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سازمان برنامه و بودجه كش��ور روز گذشته متن كامل 
چارچوب كلي برنامه اصالح س��اختار بودجه عمومي با 
رويكرد قطع وابستگي مستقيم بودجه به نفت را منتشر 
كرد. به گزارش مركز اطالع رساني، روابط عمومي و امور 
بين الملل سازمان برنامه و بودجه كش��ور، اين طرح بر 
مبناي آسيب شناس��ي معضالت تاريخي و همچنين 
تحليل س��ازوكارهاي حاكم بر ش��رايط موجود كشور 
پي ريزي شده و بنيان آن براس��اس دستيابي به اهداف 
تامين منابع مطمئن ب��راي اداره كش��ور و كارا نمودن 
دولت، حماي��ت از توليد و اش��تغال و ايج��اد ثبات در 
اقتصاد كالن و ارتقاي عدالت و بهبود معيشت عمومي 
طراحي شده اس��ت.  بر اين اساس، دو گزارش توصيفي 
و تجويزي توسط كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و 
دانشگاه هاي كشور تهيه شده اس��ت و اين گزارش كه 
به مباحث ايجابي مي پردازد، با لح��اظ توان فني، مالي 
و اجرايي كش��ور، به اولويت بندي اقدامات پيشنهادي 
پرداخته و برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت را در چهار 
محور تقويت نهادي بودجه، هزينه كرد كارا، درآمدزايي 
پايدار و ثبات اقتص��اد كالن طبقه بندي كرده اس��ت. 
برنامه ها براساس تعامل با دستگاه هاي اجرايي ودريافت 
نظر كارشناسان و خبرگان اين حوزه، در حال تدقيق و 
تكميل هستند. برنامه اصالحات اقتصادي نظام ماليه 
دولت، ماهيتا زمان بر و چندين س��اله اس��ت وجزييات 
آن حين اجرا متناسب با شرايط و امكانات كشور تغيير 
مي كند. س��ازمان برنامه و بودجه افزوده اس��ت: انتظار 
مي رود اين طرح بتواند ابعاد برنامه اصالح ساختار بودجه 
رابراي تصميم  سازان شفاف كند، امكان بررسي الزامات 
و ريسك هاي مرتبط با برنامه ها را فراهم س��ازد و از آن 
طريق به تصميم گيري و اجماع سياست گذاران كمك 
كند. در چكيده طرح اصالح ساختاري بودجه با رويكرد 
قطع وابستگي مس��تقيم بودجه به نفت آمده است:  در 
آذر ۱۳۹۷، مقام معظم رهبري مقرر فرمودند نقشه راه 
و برنامه كلي اصالح س��اختار بودجه عمومي و كاهش 
كس��ري بودجه با افق دو س��ال )۹۹ - ۱۳۹۸( تدوين و 
مصوب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي شود، و بودجه 
س��ال ۱۳۹۸ نيز در چارچوب اين برنامه تنظيم ش��ود. 
همچنين تاكيد فرمودند آنچه در سياس��ت هاي كلي و 
برنامه هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در 
خصوص اصالح ساختار بودجه عمومي و قطع وابستگي 
بودجه به نفت تصويب و ابالغ شده الزم است اجرايي و 
در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده ش��ود. با شدت گرفتن 
تحريم هاي ظالمانه امريكا و بروز پيامدهاي آن در شرايط 
كنوني اقتصادي كشور، سه متغير »بودجه، ذخاير ارزي 
و نقدينگي« به عنوان نقاط آس��يب پذير اقتصاد بيش 
از پيش مورد توجه دولت قرار گرفتن��د و برنامه مقابله 
فعاالنه با تحريم ها براي ممانعت از تش��ديد پيامدهاي 
تحريم در داخل كش��ور تدوين شد. منطبق با اين نگاه، 
س��ازمان برنامه و بودجه در تالش براي افزايش انضباط 
بودجه، برنامه ه��اي كاهش هزينه هاي غيرض��رور را از 

