاست،محورطرحارايهشده،تشكيلكميتهاي
«مستقل»دراستانداريهاوفرمانداريها»بااختياراتتام
نسبتبهبررسيدرخواستهايايجادواحدهايتوليديو...
است .در پايان «داليل توجيهي» مجدداًتأكيد شده است
كه اين طرح صرفاً در جهت حذف بروكراسيهاي اداري»
تقديمشدهاست.
مركزپژوهشهايمجلسدرگزارشيپسازذكرمحورهاي
طرح ارايه شده ،به بررسي نقاط ضعف و قوت آن پرداخته
اس��ت .طرح مورد بررس��ي ،در قالب مادهواحده مشتمل
بر 6تبصره تدوين ش��ده اس��ت .در صدر مادهواحده طرح
مقرر شده است« :از تاريخ تصويب اين طرح كميتهاي در
اس��تانداريها با كليه اختيارات الزم براي تصميمگيري
در حوزه توليد و اشتغال تشكيل و تصميمات اين كميته،
حكممصوبهبرايكليهوزارتخانههاودستگاههاياجراييرا
خواهدداشت».درتبصرهها،پيشبينيشدهكهاينكميته
دراستانهابهرياستاستاندارودرشهرستانهابهرياست
فرماندارتشكيلميشودو«درخواستهايسرمايهگذاري
يا ساير درخواستهاي مرتبط با حوزه اشتغال يا توليد به
اينكميتههاارسالخواهدشد.مجوزهايالزمبرايتوليدو

شورايبرنامهريزياستاني
بر اس��اس صدر ماده ( )31قانون احكام دايمي برنامههاي
توسعهكشورشورايبرنامهريزيوتوسعهاستاندراجراي
وظايف محوله كه در قوانين و دس��تورالعملها مشخص
ميشودوهمچنيناجراياختياراتتفويضيرييسجمهور
در امور برنامه و بودج��ه و در جهت هماهنگي و نظارت بر
مديريتوتوسعهسرمايهگذاريهمهجانبهوپايداراستان،
پيگيري عدالت سرزميني ،تقويت تمركززدايي ،افزايش
اختيارات اس��تانها و تقويت نقش و جايگاه استانها در
راهبري و مديريت توس��عه درون و برونگراي منطقهاي و
تحققاهدافاقتصادمقاومتي،تشكيلميشود.
مطابقتبصرهيكمادهمذكورشورايبرنامهريزيوتوسعه
اس��تان باالترين نهاد تصميمگيري و نظارت در خصوص
توسعهاقتصادي،اجتماعيوفرهنگيدرسطحاستاناست.
ستادتسهيلورفعموانعتوليد
طبق مادهواحده «قانون الحاق م��وادي به قانون رفع
موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور»
مص��وب  21خرداد  97مادهاي به ش��رح زير به قانون
مذكور اضافه شده اس��ت« :به منظور بررسي و اتخاذ
تصميم درخصوص حلوفصل مش��كالت واحدهاي
توليدي ،بهويژه در موارد مربوط به تكميل و راهاندازي

طرحه��اي نيمهتم��ام ،تأمين مال��ي ،تعيين تكليف
بدهيهاي معوق و همچنين رفع مش��كالت مرتبط
با محيطزيس��ت ،منابع طبيعي و معادن و رفع موانع
صادراتي ،به دولت اجازه داده ميشود نسبت به ايجاد
«س��تاد تس��هيل و رفع موانع توليد» به رياست وزير
صنعت،معدنوتجارتاقدامكند.وزارتصنعت،معدن
و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابالغ
اين قانون ،آييننامه اجرايي الزم را با مشورت شوراي
گفتوگ��وي دولت و بخش خصوص��ي در چارچوب
اختيارات قانوني تهيه كرده و به تصويب هيات وزيران
برساند .در هر استان كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد
به رياست استاندار و تحت نظارت و سازماندهي «ستاد
تسهيل و رفع موانع توليد» انجام وظيفه ميكند.
كارشناس��ان مركز پژوهشهاي مجلس در اين گزارش
مينويسند:بابررسيسوابققانونيستادتسهيلورفعموانع
توليد،ميتواندريافتكههدفاصليپيشنهاددهندگان
طرح ،در قانون مصوب تأمين نشده است .بدينترتيب كه
محور اصلي طرح ،تش��كيل كارگروهي بوده كه از اختيار
موظف كردن بانكها به پرداخت تسهيالت يا موارد امهال
تسهيالت مصوب خود ،برخوردار باشد .اين در حالي است
كه كارگروه پيش��نهادي ،در قالب س��تادي – البته بدون
برخورداري از اختيارات مهم و پيشبيني ش��ده در طرح
اوليه–تشكيلشد.حتيبرخيازاختياراتستاددرقانون
مصوب،اختياراتيتعديلشدهبراساسنظرشوراينگهبان
است؛ زيرا بر اساس نظر شوراي نگهبان«،اطالق مشاركت
بخش غيردولت��ي در اتخاذ تصميم��ات اجرايي كارگروه
مذكور» ،مغاير با اصل ش��صتم قانون اساسي (اعمال قوه
مجريه از طريق رييسجمهور و وزرا) است .به اين ترتيب،
ميتوان ادعا كرد اختياراتي كه براي س��تاد تسهيل و رفع
موانعتوليددرماده 61فهرستشدهاست،ازاختياراتيكه
مدنظرطراحانطرحبوده،فاصلهبسياريدارد.

ستاد اقتصاد مقاومتي
در بندهاي  3و 6سياس��تهاي كلي اقتصاد مقاومتي،
محور قرار دادن رشد بهرهوري در اقتصاد با تقويت عوامل
توليد و افزايش توليد داخلي نهادهها و كاالهاي اساسي،
بهعنوانيكيازمحورهاياصلياقتصادمقاومتيتصريح
شده اس��ت .عالوه بر اين در بند  10سياستهاي كلي
اقتصاد مقاومتي نيز مقرر شده از طريق تسهيل مقررات
و گسترش مشوقهاي الزم و ايجاد ثبات رويه و مقررات
در مورد صادرات حمايت همهجانبه هدفمند از صادرات
كاالها و خدمات به تناس��ب ارزش اف��زوده و با خالص
ارزآوري مثبت صورت گي��رد .طبق ماده  1قانون نحوه
پيگيري تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي« ،شورايي
باعضويت معاون اول رييسجمه��ور ،نايبرييس اول
مجلس شوراي اسالمي و معاون اول رييس قوه قضاييه
به منظور كسب اطالع از برنامههاي سه قوه و هماهنگي
الزم در جهت رفع موانع اجرايي تحقق اقتصاد مقاومتي
در كشور به تناس��ب وظايف و اختيارات قانوني هر قوه
تشكيل» ش��د .در حال حاضر ،ستاد اقتصاد مقاومتي،
مرجع تصويب مصوبات مربوط به سياستهاي اقتصاد
مقاومتي محسوب ميشود.
به نوش��ته اين گزارش مصوبات شوراي اقتصاد ،در واقع
مصوباتي از نوع مصوباتي بوده كه امروزه توس��ط ستاد
اقتصاد مقاومتي به تصويب ميرسد.
س�تادهاي مركزي و اس�تاني پيگي�ر اجراي
سياستهايكلياقتصادمقاومتيدرقوهقضاييه
ويژگي مشترك سه نهادي كه در قسمتهاي پيشين
برشمرده ش��د ،وابس��تگي آنها به قوه مجريه بود ،اما
در قوه قضاييه نيز س��تادي به منظور پيگيري اجراي
سياس��تهاي كلي اقتصاد مقاومتي تشكيل شده كه
ميتواند در خصوص موضوع گزارش حاضر مورد توجه

گيرد.بهاينترتيبكهدر«دستورالعملپيگيرياجراي
سياس��تهاي كلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه»
(مصوب رييس قوه قضاييه مورخ )1396/6/29مفادي
در راستاي ايفاي وظايف قوه قضاييه در پيگيري اجراي
سياستهاي مقاومتي در س��طوح مركزي و استاني،
پيشبيني شده است.
پس از معرفي اين نهادها ،گزارش مذكور مينويسيد:
با توجه به نهادها و س��تادهاي موجود در كش��ور كه
وظايف و اختيارات آنها به نحوي به موضوع حمايت از
توليد و سرمايهگذاري مربوط است ،به نظر ميرسد در
جهت خالف طرح پيش��نهادي ،بايد به سمت ادغام و
كاهش نهادهاي موازي و همعرض گام برداشت و بدين
وسيله ،كارايي و اثربخشي سياستها و قوانين مربوط
را افزايش داد.
بر اس��اس اين گزارش اكنون «ش��وراي برنامهريزي
اس��تان» باالتري��ن نه��اد تصميمگي��ري و نظارت
درخصوص توس��عه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
در س��طح اس��تان محس��وب ميش��ود .با توجه به
تركي��ب و همچني��ن وظايف اختي��ارات مصرح در
م��اده مذكور براي ش��وراي برنامهريزي اس��تان ،به
نظر ميرسد مناس��بترين نهاد براي ايفاي كاركرد
مهمي كه طرح مورد بررسي مد نظر دارد« -ضرورت
حذف بروكراس��يهاي اداري در زمين��ه حمايت از
سرمايهگذاري و ايجاد واحدهاي توليدي» -شوراي
مذكور باش��د ،اما در س��طح ملي ،طبق ماده واحده
«قانون الح��اق موادي ب��ه قانون رف��ع موانع توليد
رقابتپذي��ر و ارتقاي نظام مالي كش��ور»« ،س��تاد
تس��هيل و رفع موانع توليد» ميتوان��د كاركردهاي
برشمرده شده در طرح را در جهت حمايت از توليد و
سرمايهگذاري و تسهيل فرآيندهاي صدور مجوزهاي
كسبوكار ،انجام دهد.

معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد بر پايه يك پژوهش حجم اقتصاد زيرزميني كشور و فرار مالياتي را منتشر كرد

 40هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در سال 96
گروهاقتصادكالن|
معاون��ت اقتص��ادي وزارت امور داراي��ي و اقتصادي در
گزارشيپژوهشيبرآوردخودراازحجماقتصادزيرزميني
و رقم فرار مالياتي كشور در سال  96را اعالم كرده است.
براساس نتايج اين تحقيق ،حجم اقتصاد زيرزميني ايران
در سال  ۱۳۹۶حدود  ۵۳۶هزار ميليارد تومان بوده است
كه اين ميزان به منزله از دس��ت رفتن حدود  40.5هزار
ميليارد تومان درآمد مالياتي و معادل  ۳۵درصد وصولي
درآمدهاي مالياتي در س��ال مذكور اس��ت .مطابق اين
گزارش حجم اقتصاد زيرزميني طي دوره زماني 1360
الي 1396نيز تخمين زده شده است كه براساس آن حجم
اقتصاد زيرزميني در ايران طي دوره مورد بررسي ،بطور
متوسطمعادل 35درصدتوليدناخالصداخليبودهاست.
مساله فرار مالياتي
بهگزارش «تعادل» مساله فرار مالياتي از دهههايگذشته
توجه محققان و سياستگذاران را جلب كرده و مطالعات
مختلفيدراينخصوصصورتپذيرفتهاست.فرارمالياتي
يكيازچالشهايبسيارمهمكشورهايمختلفجهانبه
ويژه كشورهاي در حال توسعه است .فرار مالياتي به عنوان
جزي��ي از فعاليتهاي زيرزميني يا بخش نامنظم اقتصاد
شناختهشدهوفعاليتهاييراشاملميشودكهمالياتآنها
پرداخت نشده است .بر اين اساس ،ريشه يابي و شناسايي
عواملموثردرايجادپديدهفرارمالياتيجهتافزايشكارايي
نظاممالياتياهميتبسياريدارد.
بررس��ي پديده ف��رار ماليات��ي و شناس��ايي عوامل مهم
ش��كلگيري آن كم��ك ميكند تا بتوان مناس��بترين
راهبردها و زيرساختهاي الزم براي جلوگيري و كاهش
آنفراهمآيد.فرارمالياتيتنهاريشهاقتصادينداردونقش
عوامل اجتماعي و نهادي نيز در ش��كلگيري آن بايستي
در نظر گرفته ش��ود .بطور كلي در متون اقتصادي ،برخي
از عوامل مه��م پديد آورنده فرار مالياتي مواردي ش��امل:
نرخ ماليات ،همكاري ضعيف نهادها و موسسات وابسته،
پيچيدگي قوانين و مقررات ،فقدان سيستم اطالعاتي كار
آمد،گستردگيمعافيتهايمالياتي،تورم،اخالقمالياتي،

سطحدرآمدافراد،بيكاريو تعرفهكاالوخدماتبرشمرده
شدهاند .در ايران مهمترين علت ايجادي اين پديده ،نبود
سيستم اطالعاتي كار آمد و در نتيجه عدم اشراف سازمان
امورمالياتيكشوربراطالعاتاقتصادياشخاصاست.
كاهش فرار مالياتي موجب ميش��ود ب��دون تحميل بار
مالياتي بر موديان ،درآمدهاي مالياتي و به تبع آن سهم آن
در منابع بودجه دولت افزايش يابد كه اين امر در راس��تاي
ارتقاي عدالت مالياتي اهميت بس��ياري دارد .عليايحال،
اولينگامدرراستايحركتدر مسيركاهش فرار مالياتي،
برآوردحجمفرارمالياتياستتاازاينطريقميزانوخامت
اوضاعتبيينشود.
از همين رو معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد كش��ور
در پژوهشي كه روز گذشته منتشر كرده ،به برآورد حجم
فرار مالياتي در ايران پرداخته اس��ت .براي اين بررسي از
روشهاي اقتصاد سنجي بهره گرفته شده است .براساس
نتايجتحقيق،حجماقتصادزيرزمينيايراندرسال۱۳۹۶
حدود ۵۳۶هزار ميليارد تومان به دست آمده است كه اين
ميزان به منزله از دس��ت رفتن حدود  40.5هزار ميليارد
توماندرآمدمالياتيومعادل ۳۵درصدوصوليدرآمدهاي

مالياتي در س��ال مذكور است .مطابق اين گزارش حجم
گسترده فرار مالياتي ،پيامدهاي منفي بسياري را در پي
داردكهبرخيازاينپيامدهابرايتمامياقتصادهاوبرخي
نيزبراياقتصادايرانموضوعيتدارند.كاهشتوانرقابتي
فعاالن اقتصادي در بخش رس��مي ،شفافيت اقتصادي
پايين ،ناكارآمدي سياستهاي دولت ،ايجاد اختالل در
خدمات عمومي دولت ،نابرابري در آمد و ثروت ،تضعيف
فرهنگ مالياتي ،از جمله پيامدهاي عمومي گستردگي
فرار ماليات��ي در يك اقتصاد و بيثباتي اقتصادي و تداوم
وابس��تگي بودجه دولت به منابع نفت��ي نيز از مهمترين
پيامدهاي گستردگي فرار مالياتي در اقتصاد ايران است.
توصيههايي سياستي جهت كاهش فرار
اينگزارشدرادامهباتوجهبهعللايجادپديدهفرارمالياتي،
توصيههاي سياستي جهت كاهش فرار مالياتي در ايران را
موردتوجهقرارميدهد.
 -1همكاري كليه اركان نظ��ام حاكميت جهت ارتقاء
اش��راف اطالعاتي س��ازمان ام��ور مالياتي كش��ور :در
كشورهاي داراي نظام مالياتي پيشرفته ،راهكار بنيادين

جهت اشراف كامل اطالعاتي نظام مذكور ،قرار گرفتن
اطالع��ات اقتصادي اف��راد جمعه در اختيار دس��تگاه
مالياتس��تان از طريق اطالعات ارسالي اشخاص ثالث
همچوننظامبانكي،بيمهايوسايردستگاههاونهادهاي
دارنده اطالعات مذكور اس��ت .اگرچ��ه امكان دريافت
اطالعات مذكور توس��ط سازمان امور مالياتي كشور در
قالب پايگاه اطالعات هويتي ،دارايي و عملكردي موضوع
ماده ( )۱۶۹مكرر قانون مالياتهاي مس��تقيم مصوب
 ۱۳۹۴فراهم ش��ده است ،ليكن به دليل عدم همكاري
مناس��ب دس��تگاهها و نهادهاي اجراي��ي و حاكميتي
در ارس��ال اطالعات مورد نياز س��ازمان مالياتي ،پايگاه
اطالعاتي مذك��ور با ضعف اطالعاتي ش��ديدي مواجه
است .اين در حالي اس��ت كه اطالعات پايگاه مذكور به
عنواناطالعاتبرونسازمانيسيستميكپارچهاطالعات
مالياتيمحسوبشدهوسيستممذكورنيزپروژهكليدي
وبهنوعيستونفقراتطرحجامعمالياتياست.بنابراين،
اجراي كامل ط��رح جامع مالياتي نيز منوط به تكميل
اطالعات اين پايگاه اس��ت ،بر اين اساس ،برطرف شدن
ضعف اطالعاتي سازمان امور مالياتي كشور و به تبع آن
اجراي كامل طرح جامع مالياتي ،نيازمند همكاري كليه
اركان ،دستگاهها و نهادهاي دولتي و حاكميتي است.
 -2ساماندهي معافيتهاي مالياتي حذف معافيتهاي
غيرضرور و كارآمدسازي ساير معافيتها بهويژه از طريق
جايگزيني روشهاي متداول اعطاي مشوقهاي مالياتي
همچون اعتبار مالياتي و اعتبار س��رمايهگذاري بهجاي
تعطيلي مالياتي (عمدتا مربوط به معافيتهاي مناطق
آزاد تجاري -صنعتي و معافيته��اي مربوط به مناطق
محروم و كمتر توسعه يافته) بسيار حائز اهميت است .در
اين ارتباط حذف يا كاهش حداكثري معافيتهاي غير
ضروري بخش كشاورزي ،معافيتهاي ماليات بر واردات
بهويژهدرخصوصمعافيتهايمنطقهايوتخفيفاتسود
بازرگاني برخي بنادر و گمركات و معافيتهاي گسترده و
عام مربوط به بخشهاي توليدي ،معدني و گردشگري و
ديگر معافيتها مورد بازنگري و اصالح اساسي قرار گيرد.
-3شفافوكارآمدسازيهزينههايدولت:اينامرميتواند

بررسي كاهش ارزش پول
ملي در سال 97

كاهش ارزش پول ملي در سال  ۱۳۹۷اتفاقي
ب��ود كه با افزايش مس��تمر نرخ ت��ورم به نظر
نميرس��د به اين زودي دس��ت از سر اقتصاد
كش��ور بردارد .ي��ك اقتص��اددان در اين باره
تورم س��اختاري ،كاهش تراز تجاري ،افزايش
نقدينگي و كاهش س��رمايهگذاري در كشور
را از عوامل اصلي كاه��ش ارزش پول ملي در
اقتصاد ارزيابي كرد.
كمي��ل طيبي ،عض��و هيات علمي دانش��گاه
اصفهان در گفتوگو با ايسنا ،با بيان اينكه يكي
از عوامل كاهش ارزش پول ملي تورم ساختاري
است در توضيح اين تورم گفت :اين تورم نوعي
تورم مزمن شده است كه متأثر از ساختار رشد
اقتصادي و كاهش انگيزه س��رمايهگذاري در
كشور است كه خود به علت بيتوجهي به توليد
مولد در اقتصاد اتفاق ميافتد.

ي در زمينه تسهيل كسبوكارمنحل شود
نهادهاي مواز 
سرمايهگذاريبراساسطرحپيشنهادي،حداكثرسههفته
ازتاريخارجاع،درصورتوجودشرايطالزمبراياخذمجوز،
توسطدستگاهارايهخواهدشد.
مهمترين ايراد اين گزارش از «طرح تشكيل كميته جذب
سرمايههايداخليوصدورمجوزايجادواحدهايتوليدي»،
پيشنهادافزودنستاديبهستادهايموجودوحتيدرحال
تشكيلباهدفواحداست.مطابقاينگزارشادعاياصلي
ايناستكهتعددوتكثرچنيننهادهايي،نهتنهابهدستيابي
بههدفقابلتقديرحمايتازسرمايهگذاريوتوليدكمكي
نكردهاست،بلكهدرمواردزياديبههمپوشانيهاواختالفات
صالحيتي ،موازيكاريه��ا و اختالهاي نهادي انجاميده
است .با توجه به نهادها و س��تادهاي موجود در كشور كه
وظايفواختياراتآنهابهنحويبهموضوعحمايتازتوليدو
سرمايهگذاريمربوطاست،بهنظرميرسددرجهتخالف
طرح پيشنهادي ،بايد به س��مت ادغام و كاهش نهادهاي
موازي و همعرض گام برداش��ت و بدين وسيله ،كارايي و
اثربخشيسياستهاوقوانينمربوطراافزايشداد.
بر اس��اس اين گ��زارش ض��رورت رف��ع موان��ع توليد و
سرمايهگذاري ،به ويژه تسهيل و تسريع مجوزهاي صدور
كسبوكار ،س��بب ايجاد نهادهاي متعدد شده است و در
طرح مورد بررسي نيز ،تشكيل ستاد ديگري در اين راستا
پيشبيني شده است .اما نكته مهم و مغفول اين است كه
تعدد و تكثر نهادهاي مربوط به كارويژهاي واحد ،چهبس��ا
موجبهمپوشانيهاوموازيكاريهايشدهوميشودخود
باعث ميشود دستيابي به هدف اصلي با موانع بروكراتيك
و اداري مواجه شود .دقت در وظايف و اختيارات نهادهاي
مذكور نش��ان ميدهد آنچه در مادهواحده پيش��نهادي
در خصوص تش��كيل نهادي «با كليه اختيارات الزم براي
تصميمگيري در حوزه توليد و اشتغال» پيشبيني شده،
پيشتر براي نهادهاي دولتي و خصوصي متعددي در نظر
گرفتهشدهاست.اينگزارشدرادامه،بهبرخيازنهادهاي
موجود كه با هدف راهبري و ستادي در موضوع رفع موانع
توليدوسرمايهگذاريتشكيلشده،اشارهميكند.

اخباركالن

انگيزه افراد براي مشاركت در پرداخت ماليات و به عبارتي
اخالق مالياتيرابطورمحسوسيارتقاءدهد.دراينراستا،
كاهش اندازه دولت (بهينهس��ازي حج��م دولت) ،اجراي
كامل بودجهريزي عملياتي و همچنين ايجاد شفافيت در
نحوههزينهكردمخارجدولتيازمهمتريناقداماتهستند.
 -4تعديل نرخ ماليات بر ش��ركت ه��ا :دولتها ميتوانند
با كاهش نرخ ماليات بر ش��ركتها ،سرمايهگذاري بخش
خصوصيراافزايشوهدفرشداقتصاديرادنبالنمايند.
عالوهبراينكاهشنرخمالياتبرشركتهاازطريقكاهش
بار مالياتي شركتها ،ميتواند انگيزه فرار مالياتي را تا حد
زيادي كاهش دهد .از اين رو اگرچه در كوتاهمدت اين امر
كاهش درآمدهاي مالياتي دولت را در پي خواهد داشت،
ليكن در بلندمدت ،با توجه به افزايش پايه ماليات ناشي از
رشداقتصاديوهمچنينكاهشفرارمالياتيانتظارميرود
درآمدهايمالياتيازدسترفتهجبرانگردد.اينمهمعالوه
بر آثار اشاره شده ميتواند در ارتقاء شفافيت اقتصادي نيز
نقشايفانمايد.زيراايناصالحمنجربهپايينترقرارگرفتن
نرخ ماليات بر اش��خاص حقوقي نسبت به نرخ حداكثري
ماليات بر اش��خاص حقيق��ي (در حال حاضر يكس��ان و
معادل ۲۵درصدهستندوبهتبعآنافزايشانگيزهفعاليت
اقتصاديدرقالبشركتخواهدشد.
 -5افزايش رضايتمن��دي موديان :ارتقاء خدمات مالياتي
به موديان و ارتقاء عدالت مالياتي از طريق بهبود تشخيص
و رس��يدگي مالياتي و همچنين اصالح فرآيند دادرسي
ماليات��ي در افزايش رضايتمندي موديان مالياتي و بهبود
تمكينموديانودرنتيجهكاهشانگيزهفرارمالياتيبسيار
اهميتدارد.
 -6شفافس��ازي و كاهش پيچيدگي قواني��ن و مقررات
مالياتي :تنقيح قوانين و مقررات مالياتي ،مقررات زدايي،
اطالعرساني و آموزش موديان در ايجاد شفافيت و كاهش
پيچيدگي قوانين حايز اهميت اس��ت .شايان ذكر است،
مطابقبند(ج)ماده()۱۱۳قانونبرنامهششمتوسعه،تنقيح،
اصالحورفعخألهايقوانينبارعايتقانونتدوينوتنقيح
قوانين و مقررات كش��ور حداكثر تا پايان سال دوم اجراي
قانونبرنامهموردتأكيدقرارگرفتهاست.

ت�راز تجاري در كاه�ش ارزش پول ملي
دخيلاست
او همچني��ن به تراز تجاري ب��ه عنوان يكي از
عوامل دخيل در كاه��ش ارزش پول ملي هم
اش��اره كرد و گفت :كاهش ق��درت صادرات
نس��بت ب��ه واردات مس��الهاي اس��ت كه در
بلندمدت ميتواند باعث كاهش ارزش ريال به
عنوان پول ملي شود.
اين اقتصاددان همچنين به رابطه بين ريال و
ارزهاي خارجي هم اش��اره كرد و گفت كه در
ش��رايط نابس��امان اقتصادي ،عدم وجود يك
رژيم با ثبات پول��ي ميتواند باعث افول ارزش
پول ملي ش��ود .طيبي با بيان اينكه يك رويه
تثبيت شده نرخ ارز در كش��ور وجود دارد كه
متولي آن بانك مركزي است گفت :در شرايطي
كه بان��ك مركزي از اس��تقالل عم��ل كامل
برخوردار نيست و تورم نيز وجود دارد ،تثبيت
نرخ ارز معنايي ندارد چرا كه اين كار باعث چند
نرخي شدن نرخ ارز در آينده و ايجاد بازار سايه
خواهد شد ،كه اين مساله به نوبه خود ميتواند
باعث دامن زدن به كاهش ارزش پول ملي در
آينده شود.
او همچني��ن ب��ه نقدينگي به عن��وان يكي از
عوامل اصلي ايجاد ت��ورم و كاهش ارزش پول
ملي اش��اره كرد و گفت :اي��ن نقدينگيهاي
سرگردان به سمت س��رمايهگذاريهاي مولد
حركت نميكند و تنه��ا باعث برهم زدن بازار
مالي كشور شده است.
اي��ن اقتص��اددان ب��ه عوام��ل غيراقتصادي
افت ارزش پ��ول ملي هم اش��اره كرد و گفت:
وجود تحريمها باعث ش��ده اس��ت ت��ا امكان
سرمايهگذاري ايمن در كشور از بين برود و اين
مساله در كوتاهمدت باعث كاهش ارزش پول
ملي شده است.
او همچنين ب��ه پديده داللي و واس��طهگري
در اقتصاد كش��ور هم اش��اره كرد و آن را يكي
از عوامل اصلي تنش اقتص��ادي توصيف كرد
ك��ه ميتواند در نهايت باعث ايجاد نوس��انات
اقتصادي و كاهش ارزش پول ملي شود.
اين اس��تاد دانش��گاه در نهاي��ت كنترل چند
ش��اخصاز ش��اخصهاي بيثباتي در اقتصاد
كش��ور را عاملي براي كنترل ارزش پول ملي
قلم��داد كرد و گفت كه بايد به س��مت اصالح
رواب��ط بينالمللي و همچني��ن جلوگيري از
ايج��اد تنشهاي سياس��ي حرك��ت كنيم تا
بتواني��م در نهايت از س��قوط ارزش پول ملي
جلوگيري كنيم.
كاه��ش ارزش پ��ول ملي ،در سياس��ت پولي
مدرن ،عبارتست از كاهش ارزش واحد پول يك
كشور ،نس��بت به قيمت طال يا ساير پولهاي
خارجي .اين اتف��اق ميتواند باع��ث افزايش
ميزان صادرات و دش��واري واردات كاال شود؛
همانند سياستي كه چين در پي گرفته است با
اين ح��ال در ايران اين كاهش ارزش پول ملي
به دليل ضعف بنيادهاي صنعتي مولد نتيجهاي
جز قاچاق مايحتاج خوراكي مردم به خارج از
كشور در پي نداشته است.

سال  ،۹۸آغاز تحوالت
اقتصادي است
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي
اسالمي سال  ۹۸را سال آغاز تحوالت اقتصادي
برش��مرد و گف��ت :اصالح س��اختار اقتصادي
اولويت اول كميس��يون اقتصادي مجلس در
سال آينده خواهد بود .
محمدرضا پورابراهيمي در نشس��ت مشترك
با نماين��ده ولي فقيه در اس��تان و امام جمعه
كرمان و ائمه جمعه شهرس��تانهاي كرمان و
راور با محوريت سه مبحث اقتصادي ،فرهنگي
و سياسي به تش��ريح وضعيت اقتصادي ايران
در س��ال  ۹۷پرداخ��ت و دو عام��ل خارجي و
داخلي اثرگ��ذار در اقتصاد ايران را تش��ريح و
بي��ان كرد :عدم توجه به عوام��ل اقتصادي در
درون كش��ور مهمترين چال��ش اقتصاد ايران
بوده و هست.
وي ادامه داد :در صورتي كه به اين عوامل دروني
پرداخته نشود ،ميزان تأثير تحريمها بر اقتصاد
ايران بيش��تر خواهد شد و اين به عنوان يكي از
مباحث مهمي است كه بايد به آن پرداخته شود.
پورابراهيمي با اشاره به سياستهاي ارزي دولت
در نيمه اول سال  ۹۷گفت :اشتباه فاحش دولت
در سه حوزه افزايش نرخ س��ود سپرده بانكي،
عرض��ه طال و تك نرخي ك��ردن قيمت ۴۲۰۰
براي نرخ ارز بزرگترين اشتباههاي دولت بود
كه هزينه س��نگيني براي نظام اجرايي كشور
تحميل كرد.

اخبار
گزارش همتي از روند ادغام
بانكهاي نيروهاي مسلح

رييس كل بان��ك مركزي گ��زارش روند ادغام
بانكهاي نيروهاي مس��لح را به ش��وراي عالي
هماهنگي اقتصادي ارايه كرد.
به گزارش «تعادل» ،رييس كل بانك مركزي در
بيستوهشتمينجلسهشورايعاليهماهنگي
اقتصادي به رياس��ت رييسجمهور و با حضور
رييس مجلس و ديگر اعضا برگزار شد .گزارشي از
روندادغامبانكهاينيروهايمسلحدربانكسپه
ارايه داد كه در اجراي مصوبات شوراي عالي ،طبق
برنامهتنظيميدرحالاجراستوشورابرپيگيري
جدي چابكسازي و توانمندسازي نظام بانكي با
همكاري همه دستگاهها تاكيد كرد.

بارگذاري پول نو
در دستگاههاي خودپرداز

بارگذاري پول ن��و در دس��تگاههاي خودپرداز در
آس��تانه ايام نوروز آغاز ش��ده و ش��هروندان براي
دريافت اس��كناس نو  ۵و  ۱۰ه��زار توماني و ايران
چك  ۵۰هزار توماني ميتوانن��د از خودپردازهاي
بانكياستفادهكنند.
به گزارش «تعادل» ،ش��بكه بانكي كشور هر ساله
در آس��تانه عيد نوروز و با توجه به نياز ش��هروندان
به اسكناس نو با دس��تور بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران اقدام به توزيع اسكناسهاي نو مصوب
ميكند كه در همين راستا بانك مركزي ليستي از
ش��عب بانكي براي دريافت پول نو را در شهرهاي
مختلف اعالم كرد تا شهروندان اسكناس مورد نياز
 ۲و ۵هزار توماني تانخورده دريافت كنند اما امسال
نيز همچون سالهاي گذشته ،بانكهاي دولتي و
خصوصي در راستاي تامين نياز مشتريان و استفاده
از خدمات بانكداري الكترونيك سقف برداشت پول
از خودپردازه��ا را از  ۲۰۰به  ۵۰۰هزار تومان تا ۱۷
فروردين ماه سال ۹۸بر اساس مجوز اداره نظامهاي
پرداخت بانك مرك��زي افزايش دادند؛ از س��ويي
ديگر پيگيريها حاكي از آن است كه از صبح امروز
بارگذاري پول نو در دستگاههاي خودپرداز بانكي
آغاز ش��ده و ش��هروندان از روز جاري ميتوانند در
برخيازدستگاههايخودپردازبانكياسكناسهاي
تانخورده  ۵و  ۱۰هزار توماني و ايران چك  ۵۰هزار
توماني دريافت كنند.
پيگيري از بانكها حاكي از آن اس��ت كه عمليات
بارگ��ذاري پول نو از روز ج��اري به صورت محدود
آغاز ش��ده و در روزهاي سه شنبه  ۲۸و چهارشنبه
 ۲۹اس��فند ماه حجم بارگذاري و توزيع اسكناس
نو در دس��تگاههاي خودپرداز براي تامين نيازهاي
ش��هروندان افزايش پيدا ميكند و به نظر ميرسد
كه اس��كناس دو ه��زار توماني تانخ��ورده نيز در
روزهاي بيس��ت و هشتم و بيست و نهم اسفند ماه
از دستگاههاي خودپرداز قابل دريافت باشد؛ توزيع
اس��كناس تانخورده توسط شبكه بانكي و اقدامات
الزم براي تس��هيل و افزايش ظرفيت اس��تفاده از
خدمات بانكداري الكترونيك از جمله خودپردازو
دستگاههايكارتخوانازجملهاقداماتمهمسيستم
بانكي براي رفاه حال شهروندان در ايام نوروز است.

افزايش حداقل مبلغ صدور
كارت هديه

افزايش قيمت كارت مغناطيس��ي مورد استفاده
شبكهبانكيباعثشدهتاحداقلمبلغصدوركارت
هديهكهتوسطبانكمركزي ۱۰هزارتومانتعيين
شده بود به ۲۰الي ۵۰هزار تومان افزايش پيدا كند.
به گزارش ايبن��ا ،كارتهاي مگنت يكي از اجزاي
اصليزيرساختپرداختالكترونيكايرانبهشمار
ميروددرحاليكهدركشورهايديگركارتهاييبا
قيمتباالتروضريبامنيتيبيشترباعنوانEMV
به عنوان كارتهاي هوشمند استفاده ميشود اما
در اي��ران كارتهاي مگنت كه ب��راي كارتهاي
اعتباري و كارتهاي هديه ،بن كارت و غيره مورد
استفاده است كه همين مساله باعث شده تا شبكه
بانكي كشور يكي از مشتريان بزرگ واردكنندگان
و توليدكنندگان كارتهاي مغناطيسي باشد؛ در
ماههاي اخير افزاي��ش قيمت نرخ ارز ،محدوديت
واردات ،تامين مواد اوليه براي توليد و احتكار كارت
توسط برخي از واردكنندگان باعث شده تا قيمت
كارتمغناطيسينسبتبهبهمنماهسالگذشته
رش��دي  ۹۰۰درصدي را تجربه كند و بانكها در
تامين اين كارتها براي مص��ارف مختلف دچار
مشكالتي باشند و هزينههاي آنها نيز افزايش پيدا
كرده است.
بر اس��اس آمار ،در آس��تانه عيد نوروز اس��تقبال
ش��هروندان و س��ازمانها براي تهيه كارت هديه
افزايش پيدا ميكند و شبكه بانكي نيز در همين
راستا امسال حجم بسيار زيادي كارت مغناطيسي
رابرايتاميننيازمتقاضيانصدوركارتهديهتهيه
كردهوصدوركارتهديهدرشعببانكيبدونهيچ
مشكليانجامميشود.همچنينبرخيبانكهانيز
طراحيهاي جديدي براي كارت هديه متناسب با
عيدنوروزتهيهكردهاندكههمينمسالهباعثشده
تا صدور كارت هديه توسط برخي بانكها استقبال
چشمگيريداشتهباشد.
با توجه به مصوبه بانك مركزي در خصوص كارت
هدي��ه حداقل مبلغ ص��دور كارت هديه  ۱۰هزار
تومان و س��قف مبلغ صدور اين كارتها نيز ۵۰۰
هزار تومان تعيين شده كه در حال حاضر با توجه
به افزايش قيمت كارت مغناطيسي و عدم صرفه
اقتصادي براي صدور كارت هديه  ۱۰هزار توماني
توسط سيستم بانكي ،حداقل مبلغ صدور كارت
هديهبه ۲۰الي ۵۰هزارتوماندربانكهايمختلف
افزايش پيدا ك��رده كه با توجه به اين موضوع بايد
گفت ديگر كارت هديه  ۱۰هزار توماني توس��ط
شبكه بانكي صادر نميشود و بايد با اين كارتها
خداحافظي كرد.
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بانك و بيمه

ارزيابي عملكرد نظام بانكي در واگذاري اموال مازاد نشان ميدهد

 14هزار ميليارد تومان واگذاري اموال بانكها

گروه بانك و بيمه |
در فاصله ارديبهش��ت  94تا خرداد  ،97در مجموع
 14ه��زار و  405ميليارد تومان اموال مازاد و س��هام
بانكها واگذار ش��ده كه  3135ميلي��ارد تومان آن
س��هام مازاد و  1294ميليارد تومان نيز امالك مازاد
بانكها بوده است.
به گزارش «تع��ادل» ،طبق گزارشه��ا در مجموع
عملكرد فروش اموال مازاد بانكها در سالهاي  ۹۵و
 ،۹۶حدود  ۱۲۲هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به
آنچه مازاد بوده ۴۳ ،درصد عملكرد داشته است .از اين
رقم حدود  4429ميليارد تومان در شش ماهه دي 96
تا خرداد  97و  9975ميليارد تومان در ارديبهشت 94
تا دي  96انجام شده است.
 در ش��ش ماهه دي  96ت��ا خ��رداد  97در مجموع
بانكهاي ملي ب��ا  1582ميليارد توم��ان ،صادرات
 ،321ملت  ،1305صنعت و معدن  ،450رفاه ،402
تج��ارت  ،167كش��اورزي  ،110س��په  71ميليارد
تومان ،بيش��ترين واگذاري امالك مازاد را داشتهاند.
در دوره دو س��ال و هشت ماهه ارديبهشت  94تا دي
 96نيز سپه  ،645صادرات  ،383ملت  ،253تجارت
 ،504ملي  ،1614كشاورزي  ،1232ميليارد تومان
بيشترين واگذاريها را داشتهاند.
بر اس��اس ماده  ۱۶قانون رفع موانع توليد رقابتپذير
و ارتقاي نظام مالي كشور تمامي بانكها و موسسات
اعتباري موظفند از تاريخ الزماالجرا شدن اين قانون
تا مدت سه سال ساالنه حداقل  ۳۳درصد اموال خود
اعم از منقول ،غيرمنقول و سرقفلي را كه به تملك آنها
و شركتهاي تابعه آنها در آمده و به تشخيص شوراي
پول و اعتبار و بانك مركزي مازاد اس��ت ،واگذار كنند.
منظورازشركتهايتابعهمذكور،شركتهاييهستند
كه بانكها و موسسات اعتباري به صورت مستقيم يا
غيرمستقيم مالك بيش از ۵۰درصد سهام آن باشند يا
اكثريت اعضاي هياتمديره آن را تعيين كنند.
طي يكي ،دو سال گذشته اين مساله به طور جدي در
دس��تور كار دولت و بانك مركزي قرار داشته و حتي
رييسجمهور نيز چندين بار در س��خنرانيهاي خود
بر اين موضوع تاكيد كرده اس��ت .مركز پژوهشهاي
مجلس نيز در گزارشي به بررسي اين موضوع پرداخته
است.
در سالهاي اخير مساله شركتداري و سرمايهگذاري
به يكي از مس��ائل مهم و چال��ش برانگيز نظام بانكي
تبديل شده است .محور و كانون اصلي فعاليت بانك،
حوزه اعتباري است و نه سرمايهگذاري و ورود به بخش
واقعي ،بر همين اساس هر قدر حجم سرمايهگذاريها
وداراييهاواموالغيرمرتبطبافعاليتبانكيموسسات
اعتباري افزايش يابد ،به همان ميزان ريسكهاي خرد
و كالن افزايش پيدا ميكند .ابعاد و آثار اين مساله در
دورههاي رونق و ركود اقتصادي تشديد ميشود.
در راستاي تحقق هدف فوقالذكر ،در ماده  ۱۶قانون
رفع موانع توليد رقابتپذير دو حكم تكليف شده بود:
مكلفشدنبانكهاوموسساتاعتباريدارايمجوزبه
واگذاري اموال مازاد و شركتهاي تابعه با سهام باالي
 ۵۰درصد به نحوي كه طي  ۳سال ،ساالنه  ۳۳درصد
آنها واگذار گردد.
تكليفبهبانكهاجهتواگذاريسهامشركتهاييكه
فعاليت غيربانكي در آنها صورت ميگيرد.
بر اين اس��اس كليه بانكه��ا و موسس��ات اعتباري
غيربانكي ،شوراي پول و اعتبار ،بانك مركزي جمهوري
اس�لامي اي��ران ،وزارت ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي،

خزانهداري كل و س��ازمان برنامه و بودجه كل كشور
اشخاص مكلف يا مرتبط با اين موضوع هستند.

عملكرداجراييبانكهاوموسساتاعتباري
در واگذاري اموال مازاد
بر اس��اس گزارش عملكرد بانك مركزي و وزارت امور
اقتصادي و دارايي در زمان بررسي اين گزارش ،عملكرد
كلي فروش اموال مازاد بانكها و س��هام فعاليتهاي
غيربانكي متعلق به بانكها به شرح زير است:
برآوردي كه از امالك و اموال غيرمنقول مازاد بانكها
در سال  ۱۳۹۵وجود داشته است ۲۵۸ ،هزار ميليارد
ريال بوده است.
در مجموع عملكرد ف��روش اموال م��ازاد بانكها در
س��الهاي  ۱۳۹۵و  ،۱۳۹۶حدود  ۱۲۲هزار ميليارد
ريال بوده است كه نسبت به آنچه مازاد بوده است۴۳ ،
درصد عملكرد داش��ته است .بنا به اظهارات قائم مقام
بانك مركزي در جلسه علني مجلس شوراي اسالمي
مورخ ۴ارديبهشتماه،۱۳۹۷بخشيازايناطالعاتبه
دليل خود اظهاري بانكها درست نبوده و بانك مركزي
در حال بررسي صحت آمار و اطالعات دريافتي است.
سهام فعاليتهاي غيربانكي (موضوع بند ب ماده )۱۶
 ۳۰۹هزار ميليارد ريال برآورد شده است كه مجموع
عملكرد سال  ۱۳۹۵و  ۱۳۹۶نشان ميدهد كه حدود
 ۹۷هزار ميليارد ريال آن واگذار ش��ده كه عملكرد آن
 ۳۲درصد بوده است.
در مجموع بررس��ي عملك��رد بانكها و موسس��ات
اعتباري غير بانكي در اجراي مواد  ۱۶و  ۱۷قانون رفع
موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور در
فورش و واگذاري اموال مازاد و س��هام غير بانك نشان
ميدهد ،عملكرد فروش اموال مازاد و سهام غيربانكي
طي سالهاي  ۱۳۹۵- ۱۳۹۶معادل  ۲۱۰هزار و 672
ميليارد ريال بوده است كه با توجه به ميزان ۵۶۷هزار و
 386ميليارد ريال مازاد و سهام غيربانكي شبكه بانكي
كشوردرپايانسال،۱۳۹۵حاكيازنسبتعملكرد۳۷
درصد براي دو سال اجراي مواد مذكور است.
بنابراينبراساسشواهدآماريموجود،عملكردبانكها
موسسات اعتباري غيربانكي كشور در خصوص فروش
و واگذاري اموال مازاد و سهام غيربانكي ،كمتر از ميزان
تكليف قانوني تصريح شده براي آنها از زمان ابالغ قانون
رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
محقق شده است.
با اش��اره به فروش عمده داراييهاي مازاد بانكها به
صورت نقد و اقس��اط و لزوم وصول كامل وجه حاصل
از فروش براي محاس��به مابهالتفاوت حاصل از فروش
نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينههاي فروش پس
ازكسرسهمسودقطعيسپردهگذارانسرمايهبانكها،
بنا به اعالم بانك مركزي ،مكاتبات الزم به اين منظور با
بانكها در حال انجام است ،اما با توجه به قيود اين بند
به نظر نميرسد عملكرد حايز اهميتي داشته باشد.
تحليل و ارزيابي عملكرد
به طور كلي عملكرد واگذاري اموال و داراييهاي مازاد
بانكها و احكام مندرج در اين ماده ضعيف بوده كه به
برخي از داليل آن اشاره ميشود:
دريافت گزارشهاي عملكرد منظم ،يكدست و حاوي
اطالعات الزم در خصوص ميزان اموال مازاد و اقدامات
اثربخشبرايفروشآنهاازبانكهاوموسساتاعتباري
غيربانكي جهت راستيآزمايي توسط بانك مركزي و
وزارت امور اقتصادي و دارايي در طول سالهاي اجراي

برش

كليهبانكهاوموسس�اتاعتباريغيربانكي،شورايپولواعتبار،بانكمركزيجمهورياسلاميايران،وزارتاموراقتصاديودارايي،خزانهداريكلو
سازمانبرنامهوبودجهكلكشوراشخاصمكلفيامرتبطبااينموضوعهستند .دربند«ب»ماده ۱۴قانونبرنامهششمتوسعه،پيشازآنكهشورايپولواعتبار،
سرمايهگذاريبانكهادرنهادهايبازارسرمايهراازمصاديقفعاليتهايغيربانكيبهشماربياورند،قانونگذاراجازهمشاركتبانكهادرتاسيسصندوقهاي
سرمايهگذاريوشركتهايتامينسرمايهرامنوطبهدريافتمجوزبانكمركزيصادرنمودكهبااينتفسيربانكهاميتوانندبامجوزبانكمركزيدرتاسيس
نهادهايماليمزبورمشاركتداشتهباشند،ولينميتواننددرشركتهايموجودخودادامهفعاليتداشتهباشندكهايننوعيتناقضوحداقلابهامقانونياست.
قانون صورت نگرفته اس��ت .به نظر ميرسد نظارت بر
عملكرد بانكها در خصوص اين ماده به طور جدي در
دستور كار بانك مركزي قرار نگرفته است.
ارزيابيعملكرددرخصوصفروشاموالمازادبهنحوي
كه ساالنه ۳۳درصد آن محقق شده باشد ،بدون اطالع
از ميزان كل اموال مازاد به هيچوجه ميسر نخواهد بود.
براساساطالعتدريافتي،بانكمركزيتخميندقيقي
از حجم كل داراييهاي مازاد بانكها را به تفكيك پايان
هر سال (از سال )۱۳۹۴ندارد و اطالعات بانك مركزي
نيز بر اساس خوداظهاري بانكهاست .با نبود چنين
تخمينينميتوانبرتحقق ۳۳درصدآنسويبانكها
قضاوت كرد و به تبع آن نميتوان از ظرفيتهاي تعيين
شده در ماده ۱۷براي تنبيه بانكها و موسسات خاطي
در اين مورد استفاده كرد.
يك��ي از پيشزمينههاي اساس��ي اجرايي ش��ده اين
ماده وابسته به تش��خيص مازاد بودن اموال بانكها و
شركتهاي تابعه آنهاست .بر اساس مفاد بند «الف»
ماده  ۱۶اين تشخيص به نظر ش��وراي پول و اعتبار و
بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران موكول شده
است ،لكن با وجود پيگيري بانكهاي مختلف از بانك
مركزي در اين خصوص ،دستورالعمل روشني توسط
بانك مركزي (شوراي پول اعتبار) در خصوص ضوابط
و حدود مقرر براي شناسايي اموال مازاد به تفكيك نوع
آنها ابالغ نشده است.
بايد گفت بر اساس گزارشهاي دريافتي از بانكهاي
مختلف،آنچهمسلماستايناستكهعملكردبانكها
در تحقق اين م��اده و فروش اموال مازاد ضعيف بوده و

تقريباهيچيكازبانكهادراينزمينهبهتكليفقانوني
خودمبنيبرفروش ساالنه ۳۳درصدازاموال مازادخود
عمل نكردهاند.دراين خصوص ميتوان به عواملي چون
عدمرغبتبانكهابهاجراياينمادهخصوصااستنكاف
آنها از عرضه امالك و شركتهاي مرغوب ،عدم جديت
بانك مركزي در اعمال جرايم تعيين شده در ماده ۱۷
در كنار عواملي چون ركود حاكم بر اقتصاد خصوصا در
حوزهمسكنوامالك،سهلالبيعنبودناموالكهگاهي
بامشكالتحقوقيازقبيلوجودمعارضمواجههستند
و نگاه فرهنگي منفي جامعه نس��بت به خريد چنين
اموالي اشاره كرد .در برخي موارد فروش اموال توسط
بانكهانيز،متاسفانهبهدليلسهلانگاريباارقاميفراتر
از ارزش كارشناسي واقعي در دفاتر آنها ثبت شده است.
بخش��ي از اموال مازاد بانكها ،ناشي از وثايق تمليكي
اس��ت كه در س��الهاي اخير نيز به دلي��ل باال رفتن
بدهيهاي غيرجاري ،بهويژه در تسهيالت مشاركتي،
افزايش يافته اس��ت .بنابراين اين بخش از اموال مازاد
بانكهاشاملزمين،ماشينآالتومستغالتياستكه
بهمنظورتصفيهمطالباتآنهاازبابتتسهيالتاعطايي
بهطرحهايتوليديوصنعتيواحدهايتجاريتمليك
شده است و مشكالت و موانعي براي فروش آنها توسط
بانكها وج��ود دارد .در همين خصوص قانونگذار در
ماده  ۱۹اين قانون ،اصالحاتي را در فرايندهاي وثايق
تمليكي بانكي (موضوع تبصره ۴قانون اصالحي ثبت)
و تسهيل در فروش آنها اعمال كرده بود كه متاسفانه
تاكنون ،آييننامه اجرايي آن توسط قوه قضاييه جهت
اجرا صادر نشده است.

همچنين برخي از اموال به قه��ري و در قبال ديون
دولت يا ساير سازمانها و نهادهاي دولتي به بانكها
واگذار شده كه با توجه به پيچيده بودن فرايندهاي
حقوقي مربوط ،واگذاري و فروش آنها با مش��كالت
مواجه است.
در خصوص بند «ب» ماده  ۱۶قانون مزبور كه مقرر
ميدارد بانكها بايد از فعاليتهاي غيربانكي خارج
شوند ،دستور العمل مربوط با تاخير بيش از  ۲سال
توسط ش��وراي پول و اعتبار ابالغ گرديد كه موجب
شد دو سوم مهلت قانوني  ۳ساله در قانون براي خروج
بانكها از سرمايهگذاريهاي غيربانكي ،سپري شود
به موجب اين دستورالعمل مشاركت بانكها حتي
در فعاليتهايي نظير شركتهاي سرمايهگذاري و
تامين س��رمايه در بازار سرمايه ممنوع شده و بايد از
اين فعاليتها خارج شوند.
ش��ايان ذكر اس��ت كه در بند «ب» ماده  ۱۴قانون
برنامه ششم توس��عه ،پيش از آنكه ش��وراي پول و
اعتب��ار ،س��رمايهگذاري بانكه��ا در نهادهاي بازار
سرمايه را از مصاديق فعاليتهاي غير بانكي به شمار
بياورند ،قانونگذار اجازه مشاركت بانكها در تاسيس
صندوقهاي سرمايهگذاري و ش��ركتهاي تامين
سرمايه را منوط به دريافت مجوز بانك مركزي صادر
نمود كه با اين تفسير بانكها ميتوانند با مجوز بانك
مركزي در تاس��يس نهادهاي مالي مزبور مشاركت
داشته باشند ،ولي نميتوانند در شركتهاي موجود
خود ادامه فعاليت داشته باشند كه اين نوعي تناقض
و حداقل ابهام قانوني است.

«تعادل» از تحوالت بازار ارز و سكه در هفته پاياني سال گزارش ميدهد

تداوم كاهش قيمت در بازار ارز

گروه بانكو بيمه |محسنشمشيري|
روز يكشنبه  ۲6اسفند ماه  97نرخ لحظهاي اسكناس
دالر سنا  12هزار و  890و يورو  14هزار و  800تومان
اعالم شد كه نس��بت به روز شنبه  100تومان كاهش
داشته است .همچنين براساس قيمتهاي ميانگين
ارزي روز كاري  25اسفند سامانه سنا نرخ دالر 13هزار
و  40تومان ،يورو  14هزار  848تومان ،درهم ،3545
ي��وآن  ،1982ليرتركيه 2513و پون��د  17هزار و 63
تومان اعالم شد.
به گزارش «تعادل» ،بازار ارز هفته پاياني اس��فند ماه
را با ريزش قيمتها آغاز كرده و در روز ش��نبه نسبت
به پنجشنبه و روز يكشنبه نسبت به روز شنبه نرخها
كاهشي بوده است و اين موضوع نشاندهنده نظارت و
افزايش تزريق ارز به بازار است كه باعث شده همه ارزها
غير از پوند با كاهش نرخ مواجه شوند.
در صرافيهاي مجاز بانكي ،اسكناس هر دالر امريكا با
 100تومان كاهش نسبت به روز شنبه به نرخ 12990
تومان فروخته و ب��ه نرخ  12940توم��ان خريداري
ميشود .نرخ يورو نيز با  100تومان كاهش نسبت به
روز ش��نبه به نرخ  14900تومان به فروش رفت و نرخ
خريد نيز براي يورو  14850تومان اعالم شده است.
در بازار معامالت نقدي ني��ز در بازار تهران نرخ دالر به
 13050تومان ،ي��ورو  14850و درهم  3550تومان
رسيده و به دنبال اعالم نرخ اونس جهاني به نرخ1302
دالر ،قيمت س��كه ربع و يك گرمي و نيم سكه اندكي
افزايش داشت اما قيمت سكه تمام با ثبات بوده است.
فعاالن بازار ميگويند كه به خاطر رشد تقاضاي شب
عيد ربع سكه و سكه گرمي با افزايش تقاضا همراه شده
اما در مجموع بازار طال و سكه از ثبات نسبي نسبت به
روز پنجشنبه و جمعه و شنبه همراه است .بهطوري كه
هرگرم طالي  18عيار  417هزار تومان ،مظنه مثقال
 17عيار 1ميليون و 808هزار تومان ،سكه طرح جديد
 4ميليونو 620هزارتومان،سكهطرحقديم 4ميليون
و  450هزار تومان ،نيم س��كه  2ميلي��ون و  560هزار

يافته اس��ت ،گفت :قيمت سكه نسبت به آخرين روز
كاري هفته قبل ۳۰هزار تومان افزايش يافته است.
محمد كشتيآراي درباره وضعيت بازار طال در روزهاي
پاياني سال گفت :در روزهاي پاياني سال بازار معموالً
شاهد خريد سكه طالست ،روز گذشته نيز خريد سكه
در بازار افزايش يافته است.
رييس كميس��يون تخصصي طال و جواهر افزود :به
همين دليل حباب سكه از  450هزار تومان به 490
هزار تومان رسيده .البته اين امر طبيعي است.
به گفته كش��تيآراي ،قيمت طال و سكه در روزهاي
اخير ثبات نسبتي داشت ولي به دليل نوسان جهاني
طال و ارز در بازار داخلي ،قيمت س��كه نسبت به روز
پنجش��نبه هفته گذش��ته  30هزار توم��ان افزايش
يافته است.

