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   خريد ارز بازارهاي غيررسمي 
توسط فدراسيون ها ممنوع است

 »محمدرضا داورزني« معاون توسعه ورزش حرفه يي و قهرماني وزارت ورزش 
و جوان��ان اع��الم كرد، همراه با سياس��ت ها و برنامه هاي ابالغ��ي دولت پيرامون 
س��اماندهي بازار ارز هيچ يك از فدراس��يون هاي ورزش��ي حق خري��د ارز مورد 

نيازشان از بازارهاي غيررسمي را ندارند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت ورزش و جوانان، داورزني روز گذش��ته 
با اش��اره به هم��كاري و همراهي بانك مركزي ب��ا وزارت ورزش و جوانان گفت: 
خوشبختانه در زمينه تامين ارز مورد نياز براي اعزام تيم هاي ورزشي به مسابقات 
برون مرزي مش��كلي نداريم و ارز الزم براي فدراس��يون ها بعد از تاييد ش��وراي 

برون مرزي با نرخ مصوب بانك مركزي تامين خواهد شد. 
وي افزود: سال پر رويدادي اعم از جام جهاني، بازي هاي آسيايي، پاراآسيايي 
همچنين  جام ملت هاي آس��يا را در پيش داريم و با تدابير اخذ شده براي تامين 

ارز، تيم هاي اعزامي مشكلي نخواهند داشت. 
»ولي اهلل سيف« رييس كل بانك مركزي نيز در گفت وگو با ايرنا درباره تامين 
ارز مورد نياز كاروان ورزشي كشور در مجامع بين المللي اظهار كرد: بانك مركزي 
با وزارت ورزش و جوانان در تماس اس��ت و مش��كلي در تامين ارز مورد نياز اين 
كاروان ها وجود ندارد. دولت از 21فروردين ماه يكسان س��ازي نرخ ارز را با اعالم 
قيمت هر دالر 4200تومان كليد زد و در 10روز گذش��ته ضمن تهيه و تصويب 
دس��تورالعمل هاي تامين ارز مورد نياز هموطنان در دولت، ش��يوه هاي تخصيص 

ارز نيز از سوي بانك مركزي اعالم شده است. 

يورو جايگزين دالر در پرداخت حقوق برانكو شد
همچني��ن در خبري ديگر اعالم ش��د براس��اس تصميم مس��ووالن باش��گاه 
پرس��پوليس از فصل آينده رقابت هاي ليگ برتر باشگاه هاي كشور، قرارداد برانكو 
ايوانكوويچ سرمربي و ساير اعضاي خارجي اين تيم به جاي دالر با يورو محاسبه 
و پرداخت مي ش��ود. يك منبع آگاه در باش��گاه پرس��پوليس روز يك ش��نبه در 
گفت وگو با ايرنا به اين موضوع اشاره كرد و افزود: با توجه به سياست جديد ارزي 
دولت مس��ووالن باش��گاه تصميم گرفته اند تا شرايط پرداخت سرمربي، مربيان و 
بازيكنان خارجي تيم را تغيير دهند. وي درخصوص شيوه پرداخت دستمزد اين 
افراد افزود: براس��اس اين تصميم مقرر ش��ده از فصل آين��ده مبالغ قرارداد افراد 
خارجي تحت قرارداد باشگاه پرسپوليس با يورو محاسبه و به آنان پرداخت شود. 
اين منبع آگاه گفت: تا آنجا كه اطالع دارم اين يك دستورالعمل كلي است و 
به احتمال ف��راوان كل افراد خارجي كه در فوتبال ايران فعاليت مي كنند از اين 

پس به صورت يورو حقوق خود را دريافت خواهند كرد. 

   ماكرون: جايگزيني براي توافق هسته اي 
با ايران نداريم

رييس جمهوري فرانسه در گفت وگو با شبكه »فاكس  نيوز« امريكا گفت كه از 
اياالت متحده امريكا مي خواهد در توافق هسته يي با ايران بماند. 

به گزارش فارس، امانوئل ماكرون رييس جمهور فرانسه، روز يك شنبه بار ديگر 
تكرار كرد كه از نظر او هيچ جايگزيني براي توافق هسته يي با ايران وجود ندارد. 
ماك��رون در آس��تانه س��فر به واش��نگتن، در مصاحب��ه با ش��بكه تلويزيوني 
»فاكس ني��وز«، گف��ت هيچ »طرح دومي« ب��راي برجام ندارد و معتقد اس��ت تا 
زماني كه راهكار جايگزين بهتري وجود نداش��ته باشد، اياالت متحده بايد به اين 

توافق پايبند بماند. 
مج��ري فاكس نيوز از ماكرون پرس��يد كه »آيا برجام ب��راي روابط ما با ايران 
توافق كامل و ايده آلي اس��ت؟« رييس جمهور فرانس��ه صراحتا پاسخ داد »نه« و 
در ادامه گفت كه البته، فرانسه گزينه يي براي حل تمام و كمال مساله هسته يي 
ايران ندارد و حتي طرح جايگزيني هم براي برجام به ذهنش نمي رسد. ماكرون 
س��پس به داليل خ��ود براي نبود هيچ جايگزيني ب��راي برجام پرداخت و گفت: 
دليل اصرار فرانس��ه بر حفظ مساله هس��ته يي ايرانيان در قالب توافق هسته يي، 

جلوگيري از رويارو شدن جهان با وضعيتي مشابه وضعيت كره شمالي است.

نيـاز اقتـصاد ايـران
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ايسنا| طراح طرح ساماندهي بازار خودرو 
با اش��اره به تصويب يك فوريت اين طرح در 
جلسه علني روز يك ش��نبه مجلس شوراي 
اس��المي، گفت: احتماال جزئي��ات اين طرح 
يك ماه آينده در دس��تور كار قرار مي گيرد. 
بهرام پارس��ايي اظهار كرد: طرح ساماندهي 
ب��ازار خ��ودرو كه يك فوريت آن در جلس��ه 
علني امروز مجلس تصويب شد به كميسيون 
صناي��ع ارجاع ش��ده و احتماال پ��س از يك 
ماه در دس��تور كار صحن علني مجلس قرار 

مي گيرد. 
در متن اين طرح آمده اس��ت: »رياس��ت 
محترم مجلس شوراي اسالمي، احتراما طرح 
ذيل ك��ه به امضاي 20۵ نف��ر از نمايندگان 
رسيده است، جهت طي مراحل قانوني تقديم 
مي گردد؛ تصادفات جاده يي در كش��ور تنها 
در مدت 10 س��ال بيش از 24۳هزار كشته 
داش��ته و از حيث آم��ار مرگبارترين حوادث 
جاده ي��ي، اي��ران داراي رتبه بااليي اس��ت و 
همچنين مهم ترين عامل مرگ ومير در كشور 
محسوب مي ش��ود، به طوري كه تنها در سال 
گذش��ته 8 هزار ميليارد تومان ديه توس��ط 
ش��ركت هاي بيمه پرداخت شده است. يكي 
از مهم تري��ن داليل وقوع چني��ن فاجعه يي 
ناايمن��ي خودروهاي داخلي اس��ت. عالوه بر 
ناايمني، اي��ن خودروها از مصرف س��وخت 
باالي��ي برخوردارن��د به گونه يي كه س��االنه 
۵0 هزار ميليارد توم��ان يارانه به اين بخش 
پرداخت مي ش��ود. مصرف روزانه سوخت در 
كشور با تعداد 1۹ ميليون خودرو، 81 ميليون 
ليتر اس��ت در حالي كه اين ميزان در كشور 
تركيه با 21ميلي��ون خودرو، 8 ميليون ليتر 

است. همچنين اين خودروها سهم عمده يي 
در آلودگي شهرها و مسائل زيست محيطي و 

بيماري هاي ناشي از آن دارند.«
اين طرح كه موسوم به »ساماندهي بازار 
خودرو«، اس��ت مشتمل بر 12 ماده به شرح 
ذيل اس��ت: »براس��اس ماده يك اين طرح، 
دولت مكلف است حقوق ورودي خودروهاي 
سواري را براساس حجم موتور، ميزان مصرف 
س��وخت و ميزان آاليندگي به صورت پلكاني 
و هدفمند تا س��قف حقوق ورودي ۵۵درصد 
ظرف مدت س��ه ماه پس از الزم االجرا شدن 
اين قانون تعيين نمايد. در ماده آن نيز آمده 
اس��ت ك��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
مكلف اس��ت ب��راي افزاي��ش رقابت پذيري 
خودروهاي توليد داخل به گونه يي برنامه ريزي 
كند كه حقوق ورودي خودروهاي سواري از 
سال 1۳۹۷ به صورت تدريجي و با ميانگين 
ساالنه ۵درصد تا 10درصد كاهش يابد تا در 
سال پاياني سند چشم انداز 20 ساله )1404 
هج��ري شمس��ي( مي��زان حق��وق ورودي 
خودروه��اي س��واري حداكثر ب��ه 20درصد 

برسد. 
م��اده ۳ اين طرح ناظر بر اين اس��ت كه 
خودروهاي سواري تمام برقي و برقي-بنزيني 
)هيبريدي(، مشمول س��ود بازرگاني است و 
وضع هرگونه حقوق ورودي بر اين خودروها 
ممنوع است. همچنين براساس ماده 4، جمع 
ساير عوارض خودروهاي وارداتي نبايد بيش 
از 2۵درصد تعرفه واردات ماده )1( اين قانون 
باش��د. در ماده ۵ نيز آمده اس��ت كه واردات 
خودرو توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غير 
از نمايندگي رسمي با رعايت ماده )۵( قانون 

هواي پاك مصوب 1۳۹6/۵/11 مش��روط به 
وج��ود خدمات پس از ف��روش مربوط به آن 
خودرو براساس ضوابطي است كه ظرف مدت 
يك ماه پ��س از الزم االجرا ش��دن اين قانون 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين 
مي گ��ردد. مطاب��ق م��اده 6، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مكلف است جهت مشاركت 
فعال و موثر نماين��دگان اتاق ها، انجمن ها و 
تش��كل هاي تخصصي كارگري و كارفرمايي 
ذي ربط در كميس��يون م��اده )1( آيين نامه 
اجراي��ي قانون مقررات ص��ادرات و واردات و 
كارگروه هاي آن بسترهاي الزم را مهيا سازد. 
در م��اده ۷ اين طرح نيز آورده ش��ده كه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف اس��ت 
بس��تر الزم ب��راي ورود فناوري هاي جديد و 
مستقل توليد خودرو با همكاري شركت هاي 
معتب��ر خودروس��ازي جه��ان ي��ا به صورت 
سرمايه گذاري مشترك )JV( با شركت هاي 
فعال موجود فراهم كند. آيين نامه اجرايي اين 
ماده، ظرف مدت س��ه ماه پس از الزم االجرا 
شدن اين قانون با همكاري اتاق ها، تشكل ها 
و انجمن ه��اي تخصصي ذي رب��ط تهيه و به 

تصويب هيات وزيران برسد. 
همچني��ن مطاب��ق م��اده 8، س��ازمان 
مل��ي اس��تاندارد مكل��ف اس��ت در اجراي 
استانداردهاي حداقلي هش��تاد و پنج گانه 
توليد خ��ودرو در س��ال 1۳۹۷ به گونه يي 
برنامه ري��زي كند ك��ه از توليد خودروهاي 
خارج از استانداردهاي مذكور تا پايان سال 
جلوگيري كن��د. ارتقاي اين اس��تانداردها 
بايد ساالنه توسط س��ازمان ملي استاندارد 
تعيي��ن و بهنگام س��ازي ش��ود. همچنين 

نيروي  توس��ط  خودروه��ا  ش��ماره گذاري 
انتظامي جمهوري اس��المي اي��ران منوط 
به تاييديه س��ازمان ملي اس��تاندارد است. 
براس��اس ماده ۹ نيز كليه درآمدهاي ناشي 
از اين قانون به خزانه داري كل كشور واريز 
مي شود و 100درصد آن پس از پيش بيني 
در بودجه ه��اي س��نواتي ب��ه تقويت توليد 
داخلي و ايجاد اشتغال اختصاص مي يابد. 

مطاب��ق م��اده 10 پلي��س راهنماي��ي و 
رانندگي كش��ور نيز هنگام ترس��يم و تهيه 
گزارش تصادفات و نيز كارشناس��ان موظف 
اس��ت، ميزان عيب و نقص خودرو در ايجاد 
تصادف و عامل حادثه را ذكر كند. ش��ركت 
سازنده به ميزان دخالت نقص خودرو در علت 
وقوع تصادف و نقش ايمني خودرو در تلفات 

حادثه، داراي مسووليت مدني است. 
همچني��ن در ماده 11 آمده اس��ت كه 
شركت هاي خودروس��ازي موظف هستند 
هن��گام فروش، قيمت تمام ش��ده خودرو، 
درص��د س��ود و قيمت قطعي را محاس��به 
كنند. تخلف از اين امر، جرم محسوب شده 
و مرتكب به يك��ي از مجازات هاي تعزيري 
درج��ه 6 موضوع م��اده 1۹ قانون مجازات 
محك��وم   1۳۹2 /2 /1 مص��وب  اس��المي 
مي ش��ود. درنهاي��ت براس��اس م��اده 12 
اي��ن طرح، هرگونه تعيي��ن حقوق ورودي 
خودروهاي سواري فقط براساس اين قانون 
صورت مي گيرد. حقوق ورودي خودروهاي 
س��واري مطابق ماده 14 اين دستورالعمل 
هم براي خودروهاي س��واري بنزيني و هم 
برقي-بنزيني )هيبريدي( نسبت به حقوق 

ورودي قبلي تغيير كرده است.

معاون امور اقتص��اد و برنامه ريزي وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي استفاده از برخي 
واژه ها مانند »ژن خوب« را آفتي براي توجيه 

تنبلي ها و سستي ها دانست. 
ب��ه گزارش ايرن��ا، »علي س��رزعيم« روز 
گذشته در سلسله نشس��ت هاي »دورنما« با 
عنوان »آنچه دانشگاه به شما نمي آموزد« در 
دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي 
ش��ريف اضافه ك��رد: برخي س��عي مي كنند 
ژن خ��وب را در جامع��ه ترويج كنند تا براي 
تنبلي هاي خود توجيه تئوريك داشته باشند؛ 
اي��ن موضوع ش��ايد در مقطعي موثر باش��د 
ام��ا تالش اف��راد بايد در بلندم��دت خود را 
نشان دهد. اس��تاديار اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبايي )ره( در پاس��خ به پرسش يكي از 
دانش��جويان مبني بر نياز به ژن خوب براي 
ورود به رده هاي مديريتي و سياس��ي تصريح 
كرد: نبايد براي توجيه كاستي ها و تنبلي هاي 
خود، از افراد موفق جامعه به عنوان ژن خوب 

نام ببريم. 

معاون امور اقتص��اد و برنامه ريزي وزارت 
تع��اون، كار و رفاه اجتماعي گف��ت: ايران تا 
اندازه يي توس��عه يافته اس��ت و ايراني ها به 
ميزان زيادي باهوشند كه حرف هاي خوب و 

هوچي گري ها را تمييز مي دهند. 
وي فس��اد را يكي از مش��كالت اصلي در 
كشور دانست و گفت: فساد به سبب انتخاب 
راه غلط ايجاد مي شود اما نمي توان گفت هر 
كسي پيشرفت كرده راهش غلط بوده است، 
زيرا بسياري از كارآفرينان زحمت هاي زيادي 

كشيده اند تا به موفقيت برسند. 
عالم��ه  دانش��گاه  اقتص��اد  اس��تاديار 
طباطبايي)ره( در پاس��خ به پرسش ديگري 
درب��اره نافهم��ي دوجانب��ه دانش��گاهيان و 
سياس��تمداران گفت: اين مساله نه در كشور 
ما كه در ديگر نقاط جهان نيز وجود دارد. وي 
ادامه داد: اگر كشور ما به آن سطحي كه بايد 
نرسيده، به دليل كمبود علم و دانش است و 

هيچ راهي جز افزايش علوم نداريم. 
ب��ه گفته وي، تحليل خ��وب گام موثري 

است و در اين ميان بازاريابي اهميت بسياري 
دارد. بنابراين بين تهيه تحليل خوب، بازاريابي 
خوب و شبكه سازي براي انتقال تحليل ها بايد 
توازن ايجاد كرد. سرزعيم افزود: مسائلي كه 
در سياس��ت گذاري مطرح مي ش��ود با كنار 
گذاشتن موارد حاش��يه يي، به مسائل بسيار 

ساده يي تبديل مي شوند. 
اص��الح  را  مش��كالت  راه ح��ل  وي 
سياست ها دانس��ت و گفت: سياست گذاري 
به سياس��ت ورزي تنه مي زند؛ ب��راي تغيير 
سياست ها بايد اعتماد را جلب و كنترل كرد. 
سرزعيم گفت: وقتي در حوزه سياست گذاري 
وارد مي ش��ويد، نورافكن هاي جامعه از جمله 

رسانه ها روي شما متمركز مي شود. 
معاون امور اقتص��اد و برنامه ريزي وزارت 
تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ي ادام��ه داد: 
سياست هاي اقتصادي برنده ها و بازنده هايي را 
در بازار ايجاد مي كند كه اينها سعي مي كنند 
به انح��اي مختلف نمايندگاني در جلس��ات 
داشته باش��ند و در سياس��ت گذاري افراد را 

تحت تاثير ق��رار دهند و داده هايي را تعريف 
مي كنند كه شما تسليم شويد. 

وي با بيان اينكه افراد صاحب تخصص در 
حوزه هاي متعدد كم است، اضافه كرد: بازار نه 
براي دانش كه براي مهارت حل يك مساله، 
ارزش قائل اس��ت و باي��د دانش تخصصي را 

خوب آموخت. 
اين استاد دانشگاه گفت: تجربه به ما براي 
تبديل دانش به مهارت كمك مي كند. معاون 
امور اقتص��اد و برنامه ريزي وزارت تعاون، كار 
و رف��اه اجتماع��ي گفت: مديري��ت خوب به 
مطالعه براي دستيابي به ايده ها و تحليل هاي 
خوب نيازمند است و اينكه مديريت خوب از 
خالقيت شخصي به دست مي آيد، تصور غلط 
برخي افراد اس��ت.  وي افزود: اقتصاد، علمي 
سخت به ش��مار مي رود اما مهم ترين مزيت 
آن اين است كه چش��م ها را به روي مسائل 
باز مي كند و علم تحريك انگيزه هاست؛ اينكه 
مدرك دكترا بگيريم اما از داده هاي اقتصادي 

كشور اطالعي نداشته باشيم، ثمري ندارد. 

اخبار سرمقاله

  مديران در كرسي هاي اشتباه

 »العدل وضع كل ش��يء موضعه«، عدالت، آن اس��ت كه هر چيزي در جاي 
خودش قرار گيرد

امام علي)ع( 
س��اختار اقتصاد و مديريت ايران از جنبه هاي مختلفي ظاهري مدرن به خود 
گرفته ولي در باطن روش هاي س��نتي در آن استفاده مي شود. يكي از نمودهاي 
مهم اين روش هاي س��نتي، س��از و كارهايي اس��ت كه براي انتخ��اب مديران و 
مس��ووالن درنظر گرفته مي شود. در س��اختار مدرن طبيعتا اهداف نهاد، چارت 
سازماني مورد نياز را تعريف مي كند و در اين چارت ويژگي فردي كه بايد در آن 
پس��ت به كار گرفته شود مشخص مي شود و درنهايت فرد براساس ويژگي هايش 

انتخاب مي گردد. 
اما در ايران معموال براي افراد مس��ائل ديگري همچون گرايش هاي سياسي، 
تابعيت از مقامات باالدستي و مسائلي از اين قبيل مورد توجه قرار مي گيرد. براي 
مثال روز گذش��ته براي ش��هرداري تهران 28 فرد به عنوان گزينه مطرح شده اند. 
نكته مهم اين است كه ويژگي هاي اين افراد آن قدر متفاوت و در مواردي متضاد 
اس��ت كه به اين نتيجه مي رسيم شوراي شهر هيچ ايده مشخصي از ويژگي هاي 

مطلوب شهردار تهران ندارد. 
اي��ن بحث در كابين��ه و به ويژه تيم اقتصادي دولت هم كام��ال نمود دارد. آيا 
چهره هاي اقتصادي دولت براس��اس ويژگي هاي آنها انتخاب ش��ده اند؟ اين ايراد 
تنها مربوط به يك دولت نيس��ت و در دولت هاي مختلف ش��اهد آن بوديم. مثال 
در دوره يي به خاطر يك فرد يك وزارتخانه جديد ايجاد ش��د و با كنار رفتن آن 

درنهايت وزارتخانه در وزارتخانه ديگري ادغام شد. 
در روزهاي اخير به دليل شرايط اقتصادي كشور و مساله ارز، انتقادهاي زيادي 
از بانك مركزي مطرح شد. بعضي كارشناسان به بانك مركزي اين ايراد را گرفتند 
كه فاقد سياس��ت مشخص اقتصادي است ولي سوال بسيار عميق تر اين است آيا 
از ابتدا انتخاب درباره بانك مركزي به گونه يي بود كه بتواند سياس��تي مشخص و 

مستقل در زمينه اقتصاد داشته باشد؟
سال 1۳۹2 اين بحث از سوي اقتصاددانان زيادي مطرح شد كه بانك مركزي 
داراي وظايف��ي اس��ت كه بايد هدايت آن را به اقتصاددان��ي داراي نظر اقتصادي 
مشخص، سياس��ت گذار و داراي قدرت مديريت سپرد. طبيعتا ويژگي هاي بانك 
مرك��زي با بان��ك متفاوت اس��ت و اصوال نقش سياس��ت گذاري بان��ك مركزي 
بس��يار مهم ت��ر از بُعد اجرايي آن اس��ت. با وجود اين ن��گاه رييس جمهور در آن 
تاريخ اين بود كه سياس��ت هاي پولي كش��ور به جاي يك اقتص��اددان دراختيار 
يك حس��ابدار باش��د. در آن زم��ان باتوجه ب��ه اختالفات تاريخ��ي ميان رييس 
 كل ه��اي بان��ك مرك��زي و وزراي امور اقتص��ادي و دارايي اين بح��ث تا حدي 
قابل توجيه بود كه وزير اقتصاد يك اقتصاددان ش��ناخته ش��ده است و مي تواند 

بانك مركزي را با سياست هاي خود همراه كند. 
در دوره دوم دول��ت تدبي��ر و امي��د ام��ا وزارت اقتص��اد ني��ز ب��ه مديري با 
ويژگي ه��اي اجراي��ي رس��يد و براي هم��ه اين بحث مطرح ش��د ك��ه باالخره 
چه كس��ي قرار اس��ت سياس��ت گذار اقتصادي باش��د؟ هنوز هم اين س��وال به 
ق��وت خود باقي اس��ت. در حالي ك��ه طبيعتا خواس��ته كارشناس��ان اقتصادي 
از دول��ت باي��د اين باش��د كه بن��ا به ف��الن دليل ام��روز نياز به سياس��ت هاي 
 كالس��يك ي��ا كين��زي اس��ت پ��س اقتصاددان��ي ب��ا اي��ن نحل��ه فك��ري را 
بر س��ر كار بگذاريد، سطح خواسته اس��تفاده از اقتصاددانان و نظر آنها در دولت 

تنزل پيدا كرده است. 
ت��ا چند ماه ديگر دوره پنج س��اله فعاليت رييس كل بان��ك مركزي به پايان 
مي رس��د. امروز هم بس��ياري از كارشناس��ان بحث ترميم كابينه و تيم اقتصادي 

دولت را مطرح مي كنند. 
ام��ا اگر قرار باش��د انتخاب ه��ا به همان روش س��ابق صورت بگي��رد طبيعتا 
نمي توان انتظار داش��ت كه مش��كلي حل ش��ود. بعضي براي تحليل مش��كالت 
به دنبال علت هاي نزديك مي گردند اما واقعيت اين اس��ت كه در هر بخشي كه با 
مش��كل روبه رو هستيم ردپاي انتخاب هاي مديران حزبي، سياسي و بدون درنظر 

گرفته شدن ويژگي هاي مطلوب براي آن سمت به چشم مي خورد. 
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پرداخت هاي خزانه داري كل كشور در فروردين امسال منتشر شد

دستگاه ها ماه  اول چقدر گرفتند
 صفحه 9 
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جهان

شكار مفسدان 
دانه درشت در هند

7

 طرح ساماندهي بازار خودرو به زودي

معاون وزير كار: برخي در سايه واژه ها، تنبلي خود را توجيه مي كنند

 »العدل وضع كل ش��يء موضعه«، عدالت، آن 
است كه هر چيزي در جاي خودش قرار گيرد

امام علي)ع( 
س��اختار اقتصاد و مديريت اي��ران از جنبه هاي 
مختلفي ظاهري مدرن به خود گرفته ولي در باطن 
روش هاي س��نتي در آن اس��تفاده مي شود. يكي از 
نمودهاي مهم اين روش هاي سنتي، ساز و كارهايي 
اس��ت كه براي انتخاب مديران و مس��ووالن درنظر 
گرفته مي ش��ود. در س��اختار مدرن طبيعتا اهداف 
نهاد، چارت سازماني مورد نياز را تعريف مي كند و در 
اين چارت ويژگي فردي كه بايد در آن پست به كار 
گرفته شود مشخص مي شود و درنهايت فرد براساس 

ويژگي هايش انتخاب مي گردد ...

ب��ه دنب��ال محدودي��ت در ضرب س��كه كه 
موجب توقف پيش فروش س��كه يك ماهه ش��د 
از صبح يك ش��نبه 2 ارديبهش��ت ۹۷ نيز اعالم 
ش��د كه پيش ف��روش س��كه تمام به��ار آزادي 
۳ماه��ه كه ب��ا قيمت يك ميلي��ون و ۵40 هزار 
تومان عرضه مي ش��د هم متوقف ش��ده اس��ت. 
ب��ه گزارش»تع��ادل« قيمت پيش فروش س��كه 
با سررس��يد 6 ماه��ه يك ميلي��ون و 4۷۵هزار 
توم��ان، ۹ماهه يك ميلي��ون و 410هزار تومان، 
يك  س��اله يك ميليون و 24۵ه��زار تومان و دو 
س��اله يك ميليون و 160هزار تومان اعالم شده 
اس��ت. مراجعه به چندين ش��عبه مختلف بانك 
مل��ي اي��ران حاكي از آن اس��ت كه اي��ن بانك 
پيش فروش س��كه تمام به��ار آزادي براي دوره 

۳ماهه را متوقف كرده است...

 مديران در 
كرسي هاي اشتباه

 پيش  فروش 3 ماهه سكه 
هم متوقف شد

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 4  

كالن
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 كارت زرد مجلس 
به وزير اقتصاد

 وزير ام��ور اقتصادي و دارايي ديروز براي پاس��خ  
دادن به س��وال هاي امير خجس��ته نماين��ده همدان، 
درخص��وص التهابات ب��ازار ارز و وضعيت موسس��ات 
مال��ي و اعتباري در صحن علني مجلس حاضر ش��د 
ام��ا نتوانس��ت نمايندگان مجل��س را قانع كند و يك 
كارت زرد از مجلس دريافت كرد. مس��عود كرباسيان 
توضيح داد كه اتخاذ سياس��ت هاي جديد ارزي نتايج 
مثبتي دارد و مانع خروج س��رمايه مي ش��ود. اما امير 
خجس��ته گفت: اين سخن وزير اقتصاد درحالي است 
ك��ه در اين بح��ران ارزي حدود ۳0 ميلي��ارد دالر از 
كش��ور خارج شده اس��ت. چه كسي پاس��خگوي آن 
 است؟مس��عود كرباس��يان هم اعالم كرد كه در دولت 
تش��تت آرا وجود ن��دارد و كس��ي كه در ح��وزه ارز 
تخصص ندارد نبايد راجع به اين موضوع سخن بگويد 
و باعث التهاب در بازار ارز شود. مسعود كرباسيان در 
پاس��خ به سوال امير خجسته و ضمن تشريح وضعيت 
بازار ارز توضيح داد: تعيين نرخ ارز يكس��ان آرامش را 
به جامعه برگرداند و ديگر نوس��انات س��ابق در سطح 

بازار نيست ...

 فراز جبلي   

 فراز جبلي   
مشاور سردبير

پارلمان شهري پايتخت نخستين گام انتخاب شهردار آينده را برداشت

 28 نامزد 
براي يك صندلي



 دول�ت از فض�اي مج�ازي و ح�ق دسترس�ي 
ب�ه ارتباط�ات حراس�ت خواه�د كرد؛تع�ادل| 
رييس جمه��ور تاكيد كرد كه تقويت پيام رس��ان هاي 
داخل��ي به معناي محدودس��ازي س��اير ش��بكه هاي 
اجتماعي نيست. حس��ن روحاني با انتشار مطلبي در 
اينس��تاگرام، نوش��ت: رفع انحصار و كمك به تقويت 
پيام رس��ان هاي داخلي به معناي محدودس��ازي ساير 
شبكه هاي اجتماعي نيس��ت. مردم حق انتخاب دارند 
و مي توانن��د توأمان در ش��بكه هاي مختلف اجتماعي 
فعاليت داشته باشند. دولت دوازدهم از فضاي مجازي 
و امكان دسترس��ي به برقراري ارتباط مردم حراس��ت 

خواهد كرد. 
 رغبت�ي به كار اجرايي در س�طح ش�هرداري 
ندارم؛فارس| ش��هيندخت موالوردي دس��تيار ويژه 
رييس جمهور درمورد ش��ائبه حضور خود در كرس��ي 
ش��هردار تهران، گفت: نه، هيچ صحبتي با من نش��ده 
است و طبق همه روال هايي كه وجود دارد از مساله يي 
كه مطرح ش��د اصال خبر ندارم. او ادامه داد: خود من 
هم رغبتي به كار اجرايي در اين سطح و شكل ندارم. 

 ش�مخاني در اج�اس مقام�ات امنيتي جهان 
س�خنراني مي كند؛ايرن�ا| علي ش��مخاني نماينده 
مق��ام معظم رهبري و دبير ش��وراي عالي امنيت ملي 
كش��ورمان، در هفته جاري براي ش��ركت و سخنراني 
در نهمين نشست مقامات عالي رتبه امنيتي كشورهاي 
مختلف از 5 قاره جهان كه در روسيه برگزار مي شود به 
سوچي سفر خواهد كرد. عليرضا ظريفيان يگانه رييس 
مركز ارتباطات و اطالع رس��اني دبيرخانه شوراي عالي 
امنيت ملي گفت: ش��مخاني به عنوان سخنران روز اول 
اين نشست ضمن تبيين شرايط امنيتي و روند تحوالت 
سياسي و اقتصادي منطقه، راهبردها و تجربيات ايران 
درخصوص مقابله با تهديدات امنيتي و تروريس��تي را 
در جمع مقامات امنيتي شركت كننده در نشست، ارائه 
خواهد كرد.او افزود: در نخستين روز اين نشست بررسي 
دو محور »بحران هاي بين المللي از برخورد تا گفت وگو« 
و »تكام��ل تاكتيك ه��ا و راهبرده��اي س��ازمان هاي 

بين المللي تروريستي« در دستور كار قرار دارد.
 مرك�ز پژوهش هاي مجلس با تش�كيل وزارت 
مرك��ز  ام�ور ش�هدا مخالف�ت كرد؛خانه مل�ت| 
پژوهش هاي مجلس شوراي اس��المي در اظهارنظري 
كارشناس��انه با تش��كيل وزارت امور شهدا و ايثارگران 
مخالف��ت و در عين حال به نمايندگان پيش��نهاد كرد 
ب��ا اص��الح آيين نامه داخل��ي، نظارت خ��ود را بر اين 
نهاد گس��ترش دهند. مركز پژوهش ها در گزارشي به 
اظهارنظر كارشناس��ي درباره طرح تشكيل وزارت امور 
شهدا و ايثارگران پرداخت كه در آن آمده است: هرگونه 
تغيير در س��اختار حقوقي اين نهاد نيازمند اخذ مجوز 
از مقام معظم رهبري اس��ت، ضم��ن اينكه اگر هدف 
مجلس از تغيير ساختار حقوقي اين نهاد، تقويت توان 
نظارتي مجلس اس��ت اين امر مي تواند از طريق اعمال 
اصالحات��ي در آيين نامه داخلي مجلس يا وضع قوانين 

خاص تامين شود.
 اعام وصول سوال نمايندگان از وزراي خارجه 
و اقتصاد؛ايسنا| محمدعلي وكيلي عضو هيات رييسه 
مجل��س از اع��الم وص��ول س��وال ملي حس��ينعلي 
حاجي دليگان��ي نماينده شاهين ش��هر از وزير خارجه 
درخصوص امضاي توافق محرمانه با نماينده امريكا بعد 
از اجرايي ش��دن برجام خبر داد. او گفت: س��وال ملي 
عليرضا بيگي نماينده تبريز از وزير امور خارجه درباره 
بالتكليفي بعضي س��فارتخانه ها و عدم حضور سفرا در 
حوزه ماموريت��ي خود اعالم وصول مي ش��ود. وكيلي 
همچنين از اعالم وصول س��وال مل��ي خديجه ربيعي 
نماينده بروجن از وزير اقتصاد درخصوص عدم اجرايي 

شدن پروژه طرح جامع مالياتي خبر داد. 
 كرباسيان از مجلس كارت زرد گرفت؛تسنيم| 
يك ش��نبه  دي��روز  علن��ي  جلس��ه  در   نماين��دگان 
2 ارديبهش��ت قوه مقننه و در جريان بررس��ي سوال 
خجس��ته نماين��ده هم��دان در پارلم��ان از مس��عود 
كرباس��يان درباره نوس��انات نرخ ارز و ورود بانك ها به 
بنگاه��داري ب��ا 109 راي مواف��ق، 48 راي مخالف و 
8راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر در صحن 
علني پارلمان س��وال نماينده همدان را وارد دانسته و 
از توضيحات وزير اقتصاد قانع نش��دند. به اين ترتيب 

مسعود كرباسيان از مجلس كارت زرد دريافت كرد.
 با ايران با لي�ره معامله كنيم؛ايلنا| رجب طيب 
اردوغ��ان رييس جمهور تركيه در گفت وگو با ش��بكه 
ان تي وي، تاكيد كرد كه درباره ارتباط ميان قيمت ارز 
و ت��ورم همانند غرب فكر نمي كن��د و به دنبال اجراي 
ايده اس��تفاده از واحد پول تركيه در معامالت تجاري 
در توافقنامه هاي دوجانبه با هدف كاهش فش��ارها بر 
قيمت ارز اين كش��ور است. رييس جمهوري تركيه در 
ادامه افزود: گردش��گران ايران��ي كه به تركيه مي آيند، 
بايد بتوانند از واحد پول ايران استفاده كنند. همچنين 
برنامه هايي با روسيه براي اس��تفاده از روبل و ليره در 

مبادالت تجاري دوجانبه داريم.

روي موج خبر

ايران  بار ديگر پيشنهاد مجمع گفت وگوي منطقه اي را براي حل بحران خاورميانه مطرح مي كند

دست دوستي

فرمانده نيروي دريايي سپاه مطرح كرد

امريكا در خليج  فارس از سپاه تمكين مي كند
امس��ال ميالد امام حس��ين )ع( كه هر ساله در 
تقوي��م عمومي كش��ورمان به نام روز پاس��دار ثبت 
ش��ده با دوم ارديبهشت ماه س��الگرد تاسيس سپاه 
پاس��داران همزمان شده اس��ت؛ ارگاني كه هر چند 
عنواني نظامي بر تارك آن نشس��ته اما در اساسنامه 
تاسيس��ش حفاظت و حراست از گفتمان و فرهنگ 
انقالب اسالمي و حاكميت برخاسته از آن مهم ترين 

ماموريتي است كه براي آن عنوان شده است. 
دريادار علي فدوي فرمانده نيروي دريايي س��پاه 
كه به واسطه سابقه اش و 8 سال فرماندهي بر نيروي 
درياي س��پاه، ازجمله فرماندهان شناخته شده سپاه 
است و نامش با رويارويي مستقيم با امريكايي ها گره 
خورده است، در اين زمينه مي گويد: خود امريكايي ها 
اعت��راف مي كنند كه در خليج ف��ارس تمكين كننده 

هستند. 
در كنار اين موضوع سردار فدوي درباره ماموريت 
بنيادين س��پاه به اين نكته اش��اره مي كند: »س��پاه 
پاسداران انقالب اس��المي هيچ كلمه يي را در ادامه 

خود ندارد حتي ايران.«
او از س��ال ۶۳ و در جري��ان جن��گ تحميلي در 
قرارگاه دريايي نوح )ع( وارد اين عرصه ش��د و امروز 
با ۳4سال سابقه، فرماندهي نيروي دريايي سپاه در 
منطقه حس��اس خليج فارس و تنگه هرمز را برعهده 
دارد. فرمانده نيروي دريايي سپاه درخصوص برخي 

اقدام��ات اين ني��رو ازجمل��ه دس��تگيري نظاميان 
متجاوز امريكاي��ي در خليج فارس گفت: ما هيچ گاه 
برنامه ري��زي نكرديم كه امريكايي ه��ا را بگيريم. ما 
برنامه ري��زي كرديم و آم��وزش ديده ايم كه تكليف 
خودم��ان را انج��ام دهيم. تكليف ما هم اين اس��ت 
كه آمادگي كامل براي پاسداري از انقالب را داشته 
باشيم و يكي از آمادگي ها اين است كه اگر شناوري 
از هر كس��ي در جايي كه نبايد باش��د، حضور پيدا 

كرد، آن را بگيريم. 
امريكايي ه��ا در س��ال 95  اف��زود: گرفت��ن  او 
ب��راي چهارمين بار بود كه اتف��اق مي افتاد. ما دو بار 
امريكايي ها و دو مرتبه نيز انگليس��ي ها را بازداشت 
كرده ايم. اما اين بار، چون در زمان ويژه و خاصي بود، 

بروز بسيار زيادي پيدا كرد. 
دري��ادار فدوي درخص��وص مواجهات س��پاه با 
امريكايي ها در خليج ف��ارس تصريح كرد: امروز اين 
جمل��ه ام��ام )ره( كه »امري��كا را در خليج فارس به 
خاك مذلت مي كش��انيم« اثر وضع��ي پيدا كرده و 
اين كار صورت گرفته اس��ت و خودش��ان هم به آن 

معترفند. 
فرمانده نيروي دريايي سپاه در واكنش به برخي 
اظهارنظر هاي كشور هاي حاشيه خليج فارس و تهديد 
اي��ران گفت: ما االن در بهتري��ن وضعيت ممكن در 
خليج فارس به س��ر مي بريم. وقتي امريكايي ها اذعان 

مي كنند كه نمي توانن��د در خليج فارس هيچ غلطي 
كنن��د و در برابر م��ا حالت انفعالي دارن��د، نبايد به 
اراجيف نوكران دست چندم منطقه يي آنها پاسخ داد. 
وي تاكيد كرد: خود امريكايي ها اعتراف مي كنند 
كه در خليج فارس تمكين كننده هستند و هر كسي 
بخواهد اين روال را ببيند، مي تواند با ش��ناور هاي ما 

)سپاه( همراه باشد. 

 سپاه هيچ كلمه اي را در خود ندارد حتي ايران
وي پاس��داري از انقالب اسالمي را تنها پاسداري 
از يك كشور يا يك جغرافيا يا يك حكومت ندانست 
و افزود: سپاه پاسداران انقالب اسالمي هيچ كلمه يي 

را در ادامه خود ندارد حتي ايران. 
ف��دوي در بخ��ش ديگ��ري از اي��ن گفت وگو، 
پاس��داري از انقالب اس��المي را تنها پاس��داري از 
يك كش��ور يا يك جغرافيا يا يك حكومت ندانست 
و اف��زود: س��پاه پاس��داران انقالب اس��المي هيچ 
كلمه ي��ي را در ادامه خود ن��دارد حتي ايران و اين 
تدبي��ر خاص حض��رت امام)ره( بود ك��ه از اول هم 
فقط »سپاه پاس��داران انقالب اسالمي« باشد، زيرا 
انقالب اسالمي محدود به يك جغرافيا نيست و االن 
مي بينيد دل هاي زيادي در دنيا همان روال انقالب 
اس��المي را دنبال مي كنند و س��پاه هم در همه جا 

پاسدار انقالب اسالمي است. 

فرمانده نيروي دريايي سپاه همچنين درخصوص 
ام��كان حضور اي��ن نيرو در آب ه��اي آزاد در آينده 
تصريح كرد: ما از قديم در خارج از خليج فارس و در 
درياي عمان حضور داش��تيم و در آينده نيز بايد در 

آب هاي آزاد حضور پيدا كنيم. 
فدوي با اشاره به دستاورد هاي اين نيرو در حوزه 
شناوري گفت: ما امروز در حوزه تجهيزات شناوري 
در س��قف تكنول��وژي دنيا هس��تيم و در حالي كه 
ش��ناور هاي دنيا عموما سرعت ش��ان ۳5 گره يا نات 
اس��ت، اما شناور هاي موش��ك انداز ما به سرعت 80 

نات رسيده اند. 

وي تصري��ح كرد: ما هيچ كش��ور مس��لماني را 
دش��من خود نمي داني��م، ولي متاس��فانه از طرفي 
مي بيني��م كه اراده ي��ي هم در اين كش��ور ها وجود 
ندارد و ما شرمنده مي شويم وقتي كه رييس جمهور 
امريكا با برخي عبارات سخيف اين كشور ها را مورد 

خطاب قرار مي دهد.
ف��دوي همچنين اظه��ار داش��ت: اطالعاتي كه 
امريكايي ه��ا از ت��وان دريايي اي��ران دارند اطالعات 
كمي اس��ت و آنه��ا زماني متوجه ق��درت واقعي ما 
مي ش��وند كه يا شناورهاي ش��ان غرق شده يا دچار 

وضعيت وخيم شده باشند. 

گروه ايران 
گفت وگو به جاي مناقش��ه؛ اين پيش��نهاد دولت 
ايران به كشورهاي منطقه است كه ظريف طي چند 
س��ال اخير آن را بارها تكرار كرده اس��ت. نخستين 
بار در نوش��ته يي مفصل در روزنامه كويتي »الراي«، 
دومي��ن بار در روزنامه ش��فيق تركي��ه و پس از آن 
به طور مكرر در نشس��ت هاي بين الملل��ي. وزير امور 
خارجه ايران مي خواهد در سخنراني خود در اجالس 
بين الملل��ي صل��ح پايدار س��ازمان مل��ل متحد اين 
پيشنهاد را بار ديگر مطرح كند؛ آنجا كه صندلي هاي 
سازمان ملل را تعداد زيادي از وزراي خارجه، روساي 
جمهور و نخست وزيران كشورها اعم از غربي و شرقي 
پر كرده ان��د. اين پس از »گفت وگ��وي تمدن«هاي 
ريي��س دول��ت اصالحات و »جهان ضد خش��ونت و 
افراطي گري« حسن روحاني سومين پيشنهاد ايران 
براي صلح است؛ هرچند اين بار بر خالف دو پيشنهاد 
قبلي معطوف به بحران خاورميانه اس��ت. دليل اين 
پيشنهاد را چند ماه پيش ظريف در مقاله يي مفصل 
در روزنامه »الراي« كويت نوش��ت. آنجا كه ظريف بر 
وضعيت بحراني خاورميانه تاكيد كرد و متذكر ش��د 
بحران هاي پيچيده و در هم تنيده منطقه غرب آسيا 
با نگاهي ساده انگارانه قابل حل نيست و بايد طرحي 
نو درانداخت. طرحي ك��ه او آن را با عنوان »مجمع 
گفت وگ��وي منطقه يي« رونماي��ي كرد. مجمعي كه 
هدفش ايجاد منطقه قوي و مقابله با استيالطلبي و 
حذف ديگر بازيگران است، چرا كه به اعتقاد ايران هر 
اقدام برتري جويانه از سوي هر يك از كشورها نه تنها 
عملي بي جاست، بلكه اساسا غيرممكن است. ظريف 
در بخشي از يادداشت خود در روزنامه شفيق تركيه 
اين مساله را مي گش��ايد و تاكيد دارد، نتيجه حذف 
بازيگ��ران منطقه يي و برتري جوي��ي ايجاد بي ثباتي 
است. مسابقه تسليحاتي در خاورميانه كه خرج هاي 
س��نگيني را بر دوش كش��ورهاي منطقه گذاشته از 
جمله نمونه هاي مخربي است كه ظريف در يادداشت 
خ��ود به آن اش��اره مي كند؛ آنجا كه ب��ه گفته وزير 
امور خارج��ه ايران »هدر دادن مناب��ع حياتي براي 
پر كردن خزانه سازندگان تسليحات هيچ كمكي به 
ايج��اد صلح و امنيت نك��رده و نظامي گري صرفا به 

ماجراجويي هاي فاجعه بار منجر شده است.«

اما برخي اين ايده را آرمانگرايانه و به دور از واقعيت 
عيني خاورميانه مي دانند. عبدالرضا فرجي راد سفير 
اسبق ايران در نروژ و كارشناس مسائل بين الملل از 
جمله كس��اني است كه چنين اعتقادي دارد. او پس 
از آنك��ه خبر طرح »مجم��ع گفت وگوي منطقه يي« 
توس��ط ظريف در اجالس صلح سازمان ملل مطرح 
ش��د، در گفت وگويي تحقق اين پيشنهاد را ناممكن 
خوان��د؛ چراكه به اعتقاد او »تا زماني كه روابط ايران 
و عربستان س��عودي تخاصم آميز باشد، اين پيشنهاد 
در ح��د ايده ي��ي روي كاغ��ذ باقي مي مان��د و حتي 
اگر عربس��تان هم اين گفت وگوها را بپذيرد، امريكا 
به عربس��تاني ها اجازه نمي دهد كه در وضعيت حاد 

روابط ايران و امريكا چنين اتفاقي بيفتد.«
با اي��ن حال رييس دس��تگاه ديپلماس��ي ايران 

اعتق��اد دارد اين نه يك خيال پ��ردازي كه تنها راه 
واقع گرايانه پيش روي كش��ورهاي منطقه براي حل 
بحران و اغتشاش اس��ت: »شبكه سازي امنيتي يك 
خيال پردازي نيس��ت. اين ايده تنها راه واقع گرايانه 
ب��راي خروج از چرخ��ه معيوب فعلي اس��ت كه بر 
اتكا به قدرت ه��اي فرامنطقه يي، ائتالف هاي مبتني 
ب��ر حذف و توهم خريد امني��ت با دالرهاي نفتي يا 

چاپلوسي بنا شده است.«
پيش��نهاد دول��ت اي��ران از آنج��ا واقع گرايانه به 
نظر مي رس��د كه نه بر تش��كيل پيماني شكس��ت 
خورده همچون »س��نتو« كه در دوران جنگ سرد 
و با هدف مبارزه با ش��وروي و نفوذ ماركسيس��م در 
ايران، پاكس��تان، عراق، تركيه و بريتانيا امضا ش��ده 
بود، تاكيد دارد و نه بر پيمان هايي مانند ش��انگهاي 

بين كش��ورهايي كه بيش از تضاد منافع، مشتركات 
فراوان��ي دارند. محور پيش��نهاد اي��ران »گفت وگو« 
اس��ت؛ چراكه اعتقاد بر اين اس��ت با وجود اختالف 
نگاه ه��اي ج��دي و س��اليق متفاوت، كش��ورهاي 

خاورميانه فرصت و چالش هاي مشترك دارند.
ظري��ف در توضي��ح اي��ن ن��گاه گف��ت: »اي��ن 
گفت وگوه��ا قب��ل از اينك��ه در م��ورد موضوعي به 
خصوص باش��د يا ب��ا هدف نيل ب��ه توافقي صورت 
بگي��رد بايد ه��دف فهمي��دن يكديگر و ش��ناخت 
متقاب��ل را دنبال كند و ب��راي طرف هاي گفت وگو 
روش��ن كند كه همه ما نگراني ه��ا، ترس ها، آرزوها 
و اميده��اي كم و بيش مش��ابهي داريم كه نه تنها 
ب��ه حكم جغرافيا ناگزير از همجواري و همزيس��تي 
با هم ش��ده ايم بلكه با اش��تراكات تاريخي، فرهنگي 

و مذهب��ي از ي��ك س��و و فرصت ه��ا و چالش هاي 
مش��ترك از ديگر س��و مي توانيم از اين گفت وگو و 
تعامل مثبت در جهت منافع مردم مان بهره ببريم.« 
هرچند به اعتقاد دس��تگاه ديپلماس��ي ايران ايجاد 
مجمع گفت وگوي منطقه يي در انتهاي راه مي تواند 
به ترتيبات رسمي تر ختم شده و منجر به همكاري 
امنيتي و عدم تجاوز ش��ود. ايده هم روش��ن است: 
» اين ايده به جاي تالش براي چش��م پوش��يدن از 
تعارض منافع، تفاوت ها را مي پذيرد. در همان حال 
با مفروض دانستن مشاركت گرايي، همچون سدي از 
ايجاد يك نظام اليگارش��ي توسط كشورهاي بزرگ 
جلوگي��ري مي كند و به كش��ورهاي كوچك امكان 
مش��اركت مي دهد. قواعد اين نظم جديد سرراست 
هستند. همان اس��تانداردهاي مشتركي كه از همه 
مهم تر در اهداف و اصول منش��ور ملل متحد وجود 
دارند: برابري حق حاكميت دولت ها، پرهيز از تهديد 
يا توسل به زور، حل مسالمت آميز مناقشات، احترام 
به تماميت ارضي كش��ورها؛ ع��دم مداخله در امور 
داخلي كش��ورها و احترام به حق تعيين سرنوش��ت 

كشورها.«
 اما چه كس��ي مي توان��د كش��ورهاي منطقه را 
به ميز گفت وگو بكش��اند؟ پيش��نهاد اي��ران ابتدا به 
حكام منطقه، سپس تش��ويق هم پيمانان غربي اين 
حكام و در نهايت ميدان داري س��ازمان ملل اس��ت. 
اي��ران تش��كيل اين مجم��ع را نخس��تين گام براي 
حركت به س��مت پارادايم جديد امنيت ش��بكه يي 
در منطقه يي قوي و باثب��ات مي داند كه مي تواند به 
عنوان س��ازوكاري در يك گفت وگو در همه سطوح 
رسمي و غيررسمي در منطقه خليج فارس قرار گيرد 
و همزمان با ترغيب همكاري و گفت وگوي رسمي و 
دولتي، مشوق گفت وگو بين نخبگان غيردولتي باشد. 
با اين حال از عمر اين پيشنهاد دولت ايران بيش 
از دو س��ال مي گذرد؛ اما پيشنهاد صلح جويانه تا به 
امروز با واكنش مثبتي از حكام كش��ورهاي منطقه 
روبه رو نش��ده اس��ت. در حالي كه ايران سال هاست 
دست دوس��تي و گفت وگو به سوي تمام كشورهاي 
منطق��ه دراز ك��رده، س��عودي ها در راس و ديگ��ر 
هم پيمانان��ش هر روز بر طب��ل اختالف كوبيده و بر 

آتش بحران خاورميانه مي دمند. 
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ايران2

چهرهها

وزي��ر اطالع��ات بر تس��هيل امور 
اقتصادي، مبارزه با مفاس��د اقتصادي، 
تامين امنيت اقتصادي و پرهيز از اعمال 
غيرهوش��مندانه كه موجب نگراني از 
س��رمايه گذاري در كش��ور مي ش��ود، 
تاكيد كرد. به گزارش پاد، سيدمحمود 
علوي در جلسه ش��وراي اداري استان 
ايالم با تاكيد بر افزايش روحيه همدلي 
و هم افزايي ميان مس��ووالن براي خدمت رساني بيشتر و بهتر به 
مردم اظهار كرد: اختالف براي هيچ كس نفعي نخواهد داش��ت و 
پيامبر اكرم)ص( به پرهيز از دامن زدن به اختالفات تاكيد كرده اند 
چراكه موجب زمين خوردن ملت ها مي شود. او از مسووالن اداري 
استان خواست تا مشكالت و راهكارهاي رفع آنها را به هيات دولت 
ارائه دهند تا دس��تورات و تصميم هاي الزم صادر و گرفته ش��ود. 
وزير اطالعات با اشاره به نام گذاري امسال به عنوان سال حمايت 
از كاالي ايران��ي گفت: الزمه  حمايت و توس��عه توليدات داخلي، 
برقراري امنيت پايدار به ويژه براي فعاالن اقتصادي اس��ت. علوي 
بر تسهيل امور اقتصادي، مبارزه با مفاسد اقتصادي، تامين امنيت 
اقتصادي و پرهيز از اعمال غيرهوش��مندانه كه موجب نگراني از 
س��رمايه گذاري در كشور مي شود، تاكيد كرد و گفت: بايد امنيت 
و س��المت اقتص��ادي را با تدبير و چاره انديش��ي عقاليي به طور 
همزمان ايجاد كنيم. او افزود: س��ربازان گمنام امام زمان)عج( به 
عنوان راس جامعه اطالعاتي كش��ور در اوج محبوبيت اجتماعي 
قرار دارند چراكه مردم وزارت اطالعات را سپر ناامني ها مي دانند 
و دش��منان از آنها رعب و وحش��ت دارند. وزير اطالعات مردم را 
تامين كننده اصلي امنيت دانست و گفت: توسعه و پيشرفت كشور 
در گرو حضور شاداب و هميشگي مردم در صحنه است. علوي در 
اين جلسه با تقدير از فعاليت ها و اقدامات مديركل اداره اطالعات، 

مديركل جديد را منصوب و معرفي كرد. 

 مردم تامين كننده اصلي
امنيت كشورهستند

س��خنگوي دولت با انتقاد از برخي 
س��خنراني  پيرامون  حاشيه س��ازي ها 
رييس جمهور در روز ارتش بر حمايت 
هميش��گي و حداكث��ري دول��ت ب��ه 
خصوص شخص رييس جمهور از همه 
پاسداران امنيت كشور در همه بخش ها 
و نيروها تاكيد كرد. به گزارش ايس��نا، 
نوبخت با اشاره به برداشت هاي نادرست 
برخي سياسيون و رسانه ها از سخنان رييس جمهور در روز ارتش 
كه در ادامه منجر به سوءاس��تفاده بدخواهان كشور و نظام شد با 
رد اين برداشت ها گفت: آقاي دكتر روحاني، سال ها در حوزه هاي 
نظامي و امنيتي مس��ووليت داشته و در تمام اين سال ها ارتباطي 
وثيق، عميق و راهبردي با نيروهاي پاس��دار امنيت كش��ور اعم از 
ارتش، ناجا به خصوص س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي داشته و 
دارند. سخنگوي دولت با اش��اره به اينكه »توان راهبردي نظامي 
و دفاعي در دولت تدبير و اميد جهش چند برابري يافته اس��ت« 
از رس��انه ها و چهره هاي سياسي خواس��ت با درك شرايط خطير 
كشور از هر گونه برداشت يك سويه يا گمانه زني هاي وحدت شكن 
بپرهيزند و با القاي اختالفات اركان كشور سبب تضعيف نظام در 
پيش چش��م دشمنان و شادماني بدخواهان كشور نشوند. نوبخت 
ادامه داد: هم آقاي رييس جمهور و هم مجموعه دولت بر اين اعتقاد 
اس��ت كه عمران و آباداني و پيش��رفت همه  جانبه كشور جز در 
سايه وحدت و انسجام همه نيروها و نهادها قابل دستيابي نيست 
از اين رو ايش��ان در بيان و عمل هميشه بر حمايت حداكثري از 
نيروهاي مس��لح كشور هم براي مقابله با دسيسه هاي دشمنان و 
هم براي س��ازندگي كشور تاكيد دارند. سخنگوي دولت در پايان 
گفت: رييس جمهوري تاكيد داشتند كه نيروهاي مسلح در دفاع 
از نظام، كشور و مردم يكپارچه هستند و تمجيد از يك نيرو منطقا 

به معناي نفي ارزش ها و خدمات ساير نيروها نيست. 

رابطه رييس  جمهور و مجموعه نيروهاي مسلح 
نزديك تر از هميشه است

وزي��ر ام��ور خارجه كش��ورمان با 
بي��ان اينكه »خروج امري��كا از برجام 
منجر به انزواي اين كش��ور در جامعه 
بين الملل خواهد ش��د«، گفت: امريكا 
هي��چ گاه اي��ده تغيير نظ��ام در ايران 
را كنار نگذاش��ته، ام��ا اين يك توهم 
است. وزير امورخارجه كشورمان كه با 
شبكه خبري سي بي اس نيوز گفت وگو 
مي كرد، در پاس��خ به اين س��وال كه اگر امريكا و متحدانش به 
توافقي دست يابند كه به نگراني هاي رييس جمهور ترامپ درباره 
توافق هس��ته يي رسيدگي كند،  آيا ايران آن را خواهد پذيرفت؟ 
گفت: خير، زيرا آنچه مهم است، اين است كه اروپايي ها، امريكا 
را در توافق نگه دارند، چرا كه ايران به توافق پايبند اس��ت. اين 
امريكاس��ت كه به توافق عمل نكرده اس��ت. توجه داشته باشيد 
كه رييس جمهور ترامپ آش��كارا گفته است كه تالش مي كند، 
شركاي اقتصادي ما را از تعامل با ايران بازدارد و اين نقض آشكار 
توافق است. بنابراين من فكر مي كنم كه اگر طرف هاي اروپايي 
برجام بخواهن��د كاري انجام دهند، بايد اي��ن توافق را ماندگار 
كنند و براي رسيدن به اين هدف نبايد به خواسته هاي مضاعف 
امريكا رس��يدگي كنند، بلكه بايد امريكا را ملزم به پايبندي به 
تعهداتش در توافق هس��ته يي كنند. او همچنين درباره شانس 
اروپايي ها براي متقاعد ك��ردن امريكا به ماندن در برجام اظهار 
كرد: حفظ اين توافق بين المللي منوط به پايبندي امريكاس��ت، 
در غير اين صورت اين كش��ور به جامعه بين الملل نشان خواهد 
داد كه شما نمي توانيد با امريكا به توافقي دست يابيد كه آن را 
بپذيرد س��پس به آن پايبند باشد. ظريف اضافه كرد: اگر امريكا 
اين پيام را به جامعه بين الملل بفرس��تد ك��ه قدرت و ادامه هر 
توافقي منوط به دوره رياست جمهوري در اين كشور است، اين 

يك سابقه بسيار بد خواهد بود.

 تاش امريكا براي تغيير نظام
در ايران توهم است

رييس مجلس ش��وراي اسالمي 
با تاكيد بر اينكه جانبازان ش��هداي 
زنده هس��تند، گفت ك��ه امروز در 
ش��رايط اقتصادي نس��بتا حس��اس 
كش��ور نيازمند روحيه فداكاري و از 
خودگذشتگي در راه انقالب هستيم. 
به گزارش ايس��نا، علي الريجاني در 
مراسم تجليل از جانبازان و فرزندان 
شاهد مجلس گفت: قدردان عزيزان مجاهدي هستيم كه در 
سپاه تالش مي كنند، اين ايام مصادف با سالروز تاسيس سپاه 
در س��ال 58 اس��ت كه تالش ها و مبارزات آنها با گروهك ها 
و همچنين ايام دفاع مقدس فراموش ش��دني نيس��ت. سپاه 
نهاد ذي قيمتي براي كش��ور اس��ت كه راه��ش ادامه خواهد 
داش��ت. الريجاني افزود: امروز در ش��رايط اقتصادي نس��بتا 
حس��اس قرار داريم، اگر چنين روحيه يي وجود داشته باشد 
دس��تگاه هاي اداري پرتحرك تر شده و مجلس و قوه قضاييه 
ني��ز بهتر مي توانن��د امور را پيش ببرند، اي��ن يعني نيازمند 
روحيه فداكاري و از خودگذش��تگي در راه انقالب هستيم. او 
تاكيد كرد: كشوري مي تواند در شرايط مختلف سربلند باشد 
كه از چنين روحيه يي اس��تفاده كند. بس��ياري از كارگزاران 
كشور اهل مجاهدت و تالش بوده و از جانبازان و بيت شهدا 
هستند. اين نشان مي دهد اداره كشور همواره بر اين روحيه 
تكي��ه دارد و بايد قدر آن را دانس��ت. ريي��س مجلس ادامه 
داد: اي��ن افتخاري براي مجلس اس��ت كه تع��داد زيادي از 
نماين��دگان و كاركنان آن از جانب��ازان، مجاهدان و فرزندان 
ش��اهد اس��ت. الريجاني در پايان با ابراز امي��دواري از اينكه 
آينده كش��ور در پناه روحيه مجاهدت باش��د، گفت كه بايد 
با مديريت جهادي آينده خوب و درخش��اني براي كل ملت 

ايران رقم بزنيم. 

 نيازمند روحيه فداكاري و از خودگذشتگي
در راه انقاب هستيم

 در ديدار فرماندهان نيروي زميني ارتش 
مطرح شد  

 تجليل فرمانده معظم كل قوا
 از مواضع وحدت آفرين

فرمانده ارتش
حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي فرمان��ده معظ��م كل قوا 
ظه��ر ديروز )يك ش��نبه( در دي��دار فرمان��ده كل ارتش 
و جمع��ي از فرمانده��ان ني��روي زمين��ي، با تحس��ين 
كارآم��دي و تجارب ارزش��مند پرس��نل قديم��ي ارتش 
 و اب��راز امي��دواري درباره آين��ده درخش��ان جوانان آن، 
بر اس��تمرار پيش��رفت و افزاي��ش توان ارت��ش تاكيد و 
خاطرنشان كردند: پيش��رفت ها بايد همچنان ادامه پيدا 
كند تا ارتِش ف��ردا از ارتش امروز بهتر، قوي تر، كارآمدتر 
و انقالبي تر باشد. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام 
معظم رهبري، در اين ديدار كه به مناس��بت روز ارتش و 
نيروي زميني برگزار ش��د، رهبر معظم انقالب اس��المي 
خط��اب به جوانان ارت��ش تاكيد كردند: از ش��ما جوانان 
عزي��ز مي خواهم همه ابت��كارات، تالش ها و ظرفيت هاي 
انساني خود را براي پيشبرد و اعتالي ارتش به كار اندازيد. 
فرمان��ده كل قوا همچنين با تجلي��ل از مواضع انقالبي و 
وحدت آفرين امير سرلش��كر موسوي فرمانده كل ارتش، 
افزودن��د: آقاي سرلش��كر موس��وي در عين دلبس��تگي 
س��ازماني و پايبندي عاطفي ب��ه ارتش كه حفظ و تاكيد 
بر آن الزم اس��ت، سخنان بسيار خوبي درخصوص اتحاد 
نيروهاي مس��لح بيان كردند كه اين سخنان نشان دهنده 
عقل مديريتي و صفاي باطني اس��ت و ارتش را در چشم 

مردم بيش از پيش ارزشمند مي كند.
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3 كالن
ايجاد ۷۹۱هزار نفر شغل

رييس امور اقتصادي س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور 
گفت: پارسال ۷۹۱هزار نفر شغل در كشور ايجاد شده است. 
به گزارش ايبنا جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به 
رياست استاندار تهران و با حضور باقري رييس اموراقتصادي 
س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور، محمد امامي امين معاون 
امور اقتصادي و توس��عه منابع استانداري، محسن همداني 
معاون امور امنيت��ي و انتظامي اس��تانداري، تركي رييس 
س��ازمان مديريت و برنامه ريزي استان و جمعي از مديران 
دستگاه هاي استاني عضو س��تاد برگزار شد. در ابتداي اين 
جلس��ه رييس امور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور 
به وضعيت روند توليد و صادرات نفت خام بر اس��اس توليد 
يك هزار بشكه در روز و تاثير تحركات بين المللي در ميزان 
فروش و صادرات آن اش��اره كرد. باقري در ادامه گزارش��ي 
از رش��د اقتصادي و تقاضا طبق اطالع��ات بانك مركزي و 
مص��رف بخش خصوص��ي، وضعيت ص��ادرات غيرنفتي و 
واردات و ب��ازار كار ايران ارائه داد. وي با بيان اينكه س��االنه 
۸۵۰هزار نفر از دانشگاه ها فارغ التحصيل مي شوند، افزود: اگر 
فارغ التحصيالن س��االنه به كار گرفته شوند، رشد اقتصادي 
خواهيم داشت و اگر به كار نروند با معضل اجتماعي رو به رو 
مي ش��ويم. باقري به پايين بودن رشد اعطاي تسهيالت در 
سال ۹۶ اشاره كرد و گزارشي از وضعيت بازارمسكن، تورم 
و ارز ارائه داد. وي با اش��اره ب��ه وضعيت صادرات غيرنفتي 
)ميعانات گازي، پتروشيمي و ساير كاالها( در ۱۲ماهه سال 
۹۶ گفت: در بهمن و اسفندماه سال ۹۶ صادرات غيرنفتي با 
رشد بااليي همراه بوده است. رييس امور اقتصادي سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور در پايان با اشاره به راه هاي رسيدن 
به رشد اقتصادي در كشور تاكيد كرد: ثبات اقتصادي، رفع 
مش��كالت بانكي، تحريك تقاضاي داخلي، تشويق صادرات 
غيرنفت��ي و مديريت واردات و جلوگي��ري از قاچاق كاال و 
رفع موانع كس��ب و كار، س��اماندهي معافيت هاي مالياتي و 
هدفمندي يارانه ها مهم ترين اقدامات براي رش��د اقتصادي 

در كشور است. 

كاهش ۷۳ درصدي واردات 
خودرو در نخستين ماه سال

  گم��رك ايران از كاهش ۷۳درص��دي واردات خودرو 
طي فروردين ماه سال جاري خبر داد و اعالم كرد در اين 
مدت يك هزار و ۳۴دستگاه خودرو از طريق گمركات وارد 
كشور شده است. براساس آمار گمرك ايران طي فروردين 
ماه س��ال جاري تعداد يك هزار و ۳۴دس��تگاه خودرو به 
ارزش ۲۳ ميليون و ۶۵۱ هزار دالر به كشور وارد شده كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۷۳درصدي 
و از حيث ارزش ۷۷درصد كاهش داش��ته است. همچنين 
طي ۱۲ماهه سال ۹۶ تعداد ۷۰هزار و ۷۵دستگاه خودرو 
ب��ه ارزش يك ميليارد و ۸۳۸ ميلي��ون و ۸۵۱ هزار دالر 
به كش��ور وارد ش��د كه نسبت به س��ال ۹۵ از نظر تعداد 
۶۶،۸ درصد و از حيث ارزش ۴۴،۸ درصد كاهش را نشان 
مي ده��د. بنابر اين گزارش، تمامي كاالها به ويژه تك تك 
خودروهاي وارداتي در سال ۹۶ و فروردين ماه سال جاري 

مجوز ثبت سفارش دارند.