ابتداي سال ۱۳۹۸ مد نظر قرار داد.  با اين حال، شرايط 
تحريمي از يك طرف، درآمدهاي ارزي كشور را با كاهش 
و عدم قطعيت مواجه مي كند و از ط��رف ديگر، افزايش 
هزينه ها ناش��ي از افزايش نرخ ارز، ت��ورم و برنامه هاي 
حمايتي دولت از معيش��ت، توليد و اش��تغال، مي تواند 
منجر ب��ه اين امر گردد ك��ه اجراي بودجه در س��اختار 
پيشين و مواجهه منفعالنه، امكان مقابله با چالش هاي 
موجود را محدود كند و كسري بودجه محتمل، منجر 
به دست اندازي به شبكه بانكي شود؛ پديده اي كه نتيجه 
محتمل آن تشديد تورم است.  بر اس��اس اين گزارش، 
بررسي شاخص هاي كليدي اقتصادي و اجتماعي نشان 
مي دهد به علت معضالت انباش��ته ناشي از آسيب هاي 
تاريخي اقتصاد ايران )مانند انباشت بدهي هاي دولت، 
كسري صندوق هاي بازنشستگي و ناترازي نظام بانكي(، 
برخي از شاخص هاي اقتصادي در شرايط نامناسب قرار 
گرفته اند؛ در ش��رايط حاضر، تحريم ها منجر به تشديد 
اين مشكالت نيز ش��ده اند. در نتيجه، براي حفظ ثبات 
اقتصادي و صيانت از معيشت مردم، اشتغال و توليد الزم 
است اصالحاتي در ساختار اقتصادي كشور انجام گيرد تا 
از بروز بحران هاي اقتصادي و ايجاد اختالل جدي در اداره 
كشور ممانعت شود.  بر اين اساس، الزم است اصالحات 
س��اختاري اساس��ي در نظام بودجه ريزي كشور، با اين 
رويكرد محقق شود كه با مديريت منابع و مصارف بودجه، 
خطرات ناشي از تشديد تحريم ها از مسير كسري بودجه 
را مهار كند، فضاي سياست گذاري مالي را گسترش دهد 
و نيز زمينه را براي مقابله فعاالنه با چالش هاي اساسي 
اقتصاد كشور فراهم نمايد. در راستاي تحقق دستور مقام 
معظم رهبري، اجراي بندهاي اقتص��اد مقاومتي و نيز 
اجراي وظيفه ذاتي دولت مبني بر برنامه ريزي و اجراي 
اصالحات اقتصادي در كش��ور، سازمان برنامه و بودجه، 
چارچوب كلي طرح اصالحات سياس��تي و ساختاري 
بودجه عمومي را با رويكرد قطع وابس��تگي مس��تقيم 
بودجه به نفت تهيه نموده است. اين برنامه اهداف زير را 

در بازه ميان مدت در نظر دارد: 
۱( مديريت كس��ري بودجه دولت از طريق تامين 
منابع پايدار و كاراتر نمودن هزينه ك��رد براي اداره 

كشور
 ۲( ايجاد ثبات در اقتص��اد كالن و حمايت از توليد 

و اشتغال
 ۳( ارتقاي عدالت اقتصادي و بهبود معيشت عمومي

بطور مشخص با هدف اينكه دولت بتواند وظايف اصلي 
خود را -كه ارايه كاراي ان��واع كاالها و خدمات عمومي 
اس��ت- به نحوي انجام دهد كه موج��ب بي ثباتي در 
اقتصاد كالن كشور نش��ود، محوريت طرح اصالحات 
ساختاري مبارزه با كس��ري بودجه ساختاري انتخاب 
ش��ده اس��ت؛ چرا كه اين پديده منجر به بي ثباتي در 
سطح اقتصاد كالن، ايجاد تورم هاي مزمن و پرنوسان، 
كاهش ارزش پول ملي و نيز كاهش توليد، اشتغال، و به 
تبع كاهش رفاه اقتصادي و اجتماعي مي شود.  در كنار 

