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بهار 97 مساله سياست هاي ايران در قبال تحريم ها، 
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 تحريم هاي امريكا چه مي تواند باش��د. 
تئوريس��ين هاي اقتص��اد ايران ك��ه در آن زم��ان از 
مشاورين دولت محسوب مي شدند در اين جلسه بحث 
»تاب آوري« را مطرح مي كردند و معتقد بودند س��ال 
سختي در پيش است اما اگر ايران در قبال فشارها دوام 
بياورد در سال بعد امكان چانه زني 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 تحريم ها است و اگر 
ايران مدتي دوام آورد به دليل هزينه هايي كه تحريم 
دارد ساير كش��ورها با امريكا همكاري نخواهند كرد و 
تحريم ها خود به خود برداش��ته مي شود. اين ديدگاه 
اصوال در س��ال 97 دي��دگاه غالب در بدن��ه اجرايي و 
تصميم گير دولت بوده است. به صورت كلي مي توان 
نگاه مس��ووالن به تحريم را به دو دسته تقسيم كرد. 
دسته اول اصوال معتقد هس��تند تحريم ها اثري ندارد 
و حتي گاه��ي آن را نعمت مي نامند. اي��ن ديدگاه در 
اوايل دوره قبلي تحريم بيشتر به چشم مي خورد ولي 
هنوز هم گاهي صداهايي از اين نوع نگاه را مي شنويم. 
اما نگاه دوم همان جريان فكري دولت است كه معتقد 
اس��ت با تاب آوري در قبال تحريم ها مي توان 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 مي بينند ولي اگر 
در كنار زيان نس��بي، منافع قابل توجهي نصيب اين 
كشورها ش��ود ديگر اين فرض نمي تواند درست باشد 
و تحريم ها مي تواند براي ساليان دراز ادامه يابد. صبر 
در مقابل تحريم ها اگر با فش��ار بر مردم ايران و بدون 
فشار بر ساير كشورها باشد مي تواند به بيچارگي تعبير 
شود. به جاي اين بيچارگي بايد راه چاره اي انديشيد. 
سال 97 گذش��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 مي شود اس��تفاده كند آن وقت برخالف انتظار 
دولتمردان ايراني تحريم شرايطي پايدار پيدا مي كند 
و مي تواند براي مدت ها ادام��ه يابد. تحريم ها هرچند 
ظاهري اقتصادي دارند اما ريشه آن در سياست است 
پس مي ت��وان نظر بعضي كارشناس��ان را پذيرفت كه 
راه حل نهايي در روش هاي سياس��ي است. اما مساله 
مهم اين است كه امروز اين راه حل 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 نمي كند بلكه همان 
قوانين با محدوديت هايي روبرو مي ش��ود. مشكلي كه 
در اين دوره تحريم مانند دوره هاي قبل داش��تيم اين 
بود كه سعي كرديم در قبال محدوديت ها از روش هاي 
دس��توري و نه علمي اس��تفاده كنيم. سياست هايي 
همچ��ون ميخكوب ك��ردن ن��رخ ارز، جلوگي��ري از 
تجارت با محدوديت هاي مق��داري و قانوني، نگاه هاي 
تعزيراتي و بس��ياري ديگر از موارد اقتص��اد ايران را به 
س��مت ايزوله تر ش��دن س��وق مي دهد. مگر مي شود 
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��ت هاي حماي��ت از توليد با افزاي��ش درآمد 
جلوي آسيب به اقش��ار مختلف گرفته شود. در مقابل 
هزينه اي به مراتب س��نگين تر براي پايدار نگه داشتن 
ش��رايط اقتصاد ايران رخ داد كه عمال همان دامي بود 
كه تحريم كنندگان به دنبال آن رفتند. هنوز مشخص 
نيس��ت چقدر بابت سياس��ت دالر 4200 توماني به 
كشور آسيب وارد شده اس��ت يا دولت چقدر براي نگه 
داش��تن نرخ ارز آزاد روي حدود 13 هزار تومان هزينه 
مي كند. چني��ن گزارش هايي احتماال يكي، دو س��ال 
ديگر پرده از واقعيت ها بر مي دارد و آن موقع بس��ياري 
مي گويند 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 به گونه اي چيده 
ش��ده كه برخالف انتظار براي مدت هاي طوالني بايد 
با آن روبرو شويم. به نظر مي رس��د امروز بايد به جاي 
دفع الوقت و انتظار حل مشكل به مرور زمان به دنبال 

راه حل هايي درون زا براي آينده اقتصاد كشور بود.
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بازرگاني اي��ران با اصغر 
فخريه كاشان و حسين 
عبده تبري��زي اين بحث مطرح بود كه سياس��ت 
ايران در قبال تحريم هاي امريكا چه مي تواند باشد. 
تئوريس��ين هاي اقتصاد ايران ك��ه در آن زمان از 
مشاورين دولت محسوب مي شدند در اين جلسه 
بحث »تاب آوري« را مط��رح مي كردند و معتقد 
بودند سال س��ختي در پيش اس��ت اما اگر ايران 
در قبال فش��ارها دوام بياورد در س��ال بعد امكان 
چانه زني 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 تحريم ها است و ...

فراز جبلي

 صفحه5  

بازار سرمايه

 سودآورهاي سال آينده
 از نماي نزديك 

سميرا  ابراهيمي| 
س��ال 97 براي بس��ياري از صنايع بورسي، سال 
پررونقي ب��ود و آنطور كه ش��اخص ها ب��ه همراه 
وضعيت رشد قيمت سهام نشان مي دهد، حركت 
صعودي، حركت غالب بازار سرمايه بود. به عبارتي 
در سال 97، تحوالت سياسي وزن بيشتري گرفت 
كه متعاقب آن نرخ ارزهاي خارجي در مقابل ريال 
افزايش يافت. ش��ركت هايي كه درآمد آنها مبناي 

ارزي داشت صعود پرقدرتي را تجربه كردند و ...
همين صفحه

اقتصاد اجتماعي

دانش آموزان در تقابل 
سنت و مدرنيته

ريحانه جاويدي|
كيفيت آموزش در مقطع ابتداي��ي اگر تا چندي 
پيش فقط دغدغه خانواده هايي بود كه دانش آموز 
ابتدايي داشتند،  چند وقتي اس��ت كه به موضوع 
اصلي وزارتخان��ه آموزش و پرورش تبديل ش��ده 
است. سال هاي سال سيستم آموزش��ي ايران در 
مقطع ابتدايي به شكل سنتي و غيرقابل تغيير اداره 
مي شد اما از مدتي پيش اصطالحات تازه اي به اين 
حوزه وارد شده اس��ت،  بازي و يادگيري،  سيستم 
ارزشيابي كيفي، منع كتاب هاي كمك آموزشي و 
تمركز بر مفاهيمي چون شادي و نشاط در مدارس 
از مواردي اس��ت كه به گواه مس��ووالن آموزش و 
پرورش جاي شان در سيستم آموزش ابتدايي ايران 
خالي بود. اگر قديمي ها تعطيالت نوروز را به انجام 
تكاليف پيك نوروزي مي گذراندن��د كه هنوز هم 
خاطره تلخش براي شان مانده،  دو سالي است كه 

جاي پيك نوروزي را داستان خواني...
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 نادي صبوري| 
ديروز و با حضور حس��ن روحاني رياست جمهوري 
و بيژن زنگنه وزير نفت چند فاز مهم پارس جنوبي 
مورد افتتاح رس��مي قرار گرفت. در جريان حضور 
رييس جمهور ايران در اس��تان بوشهر فازهاي 13 
پارس جنوبي و 3 فاز 22 و 23 و 24 كه معادل يك 
فاز متعارف هستند افتتاح شدند تا ظرفيت توليدي 
گاز ايران را افزاي��ش داده و آن طور كه بيژن زنگنه 
مي گويد 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، ال پي جي، 
اتان و گوگرد در ايران را به ترتيب روزانه 100ميليون 
متر مكعب، 152 هزار بش��كه، 58 هزار تن، 5500 
تن و 800 تن افزايش مي دهن��د. ارزش اقتصادي 
توليد اين محصوالت در فازه��اي 13 و 22 و 23 و 
24 روي هم رفته معادل س��االنه 11 ميليارد دالر 
است. اين رقم با در نظر گرفتن GDP سال 1396 
در ايران ك��ه 427 ميليارد دالر بوده اس��ت معادل 
2درصد تولي��د ناخالص داخلي ايران به حس��اب 
مي آيد. حضور ديروز رياس��ت جمهوري پنجمين 
حض��ور او در پارس جنوبي از زم��ان دولت يازدهم 
تاكنون محسوب مي ش��ود.  حجت االسالم حسن 
روحاني رييس جمهوري در  آيين رس��مي افتتاح 
فازه��اي 13 و 22، 23 و 24 پ��ارس جنوبي اظهار 
داش��ت: دش��من فكر مي كرد با تحريم ايران همه 
طرح ها و پيشرفت هاي ما متوقف خواهد شد و مردم 
ما را آنچنان در فشار اقتصادي قرار مي دهد كه مردم 
عجز خودش��ان را در برابر استكبار نشان مي دهند 
اما اين ملت بزرگ، تاريخ س��از و ايثارگ��ر در تمام 
مقاطع تاريخ و به ويژه در س��ال جاري نشان داده، 
ايستادگي و مقاومت خوبي از خود نشان مي دهد. 
رييس جمهور افزود: از اينكه من در طول دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم 5 نوبت به پارس جنوبي آمده ام و 
هر بار افتتاح هاي بزرگي را شاهد بوديم، اين نشان 
مي دهد كه ما در مسير پيشرفت و تعالي قرار داريم. 
وي با اشاره به بهره برداري از پااليشگاه ستاره خليج 
فارس، طرح هاي توسعه اي پااليشگاه بندرعباس و 
همچنين پروژه هاي پارس جنوبي اذعان داش��ت: 
بهره برداري از اي��ن پروژه هاي بزرگ، نتيجه پيوند 
مستحكمي است كه بين دولت و تمامي بخش هاي 
اجرايي و پيمانكاري كشور وجود دارد. روحاني افزود: 
اينكه از ابتداي دول��ت يازدهم تا امروز توليد بنزين 
كشور دو برابر شده نشان دهنده 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 مي دانس��ت ايران در تامين 
ادامه در صفحه7 بنزين خودكفا شده است... 

 رييس جمهور در مراسم
 افتتاح رسمي 4 فاز پارس جنوبي: 
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تحريم قبل از آنكه جنگ اقتصادي 
باشد، جنگ رواني است

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

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

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



روي موج خبر

    سرلش�كر باق�ري عازم س�وريه ش�د؛  
سپاه نيوز|

رييس ستاد كل نيروهاي مسلح براي شركت در 
اجالسيه سه جانبه مبارزه با تروريست راهي سوريه 
شد. سردار سرلشكر پاسدار محمد باقري رييس 
ستاد كل نيرو هاي مسلح ايران در رأس يك هيات 
عاليرتبه نظامي براي شركت در اجالسيه سه جانبه 
روساي ستاد كل نيرو هاي مسلح كشور هاي ايران، 
عراق و سوريه كه به منظور مبارزه با راهكار هاي 
تروريست برگزار مي شود راهي دمشق پايتخت 
سوريه شد. ارتقاي همكاري هاي 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 گروهك هاي 
تروريستي و همچنين بررسي و دستيابي به آخرين 
راهكار هاي ايجاد ثبات و تأمين امنيت منطقه از 
اهداف سفر سرلشكر باقري به سوريه است. بازديد 
و سركشي پايان س��ال از فداكار هاي رزمندگان 
مقاومت و مستشاران نظامي ايران در اين كشور 
نيز از ديگر برنامه هاي رييس ستاد كل نيرو هاي 

مسلح خواهد بود.

    انتصاب مديركل توس�عه منابع انساني، 
تشكيالت و آموزش نهاد رياست جمهوري؛ 

پاد|
رييس دفت��ر رييس جمهور و سرپرس��ت نهاد 
رياس��ت جمهوري در حكم��ي » آرش حالج نيا 
مقدم « را به عنوان » مديركل توسعه منابع انساني، 
تش��كيالت و آموزش نهاد رياس��ت جمهوري« 
منصوب كرد. متن حكم محمود واعظي خطاب 
به حالج نيا 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��ت جمهوري« 
منصوب مي ش��ويد. انتظار دارد نسبت به اصالح 
و ارتقاء كيفي و كمي امور اداري به ويژه س��اختار 
و تشكيالت، ساماندهي امور پرسنلي كاركنان، 
فرآيند انجام اقدامات تشويقي و تنبيهي متناسب 
با عملكرد و ارايه آموزش منطبق با شرايط كار و 
شرح وظايف اقدام نموده و با توجه به نقش موثر 
كاركنان شريف و زحمتكش، خدمات مطلوب و در 

شأن آنان ارايه كنيد.«

    برگ�زاري رزمايش ه�اي مش�ترك ب�ا 
كشورهاي همسايه؛فارس|

فرمانده ني��روي درياي��ي ارتش گف��ت: طيف 
گسترده اي از تجهيزات بومي و ساخت ايران سال 

آينده به نيروي دريايي ارتش ملحق مي شود.
امير سرتيپ حسين خانزادي در حاشيه افتتاح 
نمايش��گاه راهيان نور در پايگاه ني��روي دريايي 
خرمشهر، اظهار كرد: حضور دايمي ما در درياهاي 
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 ۹۸ نيز ادامه 
خواهد داش��ت. خانزادي، اظهار كرد: سال آينده 
رزمايشي مش��ترك را با كش��ورهاي همسايه و 
دوس��ت در آب هاي منطقه به وي��ژه در منطقه 
نيرو هاي درياي��ي اقيانوس هن��د و درياي خزر 

برگزار مي كنيم.

    س�فر ظريف به قم براي دي�دار با علما و 
مراجع تقليد؛ايسنا|

وزير امور خارجه كشورمان امروز با سفر به شهر 
قم با برخي از علما و مراجع تقليد ش��يعه ديدار 
و گفت وگو مي كند. ظريف در بدو ورود به ش��هر 
قم با حضور در دفتر حجت االسالم والمسلمين 
شهرستاني نماينده تام االختيار آيت اهلل سيستاني 
در ايران ب��ا وي ديدار و گفت وگ��و دارد. ديدار با 
آيت اهلل مكارم ش��يرازي، آيت اهلل نوري همداني و 
آيت اهلل وحيد خراساني از ديگر برنامه هاي نوبت 
صبح وزير امور خارجه در س��فر دوش��نبه به قم 

اعالم شده است.

    رييس جمهور 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: 
رييس جمهور جلوي اين تخريب و تجاوز را بگيرد. 
علي محمد شاعري در تذكر شفاهي جلسه علني 
ديروز مجلس در تذكري با استناد به اصل 50 قانون 
اساس��ي گفت: حفاظت محيط زيست كه نسل 
امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات رو به رشدي 
داشته باشند يك وظيفه عمومي تلقي مي شود. وي 
افزود: اكنون تخريب و تجاوز به آشوراده آغاز شده 
است، منطقه اي كه به منطقه حفاظت شده تبديل 
شده و زيستگاه پرندگان اس��ت اگر اين منطقه 
تخريب شود چيزي از محيط زيست كشور باقي 
نمي ماند، از رييس جمهور مي خواهم بايد جلوي 

تجاوز و تخريب عرصه آشوراده را بگيرد.

    ذات عب�ور از مرزه�اي غيرقانوني حتي 
بدون كاال جرم است؛ايلنا|

معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور در نشست 
خبري پايان سال گفت: در اين نشست خطاب به 
برادران و خواهران افغانستاني مي گويم ما برايشان 
تس��هيالت ويزا ايجاد كرديم، ويزاي يكساله كار 
مي دهيم اما از مرزهاي غيرقانوني وارد كشور نشوند 
اگر كسي براي دومين و چندمين بار دستگير شود 
به مدت طوالني در اردوگاه ها نگه خواهيم داشت. 
ذوالفقاري در خصوص امنيت مرزها در سال ٩٧ 
هم گفت: ما عمده آس��يب پذيري مرزهاي مان 
مرزهاي مشترك با پاكستان در درجه اول و مرز 
كردستان عراق در درجه دوم است و در مرزهاي 
مشترك با تركيه، آذربايجان و خليج فارس مشكل 
خاصي نداريم. در خصوص مرزهاي مش��ترك 
با تركيه اقدامات خوبي صورت گرفته اس��ت. با 
پاكستان مذاكراتي كرديم و قول هايي هم داده اند.
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رييس جمهوري در جمع مردم بوشهر:

حقوقكارمندان۲۰درصدافزايشمييابد
گروه ايران|

»حق��وق كارمندان ب��راي س��ال۹۸، ۲0 درصد افزايش 
مي يابد.« اين عب��ارات مهم ترين بخش از صحبت هايي 
است كه رييس جمهوري در جريان سفر به استان بوشهر با 
استفاده از آنها تالش مي كند تا اين پيام را به افكار عمومي و 
كارگران منتقل كند كه هرچند مشكالت اقتصادي برآمده 
از تحريم ها مشكالتي را در روزهاي پاياني سال براي اقشار 
كمتر برخوردار و كارگران ايجاد كرده، اما دولت از تنگناهاي 
معيشتي مردم آگاه است و تا حد توان تالش مي كند تا به اين 

مطالبات به حق پاسخ دهد. 
رييس جمهوري سفر به استان بوشهر را هفتمين سفرش 
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 
شاخص هاي معيشتي براي مردم منطقه و سراسر كشور 

به وقوع پيوسته است.
رييس جمهوري اما در خصوص راهكارهاي بودجه اي دولت 
براي حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه گفت: در بودجه 
س��ال آينده تالش كرديم كه بتوانيم حقوق و مستمري 
 كارمندان ح��دود ۲0 درص��د و براي كارگ��ران بيش از
۲0 درصد 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 
كارمندان و بازنشستگان كه مجموع آنها حدود پنج ميليون 
و 500هزار نفر است و براي همه كارگران كه 14 ميليون 

نفر هستند تالش كرديم كه بتوانيم افزايش قائل باشيم.
رييس جمهوري افزود: نماين��دگان مجلس در تصويب 
اليحه بودجه افزايش ۲0 درصدي حقوق را با فرمول خاصي 
تصويب و به قانون تبديل كردند كه دولت قانون مصوب را 
اجرا مي كند. در مورد ميزان افزايش حقوق كارگران نيز اين 
هفته در شوراي عالي كار تصميم گيري خواهد شد. تورم 
بيش از ۲0 درصد بوده ولي توان ما براي حقوق بيش از اين 

نبوده اميدوارم سال آينده شرايطي مطلوب ايجاد شود.
رييس جمهوري همچنين گفت: مردمي كه داراي درآمد 
ثابت هستند امروز سخت ترين مشكالت را خواهند داشت 
و آنهايي كه درآمد شان متغير است بطور طبيعي خود را با 
شرايط تطبيق مي دهند. وي ادامه داد: از ملت بزرگ ايران 
تشكر و سپاسگزاري مي كنم به دليل اينكه سالي كه توام با 
مشكالت و سختي هاي اقتصادي بود در همه مراسم ها با 
شكوه انقالبي، ديني و مذهبي اجتماع شان، مقاومت شان 

و حضورشان را به رخ جهانيان كشيدند. 

    تالش براي عبور از مشكالت
رييس جمهوري ادامه داد: امسال مردم در مقاطعي مشكالت 
داشتند و هنوز هم دارند بايد همه توان دولت و همه مسووالن 
در سراسر كشور به گونه اي 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 مي دهيم 
همه امكانات و توانايي ها كه از آن ملت ايران است براي رفع 

مشكالت به خدمت گرفته شود.
روحاني با اش��اره به اينكه مس��تمري بگيران و افراد تحت 
پوش��ش كميته امداد از نيازمندي بيشتري برخوردارند 
تصريح كرد: در طول 3 سال، مستمري ها را به بيش از 4 برابر 
افزايش داديم ولي باز مي دانيم در سختي و فشار هستند و 
براي سال آينده در حد توان افزايش مي دهيم. با حمايت 
بانك ها و دولت بايد ش��رايطي فراهم ش��ود تا محصوالت 
زراعي و صنعتي با قيمت مناسب در اختيار مردم قرار گيرد.

رييس جمهوري افزود: مساله سوم اشتغال جوانان است كه 
بايد همه تالش ها را به كار گيريم تا مش��كالت فراروي اين 
قشر برطرف شود. وضعيت اشتغال ما در سال ۹7 خوب بوده 
ولي شمار بيكاران بيش از سه ميليون است و بايد به تالش 
خود در زمينه ايجاد فرصت هاي شغلي جديد ادامه دهيم. 
دولت تاكنون بيش از 34 هزار ميليارد تومان براي پروژه هاي 

عمراني در سال جاري پرداخت كرده است.
او با بيان اينكه امسال تمام پروژه هاي بزرگ افتتاح شده اند 
افزود: بزرگ ترين پااليشگاه ميعانات كشور به افتتاح نهايي 
در س��ال ۹7 رسيد و پااليش��گاه هرمزگان با ظرفيت 14 
ميليون ليتر و ستاره خليج فارس با 36 ميليون ليتر در روز كه 

نيمي از بنزين مورد نياز كشور را تامين مي كند افتتاح شد.
روحاني اضافه كرد: در يكي دو هفته پيش پروژه راه آهن 
قزوين به رشت افتتاح و كلنگ راه آهن رشت به آستارا نيز 
به زمين زده شد كه اين طرح خليج فارس و درياي عمان 
را به كشورهاي شمالي اروپاي شرقي و مركزي متصل 
مي كند. در سفر به بوشهر 4 فاز جديد پارس جنوبي با 
سرمايه گذاري 11 ميليارد دالر به عنوان يكي از پروژه هاي 
مربوط به انرژي كشور در پارس جنوبي توسط خادمان 

ملت افتتاح مي شود .
رييس جمهوري اف��زود: در اواخر فروردي��ن طرح بزرگ 
كشاورزي س��دي آبي با حدود 10 ميليارد دالر به افتتاح 
مي رس��د كه يك��ي از پروژه هاي بزرگ ب��راي بحث آب و 
محصوالت كش��اورزي اس��ت. درست اس��ت كه امريكا، 
صهيونيسم و برخي كشورهاي مرتجع منطقه بر مردم ايران 
فشار وارد مي كنند ولي با اين وجود رابطه ما با همسايگان 

روز به روز توسعه خواهد يافت. در سفر اخير به عراق مشخص 
شد كه روابط ملت و دولت هاي اين ۲ كشور يك رابطه نمونه 
و مثال زدني در منطقه و جهان اس��ت. س��االنه 7 ميليون 
جمعيت بين ايران و اعراق تردد مي كنند در اين سفر تصميم 
گرفته شد تا رواديد براي مردم رايگان شود تا مردم سفر خود 

را در ايام اربعين و غير اربعين انجام دهند.
رييس جمهوري با اشاره به مالقات هاي خود با مراجع بزرگ 
كشور عراق از جمله آيت اهلل سيس��تاني كه وي را افتخار 
شيعيان جهان معرفي كرد، گفت: س��فر 3 روزه به عراق و 
توافق هايي كه با اين كش��ور انجام شد به اين معناست كه 
رابطه ما تنها رابطه دو دولت نيست بلكه رابطه تمام اقشار و 
گروه ها و شخصيت هاي سياسي، اجتماعي و مذهبي است.

روحاني با بيان اينكه ما مي خواهيم اين رابطه صميمي را با 
همه همسايگان خود داشته باشيم، گفت: ما عالقه منديم با 
همه همسايگان خود رابطه خوبي داشته باشيم، اگر با برخي 
از همسايه ها هم مشكلي هست، اين مشكل از طرف آنها 

آغاز شده است ما با همسايگان خود از جمله قطر، عمان، 
تركيه، آذربايجان، تركمنستان، افغانستان و پاكستان رابطه 
خوبي داريم و مي خواهيم با همه همسايه ها 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 

همه منطقه باشد.

     استفاده از ظرفيت هاي گردشگري
روحاني ادامه داد: احداث و توس��عه جاده ها در راستاي 
توسعه گردشگري و جذب گردشگران داخلي و خارجي 
از اولويت هاي دولت در استان بوشهر است و در اين زمينه 

بومگردي ها نيز بايد توسعه يابد.
روحاني با اش��اره به وجود ۲5 مركز بومگردي در استان 
بوش��هر اظهارداشت: جذب گردش��گر مي تواند شتاب 
توسعه اي را در اين استان بيشتر كند. در زمينه كشاورزي 
بايد سامانه هاي نوين آبياري و كشت گلخانه اي توسعه 

داده شود و در اين زمينه در سفر امروز ده ها طرح كشت 
گلخانه اي اجرايي مي ش��ود.  روحاني ادامه داد: بوشهر 
مركز انرژي كشور است، بيشترين گاز كشور از اين استان 
است كه در برابر بهره برداري از اين منابع زيرزميني مردم 
استان نيز بايد از آن بهره مند شوند. وي افزود: در اين زمينه 
وزارت نفت و ساير وزارتخانه ها بايد استخدام مهندسان 
و كاركنان خود در اين منطقه را تا حد امكان از بومي هاي 
استان بوشهر جذب كنند. روحاني گفت: بسيار خوشحالم 
كه براي هفتمين بار به استان دالور بوشهر سفر مي كنم 
و در هر س��فر در اين استان ما شاهد يك حركت بزرگ 
در زمينه اقتصادي بوده ايم . رييس جمهوري در بخش 
پاياني اظهاراتش افزود: از محبت مردم عزيز استان بوشهر 
در مسير راه و اكنون در ورزشگاه با وجود تغييرات پياپي 
آب و هوايي و ريزش باران الهي كه با شور، شوق و اشتياق 
براي شنيدن سخنان يكي از خادمان خود در اين ورزشگاه 

اجتماع كرده اند قدرداني مي كنم.

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 
فرارسيدن عيد نوروز سال 13۹۸ از سوي رييس قوه قضاييه 

به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر كشور ابالغ شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه در بخشنامه 
آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي رييس جديد قوه قضاييه آمده 
است: به مناسبت فرا رسيدن سال نو هجري شمسي و با 
توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانيان در كنار خانواده 
و ب��ه منظور نيل به اهداف عالي در بازس��ازي اجتماعي و 
اخالقي زندانيان و نيز برقراري روابط عاطفي بين زندانيان 
و اعضاي خانواده آنها مقتضي است به زندانيان محكوم با 
رعايت شرايط ذيل و اخذ تامين مناسب 15 روز مرخصي 
داده ش��ود. اين مرخصي به م��دت 15 روز ديگر نيز قابل 

تمديد خواهد بود.
زندانيان محكوم به حبس در اين بخشنامه شامل محكومان 
به حبس ابد به ش��رط تحمل حداقل پنج س��ال حبس، 
محكومان به حبس بيش از 10 سال به شرط تحمل حداقل 
يك سال حبس، محكومان به حبس بيش از پنج سال تا 
10 سال به ش��رط تحمل شش ماه حبس، محكومان به 
حبس بيش از يك سال تا پنج سال به شرط تحمل دو ماه 
حبس و محكومان به يك سال حبس و كمتر از آن به شرط 

تحمل حداقل يك ماه حبس است. بر اساس تبصره اين بند، 
محكومان به حبس يا حبس و جزاي نقدي كه باقيمانده 
محكوميت آنها كمتر از شش ماه باشد، مرخصي منتهي به 

آزادي اعطا مي شود.

همچنين شرايط زندانيان محكوم به جزاي نقدي شامل اين 
افراد است:  1( محكومان به جزاي نقدي كه باقيمانده 
محكوميت آنها بيش از 1۲0 ميليون ريال باشد به شرط 

تحمل حداقل دو ماه حبس.

۲( محكومان به جزاي نقدي كه باقيمانده محكوميت 
آنها بيش از 70 ميليون ريال تا 1۲0ميليون ريال باشد، به 

شرط تحمل حداقل يك ماه حبس.
تبصره: محكومان به جزاي نقدي كه باقيمانده محكوميت 
آنها تا 70 ميليون ريال باشد مرخصي منتهي به آزادي 
اعطاء مي شود. محكومان به پرداخت ديه و محكومان مالي 
شامل زندانياني است كه به دليل عجز از پرداخت ديه در 
بازداشت هستند و همچنين دارندگان محكوميت هاي 
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 شاكي هاي متعدد 
است، چنانچه در زمان بهره مندي 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 

بالمانع است.
بر اساس اين گزارش مفاد اين بخشنامه شامل مرتكبان 

اين جرايم نمي شود: 
محكومان جرايم سرقت هاي 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 سازمان يافته، تجاوز به عنف، داير 
كردن مراكز فس��اد و فحشاء، اسيد پاشي، اخالل در نظام 
اقتصادي، قاچاق مشروبات الكلي، محكومان به قصاص و 
اعدام و حدود شرعي، محكومان داراي سه سابقه محكوميت 
به ارتكاب همان جرم، محكوماني كه به شرارت مشهورند، 
قاچاق مسلحانه يا عمده موادمخدر و روانگردان ها و ساير 
محكوماني كه اخالق و رفتار آنها در زندان به گونه اي بوده 
كه بنا به نظر دادس��تان يا قاضي اجراي احكام كيفري يا 
رييس زندان يا شوراي طبقه بندي شايستگي برخورداري 

از مرخصي را ندارند.
ساير محكومان جرايم س��رقت، بعد از تعطيالت نوروز از 
مرخصي موضوع اين بخشنامه بهره مند خواهند شد و در 
مورد محكومان مواد مخدر كه ميزان محكوميت آنان بيش از 
پنج سال باشد، ترتيبي اتخاذ شود هر 4۸ ساعت يك بار خود 

را به مراجع انتظامي محل سكونت خويش معرفي كنند.
منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان ها بيش از 100 
كيلوگرم ترياك و ملحقات آن و بيش از ۲00 گرم هروئين 
و روانگردان ها و ملحقات آن است. بر اساس اين بخشنامه 
دادستان هاي سراسر كشور ملزم به اجراي اين بخشنامه 

بوده و بر حسن اجراي آن نظارت خواهند كرد.

اروپا به تعهدات خود در برجام 
عمل نمي كند 

دبي��ر مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام گفت: ايران 
سخاوتمندانه در مذاكرات 
برجام ش��ركت كرد، ولي 
امري��كا و اروپا به تعهدات 
خود عمل نمي كنند، زيرا 
به خريد نفت ايران متعهد 
شده بود.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محسن 
رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز در 
مراسم اختتاميه نخستين دوره مهارت هاي كاربردي 
تبليغي مبلغين جهان اس��الم و گام دوم انقالب در 
مجتمع آموزش عالي امام خميني )ره( اظهار كرد: 
كشتار نمازگزاران در نيوزيلند يك حادثه عادي نبود و 
نسبت دادن آن به بحث ضد مهاجرتي پذيرفته نيست، 
بايد غربي ها به كينه خود از اسالم پايان بدهند. دبير 
مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: دشمن به هيچ 
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 نمي كند، 
در حالي كه به خريد نفت اي��ران و اجازه دادن براي 
تاسيس بانك هاي ايراني متعهد شده بود. رضايي با 
اشاره به سخنان رييس جمهور فرانسه در خصوص 
جنگ عليه ايران اظهار كرد: اين كشور نمي توانست 
كه وارد جنگ با ايران شود، دشمنان بايد از ما بترسند 

وگرنه ديپلماسي جلو نمي رود.

 برنامه ريزي براي رسيدن
به اوج قله هاي دفاعي 

وزي��ر دفاع و پش��تيباني 
نيروهاي مس��لح گفت: 
مسووالن و جوانان صنعت 
دفاعي با ارايه راهكارهاي 
علم��ي و كارب��ردي بايد 
بتوانند براي به اوج قله هاي 
دفاع��ي و تولي��د قدرت 
نوين، افق هاي جديدي در س��ال ۹۸ برنامه ريزي 
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 رسانه اي 
عليه ايران بيان كرد: در ش��رايطي كه هزاران ابزار 
رسانه اي 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��الم و مكتب تشيع مبني بر 
توقف ناپذيري و حركت درمسير توسعه دفاعي كشور 

بايد دلگرم كننده و اميد دهنده باشد. 

زمينه آزادي متهمان با 
قرارهاي مناسب فراهم شود

 دادستان تهران تاكيد كرد: 
جز در م��وارد ض��روري از 
بازداش��ت افراد جلوگيري 
ش��ود و تا جايي كه امكان 
دارد زمينه آزادي متهمان از 
طريق صدور قرارهاي تأمين 
مناس��ب فراهم ش��ود. به 
گزارش دادسراي عمومي و انقالب تهران عباس جعفري 
دولت آبادي در آخرين نشست شوراي معاوان دادستان 
تهران با اشاره به اظهارات رييس جديد قوه قضاييه مبني 
بر مردمي ب��ودن، انقالبي بودن، ضد فس��اد بودن، رفع 
مشكالت، اعمال قانون، تحقق عدالت، تكريم مراجعان، 
پناهگاه تلقي شدن دس��تگاه قضايي براي مظلومان و 
افزايش اعتماد به قوه قضاييه گفت: مبناي اقدامات رييس 
قوه قضاييه تحول گرايي در دستگاه  قضايي است. وي با 
تاكيد بر ض��رورت افزايش برنامه مالقات هاي عمومي 
دادستان ها به بيانات اخير رييس قوه قضاييه مبني بر 
ضرورت ملموس بودن تحقق عدالت براي مردم، افزود: 
بخشي از اين موضوع با گفت وگو و بخشي نيز با اقدامات 
و عملكرد مراجع قضايي رخ مي دهد. بايد اين اقدامات 
براي مردم ملموس باش��د هرچه اين عملكردها موفق 
باش��د، ميزان تحقق عدالت افزايش مي يابد. دادستان 
تهران حوادث آخر سال از جمله چهارشنبه آخر سال 
و افزايش جرم سرقت را مورد توجه قرار داد و از معاونان 

دادسرا خواست اينگونه امور را مديريت كنند.

در پي راي دادگاه درباره ۲ زنداني 
سفير كنيا در تهران احضار شد

سخنگوي وزارت خارجه از 
احضار سفير كنيا در تهران 
به وزارت خارجه در پي صدور 
راي دادگاه اي��ن كش��ور در 
نقض حكم آزادي ۲ زنداني 
ايراني خبر داد و گفت سفير 
ايران هم براي مش��ورت به 
تهران فراخوانده ش��ده اس��ت. به گزارش فارس، بهرام 
قاسمي با اعالم خبر فوق، گفت: به دنبال صدور راي دادگاه 
كنيا مبني بر نقض حكم آزادي دو زنداني ايراني به نام هاي 
»احمد ابوالفتحي« و »سيد منصور موسوي« روز گذشته 
خانم »رقيه سوبو« سفير كنيا در تهران توسط مديركل 
آفريقاي وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض ايران 
به راي مذكور به وي ابالغ شد. قاسمي در خصوص موضوع 
احضار سفير كنيا به وزارت امور خارجه افزود: دادگاه عالي 
كنيا بهمن ماه سال گذشته در رسيدگي مجدد به پرونده 
دو متهم مذكور، ضمن تبرئه آنان از اتهامات وارده، حكم 
آزادي هر دو نفر را صادر كرد، ولي با مداخالت غير قضايي 
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 مي رسد 
بعضي از رسانه هاي وابسته به برخي كانون هاي مشخص 

و در ادامه همين جنگ رواني هستند.

۱۱۲ دستاورد جديد هسته اي 
در سال آينده رونمايي مي شود
س��ازمان  س��خنگوي 
انرژي اتم��ي ايران گفت: 
در بيس��تم فروردين ماه 
سال آينده 11۲ دستاورد 
جديد هسته اي رونمايي 
مي شود كه داراي اهميت 
بااليي بوده و در زمينه هاي 
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 
ساختمان جديد موزه دكتر علي اكبر صالحي در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: ملت ايران همواره از تهديداتي 
كه دشمن بر آنها تحميل مي كند به عنوان فرصت 
استفاده كرده تا به دشمنان و تمام جهان نشان دهند 
كه در برابر تحريم و شرايط سخت اقتصادي هيچ گاه 
دست از مقاومت نخواهند كشيد. وي بيان كرد: 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 به سر 
مي برند چرا كه ملت ايران با هوشياري اين مرحله را نيز 
پشت سر مي گذارند. سخنگوي سازمان انرژي اتمي 
تصريح كرد: امروز بايد با صبر و  شكيبايي و انسجام و 
اتحاد از تحريم ها نيز عبور كرده و نظام خود را استوار 
نگه داريم چرا كه دش��من از ابتداي پيروزي انقالب 

اسالمي به دنبال ضربه زدن به نظام بوده است.
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چهره ها



اخبار كالن 3 كالن

پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس :

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

نهادهاي موازي  در زمينه تسهيل كسب وكار منحل شود

40 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در سال 96

گروه اقتصاد كالن|
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش��ي به نقد و بررسي 
»طرح تشكيل كميته جذب سرمايه هاي داخلي و صدور 
مجوز ايجاد واحدهاي توليد« پرداخته است. اين گزارش 
با نگاهي به نهادهاي مختلفي كه در چندسال گذشته در 
زمينه تسهيل كسب وكار )مانند ستاد اقتصاد مقاومتي، 
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، شوراي برنامه ريزي استاني 
و امثالهم( ايجاد شده اس��ت را نوعي نقض غرض مي داند 
و پيش��نهاد مي كند: نهادهاي موازي ب��ا صالحيت هاي 
همپوشان در جهت افزايش كارآمدي، مسووليت پذيري و 
پاسخگويي منحل شوند. بر همين اساس اين مركز پيشنهاد 

به رد كليات طرح يادشده مي دهد. 
به گزارش »تعادل« موضوع دست وپاگير بودن فرايند صدور 
مجوزهاي كس��ب وكار، همچنان يكي از مهم ترين موانع 
كسب وكار در كشور است كه مورد توجه سياست گذاران 
و قانون گذاران قرار دارد. با آنكه قانون گذار با تصويب ماده 
)7( قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل چهل وچهارم 
قانون اساس��ي، مصوب 25 خردادماه 1387، مفادي »به 
منظور تس��هيل و تسريع در امر س��رمايه گذاري و صدور 
مجوز فعاليت هاي اقتصادي«، با رويكرد »حذف مجوزهاي 
غيرضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف سازي 
فعاليت هاي اقتص��ادي« به تصويب رس��اند و به دفعات، 
احكام قانوني راجع به موضوع م��ورد بحث را اصالح كرد، 
اما بعد از گذشت 10 سال، همچنان گاليه ها و اعتراضات 
بسياري در رابطه با كندي نظام اداري در صدور مجوزهاي 
كسب وكار، به گوش مي رسد. عدم انجام اين تكليف قانوني 
توس��ط دس��تگاه هاي مس��وول، يكي از انگيزه هاي ارايه 
»طرح تشكيل كميته جذب سرمايه هاي داخلي و صدور 
مجوز ايجاد واحدهاي توليدي» است؛ چنان كه در مقدمه 
توجيهي طرح، ضرورت ارايه طرح به اين ش��رح ذكر شده 
است: »با عنايت به ضرورت حذف بروكراسي هاي اداري در 
زمينه حمايت از سرمايه گذاري و ايجاد واحدهاي توليدي 
و با توجه به بروكراس��ي هاي غيرضروري فعلي در ادارات 
و  وزارت خانه ها در جهت اطاله رسيدگي به درخواست ها 
كه موجب كاهش انگيزه سرمايه گذاري گرديده و بعضًا از 
نظر اقتصادي نيز موجب كاهش توجهي اقتصادي طرح 
مي گردد.« چنانكه در مقدمه توجيهي طرح مورد بررسي 
تصريح شده است، محور طرح ارايه شده، تشكيل كميته اي 
»مستقل« در استانداري ها و فرمانداري ها «با اختيارات تام 
نسبت به بررسي درخواست هاي ايجاد واحدهاي توليديو ... 
است. در پايان »داليل توجيهي« مجدداً تأكيد شده است 
كه اين طرح صرفًا در جهت حذف بروكراسي هاي اداري« 

تقديم شده است.
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي پس از ذكر محورهاي 
طرح ارايه شده، به بررسي نقاط ضعف و قوت آن پرداخته 
اس��ت. طرح مورد بررس��ي، در قالب ماده واحده مشتمل 
بر 6 تبصره تدوين ش��ده اس��ت. در صدر ماده واحده طرح 
مقرر شده است: »از تاريخ تصويب اين طرح كميته اي در 
اس��تانداري ها با كليه اختيارات الزم براي تصميم گيري 
در حوزه توليد و اشتغال تشكيل و تصميمات اين كميته، 
حكم مصوبه براي كليه وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي را 
خواهد داشت.« در تبصره ها، پيش بيني شده كه اين كميته 
در استان ها به رياست استاندار و در شهرستان ها به رياست 
فرماندار تشكيل مي شود و »درخواست هاي سرمايه گذاري 
يا ساير درخواست هاي مرتبط با حوزه اشتغال يا توليد به 
اين كميته ها ارسال خواهد شد. مجوزهاي الزم براي توليد و 

سرمايه گذاري بر اساس طرح پيشنهادي، حداكثر سه هفته 
از تاريخ ارجاع، در صورت وجود شرايط الزم براي اخذ مجوز، 

توسط دستگاه ارايه خواهد شد.
مهم ترين ايراد اين گزارش از »طرح تشكيل كميته جذب 
سرمايه هاي داخلي و صدور مجوز ايجاد واحدهاي توليدي«، 
پيشنهاد افزودن ستادي به ستادهاي موجود و حتي در حال 
تشكيل با هدف واحد است. مطابق اين گزارش ادعاي اصلي 
اين است كه تعدد و تكثر چنين نهادهايي، نه تنها به دستيابي 
به هدف قابل تقدير حمايت از سرمايه گذاري و توليد كمكي 
نكرده است، بلكه در موارد زيادي به همپوشاني ها و اختالفات 
صالحيتي، موازي كاري ه��ا و اختالهاي نهادي انجاميده 
است. با توجه به نهادها و س��تادهاي موجود در كشور كه 
وظايف و اختيارات آنها به نحوي به موضوع حمايت از توليد و 
سرمايه گذاري مربوط است، به نظر مي رسد در جهت خالف 
طرح پيشنهادي، بايد به س��مت ادغام و كاهش نهادهاي 
موازي و هم عرض گام برداش��ت و بدين وسيله، كارايي و 

اثربخشي سياست ها و قوانين مربوط را افزايش داد. 
بر اس��اس اين گ��زارش ض��رورت رف��ع موان��ع توليد و 
سرمايه گذاري، به ويژه تسهيل و تسريع مجوزهاي صدور 
كسب وكار، س��بب ايجاد نهادهاي متعدد شده است و در 
طرح مورد بررسي نيز، تشكيل ستاد ديگري در اين راستا 
پيش بيني شده است. اما نكته مهم و مغفول اين است كه 
تعدد و تكثر نهادهاي مربوط به كارويژه اي واحد، چه بس��ا 
موجب هم پوشاني ها و موازي كاري هاي شده و مي شود خود 
باعث مي شود دستيابي به هدف اصلي با موانع بروكراتيك 
و اداري مواجه شود. دقت در وظايف و اختيارات نهادهاي 
مذكور نش��ان مي دهد آنچه در ماده واحده پيش��نهادي 
در خصوص تش��كيل نهادي »با كليه اختيارات الزم براي 
تصميم گيري در حوزه توليد و اشتغال« پيش بيني شده، 
پيش تر براي نهادهاي دولتي و خصوصي متعددي در نظر 
گرفته شده است. اين گزارش در ادامه، به برخي از نهادهاي 
موجود كه با هدف راهبري و ستادي در موضوع رفع موانع 

توليد و سرمايه گذاري تشكيل شده، اشاره مي كند.

  شوراي برنامه ريزي استاني
بر اس��اس صدر ماده )31( قانون احكام دايمي برنامه هاي 
توسعه كشور شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در اجراي 
وظايف محوله كه در قوانين و دس��تورالعمل ها مشخص 
مي شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رييس جمهور 
در امور برنامه و بودج��ه و در جهت هماهنگي و نظارت بر 
مديريت و توسعه سرمايه گذاري همه جانبه و پايدار استان، 
پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركززدايي، افزايش 
اختيارات اس��تان ها و تقويت نقش و جايگاه استان ها در 
راهبري و مديريت توس��عه درون و برونگراي منطقه اي و 

تحقق اهداف اقتصادمقاومتي، تشكيل مي شود. 
مطابق تبصره يك ماده مذكور شوراي برنامه ريزي و توسعه 
اس��تان باالترين نهاد تصميم گيري و نظارت در خصوص 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح استان است.

  ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
طبق ماده واحده »قانون الحاق م��وادي به قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور« 
مص��وب 21 خرداد 97 ماده اي به ش��رح زير به قانون 
مذكور اضافه شده اس��ت: »به منظور بررسي و اتخاذ 
تصميم درخصوص حل وفصل مش��كالت واحدهاي 
توليدي، به ويژه در موارد مربوط به تكميل و راه اندازي 

طرح ه��اي نيمه تم��ام، تأمين مال��ي، تعيين تكليف 
بدهي هاي معوق و همچنين رفع مش��كالت مرتبط 
با محيط زيس��ت، منابع طبيعي و معادن و رفع موانع 
صادراتي، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به ايجاد 
»س��تاد تس��هيل و رفع موانع توليد« به رياست وزير 
صنعت، معدن و تجارت اقدام كند. وزارت صنعت، معدن 
و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابالغ 
اين قانون، آيين نامه اجرايي الزم را با مشورت شوراي 
گفت وگ��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 مي كند. 
كارشناس��ان مركز پژوهش هاي مجلس در اين گزارش 
مي نويسند: با بررسي سوابق قانوني ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد، مي توان دريافت كه هدف اصلي پيشنهاددهندگان 
طرح، در قانون مصوب تأمين نشده است. بدين ترتيب كه 
محور اصلي طرح، تش��كيل كارگروهي بوده كه از اختيار 
موظف كردن بانك ها 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 پيش بيني ش��ده در طرح 
اوليه – تشكيل شد. حتي برخي از اختيارات ستاد در قانون 
مصوب، اختياراتي تعديل شده بر اساس نظر شوراي نگهبان 
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 رييس جمهور و وزرا( است. به اين ترتيب، 
مي توان ادعا كرد اختياراتي كه براي س��تاد تسهيل و رفع 
موانع توليد در ماده 61 فهرست شده است، از اختياراتي كه 

مدنظر طراحان طرح بوده، فاصله بسياري دارد. 

  ستاد اقتصاد مقاومتي
در بندهاي 3 و6 سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي، 
محور قرار دادن رشد بهره وري در اقتصاد با تقويت عوامل 
توليد و افزايش توليد داخلي نهاده ها و كاالهاي اساسي، 
به عنوان يكي ازمحورهاي اصلي اقتصاد مقاومتي تصريح 
شده اس��ت. عالوه بر اين در بند 10 سياست هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي نيز مقرر شده از طريق تسهيل مقررات 
و گسترش مشوق هاي الزم و ايجاد ثبات رويه و مقررات 
در مورد صادرات حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات 
كاالها و خدمات به تناس��ب ارزش اف��زوده و با خالص 
ارزآوري مثبت صورت گي��رد. طبق ماده 1 قانون نحوه 
پيگيري تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي، »شورايي 
باعضويت معاون اول رييس جمه��ور، نايب رييس اول 
مجلس شوراي اسالمي و معاون اول رييس قوه قضاييه 
به منظور كسب اطالع از برنامه هاي 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 سياست هاي اقتصاد 

مقاومتي محسوب مي شود. 
به نوش��ته اين گزارش مصوبات شوراي اقتصاد، در واقع 
مصوباتي از نوع مصوباتي بوده كه امروزه توس��ط ستاد 

اقتصاد مقاومتي به تصويب مي رسد. 

  س�تاد هاي مركزي و اس�تاني پيگي�ر اجراي 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه

ويژگي مشترك سه نهادي كه در قسمت هاي پيشين 
برشمرده ش��د، وابس��تگي آنها به قوه مجريه بود، اما 
در قوه قضاييه نيز س��تادي به منظور پيگيري اجراي 
سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي تشكيل شده كه 
مي تواند در خصوص موضوع گزارش حاضر مورد توجه 

گيرد. به اين ترتيب كه در »دستورالعمل پيگيري اجراي 
سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه« 
)مصوب رييس قوه قضاييه مورخ 1396/6/29( مفادي 
در راستاي ايفاي وظايف قوه قضاييه در پيگيري اجراي 
سياست هاي مقاومتي در س��طوح مركزي و استاني، 

پيش بيني شده است.
پس از معرفي اين نهادها، گزارش مذكور مي نويسيد: 
با توجه به نهادها و س��تادهاي موجود در كش��ور كه 
وظايف و اختيارات آنها به نحوي به موضوع حمايت از 
توليد و سرمايه گذاري مربوط است، به نظر مي رسد در 
جهت خالف طرح پيش��نهادي، بايد به سمت ادغام و 
كاهش نهادهاي موازي و هم عرض گام برداشت و بدين 
وسيله، كارايي و اثربخشي سياست ها و قوانين مربوط 

را افزايش داد.
بر اس��اس اين گزارش اكنون »ش��وراي برنامه ريزي 
اس��تان« باالتري��ن نه��اد تصميم گي��ري و نظارت 
در خصوص توس��عه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
در س��طح اس��تان محس��وب مي ش��ود. با توجه به 
تركي��ب و همچني��ن وظايف اختي��ارات مصرح در 
م��اده مذكور براي ش��وراي برنامه ريزي اس��تان، به 
نظر مي رسد مناس��ب ترين نهاد براي ايفاي كاركرد 
مهمي كه طرح مورد بررسي مد نظر دارد- »ضرورت 
حذف بروكراس��ي هاي اداري در زمين��ه حمايت از 
سرمايه گذاري 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 
رقابت پذي��ر و ارتقاي نظام مالي كش��ور«، »س��تاد 
تس��هيل و رفع موانع توليد« مي توان��د كاركردهاي 
برشمرده شده در طرح را در جهت حمايت از توليد و 
سرمايه گذاري و تسهيل فرآيندهاي صدور مجوزهاي 

كسب وكار، انجام دهد.

گروه اقتصاد كالن|
 معاون��ت اقتص��ادي وزارت امور داراي��ي و اقتصادي در 
گزارشي پژوهشي برآورد خود را از حجم اقتصاد زيرزميني 
و رقم فرار مالياتي كشور در سال 96 را اعالم كرده است. 
براساس نتايج اين تحقيق، حجم اقتصاد زيرزميني ايران 
در سال 1396 حدود 536 هزار ميليارد تومان بوده است 
كه اين ميزان به منزله از دس��ت رفتن حدود 40.5 هزار 
ميليارد تومان درآمد مالياتي و معادل 35 درصد وصولي 
درآمدهاي مالياتي در س��ال مذكور اس��ت. مطابق اين 
گزارش حجم اقتصاد زيرزميني طي دوره زماني 1360 
الي 1396 نيز تخمين زده شده است كه براساس آن حجم 
اقتصاد زيرزميني در ايران طي دوره مورد بررسي، بطور 
متوسط معادل 35 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. 