اخبار كالن

نمايندگان مجلس از توضيحات كرباسيان درخصوص التهابات بازار ارز قانع نشدند

كارت زرد مجلس به وزير اقتصاد
گروه اقتصاد كالن|

 وزير ام��ور اقتصادي و دارايي ديروز براي پاس��خ  
دادن به س��وال هاي امير خجس��ته نماين��ده همدان، 
درخص��وص التهابات ب��ازار ارز و وضعيت موسس��ات 
مالي و اعتباري در صحن علني مجلس حاضر ش��د اما 
نتوانس��ت نمايندگان مجلس را قانع كند و يك كارت 
زرد از مجلس دريافت كرد. مس��عود كرباسيان توضيح 
داد كه اتخاذ سياس��ت هاي جدي��د ارزي نتايج مثبتي 
دارد و مانع خروج س��رمايه مي شود. اما امير خجسته 
گفت: اين سخن وزير اقتصاد درحالي است كه در اين 
بح��ران ارزي حدود ۳۰ ميليارد دالر از كش��ور خارج 

شده است. چه كسي پاسخگوي آن است؟
 مس��عود كرباس��يان هم اع��الم كرد ك��ه در دولت 
تش��تت آرا وجود ندارد و كسي كه در حوزه ارز تخصص 
ن��دارد نبايد راجع به اين موضوع س��خن بگويد و باعث 

التهاب در بازار ارز شود. 

 خروج اموال بانك ها از دسترس سيستم بانكي
مس��عود كرباسيان در پاسخ به سوال امير خجسته و 
ضمن تش��ريح وضعيت بازار ارز توضيح داد: تعيين نرخ 
ارز يكسان آرامش را به جامعه برگرداند و ديگر نوسانات 

سابق در سطح بازار نيست. 
وي ب��ا بيان اينكه تعيين ن��رخ ۴۲۰۰ تومان براي 
دالر اقدام كارشناس��انه بود كه موجب پايان التهابات 
بازار ارز ش��د، افزود: ۸۵درصد واردات رس��مي كشور 
كاالهاي واس��طه يي است كه تعيين نرخ ۴۲۰۰ تومان 
براي ارز كمك مي كند تا واحدهاي توليدي مواد اوليه 

خود را وارد كنند. 
كرباس��يان با بيان اينكه در سياست هاي ارزي دولت 
قيمت كاالهاي اساس��ي ثابت مي ماند، ادامه داد: در اين 
سياس��ت  جديد ارز صادراتي به چرخه اقتصادي كشور 

بازمي گردد. 
وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي با بي��ان اينكه مطابق 
اظهارنظر رييس جمهور سياست هاي جديد ارزي اقدامي 
پيش دستانه بود، گفت: جلوگيري از قاچاق نتيجه ديگر 
اتخاذ سياست هاي جديد ارزي است زيرا ارز صادراتي به 
چرخه اقتصادي كش��ور بازمي گردد درنتيجه ارزي براي 
قاچاقچيان باقي نمي ماند ك��ه اين اقدام موجب كاهش 

آمار قاچاق مي شود. 
وي با بيان اينكه سياس��ت جدي��د ارزي مانعي براي 
خروج سرمايه از كشور است، افزود: ساماندهي صرافي ها 
نيز در اين سياست جديد انجام و مكانيسم همكاري آنها 

با بانك ها نيز مشخص مي شود. 
كرباس��يان درخصوص سوال دوم پيرامون علت ورود 

بانك ها و موسسات مالي به بازار مسكن كه موجب گراني 
ش��ده است، گفت: اين موضوع مربوط به سال ۹۵ بوده و 

اكنون موضوعيت ندارد. 
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: متاسفانه در 
س��ال هاي گذشته اموال بانك ها به دليل انتقال به بخش 
بنگاهداري از دسترس سيس��تم بانكي خارج شده ولي 
از طري��ق فروش اموال غيرمرتب��ط بانك ها اين اموال به 

سيستم بانكي بازمي گردد. 
وي اف��زود: در دول��ت دوازدهم بالغ ب��ر ۳۰ هزار 
ميليارد ريال از اموال بانك هاي دولتي به فروش رفته 
ك��ه بنابر قانون رفع موان��ع توليد بايد از اموال بانك ها 

ماليات گرفته شود. 
كرباس��يان گفت: برخي بانك ه��اي خصوصي اعالم 
مي كنند كه اموال در اختيار آنها به دليل ضعف تضامين 
وام هايي اس��ت كه وصول نشده ولي با اين وضع هم بايد 

ماليات خود را بپردازند. 
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: با وجود اينكه اين 
سوال در س��ال ۹۵ مطرح شده بود و مشكالت ارزي در 
دوره گذشته نداشتيم ولي بايد به اين مساله توجه داشت 
كه خروج ارز از كشور مراقبت شود چراكه خروج سرمايه 
از طريق دسترسي راحت مردم به ارز صورت مي گرفت. 

وي ادام��ه داد: نباي��د در كش��ور توليدكنن��دگان و 
واردكنندگان با دردسر و نوسانات ارزي مواجه شوند، ارز 
در كشور به مقدار كافي وجود دارد و در حال حاضر ۳۶ 
موضوع در بحث ارز و تامين مسائل ارزي موضوعيت دارد. 
كرباس��يان تصري��ح ك��رد: تقريبا وف��اق جمعي در 
سياست هاي كش��ور حاكم اس��ت، براي محاسبه بحث 
انتخ��اب ارز ۴۲۰۰ تومان��ي دو روش محاس��به را انجام 
دادي��م، تورم داخلي را از تورم خارجي كس��ر كرده و در 
دوره ۵ ساله محاسبه كرديم كه به قيمت ۴۲۰۰ رسيديم 
و در شيوه بعدي دو سبد كااليي خارجي را با هم مقايسه 
كرده كه باز به نرخ تقريبي ۴۲۰۰ رسيديم كه اعالم اين 

نرخ نيازهاي كشور را برطرف مي كند. 
 وزي��ر ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي اف��زود: در دولت 
تش��تت آرا وجود ندارد و كسي كه در حوزه ارز تخصص 
ن��دارد نبايد راجع به اين موضوع س��خن بگويد و باعث 

التهاب در بازار ارز شود. 
وي گف��ت: قانون ماليات در حال بررس��ي اس��ت و 
كميس��يون  هاي مجلس در حال حاضر ۳ اليحه مالياتي 
را در دست دارند و اگر نمايندگان نياز دانستند اطالعات 

الزم در اين خصوص به آنها ارائه خواهد شد. 
وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي تصري��ح كرد: تثبيت 
قيم��ت ارز روي نرخ ۴۲۰۰ باعث ثبات در بازار و تثبيت 
قيمت ه��اي كاالها خواهد ش��د و مردم نگ��ران افزايش 

قيمت ها در اين ايام نباشند. 
وي ادامه داد: اين خبر كه دولت از طريق نوس��انات 
قيمت ارز خواس��تار تامين كس��ري بودجه بود غيرقابل 
قبول است و ما از اول هم به دنبال تامين منابع از طريق 
افزاي��ش قيمت ارز نبوديم و قيم��ت واقعي دالر ۴۲۰۰ 
است و خوشبختانه مش��كل ارزي در كشور وجود ندارد 
و در دول��ت مديريت ارزي ب��ه صورت تخصصي صورت 

مي گيرد. 

 ضمانت عملياتي درباره 
قيمت گذاري ارز چيست؟

در ادام��ه امير خجس��ته رييس فراكس��يون مبارزه 
با مفاس��د اقتصادي و اداري مجلس ش��وراي اسالمي، با 
بيان اينكه متناس��ب با افزايش قيمت ارز، قيمت س��اير 
اقالم نيز افزايش مي يابد، اظهار كرد: بايد مشخص شود 
كه آي��ا تيم اقتصادي دولت ب��ازار ارز را مديريت كرد يا 
يك عده به صورت س��اماندهي شده بازار ارز را مديريت 
كردند؟ و آيا صادرات و واردات در كش��ور توسط وزارت 
اقتصاد مديريت مي ش��ود يا اينكه افراد ديگري اين بازار 
را مديريت مي كنند؟ صادرات و واردات در كش��ور به چه 

شكل درآمده است؟
وي ادامه داد: عدم تشخيص صحيح يا نادرست درباره 
افزايش يك ش��به نرخ ارز توس��ط تيم اقتصادي دولت 

مش��كالت كنوني بازار ارز را رقم زده اس��ت، چراكه تيم 
اقتصادي دولت همانند پزش��كي بوده كه بايد تشخيص 

دهد و نسخه بپيچد. 
نماينده همدان در مجلس ش��وراي اسالمي با طرح 
س��والي مبني بر اينكه منطق قيمت گ��ذاري ارز ۴۲۰۰ 
توماني از كجا آمده اس��ت، يادآور ش��د: بودجه سال ۹۷ 
 براس��اس ارز ۳۷۵۰ توماني بس��ته ش��د، لذا در كمتر از
 ۲ م��اه چه اتفاق��ي رخ داد كه با افزاي��ش ۱۵درصدي 
قيمت ارز مواجه ش��ديم و ضمان��ت عملياتي درباره اين 

قيمت گذاري چيست؟
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه بارها 
درباره گسترش نقدينگي در جامعه به دولت هشدار داده 
ش��د، اظهار داشت: برنامه دولت براي كنترل ۱۵۰۰هزار 
ميليارد تومان نقدينگي در كشور چيست؟ و چه اقداماتي 

براي اين موضوع انديشيده شده است؟
خجسته با انتقاد از اينكه چرا همصدايي درباره قيمت 
دالر به نوسانات آن از دولت شنيده نمي شود، افزود: چرا 
بين بدنه دولت در اين باره تشتت آرا وجود دارد و عده يي 
در دول��ت مي گويند كه قيمت ارز افزايش يافته، عده يي 
مي گويند بايد كاهش يابد و برخي مي گويند قيمت آن 
باي��د ثابت بماند، چه راهكارهايي ب��راي كنترل بازار ارز 

پيش بيني شده است؟
رييس فراكس��يون مب��ارزه با مفاس��د اقتصادي و 

اداري مجلس ش��وراي اسالمي تصريح كرد: به گونه يي 
عمل ش��د كه مردم مي گويند نظام و رهبري ناكارآمد 
اس��ت، در حال��ي كه دس��تگاه هاي اجراي��ي مديريت 
صحيح��ي ندارن��د، چراكه ب��ا ۴۴ ميلي��اد دالر مازاد 

مي توانستيم هر اقدامي انجام دهيم. 
وي تصريح كرد: آقاي رييس جمهور فرموده اند من از 
عملكرد ۴ س��اله و هم اكنون بحث ارز راضي نيستم پس 
در موضوع ارز بايد چه كسي جواب بدهد و پاسخگو باشد 
و از همي��ن رو بايد به داد مردم برس��يم. مردم اقتدار و 
قاطعيت مي خواهند واهلل اگر به داد مردم نرسيم اتفاقات 

ديگري صورت مي گيرد. 
 

 هزينه 80درصد از سپرده هاي مردم 
در امور غيربانكي 

نماينده همدان در مجلس ش��وراي اس��المي با بيان 
اينكه انتظار مي رود دالر ۴۲۰۰ تومان ثابت بماند، گفت: 
در آينده ممكن است افرادي از بيرون بازار ارز را به دست 
بگيرند و اعمال مديريت تيم اقتصادي كشور را زير سوال 
ببرند. وي ادامه داد: متاسفانه شاهد سپرده گذاري مردم 
در بانك ه��اي دولتي و به خص��وص بانك هاي خصوصي 
بوده ايم كه معاونت نظارت بر بانك ها در بانك مركزي در 
اين زمينه نقش آفريني نكرده و به جاي نظارت به دنبال 
آن بوده تا افراد منتسب به خود را در بانك ها به كار گيرد. 
در اين زمينه اسنادي وجود دارد كه در صورت لزوم آن را 
منتشر مي كنيم. خجسته با استناد به بند ۱۶ و بند الف 
قانون رفع موانع توليد اظهار داشت: بانك ها بايد از كليه 
فضاهاي بنگاهداري خارج مي ش��دند اما همچنان شاهد 
هستيم كه شركت هاي سرمايه گذاري در بانك ها فعاليت 
دارن��د و همچنين بايد ظرف مدت ۳ س��ال ۳۳درصد از 
اموال منقول و غيرمنقول كه در تملك بانك هاس��ت به 

فروش برسد. 
نماينده همدان در مجلس ش��وراي اسالمي با تاكيد 
بر اينكه وزير بايد شفاف صحبت كند، گفت: براي حفظ 
۱۵۰۰هزار ميليارد تومان س��پرده مردم در شبكه بانكي 
چه اقدامي ص��ورت گرفته كه تاكنون ۴۰۰هزار ميليارد 
تومان از اين س��پرده ها به هدر رفته است. طبق مدارك 
موجود ۸۰درصد از س��پرده هاي مردم در مسائلي غير از 

فعاليت بانكي به كار گرفته شده است. 
وي با تاكيد بر اينكه پول مردم در موسس��ات مالي و 
بانك ها غارت ش��ده اس��ت، ادامه داد: در يكي از بانك ها 
۵هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان با روش معامالت ضربدري و 
بدون هيچ گونه رد و بدل پولي و مالي كه ارزش پولي نيز 
نداشته سود موهومي ارائه و تاييد شده است؛ در واقع اين 

كار غارت سرمايه مردم است. 
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چرايي كنترل پيامدهاي 
منفي ناشي از حوادث

وظيفه ذاتي صنعت بيمه در 
دنيا، حمايت و اطمينان س��ازي 
به تداوم زندگ��ي توام با اميد و 
پايدار در ذهن انسان ها و صحنه 
عملكرد دنياي واقعي مي باشد. 

ماموريت صنع��ت بيمه در 
كشورمان از فلس��فه ذاتي علم 
بيمه گري جدا نيس��ت. وظيفه 
بيمه گران، جمع آوري ريسك ها 
از س��طح جامعه براساس قانون 

اعداد بزرگ و اصول مديريت ريسك و مديريت نگهداري و 
توزيع ملي و بين المللي ريسك ها براي دفاع كامل و جامع 
از جامع��ه بيمه گذاران پس از وقوع ح��وادث به خصوص 
ح��وادث طبيعي همچون زلزله كه گاهي ابعاد خس��ارت 
واقعه رخ داده به قدري وس��يع و فراگير و متنوع است كه 
دولت ها و كمك هاي مردمي ني��ز توانايي جبران كامل و 

سريع خسارت ها در يك دوره زماني محدود را ندارند. 
يك باور منطقي در علم و فن بيمه گري وجود دارد كه 
وظيفه شركت هاي بيمه بازگرداندن وضعيت بيمه گذاران 
زيان دي��ده به ش��رايط بالفاصل��ه قبل از وق��وع حوادث و 

خسارت هاست.
 در زلزله كرمانش��اه و واقعه آتش س��وزي س��اختمان 
پالس��كو، كارشناس��ان و مردم عزيز مش��اهده كردند كه 
عده ي��ي از هموطنان داراي بيمه نامه هاي مربوط به همان 
خطرات بوده اند و عده بيش��تري ني��ز بيمه نامه خريداري 

نكرده بودند. 
آنه��ا ك��ه بيمه نام��ه داش��تند در هر صورت ش��امل 
حمايت هاي شركت هاي بيمه يي كه متعهد بودند، شدند 
و آنها كه بيمه نامه نداش��تند لزوما و به ناچار براي احياي 
مجدد و بازسازي روند زندگي نيازمند كمك هاي دولت و 

وام هاي بانكي و ياري اقوام و دوستان شدند. 
اگ��ر ابعاد حادث��ه و حجم خس��ارت ها پايين باش��د، 
كمك ه��اي دولتي و مردمي موثر خواهد بود، همان طوري  
ك��ه در زلزله كرمانش��اه عزيز ديديم مس��ووالن محترم و 
هموطنان مهربان يكصدا به حمايت و ياري از زلزله زدگان 
هموط��ن پرداختند اما اگر خ��داي نكرده حج��م و ابعاد 
خسارات بيشتر از حد انتظار باشد، گاهي جبران خسارت ها 
بسيار سخت خواهد بود. مطالعه شرايط اقتصادي كشور در 
زم��ان واقعه زلزله رودبار كه مقارن با اتمام جنگ تحميلي 
بود، نش��ان مي دهد كه دولت وقت چه تالش هاي بي نظير 
و سختي را براي بازسازي منطقه زلزله زده و تامين بودجه 
الزم به انجام رس��انده اس��ت. همان واقعه مي توانس��ت به 
عنوان يك س��ابقه و حافظه تاريخي براي حوادث طبيعي 
آتي ثبت و الگو قرار گيرد كه البته متاس��فانه چنين نشد.

راه ح��ل برط��رف كردن و جب��ران خس��ارت هاي حوادث 
زيانبار طبيعي و غيرطبيعي تحت پوشش بيمه قرار دادن 
اموال، اش��خاص و مسووليت هاس��ت. دولت ه��ا در مقاطع 
مختلف براي جبران خسارت هاي سنگين همچون زلزله، 
سرمازدگي و سيل و... به ياري مردم حادثه ديده مي شتابند 
كه اقدامي ارزشمند و ستودني است اما مناسب ترين راهكار 
و اقدام ارزش��مند دولت محترم تعميم و گسترش فرهنگ 
بيمه و آشنايي هموطنان با انواع ريسك ها و تشويق آنها به 
خريد بيمه نامه هاي جامع است. حضور و وجود صنعت بيمه 
بازرگان��ي مقتدر و با دانش در كش��ورمان بيانگر برخوردار 
بودن بيمه گذاران از سرمايه هاي ارزشمند مادي و علمي و 
كارشناسي براي مديريت جذب و نگهداري و توزيع ريسك 
و جبران سريع خسارت ها در زمان رخداد حوادث است. از 
اين سرمايه ها استفاده بهينه و بهنگام نماييم و اين فرهنگ 
و ب��اور را در ذهن تك تك خويش پرورش دهيم كه خريد 
پوش��ش هاي بيمه يي هزينه نيست بلكه س��رمايه گذاري 

مشترك براي جبران خسارت ها در روز مباداست.

تصميمات جديد ستاد 
ساماندهي ارزي اعالم شد

گروه بانك و بيمه| جلسه ستاد اقتصادي ساماندهي 
مس��ائل ارزي با موضوع پرداخت مابه التفاوت ارز مورد نياز 
واردات كااله��اي اساس��ي، دارو و بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصاد روز يك شنبه 2 ارديبهشت 97 به 

رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد. 
به گزارش »تعادل« اسحاق جهانگيري در اين نشست 
با اش��اره به وجود برخي كاستي ها در اعمال سياست هاي 
جدي��د ارزي گف��ت: وج��ود برخ��ي نواق��ص در اج��راي 
سياس��ت هاي جديد ارزي طبيعي اس��ت اما دولت تالش 
كرده تا در س��ريع ترين زمان با رفع كاس��تي ها و تكميل 
پيش نيازها از مشكالت پيش روي تجار، فعاالن اقتصادي 

و نيازمندان ارز بكاهد. 
وي با تاكيد بر اينكه خوش��بختانه تمهيدات الزم براي 
جلوگيري از افزايش قيمت كاالهاي اساس��ي و دارو فراهم 
ش��ده است، اظهار داش��ت: تامين نيازهاي اساسي جامعه 
حياتي ترين بخش سياست هاي جديد ارزي است و دولت 
ضمن تامين ۳ هزار ميليارد تومان مابه التفاوت قيمت ارز، 

تصميمات اتخاذ شده را به زودي اجرايي خواهد كرد. 
معاون اول رييس جمهور با اشاره به برخي گزارش هاي 
نادرس��ت در خصوص مشكل گردش��گران خارجي براي 
تبديل ارز گفت: بر اساس دستورالعمل هاي ابالغ شده شعب 
منتخب بانكي، ارز اف��راد را به قيمت مصوب ۴2۰۰تومان 
خريداري مي كند و هيچ مش��كلي در اين خصوص وجود 
ندارد. وي بر ت��داوم برخورد نيروهاي اطالعاتي و انتظامي 
ب��ا قاچاقچي��ان ارز تاكيد ك��رد و گفت: دول��ت بر اعمال 
سياست هاي نوين ارزي اصرار دارد و در مقابله با قاچاقچيان 
ارز كوت��اه نخواهد آمد. جهانگيري همچنين با اش��اره به 
مباحث مطرح شده در خصوص مشكالت پتروشيمي ها از 
وزير نفت خواست تا براي حمايت از اين صنعت راهكارهاي 
م��ورد نظ��ر را به هيات دولت ارائه كن��د. رييس كل بانك 
مركزي نيز در اين جلس��ه از مثبت بودن فضاي اقتصادي 
كشور پس از اعمال سياس��ت هاي جديد ارزي خبر داد و 
با اش��اره به رونمايي سامانه يكپارچه مديريت ارزي كشور 
»نيما« در روز دوش��نبه گفت: با شناس��ايي مش��كالت و 
اصالح دس��تورالعمل ها تالش كرده ايم تا از س��ردرگمي و 
بالتكليفي تجار و مردم كاسته و حركت در مسير ساختار 
جديد را تس��هيل كنيم. در اين جلسه كه با حضور وزراي 
صنعت، معدن و تجارت، جهاد كش��اورزي، نفت و روساي 
بانك مركزي و س��ازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادي 
رييس جمهور و دستيار ارشد اقتصادي رييس جمهور برگزار 
شد در خصوص مسائل تخصصي نظير بازارچه هاي مرزي، 
خوراك پتروش��يمي ها، نحوه پرداخت مابه التف��اوت ارز و 

واردات با ارز متقاضي بحث و تبادل نظر شد. 

يادداشت

خبر

چرايي رشد قيمت دالر در گفت  و گو با سهراب اشرفي فعال بازار ارز و طال

نرخ ارز آينه تمام نماي اقتصاد 
تقاضاي دالر و قاچاق كاال محصول سياست هاي اشتباه اقتصادي

خريد و فروش ارزهاي مجازي ممنوع

پيش  فروش 3 ماهه سكه هم متوقف شد
گروه بانك و بيمه|

به دنبال محدوديت در ضرب س��كه ك��ه موجب توقف پيش فروش 
سكه يك ماهه شد از صبح يك شنبه 2 ارديبهشت 97 نيز اعالم شد كه 
پيش فروش سكه تمام بهار آزادي ۳ماهه كه با قيمت يك ميليون و ۵۴۰ 

هزار تومان عرضه مي شد هم متوقف شده است. 
به گزارش»تعادل« قيمت پيش فروش سكه با سررسيد 6 ماهه يك 
ميليون و ۴7۵هزار توم��ان، 9ماهه يك ميليون و ۴1۰هزار تومان، يك  
س��اله يك ميليون و 2۴۵هزار تومان و دو ساله يك ميليون و 16۰هزار 
تومان اعالم شده است. مراجعه به چندين شعبه مختلف بانك ملي ايران 
حاكي از آن اس��ت كه اين بانك پيش فروش سكه تمام بهار آزادي براي 
دوره ۳ماهه را متوقف كرده اس��ت. با اين حال پيش فروش س��كه براي 
دوره ه��اي 6 ماهه، 9ماهه، يك س��اله، 1۸ماهه و دو س��اله همچنان با 

نرخ هاي مصوب اعالم شده از سوي بانك مركزي ادامه دارد. 
پيش تر و در تاريخ 29فروردين ماه س��ال جاري پيش فروش س��كه 
يك ماهه نيز متوقف ش��ده ب��ود. از روز 22فروردين م��اه و همزمان با 
اجراي سياس��ت جديد دولت و بانك مركزي براي يكسان سازي نرخ ارز 

پيش فروش سكه در تمامي شعب بانك ملي ايران نيز آغاز شده بود. 
مس��عود رحيمي، مديركل نشر و ريالي بانك مركزي روز گذشته 
اعالم كرد: با توجه به اس��تقبالي كه از پيش فروش با موعد يك ماهه 

شده اس��ت و محدوديت هاي خطوط توليد س��كه طال در ضرابخانه، 
پيش فروش با سررسيد يك ماهه متوقف شد. وي افزود: بانك مركزي 
از ماه هاي پاياني س��ال قبل با اتخاذ اقداماتي براي مديريت نقدينگي 
و تنظي��م ب��ازار ارز به ص��ورت كلي و خاصه ايجاد تع��ادل در عرضه 
و تقاضاي س��كه بهار آزادي در كش��ور، اقدامات��ي ازجمله برگزاري 
حراج س��كه طال از طريق بانك كارگش��ايي و متعاقب آن ارائه طرح 
پيش فروش س��كه بهار آزادي با سررسيدهاي زماني مختلف را انجام 
داد. به گفته اين مقام مس��وول در بان��ك مركزي از ابتداي برگزاري 
حراج س��كه در بانك كارگشايي تا تاريخ 2۰فروردين  ماه سال جاري 
در مجموع تعداد 26۰هزار س��كه تمام بهار آزادي و 22۵هزار س��كه 
نيم بهار آزادي در بازار عرضه شد. به عبارت ديگر ۴۸۵هزار سكه در 

بانك كارگشايي تا 2۰فروردين فروخته شده است. 

 900 هزار پيش  فروش و 500 هزار حراج سكه 
آمارهاي منتشر شده در فروردين 97 نيز نشان مي دهد كه از ابتداي 
بهمن 96 تا اواخر فروردين حدود 9۰۰هزار پيش فروش سكه و نزديك 

به ۵۰۰ هزار حراج سكه صورت گرفته است. 
قب��ل از 2۸بهم��ن و در طرح اوليه پيش ف��روش بيش از ۵6 هزار 
قطعه س��كه با پيش دريافت 1۰ميليون ريال به ازاي هر قطعه س��كه 

پيش فروش ش��ده ب��ود تا مابه التف��اوت قيم��ت آن در زمان تحويل 
دريافت ش��ود. ط��رح پيش فروش س��كه در قالب جدي��د نيز كه از 
2۸بهم��ن ماه 96 آغاز ش��د در بيش از 11۳1ش��عبه منتخب بانك 
ملي و حراج س��كه در بانك كارگشايي در دس��تور كار قرار گرفت و 
براس��اس برآوردهايي كه تاكنون در مورد تعداد پيش فروش و حراج 
س��كه صورت گرفته نزديك به 9۰۰هزار پيش فروش و بيش از ۵۰۰ 
هزار حراج سكه صورت گرفته كه روي هم رقمي بيش از يك ميليون 

و ۴۰۰هزار قطعه سكه را شامل مي شود. 
برآورده��ا نش��ان مي ده��د كه ح��دود ۸2۰ هزار قطعه س��كه از 
2۸بهم��ن تا 1۸فروردين در واحدهاي بان��ك ملي ايران پيش فروش 
شده است. در اين مدت حدود 22۸هزار قطعه سكه تمام بهار آزادي 
به صورت 6 ماهه و حدود ۵92 هزار قطعه س��كه تمام بهار آزادي به 
صورت يك ساله پيش فروش ش��ده است. اين تعداد سكه را 16هزار 
و 9۸9نفر خري��داري كرده اند. به گفته مديركل ريالي و نش��ر بانك 
مركزي حدود 6۰۰ هزار سكه در 1۵روز اول اجراي طرح پيش فروش 
شده است. بر اين اساس مردم در 1۵روز اول به ميزان ۸۰۰ ميليارد 
تومان س��كه خريده اند. آمار فروش در روزهاي اول پيش فروش سكه 
متفاوت و از 2۸هزار فقره تا 11۰هزار سكه اعالم شده است. مديركل 
ريالي و نش��ر بانك مركزي در اين زمينه گفت: برخي از روزها 27تا 
۳۰هزار س��كه و برخي از روزها تا 11۰هزار س��كه پيش فروش شده 
اس��ت. پيش فروش س��كه براي سررس��يد 6 ماهه به نرخ 1۴ميليون 
ريال و براي سررسيد يك ساله به نرخ 1۳ميليون ريال انجام مي شد.

همچنين در حراج هاي بانك كارگش��ايي نيز بيش از ۴۰۰هزار قطعه 
سكه به فروش رفته و ۳روز در هفته انجام مي شود. 

 ثبات قيمت سكه و ارز در بازار
روز يك ش��نبه 2 ارديبهش��ت 97 درحال��ي ك��ه اون��س جهاني به 
1۳۳۵دالر كاهش يافته، سكه بهار آزادي طرح جديد بدون تغيير نسبت 
به روز شنبه يك ميليون و ۸۴۰ هزار تومان قيمت گذاري شد. همچنين 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با 1۰هزار تومان افت قيمت 

نسبت به مدت مشابه يك ميليون و 76۵هزار تومان داد و ستد شد. 
همچنين هر قطعه نيم س��كه بهار آزادي با ۳هزار تومان افزايش 
قيم��ت ۸9۴ ه��زار تومان و هر قطع��ه ربع به��ار آزادي بدون تغيير 
قيمت در مدت مشابه ۵۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. هر قطعه 
س��كه گرمي نيز بدون تغيير قيمت در مدت مش��ابه ۳۵6هزار تومان 
فروخت��ه ش��د. هر گرم طالي 1۸عيار نيز با ي��ك هزار و 6۰۰ تومان 
افت 17۰هزار و ۴۰۰تومان ارزش گذاري شد. در بازار ارز نيز براساس 
اعالم بانك مركزي، قيمت هر دالر امريكا بدون تغيير نس��بت به روز 
گذش��ته ۴هزار و 2۰۰تومان تعيين ش��ده بود. همچنين نرخ يورو ۵ 
هزار و 161تومان و هر پوند نيز ۵ هزار و ۸۸1 تومان تعيين شد كه 

تغييري نسبت به روز گذشته نداشت. 

 خريد و فروش ارزهاي مجازي ممنوع
براساس بخشنامه بانك مركزي خريد و فروش انواع ارزهاي رمزنگاري 
شده يا ديجيتال توسط شبكه بانكي و پرداخت يا از طريق ابزارهاي اين 
نهادها رسما ممنوع شد. حوزه مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و 
مبارزه با پولش��ويي بانك مركزي اواخر فروردين ماه اين بخشنامه را به 
ش��بكه بانكي ابالغ كرده است. تا پيش از اين ارزهاي رمزنگاري شده از 

مسير كانال هاي فضاي مجازي و سايت ها معامله مي شد. 

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
در بيان كم و كيف رش��د قيم��ت دالر و ديگر ارزهاي 
اصلي تاكنون نكات مختلف و بسياري از سوي مسووالن و 
كارشناسان و تحليلگران مطرح شده به خصوص بسياري 
از مسووالن با اشاره به مازاد تراز تجاري صادرات نسبت به 
واردات معتقدند كه درآمد ارزي كش��ور از محل صادرات 
بيش از واردات اس��ت و بر اين اساس نبايد قيمت دالر تا 

اين حد افزايش يابد. 
ب��ه گزارش»تعادل« ام��ا نكات ديگ��ري درخصوص 
تحوالت ماه هاي اخير بازار ارز كه متفاوت از سال هاي قبل 
ب��وده و نرخ دالر را تا 6 ه��زار تومان افزايش داد و موجب 
ش��د كه دولت سياست هاي كنترلي و ثبات نسبي نرخ و 
اعالم قاچاق خريد و فروش ارز در بازار و صرافي ها را اعالم 
كند، وجود دارد كه عمال تعادل عرضه و تقاضاي اسكناس 
دالري در بازار و كش��ورهاي منطقه و صرافي هاي دوبي، 
سليمانيه، اربيل و هرات و... را به هم زده و عمال وضعيت 
دور از انتظار مسووالن و نامتناسب با درآمد و هزينه هاي 

ارزي كشور شود. 
براي علت يابي و تشريح چرايي رشد نرخ ارز در شرايط 
كنون��ي اقتصاد ايران بايد در گفت وگ��و با فعاالن بازار ارز، 
نكات مختلف و شرايط متفاوت بازار ارز نسبت به سال هاي 
اخير بررسي ش��ود تا آنچه به عنوان داليل غيراقتصادي، 
سياسي يا فني در بازار گفته شده، شناسايي و مورد بررسي 
قرار گيرد. از اين رو در گفت وگو با س��هراب اشرفي، فعال 
بازار ارز و طال به بررس��ي اين موضوعات از زبان يك فعال 
اقتصادي كه اصطالحا در كف بازار فعاليت دارد، پرداختيم 
تا آگاهي موشكافانه تري را از نكات فني بازار مطلع شويم. 
اش��رفي در گفت وگو با »تعادل« ضمن اشاره به وضعيت 
س��ال هاي قبل بازار ارز كه از آذر ماه و پايان سال ميالدي 
ش��اهد افزايش نرخ ارز بوده ايم و در بهمن و اسفند دوباره 
به سطح نرخ كمتر از با احتساب نرخ تورم بازمي گشتيم، 
گفت: اما در سال 96 نه تنها رشد نرخ ها تقريبا از شهريور 
م��اه و اع��الم كاهش نرخ س��ود بانكي، رون��د متفاوت از 
سال هاي قبل داشت بلكه در بهمن، اسفند و فروردين به 
جاي كاهش نرخ ها عمال التهاب و رش��د بيشتر نرخ ها را 
شاهد بوديم و اين موضوع نشان مي دهد كه شرايط بازار به 
خاطر برخي مسائل متفاوت از سال هاي گذشته بوده است. 
وي افزود: طي سال هاي گذشته در ماه هاي آذر و بهمن 
به دليل تقارن با پايان س��ال ميالدي و نزديك ش��دن به 
تعطيالت سال نو در ايران همواره شاهد افزايش تقاضاي 
ب��االي خريد دالر به جهت تامين ارز واردكنندگان كاالي 
قاچاق به كشور هستيم و سبب شده تا همواره در اين ايام 

با افزايش تقاضا و رشد قيمتي مواجه شويم. 
اشرفي اضافه كرد: اما در سال 96 عالوه بر روند سنتي 
سال هاي قبل با تهديدات ترامپ مبني بر خروج از برجام، 
افزايش ش��ديد تقاضاي فيزيك��ي در كف بازار از س��وي 
واردكنندگان كاالهاي قاچاق همچنين نقدينگي سرگردان 
سپرده گذاران نگران نظام بانكي و جوسازي ها در شبكه هاي 
مجازي و در نهايت اجراي قان��ون ماليات بر ارزش افزوده 
۵ درصدي كه از ابتداي ژانويه 2۰1۸ در دوبي اجرا ش��د، 
بوديم و اين مس��ائل دست به دس��ت هم داد تا نرخ ها باال 
برود. در چنين شرايطي معموال عده يي با هدف سوداگري و 
سفته بازي، عده يي به خاطر نگراني از آينده بازار و با هدف 
ذخيره كردن دالر، عده يي با هدف خروج ارز از كش��ور و... 
به شرايط قبلي اضافه مي شود و باعث دامن زدن به التهاب 
بازار مي شوند و همه اينها باعث شد نرخ دالر با افزايش 2تا 
۳هزار توماني نس��بت به سال قبل مواجه شود.وي تصريح 
ك��رد: همچنين مس��ائل ديگر مانند مبارزه با پولش��ويي، 
FATF، نگراهي از تحريم هاي آينده، عملكرد عربس��تان 

سعودي و امارات و... نيز اثرگذار بوده اما براي مقابله با همه 
اي��ن عوامل عمدتا غيراقتصادي و خارج از كش��ور باز هم 
راه حل اين اس��ت كه به داخل توجه كنيم و مانند ۴سال 
92 تا 96 ثبات به بازار برگردد و راه حل اين است كه فشار 
هزينه يي دولت بر اقتصاد و توليد داخلي، رفتار مالي دولت 
و بانك ها، رشد نقدينگي، نرخ ارز در بودجه و... بايد اصالح 
ش��ود. اثر ماليات ها به خصوص ماليات بر ارزش افزوده بر 
توليد داخلي، رشد قيمت و كيفيت نامناسب كاالي داخلي 
باعث رش��د قاچاق كاال شده و در نهايت رشد تقاضا براي 
دالر را ب��ه همراه داش��ته، عملكرد موسس��ات غيرمجاز، 
سياس��ت هاي بانكي و پولي، ايجاد رونق در بورس و جذب 
نقدينگي بازار ارز، امنيت سرمايه گذاري و حقوق مالكيت 
و... نيز بايد مورد توجه باشد. تا ساختار اقتصاد بهتر نشود، 
نمي توان انتظار داش��ت كه سياست هاي متناقض با توليد 
داخلي باعث كاهش رشد تقاضا و قيمت دالر شود. نرخ ارز 
زاييده شرايط اقتصاد ايران و آينه تمام نماي اقتصاد و رفتار 
مسووالن و ساختار اقتصادي كشور است و با سياست هاي 
كنترل ش��ديد بازار نيز قابل حل نيست.  سهراب اشرفي 
تاكيد كرد: ۵۰ ميليارد دالر واردات رس��مي كاال در ايران 
و معادل 2۰ ميليارد دالر واردات قاچاق به كش��ور صورت 
مي گي��رد كه عمده واردات قاچاق ب��ه روش دالر نقدي يا 
فيزيك��ي و از كف بازار تامين مي ش��ود و همه اينها عمال 
تقاضا براي دالر را افزايش مي دهد. همچنين حجم بااليي 
از نقدينگي موسسات غيرمجاز، بانك ها، وارد كنندگان و... 

نيز عمال اسكناس كاغذي را جمع مي كنند و باعث مي شود 
بازار از دالر نقدي خالي شود. وقتي دالر در بازار كمياب شد 
خود اين موضوع باعث دامن زدن به تقاضا ش��د و عده يي 
ك��ه نگران تامين ارز ب��راي واردات يا قاچاق بودند، به بازار 
هجوم آوردند و به هر ميزان كه به بازار عرضه مي شد، جمع 
مي كردند و صف هاي طوالني نيز باعث شد كه عده ديگري 
كه اصال نياز ضروري به دالر نداشتند نيز به خريد ارز اقدام 
كنند. اين فعال بازار طال اضافه كرد: موضوع اثرگذار بعدي 
كه امسال مزيد بر علت ش��د اخذ ماليات بر ارزش افزوده 
۵درصدي در دوبي بود كه به دليل اطالع رس��اني نادرست 
و اش��تباه صرافي هاي دوبي، به جاي اينكه تنها 1۰ تومان 
به ارزش هر دالر اضافه ش��ود عمال باعث رشد ۵۰ تا 1۰۰ 
توماني دالر شد و همين موضوع باعث شد كه متقاضيان از 
بازار دوبي به بازار اربيل و جاهاي ديگر كوچ كنند و اتفاقاتي 

كه در آن مراكز رخ داد نيز باعث التهاب بيشتر شد. 
وي اف��زود: از ژانويه 2۰1۸ كه قانون ماليات بر ارزش 
افزوده ۵درصدي اجرا شد به دليل ناآشنايي صرافان دوبي با 
اين قانون اختالف قيمت حوالجات بيشتر شد كه در نتيجه 
فشار بيشتري را بر افزايش نرخ دالر و درهم ايجاد كرد و 
درنهايت با افزايش نرخ دالر در خارج از كش��ور جو رواني 
در بازار داخل آش��فته تر ش��د و نرخ همه ارزها و طال نيز 
رشد كرد. وي افزود: طي ماه هاي اخير ما همچنين شاهد 
حضور و فشار پول داغ به بازار ارز بوديم به طوري كه دولت 
با پرداخت 1۴ هزار ميليارد تومان از محل منابع عمومي 

به سپرده گذاران موسسات غيرمجاز، باعث شد برخي افراد 
اين حجم از نقدينگي و خروج سپرده ها از شبكه بانكي را 
براي كسب سود بيشتر و ذخيره كردن ارزش آن به صورت 
موقت به بازار ارز روانه كرده و دالر و ارز خريداري كنند كه 

اين موضوع هم بر افزايش فشار بر دالر اضافه كرد.

 اثر قاچاق كاال بر تضعيف توليد داخلي
وي ادامه داد: وقتي حمايت از توليد داخلي و كاالي 
ايراني مورد توجه است بايد قاچاق از طريق سياست هاي 
مختل��ف كاهش يابد، يعني نظام تعرفه يي و حمايت از 
توليد بايد واردات رسمي مواد واسطه يي و ماشين آالت 
را موجب شود تا توليد واشتغال حمايت شود. در حالي 
كه برعكس كاالهاي ساخته شده وارداتي مانند خودرو 
بيش��تر وارد ش��ده و در اوج بحران هاي ارزي، ش��اهد 
ميلياردها دالر واردات خودروهاي لوكس و انواع كاالهاي 

مصرفي ديگر هستيم. 
وي تصريح كرد: از مهم ترين داليلي كه چنين شرايطي 
را سبب مي شود تصويب قوانين مختلف و متضاد با شرايط 
روز اقتصاد كش��ور اس��ت و به جاي حل معضالتي مانند 
قاچاق در كشور شاهد اخذ ماليات بر ارزش افزوده از همه 
اقشار و كاالهاي مصرفي و توليد داخل هستيم كه سطح 
تقاض��اي داخلي و حمايت از توليد را تحت تاثير قرار داده 
و به كمك قوانين و مش��كالت ديگر در فضاي كس��ب و 
كار و توليد، عمال رش��د قاچاق را موجب مي شود كه اين 

موضوع خود باعث آشفتگي اقتصاد و بازار در شرايط كنوني 
كشور شده است و رشد قاچاق نيز باعث رشد تقاضاي ارز 
و اس��كناس دالر مي شود و هر چه دالر وارد چنين بازاري 

شود عمال نمي تواند اين همه قاچاق را جوابگو باشد. 

 قوانين متضاد و ماليات بر ارزش افزوده
اش��رفي تاكيد كرد: ماليات ب��ر ارزش افزوده و برخي 
قوانين ديگر، عمال ضدتوليد و كاالي ايراني اس��ت و بايد 
به گونه يي س��اماندهي ش��ود كه مش��وق توليد كاالهاي 
ضروري و معيش��تي و توليد داخل ش��ده و عمال مصرف 
كاالهاي لوكس، زيان آور و وارداتي و قاچاق را كاهش دهد. 
اما وقتي به يك س��طح مالي��ات از همه كاالها مي گيريم 
يعني توليد داخلي را در مقابل قاچاق تضعيف مي كنيم و 
اين به معناي رشد نرخ دالر است. هنوز بدنه اصلي اقتصاد 
ما سنتي است و با اين قانون كه در جوامع صنعتي مدرن 
و توس��عه يافته اجرا مي ش��ود، همخواني ندارد و به اذعان 
كارشناسان، دولت در اخذ ماليات ارزش افزوده و همچنين 
اجراي صحيح و درست قانون ماليات ها موفق نبوده است.

دول��ت با رش��د ماليات ها، تنه��ا س��رخوش از ايجاد 
درآمده��اي جديد و كاهش وابس��تگي به نفت اس��ت و 
مي تواند با اس��تفاده از اي��ن درآمدهاي جدي��د اقدام به 
حل بخش��ي از مش��كالت خود كند اما به اثر آن بر توليد 
داخلي توجه نمي كن��د. هم اكنون تنها 1۰درصد از قانون 
ماليات بر ارزش افزوده در كشور اجرا مي شود كه متاسفانه 
ش��اهديم در برخي موارد اين ماليات باعث فشار هزينه ها 
بر توليدكنندگان كاال و خدمات در كش��ور ش��ده اس��ت 
فش��ار هزينه ها و توليد كنندگان كاال و خدمات هم باعث 
مي شود تا اثر مستقيم بر كيفيت و كميت كاالها و خدمات 
گذاش��ته و رقابت با كاالهاي قاچاق و وارداتي را كم كرده 
و همه اينها سرانجام به رشد نرخ دالر منجر مي شود. وي 
افزود: به اذعان س��ازمان مالياتي حدود ۵۰درصد اقتصاد 
اي��ران فرار مالياتي دارد و مالي��ات بر ارزش افزوده هم كه 
از زنجيره كاال و خدمات دريافت مي ش��ود، باعث مي شود 
تا هزينه توليد كش��ور به ش��دت افزايش پيدا كند و ساير 
قوانين و مش��كالت نيز كاالي ايران��ي را تضعيف كرده و 
هزينه ها را بيشتر مي كند. اما در مقابل كاالي خارجي اگر 
به صورت واردات قانوني باش��د يك بار ماليات و گمرك را 
مي دهد و اگر قاچاق هم باشد با كمترين هزينه به دست 
مصرف كنن��ده مي رس��د و در نتيجه اي��ن موضوع باعث 
مي شود مردم به سمت كاالهاي خارجي گرايش پيدا كنند 
كه به معناي رش��د تقاضاي دالر اس��ت. وي افزود: دولت 
و مجل��س بايد در اصالح قواني��ن و رويه ها اقدام كنند تا 
بت��وان عرضه و تقاضاي داخل اي��ران را مديريت كرد كه 
درنهايت مي توان به ساماندهي بازار ارز اميدوار بود.وي در 
پاسخ به اين سوال كه دالر ۴2۰۰ توماني را چگونه ارزيابي 
مي كني��د، گفت: نرخ ۴2۰۰ تومان در بازار دالر مناس��ب 
اس��ت و دولت نبايد به دنبال نرخ بازار بيفتد و ارز و س��كه 
را افزاي��ش دهد. زيرا در هر ش��رايطي بازار نرخي باالتر از 
دولت دارد و دو نرخي با ذات و ساختار اقتصاد ايران همراه 
است. اما مش��كل اصلي اين است كه به صورت دستوري 
اجرا شده و الزم است كه اين نرخ براساس عرضه و تقاضا 
تعيين ش��ود تا هم صرافي ها معامله كنند و هم التهاب و 
رش��د قيمت ها را كاهش دهد. اين فعال ب��ازار ارز و طال 
تصريح كرد: همچنين اختصاص سهميه هاي مختلف براي 
برخي كاالها ايراد بزرگ تر اين سياس��ت بود و با احتمال 
9۰درصد اين سياس��ت قابليت اجراي��ي در ادامه ندارد و 
 درنهايت باعث مي ش��ود كه مشكالت قيمت گذاري مانند 
چهار دهه گذش��ته ادامه پيدا كن��د و اين روش هيچ گاه 

مناسب نبوده است.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات از تمايل و تالش اروپايي ها براي 
برقراري همكاري هاي اقتصادي و بانكي با ايران خبر داد. 

ب��ه گزارش روابط عمومي پژوهش��كده پولي و بانكي، س��يدكمال 
س��يدعلي با اش��اره به روابط بانكي و تجاري ايران و اروپا در دو سالگي 
اجرايي شدن توافق برجام گفت: اروپايي ها به دليل شرايطي كه اجراي 

توافق در پسابرجام طي كرد، احتياط را در دستور كار دارند. 
مديرعام��ل صندوق ضمانت صادرات اظهار داش��ت: اروپايي ها فكر 
مي كنند تا نتيجه رفتار امريكا با برجام مش��خص نش��ود، رفتار خود را 
تغيي��ر نخواهند داد و اين نگاه براي بانك ه��اي بزرگ اروپايي جدي تر 
اس��ت. س��يدعلي با اش��اره به امضاي قراردادهاي فاينان��س در دوران 
پس��ابرجام با كش��ورهايي مانند چين و روسيه افزود: با اين كشورها ما 
توانستيم قراردادهاي فاينانس را امضا و عملياتي كنيم. به نظر مي رسد 
ايران مي تواند در اين مقطع با اس��تفاده از ش��عب بانك هاي داخلي در 
برخ��ي زمينه ها اقداماتي را انجام دهد و اقدام به افتتاح حس��اب كند. 
مديرعام��ل صندوق ضمانت ص��ادرات ايران اظهار داش��ت: دولت ها و 

بانك هاي اروپايي تمايل بس��يار زيادي به ايجاد روابط اقتصاي با ايران 
دارند و قبال بيش از 2۰نمايندگي كش��ورهاي اروپايي در ايران فعاليت 
داشتند. به گفته س��يدعلي، عالوه بر اينكه بانك هاي اروپايي در ايران 
فعاليت داش��تند، به صورت كلي اروپايي ها به دنبال كار با ايران بودند 
و براي دريافت گش��ايش اعتبار اسنادي )LC( تالش مي كردند. قبل از 
سال 2۰۰6 بيش از ۳۰ميليارد دالر فاينانس در يك مقطع اجرايي شده 
بود. وي با اش��اره به اينكه اي��ران در دوران تحريم نيز معامالت تجاري 
حدود 2۰۰ميليارد دالر داشته است، افزود: 1۰۰ميليارد دالر از اين مبلغ 
براي فروش نفت بود و از آن س��و نيز واردات معمولي كش��ور در برخي 
مقاطع باالي 6۰ ميليارد دالر بود. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات 
درباره فرصت هاي سرمايه گذاري اروپايي ها در ايران و چشم انداز آينده 
آن نيز بيان داشت: هر نوع سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي منوط به 
امنيت اجتماعي اس��ت و اگر در داخل شرايط بهتر شود و با مسائل به 
صورت جناحي برخورد نشود و از آن سو نيز فشارهاي جديدي بر دولت 

وارد نشود، مي توان اقدامات موثري را در اين زمينه داشت.  

اشتياق اروپا براي همكاري اقتصادي و بانكي با ايران
س��امانه نظام يكپارچه معامالت ارزي )نيما( كه با هدف تسهيل 
تامين ارز براي خريداران و فروشندگان ايجاد شده، امروز دوشنبه ۳ 

ارديبهشت 97 رونمايي مي شود. 
اين سامانه با قابليت تنظيم شوندگي و سياست گذاري، تمام منابع 
و مص��ارف ارزي كش��ور را در ي��ك محل جمع مي كند و بر اس��اس 
ترجيح��ات متقاض��ي و اولويت هاي سياس��ت گذار عرض��ه و تقاضا 
تالقي مي كنند. س��امانه نيما امكان رصد لحظه يي ب��ازار ارز را براي 
سياس��ت گذار فراهم كرده و اجازه مداخله موثر حاكميتي را در اين 

بازار مي دهد. 
س��ه ويژگي مهم اين سامانه فراهم كردن داده هاي كامل و واقعي 
از عرضه و تقاضاي ارز، فرآيند تامين منابع و تخصيص مصارف ارزي 
در ساختاري يكپارچه و ايجاد پيوند بين فرآيند تجارت خارجي كشور 
از ثبت سفارش تا ترخيص كاال هستند. همچنين اين سامانه قابليت 
پوش��ش نيازهاي خرد مردم نظير ارز مسافرتي، درماني و دانشجويي 
را دارد. به گفته رييس كل بانك مركزي، ساختار نيما بر اساس چهار 

بازيگر عمده شامل واردكنندگان كاال و خدمات به عنوان متقاضيان 
ارز، صادركنندگان كاال و خدمات شامل دولت به عنوان صادركننده 
نفت، واسطه گران شامل بانك ها و صرافي ها و سياست گذار ارزي كه بر 
اساس پيش بيني منابع و مصارف نرخ و دامنه آزادي نرخ ها، اولويت ها 
و سقف مصارف شكل گرفته است را كنترل مي كند. با عملياتي شدن 
نيما رويكرد واكنشي سياست گذار به رويكرد كنشي تبديل مي شود 
و پي��ش از بروز التهابات ارزي با كنترل تقاضاي موثر و هدايت بهينه 
منابع نوس��انات هيجاني، مقطعي و سيس��تميك در آن قابل كنترل 
اس��ت. نيما همچنين با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت و پنجره 

واحد نظام فرامرزي پيوسته مرتبط است. 
از س��وي ديگر نقش صرافي ها و بانك ها در سامانه نيما به عنوان 
واسطه منابع و مصارف ارزي است. بر اين اساس نقش شبكه صرافي ها 
در سامانه، مكمل نقشي اس��ت كه بانك ها برعهده دارند و بر اساس 
نيازهاي اعالم شده واردكنندگان امكان تخصيص اولويت بندي يا عدم 

تخصيص ارز به آنها توسط سياست گذاران وجود دارد.

»نيما« رونمايي مي شود

حميدرضا حاجي اشرفي 
كارشناس مطالعات 

ريسك و بيمه

سهراب اشرفي:
فشار هزينه يي دولت بر اقتصاد و توليد داخلي، رفتار مالي دولت و بانك ها، رشد نقدينگي، نرخ ارز در بودجه و... بايد 

اصالح شود. اثر ماليات ها به خصوص ماليات بر ارزش افزوده بر توليد داخلي، رشد قيمت و كيفيت نامناسب كاالي 
داخلي باعث رشد قاچاق كاال شده و در نهايت رشد تقاضا براي دالر را به همراه داشته است. عملكرد موسسات 

غيرمجاز، سياست هاي بانكي و پولي، ايجاد رونق در بورس و جذب نقدينگي بازار ارز، امنيت سرمايه گذاري و حقوق 
مالكيت و... نيز بايد مورد توجه باشد. تا ساختار اقتصاد بهتر نشود، نمي توان انتظار داشت كه سياست هاي متناقض با توليد 

داخلي باعث كاهش رشد تقاضا و قيمت دالر شود. نرخ ارز زاييده شرايط اقتصاد ايران و آينه تمام نماي اقتصاد و رفتار 
مسووالن و ساختار اقتصادي كشور است و با سياست هاي كنترل شديد بازار نيز قابل حل نيست
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5 بورس و فرابورس

»تعادل«تاثيرسياستتثبيتنرخارزبرشاخصبورسرابررسيميكند

شاخص وارد كانال 94 هزار واحدي شد
گروهبورس

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران پس از 4 ماه 
بار ديگر به كانال 94000 واحدي بازگشت، اين اتفاق 
در حالي رخ داد كه دماسنج بازار تا مدتي قبل تا يك 
قدمي فتح قله 100ه��زار واحدي هم پيش رفت كه 
متاسفانه در عبور از اين خط باز ماند. رونق در بازار ارز 
ط��ي چند ماه اخير و افزايش نرخ دالر يكي از عوامل 
اثرگذار در ريزش نماگر بورس كشور به شمار مي رود، 
چرا كه سرمايه گذاران اغلب در بازار هاي مالي به دنبال 
بازدهي بيشتر هستند و افزايش غيرقابل كنترل نرخ 
ارز طي چند وقت اخير به نوعي زمينه خروج سرمايه  
از بورس و بانك را فراهم كرده اس��ت. در همين حال 
اين عامل در كنار سياست هاي احتمال خروج امريكا 
از برجام به ركود در بورس كش��ور دامن زده به طوري 
كه تا حدي اغلب سهامداران تاالر شيشه يي در چنين 
ش��رايطي اقدام ب��ه خريد و ف��روش دارايي  هاي خود 
در حجم  هاي بس��يار پايين مي كنند. از س��وي ديگر 
سياس��ت هاي تثبيت نرخ ارز هم يكي ديگر از عوامل 
رخوت در بورس س��ال 97 محسوب مي شود، چرا كه 
ب��ا اتخاذ تصميم ت��ك نرخي كردن ن��رخ ارز و اعالم 
دالر 4200توماني در مرحله نخست صنايع صادرات 
محور و پتروشيمي ها كه وزن قابل توجهي را در كليت 
بازار س��هام و به خصوص تاثير زيادي در شاخص اين 
بازار دارند، تحت تاثير قرار داد و چش��م انداز مبهمي 
را براي تاالرنش��ينان بورس تهران ترسيم كرد. به هر 
حال، با توجه به اينكه خريد و فروش دالر روي كاغذ 
به رقم 4200توماني رس��يده اس��ت اما در بازار آزاد و 
غير رس��مي بيش از 5400 تومان توسط سفته بازان 
و دالالن ارزي م��ورد مبادله قرار مي گيرد فقط تاثير 
منفي اين دستورالعمل خود را در بورس كشور نمايان 
كرد و عاي��دي ديگري براي مديريت ب��ازار ارز در بر 
نداشت. به هر روي پر رنگ شدن اين سياست ها بيش 
از گذش��ته خود را در تابلوي قرمز بورس اوراق بهادار 
تهران نش��ان مي دهد و در صورتي كه يك استراتژي 
مش��خص در جه��ت حمايت از صنايع، ش��ركت   ها و 
س��هامداران خرد اين بازار در دس��تور كار قرار نگيرد، 

عواقب منفي آن اجتناب ناپذير خواهد بود. 

شاخص94000واحدي
بر اين اس��اس ش��اخص كل بورس اوراق بهادار 
تهران در معامالت روز گذشته با ريزش 771واحدي 
همراه ش��د و رقم 94 هزارو 494 واحدي را به خود 
اختص��اص داد اين در حالي اس��ت ك��ه اين ميزان 
كاهش ط��ي چند ماه اخير بي س��ابقه بوده اس��ت. 
ع��الوه بر اين، ش��اخص فرابورس اي��ران هم در داد 
و س��تد  هاي روز يك ش��نبه بيش از 6 واحد كاهش 
را تجربه كرد و ب��ه رقم 1059 واحدي ريزش كرد. 
بر اين اس��اس، در معامالت ديروز س��رمايه گذاران 
بورس تهران بيش از 552 ميليون برگه س��هم، حق 
تقدم وس��اير دارايي هاي مالي را به ارزش يك هزار و 
233ميليارد ريال در 39هزار نوبت معامالتي دست 
به دست كردند. همچنين بورس تهران ديروز شاهد 

صدرنشيني گروه هاي بانكي، فلزات اساسي و خودرو 
ب��ود. افزون بر اي��ن، در معامالت دي��روز گروه هاي 
بانكي، فلزات اساس��ي و خودرو با بيشترين حجم و 
ارزش معامالت توانستند در صدر برترين گروه هاي 
صنعتي قرار بگيرند. همچنين صدرنشيني بازار نيز با 
بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي فيبر ايران، 
آبادگران، كاش��ي تكسرام، تكنوتار، لعابيران، معادن 
منگن��ز ايران و گرانيت بهس��رام ب��ود. اين در حالي 
بود كه نمادهاي معدني دماوند، پش��م شيشه ايران، 
س��يمان هگمتان، محورسازان ايران خودرو، سيمان 
ش��اهرود، س��خت آژند و كربن ايران با بيش��ترين 
كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت نشس��تند. 
افزون بر اين، س��رمايه گذاران ب��ورس تهران ديروز 
بيش از 552ميليون برگه س��هم، حق تقدم و ساير 
دارايي هاي مالي را به ارزش يك هزار و 233ميليارد 
ري��ال در 39هزار نوبت معامالتي دس��ت به دس��ت 
كردند. عالوه بر اين در ب��ازار ديروز نمادهاي فوالد 
مبارك��ه، تاپيك��و، صنايع پتروش��يمي خليج فارس، 
گس��ترش نفت و گاز پارس��يان، ملي مس، شركت 
ارتباطات س��يار ايران و گل گهر با بيش��ترين تاثير 
منفي بر ش��اخص باعث افت 771 واحدي اين نماد 
شدند. بر اساس اين گزارش، سرمايه گذاران بورسي 
ام��روز براي خري��د واحدهاي صن��دوق امين يكم، 
اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، سهام آلومينيوم، 
واحدهاي صندوق پارند پايدار سپهر، اوراق صكوك 
سايپا و اوراق مشاركت ش��هرداري شيراز بيشترين 
تقاضا و سنگين ترين صف هاي خريد را ثبت كردند. 

به گزارش س��نا، در مقابل نمادهاي اوراق مشاركت 
ش��هرداري مترو، اوراق صكوك سايپا، اوراق صكوك 
گل گه��ر و اوراق مش��اركت ش��هرداري مش��هد با 
بيشترين عرضه ها و طوالني ترين صف هاي فروش به 
كار خود پايان دادند. همچنين در بازار روز گذش��ته 
بانك تجارت با معامله 150ميليون س��هم بيشترين 
حجم معام��الت و اوراق صكوك س��اخت توس��عه 
مل��ي با معامله 195 ميليارد ريال بيش��ترين ارزش 

معامالت را ثبت كردند. 

حقوقيهادرصدرمعامالتبورس
از س��وي ديگ��ر، در فروردين ماه س��ال جاري 
اش��خاص حقيقي 45درصد خريده��ا و فروش ها را 
به خ��ود اختصاص دادن��د و در مقابل حقوقي هاي 
بازار نيز س��هم 55درصدي از خريدها و فروش هاي 
ب��ازار را به ثبت رس��اندند و در ص��در معامالت ماه 
گذش��ته بورس قرار گرفتند. بر اين اساس، بررسي 
معامالت نخس��تين ماه س��ال 97 نش��ان مي دهد 
در اين مدت 55درصد معامالت توس��ط اش��خاص 
حقوق��ي و 45درص��د معامالت توس��ط اش��خاص 
حقيق��ي ص��ورت گرفته و در خال��ص معامالت نيز 
براب��ر ب��ا 1932 ميليارد ريال از مالكيت اش��خاص 
حقيق��ي كاس��ته و ب��ه مالكيت اش��خاص حقوقي 
افزوده شده اس��ت. از سويي ديگر اشخاص حقيقي 
طي فروردين ماه مالكيت خود در س��هام 11 گروه 
را اضاف��ه كردند كه در خال��ص خريدها گروه هاي 
صندوق ه��اي قاب��ل معامله با 123 ميلي��ارد ريال، 

اس��تخراج نفت، گاز و خدمات جنبي جز اكتش��اف 
ب��ا 44 ميليارد ري��ال، عرضه ب��رق، گاز و آب گرم 
با 23 ميليارد ريال، س��اير واس��طه گري هاي مالي 
ب��ا 20 ميليارد ريال و قند و ش��كر ب��ا 19 ميليارد 
ري��ال در رتبه نخس��ت تا پنجم اين فهرس��ت قرار 
دارند. بنابر اي��ن گزارش حقوقي ها نيز در فروردين 
ماه امس��ال مالكيت خ��ود را در 30 صنعت افزايش 
دادند و بانك ها و موسسات اعتباري با 801ميليارد 
ريال، اس��تخراج كانه ه��اي فلزي ب��ا 304ميليارد 
ريال، محصوالت ش��يميايي ب��ا 220ميليارد ريال، 
خ��ودرو و س��اخت قطعات با 204 ميلي��ارد ريال و 
فلزات اساسي با 130 ميليارد ريال بيشترين تغيير 
مالكيت از حقيقي ب��ه حقوقي و خالص جابه جايي 
را داش��ته اند. همچني��ن مطابق اطالعات منتش��ره 
توسط اداره آمار و اطالعات شركت بورس تهران در 
 فروردين ماه امسال از 105 كارگزار فعال در بورس 

103 كارگزار در معامالت آنالين فعال بوده اند. 
اف��زون ب��ر اي��ن، 42درص��د از كل معام��الت 
الكترونيكي در اين مدت در 5 كارگزاري انجام شده 
ك��ه به ترتيب كارگزاري هاي مفي��د با 23.21درصد، 
آگاه ب��ا 6.64درص��د، فارابي ب��ا 4.75درصد، بانك 
كش��اورزي ب��ا 4.29درص��د و مبي��ن س��رمايه ب��ا 
3.10درص��د رتبه ه��اي اول تا پنج��م را به نام خود 
ثبت كردند. به گزارش تسنيم، از كل معامالت انجام 
شده در فروردين ماه، بيش از 11 هزار ميليارد ريال 
خري��د و فروش الكترونيكي ب��وده كه 27درصد كل 
خريد و فروش اس��ت و ارزش كل خريد و فروش در 

اين م��دت نيز بيش از 41 هزار ميلي��ارد ريال بوده 
اس��ت. همچنين ارزش خريد و فروش خرد و بلوك 
مع��ادل 79.41درصد كل معام��الت، ارزش خريد و 
ف��روش عمده 0.44درصد از معام��الت و ارزش كل 
س��اير ابزارهاي نوي��ن مالي ني��ز 20.1درصد از كل 
معامالت را به خود اختصاص داده است. اين گزارش 
مي افزاي��د: تعداد 5 ش��ركت كارگزاري ني��ز در ماه 
گذش��ته 52.36درصد كل ارزش معامالت را به خود 
اختصاص دادند كه شركت هاي كارگزاري صبا تامين 
با 32.41درصد، كارگزاري بانك ملت با 7.44درصد، 
كارگ��زاري حافظ ب��ا 4.44درصد، كارگ��زاري مهر 
اقتص��اد ايرانيان با 4.06درصد و مفيد با 4.01درصد 

در رتبه هاي اول تا پنجم اين جدول قرار دارند. 

كاهشحجممعامالتفرابورس
در س��ويي ديگر، حج��م معام��الت فرابورس در 
نخس��تين ماه س��ال 97 با كاهش مواجه شد. افزون 
بر اين، نگاهي به كارنامه فرابورس در نخس��تين ماه 
امس��ال نش��ان مي دهد طي 15 روز معامالتي تعداد 
2 ميلي��ارد و 611 ميلي��ون ورق��ه به��ادار در 464 
ه��زار نوبت به ارزش 27 ه��زار و 568 ميليارد ريال 
در بازاره��اي فراب��ورس خريد و فروش ش��ده كه به 
ترتيب از كاهش 26 و 60درصدي حجم و نوبت هاي 
معامالت و رشد يك درصدي ارزش معامالت نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذش��ته حكايت دارد. اين در 
حالي اس��ت ك��ه ميانگي��ن حجم روزان��ه معامالت 
فرابورس در ماه گذشته 174 ميليارد ورقه و ميانگين 
ارزش معامالت نيز 1838 ميليارد ريال بوده اس��ت. 
همچنين ب��ازار اول فرابورس در ماهي كه گذش��ت 
تغيي��ر مالكي��ت 236ميليون ورقه به��ادار به ارزش 
461 ميليارد ريال و بازار دوم مبادله 1122 ميليون 
ورقه بهادار به ارزش 2ه��زار و 708 ميليارد ريال را 
به خود ديدند كه اين ارقام به ترتيب بيانگر افت 67 
و 71درص��دي حجم و ارزش معامالت در بازار اول و 
كاهش 56درصدي حجم و ارزش معامالت بازار دوم 

در مقايسه با فروردين ماه سال 96 است. 
براس��اس اين گ��زارش، در ب��ازار ابزارهاي مالي 
ني��ز تعداد 24ميلي��ون اوراق بدهي ب��ه ارزش 21 
هزار و 172ميليارد ريال معامله ش��ده اس��ت كه از 
رش��د 70درصدي حجم و اف��ت 57درصدي ارزش 
معامالت اين بازار در فروردين ماه امس��ال نس��بت 
به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته حكاي��ت مي كند. 
ب��ه گ��زارش ايبن��ا، بالغ ب��ر 69ميلي��ون صندوق 
س��رمايه گذاري قابل معامله ب��ه ارزش يك ميليارد 
و 79 ريال و 7 هزار ورقه گواهي تس��هيالت مسكن 
)تس��ه( به ارزش 440 ميليارد ري��ال در اين مدت 
در اي��ن ب��ازار م��ورد معامله قرار گرفته كه نش��ان 
افزاي��ش 0.1درص��دي حج��م و 10درص��دي  از 
س��رمايه گذاري  صندوق ه��اي  معام��الت   ارزش 
قابل معامله و رش��د 24درصدي حجم و 9درصدي 
ارزش معامالت اوراق گواهي تس��هيالت مسكن در 

مقايسه با فروردين ماه پارسال دارد.