اين هدف، الزم است تا اين برنامه بر اساس يك برنامه 
قاعده مالي )برنامه اي كه در آن ميزان مخارج دولت در 
طي يك برنامه چند ساله و نيز ميزان كسري بودجه و 
انباشت بدهي هاي دولت از پيش تعيين مي شود( تهيه 
شده و ضمن توجه به روابط كالن اقتصادي، موجبات 
حفظ ثبات اقتصادي و جلوگيري از تورم، حفظ توليد 
و اش��تغال را در كوتاه مدت فراهم كند. ع��الوه بر اين 
هزينه هاي اجراي برنامه نبايد به گونه اي باشد كه منجر 
به تورم يا ركود شود. در نهايت، الزم است در اين برنامه 
بهبود معيش��ت عمومي و ارتقاي عدالت مد نظر قرار 
گيرد؛ زيرا در كوتاه مدت ممكن است برخي برنامه هاي 
اصالحي منجر ب��ه افزايش نابرابري ش��وند؛ پديده اي 
كه تخفيف آن بر اساس اصول اقتصادي و نيز توجه به 
عدالت اقتصادي اسناد باالدس��تي از اولويت هاي نظام 
جمهوري اسالمي است؛ در نتيجه برنامه هاي طراحي 
شده در اين طرح الزم اس��ت تا اين هدف را نيز مدنظر 
قرار دهند. بر اساس گزارشي تحليلي از آسيب شناسي 
وضع موجود س��اختار بودجه كش��ور و عوامل موثر بر 
آن، س��ازمان برنامه و بودجه چارچوب طرح اصالحات 
س��اختاري بودجه،  برنامه ها و زمان بن��دي اقدامات را 
متناسب با شرايط حال حاضر كشور، و بر مبناي چهار 
محور تقويت نهادي بودجه، هزينه كرد كارا، درآمدزايي 
پايدار، و ثبات س��ازي اقتص��اد كالن و توس��عه پايدار 
طراحي نموده است كه در گزارش حاضر عناوين كلي 
برنامه ها و اهداف هر يك آنها ارايه شده است.  در هر يك 
از محورها،  اولويت زماني مشخص شده است. برخي از 
برنامه ها با توجه به شرايط محيطي حاكم بر اقتصاد و 
بودجه دولت در س��ال ۹۸ اولويت اجرايي بااليي دارند 
و بر اساس زمان بندي تعيين شده الزم است تا هر چه 
س��ريع تر و طبق زمان بندي آغاز گردند. در برنامه هاي 
ميان مدت  الزم اس��ت تا طرح ه��اي مطالعاتي و ايجاد 
مقدمات اجرايي در س��ال ۹۸ به انتها برس��د و از سال 
۱۳۹۹ و بر اساس نقش��ه راه و اولويت هاي تعيين شده 
اجرايي گردند. در ادامه خالصه اي از هر يك از محور ها 

و برنامه هاي اجرايي ذيل آنها ذكر شده است.

   محور اول: تقويت نهادي بودجه
در اصالحات بودجه اي، اصلي ترين محور، تقويت نهادي 
بودجه است. بودجه ريزي مناسب نه تنها از اصول اوليه 
و مهم براي تحقق حكمراني خوب است بلكه بودجه به 
دليل آنكه قراردادي بين حاكميت و مردم در خصوص 
چگونگي تامين مالي و تخصيص منابع مالي براي اداره 
كشور اس��ت و از اين رو مهم ترين سند مالي حاكميت 
در افق زماني يك ساله محس��وب مي شود، نقشي مهم 
در ارزيابي آحاد م��ردم در خصوص چگونگي و كيفيت 
اداره يك كش��ور دارد و به همين دليل بهب��ود در نظام 
بودجه ري��زي مي تواند عالمتي مه��م در جهت ارتقاي 

حكمراني محسوب شود. 
ادامه در صفحه 3

سازمان برنامه و بودجه منتشر كرد

چارچوب كلي برنامه اصالح ساختاري بودجه  ترجمه:  منصور بيطرف|
منبع:   نيويوركر|

هفتاد س��ال پيش در چنين روزي )نهم ژوئن( كتاب 
»۱۹۸4« جورج اورول منتش��ر شد كه به عنوان يك 
كار پيش��گوي سياسي اثر ش��گفت انگيزي را برجاي 
گذاشت.. اين كتاب بيشتر از هر اثر ديگر زمانه خودش 
مانند »دنياي شگفت انگيز جديد« )۱۹۳۲( »آلدوس 
هاكسلي«، »فارنهايت 45۱« )۱۹5۳( ري برادبوري 
و »پرتقال كوكي« )۱۹6۲( آنتوني برگس و دو كتاب 
مش��هور ديگري كه به اورول به آنها مديون بود يعني 
»ما« )۱۹۲۱( ايوژني زامايتين و »ظلمت در نيمروز« 
)۱۹40( آرتوركس��تلر در آگاهي دادن به مردم موثر 
بود. بدون شك »۱۹۸4« يك كتاب جنگ سرد است 
اما جنگ سرد ۳0 سال پيش پايان يافت. پس از روي 

چه حسابي اين كتاب هنوز قدرت خود را دارد؟
بخش��ي از آن به خاطر اين حقيقت اس��ت كه كتاب 
اورول بر خالف »ظلمت در نيم��روز« صرفا به عنوان 
كتاب��ي كه ه��دف آن درب��اره زندگي تحت س��لطه 
كمونيسم اس��ت نبود. هدف اين كتاب همانطور كه 
خوانده شده است هش��دار درباره تمايالتي در درون 
ليبرال دموكراسي بود. جوامع ش��وروي شده اروپاي 
شرقي پس از جنگ درست از صفحات اورول بيرون 
آمده اند اما خوانن��دگان  امريكايي ب��ه »۱۹۸4« به 
عنوان كتابي نگاه كرده اند كه درباره سوگند وفاداري 