تومان ،ربع س��كه  1ميليون و  690هزار تومان و سكه
گرمي 870هزار تومان معامله شد.

كشورهاي همسايه و مشتركالمنافع و تا سقف۱۰۰۰
يورو براي ساير كشورها ارز مسافرتي ميفروشند كه
قيمت اين ارز امروز بدون احتس��اب كارمزد  ۱۵هزار
تومان اعالم شده كه با احتساب كارمزد بانك مركزي و
عامل به حدود  ۱۵هزار و  ۴۰۰تومان ميرسد.
همچنين صرافيهاي مجاز بانك مركزي قيمت خريد
هر دالر امريكا را  ۱۲هزار و  ۸۹۰تومان و قيمت فروش
آن را  ۱۲ه��زار و  ۹۴۰تومان اعالم كردهاند .هر يورو را
 ۱۴هزار و ۸۰۰تومان ميخرند و ۱۴هزار و ۸۵۰تومان
ميفروشند.همچنينبراساساعالمبانكمركزينرخ
رسمي هر دالر امريكا براي روز «يكشنبه ۲۶اسفند ماه
 ۴۲ »۹۷هزار ريال قيمت خورد .هر پوند انگليس ۵۵
ه��زار و  ۸۵۵ريال و هر يورو ني��ز  ۴۷هزار و  ۵۷۰ريال
ارزشگذاري شد.

قيمت ارز مسافرتي
شعب ارزي بانكهاي عامل ارز مسافرتي نيز در صورت
تكميل بودن مدارك مسافران تا سقف  ۵۰۰يورو براي

حباب سكه  ۴۹۰هزار تومان شد
در اين رابطه كشتيآراي رييس كميسيون تخصصي
طال و جواهر با بيان اينكه خريد سكه در بازار افزايش

ادامه كاهش قيمت در بازار ارز
بازار ارز بار ديگر از ابت��داي هفته جاري روند نزولي به
خودگرفتهونسبتبهروزگذشتهاندكيكاهشداشته
است .شعب ارزي بانكها روز  26اسفند هر دالر امريكا
را  ۱۲هزار و  ۶۱۵تومان خريداري كردند كه نسبت به
روز ش��نبه كه  ۱۲هزار و  ۷۱۲تومان بود ،حدود ۱۰۰
تومان كاهش قيم��ت دارد .قيمت خريد يورو نيز ۱۴
هزار و  ۲۹۰تومان است كه كاهش قيمت بيش از ۱۰۰
توماني داشته اس��ت.همچنين قيمت خريد هر پوند
انگليس در شعب ارزي بانكها  ۱۶هزار و  ۷۷۷تومان
اعالم شده است.

نظرسنجيجديدكيتكونيوزدربارهقيمتطال
تازهترين نظرس��نجي كيتك��و ني��وز از تحليلگران
اقتصادي و فعاالن بازارهاي بينالمللي نشان ميدهد
قيمت طال در روزهاي آينده صعودي خواهد بود.
در نظرسنجي اين هفته  14تحليلگر ارشد اقتصادي
شركت كردهاند كه  9نفر معادل  64درصد به افزايش
قيمت طال در هفته پيش رو راي دادهاند 4 .نفر ديگر
معادل  29درصد پيش بيني كردند قيمت طال تغيير
چندان��ي نخواهد داش��ت و يك نفر ديگ��ر معادل 7
درصد نيز گفته اس��ت قيمت طال در روزهاي آينده
نزولي خواهد بود.
به نوشته طال ،بر اس��اس اين گزارش در نظرسنجي
آنالين نيز  484نفر ش��ركت كردند كه از اين تعداد
 270نفر معادل  56درصد اعالم كردهاند قيمت طال
در هفته آينده صعودي خواهد بود.
 135نفر ديگر مع��ادل  28درصد پيشبيني كردند
قيمت ط�لا كاهش خواهد داش��ت و  79نفر معادل
 16درصد ني��ز گفتهاند قيمت ط�لا تغيير چنداني
نخواهد كرد

تقويت پوند انگليس و دالر كانادا
در سهماه نخست سال
پوند و دالر در مقايس��ه با س��ال قبل ،عملكرد بسيار
بهتري داشتهاند .به گزارش اسپوتنيك ،با وجود فضاي
نامطمئن ناش��ي از نحوه خروج انگلي��س از اتحاديه
اروپا ،كاهش رشد اقتصادي انگليس و كانادا و تشديد
اختالفات تجاري بين كانادا و امريكا ،در ماههاي اخير
ارزش پوند و دالر كانادا در برابر بسياري از همتايانشان
تقويت ش��ده است.بررس��ي ارزش برابري پوند و دالر
كانادا در سه ماهه نخست امسال با استناد به دادههاي
خبرگزاري بلومبرگ نشان ميدهد ارزش پوند در اين
مدت ۲.۳درصد در برابر دالر امريكا افزايش يافته است
و ميانگين نرخ برابري پوند در اين مدت ۱.۳۲۸۱ ،دالر
بوده اس��ت.ترزا مي ،نخست وزير انگليس اخيراًگفته
استكهباوجوددومرتبهرأيمنفيمجلسانگليسبه
برنامههاي پيشنهادي وي براي خروج از اتحاديه اروپا،
اطمينان فعاالن تجاري نسبت به وضعيت اقتصادي
اين كش��ور رو به بهبود اس��ت.پوند ع�لاوه بر همتاي
امريكايياش ،در برابر يورو نيز افزايش��ي بوده است و
ارزش آن در اي��ن بازه زماني ب��ا  ۱.۶درصد افزايش در
مقابل يورو همراه شده است.از طرف ديگر ،دالر كانادا
نيز سال  ۲۰۱۹را با عملكردي خوب شروع كرده است
به گونهاي كه با وجود كاهش رش��د اقتصادي از س��ه
درصد در س��ال  ۲۰۱۷به  ۱.۸درصد در سال ،۲۰۱۸
دالر كانادا در شرايط بهتري از اواخر سال گذشته قرار
دارد و ارزش آن در براب��ر همتاي امريكايياش تقريباً
تثبيت شده است .ميانگين دالر كانادا در برابر همتاي
امريكايياش ۱.۳۳بوده است.
تخمين زده ميشود در چهار ماه آينده ،اقتصاد كانادا
ماهانه حدود  ۵۰هزار فرصت شغلي جديد ايجاد كند.
نرخ بهره نيز در وضعيت مناس��بي ق��رار دارد و به نظر
ميرس��د بانك مركزي اين كش��ور ميتواند با خيال
آسودهتري در مقايسه با سال قبل ،نرخ بهره را در سطح
كنونيحفظكند.

بازار سرمايه
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«تعادل» چشمانداز صنايع بازار سرمايه در سال  98را بررسي ميكند

سودآورهاي سال آينده از نماي نزديك
گروهبورس|سميرا ابراهيمي|
سال  97براي بسياري از صنايع بورسي ،سال پررونقي
ب��ود و آنطور كه ش��اخصها به همراه وضعيت رش��د
قيمت سهام نشان ميدهد ،حركت صعودي ،حركت
غالب بازار سرمايه بود .به عبارتي در سال  ،97تحوالت
سياسيوزنبيشتريگرفتكهمتعاقبآننرخارزهاي
خارجي در مقابل ريال افزايش يافت .شركتهايي كه
درآمد آنها مبناي ارزي داشت صعود پرقدرتي را تجربه
كردند و در گام دوم انتظارات تورمي جامعه سهامداران
باعث شد كه شركتهاي بازار سرمايه با هيجان خريد
همراه شوند .دالر  19هزار توماني در مهر باعث شد تا
تودههاي سرمايهگذار نيز به اين روند صعودي شتاب
دهند اما با پايان دوران فتح قلهها توسط دالر ،موجي از
فروش بازار سهام را درنورديد .شاخص كل در مهر ماه
به  195هزار واحد رسيد و در روزهاي پاياني اسفند در
در محدوده 167هزار واحد ارام گرفت .بازدهي شاخص
كل  70درصد و ش��اخص كل هم وزن  75درصد طي
سال 1397گزارش شده است .حال كه سال رو به اتمام
است ،سرمايهگذاران براي تعيين تكليف سبد سهام
خود در سال آينده ،به بررسي و تحليل صنايع مختلف
بازار نياز دارند .در ادام��ه اين گزارش ،برخي از صنايع
بورسي به اختصار تحليل ش��ده و چشمانداز سال 98
آنها را تشريح كردهايم.
پتروشيميها به ترتيب در صف رشد
وليد ه�لاالت ،تحليلگر كارگزاري اقتص��اد بيدار در
گفتوگو با «تعادل» در خصوص وضعيت چشمانداز
صنايع بورس��ي در س��ال  98گفت :در سال پيش رو،
شركتهاي گروه صنايع پتروشيمي كه عمدتا DPS
محور هس��تند (س��ود مجمع زيادي دارند) هميشه
در فصل مجامع درخش��يدهاند .از س��وي ديگر شاهد
آن بوديم كه قيمتهاي جهاني كاهش داش��ته و بار
رواني آن اثرات منفي بر معامالت گروه داش��ته است.
به نظر ميرسد هلدينگهاي پتروشيمي و برخي تك
سهمهاي پتروشيمي شرايط بهتري داشته باشند .در
ح��ال حاضر ،اوره و متانول در س��طح جهاني ،كاهش
قيمت داش��ته اما محصوالت پليمري ثبات يافته ،بر
همين اس��اس تصور تحليلي اين است كه پليمريها
و هلدينگه��اي آنها همچون پتروش��يمي ش��ازند،
توليدات پتروش��يمي قائد بصير ،پتروش��يمي غدير،
سرمايهگذاريصندوقبازنشس��تگي ،سرمايهگذاري
گروه توس��عه ملي و ش��ركتهايي ازين دست براي
سرمايهگذاريمنطقيترباشند.
وي افزود :حال اگ��ر متانول جهاني به مرز  330دالر و
باالتر از آن برسد آنگاه متانوليها با اولويت فناوران و بعد
از آن زاگرس در كانون توجه خواهند بود .در صورتي كه
دولت بپذيرد اوره كشاورزي را با نرخ جهاني خريداري
كندكهدرمجمعسرمايهگذاريغديراينگونهبيانشد،
آنگاه اوره سازها با اولويت كرمانشاه ،خراسان و شيراز
جذاب خواهند شد.

بورسانرژي

صنعت دارو ،شاه نشين
هالالت در ادامه به بررس��ي وضعي��ت صنعت داررو
در سال  98پرداخت و گفت :صنعت دارو ،همواره به
عنوان صنعتي با حاش��يه سود باال محسوب ميشود
كه 70درص��د مواد اولي��ه آن ب��ا ارز  4200توماني
تامين ميشود .شرايط و ش��واهد نشان ميدهد كه
س��ودخالص اين گروه در پاييز بهش��دت رشد كرده
اس��ت .گزارشهاي ماهانه بهمن فرات��ر از انتظارات
تحليلگران بوده ،بنابراين در كنار رشد حاشيه سود،
اكنون مش��اهده ميش��ود كه درآمد ماهانه آنها نيز
صعودي است .چنين فضايي باعث ميشود كه پيش
بينيها به سمت تكرار سودآوري اين صنعت در روند
صعودي خود باشد.

سودآوري آهنين
به گفته اين تحليلگر كارگزاري اقتصاد بيدار ،فلزات و
معادن هم يك گروه دوست داشتني براي سرمايههاي
بزرگ بوده كه عالقه به كنترل ريسك دارند .دادههاي
آماري از سنوات  1387الي  1397نشان ميدهد كه
در ركودهاي اقتصادي جهاني و داخلي قيمت فلزات
رنگي��ن از جمله مس و روي به هم��راه ورق فوالدي
نسبت به ساير محصوالت شرايط بهتري دارند و ازين
جهت در يك نگاه بلندمدت بين فوالديها ،س��هام
ش��ركت فوالد مباركه مطلوب است و در بين فلزات
رنگي نيز سهام شركت ملي صنايع مس ،كالسيمين و
معادن بافق مطلوب خواهد بود .ضمنا سنگ آهن گهر
زمين بدون طرحهاي خود سودآوري بسيار مناسبي
در مقايسه با قيمت سهم شناسايي خواهد كرد لذا اين
ش��ركت معدني نيز در قد و قواره شركتهاي خوب
اين گروه است.
پااليشيها در تيم صعود
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه به بررسي وضعيت
شركتهاي پااليشگاهي پرداخت و گفت :شركتهاي
پااليشگاهي ،كمتر از ديگر شركتها ،از تحريم آسيب
ميبينند .طرحهايي براي تامين آب مورد نياز آنها در
فصل گرما به بهرهبرداري رسيده است .پااليشگاه تبريز
و بندرعباس به تازگي طرحهاي بنزينسازي و بهبود
كيفيت اجرا كردهاند و پااليشگاه اصفهان و تهران هم
ازين قافله عقب نماندهاند .بررسيها نشان ميدهد كه
كرك اسپرد بنزين كه طي پاييز منفي بود حاال مثبت
شده و انتظار ميرود تا پايان تابستان اين وضعيت تداوم
يابد .رش��د  2الي  3دالري كرك اس��پرد در هر بشكه
پااليش براي شركتي كه  100ميليون بشكه در سال
نفت پااليش ميكند ،يك رويداد مثبت با اهميت است
ازين جهت به پااليش��يها نيز نميتوان نظر نداشت.
حتيدربدترينحاالتنيز P.Eپااليشيهامنطقيباقي
خواهد ماند خصوصا كه حاال فرمولهاي تعيين كرك
اسپرد توسط پااليش و پخش شفاف شده و تحليلگران
امكان محاسبه آن را دارند.

حركت تراكنشيها ،آهسته و پيوسته
هالالت در بررسي چشمانداز ش��ركتهاي گروه رايانه و
انفورماتيك نيز گفت :اين گروه ،مش��اغل غيرهمگني را
شامل ميش��ود اما ش��اپركيها كه با تراكنشهاي مالي
ارزيابيميشونددرموقعيتصعودينيستند.رشداسمي
تراكنشها نسبت به سال گذشته حدود 40درصد و رشد
حقيقي كمتر از  10درصد بوده است .اين اختالف بيانگر
تورم با اهميت در جامعه است .قوانين بانك مركزي تعداد
تراكنشهارامحدودتركردوشرايطجامعهباعثشدتاسود
محققشدهدرپاييزكمترازانتظارتحليليباشد.بااينوجود
بخش عمده تراكنشها در بهمن و اسفند هر سال اتفاق
ميافتدوعمكردبهمن 1397نسبتبهبهمن 1396رشد
 48درصد ارزش تراكنشها را نشان ميدهد .در يك كالم
ميتوان گفت كه اين صنعت ،كمريسك به شمار ميرود و
فعال پتانسيل خلق سودهاي خارج از انتظار را ندارد.
حمل و نقل بدون رشد با شتاب
اين تحليلگر بازار سرمايه به صنعت حمل و نقل نيز اشاره
كردوگفت:حملونقليها،درطيفهايمختلفيمشغول
به كارند .شركتهاي حمل و نقل بندري به سبب تحريم
با مشكالت مهمي مواجه شدهاند .حجم تخليه بارگيري
تا اواسط اسفند  40درصد نس��بت به مدت مشابه سال
گذشته كاهش داشته لذا هرچند به سبب محاسبه درآمد
با نرخ دالر نيمايي س��ود ريالي آنها رش��د كرده اما حجم

خدماتدهي بهش��دت نزولي اس��ت .اما در شركتهاي
حملونقلريلي،افزايشنرخهايياتفاقافتادهاماافزايش
هزينه كه عمدتا حق دسترس��ي است به همان تناسب
افزايش نيافته است بر همين اساس ميتوان اميدوار بود
كه حاشيه سود رشد كند اما رش��د سود شتاب تندي را
تجربه نخواهد كرد.
چالش بيمه شخص ثالث در سال 98
هالالت در خصوص وضعيت آتي صنعت بيمه نيز گفت:
صنعت بيمه پيچ و خمهاي خاص خودش را دارد .برخي
آمارها نشان ميدهد كه تا 70درصد پرتفوي شركتهاي
بيمهاي ،رش��ته ثالث و درمان اس��ت كه عمال س��ود ده
نيستند .ضمنا متوسط خس��ارت هربار استفاده از بيمه
شخص ثالث در صنعت رش��د فوقالعادهاي داشته و در
يك آمار غيررس��مي از  3ميليون ريال به  6ميليون ريال
رس��يده در حالي كه حق بيمه به اين تناسب رشد نكرده
لذا صنعت بيمه خصوصا آنهايي كه شخص ثالث درصد
مهمي از پرتفويشان باشد ،با چالشهايي در سال 1398
مواجه ميشوند.
كنكاش در گروه سيمان
وي در ادامه افزود :صنعت سيمان روزهاي بدي را پشت
سر گذاشته است .اين مساله در حجم و ارزش معامالت
س��هام آنها نيز نمود يافته و به نظر ميرس��د كه ادامهدار
خواهد بود .اين صنعت كه از انرژي با تعرفه دولتي استفاده

ميكند تنها از رشد قيمت پاكت و پوزوالن ،رشد هزينه
را تجربه كرده اما ساير موارد تقريبا با ثبات بوده است .در
طرف مقابل افزايش نرخهايي صورت گرفته است .بهاي
تمام شده هر تن س��يمان از  700هزار ريال به مرز 800
هزار ريال رسيده اما نرخهاي فروش از حدود  1.1ميليون
ريال در هر تن به باالي 1.3ميليون ريال رسيدهاند و برخي
شركتها 1.5ميليونريالهممحصولميفروشند.تعدد
شركتهاي اين گروه باعث ميشود كه نتوانيم يك نسخه
براي همه بپيچيم اما قطعا در اين گروه ،گزينههاي خوبي
يافت خواهد شد.
شويندهها نفس ميكشند
تحليلگ��ر كارگزاري اقتصاد بي��دار ،در خصوص صنعت
شوينده نيز گفت :ش��ويندهها با حذف رقباي خارجي از
قفسه فروش��گاهها ،نفس��ي تازه كردند .حذف تخفيف،
كميسيونفروشوتغييردرسياستهايفروشاعتباري
به نفع اين شركتها تمام شده اس��ت .هماكنون الكيل
بنزن خطي با نرخ دالر بانك مركزي به اين شركتها داده
ميشود .تصور ميشود حذف دالر  4200و رشد نرخ اين
ماده اوليه نهايتا منجر به رشد نرخ محصول نيز شود .وي
افزود :صنعت شوينده قادر به توليد 4ميليون تن محصول
در سال بوده و مصرف داخل  1.5ميليون تن است .حذف
قاچاق،سهمبازارشركتهارابهبودبخشيدهورقابتمنفي
را بين شركتهاي ايران تا حد زيادي حذف كرده ،بنابراين
روزهاي بهتري در راه است.

حسيني از چشمانداز بورس انرژي در سال آينده گفت

احتمال عرضه فيزيكيگاز و اتصالآب به بورس

بورس انرژي ايران در سال  ۹۷را ميتوان با دو بعد كمي
و كيفي سنجيد ،به لحاظ كمي ،ارزش معامالت بورس
انرژي در سال  ۹۷نس��بت به سال گذشته بيش از ۱۰۰
درصد افزايش داشت و از نظر كيفي نيز رويدادهايي رقم
خورد كه براي سالها آرزوي بازار سرمايه و به ويژه بورس
انرژيايرانبود.سيدعليحسينيضمنبيانمطلبفوق
در خصوص عملكرد يك ساله بورس انرژي ايران به سنا
گفت :رشد كمي بورس انرژي محصول ورود  ۶۰كاالي
جديد و انتشار اوراق متنوع دولتي ،نفتي و نيروگاهي بود.
همچنينسال ۹۷بازارسرمايهازجملهبورسانرژيايران
رويدادهاي كيفي و توسعه محوري را تجربه كرد كه براي
سالهادغدغهوآرزويفعالينبازارسرمايهبود.مديرعامل
بورس انرژي ايران با اشاره به اينكه شركت ملي نفت ايران
در سال  ۹۷با عرضه مس��تمر نفت خام در بازار سرمايه
موافقت كرد ،افزود :از حدود  ۱۶س��ال پيش ،مصوبات و
موافقتهايكتبيازمقاماتكشوروجودداردكهشركت
ملي نفت را موظف به عرضه و راهاندازي بازار نفت خام در
بورس كرده بود و در نهايت سال  ۹۷عرضه مستمر نفت
خام در بورس انرژيايران آغاز شد.
پاسخبهدغدغهتاريخيباعرضهنفت
در بورس
حسيني در مقابل اين سوال كه آيا تجربه عرضه نفت در
بازار سرمايه براي س��ال  ۹۷موفق بود؟ پاسخ داد :پيش
از هرچيز بايد اميدوار بود تا عرضه نفت در بازار س��رمايه
كشور به صورت مستمر ادامه داشته باشد و از دو ماه پيش
نيز عرضه به شكل مستمر شروع ش��ده و روند طبيعي
خود را طي ميكن��د .وي افزود :در بحث عرضه نفت در

بورس ،سازمان بورس به عنوان مقام ناظر ،بورس انرژي
به عنوان مجري ،شركت س��پردهگذاري به عنوان ركن
تسويه و شركت فناوري به عنوان پشتيبان نرم افزاري،
تجربهكامالموفقيداشتندوهمهزيرساختهانيزآماده
بود .همچنين سال  ۹۷شاهد بيشترين سطح همكاري
با ش��ركت ملي نفت و حمايت وزارت نفت نيز بوديم .در
واقع درسمت عرضه ش��اهد تجربه كامال موفقي بوديم.
مديرعامل بورس انرژي افزود :آن سوي ديگر بحث تقاضا
مطرحاست.هرچنداينامكانبرايشركتهايخصوصي
مهياشدكهكامالشفاف،منصفانهوفراگيربهحوزهتجارت
نفت وارد ش��وند و بازار را رونق دهند ،اما موانع پيراموني
همچنان وجود دارد.
حسيني ادامه داد :بخش��ي از اين محدوديتها ناشي از
ش��رايط تجارت بينالملل ،نقل و انتقال پول و خدمات
بانكياست.بخشيديگرناشيازموانعحملونقلاستو
محدوديتهايي از اين دست باعث شده بخش خصوصي
نتواندازپتانسيلخوداستفادهكند.
مديرعامل بورس انرژي افزود :با اين حال تجربه نش��ان
ميدهد هر كااليي كه وارد بورس شود به تدريج جايگاه
خود را كس��ب ميكند و بازيگران ني��ز در نهايت خود را
با بورس تطبيق ميدهند .حس��يني با بيان اينكه بازار
سرمايهدرخصوصعرضهنفتوظايفخودراانجامدادهو
همكاريالزمراباسياستگذارانوعرضهكنندگانداشته،
ادامه داد :عرضهكننده هم در سال  ۹۷با عزم جدي وارد
بازارشد .ويافزود:بازارنفتخام،يكبازارپيچيدهوخاص
استودركوتاهمدتنميتوانارزيابيكامليازعرضهنفت
در بورس داشت .بايد فرصت بيشتري به خريداران بخش
خصوصي داده شود تا بتوانند وارد اين بازار بزرگ بشوند و

اين نكته نيز وجود دارد كه در زماني طوالنيتر ميتوانيم
توفيقاتبيشتريراكسبكنيم .مديرعاملبورسانرژي
ايران در پاس��خ به اين پرسش كه عرضه ميعانات گازي
در بورس نيز مش��ابه تجربه عرضه نفت خام بود يا خير؟
گفت :زماني كه عرضه ميعانات گازي در بورس ش��روع
شد در هفته حدود پانصد بش��كه داد و ستد ميشد ،اما
اكنون پانزده هزار تن يا به عبارتي  ۱۲۰هزار بش��كه در
هفتهعرضهميشود.ويبااشارهبهاينكهبعضيازهفتهها
نيز ۳۰هزار تن عرضه ميشود ،ادامه داد :عرضه ميعانات
گازي مستمر و موفق انجام ميشود ،اما عرضه صادراتي
از طريق دريا با همان موانع عرضه نفت روبرو است .اما اين
نويدراميدهيمكهدرحالايجادراهكارهاييبرايتسهيل
صادراتميعاناتگازيازجملهتحويلزمينيهستيم.اين
اقدام ميتواند خريداران بيشتري را جذب كند و اميدوارم
اينفرآيندرابراينفتخامنيزعملياتيكنيم.
احتمال ورود بنزين به بازار سرمايه
سيدعلي حس��يني در خصوص احتمال ورود محصول
جديد از جمله بنزين به ب��ورس انرژي گفت :امكان ورود
بنزين به بورس انرژي وجود دارد و مانعي براي پذيرش آن
نيست .در گذشته كشور ما واردكننده بنزين بود و توليد
داخليپاسخگويمصرفداخلينبودامااخيراًباراهاندازي
فازهايسهگانهشركتستارهخليجفارسوفعاليتساير
پااليش��گاهها در توليد اين محصول خودكفا ش��دهايم و
احتماالدرآيندهاينزديكصادركنندهبنزيننيزخواهيم
شد .مديرعامل بورس انرژي ايران با تاكيد بر اينكه عرضه
كاال در بورس براي توليدكننده چند مزيت برجسته دارد،
افزود:توليدكنندگانيكهكاالهايخودرادربورسعرضه

ميكنند ۱۰درصد معافيت مالياتي دارند كه قابل توجه
است .ويادامهداد:مزيتديگرقيمتگذاريرقابتياست،
وقتيتوليدكننده،كااليخودراواردبازارنكردهاينامكان
وجود دارد كه چند خريدار با نفوذ فشارهايي را به شركت
واردكنندتاقراردادهاييكجانبهبانرخغيرمنطقيمنعقد
شود .اما با قيمتگذاري رقابتي كمك ميكنيم حداكثر
منافع نصيب توليدكننده و مصرفكننده شود .حسيني
با اشاره به اينكه يكي از مزيتهاي بازار سرمايه پيشگيري
از رانت است ،افزود عرضه محصوالت در حوزه نفت ،گاز،
پتروشيميدربورسهايكاالييكشورميتواندمانعفساد
و رانت باشد .وي ادامه داد :شفافيت در بازار سرمايه مزيت
ديگرياستكهنهتنهابههمهذينفعانكمككندبلكهبه
قانونگذار ،سياستگذار و دولت نيز در بحث برنامهريزي،
بودجهبندي و ايجاد ش��فافيت مالياتي كمك ميكند.
ميتوان گفت بيشترين دادههاي اقتصادي قابل اتكا در
اقتصادكشورتوسطبازارسرمايهتوليدميشود .حسيني
ادامه داد :درهر روز معامالتي چهار بورس كشور ،دادههاي
زيادي توليد ميش��ود .در بورس انرژي نيز هر معاملهاي
با بيس��ت و نه مشخصه در لحظه اطالعرساني ميشود و
اين نكته مهمي است .وي افزود :تامين مالي كم هزينه و
بلندمدتتوسطتوليدكنندگانبخشانر ِژيمزيتديگر
بازارسرمايهاست،درچنينشرايطيعرضهطيفوسيعي
از كاالها در بورس قابل تصور و منطقي است.
رك�ورد ارزش معاملات در ب�ورس انرژي
شكستهشد
حس��يني همچنين از ركورد ش��كني بورس انرژي در
روزهاي پاياني اسفند خبر داد و عنوان كرد :روز سهشنبه

بيستويكماسفندماهركوردارزشمعامالتبورسانرژي
شكسته شد و به ۲۱۳۰ميليارد تومان رسيد كه طي پنج
سالفعاليتبورسانرژيايرانيكركورداستواميدوارم
اين مسير را در سال آينده ادامه دهيم.
چشمانداز بازار سرمايه در سال آينده
مديرعامل بورس انرژي ايران درخصوص چشمانداز بازار
سرمايه و بورس انرژي در سال  ۹۸گفت :به نظر ميرسد
بازارسرمايهايراندرسالآيندهجهشهايخوبيراتجربه
كند .ما همچنان بطور كامل از ظرفيتها و پتانسيل بازار
سرمايهاستفادهنكردهايموباتوجهبهاينظرفيتها،سال
آيندهنيزبورسروزهايموفقيراتجربهميكند .ويادامه
داد :با توجه به روندي كه چند س��ال گذشته داشتهايم،
پيشبينيميشوددربورسانرژينيزتوفيقاتيراكسب
كنيم .به نظر ميرسد سال آينده برخي از توليدكنندگان
نيز روشهاي س��نتي فروش را كنار بگذارند و از طريق
بورس ان��رژي به عرضه محصوالت خود ادامه دهند و در
اين حالت خريداران نيز رويكرد سنتي را كنار ميگذارند
و كاالي مورد نياز خود را از بورس خريداري ميكنند .اين
روندي است كه به توسعه بورس انرژي كمك ميكند.
حسيني به برنامههاي آتي بورس انرژي نيز اشاره كرد و
گفت :در سال آينده چند برنامه اصلي پيش بيني شده و
برنامه اصلي ما توس��عه و تعميق بازار است و در گام اول
سعي ميكنيم بازار كاالهايي را كه در سال  ۹۷پذيرش
كردهايم توسعه دهيم .برنامه ديگر تامين مالي ساخت
نيروگاهها است و مطالعات روي امكان عرضه فيزيكي گاز
و اوراق آن و همچنين بررسي امكان اتصال بورس به بازار
آب آغاز شده است.

نگاه

كارشناس بازار سرمايه عنوان كرد

تلفيق بانكها ،رويداد اثرگذار سال ۹۷
عضو هياتمديره بورس انرژي با اشاره به اصالح نظام
بانكداري در كش��ور تلفيق بانكها را اقدامي سازنده
ارزيابيكردوگفت:بااينتلفيقساختاركلياينبانكها
اصالح ميشود و ميتواند به عنوان يك اتفاق بزرگ در
نظام بانكداري كشور تلقي شود.
سيد رضا علوي ،عضو هياتمديره بورس انرژي با تاكيد
بر اينكه اين امر نيازمند مديريت صحيح فرآيندهاي

اجرايي است به س��نا گفت :شرط توفيق در اين ادغام
دقت در اجراي آن است تا ضمن ايجاد يك بانك همه
گيروكارآمد،منافعسهامداراننيزبهخوبيحفظشود.
وي ادامه داد :بنابراين شكل اجراي آن بسيار مهم است
و اميدوارم با درايتي كه اين روزها در بانك مركزي وجود
دارد ،اين مساله به بهترين شكل مديريت شود و نتيجه
اين اقدامات به وجود آمدن يك بانك بزرگ خوب در

كنار بانكهاي ديگر باش��د .عضو هياتمديره بورس
انرژي در پاسخ به اين سوال كه «در اين تلفيق اولويت
مجريانچهميتواندباشد؟»اظهاركرد:بانكهاتاكنون
ساختارمناسبينداشتهاندونظارتخوبينيزرويآنها
نبوده است .همين مسائل باعث شده تا همواره تالش
سياستگذار براي كنترل و مديريت نرخ بهره به دليل
وجود رقابت منفي و مشكالتي كه به وجود آمده توسط

برخي از اين مجموعهها و موسس��ات مالي و اعتباري
بينتيجه ش��ود .علوي با تاكيد بر مش��كالت ناشي از
رقابتهاي بانكي غيرمنطقي و آسيب اين رويكرد به
بدنه اقتصاد كشور تصريح كرد :رقابتهاي ناسالم باعث
لطمههاي بزرگ چه از حيث نقدينگي و چه در بحث
نرخ بهره به نظام بانكي كش��ور ميشود و اين شرايط
ضررهاي سنگيني به اقتصاد كالن كشور نيز وارد كرد.

وي با بيان اينكه تاكنون اقدامات مديريت فعلي بانك
مركزي با تدبير مناسبي اتخاذ شده است در خصوص
ادغام بانكها گفت :چنانچه تلفيق اين مجموعهها نيز
با اجراي درس��ت و نظارت خوب عملياتي شود ،قدم
بزرگي در اصالح نظام بانك��داري و كنترل پايه پولي
كشوربرداشتهميشودوميتواناميدواربودديگرشاهد
رقابتهاي ناسالم بانكي نباشيم.

آمارمعامالت
رشد 1397

گروهبورس|شاخص بورس در پايان معامالت روز
گذشته با رشد بيش از ۱۳۰۰واحدي به ۱۷۲هزار و
 ۵۲۲واحدرسيد.
آم��ار معامالت ب��ورس نش��ان ميده��د كه همه
شاخصهاي بورس در پايان داد و ستدهاي ديروز با
رشددستهجمعيمواجهشدند.
بر اساس آمارهاي معامالتي ،شاخص كل با ۱۳۹۷
واحد رش��د معادل ۰.۸۲درصد ب��ه ۱۷۱هزار۱۲۵
واحد ،شاخص قيمت «وزني -ارزشي» با ۴۰۳واحد
افزايش مع��ادل ۰.۸۲درصد به ۴۹هزار ۷۷۰واحد،
ش��اخص كل «هم وزن» با  ۲۷۲واحد رشد معادل
 ۰.۸۵درصدبه ۳۲هزارو ۱۵۸واحدوشاخصقيمت
«هم وزن» نيز با  ۱۹۰واح��د افزايش ،معادل ۰.۸۵
درصد به ۲۲هزار و ۴۶۳واحد رسيد.
در جري��ان معامالت روز گذش��ته ب��ورس تهران،
پااليشيها در صدر بيشترين رشدهاي قيمتي قرار
گرفتند .در همين راستا «شپنا» با رشد  ۴درصدي
بيشتريناثررابررشدشاخصكلگذاشت.بعدازآن
نمادهاي «شبندر»« ،فخوز»« ،شتران» و «پارس»
درردههايبعدياثرگذارترينهابرروندشاخصقرار
گرفتند .همچنين از ميان ۴۰صنعت بورسي فعال،
 ۳۰صنعت با رش��د قيمتي به كار خود پايان دادند.
در همين راس��تا ،ذغال سنگيها با رشد ۵درصدي
بيش��ترين رش��د روزانه را به خود اختصاص دادند.
فراوردههاينفتي،كاشيوسراميكوتامينآب،برق
و گاز از ديگر گروههاي پر رونق معامالت امروز تاالر
شيشهايبودند.
به اين ترتيب ،در پايان داد و س��تدهاي روز گذشته
بورس ته��ران ،در ۱۶۴هزار و ۲۹۳نوبت معامالتي،
 ۴ميليارد و  ۸۲۹ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش
 ۲۴هزار و ۳۲۷ميليارد تومان در بورس معامله شد و
ارزشبازاربه ۶۵۹هزارو ۶۳۶ميليارد تومانرسيد.
عرضهاوليه«ومعلم»درروزهايآخر
روز گذش��ته ش��اخص كل فرابورس نيز با رشد41
واحدي همراه بود .نماد ش��ركتهاي پتروش��يمي
مارون،پتروشيمي زاگرس و سنگ آهن گهرزمين
بيش��ترين تاثير مثبت را در بهبود حركتي آيفكس
داشتندكهدرنهايتتوانستاينشاخصرادرجايگاه
 2هزارو 156واحديتثبيتكند.
روزگذشتهدرفرابورس،عرضهاوليهديگريانجامشد
كه به اين ترتيب 5درصد از سهام شركت بيمه معلم
در بازار دوم به عنوان سيزدهمين عرضه اوليه امسال
فرابورس به بازار آمد كه در جريان آن هر س��هم اين
شركت 2700ريالكشفقيمتشد.
گفتني است كل سهام شركت بيمه معلم ،به تعداد
يك ميليارد و 500ميليون سهم بود كه 5درصد آن
بهتعداد 75ميليونسهمرويتابلوفروشرفتكهبا
مشاركت ۳۲۹هزارو ۴۰۲نفريخريدارانروبروشد.

رويخطشركتها
پيش�نهاد افزايش س�رمايه  ۱۰۰درصدي
«وهن�ر» :هياتمديره گروه توس��عه هنر ايران
پيش��نهاد افزايش س��رمايه  ۸۵۰ميليارد ريالي،
معادل  ۱۰۰درصد را به مجمع عمومي فوقالعاده
اين ش��ركت پيش��نهاد داد .به گزارش سنا ،گروه
توسعه هنر ايران اعالم كرده است برنامه افزايش
س��رمايه از مبلغ  ۸۵۰ميليارد ريال به يك هزار و
 ۷۰۰ميليارد ريال دارد .افزايش سرمايه «وهنر» از
محلمطالباتحالشدهسهامدارانوآوردهنقدي،
سود انباشته به منظور اجراي طرحهاي شركت در
راس��تاي فعاليتهاي اساسنامهاي شركت كه در
تاريخ ۹بهمن ۱۳۹۷بهتصويبهياتمديرهرسيده
و جهت اظهارنظر به حس��ابرس و بازرس قانوني
ارسال شده ،خواهد بود.بديهي است انجام افزايش
سرمايه ياد شده منوط به موافقت سازمان بورس
و اوراق بهادار و تصويب مجمع عمومي فوقالعاده
است و در اين خصوص اطالعرساني خواهد شد.
سودهرسهم«ونيكي»افزايشيبود:شركت
سرمايهگذاري ملي ايران در دوره  ۱۲ماهه منتهي
به  ۳۰آذر ماه  ،۱۳۹۷به هر سهم خود مبلغ ۳۳۰
ريال سود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه
در سال گذشته ۳۳درصد افزايش را نشان ميدهد.
به گزارش سنا ،شركت سرمايهگذاري ملي ايران
با س��رمايه  ۷هزار ميليارد ريال ،صورتهاي مالي
يك س��اله دوره مالي منتهي به  ۳۰آذر ماه  ۹۷را
به صورت حسابرس��ي نشده منتشر كرد .شركت
س��رمايهگذاري ملي ايران در دوره ياد شده ،مبلغ
 ۲هزار و  ۳۱۰ميليارد و  ۲۸۲ميليون ريال س��ود
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ  ۳۳۰ريال
س��ود به ازاي هر سهم اختصاص داد كه نسبت به
دوره مش��ابه در سال گذش��ته  ۳۳درصد افزايش
داشته است .با احتساب سود انباشته ابتداي سال
در نهايت مبلغ  ۵هزار و  ۹۹۸ميليارد و  ۷ميليون
ريال س��ود انباشته پايان دوره در حسابهاي اين
شركت منظور ش��د« .ونيكي» در دوره  ۱۲ماهه
سال مالي منتهي به آذر  ،۹۶به صورت حسابرسي
شده ،مبلغ يك هزار و ۷۴۳ميليارد و ۱۴۰ميليون
ريال سود خالص كسب كرد و بدينترتيب مبلغ
 ۲۴۹ريال س��ود به ازاي هر سهم خود اختصاص
داده بود .همچنين بر اساس اين گزارش ،ارزش بازار
شركت سرمايهگذاري ملي ايران در دوره ياد شده،
با افزايش  ۲۳هزار و  ۴۹۳ميليارد و  ۸۲۹ميليون
ري��ال به  ۱۲هزار و  ۴۲۲ميلي��ارد و  ۳۱۷ميليون
ريالرسيد«.ونيكي»تعداديازسهامچندشركت
بورسي را با بهاي تمام شده معادل يك هزار و ۸۱۰
ميليارد و  ۹۳۹ميليون ريال به مبلغ معادل  ۲هزار
و  ۳۹۴ميلي��ارد و  ۱۲۵ميليون ريال واگذار كرد و
از اين بابت مبلغ  ۵۸۳ميليارد و  ۱۸۶ميليون ريال
سود كسب كرد .شركت سرمايهگذاري ملي ايران
طي اين دوره تعدادي از سهام چند شركت بورسي
را با بهاي تمامش��ده  ۳هزار و  ۲۲۹ميليارد و ۱۷۷
ميليون ريال خريداري كرد.

انتخاباتاتاقبازرگاني
پشت درهاي بسته اتاق
بازرگاني چه ميگذرد؟

با تأيي��د انتخابات تمام��ي اس��تانها (به جز
انتخابات اتاق تهران) فاز جديدي براي تعيين
رييس و هيأت رييس��ه اتاق ايران به راه افتاده
اس��ت .گزينهه��اي مختلفي براي رياس��ت و
عضويت در هيأت رييس��ه اتاق ايران در جريان
است .بازار البي و گفتوگو نيز بسيار داغ است.
گفته ميشود در روز گذشته جلسهاي طوالني
پشت درهاي بسته ميان حسين سالح ورزي،
كيوان كاشفي و مسعود خوانساري در اتاق ايران
برگزار شده است كه در آن به تحليل شرايط آرا
در دوره نهم اتاق ايران پرداخته شده است.
بحثهاي زيادي درباره هيأت رييسه اين دوره و
نحوه چينش آن وجود دارد .انتخابات  11اسفند
در بعضي استانها باعث درگيريهاي شديد شد
بطوري كه به شكل واقعي درب يكي از اتاقهاي
اس��تاني را گِل گرفتند يا هنوز اوضاع اتاق اهواز
ناآرام اس��ت .در تهران نيز انتخابات به شكايت
كش��يده ش��ده و با وجود صدور اعتبار نامهها
اختالف در اوج خود اس��ت .براي بسياري اين
سوال مطرح اس��ت كه انتخابات هيأت رييسه
دوره نهم باعث افزايش ش��كافها و اختالفات
ميشود يا اينكه شاهد كاهش اختالفات و حل
مشكالت خواهيم بود.
در حال حاضر گزينههاي مختلفي براي رياست
اتاق ايران مطرح اس��ت .ش��رايط اتاق ايران به
گونهاي است كه حركت هر فرد و مدعي رياست
روي استراتژي بقيه اثرگذار خواهد بود .تهران
يك دست در اختيار ائتالف براي فردا است اما در
مقابل آراي شهرستانها از يكپارچگي بيشتري
برخوردار ش��ده اس��ت و همين موضوع باعث
ميشود كه احتمال رياست يكي از شهرستانها
در اتاق ايران بيشتر باشد.
گزينه اول رياس��ت غالمحسين شافعي است.
شافعي در نيمه دوره هفتم به رياست رسيد اما
در سال اول دوره هش��تم رياست را به محسن
جالل پور واگذار كرد .با اس��تعفاي جالل پور،
شافعي موفق شد با فاصله بسيار اندكي مسعود
خوانس��اري را شكس��ت داده و مجددا رييس
اتاق ايران ش��ود .با توجه به يك دس��ت بودن
شهرستانها به نظر ميرس��د در صورت تكرار
دوگانه شافعي -خوانساري و حضور هر چهرهاي
از تهران در مقابل شافعي ،برنده اين بازي شافعي
با اختالفي بسيار بيشتر از قبل خواهد بود.
گزينه دوم رياست يك چهره از تهران است كه
طبيعتا مسعود خوانساري محتملترين گزينه
محس��وب ميش��ود .برد قاطع خوانساري در
تهران باعث شده است كه بسياري از تهرانيها
به پيروزي رياس��ت بعد از چندين سال اميدوار
باش��ند .با اين وجود خوانس��اري ترديد زيادي
دارد و نميخواه��د براي س��ومين بار به رقيب
قديم خود ببازد .انسجام شهرستانها در حالتي
صورت ميگيرد كه چهره اصلي هماهنگ كننده
شهرستانها به نفع تهران يعني پدرام سلطاني
اين دوره در هي��أت نماين��دگان ايران حضور
ندارد .در اين ش��رايط زمزمههاي زيادي مبني
بر كاهش سهميه اتاق تهران در هيأت رييسه به
گوش ميخورد .در دوره هشتم تهران داراي 3
كرسي نايب رييس��ي بود اما به نظر ميرسد در
اين دوره حداكثر  2كرس��ي از  7كرسي هيأت
رييسه نصيب تهران شود.
اما حالت سوم گزينه حضور يك چهره از استانها
است كه مورد تأييد تهران باشد .در دوره هشتم
همين الگو باعث پيروزي محسن جالل پور شد
و در توافقي ميان تهران با جالل پور هيأت رييسه
اتاق ايران بسته شد .در ميان چهرههاي مطرح
استاني كه ميتوانند حمايت تهران را جلب كنند
حسين سالح ورزي بيش��ترين شانس را دارد.
س�لاح ورزي در زمان انتخاب شدن به عنوان
نايب رييس نيز حمايت شوراي روساي استانها
را در اختيار نداش��ت اما راي تهران براي نايب
رييس��ي وي كافي ب��ود .وي داراي پايگاه راي
مشخصي در استانها است و در صورت كمك
تهران ميتواند مدعي رياست شود .در حقيقت
اگر تهرانيها ب��ه اين جمع بندي برس��ند كه
ش��انس آنها براي كسب رياس��ت بسيار اندك
اس��ت احتم��اال روي يك گزينه شهرس��تاني
توافق خواهند كرد تا در چند تكه ش��دن آراي
شهرستانهابتوانندكرسيهايبيشتريازنايب
رييسي يا ساير سمتهاي هيأت رييسه را جذب
كنند .ت��ا به امروز موضع س�لاح ورزي در اين
خصوص حمايت از رياست شافعي بوده است و
در جلسات مختلف بر اين موضوع تأكيد شده
است اما جلسات اخير سالح ورزي و كاشفي با
خوانساري به ويژه جلسه ديروز احتمال توافق با
تهران را تقويت كرد .نكته مهم اين است كه اين
بازي يك بار از س��وي جالل پور صورت گرفته
است و بايد ديد آيا بار دوم شاهد تكرار اين الگو
خواهيم بود يا خير.
اما رقابت در بخشهاي ديگر هيأت رييسه به جز
رييس نيز بسيار جدي و تنگاتنگ است .بيش
از  12اس��تان تاكنون نمايندگاني براي حضور
در هيأت رييس��ه دارند و به همين دليل بحث
كاهش سهميه تهران و ندادن كرسي به مديران
دولتي بس��يار داغ اس��ت .هنوز زمان زيادي تا
خرداد ماه باقي مانده است ولي استانهايي كه
مدعيكسبكرسيهيأترييسههستندخيلي
س��ريع انتخابات هيأت رييس��ه خود را برگزار
كردهاند .به نظر ميرس��د در ارديبهشت ماه با
تعيين اس��امي اعضاي هيأت نمايندگان اتاق
ايران در دوره نهم بت��وان تحليل دقيقتري از
شرايط انتخابات هيأت رييسه اتاق نهم داشت
اما پيشبيني ميشود شوراي روساي اتاقهاي
اس��تانها در اين دوره نيز نقش مهمي را براي
تعيين هيأت رييسه ايفا خواهد كرد.
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تشكلها

عجيب اما واقعي

وقتي مرسين جايگزين بندرعباس ميشود

شايدبرايبسياري عجيبباشد اما عدم استفاده صحيح از
منابعواشتباهاتدرايامتحريمباعثشدهاستكهكاالهاي
چيني براي ورود به ايران به جاي استفاده از روش معمول
يعني بندر ش��هيد رجايي در بندر عباس ،به بندر مرسين
تركيهارسالشدهوبهصورتزمينيازتركيهبهايرانحمل
شود.برخالفانتظاراينروشنهتنهاازنظرهزينهايبسيار
به صرفهتر است بلكه از نظر زماني نيز كاال زودتر به دست
مشتريداخليميرسددليلاينامرهممشكالتداخلي
استكهباعثشدهكهايننوعدورزدنازنظراقتصادينيز
توجيهداشتهباشد.
پتانسيلهايي كه هيچگاه ديده نشد
سالهاي طوالني اس��ت كه ميشنويم ايران از نظر حمل
و نقل داراي پتانس��يلهاي فراواني اس��ت .براي چندين
دهه بحث پتانس��يلهاي ترانزيتي ايران مط��رح بود .بر
اساس همين پتانسيلها بارها برنامههايي براي گسترش
مسيرهاي ترانزيتي شمال -جنوب و شرق -غرب نوشته
شد .اما عدم اجراي اين برنامهها باعث شده است كه اصوال
ايران در حال حذف از نقشه ترانزيتي جهان باشد .در حالي
كهمديراندولتيمدعيهستندكهباوجودتحريمهمهچيز
به درس��تي پيش ميرود اما حتي حم��ل و نقل كاال براي
ايران از طريق مسيرهاي داخلي مقرون به صرفه نيست و
شاهد شكلگيري مسيرهاي جديدي هستيم .زماني كه
بهبرنامههايتوسعهايايراننگاهميكنيمبهپتانسيلهاي
مختلفي مانند چابهار اشاره ميشود اما كمتر كسي به اين
واقعيتتوجهداردكهاينبندراصوالفاقدپسكرانهاستو
بههميندليلامكانتوسعهآنبدونايجادزيرساختوجود
ندارد.عدمتوجهبهاينواقعيتهاباعثشدهاستكهعمال
شاهدحذفايرانازعرصهترانزيتباشيم.
بنادر ايراني در مسير حذف
پس از ش��روع تحريمها عمال ش��اهد غيراقتصادي شدن
مسيرهايهستيمكهازنظرمنطقيكوتاهترينوسادهترين
مس��يرهاي اقتصادي كشور اس��ت .در حقيقت در حالي
كه هنوز بر موضوع لجس��تيك در ايران بحث ميش��ود
شرايط اقتصاد جهاني به گونهاي پيش رفته است كه تمام
پتانسيلهايايراندرمسيرحذفشدنقراردارد.مهمترين
واردات ايران از چين به ش��كل دريايي صورت ميگيرد و
منطق به م��ا ميگويد كه اين واردات باي��د از طريق بنادر
ايران مانند شهيد رجايي ،بندر امام و چابهار صورت پذيرد.
اما به دليل مش��كالت عمده در صنعت حمل و نقل ايران

عمالمسيرهايدورتر،سريعتروكمهزينهترازمسيرهاي
معمولتمامميشود.

وقتيحملونقلمرسينارزانتراز
بندرشهيدرجايياست
درهمينرابطهپايصحبتهاياميرمنصوري،عضوهيات
مديره انجمن كارگزاران گمركي و از فعاالن مطرح حوزه
حمل و نقل نشستيم .منصوري درباره شرايط حمل كاال
به ايران ميگويد در حال حاضر به دليل هزينهها مس��ير
ش��انگهاي بندر عباس جاي خود را به مسير شانگهاي -
مرسيندادهاستوكاالهايخريداريشدهازچينازطريق
تركيهبهايرانحملميشود.حدودقيمتحمليككانتينر
كاال از بندر شانگهاي به بندر شهيد رجايي بين 2700تا3
هزار دالر برآورد ميشود .دليل اين مساله نبود رقيب براي
كشتيرانيجمهورياسالميايراناست.پسازتحريمهاي
بنادرايرانبسياريازكشتيرانيهايمطرححاضربهحمل
كاالهايايرانينيستندوعمالكشتيرانيجمهورياسالمي
ايرانبدونرقيببهفعاليتادامهميدهد.تاپيشازتحريم
هزينه حمل يك كانتينر كاال از سوي شركت كشتيراني
 1200تا 1300دالر بود اما پس از تحريمها شاهد افزايش
شديدقيمتحملهستيم.هنوزمشخصنيستچقدراز
اينافزايشقيمتبهدليلافزايشهزينههاييهمچونبيمه
بهدليلتحريماستوچقدرازاينافزايشقيمتبرايكسب
سودبيشتردرشرايطانحصاريايجادشدهاستاماامروزاگر
بخواهيديككانتينركاالراازشانگهايبهبندرعباسبياوريد
حدود 2800دالرهزينهآنرابايدبپردازيد.
حمل به مرسين با  800دالر
در مقابل كشتيرانيهاي خارجي حاضر به حمل كاالهاي
چينيازمسيريبهمراتبدورترباهزينهايكمترهستند.
بندرمرسيندرجنوبتركيهوسواحلدريايمديترانهقرار
دارد.كشتيهابرايرسيدنبهاينبندرميبايستبهجاي
ورودبهدريايعمانوخليجفارسمسيرخودراادامهدادهو
باگذرازعربستانوكانالسوئزمصرواردمديترانهشوندودر
شمالدريايمديترانهبهبندرمرسينبرسند.هزينهحمل
يككانتينركاالازشانگهايتامرسينباوجودآنكهحدود5
روزمسيربيشتريطيميشودبين 750تا 800دالراست
وامكانانتخاببسياربيشتريبرايكشتيهادراختيارتجار
قرار دارد .به گفته منصوري در حال حاضر به دليل اختالف
قيمت ميان حمل به بندر عباس و حمل كاال به مرسين،
بسياري از تجار و شركتهاي حمل و نقل مسير مرسين

با وجود مصوبه هيات دولت

خودروهاي وارداتي به بازار سال  ۹۷نرسيد

باوجودنزديكشدنبهروزهايپايانسالوباوجودمصوبه
هياتدولتمبنيبراجازهترخيصآنتعدادازخودروهاي
وارداتي دپو شده در گمرك كه تا تاريخ شانزدهم دي ماه
قبضانباردريافتكردهاندوبعدازگذشت 9ماهازممنوعيت
واردات خودرو ،همچنان 14هزار و 900خودروي وارداتي
پشتدربهايگمركاتكشورخاكميخورد.ارزشاين
خودروهانزديكبههفتهزارميلياردتوماناستودرآمد
دول��ت از ترخيص آنها نزديك ب��ه ۱۸۰۰ميليارد تومان
تخمين زده ميشود .عدم ترخيص خودروها از گمرك با
وجودابالغدستورالعملهايصريحبرايترخيص،درحالي
بهپايانسالميرسدكهخريداراناز ۹ماهپيشمبالغقابل
توجهي را به عن��وان «پيشپرداخت » به نمايندگيهاي
واردكنندهپرداختكردهاند.البتهروزهاياخير ۲۰۰خودرو
ترخيص شده كه كمتر از دو درصد از كل خودروهاي دپو
شده است و گمرك نيز از اعالم نوع آنها خودداري و اعالم
كردهكهكسبآمارنوعخودروهايترخيصشدهطوالني
است.پيشازايننيزمهدي ميراشرفي رييسكلگمرك
اعالم كرده ب��ود كه« از  ۱۳هزار خودروي دپو ش��ده در
گم��رك ۲۰۰۰خودرو در محاكم قضاي��ي داراي پرونده
در حال رس��يدگي هس��تند و تا زماني كه اين پروندهها
مختومه نشوند ،اين تعداد خودرو از مصوبه هيأت وزيران
براي ترخيص خودروها مس��تثني خواهند شد » .طبق
اظهارنظر ميراش��رفي ،از  ۱۳هزار خ��ودروي موجود در
گمرك فقط ۲۰۰۰دس��تگاه از آنها داراي پرونده قضايي
هستندكهدراينصورتبرايترخيص ۱۱هزارخودروي
ديگرنبايدمشكليوجودداشتهباشد.دراينراستامهدي
دادفر دبير انجمن واردكنندگان خودرو با تاكيد براينكه تا
امروزباوجودمصوبههياتدولتكهدرتاريخ 12اسفندماه
اعالم شد هيچ خودروي وارداتي دپوشده از گمرك خارج
نشده اس��ت ،اظهارداش��ت :تحويل و تبديل خودروهاي
وارداتي به اموال تمليكي از جمله اقدامات نادرستي است
كهبالتكليفيپيشآمدهدرموردآننتيجهايجزافزايش
هزينههاي عمومي نخواهد داشت .وي با بيان اينكه بازار
خودروهاي وارداتي در شرايط فعلي بيشترين لطمه را از
ممنوعيتوارداتخورد،عنوانكرد:اينممنوعيتدرحالي
از روزهاي ابتدايي تابس��تان سال جاري اعمال شد كه در

سالهاي 91تا 92كهدورهاوجتحريمها،وارداتخودروبه
كشورانجامميشد،بنابرايناگربحثمحدوديتهايارزي
مطرحاستاينوارداتبهپيشازتحريمهاتعلقداردضمن
اينكهمشتريانيدرداخلكشوربابتخريدآنهاپولپرداخت
كردهاندو ماههااستكه منتظر ترخيصخودروهايخود
ازگمركهستند.دبيرانجمنواردكنندگانخودروبااشاره
به اينكه حدود  2ماه از اين بخشنامه گذشته و ترخيصي
صورتنگرفتهبدونآنكههيچيكازنهادهايذيربطعلت
آن را جويا شوند ،ادامه داد :اگر مصوبه هاي دولت قابل اجرا
نيست علت آن را رسانهاي كنند زيرا با رسيدن به روزهاي
پاياني سال و سرگرداني و چشم انتظاري خريداران كه با
اين شرايط تا 17فروردين سال بعد نيز ادامه پيدا ميكند،
اين عدم پاسخگويي شركتهاي وارد كننده و خريداران
را همچنان بالتكليف گذاشته است كه تداوم اين روند به
اعتمادعموميلطمهواردميكند.بهگفتهدادفربعدازدپوي
خودروهاي وارداتي در گم��رك و مصوبه هيات دولت در
مورداجازهترخيصخودروهايوارداتيموجوددرگمرك
كه تا تاريخ ش��انزدهم دي ماه قبض انبار دريافت كردهاند
و مخالفت بانك مركزي كه متعاق��ب آن وزارت صمت با
صدور بخشنامهاي دس��تورالعمل صادره در اين زمينه را
اصالح كرد ،مقرر شد كه خودروهاي متوقف در گمرك به
دودستهخودروهاييكهباانتقالارزوگشايشالسيوارد
شدهاندوخودروهاييكهبدونانتقالارزواردشدهاند،مجوز
آزاد سازي دريافت كنند .وي در ادامه افزود :طبق تصميم
وزارتصمتخودروهايدستهاولكهوارداتآنهاباانتقال
ارزصورت گرفته در صورتي كه تا شانزدهم دي ماه قبض
انباردريافتكردهباشنداجازهترخيصازگمركراخواهند
داشت و در موردخودروهاي دسته دوم يعني خودروهايي
كه وارد شده بدون انتقال ارزهستند تنها آنهايي مجاز به
ترخيص ميش��وند كه قبض انبار آنها تا شانزدهم مرداد
ماه صادر شده باش��د .دبير انجمن واردكنندگان خودرو
يادآورشد :بخش��ي از اين خودروها با نرخ 4200توماني و
برخي با دالر 5700توماني وارد ش��دهاند اما اكنون بايد با
نرخسنايمبادل هايحدود 12هزارتومانمابهالتفاوتآن
پرداخت شود كه اين مساله قيمت خودروهاي دپو شده را
حدود 30درصدگرانترميكند.