ت��ا به ام��روز مجموع 3ه��زار ميلي��ارد تومان از 49 ش��ركت 
س��رمايه پذير درياف��ت و مي��ان مش��موالن توزيع ش��ده اس��ت. 
پوري حسيني رييس كل سازمان خصوصي سازي گفت: در صورت 
همراهي شركت ها بقيه سود سهام عدالت مشموالن در نخستين 
فرصت پرداخت خواهد ش��د. به گزارش سازمان خصوصي سازي؛ 
براس��اس قانون تجارت، ش��ركت ها موظف هستند حداكثر 8 ماه 
پس از برگزاري مجمع عمومي اقدام به توزيع س��ود تقس��يمي و 

مصوب خود ميان سهامداران كنند.
از سوي ديگر طبق قانون از سال 1396 سازمان خصوصي سازي 
موظف است سود سال مالي 95 شركت هاي سرمايه پذير را ميان 

مشموالن توزيع كند. 
بر اين اس��اس، پوري حسيني با اشاره به اينكه از دي ماه سال 
گذشته سود تقس��يمي مربط به 49 شركت سرمايه پذير به مرور 
در حال دريافت از ش��ركت ها و واريز به حس��اب مشموالن سهام 
عدالت است گفت: يكي از داليل اصلي تاخير در واريز سود سهام 
عدالت به حس��اب مش��موالن به ويژه گروه بيس��تم كه كاركنان 
ش��اغل در دستگاه هاي اجرايي، بازنشس��تگان كشوري و لشكري 
و تامين اجتماعي را ش��امل مي شود، تاخير برخي از شركت هاي 

سرمايه پذير در پرداخت كامل سود تقسيمي خود است. 
ريي��س كل س��ازمان خصوصي س��ازي اف��زود: از جمل��ه اين 
ش��ركت ها كه بخشي از سود تقس��يمي خود را پرداخت و بخشي 
ديگر را تاكنون تسويه نكرده اند مي توان به شركت مخابرات اشاره 
كرد كه بابت س��ود تقسيمي سهام عدالت خود حدود 67 ميليارد 

تومان به س��ازمان خصوصي سازي بدهكار است و بيش از سه ماه 
هم از مهلت قانوني پرداخت سود مجمع اين شركت سپري شده 

است. 
وي گف��ت: از س��وي ديگر ش��ركت ف��والد مباركه ب��ا 45.5 
ميلي��ارد تومان، گروه مپنا با 41 ميليارد تومان، پتروش��يمي جم 
و پتروش��يمي بندرعب��اس هر ي��ك با 40 ميلي��ارد تومان، فوالد 
خوزس��تان با 22.5 ميليارد تومان، پارس سوييچ با 15.5 ميليارد 
توم��ان و چادرملو ب��ا 7.5 ميليارد تومان از جمله ش��ركت هايي 
هس��تند كه بخشي از سود تقس��يمي مجامع خود را بابت تقسيم 
ميان مشموالن سهام عدالت پرداخت ولي كل سود تصويب شده 

را هنوز پرداخت نكرده اند. 
پوري حس��يني تصريح كرد: تا به امروز مجموع 3هزار ميليارد 
تومان از 49 شركت سرمايه پذير دريافت و ميان مشموالن توزيع 
شده اس��ت و در صورت همراهي ش��ركت هايي كه نام برده شد، 
بقيه س��ود سهام عدالت مش��موالن در نخستين فرصت پرداخت 

خواهد شد.

واريزسودسهامعدالتدر۲۸بانك
در س��ويي ديگر، س��يدجعفر سبحاني مش��اور رييس سازمان 
خصوصي سازي گفت: تاكنون سهام عدالت توسط 28 بانك براي 
كاركنان دس��تگاه هاي اجرايي و بازنشس��تگان واريز ش��ده و 5 تا 
6 بان��ك باقي مانده كه طي روزهاي آينده واريز خواهد ش��د. به 
گزارش ايبنا، وي با اش��اره به تداوم واريز سود سهام عدالت اظهار 

داش��ت: از 20 گروهي كه در مجموع مش��مولين س��هام عدالت 
هستند با 19 گروه تسويه حساب كرده ايم. 

وي با بيان اينكه در حال حاضر گروه بيس��تم باقي مانده است 
كه ش��امل كارمندان اجرايي دس��تگاه هاي دولتي، بازنشس��تگان 
كشوري و لشكري و تامين اجتماعي هستند، گفت: تسويه حساب 
اين گروه از آخرين روز اسفندماه سال 96 آغاز شده و به مرور در 

حال واريز سود هستيم. 
مش��اور رييس س��ازمان خصوصي س��ازي ادام��ه داد: به دليل 
اينك��ه بعض��ي ش��ركت هاي س��رمايه پذير ت��ا پايان خ��رداد ماه 
نيز براي واريز س��ود س��هام عدال��ت فرصت دارند، اي��ن واريز ها 
به صورت يكجا انجام نش��ده و هر س��ودي كه از اين ش��ركت ها 

گرفته ش��ود كه قابليت توزيع داش��ته باش��د اين اتف��اق خواهد 
 افت��اد.  س��بحاني تصري��ح ك��رد: تاكنون س��هام عدالت توس��ط 
28 بانك براي كاركنان دس��تگاه هاي اجرايي و بازنشستگان واريز 
ش��ده و 5 ت��ا 6 بانك باقي مان��ده كه طي روزه��اي آينده واريز 
خواهد ش��د. وي افزود: با واريز سود در اين چند بانك باقي مانده 
با همه گروه هاي 20گانه تسويه حس��اب كامل خواهد ش��د و تنها 
مشموالني باقي خواهند ماند كه بعد از تاريخ واريز سود هر گروه 
شباي جديد را وارد كرده اند كه اميدواريم سود سهام عدالت اين 
افراد نيز تا پايان ارديبهشت ماه واريز شود. مشاور رييس سازمان 
خصوصي س��ازي پيش بيني كرد كه تا پايان ارديبهشت يا خرداد 

ماه با همه مشموالن تسويه حساب كامل شود. 

بدقولي برخي شركت ها؛ عامل تاخير در تسويه سود سهام عدالت
خصوصيسازي

فرابورس ايران و س��ازمان نوس��ازي مدارس كش��ور در راس��تاي 
توسعه عدالت آموزشي و ارتقاي سطح بهداشت در فضاهاي آموزشي 
مناطق محروم و كمتر توسعه يافته تفاهمنامه همكاري امضا كردند. به 
گزارش فرابورس ايران، امير هاموني مديرعامل فرابورس با بيان اينكه 
هزينه هايي در راس��تاي »احداث و بازس��ازي سرويس هاي بهداشتي 
 مدارس مناطق محروم« اختصاص يافته اس��ت، گفت: همان طور كه 
مي دانيم، نظام آموزش و پرورش پايه گذار توسعه در هر كشوري است 
و اگر مي خواهيم در مسير توسعه گام هاي بلندتري  برداريم، الزم است 
زيرس��اخت هاي آموزشي و امكانات اين بخش به طور عادالنه در تمام 
ايران تقسيم ش��وند. بر اين اساس تصميم گرفتيم برخي هزينه هاي 
غيرضروري فرابورس را در راستاي  مسووليت اجتماعي سازماني خود 

براي ارتقاي سطح بهداشت مدارس مناطق محروم در  نظر بگيريم. 
مديرعام��ل فراب��ورس ايران اب��راز اميدواري كرد ب��ا راه اندازي 
كمپيني به اين منظور، س��اير فعاالن بازار س��رمايه، نهادهاي مالي 
و بعضا ش��ركت هايي كه در بازار س��رمايه پذيرش شده اند عالوه بر 
كمك هايي كه به طور مس��تقل ب��راي فعاليت ه��اي مرتبط با امور 
خيري��ه اختص��اص مي دهند، بخش��ي از بودجه خ��ود را نيز براي 
احداث و بازس��ازي  م��دارس مناطق محروم صرف كنند تا ش��اهد 
بهبود عدالت آموزش��ي در س��طح كش��ور باش��يم.  علي شيرزاده 
مديركل مش��اركت هاي مردمي س��ازمان نوس��ازي مدارس كشور 

ني��ز بيان كرد: با توجه به مش��كالت و كمبودهايي كه در فضاهاي 
آموزش��ي كش��ور وجود دارد و از آنجا كه متوس��ط سرانه آموزشي 
ب��ه ازاي هر دانش آموز 5 مترمربع و س��رانه اس��تاندارد به ازاي هر 
دانش آموز كمي بيش��تر از 8 مترمربع اس��ت، در كل كشور بيش از 
40ميليون مترمربع كمبود فضاي آموزش��ي وجود دارد كه بخشي 
از آن ب��ه كمك اعتب��ارات دولتي و بخش ديگر ب��ه كمك خيران 
مدرسه س��از تامين مي شود. به گفته وي در 20سال گذشته جامعه 
خيران مدرسه س��از كمك هاي زيادي به توسعه فضاهايي آموزشي 
كش��ور كرده اند كه بخشي از آن در حوزه فضاهاي ورزشي، علمي، 
كالس ه��اي درس و برخي ديگر براي توس��عه نمازخانه، خوابگاه ها 
و س��رويس هاي بهداشتي بوده است. ش��يرزاده يكي از نكات مهم 
در زمين��ه تحصيل و آم��وزش هر چه بهتر دانش آم��وزان را توجه 
به زيرساخت هاي بهداش��تي مدارس مانند سرويس هاي بهداشتي 
دانس��ت كه بنا بر توصيه ه��ا و گفته هاي وزير آم��وزش و پرورش، 
س��ازمان نوسازي مدارس كش��ور از ابتداي سال 97 تصميم گرفته 
اس��ت در مدارس��ي كه نياز به رفع اين كمبود دارند بيشتر فعاليت 
كرده و خيران مدرسه س��از را به اين س��مت س��وق دهد.  مديركل 
مشاركت هاي مردمي سازمان نوسازي مدارس كشور در پايان اشاره 
كرد: بيش از 8 هزار مدرس��ه در كل كش��ور وجود دارند كه دچار 

كمبود فضاهاي مرتبط با سرويس هاي بهداشتي هستند.

ارائه خدمات و دس��تاوردهاي جديد س��ه بازار س��هام، پول و 
بيمه به مش��تريان نقطه عطف فاينكس 2018 بود و توانس��ت بر 
جذابيت اين بازارها تا حد زيادي بيفزايد. محمدرضا سرافراز يزدي 
مديرعامل كارگزاري آگاه، با اشاره به مطالب فوق بيان كرد: به طور 
معمول نمايش��گاه هاي صنفي محلي است كه شركت ها براي ارائه 
محص��والت و خدمات خود در آن ش��ركت مي كنند. از اين رو، در 
اي��ن دوره از نمايش��گاه بورس، بانك و بيم��ه به عنوان بزرگ ترين 
نمايشگاه مالي كشور، كارگزاران و شركت هاي تامين سرمايه سعي 
بر اين داشتند كه خدمات خود را به بازديدكنندگان معرفي كرده 
و برنامه هاي آتي را دراختيار آنها قرار دهند. به گزارش س��نا، وي 
در ادام��ه بيان ك��رد: همواره در صنعت كارگ��زاري به عنوان يكي 
از مهم ترين نهادهاي بورس��ي كش��ور، ايده هاي ن��و و فعاليت هاي 
استارت آپي در دستور كار قرار دارد، از اين رو امسال در نمايشگاه 
فاينكس 2018 ش��ركت ها توانس��تند اين خدمات و نوآوري ها را 
بهتر از گذش��ته به عالقه مندان و مش��تريان ارائه دهيم. س��رافراز 
در ادامه با اش��اره به عملكرد مطلوب بورس نس��بت به چند سال 
اخير بيان كرد: عملكرد بورس تهران در س��ال 96 در مقايس��ه با 
دو س��ال قبل بهتر و مطلوب تر بوده اس��ت. از اين رو ش��ركت ها 
توانس��تند در فاينكس 2018 با آموزش فرهنگ سرمايه گذاري و 
اطالع رس��اني درخصوص بورس به بازديدكنندگان، جذابيت آن را 

ب��راي مردم افزايش دهند.   اين كارش��ناس ب��ازار در ادامه افزود: 
همچنين در اين دوره از نمايش��گاه حضور س��ه بازار سرمايه، پول 
و بيمه چش��مگيرتر از قبل بود. از اين رو ش��ركت هاي مرتبط به 
اي��ن بازارها توانس��تند در فضايي اس��تانداردتر خدم��ات بهتري 
را ب��ه م��ردم ارائه دهند. وي ابراز داش��ت: از س��وي ديگر فعاليت 
رس��انه هاي همگاني در اي��ن دوره نيز قابل توجه بود. اس��تفاده از 
وس��ايل ارتباطات جمعي ازقبيل تلويزيون و راديو توانست بستري 
را فراه��م كند ت��ا مردم آگاهي ه��اي الزم را در مورد خدمات اين 
نمايش��گاه به دست آورند. سرافراز در ادامه به تعامل هرچه بيشتر 
دو بازار پول و س��رمايه اش��اره كرد و گفت: همواره حضور بانك ها 
و ش��ركت هاي بورس��ي در كنار يكديگر مي تواند نقطه عطف اين 
نمايشگاه ها باشد. اگر بتوانيم تامين مالي شركت ها را از بانك ها به 
سمت بازار سرمايه سوق دهيم، بازار پول مي تواند فضاي بيشتري 
را براي ارائه خدمات داشته باشد. وي در توضيح اين مطلب گفت: 
در اين زمينه صندوق هاي بادرآمد ثابت يكي از درگاه هايي اس��ت 
كه تامين مالي را در بورس تس��هيل بخش��يده و توانس��ته تعامل 
خوب��ي ميان بازار پول و س��هام به وج��ود آورد. وي در پايان بيان 
ك��رد: به طور كل��ي ماحصل اين دوره از نمايش��گاه بورس، بانك و 
بيمه فرهنگ سازي ميان مردم و افزايش جذابيت بازار سرمايه بود 

كه حضور شركت كنندگان گواهي بر اين مطلب است. 

فعاليت  هاي استارت آپي در دستور كارگزاري  هاتفاهمنامه فرابورس و سازمان نوسازي مدارس كشور
ديدگاهرويداد

عرضهانواعمسدرتاالر
محصوالتصنعتيومعدني

گروهبورستاالر محصوالت صنعتي و معدني بورس 
كاالي اي��ران ديروز ميزبان عرضه 205 تن مس مفتول، 
3ه��زار تن مس كاتد و 20هزار تن م��س كم عيار بود. 
براين اس��اس، 5 هزار تن سبد ميلگرد، 440 تن ميلگرد 
A3-10 و 18ه��زار و 65 تن س��بد تيرآهن مخلوط در 
گ��روه فوالد، 500 تن بيلت و يك هزار تن ش��مش هزار 
پوندي در گروه آلومينيوم و 140 تن س��ولفور موليبدن 
و 12 تن كنسانتره فلزات گرانبها نيز در تاالر محصوالت 
صنعتي و معدني عرضه شد. عالوه براين، 6 هزار و 217 
تن مواد پليمري و مواد شيميايي نيز در تاالر فرآورده هاي 
نفتي و پتروشيمي عرضه شد. اين گزارش حاكي است، 4 
هزار و 375 تن قير و 800 كيلوگرم زعفران نيز در تاالر 
صادرات��ي بورس كاالي ايران عرضه ش��د. افزون بر اين، 
تاالر محصوالت كشاورزي بورس كاالي ايران نيز شاهد 
عرضه 800 كيلوگرم زعف��ران بود. همچنين 707 هزار 
قطعه جوجه يك روزه، 2 هزار و 700 تن روغن، 8 هزار 
و 100 تن شكر، 23 هزار و 600 تن كلزا و 27 هزار تن 
گندم نيز در تاالر محصوالت كشاورزي عرضه شد. بازار 
فرعي بورس كاالي ايران نيز ش��اهد عرضه 2هزار و 24 

تن نخ پلي استر بود. 

نگاهيبرعملكرد»سفارس«:شركت سيمان فارس 
و خوزستان صورت وضعيت پرتفوي يك ماهه منتهي به 29 
اس��فندماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 5هزار 
و 625 ميليارد ريال منتش��ر كرد. بر اين اس��اس شركت در 
ابتداي دوره يك ماهه منتهي به 29 اس��فندماه 96 تعدادي 
از سهام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده 4هزار و 
186ميليارد و 471 ميليون ريال و ارزش بازار معادل 7هزار و 
135 ميليارد و 137ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. 
همچنين بهاي تمام ش��ده سهام بورس��ي اين شركت طي 
دوره يك ماه��ه بدون تغيير ماند در حالي كه ارزش بازار آن 
معادل 56 ميلي��ارد و 320 ميليون ريال افزايش يافت و در 
پاي��ان دوره معادل 7هزار و 78 ميليارد و 817 ميليون ريال 

محاسبه شد. 
رش�دارزشبازار»وبانك«:ش��ركت س��رمايه گذاري 
گروه توسعه ملي )س��رمايه گذاري بانك ملي ايران( صورت 
وضعي��ت پرتفوي يك ماه��ه منتهي به 29 اس��فندماه 96 
را حسابرس��ي نش��ده و با س��رمايه معادل 16ه��زار و 250 
ميليارد ريال منتش��ر كرد. بر اين اساس شركت در ابتداي 
دوره يك ماهه منتهي به 29 اسفندماه 96 تعدادي از سهام 
چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده معادل 22هزار و 
800ميليارد و 362ميليون ريال و ارزش بازار معادل 36هزار 
و 299ميليارد و 561ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. 
همچنين بهاي تمام شده سهام بورسي اين شركت در دوره 
ياد ش��ده با افزايش معادل 428ميليارد و 649ميليون ريال 
در پاي��ان دوره به مبلغ 23هزار و 229 ميليارد و 11ميليون 
ريال رس��يد در حالي كه ارزش ب��ازار آن نيز با افزايش برابر 
ب��ا 2هزار و 232ميليارد و 561ميلي��ون ريال در پايان دوره 
معادل 38هزار و 532ميليارد و 122ميليون ريال محاس��به 
ش��د. افزون بر اين »وبانك« در يك ماهه گذش��ته تعدادي 
از س��هام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده معادل 
يك هزار و 326 ميليارد و 518ميليون ريال و مبلغ يك هزار 
و 363 ميليارد و 586 ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت 
معادل 37ميليارد و 68ميليون ريال س��ود شناسايي كرد و 
طي همين دوره تعدادي از س��هام چند ش��ركت بورسي را 
با بهاي تمام ش��ده معادل 667ميليارد و 863 ميليون ريال 

خريداري كرد. 
نگاهيب�رصورتهايماليس�رمايهگذاريملي
ايران: ش��ركت س��رمايه گذاري مل��ي اي��ران اطالعات و 
صورت ه��اي مالي 12ماه��ه منتهي به 30 آذرم��اه 96 را 
حسابرس��ي نشده و با س��رمايه معادل 7هزار ميليارد ريال 
منتش��ر كرد. افزون بر اين شركت در سال مالي 96 معادل 
يك ه��زار و 743ميليارد و 140ميليون ريال س��ود خالص 
كس��ب كرد و بر اين اس��اس مبلغ 249 ريال سود به ازاي 
هر س��هم محقق كرد كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال 
مالي قبل معادل 27درصد كاهش داش��ت. اين شركت در 
پايان سال مالي 95 مبلغ 343 ريال سود به ازاي هر سهم 
اختصاص داده بود. بر اساس اين گزارش با اضافه شدن سود 
انباشته ابتداي سال به س��ود خالص دوره در نهايت مبلغ 
4هزار و 562ميليارد و 725ميليون ريال سود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
نگاه�يبرعملكرد»ش�وينده«:ش��ركت مديريت 
صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر اطالعات و صورت هاي 
مالي 12ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرسي نشده 
و با سرمايه معادل يك هزار ميليارد ريال منتشر كرد. بر اين 
اساس شركت در سال مالي 96 معادل 694 ميليارد و 345 
ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 
694 ريال سود به ازاي هر سهم محقق كرد كه در مقايسه 
با دوره مشابه سال مالي قبل تغيير به خصوصي نداشت. اين 
شركت در پايان سال مالي 95 مبلغ 692 ريال سود به ازاي 
هر س��هم اختصاص داده بود. افزون بر اين، با اضافه شدن 
س��ود انباشته ابتداي سال به س��ود خالص دوره در نهايت 
مبلغ 885ميليارد و 503ميليون ريال س��ود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
تحققس�ودپااليشنفتتبريز: ش��ركت پااليش 
نفت تبريز اطالعات و صورت هاي مالي مياندوره يي 9ماهه 
منتهي به 30 آذرماه 96 را حسابرس��ي نشده و با سرمايه 
ثبت شده معادل 3هزار و 884ميليارد و 211 ميليون ريال 
منتشر كرد. همچنين شركت با انتشار عملكرد 9ماهه سال 
ج��اري خود اعالم كرد در دوره 3ماهه س��وم س��ال مالي 
جاري مبلغ 3هزار و 446 ميليارد و 341ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 887ميليون ريال 
سود به ازاي هر سهم اختصاص داد كه در مقايسه با دوره 
مشابه س��ال مالي قبل معادل 184درصد افزايش داشت. 
»شبريز« در دوره 9 ماهه مشابه سال مالي قبل مبلغ 312 

ريال زيان به ازاي هر سهم اختصاص داده بود. 
انتش�ارصورتهايمال�ي9ماه�هلعابيران:
ش��ركت لعابي��ران اطالع��ات و صورت ه��اي مال��ي 
مياندوره ي��ي 9 ماه��ه منته��ي ب��ه 30 آذرم��اه 96 
را حسابرس��ي نش��ده و با س��رمايه ثبت شده معادل 
يكصدميلي��ارد ريال و س��رمايه ثبت نش��ده معادل 
60ميلي��ارد ريال منتش��ر كرد. همچنين ش��ركت با 
انتشار عملكرد 9ماهه سال جاري خود اعالم كرد در 
دوره 3ماهه س��وم سال مالي جاري مبلغ 3ميليارد و 
794 ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين 
اس��اس مبلغ 38ميليون ريال سود به ازاي هر سهم 
اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي 

قبل روند مثبتي داشته است.

بورس كاال

روي خط شركت ها
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پاسخ رييس اتاق بازرگاني 
بين الملل به تنش هاي تجاري

با توجه ب��ه افزايش تنش هاي تجاري ناش��ي از افزايش 
تعرف��ه عكس العملي مع��ادل پيش��نهادي، ات��اق بازرگاني 
بين الملل��ي)ICC( بياني��ه زير را صادر كرده اس��ت. رييس 
ات��اق بازرگاني بين الملل��ي)ICC( س��انيل بيهارتي ميتال 
گفت:»بازارهاي آزاد در طول ۵۰ سال گذشته عامل حياتي 
رفاه در سراس��ر جهان بوده اند كه توس��ط سيس��تم تجاري 
چندجانبه قانون محور پايه گذاري شده اند. هر گونه فرسايش 

سيستم براي همه ما هزينه خواهد داشت.  
افزايش قيمت ها به ناچار بر كس��ب وكارهاي كوچك كه 
اغلب ش��ديدا به كاالهاي و خدمات وارداتي وابسته هستند، 
تاثير خواهد گذاشت. سياست هاي بلندمدت تجاري اياالت 
متحده همچون سيس��تم عمومي ترجيحات)GSP( نشان 
داده ش��ده اند كه نقش كليدي در حمايت از رش��د كس��ب 
وكارهاي كوچك داخلي و ايجاد شغل مربوطه ايفا مي كنند. 

توقف و مح��دود ش��دن روزافزون تج��ارت بزرگ ترين 
اقتصاد جهان به چش��م انداز رشد اقتصادي جهاني و اياالت 
متحده آسيب وارد خواهد كرد. تجارت بين المللي در جهان 
متصل و به هم پيوس��ته كنوني نمي تواند توسط تصميمات 
سياس��ت مجموع صفر اداره ش��ود. ما اياالت متحده و همه 
شركاي تجاري آن را تشويق مي كنيم تا از طريق گفت وگوي 
چندجانبه و بدون توسل به افزايش بيشتر تعرفه ها، راه هاي 

جديدي را براي حل تنش هاي فزاينده تجاري پيدا كنند.«

 سهم اندك ايران از بازار
مواد غذايي روسيه

قدير قيافه، نايب رييس اتاق مش��ترك ايران و روس��يه با 
اش��اره به ميزان مبادالت تجاري ميان ايران و روسيه اظهار 
كرد: مبادالت تجاري ميان ايران و روس��يه از مرز ۲ميليارد 
دالر عبور كرده است به طوري كه يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون 
دالر آن س��هم صادرات روسيه به ايران و حدود ۴۰۰ميليون 

دالر آن سهم صادرات ايران از اين تجارت است. 
نايب رييس اتاق مشترك ايران و روسيه با ناچيز خواندن 
مبادالت اقتصادي ميان ايران و روسيه تصريح كرد: با وجود 
تاكيد مقامات دو كشور بر گسترش روابط تجاري با توجه به 
توس��عه همه  جانبه روابط سياسي، علمي، امنيتي و نظامي 
دو كش��ور طي س��ال هاي اخير، روابط اقتصادي پيش��رفت 
چشمگيري نداشته است اگرچه هر دو كشور از اين موضوع 
رضايت ندارند. وي ادامه داد: كشور روسيه ساالنه ۳۰ميليارد 
دالر واردات م��واد غذايي و كش��اورزي دارد كه از اين ميزان 

سهم ايران كمتر از ۲/۱درصد است. 
قيافه با بيان اينكه براي افزايش صادرات به روس��يه نياز 
به ش��ناخت بازار است، بيان كرد: متاس��فانه صادركننده و 
توليدكنندگان داخلي شناخت درستي از بازار روسيه ندارند 
و براي افزايش تجارت نياز به برگزاري نمايش��گاه خارجي و 
تقويت رايزن هاي اقتصادي در كشور است. نايب رييس اتاق 
مش��ترك ايران و روسيه با اشاره به موانع بانكي تصريح كرد: 
با توجه به محدويت هاي اعمال شده در روابط بانكي كشور، 
مبادالت تجاري كش��ور به س��ختي ص��ورت مي گيرد كه با 
اقداماتي از سوي روسيه شرايط نسبت به گذشته بهتر شده 
اس��ت اما هنوز نيازمند به تسهيل روابط بيشتر در اين حوزه 
هس��تيم. وي با اشاره به تعرفه هاي ترجيحي از سوي روسيه 
بي��ان كرد: عوارض گمركي و تعرفه هاي ترجيحي از س��وي 
روس��يه، ميزان صادرات به كشور را كاهش داده كه با توجه 
به امضاي يادداشت تفاهم و پروتكل همكاري ايران و اوراسيا 
بخش��ي از موانع صادرات درحال مرتفع ش��دن است. قيافه 
با اش��اره به ظرفيت هاي روس��يه و ايران براي افزايش روابط 
اقتصادي ميان دو كشور بيان كرد: در حوزه نفت، پتروشيمي، 
گاز، گردشگري، محيط زيست، جنگلداري و با روسازي ابر ها 
براي بارش مي توان از تجارب ارزنده روس ها اس��تفاده كرد و 
در مقابل در حوزه پتروشيمي و نفت، محصوالت كشاورزي، 
غذايي و كاال هاي هاي تك توليدات ايراني؛ قابليت عرضه در 
بازار هاي روسيه را دارد. وي ادامه داد: در برداشته شدن موانع 
قرار است سرمايه گذاري روسيه در حوزه نفت و پتروشيمي به 
۵۰ ميليارد دالر برسد كه اين ميزان سرمايه گذاري در صنايع 
باالدستي و پايين دستي باعث رونق بخش هاي ديگر اقتصاد 
مي ش��ود. قيافه در پايان گف��ت: در صورت تنظيم راهبردي 
بلندمدت رس��يدن به رقم ۱۰ميلياردي در حوزه تجارت در 

يك بازه ۵ ساله دور از دسترس نيست. 

18 درصد روغن كشور از منابع 
داخلي تامين مي شود

عليرض��ا مهاجر، مجري طرح دانه ه��اي روغني وزارت 
جهاد كش��اورزي از آغاز برداش��ت دانه ه��اي روغني كلزا 
خبر داد و گفت: هم اكنون برداش��ت كلزا در اس��تان هاي 
خوزس��تان، جنوب كرمان، سيس��تان و بلوچستان، ايالم، 
هرمزگان و بوشهر آغاز شده كه انتظار مي رود از ۱8۵هزار 
هكتار بيش از ۳۰۰هزار تن كلزا برداشت شود. وي افزود: 
امس��ال توليد دانه هاي روغني حدود ۱۶تا ۱8درصد نياز 
روغن كش��ور را تامين خواهد كرد كه با وجود مش��كالت 
ارزي اي��ن امر دس��تاورد بزرگي تلقي مي ش��ود. مهاجر با 
اش��اره به اينكه خسارت سرمازدگي در مزارع كلزا چندان 
چش��مگير نيس��ت، بيان كرد: براساس مش��اهدات اوليه 
خسارت سرما در مزارع اس��تان هاي سردسير خيلي زياد 
نيس��ت و ميزان مح��دودي كاهش تولي��د در اين مزارع 
مشاهده مي شود. مش��اور وزير جهاد با انتقاد از تاخير در 
اع��الم نرخ خريد تضميني دانه ه��اي روغني تصريح كرد: 
از ش��وراي اقتصاد انتظار مي رود كه هر چه س��ريع تر نرخ 
خريد تضميني دانه هاي روغني را اعالم كند چراكه تعلل 
در اع��الم نرخ مي تواند در س��ال هاي آتي در ميزان توليد 

محصول تاثيرگذار باشد. 

آشفته بازار نهاده ها، قيمت 
تخم مرغ را باال برد

ناصر نبي پور، رييس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار 
اس��تان تهران از افزايش ۲۰۰توماني نرخ تخم مرغ در بازار 
خب��ر داد و گف��ت: هم اكنون نرخ هر كيل��و تخم مرغ درب 
مرغداري ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۶۰۰، متوس��ط دانه يي 

۳8۰و شانه يي ۱۱هزار و ۳۰۰تومان است. 
وي افزايش قيمت نهاده ها و ازدياد مصرف را دليل اصلي 
نوسان قيمت تخم مرغ نسبت به هفته هاي اخير اعالم كرد. 
نبي پور با انتقاد از نوسان شديد قيمت نهاده ها افزود: در 
۳م��اه اخير نرخ هر كيلو ذرت 8۵۰ و كنجاله س��ويا ۲هزار 
تومان بود كه هم اكنون با افزايش قابل توجهي هر كيلو ذرت 
با نرخ هزار و ۲۰۰و كنجاله سويا ۲هزار و ۴۰۰تومان عرضه 
مي شود. رييس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار تصريح 
كرد: با توجه به نوسان شديد قيمت نهاده ها، نرخ تخم مرغ 
در بازار غيرقابل پيش بيني اس��ت و حال بايد منتظر ماند و 

ديد كه بازار نهاده ها به كدام سمت و سو مي رود.

اخبار

نگراني كارشناسان از احتمال تاثير  شوك به واردات

واردكنندگان خواستار تعيين تكليف ارزي شدند

در نشست كارگروه تخصصي كميته ماده 12 صورت گرفت

بررسي مشكالت پيمانكاران در جبران هزينه هاي ناشي از تطويل مدت مجاز پيمان

پس از تحوالت بازار ارز و بخش�نامه هاي بانك 
مركزي تمام نگاه ها به س�مت صادرات كاالها رفت 
در حالي كه بحث واردات نيز دچار تغيير و تحوالت 
ج�دي ش�د. هرچن�د بخش�نامه ها ناظر ب�ر بحث 
بازگشت ارز بود اما در كنار آن مساله تخصيص ارز 
ك�ه به واردكنندگان مربوط مي ش�ود مطرح بود. با 
اين وجود واردكنندگان مي گويند اين تخصيص در 
هفته اخير صورت نگرفته است و اثرات اين موضوع 

به زودي در اقتصاد نمودار خواهد شد. 

 منتظر دستورالعمل هاي جديد
بيش از ۱۰ روز از اجراي سياست هاي جديد ارزي 
دولت مي گذرد كه بر اس��اس آن دالر با قيمت ۴۲۰۰ 
تومان تك نرخي ش��ده و براساس آنچه بانك مركزي 
اعالم ك��رده، دالر ۴۲۰۰ تومان��ي فقط به متقاضيان 
قانوني از جمله واردكنن��دگان و صادركنندگان ارائه 
مي شود. اما محمدحسين برخوردار، عضو اتاق بازرگاني 
ايران در اين باره اظهار كرد: تاكنون هيچ واردكننده يي 

نتوانسته با دالر ۴۲۰۰ توماني ثبت سفارش كند. 
وي گف��ت: هنوز گشايش��ي در اين زمينه ايجاد 
نشده و ثبت سفارشي با دالر ۴۲۰۰ توماني صورت 

نگرفته است. 
عضو ات��اق بازرگاني درباره موان��ع اين كار گفت: 
احتم��اال مس��ووالن دولت��ي و بانك��ي مي خواهن��د 
دس��تورالعمل هايي را مجددا تعيي��ن كنند؛ چون به 
علت محدودي��ت ارزي مجبور هس��تند كنترل هاي 
بيش��تري در ثبت س��فارش ها انجام دهند و به خاطر 
همين، اين روند طوالني ش��ده اس��ت. اميدوارم اين 
مساله زودتر حل شود، چون هرچه بيشتر طول بكشد، 
روي بازار ه��م اثر مي گذارد. برخ��وردار تصريح كرد: 
در ح��ال حاضر، قيمت ها در ب��ازار به صورت فزاينده 
در حال افزايش اس��ت كه اين اتفاق مثبت نيس��ت و 
بازار غيررسمي براي دالر شكل مي گيرد. دانشجوياني 
هستند كه در كشورهاي ديگر پول الزم دارند، برخي 
فعاالن اقتصادي هم قبال س��فارش هايي داش��ته اند و 
درصدهاي بااليي پول داده اند و اكنون بارش��ان آمده؛ 

دستورالعمل ها براي فعاالن اقتصادي شفاف نيست. 
اين كارش��ناس اقتصادي گفت: به نظر مي رس��د 
دولت روي دستورالعمل هاي جديد فكر مي كند ولي 
باي��د ثبت س��فارش ها زودتر باز ش��ود. در اين مدت 
كس��اني هم ك��ه نياز فوري ب��ه ارز داش��ته اند -مثل 
دانشجويان و مسافران- هم نتوانستند ارز تهيه كنند. 
به نظر مي رسد اين وضعيت فعال ادامه دار خواهد بود. 
وي يادآور ش��د: بانك جهاني اعالم كرده كه سال 
گذش��ته ميالدي حدود ۳۰ ميلي��ارد دالر ارز از ايران 
خارج ش��ده اس��ت. اين پول كمي نبوده است. دولت 

نتوانسته جلوي آن را بگيرد و امروز هم دولت با كمبود 
منابع روبه رو اس��ت. بايد مشخص شود كه اين خروج 

سرمايه از سوي چه كساني صورت گرفته است. 

 ابهامات درباره ثبت سفارش
از س��وي ديگر عليرض��ا مناقب��ي رييس مجمع 
عالي واردات كش��ور گف��ت در رابطه با تغييرات اخير 
تك نرخي شدن ارز و تاثير آن در امر واردات بايد گفت 
هنوز در اين حوزه اتفاق خاصي نيفتاده و موارد مطرح 
شده فقط به صرف دستورالعمل و بخشنامه  است. در 
اين زمينه مراحل اجرايي كار هنوز مشخص نيست و 
اينكه چه ثبت سفارش هايي مورد تاييد قرار مي گيرد 
ي��ا ارز مورد نظر به چه واردكنندگاني تعلق مي گيرد، 

در ابهام است. 
پيش از اين براساس اطالعات ارائه شده ۶۰درصد 
واردات كش��ور ب��ا ارز مبادله يي ص��ورت مي گرفت و 
۴۰درص��د از واردات نيز با ارز بازار آزاد انجام مي ش��د 
ك��ه با توجه به تفاوت ن��رخ دالر آزاد و دالر مبادله يي 
ك��ه عددي حدود ۶۰۰ تومان اس��ت در طول س��ال 
رقم��ي در ح��دود ۱۶ هزار ميليارد توم��ان را نصيب 
اس��تفاده كنندگان ارز مبادله يي مي كرد. اما با تصميم 
دولت از ۲۱ فروردين ماه سياس��ت يكسان سازي نرخ 

ارز در اقتصاد اي��ران به مرحله اجرا در آمد. پيامد آن 
محمدباقر نوبخت رييس س��ازمان برنامه و بودجه در 
مورد ابعاد اجرايي شدن اين سياست اعالم كرد: بازار 
ارز مثل همه بازارها از دو سوي عرضه و تقاضا تشكيل 
مي شود كه عرضه ما از دو محل است، اول درآمد نفتي 
كه حدود ۵۰ ميليارد دالر است و بخش ديگر صادرات 
غيرنفتي كه مثال حدود ۴٧ ميليارد دالر است كه در 
مجموع به بيش از ٩۰ ميليارد دالر مي رسد. در مقابل 
دو تقاض��ا داريم يك��ي واردات كاال و ديگري واردات 
خدمات. حدود ۵۱ ميليارد دالر واردات كاال داريم كه 
حداكثر واردات اين بخش ۵۵ميليارد دالر است و بايد 
به آن واردات خدمات اضافه شود ضمن اينكه مسافران 
هم در اين س��رفصل قرار دارن��د كه در نهايت واردات 
خدمات حدود ۲۵ميليارد دالر اس��ت. جمع تقاضاي 
ارز داخل��ي به مرز 8۰ ميلي��ارد دالر متعارف به نظر 
مي رسد باتوجه به اينكه عمدتا تراز بازرگاني ما مثبت 
است، اغلب دچار نوسان ارزي نمي شويم و در مواردي 
در برخي فصول اين ش��رايط ايجاد مي شود كه قابل 

كنترل است. 
وي ادام��ه داد: ام��ا در نيمه دوم س��ال قبل اتفاق 
ديگري افتاد و تقاضاي بيشتري به بازار آمد كه بخشي 
به همان استدالل قبل يعني تقاضاي فصلي اختصاص 

داشت، اما رخداد ديگر غير از واردات بيشتري كه براي 
خودرو انجام شد عده يي وارد بازار ارز شدند كه نه براي 
واردات كاال الزم داشتند و نه خدمات، اين افراد براي 
جابه جايي دالر به ريال آمدند تا ارزش پول شان حفظ 
شود. مناقبي با بيان اينكه سايت ثبت سفارش از روز 
چهارشنبه گذش��ته باز شده و بر اساس دستورالعمل 
و بخش��نامه هاي جديد مش��خص نيست كه آيا همه 
كاالها مي توانند وارد ثبت سفارش بشوند و مجوز الزم 
را دريافت كنند، اظهار داشت: در اين زمينه بايد تامل 
بيشتري داشته باشيم تا معضالت كار مشخص شود و 
بتوانيم متعاقب آن نتيجه حاصل از اقدامات دولت را 
در حوزه واردات اعالم كنيم. ظاهر امر نش��ان مي دهد 
كه اين اتفاق مي تواند بيفت��د اما در هر صورت نحوه 
تامين ارز مورد نظر، شيوه ارسال اين مبلغ و اينكه چه 

ضمائمي الحاق شود را بايد مشخص كنند. 
وي در پاسخ به اين سوال كه تاثير تك نرخي شدن 
ارز را در مي��زان واردات چگون��ه پيش بيني مي كنيد 
يادآور ش��د: ما اميدواريم كه ارز تك نرخي باقي بماند 
حاال با هر قيمتي، ولي نكته قابل تامل اين اس��ت كه 
بتوانند اين ارز را تامين كنند و در اختيار وارد كنندگان 
ق��رار دهند زيرا در غير اين صورت كش��ور با مخاطره 

روبه رو خواهد شد. 

 خطر بازار سياه
مناقبي با اش��اره به اينكه در صورت عدم تامين 
ارز مورد نياز براي واردات، يك بازار س��ياه به وجود 
مي آيد، تصريح داش��ت: نياز جامعه همچنان وجود 
دارد و چنانچ��ه ب��ه اين نياز چه در مس��ير ارزي و 
چه در مس��ير واردات و حتي صادرات پاسخ مناسب 
ندهيم، بازارهاي اقتصادي با مشكل مواجه مي شوند. 
ضمن اينكه بايد ببپذيريم كه مساله فقط اين نيست 
كه اگر جلوي واردات گرفته شود به ميزان صادرات 
اضافه مي ش��ود، زيرا تج��ارت يك زنجي��ره به هم 
پيوسته است. بنابراين در واردات هر قدر كه قيمت 
تمام ش��ده باال برود همان قدر هم فردي كه بخواهد 
صادرات انجام بدهد بايد كاالها را گران تر بخرد مگر 

اينكه بخواهيم تنها اطالعات غلط را عنوان كنيم. 
رييس مجم��ع عال��ي واردات در مورد كاهش 
قيم��ت مواد اولي��ه و كاالهاي اساس��ي با اجراي 
قان��ون تك نرخ��ي ش��دن ارز، گف��ت: در م��ورد 
كاالهاي اس��تراتژيك دولت مجبور است كه براي 
ثب��ات اقتصاد كش��ور از راه هاي خ��اص ارز مورد 
ني��از را تامين كند. به طور مث��ال در مورد همين 
دالر ۴۲۰۰ توماني كه حاال تبديل به يورو ش��ده، 
فرض بگيري��د كه ۴۰۰ تومان ب��ه قيمت واردات 
بعضي از كاالها سوبس��يد داده خواهد ش��د اما به 
اين مس��اله هم توجه داشته باشيد كه اين امر در 
تجارت عموميت ندارد و تنها براي كاالهاي خاص 

و ضروري كشور محقق خواهد شد. 
مناقب��ي با تاكيد بر اينكه دول��ت بايد در زمينه 
شفاف س��ازي و حدود اجراي بخش��نامه ها س��رعت 
عمل به خرج دهد، اذعان داش��ت: در صورت تعلل 
معض��الت زي��ادي در بخش تج��ارت خارجي پديد 
مي آي��د كه اث��ر نامطلوب آن مي توان ب��ازار داخلي 
را با نوس��ان و مشكل روبرو س��ازد. زيرا بخشي كه 
امروز نيمه تعطيل و در ابهام اس��ت در آينده چطور 
مي تواند پاسخگوي س��ازمان امور مالياتي و گمرك 

باشد. 
مناقبي در ادامه بيان كرد: تك نرخي كردن دالر 
مي تواند با ايجاد شفافيت در بازار، رانت و سوداگري 
را از بي��ن بب��رد و اطمين��ان خاط��ر را در فع��االن 
اقتص��ادي به وجود آورد، ب��ه همين خاطر اميدوارم 
تمام مس��ووالن و دول��ت در اجراي اين سياس��ت 

يكپارچه عمل كنند. 
گفتني است كه مساله ارزي واردات اين خطر را 
دارد كه به س��اير بخش هاي اقتصادي كشور سرايت 
كند. موضوع عدم واردات مواد اوليه و ماش��ين آالت 
مي تواند درنهايت منجر به آس��يب به توليد و سپس 

صادرات گردد. 

كميته ماده ٧۶ بعد از تبديل ش��دن به كميته 
ماده ۱۲ در كنار شوراي گفت وگو وظيفه رسيدگي 
به مشكالت حقوقي فعاالن اقتصادي در حوزه هاي 
مختلف را دارد. در نشست كارشناسي كميته ماده 
۱۲ مرات��ب اعتراض به جبران هزين��ه پيمانكاران 
ش��اغل در طرح هاي عمراني در اث��ر تطويل مدت 
مجاز پيمان و پيشنهاد حذف تبصره ۵-۲ و اصالح 
تبصره بند ۵-۳ دس��تورالعمل نحوه ارائه قيمت از 
سوي پيمانكاران به تفكيك فصل هاي فهرست بها 
درخصوص س��قف مبلغ ناشي از افزايش يا كاهش 

مقادير بررسي شد. 
در اي��ن جلس��ه نماين��دگان اتاق اي��ران، اتاق 
معاون��ت  بودج��ه،  برنام��ه  و  س��ازمان  اصن��اف، 
حقوق��ي رياس��ت جمهوري، وزارت نف��ت، وزارت 
راه و شهرس��ازي، وزارت ني��رو، انجمن پيمانكاران 
اس��تان آذربايجان شرقي، س��نديكاي شركت هاي 
س��اختماني و انجمن ش��ركت هاي راه سازي ايران 

حضور داشتند. 
عل��ي چاغروند، مدي��ر پژوهش ه��اي حرفه يي 
كميته ماده ۱۲ در مورد دستورجلس��ه اول تشريح 
ك��رد: در اكثر مواق��ع، اجراي پروژه ه��اي عمراني 
كش��ور دچار تطويل م��دت اجرا نس��بت به مدت 
اوليه پيمان مي ش��ود كه اين امر يا به س��بب نحوه 
عملك��رد، قصور يا عدم تواناي��ي پيمانكار در انجام 
تعهدات مطابق برنامه زمان بندي مصوب اس��ت يا 
ب��ه دليل عملك��رد ناقص يا ضعي��ف كارفرمايان يا 
مش��اوران پروژه ها در تامين بودجه، تحويل زمين 
احداث پروژه، عدم ابالغ نقش��ه و مشخصات فني، 
تغيير مشخصات حين اجرا و نادرست بودن برآورد 

منضم به قرارداد به وجود مي آيد. 
وي اف��زود: اگر تطويل ناش��ي از قصور پيمانكار 
باشد، جرايم الزم و كسورات تنبيهي در قرارداد به 
نفع دستگاه ها اجرا مي ش��ود؛ اما اگر تطويل ناشي 
از عملكرد كارفرما باشد، بازتاب اين تاخيرات براي 
پيمانكاران تنها تمديد مدت اوليه پيمان است. اين 
در صورتي اس��ت كه خسارات و هزينه هاي اضافي 
تطويل كارفرما ناشي از استمرار هزينه هاي مستمر 

كارگاه ب��ه پيمان��كار تحميل مي ش��ود. همچنين 
مطابق ضوابط و ش��رايط قرارداد، ضريب باالسري 
پيمان، تامين كننده هزينه هاي باالس��ري در مدت 
اوليه پيمان اس��ت و در صورت تطويل مدت اجرا، 
هزينه هاي باالس��ري كه متاثر از زمان اجراس��ت، 
افزاي��ش خواه��د ياف��ت كه ب��ه وس��يله كارفرما 
پرداخت نمي شود؛ بنابراين فعاالن بخش خصوصي 
درخواس��ت دارند تا هزينه هاي اضافي باالسري در 
مدت تمديد همچنين هزينه هاي مس��تمر كارگاه 
ب��ه پيمانكار ب��راي جلوگيري از ض��رر و زيان آنها 

پرداخت شود. 
صمد صوم��ي، دبير انجمن پيمانكاران اس��تان 
آذربايجان ش��رقي اظهار ك��رد: در پيمان ها دو نوع 
تاخي��رات مال��ي و تاخيرات ناش��ي از ع��دم ابالغ 
صورتحس��اب، نقش��ه ها و... وجود دارد كه ممكن 
است ناشي از قصور كارفرما يا مهندس مشاور باشد؛ 
در اي��ن ميان طبق بخش��نامه يي به تاخيرات مالي 
رس��يدگي مي ش��ود اما براي هزينه هاي باالسري، 
توقف، نيروي انس��اني و ماشين آالت تعهدي وجود 
ندارد و هزينه يي از اين بابت به پيمانكاران پرداخت 
نمي ش��ود بنابراين بايد اي��ن هزينه ها به نحوي به 

پيمانكاران پرداخت شود. 
و  راه  وزارت  نماين��ده  س��لطاني،  ابوالقاس��م 
شهرسازي تصريح كرد: يك قرارداد ۲ساله بايد در 
هر ماه ۳درصد پيش��رفت داشته باشد اما متاسفانه 
در س��ال ۳درصد پيش��رفت دارد. درح��ال حاضر 
بحث از تاخيرهاي بيش��تر از ۳سال است؛ بنابراين 
دس��تگاه هاي اجرايي نبايد تعه��دات غيراعتباري 

ايجاد كنند. 
در اي��ن بين امي��د اميري، كارش��ناس صنعت 
اح��داث تاكيد دارد: نحوه محاس��به تاخير يكي از 
بزرگ ترين معضالت است كه بايد به آن بپردازيم؛ 
زيرا دس��تگاه هاي اجرايي به صورت س��ليقه يي با 
اين موضوع برخورد مي كنند. همچنين بخش��نامه 
۵۰٩۰ تنها به تاخيرات ص��ورت وضعيت پرداخته 
و م��وارد ديگ��ر را در نظر نمي گيرد ب��راي همين 
الزم اس��ت ت��ا س��ازمان برنامه دس��تورالعملي در 

م��ورد نحوه محاس��به تاخيرات تدوي��ن كند. وي 
اف��زود: در تاخيرات، مدت پيمان افزايش مي يابد و 
رويه در ش��وراي عالي فني به اين صورت است كه 
هزينه هاي باالسري و تجهيز كارگاه پرداخت شود 

اما حدود ۲سال زمان نياز دارد. 
س��ازمان  نماين��ده  خاش��عي،  حميدرض��ا 
برنامه وبودجه نيز گفت: در ش��رايط عمومي پيمان 
تنه��ا در مواد ۲٧، ۲8، ۴8 اضافه پرداختي مازاد بر 
مبلغ اوليه پيش بيني ش��ده است؛ بنابراين شرايط 
عموم��ي پيمان فعل��ي، اجازه اجراي درخواس��ت 

فعاالن بخش خصوصي را نمي دهد. 
وي در مورد تطويل مجاز ناش��ي از تاخيرات كه 
در ماده ۳۰ شرايط عمومي پيمان بيان شده است، 
اظه��ار كرد: هر ك��دام از موارد ذكر ش��ده در اين 
ماده مي تواند در تطويل نقش داش��ته باش��د؛ براي 
همين همه آن مصادي��ق، قابليت فرموله كردن را 
ندارند تا به يك بخش��نامه تبديل شوند؛ در همين 
راس��تا اختي��ار پرداخت هزينه ها ب��ه كارفرما داده 
شده است؛ يعني پيمانكار اليحه را تنظيم مي كند 
و براي ارزيابي به مهندس مشاور مي دهد و كارفرما 

پس از بررسي آن را تاييد و ابالغ مي كند. 
ش��هرام حالج، مش��اور كميته ماده ۱۲ عنوان 
كرد: اگر س��ازمان برنامه پرداخ��ت اين هزينه ها را 
حق پيمان��كاران مي داند، بهتر اس��ت براي بر هم 
نخوردن نظم بخش��نامه پيش��نهادي خود را ارائه 
دهد. در بخش ديگري از اين نشست موضوع حذف 
تبصره ۵-۲ و اصالح تبصره بند ۵-۳ دستورالعمل 
نحوه ارائه قيمت از س��وي پيمان��كاران به تفكيك 
فصل هاي فهرست بها درخصوص سقف مبلغ ناشي 
از افزايش يا كاهش مقادير مورد بررسي قرار گرفت. 
مصطفي بهنيا، عضو هيات مديره انجمن پيمانكاران 
عمراني آذربايجان شرقي در اين رابطه تاكيد كرد: 
در ش��رايطي كه مقادير بيشتر از ۲۵درصد افزايش 
پيدا كند يا اين افزايش ناش��ي از برآورد اش��تباه يا 
تغيير مقادير توس��ط كارفرما باش��د نبايد نقش و 
مس��ووليتي متوجه پيمانكار شود. همچنين از آنجا 
ك��ه اگر در يك آيتمي، ضريب جزء)فصل( بيش��تر 

از ضريب پيمان باش��د به س��ودده بودن يا ضررده 
ب��ودن آن آيتم ارتباط��ي پيدا نمي كن��د بنابراين 
نبايد اين مس��اله در بخش��نامه پررنگ شود و آن 
آيتم سودده در نظر گرفته شود و فرض بر احتمال 
تباني كارفرما و پيمانكار گذاش��ته شود. وي افزود: 
حت��ي اگ��ر اين احتمال هم وجود داش��ته باش��د، 
موض��وع بايد از طريق دس��تگاه هاي نظارتي دنبال 
ش��ود پس پيمانكاران نمي توانند كار را با دو قيمت 

دنبال كنند. 
براس��اس اظهارات بهنيا در تبص��ره ۵-۲ براي 
م��واردي كه كمتر از ضريب پيمان اس��ت، راه حل 
مش��خصي پيش��نهاد نش��ده و تكليف پيمانكاران 
مشخص نيست؛ بنابراين پيشنهاد مي شود ضرايب 

طبق جدول پيشنهادي محدود شود. 
وي در م��ورد تبص��ره ۵-۳ ني��ز گف��ت: برخي 
از كارفرماها كل فهرس��ت به��ا را در قرارداد كپي 
مي كنند و براي مقاديري كه برآورد نش��ده اس��ت، 
صف��ر در نظ��ر مي گيرن��د. در صورتي ك��ه چيزي 
كه صفر اس��ت، برآورد اوليه نمي ش��ود تا پيمانكار 
ضريب��ي ب��راي آن در نظر گي��رد؛ از طرفي تبصره 
۵-۳ تصري��ح دارد چنانچ��ه ب��راي كارهاي جديد 
مورد نظر، ش��رح و بهاي واحد در فهرس��ت منضم 

به پيمان برآورد اجراي كار( درج شده ولي ضريب 
جزء براي فصل مربوط از س��وي پيمانكار پيشنهاد 
نشده است، ضريب پيش��نهادي كل مالك خواهد 
بود. در واقع بايد به كارفرماها ابالغ شود كه از درج 
مقادير صفر خودداري كرده و اگر موردي در برآورد 

اوليه نيست، مشمول قيمت هاي جديد شود. 
خاش��عي ضمن اش��اره به تاريخچه تدوين اين 
بخش��نامه اظهار كرد: قبل از سال 8٧ بخشنامه يي 
وجود داشت كه اجراي آن به تشخيص دستگاه هاي 
اجرايي بود به دليل بازخوردهاي موجود از س��وي 
انجمن هاي حرفه يي، بخش��نامه ٧۶۱۵٧۴ تدوين 
شد و پس از اجراي آزمايشي آن و بازخورد مثبت، 
الزم االج��را ش��د. وي افزود: در طول اين س��ال ها 
بيش��تر اس��تعالم ها مربوط به تبص��ره ۵-۲ بوده و 
اگر حذف ش��ود شايد بازگش��ت به سال هاي قبل 
از ابالغ اين بخشنامه باشد و مجدد مشكالتي براي 
انجمن هاي حرفه يي ايجاد شود. در پايان مقرر شد، 
مشكالت و پيش��نهادات معترضان در صحن اصلي 
جلسات كميته ماده ۱۲ يا شوراي گفت وگو مطرح 
ش��ود؛ همچنين از سازمان برنامه درخواست شد تا 
پيش��نهادات خود را به دبيرخان��ه كميته ماده ۱۲ 

ارسال كند. 

براس��اس آمار منعكس شده از س��وي بانك مركزي، قيمت 
گوش��ِت قرمز در ميان خرده فروش��ي هاي مواد غذايي با رشد 
۱۴ و ٧ دهم درصدي )نس��بت به مدت زمان مش��ابه در سال 

گذشته( همراه شده است. 
بدون ترديد، گوش��ت قرمز، در ميان م��واد غذايي از نمونه 
محصوالت اساس��ي به ش��مار مي رود كه البته در طول ساليان 
اخي��ر، ميزان خريد آن با كاهش ق��درت خريد مردم در ميان 
دهك هاي پايي��ن جامعه كاهش يافته، بنابراي��ن با وجود اين 
همچن��ان تقاضاي هر چند اندك براي آن وج��ود دارد. با نيم 
نگاهي به فراز و نش��يب هاي قيمت در بازار، اين واقعيت هويدا 
مي ش��ود كه بخ��ش اعظم گراني ها در كااله��ا و محصوالت به 
بره��م خوردن نظام عرضه و تقاضا معطوف مي ش��ود و به واقع 

هر آنچه عرضه كمتر ش��ود، به همان ميزان قيمت ها نيز باالتر 
مي رود. علي اصغر ملِكي رييس اتحاديه گوش��ت گوس��فندي، 
با اش��اره به افزايش خ��روج دام زنده از كش��ور و صادرات اين 
محصول اظهار كرد: باتوجه به افزايش صدور مجوز براي خروج 
گوشت قرمز و عرضه آن در بازارهاي خارجي، ميزان عرضه در 
بازار داخلي با كاهش همراه ش��ده و اين موضوع قيمت گوشت 

را مستقيما تحت الشعاع قرار مي دهد. 
وي در ادامه مي افزايد: ِذبح دام ُمولِد، در طول ساليان اخير، 
از ديگر عوامل تاثيرگذار در كاهش عرضه دام محسوب مي شود. 
مجتبي نوروزي رييس سابق سازمان دامپزشكي در تشريح 
علل افزايش قيمت گوش��ت قرمز مي گويد: تعداد دام سبك در 
سال ۱۳88 حدود ٧۵ميليون راس برآورد مي شد و اين ميزان 

در شرايط كنوني، قريب به ۵۰ ميليون راس است كه البته اين 
كاِهِش كمي دام ها، ناش��ي از كم آبي، اُفت ظرفيت مراتع، عدم 
تكميل پوش��ش بيمه يي براي دام و وج��ود برخي بيماري ها و 
باال رفتن تعداد تلفات اس��ت. وي در ادامه با اشاره به باال رفتن 
ن��رخ ارز )در طول هفته هاي گذش��ته( بيان مي كند: با افزايش 
نرخ ارز، بسياري از كاالها و محصوالت وابسته به واردات گران 
ش��ده كه اين موضوع در خصوص دام كه به واردات نهاده هاي 
دامي همچون س��ويا نيازمند اس��ت، نيز مصداق دارد. نوروزي 
مي گويد: در صورت عدم اِعمال مديريت مناس��ب، افزايش هر 
چه بيشتر نرخ گوشت قرمز دور از ذهن نخواهد بود. همچنين 
محمدرضا اس��كندي وزير اسبق كش��اورزي نيز مي گويد: طي 
8 س��ال گذشته، قيمت گوشت با رش��د ٧ برابري همراه شده 

اس��ت و متاس��فانه يكي از داليل اين گراني ها به سودجويي و 
سوءاس��تفاده عده يي بازمي گردد كه فراتر از هزينه هاي واقعي 
قيمت گوش��ت را افزايش مي دهند. وي در ادامه مي افزايد: در 
ش��رايطي كه ايران دارنده رتبه چهارم دني��ا در برخورداري از 
دام زنده س��بك بود، اكنون به واردكننده گوشت قرمز تبديل 

شده است. 
اس��كندري با اشاره به نرخ ۴.۴دالري هر كيلو گوشت قرمز 
وارداتي، مي گويد: با احتس��اب ن��رخ دالر ۴هزار و ۲۰۰توماني، 
بايد قيمت گوش��ت كمتر از ۲۰هزار تومان محاس��به شود، اما 
در فروشگاه ها، گوشت وارداتي به قيمت ۳۳ هزار تومان در هر 
كيلو به فروش مي رسد و در اين ميان گروه ها و افرادي هستند 

كه از اين شيوه نرخ گذاري به سود بسياري نايل مي شوند. 

نرخ گوشت بر مدار صعود
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7  جهان

 اعتراض به سياست هاي اوربان
در مجارستان 

 وزير خزانه داري امريكا
به چين مي رود

 بازداشت رهبر مخالفان ارمنستان
پس از رد مذاكره 

گروه جهان    
وزير خزانه داري امريكا قصد دارد براي مذاكره درباره مناقش��ه اقتصادي اخير بر سر 
تعرفه هاي وارداتي كه به چشم تهديدي براي اقتصاد جهاني نگاه مي شود، سفري به پكن 
داشته باشد.  به گزارش رويترز، زمان سفر استيون منوچين، وزير خزانه داري امريكا هنوز 
مشخص نيست و او جزئياتي از موضوعات قابل بحث ارائه نكرده و تنها گفته است اين 
سفر را در دستور كار دارد. اظهارات اين مقام حين جلسات بهاره با صندوق بين المللي 
پول و بانك جهاني درحالي مطرح مي شود كه تنش ها ميان چين و امريكا به عنوان دو 
اقتصاد بزرگ جهان بر اين گردهمايي وزراي دارايي و اقتصاد سايه افكنده و نگراني هايي 
را درب��اره وقوع جنگ تجاري ايجاد كرده اس��ت. امريكايي ها چين را متهم كرده اند كه 
اين كشور با اتخاذ سياست هايي قصد دارد، مالكيت معنوي برخي توليدات شركت هاي 
امريكايي را از آن خود كند. منوچين در جمع خبرنگاران گفت كه وي همچنان به مذاكره 
ب��ا طرف هاي چيني براي حل اختالف در زمينه تج��ارت ادامه خواهد داد و احتماال به 
چين سفر مي كند. او همچنين درباره توافق تجاري احتمالي با چيني ها گفت كه اگر بنا 
باشد توافقي در اين زمينه شكل بگيرد، وقتي كه تكميل شد آن را ارائه خواهد داد.  اين 
مناقشه در برهه حساسي ايجاد شده است چراكه واشنگتن و پكن به دنبال حل برنامه 
هسته يي كره شمالي هستند. مناقشه اقتصادي با پكن از آنجا آغاز شد كه دونالد ترامپ، 
رييس جمهوري امريكا ماه گذش��ته تعرفه هاي سنگيني معادل ده ها ميليارد دالر عليه 
كااله��اي وارداتي از چين اعمال كرد. پس از آن پكن هم ماليات هايي عليه محصوالت 
كش��اورزي امريكا وضع و تهديد كرد كه همين اقدام را عليه صنعت حس��اس دانه هاي 
سوياي امريكا انجام مي دهد. كريستين الگارد، رييس صندوق بين المللي پول در نشست 
مشترك اين صندوق با بانك جهاني هشدار داد، ادامه جنگ تجاري بين امريكا و چين 
مي تواند س��رمايه گذاري و رش��د اقتصاد جهاني را تهديد كند. الگارد در يك كنفرانس 
خبري گفت كه اينگونه مناقش��ات برنده يي نخواهد داشت.  وزير خزانه داري امريكا اين 
هفته با يي گانگ، رييس بانك مركزي چين ديدار كرد. درحالي كه اين نشس��ت روي 
مس��ائل تجاري با چين متمركز نبود، منوچين گفت او درباره حل مناقش��ات تعرفه يي 

»خوش بيني محتاطانه يي« دارد. 

گروه جهان 
ده ها هزار نفر از مردم مجارس��تان تحت عنوان »ما در اكثريت هس��تيم« بار ديگر 
ضد نخست وزير اين كشور تظاهرات كردند. تظاهركنندگان كه شمارشان به 100هزار 
نفر مي رس��يد، ديشب در حمايت از دموكراسي و آزادي مطبوعات و راديو و تلويزيون 
مستقل اين كش��ور و اعتراض به سياست هاي »ويكتور اوربان« راهپيمايي كردند.  به 
گزارش دويچه وله، تنها دو هفته از پيروزي مجدد ويكتور اوربان در انتخابات پارلماني 
مجارستان مي گذرد و ده ها هزار نفر براي چندمين بار عليه دولت او تظاهرات كرده اند. 
اين تظاهرات بيش از همه عليه سياست رسانه يي دولت جديد و محدود كردن فعاليت 
تش��كل هاي مردم نهاد اس��ت. س��ازمان دهندگان اين تظاه��رات در صفحه فيس بوك 
خود رس��انه هاي دولتي مجارستان را »ماش��ين تبليغاتي« ويكتور اوربان نخست وزير 
اين كش��ور خوانده اند.  به گزارش »تاگس شاو« وب سايت كانال يك تلويزيون آلمان، 
هدف تظاهركنندگان خاتمه دادن به انحصار رس��انه يي حزب »فيدز«، تشكل سياسي 
ناسيوناليست و راست گراي حاكم بر مجارستان عنوان شده است. در اين راهپيمايي كه 
پرچم هاي مجارستان و اتحاديه اروپا ديده مي شد، سخنرانان اعالم كردند حزب فيدز 
به رهبري نخست وزير اين كشور مي كوشد كنترل مطبوعات كشور را در دست بگيرد. 
در اين راهپيمايي نمايندگان احزاب مخالف دولت نيز حضور داش��تند.  شنبه گذشته 
نيز ده ها هزار نفر در بوداپس��ت راهپيمايي كردند و خواس��تار اصالح قانون انتخابات 
مجارستان شدند. حزب فيدز در انتخابات پارلماني هشتم آوريل )1۹ فروردين( اندكي 
كمتر از ۵0درصد آرا را به دس��ت آورد، اما باتوجه به سيس��تم انتخاباتي مجارس��تان 
دوس��وم كرسي هاي پارلمان را تصاحب كرد. دولت راست گراي ويكتور اوربان در دوره 
گذش��ته موفق ش��د وضعيت اقتصادي مجارستان را بهبود بخش��د و شمار بيكاران را 
افزايش دهد. نخست وزير مجارستان قصد دارد با اتكا به در اختيار داشتن اكثريت قاطع 
كرسي هاي پارلماني سياست هاي سختگيرانه خود عليه مهاجران را، با وجود مخالفت 
اتحادي��ه اروپا، پيش ببرد.  دولت جديد مجارس��تان تالش مي كند هر چه س��ريع تر 
قوانيني را به تصويب برس��اند كه به گفته معترض��ان نتيجه آن در عمل جلوگيري از 

فعاليت تشكل هاي مدني مستقل خواهد بود. 