و مك كارتيسم است. 
در ده��ه ۱۹۷0 از اين كتاب ب��راي اظهارنظر درباره 
نيكس��ون و واترگيت استفاده مي ش��د. گزافه گويي 
نيست كه در سال ۱۹۸4-۱۹۸۳ چهار ميليون نسخه 
از آن فروش رفته - به اين خاطر كه »۱۹۸4« است. و 
اين كتاب در سال ۲0۱6 دوباره يك تكانه ديگري به 

خاطر ترامپ خورد.
فرضي��ه بنيادين رم��ان ويژگي خيلي غيرمرس��وم 
آن بود- تقريبا از هم��ان ابتدا غيرمرس��وم بود. ايده 
كتاب اين اس��ت كه دنيا به س��ه ابردول��ت توتاليتر 
تقسيم شده كه سفت وسخت داراي سلسله مراتب، 
اطالعات و بيان  در كنترل كامل و درگير جنگ هاي 
دايمي و غيرقابل برند ه براي تس��لط بر جهان است. 
اين آينده اي بود كه بسياري از مردم در دهه ۱۹۳0، 
 دوره ركود بزرگ و ظهور استالينيس��م و فاشيسم به 
آن مي انديش��يدند. به نظر مي آمد كه سرمايه داري 
و ليب��رال دموكراس��ي رو به مرگ هس��تند و  به نظر 
مي آمدند اقتصاد متمركز و رژيم ه��اي اقتدارگرا كه 
تنها راه حكومت در جوامع مدرن توده اي اس��ت. اين 
بحث محوري فراموش ش��ده كتاب اس��ت اما اورول 
مجذوب كتاب »انق��الب مديريتي« جيم��ز برنهام 

)۱۹4۱( شده بود. 
اين درست است كه دنيا بعد از ۱۹4۹ به دو ابر دولت 
– نه سه، بلكه دو - تقسيم شده بود و رقابت 40 ساله 
آنها تخريب زيادي در اكناف دنيا بر جاي گذاشت. اما 
آنها دو قلوهاي هيواليي توتاليتري نبودند. آنها شايد 

آينه همديگر در تاكتيك ها بودند اما سيس��تم هاي 
متفاوتي در دفاع از ايدئولوژي هاي متفاوت داشتند. 
اورول كه تمايل كمي به اياالت متحده داش��ت آن را 

نديد.
هر چند بخش هايي از رمان اس��ت كه به نظر مي آيد 
ارتباط آنها هرگز محو نمي ش��ود. يكي از آنها تصوير 
دولت ناظر اس��ت – برادر بزرگ )كه از »شماره يك« 
كس��تلر قرض گرفته( و تله اس��كرين،  ي��ك مفهوم 
عجيب آينده نگري كه اورول در زماني كه به احتمال 
هرگز تلويزي��ون نديده بوده در روياه��اي خود به آن 
پرداخته اس��ت. يكي ديگر از اين بخش ها گويش نو 
است، موضوع مورد عالقه اورول: سوءاستفاده از زبان 

براي اغراض سياسي. 
اما رمان ۱۹۸4 تنها يك اثر فرضيه سياسي نيست و 
نهايتش مي تواند اين باشد كه به احتمال يك رماني 
است كه مردم آن را به عنوان يك اثر ادبي مي خوانند. 
ماده سياس��ي آش��كار آن – از قبيل كتاب فرضيه و 
عمل انجمن اخوت كتاب مفصلي كه كميسر اُبراين 
به وينستون و جوليا مي دهد تا آنها را به دام بياندازد- 
به احتمال زي��اد بس��ياري از خوانن��دگان از آن رد 
مي شوند. )شبيه سازي كتاب »خيانت انقالب« لئون 
تروتسكي اس��ت كه حمله تروتسكي به استالينيسم 
است كه در سال ۱۹۳۷ منتش��ر شد و نيز تقليدي از 

انقالب مديريتي هم است.( 
بازجويي اُ براين از وينس��تون با آنكه اوج كتاب است 
و با آنكه هنوز مردم ترغيب مي ش��وند آن را بخوانند 
اما كامال ارضا كننده نيست. اُبراين چگونه وينستون 
را متقاعد مي كند كه دو به اضافه دو مي ش��ود پنج؟ 
با ش��كنجه كردن او. به نظر مي آيد كه اين يك شكل 
بدوي از شستش��وي مغ��زي اس��ت. در »ظلمت در 
نيمروز« كه با يك بازجويي پاي��ان مي يابد،  محكوم 
روباشوف با آنكه اول زير ش��كنجه فيزيكي فرسوده 
ش��ده اما از لحاظ ذهني از هم پاش��يده ش��ده است. 
)هر دو رمان نويس سعي داشتند تا بفهمند متهمان 