را ترجيح ميدهند .كانتينرها در مرس��ين از طريق حمل
زمينيبهايرانارسالميشود.هزينهحمليككانتينركاال
از مرسين تا تهران از طريق كاميون حدود هزار دالر است.
به عبارت روش��نتر كاال از طريق مرسين با 1800دالر به
تهرانميرسداماازطريقبندرعباسباحداقل 2800دالر
كماكاندربندرعباستحويلدادهميشود.
مسير تركيه سريعتر از ايران است
تا به اينجاي ماجرا به نظر ميرسد تركيه از نظر اقتصادي
به صرفهتر اس��ت اما نكته عجيب اين است كه با حمل از
مسير طوالنيتر ،كاال سريعتر از مسير مستقيم ميتواند
بهتهرانبرسد.حملدرياييكاالازبندرشانگهايبهبندر
شهيدرجاييبين 20تا 25روززماننيازداردامابرايبندر
مرس��ين اين زمان حدود  25تا  30روز است و به صورت
متوسط 5روز زمان حمل كاال بيشتر است .اما نكته مهم
اين است كه به خاطر نوع گمركات و قوانين ،كاال در بندر

مرسيندركمتراز 2ساعتترخيصميشود.زمانحمل
زميني در تركيه حدود 2روز و از مرز بازرگان تا تهران نيز
حدود  2روز برآورد ميش��ود .حدود يك روز نيز معطلي
حمل كاال در مرز بازرگان باعث ميشود كه كاال به صورت
زميني در  5روز از مرسين به تهران برسد پس بين  30تا
 35روزكلزمانانتظاربرايرسيدنكاالازشانگهايبرآورد
ميشود .اما در مقابل هيچ تضميني براي مدت ترخيص
كاال در بندر شهيد رجايي وجود ندارد و نگاهي به ليست
زمانترخيصكاالهانشانميدهدازچندروزتابيشازيك
سال زمان توقف كاال در اين بندر وجود دارد .حتي اگر كاال
با ترانزيت داخلي تصميم بگيرد به جاي ترخيص در بندر
شهيد رجايي به تهران حمل شده و مراحل ترخيص در
تهرانصورتگيردحداقل 5تا 6روززمانبراياينعمليات
نياز است و حمل كاال از بندر عباس تا تهران حداقل 2روز
بهطولميانجامد.بااينروشعمالزمانحملدرصورت
عدمتوقفكاالدربندرشهيدرجاييبازمانحملازطريق

س��فير نيكاراگوئه در تهران با مع��اون امور بينالملل اتاق
ايران ديدار كرد .بر اساس آنچه در اين نشست مطرح شد،
يافتن راهي براي مبادالت مالي و تسهيل حملونقل بين
دوكشورومهياكردنمسيريبرايتوسعهسطحمناسبات
تجاريازجملهبرنامههايياستكهبايدموردتوجهاتاقهاي
بازرگانيدوكشورباشد.
محمدرضاكرباسي،معاوناموربينالمللاتاقايراندراين
ديدارازوجودبرخيشباهتهامياناقتصاددوكشورسخن
گفتوتأكيدكرد:باوجوداينشباهتها،حجمتجارتبين
دوكشوررضايتبخشنيست.ايراننيازمندبرخيكاالهايي
اس��ت كه در نيكاراگوئه توليد ميشود و نيكاراگوئه هم به
محصوالتايرانينيازداردامامتأسفانهدرهايتجارتبين
ايندوكشورهمچنانبازنشدهاست.
ويباتوجهبهفرصتهايتجاريمياندوكشورازتالشاتاق

مشكل ريشهاي است
واقعيت اين است كه هنوز هم سياستگذاران ما معتقد به
استفاده از پتانسيلهايي هستند كه در شرايط امروز ديگر
اينپتانسيلهامزيتيبرايايرانمحسوبنميشود.چابهار
عمال مقهور گوادر ش��ده است .بس��ياري از پتانسيلهاي
لجستيكيايرانديگرامتيازيمحسوبنميشود.حتيدر
صورت برداشتن تحريمها هم از نظر اقتصادي مسيرهاي
ايران ديگر حتي براي تاجران خود ما هم صرفهاي ندارد در
حالي كه مسووالن به فكر جذب ترانزيت خارجي هستند.
ريشه اين مشكالت در نپذيرفتن بسياري از واقعيتهاي
اقتصاد اس��ت و الزم است دولتمردان يك بار ديگر حقايق
اقتصادايرانرابازتعريفكنند.

با توجه به مرجعيت بورس براي تعيين بينالمللي قيمت زعفران داده شد

پيشنهاد رييس اتحاديه صادركنندگان زعفران به بورس كاال

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس درگفتوگو با
ايرنا اعالم كرده است كه بورس كاال ميتواند با تكميل
ابزارهاي مالي و معامالتي محصول زعفران ،به مرجع
تعيين قيمت بين المللي طالي سرخ تبديل شود.
وي هدف از مزاياي عرضه محصوالت در بورس را كنار
گذاشتن دالالن و واسطهها دانسته كه باعث ميشود
سود اصلي عايد كشاورزان و توليدكنندگان شود.
به گفته فع��االن بازار زعفران ،با وج��ود اينكه زمان
زي��ادي از عرضهه��اي فيزيكي ،معام�لات گواهي
س��پرده كااليي و قراردادهاي آتي زعفران در بورس
كاال نميگذرد ،اما ميزان سودآوري زعفران كاران به
مراتب باالتر از سالهاي گذشته است .از آغاز عرضه
زعفران در بورس كاال تاكنون  66تن از اين محصول
به ش��كل فيزيكي و  27تن در بازار گواهي س��پرده
خريد و فروش شده است.
قرارداده��اي آتي زعف��ران براي نخس��تين بار در
خرداد س��ال  97در بورس كاالي ايران راهاندازي و
قراردادهاي آپشن زعفران (اختيار معامله) نيز از 12
اسفند امسال آغاز شد.
راهان��دازي قراردادهاي آپش��ن (اختي��ار معامله)،
از يكس��و ريس��ك معام�لات را براي خري��داران و
فروشندگان داخلي كاهش ميدهد و از سوي ديگر
به عن��وان مرجعي براي قيمت گ��ذاري محصوالت
صادراتي به ش��مار ميرود؛ به ط��وري كه بازارهاي
جهاني از قيمت اعالم شده در بورس ايران به عنوان
مبناي قيمت گذاري اس��تفاده خواهند كرد .آپشن
به نس��بت قراردادهاي آتي ،ريس��ك كمتر و نياز به
س��رمايه در گردش پايينتري دارد و از همه مهمتر،
اين قرارداد مبنايي براي بيمه قيمت زعفران در آينده
است .براين اساس صادرات فلهاي توسط دالالن ،عدم
ايجاد انگي��زه براي توليد با كيفيت محصول ،حضور
واسطههاي پرشمار ،عدم نظارت و مديريت مناسب،
پايين بودن كيفيت بس��تهبنديها ،ع��دم تعامل با
كش��ورهاي مقصد و س��اير محدوديتهاي موجود
اعم از انبارداري و نحوه نگهداري سبب شده است تا
زعفران ايران با نام كشورهايي نظير اسپانيا و امارات

وارد بازارهاي جهاني شود و توليد كنندگان داخلي
از مزاياي زياد توليد زعفران در كشور محروم باشند.
در اي��ن زمين��ه غالم رض��ا ميري ريي��س اتحاديه
صادركنندگان زعفران اظهارداش��ت :بورس كاالي
ايران با اين هدف وارد بازار زعفران ش��د كه با ايجاد
س��امانهاي براي پوشش ريس��ك توليد كنندگان و
شفافيت بيشتر در اين بازار عمل كند .صادركنندگان
سنتي نيز س��الها به دنبال اين سازوكار بودهاند اما
به دليل موان��ع اقتصادي موجود در تجارت خارجي
اين مورد اجرايي نشد .در اين زمينه پوشش ريسك
به معناي اتخاذ موقعيتي در بازار اس��ت كه هدف از
آن به حداقل رساندن يا از بين بردن ريسك ناشي از
نوسانات و تغييرات قيمت در آينده است.
وي ب��ا تصريح براينكه س��ازوكار ب��ورس كاال براي
ورود به اين بازار بايد كامل باش��د و پاسخگوي اين
مهم كه خريدار خارجي چگون��ه ميتواند از طريق
بورس سفارش خود را دريافت كند و بازگشت مالي
آن چگون��ه خواهد بود؟ابراز داش��ت :اكنون فروش
زعفران به مشتريهاي شناخته شده انجام ميشود
كه به صورت توافقي بعد از گذشت مدتي پول آن از
مسيرهاي خاص واريز ميشود يعني گاهي بايد اين
پول در سه كشور گردش داشته باشد تا به دست ما
برسد و در بسياري موارد هم از آنجا كه امكان دريافت
مستقيم اين پول را نداريم به جاي آن صادركنندگان
زعفران مبادرت به واردات كاالهاي اساسي ميكنند.
به گفته ميري خريداران خارجي به دليل تحريمها
و نبود سيستم مالي تمايل دارند كه با تجار شناخته
ش��ده و بخش خصوصي كار كنند زي��را بورس كاال
را يك س��ازمان دولتي ميدانند كه ممكن است در
بحث تجارت ب��ا آن دچار رهگيريه��اي تحريمي
و محدوديتهاي آن ش��وند .براين اصل بهتر است
بورس كاال در راس��تاي اهداف تعيين شده خود به
جاي عرضه زعفران به صورت انبوه ،ش��ركتهايي
را كه داراي برند ش��ناخته شده در جهان هستند و
محصوالت آنها به صورت بس��ته بندي به  47كشور
دنيا صادر ميشود را تحت پوش��ش قرار دهند و از

تسهيل مبادالت مالي و حملونقل الزمه توسعه روابط تجاري ايران و نيكاراگوئه
ايران براي يافتن راهكارهاي توسعه همكاريها و افزايش
ميزانصادراتبهنيكاراگوئهخبردادوگفت:ايراندرحوزه
خدماتفني-مهندسيشناختهشدهاستودراينبخشبه
كشورهايامريكايالتينوحوزهمشتركالمنافعصادرات
داش��تهايم .بخش خصوصي ايران آماده است با همكاري
همتاياننيكاراگوئ هايدرزمينههايمختلفهمكاريكند.
كرباسي گفت :نيكاراگوئه در بخش كشاورزي فعال است
ولينيازمندخدماتفنيمهندسيبرايفراوريمحصوالت
كشاورزي است كه اين موضوع زمينه را براي همكاري دو
كشور فراهم ميكند .ايران نيازمند قهوه و پنبه و گوشت
استكهنيكاراگوئهدرصادراتاينمحصوالتفعالاست.
كرباسي تصريح كرد :اتاق ايران آماده است مقدمات تبادل
هياتمياندوكشوررافراهمكند.درسال 2016يكهيات
تجاري به همراه وزير خارجه به نيكاراگوئه اعزام كرديم كه

تركيهرويورقبرابراستوليدرعملبهدليلتوقفكاال
درگمركاتبندريايرانشاهدطوالنيتربودنمسيربندر
شهيدرجاييازنظرزمانيهستيم.

مذاكرات خوبي انجام شد ولي پيگيريهاي مناسبي براي
ادامه تبادل هيات انجام نشد .براي همين از اتاق بازرگاني
نيكاراگوئهميخواهيمهياتيرابهايراناعزامكند.
معاونبينالمللاتاقايرانمسالهمهمبرايتجارتدوكشور
را موضوع حمل نقل كاال عنوان كرد و افزود :ايران گوشت
گاوراازكشورهايمختلفيواردميكردولياكنونبهدليل
مشكالتحملدريايي،بيشترازكشورهايهمسايهواردات
انجام ميشود .براي واردات گوشت حالل نيز يك موسسه
تحت نظارت اتاق ايران وج��ود دارد كه براي صدور مجوز
حالل آماده اس��ت و ميتواند براي بررسي كشتارگاههاي
نيكاراگوئهوارايهمجوزهايالزمباشماهمكاريكند.
كرباسي همچنين از فعاالن بخش خصوصي نيكاراگوئه
دعوت كرد در سفر وزير خارجه اين كش��ور به تهران او را
همراهي كنند تا زمينه توسعه مبادالت ميان دو كشور به

صورتعملياتيموردبررسيقرارگيرد.
در ادامه ماريو باركرو بالتودانو ،سفير نيكاراگوئه در تهران
تأكيدكرد:روابطاقتصاديدوكشورغيرازمبادالتتجاري
بايدشاملپروژههايسرمايهگذارينيزباشد.
باركرو بالتودانو بازار نيكاراگوئه را بس��يار گسترده خواند و
تصريح كرد :نيكاراگوئه ميتواند تمام كشورهاي منطقه
امريكاي التين و امريكاي شمالي را زير پوشش قرار دهد.
از سوي ديگر اولين شريك تجاري نيكاراگوئه امريكاست،
هرچندروابطسياسيخوبيمياندوكشوروجودندارد.
ويهمچنيناز سفروزيرخارجهنيكاراگوئهبهايراندر16
آوريل( 27فروردين)خبردادوتصريحكرد:درطولاينسفر
تمايلداريمبازديديهمازاتاقايرانداشتهباشيمزيرااين
سفرميتواندفرصتخوبيبرايافزايشتجارتفراهمكند.
بالتودانوافزود:گوشتتوليديدرنيكاراگوئهازكيفيتخوبي

طريق آنها نس��بت به درخواست خريداران خارجي
اقدام كنند.
رييس اتحاديه زعفران با بيان اينكه سازوكار تعريف
ش��ده در بورس كاال در اين زمينه غير شفاف است
و ب��ازار  250تني زعفران را هدف قرار داده اس��ت،
يادآورش��د :بسياري از تجار  50س��ال براي اعتال و
شناخت اين محصول ايراني در بازارهاي بين المللي
زحم��ت كش��يدهاند و بازار 2تن��ي زعف��ران را به
 250تن در حال حاضر رس��اندهاند بنابراين حذف
صادركنندگان س��نتي كه در توس��عه بازار زعفران
سهم بس��زايي دارند حركت به سمت انحصارگرايي
است.
ميري در اين زمينه با ارايه يك پيش��نهاد به بورس
كاال در جه��ت حفظ منافع كش��اورزان و تجار بازار
زعفران ضمن تعامل با س��ازوكارهاي جديد ،عنوان
كرد :در اين زمينه پيشنهاد ما اين است كه در يكي
از كش��ورهاي اروپايي دفتر رسمي براي اين منظور
ايجاد شود كه به واسطه آن زعفران ايران به بازارهاي
جهاني توزيع شود و پول حاصل از آن به عنوان يك
منبع مناس��ب در جهت واردات كاالهاي اساس��ي
منظور شود.
وي با تاكي��د براينكه اين س��ازوكار در صورت اجرا
ميتواند ثمرات زيادي را در دوران تحريم براي كشور
داشته باشد ،خاطرنشان ساخت :در اجراي اين شيوه
بايد از تجارب صادركنندگان قديمي اين محصول كه
در بازارهاي بينالمللي نيز شناخته شدهاند بهره مند
شد زيرا در حال حاضر شبكه بانكي و مبادالت مالي
وجود ندارد ضمن اينكه ضمانتنامه بانكي و السي
هم در دسترس نيست .فعاالن شناخته شده اين بازار
هم اكنون مبناي تجارت خود را براساس اعتماد به
خريداران خارجي گذاش��تهاند و با پذيرش ريسك
كامل اقدام به تجارت اين كاال ميكنند .اين مبادالت
اكنون از طريق فاكس ،ايميل و يا تماس تلفني است
و بازاري كه با اين س��طح ريس��ك حفظ شده است
شايس��ته است كه در ادامه نيز حضور فعاالن و تجار
شناخته شده در آن محفوظ بماند.

برخورداراستوبررسيهايالزمبرايتوليدحاللواعمال
نظارتاسالميانجامشدهاست.
سفيرنيكاراگوئهدرتهرانباتأكيدبرلزوميافتنراهكارهاي
نقلوانتقال مالي ميان دو كشور عنوان كرد :سويا و كنجاله
سويا در زمره يكي از مهمترين اقالم وارداتي ايران است كه
ميتواندازنيكاراگوئهتأمينشود.مكزيكدرزمينهگوشت
و تأسيس كشتارگاهها با نيكاراگوئه همكاري داشته است.
ايرانهمميتواندازاينالگونمونهبرداريكند.
ويادامهداد:ازتوانمنديهايايراندرزمينهنانوتكنولوژي
نيز نبايد غافل بود .اي��ران از امتيازات خوبي در اين زمينه
برخورداراستكهميتواندبهنيكاراگوئهكمككند.
باركروبالتودانوخاطرنشانكرد:نيكاراگوئهبااغلبكشورهاي
دنياموافقتنامهتجاريداردوازطرفيدرزمينهانرژيهاي
تجديدپذيرنيزامكانهمكاريمياندوكشوروجوددارد.

انرژي

7

دوشنبه  27اسفند  11 1397رجب  1440سال پنجم شماره Mon. Mar 18. 2019 1346

كوتاهازدنيايانرژي
بهبود پايبندي به توافق اوپك

ايلنا|محمدباركيندو،دبيركلاوپكديروزاعالمكرد
كهپايبنديبهتوافقكاهشعرضهنفتتوسطاعضاي
توافق رو به بهبود است .به گزارش رويترز ،باركيندو
گفت :بازار از جريان بازسازي احتمالي ذخاير عبور
خواهدكردواين موضوعياستكه تمام تالشخود
راصرفآنخواهيمكردتاازچهارماههنخستتاآخر
س��ال در بازار عرضه و تقاضا تعادل ايجاد شود .خالد
الفالح ،وزير انرژي عربستان نيز ضمن ابراز اميدواري
بهپايبنديكاملاعضابهتوافقاوپكپالسدرآينده
نزديك ،افزود« :اجازه نخواهيم داد كه امنيت بخش
انرژي با هر روي��دادي مورد تهديد قرار بگيرد ،اما در
عين حال س��رمايهگذاران و شركتهاي نفت و گاز
را رها نخواهيم كرد تا در بيخبري بمانند و ندانند در
زمينه محيط باثبات س��رمايهگذاري قرار است چه
پيشبيايد».

رييسجمهور در مراسم افتتاح رسمي  4فاز پارس جنوبي:

تحريمقبل از آنكه جنگ اقتصادي باشد ،جنگ رواني است
زنگنه :نمونه كوچك ايران ايدهآلي را كه ميخواهم ،در عسلويه ميبينم

  به پايان توسعه عسلويه نزديك ميشويم
كتاب عسلويه در حال نزديك شدن به فصول پاياني است،
بهغيرازفاز 14كهبهواسطهماجراهايشركتصدراازديگر
فازهاعقبافتادتكليففازهايديگركموبيشروشنشده
و پايتخت گازي ايران در دور پاياني فاز اول توسعه خود به
سرميبرد.بزرگترينميدانگازيجهانكهسهمايراناز
گاز توليدي آن 14تريليون متر مكعب و از ميعانات گازي
آن 18ميلياردبشكهاستدردهه 70زمينيتقريبابايربود
كه جمعيت بس��يار كمي را در اطراف خود جاي داده بود،
امروز اما در آن 15فاز پااليشگاهي و 13فاز دريايي در حال
بهرهبردارياستواينمنطقهرابهچيزيتبديلكردهاست
كه بيژن زنگنه وزير نفت ايران در نشست خبري شامگاه
شنبه خود آن را «نمونه كوچكي از ايران ايدهآل» توصيف
ميكند ،ايراني كه از نظر او آباد ،مرفه و غني است و جواناني
پرروحيهدارد .حسنروحانيرييسجمهوريصبحديروز
وارد استان بوش��هر شد تا در كنار چند طرح ديگر ،مراسم
افتتاح رسمي فازهاي 13پارس جنوبي و22و23و 24كه
معادليكفازمتعارفهستندرابرگزاركند.طرحهاييكه
قرارگاه سازندگي خاتماالنبيا و شركت مپنا پيمانكاران آن
بودهاندوبهايرانيترينفازهاشهرهشدهاند .افتتاحاينفازها
توليد گاز طبيعي در ايران را به رقم بيسابقه و كممانند 1
ميليارد مترمكعب در روز ميرساند .ايران پس از امريكا و
روسيهسومينتوليدكنندهگازطبيعيدرجهاناستكهبا
افتتاحاينفازهافاصلهايرانبادوتوليدكنندهنخستكمتر
شده است .توليد ايران فقط از ميدان گازي پارس جنوبي
اكنونبه 660ميليونمترمكعبدرروزرسيدهاست .شمار
بسياريازمهندساندرايرانبراياينكهبتواننداينارقامدر
توليد را كه عمدتا در بخش خانگي و بعد از آن در صنايع به
ويژهدرتوليدمحصوالتپتروشيميصرفميشودراتامين
كنندبايددرشيفتهايفشردهكاريحضورداشتهويكياز
پيچيدهترينفرآيندهايمهندسيكهنصبسكووخطوط
لولهدريايياستراانجامدهند.مجموعخطوطلولهدريايي
كه براي فاز 13به كار برده شده است معادل 200كيلومتر
است.وزيرنفتايراندرنشستخبريكهشنبهشبوپيش
ازمراسمافتتاحرسميبرگزارشددرمورداحساسشازاين
رويدادگفت«:هروقتبهعسلويهميآيماحساسعجيبي
بهمندستميدهد.نمونهكوچكايرانيكهميخواهمرا
دراينجاميبينم.اينرانشانداديمكهميتوانيمايرانيآباد،
غني،ثروتمندومتكيبرصنعتوفناوريمدرنوجوانانيبا
روحيهوتالشخستگيناپذيرومردميمرفهداشتهباشيم،
ما چنين ايراني را ميخواهيم و در اينجا جزو كوچكي از آن
را ميبينيم ».وزير نفت در جريان اين نشست عنوان كرد
كهعسلويهرا«پول»و«دالر»نساختهبلكهعشقجوانانبه
اعتاليكشورساختهاست .بيژنزنگنههمچنيندرپاسخ
به اين پرسش روزنامه «تعادل» كه آيا در فشاري كه براي
پايدار بودن 24ساعته جريان گاز در ايران به كاركنان وارد

آغاز ساخت خط لوله گازي
ايرانشهر -خاش

عكس :حسن حسيني| شانا

ادامهازصفحهاول:
همچنينامروزدرتامينگازوئيلوگازنيزخودكفاهستيم
درحاليكهدردولتهايقبلدرزمستانمجبوربهواردات
گازبوديموكشوريكهازآنگازواردميكرديمدريكمقطع
قيمت گاز را 9برابر افزايش داد و در دولت وقت چارهاي جز
خريد گاز با اين قيمت نداشتند اما امروز ديگر ما روي پاي
خودمانايستادهايموتحتتاثيراينتصميماتوموقعيتها
قرارنميگيريم.ويبابياناينكهتحريمامريكاعليهايرانيك
جنايتعليهبشراست،گفت:وقتيماكاالييراميخواهيم
وارد كنيم ،امريكا و تحريمكنندگان ايران به تمام سيستم
بانكيدنيافشارواردميكنندتامانتوانيمآنكاالراواردكنيم؛
ما امروز ذخاير بسيار بااليي در كاالهاي اساسي داريم اگر
اينچنيننبود،امريكاكهميگويدمابهدنبالفشاربهمردم
ايراننيستيم،بدترينفشارراازاينتحريمهابهمردمايران
واردميكرداماخوشبختانهتوانستيمباتدابيريكهانديشيده
شدهجلويواردشدناينفشاربهمردمرابگيريم.
رييسجمهور تصريح ك��رد :تحريم قب��ل از آنكه جنگ
اقتصادي باشد ،جنگ رواني است و امريكا تالش ميكند
مردمايراننسبتبهفردايخود،ماهآيندهوسالآيندهخود
نااميد باشند و فكر كنند هر چه ميگذرد اوضاع مشكلتر
و بدتر خواهد ش��د .وي افزود :زماني كه دولت يازدهم آغاز
ش��د قيمت دالر پايين آمد و سرمايهگذاري شروع شد در
حالي كه ما هنوز كاري انج��ام نداده بوديم چرا كه مردم با
آمدن دولت به آينده اميدوار شدند و گفتند كه اين دولت
ميتواند مشكالت ما را با جامعه جهاني حل كند و شاهد
بوديمباوجودآنكهمذاكراتهستهايدرسال 94بهنتيجه
رسيد و در پي سالهاي 92تا 94تحريمها ادامه داشت اما
در طي همين س��الها اثرات خود را گذاشت چرا كه مردم
ب ه آين��ده اميدوار بودند .روحاني ادام��ه داد :اين اميدواري
به آينده اس��ت كه تاثيرات مثبتي ميگذارد وقتي مردم
نسبتبه 6ماهآيندهخودنگرانباشند،ايننگرانيدرتوليد،
اش��تغال ،س��رمايهگذاري و آرامش رواني جامعه اثرگذار
است.رييسجمهوربابياناينكهامريكاهيچگاهبهاهدافش
نميرسد،گفت:اينكهفكرميكندملتايراندربرابرمسير
غلطوحركتناحقآنهادرفرودميآورد،فكريبيهودهاست
چرا كه هم ملت ما بزرگتر ،هم رهبر ما شجاعتر و هم تمام
مسووالنونيروهايمسلحدركنارهمايستادهاند.
وي با بيان اينكه هر چه سطح فناوري را باال ببريم آلودگي
محيط زيست را كاهش ميدهيم ،گفت :آلودگي محيط
زيست در عسلويه براي ما مهم است و با كمك وزارت نفت،
طرحهاييرابرايمهاراينآلودگيزيستمحيطيدردست
اجراداريم.رييسجمهوربااشارهبهسفراخيرخودبهعراق
گفت :ماميتوانيم با همسايگانمان روابطنزديكو موثري
داشته باشيم؛ بدخواهان ايران و عراق ،در 30سال گذشته
نميگذاشتندبهمسيريدرستدراليروبيرودخانهاروند
برس��يم كه هم مردم بصره و هم مردم خوزستان بتوانند
بهرهوري بيش��تري از اين رودخانه داشته باشند؛ هر زمان
بهمذاكراتميرسيديميكعدهشيطنتميكردندامادر
سفراخيربهتوافقيرسيديمودربيانيهايبهصورترسمي
بهآنتاكيدشدكهاينكارانجامشود.
ويادامهداد:ماروابطبسيارخوبيباعراق،تركيه،آذربايجان،
روسيه،قزاقستان،تركمنستان،افغانستان،پاكستان،عمان
وقطرداريم،امايكيدوكشورهستندكهاميدواريمآنهانيز
مسير درست را در پيش بگيرند؛ ما ميخواهيم با همه15
كشورهمسايهمانرابطهخوبيداشتهباشيمچراكهروابط
خوبمابهنفعمنطقهوبهنفعتماميكشورهااستامااين
روابط خوب به ضرر دش��منان ما ،به ض��رر امريكا ،به ضرر
صهيونيس��م و به ضرر دشمنان اسالم است و امريكاييها
نميخواهند ك��ه ما به اي��ن روابط بهينه و حس��نه بين

همسايگانماندستيابيم.روحانيتصريحكرد:امريكاييها
نميخواستند ما امسال كه به زعم آنها ،تحت شديدترين
فشارها هس��تيم پروژهاي را افتتاح كنيم ،اما افتتاحهاي
مختلف از جمله افتتاحهاي پارس جنوبي نش��اندهنده
شكستامريكادراينهدفگذاريبود.رييسجمهوربابيان
اينكه اميدواريم در س��ال آينده نيز با افتتاح  3فاز دريايي
جديددرپارسجنوبي،ظرفيتبهرهبرداريگازازاينميدان
مش��ترك افزايش يابد ،گفت :به من قول داده بودند كه در
شركتگازهرروزدرسالجاريبه 10روستاگازرسانيشود
كهالبتهكميازاينهدفگذاريپايينآمدنداماامسالموفق
شديمبه 3هزارروستاگازرسانيكنيمكهاميدوارماينمسير
درسالآيندهنيزباهمينسرعتوشدتادامهپيداكند.

ميشودمخاطراتنيزدرنظرگرفتهميشوندوتاچهزماني
قرار استهمپاي مصرف توليدنيز درگاز جلوبرود توضيح
داد«:سعيميكنيمدرهيچجاييبهرهبرداريغيراستاندارد
نداش��ته باش��يم .يكي از مواردي كه در بهرهبرداري از اين
پروژهها از همكارانم خواستم اين بود كه كار غيراستاندارد
انجامنشودوجانكسيبهخطرنيفتد.نميخواهيمنمايش
بدهيم.البتهبرخيدوستانگفتندكهاينفازهاآمادهنيست،
گفتم،ماخودماناينراميگوييم.هماكنونهمهرديفهاي
پااليشي فازهاي ۱۳و ۲۲تا ۲۴پارس جنوبي (۸ترين) در
مداراستو ۲ميلياردفوتمكعبگازازسكوهاياينفازها
وهمچنينيكميلياردفوتمكعبگازازسكويفاز ۱۴در
اينپااليشگاههاشيرينسازيميشوند.ماكارغيراستاندارد
نميكنيم».
اودرادامهعنوانكرد«:امااينراهمبگويمكهپارسجنوبي
هزار فاز نيست كه سالي چهار فاز آن وارد مدار شود ،تمام
شد.باپايان ۲فازديگرپااليشگاهوسهفازدريابهجزفاز۱۱،
كار توسعه پارس جنوبي به پايان ميرسد .بايد در مصرف
انرژيصرفهجوييوازآنبهينهاستفادهكرد،وگرنهاسراف
برايمامشكلسازميشود.البتهمنمردمرامسوولاسراف
نميدانم .مجموعه سياس��تهاي ما به گونهاي است كه
اسرافرااقتصاديميكند».
  روز افتتاح
مراسم افتتاح رس��مي فازهاي  13و  22و  23و  24پارس
جنوب��ي كه روي هم ظرفيت تولي��د گاز طبيعي در ايران
را روزان��ه 100ميليون متر مكعب افزايش ميدهند عصر
ديروزباحضورحسنروحانيرياستجمهوري،بيژنزنگنه
وزير نفت ،محمود واعظي رييس دفتر رياستجمهوري،
عبدالرضارحمانيفضليوزيركشور،چندتنازنمايندگان
مجلس شوراي اسالمي ،اس��تانداري بوشهر و چهرههاي
مردمياينمنطقهبرگزارشد.
بيژن زنگنه وزير نفت در مراسم افتتاح 2فاز متعارف پارس
جنوبي به اين مس��اله پرداخت كه اگر ايران در چند سال
اخير اين تح��ول در توليد گاز طبيعي را تجربه نميكرد و

برش

نگذاريدبابكزنجانيفراموششود
نشس�ت خبري وزير نفت با طرح بسياري مسائل
ديگر ب�ه غير از پ�ارس جنوبي نيز همراه ش�د كه
مهمترينآنهاراشايدبتوانبهتوضيحاتبيژنزنگنه
درموردپروندهشركتبازرگانيپتروشيميكهاين
روزها بسيار بر س�ر زبانها افتاده است اختصاص
داد .وزير نفت در توضيح آنچه كه در حال رخ دادن
در اين فقره بوده است ابتدا موضوع فروش شركت
بازرگانيپتروشيميدرسال 88راموردنقدقرارداد.
اوعنوانكردكهاصالمشخصنيستباچهمنطقو
استدالليشركتيكهدرواقعبهكمكشركتملي
صنايع پتروش�يمي ميآمد تا طرحها را فاينانس
كند و تمام پول فروش محصوالت پتروش�يمي را
نزدخودنگهميداش�تواگذارش�د؟امابخشياز
توضيحات زنگنه كه در جنجالهاي اخير در مورد
پروندهكمترموردتوجهقرارگرفتهاستاينبخش
بود ك�ه او ماهيت ماجرا را يك دعوا بر س�ر نرخ ارز
ميان شركت بازرگاني پتروش�يمي از يك طرف و
هلدينگ پتروش�يمي خليج فارس و شركت ملي
صنايعپتروشيميدرطرفديگرتوصيفكرد.طبق
اظهارات وزير نفت شركت بازرگاني پتروشيمي در
سالهاي 90و 91زمانيكهاقدامبهفروشمحصوالت
شركتهاي پتروشيمي ميكند براي مدتي درآمد
حاصلازآنرابهتوليدكنندگانبازنميگرداندودر
چرخ توليد و صنعت با معرفي محصوالت ميچرخد
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نهايت آن را ريالي بازمي گرداند ،دعوا از جايي آغاز
ميشود كه نرخ ارزي كه بازرگاني پتروشيمي براي
بازگرداندناين 4ميليارديورودرنظرميگيردنرخ
ارز رس�مي آن سال بوده است اما توليدكنندگان و
در واقع هلدينگ اعتقاد دارد باي�د نرخ ارز مرجع
يا آزاد مبنا ق�رار ميگرفت .همچنين 500ميليون
يورواختالفماليديگرنيزبينطرفينوجوددارد.
وزيرنفتهمچنينتوضيحدادكهشركتبازرگاني
پتروشيميبهمقداركافيپولوسهامدراختياردارد
كه اين ارقام را پرداخت كند و اگر فردي نيز پولي از
كش�ور خارج كرده در واقع پول ش�ركت بازرگاني
پتروشيمياستوازجيبمردمنميرود.نكتهبسيار
جالب توجهي كه در خالل توضيحات وزير نفت در
موردپروندهبازرگانيپتروشيميمطرحشداينبود
كهاواعتقادداردبعضيبزرگنماييهادرموردارقام
و ماهيت موجود در پرونده بازرگاني پتروشيمي از
س�وي حاميان بابك زنجاني و با اين هدف صورت
ميگيرد ك�ه رقم خالف او را كوچ�ك جلوه دهند.
زنگنهدراينموردگفت«:نبايدبگذاريدبابكزنجاني
فراموش ش�ود .زنجاني خودش در زندان است اما
پولشبيروناستوميتواندخيليكارهارابكند».
وزير نفت همچنين اظه�ارات محمود احمدينژاد
رييسدولتهاينه�مودهمدرموردتواناييبراي

رساندنقيمتنفتبهباالي 100دالررانيزبيپاسخ
نگذاشت وگفت«:آقاياحمدينژادمطالبيگفتند
كه همه آن دروغ بود كه ما جواب داديم .گفتند كه
پولحاصلازفروشنفتبهكشوربازگرداندهنشده
استكهكامالدروغبودوادعاكردهاندقيمتنفترا
 ۱۰۰دالر ميكنند ،بله .من هم فكر ميكنم بتوانند،
يكشبههولوكاستيدرستميكند،كاريميكند
كهيكس�اعته ۶قطعنامهعليهايرانصادرشودو
صادراتنفتراصفرميكنند.دراينشرايط ۱۰۰دالر
شدنقيمتنفتچهسوديبرايماخواهدداشت؟
منميخواهمنفتبفروشموپولبهدستآورم.اگر
راهديگريميداندبهملتايرانبگويد،اينموضوع
عجيبوغريبينيستكهسحروجادوباشد».اودر
ادامهعنوانكرد«:در آنمقطعبرخيمحمولههاي
نف�ت را به دس�تگاههاي دولتي س�پرده بودند كه
غيرقانونيبود.پولراخوردندومابعداًمتوجهشديم.
البتهايناعدادقابلمقايسهبابابكزنجانينبود.او
تنها پول نفت و فرآوردههاي نفتي را نخورده است،
بلكه بيش از 2ميلي�ارد دالر به صورت نقد به بابك
زنجاني داده بودند كه به پيمانكار پرداخت كند ،اما
اينكارراهمنكردوبهجايتوبيخاوبازمبالغديگري
دراختياراوقراردادند.اصالمتوجهنميشومچهكار
عجيبوغريبيبودكهكردند!!خوردندورفت».

مفقودی
برگ سبز خودرو (شناسنامه خودرو)
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شماره انتظامی ۵۷۳و ۲۵ایران ۱۵-به نام هادی صفری مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نميتوانستمازوتنيروگاههاراباگازطبيعيجايگزينكند
عمالتنفسدرچندشهرغيرممكنميشد.
اودرادامهعنوانكرد«:بهبركتبرجامتوانستيموسايليكه
ازخارجبهمانميدادندوكاالهايمهمراپيشازنوامبروارد
كنيمكهدستگاههايجداكنندهسولفورازگازبخشيازآن
هستند.بهاينترتيببخشاصلينگرانيزيستمحيطي
آنرفعميشود».
زنگنه در بخشي از صحبتهاي خود عنوان كرد كه ايران
تحوليعظيمدرصنعتپتروشيميخودراپيشرودارد.
سعيد محمد فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا كه در
كنار ش��ركت مپنا پيمانكاران فازهاي 13و22و 23و24
بودهاند در س��خنراني خود در مراسم افتتاح اين طرحها با
تاكيدبراينكهسپاهپاسداراندرزمينهمقابلهباتحريمهادر
كناردولتخدومايستادهاستعنوانكردكهتمامطراحيو
ساختاينپروژههادرحالتحريمهاصورتگرفت.

او بر اين مساله تاكيد كرد كه اين طرحها با گذشت 1سال
سرمايه 12ميليارد دالري كه روي آنها انجام شده است را
بازميگردانندوبازگشتسرمايهبسيارخوبيدارند.
اودرجريانصحبتهايخودازمقاماتخواستكهساخت
يكپااليشگاهميعاناتگازيويكواحدپليپروپيلنرانيزبه
قرارگاهسازندگيخاتماالنبياواگذاركنند.نكتهجالبتوجه
اظهارات او اما اين بخش از آن بود كه خطاب به مس��ووالن
برايطرحتوسعهفاز 11پارسجنوبي(كهبهكنسرسيومي
بهرهبريتوتالسپردهشدهبود)ابرازآمادگيكرد .درجريان
مراسمديروزهمچنينبراينخستينبار بطوررسمياعالم
شدكهايرانبهتوليدكنندهمركاپتانكهبرايبوداركردنگاز
طبيعيمورداستفادهقرارميگيردتبديلشدهاست.منتظر
تربتيمديرعاملشركتمليگازدرويدئوكنفرانسيكهدر
سالنفاز 13پخشزندهميشدعنوانكردكهايرانميتواند
بهصادركنندهمركاپتاننيزتبديلشود.

ش�انا|عمليات اجرايي خط انتقال گاز ايرانشهر به
خاشدراستانسيستانوبلوچستان آغازشد.
عبدالرضا ابوالحسيني ،مجري طرح خط لوله هفتم
سراسري در آيين كلنگزني و آغاز عمليات اجرايي
گازرساني به شهر خاش گفت :با توجه به سردسير
بودنشهرخاش،گازرسانيبهاينشهرحائزاهميت
است ،مطابق برنامهريزي انجام شده خط انتقال گاز
ايرانشهر-خاشبهطول 143كيلومتردرمدتزمان
 15ماه به بهرهبرداري خواهد رسيد .وي افزود :براي
تسريعدررونداجراياينطرحشركتهايگازبرخي
استانهاي ديگر موظف ش��دند شركت گاز استان
سيستان و بلوچستان را ياري رسانند و بر اين اساس
شركت گاز استان فارس براي شهرستان خاش اين
مسووليتراعهدهدارشد.

 61هزارمگاواتنيازبرق  پيك98
ايسنا|معاونهماهنگيشركتتوانيربااشارهبهنياز
 ۳۰۰۰مگاواتي مديريت برق براي پيك بار تابستان
 98گفت :پيشبيني ميشود در زمان پيك بار سال
آينده به  ۶۱هزار مگاوات برق در كش��ور نياز داشته
باشيم.محمودرضاحقيفاماظهاركرد:بههيچعنوان
عالقهمندنيستيمصادراتبرقبهكشورهايهمسايه
را با چالش مواجه كنيم و مديران صنعت برق كشور
بايدباافزايشبهرهبرداريهاتلفاتاينحوزهراكاهش
دهند .وي در ادامه با اشاره به صادرات ۱۷۰۰مگاوات
برقبهخارجكشور ۱۵،خردادتا ۱۵شهريورراپيكبار
مصرفبرقكشورخواندوتصريحكرد:درسال۱۳۹۸
مديريتمصرفبرقبههمراهيمستمرشهركهاي
صنعتينيازداردوآنهابايدفعاليتدوروزدرهفتهخود
رابهروزهايپنجشنبهوجمعهمنتقلكنند.

گزارش
كنوانسيون مريدا
ظرفيتي براي مبارزه با فساد
زماني كه اخبار اختالس  3ه��زار ميليارد توماني
و فرار متهم اين پرونده به كانادا انتش��ار يافت و به
تازگي پرونده فساد پتروش��يمي و باز فرار يكي از
متهمان به امريكا ،اين پرسشها مطرح ميشد كه
واكنش حقوقي و سياسي به اين مساله چه خواهد
بود؟ دولت ايران ميتواند نسبت به استرداد مجرم
يا اموالي كه به خارج برده ،اق��دام كند؟ نوع روابط
سياسي ايران و كانادا يا ايران و امريكا اين اجازه را به
دولتميدهدكهازكشورمقصدچنيندرخواستي
داشتهباشد؟آياكشورمقصد،همكاريالزمراباايران
خواهدداشت؟ظرفيتهايقضاييايراندراينباره
چيست؟همهاينسوالهابهاينجملهختمشدكه
اينكشورهامامناختالسگرانبودهوكاريازدست
كسيبرنميآيد.امادراينزمينهظرفيتبينالمللي
وجودداردكهفارغازروابطدولتها،ميتواننسبت
به استرداد اموال بنابه درخواست كشور مبدا كه در
آنفسادصورتگرفتهازكشورمقصداقدامكرد.
ديپلماسيايرانيبابياناينمطلبافزود:كنوانسيون
جهاني مبارزه عليه فس��اد به عنوان اولين س��ند
معتبر بينالمللي و داراي ضمانت اجرا درخصوص
پيش��گيري از فس��اد ،گامي بلند براي رسيدن به
حقوق و آزاديهاي بنيادين بشري تلقي ميشود.
اين كنوانس��يون از ابتكارات مهم س��ازمان ملل
متحد بوده كه از طرف دفتر پيش��ـگيري از جـرم
و مـواد مخـدر سـازمان ملـل متحـدتدوين شده
است.اينكنوانسيونبـاحضـوراعضـايبرجسته
 ،UNODCتصميمگيران و رهبران جهان براي
يـافتن راهكارهـاي پيشـگيري از فساد و مقابله با
آنتشكيلشدوبااستنادبهاينكهحصولتوافقهاي
حقوقي در قالبهاي مختلـف از قبيـل قـرارداد،
پيمان ،پروتكل يكي از راههاي شناختهش��ده به
منظور همكاريهاي بينالمللي است و بـا توجـه
بـه اينكـه مفهوم عملي مناسبات بهينه دولتها
در قالب كنوانس��يونها تجس��م مييابد ،اقدام به
تدوين يك كنوانسيون جهاني عليه فساد كردند؛
اينكنوانسيونبهنام،كنوانسيونمريدانيزخوانده
ميشود .كنوانسـيون يـاد شـده در 29سـپتامبر
 2003درمريـدايمكزيـكبـهتصـويبمجمـع
عمومي سازمان ملل متحد رسيد و پس از آن براي
امضايدولتهامفتوحبودوباالخرهمورداستقبال
اكثريـ��ت دولتها قرار گرفت .ايران نيز در س��ال
 1382به اين كنوانسيون پيوست .پس از تصويب
قانونكنوانسيونمبارزهبافساددرمجلسدرسال
1385و تاييد مجمع تش��خيص در س��ال1387
سرانجامدرفروردين 1388ايرانرسماًبهعضويت
كنوانسيونمذكوردرآمد.امريكاوكانادانيزازديگر
كشورهايعضواينكنوانسيونهستند.باتوجهبه
ماهيت فرابخشي كنوانسيون و به منظور تضمين
حس��ن اجراي تعهدات ايران ذيل كنوانس��يون و
تضمين بهرهگيري از ظرفيتهاي آن در مقابله با
فساد در كش��ور ،هيات وزيران در تاريخ در اسفند
ماه  1388وزارت دادگس��تري را به عنوان مرجع
مليكنوانسيونتعيينكردوبرايهماهنگيميان
دس��تگاههاي اجرايي و قضاي��ي در زمينه اجراي
تعهدات كشورمان ذيل كنوانسيون شورايي به نام
كارگروه تخصصي مرجع ملي كنوانسيون مبارزه
با فس��اد در وزارت دادگستري تشكيل شد كه در
آن نمايندگان تعداد قابل توجهي از سازمانهاي
ذيربط(ازجملهسازمانبازرسي،ديوانمحاسبات،
نيروي انتظامي ،ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي)
حضور دارند .كنوانس��يون ضدفساد سازمان ملل
نخستين سند الزام آور ضدفساد در سطح جهاني
اس��ت كه چارچوب جامع ضدفساد ارايه ميدهد.
اس��ترداد اموال يكي از اصول اساسي كنوانسيون
استودولتهايعضورامتعهدميكندكهباالترين
ميزان همكاري و مشاركت را در اين خصوص براي
يكديگر ارايه كنند .به گفته كارشناسان ،استرداد
اموال ت��اراج رفته امري فرامرزي اس��ت و نيازمند
همكاري و هماهنگي بين چند كش��ور .بنابراين
كنوانسيون در بخش استرداد اموال بر مشاركت و
همكاريحقوقيتاكيدميكند.نكتهقابلتاملآن
استكهمعاضدتوهمكاريمذكوردركنوانسيون
مربوط به بازگردادن اموال است و نه لزوما استرداد
مجرمان؛يعنيكشورهايعضوتعهديبهاسترداد
افراد فاس��د ندارند و در هر مورد ميتوانند تصميم
به اس��ترداد يا عدم آن بگيرند .به خصوص آنكه در
بعضي از كشورها ،براي جرايم مالي بزرگ مجازات
اعدام وجود دارد .از اين رو بايد به جاي طرح دعواي
استردادمجرمين،تمركزرويطرحدعواياسترداد
اموالوجلبمعاضدتوهمكاريكشورهايديگر
باش��د .همچنين طبق كنوانسيون جريان يافتن
دعوياسترداداموالميتواندبراساساحكامصادره
از مراجع قضايي و دادگاههاي كشور قرباني صورت
گيرد .هميشه اين كشور قرباني است كه بايد گام
نخس��ت را بردارد و از طريق فرستادن درخواست
معتبر يا اقامه دعواي حقوقي نزد دادگاه در كشور
ميزبان اموال تاراج شده درخواست استرداد كند.
گرچه سازمان ملل چنين ظرفيت الزم االجرايي
را در اختيار كشورها براي مبارزه با فساد قرار داده و
ايراندراجالسهاياينكنوانسيونكههردوسال
يكبار برگزار ميشود ،شركت داشته است ،اما اين
سوال مطرح ميش��ود كه آيا مسووالن قضايي در
اينسالهاازظرفيتكنوانسيونضدفساداستفاده
كردهاند؟ چنانچهدولتايرانبتواندازظرفيتهاي
قضاييوسياسيخودبرايپيگيريواستراداداموال
اقدام كند ،در اين صورت ديگر كش��ورهايي مانند
كانادا،كاناداياهركشوريكهعضوكنوانسيوناست،
نميتواندمقصديبرايمتهمانپروندههاي فساد
مالي و اقتصادي شود .گرچه خأل استرداد مجرمان
در اين كنوانسيون به خاطر بيم از دست دادن جان
متهمان در برخي كشورهاي مبدا -به دليل قانون
مجازات اعدام _وجود دارد ،اما ظرفيت اس��ترداد
اموال ميتواند راهحل مناس��بي براي جبران قابل
توجهيازخساراتواردشدهباشد.
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دريچه

زنجيرههاي جهاني كاال و نوامپرياليسم

زنجيرههاي جهاني كاال و قبضه ارزش

جانبالميفاستروديگران|
ترجمه :هومن كاسبي|
بخشدوم
اصطالح زنجيره عرضه اغلب براي اش��اره به «دنبالهاي از
عمليات توليد» استفاده ميشود كه «در مفهوم و توسعه
محصول يا سيستم [آغاز ميشود] ،از خالل فرآيند توليد
شامل دريافت وروديها (مواد خام ،ابزار ،تجهيزات) ادامه
مييابد،وباتوزيع،نگهداريوپايانعمرمحصول[يامصرف
آن]بهپايانميرسد.قطعاتوماژولهايتوليدشدهدرهر
گامازفرآيند،برايتوليدمحصولنهاييمونتاژميشوند».
پسزنجيرههايجهانيكاالراميتوانهمچونذيلديد:
فضاهاييكپارچهجهانيايجادشدهتوسطگروههايماليبا
فعاليتهايتوليدي.چنينفضاهاييجهانيهستندچراكه
افقاستراتژيكيرابرايافزايشارزشسرمايهميگشايندكه
به فراسوي مرزهاي ملي ميرسدو مقررات مليرا تضعيف
ميكند .چنين فضاهايي يكپارچه هستند چرا كه از ادغام
صدها و حتي هزاران شركت تابعه تشكيل شدهاند (توليد،
] R&Dتحقيقوتوسعه]،امورماليوغيره)كهفعاليتهاي
آنها توسط يك هيات مركزي كنترل و هماهنگ ميشود
(شركت والد يا شركت مادر) كه منابع را مديريت ميكند
تا اطمينان حاصل شود كه فرآيند ارزشگذاري سرمايه به
لحاظماليواقتصاديسودآوراست.
مشاركت كشورها در چنين زنجيرههاي جهاني كاال تأثير
عميقي بر ني��روي كار دارد .اين امر را ميت��وان از افزايش
س��ريع تعداد مش��اغل مرتبط با زنجيرههاي جهاني كاال
از  296ميليون كارگر در س��ال  1995ب��ه  453ميليون
در سال  2013مش��اهده كرد .رشد توليد زنجيره كااليي
در «اقتصادهاي نوظهور» متمركز اس��ت كه رشد چنين
مشاغلي از س��ال  1995تا  2013تقريباً به  116ميليون
رسيد،وبخشتوليدباهدفصادراتبهشمالجهانتفوق
دارد .در سال  79 ،2010درصد از كارگران صنعتي جهان
در جنوب جهان زندگي ميكردند ،در مقايسه با 34درصد
در سال  1950و  53درصد در سال  .1970توليد صنعتي
به «منبع اصلي پويش جهان س��وم» در صادرات و توليد،
بهويژه در شرق و جنوب شرقي آسيا ،تبديل شده است ،كه
در سال ،1990سهمصنعتاز GDPباالتراز ساير مناطق
بود.گزارشبانكتوسعهآسيانشانميدهدكهاكثركشورها
در آسياي جنوب شرقي ،بهويژه آنهايي كه درحالتوسعه
قلمداد ميشوند ،افزايش سهم خروجي توليدي خود را از
دهه 1970تادهه 2000تجربهكردند.بررسياينواقعيت
پيچيده ،چالشهايي را براي دانشمندان علوم اجتماعي
به وجود آورده است .ماركس در سرمايه درمورد «زنجيره
عمومي دگرديس��يها [در رابطه با هر دو ارزش مصرف و
ارزش مبادله] كه در دنياي كاالها رخ ميدهد» نوشته بود.
بعدارودلفهيلفردينگدرسرمايهماليبهپيرويازماركس
به«پيوند[هايي]درزنجيرهمبادالتكاال»اشارهكرد.ترنس
هاپكينزوامانوئلوالرشتاينباالهامازاينانگارههايماركسي
اوليهاززنجيرههايمبادالتكاالكهمشخصهاقتصادجهاني
سرمايهداري است ،مفهوم زنجيره كاال را در دهه 1980به
عنوان بخشي از ديدگاه سيستمهاي جهاني – با تأكيد بر
“بازسازي تاريخي صنايع در طول قرن طوالني شانزدهم
“ -پيش كشيدند .چارچوب زنجيره جهاني كاال در اواسط
دهه 1990بيشترگسترشيافت،كهباانتشارزنجيرههاي
كاال و س��رمايهداري جهاني با ويراس��تاريگري گريفي و
ميگلكورزنيويچمشخصميگشت.بعداً،درسال،2000
گريفيهمچنينبهچهرهايشاخصدرشكلگيريشبكه
تحقيقاتي زنجيره جهان��ي ارزش/زنجيره جهاني عرضه
تبديل شد .اين شبكه تحقيقاتي با اميد به وحدت چندين
رويكردمتفاوتامامشابهبهمطالعاتزنجيرهجهانيايجاد
ش��د .گرچه خود چارچوب زنجيره جهاني ارزش/زنجيره
جهاني عرض��ه ،از تحقيقات اوليه در م��ورد زنجيرههاي
جهاني كاال الهام گرفته بود ،مكرراً با سنت نئوكالسيكي
اقتصادهزينهمبادالتيادغامميشد.هاپكينزووالرشتاين
با معرفي مفهوم زنجيره كاال ،آن را به عنوان «ش��بكهاي از

فرآيندهايكاروتوليدكهنتيجهنهاييآنهاكااليتمامشده
است» تعريف كردند .چنين زنجيرههايي معموالً از لحاظ
جغرافياييگستردههستندودرونخودشاملانواعبسياري
از واحدهاي توليد با شيوههاي متعدد پرداخت هزينه كار
ميشوندمحققانزنجيرهكاالازاصطالحگرههابراياشاره
بهفرآيندهايجداگانهاياستفادهميكنندكهيكزنجيره
كاالراتشكيلميدهد.دراينزمينهيكگرهدالبرفرآيند
خاصيامشخصيازتوليداستوهرگرهدرونيكزنجيره
كاال عبارتست از«كسب و/يا سازماندهي وروديها (براي
مثال مواد خام يا محصوالت نيمه-تم��ام) ،نيروي كار (و
تأمين معاش آن) ،حملونقل ،توزي��ع (از طريق بازارها يا
انتقالها) و مصرف » .امروزه توليد بينالمللي كاال بيش از
پيشبهشكلزنجيرههايكااليارزشكارپيچيدهباسطوح
باالتريازسازماندرميآيد.بدينترتيباقتصادهايمركز
بطور فزاينده بر واردات اجناس و خدمات (از جمله مونتاژ)
از كش��ورهاي كمدرآمد اتكا ميكنند همانطور كه اكنون
عموماً به رسميت شناخته شده است ،يكي از ويژگيهاي
برجسته مربوط به چنين كاالهايي « نسبت بسيار زياد و
روبهرشد كارگراني اس��ت… كه در اقتصادهاي در حال
توسعه واقع شدهاند » .ويليام ميلبرگ و دبورا وينكلر ادعا
ميكنندكهتغييردراستراتژيشركتيكمحرككليدي
در اين «موج جديد» جهانيشدن اس��ت .اين استراتژي
شاملجستوجوبرايهزينههايپايينتروانعطافپذيري
بيشتروهمچنينميلبه«تخصيصمنابعبيشتربهفعاليت
مالي و ارزش [تعلقيافته به] سهامدار كوتاهمدت است ،در
حاليكهتعهداترابهاشتغالطوالنيمدتوامنيتشغلي
كاهشميدهد».عالوهبراين،گريفيبرظهورشركتهاي
بزرگ چندمليتي تأكيد ميكند كه محصوالت خودشان
را توليد نميكنند؛ امري كه به ادعاي او محور «روندهاي
جديد» برونسپاري است.چنين شركتهايي كه معموالً
خردهفروشان بزرگ و بازاريابان معروف هستند را ميتوان
محركينجديددرزنجيرههايجهانيدانستكهدرطول
چند دهه گذش��ته برجستهتر ش��دهاند توليد با شركاي
مستقل توسط ش��ركتهاي چندمليتي -كه نايك و اپل
شايد مش��هورترين نمونههاي آن باشند -با ساختارهاي
راهبري همراه اس��ت كه در آن ،شركتهايي كه معموالً
در مركز اقتصاد جهاني قرار دارند نقش مهمي را در برپايي
شبكههايتوليدپراكندهدركشورهايصادركننده،معموالً
در جهان س��وم ،ايفا ميكنند .آنها در واقع نه توليدكننده

چپگرايان در امريكا چه ميخواهند؟

هنگامي ك��ه از چپگرايي در اي��االت متحده صحبت
ميكنيم نباي��د توقع داش��ت آنچه در جريان تس��لط
چپگرايانافراطيدرشورويبهذهنمتبادرميشود،به
ياد بياوريم .زيرا اياالت متحده از ابتدا پرچمدار مخالفت با
چپگرايي و مروج ليبراليسم و اقتصاد بازار آزاد بوده و اين
جريان هم چنان ادامه دارد .چپگرايي در امريكا بيشتر
جنبهسوسياليستيونهماركسيستيبهخودگرفتهاست
وسوسيالدموكراتهاپرنفوذترينگروههايچپدراين
كشوربودهاند.اماوجودچپگراياندرقالبگروههاوافراد
وافزايشفعاليتهايشاندردههاخيرمارابرآنداشتتابا
چپگرايياياالتمتحدهبيشترآشناشويم.
  معني چپگرايي در غرب
چپ يا چپگرا در ادبيات سياسي غرب ،به ديدگاههايي
اطالقميشودكهخواهانتغييراتتدريجيياراديكالدر
جهت ايجاد برابري در توزيع ثروت و قدرت هستند .چپ
درادبياتسياسيمعاصرغربمعموالبهمعنيسوسيال
ليبرال يا سوسياليس��ت به كار رفته و در برابر راست قرار
ميگيرد.ريشهايننامگذاريبهانقالبفرانسهبازميگردد؛
كساني كه در سمت چپ پارلمان مينشستند ،مخالف
سلسلهمراتب سنتي قدرت بودند و از اصالحات راديكال
پشتيباني ميكردند .گروههاي چپگرا اصوال خواستار
برابريافراددرحقوقسياسيوحقوقاقتصاديوطرفدار
دخالتدولتدراموراقتصاديبهنفععموممردمهستند.
از نظر چپگرايان قدرت و منافع بايد بطور مساوي ميان
مردمتقسيمشود.بطورمثالطرفداريازعدالتاقتصادي،
برابري،تأكيدبرانترناسيوناليسمضداستعماريومبارزهبا
سودجوييسرمايهداريازويژگيهايچپگراياناست.
  چرايي شكلگيري چپگرايان در امريكا
ش��ايد بتوان تاريخ به وجود آم��دن چپگرايان اياالت

متح��ده را در دهههاي  30و  40قرن بيس��تم ميالدي
دانست .در آن زمان جهان متاثر از انديشههاي ماركس
و لنين و شكلگيري يك كشور كمونيست بر اساس اين
انديشههايچپگرايانهبهناماتحاديهجماهيرشورويبود.
چپگراياناياالتمتحدهدرحالحاضرنيزفعاليتهاي
خاص خ��ود را دارند و فعاليت آنها پس از س��ال 2008
ميالديوبحراناقتصاديكهسيستماينكشوررادرگير
كردهبودافزايشيافتهاست؛امااينكهچرادركشوريمثل
امريكا كه از ابتدا طرح ايجاد كشور و سياستهايش را بر
اساسليبراليسمفرهنگيواقتصاديطرحريزيكردهبود،
گروههاوافرادچپگرابهوجودآمدند،داليلمختلفيدارد
كهمهمترينآنهاعبارتنداز:
حمايت از حقوق اقليتها بهويژه سياه پوستان
انتقاد از سيستم اقتصادي و بحرانهاي اقتصادي
حمايت از برابري اقتصادي
انتقادازشكافطبقاتيبينطبقهمتوسطوسرمايهدارها
انتقاد از سيستم سياسي دو حزبي
مهمتري��ن جريانه��ا ،اح��زاب و افراد چپگ��را نيز به
ش��رح زير هس��تند كه به داليلي كه ذكر شد به انتقاد از
سيستمسرمايهداريوويژگيهايآنپرداختهاند:
حزبكمونيستاياالتمتحدهامريكا:اينحزباز
احزابماركسيست-لنينيستاينكشوراست.كهنقش
بسيار مهمي در ش��كل دادن به اتحاديههاي كارگري و
دفاعازحقوقآفريقايي-امريكاييهادردهه ۳۰و ۴۰قرن
بيستمداشتامادردورانجنگسردنقشخودبهعنوان
يك نيروي موثر سياسي از دست داد اما هم چنان تحت
رهبريساموببهكارخودادامهميدهد.مواضعساموب
در نقد حكومت فعلي امريكا و ساختار طبقاتي آن بوده
است .او در انتخابات رياستجمهوري سال ۲۰۰۴نقش
مهميدراتخاذتصميمحزبكمونيستامريكادردفاعاز
حزبدموكراتدراينانتخاباتداشت.