گروه جهان 
نيكول پاش��ينيان رهبر مخالفان ارمنس��تان پس از رد درخواس��ت دولت براي مذاكره 
بازداش��ت شد. به گزارش ايسنا، تظاهرات ضددولتي در ارمنستان براي دهمين روز متوالي 
ادامه دارد و سرژ سركيسيان نخست وزير كه هدف اين اعتراض هاست، خواهان گفت وگو با 
مخالفان شده بود اما نيكول پاشينيان نخست وزير ارمنستان را يك »جنازه سياسي« خوانده 
و گفته اس��ت نمي توان با يك جنازه مذاكره كرد. معترضان به ادامه حضور سركيس��يان در 
قدرت معترض بوده و خواهان كناره گيري او هستند.  سركيسيان 10سال رييس جمهوري 
ارمنس��تان بوده و از هفته پي��ش به دنبال تغيير نظام حكومتي از رياس��تي به پارلماني با 
اختيارات بيشتري نسبت به قبل نخست وزير شده است. گفته شده، سركيسيان كه قرار بود 
در نشست تلويزيوني با پاشينيان شركت كند، تنها چند دقيقه پس از شروع اين گفت وگو 
با رد درخواست مخالفان براي كناره گيري محل را ترك كرد. سركيسيان به پاشينيان گفته 
بود: »اين مذاكره نيست، گفت وگو نيست، يك اولتيماتوم و گرفتن حق السكوت از دولت از 
نهاد قانوني كشور است.« وي همچنين گفته است كه اپوزيسيون از حوادث اول مارس درس 
نگرفته است.  اعتراض هاي اول مارس پس از انتخاب مجدد وي در سال ۲00۸ مرگ 10نفر 
را در درگيري با پليس به همراه داشت. پاشينيان نيز در پاسخ گفته است: »هيچ كس جرات 
ندارد با ما با زبان تهديد سخن بگويد. من به شما مي گويم كه دركي از شرايط كشور نداريد. 
اوضاع امروز با شرايط 1۵ يا ۲0روز قبل تفاوت دارد. اوضاع ارمنستان تغيير كرده شما قدرتي 
را كه از آن صحبت مي كنيد، نداريد. در ارمنستان قدرت به مردم داده شده است.« پاشينيان 
گفته بود كه او تنها آماده است كه درباره استعفاي نخست وزير گفت وگو كند.  اعتراض ها در 
ارمنستان از هفته گذشته و به  دنبال تغيير نظام حكومتي از رياستي به پارلماني با اختيارات 
بيشتري نسبت به قبل نخست وزير آغاز شده است. از سركيسيان به عنوان يكي از حاميان 
والديمير پوتين رييس جمهور روسيه نام برده مي شود. او از نيكول پاشينيان به عنوان رهبر 
يك جناح كوچك پارلماني نام برده كه حق صحبت براي مردم ارمنستان را ندارد. گفته شده 
شنبه هزاران نفر در شهرهاي مختلف با وجود درخواست پليس براي پايان دادن به تجمعات 
در خيابان ها حضور يافتند و عليه نخست وزير شعار دادند. سركيسيان در مصاحبه يي از ادامه 

اعتراض ها ابراز نگراني كرده و نسبت به عواقب غيرقابل پيش بيني آن هشدار داده است. 

 باكو 80 درصد طرح انتقال گاز 
به اروپا را اجرا كرده است

گروه جهان   جمهوري آذربايجان، با صرف ۹ميليارد دالر 
هزينه، تاكنون موفق ب��ه اجراي ۸0درصد طرح انتقال گاز 
طبيعي اين كش��ور به اروپا، موس��وم به »طرح داالن گازي 
جنوب« ش��ده است. به گزارش ايرنا، مجموع تعهدات مالي 
جمه��وري آذربايجان براي اجراي طرح داالن گازي جنوب 
جه��ت انتق��ال بخش��ي از گاز طبيعي اين كش��ور به اروپا 
11.۵ميليارد دالر است كه ۹ ميليارد دالر آن تا ۲0 آوريل 
هزينه شده است. شركت سهامي خاص داالن گازي جنوب 
براساس فرمان فوريه ۲014 الهام علي اف رييس جمهوري 
آذربايجان، براي اجراي طرح داالن گازي جنوب تاس��يس 
ش��ده و وزارت اقتصاد اين كش��ور و ش��ركت دولتي نفت 
جمه��وري آذربايج��ان )س��وكار( در آن به ترتي��ب ۵1 و 
4۹درصد سهم دارند. طول داالن گازي جنوب براي انتقال 
گاز طبيعي ميدان »شاه دنيز« جمهوري آذربايجان به اروپا 
3هزار و ۵00كيلومتر است و قرار است در مرحله نخست در 
۲01۸ ميالدي 6 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي جمهوري 
آذربايجان به تركيه و در ۲0۲0 نيز 10 ميليارد مترمكعب 
به اروپا منتقل ش��ود.  داالن گازي جنوب يكي از طرح هاي 
انرژي مهم منطقه و شامل انتقال گاز طبيعي فاز دوم توسعه 
ميدان »شاه دنيز« جمهوري آذربايجان واقع در درياي خزر 
از طريق خط لوله زير دريايي به ترمينال سنگه چال در حومه 
باك��و و از آنجا از طريق خط��وط لوله قفقاز جنوبي، ترانس 
آنادولي)تاناپ( و ترانس آدرياتيك)تاپ( و از خاك جمهوري 
آذربايجان، گرجستان و تركيه به اروپاست. برنامه ريزي شده 
نخستين محموله گاز طبيعي فاز دوم توسعه ميدان شاه دنيز 
در ۲01۸ از طريق داالن گازي جنوب به تركيه و در ۲0۲0 
نيز به اروپا صادر ش��ود. توافقنامه اجراي طرح ساخت خط 
لوله ترانس آنادولي)تاناپ( كه جزو عمده داالن گازي جنوب 
اس��ت، دسامبر ۲011 امضا شده و اين خط لوله در ۲01۸ 
مورد بهره برداري ق��رار خواهد گرفت. ظرفيت انتقال اوليه 
تاناپ 16 ميليارد مترمكعب در س��ال خواهد بود كه امكان 
افزايش ظرفيت صادرات آن تا 31ميليارد مترمكعب در سال 
وجود خواهد داشت. خط لوله تاناپ در مرز مشترك تركيه 
و يونان به خط لوله ترانس آدرياتيك)تاپ( اتصال مي شود 
كه آن هم به رس��اندن گاز طبيعي جمهوري آذربايجان به 
اروپا كمك خواهد كرد.  توافقنامه بين دولتي درباره اجراي 
طرح خط لوله گازي ترانس آدرياتيك)تاپ( در ۲013 ميان 
آلباني، ايتاليا و يونان امضا ش��ده است. طول اين خط لوله 
۸7۸كيلومتر كه قرار اس��ت ۲0۲0 م��ورد بهره برداري قرار 
گيرد. ظرفيت س��االنه انتقال گاز طبيعي از طريق اين خط 
لول��ه 10 ميليارد مترمكعب با امكان افزايش تا ۲0 ميليارد 

مترمكعب است. 

164 كشته و زخمي در حمله 
انتحاري داعش در كابل 

در حمله  انتحاري داعش به مركز ثبت نام راي دهندگان 
در كابل دست كم ۵۲ نفر كشته و 11۲ نفر زخمي شدند. 
به گزارش رويترز، مراكز ثبت نام راي دهندگان در آستانه 
انتخابات پارلماني افغانستان در سراسر اين كشور مشغول 
فعاليت هس��تند. قرار است كه اين انتخابات در ماه اكتبر 
برگ��زار ش��ود و نگراني هاي��ي در خصوص م��ورد حمله 

قرارگرفتن ساير مراكز ثبت نام وجود دارد. 

  چين: از پروژه هايمان
در پاكستان هدف نظامي نداريم

چين اتهام زني ها عليه پكن مبني بر اينكه از طرح چند 
ميليارد دالري ايجاد يك كريدور اقتصادي در پاكس��تان 
قصد دس��تيابي به يكس��ري اهداف نظامي پنهان را دارد، 
رد ك��رد. به گزارش نيش��ن، پكن متعهد ش��ده تا حدود 
63ميلي��ارد دالر تا ۲030 در زيرس��اخت هاي پاكس��تان 
سرمايه گذاري كند كه از جمله اين پروژه ها ساخت بنادر، 
اتوبان ها، راه آهن، فرودگاه، نيروگاه برق و زيرس��اخت هاي 
ديگر بود. چين در طرح موس��وم ب��ه »كريدور اقتصادي 
چين-پاكستان« بندر گوادر را توسعه داده و عملياتي كرده 
است. واشنگتن و دهلي مدعي شده بودند كه پكن به دنبال 
تبديل كردن بندر گوادر به يك بندر نظامي در آينده براي 

تسلط بر اقيانوس هند است. 

  نوازشريف: مثل مشرف
فرار نمي كنم 

نوازش��ريف و دخترش مريم به پاكستان بازگشتند تا در 
جلس��ه دادگاه حاضر ش��وند. به گزارش ايسنا، نخست وزير 
س��ابق پاكس��تان و دخترش در روز 1۸ آوري��ل براي ديدار 
با بگوم كلثوم همس��ر نوازش��ريف كه تحت درمان بيماري 
سرطان اس��ت به لندن رفتند. نوازشريف تاكيد كرده مانند 
پرويز مشرف رييس جمهور سابق پاكستان فرار نخواهد كرد 

نوازشريف به اتهام فساد از سمت خود بركنار شده است. 

 تيراندازي در نزديكي كاخ 
پادشاه عربستان سعودي

مقامات عربستان سعودي با تاييد تيراندازي در اطراف 
كاخ پادش��اهي اعالم كرده به هنگام تيراندازي، سلمان بن 
عبدالعزيز در كاخ حاضر نبوده اس��ت. به گزارش يورونيوز، 
س��خنگوي پليس رياض گفته نيروه��اي حفاظت كاخ در 
يك ايست بازرسي، پهپادي را شناسايي كرده و با توجه به 
دستوري كه داشتند به آن تيراندازي كردند و آن را ساقط 
كردند كه گويا اين پهپاد نظامي نبوده و يك پهپاد تفريحي 

كوچك در حد اسباب بازي بوده است. 

 تاكيد اردوغان بر ادامه 
وضعيت اضطراري در تركيه

رييس جمه��وري تركيه گفته كس��ب وكارها بايد از 
برقراري وضعيت فوق العاده در تركيه خش��نود باش��ند، 
چون نه تنها آنها را از تبعات انجام عمليات تروريس��تي 
مصون كرده بلكه مانع از برگزاري اعتصاب هاي كارگري 
نيز شده است. به گزارش يورونيوز، پارلمان تركيه اخيرا 
براي هفتمين ب��ار وضعيت اضطراري پ��س از كودتاي 
نافرجام را تمديد كرده است. وضعيتي كه به رجب طيب 
اردوغان امكان داده پارلمان را براي تصويب قوانين مورد 

نيازش تحت فشار قرار دهد.

دريچه

كوتاه از منطقه

صندوق بريتانيا - چين زير ذره بين حزب كارگر

دردسر جديد كامرون

دولت نارندرا مودي اموال تاجران فراري را مصادره مي كند

شكار مفسدان دانه درشت در هند
گروه جهان  

با تصويب قانون جديدي در هند، دس��ت دولت 
براي مصادره ام��وال مقام ها و تاجراني كه متهم به 
فس��اد هس��تند، باز شده اس��ت. اين قانون با هدف 
پاس��خگو كردن تجار ب��زرگ و مقام هاي هندي كه 
س��ابقه مالي ش��فافي ندارند و از كشور گريخته اند، 
وضع ش��ده اس��ت. ناظران اين اقدام دولت هند را 
تالش براي كاس��تن از نارضايتي هاي عمومي چند 
هفته گذشته مي دانند كه افشاي يك كالهبرداري 

چند ميليارد دالري در پي داشت. 
به گزارش فايننش��ال تايم��ز، قانون جديد پس 
از افش��اي كالهب��رداري ۲ ميلي��ارد دالري »نيراو 
م��ودي« تاجر بزرگ الم��اس، از بانك ملي پنجاب 
هند تصويب ش��د. نيراو مودي كه وكليش اتهامات 
مطرح شده عليه او را رد كرده اكنون در هنك كنگ 
به سر مي برد و دولت هند اميدوار است كه بتواند او 

را به كشور بازگرداند. 
بان��ك ملي پنج��اب، دومين بانك ب��زرگ هند 
اس��ت كه نيراو مودي را به كس��ب درآمد نامشروع 
1.۸ميلي��ارد دالري از يكي از ش��عب اين بانك در 
بمبئ��ي مته��م كرده اس��ت. در همين ح��ال اداره 
مرك��زي آگاه��ي تخلفات اي��ن تاج��ر جواهرات و 
ش��ركاي ميلياردر آن را به تقلب و فس��اد مالي نيز 
متهم كرده اس��ت. گفته ش��ده، بانك ملي پنجاب 
مجموعه ي��ي از تراكنش هاي غيرمج��از و جعلي را 
در يكي از ش��عب خود در بمبئي شناس��ايي كرده 
است. براساس اين تراكنش ها، بانك هاي ديگر پول 
را ب��ه تامين كنندگان خارجي الماس پيش از موعد 

پرداخت مي كردند. 

دهلي همچنين اميدوار است كه بتواند »ويجاي 
مالي��ا« را ك��ه به اته��ام تقلب و ورشكس��ته كردن 
شركت هواپيمايي »كينگ فيشر« در خارج از كشور 
زندگ��ي مي كند را به هند بازگردان��د. ويجاي ماليا 
نيز بارها اتهامات مطرح  ش��ده از س��وي دولت هند 

را رد كرده است. 
ح��ال براس��اس قانوني ك��ه اوايل هفت��ه جاري 
به صورت يك دستور العمل توسط كابينه نارندرا مودي 
نخس��ت وزير هند، تصويب شده دولت مي تواند اموال 
تجاري را كه متهم به فس��اد هس��تند اما از بازگشت 
به كش��ور براي ارائه توضيحات خ��ودداري مي كنند، 
مصادره كند. دولت پيش تر اين پيش��نهاد را در قالب 
يك اليحه به پارلم��ان ارائه كرده بود كه تصويب آن 
به دليل مخالفت برخي جريان هاي سياس��ي بارها به 
تعويق افتاده بود تا درنهايت كابينه هند آن را به صورت 

يك دستورالعمل تصويب و ابالغ كرد. 
براساس قانون جديد، مجرمان اقتصادي و مظنوناني 
كه متهم به فساد هستند و از سوي مقام هاي دولتي به 
دادگاه معرفي مي ش��وند بايد ظرف 30 روز در دادگاه 
حاضر ش��وند در غير اين صورت ام��وال آنان مصادره 
شده و فروخته خواهد شد. اين قانون جديد كه توسط 
»رام ن��ات كوويند« رييس جمه��وري هند هم تاييد 
ش��ده، بخش��ي از سياس��ت هاي دولت نارندرا مودي 
براي پاس��خگو كردن تجار و ميلياردرهايي است كه 
سال هاس��ت با اس��تفاده از نفوذ سياسي خود و بدون 
هيچ گون��ه مجوزي قوانين نظارتي مالي و اقتصادي را 

در اين كشور دور زده اند. 
فايننش��ال تايمز نوشته، در سال ۲016 ميالدي 
نيز مجموعه گس��ترده يي از اصالحات مالي مربوط 

ب��ه قوانين ورشكس��تگي در هند به اجرا گذاش��ته 
ش��د كه به طلبكاران اين اجازه را مي داد تا مديران 
شركت هاي ورشكس��ته را بركنار كرده و شركت ها 
مجبور باش��ند ظ��رف ۲70 روز به تم��ام تعهدات 
قانون��ي خود عمل كنند. نخس��تين مورد از اجراي 
 اي��ن قانون به پرونده ش��ركت ب��زرگ توليد فوالد

» Essar Steel« بازمي گردد كه در مراحل نهايي 
قرار دارد. 

فراز آالم س��اگار كارشناس يك شركت حقوقي، 
معتقد اس��ت ك��ه قانون جدي��د مي توان��د قوانين 
پيش��ين دولت عليه پولش��ويي را تقوي��ت كرده و 
دس��ت دولت مودي را براي مبارزه با فس��اد بيش 
از پيش باز بگذارد. ساگار مي گويد كه قانون جديد 
ب��ه دولت اجازه مي دهد كه تنه��ا اموالي را مصادره 
كرده و به فروش برس��اند كه از راه هاي غيرقانوني و 
نامشروع تحصيل ش��ده اند. عالوه بر اين، با اجرايي 
ش��دن اين قانون روند پيگيري تح��ت تعقيب قرار 
گرفتن افرادي كه متهم به فس��اد هستند در خارج 

از مرزهاي هند نيز ادامه خواهد يافت. 
دولت م��ودي پيش تر ني��ز با توس��ل به برخي 
ماده ه��اي قانون��ي ت��الش ك��رده بود بخش��ي از 
دارايي هاي ويجاي ماليا و شركت هاي متعلق به وي 
را كه در س��ال ۲016 به لن��دن رفته مصادره كند. 
اين دارايي ها شامل برخي امالك و مستغالت او در 
مناطق ساحلي گوا، آلي بائوگ، بمبئي و بنگلور بود. 
ب��ا وجود تالش هاي نارندرا مودي براي مبارزه با 
فساد در هند، اين مساله همچنان يكي از چالش هاي 
جدي دولت در دهلي به ش��مار مي رود به طوري كه 
سازمان شفافيت بين الملل در آخرين گزارش خود 

هن��د را با س��قوط دو رتبه يي در ميان فاس��دترين 
كش��ورها قرار داده است. براس��اس معيارهاي اين 
س��ازمان كه امتيازي بين صفر تا صد به كش��ورها 
اعطا مي كند هند نمره 40 گرفته كه آن را به عنوان 
هشتاد و يكمين كشور فاسد جهان معرفي مي كند. 
مقام هاي هندي معتقدند كه باوجود تنزل دهلي در 
فهرست ش��فافيت جهاني، عملكرد دولت مودي در 
سال هاي اخير به طور مس��تمر در حال بهبود بوده 
كه عمدتا به دليل سياست هاي ضدفساد بوده است. 
مودي پ��س از روي كار آمدن در س��ال ۲014 
وع��ده داد زنجي��ره بي پايان جنجال هاي مفاس��د 
كالن را چندي��ن ده��ه كه افش��اي آنها ب��ه امري 
روزمره تبديل ش��ده اس��ت پايان دهد. گفته شده، 
هر چن��د پرداخ��ت و دريافت رش��وه هاي كوچك 
هن��وز بس��يار معمول اس��ت اما در پاي��ان ۲017، 

دول��ت نارندرا مودي موفق ش��د هن��د را به مدت 
 س��ه س��ال و ني��م از چني��ن جنجال هاي��ي پاك 
نگه دارد تا زماني كه ماجراي كالهبرداري ۲ميليارد 
دالري تاج��ر الماس از بانك مل��ي پنجاب بار ديگر 

خبرساز شد. 
به گزارش آكس��فام، يك درصد از جمعيت هند 
ك��ه بس��يار توانگرند، ب��ه  لحاظ اقتص��ادي صاحب 
73درصد از ثروت اين كش��ور هستند. گفته شده، 
ث��روت اين اف��راد تقريبا مع��ادل كل بودجه دولت 
مرك��زي هند در س��ال ۲017 اس��ت. ب��ه عقيده 
ناظران، افزايش ميلياردرهاي هند نش��انه شكوفايي 
اقتصادي نيست، بلكه از ناكارآمدي نظام اقتصادي 
اين كش��ور حكاي��ت دارد چراكه ش��كاف درآمدي 
باعث سست شدن بنيان دموكراسي و افزايش فساد 

مالي مي شود. 

گروه جهان  طال تسليمي 
ش��ك وترديدها درباره مطرح شدن مساله چين 
در جلس��ه چن��د هفت��ه پي��ش ديويد كام��رون با 
فيليپ هاموند وزير دارايي اين كش��ور س��بب شده 
نخس��ت وزير پيش��ين بريتانيا زير ذره بين دولت در 
سايه )حزب اپوزيس��يون كارگر( قرار گيرد. اين در 
حالي اس��ت ك��ه تنها چند هفت��ه از تاييد صندوق 
پيش��نهادي  دالري  يك ميلي��ارد  س��رمايه گذاري 

كامرون توسط دولت هاي لندن و پكن مي گذرد. 
به گزارش فايننش��ال تايمز، اس��نادي كه دولت 
بريتاني��ا م��اه پيش منتش��ر كرد، نش��ان مي دهد 
كام��رون كه تا س��ال ۲016 نخس��ت وزيري را در 
كش��ورش برعهده داش��ت، م��اه اكتب��ر در وزارت 
خزانه داري با فيلي��پ هاموند ديدار كرده تا درباره 
چي��ن گفت وگو كند. كام��رون پيش ت��ر و در ماه 
سپتامبر افش��ا كرده بود كه با دوست قديمي خود 
پيت��ر گامر، لرد چادلينگتون، ميليونر و كاركش��ته 
در رواب��ط عمومي به عنوان ي��ك پروژه تجاري در 
بخش خصوصي روي »صندوق بريتانيا-چين« كار 
مي كند. نخست وزير پيشين در سفر به پكن در ماه 
سپتامبر گذشته ايده تاسيس صندوق را با ما كاي 
معاون نخس��ت وزير چين و وزير دارايي اين كشور 

مطرح كرده بود. 
چند هفته بيش��تر از دي��دار كامرون با هاموند 
نگذش��ته بود كه اين ابتكار عمل تجاري در بخش 
خصوصي در جلس��ه ما كاي و هاموند مورد تاييد 
ق��رار گرف��ت. وزراي داراي��ي دو كش��ور كه براي 
نهمين گفت وگوي مالي و اقتصادي بريتانيا-چين 
دي��دار كرده بودند به نياب��ت از دولت هاي خود از 
برنام��ه تاس��يس صندوق اس��تقبال و آن را تاييد 
كردند. دولت هاي دو كش��ور در بيانيه مش��تركي 
اع��الم كردند ك��ه از »صن��دوق س��رمايه گذاري 
مش��ترك بريتانيا-چين« كه احتماال بودجه اوليه 
آن يك  ميليارد دالر خواهد بود، استقبال مي كنند: 
»صندوق توس��ط ش��ماري از نهادها در بريتانيا و 
چين و با مش��اركت ديويد كامرون نخس��ت وزير 
پيش��ين اداره خواهد ش��د و با محوريت تجارت و 

بازار تاسيس مي ش��ود و عمل مي كند. هدف اين 
صن��دوق ايجاد فرصت هاي ش��غلي، ارتقاي روابط 
تج��اري و حمايت از ابت��كار عمل كمربند و جاده 
اس��ت و س��رمايه گذاري  در زمينه ه��اي نوآوري، 
فرصت هاي رشد دوام آوردني و مصرف محور در هر 
دو كش��ور بريتانيا و چين و بازارهاي سوم صورت 

مي گيرند.«
اما اكنون پيت��ر داود رييس وزارت خزانه داري 
دولت در سايه قصد دارد از هاموند جزئيات بيشتر 
درباره جلس��ه ماه اكتبر را جويا ش��ود و اينكه آيا 
در اين دي��دار درباره صن��دوق بريتانيا-چين نيز 
گفت وگو ش��ده است يا خير. او نوشت: »اميدوارم، 

بتوانيد اندكي اين مس��اله را روشن كنيد، چرا كه 
مطمئنم شما هم با من در اين زمينه موافقيد كه 
اهميت بسياري دارد كه ملت بريتانيا به شفافيت 
و سنديت نظام دولتي ما و همچنين اجراي قطعي 
محدوديت هاي��ي كه براي ممانعت از س��ود بردن 
وزراي پيش��ين از خدمات عمومي اعمال شده اند، 

اطمينان داشته باشد.«
كميته مش��اوره در زمينه انتصاب هاي تجاري 
كه نهادي دولتي اس��ت در ماه دس��امبر انتصاب 
كام��رون به عنوان معاون صن��دوق بريتانيا-چين 
را تايي��د ك��رد. طب��ق حكم اي��ن نه��اد كامرون 
مي توان��د دول��ت بريتاني��ا را به گفت وگ��و درباره 

ش��رايطي كه فكر مي كند در »تسهيل مذاكرات« 
بي��ن لندن و پكن موثر اس��ت، ترغي��ب كند. اين 
كميت��ه همچني��ن نتيجه گيري كرده اس��ت كه 
نقش پيشين كامرون به عنوان نخست وزير كشور 
»مزيت غيرمنصفانه يي« را در ارتباط با مسووليت 
او در صن��دوق ايجاد نمي كن��د. همچنين به اين 
مساله اشاره شده كه دولت بريتانيا باور دارد، اين 
صندوق مي تواند با ارتقاي همكاري هاي اقتصادي 
بين دو كش��ور منافع اقتصادي براي بريتانيا در بر 
داش��ته باش��د و كامرون مي تواند نقش خود را به 
عنوان »طرف صحبت م��ورد اطمينان« به  خوبي 
انج��ام دهد. اي��ن نهاد در عين حال گفته اس��ت، 

كامرون تا دو س��ال پ��س از ترك دولت نمي تواند 
ش��خصا در البي گ��ري در دولت بريتانيا از س��وي 
صندوق بريتانيا -چين ايف��اي نقش كند. كامرون 
در ژوئن ۲016 و در واكنش به راي آري به خروج 
از اتحادي��ه اروپا در همه پرس��ي برگزيت از دولت 

كناره گيري كرد. 
وزير خزانه داري دولت در سايه گفت: »كامرون 
بايد توضيح دهد كه چ��را دولت اعتبار و حمايت 
خ��ود را در جهت معامله توس��ط بخش خصوصي 
خرج مي كند كه توسط شماري از دوستان ديويد 
كام��رون اداره مي ش��ود.« او همچنين با ارس��ال 
نامه يي به كميته مش��اوره در زمينه انتصاب هاي 
تجاري اين س��وال را مطرح كرده است كه جلسه 
كام��رون و هامون��د نق��ض ممنوعي��ت البي گري 

محسوب مي شود يا خير. 
يك س��خنگوي كامرون گفت، جلسه او با وزير 
خزان��ه داري منحصر به موضوع چين نبود و پيش 
از آن برگزار شده است كه او راهنمايي هاي كميته 
مش��اوره انتصاب ه��اي خارج��ي را دريافت كند: 
»ديويد كامرون به محض اينكه تاس��يس صندوق 
بريتانيا-چين ش��دني به نظر رسيد، درباره آن به 
كميته مش��اوره انتصاب هاي تج��اري خبر داد. او 
راهنمايي هاي كميته را در دسامبر ۲017 دريافت 

و از آن زمان مطابق آنها عمل كرده است.«
يك سخنگوي وزارت خزانه داري بريتانيا گفت: 
»صن��دوق س��رمايه گذاري بريتانيا-چين يكي از 
چندين معامله تجاري بخ��ش خصوصي بوده كه 
در جلسه مذاكرات مالي و اقتصادي گذشته مورد 
استقبال قرار گرفته اس��ت. در جلسه پيشين نيز 

شاهد اتفاقات مشابهي بوديم.«
فايننش��ال تايمز پيش ت��ر در گزارش��ي به اين 
مساله اش��اره كرده بود كه كامرون براي پيشبرد 
برنامه تاسيس صندوق با مشكالتي مواجه است و 
نتوانسته س��رمايه گذاران بزرگ را به مشاركت در 
اي��ن برنامه ترغيب كند. اما دفتر او در آن زمان به 
 شدت اصرار داشت كه افراد بسياري شديدا به اين 

ابتكار عمل عالقه دارند. 
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پرونده8
تبعاتبرجامشكني

در آس��تانه تمدي��د تعليق تحريم هاي هس��ته يي، 
»دونالد ترامپ« رييس جمهوري اياالت متحده و برخي 
مقامات كاخ س��فيد در مورد خروج واشنگتن از برجام 
س��خن به ميان مي آورند؛ سخناني كه با واكنش ايران 
و جهان مواجه ش��ده و در اين صورت هزينه هايي براي 
برجام ش��كنان به همراه خواهد داشت. ايرنا در تحليلي 
آورد: با تداوم كارشكني هاي امريكا در قبال برجام چند 
روز پيش »محمدجواد ظريف« وزير امور خارجه بار ديگر 
واكنش نشان داد. او كه با هدف شركت در اجالس صلح 
پايدار در نيويورك به سر مي برد، تاكنون از فرصت هاي 
مختلف براي زير س��وال بردن زياده خواهي هاي دولت 

جديد امريكا استفاده كرده است. 
وي پس از ورود به نيويورك در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه اگر امريكا از برجام خارج شود نخستين واكنش 
ايران چه خواهد بود؟ تصريح كرد: »جمهوري اسالمي 
ايران به طور حتم براس��اس منافع خود عمل مي كند، 
ايران در برجام و بيرون از آن انتخاب هاي گس��ترده يي 
براي اقدام دارد و بطور حتم اقدامي كه ايران خواهد كرد 
و واكنشي كه جامعه بين المللي به حركت امريكا خواهد 

داشت، براي امريكايي  ها بسيار ناخوشايند است.« 
ترامپ در حالي قرار است بيست ودوم ارديبهشت 
ماه تصميم خود را درب��اره پايبندي تهران به برجام 
را ب��راي چهارمين بار اعالم كند كه برخي رس��انه ها 
تردي��د در ت��داوم اج��راي برجام را از س��وي امريكا 
انعكاس مي دهند. دولتي كه در يكس��ال گذش��ته از 
هيچ گونه تالش��ي براي برهم زدن توافق هس��ته يي 
اي��ران و 1+5 فروگذار نكرد، اينك ش��روط تازه يي را 
مطرح مي كند؛ ش��روطي كه ب��ا واقعيت هاي موجود 
بس��يار فاصله دارد و از س��وي اعضاي توافق پذيرفته 
نيس��ت. تداخل موضوع فعاليت هاي موشكي ايران به 
برجام از جمله خواس��ته هاي نادرس��ت ترامپ است؛ 
موضوعي ك��ه ديپلمات هاي ايران و قدرت هاي غربي 
پس از س��ال ها مذاكرات سخت و فشرده راهي براي 
حل آن يافتند. آنها معتقد بودند در صورتي كه ساير 
مس��ائل به مساله هس��ته يي گره بخورد نبايد انتظار 

حل وفصل آن را داشت. 
حال رييس جمهوري امريكا با خلط اين دو مبحث، 
سعي در به بن بست كشاندن توافق را دارد. ضمن اينكه 
ترامپ و مشاوران وي قصد دارند با طرح مسائل موشكي 
ايران، تهران را به عنصر بي ثبات كننده در منطقه معرفي 
كنند. اين در حالي است كه ماجراجويي هاي امريكا در 
غرب آسيا يكي از عمده ترين مسائلي است كه به تنش 
و بحران هاي كنوني منجر ش��ده. امريكا با بحران سازي 
در اين منطقه اقدام به فروش سالح و عقد قراردادهاي 
هنگفت تسليحاتي با دولت هاي عرب منطقه مي كند و 
در اجراي اين سياس��ت طبيعي است كه ايران بايد به 
عنوان تهديد منطقه و جهان معرفي ش��ود. در ارتباط 
ب��ا متن برجام نيز الزم به يادآوري اس��ت كه ترامپ با 
وجود زير پا گذاش��تن روح و جس��م اي��ن توافق، حال 
ادع��اي تغيير و به اصطالح خود اصالح برجام را دارد و 
از طرفي با برخي بندهاي قطعنامه 2231 نيز مخالفت 
مي كن��د. امريكا نمي خواهد با اي��ن واقعيت كنار بيايد 
كه رفع محدوديت هاي زماني مشخص شده در زمينه 
فعاليت هاي هسته يي، موشكي و تسليحاتي ايران، تهران 
را توانمندتر كند. محدوديت پنج س��اله تس��ليحاتي، 
هش��ت ساله موش��كي و همچنين موانع هسته يي كه 
پس از يك دهه برداشته خواهد شد، وحشت و نگراني 
ترامپ را س��بب شده اس��ت. به همين داليل است كه 
رييس جمهوري امريكا تهديد كرده در صورت عدم رفع 

اين ايرادها و نواقص از برجام خارج خواهد شد. 
وي در آس��تانه اين تصميم مه��م به تغييراتي در 
كابينه دست زده تا ش��ايد موانع مقابل خود را يكي 
پس از ديگري بردارد.  به باور ناظران انتصاب »مايك 
پمپئو« رييس س��يا ب��ه عنوان وزير ام��ور خارجه و 
»جان بولتون« در سمت مش��اور امنيت ملي امريكا 
كه در ضديت با ايران و مخالفت با برجام شهره اند با 
هدف بسترسازي براي خروج از برجام صورت گرفته 
است. از آنجا كه افراد مذكور اثرگذاري قابل توجهي 
بر شخص ترامپ دارند، پشت پا زدن امريكا به برجام 
در آينده يي نزديك محتمل تر از گذش��ته اس��ت. به 
ويژه سخن و موضع گيري تازه بولتون مبني بر اينكه 
»اگ��ر من جاي او بودم، همان س��ه م��اه قبل چنين 
كاري را مي ك��ردم.« فرضيه ف��وق را تقويت مي كند.  
شايد به همين دليل است كه 500 نفر از نمايندگان 
پارلمان هاي س��ه كش��ور آلمان، بريتانيا و فرانسه در 
نامه ي��ي به اعضاي كنگره امريكا، خواس��تار ممانعت 
آنها از هر گونه برجام ش��كني و خروج اين كش��ور از 
توافق ش��دند. آنها بر اي��ن نكته واقفند كه لغو برجام 
حيثي��ت غرب را در موض��وع پايبندي ب��ه توافقات 
معتبر بين المللي خدش��ه دار مي كند ضمن اينكه بر 
پاي��ه اصل برگش��ت پذيري، تهران تنه��ا چند روز تا 

رسيدن به وضعيت قبل فاصله خواهد داشت. 

وارداتبرنجآزادشد
در حال��ي ك��ه ممنوعيت واردات برنج بر اس��اس 
تصميم وزير جهاد كش��اورزي در نيمه دوم پارس��ال 
هم تمديد ش��ده ب��ود، يك مقام مس��وول در وزارت 
جهاد كش��اورزي از آزاد ش��دن مبادي اين محصول 

استراتژيك خبر داد. 
هر ساله پس از فصل برداشت برنج و در نيمه دوم 
س��ال واردات برنج آزاد مي ش��د و تا ابتداي مردادماه 
ادام��ه پي��دا مي كرد، اما س��ال گذش��ته وضعيت به 
گونه يي ديگر بود، چرا كه براساس دستور وزير جهاد 
كشاورزي با توجه به افزايش واردات بيش از حد برنج 
در نيمه نخس��ت پارسال، ورود اين محصول در نيمه 
دوم ممنوع شد تا تعادلي در بازار آن به وجود بيايد. 
البته علي اكبر مهرفرد بهمن ماه س��ال گذش��ته 
اعالم كرد كه واردات برنج نه براي تامين نياز س��ال 
13۹۶ بلكه براي سال آينده و تنظيم بازار شب عيد 

سال 13۹۷ آزاد شده است. 
حاال يك مقام مسوول در وزارت جهاد كشاورزي 
به ايس��نا گفت: بنا بر تصميم مسووالن ارشد دولت، 
از ام��روز هم��ه مب��ادي واردات��ي برنج آزاد ش��ده و 
وارد كنندگان تنها با رعايت شرايط و ضوابط سازمان 
استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
مي توانند نس��بت به ورود اين محصول استراتژيك از 

هر يك از مبادي رسمي كشور اقدام كنند. 
وي اف��زود: واردات برنج تا 31تيرماه امس��ال آزاد 
خواه��د بود و تعرفه آن تغيي��ري نخواهد كرد. البته 
يكي از تفاوت هاي س��ال جاري نس��بت به پارس��ال 
اين اس��ت كه شرايط و سختگيري هاي گذشته ديگر 
وجود ندارد و هر كس��ي كه بتواند استانداردهاي دو 
دس��تگاه نظارتي مذكور را رعاي��ت كند، مي تواند در 

شمار وارد كنندگان برنج قرار گيرد. 

اخبار

آيافوكوپيشگوينئوليبراليسمبود؟

با يك فوكوي تازه آشنا شويد
مولف:بروسرابينزمترجم:محمدمعماريان 

بروسرابينز،نيشن ميشل فوكو هنگام مرگش 
در سال 1۹۸۴ نامه يي بجا گذاشت كه مي گفت 
نمي خواهد هيچ يك از آثار منتشر نشده اش پس 
از مرگش منتشر ش��ود. ولي البد خودش خوب 
مي دانس��ت كه عطش تبيين و تش��ريح دقيق تر 
مواضع اس��تاد وسوسه يي اس��ت كه نمي شود از 
آن گريخ��ت. بدين ترتيب س��يلي از آثار او پس 
از مرگ منتش��ر ش��د. مخاطبان بي��ش  از  همه 
مشتاق حدود يك دو جين كتاب گردآوري  شده 
از درس گفتاره��اي س��االنه اش در كلژدوفرانس 
بودند كه ترجمه انگليسي ش��ان از س��ال 2003 

روانه بازار شد. 
ش��كل گيري مس��ير فك��ري فوك��و در زمان 
حياتش ه��م جنجال برانگيز ب��ود. مثال محققان 
مي پرس��يدند كه آيا روي  آوردن او در اواخر كار 
به اخالق »مراقبه نفس« پش��ت  پ��ا  زدن به آن 
پيش بيني نيچه يي قديمي ت��رش بوده كه طبق 
آن زوال را در تقدير مفهوم »انس��ان« نوشته اند. 
او بدون التزام به نفس و بشر، چگونه مي توانست 
درست و خطا را در اعمال انساني تفكيك كند؟ 
آيا فوكو نهايتا از نيچه تبري جست و اگر چنين 

كرد، آيا اين كارش خوب بود يا بد؟
اغل��ب  مث��ل  ك��ه  درس گفتاره��ا،  اي��ن 
درس گفتاره��اي فوكو ب��ا كتاب هاي��ي كه مايه 
ش��هرتش ش��دند فاصل��ه داش��ت، از جنجال ها 
نكاس��ت كه هيچ حت��ي بر آنها هم اف��زود. اين 
درس گفتاره��ا)در كنار مانيفس��ت هاي مختلف، 
پيش نويس ه��اي منتش��ر نش��ده، مصاحبه ها و 
نوش��ته هاي متفرقه ديگر( اكنون سوژه دو كتاب 
جذاب به قلم استوارت الدن شده اند: فوكو: تولد 
قدرت و آخرين ده��ه فوكو. در كتاب اول، الدن 
مي كوشد برخي از تنش هاي قديمي ميان فوكو و 
ماركس را ترميم كند. بخشي از اين كار از طريق 
نمايش پيوس��تگي هاي پنهان بين پژوهش هاي 
متقدم فوكو روي جنون و معرفت با پژوهش هاي 
متاخرش روي قدرت انجام مي گيرد. محور بحث 
الدن در كتاب دوم آن 10سالي است كه با ختم 
نسخه دس��ت نويس مراقبت و تنبيه و)در همان 
روز!( آغاز نگارش تاريخ جنسيت شروع مي شود. 
او نش��ان مي دهد ك��ه توجه فوكو به جنس��يت 
در واق��ع ت��ا چه حد توجه ب��ه حكومت مندي يا 
فناوري هاي حكمراني اس��ت. الدن مي گويد هر 
جا كه فوكو درباره سوبژكتيويته صحبت مي كند 
به  واقع درباره ش��الوده ريزي س��وژه ها به معناي 
سياس��ي هم صحبت مي كند يا درباره اينكه نوع 

بشر چگونه تحت  سلطه قدرت قرار مي گيرد. 
الدن مدعي نيس��ت كه پاسخ هاي قاطعي در 
دس��ت دارد. او اش��اره مي كند كه بيش از نيمي 
از 110جعبه از نوش��ته هاي فوكو كه فرانسه آنها 
را در رده گنجينه ه��اي مل��ي طبقه بندي كرده 
و در كتابخانه ملي فرانس��ه نگهداري مي ش��وند 
از دس��ترس محققان خارج اند لذا هر تفس��يري 
الجرم موقتي اس��ت. اما بررسي دقيق او از سير 
فعاليت ه��اي حرفه ي��ي فوكو يك ثم��ره جانبي 
دارد: او از ن��كات مهم��ي پرده م��ي دارد، درباره 
س��ردرگمي ها و بالتكليفي هاي خود فوكو راجع 
ب��ه پ��روژه اش و آنچه به  واقع درص��دد انجامش 

بوده است. 
ال��دن در اي��ن كتاب ه��ا يك��ي از تحس��ين  
ش��ده ترين متفك��ران ق��رن گذش��ته را درحال 
ايفاي نقش��ي ناآش��نا تصوير مي كند، نقش يك 
رس��اله نويس س��رگردان كه با دودلي پاسخ هاي 
مختلف را ب��راي هولناك ترين س��والي كه از او 

مي پرسند، مي سنجد:»ايده اصلي تان چيست؟«
چندين نس��ل از دانش��جويان، به لطف فوكو، 
آموخته اند قدرت نه آني است و نه آنجايي است 
ك��ه انتظارش را داريد. نبايد تصور كرد، قدرت با 
جالل و جبروت در رأس هرمي نشس��ته اس��ت 
كه در آن فقط حاكم حرف آخر را مي زند. فوكو 
اعالم ك��رد كه با وقوع و خاتمه انقالب فرانس��ه 
باالخ��ره زم��ان بريدن س��ر پادش��اه در نظريه 
سياسي رسيده اس��ت. ديگر نبايد تصور كرد كه 
قدرت صرفا در نهادهاي��ي مانند دولت و نيروي 
پليس سكونت دارد. قدرت لزوما تانك هاي غران 
را به شريان هاي پايتخت نمي فرستد بلكه آرام و 
مدام در مويرگ هاي جامع��ه جريان دارد يعني 
هم��ان  جا كه به ط��ور معمول نادي��ده مي ماند. 
قدرت ممكن است پديده يي نرم باشد كه بتوانيم 
با آن ارتباط بگيريم. قدرت هميشه به شما »نه« 
نمي گويد بلكه اغلب شما را به پيگيري اميالتان 
تش��ويق مي كند. قدرت هميش��ه دهان ش��ما را 
نمي بندد بلكه اغلب ش��ما را ب��ه صحبت  كردن 

تشويق مي كند به  ويژه درباره خودتان. 
قدرت به طرق فوق موثرتر و موذي تر اس��ت. 
س��رآغاز مراقبت و تنبي��ه، آن اثر اس��تادانه يي 
كه پاي هزاران دانش��جوي ت��ازه وارد را به رمز و 
رازه��اي تحصي��الت عاليه باز كرده، ش��كنجه و 
اعدام علني خونب��ار و پرآزار يك آدم كش بالقوه 
در س��ال 1۷5۷ را با جدول س��اده فعاليت ها در 
يك دارالتاديب در سال 1۸3۸ مقايسه مي كند. 
قدرت در دنياي پيش��اانقالبي، آشكار و زمخت و 
خشونت بار است اما در دنياي پساانقالبي خود را 
از طريق زمان بندي محض ابراز مي كند. فوكو به 
ما مي گويد كه اجبار مي تواند بي درد، غيرتنبيهي 
و در ظاهر انس��اني باشد. مي توان گمان كرد كه 
انگي��زه همه آن تفحص ه��اي جزئي در عادات و 
فعاليت هاي ش��ما چيزي جز ميل به توانبخشي 

دوباره شما نيست. 
نظري��ه  تاريخ��ي،  س��ابقه  ب��ه  توج��ه  ب��ا 
اصالح شده يي كه فوكو از قدرت ارائه داد، گويا از 
دل اعتراض��ات ماه مه  1۹۶۸ برآمد. فوكو در آن 
تحوالت حضور نداشت چون مشغول تدريس در 
تونس بود اما همان ها او را برانگيختند تا در دهه 
1۹۷0 بخ��ش عمده توانش را صرف كنش��گري 
كند و از طريق كنشگري به  سمت نظريه پردازي 
درباره سرش��ت ق��درت مدرن ب��رود. محور آثار 

متقدم فوكو كه گاهي  اوقات »ديرينه شناس��انه« 
وصف مي شوند، آن بود كه ساختارهاي گفتماني 
نامرئ��ي چگونه دانس��ته ها و گفته ه��ا را محدود 
مي كنن��د. در اين برهه ادبي��ات و هنر و جنون 
بت هاي فوك��و بودند كه مي ت��وان گفت همگي 
وجه قراردادي معرفت موجود را افش��ا مي كردند 
يا الاقل در دس��ته بندي هاي حاكم براي معرفت 
نمي گنجيدند. اين آثار متقدم مطمئنا براندازانه 
بودند)اگر زير س��وال  ب��ردن بنيان هاي معرفت 
براندازان��ه نباش��د، چه چيزي الي��ق اين صفت 
اس��ت؟( اما به معناي مبارزه له يا عليه يك چيز 

مشخص، وجه سياسي آشكاري نداشتند. 
الدن با اين روايت مخالف نيست اما مي گويد 
نوش��ته هاي فوك��و زودتر از آنچ��ه عموما گمان 
مي رود، سياس��ي ش��دند و تا به انتها سياس��ي 
ماندند. يك هدف اصلي كتاب اول او آن است كه 
فهم درحال  توسعه فوكو از قدرت را به كنشگري 
او در اواي��ل ده��ه 1۹۷0)ب��ه  وي��ژه در زمين��ه 
روان پزش��كي و زندان( پيون��د بزند. تصوير روي 
جل��د فوكو: تولد قدرت عكس��ي از فوكو درحال 
س��خنراني پشت بلندگو در يك تظاهرات پس از 
س��ال 1۹۶۸ است.)در اين عكس، ژان پل سارتر 
س��ر خود را كج كرده و بلندگ��و آنقدر به گوش 
او نزديك اس��ت كه دلواپس س��المت گوش��ش 
مي ش��ويد.( اي��ن كنش��گري زمان��ي رخ داد كه 
فوك��و هنوز در مرحله ديرينه شناس��ي بود. الدن 
در كتاب دوم هم نش��ان مي دهد كه فوكو براي 
پرداخت��ن به »قدرت« نياز نداش��ت از خود اين 

واژه استفاده كند. 
جالب اينجاس��ت كه گويا، وقت��ي تمركز فوكو 
بر س��وژه قدرت شروع شد، شكل هاي پرحرارت تر 
فعاليت اجتماعي از جدول كاري اش حذف ش��د. 
البت��ه او همچنان عادت داش��ت ك��ه فراخوان ها 
را امض��ا كن��د و اجازه اس��تفاده از نامش را بدهد 
چون از همه روش��نفكران فرانسوي انتظار چنين 
كارهايي مي رفت تا اليق اسم روشنفكر بمانند. اما 
او عمده انرژي خود را صرف نوش��تن كرد. مشهور 
ب��ود كه اين دانش پژوه وسواس��ي و باريك بين هر 
روز 12س��اعت در كتابخانه ملي وقت مي گذراند. 
اكن��ون مي داني��د ك��ه چ��را او نظريه ي��ي درباره 
روش��نفكر »خاص« صادر كرد، يعني روشنفكري 
كه محل كارش حد و ش��كل درگيري سياسي اش 

را محدود و معين مي كرد. 

فوكو در س��ال 1۹2۶ در ش��هر پواتيه به دنيا 
آمد. پدر و پدربزرگ او پزش��كان بس��يار موفقي 
در اس��تان خود بودند. با توجه به نگاه پزش��كي 
ب��ه همجنس گراي��ي در آن دوران، جاي تعجب 
نيس��ت كه، با وجود اس��تعداد دانشگاهي، فوكو 
دوران جوان��ي ش��ادي نداش��ت. همچنين نبايد 
تعج��ب كرد ك��ه او عليه كاتوليسيس��م مادرش 
و قلدري پدرس��االران پزش��كش ش��ورش كرد. 
ام��ا توانايي تحصيلي  راه نجات او ش��د: در اكول 
نرمال س��وپريور در پاريس مي گفت، خوش اقبال 
بوده كه چنان مربياني داش��ته اس��ت، كس��اني 
هيپوليت)اگزيستانسياليس��ت(،  ژان  مانن��د: 
ژرژ كانگييم)پزش��ك و فيلس��وف عل��م( و لويي 

آلتوسر)فيلسوف ماركسيست(. 
زماني ك��ه نماينده حكومت فرانس��ه در چند 
مرك��ز فرهنگ��ي خ��ارج از كش��ور بود)باالخره 
خصومت��ش با دولت هم حد و حدودي داش��ت( 
به موضوع رس��اله اش رسيد: از دل آن ايده هايي 
كه دريافت كرده بود يك نگاه تجديدنظرطلبانه 
منحصر به  فرد و قانع كننده درباره بيماري رواني 
و نحوه تعريف آن در عصر روش��نگري ارائه داد، 
نگاهي كه البته عليه آن عصر بود. بسياري افراد 
از رس��اله س��ال 1۹۶0 او كه با عن��وان جنون و 

تمدن به انگليسي منتش��ر شد، تقدير كردند به 
جز چپ هاي فرانسوي. مرز ميان سالمت عقل و 

ديوانگي)هنوز( مسئله چپ ها نبود. 
اي��ن بي توجه��ي او را عميق��ا آزرده كرد. به 
موازات گس��ترش دامنه پژوهشش براي پوشش 
س��ايِر به  اصط��الح ناهنجاري ها، گاه��ي اوقات 
گوش��ه و كنايه يي م��ي زد تا ماركسيس��ت هاي 
معاصرش را تحري��ك كند. با اين  حال همانطور 
كه الدن نش��ان مي دهد، چندين اشاره مثبت به 
طبقه و ش��يوه هاي توليد در اي��ن درس گفتارها 
ديده مي ش��د كه اغلب بيش��تر از ميزان اشاره ها 
در كتاب هاي��ش بود. الدن مي گويد آنها كه فوكو 
را بيش  از  حد ضد اقتصادگرايي، اديب يا شيفته 
قدرت ه��اي گفتماني مي بينند، عالقه خود فوكو 

به ماديت دنيا را نديده اند. 
اين عالقه به  ويژه در ش��رح و تفسير الدن از 
واژه  dispositif  روش��ن مي شود. واژه يي كه 
در آثار متاخ��ر فوكو همراه با مفهوم نوآورانه اش 
از قدرت برجس��ته ش��د. اين واژه كه معموال به 
دستگاه، مكانيسم، سازمان يا زيرساخت ترجمه 
مي ش��ود صرف��ا مجموعه ي��ي از قواع��د پنهان 
نيس��ت كه بر گفته ها يا دانس��ته ها حاكم باشد 
بلك��ه مجموعه يي از »روابط ق��درت، روش ها و 
كنش ه��ا« اس��ت. به بيان ديگر، م��ادي يا حتي 
مادي گرايانه است. ولي گويا فوكو در اينجا سعي 
در انتخاب واژه يي بي طرف داشته است، انگار كه 
مي خواهد بگويد قدرت نيز كه در زيرس��اخت ها 
تجس��م مي يابد، مي تواند بي طرف باش��د: قدرت 
دش��من آنهاي��ي نيس��ت ك��ه علي��ه بي عدالتي 
مي كوش��ند بلكه)چنانكه ش��ايد ماركسيست ها 
بگويند( چيزي اس��ت كه مي توان مهارش را به 
دست گرفت و به دلخواه خود از آن كار كشيد. 

ب��ه نظر الدن، آنچه داللت هاي سياس��ي آثار 
متقدم فوكو را نش��ان مي دهد صرفا ماترياليسم 
پنهان او نيس��ت؛ عالقه اش به آداب شكل  گرفته 
پيرامون جنون و جنس��يت هم في نفس��ه درباره 
مساله قدرت بودند. دليل اينكه فوكو توجهش را 
از جنون به جنسيت معطوف مي كند اين نيست 
ك��ه هنجاره��اي احاطه كننده ب��دن مادي تر از 
هنجارهاي ذهن اند. علت توجه فوكو به جنسيت 
و ب��دن بي��ش از آنكه نف��س اين موارد باش��د، 
جايگاهشان در تاريخ گس��ترده تر سوبژكتيويته 
است كه خود سوبژكتيويته نيز جزئي از تاريخ به 

 مراتب گسترده تر و مهم تر قدرت است. 
ال��دن مي گويد، مضمون قدرت در نظم گفتار 
هم حضور دارد حتي اگر »خود اين عبارت غايب 

باشد«. 
الدن در اينجا به پيوس��تگي اي مغفول  مانده 

در انديشه فوكو اشاره دارد. 
او همچني��ن به ظرافت به اين نكته ايراد وارد 
مي كن��د كه فوكو پذيراي اين ايده بود كه تاريخ 
اساسا ناپيوسته است. اگر فالن عصر نام متفاوتي 
براي مفهوم معيني داشته باشد، آيا واقعا با چيز 
متفاوتي سروكار داشته است؟ الدن پاسخ منفي 
مي دهد و مي گويد كه فوكو اساس��ا پيش از آنكه 
به واژه »قدرت« رس��يده باشد، مشغول كار روي 

بسط ايده اش از قدرت بود. 
استدالل الدن دلپذير است، اما اين سوال پيش 
مي آيد كه چرا او مصر است »ثبات انديشه« را به 
فوك��و اعطا كند؟ اينكه در اينجا با فوكو همچون 
»مولف« به معناي محترم آن برخورد مي ش��ود 
يك وجه طنزآميز آشكار دارد، چون مولف رساله 
مولف چيست؟ به ما آموخته بود نسبت به عادت 
رايجي در دانش پژوهي ش��كاك باش��يم كه اسم 
مولف را ب��ه كار مي گيرد تا ثبات انديش��ه را بر 
حجمي از نوشته ها تحميل كند، نوشته هايي كه 
اغلب واكنش به وضعيت هاي متفاوت بوده اند لذا 

جهت هاي متفاوتي پيش گرفته اند. 
در زمينه ناپيوستگي، مثل بسياري چيزهاي 
ديگ��ر، فوكو از نيچه الهام گرفته بود. خواه فوكو 
»اراده معط��وف به دانس��تن« را درهم  تنيده با 
»اراده معطوف به قدرت« نيچه بداند يا خير)كه 
الدن مي گويد پاس��خ اين س��وال همواره مثبت 
اس��ت( نيچه به او آموخته بود كه پيشروي هاي 
معرف��ت را در مس��ير خطي ترق��ي نبيند همان 
خطايي كه به نظر نيچه مش��خصه مدرنيته بود 
و مث��ل نيچه، فوكو هم مالطفت بس��ياري با آن 
شيوه هاي طبيعي و غريزي هستي و بودن داشت 
كه هنوز دسته بندي]علمي[ نشده اند و خارج از 

دايره مدرنيته هنجارساز قرار مي گيرند. 

اما تفاوت فوكو و نيچه در آن اس��ت كه افراد 
منحرف را چه كساني مي دانند. به نظر نيچه آنها 
اقويا بودند)همان »ديو موطاليي« بدنام( ولي به 
نظر فوكو منحرفان ضعفا بودند و همين جاس��ت 
كه مي ت��وان يك تفاوت سياس��ي مهم تر را هم 
دي��د. به نظر نيچه، اخالق ب��ردگان منطقي بود 
يعني ي��ك حركت در جنگ طبقات��ي بود. اين 
حركت گرچه مس��تلزم يك فداكاري بزرگ)فدا  
كردن ل��ذت جس��ماني و بي فاصلگ��ي( بود اما 
موج��ب پيروزي مي ش��د. ضعفا بر اقوي��ا پيروز 
مي ش��دند چون اشراف وحش��ي سابق را در قيد 
اخالقيات مس��اوات طلبانه يي به دام مي انداختند 

كه با سرشتشان بيگانه بود. 
به نظر فوكو ابداع »ديس��پوزيتيف« جنسيت 
توسط طبقه حاكم بخشي از جنگ طبقاتي آنها 
عليه طبقه كارگر نبود بلكه به اعتقاد او سازه يي 
بود كه به خاطر خودشان ابداعش كرده بودند. 

روايت فوكو به داليل مختلفي غامض اس��ت. 
مثاًل چرا طبق��ه حاكم بايد چنين كاري كند؟ و 
اگر رژيم جديد جنس��يت به نفع هيچ كسي نبود 
چرا غالب شده اس��ت؟ مثل فهم شبح گون او از 
قدرت)چيزي كه وجود دارد حتي اگر هيچ كس 
مالك آن نباش��د يا از آن بهره مند نشود( ديدگاه 
او درباره اخالقيات نيز)ب��ه  ويژه در زمينه آداب 

جنسي( گويا جنگي است كه فاتح ندارد. 
هواداراني كه بيش��تر مجذوب فوكو شده اند، 
سرپيچي او از منطق سوژه و ابژه را يك دكترين 
فلس��في درخش��ان و بي چون وچرا مي دانند. در 
خوانش آنه��ا از فوكو هيچ ك��س اجبار نمي كند 
يا شكست نمي دهد يا س��ود نمي برد، مفاهيمي 

مانند سود و فتح بسيار خام اند. 
اما اين پرس��ش ها اكنون اهميت زائدالوصفي 
دارند چون فوكو در بازه ۷۹-1۹۷۸ چنان بينش 
بي نظيري داشت كه بخش��ي از درس گفتارهاي 
كلژدوفران��س را ب��ه نئوليبراليس��م و ب��ه تعبير 
خودش زيست سياس��ت اختص��اص داد. در آن 
زمان »نئوليبراليس��م« ب��ه واژه محبوب امروزي 
در نام گذاري ايدئولوژي غالب تبديل نش��ده بود 
يعني همان اتفاقي كه ظرف ۴ يا 5 دهه اخير رخ 
داده اس��ت و زيست سياست يا سازوكار سياست 
در سطح زندگي جسماني هنوز به شعار محبوب 
آن چپ هاي��ي تبدي��ل نش��ده بود ك��ه اهداف 
سياست ورزي را به ش��يوه قديم)يعني در سطح 

دولت( بررسي نمي كردند. 
ام��ا از دريچ��ه س��ال 201۷ ك��ه بنگري��م 
ي��ك مس��اله غامض و ب��ه ه��ر روي گريزناپذير 
ب��راي پيروان فوكو آن اس��ت كه آي��ا بايد او را 
پيش��گويي دانس��ت كه منتقد نئوليبراليسم بود 
يا يكي از نخس��تين كساني كه ضد دولت گرايي 
س��تيزه جويانه، نئوليبراليس��م را پذيرفت؟ آيا او 
از اردوگاه چ��پ به اوج گي��ري ايدئولوژي غالب 
راس��ت ها كمك كرد؟ ي��ا درس گفتارهاي او)كه 
در س��ال 200۸ در مجل��دي ب��ا عن��وان تول��د 
زيست سياست جمع شدند( منبعي از بينش هاي 
پيامبرانه و ب��ه  دردبخور درباره سرش��ت خاص 

قدرت در زمانه ما بودند؟
در موضوع نئوليبراليس��م، بسياري از پيروان 
فوكو عامليت بنگاه ها را كم رنگ جلوه مي دهند. 
از نظر آنها نئوليبراليسم يك مجموعه از ذي نفعان 
قدرتمند نيس��ت كه در پي س��ود بيشترند بلكه 
يك جور »عقالنيت« ي��ا »حكومت مندي« مبهم 

نسبتا رمزآلود و بدون خاستگاه معين است. 

هيچ كس ترديد ندارد كه اين عقالنيت اكنون 
در بسياري نهادها رسوخ كرده است اما جماعتي 
ك��ه تابع اين س��ير فكري ان��د نمي بينند كه اگر 
نئوليبراليسم را يك استراتژي براي افزايش سهم 
سرمايه داران از منابع دنيا از طريق خنثي سازي 
عوام��ل تنظيم كنن��ده حكومت ه��ا ندانيم هيچ 
چي��زي از آن باقي نمي ماند. لذا نئوليبراليس��م 
بخش��ي از يك جنگ طبقاتي اس��تادانه بين دو 
دسته است: نخبگان حاكم و مالي در يك طرف 

و مستضعفين در طرف ديگر. 
به لطف پژوهش ال��دن، مي توانيم بين فوكو و 
بس��ياري از پيروانش تمايز قائل شويم. نسخه يي 
قديمي ت��ر از يك��ي از فصول فوك��و: تولد قدرت 
پيش تر ب��ا عن��وان »فوكويي ماركسيس��ت تر؟« 
منتشر شده بود. الدن در آن فصل نشان مي دهد 
ك��ه فوكو، كه بيش��تر يك م��ورخ دقي��ق بود تا 
فيلسوف، چگونه آگاهي تيزبينانه از منافع طبقاتي 
و صداهاي فرودس��تان را در درس گفتارهاي خود 
گنجاند، همان صداهايي كه »در كتابي كه بعدها 
درآمد، مسكوت ماندند.« شايد در مراقبت و تنبيه 
ش��اهد »غيب��ت عجيب افرادي كه تحت س��لطه 
قدرت قرار گرفته اند« باشيم اما درس گفتارهايش 
اينگونه نيس��ت با اين  حال سوال اصلي همچنان 
باقي اس��ت: اين تفاوت چش��مگير بين دوره هاي 
درس��ي و فعاليت هاي اجتماع��ي او با كتاب هايي 
كه در همان ايام نوش��ت از كجا ناش��ي مي شود؟ 
الدن پاس��خي نمي دهد اما بهتر اس��ت كه امروز 
دركي هم از فوكوي ماركسيس��ت تر داشته باشيم 
حتي اگر اين درك قدري از ثبات انديشه او را در 

تصورمان به هم بزند. 
در اي��االت متح��ده، خوانن��دگان آث��ار فوكو 
معم��وال ف��رض كرده ان��د ك��ه ه��ر ج��ا او از 
نئوليبراليس��م حرف مي زند عليه آن اس��ت. اين 
تصور در بهترين حالت نيمي از حقيقت اس��ت. 
او تا ح��دي ب��ه اقتص��اددان نئوليبرالگراي بكر 
عالقه داش��ت، كس��ي كه مي خواست اخالقيات 
از حوزه برخ��ورد جامعه با ج��رم رخت بربندد. 
انگي��زه حقيقي بك��ر كاهش بودج��ه حاكميت 
ب��ود)اداره زندان ها ب��راي ماليات دهندگان گران 
تمام مي ش��ود( اما اين انگي��زه در خوانش فوكو 
نقش��ي ثانويه ايف��ا مي كرد. با اي��ن  حال همين 
نكته پ��رده از يك طنز تلخ برم��ي دارد: چندين 
دهه رويكرد ضددولت��ي نئوليبرال پس از مرگ 
او به تشديد اجبار دولتي و گسترش خارق العاده 
تع��داد زندانيان منجر ش��د. آماج فوكو در عمده 
سال هاي فعاليتش آن هنجارهاي اخالقي اي بود 
كه ب��ه بيماران روان پزش��كي، همجنس خواهان 
و ديگ��ران برچس��ب ب��ه  اصط��الح »ناهنجار« 
م��ي زد و اگر زن��ده مانده بود تا همپاي نانس��ي 
فريزر)فيلس��وف اجتماع��ي فمينيس��ت( به اين 
نتيجه برسد كه به  رسميت  شناختن هويت هاي 
به  حاش��يه  رانده  ش��ده به مبناي نئوليبراليس��م 
»ترقي خواه« يا كلينتوني تبديل شده است شايد 

همان هدف الجرم در كانون توجه او مي ماند. 
در س��وي ديگر الدن چهره يي از فوكو نش��ان 
مي دهد ك��ه از اقبال بلندمان مب��را از بي ثباتي 
انديش��ه نيس��ت. برخ��الف نيچ��ه او هم��واره 
هنجارهاي اخالقي دموكراسي را تقبيح نمي كرد. 
فوك��و يكجا با آن اس��تدالل هاي خاص خود كه 
براي نقض حرف ديگران مي آورد، موكدا مي گويد 
اگر سياست ورزي چيزي نيست جز همان جنگ 
مرسوم ولي با وسايل و ابزارهاي ديگر پس جبهه 
ضعفا)ش��ما بخوانيد: چپ ها( نبايد هرگز فتحي 
به دس��ت آورده باش��د يا اصالحات و بهبودهاي 
دموكراتيك دو قرن گذش��ته بايد سراسر صحنه 
شكس��ت بوده باشد پس بطن مدرنيته نمي تواند 

همواره فقط قدرت باشد. 
در زندگي نامه يي كه الدن روايت كرده است، 
وقت��ي زندگي فوكو كنار ايده هايش مي نش��يند، 
ش��واهد فراوان��ي در اختيار مي گ��ذارد كه فوكو 
به چني��ن چيزي اعتقاد نداش��ت. به قول الدن، 
فوكو خوش��حال شد كه در سال 1۹۸1 حكومت 
سوسياليس��ت جديد مجازات مرگ را در فرانسه 
ملغي كرد، تصميمي كه بس��ياري از مفسران آن 
را ب��ه كارهاي او و دوس��تانش در سراس��ر دهه 
1۹۷0 نس��بت داده اند. او همچني��ن حاضر بود 
براي حكومت فرانس��وا ميتران كار كند و وقتي 

كنار گذاشته شد، سرخورده شد. 
چرخ��ش به س��وي اخالقيات در س��ال هاي 
واپس��ين زندگي فوكو كه الدن در هر دو كتابش 
به آن مي پ��ردازد يك مصداق ديگ��ر از بهره يي 

است كه فوكو از بي ثباتي مي برد.
او اينجا نيز از اين پيش فرض كه »هنجارهاي 
اخالقي چيزي نيس��تند جز اسلحه يي كه قدرت 
عليه جماعت بي قدرت به كار مي گيرد« دس��ت 
مي كشد. به يك معنا فوكو همچنان ثابت  قدم در 
پي انكار معرفت اس��ت: او اكنون مي گويد، بهتر 
است مراقب خود باش��يم تا آنكه دنبال شناخت 
خ��ود برويم. به يك معناي ديگ��ر اين كار او در 
تناقض با انديش��ه هاي پيشين خودش است كه 
انس��ان گرايي را رد مي كرد. خود انساني و آزادي 
آن ديگر توهمات ايدئولوژيك محض نيس��تند و 
فوكو در آستانه تصديق اين امر است كه خود او 
در مقام يك مولد معرفت، مشغول اعمال قدرت 
بوده اس��ت. نتيجه اخالقي داس��تان اين اس��ت: 
خوب��ي يا بدي تش��كيالت معرفت)ك��ه او آن را 

چنين پربار كرد( بسته به كاربرد آن است. 
گرچ��ه الدن نمي گويد، ام��ا چرخش فوكوي 
متاخ��ر به س��وي اخالقي��ات چي��زي از جنس 
»آغازين  سياست« بود انگار كه داشت، پيشنهاد 
مي داد »مراقبه نفس« يك راه مطمئن براي ظلم 
 نكردن به ديگران اس��ت. ظلم  نكردن)اسمش را 
»دموكراس��ي« بگذاري��د( ناگه��ان پيش ف��رض 
عملياتي او مي ش��ود. حاال ب��ه اين فوكو بنگريد: 
ي��ك دموكرات راديكال ك��ه مي خواهد از قيد  و  

بند استعداد درخشانش رها شود. 
منبع:ترجمان

فوكو وصيت كرده بود كه بعد از 
مرگش نوشته هاي چاپ  نشده اش منتشر 
نشود. بيش از 30 سال پس از مرگ او 
هنوز ده ها جعبه از يادداشت هاي او از 
دسترس محققان بيرون مانده است. با 

اين  حال همين ميزان از پيش نويس ها، 
يادداشت هاي كنار گذاشته شده و 
سخنراني هايي كه رفته رفته منتشر 
مي شوند، فهم جديدي از متفكر 

سرشناس فرانسوي ارائه داده است. دو 
كتاب جديدي كه براساس اين متون 

نوشته شده  است، متفكري را نشان 
مي دهد كه از تصور پيشين ما بسيار 

آشفته تر است



در اياالت متحده، خوانندگان آثار 
فوكو معموال فرض كرده اند كه هر جا 

او از نئوليبراليسم حرف مي زند عليه 
آن است. اين تصور در بهترين حالت 

نيمي از حقيقت است

مي توان گمان كرد كه انگيزه همه 
آن تفحص هاي جزئي در عادات و 

فعاليت هاي شما چيزي جز ميل به 
توانبخشي دوباره شما نيست





feature@taadolnewspaper.ir  66420769 9پرونده  Mon. April  23. 2018  1085   دو شنبه 3  ارديبهشت 1397     6 شعبان 1439  شماره 

پرداخت هاي خزانه داري كل كشور در فروردين ماه امسال منتشر شد

نماي غيرشفاف از پرداخت هاي خزانه

پيمان هاي پولي دوجانبه؛ ابزار عبور از تحريم ها
 تثبي��ت دالر ب��ه عن��وان ارز بين الملل��ي، ابزار 
سياسي قدرتمندي را در اختيار امريكا قرار داد تا با 
اعمال تحريم هاي بانكي، زمينه سلطه سياسي خود 

را فراهم كند. 
به گزارش مهر، علي حائري، عضو مركز مطالعات 
انجمن اس��امي دانشجويان نوشت: حدود يك سال 
و نيم پيش مقام معظم رهبري در اين رابطه مطرح 
كردند كه: »اگر مس��ووالن و م��ردم بتوانند اقتصاد 
مقاومت��ي را به معناي واقعي محقق و كش��ور را از 
جادوي مالي و پولي دش��من خاص كنند و ارزش 
و آقاي��ي دالر را در زندگ��ي اقتص��ادي بش��كنند، 
كشورهاي ديگر را نيز نجات داده اند و براي آنها الگو 
خواهند شد.« جادويي كه امريكا بوسيله آن توانسته 
اس��ت در اين س��ال ها اي��ران را تحت ش��ديدترين 
تحريم ه��ا قرار دهد و اكثر بانك ه��اي دنيا را از كار 
كردن با جمهوري اس��امي اي��ران منع كند ابزاري 
اس��ت به نام دالر، كه واحد پ��ول بين المللي و پول 
ملي كش��ور امريكا هست و به اين دليل فقط امريكا 
مي تواند آن را چاپ كند و تحت نظارت داشته باشد. 
بع��د از جن��گ جهان��ي دوم، در س��ال ۱۹۴۴، 
۴۳۰ نف��ر از ۴۴ كش��ور جهان به دع��وت روزولت، 
رييس جمه��ور وقت امري��كا، در ش��هر برتون وودز 
گردهم آمدند تا نظام پولي جديد را براي تس��هيل 
تجارت پايه ري��زي كنند، چرا ك��ه معتقد بودند در 
صورتي كه كش��ورها به يكديگر وابس��تگي متقابل 
داشته باشند، احتمال بروز جنگ هاي جهاني كمتر 
مي شود. در اين كنفرانس، هيات امريكايي پيشنهاد 
داد براي تبادالت مالي بين المللي از دالر اس��تفاده 
ش��ود، اما پيش��نهاد ديگري نيز توسط جان مينارد 

كينز، اقتصاددان مشهور انگليسي مطرح شد. 
كين��ز پيش��نهاد داد ب��ه ج��اي دالر امري��كا يا 
پون��د انگلي��س، يك واح��د پول بين الملل��ي به نام 
»بن كر« ايجاد ش��ود كه واحد پول هيچ كش��وري 
نباش��د و مبناي تجارت بين المللي قرار گيرد. هيات 
نمايندگي امريكا براي مرتفع شدن نگراني هاي كينز 
در مورد انتشار دالر بدون پشتوانه، پذيرفت كه طا 

را پش��توانه دالر قرار دهد؛ به گونه يي كه هر اونس 
ط��ا ۳۵ دالر باق��ي بماند. اما هزينه هاي س��نگين 
جنگ ويتنام براي امريكا باعث شد ريچارد نيكسون 
در س��ال ۱۹۷۱، تعهدش را با ۴۴ كشور جهان زير 
پ��ا بگذارد و اعام كند كه از اين پس رابطه يي ميان 
ارزش دالر و ط��ا برقرار نخواهد بود. از اين واقعه به 
نام ش��وك نيكس��ون ياد مي كنند، كه باعث شد تا 
امروزه كشور امريكا هر مقدار كه بخواهد دالر چاپ 
كند و امروزه هر انس طا حدود ۱۳۰۰ دالر باشد!