چگونه در دادگاه هاي مس��كو، پااليش بلشويك هاي 
قديمي بين س��ال ۱۹۳6 و ۱۹۳۸ توس��ط استالين، 
ظاهرا بنا به خواس��ته خودشان بس��ياري از اتهامات 
را تاييد مي كنند ب��ا آنكه مي دانند س��ريعا تيرباران 
مي ش��وند. بعد از مرگ اس��تالين معلوم ش��د كه آن 
متهمان در حقيقت ش��كنجه ش��ده بودند. بنابراين 

اورول درباره آنها درست گفته بود.( 
اما چه كس��ي مي تواند اين لحظ��ه را فراموش كند: 
»ش��ما مرده ايد« يك صداي آهنين پش��ت سر آنها 
گفت؟ اورول يك داس��تاني خلق ك��رد كه تعليقي 
و كاراكتري داش��ت ك��ه خوانندگان مي خواس��تند 

بشناسندش.
وقتي كه كت��اب تمام مي ش��ود برخي م��ردم فرض 
مي كنند ك��ه كاراكتري كه آنها بدنبالش هس��تند تا 
بشناسندش خود اُبراين است. اين شايد همان چيزي 
بود ك��ه اورول در ذهن خود داش��ت. اُبراين آن فردي 
بود كه او مي خواس��ت به مردم درباره آن هشداردهد: 
روش��نفكري كه يه طور ساديس��تي توس��ط قدرت 
محسور شده بود. شكل اُبراين با فهمي كه عموما مردم 
از اغواي توتاليتر در آن دوران داشتند تطبيق مي كرد: 
اينكه در گوشه تاريك روان مردم به آن ضربه مي زند. 
همچنانكه ارتور شلس��ينگر در مانيفس��ت ليبرالش 
»مركز حياتي« آورده، »اينجا يك هيتلر اس��ت،  يك 
استالين در درون سينه هركسي است،« كتابي كه در 

همان سالي كه ۱۹۸4 منتشر شد، به چاپ رسيد. 
بعدها شلسينگر ايده خودش را درباره آنچه او »تئوري 
عرفاني توتاليتريس��م« اورول خوانده ب��ود تغيير داد 
و رد كرد. ما ب��ه اين خاطر اُبراين نيس��تيم براي آنكه 
منتظر آن هس��تيم كه بخت آن را داش��ته باشيم تا 
وينستون هاي دنيا را شكنجه كنيم. ما همگي بسيار 
شبيه وينستون ها هس��تيم، مي دانيم كه يك چيزي 
غلط اس��ت وآن اينكه ما داريم كنترل زندگي امان را 
از دس��ت مي دهيم اما اين را هم مي دانيم كه ما براي 

مقاومت در برابر آن قدرتي نداريم.
نمونه بديهي آن زماني است كه ما دگمه »من موافقم« 
را روي بنري كه اپليكشن ما خط مشي حريم شخصي 
تازه مان را شرح مي دهد كليك مي كنيم. ما نمي دانيم 
كه خط مش��ي حريم قديمي مان چه ب��وده؛ ما دقيقا 
احساس مي كنيم كه اگر خط مشي جديد را بخوانيم 
نمي فهميم كه چه چيز تغيير ك��رده يا آنكه چه خط 
مشي تازه اي به ما داده مي ش��ود. ما درست وقتي آن 
باكس را كليك مي كنيم به همه مظنون مي ش��ويم. 
بنابراين ما آن باكس را كليك مي كنيم و دنيايي را در 
رويا مي پرورانيم كه در آن هيچ باكس��ي براي كليك 
وجود ندارد. ي��ك نمونه غير بديهي آن وقتي اس��ت 
كه فرايند انتخاباتي شما توس��ط يك قدرت خارجي 
به فساد مي افتد و حكومت ش��ما افرادي را كه سعي 
به تحقيق درباره اين تداخل دارند را متهم به خيانت 
مي كند. اين يك نوع »اورول« لي شدن است. و ديگر 

يك پيشگويي نيست. اين يك سرخط است.