   مساله فرار مالياتي
به گزارش »تعادل« مساله فرار مالياتي از دهه هاي گذشته 
توجه محققان و سياست گذاران را جلب كرده و مطالعات 
مختلفي در اين خصوص صورت پذيرفته است. فرار مالياتي 
يكي از چالش هاي بسيار مهم كشورهاي مختلف جهان به 
ويژه كشورهاي در حال توسعه است. فرار مالياتي به عنوان 
جزي��ي از فعاليت هاي زيرزميني يا بخش نامنظم اقتصاد 
شناخته شده و فعاليت هايي را شامل مي شود كه ماليات آنها 
پرداخت نشده است. بر اين اساس، ريشه يابي و شناسايي 
عوامل موثر در ايجاد پديده فرار مالياتي جهت افزايش كارايي 

نظام مالياتي اهميت بسياري دارد.
بررس��ي پديده ف��رار ماليات��ي و شناس��ايي عوامل مهم 
ش��كل گيري آن كم��ك مي كند تا بتوان مناس��ب ترين 
راهبردها و زيرساخت هاي الزم براي جلوگيري و كاهش 
آن فراهم آيد. فرار مالياتي تنها ريشه اقتصادي ندارد و نقش 
عوامل اجتماعي و نهادي نيز در ش��كل گيري 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، گستردگي معافيت هاي مالياتي، تورم، اخالق مالياتي، 

سطح درآمد افراد، بيكاري و تعرفه كاال و خدمات برشمرده 
شده اند. در ايران مهم ترين علت ايجادي اين پديده، نبود 
سيستم اطالعاتي كار آمد و در نتيجه عدم اشراف سازمان 

امور مالياتي كشور بر اطالعات اقتصادي اشخاص است.
كاهش فرار مالياتي موجب مي ش��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. علي ايحال، 
اولين گام در راستاي حركت در مسير كاهش فرار مالياتي، 
برآورد حجم فرار مالياتي است تا از اين طريق ميزان وخامت 

اوضاع تبيين شود.
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 
روش هاي اقتصاد سنجي بهره گرفته شده است. براساس 
نتايج تحقيق، حجم اقتصاد زيرزميني ايران در سال 1396 
حدود 536 هزار ميليارد تومان به دست آمده است كه اين 
ميزان به منزله از دس��ت رفتن حدود 40.5 هزار ميليارد 
تومان درآمد مالياتي و معادل 35 درصد وصولي درآمدهاي 

مالياتي در س��ال مذكور است. مطابق اين گزارش حجم 
گسترده فرار مالياتي، پيامدهاي منفي بسياري را در پي 
دارد كه برخي از اين پيامدها براي تمامي اقتصادها و برخي 
نيز براي اقتصاد ايران موضوعيت دارند. كاهش توان رقابتي 
فعاالن اقتصادي در بخش رس��مي، شفافيت اقتصادي 
پايين، ناكارآمدي سياست هاي 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 بي ثباتي اقتصادي و تداوم 
وابس��تگي بودجه دولت به منابع نفت��ي نيز از مهم ترين 

پيامدهاي گستردگي فرار مالياتي در اقتصاد ايران است.

  توصيه هايي سياستي جهت كاهش فرار
اين گزارش در ادامه با توجه به علل ايجاد پديده فرار مالياتي، 
توصيه هاي سياستي جهت كاهش فرار مالياتي در ايران را 

مورد توجه قرار مي دهد.
1- همكاري 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 
ماليات س��تان از طريق اطالعات ارسالي اشخاص ثالث 
همچون نظام بانكي، بيمه اي و ساير دستگاه ها و نهادهاي 
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 )169( مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم مصوب 
1394 فراهم ش��ده است، ليكن به دليل عدم همكاري 
مناس��ب دس��تگاه ها 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 
عنوان اطالعات برون سازماني سيستم يكپارچه اطالعات 
مالياتي محسوب شده و سيستم مذكور نيز پروژه كليدي 
و به نوعي ستون فقرات طرح جامع مالياتي است. 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، دستگاه ها و نهادهاي دولتي و حاكميتي است.
2- ساماندهي معافيت هاي مالياتي حذف معافيت هاي 
غيرضرور و كارآمدسازي ساير معافيت ها به ويژه از طريق 
جايگزيني روش هاي متداول اعطاي مشوق هاي مالياتي 
همچون اعتبار مالياتي و اعتبار س��رمايه گذاري به جاي 
تعطيلي مالياتي )عمدتا مربوط به معافيت هاي مناطق 
آزاد تجاري- صنعتي و معافيت ه��اي مربوط به مناطق 
محروم و كمتر توسعه يافته( بسيار حائز اهميت است. در 
اين ارتباط حذف يا كاهش حداكثري معافيت هاي غير 
ضروري بخش كشاورزي، معافيت هاي ماليات بر واردات 
به ويژه در خصوص معافيت هاي منطقه اي و تخفيفات سود 
بازرگاني برخي بنادر و گمركات و معافيت هاي گسترده و 
عام مربوط به بخش هاي توليدي، معدني و گردشگري و 
ديگر معافيت ها مورد بازنگري و اصالح اساسي قرار گيرد.

3- شفاف و كارآمدسازي هزينه هاي دولت: اين امر مي تواند 

انگيزه افراد براي مشاركت در پرداخت ماليات و به عبارتي 
اخالق مالياتي را بطور محسوسي ارتقاء دهد . در اين راستا، 
كاهش اندازه دولت )بهينه س��ازي حج��م دولت(، اجراي 
كامل بودجه ريزي عملياتي و همچنين ايجاد شفافيت در 
نحوه هزينه كرد مخارج دولتي از مهم ترين اقدامات هستند.

4- تعديل نرخ ماليات بر ش��ركت ه��ا: دولت ها مي توانند 
با كاهش نرخ ماليات بر ش��ركت ها، سرمايه گذاري بخش 
خصوصي را افزايش و هدف رشد اقتصادي را دنبال نمايند. 
عالوه بر اين كاهش نرخ ماليات بر شركت ها از طريق كاهش

بار مالياتي شركت ها، مي تواند انگيزه فرار مالياتي را تا حد 
زيادي كاهش دهد. از اين رو اگرچه در كوتاه مدت اين امر 
كاهش درآمدهاي مالياتي دولت را در پي خواهد داشت، 
ليكن در بلندمدت، با توجه به افزايش پايه ماليات ناشي از 
رشد اقتصادي و همچنين كاهش فرار مالياتي انتظار مي رود 
درآمدهاي مالياتي از دست رفته جبران گردد. اين مهم عالوه 
بر آثار اشاره شده مي تواند در ارتقاء شفافيت اقتصادي نيز 
نقش ايفا نمايد. زيرا اين اصالح منجر به پايين تر قرار گرفتن 
نرخ ماليات بر اش��خاص حقوقي نسبت به نرخ حداكثري 
ماليات بر اش��خاص حقيق��ي )در حال حاضر يكس��ان و 
معادل 25 درصد هستند و به تبع آن افزايش انگيزه فعاليت 

اقتصادي در قالب شركت خواهد شد.
5- افزايش 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 
تمكين موديان و در نتيجه كاهش انگيزه فرار مالياتي بسيار 

اهميت دارد.
6- شفاف س��ازي و كاهش پيچيدگي قواني��ن و مقررات 
مالياتي: تنقيح قوانين و مقررات مالياتي، مقررات زدايي، 
اطالع رساني و آموزش موديان در ايجاد شفافيت و كاهش 
پيچيدگي قوانين حايز اهميت اس��ت. شايان ذكر است، 
مطابق بند )ج( ماده )113( قانون برنامه ششم توسعه، تنقيح، 
اصالح و رفع خألهاي قوانين با رعايت قانون تدوين و تنقيح 
قوانين و مقررات كش��ور حداكثر تا پايان سال دوم اجراي 

قانون برنامه مورد تأكيد قرار گرفته است.
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بررسي كاهش ارزش پول 
ملي در سال 97

كاهش ارزش پول ملي در سال 1397 اتفاقي 
ب��ود كه با افزايش مس��تمر نرخ ت��ورم به نظر 
نمي رس��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��رمايه گذاري 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 گفت وگو 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��رمايه گذاري در 
كشور است كه خود به علت بي توجهي به توليد 

مولد در اقتصاد اتفاق مي افتد.

   ت�راز تجاري در كاه�ش ارزش پول ملي 
دخيل است

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��اله اي اس��ت كه در 
بلندمدت مي تواند 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 مي تواند 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 مي تواند 
 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 نقدينگي هاي 
سرگردان به سمت س��رمايه گذاري هاي مولد 
حركت نمي كند 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 تحريم ها باعث ش��ده اس��ت ت��ا امكان 
سرمايه گذاري ايمن در كشور از بين برود و اين 
مساله در كوتاه مدت باعث كاهش ارزش پول 

ملي شده است.
او همچنين ب��ه پديده داللي و واس��طه گري 
در اقتصاد كش��ور هم اش��اره كرد و آن را يكي 
از عوامل اصلي تنش اقتص��ادي توصيف كرد 
ك��ه مي تواند در نهايت باعث ايجاد نوس��انات 

اقتصادي و كاهش ارزش پول ملي شود.
اين اس��تاد دانش��گاه در نهاي��ت كنترل چند 
ش��اخص از ش��اخص هاي بي ثباتي در اقتصاد 
كش��ور را عاملي براي كنترل ارزش پول ملي 
قلم��داد كرد و گفت كه بايد به س��مت اصالح 
رواب��ط بين المللي و همچني��ن جلوگيري از 
ايج��اد تنش هاي 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 پول هاي 
خارجي. اين اتف��اق مي تواند 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 نتيجه اي 
جز قاچاق مايحتاج خوراكي مردم به خارج از 

كشور در پي نداشته است.

سال 9۸، آغاز تحوالت 
اقتصادي است 

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي سال 98 را 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��تان هاي كرمان و 
راور با محوريت سه مبحث اقتصادي، فرهنگي 
و سياسي به تش��ريح وضعيت اقتصادي ايران 
در س��ال 97 پرداخ��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 مهم ترين چال��ش اقتصاد ايران 

بوده و هست.
وي ادامه داد: در صورتي كه به اين عوامل دروني 
پرداخته نشود، ميزان تأثير تحريم ها 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 سياست هاي ارزي دولت 
در نيمه اول سال 97 گفت: اشتباه فاحش دولت 
در سه حوزه افزايش نرخ س��ود سپرده بانكي، 
عرض��ه طال و تك نرخي ك��ردن قيمت 4200 
براي نرخ ارز بزرگ ترين اشتباه هاي دولت بود 
 كه هزينه س��نگيني براي نظام اجرايي كشور

 تحميل كرد.



بانك و بيمه4اخبار

ارزيابي عملكرد نظام بانكي در واگذاري اموال مازاد نشان مي دهد 

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

14 هزار ميليارد تومان واگذاري اموال بانك ها 

تداوم كاهش قيمت در بازار ارز

گروه بانك و بيمه |
در فاصله ارديبهش��ت 94 تا خرداد 97، در مجموع 
14 ه��زار و 405 ميليارد تومان اموال مازاد و س��هام 
بانك ها واگذار ش��ده كه 3135 ميلي��ارد تومان آن 
س��هام مازاد و 1294 ميليارد تومان نيز امالك مازاد 

بانك ها بوده است. 
به گزارش »تع��ادل«، طبق گزارش ه��ا در مجموع 
عملكرد فروش اموال مازاد بانك ها در سال هاي 95 و 
9۶، حدود 122 هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به 
آنچه مازاد بوده، 43 درصد عملكرد داشته است. از اين 
رقم حدود 4429 ميليارد تومان در شش ماهه دي 9۶ 
تا خرداد 97 و 9975 ميليارد تومان در ارديبهشت 94 

تا دي 9۶ انجام شده است.
  در ش��ش ماهه دي 9۶ ت��ا خ��رداد 97 در مجموع 
بانك هاي ملي ب��ا 1582 ميليارد توم��ان، صادرات 
321، ملت 1305، صنعت و معدن 450، رفاه 402، 
تج��ارت 1۶7، كش��اورزي 110، س��په 71 ميليارد 
تومان، بيش��ترين واگذاري امالك مازاد را داشته اند. 
در دوره دو س��ال و هشت ماهه ارديبهشت 94 تا دي 
9۶ نيز سپه ۶45، صادرات 383، ملت 253، تجارت 
504، ملي 1۶14، كشاورزي 1232، ميليارد تومان 

بيشترين واگذاري ها را داشته اند. 
بر اس��اس ماده 1۶ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير 
و ارتقاي نظام مالي كشور تمامي بانك ها و موسسات 
اعتباري موظفند از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون 
تا مدت سه سال ساالنه حداقل 33 درصد اموال خود 
اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را كه به تملك آنها 
و شركت هاي تابعه آنها در آمده و به تشخيص شوراي 
پول و اعتبار و بانك مركزي مازاد اس��ت، واگذار كنند. 
منظور از شركت هاي تابعه مذكور، شركت هايي هستند 
كه بانك ها و موسسات اعتباري به صورت مستقيم يا 
غيرمستقيم مالك بيش از 50 درصد سهام آن باشند يا 

اكثريت اعضاي هيات مديره 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 
رييس جمهور نيز چندين بار در س��خنراني هاي خود 
بر اين موضوع تاكيد كرده اس��ت. مركز پژوهش هاي 
مجلس نيز در گزارشي به بررسي اين موضوع پرداخته 

است.
در سال هاي اخير مساله شركت داري و سرمايه گذاري 
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 سرمايه گذاري و ورود به بخش 
واقعي، بر همين اساس هر قدر حجم سرمايه گذاري ها 
و دارايي ها و اموال غير مرتبط با فعاليت بانكي موسسات 
اعتباري افزايش يابد، به همان ميزان ريسك هاي خرد 
و كالن افزايش پيدا مي كند. ابعاد و آثار اين مساله در 

دوره هاي رونق و ركود اقتصادي تشديد مي شود.
در راستاي تحقق هدف فوق الذكر، در ماده 1۶ قانون 
رفع موانع توليد رقابت پذير دو حكم تكليف شده بود: 

مكلف شدن بانك ها و موسسات اعتباري داراي مجوز به 
واگذاري اموال مازاد و شركت هاي تابعه با سهام باالي 
50 درصد به نحوي كه طي 3 سال، ساالنه 33 درصد 

آنها واگذار گردد.
تكليف به بانك ها جهت واگذاري سهام شركت هايي كه 

فعاليت غير بانكي در آنها صورت مي گيرد.
بر اين اس��اس كليه بانك ه��ا و موسس��ات اعتباري 
غير بانكي، شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي جمهوري 
اس��المي اي��ران، وزارت ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي، 

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

   عملكرد اجرايي بانك ها و موسسات اعتباري 
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 بانك ها و س��هام فعاليت هاي 

غير بانكي متعلق به بانك ها به شرح زير است: 
برآوردي كه از امالك و اموال غير منقول مازاد بانك ها 
در سال 1395 وجود داشته است، 258 هزار ميليارد 

ريال بوده است.
در مجموع عملكرد ف��روش اموال م��ازاد بانك ها در 
س��ال هاي 1395 و 139۶، حدود 122 هزار ميليارد 
ريال بوده است كه نسبت به آنچه مازاد بوده است، 43 
درصد عملكرد داش��ته است. بنا به اظهارات قائم مقام 
بانك مركزي در جلسه علني مجلس شوراي اسالمي 
مورخ 4 ارديبهشت ماه 1397، بخشي از اين اطالعات به 
دليل خود اظهاري بانك ها درست نبوده و بانك مركزي 

در حال بررسي صحت آمار و اطالعات دريافتي است.
سهام فعاليت هاي غير بانكي )موضوع بند ب ماده 1۶( 
309 هزار ميليارد ريال برآورد شده است كه مجموع 
عملكرد سال 1395 و 139۶ نشان مي دهد كه حدود 
97 هزار ميليارد ريال آن واگذار ش��ده كه عملكرد آن 

32 درصد بوده است.
در مجموع بررس��ي عملك��رد بانك ها و موسس��ات 
اعتباري غير بانكي در اجراي مواد 1۶ و 17 قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور در 
فورش و واگذاري اموال مازاد و س��هام غير بانك نشان 
مي دهد، عملكرد فروش اموال مازاد و سهام غير بانكي 
طي سال هاي 139۶ -1395 معادل 210 هزار و ۶72 
ميليارد ريال بوده است كه با توجه به ميزان 5۶7 هزار و 
38۶ ميليارد ريال مازاد و سهام غير بانكي شبكه بانكي 
كشور در پايان سال 1395، حاكي از نسبت عملكرد 37 

درصد براي دو سال اجراي مواد مذكور است.
بنابراين بر اساس شواهد آماري موجود، عملكرد بانك ها 
موسسات اعتباري غير بانكي كشور در خصوص فروش 
و واگذاري اموال مازاد و سهام غير بانكي، 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 دارايي هاي مازاد بانك ها به 
صورت نقد و اقس��اط و لزوم وصول كامل وجه حاصل 
از فروش براي محاس��به مابه التفاوت حاصل از فروش 
نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه هاي فروش پس 
از كسر سهم سود قطعي سپرده گذاران سرمايه بانك ها، 
بنا به اعالم بانك مركزي، مكاتبات الزم به اين منظور با 
بانك ها در حال انجام است، اما با توجه به قيود اين بند 

به نظر نمي رسد عملكرد حايز اهميتي داشته باشد.

   تحليل و ارزيابي عملكرد
به طور كلي عملكرد واگذاري اموال و دارايي هاي مازاد 
بانك ها و احكام مندرج در اين ماده ضعيف بوده كه به 

برخي از داليل آن اشاره مي شود: 
دريافت گزارش هاي عملكرد منظم، يكدست و حاوي 
اطالعات الزم در خصوص ميزان اموال مازاد و اقدامات 
اثر بخش براي فروش آنها از بانك ها و موسسات اعتباري 
غير بانكي جهت راستي آزمايي توسط بانك مركزي و 
وزارت امور اقتصادي و دارايي در طول سال هاي اجراي 

قانون صورت نگرفته اس��ت. به نظر مي رسد نظارت بر 
عملكرد بانك ها در خصوص اين ماده به طور جدي در 

دستور كار بانك مركزي قرار نگرفته است.
ارزيابي عملكرد در خصوص فروش اموال مازاد به نحوي 
كه ساالنه 33 درصد آن محقق شده باشد، بدون اطالع 
از ميزان كل اموال مازاد به هيچ وجه ميسر نخواهد بود. 
بر اساس اطالعت دريافتي، بانك مركزي تخمين دقيقي 
از حجم كل دارايي هاي مازاد بانك ها را به تفكيك پايان 
هر سال )از سال 1394( ندارد و اطالعات بانك مركزي 
نيز بر اساس خوداظهاري بانك هاست. با نبود چنين 
تخميني نمي توان بر تحقق 33 درصد آن سوي بانك ها 
قضاوت كرد و به تبع آن نمي توان از ظرفيت هاي تعيين 
شده در ماده 17 براي تنبيه بانك ها و موسسات خاطي 

در اين مورد استفاده كرد.
يك��ي از پيش زمينه هاي اساس��ي اجرايي ش��ده اين 
ماده وابسته به تش��خيص مازاد بودن اموال بانك ها و 
شركت هاي تابعه آنهاست. بر اساس مفاد بند »الف« 
ماده 1۶ اين تشخيص به نظر ش��وراي پول و اعتبار و 
بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران موكول شده 
است، لكن با وجود پيگيري بانك هاي 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 گزارش هاي دريافتي از بانك هاي 
مختلف، آنچه مسلم است اين است كه عملكرد بانك ها 
در تحقق اين م��اده و فروش اموال مازاد ضعيف بوده و 

تقريبا هيچ يك از بانك ها در اين زمينه به تكليف قانوني 
خود مبني بر فروش ساالنه 33 درصد از اموال مازاد خود 
عمل نكرده اند.در اين خصوص مي توان به عواملي چون 
عدم رغبت بانك ها به اجراي اين ماده خصوصا استنكاف 
آنها از عرضه امالك و شركت هاي مرغوب، عدم جديت 
بانك مركزي در اعمال جرايم تعيين شده در ماده 17 
در كنار عواملي چون ركود حاكم بر اقتصاد خصوصا در 
حوزه مسكن و امالك، سهل البيع نبودن اموال كه گاهي 
با مشكالت حقوقي از قبيل وجود معارض مواجه هستند 
و نگاه فرهنگي منفي جامعه نس��بت به خريد چنين 
اموالي اشاره كرد. در برخي موارد فروش اموال توسط 
بانك ها نيز، متاسفانه به دليل سهل انگاري با ارقامي فراتر 
از ارزش كارشناسي واقعي در دفاتر آنها ثبت شده است.

بخش��ي از اموال مازاد بانك ها، ناشي از وثايق تمليكي 
اس��ت كه در س��ال هاي اخير نيز به دلي��ل باال رفتن 
بدهي هاي غير جاري، به ويژه در تسهيالت مشاركتي، 
افزايش يافته اس��ت. بنابراين اين بخش از اموال مازاد 
بانك ها شامل زمين، ماشين آالت و مستغالتي است كه 
به منظور تصفيه مطالبات آنها از بابت تسهيالت اعطايي 
به طرح هاي توليدي و صنعتي واحدهاي تجاري تمليك 
شده است و مشكالت و موانعي براي فروش آنها توسط 
بانك ها وج��ود دارد. در همين خصوص قانون گذار در 
ماده 19 اين قانون، اصالحاتي را در فرايندهاي وثايق 
تمليكي بانكي )موضوع تبصره 4 قانون اصالحي ثبت( 
و تسهيل در فروش آنها اعمال كرده بود كه متاسفانه 
تاكنون، آيين نامه اجرايي آن توسط قوه قضاييه جهت 

اجرا صادر نشده است.

همچنين برخي از اموال به قه��ري و در قبال ديون 
دولت يا ساير سازمان ها و نهادهاي دولتي به بانك ها 
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 1۶ قانون مزبور كه مقرر 
مي دارد بانك ها بايد از فعاليت هاي غيربانكي خارج 
شوند، دستور العمل مربوط با تاخير بيش از 2 سال 
توسط ش��وراي پول و اعتبار ابالغ گرديد كه موجب 
شد دو سوم مهلت قانوني 3 ساله در قانون براي خروج 
بانك ها از سرمايه گذاري هاي غير بانكي، سپري شود 
به موجب اين دستورالعمل مشاركت بانك ها حتي 
در فعاليت هايي نظير شركت هاي سرمايه گذاري و 
تامين س��رمايه در بازار سرمايه ممنوع شده و بايد از 

اين فعاليت ها خارج شوند. 
ش��ايان ذكر اس��ت كه در بند »ب« ماده 14 قانون 
برنامه ششم توس��عه، پيش از آنكه ش��وراي پول و 
اعتب��ار، س��رمايه گذاري بانك ه��ا در نهادهاي بازار 
سرمايه را از مصاديق فعاليت هاي غير بانكي به شمار 
بياورند، قانون گذار اجازه مشاركت بانك ها در تاسيس 
صندوق هاي سرمايه گذاري و ش��ركت هاي تامين 
سرمايه را منوط به دريافت مجوز بانك مركزي صادر 
نمود كه با اين تفسير بانك ها مي توانند با مجوز بانك 
مركزي در تاس��يس نهادهاي مالي مزبور مشاركت 
داشته باشند، ولي نمي توانند در شركت هاي موجود 
خود ادامه فعاليت داشته باشند كه اين نوعي تناقض 

و حداقل ابهام قانوني است.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز يكشنبه 2۶ اسفند ماه 97 نرخ لحظه اي اسكناس 
دالر سنا 12 هزار و 890 و يورو 14 هزار و 800 تومان 
اعالم شد كه نس��بت به روز شنبه 100 تومان كاهش 
داشته است. همچنين براساس قيمت هاي ميانگين 
ارزي روز كاري 25 اسفند سامانه سنا نرخ دالر13 هزار 
و 40 تومان، يورو 14 هزار 848 تومان، درهم 3545، 
ي��وآن 1982، ليرتركيه2513 و پون��د 17 هزار و ۶3 

تومان اعالم شد. 
به گزارش »تعادل«، بازار ارز هفته پاياني اس��فند ماه 
را با ريزش قيمت ها آغاز كرده و در روز ش��نبه نسبت 
به پنجشنبه و روز يكشنبه نسبت به روز شنبه نرخ ها 
كاهشي بوده است و اين موضوع نشان دهنده نظارت و 
افزايش تزريق ارز به بازار است كه باعث شده همه ارزها 

غير از پوند با كاهش نرخ مواجه شوند. 
در صرافي هاي مجاز بانكي، اسكناس هر دالر امريكا با 
100 تومان كاهش نسبت به روز شنبه به نرخ 12990 
تومان فروخته و ب��ه نرخ 12940 توم��ان خريداري 
مي شود. نرخ يورو نيز با 100 تومان كاهش نسبت به 
روز ش��نبه به نرخ 14900 تومان به فروش رفت و نرخ 

خريد نيز براي يورو 14850 تومان اعالم شده است. 
در بازار معامالت نقدي ني��ز در بازار تهران نرخ دالر به 
13050 تومان، ي��ورو 14850 و درهم 3550 تومان 
رسيده و به دنبال اعالم نرخ اونس جهاني به نرخ 1302 
دالر، قيمت س��كه ربع و يك گرمي و نيم سكه اندكي 
افزايش داشت اما قيمت سكه تمام با ثبات بوده است. 

فعاالن بازار مي گويند 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. به طوري كه 
هرگرم طالي 18 عيار 417 هزار تومان، مظنه مثقال 
17 عيار 1 ميليون و 808 هزار تومان، سكه طرح جديد 
4 ميليون و ۶20 هزار تومان، سكه طرح قديم 4 ميليون 
و 450 هزار تومان، نيم س��كه 2 ميلي��ون و 5۶0 هزار 

تومان، ربع س��كه 1 ميليون و ۶90 هزار تومان و سكه 
گرمي 870 هزار تومان معامله شد. 

   ادامه كاهش قيمت در بازار ارز
بازار ارز بار ديگر از ابت��داي هفته جاري روند نزولي به 
خود گرفته و نسبت به روز گذشته اندكي كاهش داشته 
است. شعب ارزي بانك ها روز 2۶ اسفند هر دالر امريكا 
را 12 هزار و ۶15 تومان خريداري كردند كه نسبت به 
روز ش��نبه كه 12 هزار و 712 تومان بود، حدود 100 
تومان كاهش قيم��ت دارد. قيمت خريد يورو نيز 14 
هزار و 290 تومان است كه كاهش قيمت بيش از 100 
توماني داشته اس��ت.همچنين قيمت خريد هر پوند 
انگليس در شعب ارزي بانك ها 1۶ هزار و 777 تومان 

اعالم شده است.

   قيمت ارز مسافرتي
شعب ارزي بانك هاي عامل ارز مسافرتي نيز در صورت 
تكميل بودن مدارك مسافران تا سقف 500 يورو براي 

كشورهاي همسايه و مشترك المنافع و تا سقف 1000 
يورو براي ساير كشورها ارز مسافرتي مي فروشند كه 
قيمت اين ارز امروز بدون احتس��اب كارمزد 15 هزار 
تومان اعالم شده كه با احتساب كارمزد بانك مركزي و 

عامل به حدود 15 هزار و 400 تومان مي رسد.
همچنين صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت خريد 
هر دالر امريكا را 12 هزار و 890 تومان و قيمت فروش 
آن را 12 ه��زار و 940 تومان اعالم كرده اند. هر يورو را 
14 هزار و 800 تومان مي خرند و 14 هزار و 850 تومان 
مي فروشند. همچنين بر اساس اعالم بانك مركزي نرخ 
رسمي هر دالر امريكا براي روز »يكشنبه 2۶ اسفند ماه 
97« 42 هزار ريال قيمت خورد. هر پوند انگليس 55 
ه��زار و 855 ريال و هر يورو ني��ز 47 هزار و 570 ريال 

ارزش گذاري شد.

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

يافته اس��ت، گفت: قيمت سكه نسبت به آخرين روز 
كاري هفته قبل30 هزار تومان افزايش يافته است.

محمد كشتي آراي درباره وضعيت بازار طال در روزهاي 
پاياني سال گفت: در روزهاي پاياني سال بازار معمواًل 
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 450 هزار تومان به 490 

هزار تومان رسيده. البته اين امر طبيعي است.
به گفته كش��تي آراي، 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 30 هزار توم��ان افزايش 

يافته است.

      نظرسنجي جديد كيتكونيوز درباره قيمت طال
تازه ترين نظرس��نجي كيتك��و ني��وز از تحليلگران 
اقتصادي و فعاالن بازارهاي بين المللي نشان مي دهد 

قيمت طال در روزهاي آينده صعودي خواهد بود.
در نظرسنجي اين هفته 14 تحليلگر ارشد اقتصادي 
شركت كرده اند كه 9 نفر معادل ۶4 درصد به افزايش 
قيمت طال در هفته پيش رو راي داده اند. 4 نفر ديگر 
معادل 29 درصد 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 484 نفر ش��ركت كردند كه از اين تعداد 
270 نفر معادل 5۶ درصد اعالم كرده اند قيمت طال 

در هفته آينده صعودي خواهد بود.
135 نفر ديگر مع��ادل 28 درصد پيش بيني كردند 
قيمت ط��ال كاهش خواهد داش��ت و 79 نفر معادل 
1۶ درصد ني��ز گفته اند قيمت ط��ال تغيير چنداني 

نخواهد كرد

  تقويت پوند انگليس و دالر كانادا
در سه ماه نخست سال

 پوند و دالر در مقايس��ه با س��ال قبل، عملكرد بسيار 
بهتري داشته اند. 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 ماه هاي 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 داده هاي 
خبرگزاري بلومبرگ نشان مي دهد ارزش پوند در اين 
مدت 2.3 درصد در برابر دالر امريكا افزايش يافته است 
و ميانگين نرخ برابري پوند در اين مدت، 1.3281 دالر 
بوده اس��ت.ترزا مي، نخست وزير انگليس اخيراً گفته 
است كه با وجود دو مرتبه رأي منفي مجلس انگليس به 
برنامه هاي پيشنهادي وي براي خروج از اتحاديه اروپا، 
اطمينان فعاالن تجاري نسبت به وضعيت اقتصادي 
اين كش��ور رو به بهبود اس��ت.پوند ع��الوه بر همتاي 
امريكايي اش، در برابر يورو نيز افزايش��ي بوده است و 
ارزش آن در اي��ن بازه زماني ب��ا 1.۶ درصد افزايش در 
مقابل يورو همراه شده است.از طرف ديگر، دالر كانادا 
نيز سال 2019 را با عملكردي خوب شروع كرده است 
به گونه اي كه با وجود كاهش رش��د اقتصادي از س��ه 
درصد در س��ال 2017 به 1.8 درصد در سال 2018، 
دالر كانادا در شرايط بهتري از اواخر سال گذشته قرار 
دارد و ارزش آن در براب��ر همتاي امريكايي اش تقريبًا 
تثبيت شده است. ميانگين دالر كانادا در برابر همتاي 

امريكايي اش 1.33 بوده است.
تخمين زده مي شود در چهار ماه آينده، اقتصاد كانادا 
ماهانه حدود 50 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد كند. 
نرخ بهره نيز در وضعيت مناس��بي ق��رار دارد و به نظر 
مي رس��د بانك مركزي اين كش��ور مي تواند با خيال 
آسوده تري در مقايسه با سال قبل، نرخ بهره را در سطح 

كنوني حفظ كند.
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گزارش همتي از روند ادغام 
بانك هاي نيروهاي مسلح

افزايش حداقل مبلغ صدور 
كارت هديه

 بارگذاري پول نو 
در دستگاه هاي خودپرداز

رييس كل بان��ك مركزي گ��زارش روند ادغام 
بانك هاي نيروهاي مس��لح را به ش��وراي عالي 

هماهنگي اقتصادي ارايه كرد.
به گزارش »تعادل«، رييس كل بانك مركزي در 
بيست و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي به رياس��ت رييس جمهور و با حضور 
رييس مجلس و ديگر اعضا برگزار شد. گزارشي از 
روند ادغام بانك هاي نيروهاي مسلح در بانك سپه 
ارايه داد كه در اجراي مصوبات شوراي عالي، طبق 
برنامه تنظيمي در حال اجراست و شورا بر پيگيري 
جدي چابك سازي و توانمندسازي نظام بانكي با 

همكاري همه دستگاه ها تاكيد كرد.

افزايش قيمت كارت مغناطيس��ي مورد استفاده 
شبكه بانكي باعث شده تا حداقل مبلغ صدور كارت 
هديه كه توسط بانك مركزي 10 هزار تومان تعيين 
شده بود به 20 الي 50 هزار تومان افزايش پيدا كند.

به گزارش ايبن��ا، كارت هاي مگنت يكي از اجزاي 
اصلي زيرساخت پرداخت الكترونيك ايران به شمار 
مي رود در حالي كه در كشورهاي ديگر كارت هايي با 
 EMV قيمت باالتر و ضريب امنيتي بيشتر با عنوان
به عنوان كارت هاي هوشمند استفاده مي شود اما 
در اي��ران كارت هاي مگنت كه ب��راي كارت هاي 
اعتباري و كارت هاي هديه، بن كارت و غيره مورد 
استفاده است كه همين مساله باعث شده تا شبكه 
بانكي كشور يكي از مشتريان بزرگ واردكنندگان 
و توليد كنندگان كارت هاي مغناطيسي باشد؛ در 
ماه هاي اخير افزاي��ش قيمت نرخ ارز، محدوديت 
واردات، تامين مواد اوليه براي توليد و احتكار كارت 
توسط برخي از واردكنندگان باعث شده تا قيمت 
كارت مغناطيسي نسبت به بهمن ماه سال گذشته 
رش��دي 900 درصدي را تجربه كند و بانك ها در 
تامين اين كارت ها براي مص��ارف مختلف دچار 
مشكالتي باشند و هزينه هاي آنها نيز افزايش پيدا 

كرده است.
بر اس��اس آمار، در آس��تانه عيد نوروز اس��تقبال 
ش��هروندان و س��ازمان ها براي تهيه كارت هديه 
افزايش پيدا مي كند و شبكه بانكي نيز در همين 
راستا امسال حجم بسيار زيادي كارت مغناطيسي 
را براي تامين نياز متقاضيان صدور كارت هديه تهيه 
كرده و صدور كارت هديه در شعب بانكي بدون هيچ 
مشكلي انجام مي شود. همچنين برخي بانك ها نيز 
طراحي هاي جديدي براي كارت هديه متناسب با 
عيد نوروز تهيه كرده اند كه همين مساله باعث شده 
تا صدور كارت هديه توسط برخي بانك ها استقبال 

چشمگيري داشته باشد.
با توجه به مصوبه بانك مركزي در خصوص كارت 
هدي��ه حداقل مبلغ ص��دور كارت هديه 10 هزار 
تومان و س��قف مبلغ صدور اين كارت ها نيز 500 
هزار تومان تعيين شده كه در حال حاضر با توجه 
به افزايش قيمت كارت مغناطيسي و عدم صرفه 
اقتصادي براي صدور كارت هديه 10 هزار توماني 
توسط سيستم بانكي، حداقل مبلغ صدور كارت 
هديه به 20 الي 50 هزار تومان در بانك هاي مختلف 
افزايش پيدا ك��رده كه با توجه به اين موضوع بايد 
گفت ديگر كارت هديه 10 هزار توماني توس��ط 
شبكه بانكي صادر نمي شود و بايد با اين كارت ها 

خداحافظي كرد.

بارگذاري پول ن��و در دس��تگاه هاي خودپرداز در 
آس��تانه ايام نوروز آغاز ش��ده و ش��هروندان براي 
دريافت اس��كناس نو 5 و 10 ه��زار توماني و ايران 
چك 50 هزار توماني مي توانن��د از خودپردازهاي 

بانكي استفاده كنند.
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 اسكناس هاي نو مصوب 
مي كند 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 
2 و 5 هزار توماني تانخورده دريافت كنند اما امسال 
نيز همچون سال هاي گذشته، بانك هاي دولتي و 
خصوصي در راستاي تامين نياز مشتريان و استفاده 
از خدمات بانكداري الكترونيك سقف برداشت پول 
از خودپردازه��ا را از 200 به 500 هزار تومان تا 17 
فروردين ماه سال 98 بر اساس مجوز اداره نظام هاي 
پرداخت بانك مرك��زي افزايش دادند؛ از س��ويي 
ديگر پيگيري ها حاكي از آن است كه از صبح امروز 
بارگذاري پول نو در دستگاه هاي خودپرداز بانكي 
آغاز ش��ده و ش��هروندان از روز جاري مي توانند در 
برخي از دستگاه هاي خودپرداز بانكي اسكناس هاي 
تانخورده 5 و 10 هزار توماني و ايران چك 50 هزار 

توماني دريافت كنند.
پيگيري از بانك ها 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 28 و چهارشنبه 
29 اس��فند ماه حجم بارگذاري و توزيع اسكناس 
نو در دس��تگاه هاي خودپرداز براي تامين نيازهاي 
ش��هروندان افزايش پيدا مي كند و به نظر مي رسد 
كه اس��كناس دو ه��زار توماني تانخ��ورده نيز در 
روزهاي بيس��ت و هشتم و بيست و نهم اسفند ماه 
از دستگاه هاي 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 
دستگاه هاي كارتخوان از جمله اقدامات مهم سيستم 
بانكي براي رفاه حال شهروندان در ايام نوروز است.

  كليه بانك ها و موسسلات اعتباري غير بانكي، شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، خزانه داري كل و 
سازمان برنامه و بودجه كل كشور اشخاص مكلف يا مرتبط با اين موضوع هستند.  در بند »ب« ماده ۱4 قانون برنامه ششم توسعه، پيش از آنكه شوراي پول و اعتبار، 
سرمايه گذاري بانك ها در نهادهاي بازار سرمايه را از مصاديق فعاليت هاي غير بانكي به شمار بياورند، قانون گذار اجازه مشاركت بانك ها در تاسيس صندوق هاي 
سرمايه گذاري و شركت هاي تامين سرمايه را منوط به دريافت مجوز بانك مركزي صادر نمود كه با اين تفسير بانك ها مي توانند با مجوز بانك مركزي در تاسيس 
نهادهاي مالي مزبور مشاركت داشته باشند، ولي نمي توانند در شركت هاي موجود خود ادامه فعاليت داشته باشند كه اين نوعي تناقض و حداقل ابهام قانوني است.
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روي خط شركت ها 

5 بازار سرمايه

»تعادل«چشماندازصنايعبازارسرمايهدرسال98رابررسيميكند

حسينيازچشماندازبورسانرژيدرسالآيندهگفت

كارشناسبازارسرمايهعنوانكرد

سودآورهاي سال آينده از نماي نزديك 

احتمال عرضه فيزيكي گاز و اتصال آب  به بورس

تلفيقبانكها،رويداداثرگذارسال9۷

گروه بورس|سميرا ابراهيمي| 
سال 97 براي بسياري از صنايع بورسي، سال پررونقي 
ب��ود و آنطور كه ش��اخص ها به همراه وضعيت رش��د 
قيمت سهام نشان مي دهد، حركت صعودي، حركت 
غالب بازار سرمايه بود. به عبارتي در سال 97، تحوالت 
سياسي وزن بيشتري گرفت كه متعاقب آن نرخ ارزهاي 
خارجي در مقابل ريال افزايش يافت. شركت هايي كه 
درآمد آنها مبناي ارزي داشت صعود پرقدرتي را تجربه 
كردند و در گام دوم انتظارات تورمي جامعه سهامداران 
باعث شد كه شركت هاي بازار سرمايه با هيجان خريد 
همراه شوند. دالر 19 هزار توماني در مهر باعث شد تا 
توده هاي سرمايه گذار نيز به اين روند صعودي شتاب 
دهند اما با پايان دوران فتح قله ها توسط دالر، موجي از 
فروش بازار سهام را درنورديد. شاخص كل در مهر ماه 
به 195 هزار واحد رسيد و در روز هاي پاياني اسفند در 
در محدوده 167 هزار واحد ارام گرفت. بازدهي شاخص 
كل 70 درصد و ش��اخص كل هم وزن 75 درصد طي 
سال 1397 گزارش شده است. حال كه سال رو به اتمام 
است، سرمايه گذاران 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 چشم انداز سال 98 

آنها را تشريح كرده ايم. 

   پتروشيمي ها به ترتيب در صف رشد
وليد ه��االت، تحليلگر كارگزاري اقتص��اد بيدار در 
گفت وگو با »تعادل« در خصوص وضعيت چشم انداز 
صنايع بورس��ي در س��ال 98 گفت: در سال پيش رو، 
 DPS شركت هاي گروه صنايع پتروشيمي كه عمدتا
محور هس��تند )س��ود مجمع زيادي دارند( هميشه 
در فصل مجامع درخش��يده اند. از س��وي ديگر شاهد 
آن بوديم كه قيمت هاي جهاني كاهش داش��ته و بار 
رواني آن اثرات منفي بر معامات گروه داش��ته است. 
به نظر مي رسد هلدينگ هاي پتروشيمي و برخي تك 
سهم هاي 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 پليمري ها 
و هلدينگ ه��اي آنها همچون پتروش��يمي ش��ازند، 
توليدات پتروش��يمي قائد بصير، پتروش��يمي غدير، 
سرمايه گذاري صندوق بازنشس��تگي ، سرمايه گذاري 
گروه توس��عه ملي و ش��ركت هايي ازين دست براي 

سرمايه گذاري منطقي تر باشند.
وي افزود: حال اگ��ر متانول جهاني به مرز 330 دالر و 
باالتر از آن برسد آنگاه متانولي ها 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 
كند كه در مجمع سرمايه گذاري غدير اينگونه بيان شد، 
آنگاه اوره سازها با اولويت كرمانشاه، خراسان و شيراز 

جذاب خواهند شد.

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

صعودي خود باشد. 

   سود آوري آهنين
به گفته اين تحليلگر كارگزاري اقتصاد بيدار، فلزات و 
معادن هم يك گروه دوست داشتني براي سرمايه هاي 
بزرگ بوده كه عاقه به كنترل ريسك دارند. داده هاي 
آماري از سنوات 1387 الي 1397 نشان مي دهد 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 فوالدي ها، 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 طرح هاي خود سودآوري بسيار مناسبي 
در مقايسه با قيمت سهم شناسايي خواهد كرد لذا اين 
ش��ركت معدني نيز در قد و قواره شركت هاي خوب 

اين گروه است.

   پااليشي ها در تيم صعود
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه به بررسي وضعيت 
شركت هاي پااليشگاهي پرداخت و گفت: شركت هاي 
پااليشگاهي، كمتر از ديگر شركت ها، از تحريم آسيب 
مي بينند. طرح هايي براي تامين آب مورد نياز آنها در 
فصل گرما به بهره برداري رسيده است. پااليشگاه تبريز 
و بندرعباس به تازگي طرح هاي بنزين سازي و بهبود 
كيفيت اجرا كرده اند و پااليشگاه اصفهان و تهران هم 
ازين قافله عقب نمانده اند. بررسي ها نشان مي دهد كه 
كرك اسپرد بنزين كه طي پاييز منفي بود حاال مثبت 
شده و انتظار مي رود تا پايان تابستان اين وضعيت تداوم 
يابد. رش��د 2 الي 3 دالري كرك اس��پرد در هر بشكه 
پااليش براي شركتي كه 100 ميليون بشكه در سال 
نفت پااليش مي كند، يك رويداد مثبت با اهميت است 
ازين جهت به پااليش��ي ها نيز نمي توان نظر نداشت. 
حتي در بدترين حاالت نيز P.E پااليشي ها منطقي باقي 
خواهد ماند خصوصا كه حاال فرمول هاي تعيين كرك 
اسپرد توسط پااليش و پخش شفاف شده و تحليلگران 

امكان محاسبه آن را دارند.

   حركت تراكنشي ها، آهسته و پيوسته
هاالت در بررسي چشم انداز ش��ركت هاي گروه رايانه و 
انفورماتيك نيز گفت: اين گروه، مش��اغل غيرهمگني را 
شامل مي ش��ود اما ش��اپركي ها كه با تراكنش هاي مالي 
ارزيابي مي شوند در موقعيت صعودي نيستند. رشد اسمي 
تراكنش ها نسبت به سال گذشته حدود 40 درصد و رشد 
حقيقي كمتر از 10 درصد بوده است. اين اختاف بيانگر 
تورم با اهميت در جامعه است. قوانين بانك مركزي تعداد 
تراكنش ها را محدودتر كرد و شرايط جامعه باعث شد تا سود 
محقق شده در پاييز كمتر از انتظار تحليلي باشد. با اين وجود 
بخش عمده تراكنش ها در بهمن و اسفند هر سال اتفاق 
مي افتد و عمكرد بهمن 1397 نسبت به بهمن 1396 رشد 
48 درصد ارزش تراكنش ها را نشان مي دهد. در يك كام 
مي توان گفت كه اين صنعت، كم ريسك به شمار مي رود و 

فعا 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 
كرد و گفت: حمل و نقلي ها، در طيف هاي مختلفي مشغول 
به كارند. شركت هاي حمل و نقل بندري به سبب تحريم 
با مشكات مهمي مواجه شده اند. حجم تخليه بارگيري 
تا اواسط اسفند 40 درصد 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 

خدمات دهي به ش��دت نزولي اس��ت. اما در شركت هاي 
حمل و نقل ريلي، افزايش نرخ هايي اتفاق افتاده اما افزايش 
هزينه كه عمدتا حق دسترس��ي است به همان تناسب 
افزايش نيافته است بر همين اساس مي توان اميدوار بود 
كه حاشيه سود رشد كند اما رش��د سود شتاب تندي را 

تجربه نخواهد كرد.

   چالش بيمه شخص ثالث در سال 98 
هاالت در خصوص وضعيت آتي صنعت بيمه نيز گفت: 
صنعت بيمه پيچ و خم هاي خاص خودش را دارد. برخي 
آمارها نشان مي دهد كه تا 70 درصد پرتفوي شركت هاي 
بيمه اي، رش��ته ثالث و درمان اس��ت كه عما س��ود ده 
نيستند. ضمنا متوسط خس��ارت هربار استفاده از بيمه 
شخص ثالث در صنعت رش��د فوق العاده اي داشته و در 
يك آمار غير رس��مي از 3 ميليون ريال به 6 ميليون 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 چالش هايي در سال 1398 

مواجه مي شوند.

   كنكاش در گروه سيمان
وي در ادامه افزود: صنعت سيمان روزهاي بدي را پشت 
سر گذاشته است. اين مساله در حجم و ارزش معامات 
س��هام آنها نيز نمود يافته و به نظر مي رس��د كه ادامه دار 
خواهد بود. اين صنعت كه از انرژي با تعرفه دولتي استفاده 

مي كند تنها از رشد قيمت پاكت و پوزوالن، رشد هزينه 
را تجربه كرده اما ساير موارد تقريبا با ثبات بوده است. در 
طرف مقابل افزايش نرخ هايي صورت گرفته است. بهاي 
تمام شده هر تن س��يمان از 700 هزار ريال به مرز 800 
هزار ريال رسيده اما نرخ هاي فروش از حدود 1.1 ميليون 
ريال در هر تن به باالي 1.3 ميليون ريال رسيده اند و برخي 
شركت ها 1.5 ميليون ريال هم محصول مي فروشند. تعدد 
شركت هاي اين گروه باعث مي شود كه نتوانيم يك نسخه 
براي همه بپيچيم اما قطعا در اين گروه، گزينه هاي خوبي 

يافت خواهد شد.

   شوينده ها نفس مي كشند
تحليلگ��ر كارگزاري اقتصاد بي��دار، در خصوص صنعت 
شوينده نيز گفت: ش��وينده ها با حذف رقباي خارجي از 
قفسه فروش��گاه ها، نفس��ي تازه كردند. حذف تخفيف، 
كميسيون فروش و تغيير در سياست هاي فروش اعتباري 
به نفع اين شركت ها تمام شده اس��ت. هم اكنون الكيل 
بنزن خطي با نرخ دالر بانك مركزي به اين شركت ها داده 
مي شود. تصور مي شود حذف دالر 4200 و رشد نرخ اين 
ماده اوليه نهايتا منجر به رشد نرخ محصول نيز شود. وي 
افزود: صنعت شوينده قادر به توليد 4 ميليون تن محصول 
در سال بوده و مصرف داخل 1.5 ميليون تن است. حذف 
قاچاق، سهم بازار شركت ها را بهبود بخشيده و رقابت منفي 
را بين شركت هاي ايران تا حد زيادي حذف كرده، بنابراين 

روزهاي بهتري در راه است.

بورس انرژي ايران در سال 97 را مي توان با دو بعد كمي 
و كيفي سنجيد، به لحاظ كمي، ارزش معامات بورس 
انرژي در سال 97 نس��بت به سال گذشته بيش از 100 
درصد افزايش داشت و از نظر كيفي نيز رويداد هايي رقم 
خورد كه براي سال ها آرزوي بازار سرمايه و به ويژه بورس 
انرژي ايران بود. سيد علي حسيني ضمن بيان مطلب فوق 
در خصوص عملكرد يك ساله بورس انرژي ايران به سنا 
گفت: رشد كمي بورس انرژي محصول ورود 60 كاالي 
جديد و انتشار اوراق متنوع دولتي، نفتي و نيروگاهي بود. 
همچنين سال 97 بازار سرمايه از جمله بورس انرژي ايران 
رويداد هاي كيفي و توسعه محوري را تجربه كرد كه براي 
سال ها دغدغه و آرزوي فعالين بازار سرمايه بود. مديرعامل 
بورس انرژي ايران با اشاره به اينكه شركت ملي نفت ايران 
در سال 97 با عرضه مس��تمر نفت خام در بازار سرمايه 
موافقت كرد، افزود: از حدود 16 س��ال پيش، مصوبات و 
موافقت هاي كتبي از مقامات كشور وجود دارد كه شركت 
ملي نفت را موظف به عرضه و راه اندازي بازار نفت خام در 
بورس كرده بود و در نهايت سال 97 عرضه مستمر نفت 

خام در بورس انرژيايران آغاز شد.

   پاسخ به دغدغه تاريخي با عرضه نفت
در بورس

حسيني در مقابل اين سوال كه آيا تجربه عرضه نفت در 
بازار سرمايه براي س��ال 97 موفق 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 مي كن��د.  وي افزود: در بحث عرضه نفت در 

بورس، سازمان بورس به عنوان مقام ناظر، بورس انرژي 
به عنوان مجري، شركت س��پرده گذاري به عنوان ركن 
تسويه و شركت فناوري به عنوان پشتيبان نرم افزاري، 
تجربه كاما موفقي داشتند و همه زير ساخت ها نيز آماده 
بود. همچنين سال 97 شاهد بيشترين سطح همكاري 
با ش��ركت ملي نفت و حمايت وزارت نفت نيز بوديم. در 
واقع درسمت عرضه ش��اهد تجربه كاما موفقي بوديم.  
مديرعامل بورس انرژي افزود: آن سوي ديگر بحث تقاضا 
مطرح است. هرچند اين امكان براي شركت هاي خصوصي 
مهيا شد كه كاما شفاف، منصفانه و فراگير به حوزه تجارت 
نفت وارد ش��وند و بازار را رونق دهند، اما موانع پيراموني 

همچنان وجود دارد.
حسيني ادامه داد: بخش��ي از اين محدوديت ها ناشي از 
ش��رايط تجارت بين الملل، نقل و انتقال پول و خدمات 
بانكي است. بخشي ديگر ناشي از موانع حمل و نقل است و 
محدوديت هايي از اين دست باعث شده بخش خصوصي 

نتواند از پتانسيل خود استفاده كند. 
مديرعامل بورس انرژي افزود: با اين حال تجربه نش��ان 
مي دهد هر كااليي كه وارد بورس شود به تدريج جايگاه 
خود را كس��ب مي كند و بازيگران ني��ز در نهايت خود را 
با بورس تطبيق مي دهند. حس��يني با بيان اينكه بازار 
سرمايه در خصوص عرضه نفت وظايف خود را انجام داده و 
همكاري الزم را با سياست گذاران وعرضه كنندگان داشته، 
ادامه داد: عرضه كننده هم در سال 97 با عزم جدي وارد 
بازار شد.  وي افزود: بازار نفت خام، يك بازار پيچيده وخاص 
است و در كوتاه مدت نمي توان ارزيابي كاملي از عرضه نفت 
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 طوالني تر مي توانيم 
توفيقات بيشتري را كسب كنيم.  مديرعامل بورس انرژي 
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 مي شد، اما 
اكنون پانزده هزار تن يا به عبارتي 120 هزار بش��كه در 
هفته عرضه مي شود. وي با اشاره به اينكه بعضي از هفته ها 
نيز 30 هزار تن عرضه مي شود، ادامه داد: عرضه ميعانات 
گازي مستمر و موفق انجام مي شود، اما عرضه صادراتي 
از طريق دريا با همان موانع عرضه نفت روبرو است. اما اين 
نويد را مي دهيم كه در حال ايجاد راهكارهايي براي تسهيل 
صادرات ميعانات گازي از جمله تحويل زميني هستيم. اين 
اقدام مي تواند خريداران بيشتري را جذب كند و اميدوارم 

اين فرآيند را براي نفت خام نيز عملياتي كنيم. 