امروزه دالر در ۸۵ درصد معامات بين كش��ورها 
اس��تفاده مي ش��ود و به همين دليل تا بحال منافع 
بسيار زيادي براي امريكا داشته و دارد، كه عبارت اند 
از منافع سياسي و اقتصادي. منافع سياسي دالر براي 
امريكا اين اس��ت كه از آنجا كه انج��ام معامات به 
واحد پول هر كشوري مستلزم نظارت بانك مركزي 
آن كش��ور اس��ت تا خلق پول، خارج از كنترل بانك 
مركزي آن كشور صورت نگيرد؛ لذا مبادالت تجاري 
به دالر در سراسر جهان تحت كنترل و نظارت بانك 

مركزي امريكا )فدرال رزرو( صورت مي گيرد. 
در اي��ن ص��ورت هر بانكي ك��ه بخواهد عمليات 
بانك��ي دالري انج��ام دهد باي��د از بان��ك مركزي 
امريكا مجوز بگيرد. بنابراين اياالت متحده مي تواند 
ب��ا تصويب قوانين يك جانب��ه، بانك هاي ذيل نظام 
پرداخ��ت دالر را وادار ب��ه مح��دود ك��ردن نقل و 
انتقاالت دالري كش��ورهاي مخال��ف امريكا و حتي 
مس��دود كردن دارايي هاي دالري اين كشورها كند. 
در غير اين صورت، اين بانك ها با خطر جريمه مالي 
و حتي لغو مج��وز فعاليت مواجه خواهند ش��د. به 
اين ترتيب كشوري كه نتواند با استفاده از يك پول 
بين الملل��ي تجارت كند به نوع��ي تحريم اقتصادي 
ش��ده اس��ت. منافع اقتصادي بين المللي شدن دالر 
هم اين اس��ت كه رش��د چش��مگير تجارت جهاني 
باعث افزايش ش��ديد تقاض��اي مبادالتي براي دالر 
شده است و اين امكان براي امريكا فراهم شده است 

تا دست به خلق و انتشار واحد پولي خود بزند. 
س��اير كش��ورها براي اينكه بتوانند ب��ا يكديگر 

تج��ارت كنند نياز به دالر دارن��د و امريكا اين دالر 
را راي��گان در اختيار آنان ق��رار نمي دهد، بلكه بايد 
به امري��كا كاال صادر كنند تا دالر به دس��ت آورند. 
يعن��ي امريكا ب��دون هيچ فعاليت مفي��د اقتصادي 
پول منتش��ر مي كن��د و كاال وارد مي كن��د و باعث 
شده تا دسترنج كش��ور هايي مانند ژاپن و چين كه 
مازاد تجاري داش��ته اند، يا مثل عربس��تان و روسيه 
ذخاير زير زميني داش��ته اند به اقتصاد امريكا تزريق 
ش��ود و واردات امريكا هميش��ه از صادراتش بيشتر 
باشد. اما دليلي كه باعث مي شود اين كشور ها مانع 
از بي اعتبار ش��دن دالر و برچيده ش��دن آن بشوند 
اين اس��ت كه در اين صورت دارايي هاي دالريشان 

بي اعتبار مي شود. 
بنابري��ن تنه��ا كاري كه مي توانن��د انجام دهند 
اين اس��ت كه بي��ش از اين از دالر اس��تفاده نكنند 
و بر ذخاير دالريش��ان افزوده نشود. در همين راستا 
كشورهاي ش��رق آس��يا و اروپايي ها )با رايج كردن 

يورو( سعي كرده اند از جهان روايي دالر بكاهند. 
اين كشورها براي باال بردن ارزش پول ملي خود 
و رهايي از دالر، در مبادالت بين خود از پيمان هاي 
پولي اس��تفاده مي كنند، جهت تبيين بهتر، پيمان 
پولي دوجانبه را در قالب مثال زير بررسي مي كنيم. 
فرض كنيد دو كش��ور ايران و چين با هدف تسهيل 
تجارت و حذف ارزهاي واسط، پيمان پولي دوجانبه 

امضاء مي كنند. 
در اين راس��تا ابتدا چين يك حس��اب ريالي نزد 
بانك مرك��زي ايران افتتاح مي كند ك��ه ريال درون 
اين حس��اب متعلق به چين است. سپس ايران يك 
حساب به يوآن نزد بانك مركزي چين افتتاح مي كند 
كه مبلغ درون اين حساب هم متعلق به ايران است. 
س��پس بانك مركزي دو كشور حس��اب هاي طرف 
مقابل را به يك ميزان، معادل واحد پولي كشور خود 
شارژ مي كنند. حال فرض كنيد كه يك تاجر ايراني 
مي خواه��د از چي��ن كاال وارد كند، ب��ه تاجر چيني 
س��فارش خريد مي دهد. تاجر چيني پيش فاكتور را 

به يوآن براي تاجر ايراني ارسال مي كند. 

تاج��ر ايران��ي ريال دارد اما بايد ب��ه تاجر چيني 
يوآن بپ��ردازد. بنابراين مبلغ قرارداد را به حس��اب 
ريالي بان��ك مركزي واريز مي كند. معادل اين مبلغ 
به يوآن از حساب يوآني ايران در چين كسر مي شود 
و به تاجر چيني پرداخت مي گردد و با تاييد دريافت 
مبل��غ قرارداد توس��ط بانك مركزي چي��ن كاال در 
ايران ترخيص مي شود و در اختيار تاجر ايراني قرار 
مي گيرد. مش��ابه همين فرآيند براي صادرات كاال از 
ايران به چي��ن نيز اتفاق مي افتد ك��ه همانطور كه 
مشاهده كرديد ارز دالر از اين مبادالت بانكي حذف 

شده است. 
در همي��ن راس��تا تاكن��ون بيش از ۴۰ كش��ور 
مختل��ف دنيا ح��دود ۶۰ پيمان پول��ي را بين خود 
منعقد كرده اند كه چين از لحاظ تعداد اين پيمان ها 
در باالي ليس��ت قرار دارد. اما س��وال اينجاست كه 
چرا نام ايران كه بيش��تر از تمامي كشورهاي جهان 
م��ورد تحريم اقتصادي قرار گرفته و امكان مبادله با 
دالر از او سلب شده است در بين اين كشورها ديده 
نمي-ش��ود؟ در س��ال ۲۰۱۴ بحران اوكراين باعث 
ايجاد تنش ميان روس��يه و غرب شد. سياستمداران 
امريكايي تصور مي كردند كه مي توانند با استفاده از 

تحريم روس��يه را هم مثل ايران زمين گير كنند. اما 
واكنش روس��يه )برخاف ايران!( بسيار فعاالنه بود. 
روس��يه پيمان هاي پولي خود با چين را توسعه داد 
و بزرگ ترين ق��رارداد انرژي دنيا را با مبلغي معادل 
۴۰۰ ميلي��ارد دالر با چين به امضا رس��اند تا تقاضا 
ب��راي دالر را كاه��ش دهد و تحريم ه��اي امريكا را 

بي اثر كند. 
اما دولت ايران، علي رغم اينكه ۴ كشور از جمله 
روس��يه، هند، پاكستان و تركيه پيش��نهادهايي را 
مبني ب��ر تجارت با پيم��ان پول��ي دوجانبه مطرح 
كرده ان��د، حاضر به انعقاد اينگونه پيمان ها نيس��ت. 
در بند ۴ سياس��ت هاي كلي برنامه ششم توسعه كه 
توس��ط مقام معظم رهبري به دستگاه هاي اجرايي 
اباغ شده اس��ت، بر »انعقاد پيمان پولي دوجانبه و 
چند جانبه با كش��ورهاي طرف تجارت در چارچوب 
بنده��اي ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سياس��ت هاي كلي اقتصاد 
مقاومت��ي« تاكيد ش��ده اس��ت. از اي��ن جهت بايد 
مطالبه حداكثري از دولت و مجلس شوراي اسامي 
در اين زمينه صورت گيرد، تا هر چه زودتر ش��اهد 
بي اثر ش��دن تحريم ه��اي اقتص��ادي و بهبود وضع 

معيشتي مردم باشيم. 

گروه اقتصاد كالن  الهام آبايي 
 اطاع��ات پرداخ��ت خزانه داري كل كش��ور در 
فروردين ماه س��ال جاري از روز ش��نبه منتشر شد 
و در اختي��ار عموم مردم قرار گرفت. به گفته س��يد 
رحمت ال��ه اكرمي معاون نظارت مال��ي وزير اقتصاد 
و خزان��ه دار كل كش��ور، اي��ن اقدام در پي دس��تور 
رييس جمهوري در راستاي تكريم حقوق شهروندي 
و به دنبال اباغ ضوابط اجرايي بودجه ۱۳۹۷ صورت 
گرفته اس��ت. به اين ترتيب، ب��ه گفته اكرمي از اين 
اين پس تمامي پرداخت ه��اي مرتبط با هزينه هاي 
مال��ي دولت از اين پس در اختي��ار عموم مردم قرار 

خواهد گرفت. 

 مشخص نبودن نوع پرداخت ها
اندكي دق��ت در پرداخت ه��اي صورت گرفته در 
نخس��تين ماه امس��ال نكاتي را مشخص مي كند كه 
مي تواند مبنايي براي ارزيابي برشي از پرداخت هاي 
۱۲ ماهه بودجه باش��د. اين گزارش خزانه داري كل 
كشور در ۳۸ صفحه تنظيم شده كه تنها يك جدول 
با ۳۹۶ رديف را در بر مي گيرد. تاريخ پرداخت ها، نوع 
پرداخت ها، نام دستگاه اجرايي و مبلغ پرداخت شده 
در اين جدول مش��خص ش��ده اس��ت. ف��ارغ از ۳۱ 
ردي��ف ابتدايي اي��ن جدول كه ب��ه پرداخت حقوق 
و مزاياي مس��تمر اس��تان هاي مختل��ف اختصاص 
يافت��ه، ۳۱ پرداخت ديگر هم در ادامه عنوان ش��ده 
ك��ه در ردي��ف مربوط به نوع پرداخت، تنها »س��اير 
هزينه هاي اجتناب ناپذير« عنوان ش��ده و مش��خص 
نيس��ت اين هزينه ها كه كل اس��تان هاي كش��ور را 
در برگرفت��ه، صرف چه اموري ش��ده اس��ت. در اين 
بخش از پرداخت ها، اس��تان ته��ران با ۲۳ ميليارد و 
۷۰۸ ميليون تومان دريافتي در صدر اس��تان ها قرار 
دارد و پ��س از آن اس��تان هاي فارس با ۱۸ميليارد و 
۹۴۰ ميليون، خراسان رضوي با ۱۸ ميليارد و ۱۳۰ 
ميليون و خوزستان با ۱۸ ميليارد تومان دريافتي در 

رتبه هاي بعدي قرار دارند. 
اين بخش از گزارش خزانه داري كل كش��ور عدم 
شفافيت آن را تاييد مي كند و جالب اينجاست كه در 
محل نوع پرداخت در اين گزارش تنها عنوان حقوق 
و مزاياي مس��تمر و س��اير هزينه هاي اجتناب ناپذير 
عنوان ش��ده است. اين مس��اله نشان مي  دهد گرچه 
بن��ا به ادعاي خزانه دار كل كش��ور، انتش��ار گزارش 
پرداخت ها در راس��تاي افزايش شفافيت و دسترسي 

عم��وم مردم به اين اطاعات ص��ورت گرفته، اما در 
نهايت س��اختار نامناس��ب اين گ��زارش و عدم ارائه 
اطاع��ات كاف��ي، خوانن��ده را از درك محل واقعي 

مصرف اين پرداخت ها باز مي دارد. 

 پرداخت هاي نامتوازن خزانه به دستگاه ها
نكته ديگ��ري كه با دقت در اين گزارش مي توان 
دريافت اين است كه چندان توازني در پرداخت هاي 
انجام ش��ده در ماه گذش��ته وجود نداش��ته است. به 
عنوان نمون��ه در حالي كه پرداخ��ت صورت گرفته 
ب��ه وزارت امور اقتصادي و داراي��ي در فروردين ماه 
سه ميليارد و ۵۳۱ ميليون تومان بوده، شوراي عالي 
حوزه هاي علميه در همين م��اه ۲۲ ميليارد و ۷۰۶ 

ميليون تومان دريافت كرده است. 
همچني��ن مركز خدم��ات حوزه ه��اي علميه در 
فروردين ماه ۴۰ ميليارد تومان دريافت كرده اس��ت 

ك��ه تقريبا ۱۱.۵ برابر پرداختي اس��ت كه به وزارت 
امور اقتصادي و دارايي صورت گرفته است. اين رقم 
همچني��ن ۴ برابر دريافتي وزات ني��رو در فروردين 
م��اه اس��ت. وزارت نيرو در ماه گذش��ته ۱۰ ميليارد 
تومان دريافتي داشته است. همچنين دفتر تبليغات 
اس��امي حوزه علميه قم در همين ماه ۸ ميليارد و 
۹۲۱ ميليون تومان دريافتي داش��ته اس��ت. ميزان 
پرداخت صورت گرفته به جامعه  المصطفي العالميه 
ه��م در اين مدت ۸ ميلي��ارد و ۲۸۴ ميليون تومان 
بوده اس��ت. ميزان پرداختي خزان��ه در فروردين ماه 
به مجمع جهاني اه��ل بيت هم يك ميليارد و ۲۰۰ 

ميليون تومان گزارش شده است. 
در بين زيرمجموعه هاي وزارت اقتصاد، س��ازمان 
س��رمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتص��ادي ايران 
در فروردي��ن م��اه تنها ۲۸۱ ميلي��ون تومان دريافت 
كرده اس��ت. مركز آم��ار ايران يك ميلي��ارد تومان و 

سازمان هدفمند س��ازي يارانه ها ۳۹۵ ميليون تومان 
در فروردين ماه دريافت كرده اند. در مقابل ش��رح نوع 
پرداخ��ت در تمامي اين رديف ها تنها عبارت »س��اير 
هزينه هاي اجتناب ناپذير« عنوان شده است و بر اين 
اساس نمي توان قضاوت دقيقي در رابطه با پرداخت ها 
داشت؛ چراكه مشخص نيست اين پرداخت ها به چه 
مصارفي اختصاص يافته است. در عين حال، مشخص 
نيست كه اين دستگاه ها چند درصد از بودجه ساالنه 

خود را در فروردين ماه دريافت كرده اند. 

 سهم كالن برخي دستگاه ها 
برخ��ي ديگ��ر از دس��تگاه ها ه��م در ليس��ت 
پرداخت ه��اي خزان��ه داري كش��ور در فروردين ماه 
امس��ال، ارق��ام قاب��ل توجهي را به خ��ود اختصاص 
داده اند. به عنوان نمونه، كميته امداد امام خميني)ره( 
در فروردين ماه ۲۱۵ ميليارد و ۸۳ ميليون تومان از 

خزانه دريافت كرده اس��ت. در عي��ن حال، پرداخت 
خزانه به سازمان بهزيستي كل كشور در همين ماه، 
۱۳۴ ميليارد تومان اعام ش��ده اس��ت. بنياد شهيد 
۶۰۹ ميلي��ارد تومان و س��ازمان صدا و س��يما ۱۱۰ 
ميليارد تومان در فروردين ماه دريافت كرده اند. اين 
ارقام جزو پرداخت هاي قابل توجه فروردين ماه است 
و با توجه به باال بودن اين پرداخت ها، مشخص شدن 
نوع پرداخت، اطاعات شفاف تري در اختيار خواننده 

قرار خواهد داد. 
در ميان پرداخت هاي صورت گرفته در ماه نخست 
امسال، سهم س��ازمان تامين اجتماعي ۲۰ ميليارد 
تومان و س��هم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ۸ 
ميليارد تومان اعام ش��ده اس��ت. همچنين سازمان 
تامين اجتماعي نيروهاي مس��لح ۵۴ ميليارد تومان 
و صندوق بيمه اجتماعي كش��اورزان، روس��تاييان و 

عشاير ۲۰ ميليارد تومان از خزانه دريافت كرده اند. 
گزارش اخير خزانه داري از پرداخت هاي فروردين 
ماه را ازجهاتي مي توان به فال نيك گرفت. اين اقدام 
كه براي نخس��تين بار ص��ورت گرفته، ب��ا تكميل و 
اصاح برخي ايرادات مي تواند به شفافيت هزينه كرد 
دولت كمك كند. هر چند گزارش حاضر كه بخشي 
از پرداخت هاي خزانه داري را به نقد گذاشت، حاكي 
از عدم ش��فافيت گ��زارش پرداخت ها اس��ت و اين 
عدم ش��فافيت مي تواند زمينه ساز گسترش تخلفات 

بودجه يي باشد. 
اين مساله ديروز هم از جانب غامرضا تاجگردون 
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس مورد تاكيد 
قرار گرف��ت كه حجم تخلفات بودجه يي س��ال ۹۵ 
بيش از س��ال ۹۴ است و اينگونه به نظر مي رسد كه 
در س��ال ۹۶ نيز بيش از ۹۵ باش��د. به اين ترتيب تا 
زماني كه اقدامات الزم براي افزايش شفافيت بودجه 
انجام نگيرد، اين س��ير افزايش تخلف��ات در بودجه 

ادامه خواهد داشت. 
گزارش��ي كه خزانه داري كشور اقدام به انتشار آن 
كرد، تنها يك تصوير كلي و البته نه چندان شفاف از 
پرداخت ها در فروردين ماه امس��ال در اختيار قرار داد 
كه نمي تواند مبناي دقيقي براي قضاوت باش��د. البته 
انتظار مي رود كه خزان��ه داري بازخوردهاي حاصل از 
انتش��ار اين گزارش را دريافت و ايرادات موجود را در 
گزارش هاي بعدي اصاح كند. بدين ترتيب، در اختيار 
داشتن تصويري ش��فاف از پرداخت ها شايد بتواند به 
تغيير چارچوب بودجه و كاهش تخلفات كمك كند. 

در نظام ارزشي ما، توليدكننده 
جايگاه بااليي ندارد 

يك اقتص��اددان مي گويد نبايد با ش��عاري كه 
براي س��ال ها انتخاب مي ش��ود، عوامان��ه برخورد 
ك��رد. واقعيت اين اس��ت كه هم��ه توليدكننده ها 
و  توليدكنن��د  كيفي��ت  ب��ا  كاالي  مي خواهن��د 
مصرف كنن��ده ه��م تمايل به مص��رف كاالي ملي 
دارد؛ به شرط آنكه الزامات توليد كاالي با كيفيت 

و با قيمت مناسب ايراني فراهم شود.
يك��ي از سياس��ت هايي ك��ه اين مه��م را رقم 
مي زن��د، اتخاذ سياس��ت ارزي صحي��ح و برخورد 
قاطع با كس��اني اس��ت كه در توليد كاالي ايراني 

اخال ايجاد مي كنند. 
مرتض��ي افق��ه در گفت وگ��و با ايس��نا، درباره 
موض��وع حمايت از كاالي ايراني كه توس��ط مقام 
معظم رهبري با عنوان ش��عار سال ۱۳۹۷ انتخاب 
ش��د، گف��ت: نكته مه��م اين اس��ت ك��ه نبايد با 

نام گذاري هاي سال ها عوامانه برخورد شود.
اينك��ه مثا به مصرف كننده گفته ش��ود تحت 
هر ش��رايطي كاالي ايراني بخرن��د. اين در حالي 
اس��ت كه مي دانيم كاالي ايراني در مواردي بسيار 
كيفيت نازلي دارد و مصرف كننده نمي تواند آن را 
جايگزين كاالهايي با كيفيت باالتر كند. همچنين 
نمي ت��وان ب��ه توليدكننده گف��ت كاالي باكيفيت 
توليد كند ب��دون اينكه الزامات آن فراهم ش��ود. 
مگ��ر توليدكنن��ده بدش مي آي��د كاالي باكيفيت 

توليد كند. 
عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه چمران 
اضافه كرد: نكته اينجاس��ت كه اصوال در كشور ما 
كاالي ايران��ي حمايت يا تش��ويق نمي ش��ود بلكه 
توليدكننده ايراني تنبيه هم مي شود. واقعيت اين 
اس��ت كه در نظام ارزش��ي ما توليدكننده جايگاه 
باالي��ي ندارد و در نظام ارزش��ي ما ب��راي نظارت 
و كنت��رل بر بس��ياري از امور فرهنگ��ي راه براي 
برخوردهاي بازدارنده فراهم ش��ده ولي در مسائل 
اقتصادي اين نيست. چرا با كساني كه مانع توليد 

مي شوند، برخورد الزم صورت نمي گيرد؟
او اضافه كرد: س��اختار اقتصادي ما ضد توليد و 
ضد توسعه يي اس��ت و اين موضوع در كار ادارات، 
توليد و... خود را نش��ان مي دهند. در نظر داش��ته 
باش��يد كه از حدود ۶ الي ۷ م��اه قبل از انتخابات 
رياست جمهوري به اين دليل كه ادارات نمي دانند 
كه چه كس��ي قرار است در آينده رييس جمهوري 
ش��ود، كار را تعطيل مي كنند و كار تعطيل ش��ده 
تا ش��ش ماه بعد از حضور رييس جمهوري جديد 
همچنان بر منوال س��ابق باق��ي مي ماند تا عزل و 
نصب ه��ا و... صورت گيرد. در چنين مواردي قطعا 
تولي��د ما آس��يب مي بين��د و توليدكنن��ده دچار 

سردرگمي مي شود. 
افقه با اش��اره به فضاي نامناس��ب كسب و كار 
و بوروكراس��ي هاي پيچيده در ايران گفت: چنين 
وضعيتي منجر به آن شده كه بخش مولد در برابر 

بخش داللي تضعيف شود.
هر چند بخش توليد در ايران تضعيف مي شود، 
قيمت كاالها باال رفته و كيفيت پايين تر مي رود و 
به اين ترتيب مصرف كننده انگيزه يي براي خريدن 
كااله��اي ايراني پي��دا نمي كند. اي��ن نكته حايز 
اهميت است كه اگر مردم در زمان جنگ تحميلي 
ب��ا وجود كيفيت نازل كاالها ب��ر خريد آنها تاكيد 
مي كردند، علت اين بود كه آن زمان دولت سرمايه 
اجتماعي بااليي داش��ت و م��ردم به خاطر عرق به 
تعل��ق كاالي ايراني آن را مص��رف مي كردند، ولي 
اكنون بعد از ۴۰ س��ال بسياري متوجه شدند كه 
نظام سياسي در ايران هنوز نتوانسته است، كاالي 
باكيفيت توليد و ارائه كند لذا ممكن است بسياري 
ديگر انگي��زه چنداني براي خريد كاالي با كيفيت 

پايين، قيمت باال، ولي ايراني نداشته باشند. 
وي با اش��اره به اينكه اكن��ون توليدمان با ۵۰ 
درص��د ظرفيت خ��ود كار مي كنن��د، اين را گفت 
ك��ه در وهله اول بايد اقدامات��ي صورت بگيرد كه 
تولي��د ما بتواند با ظرفيت كام��ل خود كار كند و 
اين سياس��ت ها صرفا نبايد از طريق سياست هاي 
تعرفه ي��ي پيگيري ش��ود چ��را كه سياس��ت هاي 
تعرفه ي��ي و ممانعت از واردات كاال در نهايت فقط 
منج��ر به گران ش��دن كاالي داخلي و گس��ترش 

قاچاق مي شود. 
او درب��اره سياس��ت ارزي دول��ت ه��م گفت: 
اميدوارم ب��راي توليدكننده هم همين نرخ ۴۲۰۰ 
توم��ان در نظر گرفته ش��ود، در غي��ر اين صورت 
اگ��ر دولت نتواند ارز مورد ني��از توليدكننده را در 
اختي��ار او قرار دهد، ارز با قيمت باالتر به دس��ت 
توليدكننده خواهد رس��يد و اي��ن موضوع به نفع 

اقتصاد ملي نيست. 

اعالم حقوق گمركي 
تجهيزات رايانه اي

جدول حقوق گمركي و س��ود بازرگاني س��ال 
۱۳۹۷ از س��وي مع��اون اول رييس جمه��ور اعام 
شده كه نشان از كاهش تعرفه واردات لپ تاپ دارد. 
به گزارش خبرنگار ايِبنا، جدول حقوق گمركي 
و س��ود بازرگاني س��ال ۱۳۹۷ از سوي معاون اول 
رييس جمهور اعام ش��ده اس��ت كه بر اساس اين 
جدول، حقوق گمركي و سود بازرگاني كاالي رايانه 
و لپ تاپ كه وعده داده ش��ده بود براي ساماندهي 
بازار و از بين رفتن قاچاق بطور محسوسي كاهش 

پيدا كند به ۵ درصد رسيده است.
بيش��ترين حقوق گمركي در مي��ان تجهيزات 
رايانه ي��ي به كاالي كارت هاي توام ش��ده با باريكه 
مغناطيس��ي ضبط نش��ده با ۴۰ درصد اختصاص 

دارد. 
الزم به ذكر اس��ت؛ ماش��ين هاي خودپرداز غير 
نق��دي ب��ا ۲۰ درص��د حق��وق ورودي، باجه هاي 
اطاعاتي داراي قابليت دريافت يا پرداخت وجه با 
۲۰ درصد حقوق گمركي، دس��تگاه هاي كارتخوان 
كه ترمين��ال پرداخت الكترونيكي آنها به وس��يله 
كارت اعتباري اس��ت با ۱۰ درصد حقوق گمركي 
و س��اير دستگاه هاي كارتخوان با ۲۶ درصد حقوق 

گمركي در اين ليست قرار گرفته است. 

ديدگاه

خبر

ريي��س كميس��يون اقتصادي مجل��س از عملكرد دول��ت در زمينه ح��ذف يارانه 
پردرآمده��ا انتقاد كرد. محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص 
تكليف دولت براي حذف يارانه ۲۴ ميليون نفر، اظهار داش��ت: هر س��ال دولت مكلف 
مي ش��ود كه براس��اس دهك هاي پردرآمد بخشي از يارانه بگيران را حذف كند، هدف 
از اين قانون حذف يارانه همه افراد نيست. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��امي توضي��ح داد: در واقع بايد يارانه افرادي پردرآمد حذف ش��ود و به كس��اني 
پرداخت ش��ود كه نيازمند هستند يا در حوزه هاي ديگر از جمله اشتغال هزينه شود. 
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس دهم ش��وراي اسامي با اشاره به تفاوت قوانين 
در زمينه حذف يارانه نقدي، گفت: هر سال در زمينه حذف يارانه پردرآمدها تكاليفي 
به دولت مي ش��ود و در خصوص روش آن گاهي دولت مختار ش��ده و گاهي به دولت 
گفته اي��م يارانه افرادي كه باالي ۲۰ ميليون درآمد دارند يا ميزان مش��خصي دارايي 
دارند حذف شود. وي ادامه داد: امسال نيز مانند سنوات گذشته دولت مكلف به حذف 
يارانه پردرآمدها ش��ده است و اين اختيار به دولت داده شده است كه با مكانيزم خود 
افراد پردرآمد را شناس��ايي و يارانه آنها را قطع كن��د. پورابراهيمي در ادامه گفت وگو 
ب��ا خانه ملت، با انتق��اد از رويه دولت در خصوص اجراي اي��ن بخش از قانون بودجه 
س��نواتي، اظهار داش��ت: به نظر مي رس��د دولت به اصل موضوع اعتقادي ندارد و اگر 
اعتقاد دارد به آن عمل نمي كند و كل حذف يارانه نقدي را با اين موضوع گره مي زند 

كه نمي توان يارانه مردم را قطع كرد. 

وزي��ر تع��اون، كار و رفاه اجتماعي با اش��اره به ضرورت  ترغي��ب مصرف كنندگان به 
خريد محصول ايراني از اعمال مش��وق براي خريد كاالي ايراني خبرداد. علي ربيعي در 
گفت وگو با مهر گفت: مطالعات نشان مي دهد، عوامل مختلفي از جمله مديريت، مسائل 
مالي، سرمايه در گردش و عدم به روزرساني تجهيزات منطبق با فناوري مي تواند منجر 
به تعطيلي كارخانجات توليدي ش��ود اما بخش اعظمي از كارخانجات به دليل نداشتن 
بازار مصرف و مشكل در فروش محصول خود با تعطيلي مواجه مي شوند. وي ادامه داد: 
به دليل نبود بازار مصرف، سياست افزايش قدرت خريد از يك طرف و ايجاد چرخه يي 
براي فروش كاالي ايراني از س��وي ديگر در دستور كار قرار دارد. وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي همچنين با تاكيد بر اينكه بايد سياست هاي ترغيب براي خريد كاالي ايراني 
اتخاذ ش��ود، گفت: در همين راستا اعمال مشوق هايي براي خريد محصوالت ايراني مد 
نظر است كه با همين رويكرد بايد طرح كارت اعتباري را به عنوان يك ابزار تشويقي به 
صورت جدي تر پيگيري كنيم. اين عضو كابينه دولت دوازدهم ادامه داد: از طرف ديگر 
همگام با اين سياس��ت ها بايد با توسعه فناوري و تجهيز واحدها به تجهيزات روز ضمن 
افزايش به��ره وري توليد، كيفيت توليد محصوالت را افزايش دهيم و اين بايد به عنوان 
يك سياس��ت در دستور كار واحدها و بنگاه هاي توليدي و صنعتي قرار گيرد. ربيعي در 
بخش ديگري از اين گفت وگو با تاكيد بر ضرورت ارتقاي استاندارد كاالهاي داخلي گفت: 
بايد برنامه »استانداردس��ازي« براي كاالهاي ايراني تدوين شود و اقدامات ويژه يي براي 

برندسازي در دستور كار قرار گيرد. 

اخذ ماليات به احتكار مسكن پايان مي دهدمشوق هاي خريد كاالي ايرانيعملكرد ضعيف در حذف يارانه بگيرها
عضو كميسيون عمران مجلس، با انتقاد از سهم ۱۱ درصدي تهران از خانه هاي خالي، 
گف��ت: اخذ ماليات از خانه هاي خالي به احتكار مس��كن پايان داده و مي تواند به عرضه 
بيش��تر واحدهاي مسكوني در كشور كمك كند. سيداحسن علوي در گفت وگو با خانه 
ملت، با اشاره به بررسي هاي بسياري كه در سال گذشته در خصوص طرح اخذ ماليات 
از خانه هاي خالي در مجلس صورت گرفت، گفت: اين طرح با توجه به اهميت موضوع و 
مشكاتي كه در بازار مسكن مشهود است در سال جاري نيز مطرح شده است. نماينده 
مردم س��نندج، ديواندره و كامياران در مجلس شوراي اسامي، با بيان اينكه بسياري از 
كشورهاي پيشرفته با اجراي اين طرح نابه ساماني بازار مسكن را كاهش داده اند، افزود: 
پرداخت ماليات از س��وي كس��اني كه خانه هاي خالي داشته و به احتكار مسكن دست 
زده اند مي تواند به عرضه بيشتر واحدهاي مسكوني در كشور كمك كند. علوي با اشاره 
به تعداد خانه هاي خالي موجود در تهران و همچنين كشور، تصريح كرد: تعداد خانه هاي 
خالي در تهران ۱۱ درصد و در كل كش��ور ۱۰ درصد اس��ت كه آمار بااليي است. وي با 
بي��ان اينكه در هيچ جاي دنيا بي��ش از ۴ درصد خانه خالي وجود ندارد، گفت: با وجود 
خانه خالي بسيار در كشور و به ويژه پايتخت بسياري از اقشار محروم بيش از ۵۰۰ هزار 
خانوار حتي توان پرداخت نخستين قسط وام مسكن را نيز ندارند. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم، با تاكيد بر اينكه وجود خانه هاي خالي بسيار در كشور هدر رفت سرمايه 
ملي است، افزود: خالي ماندن اين خانه ها به مستهلك شدن بنا و سازه مي انجامد از اين 

رو اخذ ماليات مي تواند از خواب سرمايه در اين حوزه جلوگيري كند. 



 پرباري رينگ كشاورزي 
بورس كاال در سال ۹۷

پس از نامگذاري س��ال ۹۷ با عنوان حمايت از كاالي 
ايراني، ديدگاه هاي متفاوتي در خصوص تحقق شعار سال 
مطرح شده كه در حوزه بخش كشاورزي بايد با بهره گيري 
از ظرفيت هاي بورس كاال با س��رعت بيش��تري در مسير 
تح��ول و اصالح خريد تضميني محص��والت پيش رويم. 
ب��ه گزارش كاال خبر، غالمعلي فارغي رييس كميس��يون 
كش��اورزي اتاق ايران با اش��اره به مطلب فوق عنوان كرد: 
روش خري��د تضميني محصوالت كش��اورزي كه بس��يار 
پرهزينه بوده و دغدغه هاي تمام نش��دني براي كشاورزان 
به همراه دارد، ديگر جوابگو نيس��ت و بايد اصالح شود؛ در 
اين بين يك ابزار مناسب و كارامد در مقابل ما قرار گرفته 
و آن، بورس كاالي ايران است. فارغي با بيان اينكه حمايت 
از بخش كشاورزي در همه جاي دنيا انجام مي شود، افزود: 
اگر مي خواهيم حمايت از كاالي ايراني را در دس��تور كار 
ق��رار دهيم با محدوديت آبي و وضعيت خاك كش��اورزي 
و دغدغه كش��اورزان ناچار به اصالح ساختارهاي حمايتي 
هس��تيم. به گفته رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران، 
روش حمايت از بخش كش��اورزي بايد تغيير كرده و اين 
حمايت مس��تقيم به توليدكننده اصلي كه همان كشاورز 
اس��ت، برسد و از روش هايي استفاده شود كه در وهله اول 
بهره وري آب و خاك از بين نرفته و هزينه يارانه هدر نرود. 
فارغي با آسيب شناسي از روش خريد تضميني بيان كرد: 
ام��روز با اي��ن روش هايي كه در تعيي��ن و پرداخت خريد 
تضمين��ي وج��ود دارد، مي بينيم ك��ه قيمت گذاري ها در 
جهت عك��س حمايت از كاالي ايراني اس��ت. وي با بيان 
اينكه درحمايت از كاالي ايراني بايد حمايت از توليد كننده 
اصلي يعني كشاورز را دستور كار قرار دهيم تصريح كرد: 
متاسفانه در حمايت از كش��اورزان مشكالتي وجود دارد؛ 
سوبس��يدي كه براي اين قش��ر در نظر گرفته مي شود به 
دس��ت توليدكنن��ده اصلي نمي رس��د و از ط��رف ديگر، 
توليدكننده و مصرف كننده تحت فشار قرار مي گيرند؛ اين 
دو در تناقض و تعارض با يكديگر هستند. رييس كميسيون 
كش��اورزي اتاق ايران با اشاره به نامگذاري سال جاري به 
عنوان سال حمايت از كاالي ايراني بيان كرد: براي حمايت 
از توليد و كاالي ايراني، نياز به برخي اصالحات زيرساختي 
داريم؛ به عنوان مثال در بخش كشاورزي، سياست هاي ما 
بايد مدرن شده و سوبسيد مستقيما به دست توليدكننده 
برسد كه هم اكنون بورس كاال به عنوان بستري داراي زير 
ساخت و شفاف براي تحقق اصالح خريد تضميني فراهم 

است. 

 انتشار سيزدهمين دوماهنامه 
»پيام اقتصادي بورس كاال« 

جديدترين شماره دوماهنامه تخصصي »پيام اقتصادي 
ب��ورس كاال« در ۹۲ صفحه منتش��ر ش��د؛ همچنين اين 
دوماهنامه عالوه بر چاپ به صورت نسخه الكترونيكي روي 
س��ايت رس��مي بورس كاال و پايگاه اطالع رساني كاالخبر 
قرار گرفت. به گزارش كاال خبر در س��يزدهمين ش��ماره 
نش��ريه پيام اقتصادي ب��ورس كاال كه در ۵ بخش مجزا و 
به تفكيك بازارها و تاالرهاي معامالتي فصل بندي و منتشر 
شده است، عالوه بر پرداختن به آمارها و رويدادهاي مهم 
س��ال ۹۶، ديدگاه ها و نظرات چهره ه��اي مهم اقتصادي 
در خص��وص عملك��رد و نقش ب��ورس كاال در حوزه هاي 
مختلف مطرح ش��ده اس��ت. در بخش ابتدايي اين شماره 
از دوماهنامه، حامد سلطاني نژاد طي سرمقاله يي حمايت 
از كاالي ايراني در بس��تر ب��ورس كاال را مورد ارزيابي قرار 
داده اس��ت. در ادامه، چهره هاي سياسي و اقتصادي اعم از 
مقامات دولتي، مقامات بخش خصوصي و نيز نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي در خصوص اهميت بورس كاال در 
بخش هاي مختلف اظهارنظر كرده اند. پس از آن جزئيات 
آخرين نشست شوراي گفت وگو در سال ۹۶ را در گزارشي 
مي خوانيد. در اين گزارش مس��عود كرباس��يان وزير امور 
اقتصاد و دارايي بر »توس��عه بورس كاال در سراسر كشور« 
تاكي��د كرده اس��ت. »آمارها از بلوغ ب��ورس كاال حكايت 
دارد« عنوان گزارش ديگري اس��ت ك��ه طي آن عملكرد 
ب��ورس كاال از دي��دگاه مديران اركان بازار س��رمايه مورد 
ارزيابي قرار گرفته اس��ت. پس از آن نيز »ركورد ۱۱۷هزار 
ميليارد توماني« بورس كاال را به روايت آمار و ارقام س��ال 
۹۶ مي خوانيد. در ادامه خبرنگار دوماهنامه بورس كاال در 
مصاحبه يي با مشاور معاون اول رييس جمهوري »نفس هاي 
آخر قيمت گذاري دس��توري« را به چالش كشيده است. 
مصاحبه با جعفر س��رقيني مع��اون وزير صنعت، معدن و 
تجارت نيز در خصوص تكميل زنجيره ارزش توليد فوالد 
و عرضه سنگ آهن در بورس كاال نيز مطلب ديگري است 
كه در بخ��ش ابتدايي مجله مي خواني��د. در ادامه يحيي 
آل اسحاق از »تسهيل تجارت از مسير بورس كاال« سخن 
مي گوي��د و »بورس كاال حلقه مفقوده در بازارهاي عراق« 
عن��وان گ��زارش بعدي اين بخش مجله اس��ت. در بخش 
كش��اورزي، گزارش��ي تحت عنوان »يك معامله شيرين« 
به دريافت س��ريع پول ذرت كاران تحت اجراي سياست 
قيمت تضميني در ب��ورس كاال پرداخته و در گفت وگو با 
معاون پش��تيباني امور دام وزارت جهاد كشاورزي مزاياي 
اجراي سياس��ت قيمت تضميني تشريح ش��ده است. در 
ادامه مدير توسعه بازرگاني سازمان جهاد كشاورزي استان 
خوزستان از »آمادگي براي اجراي سياست قيمت تضميني 
گن��دم« خبر مي دهد و گزارش هايي پيرامون عرضه خرما 
و زعفران ايراني در بورس كاال نيز منتش��ر شده است. در 
بخش صنعتي و معدني سيزدهمين شماره از نشريه پيام 
اقتص��ادي ب��ورس كاال نيز به مصاحبه با بهرام س��بحاني 
مديرعام��ل فوالد مباركه و »ارجحي��ت تامين نياز داخل 
بر صادرات« پرداخته ش��ده اس��ت. بهرام شكوري رييس 
كميسيون معادن اتاق ايران نيز از »پايان يك مناقشه« با 
عرضه سنگ آهن در بورس كاال سخن مي گويد. » فلزات 
در پيچ و خم ۲۰۱۸« نيز عنوان گزارش��ي است كه روند 
فلزات اساسي را در بازارهاي جهاني مورد تحليل قرار داده 
است. در بخش پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي اين شماره 
از دوماهنامه نيز گزارش »معامله يك ورقه به جاي هزاران 
تن محصول« ني��ز فرآيندهاي پذيرش و معامالت گواهي 
سپرده كااليي را تش��ريح كرده است. در پايان اين بخش 
نيز گزارش��ي با تيتر »نفت خام اس��ير چرخ��ه بي پايان« 
پيش بيني هاي بازار طالي س��ياه را بيان كرده اس��ت. در 
بخش پاياني اين شماره از نشريه پيام اقتصادي بورس كاال 
مصاحبه هايي در خصوص معامالت آتي س��كه و تكميل 
زنجي��ره معامالت ط��ال در ب��ورس كاال را مي خوانيد. در 
آخرين صفحات اين شماره از دو ماهنامه نيز از مهم ترين 
رويدادهاي سال ۹۶ به روايت تصوير و تقويم آموزشي بهار 

۱۳۹۷ بورس كاالي ايران اطالع مي يابيد. 

تاالرنقرهاي

بازار

مديرعامل شركت مديريت دارايي مركزي مطرح كرد

نقشبورسكاالدرافزايشصادراتكااليايراني
دولت و مجلس سازوكارهاي تشويقي در جهت توسعه هر چه بيشتر بورس هاي كااليي به وجود آورند

رهب��ر معظ��م انق��الب در پيام نوروزي امس��ال 
خ��ود خطاب ب��ه آحاد مردم و مس��ووالن، مس��اله  
اصلي كش��ور را اقتصاد و معيش��ت مردم دانس��تند 
و با مح��ور قرار دادن »توليد مل��ي« براي حل اين 
مساله، شعار و نام سال ۱۳۹۷ را »حمايت از كاالي 
ايران��ي« اعالم كردند. در واقع حمايت از توليد ملي 
حماي��ت از بخش درون زاي اقتصادي جامعه اس��ت 
كه اس��تقالل و توس��عه اقتصادي را به دنبال دارد. 
غالمرضا ابوترابي مديرعامل شركت مديريت دارايي 
مركزي بازار سرمايه در خصوص راهكار پيشنهادي 
جه��ت حمايت از توليد ملي و كاالي ايراني با تاكيد 
بر ظرفيت هاي بازار سرمايه نيز گفت: تقويت توليد 
ملي، سبب افزايش موجودي كاال در اقتصاد شده و 
كاهش ت��ورم را به دنبال دارد. با تقويت توليد ملي، 
نيازمندي هاي جامعه در داخل كش��ور توليد ش��ده 
و كمب��ود كاال رخ نخواه��د داد. همچنين با افزايش 
مقدار توليد و با افزاي��ش موجودي كاال در اقتصاد، 
اگر ش��رايط ديگر نيز ثابت باشد، قيمت كاال كاهش 
پيدا مي كند يا اينكه دس��ت كم سرعت رشد قيمت 
كااله��ا تنزل مي يابد؛ يعني نرخ تورم كم مي ش��ود. 
وي اف��زود: اث��ر ديگ��ر تقويت توليد مل��ي، كاهش 
وابس��تگي به كااله��اي خارجي اس��ت؛ طبيعتا اگر 
ايران توليد مل��ي را تقويت كند، به نحوي كه كميت 
و كيفي��ت كااله��اي داخلي بهبود پي��دا كند، عزم 
خ��ود را براي ورود به عرصه  جهاني و دنياي تجارت 
آماده كرده است. عالوه بر اين نياز به ارز نيز كاهش 
مي يابد. يعني اگر بتوان نهاده هايي را كه براي توليد 
نياز اس��ت در داخل كشور توليد كرد، اين خود يك 
گام در جهت تقويت توليد ملي محسوب مي شود و 
ب��راي واردات نهاده ها نياز كمتري به ارز خواهد بود. 
به گزارش سنا، ابوترابي بيان كرد: تقويت توليد ملي، 
س��بب افزايش اشتغال و درآمد نيز مي شود. يكي از 
نيازمندي ه��اي توليد، نيروي كار اس��ت؛ مي توان با 
تقويت توليد ملي، ش��رايط را براي استخدام تعداد 
بيش��تر نيروي كار فراه��م كرد و اي��ن كار موجب 
كاه��ش بي��كاري مي ش��ود. و در نهاي��ت مي توان 
گف��ت تقويت توليد ملي افزاي��ش درآمدهاي دولت 
را به دنبال دارد. بررس��ي حمايت هاي كشورهاي با 
اقتصادهاي قوي نش��ان مي ده��د انواع حمايت هاي 
مس��تقيم و غيرمس��تقيم دول��ت در توليد و رش��د 
بنگاه هاي بزرگ، نقش اساس��ي داشته است. چه در 
دوران غير صنعتي و چه حتي در عصر حاضر. دولت 
ب��راي انجام وظايف خودش به درآمد احتياج دارد و 
بدين منظور مي تواند از طريق بازار سرمايه اين نياز 
خود را تامين كند. به عنوان مثال مي توان به راهكار 
انتشار اوراق بهادار اسالمي همچون اوراق مشاركت 

و اسناد خزانه اسالمي اشاره كرد. 

 پتانسيل بازار
وي تصري��ح ك��رد: بنابراين ام��روزه حمايت از 
تولي��د مل��ي و كاالي ايراني نه تنه��ا از ضروريات 
بوده بلكه بس��يار فرات��ر از ترجيح و خريد محصول 
داخل��ي اس��ت. در حقيقت، در اين ن��ام، تعصب به 

»س��اخت ايراني با عظمت«  و اش��اعه و ترويج آن 
نهفته است. اين كارشناس بازار سرمايه ابراز داشت: 
امروزه بازار سرمايه با فراهم آوردن انگيزه هاي قوي 
براي پس اندازها، تش��كيل سرمايه و سرمايه گذاري 
در مقايس��ه با ديگر ش��يوه ها زمينه را براي تجهيز 
س��رمايه هاي داخل��ي مهي��ا مي كن��د. اي��ن بازار 
درعين حال مي تواند ابزاري براي جذب سرمايه هاي 
خارجي نيز باش��د. به عبارتي مي توان گفت امروزه 
س��ودهاي باالي بانكي در كش��ور ما قدرت رقابت 
كاالي تولي��د داخل��ي را از بين برده اس��ت و بازار 

سرمايه به خوبي مي تواند اين خأل را جبران كند. 
وي در خصوص اينكه بازار سرمايه چه رويكردي 
را باي��د براي افزايش س��هم خ��ود در تامين مالي 
بنگاه ه��ا در پيش بگي��رد نيز عنوان ك��رد: به نظر 
مي رس��د اقداماتي كه بازار س��رمايه مي تواند جهت 
افزايش س��هم خود در تامين منابع مالي بنگاه هاي 
توليدي ب��راي توليد كاالهاي داخلي انجام دهد در 
چن��د گروه قرار مي گيرد. گ��روه اول، لزوم طراحي 
و پياده س��ازي انواع ابزاره��ا و نهادهاي مالي جديد 
)متناس��ب با س��ليقه هاي آح��اد جامع��ه ازلحاظ 
ريسك پذيري، افق سرمايه گذاري، بازدهي و...( . در 
ح��ال حاضر اوراق بهادار اس��المي متنوعي ازجمله 
اوراق اجاره، مرابحه، رهني، اس��تصناع، منفعت، و... 
در س��ازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب كميته 
فقهي رس��يده و عملياتي ش��ده اس��ت. گروه دوم، 
شرايطي مهيا ش��ود كه از ظرفيت بخش خصوصي 
جهت كمك ب��ه پايداري درآمدهاي دولت از منابع 
بازار س��رمايه بيش از گذشته اس��تفاده شود. بازار 
س��رمايه مي تواند با اقداماتي چون كمك به انتشار 

انواع اوراق بهادار اس��المي، به تامين مالي دولت از 
طريق ج��ذب منابع مازاد مردم كم��ك كند. گروه 
س��وم، يكي از چالش هاي جدي براي حضور بيشتر 
س��رمايه گذاران خرد و حقيقي، حمايت از آنان در 
شرايط مختلف اقتصادي است. امروزه بازار سرمايه 
اي��ران، بس��تري مطمئ��ن و امن ب��راي حمايت از 
س��رمايه گذاران خرد و حقيقي محس��وب مي شود. 
گ��روه چه��ارم، همچنين بازار س��رمايه ب��ه عنوان 
جايگاه رقابت اقتصادي كش��ور، محيط قانونمندي 
را براي رقابت بنگاه ها فراهم آورده است؛ و سازوكار 
بورس اساسا به منظور رقابت پذيري ايجادشده و در 

ذات خود اين خاصيت را داراست. 

 ابزارها و نهادهاي مالي متنوع
مديرعامل ش��ركت مديريت دارايي مركزي بازار 
سرمايه در خصوص نقش بورس در ايجاد بازارهاي 
صادراتي جديد نيز گفت: بازار س��رمايه مي تواند با 
طراحي و پياده سازي ابزارها و نهادهاي مالي متنوع 
به جذب س��رمايه گذاري خارجي براي امر صادرات 
كمك شاياني كند. انتش��ار انواع اوراق بهادار ارزي 
و همچنين احداث صندوق هاي پ��روژه بين المللي 
مي توان��د راهكارهايي جهت جذب منابع خارجي و 
هدايت آنها به سمت شركت ها و پروژه هاي صادرات 
محور تلقي شود كه با اهتمام سازمان بورس و اوراق 
بهادار ميس��ر خواهد شد. شايان ذكر است، تشويق 
و ترغيب س��رمايه گذاران خارجي مستلزم مديريت 
ريس��ك نرخ ارز و س��اير ريس��ك  هاي فعاليت هاي 
اقتصادي است كه بايد راهكارهاي مناسب پيشنهاد 

و عملياتي شود. 

 سازوكارهاي تشويقي
همچني��ن بورس كاال با ايجاد قواعد ش��فاف و 
از طريق تس��هيل مقررات و گسترش مشوق هاي 
الزم، اب��زاري ب��راي حماي��ت همه جانبه هدفمند 
از صادرات كاالها و خدمات محس��وب مي ش��ود؛ 
بنابراين مي توان از ظرفي��ت بورس كاال به منظور 
عرضه و فروش محصوالت صادراتي نيز اس��تفاده 
ك��رد. همچنين توس��عه رينگ صادرات��ي و نظام 
تحوي��ل )انب��ارداري در مب��ادي گمركي كش��ور 
و حت��ي بين المللي ش��دن ب��ورس كاال در مراكز 
مش��هور تحويل تجاري( از رم��وز موفقيت بورس 
كاال در امر صادرات خواهد بود. تابلوي محصوالت 
پتروش��يمي در بورس كاالي ايران در كنار بورس 
ان��رژي مي توان��د ب��ا ايج��اد تن��وع در روش هاي 
ف��روش و مش��اركت دادن بخ��ش خصوص��ي در 
ف��روش، به افزايش صادرات برق، افزايش صادرات 
پتروش��يمي و افزايش صادرات فرآورده هاي نفتي 
كم��ك كند؛ بنابراين الزم اس��ت دولت و مجلس 
س��ازوكارهاي تش��ويقي الزم مانن��د معافيت هاي 
مالياتي فروش��ندگان و خريداران كاال در بورس، 
اعطاي تس��هيالت آس��ان و ارزان قيمت بانكي به 
خري��داران كاال از بورس و الزام نهادهاي وابس��ته 
ب��ه دولت جهت خريد يا فروش كاالهاي بورس��ي 
در بورس  هاي كااليي را در جهت توس��عه هر چه 

بيشتر بورس هاي كااليي به وجود آورند. 
وي در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه با توجه 
به تاثير تثبي��ت نرخ ارز در جذب س��رمايه گذاري 
خارج��ي، تدوين ايين نامه پوش��ش نوس��انات نرخ 
ارز ب��راي واحده��اي توليدي از طري��ق راه اندازي 

بازار مش��تقه ارزي در بورس كاالي ايران چقدر در 
دستيابي به اين هدف كمك خواهد كرد نيز گفت: 
عوامل موثر بر نوس��انات ن��رخ ارز را مي توان در ۶ 
عامل خالصه كرد كه هر يك از اين عوامل س��بب 

نااطميناني خارجي ها به اقتصاد ايران مي شود. 
۱.تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي: اصل قيمت 
واحد مي گويد اگر تورم نباش��د، قيمت محصول در 

تمام كشورها يكسان خواهد بود. 
۲. تف��اوت نرخ بهره داخل��ي و خارجي: هر قدر 
نرخ به��ره خارجي افزاي��ش يابد، تقاض��ا براي ارز 
خارجي جهت سرمايه گذاري در بانك هاي خارجي 

زيادتر شده و در نتيجه قيمت ارز باالتر مي رود. 
۳. ثبات سياسي و اقتصادي: هر چه ثبات بيشتر 

شود، نوسانات نرخ ارز كمتر مي شود. 
4. عملكرد اقتص��ادي: عملكرد مثبت اقتصادي 

باعث افزايش ارزش پول ملي مي شود. 
۵. تراز تجاري: مازاد ت��راز تجاري باعث تقويت 
پول ملي و كس��ري تراز تجاري باعث تضعيف پول 

ملي مي شود. 
۶. هژموني و نوع ديپلماس��ي سياست خارجي: 
ديپلماس��ي باز باعث كاهش نرخ ارز و ديپلماس��ي 

بسته سبب افزايش نرخ ارز مي شود. 
بر اين اس��اس خوش��بختانه به واس��طه تدوين 
آيين نامه پوشش نوس��انات نرخ ارز براي واحدهاي 
تولي��دي از طريق راه اندازي بازار مش��تقه ارزي در 
ب��ورس كاالي ايران اين نگراني ه��ا تا حدود زيادي 
مرتف��ع ش��ده و اطمين��ان خاط��ر بيش��تري براي 
واحدهاي توليدي جهت سرمايه گذاري فراهم شده 

است. 

 حمايت از توليد ملي در بازار 
مديرعام��ل ش��ركت مديريت داراي��ي مركزي 
بازار س��رمايه در خصوص برنامه هاي بازار س��رمايه 
در راس��تاي حمايت از واحدهاي كوچك و متوسط 
براي تس��هيل ورود آنها به ب��ورس نيز عنوان كرد: 
بازار سرمايه كش��ور بايد ضمن اتخاذ سياست هاي 
صحيح و اصولي در تعامل مس��تقيم ب��ا بنگاه هاي 
اقتص��ادي و سياس��ت گذاران اين حوزه، از يكس��و 
مزيت ه��اي رقابتي خود را حفظ كرده و از س��وي 
ديگ��ر، باع��ث تس��هيل جريان ه��اي اقتص��ادي و 
تامي��ن مالي در بخش هاي اقتصادي مرتبط ش��ود. 
در بازار س��رمايه ش��ركت ها مي توانند تامين منابع 
مال��ي كنند و به راحت��ي منابع مورد نياز خود را به 
دس��ت آورده و در جهت توسعه كارخانجات، توليد 
و توس��عه صادرات قدم هاي اساس��ي را بردارند كه 
اي��ن مهم خ��ود موج��ب افزايش اش��تغال و توليد 
ش��ده و هم قيمت ها را مي تواند متع��ادل كند. در 
مجموع مي توان گفت، بازار سرمايه داراي باالترين 
پتانس��يل براي رس��يدن به اركان اقتصاد مقاومتي 
اعم از حمايت از توليد ملي، فعال ش��دن واحد هاي 
كوچك و متوس��ط، مديريت منابع ارزي، تش��ويق 
سرمايه گذاران خارجي، شفافيت اطالعات و كاهش 

ريسك سرمايه گذاري است. 
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بورسكاال10

كدهاي معامالتي راكد باطل شدند
براس��اس مصوبه هيات مديره بورس كاالي 
ايران كدهاي معامالتي قراردادهاي مشتقه كه 
طي ۶ ماه گذش��ته فعاليت نداشتند، غيرفعال 

شده است.
ب��ه گ��زارش كاال خب��ر، مديري��ت پذيرش 
ب��ورس كاالي ايران ط��ي اطالعيه ي��ي اعالم 

كرده كه كدهاي معامالتي قرارداد مش��تقه كه 
طي ۶ ماه گذش��ته فعاليتي نداش��ته اند، باطل 
ش��ده اند. بورس كاال اع��الم ك��رده دارندگان 
كدهاي معامالتي مشتقه كه كد معامالتي شان 
باطل ش��ده براي شروع مجدد فعاليت در بازار 
قراردادهاي مشتقه و همچنين همه مشترياني 

كه درخواست اخذ كد معامالتي جديد دارند و 
تا اول ارديبهش��ت ماه س��ال ۹۷ كد معامالتي 
آنها صادر نش��ده، بايد عالوه بر ارسال مدارك 
درخواست كد طبق روال گذشته پرينت نتيجه 
قبول��ي در آزمون احراز صالحي��ت متقاضيان 

دريافت كد مشتقه را ارائه كنند.

ثبت نام در آزمون توس��ط مشتري از طريق 
معرفي وي توس��ط كارگزاري به شركت بورس 
كاالي اي��ران انج��ام مي پذي��رد. اف��رادي كه 
داراي گواهي ه��اي معامله گري بازار س��رمايه 
يا معامله گري ابزار مش��تقه هستند، از شركت 
در آزم��ون معافند. همچنين مش��تريان داراي 

ك��د معامالتي فعال كه در آزم��ون اخذ مجوز 
دسترسي به سامانه معامالت برخط قراردادهاي 
آتي كه توسط ش��ركت بورس كاالي ايران در 
ب��ازه تاريخي ۱4 اس��فندماه س��ال ۹۳ تا ۱۵ 
مهرماه ۹4 برگزار ش��ده است، شركت كرده  و 

قبول شده اند نيز از آزمون معاف هستند. 

ديوار تعرف��ه به گونه يي خود تحريمي محس��وب 
مي شود و روي سرمايه گذاري ها در زنجيره تاثيرگذار 
است و بهترين راهكار در مقابل موضوعي نظير اعمال 
تعرفه، عرضه محصول در بورس كاال است تا چنانچه 
مازادي در كشور به چشم مي خورد پس از عرضه در 
بورس و نبود مشتري، صادر گردد. به گزارش كاال خبر، 
كارشناس بازارهاي بين المللي و داخلي سنگ آهن و 
ف��والد در خصوص مزاياي عرضه اين ماده معدني در 
بورس كاال و حركت به س��مت آزادس��ازي قيمت ها 
گفت: عرضه س��نگ آهن در بورس كاال روش بس��يار 
خوبي اس��ت؛ زيرا كش��ف قيمت آن به روشي واقعي 
صورت مي گيرد و در صورت وجود مش��تري داخلي، 
اين محصول در داخل كش��ور به فروش مي رسد و در 
غي��ر اين صورت، محصول مازاد ب��ر نياز داخل صادر 
مي شود. كيوان جعفري طهراني به روند قيمت گذاري 
سنگ آهن در سال هاي گذشته اشاره كرد و گفت: طي 
سال هاي گذشته، قيمت گذاري سنگ آهن به صورت 
دس��توري همواره باعث شده است كه سرمايه گذاري 
در حوزه اكتشاف اين محصول مخصوصا توسط بخش 
خصوصي بطور جدي صورت نگيرد و بخش خصوصي 
به جاي س��رمايه گذاري در اي��ن بخش در حوزه هاي 
ديگري سرمايه گذاري كند. وي به عرضه سنگ آهن، 
گندله و كنستانتره در بورس كاالي ايران اشاره كرد 
و توضيح داد: براي حل مشكالت مطرح شده، عرضه 
سنگ آهن، گندله و كنستانتره در بورس كاال مي تواند 
كشف قيمت واقعي و مناسب را براي اين محصول و 
ساير فرآورده هاي آن عملياتي كند. جعفري طهراني 
اضافه كرد: توليد كنندگان سنگ آهن عموما به جاي 
اينكه ريسك صادرات و نوسانات نرخ ارز را تقبل كنند، 
راحت تر هس��تند كه محصوالت خود را به خريداران 
داخلي و فوالد سازان بفروشند به شرطي كه نگراني اي 
بابت پرداخت طوالني مدت صورتحساب خود نداشته 

باشند كه اين نگراني ها با عرضه سنگ آهن در بورس 
كاال تا حدود زيادي برطرف مي شود. 

 صادرات هدفمند 
وي در پاس��خ ب��ه اين س��وال كه آيا ب��ورس كاال 
در راس��تاي اجراي ماده ۳۷ قان��ون رفع موانع توليد 
رقابت پذي��ر، امكان ص��ادرات هدفمن��د محصوالت 
صنعت��ي و معدن��ي و تاثيرگ��ذاري ب��ر قيمت ه��اي 
منطقه يي را به مرور زمان داراس��ت؟ تصريح كرد: در 
حال حاضر مشكل اساسي، تحريم ها و محدوديت هاي 
مربوط به مراودات مالي و بانكي اس��ت؛ اگر اين موانع 
برطرف ش��ود بورس كاال مي تواند با متصل ش��دن به 
بورس هاي جهاني امكان صادرات هدفمند و تاثيرگذار 

را فراهم كند. 
وي در خص��وص روند قيمت گذاري س��نگ آهن 
افزود: همواره قيمت س��نگ آهن از جمله كنسانتره و 
گندله با شمش رابطه داشته است؛ در صورتي كه در 
دنيا رابطه قيمت س��نگ آهن و ف��والد رابطه عرضه و 
تقاضا است؛ براي مثال در بازار بزرگي همچون چين 
هم��واره ب��ا افزايش قيمت فوالد، قيمت س��نگ آهن 
افزاي��ش نمي يابد. جعفري طهران��ي ادامه داد: پيش 
از اين دولت در راس��تاي تحق��ق اهداف فوالدي خود 
نسبت به قيمت گذاري سنگ آهن اقدام مي كرد، اين 
درحالي اس��ت كه دستيابي به توليد ۵۵ ميليون تني 
فوالد نياز به رش��د توليد و پيش بيني براي اكتشاف و 

استخراج سنگ آهن دارد. 
اين كارش��ناس بازاره��اي بين الملل��ي و داخلي 
س��نگ آهن و ف��والد افزود: ب��ه دليل اينك��ه بورس 
كاالي ايران در حوزه كش��ف قيمت مناسب و شفاف، 
موفق عمل كرده اس��ت، بنابراين عرضه س��نگ آهن 
در بورس كاال مي تواند براي اين صنعت مفيد باش��د 
چ��را كه كش��ف قيمت واقعي ص��ورت مي گيرد و در 

صورت وجود مشتري داخلي، اين محصول در داخل 
كش��ور به فروش مي رس��د و در غير اين صورت مازاد 
بر نياز داخل صادر مي ش��ود. جعفري طهراني عنوان 
كرد: با عرضه س��نگ آهن در بورس كاال، فوالد سازان 
و كنسانتره س��ازان مي توانند نياز خود را با حضور در 
بورس كاال تامين كنند و اين بهترين پاسخي است كه 
مي توان به بحث هاي مطرح شده در خصوص چرايي 

صادرات سنگ آهن با وجود نياز داخلي، داد. 
وي تاكي��د كرد: بنابراين ب��ه جرات مي توان گفت 
كه عرضه سنگ آهن در بورس كاال باعث مي شود كه 
قيمت هاي واقعي براي بازار داخلي كشف شده و همه 
در جريان قيمت قرار بگيرند؛ در اينجا مصرف كنندگان 
داخل��ي اقدام به خريد س��نگ آهن از بورس مي كنند 
و اگر اين محصول در تاالر بورس خريداري نداش��ته 

باشد، صادرات به شيوه يي هدفمند صورت مي گيرد. 
كيوان جعفري طهراني پيش��نهاد ك��رد: در اين 
روش بهتر اس��ت تا سنگ آهن به جاي سه بار عرضه 
بدون مش��تري، يك بار در بورس كاال عرضه ش��ده و 
در ص��ورت عدم وجود خريدار داخلي اجازه صادرات 
داده ش��ود زيرا عرضه با فواصل زماني مختلف باعث 
مي ش��ود تا قيمت هاي جهاني تغيير كند يا خريدار 
خارجي براي اين محصول وجود نداش��ته باشد. وي 
ب��ا بيان اينكه عرضه پر حجم س��نگ آهن در بورس 
كاال قابل توس��عه بوده و باعث رفع نياز داخل كشور 
مي شود، عنوان كرد: اگر عرضه سنگ آهن در بورس 
كاال آغاز ش��ود و براي معادن بخ��ش دولتي و نيمه 
دولت��ي تعمي��م پيدا كند، روش��ي به س��ود صنعت 
سنگ آهن و منافع ملي خواهد بود كه براي تسهيل 
ش��رايط و س��رعت گرفتن اين طرح تاكيد مي كنم، 
سنگ آهن بهتر اس��ت يك بار در بورس عرضه شود 
و در صورت عدم وجود مش��تري مج��وز صادرات را 

دريافت كند. 