چرا» 1984« هنوزخواندني است
گزارشنگاه

 همين صفحه  

نگاه

چرا» 1984« 
هنوزخواندني است

ترجمه:   منصور بيطرف|
منبع:    نيويوركر|

هفتاد س��ال پيش در چني��ن روزي )نهم ژوئن( 
كت��اب »۱۹۸4« ج��ورج اورول منتش��ر ش��د 
كه ب��ه عنوان ي��ك كار پيش��گوي سياس��ي اثر 
ش��گفت انگيزي را برجاي گذاش��ت. اين كتاب 
بيشتر از هر اثر ديگر زمانه خودش مانند »دنياي 
»آل��دوس   )۱۹۳۲( جدي��د«  ش��گفت انگيز 
هاكس��لي«، »فارنهاي��ت 45۱« )۱۹5۳( ري 
برادبوري و »پرتق��ال كوك��ي« )۱۹6۲( آنتوني 
برگس و دو كتاب مش��هور ديگري ك��ه به اورول 
به آنها مديون ب��ود يعني »م��ا« )۱۹۲۱( ايوژني 
زامايتي��ن و »ظلم��ت در نيم��روز« )۱۹40( 
آرتوركس��تلر در آگاهي دادن به م��ردم موثر بود. 
بدون شك »۱۹۸4« يك كتاب جنگ سرد است 
اما جنگ سرد ۳0 س��ال پيش پايان يافت. پس از 
روي چه حس��ابي اين كتاب هنوز قدرت خود را 

دارد؟

 صفحه 9  

مسكن

دو نيمه متفاوت بازار مسكن 
در ارديبهشت 98

شهال روشني| 
در چند س��ال اخي��ر قيم��ت بس��ياري از كاالها 
افزايش يافته، ولي افزايش قيمت دو گروه كااليي 
از س��اير گروه ها براي خانوارها مهم تر است، چون 
بيش��تر هزينه هاي خانوارها در يك س��ال به اين 
دو گروه كاالي��ي اختصاص مي يابد ك��ه عبارتند 
از: مس��كن و خوراكي ها. آخرين گ��زارش بودجه 
خانوارها كه توس��ط بانك مركزي منتشرش��ده و 

مربوط به سال ۱۳۹6 است، نشان مي دهد كه ...

بانك و بيمه

 تقاضاي كاذب ارز 
به حداقل رسيد

 احسان  شمشيري| 
به دنبال كاهش ن��رخ ارز در دو هفته اخير، روز 
دوش��نبه ۲0 خرداد ماه ۹۸ نرخ ارز ثبات نسبي 
داش��ت و نرخ لحظه اي دالر در س��امانه س��نا 
به ۱۲ ه��زار و ۸50 تومان و يورو ب��ه ۱4 هزار و 
۷50 تومان رسيد. همچنين براساس نرخ هاي 
ميانگين معامله شده در روز يك شنبه ميانگين 
معامالت قيمت دالر در س��امانه سنا ۱۲ هزار و 
۷۹۳ تومان، يورو۱4 هزار و ۷4۹ تومان، پوند ۱6 
هزار و 45۲ تومان، يوآن ۱۹64، پوند ۱645۲، 
لير تركيه ۲ ه��زار و ۳4۱ تومان اعالم ش��د.  به 
گزارش »تعادل«، با وجود اينكه روز دوش��نبه 
ش��يب كاهش قيمت ارز نس��بت ب��ه روزهاي 
گذشته كمتر شده، اما مسير كاهش قيمت ها و 
ثبات نرخ ها در بازار ارز كم��اكان ادامه دارد. نرخ 
دالر در بازار آزاد و معام��الت نقدي به ۱۲۸۸0 

تومان رسيد. صرافي هاي مجاز بانكي و ...
4

دژپسند در پاسخ به» تعادل « اعالم كرد

سازمان برنامه و بودجه منتشر كرد

 براي سهيم كردن كارگران 
در سود شركت ها برنامه داريم

چارچوب كلي اصالح بودجه 

جهان

قانون سالمت دموكراسي 
را  تضمين نمي كند 
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روي موج خبر

روحانيپنجشنبهبهقرقيزستانميرود؛پاد|
رييس جمهور به منظور شركت در نوزدهمين اجالس 
شانگهاي به قرقيزستان مي رود. حسن روحاني عصر 
پنجشنبه در راس هياتي سياسي جهت حضور در 
نوزدهمين اجالس س��ازمان همكاري شانگهاي به 

قرقيزستان سفر مي كند.