   احتمال ورود بنزين به بازار سرمايه
سيد علي 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 وارد كننده بنزين بود و توليد 
داخلي پاسخ گوي مصرف داخلي نبود اما اخيراً با راه اندازي 
فازهاي سه گانه شركت ستاره خليج فارس و فعاليت ساير 
پااليش��گاه ها در توليد اين محصول خودكفا ش��ده ايم و 
احتماال در آينده اي نزديك صادر كننده بنزين نيز خواهيم 
شد.  مديرعامل بورس انرژي ايران با تاكيد بر اينكه عرضه 
كاال در بورس براي توليد كننده چند مزيت برجسته دارد، 
افزود: توليدكنندگاني كه كاالهاي خود را در بورس عرضه 

مي كنند 10درصد معافيت مالياتي دارند كه قابل توجه 
است.  وي ادامه داد: مزيت ديگر قيمت گذاري رقابتي است، 
وقتي توليد كننده، كاالي خود را وارد بازار نكرده اين امكان 
وجود دارد كه چند خريدار با نفوذ فشارهايي را به شركت 
وارد كنند تا قراردادهاي يك جانبه با نرخ غيرمنطقي منعقد 
شود. اما با قيمت گذاري رقابتي كمك مي كنيم حداكثر 
منافع نصيب توليد كننده و مصرف كننده شود.  حسيني 
با اشاره به اينكه يكي از مزيت هاي بازار سرمايه پيشگيري 
از رانت است، افزود عرضه محصوالت در حوزه نفت، گاز، 
پتروشيمي در بورس هاي كااليي كشور مي تواند مانع فساد 
و رانت باشد.  وي ادامه داد: شفافيت در بازار سرمايه مزيت 
ديگري است كه نه تنها به همه ذينفعان كمك كند بلكه به 
قانونگذار، سياست گذار و دولت نيز در بحث برنامه ريزي، 
بودجه بندي و ايجاد ش��فافيت مالياتي كمك مي كند. 
مي توان گفت بيشترين داده هاي اقتصادي قابل اتكا در 
اقتصاد كشور توسط بازار سرمايه توليد مي شود.  حسيني 
ادامه داد: در هر روز معاماتي چهار بورس كشور، داده هاي 
زيادي توليد مي ش��ود. در بورس انرژي نيز هر معامله اي 
با بيس��ت و نه مشخصه در لحظه اطاع رساني مي شود و 
اين نكته مهمي است.  وي افزود: تامين مالي كم هزينه و 
بلندمدت توسط توليد كنندگان بخش انرِژي مزيت ديگر 
بازار سرمايه است، در چنين شرايطي عرضه طيف وسيعي 

از كاالها در بورس قابل تصور و منطقي است. 

   رك�ورد ارزش معام�ات در ب�ورس انرژي 
شكسته شد

حس��يني همچنين از ركورد ش��كني بورس انرژي در 
روزهاي پاياني اسفند خبر داد و عنوان كرد: روز سه شنبه 

بيست و يكم اسفند ماه ركورد ارزش معامات بورس انرژي 
شكسته شد و به 2130 ميليارد تومان رسيد كه طي پنج 
سال فعاليت بورس انرژي ايران يك ركورد است و اميدوارم 

اين مسير را در سال آينده ادامه دهيم. 

   چشم انداز بازار سرمايه در سال آينده
مديرعامل بورس انرژي ايران درخصوص چشم انداز بازار 
سرمايه و بورس انرژي در سال 98 گفت: به نظر مي رسد 
بازار سرمايه ايران در سال آينده جهش هاي خوبي را تجربه 
كند. ما همچنان بطور كامل از ظرفيت ها و پتانسيل بازار 
سرمايه استفاده نكرده ايم و با توجه به اين ظرفيت ها، سال 
آينده نيز بورس روزهاي موفقي را تجربه مي كند.  وي ادامه 
داد: با توجه به روندي كه چند س��ال گذشته داشته ايم، 
پيش بيني مي شود در بورس انرژي نيز توفيقاتي را كسب 
كنيم. به نظر مي رسد سال آينده برخي از توليد كنندگان 
نيز روش هاي 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 مي گذارند 
و كاالي مورد نياز خود را از بورس خريداري مي كنند. اين 

روندي است كه به توسعه بورس انرژي كمك مي كند. 
حسيني به برنامه هاي 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 مي كنيم بازار كاالهايي را كه در سال 97 پذيرش 
كرده ايم توسعه دهيم. برنامه ديگر تامين مالي ساخت 
نيروگاه ها است و مطالعات روي امكان عرضه فيزيكي گاز 
و اوراق آن و همچنين بررسي امكان اتصال بورس به بازار 

آب آغاز شده است.

عضو هيات مديره بورس انرژي با اشاره به اصاح نظام 
بانكداري در كش��ور تلفيق بانك ها را اقدامي سازنده 
ارزيابي كرد و گفت: با اين تلفيق ساختار كلي اين بانك ها 
اصاح مي شود و مي تواند به عنوان يك اتفاق بزرگ در 

نظام بانكداري كشور تلقي شود.
سيد رضا علوي، عضو هيات مديره 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 
گير و كارآمد، منافع سهامداران نيز به خوبي حفظ شود.

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 بانك هاي ديگر باش��د. عضو هيات مديره بورس 
انرژي در پاسخ به اين سوال كه »در اين تلفيق اولويت 
مجريان چه مي تواند باشد؟« اظهار كرد: بانك ها تاكنون 
ساختار مناسبي نداشته اند و نظارت خوبي نيز روي آنها 
نبوده است. همين مسائل باعث شده تا همواره تاش 
سياست گذار براي كنترل و مديريت نرخ بهره به دليل 
وجود رقابت منفي و مشكاتي كه به وجود آمده توسط 

برخي از اين مجموعه ها و موسس��ات مالي و اعتباري 
بي نتيجه ش��ود. علوي با تاكيد بر مش��كات ناشي از 
رقابت هاي بانكي غيرمنطقي و آسيب اين رويكرد به 
بدنه اقتصاد كشور تصريح كرد: رقابت هاي ناسالم باعث 
لطمه هاي بزرگ چه از حيث نقدينگي و چه در بحث 
نرخ بهره به نظام بانكي كش��ور مي شود و اين شرايط 
ضررهاي سنگيني به اقتصاد كان كشور نيز وارد كرد.

وي با بيان اينكه تاكنون اقدامات مديريت فعلي بانك 
مركزي با تدبير مناسبي اتخاذ شده است در خصوص 
ادغام بانك ها گفت: چنانچه تلفيق اين مجموعه ها نيز 
با اجراي درس��ت و نظارت خوب عملياتي شود، قدم 
بزرگي در اصاح نظام بانك��داري و كنترل پايه پولي 
كشور برداشته مي شود و مي توان اميدوار بود ديگر شاهد 

رقابت هاي ناسالم بانكي نباشيم.
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رشد 1397
گروه بورس|شاخص بورس در پايان معامات روز 
گذشته با رشد بيش از 1300 واحدي به 172 هزار و 

522 واحد رسيد.
آم��ار معامات ب��ورس نش��ان مي ده��د كه همه 
شاخص هاي بورس در پايان داد و ستدهاي ديروز با 

رشد دسته جمعي مواجه شدند.
بر اساس آمارهاي معاماتي، شاخص كل با 1397 
واحد رش��د معادل 0.82 درصد ب��ه 171 هزار 125 
واحد، شاخص قيمت »وزني- ارزشي« با 403 واحد 
افزايش مع��ادل 0.82 درصد به 49 هزار 770 واحد، 
ش��اخص كل »هم وزن« با 272 واحد رشد معادل 
0.85 درصد به 32 هزار و 158 واحد و شاخص قيمت 
»هم وزن« نيز با 190 واح��د افزايش، معادل 0.85 

درصد به 22 هزار و 463 واحد رسيد. 
در جري��ان معامات روز گذش��ته ب��ورس تهران، 
پااليشي ها در صدر بيشترين رشدهاي قيمتي قرار 
گرفتند. در همين راستا »شپنا« با رشد 4 درصدي 
بيشترين اثر را بر رشد شاخص كل گذاشت. بعد از آن 
نمادهاي »شبندر«، »فخوز«، »شتران« و »پارس« 
در رده هاي بعدي اثرگذارترين ها بر روند شاخص قرار 
گرفتند. همچنين از ميان 40 صنعت بورسي فعال، 
30 صنعت با رش��د قيمتي به كار خود پايان دادند. 
در همين راس��تا، ذغال سنگي ها با رشد 5 درصدي 
بيش��ترين رش��د روزانه را به خود اختصاص دادند. 
فراورده هاي نفتي، كاشي و سراميك و تامين آب، برق 
و گاز از ديگر گروه هاي پر رونق معامات امروز تاالر 

شيشه اي بودند.
به اين ترتيب، در پايان داد و س��تدهاي روز گذشته 
بورس ته��ران، در 164 هزار و 293 نوبت معاماتي، 
4 ميليارد و 829 ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش 
24 هزار و 327 ميليارد تومان در بورس معامله شد و 

ارزش بازار به 659 هزار و 636 ميليارد تومان رسيد.

  عرضه اوليه »ومعلم« در روزهاي آخر
روز گذش��ته ش��اخص كل فرابورس نيز با رشد 41 
واحدي همراه بود. نماد ش��ركت هاي پتروش��يمي 
مارون،  پتروشيمي زاگرس و سنگ آهن گهرزمين 
بيش��ترين تاثير مثبت را در بهبود حركتي آيفكس 
داشتند كه در نهايت توانست اين شاخص را در جايگاه 

2 هزار و 156 واحدي تثبيت كند. 
روز گذشته در فرابورس، عرضه اوليه ديگري انجام شد 
كه به اين ترتيب 5 درصد 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 2700 ريال كشف قيمت شد.
گفتني است كل سهام شركت بيمه معلم، به تعداد 
يك ميليارد و 500 ميليون سهم بود كه 5 درصد آن 
به تعداد 75 ميليون سهم روي تابلو فروش رفت كه با 
مشاركت 329 هزار و 402 نفري خريداران روبرو شد.

  پيش�نهاد افزايش س�رمايه ۱۰۰ درصدي 
»وهن�ر«: هيات مديره گروه توس��عه هنر ايران 
پيش��نهاد افزايش س��رمايه 850 ميليارد ريالي، 
معادل 100 درصد را به مجمع عمومي فوق العاده 
اين ش��ركت پيش��نهاد داد. به گزارش سنا، گروه 
توسعه هنر ايران اعام كرده است برنامه افزايش 
س��رمايه از مبلغ 850 ميليارد ريال به يك هزار و 
700 ميليارد ريال دارد.  افزايش سرمايه »وهنر« از 
محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي، 
سود انباشته به منظور اجراي طرح هاي شركت در 
راس��تاي فعاليت هاي اساسنامه اي شركت كه در 
تاريخ 9 بهمن 1397 به تصويب هيات مديره رسيده 
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 فوق العاده 

است و در اين خصوص اطاع رساني خواهد شد.
  سود هر سهم »ونيكي« افزايشي بود: شركت 
سرمايه گذاري ملي ايران در دوره 12 ماهه منتهي 
به 30 آذر ماه 1397، به هر سهم خود مبلغ 330 
ريال سود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه 
در سال گذشته 33 درصد افزايش را نشان مي دهد. 
به گزارش سنا، شركت سرمايه گذاري ملي ايران 
با س��رمايه 7 هزار ميليارد ريال، صورت هاي مالي 
يك س��اله دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 97 را 
به صورت حسابرس��ي نشده منتشر كرد. شركت 
س��رمايه گذاري ملي ايران در دوره ياد شده، مبلغ 
2 هزار و 310 ميليارد و 282 ميليون ريال س��ود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 330 ريال 
س��ود به ازاي هر سهم اختصاص داد كه نسبت به 
دوره مش��ابه در سال گذش��ته 33 درصد افزايش 
داشته است. با احتساب سود انباشته ابتداي سال 
در نهايت مبلغ 5 هزار و 998 ميليارد و 7 ميليون 
ريال س��ود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين 
شركت منظور ش��د. »ونيكي« در دوره 12 ماهه 
سال مالي منتهي به آذر 96، به صورت حسابرسي 
شده، مبلغ يك هزار و 743 ميليارد و 140 ميليون 
ريال سود خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ 
249 ريال س��ود به ازاي هر سهم خود اختصاص 
داده بود. همچنين بر اساس اين گزارش، ارزش بازار 
شركت سرمايه گذاري ملي ايران در دوره ياد شده، 
با افزايش 23 هزار و 493 ميليارد و 829 ميليون 
ري��ال به 12 هزار و 422 ميلي��ارد و 317 ميليون 
ريال رسيد. »ونيكي« تعدادي از سهام چند شركت 
بورسي را با بهاي تمام شده معادل يك هزار و 810 
ميليارد و 939 ميليون ريال به مبلغ معادل 2 هزار 
و 394 ميلي��ارد و 125 ميليون ريال واگذار كرد و 
از اين بابت مبلغ 583 ميليارد و 186 ميليون ريال 
سود كسب كرد. شركت سرمايه گذاري ملي ايران 
طي اين دوره تعدادي از سهام چند شركت بورسي 
را با بهاي تمام ش��ده 3 هزار و 229 ميليارد و 177 

ميليون ريال خريداري كرد.

بورس انرژي

نگاه



تشكلها6انتخابات اتاق بازرگاني

عجيب اما واقعي

با توجه به مرجعيت بورس براي تعيين بين المللي قيمت زعفران داده شد با وجود مصوبه هيات دولت

وقتيمرسينجايگزينبندرعباسميشود

پيشنهاد رييس اتحاديه صادركنندگان زعفران به بورس كاال خودروهاي وارداتي به بازار سال ۹۷ نرسيد

تسهيل مبادالت مالي و حمل ونقل الزمه توسعه روابط تجاري ايران و نيكاراگوئه

شايد براي بسياري عجيب باشد اما عدم استفاده صحيح از 
منابع و اشتباهات در ايام تحريم باعث شده است كه كاالهاي 
چيني براي ورود به ايران به جاي استفاده از روش معمول 
يعني بندر ش��هيد رجايي در بندر عباس، به بندر مرسين 
تركيه ارسال شده و به صورت زميني از تركيه به ايران حمل 
شود. برخالف انتظار اين روش نه تنها از نظر هزينه اي بسيار 
به صرفه تر است بلكه از نظر زماني نيز كاال زودتر به دست 
مشتري داخلي مي رسد دليل اين امر هم مشكالت داخلي 
است كه باعث شده كه اين نوع دور زدن از نظر اقتصادي نيز 

توجيه داشته باشد.

  پتانسيل هايي كه هيچگاه ديده نشد
سال هاي طوالني اس��ت كه مي شنويم ايران از نظر حمل 
و نقل داراي پتانس��يل هاي فراواني اس��ت. براي چندين 
دهه بحث پتانس��يل هاي ترانزيتي ايران مط��رح بود. بر 
اساس همين پتانسيل ها بارها برنامه هايي براي گسترش 
مسيرهاي ترانزيتي شمال- جنوب و شرق- غرب نوشته 
شد. اما عدم اجراي اين برنامه ها باعث شده است كه اصوال 
ايران در حال حذف از نقشه ترانزيتي جهان باشد. در حالي 
كه مديران دولتي مدعي هستند كه با وجود تحريم همه چيز 
به درس��تي پيش مي رود اما حتي حم��ل و نقل كاال براي 
ايران از طريق مسيرهاي داخلي مقرون به صرفه نيست و 
شاهد شكل گيري مسير هاي جديدي هستيم. زماني كه 
به برنامه هاي توسعه اي ايران نگاه مي كنيم به پتانسيل هاي 
مختلفي مانند چابهار اشاره مي شود اما كمتر كسي به اين 
واقعيت توجه دارد كه اين بندر اصوال فاقد پس كرانه است و 
به همين دليل امكان توسعه آن بدون ايجاد زيرساخت وجود 
ندارد. عدم توجه به اين واقعيت ها باعث شده است كه عمال 

شاهد حذف ايران از عرصه ترانزيت باشيم.

  بنادر ايراني در مسير حذف
پس از ش��روع تحريم ها عمال ش��اهد غيراقتصادي شدن 
مسير هاي هستيم كه از نظر منطقي كوتاه ترين و ساده ترين 
مس��يرهاي اقتصادي كشور اس��ت. در حقيقت در حالي 
كه هنوز بر موضوع لجس��تيك در ايران بحث مي ش��ود 
شرايط اقتصاد جهاني به گونه اي پيش رفته است كه تمام 
پتانسيل هاي ايران در مسير حذف شدن قرار دارد. مهم ترين 
واردات ايران از چين به ش��كل دريايي صورت مي گيرد و 
منطق به م��ا مي گويد 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 

عمال مسيرهاي دورتر، سريع تر و كم هزينه تر از مسير هاي 
معمول تمام مي شود. 

  وقتي حمل و نقل مرسين ارزان تر از 
بندر شهيد رجايي است

در همين رابطه پاي صحبت هاي امير منصوري، عضو هيات 
مديره انجمن كارگزاران گمركي و از فعاالن مطرح حوزه 
حمل و نقل نشستيم. منصوري درباره شرايط حمل كاال 
به ايران مي گويد در حال حاضر به دليل هزينه ها مس��ير 
ش��انگهاي بندر عباس جاي خود را به مسير شانگهاي - 
مرسين داده است و كاالهاي خريداري شده از چين از طريق 
تركيه به ايران حمل مي شود. حدود قيمت حمل يك كانتينر 
كاال از بندر شانگهاي به بندر شهيد رجايي بين 2700 تا 3 
هزار دالر برآورد مي شود. دليل اين مساله نبود رقيب براي 
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران است. پس از تحريم هاي 
بنادر ايران بسياري از كشتيراني هاي مطرح حاضر به حمل 
كاالهاي ايراني نيستند و عمال كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران بدون رقيب به فعاليت ادامه مي دهد. تا پيش از تحريم 
هزينه حمل يك كانتينر كاال از سوي شركت كشتيراني 
1200 تا 1300 دالر بود اما پس از تحريم ها شاهد افزايش 
شديد قيمت حمل هستيم. هنوز مشخص نيست چقدر از 
اين افزايش قيمت به دليل افزايش هزينه هايي همچون بيمه 
به دليل تحريم است و چقدر از اين افزايش قيمت براي كسب 
سود بيشتر در شرايط انحصاري ايجاد شده است اما امروز اگر 
بخواهيد يك كانتينر كاال را از شانگهاي به بندر عباس بياوريد 

حدود 2800 دالر هزينه آن را بايد بپردازيد.

  حمل به مرسين با 800 دالر
در مقابل كشتيراني هاي خارجي حاضر به حمل كاالهاي 
چيني از مسيري به مراتب دورتر با هزينه اي كمتر هستند. 
بندر مرسين در جنوب تركيه و سواحل درياي مديترانه قرار 
دارد. كشتي ها براي رسيدن به اين بندر مي بايست به جاي 
ورود به درياي عمان و خليج فارس مسير خود را ادامه داده و 
با گذر از عربستان و كانال سوئز مصر وارد مديترانه شوند و در 
شمال درياي مديترانه به بندر مرسين برسند. هزينه حمل 
يك كانتينر كاال از شانگهاي تا مرسين با وجود آنكه حدود 5 
روز مسير بيشتري طي مي شود بين 750 تا 800 دالر است 
و امكان انتخاب بسيار بيشتري براي كشتي ها در اختيار تجار 
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 شركت هاي حمل و نقل مسير مرسين 

را ترجيح مي دهند. كانتينرها در مرس��ين از طريق حمل 
زميني به ايران ارسال مي شود. هزينه حمل يك كانتينر كاال 
از مرسين تا تهران از طريق كاميون حدود هزار دالر است. 
به عبارت روش��ن تر كاال از طريق مرسين با 1800 دالر به 
تهران مي رسد اما از طريق بندر عباس با حداقل 2800 دالر 

كماكان در بندرعباس تحويل داده مي شود.

  مسير تركيه سريع تر از ايران است
تا به اينجاي ماجرا به نظر مي رسد تركيه از نظر اقتصادي 
به صرفه تر اس��ت اما نكته عجيب اين است كه با حمل از 
مسير طوالني تر، كاال سريع تر از مسير مستقيم مي تواند 
به تهران برسد. حمل دريايي كاال از بندر شانگهاي به بندر 
شهيد رجايي بين 20 تا 25 روز زمان نياز دارد اما براي بندر 
مرس��ين اين زمان حدود 25 تا 30 روز است و به صورت 
متوسط 5 روز زمان حمل كاال بيشتر است. اما نكته مهم 
اين است كه به خاطر نوع گمركات و قوانين، كاال در بندر 

مرسين در كمتر از 2 ساعت ترخيص مي شود. زمان حمل 
زميني در تركيه حدود 2 روز و از مرز بازرگان تا تهران نيز 
حدود 2 روز برآورد مي ش��ود. حدود يك روز نيز معطلي 
حمل كاال در مرز بازرگان باعث مي شود كه كاال به صورت 
زميني در 5 روز از مرسين به تهران برسد پس بين 30 تا 
35 روز كل زمان انتظار براي رسيدن كاال از شانگهاي برآورد 
مي شود.  اما در مقابل هيچ تضميني براي مدت ترخيص 
كاال در بندر شهيد رجايي وجود ندارد و نگاهي به ليست 
زمان ترخيص كاالها نشان مي دهد از چند روز تا بيش از يك 
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 
تهران صورت گيرد حداقل 5 تا 6 روز زمان براي اين عمليات 
نياز است و حمل كاال از بندر عباس تا تهران حداقل 2 روز 
به طول مي انجامد. با اين روش عمال زمان حمل در صورت 
عدم توقف كاال در بندر شهيد رجايي با زمان حمل از طريق 

تركيه روي ورق برابر است ولي در عمل به دليل توقف كاال 
در گمركات بندري ايران شاهد طوالني تر بودن مسير بندر 

شهيد رجايي از نظر زماني هستيم.

  مشكل ريشه اي است
واقعيت اين است كه هنوز هم سياست گذاران ما معتقد به 
استفاده از پتانسيل هايي هستند كه در شرايط امروز ديگر 
اين پتانسيل ها مزيتي براي ايران محسوب نمي شود. چابهار 
عمال مقهور گوادر ش��ده است. بس��ياري از پتانسيل هاي 
لجستيكي ايران ديگر امتيازي محسوب نمي شود. حتي در 
صورت برداشتن تحريم ها هم از نظر اقتصادي مسيرهاي 
ايران ديگر حتي براي تاجران خود ما هم صرفه اي ندارد در 
حالي كه مسووالن به فكر جذب ترانزيت خارجي هستند. 
ريشه اين مشكالت در نپذيرفتن بسياري از واقعيت هاي 
اقتصاد اس��ت و الزم است دولتمردان يك بار ديگر حقايق 

اقتصاد ايران را بازتعريف كنند.

با وجود نزديك شدن به روزهاي پايان سال و با وجود مصوبه 
هيات دولت مبني بر اجازه ترخيص آن تعداد از خودروهاي 
وارداتي دپو شده در گمرك كه تا تاريخ شانزدهم دي ماه 
قبض انباردريافت كرده اند و بعد از گذشت 9 ماه از ممنوعيت 
واردات خودرو، همچنان 14 هزار و 900 خودروي وارداتي 
پشت درب هاي گمركات كشور خاك مي خورد. ارزش اين 
خودروها نزديك به هفت هزار ميليارد تومان است و درآمد 
دول��ت از ترخيص آنها نزديك ب��ه 1800 ميليارد تومان 
تخمين زده مي شود.  عدم ترخيص خودروها از گمرك با 
وجود ابالغ دستورالعمل هاي صريح براي ترخيص، در حالي 
به پايان سال مي رسد كه خريداران از 9 ماه  پيش مبالغ قابل 
توجهي را به عن��وان »پيش پرداخت « به نمايندگي هاي 
واردكننده پرداخت كرده اند. البته روزهاي اخير 200 خودرو 
ترخيص شده كه كمتر از دو درصد از كل خودروهاي دپو 
شده است و گمرك نيز از اعالم نوع آنها خودداري و اعالم 
كرده كه كسب آمار نوع خودروهاي ترخيص شده طوالني 
است. پيش از اين نيز مهدي ميراشرفي رييس كل گمرك 
اعالم كرده ب��ود كه» از 13 هزار خودروي دپو ش��ده در 
گم��رك 2000 خودرو در محاكم قضاي��ي داراي پرونده 
در حال رس��يدگي هس��تند و تا زماني كه اين پرونده ها 
مختومه نشوند، اين تعداد خودرو از مصوبه هيأت وزيران 
براي ترخيص خودروها مس��تثني خواهند شد «. طبق 
اظهارنظر ميراش��رفي، از 13 هزار خ��ودروي موجود در 
گمرك فقط 2000 دس��تگاه از آنها داراي پرونده قضايي 
هستند كه در اين صورت براي ترخيص 11 هزار خودروي 
ديگر نبايد مشكلي وجود داشته باشد. در اين راستا مهدي 
دادفر دبير انجمن واردكنندگان خودرو با تاكيد براينكه تا 
امروز با وجود مصوبه هيات دولت كه در تاريخ 12 اسفندماه 
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 
كه بالتكليفي پيش آمده در مورد آن نتيجه اي جز افزايش 
هزينه هاي عمومي نخواهد داشت. وي با بيان اينكه بازار 
خودروهاي وارداتي در شرايط فعلي بيشترين لطمه را از 
ممنوعيت واردات خورد، عنوان كرد: اين ممنوعيت در حالي 
از روزهاي ابتدايي تابس��تان سال جاري اعمال شد كه در 

سال هاي 91 تا 92 كه دوره اوج تحريم ها، واردات خودرو به 
كشور انجام مي شد، بنابراين اگر بحث محدوديت هاي ارزي 
مطرح است اين واردات به پيش از تحريم ها تعلق دارد ضمن 
اينكه مشترياني در داخل كشور بابت خريد آنها پول پرداخت 
كرده اند و ماه ها است كه منتظر ترخيص خودروهاي خود 
از گمرك هستند. دبير انجمن واردكنندگان خودرو با اشاره 
به اينكه حدود 2 ماه از اين بخشنامه گذشته و ترخيصي 
صورت نگرفته بدون آنكه هيچ يك از نهادهاي ذي ربط علت 
آن را جويا شوند، ادامه داد: اگر مصوبه هاي دولت قابل اجرا 
نيست علت آن را رسانه اي كنند زيرا با رسيدن به روزهاي 
پاياني سال و سرگرداني و چشم انتظاري خريداران كه با 
اين شرايط تا 17 فروردين سال بعد نيز ادامه پيدا مي كند، 
اين عدم پاسخگويي شركت هاي وارد كننده و خريداران 
را همچنان بالتكليف گذاشته است كه تداوم اين روند به 
اعتماد عمومي لطمه وارد مي كند. به گفته دادفر بعد از دپوي 
خودروهاي وارداتي در گم��رك و مصوبه هيات دولت در 
مورد اجازه ترخيص خودروهاي وارداتي موجود در گمرك 
كه تا تاريخ ش��انزدهم دي ماه قبض انبار دريافت كرده اند 
و مخالفت بانك مركزي كه متعاق��ب آن وزارت صمت با 
صدور بخشنامه اي دس��تورالعمل صادره در اين زمينه را 
اصالح كرد، مقرر شد كه خودروهاي متوقف در گمرك به 
دو دسته خودروهايي كه با انتقال ارز و گشايش ال سي وارد 
شده اند و خودروهايي كه بدون انتقال ارز وارد شده اند، مجوز 
آزاد سازي دريافت كنند. وي در ادامه افزود: طبق تصميم 
وزارت صمت خودروهاي دسته اول كه واردات آنها با انتقال 
ارزصورت گرفته در صورتي كه تا شانزدهم دي ماه قبض 
انبار دريافت كرده باشند اجازه ترخيص از گمرك را خواهند 
داشت و در موردخودروهاي دسته دوم يعني خودروهايي 
كه وارد شده بدون انتقال ارزهستند تنها آنهايي مجاز به 
ترخيص مي ش��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 4200 توماني و 
برخي با دالر 5700توماني وارد ش��ده اند اما اكنون بايد با 
نرخ سناي مبادله  اي حدود 12 هزارتومان مابه التفاوت آن 
پرداخت شود كه اين مساله قيمت خودروهاي دپو شده را 

حدود 30 درصد گران تر مي كند.

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس درگفت وگو با 
ايرنا اعالم كرده است كه بورس كاال مي تواند 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 واسطه ها دانسته كه باعث مي شود 

سود اصلي عايد كشاورزان و توليدكنندگان شود.
به گفته فع��االن بازار زعفران، با وج��ود اينكه زمان 
زي��ادي از عرضه ه��اي فيزيكي، معام��الت گواهي 
س��پرده كااليي و قراردادهاي آتي زعفران در بورس 
كاال نمي گذرد، اما ميزان سودآوري زعفران كاران به 
مراتب باالتر از سال هاي گذشته است. از آغاز عرضه 
زعفران در بورس كاال تاكنون 66 تن از اين محصول 
به ش��كل فيزيكي و 27 تن در بازار گواهي س��پرده 

خريد و فروش شده است.
قرارداده��اي آتي زعف��ران براي نخس��تين بار در 
خرداد س��ال 97 در بورس كاالي ايران راه اندازي و 
قراردادهاي آپشن زعفران )اختيار معامله( نيز از 12 

اسفند امسال آغاز شد.
راه ان��دازي قراردادهاي آپش��ن )اختي��ار معامله(، 
از يكس��و ريس��ك معام��الت را براي خري��داران و 
فروشندگان داخلي كاهش مي دهد و از سوي ديگر 
به عن��وان مرجعي براي قيمت گ��ذاري محصوالت 
صادراتي به ش��مار مي رود؛ 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 پايين تري دارد و از همه مهم تر، 
اين قرارداد مبنايي براي بيمه قيمت زعفران در آينده 
است. براين اساس صادرات فله  اي توسط دالالن، عدم 
ايجاد انگي��زه براي توليد با كيفيت محصول، حضور 
واسطه هاي پرشمار، عدم نظارت و مديريت مناسب، 
پايين بودن كيفيت بس��ته  بندي ها، ع��دم تعامل با 
كش��ورهاي مقصد و س��اير محدوديت هاي 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��امانه اي براي پوشش ريس��ك توليد كنندگان و 
شفافيت بيشتر در اين بازار عمل كند. صادركنندگان 
سنتي نيز س��ال ها به دنبال اين سازوكار بوده اند 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 مي تواند از طريق 
بورس سفارش خود را دريافت كند و بازگشت مالي 
آن چگون��ه خواهد بود؟ابراز داش��ت: اكنون فروش 
زعفران به مشتري هاي شناخته شده انجام مي شود 
كه به صورت توافقي بعد از گذشت مدتي پول آن از 
مسيرهاي خاص واريز مي شود 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 مي كنند.

به گفته ميري خريداران خارجي به دليل تحريم ها 
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 مي دانند كه ممكن است در 
بحث تجارت ب��ا آن دچار رهگيري ه��اي تحريمي 
و محدوديت هاي آن ش��وند. براين اصل بهتر است 
بورس كاال در راس��تاي اهداف تعيين شده خود به 
جاي عرضه زعفران به صورت انبوه، ش��ركت هايي 
را كه داراي برند ش��ناخته شده در جهان هستند و 
محصوالت آنها به صورت بس��ته بندي به 47 كشور 
دنيا صادر مي شود را تحت پوش��ش قرار دهند و از 

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 250 تني زعفران را هدف قرار داده اس��ت، 
يادآورش��د: بسياري از تجار 50 س��ال براي اعتال و 
شناخت اين محصول ايراني در بازارهاي بين المللي 
زحم��ت كش��يده اند و بازار 2تن��ي زعف��ران را به 
250 تن در حال حاضر رس��انده اند 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 
مي تواند 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 بين المللي نيز شناخته شده اند بهره مند 
شد زيرا در حال حاضر شبكه بانكي و مبادالت مالي 
وجود ندارد ضمن اينكه ضمانتنامه بانكي و ال سي 
هم در دسترس نيست. فعاالن شناخته شده اين بازار 
هم اكنون مبناي تجارت خود را براساس اعتماد به 
خريداران خارجي گذاش��ته اند و با پذيرش ريسك 
كامل اقدام به تجارت اين كاال مي كنند. 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.

س��فير نيكاراگوئه در تهران با مع��اون امور بين الملل اتاق 
ايران ديدار كرد. بر اساس آنچه در اين نشست مطرح شد، 
يافتن راهي براي مبادالت مالي و تسهيل حمل ونقل بين 
دو كشور و مهيا كردن مسيري براي توسعه سطح مناسبات 
تجاري از جمله برنامه هايي است كه بايد مورد توجه اتاق هاي 

بازرگاني دو كشور باشد.
محمدرضا كرباسي، معاون امور بين الملل اتاق ايران در اين 
ديدار از وجود برخي شباهت ها ميان اقتصاد دو كشور سخن 
گفت و تأكيد كرد: با وجود اين شباهت ها، حجم تجارت بين 
دو كشور رضايت بخش نيست. ايران نيازمند برخي كاالهايي 
اس��ت كه در نيكاراگوئه توليد مي شود و نيكاراگوئه هم به 
محصوالت ايراني نياز دارد اما متأسفانه درهاي تجارت بين 

اين دو كشور همچنان باز نشده است.
وي با توجه به فرصت هاي تجاري ميان دو كشور از تالش اتاق 

ايران براي يافتن راهكارهاي توسعه همكاري ها و افزايش 
ميزان صادرات به نيكاراگوئه خبر داد و گفت: ايران در حوزه 
خدمات فني-مهندسي شناخته شده است و در اين بخش به 
كشورهاي امريكاي التين و حوزه مشترك المنافع صادرات 
داش��ته ايم. بخش خصوصي ايران آماده است با همكاري 
همتايان نيكاراگوئه  اي در زمينه هاي مختلف همكاري كند.

كرباسي گفت: نيكاراگوئه در بخش كشاورزي فعال است 
ولي نيازمند خدمات فني مهندسي براي فراوري محصوالت 
كشاورزي است كه اين موضوع زمينه را براي همكاري دو 
كشور فراهم مي كند. ايران نيازمند قهوه و پنبه و گوشت 
است كه نيكاراگوئه در صادرات اين محصوالت فعال است.

كرباسي تصريح كرد: اتاق ايران آماده است مقدمات تبادل 
هيات ميان دو كشور را فراهم كند. در سال 2016 يك هيات 
تجاري به همراه وزير خارجه به نيكاراگوئه اعزام كرديم كه 

مذاكرات خوبي انجام شد ولي پيگيري هاي مناسبي براي 
ادامه تبادل هيات انجام نشد. براي همين از اتاق بازرگاني 

نيكاراگوئه مي خواهيم هياتي را به ايران اعزام كند.
معاون بين الملل اتاق ايران مساله مهم براي تجارت دو كشور 
را موضوع حمل نقل كاال عنوان كرد و افزود: ايران گوشت 
گاو را از كشورهاي مختلفي وارد مي كرد ولي اكنون به دليل 
مشكالت حمل دريايي، بيشتر از كشورهاي همسايه واردات 
انجام مي شود. براي واردات گوشت حالل نيز يك موسسه 
تحت نظارت اتاق ايران وج��ود دارد كه براي صدور مجوز 
حالل آماده اس��ت و مي تواند براي بررسي كشتارگاه هاي 

نيكاراگوئه و ارايه مجوزهاي الزم با شما همكاري كند.
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 

صورت عملياتي مورد بررسي قرار گيرد.
در ادامه ماريو باركرو بالتودانو، سفير نيكاراگوئه در تهران 
تأكيد كرد: روابط اقتصادي دو كشور غير از مبادالت تجاري 

بايد شامل پروژه هاي سرمايه گذاري نيز باشد.
باركرو بالتودانو بازار نيكاراگوئه را بس��يار گسترده خواند و 
تصريح كرد: نيكاراگوئه مي تواند تمام كشورهاي منطقه 
امريكاي التين و امريكاي شمالي را زير پوشش قرار دهد. 
از سوي ديگر اولين شريك تجاري نيكاراگوئه امريكاست، 

هرچند روابط سياسي خوبي ميان دو كشور وجود ندارد.
وي همچنين از سفر وزير خارجه نيكاراگوئه به ايران در 16 
آوريل )27 فروردين( خبر داد و تصريح كرد: در طول اين سفر 
تمايل داريم بازديدي هم از اتاق ايران داشته باشيم زيرا اين 
سفر مي تواند فرصت خوبي براي افزايش تجارت فراهم كند.

بالتودانو افزود: گوشت توليدي در نيكاراگوئه از كيفيت خوبي 

برخوردار است و بررسي هاي الزم براي توليد حالل و اعمال 
نظارت اسالمي انجام شده است.

سفير نيكاراگوئه در تهران با تأكيد بر لزوم يافتن راهكارهاي 
نقل وانتقال مالي ميان دو كشور عنوان كرد: سويا و كنجاله 
سويا در زمره يكي از مهم ترين اقالم وارداتي ايران است كه 
مي تواند از نيكاراگوئه تأمين شود. مكزيك در زمينه گوشت 
و تأسيس كشتارگاه ها با نيكاراگوئه همكاري داشته است. 

ايران هم مي تواند از اين الگو نمونه برداري كند.
وي ادامه داد: از توانمندي هاي ايران در زمينه نانوتكنولوژي 
نيز نبايد غافل بود. اي��ران از امتيازات خوبي در اين زمينه 

برخوردار است كه مي تواند به نيكاراگوئه كمك كند.
باركرو بالتودانو خاطرنشان كرد: نيكاراگوئه با اغلب كشورهاي 
دنيا موافقت نامه تجاري دارد و از طرفي در زمينه انرژي هاي 

تجديد پذير نيز امكان همكاري ميان دو كشور وجود دارد.
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پشت درهاي بسته اتاق 
بازرگاني چه مي گذرد؟

با تأيي��د انتخابات تمام��ي اس��تان ها )به جز 
انتخابات اتاق تهران( فاز جديدي براي تعيين 
رييس و هيأت رييس��ه اتاق ايران به راه افتاده 
اس��ت. گزينه ه��اي مختلفي براي رياس��ت و 
عضويت در هيأت رييس��ه اتاق ايران در جريان 
است. بازار البي و گفت وگو نيز بسيار داغ است. 
گفته مي شود در روز گذشته جلسه اي 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.
بحث هاي زيادي درباره هيأت رييسه اين دوره و 
نحوه چينش آن وجود دارد. انتخابات 11 اسفند 
در بعضي استان ها باعث درگيري هاي شديد شد 
بطوري كه به شكل واقعي درب يكي از اتاق هاي 
اس��تاني را ِگل گرفتند يا هنوز اوضاع اتاق اهواز 
ناآرام اس��ت. در تهران نيز انتخابات به شكايت 
كش��يده ش��ده و با وجود صدور اعتبار نامه ها 
اختالف در اوج خود اس��ت. براي بسياري اين 
سوال مطرح اس��ت كه انتخابات هيأت رييسه 
دوره نهم باعث افزايش ش��كاف ها و اختالفات 
مي شود يا اينكه شاهد كاهش اختالفات و حل 

مشكالت خواهيم بود.
در حال حاضر گزينه هاي مختلفي براي رياست 
اتاق ايران مطرح اس��ت. ش��رايط اتاق ايران به 
گونه اي 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 شهرستان ها از يكپارچگي بيشتري 
برخوردار ش��ده اس��ت و همين موضوع باعث 
مي شود كه احتمال رياست يكي از شهرستان ها 

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 
شهرستان ها به نظر مي رس��د در صورت تكرار 
دوگانه شافعي- خوانساري و حضور هر چهره اي 
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 محتمل ترين گزينه 
محس��وب مي ش��ود. برد قاطع خوانساري در 
تهران باعث شده است كه بسياري از تهراني ها 
به پيروزي رياس��ت بعد از چندين سال اميدوار 
باش��ند. با اين وجود خوانس��اري ترديد زيادي 
دارد و نمي خواه��د براي س��ومين بار به رقيب 
قديم خود ببازد. انسجام شهرستان ها در حالتي 
صورت مي گيرد كه چهره اصلي هماهنگ كننده 
شهرستان ها به نفع تهران يعني پدرام سلطاني 
اين دوره در هي��أت نماين��دگان ايران حضور 
ندارد. در اين ش��رايط زمزمه هاي زيادي مبني 
بر كاهش سهميه اتاق تهران در هيأت رييسه به 
گوش مي خورد. در دوره هشتم تهران داراي 3 
كرسي نايب رييس��ي بود اما به نظر مي رسد در 
اين دوره حداكثر 2 كرس��ي از 7 كرسي هيأت 

رييسه نصيب تهران شود.
اما حالت سوم گزينه حضور يك چهره از استان ها 
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 چهره هاي مطرح 
استاني كه مي توانند حمايت تهران را جلب كنند 
حسين سالح ورزي بيش��ترين شانس را دارد. 
 س��الح ورزي در زمان انتخاب شدن به عنوان

 نايب رييس نيز حمايت شوراي روساي استان ها 
را در اختيار نداش��ت اما راي تهران براي نايب 
رييس��ي وي كافي ب��ود. وي داراي پايگاه راي 
مشخصي در استان ها است و در صورت كمك 
تهران مي تواند مدعي رياست شود. در حقيقت 
اگر تهراني ها 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 
شهرستان ها بتوانند كرسي هاي بيشتري از نايب 
رييسي يا ساير سمت هاي هيأت رييسه را جذب 
كنند. ت��ا به امروز موضع س��الح 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 بخش هاي ديگر هيأت رييسه به جز 
رييس نيز بسيار جدي و تنگاتنگ است. بيش 
از 12 اس��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 استان هايي كه 
مدعي كسب كرسي هيأت رييسه هستند خيلي 
س��ريع انتخابات هيأت رييس��ه خود را برگزار 
كرده اند. به نظر مي رس��د در ارديبهشت ماه با 
تعيين اس��امي اعضاي هيأت نمايندگان اتاق 
ايران در دوره نهم بت��وان تحليل دقيق تري از 
شرايط انتخابات هيأت رييسه اتاق نهم داشت 
اما پيش بيني مي شود شوراي روساي اتاق هاي 
اس��تان ها در اين دوره نيز نقش مهمي را براي 

تعيين هيأت رييسه ايفا خواهد كرد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

رييس جمهور در مراسم افتتاح  رسمي 4  فاز پارس جنوبي: 

زنگنه:   نمونه كوچك ايران ايده آلي را كه مي خواهم، در عسلويه مي بينم

تحريم قبل از آنكه جنگ اقتصادي باشد، جنگ رواني است

ادامه از صفحه اول :
همچنين امروز در تامين گازوئيل و گاز نيز خودكفا هستيم 
در حالي كه در دولت هاي قبل در زمستان مجبور به واردات 
گاز بوديم و كشوري كه از آن گاز وارد مي كرديم در يك مقطع 
قيمت گاز را 9 برابر افزايش داد و در دولت وقت چاره اي جز 
خريد گاز با اين قيمت نداشتند اما امروز ديگر ما روي پاي 
خودمان ايستاده ايم و تحت تاثير اين تصميمات و موقعيت ها 
قرار نمي گيريم. وي با بيان اينكه تحريم امريكا عليه ايران يك 
جنايت عليه بشر است، گفت: وقتي ما كااليي را مي خواهيم 
وارد كنيم، امريكا و تحريم كنندگان ايران به تمام سيستم 
بانكي دنيا فشار وارد مي كنند تا ما نتوانيم آن كاال را وارد كنيم؛ 
ما امروز ذخاير بسيار بااليي در كاالهاي اساسي داريم اگر 
اينچنين نبود، امريكا كه مي گويد ما به دنبال فشار به مردم 
ايران نيستيم، بدترين فشار را از اين تحريم ها به مردم ايران 
وارد مي كرد اما خوشبختانه توانستيم با تدابيري كه انديشيده 

شده جلوي وارد شدن اين فشار به مردم را بگيريم.
رييس جمهور تصريح ك��رد: تحريم قب��ل از آنكه جنگ 
اقتصادي باشد، جنگ رواني است و امريكا تالش مي كند 
مردم ايران نسبت به فرداي خود، ماه آينده و سال آينده خود 
نااميد باشند و فكر كنند هر چه مي گذرد اوضاع مشكل تر 
و بدتر خواهد ش��د. وي افزود: زماني كه دولت يازدهم آغاز 
ش��د قيمت دالر پايين آمد و سرمايه گذاري 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 
مي تواند مشكالت ما را با جامعه جهاني حل كند و شاهد 
بوديم با وجود آنكه مذاكرات هسته اي در سال 94 به نتيجه 
رسيد و در پي سال هاي 92 تا 94 تحريم ها ادامه داشت اما 
در طي همين س��ال ها اثرات خود را گذاشت چرا كه مردم 
به  آين��ده اميدوار بودند. روحاني ادام��ه داد: اين اميدواري 
به آينده اس��ت كه تاثيرات مثبتي مي گذارد وقتي مردم 
نسبت به 6 ماه آينده خود نگران باشند، اين نگراني در توليد، 
اش��تغال، س��رمايه گذاري و آرامش رواني جامعه اثرگذار 
است. رييس جمهور با بيان اينكه امريكا هيچگاه به اهدافش 
نمي رسد، گفت: اينكه فكر مي كند ملت ايران در برابر مسير 
غلط و حركت ناحق آنها در فرود مي آورد، فكري بيهوده است 
چرا كه هم ملت ما بزرگ تر، هم رهبر ما شجاع تر و هم تمام 

مسووالن و نيروهاي مسلح در كنار هم ايستاده اند.
وي با بيان اينكه هر چه سطح فناوري را باال ببريم آلودگي 
محيط زيست را كاهش مي دهيم، گفت: آلودگي محيط 
زيست در عسلويه براي ما مهم است و با كمك وزارت نفت، 
طرح هايي را براي مهار اين آلودگي زيست محيطي در دست 
اجرا داريم. رييس جمهور با اشاره به سفر اخير خود به عراق 
گفت: ما مي توانيم با همسايگانمان روابط نزديك و موثري 
داشته باشيم؛ بدخواهان ايران و عراق، در 30 سال گذشته 
نمي گذاشتند به مسيري درست در اليروبي رودخانه اروند 
برس��يم كه هم مردم بصره و هم مردم خوزستان بتوانند 
بهره وري بيش��تري از اين رودخانه داشته باشند؛ هر زمان 
به مذاكرات مي رسيديم يك عده شيطنت مي كردند اما در 
سفر اخير به توافقي رسيديم و در بيانيه اي به صورت رسمي 

به آن تاكيد شد كه اين كار انجام شود.
وي ادامه داد: ما روابط بسيار خوبي با عراق، تركيه، آذربايجان، 
روسيه، قزاقستان، تركمنستان، افغانستان، پاكستان، عمان 
و قطر داريم، اما يكي دو كشور هستند كه اميدواريم آنها نيز 
مسير درست را در پيش بگيرند؛ ما مي خواهيم با همه 15 
كشور همسايه مان رابطه خوبي داشته باشيم چرا كه روابط 
خوب ما به نفع منطقه و به نفع تمامي كشورها است اما اين 
روابط خوب به ضرر دش��منان ما، به ض��رر امريكا، به ضرر 
صهيونيس��م و به ضرر دشمنان اسالم است و امريكايي ها 
نمي خواهند ك��ه ما به اي��ن روابط بهينه و حس��نه بين 

همسايگانمان دست يابيم. روحاني تصريح كرد: امريكايي ها 
نمي خواستند ما امسال كه به زعم آنها، تحت شديدترين 
فشارها هس��تيم پروژه اي را افتتاح كنيم، اما افتتاح هاي 
مختلف از جمله افتتاح هاي پارس جنوبي نش��ان دهنده 
شكست امريكا در اين هدفگذاري بود. رييس جمهور با بيان 
اينكه اميدواريم در س��ال آينده نيز با افتتاح 3 فاز دريايي 
جديد در پارس جنوبي، ظرفيت بهره برداري گاز از اين ميدان 
مش��ترك افزايش يابد، گفت: به من قول داده بودند كه در 
شركت گاز هر روز در سال جاري به 10 روستا گازرساني شود 
كه البته كمي از اين هدفگذاري پايين آمدند اما امسال موفق 
شديم به 3 هزار روستا گازرساني كنيم كه اميدوارم اين مسير 

در سال آينده نيز با همين سرعت و شدت ادامه پيدا كند.

بهپايانتوسعهعسلويهنزديكميشويم
كتاب عسلويه در حال نزديك شدن به فصول پاياني است، 
به غير از فاز 14 كه به واسطه ماجراهاي شركت صدرا از ديگر 
فازها عقب افتاد تكليف فازهاي ديگر كم و بيش روشن شده 
و پايتخت گازي ايران در دور پاياني فاز اول توسعه خود به 
سر مي برد. بزرگ ترين ميدان گازي جهان كه سهم ايران از 
گاز توليدي آن 14 تريليون متر مكعب و از ميعانات گازي 
آن 18 ميليارد بشكه است در دهه 70 زميني تقريبا باير بود 
كه جمعيت بس��يار كمي را در اطراف خود جاي داده بود، 
امروز اما در آن 15 فاز پااليشگاهي و 13 فاز دريايي در حال 
بهره برداري است و اين منطقه را به چيزي تبديل كرده است 
كه بيژن زنگنه وزير نفت ايران در نشست خبري شامگاه 
شنبه خود آن را »نمونه كوچكي از ايران ايده آل« توصيف 
مي كند، ايراني كه از نظر او آباد، مرفه و غني است و جواناني 
پرروحيه دارد.  حسن روحاني رييس جمهوري صبح ديروز 
وارد استان بوش��هر شد تا در كنار چند طرح ديگر، مراسم 
افتتاح رسمي فازهاي 13 پارس جنوبي و 22و 23و 24 كه 
معادل يك فاز متعارف هستند را برگزار كند. طرح هايي كه 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا و شركت مپنا پيمانكاران آن 
بوده اند و به ايراني ترين فازها شهره شده اند.  افتتاح اين فازها 
توليد گاز طبيعي در ايران را به رقم بي سابقه و كم مانند 1 
ميليارد مترمكعب در روز مي رساند. ايران پس از امريكا و 
روسيه سومين توليدكننده گاز طبيعي در جهان است كه با 
افتتاح اين فازها فاصله ايران با دو توليدكننده نخست كمتر 
شده است. توليد ايران فقط از ميدان گازي پارس جنوبي 
اكنون به 660 ميليون مترمكعب در روز رسيده است.  شمار 
بسياري از مهندسان در ايران براي اينكه بتوانند اين ارقام در 
توليد را كه عمدتا در بخش خانگي و بعد از آن در صنايع به 
ويژه در توليد محصوالت پتروشيمي صرف مي شود را تامين 
كنند بايد در شيفت هاي فشرده كاري حضور داشته و يكي از 
پيچيده ترين فرآيندهاي مهندسي كه نصب سكو و خطوط 
لوله دريايي است را انجام دهند. مجموع خطوط لوله دريايي 
كه براي فاز 13 به كار برده شده است معادل 200 كيلومتر 
است.  وزير نفت ايران در نشست خبري كه شنبه شب و پيش 
از مراسم افتتاح رسمي برگزار شد در مورد احساسش از اين 
رويداد گفت: »هر وقت به عسلويه مي آيم احساس عجيبي 
به من دست مي دهد. نمونه كوچك ايراني كه مي خواهم را 
در اينجا مي بينم. اين را نشان داديم كه مي توانيم ايراني آباد، 
غني، ثروتمند و متكي بر صنعت و فناوري مدرن و جواناني با 
روحيه و تالش خستگي ناپذير و مردمي مرفه داشته باشيم، 
ما چنين ايراني را مي خواهيم و در اينجا جزو كوچكي از آن 
را مي بينيم.«  وزير نفت در جريان اين نشست عنوان كرد 
كه عسلويه را »پول« و »دالر« نساخته بلكه عشق جوانان به 
اعتالي كشور ساخته است.  بيژن زنگنه همچنين در پاسخ 
به اين پرسش روزنامه »تعادل« كه آيا در فشاري كه براي 
پايدار بودن 24 ساعته جريان گاز در ايران به كاركنان وارد 

مي شود مخاطرات نيز در نظر گرفته مي شوند و تا چه زماني 
قرار است هم پاي مصرف توليد نيز در گاز جلو برود توضيح 
داد: »سعي مي كنيم در هيچ جايي بهره برداري غيراستاندارد 
نداش��ته باش��يم. يكي از مواردي كه در بهره برداري از اين 
پروژه ها از همكارانم خواستم اين بود كه كار غيراستاندارد 
انجام نشود و جان كسي به خطر نيفتد. نمي خواهيم نمايش 
بدهيم. البته برخي دوستان گفتند كه اين فازها آماده نيست، 
گفتم، ما خودمان اين را مي گوييم. هم اكنون همه رديف هاي 
پااليشي فازهاي 13 و 22 تا 24 پارس جنوبي )8 ترين( در 
مدار است و 2 ميليارد فوت مكعب گاز از سكوهاي اين فازها 
و همچنين يك ميليارد فوت مكعب گاز از سكوي فاز 14 در 
اين پااليشگاه ها  شيرين سازي مي شوند. ما كار غيراستاندارد 

نمي كنيم.« 
او در ادامه عنوان كرد: »اما اين را هم بگويم كه پارس جنوبي 
هزار فاز نيست كه سالي چهار فاز آن وارد مدار شود، تمام 
شد. با پايان 2 فاز ديگر پااليشگاه و سه فاز دريا به جز فاز، 11 
كار توسعه پارس جنوبي به پايان مي رسد. بايد در مصرف 
انرژي صرفه جويي و از آن بهينه استفاده كرد، وگرنه اسراف 
براي ما مشكل ساز مي شود. البته من مردم را مسوول اسراف 
نمي دانم. مجموعه سياس��ت هاي ما به گونه اي است كه 

اسراف را اقتصادي مي كند.«

روزافتتاح
مراسم افتتاح رس��مي فازهاي 13 و 22 و 23 و 24 پارس 
جنوب��ي كه روي هم ظرفيت تولي��د گاز طبيعي در ايران 
را روزان��ه 100 ميليون متر مكعب افزايش مي دهند عصر 
ديروز با حضور حسن روحاني رياست جمهوري، بيژن زنگنه 
وزير نفت، محمود واعظي رييس دفتر رياست جمهوري، 
عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور، چند تن ازنمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي، اس��تانداري بوشهر و چهره هاي 

مردمي اين منطقه برگزار شد. 
بيژن زنگنه وزير نفت در مراسم افتتاح 2 فاز متعارف پارس 
جنوبي به اين مس��اله پرداخت كه اگر ايران در چند سال 
اخير اين تح��ول در توليد گاز طبيعي را تجربه نمي كرد و 

نمي توانست مازوت نيروگاه ها را با گاز طبيعي جايگزين كند 
عمال تنفس در چند شهر غير ممكن مي شد.