 عوارض صادرات سنگ آهن
وي در خص��وص تعيي��ن ع��وارض صادرات��ي بر 
صادرات س��نگ آهن ني��ز اظهار ك��رد: بحث تعيين 
ع��وارض روي صادرات س��نگ بطور معمول در س��ه 
ماهه س��وم يا چهارم هر س��ال مطرح مي گردد و اين 
امر طي 4 يا ۵ س��ال گذشته همواره بوده است. بيان 
اينگونه از مس��ائل تاثير قابل توجه��ي را روي برنامه 
معادن جهت توسعه زيرساخت ها و همچنين صادرات 
به وي��ژه معادن بخ��ش خصوصي مي گ��ذارد؛ عالوه 
بر اين، از محل صادرات اس��ت كه س��رمايه مورد نياز 
طرح هاي توسعه يي شركت ها حاصل شده است. وي 
افزود: درست است كه معادن كشور تامين نياز صنايع 
داخل��ي را بايد در اولويت خود قرار دهند اما بررس��ي 
روند صادرات س��نگ آهن نش��ان مي دهد دولت وقت 
در سال ۸۰ براي توس��عه صادرات سنگ آهن، جايزه 

صادراتي در نظر گرفت. توجه داشته باشيم كه عمده 
صادرات سنگ آهن كشور از سوي معادن بخش دولتي 
و نيمه خصوصي كشور است و بخش خصوصي سهم 

بسيار كمي دارند.
طهراني تصري��ح كرد: در اف��ق ۱4۰4 ايران براي 
توليد ۵۵ ميليون تن فوالد نيازمند حدود ۱۶۰ميليون 
تن س��نگ آهن كلوخه است و عالوه بر سنگ آهن در 
س��اير محصوالت زنجيره نيز به نسبت دچار كسري 
است و اگر با همين روند كه توليد سنگ آهن صورت 
مي گيرد پيش روي��م از برنامه عقب خواهيم بود. وي 
تاكيد كرد: نبايد طوري عمل كرد كه س��رمايه گذاران 
بخ��ش خصوصي و مع��دود س��رمايه گذاران خارجي 
عالقه مند تمايل خود به س��رمايه گذاري را از دس��ت 
دهند و در نتيجه ما را از اهداف توليدي فوالد كش��ور 

دور نموده و با كسري بيشتر مواجه كند. 

بورس كاال راهكاري براي مقابله با ديوار تعرفه
بازار سرمايه
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 رييس اداره ارش�اد مش�هد آزاد شد- مشهد| 
مدي��ركل فرهن��گ و ارش��اد خراس��ان رضوي گف��ت: با 
پيگيري هاي وزير فرهنگ و ارش��اد اس��امي و اس��تاندار 
خراسان رضوي، رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسامي مشهد 

ساعت ١٦ دوم ارديبهشت با قرار وثيقه آزاد شد. 
سعيد س��رابي ديروز افزود: »كاظم دبيري« پنج شنبه 
گذش��ته به دنبال وقايع رخ داده در برج س��لمان مش��هد 
بازداشت و روز جمعه راهي زندان شده بود. از زمان بازداشت 
او تاكنون پيگيري هاي زيادي با مساعدت دستگاه قضايي 
براي آزادي وي صورت گرفت. مديركل فرهنگ و ارش��اد 
اسامي خراسان رضوي درخصوص مراسم قرعه كشي برج 
س��لمان هم اظهار كرد: از ناهنجاري هاي صورت گرفته در 
آن مكان بس��يار متاس��ف و پيگير برخورد با خاطيان اين 
موضوع هس��تيم. او ضمن قدردان��ي از پيگيري هاي وزير 
فرهنگ و ارش��اد اس��امي اف��زود: با وجودي ك��ه وي در 
س��فر رسمي به عراق به سر مي برد اما از نخستين ساعات 
بازداش��ت رييس اداره ارشاد مشهد به طور جدي از طريق 

مسووالن عالي قضايي پيگير آزادي همكارمان بود. 
 افزاي�ش 34 درص�دي حج�م گاز انتقال�ي از 
خطوط لوله منطقه 9- ساري| رسول داودي نژاد با اعام 
اين خبر اظهار كرد: در سال 9٦ حجم گاز انتقالي از خطوط 
لوله منطقه 9 عمليات انتقال گاز 5/5 ميليارد مترمكعب بود 
كه به ميزان 34درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزايش يافته است. 
 مدير منطقه 9 عمليات انتقال گاز همچنين به افزايش 
حج��م گاز عبوري در خطوط لوله اين منطقه اش��اره كرد 
و افزود: حجم گاز عبوري كه ش��امل مص��ارف نيروگاه ها، 
CGS ش��هري، حج��م گاز انتقال��ي، مص��ارف س��وخت 
تاسيسات و تخليه خطوط لوله است در سال 9٦ با افزايش 
5/٦ درصدي نس��بت به سال گذشته به حدود 22ميليارد 

مترمكعب رسيد. 
داودي نژاد با اش��اره به نام گذاري س��ال 97 به نام سال 
حماي��ت از كاالي ايران��ي از س��وي مقام معظ��م رهبري 
خاطرنش��ان ك��رد: تامين ان��رژي مطمئن و پاي��دار يكي 
از نيازه��اي اصلي براي حمايت از تولي��د داخلي و كاالي 
ايراني اس��ت كه منطقه 9 عمليات انتق��ال گاز با توجه به 
فعاليت هاي انجام ش��ده و اقدام��ات تعميراتي برنامه ريزي 
ش��ده روي خطوط لوله و تاسيس��ات همچنين استفاده از 
پرسنل متخصص و جوان، تمامي تاش و همت خويش را 

براي تداوم و پايداري انتقال گاز به كار مي گيرد. 
 تكري�م جانب�ازان، تكريم ارزش ه�ا، خوبي ها 
و ايثارگري هاس�ت- س�اري|  مديرعامل ش��ركت گاز 
مازندران در جش��ن روز جانباز گفت: تكريم شما جانبازان 
عزيز، تكريم ارزش ها، خوبي ها و ايثارگري هاس��ت و نظام 
اس��امي ما در سايه اين تفكر و فرهنگ ناب به بار نشسته 
و به عنوان الگوي حكومت مردم س��االر ديني به جهانيان 

معرفي شده است. 
جعفر احمدپور در جمع جانب��ازان و خانواده هاي آنها 
افزود: شما جانبازان عزيز با ايثارگري و جانفشاني در طول 
دوران انقاب و جنگ تحميلي بيشترين نقش را در ترويج 

فرهنگ ايثار و شهادت داشته و داريد. 
او تصريح كرد: روز جانباز تجلي گر راستين ايثارگري ها، 
مجاهدت ها و از خودگذشتگي هاي جانبازان عزيز و صبوري 
است كه در مكتب بزرگ جانباز دشت كربا و سيد و موالي 
خ��ود درس ايثار و وفاداري خوانده اند و در لبيك به دعوت 
پير و مرادشان جان هاي خويش را سپر تير دشمنان اسام 

كردند و از آب و خاك ميهن اسامي حراست نمودند. 
 ب�رف 736 ميليارد تومان به كش�اورزي البرز 
خسارت زد- كرج| رييس سازمان جهاد كشاورزي البرز 
گفت كه برف و سرماي هفته گذشته 73٦ميليارد تومان به 
اراضي زراعي و باغي اس��تان خسارت وارد كرد. به گزارش 
ايرنا، سيدمجيد موسوي ديروز در آيين افتتاحيه باغ الله ها 
در منطقه آسارا البرز افزود: اين موضوع هم اكنون در وزارت 

جهاد كشاورزي درحال پيگيري است. 
او در ادام��ه با اش��اره به توليد 45ميلي��ون گل الله در 
كش��ور اظهار ك��رد: از اين رقم 25ميلي��ون كه معادل 5٦ 
درصد اس��ت در البرز توليد مي شود. ارزش ريالي در توليد 
گل الله ١2٦ميليارد تومان در كشور است كه سهم استان 
البرز 70ميليارد تومان است. رييس سازمان جهادكشاورزي 
با اشاره به اينكه مصرف ساالنه گل در كشور به ازاي هر يك 
نفر 3ش��اخه گل است، خاطرنشان كرد: اين رقم در استان 
البرز براي هر نفر 9 ش��اخه گل است. موسوي با بيان اينكه 
در باغ الله ها امسال 32نوع الله وجود دارد، گفت: دولت از 
سرمايه گذاراني كه درصدد توليد گل و گياه زينتي هستند، 
حمايت كرده و تسهيات با بهره كمتر از ١0درصد در نظر 

گرفته است. 
 دس�تيابي ايران به س�امانه پيشرفته بازرسي 
محموله هاي باري- اصفهان| ايران با دستيابي به دانش 
و فناوري طراحي و س��اخت س��امانه بازرسي و آشكارساز 
محموله هاي كاال در رده چهارمين كشور جهان قرار گرفت. 
مدير بخش تحقيق و توسعه ش��ركت دانش بنيان در 
ش��هرك علمي تحقيقاتي اصفهان گفت: اين س��امانه كه 
قابليت بازرسي دقيق محموله هاي كاال به ويژه قاچاق را در 
مبادي ورودي و خروجي دارد با يك كابين اپراتور و ستون 
بازرس��ي هيدروليك به ارتفاع 5/5 مت��ر روي خودرو هاي 
سنگين كاميوني و كششي نصب مي شود و مي تواند به هر 
نقطه منتقل شود و خودرو هاي عبوري را كنترل و بازرسي 
كند. نويد نجات بخش افزود: اين س��امانه س��رعت بس��يار 
بااليي در اس��كن پاك چهره، رانن��ده، جزئيات محموله 
كاال و قس��مت ها و قطعات خودرو و موتور و ذخيره سازي 
اطاعات ثبت ش��ده، دارد و با قابليت رنگي و آشكار كردن 

تصاوير، نوع مايعات و كاالها را نشان مي دهد. 
وي گف��ت: با نصب اين س��امانه در مب��ادي ورودي و 
خروجي از اين پس دقت در كنترل و بازرسي محموله كاال 

بيش از 90درصد افزايش مي يابد. 
  بهره ب�رداري از كارخانه بس�تني در بروجن- 
شهركرد|نخستين كارخانه بستني س��ازي چهارمحال و 

بختياري تكميل و آماده بهره برداري شد. 
معاون صنايع س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت اين 
اس��تان گفت: اين كارخانه با س��رمايه گذاري ١50ميليارد 
ريال��ي بخش خصوصي در ش��هرك صنعتي بروجن ايجاد 
ش��ده اس��ت. محمدكاظم منزوي اف��زود: در اين كارخانه 
ظرفي��ت توليد 3هزار تن بس��تني وج��ود دارد. در مرحله 
نخست اين كارخانه زمينه اشتغال 45نفر به طور مستقيم 

فراهم شد. 
  تصويب 192 طرح اشتغال روستايي در مهاباد-
سنندج| ١92 طرح اشتغال روستايي در شهرستان مهاباد 
تصويب شده است. معاون اس��تاندار و فرماندار شهرستان 
مهاباد در نشس��ت با بانوان كارآفرين اين شهرستان گفت: 
١92طرح اش��تغال فراگير روس��تايي با اعتب��ار يك هزار و 
30ميلي��ارد ريال در كميته فني اين شهرس��تان تصويب 
شده است.ايرج شجاعي با اشاره به اينكه اين طرح ها جهت 
تصويب به مركز اس��تان ارسال ش��ده است، افزود: با توجه 
به موقعيت شهرس��تان و جاذبه هاي ديدن��ي اين منطقه 
طرح هاي گردش��گري، صنايع تبديلي، كشاورزي و صنايع 

پايين دستي پتروشيمي طرح هاي اولويت دار هستند. 

اخبارشهرستانها

 »تعادل« تاثير مشكل سرمازدگي در اقتصاد كشاورزي را بررسي مي كند 

كشاورزي سنتي و چالش سرمازدگي

در نامه اي به رييس جمهور

نمايندگان مناطق كردنشين خواستار برقراري مجدد مبادالت مرزي شدند

گروه بنگاه ها|
هر ساله در چنين فصولي از سال كه نوسانات جوي 
ش��رايط ناپايداري را به وجود مي آورد، اخبار دامنه داري 
درباره خس��ارات كش��اورزان اس��تان هاي مختلف بر اثر 
سرمازدگي روي خروجي رسانه ها قرار مي گيرد و درباره 
آن صحبت مي ش��ود. معموال در يك چنين مواقعي اين 
بحث كه چگونه مي توان آسيب ها و خسارات كشاورزان را 
كه بر اثر حوادثي چون سرمازدگي، سيل، توفان و... ايجاد 
مي ش��ود كنترل و مهار كرد، در سطح محافل اقتصادي 
مط��رح و بع��د از مدتي از حافظه جمع��ي جامعه محور 
مي ش��ود تا سال آينده كه باز هم سرمازدگي و خسارات 
ناش��ي از سرمازدگي و نوسانات جوي برخي مسووالن را 
مجبور كند كه نسبت به اين موضوع واكنش نشان دهند. 
 سنتي بودن روش هاي باغداري در كشور و ناآگاهي 
از روش هاي موثر پيشگيري و كنترل پديده سرمازدگي، 
سبب مي شود باغداران بيشترين خسارت را هنگام بروز 
اين پدي��ده ببينند، بنابراين ضرورت دارد كارشناس��ان 
جهاد كش��اورزي آموزش هاي الزم را براي پيشگيري از 

بروز اين پديده به باغداران بدهند. 
براس��اس آمارهاي رسمي خسارت س��رمازدگي در 
امريكا س��االنه حدود 3.4درصد و در برخي مناطق نظير 
برزيل و نيمكره جنوبي حدود 5درصد و در ايران حدود 

٦.3درصد گزارش شده است.  
 خسارت سرمازدگي و يخبندان اسفند 75 در مناطق 
مختلف اس��تان خوزس��تان بالغ بر 300 ميلي��ارد ريال 
تخمين زده شده اس��ت. همچنين خسارت سرمازدگي 
فروردين 7٦ باغ هاي استان چهارمحال وبختياري بالغ بر 

50 ميليارد برآورد شده است. 
براس��اس آم��ار وزارت جه��اد كش��اورزي در س��ال 
زراعي 82-8١ س��طح كل باغ هاي كش��ور 2 ميليون و 
3٦9هكتار بوده اس��ت و از اين سطح حدود يك ميليون 
و 375 تن محصول توليد ش��ده اس��ت. در سال ١384 
سطح خسارت ديده ناش��ي از سرمازدگي ديررس بهاره 
در درخت��ان ميوه ح��دود 5٦9320 هكتار يعني حدود 
25درصد از باغات كش��ور بوده و در نتيجه به خس��ارت 
يك ميليون و 77هزار تن ميوه انجاميده كه ارزش ريالي 
آن حدود 8450 ميليارد ريال برآورد شده است. اوج اين 
خس��ارت ها در سال 95 اتفاق افتاد كه براساس آمارهاي 
رس��مي بخش قابل توجهي از مركبات و برنج توليد شده 
در ش��مال كش��ورمان از بين رفت. از موج س��رمازدگي 
س��ال 95 خاطرات تلخ پرتقال هاي بي آب و س��يب هاي 
خش��ك در اذهان عمومي پايتخت نش��ينان ب��ه يادگار 
مانده اس��ت، زماني كه براي تامين پرتقال شب عيد در 
برخي موارد ناچار بودند تا ١2هزار تومان براي يك كيلو 
پرتقال بپردازند. اما پرسش��ي كه با اين مقدمات به ذهن 
خطور مي كند آن اس��ت كه مشكل نوس��انات جوي آيا 
فقط مختص به كش��ورمان است و س��اير كشورهاي در 
حال توس��عه و توسعه يافته با اين معضل روبه رو نيستند 
و اگر با چنين مش��كاتي مواجهند از چه راهكاري براي 
كاهش خس��ارات اقتصادي اس��تفاده مي كنند؟ رييس 

انجمن اقتصاد كش��اورزي ايران در پاسخ به اين پرسش 
از اهميت استفاده از شيوه هاي مدرن كشاورزي صحبت 
 كرده و پيش��نهاد مي كند ك��ه دولت بودجه ي��ي را كه 
هر ساله صرف تامين خس��ارات ناشي از سرمازدگي در 
اس��تان هاي مختلف مي كند، صرف بهينه س��ازي روش 

كشاورزي و استفاده از متدهاي نوين كند. 

 آسيب هاي كشاورزي سنتي
رييس انجمن اقتصاد كش��اورزي اي��ران با تاكيد بر 
اس��تفاده از فن��اوري ب��راي كاهش هزينه ه��ا و كيفيت 
بخش��ي به توليد محصول زراعي گف��ت: با اين توصيف 
امروز كش��اورزي س��نتي از چالش هاي اقتصادي كشور 
محسوب مي شود. حبيب اهلل سامي ديروز در نشست با 
خبرنگاران در پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه 
تهران در كرج، افزود: متاس��فانه طي سال هاي متمادي 
نتوانستيم سنتي بودن كشاورزي را تغيير دهيم كه اين 
رويه براي بهره برداران و كشور مطلوب نبوده و مشكات 
عديده يي به همراه دارد. س��نتي بودن كشاورزي سبب 
كاه��ش بهره وري از اراضي ش��ده و قيمت محصوالت را 
افزايش داده اس��ت. اگر قرار اس��ت در بازارهاي جهاني 
جايگاهي پيدا كنيم بايد قيمت محصوالت توليدي ايران 

با محصوالت جهاني برابري كند. 
رييس انجمن اقتصاد كش��اورزي ايران بيان داشت: 
براي پايين آوردن هزينه توليد راهي جز افزايش بهره وري 

و باال بردن كيفيت محصوالت نداريم. 
او با بي��ان اينكه بايد روي افزايش كيفيت محصوالت 

كشاورزي كار كنيم، افزود: يكي از داليل اقتصادي نبودن 
كش��اورزي در ايران، نداشتن استاندارد خاص براي توليد 
است و تا استاندارد و كنترل كيفي وجود نداشته باشد، هر 
محصولي با هر مش��خصاتي را كه به بازار عرضه كنيم در 
بازار جهاني نمي توانيم جايگاه زيادي را به دست بياوريم. 
وي تاكيد كرد كه هر زمان كه در داخل كش��ور بهره وري 
كم بوده و قيمت تمام ش��ده محصول باال باش��د، اقتصاد 
كشاورزي بااليي نخواهيم داشت و از آنجا كه براي رفع اين 
مشكات به صورت جدي كاري صورت نگرفته تا زماني كه 
مشكات باقي است نمي توان به بازار جهاني دست يافت. 

 چگونه مي توان با خسارات سرمازدگي بهاره 
مقابله كرد

 س��رمازدگي بهاره يكي از عواملي است كه خسارت 
قابل توجه��ي را ب��ه باغ��داران وارد مي كن��د، از اين رو 
مديريت بحران استان اردبيل براي جلوگيري از خسارت 
س��رمازدگي باغات اعام آمادگي كرده است و سعي در 
فرهنگ سازي براي اطاع رساني به مردم جهت مقابله با 

اين پديده را دارد. 
 آسيب هاي ناش��ي از س��رما در درختان خزان دار 
بسته به نوع گونه و رقم متفاوت بوده و اين عمل غالبا 
ناشي از سرماي زودرس بهاره است. براي هرگونه و رقم 
نه تنه��ا درجه حرارت مطلوب وجود دارد بلكه مراحل 
رشد و فعاليت هاي گوناگون گياهان، داراي حرارت هاي 
ايده آل و همچنين محدوده حرارتي كش��نده و حداقل 
و حداكثر اس��ت. كاهش دما از آس��تانه تحمل حداقل 

گياه مي تواند خس��ارت زا باشد. باغداران كاما از نتايج 
زيانبار عدم مقاومت درختان در برابر سرماي زمستان 
مطلع هستند بنابراين شناخت از چگونگي وقوع سرما 
و يخبندان و عايم ناش��ي از وقوع اي��ن پديده در هر 
ناحيه مي تواند برنامه ريزان كش��اورزي و خود باغداران 
را براي كاهش خسارت سرما راهنمايي و كمك نمايد. 
خوشبختانه پيشرفت هاي دانش بشري در علوم مختلف 
ازجمله هواشناسي و تحليل داده هاي حاصل از تغييرات 
جوي امكان پيش بين��ي يخبندان هاي فصلي را فراهم 
نموده است، به نحوي كه باغداران با به كارگيري برخي 
تدابير تا حدودي مي توانند خس��ارت هاي احتمالي را 

كاهش دهند. 

 خسارت 328 ميليارد توماني سرما 
به باغات اردبيل 

در همين زمينه رييس سابق سازمان جهاد كشاورزي 
استان اردبيل در اين زمينه مي گويد: در سال 9٦ به دنبال 
بارش برف و س��رما و برودت هوا بي��ش از 328ميليارد 
تومان خس��ارت به باغات استان اردبيل وارد شد كه اين 

ميزان براساس پيش بيني هاي اوليه بوده است. 
عديل سروي گفت: بيشترين خسارت سرمازدگي در 
شهرستان مشگين شهر بوده است و پيش بيني مي شود 
ك��ه به دنبال برف و س��رماي اخير باغات مشگين ش��هر 
١9ميلي��ارد و ٦2 ميليون تومان، نمي��ن ١8 ميليارد و 
500ميلي��ون تومان، خلخال 9 ميلي��ارد و 400ميليون 
توم��ان، كوث��ر ٦ ميلي��ارد و 700 ميليون توم��ان، نير 

٦ميليارد و 500 ميليون توم��ان و اردبيل نيز ٦ميليارد 
خسارت ديده باشند. او خاطرنشان كرد: براي جلوگيري 
از خس��ارات حوادث و باياي طبيعي كه خارج از اراده و 
كنترل نهادها و دستگاه ها است بايد كشاورزان و باغداران 
به بيمه محصوالت و اراضي كشاورزي خود توجه جدي 

داشته باشند و اين امر در سطح استان فراگير شود. 

 روش هاي مدرن كشاورزي
ي��ك كارش��ناس باغبان��ي در رابط��ه ب��ا روش هاي 
پيش��گيري از بروز س��رمازدگي در درختان ميوه گفت: 
تنش س��رما ممكن است در شب هاي صاف اوايل بهار يا 
اوايل پاييز از نوع تشعش��عي به وق��وع بپيوندد و در اين 
شرايط زمين در نتيجه رهاس��ازي تمام انرژي دريافتي 
 از خورش��يد به ص��ورت طول موج بلند )م��ادون قرمز( 
به تدريج سرد ش��ده كه در نزديكي صبح كاهش درجه 
حرارت به حداكثر خود مي رسد و حداقل دما براي بروز 

تنش سرما ايجاد مي شود. 
اعظم اميري با اشاره به اينكه سرمازدگي همه ساله در 
كشور ما اتفاق مي افتد و روش هاي كنترلي دقيق، مناسب 
و كاربردي خاص براي آن توصيه نشده است، خاطرنشان 
كرد: طي چند سال اخير توصيه هاي مختلفي به باغداران 
جهت كنترل اين معضل ارائه شده است كه بسته به توان 
علمي، مالي و نيروي كار باغداران، گاها در باغات كشور 

انجام مي شود. 
اميري با بيان اينكه حذف علف هاي هرز س��طح باغ 
براي جذب بيش��تر گرما توس��ط خاك كف باغ يكي از 
روش ه��اي كاربردي كنترل س��رمازدگي اس��ت، افزود: 
اس��تفاده از خاك تيره تر در سطح باغ براي جذب بيشتر 
گرما توسط كف باغ و استفاده از بلوك هاي سيماني تيره 
رنگ در كف باغ براي جذب گرما نيز مي تواند مفيد واقع 
شود. او با اشاره به اينكه باغداران بهتر است براي هدايت 
سرما به بيرون، حاشيه باغ خود را ديواركشي كنند، بيان 
كرد: استفاده از رقم هاي دير گل ده يا پايه هاي دير گل ده 
نيز اثربخش است، البته با تغذيه مناسب مي توان تا منفي 
3 درجه سانتي گراد سرما را كنترل كرد كه در اين زمينه 
اس��تفاده از كود پتاسه جهت مبارزه با سرمازدگي بسيار 
مفيد است. او با اشاره به اينكه ترجيحا تعداد ١00 بخاري 
در ه��ر هكتار و با ارتفاع و قطر دهانه 30 س��انتي متري 
و به صورت دست س��از كار گذاشته شود، افزود: چنانچه 
رطوبت و برودت با هم كنترل شوند تا حد بسيار زيادي 

سرمازدگي كنترل خواهد شد. 
اي��ن كارش��ناس باغباني با اش��اره ب��ه ضديخ تيوفر 
به عن��وان يكي از مواد ش��يميايي كه تاثير بس��زايي در 
به تاخير انداختن گل دهي درختان ميوه و ايجاد مقاومت 
به سرما در بافت هاي گياه دارد، تصريح كرد: ماده ضديخ 
تيوفر يك مقاوم س��از گياه به سرمازدگي، خشكسالي و 
برخي آفات و بيماري هاي گياهي است و طبق اظهارات 
توزيع كننده انحصاري محصوالت در كشور، اين محصول 
توانسته در بيش از 80درصد موارد به  كار رفته از خسارت 

و تنش سرمازدگي جلوگيري كند. 

جمع��ي از نماين��دگان مناطق كردنش��ين و 
م��رزي مجلس ش��وراي اس��امي در نامه يي به 
رييس جمهور، خواس��تار برقراري مجدد مبادالت 
مرزي و رفع مش��كات معيش��تي مردم مناطق 

مرزنشين شدند. 
ب��ه گزارش ايرنا، در نامه جمعي از نمايندگان 
مناط��ق كردنش��ين و مرزي مجلس ك��ه ديروز 
منتشر شد، خطاب به حسن روحاني آمده است: 
همچنان كه اس��تحضار داريد مردم كرد س��اكن 

در مناط��ق مرزي و غرب كش��ور س��ال ها آماج 
بمباران هاي ش��ديد رژيم جنايت��كار بعث بوده و 
تعدادي از شهرها و روستاهاي مرزي اين مناطق 

نيز بمباران شيميايي شده اند.
 اي��ن نام��ه مي افزاي��د: در ط��ول زمان ه��ا و 
م��ردم  انق��اب،  اول  از  و  تاري��خ  دوران ه��اي 
اي��ن مناط��ق ب��ا ج��ان و دل و از روي وفاي به 
تمامي��ت ارض��ي كش��ور و ايران عزي��ز مرزها را 
از نف��وذ بيگان��گان حفظ كردن��د، در انتخابات و 

مناس��بت هاي ملي و مذهبي حضور فعال داشته 
و در دو دوره انتخابات رياست جمهوري جنابعالي 
با راي حداكثري به شعارهاي اعتدال دولت براي 
آينده خود و معيش��ت مرزنشينان گام برداشتند 
اما حال مي بينيم كه به بهانه هاي مختلف مناطق 
مرزي و ش��هرهاي كردنش��ين با بي مهري شديد 
مس��ووالن از جمل��ه ش��خص جنابعال��ي روبه رو 

شده اند. 
در ادامه اين نامه بيان ش��ده است: آيا جواب 

رش��ادت ها،  از جان گذش��تگي ها، مرزداري ها و 
مش��اركت حداكثري مردم اين ديار در انتخابات، 
بس��تن مرزه��ا، تعطيل��ي كوله بري و معيش��ت 
حداقل��ي آنان بود؟ آيا مي خواهي��د ديوار اعتماد 
اين مردم پاك و بي آاليش، نوع دوس��ت و عاشق 

وطن را براي هميشه فرو بريزيد؟
 آيا مي خواهيد مزد سال ها زحمات و مرزداري 
اي��ن مردم را با تحري��م اقتصادي و خالي نمودن 
سفره هاي خانواده آنان پاسخ دهيد؟ از طرفي نه 

ش��رع و نه قانون به كسي اجازه نمي دهد اينگونه 
با م��ردم خود و م��رزداران اصلي اين س��رزمين 
برخ��ورد كند. اين نامه مي افزاي��د: ما نمايندگان 
مناطق كردنش��ين و مرزي ضمن هش��دار جدي 
نس��بت به ادامه وضعيت موج��ود از جنابعالي و 
مس��ووالن امنيتي درخواس��ت داريم كه س��ريعا 
نسبت به برقراري مجدد مبادالت مرزي همانند 
س��ابق و رفع مش��كات و دغدغه هاي معيشتي 

مردم مناطق مرزنشين اقدام فرماييد. 

لرستان|
رييس دانش��گاه علوم پزش��كي 
لرس��تان گفت: براي ساخت ١000 
تخت ب��ه يك هزار ميلي��ارد تومان 

اعتبار نياز داريم. 
به گزارش ايسنا، كوروش ساكي 
در دي��دار پرس��نل اين دانش��گاه با 
نماين��ده ولي فقيه در لرس��تان كه 
به مناسبت هفته س��امت برگزار ش��د، اظهار كرد: دانشگاه 
علوم پزش��كي اس��تان داراي ١١ هزار پرس��نل، ١١ش��بكه 
بهداش��تي درماني، ١5 بيمارس��تان، ٦43 خانه بهداش��ت و 

١50 مركز بهداشتي درماني است. 
او افزود: تغيير سبك زندگي، كاهش فعاليت  بدني، استرس 
و مصرف مواد خوراكي با ترانس باال س��بب شده امروز شاهد 
افزاي��ش مرگ ومير به لحاظ بيماري هاي غيرواگير باش��يم و 
اين موضوع هزينه هاي س��نگيني براي درم��ان و خانواده ها 
به دنبال دارد. س��اكي بيان كرد: تجهيز بيمارس��تان ها براي 
درمان بيماري هاي غيرواگير ميلياردها ميليارد تومان هزينه 

به جامعه تحميل مي كند. 
رييس دانش��گاه علوم پزشكي لرس��تان گفت: بايد مردم 
از مصرف نمك، قند، ش��كر و رفتارهاي ريسك پذير اجتناب 
كنند. رييس دانش��گاه علوم پزشكي لرس��تان كمبود تعداد 
تخت هاي بيمارس��تاني را معضل هميشگي دانشگاه دانست 
و با اش��اره به اينكه در سال 92 به ازاي هر ١000 نفر 8دهم 
تخت داشتيم، افزود: هزينه احداث هر تخت بيمارستاني بين 
750 ميليون تا يك ميليارد تومان اس��ت. وي گفت: در حال 
حاضر ب��ه ازاي هر يك هزار نفر يك تخت داريم و البته هزار 
تخت در حال ساخت داريم كه در افق ١404 به ازاي ١000 
نفر نرم تخت ها به 2.2 تخت مي رس��د، براي ساخت ١000 
تخ��ت به يك ه��زار ميليارد تومان اعتبار ني��از داريم. رييس 
دانشگاه علوم پزشكي لرس��تان به طرح تحول نظام سامت 
اش��اره كرد و گفت: قبل از طرح تحول هزينه عمل جراحي 
قلب باز ١00 ميليون تومان بود و االن با اين طرح بين 400 

تا 500 هزار تومان هزينه دربر دارد.

 ساخت 1000 تخت بيمارستاني نياز به 
يك هزار ميليارد تومان دارد

مركزي|
س��فير كش��ور آفريقايي بنين در 
اي��ران گفت: ظرفيت ه��اي صنعتي، 
كش��اورزي و اقتص��ادي اي��ران در 
آفريق��ا ناش��ناخته اس��ت در حالي 
كه مي ت��وان از اي��ن توانمندي ها و 
فرصت ها براي گس��ترش پيوندها و 
تقويت همكاري هاي دو يا چندجانبه 
 استفاده كرد. به گزارش ايرنا، نعيم آكيبو ديروز در جريان سفر

 2 روزه به اس��تان مركزي در بدو ورود به ش��هر اراك، افزود: 
شتاب پيشرفت و گسترش بالندگي ايران در سال هاي گذشته 
مناسب بوده اما، مردم كشورهاي مختلف قاره آفريقا اطاعات 

اندكي از بسترها و توان توسعه ايران دارند. 
او ادامه داد: مردم آفريقا كمتر چهره س��ال هاي اخير ايران 
را مي شناسند و نياز اس��ت در سايه برنامه يي هدفمند ميزان 
پيش��رفت هاي ايران در بخش هاي گوناگون براي آنان تشريح 

شود. 
س��فير جمهوري بني��ن در ايران اظهار ك��رد: مردم آفريقا 
تجربه ه��اي تلخ��ي را در برخ��ي م��راودات تج��اري با غرب 
دارن��د، تمايل براي توس��عه روابط تج��اري در صورت معرفي 
ظرفيت هاي صنعتي و كشاورزي ايران در نقاط مختلف آفريقا 

باالست و ايران بايد از اين فرصت به درستي بهره بگيرد. 
آكيب��و اضافه كرد: بيش��تر م��راودات تجاري كش��ورهاي 
آفريقايي اكن��ون با امارات، چين و كره جنوبي اس��ت و ايران 
با معرفي ظرفيت هاي خود مي تواند بازار هدف مناس��بي را در 

زمينه هاي مختلف در اين قاره تصاحب كند. 
او يادآوري كرد: ات��اق بازرگاني به عنوان نمايندگان بخش 
خصوص��ي و مس��ووالن اقتصادي اي��ران بايد ب��ا برنامه هاي 
هدفمن��د و نيازس��نجي اصولي براي ايجاد و توس��عه بازار در 

قاره آفريقا بكوشند. 
س��فير جمهوري بنين ادامه داد: هدف از س��فر به استان 
مركزي بازديد از ظرفيت هاي صنعتي، كشاورزي و محصوالت 
گلخانه يي اين استان است چراكه كشور بنين در اين بخش ها 

نيازمند شركاي سرمايه گذاري و محصوالت با كيفيت است. 

 ظرفيت هاي صنعتي ايران در آفريقا 
ناشناخته است

مازندران|
ريي��س كل دادگس��تري اس��تان 
مازن��دران گف��ت: اين ف��رد به علت 
اجراي حكم محكوميت قطعي به دو 

سال حبس تعزيري، دستگير شد. 
رييس كل دادگس��تري مازندران 
در مصاحبه اختصاصي با صدا و سيما 
درباره دس��تگيري س��عيد مرتضوي 
گف��ت: محكوم، خانه ي��ي به اتفاق يكي از بس��تگان در منطقه 
س��رخرود مازندران اجاره كرده بود كه با نيابت از مرجع اجراي 
اح��كام تهران وي دس��تگير و تحت الحفظ به مرجع قضايي در 

تهران اعزام شد. 
حجت االس��ام تقوي فرد افزود: مرتض��وي در زمان حضور 
مام��وران براي اجراي حكم و دس��تگيري مقاومتي نداش��ت و 

حكم خود را پذيرفت. 
او با بيان اينكه مرتضوي در زمان دس��تگيري با غافلگيري 
مواجه ش��ده ب��ود يا نه؟ گفت: البته خ��ود مرتضوي در جريان 
دادگاه، دادرسي محكوميت و قطعيت حكم خود بوده و خودش 
س��ابقه طوالني قضايي داش��ته و اين نبوده كه كا بي اطاع از 

موضوع بوده باشد. 
او ادامه داد: اين نش��ان از عدالت و اقتدار دس��تگاه قضايي 
جمهوري اسامي ايران دارد كه افراد در هر پست و مسووليتي 
فرقي براي دس��تگاه قضايي ن��دارد و مهم احقاق حق و اجراي 

عدالت بوده كه اجرا شده و در ادامه نيز خواهد شد. 
دادس��تان س��ابق تهران دي ماه س��ال گذش��ته در جريان 
رسيدگي به پرونده بازداشتگاه كهريزك به شكايت عبدالحسين 
روح االميني اولياي دم يكي از كشته شدگان در اين بازداشتگاه، 
ب��ه 2 س��ال حبس قطع��ي محكوم ش��د. پيش از اين س��عيد 
مرتضوي در گفت وگو با خبرگزاري صداوس��يما، از درخواست 
اعمال ماده 477 و ارائه به قوه قضاييه خبر داده بود. براس��اس 
قانون، افرادي كه تقاضاي اعمال ماده 477 را نس��بت به آراي 
قطعي دارند بايد درخواس��ت خ��ود را از طريق محاكم قضايي 
ب��ه رييس قوه قضاييه ارائه كنند تا پس از بررس��ي رييس قوه 

مشخص شود راي صادره خاف بين شرع بوده است يا خير؟

 جزئيات دستگيري 
سعيد مرتضوي در مازندران

خراسان رضوي|
مديركل مي��راث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردش��گري خراسان رضوي 
گفت: باتوجه به بحث خشكس��الي و 
مش��كات موجود در بخش صنعت و 
ظرفيت هاي گردشگري و طبيعي كه 
در شهرس��تان س��رخس وجود دارد، 
خوبي  جايگزين  مي تواند  گردشگري 

براي اشتغال پايدار اين شهرستان باشد. 
به گزارش »تعادل« به نقل از روابط عمومي اداره  كل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي، ابوالفضل 
مكرمي فر در ديدار با اعضاي ش��وراي شهر شهرستان سرخس 
اظهار كرد: كش��اورزي، گردش��گري و صنعت سه محور توسعه 
كشور و استان خراسان رضوي هستند اما در حال حاضر صنعت 
و كش��اورزي به دليل تحريم ها و كمبود آب و خشكسالي و... در 
وضعيت خوبي قرار ندارند از اين رو گردشگري به عنوان صنعت 
ب��دون دود كه به تكنولوژي نيز وابس��تگي ن��دارد، مي تواند در 

كشور و استان درآمدزايي كند. 
او ادامه داد: ش��هر سرخس جاذبه هاي گردشگري و تاريخي 
بسياري دارد و مي تواند در جذب توريست و گردشگري بسيار 
موف��ق عمل كن��د. درياچه بزنگان، غار كرك��س و غار مزداوند 
ازجمله جاذبه هاي طبيعي و بكر شهرس��تان سرخس محسوب 
مي شوند كه مي توانند گردشگران زيادي را به خود جذب كنند. 
مكرمي فر تصريح كرد: در حال حاضر ١٦00 اثر در س��طح 
استان ثبت ش��ده اما پيش بيني ما شناسايي و ثبت ١00 هزار 
اثر ملموس و ناملموس اس��ت، از اين رو براي ثبت آثار تاريخي 
ملموس و ناملموس شهرستان سرخس اعتبار مشخصي درنظر 

گرفته شده است. 
وي با اشاره به بهسازي هتل هاي شهرستان سرخس گفت: 
اگ��ر واحدهاي اقامتي اقدام به بازس��ازي و بهس��ازي كنند در 
افزاي��ش درجه آنها اقدام خواهيم ك��رد. مكرمي فر گفت: قطار 
گردشگري مشهد-س��رخس در دو طبقه راه اندازي خواهد شد 
و در حال حاضر قطار گردش��گري نيشابور، سرخس، سبزوار و 

سنگان در برنامه هاي ميراث فرهنگي قرار دارد. 

گردشگري جايگزين توسعه كشاورزي و صنعتي 
سرخس مي شود
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اقتصاد اجتماعي12
قراردادهاي موقت 11 ميليون 

كارگر در ايران 
عضو هيات رييسه كميسيون اجتماعي مجلس گفت: 
ميانگين كار مفيد در ايران كمتر از ۱۱ ساعت در هفته 

است. 
ناهيد تاج الدين با اش��اره به تبعيض آميز بودن نظام 
اداري ايران گفت: متاسفانه نظام اداري ما دچار تبعيض 
نهادينه ش��ده است، تبعيضي كه به شكل قانون درآمده 

و نيروي انساني در ايران را دچار فرسايش كرده است. 
نماينده مردم اصفهان درمجلس ش��وراي اس��امي، 
اف��زود: اين نظ��ام اداري با انبوهي از طبق��ه بندي ها و 
تقس��يم بندي ها ميان نيروي انس��اني خط كشي شده، 
بنابراين در بسياري از سازمان هاي دولتي و شركت هاي 
خصوصي، كاركنان را به انواع رسمي، پيماني، قراردادي، 
ق��رارداد »مدت معين، مدت موقت ي��ا طويل المدت«، 
كارمعين، طرحي، ش��ركتي، حجمي تقس��يم مي كنند 
كه اساس��ا برخ��ي از آنه��ا در تعريف و اص��ول اجرايي 
يكس��ان هس��تند. او اظهار كرد: از طرف ديگر برخي از 
اين قراردادها تابع قوانين خدمات كشوري اند، همچنين 
برخ��ي ديگر تابع وزارت كار، برخي نيز س��ليقه يي بوده 
و برپاي��ه چارچوب هايي اس��ت كه بر اس��اس خواس��ت 
مديريت س��ازمان ها و شركت ها نوش��ته شده است. اين 
نماين��ده مردم در مجلس دهم، تاكيد كرد: وقتي كه در 
يك س��ازمان يا نهاد چند نوع قرارداد شغلي وجود دارد، 
چطور توقع بهره وري از آن س��ازمان ي��ا نهاد داريم؟ ما 
با ايجاد تبعيض نهادينه ش��ده، تيش��ه به ريشه سرمايه 
انساني و انگيزه هاي ش��غلي مي زنيم، براي همين است 
ك��ه ميانگين كار مفيد در ايران به كمتر از ۱۱ س��اعت 
در هفته مي رس��د. وي ادامه داد: بر اساس نتايج برخي 
انديش��كده ها از مجموع 24 ميليون ش��اغل در ايران به 
ي��ك روايت ح��دود ۱7 درص��د و به روايت��ي ديگر ۱۱ 
درصد رضايت شغلي دارند و يكي از داليل عدم رضايت 
ش��غلي همين تبعيض ميان نيروي انس��اني به واسطه 

دسته بندي هاي بي رويه آن است. 
تاج الدين با اش��اره به اينكه فاصله دريافتي نيروهاي 
رس��مي بخش هاي دولتي يا وزارتخانه ها با جمع حقوق 
و مزاي��ا و اضافه كاري با دريافتي نيروهاي قراردادي تابع 
دولت به بيش از چهار برابر مي رسد، به خانه ملت گفت: 
م��اده 30 قانون برنامه شش��م دول��ت را مكلف كرده تا 
بررسي هاي الزم جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، 
رفع تبعيض و متناسب س��ازي دريافت ها و برخورداري 
از امكانات ش��اغلين، بازنشس��تگان و مس��تمري بگيران 
كش��وري و لش��كري س��نوات مختلف را انجام دهد، در 
عين حال دولت بايد عاوه بر رفع تبعيض بدنبال تامين 
امنيت ش��غلي كارگران نيز باش��د. وي افزود: اگر دولت 
بدنبال ايجاد اش��تغال پايدار است، بايد شرايط پايداري 
ش��غل را ايجاد كند و اين نيازمند امنيت ش��غلي است، 
قرارداده��اي موق��ت در واقع به مثابه اين اس��ت كه در 

كشور اشتغال پايدار وجود ندارد. 
تاج الدين اظهار كرد: در خوش��بينانه ترين حالت، ۸۵ 
درصد كارگران در كش��ور قرارداد موقت هستند و از ۱3 
ميليون كارگر شاغل در كشور كه سه نوع اشتغال دايم، 
غير مس��تمر و پروژه يي دارند؛ بي��ش از ۱۱ ميليون آن 
قرارداد موقت هستند، البته ما كارگران پنهاني نيز داريم 
كه در فهرس��ت تامين اجتماعي نبوده و اينها نيز عموما 

قراردادهاي موقت زير يكسال دارند. 
او گفت: روزي روزگاري با تفسير تبصره يك ماده 7 
قانون كار درباره قرارداده��اي كاري، قراردادهاي موقت 
رواج ياف��ت و االن س��ال ها اس��ت كه جامع��ه كارگري 
منتظر ارائه آيين نامه يي براي اين تبصره از سوي دولت 
و مجل��س اس��ت و در همي��ن اوضاع باتكليف ش��اهد 
افزاي��ش قراردادهاي س��فيد امضا بوده اي��م. عضو هيات 
رييس��ه كميس��يون اجتماعي مجلس، افزود: دولت اگر 
بدنبال افزايش بهره وري اس��ت بايد دو مساله تبعيض و 
امنيت ش��غلي را با هم حل كند و به نظر مي رسد اليحه 
اصاح و دايمي كردن قانون مديريت خدمات كش��وري 
و اليحه اصاح قانون كار در همين راستا است كه البته 
هر دوي آنها براي تامين »امنيت شغلي« و رفع تبعيض 
ميان نيروي انس��اني نيازمند اصاحاتي هستند كه اين 

اصاحات در مرحله بررسي و انجام است. 

خبر

بعد از چندين بار تغيير تاريخ، در نهايت رويداد بين المللي »تبريز 2018« پنجم ارديبهشت افتتاح مي شود

»تبريز 2018« در سكوت
دو سال از زماني كه در اجاس كارشناسان ارشد 
نهمين كنفرانس وزيران گردشگري كشورهاي عضو 
سازمان همكاري  اس��امي قرار شد در سال 20۱۸، 
تبريز رس��ما به عن��وان پايتخت گردش��گري جهان 
اس��ام ناميده شود مي گذرد اما به دليل آماده نبودن 
زيرس��اخت ها افتتاح رس��مي اين روي��داد چندين و 
چن��د بار به عقب افتاد تا مس��ووالن براي خود وقت 
بيش��تري بخرند. با شروع سال جديد ميادي خبري 
از برگ��زاري اين روي��داد نبود و اعام ش��د همزمان 
با عي��د نوروز، »تبريز 20۱۸« افتتاح مي ش��ود اما با 
ش��روع سال 97 هم خبري از افتتاح نشد و در نهايت 
قرار ش��د پنجم ارديبهش��ت 97 اين رويداد با حضور 
رييس جمهور، افتتاح ش��ود ب��ا اين حال آنطور كه به 
نظر مي رس��د، اگرچه تبريز 20۱۸ پسوند فراملي را 
با خود يدك مي كش��د، برنامه ريزي ها براي برگزاري 
آن قرار اس��ت كم سر و صدا و كم خرج باشد و تنها 
به چند نمايش��گاه و برنامه س��اده بسنده شود. تبريز 
كه براي به دس��ت آوردن عنوان پايتخت گردشگري 
جهان اسام، توانست رقبايي مانند مالزي، بنگادش، 
تركيه و عربس��تان را از ميدان بيرون كند، در آستانه 
افتتاح اين رويداد، در سكوت فرو رفته است. تبليغات 
ب��راي اين رويداد بين المللي كه مي توانس��ت س��بب 
روانه ش��دن سيل گردش��گران به سمت تبريز باشد، 
آنق��در كم بود كه هنوز بس��ياري از م��ردم حتي نام 
»تبريز 20۱۸« به گوشش��ان آشنا نيست و چيزي از 
آن نمي دانند. با اين حال مسووالن استان آذربايجان 
ش��رقي معتقدند روي��داد فراملي گردش��گري تبريز 
20۱۸ گردش��گري را ب��ه مهم تري��ن محور توس��عه 
اس��تان تبديل كرده است بطوري كه با پيشنهادهاي 
سرمايه گذاري و رشد گردشگري افزايش داشته است. 

 قرباني كمبود بودجه
ارديبهش��ت 96، مصوب��ه هيات وزيران از س��وي 
استاندار آذربايجان شرقي به تمام دستگاه هاي دولتي 
و از س��وي رياست س��ازمان ميراث فرهنگي به كليه 
دس��تگاه هاي دولتي ذي ربط ملي اباغ ش��د. در اين 
مصوبه آمده است كه دس��تگاه هاي متولي مي توانند 
ت��ا ۱0 درصد از رديف هاي بودج��ه را به اين موضوع 
اختصاص دهند. با اين وجود » تبريز 20۱۸« قرباني 
كمبود بودجه ش��د و زير س��اخت هاي در نظر گرفته 
ش��ده در نقش��ه راه آن، فرصت اجرا را آنطور كه بايد 
نياف��ت. مديركل مي��راث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري استان آذربايجان شرقي، معتقد است تمام 
دس��تگاه به بهانه كمبود بودجه از اختصاص سهم ۱0 
درصدي براي اين رويداد سر باز زدند و به اين ترتيب 

» تبري��ز 20۱۸« تنها ماند. پيش از اين در بهمن ماه 
س��ال گذش��ته، مرتضي آبدار بخش��ايش، درباره اين 
موض��وع گفته بود: »برنامه هاي زيرس��اختي ش��امل 
جاده، هت��ل و اقدامات عمران��ي 76۵ ميليارد تومان 
بودج��ه نياز دارد كه از س��ازمان برنام��ه بودجه اباغ 
شده است اما در س��ال مالي 96 بودجه يي تخصيص 
داده نش��د. در حالي كه برنامه هاي طوالني مدت بايد 
در بودجه ق��رار بگيرند، اما ب��راي رويدادها نيز هنوز 
بودجه يي اختصاص داده نشده است. »تبريز 20۱۸« 
با كمبود بودجه روبروست و مسووالن بايد بدانند اين 
رويداد يك رويداد ملي نيس��ت، بلكه بين المللي است 

و بحث كل ايران مطرح است.«

 آنچه براي »تبريز 2018« انجام شد
با وجود تمام بدعهدي ها و برنامه ريزي هايي كه كم 
و بيش اجرا ش��د، مسووالن همچنان معتقدند تبريز 
20۱۸ مي تواند فرصت خوبي براي رونق گردشگري 
در اين شهر ش��ود. روزگذشته نشست خبري افتتاح 
رويداد فراملي »تبريز 20۱۸« برگزار ش��د و در اين 
مراس��م گزارش��ي از آنچه تاكنون ب��راي افتتاح اين 
رويداد بين المللي صورت گرفته از س��وي علي اصغر 

مونس��ان، رييس س��ازمان ميراث فرهنگ��ي، صنايع 
دس��تي و گردش��گري و مجيد خدابخش، اس��تاندار 
آذربايجان ش��رقي ارائه ش��د. علي اصغر مونسان، در 
اين نشس��ت گفت: »در دي ماه س��ال گذشته آيين 
پيش روي��داد تبريز ب��ا هدف فراهم ك��ردن مقدمات 
آن در س��ال 20۱۸ برگزار ش��د و ب��ه همين منظور 
نيز كميته هاي تخصصي در حوزه هاي زيرس��اخت و 
توسعه شهري، فرهنگي و اجتماعي، تبليغات و علوم 
بين الملل، اقتصادي و سرمايه گذاري، آموزش، ارزيابي 
و نظارت و س��من ها در 20 ماه گذشته تشكيل شده 

كه 4۵0 مصوبه داشته اند.«
مونس��ان، تبليغ تبريز در شركت هواپيمايي تركيه، 
تغيير كاربري خانه هاي قديمي ش��هر ب��ه بوم گردي و 
هتل هاي س��نتي، آماده س��ازي مبلمان ش��هري، ارائه 
بس��ته هاي عيدان��ه كه ش��امل تخفيف خري��د فرش، 
كيف و كفش و س��رو غذاهاي س��نتي مي شود، بازديد 
از اماكن و موزه ها، راه اندازي فس��تيوال ها در خيابان ها 
را از جمله اقداماتي برش��مرد كه همزمان با اين رويداد 
انجام مي ش��ود. رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دس��تي و گردشگري افزود: مجوز فعاليت شبانه صنوف 
مرتبط با گردشگري در تبريز به صورت پايلوت همزمان 

با سال 20۱۸ اعطا مي شود كه در صورت اجراي موفق 
آن، اين طرح به س��اير ش��هرها تعميم داده خواهد شد 
هر چند كه رش��ت در نوروز چنين طرحي را اجرا كرده 
بود. مجيد خدابخش، اس��تاندار آذربايجان شرقي، هم 
در ادامه به اثرات مثب��ت ثبت تبريز به عنوان پايتخت 
گردشگري كش��ورهاي اسامي در سال 20۱۸ اشاره و 
بيان كرد: »اين اتفاق در تس��ريع پروژه هاي زيرساختي 
بس��يار اثرگذار بود. ضمن آنك��ه تا پيش از اين، صنعت 
مهم ترين محور توس��عه در تبريز به ش��مار مي آمد، اما 
اكنون گردش��گري چني��ن جايگاهي را پي��دا كرده و 
 س��بب گرايش س��رمايه گذاراني در بخش هتل س��ازي 

شده است.«
به گفته او از 32 تقاضايي كه براي س��اخت هتل در 
تبريز ارائه شده بود هفت مجوز صادر شده كه همزمان 
با اين رويداد و در س��ال 20۱۸ به بهره برداري خواهند 
رسيد. خدابخش همچنين گفت: در نوروز سال گذشته 
۵۵ درصد هتل ها تكميل ظرفيت ش��ده بودند در حالي 
كه امس��ال ضريب اش��غال به ۸۵ درصد رسيد. اگرچه 

تعداد گردشگران داخلي بيشتر بود. 
وي س��پس به مش��وق هايي كه براي جذب بيشتر 
گردش��گر خارجي داده شده است اش��اره كرد و افزود: 

قرار بر اين است كه به تورگردان ها براي جذب گردشگر 
خارجي بيش��تر به اين اس��تان 30 دالر تشويقي داده 
ش��ود. استاندار آذربايجان شرقي ادامه داد: هيات دولت 
كميته ي��ي را به اي��ن منظور تش��كيل داده كه يكي از 
دس��تاوردهاي آن مش��اركت وزارتخانه ه��اي ورزش و 
فرهنگ و ارش��اد اس��امي ب��راي اج��راي رويدادهاي 
بين المللي و آس��يايي در س��ال 97 )20۱۸( در ش��هر 

تبريز است. 
وي درباره دعوت از شهرهاي خواهرخوانده تبريز در 
ساير كشورها به انگيزه جذب گردشگر بيشتر همزمان 
ب��ا اين رويداد اظهار كرد: خواهرخوانده هاي تبريز براي 
رويداد 20۱۸ دعوت ش��دند ضمن اينكه ۱9 روس��تاي 
نمون��ه گردش��گري منتخب ش��دند تا از اي��ن طريق 
گردش��گران خارجي بيشتري جذب شوند. سفيراني به 
مشهد، اصفهان، تهران و شيراز فرستاده شده اند تا خأل 

تبليغاتي اين رويداد را پوشش دهند. 
خدابخش گفت: رويداد 20۱۸ باعث شده به برخي 
از آثار اعتب��ار ويژه يي تخصيص داده ش��ود كه كاوش 
»ربع رش��يدي« با مشاركت آلماني ها از آن جمله بوده 
اس��ت. در كنار توجهاتي كه به آثار تاريخي نشان داده 
مي ش��ود شهر گردشگر نيز يكي از اهداف بزرگ استان 
به ش��مار مي آيد كه البته دس��ت يافتن به آن زمان بر 
اس��ت. براي نمونه تغيير ساعت كار بازار تبريز كه ثبت 
جهاني شده و يكي از جاذبه هاي مورد توجه گردشگران 
خارجي به ش��مار مي آيد از جمله برنامه هايي است كه 

در راستاي شهر گردشگر اجرا خواهد شد. 

 سر و سامان گرفتن ربع رشيدي
يكي از تاثيرات مثبت تبريز 20۱۸، س��ر و س��امان 
گرفتن »ربع رش��يدي« بود. در بخش��ي از اين نشست 
خبري، محمدحس��ن طالبيان، معاون ميراث فرهنگي، 
س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري 
درب��اره اي��ن خب��ر گف��ت: »۵0 ميليارد توم��ان براي 
آزادسازي بخش هايي از ربع رشيدي تخصيص مي يابد 
ك��ه هيات هايي براي كاوش و مرمت آن كار را ش��روع 
خواهند كرد. اين برنامه اكنون در مرحله امكان سنجي 

قرار دارد.«
او افزود: »۱9 موزه استان به اين منظور بهتر تجهيز 
و س��اماندهي ش��ده اند. نمايش��گاه مهمي براي جهان 
اسام با تكيه بر اش��ياء شاخص آذربايجان در تابستان 
برگ��زار مي ش��ود و در كنار آن رويداده��اي فرهنگي و 
كنفرانس هاي علمي در طول س��ال اجرا خواهد ش��د. 
چن��د پروژه نيز با مش��اركت بازاريان تبري��ز براي بازار 
جهاني اين شهر تعريف شده است. همچنين محورهاي 

فرهنگي تبريز در طول سال ساماندهي خواهد شد.«

نه مردم در كاهش مصرف پاستيك و همچنين دور 
ريختن آن در طبيعت تاش مي كنند و نه توليدكنندگان 
روي خوش��ي به كاهش مصرف كيس��ه هاي پاس��تيكي 
دارند. ماندگاري پاس��تيك در طبيعت بين دويس��ت تا 
پانصد سال تخمين زده مي شود و آسيبي كه اين ماده به 

زمين مي زند، غيرقابل جبران است. 
مدي��ركل دفتر آب و خاك س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت با اش��اره به اينكه ش��عار مل��ي روز زمين پاك 
»نه به كيس��ه هاي پاستيكي« اس��ت، آخرين خبرها از 
تصويب آيين نامه كاهش مصرف كيسه هاي پاستيكي را 
تش��ريح كرد. علي مريدي اظهار كرد: هدف از نامگذاري 
روز جهاني زمين پاك اين اس��ت كه در يك روز نمادين 
انسان ها به محيط زيس��ت خود حساس تر شوند به ويژه 
كره زمين كه مهد و مادر تمدن هاست و اگر نباشد حيات 

بشري خود به خود به مخاطره مي افتد. 
او با اش��اره به ش��عار امس��ال روز جهاني زمين پاك 
گفت: هر س��اله با توجه به اهميت مس��ائل و مش��كات 
مختلف زيس��ت محيطي ش��عاري براي اين روز انتخاب 
مي ش��ود تا برنامه ريزي ها در راس��تاي رف��ع آن چالش 
تبيين ش��ود. امسال نيز ش��عار پايان آلودگي پاستيكي 

براي روز جهاني زمين پاك تعيين شده است. 
مدي��ركل دفتر آب و خاك س��ازمان حفاظت محيط 
زيست تاكيد كرد: پاستيك ماده يي است كه در طبيعت 
تقريب��ا تجزيه نمي ش��ود يا به مدت زم��ان طوالني براي 
تجزي��ه ني��از دارد بنابراي��ن مخاطرات زيس��ت محيطي 
گسترده يي به ويژه در درياها و اقيانوس ها ايجاد مي كند و 

معموال پاستيك ها به صورت ذرات ريز يا درشت توسط 
آبزيان و پرندگان خورده مي ش��وند كه در اين صورت يا 
در بدنشان رس��وب مي كند يا باعث خفگي آنها مي شود. 
مريدي با بيان اينكه پاستيك ها تبعات گسترده يي براي 
مناظ��ر طبيعي و آب و خاك دارند، گفت: در كش��ور ما 
نيز در مصرف پاس��تيك بطور بي رويه يي عمل مي شود 
بنابراين ش��عار »نه به كيس��ه هاي پاستيكي« به عنوان 
ش��عار ملي روز زمين پاك انتخاب شده است. او در مورد 
ميزان دقيق مصرف كيس��ه هاي پاستيكي در كشور به 
ايسنا گفت: متاسفانه مقدار مصرف پاستيك بطور دقيق 
مش��خص نيست چون بخش��ي از توليدات صادر مي شود 
و بخش��ي به مصرف داخلي مي رس��د اما واضح است كه 
روند مصرف پاستيك در كشور ما با كشورهاي پيشرفته 

بسيار متفاوت است. 
مديركل دفت��ر آب و خاك س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت افزود: متاسفانه در فروشگاه هاي زنجيره يي تعداد 
زيادي كيس��ه هاي پاس��تيكي بدون درياف��ت هيچ گونه 
هزينه يي در اختيار مش��تريان قرار مي گيرد در حالي كه 
در كش��ورهاي پيشرفته براي پاس��تيك ماليات و هزينه 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت كه به نوع��ي بازدارندگي در 
مصرف كيسه هاي پاستيكي و افزايش مصرف كيسه هاي 
پارچه يي ايجاد مي كند. مريدي با اش��اره به اينكه ظروف 
يك ب��ار مص��رف و بطري هاي آب پاس��تيكي نيز در اين 
داي��ره مي گنجند، گفت: متاس��فانه در كش��ور ما ظروف 
يك بار مصرف و بطري هاي پاس��تيكي آب مصرف بسيار 
بااليي دارند كه نقش بس��ياري در آلودگي محيط زيست 

ايفا مي كنند. او در مورد اقدامات سازمان حفاظت محيط 
زيست براي كاهش مصرف كيسه هاي پاستيكي در كشور 
اظهار كرد: در دوره دولت يازدهم موضوع كاهش مصرف 
كيسه هاي پاستيكي را پيگيري كرديم و آيين نامه يي در 
اين زمينه تهيه ش��د. در حال حاضر در مرحله مذاكره با 
وزارت صنعت هستيم البته با توجه به اينكه اين آيين نامه 
در توليد و مصرف كيس��ه هاي پاستيكي تاثيرگذار است 
مقاومت هايي از سوي توليد كنندگان وجود دارد. مديركل 
دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست در مورد 
مف��اد آيين نام��ه كاهش مصرف كيس��ه هاي پاس��تيكي 
گف��ت: طبق اين آيين نامه قرار ش��ده بر اس��اس رويكرد 
جهاني مالياتي براي كيسه هاي پاستيكي در نظر گرفته 
ش��ود همچنين موضوع فرهنگ س��ازي مورد اش��اره قرار 
گرفت��ه و تاش ها بر اين اس��ت ك��ه از جنس هايي براي 
 كيس��ه ها اس��تفاده كنيم كه تا حد امكان قابليت بازيافت 

داشته باشند. 
مريدي در مورد روند تصويب آيين نامه كاهش مصرف 
كيس��ه هاي پاستيكي اظهار كرد: س��عي داريم تا پايان 
خ��رداد ماه تكليف اين آيين نامه را تعيين كنيم. البته در 
حال حاضر نيز در بحث مشاركت هاي مردمي كه معاونت 
آم��وزش و پژوه��ش بطور ج��دي آن را پيگيري مي كند 
همكاري هاي فني براي ارائه آمار و اطاعات داريم. او در 
پايان تاكيد كرد: اگر حواس��مان به محيط زيست نباشد 
خود و نس��ل هاي آينده دچار مش��كل خواهيم شد چون 
محيط زيست امانت آيندگان است و بايد براي حفظ آن 

توجه كافي داشته باشيم. 

عضو كميس��يون عمران مجلس، با انتقاد از عدم تامين 
حقابه درياچه اروميه، گفت: سياست هاي توسعه يي دولت ها 
دربخش كش��اورزي ميزان آب درياچه اروميه را روز به روز 

كاهش داد. 
هادي بهادري با اشاره به اينكه سطح آب درياچه اروميه 
از تراز نرمال حدود 4 متر پايين تر اس��ت، گفت: در دوره به 
نس��بت طوالني درخصوص جلوگيري از كاهش ميزان آب 
درياچه اروميه بي توجهي شده است، البته بطور تقريبي با هر 
بارشي كه انجام مي شود؛ سطح آب درياچه اروميه تغييرات 
قابل توجهي دارد؛ بنابراين اين موضوع به آن معني است كه 
اگر آب به س��مت درياچه حرك��ت كند، ميزان آن تغييرات 
محسوسي خواهد داش��ت. نماينده مردم اروميه در مجلس 

شوراي اسامي، با بيان اينكه متاسفانه براي اختصاص حقابه 
درياچه اروميه اقدام موثري صورت نگرفته است، افزود: هنوز 
به همتي از س��وي مردم و مسووالن براي اختصاص حقابه 
درياچه اروميه دس��ت پيدا نكرده ايم، متاس��فانه تناقض در 
اظهارنظرمس��ووالن و عدم وجود ي��ك اراده قوي دردولت و 
مردم تاكنون مش��كاتي را براي اين درياچه به وجود آورده 
اس��ت؛ بطور حتم احياي درياچه شدني بوده و شرايط فعلي 

آن ناشي از فعاليت هاي اشتباه مسووالن و مردم است. 
او با انتقاد از اجراي سياس��ت هاي توس��عه يي از دو دهه 
قبل تاكنون، به خانه ملت گفت: سياس��ت هاي توس��عه يي 
دربخش كشاورزي از چندين سال قبل مشكاتي را درمسير 
خشكي درياچه اروميه به وجود آورده و اگر طرح طوبا و طرح 

توس��عه يي كشاورزي گس��ترده اجرايي نمي شد، اگر اراضي 
۱۸0 ه��زار هكتاري به 400 هزار هكتار افزايش پيدا نكرده 
بود؛ قطعا براي درياچه اروميه چنين شرايطي وجود نداشت. 
نايب رييس كميس��يون عمران مجلس، ب��ا بيان اينكه براي 
احياي درياچه اروميه بايد مسيرهاي رفته را مجدد بازگرديم، 
گفت: در حال حاضر متاس��فانه وزارت نيرو دركمال ناباوري 
حقابه درياچه اروميه را تامين نكرده اس��ت، يا اينكه ورودي 
آب به درياچه از طريق بازگشايي سدها صورت نگرفته است؛ 
متاس��فانه اگر اي��ن رويكرد از طرف دول��ت ادامه پيدا كند، 
بنابراين دولت بايد گام هاي قابل قبولي را دراين راستا بردارد؛ 
هرچند كه وزارت نيرو و جهاد كش��اورزي جديتي براي اين 

مساله ندارند. 