س�خنگويدولتهرگون�هتغييردردولت
راتكذيبكرد؛تعادل|

سخنگوي دولت هرگونه تغيير در تركيب دولت را رد 
كرد و گفت: وزيران صنعت، معدن و تجارت و علوم و 

تحقيقات از انتشار اين گونه اخبار گله مند هستند.
علي ربيعي در گفت وگو با نمايندگان رسانه هاي 
گروهي با بيان اينكه هرگونه تغيي��ر در دولت را 
تكذيب مي كنم، افزود: روز گذشته با وزير صنعت 
و وزير علوم ديدار داشتم و هر دو نفر آنها از انتشار 
اين گونه اخبار در رس��انه ها و فضاي مجازي ابراز 
گله و ناراحتي كردند. دستيار ارتباطات اجتماعي 
رييس جمهوري تاكيد كرد: قرار نيست تغييراتي در 
دولت اتفاق بيفتد. وي همچنين نخستين نشست 
خبري سخنگوي جديد دولت را روز چهارشنبه ۲۲ 

خرداد ۹۸ اعالم كرد.

تحويل»نزارزاكا«بهحزباهلللبنان؛فارس|
يك منب��ع آگاه خبر تحويل »نزار زاكا« جاس��وس 
امريكايي � لبناني به حزب اهلل لبنان را تاييد كرد. وي 
اظهار داشت: تحويل اين جاسوس امريكايي-لبناني 
صرفا بنابر درخواست و ميانجيگري سيدحسن نصراهلل 
دبيركل حزب اهلل انجام پذيرفته است و در اين راستا 
هيچ گونه مذاكره اي در هيچ سطحي با فرد و دولتي 
انجام نشده و صرفا بنابر احترام و منزلت سيدحسن 
نصراهلل براي نظام جمهوري اس��المي ايران اين امر 
صورت پذيرفته اس��ت.الزم به ذكر اس��ت، نزار زاكا 
جاسوس امريكايي در س��ال ۲015 توسط سازمان 

اطالعات سپاه دستگير شده بود.

تش�كيلوزارتبازرگان�يكمك�يبهحل
مشكلبازارنميكند؛مهر|

۷۹ نماينده مجلس در نامه اي به رييس جمهور با بيان 
اينكه تشكيل وزارت بازرگاني كمكي به حل مشكل 
بازار نمي كند، بر لزوم اعطاي مستقيم يارانه ترجيحي 
ارز به مردم تاكيد كردند. اين نامه با اش��اره به تالش 
دولت براي تشكيل وزارت بازرگاني، آن را به نفع مردم 
و بازار ندانس��ت و آورده است: »حال آنكه در شرايط 
دونرخي بودن ش��ديد كاال در بازار )اختالف قيمت 
بيش از 10 هزار تومان( هيچ دستگاه اجرايي قادر به 
مديريت بازار و رساندن يارانه به دست مصرف كننده 
نيست و بالشك در صورت تشكيل وزارت بازرگاني و 
حفظ ارز ۴۲00 توماني بازار همچنان متالطم خواهد 
ماند؛ بهترين روش ب��راي تخصيص ارز ترجيحي و 
حفظ قدرت خريد م��ردم تخصيص يارانه از مقصد 

است.«

تجارتبااوراسياگاممهميدرعرصهتجارت
خارجياست؛تعادل|

سفير كشورمان در روسيه گفت: تجارت آزاد ايران با 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا، گام مهمي در عرصه تجارت 
خارجي ايران است. مهدي سنايي در صفحه توييتري 
خود نوش��ت: تجارت آزاد ايران با اتحاديه اقتصادي 
اوراسيا كه با مصوبه ديروز مجلس وارد فاز اجرايي شد 
گام مهمي در عرصه تجارت خارجي ايران و گسترش 
مبادالت با همسايگان ش��مالي است. بيش از 500 
كاالي صادراتي ايران به روسيه، قزاقستان، بالروس، 
ارمنستان و قرقيزس��تان از تعرفه ترجيحي يا صفر 

برخوردار شده است.

دوش�يفتبودنجلس�اتبايدبهتصويب
مجلسبرسد؛ايرنا|

نماينده مردم گرمسار در مجلس از دو شيفته بودن 
جلسه علني روز دوشنبه مجلس در سال ۹۸ انتقاد كرد 
و گفت: برگزاري جلسه بعداز ظهر بايد به تشخيص 
رييس مجلس به تصويب نمايندگان برسد.  غالمرضا 
كاتب در جلسه علني ديروز مجلس با تذكري خطاب 
به علي الريجاني گفت: شما در سال ۹۷ حداكثر اين 
موضوع را مطرح كرديد و حداكثر زمان براي جلسه 
علني مجلس شوراي اسالمي چهار ساعت است مگر 
در موارد ضروري كه رييس تشخيص دهد و به تصويب 

مجلس برسد.