او در ادامه عنوان كرد: »به بركت برجام توانستيم وسايلي كه 
از خارج به ما نمي دادند و كاالهاي مهم را پيش از نوامبر وارد 
كنيم كه دستگاه هاي جداكننده سولفور از گاز بخشي از آن 
هستند. به اين ترتيب بخش اصلي نگراني زيست محيطي 

آن رفع مي شود.«
زنگنه در بخشي از صحبت هاي خود عنوان كرد كه ايران 

تحولي عظيم در صنعت پتروشيمي خود را پيش رو دارد. 
سعيد محمد فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا كه در 
كنار ش��ركت مپنا پيمانكاران فازهاي 13 و 22و 23 و 24 
بوده اند در س��خنراني خود در مراسم افتتاح اين طرح ها با 
تاكيد بر اينكه سپاه پاسداران در زمينه مقابله با تحريم ها در 
كنار دولت خدوم ايستاده است عنوان كرد كه تمام طراحي و 

ساخت اين پروژه ها در حال تحريم ها صورت گرفت. 

او بر اين مساله تاكيد كرد كه اين طرح ها با گذشت 1 سال 
سرمايه 12 ميليارد دالري كه روي آنها انجام شده است را 

بازمي گردانند و بازگشت سرمايه بسيار خوبي دارند. 
او در جريان صحبت هاي خود از مقامات خواست كه ساخت 
يك پااليشگاه ميعانات گازي و يك واحد پلي پروپيلن را نيز به 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا واگذار كنند. نكته جالب توجه 
اظهارات او اما اين بخش از آن بود كه خطاب به مس��ووالن 
براي طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي )كه به كنسرسيومي 
به رهبري توتال سپرده شده بود( ابراز آمادگي كرد.  در جريان 
مراسم ديروز همچنين براي نخستين بار   بطور رسمي اعالم 
شد كه ايران به توليدكننده مركاپتان كه براي بودار كردن گاز 
طبيعي مورد استفاده قرار مي گيرد تبديل شده است. منتظر 
تربتي مديرعامل شركت ملي گاز در ويدئوكنفرانسي كه در 
سالن فاز 13 پخش زنده مي شد عنوان كرد كه ايران مي تواند 

به صادركننده مركاپتان نيز تبديل شود. 
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بهبودپايبنديبهتوافقاوپك
ايلنا|محمد باركيندو، دبيركل اوپك ديروز اعالم كرد 
كه پايبندي به توافق كاهش عرضه نفت توسط اعضاي 
توافق رو به بهبود است.  به گزارش رويترز، باركيندو 
گفت: بازار از جريان بازسازي احتمالي ذخاير عبور 
خواهد كرد و اين موضوعي است كه تمام تالش خود 
را صرف آن خواهيم كرد تا از چهار ماهه نخست تا آخر 
س��ال در بازار عرضه و تقاضا تعادل ايجاد شود. خالد 
الفالح، وزير انرژي عربستان نيز ضمن ابراز اميدواري 
به پايبندي كامل اعضا به توافق اوپك پالس در آينده 
نزديك، افزود: »اجازه نخواهيم داد كه امنيت بخش 
انرژي با هر روي��دادي مورد تهديد قرار بگيرد، اما در 
عين حال س��رمايه گذاران و شركت هاي نفت و گاز 
را رها نخواهيم كرد تا در بي خبري بمانند و ندانند در 
زمينه محيط باثبات س��رمايه گذاري قرار است چه 

پيش بيايد«.

آغازساختخطلولهگازي
ايرانشهر-خاش

ش�انا|عمليات اجرايي خط انتقال گاز ايرانشهر به 
خاش در استان سيستان و بلوچستان  آغاز شد.

عبدالرضا ابوالحسيني، مجري طرح خط لوله هفتم 
سراسري در آيين كلنگ زني و آغاز عمليات اجرايي 
گازرساني به شهر خاش گفت: با توجه به سردسير 
بودن شهر خاش، گازرساني به اين شهر حائز اهميت 
است، مطابق برنامه ريزي انجام شده خط انتقال گاز 
ايرانشهر-خاش به طول 143 كيلومتر در مدت زمان 
15 ماه به بهره برداري خواهد رسيد. وي افزود: براي 
تسريع در روند اجراي اين طرح شركت هاي گاز برخي 
استان هاي 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 

مسووليت را عهده دار شد.

61هزارمگاواتنيازبرقپيك98
ايسنا| معاون هماهنگي شركت توانير با اشاره به نياز 
3000 مگاواتي مديريت برق براي پيك بار تابستان 
98 گفت: پيش بيني مي شود در زمان پيك بار سال 
آينده به 61 هزار مگاوات برق در كش��ور نياز داشته 
باشيم. محمودرضا حقي فام اظهار كرد: به هيچ عنوان 
عالقه مند نيستيم صادرات برق به كشورهاي همسايه 
را با چالش مواجه كنيم و مديران صنعت برق كشور 
بايد با افزايش بهره برداري ها تلفات اين حوزه را كاهش 
دهند. وي در ادامه با اشاره به صادرات 1700 مگاوات 
برق به خارج كشور، 15 خرداد تا 15 شهريور را پيك بار 
مصرف برق كشور خواند و تصريح كرد: در سال 1398 
مديريت مصرف برق به همراهي مستمر شهرك هاي 
صنعتي نياز دارد و آنها بايد فعاليت دو روز در هفته خود 

را به روزهاي پنجشنبه و جمعه منتقل كنند.
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مفقودی
برگسبزخودرو)شناسنامهخودرو(

نشس�ت خبري وزير نفت با طرح بسياري مسائل 
ديگر ب�ه غير از پ�ارس جنوبي نيز همراه ش�د كه 
مهم ترين آنها را شايد بتوان به توضيحات بيژن زنگنه 
در مورد پرونده شركت بازرگاني پتروشيمي كه اين 
روزها بسيار بر س�ر زبان ها افتاده است اختصاص 
داد. وزير نفت در توضيح آنچه كه در حال رخ دادن 
در اين فقره بوده است ابتدا موضوع فروش شركت 
بازرگاني پتروشيمي در سال 88 را مورد نقد قرار داد. 
او عنوان كرد كه اصال مشخص نيست با چه منطق و 
استداللي شركتي كه در واقع به كمك شركت ملي 
صنايع پتروش�يمي مي آمد تا طرح ها را فاينانس 
كند و تمام پول فروش محصوالت پتروش�يمي را 
نزد خود نگه مي داش�ت واگذار ش�د؟ اما بخشي از 
توضيحات زنگنه كه در جنجال هاي اخير در مورد 
پرونده كمتر مورد توجه قرار گرفته است اين بخش 
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 
صنايع پتروشيمي در طرف ديگر توصيف كرد. طبق 
اظهارات وزير نفت شركت بازرگاني پتروشيمي در 
سال هاي 90 و 9۱ زماني كه اقدام به فروش محصوالت 
شركت هاي پتروشيمي مي كند براي مدتي درآمد 
حاصل از آن را به توليدكنندگان باز نمي گرداند و در 

نهايت آن را ريالي بازمي گرداند، دعوا از جايي آغاز 
مي شود كه نرخ ارزي كه بازرگاني پتروشيمي براي 
بازگرداندن اين 4 ميليارد يورو در نظر مي گيرد نرخ 
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 مي گرفت. همچنين ۵00 ميليون 
يورو اختالف مالي ديگر نيز بين طرفين وجود دارد. 
وزير نفت همچنين توضيح داد كه شركت بازرگاني 
پتروشيمي به مقدار كافي پول و سهام در اختيار دارد 
كه اين ارقام را پرداخت كند و اگر فردي نيز پولي از 
كش�ور خارج كرده در واقع پول ش�ركت بازرگاني 
پتروشيمي است و از جيب مردم نمي رود.  نكته بسيار 
جالب توجهي كه در خالل توضيحات وزير نفت در 
مورد پرونده بازرگاني پتروشيمي مطرح شد اين بود 
كه او اعتقاد دارد بعضي بزرگ نمايي ها در مورد ارقام 
و ماهيت موجود در پرونده بازرگاني پتروشيمي از 
س�وي حاميان بابك زنجاني و با اين هدف صورت 
مي گيرد ك�ه رقم خالف او را كوچ�ك جلوه دهند. 
زنگنه در اين مورد گفت: »نبايد بگذاريد بابك زنجاني 
فراموش ش�ود. زنجاني خودش در زندان است اما 
پولش بيرون است و مي تواند خيلي كارها را بكند«. 
وزير نفت همچنين اظه�ارات محمود احمدي نژاد 
رييس دولت هاي نه�م و دهم در مورد توانايي براي 

رساندن قيمت نفت به باالي ۱00 دالر را نيز بي پاسخ 
نگذاشت  و گفت: »آقاي احمدي نژاد مطالبي گفتند 
كه همه آن دروغ بود كه ما جواب داديم. گفتند كه 
پول حاصل از فروش نفت به كشور بازگردانده نشده 
است كه كامال دروغ بود و ادعا كرده اند قيمت نفت را 
۱00 دالر مي كنند، بله. من هم فكر مي كنم بتوانند، 
يك شبه هولوكاستي درست مي كند، كاري مي كند 
كه يك س�اعته ۶ قطعنامه عليه ايران صادر شود و 
صادرات نفت را صفر مي كنند. در اين شرايط ۱00 دالر 
شدن قيمت نفت چه سودي براي ما خواهد داشت؟ 
من مي خواهم نفت بفروشم و پول به دست آورم. اگر 
راه ديگري مي داند به ملت ايران بگويد، اين موضوع 
عجيب و غريبي نيست كه سحر و جادو باشد.« او در 
ادامه عنوان كرد: »در آن مقطع برخي محموله هاي 
نف�ت را به دس�تگاه هاي دولتي س�پرده بودند كه 
غيرقانوني بود. پول را خوردند و ما بعداً متوجه شديم. 
البته اين اعداد قابل مقايسه با بابك زنجاني نبود. او 
تنها پول نفت و فرآورده هاي نفتي را نخورده است، 
بلكه بيش از 2 ميلي�ارد دالر به صورت نقد به بابك 
زنجاني داده بودند كه به پيمانكار پرداخت كند، اما 
اين كار را هم نكرد و به جاي توبيخ او باز مبالغ ديگري 
در اختيار او قرار دادند. اصال متوجه نمي شوم چه كار 

عجيب و غريبي بود كه كردند!! خوردند و رفت.« 

برش
  نگذاريد بابك زنجاني فراموش شود 
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زنجيره هاي جهاني كاال و نوامپرياليسم 

زنجيره هاي جهاني كاال و قبضه ارزش

چپگراياندرامريكاچهميخواهند؟

جان بالمي فاستر و ديگران|
ترجمه:    هومن كاسبي|

بخشدوم
اصطالح زنجيره عرضه اغلب براي اش��اره به »دنباله اي از 
عمليات توليد« استفاده مي شود كه »در مفهوم و توسعه 
محصول يا سيستم ]آغاز مي شود[، از خالل فرآيند توليد 
شامل دريافت ورودي ها )مواد خام، ابزار، تجهيزات( ادامه 
مي يابد، و با توزيع، نگهداري و پايان عمر محصول ]يا مصرف 
آن[ به پايان مي رسد. قطعات و ماژول هاي توليد شده در هر 
گام از فرآيند، براي توليد محصول نهايي مونتاژ مي شوند. «
پس زنجيره هاي جهاني كاال را مي توان همچون ذيل ديد: 

فضاهاي يكپارچه جهاني ايجادشده توسط گروه هاي مالي با 
فعاليت هاي توليدي. چنين فضاهايي جهاني هستند چرا كه 
افق استراتژيكي را براي افزايش ارزش سرمايه مي گشايند كه 
به فراسوي مرزهاي ملي مي رسد و مقررات ملي را تضعيف 
مي كند. چنين فضاهايي يكپارچه هستند چرا كه از ادغام 
صدها و حتي هزاران شركت تابعه تشكيل شده اند )توليد، 
R&D [تحقيق و توسعه[، امور مالي و غيره( كه فعاليت هاي 
آنها توسط يك هيات مركزي كنترل و هماهنگ مي شود 
)شركت والد يا شركت مادر( كه منابع را مديريت مي كند 
تا اطمينان حاصل شود كه فرآيند ارزش گذاري سرمايه به 

لحاظ مالي و اقتصادي سودآور است. 
مشاركت كشورها در چنين زنجيره هاي جهاني كاال تأثير 
عميقي بر ني��روي كار دارد. اين امر را مي ت��وان از افزايش 
س��ريع تعداد مش��اغل مرتبط با زنجيره هاي جهاني كاال 
از 296 ميليون كارگر در س��ال 1995 ب��ه 453 ميليون 
در سال 2013 مش��اهده كرد. رشد توليد زنجيره كااليي 
در »اقتصادهاي نوظهور« متمركز اس��ت كه رشد چنين 
مشاغلي از س��ال 1995 تا 2013 تقريبًا به 116 ميليون 
رسيد، و بخش توليد با هدف صادرات به شمال جهان تفوق 
دارد. در سال 2010، 79 درصد از كارگران صنعتي جهان 
در جنوب جهان زندگي مي كردند، در مقايسه با 34 درصد 
در سال 1950 و 53 درصد در سال 1970. توليد صنعتي 
به »منبع اصلي پويش جهان س��وم« در صادرات و توليد، 
به ويژه در شرق و جنوب شرقي آسيا، تبديل شده است، كه 
در سال 1990، سهم صنعت از GDP باالتر از ساير مناطق 
بود. گزارش بانك توسعه آسيا نشان مي دهد كه اكثر كشورها 
در آسياي جنوب شرقي، به ويژه آنهايي كه درحال توسعه 
قلمداد مي شوند، افزايش سهم خروجي توليدي خود را از 
دهه 1970 تا دهه 2000 تجربه كردند. بررسي اين واقعيت 
پيچيده، چالش هايي را براي دانشمندان علوم اجتماعي 
به وجود آورده است. ماركس در سرمايه درمورد »زنجيره 
عمومي دگرديس��ي ها ]در رابطه با هر دو ارزش مصرف و 
ارزش مبادله[ كه در دنياي كاالها رخ مي دهد« نوشته بود. 
بعدا رودلف هيلفردينگدر سرمايه مالي به پيروي از ماركس 
به »پيوند]هايي[ در زنجيره مبادالت كاال« اشاره كرد. ترنس 
هاپكينز و امانوئل والرشتاين با الهام از اين انگاره هاي ماركسي 
اوليه از زنجيره هاي مبادالت كاال كه مشخصه اقتصاد جهاني 
سرمايه داري است، مفهوم زنجيره كاال را در دهه 1980 به 
عنوان بخشي از ديدگاه سيستم هاي جهاني – با تأكيد بر 
“بازسازي تاريخي صنايع در طول قرن طوالني شانزدهم 
“- پيش كشيدند. چارچوب زنجيره جهاني كاال در اواسط 
دهه 1990 بيشتر گسترش يافت، كه با انتشار زنجيره هاي 
كاال و س��رمايه داري جهاني با ويراس��تاري گري گريفي و 
ميگل كورزنيويچ مشخص مي گشت. بعداً، در سال 2000، 
گريفي همچنين به چهره اي شاخص در شكل گيري شبكه 
تحقيقاتي زنجيره جهان��ي ارزش/زنجيره جهاني عرضه 
تبديل شد. اين شبكه تحقيقاتي با اميد به وحدت چندين 
رويكرد متفاوت اما مشابه به مطالعات زنجيره جهاني ايجاد 
ش��د. گرچه خود چارچوب زنجيره جهاني ارزش/زنجيره 
جهاني عرض��ه، از تحقيقات اوليه در م��ورد زنجيره هاي 
جهاني كاال الهام گرفته بود، مكرراً با سنت نئوكالسيكي 
اقتصاد هزينه مبادالتي ادغام مي شد. هاپكينز و والرشتاين 
با معرفي مفهوم زنجيره كاال، آن را به عنوان »ش��بكه اي از 

فرآيندهاي كار و توليد كه نتيجه نهايي آنها كاالي تمام شده 
است« تعريف كردند. چنين زنجيره هايي معمواًل از لحاظ 
جغرافيايي گسترده هستند و درون خود شامل انواع بسياري 
از واحدهاي توليد با شيوه هاي متعدد پرداخت هزينه كار 
مي شوند محققان زنجيره كاال از اصطالح گره ها براي اشاره 
به فرآيندهاي جداگانه اي استفاده مي كنند كه يك زنجيره 
كاال را تشكيل مي دهد. در اين زمينه يك گره دال بر فرآيند 
خاص يا مشخصي از توليد است و هر گره درون يك زنجيره 
كاال عبارتست از»كسب و/يا سازمان دهي ورودي ها )براي 
مثال مواد خام يا محصوالت نيمه-تم��ام(، نيروي كار )و 
تأمين معاش آن(، حمل ونقل، توزي��ع )از طريق بازارها يا 
انتقال ها( و مصرف. « امروزه توليد بين المللي كاال بيش از 
پيش به شكل زنجيره هاي كاالي ارزش كار پيچيده با سطوح 
باالتري از سازمان درمي آيد. بدين ترتيب اقتصادهاي مركز 
بطور فزاينده بر واردات اجناس و خدمات )از جمله مونتاژ( 
از كش��ورهاي كم درآمد اتكا مي كنند همانطور كه اكنون 
عمومًا به رسميت شناخته شده است، يكي از ويژگي هاي 
برجسته مربوط به چنين كاالهايي » نسبت بسيار زياد و 
روبه رشد كارگراني اس��ت… كه در اقتصادهاي در حال 
توسعه واقع شده اند. « ويليام ميلبرگ و دبورا وينكلر ادعا 
مي كنند كه تغيير در استراتژي شركت يك محرك كليدي 
در اين »موج جديد« جهاني شدن اس��ت. اين استراتژي 
شامل جست وجو براي هزينه هاي پايين تر و انعطاف پذيري 
بيشتر و همچنين ميل به »تخصيص منابع بيشتر به فعاليت 
مالي و ارزش ]تعلق يافته به[ سهام دار كوتاه مدت است، در 
حالي كه تعهدات را به اشتغال طوالني مدت و امنيت شغلي 
كاهش مي دهد. « عالوه بر اين، گريفي بر ظهور شركت هاي 
بزرگ چندمليتي تأكيد مي كند كه محصوالت خودشان 
را توليد نمي كنند؛ امري كه به ادعاي او محور »روندهاي 
جديد« برون سپاري است. چنين شركت هايي كه معمواًل 
خرده فروشان بزرگ و بازاريابان معروف هستند را مي توان 
محركين جديد در زنجيره هاي جهاني دانست كه در طول 
چند دهه گذش��ته برجسته تر ش��ده اند توليد با شركاي 
مستقل توسط ش��ركت هاي چندمليتي -كه نايك و اپل 
شايد مش��هورترين نمونه هاي آن باشند- با ساختارهاي 
راهبري همراه اس��ت كه در آن، شركت هايي كه معمواًل 
در مركز اقتصاد جهاني قرار دارند نقش مهمي را در برپايي 
شبكه هاي توليد پراكنده در كشورهاي صادركننده ، معمواًل 
در جهان س��وم، ايفا مي كنند. آنها در واقع نه توليدكننده 

حقيقي بلكه صرفًا بازرگان هس��تند، يعني شركت هايي 
كه محصوالت معروف��ي را كه مي فروش��ند »طراحي و/

يا بازاريابي مي كنند، اما نمي س��ازند. “ بحث هاي رايج در 
مورد قراردادهاي شركت ها با شركاي مستقل، »خصيصه 
غيرمتمركز« چنين زنجيره هايي را به معناي پراكندگي 
جغرافيايي توليد پررنگ مي سازد. با اين حال، زنجيره هاي 
»پراكنده«كاال به جاي اينكه نماينده تمركززدايي واقعي از 
كنترل بر توليد )و ارزش گذاري( باشند، چنان كه گاهي اوقات 
فرض مي شود، مالزم با شركت چندمليتي معيني بدون 
هيچ گونه سهام در بخش هاي گوناگون توليدي هستند كه 
به پيمانكاران سپرده است، و به شدت تحت حاكميت دفاتر 
مالي متمركز آن قرار دارند. دفاتر مالي شركت چندمليتي، 
انحصار خودش��ان را بر تكنولوژي اطالعات و بازارها حفظ 
مي كنند، و بخش بزرگ تري را از ارزش افزوده در هر پيوند 
از زنجيره به خود اختصاص مي دهند. اقتصاددان مارتين 
هارت-لندزبرگ خاطرنش��ان مي كند كه ب��ا وجود آوازه 
چين به عنوان بزرگ ترين صادركننده اجناس تكنولوژي 
پيشرفته، 85 درصد از صادرات تكنولوژي پيشرفته در آن 
كش��ور صرفًا پيوندها يا گره هايي در زنجيره هاي جهاني 
كاالي شركت هاي چندمليتي هستند. همانطور كه هايمر 
چند ده��ه پيش گفت: مقر ش��ركت هاي چندمليتي»از 
قله آس��مان خراش ها حكمراني مي كند؛ در روزي صاف و 
آفتابي، تقريبًا مي توانند دنيا را ببينند. « همانطور كه جان 
بالمي فاستر، رابرت دابليو. مك چسني و آر. جميل جونا ادعا 
مي كنند، قراردادها با شركاي مستقل در واقع به شركت ها 
اجازه مي دهد كه »حاش��يه هاي سود بس��يار بااليي را از 
طريق عمليات هاي بين المللي خود ]كسب كنند[ و كنترل 
استراتژيكي بر خطوط عرضه خود ]اعمال نمايند[ – فارغ 
از فقدان نسبي FDI واقعي آن ها. « اما بررسي اين امر غالبًا 
دشوار است زيرا در چنين شرايطي، شركت هاي چندمليتي 
اغلب تنها ارتباطي غيرمستقيم با كارگران/زارعيني دارند 
كه اجناس آنها را توليد مي كنند. هيچ جريان سودي از اين 
پيمانكاران خارجي به مشتريان شمال جهان خود – يعني 
شركت هاي چندمليتي – مشهود نيست. همانطور كه جان 
اسميت در رابطه با قرارداد با شركاي مستقل اشاره مي كند: 
حتي يك سنت از سودهاي اچ اند ام، اپل يا جنرال موتورز را 
نمي توان ]در حساب داري معمول ارزش افزوده[ به كارگران 
تحت ابراستثمار بنگالدش، چين و مكزيك ردگيري كرد كه 
براي تأمين كنندگان مستقل اين شركت هاي فرامليتي كار 

مي كنند، و همين رابطه »طول بازو« است كه بطور روزافزون 
در زنجيره هاي جهاني ارزش غالب مي شود كه شركت هاي 
فرامليتي و شهروندان در كش��ورهاي امپرياليستي را به 
كارگران ارزان قيمت متصل مي سازند؛ كارگراني كه بيشتر و 
بيشتر از اجناس مصرفي و ورودي هاي واسطه اي آنها را توليد 
مي كنند. بدين ترتيب تحليل تجربي كه تأثير كامل آربيتراژ 
نيروي كار جهاني را توضيح دهد، دوچندان دشوار مي گردد.

با اين حال، نگاه دقيق تري به منطق پش��ت اين اش��كال 
برون سپاري به ما اجازه خواهد داد كه زنجيره هاي كااليي 
ارزش كار و روابط قدرت جاي گرفته در آنها را ببينيم. مساله 
صرفاً درمورد اين نيست كه چه گونه شركت هاي چندمليتي 
بر زنجيره هاي كاال حكمروايي مي كنند، بلكه همچنين اين 
است كه چه گونه استخراج مازاد را از جنوب جهان تسهيل 
مي نمايند. اين امر در مفهوم آربيتراژ نيروي كار جهاني بيان 
مي شود، كه به طرزي عالي استفن روچ اقتصاددان اصلي 
پيشين شركت مورگان استنلي به مثابه جايگزيني كارگران 
گران قيمت در اياالت متحده و ساير اقتصادهاي ثروتمند 
»با كارگران ارزان قيمت در خارج از كشور با همان كيفيت« 
تعريف كرده است. در اين جا آربيتراژ نيروي كار جهاني به 
عنوان »تاكتيك بقاي مبرم« براي شركت هايي در شمال 
جهان توجيه مي شود كه تحت فشار قرار دارند تا هزينه ها 

را كاهش بدهند و »به دنبال كارآيي هاي جديد بگردند. «
با بررس��ي انتقادي، اين ضرورت كنترل هزينه چيزي جز 
شكلي از آربيتراژ نيست، كه از تفاوت قيمت ها، در اين مورد 
در رابطه با دس��تمزد، درون بازار ناقص جهاني - بر اساس 
آزادي نابرابر حركت س��رمايه و نيروي كار- سوءاستفاده 
مي كند. اگرچه ني��روي كار هنوز تا حد زي��ادي به دليل 
سياس��ت هاي مهاجرتي مقيد درون مرزهاي ملي است، 
سرمايه جهاني و كاالها آزادي به مراتب بيشتري براي نقل و 
انتقال دارند، كه در سال هاي اخير به دليل آزادسازي تجارت 
بيشتر هم شده است. بدين ترتيب آربيتراژ نيروي كار جهاني 
به عنوان وسيله اي در خدمت شركت هاي چندمليتي است تا 
از »تفاوت هاي شگرف بين المللي در بهاي نيروي كار« سود 
ببرند. بنابرين از ديدگاه اقتصاد سياسي انتقادي، آربيتراژ 
نيروي كار جهاني به معناي استثمار بيش از حد نيروي كار 
در جنوب جهان توسط سرمايه بين المللي است. مبادله اي 
نابرابر را از منظر مبادله نيروي كار بيشتر در ازاي نيروي كار 
كمتر تشكيل مي دهد كه در آن، سرمايه انحصاري- مالي 
در مركز سيستم از اضافه بهاي باال به سبب نيروي كار ارزان 

در جنوب جهان س��ود مي برد. اين فرآيند مبادله نابرابر، 
همزمان نشان از ادغام بيشتر كشورهاي جنوب جهان در 

اقتصاد جهاني دارد.
آربيت��راژ نيروي كار جهاني، در بس��تر نظري��ه ارزش كار 
ماركسي، پويشي براي ارزش يابي است؛ استراتژي اي هم 
براي كاهش هزينه هاي نيروي كار اجتماعًا الزم و هم براي 
به حداكثر رس��اندن تصاحب ارزش اضافي. سرمايه داري 
از طري��ق وس��ايل گوناگون، از جمل��ه محيط هاي كاري 
س��ركوب گر در كارخانه ه��اي اقتص��اد پيراموني، اعمال 
ممنوعي��ت دولتي بر اتحاديه هاي كارگ��ري، و نظام هاي 
سهميه اي يا كارمزدي، ارزش اضافي بيشتري را از كارگران 
اس��تخراج مي كند. آربيتراژ نيروي كار جهاني تا حدي به 
واسطه آنچه ماركس ارتش ذخيره صنعتي بيكاران مي نامد 
ممكن مي گ��ردد – كه در اين م��ورد در مقياس جهاني و 
بدين ترتيب يك ارتش ذخيره جهاني از نيروي كار است. 
ايجاد ارتش ذخيره جهاني بس��يار بزرگ تر در عرض چند 
دهه گذش��ته تا حدي به پديده »مضاعف شدن شگرف« 
مربوط است، كه به ادغام نيروي كار كشورهاي سوسياليستي 
سابق )مانند چين( و كشورهاي سابقا به شدت حمايت گرا 
)همچون هند( در اقتصاد جهاني اشاره دارد. در نتيجه حجم 
نيروي كار جهاني و همچنين ارتش ذخيره آن گسترش 
مي يابد. دهقان زدايي بخ��ش بزرگي از پيرامون جهاني از 
طريق گسترش كشاورزي تجاري نيز براي خلق اين ارتش 
ذخيره اهميت دارد. كوچ اجباري دهقانان از زمين، به رشد 
جمعيت هاي زاغه نشين شهري منجر شده است. ماركس 
»آزادي« دهقانان )جزء »پنهان« ارتش ذخيره( از زمين را 

به فرآيند »به اصطالح انباشت اوليه« مرتبط مي دانست.
بازتوليد ارتش ذخيره جهاني نيروي كار نه تنها در خدمت 
افزايش سود كوتاه مدت 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 
شركت هاي چندمليتي و ساختارهاي دولتي هم راستا با 
آنها به كار مي آيد. اگرچه رقابت بين شركت ها محدود به 
رقابت انحصارهاي چندجانبه است، رقابت ميان كارگران 
جهان )به ويژه در جنوب جهان( با افزايش جمعيت مازاد 
نسبي بسيار تشديد مي شود. اين استراتژي »تفرقه بينداز 
و حكومت كن« در راس��تاي ادغام »مازادهاي نيروي كار 
گوناگون، براي تضمين عرضه دايم و روبه رشد نيروهاي تازه 
به ارتش ذخيره جهاني« است كه »به دليل اشتغال ناايمن و 

تهديد مستمر بيكاري، فرمان بردارتر مي شوند.«
از بحث باال مي توان نتيجه گرفت كه مدل رقابت آزاد منسوخ 
شده است. با وجود اين، قاعده »سنتي« مبارزه براي توليد 
كم هزينه هنوز زنده و سرحال است. در واقع، مي توان ادعا 
كرد كه در عصر سرمايه انحصاري-مالي تشديد مي شود. 
هدف شركت هاي چندمليتي هميشه خلق و تداوم قدرت 
انحصاري و رانت انحصاري اس��ت، يعن��ي »قدرت توليد 
سودهاي اقتصادي باال و ماندگار از طريق اضافه بها نسبت به 
هزينه هاي توليد اوليه. « زك كوپ مي نويسد همچنان كه 
توليد جهاني مي ش��ود، »انحصارهاي چندجانبه پيشرو 
براي كاهش هزينه هاي نيروي كار و مواد اوليه با هم رقابت 
مي كنند. آنها سرمايه را به كشورهاي توسعه نيافته صادر 
مي كنند تا سود بااليي را از استثمار نيروي كار ارزان فراوان و 
كنترل منابع طبيعي مهم اقتصادي تضمين نمايند. « چه از 
طريق تجارت درون شركتي چه از طريق قرارداد با شركاي 
مس��تقل، روند فزاينده برون سپاري در چند دهه گذشته 
عبارتست از استمرار پروژه هاي امپرياليستي شركت هاي 
چندمليتي، كه سه گانه اياالت متحده و كانادا، اروپا و ژاپن 

بطور كامل با آن سازگار هستند.
اين درك عمومي از توليد جهاني شده را به عنوان فرآيند 
مبادله نابرابر و سلس��له مراتب امپرياليس��تي مي توان با 
تحليل هاي تجربي روشن ساخت كه به نشان دادن اين امر 
كمك مي كنند كه چگونه مشاركت كشورها در زنجيره هاي 
جهاني كاال مربوط به تغييرات در هزينه هاي واحد نيروي 

كار است. 

هنگامي ك��ه از چپ گرايي در اي��االت متحده صحبت 
مي كنيم نباي��د توقع داش��ت آنچه در جريان تس��لط 
چپ گرايان افراطي در شوروي به ذهن متبادر مي شود، به 
ياد بياوريم. زيرا اياالت متحده از ابتدا پرچمدار مخالفت با 
چپ گرايي و مروج ليبراليسم و اقتصاد بازار آزاد بوده و اين 
جريان هم چنان ادامه دارد. چپ گرايي در امريكا بيشتر 
جنبه سوسياليستي و نه ماركسيستي به خود گرفته است 
و سوسيال دموكرات ها پر نفوذترين گروه هاي چپ در اين 
كشور بوده اند. اما وجود چپ گرايان در قالب گروه ها و افراد 
و افزايش فعاليت هايشان در دهه اخير ما را بر آن داشت تا با 

چپ گرايي اياالت متحده بيشتر آشنا شويم. 

معنيچپگراييدرغرب
چپ يا چپ گرا در ادبيات سياسي غرب، به ديدگاه هايي 
اطالق مي شود كه خواهان تغييرات تدريجي يا راديكال در 
جهت ايجاد برابري در توزيع ثروت و قدرت هستند. چپ 
در ادبيات سياسي معاصر غرب معموال به معني سوسيال 
ليبرال يا سوسياليس��ت به كار رفته و در برابر راست قرار 
مي گيرد. ريشه اين نام گذاري به انقالب فرانسه بازمي گردد؛ 
كساني كه در سمت چپ پارلمان مي نشستند، مخالف 
سلسله مراتب سنتي قدرت بودند و از اصالحات راديكال 
پشتيباني مي كردند. گروه هاي چپ گرا اصوال خواستار 
برابري افراد در حقوق سياسي و حقوق اقتصادي و طرفدار 
دخالت دولت در امور اقتصادي به نفع عموم مردم هستند. 
از نظر چپ گرايان قدرت و منافع بايد بطور مساوي ميان 
مردم تقسيم شود. بطور مثال طرفداري از عدالت اقتصادي، 
برابري، تأكيد بر انترناسيوناليسم ضد استعماري و مبارزه با 
سودجويي سرمايه داري از ويژگي هاي چپ گرايان است.

چراييشكلگيريچپگراياندرامريكا
ش��ايد بتوان تاريخ به وجود آم��دن چپ گرايان اياالت 

متح��ده را در دهه هاي 30 و 40 قرن بيس��تم ميالدي 
دانست. در آن زمان جهان متاثر از انديشه هاي ماركس 
و لنين و شكل گيري يك كشور كمونيست بر اساس اين 
انديشه هاي چپ گرايانه به نام اتحاديه جماهير شوروي بود. 
چپ گرايان اياالت متحده در حال حاضر نيز فعاليت هاي 
خاص خ��ود را دارند و فعاليت آنها پس از س��ال 2008 
ميالدي و بحران اقتصادي كه سيستم اين كشور را درگير 
كرده بود افزايش يافته است؛ اما اينكه چرا در كشوري مثل 
امريكا كه از ابتدا طرح ايجاد كشور و سياست هايش را بر 
اساس ليبراليسم فرهنگي و اقتصادي طرح ريزي كرده بود، 
گروه ها و افراد چپ گرا به وجود آمدند، داليل مختلفي دارد 

كه مهم ترين آنها عبارتند از: 
حمايت از حقوق اقليت ها به ويژه سياه پوستان

انتقاد از سيستم اقتصادي و بحران هاي اقتصادي
حمايت از برابري اقتصادي

انتقاد از شكاف طبقاتي بين طبقه متوسط و سرمايه دار ها
انتقاد از سيستم سياسي دو حزبي

مهم تري��ن جريان ه��ا، اح��زاب و افراد چپ گ��را نيز به 
 ش��رح زير هس��تند كه به داليلي كه ذكر شد به انتقاد از

 سيستم سرمايه داري و ويژگي هاي آن پرداخته اند: 
حزب كمونيست اياالت متحده امريكا: اين حزب از 
احزاب ماركسيست-لنينيست اين كشور است. كه نقش 
بسيار مهمي در ش��كل دادن به اتحاديه هاي كارگري و 
دفاع از حقوق آفريقايي-امريكايي ها در دهه 30 و 40 قرن 
بيستم داشت اما در دوران جنگ سرد نقش خود به عنوان 
يك نيروي موثر سياسي از دست داد اما هم چنان تحت 
رهبري سام وب به كار خود ادامه مي دهد. مواضع سام وب 
در نقد حكومت فعلي امريكا و ساختار طبقاتي آن بوده 
است. او در انتخابات رياست جمهوري سال 2004 نقش 
مهمي در اتخاذ تصميم حزب كمونيست امريكا در دفاع از 

حزب دموكرات در اين انتخابات داشت. 

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 قديمي ترين حزب 
ماركسيست در امريكا و دومين حزب قديمي سوسياليست 
در جهان است. اين حزب اگرچه نقش مهمي در سياست هاي 
فعلي امريكا و ساختار رسمي اين كشور ندارد اما هم چنان 
فعاليت هاي خود مثل چاپ نشريه »مردم« و كنگره هاي 
ساالنه خود را دارد و بر حمايت از حقوق كارگران تاكيد كرده 

و خواستار برابري طبقات در اياالت متحده است. 
جناح سوسياليست ها در حزب دموكرات: اين چناح 
چپ گرايان حزب دموكرات امريكا هستند. الگوي سياسي 
رهبران اين جناح، احزاب سوسياليست اروپايي به ويژه در 
كشورهاي اسكانديناوي اس��ت. اين جناح خواهان ايفاي 
نقش بهتر براي دولت، افزايش ماليات ها و تأكيد بيش��تر 
بر برنامه هاي اجتماعي و رفاهي اس��ت. ايالت هاي شمال 
شرقي و شمال غربي، به ويژه ايالت واشينگتن پايگاه اصلي 
جناح چپ حزب دموكرات محسوب مي شود. »باربارا لي« 
نماينده مجلس و »دنيس كوسينيچ «رقيب جان كري در 
انتخابات درون حزبي سال 2004 حزب دموكرات از جمله 
شاخص ترين چهره هاي جناح سوسيال دموكراتيك چپ 
حزب دموكرات به ش��مار مي آيند. اما در ميان سوس��يال 
دموكرات ه��اي حزب دموكرات هيچ كس ش��هرت برني 
سندرز را پيدا نكرد. سندرز به لحاظ ايده هاي چپ گرايانه 
و حضور در رقابت هاي اوليه انتخابات رياس��ت جمهوري 
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 2016 وارد رقابت هاي انتخاباتي شد، خود را يك 
سوسيال دموكرات معرفي كرد. كمپين انتخاباتي برني 
سندرز در ابتدا بي سر و صدا و به دور از جلب توجه برپا شد. 

وي تقريبا براي شهروندان امريكا چهره اي گمنام بود با اين 
حال پس از كسب پيروزي در رقابت درون حزبي اياالت آيوا 
و نيوهمپشاير شهرتي فراتر از مرزهاي اياالت متحده يافت. 
وي در جريان مبارزات درون حزبي حزب دموكرات نظرات 
تندي را نسبت به وال استريت و نظام اقتصادي امريكا مطرح 
كرد و هيالري كلينتون را به سبب ارتباطش با سرمايه داران 
وال استريت و كمك هاي مالي كه از آنها دريافت كرده بود به 
باد شديدترين انتقادها گرفت. ديدگاه هاي سندرز بر خالف 
تصوري كه ميرفت بسيار مورد توجه جوانان امريكايي واقع 
شد، بطوري كه در برخي از ايالت ها موفق شد آراي بيشتري 
را نسبت به هيالري كلينتون كسب نمايد. »ايالت هاي 
شمال شرقي و شمال غربي، به ويژه ايالت واشينگتن پايگاه 
اصلي جناح چپ حزب دموكرات محسوب مي شود. »باربارا 
لي« نماينده مجلس و »دنيس كوسينيچ« رقيب جان كري 
در انتخابات درون حزبي س��ال 2004 حزب دموكرات از 
جمله شاخص ترين چهره هاي جناح سوسيال دموكراتيك 
چپ حزب دموكرات به شمار مي آيند. اما در ميان سوسيال 
دموكرات هاي حزب دموكرات هيچ كس ش��هرت برني 
سندرز را پيدا نكرد. سندرز به لحاظ ايده هاي چپ گرايانه 

و حضور در رقابت هاي اوليه انتخابات رياست جمهوري 
شهرتي دو چندان يافت.«

جمعبندي
تاريخ سوس��يال دموكراسي در امريكا تاريخ مقاومت در 
برابر فش��ار مذهبيون راست گرا، حزب جمهوري خواه و 
برخي از جناح هاي مختلف حزب دموكرات و جريان هاي 
ناسيوناليست و نژادپرست بوده اس��ت. اين جريان ها و 
احزاب با توانايي مالي و تبليغاتي گسترده دردوره هايي با 
اعمال فشار هاي آشكار و پنهان، جريان ها و شخصيت ها 
ي سوسيال دموكرات را به نيروهايي كوچك و ضعيف، و 
شخصيت هاي گمنام بدل كرده اند. دهه شصت و هفتاد 
ميالدي سال هاي سختي براي سوسيال دموكرات ها در 
امريكا بود زيرا به بهانه مبارزه با كمونيسم فشارهاي بسياري 
بر آنها وارد شد. اما فعاليت چپ گرايان طي دهه اخير و به 
ويژه پس از جنبش تسخير وال استريت نشان مي دهد كه 
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 متحده را ندارد. 
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كنوانسيونمريدا
ظرفيتيبرايمبارزهبافساد

زماني كه اخبار اختالس 3 ه��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 پرسش ها مطرح مي شد كه 
واكنش حقوقي و سياسي به اين مساله چه خواهد 
بود؟ دولت ايران مي تواند 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 
دولت مي دهد كه از كشور مقصد چنين درخواستي 
داشته باشد؟ آيا كشور مقصد، همكاري الزم را با ايران 
خواهد داشت؟ ظرفيت هاي قضايي ايران در اين باره 
چيست؟ همه اين سوال ها به اين جمله ختم شد كه 
اين كشورها مامن اختالسگران بوده و كاري از دست 
كسي بر نمي آيد. اما در اين زمينه ظرفيت بين المللي 
وجود دارد كه فارغ از روابط دولت ها، مي توان نسبت 
به استرداد اموال بنابه درخواست كشور مبدا كه در 

آن فساد صورت گرفته از كشور مقصد اقدام كرد. 
ديپلماسي ايراني با بيان اين مطلب افزود:  كنوانسيون 
جهاني مبارزه عليه فس��اد به عنوان اولين س��ند 
معتبر بين المللي و داراي ضمانت اجرا درخصوص 
پيش��گيري از فس��اد، گامي بلند براي رسيدن به 
حقوق و آزادي هاي بنيادين بشري تلقي مي شود. 
اين كنوانس��يون از ابتكارات مهم س��ازمان ملل 
متحد بوده كه از طرف دفتر پيش���گيري از ج�رم 
و م�واد مخ�در س�ازمان مل�ل متح�د  تدوين شده 
است. اين كنوانسيون ب�ا حض�ور اعض�اي برجسته 
UNODC، تصميم گيران و رهبران جهان براي 
ي�افتن راهكاره�اي پيش�گيري از فساد و مقابله با 
آن تشكيل شد و با استناد به اينكه حصول توافق هاي 
حقوقي در قالب هاي مختل�ف از قبي�ل ق�رارداد، 
پيمان، پروتكل يكي از راه هاي شناخته ش��ده به 
منظور همكاري هاي بين المللي است و ب�ا توج�ه 
ب�ه اينك�ه مفهوم عملي مناسبات بهينه دولت ها 
در قالب كنوانس��يون ها تجس��م مي يابد، اقدام به 
تدوين يك كنوانسيون جهاني عليه فساد كردند؛ 
اين كنوانسيون به نام، كنوانسيون مريدا نيز خوانده 
مي شود. كنوانس�يون ي�اد ش�ده در 29 س�پتامبر 
2003 در مري�داي مكزي�ك ب�ه تص�ويب مجم�ع 
عمومي سازمان ملل متحد رسيد و پس از آن براي 
امضاي دولت ها مفتوح بود و باالخره مورد استقبال 
اكثري���ت دولت ها قرار گرفت. ايران نيز در س��ال 
1382 به اين كنوانسيون پيوست. پس از تصويب 
قانون كنوانسيون مبارزه با فساد در مجلس در سال 
1385و تاييد مجمع تش��خيص در س��ال 1387 
سرانجام در فروردين 1388 ايران رسماً به عضويت 
كنوانسيون مذكور درآمد. امريكا و كانادا نيز از ديگر 
كشورهاي عضو اين كنوانسيون هستند. با توجه به 
ماهيت فرابخشي كنوانسيون و به منظور تضمين 
حس��ن اجراي تعهدات ايران ذيل كنوانس��يون و 
تضمين بهره گيري از ظرفيت هاي آن در مقابله با 
فساد در كش��ور، هيات وزيران در تاريخ در اسفند 
ماه 1388 وزارت دادگس��تري را به عنوان مرجع 
ملي كنوانسيون تعيين كرد و براي هماهنگي ميان 
دس��تگاه هاي 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 سازمان هاي 
ذي ربط )از جمله سازمان بازرسي، ديوان محاسبات، 
نيروي انتظامي، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي( 
حضور دارند. كنوانس��يون ضد فساد سازمان ملل 
نخستين سند الزام آور ضد فساد در سطح جهاني 
اس��ت كه چارچوب جامع ضد فساد ارايه مي دهد. 
اس��ترداد اموال يكي از اصول اساسي كنوانسيون 
است و دولت هاي عضو را متعهد مي كند كه باالترين 
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 
همكاري حقوقي تاكيد مي كند. نكته قابل تامل آن 
است كه معاضدت و همكاري مذكور در كنوانسيون 
مربوط به بازگردادن اموال است و نه لزوما استرداد 
مجرمان؛ يعني كشورهاي عضو تعهدي به استرداد 
افراد فاس��د ندارند و در هر مورد مي توانند 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 
استرداد مجرمين، تمركز روي طرح دعواي استرداد 
اموال و جلب معاضدت و همكاري كشورهاي ديگر 
باش��د. همچنين طبق كنوانسيون جريان يافتن 
دعوي استرداد اموال مي تواند بر اساس احكام صادره 
از مراجع قضايي و دادگاه هاي 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 
ايران در اجالس هاي اين كنوانسيون كه هر دو سال 
يك بار برگزار مي شود، شركت داشته است، اما اين 
سوال مطرح مي ش��ود كه آيا مسووالن قضايي در 
اين سال ها از ظرفيت كنوانسيون ضد فساد استفاده 
كرده اند؟   چنانچه دولت ايران بتواند از ظرفيت هاي 
قضايي و سياسي خود براي پيگيري و استراداد اموال 
اقدام كند، در اين صورت ديگر كش��ورهايي مانند 
كانادا، كانادا يا هر كشوري كه عضو كنوانسيون است، 
نمي تواند مقصدي براي متهمان پرونده هاي 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 مي تواند راه حل مناس��بي براي جبران قابل 

توجهي از خسارات وارد شده باشد.



اخبار 9 كالن

يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو  با »تعادل«  مطرح كرد

دولت نمي تواند جلوي تورم را بگيرد ولي مي تواند از افزايش سرسام آور آن جلوگيري كند

تبعاتركودتورميمثلجنگهادربلندمدتحلميشود

گروه اقتصاد كالن|
س��ال 97 در حالي پاي��ان مي پذيرد كه مش��كالت 
اقتصادي در كشور به اذعان همه مسووالن وجود دارد 
و پيش بيني ها 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 نمي رسد بتواند نرخ تورم را كاهش دهد و دوباره 
تك رقمي كند. با اين همه گفته مي ش��ود اگر دولت 
انضباط مالي را افزايش دهد و از هزينه هاي جاري خود 
بكاهد تبعات بودجه اي اين فشارها، از جمله كسري 
بودجه به مراتب قابل تحمل تر خواهد شد. اين ميان 
يك كارشناس اقتصادي با اشاره به شرايط اقتصادي 
كشور در س��ال هاي گذشته تاكيد كرد: عواقب ركود 
تورمي كمتر از جنگ ها نيس��ت و در بلندمدت باقي 
مي مانند. ايران در دهه 90 دوبار 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 اولويت بندي اصولي باشد تا در سال سخت 98، 

بي انضباطي ها هزينه كشور را باالتر نبرند.
به گزارش »تعادل« ، س��ال 97 براي 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 سخت تر در سال جاري 
داشت، حال آنكه دولت روحاني از سال 92 كه 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 موفقيت هايي هم حاصل كرد. برجام سبب شد 
تا اميدواري نسبت به رشد اقتصادي كشور بيشتر شود. 
يك تغيير در كاخ سفيد كافي بود تا خوش بيني 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 97 روزهاي آخر خود را سپري 
مي كند و مردم درگير فراهم آوردن تمهيدات س��ال 
نو و عيد نوروز. با اين همه از افق بهبود اقتصادي فعال 
خبري نيس��ت. اغلب بررسي ها ش��رايط سال آينده 
را استمرار ش��رايط فعلي مي دانند چرا كه تحريم ها 
اجازه نمي دهن��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 خوش بيني زيادي متهم 
شده، به ويژه در پيش بيني ميزان فروش روزانه يك و 
نيم ميليون بشكه اي نفت در سال 1398. مشكالت 
صندوق هاي بازنشستگي، بانك هاي زيان ده و... هر 
كدام نيازمند برنامه ريزي دقيق هس��تند اما شرايط 
به گون��ه اي پيش رفته كه بعيد اس��ت در توان دولت 
اكنون چيزي براي رفع اين مشكالت باقي مانده باشد.

يك كارش��ناس اقتصادي در گفت وگو 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 مي توان در سال آينده 
تصور كرد و به نظر من بيشترين زيان را هم مزدبگيران 
و طبقه متوسط خواهند كرد. به نظر مي رسد همانطور 
كه برنگاه هاي��ي را به عنوان بزنگاه توس��عه يافتگي 
مي شناسند، بزنگاه هايي هم براي توسعه نيافتن بايد 
تعريف كرد و اكنون اقتصاد ايران در اين شرايط است.

پيش بيني نهادهاي مختلفي چون مركز پژوهش هاي 
مجلس، از س��ال آينده حاكي از ادامه و حتي تشديد 
شرايط بد اقتصادي در سال آينده است؛ نرخ تورم تا 
بيش از 30 درصد باال خواهد رفت . نرخ رشد اقتصادي 
نيز تا منفي 5.5 درصد كاهش. طبيعتا ميزان بيكاري 
افزايشي و ايجاد شغل ش��ديدا كاهشي خواهد شد. 
چنانچه بان��ك مركزي نيز همچن��ان بدهي و زيان 
بانك ها را با روشي مشابه با تسويه حساب با شاكيان 
موسس��ات غيرمجاز انتخاب كند باز هم اوضاع بدتر 
مي ش��ود. بانك مركزي با انتشار پول بدهي شاكيان 
را مي پ��ردازد، آنها پول خود را ب��ه بانك ها مي برند و 
س��پرده گذاري مي كنند و بانك ها هم 90 درصد اين 

منابع را به ش��كل تس��هيالت در اختيار بخش هاي 
ديگر قرار مي دهد و دوباره بخش زيادي از اين پول به 
سيستم بازگشت و اين سيكل باطل سبب شد تا در دو 
سال گذشته، تاثير پرداخت 33 هزار ميليارد تومان به 
بستانكاران اين موسسات، با ضريب 6 بر اقتصاد ايران 
تاثير گذاشت و پايه پولي را شديدا افزايش داد. اكنون 
هم اگر بحث ادغام 6 بانك نظامي در بانك س��په هم 
به واقعيت بپيوندد با توجه به بدهي 70 هزار ميليارد 
توماني اين بانك ها، چنانچه فرمولي مش��ابه گذشته 
در دس��تور باشد، تبعات منفي آن باز هم بر نرخ تورم 

خواهد افزود.