حقيقي بلكه صرفاً بازرگان هس��تند ،يعني شركتهايي
كه محصوالت معروف��ي را كه ميفروش��ند «طراحي و/
يا بازاريابي ميكنند ،اما نميس��ازند “ .بحثهاي رايج در
مورد قراردادهاي شركتها با شركاي مستقل« ،خصيصه
غيرمتمركز» چنين زنجيرههايي را به معناي پراكندگي
جغرافياييتوليدپررنگميسازد.بااينحال،زنجيرههاي
«پراكنده»كاالبهجاياينكهنمايندهتمركززداييواقعياز
كنترلبرتوليد(وارزشگذاري)باشند،چنانكهگاهياوقات
فرض ميشود ،مالزم با شركت چندمليتي معيني بدون
هيچگونهسهامدربخشهايگوناگونتوليديهستندكه
بهپيمانكارانسپردهاست،وبهشدتتحتحاكميتدفاتر
ماليمتمركزآنقراردارند.دفاترماليشركتچندمليتي،
انحصار خودش��ان را بر تكنولوژي اطالعات و بازارها حفظ
ميكنند ،و بخش بزرگتري را از ارزش افزوده در هر پيوند
از زنجيره به خود اختصاص ميدهند .اقتصاددان مارتين
هارت-لندزبرگ خاطرنش��ان ميكند كه ب��ا وجود آوازه
چين به عنوان بزرگترين صادركننده اجناس تكنولوژي
پيشرفته 85،درصد از صادرات تكنولوژي پيشرفته در آن
كش��ور صرفاً پيوندها يا گرههايي در زنجيرههاي جهاني
كااليشركتهايچندمليتيهستند.همانطوركههايمر
چند ده��ه پيش گفت :مقر ش��ركتهاي چندمليتي«از
قله آس��مانخراشها حكمراني ميكند؛ در روزي صاف و
آفتابي ،تقريباً ميتوانند دنيا را ببينند » .همانطور كه جان
بالميفاستر،رابرتدابليو.مكچسنيوآر.جميلجوناادعا
ميكنند ،قراردادهابا شركايمستقلدرواقعبه شركتها
اجازه ميدهد كه «حاش��يههاي سود بس��يار بااليي را از
طريقعملياتهايبينالملليخود[كسبكنند]وكنترل
استراتژيكي بر خطوط عرضه خود [اعمال نمايند] – فارغ
از فقدان نسبي FDIواقعي آنها » .اما بررسي اين امر غالباً
دشواراستزيرادرچنينشرايطي،شركتهايچندمليتي
اغلب تنها ارتباطي غيرمستقيم با كارگران/زارعيني دارند
كهاجناسآنهاراتوليدميكنند.هيچجريانسوديازاين
پيمانكارانخارجيبهمشتريانشمالجهانخود–يعني
شركتهايچندمليتي–مشهودنيست.همانطوركهجان
اسميتدررابطهباقراردادباشركايمستقلاشارهميكند:
حتي يك سنت از سودهاي اچاندام ،اپل يا جنرال موتورز را
بداريمعمولارزشافزوده]بهكارگران
نميتوان[درحسا 
تحتابراستثماربنگالدش،چينومكزيكردگيريكردكه
برايتأمينكنندگانمستقلاينشركتهايفرامليتيكار

حزب كار سوسياليست امريكا :اين حزب يك حزب
سياس��ي با تمايالت ماركسيست-لنينيستي است و در
ح��ال حاضر و در بين احزاب موج��ود قديميترين حزب
ماركسيستدرامريكاودومينحزبقديميسوسياليست
درجهاناست.اينحزباگرچهنقشمهميدرسياستهاي
فعلي امريكا و ساختار رسمي اين كشور ندارد اما هم چنان
فعاليتهاي خود مثل چاپ نشريه «مردم» و كنگرههاي
ساالنهخودراداردوبرحمايتازحقوقكارگرانتاكيدكرده
وخواستاربرابريطبقاتدراياالتمتحدهاست.
جناحسوسياليستهادرحزبدموكرات:اينچناح
چپگرايانحزبدموكراتامريكاهستند.الگويسياسي
رهبران اين جناح ،احزاب سوسياليست اروپايي بهويژه در
كشورهاي اسكانديناوي اس��ت .اين جناح خواهان ايفاي
نقش بهتر براي دولت ،افزايش مالياتها و تأكيد بيش��تر
بر برنامههاي اجتماعي و رفاهي اس��ت .ايالتهاي شمال
شرقي و شمال غربي ،بهويژه ايالت واشينگتن پايگاه اصلي
جناح چپ حزب دموكرات محسوب ميشود« .باربارا لي»
نماينده مجلسو «دنيسكوسينيچ »رقيب جانكري در
انتخابات درونحزبي سال ۲۰۰۴حزب دموكرات از جمله
شاخصترينچهرههايجناحسوسيالدموكراتيكچپ
حزب دموكرات به ش��مار ميآيند .اما در ميان سوس��يال
دموكراته��اي حزب دموكرات هيچ كس ش��هرت برني
سندرز را پيدا نكرد .سندرز به لحاظ ايدههاي چپگرايانه
و حضور در رقابتهاي اوليه انتخابات رياس��تجمهوري
شهرتي دو چندان يافت كه در ادامه به معرفي وي خواهيم
پرداخت.
برني س�ندرز :برني سندرز ،س��ناتور ايالت ورمانت در
سناي اياالت متحده امريكا اس��ت .زماني كه سندرز در
س��ال  ۲۰۱۶وارد رقابتهاي انتخاباتي شد ،خود را يك
سوسيال دموكرات معرفي كرد .كمپين انتخاباتي برني
سندرز در ابتدا بيسر و صدا و به دور از جلبتوجه برپا شد.

ميكنند،وهمينرابطه«طولبازو»استكهبطورروزافزون
درزنجيرههايجهانيارزشغالبميشودكهشركتهاي
فرامليتي و شهروندان در كش��ورهاي امپرياليستي را به
كارگرانارزانقيمتمتصلميسازند؛كارگرانيكهبيشترو
بيشترازاجناسمصرفيووروديهايواسطهايآنهاراتوليد
ميكنند.بدينترتيبتحليلتجربيكهتأثيركاملآربيتراژ
نيرويكارجهانيراتوضيحدهد،دوچنداندشوارميگردد.
با اين حال ،نگاه دقيقتري به منطق پش��ت اين اش��كال
برونسپاري به ما اجازه خواهد داد كه زنجيرههاي كااليي
ارزشكاروروابطقدرتجايگرفتهدرآنهاراببينيم.مساله
صرفاًدرموردايننيستكهچهگونهشركتهايچندمليتي
برزنجيرههايكاالحكمرواييميكنند،بلكههمچنيناين
است كه چهگونه استخراج مازاد را از جنوب جهان تسهيل
مينمايند.اينامردرمفهومآربيتراژنيرويكارجهانيبيان
ميشود ،كه به طرزي عالي استفن روچ اقتصاددان اصلي
پيشينشركتمورگاناستنليبهمثابهجايگزينيكارگران
گرانقيمت در اياالت متحده و ساير اقتصادهاي ثروتمند
«باكارگرانارزانقيمتدرخارجازكشورباهمانكيفيت»
تعريف كرده است .در اينجا آربيتراژ نيروي كار جهاني به
عنوان «تاكتيك بقاي مبرم» براي شركتهايي در شمال
جهان توجيه ميشود كه تحت فشار قرار دارند تا هزينهها
راكاهشبدهندو«بهدنبالكارآييهايجديدبگردند».
با بررس��ي انتقادي ،اين ضرورت كنترل هزينه چيزي جز
شكليازآربيتراژنيست،كهازتفاوتقيمتها،دراينمورد
در رابطه با دس��تمزد ،درون بازار ناقص جهاني  -بر اساس
آزادي نابرابر حركت س��رمايه و نيروي كار -سوءاستفاده
ميكند .اگرچه ني��روي كار هنوز تا حد زي��ادي به دليل
سياس��تهاي مهاجرتي مقيد درون مرزهاي ملي است،
سرمايهجهانيوكاالهاآزاديبهمراتببيشتريبراينقلو
انتقالدارند،كهدرسالهاياخيربهدليلآزادسازيتجارت
بيشترهمشدهاست.بدينترتيبآربيتراژنيرويكارجهاني
بهعنوانوسيلهايدرخدمتشركتهايچندمليتياستتا
از«تفاوتهايشگرفبينالملليدربهاينيرويكار»سود
ببرند .بنابرين از ديدگاه اقتصاد سياسي انتقادي ،آربيتراژ
نيرويكارجهانيبهمعناياستثماربيشازحدنيرويكار
درجنوبجهانتوسطسرمايهبينالمللياست.مبادلهاي
نابرابرراازمنظرمبادلهنيرويكاربيشتردرازاينيرويكار
كمتر تشكيل ميدهد كه در آن ،سرمايه انحصاري -مالي
درمركزسيستمازاضافهبهايباالبهسببنيرويكارارزان

ويتقريبابرايشهروندانامريكاچهرهايگمنامبودبااين
حالپسازكسبپيروزيدررقابتدرونحزبياياالتآيوا
ونيوهمپشايرشهرتيفراترازمرزهاياياالتمتحدهيافت.
ويدرجريانمبارزاتدرونحزبيحزبدموكراتنظرات
تنديرانسبتبهوالاستريتونظاماقتصاديامريكامطرح
كردوهيالريكلينتونرابهسببارتباطشباسرمايهداران
والاستريتوكمكهايماليكهازآنهادريافتكردهبودبه
بادشديدترينانتقادهاگرفت.ديدگاههايسندرزبرخالف
تصوريكهميرفتبسيارموردتوجهجوانانامريكاييواقع
شد،بطوريكهدربرخيازايالتهاموفقشدآرايبيشتري
را نسبت به هيالري كلينتون كسب نمايد« .ايالتهاي
شمالشرقيوشمالغربي،بهويژهايالتواشينگتنپايگاه
اصليجناحچپحزبدموكراتمحسوبميشود«.باربارا
لي»نمايندهمجلسو«دنيسكوسينيچ»رقيبجانكري
در انتخابات درونحزبي س��ال ۲۰۰۴حزب دموكرات از
جملهشاخصترينچهرههايجناحسوسيالدموكراتيك
چپحزبدموكراتبهشمارميآيند.امادرميانسوسيال
دموكراتهاي حزب دموكرات هيچكس ش��هرت برني
سندرز را پيدا نكرد .سندرز به لحاظ ايدههاي چپگرايانه

در جنوب جهان س��ود ميبرد .اين فرآيند مبادله نابرابر،
همزمان نشان از ادغام بيشتر كشورهاي جنوب جهان در
اقتصادجهانيدارد.
آربيت��راژ نيروي كار جهاني ،در بس��تر نظري��ه ارزش كار
ماركسي ،پويشي براي ارزشيابي است؛ استراتژياي هم
براي كاهش هزينههاي نيروي كار اجتماعاًالزم و هم براي
به حداكثر رس��اندن تصاحب ارزش اضافي .سرمايهداري
از طري��ق وس��ايل گوناگون ،از جمل��ه محيطهاي كاري
س��ركوبگر در كارخانهه��اي اقتص��اد پيراموني ،اعمال
ممنوعي��ت دولتي بر اتحاديههاي كارگ��ري ،و نظامهاي
سهميهايياكارمزدي،ارزشاضافيبيشتريراازكارگران
اس��تخراج ميكند .آربيتراژ نيروي كار جهاني تا حدي به
واسطهآنچهماركسارتشذخيرهصنعتيبيكارانمينامد
ممكن ميگ��ردد – كه در اين م��ورد در مقياس جهاني و
بدينترتيب يك ارتش ذخيره جهاني از نيروي كار است.
ايجاد ارتش ذخيره جهاني بس��يار بزرگتر در عرض چند
دهه گذش��ته تا حدي به پديده «مضاعفشدن شگرف»
مربوطاست،كهبهادغامنيرويكاركشورهايسوسياليستي
سابق (مانندچين) و كشورهاي سابقابهشدت حمايتگرا
(همچونهند)دراقتصادجهانياشارهدارد.درنتيجهحجم
نيروي كار جهاني و همچنين ارتش ذخيره آن گسترش
مييابد .دهقانزدايي بخ��ش بزرگي از پيرامون جهاني از
طريقگسترشكشاورزيتجارينيزبرايخلقاينارتش
ذخيرهاهميتدارد.كوچاجباريدهقاناناززمين،بهرشد
جمعيتهايزاغهنشينشهريمنجرشدهاست.ماركس
«آزادي» دهقانان (جزء «پنهان» ارتش ذخيره) از زمين را
يدانست.
بهفرآيند«بهاصطالحانباشتاوليه»مرتبطم 
بازتوليد ارتش ذخيره جهاني نيروي كار نه تنها در خدمت
افزايش سود كوتاهمدت اس��ت؛ بلكه همچنين به عنوان
رويكرد «تفرقه بينداز و حكومت كن» نس��بت به نيروي
كار در مقياس جهاني ،به نفع انباش��ت درازمدت توس��ط
شركتهاي چندمليتي و ساختارهاي دولتي همراستا با
آنها به كار ميآيد .اگرچه رقابت بين شركتها محدود به
رقابت انحصارهاي چندجانبه است ،رقابت ميان كارگران
جهان (بهويژه در جنوب جهان) با افزايش جمعيت مازاد
نسبي بسيار تشديد ميشود .اين استراتژي «تفرقه بينداز
و حكومت كن» در راس��تاي ادغام «مازادهاي نيروي كار
گوناگون،برايتضمينعرضهدايموروبهرشدنيروهايتازه
بهارتشذخيرهجهاني»استكه«بهدليلاشتغالناايمنو
تهديدمستمربيكاري،فرمانبردارترميشوند».
ازبحثباالميتواننتيجهگرفتكهمدلرقابتآزادمنسوخ
شده است .با وجود اين ،قاعده «سنتي» مبارزه براي توليد
كمهزينه هنوز زنده و سرحال است .در واقع ،ميتوان ادعا
كرد كه در عصر سرمايه انحصاري-مالي تشديد ميشود.
هدفشركتهايچندمليتيهميشهخلقوتداومقدرت
انحصاري و رانت انحصاري اس��ت ،يعن��ي «قدرت توليد
سودهاياقتصاديباالوماندگارازطريقاضافهبهانسبتبه
هزينههاي توليد اوليه » .زك كوپ مينويسد همچنانكه
توليد جهاني ميش��ود« ،انحصارهاي چندجانبه پيشرو
براي كاهش هزينههاي نيروي كار و مواد اوليه با هم رقابت
ميكنند .آنها سرمايه را به كشورهاي توسعه نيافته صادر
ميكنندتاسودباالييراازاستثمارنيرويكارارزانفراوانو
كنترلمنابعطبيعيمهماقتصاديتضميننمايند».چهاز
طريق تجارت درونشركتي چه از طريق قرارداد با شركاي
مس��تقل ،روند فزاينده برونسپاري در چند دهه گذشته
عبارتست از استمرار پروژههاي امپرياليستي شركتهاي
چندمليتي ،كه سهگانه اياالت متحده و كانادا ،اروپا و ژاپن
بطوركاملباآنسازگارهستند.
اين درك عمومي از توليد جهانيشده را به عنوان فرآيند
مبادله نابرابر و سلس��لهمراتب امپرياليس��تي ميتوان با
تحليلهايتجربيروشنساختكهبهنشاندادناينامر
كمكميكنندكهچگونهمشاركتكشورهادرزنجيرههاي
جهاني كاال مربوط به تغييرات در هزينههاي واحد نيروي
كاراست.

و حضور در رقابتهاي اوليه انتخابات رياستجمهوري
شهرتيدوچندانيافت».
  جمع بندي
تاريخ سوس��يال دموكراسي در امريكا تاريخ مقاومت در
برابر فش��ار مذهبيون راست گرا ،حزب جمهوريخواه و
برخيازجناحهايمختلفحزبدموكراتوجريانهاي
ناسيوناليست و نژادپرست بوده اس��ت .اين جريانها و
احزاب با توانايي مالي و تبليغاتي گسترده دردورههايي با
اعمال فشارهاي آشكار و پنهان ،جريانها و شخصيتها
ي سوسيال دموكرات را به نيروهايي كوچك و ضعيف ،و
شخصيتهاي گمنام بدل كردهاند .دهه شصت و هفتاد
ميالدي سالهاي سختي براي سوسيال دموكراتها در
امريكابودزيرابهبهانهمبارزهباكمونيسمفشارهايبسياري
بر آنها وارد شد .اما فعاليت چپگرايان طي دهه اخير و به
ويژهپسازجنبشتسخيروالاستريتنشانميدهدكه
جريان چپ در امريكا هنوز زنده است هر چند كه توانايي
زيادي براي مقابله با صاحبان ق��درت و ثروت در اياالت
منبع :باشگاه انديشه
متحدهراندارد.

كالن
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توگو با «تعادل» مطرح كرد
يك كارشناس اقتصادي در گف 

دولت نميتواند جلوي تورم را بگيرد ولي ميتواند از افزايش سرسامآور آن جلوگيري كند
منابع را به ش��كل تس��هيالت در اختيار بخشهاي
ديگر قرار ميدهد و دوباره بخش زيادي از اين پول به
سيستم بازگشت و اين سيكل باطل سبب شد تا در دو
سال گذشته ،تاثير پرداخت  33هزار ميليارد تومان به
بستانكاران اين موسسات ،با ضريب  6بر اقتصاد ايران
تاثير گذاشت و پايه پولي را شديدا افزايش داد .اكنون
هم اگر بحث ادغام  6بانك نظامي در بانك س��په هم
به واقعيت بپيوندد با توجه به بدهي  70هزار ميليارد
توماني اين بانكها ،چنانچه فرمولي مش��ابه گذشته
در دس��تور باشد ،تبعات منفي آن باز هم بر نرخ تورم
خواهد افزود.
سال  98سختتر از 97
محمد تقي فياضي ،يك كارش��ناس اقتصاد كالن به
ي را خواهد
تعادل گفت :اقتصاد ايران روزهاي سخت 
داشت .البته مسووالن تمايل دارند كه صحبتهاي
نااميدكننده بيان نشود ،ولي وضعيت به گونهاي است
كه نميتوان سختيها را ناديده گرفت چرا كه مردم
اكنون خود با س��ختيها مس��تقيما مواجه هستند.
مهمترين مش��كل س��ال آينده اقتصاد كشور ،هم از
لحاظ ص��ادرات فيزيكي و هم درياف��ت منابع ارزي
حاصل از صادرات خواهد بود ،فش��اري كه حتي در
زمان جنگ هم به اين شدت نبود .در زمان جنگ هر
چند تاسيسات نفتي با حملههاي عراق دچار مشكل
شدند ولي حداقل مشتريان نفت سر جاي خود بودند
و مانعي براي انتقال منابع حاصل از فروش آن وجود
نداشت ولي در س��ال جاري و آينده اين محدوديت
بهشدت بر كشور اعمال ميشود .مشكل اين است كه
اگر صادراتي هم صورت بگيرد ،امكان انتقال منابع آن
به داخل وجود ندارد و نهايتا خريداران نفت ميتوانند
به ازاي نفت به ايران مواد غذايي بدهند.
وي در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه تا چه اندازه
پيشبيني دولت از ف��روش روزانه يك و نيم ميليون
بشكهاينفتتحققخواهديافت،گفت:بهنظرمناين
پيشبيني خوشبينانه است و تصور ميكنم فروش
نفت ايران  500هزار بش��كه كمتر از رقمي است كه
دولت در بودجه قرار داده اس��ت .هنگامي كه كسري
 500هزار بشكهاي صادرات بر كشور تحميل شود و
همانطوري كه گفتم مناب��ع حاصل از فروش آن هم
امكان ورود به كش��ور را ندارند ،بانك مركزي مجبور
خواهد شد معادل ريالي فروش نفت را به خزانهداري
كل بدهد تا دول��ت بتواند به اداره ام��ور ادامه دهد و
هزينههايش تامين كند .درنتيجه براي س��ال آينده
بدون ورود ارز پول به اقتصاد تزريق خواهد ش��د كه
طبعا تورمزا است.
وي افزود :با تداوم افزايش قيمت ارزهاي معتبر خارجي
يا به بيان ديگر تضعيف پول مل��ي ،هزينههاي توليد
افزايش خواهد يافت .اين در حالي است كه ما از همين
امسال وارد دوره ركود اقتصادي شديم و شدت ركود
با توجه به مواردي كه گفته شد در سال آينده افزايش
خواهديافت.بهايناعتبارميتوانگفتنرخبيكاريهم
رشد ميكند كه متعاقب آن معضالت اجتماعي بيشتر
ميشود .همچنين پيشبيني ميشود روند اعتراضات
اجتماعي كه در يكي دو سال گذشته تشديد شده ،در
سال آينده هم ادامه خواهد يافت و دولت بايد براي اين
مساله هم آمادگي داشته باشد.
انضب�اط مال�ي تبع�ات كس�ري بودجه را
قابل كنترل ميكند
با وجود همه كاس��تيها كارشناسان معتقدند دولت
بايد براي سال آينده بر انضباط مالي تاكيد بيشتري
داش��ته باشد تا از اين طريق جلوي هدررفت منابع را
بگيرد ولي هنوز مش��خص نيس��ت قوه مجريه تا چه
اندازه براي اين مساله چارهجويي كرده است .در اين
رابطه نيز فياض گفت :متاس��فانه به ش��كل ملموس
نميت��وان از تغيير خاصي در رويكرد دولت س��خن
گفت و حداقل هنوز نش��انههايي از اين حركت ديده
نميشود .در س��ال جاري دولت تا اندازهاي از برخي
هزينهها كاست ولي اين نش��انهاي از وجود انضباط
مالي در سال آينده نيست .دولت چنانچه قصد داشته
باش��د بودجه خود را متعادل كند و از سطح كسري
بودجه بكاهد ،چ��ارهاي جز افزاي��ش انضباط مالي
نخواهد داشت.

گزارش تمرد دستگاههای
اجرایی در مقررات زدایی

وي ادامه داد :در ش��رايط فعلي ميزان كسري بودجه
به اندازه اوراقي است كه منتشر ميشود ولي چون در
سال آينده منابع ارزي با محدوديت بسيار بيشتري به
كشور وارد ميشوند ،بانك مركزي چارهاي جز چاپ
پول ندارد مگر اينك��ه بخواهد رويه ديگري در پيش
بگيرد كه به نظر ميرس��د چنين چيزي در دس��تور
قرار ندارد .با اين همه دولت هنوز ميتواند از ابزارهاي
ديگري اس��تفاده كند؛ قوه مجريه اگر بخواهد واقع
بينانه عمل كند ،ميتواند  20تا  30درصد از شيفت
كاركنان خود بكاهد و اضاف��ه كاريها را قطع كند و
از س��وي ديگر تا جايي كه امكان پذير است از بانك
مركزي اس��تقراض نكند زيرا با اين اقدامات تبعات
كس��ري بودجه  98قابل كنت��رل خواهد بود و حتي
نرخ تورم هم از افزايش سرس��ام آور ب��از ميماند .با
اين همه نبايد فراموش كني��م در هر حالتي توليد با
مشكالت بسيار سختي روبرو است و بايد مشوقهايي
را براي سرمايهگذاران داخلي و خارجي فراهم كرد و
حتيالمقدور فضاي كسب و كار را براي سرمايهگذاري
تسهيل كند .البته منظورم اقداماتي مانند آنچه در
اين س��الها مشاهده كرديم نيس��ت و ضرورت دارد
دولت از اي��ن مرحله فراروي كند .ب��ه هر روي هنوز
روشن نيست كه دولت چه رويكردي براي سال 98
دارد ول��ي اگر بخواهد واقع بينان��ه عمل كند بايد در
اولين اقدام از هزينههاي خود بكاهد.
ض�رورت اولويتگ�ذاري در اختصاص
بودجه به بخشها
با وج��ود مضيقهاي كه در بخش درآمدي كش��ور به
دچار خواهد بود ،يكي از بخشهايي كه در بودجه 98
با افزايش هزينه مواجه شد ،بخش هزينههاي دفاعي
و امنيتي اس��ت .بطور مثال بودجه وزارت اطالعات
بي��ش از  30درصد رش��د كرد و يك و ني��م ميليارد
دالر از منابع صندوق توس��عه ملي نيز به هزينههاي
دفاعي اختصاص خواهد يافت .در اين رابطه فياضي
گفت :اين مساله يكي از مشكالت ساختاري بودجه
نويس��ي در ايران است و هنگامي كه ميگوييم بيش
از  90درصد از بخشهاي بودجه قابل تغيير نيس��ت
به چنين مواردي اش��اره ميكنيم .ب��ه عبارت ديگر
 90درصد تار و پود بودجه كشور امكان تغيير ندارد.
مث�لا تصور كنيد دولت ايران يك ش��بكه راديويي و
تلويزيوني داش��ت ،در اين صورت تعطيل كردن اين
بخش بس��يار راحت بود ولي اكنون در ايران حداقل
 50هزار نفر در اين بخشها فعال هستند و دهها شبكه
راديويي و تلويزيوني راهاندازي شده كه طبيعتا كاستن
از هزينههاي اين بخش يا تعديل در آن با اعتراضات
گسترده روبه رو ميشود و دولت به همين خاطر هر
بار مجبور به عقبنشيني ميشود.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد :براي اين مساله هم

تحريم داخلي بيش از تحريم خارجي به توليد آسيب زد

مركز پژوهشهاي مجلس با انتشار گزارشي با عنوان
«ارزيابي فعاالن كسبوكار از آخرين وضعيت بازارها
(گزارش ۳نشست) » اعالم كرد :منع يا كندي ترخيص
مواد اوليه از گمرك در برهههايي و دستورالعملهاي
ناگهان��ي و متناقض ب��ه ويژه درب��اره تخصيص ارز و
پيمانسپاري ،فعاالن اقتصادي را سردرگم كرده است
تا حدي كه تقريبا همه فعاالن اقتصادي معتقدند در
ماههاي اخير «تحريم داخلي» ،بسيار بيشتر از تحريم
خارجي به فعاليت توليدي آنها آسيب زده است.
در بخش «چكيده» اين گزارش آمده است« :اطالع از
انتظارات و تجربيات نخبگان و فعاالن كسبوكار براي
مهار آثار تحريمها ضروري است .در اين راستا ،مركز
پژوهشهاي مجلس به برگزاري سه نشست با فعاالن
عمده كس��بوكار اقدام كرده اس��ت .نظرات فعاالن
توليد و تجارت در اين س��ه نشست نشان ميدهد كه
بسياريازمشكالتفعليحاكمبربازارهاناشيازنوعي
خودتحريمي و بيتدبيريهايي اس��ت كه در صورت
مديريت ميتواند بخش مهمي از صدمات ناش��ي از

تحريمهاي خارجي را خنثي كند.
در اي��ام اخي��ر بي��ش از گذش��ته ناهماهنگي بين
دس��تگاههاي مرتبط با توليد و تج��ارت به خصوص
بانك مركزي ،گم��رك ،كش��تيراني ،وزارت صمت
و وزارت جه��اد كش��اورزي همراه بوده اس��ت .تعدد
دستورالعملها،آييننامههاوبخشنامهها،زمانبربودن
ثبت سفارش و فرايندهاي مربوط به ترخيص كاالها،
عدم امكان برقراري ارتباطات مالي بينالمللي وعده
داده شده ،محدوديتهاي حاكم بر صرافيها ،برخي
سازوكارهاي نادرس��ت در پيمانسپاريهاي ارزي و
عملنكردنمسووالنمختلفبهوعدههايدادهشدهاز
عمدهترين مسائل ،معضالت و ابهامات فعلي بيان شده
توسط فعاالن كسبوكار در مواجهه با تحريمهاست.
درايننشست،نمايندگانتشكلهايتوليدي،صادراتي
و وارداتي و فعاالن كسبوكارهاي مختلف اعالم كردند
مشكل تأمين ارز براي واردات ،مقررات در حال تغيير
و زمانبر شدن ترخيص مواد اوليه بنگاهها را در معرض
خطر تعطيلي قرار داده است ،بهطوري كه پيشبيني

سهم  ٣٣درصدي زنان
ایرانی از تحقيق و توسعه

 ٦٣درصد ازجامعهآماري گارگاههايدارايفعاليت
تحقيق و توس��عه را كارگاه صنعتي باالي  ٥٠نفر
و كاركن  ١٩ ،در ص��د مركز تحقيقاتي و  ١٨در صد
دانشگاهتشكيلميدهد.براساساطالعاتحاصلاز
طرحآمارگيري از كارگاههايداراي فعاليتتحقيقو
توسعه ١٣٩٤-معادل ٤٢٥٦٢محققتماموقتمرد
و  ٢٢٢١٦نفرمحقق تماموقتزندركشورفعاليت
ميكنند.بهعبارتديگر مردانسهم ٦٧درصدي از
جمعيت محقق كشور و زنان سهم  ٣٣درصدي از
جمعيت محقق كشور را دارند .عالوه بر اين بيشتر
محققان زن يعني  ٣٣در صد از آنان داراي مدرك
علومپزشكيهستند.همچنينبيشترمحققانمرد
يعني  ٣٠در صد داراي مدرك در رشته هاي علوم
فنيومهندسيهستندكه  ٦٦درصدازمحققان زن
و ٦٨درصدازمحققان مردداراي دكتراي تخصصي
هستند .ايناطالعات همچنيننشانميدهد٦٣ ،
درصد از جامعه آم��اري گارگاههاي داراي فعاليت
تحقيق و توسعه ،را كارگاههاي صنعتي باالي ٥٠
نفروكاركن  ١٩،در صد مركز تحقيقاتيو ١٨درصد
دانشگاهتشكيلميدهد.

تبعات ركود تورمي مثل جنگها در بلندمدت حل ميشود

گروه اقتصاد كالن|
س��ال  97در حالي پاي��ان ميپذيرد كه مش��كالت
اقتصادي در كشور به اذعان همه مسووالن وجود دارد
و پيشبينيها نشان از تداوم اين مشكالت در سال 98
هستند .با وجود مضيقه دولت در بخش درآمدي اما
همچنان راهكارهايي براي كاستن از مشكالت وجود
دارد ،هر چند هر سياستي كه در پيش گرفته شود ،به
نظر نميرسد بتواند نرخ تورم را كاهش دهد و دوباره
تك رقمي كند .با اين همه گفته ميش��ود اگر دولت
انضباط مالي را افزايش دهد و از هزينههاي جاري خود
بكاهد تبعات بودجهاي اين فشارها ،از جمله كسري
بودجه به مراتب قابل تحملتر خواهد شد .اين ميان
يك كارشناس اقتصادي با اشاره به شرايط اقتصادي
كشور در س��الهاي گذشته تاكيد كرد :عواقب ركود
تورمي كمتر از جنگها نيس��ت و در بلندمدت باقي
ميمانند .ايران در دهه  90دوبار دچار ركود تورم شد
كه اين مساله به معناي چند برابر شدن زمان رسيدن
كشور به توسعه است .اين ميان بايد توجه داشت كه
دولت هر سياستي را كه در پيش بگيرد بايد براساس
يك اولويتبندي اصولي باشد تا در سال سخت ،98
بيانضباطيها هزينه كشور را باالتر نبرند.
به گزارش «تعادل»  ،س��ال  97براي اقتصاد كش��ور
تالطمات فراواني به همراه داشت .هنوز تعطيالت عيد
به پايان نرسيده بود كه دالر خيز صعودي را آغاز كرد.
اين شرايط نشان از روزهايي سختتر در سال جاري
داشت ،حال آنكه دولت روحاني از سال  92كه سكان
دولت را به دست گرفت ،سياست اصلي خود را كاهش
نرخ تورم و تك رقمي ك��ردن آن اعالم كرد و در اين
مورد موفقيتهايي هم حاصل كرد .برجام سبب شد
تا اميدواري نسبت به رشد اقتصاديكشوربيشتر شود.
يك تغيير در كاخ سفيد كافي بود تا خوشبيني جاي
خود را به بدبيني دهد و سپس با اجراي چند سياست
از سوي ترامپ تورم تك رقمي از دست برود .اين ميان
دولت ايران نيز كه از امتيازات به دست آورده خوشحال
بود و نس��بت به آينده مطمئن ،ناگهان با چرخش��ي
جدي مواجه ش��د كه آن را بدعه��دي ناميد .ترامپ
بدعهدي كرده باشد يا نكرده باشد ،اقتصاد ايران چند
ماهي است از روزهاي آرام خود فاصله گرفته است.
اكنون سال پر چالش  97روزهاي آخر خود را سپري
ميكند و مردم درگير فراهم آوردن تمهيدات س��ال
نو و عيد نوروز .با اين همه از افق بهبود اقتصادي فعال
خبري نيس��ت .اغلب بررسيها ش��رايط سال آينده
را استمرار ش��رايط فعلي ميدانند چرا كه تحريمها
اجازه نميدهن��د منابع ارزي حاصل از فروش نفت و
گاز به كشور بازگردد و اين خود مانعي است بزرگ .در
كنار اين مساله دولت هم به خوشبيني زيادي متهم
شده ،به ويژه در پيشبيني ميزان فروش روزانه يك و
نيم ميليون بشكهاي نفت در سال  .1398مشكالت
صندوقهاي بازنشستگي ،بانكهاي زيان ده و ...هر
كدام نيازمند برنامهريزي دقيق هس��تند اما شرايط
بهگون��هاي پيش رفته كه بعيد اس��ت در توان دولت
اكنون چيزي براي رفع اين مشكالت باقي مانده باشد.
يك كارش��ناس اقتصادي در گفتوگو با «تعادل» با
تاييد شرايط س��خت اقتصادي كشور در سال آينده
گفت :تصويري كه ارايه ش��ده ،به معناي دقيق كلمه
نزديك به تصويري اس��ت كه ميتوان در سال آينده
تصور كرد و به نظر من بيشترين زيان را هم مزدبگيران
و طبقه متوسط خواهند كرد .به نظر ميرسد همانطور
كه برنگاههاي��ي را به عنوان بزنگاه توس��عه يافتگي
ميشناسند ،بزنگاههايي هم براي توسعه نيافتن بايد
تعريف كرد و اكنون اقتصاد ايران در اين شرايط است.
پيشبيني نهادهاي مختلفي چون مركز پژوهشهاي
مجلس ،از س��ال آينده حاكي از ادامه و حتي تشديد
شرايط بد اقتصادي در سال آينده است؛ نرخ تورم تا
بيش از  30درصد باال خواهد رفت  .نرخ رشد اقتصادي
نيز تا منفي  5.5درصد كاهش .طبيعتا ميزان بيكاري
افزايشي و ايجاد شغل ش��ديدا كاهشي خواهد شد.
چنانچه بان��ك مركزي نيز همچن��ان بدهي و زيان
بانكها را با روشي مشابه با تسويه حساب با شاكيان
موسس��ات غيرمجاز انتخاب كند باز هم اوضاع بدتر
ميش��ود .بانك مركزي با انتشار پول بدهي شاكيان
را ميپ��ردازد ،آنها پول خود را ب��ه بانكها ميبرند و
س��پردهگذاري ميكنند و بانكها هم  90درصد اين

اخبار

ميش��ود در چند ماه آينده در ص��ورت تغيير نكردن
شرايط ،با موجي از تعطيلي و بيكاري گسترده و به تبع
آن كمبود برخي كاالها و افزايش قيمتهاي مرتبط با
آنها مواجه خواهيم بود.
نمايندگان تشكلهاي بزرگ توليدي كشور همچنين
اعالم كردند ميتوانند مشكل تحريمها را همانطور
كه در سالهاي گذشته توانسته بودند مديريت كنند،
اما سياستهاي نادرست تجاري ،بانك و مانند آن ،دور
زدن تحريمها و اداره بنگاهها را در عمل بسيار مشكل
كرده است».
در بخش «مقدمه» گزارش بازوي كارشناسي مجلس
با اشاره به اينكه گروه مطالعات محيط كسبوكار اين
مركز پژوهشي تصميم گرفت تا با دعوت از نمايندگان
بزرگترين تشكلهاي توليدي و صنفي كشور و نيز
توليدكنندگان و صادركنندگان عمده ،از شرايط روز
توليد و تجارت به خصوص بع��د از اجراي تحريمها و
افزايش نرخ ارز در ماههاي اخير با محوريت دو سوال
از آخرين وضعيت بازارها مطلع شود و اين جلسات در

ميتوان از بخش ديگر مانند كش��اورزي هم صحبت
كرد؛ از مجموع كل توليد ناخالص داخلي ايران ،بخش
كش��اورزي س��هم چهاردرصدي دارد ولي در مقابل
مشاهده ميشود در دستگاههاي ستادي كشور چه
سهم بزرگي به اين بخش اختصاص يافته و نه دولت و
نه مجلس هيچ كدام اولويت خود را به رفع اين مساله
نميبينند .به هر حال بايد اين مشكالت را سامان داد.
بايد منابع دولت را در س��الهايي مانند سال آينده با
اولويت به بخشها اختصاص داد و حتي از بخشهايي
هم چشم پوشي كرد .هنوز چنين برنامهاي از سوي
دس��تگاههاي متولي ايجاد نش��ده و همه چير مانند
گذشته است.
او تصريح كرد :هنگامي كه من هم به بحثهاي مرتبط
به بودجه نگاه كردم ،متوجه شدم اولويت مجلس در
بخش نيروهاي انتظامي و نظامي بوده حال آنكه فعال
كشور درگير جنگ نيس��ت و به نظر هم نميرسد با
وجود تهديدات كشورهاي ديگر قصد دخالت نظامي
داشته باشد ولي مشكل اصلي كشور ركود و بيكاري
اس��ت .اين ميان بايد آسيبشناس��ي كرد چرا ميان
اولويتهاي مردم ،كش��ور و نمايندگان اين ش��كاف
بزرگ به وجود آمده اس��ت .به هر حال نهادهايي كه
توسط مردم انتخاب ميشوند بايد مطالبات مردم را
نمايندگي كنند اما به داليلي كه روش��ن نيست در
ايران چنين اتفاقي نميافتد.
فياض در پاس��خ به س��والي مبني بر پيشبيني نرخ
تورم در سال آينده گفت :بايد در نظر داشته باشيد كه
هماكنونفرمولخاصينداريمودرنتيجهتنهاازطريق
مدلسازي ميتوان به پيش بيني دست زد .با اين همه
به ش��كل ش��هودي ميتوان گفت نرخ تورم از امسال
باالتر رفته و مشكالت بيشتري را براي معيشت مردم
ايجاد خواهد كرد .زيرا در سال آينده دولت در روز نيم
ميليونبشكهنفتاضافهبرايصادراتپيشبينيكرده
و با توجه به وارد نش��دن ارز به كشور ،فشارها بر منابع
بانك مركزي بيشتر و بيشتر خواهد شد .حال اگر دولت
بخواهد به مطالبات مردم از صندوقهاي ورشكس��ته
يا مسكن مهر هم توجه كند پايه پولي كشور با شدت
بيشتري رشد خواهد كرد .در هر حال به نظر ميرسد
افزايش تورم براي سال آينده كامال اجتناب پذير است و
دولتهمنميتواندكارچندانيانجامدهدوحتيشدت
فشار تورمي بيش از امسال خواهد بود.
هزينههاي زندگي بيش از نرخ تورم
رشد كردند
وي با اشاره به قيمت اقالم مختلف در بازار گفت :هر
چند بايد توجه كرد تورمهاي محاس��به شده رسمي
قابل ترديد هستند زيرا هزينه سبد خوراكي دو تا سه
برابر شده ،هزينه اجاره مسكن 50درصد افزايش يافته
و مابقي هزينههايي كه به سبد خانوار مربوط است هم

روزه��اي  ۱۲ ،۱۱و  ۲۷آذرماه در مركز پژوهشهاي
مجلس برگزار شد و متن اين سواالت عبارتست از-۱« :
طي يك سال اخير ،ميزان صادرات ،توليد و اشتغال،
قيمت مواد اوليه و محصول نهايي و نيز مقررات ناظر
بر كسبوكار ش��ما چه تغييراتي كرده است؟  -۲براي
عبور هرچه كمضررتر اقتصاد ايران از شرايط موجود و
نيز استفاده از فرصتهاي ايجاد شده براي اصالحات
اساسي اقتصاد ايران ،چه پيشنهادهايي براي مجلس
شوراي اسالمي داريد؟»
در ابتداي بخ��ش «تحليل و جمع بن��دي» گزارش
مركز پژوهشهاي مجلس آمده است« :نكته اساسي
در تحليل نظرات فعاالن اقتصادي در تحليل نظرات
كارآفرينان ،تجار و ديگر فعاالن و تشكلهاي اقتصادي
باي��د در درجه اول توجه داش��ت ك��ه ماموريت اين
اشخاص ،بيشينه كردن سود بنگاه يا اعضاي تشكل
خودشان است و به همين دليل هرچه بيان و پيشنهاد
ميكنند و انتظ��ار دارند را بايد با توج��ه به اين نكته
كليدي بررسي و ارزيابي كرد .با وجود اين ،در اظهارات

باال رفته ،هر چند من وزن اينها را در رابطه با محاسبات
مركز آمار نميدانم ولي به ش��كل شهودي ميتوان
متوجه ش��د كه هزينههاي خانوار به مراتب بيش از
ارقام اعالم شده به عنوان تورم افزايش يافته است.
اين اقتصاددان با اشاره به فرمولهاي ديگر تعيين نرخ
تورمكهبراساستضعيفقدرتمليمحاسبهميشوند،
نرخ تورم ايران را  300درصد و همسايه غربي تركيه را
 200درصد ارزيابي كرد و افزود :در هر حال اعالم ارقامي
كه در زندگي مردم به مراتب بيشتر است نهايتا تصوير
خوبي نخواهد داشت و به زيان اعتماد عمومي ميشود.
او در رابطه با پيشبيني نرخ رش��د اقتصادي در سال
آينده هم گفت :مركز پژوهشهاي مجلس رقم منفي
 5.5درصد را به عنوان پيشبيني بدبينانه خود از نرخ
رشد در سال آينده اعالم كرده و من فكر ميكنم اين
رقم دو تا سه درصد منفيتر ميشود.
عواقب ركود تورمي مانند جنگها بلندمدت هستند
فياض گفت :همواره گفتهاند موتور توسعه كشورها
طبقه متوس��ط و مزدبگيران هستند ،اين طبقات در
دوره رياستجمهوري احمدينژاد تضعيف شدند و رو
به تحليل رفتند .متاسفانه در دولت روحاني هم كاري
براي اين بخش صورت گرفت و اگر اين اليهها از بين
بروند ،توسعه دچار وقفه خواهد شد .به عبارت سادهتر
كش��وري كه به اين مش��كالت دچار ميشود براي
بازسازي بايد زمان بيشتري را بگذارد ولي به دليل از
بين رفتن سرماي ه اجتماعي اين فرآيند دائم به تاخير
ميافتد و بازگشت كشور به ريل توسعه بيش از پيش
زمان بر ميش��ود .آثار اين اتفاقات هم در بلندمدت
خود را نمايان ميكنند و سبب ميشود آسيبهاي
اجتماعي بيشتر و هزينه مقابله با آن نيز افزايش يابد.
با بحران اقتصادي اعتياد ،تكديگ��ري و جرم رو به
افزايش م��يرود و دولت هم ب��راي كنترل وضعيت
مجبور است هزينه بيشتري بپردازد .متاسفانه آثار اين
عقب گردهاي اقتصادي بلندمدت است؛ ركود اگر دو
سال به طول انجامد تبعاتي چون جنگ خواهد و آثار
مخرب آن در بلندمدت حل ميشوند.
وي در پاسخ به سوال تعادل در رابطه با اينكه ايران در
دهه 90براي دومين بار ركود تورمي را تجربه ميكند و
اين چه تاثيري بر وضعيت جامعه ميگذارد ،پاسخ داد:
ببينيد ما فقط تعدادي سري شاخص و نمود ميبينيم
يعني وقتي درآمد سرانه ايرانيان ساالنه در حال كاهش
اس��ت ،درآمدهاي جهان رو به افزايش است زيرا رشد
اقتصادي جهان مثبت اس��ت .ما در اين راه مس��يري
معكوس ميرويم و وقتي به نمادها و ش��اخصها نگاه
ميكنيم متوجه ميش��ويم تغييرات به سمت منفي
شدناستكهطبعاراهرابرايرسيدنبهتوسعهيافتگي
سختتر ميكند و به جاي اينكه در يك حالت عادي
 20سال براي رسيدن توسعه زمان بخواهيم ،با چنين
نوساناتي بايد سه برابر بيشتر زمان بگذاريم.

فعاالن اقتصادي با تجربه و موفق ،نكاتي وجود دارد كه
قابل توجه و اعتناست و انتظار ميرود سياستگذاران،
بر اساس آن ،در رفتارها و تصميمهاي خود بازنگري
كنند .رفتارهايي نظير بيثباتي در تصميمگيريها و
سياستهاي متغير و غيرقابل پيشبيني كه امنيت
سرمايهگذاري را بيش از هر چيز به خطر مياندازد و
اداره بنگاهها را دشوار ميسازد و اتفاقا در يك سال اخير
به كرات در رفتار و عملكرد سياس��تگذاران اقتصادي
كشور وجود داشته است .در بررسي درخواستهاي
فعاالن بخش خصوصي ،همچنين بايد به مباني نظري
مطالبات و نيز تضاد احتمالي منافع و خواس��تههاي
آنه��ا با منافع كل جامعه توجه ك��رد .به عنوان مثال،
برخي تش��كلهاي صنعت برق صرفا به دنبال افزايش
ظرفيت توليد هستند و تأخير در نيروگاهسازي را باعث
خاموشيهايآتيجلوهميدهند،درحاليكهمطالعات
موجود نشان ميدهند با تعرفهگذاري مناسب ميتوان
مصرف برق را مديريت و از خاموشي حتي در فصل اوج
مصرف بطور كامال موثري پيشگيري كرد».

مهر|حسین میرشجاعیان ،در خصوص وضعیت
اج��رای مصوبات هيات مقررات زدایی و تس��هیل
صدور مجوزهای کس��ب و کار ،اظه��ار کرد :عدم
توجه به مصوبات هيات مقررات زدایی بسیار زیاد
استامابهنظر میرسدهرچهبه سمتجلوحرکت
میکنیماهمیتهياتبیشترخودرانشانمیدهد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:
البتهباتوجهبهحضورنهادهاینظارتیدرهياتکه
شامل سازمان بازرسی کل کشور ،دیوان محاسبات
و دادس��تانی میش��ود ،هيات از اهمیت بیشتری
برخوردار ش��ده اس��ت.وی با بیان اینکه نهادهای
نظارتی حوزه اجرایی خوبی دارند ،ادامه داد :با توجه
به اشراف این س��ه نهاد در حوزههای مختلف ،قرار
اس��ت این سه نهاد نظارتی برای اعمال مصوبات به
ما کمک کنند.میرشجاعیان در ادامه گفت :یکی از
ابزارهاینظارتی،برخوردبادستگاههاییاستکهاز
مصوباتهياتتمکیننمیکنندکهباکمکسازمان
بازرسی این کار انجام شده است.وی در پاسخ به این
سوال که با کدام دس��تگاهها در این زمینه برخورد
ش��ده ،توضیح داد :برخورد انجام شده اما سازمان
بازرس��ی در این رابط��ه باید اطالع��ات ارائه دهد.
میرشجاعیان افزود :مقرر شده در صورت مشاهده
عدماجرایمصوباتتوسطهردستگاهاجرایی،مورد
بهموردرااعالمکنیمتاسربازرسسازمانبازرسیبه
موضوعورودکند؛دراینرابطههماهنگیهادرحال
انجام اس��ت.معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و
داراییدرادامهتاکیدکرد:اگرهمدلیبیندستگاهها
به وجود آید اتفاقات خوبی در حوزه مقررات زدایی
و تسهیل کسب و کار رخ خواهد داد.وی ادامه داد:
مشکل درجه یک دستگاههای اجرایی ما بودجه و
نیرویانسانینیستبلکهعدمهماهنگیونداشتن
هدف مشترک است؛ اگر بتوانیم این مشکل را حل
کنیمبسیاریازمسائلمرتفعخواهدشد.