طرح »طوبي« چه باليي بر سر درياچه اروميه آورد؟

مقاومت توليدكنندگان در برابر كاهش كيسه هاي پالستيكي

يك ماه از س��ال جديد گذشته و هنوز نرخ جديد تعرفه هاي 
پزشكي براي امسال اعام نشده است. اختاف نظر بر سر ميزان 
افزايش تعرفه ها، بحث بر س��ر اين موضوع را به درازا كش��انده؛ 
مس��اله يي كه پزشكان و مراكز درماني مي گويند مشكلي جدي 

براي فعاليت آنها است. 
 عضو كميس��يون بهداشت و درمان مجلس گفت: اعام دير 
هنگام تعرفه هاي درماني منجر به افزايش خودسرانه تعرفه ها در 

برخي مراكز درماني شده است. 
منوچهر جمالي سوس��في با اشاره به وجود نقص بزرگ عدم 
اعام تعرفه هاي پزش��كي، گفت: متاس��فانه تعرفه ها هرساله با 
تاخيرچند ماهه اعام مي ش��ود، بنابراين نتيج��ه اين اقدام آن 

مي ش��ود كه س��ازمان هاي طرف قرارداد با بيمارستان ها، مراكز 
درماني و پزش��كان پرداختي كمتري دارند؛ يا حداقل اينكه در 
بيمارس��تان ها افراد در پرداخت حق فرانشيز بايد مطابق تعرفه 

قبلي عمل كنند. 
نماينده مردم رودبار درمجلس شوراي اسامي، با بيان اينكه 
بيمه ه��ا هيچگاه تفاوت در حق تعرفه ه��اي قديم و جديد را به 
سيستم درماني كشور پرداخت نكردند، افزود: به سازمان برنامه 
توصيه مي شود كه بيش از اين در اعام تعرفه هاي جديد درماني 
تاخير نداشته و اين موضوع را تعيين تكليف كند، متاسفانه اين 
روي��ه درحال حاضر س��بب ايجاد نوعي هرج و م��رج در مراكز 
درماني ش��ده و هر بخش��ي به دلخواه يك ميزان تعرفه دريافت 

مي كن��د؛ ضمن اينكه ش��وراي عالي بيمه و وزارت بهداش��ت و 
درمان نيز به وظايف خود س��ال گذشته عمل كردند. او با تاكيد 
براينكه اجراي تعرفه هاي پزش��كي بايد طبق قانون عمل شود، 
ب��ه خانه ملت گفت: هرگونه مصوب��ه درخصوص افزايش و عدم 
افزايش تعرفه ها سال گذش��ته انجام شده و تمامي پبشنهادات 
دراين خصوص بررسي شده است، بنابراين بهتر است در دومين 
ماه س��ال ج��اري براي جلوگي��ري از هرگونه مش��كل درحوزه 
بهداش��ت و درمان س��ازمان برنامه اين مس��اله را روش��ن كند. 
جمالي سوس��في با بيان اينكه اختاف مبالغ درميزان تعرفه ها 
به حدي نيس��ت كه اينچنين هياهويي را درجامعه پزش��كي و 
بيمه ها ايجاد كند، گفت: بطورحتم مش��كات بسياري دركشور 

وجود دارد كه نبايد با بي توجهي به موضوع تعرفه ها بار مشكات 
را افزايش داد، از مسووالن سازمان برنامه و بودجه انتظار مي رود 
كه يك بار براي هميشه مسير اعام تعرفه هاي پزشكي را اصاح 
كرده و با تامين منابع الزم از تاخيرهاي بي دليل جلوگيري كند. 
عضو كميس��يون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اينكه 
گروهي كارشناس��ي هر ساله براس��اس جداول بودجه يي ميزان 
تعرفه ه��ا را تعيين مي كنن��د، افزود: قطعا افزاي��ش تعرفه ها به 
حدي نيس��ت كه مش��كات منابعي به وجود آي��د، با توجه به 
اينكه بخش مهم تعيين تعرفه ها درس��ال گذش��ته انجام ش��ده 
و مرحل��ه نهايي باقي مانده اس��ت، دولت براي هرچه س��ريع تر 

تعرفه هاي جديد قانوني را اباغ كند. 

افزايش خودسرانه تعرفه پزشكي در برخي مراكز درماني
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پارلمان شهري پايتخت نخستين گام انتخاب شهردار آينده را برداشت

معرفي 28 كانديدا براي شهرداري تهران
گروه راه و شهرسازي 

روز گذش��ته ب��ا اعالم اس��امي 28نفر ب��ه عنوان 
كانديداي ش��هرداري ته��ران، روند انتخاب ش��هردار 
وارد مرحله جديدي ش��د. اعضاي شوراي شهر تهران 
در جلس��ه هم انديش��ي كه قبل از جلس��ه علني روز 
يك ش��نبه داشتند،  كانديداها را مشخص كرده و قرار 
است، شهردار آينده تهران با طي كردن روند خاصي از 

بين اين 28نفر انتخاب شود. 
هاش��مي،  علي اوس��ط  افش��اني،  محمدعل��ي 
انص��اري الري، مرتض��ي بان��ك، حبي��ب اهلل بيطرف، 
پنجه فوالدگران، اس��ماعيل تب��ادار، احمد ترك نژاد، 
قاس��م تقي زاده خامس��ي، تندگويان، محمود حجتي، 
سيدمحمود حس��يني، محمد حقاني، پيروز حناچي، 
خواجه نصير، مصطف��ي س��ليمي، محمدرضا عارف، 
فرشيد گلزاري، حسيني مكارم، مهرعليزاده، مقيمي، 
مناف هاشمي، حجت اهلل ميرزايي، سيدجعفر موسوي، 
رضا ويسه، مرعشي، واعظ مهدوي و محسن هاشمي 

كانديداي شهردار تهران هستند.
قرار اس��ت از بين اين اف��راد 7نفر به عنوان گزينه 
نهايي انتخاب ش��وند. نام محس��ن هاش��مي، رييس 
شوراي شهر درحالي بين كانديداها ديده مي شود كه 
بحث و جدل هاي فراواني بر س��ر ش��هردار شدن وي 
وجود دارد. برخي اعضاي ش��وراي ش��هر مانند علي 
اعطا معتقدند به دليل اينكه همه اعضا ميثاق نامه يي 
را مبن��ي بر ع��دم خروج اعضا از ش��ورا امضا كرده اند 
بنابراين هاشمي نبايد اين ميثاق نامه را زير پا بگذارد و 
از شورا خارج شود. به گفته اعطا اين نظر اكثر اعضاي 
شوراي شهر است و حتي در راي گيري استمزاجي كه 
انجام ش��د، تصميم بر ادامه حضور هاش��مي در شورا 
بوده است. به گفته وي، افراد بايد بپذيرند كه به عنوان 
نماينده مردم انتخاب شده اند و بعد از انتخابات توافق 
كرديم كه كس��ي از شورا خارج نشود و اين ربطي به 

ميثاق نامه ندارد. 

 شوراي شهر منسجم و يكپارچه خواهد ماند
حسن رس��ولي از ديگر مخالفان خروج هاشمي از 
شوراس��ت. او در جلسه روز گذش��ته شورا در تذكري 
گف��ت كه ب��ه موكلين چن��د ده ميليوني اين ش��ورا 
اطمينان مي دهيم، شورايي كه شما به صورت يكپارچه 
تشكيل داده ايد، يكپارچه و منسجم باقي خواهد ماند. 
رس��ولي ادام��ه داد: بايد از همه طرف��داران آقاي 
هاشمي تشكر و عذرخواهي كنيم كه براساس حقشان 
خواهان جايگاه ش��هرداري براي ايشان بودند اما آقاي 
هاشمي با برخوردي بزرگ منشانه نظر اعضاي شورا را 
پذيرفتن��د كه البته از اين خاندان غير از اين انتظاري 
نيس��ت. اميدواريم در روزهاي آينده با همين روند به 

انتخاب شهردار تهران بپردازيم. 

 موافقت مشروط با شهردار شدن هاشمي
محمد س��االري، رييس كميس��يون شهرسازي 
و معماري ش��وراي اسالمي ش��هر تهران نيز مخالف 
شهردار ش��دن هاشمي اس��ت. او در اين باره گفت: 
من مخالف حضور آقاي هاشمي در كسوت شهرداري 
ته��ران هس��تم و در برگه رأي خودم نوش��تم كه ما 
دوس��ت نداريم رياست شورا، ش��هردار شود چراكه 
انس��جام ش��ورا اهميت بس��يار زيادي دارد. تنها در 
صورتي كه پس از بررس��ي صالحي��ت 7 كانديداي 
تصدي پس��ت ش��هرداري تهران اين افراد صالحيت 
الزم را كسب نكنند در آن موقع موافق شهردار شدن 

هاشمي خواهم بود. 

 هاشمي: توانايي را در خودم مي بينم
هر چند به گفته س��خنگوي شوراي شهر اكثريت 
اعضا بر ماندن هاش��مي در ش��ورا اتفاق نظر دارند اما 
خود محس��ن هاش��مي نظر ديگ��ري دارد و از خالل 
صحبت هاي��ش مي توان ب��ه عالقه او براي ش��هردار 
ش��دن پي برد. او در حاشيه جلسه ش��وراي شهر در 
گفت وگوي��ي اعالم ك��رد كه اگر ف��رد مطلوبي براي 
ش��هردار شدن پيدا نشود و بار ديگر به اين منظور به 

من رجوع كردند، مخالفت نمي كنم. 

ريس ش��ورا با بيان اينكه هر كس ب��راي كانديدا 
نش��دن دليلي دارد، ادام��ه داد: يكي مريض اس��ت، 
يكي هم مثل من، اعضا عالقه ندارند شهردار شود اما 

مي تواند در شهر راه رود. 
وي در پاس��خ ب��ه اينكه آيا مايل اس��ت ش��هردار 
تهران ش��ود يا خير، گفت: شهردار منتخب مستقيم 
شوراس��ت. پس نمي توان به ط��ور قاطع گفت، مردم 
تهران مي خواهند من شهردار شوم. مهم اين است كه 

انسجام شورا حفظ شود.
البته اين توانايي را در خودم مي بينم و اعتقاد دارم 
با توجه سوابق، تحصيالت و ارتباطاتم با مسووالن در 
سطح كشور و ارتباطات سياسي با گروه هاي مختلف 
و روش اعتدال��ي كه در برنامه ها دارم، مي توانس��تم و 
مي توانم براي پيش��رفت ش��هر تهران كمك كنم اما 

اهميت نظر اعضا باال بود. 
او با بيان اينكه نمي خواس��تم به خاطر نظر خودم 
اخت��الف ايجاد كنم و طبيعت ما هاش��مي ها هم اين 
نيست كه اختالف ايجاد كنيم، گفت: اميدوارم شوراي 
ش��هر به گزينه مطلوب برس��د و نيازي به حضور من 
نباشد اما اگر فرد مطلوبي پيدا نشود و بار ديگر به من 
رجوع كردند، من مخالفت نمي كنم. تا 3 بار مي شود، 

رجوع كرد تاكنون دو بار رجوع كردند. 

رييس شورا با بيان اينكه همه گزينه قابل احترامند، 
اف��زود: خواهش مي كنم گزينه ه��ا را تخريب نكنيد. 
ممكن است؛ عضوي از شورا كانديدايي را نوشته باشد 
اما اين كانديدا بگويد چرا اس��م من را نوشتيد. حتي 
گفتيم با كانديداي خود پيش از مطرح كردن صحبت 

كنيد. من هميشه براي خدمتگزاري حاضرم. 
وي در پاسخ به اينكه 28گزينه مطرح شده، چهره 
سياسي هستند تا مدير ش��هري گفت: من اميدوارم 
اعضاي ش��ورا به فرد مطلوب رس��يده و احتياجي به 
حضور من نباشد؛ اما دقت داشته باشيد كه گزينه هاي 
اعالم��ي قابليت هاي بااليي دارند و قطعا در نشس��ت 
هم انديشي با اعضاي شوراي شهر 7 نفر از آنها انتخاب 
مي ش��وند. البته دقت داش��ته باش��يد كه مسووليت 
اس��م بر عهده اعضاس��ت و به اعضا گفته ام با اسامي 
كه نوش��ته ايد، صحبت كنيد تا بعدا نگويند چرا ما را 
نوشتيد و حتي بگويند »كي بود كي بود من نبودم«. 

 هاشمي ميثاق نامه را امضا نكرده است
ظاهرا مهم ترين مانع رس��مي براي شهردار شدن 
هاش��مي همان امضاي ميثاق نامه است. درحالي كه 
اعضاي ش��ورا بارها و بارها در صحبت هاي خود تاكيد 
كرده ان��د كه تمام اعضاي ش��ورا ميثاق نام��ه را امضا 

كرده اند اما حاال موافقان ش��هردار شدن هاشمي اين 
موض��وع را تكذيب مي كنند. محمد عليخاني، رييس 
كميس��يون حمل و نقل ش��ورا در آخرين اظهارنظر 
خود عنوان كرد كه محسن هاشمي ميثاق نامه را امضا 

نكرده است. 
عليخاني با بيان اينك��ه تا آنجا كه من اطالع دارم 
ميثاق نامه توسط محس��ن هاشمي امضا نشده است، 
گفت: اما متعهدترين فرد به اين ميثاق نامه، محس��ن 
هاش��مي اس��ت كه مي گويد اگر جمع به حضور من 
راي دهند در انتخابات شهرداري به عنوان كانديداي 
ش��هرداري برنامه ارائ��ه مي كنم و اگر نه به نظر جمع 
احترام مي گ��ذارم. او ادامه داد: من ميثاق نامه را امضا 
كرده ام و به آن پايبندم اما ميثاق نامه چيزي جز توافق 
اعضاي شورا نيست و مي توان به توافق جديدي رسيد. 
كس��اني كه مي گويند 2۱عضو شورا اين ميثاق نامه را 

امضا كردند آن را منتشر كنند. 
رييس كميس��يون عمران و حمل و نقل ش��وراي 
ش��هر تهران با تاكيد بر اينكه برخي نگرانند هاشمي 
برنامه هايش را در ش��ورا ارائه كند، گفت: اين نگراني 
به اين دليل است كه ممكن است اين برنامه ها سبب 

افزايش راي وي شود. 
وي با تاكيد بر اينكه نبايد حزبي به مساله انتخاب 
ش��هردار نگاه كرد و بايد به عنوان يك جبهه فرصت 
خدمت به مردم را پيدا كرده به اين موضوع نگاه كرد، 
گفت: ممكن است اين فرصت ديگر اتفاق نيفتد و به 
اعتقاد من تنها كسي كه مي تواند به سرعت برنامه هاي 
رشد پايتخت را عملياتي كند، همين فرد است زيرا در 
داخل شهرداري بوده و حاال نيز اگر راي بياورد باز هم 

در كنار شورا خواهد بود. 
عليخاني تاكي��د كرد: برخي ب��دون اينكه بدانند 
مي گوين��د من عضو حزب كارگزاران هس��تم. جهت 
اط��الع بايد بگويم من عضو هيچ حزبي نيس��تم و از 
سر دلس��وزي براي تهران مي گويم اين انتخاب انجام 
شود و چه اشكال دارد، نماينده بخشي از مردم تهران 
نيز در كنار ما به شورا بيايد و اين اتفاق به تضارب آرا 
نيز كمك مي كند و بسياري از پرسش هاي گذشته را 

مي توانيم از وي بپرسيم. 
رييس كميسيون عمران در پاسخ به اينكه بسياري 
از كارشناس��ان ليست ارائه شده را با توجه به حذف و 
انصراف برخي اسامي، ليستي ضعيف مي دانند، گفت: 
به نظر من قوي ترين گزينه هاش��مي است و مي تواند 
مدير موفقي براي ش��هرداري باش��د. ما ديگر فرصت 
نداريم مانند ۶ ماه گذشته فرصت سوزي كنيم و بايد 

راهي بدون تكرار اشتباهات گذشته را برويم. 
فردا نيز مجددا جلس��ه هم انديشي درباره انتخاب 
شهردار برگزار مي شود و بايد ديد اعضاي شوراي شهر 
در روند انتخاب شهردار به چه نتايجي خواهند رسيد. 

 2 عامل مهم تصادفات نوروزي
رييس س��ازمان راه��داري و حمل ونق��ل جاده يي با 
اعالم اينكه گزارش تحليل حوادث و س��وانح رانندگي در 
تعطي��الت نوروزي، 45 روز ديگر آماده مي ش��ود،  گفت: 
»نخستين س��فر با خودرو ش��خصي« و »خودروهاي با 
اس��تاندارد ايمن��ي پايين« از جمله عوام��ل مهم در اين 
تصادفات هس��تند. به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و 
شهرسازي، عبدالهاشم حسن نيا افزود: در تعطيالت نوروز 
بيش از 52 ميليون تردد در راه هاي كش��ور انجام شد. او 
ادامه داد: در اين حجم تردد، تصادف هايي هم رخ داده كه 
گزارش تحليلي آن به كميسيون ايمني راه ها ارائه خواهد 
شد. معاون وزير راه و شهرسازي بيان كرد: مسافراني كه 
س��ال نخست خريد خودرو ش��خصي را تجربه مي كنند 
نسبت به مسافران ديگر اشتياق بيشتري براي سفر دارند، 
از طرفي خودروهايي با اس��تاندارد هاي ايمني پايين هم 
اغلب توسط اقشار كم درآمد خريداري مي شود و همه اين 

مسائل در بروز حوادث رانندگي تاثيرگذار است. 

 ورود مجلس به بخشنامه هاي 
جنجال برانگيز آخوندي

كمتر از يك هفته از واكنش غيرمنتظره رييس سازمان 
نظام مهندسي ساختمان به بخشنامه هاي جنجال برانگيز 
آخوندي طي ماه هاي اخير مي گذرد و قرار اس��ت دوشنبه 
جلسه يي براي رس��يدگي به اين ماجرا در مجلس برگزار 
شود. به گزارش تسنيم، هفته گذشته فرج اهلل رجبي رييس 
شوراي نظام مهندسي س��اختمان كشور، طي نامه يي به 
روساي سازمان هاي نظام مهندسي استان ها از عدم  ابالغ 
بخش��نامه وزير راه به دليل قانوني نبودن آن خبر داد و به 
آنها هشدار داد مجاز به اجراي بخشنامه آخوندي نيستند 
و با متخلفان برخورد مي شود. در بخشي از اين نامه آمده 
است: با توجه به سواالت برخي استان ها به اطالع مي رساند 
بخشنامه اخير وزير راه و شهرسازي تحت عنوان شيوه نامه 
تبصره )2( ماده 24 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام 
مهندس��ي و كنترل س��اختمان در جلسه شوراي مركزي 
م��ورخ 20 فروردين 97 مورد بررس��ي قرار گرفت و مقرر 
شد باتوجه به مغايرت هاي آن با آيين نامه ماده 33 موضوع 
ب��ه وزير محترم راه و شهرس��ازي منعك��س و از ابالغ آن 
خودداري گردد. نظر به اينكه مطابق ماده 23 قانون نظام 
مهندسي و كنترل ساختمان مسووليت اجراي تصميمات 
ش��وراي مركزي با رييس شوراس��ت، بنابراين به صراحت 
اعالم مي كند كه وفق مصوبه اين شورا مبني بر عدم ابالغ 
بخشنامه مذكور، روساي سازمان ها و اعضاي هيات مديره 
مجاز به اجراي آن نيستند و با متخلفان براساس ضوابط و 
مقررات برخورد خواهد شد.« بخشنامه هاي چندگانه وزير 
راه و شهرسازي كه طيف گسترده يي از دوشغله هاي نظام 
مهندس��ي، نظارت بر ساخت و س��از، ممنوعيت برداشت 
5درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر و... را دربر مي گيرد، 
همچنان به محلي براي مناقشه بين رييس نظام مهندسي، 
وزير راه و شهرسازي و برخي معاونان آخوندي تبديل شده 
است. در جديدترين رويداد به نظر مي رسد رييس سازمان 
نظام مهندسي ساختمان كشور از جايگاه نمايندگي خود 
براي بررس��ي اختالف نظر جدي سازمان متبوعش با وزير 
راه و شهرسازي استفاده كرده است. بر همين اساس قرار 
اس��ت امروز از س��اعت 8 تا ۱0 صبح كميس��يون عمران 
مجلس با حضور وزراي كش��ور، راه و شهرسازي، سازمان 
بازرس��ي، دي��وان عدالت اداري، نماينده هيات بررس��ي و 
تطبيق مصوبات دولت با قوانين و سازمان نظام مهندسي 

ساختمان كشور جلسه يي در اين راستا برگزار شود. 

  دسترسي تهراني ها
به ۳۰۰ قرارداد شهرداري

معاون برنامه ريزي، توس��عه ش��هري و امور ش��وراي 
شهرداري تهران گفت: در حال حاضر 300 قرارداد باالي 
يك ميليارد تومان در سامانه شفافيت شهرداري تهران 
بارگذاري شده است. به گزارش مهر، حجت اهلل ميرزايي 
با بيان اينكه فساد در فضاي پنهانكاري و عدم شفافيت 
رش��د پيدا مي كند، اظهار كرد: گام نخست براي مقابله 
با فساد، ش��فافيت همه تراكنش هاي رفتاري سازمان ها 
و شركت هاي عمومي از جمله اطالعات مالي، اطالعات 
عملكردي و اطالعات بازرگاني است كه قابليت مشاهده، 
نظارت و ارزيابي توسط همگان را داشته باشد. ميرزايي 
اظهار كرد: سامانه هوشمند شفافيت شهرداري تهران نيز 
با اين باور كه مهم ترين راه و ابزار مقابله با فساد، شفافيت 
حداكثري و نظارت پذير كردن رفتار است، راه اندازي شده 
اس��ت. وي با بيان اينكه راه اندازي سامانه شفافيت يك 
گام بزرگ در اين راه است كه در فاز نخست قراردادهاي 
بيش از ي��ك ميليارد تومان در آن بارگذاري مي ش��ود، 
خاطرنشان كرد: از آنجايي كه عوارضي كه از شهروندان 
دريافت مي شود منبع اصلي تامين مالي شهرداري است؛ 
بنابراين ش��هروندان بايد اطالعات دقيقي از رفتار مالي 

مديران شهرداري داشته باشند. 

ايرانشهر

سال گذشته، زلزله بسياري از مناطق ايران را لرزاند، موضوعي 
كه از روزهاي ابتدايي س��ال جاري هم ادامه داشت و طي يك ماه 
گذش��ته هم شاهد وقوع چندين زمين لرزه در نقاط مختلف ايران 
بوديم. رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي درباره وقوع 
زمين لرزه هاي متعدد در ايران گفت: حركت پوسته زمين در تمام 
فالت ايران سال گذش��ته ۶0درصد افزايش يافت و انتظار مي رود 
اين رخداد امس��ال هم ادامه يابد. محمد ش��كرچي زاده افزود: اين 
لرزش ها ممكن اس��ت به دليل انتقال تنش بين حوزه يي تا ماه ها 
ادامه يابد و بايد راهكارهاي مناس��بي براي جلوگيري از خس��ارات 
احتمالي ناشي از زلزله داشته باشيم. او اظهار كرد: زلزله هاي سال 
9۶ كشور همچون زلزله س��رپل ذهاب كرمانشاه نشان داد كه اگر 
زلزله به ويژه در مراكز پرجمعيت شهري رخ دهد، همه دستگاه هاي 
اجرايي به ويژه حوزه هاي راه و شهرس��ازي را درگير مي كند و تمام 
دستگاه هاي اجرايي بايد در اين زمينه آمادگي الزم را داشته باشند. 
ب��ه گ��زارش پايگاه خب��ري وزارت راه و شهرس��ازي، رييس مركز 
تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي گفت: بايد دانش اوليه كافي 
در زمينه زلزله داش��ته باش��يم و ببينيم براي به حداقل رس��اندن 
خسارت ها چه اقدام هايي بايد انجام داد. شكرچي زاده تصريح كرد: 
در موضوع مديريت ريسك بايد سه بخش كاهش ريسك موجود با 
مقاوم سازي ساختمان ها به ويژه در بافت هاي ناكارآمد، انتقال ريسك 
از طريق بيمه و جلوگيري از ايجاد ريسك جديد را مورد توجه قرار 
 دهيم و با انجام اين س��ه كار، آنچه از ريسك باقي مي ماند، مربوط 
ب��ه حوزه مديريت بح��ران خواهد بود. او در رابطه با مقاوم س��ازي 
س��اختمان ها يادآور ش��د: در بخش كاهش ريسك با مقاوم سازي 

ساختمان ها در بافت هاي ناكارآمد، تهيه دستورالعمل هايي كه بتواند 
ريسك خطرات ناشي از زلزله و آتش را كاهش دهد در دستور كار 
است و اين مهم به ويژه پس از حوادث فرو ريزش ساختمان پالسكو 
در سال 95 و زلزله هاي سال 9۶ در دستوركار مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي قرار گرفت. رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و 
شهرسازي بيان كرد: دستورالعمل هايي در اين رابطه در دست تهيه 
است كه در آينده از سوي مركز و ستاد وزارتخانه براي ادارات كل راه 
و شهرسازي استان هاي كشور ارسال خواهد شد. اين مقام مسوول 
در مورد زلزله كرمانش��اه گفت: اكنون در حال تخريب 3 بلوك از 
ساختمان هاي مسكن مهر سرپل ذهاب هستيم كه در آنها كيفيت 
 بتن مناسب نيست. شكرچي زاده اظهار كرد: بتني كه بايد حداقل 
25 مگاپاسكال مقاومت داشته باشد، در حد ۱0 تا ۱5 مگاپاسكال 
مقاومت داش��ت و به همين علت س��تون هاي سازه ها خم شده اما 
ريزش نكرده اس��ت. او يادآور ش��د: نظارت عاليه بر ساخت و ساز 
و كيفيت مصالح س��اختماني از س��وي وزارت راه و شهرس��ازي و 
به دنبال آن مديران كل راه و شهرسازي استان هاي سراسر كشور و 
تمام شركت هاي تابعه وزارتخانه هم براساس قانون برعهده همگي 
ماست. به گفته اين مقام مسوول، به تازگي با سازمان ملي استاندارد 
تفاهمنامه يي به امضا رسانديم تا وزارت راه و شهرسازي براي مصالح 
اس��تراتژيك همچون سيمان، بتن و فوالد و آرماتور، نظارت داشته 
باشد. شكرچي زاده همچنين از تهيه و تدوين الحاقيه يي به آيين نامه 
2800 از سوي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي خبر داد و 
افزود: زلزله بجنورد و كرمانشاه نشان داد كه ما در آيين نامه 2800 

به ديوار ها و ميان قاب ها توجه كافي نكرديم. 

حركت پوسته زمين ايران 60 درصد افزايش يافت
رجوع به آمار منتش��ر ش��ده توس��ط گروه آم��ار هوانوردي 
و فرودگاهي ش��ركت فرودگاه ه��ا و ناوبري هوايي ايران نش��ان 
مي ده��د، با وجود تمام حواش��ي ايجاد ش��ده تع��داد پروازهاي 
عبوري از آس��مان ايران در س��ال 9۶ نس��بت به سال 95 رشد 
داش��ته و اين رش��د تقريبا در تمام ماه ها پايدار بوده اس��ت. در 
همين زمينه شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران اعالم كرد: 
تعداد پروازهاي عبوري از آسمان ايران در سال ۱39۶ نسبت به 
س��ال 95 حدود ۱2درصد افزاي��ش يافت. به گزارش ايرنا، از اين 
ش��ركت، تعداد پروازهاي عبوري از آسمان ايران در سال 9۶ به 
بيش از 42۶ هزار و ۶84سورتي رسيد كه به طور متوسط روزانه 
بيش از يك هزار و ۱۶8 پرواز عبوري انجام ش��ده اس��ت. آمارها 
حاكي از انجام 382 هزار و ۱۶2 س��ورتي پرواز عبوري در س��ال 
95 از آس��مان ايران بوده كه تعداد آن نسبت به سال 94 حدود 
۱۱درصد رش��د داشت. در اسفند ماه س��ال 9۶ تعداد پروازهاي 
 عب��وري از آس��مان ايران ب��ا كاهش 5.8درص��دي از 3۱ هزار و 
993 پرواز به 30 هزار و ۱2۶ مورد رسيد. براساس گزارش گروه 
آم��ار هوانوردي و فرودگاهي ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران، در فروردين ماه سال 95 تعداد پروازهاي عبوري در آسمان 
ايران 3۱هزار و 948 س��ورتي بوده در حالي كه در فروردين ماه 
9۶ به 33 هزار و ۱5۱ مورد رسيد. همچنين در شهريورماه سال 
95 تعداد پروازهاي عبوري در آس��مان ايران به 33 هزار و 239 
مورد رس��يد در حالي كه در ش��هريورماه س��ال 9۶ تعداد آن به 
40 هزار و 257 س��ورتي رسيده بود. در بهمن و اسفندماه سال 
95 تع��داد اين پروازها به ترتيب به 3۱ ه��زار و 32 و 3۱ هزار و 

44۱ پرواز افزايش يافت، اما در بهمن و اس��فند ماه سال گذشته 
تعداد پروازهاي عبوري از آس��مان اي��ران به ترتيب به 3۱هزار و 
994 و 30 هزار و ۱2۶ س��ورتي رسيد. ناگفته نماند كه براساس 
مقررات بين المللي هر پرواز عبوري از آس��مان هر كش��ورش به 
نس��بت ماندگاري در آس��مان و وزن هواپيما مكلف است مبلغي 
را به ش��ركت فرودگاه ها بپردازد. اطالعات همه طرح هاي پروازي 
توسط سيستم عوارض عبوري پردازش شده و با كمك داده هاي 
دريافتي از مركز كنترل و با نسبتي از وزن هواپيما و مسافت طي 
ش��ده روي فضاي ايران، مقدار عوارض آن محاس��به مي شود. در 
سال هاي اخير وقوع برخي تحركات نظامي در منطقه سبب شد 
كه به علت ثبات و امنيت آسمان ايران شركت هاي هواپيمايي در 
جهان براي انجام پروازهاي خود فضاي ايران را براي عبور مطمئن 
خود انتخاب كنند. جنگ داخلي اوكراين و سرنگوني پرواز شماره 
۱7 هواپيمايي مالزي بر فراز اين كش��ور باعث شد ايرالين ها در 
پروازهاي آسيا به اروپا سراغ مسيرهاي جايگزين بروند كه آسمان 
ايران هم بخش��ي از اين مسيرها بود كه باعث افزايش تعداد اين 
پروازها از آس��مان ايران ش��د. تنش ميان كشورهاي عربي حوزه 
خليج فارس و  قطر و بس��تن مس��يرهاي هوايي كشورهاي خود 
به روي هواپيماهاي قطري در خرداد ماه پارس��ال نيز سبب شد 
تا اين شركت ها مسير ايران را براي ارتباطات بين المللي انتخاب 
كنند. براس��اس آمار ش��ركت فرودگاه ها و ناوب��ري هوايي ايران، 
تعداد پروازهاي عبوري از آس��مان ايران در س��ال ۱393 با رشد 
53درصدي روبه رو شد و اين رشد در سال هاي 94، 95 و 9۶ به 

ترتيب 27، ۱۱ و ۱2درصد افزايش يافت. 

پروازهاي عبوري از كشور 12 درصد رشد كرد
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صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

نقش دولت در توليدات صادرات محور و رقابت در فضاي تجارت جهاني 3 كشور »چين، كره جنوبي و مالزي« بررسي شد

تجربه غول هاي صادراتي
تعادل|

ارزيابي ها حاكي از اين اس��ت كه با وجود چندين دهه 
ت��اش و تاكيد بر اهميت صادرات، ايران هرگز نتوانس��ته 
در ت��راز يك اقتصاد صادرات محور ظاهر ش��ود. پرس��ش 
اينجاس��ت چرا ايران نتوانس��ته به يك س��ازوكار مناسب 
ب��راي تولي��د صادرات محور دس��ت پيدا كند؟ براس��اس 
 نتايج برگرفته از بررس��ي هاي آماري نشان مي دهد، اتكاي 
قابل  توجه صادرات به صادرات منابع طبيعي، خام فروشي، 
س��هم اندك صادرات غيرنفتي، فقدان تنوع در محصوالت 
و مقاصد صادراتي، اصلي ترين مشكات صادرات در ايران 
هستند. آسيب شناس��ي بخش صادرات ايران حاكي از آن 
است كه علت اصلي مش��كات مطرح  شده، ضعف توليد 
اس��ت. چراكه بخش مولد اقتصاد ايران به علت رويارويي 
ب��ا ان��واع مش��كات از تولي��د كاالي با كيفي��ت و داراي 
ارزش افزوده باال و با قيمت هاي رقابتي بين المللي به  منظور 
صادرات بازمانده اند كه منش��أ ناكارآمدي توليد را مي توان 
چارچوب نهادي بيمار و ناكارا دانس��ت كه از مصاديق آن 
مي توان به »فضاي كس��ب وكار نامناس��ب، فساد، معضل 
تامي��ن مالي، ضعف حقوق مالكيت، قاچاق و تعدد قوانين 
دس��ت و پاگير و غيرش��فاف و بعضا متناقض« اشاره كرد. 
در همين راس��تا تجربه 3كشور موفق »كره جنوبي، مالزي 
و چين« در توسعه صادرات مورد بررسي قرار گرفته است. 
ارزيابي صورت گرفته از وضعيت صادرات اين 3كشور موفق 
نش��ان مي دهد، حضور دولت به جهت حمايت از توليد تا 
دستيابي به توان صادرات و رقابت در فضاي تجارت جهاني 
را مي توان مهم ترين راهكار توسعه صادرات نام برد. براساس 
اين راهكار الزم است در كنار اصاح سيستم قاعده گذاري 
و پاداش دهي در كشور از طريق بهبود محيط كسب وكار، 
استراتژي توسعه صنعتي تدوين و سياست هاي پولي، مالي 
و ارزي در راستاي استراتژي توسعه صنعتي تعريف شوند. از 
آن سو در استراتژي توسعه صنعتي نياز است به  جاي توجه 
به همه بخش هاي توليدي ب��ه  صورت همزمان با رويكرد 
صادراتي و با هدف خلق مزيت، اولويت گذاري شود و صنايع 

منتخب را مورد توجه قرار داد. 

 دو ديدگاه صادراتي 
مرك��ز تحقيقات و بررس��ي هاي اقتصادي ات��اق ايران 
در تازه تري��ن گ��زارش خود ب��ه نقش دولت در توس��عه 
صادرات با نگاهي به تجارب موفق جهاني پرداخته اس��ت. 
براس��اس تحليل صورت گرفته، صادرات از طرق مختلفي 
همچون بهبود وضعيت تراز پرداخت هاي خارجي كشور، 
ايجاد درآمده��اي ارزي، افزاي��ش ظرفيت هاي توليدي و 
اشتغال زايي سبب رشد و توسعه اقتصادي كشورها مي شود. 
ب��ه طور كلي دو ديدگاه نظ��ري غالب در ارتباط با جايگاه 
و نقش دولت در توس��عه صادرات وج��ود دارد. در ديدگاه 
اول، تجارت آزاد مايه پيش��رفت كشورها تلقي مي شود و 
دولت ه��ا به دخالت حداقلي در اين امر توصيه مي ش��وند. 
در اين ديدگاه كش��ورها بايد در توليد كاالهايي كه در آنها 
داراي مزيت نسبي هستند، تخصص يابند. در نتيجه همه 
كشورهاي جهان از فعاليت در فضاي تجارت آزاد بين الملل 
منتفع مي ش��وند و نيازي به دخالت دولت نيست. ديدگاه 
دوم، نقدهايي به دي��دگاه اول وارد مي كند و تجارت را به 
توليد گره مي زند. در اين ديدگاه، صادرات را مولود توليد و 
توليد را نيازمند حمايت هاي هدفمند و اصاحات اقتصادي 
دولت ها مي دانند. پيروان اين ديدگاه معتقدند كه هدف از 
تجارت كاال، كسب قدرت توليدي و سياسي در برابر ساير 
كشورهاست و صرف مبادله كاال هدف غايي تجارت نيست. 
بر همين اساس مي توان به تجربه برخي كشورهاي منتخب 
ازجمله، كره جنوبي، مالزي و چين اشاره كرد و راهكارهاي 

آنها براي توليد مبتني بر صادرات را مورد توجه قرار داد. 

 تجربه كره جنوبي
كره جنوبي در زمره كش��ورهايي اس��ت ك��ه با اتخاذ 
سياست هاي اصاح ساختاري، بسترهاي الزم براي توسعه 
صادرات را در كش��ور ايجاد كرده س��پس سياس��ت هاي 
تشويق صادرات را بر پايه آن اصاحات اجرايي كرد. دولت 
توسعه گراي كره جنوبي براي صنعتي شدن و رشد صادرات 
به سياس��ت هاي »انتخاب صنايع خاص و ارائه كمك هاي 
مختل��ف به آنها، جلوگيري از رقابت ش��ديد ميان صنايع، 
س��وق دادن بخش خصوصي به ايج��اد بنگاه هاي بزرگ و 
مديريت مصرف خصوصي به  منظور انباش��ت س��رمايه« 

متوسل شد.
 مداخل��ه در ب��ازار اعتب��ارات و هدايت آنها به س��وي 
بخش هاي خاص نتيجه اتخاذ چنين سياس��ت هايي لزوم 
ايجاد تن��وع و به روزرس��اني صادرات در نتيجه توس��عه 
سياست هاي صادراتي را در پي داشت. چراكه در بلندمدت 
سياس��ت هاي صنعتي موج��ب افزايش س��رمايه گذاري، 
سود باالتر، پس انداز بيش��تر و رشد باالتر خواهد بود. اين 
درحالي اس��ت كه عملكرد خيره كننده رش��د اقتصادي و 

تغييرات س��اختاري در كره جنوبي نتيجه فعاليت آزادانه 
عوامل ب��ازار نبود و كام��ا با هدايت دولت حاصل ش��د. 
زمين��ه اصلي مداخله دولت در ك��ره جنوبي، پديد آوردن 
يك نظام اقتصادي مستقل بوده است. سياست گذاران اين 
 كشور به اين نتيجه رسيده اند كه براي بهبود رقابت پذيري

كره جنوبي در بازارهاي جهاني نمي توان فقط به سازوكار 
ب��ازار اكتفا كرد. به اين دلي��ل الزم بود، دولت بخش هايي 
را كه احتمال رش��د س��ريع بهره وري آنها وجود داش��ت، 
شناس��ايي كرده و آنه��ا را به عن��وان »بخش هاي ارجح« 
معرف��ي كند ت��ا آن صنايع از كمك ه��اي مالي، گمركي، 
فن��ي و اجراي��ي برخ��وردار ش��وند. يك��ي از جنبه هاي 
سياس��ت اقتص��ادي ك��ره جنوب��ي در س��ال هاي ده��ه 
 1950 توج��ه جدي ب��ه »صرفه هاي ناش��ي از مقياس«

)scale of economies( در سياس��ت گذاري اقتصادي 
اين كشور بود. در اين راستا دولت معموال به بنگاه  ها دستور 
مي داد، مجتمع هاي توليدي خود را با مقياس بهينه بسازند. 
به دليل كوچك بودن بازار داخلي اين سياست سبب ايجاد 
انگي��زه براي صادرات محصوالت به خارج از كش��ور بود و 
زيان هاي ناش��ي از بهره ب��رداري ناقص از ظرفيت توليد به 
حداقل مي رسيد. افزون بر همه اينها كره جنوبي به عنوان 
يك��ي از موفق ترين نمونه هاي اجراي سياس��ت تش��ويق 

صادرات در كشورهاي درحال توسعه تلقي مي شود. 

 تجربه مالزي
مالزي جزو كشورهاي درحال توسعه با درآمد باالست 
كه دليل آن سياست گذاري توسعه منطقه يي در اين كشور 
بعد از س��ال 1969 اس��ت. اين كشور توسط سياست هاي 
معط��وف به صادرات در بس��تر ايجاد بازاره��اي رقابتي و 
مش��وق هاي دولتي توانسته است به رشد سريع اقتصادي 
دس��ت يابد. مالزي هم اما مانند كره جنوبي ابتدا با اتخاذ 

سياست هاي اصاح اقتصادي، كش��ور را در مسير رشد و 
توسعه قرار داد سپس در سايه اين اصاحات، سياست هاي 

توسعه صادرات را اعمال كرد. 
دولت مالزي براي رس��يدن به اهداف توس��عه يي خود 
سياست هاي صنعتي شدن را در پيش گرفت. تاش هاي 
اوليه دول��ت مالزي براي صنعتي ش��دن، عمدتا صنعتي 
ش��دن به ش��يوه »جايگزيني واردات« بود. ه��دف از اين 
شيوه گسترش پايه هاي صنعتي، تنوع بخشيدن به اقتصاد، 
كاهش وابس��تگي ب��ه واردات كاالهاي مصرف��ي و ايجاد 
فرصت هاي ش��غلي بود. با اين همه پس از مدتي به دليل 
محدوديت هاي سياست جايگزيني واردات، دولت سياست 
جديد نگاه به خارج را با رويكرد »صنعتي س��ازي صادرات 
مح��ور« برگزيد. در واقع تحولي كه در س��اختار اقتصادي 
مالزي به وقوع پيوس��ت، از آغاز نخس��ت وزيري »ماهاتير 
محمد« در س��ال 1981ميادي شكل گرفت كه طي آن 
سياس��ت صنعتي شدن و متنوع كردن صادرات به مرحله 
اجرا گذاشته شد و صنايع الكترونيك و سنگين رشد قابل 
ماحظه يي يافتند ك��ه در اين ميان دولت نقش عمده يي 
داشته است. از اين رو سياست دولت به سمت تشويق براي 
توس��عه صادرات صنعتي تغيير كرد. »ماهاتير محمد« در 
اين راه از تجربه كشورهايي نظير ژاپن، كره و تايوان و لزوم 
حمايت دولت از توس��عه برخي صنايع سنگين مشخص 
شده، بهره جست. س��اير اصاحات اقتصادي او در اواسط 
دهه 1980 ميادي شامل مقررات زدايي، اصاحات ساختار 
اداري و اولويت بندي در سرمايه گذاري صنعتي بود. عاوه 
بر آن اصاحات بنيادين در آموزش نيروي انساني، سياست 
تحقيق و توسعه و سياس��ت هاي مرتبط با فناوري به طور 
جدي ظرفيت صنعتي كشور مالزي را تقويت كرد. مجموع 
اين اصاح��ات يك نيروي فزاينده براي رش��د صنعتي و 

توسعه صادرات در اختيار اين كشور قرار داد.

 تجربه چين
چي��ن از ديگر الگوهاي موفق در توس��عه صادرات در 
ميان كش��ورهاي آسياي شرقي است. موفقيت اين كشور 
نتيجه فرآيند تدريجي توس��عه بازار و نگاه به بيرون است، 
اما اين سياس��ت ها خود نتيجه اصاحات س��اختاري بود 
كه از قبل بس��تر مناس��بي را براي اين سياست ها فراهم 
ك��رد. اقتصاد چين پس از اصاح��ات اقتصادي به اقتصاد 
»سوسياليس��ت بازاري« معروف است، اما مي توان چين را 
نوعي از س��رمايه داري با تركيبي از بنگاه هاي خصوصي و 
دولتي و هدايت آشكار دولت دانست كه در آن دولت سعي 
مي كن��د بازار را غالب��ا از طريق حمايت صنايع خاصي كه 
انتظار موفقيت شان را دارد، هدايت كند. رهبران اين كشور 
در س��ال 1977 ميادي و بعد از به قدرت رسيدن »دنگ 
ژيائوپينگ« و در نشس��ت حزب كمونيست به اين نتيجه 
رسيدند كه سيس��تم ها و روش هاي مديريت اقتصادي در 
كشور چين بايد تغيير كند. به اين مفهوم كه همكاري هاي 
اقتصادي با ديگر كش��ورها و تجارت متقابل بايد گسترش 
يابد. همچنين بايد الزامات پذيرش فناوري هاي روز دنيا در 
اقتصاد اين كشور ايجاد شود كه از جمله اين الزامات تقويت 
هر چه بيش��تر اصاحات علمي و آموزشي براي تطبيق با 
نيازهاي نوس��ازي و مدرنيته بود. در همين راس��تا مدرن 
كردن كش��اورزي، صنعت، دفاع ملي و فناوري و علوم در 

دستور كار قرار گرفت. 
پ��س از ايج��اد تغييرات در اس��تراتژي هاي توس��عه 
اقتصادي اين كش��ور در پايان دهه 1970 ميادي، دولت 
صنعتي س��ازي صادرات محور بر پايه توس��عه صادرات و 
استفاده از سرمايه خارجي را در دهه هاي 1980 و 1990 
ميادي در دس��تور كار قرار داد. در همين راس��تا صنايع 
مش��خصي در اين دوران هدف ق��رار گرفت. در اوايل دهه 
1980 ميادي دولت توس��عه ص��ادرات كاالهاي صنعتي 

سبك نظير منس��وجات و صنايع الكترونيك را در دستور 
كار قرار داد. تاثير مش��وق هاي دولتي كه در راس��تاي اين 
سياست اعطا مي شد نيز روي صادرات صنايع كاربر مثبت 
بود. ذكر اين نكته هم ضروري است كه عاوه بر موارد ياد 
ش��ده، دولت چين هم در اين دوران عائم آشكاري را در 
حمايت از رژيم تجاري صادرات محور ارسال كرد. به همين 
منظ��ور از ابزارهاي مختلفي براي بهبود آنچه به اصطاح 
»فرهنگ صادرات« ناميده مي شود، در كشور چين استفاده 
ش��د. هدف گذاري جغرافيايي، هدف گذاري بخشي و رژيم 
س��رمايه گذاري خارجي آزاد از جمله اي��ن ابزارها بود كه 

محيط تجارت اين كشور را به  شدت از خود متاثر كرد. 

 چرايي درجا زدن ايران؟
درآمدهاي ايران به  ش��دت تحت تاثير صادرات منابع 
نفتي اس��ت. تاكنون شوك هاي نفتي و ارزي بارها اقتصاد 
ايران را متاثر كرده است. طبق آمارهاي منتشر شده توسط 
بانك مركزي ايران، طي سال هاي 1390 تا 1395 متوسط 
ارزش ص��ادرات نفتي از كل ارزش ص��ادرات ايران )فوب( 
حدود 69.1درصد بوده است. صادرات غيرنفتي نيز تا حد 
بسياري وابسته به منابع خدادادي است. بر اساس آمارهاي 
منتشر شده از سوي سازمان توسعه تجارت در سال 1395 
ح��دود 54.1درصد از صادرات غيرنفت��ي ايران را صادرات 
پتروش��يمي، گاز و ميعانات گازي تش��كيل داده اس��ت. 
همچنين بررسي صادرات ساير بخش هاي اقتصادي گوياي 
آن اس��ت كه اين بخش ها نظير بخش صنعت )با س��هم 
33درصدي از كل صادرات غيرنفتي( با معضل عدم تنوع 
محصوالت صادراتي مواجه هستند. عاوه بر مشكاتي كه 
مطرح شد، عدم تنوع مقاصد صادراتي و ارزش افزوده اندك 
محصوالت صادراتي از ديگر مشكات صادرات كشور است. 
در ايران به دليل فقدان بخش توليدي قوي و تكيه بر 
ص��ادرات مواد طبيعي و خام، ص��ادرات از جايگاه مطلوب 
خود فاصله قابل توجهي دارد. بخش هاي توليدي ضعيف، 
تواناي��ي توليد كاالهاي باكيفي��ت و رقابت پذير در عرصه 
تجارت جهان��ي را ندارند. اصلي ترين مش��كل بخش هاي 
توليدي در اي��ران ضعف و نابس��اماني چارچوب نهادي و 
سيس��تم پاداش دهي كشور اس��ت. ايران كشوري وابسته 
به درآمدهاي نفتي اس��ت كه س��بب شكل گيري گونه يي 
از چارچوب نهادي و سيس��تم انگيزش��ي در كشور شده 
كه مانعي بر س��ر راه فعاليت هاي مولد اس��ت و در مقابل 
فعاليت هاي نامولد را ترغيب و تشويق مي كند. از مصاديق 
چارچوب نهادي بيمار ايران مي توان به فضاي كس��ب وكار 
نامناسب، وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي حكومتي، 
ضع��ف حقوق مالكيت، معضل تامين مالي، قاچاق و تعدد 
قوانين دست و پاگير و غيرشفاف متعارض و بعضا متناقض 

اشاره كرد. 

 درس هايي كه بايد بياموزيم
در اي��ران بخش هاي توليدي از توان كافي براي ايجاد 
محص��والت باكيفيت، ب��ا ارزش و قاب��ل رقابت در عرصه 
بين المللي برخوردار نيس��تند. س��اختار نهادي ضد توليد 
نظير محيط كسب وكار نامس��اعد، حقوق مالكيت ناامن، 
ش��يوع فس��اد، تعدد قوانين و مقررات ناكارا و همچنين 
فقدان برنامه و استراتژي توسعه صنعتي، تاكنون موانعي 
جدي بر س��ر فعاليت بخش هاي مول��د و صادرات محور 
بوده ان��د. توس��عه صادرات ممكن نخواهد ش��د مگر آنكه 
پيش از آن بس��ترهاي الزم براي توليد كاالهاي صادراتي 
فراهم ش��ود. بر اساس اين تحليل، حضور دولت به جهت 
حمايت از توليد تا دس��تيابي به توان صادرات و رقابت در 
فضاي تجارت جهاني به عنوان مهم ترين راهكار توس��عه 
صادرات مطرح  شده است. بر اساس اين راهكار الزم است 
در كنار اصاح سيس��تم قاعده گ��ذاري و پاداش دهي در 
كشور از طريق بهبود محيط كسب وكار، استراتژي توسعه 
صنعتي نيز تدوين شود. سياست هاي پولي، مالي و ارزي 
 بايد در راستاي اس��تراتژي توسعه صنعتي تعريف شوند. 
در استراتژي توسعه صنعتي، نياز است كه به  جاي توجه 
به همه بخش ه��اي توليدي به  صورت همزمان با رويكرد 
صادرات��ي و با هدف خل��ق مزيت اولويت گذاري ش��ود و 
صناي��ع منتخب را مورد توجه ق��رار داد. حمايتي اثرگذار 
خواهد بود كه به  صورت هدفمند، مش��روط به دستيابي 
به اهداف تعريف  شده و در طول زمان كاهنده باشد. پس 
 از آنكه اين بخش هاي توليدي، توان صادرات كاالي كيفي 
و رقابت در عرصه تجارت بين المللي را كس��ب كردند، از 
ميزان حمايت ها كاسته خواهد شد. در واقع بر مبناي نتايج 
گ��زارش، در وهله اول و به عنوان مهم ترين راهكار حضور 
دولت ب��ه جهت حمايت همه جانبه و هدفمند از توليد تا 
كس��ب توان صادرات و رقابت در فض��اي تجارت جهاني 
بسيار حايز اهميت است. همچنين الزم است، استراتژي 
توسعه صنعتي به  صورت هدفمند، مشروط به دستيابي به 

اهداف و در طول زمان كاهنده تدوين شود. 

خسروتاج ثبت سفارش 
غيرقانوني خودرو را تاييد كرد

مهر| رييس س��ازمان توس��عه تجارت با اشاره به اينكه 
پس از توقف ثبت س��فارش واردات خ��ودرو، تخلف صورت 
گرفته است، گفت: براي روش��ن شدن اين موضوع پرونده 
تخلف��ات به دس��تگاه هاي ذي ربط امنيتي قضايي ارس��ال 
شده اس��ت. مجتبي خسروتاج با اش��اره به اينكه حراست 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در چندي��ن نوبت در اين 
باره ك��ه برخي ثبت س��فارش واردات خودروها مورد تاييد 
نيس��ت، اطاع رساني كرده اس��ت، گفت: با وجود آنكه در 
تيرماه پارسال بارها اعام شد، ثبت سفارش واردات متوقف 
ش��ده اما خودروهايي از مس��ير گمركات ترخيص شده كه 

ثبت سفارش هاي آنها بعد از تاريخ اعامي بوده است. 
او با تاكيد بر اينكه قطعا در اين باره تخلف صورت گرفته 
است، گفت: اين اش��كال هم مي تواند در سيستم و هم در 
افرادي باش��د كه در ارتباط با ثبت سفارش بودند ولي وقتي 
موضوع را با ش��ركت هاي واردكنن��ده در ميان مي گذاريم، 
مي گويند كارمندان مان ثبت س��فارش انجام داده اند و ما از 

آن بي خبر هستيم. 
خس��روتاج با ي��ادآوري اينكه فعا نباي��د قضاوت هاي 
زودهن��گام انجام داد و بايد منتظر رس��يدگي ها بود، گفت: 
ما هم تاييد مي كنيم، تخلفات��ي صورت گرفته و اعام هم 
كرديم كه كدام ش��ركت ها و ك��دام واردكنندگان چه نوع 
تخلفاتي انجام داده اند، چون اين موارد اشكال در شرايطي 
انجام ش��ده كه مرتب اطاع رس��اني مي كرديم، در اين ايام 
ثبت س��فارش براي اين افراد و ش��ركت هاي خاص ممنوع 
اس��ت، اما اينكه آنها چطور توانستند اين كار را انجام دهند 

بايد رسيدگي شود. 
او درباره تعداد خودروهاي ترخيص ش��ده پس از اعام 
توق��ف ثبت س��فارش واردات نيز گفت: آمار ثبت س��فارش 
هيچ گاه آمار قطعي واردات نيس��ت و ممكن است به دليل 
كمبود منابع ريالي يا ارزي واردكننده به تعداد ثبت سفارش 
خودرو وارد نش��ود. به گفته خسروتاج در سال هاي گذشته 
نيز چندين برابر واردات ثبت س��فارش انجام ش��ده اس��ت، 
 كم��ا اينكه تجارب ما نش��ان مي دهد ش��ايد در يك س��ال

300-400هزار دستگاه ثبت س��فارش واردات خودرو شده 
باشد، اما در عمل حدود 70هزار دستگاه وارد شده است. 

رييس س��ازمان توس��عه تجارت تصريح ك��رد: آنچه به 
عن��وان ثبت س��فارش فاقد اصالت شناس��ايي ش��ده را به 
گمركات اعام كرديم و اين گمركات هستند كه بايد بگويند 
چه تعداد خودروهايي كه اعام كرديم ثبت سفارش هاي آنها 
واقعي نيست، ترخيص شده كه بايد تخلفات واردكنندگان 
خودروهاي ترخيص ش��ده رسيدگي شود. خسروتاج گفت: 
آنچه در حال حاضر در قالب 6400دس��تگاه خودرو مطرح 
مي شود، مواردي از ثبت سفارش هاي خارج از تاييد ماست 
ك��ه در واقع ما چنين ثبت سفارش��ي را در سيس��تم انجام 
ندادي��م، حال اينكه چطور ش��ركت ها و افراد توانس��ته اند 
ثبت سفارش انجام دهند بايد به صورت فني رسيدگي شود 
و گم��ركات تعداد خودروهاي ترخيص ش��ده پس از اعام 

توقف ثبت سفارش را بايد اعام كنند. 

كف قاچاق پوشاك 
يك ميليارد دالر

تسنيم| مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ورود 
يك ميليارد دالر پوشاك قاچاق به كشور كف برآورد هاست. 
گلن��از نصراللهي با تاكيد بر اينكه قاچاق به توليد آس��يب 
جدي مي زند، افزود: گسترش قاچاق، توليد، سرمايه گذاري، 
صادرات و اش��تغال صنعت پوشاك كشور را با خطر جدي 
مواجه كرده است. صنعت پوشاك از صنايع با ارزش افزوده 
باال، اشتغال آفرين و ارزآور در مملكت است كه بايد حمايت 
شود. يك ميليارد دالر پوش��اك قاچاق در كشور نمي تواند 
تنها از كوه و مبادي پر پيچ و خم وارد كش��ور شود. مشاور 
وزي��ر صنعت، معدن و تجارت گفت: مبارزه جدي با پديده 
مزبور بس��يار ضروري به نظر مي رسد. خوشبختانه در چند 
س��ال اخير اقدامات بس��يار خوبي در راستاي جلوگيري از 
قاچاق پوشاك در كشور صورت گرفته و اين روند همچنان 
به قوت خود باقي است. سختگيري هاي بيشتري در مناطق 
آزاد صورت گرفته اس��ت. شناسه كاال براي پوشاك وارداتي 
اجباري شده است كه اين مي تواند قاچاق پوشاك را خيلي 
محدود كند. اكبر ملكوتي عضو اتحاديه پوشاك هم درباره 
راه هاي مقابله با قاچاق پوشاك گفت: تنها راه چاره حمايت 
از توليد داخلي اس��ت. اگر برند هاي داخلي حمايت ش��ود؛ 
خود به خ��ود جلو قاچاق گرفته مي ش��ود. ملكوتي گفت: 
براي حمايت از توليد داخلي بايد بس��تر توليد فراهم شود 
از جمله اين اقدامات، كاهش ماليات اس��ت كه مي تواند به 

توليد كمك كند. 

معضالت ثبت سفارش خودرو 
نايب رييس انجمن واردكنندگان خودرو با بيان اينكه از 
زمان انتقال سامانه ثبت س��فارش واردات خودرو به سامانه 
جامع تجارت امكان ثبت سفارش وجود ندارد، گفت: قيمت 

تمام شده ارز براي واردات خودرو 4850 تومان است. 
فرهاد احتش��ام زاد در خصوص وضعيت ثبت س��فارش 
واردات خودرو پس از بخش��نامه هاي جديد ارزي گفت: از 
زماني كه سيس��تم ثبت س��فارش واردات خودرو به سامانه 
جامع تجارت انتقال يافته اس��ت، هيچ س��فارش جديدي 
ثب��ت نمي ش��ود. گفته مي ش��ود، اي��ن موضوع ب��ه دليل 
دس��تورالعمل هاي اجرايي اس��ت كه هنوز اباغ نش��ده و 

فرآيندها و اطاعاتي كه كماكان نامشخص است. 
او ب��ا بي��ان اينكه پ��س از تك نرخي ش��دن ارز با دالر 
4200تومان متقاضي��ان واردات خودرو براي تخصيص ارز 
از بانك ها موفق نش��ده اند، گفت: خيل عظيمي از تقاضاي 
ارز براي واردات به بانك رسيده است و باعث شده كه براي 

تخصيص ارز به واردات اولويت بندي شكل بگيرد. 
احتش��ام زاد با اش��اره به اينكه اما با وجود اين ش��رايط 
متقاضيان واردات خودرو موفق به تخصيص ارز براي تقاضاي 
خود از بانك ش��ده اند، افزود: بانك ن��رخ برابري دالر به يورو 
را ب��راي واردات خودرو با ضريب تبديل 1.2 اختصاص داده 
است و بر اين اساس نرخ دالر تخصيص يافته براي واردكننده 
خودرو 4850تومان محاس��به شده است. نرخ برابري دالر به 
يورو 1.05 است. او در خصوص ثبت سفارش و واردات 6400 
خودرو در زمان توقف و ممنوعيت ثبت س��فارش خودرو در 
سال گذشته گفت: انجمن واردكنندگان خودرو اين موضوع 
را از س��ال گذشته اعام كرد اما متاسفانه جدي گرفته نشد. 
احتش��ام زاد اظه��ار كرد: ام��ا بعد از يك س��ال پيگيري هاي 
مختلف از س��وي نهاده��اي نظارتي پيرام��ون موضوع ذكر 
ش��ده اكنون اعتراف مي شود كه تخلف در واردات خودرو در 
زمان توقف ثبت سفارش انجام شده است. نايب رييس انجمن 
واردكنن��دگان خودرو با بيان اينكه اين تخلف در سيس��تم 
ثبت س��فارش واردات خ��ودرو و در دوراني اتف��اق افتاده كه 
ثبت سفارش واردات خودرو متوقف بوده است، گفت: در اين 
دوران هم ثبت سفارش و هم تمديد سفارش انجام شده است.

 رتبه كره در صادرات
رتبه كشور كره جنوبي در صادرات و ميزان آن در سال 2016

رتبه در جهانميزان صادراتمتغير
495.4268صادرات كاال )ميليون دالر به قيمت جاري(

596.0849صادرات كاال و خدمات )ميليون دالر به قيمت جاري(
710.1567صادرات كاال و خدمات )به قيمت ثابت سال 2010 ميليون دالر(

 رتبه چين در صادرات
رتبه كشور چين در صادرات و ميزان آن در سال 2016

رتبه در جهانميزان صادراتمتغير
2.097.6321صادرات كاال )ميليون دالر به قيمت جاري(

2.199.9682صادرات كاال و خدمات )ميليون دالر به قيمت جاري(
-آمار موجود نيستصادرات كاال و خدمات )به قيمت ثابت سال 2010 ميليون دالر(

رتبه مالزي در صادرات
رتبه كشور مالزي در صادرات و ميزان آن در سال 2016

رتبه در جهانميزان صادراتمتغير
189.41423صادرات كاال )ميليون دالر به قيمت جاري(

200.65827صادرات كاال و خدمات )ميليون دالر به قيمت جاري(
242.34026صادرات كاال و خدمات )به قيمت ثابت سال 2010 ميليون دالر(

منبع: بانك جهاني

خودرويي كه 63 نشان استاندارد را رعايت نكند، متوقف مي شود

اولتيماتوم استاندارد به خودروسازان
گروه صنعت|

كس��ب اس��تاندارد هاي 85گانه خودرويي براي ارتقاي سطح كيفي 
خودروهاي داخلي و نيز خودروهاي وارداتي از س��ال گذشته الزم االجرا 
ش��د. بر همين اس��اس مهر ماه س��ال95 بود كه رييس س��ازمان ملي 
اس��تاندارد ب��ه خودروس��ازان داخل��ي 72روز مهلت داد ت��ا 61 مورد از 
اس��تانداردهاي 85گانه سازمان ملي استاندارد را به مرحله اجرا درآورند. 
از ميان اس��تانداردهاي جديد مقرر ش��د دو مورد تا ابتداي تير ماه 97 و 
22م��ورد ديگر نيز تا ابتداي دي  ماه س��ال جاري اجرايي ش��ود. مطابق 
اعام مس��ووالن هر خودرويي كه نتواند اس��تانداردهاي 85گانه سازمان 
ملي اس��تاندارد را پش��ت س��ر بگذارد از چرخه توليد خارج و مجوز آن 
ابطال خواهد ش��د. حال رييس س��ازمان ملي اس��تاندارد در جديدترين 
 اظهارات خود بار ديگر به خودروسازان داخلي براي رعايت استانداردهاي
63 گانه اولتيماتوم داد. نيره پيروزبخت در يك برنامه تلويزيوني با هشدار 
به خودروس��ازان داخلي مبني بر لزوم رعايت اس��تانداردهاي الزم گفت: 
اس��تانداردهاي ما با اس��تانداردهاي روز اروپا منطبق است و با توجه به 
برنامه ريزي كه در ش��وراي سياست گذاري خودرو داشتيم 55 استاندارد 
از اول دي ماه س��ال 1396 به 61 استاندارد رسيد و از يكم تير ماه سال 
1397 به 63 استاندارد و از يكم دي 1397 به 85 استاندارد خواهد رسيد. 
بنابه اظهارات پيروزبخت از اين تاريخ هر خودرويي كه اين اس��تاندارد را 
پاس كن��د، ادامه كارش را تاييد مي كنيم در غي��ر اين صورت توليدش 
بايد متوقف ش��ود و اين هم مطالبه مردم و هم دولت اس��ت. او با بيان 

اينكه در زمينه اس��تاندارد از نظر تعداد و هم سطح كيفيت استانداردها 
در ت��راز بين المللي و مطابق با اس��تاندارد هاي روز اروپا و بين المللي ايزو 
هس��تيم، گفت: از اين نظر در عرصه منطقه يي سرآمد هستيم. به گفته 
پيروزبخت با توجه به اينكه اس��تانداردهاي اجباري، كاالهاي محدودي 
را در برمي گيرد بنابراين نش��ان اس��تاندارد در بس��ياري از كاالها وجود 
ندارد اما در مواردي كه نش��ان اس��تاندارد وجود دارد در نظرسنجي هاي 
س��ال هاي 95و 96 مردم نس��بتا راضي بودند اما سازمان ملي استاندارد 
هنوز رضايت ندارد و اميدواريم بتوانيم دامنه اس��تاندارد كاالها را بيشتر 
گسترش دهيم. رييس سازمان ملي استاندارد افزود: كشور ما دستخوش 
تحوالت مختلف سياس��ي، اجتماعي و اقتصادي ب��وده و در برخي موارد 
توليدكنندگان تاش مي كردند فقط خود را س��ر پ��ا نگه دارند و در پي 
استاندارد نبودند. شكوفايي اقتصادي چند سال اخير موجب شده است، 
سطح و اجراي استانداردهاي ما در واحدهاي توليدي و عرضه كننده هاي 
خدمت باالتر رود و اين ارتقاي كيفيت موجب شده در بسياري از موارد در 
بازارهاي صادراتي جايگاه خوبي داشته باشيم. پيروزبخت گفت: سازمان 
ملي اس��تاندارد، كاالهاي مشمول اس��تاندارد اجباري را پايش و نظارت 
مي كند اما اين موضوع شايد در بخش استانداردهاي اختياري يا تشويقي 
تسري نيافته باشد. او در بخش ديگري از صحبت هاي خود عنوان كرد كه 
تدوين استاندارد با اجماع نظر همه ذي نفعان و ذي ربطان است و اينگونه 
نيست كه سازمان ملي اس��تاندارد به تنهايي همه استانداردها را تدوين 
كند. از اين رو به گفته او قرار اس��ت از سال جاري با توجه به تعاملي كه 

اين س��ازمان با سازمان هايي مانند سازمان دامپزشكي و غذا و دارو انجام 
مي دهد، موازي كاري ها در زمينه استاندارد حذف و فرآيندها كوتاه شود. 
رييس سازمان ملي استاندارد با اشاره به اينكه با بسياري از كشورها 
براي تب��ادل تجاري تفاهمنامه امضا كرديم، گف��ت: يكي از مواردي كه 
هميش��ه در اين زمينه به آن توجه مي ش��ود، مقوله استاندارد چه براي 
واردات و چه براي صادرات اس��ت و هر كش��وري براساس نيازهاي خود 

استانداردهايش را تعريف مي كند. 
پيروزبخت با بيان اينكه در پي كيفيت بيشتر و قيمت مناسب تر كاال 
هستيم، افزود: در 5 سال اخير در پي استقال رويكرد نوين استاندارد در 
كش��ورمان هستيم. در اين رويكرد بيشتر بحث كيفيت مطرح مي شود و 
اينكه رضايت بيش��تري وجود داشته باشد. استانداردها به استانداردهاي 
بين الملل��ي، منطقه يي، ملي و كارخانه يي تقس��يم بندي مي ش��ود و هر 
توليدكننده يي كه استاندارد سختگيرانه تري را رعايت كند، كيفيت كاالي 
توليدي اش باالتر اس��ت. رييس كميسيون حمايت از توليد ملي مجلس 
ش��وراي اس��امي هم كه در اين برنامه حضور داشت، گفت: استاندارد را 
نبايد ترمز و مانع بدانيم بلكه استاندارد بايد ياور همراه و كمك توليدكننده 
باشد. حميدرضا فوالدگر افزود: مردم به نشان استاندارد اعتماد دارند اما 
رضايت آنها نسبي است و در برخي موارد رضايت كامل دارند و در برخي 
موارد رضايت آنها كم اس��ت. او با اش��اره به اينكه ميزان رضايت مردم به 
روند توس��عه مديريت كيفيت كشور بس��تگي دارد، افزود: هر كااليي كه 

اعتماد بيشتري را جلب كند، رضايت مردم هم بيشتر مي شود. 
حميدرضا فوالدگر افزود: با قانون تقويت و توس��عه نظام اس��تاندارد 
ت��اش كردي��م، موازي كاري ه��ا را در زمينه اس��تاندارد كاهش دهيم و 
براساس اين قانون، س��ازمان ملي استاندارد مرجع تدوين استانداردها و 
به روزرس��اني آن است و فقط در برخي موارد ازجمله استاندارد دارويي، 

استثنايي را براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داديم. 