  سال 98 سخت تر از 97
محمد تقي فياضي، يك كارش��ناس اقتصاد كالن به 
تعادل گفت: اقتصاد ايران روزهاي سختي  را خواهد 
داشت. البته مسووالن تمايل دارند كه صحبت هاي 
نااميد كننده بيان نشود، ولي وضعيت به گونه اي است 
كه نمي توان سختي ها را ناديده گرفت چرا كه مردم 
اكنون خود با س��ختي ها مس��تقيما مواجه هستند. 
مهم ترين 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 حمله هاي 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 
به شدت بر كشور اعمال مي شود. مشكل اين است كه 
اگر صادراتي هم صورت بگيرد، امكان انتقال منابع آن 
به داخل وجود ندارد و نهايتا خريداران نفت مي توانند 

به ازاي نفت به ايران مواد غذايي بدهند.
وي در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه تا چه اندازه 
پيش بيني دولت از ف��روش روزانه يك و نيم ميليون 
بشكه اي نفت تحقق خواهد يافت، گفت: به نظر من اين 
پيش بيني خوش بينانه است و تصور مي كنم فروش 
نفت ايران 500 هزار بش��كه كمتر از رقمي است كه 
دولت در بودجه قرار داده اس��ت. هنگامي كه كسري 
500 هزار بشكه اي 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 خزانه داري 
كل بدهد تا دول��ت بتواند به اداره ام��ور ادامه دهد و 
هزينه هايش تامين كند. درنتيجه براي س��ال آينده 
بدون ورود ارز پول به اقتصاد تزريق خواهد ش��د كه 

طبعا تورم زا است. 
وي افزود: با تداوم افزايش قيمت ارزهاي معتبر خارجي 
يا به بيان ديگر تضعيف پول مل��ي، هزينه هاي 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 
خواهد يافت. به اين اعتبار مي توان گفت نرخ بيكاري هم 
رشد مي كند كه متعاقب آن معضالت اجتماعي بيشتر 
مي شود. همچنين پيش بيني مي شود 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 مي كند

با وجود همه كاس��تي ها 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 چاره جويي كرده است. در اين 
رابطه نيز فياض گفت: متاس��فانه به ش��كل ملموس 
نمي ت��وان از تغيير خاصي در رويكرد دولت س��خن 
گفت و حداقل هنوز نش��انه هايي از اين حركت ديده 
نمي شود. در س��ال جاري دولت تا اندازه اي از برخي 
هزينه ها كاست ولي اين نش��انه اي 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��اره اي جز افزاي��ش انضباط مالي 

نخواهد داشت.

وي ادامه داد: در ش��رايط فعلي ميزان كسري بودجه 
به اندازه اوراقي است كه منتشر مي شود ولي چون در 
سال آينده منابع ارزي با محدوديت بسيار بيشتري به 
كشور وارد مي شوند، بانك مركزي چاره اي جز چاپ 
پول ندارد مگر اينك��ه بخواهد رويه ديگري در پيش 
بگيرد كه به نظر مي رس��د چنين چيزي در دس��تور 
قرار ندارد. با اين همه دولت هنوز مي تواند از ابزارهاي 
ديگري اس��تفاده كند؛ قوه مجريه اگر بخواهد واقع 
بينانه عمل كند، مي تواند 20 تا 30 درصد از شيفت 
كاركنان خود بكاهد و اضاف��ه كاري ها 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 98 قابل كنت��رل خواهد بود و حتي 
نرخ تورم هم از افزايش سرس��ام آور ب��از مي ماند. با 
اين همه نبايد فراموش كني��م در هر حالتي توليد با 
مشكالت بسيار سختي روبرو است و بايد مشوق هايي 
را براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي فراهم كرد و 
حتي المقدور فضاي كسب و كار را براي سرمايه گذاري 
تسهيل كند. البته منظورم اقداماتي مانند آن چه در 
اين س��ال ها 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 هزينه هاي خود بكاهد.

  ض�رورت اولويت  گ�ذاري در اختصاص 
بودجه به بخش ها

با وج��ود مضيقه اي كه در بخش درآمدي كش��ور به 
دچار خواهد بود، يكي از بخش هايي كه در بودجه 98 
با افزايش هزينه مواجه شد، بخش هزينه هاي دفاعي 
و امنيتي اس��ت. بطور مثال بودجه وزارت اطالعات 
بي��ش از 30 درصد رش��د كرد و يك و ني��م ميليارد 
دالر از منابع صندوق توس��عه ملي نيز به هزينه هاي 
دفاعي اختصاص خواهد يافت. در اين رابطه فياضي 
گفت: اين مساله يكي از مشكالت ساختاري بودجه 
نويس��ي در ايران است و هنگامي كه مي گوييم بيش 
از 90 درصد از بخش هاي بودجه قابل تغيير نيس��ت 
به چنين مواردي اش��اره مي كنيم. ب��ه عبارت ديگر 
90 درصد تار و پود بودجه كشور امكان تغيير ندارد. 
مث��ال 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 
50 هزار نفر در اين بخش ها فعال هستند و ده ها شبكه 
راديويي و تلويزيوني راه اندازي شده كه طبيعتا كاستن 
از هزينه هاي اين بخش يا تعديل در آن با اعتراضات 
گسترده روبه رو مي شود و دولت به همين خاطر هر 

بار مجبور به عقب نشيني مي شود.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: براي اين مساله هم 

مي توان 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 مي شود در دستگاه هاي 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 
نمي بينند. به هر حال بايد اين مشكالت را سامان داد. 
بايد منابع دولت را در س��ال هايي مانند سال آينده با 
اولويت به بخش ها اختصاص داد و حتي از بخش هايي 
هم چشم پوشي كرد. هنوز چنين برنامه اي از سوي 
دس��تگاه هاي متولي ايجاد نش��ده و همه چير مانند 

گذشته است.
او تصريح كرد: هنگامي كه من هم به بحث هاي 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 نمي رسد با 
وجود تهديدات كشورهاي ديگر قصد دخالت نظامي 
داشته باشد ولي مشكل اصلي كشور ركود و بيكاري 
اس��ت. اين ميان بايد آسيب شناس��ي كرد چرا ميان 
اولويت هاي مردم، كش��ور و نمايندگان اين ش��كاف 
بزرگ به وجود آمده اس��ت. به هر حال نهادهايي كه 
توسط مردم انتخاب مي شوند بايد مطالبات مردم را 
نمايندگي كنند اما به داليلي كه روش��ن نيست در 

ايران چنين اتفاقي نمي افتد.
فياض در پاس��خ به س��والي مبني بر پيش بيني نرخ 
تورم در سال آينده گفت: بايد در نظر داشته باشيد كه 
هم اكنون فرمول خاصي نداريم و درنتيجه تنها از طريق 
مدل سازي مي توان به پيش بيني دست زد. با اين همه 
به ش��كل ش��هودي مي توان 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 
ميليون بشكه نفت اضافه براي صادرات پيش بيني كرده 
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 صندوق هاي ورشكس��ته 
يا مسكن مهر هم توجه كند پايه پولي كشور با شدت 
بيشتري رشد خواهد كرد. در هر حال به نظر مي رسد 
افزايش تورم براي سال آينده كامال اجتناب پذير است و 
دولت هم نمي تواند كار چنداني انجام دهد و حتي شدت 

فشار تورمي بيش از امسال خواهد بود.

  هزينه هاي زندگي بيش از نرخ تورم
 رشد كردند

وي با اشاره به قيمت اقالم مختلف در بازار گفت: هر 
چند بايد توجه كرد تورم هاي محاس��به شده رسمي 
قابل ترديد هستند زيرا هزينه سبد خوراكي دو تا سه 
برابر شده، هزينه اجاره مسكن 50 درصد افزايش يافته 
و مابقي هزينه هايي كه به سبد خانوار مربوط است هم 

باال رفته، هر چند من وزن اينها را در رابطه با محاسبات 
مركز آمار نمي دانم ولي به ش��كل شهودي مي توان 
متوجه ش��د كه هزينه هاي خانوار به مراتب بيش از 

ارقام اعالم شده به عنوان تورم افزايش يافته است.
اين اقتصاددان با اشاره به فرمول هاي ديگر تعيين نرخ 
تورم كه براساس تضعيف قدرت ملي محاسبه مي شوند، 
نرخ تورم ايران را 300 درصد و همسايه غربي تركيه را 
200 درصد 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 مي شود.

او در رابطه با پيش بيني نرخ رش��د اقتصادي در سال 
آينده هم گفت: مركز پژوهش هاي مجلس رقم منفي 
5.5 درصد را به عنوان پيش بيني بدبينانه خود از نرخ 
رشد در سال آينده اعالم كرده و من فكر مي كنم اين 

رقم دو تا سه درصد منفي تر مي شود. 
عواقب ركود تورمي مانند جنگ ها بلندمدت هستند

فياض گفت: همواره گفته اند موتور توسعه كشورها 
طبقه متوس��ط و مزدبگيران هستند، اين طبقات در 
دوره رياست جمهوري احمدي نژاد تضعيف شدند و رو 
به تحليل رفتند. متاسفانه در دولت روحاني هم كاري 
براي اين بخش صورت گرفت و اگر اين اليه ها از بين 
بروند، توسعه دچار وقفه خواهد شد. به عبارت ساده تر 
كش��وري كه به اين مش��كالت دچار مي شود براي 
بازسازي بايد زمان بيشتري را بگذارد ولي به دليل از 
بين رفتن سرمايه  اجتماعي اين فرآيند دائم به تاخير 
مي افتد و بازگشت كشور به ريل توسعه بيش از پيش 
زمان بر مي ش��ود. آثار اين اتفاقات هم در بلندمدت 
خود را نمايان مي كنند و سبب مي شود آسيب هاي 
اجتماعي بيشتر و هزينه مقابله با آن نيز افزايش يابد. 
با بحران اقتصادي اعتياد، تكدي گ��ري و جرم رو به 
افزايش م��ي رود 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 مي شوند.
وي در پاسخ به سوال تعادل در رابطه با اينكه ايران در 
دهه 90 براي دومين بار ركود تورمي را تجربه مي كند و 
اين چه تاثيري بر وضعيت جامعه مي گذارد، پاسخ داد: 
ببينيد ما فقط تعدادي سري شاخص و نمود مي بينيم 
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 مي رويم و وقتي به نمادها و ش��اخص ها نگاه 
مي كنيم متوجه مي ش��ويم تغييرات به سمت منفي 
شدن است كه طبعا راه را براي رسيدن به توسعه يافتگي 
سخت تر مي كند و به جاي اينكه در يك حالت عادي 
20 سال براي رسيدن توسعه زمان بخواهيم، با چنين 

نوساناتي بايد سه برابر بيشتر زمان بگذاريم. 

تحريم داخلي بيش از تحريم خارجي به توليد آسيب زد
مركز پژوهش هاي مجلس با انتشار گزارشي با عنوان 
»ارزيابي فعاالن كسب وكار از آخرين وضعيت بازارها 
)گزارش 3 نشست( « اعالم كرد: منع يا كندي ترخيص 
مواد اوليه از گمرك در برهه هايي و دستورالعمل هاي 
ناگهان��ي و متناقض ب��ه ويژه درب��اره تخصيص ارز و 
پيمان سپاري، فعاالن اقتصادي را سردرگم كرده است 
تا حدي كه تقريبا همه فعاالن اقتصادي معتقدند در 
ماه هاي 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 كسب وكار براي 
مهار آثار تحريم ها ضروري است. در اين راستا، مركز 
پژوهش هاي مجلس به برگزاري سه نشست با فعاالن 
عمده كس��ب وكار اقدام كرده اس��ت. نظرات فعاالن 
توليد و تجارت در اين س��ه نشست نشان مي دهد كه 
بسياري از مشكالت فعلي حاكم بر بازارها ناشي از نوعي 
خودتحريمي و بي تدبيري هايي اس��ت كه در صورت 
مديريت مي تواند بخش مهمي از صدمات ناش��ي از 

تحريم هاي خارجي را خنثي كند.
در اي��ام اخي��ر بي��ش از گذش��ته ناهماهنگي بين 
دس��تگاه هاي 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 
دستورالعمل ها، آيين نامه ها و بخشنامه ها، زمانبر بودن 
ثبت سفارش و فرايندهاي مربوط به ترخيص كاالها، 
عدم امكان برقراري ارتباطات مالي بين المللي وعده 
داده شده، محدوديت هاي حاكم بر صرافي ها، برخي 
سازوكارهاي نادرس��ت در پيمان سپاري هاي ارزي و 
عمل نكردن مسووالن مختلف به وعده هاي داده شده از 
عمده ترين مسائل، معضالت و ابهامات فعلي بيان شده 
توسط فعاالن كسب وكار در مواجهه با تحريم هاست.

در اين نشست، نمايندگان تشكلهاي توليدي، صادراتي 
و وارداتي و فعاالن كسب وكارهاي مختلف اعالم كردند 
مشكل تأمين ارز براي واردات، مقررات در حال تغيير 
و زمانبر شدن ترخيص مواد اوليه بنگاه ها را در معرض 
خطر تعطيلي قرار داده است، به طوري كه پيش بيني 

مي ش��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 قيمت هاي مرتبط با 

آنها مواجه خواهيم بود.
نمايندگان تشكل هاي بزرگ توليدي كشور همچنين 
اعالم كردند مي توانند مشكل تحريم ها را همان طور 
كه در سال هاي گذشته توانسته بودند مديريت كنند، 
اما سياست هاي نادرست تجاري، بانك و مانند آن، دور 
زدن تحريم ها و اداره بنگاه ها را در عمل بسيار مشكل 

كرده است«.
در بخش »مقدمه« گزارش بازوي كارشناسي مجلس 
با اشاره به اينكه گروه مطالعات محيط كسب وكار اين 
مركز پژوهشي تصميم گرفت تا با دعوت از نمايندگان 
بزرگ ترين تشكل هاي توليدي و صنفي كشور و نيز 
توليدكنندگان و صادركنندگان عمده، از شرايط روز 
توليد و تجارت به خصوص بع��د از اجراي تحريم ها و 
افزايش نرخ ارز در ماه هاي اخير با محوريت دو سوال 
از آخرين وضعيت بازارها مطلع شود و اين جلسات در 

روزه��اي 11، 12 و 27 آذرماه در مركز پژوهش هاي 
مجلس برگزار شد و متن اين سواالت عبارتست از: »1- 
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؟ 2- براي 
عبور هرچه كم ضررتر اقتصاد ايران از شرايط موجود و 
نيز استفاده از فرصت هاي 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 پژوهش هاي 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 
مي كنند و انتظ��ار دارند را بايد با توج��ه به اين نكته 
كليدي بررسي و ارزيابي كرد. با وجود اين، در اظهارات 

فعاالن اقتصادي با تجربه و موفق، نكاتي وجود دارد كه 
قابل توجه و اعتناست و انتظار مي رود سياست گذاران، 
بر اساس آن، در رفتارها و تصميم هاي خود بازنگري 
كنند. رفتارهايي نظير بي ثباتي در تصميم گيري ها و 
سياست هاي متغير و غيرقابل پيش بيني كه امنيت 
سرمايه گذاري را بيش از هر چيز به خطر مي اندازد و 
اداره بنگاه ها را دشوار مي سازد و اتفاقا در يك سال اخير 
به كرات در رفتار و عملكرد سياس��تگذاران اقتصادي 
كشور وجود داشته است. در بررسي درخواست هاي 
فعاالن بخش خصوصي، همچنين بايد به مباني نظري 
مطالبات و نيز تضاد احتمالي منافع و خواس��ته هاي 
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 نيروگاه سازي را باعث 
خاموشيهاي آتي جلوه مي دهند، در حالي كه مطالعات 
موجود نشان مي دهند با تعرفه گذاري مناسب مي توان 
مصرف برق را مديريت و از خاموشي حتي در فصل اوج 

مصرف بطور كامال موثري پيشگيري كرد.«
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سهم  ٣٣ درصدي زنان 
ايرانی از تحقيق و توسعه

٦٣ درصد  از جامعه آماري  گارگاه هاي داراي فعاليت 
تحقيق و توس��عه  را كارگاه صنعتي  باالي  ٥٠ نفر 
و كاركن ، ١٩ در ص��د مركز تحقيقاتي و ١٨ در صد 
دانشگاه تشكيل مي دهد.براساس اطالعات حاصل از 
طرح آمارگيري از  كارگاه هاي داراي  فعاليت تحقيق و 
توسعه -١٣٩٤  معادل  ٤٢٥٦٢  محقق تمام وقت مرد 
و  ٢٢٢١٦  نفر محقق  تمام وقت زن در كشور فعاليت  
مي كنند. به عبارت ديگر  مردان سهم ٦٧ درصدي  از 
جمعيت محقق كشور و زنان  سهم  ٣٣ درصدي  از 
جمعيت  محقق  كشور را  دارند. عالوه بر اين بيشتر 
محققان  زن يعني ٣٣ در صد از آنان  داراي مدرك 
علوم پزشكي هستند. همچنين بيشتر محققان مرد  
يعني ٣٠ در صد  داراي مدرك  در رشته هاي علوم 
فني و مهندسي هستندكه  ٦٦ در صد از محققان  زن 
و ٦٨ در صد از محققان  مرد داراي  دكتراي  تخصصي  
هستند. اين اطالعات  همچنين نشان مي دهد،   ٦٣ 
درصد  از جامعه آم��اري  گارگاه هاي داراي فعاليت 
تحقيق و توسعه،  را كارگاه هاي صنعتي  باالي  ٥٠ 
نفر و كاركن ، ١٩ در صد مركز تحقيقاتي و ١٨ در صد 

دانشگاه تشكيل مي دهد.

گزارش تمرد  دستگاه های 
اجرايی در مقررات زدايی

مهر|حسين ميرشجاعيان، در خصوص وضعيت 
اج��رای مصوبات هيات مقررات زدايی و تس��هيل 
صدور مجوزهای کس��ب و کار، اظه��ار کرد: عدم 
توجه به مصوبات هيات مقررات زدايی بسيار زياد 
است اما به نظر می رسد هرچه به سمت جلو حرکت 
می کنيم اهميت هيات بيشتر خود را نشان می دهد.

معاون اقتصادی وزير امور اقتصادی و دارايی افزود: 
البته با توجه به حضور نهادهای نظارتی در هيات که 
شامل سازمان بازرسی کل کشور، ديوان محاسبات 
و دادس��تانی می ش��ود، هيات از اهميت بيشتری 
برخوردار ش��ده اس��ت.وی با بيان اينکه نهادهای 
نظارتی حوزه اجرايی خوبی دارند، ادامه داد: با توجه 
به اشراف اين س��ه نهاد در حوزه های مختلف، قرار 
اس��ت اين سه نهاد نظارتی برای اعمال مصوبات به 
ما کمک کنند.ميرشجاعيان در ادامه گفت: يکی از 
ابزارهای نظارتی، برخورد با دستگاه هايی است که از 
مصوبات هيات تمکين نمی کنند که با کمک سازمان 
بازرسی اين کار انجام شده است.وی در پاسخ به اين 
سوال که با کدام دس��تگاه ها در اين زمينه برخورد 
ش��ده، توضيح داد: برخورد انجام شده اما سازمان 
بازرس��ی در اين رابط��ه بايد اطالع��ات ارائه دهد.

ميرشجاعيان افزود: مقرر شده در صورت مشاهده 
عدم اجرای مصوبات توسط هر دستگاه اجرايی، مورد 
به مورد را اعالم کنيم تا سربازرس سازمان بازرسی به 
موضوع ورود کند؛ در اين رابطه هماهنگی ها در حال 
انجام اس��ت.معاون اقتصادی وزير امور اقتصادی و 
دارايی در ادامه تاکيد کرد: اگر همدلی بين دستگاه ها 
به وجود آيد اتفاقات خوبی در حوزه مقررات زدايی 
و تسهيل کسب و کار رخ خواهد داد.وی ادامه داد: 
مشکل درجه يک دستگاه های اجرايی ما بودجه و 
نيروی انسانی نيست بلکه عدم هماهنگی و نداشتن 
هدف مشترک است؛ اگر بتوانيم اين مشکل را حل 

کنيم بسياری از مسائل مرتفع خواهد شد.

شگردهای فرار مالياتی
ايسنا| مديرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالياتی 
ضمن تاکيد ب��ر برخورد جدی با ف��رار مالياتی دانه 
درش��ت ها، گفت: صدور کد اقتص��ادی، کارت های 
بازرگانی، تشکيل شرکت های صوری، اعالم صوری 
ورشکستگی شرکت ها، صدور فاکتورهای صوری و 
جعلی، حساب های بانکی اجاره ای و به تازگی کد ملی 
اجاره ای از آس��يب هايی است که در نظام اقتصادی 
وارد شده و به فرارهای مالياتی بزرگ انجاميده است.

حسين تاجمير رياحی با بيان اينکه حمايت از توليد، 
اشتغالزايی و سرمايه گذاری در شرايط فعلی کشور 
از مهمترين برنامه ها است، اظهار کرد: نظام مالياتی 
بايد نقش حمايتگر را ايفا کرده و سراغ واسطه گران، 
دالل ها و س��ودجويان برود و حامی توليد و سرمايه 
گذاری باشد.وی با بيان اينکه برخورد با فرار مالياتی 
تبديل به يک مطالبه شده است، اظهار کرد: بايد زمينه 
فرار مالياتی با جلوگيری از ادامه روند آن در آينده فراهم 
شود.تاجمير رياحی با بيان اينکه در سياست های کلی 
نظام، اسناد باالدستی و سياست های اقتصاد مقاومتی 
ابالغی مقام معظم رهبری، ب��ر افزايش درآمدهای 
دولت براساس افزايش سهم درآمدهای مالياتی تأکيد 
شده است، افزود: تحقق اين مهم نيازمند شناسايی 
منابع جدي��د مالياتی از طريق شناس��ايی فراريان 
مالياتی اس��ت.وی با اشاره به آسيب ها و زمينه های 
فرار مالياتی در دهه های گذش��ته، گفت: صدور کد 
اقتصادی، کارت های بازرگانی، تشکيل شرکت های 
صوری، اعالم صوری ورشکستگی شرکت ها، صدور 
فاکتورهای ص��وری و جعلی، حس��اب های بانکی 
اجاره ای و به تازگی کد ملی اجاره ای، از آسيب هايی 
اس��ت که در نظام اقتصادی وارد شده و به فرارهای 
مالياتی بزرگ انجاميده است.اين مسوول با بيان اينکه 
متأسفانه فراريان مالياتی ساماندهی و استراتژی دارند، 
ادامه داد: مروری بر تاريخچه فرار مالياتی در کشور 
نش��ان می دهد که همزمان با تغيير قانون، اين افراد 
مواضع خود را عوض کرده و ب��ه راهکارهای جديد 
متوسل می شوند.تاجمير رياحی با اعالم اينکه اصل و 
جريمه بدهی کارت های بازرگانی در آذربايجان غربی 
3.500 ميليارد تومان است، گفت: در مرحله وصول 
اين بدهی ها به افرادی می رسيم که در ازای دريافت 
مبلغی اندک، از آنها سوءاس��تفاده شده است و افراد 
ديگری به ثروت های هنگفت رسيده اند.وی با اشاره 
به راهکارهای جلوگيری از سوءاستفاده از کارت های 
بازرگانی، تصريح کرد: سنجش کامل شرايط و احراز 
صالحيت، نظارت دقيق و رصد وضعيت شرکت های 
ثبت ش��ده موجب جلوگيری از سوءاس��تفاده های 

بعدی می شود.



دانش و فن10اخبار

رومينگ ديتا سراسري شد

آماده باش شبكه ارتباطي كشور براي نوروز
گروه دانش و فن   

با پيش بيني افزايش حجم استفاده از اينترنت و موبايل در 
ايام نوروز، شبكه ارتباطي كشور به حالت آماده باش درآمد 
و ارتقاي ظرفيت پهناي باند و برقراري رومينگ ملي صوت 

و ديتا، در دستور كار قرار گرفت.
به دليل افزايش حجم استفاده از ابزارهاي ارتباطي در ايام 
نوروز، كميته تأمين ارتباطات مناسبت هاي ملي و مذهبي 
در وزارت ارتباطات، هماهنگ��ي براي برقراري ارتباطات 

پايدار را در دستور كار قرار داده است.
چرا كه چندسالي است استفاده از اينترنت و پيام رسان ها در 
صدر روش هاي تبريك عيد و برقراري ارتباطات مسافران 
نوروزي قرار دارد و به همين دليل استفاده چند برابري مردم 
از اينترنت، موبايل و تلفن، نيازمند افزايش ظرفيت شبكه 
در بعضي مواقع و برخي مناطق است. استفاده از اينترنت 
بدون قطعي و با سرعت باال، ارسال بدون مشكل و موفق پيام 
كوتاه، مكالمه با كيفيت و بدون قطع و وصلي با تلفن ثابت 
و موبايل و نيز پاسخگويي شبانه روزي خدمات دهندگان 
ارتباطي، نيازمند فراهم آوردن زيرساخت هاي مناسبي 

است كه بايد تمهيداتي براي آن انديشيده شود.
در س��ال هاي اخير ارسال پيامك تبريك عيد مانند قبل 
مشتري ندارد و كاربران از طريق شبكه هاي پيام رسان و 
اينترنت، پيام هاي تبريك خود را ارسال مي كنند و به همين 
دليل داشتن اينترنت با كيفيت، در درجه اول ضروريات 

كاربران ايراني در ايام نوروز است.
در همين حال پوش��ش كامل آنتن دهي موبايل، افزايش 
ظرفيت مازاد ديتا در مناطق پرتردد، كشيك رفع خرابي 
و آماده باش ستاد حوادث غيرمترقبه از ديگر خواسته هاي 

كاربران محسوب مي شود.
عدم پوش��ش ارتباطات موبايل در برخي مناطق به ويژه 
مناطق مس��افر خيز از موضوعاتي است كه همه ساله در 
ايام عيد نوروز، با انتقاداتي از سوي كاربران همراه مي شود. 
۲ سال پيش به دليل تعدد اين اعتراضات، وزير ارتباطات 
وقت با ارس��ال بخشنامه اي، اپراتورهاي موبايل را ملزم به 
نصب آنتن هاي BTS س��يار در نقاط پر ترافيك 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 
بخش هاي مختلف اين حوزه براي رصد مشكالت، 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 

وجود ايد، امكان رفع بالفاصله آن وجود داشته باشد.
از اين رو براي پاس��خگويي به اين قبيل نيازهاي كاربران، 
كميته تأمين ارتباطات مناس��بت هاي ملي و مذهبي با 
حضور گروه ه��اي مختلفي چ��ون ادارات كل ارتباطات 
زيرس��اخت اس��تان ها، ادارات كل فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات استان ها، ادارات كل تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي استان ها، ش��ركت مخابرات، اپراتورهاي سيار و 

شركت هاي پست و پست بانك و دفاتر پيشخوان خدمات 
دولت، تشكيل شده است.در اين رابطه محمدجواد آذري 
جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، هدف از تشكيل 
كميته تأمين ارتباطات مناسبتي را برنامه ريزي 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 
تجربه موفق كميته ارتباطات اربعين، با همكاري اپراتورها و 
سازمان تنظيم مقررات ارتباطات، دبيرخانه دايمي »كميته 

ارتباطات مناسبتي« را راه اندازي 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، از جمله برنامه هاي مدنظر اين كميته عنوان شده 
است.اسماعيل رادكاني، رييس كميته تأمين ارتباطات 
مناسبت هاي ملي و مذهبي وزارت ارتباطات در گفت وگو 
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��بت هاي ملي و 
مذهبي در وزارت ارتباطات كه از تمام اپراتورها، مخابرات، 
رگوالتوري و مديران استاني در آن عضو هستند، به صورت 
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 مي شود.
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 مي دهد كه بيشترين مقاصد 
مسافران نوروزي شهرهاي شمالي و جنوبي، جزاير جنوب 
كشور، شهرهاي زيارتي و مسيرهاي جاده اي شيراز، يزد و 
اصفهان است. از اين رو سعي شده تا تمامي نيازمندي هاي 
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��تان ها به ويژه استان هاي 
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.
معاون فني شركت ارتباطات زيرساخت گفت: اختالفي كه 
امروزه با سفرهاي چندسال پيش وجود دارد، به استفاده از 
ديتا به جاي تلفن بر مي گردد. به نحوي كه امروز به جاي 
حجم تلفن، ش��اهد باال رفتن حجم استفاده از اينترنت 
هستيم و اين موضوع ما را بر آن مي دارد كه ظرفيت سازي 

متفاوتي نسبت به سال هاي قبل تر داشته باشيم.
وي با بيان اينكه براي نوروز امس��ال اين ظرفيت سازي 
اتفاق افتاده است، ادامه داد: هم اكنون افزايش ظرفيت در 
اماكن ديدني، تاريخي و زيارتي و پر مسافر، به نحوي فراهم 
شده كه همه امكانات اپراتورها براي تمامي كاربران فراهم 

باشد. به همين دليل موضوع رومينگ ديتا مهم ترين اقدام 
انجام شده است.

   رومينگ ملي مكالمه به صورت سراسري
رييس كميته تأمين ارتباطات مناسبت هاي ملي و مذهبي 
وزارت ارتباطات با اشاره به فضاي ايجاد شده تاكيد كرد: از 
سوي ديگر با هماهنگي بين تمامي اپراتورها، رومينگ ملي 
مكالمه را به صورت سراسري در كنار رومينگ ديتا داريم. 
اين پوشش دهي در مناطق پرتردد و جاده ها سبب مي شود 
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 
مشتركان نخواهد داشت، افزود: كاربران مي توانند با همان 
بس��ته هاي اينترنت موبايل، از سرويس ساير اپراتورها در 
شرايط رومينگ استفاده كنند. البته استفاده از اين سرويس 
نيازمند فعالسازي ديتا رومينگ گوشي مشترك است. اما 
تنها در مناطقي كه پوشش USO روستايي وجود داشته 
باشد، هزينه رومينگ مشترك، متفاوت خواهد بود كه در 

اين صورت نيز، به وي اطالع رساني مي شود.
كارب��ران مي توانند با همان بس��ته هاي اينترنت موبايل، 
از س��رويس ساير اپراتورها در ش��رايط رومينگ استفاده 
كنند. البته استفاده از اين سرويس نيازمند فعالسازي ديتا 
رومينگ گوشي مشترك است در اين زمينه وزير ارتباطات 

نيز اوايل اسفندماه در توييتي اعالم كرد: »ديگر مهم نيست 
از كدام اپراتور خدمات مي گيريد، از هفته آينده، تمام ايران 
سراي شما خواهد بود. چرا كه با توافق صورت گرفته براي 
رومينگ ملي ديتاي دو اپراتور بزرگ، ۳۸۰۰ كيلومتر جاده 
و بيش از ۵۵۰۰ روستاي ديگر تحت پوشش ۳G و4G قرار 

گرفتند تا نقاط كور نيز در دسترس قرار بگيرند.«
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��ايت هاي سيار در اين مكان 

نصب كردند.
رادكاني به ظرفيت سازي صورت گرفته براي حل پوشش 
ارتباطات جاده اي كش��ور نيز اش��اره و تاكي��د كرد: اين 
ظرفيت س��ازي براي جاده هاي پرت��ردد صورت گرفته و 
اپراتورها وعده داده اند كه ظرفيت سازي 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.

 آماده باش مراكز عمليات شبكه اپراتورها
معاون فني شركت ارتباطات زيرساخت به تعامل مناسبي 
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 
ارتباطي كشور به كمك آمده تا مشكل به سرعت رفع شود. 
به همين دليل پيش بيني مي شود كه شاهد افت كيفيت 

سرويس در صورت بروز اتفاق غير منتظر نباشيم.
وي افزود: مراكز فني شركت ارتباطات زيرساخت و مراكز 
عمليات شبكه اپراتورها )NOC( به صورت ۲4 ساعته با 
يكديگر در ارتباط بوده و كانال هايي براي ش��رايط خاص 
پيش بيني شده تا بالفاصله در كمترين زمان ممكن، مشكل 

احتمالي گزارش داده و حل شود.
رييس كميته تأمين ارتباطات مناسبت هاي ملي و مذهبي 
وزارت ارتباطات خاطرنشان كرد: پيش بيني هاي فني الزم 
براي ساعت پيك ترافيك نوروزي فراهم شده و تيم هاي 
هماهنگي در ايام نوروز در شيفت هاي ۲4 ساعته در محل 
كار خود حضور خواهند داشت تا مكالمات هموطنان در 
اين ايام بدون هيچ اختاللي و با كيفيت مطلوب برقرار شود.

رادكاني تاكيد كرد: در همين حال در صورت بروز هرگونه 
مشكل، تمام اپراتورهاي موبايل و اينترنت به صورت پيامكي 
 يا از طريق س��ايت و تلفن پش��تيباني، آماده پاسخگويي

۲4 ساعته به كاربران هستند.

ديلي مي�ل| براي��ان اكت��ون، يك��ي از بنيانگذاران 
واتس آپ، خطاب به كاربران اعالم كرده است كه حساب 

كاربري خود را در فيس بوك حذف كنند.
اوايل سال گذش��ته ميالدي بود كه شبكه اجتماعي 
فيس بوك گرفتار يك رسوايي امنيتي و اطالعاتي شد، 
به گونه اي 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.
شركت فيس بوك با در اختيار گرفتن و تصاحب شركت 
واتس آپ در سال ۲۰۱4، ۱۹ ميليارد دالر كسب كرد 
و از آن زمان تاكنون نيز با معرفي و افزودن قابليت هاي 
جديد به دنبال جذب و حفظ طرفداران اين پيام رسان 
محبوب بوده اس��ت. طبق آمارهاي منتش��ر شده در 
ژانويه ۲۰۱۸، پيام رس��ان واتس آپ هم اكنون ميزبان 
حدود يك ميلي��ارد و ۳۰۰ ميليون كاربر فعال در ماه 

است.حاال برايان اكتون، يكي از بنيانگذاران و موسسان 
واتس آپ، به تازگي عنوان كرده است كه همه كاربران در 
سراسر جهان بايد به منظور احترام و محافظت از حريم 
خصوصي خود، صفحه كاربري و اكانت هاي خود را در 

فيس بوك ببندند و براي هميشه آن را ترك بگويند.
اين س��خنان اكتون كه جنجال هاي بسياري را به راه 
انداخته است، بيش��تر از اين لحاظ كه واتس آپ خود 
زيرمجموعه فيس بوك 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 واتس آپ 
همواره از نخستين روز تأسيس و آغاز به كار خود، تاكيد 
فراواني بر محافظت از حريم خصوصي كاربرانش داشته 
است و اين بدان معناست كه واتس آپ تنها به منظور 
جلوگيري از نقض حريم ش��خصي و افشاي اطالعات 
خصوصي و محرمانه آنها از كاربران درخواست كرده كه 
از فيس بوك براي هميشه خارج شده و حساب كاربري 

و اكانت خود را در اين شبكه اجتماعي ببندند.
پس از انتشار خبر رس��وايي فيس بوك و نقض حريم 
شخصي كاربرانش، افراد مشهور و شركت هاي كوچك 
و بزرگ بسياري اقدام به حذف صفحه كاربري خود در 
اين شبكه اجتماعي كرده اند تا بدين ترتيب، اعتراض 

خود را نسبت به سهل انگاري فيس بوك نشان دهند.
با اينكه فيس بوك در تمامي روزنامه ها و ش��بكه هاي 
اجتماع��ي از تمام��ي كاربران��ش در اي��ن خصوص 
عذرخواه��ي كرد و در بيانيه اي 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.

مدگجت| يك شركت تجهيزات پزشكي يك فناوري 
هوشمند بازسازي استخوان موسوم به »اوسيوفيبر« 

ابداع كرده كه استخوان ها را بازسازي مي كند.
 شركت »اوس��يو« )Ossio( كه سازنده دستگاه هاي 
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 استخوان ها مي پردازد.

اي��ن فن��اوري ك��ه »اوس��يوفيبر« ن��ام دارد پس از 
آسيب ديدگي اس��تخوان ها و جراحي هاي ارتوپدي 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد و استخوان ها را بازسازي 
مي كند.اين پلتفرم از پليمر رزين زيس��تي به همراه 
الياف معدني طبيعي تشكيل شده و خواص بيومكانيكي 
آن به حداكثر رس��يده است. »اوس��يوفيبر« از انجام 
جراحي هاي حذفي بعدي جلوگيري مي كند و سبب 
 رشد طبيعي استخوان ها مي شود. اين محصول به زمان

۲4-۱۸ ماه در بدن سازگار باقي مي ماند.

هشدار واتس آپ به كاربران : فيس بوك را پاك كنيد

ابداع يك فناوري كه استخوان ها را بازسازي مي كند
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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��تغال زايي گفت؛ طرحي 
كه براي ايجاد زيرساخت آن، ده هاهزار شغل آماده 
كرده اند: با آموزش، كمك ه��اي بيمه اي ، مالياتي و 
پيش خريد محصوالت ايراني روس��تايي قرار است 
كارهاي بزرگي انجام دهيم. البته اميدوارم در زمينه 

بودجه كمك كنند و درگير بوروكراسي ها نشويم.
محمدج��واد آذري جهرمي در ادام��ه از حق الناس 
گفت. هش��تگي كه هر چند روز يك بار براي انتشار 
خبري ك��ه با حق مردم گره خورده، از آن اس��تفاده 
مي كند. »سرعت و  كيفيت باال و ارزان حق شماست. 
به جاي ش��ما راي ندهند و نظر شما تغيير نكند حق 
شماس��ت. حفاظت از حريم  شخصي و امنيت شما، 
نبود پيامك  مزاحم و برخورد با كالهبرداري ها 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��ي همگاني، موضوع ديگري بود 

كه وزير ارتباطات در توييت خود به آن اشاره كرد و 
نوشت: سال ۹7 به لطف خدا پر بركت بود. در شهرها 
فيبر نوري تا خانه ارايه شد و تعداد روستاهاي داراي 
دسترسي به 4G افزايش ۱۰۰درصدي داشتند كه 
موجب مهاجرت  معكوس و رونق اقتصادي براي آنها 
مانند كلپورگان و درك مي شود. اگرچه تحريم ها مانع 

جدي هستند اما اراده ما محكم تر است.
و در ادام��ه جهرمي به هش��تگ م��ورد عالقه خود 
و دنبال كنندگان��ش در توييت��ر رس��يد. هش��تگ 
شفاف سازي: »اژدهاي هفت سر واختاپوس فساد با 
اجراي دولت  الكترونيكي نابود خواهند شد. با اجراي 
كارت سوخت بانكي و رجيستري موبايل، مانع هزاران 
ميليارد تومان رانت شديم. دفترچه بيمه و سالمت 
الكترونيكي مهم ترين برنامه اين حوزه در ۹۸خواهد 

بود. اما نياز اس��ت بقيه هم هم��كاري كنند.وي به 
پيش��رفت صنعت فضايي كشور اش��اره كرد و گفت: 
»ماهواره هاي بس��ياري در حال ساخت هستند كه 
براي حل مسائل زيس��ت محيطي و بالهاي طبيعي 
مطابق آخرين فناوري ها طراحي ش��ده اند. در صف 
انتظار قرارگيري در مدار هستند براي #غرور_ملي، 
ارسال پيام  دوس��تي ايرانيان به جهان و باز هم خبر 

خوب.«
جهرمي معتقد است محتواي سالم است كه جامعه 
س��الم را به وج��ود م��ي آورد: »زماني ك��ه ديگران 
بي خيالند و به تخريب مشغولند، انصاف است دست 
روي دس��ت بگذاريم؟ كودك آنالي��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 آينده روشن رسيد. 
هش��تگي كه متعلق به مردم است. »جوان گرايي به 
كش��ور، انگيزه و ش��جاعت تزريق مي كند. انتصاب 
۳۰۰+ مدير ج��وان و افزايش ۳۰ درصدي مديريت 
بانوان را كافي نمي دانيم و بايد در س��ال آينده بسيار 
بيش��تر ش��ود. كليد راه گش��اي اقتصاد در دستان 
كسب وكارهاي نوپاست. به ياري خدا سال بعد، سال 

موفقيت آنها خواهد بود.

وزير ارتباطات: اژدهاي هفت سر فساد با اجراي دولت الكترونيكي نابود  مي شود
دريچهرويداد

كاربر

۱.۵ ميليون ويدئو از حمله 
تروريستي نيوزيلند پاك شد

رويت�رز| فيس بوك اع��الم كرده در ۲4 س��اعت 
 پس از حمله مسلحانه به دو مس��جد در نيوزيلند،
۱.۵ ميليون ويدئو را پاك كرده است.شركت فيس بوك 
 اعالم كرده ۲4 س��اعت پس از حمله تروريستي به
۲ مسجد در نيوزيلند، ۱.۵ ميليون ويدئوي مرتبط با آن 
را در سراسر جهان پاك كرده است. فيس بوك در يك 
توييت نوشت: »در ۲4 ساعت پس از حمله مسلحانه 
ما ۱.۵ ميليون ويدئو از اين حمالت تروريستي را پاك 
كرديم كه در سراسر جهان منتشر شده بود. همچنين 
از اي��ن تعداد بيش از ۱.۲ ميلي��ون ويدئو در مرحله 
آپلود مسدود ش��دند.« اين شركت اعالم كرده تمام 
نسخه هاي اديت شده از ويدئو را به احترام بازماندگان 
اين حمله تروريستي حذف كرده است. روز جمعه 
يك فرد مسلح به ۲ مسجد در نيوزيلند حمله كرد و 
به وسيله يك اپليكيشن كه براي طرفداران ورزشي 
ساخته شده، ۱7 دقيقه از اين حمله را بطور زنده در 
فيس بوك پخش كرد. چند ساعت بعد نسخه هايي از 
اين ويدئو در شبكه هاي اجتماعي منتشر شده بود.

نخست وزير نيوزيلند نيز اعالم كرده خواهان گفت وگو 
درباره قابليت هاي پخش زنده با فيس بوك است. اين 
در حالي است كه روز يكشنبه تعداد قربانيان حمله 

تروريستي به مسجدهاي نيوزلند به ۵۰ نفر رسيد.

افزونه امنيتي مايكروسافت 
براي كروم و فايرفاكس

انگجت| مايكروسافت نسخه اي از نرم افزار ويندوز 
ديفندر خود را در قالب افزونه اي براي استفاده بر روي 

مرورگرهاي كروم و فايرفاكس عرضه كرده است.
ه��دف از طراحي افزون��ه مذكور حفاظ��ت بهتر از 
رايانه هاي ش��خصي در شركت هاي تجاري در برابر 

هكرها و ويروس نويسان است.
پيش از اين، مايكروسافت افزونه مذكور را تنها براي 
مرورگر اج خود طراحي و عرضه كرده بود. اين افزونه 
در صورت مراجعه به سايت هاي ناايمن در اين زمينه 
به كاربران هش��دار داده و مانع از س��رقت اطالعات 
افراد مي ش��ود.عالقه مندان مي توانند با مراجعه به 
فروشگاه هاي مرورگرهاي كروم و فايرفاكس يا بررسي 
بخش افزونه هاي اين دو مرورگر، آنها را بارگذاري و 
دريافت كنند. البته كاربران براي اس��تفاده كامل از 
امكانات ويندوز ديفندر بهتر است نرم افزار يادشده 
را روي سيستم عامل هاي خود به روزشده نگه دارند.

 ويديو كنفرانس ۵0 نفره
در اسكايپ

ورج|به نظر مي رس��د كه مايكروسافت قصد دارد 
قابليت جديدي را به اپليكيش��ن محبوب اسكايپ 
بيفزايد تا بدين وس��يله كاربران بتوانند يك ويديو 

كنفرانس با ظرفيت ۵۰ نفر را برقرار كنند.
اپليكيشن پيام رسان اسكايپ يك نرم افزار كاربردي 
است كه در سال هاي اخير مورد استقبال و محبوبيت 
گسترده و بي نظيري از سوي كاربران واقع شده است. 
اين اپليكيشن كه توسط شركت مايكروسافت ارايه 
شده اس��ت، به كاربرانش اين امكان را مي دهد تا به 
صورت صوتي و ويدئويي با مخاطبان خود در ارتباط 

بوده و تماس برقرار كنند.
چندي پيش بود كه قابليت چت هاي ويدئويي گروهي 
به پلتفرم اين اپليكيشن اضافه شد اما حاال بر اساس 
تازه ترين اخبار و گزارش هاي منتش��ر شده در وب 
سايت the verge، مي توان دريافت كه مايكروسافت 
قصد دارد قابليت ويدئوكال تا سقف ۵۰ نفر را به پلتفرم 
اسكايپ اضافه كند تا بدين ترتيب كاربران بتوانند به 
صورت گروه هاي بزرگ كه معموالً كاربردهاي علمي، 
پژوهشي، آكادميك و دانش��گاهي دارد، با يكديگر 
ارتباط تصويري برق��رار كنند و نياز خود به برقراري 

ارتباط از راه دور را بدين وسيله تأمين كنند.

1- نام مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق مازندران 
2- موضوع مناقصه : عبارت است از :

 آگهي مناقصه عمومی يک  مرحله اي 
شماره 97۱0۱۱2۵۱ شركت توزيع نيروي برق مازندران

)سهامی خاص(

نوبت دوم

روابط عمومی شركت توزيع نيروي برق مازندران

3 –  زمان فروش اسناد:  از روز دوشنبه تاريخ 98/1/5 لغايت پايان وقت اداري روز  شنبه  مورخه 98/1/10
4 – مبلغ فروش اسناد: مبلغ 218/000 ريال به حساب جام  شماره 5240332412  بانك ملت شعبه امير مازندراني ساري )پرداخت الکترونيکی از طريق 

سايت شرکت توزيع برق مازندران(
5 – محل دريافت اسناد: الف-سايت  شرکت توزيع نيروی برق مازندران)http://www.maztozi.ir( - مناقصه و مزايده - فروش اسناد مناقصه

6-  مهلت تحويل پيشنهاد و زمان بازگشايي پاكات :   زمان تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 11 روز سه شنبه  20 /98/1 مي باشد.
 ضمنا تاريخ گشايش پاكات در  ساعت 12 روز سه شنبه  مورخه  98/1/20  مي باشد.

7- محل تحويل و بازگشايي پيشنهاد: ساري، بلوار امير مازندرانی، روبه روی خيابان وصال شيرازی دبيرخانه مرکزی شركت توزيع برق مازندران
 8 - نحوه اطالع رس�اني آكهي مناقصه: الف- س�ايت پايگاه ملي مناقصات به آدرس www.Iets.Mporg.ir  ب- س�ايت معامالت توانير به آدرس
www.Tender.Tavanir.org.ir ج- س�ايت شركت توزيع برق مازندران به آدرس.www. Maztozi.ir  د- درصورت كسب  اطالعات بيشتر،  با 

شماره تلفن 33405121-011 امور تداركات )اداره مناقصات( تماس حاصل فرمائيد.                                                                                          

مبلغ برآوردی شرح مناقصهشماره مناقصهرديف
ماهانه )ريال(

مبلغ برآوردی 
ساالنه)ريال (

مبلغ تضمين 
)ريال(

1971011251
واگذاري خدمات نگهبانی بصورت 

حجمی در سطح امورهای توزيع برق 
وحوزه ستادی

1.694.477.85020.333.734.200861.000.000

توضيحات: 
1- تضمين شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما شامل ضمانت نامه بانکی ،  فيش واريزی و کسر از طلب مورد تائيد می باشد .

2-  اين شرکت از پذيرش  چک بانکی،چک شخصی ، ارائه وجه نقد و ...  تحت عنوان تضمين شرکت درمناقصه خودداری خواهد نمود . 
همچنين به پيشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از ميزان مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.  

3- مبالغ پايه بصورت برآوردی  بوده و مبالغ دقيق در اسناد مناقصه اعالم می گردد.
4- به پيشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در اين فرآخوان واصل شود مطلقًا 

ترتيب اثرداده نخواهد شد. 
ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است.
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معاون اول رييس جمهور تصريح كرد:

رعايت اصول استاندارد در زمان تحريم ها ضروري است

بايد منافع مردم بر   بنگاه هاي اقتصادي ترجيح داده شود
گروهبنگاهها|

يكصد و يازدهمين جلس��ه ش��وراي عالي استاندارد 
ديروز به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد؛ 
جلس��ه اي كه در جريان آن وزراي جهاد كش��اورزي، 
صمت، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، رييس 
اتاق ايران، رييس اتاق اصناف، رييس سازمان استاندارد، 
رييس سازمان بازرسي و برخي نمايندگان مجلس نيز 
حضور داشتند و پيشنهاد حذف تعرفه نشان حد مجاز 
آالينده ها 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. 
اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاكيد بر نقش نظارتي 
دولت، وظيفه حاكميتي س��ازمان ملي استاندارد در 
موضوع كنترل كيفيت و مقياس ها را پر اهميت دانست 
و گفت: م��ردم بايد اطمينان پيدا كنن��د كه كاالها و 
خدماتي كه در اختيار آنها قرار مي گيرد، اس��تاندارد و 

قابل اعتماد است.
وي افزود: س��ازمان ملي اس��تاندارد در امر نظارت بر 
رعايت استانداردها، بايد منافع و حقوق مردم را بر منافع 

بنگاه هاي توليدي و اقتصادي ترجيح دهد.
جهانگي��ري ادامه داد: تجهيزات و دس��تگاه هايي كه 
با س��امت 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 

دستگاه ها و وسايلي نظير ترازوها و وسايل سنجش و 
نيز نازل هاي پمپ بنزين ها كه با حقوق مردم مرتبط اند، 
بايد نظارت و دقت كافي ش��ود تا مردم اطمينان پيدا 
كنند كه در ارايه خدمات به آنها كم فروشي و اجحاف 
نمي شود. وي با ذكر خاطره اي از به موزه رفتن خودرو 
پيكان افزود: در دولت اصاحات و در زمان مسووليتم 
در وزارت صنايع و معادن با وجود مخالفت هايي كه با 
متوقف ش��دن خط توليد پيكان مي شد 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 اباغ شد، 
هرچند با پايان آن دولت متأسفانه استانداردهاي تعيين 

شده اجرايي نشد.
معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر ضرورت افزايش 
نظارت سازمان ملي استاندارد در زمان تحريم بر توليد 
كاالها و خدمات براي رعايت استانداردها اضافه كرد: 
با وجود تحريم هاي اعمال شده از سوي امريكايي ها، 
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 تحريم ها مي گذرد تسلط بر اوضاع و امكان 
مديريت ش��رايط و به كارگيري راهكارها براي بي اثر 
كردن تحريم ها بيشتر فراهم مي شود؛ بر ضرورت اتخاذ 
تصميمات بر اساس نگاه ملي براي تأمين حداكثري 

منافع ملي در برهه كنوني تاكيد كرد.

براساس اطالعات مركز آمار وزارت تعاون در سال 96

سهم بخش كشاورزي از جمعيت فعال اقتصادي ۱۰ درصد

نرخ بيكاري استان اصفهان اعالم شد

براساس آخرين آمارها، تعداد شركت هاي تعاوني در 
حال بهره برداري استان اصفهان در سال ۹۶ به تعداد 
۳۳ شركت با سرمايه ۱۲۰۱۴ ميليون ريال و اشتغال 
۳۹۹ نفر بوده و سهم بخش هاي مختلف كشاورزي، 
صنعت و خدمات از اين تعداد شركت هاي تعاوني در 
حال بهره برداري فعال به ترتيب ۱۸.۲، ۲۴.۲ و ۵۷.۶ 

درصد اعام شده است.
به گزارش تعادل از پايگاه اطاع رس��اني اتاق تعاون 
ايران، براس��اس مركز آمار و اطاعات وزارت تعاون، 
نتايج حاصل از ط��رح آمارگيري نيروي كار حاكي از 
آن است كه نرخ مش��اركت اقتصادي استان در سال 
۱۳۹۶به ميزان ۴۱.۴ درصد و نرخ بيكاري استان در 

اين دوره زماني ۱۴.۴ درصد اس��ت. بر اساس برآورد 
جمعيتي سال ۱۳۹۶، جمعيت استان اصفهان ۵.۲ 
ميليون نفر است كه ۸۸.۲ درصد در مناطق شهري و 
۱۱.۸ درصد در مناطق روستايي و غير ساكن زندگي 
مي كنند. جمعيت فعال اقتصادي اس��تان در س��ال 
۱۳۹۶ بر اساس طرح مزبور ۱۸۵۶۸۵۶ نفر و جمعيت 
شاغل و بيكار به ترتيب ۱۵۸۹۰۴۴ و ۲۶۷۸۱۲ نفر 
بوده و س��هم ش��اغان بخش كش��اورزي، صنعت و 
خدمات استان در سال ۱۳۹۶ به ترتيب ۱۰.۲، ۴۳.۸ 
و ۴۵.۹ درصد گزارش شده است. در سال ۱۳۹۶ تعداد 
ش��ركت هاي تعاوني در حال بهره برداري استان ۳۳ 
شركت با سرمايه ۱۲۰۱۴ ميليون ريال و اشتغال ۳۹۹ 

نفر بوده است س��هم بخش هاي مختلف كشاورزي، 
صنعت و خدمات از اين تعداد شركت هاي تعاوني در 
حال بهره برداري فعال به ترتيب ۱۸.۲، ۲۴.۲ و ۵۷.۶ 

درصد ثبت شده است.
براس��اس اين گزارش، تعداد دانشجويان موسسات 
آموزش عالي استان در سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵به 
مي��زان ۲۸۱۶۸۳ نفر بوده ك��ه ۵۱ درصد مربوط به 

مردان و ۴۹ درصد مربوط به زنان است.
براس��اس گزارش وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، 
در س��ال ۱۳۹۶ تع��داد مجوز تاس��يس كارگاه هاي 
صنعتي استان ۱۱۲۹ فقره و تعداد پروانه بهره برداري 

كارگاه هاي صنعتي استان ۵۱۶ فقره بوده است.