شگردهای فرار مالیاتی

ايسنا| مدیرکلدفترحقوقی سازمان امور مالیاتی
ضمن تاکید ب��ر برخورد جدی با ف��رار مالیاتی دانه
درش��تها ،گفت :صدور کد اقتص��ادی ،کارتهای
بازرگانی ،تشکیل شرکتهای صوری ،اعالم صوری
ورشکستگی شرکتها ،صدور فاکتورهای صوری و
جعلی،حسابهایبانکیاجارهایوبهتازگیکدملی
اجارهای از آس��یبهایی است که در نظام اقتصادی
واردشدهوبهفرارهایمالیاتیبزرگانجامیدهاست.
حسینتاجمیرریاحیبابیاناینکهحمایتازتولید،
اشتغالزایی و سرمایه گذاری در شرایط فعلی کشور
از مهمترین برنامهها است ،اظهار کرد :نظام مالیاتی
باید نقش حمایتگر را ایفا کرده و سراغ واسطه گران،
داللها و س��ودجویان برود و حامی تولید و سرمایه
گذاری باشد.وی با بیان اینکه برخورد با فرار مالیاتی
تبدیلبهیکمطالبهشدهاست،اظهارکرد:بایدزمینه
فرارمالیاتیباجلوگیریازادامهروندآندرآیندهفراهم
شود.تاجمیرریاحیبابیاناینکهدرسیاستهایکلی
نظام،اسنادباالدستیوسیاستهایاقتصادمقاومتی
ابالغی مقام معظم رهبری ،ب��ر افزایش درآمدهای
دولتبراساسافزایشسهمدرآمدهایمالیاتیتأکید
شده است ،افزود :تحقق این مهم نیازمند شناسایی
منابع جدی��د مالیاتی از طریق شناس��ایی فراریان
مالیاتی اس��ت.وی با اشاره به آسیبها و زمینههای
فرار مالیاتی در دهههای گذش��ته ،گفت :صدور کد
اقتصادی،کارتهایبازرگانی ،تشکیل شرکتهای
صوری ،اعالم صوری ورشکستگی شرکتها ،صدور
فاکتورهای ص��وری و جعلی ،حس��ابهای بانکی
اجارهای و به تازگی کد ملی اجارهای ،از آسیبهایی
اس��ت که در نظام اقتصادی وارد شده و به فرارهای
مالیاتیبزرگانجامیدهاست.اینمسوولبابیاناینکه
متأسفانهفراریانمالیاتیساماندهیواستراتژیدارند،
ادامه داد :مروری بر تاریخچه فرار مالیاتی در کشور
نش��ان میدهد که همزمان با تغییر قانون ،این افراد
مواضع خود را عوض کرده و ب��ه راهکارهای جدید
متوسلمیشوند.تاجمیرریاحیبااعالماینکهاصلو
جریمهبدهیکارتهایبازرگانیدرآذربایجانغربی
 ۳,۵۰۰میلیارد تومان است ،گفت :در مرحله وصول
این بدهیها به افرادی می رسیم که در ازای دریافت
مبلغی اندک ،از آنها سوءاس��تفاده شده است و افراد
دیگری به ثروتهای هنگفت رسیدهاند.وی با اشاره
بهراهکارهایجلوگیریازسوءاستفادهازکارتهای
بازرگانی ،تصریح کرد :سنجش کامل شرایط و احراز
صالحیت،نظارتدقیقورصدوضعیتشرکتهای
ثبت ش��ده موجب جلوگیری از سوءاس��تفادههای
بعدیمیشود.

اخبار
 ۱.۵ميليون ويدئو از حمله
تروريستي نيوزيلند پاك شد

رويت�رز| فيسبوك اع�لام كرده در ۲۴س��اعت
پس از حمله مسلحانه به دو مس��جد در نيوزيلند،
۱.۵ميليونويدئوراپاككردهاست.شركتفيسبوك
اعالم كرده  ۲۴س��اعت پس از حمله تروريستي به
۲مسجددرنيوزيلند۱.۵،ميليونويدئويمرتبطباآن
رادرسراسرجهانپاككردهاست.فيسبوكدريك
توييتنوشت«:در ۲۴ساعتپسازحملهمسلحانه
ما ۱.۵ميليونويدئوازاينحمالتتروريستيراپاك
كرديمكهدرسراسرجهانمنتشرشدهبود.همچنين
از اي��ن تعداد بيش از ۱.۲ميلي��ون ويدئو در مرحله
آپلود مسدود ش��دند ».اين شركت اعالم كرده تمام
نسخههاياديتشدهازويدئورابهاحترامبازماندگان
اين حمله تروريستي حذف كرده است .روز جمعه
يك فرد مسلح به ۲مسجد در نيوزيلند حمله كرد و
به وسيله يك اپليكيشن كه براي طرفداران ورزشي
ساخته شده ۱۷ ،دقيقه از اين حمله را بطور زنده در
فيسبوكپخشكرد.چندساعتبعدنسخههايياز
اين ويدئو در شبكههاي اجتماعي منتشر شده بود.
نخستوزيرنيوزيلندنيزاعالمكردهخواهانگفتوگو
دربارهقابليتهايپخشزندهبافيسبوكاست.اين
در حالي است كه روز يكشنبه تعداد قربانيان حمله
تروريستيبهمسجدهاينيوزلندبه ۵۰نفررسيد.

افزونه امنيتي مايكروسافت
براي كروم و فايرفاكس

انگجت| مايكروسافت نسخهاي از نرم افزار ويندوز
ديفندرخودرادرقالبافزونهايبراياستفادهبرروي
مرورگرهايكروموفايرفاكسعرضهكردهاست.
ه��دف از طراحي افزون��ه مذكور حفاظ��ت بهتر از
رايانههاي ش��خصي در شركتهاي تجاري در برابر
هكرهاوويروسنويساناست.
پيش از اين ،مايكروسافت افزونه مذكور را تنها براي
مرورگر اج خود طراحي و عرضه كرده بود .اين افزونه
درصورتمراجعهبهسايتهايناايمندراينزمينه
به كاربران هش��دار داده و مانع از س��رقت اطالعات
افراد ميش��ود.عالقهمندان ميتوانند با مراجعه به
فروشگاههايمرورگرهايكروموفايرفاكسيابررسي
بخش افزونههاي اين دو مرورگر ،آنها را بارگذاري و
دريافت كنند .البته كاربران براي اس��تفاده كامل از
امكانات ويندوز ديفندر بهتر است نرم افزار يادشده
رارويسيستمعاملهايخودبهروزشدهنگهدارند.

ويديو كنفرانس  50نفره
در اسكايپ
ورج|به نظر ميرس��د كه مايكروسافت قصد دارد
قابليت جديدي را به اپليكيش��ن محبوب اسكايپ
بيفزايد تا بدين وس��يله كاربران بتوانند يك ويديو
كنفرانسباظرفيت ۵۰نفررابرقراركنند.
اپليكيشن پيامرسان اسكايپ يك نرمافزار كاربردي
استكهدرسالهاياخيرمورداستقبالومحبوبيت
گستردهوبينظيريازسويكاربرانواقعشدهاست.
اين اپليكيشن كه توسط شركت مايكروسافت ارايه
شده اس��ت ،به كاربرانش اين امكان را ميدهد تا به
صورت صوتي و ويدئويي با مخاطبان خود در ارتباط
بودهوتماسبرقراركنند.
چنديپيشبودكهقابليتچتهايويدئوييگروهي
به پلتفرم اين اپليكيشن اضافه شد اما حاال بر اساس
تازهترين اخبار و گزارشهاي منتش��ر شده در وب
سايت،thevergeميتواندريافتكهمايكروسافت
قصدداردقابليتويدئوكالتاسقف ۵۰نفررابهپلتفرم
اسكايپ اضافهكند تابدينترتيب كاربرانبتوانندبه
صورتگروههايبزرگكهمعموالًكاربردهايعلمي،
پژوهشي ،آكادميك و دانش��گاهي دارد ،با يكديگر
ارتباط تصويري برق��رار كنند و نياز خود به برقراري
ارتباطازراهدوررابدينوسيلهتأمينكنند.
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دانش و فن

رومينگ ديتا سراسري شد

آماده باش شبكه ارتباطي كشور براي نوروز

گروه دانش و فن
با پيشبيني افزايش حجم استفاده از اينترنت و موبايل در
ايام نوروز ،شبكه ارتباطي كشور به حالت آماده باش درآمد
وارتقايظرفيتپهنايباندوبرقراريرومينگمليصوت
و ديتا ،در دستور كار قرار گرفت.
به دليل افزايش حجم استفاده از ابزارهاي ارتباطي در ايام
نوروز،كميتهتأمينارتباطاتمناسبتهايمليومذهبي
در وزارت ارتباطات ،هماهنگ��ي براي برقراري ارتباطات
پايدار را در دستور كار قرار داده است.
چراكهچندسالياستاستفادهازاينترنتوپيامرسانهادر
صدر روشهاي تبريك عيد و برقراري ارتباطات مسافران
نوروزيقرارداردوبههميندليلاستفادهچندبرابريمردم
از اينترنت ،موبايل و تلفن ،نيازمند افزايش ظرفيت شبكه
در بعضي مواقع و برخي مناطق است .استفاده از اينترنت
بدونقطعيوباسرعتباال،ارسالبدونمشكلوموفقپيام
كوتاه ،مكالمه با كيفيت و بدون قطع و وصلي با تلفن ثابت
و موبايل و نيز پاسخگويي شبانه روزي خدماتدهندگان
ارتباطي ،نيازمند فراهم آوردن زيرساختهاي مناسبي
استكهبايد تمهيداتيبراي آن انديشيده شود.
در س��الهاي اخير ارسال پيامك تبريك عيد مانند قبل
مشتري ندارد و كاربران از طريق شبكههاي پيام رسان و
اينترنت،پيامهايتبريكخودراارسالميكنندوبههمين
دليل داشتن اينترنت با كيفيت ،در درجه اول ضروريات
كاربران ايراني در ايام نوروز است.
در همين حال پوش��ش كامل آنتندهي موبايل ،افزايش
ظرفيت مازاد ديتا در مناطق پرتردد ،كشيك رفع خرابي
و آمادهباش ستاد حوادث غيرمترقبه از ديگر خواستههاي
كاربرانمحسوبميشود.
عدم پوش��ش ارتباطات موبايل در برخي مناطق به ويژه
مناطق مس��افرخيز از موضوعاتي است كه همه ساله در
ايام عيد نوروز ،با انتقاداتي از سوي كاربران همراه ميشود.
 ۲سال پيش به دليل تعدد اين اعتراضات ،وزير ارتباطات
وقت با ارس��ال بخشنامهاي ،اپراتورهاي موبايل را ملزم به
نصب آنتنهاي  BTSس��يار در نقاط پرترافيك و پرتردد
در ايام نوروز كرد.
شناسايي نقاط پرترافيك شبكه ارتباطي كشور
از س��وي ديگر نياز ب��ه برقراري ش��يفت كاري مربوط به
بخشهايمختلفاينحوزهبرايرصدمشكالت،شكايات
و تخلف��ات نيز از ديگر موضوعات مورد توجه اس��ت تا در
صورتي كه به هر دليل مش��كلي در برقراري ارتباطات به
وجودايد ،امكان رفع بالفاصله آن وجود داشته باشد.
از اين رو براي پاس��خگويي به اين قبيل نيازهاي كاربران،
كميته تأمين ارتباطات مناس��بتهاي ملي و مذهبي با
حضور گروهه��اي مختلفي چ��ون ادارات كل ارتباطات
زيرس��اخت اس��تانها ،ادارات كل فن��اوري اطالعات و
ارتباطات استانها ،ادارات كل تنظيم مقررات و ارتباطات
راديويي استانها ،ش��ركت مخابرات ،اپراتورهاي سيار و

شركتهاي پست و پست بانك و دفاتر پيشخوان خدمات
دولت ،تشكيل شده است.در اين رابطه محمدجواد آذري
جهرميوزيرارتباطاتوفناورياطالعات،هدفازتشكيل
كميته تأمين ارتباطات مناسبتي را برنامهريزي براي ارايه
خدمات مناسب در اين ايام عنوان كرده و گفته است« :از
آنجايي كه طراحي شبكه اپراتورهاي موبايل متناسب با
پيك ترافيك ارتباطي در ايام خاص نيست ،لذا با توجه به
تجربهموفقكميتهارتباطاتاربعين،باهمكارياپراتورهاو
سازمانتنظيممقرراتارتباطات،دبيرخانهدايمي«كميته
ارتباطات مناسبتي» را راهاندازي كرديم».
شناسايي نقاط پرترافيك شبكه ارتباطي كشور شامل
نقاط زيارتي و گردش��گري و تقويت ش��بكه پهناي باند
اينترنت و ش��بكه انتقال ارتباطات داخل كشور در اين
مناطق،ازجملهبرنامههايمدنظراينكميتهعنوانشده
است.اسماعيل رادكاني ،رييس كميته تأمين ارتباطات
مناسبتهاي ملي و مذهبي وزارت ارتباطات در گفتوگو
با مهر ،تمهيدات انديشيده شده براي برقراري ارتباطي
پايدار و مناسب براي كاربران در ايام نوروز را شرح داد.
وي گفت :كميته تأمين ارتباطات مناس��بتهاي ملي و
مذهبي در وزارت ارتباطات كه از تمام اپراتورها ،مخابرات،
رگوالتوريومديراناستانيدرآنعضوهستند،بهصورت
دايم و ماهانه در طول سال جلساتي دارد .اما عالوه بر اين،
در شرايطي نيز با توجه به فرارسيدن مناسبت خاص ،اين
جلسات به صورت روزانه برگزار ميشود.
رادكاني با اظهار اميدواري از اينكه امس��ال در ايام نوروز،
شاهد ارتباطات پايدار در كل شبكه ارتباطي كشور باشيم
و مسافران نوروزي نيز با اطمينان خاطر از ارتباطات بهره
ببرند ،گفت :تجربه نشان ميدهد كه بيشترين مقاصد
مسافراننوروزيشهرهايشماليوجنوبي،جزايرجنوب
كشور ،شهرهاي زيارتي و مسيرهاي جادهاي شيراز ،يزد و
اصفهاناست.ازاينروسعيشدهتاتمامينيازمنديهاي
مسافران در اين ايام با هماهنگي اپراتورهاي ارتباطي و
شركت ارتباطات زيرساخت پاسخ داده شود.
وي اضافه كرد :در همين حال تجهيزات مورد نياز براي
پايداري ارتباطات در همه اس��تانها به ويژه استانهاي
خراس��ان رضوي و خوزستان ،بوش��هر ،هرمزگان ،يزد،
گلس��تان ،گيالن و… كه در ايام ن��وروز مقاصد اصلي
گردشگري هستند تأمين شده است.
معاونفنيشركتارتباطاتزيرساختگفت:اختالفيكه
امروزهباسفرهايچندسالپيشوجوددارد،بهاستفادهاز
ديتا به جاي تلفن بر ميگردد .به نحوي كه امروز به جاي
حجم تلفن ،ش��اهد باال رفتن حجم استفاده از اينترنت
هستيم و اين موضوع ما را بر آن ميدارد كه ظرفيتسازي
متفاوتي نسبت به سالهاي قبلتر داشته باشيم.
وي با بيان اينكه براي نوروز امس��ال اين ظرفيتسازي
اتفاق افتاده است ،ادامه داد :هماكنون افزايش ظرفيت در
اماكنديدني،تاريخيوزيارتيوپرمسافر،بهنحويفراهم
شده كه همه امكانات اپراتورها براي تمامي كاربران فراهم

رويداد

ابداع يك فناوري كه استخوانها را بازسازي ميكند
مدگجت|يكشركتتجهيزاتپزشكييكفناوري
هوشمند بازسازي استخوان موسوم به «اوسيوفيبر»
ابداع كرده كه استخوانها را بازسازي ميكند.
شركت «اوس��يو» ( )Ossioكه سازنده دستگاههاي
پزشكي است ،به تازگي از تاييديه يك فناوري جديد
خبر داده است .اين فناوري به تازگي تاييديه سازمان
غذا و داروي امريكا را دريافت كرده است.
شركت «اوسيو» فناوري را توسعه داده كه به بازسازي
هوشمند استخوانها ميپردازد.

اي��ن فن��اوري ك��ه «اوس��يوفيبر» ن��ام دارد پس از
آسيبديدگي اس��تخوانها و جراحيهاي ارتوپدي
مورد اس��تفاده قرار ميگيرد و استخوانها را بازسازي
ميكند.اين پلتفرم از پليمر رزين زيس��تي به همراه
اليافمعدنيطبيعيتشكيلشدهوخواصبيومكانيكي
آن به حداكثر رس��يده است« .اوس��يوفيبر» از انجام
جراحيهاي حذفي بعدي جلوگيري ميكند و سبب
رشدطبيعياستخوانهاميشود.اينمحصولبهزمان
 ۱۸-۲۴ماه در بدن سازگار باقي ميماند.
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توضيحات:
 -1تضمین شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما شامل ضمانت نامه بانکی  ،فیش واریزی و کسر از طلب مورد تائید می باشد .
 -2این شرکت از پذیرش چک بانکی،چک شخصی  ،ارائه وجه نقد و  ...تحت عنوان تضمین شرکت درمناقصه خودداری خواهد نمود .
همچنین به پیشنهادهای فاقد سپرده  ،سپرده های مخدوش  ،سپرده های کمتر از میزان مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -3مبالغ پایه بصورت برآوردی بوده و مبالغ دقیق در اسناد مناقصه اعالم میگردد.
 -4به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز  ،مشروط  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در این فرآخوان واصل شود مطلق ًا
ترتیب اثرداده نخواهد شد.
سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است.
 – 3زمان فروش اسناد:از روز دوشنبه تاريخ 98/1/5لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخه98/1/10
– 4مبلغفروشاسناد:مبلغ 218/000ريالبهحسابجام شماره 5240332412بانكملتشعبهاميرمازندرانيساري(پرداختالکترونیکیازطریق
سایت شرکت توزیع برق مازندران)
 – 5محل دريافت اسناد :الف-سایت شرکت توزیع نیروی برق مازندران( - )http://www.maztozi.irمناقصه و مزایده  -فروش اسناد مناقصه
 -6مهلت تحويل پيشنهاد و زمان بازگشايي پاكات  :زمان تحویل اسناد حداكثر تا ساعت 11روز سهشنبه  98/1/ 20مي باشد.
ضمنا تاريخ گشايش پاكات در ساعت 12روز سهشنبه مورخه  98/1/20مي باشد.
 -7محل تحويل و بازگشايي پيشنهاد :ساري ،بلوار امیر مازندرانی ،روبه روی خیابان وصال شیرازی دبیرخانه مرکزی شركت توزيع برق مازندران
 - 8نحوه اطالع رس�اني آكهي مناقصه :الف -س�ايت پايگاه ملي مناقصات به آدرس www.Iets.Mporg.irب -س�ايت معامالت توانير به آدرس
 www.Tender.Tavanir.org.irج -س�ايت شركت توزيع برق مازندران به آدرس www. Maztozi.ir.د -درصورت كسب اطالعات بيشتر ،با
شماره تلفن 011-33405121امور تداركات (اداره مناقصات) تماس حاصل فرمائيد.

روابطعمومیشركتتوزيعنيرويبرقمازندران

باشد.بههميندليلموضوعرومينگديتامهمتريناقدام
انجام شده است.
رومينگ ملي مكالمه به صورت سراسري
رييسكميتهتأمينارتباطاتمناسبتهايمليومذهبي
وزارت ارتباطات با اشاره به فضاي ايجاد شده تاكيد كرد :از
سويديگرباهماهنگيبينتمامياپراتورها،رومينگملي
مكالمه را به صورت سراسري در كنار رومينگ ديتا داريم.
اينپوششدهيدرمناطقپرترددوجادههاسببميشود
در صورت عدم پوش��ش از سمت يك شبكه ،كاربر بتواند
سرويس مورد نظر خود را از شبكه ديگري دريافت كند.
رادكاني با تاكيد بر اينكه اين سرويس هزينه اضافي براي
مشتركاننخواهدداشت،افزود:كاربرانميتوانندباهمان
بس��تههاي اينترنت موبايل ،از سرويس ساير اپراتورها در
شرايطرومينگاستفادهكنند.البتهاستفادهازاينسرويس
نيازمند فعالسازي ديتا رومينگ گوشي مشترك است .اما
تنها در مناطقي كه پوشش USOروستايي وجود داشته
باشد ،هزينه رومينگ مشترك ،متفاوت خواهد بود كه در
اين صورت نيز ،به وي اطالعرساني ميشود.
كارب��ران ميتوانند با همان بس��تههاي اينترنت موبايل،
از س��رويس ساير اپراتورها در ش��رايط رومينگ استفاده
كنند.البته استفاده از اين سرويسنيازمند فعالسازيديتا
رومينگگوشيمشتركاستدراينزمينهوزيرارتباطات

نيزاوايلاسفندماهدرتوييتياعالمكرد«:ديگرمهمنيست
ازكدام اپراتورخدمات ميگيريد ،ازهفته آينده ،تمامايران
سراي شما خواهد بود .چرا كه با توافق صورت گرفته براي
رومينگمليديتايدواپراتوربزرگ ۳۸۰۰،كيلومترجاده
وبيشاز ۵۵۰۰روستايديگر تحتپوشش 3Gو 4Gقرار
گرفتندتانقاطكورنيزدردسترسقراربگيرند».
وي با اش��اره به تمهيدات انديشيده ش��ده براي پوشش
دهي كامل ارتباطات در مشهد مقدس و اطراف حرم امام
رضا (ع) نيز گفت :تا پيش از اين پوش��ش ارتباطي اطراف
حرم تنها از س��وي يك اپراتور قابل قبول بود و شبكه دو
اپراتور ديگر موبايل ،در اين زمينه نقص داشت .اما امسال
با هماهنگي انجام شده با آستان قدس رضوي و اپراتورها،
ظرفيت مازادي براي اين قس��مت از شبكه تأمين شد و
حتي اپراتورهاي موبايل ،س��ايتهاي سيار در اين مكان
نصبكردند.
رادكاني به ظرفيتسازي صورت گرفته براي حل پوشش
ارتباطات جادهاي كش��ور نيز اش��اره و تاكي��د كرد :اين
ظرفيتس��ازي براي جادههاي پرت��ردد صورت گرفته و
اپراتورها وعده دادهاند كه ظرفيتسازي به نحوي باشد كه
در نقاط تمركز مردم ،امكان س��رويس دهي و آنتن دهي
وجود داش��ته باشد .پوشش ديتا نيز مانند استانداردهاي
دنيا در نقاط مختلف ،قابليت تغييرپذيري با توجه به نياز و
نقاط تمركز كاربران دارد.

آمادهباش مراكز عمليات شبكه اپراتورها
معاونفنيشركتارتباطاتزيرساختبهتعاملمناسبي
كه ميان ش��ركت ارتباطات زيرساخت و اپراتورها صورت
گرفته ،اشاره كرد و گفت :در اين ايام در صورتي كه مشكل
اضطراري در يك مس��ير ايجاد ش��ود ،تمام اركان شبكه
ارتباطيكشوربهكمكآمدهتامشكلبهسرعترفعشود.
به همين دليل پيش بيني ميشود كه شاهد افت كيفيت
سرويسدرصورتبروزاتفاقغيرمنتظرنباشيم.
وي افزود :مراكز فني شركت ارتباطات زيرساخت و مراكز
عمليات شبكه اپراتورها ( )NOCبه صورت  ۲۴ساعته با
يكديگر در ارتباط بوده و كانالهايي براي ش��رايط خاص
پيشبينيشدهتابالفاصلهدركمترينزمانممكن،مشكل
احتمالي گزارش داده و حل شود.
رييسكميتهتأمينارتباطاتمناسبتهايمليومذهبي
وزارتارتباطاتخاطرنشانكرد:پيشبينيهايفنيالزم
براي ساعت پيك ترافيك نوروزي فراهم شده و تيمهاي
هماهنگي در ايام نوروز در شيفتهاي ۲۴ساعته در محل
كار خود حضور خواهند داشت تا مكالمات هموطنان در
اينايامبدونهيچاختالليوباكيفيتمطلوببرقرارشود.
رادكاني تاكيد كرد :در همين حال در صورت بروز هرگونه
مشكل،تماماپراتورهايموبايلواينترنتبهصورتپيامكي
يا از طريق س��ايت و تلفن پش��تيباني ،آماده پاسخگويي
 ۲۴ساعتهبهكاربرانهستند.

دريچه

وزير ارتباطات :اژدهاي هفتسر فساد با اجراي دولتالكترونيكي نابود ميشود
ايرنا| وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با يك رشته
توييت به استقبال نوروز رفت و براي مردم كشور رها
شدن از اژدهاي هفت سر و اختاپوس فساد را از رهگذر
اجراي دولت الكترونيكي آرزو كرد.
وزير جوان ارتباطات روز گذش��ته در اولين توييت
از رشته توييت خود از اش��تغالزايي گفت؛ طرحي
كه براي ايجاد زيرساخت آن ،دههاهزار شغل آماده
كردهاند :با آموزش ،كمكه��اي بيمهاي ،مالياتي و
پيشخريد محصوالت ايراني روس��تايي قرار است
كارهاي بزرگي انجام دهيم .البته اميدوارم در زمينه
بودجه كمك كنند و درگير بوروكراسيها نشويم.
محمدج��واد آذري جهرمي در ادام��ه از حق الناس
گفت .هش��تگي كه هر چند روز يكبار براي انتشار
خبري ك��ه با حق مردم گره خورده ،از آن اس��تفاده
ميكند« .سرعت و كيفيت باال و ارزان حق شماست.
بهجاي ش��ما راي ندهند و نظر شما تغيير نكند حق
شماس��ت .حفاظت از حري م شخصي و امنيت شما،
نبود پيامكمزاحم و برخورد با كالهبرداريها حق
شماست# .گزارش_به_مردم بدهيم و بر ما نظارت
كنيد حق شماس��ت .اي��ن روند در س��ال بعد ادامه
خواهد يافت»
گس��ترش دسترس��يهمگاني ،موضوع ديگري بود

كه وزير ارتباطات در توييت خود به آن اشاره كرد و
نوشت :سال  97به لطف خدا پر بركت بود .در شهرها
فيبر نوري تا خانه ارايه شد و تعداد روستاهاي داراي
دسترسي به  4Gافزايش 100درصدي داشتند كه
ت معكوس و رونق اقتصادي براي آنها
موجب مهاجر 
مانند كلپورگان و درك ميشود .اگرچه تحريمها مانع
جدي هستند اما اراده ما محكمتر است.
و در ادام��ه جهرمي به هش��تگ م��ورد عالقه خود
و دنبالكنندگان��ش در توييت��ر رس��يد .هش��تگ
شفافسازي« :اژدهاي هفت سر واختاپوس فساد با
اجراي دولتالكترونيكي نابود خواهند شد .با اجراي
كارت سوخت بانكي و رجيستري موبايل ،مانع هزاران
ميليارد تومان رانت شديم .دفترچه بيمه و سالمت
الكترونيكي مهمترين برنامه اين حوزه در 98خواهد

بود .اما نياز اس��ت بقيه هم هم��كاري كنند.وي به
پيش��رفت صنعتفضايي كشور اش��اره كرد و گفت:
«ماهوارههاي بس��ياري در حال ساخت هستند كه
براي حل مسائل زيس��تمحيطي و بالهاي طبيعي
مطابق آخرين فناوريها طراحي ش��دهاند .در صف
انتظار قرارگيري در مدار هستند براي #غرور_ملي،
ارسال پيامدوس��تي ايرانيان به جهان و باز هم خبر
خوب».
جهرمي معتقد است محتواي سالم است كه جامعه
س��الم را به وج��ود م��يآورد« :زماني ك��ه ديگران
بيخيالند و به تخريب مشغولند ،انصاف است دست
روي دس��ت بگذاريم؟ كودكآنالي��ن و حمايت از
توليدكنندگان محتواي داخلي را ادامه خواهيم داد تا
خانواده و نسل آينده سالم و پرنشاطي داشته باشيم.
او در انتها به هشتگ اميدبخش آيندهروشن رسيد.
هش��تگي كه متعلق به مردم است« .جوانگرايي به
كش��ور ،انگيزه و ش��جاعت تزريق ميكند .انتصاب
 +۳۰۰مدير ج��وان و افزايش  ۳۰درصدي مديريت
بانوان را كافي نميدانيم و بايد در س��ال آينده بسيار
بيش��تر ش��ود .كليد راهگش��اي اقتصاد در دستان
كسبوكارهاي نوپاست .به ياري خدا سال بعد ،سال
موفقيت آنها خواهد بود.

كاربر
هشدار واتسآپ به كاربران  :فيسبوك را پاك كنيد
ديليمي�ل| براي��ان اكت��ون ،يك��ي از بنيانگذاران
واتسآپ،خطاببهكاربراناعالمكردهاستكهحساب
كاربري خود را در فيسبوك حذف كنند.
اوايل سال گذش��ته ميالدي بود كه شبكه اجتماعي
فيسبوك گرفتار يك رسوايي امنيتي و اطالعاتي شد،
به گونهاي كه حريم خصوصي كاربرانش را با همكاري
يك موسسه مشاوره و تحقيقاتي تحت عنوان كمبريج
آنالتيكا افشا كرده و در اختيار آن گذاشته بود .همين
امر موجب شد كه سر و صداي خيل عظيمي از كاربران
و منتقدان را در فضاي مجازي دربياورد و بسياري نيز
به نشانه اعتراض ،صفحه كاربري خود را در اين شبكه
اجتماعي براي هميشه ترك كرده و حذف كنند.
شركتفيسبوكبادراختيارگرفتنوتصاحبشركت
واتسآپ در سال  ۱۹ ،۲۰۱۴ميليارد دالر كسب كرد
و از آن زمان تاكنون نيز با معرفي و افزودن قابليتهاي
جديد بهدنبال جذب و حفظ طرفداران اين پيامرسان
محبوب بوده اس��ت .طبق آمارهاي منتش��ر شده در
ژانويه  ،۲۰۱۸پيامرس��ان واتسآپ هماكنون ميزبان
حدود يك ميلي��ارد و  ۳۰۰ميليون كاربر فعال در ماه

است.حاال برايان اكتون ،يكي از بنيانگذاران و موسسان
واتسآپ،بهتازگيعنوانكردهاستكههمهكاربراندر
سراسر جهان بايد به منظور احترام و محافظت از حريم
خصوصي خود ،صفحه كاربري و اكانتهاي خود را در
فيسبوك ببندند و براي هميشه آن را ترك بگويند.
اين س��خنان اكتون كه جنجالهاي بسياري را به راه
انداخته است ،بيش��تر از اين لحاظ كه واتسآپ خود
زيرمجموعه فيسبوك است و روزي به وسيله همين
شركت پر و بال پيدا كرد ،عجيب و دور از ذهن است و
به عقيده بسياري از تحليلگران ،اظهارات برايان اكتون
مظهر واقعي نمك نشناسي است.البته برخي ديگر از

كارشناس��ان و تحليلگران بر اين باورند كه واتسآپ
همواره از نخستينروز تأسيسو آغازبهكار خود ،تاكيد
فراوانيبرمحافظتازحريمخصوصيكاربرانشداشته
است و اين بدان معناست كه واتسآپ تنها به منظور
جلوگيري از نقض حريم ش��خصي و افشاي اطالعات
خصوصي و محرمانه آنها از كاربران درخواست كرده كه
از فيسبوك براي هميشه خارج شده و حساب كاربري
و اكانت خود را در اين شبكه اجتماعي ببندند.
پس از انتشار خبر رس��وايي فيسبوك و نقض حريم
شخصي كاربرانش ،افراد مشهور و شركتهاي كوچك
و بزرگ بسياري اقدام به حذف صفحه كاربري خود در
اين شبكه اجتماعي كردهاند تا بدينترتيب ،اعتراض
خود را نسبت به سهل انگاري فيسبوك نشان دهند.
با اينكه فيسبوك در تمامي روزنامهها و ش��بكههاي
اجتماع��ي از تمام��ي كاربران��ش در اي��ن خصوص
عذرخواه��ي كرد و در بيانيهاي ني��ز احتمال هرگونه
جاسوسي و افشاي اطالعات آنها را رد كرد ،اما همچنان
خشم عموم مردم در سراسر جهان نسبت به اين شبكه
اجتماعي محبوب و پرطرفدار فروكش نكرده است.

بنگاهها
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بايد منافع مردم بر بنگاههاي اقتصادي ترجيح داده شود
رعايت اصول استاندارد در زمان تحريمها ضروري است
دستگاهها و وسايلي نظير ترازوها و وسايل سنجش و
نيزنازلهايپمپبنزينهاكهباحقوقمردممرتبطاند،
بايد نظارت و دقت كافي ش��ود تا مردم اطمينان پيدا
كنند كه در ارايه خدمات به آنها كمفروشي و اجحاف
نميشود .وي با ذكر خاطرهاي از به موزه رفتن خودرو
پيكان افزود :در دولت اصالحات و در زمان مسووليتم
در وزارت صنايع و معادن با وجود مخالفتهايي كه با
متوقف ش��دن خط توليد پيكان ميشد اما به جهت
رعاي��ت منافع و حقوق مردم تولي��د پيكان را متوقف
كرديم .همان زمان دس��تورالعملي ني��ز براي رعايت
يكسري استانداردها در توليد ساير خودروها ابالغ شد،
هرچندباپايانآندولتمتأسفانهاستانداردهايتعيين
شده اجرايي نشد.
معاون اول رييسجمهور با تأكيد بر ضرورت افزايش
نظارت سازمان ملي استاندارد در زمان تحريم بر توليد
كاالها و خدمات براي رعايت استانداردها اضافه كرد:
با وجود تحريمهاي اعمال شده از سوي امريكاييها،
رعايت اصول استاندارد در توليد كاالها و ارايه خدمات
بايد با قوت ادامه پيدا كند.
دكتر جهانگيري با ابراز خرس��ندي از اينكه هرچه از
زمان آغاز تحريمها ميگذرد تسلط بر اوضاع و امكان
مديريت ش��رايط و بهكارگيري راهكارها براي بياثر
كردن تحريمها بيشتر فراهم ميشود؛ بر ضرورت اتخاذ
تصميمات بر اساس نگاه ملي براي تأمين حداكثري
منافع ملي در برهه كنوني تاكيد كرد.

دانشآموختهجامعهشناسيومتخصصارتباطات

ويژه
يكشاديمشترك،هديه
«دوشنبهسوري» همراهاوليها

ديدگاه

فقط يك لبخند

اما در اين چند روز باقي مانده تا سال جديد ،مشهد
درحالي روز به روز براي پذيراي��ي از زائران آمادهتر
ميش��ود كه رييس س��ازمان اجتماعي و فرهنگي
شهرداري مشهد معتقد است« :با يك لبخند تمايل
زائر را براي بازگش��ت به اين شهر افزايش دهيم ».به
گفته هادي بختياري« ،رويدادهاي مختلفي در ايام
نوروز از جمله زيباس��ازي شهري رقم خواهد خورد

كه با هدف تعامل ،احترام و تكريم مهمانان و زائران
انجام ميشود .از مهمان به عنوان يك هديه و نعمت
تعبير شده و موجب خير و بركت در شهر ميشود».
از سوي ديگر ،معاون گردش��گري و زيارت سازمان
اجتماعي و فرهنگي شهرداري مشهد نيز از رونمايي
از  10مورد محصوالت فرهنگي و س��وغات هويتي
مشهد ويژه نوروز  98خبر داده است .به گفته نرگس

ش��الچيان« ،نقشه تاريخي ش��هر توس يكي از اين
محصوالت است كه براي سال نو تهيه شده و هديه به
مهماناني ميشود كه به مشهد ميآيند».
او توضيح ميدهد« :بسياري از افراد با ظرفيتهاي
مختلف مشهد آشنا نيستند .همين موضوع ،عاملي
شد تا بروشورهاي سهروزه سفر تهيه شود و به افراد
پيشنهاد ميشود در كنار زيارت بارگاه امام رضا(ع)

از چ��ه ظرفيتها ،مس��يرها و گونهه��اي مختلف
گردشگري ميتوان بازديد كرد .گنجاندن جاذبههاي
جديد در نقش��ه هوشمند شهر مش��هد نيز از ديگر
كارهايي اس��ت كه براي مس��افران نوروزي تدارك
ديده شده است».
آنطور كه سرپرس��ت فرمانداري شهرس��تان مشهد
اعالم كرده است «مشهد براي ميزباني از زائران امام

رضا(ع) و گردشگران در روزهاي پاياني سال جاري
و نوروز  ،۹۸بيش��تر از گذشته آماده است ».به گفته
حيدر خوش ني��ت« ،خدمت كردن ب��ه زائران امام
رضا(ع) افتخاري بزرگ و يك وظيفه است بنابراين
بايد با همراهي و همكاري همه دستگاههاي متولي و
مردم بهترين ميزباني را از زائران در ايام پاياني اسفند
و تعطيالت عيد نوروز داشته باشيم».

براساس اطالعات مركز آمار وزارت تعاون در سال 96

نرخ بيكاري استان اصفهان اعالم شد

سهم بخش كشاورزي از جمعيت فعال اقتصادي  ۱۰درصد
براساس آخرين آمارها ،تعداد شركتهاي تعاوني در
حال بهرهبرداري استان اصفهان در سال  ۹۶به تعداد
 ۳۳شركت با سرمايه  ۱۲۰۱۴ميليون ريال و اشتغال
 ۳۹۹نفر بوده و سهم بخشهاي مختلف كشاورزي،
صنعت و خدمات از اين تعداد شركتهاي تعاوني در
حال بهرهبرداري فعال به ترتيب  ۲۴.۲ ،۱۸.۲و ۵۷.۶
درصد اعالم شده است.
به گزارش تعادل از پايگاه اطالعرس��اني اتاق تعاون
ايران ،براس��اس مركز آمار و اطالعات وزارت تعاون،
نتايج حاصل از ط��رح آمارگيري نيروي كار حاكي از
آن است كه نرخ مش��اركت اقتصادي استان در سال
۱۳۹۶به ميزان  ۴۱.۴درصد و نرخ بيكاري استان در

اين دوره زماني  ۱۴.۴درصد اس��ت .بر اساس برآورد
جمعيتي سال  ،۱۳۹۶جمعيت استان اصفهان ۵.۲
ميليون نفر است كه  ۸۸.۲درصد در مناطق شهري و
 ۱۱.۸درصد در مناطق روستايي و غير ساكن زندگي
ميكنند .جمعيت فعال اقتصادي اس��تان در س��ال
 ۱۳۹۶بر اساس طرح مزبور  ۱۸۵۶۸۵۶نفر و جمعيت
شاغل و بيكار به ترتيب  ۱۵۸۹۰۴۴و  ۲۶۷۸۱۲نفر
بوده و س��هم ش��اغالن بخش كش��اورزي ،صنعت و
خدمات استان در سال  ۱۳۹۶به ترتيب ۴۳.۸ ،۱۰.۲
و  ۴۵.۹درصد گزارش شده است .در سال  ۱۳۹۶تعداد
ش��ركتهاي تعاوني در حال بهرهبرداري استان ۳۳
شركت با سرمايه ۱۲۰۱۴ميليون ريال و اشتغال۳۹۹

نقش ارتباطات درتوسعهپايدار
هادي  زماني|
«ارتباطات بي��ش از آنكه در س��ازمانها كاربرد
داشتهباشدجامعهمارابهسرمنزلمقصودخواهد
رساند ».ارتباطات فراتر از سازمان و روابط عمومي
قدرت حل مشكالت فردي و اجتماعي را براي ما
فراهمكردهاستمابدونوجوديكارتباطپايدارو
بهينهوفرآيندارتباطبينفرديمطلوبنخواهيم
توانست مشكالت خود را حل كنيم .امروزه اكثر
مكاتب روانشناسي مطرح و روانشناسان صاحب
سبك ،تاكيد دارند راهحل عالج اختالالت رواني
فردي و نابس��امانيهاي اجتماعي و ادامه مسير
آن در حيطه روانشناس��ي مثبت به منظور ارضا
كردن تعريف سازمان بهداشت جهاني از سالمت
مبنيب��ر خوش��حالي ( )wellbeingاصالح
ارتباطات بين فردي است .ارتباطات سالم انساني
است كه قدرت ايجاد جامعه مترقي پايدار را دارد
و زمينه مس��اعد اجتماعي براي حف��ظ و ارتقاء
سالمت كشور را فراهم ميكند .دانش ارتباطات
ميتواند در مباحث ميان رشتهيي با علوم پزشكي
و روانشناختي زمينه ظهور ابزاري توانا جهت حل
مشكالت امروز مردم را پديد آورد .با توجه به اينكه
پس از كنفرانس الماآتا مشخص شد كه بيش از
۵۱درصدعواملموثربرسالمتي،اجتماعياستو
جامعهبدونارتباطاتهيچنيستوتنهاارتباطات
سالم در سطوح مختلف است كه توسعه و رفاه را
ميسر ميسازد ،وقت براي تصميم و عمل همين
حاالست .فردا دير است.

معاون اول رييسجمهور تصريح كرد:

گروهبنگاهها|
يكصد و يازدهمين جلس��ه ش��وراي عالي استاندارد
ديروز به رياست معاون اول رييسجمهور برگزار شد؛
جلس��هاي كه در جريان آن وزراي جهاد كش��اورزي،
صمت ،رييس سازمان حفاظت محيط زيست ،رييس
اتاقايران،رييساتاقاصناف،رييسسازماناستاندارد،
رييس سازمان بازرسي و برخي نمايندگان مجلس نيز
حضور داشتند و پيشنهاد حذف تعرفه نشان حد مجاز
آاليندهها در محصوالت كشاورزي و پيشنهاد اجراي
اجباري استاندارد شيرهاي س��اختماني و شيرآالت
بهداشتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت
به تصويب رسيد.
اسحاقجهانگيريدراينجلسهباتاكيدبرنقشنظارتي
دولت ،وظيفه حاكميتي س��ازمان ملي استاندارد در
موضوعكنترلكيفيتومقياسهاراپراهميتدانست
و گفت :م��ردم بايد اطمينان پيدا كنن��د كه كاالها و
خدماتي كه در اختيار آنها قرار ميگيرد ،اس��تاندارد و
قابل اعتماد است.
وي افزود :س��ازمان ملي اس��تاندارد در امر نظارت بر
رعايت استانداردها،بايد منافعوحقوق مردم رابر منافع
بنگاههاي توليدي و اقتصادي ترجيح دهد.
جهانگي��ري ادامه داد :تجهيزات و دس��تگاههايي كه
با س�لامت و جان م��ردم در ارتباط هس��تند از قبيل
آسانس��ورها و خودروه��ا بايد از اس��تانداردهاي الزم
برخوردار باش��ند .همچني��ن در تولي��د و نظارت بر

نظرگاه

نفر بوده است س��هم بخشهاي مختلف كشاورزي،
صنعت و خدمات از اين تعداد شركتهاي تعاوني در
حال بهرهبرداري فعال به ترتيب  ۲۴.۲ ،۱۸.۲و ۵۷.۶
درصد ثبت شده است.
براس��اس اين گزارش ،تعداد دانشجويان موسسات
آموزش عالي استان در سال تحصيلي ۱۳۹۵-۹۶به
مي��زان  ۲۸۱۶۸۳نفر بوده ك��ه  ۵۱درصد مربوط به
مردان و  ۴۹درصد مربوط به زنان است.
براس��اس گزارش وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت،
در س��ال  ۱۳۹۶تع��داد مجوز تاس��يس كارگاههاي
صنعتي استان  ۱۱۲۹فقره و تعداد پروانه بهرهبرداري
كارگاههاي صنعتي استان  ۵۱۶فقره بوده است.

در سال  ۱۳۹۶ميزان تسهيالت اعطايي بانك توسعه
تعاون ،بانك رفاه كارگران و صندوق كارآفريني اميد
در اس��تان به ترتيب  ۷۹۲ ،۱۷۷۸۳ ،۱۹۱۶ميليارد
ريال گزارش ش��ده است .اين اس��تان از لحاظ توليد

ناخالص داخلي ( )GDPدر س��ال  ۱۳۹۴در رتبه ۳
قرار دارد .در س��ال  ۱۳۹۵ارزش ص��ادرات و واردات
اس��تان به ترتي��ب  ۸۰۵۸۸۴و  ۲۸۱۱۲۰هزار دالر
اعالم شده است.

چهرههاياستاني

هم��راه اول اي��ن م��اه ه��م در قال��ب ط��رح
«دوشنبهس��وري» به مش��تركين خود تا ۱۰۰
گيگابايتاينترنترايگانهديهميدهد.بهگزارش
تع��ادل از اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات
سيار ايران ،همراه اول به منظور تكريم و افزايش
رضايتمندي مشتركانش ،آخرين دوشنبه هر ماه
با ارايه هداياي «دوشنبه سوري» به استقبال آنها
ميرود .اگر ش��ما هم عالقهمند به شركت در اين
طرح فراگير و منتفع ش��دن از مزاياي بستههاي
اينترنت رايگان يك روزه هس��تيد ،كافي اس��ت
دوشنبهپايانهرماهباشمارهگيري*۱۰۰*۵۴#
از پيشنهادهاي «دوشنبه س��وري» همراه اول،
لذت ببريد .در همين راس��تا قرار اس��ت سومين
دوشنبهس��وري در تاريخ دوشنبه  ۲۷اسفند ماه
برگزار ش��ود؛ هداياي در نظر گرفته ش��ده براي
اين دوشنبه س��وري نيز بس��تههاي ديتا يك تا
۱۰۰گيگاباي��ت ي��ك روزه ( ۵صبح ت��ا  ۵عصر)
است كه به تمامي مشتركين دايمي و اعتباري با
شمارهگيري كد دس��توري فوقالذكر ،به صورت
تصادفي تعلق ميگيرد .الزم به ذكر است تمامي
مشتركينازساعت ۰۰:۰۰روزدوشنبه ۲۷اسفند
تا ساعت  23 :59فرصت دارند با شمارهگيري كد
دستوري مذكور بسته خود را فعال كنند.

اخبارشهرستانها

زايندهرود تا اواسط خرداد
سال آينده جريان مييابد

بازار خراسان شمالي
از وجود مرغ اشباع ميشود

افزايش  ۲۳سانتيمتري
سطح تراز درياچه اروميه

 72بقعه ميزبان طرح نوروزي و
آرامش بهاري است

نظارت دقيق بر روند توزيع
ميوه شب عيد

اصفه�ان| مديرعامل
ش��ركت آب منطق��هاي
اصفهان از جاري ش��دن
رودخان��ه زاين��دهرود از
آخرين روزهاي اس��فند
امس��ال تا اواس��ط خرداد
سالآيندهخبرداد.
به گزارش پايگاه اطالعرساني شركت آب منطقهاي
اصفه��ان مس��عود ميرمحمدصادقي اع�لام كرد:
زايندهرود در تعطيالت نوروز در سطح شهر اصفهان
جاريميشود.
وي بدون اشاره به زمان دقيق بازگشايي دريچههاي
سد زايندهرود اظهارداشت :خروجي سد زايندهرود
به گونهاي افزايش مييابد كه در تعطيالت نوروز آب
زايندهروددرسطحشهراصفهانجاريباشد.
مديرعامل ش��ركت آب منطقهاي اصفهان با تأكيد
بر اينكه افزايش خروجي خللي در سهم آب شرب،
كشاورزيوصنعتواردنميكند،گفت:آبزايندهرود
حداكثر تا اواس��ط خرداد س��ال آينده در بستر اين
رودخانهجريانخواهدداشت.
ويتصريحكرد:آببرايكشاورزانشرقوغربطبق
پيشبينيهايانجامشدهدرموعدمقررتوزيعخواهد
شد.ميرمحمدصادقيبااشارهبهذخيره170ميليون
متر مكعب آب در مخزن س��د زايندهرود بيان كرد:
ميزان بارندگي در ايستگاه ش��اخص زايندهرود در
24ساعتگذشته 18ميليمترثبتشدهاست.
ويهمچنينآمار تجمعيبارشهادراينايستگاهرا
يك هزار و 400ميليمتر برآورد كرد و افزود :شركت
آب منطقهاي اصفهان تا آخر س��ال آبي امس��ال كه
تابستان 98خواهدبودبهتعهداتآبيخوددرتأمين
آبكشتكشاورزيشرقوغربوهمچنينآبشرب
عملخواهدكرد.

خراس�ان ش�مالي|
معاون هماهنگ��ي امور
اقتصادي و توسعه منابع
اس��تانداري خراس��ان
ش��مالي گفت :بازار اين
استان از وجود مرغ اشباع
ميشود.
مجيد پورعيسي در گفتوگو با ايسنا ،در پاسخ به
اين سوال كه در ابتداي صبح موجودي مرغ موجود
در مغازهها به پايان ميرسد و تعدادي زيادي از افراد
نميتوانند نياز مرغ را تامين كنند؟ اظهار كرد :به
ميزان  100تن مرغ در استان توزيع شده است.
وي افزود :قرار بر اين اس��ت  170تن مرغ ديگر در
استان توزيع شود .پورعيسي با اشاره به اينكه 100
تن مرغ ديگر به ميزان كلي مرغ توزيع شده ،افزوده
ميشود ،ادامه داد :اين به آن معناست كه به ميزان
 270تن مرغ باز هم در اس��تان توزيع ميش��ود و
همين روند تا فروردين ماه نيز ادامه خواهد يافت.
وي تاكيد كرد :درصدد هستيم آنقدر مرغ در استان
توزيع كنيم كه بازار از مرغ اشباع شود و ديگر بازار
خراس��ان ش��مالي اين عالمت را بدهد كه نياز به
تزريق مرغ مازاد وجود ندارد .اين مقام مسوول در
پاسخ به اين س��وال كه آيا اتمام توزيع مرغ بعد از
يكي دو ساعت ناشي از كمبود توزيع اين محصول
در بازار اس��ت يا احتكار خانگي مردم؟ اظهار كرد:
در گذشته و در ش��رايط عادي نياز مردم خراسان
شمالي به مرغ  35تا  50تن بوده است اما هماكنون
چيزي بيش از آن در بازار توزيع ميشود و در فاصله
زماني خيلي كوتاهي به پايان ميرسد.
وي تصريح كرد :به نظر ميرسد عدم اطمينان مردم
از مرغ و قيمت آن موج رواني ايجاد كرده اس��ت و
سبب شده تا آنها بيش از نياز خريد كنند.

آذربايج�ان غرب�ي |
رييس دفتر استاني ستاد
احي��اي درياچه اروميه از
افزايش  ۲۳سانتيمتري
سطح تراز درياچه اروميه
خبر داد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،رييس دفتر
استاني س��تاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان
غربي گفت :تراز درياچه اروميه طبق آخرين پايش
به يكهزار و  ۲۷۰متر و  ۹۱س��انتيمتر رسيد كه در
مقايسه با زمان مشابه سال گذشته  ۲۳سانتيمتر
افزايش دارد .فرهاد س��رخوش ب��ا اعالم اينكه تراز
درياچه اروميه نسبت به كمترين سطح ثبت شده
براي آن  ۸۹سانتيمتر افزايش يافته ،افزود :درياچه
اروميه به دليل حل شدن نمك در آب در برخي نقاط
عميقتر نيز شده است .وي با اعالم اينكه مساحت
درياچهاروميهبه ۲هزارو ۴۷۱كيلومترمربعرسيده،
بيان كرد :وسعت اين درياچه نسبت به زمان مشابه
سال گذشته ۲۶۳كيلومترمربع افزايش دارد.
وي دلي��ل اصلي افزاي��ش تراز درياچ��ه اروميه در
روزهاي اخير را بارندگي و رهاس��ازي آب سدها به
درياچه عنوان كرد و گفت :ميزان بارندگي در حوضه
آبريز درياچه اروميه طي سال آبي جاري به ۲۱۵.۳
ميلي متر رس��يد كه در مقايسه با سال گذشته ۵۵
درصد بيشتر است.
رييس دفتر استاني س��تاد احياي درياچه اروميه
در آذربايج��ان غربي با بيان اينكه قبل از تش��كيل
اي��ن س��تاد ،ت��راز درياچ��ه اروميه س��االنه بطور
متوسط ۴۰سانتيمتر كاهش مييافت ،بيان كرد:
برنامهريزي ،تخصيص اعتبار و تالش دولت تدبير
و اميد براي احياي اين درياچه ،روند خشك شدن
آن را متوقف كرد.

مدي��ركل اوق��اف و ام��ور
خيري��ه اس��تان مرك��زي
گف��ت 72 :بقع��ه متبركه
نقاط مختلف اين اس��تان
ميزب��ان ط��رح ن��وروزي
و آرام��ش به��اري اس��ت.
حجتاالسالم«حس��ين
دالوري» در جمع اصحاب رسانه ،افزود :اين طرح ويژه
بقاعشاخصياستكهدرمجاورتراههاياصلياستان
قراردارندوخدماتوبرنامههايپيشبينيشدهدرقالب
آناز 27اسفندماهسالجاريتا 15فروردينسالآينده
برگزارميشود .ويادامهداد:امامزادگانشاهزادهمحمد
عابدمشهدميقان،بيبيفاطمهصغريآشتيان،اسحاق
و اشموعيل پيغمبر ساوه و امامزاده ريحان خمين72 ،
تن ساروق ،محمد(ع) و طيب(ع) روستاي شهسواران،
سيد احمد روستاي هزاوه ،شاهزاده عبداهلل(ع) و آمنه
خاتون(س)اراكوامامزادمحمد(ع)فمتفرشازجمله
مهمترينبقاعمتبركهاستانمركزيهستندكهميزبان
طرح نوروزي و آرامش بهاري هستند .مديركل اوقاف و
امورخيريهاستانمركزيبيانكرد:برگزاريآيينلحظه
تحويل سال در  60بقعه ،برگزاري آيينهاي مذهبي با
سخنرانيهايوعاظبرجسته،برپاييخيمههايمعرفت
در  38بقعه ،برپايي ايستگاههاي صلواتي در  35بقعه،
برپايي غرفههاي كودك در 33بقعه ،برپايي غرفههاي
چندرسانهايدر 6بقعهازديگربرنامههاياينادارهكلدر
طرحآرامشبهاريدربقاعمتبركهاست .حجتاالسالم
دالورياظهارداشت:همچنينبرپاييغرفههايمشاوره
دينيدر 24بقعه،برپاييدفاترپاسخبهمسائلشرعيدر
 46غرفه،برپايينمايشگاههايصنايعدستيدر 9بقعه،
برپايي غرفههاي بزرگساالن ،جوانان و نوجوانان و ارايه
برنامههايفرهنگيدر 27بقعهوبرپاييغرفههايارايه
برنامههايابتكاريدرطرحآرامشبهارياست.