فرش��يد ش��كرخدايي، عضو اتاق بازرگاني ايران هم كه ميهمان اين 
برنامه بود، عنوان كرد كه توليدكنندگان و كس��اني كه با س��ازمان ملي 
اس��تاندارد به طور مستقيم كار مي كنند، مقداري در زمينه سازوكارهاي 
نظارتي و كنترل هايي كه وجود دارد، نگران هستند و در بسياري از مواقع 
موارد مدنظرش��ان رعايت نمي ش��ود. او در عين حال عنوان كرد: به نظر 
مي رس��د در چگونگي تعامل سازمان ملي استاندارد با آنها بايد بازنگري 
شود. اعتماد عمومي به سازمان ملي و نشان استاندارد با توجه به قدمت 
80 ساله اين سازمان خوب است. عضو پارلمان بخش خصوصي همچنين 
گفت: بس��ياري از اس��تانداردهاي ما از كش��ورهاي ديگ��ر مانند امريكا، 
انگليس، ژاپن و كره جنوبي گرفته و تدوين مي ش��ود اما در بس��ياري از 

مواقع، زيرساخت هاي الزم براي پياده سازي آن استانداردها را نداريم. 
ش��كرخدايي با اش��اره به اينكه در بس��ياري از موارد استانداردهاي 
چندگانه داريم، افزود: س��ازمان ملي اس��تاندارد س��ازمان اصلي متولي 
اس��تاندارد اس��ت اما س��ازمان هايي مانند س��ازمان غذا و دارو و سازمان 
دامپزشكي هم مجموعه يي از استانداردها را تعريف مي كنند. در بسياري 
از توليدات نوين هنوز استانداردي تدوين نشده و اين موضوع مشكاتي 
را ايجاد كرده و در زمينه برخي كسب وكارهاي صادراتي هم دچار چالش 
هس��تيم؛ زيرا در برخي موارد اس��تانداردهاي داخلي ما با استانداردهاي 
خارجي هماهنگي ندارند و در بسياري از مواقع هم استانداردهاي داخلي 
ما در مقايس��ه با استانداردهاي خارجي سختگيرانه تر عمل مي كند. او با 
اشاره به تعامل سازمان ملي استاندارد با بخش خصوصي و توليد كننده ها 
هم گفت: قانون جديد استاندارد نرخ كيفيت را مطرح كرده كه اميدواريم 
س��ازمان ملي اس��تاندارد در نقش رگاتور ظاهر شود و خودش راسا اين 
كار را انجام ندهد و تعيين نرخ كيفيت را به تشكل هاي بخش خصوصي 
واگ��ذار كند. يك��ي از نگراني هاي بخش خصوصي اين اس��ت كه دوباره 

كنترل و سخت گيري هاي جديدي بر توليد اعمال شود. 
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15 نفت و انرژي
آخرين آمار صادراتي پتروشيمي 
نيپنا   مجتمع هاي پتروشيمي كشور پارسال بيش 
از ۲۲ميلي��ون و ۴۱۰ هزار تن محصول به ارزش بيش 
از ۱۲ميلي��ارد دالر صادر كردند. پارس��ال منطقه ويژه 
اقتص��ادي انرژي پارس بيش از ۱۱ ميليون و ۴۲۳هزار 
ت��ن محصول به ارزش ۵ ميلي��ارد و ۹۷۷ ميليون دالر 
ص��ادر و منطقه ماهش��هر نيز بي��ش از ۶ ميليون تن 
محصول به ارزش بي��ش از ۳ ميليارد دالر و ۴۱۰هزار 

دالر روانه بازارهاي بين المللي كرد. 
همچنين تا پايان اس��فند ماه، در ساير مناطق، بيش 
از ۴ميليون و ۹۵۲ هزار تن محصول به ارزش ۲ميليارد 
و ۶۲۳ ميليون دالر صادر ش��د.  باالترين مقدار صادرات 
را از نظر وزني پتروشيمي زاگرس با بيش از ۲ ميليون و 
۹۷۱ هزار تن و پتروش��يمي نوري از نظر ارزش با بيش 
از ي��ك ميلي��ارد و ۳۱۳ ميلي��ون دالر در منطقه ويژه 
اقتصادي انرژي پارس تا پايان س��ال به خود اختصاص 
دادند. مجتمع پتروشيمي بندر امام با بيش از ۲ ميليون 
تن صادرات توانس��ت بيش از يك ميليارد دالر ارزآوري 
رقم بزند. در ديگر مناطق نيز پتروشيمي خارك بيش از 
يك ميلي��ون و ۱۵۰هزار تن محصول را به ارزش بيش از 
۴۰۶ميليون و ۸۰۸ هزار دالر روانه بازارهاي خارجي كرد 
و رتبه نخست را در زمينه صادرات به خود اختصاص داد. 

افزايش پايبندي به توافق 
نفتي 

ايس�نا   كميت��ه نظارتي مش��ترك وزي��ران اوپك 
و غيراوپك كه مس��وول نظ��ارت براي اج��راي توافق 
كاهش توليد نفت اس��ت، اعالم كرد س��طح پايبندي 
مشاركت كنندگان در اين پيمان در مارس به ۱۴۹درصد 

رسيد كه باالترين ركورد تاكنون بوده است. 
به گزارش ايس��نا، در گ��زارش كميته مونيتورينگ 
مشترك وزيران اوپك و غيراوپك آمده است: كشورهاي 
مشاركت كننده بار ديگر تعهد خود را براي دستيابي به 
تعادل مجدد بازار نفت جهان نش��ان دادند و پايبندي 
آنها به كاهش توليد در ماه گذشته به ۱۴۹درصد رسيد. 
تالش گروهي اي��ن توليدكنن��دگان نتايج مثبتي 
داشته و عوامل عرضه و تقاضاي بازار تحكيم شده است. 
ذخاير نفت كش��ورهاي صنعتي عضو سازمان توسعه و 
همكاري اقتصادي )OECD( از ۳.۱۲ميليارد بشكه در 
جوالي س��ال ۲۰۱۶ به ۲.۸۳ميليارد بش��كه در مارس 
سال ۲۰۱۸ رسيد كه ۳۰۰ ميليون بشكه كاهش نشان 
مي دهد.  با اين  همه كميته مونيتورينگ مشترك وزيران 
اوپك و غيراوپك خاطرنش��ان كرده ذخاير نفت فعلي 
همچنان باالتر از س��طح پيش از دوران ركود بازار قرار 
دارند.  كميته نظارت مشترك وزيران اوپك و غيراوپك 
از كشورهاي مشاركت كننده در كاهش توليد خواست 
همچن��ان به هدف خود تمركز كنند و تالش هاي خود 
را برمبناي اصول ش��فافيت، عدال��ت و برابر كه محور 
»اعالميه همكاري« هس��تند، مضاعف كنند. براساس 
گزارش پايگاه خبري تريد عربيا، نشس��ت بعدي اين 
كميته قرار است ۲۱ ژوئن در دبيرخانه اوپك در وين 

اتريش برگزار شود. 

شفاف سازي درباره آب 
انتقالي به يزد 

پ�اون   مديرعامل ش��ركت آب منطقه يي يزد گفت: 
۹۶درص��د از آب انتقالي به اس��تان يزد در بخش ش��رب 
مصرف مي ش��ود. محمدمه��دي جوادي��ان زاده در جمع 
فعاالن اجتماعي استان يزد ضمن اشاره به شرايط كم آبي 
موجود در استان يزد گفت: ۹۶درصد از آب انتقالي به يزد 
در بخش شرب و ۴درصد در بخش صنعت مورد استفاده 
قرار مي گيرد و قطره يي از آب انتقالي به يزد در كشاورزي 
مصرف نمي شود. اين مقام مس��وول با بيان اينكه استان 
يزد از گذشته تاكنون با معضل كم آبي درگير بوده است، 
اظهار كرد: با در نظر گرفتن جمعيت كل استان يزد، آب 
انتقالي تنها ۵۰ درصد آب شرب مورد نياز استان را تامين 
ك��رده و مابقي از منابع آب زيرزميني موجود در اس��تان 
اس��تفاده مي شود لذا شايعات ايجاد ش��ده در مورد نحوه 
اس��تفاده از آب انتقالي در اس��تان يزد موجب تعارضاتي 
به خطوط انتقال آب به اين اس��تان شده كه اين شايعات 
صحت ندارد.  محمدمهدي جواديان زاده با تاكيد بر اينكه 
كاهش آب ش��رب يزد و اصفهان به يك ميزان بوده و در 
س��ال جاري ۱۰درصد كاهش يافته اس��ت، تصريح كرد: 
اينكه كاه��ش ۴۰درصدي س��هم آب انتقالي يزد عنوان 
مي شود براساس ميزان تخصيص آب انتقالي به يزد يعني 
۹۸ميليون مترمكعب است هر چند كه از ابتدا سهم آب 
تخصيصي خط انتقالي به يزد ۶۶ ميليون مترمكعب بوده 
و امس��ال به ۶۰ ميليون مترمكعب كاهش يافته اس��ت.  
وي تصميم گي��ري در اين رابطه را ني��ز برعهده كارگروه 
ملي س��ازگاري با كم آبي و شوراي هماهنگي زاينده رود 
با حضور ش��خص وزير نيرو و نمايندگان ۳ اس��تان يزد، 

اصفهان و چهارمحال و بختياري دانست. 

كوتاه از دنياي انرژي

وزير نيرو در جمع استانداران بر وظيفه كليدي نهاد استانداري در موضوع آب تاكيد كرد

يارگيري اردكانيان براي بستن چاه هاي غيرمجاز 
گروه انرژي  

ش��ايد در ظاه��ر باورنكردني به نظر برس��د اما 
واقعيت اين اس��ت كه نهاد »استانداري« و شخص 
»استانداران« همواره يكي از مهم ترين موانع پيش 
روي بس��تن چاه هاي غيرمج��از آب بودند. اولويت 
اس��تانداران حفظ ثبات در كوتاه مدت بوده اس��ت، 
ثبات��ي كه ب��ه آب گره خورده و به همين واس��طه 
هرگون��ه تغيي��ر در آن با مخالفت نهاد اس��تانداري 
مواج��ه مي ش��د. »تع��ادل« باره��ا در گزارش هاي 
مختلف��ي ك��ه از گفت وگ��و ب��ا دبير س��تاد احيا و 
تعادل بخشي آب هاي زيرزميني تهيه مي شد، به اين 
موضوع پرداخت كه اس��تانداري استان هاي مختلف  
سد راه فعاليت اين ستاد هستند. چيزي كه سرعت 
بستن چاه هاي غيرمجاز آب در ايران را نيز به  شدت 
كاهش داد. آخرين آمار منتشر شده از سوي وزارت 
نيرو نشان مي دهد كه از مجموع ۷۹۴هزار چاه آب 
در ايران، ۳۳۰هزار چاه غيرمجاز اس��ت. آماري كه 
خود بيانگر ش��دت اهميت ممانع��ت از فعاليت اين 
چاه هاس��ت. رضا اردكانيان اما از روز نخست نشان 
داد ك��ه به دنب��ال راه حلي متف��اوت در اين زمينه 
اس��ت. نشس��ت عصر روز شنبه او با اس��تانداران را 
باي��د در اين قالب ديد و در نتيجه آن را نشس��تى 
مهم كه شايد يكي از ستون هاي آينده آبي ايران را 
تشكيل مي دهد، تلقي كرد. اردكانيان در اين جلسه 
ك��ه تمام اس��تانداران ايران در آن حضور داش��تند 
»اس��تانداران را اصلي ترين بازيگ��ران عرصه ميان 

بخشي آب« توصيف كرده است. 
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور زمستان پارسال در گزارشي 
كه هدف آن »امكان س��نجي اتص��ال پهنه هاي آبي 
ش��مال و جنوب اي��ران بود« اطالعاتي دس��ته  اول 
را درب��اره وضعي��ت منابع آبي منتش��ر كرد. طبق 
اطالعات من��درج در اين گزارش عنوان ش��ده بود 
ك��ه در حالي كه در ۵۱س��ال اخي��ر ۱۳۱ميليارد 
مترمكعب آب زيرزميني برداش��ت شده است، تنها 
در ۱۵س��ال اخير ۷۵ميليارد مترمكعب برداش��ت 
»اضافه« آب صورت گرفته اس��ت. وضعيتي كه در 
نهايت به تبديل ش��دن ۳۶۶ دش��ت از ۶۰۵ دشت 
اي��ران به »دش��ت ممنوعه« رس��يده اس��ت. رضا 
اردكانيان وزير نيرو با علم به چنين وضعيتي سكان 
اداره اين وزارتخانه را در دس��ت گرفت اما از همان 
ابتدا نش��ان داد بيش از هر چيز به دنبال اين است 
كه كليش��ه ها در خصوص مس��ووليت آب در ايران 
را زدوده و ديگر نهاده��ا را به اندازه وزارت نيرو در 
اي��ن امر دخيل كند. جلس��ه عصر روز ش��نبه او با 
استانداران ايران، تالشي در همين راستا بوده است. 

به گزارش »تعادل« و به نقل از پايگاه اطالع رساني 
وزارت نيرو، رضا اردكانيان وزير نيرو در گردهمايي 
اس��تانداران سراسر كش��ور كه با محوريت كارگروه 
ملي س��ازگاري با كم آب��ي برگزار ش��د، گفت: در 
مديري��ت منابع آب بايد بر اولويت هاي هر اس��تان 
تمرك��ز كنيم و بنايي براي تهيه يك نس��خه واحد 

براي كل كشور نداريم. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه دولت به تنهايي نمي تواند 
مس��اله آب را ح��ل كن��د، ادامه داد: ب��راي به ثمر 
رس��يدن مجموعه يي از طرح هاي آبي كشور تعامل 
منسجم و موثر ميان دستگاه هاي دولتي و نهادهاي 

بيرون از دولت الزم است. 
اردكاني��ان ماهيت موضوع آب را ميان بخش��ي و 
اس��تانداران را اصلي ترين بازيگران عرصه ميان بخشي 
آب دانس��ت و افزود: هرگاه مساله خشكسالي مطرح 
مي ش��ود، ذهن مان متوجه تامين منابع جديد است؛ 
چون اصالح روش موجود مصرف، س��خت تر است. به 
همين دليل از س��اختن سد، تونل يا باروركردن ابرها 
استقبال مي كنيم، چرا كه ما را از اصالح شيوه مصرف 
دور مي كند؛ البته ما بايد وظيفه خود در تامين منابع 
آبي را انجام دهيم، ولي مهم تر اين اس��ت كه ش��يوه 
مص��رف آب را اصالح كنيم.  وزير نيرو تاكيد كرد: اگر 

به دنبال تصفيه پس��اب نرويم مسلما هر آب جديدي 
هم كه تامين كنيم، آلوده مي شود. اساس كار ما بايد 
اين باشد كه از خشكسالي بهترين استفاده را كرده و 
شيوه مصرف خود را اصالح كنيم و عرصه ميان بخشي 

آب را به رسميت بشماريم. 

 حل همگاني مسائل مزمن 
اردكانيان با اش��اره به تش��كيل كميته اس��تاني 
كارگروه ملي س��ازگاري با كم آبي خاطرنش��ان كرد: 
اختيارات به اين كميته واگذار شده و پشتيباني هاي 
الزم نيز به عمل مي آيد. استان ها برنامه هاي خود را 
ب��ه كارگروه ارائه كنند. ما هم بايد بر اولويت هاي هر 
اس��تان تمركز كنيم و بنايي براي تهيه يك نس��خه 
واحد براي كل كش��ور نداريم. ما حول كارگروه ملي 
سازگاري با كم آبي ظرفيت سازي كرده و برنامه هاي 
مش��ترك خود را تدوين مي كنيم و بسيار اميدواريم 
كه با كمك هم بتوانيم مسائل مزمن و قديمي آب و 

كشاورزي را حل كنيم. 
اردكانيان با تاكيد بر اينكه در تالش��يم با اس��تفاده 
از كارگروه ياد ش��ده مس��ائل بسيار مزمن بخش آب و 
كشاورزي كش��ور را مديريت كنيم، گفت: از اسفندماه 
س��ال گذش��ته با تش��كيل اين كارگروه ملي تاكنون 

مشكالت آبي دو استان اصفهان و خوزستان در دستور 
كار قرار گرفته اس��ت كه در جلسه فرداي كارگروه نيز 
تصميمات كميته تخصصي در مورد چگونگي مديريت 

آب اصفهان بررسي و نهادينه خواهد شد. 
وي با اش��اره به دستور مكتوب امروز رييس جمهور 
براي تشكيل مستمر جلس��ات كارگروه و ارائه گزارش 
هفتگي به دولت ادام��ه داد: در اين كارگروه بنا نداريم 
نس��خه ملي بپيچيم. هر استان داراي اولويت مختلفي 

است و بايد روي آنها متمركز شويم. 

 عقب ماندگي در مديريت آب 
وزير نيرو با تاكيد بر اينكه كشور با عقب ماندگي 
در پرداخت��ن ب��ه جنبه هاي صحي��ح مديريت آب 
روبه روس��ت، تصريح كرد: ام��روزه در دنيا و به ويژه 
در مناطق كه با موضوع خشكس��الي مواجه هستند 
مدلي ك��ه حكومت ها ب��راي حكمران��ي منابع آب 
انتخاب مي كنند، حاكي از سطح توسعه يافتگي آن 

كشور است. 
اردكاني��ان با تاكيد بر اينكه ميان بخش��ي بودن 
آب بايد به رس��ميت ش��ناخته شده و وارد برنامه ها 
ش��ود، عنوان كرد: اگر بنا باشد وزارت نيرو در ستاد 
فقط روي نظام تخصيص آب متمركز ش��ود، مسلما 

همان گون��ه كه اين امر در هي��چ جاي دنيا ثمره يي 
نداشته است در كش��ور ما هم كارساز نخواهد بود، 
بنابراين بايد با كمك تمام بخش ها بتوانيم معضالت 

موجود در بخش آب را برطرف كنيم. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه باقي ماندن در موضوعات 
منطقه يي مس��ائل موجود بخش آب را حل نخواهد 
ك��رد، گف��ت: وجه ملي اي��ن مهم را نباي��د ناديده 

بگيريم. 

 اشاره به آمايش سرزمين
اردكانيان در جلس��ه خود با استانداران به يكي 
از طرح ه��اي مغف��ول مانده در ايران ك��ه نبود آن 
آس��يب هاي فراواني را به دنبال داش��ته نيز اش��اره 
كرده و يادآور ش��د: يكي از مسائل بسيار مهمي كه 
طي چهار دهه گذشته به ثمر ننشسته و روي زمين 
مانده طرح آمايش آب محور اس��ت كه بايد هر چه 
س��ريع تر با كمك ظرفيت علمي كشور در مقياس 
اس��تان ها تهيه ش��ود تا بتوانيم تابل��وي تمام نما از 

وضعيت استان ها گردآوري كنيم. 
اردكاني��ان بر ل��زوم حفظ چارچ��وب كارگروه 
س��ازگاري با كم آبي تاكيد كرد و گفت: اين ظرفيت 
در س��ازمان هاي س��تادي ما وجود دارد كه ساليان 
متم��ادي در س��نگر اهميت فعاليت هاي س��تادي 
خود قرار بگيريم و تنها انگش��ت اتهام را به س��مت 
دس��تگاه هاي ديگر بگيريم. ولي بايد اين چارچوبي 
كه با حضور دس��تگاه هاي مختلف كش��ور تشكيل 
ش��ده باقي بمان��د ت��ا بتوانيم با كم��ك جمعي بر 
مش��كالت موجود در اين بخ��ش غلبه و ضعف هاي 

موجود را برطرف كنيم. 

 از پشت كم بارشي بيرون بياييم 
وزير نيرو با تاكي��د بر پيگيري مدل حوضه هاي 
آبريز در كش��ور خاطرنشان كرد: با تالش جدي در 
اي��ن زمينه درصدديم تا اين مهم به عنوان فعاليتي 

جدي و فوري در دستور كار قرار بگيرد. 
اردكانيان تاكيد كرد: كم بارش��ي تنها يك نمونه 
از مش��كالت بخش آب كش��ور اس��ت و نبايد ساير 
مش��كالت اين حوزه پشت معضل كم بارشي پنهان 
ش��وند. وي در بخ��ش پاياني س��خنان خود گفت: 
در مناطق��ي كه همچنان كميته اس��تاني كارگروه 
تش��كيل نش��ده بايد هر چه س��ريع تر اين مهم در 
دس��تور كار قرار گرفته و فعال ش��ود. با هماهنگي 
رييس سازمان صدا و سيما در تالشيم تا بحث هاي 
موج��ود اين ح��وزه در معرض اف��كار عمومي قرار 
بگي��رد تا ب��ا كمك تمام بخش هاي كش��ور بتوانيم 

مسائل عديده  موجود اين حوزه را حل كنيم. 

گروه انرژي   پيگيري هاي »تعادل« نشان مي دهد هنوز نشانه يي 
از »بهروز موس��وي« آخرين فرد مفقوده ش��ده  هلي كوپتر شركت 
نف��ت فالت قاره پي��دا نش��ده و عمليات جس��ت وجو در آب هاي 
خليج فارس ادامه دارد. روز گذش��ته نريمانيان، سخنگوي كميته 
بحران ش��ركت نفت فالت قاره كه براي اين حادثه تش��كيل شده 
است به »تعادل« گفت:»متاسفانه هنوز نشانه يي پيدا نشده است، 
برخي از مديران ما در محل حاضر هس��تند و عمليات جست وجو 
ادامه دارد. غواصان درحال جس��ت وجو هس��تند اما هنوز نشانه يي 
نيافته اند«. ديروز همچنين محمدتقي شاهپوري، مديرعامل شركت 
 هلي كوپتري اي��ران در پيامي ويدئويي كه از طريق كانال تلگرامي

»Aviation Channel« منتش��ر شد، توضيحاتي را درخصوص 
وضعيت سامانه هلي كوپتري ايران و نوع بل ۲۱۲ كه در اين سانحه 

سقوط كرد، ارائه كرده و از ايمن بودن اين هلي كوپتر دفاع كرد. 
ساعت ۲۰ و ۳۰دقيقه شامگاه سه شنبه هفته گذشته بالگردي 
كه يك بيمار س��كته قلبي را از چاه نفتي رسالت در منطقه الوان 
به كيش مي برد دچار س��انحه شده و بالفاصله خبر مرگ ۲ تن از 
سرنشينان اين بالگرد تاييد شد. يكي از سرنشينان اين بالگرد نجات 
يافت و از روز سه ش��نبه تاكنون عمليات براي يافتن ۲ سرنش��ين 
ديگر ادامه داشت.  با گذشت ۴ روز از سانحه سقوط بالگرد شركت 
نفت فالت قاره، پيكر يك نفر از ۲ مفقودي س��انحه روز جمعه در 
آب هاي خليج فارس پيدا ش��د اما فرد دوم همچنان مفقود اس��ت. 
آن  طور كه س��خنگوي كميته مديريت بحران ش��ركت نفت فالت 
قاره مي گويد، كشتي ها درحال اسكن كف دريا براي يافتن نشانه يي 
از اين مس��افر بالگرد بل ۲۱۲ هستند.  بررسي هاي»تعادل« نشان 
مي دهد، بالگردي كه سقوط آن تا لحظه تنظيم اين گزارش باعث 

فوت شدن ۳تن، مجروح شدن يك نفر و ناپديد شدن يك نفر ديگر 
از كاركنان سكوى رسالت شده است، آبان ماه سال ۱۳۹۴و طي يك 

مناقصه به اجاره شركت نفت فالت قاره درآمده بود. 
نريمانيان در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا اين بالگرد مجهز به 
جعبه سياه بوده است يا خير، عنوان كرد كه تيم سازمان هواپيمايي 
كش��وري درحال بررس��ي ابعاد ماجرا بوده و هنوز گزارش خود را 
ارسال نكرده اند. سخنگوي كميته بحران نفت فالت قاره تاييد كرد 
كه يك بالگرد ديگر مشابه با بالگردي كه روز سه شنبه سقوط كرد 

در اختيار اين شركت بوده و اكنون درحال فعاليت است. 
نريمانيان پيش از اين عنوان كرده بود كه اين بالگرد متعلق به 
ساخه بوده است. ساخه نام مخفف »سازمان خدمات هلي كوپتري« 
اس��ت و بل ۲۱۲ نيز ازجمله بالگردهاي اين س��ازمان به ش��مار 
مي رود. بررسي ها نشان مي دهد كه ساخه در واقع شركتي دولتي 
وابس��ته به وزارت نفت است.  محمدتقي ش��اهپوري، مديرعامل 
شركت هلي كوپتري كشور ديروز در پيامي ويدئويي عنوان كرد كه 
سال گذش��ته بيش از ۱۳۰۰ساعت پرواز بدون حادثه هلي كوپتر 
در ايران رقم خورده است. او در ادامه توضيح داد بل ۲۱۲ كه روز 
سه شنبه پس از ترك سكوي نفتي رسالت دچار سانحه شد يكي 
از ايمن ترين بالگردها و مجهز به تمام نيازهاي پرواز در شب بوده 
است. او همچنين تاكيد كرد كه كاپيتان سهيلي و مرحوم كاپيتان 
فتاحي از زبده ترين خلبانان هلي كوپتري ايران بوده اند كه هم در 
دوران جن��گ تحميلي و هم در س��ال هاي اخير در عمليات هاي 
مهمي حضور داشتند. مديرعامل ش��ركت هلي كوپتري كشوري 
عن��وان كرد كه از روز نخس��ت حادثه براي بررس��ي وضعيت به 

منطقه الوان سفر كرده است. 

ايلنا   معاون توسعه و مهندسي شركت ملي نفت ايران، نتايج مطالعات ارائه شده 
از س��وي شركت ORG نروژ در چهار بلوك  اكتش��افي خزر را بسيار اميدواركننده 
دانس��ت و گفت: اگر برآوردهاي اين ش��ركت نروژي از ذخاير هيدروكربوري موجود 
در خزر جنوبي تاييد ش��ود، مي توانيم ب��ه افزايش ذخاير هيدروكربوري درجا و قابل 
برداش��ت كشور از اين محل اميدوار باشيم.  غالمرضا منوچهري در حاشيه برگزاري 
نشست بررسي مطالعات شركت ORG نروژ در شركت نفت خزر به شانا گفت: بحث 
توس��عه در درياي خزر طي دهه هاي گذش��ته هميشه مطرح بوده و با وجود حفاري 
۲ حلقه چاه اكتشافي در خزر از يك سو و انجام مطالعات شركت هاي خارجي روي 
ظرفيت هاي خزر از سوي ديگر، اما اين مبحث همواره دچار افت و خيزهايي بوده و 
تا به حال برنامه مستمري در اين زمينه پياده نشده و كار پيوسته يي صورت نگرفته 
اس��ت.  وي س��رمايه بري فراوان و نياز به فناوري هاي پيشرفته و روزآمد را كه به طور 
عمومي در اختيار شركت هاي غربي قرار دارد، از پيش شرط هاي توسعه در خزر عنوان 
كرد و افزود: در س��ال هاي گذش��ته موضوع حوزه هاي مشترك با همسايگان حاشيه 
درياي خزر افزون بر موارد ياد ش��ده، همه و همه بر س��ختي هاي فرآيند توس��عه در 
خزر اضافه و اين كار را با چالش هايي روبه رو كرده اس��ت. همچنين بهره مندي ايران 
از ميدان هاي ارزان تر و ظرفيت  هاي هيدروكربوري مناسب در مناطق خشكي جنوب 
كشور نيز از جمله عواملي بوده كه توسعه در اين بخش ها را همواره نسبت به خزر در 
اولويت قرار داده است.  منوچهري در عين حال با بيان اينكه همسايگان ما در حاشيه 
درياي خزر نس��بت به توس��عه و توليد در اين منطقه بي تفاوت نبوده اند و ما ش��اهد 
فعاليت هاي توس��عه يي روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان در خزر هستيم، 
ادامه داد: اگرچه فعاليت هاي توس��عه يي ايران در خزر به واس��طه عميق تر بودن آب 
در بخش خزر جنوبي كار را س��نگين تر مي كند، اما اين موضوع نمي تواند نفي كننده 
ضرورت توس��عه در خزر باشد.  به گفته معاون توسعه و مهندسي شركت ملي نفت 
ايران، وزارت نفت به دنبال راهكار جامعي براي توسعه در خزر است تا هم بتواند در 
جذب سرمايه و انتقال فناوري موفق باشد و هم از اين رهگذر در مسير اشتغال زايي و 

حمايت از ساخت داخل نقش موثري ايفا كند. 

كمبود بنزين در ايرانشهر ادامه جست و جو براي مسافر بالگرد بل 212 
گ�روه ان�رژي   به دنبال انتش��ار برخي اخبار در م��ورد معضل 
سوخت  رساني در استان سيستان و بلوچستان و به  ويژه ايرانشهر 
»تع��ادل« با يك��ي از افراد محلي تم��اس گرفت��ه و از او درباره 
وضعي��ت توزيع بنزين و دليل وضع موجود س��واالتي پرس��يد، 
اين ف��رد با تاييد ش��لوغي دليل آن را مطمئن نب��ودن مردم از 
وجود س��وخت در منطقه توصيف كرد. مش��روح گ��زارش را در 

ادامه مي خوانيد.
صبح ديروز فاطمه كوهي سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ضمن اشاره به افزايش ۳۲درصدي مصرف بنزين  استان سيستان 
و بلوچس��تان در روز جمعه نس��بت به همين تاريخ در س��ال گذشته 
درباره صف طوالني در جايگاه هاي عرضه س��وخت در برخي شهرهاي 
استان سيستان و بلوچستان اظهار داشت: اين صف ها به دليل نوسانات 
ن��رخ دالر و نگراني مردم بابت ارز بوده و ارتباطي به كمبود س��وخت 
ندارد. در همين حال فرماندار ايرانش��هر ك��ه طوالني ترين صف ها در 
جلو پمپ  بنزين هاي اين شهر تشكيل شده بود به ايرنا گفت: به دليل 
اختالل در حمل و ارس��ال به موقع سوخت به ايرانشهر در ۲۴ ساعت 
گذشته جايگاه هاي عرضه بنزين اين شهرستان با مشكل مواجه شدند 
و ش��اهد صف هاي طوالني بوديم. وي افزود: پس از پيگيري هاي الزم 
سوخت وارد ايرانشهر شده و عرضه سوخت در جايگاه ها به روال عادي 
بازگشته است. مردم نبايد دغدغه يي براي تامين سوخت داشته باشند و 

مسووالن نيز تالش مي كنند تا اين گونه مشكالت پيش نيايد. 
»تعادل« در همين ارتباط سراغ يكي از افراد محلي رفت. اين فرد 
پس از تاييد صف هاي طوالني جلو پمپ بنزين ها عنوان كرد كه در 
ميان پمپ بنزين هاي موجود در ايرانشهر تنها يك يا دو پمپ بنزين 
هنوز به ارائه خدمات مش��غول هس��تند و مابقي موقتا به كار خود 

پاي��ان داده اند. وي همچنين گفت كه جلو همين پمپ بنزين هاي 
فعال هم صف بسيار طوالني از ماشين ها ديده مي شود. زماني كه از 
وي در مورد دليل احتمالي شلوغي پمپ بنزين ها در ايرانشهر سوال 
ش��د، او به كمبود س��وخت و عدم تامين س��وخت شهر اشاره كرد. 
در همين حال، فيلم صف طوالن��ي كاميون ها و خودروها در پمپ 
بنزيني در مهرگان دلگان از توابع ايرانشهر نيز روز شنبه و بعد از آن 
در شبكه هاي اجتماعي پخش شد كه در آن راننده يكي از كاميون ها 
عنوان مي كند كه كاميون ها از يك روز قبل در صف خريد گازوييل 
در اين پمپ بنزين هستند.  سابق بر اين نيز تعداد كم جايگاه هاي 
سوختي در جنوب استان سيستان و بلوچستان در خبرها آمده بود. 
آنچه اتفاقات ۴۸ س��اعت اخي��ر را متمايز مي كند، تقاضاي بيش از 
حد معمول س��وخت در استان سيستان و بلوچستان است. فاطمه 
كوهي در اين باره گفته اس��ت: »روز گذشته در چابهار، ايرانشهر و 
نيكشهر كه شاهد ازدحام بيش��تري در جايگاه هاي عرضه سوخت 
بوده ايم، ميزان مصرف بنزين به يك ميليون و ۳۶۴هزار ليتر رسيد 
كه نس��بت به يكم ارديبهشت سال گذش��ته ۳۲درصد رشد داشته 
است، همچنين مصرف نفت گاز در روز گذشته ۵۷درصد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته رشد داشته و به يك ميليون و ۱۰۲ هزار 

ليتر رسيده بود.«
ايرانش��هر در جاده ترانزيتي چابهار – ميلك واقع  ش��ده اس��ت و 
روزانه بيش از ۵۰هزار نفر از شهرستان هاي همجوار به اين شهر تردد 
مي كنند. با اين همه نمي توان اين افزايش آني تقاضاي بنزين را صرفا 
به پاي اين عوامل گذاشت. تماس هاي »تعادل« با شهرهاي ديگر استان 
سيستان و بلوچس��تان از قبيل خاش و زاهدان از خلوتي جايگاه هاي 

سوخت رساني در اين شهر ها خبر مي دهد.

آگهی مناقصه عمومی
ش��هردارى در نظ��ر دارد عمليات رفت و روب و نظافت روزان��ه معابر، رفيوژها، 
ميادين، جداول، پل ها و آهك پاشى جويها در سطح مناطق سه گانه شهر سارى 
را از طريق مناقصه عمومى )به تفكيك هر منطقه( به پيمانكاران و شركت هاى 

واجد الشرايط واگذار نمايد.

سپرده شركت در مناقصهبرآورد اوليه انجام كارمنطقه فعاليت

۱۳۵۱/۳۶۹/۸۹۳/۲۴۷۱۷/۵۶۸/۴۹۴/۶۶۲

۲۵۴۹/۰۲۷/۰۴۳/۵۳۱۲۷/۴۵۱/۳۵۲/۱۷۶

۳۲۶۳/۵۲۶/۵۲۰/۹۴۵۱۳/۱۷۶/۳۲۶/۰۴۷

۱- تاريخ خريدارى اسناد: از تاريخ انتشار آگهى ۹۷/۲/۳ لغايت ۹۷/۲/۶
۲- محل خريدارى اسناد: دبيرخانه شهردارى مركزى سارى

۳- ش��ركت كنندگان مي بايس��ت جهت ش��ركت در مناقصه )هر منطقه( مبلغ 
۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت خريدارى اس��ناد به حساب س��يبا درآمد شهردارى به 

شماره ۰۱۰۸۵۹۸۷۹۹۰۰۰ واريز نمايند.
۴- ش��ركت كنندگان مي بايست داراى صالحيت خدمات عمومى از اداره تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى اس��تان مازندران و فرم ثبت ن��ام ماليات بر ارزش افزوده بر 

اساس اسناد مناقصه را دارا باشند.
۵- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است. 

۶- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

مهدی عبوری- شهردار ساری

نويد افزايش ذخاير نفتي ايران 
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مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

روايت»دبورايانگ«ازنسلنوسينمايايران
منتقد امريكايي سینما گفت: نسل نو سینماي ايران صداي منحصر به فرد خود را پیدا كرده و ديگر از كیارستمي و فرهادي 
تقلید نمي كند.  اين منتقد ارش��د س��ینمايي نش��ريه هاي »هالیوود ريپورتر« و »ورايتي« در حاشیه برگزاري جشنواره جهاني 
فیلم فجر درباره ش��كل گیري نس��ل نو سینماي ايران به ايسنا گفت: فكر مي كنم اين نسل به خوبي شكل گرفته و سینماگران 
جوان فراتر از تقلید از چهره هايي چون كیارستمي و فرهادي رفته اند و صداي منحصر به فرد خود را پیدا كرده اند. من به ويژه 
بس��یار تحت تاثیر تعدادي از فیلمس��ازان زن جوان قرار گرفته ام كه مشغول ساخت فیلم در ايران هستند و فیلم هاي آنها چون 
»درساژ« بسیار جذاب و قدرتمند از لحاظ زاويه ديد و شخصیت پردازي هستند بنابراين فكر مي كنم اين نسل نو در سینماي 
ايران با موفقیت شكل گرفته است. او درباره روند كلي سینماي ايران در چند سال اخیر نیز توضیح داد: من سینماي ايران را 
از خارج دنبال مي كنم و فكر مي كنم پس از نسل كیارستمي و پناهي و برخي ديگر از سینماگران مطرح ايراني، پديده فرهادي 

سینماي ايران را دوباره احیا كرده و سینماي ايران همچنان سینمايي پیشگام در كل منطقه خاورمیانه است. 

چهرهروز

اعالمنتايجبررسياولويتهايسرمايهگذاريدرامريكا

10هزاردالرتاتحققرويايامريكاييها
گروهگوناگ�وندريافت 10 هزار دالر 
ب��دون مالیات براي هر امريكايي، رويايي 
غیرقابل  پیش بیني است؛ بر اين اساس به  
راحتي مي توان با پیشنهاد دريافت 10هزار دالر هديه 
به آرزو و اهداف امريكايي ها دست يافت. در تازه ترين 
نظرسنجي صورت  گرفته از امريكايي ها پرسیده شده 
ك��ه در صورت درياف��ت 10ه��زار دالر آن را چگونه 
مصرف مي كنند. طبق نتايج اين نظرسنجي بسیاري 
از آنه��ا تمايل دارند، بدهي هاي خود را يكجا پرداخت 
كنند. آن طور كه در بسیاري از گزارش ها گفته شده، 
بسیاري از امريكايي ها در زمینه خريد خودرو، مسكن 
و پرداخ��ت هزينه ه��اي تحصیل وام ه��اي متعددي 
دريافت مي كنند. بر اين اس��اس در اين نظرس��نجي 
ح��دود 27.3درص��د از امريكايي ها تماي��ل دارند در 
صورت��ي  كه 10هزار دالر هدي��ه دريافت كنند، آن را 
براي پرداخ��ت بدهي هاي خود هزين��ه كنند. تعداد 
بسیاري از آنها نیز تمايل دارند در صورتي  كه 10هزار 
دالر ب��ه عنوان هديه به دس��ت آنها برس��د در بخش 
امالك و مستغالت در امريكا سرمايه گذاري كنند. اين 
در حالي اس��ت كه به گفته بس��یاري از كارشناسان، 
خريد خانه سرمايه گذاري مناسبي در امريكا به  شمار 
نمي رود. با اين  حال حدود 13.5درصد از امريكايي ها 
در بخش امالك و مس��تغالت سرمايه گذاري خواهند 
ك��رد و اگر چیزي باقي ماند، پس انداز و س��پرده هاي 

بانكي خود را افزايش خواهند داد. 
طبق نتايج نظرس��نجي ص��ورت گرفته در میان 
امريكايي ها در پاس��خ به اين س��وال كه اگر 10هزار 
دالر هديه دريافت كنید، آن را چگونه صرف خواهید 
كرد حدود 7.2درصد اعالم كرده اند كه در بازارهاي 
س��هام س��رمايه گذاري خواهند كرد. اي��ن درحالي 
اس��ت كه به گفته بسیاري از تحلیلگران خريد سهام 
ش��ركت ها در مقابل خريد خانه و سرمايه گذاري در 
امالك و مس��تغالت مي تواند بسیار س��ودآور باشد؛ 
چراكه سود بیش��تري داشته و اين سود با نرخ تورم 
س��ازگار خواهد بود. بازگشت س��رمايه حاصل از اين 
س��رمايه گذاري نیز بیش��تر از خريد خانه  اس��ت. آن 

طور كه گفته ش��ده يك خانه در امري��كا تنها براي 
زندگي كردن مكان مناس��بي است. اين شرايط بازار 
در هر كشوري است كه مشخص مي كند خريد خانه 
ب��ه صرفه تر از اجاره كردن آن اس��ت ام��ا در امريكا 
كه اج��اره خان��ه به صرفه تر اس��ت. بر اين اس��اس 
بازنشستگان امريكايي با س��ود سهامشان مي توانند 
زندگي راحتي داش��ته باشند و نیازي به خريد خانه 
ندارن��د. با اين  حال برخي نیز در س��ال 2016 براي 
بازار بورس نوسانات زيادي پیش بیني و اعالم كردند 
كه بازار امالك مي تواند براي س��رمايه گذاري يكي از 

گزينه هاي خوب پیش  رو باشد. 
در ادامه اين نظرسنجي حدود 6.9 درصد از افراد 
ترجیح مي دهند، بخش��ي از س��رمايه خ��ود را براي 
آموزش و تحصیل فرزندانش��ان هزينه كنند و حدود 
6.2 درصد تمايل دارند كسب وكارهاي كوچك به  راه 
بیندازند. اين درحالي است كه آمارها نشان مي دهد 
۴7درص��د اش��تغال امري��كا مربوط به ش��ركت هاي 
كوچك اس��ت. در 20س��ال گذش��ته هم 60 درصد 
مشاغل تاسیس ش��ده از اين دسته بودند. در همین 

ح��ال ۴0درصد حقوق پرداختي در امريكا هم صرف 
ش��اغالن اين نوع كسب  وكار مي ش��ود. هر چند كه 
پ��س از روي كار آمدن دونالد ترام��پ، نگراني هاي 
بسیاري براي بقاي كسب  وكارهاي كوچك در امريكا 

به وجود آمد. 
آن طور كه در اين گزارش  گفته شده، جوان هاي 
امريكايي، قدرت ريس��ك باالتري داشته و از آنجا كه 
با ابزار و فناوري ديجیتال آش��نايي بیش��تري دارند، 
ترجیح مي دهن��د در بخش هاي مرب��وط به ارزهاي 
ديجیتال و ارزهاي رمزي سرمايه گذاري كنند. طبق 
نتايج اين نظرسنجي حدود 3.2 درصد از امريكايي ها 
نی��ز تمايل دارند كه س��رمايه  خود را براي آموزش و 

تحصیالت خود صرف كنند. 
در اين میان حدود 0.2 درصد نیز در صورتي  كه 
10هزار دالر هديه دريافت كنند، بخش��ي از آن را به 
 صورت وام به افراد يا ش��ركت هاي تجاري اختصاص 

مي دهند. 
ح��دود 8.3 درص��د نی��ز هی��چ ايده ي��ي ب��راي 

سرمايه گذاري 10هزار دالر هديه فرضي ندارند. 

آمارنامه

بازارهنر

»امير«رابهجشنوارههايخارجيميبريم
تهیه كنن��ده »امیر« اع��الم كرد كه 
اين فیلم س��ینمايي را به جشنواره هاي 

خارجي مي برد. 
فیلم  تهیه كنن��ده  هاش��مي  ضی��اء 
س��ینمايي »امیر« ب��ه كارگرداني نیما 
اقلیما گف��ت: »امیر« از جمله فیلم هاي 
خاص به ش��مار مي رود به همین دلیل 
چندان ب��ه اكران اين فیل��م به صورت 

عمومي فكر نمي كنیم. 
او ادام��ه داد: برنامه اصلي ما حضور اين فیلم در 
جشنواره هاي جهاني است به همین منظور يك تیم 
كارشناس��ي براي شناسايي جش��نواره هاي مناسب 
خارجي در نظر گرفته ايم. اين تهیه كننده س��ینما با 
اشاره به اينكه »امیر« داستان معمولي زندگي مردم 

را با يك نگاه جديد به تصوير كش��یده 
اس��ت به مهر گفت: براي جشنواره هاي 
مختلف خارجي درخواست داديم كه به 

زودي نتايج آن اعالم مي شود.
پاي��ان گف��ت: چن��د  هاش��مي در 
فیلمنامه در دستور كار خود قرار داده ام 
كه در صورت انج��ام به موقع كارها در 
6 ماه اول سال يك اثر سینمايي را جلو 

دوربین ببرم. 
میالد كي مرام، هادي كاظمي، مصطفي قديري، 
بهدخت ولیان، روش��نك سه قلعه گي، وحید منافي، 
مهدي عامل هاش��مي، س��حر دولتش��اهي و آرتین 
گلچین تركی��ب بازيگران فیلم »امیر« را تش��كیل 

مي دهند. 

برپاييجشنوارهتئاتر»نماوا«
دبیر اجرايي جش��نواره ساالنه تئاتر 
»نماوا« درباره ويژگي هاي اين جشنواره 
نمايشنامه خواني س��خن گفت و عنوان 
كرد كه قرار اس��ت با كاشت نهال از 2 

هنرمند تئاتر كشور قدرداني شود. 
س��ارا میراخورلي دبی��ر كانون تئاتر 
دانش��گاه امیركبی��ر و دبی��ر اجراي��ي 
جش��نواره س��االنه تئات��ر »نم��اوا« در 
گفت وگ��و ب��ا مه��ر درب��اره برگ��زاري 

اي��ن روي��داد اظه��ار ك��رد: نخس��تین جش��نواره 
نمايش��نامه خواني تئات��ر »نم��اوا« از اول تا شش��م 
ارديبهشت ماه در دانشگاه امیركبیر برگزار مي شود. 
ب��ه گفت��ه او، اول تا چه��ارم ارديبهش��ت ويژه 
اجراي عمومي اين آثار اس��ت و 5 و 6 ارديبهش��ت 
اجراه��اي داوري خواهد بود و 10 ارديبهش��ت ماه 
نی��ز مراس��م اختتامیه برگزار مي ش��ود. میراخورلي 
ادام��ه داد: اي��ن جش��نواره مخت��ص دانش��جويان 
غیرتئاتري اس��ت و مجموعا 17نمايش��نامه در اين 
روي��داد نمايش��نامه خواني خواهند ش��د و آثاري از 
دانش��جويان دانش��گاه هاي تهران، امیركبیر، الزهرا، 

آزاد، علمي كاربردي و... در جشنواره حضور دارند. 
او خبر داد: فروغ قجابگلي، بهار نوحیان و افشین 

هاش��مي داوران اين جشنواره هستند و 
قرار است جايزه برگزيدگان نیز شركت 
در وركش��اپي با حضور يك��ي از داوران 

جشنواره باشد. 
میراخورلي درباره انتخاب نام »نماوا« 
براي اين جشنواره توضیح داد: از آنجا كه 
نمايشنامه خواني اكتي ندارد و مخاطبان 
تنها نقش خوان ها را مي بینند و صدايشان 
را مي شنوند بدون اينكه شاهد حركت و 
اجراي میزانس��ي از آنها باش��ند، تصمی��م گرفتیم از 
تركی��ب نما و آوا اس��تفاده كرده و نام جش��نواره را 
»نماوا« بگذاريم. البته در اجراي نمايش��نامه خواني ها 
دانشجويان مي توانند به اجراخواني هم نزديك شوند 
و از نور و آكسس��وار هم استفاده كنند اما نبايد اكت 
و بازي داش��ته باشند. دبیر اجرايي جشنواره »نماوا« 
در پايان يادآور ش��د: قرار اس��ت در اين دوره از دكتر 
علي رفیعي و افش��ین هاش��مي به عنوان 2 هنرمند 
تاثیرگذار عرصه تئاتر نیز قدرداني ش��ود و به همین 
منظور و براي توجه به مس��اله محیط زيس��ت به ياد 
اي��ن 2 هنرمن��د 2 نه��ال در باغچه فرهن��گ و هنر 
دانش��گاه كاش��ته خواهد ش��د كه اين اقدام هر سال 

تكرار مي شود. 

»مرثيهايبراييكدختر«شبيهرويا
ديانا فتحي كه در 2 نمايش »مرثیه يي 
ب��راي يك دخت��ر« و »ديابولی��ك: رومئو 
و ژولی��ت« ب��ه ايف��اي نقش مي پ��ردازد، 
فضاي متفاوت اي��ن دو اثر را براي خود به 
عن��وان بازيگر جذاب مي داند.  ديانا فتحي 
كارگردان و بازيگر جوان تئاتر كه اين روزها 
در نمايش »مرثیه يي براي يك دختر« به 
كارگرداني مازيار ش��هزاد دولتش��اهي در 
سالن شماره 2 تماش��اخانه پالیز به ايفاي 

نق��ش مي پ��ردازد، درباره اي��ن تجرب��ه بازيگري گفت: 
تجربه هاي متفاوت داش��تن را دوس��ت دارم. »مرثیه يي 
ب��راي يك دختر« هم تجربه خیل��ي متفاوتي براي من 
اس��ت، اصوال دوست دارم كه تجربه هاي متفاوت داشته 
باشم، زيرا معتقدم كه بايد با تجربه هاي مختلف سلیقه 
مخاط��ب تغییر كند و تئاتر وظیفه يي جز اين ندارد.  او 
كه در اين نمايش ايفاگر نقش »پائولینا« اس��ت، درباره 
اين تجربه خود توضی��ح داد: در خوانده اولیه متن قرار 
ب��ود 2 بازيگر زن در »مرثیه يي براي يك دختر« حضور 
داشته باش��ند و قرار بود من كاراكتري را بازي كنم كه 
االن روزبه حصاري بازي مي كند. بعد از چند بار خواندن 
تصمیم گرفتی��م كه يك بازيگر زن و م��رد در نمايش 
حضور داشته باش��ند. واقعیت اين است هر شبي كه با 
نمايش »مرثیه يي براي يك دختر« روي صحنه مي روم، 
برايم تجربه جديدي اس��ت و نمي توانم بگويم كه تمام 
زواياي نقش را مي شناسم. فتحي درباره فضاي سوررئال 
موجود در »مرثیه يي براي يك دختر« و ارتباط مخاطب 
با اين فضا اظهار كرد: اين فضا شبیه رويا و خواب است 
و براي من خواب و رويا بس��یار جذاب است. من خیلي 
فضاي بین تماشاگر و اجرا را در تئاتر دوست دارم و يكي 
از دغدغه هاي خودم به عنوان فردي فعال در تئاتر است. 

اصوال در سیستم تئاتري حال حاضرمان به 
فضاي بین تماش��اگر و اجرا فكر نمي شود. 
گ��روه اجرايي مت��ن را باره��ا خوانده و به 
آن واقفند ولي تماش��اگر ي��ك بار با متن 
مواجه مي شود، گروه ها به اين موضوع فكر 
نمي كنند كه تماش��اگر قرار است چقدر از 

متن و نمايش را درك كند. 
او ادام��ه داد: ب��ا بازخوردهاي��ي ك��ه 
مخاطب��ان »مرثیه يي ب��راي يك دختر« 
داشتند، بیشترين فضايي كه با آن ارتباط برقرار شده 
همین فضاي خ��واب و رويا بوده اس��ت. اين هنرمند 
جوان تئاتر كه خود نیز به عن��وان كارگردان آثاري را 
به صحنه برده اس��ت، با بیان اينكه بازيگري را خیلي 
بیش��تر از كارگرداني دوس��ت دارد، افزود: كارگرداني 
برايم روياپردازي است به همین خاطر سراغ سالن هاي 
كوچ��ك مي روم و خیلي آزمايش گونه حركت كرده ام. 
ولي وقتي بازي مي كنم، بازيگر هستم و خود را به دست 
كارگردان مي سپارم. اجازه مي دهم نقطه ها را كارگردان 
برايم مش��خص كند و حدفاصل بین نقطه هايي را كه 
كارگردان مش��خص كرده به عنوان بازيگر پر مي كنم.  
فتحي درباره تجربه حضور خود در نمايش »ديابولیك: 
رومئو و ژولیت« به كارگرداني آتیال پس��یاني كه اين 
روزها در س��الن سمندريان تماش��اخانه ايرانشهر اجرا 
مي شود، يادآور شد: من عاشق رويا پردازي هستم و كار 
كردن با آتیال پسیاني همیش��ه روياي من بوده است. 
وقتي آتیال پسیاني پیشنهاد بازي در نمايش را به من 
داد، بس��یار هیجان زده ش��دم، زيرا كار كردن با او در 
بازيگري من بس��یار تاثیرگذار بود. بعد از تجربه كار با 
آتیال پسیاني اعتماد به نفس بازي در نقش هاي ديگر را 

به دست آوردم و مديون او هستم. 

محورهايديدار
ماكرونوترامپ

لوموند: 
اين روزنامه در صفحه 
اول خ��ود خبري از ديدار 
امانوئل ماك��رون و دونالد 
ك��رده  منتش��ر  ترام��پ 
اس��ت. به گزارش لوموند، 
روس��اي جمهور فرانسه و 
امريكا قصد دارند سه شنبه 
هفته جاري در كاخ سفید 
ب��ا يكديگر دي��دار كنند. 

طبق اين گزارش اين ديدار در ش��رايطي است كه 
يك مقام ارش��د دولت امريكا روز جمعه گفته است 
ك��ه مذاكرات با كش��ورهاي اروپايي ب��راي برطرف 
كردن نگراني هاي واشنگتن درباره توافق هسته يي 
ايران هنوز به طور كامل انجام نش��ده است. لندن، 
پاريس و برلین در ماه مارس با ارائه پیشنهادي براي 
اعمال سريع تحريم هاي جديد علیه 15مقام رسمي، 
شخصیت نظامي و شركت هاي ايراني موجب خشم 
س��اير ش��ركاي اروپايي خود ش��ده بودند. اين در 
شرايطي اس��ت كه ترامپ ضرب االجل 12ماه مه  را 
براي اتحاديه اروپا تعیین كرده تا براي اصالح برجام 
اقدام كند. ترامپ بارها توافق هس��ته يي را بدترين 
توافق حاصل ش��ده از طريق مذاك��ره ارزيابي كرده 
و تهدي��د به خروج از برجام كرده اس��ت. همچنین 
گفته شده كه ريیس جمهوري فرانسه دو روز پیش 
از دي��دارش ب��ا ريیس جمهوري امري��كا با ريیس 
تشكیالت خودگردان فلسطین تماس تلفني برقرار 
و تاكید كرد، موضع فرانسه حمايت از برقراري صلح 
میان فلس��طین و اس��رايیل اس��ت. آن طور كه در 
گزارش لوموند آمده، ماكرون در اين گفت وگو تاكید 
كرد: فرانسه برقراري صلح میان فلسطین و اسرايیل 
را براس��اس موضع اروپا و راهكار تشكیل دو كشور 

حمايت مي كند. 

داالسمورنينگنيوز:
از  بس��یاري  دي��روز 
نش��ريات امريكايي خبر از 
مراسم خاكس��پاري باربارا 
بوش منتشر كردند. طبق 
گ��زارش داالس مورنینگ 
و  خت��م  مراس��م  نی��وز، 
بوش،  باربارا  خاكس��پاري 
اچ.دبلیو  ج��ورج  همس��ر 
بوش)پدر( در ايالت تگزاس 

برگزار شد. حدود 1500نفر ازجمله روساي جمهوري 
و بانوان اول پیش��ین امريكا در اين مراس��م- كه در 
كلیساي اپیسكوپال س��نت مارتین شهر هیوستون 
برگزار ش��د- شركت داش��تند. در اين گزارش گفته 
شده كه جب بوش، فرماندار سابق فلوريدا طي نطقي 
مادرش را الگوي خ��ود در زندگي خواند و گفت اگر 
زنده بود به او مي گفت كه سخنراني را »كوتاه نگه دار« 
و »گريه و زاري نكن«. سوزان بیكر همسر جیمز بیكر، 
وزير امور خارجه در دولت بوش)پدر( و شماري ديگر 
نیز به ياد بانوي اول س��ابق امريكا خاطرات خود را از 
او بازگ��و كردند. طبق گزارش داالس  مورنینگ  نیوز، 
باربارا بوش روز چهارشنبه گذشته در سن 92سالگي 
درگذش��ت. تابوت وي روز ش��نبه از هیوس��تون به 
ش��هر كالج استیش��ن منتقل ش��د تا در يك مراسم 
خصوصي در قب��ر خانواده بوش در محوطه كتابخانه 
و موزه رياست جمهوري بوش كه در دانشگاه تگزاس 
»اي اند ام« واقع اس��ت به خاك س��پرده شود. گفته 
مي شود، كاخ س��فید روز جمعه اعالم كرد كه دونالد 
ترامپ با هدف پیش��گیري از »مزاحمتي كه ممكن 
اس��ت تیم حفاظتي ريیس جمهور براي مدعوين اين 
مراس��م ايجاد كنند« از حضور در آن منصرف ش��ده 
اس��ت؛ مالنیا ترامپ، همس��ر دونالد ترام��پ در اين 
مراسم شركت كرد. ناظران مي گويند، اختالف میان 
بوش پدر و پس��رانش با آقاي ترام��پ كه در جريان 
انتخابات س��ال 2016 به اوج خود رسید، مي تواند در 
انص��راف آقاي ترامپ از حضور در اين مراس��م نقش 
مهمي داشته باش��د. جورج بوش پدر و پسر طي دو 
سال گذشته بارها از دونالد ترامپ انتقاد كرده و او را 

شايسته مقام رياست جمهوري نداسته اند. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

تاراجگورهايامانتي
در میان خرابه هاي مهیب ترين زلزله ايران، 
اسكلت هايي برآمده از خاك ديده مي شود كه 
به جاي باستان شناس��ي از كالس هاي تشريح 
پزشكي سر درآورده اند تا نمره يي براي خوش 
خدمتي دانشجويان ثبت شود.  عصر شهريور 
س��ال 57 زلزله يي به  شدت 7.8ريشتر طبس 

را ويران كرد. قدرتمندترين زلزله يي كه در تاريخ ايران ثبت ش��ده اس��ت. كانون زلزله 
در نزديكي روس��تاي كريت بود. جايي در 15كیلومتري طبس كه بازماندگانش هیچ  
وقت حاضر نشدند دوباره به آنجا برگردند.  در گوشه يي از بلندي هاي همین روستا كه 
قدمتش به پیش از اسالم مي رسد، قبرستاني است با گورهاي ويژه كه داستاني غیر از 
زلزله ۴0سال پیش را روايت مي كند. هر چند در میان گورهاي برجسته يي كه قدمت 
آنها هیچ  وقت بررسي نشده، مزارهايي از اهالي جان باخته كريت هم ديده مي شود.  اما 
آنچه داس��تان گورستان كريت را خاص كرده قبرهاي برجسته »اسپردني« )سپردني( 
يا امانتي است كه پیش از كشف راز آنها به دست باد، باران و انسان به تاراج مي روند.  
محمد هاشم مريدا كارشناس میراث فرهنگي طبس درباره اين گورستان نوشته است: 
»بر خالف س��اير گورها كه در زمین حفر مي ش��دند، اين گورها در س��طح زمین قرار 
داش��ت. به طوري كه مرده را در سطح زمین مي گذاش��تند و اتاقكي به اندازه جسد با 
خشت و گل يا آجر روي جسد مي ساختند و از يك يا چند سال كه اسباب سفر دوباره 
مهیا مي شد، قبر را خراب كرده و مرده را حمل مي كردند.  محلي ها تعريف مي كنند كه 
اسكلت هاي سالم كفن پوش شده يي در اين گورها وجود داشته كه در دوره يي توسط 
دانش��جويان دانشگاه طبس به يغما برده شده اند تا در كالس هاي پزشكي و پرستاري 
ارائه شود و استاد نمره قبولي بدهد! سرمايه گذاراني كه به كريت آمدند تا كاروانسرا را به 
عنوان اقامتگاه بوم گردي آباد كنند تا شايد به هواي گردشگران اهالي كريت به روستا 
برگردند، مي گويند: تا حاال نديده ايم كس��ي براي كاووش و بررسي از میراث فرهنگي 

بیايد، انگار برايشان مهم نیست. 

فيلمجديد»اسپيلبرگ«نيمميليارددالريشد
»بازيكن ش��ماره يك آماده« جديدترين 
فیلم اس��تیون اس��پیلبرگ ف��روش اش در 
سراس��ر جهان را از م��رز 500 میلیون دالر 
عبور داد.  به گزارش مهر و به نقل از ورايتي، 
اسپیلبرگ با فیلم جديدش يعني »بازيكن 
ش��ماره يك آماده« كه در ح��ال اكران در 

س��ینماهاي جهان است، موفق ش��د تا فروش اين فیلم را از مرز نیم میلیارد دالر 
عبور دهد. اين فیلم كه براي كمپاني برادران وارنر ساخته شده در سراسر جهان با 
اقبال روبه رو شد و چیني ها بیش از همه به آن اقبال نشان دادند.  اين فیلم موفق 
ش��د تا دهمین فیلم پرفروش تاريخ چین شود و فروشي بیش از 200میلیون دالر 
را ثبت كند. فیلم اكش��ن علمي-تخیلي اسپیلبرگ بزرگ ترين افتتاحیه فیلمي از 
ب��رادران وارنر را در امريكا كس��ب كرد و 61 میلی��ون دالر فروخت. در عین حال 
ف��روش 179میلیون دالري فیلم در بازاره��اي خارجي ديگر جز چین نیز تاكنون 
ثبت ش��ده اس��ت.  اين در حالي است كه كش��وري چون ژاپن تازه از آخر هفته به 
تماشاگران اين فیلم اضافه مي شود تا بازارهاي بین المللي آن را كامل كند.  »بازيكن 
ش��ماره يك آماده« در بازار امريكا تاكنون بی��ش از 120میلیون دالر فروش كرده 
اس��ت. اين فیلم با بازي تاي شرايدن در كنار اولیويا كوك، بن مندلسون، لنا وايت 
و تي. جي. میلر ساخته ش��ده است. زاك پن و ارنست كالين نويسندگان فیلمنامه 
آن بر مبناي رمان پرفروش��ي به قلم خود كالين هستند.  در اين فیلم شرايدن در 
نقش مردي جوان بازي مي كند كه در س��ال 20۴5 در اوهايو زندگي مي كند و در 
بازي واقعیت مجازي »اوسیس« خیلي موفق است.  اسپیلبرگ با فروش اين فیلم 
به نخستین كارگرداني بدل شد كه فروش آثارش در جهان از رقم 10 میلیارد دالر 
عبور كرده است. پرفروش ترين فیلم اسپیلبرگ »پارك ژوراسیك« در سال 1993 
با فروش 983.8میلیون دالر در س��طح جهان بود. »بازيكن شماره يك آماده« نیز 

پرفروش ترين فیلم اين كارگردان در 10 سال اخیر بوده است. 

تاريخنگاري

موج قحطي و گرسنگي در تبريز
سوم ارديبهشت 1288 منابع خبري اعالم كردند: بر 
اثر مسدود شدن سه ماهه دروازه هاي ورودي شهر تبريز 
و نرسیدن مواد غذايي به شهر، موج قحطي و گرسنگي 

جان مردم را تهديد مي كند. 
در پ��ي به ت��وپ بس��تن مجلس ش��وراي ملي به 
دس��تور محمدعلي ش��اه و آغاز دوران استبداد صغیر، 
تلگراف هايي به ش��هرهاي مختلف ارسال شد كه خبر 
از بران��دازي مش��روطه داده و همگان را ب��ه پیروي از 
حكومت مركزي و ش��اه دعوت مي ك��رد. با اين وجود 
مشروطه خواهان تبريز به رهبري ستارخان و باقرخان با 
درخواست تسلیم در برابر شاه مخالفت كردند. شاه نیز 
در مقابل 35 تا ۴0هزار نفر نیروي نظامي به فرماندهي 
عبدالمجید عین الدوله براي سركوب مشروطه خواهان به 
تبريز اعزام كرد.  در پي آن میان نیروهاي وابس��ته به 
محمدعلي شاه و مشروطه طلبان درگیري به وجود آمد 
كه مش��روطه خواهان ش��هر را به تصرف خود درآورده، 
عین الدول��ه و س��پاهیانش را به عقب راندند. س��پس 
نیروهاي وابس��ته ب��ه دولت با محاصره تبري��ز مانع از 

رسیدن آذوقه و دارو به شهر شدند. 
بر اثر اين محاصره قحطي شديدي شهر را فرا گرفت؛ 
آنچنان كه مردم ش��هر براي رفع گرس��نگي مجبور به 
خوردن برگ درختان و علف هاي بیابان شده و بسیاري 
از ساكنان تبريز بر اثر ش��دت گرسنگي جان باختند. 
احمد كسروي درباره آن روزها چنین نوشته است: »از 
دهه نخس��ت فروردين 1288 نشان گرسنگي در میان 
مردم پديدار شد. كساني با رخساره هاي كبود، پژمرده و 

چشم هاي فرورفته ديده مي شدند. هوا امسال به خوشي 
مي گذشت و در همین هنگام سبزه ها سر افراشته بود. 
كم كم گرس��نگان به سبزه خواري پرداختند.« با وجود 
اين مش��روطه طلبان به مدت 11ماه مقاومت كرده و 

چندين بار درصدد شكستن محاصره برآمدند. 
پس از وس��اطت كنسول هاي روس��یه و انگلستان 
و مذاك��رات بین اي��ن دو دولت در اوايل ارديبهش��ت 

1288خورشیدي قرار بر اين شد كه عده يي از نیروهاي 
روس به بهانه حفظ جان اتباع اين دو كشور در تبريز وارد 
شهر ش��وند. با ورود سپاهیان روسیه در 9ارديبهشت 
1288 به تبريز، راه جلفا براي ورود آذوقه باز ش��ده 
و در نتیج��ه محاصره تبريز پ��س از 11 ماه به پايان 
رسیده و سربازان وابسته به محمدعلي شاه از اطراف 

شهر پراكنده شدند. 
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