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

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

اعام شده است.

 زاينده رود تا اواسط خرداد
سال آينده جريان مي يابد

اصفه�ان| مديرعامل 
ش��ركت آب منطق��ه اي 
اصفهان از جاري ش��دن 
رودخان��ه زاين��ده رود از 
آخرين روزهاي اس��فند 
امس��ال تا اواس��ط خرداد 

سال آينده خبر داد.
به گزارش پايگاه اطاع رساني شركت آب منطقه اي 
اصفه��ان مس��عود مير محمد صادقي اع��ام كرد: 
زاينده رود در تعطيات نوروز در سطح شهر اصفهان 

جاري مي شود.
وي بدون اشاره به زمان دقيق بازگشايي دريچه هاي 
سد زاينده رود اظهارداشت: خروجي سد زاينده رود 
به گونه اي افزايش مي يابد كه در تعطيات نوروز آب 

زاينده رود در سطح شهر اصفهان جاري باشد.
مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي اصفهان با تأكيد 
بر اينكه افزايش خروجي خللي در سهم آب شرب، 
كشاورزي و صنعت وارد نمي كند، گفت: آب زاينده رود 
حداكثر تا اواس��ط خرداد س��ال آينده در بستر اين 

رودخانه جريان خواهد داشت.
وي تصريح كرد: آب براي كشاورزان شرق و غرب طبق 
پيش بيني هاي انجام شده در موعد مقرر توزيع خواهد 
شد. مير محمد صادقي با اشاره به ذخيره ۱۷۰ميليون 
متر مكعب آب در مخزن س��د زاينده رود بيان كرد: 
ميزان بارندگي در ايستگاه ش��اخص زاينده رود در 

۲۴ساعت گذشته ۱۸ ميلي متر ثبت شده است .
وي همچنين آمار تجمعي بارش ها در اين ايستگاه را 
يك هزار و ۴۰۰ ميلي متر برآورد كرد و افزود: شركت 
آب منطقه اي اصفهان تا آخر س��ال آبي امس��ال كه 
تابستان ۹۸ خواهد بود به تعهدات آبي خود در تأمين 
آب كشت كشاورزي شرق و غرب و همچنين آب شرب 

عمل خواهد كرد.

 بازار خراسان شمالي
از وجود مرغ اشباع مي شود

خراس�انش�مالي|
معاون هماهنگ��ي امور 
اقتصادي و توسعه منابع 
اس��تانداري خراس��ان 
ش��مالي گفت: بازار اين 
استان از وجود مرغ اشباع 

مي شود.
مجيد پورعيسي در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به 
اين سوال كه در ابتداي صبح موجودي مرغ موجود 
در مغازه ها به پايان مي رسد و تعدادي زيادي از افراد 
نمي توانند نياز مرغ را تامين كنند؟ اظهار كرد: به 

ميزان ۱۰۰ تن مرغ در استان توزيع شده است.
وي افزود: قرار بر اين اس��ت ۱۷۰ تن مرغ ديگر در 
استان توزيع شود. پورعيسي با اشاره به اينكه ۱۰۰ 
تن مرغ ديگر به ميزان كلي مرغ توزيع شده، افزوده 
مي شود، ادامه داد: اين به آن معناست كه به ميزان 
۲۷۰ تن مرغ باز هم در اس��تان توزيع مي ش��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 عامت 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 ۳۵ تا ۵۰ تن بوده است اما هم اكنون 
چيزي بيش از آن در بازار توزيع مي شود و در فاصله 

زماني خيلي كوتاهي به پايان مي رسد.
وي تصريح كرد: به نظر مي رسد عدم اطمينان مردم 
از مرغ و قيمت آن موج رواني ايجاد كرده اس��ت و 

سبب شده تا آنها بيش از نياز خريد كنند.

 افزايش ۲۳ سانتي متري
سطح تراز درياچه اروميه

آذربايج�انغرب�ي| 
رييس دفتر استاني ستاد 
احي��اي درياچه اروميه از 
افزايش ۲۳ سانتي متري 
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 ۲۷۰ متر و ۹۱ س��انتي متر رسيد كه در 
مقايسه با زمان مشابه سال گذشته ۲۳ سانتي متر 
افزايش دارد. فرهاد س��رخوش ب��ا اعام اينكه تراز 
درياچه اروميه نسبت به كمترين سطح ثبت شده 
براي آن ۸۹ سانتي متر افزايش يافته، افزود: درياچه 
اروميه به دليل حل شدن نمك در آب در برخي نقاط 
عميق تر نيز شده است. وي با اعام اينكه مساحت 
درياچه اروميه به ۲ هزار و ۴۷۱ كيلومتر مربع رسيده، 
بيان كرد: وسعت اين درياچه نسبت به زمان مشابه 

سال گذشته ۲۶۳ كيلومترمربع افزايش دارد.
وي دلي��ل اصلي افزاي��ش تراز درياچ��ه اروميه در 
روز هاي اخير را بارندگي و رهاس��ازي آب سد ها 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 ۴۰سانتي متر كاهش مي يافت، بيان كرد: 
برنامه ريزي، تخصيص اعتبار و تاش دولت تدبير 
و اميد براي احياي اين درياچه، روند خشك شدن 

آن را متوقف كرد.

7۲  بقعه ميزبان طرح نوروزي و 
آرامش بهاري است

مدي��ركل اوق��اف و ام��ور 
خيري��ه اس��تان مرك��زي 
گف��ت: ۷۲ بقع��ه متبركه 
نقاط مختلف اين اس��تان 
ميزب��ان ط��رح ن��وروزي 
و آرام��ش به��اري اس��ت. 
حجت االسام»حس��ين 
دالوري« در جمع اصحاب رسانه، افزود: اين طرح ويژه 
بقاع شاخصي است كه در مجاورت راه هاي اصلي استان 
قرار دارند و خدمات و برنامه هاي پيش بيني شده در قالب 
آن از ۲۷ اسفندماه سال جاري تا ۱۵ فروردين سال آينده 
برگزار مي شود.  وي ادامه داد: امامزادگان شاهزاده محمد 
عابد مشهد ميقان، بي بي فاطمه صغري آشتيان، اسحاق 
و اشموعيل پيغمبر ساوه و امامزاده ريحان خمين، ۷۲ 
تن ساروق، محمد)ع( و طيب)ع( روستاي شهسواران، 
سيد احمد روستاي هزاوه، شاهزاده عبداهلل)ع( و آمنه 
خاتون)س( اراك و امامزاد محمد)ع( فم تفرش از جمله 
مهم ترين بقاع متبركه استان مركزي هستند كه ميزبان 
طرح نوروزي و آرامش بهاري هستند. مديركل اوقاف و 
امور خيريه استان مركزي بيان كرد: برگزاري آيين لحظه 
تحويل سال در ۶۰ بقعه، برگزاري آيين هاي مذهبي با 
سخنراني هاي وعاظ برجسته، برپايي خيمه هاي معرفت 
در ۳۸ بقعه، برپايي ايستگاه هاي صلواتي در ۳۵ بقعه، 
برپايي غرفه هاي كودك در ۳۳ بقعه، برپايي غرفه هاي 
چند رسانه اي در ۶ بقعه از ديگر برنامه هاي اين اداره كل در 
طرح آرامش بهاري در بقاع متبركه است.  حجت االسام 
دالوري اظهار داشت: همچنين برپايي غرفه هاي مشاوره 
ديني در ۲۴ بقعه، برپايي دفاتر پاسخ به مسائل شرعي در 
۴۶ غرفه، برپايي نمايشگاه هاي صنايع دستي در ۹ بقعه، 
برپايي غرفه هاي بزرگساالن، جوانان و نوجوانان و ارايه 
برنامه هاي فرهنگي در ۲۷ بقعه و برپايي غرفه هاي ارايه 

برنامه هاي ابتكاري در طرح آرامش بهاري است.

نظارت دقيق بر روند توزيع 
ميوه شب عيد

اردبيل| در ش��رايطي كه 
گراني و افزايش بي ضابطه 
قيمت ه��ا باعث ي��ه وجود 
آم��دن دامنه وس��يعي از 
نارضايتي ها در كشور شده 
دادستان عمومي و انقاب 
مركز استان اردبيل مي گويد: 
نظارت كامل بر روند توزيع ميوه در سطح استان اردبيل 

از سوي نمايندگان دادستاني اردبيل انجام مي گيرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ناصر عتباتي، در بازديد از 
غرفه هاي عرضه ميوه شب عيد در منطقه سلمان آباد 
افزود: تهميدات الزم از هفته هاي گذشته با هماهنگي 
دس��تگاه هاي 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 اختال انجام بگيرد.وي بيان كرد: ميوه شب 
عيد مورد نياز به اندازه كافي خريداري و در سردخانه ها 
نگهداري مي شود كه در همين حال پيش از اين ۹۰۰ تن 
پرتقال و بيش از ۷۲۰ تن سيب مورد نياز مصرف استان 
براي ايام عيد خريداري شده و در برنامه هاي آينده نيز 
جهت تامين مقدار مورد نياز پيش بيني الزم براي خريد 
بيشتر انجام شده است. دادستان اردبيل اظهارداشت: 
دس��تورات الزم براي افزايش غرفه هاي عرضه ميوه در 
برخي از نقاط پرجمعيت اس��تان از جمله سلمان آباد، 
شهريار و... صادر شده و اداره كل استاندارد نيز بر اساس 
اكيپ هايي كه تدارك ديده اند غرفه هاي توزيع را از نظر 
استاندارد بررسي مي كند. عتباتي همچنين اعام كرد: 
براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته در كميته هاي 
برنامه ريزي، ميوه هاي ذخيره ش��ده در سردخانه ها از 
۲۵ اسفند ماه تا ۱۵ فروردين ماه سال آينده در غرفه ها 
و مكان هايي كه اعام شده است، با قيمت مصوب ستاد 

تنظيم بازار عرضه مي شود.
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نظرگاه

نقش ارتباطات در توسعه پايدار
هاديزماني|

»ارتباطات بيش از آنكه در س��ازمان ها كاربرد 
داشته باش��د جامعه ما را به سر منزل مقصود 
خواهد رس��اند.« ارتباطات فراتر از س��ازمان 
و روابط عمومي قدرت حل مش��كات فردي 
و اجتماع��ي را ب��راي ما فراهم كرده اس��ت ما 
بدون وجود يك ارتباط پايدار و بهينه و فرآيند 
ارتباط بين فردي مطلوب نخواهيم توانس��ت 
مشكات خود را حل كنيم. امروزه اكثر مكاتب 
روانشناس��ي مط��رح و روانشناس��ان صاحب 
س��بك، تاكيد دارند راه حل ع��اج اختاالت 
رواني فردي و نابساماني هاي اجتماعي و ادامه 
مسير آن در حيطه روانشناسي مثبت به منظور 
ارضا كردن تعريف سازمان بهداشت جهاني از 
 )wellbeing( سامت مبني بر خوش��حالي
اصاح ارتباطات بين فردي اس��ت. ارتباطات 
سالم انس��اني اس��ت كه قدرت ايجاد جامعه 
مترقي پايدار را دارد و زمينه مساعد اجتماعي 
براي حفظ و ارتقاء س��امت كش��ور را فراهم 
مي كند.  دانش ارتباطات مي تواند در مباحث 
ميان رش��ته يي با علوم پزشكي و روانشناختي 
زمينه ظهور ابزاري توانا جهت حل مش��كات 
امروز مردم را پديد آورد. با توجه به اينكه پس 
از كنفرانس الماآتا مش��خص ش��د كه بيش از 
۵۱درصد عوامل موثر بر س��امتي، اجتماعي 
اس��ت و جامعه بدون ارتباطات هيچ نيست و 
تنها ارتباطات س��الم در سطوح مختلف است 
كه توسعه و رفاه را ميسر مي سازد، وقت براي 
تصميم و عمل همين حاالست. فردا دير است.
دانشآموختهجامعهشناسيومتخصص
ارتباطات

مديرعامل ماديران :
 قرار نيست تمام قطعات هر 

محصول را خودمان در ايران 
توليد کنيم

به گ��زارش پايگاه خبری ل��وازم خانگی ايران 
» ال کا ايران «، باب��ک ثقفی متولد ۱۳۴۷ در 
قزوين و فارغ التحصيل مهندس��ی الکترونيک 
از دانش��گاه صنعتی شريف اس��ت. وی از سال 
۱۳۸۴ فعاليت��ش را در مجموعه ی ماديران با 
ِسَمت مديرکارخانه آغاز کرد و سپس، به ِسَمت 
قائم مقام مديرعامل و درادامه در سال ۱۳۹۴، 
به ِس��َمت مديرعامل��ی صنايع ماش��ين های 
اداری اي��ران و مهم ترين ش��رکت از مجموعه  

شرکت های گروه ماديران رسيد.
بر هيچ کس پوشيده نيست که توليدکنندگان 
بنابر داليل مختلف که مهم ترينشان مشکات 
مربوط ب��ه انتق��ال پ��ول و واردات مواداوليه و 
قطعات است با مشکات جدی روبه رو هستند. 
برخی از کارخانه ها تعطيل و برخی ديگر بسيار 
کوچک ش��ده اند و با حداقل توان مش��غول به 
توليد هستند؛ اما در اين وضعيت هم برخی از 
توليدکنندگان داخلی هستند که همچنان به 
توليد ادامه می دهند و ب��ا ديد مثبت به آينده 

نگاه می کنند. 
در گفت وگوی هفته ی گذشته با بابک ثقفی، 
مديرعامل ش��رکت صنايع ماشين های اداری 
اي��ران )ماديران(، به مس��ائل مختلف ازجمله 
مشکات و موانع توليد در کشور و نيز وضعيت 
فعلی محصوالت برندهای ماديران پرداختيم. 

اين مصاحبه زوميت را از دست ندهيد.

ويژه

يك شادي مشترك، هديه 
»دوشنبه سوري«   همراه اولي ها 

هم��راه اول اي��ن م��اه ه��م در قال��ب ط��رح 
»دوشنبه س��وري« به مشتركين خود تا ۱۰۰ 
گيگابايت اينترنت راي��گان هديه مي دهد. به 
گزارش تعادل از اداره كل ارتباطات ش��ركت 
ارتباطات س��يار ايران، هم��راه اول به منظور 
تكري��م و افزايش رضايتمندي مش��تركانش، 
آخرين دوشنبه هر ماه با ارايه هداياي »دوشنبه 
سوري« به اس��تقبال آنها مي رود. اگر شما هم 
عاقه مند به ش��ركت در اين ط��رح فراگير و 
منتفع ش��دن از مزاياي بس��ته هاي اينترنت 
رايگان يك روزه هستيد، كافي است دوشنبه 
پايان هر ماه با ش��ماره گيري #۵۴*۱۰۰* از 
پيشنهادهاي »دوشنبه س��وري« همراه اول، 

لذت ببريد. 
در همي��ن راس��تا ق��رار اس��ت س��ومين 
دوشنبه س��وري در تاريخ دوشنبه ۲۷ اسفند 
ماه برگزار ش��ود؛ هداياي در نظر گرفته شده 
براي اين دوشنبه سوري نيز بسته هاي ديتا يك 
تا ۱۰۰گيگابايت يك روزه )۵ صبح تا ۵ عصر( 
است كه به تمامي مشتركين دايمي و اعتباري 
با ش��ماره گيري كد دس��توري فوق الذكر، به 
صورت تصادفي تعلق مي گي��رد. الزم به ذكر 
اس��ت تمامي مشتركين از ساعت ۰۰: ۰۰ روز 
دوشنبه ۲۷ اس��فند تا ساعت ۵۹: ۲۳ فرصت 
دارند با شماره گيري كد دستوري مذكور بسته 

خود را فعال كنند.

چهره هاي استاني

فقط يك لبخند
اما در اين چند روز باقي مانده تا سال جديد، مشهد 
درحالي روز به روز براي پذيراي��ي از زائران آماده تر 
مي ش��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 مي شود. از مهمان به عنوان يك هديه و نعمت 
تعبير شده و موجب خير و بركت در شهر مي شود.«

از سوي ديگر، معاون گردش��گري و زيارت سازمان 
اجتماعي و فرهنگي شهرداري مشهد نيز از رونمايي 
از ۱۰ مورد محصوالت فرهنگي و س��وغات هويتي 
مشهد ويژه نوروز ۹۸ خبر 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 مي شود كه به مشهد مي آيند.«
او توضيح مي دهد: »بسياري از افراد با ظرفيت هاي 
مختلف مشهد آشنا نيستند. همين موضوع، عاملي 
شد تا بروشورهاي سه روزه سفر تهيه شود و به افراد 
پيشنهاد مي شود در كنار زيارت بارگاه امام رضا)ع( 

از چ��ه ظرفيت ها، مس��يرها و گونه ه��اي مختلف 
گردشگري مي توان بازديد كرد. گنجاندن جاذبه هاي 
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 
اعام كرده است »مشهد براي ميزباني از زائران امام 

رضا)ع( و گردشگران در روزهاي پاياني سال جاري 
و نوروز ۹۸، بيش��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 دستگاه هاي متولي و 
مردم بهترين ميزباني را از زائران در ايام پاياني اسفند 

و تعطيات عيد نوروز داشته باشيم.«

ديدگاه
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معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش از چالش هاي آموزش ابتدايي به »تعادل« گفت

دانش آموزان در تقابل سنت و مدرنيته

دي اكسيد گوگرد، آلودگي غالب در عسلويه

ريحانه جاويدي|
كيفيت آموزش در مقط�ع ابتدايي اگر تا چندي 
پيش فقط دغدغه خانواده هايي بود كه دانش آموز 
ابتدايي داشتند،  چند وقتي است كه به موضوع 
اصلي وزارتخانه آموزش و پرورش تبديل ش�ده 
است. سال هاي سال سيستم آموزشي ايران در 
مقطع ابتدايي به ش�كل سنتي و غيرقابل تغيير 
اداره مي شد اما از مدتي پيش اصطالحات تازه اي 
به اين حوزه وارد ش�ده اس�ت،  بازي و يادگيري،  
سيستم ارزشيابي كيفي، منع كتاب هاي 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 قديمي ها 
تعطيالت نوروز را به انجام تكاليف پيك نوروزي 
مي گذراندند كه هنوز هم خاطره تلخش برايشان 
مانده،  دو س�الي اس�ت كه جاي پيك نوروزي را 
داستان خواني گرفته و انجام اموري كه بيش از هر 
چيزي خالقي�ت دانش آموزان را تقويت مي كند 
با اين وج�ود هنوز هم راه طوالني تا رس�يدن به 
سيس�تم آموزش�ي مدرن در مقطع ابتدايي در 
پيش است، تا جايي كه رضوان حكيم زاده،  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 آن هاست. 

   آموزش به دانش آموزان ابتدايي 
با شيوه استادان دانشگاه

اگرچه عوامل بس��ياري سيستم آموزش��ي ايران در 
مقطع ابتداي��ي را از مدرن ش��دن،  دور مي كند،  وزير 
آموزش و پرورش معتقد اس��ت يكي از مهم ترين اين 
عوامل انتقال وظايف آموزش عالي به مدارس اس��ت. 
محمد بطحايي،  روز گذشته در نشست با روسای ادارات 
سازمان استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان 
استان های يزد، خراسان رضوی، قم، شهر تهران، البرز 
و سمنان؛ روسای کميته های علمی المپياد؛ اعضای 
شورای مرکزی انديشکده دانش پژوهان جوان درباره 
اين موضوع بيان كرد:  متاس��فانه بخشی از مأموريت 
آموزش عالی به آموزش وپرورش منتقل ش��ده است  
و برخی نيز به اين روند می بالند اما اين نادرست است 
زيرا آموزش و پرورش عمومی را با تهديد مواجه کرده و 
باعث انحراف از مسير اصلی اش شده است. در آموزش 

ابتدايی و متوسطه اول دچار انحراف از ماموريت اصلی 
اي��ن حوزه ش��ده ايم به همين خاط��ر در کالس های 
ابتدايی به شيوه اساتيد دانشگاه تدريس می کنيم؛ لذا 
با اين الگوبرداری ها تربيت و آموزش در مدارس برای 
دانش آموزان حاصل نمی شود. او با طرح اين پرسش 
که  »در ح��وزه آموزش وپرورش عموم��ی بايد با چه 
سياست و رويکردی حرکت کنيم که آموزش وپرورش 
عمومی را با تهديد مواجه نکند«؛ افزود:  دانش آموزان 
در مدرسه بايد مهارت های زندگی را آموزش ببينند و 
بتوانند مسائل زندگی را شناسايی و حل کنند و اين، 
از مأموريت های اصلی آموزش وپرورش عمومی است 
و هر عاملی که اين مأموريت اصلی را تحت الشعاع قرار 
دهد با آن مقابله خواهد ش��د. اظهارات وزير آموزش و 
پرورش در حالي اس��ت كه رضوان حكيم زاده،  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،  نمي توان 

در اين مقطع تحول ايجاد كرد. 

   چالش هاي مدرن شدن آموزش
او درباره اين موضوع به تعادل گفت:  سخت گيري در مقطع 
ابتدايي به دانش آموزان و شيوه هاي دشوار تدريس در اين 
مقطع،  يك رويه بسيار قديمي و غلط است كه به نگاه سنتي 
نسبت به تعليم و تربيت بازمي گردد. در حالي كه تعليم و 
تربيت در معناي حقيقي،  دستاوردهاي ديگري دارد. در 
دوره كودكي بايد يادگيري پايدار رخ دهد نه سيستمي 
كه دانش آموز را نسبت به مدرسه منزجر كند اما متاسفانه 
ما سال هاي سال با علم تربيتي و اصول آن پيش نرفتيم و 
همين موضوع سبب شده روش هاي نادرستي محور كار 
باشد. او افزود:  اما در راستاي اجراي سند تحول بنيادين و 
تنوع در محيط يادگيري،  حركت هاي تازه اي شروع شده 
كه شاهديم بحث روش هاي س��نتي به چالش كشيده 
شدند و با توجه به برنامه هاي جديد مثل بازي و يادگيري،  
شيوه هاي خالق جايگزين روش هاي 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 به رو 
هستيم. نخس��ت اينكه بايد معلمان را هم بر اين اساس 

آموزش دهيم كه جوابگوي نياز آموزش امروز باشند،  اگر 
مسووالن آموزش و پرورش بر اين موضوع تاكيد كنند و 
مجلس هم ضرورت تحول در آموزش ابتدايي را درك كند،  
سبب مي شود از حضور معلم هايي كه بدون تخصص كافي 
به آموزش و پرورش تحميل مي شود،  جلوگيري شود در 
نتيجه زماني كه اين موضوع حل شود شاهد برچيده شدن 
نظام آموزش س��نتي از مدارس خواهيم بود. حكيم زاده 
چال��ش بعدي را مرب��وط به خانواده ها 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��ه ها 
مطالبه تربيتي داشته باش��ند، خواهان افزايش مهارت 
فرزندانشان در مدارس باشند نه فقط حفظ كردن دروس. 
مهم تر اينكه دانش آموزان در درس  عالي باشند،  اين است 
كه مسووليت هاي 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. 

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش در پاسخ 
به غيراستاندارد بودن حجم و مطالب كتاب هاي 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 كتاب هاي 
درسي به عنوان تنها منبع يادگيري غيرقابل قبول است. 
اينكه فكر كنيم معلم بايد سر كالس درس كتاب را تدريس 
كند و از آن فراتر نرود و همه چيز در چارچوب كتاب درسي 
باشد هم از همان نگرش سنتي به مدرسه و درس نشات 
مي گيرد. در حالي كه بايد از منابع متعدد براي يادگيري 
استفاده كنيم تمركز صرف بر كتاب درسي در واقع باعث 
مي شود منابع يادگيري ديگر را از دست بدهيم كه اين با 

آنچه از مدرن شدن آموزش مد نظر ماست،  تضاد دارد. 
 

   نگاهي به موفق ترين نظام آموزشي دنيا
از سال 2000 تاکنون، فنالند عنوان غيررسمی کشوری 
با بهترين نظام آموزش��ی جهان را با خود يدک می کشد. 
كارشناسان معتقدند،  موفقيت اين كشور در حوزه آموزش 
به عوامل مختلفي بستگي دارد كه مي توان آن را به شرح 

زير طبقه بندي كرد:
 آزمون های استانداردش��ده: اين آزمون ها به جای آنکه 
بر محفوظات متمرکز باشد، دانش، اطالعات عمومی، 
قدرت تحليل و تفکر خالق دانش آموزان را می سنجد. 
پرس��ش هايی که ب��ه مهارت ه��ای دانش آم��وزان در 
تطبيق پذيری با مسائل مختلف مربوط می شود معمواًل 
بخش عمده ای از اين آزمون هاست: از دست دادن شغل، 
رژيم غذايی، مسائل سياسی، خشونت، جنگ، اخالق در 
ورزش، غذاهای فاقد ارزش تغذيه ای، مس��ائل جنسی، 
مواد مخدر و موسيقی عامه پسند. بی ترديد پاسخ دادن 
به اين سواالت نيازمند دانش و مهارت های چندبعدی 
است. زمان بيشتر برای بازی:  در فنالند عماًل تکليفی برای 
خانه وجود ندارد؛ بچه ها در طول هفته تنها 8 /2 ساعت را 
صرف نوشتن تکليف مدرسه می کنند. نظام آموزشی در 
فنالند بالعکس، ارزش زيادی برای اوقات فراغت و تفريح 
و بازی بچه ها قائل است. تخصص و مهارت ويژه معلمان:  
در فنالند تدريس، يکی از پردرآمدترين حرفه هاس��ت 
که ورود به آن هم به دش��واری ميس��ر اس��ت. از هر 10 
دانش آم��وزی که برای ورود ب��ه دوره های تربيت معلم 
درخواس��ت می دهند، تنها يک نفر پذيرفته می شود. 
جايگاه معلمان در فنالند مشابه پروفسورها در دانشگاه 
است. آموزگاران در مقايس��ه با بسياری کشورها نظير 
آمريکا، ساعات کمتری تدريس می کنند و زمان بيشتری 

را به برنامه ريزی درسی اختصاص می دهند.

رييس اداره محيط زيست منطقه عسلويه گفت: آلودگي 
غالب در منطقه عس��لويه دي اكسيد گوگرد است كه از 
طريق پااليشگاه ها منتشر مي ش��ود. مصطفي موذني 
درباره علت مسموميت كارگران در عسلويه گفت: علت 
اين حادثه در دست بررسي است، البته شواهدي به دست 
آورده ايم و صورت جلسه شده است، اما هنوز اين شواهد 
قطعيت ندارد و اظهارنظرهايي كه صورت مي گيرد همه 

به صورت غيررسمي است.
او ب��ا تاكيد براينكه هنوز در خص��وص علت اين حادثه 
به نتيجه قطعي نرسيده ايم، 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 
مي كند، اما هنوز نمي دانيم تخليه اين فاضالب از سوي 
چه واحد صنعتي صورت گرفته است. تشخيص علت اين 
حادثه بسيار سخت است و ما نياز به زمان داريم تا بتوانيم 
همه واحدها را بررس��ي كنيم و بع��د از يك جمع بندي 
بتوانيم مقصران را شناسايي و به مقامات قضايي معرفي 
كنيم. رييس اداره كل محيط زيست عسلويه با اشاره به 
مشكالت زيست محيطي در عسلويه خاطرنشان كرد: 
مشكالت در اين منطقه مورد به مورد پيگيري مي شود. 
تاكنون نيز ما بيشترين پرونده قضايي در خصوص مسائل 
زيست  محيطي را در استان تشكيل داده ايم. البته با توجه 
به كمبود نيرو و امكانات كار ما بسيار سخت است و ما از 
نظر دارا بودن دستگاه هاي سنجش آلودگي، آزمايشگاه ها 

و نيروهاي متخصص در حد بس��يار پاييني قرار داريم. 
موذني در پاسخ به اين سوال كه در خصوص رفع مشكالت 
زيس��ت محيطي آيا از س��وي واحدهاي پتروشيمي و 
پااليشگاه ها همكاري مي شود، تصريح كرد: در مواردي 
مانند اتفاقي كه براي كارگران در چند روز گذشته افتاد، 
همكاري از سوي اين واحدها وجود دارد، اما درخصوص 
مشكالت زيست محيطي كالن منطقه وزارت نفت پاي 
كار نيست، آنها بيش��تر توليدمحور هستند. او با تاكيد 
براينكه مشكالت منطقه عسلويه سال هاي سال است كه 
روي هم انباشته شده و امروز به اين صورت بروز مي كند، 
به ايلنا گفت: اين مشكالت از 20 الي 25 سال پيش شروع 
شده و امروز ما شاهد بروز آن در منطقه هستيم. رييس  
اداره كل محيط زيست عسلويه در پاسخ به اين سوال كه 
گفته مي شود؛ با توجه به مشكالت محيط زيستي كه در 
منطقه وجود دارد، ام��كان زندگي براي مردم در آن جا 
فراهم نيس��ت، آيا اين موضوع صحت دارد، خاطرنشان 
كرد: حدود 60 هزار نفر در روس��تاها و ش��هرها زندگي 
مي كنند و حدود 60 هزار نفر يا شايد هم بيشتر افرادي 
هستند كه در واحدهاي صنعتي در اين منطقه فعاليت 
و زندگي مي كنند. ما براساس پايش هايي كه در منطقه 
انج��ام داديم به اين نتيجه رس��يده ايم كه ش��رايط در 
واحدهاي صنعتي به گونه اي است كه آلودگي باالتر از 
حد استاندارد محيط زيست است، اما باالتر از استاندارد 

مواجه شغلي نيست.

موذني ادامه داد: افرادي كه در واحدهاي صنعتي در اين 
منطقه فعاليت مي كنند، بر اساس قانون مواجه شغلي 
كار مي كنند و چنانچه زمان قانون كار را رعايت كنند و 
براساس استانداردهاي جهاني پيش بروند، مشكلي پيش 
نخواهد آمد. اما چنانچه بخواهيم براساس استانداردهاي 
محيط زيس��ت مبنا را قرار دهيم در واحدهاي صنعتي 
ميزان آلودگي از حد استاندارد همانطور كه گفتم باالتر 
است. استاندارد محيط زيست و قانون هواي پاك براي 
مناطقي مانند شهرها و سكونت گاه ها 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 دي اكسيد گوگرد 
است. كميته مخاطرات محيط زيستي جلساتي را درباره 
اين آلودگي برگزار كرده است و تالش مي كنيم كه اين 

مشكل را برطرف كنيم.
رييس اداره كل محيط زيست منطقه عسلويه در پاسخ به 
اين سوال كه اين آلودگي در كدام منطقه است، گفت: در 
حال حاضر نمي توانيم نام منطقه را اعالم كنيم، چراكه اگر 
يك چنين مواردي را بيان كنيم وقتي كاري از دستمان بر 
نمي آيد، جز اينكه جو رواني منطقه را برهم بريزيم سود 
ديگري ن��دارد، اما همانطور كه گفتم كميته مخاطرات 
زيست محيطي جلسات متعددي را در فرمانداري برگزار 
كرده است و از همه دستگاه ها خواسته شده تا بيايند و 
اين مشكل را برطرف كنند. موذني تاكيد كرد: البته مقدار 

اين دي اكسيد گوگرد ممكن است، در برخي روزها در حد 
استاندارد باش��د و در برخي از روزها خيلي بيشتر از حد 
استاندارد باشد، از همين رو ميانگين آن در يك ماه باالتر از 
حد استاندارد محاسبه شده و وقتي باالتر از حد استاندارد 
است، براي سالمتي افرادي كه 24 ساعت در آنجا زندگي 
مي كنند مضر است، البته براساس محاسباتي كه صورت 
گرفته اس��ت حداكثر ميزان گوگرد در اين منطقه مد 
نظر 1.5 برابر بيش از حد اس��تاندارد بوده و اميدواريم با 
برنامه هايي 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 زيرساخت هاي 
محيط زيستي از ابتدا از سوي وزارت نفت در نظر گرفته 
نشده است و امروز با مشكالت عديده اي روبه رو هستيم، 
تاكيد كرد: در حال حاضر آلودگي غالب در منطقه عسلويه 
دي اكسيد گوگرد است كه منش��أ آن نيز پااليشگاه ها 

هستند نه واحدهاي پتروشيمي.
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توزيع سبد ارزاق بين 
مددجويان بهزيستي تهران

معاون مشاركت هاي 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 6 تن 
گوش��ت بين همه مددجويان بهزيستي در 16 
شهرستان استان تهران، گفت: بيش از ۷ هزار سبد 
ارزاق نيز بين مددجويان استان تهران توزيع شده 

و به پايان رسيده است.
او با اش��اره به جمع آوري 2۳0 ميليون تومان در 
كمپين زمس��تانه سازمان بهزيس��تي، افزود: با 
استفاده از اين كمك هاي مردمي براي مددجويان 
البس��ه و بخاري تهيه ش��ده اس��ت. همچنين 
400ميليون توم��ان هم در كمپين زمس��تانه 
بهزيستي جمع آوري شده است و اين كمپين تا 
پايان فروردين ادامه دارد. معاون مشاركت هاي 
مردمي و اشتغال بهزيستي استان تهران با بيان 
اينكه تمامي جامعه هدف سازمان بهزيستي افراد 
نيازمندي هستند كه ممكن است نيازهاي خاصي 
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 كمك هاي مردمي تصريح 
كرد: در دل جامعه هدف بهزيستي افرادي هستند 
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 جابه جايي مسكن 
نيازمند وديعه مسكن و ياري تمام خيرين جامعه 

هستند تا به آنها كمك كنند.

 هشدار محيط زيست 
درباره ماهي »زبرا«

ريي��س گ��روه آبزيان آب ه��اي داخلي س��ازمان 
محيط زيست با اش��اره به اينكه »زبرا« يك ماهي 
گوشت خوار است نسبت به رهاسازي آن در آب هاي 
آزاد كش��ور هش��دار داد و گفت: »ِزبرا« يك گونه 
مهاجم س��لطه طلب اس��ت كه از تخم و الرو ساير 
آبزيان تغذي��ه مي كند. اين روزها ع��الوه بر ماهي 
قرمز شاهد فروش ماهي هاي بسيار كوچكي به نام 
»زبرا« هستيم كه در سطح شهر در سوپرماركتي ها، 
ميوه فروشي ها و حتي توسط دستفروش هاي مترو 
عرضه مي شوند. عرضه كنندگان »زِبرا« اين ماهي را 
در ظرف هاي شيشه اي بسيار كوچك دربسته ارايه 
مي كنند. در روزهاي گذشته بسياري از فعاالن حوزه 
محيط زيست به اين نوع عرضه و فروش يك گونه 
جانوري انتق��اد و آن را مصداقي از »حيوان آزاري« 
تلقي كردند و در همين راستا مردم را از خريد ماهي 
»زبرا« آن هم با اين ش��كل عرضه )در شيشه هاي 
دربس��ته كوچك( برحذر مي دارند. عالوه بر اينكه 
نوع عرضه و فروش ماهي زبرا مصداق حيوان آزاري 
تلقي مي ش��ود؛ نگراني هايي هم در مورد تاثيرات 
مخرب اين  گونه ماهي بر محيط زيست ايران وجود 
دارد. امير محمد علمي- رييس گروه آبزيان آب هاي 
داخلي سازمان حفاظت محيط زيست- در گفت وگو 
با ايس��نا با بيان اينكه در روزهاي نزديك به سال نو 
آكواريوم دارها گونه هاي مختلف ماهي را براي فروش 
به بازار عرضه مي كنند، اظهاركرد: يكي از اين گونه ها 
»زبرا« اس��ت كه معمواًل براي آكواريوم ها استفاده 
مي شود اما اين روزها به شكل گسترده تري در سطح 
شهر فروخته مي شود و به دليل زيبايي طرفدار دارد 
و از آن براي س��فره هفت سين استفاده مي شود. او 
با اش��اره به ويژگي هاي ماهي »زب��را« در مورد آثار 
زيست محيطي اينگونه هشدار داد و گفت: »زبرا« 
ماهي گوش��تخواري است كه ممكن است به ساير 
گونه هاي ماهي موجود پيرامون خود حمله كند. 
بر اساس همين ويژگي حتي مشكالتي براي بقيه 
ماهي هاي آكواري��وم ايجاد مي كند بنابراين تحت 
هيچ شرايطي نبايد »زبرا« در آب هاي آزاد رها شود 
چون اكوسيستم آبي حوزه را تحت تاثير خود قرار 
مي دهد و بقاي ساير گونه هاي آبزي را تهديد مي كند. 
اين كارشناس محيط زيست در حوزه آبزيان با بيان 
اينكه متاسفانه گاهي ماهي هاي »زبرا« در آب هاي 
آزاد رها مي ش��ود، اظهاركرد: اين موضوع هم مثل 
ماهي قرمز يك معضل بزرگ براي محيط زيست 
كشور ما به حس��اب مي آيد و از آنجا كه »زبرا« يك 
گونه سلطه طلب است و از تخم و الرو ساير ماهي ها 
تغذيه مي كند، به راحتي مي تواند حيات و بقاي ساير 
گونه ها را تحت تاثير ق��رار دهد. علمي تاكيد كرد: 
قرار دادن ماهي س��ر سفرهفت سين اصاًل سنتي 
ايراني نيست و يك س��نت چيني وارداتي به ايران 
است. جمشيد محبت خاني، فرمانده يگان حفاظت 
محيط زيست كشور، هفته گذشته در جريان آخرين 
نشست خبري سال ۹۷، ضمن اشاره به آماده باش 
محيط بانان در تعطيالت ن��وروز و برخورد جدي با 
تخلفات زيست محيطي در اين ايام، نسبت به خريد 
و فروش ماهي »زبرا« انتقاد كرد و گفت: متأسفانه 
شاهديم كه در شيشه هاي بسيار كوچك دربسته 
ماهي »زبرا« به فروش مي رسد. نهايتًا اين ماهي ها 
تا 5 ي��ا 6 روز مي توانند زنده بمانن��د. او با تاكيد بر 
اينكه شهروندان نبايد نسبت به خريد ماهي »زبرا« 
اقدام كنند، گفت: متأسفانه با كشتن يك حيوان به 
استقبال سال نو مي رويم و انتظار داريم اتفاق هاي 
خوب براي خودمان و خانواده مان هم بيفتد. ماهي 
»زبرا« صد در صد محكوم به مرگ است و نهايت عمر 
آن 6  روز است. اين شكل زندگي براي اين حيوان زجر 
بزرگي است. در اين مورد حتماً بايد با دستگاه قضايي 
مكاتبه كنيم و جرم انگاري الزم براي خريد و فروش 

ماهي »زبرا« انجام شود.

اختصاص مركز بازپروري براي »منع پذيرشي ها« درج نشان اهداي عضو در گواهينامه هاي رانندگي به كجا رسيد

آخرين وضعيت مرزبانان ربوده شده در شرق كشور 

رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت 
بهداشت با اشاره به شمار بيماران در انتظار پيوند عضو، 
درباره سرانجام درج نشان تمايل افراد به اهداي عضو در 

گواهي نامه هاي رانندگي، توضيح داد.
مهدي شادنوش با بيان اينكه در حال حاضر 25 هزار نفر 
در ليس��ت انتظار پيوند عضو وجود دارند، گفت: تاكنون 
اقدامات انجام ش��ده جهت فرهنگس��ازي اهداي عضو 
توانسته موفقيت آميز عمل كند، اما با توجه به آمار موجود، 

بايد بيش از پيش در اين زمينه تالش كنيم.
او افزود: در س��ال هاي اخير با تبليغاتي كه براي دريافت 
كارت اهداي عضو انجام شده، شاهد هستيم خانواده هاي 
بيماران مرگ مغزي وقتي متوجه مي ش��وند بيمارشان 
نس��بت به اهداي عضو رضايت قلبي داش��ته، راحت تر 
نسبت به اهداي عضو رضايت مي دهند؛ 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 
گواهي نامه هاي رانندگي، به ايسنا گفت: از سال ها 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 سريع تر صورت 
گيرد. رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي 
وزارت بهداشت در ادامه صحبت هايش پيوند كليه را در 
صدر و پيوند كبد را با حدود 6000 پيوند در سال در رتبه 

دوم انجام اعمال پيوندي در كشور خواند و افزود: هر مرگ 
مغزي امكان اهداي 8 عضو و 5۳ نس��ج را داراست، البته 
مدت زمان دريافت اعضا متفاوت از يك ديگر اس��ت؛ به 
عنوان مثال براي ريه ها و قلب بين چهار تا شش ساعت، 
كبد ۷ تا 10 ساعت و كليه تا 48 ساعت زمان داريم. همين 
زمان محدود نش��ان مي دهد كه مقوله رضايت گيري 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. همچنين در اهداي بافت و نسوجي مانند استخوان، 
پوست و قرنيه چش��م امكان اهداي عضو از كسي كه به 
م��رگ طبيعي نيز فوت كرده تا 48 س��اعت وجود دارد، 
البته با اين شرط كه بافت ها مورد تاييد مراكز درماني قرار 
گيرند. رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي 
وزارت بهداشت در پايان صحبت هايش گفت: افراد براي 
اهداي نسوج عزيزان از دست رفته شان مي توانند با مراجعه 
به مراكز شناسايي و فراهم آوري اعضاي بيمارستان ها يا 

پزشكي قانوني اعالم آمادگي كنند.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر از اختصاص يافتن يكي 
از مراكز بازپروري براي پذيرش منع پذيرش هاي معتادان 
داراي بيماري خبر داد. اسكندر مومني دبيركل ستاد مبارزه 
با موادمخدر كش��ور اظهار داشت:   افغانستان 10هزار تن 
موادمخدر را در سال كشت و توزيع مي كند اما در ايران 800 
تن كشف مي شود در جاي ديگر 200 تن، و بقيه كشورها در 
راستاي مبارزه با موادمخدر كم كاري مي كنند كه من گفتم 
اگر اين روند ادامه داشته باشد جمهوري اسالمي ايران در 
روند اجراي كارهاي خود تجديد نظرخواهد كرد و صرفًا به 
رسيدگي موارد داخلي خواهد پرداخت. مومني اظهار كرد: 

نگاه ما نگاه انساني به معتادان است، هرگز اين افراد را عناصر 
زائد نمي دانيم، اين افراد نبايد زير بوته ها 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 
فعاليت است مسائل درمان و رسيدگي به معتادان را دستور 
كار خود قرار دادند. دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر كشور 
بيان كرد: كساني كه منع پذيرش دارند بايد درمان شوند، 
بايستي يك مركز از ميان مراكز موجود براي منع پذيرشي ها 
اختصاص يابد. مومني اظه��ار كرد: بيش از ۳4هزار نفر در 

مراكز ما درمان و بستري شدند.

فرمانده مرزباني كشور با تشريح وضعيت مرزبانان ربوده شده 
گفت: مجدانه پيگير بازگشت مرزبانان به كشور هستيم. 
سردار قاس��م رضايي درباره وضعيت مرزبانان ربوده شده 
اظهار كرد: پيگيري اين موضوع يكي از دغدغه هاي اصلي 
مسووالن س��تاد كل نيروهاي مس��لح و مرزباني نيروي 
انتظامي جمهوري اس��المي ايران اس��ت. او افزود: سردار 
اش��تري، فرمانده ناجا نيز همواره بر پيگيري مجدانه اين 
موضوع تأكيد دارد و پيرو تأكيدات فرمانده ناجا، تالش هاي 
فراواني در خصوص بازگشت مرزبانان ربوده شده به كشور 
داشته ايم. فرمانده مرزباني كشور اضافه كرد: مالقات هاي 
مرزي با مسووالن پاكستاني و برخي از سران طوايف از جمله 

اقدامات صورت گرفته در اين حوزه است و بر مبناي آخرين 
پيگيري ها 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 
مي تواند اين مرزبانان را آزاد و در اختيار ما بگذارد. او اظهار 
كرد: قطعا دولت پاكستان مي تواند با اراده جدي منطقه را 
از وجود گروهك هاي ملحد، تروريس��ت و جاني كه تحت 
تعقيب قضايي ما هستند، پاك سازي كند. بر مبناي آخرين 
گفت وگو و رايزني ها، ارتش پاكستان اعالم كرده كه درباره 
روند آزادسازي مرزبانان ربوده شده، عملياتي را آغاز كرده و 

حتما به مطالبات دولت و ملت ما پاسخ مثبت خواهد داد. 
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تحقق ۸۳ درصد درآمدهاي شهرداري در ۱۱ ماه ۹۷
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گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |
اعضاي شوراي شهر تهران روز گذشته در آخرين جلسه 
علني خود در سال 97 دو فوريت اليحه اصالحيه بودجه 
سال 97 شهرداري تهران را با ۱۱ رأي موافق و 5 رأي 
مخالف تصويب كردند. همچنين نوبت عصر جلس��ه 
شوراي شهر تهران با ۳5 دقيقه تأخير به رياست ابراهيم 
اميني براي بررسي اعتراض فرمانداري به لوايح بودجه 
سال 9۸ شوراي شهر برگزار شد و اعضا اعتراض كميته 
تطبيق فرمانداري به بودجه سال 9۸ را 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 97 توضيحاتي ارايه كرد و گفت: به 
منظور جبران كسري بودجه، رديف هاي بودجه مصوب 
از محل كاهش اعتبارات ساير رديف ها اعمال شده است 
كه با كمك به ش��ركت واحد، آتش نش��اني و سازمان 

بازنشستگي اين كمك ها اختصاص مي يابد.
او با بيان اينكه جابه جايي اعتب��ار در دو رديف تملك 
دارايي بوده است، گفت : از آن جايي كه در آخرين جلسه 
علني شوراي اسالمي شهر تهران قرار داريم بايد اين را 
بگويم كه 94 درصد از بودجه نقد به مبلغ ۱۲ هزار و 604 
ميليارد تومان محقق شده است و در بخش غير نقدي 
نيز 4۲ درصد معادل هزار و 77 ميليارد تومان محقق 
شده است. بر اساس آماري كه شب گذشته داده اند به 
نظر مي رسد كه بيش از 90 درصد بودجه محقق شود.

   مغايرت اليحه اصالحيه بودجه ۹۷؟
بعد از صحبت هاي شهردار اعضاي شورا نظرات موافق و 
مخالف خود را در خصوص دو فوريت اليحه پيشنهادي 
شهردار مبني بر اصالحيه بودجه سال 97 عنوان كردند. 
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 حتمًا بايد 
گزارش توجيهي ارايه مي شد كه اين مبالغ را براي چه 

مي خواهند.
اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه جدول محل 
كاهش اعتبارات هزينه هاي نشده همراه جداول افزايش 
ارايه نكرده اند، تصريح كرد: در اليحه اصالحيه بودجه 
97 گزارشي درباره علل افزايش و همچنين علل كاهش 
اعتبارات رديف هاي بودجه مصوب ارايه نشده كه الزم 
است افزايش يا كاهش به تفكيك ماهيت هزينه ها اعم 
از پرس��نلي و غير پرسنلي ارايه مي شد كه اين كار هم 
انجام نشده است.حدود يك سال و نيم است كه در تمام 
گزارش ها اعالم مي كنيم شهرداري تهران با مازاد نيرو 
مواجه اس��ت. از اين رو، مصوب كرديم هر سال ميزان 
مشخصي از آن نيرو تعديل شوند. افزايش اعتباري كه 
در اليحه اصالحيه بودجه 97 آمده 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 يك باره ۱50 ميليارد تومان 
به اعتبارات آن اضافه كرده ايم و اگر با كمبود نيرو مواجه 
هستيم بايد از پرسنل ش��هرداري به واسطه اظهارات 

گذشته عذر خواهي كنيم.
حبيب زاده با اشاره به مساله كنترل هزينه ها اظهار كرد: 
آيا كنترل هزينه به معناي آن است كه به يك باره براي 
وس��ايل نقليه در مناطق ۲۲ گانه، 40 ميليارد تومان 
اضافه كنيم، اين 40 ميليارد تومان در بودجه مصوب 
۱00 ميليارد تومان بوده كه با افزايش اين 40 ميليارد 
تومان، شاهد افزايش 40 درصدي در اليحه اصالحيه 
هس��تيم. اين اصالحيه بودجه با تم��ام اصولي كه در 

يك س��ال و نيم بر آن تاكيد داشته ايم، مغاير است. در 
اليحه اصالحيه بودجه 97 بايد درباره كسري بودجه 
هم صحبت مي ش��د. طبق گفته هاي شهردار تهران، 
تاكنون 90 درص��د درآمدهاي بودجه محقق ش��ده 
اس��ت. از اين رو، در اين اصالحيه بايد تكليف كسري 
۱0درصدي مشخص مي شد كه قرار است از كجا تأمين 
شود و كسري بودجه مذكور چه اثراتي داشته است، از 
پرداختي به پيمانكاران كم گذاش��ته شده يا خدمات 
ش��هري كه بايد ارايه مي شد. بايد تكليف اين كسري 

بودجه مشخص مي شد.

   اصالحيه بودجه ۹۷ كمتر از 2 درصد 
سيدحسن رسولي، خزانه دار شوراي شهر تهران نيز با 
بيان اينكه اصالحيه بودجه سال 97 شهرداري تهران 
در مقايسه با 4 سال گذشته رو به بهبود است، اعالم كرد: 
خوشبختانه با تمام بي ثباتي مديريتي و تورم اقتصادي 
با كمترين تغييرات سال را به پايان رسانديم.در سال 
9۳ رقم اصالحيه بودجه ش��هرداري ۳ ه��زار و 4۱5 
ميليارد تومان، در سال 94 رقم اصالحيه بودجه هزار 
و 50ميليارد تومان، در سال 95 رقم اصالحيه بودجه 
هزار و 450 ميليارد تومان، در سال 96 رقم اصالحيه 
بودجه 7۲0 ميليارد تومان و در سال 97 اين رقم ۳05 
ميليارد تومان است. در مقايسه با 4 سال پيش روند رو 
به بهبود است زيرا اصالحيه اين رقم در مقايسه با كل 
بودجه سال جاري كمتر از ۲ درصد يعني ۱.75 درصد 
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 
مي شود تا شهريورماه هر س��ال اصالحيه بودجه را به 
شوراي شهر تقديم كند، گفت: در رديف هاي مربوط 
به پروژه هاي عمراني هيچ گونه كسري به لحاظ اعتبار 
پروژه هاي تملك دارايي وجود ندارد و عمده اصالحيه 
بودجه ماهيت جاري و اجتناب ناپذير است. او با بيان 
اينكه سرفصل هاي اصالحيه بودجه سال 97 مشخص 
است، تصريح كرد: براي نمونه براي تأمين خدمات حمل 
و نقلي براي مناطق ۲۲ گانه حدود 40ميليارد تومان، 

تأمين نيروي انساني كارگري و كارمندي مناطق ۲۲ 
گانه، ۱0.5 ميليارد تومان حقوق و دس��تمزد است و 
بيانگر نقص نظام بودجه ريزي است و براي جبران نياز 
مالي صندوق بازنشستگي شهرداري تهران ۲4 ميليارد 

تومان اصالحيه بودجه انجام شده است.