اردبيل| در ش��رايطي كه
گراني و افزايش بيضابطه
قيمته��ا باعث ي��ه وجود
آم��دن دامنه وس��يعي از
نارضايتيها در كشور شده
دادستان عمومي و انقالب
مركزاستاناردبيلميگويد:
نظارت كامل بر روند توزيع ميوه در سطح استان اردبيل
ازسوينمايندگاندادستانياردبيلانجامميگيرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ناصر عتباتي ،در بازديد از
غرفههاي عرضه ميوه شب عيد در منطقه سلمان آباد
افزود :تهميدات الزم از هفتههاي گذشته با هماهنگي
دس��تگاههاي اجرايي اس��تان اعم از جهاد كشاورزي،
صنعت و معدن ،تعاون روستايي و ...انجام شده تا توزيع
و تهيه ميوه شب عيد همشهريان به بهترين صورت و با
كمترين اختالل انجام بگيرد.وي بيان كرد :ميوه شب
عيد مورد نياز به اندازه كافي خريداري و در سردخانهها
نگهداريميشودكهدرهمينحالپيشازاين ۹۰۰تن
پرتقال و بيش از ۷۲۰تن سيب مورد نياز مصرف استان
براي ايام عيد خريداري شده و در برنامههاي آينده نيز
جهتتامينمقدارموردنيازپيشبينيالزمبرايخريد
بيشتر انجام شده است .دادستان اردبيل اظهارداشت:
دس��تورات الزم براي افزايش غرفههاي عرضه ميوه در
برخي از نقاط پرجمعيت اس��تان از جمله سلمان آباد،
شهريار و ...صادر شده و اداره كل استاندارد نيز بر اساس
اكيپهايي كه تدارك ديدهاند غرفههاي توزيع را از نظر
استانداردبررسيميكند.عتباتيهمچنيناعالمكرد:
براساس برنامهريزيهاي صورت گرفته در كميتههاي
برنامهريزي ،ميوههاي ذخيره ش��ده در سردخانهها از
 ۲۵اسفند ماه تا ۱۵فروردين ماه سال آينده در غرفهها
و مكانهايي كه اعالم شده است ،با قيمت مصوب ستاد
تنظيمبازارعرضهميشود.

 45درصد سوغات مشهد
كاالهاي خارجياست
مشهد|عضو هيات علمي پژوهشكده گردشگري
و صنايع غذايي جهاد دانشگاهي مشهد گفت :سهم
چين و هند و ديگر كش��ورهاي خارجي از كاالهاي
سوغاتدربازارمشهدتا 45درصداست.آرشقهرمان
ديروز در نشستي با عنوان «زيارت نوروزي ،سوغات
در زنجيره گردشگري مشهد» سهم مالي كاالهاي
توليد چين را در سال 2014ميالدي از بازار سوغات
اينشهرپنجهزارميلياردريالذكروبيانكرد:حتي
درحوزههاييكهتوليداتايرانيمزيترقابتيدارند،
به وفور واردات كاالهاي س��وغات صورت ميگيرد.
ويافزود:برايناساس 65درصدمهروتسبيحعرضه
شده در بازار سوغات مشهد توليد چين و هند است.
ايندرحالياستكهعرضهكاالهايخارجيبهعنوان
سوغات مشهد فاقدبعدروانيرهيادورهاوردزيارتي
اس��ت و در عين حال موجب ضربه زدن به اشتغال
بوميميشود.

اجراي لغو پرداختيهاي
«ويزاي سفربه عراق»
ايالم| رييس س��ازمان حج و زيارت كش��ور از لغو
پرداختيهاي «ويزاي س��فر به ع��راق» تا نيمه اول
فروردينماه ۹۸خبرداد.عليرضارشيدياندربازديد
از مرز مهران اظهار داش��ت :گرفتن اخ��ذ ويزا براي
ايرانيان و عراقيها در سفر به دو كشور نيازمند وجود
و اخذ ويزا اس��ت .رييس سازمان حج و زيارت كشور
گفت :هماكنون براي اخ��ذ ويزا متقاضيان بايد 50
دالربپردازندكهباتوافقحاصلهاينمبلغحذفشده
است و از نيمه اول فروردين 98نيز اجرايي ميشود.
رشيدياندرخاتمهعنوانكرد:اخذويزابراي سفربه
عراقبرايايرانيانوسفرعراقيهابهايراننيازمندويزا
بودهواخذويزابهقوتخودباقياست.

اخبار
توزيع سبد ارزاق بين
مددجويان بهزيستي تهران
معاون مشاركتهاي مردمي و اشتغال بهزيستي
اس��تان تهران از توزيع گوشت و سبد ارزاق بين
تمام مددجويان بهزيستي استان تهران خبر داد.
مهشيد چوبكار با اش��اره به توزيع بيش از  ۶تن
گوش��ت بين همه مددجويان بهزيستي در ۱۶
شهرستاناستانتهران،گفت:بيشاز ۷هزارسبد
ارزاق نيز بين مددجويان استان تهران توزيع شده
و به پايان رسيده است.
او با اش��اره به جمعآوري  ۲۳۰ميليون تومان در
كمپين زمس��تانه سازمان بهزيس��تي ،افزود :با
استفادهازاينكمكهايمردميبرايمددجويان
البس��ه و بخاري تهيه ش��ده اس��ت .همچنين
۴۰۰ميليون توم��ان هم در كمپين زمس��تانه
بهزيستي جمعآوري شده است و اين كمپين تا
پايان فروردين ادامه دارد .معاون مشاركتهاي
مردمي و اشتغال بهزيستي استان تهران با بيان
اينكهتماميجامعههدفسازمانبهزيستيافراد
نيازمنديهستندكهممكناستنيازهايخاصي
داشته باش��ند ،اظهار كرد :اين افراد مانند زنان
سرپرست خانوار ،افراد معلول و ..بنا بر شرايط ويژه
خودشان نيازهايي دارند اما با توجه به ايام عيد،
همه افراد دوست دارند مانند ساير اعضاي جامعه
از كاالهايي مثل پوشاك و البسه مناسب ،ميوه و
شيريني و… بهره مند باشند.
چوبكار در ادامه با اشاره به نيازهاي ويژه جامعه
هدف بهزيستي براي كمكهاي مردمي تصريح
كرد:دردلجامعههدفبهزيستيافراديهستند
كه در همين بين نيازمند كاالهاي ضروري ديگر
مثل پوشك كودكان و بزرگساالن و… هستند و
نيازشان به اين كاالها بيشتر از البسه و… است.
با اين وجود برخي از زنان سرپرس��ت خانوار نيز
هستند كه شب عيد به دليل جابهجايي مسكن
نيازمند وديعه مسكن و ياري تمام خيرين جامعه
هستند تا به آنها كمك كنند.

هشدار محيطزيست
درباره ماهي «زبرا»
ريي��س گ��روه آبزيان آبه��اي داخلي س��ازمان
محيط زيست با اش��اره به اينكه «زبرا» يك ماهي
گوشتخواراستنسبتبهرهاسازيآندرآبهاي
آزاد كش��ور هش��دار داد و گفتِ « :زبرا» يك گونه
مهاجم س��لطهطلب اس��ت كه از تخم و الرو ساير
آبزيان تغذي��ه ميكند .اين روزها ع�لاوه بر ماهي
قرمز شاهد فروش ماهيهاي بسيار كوچكي به نام
«زبرا»هستيمكهدرسطحشهردرسوپرماركتيها،
ميوهفروشيهاوحتيتوسطدستفروشهايمترو
عرضهميشوند.عرضهكنندگان« ِزبرا»اينماهيرا
در ظرفهاي شيشهاي بسيار كوچك دربسته ارايه
ميكنند.درروزهايگذشتهبسياريازفعاالنحوزه
محيطزيست به اين نوع عرضه و فروش يك گونه
جانوري انتق��اد و آن را مصداقي از «حيوانآزاري»
تلقي كردند و در همين راستا مردم را از خريد ماهي
«زبرا» آن هم با اين ش��كل عرضه (در شيشههاي
دربس��ته كوچك) برحذر ميدارند .عالوه بر اينكه
نوع عرضه و فروش ماهي زبرا مصداق حيوان آزاري
تلقي ميش��ود؛ نگرانيهايي هم در مورد تاثيرات
ن گونه ماهي بر محيط زيست ايران وجود
مخرب اي 
دارد.اميرمحمدعلمي-رييسگروهآبزيانآبهاي
داخليسازمانحفاظتمحيطزيست-درگفتوگو
با ايس��نا با بيان اينكه در روزهاي نزديك به سال نو
آكواريو مدارهاگونههايمختلفماهيرابرايفروش
بهبازارعرضهميكنند،اظهاركرد:يكيازاينگونهها
«زبرا» اس��ت كه معموالً براي آكواريومها استفاده
ميشودامااينروزهابهشكلگستردهتريدرسطح
شهرفروختهميشودوبهدليلزيباييطرفداردارد
و از آن براي س��فره هفتسين استفاده ميشود .او
با اش��اره به ويژگيهاي ماهي «زب��را» در مورد آثار
زيست محيطي اينگونه هشدار داد و گفت« :زبرا»
ماهي گوش��تخواري است كه ممكن است به ساير
گونههاي ماهي موجود پيرامون خود حمله كند.
بر اساس همين ويژگي حتي مشكالتي براي بقيه
ماهيهاي آكواري��وم ايجاد ميكند بنابراين تحت
هيچ شرايطي نبايد «زبرا» در آبهاي آزاد رها شود
چون اكوسيستم آبي حوزه را تحت تاثير خود قرار
ميدهدوبقايسايرگونههايآبزيراتهديدميكند.
اينكارشناسمحيطزيستدرحوزهآبزيانبابيان
اينكه متاسفانه گاهي ماهيهاي «زبرا» در آبهاي
آزاد رها ميش��ود ،اظهاركرد :اين موضوع هم مثل
ماهي قرمز يك معضل بزرگ براي محيط زيست
كشور ما به حس��اب ميآيد و از آنجا كه «زبرا» يك
گونه سلطهطلب است و از تخم و الرو ساير ماهيها
تغذيهميكند،ب هراحتيميتواندحياتوبقايساير
گونهها را تحت تاثير ق��رار دهد .علمي تاكيد كرد:
قرار دادن ماهي س��ر سفرهفتسين اص ً
ال سنتي
ايراني نيست و يك س��نت چيني وارداتي به ايران
است.جمشيدمحبتخاني،فرماندهيگانحفاظت
محيطزيستكشور،هفتهگذشتهدرجريانآخرين
نشست خبري سال  ،۹۷ضمن اشاره به آمادهباش
محيطبانان در تعطيالت ن��وروز و برخورد جدي با
تخلفاتزيستمحيطيدراينايام،نسبتبهخريد
و فروش ماهي «زبرا» انتقاد كرد و گفت :متأسفانه
شاهديم كه در شيشههاي بسيار كوچك دربسته
ماهي «زبرا» به فروش ميرسد .نهايتاً اين ماهيها
تا  ۵ي��ا  ۶روز ميتوانند زنده بمانن��د .او با تاكيد بر
اينكهشهرونداننبايدنسبتبهخريدماهي«زبرا»
اقدامكنند ،گفت :متأسفانه باكشتن يك حيوان به
استقبال سال نو ميرويم و انتظار داريم اتفاقهاي
خوب براي خودمان و خانوادهمان هم بيفتد .ماهي
«زبرا»صددرصدمحكومبهمرگاستونهايتعمر
آن 6روزاست.اينشكلزندگيبراياينحيوانزجر
بزرگياست.دراينموردحتماًبايدبادستگاهقضايي
مكاتبهكنيموجرمانگاريالزمبرايخريدوفروش
ماهي«زبرا»انجامشود.
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اقتصاداجتماعي

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش از چالشهاي آموزش ابتدايي به «تعادل» گفت

دانشآموزان در تقابل سنت و مدرنيته

ريحانهجاويدي|
كيفيت آموزش در مقط�ع ابتدايي اگر تا چندي
پيشفقطدغدغهخانوادههاييبودكهدانشآموز
ابتدايي داشتند ،چند وقتي است كه به موضوع
اصلي وزارتخانه آموزش و پرورش تبديل ش�ده
است .سالهاي سال سيستم آموزشي ايران در
مقطع ابتدايي به ش�كل سنتي و غيرقابل تغيير
اداره ميشد اما از مدتي پيش اصطالحات تازهاي
به اين حوزه وارد ش�ده اس�ت ،بازي و يادگيري،
سيستم ارزشيابي كيفي ،منع كتابهاي كمك
آموزش�ي و تمركز ب�ر مفاهيمي چون ش�ادي و
نش�اط در مدارس از مواردي اس�ت ك�ه به گواه
مسووالن آموزش و پرورش جايشان در سيستم
آموزش ابتدايي ايران خالي ب�ود .اگر قديميها
تعطيالت نوروز را به انجام تكاليف پيك نوروزي
ميگذراندندكههنوزهمخاطرهتلخشبرايشان
مانده ،دو س�الي اس�ت كه جاي پيك نوروزي را
داستانخوانيگرفتهوانجاماموريكهبيشازهر
چيزي خالقي�ت دانشآموزان را تقويت ميكند
با اين وج�ود هنوز هم راه طوالني تا رس�يدن به
سيس�تم آموزش�ي مدرن در مقطع ابتدايي در
پيش است،تاجايي كه رضوانحكيمزاده،معاون
آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش ،معتقد
است براي رسيدن به يك نظام آموزش مدرن با
چندين سد راه مواجهيم كه تغيير رويه آموزش و
پرورش تنها يكي از آنهاست.

آموزش به دانشآموزان ابتدايي
با شيوه استادان دانشگاه
اگرچه عوامل بس��ياري سيستم آموزش��ي ايران در
مقطع ابتداي��ي را از مدرن ش��دن ،دور ميكند ،وزير
آموزش و پرورش معتقد اس��ت يكي از مهمترين اين
عوامل انتقال وظايف آموزش عالي به مدارس اس��ت.
محمدبطحايي ،روزگذشتهدرنشستباروسایادارات
سازمان استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان
استانهای یزد ،خراسان رضوی ،قم ،شهر تهران ،البرز
و سمنان؛ روسای کمیتههای علمی المپیاد؛ اعضای
شورای مرکزی اندیشکده دانشپژوهان جوان درباره
اين موضوع بيان كرد :متاس��فانه بخشی از مأموریت
آموزش عالی به آموزشوپرورش منتقل ش��ده است
و برخی نیز به این روند می بالند اما این نادرست است
زیرا آموزش و پرورش عمومی را با تهدید مواجه کرده و
باعث انحراف از مسیر اصلیاش شده است .در آموزش

ابتدایی و متوسطه اول دچار انحراف از ماموریت اصلی
ای��ن حوزه ش��دهایم به همین خاط��ر در کالسهای
ابتدایی به شیوه اساتید دانشگاه تدریس میکنیم؛ لذا
با این الگوبرداریها تربیت و آموزش در مدارس برای
دانش آموزان حاصل نمیشود .او با طرح این پرسش
که «در ح��وزه آموزشوپرورش عموم��ی باید با چه
سیاست و رویکردی حرکت کنیم که آموزشوپرورش
عمومی را با تهدید مواجه نکند»؛ افزود :دانش آموزان
در مدرسه باید مهارتهای زندگی را آموزش ببینند و
بتوانند مسائل زندگی را شناسایی و حل کنند و این،
از مأموریتهای اصلی آموزشوپرورش عمومی است
و هر عاملی که این مأموریت اصلی را تحتالشعاع قرار
دهد با آن مقابله خواهد ش��د .اظهارات وزير آموزش و
پرورش در حالي اس��ت كه رضوان حكيمزاده ،معاون
آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش اعتقاد دارد،
مشكالت مقطع ابتدايي براي تغيير و تحول ،چند اليه
بوده و به صرف تغيير نگاه آموزش و پرورش ،نميتوان
در اين مقطع تحول ايجاد كرد.

چالشهاي مدرن شدن آموزش
اودربارهاينموضوعبهتعادلگفت:سختگيريدرمقطع
ابتدايي به دانشآموزان و شيوههاي دشوار تدريس در اين
مقطع،يكرويهبسيارقديميوغلطاستكهبهنگاهسنتي
نسبت به تعليم و تربيت بازميگردد .در حالي كه تعليم و
تربيت در معناي حقيقي ،دستاوردهاي ديگري دارد .در
دوره كودكي بايد يادگيري پايدار رخ دهد نه سيستمي
كهدانشآموزرانسبتبهمدرسهمنزجركندامامتاسفانه
ما سالهاي سال با علم تربيتي و اصول آن پيش نرفتيم و
همين موضوع سبب شده روشهاي نادرستي محور كار
باشد .او افزود :اما در راستاي اجراي سند تحول بنيادين و
تنوع در محيط يادگيري ،حركتهاي تازهاي شروع شده
كه شاهديم بحث روشهاي س��نتي به چالش كشيده
شدند و با توجه به برنامههاي جديد مثل بازي و يادگيري،
شيوههاي خالق جايگزين روشهاي غلط قديمي شدند.
اما براي ادامه اين رويه و براي رس��يدن آموزش و پرورش
در مقطع ابتدايي به سطح استاندارد با چند چالش رو بهرو
هستيم .نخس��ت اينكه بايد معلمان را هم بر اين اساس

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش در پاسخ
به غيراستاندارد بودن حجم و مطالب كتابهاي درسي
در مقطع ابتدايي نس��بت به استاندارد جهاني بيان كرد:
اگرچه بايد در زمينه كتب درسي تغييراتي داشته باشيم
اما بايد توجه كنيم كه امروزه محوريت صرف كتابهاي
درسي به عنوان تنها منبع يادگيري غيرقابلقبول است.
اينكهفكركنيممعلمبايدسركالسدرسكتابراتدريس
كندوازآنفراترنرودوهمهچيزدرچارچوبكتابدرسي
باشد هم از همان نگرش سنتي به مدرسه و درس نشات
ميگيرد .در حالي كه بايد از منابع متعدد براي يادگيري
استفاده كنيم تمركز صرف بر كتاب درسي در واقع باعث
ميشود منابع يادگيري ديگر را از دست بدهيم كه اين با
آنچه از مدرن شدن آموزش مد نظر ماست ،تضاد دارد.

آموزش دهيم كه جوابگوي نياز آموزش امروز باشند ،اگر
مسووالن آموزش و پرورش بر اين موضوع تاكيد كنند و
مجلسهمضرورتتحولدرآموزشابتداييرادرككند،
سببميشودازحضورمعلمهاييكهبدونتخصصكافي
به آموزش و پرورش تحميل ميشود ،جلوگيري شود در
نتيجهزمانيكهاينموضوعحلشودشاهدبرچيدهشدن
نظام آموزش س��نتي از مدارس خواهيم بود .حكيمزاده
چال��ش بعدي را مرب��وط به خانوادهها دانس��ت و گفت:
موضوع ديگري كه س��د راه مدرن شدن آموزش ابتدايي
است ،نگاه خانواده ها به وظيفه و مسووليت مدارس است.
نگرش خانواده ها بايد به سمتي حركت كند كه به جاي
مطالبه يادگيري مطالب به صورت صرف از مدرس��هها
مطالبه تربيتي داشته باش��ند،خواهان افزايش مهارت
فرزندانشان در مدارس باشند نه فقط حفظ كردن دروس.
مهمتر اينكه دانشآموزان در درس عالي باشند ،اين است
كه مسووليتهاي ش��هروندي را به درستي ياد بگيرند و
خانواده ها بايد به سمتي هدايت شوند كه توجهشان به
اين امور بيشتر از اهميت دادن به نمره فرزندانشان باشد.

نگاهي به موفقترين نظام آموزشي دنيا
از سال  2000تاکنون ،فنالند عنوان غیررسمی کشوری
با بهترین نظام آموزش��ی جهان را با خود یدک میکشد.
كارشناسانمعتقدند،موفقيتاينكشوردرحوزهآموزش
به عوامل مختلفي بستگي دارد كه ميتوان آن را به شرح
زيرطبقهبنديكرد:
آزمونهای استانداردش��ده :این آزمونها بهجای آنکه
بر محفوظات متمرکز باشد ،دانش ،اطالعات عمومی،
قدرت تحلیل و تفکر خالق دانشآموزان را میسنجد.
پرس��شهایی که ب��ه مهارته��ای دانشآم��وزان در
تطبیقپذیری با مسائل مختلف مربوط میشود معموالً
بخش عمدهای از این آزمونهاست :از دست دادن شغل،
رژیم غذایی ،مسائل سیاسی ،خشونت ،جنگ ،اخالق در
ورزش ،غذاهای فاقد ارزش تغذیهای ،مس��ائل جنسی،
مواد مخدر و موسیقی عامهپسند .بیتردید پاسخ دادن
به این سواالت نیازمند دانش و مهارتهای چندبعدی
است.زمانبیشتربرایبازی:درفنالندعم ً
التکلیفیبرای
خانهوجودندارد؛بچههادرطولهفتهتنها 2/ 8ساعترا
صرف نوشتن تکلیف مدرسه میکنند .نظام آموزشی در
فنالند بالعکس ،ارزش زیادی برای اوقات فراغت و تفریح
و بازی بچهها قائل است .تخصص و مهارت ویژه معلمان:
در فنالند تدریس ،یکی از پردرآمدترین حرفههاس��ت
که ورود به آن هم بهدش��واری میس��ر اس��ت .از هر 10
دانشآم��وزی که برای ورود ب��ه دورههای تربیتمعلم
درخواس��ت میدهند ،تنها یک نفر پذیرفته میشود.
جایگاه معلمان در فنالند مشابه پروفسورها در دانشگاه
است .آموزگاران در مقایس��ه با بسیاری کشورها نظیر
آمریکا،ساعاتکمتریتدریسمیکنندوزمانبیشتری
را به برنامهریزی درسی اختصاص میدهند.

دياكسيدگوگرد ،آلودگي غالب در عسلويه

رييساداره محيطزيستمنطقهعسلويهگفت:آلودگي
غالب در منطقه عس��لويه دي اكسيد گوگرد است كه از
طريق پااليشگاهها منتشر ميش��ود .مصطفي موذني
درباره علت مسموميت كارگران در عسلويه گفت :علت
اينحادثهدردستبررسياست،البتهشواهديبهدست
آوردهايم و صورت جلسه شده است ،اما هنوز اين شواهد
قطعيت ندارد و اظهارنظرهايي كه صورت ميگيرد همه
به صورت غيررسمي است.
او ب��ا تاكيد براينكه هنوز در خص��وص علت اين حادثه
به نتيجه قطعي نرسيدهايم ،ادامه داد :يك مورد تخليه
فاضالب ب��ه دريا صورت گرفته اس��ت كه اين فاضالب
نوعي ماده هيدروكربني داشته كه بوي بسيار بدي ايجاد
ميكند ،اما هنوز نميدانيم تخليه اين فاضالب از سوي
چهواحدصنعتيصورتگرفتهاست.تشخيصعلتاين
حادثه بسيار سخت است و ما نياز به زمان داريم تا بتوانيم
همه واحدها را بررس��ي كنيم و بع��د از يك جمعبندي
بتوانيم مقصران را شناسايي و به مقامات قضايي معرفي
كنيم .رييس اداره كل محيط زيست عسلويه با اشاره به
مشكالت زيستمحيطي در عسلويه خاطرنشان كرد:
مشكالت در اين منطقه مورد به مورد پيگيري ميشود.
تاكنوننيزمابيشترينپروندهقضاييدرخصوصمسائل
زيستمحيطي را در استان تشكيل دادهايم .البته با توجه
به كمبود نيرو و امكانات كار ما بسيار سخت است و ما از
نظردارابودندستگاههايسنجشآلودگي،آزمايشگاهها

و نيروهاي متخصص در حد بس��يار پاييني قرار داريم.
موذنيدرپاسخبهاينسوالكهدرخصوصرفعمشكالت
زيس��تمحيطي آيا از س��وي واحدهاي پتروشيمي و
پااليشگاهها همكاري ميشود ،تصريح كرد :در مواردي
مانند اتفاقي كه براي كارگران در چند روز گذشته افتاد،
همكاري از سوي اين واحدها وجود دارد ،اما درخصوص
مشكالت زيستمحيطي كالن منطقه وزارت نفت پاي
كار نيست ،آنها بيش��تر توليدمحور هستند .او با تاكيد
براينكهمشكالتمنطقهعسلويهسالهايسالاستكه
روي هم انباشته شده و امروز به اين صورت بروز ميكند،
بهايلناگفت:اينمشكالتاز 20الي 25سالپيششروع
شده و امروز ما شاهد بروز آن در منطقه هستيم .رييس
اداره كل محيط زيست عسلويه در پاسخ به اين سوال كه
گفته ميشود؛ با توجه به مشكالت محيطزيستي كه در
منطقه وجود دارد ،ام��كان زندگي براي مردم در آن جا
فراهم نيس��ت ،آيا اين موضوع صحت دارد ،خاطرنشان
كرد :حدود  60هزار نفر در روس��تاها و ش��هرها زندگي
ميكنند و حدود  60هزار نفر يا شايد هم بيشتر افرادي
هستند كه در واحدهاي صنعتي در اين منطقه فعاليت
و زندگي ميكنند .ما براساس پايشهايي كه در منطقه
انج��ام داديم به اين نتيجه رس��يدهايم كه ش��رايط در
واحدهاي صنعتي به گونهاي است كه آلودگي باالتر از
حد استاندارد محيطزيست است ،اما باالتر از استاندارد
مواجهشغلينيست.

موذني ادامه داد :افرادي كه در واحدهاي صنعتي در اين
منطقه فعاليت ميكنند ،بر اساس قانون مواجه شغلي
كار ميكنند و چنانچه زمان قانون كار را رعايت كنند و
براساساستانداردهايجهانيپيشبروند،مشكليپيش
نخواهد آمد .اما چنانچه بخواهيم براساس استانداردهاي
محيطزيس��ت مبنا را قرار دهيم در واحدهاي صنعتي
ميزان آلودگي از حد استاندارد همانطور كه گفتم باالتر
است .استاندارد محيطزيست و قانون هواي پاك براي
مناطقي مانند شهرها و سكونتگاهها است .او اظهار كرد:
در محيط پيرامون واحدهاي صنعتي در حال حاضر يك
نقطه در منطقه وجود دارد كه ميزان آلودگي آن بيشتر
از حد استاندارد است و آن هم آلودگي دياكسيد گوگرد
است .كميته مخاطرات محيط زيستي جلساتي را درباره
اين آلودگي برگزار كرده است و تالش ميكنيم كه اين
مشكل را برطرف كنيم.
رييسادارهكلمحيطزيستمنطقهعسلويهدرپاسخبه
اين سوال كه اين آلودگي در كدام منطقه است ،گفت :در
حالحاضرنميتوانيمناممنطقهرااعالمكنيم،چراكهاگر
يكچنينموارديرابيانكنيموقتيكاريازدستمانبر
نميآيد ،جز اينكه جو رواني منطقه را برهم بريزيم سود
ديگري ن��دارد ،اما همانطور كه گفتم كميته مخاطرات
زيستمحيطي جلسات متعددي را در فرمانداري برگزار
كرده است و از همه دستگاهها خواسته شده تا بيايند و
اينمشكلرابرطرفكنند.موذنيتاكيدكرد:البتهمقدار

درج نشان اهداي عضو در گواهينامههاي رانندگي به كجا رسيد
رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماريهاي وزارت
بهداشت با اشاره به شمار بيماران در انتظار پيوند عضو،
درباره سرانجام درج نشان تمايل افراد به اهداي عضو در
گواهينامههايرانندگي،توضيحداد.
مهدي شادنوش با بيان اينكه در حال حاضر  ۲۵هزار نفر
در ليس��ت انتظار پيوند عضو وجود دارند ،گفت :تاكنون
اقدامات انجام ش��ده جهت فرهنگس��ازي اهداي عضو
توانستهموفقيتآميزعملكند،اماباتوجهبهآمارموجود،
بايد بيش از پيش در اين زمينه تالش كنيم.
او افزود :در س��الهاي اخير با تبليغاتي كه براي دريافت
كارت اهداي عضو انجام شده ،شاهد هستيم خانوادههاي
بيماران مرگ مغزي وقتي متوجه ميش��وند بيمارشان
نس��بت به اهداي عضو رضايت قلبي داش��ته ،راحتتر
نسبت به اهداي عضو رضايت ميدهند؛ چراكه با وجود
رضايت قبلي شخص مرگ مغزي شده ،به لحاظ حقوقي
باز هم به اجازه ولي دم احتياج اس��ت .شادنوش در ادامه
درباره س��رانجام درج نش��ان تمايل به اهداي عضو روي
گواهينامههاي رانندگي ،به ايسنا گفت :از سالها قبل
اين طرح در دست بررسي است و اكنون نيز در انتظار نظر
كميسيون اجتماعي هيات وزيران قرار دارد تا با برطرف
ش��دن برخي ايرادات ،اجراي اين طرح سريعتر صورت
گيرد .رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماريهاي
وزارت بهداشت در ادامه صحبتهايش پيوند كليه را در
صدر و پيوند كبد را با حدود ۶۰۰۰پيوند در سال در رتبه

ايندياكسيدگوگردممكناست،دربرخيروزهادرحد
استاندارد باش��د و در برخي از روزها خيلي بيشتر از حد
استانداردباشد،ازهمينروميانگينآندريكماهباالتراز
حد استاندارد محاسبه شده و وقتي باالتر از حد استاندارد
است ،براي سالمتي افرادي كه 24ساعت در آنجا زندگي
ميكنند مضر است ،البته براساس محاسباتي كه صورت
گرفته اس��ت حداكثر ميزان گوگرد در اين منطقه مد
نظر  1.5برابر بيش از حد اس��تاندارد بوده و اميدواريم با
برنامههايي كه در نظر داريم ،اين مشكل را برطرف كنيم.

از طريق وزارت كشور و استانداري پيگير برطرف شدن
اين مش��كل هس��تيم و اميدواريم وزارت نفت هم پاي
كار آمده و برنامه مدوني براي حل اين مش��كل داشته
باشد .او با بيان اينكه در منطقه عسلويه زيرساختهاي
محيطزيستي از ابتدا از سوي وزارت نفت در نظر گرفته
نشده است و امروز با مشكالت عديدهاي روبهرو هستيم،
تاكيدكرد:درحالحاضرآلودگيغالبدرمنطقهعسلويه
دياكسيد گوگرد است كه منش��أ آن نيز پااليشگاهها
هستند نه واحدهايپتروشيمي.

اختصاص مركز بازپروري براي «منع پذيرشيها»
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر از اختصاص يافتن يكي
از مراكز بازپروري براي پذيرش منع پذيرشهاي معتادان
دارايبيماريخبرداد.اسكندرمومنيدبيركلستادمبارزه
با موادمخدر كش��ور اظهار داشت :افغانستان۱۰هزار تن
موادمخدررادرسالكشتوتوزيعميكندامادرايران۸۰۰
تنكشفميشوددرجايديگر ۲۰۰تن،وبقيهكشورهادر
راستايمبارزهباموادمخدركمكاريميكنندكهمنگفتم
اگر اين روند ادامه داشته باشد جمهوري اسالمي ايران در
روند اجراي كارهاي خود تجديد نظرخواهد كرد و صرفاً به
رسيدگيمواردداخليخواهدپرداخت.مومنياظهاركرد:

نگاهمانگاهانسانيبهمعتاداناست،هرگزاينافرادراعناصر
زائد نميدانيم ،اين افراد نبايد زير بوتهها بخوابند و سرپناه
نداشته باشند ،بايد مراكزي باشد به آنها رسيدگي شود و
درمان ش��وند .او افزود :مراكزي كه در حال حاضر در حال
فعاليتاستمسائلدرمانورسيدگيبهمعتادانرادستور
كارخودقراردادند.دبيركلستادمبارزهباموادمخدركشور
بيان كرد :كساني كه منع پذيرش دارند بايد درمان شوند،
بايستييكمركزازميانمراكزموجودبرايمنعپذيرشيها
اختصاص يابد .مومني اظه��ار كرد :بيش از۳۴هزار نفر در
مراكزمادرمانوبستريشدند.

آخرين وضعيت مرزبانان ربوده شده در شرق كشور

دوم انجام اعمال پيوندي در كشور خواند و افزود :هر مرگ
مغزي امكان اهداي  8عضو و  ۵۳نس��ج را داراست ،البته
مدت زمان دريافت اعضا متفاوت از يكديگر اس��ت؛ به
عنوان مثال براي ريهها و قلب بين چهار تا شش ساعت،
كبد 7تا ۱۰ساعتوكليهتا ۴۸ساعتزمانداريم.همين
زمان محدود نش��ان ميدهد كه مقوله رضايتگيري از
خانواده بيمار مرگ مغزي نياز به دقت و س��رعت بااليي
دارد تا برداشت عضو موثر باشد .او افزود :در مورد اهداي
بافت و نسوج نيز مانند اهداي عضو به رضايت ولي دم نياز

است.همچنيندراهدايبافتونسوجيماننداستخوان،
پوست و قرنيه چش��م امكان اهداي عضو از كسي كه به
م��رگ طبيعي نيز فوت كرده تا ۴۸س��اعت وجود دارد،
البته با اين شرط كه بافتها مورد تاييد مراكز درماني قرار
گيرند .رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماريهاي
وزارت بهداشت در پايان صحبتهايش گفت :افراد براي
اهداينسوجعزيزانازدسترفتهشانميتوانندبامراجعه
به مراكز شناسايي و فراهمآوري اعضاي بيمارستانها يا
پزشكيقانونياعالمآمادگيكنند.

فرماندهمرزبانيكشورباتشريحوضعيتمرزبانانربودهشده
گفت :مجدانه پيگير بازگشت مرزبانان به كشور هستيم.
سردار قاس��م رضايي درباره وضعيت مرزبانان ربوده شده
اظهار كرد :پيگيري اين موضوع يكي از دغدغههاي اصلي
مسووالن س��تاد كل نيروهاي مس��لح و مرزباني نيروي
انتظامي جمهوري اس�لامي ايران اس��ت .او افزود :سردار
اش��تري ،فرمانده ناجا نيز همواره بر پيگيري مجدانه اين
موضوعتأكيدداردوپيروتأكيداتفرماندهناجا،تالشهاي
فراواني در خصوص بازگشت مرزبانان ربوده شده به كشور
داشتهايم .فرمانده مرزباني كشور اضافه كرد :مالقاتهاي
مرزيبامسووالنپاكستانيوبرخيازسرانطوايفازجمله

اقداماتصورتگرفتهدراينحوزهاستوبرمبنايآخرين
پيگيريها بايد بگويم مرزبانان زنده و در خاك پاكس��تان
هستند .او يادآور شد :معتقديم كه دولت پاكستان داراي
ارتش و نيروهاي امنيتي قوي است و اگر «اراده» كند قطعا
ميتواند اين مرزبانان را آزاد و در اختيار ما بگذارد .او اظهار
كرد :قطعا دولت پاكستان ميتواند با اراده جدي منطقه را
از وجود گروهكهاي ملحد ،تروريس��ت و جاني كه تحت
تعقيبقضاييماهستند،پاكسازيكند.برمبنايآخرين
گفتوگو و رايزنيها ،ارتش پاكستان اعالم كرده كه درباره
روند آزادسازي مرزبانان ربوده شده ،عملياتي را آغاز كرده و
حتمابهمطالباتدولتوملتماپاسخمثبتخواهدداد.

راهوشهرسازي
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«تعادل» از پارلمان شهري پايتخت گزارش ميدهد

تحقق ۸۳درصد درآمدهاي شهرداري در ۱۱ماه۹۷

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |
اعضايشورايشهرتهرانروزگذشتهدرآخرينجلسه
علنيخوددرسال 97دوفوريتاليحهاصالحيهبودجه
سال  ۹۷شهرداري تهران را با  ۱۱رأي موافق و  5رأي
مخالف تصويب كردند .همچنين نوبت عصر جلس��ه
شورايشهرتهرانبا ۳۵دقيقهتأخيربهرياستابراهيم
اميني براي بررسي اعتراض فرمانداري به لوايح بودجه
سال ۹۸شوراي شهر برگزار شد و اعضا اعتراض كميته
تطبيق فرمانداري به بودجه سال 98را بررسي كردند.
به گ��زارش تعادل ،پيروز حناچي ،ش��هردار تهران در
صحن علني شورا حاضر شد و درباره دو فوريت اليحه
اصالح بودجه سال  ۹۷توضيحاتي ارايه كرد و گفت :به
منظورجبرانكسريبودجه،رديفهايبودجهمصوب
ازمحلكاهشاعتباراتسايررديفهااعمالشدهاست
كه با كمك به ش��ركت واحد ،آتش نش��اني و سازمان
بازنشستگي اين كمكها اختصاص مييابد.
او با بيان اينكه جابهجايي اعتب��ار در دو رديف تملك
داراييبودهاست،گفت:ازآنجاييكهدرآخرينجلسه
علني شوراي اسالمي شهر تهران قرار داريم بايد اين را
بگويمكه ۹۴درصدازبودجهنقدبهمبلغ ۱۲هزارو604
ميليارد تومان محقق شده است و در بخش غير نقدي
نيز  ۴۲درصد معادل هزار و  77ميليارد تومان محقق
شده است .بر اساس آماري كه شب گذشته دادهاند به
نظر ميرسد كه بيش از  ۹۰درصد بودجه محقق شود.

مغايرت اليحه اصالحيه بودجه۹۷؟
بعد از صحبتهاي شهردار اعضاي شورا نظرات موافق و
مخالف خود را در خصوص دو فوريت اليحه پيشنهادي
شهردارمبنيبراصالحيهبودجهسال ۹۷عنوانكردند.
افشين حبيب زاده ،رييس كميته نظارت شوراي شهر
تهران از مخالفان اليحه دو فوريت��ي بود و در اين باره
گفت :در اليحه ارايه شده ،سه مورد وجود دارد كه فاقد
بودجه مصوب بوده و در اصالحيه براي آنها درخواست
بودجه شده است .از اين رو در اين اصالحيه حتماً بايد
گزارش توجيهي ارايه ميشد كه اين مبالغ را براي چه
ميخواهند.
اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه جدول محل
كاهشاعتباراتهزينههاينشدههمراهجداولافزايش
ارايه نكردهاند ،تصريح كرد :در اليحه اصالحيه بودجه
 ۹۷گزارشيدربارهعللافزايشوهمچنينعللكاهش
اعتبارات رديفهاي بودجه مصوب ارايه نشده كه الزم
است افزايش يا كاهش به تفكيك ماهيت هزينهها اعم
از پرس��نلي و غير پرسنلي ارايه ميشد كه اين كار هم
انجام نشده است.حدود يكسال و نيم است كه در تمام
گزارشها اعالم ميكنيم شهرداري تهران با مازاد نيرو
مواجه اس��ت .از اينرو ،مصوب كرديم هر سال ميزان
مشخصي از آن نيرو تعديل شوند .افزايش اعتباري كه
در اليحه اصالحيه بودجه  ۹۷آمده است ،در مغايرت با
رويه كاري ما در اين مدت بوده است .باالخره ما با مازاد
نيروي انساني روبرو هستيم يا كمبود آن؟ اگر با مازاد
نيرو مواجهيم پس چرا به يكباره  ۱۵۰ميليارد تومان
به اعتبارات آن اضافه كردهايم و اگر با كمبود نيرو مواجه
هستيم بايد از پرسنل ش��هرداري به واسطه اظهارات
گذشته عذر خواهي كنيم.
حبيبزاده با اشارهبه مسالهكنترلهزينهها اظهاركرد:
آيا كنترل هزينه به معناي آن است كه به يكباره براي
وس��ايل نقليه در مناطق  ۲۲گانه ۴۰ ،ميليارد تومان
اضافه كنيم ،اين  ۴۰ميليارد تومان در بودجه مصوب
 ۱۰۰ميليارد تومان بوده كه با افزايش اين  ۴۰ميليارد
تومان ،شاهد افزايش  ۴۰درصدي در اليحه اصالحيه
هس��تيم .اين اصالحيه بودجه با تم��ام اصولي كه در

يكس��ال و نيم بر آن تاكيد داشتهايم ،مغاير است .در
اليحه اصالحيه بودجه  ۹۷بايد درباره كسري بودجه
هم صحبت ميش��د .طبق گفتههاي شهردار تهران،
تاكنون  ۹۰درص��د درآمدهاي بودجه محقق ش��ده
اس��ت .از اينرو ،در اين اصالحيه بايد تكليف كسري
۱۰درصديمشخصميشدكهقراراستازكجاتأمين
شود و كسري بودجه مذكور چه اثراتي داشته است ،از
پرداختي به پيمانكاران كم گذاش��ته شده يا خدمات
ش��هري كه بايد ارايه ميشد .بايد تكليف اين كسري
بودجه مشخص ميشد.
اصالحيه بودجه  ۹۷كمتر از  2درصد
سيدحسن رسولي ،خزانهدار شوراي شهر تهران نيز با
بيان اينكه اصالحيه بودجه سال  ۹۷شهرداري تهران
درمقايسهبا 4سالگذشتهروبهبهبوداست،اعالمكرد:
خوشبختانه با تمام بيثباتي مديريتي و تورم اقتصادي
با كمترين تغييرات سال را به پايان رسانديم.در سال
 ۹۳رقم اصالحيه بودجه ش��هرداري  ۳ه��زار و ۴۱۵
ميليارد تومان ،در سال  ۹۴رقم اصالحيه بودجه هزار
و ۵۰ميليارد تومان ،در سال  ۹۵رقم اصالحيه بودجه
هزار و  ۴۵۰ميليارد تومان ،در سال  ۹۶رقم اصالحيه
بودجه  ۷۲۰ميليارد تومان و در سال  ۹۷اين رقم ۳۰۵
ميليارد تومان است .در مقايسه با  4سال پيش روند رو
به بهبود است زيرا اصالحيه اين رقم در مقايسه با كل
بودجه سال جاري كمتر از  2درصد يعني  ۱.۷۵درصد
است .رسولي با اشاره به اينكه قصور شهرداري در تأخير
تقديم اليحه اصالحيه بودجه به ش��وراي ش��هر قابل
اغماض نيس��ت و از شهردار و معاون مربوطه خواسته
ميشود تا شهريورماه هر س��ال اصالحيه بودجه را به
شوراي شهر تقديم كند ،گفت :در رديفهاي مربوط
به پروژههاي عمراني هيچ گونه كسري به لحاظ اعتبار
پروژههاي تملك دارايي وجود ندارد و عمده اصالحيه
بودجه ماهيت جاري و اجتناب ناپذير است .او با بيان
اينكه سرفصلهاي اصالحيه بودجه سال ۹۷مشخص
است،تصريحكرد:براينمونهبرايتأمينخدماتحمل
و نقلي براي مناطق  ۲۲گانه حدود ۴۰ميليارد تومان،

تأمين نيروي انساني كارگري و كارمندي مناطق ۲۲
گانه 10.5 ،ميليارد تومان حقوق و دس��تمزد است و
بيانگر نقص نظام بودجهريزي است و براي جبران نياز
ماليصندوقبازنشستگيشهرداريتهران ۲۴ميليارد
تومان اصالحيه بودجه انجام شده است.
تحقق  ۸۳درصدي درآمدها
رس��ولي در بخش ديگري از صحبتهاي خود درباره
گزارش حسابهاي درآمد و هزينه شهرداري تهران در
دي و بهمن امسال و ارزيابي ميزان انطباق آن با بودجه
مصوب سال ۱۳۹۷پرداخت و توضيح داد :شهرداري
تهران در برش عملكردي  11ماهه س��ال  ۹۷توانسته
مبلغ  ۱۳هزار و  3۲۶ميليارد تومان يعني  ۸۳درصد را
تحصيلكند.
همچنين در ارزيابي كلي ش��هرداري تهران بر اساس
بودجه مصوب ش��ورا موظ��ف بوده اس��ت ،در برش
عملكرديدوماههخودنسبتبهتأمينمنابعدرسقف
 ۲هزار و  900ميليارد اقدام و به همين ميزان مصارف
خودراتنظيموتعادلميانمنابعومصارفرابرقراركند
كه در دو ماه دي و بهمن  ۱۳۹۷توانسته مبلغ  3هزار
و  400هزار ميليارد تومان يعني معادل  ۱۱۷درصد را
تحصيل كند .به گفته رسولي ،شهرداري مبلغ هزار و
 579ميليارد تومان هزينه در دو ماه دي و بهمن يعني
معادل  ۵۹درصد مصارف  2ماهه خود را منظور كرده
است .ثبت ميزان ۵۹درصد مصارف براي دو ماه ،بيانگر
فاصله زماني در نحوه ثبت رويدادهاي مالي شهرداري
است.در بخش عملكرد منابع در دو ماه دي و بهمن ماه
امسال ،شهرداري تهران با مازاد عملكرد  ۵00ميليارد
توماني نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده ،كه عمده
اين مازاد عملك��رد مربوط به بخش درآمدهاي نقدي
است.بهگفتهرسولي،دربخشمنابعحاصلازواگذاري
داراييهايسرمايهايكهعمدتاًمربوطبهعوارضتغيير
كاربري ،واگذاري مازاد تراكم مج��از و فروش اموال و
امالك شهرداري است ،در دي و بهمن شاهد عملكرد
هزار و 480ميليارد توماني در مجموع 2ماه هستيم كه
نسبت به مصوب شورا يعني هزار و 242ميليارد تومان

وزيرراه و شهرسازي اعالم كرد:

درحالي كه طي 5س��ال اخير روند تحويل مسكن مهر به
كندي انجام شد اما با روي كار آمدن محمد اسالمي ،وزير
جديد راه و شهرس��ازي و تغيير سياستگذاريهاي اين
وزارتخانه ،اتفاقات مثبتي در واگذاري پروژههاي مسكن
مهررخداد .بهگزارشپايگاهخبريوزارتراهوشهرسازي،
در همين رابطه اسالمي اعالم كرد :تا شب عيد حدود ۱۰تا
 ۱۵هزار واحد مسكوني در شهرهاي اطراف تهران ،تحويل
مردمميشود.بنابراينروندوروانسازيبرايتوليدوعرضه
مسكن بحث مهمي اس��ت كه براي تعادل بخشي به بازار
بايد انجام دهيم .وزير راه و شهرسازي گفت :امسال هدف
ماتكميلمسكنهايمهرنيمهتماموتحويلآنهابهمردم
بود ،در اين راس��تا نيز در چند ماه گذشته حدود  ۷۵هزار
واحدمسكنمهربهمردمتحويلشدكههمهاينواحدهابه
دليلعدمتامينبرخيازاقالمواحدهايمسكونيازجمله
پكيج و  ...به دليل افزايش قيمت مانده بود كه خوشبختانه
تحويلشد.
اوبااعالماينمطلبكهتوليدمسكنباسياستهايوزارت
راهوشهرسازيبهيكجريانفعالدركشورتبديلميشود،
گفت :سياست وزارت راه و شهرسازي توليد مسكن است.
معتقديم،چنانچهعرضهراتقويتكنيم،خودبهخود،تقاضا
سامانپيداميكند.
اسالمي در بيان مشوقهايي كه وزارت راه و شهرسازي در
اختيار سازندگان قرار ميدهد ،توضيح داد :عرضه زمين،
افزايشارايهتسهيالتبهسازندگانوارايهمصالحساختماني
باقيمتپايينتربرايسازندگانازجملهمشوقهايياست
كهوزارتخانهدرنظرگرفتهاست.
او ادامه داد :با مصوبه شوراي پول و اعتبار ،ميزان تسهيالت
به سازندگان افزايش يافته و همچنين در نظراست تا اين
تسهيالتقابلانتقالبهخريدارباشد.
وزير راه و شهرس��ازي درباره جزييات مصوبه هيات دولت
درباره تنظيم اجارهبها و نحوه اجراي آن هم ،گفت :مصوبه
تنظيماجارهبهاونحوهاجرايآنبهمنظورتمديديكقانون

پاسخ منفي به ايرادات فرمانداري
همچنين اعضاي شوراي ش��هر تهران در نوبت ديروز
عصر جلسه شوراي شهر بررسي ايرادات فرمانداري به
اليحه بودجه سال  ۱۳۹۸را در دستور كار قرار دادند و
بهاره آروين ،عضو كميسيون برنامه و بودجه در توضيح
اين اعتراضات گفت :هيات تطبيق فرمانداري تهران
حدود  ۱۵اعتراض به بودجه آورده است.
او با بيان اينكه عمده ايرادات شكلي است ،اظهار كرد:
مثال در يك مورد عنوان كرده است كه به جاي استفاده
از كلمه «استارتآپ» بايد از عنوان شركتهايي كه در
بستر اينترنت فعاليت ميكنند نام برد يا در جاي ديگر
عنوانكردهكهبايدبهجايكلمه«شوراي شهر تهران»
از كلمه شوراي شهر تهران ،ري و تجريش استفاده كرد.
عضو كميس��يون برنامه و بودجه با بيان اينكه عمده
ايرادات شكلي اس��ت ،ادامه داد :اعضاي شوراي شهر
بايد به اين ايرادات رس��يدگي كنند .در ادامه حس��ن
رسولي خزانهدار شوراي شهر در رد ايرادات فرمانداري
گفت :ايرادات وارد نيست و بهتر است كه موضوعات به
هيات حل اختالف ارجاع داده شود .حقشناس نيز با
بيان اينكه كميته تلفيق بايد براساس قواعد خود كار
كند ،گفت :نسبت كميته تطبيق به شورا مانند شوراي
نگهبانبهمجلسشوراياسالمياستوبهنظرميرسد
كه كميته تلفيق بايد در لحن و فرم خود و براس��اس
قاعده ايراد بگيرد.
سرانجام اعضاي شوراي ش��هر تهران در جلسه نوبت
عصر ،ايرادات فرمانداري به اليحه بودجه سال ۱۳۹۸
را وارد ندانس��ته و به تصميم خود اصرار كردند كه به
همين دليل ،موضوع به هيات حل اختالف ارجاع داده
خواهد شد.

رييس اتحاديه مشاوران امالك پيشبيني كرد

تحويل  ۱۵هزار آپارتمان در  اطراف تهران تا عيد
آزمايشي بود كه در مجلس به تصويب رسيده بود و دولت
بايدبرايتمديدآنتصميمميگرفت.
عضو كابين��ه دول��ت دوازده��م ادام��ه داد :در آن قانون
مشوقهايي ديده شده است كه چنانچه افرادي بيشتر از
يك واحد مسكوني در اختيار دارند اگر قراردادهاي اجاره
واحدهاي بدون اس��تفاده خود را به ص��ورت قراردادي دو
س��اله ببندند ،قانون يك معافيت ماليات��ي را براي موجر
منظورميكندواينمشوقياستكهميتواندروندافزايش
اجارهبهاراآرامكند.
اسالمي همچنين از بررس��ي موضوع ماليات بر عايدي و
سرمايه در كميس��يون اقتصادي دولت خبر داد و گفت:
اين موضوع هنوز به صحن دولت نيامده اس��ت و در دست
بررسيقراردارد.
او همچنين در پاسخ به اينكه برنامه وزارت راه و شهرسازي
براي افزايش خريد تسهيالت مسكن چيست؟ گفت :در
سنوات گذشته شاهد بوديم كه هر زمان ميزان تسهيالت
مس��كن را افزايش داديم قيمت خان��ه بالفاصله افزايش
مييافت .هي��چ زمان نبوده كه بازار نس��بت ب��ه افزايش
تسهيالت،ساكتبنشيند.بنابراينتمركزمابرجريانتوليد
مسكن است .وزيرراه و شهرسازي افزود :براي فعال كردن
توليدمسكندركشوروهمچنينصنعتساختمانكهدر
برگيرندهتوليدمصالحساختمانيوتاسيساتياست،فراهم
كردن كارت اعتباري در دستور كار است و در نظر داريم كه
باپيشخريدانبوهازتوليدكنندگان،سازندگانمبلغكمتري
برايمصالحساختمانيبپردازند.اواينمشوقهاراراهكاري
برايمتناسبنگهداشتنقيمتتمامشدهمسكنبرشمرد.
وزير راه و شهرسازي گفت :سياست وزارت راه و شهرسازي
توليدمسكناستومعتقديم،چنانچهعرضهراتقويتكنيم،
خودبهخود،تقاضاسامانپيداميكند.
اسالميتاكيدكرد:كارتاعتباريمصالحكه ۱۵تا۲۰درصد
قيمترابرايسازندگانكاهشميدهد،افزايشوامساخت،
عرضهزمين،تسهيلمجوزها،همهتمهيداتيهستندكهبه

با مازاد عملكرد 237ميليارد توماني يعني معادل۱۱۹
درصد تحقق در اين بخش مواجه هستيم.
نايبرييس كميس��يون برنامه و بودجه شوراي شهر
ته��ران ادام��ه داد :در بخش منابع حاص��ل از تملك
داراييهاي مالي كه تأمين منابع ناش��ي از استقراض
مبتني بر وام و ساير ش��يوههاي تأمين مالي را شامل
ميش��ود ،در حالي كه ش��هرداري مكل��ف به تأمين
۱۰درص��د منابع از اي��ن محل بوده ،ش��اهديم مبلغ
212ميليارد تومان يعني 5.7درصد از منابع خود را در
دو ماه دي و بهمن از اين محل تأمين كرده به عبارتي در
اين دو ماهه در سرفصل مذكور نسبت به بودجه مصوب
5.2درصد كمتر استقراض صورت گرفته است.
او با اش��اره به اينكه در بخش عملكرد مصارف در دي
و بهمن م��اه  ،۱۳۹۷طبق رويدادهاي ثبت ش��ده در
دفاتر مالي شهرداري تهران ،كسري عملكردي هزار و
۷۸ميليارد توماني يعني ۴۰درصدي نسبت به بودجه
مصوب وج��ود دارد ،كه عمده اين كس��ري عملكرد
مربوط به بخش تملك داراييهاي سرمايهاي است ،در
حالي كه ش��هرداري مكلف به هزينه  ۴۳درصد منابع
در اين محل بوده ،شاهديم مبلغ  550ميليارد تومان
معادل ۳۴درصد از مصارف  2ماهه را در بخش تملك
داراييهاي سرمايهاي ،كه عمدتاً به هزينههاي توسعه
ش��هر و اجراي پروژههاي عمراني اختصاص مييابد،
هزينه كرده اس��ت .رسولي همچنين گفت :در بخش
مصارف هزينهاي شاهد عملكرد 950ميليارد توماني،
معادل ۷۷درصد از بودجه مصوب ،در 2ماه دي و بهمن
هستيم .اين سرفصل ۶۰درصد كل مصارف شهرداري
در دي و بهمن ماه  ۱۳۹۷را از آن خود كرده است.
او ادامه داد :در بخش مصارف تملك داراييهاي مالي
يا هم��ان هزينههاي بازپرداخت وامها ،تس��هيالت و
ديون شاهد عملكرد  ۷۷ميليارد توماني در  2ماه دي و
بهمن ماه هستيم كه6.26درصد نسبت به دو دوازدهم
بودج��ه مصوب تحقق يافته اس��ت .در اي��ن دو ماهه
عملكرد اين س��رفصل عالمت مثبتي مبني بر تمايل
كمتر شهرداري به تأمين منابع از طريق وام است .البته
مطمئناً هزينههاي قطعي و پرداختي بيش از ارقامي

اس��ت كه در گزارش شهرداري به آن اشاره شده و اين
امر متأسفانه ناشي از عدم ثبت به روز اسناد پرداختني
بوده ،الزم است شهرداري تهران تمهيدات الزم براي
روز آمد نمودن ثبت اسناد مالي و ارايه گزارشات دقيق
را مورد توجه جدي قرار دهد.
خزانهدار شوراي شهر تهران درباره عملكرد  11ماهه
امس��ال نيز گفت :ش��هرداري تهران بر اساس بودجه
مصوب ش��ورا موظف بوده اس��ت در برش عملكردي
11ماهه خود نسبت به تأمين منابع در سقف  ۱۵هزار
و 970ميليارد تومان اقدام و به همين ميزان مصارف
خود را تنظيم و تع��ادل ميان منابع و مصارف را برقرار
كند .ش��هرداري تهران در برش عملكردي  11ماهه
سال  ۹۷توانسته مبلغ  ۱۳هزار و 326ميليارد تومان
يعني  ۸۳درصد را تحصيل كند.همچنين شهرداري
تهران مبلغ  ۵ه��زار و370ميليارد توم��ان هزينه در
11ماه��ه معادل ۳۶درصد مصارف خ��ود را ثبت و به
شورا ارايه كرده ،مطمئناً ش��هرداري هماكنون مازاد
درآمد بر مصارف معادل 7هزار و  932ميليارد توماني
ناشي از اين گزارش را در خزانه خود موجودي ندارد و
هزينه كرده و اين مساله بايد با ثبت و گزارشگري دقيق
مصارف برطرف شود.
رس��ولي ابراز اميدواري كرد كه طي اسفندماه بودجه
نقد و غيرنقد  ۱۷هزار و ۴۰۰ميليارد توماني امسال با
جهش ۱۷درصدينسبتبه ۱۱ماههاخيرتحققيابد.
به گفته او ،تحقق اين آرزو منوط به كسب درآمد۲هزار
و  ۹۵۸ميليارد تومان طي اس��فند ماه است .متوسط
يكدوازدهمبودجهساالنهمبلغيكهزار ۴۵۰ميليارد
تومان است .در اين صورت كسري بودجهاي در سال
 ۹۷نخواهيم داشت .همچنين گزارش دقيق عملكرد
حسابهاي درآمد و هزينه سال جاري را وفق ماده ۷۹
قانون شهرداري متعاقباً به استحضار خواهم رساند.