   تحقق ۸۳ درصدي درآمدها
رس��ولي در بخش ديگري از صحبت هاي خود درباره 
گزارش حساب هاي درآمد و هزينه شهرداري تهران در 
دي و بهمن امسال و ارزيابي ميزان انطباق آن با بودجه 
مصوب سال ۱۳97پرداخت و توضيح داد: شهرداري 
تهران در برش عملكردي ۱۱ ماهه س��ال 97 توانسته 
مبلغ ۱۳ هزار و ۳۲6 ميليارد تومان يعني ۸۳ درصد را 

تحصيل كند.
همچنين در ارزيابي كلي ش��هرداري تهران بر اساس 
بودجه مصوب ش��ورا موظ��ف بوده اس��ت، در برش 
عملكردي دو ماهه خود نسبت به تأمين منابع در سقف 
۲ هزار و 900 ميليارد اقدام و به همين ميزان مصارف 
خود را تنظيم و تعادل ميان منابع و مصارف را برقرار كند 
كه در دو ماه دي و بهمن ۱۳97 توانسته مبلغ ۳ هزار 
و 400 هزار ميليارد تومان يعني معادل ۱۱7 درصد را 
تحصيل كند. به گفته رسولي، شهرداري مبلغ هزار و 
579 ميليارد تومان هزينه در دو ماه دي و بهمن يعني 
معادل 59 درصد مصارف ۲ ماهه خود را منظور كرده 
است. ثبت ميزان 59 درصد 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 500 ميليارد 
توماني نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده، كه عمده 
اين مازاد عملك��رد مربوط به بخش درآمدهاي نقدي 
است. به گفته رسولي، در بخش منابع حاصل از واگذاري 
دارايي هاي سرمايه اي كه عمدتاً مربوط به عوارض تغيير 
كاربري، واگذاري مازاد تراكم مج��از و فروش اموال و 
امالك شهرداري است، در دي و بهمن شاهد عملكرد 
هزار و 4۸0 ميليارد توماني در مجموع ۲ ماه هستيم كه 
نسبت به مصوب شورا يعني هزار و ۲4۲ ميليارد تومان 

با مازاد عملكرد ۲۳7 ميليارد توماني يعني معادل ۱۱9 
درصد تحقق در اين بخش مواجه هستيم.

نايب رييس كميس��يون برنامه و بودجه شوراي شهر 
ته��ران ادام��ه داد: در بخش منابع حاص��ل از تملك 
دارايي هاي مالي كه تأمين منابع ناش��ي از استقراض 
مبتني بر وام و ساير ش��يوه هاي تأمين مالي را شامل 
مي ش��ود، در حالي كه ش��هرداري مكل��ف به تأمين 
۱0درص��د منابع از اي��ن محل بوده، ش��اهديم مبلغ 
۲۱۲ميليارد تومان يعني 5.7 درصد 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 

5.۲درصد كمتر استقراض صورت گرفته است.
او با اش��اره به اينكه در بخش عملكرد مصارف در دي 
و بهمن م��اه ۱۳97، طبق رويدادهاي ثبت ش��ده در 
دفاتر مالي شهرداري تهران، كسري عملكردي هزار و 
7۸ميليارد توماني يعني 40 درصدي نسبت به بودجه 
مصوب وج��ود دارد، كه عمده اين كس��ري عملكرد 
مربوط به بخش تملك دارايي هاي سرمايه اي است، در 
حالي كه ش��هرداري مكلف به هزينه 4۳ درصد منابع 
در اين محل بوده، شاهديم مبلغ 550 ميليارد تومان 
معادل ۳4درصد از مصارف ۲ ماهه را در بخش تملك 
دارايي هاي سرمايه اي، كه عمدتًا به هزينه هاي توسعه 
ش��هر و اجراي پروژه هاي عمراني اختصاص مي يابد، 
هزينه كرده اس��ت. رسولي همچنين گفت: در بخش 
مصارف هزينه اي شاهد عملكرد 950 ميليارد توماني، 
معادل 77 درصد از بودجه مصوب، در ۲ ماه دي و بهمن 
هستيم. اين سرفصل 60 درصد كل مصارف شهرداري 

در دي و بهمن ماه ۱۳97 را از آن خود كرده است.
او ادامه داد: در بخش مصارف تملك دارايي هاي مالي 
يا هم��ان هزينه هاي بازپرداخت وام ها، تس��هيالت و 
ديون شاهد عملكرد 77 ميليارد توماني در ۲ ماه دي و 
بهمن ماه هستيم كه 6.۲6درصد 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 
مطمئنًا هزينه هاي 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.
خزانه دار شوراي شهر تهران درباره عملكرد ۱۱ ماهه 
امس��ال نيز گفت: ش��هرداري تهران بر اساس بودجه 
مصوب ش��ورا موظف بوده اس��ت در برش عملكردي 
۱۱ماهه خود نسبت به تأمين منابع در سقف ۱5 هزار 
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 ۱۱ ماهه 
سال 97 توانسته مبلغ ۱۳ هزار و ۳۲6ميليارد تومان 
يعني ۸۳ درصد را تحصيل كند.همچنين شهرداري 
تهران مبلغ 5 ه��زار و۳70ميليارد توم��ان هزينه در 
۱۱ماه��ه معادل ۳6درصد مصارف خ��ود را ثبت و به 
شورا ارايه كرده، مطمئنًا ش��هرداري هم اكنون مازاد 
درآمد بر مصارف معادل 7هزار و 9۳۲ ميليارد 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 ۱7 هزار و400 ميليارد توماني امسال با 
جهش ۱7 درصدي نسبت به ۱۱ ماهه اخير تحقق يابد. 
به گفته او، تحقق اين آرزو منوط به كسب درآمد ۲هزار 
و 95۸ ميليارد تومان طي اس��فند ماه است. متوسط 
يك دوازدهم بودجه ساالنه مبلغ يك هزار 450 ميليارد 
تومان است. در اين صورت كسري بودجه اي در سال 
97 نخواهيم داشت. همچنين گزارش دقيق عملكرد 
حساب هاي درآمد و هزينه سال جاري را وفق ماده 79 

قانون شهرداري متعاقبًا به استحضار خواهم رساند.

   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 ۱۳9۸ را در دستور كار قرار دادند و 
بهاره آروين، عضو كميسيون برنامه و بودجه در توضيح 
اين اعتراضات گفت: هيات تطبيق فرمانداري تهران 

حدود ۱5 اعتراض 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 »استارت آپ« بايد از عنوان شركت هايي كه در 
بستر اينترنت فعاليت مي كنند نام برد يا در جاي ديگر 
عنوان كرده كه بايد به جاي كلمه »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 خزانه دار شوراي شهر در رد ايرادات فرمانداري 
گفت: ايرادات وارد نيست و بهتر است كه موضوعات به 
هيات حل اختالف ارجاع داده شود. حق شناس نيز با 
بيان اينكه كميته تلفيق بايد براساس قواعد خود كار 
كند، گفت: نسبت كميته تطبيق به شورا مانند شوراي 
نگهبان به مجلس شوراي اسالمي است و به نظر مي رسد 
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 ۱۳9۸ 
را وارد ندانس��ته و به تصميم خود اصرار كردند كه به 
همين دليل، موضوع به هيات حل اختالف ارجاع داده 

خواهد شد.

درحالي كه طي 5 س��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 سياست گذاري هاي اين 
وزارتخانه، اتفاقات مثبتي در واگذاري پروژه هاي مسكن 
مهر رخ داد.  به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، 
در همين رابطه اسالمي اعالم كرد: تا شب عيد حدود ۱0 تا 
۱5 هزار واحد مسكوني در شهرهاي اطراف تهران، تحويل 
مردم مي شود. بنابراين روند و روان سازي براي توليد و عرضه 
مسكن بحث مهمي اس��ت كه براي تعادل بخشي به بازار 
بايد انجام دهيم. وزير راه و شهرسازي گفت: امسال هدف 
ما تكميل مسكن هاي مهر نيمه تمام و تحويل آنها به مردم 
بود، در اين راس��تا نيز در چند ماه گذشته حدود 75 هزار 
واحد مسكن مهر به مردم تحويل شد كه همه اين واحدها به 
دليل عدم تامين برخي از اقالم واحدهاي مسكوني از جمله 
پكيج و ... به دليل افزايش قيمت مانده بود كه خوشبختانه 

تحويل شد.
او با اعالم اين مطلب كه توليد مسكن با سياست هاي وزارت 
راه و شهرسازي به يك جريان فعال در كشور تبديل مي شود، 
گفت: سياست وزارت راه و شهرسازي توليد مسكن است. 
معتقديم، چنانچه عرضه را تقويت كنيم، خود به خود، تقاضا 

سامان پيدا مي كند.
اسالمي در بيان مشوق هايي كه وزارت راه و شهرسازي در 
اختيار سازندگان قرار مي دهد، توضيح داد: عرضه زمين، 
افزايش ارايه تسهيالت به سازندگان و ارايه مصالح ساختماني 
با قيمت پايين تر براي سازندگان از جمله مشوق هايي است 

كه وزارتخانه در نظر گرفته است.
او ادامه داد: با مصوبه شوراي پول و اعتبار، ميزان تسهيالت 
به سازندگان افزايش يافته و همچنين در نظراست تا اين 

تسهيالت قابل انتقال به خريدار باشد.
 وزير راه و شهرس��ازي درباره جزييات مصوبه هيات دولت 
درباره تنظيم اجاره بها و نحوه اجراي آن هم، گفت: مصوبه 
تنظيم اجاره بها و نحوه اجراي آن به منظور تمديد يك قانون 

آزمايشي بود كه در مجلس به تصويب رسيده بود و دولت 
بايد براي تمديد آن تصميم مي گرفت.

عضو كابين��ه دول��ت دوازده��م ادام��ه داد: در آن قانون 
مشوق هايي 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 
منظور مي كند و اين مشوقي است كه مي تواند روند افزايش 

اجاره بها را آرام كند. 
 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 

بررسي قرار دارد.
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 
مي يافت. هي��چ زمان نبوده كه بازار نس��بت ب��ه افزايش 
تسهيالت، ساكت بنشيند. بنابراين تمركز ما بر جريان توليد 
مسكن است. وزيرراه و شهرسازي افزود: براي فعال كردن 
توليد مسكن در كشور و همچنين صنعت ساختمان كه در 
برگيرنده توليد مصالح ساختماني و تاسيساتي است، فراهم 
كردن كارت اعتباري در دستور كار است و در نظر داريم كه 
با پيش خريد انبوه از توليدكنندگان، سازندگان مبلغ كمتري 
براي مصالح ساختماني بپردازند. او اين مشوق ها را راهكاري 
براي متناسب نگه داشتن قيمت تمام شده مسكن برشمرد.

وزير راه و شهرسازي گفت: سياست وزارت راه و شهرسازي 
توليد مسكن است و معتقديم، چنانچه عرضه را تقويت كنيم، 

خود به خود، تقاضا سامان پيدا مي كند.
اسالمي تاكيد كرد: كارت اعتباري مصالح كه ۱5 تا ۲0درصد 
قيمت را براي سازندگان كاهش مي دهد، افزايش وام ساخت، 
عرضه زمين، تسهيل مجوزها، همه تمهيداتي هستند كه به 

روان سازي و متناسب سازي قيمت تمام شده مسكن كمك 
مي كنند. او درباره پيش بيني خود از بازار مسكن در سال 
۱۳9۸ گفت: مسكن چون تابعي از بخش مسكن است و 
متاثر از ش��رايط اقتصادي و بازار است نمي توانيم براي آن 
پيش بيني داشته باشيم. تمام سعي بر اين است كه جريان و 

برنامه توليد مسكن را رونق بدهيم.
اسالمي يادآورشد: مردم و سازندگان در جهت عرضه مسكن، 
نقش آفريني كنند كه اين اقدام خود به خود موجب افزايش 

حجم توليد مي شود. 

   افزايش  ضريب آمادگي در حمل ونقل 
وزير راه و شهرس��ازي درباره وضعيت راه هاي كش��ور در 
آستانه س��فرهاي نوروزي گفت: امسال ضريب آمادگي و 
كميتي عرضه شده نسبت به سال گذشته در همه بخش ها 
حداقل حدود ۱5 درصد افزايش داش��ته و به طور طبيعي 
پيش بيني مان اين است كه مقدار سفر هم نسبت به سال 

گذشته افزايش داشته باشد.
  اسالمي با بيان اينكه در همه بخش هاي حمل ونقل در كشور 
شامل هوايي، دريايي، ريلي و زميني ناوگان بزرگي آمادگي 
اجراي سفرهاي نوروزي هس��تند، عنوان كرد: در بخش 
هوايي با حدود ۲۲ هزار صندلي، در بخش ريلي با ۲۳5 رام 
قط��ار و ۲۲ هزار صندلي، در بخش زميني ۱4 هزار و 500 

دستگاه اتوبوس آماده عمليات هستند.
او بيان كرد: قيمت بليت هواپيما و قطار، در نوروز 9۸ افزايش 

نمي يابد.
وزيرراه و شهرس��ازي نبود سامانه فروش بليت و نداشتن 
نقدينگي را از مهم تري��ن علت هاي فروش چارتري بليت 
هواپيما دانست و گفت: شركت هاي هواپيمايي، تا اول بهمن 
فرصت داشتند تا سامانه هاي فروش خود را ايجاد كنند؛ در 
عين حال بر اساس دستور بانك مركزي، بانك هاي عامل، 
وظيفه تأمين نقدينگي شركت هاي هواپيمايي براي سرمايه 

در گردش اين شركت ها را به عهده دارند.

رييس اتحاديه مش��اوران امالك درباره آينده بازار 
مسكن اعالم كرد كه در سال آينده با جهش قيمت 
مسكن مواجه نمي ش��ويم و قيمت ها همگام با نرخ 
تورم افزايش مي يابد، اظهارات اين مقام مسوول در 
حالي است كه سال گذشته مسووالن حوزه مسكن 
پيش بيني مي كردند كه درسال 97، قيمت ها همگام 
با نرخ تورم رش��د كند اما در سال جاري شاهد رشد 

حدود 70 درصدي قيمت ها بوديم.
مصطفي قلي خس��روي، رييس اتحاديه مش��اوران 
امالك با بيان اينكه قيمت مسكن قرار نيست بعد از 
عيد به طور عجيب و غريبي باال برود و نهايتًا معادل 
ت��ورم خواهد بود، گفت: اين تصور كه مس��ائل را به 
برهه هاي زماني قبل و بعد از اتفاقات تقس��يم كنيم 

همواره در جامعه ايران وجود داشته و دارد.
 قلي خس��روي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: يك 
نگاه در ايران وج��ود دارد كه همواره مس��ائل را به 
بازه هاي زماني قبل و بعد از اتفاقات تقسيم مي كند. 
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 
مي شود. به همين دليل غالبًا در ماه هاي پاياني سال 
حجم معامالت برخي كاالها از جمله مس��كن رشد 

مي كند كه به افزايش نسبي قيمت منجر مي شود.
او افزود: بسياري افراد تصور مي كنند قيمت خانه و 
س��اير كاالها قرار است در سال ۱۳9۸ دچار جهش 
شود اما با توجه به تجربه 50 سال هاي كه در حوزه 
امالك دارم مي گويم سال آينده مطلقًا جهش قيمت 
اتف��اق نمي افتد و قيمت مس��كن نهايتًا معادل نرخ 

تورم افزايش مي يابد.
به گفته رييس اتحاديه مشاوران امالك، زماني كه در 
س��ال ۱۳9۱ قيمت ارز به صورت ناگهاني رشد كرد 
قيمت ملك هم مانند ساير كاالها ۳ برابر شد. بعد كه 

قيمت دالر به 4000 تومان رسيد، شاهد ثبات بازار 
مسكن بوديم كه تا 5 سال ادامه يافت اما مجدداً در 
سال ۱۳97 پرش 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 امانت فروش مردم هس��تند و در 

افزايش قيمت تأثير آن چناني ندارند.
او ادامه داد: مش��اوران امالك سياست گذار مسكن 
نيس��تند كه نقش عمده اي در رشد قيمت ها داشته 

باشند.
رييس اتحاديه مشاوران امالك تهران بيان كرد: نيمه 
اول سال ۱۳97 بازار مسكن ش��رايط نسبتًا خوبي 
داشت و معامالت رونق گرفته بود اما در نيمه دوم با 
توجه به افزايش قيمت ها و كاهش توان خريد مردم 

به كسادي بازار رسيديم.
او با بيان اينكه بر مبناي نظر كارشناسان بايد ساالنه 
يك تا ۱.5 ميليون مس��كن در كشور ساخته شود، 
گفت: در س��ال هاي رونق كه ساخت و ساز مناسب 
بوده 700 تا ۸00 هزار واحد مسكوني توليد مي شد 
و در س��ال هاي اخير بين ۳00 ت��ا ۳50 هزار 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 صنعتي سازي براي 
افزايش كيفيت و كاهش قيمت مسكن گفت: توصيه 
بنده به وزير راه و شهرس��ازي اين اس��ت كه بحث 
صنعتي سازي را به جد دنبال كنند. يك ساختمان 
5 طبقه نبايد بيش از ۸ ماه بيش��تر طول بكشد زيرا 
طوالني شدن دوره س��اخت روي قيمت تمام شده 
مس��كن تأثير مي گذارد و موجب خواب س��رمايه و 

تورم طول دوره ساخت مي شود.
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استراليا و سوئد در چابهار 
سرمايه گذاري  مي كنند

مدي��ركل بن��ادر و دريانوردي اس��تان سيس��تان 
و بلوچس��تان با بيان اينكه بندرچابه��ار كماكان از 
تحريم هاي امريكا معاف است، گفت: در سال جاري 
۱7 مورد قرارداد سرمايه گذاري توسط شركت هاي 
ايراني منعقد ش��ده و به زودي قرارداد با ۲ ش��ركت 
استراليايي و سوئدي نيز براي سرمايه گذاري منعقد 
مي شود. به گزارش تسنيم، بهروز آقايي اظهار كرد: 
توسعه اين بندر به شكل مناسبي در حال انجام است 
و با شركت هاي داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري 
قرارداد منعقد شده اس��ت. او افزود: چابهار بهترين 
مسير براي ترانزيت كاال از هندوستان به افغانستان 
است و تاكنون طي تفاهمنامه هاي سه جانبه اي كه 
ميان ايران، هندوس��تان و افغانس��تان منعقد شده 
است ترانزيت كاال از هند به افغانستان از مسير چابهار 
در جريان اس��ت. مديركل بنادر و دريانوردي استان 
سيستان و بلوچستان ادامه داد: در سال جاري 9 فروند 
كشتي بزرگ كاالي تجاري از هندوستان به افغانستان 
از طريق بندر چابهار تخليه و بارگيري شده است، كه 
در اولين مورد محموله اين كش��تي مورد استقبال 
رييس جمهور افغانس��تان و در ايران مورد استقبال 

معاون وزير امور خارجه قرار گرفت.
آقايي گفت: در سال گذشته با استفاده از شرايط پس 
از برجام تجهيزات تخليه، بارگيري و بندري چابهار 
به روز و جديدترين تجهيزات از آلمان وارد ش��د. او 
يادآورشد: در سال جاري ۱50 هيات خارجي از چابهار 
بازديد كردند و 65 درخواس��ت سرمايه گذاري ارايه 
شد كه ۱9 قرارداد آن در حال انعقاد است. مديركل 
بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان بيان 
كرد: ايجاد خط كشتي راني ميان بندر چابهار و بنادر 
كاندالموندرا و بمبئي در هند به وس��يله س��ه خط 
كشتي راني انجام مي ش��ود و هر دو هفته يك سفر 
منظم دريايي داير خواهد شد. آقايي تصريح كرد: با 
توجه به اينكه ۱6.5 ميليون تن كاالي هندي كه به 
مقصد افغانستان و ديگر كشورهاي مشترك المنافع 
بارگيري مي شود و آمادگي داريم كه از طريق بندر 
چابهار آن را جذب كنيم كه در اين راستا تا به امروز 
9 فروند كش��تي بزرگ كاالهاي ترانزيتي به مقصد 
افغانستان در چابهار تخليه و بارگيري شده است. او با 
اشاره به درآمد مناسب ترانزيت كاال از مسير هند به 
افغانستان، عنوان كرد: براي جابه جايي اين كاالها در 
سال جاري تنها 5 ميليارد تومان گردش مالي براي 
رستوران هاي استان سيستان و بلوچستان ايجاد شده 
است و به ازاي هر كانتينر 550 دالر آيدي دريايي و 

۸00 دالر عوارض مرزي دريافت مي شود.

 به روز رساني مداوم
آيين نامه حقوق مسافر 

معاون وزير راه با بيان اينكه در نوروز  پرواز ها، خدمات 
و تأخيرات پروازي شركت ها، روزانه بررسي مي شود، 
گفت: آيين نامه حقوق مسافر مدام به  روز مي شود و 
تالش مي كنيم شركت ها س��از و كارهاي الزم براي 
رسيدگي به اين موضوع را داشته باشند.  علي عابدزاده 
در گفت وگو با فارس با بيان اينكه سازمان هواپيمايي 
كشوري از سال هاي گذشته آيين نامه حقوق مسافر 
را تدوين و به شركت ها ابالغ كرد، افزود:  در راستاي 
رعايت حق��وق مس��افر در پروازها، اي��ن آيين نامه 
تدوين شد. او ادامه داد: طبق قوانين سازمان جهاني 
هواپيمايي )ايكائو(،  س��ازمان هواپيمايي كشورها 
ملزم هس��تند، ضوابط و دس��تورالعمل هاي الزم را 
براي عملكرد ايمن و بهره وري صنعت هوايي تدوين 
و اجرا كنند. رييس س��ازمان هواپيمايي كش��وري 
 بيان كرد:  حقوق مسافر مجموعه اي از سياست ها، 
دستورالعمل ها، استانداردها، ضوابط و مقرراتي است 
كه الگوي رفتاري شركت هواپيمايي و دست اندركاران 
امور پروازي را تدوين مي كن��د و هدف آن تضمين 
حقوق مادي و معنوي و رعايت شأن و منزلت مسافران 
در  مسافرت هاي هوايي است؛ با اين آيين نامه   مردم 
با حق��وق خود در مقابله با تأخيره��اي پروازي  آگاه 
مي شوند. به گفته عابدزاده، مسافران در صورت بروز 
تأخيرات و همچنين ضايع ش��دن حق آنها از سوي 
شركت هاي هواپيمايي مي توانند با درج شكايت خود 
در واحد رس��يدگي به شكايات سازمان هواپيمايي 
كشوري يا ش��ركت هاي هواپيمايي  نسبت به طرح 

انتقادات و شكايات خود اقدام كنند.

 عوارض ۴ آزادراه
الكترونيكي  شد

معاون شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل 
از دريافت الكترونيكي عوارض چهار آزادراه از بامداد ۲۸ 
اسفندماه سال جاري خبر داد و اعالم كرد: هيچ افزايش 
قيمتي در خصوص عوارض آزادراه ه��ا در نوروز 9۸ 
اعمال نخواهد شد. سيدحسين ميرشفيع در گفت وگو 
با ايسنا، در خصوص آخرين وضعيت الكترونيكي كردن 
عوارض آزادراه ها، اظهار كرد: آزادراه هاي تهران- ساوه 
تا سلفچگان، قزوين- زنجان، تهران-قزوين، تهران-قم 
چهار آزادراهي هستند كه از ۲۸ اسفندماه سال جاري 
با سيستم اخذ الكترونيكي، عوارض دريافت مي كنند. 
او در مورد اينكه پيش از اين عنوان ش��ده بود تا پايان 
سال جاري شش آزادراه و تا پايان تير ماه سال آينده 
۱۳ آزادراه ديگر به سيستم اخذ عوارض الكترونيكي 
مجهز مي ش��وند، گفت: قرار بود آزادراه هاي قزوين-

رش��ت و تهران-پرديس نيز همزمان با چهار آزادراه 
مذكور عوارض را به صورت الكترونيكي اخذ كنند، اما 
با وجود تجهيز به سيستم الكترونيكي به دليل برخي 
مسائل از جمله لزوم هماهنگي بيشتر قرار بر اين شد 
كه در سال آينده كار خود را آغاز كنند. به گفته معاون 
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، در 
مجموع ۱9 آزادراه طي ۲۲00 كيلومتر فعال هستند. 
ميرشفيع همچنين در پاسخ به اينكه آيا قيمت عوارض 
آزادراه ها در نوروز 9۸ تغيير خواهد كرد يا خير، تصريح 
كرد: قيمت عوارض هيچي��ك از آزادراه ها در نوروز 
افزايش نخواهد يافت و بر مبناي قيمت هاي سال 97 

عوارض اخذ مي شود.
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6 خروجي از آشفتگي 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 مي دهد، براس��اس 
صورت هاي مالي حسابرس��ي نش��ده ميان دوره اي تا 
پايان س��ي ام آذرماه 97، زيان انباش��ته دو خودروساز 
اصلي كش��ور تا ابتداي دي ماه س��ال جاري به بيش از 
10 هزار و 700 ميليارد تومان رس��يده است. از طرفي 
مطالبات قطعه س��ازان از خودروسازان، هم حدود 20 
هزار ميليارد تومان برآورد مي شود كه بخش اعظم اين 
مطالبات مربوط به دو شركت خودروساز ايران خودرو 
و سايپا است. اين زيان انباشته را مي توان زنگ خطري 
براي صنعت خودروساز ايران دانست؛ چراكه در صورت 
عدم چاره انديشي فوري و بهنگام در بازار خودرو، بايد 
پيامدهايي مشابه مسائل موسس��ات مالي و اعتباري 
را در س��ال هاي آتي انتظار داشت. براين اساس، مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي راه حل هاي شش 
گانه اي را براي س��امان بخشي به وضعيت آشفته بازار 
خودروي كشور پيشنهاد داده كه كه عبارتند از »تعيين 
تكليف قطع��ي قيمت گذاري خودرو از س��وي وزارت 
صنعت، معدن وتجارت«، »افزايش تيراژ توليد از طريق 
تسريع در پرداخت مطالبات قطعه سازان 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 

.»CGT قراردادهاي مكرر فروش خودرو در قالب

 بازار خودرو  زير ضرب تحريم ها 
بازار خودروي كشور همانند ديگر بازارها، از ابتداي سال 
جاري تاكنون دستخوش آشفتگي شده است. هرچند 
بستر اين آشفتگي و نابساماني در تيرماه سال 1396و به 
موازات تصويب ممنوعيت ثبت سفارش و بروز تخلفات 
وارداتي پس از آن آماده بود. به عبارت ديگر، خروج امريكا 
از برجام و عدم همكاري شركت هاي 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، تصميم گيري 
جهت تسويه بازار و حذف رانت جويي هاي شكل گرفته 
را به تاخير انداخت و در اين بين، تغيير مرجع ثبات ساز 
از شوراي رقابت به سازمان حمايت مصرف كنندگان 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
10 ماهه اول س��ال 1397 با كاه��ش 35.4 درصدي 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل به 812 هزار و 979 
دستگاه رسيده است. بر اين اساس، روند كاهش توليد 
خودرو كه از ارديبهشت ماه سال 1397 شروع شده بود 
در شهريورماه متوقف و رو به افزايش گذاشت، اما درآبان 
ماه سال 1397، روند كاهشي مجدداً ادامه پيدا كرد. از 
ديگر سو اما نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه مطالبات 
قطعه سازان از خودروسازان تا پايان سه ماهه اول سال 
1397 حدود 4500 ميليارد تومان برآورد مي شد كه 
اين مقدار به حدود 20 هزار ميليارد تومان تا پايان دي ماه 
رسيده و اين موضوع نشان مي دهد اگرچه تحريم موجب 
افزايش افسارگسيخته مطالبات قطعه سازان شده است، 

اما ريشه در گذشته و قبل از تحريم نيز دارد. اين در حالي 
است كه قطعه سازان به عنوان بخش خصوصي واقعي، 
بزرگ ترين قرباني روند فعلي در صنعت خودروسازي 

خواهند بود.
بررس��ي موردي نيز نش��ان مي دهد كه شركت ايران 
خودرو در ابتداي دوره 9 ماهه نخست سال 1397 سود 
انباشته حدود 440 ميليارد توماني داشته، اما در انتهاي 
دوره منتهي به 1397/9/30 با زيان انباشته بيش از 4 
هزار و 600 ميليارد توماني مواجه ش��ده است. اين در 
حالي است كه زيان انباشته شركت ايران خودرو براي 
دوره شش ماهه نخست سال 1397 حدود 2 هزار و 100 
ميليارد تومان بوده است. نكته حائز اهميت اين است كه 
سهم هزينه هاي مالي از زيان خالص اين شركت در دوره 
مورد بررس��ي بيش از 40 درصد است. وضعيت سود و 
زيان شركت سايپا براي دوره منتهي به 1397/9/30 نيز 
تا حدي مشابه است. در ابتداي دوره نه ماهه نخست سال 
1397، زيان انباشته اين شركت بيش از يك ميليارد و 
100 ميليارد توماني ب��وده كه در انتهاي دوره منتهي 
به 1397/9/30 زيان انباشته به بيش از 6 هزار و 100 
ميليارد توماني رسيده است. سهم هزينه هاي مالي از 
زيان خالص اين شركت نيز همانند شركت ايران خودرو 
سهم عمده اي از زيان خالص را به خود اختصاص داده 
است، به گونه اي كه سهم هزينه هاي مالي در دوره مورد 
بررسي بيش از 32 درصد زيان خالص اين شركت است.

   چالش هاي عمده صنعت خودروسازي 
بررسي چالش ها و آس��يب ها نشان مي دهد 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- تعرفه اي غيرهدفمند اس��ت. با توجه 
به اجراي سياس��ت هاي كل��ي اصل چه��ل و چهارم 
قانون اساس��ي، آنچ��ه در خصوص واگذاري س��هام 
شركت هاي خودروسازي در كشور مشاهده شده است، 
واگذاري سهام ش��ركت هاي خودروسازي و خريد آن 
به صورت مستقيم وغيرمستقيم توسط شركت هاي 
اقماري وابس��ته است. اگر چه براس��اس صورت هاي 
مالي حسابرسي شده منتهي به اسفندماه سال 1396، 
سازمان گسترش و نوسازي صنايع كشور داراي سهام 
14.04 درصدي از شركت ايران خودرو و سهام 17.31 
درصدي از گروه سايپا است، اما نحوه چيدمان اعضاي 
هيات مديره اين دو ش��ركت به نوعي در اختيار دولت 
بوده و در واقع دولتي هس��تند. از ديگر سو، از پنج عضو 
هيات مديره 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 شركت هاي سرمايه گذاري »سليم«، 
»سازه و ساختمان ايرانيان« و »پيشگامان بازرگاني گل 
يار« هستند. همچنين پنج عضو هيات مديره گروه سايپا 
متشكل از نمايندگان سازمان گسترش و نوسازي صنايع 
كشور، »موسسه حمايت و بازنشستگي كاركنان فوالد« 
و شركت هاي »س��رمايه گذاري رنا«، »سرمايه گذاري 
كاركنان سايپا« و »توسعه سرمايه رادين« هستند. اين 
در حالي است كه حدود 41 درصد از سهام شركت سايپا 
در اختيار شركت هاي زير مجموعه اين شركت است. 
بررس��ي هاي بازوي پژوهي مجلس نشان مي دهد كه 
شركت هاي خودروسازي كشور، شركت هاي جديدي 
ايجاد كرده اند كه اقدام به خريد س��هام ش��ركت مادر 
مي كنند. موضوع جالب توجه اين است كه شركت هاي 
زيرمجموعه قادر به تعيين هيات مديره ش��ركت مادر 
هستند و اين درحالي اس��ت كه هيات مديره شركت 

زيرمجموعه قبال توسط شركت مادر تعيين شده است. 
براس��اس يافته هاي موجود مي توان نتيجه گرفت كه 
مش��كل فعلي صنعت خودرو سازي يك شبه به وجود 
نيامده و تمام اين مشكالت مرتبط با تحريم نيست بلكه 
مهم ترين اشكال به ساختار مديريتي و مالكيتي صنعت 
خودرو و ماهيت اقتصادي و سياسي بنگاه ها برمي گردد 

كه نيازمند اصالحات ساختاري است. 

   راهكارهاي خروج از بحران
در اين ميان پرس��ش مهمي كه مطرح مي ش��ود اين 
است كه آيا با صرف اصالح نظام قيمت گذاري خودرو، 
مش��كالت بازار خودرو حل مي شود؟ بررسي ها نشان 
مي دهد، سياس��ت قيمتي در قالب افزايش قيمت به 
تنهايي نخواهد توانست از آشفتگي بازار خودرو بكاهد. 
اگر چه سياس��ت هاي مكملي همچون تدوين قانون 
»ماليات بر خودروي دوم هرخانواده«، قانون »ماليات 
بر معامالت مكرر خ��ودرو« و قانون »ماليات بر عايدي 
سرمايه« در خودرو مي تواند به حذف بازار داللي ايجاد 
شده كمك كند، اما ضروري اس��ت در قالب دو برنامه 
كوتاه مدت و بلندمدت براي اين صنعت چاره انديشي 
شود. در برنامه كوتاه مدت ضروري است سياست هاي 
قيمتي و غيرقيمتي همس��از شده و توامان به اجراء در 
آيند. اين در حالي است كه تكيه صرف بر سياست قيمتي 
موجب مي ش��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��ت هاي قيمتي و غيرقيمتي در قالب 
اجراي همزمان راه حل هايي فوري است. بر اين اساس، 
نخستين پيشنهاد اين اس��ت كه نظام قيمت گذاري 
خودرو به ش��كل قطعي تعيين تكليف ش��ود. در حال 
حاضر، حتي افزايش 30 درصدي تلويحي قيمت خودرو 
نيز اعمال نشده اس��ت )عقب نشيني وزارت صمت در 
تصميم اتخاذ شده به دليل اعتراضات شكل گرفته( و 
تمامي پي��ش فروش ها تا آخر دي ماه س��ال جاري بر 
مبناي افزايش 7 درصد ش��وراي رقابت در حال انجام 

است و تداوم اين امر مي تواند عالوه بر تبعات سنگين 
مالي براي خودروسازان، افزايش جذابيت ورود به اين 

بازار و انگيزه سفته بازي را تشديد كند.
راه ح��ل دوم، نيز ناظر به افزايش تي��راژ توليد از طريق 
تس��ريع در پرداخت مطالبات قطعه سازان و تسهيل 
در واردات قطعات مورد نياز اس��ت. بر اين اساس، تيراژ 
توليد خودرو حتمًا بايد با تمركز بر مدل هاي پرتيراژ، به 
خصوص در مدل هاي با سهم باالي 70 درصدي از بازار 
كشور و با ميزان ساخت داخل باالي 60 درصد، متناسب 
با نياز بازار افزايش يابد. چراكه تنها با افزايش قيمت و نبود 
خودرو در بازار، مجدداً روند واسطه گري در حاشيه بازار 
ادامه پيدا خواهد كرد. سومين راه حل نيز اعمال سياست 
مديريت نقدينگي توسط بانك مركزي، تثبيت نسبي 
بازار ارز و كاهش نرخ سود سپرده ها است. توضيح اينكه 
وضعيت كنوني، پتانسيل ورود نقدينگي با حجم بسيار 
باال به بازار خودرو را افزايش داده و تشديد نگاه سرمايه اي 
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 سپرده ها 
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.
تداوم سياست فروش براساس معيارهاي محدودكننده 
سفته بازي نيز چهارمين راه حل پيشنهادي براي انتظام 
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 18 س��ال و عدم خريد خودرو 
طي 18 ماه گذش��ته اس��ت و اين سياس��ت مي تواند 
انگيزه اف��راد براي خريد خودرو با هدف خريد و فروش 
و سفته بازي را كاهش دهد و خريد خودرو را بيشتر به 
مصرف كننده هاي واقعي متمركز كند، بنابراين تداوم 
اين سياست كماكان تا رفع چالش فعلي بازار خودرو، 

پيشنهاد مي شود.

فروش خودرو به صورت اقساطي نيز مي تواند پنجمين 
پيشنهاد براي بهبود بخش��ي به وضعيت آشفته بازار 
خودرو در حال حاضر باش��د. بر اين اس��اس، با هدف 
تس��ويه بازار و كوتاه ش��دن دس����ت دالالن از اين 
بازار، الزم اس��ت پس از قيمت گذاري س��ريع و مناسب 
خودرو، مابه التفاوت بين قيمت فروش قطعي تعيين 
ش��ده )قيمت درب كارخانه( و قيمت حاشيه بازار، به 
صورت اقساط 5 ساله با نرخ سود ترجيحي براي خريدار 
لحاظ شود و اين اقساط در حسابي نزد بانك صنعت و 
معدن قرار گيرد و در سال هاي آتي فقط صرف تحقيق و 
تو سعه صنعت قطعه سازي و خودروسازي كشور شود.

 وض��ع ماليات ب��ر قراردادهاي مكرر ف��روش در قالب 
»CGT« )يا Capital Gains Tax( نيز ششمين 
راهكار پيشنهادي در اين خصوص است. بر اين اساس، 
در حال حاض��ر مأخذ مالياتي در نقل و انتقال خودرو، 
ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده است كه معادل 
يك درصد ارزش خودرو است كه توسط دفترخانه هاي 
اسناد رسمي اخذ مي شود. همچنين مي توان از ظرفيت 
ماده 93 قانون ماليات هاي مستقيم در قالب ماليات بر 
درآمد مشاغل استفاده كرد، حال آنكه در حال حاضر 
ماليات بر درآمد مشاغل خريد و فروش خودرو، معادل 
4 ت��ا 5 درصد اس��ت. با افزايش اي��ن ضرايب مالياتي 
مي توان 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 100 درصد نيز فراتر رفته 
است، هرگونه افزايش ضرايب مالياتي هم مي تواند به 
راحتي قابل تحمل باشد و هم بار اضافي مالياتي را به 
مصرف كننده نهايي واقعي تحمي��ل كند و اين خود 
مي تواند موجبات افزايش قيمت خودرو در بازار را باعث 
 CGT شود. بنابراين در شرايط فعلي راه حل مالياتي
پيش��نهاد نمي ش��ود، اما بعد از تثبيت قيمت گذاري 
قطعي و مناسب خودرو مي تواند براي پاكسازي داللي 
و سوداگري در بازار خودرو با رعايت الزامات مورد نياز 

قابل استفاده باشد.

دبيركلاتاقمشتركبازرگانيايرانوعراقخبردادازسويوزارتصنعت،معدنوتجارتابالغشد

توافقايرانوعراقبرسرويزابستهتشويقيورودارزصادراتي
تعادل|وزارت صنعت در واپسين روزهاي سال 97 
براي س��اماندهي وضعيت صادرات و واردات كشور، 
بسته اي تشويقي ارايه داد. بر اساس اين دستورالعمل، 
دو شرط »سقف واردات« و »سابقه تجاري« براي ثبت 
سفارش واردات كاالهاي شامل مواد اوليه و واسطه اي 
بخش توليد حذف ش��ده اس��ت. همچنين بر اساس 
اين دستورالعمل ساير دس��تگاه ها مكلف هستند تا 
درخواس��ت متقاضيان را به مدت يك روز بررس��ي و 
تعيين تكليف كنند. اما دومين ابالغيه وزارت صنعت 
حذف واسطه ها از صادرات فوالد است. بر اساس اين 
دستور العمل، 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 واسطه اي 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 واسطه اي مرتبط با 
واحدهاي توليدي، بسته تشويقي كه با همكاري وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي و گمرك ايران 
تهيه ش��ده بود، در حوزه هاي ثبت سفارش، عمليات 
بانكي و تشريفات گمركي، براي ثبت سفارشات بانكي 

از محل صادرات اعالم شد.
بنابر اين دستور العمل، بررسي درخواست متقاضيان 
مشمول اين بسته در يك روز انجام شده و سقف و سابقه 
براي آنها حذف مي ش��ود. همچنين ساير دستگاه ها 
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 واسطه اي بخش توليد 

هست، حذف كرده است. از طرفي امكان انتخاب ارز 
حاصل از صادرات براي تعرفه مشمول اين بسته )در 
اولويت 1 و 2( فراهم مي شود. 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 35 درصد به حداكثر 15 درصد 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 
نمونه برداري كاالهايي كه نياز به اخذ و ارايه مجوزهاي 
قانوني دارند فراهم و مجوز ترخيص سازمان مربوطه، 
صرفا با ذكر شماره »كوتاژ« و به صورت سيستمي انجام 
شود. امكان حمل يكسره براساس تقاضاي صاحب كاال 

نيز فراهم مي شود.
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. اظهارنامه هاي اين كاالها، به مس��ير سبز 
سيستم انتخاب مسير اظهارنامه هدايت شده و ظرف 
هم��ان روِز اظهار، امكان ص��دور پروانه الكترونيكي 
و خ��روج كاال فراهم مي ش��ود. بررس��ي ارزش اين 

اظهارنامه ها 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 صرفًا به مي��زان حقوق ورودي و 

عوارض متعلقه( فراهم مي شود.
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��بانه روزي 
كاالهاي مشمول اين بسته كه تشريفات گمركي آنها 
به اتمام رسيده فراهم مي شود. اين بسته در راستاي 
سياست هاي دولت براي تسهيل واردات مواد اوليه و 
واسطه اي بخش توليد و بازگشت ارز به چرخه اقتصاد 
مولد تهيه و ابالغ شده و صادركنندگان مي توانند در 
چارچوب دس��تورالعمل هاي 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 واسطه ها از صادرات فوالد
از ديگرسو، وزير صنعت در نامه اي به رييس كل گمرك 
ايران، ب��ه منظور بازگش��ت ارز صادراتي، ممنوعيت 
صادرات فوالد توسط شركت هاي واسطه اي 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��ركت هاي بزرگ توليدكننده فوالد، از 
اين پس صادرات محصوالت فوالدي )كد HS 5( صرفا 
از طريق واحدهاي توليد كننده يا نماينده رسمي آنان 

پس از تاييد اين وزارتخانه مجاز خواهد بود.
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نتايج انتخابات اتاق هاي 
بازرگاني تاييد شد

پايگاه خبري ات�اق ايران|انجم��ن نظارت بر 
انتخابات نهمين دوره اتاق هاي سراس��ر كش��ور، 
با انتش��ار بياني��ه اي نتايج راي گي��ري در 33 اتاق 
شهرستان را تاييد كرد. طبق اعالم انجمن، انتخابات 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي بندرعباس 
خردادم��اه 1398 برگزار خواهد ش��د. نتايج اوليه 
نهمي��ن دوره انتخابات هيات نمايندگان اتاق هاي 
سراسر كشور در تاريخ 12 اسفندماه اعالم شده بود. 
در بخشي از متن بيانيه انجمن نظارت آمده است: 
»نهمين دوره انتخابات هيات نمايندگان اتاق هاي 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سراسر كشور با 
موفقيت برگزار شد و با عنايت به ماده 5/17 آيين نامه 
تشكيل و نحوه فعاليت هيات نمايندگان اتاق ايران 
و اتاق هاي شهرس��تان مصوب 97/4/20 شوراي 
عالي نظارت و با توجه به تصويب انجمن نظارت بر 
انتخابات اتاق هاي سراسر كشور بدين وسيله تأييد 
صحت انتخابات 33 اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 

كشاورزي اعالم مي گردد.«

گوشت وارداتي كجا مي رود
تس�نيم|رييس اتاق اصناف ته��ران گفت: بنده 
شنيده ام گوشت وارد كشور شده و بايد توزيع شود؛ 
ولي هنوز به دست قصاب ها نرسيده است. اين گوشت 
كجا مي رود؟ ما خبر نداريم. قاسم نوده فراهاني، رييس 
اتاق اصناف تهران در مصاحبه با راديو ضمن مخالفت 
با پرداخت يارانه به مردم و با اشاره به اينكه پرداخت 
يارانه به صورت نقدي يا غير نقدي تفاوتي ندارد، اظهار 
كرد: قرار بود بخش��ي از يارانه ها صرف زير ساخت و 
توليد شود ولي اين كار انجام نشد؛ هزينه پول و برق 
و گاز و آب و تلفن خانوار نسبت به سال هاي گذشته 
چندين برابر شده و اگر اين يارانه را قطع كنيم و مبالغ 
را صرف كارهاي عام المنفعه كنيم، بهتر از پرداخت 

نقدي و ماهيانه است.
او با بيان اينكه هزينه هاي خانوار دو يا حتي چندين 
برابر نسبت به يارانه نقدي افزايش يافته است، ادامه 
داد: معيشت مردم تغيير قيمت سرسام آوري كرده و 
پرداخت يارانه نقدي جوابگوي معيشت مردم نيست، 
اما اگر اين مبلغ جمع و يكجا براي توليد هزينه شود، 

ضمن اشتغال زايي، كاالها نيز ارزان تر خواهد شد.
نوده فراهان��ي با تاكيد بر اينكه يارانه نقدي ريش��ه 
تورم كنوني نيس��ت، تصريح كرد: ما دو ِقران پول به 
مردم داده اي��م و مي خواهيم همه بدبختي مملكت 
را بر گردن آنها بيندازيم كه م��ردم ديديد! 45 هزار 
تومان يارانه گرفتي��د و مملكت را بدبخت كرديد! او 
همچنين گفت: بنده نيز شنيده ام گوشت وارد كشور 
شده و بايد توزيع شود؛ ولي هنوز به دست قصاب ها 
كه زير مجموعه اي از اتاق اصناف هستند و ما بايد بر 
كار آنها نظارت كنيم، نرسيده است. اين گوشت كجا 
مي رود؟ ما خبر نداريم. نوده فراهاني بر عدم دسترسي 
صنوف به گوشت هاي وارداتي اشاره كرد و افزود: اين 
گوسفندان شايد هنوز ذبح نشده اند. در حالي كه دو 
شب گذشته بار گوسفنِد تريلي ها در حال تخليه بود. 
اين گوشت زنده اگر وارد كشور شده كه بايد به دست 
خانوار برسد تا مردم متوجه شوند گوشت ارزان قيمت 

وارد كشور شده است.

 مديريت بازار شكر 
با افزايش ذخاير 

شاتا|با تصميم كارگروه تنظيم بازار براي جلوگيري 
از افزايش قيمت ش��كر در ايام پاياني س��ال، ذخاير 
اس��تراتژيك اين محصول به 500 هزار تن افزايش 
يافت. كارگروه تنظيم بازار در گزارشي درباره اقدامات 
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 
بر 2.5ميليون تن در سال است كه امسال به داليلي 
مانند خشكسالي و محدوديت تخصيص آب براي 
مزارع چغندر و نيشكر و مشكالت خاص ايجاد شده 
براي كارخانجات نيشكري، توليد اين محصول نسبت 
به س��ال 96 با 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 
بازار شكر و كاهش نرخ آن، موضوع بالفاصله در دستور 
كار كارگروه تنظيم بازار قرار گرفت و مقرر شد وزارت 
جهاد كشاورزي نسبت به افزايش ذخاير استراتژيك 
به ميزان 500 هزار تن اقدام كند. براس��اس تصميم 
اتخاذ شده افزايش بخشي از ذخاير از طريق تامين 

شكر خام از محل واردات بوده است.

رشد 8 درصدي توليد 
محصوالت فوالدي 

ايرنا|برپايه آمارهاي انجمن توليدكنندگان فوالد 
ايران، از آغاز س��ال جاري تا پاي��ان بهمن ماه حدود 
19ميليون و 604 هزار تن انواع محصوالت فوالدي 
در كشور توليد شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 
قبل، 8درصد رشد نش��ان مي دهد. آمارهاي توليد 
گوياي آن است كه رش��د توليد فوالد مياني در اين 
مدت 13 درصد بوده است؛ بطوري كه 12 ميليون و 
958 هزار تن بيلت و بلوم و 9 ميليون و 738 هزارتن 
اسلب توسط فوالدسازان توليد شد. در بين محصوالت 
فوالدي، توليد ورق گرم به هفت ميليون و 277 هزار 
تن و ميلگرد به هفت ميليون و 102 هزار تن رسيد كه 
به ترتيب رشد سه درصدي و 24 درصدي نسبت به 
11 ماهه نخست سال 96 داشتند. در 11 ماه نخست 
سال جاري توليد ورق سرد با رشد 9 درصدي 2ميليون 
و 340 هزارتن شد و ورق پوششدار با افت 9 درصدي 

يك ميليون و 272 هزار تن را به ثبت رساند. 

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 گفت وگو 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 شركت هاي 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 98، اين توافقات 

اجرايي شود.
دبيركل اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و عراق ادامه 
داد: اين مذاكرات با خ��روج بازرس هاي بين المللي 
از عراق با مسووالن اس��تاندارد اين كشور آغاز شد و 
مقرر شده بود تا شركت هاي بازرسي ايراني جايگزين 
شركت هاي 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 15 شركت 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 
سرمايه گذاراني صادر مي شد كه با دولت عراق طرف 
قرارداد بودند نه براي همه تجار و بازرگانان؛ بنابراين 
فعاالن اقتصادي كشورمان مجبور بودند با استفاده از 
ويزاي زيارتي، فعاليت هاي اقتصادي خود را در كشور 
عراق پيگيري كنند و كوتاه مدت 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 مي شود، 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 300 دالري 
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 عراقي ها كرده و ويزاي الكترونيكي براي 
آنها صادر مي ش��ود تا اين افراد در سفرهاي خود به 
كشورهاي اروپايي، اردن يا عربستان، ُمهر خروج از 
ايران در پاس��پورت آنها ثبت نشده باشد تا با مشكل 

مواجه نشوند.
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گروه جهان| 
شي جين پينگ رييس جمهوري 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 جين پينگ 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 سرمايه گذاري است؛ بر همين 
اساس دولت ايتاليا نيازي ندارد كه به طرح جاه طلبانه 

و مغرورانه چين مشروعيت ببخشد.«
به گزارش 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 »مي ش��ود از 
شهروندان و شركت ها حفاظت كرد و همزمان با يك 
قدرت بزرگ اقتصادي كس��ب و كار خوبي داشت.« 
اين مقام ايتاليايي تاكيد كرده كه چين مي تواند يكي 
از بزرگ ترين 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 مي كند.
ايتالي��ا اولين كش��ور عضو گروه 7 اس��ت ك��ه بطور 
رسمي طرح س��رمايه گذاري جهاني چين موسوم به 
»ابتكارعمل كمربند و جاده« را تاييد كرده است. اين 
كشور با پيوستن به طرح بزرگ شي جين پينگ اميدوار 
است كه چيني ها در بنادر جنوا و تارانتوي اين كشور 
سرمايه گذاري كنند. جوزپه كونته نخست وزير 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، نخست وزير ايتاليا قرار است اواخر آوريل 
براي شركت در دومين همايش جاده ابريشم جديد 

عازم چين شود. 
برنام��ه احي��اي راه ابريش��م ۲۰۱۳ از س��وي ش��ي 
جين پينگ مطرح ش��د. چين در اين طرح قصد دارد 

با احداث جاده اي، آسياي مركزي را به اروپا وصل  كند 
و بدين منظور بايد شاهراه ها و ريل هاي بي شماري در 
كشورهايي كه در مسير جاده قرار دارند، ساخته شود. 
هزينه  اين طرح عظيم از طريق بانك سرمايه گذاري 
زيرساخت هاي آس��يا با س��رمايه  اي بالغ بر يك صد 
ميليارد دالر امريكايي كه در س��ال ۲۰۱۳ به همين 
منظور تاسيس ش��ده، تامين مي شود. سهم چين در 

اين سرمايه گذاري، بيش از ۵۰ ميليارد دالر است. 
اي��االت متحده و كش��ورهاي اروپايي و ژاپ��ن از اين 
ط��رح انتقاد ك��رده  و گفته اند كه پكن قص��د دارد با 

سرمايه گذاري هنگفتي كه در ساختارهاي زيربنايي 
بسياري از كشورها مي كند نفوذ خود در اين كشورها 
را گسترش دهد. اروپايي ها همچنين انتقاد مي كنند 
كه طرف چيني معيارها و استانداردهاي بين المللي 
را رعايت نمي كند و غيرشفاف عمل مي كند. به گفته 
منتقدين ضمانت هاي الزم براي حفظ محيط زيست 
در اين طرح وجود ندارد و همچنين مناقصه عمومي 
برگزار نشده است. بيش از ۹۰ درصد از شركت هايي 
كه براي احداث جاده ابريشم جديد فعاليت مي كنند 

هم چيني هستند. 

   احتمال ديدار با پاپ
در ميان ح��دس و گمان ها بر س��ر احتمال مالقات 
رييس جمهور 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 
گفته اند كه پاپ فرانسيس، رهبر مسيحيان كاتوليك 
جهان مايل است تا با شي جين پينگ 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، رييس جمهوري چين در سفر به ايتاليا در 
پي يك قرارداد تاريخي بين واتيكان و پكن است كه 
سپتامبر گذشته براي تعيين اسقف ها در چين امضا 
شد. پكن در سال ۱۹۵۱ ميالدي روابط ديپلماتيك 
خود را با واتيكان قطع كرد. نگراني چين از اين است 
كه يك كليساي مستقل در چين مي تواند 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 به  جز »احترام، ارجمند شمردن و اعتماد به 
مردم چين و حاكميت مشروع و قانوني شان نيست«. 
اين اقدام��ات واتيكان نمونه اي ديگر از تالش هايش 

براي كاستن از نگراني هاي پكن است.
اي��ن در حالي اس��ت كه ق��رارداد تاريخ��ي چين و 
واتيكان سپتامبر آغازكننده گفت وگوهاي بي سابقه 
مس��تقيمي بين اين دو كش��ور شده اس��ت اما آنها 
همچنان روابط ديپلماتيك خود را از سر نگرفته اند. 
پارولين اخيراً نوش��ته بود كه گره هاي حل نشدني 
روابط چين و واتيكان مي تواند با يك رويكرد جديد 
و متحد از جمله آميختن خداشناسي، حقوق، اعمال 
اسقف ها و حتي ديپلماسي گش��وده شود. اين يك 
روند عادي اس��ت كه سران حكومت ها و دولت هايي 
ك��ه به ايتاليا مي رون��د با پاپ نيز دي��دار كنند. يك 
منبع واتيكاني گفته كه مالقات ش��ي جين پينگ با 
پاپ مي تواند 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 مي تواند در انتخاب 
اسقف ها در چين تصميم گيري كند اما منتقدان بر 
اين باورند كه اين توافق به معناي ميهن فروشي دولت 

كمونيستي است.

گروه جهان|
معترضان فرانس��وي موس��وم ب��ه جليقه زردها براي 
هجدهمين ش��نبه متوالي به خيابان آمدند و برخي از 
آنان در خيابان شانزه ليزه پاريس به چند ساختمان حمله 
كرده، فروشگاه ها را غارت كرده و آنها به آتش كشيدند. 
جليقه زردها تظاهرات اين هفته را هشداري به امانوئل 

ماكرون رييس جمهوري فرانسه، خوانده اند.
به گزارش يورونيوز، در حالي كه در هفته هاي گذشته 
از ش��مار جليقه زردها در سراس��ر فرانسه كاسته شده 
و تظاه��رات آنها با خش��ونت كمتري هم��راه بود، ۱6 
مارس گروهي از معترضان خشمگين شيشه هاي چند 
رستوران، مغازه، بانك و ساختمان هاي ديگر را در خيابان 
معروف شانزه ليزه شكس��ته و آنها را به آتش كشيدند. 
گفته ش��ده، بعضي از اين افراد كه به جاي جليقه زرد، 
لباس و ماسك سياه داشتند با شكستن حصارهاي فلزي 
تعبيه شده براي محافظت از مغازه ها در برابر خرابكاري، 
وسايل مغازه ها و رستوران ها را بيرون ريخته و شكستند. 
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 جليقه زردها به يورونيوز گفته: 
»از نظر ما وقت تظاهرات ديگر گذش��ته است و بايد به 
حركت هاي ديگري دست بزنيم: مثاًل بايد راه ها و جاده ها 
را ببنديم. راهپيمايي ديگر فايده اي ندارد چون حاال ديگر 

روشن است كه دولت به حرف ما گوش نمي دهد.«
راهپيمايي هجدهم جليقه زردها كه خودش��ان آن را 
ضرب االجل به ماكرون خوانده اند، در حالي برگزار شد 
كه اجراي طرح »گفت وگوي ملي« به پيشنهاد امانوئل 
ماكرون رييس جمهوري فرانسه، تازه به پايان رسيده 
اس��ت. با اجراي اين طرح، دولت تالش كرد تا نظرها و 
پيشنهادهاي شهروندانش را براي اصالح امور جمع آوري 
كند. گرچه هنوز مش��خص نيست كه اين نظرخواهي 
گسترده و سراسري تا چه اندازه نتيجه بخش باشد اما 
مطابق آماري كه دولت اعالم كرده طي دو ماه مباحثه، 
بيش از ده هزار 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 گفت وگو با م��ردم س��فر خواهد كرد. 
بسياري از نمايندگان دولت را تحت فشار گذاشته اند تا 
برنامه هاي سريع حتي نماديني را در پاسخ به مطالبات 
جامعه به اجرا بگذارد. ميزان محبوبيت ماكرون كه در 
اوج تظاهرات جليقه زردها به شدت كاهش يافته بود با 
برگزاري مباحثه بزرگ ملي افزايش يافت. با وجود اين، 
آخرين نظر سنجي ها حاكي از آن است كه فرانسويان 
نسبت به كارآمد بودن گفت وگوي ملي بدبين هستند 
و 6۳ درص��د از آنها معتقدند كه دولت به نظرات مردم 

اهميتي نخواهد داد. 
خبرگزاري فرانسه گزارش داده، در پي آرام شدن نسبي 

اوضاع در خيابان شانزه ليزه، ادوارد فيليپ نخست وزير 
فرانسه بعدازظهر شنبه به اين خيابان رفته است. فيليپ 
در شانزه ليزه گفته: »من از نيروهاي پليس و ژاندارمري 
تشكر مي كنم. اين خشونت ها مطلقا پذيرفتني نيست. 
كس��اني كه تخريبگران را تش��ويق مي كنند و حتي 
آنهايي كه اين حركت را بر آنها مي بخش��ند، در عمل 

آنها شريكند.«
امانوئل ماكرون نيز در واكنش به خشونت هاي اخير 
معترض��ان گفته تصميمات قوي و بيش��تري گرفته 
خواهد شد. رييس جمهوري 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 فروشگاه هاي شانزه ليزه شركت داشتند، 
در جرم آشوبگران شريك هستند. گفته شده، پليس در 
جريان كشمكش ها بيش از ۲۰۰ نفر را دستگير كرده 
است. پليس گزارش داده كه ميزان خسارت مادي و 
حتي موارد حمله به خودروهاي پليس در راهپيمايي 
ش��نبه )۱6 مارس( بسيار چش��مگيرتر از هفته هاي 
پيش بوده است. كريستف كاستنر وزير كشور فرانسه، 
با اعالم اينكه ح��دود ۱۰ هزار نفر در اعتراض پاريس 
شركت كردند گفته كه حدود ۱۵۰۰ نفر از اين افراد 
خرابكار بوده اند. وي در توييتر خود نوشته: »كساني كه 
حمله و تخريب مي كنند 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 رييس جمهوري 
امريكا، تظاهرات جليقه زردها را به موضوع توافق آب و 
هوايي پاريس مرتبط كرده و مدعي شد كه اين توافق 
براي فرانسه عاقبت خوش��ي نداشته است. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، ترامپ در توييتر نوشته: »فرانسه 
با توافق محيط زيستي پاريس در چه حال است؟ پس 
از ۱8 هفته از شورش جليقه زردها، حدس مي زنم كه 
حال وروز خوشي ندارد! اين در حالي است كه امريكا در 
زمينه محيط زيست بهترين عملكرد را نسبت به ديگران 
داشته است.« توافق آب وهوايي پاريس دسامبر ۲۰۱۵ 
بين ۱۹6 كشور عضو چارچوب كنوانسيون آب وهوايي 
سازمان ملل به دست آمد و هدف از آن محدود كردن 
ميزان افزاي��ش دماي كره زمين پايين ت��ر از ۲ درجه 
س��انتيگراد و انجام تالش هايي ب��راي محدود كردن 

افزايش دما در حد ۱.۵درجه باالتر از س��طح دوره قبل 
از صنعتي شدن اس��ت. پنجم اكتبر ۲۰۱6 حدنصاب 
كشورهاي تصويب كننده براي اجرايي شدن اين توافق 
به دس��ت آمد و توافق پاريس از چه��ارم نوامبر ۲۰۱6 
اجرايي شد. ترامپ كه در منشأ انساني تغييرات اقليمي 
ابراز ترديد كرده، در ژوئ��ن ۲۰۱7 خروج امريكا از اين 

توافق آب وهوايي را اعالم كرد. 
اعتراض جليقه زردها ابتدا در واكنش به سياست هاي 
اقتصادي ماكرون به ويژه در حوزه س��وخت و ماليات 
آغاز ش��د، اما به سرعت جنبه  سياسي پيدا كرد. دولت 
اين كشور در هفته هاي گذشته با عقب  نشيني از برخي 
سياست هاي خود و اختصاص بودجه بيشتر به كارگران 
و بازنشسته ها، سعي در مديريت اين اعتراض ها داشته 

است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

تظاهرات ده ها هزار نفر از 
اهالي كاتالونيا در مادريد

گروه جهان|در اعتراض به محاكمه رهبران جنبش 
جدايي طلبي كاتالونيا، هزاران نفر در مادريد به خيابان 
آمدن��د. اولين بار اس��ت كه جدايي طلب��ان كاتالونيا با 
اي��ن تظاهرات ن��ه در منطقه خود، بلك��ه در پايتخت 
كشور قدرت نمايي كردند. به گزارش دويچه وله، براي 
نخس��تين بار بود كه جمعيتي چنين انبوه از هواداران 
جنبش جدايي طلبي كاتالونيا در پايتخت كشور گرد 
آمدن��د. از نيمه ماه فوريه دوازده نفر از س��ران و فعاالن 
جنبش جدايي طلبي كاتالونيا در پايتخت اسپانيا در برابر 
دادگاه عالي قرار گرفته اند. آنها به آش��وبگري و تدارك 
ش��ورش عليه دولت متهم هستند. »استقالل جنايت 
نيست« ش��عار اصلي تظاهركنندگان بوده است. آنها 
خواهان آزادي بي قيد و شرط زندانيان هستند. خيابان 
اصلي مركزي مادريد زير پوششي از رنگ هاي زرد و قرمز 
و آبي فرو رفته بود، كه نشانه پرچم جنبش جدايي طلبي 
كاتالونيا است. مجلس ملي كاتالونيا )ANC( در كنار 
حدود ۵۰ جمعيت و انجمن و گروه سياسي مردم را به 
اين تظاهرات گسترده فرا خوانده بودند. به گزارش روزنامه 
ال پاييس، ۵۰۰ اتوبوس و ۱۵ قطار ويژه جمعيت بزرگي از 
مردم را از كاتالونيا به مركز اسپانيا آورده بودند. كويم تورا 
رييس ايالت كاتالونيا و بسياري از شهرداران اين منطقه 
در رأس جمعيت قرار داش��تند. مناسبات ميان دولت 
اسپانيا و ايالت كاتالونيا همچنان تنش آلود است. دوازده 
رهبر جنبش جدايي طلبي كاتالونيا متهم هستند كه در 
اكتبر ۲۰۱7 بدون مجوز دولت مركزي يك همه پرسي 
براي استقالل منطقه برگزار كرده اند؛ آنها ممكن است با 
همين اتهام به زندان هاي درازمدت محكوم شوند. جريان 

محاكمه بطور زنده از تلويزيون اسپانيا پخش مي شود.

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 
رييس جمهوري اين كش��ور اس��ت. گفته شده، عده 
زيادي از اهالي پايتخت و ش��هرها از فراخوان او پيروي 
مي كنند. دويچه وله نوشته: معلوم نيس��ت مادورو در 
سكوت نظاره گر اين شرايط باشد.. خوان گوايدو، رهبر 
مخالفان حكوم��ت ونزوئال، مردم را ب��راي راه پيمايي 
بزرگي از شهرهاي گوناگون كشور به سوي ميرافلورس، 
كاخ رياست جمهوري در كاراكاس، بسيج كرده است. 
گوايدو، سياستمدار ۳۵ ساله اي كه خود را رييس جمهور 
موقت كشور خوانده، در شهر والنسيا خطاب به هزاران 
نفر از هواداران خود گفته: »ما به ميرافلورس مي رويم تا 
قدرتي كه از آن مردم است را پس بگيريم.« گوايدو اعالم 
كرده كه قصد دارد با سفر به شهرهاي هرچه بيشتري در 
كشور، همه مردم را به مشاركت در نبرد نهايي عمليات 
آزادي جلب كند. او در پيامي توييتري از مردم خواسته 
در كميته هاي محلي متشكل شوند و در برابر حكومت 
مقاومت كنند. تاكنون حدود ۵۰ كشور جهان گوايدو 
را ب��ه عنوان رييس جمهور موقت ونزوئال به رس��ميت 
شناخته اند، در كنار امريكا و آلمان، شماري از كشورهاي 
امريكاي التين نيز خواهان كناره گيري مادورو هستند. 
رييس جمهور اما همچنان به حمايت ارتش دلگرم است 
و با تمام نيرو تالش مي كند كشور را به وضعيت عادي 
برگرداند. او واحدهاي ارتشي را براي تأمين آب و برق و 
انرژي تجهيز كرده است. به تازگي قطع برق ونزوئال را براي 
مدتي دراز در تاريكي فرو برد. مادورو خرابكاري مخالفان و 
مداخله كشورهاي خارجي و پيش از همه امريكا را عامل 

بي نظمي در تأمين آب و برق دانسته است. 

قاتل نيوزيلند براي مسووالن 
مانيفست فرستاده بود

گروه جهان|عامل حمله به دو مسجد نيوزيلند، 
پيش از عمليات تروريستي مانيفست خود را براي 
مسووالن فرستاده بود. نخست وزير نيوزيلند دقايقي 
پيش از عمليات نام��ه را دريافت كرده بود اما براي 
جلوگيري از اقدام دير شده بود. به گزارش خبرگزاري 
آلمان، جاسيندا آردرن تأييد كرده كه ۹ دقيقه پيش 
از اقدام تروريستي در كرايست چرچ، مانيفست قاتل 
را دريافت كرده اس��ت. عامل تروريستي مانيفست 
خود را با پس��ت براي بيش از ۳۰ نفر از مس��ووالن 
كشور فرستاده بود. در متني شامل 7۴ صفحه قاتل 
نفرت خ��ود به بيگانگان را ابراز داش��ته اما در آن از 
اقدام مشخص تروريستي اطالعي داده نشده است.

در متن مانيفست كه ظاهرا توسط عامل حمله نوشته 
شده، انبوهي ادعاهاي بي پايه، به همراه مشتي تئوري 
توطئه كه در محافل راست افراطي رواج دارد، رديف 
شده اس��ت. عامل حمله مردي ۲8 ساله است كه 
دستگير شده و تفهيم اتهام شده است. دادستاني او 
را به قتل ۵۰ نفر و زخمي كردن ده ها نفر ديگر متهم 
كرده است. برنتون ترانت، كه پليس او را يگانه عامل 
حمله تروريستي به دو مسجد كرايست چرچ مي داند، 
عمليات تيراندازي به مسلمانان را فيلمبرداري كرده 
و در فيس بوك به تماشا گذاشته بود. اين ويديو بطور 
وسيع در شبكه هاي اجتماعي به اشتراك گذاشته 
شد، به گونه اي كه فيس بوك در ۲۴ ساعت پس از 
عمليات حدود يك و نيم ميليون ويديو را از شبكه 
پاك كرد. تاكنون ۵۰ نفر درگذشته اند و ۳6 نفر در 
بيمارستان بستري هستند كه دو نفر از آنها وضعيتي 

وخيم دارند.

پيگرد قانوني يك مقام ارشد 
چين به اتهام اختالس 

گروه جهان| ديده بان مقابله با فساد چين اعالم 
كرده كه يك مقام ارشد اويغور را به اتهام اختالس 
در دوران زمامداري اش در استان سين كيانگ تحت 
پيگرد قرار داده است. به گزارش رويترز، كميسيون 
مرك��زي براي پيگي��ري نظم و انضب��اط چين در 
بيانيه اي اعالم كرده نور بكري يكي از عاليرتبه ترين 
مقام هاي اويغور در سپتامبر گذشته ميالدي مورد 
بازجويي ق��رار گرفت اما از گفت��ن حقيقت عاجز 
مانده اس��ت. بكري فرماندار سابق سين كيانگ در 
۲۰۰8 تا ۲۰۱۴ بود كه دومين پست قدرتمند در 
اين استان واقع در غرب چين محسوب مي شود. او 
تا دسامبر گذش��ته ميالدي مدير اداره ملي انرژي 
چي��ن نيز بود. به گفته 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 گران قيمت و رانن��ده براي اعضاي 
خانواده اش 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 سين كيانگ را شدت داده است.

پيش بيني بانك مركزي ژاپن از 
وضعيت اقتصاد جهان

گروه جهان|بانك مركزي ژاپن پيش بيني خود 
از رشد اقتصادي كش��ورهاي جهان را كاهش داده 
اس��ت. به گزارش اس��پوتنيك، بانك مركزي ژاپن 
ضم��ن پيش بيني اينك��ه نرخ رش��د اقتصادي در 
سراسر جهان كند خواهد شد، نسبت به تأثير منفي 
اين مساله بر تجارت خارجي و فعاليت كارخانه هاي 
ژاپني هش��دار داده و اعالم كرده است اقتصاد ژاپن 
امسال را با رشدي آهسته پشت سر خواهد گذاشت. 
به گزارش ژاپن تايمز، بانك مركزي ژاپن كه چند روز 
پيش به منظور تقويت رشد اقتصادي، نرخ بهره را در 
سطح منفي ۰.۱ درصد حفظ كرد، اعالم كرده رشد 
اقتصادي كشورهاي پيشرفته كاهش محسوسي 
داشته كه شامل ژاپن نيز مي شود.  هوراهيكو كورادا 
رييس بانك مركزي ژاپن، وعده داده نرخ بهره اين 
كشور از سطح كنوني پايين تر نخواهد آمد و اين نرخ 
تا رسيدن به سطح تورم دو درصد هدف گذاري شده 
توسط اين بانك ادامه خواهد يافت. صادرات ژاپن در 
ماه گذشته در شرايطي پايين ترين رشد دو سال اخير 
را به ثبت رساند كه كاهش واردات چين ار ژاپن كه 
يكي از بزرگ ترين شركاي تجاري اين كشور است، 
از جمله داليل مهم اين اتفاق عنوان مي شود. 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 عادي سازي سياست پولي متمركز شود. او 
گفته: »كسي از نرسيدن به تورم دو درصدي عصباني 
نخواهد شد؛ اما اگر بانك مركزي مدتي طوالني به 
سياست هاي انبس��اطي ادامه دهد در زمان وقوع 

بحران، توانايي جلوگيري از ركود را ندارد.«
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خروج سرسام آور دارايي ها از 
انگليس در آستانه برگزيت 

 گروه جهان| حدود ۹۰۰ ميلي��ارد پوند دارايي از 
انگليس خارج و به ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 
منتقل شده است. به گزارش اينديپندنت، تحقيقات 
انديشكده نيو فايننشيال نشان مي دهد ۲7۵ شركت 
بزرگ فعال در انگليس تمام يا بخشي از فعاليت، پرسنل 
و دارايي هاي خود را از اين كشور به ديگر كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا منتقل كرده اند. در اين بين شهر 
دوبلين ايرلند ميزبان جديد ۱۰۰ شركت، لوكزامبورگ 
6۰ شركت، پاريس ۴۱ شركت و فرانكفورت آلمان ۴۰ 
شركت شده اند. از ۹۰۰ ميليارد پوند دارايي منتقل 
ش��ده، 8۰۰ ميليارد پوند مربوط به موسسات مالي، 
بانكي و س��رمايه گذاري، 6۵ ميليارد پوند مربوط به 
موسسات مديريت دارايي و ۳۵ ميليارد پوند مربوط 
به موسسات بيمه اي بوده است. اين انديشكده هشدار 
داده پيامدهاي برگزيت بيش��تر از چيزي است كه 
تصور مي شده است. بزرگ ترين انتقال دارايي در اين 
مدت مربوط به بانك باركلي براي انتقال ۱6۰ ميليارد 
پوند از دارايي هاي خود از لندن به دوبلين بوده است. 
در شرايطي كه بسياري از شركت ها آشكارا از برنامه 
خود براي خروج كامل يا كمرنگ كردن حضورشان 
در انگليس خبر مي دهند، برخي ديگر از شركت ها 
در تدارك كم كردن چراغ خاموش فعاليت هاي خود 
هستند. نشريه آبزرور هم گزارش داده كه در بحبوحه 
فروپاشي كامل اعتماد به نخست وزير بريتانيا پس از 
يك هفته كشمكش بر سر برگزيت، اتحاديه اروپا خود را 
براي سقوط ترزا مي  آماده مي كند. در اين گزارش آمده، 
بروكس��ل اميد چنداني ندارد كه ترزا مي بتواند رأي 
مثبت پارلمان را به دست آورد و به همين دليل خود 
را براي تغييراتي در دفتر نخست وزيري بريتانيا آماده 
مي كند. يادداشت ديپلماتيك از نشست نمايندگان 
اتحاديه اروپا نش��ان مي ده��د، تالش هايي صورت 
مي گيرد تا اطمينان حاصل شود كه در صورت بركناري 
ترزا مي در ماه هاي آتي، هر نخست وزير جديدي نتواند 
در زمان كوتاهي توافق عقب نش��يني را از بين ببرد. 
برخي از حاميان تندروي برگزيت خواهان جايگزيني 
ترزا مي  با رهبري هستند كه حامي جدايي قاطعانه تر از 
بروكسل باشد. براساس اين يادداشت مارتين سلماير، 
دبيركل كميسيون اروپايي كه معمار اين استراتژي 
شمرده مي شود گفته: بند ۵۰ توافق شده و روند آن 
خاتمه يافته. ديگر نقطه آغاز مذاكرات مجدد درباره 

توافق عقب نشيني نيست. 

هند و پاكستان يكديگر را 
تهديد كرده  بودند 

هند و پاكستان در درگيري اخير كه ۲7 فوريه اتفاق 
افتاد، يكديگر را به پرتاب موشك تهديد كرده  بودند. 
پنج منبع خبري مطلع عالوه بر اعالم اين موضوع به 
رويترز گفته اند كه مشاجره ميان هند و پاكستان در 
ماه گذش��ته از كنترل خارج شده بود. تنش نظامي 
اخير ميان هند و پاكستان از زمان حمله انتحاري گروه 
جيش محمد به نظاميان هندي در ايالت كشمير آغاز 
شد. در آن حمله كه دستكم۴۰ هندي كشته شدند. 
دو طرف ۲7 فوريه نيز ادعا كردند كه جنگنده هاي 
يكديگر را سرنگون كرده اند. گفته شده، منابع دولتي 
در دهلي و اس��الم آباد و واشنگتن، هند تهديد كرده 
بود كه دستكم 6 موشك به پاكستان رها خواهد كرد. 
در همين حال اس��الم آباد هم اع��الم كرده بود كه با 

موشك هاي خود سه برابر به هند پاسخ خواهد داد.

نشست سازمان همكاري 
اسالمي در تركيه 

وزير خارج��ه پاكس��تان از برگزاري نشس��ت 
اضطراري وزراي خارجه اعضاي سازمان همكاري 
اسالمي )OIC( با هدف بررسي حادثه تروريستي 
در نيوزيلند در دوم فروردين به ميزباني تركيه در 
اس��تانبول خبر داده است. به گزارش رسانه هاي 
پاكستان، شاه محمود قريشي گفته هدف از اين 
نشست متحد كردن امت اسالمي براي مقابله با 
اسالم هراس��ي، اجراي راه حل موثر براي مقابله 
با اسالم ستيزي و بررس��ي تبعات خطرناك آن 
است. مقام هاي ارش��د تركيه براي همدردي با 

بازماندگان به نيوزيلند سفر كرده اند.

اردوغان: اروپا نمي تواند 
مذاكرات را متوقف كند

رييس جمهوري تركيه در واكنش به پيش��نهاد 
پارلمان اروپا مبني بر تعليق مذاكرات عضويت 
تركيه در اتحاديه اروپا گفت: تصميم پارلمان اروپا 
جنبه الزام آور ندارد. حتي اگر مذاكرات عضويت را 
متوقف كنيد تأثيري در روند عضويت تركيه در آن 
اتحاديه نخواهد داشت. به گزارش سون داكيكا، 
رجب طيب اردوغان گفته: »شما نمي توانيد اين 
مذاكرات را متوقف كنيد.« چند روز پيش پارلمان 
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 
و شش مجروح برجا گذاشته است. به گزارش ايرنا، 
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، برنامه هاي ورود و خروج 

قطارها به تعويق افتاده است.
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عكسروز

چهرهروز

رضا صادقي: ديكتاتور نيستم
خواننده گروه مشكي پوشان مي گويد: اگر ماندگاري براي رضا صادقي به وجود آمده، به آن دليل است كه اصراري نداشته ام كه بگويم حرف و كار 
من درست است. همواره خود را به نسل جديد نزديك كرده و به هيچ وجه ديكتاتور نيستم بلكه بايد با تغيير هنر كنار بياييم و راز اين ماندگاري و 
لطف مردم در همين عدم ديكتاتوري و نقدپذيري ام است. رضا صادقي درباره فعاليت هايش اظهار كرد: يك هرمزگاني هيچ وقت تمام شدن برايش 
معنا ندارد، همانطور كه از كودكي به ما گفته اند يك خرما بخوري تا سه روز همچنان توانمند خواهي ماند، در كار هم هرچه پيش مي رود با انگيزه 
و صالبت به فعاليت هنري ام ادامه مي دهم. صادقي در مورد حمايت از عملكرد شهردار بندرعباس در نصب يك المان گفت: متأسفانه درست 
است كه در شهر بندرعباس بسياري از كمبودها وجود دارد و همگي به آن اشراف داريم اما در ايام نوروز نبايد چهره شهر شاداب و دگرگون شود؟!

بازارهنر

داور ايراني در ميان داوران جشنواره فيلم زنان در لبنان

متن »سرنخ« به نيمه رسيد

»عرق سرد« نماينده ايران در جشنواره پاناما

»ليان« تهراني ها را براي نوروز آماده كرد

الهه نوبخ��ت تهيه كننده مس��تند و 
پخش كننده بين المل��ل، داور بخش 
مس��ابقه فيلم هاي بلند س��ينمايي، 
جشنواره بين المللي 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 
حاتمي كيا بازي كرده بود و »الراسبا« كارگردان 
لبنان��ي فيلم هاي اي��ن بخ��ش را داوري كردند. 
جش��نواره بين الملل��ي فيلم زن��ان، در تاريخ ١١ 

الي ١٦ م��ارچ )٢٠ تا ٢٥ اس��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« مي پردازد.
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 فيلم هاي 
بلند س��ينمايي راه پيدا كردند كه جايزه بهترين 
فيلم بلند سينمايي در بخش اصلي مسابقه به فيلم 

»وقفه« محصول كشور قبرس رسيد.

كيومرث پوراحمد نگارش ۱۳ قسمت از 
مجموعه ۲۶ قسمتي پليسي، معمايي 
»سرنخ ۲« را تمام كرد. علي قائم مقامي، 
تهيه كننده اين مجموعه گفت: نگارش 
س��ري دوم مجموعه »س��رنخ« پس 
از گذشت س��ال ها به س��فارش مركز 
سيما فيلم توسط آقاي پوراحمد شروع 
شد و تاكنون ۱۳ قسمت از اين سريال 

بيست وشش 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 قسمت هاي ديگر اين 

مجموعه را شروع كردند.
قائم مقام��ي تاكي��د ك��رد: ب��ا پايان 
ن��گارش فيلم نامه، تولي��د كار براي 
پخ��ش از ش��بكه دو س��يما ش��روع 
خواهد ش��د. »س��رنخ« مجموعه اي 
تلويزيوني به كارگرداني، نويسندگي 
و تهيه كنندگي كيوم��رث پوراحمد 
بود كه در سال ۱۳۷۵ در ژانر پليسي 
و معمايي ساخته و از شبكه اول سيما پخش شد.

سرنخ ماجراي يك پليس اصفهاني به نام اميرحسين 
اوصيا به همراه دستيارش بود كه سعي در حل معماها 
داشت و جهانبخش س��لطاني، بهزاد خداويسي و 

پروين  دخت يزدانيان بازيگران آن بودند.

»عرق سرد« س��اخته سهيل بيرقي به 
عنوان يك��ي از ۱۸ فيلم بخش ويترين 
بين المللي جش��نواره فيل��م »پاناما« 
انتخاب ش��د. »عرق س��رد« در بخش 
بين المللي 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 مي توانست حرف بزند« ساخته »بري جنكينز«، 
»هرگ��ز روي برنگ��ردان« به كارگردان��ي »فلورين 
هنكل« و »دزدان فروش��گاه« س��اخته »هيروكازو 
كورئيدا« به نمايش گذاشته مي شود. بخش »ويترين 
بين المللي« جشنواره فيلم »پاناما« ويژه فيلم هاي برتر 

و برنده جايزه در سطح بين المللي است. 
»عرق سرد« درباره ممنوع الخروج كردن 
يك ورزشكار زن توسط شوهرش است.

ب��اران كوث��ري، امير جدي��دي، ليلي 
رش��يدي، هدي زين العابدين و س��حر 
دولتشاهي بازيگران اصلي »عرق سرد« 
هستند. اين فيلم پيش از اين در بخش 
رقابتي جشنواره فيلم استكهلم، بخش 
»آينده آسيا« سي و يكمين جشنواره فيلم المللي فيلم 
توكيو و همچنين جشنواره فيلم »بنگلور« و »پالم 
اسپرينگز« روي پرده رفته است. هشتمين جشنواره 
»پانام��ا« از تاريخ ۴ تا ۱۰ آوريل )۱۵ تا ۲۱ فروردين 
9۸( در كشور پاناما برگزار مي شود و فيلم آرژانتيني 
»عشق غيرمنتظره« با بازي »ريكاردو دارين« آغازگر 

اين رويداد سينمايي خواهد بود.

تازه ترين كنسرت گروه موسيقي »ليان« 
به سرپرستي محسن شريفيان در آخرين 
روزهاي سال، شب هيجان انگيزي را براي 
مخاطبان پايتخت نشين در تاالر وحدت 

تهران رقم زد.
گروه موسيقي »ليان« بوشهر به سرپرستي 
محسن شريفيان در دومين روز از فصل آخر 
كنسرت هاي خود در سال 9۷ كه به همت 

ش��ركت »آواي دوران« به تهيه كنندگي رسول ترابي 
برگزار شد شب پر هيجان و فرح بخشي را براي مخاطبان 

موسيقي جنوب در تاالر وحدت تهران رقم زد.
محس��ن ش��ريفيان كه طي س��ال هاي اخير با اجراي 
شاديانه هاي مختلف از موسيقي منطقه بوشهر مخاطبان 
پرشماري را به سمت كنسرت هاي خود جلب كرده در 
اين برنامه كه با استقبال خوب مخاطبان هم مواجه شد 
تالش كرد تا ضمن اجراي قطعات پرطرفدار سال هاي 
اخير گ��روه »ليان« تعدادي از آث��ار جديد خود را براي 

طرفداران اين گروه اجرا كند.
او مانند اغلب كنسرت هاي خود كه همواره تالش مي كند 
مشاركت تماشاگران را نيز به همراه داشته باشد، در اين 
اجراي زنده نيز كوشيد تا همچون اجراهاي پيشين خود 

مخاطبان برنامه را با گروه نوازندگان همراه 
كند كه اين شرايط نيز به مذاق مخاطبان 
خوش آمد و آنها از ابت��دا تا انتهاي برنامه 
مطلع قطعات را همراه با گروه مي خواندند 
كه اين هم خواني به دليل گرما و هيجان 
موجود در قطعات فضاي پر شوري را براي 
آخرين كنس��رت گروه ليان در س��ال 9۷ 
رقم زد. شريفيان كه غير از حضور در گروه 
»ليان« طي سال هاي اخير پژوهش هايي را نيز در عرصه 
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 
توضيحاتي را مانند هميشه از خاستگاه موسيقي هاي اجرا 
شده به مخاطب ارايه دهد. »سي ناخدا«، اجراي ايين هاي 
زار منطقه خارك، اجراي آثاري از منطقه ديلم، اجراي 
آثاري از آواز دريان��وردان خليج فارس از منطقه ميمه، 
اجراي قطعه هايي از ساربان هاي بوشهري، خيام خواني، 
اجراي موس��يقي منطقه ش��يبكوه، اجراي قطعاتي از 
منطقه دشتستان و »تينا« برخي از آثاري بودند كه در 
اين كنسرت با همراهي حركات آييني مناطق جنوب 

كشور به حاضران در تاالر ارايه شد.

تاريخنگاري

ورود تلگراف به ايران
»منت خداي را عز ّ وجل كه طاعتش موجب قربت است و 
به شكراندرش مزيد نعمت...« اين نخستين جمله اي بود 
كه »عباسعلي خان دنبلي« درروز ۲۷ اسفند سال ۱۲۳۶ 
هجري شمسي به عنوان نخستين پي��ام مخاب��ره ش��ده 
توس��ط تلگ��راف در اي��ران از مدرس��ه دارالفنون به 
كاخ ييالقي ناصرالدين ش��اه ارسال كرد. اغراق نيس��ت 
اگر بگوييم كه ورود فناوري هاي مدرن ارتباطي به ايران، 
در هر دوره اي نقش مهمي در ش��كل دهي به رخدادها 
و حوادث تاريخي ايفا كرده اس��ت. ورود تلگراف به ايران 
نيز از اين قاعده مستثني نبود، هرچند كه برخي ها نظير 
»ميرزا ملكم خان« مدعي بودند كه ايشان عامل اصلي 
ورود تلگراف به ايران بودند، اما حقيقت آن اس��ت كه ميل 
ش��خص »ناصرالدين شاه« از يكس��و و تمايل امپراتوري 
بريتانيا از س��وي ديگر مهم ترين عوامل��ي بودند كه باعث 
ش��دند حدود ۱۰ س��ال بعد از اتصال خطوط تلگ��راف 
در اروپ��ا و امريكا، پ��اي اين ابزار ارتباطي به ايران باز شود

روزنام��ه وقاي��ع اتفاقي��ه در روزهاي آخر اس��فند سال 
۱۲۳۶ و در ش��ماره ۳۷۲ خود، از رويداد س��يم كش��ي 
تلگراف در مدرس��ه دارالفن��ون و موفقيت آميز ب��ودن 
آن خب��ر داد. پ��س از اين اتفاق، قرار ش����د كه از كاخ 
س��لطنتي تا باغ اهلل زار، سيم تلگراف متصل شود و پس 
از آن، نقاط ديگر نيز داراي تلگراف ش��دند. از برق��راري 
تلگراف در اي��ران، در مرحله اول انگليسي ها سود بردند 
تا ايرانيان، چرا كه آنان با اتصال خطوط مخابراتي هند و 

اروپا، نه تنها با مستعمره خود، هندوستان، ارتباط برق��رار 
كردن��د و آن را س��رعت بخش��يدند، بلكه با ساختن 
تلگراف خانه هاي��ي در ايران و فرس����تادن مامور ب��ه 
كش��ور، نفوذ خ��ود را روزبه روز در ايران، توسعه دادند. 
عباس��علي خان دنبلي به عنوان نخستين ايران��ي اي 
بود ك��ه زبان م��ورس را آموخت و نخستين بار نسبت 
به ارس��ال پيام از طريق تلگ��راف اق��دام ك��رد. او كه 
بعدها رس��ما اس����تخدام اداره پست و تلگراف درآمد 
براي ارسال پيام به ايس��تگاه هاي مختلف ارسال تلگراف 
در نقاط گوناگون كشور اعزام مي شد. يكس��ال بعد، يك��ي 
از معلمان اتريش��ي دارالفنون به نام »موسيو كرشش« با 
نظارت و اهتمام »عليقلي ميرزا اعتضادالسلطنه« رياس��ت 
دارالفن��ون، عم��ارت گلس��تان را از طري��ق تلگ��راف 
ب��ه ب��اغ اهلل زار متص��ل ك��رد. اج��راي اي��ن طرح 
آغ��از پروژه توس��عه خط��وط تلگراف در اي��ران بود 

ك��ه دامنه آن به ش��هرهاي مختلف ايران رسيد. سلطانيه 
زنجان نخس��تين شهرس��تاني بود ك��ه از اين امكان 
برخوردار شد. هرچند كه اتصال نقاط مختلف كش��ور 
از طريق تلگراف مورد اقبال حكومت قرار داش����ت اما 
اين رخداد خالي از حساس��يت ه��م نب��ود.در ط��ول 
دوره قاجار چن��د مورد ت�ل�اش براي ايجاد مس��يرهاي 
خودس��رانه تلگراف��ي ب��ا مخالف��ت صري��ح حكوم��ت 
مواجه شد. به همين خاطر و براي قانونمند كردن روال 
توسعه خطوط تلگراف كتابچه و دس��تورالعمل رسمي 
براي تلگرافچي ها منتشر ش����د و اعتضادالس��لطنه 
جواناني را ب��راي يادگي��ري قواعد اي��ن كار ب��ه پاريس 
فرستاد. همچنين نخستين تيم تكنيسين تلگراف براي 
آم��وزش و يادگيري تعمي��رات اولي��ه ب��ه تفلي��س 
اع��زام ش��دند. درس��ال ۱۲۷۷  نخستين محموله سيم 
و تجهيزات راه  ان��دازي خط��وط تلگ��راف ب��ا حماي��ت 
» اميرنظ��ام گروس��ي« از پاري��س و لن��دن خريداري 
ش��د. در طول دو سال بعد از اين اتفاق، خطوط تلگرافي 
به گيالن هم رسيد. از س��وي ديگر انگلس��تان نيز كه 
به  دليل نيازه��اي سياس��ي و اقتص��ادي از يكس��و و 
ش��ورش مردم هند از س��وي ديگر به ارتباط تلگراف��ي 
ب��ا لن��دن نياز مب��رم داش����ت، پ��س از موافق��ت 
نك��ردن اي��ران با ايج��اد خطوط مس��تقل تلگراف��ي 
س��عي ك��رد ت��ا بطور خودس��رانه از امكان��ات ايران 

ب��راي مخابره پي��ام اس��تفاده كند.

میراثنامه

راه هاي تشخيص صنايع دستي »اصل« از »تقلبي«
ايام نوروز در پيش است و احتماال خيلي از ما در سفر به 
نقاط مختلف كشورمان دوست داريم از صنايع دستي هر 
منطقه اي براي خودمان چيزي به يادگار بخريم. اگر چه 
تشخيص برخي از صنايع دستي قاچاق با صنايع دستي 
توليد ايران دشوار است و كار كسي است كه سال ها در اين 
حوزه فعاليت كرده است اما با دانستن اطالعات ساده در 
برخي موارد مي توانيم مطمئن شويم صنايع دستي اي 
كه مي خريم تا چه اندازه كار هنرمندان ايراني اس��ت و 
اصالت دارد يا محصول كشور ديگري است. اگر در نوروز 
۱۳9۸ به هر استان يا شهري سفر مي كنيد، حتماً يكي از 
صنايع دستي آن منطقه را بخريد زيرا به رونق اقتصادي، 
اشتغالزايي آن منطقه و انگيزه كسي كه يك هنر سنتي را 

توليد مي كند، كمك خواهيد كرد تا آن هنر از بين نرود.
اما شما حق داريد براي پولي كه بابت يك هنر پرداخت 
مي كنيد و حمايتي كه انجام مي دهيد، مطمئن باشيد 
كه آن محصول از اصالت كافي برخوردار است. بنابراين 
با ورود به هر استان، از نزديك ترين پايگاه اطالع رساني 
گردشگري، كاتالوگ يا بروشوري كه مولفه هاي صنايع 

دستي آن منطقه درج شده است را درخواست كنيد.
برخي از صنايع دس��تي يا هنرهاي سنتي، شناسنامه 
دارند كه روي آنها جزييات استفاده از مواد تشكيل دهنده 
يك اثر و روند توليد آن نوش��ته ش��ده است. همچنين 
بايد مشخصه هاي فرهنگي، فرم و نقوش هر منطقه اي 
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. همچنين نحوه نگهداري و چگونگي شست وشوي 
محصول را هم بپرسيد. دقت كنيد يك محصول حتمًا 

بسته بندي داش��ته باش��د. اگر توليدكننده اي صنايع 
دستي را در كيسه پالستيكي به شما داد، يك نكته منفي 
محسوب مي ش��ود بنابراين به او گوشزد كنيد شايسته 
نيست يك هنر بومي را در كيسه اي كه سازگار با محيط 
زيست نيست به مشتري تحويل دهد. هرچه مواد اوليه 
مرغوب تري در توليد صنايع دستي استفاده شده باشد، 
قيمت آن محصول گران تر است. اين موضوع را مي توان 
از كيفيت ساخت، توليد و موادي كه در آن استفاده شده 
است، متوجه شد. مثاًل براي خريد يك ليوان سفالي به 
قرارگرفتن دسته ساخته شده و جايگيري دست، سنگيني 
و سبكي و ايستايي آن دقت كنيد. براي اطمينان خاطر از 
اينكه در توليد يك محصول مثل لباس از رنگرزي طبيعي 
استفاده شده است، مي توان يك دستمال خيس را روي 
آن كشيد. اگر رنگ پس دهد، از رنگ طبيعي براي رنگرزي 
آن استفاده نشده است. همچنين رنگ هاي طبيعي در 
مقايسه با شيميايي، پخته و خاموش هستند و به مرور زمان 
و تابش آفتاب، ثباتشان را از دست نمي دهند اما رنگ هاي 
شيميايي به نسبت طبيعي، براق تر و پررنگ تر هستند. 
همچنين براي اينكه متوجه شويد در يك لباس از الياف 
طبيعي استفاده شده، مي توانيد يكي از تارهاي بيرون زده از 

پارچه را به نحوي كه به محصول آسيب نرسيد بكشيد و آن 
را آتش بزنيد. اگر تار بعد از سوختن مثل پالستيك جمع 
شود، الياف طبيعي نيست و اگر به شكل نرمي خاكستر 
شود داراي الياف طبيعي است. براي تشخيص ميناي فلز 
اصل كه يكي از صنايع دستي هاي استان اصفهان است از 
ميناي چيني، بايد فندك را روي رنگ ظرف بگيريد. اگر 
رنگ جمع شود و بسوزد، آن اثر اصل نيست. چون ميناي 
فلز با حرارت زياد شكل مي گيرد، مقاومت زيادي در مقابل 
آتش دارد. مهم ترين بخش اين هنر، كوره كاري است كه 
با حرارت در دماي ۸۵۰ تا 9۵۰ درجه شكل مي گيرد. با 
تنوع حصيري كه در ايران وجود دارد، تشخيص حصير 
توليدشده در داخل از حصير چيني، تايلندي يا وارداتي 
دشوار است اما براي اطمينان خاطر از خريد حصير توليد 
ايران بايد سري به كارگاه هاي توليدي اين حوزه زد. برخي 
از هنرمن��دان ايراني با گذران��دن دوره هاي حصيربافي 
اس��تادكاران چيني توانايي تولي��د حصيرهاي متنوع 
كاربردي را به دست آورده اند. معموالً برخي از كارگاه هاي 
توليد صنايع دستي از جمله حصيربافي در استان هاي 
مختلف و در ايام نوروز فعاليت مي كنند، بهتر است براي 
خريد جنس اصل به اين كارگاه ها مراجعه كنيد و نحوه 
توليد آن را هم از نزديك ببينيد. نقاشي پشت شيشه روي 
ظروف كاربردي هم در دماهاي متفاوت حرارت مي بينند. 
معمواًل ظروفي كه در حرارت باال ساخته مي شوند، ثبات 
رنگ بيشتري دارند. براي تشخيص نقاشي روي شيشه 
حرارت ديده از صرفًا نقاشي روي شيشه، مي توان با يك 
وسيله نوك تيز سطح آن را خراش��يد. اگر روي نقاشي 
كارشده در سطح شيشه خط نيفتد، آن محصول ثبات 
رنگ بيشتري دارد و در دماي بيشتري ساخته شده است.

ايستگاه

 اسكار سينماي ايتاليا به
 »تيم برتون« مي رسد

آلمادوار با فيلم جديدش 
پنه لوپه كروز را به گذشته برد

»تي��م برت��ون« جاي��زه 
افتخ��اري جوايز »ديويد 
دي دوناتلو« آكادمي فيلم 
ايتاليا را دريافت مي كند. به 
گزارش هاليوود ريپورتر، 
»برتون« جايزه يك عمر 
دستاورد سينمايي شصت 
و چهارمي��ن دوره جوايز 

»ديويد دي دوناتلو« را كه معادل جوايز اسكار در اين 
كشور است همزمان با اكران جديدترين ساخته اش 
»دامبو« در اين كش��ور دريافت مي كند.  انيميشن 
»دامبو« از قديمي ترين كاره��اي كمپاني »والت 
ديزني« است كه در س��ال ۱9۴۱ اكران شد و فيلم 
»برتون« بازس��ازي معاصر آن محسوب مي شود. 
داستان آن درباره بچه فيلي است كه گوش هاي خيلي 
بزرگي دارد و مورد تمسخر ديگران قرار مي گيرد، اما 
بعدها مشخص مي شود او مي تواند با همين گوش ها 
پرواز كن��د. »اوا گرين«، »كالين ف��ارل«، »مايكل 
كيتون«، »دني دويتو«، »آلن اركين« و »نيكو پاركر« 
صداپيشگان اين انيميشن هستند. »تيم برتون« كه 
تاكنون دو بار نامزد جايزه اسكار شده، به دليل ديدگاه 
متفاوت، سبك ويژه و منحصربه فرد در فيلم سازي و 
طراحي شخصيت هايي عجيب و متفاوت معروف 
شده اس��ت و از برجسته ترين كارگردان ها به شمار 
مي رود. او خالق برخي از تاريك ترين و مهيج ترين 
فيلم هاي تاريخ سينما ازجمله »سياره ميمون ها«، 
»ادوارد دس��ت قيچي« و »بيت��ل جوس« اس��ت. 
»برتون« كه ۲۰ فيلم بلند در كارنامه سينمايي اش 
ديده مي شود، از معدود كارگرداناني است كه تقريباً در 
همه ژانرها فيلم ساخته است؛ »مريخ حمله مي كند« 
و »سياره ميمون ها« در ژانر علمي-تخيلي، »ماهي 
بزرگ« در ژانر فانتزي، »عروس مرده« نامزد جايزه 
اسكار در شاخه انيميشن، »س��وئيني تاد« در ژانر 
موزيكال و »چارلي و كارخانه شكالت سازي« در ژانر 
كودكان. از ديگر ساخته هاي اين كارگردان امريكايي 
مي توان به »آليس در سرزمين عجايب«، »بازگشت 
بتمن«، »چشمان بزرگ«، »بيتل جويس« و »آليس 

آن سوي آينه« اشاره كرد. 

جديدترين فيلم آلمادوار 
ك��ه آخري��ن فيل��م از 
س��ه گانه او درباره زندگي 
خودش است، در مادريد 
پي��ش نمايش ش��د. به 
گ��زارش رويت��رز، پدرو 
آلمادوار فيلمساز اسپانيايي 
برنده جايزه اسكار، پيش 

نمايش فيلم درام جديد خود با عنوان »درد و افتخار« را 
در مادريد روي پرده برد. او در اين فيلم بار ديگر پنه لوپه 
كروز و آنتونيو باندراس بازيگ��ر را در كنار هم آورده 
است. اين دو نخستين بار با نقش آفريني در فيلم هاي 
او تبديل به ستاره هاي هاليوودي شدند. اين روايت 
اتوبيوگرافيكي سه گانه اي را به پايان مي برد كه شامل 
فيلم هاي »قانون عالقه« سال ۱9۸۷ و »آموزش بد« 
سال ۲۰۰۴ مي شود. اين فيلم نامه نويس و كارگردان 
۶9 س��اله كه در فيلم هايش اغل��ب از موضوع هاي 
داس��تاني غيرخطي و ش��خصيت هاي متفاوت و 
گوناگون استفاده مي كند، روز بيست ودوم مارس يعني 
تاريخي كه بيست ويكمين فيلمش در اسپانيا اكران 
مي شود، پس از غيبتي سه ساله روي پرده هاي سينما 
بازمي گردد. آلمادوار در حالي كه پيش از نمايش فيلم 
روي فرش قرمز ايستاده بود، درباره ساختن اين فيلم 
گفت: »برايم بسيار آسايش بخش بود، اما بازي كردن 
با زندگي خود و تبديل كردن آن به يك داستان كاري 

بسيار خطرناك است«. 

شكست سنگين كشتي ايران مقابل روسيه در فينال جام جهاني

سلطاني فر: وزارت ورزش كانديدايي در انتخابات فدراسيون ها ندارد

 محمدج��واد ابراهيم��ي كش��تي گي��ر 
 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 
روسيه كه به ميزباني ياكوتسك برگزار شد، مقابل ميزبان 
تن به شكست سنگين 9 بر يك داد و از رسيدن به عنوان 
قهرماني بازماند. اين شكست سنگين در حالي به دست 
آمد كه باز هم شاهد ناكامي نفرات با تجربه اي همچون 
ايمان صادقي، ميثم نصيري، رضا افضلي و امين طاهري 
در اين رقابت ها بوديم، هر چند نبايد از عملكرد قابل قبول 
نفرات ج��وان همچون مزغزاري كه نقش تعيين كننده 
در پيروزي ايران مقابل امريكا در مرحله گروهي داشت، 
به راحتي گذشت. امريكا نيز با شكست ۶ بر ۴ ژاپن به عنوان 
سومي رسيد.  هدايت تيم ملي كشتي آزاد ايران در اين 
رقابت ها بر عهده عليرضا رضايي كه سمت نايب رييسي 

فدراسيون كش��تي را نيز بر عهده دارد، بود. تيم ايران با 
تركيبي از نفرات زير ۲۳ سال و چند كشتي گير باتجربه در 

جام جهاني شركت كرده بود كه البته روسيه و امريكا نيز 
نفرات اصلي خود را در اين مسابقات نداشتند.

هم��واره دخال��ت وزارت ورزش و جوان��ان در انتخابات 
فدراس��يون ها كه اقدامي غيرقانون��ي و خالف مقررات 
بين المللي است، مورد بحث بوده و برخي دولت و وزارت 
ورزش و جوانان را متهم به حمايت از برخي كانديداها براي 
رياست فدراسيون هاي ورزشي كرده اند. اما وزير ورزش و 
جوانان اين موضوع را تاييد نمي كند.  سلطاني فر افزود: در 
سال 9۷مجامع فدراسيون ها به صورت سريع در موعد 
مقرر برگزار شد و آن دسته از فدراسيون هايي هم كه به 
واسطه قانون منع به كارگيري بازنشستگان نتوانستند 
ادامه دهند، انتخابات روساي آنها خيلي سريع انجام شد. 
او تاكيد كرد كه وزارت ورزش و جوانان هيچ كانديدايي 
نداشته و در انتخابات قانوني داريم كه به همه كس اجازه 
مي دهد ثبت نام كنند و اگر صالحيت شان تأييد شد تا 
لحظه آخر هم مي توانند در انتخابات حضور داشته باشند 
ول��ي وزارت ورزش و جوانان ب��ا وجود اينكه اگر بخواهد 
مي تواند تأثيرگذار باش��د اما فكر مي كنيم 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 مي كردم 
قطعًا پيروز مي شد، اما اين كار را نمي كنم تا اين ذهنيت 
برطرف شود و واقعاً انتخابات فدراسيون ها به صورت كاماًل 
قانوني و آزاد برگزار شد. وزير ورزش و جوانان گفت: ذات 
مردم ساالري در همه عرصه ها و از جمله در ورزش همين 
است و ممكن است روزي در امريكا هم ترامپ نامي انتخاب 
شود كه خيلي ها معتقدند مشكل دارد و طبيعي نيست 

ولي باالخره توسط مردم انتخاب شده نمي توانيد بگوييد 
ما متأسف هستيم، باالخره در يك انتخابات كاماًل مستقل 
و قانوني شركت كرده تالش كرده، رأي آورده و انتخاب 
شده است. سلطاني فر گفت: در هر صورت جريان برگزاري 
انتخابات در فدراسيون ها، قانوني و آزاد است و ان شاءاهلل 
همين روند را انجام و ادامه مي دهيم.  او ادامه داد: قانون منع 
به كار گيري بازنشستگان چالش بزرگي به نظر مي رسيد و 
هياهوي زيادي به دنبال داشت اما در ورزش بدون مشكل 
انجام شد چرا كه وقتي همدلي، هماهنگي و آرامش وجود 
داشته باشد و از حاشيه ها دور باشيم هر گره اي را مي توانيم 
باز كنيم و در زمينه اين قانون هم بدون جنجال به مر قانون 
كاماًل احترام گذاشتيم. وزير ورزش و جوانان در مورد ابالغ 
اين قانون به هيات هاي ورزشي اظهار كرد: براي اجراي اين 
قانون نگران هيات هاي ورزشي استان ها بوديم كه نهادهاي 
نظارتي، ابتدا ديوان محاسبات و سپس بازرسي كل كشور 
اعالم كردن��د قانون منع به كار گيري بازنشس��تگان به 
هيات ها تسري پيدا نخواهد كرد و مكتوب نظر آنها را داريم.

ورزشي
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