رشد قيمت مسكن همگام با نرخ تورم سال 98
روانسازيومتناسبسازيقيمتتمامشدهمسكنكمك
ميكنند .او درباره پيشبيني خود از بازار مسكن در سال
 ۱۳۹۸گفت :مسكن چون تابعي از بخش مسكن است و
متاثر از ش��رايط اقتصادي و بازار است نميتوانيم براي آن
پيشبينيداشتهباشيم.تمامسعيبرايناستكهجريانو
برنامهتوليدمسكنرارونقبدهيم.
اسالمييادآورشد:مردموسازندگاندرجهتعرضهمسكن،
نقشآفرينيكنندكهايناقدامخودبهخودموجبافزايش
حجمتوليدميشود.
افزايش ضريب آمادگي در حملونقل
وزير راه و شهرس��ازي درباره وضعيت راههاي كش��ور در
آستانه س��فرهاي نوروزي گفت :امسال ضريب آمادگي و
كميتيعرضهشدهنسبتبهسالگذشتهدرهمهبخشها
حداقل حدود 15درصد افزايش داش��ته و بهطور طبيعي
پيشبينيمان اين است كه مقدار سفر هم نسبت به سال
گذشتهافزايشداشتهباشد.
اسالميبابياناينكهدرهمهبخشهايحملونقلدركشور
شاملهوايي،دريايي،ريليوزمينيناوگانبزرگيآمادگي
اجراي سفرهاي نوروزي هس��تند ،عنوان كرد :در بخش
هوايي با حدود 22هزار صندلي ،در بخش ريلي با 235رام
قط��ار و 22هزار صندلي ،در بخش زميني 14هزار و500
دستگاهاتوبوسآمادهعملياتهستند.
اوبيانكرد:قيمتبليتهواپيماوقطار،درنوروز ۹۸افزايش
نمييابد.
وزيرراه و شهرس��ازي نبود سامانه فروش بليت و نداشتن
نقدينگي را از مهمتري��ن علتهاي فروش چارتري بليت
هواپيمادانستوگفت:شركتهايهواپيمايي،تااولبهمن
فرصتداشتندتاسامانههايفروشخودراايجادكنند؛در
عين حال بر اساس دستور بانك مركزي ،بانكهاي عامل،
وظيفهتأميننقدينگيشركتهايهواپيماييبرايسرمايه
درگردشاينشركتهارابهعهدهدارند.

رييس اتحاديه مش��اوران امالك درباره آينده بازار
مسكن اعالم كرد كه در سال آينده با جهش قيمت
مسكن مواجه نميش��ويم و قيمتها همگام با نرخ
تورم افزايش مييابد ،اظهارات اين مقام مسوول در
حالي است كه سال گذشته مسووالن حوزه مسكن
پيشبيني ميكردند كه درسال  ،97قيمتها همگام
با نرخ تورم رش��د كند اما در سال جاري شاهد رشد
حدود  70درصدي قيمتها بوديم.
مصطفيقلي خس��روي ،رييس اتحاديه مش��اوران
امالك با بيان اينكه قيمت مسكن قرار نيست بعد از
عيد بهطور عجيب و غريبي باال برود و نهايتاً معادل
ت��ورم خواهد بود ،گفت :اين تصور كه مس��ائل را به
برهههاي زماني قبل و بعد از اتفاقات تقس��يم كنيم
همواره در جامعه ايران وجود داشته و دارد.
قلي خس��روي در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد :يك
نگاه در ايران وج��ود دارد كه همواره مس��ائل را به
بازههاي زماني قبل و بعد از اتفاقات تقسيم ميكند.
قب��ل از عيد ،بعد از عي��د؛ قبل از انتخاب��ات ،بعد از
انتخاب��ات؛ قبل از ماه رمضان ،بع��د از ماه رمضان و
اين انگاره هميشه وجود داش��ته و امسال هم ديده
ميشود .به همين دليل غالباً در ماههاي پاياني سال
حجم معامالت برخي كاالها از جمله مس��كن رشد
ميكند كه به افزايش نسبي قيمت منجر ميشود.
او افزود :بسياري افراد تصور ميكنند قيمت خانه و
س��اير كاالها قرار است در سال  ۱۳۹۸دچار جهش
شود اما با توجه به تجربه  ۵۰سالهاي كه در حوزه
امالك دارم ميگويم سال آينده مطلقاً جهش قيمت
اتف��اق نميافتد و قيمت مس��كن نهايتاً معادل نرخ
تورم افزايش مييابد.
به گفته رييس اتحاديه مشاوران امالك ،زماني كه در
س��ال  ۱۳۹۱قيمت ارز به صورت ناگهاني رشد كرد
قيمت ملك هم مانند ساير كاالها  3برابر شد .بعد كه

قيمت دالر به  ۴۰۰۰تومان رسيد ،شاهد ثبات بازار
مسكن بوديم كه تا  5سال ادامه يافت اما مجدداً در
سال  ۱۳۹۷پرش قيمت ارز و كاهش ساخت و ساز،
اثر خود را در بازار مسكن گذاشت.
خسروي با اشاره به اينكه كليد ايجاد تعادل در بازار
مس��كن ،تناس��ب بين عرضه و تقاضا است ،گفت:
مش��اوران امالك امانتفروش مردم هس��تند و در
افزايش قيمت تأثير آنچناني ندارند.
او ادامه داد :مش��اوران امالك سياستگذار مسكن
نيس��تند كه نقش عمدهاي در رشد قيمتها داشته
باشند.
رييس اتحاديه مشاوران امالك تهران بيان كرد :نيمه
اول سال  ۱۳۹۷بازار مسكن ش��رايط نسبتاً خوبي
داشت و معامالت رونق گرفته بود اما در نيمه دوم با
توجه به افزايش قيمتها و كاهش توان خريد مردم
به كسادي بازار رسيديم.
او با بيان اينكه بر مبناي نظر كارشناسان بايد ساالنه
يك تا  ۱.۵ميليون مس��كن در كشور ساخته شود،
گفت :در س��الهاي رونق كه ساخت و ساز مناسب
بوده  ۷۰۰تا  ۸۰۰هزار واحد مسكوني توليد ميشد
و در س��الهاي اخير بين  ۳۰۰ت��ا  ۳۵۰هزار واحد
در نوس��ان بوده اما براي سال آينده از اين جهت كه
تغييرات مديريتي در وزارت راه و شهرسازي انجام
شده است.
خس��روي با اش��اره به اهميت صنعتيسازي براي
افزايش كيفيت و كاهش قيمت مسكن گفت :توصيه
بنده به وزير راه و شهرس��ازي اين اس��ت كه بحث
صنعتيسازي را به جد دنبال كنند .يك ساختمان
 ۵طبقه نبايد بيش از  ۸ماه بيش��تر طول بكشد زيرا
طوالني شدن دوره س��اخت روي قيمت تمام شده
مس��كن تأثير ميگذارد و موجب خواب س��رمايه و
تورم طول دوره ساخت ميشود.

ايرانشهر
استراليا و سوئد در چابهار
سرمايهگذاري ميكنند

مدي��ركل بن��ادر و دريانوردي اس��تان سيس��تان
و بلوچس��تان با بيان اينكه بندرچابه��ار كماكان از
تحريمهاي امريكا معاف است ،گفت :در سال جاري
 17مورد قرارداد سرمايهگذاري توسط شركتهاي
ايراني منعقد ش��ده و به زودي قرارداد با 2ش��ركت
استراليايي و سوئدي نيز براي سرمايهگذاري منعقد
ميشود .به گزارش تسنيم ،بهروز آقايي اظهار كرد:
توسعهاينبندربهشكلمناسبيدرحالانجاماست
وباشركتهايداخليوخارجيبرايسرمايهگذاري
قرارداد منعقد شده اس��ت .او افزود :چابهار بهترين
مسير براي ترانزيت كاال از هندوستان به افغانستان
است و تاكنون طي تفاهمنامههاي سهجانبهاي كه
ميان ايران ،هندوس��تان و افغانس��تان منعقد شده
استترانزيتكاالازهندبهافغانستانازمسيرچابهار
در جريان اس��ت .مديركل بنادر و دريانوردي استان
سيستانوبلوچستانادامهداد:درسالجاري 9فروند
كشتيبزرگكااليتجاريازهندوستانبهافغانستان
ازطريقبندرچابهارتخليهوبارگيريشدهاست،كه
در اولين مورد محموله اين كش��تي مورد استقبال
رييسجمهور افغانس��تان و در ايران مورد استقبال
معاونوزيرامورخارجهقرارگرفت.
آقاييگفت:درسالگذشتهبااستفادهازشرايطپس
از برجام تجهيزات تخليه ،بارگيري و بندري چابهار
به روز و جديدترين تجهيزات از آلمان وارد ش��د .او
يادآورشد:درسالجاري 150هياتخارجيازچابهار
بازديد كردند و 65درخواس��ت سرمايهگذاري ارايه
شد كه  19قرارداد آن در حال انعقاد است .مديركل
بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان بيان
كرد :ايجاد خط كشتيراني ميان بندر چابهار و بنادر
كاندالموندرا و بمبئي در هند به وس��يله س��ه خط
كشتيراني انجام ميش��ود و هر دو هفته يك سفر
منظم دريايي داير خواهد شد .آقايي تصريح كرد :با
توجه به اينكه 16.5ميليون تن كاالي هندي كه به
مقصدافغانستانوديگركشورهايمشتركالمنافع
بارگيري ميشود و آمادگي داريم كه از طريق بندر
چابهار آن را جذب كنيم كه در اين راستا تا به امروز
 9فروند كش��تي بزرگ كاالهاي ترانزيتي به مقصد
افغانستاندرچابهارتخليهوبارگيريشدهاست.اوبا
اشاره به درآمد مناسب ترانزيت كاال از مسير هند به
افغانستان،عنوانكرد:برايجابهجايياينكاالهادر
سال جاري تنها  5ميليارد تومان گردش مالي براي
رستورانهاياستانسيستانوبلوچستانايجادشده
است و به ازاي هر كانتينر  550دالر آيدي دريايي و
 800دالر عوارض مرزي دريافت ميشود.

بهروز رساني مداوم
آييننامهحقوق مسافر

معاون وزير راه با بيان اينكه در نوروزپروازها ،خدمات
وتأخيراتپروازيشركتها،روزانهبررسيميشود،
گفت :آييننامه حقوق مسافر مدام بهروز ميشود و
تالش ميكنيم شركتها س��ازوكارهاي الزم براي
رسيدگيبهاينموضوعراداشتهباشند.عليعابدزاده
درگفتوگوبافارسبابياناينكهسازمانهواپيمايي
كشوري از سالهاي گذشته آييننامه حقوق مسافر
را تدوين و به شركتها ابالغ كرد ،افزود:در راستاي
رعايت حق��وق مس��افر در پروازها ،اي��ن آييننامه
تدوين شد .او ادامه داد :طبق قوانين سازمان جهاني
هواپيمايي (ايكائو)،س��ازمان هواپيمايي كشورها
ملزم هس��تند ،ضوابط و دس��تورالعملهاي الزم را
براي عملكرد ايمن و بهرهوري صنعت هوايي تدوين
و اجرا كنند .رييس س��ازمان هواپيمايي كش��وري
بيان كرد:حقوق مسافر مجموعهاي از سياستها،
دستورالعملها،استانداردها،ضوابطومقرراتياست
كهالگويرفتاريشركتهواپيماييودستاندركاران
امور پروازي را تدوين ميكن��د و هدف آن تضمين
حقوقماديومعنويورعايتشأنومنزلتمسافران
نامه مردم
در مسافرتهاي هوايي است؛ با اين آيين 
با حق��وق خود در مقابله با تأخيره��اي پروازيآگاه
ميشوند .به گفته عابدزاده ،مسافران در صورت بروز
تأخيرات و همچنين ضايع ش��دن حق آنها از سوي
شركتهايهواپيماييميتوانندبادرجشكايتخود
در واحد رس��يدگي به شكايات سازمان هواپيمايي
كشوري يا ش��ركتهاي هواپيمايينسبت به طرح
انتقاداتوشكاياتخوداقدامكنند.

عوارض  ۴آزادراه
الكترونيكي شد

معاونشركتساختوتوسعهزيربناهايحملونقل
ازدريافتالكترونيكيعوارضچهارآزادراهازبامداد۲۸
اسفندماهسالجاريخبردادواعالمكرد:هيچافزايش
قيمتي در خصوص عوارض آزادراهه��ا در نوروز ۹۸
اعمالنخواهدشد.سيدحسينميرشفيعدرگفتوگو
باايسنا،درخصوصآخرينوضعيتالكترونيكيكردن
عوارضآزادراهها،اظهاركرد:آزادراههايتهران-ساوه
تاسلفچگان،قزوين-زنجان،تهران-قزوين،تهران-قم
چهارآزادراهيهستندكهاز ۲۸اسفندماهسالجاري
باسيستماخذالكترونيكي،عوارضدريافتميكنند.
او در مورد اينكه پيش از اين عنوان ش��ده بود تا پايان
سال جاري شش آزادراه و تا پايان تير ماه سال آينده
 ۱۳آزادراه ديگر به سيستم اخذ عوارض الكترونيكي
مجهز ميش��وند ،گفت :قرار بود آزادراههاي قزوين-
رش��ت و تهران-پرديس نيز همزمان با چهار آزادراه
مذكورعوارضرابهصورتالكترونيكياخذكنند،اما
باوجودتجهيزبهسيستمالكترونيكيبهدليلبرخي
مسائل از جمله لزوم هماهنگي بيشتر قرار بر اين شد
كهدرسالآيندهكارخودراآغازكنند.بهگفتهمعاون
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل ،در
مجموع ۱۹آزادراهطي ۲۲۰۰كيلومترفعالهستند.
ميرشفيعهمچنيندرپاسخبهاينكهآياقيمتعوارض
آزادراههادرنوروز ۹۸تغييرخواهدكردياخير،تصريح
كرد :قيمت عوارض هيچي��ك از آزادراهها در نوروز
افزايشنخواهد يافتوبر مبناي قيمتهاي سال۹۷
عوارضاخذميشود.

اخبار
نتايج انتخابات اتاقهاي
بازرگاني تاييد شد

پايگاه خبري ات�اق ايران|انجم��ن نظارت بر
انتخابات نهمين دوره اتاقهاي سراس��ر كش��ور،
با انتش��ار بياني��هاي نتايج رايگي��ري در  33اتاق
شهرستانراتاييدكرد.طبقاعالمانجمن،انتخابات
اتاقبازرگاني،صنايع،معادنوكشاورزيبندرعباس
خردادم��اه  1398برگزار خواهد ش��د .نتايج اوليه
نهمي��ن دوره انتخابات هيات نمايندگان اتاقهاي
سراسر كشور در تاريخ 12اسفندماه اعالم شده بود.
در بخشي از متن بيانيه انجمن نظارت آمده است:
«نهمين دوره انتخابات هيات نمايندگان اتاقهاي
بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي سراسر كشور با
موفقيتبرگزارشدوباعنايتبهماده 5/17آييننامه
تشكيل و نحوه فعاليت هيات نمايندگان اتاق ايران
و اتاقهاي شهرس��تان مصوب  97/4/20شوراي
عالي نظارت و با توجه به تصويب انجمن نظارت بر
انتخابات اتاقهاي سراسر كشور بدينوسيله تأييد
صحت انتخابات 33اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و
كشاورزي اعالم ميگردد».

گوشت وارداتي كجا ميرود
تس�نيم|رييس اتاق اصناف ته��ران گفت :بنده
شنيدهام گوشت وارد كشور شده و بايد توزيع شود؛
وليهنوزبهدستقصابهانرسيدهاست.اينگوشت
كجاميرود؟ماخبرنداريم.قاسمنودهفراهاني،رييس
اتاقاصنافتهراندرمصاحبهباراديوضمنمخالفت
با پرداخت يارانه به مردم و با اشاره به اينكه پرداخت
يارانهبهصورتنقديياغيرنقديتفاوتيندارد،اظهار
كرد :قرار بود بخش��ي از يارانهها صرف زيرساخت و
توليد شود ولي اين كار انجام نشد؛ هزينه پول و برق
و گاز و آب و تلفن خانوار نسبت به سالهاي گذشته
چندينبرابرشدهواگراينيارانهراقطعكنيمومبالغ
را صرف كارهاي عام المنفعه كنيم ،بهتر از پرداخت
نقديوماهيانهاست.
او با بيان اينكه هزينههاي خانوار دو يا حتي چندين
برابر نسبت به يارانه نقدي افزايش يافته است ،ادامه
داد :معيشت مردم تغيير قيمت سرسامآوريكرده و
پرداختيارانهنقديجوابگويمعيشتمردمنيست،
اما اگر اين مبلغ جمع و يكجا براي توليد هزينه شود،
ضمناشتغالزايي،كاالهانيزارزانترخواهدشد.
نوده فراهان��ي با تاكيد بر اينكه يارانه نقدي ريش��ه
تورم كنوني نيس��ت ،تصريح كرد :ما دو قِران پول به
مردم دادهاي��م و ميخواهيم همه بدبختي مملكت
را بر گردن آنها بيندازيم كه م��ردم ديديد!  45هزار
تومان يارانه گرفتي��د و مملكت را بدبخت كرديد! او
همچنينگفت:بندهنيزشنيدهامگوشتواردكشور
شده و بايد توزيع شود؛ ولي هنوز به دست قصابها
كه زيرمجموعهاي از اتاق اصناف هستند و ما بايد بر
كارآنهانظارتكنيم،نرسيدهاست.اينگوشتكجا
ميرود؟ماخبرنداريم.نودهفراهانيبرعدمدسترسي
صنوف به گوشتهاي وارداتي اشاره كرد و افزود :اين
گوسفندان شايد هنوز ذبح نشدهاند .در حالي كه دو
شبگذشتهبارگوسفن ِدتريليهادرحالتخليهبود.
اين گوشت زنده اگر وارد كشور شده كه بايد به دست
خانواربرسدتامردممتوجهشوندگوشتارزانقيمت
واردكشورشدهاست.

مديريت بازار شكر
با افزايش ذخاير
شاتا|باتصميمكارگروهتنظيمبازاربرايجلوگيري
از افزايش قيمت ش��كر در ايام پاياني س��ال ،ذخاير
اس��تراتژيك اين محصول به  500هزار تن افزايش
يافت.كارگروهتنظيمبازاردرگزارشيدربارهاقدامات
اين كارگروه براي تامين ش��كر مورد نياز بازار اعالم
كرد :براساس آمارهاي رسمي ،مصرف ساالنه شكر
اعم از مصارف خانگي ،صنوف و صنايع مرتبط بالغ
بر2.5ميليون تن در سال است كه امسال به داليلي
مانند خشكسالي و محدوديت تخصيص آب براي
مزارع چغندر و نيشكر و مشكالت خاص ايجاد شده
برايكارخانجاتنيشكري،توليداينمحصولنسبت
به س��ال  96با كاهش مواجه ب��ود و همين موضوع
مشكالتي را در تامين شكر مورد نياز كشور به وجود
آورد .از ش��هريورماه سال جاري ،شكر خام مشمول
ممنوعيت واردات فصلي شد كه اين دليل به همراه
كاهش عرضه كارخانجات ش��كر ،افزايش نرخ اين
محصول در بازار را در پي داش��ت .در ادامه كارگروه
تنظيم بازار آمده اس��ت :براي بازگرداندن آرامش به
بازارشكروكاهشنرخآن،موضوعبالفاصلهدردستور
كاركارگروهتنظيمبازارقرارگرفتومقررشدوزارت
جهادكشاورزينسبتبهافزايشذخايراستراتژيك
به ميزان 500هزار تن اقدام كند .براس��اس تصميم
اتخاذ شده افزايش بخشي از ذخاير از طريق تامين
شكر خام از محلوارداتبوده است.

رشد  8درصدي توليد
محصوالت فوالدي
ايرنا|برپايه آمارهاي انجمن توليدكنندگان فوالد
ايران ،از آغاز س��ال جاري تا پاي��ان بهمن ماه حدود
19ميليون و  604هزار تن انواع محصوالت فوالدي
دركشورتوليدشدكهدرمقايسهبامدتمشابهسال
قبل8 ،درصد رشد نش��ان ميدهد .آمارهاي توليد
گوياي آن است كه رش��د توليد فوالد مياني در اين
مدت 13درصد بوده است؛ بطوري كه 12ميليون و
 958هزار تن بيلت و بلوم و 9ميليون و 738هزارتن
اسلبتوسطفوالدسازانتوليدشد.دربينمحصوالت
فوالدي ،توليد ورق گرم به هفت ميليون و 277هزار
تنوميلگردبههفتميليونو 102هزارتنرسيدكه
به ترتيب رشد سه درصدي و 24درصدي نسبت به
 11ماههنخستسال 96داشتند.در 11ماهنخست
سالجاريتوليدورقسردبارشد 9درصدي2ميليون
و 340هزارتن شد و ورق پوششدار با افت 9درصدي
يكميليونو 272هزارتنرابهثبترساند.
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صنعت،معدنوتجارت

بازوي پژوهشي مجلس پشت صحنه بروز بحران در صنعت خودرو كشور را بررسي ميكند

 6خروجي ازآشفتگي بازار خودرو

تعادل|
آي��ا زنگ خطر صنعت خودروس��ازي كش��ور به صدا
درآمده است؟ بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسالمي
در گزارشي درصدد پاسخگويي به اين پرسش برآمده
اس��ت .نتايج اين پژوهش نش��ان ميدهد ،براس��اس
صورتهاي مالي حسابرس��ي نش��ده ميان دورهاي تا
پايان س��يام آذرماه  ،97زيان انباش��ته دو خودروساز
اصلي كش��ور تا ابتداي ديماه س��ال جاري به بيش از
 10هزار و  700ميليارد تومان رس��يده است .از طرفي
مطالبات قطعهس��ازان از خودروسازان ،هم حدود 20
هزار ميليارد تومان برآورد ميشود كه بخش اعظم اين
مطالبات مربوط به دو شركت خودروساز ايران خودرو
و سايپا است .اين زيان انباشته را ميتوان زنگ خطري
براي صنعت خودروساز ايران دانست؛ چراكه در صورت
عدم چارهانديشي فوري و بهنگام در بازار خودرو ،بايد
پيامدهايي مشابه مسائل موسس��ات مالي و اعتباري
را در س��الهاي آتي انتظار داشت .براين اساس ،مركز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي راهحلهاي شش
گانهاي را براي س��امان بخشي به وضعيت آشفته بازار
خودروي كشور پيشنهاد داده كه كه عبارتند از «تعيين
تكليف قطع��ي قيمتگذاري خودرو از س��وي وزارت
صنعت ،معدن وتجارت»« ،افزايش تيراژ توليد از طريق
تسريع در پرداخت مطالبات قطعهسازان و تسهيل در
واردات قطعات مورد نياز»« ،اعمال سياست مديريت
نقدينگي توس��ط بانك مركزي»« ،تداوم سياس��ت
فروش بر اساس معيارهاي محدودكننده سفته بازي»،
«فروش خودرو به صورت اقساطي» و «وضع ماليات بر
قراردادهاي مكرر فروش خودرو در قالب .»CGT

بازار خودرو زيرضرب تحريمها
بازار خودروي كشور همانند ديگر بازارها ،از ابتداي سال
جاري تاكنون دستخوش آشفتگي شده است .هرچند
بستراينآشفتگيونابسامانيدرتيرماهسال1396وبه
موازات تصويب ممنوعيت ثبت سفارش و بروز تخلفات
وارداتيپسازآنآمادهبود.بهعبارتديگر،خروجامريكا
از برجام و عدم همكاري شركتهاي خارجي شريك در
بازار خودرو ايران ،در كنار ش��وك بزرگ ارزي و اخالل
در ديگر بازارها مزيد بر علت عدم تعادل در بازار خودرو
شد .كمي بعد ،دولت در اكثر بازارهاي نامتعادل ورود
كرد و بطور نسبي موجبات تعادل در آنها را فراهم كرد،
اما در بازار خودرو شايد به دليل تبعاتش ،تصميمگيري
جهت تسويه بازار و حذف رانت جوييهاي شكل گرفته
را به تاخير انداخت و در اين بين ،تغيير مرجع ثبات ساز
از شوراي رقابت به سازمان حمايت مصرفكنندگان و
توليدكنندگان و تغيير وزي��ر صنعت ،معدن وتجارت
مزيد بر علت شد.
اما وضعيت موجود صنعت خودروسازي كشور چگونه
اس��ت؟ بنابر آمار اعالمي ،وضعيت تولي��د خودرو در
 10ماهه اول س��ال  1397با كاه��ش  35.4درصدي
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل به  812هزار و 979
دستگاه رسيده است .بر اين اساس ،روند كاهش توليد
خودرو كه از ارديبهشت ماه سال 1397شروع شده بود
در شهريورماه متوقف و رو به افزايش گذاشت ،اما درآبان
ماه سال  ،1397روند كاهشي مجدداًادامه پيدا كرد .از
ديگر سو اما نتايج بررسيها نشان ميدهد كه مطالبات
قطعهسازان از خودروسازان تا پايان سه ماهه اول سال
 1397حدود  4500ميليارد تومان برآورد ميشد كه
اينمقداربهحدود 20هزارميلياردتومانتاپايانديماه
رسيدهواينموضوعنشانميدهداگرچهتحريمموجب
افزايشافسارگسيختهمطالباتقطعهسازانشدهاست،

اما ريشه در گذشته و قبل از تحريم نيز دارد .اين در حالي
است كه قطعهسازان به عنوان بخش خصوصي واقعي،
بزرگترين قرباني روند فعلي در صنعت خودروسازي
خواهند بود.
بررس��ي موردي نيز نش��ان ميدهد كه شركت ايران
خودرو در ابتداي دوره  9ماهه نخست سال  1397سود
انباشته حدود 440ميليارد توماني داشته ،اما در انتهاي
دوره منتهي به  1397/9/30با زيان انباشته بيش از 4
هزار و  600ميليارد توماني مواجه ش��ده است .اين در
حالي است كه زيان انباشته شركت ايران خودرو براي
دورهششماههنخستسال 1397حدود 2هزارو100
ميلياردتومانبودهاست.نكتهحائزاهميتايناستكه
سهم هزينههاي مالي از زيان خالص اين شركت در دوره
مورد بررس��ي بيش از  40درصد است .وضعيت سود و
زيانشركتسايپابرايدورهمنتهيبه 1397/9/30نيز
تاحديمشابهاست.درابتدايدورهنهماههنخستسال
 ،1397زيان انباشته اين شركت بيش از يك ميليارد و
 100ميليارد توماني ب��وده كه در انتهاي دوره منتهي
به  1397/9/30زيان انباشته به بيش از  6هزار و 100
ميليارد توماني رسيده است .سهم هزينههاي مالي از
زيان خالص اين شركت نيز همانند شركت ايران خودرو
سهم عمدهاي از زيان خالص را به خود اختصاص داده
است ،به گونهاي كه سهم هزينههاي مالي در دوره مورد
بررسي بيش از 32درصد زيان خالص اين شركت است.
چالشهاي عمده صنعت خودروسازي
بررسي چالشها و آس��يبها نشان ميدهد كه عمده
نقاط ضعف در صنع��ت خودرو ،ش��امل نوع مالكيت
و نح��وه مديريت در اي��ن صنعت و مداخل��ه دولت و
نظام حمايتي -تعرفهاي غيرهدفمند اس��ت .با توجه
به اجراي سياس��تهاي كل��ي اصل چه��ل و چهارم
قانون اساس��ي ،آنچ��ه در خصوص واگذاري س��هام
شركتهاي خودروسازي در كشور مشاهده شده است،
واگذاري سهام ش��ركتهاي خودروسازي و خريد آن
به صورت مستقيم وغيرمستقيم توسط شركتهاي
اقماري وابس��ته است .اگر چه براس��اس صورتهاي
مالي حسابرسي شده منتهي به اسفندماه سال ،1396
سازمان گسترش و نوسازي صنايع كشور داراي سهام
 14.04درصدي از شركت ايران خودرو و سهام 17.31
درصدي از گروه سايپا است ،اما نحوه چيدمان اعضاي
هياتمديره اين دو ش��ركت به نوعي در اختيار دولت
بوده و در واقع دولتي هس��تند .از ديگر سو ،از پنج عضو
هياتمديره ش��ركت ايران خ��ودرو دو عضو نماينده
س��ازمان گسترش و نوس��ازي صنايع كشور و شركت
تعاوني كاركنان اين س��ازمان هستند و سه عضو باقي
مانده نيز نماينده شركتهاي سرمايهگذاري «سليم»،
«سازه و ساختمان ايرانيان» و «پيشگامان بازرگاني گل
يار»هستند.همچنينپنجعضوهياتمديرهگروهسايپا
متشكلازنمايندگانسازمانگسترشونوسازيصنايع
كشور«،موسسهحمايتوبازنشستگيكاركنانفوالد»
و شركتهاي «س��رمايهگذاري رنا»« ،سرمايهگذاري
كاركنان سايپا» و «توسعه سرمايه رادين» هستند .اين
در حالي است كه حدود 41درصد از سهام شركت سايپا
در اختيار شركتهاي زير مجموعه اين شركت است.
بررس��يهاي بازوي پژوهي مجلس نشان ميدهد كه
شركتهاي خودروسازي كشور ،شركتهاي جديدي
ايجاد كردهاند كه اقدام به خريد س��هام ش��ركت مادر
ميكنند .موضوع جالب توجه اين است كه شركتهاي
زيرمجموعه قادر به تعيين هياتمديره ش��ركت مادر
هستند و اين درحالي اس��ت كه هياتمديره شركت

زيرمجموعه قبال توسط شركت مادر تعيين شده است.
براس��اس يافتههاي موجود ميتوان نتيجه گرفت كه
مش��كل فعلي صنعت خودروسازي يك شبه به وجود
نيامدهوتماماينمشكالتمرتبطباتحريمنيستبلكه
مهمتريناشكالبهساختارمديريتيومالكيتيصنعت
خودرو و ماهيت اقتصادي و سياسي بنگاهها برميگردد
كه نيازمند اصالحات ساختاري است.
راهكارهاي خروج از بحران
در اين ميان پرس��ش مهمي كه مطرح ميش��ود اين
است كه آيا با صرف اصالح نظام قيمتگذاري خودرو،
مش��كالت بازار خودرو حل ميشود؟ بررسيها نشان
ميدهد ،سياس��ت قيمتي در قالب افزايش قيمت به
تنهايي نخواهد توانست از آشفتگي بازار خودرو بكاهد.
اگر چه سياس��تهاي مكملي همچون تدوين قانون
«ماليات بر خودروي دوم هرخانواده» ،قانون «ماليات
بر معامالت مكرر خ��ودرو» و قانون «ماليات بر عايدي
سرمايه» در خودرو ميتواند به حذف بازار داللي ايجاد
شده كمك كند ،اما ضروري اس��ت در قالب دو برنامه
كوتاهمدت و بلندمدت براي اين صنعت چارهانديشي
شود .در برنامه كوتاهمدت ضروري است سياستهاي
قيمتي و غيرقيمتي همس��از شده و توامان به اجراء در
آيند.ايندرحالياستكهتكيهصرفبرسياستقيمتي
موجب ميش��ود كه با هر بار افزايش قيمت كارخانه،
قيمت بازار نيز به صورت جهشي رو به جلو حركت كند.
بنابراين تحقق هدف تس��ويه در بازار خودرو ،مستلزم
همسازي سياس��تهاي قيمتي و غيرقيمتي در قالب
اجراي همزمان راهحلهايي فوري است .بر اين اساس،
نخستين پيشنهاد اين اس��ت كه نظام قيمتگذاري
خودرو به ش��كل قطعي تعيين تكليف ش��ود .در حال
حاضر،حتيافزايش 30درصديتلويحيقيمتخودرو
نيز اعمال نشده اس��ت (عقبنشيني وزارت صمت در
تصميم اتخاذ شده به دليل اعتراضات شكل گرفته) و
تمامي پي��ش فروشها تا آخر دي ماه س��ال جاري بر
مبناي افزايش  7درصد ش��وراي رقابت در حال انجام

از سوي وزارت صنعت ،معدن و تجارت ابالغ شد

دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق خبر داد

بسته تشويقي ورود  ارز صادراتي

تعادل|وزارت صنعت در واپسين روزهاي سال 97
براي س��اماندهي وضعيت صادرات و واردات كشور،
بستهاي تشويقي ارايه داد .بر اساس اين دستورالعمل،
دو شرط «سقف واردات» و «سابقه تجاري» براي ثبت
سفارش واردات كاالهاي شامل مواد اوليه و واسطهاي
بخش توليد حذف ش��ده اس��ت .همچنين بر اساس
اين دستورالعمل ساير دس��تگاهها مكلف هستند تا
درخواس��ت متقاضيان را به مدت يك روز بررس��ي و
تعيين تكليف كنند .اما دومين ابالغيه وزارت صنعت
حذف واسطهها از صادرات فوالد است .بر اساس اين
دستورالعمل ،از اين پس صادرات محصوالت فوالدي
صرفا از طريق واحدهاي توليدكننده مجاز خواهد بود.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت درخواست متقاضيان
براي واردات مواد اوليه و واسطهاي بخش توليد از محل
ارز حاصل از صادرات را به يك روز كاهش داد و سقف
و سابقه براي ثبت سفارش واردات اين كاالها را حذف
كرد .به منظور تسهيل فرايند واردات در مقابل صادرات
و كاهش زمان واردات مواد اوليه و واسطهاي مرتبط با
واحدهايتوليدي،بستهتشويقيكهباهمكاريوزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،بانك مركزي و گمرك ايران
تهيه ش��ده بود ،در حوزههاي ثبت سفارش ،عمليات
بانكي و تشريفات گمركي ،براي ثبت سفارشات بانكي
از محل صادرات اعالم شد.
بنابر اين دستور العمل ،بررسي درخواست متقاضيان
مشمولاينبستهدريكروزانجامشدهوسقفوسابقه
براي آنها حذف ميش��ود .همچنين ساير دستگاهها
مكلف هستند درخواست متقاضيان را به مدت يك روز
بررسي و تعيين تكليف كنند .وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در حوزه ثبت سفارش عالوه بر بررسي يك روزه
درخواست توليدكنندگان و بازرگانان داراي قرارداد با
واحدهاي توليدي ،براي نياز واحدهاي توليدي ،سقف
و سابقه واردات را براي كدهاي تعرفه كاالهاي مشمول
اين بسته كه شامل مواد اوليه و واسطهاي بخش توليد

هست ،حذف كرده است .از طرفي امكان انتخاب ارز
حاصل از صادرات براي تعرفه مشمول اين بسته (در
اولويت 1و )2فراهم ميشود .بانك مركزي نيز در حوزه
عمليات بانكي مدت زمان مجاز براي رفع تعهد ارزي از
زمان صدور اعالميه تامين ارز را از سه ماه به شش ماه
افزايش داده و وثيقه مورد نياز جهت رفع تعهد ارزي
را از حداكثر  35درصد به حداكثر  15درصد به صورت
چك ،سفته يا تركيبي از اين موارد به تشخيص بانك
عامل ،كاهش داده است .همچنين در حوزه تشريفات
گمركي توافق ش��د ،پيش از اظه��ار ،امكان پذيرش
نمونهبرداري كاالهايي كه نياز به اخذ و ارايه مجوزهاي
قانوني دارند فراهم و مجوز ترخيص سازمان مربوطه،
صرفاباذكرشماره«كوتاژ»وبهصورتسيستميانجام
شود .امكان حمل يكسره براساس تقاضاي صاحب كاال
نيز فراهم ميشود.
چنانچه در زمان رسيدن اين كاالها به اماكن گمركي
يا مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ،ثبت سفارش اعتبار
داش��ته باش��د ،تمديد ثبت س��فارش جهت انجام
تش��ريفات گمركي (حتي زمان اظه��ار) مورد نياز
نيس��ت .اظهارنامههاي اين كاالها ،به مس��ير سبز
سيستم انتخاب مسير اظهارنامه هدايت شده و ظرف
هم��ان رو ِز اظهار ،امكان ص��دور پروانه الكترونيكي
و خ��روج كاال فراهم ميش��ود .بررس��ي ارزش اين

است و تداوم اين امر ميتواند عالوه بر تبعات سنگين
مالي براي خودروسازان ،افزايش جذابيت ورود به اين
بازار و انگيزه سفته بازي را تشديد كند.
راهح��ل دوم ،نيز ناظر به افزايش تي��راژ توليد از طريق
تس��ريع در پرداخت مطالبات قطعهسازان و تسهيل
در واردات قطعات مورد نياز اس��ت .بر اين اساس ،تيراژ
توليد خودرو حتماً بايد با تمركز بر مدلهاي پرتيراژ ،به
خصوص در مدلهاي با سهم باالي  70درصدي از بازار
كشوروباميزانساختداخلباالي 60درصد،متناسب
بانيازبازارافزايشيابد.چراكهتنهاباافزايشقيمتونبود
خودرو در بازار ،مجدداًروند واسطهگري در حاشيه بازار
ادامهپيداخواهدكرد.سومينراهحلنيزاعمالسياست
مديريت نقدينگي توسط بانك مركزي ،تثبيت نسبي
بازار ارز و كاهش نرخ سود سپردهها است .توضيح اينكه
وضعيت كنوني ،پتانسيل ورود نقدينگي با حجم بسيار
باالبهبازارخودروراافزايشدادهوتشديدنگاهسرمايهاي
به خودرو ،موجبات افزايش تقاضاي سفته بازي خودرو
را فراهم ساخته است و به همين دليل با توجه به تخليه
اثرات احتمالي ناشي از ورود نقدينگي سياست كاهش
نرخ سود سپرده و آخرين سررسيد تمديد اين سپردهها
در آخر بهمن ماه س��ال جاري ،ضروري است كه بانك
مركزي با تعريف ابزارهاي جديد و محرك در جذب و
مديريت اين نقدينگي مازاد اقدام كند.
تداومسياستفروشبراساسمعيارهايمحدودكننده
سفتهبازينيزچهارمينراهحلپيشنهاديبرايانتظام
بخشيدن به بازار خودرو در كشور است .بر اين اساس،
در ح��ال حاضر براي محدودس��ازي و حذف تقاضاي
سفته بازي ،فروش خودرو به اشخاص براساس كارت
ملي ،شرط سني باالي  18س��ال و عدم خريد خودرو
طي  18ماه گذش��ته اس��ت و اين سياس��ت ميتواند
انگيزه اف��راد براي خريد خودرو با هدف خريد و فروش
و سفته بازي را كاهش دهد و خريد خودرو را بيشتر به
مصرفكنندههاي واقعي متمركز كند ،بنابراين تداوم
اين سياست كماكان تا رفع چالش فعلي بازار خودرو،
پيشنهادميشود.

فروش خودرو به صورت اقساطي نيز ميتواند پنجمين
پيشنهاد براي بهبود بخش��ي به وضعيت آشفته بازار
خودرو در حال حاضر باش��د .بر اين اس��اس ،با هدف
تســويه بازار و كوتاه شــدن دس��ــت دالالن از اين
بازار،الزماســتپسازقيمتگذاريســريعومناسب
خودرو ،مابه التفاوت بين قيمت فروش قطعي تعيين
ش��ده (قيمت درب كارخانه) و قيمت حاشيه بازار ،به
صورت اقساط 5ساله با نرخ سود ترجيحي براي خريدار
لحاظ شود و اين اقساط در حسابي نزد بانك صنعت و
معدن قرار گيرد و در سالهاي آتي فقط صرف تحقيق و
تو سعه صنعت قطعهسازي و خودروسازي كشور شود.
وض��ع ماليات ب��ر قراردادهاي مكرر ف��روش در قالب
«( »CGTيا  )Capital Gains Taxنيز ششمين
راهكار پيشنهادي در اين خصوص است .بر اين اساس،
در حال حاض��ر مأخذ مالياتي در نقل و انتقال خودرو،
ماده  42قانون ماليات بر ارزش افزوده است كه معادل
يك درصد ارزش خودرو است كه توسط دفترخانههاي
اسنادرسمياخذميشود.همچنينميتوانازظرفيت
ماده  93قانون مالياتهاي مستقيم در قالب ماليات بر
درآمد مشاغل استفاده كرد ،حال آنكه در حال حاضر
ماليات بر درآمد مشاغل خريد و فروش خودرو ،معادل
 4ت��ا  5درصد اس��ت .با افزايش اي��ن ضرايب مالياتي
ميتوان در نگاه اول ،كاهش در خريد و فروش مكرر را
انتظار داش��ت اما با توجه به حاشيه سود فعلي در بازار
خودرو (ش��كاف بزرگ بين قيمت ف��روش خودرو در
كارخانه با قيمت بازار) كه از  100درصد نيز فراتر رفته
است ،هرگونه افزايش ضرايب مالياتي هم ميتواند به
راحتي قابل تحمل باشد و هم بار اضافي مالياتي را به
مصرفكننده نهايي واقعي تحمي��ل كند و اين خود
ميتواند موجبات افزايش قيمت خودرو در بازار را باعث
شود .بنابراين در شرايط فعلي راهحل مالياتي CGT
پيش��نهاد نميش��ود ،اما بعد از تثبيت قيمتگذاري
قطعي و مناسب خودرو ميتواند براي پاكسازي داللي
و سوداگري در بازار خودرو با رعايت الزامات مورد نياز
قابل استفاده باشد.

توافق ايران و عراق بر سر ويزا

اظهارنامهها با عنايت به قرارگيري در مس��ير س��بز
اظهارنامه ،بعد از ترخيص كاال انجام ش��ده و امكان
اعطاي تسهيالت در پرداخت حقوق ورودي از جمله
پذيرش ضمانتنامه بانكي معتبر يا ترخيص نس��يه
(نگه��داري از كاال صرفاً به مي��زان حقوق ورودي و
عوارض متعلقه) فراهم ميشود.
همچنين در امور گمركي تفاوت قابل قبول در ارزش،
وزن و تعداد كاال با فرض ثابت بودن شرح تجاري به 10
درصد افزايش پيدا ك��رده و امكان ترخيص كاالهاي
مورد نياز فوري به ش��رط ارايه مجوزه��اي قانوني با
صدور حكم فراهم و نيز امكان ترخيص ش��بانهروزي
كاالهاي مشمول اين بسته كه تشريفات گمركي آنها
به اتمام رسيده فراهم ميشود .اين بسته در راستاي
سياستهاي دولت براي تسهيل واردات مواد اوليه و
واسطهاي بخش توليد و بازگشت ارز به چرخه اقتصاد
مولد تهيه و ابالغ شده و صادركنندگان ميتوانند در
چارچوب دس��تورالعملهاي ابالغي قبلي و با هدف
رفع تعهد ارزي نسبت به عرضه ارز خود اقدام نموده و
اين ارز را براي نيازهاي اوليه و اساس��ي اقتصاد كشور
استفاده كنند.
حذف واسطهها از صادرات فوالد
از ديگرسو ،وزير صنعت در نامهاي به رييس كل گمرك
ايران ،ب��ه منظور بازگش��ت ارز صادراتي ،ممنوعيت
صادرات فوالد توسط شركتهاي واسطهاي را اعالم
كرد .بر اساس اين مكاتبه ،با توجه به ضروريت تامين
نياز داخلي ،ساماندهي صادرات محصوالت فوالدي،
پيگيري بازگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگيري از
ارزان فروش��ي محصوالت صادراتي و همچنين بنا به
درخواست ش��ركتهاي بزرگ توليدكننده فوالد ،از
اين پس صادرات محصوالت فوالدي (كد )HS 5صرفا
از طريق واحدهاي توليدكننده يا نماينده رسمي آنان
پس از تاييد اين وزارتخانه مجاز خواهد بود.

دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق با اشاره
به ح��ذف فيزيكي ويزاي ايران ب��راي طرف عراقي،
از تس��هيل در صدور ويزاي تجاري از س��وي عراق
خبر داد .حميد حس��يني در گفتوگو با تس��نيم،
با اش��اره به تس��هيالتي كه در حوزه تجارت ايران و
عراق صورت گرفته اس��ت ،با اش��اره به نهايي شدن
موضوع استقرار شركتهاي بازرسي ايراني در عراق
براي تعيين اس��تانداردهاي كاالهاي تجاري اظهار
كرد :اگرچه پيش از اين توافقاتي بين دو كش��ور در
خصوص استاندارد آغاز ش��ده بود اما در ديدار اخير
وزي��ر بازرگاني عراق با مس��ووالن كش��ورمان ،اين
موضوع مجددا مورد تاكيد قرار گرفت و احتماال اين
موضوع تا پايان ارديبهش��ت م��اه  ،98اين توافقات
اجرايي شود.
دبيركل اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و عراق ادامه
داد :اين مذاكرات با خ��روج بازرسهاي بينالمللي
از عراق با مسووالن اس��تاندارد اين كشور آغاز شد و
مقرر شده بود تا شركتهاي بازرسي ايراني جايگزين
شركتهاي خارجي شوند اما با وجود برخي توافقات
انجام ش��ده 3 ،ماه اجرايي شدن آن به تعويق افتاده
بود .به گفته حسيني ،با ديدار اخير مسووالن وزارت
بازرگاني دو كشور ،مجددا اين توافقات در دستور كار
قرار گرفت و مقرر شد بر اساس توافقات مذكور ،چند
شركت ايراني از ميان  15شركت معرفي شده انتخاب
شوند .او يكي ديگر از دستاوردهاي توافقات اخير را
تسهيل در صدور ويزاي تجاري از سوي طرف عراقي
براي تجار و بازرگانان ايراني دانست و افزود :متاسفانه
پيش از اين ويزاي تجاري از س��وي عراق تنها براي
سرمايهگذاراني صادر ميشد كه با دولت عراق طرف
قرارداد بودند نه براي همه تجار و بازرگانان؛ بنابراين
فعاالن اقتصادي كشورمان مجبور بودند با استفاده از
ويزاي زيارتي ،فعاليتهاي اقتصادي خود را در كشور
عراق پيگيري كنند و كوتاهمدت بودن زمان اين ويزا و

مسائل ديگر ،مشكالتي را براي بازرگانان ايراني ايجاد
كرده بود.حسيني با بيان اينكه اتاق مشترك بازرگاني
ايران و عراق بارها درخواست تسهيل در صدور ويزاي
تجاري براي بازرگانان ايراني شده بود ،افزود :با توجه
به مشكالت مذكور ،ما بارها خواستار اتخاذ تصميم
مناسب براي تس��هيل در تجارت با كش��ور عراق و
صدور ويزاي تجاري از س��وي اين كشور شده بوديم
و پيش��نهاد داده بوديم يا ويزاي تجاري عراق براي
بازرگانان ايران حذف شود يا فرايندي كه به تسهيالت
در اين حوزه منجر ميشود ،در دستور كار قرار گيرد.
او خاطرنش��ان كرد :خوش��بختانه در توافقات اخير
انجام گرفته بين مسووالن وزارت خارجه دو كشور،
مقرر ش��د هم در صدور ويزاي تجاري و بلندمدت 6
ماهه تسهيالتي فراهم شود و هم هزينه  300دالري
صدور اين ويزا به نصف تقليل يابد .حسيني در پايان
گفت :عالوه بر اين موارد ،وزارت خارجه كش��ورمان
براي تس��هيل در تردد گردشگران ،تجار و بازرگانان
عراقي ،اقدام به حذف ُمهر خروج از كش��ور ايران از
پاس��پورت عراقيها كرده و ويزاي الكترونيكي براي
آنها صادر ميش��ود تا اين افراد در سفرهاي خود به
كشورهاي اروپايي ،اردن يا عربستانُ ،مهر خروج از
ايران در پاس��پورت آنها ثبت نشده باشد تا با مشكل
مواجه نشوند.
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سفر رييسجمهوري چين به ايتاليا

پكن بهدنبال متحدي در گروه 7

گروه جهان|
شي جينپينگ رييسجمهوري چين ،عازم رم شده
و انزو موئاورو ميالنسي وزير خارجه ايتاليا ،به متحدان
كش��ورش اطمينان داده كه رم در روند پيوس��تن به
طرح «كمربند و جاده» چين مالحظات امنيتي شركا
را در نظر خواهد گرفت .شي جينپينگ در شرايطي
عازم «رم» شده كه گرت ماركوس دستيار ويژه دونالد
ترامپ گفته« :ايتاليا يكي از قدرت برتر جهان اس��ت.
اين كشور مقصد بزرگ سرمايهگذاري است؛ بر همين
اساس دولت ايتاليا نيازي ندارد كه به طرح جاهطلبانه
و مغرورانه چين مشروعيت ببخشد».
بهگزارش بلومبرگ ،وزير خارج��ه ايتاليا در واكنش
به مخالفت اتحاديه اروپا و اياالت متحده با پيوس��تن
رم ب��ه طرح كمربند و جاده چين گفته «ميش��ود از
شهروندان و شركتها حفاظت كرد و همزمان با يك
قدرت بزرگ اقتصادي كس��ب و كار خوبي داشت».
اين مقام ايتاليايي تاكيد كرده كه چين ميتواند يكي
از بزرگترين خريداران كاالهاي ايتاليايي باشد و رم
تالش دارد تا سطح مراودات تجاري خود را با پكن به
اندازه ديگر كشورهاي اروپايي چون آلمان برساند كه
به مراتب بيشتر از ايتاليا از چين كاال وارد ميكند.
ايتالي��ا اولين كش��ور عضو گروه 7اس��ت ك��ه بطور
رسمي طرح س��رمايهگذاري جهاني چين موسوم به
«ابتكارعمل كمربند و جاده» را تاييد كرده است .اين
كشورباپيوستنبهطرحبزرگشيجينپينگاميدوار
است كه چينيها در بنادر جنوا و تارانتوي اين كشور
سرمايهگذاري كنند .جوزپه كونته نخستوزير ايتاليا،
گفت اتحاديه اروپا و ايتاليا فرصت براي به دست آوردن
استانداردهاي اروپايي در شفافيت امور مالي ،قانون و
محيط زيست در اين پروژه زيربنايي را خواهند داشت.
گفته شده ،نخستوزير ايتاليا قرار است اواخر آوريل
براي شركت در دومين همايش جاده ابريشم جديد
عازم چين شود.
برنام��ه احي��اي راه ابريش��م  ۲۰۱۳از س��وي ش��ي
جينپينگ مطرح ش��د .چين در اين طرح قصد دارد

با احداث جادهاي ،آسياي مركزي را به اروپا وصلكند
و بدين منظور بايد شاهراهها و ريلهاي بيشماري در
كشورهايي كه در مسير جاده قرار دارند ،ساخته شود.
هزين ه اين طرح عظيم از طريق بانك سرمايهگذاري
زيرساختهاي آس��يا با س��رمايهاي بالغ بر يك صد
ميليارد دالر امريكايي كه در س��ال  ۲۰۱۳به همين
منظور تاسيس ش��ده ،تامين ميشود .سهم چين در
اين سرمايهگذاري ،بيش از  ۵۰ميليارد دالر است.
اي��االت متحده و كش��ورهاي اروپايي و ژاپ��ن از اين
ط��رح انتقاد ك��رد ه و گفتهاند كه پكن قص��د دارد با

سرمايهگذاري هنگفتي كه در ساختارهاي زيربنايي
بسياري از كشورها ميكند نفوذ خود در اين كشورها
را گسترش دهد .اروپاييها همچنين انتقاد ميكنند
كه طرف چيني معيارها و استانداردهاي بينالمللي
را رعايت نميكند و غيرشفاف عمل ميكند .به گفته
منتقدين ضمانتهاي الزم براي حفظ محيط زيست
در اين طرح وجود ندارد و همچنين مناقصه عمومي
برگزار نشده است .بيش از  ۹۰درصد از شركتهايي
كه براي احداث جاده ابريشم جديد فعاليت ميكنند
هم چيني هستند.

احتمال ديدار با پاپ
در ميان ح��دس و گمانها بر س��ر احتمال مالقات
رييسجمهور چين و پاپ فرانس��يس در اين هفته
يك مقام ارشد واتيكان گفته كه چين نبايد ترسي از
بابت بدگماني يا خصومت از سوي كليساي كاتوليك
رومي داشته باشد .رويترز نوشته ،منابع ارشد واتيكان
گفتهاند كه پاپ فرانسيس ،رهبر مسيحيان كاتوليك
جهان مايل است تا با شي جينپينگ ديدار كند اما
طرف چيني هنوز بطور رسمي درخواست اين ديدار
را مطرح نكرده اس��ت .هرگونه روياي��ي بين اين دو

نفر نخس��تين ديدار ميان يك رهب��ر از چين و پاپ
خواهد بود.
گفته شده ،رييسجمهوري چين در سفر به ايتاليا در
پي يك قرارداد تاريخي بين واتيكان و پكن است كه
سپتامبر گذشته براي تعيين اسقفها در چين امضا
شد .پكن در سال  ۱۹۵۱ميالدي روابط ديپلماتيك
خود را با واتيكان قطع كرد .نگراني چين از اين است
كه يك كليساي مستقل در چين ميتواند حاكميت
اين كشور را تهديد كند .پيترو پارولين وزير خارجه
واتيكان در مقدمه كتابي كه در مورد چين نوش��ته
است و بزودي منتشر خواهد شد ،نوشته« :واتيكان
هيچ بدگماني يا خصومتي با هيچ كش��وري ندارد».
پارولين گفته كه وظيفه كليساي كاتوليك در چين
چيزي ب ه جز «احترام ،ارجمند شمردن و اعتماد به
مردم چين و حاكميت مشروع و قانونيشان نيست».
اين اقدام��ات واتيكان نمونهاي ديگر از تالشهايش
براي كاستن از نگرانيهاي پكن است.
اي��ن در حالي اس��ت كه ق��رارداد تاريخ��ي چين و
واتيكان سپتامبر آغازكننده گفتوگوهاي بيسابقه
مس��تقيمي بين اين دو كش��ور شده اس��ت اما آنها
همچنان روابط ديپلماتيك خود را از سر نگرفتهاند.
پارولين اخيراً نوش��ته بود كه گرههاي حل نشدني
روابط چين و واتيكان ميتواند با يك رويكرد جديد
و متحد از جمله آميختن خداشناسي ،حقوق ،اعمال
اسقفها و حتي ديپلماسي گش��وده شود .اين يك
روند عادي اس��ت كه سران حكومتها و دولتهايي
ك��ه به ايتاليا ميرون��د با پاپ نيز دي��دار كنند .يك
منبع واتيكاني گفته كه مالقات ش��ي جينپينگ با
پاپ ميتواند در لحظه آخ��ر در برنامه او قرار گيرد.
يك س��خنگوي واتيكان نيز گفته چنين ديداري در
برنامه كاري پاپ نيس��ت .بر اساس توافق امضا شده
ميان واتيكان و پكن ،واتي��كان ميتواند در انتخاب
اسقفها در چين تصميمگيري كند اما منتقدان بر
اين باورند كه اين توافق به معناي ميهنفروشي دولت
كمونيستي است.

گروه جهان|
معترضان فرانس��وي موس��وم ب��ه جليقهزردها براي
هجدهمين ش��نبه متوالي به خيابان آمدند و برخي از
آناندرخيابانشانزهليزهپاريسبهچندساختمانحمله
كرده ،فروشگاهها را غارت كرده و آنها به آتش كشيدند.
جليقهزردها تظاهرات اين هفته را هشداري به امانوئل
ماكرون رييسجمهوري فرانسه ،خواندهاند.
بهگزارش يورونيوز ،در حالي كه در هفتههاي گذشته
از ش��مار جليقهزردها در سراس��ر فرانسه كاسته شده
و تظاه��رات آنها با خش��ونت كمتري هم��راه بود16 ،
مارس گروهي از معترضان خشمگين شيشههاي چند
رستوران،مغازه،بانكوساختمانهايديگررادرخيابان
معروف شانزهليزه شكس��ته و آنها را به آتش كشيدند.
گفته ش��ده ،بعضي از اين افراد كه به جاي جليقهزرد،
لباسوماسكسياهداشتندباشكستنحصارهايفلزي
تعبيه شده براي محافظت از مغازهها در برابر خرابكاري،
وسايلمغازههاورستورانهارابيرونريختهوشكستند.
آنها به سوي نيروهاي پليس چوب و سنگ پرتاب كرده
و در مواردي تالش كردند تا ماموران را از درون خودرو
بيرون بكش��ند .يك كاميون ژاندارم��ري نيز در مركز
پاريس هدف حمله قرار گرفته است.
يكي از رهبران تندروي جليقهزردها به يورونيوز گفته:
«از نظر ما وقت تظاهرات ديگر گذش��ته است و بايد به
حركتهايديگريدستبزنيم:مث ً
البايدراههاوجادهها
راببنديم.راهپيماييديگرفايدهاينداردچونحاالديگر

تظاهرات دهها هزار نفر از
اهالي كاتالونيا در مادريد

گروه جهان|در اعتراض به محاكمه رهبران جنبش
جداييطلبي كاتالونيا ،هزاران نفر در مادريد به خيابان
آمدن��د .اولينبار اس��ت كه جداييطلب��ان كاتالونيا با
اي��ن تظاهرات ن��ه در منطقه خود ،بلك��ه در پايتخت
كشور قدرتنمايي كردند .بهگزارش دويچهوله ،براي
نخس��تينبار بود كه جمعيتي چنين انبوه از هواداران
جنبش جداييطلبي كاتالونيا در پايتخت كشور گرد
آمدن��د .از نيمه ماه فوريه دوازده نفر از س��ران و فعاالن
جنبشجداييطلبيكاتالونيادرپايتختاسپانيادربرابر
دادگاه عالي قرار گرفتهاند .آنها به آش��وبگري و تدارك
ش��ورش عليه دولت متهم هستند« .استقالل جنايت
نيست» ش��عار اصلي تظاهركنندگان بوده است .آنها
خواهان آزادي بيقيد و شرط زندانيان هستند .خيابان
اصليمركزيمادريدزيرپوششيازرنگهايزردوقرمز
وآبيفرورفتهبود،كهنشانهپرچمجنبشجداييطلبي
كاتالونيا است .مجلس ملي كاتالونيا ( )ANCدر كنار
حدود  ۵۰جمعيت و انجمن و گروه سياسي مردم را به
اينتظاهراتگستردهفراخواندهبودند.بهگزارشروزنامه
الپاييس ۵۰۰،اتوبوسو ۱۵قطارويژهجمعيتبزرگياز
مردمراازكاتالونيابهمركزاسپانياآوردهبودند.كويمتورا
رييسايالتكاتالونياوبسياريازشهرداراناينمنطقه
در رأس جمعيت قرار داش��تند .مناسبات ميان دولت
اسپانياوايالتكاتالونياهمچنانتنشآلوداست.دوازده
رهبرجنبشجداييطلبيكاتالونيامتهمهستندكهدر
اكتبر ۲۰۱۷بدون مجوز دولت مركزي يك همهپرسي
براياستقاللمنطقهبرگزاركردهاند؛آنهاممكناستبا
هميناتهامبهزندانهايدرازمدتمحكومشوند.جريان
محاكمهبطورزندهازتلويزيوناسپانياپخشميشود.

روشن است كه دولت به حرف ما گوش نميدهد».
راهپيمايي هجدهم جليقهزردها كه خودش��ان آن را
ضرباالجل به ماكرون خواندهاند ،در حالي برگزار شد
كه اجراي طرح «گفتوگوي ملي» به پيشنهاد امانوئل
ماكرون رييسجمهوري فرانسه ،تازه به پايان رسيده
اس��ت .با اجراي اين طرح ،دولت تالش كرد تا نظرها و
پيشنهادهايشهروندانشرابراياصالحامورجمعآوري
كند .گرچه هنوز مش��خص نيست كه اين نظرخواهي
گسترده و سراسري تا چه اندازه نتيجهبخش باشد اما
مطابق آماري كه دولت اعالم كرده طي دو ماه مباحثه،
بيش از دههزار نشست در س��طوح مختلف با شركت
شهروندان برگزار شده است.
امانوئل ماكرون گفته اواسط آوريل تصميمات اساسي
خ��ود را اعالم و در اين مدت ب��از هم به نواحي مختلف
فرانس��ه ب��راي گفتوگو با م��ردم س��فر خواهد كرد.
بسياري از نمايندگان دولت را تحت فشار گذاشتهاند تا
برنامههاي سريع حتي نماديني را در پاسخ به مطالبات
جامعه به اجرا بگذارد .ميزان محبوبيت ماكرون كه در
اوج تظاهرات جليقهزردها بهشدت كاهش يافته بود با
برگزاري مباحثه بزرگ ملي افزايش يافت .با وجود اين،
آخرين نظر سنجيها حاكي از آن است كه فرانسويان
نسبت به كارآمد بودن گفتوگوي ملي بدبين هستند
و  ۶۳درص��د از آنها معتقدند كه دولت به نظرات مردم
اهميتي نخواهد داد.
خبرگزاري فرانسه گزارش داده ،در پي آرام شدن نسبي

فراخوان گوايدو براي
راهپيمايي به سوي كاخ مادورو
گ�روه جهان|خوان گوايدو رهب��ر مخالفان ونزوئال،
در ت��دارك راهپيمايي به س��وي كاخ نيكالس مادورو
رييسجمهوري اين كش��ور اس��ت .گفته شده ،عده
زيادي از اهالي پايتخت و ش��هرها از فراخوان او پيروي
ميكنند .دويچهوله نوشته :معلوم نيس��ت مادورو در
سكوت نظارهگر اين شرايط باشد ..خوان گوايدو ،رهبر
مخالفان حكوم��ت ونزوئال ،مردم را ب��راي راهپيمايي
بزرگيازشهرهايگوناگونكشوربهسويميرافلورس،
كاخ رياستجمهوري در كاراكاس ،بسيج كرده است.
گوايدو،سياستمدار ۳۵سالهايكهخودرارييسجمهور
موقت كشور خوانده ،در شهر والنسيا خطاب به هزاران
نفر از هواداران خود گفته« :ما به ميرافلورس ميرويم تا
قدرتيكهازآنمردماستراپسبگيريم».گوايدواعالم
كردهكهقصدداردباسفربهشهرهايهرچهبيشتريدر
كشور ،همه مردم را به مشاركت در نبرد نهايي عمليات
آزادي جلب كند .او در پيامي توييتري از مردم خواسته
در كميتههاي محلي متشكل شوند و در برابر حكومت
مقاومت كنند .تاكنون حدود  ۵۰كشور جهان گوايدو
را ب��ه عنوان رييسجمهور موقت ونزوئال به رس��ميت
شناختهاند،دركنارامريكاوآلمان،شماريازكشورهاي
امريكايالتيننيزخواهانكنارهگيريمادوروهستند.
رييسجمهوراماهمچنانبهحمايتارتشدلگرماست
و با تمام نيرو تالش ميكند كشور را به وضعيت عادي
برگرداند .او واحدهاي ارتشي را براي تأمين آب و برق و
انرژيتجهيزكردهاست.بهتازگيقطعبرقونزوئالرابراي
مدتيدرازدرتاريكيفروبرد.مادوروخرابكاريمخالفانو
مداخلهكشورهايخارجيوپيشازهمهامريكاراعامل
بينظميدرتأمينآبوبرقدانستهاست.

خروج سرسامآور داراييها از
انگليس در آستانه برگزيت

گروه جهان| حدود  ۹۰۰ميلي��ارد پوند دارايي از
انگليسخارجوبهديگركشورهايعضواتحاديهاروپا
منتقل شده است .بهگزارش اينديپندنت ،تحقيقات
انديشكدهنيوفايننشيالنشانميدهد ۲۷۵شركت
بزرگفعالدرانگليستماميابخشيازفعاليت،پرسنل
و داراييهاي خود را از اين كشور به ديگر كشورهاي
عضو اتحاديه اروپا منتقل كردهاند .در اين بين شهر
دوبلينايرلندميزبانجديد۱۰۰شركت،لوكزامبورگ
 ۶۰شركت،پاريس ۴۱شركتوفرانكفورتآلمان۴۰
شركت شدهاند .از  ۹۰۰ميليارد پوند دارايي منتقل
ش��ده ۸۰۰،ميليارد پوند مربوط به موسسات مالي،
بانكي و س��رمايهگذاري ۶۵ ،ميليارد پوند مربوط به
موسسات مديريت دارايي و  ۳۵ميليارد پوند مربوط
بهموسساتبيمهايبودهاست.اينانديشكدههشدار
داده پيامدهاي برگزيت بيش��تر از چيزي است كه
تصور ميشده است .بزرگترين انتقال دارايي در اين
مدتمربوطبهبانكباركليبرايانتقال ۱۶۰ميليارد
پوند از داراييهاي خود از لندن به دوبلين بوده است.
در شرايطي كه بسياري از شركتها آشكارا از برنامه
خود براي خروج كامل يا كمرنگ كردن حضورشان
در انگليس خبر ميدهند ،برخي ديگر از شركتها
در تدارك كم كردن چراغ خاموش فعاليتهاي خود
هستند.نشريهآبزرورهمگزارشدادهكهدربحبوحه
فروپاشي كامل اعتماد به نخستوزير بريتانيا پس از
يكهفتهكشمكشبرسربرگزيت،اتحاديهاروپاخودرا
يآمادهميكند.دراينگزارشآمده،
برايسقوطترزام 
بروكس��ل اميد چنداني ندارد كه ترزا ميبتواند رأي
مثبت پارلمان را به دست آورد و به همين دليل خود
رابرايتغييراتيدردفترنخستوزيريبريتانياآماده
ميكند .يادداشت ديپلماتيك از نشست نمايندگان
اتحاديه اروپا نش��ان ميده��د ،تالشهايي صورت
ميگيردتااطمينانحاصلشودكهدرصورتبركناري
ترزاميدرماههايآتي،هرنخستوزيرجديدينتواند
در زمان كوتاهي توافق عقبنش��يني را از بين ببرد.
برخيازحاميانتندرويبرگزيتخواهانجايگزيني
ترزاميبارهبريهستندكهحاميجداييقاطعانهتراز
بروكسلباشد.براساساينيادداشتمارتينسلماير،
دبيركل كميسيون اروپايي كه معمار اين استراتژي
شمرده ميشود گفته :بند  ۵۰توافق شده و روند آن
خاتمه يافته .ديگر نقطه آغاز مذاكرات مجدد درباره
توافقعقبنشينينيست.

كوتاهازمنطقه

رييسجمهور فرانسه :آشوب و خشونت را تحمل نميكنيم

شانزهليزه در آتش

دريچه

هند و پاكستان يكديگر را
تهديد كرد ه بودند

اوضاع در خيابان شانزهليزه ،ادوارد فيليپ نخستوزير
فرانسهبعدازظهرشنبهبهاينخيابانرفتهاست.فيليپ
در شانزهليزه گفته« :من از نيروهاي پليس و ژاندارمري
تشكر ميكنم .اين خشونتها مطلقا پذيرفتني نيست.
كس��اني كه تخريبگران را تش��ويق ميكنند و حتي
آنهايي كه اين حركت را بر آنها ميبخش��ند ،در عمل
آنهاشريكند».
امانوئل ماكرون نيز در واكنش به خشونتهاي اخير
معترض��ان گفته تصميمات قوي و بيش��تري گرفته
خواهد شد .رييسجمهوري فرانسه كه براي تعطيالت
زمستاني به سفر رفته بود ،زودتر به پاريس برگشته تا
در مركز وقايع باشد .ماكرون تأكيد كرده همه كساني
كه در غارت فروشگاههاي شانزهليزه شركت داشتند،
درجرم آشوبگران شريكهستند.گفته شده،پليسدر
جريان كشمكشها بيش از  ۲۰۰نفر را دستگير كرده
است .پليس گزارش داده كه ميزان خسارت مادي و
حتي موارد حمله به خودروهاي پليس در راهپيمايي
ش��نبه ( 16مارس) بسيار چش��مگيرتر از هفتههاي
پيش بوده است .كريستف كاستنر وزير كشور فرانسه،
با اعالم اينكه ح��دود  ۱۰هزار نفر در اعتراض پاريس
شركت كردند گفته كه حدود  ۱۵۰۰نفر از اين افراد
خرابكار بودهاند .وي در توييتر خود نوشته« :كساني كه
حمله و تخريب ميكنند در واقع نه معترض هستند و
نه حتي خرابكار؛ بلكه قاتل هستند».
همزمان با انتقاد شديد دولتمردان فرانسوي از خشونت

معترضان در اين كشور ،دونالد ترامپ رييسجمهوري
امريكا ،تظاهرات جليقهزردها را به موضوع توافق آب و
هوايي پاريس مرتبط كرده و مدعي شد كه اين توافق
براي فرانسه عاقبت خوش��ي نداشته است .بهگزارش
خبرگزاري فرانسه ،ترامپ در توييتر نوشته« :فرانسه
با توافق محيط زيستي پاريس در چه حال است؟ پس
از  18هفته از شورش جليقه زردها ،حدس ميزنم كه
حالوروز خوشي ندارد! اين در حالي است كه امريكا در
زمينهمحيطزيستبهترينعملكردرانسبتبهديگران
داشته است ».توافق آبوهوايي پاريس دسامبر 2015
بين  196كشور عضو چارچوب كنوانسيون آبوهوايي
سازمان ملل به دست آمد و هدف از آن محدود كردن
ميزان افزاي��ش دماي كره زمين پايينت��ر از  2درجه
س��انتيگراد و انجام تالشهايي ب��راي محدود كردن

افزايش دما در حد 1.5درجه باالتر از س��طح دوره قبل
از صنعتي شدن اس��ت .پنجم اكتبر  2016حدنصاب
كشورهاي تصويبكننده براي اجرايي شدن اين توافق
به دس��ت آمد و توافق پاريس از چه��ارم نوامبر 2016
اجرايي شد .ترامپ كه در منشأ انساني تغييرات اقليمي
ابراز ترديد كرده ،در ژوئ��ن  2017خروج امريكا از اين
توافق آبوهوايي را اعالم كرد.
اعتراض جليقهزردها ابتدا در واكنش به سياستهاي
اقتصادي ماكرون بهويژه در حوزه س��وخت و ماليات
آغاز ش��د ،اما به سرعت جنب ه سياسي پيدا كرد .دولت
اين كشور در هفتههاي گذشته با عقبنشيني از برخي
سياستهاي خود و اختصاص بودجه بيشتر به كارگران
و بازنشستهها ،سعي در مديريت اين اعتراضها داشته
است.

قاتل نيوزيلند براي مسووالن
مانيفست فرستاده بود

پيگرد قانوني يك مقام ارشد
چين به اتهام اختالس

پيشبيني بانك مركزي ژاپن از
وضعيت اقتصاد جهان

گروه جهان|عامل حمله به دو مسجد نيوزيلند،
پيش از عمليات تروريستي مانيفست خود را براي
مسووالنفرستادهبود.نخستوزيرنيوزيلنددقايقي
پيش از عمليات نام��ه را دريافت كرده بود اما براي
جلوگيريازاقدامديرشدهبود.بهگزارشخبرگزاري
آلمان ،جاسيندا آردرن تأييد كرده كه 9دقيقه پيش
از اقدام تروريستي در كرايستچرچ ،مانيفست قاتل
را دريافت كرده اس��ت .عامل تروريستي مانيفست
خود را با پس��ت براي بيش از  ۳۰نفر از مس��ووالن
كشور فرستاده بود .در متني شامل  ۷۴صفحه قاتل
نفرت خ��ود به بيگانگان را ابراز داش��ته اما در آن از
اقدام مشخص تروريستي اطالعي داده نشده است.
درمتنمانيفستكهظاهراتوسطعاملحملهنوشته
شده،انبوهيادعاهايبيپايه،بههمراهمشتيتئوري
توطئه كه در محافل راست افراطي رواج دارد ،رديف
شده اس��ت .عامل حمله مردي  ۲۸ساله است كه
دستگير شده و تفهيم اتهام شده است .دادستاني او
را به قتل ۵۰نفر و زخمي كردن دهها نفر ديگر متهم
كرده است .برنتون ترانت ،كه پليس او را يگانه عامل
حملهتروريستيبهدومسجدكرايستچرچميداند،
عملياتتيراندازيبهمسلمانانرافيلمبرداريكرده
و در فيسبوك به تماشا گذاشته بود .اين ويديو بطور
وسيع در شبكههاي اجتماعي به اشتراك گذاشته
شد ،بهگونهاي كه فيسبوك در  ۲۴ساعت پس از
عمليات حدود يك و نيم ميليون ويديو را از شبكه
پاك كرد .تاكنون  ۵۰نفر درگذشتهاند و  ۳۶نفر در
بيمارستانبستريهستندكهدونفرازآنهاوضعيتي
وخيم دارند.

گروه جهان| ديدهبان مقابله با فساد چين اعالم
كرده كه يك مقام ارشد اويغور را به اتهام اختالس
در دوران زمامدارياش در استان سينكيانگ تحت
پيگرد قرار داده است .بهگزارش رويترز ،كميسيون
مرك��زي براي پيگي��ري نظم و انضب��اط چين در
بيانيهاي اعالم كرده نور بكري يكي از عاليرتبهترين
مقامهاي اويغور در سپتامبر گذشته ميالدي مورد
بازجويي ق��رار گرفت اما از گفت��ن حقيقت عاجز
مانده اس��ت .بكري فرماندار سابق سينكيانگ در
 ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۴بود كه دومين پست قدرتمند در
اين استان واقع در غرب چين محسوب ميشود .او
تا دسامبر گذش��ته ميالدي مدير اداره ملي انرژي
چي��ن نيز بود .بهگفته اين آژانس مقابله با فس��اد،
تحقيقات درباره اين پرونده مشخص كرد كه اين
فرد از موقعيت خود براي به دس��ت آوردن حجم
هنگفتي ثروت چ��ه به صورت مس��تقيم و چه از
طريق خويشاوندانش استفاده كرده است .نور بكري
همچنين به دريافت رش��وه و درخواست استفاده
از خودروه��اي گرانقيمت و رانن��ده براي اعضاي
خانوادهاش متهم است .در ادامه بيانيه اين آژانس
مقابله با فساد دولت چين همچنين ذكر شده است،
بكري زندگي تجمالتي داشته ،از نظر اخالقي فاسد
اس��ت و از قدرت براي تمايالت جنس��ي خود نيز
استفاده كرده است .اداره ملي انرژي چين نيز اعالم
كرده مقابله با فساد در اين اداره همچنان پيچيده
است و بايد از پرونده نور بكري عبرت گرفت و از آن
اس��تفاده كرد .دولت پكن نظارت و سركوب عليه
مسلمانان اويغور در سينكيانگ را شدت داده است.

گروه جهان|بانك مركزي ژاپن پيشبيني خود
از رشد اقتصادي كش��ورهاي جهان را كاهش داده
اس��ت .بهگزارش اس��پوتنيك ،بانك مركزي ژاپن
ضم��ن پيشبيني اينك��ه نرخ رش��د اقتصادي در
سراسر جهان كند خواهد شد ،نسبت به تأثير منفي
اين مساله بر تجارت خارجي و فعاليت كارخانههاي
ژاپني هش��دار داده و اعالم كرده است اقتصاد ژاپن
امسال را با رشدي آهسته پشت سر خواهد گذاشت.
بهگزارش ژاپن تايمز ،بانك مركزي ژاپن كه چند روز
پيش به منظور تقويت رشد اقتصادي ،نرخ بهره را در
سطح منفي  ۰.۱درصد حفظ كرد ،اعالم كرده رشد
اقتصادي كشورهاي پيشرفته كاهش محسوسي
داشته كه شامل ژاپن نيز ميشود .هوراهيكو كورادا
رييس بانك مركزي ژاپن ،وعده داده نرخ بهره اين
كشور از سطح كنوني پايينتر نخواهد آمد و اين نرخ
تا رسيدن به سطح تورم دو درصد هدفگذاري شده
توسط اين بانك ادامه خواهد يافت .صادرات ژاپن در
ماهگذشتهدرشرايطيپايينترينرشددوسالاخير
را به ثبت رساند كه كاهش واردات چين ار ژاپن كه
يكي از بزرگترين شركاي تجاري اين كشور است،
از جمله داليل مهم اين اتفاق عنوان ميشود .با اين
حال تارو آس��و وزير دارايي ژاپ��ن ،از بانك مركزي
خواسته دست از رسيدن به تورم دو درصدي بردارد
و بر روي عاديسازي سياست پولي متمركز شود .او
گفته«:كسيازنرسيدنبهتورمدودرصديعصباني
نخواهد شد؛ اما اگر بانك مركزي مدتي طوالني به
سياستهاي انبس��اطي ادامه دهد در زمان وقوع
بحران ،توانايي جلوگيري از ركود را ندارد».

هند و پاكستان در درگيري اخير كه ۲۷فوريه اتفاق
افتاد ،يكديگر را به پرتاب موشك تهديد كرده بودند.
پنج منبع خبري مطلع عالوه بر اعالم اين موضوع به
رويترز گفتهاند كه مشاجره ميان هند و پاكستان در
ماه گذش��ته از كنترل خارج شده بود .تنش نظامي
اخيرميانهندوپاكستاناززمانحملهانتحاريگروه
جيشمحمدبهنظاميانهنديدرايالتكشميرآغاز
شد.درآنحملهكهدستكم ۴۰هنديكشتهشدند.
دو طرف  ۲۷فوريه نيز ادعا كردند كه جنگندههاي
يكديگرراسرنگونكردهاند.گفتهشده،منابعدولتي
در دهلي و اس�لامآباد و واشنگتن ،هند تهديد كرده
بودكهدستكم ۶موشكبهپاكستانرهاخواهدكرد.
در همين حال اس�لامآباد هم اع�لام كرده بود كه با
موشكهايخودسهبرابربههندپاسخخواهدداد.

نشست سازمان همكاري
اسالمي در تركيه

وزير خارج��ه پاكس��تان از برگزاري نشس��ت
اضطراريوزرايخارجهاعضايسازمانهمكاري
اسالمي()OICباهدفبررسيحادثهتروريستي
در نيوزيلند در دوم فروردين به ميزباني تركيه در
اس��تانبول خبر داده است .بهگزارش رسانههاي
پاكستان ،شاه محمود قريشي گفته هدف از اين
نشست متحد كردن امت اسالمي براي مقابله با
اسالمهراس��ي ،اجراي راهحل موثر براي مقابله
با اسالمستيزي و بررس��ي تبعات خطرناك آن
است .مقامهاي ارش��د تركيه براي همدردي با
بازماندگان به نيوزيلند سفر كردهاند.

اردوغان :اروپا نميتواند
مذاكرات را متوقفكند

رييسجمهوري تركيه در واكنش به پيش��نهاد
پارلمان اروپا مبني بر تعليق مذاكرات عضويت
تركيه در اتحاديه اروپا گفت :تصميم پارلمان اروپا
جنبه الزامآور ندارد .حتي اگر مذاكرات عضويت را
متوقفكنيدتأثيريدرروندعضويتتركيهدرآن
اتحاديه نخواهد داشت .بهگزارش سون داكيكا،
رجب طيب اردوغان گفته« :شما نميتوانيد اين
مذاكراترامتوقفكنيد».چندروزپيشپارلمان
اروپا اعالم كرد مذاكرات براي پيوستن تركيه به
اتحاديه اروپا بايد بطور رس��مي به حالت تعليق
درآيد .بروكس��ل اردوغان را به نقض حقوق بشر
متهم كرده است.

انفجار ريل قطار در بلوچستان
پاكستان

انفجار بمب در خط ريل قطار مسافربري در ايالت
بلوچستان در جنوب غربي پاكستان ،پنج كشته
وششمجروحبرجاگذاشتهاست.بهگزارشايرنا،
چند دس��تگاه واگن قطار مسافربري جعفرآباد
اكسپرس كه از راولپندي عازم كويته در منطقه
ديره مرادجمالي بر اثر انفجار بمب واژگون شده
است .در پي اين انفجار ،برنامههاي ورود و خروج
قطارها به تعويق افتاده است.
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شكست سنگينكشتي ايران مقابل روسيه درفينال جامجهاني

محمدج��واد ابراهيم��ي كش��تي گي��ر
ورزشي تيم ملي كش��تي آزاد ايران در فينال جام
جهاني روس��يه برابر ميزبان به س��ختي
شكست خورد و به عنوان دومي بسنده كرد .به گزارش
ايسنا ،تيم ملي كش��تي آزاد ايران در فينال جام جهاني
روسيهكهبهميزبانيياكوتسكبرگزارشد،مقابلميزبان
تن به شكست سنگين ۹بر يك داد و از رسيدن به عنوان
قهرماني بازماند .اين شكست سنگين در حالي به دست
آمد كه باز هم شاهد ناكامي نفرات با تجربهاي همچون
ايمان صادقي ،ميثم نصيري ،رضا افضلي و امين طاهري
دراينرقابتهابوديم،هرچندنبايدازعملكردقابلقبول
نفرات ج��وان همچون مزغزاري كه نقش تعيينكننده
در پيروزي ايران مقابل امريكا در مرحله گروهي داشت،
ب هراحتيگذشت.امريكانيزباشكست ۶بر ۴ژاپنبهعنوان
سومي رسيد .هدايت تيم ملي كشتي آزاد ايران در اين
رقابتها بر عهده عليرضا رضايي كه سمت نايبرييسي

فدراسيون كش��تي را نيز بر عهده دارد ،بود .تيم ايران با
تركيبيازنفراتزير ۲۳سالوچندكشتيگيرباتجربهدر

جام جهاني شركت كرده بود كه البته روسيه و امريكا نيز
نفراتاصليخودرادراينمسابقاتنداشتند.

سلطانيفر :وزارت ورزش كانديدايي در انتخابات فدراسيونها ندارد

ترافیک تهران در آخرین روزهای سال
ايستگاه

اسكار سينماي ايتاليا به
«تيم برتون» ميرسد
«تي��م برت��ون» جاي��زه
افتخ��اري جوايز «ديويد
ديدوناتلو»آكادميفيلم
ايتاليارادريافتميكند.به
گزارش هاليوود ريپورتر،
«برتون» جايزه يك عمر
دستاوردسينماييشصت
و چهارمي��ن دوره جوايز
«ديويدديدوناتلو»راكهمعادلجوايزاسكاردراين
كشوراستهمزمانبااكرانجديدترينساختهاش
«دامبو» در اين كش��ور دريافت ميكند .انيميشن
«دامبو» از قديميترين كاره��اي كمپاني «والت
ديزني» است كه در س��ال  ۱۹۴۱اكران شد و فيلم
«برتون» بازس��ازي معاصر آن محسوب ميشود.
داستانآندربارهبچهفيلياستكهگوشهايخيلي
بزرگيداردوموردتمسخرديگرانقرارميگيرد،اما
بعدهامشخصميشوداوميتواندباهمينگوشها
پرواز كن��د« .اوا گرين»« ،كالين ف��ارل»« ،مايكل
كيتون»«،دنيدويتو»«،آلناركين»و«نيكوپاركر»
صداپيشگاناينانيميشنهستند«.تيمبرتون»كه
تاكنوندوبارنامزدجايزهاسكارشده،بهدليلديدگاه
متفاوت،سبكويژهومنحصربهفرددرفيلمسازيو
طراحي شخصيتهايي عجيب و متفاوت معروف
شده اس��ت و از برجستهترين كارگردانها به شمار
ميرود .او خالق برخي از تاريكترين و مهيجترين
فيلمهاي تاريخ سينما ازجمله «سياره ميمونها»،
«ادوارد دس��تقيچي» و «بيت��ل جوس» اس��ت.
«برتون» كه ۲۰فيلم بلند در كارنامه سينمايياش
ديدهميشود،ازمعدودكارگردانانياستكهتقريباًدر
همهژانرهافيلمساختهاست؛«مريخحملهميكند»
و «سياره ميمونها» در ژانر علمي-تخيلي« ،ماهي
بزرگ» در ژانر فانتزي« ،عروس مرده» نامزد جايزه
اسكار در شاخه انيميشن« ،س��وئيني تاد» در ژانر
موزيكالو«چارليوكارخانهشكالتسازي»درژانر
كودكان.ازديگرساختههاياينكارگردانامريكايي
ميتوانبه«آليسدرسرزمينعجايب»«،بازگشت
بتمن»«،چشمانبزرگ»«،بيتلجويس»و«آليس
آنسويآينه»اشارهكرد.

آلمادوار با فيلم جديدش
پنهلوپه كروز را به گذشته برد
جديدترين فيلم آلمادوار
ك��ه آخري��ن فيل��م از
س��هگانه او درباره زندگي
خودش است ،در مادريد
پي��ش نمايش ش��د .به
گ��زارش رويت��رز ،پدرو
آلمادوارفيلمسازاسپانيايي
برنده جايزه اسكار ،پيش
نمايشفيلمدرامجديدخودباعنوان«دردوافتخار»را
درمادريدرويپردهبرد.اودراينفيلمبارديگرپنهلوپه
كروز و آنتونيو باندراس بازيگ��ر را در كنار هم آورده
است.ايندونخستينباربانقشآفرينيدرفيلمهاي
او تبديل به ستارههاي هاليوودي شدند .اين روايت
اتوبيوگرافيكيسهگانهايرابهپايانميبردكهشامل
فيلمهاي«قانونعالقه»سال ۱۹۸۷و«آموزشبد»
سال ۲۰۰۴ميشود.اينفيلمنامهنويسوكارگردان
 ۶۹س��اله كه در فيلمهايش اغل��ب از موضوعهاي
داس��تاني غيرخطي و ش��خصيتهاي متفاوت و
گوناگوناستفادهميكند،روزبيستودوممارسيعني
تاريخيكهبيستويكمينفيلمشدراسپانيااكران
ميشود،پسازغيبتيسهسالهرويپردههايسينما
بازميگردد.آلمادواردرحاليكهپيشازنمايشفيلم
رويفرشقرمزايستادهبود،دربارهساختناينفيلم
گفت«:برايمبسيارآسايشبخشبود،امابازيكردن
بازندگيخودوتبديلكردنآنبهيكداستانكاري
بسيارخطرناكاست».

عكس   :مهر
بازار هنر

داور ايراني در ميان داوران جشنواره فيلم زنان در لبنان
الهه نوبخ��ت تهيهكننده مس��تند و
پخشكننده بينالمل��ل ،داور بخش
مس��ابقه فيلمهاي بلند س��ينمايي،
جشنواره بينالمللي زنان در لبنان شد.
الهه نوبخت همراه با ساير داوران اين
جشنواره كه از بازيگران زن سينماي
لبنان چون «جوليا كاس��ار» (رييس
هي��ات داوران)« ،ن��ادا ابوفرهاد» كه
پيش از اي��ن در فيلم «ب��ه وقت ش��ام»ِ ابراهيم
حاتميكيا بازي كرده بود و «الراسبا» كارگردان
لبنان��ي فيلمهاي اي��ن بخ��ش را داوري كردند.
جش��نواره بينالملل��ي فيلم زن��ان ،در تاريخ ١١

الي  ١٦م��ارچ ( ٢٠تا  ٢٥اس��فند) ،با
هدف بررسي توانايي زنان در الگوهاي
مختلف زندگي در دنيا و تأثير آنها در
ساختار جامعه با استفاده از قدرت «لنز
و سينما» ميپردازد.
در اين دوره از جش��نواره ١١ ،فيلم از
كش��ورهاي آلمان ،تركي��ه ،انگليس،
كانادا ،چي��ن ،مراكش ،قزاقس��تان،
قبرس ،تونس و لبنان به بخش مسابقه فيلمهاي
بلند س��ينمايي راه پيدا كردند كه جايزه بهترين
فيلم بلند سينمايي در بخش اصلي مسابقه به فيلم
«وقفه» محصول كشور قبرس رسيد.

متن «سرنخ» به نيمه رسيد

كيومرث پوراحمد نگارش ۱۳قسمت از
مجموعه  ۲۶قسمتي پليسي ،معمايي
«سرنخ »۲را تمام كرد .علي قائممقامي،
تهيهكننده اين مجموعه گفت :نگارش
س��ري دوم مجموعه «س��رنخ» پس
از گذشت س��الها به س��فارش مركز
سيمافيلم توسط آقاي پوراحمد شروع
شد و تاكنون  ۱۳قسمت از اين سريال
بيستوشش قسمتي به پايان رسيده است.
او اف��زود :آقاي پوراحمد مش��غول س��اخت فيلم
س��ينمايي «تيغ و ترمه» براي ش��ركت در سي و
هفتمين جش��نواره فيلم فجر ش��دند و در ادامه با
پايان اين كار ،مجدد نگارش قسمتهاي ديگر اين

مجموعه را شروع كردند.
قائممقام��ي تاكي��د ك��رد :ب��ا پايان
ن��گارش فيلمنامه ،تولي��د كار براي
پخ��ش از ش��بكه دو س��يما ش��روع
خواهد ش��د« .س��رنخ» مجموعهاي
تلويزيوني به كارگرداني ،نويسندگي
و تهيهكنندگي كيوم��رث پوراحمد
بود كه در سال  ۱۳۷۵در ژانر پليسي
و معمايي ساخته و از شبكه اول سيما پخش شد.
سرنخماجراييكپليساصفهانيبهناماميرحسين
اوصيابههمراهدستيارشبودكهسعيدرحلمعماها
داشت و جهانبخش س��لطاني ،بهزاد خداويسي و
ن دختيزدانيان بازيگران آن بودند.
پروي 

«عرق سرد» نماينده ايران در جشنواره پاناما

«عرق سرد» س��اخته سهيل بيرقي به
عنوان يك��ي از  ۱۸فيلم بخش ويترين
بينالمللي جش��نواره فيل��م «پاناما»
انتخاب ش��د« .عرق س��رد» در بخش
بينالمللي جش��نواره فيلم «پاناما» در
كنار آث��ار مطرحي از س��ينماي جهان
از جمله «جنگ س��رد» ساخته «پاول
پاليكوفسكي»« ،كفرناحوم» از «نادين
لبكي»« ،س��وختن» ب��ه كارگردان��ي «لي چونگ
دونگ»« ،داگم��ن» از «متئو گارونه»« ،اگر خيابان
بيل ميتوانست حرف بزند» ساخته «بري جنكينز»،
«هرگ��ز روي برنگ��ردان» به كارگردان��ي «فلورين
هنكل» و «دزدان فروش��گاه» س��اخته «هيروكازو
كورئيدا»بهنمايشگذاشتهميشود.بخش«ويترين
بينالمللي»جشنوارهفيلم«پاناما»ويژهفيلمهايبرتر

و برنده جايزه در سطح بينالمللي است.
«عرقسرد»دربارهممنوعالخروجكردن
يك ورزشكار زن توسط شوهرش است.
ب��اران كوث��ري ،امير جدي��دي ،ليلي
رش��يدي ،هدي زينالعابدين و س��حر
دولتشاهي بازيگران اصلي «عرق سرد»
هستند .اين فيلم پيش از اين در بخش
رقابتي جشنواره فيلم استكهلم ،بخش
«آيندهآسيا»سيويكمينجشنوارهفيلمالملليفيلم
توكيو و همچنين جشنواره فيلم «بنگلور» و «پالم
اسپرينگز» روي پرده رفته است .هشتمين جشنواره
«پانام��ا» از تاريخ  ۴تا  ۱۰آوريل ( ۱۵تا  ۲۱فروردين
 )98در كشور پاناما برگزار ميشود و فيلم آرژانتيني
«عشق غيرمنتظره» با بازي «ريكاردو دارين» آغازگر
اين رويداد سينمايي خواهد بود.

«ليان» تهرانيها را براي نوروز آماده كرد
تازهترين كنسرت گروه موسيقي «ليان»
به سرپرستي محسن شريفيان در آخرين
روزهاي سال ،شب هيجانانگيزي را براي
مخاطبان پايتخت نشين در تاالر وحدت
تهرانرقمزد.
گروهموسيقي«ليان»بوشهربهسرپرستي
محسنشريفياندردومينروزازفصلآخر
كنسرتهاي خود در سال ۹۷كه به همت
ش��ركت «آواي دوران» به تهيهكنندگي رسول ترابي
برگزارشدشبپرهيجانوفرحبخشيرابرايمخاطبان
موسيقيجنوبدرتاالروحدتتهرانرقمزد.
محس��ن ش��ريفيان كه طي س��الهاي اخير با اجراي
شاديانههايمختلفازموسيقيمنطقهبوشهرمخاطبان
پرشماري را به سمت كنسرتهاي خود جلب كرده در
اينبرنامهكه با استقبالخوب مخاطبان هم مواجه شد
تالش كرد تا ضمن اجراي قطعات پرطرفدار سالهاي
اخير گ��روه «ليان» تعدادي از آث��ار جديد خود را براي
طرفداراناينگروهاجراكند.
اوماننداغلبكنسرتهايخودكههموارهتالشميكند
مشاركت تماشاگران را نيز به همراه داشته باشد ،در اين
اجرايزندهنيزكوشيدتاهمچوناجراهايپيشينخود

مخاطبانبرنامهراباگروهنوازندگانهمراه
كند كه اين شرايط نيز به مذاق مخاطبان
خوش آمد و آنها از ابت��دا تا انتهاي برنامه
مطلع قطعات را همراه با گروه ميخواندند
كه اين هم خواني به دليل گرما و هيجان
موجود در قطعات فضاي پر شوري را براي
آخرين كنس��رت گروه ليان در س��ال۹۷
رقم زد .شريفيان كه غير از حضور در گروه
«ليان»طيسالهاياخيرپژوهشهاييرانيزدرعرصه
موسيقي اقوام ايران به ويژه موسيقي جنوب كشورمان
انجام داده ،در اين كنس��رت نيز تالش كرد به اقتضاي
فضاي موجود در ت��االر قبل از اجراي هر يك از قطعات
توضيحاتيرامانندهميشهازخاستگاهموسيقيهاياجرا
شدهبهمخاطبارايهدهد«.سيناخدا»،اجرايايينهاي
زار منطقه خارك ،اجراي آثاري از منطقه ديلم ،اجراي
آثاري از آواز دريان��وردان خليج فارس از منطقه ميمه،
اجرايقطعههاييازساربانهايبوشهري،خيامخواني،
اجراي موس��يقي منطقه ش��يبكوه ،اجراي قطعاتي از
منطقه دشتستان و «تينا» برخي از آثاري بودند كه در
اين كنسرت با همراهي حركاتآييني مناطق جنوب
كشوربهحاضراندرتاالرارايهشد.

هم��واره دخال��ت وزارت ورزش و جوان��ان در انتخابات
فدراس��يونها كه اقدامي غيرقانون��ي و خالف مقررات
بينالمللي است ،مورد بحث بوده و برخي دولت و وزارت
ورزشوجوانانرامتهمبهحمايتازبرخيكانديداهابراي
رياست فدراسيونهاي ورزشي كردهاند .اما وزير ورزش و
جواناناينموضوعراتاييدنميكند .سلطانيفرافزود:در
سال 97مجامع فدراسيونها به صورت سريع در موعد
مقرر برگزار شد و آن دسته از فدراسيونهايي هم كه به
واسطه قانون منع به كارگيري بازنشستگان نتوانستند
ادامهدهند،انتخاباتروسايآنهاخيليسريعانجامشد.
او تاكيد كرد كه وزارت ورزش و جوانان هيچ كانديدايي
نداشته و در انتخابات قانوني داريم كه به همه كس اجازه
ميدهد ثبت نام كنند و اگر صالحيتشان تأييد شد تا
لحظهآخرهمميتواننددرانتخاباتحضورداشتهباشند
ول��ي وزارت ورزش و جوانان ب��ا وجود اينكه اگر بخواهد
ميتواند تأثيرگذار باش��د اما فكر ميكنيم كه ما بايست
پدري كنيم براي ورزش كش��ور و شأن جايگاهي را كه

داريم بايد حفظ كنيم و اگر قرار باشد در خالل انتخابات
از فالن مديركل حمايت كنم ،كه اگر حمايت ميكردم
قطعاً پيروز ميشد ،اما اين كار را نميكنم تا اين ذهنيت
برطرفشودوواقعاًانتخاباتفدراسيونهابهصورتكام ً
ال
قانوني و آزاد برگزار شد .وزير ورزش و جوانان گفت :ذات
مردمساالريدرهمهعرصههاوازجملهدرورزشهمين
استوممكناستروزيدرامريكاهمترامپناميانتخاب
شود كه خيليها معتقدند مشكل دارد و طبيعي نيست

وليباالخرهتوسطمردمانتخابشدهنميتوانيدبگوييد
مامتأسفهستيم،باالخرهدريكانتخاباتكام ً
المستقل
و قانوني شركت كرده تالش كرده ،رأي آورده و انتخاب
شدهاست.سلطانيفرگفت:درهرصورتجريانبرگزاري
انتخابات در فدراسيونها ،قانوني و آزاد است و انشاءاهلل
همينروندراانجاموادامهميدهيم .اوادامهداد:قانونمنع
بهكارگيريبازنشستگانچالشبزرگيبهنظرميرسيدو
هياهويزياديبهدنبالداشتامادرورزشبدونمشكل
انجامشدچراكهوقتيهمدلي،هماهنگيوآرامشوجود
داشتهباشدوازحاشيههادورباشيمهرگرهايراميتوانيم
بازكنيمودرزمينهاينقانونهمبدونجنجالبهمرقانون
كام ً
الاحترامگذاشتيم.وزيرورزشوجواناندرموردابالغ
اينقانونبههياتهايورزشياظهاركرد:براياجراياين
قانوننگرانهياتهايورزشياستانهابوديمكهنهادهاي
نظارتي،ابتداديوانمحاسباتوسپسبازرسيكلكشور
اعالم كردن��د قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان به
هياتهاتسريپيدانخواهدكردومكتوبنظرآنهاراداريم.

ميراثنامه

راههاي تشخيص صنايع دستي «اصل» از «تقلبي»

ايام نوروز در پيش است و احتماال خيلي از ما در سفر به
نقاطمختلفكشورماندوستداريمازصنايعدستيهر
منطقهاي براي خودمان چيزي به يادگار بخريم .اگر چه
تشخيص برخي از صنايع دستي قاچاق با صنايع دستي
توليدايراندشواراستوكاركسياستكهسالهادراين
حوزه فعاليت كرده است اما با دانستن اطالعات ساده در
برخي موارد ميتوانيم مطمئن شويم صنايع دستياي
كه ميخريم تا چه اندازه كار هنرمندان ايراني اس��ت و
اصالت دارد يا محصول كشور ديگري است .اگر در نوروز
 ۱۳۹۸بههراستانياشهريسفرميكنيد،حتماًيكياز
صنايعدستيآنمنطقهرابخريدزيرابهرونقاقتصادي،
اشتغالزاييآنمنطقهوانگيزهكسيكهيكهنرسنتيرا
توليدميكند،كمكخواهيدكردتاآنهنرازبيننرود.
اما شما حق داريد براي پولي كه بابت يك هنر پرداخت
ميكنيد و حمايتي كه انجام ميدهيد ،مطمئن باشيد
كه آن محصول از اصالت كافي برخوردار است .بنابراين
با ورود به هر استان ،از نزديكترين پايگاه اطالعرساني
گردشگري ،كاتالوگ يا بروشوري كه مولفههاي صنايع
دستيآنمنطقهدرجشدهاسترادرخواستكنيد.
برخي از صنايع دس��تي يا هنرهاي سنتي ،شناسنامه
دارندكهرويآنهاجزيياتاستفادهازموادتشكيلدهنده
يك اثر و روند توليد آن نوش��ته ش��ده است .همچنين
بايد مشخصههاي فرهنگي ،فرم و نقوش هر منطقهاي
در صنايع دس��تي همان منطقه قابل تشخيص باشد.
هنگام خريد يك محصول صنايع دس��تي از فروشنده
يا توليدكننده بخواهي��د روند توليد محصول را توضيح
دهد.همچنيننحوهنگهداريوچگونگيشستوشوي
محصول را هم بپرسيد .دقت كنيد يك محصول حتماً

بستهبندي داش��ته باش��د .اگر توليدكنندهاي صنايع
دستيرادركيسهپالستيكيبهشماداد،يكنكتهمنفي
محسوب ميش��ود بنابراين به او گوشزد كنيد شايسته
نيست يك هنر بومي را در كيسهاي كه سازگار با محيط
زيست نيست به مشتري تحويل دهد .هرچه مواد اوليه
مرغوبتري در توليد صنايع دستي استفاده شده باشد،
قيمت آن محصول گرانتر است .اين موضوع را ميتوان
از كيفيت ساخت ،توليد و موادي كه در آن استفاده شده
است ،متوجه شد .مث ً
ال براي خريد يك ليوان سفالي به
قرارگرفتندستهساختهشدهوجايگيريدست،سنگيني
وسبكيوايستاييآندقتكنيد.براياطمينانخاطراز
اينكهدرتوليديكمحصولمثللباسازرنگرزيطبيعي
استفاده شده است ،ميتوان يك دستمال خيس را روي
آنكشيد.اگررنگپسدهد،ازرنگطبيعيبرايرنگرزي
آن استفاده نشده است .همچنين رنگهاي طبيعي در
مقايسهباشيميايي،پختهوخاموشهستندوبهمرورزمان
وتابشآفتاب،ثباتشانراازدستنميدهندامارنگهاي
شيميايي به نسبت طبيعي ،براقتر و پررنگتر هستند.
همچنين براي اينكه متوجه شويد در يك لباس از الياف
طبيعياستفادهشده،ميتوانيديكيازتارهايبيرونزدهاز

پارچهرابهنحويكهبهمحصولآسيبنرسيدبكشيدوآن
راآتشبزنيد.اگرتاربعدازسوختنمثلپالستيكجمع
شود ،الياف طبيعي نيست و اگر به شكل نرمي خاكستر
شودداراياليافطبيعياست.برايتشخيصمينايفلز
اصلكهيكيازصنايعدستيهاياستاناصفهاناستاز
ميناي چيني ،بايد فندك را روي رنگ ظرف بگيريد .اگر
رنگجمعشودوبسوزد،آناثراصلنيست.چونميناي
فلزباحرارتزيادشكلميگيرد،مقاومتزياديدرمقابل
آتش دارد .مهمترين بخش اين هنر ،كورهكاري است كه
با حرارت در دماي  ۸۵۰تا  ۹۵۰درجه شكل ميگيرد .با
تنوع حصيري كه در ايران وجود دارد ،تشخيص حصير
توليدشده در داخل از حصير چيني ،تايلندي يا وارداتي
دشواراستامابراياطمينانخاطرازخريدحصيرتوليد
ايرانبايدسريبهكارگاههايتوليدياينحوزهزد.برخي
از هنرمن��دان ايراني با گذران��دن دورههاي حصيربافي
اس��تادكاران چيني توانايي تولي��د حصيرهاي متنوع
كاربرديرابهدستآوردهاند.معموالًبرخيازكارگاههاي
توليد صنايع دستي از جمله حصيربافي در استانهاي
مختلف و در ايام نوروز فعاليت ميكنند ،بهتر است براي
خريد جنس اصل به اين كارگاهها مراجعه كنيد و نحوه
توليدآنراهمازنزديكببينيد.نقاشيپشتشيشهروي
ظروفكاربرديهمدردماهايمتفاوتحرارتميبينند.
معموالًظروفيكهدرحرارتباالساختهميشوند،ثبات
رنگ بيشتري دارند .براي تشخيص نقاشي روي شيشه
حرارتديده از صرفاً نقاشي روي شيشه ،ميتوان با يك
وسيله نوكتيز سطح آن را خراش��يد .اگر روي نقاشي
كارشده در سطح شيشه خط نيفتد ،آن محصول ثبات
رنگبيشتريداردودردمايبيشتريساختهشدهاست.

تاريخنگاري

ورود تلگراف به ايران

«منتخدايراعزّوجلكهطاعتشموجبقربتاستو
بهشكراندرشمزيدنعمت»...ايننخستينجملهايبود
كه«عباسعليخاندنبلي»درروز 27اسفندسال1236
هجريشمسيبهعنواننخستينپيــاممخابــرهشــده
توســط تلگــراف در ايــران از مدرســه دارالفنون به
كاخ ييالقي ناصرالدينش��اه ارسال كرد .اغراق نيســت
اگر بگوييم كه ورود فناوريهاي مدرن ارتباطي به ايران،
در هر دورهاي نقش مهمي در ش��كلدهي به رخدادها
و حوادث تاريخي ايفا كرده اس��ت .ورود تلگراف به ايران
نيز از اين قاعده مستثني نبود ،هرچند كه برخيها نظير
«ميرزا ملكمخان» مدعي بودند كه ايشان عامل اصلي
ورودتلگرافبهايرانبودند،اماحقيقتآناســتكهميل
شــخص«ناصرالدينشاه»ازيكســووتمايلامپراتوري
بريتانياازســويديگرمهمترينعواملــيبودندكهباعث
شــدندحدود 10ســالبعدازاتصالخطوطتلگــراف
دراروپــاوامريكا،پــاياينابزارارتباطيبهايرانبازشود
روزنامــهوقايــعاتفاقيــهدرروزهايآخراســفندسال
 1236ودرشــماره 372خود،ازرويدادســيمكشــي
تلگراف در مدرس��ه دارالفن��ون و موفقيتآميز بــودن
آن خب��ر داد .پــس از اين اتفاق ،قرار ش��ــد كه از كاخ
ســلطنتي تا باغاهلل زار ،سيم تلگراف متصل شود و پس
از آن ،نقاط ديگر نيز داراي تلگراف ش��دند .از برقــراري
تلگراف در ايــران ،در مرحله اول انگليسيها سود بردند
تا ايرانيان ،چرا كه آنان با اتصال خطوط مخابراتي هند و

اروپا،نهتنهابامستعمرهخود،هندوستان،ارتباطبرقــرار
كردنــد و آن را ســرعت بخشــيدند ،بلكه با ساختن
تلگراف خانههاي��ي در ايران و فرس��ــتادن مامور بــه
كشــور ،نفوذ خــود را روزبهروز در ايران ،توسعه دادند.
عباس��علي خان دنبلي به عنوان نخستين ايرانــياي
بود كــه زبان مــورس را آموخت و نخستينبار نسبت
به ارســال پيام از طريق تلگــراف اقــدام كــرد .او كه
بعدها رســما اس��ــتخدام اداره پست و تلگراف درآمد
برايارسالپيامبهايســتگاههايمختلفارسالتلگراف
درنقاطگوناگونكشوراعزامميشد.يكســالبعد،يكــي
ازمعلماناتريشــيدارالفنونبهنام«موسيوكرشش»با
نظارتواهتمام«عليقليميرزااعتضادالسلطنه»رياســت
دارالفنــون،عمــارتگلســتانراازطريــقتلگــراف
بــه بــاغاهلل زار متصــل كــرد .اجــراي ايــن طرح
آغــاز پروژه توســعه خطــوط تلگراف در ايــران بود

كــهدامنهآنبهشــهرهايمختلفايرانرسيد.سلطانيه
زنجان نخســتين شهرســتاني بود كــه از اين امكان
برخوردار شد .هرچند كه اتصال نقاط مختلف كشــور
از طريق تلگراف مورد اقبال حكومت قرار داش��ــت اما
اين رخداد خالي از حساســيت هــم نبــود.در طــول
دورهقاجارچنــدموردتـلـاشبرايايجادمســيرهاي
خودســرانهتلگرافــيبــامخالفــتصريــححكومــت
مواجه شد .به همين خاطر و براي قانونمند كردن روال
توسعه خطوط تلگراف كتابچه و دســتورالعمل رسمي
براي تلگرافچيها منتشر ش��ــد و اعتضادالســلطنه
جوانانيرابــراييادگيــريقواعدايــنكاربــهپاريس
فرستاد.همچنيننخستينتيمتكنيسينتلگرافبراي
آم��وزش و يادگيري تعمي��رات اوليــه بــه تفليــس
اعــزامشــدند.درســال 1277نخستينمحمولهسيم
وتجهيزاتراهانــدازيخطــوطتلگــرافبــاحمايــت
«اميرنظــامگروســي»ازپاريــسولنــدنخريداري
شــد .در طول دو سال بعد از اين اتفاق ،خطوط تلگرافي
به گيالن هم رسيد .از ســوي ديگر انگلســتان نيز كه
بهدليل نيازهــاي سياســي و اقتصــادي از يكســو و
شــورشمردمهندازســويديگربهارتباطتلگرافــي
بــا لنــدن نياز مبــرم داش��ــت ،پ��س از موافقــت
نكــردنايــرانباايجــادخطوطمســتقلتلگرافــي
ســعي كــرد تــا بطور خودســرانه از امكانــات ايران
بــرايمخابرهپيــاماســتفادهكند.