صفح�اتجعليض�دايرانيچگون�هاداره
ميشوند؛ايلنا|

 سفير ايران در لندن با اش��اره به مسدود شدن يك 
حساب كاربري فعال از سوي توييتر كه همواره عليه 
ايران فعاليت مي كرد،  نوشت: بررسي ها نشان داده 
اس��ت كه چنين فردي وجود خارجي ن��دارد و اين 
حساب توسط سازمان منافقين از آلباني اداره مي شده 
اس��ت. حميد  بعيدي  نژاد  در  كانال  تلگرامي  خود  
نوشت:   بعد از تالش منتقدين رسانه اي در افشاي 
هويت ساختگي شخصي به نام حشمت علوي كه 
مرتب در رسانه هاي متعدد امريكايي به ويژه فوربز 
مقاله مي نوش��ت، توييتر اين حساب را به تعليق 
درآورده است. بررسي ها نشان داده است كه چنين 
فردي وجود خارجي ندارد و اين حس��اب توسط 

سازمان منافقين از آلباني اداره مي شد.

دي�دارمقامه�ايك�رهجنوب�يوامريكابا
محوريتتحريمهايايران؛ايلنا|

وزير اقتصاد كره جنوبي با »اس��تيو منوچين« وزير 
خزانه داري اياالت متحده در مورد عواقب تحريم هاي 
امريكا عليه ايران بر شركت هاي كوچك اين كشور 
دي��دار و گفت وگو كردند. به گزارش ميدل ايس��ت 
مانيتور، هونگ از مقام هاي اياالت متحده خواسته 
است تا براي حل مش��كالت اين شركت ها رويكرد 

مناسبي را در پيش بگيرند.
استيو منوچين هم پس از اين ديدار در اين باره گفت: 
اميدوار هستم كه اين مشكالت از طريق گفت وگوهاي 

سازنده ميان سئول و واشنگتن حل شود.

ايران2

نشست خبري مشترك ظريف با »هايكوماس«

هايكو ماس: در تالشيم اينستكس را اجرا كنيم

تنها راه كاهش تنش در منطقه توقف جنگ اقتصادي است
گروهايران|

»تنه��ا راه كاه��ش تن��ش در منطق��ه توقف جنگ 
اقتصادي اس��ت.« اين عباراتي اس��ت ك��ه ظريف با 
استفاده از آنها تالش مي كند تا تصويري از مهم ترين 
مش��كالت منطقه ارايه كند؛ مشكالتي كه سال ها به 
دليل حضور قدرت هاي فرامنطقه اي در غرب آس��يا 
به ميراث مانده و وزير امور خارجه كشورمان معتقد 
است تا زماني كه اين مشكالت حل نشود، نمي توان 
توقع كاهش تنش ها در منطقه را داش��ت. ظريف در 
عين حال تاكيد مي كند: »نمي ش��ود توقع داش��ت 
جن��گ اقتصادي عليه مردم عادي اي��ران در جريان 
باش��د و كس��اني كه اين جنگ را به راه انداخته اند يا 
از آن حمايت مي كنند، در امان باش��ند. وزير خارجه 
كشورمان ديروز در نشس��ت خبري مشترك كه به 
هم��راه هايكو ماس همتاي آلماني وي برگزار ش��د، 
ضمن خوش��امد گويي به دوس��ت قديمي خود وزير 
خارجه آلمان و هيات همراه اظهار داشت: ايران، آلمان 
و اتحاديه اروپا هدف مشتركي دارند و آن، حفظ برجام، 
جلوگيري از تنش و درگيري در منطقه و برخورداري 

مردم ايران از مزاياي توافق هسته اي است.
وزير ام��ور خارجه با بيان اينك��ه امريكا اعالم جنگ 
اقتصادي عليه ايران كرده اس��ت، اظهار داشت: اين 
جنگ بس��يار براي منطقه و جهان و نظم بين المللي 
خطرناك اس��ت. اقداماتي كه اياالت متحده پس از 
خروج از برج��ام انجام داده، هدف ق��رار دادن مردم 
ايران اس��ت كه قرار بود بيش از ه��ر كس ديگري از 
اين توافق منفعت ببرند. رييس دس��تگاه ديپلماسي 
خاطرنشان كرد: ايران ثابت كرده كه به تعهدات خود 
پايبند اس��ت و 15 گزارش آژانس بين المللي انرژي 
اتمي اين مس��اله را ثابت كرده است. اما ايران موظف 
است به همان ميزان كه به تعهداتش پايبند است از 
حقوق مردم ايران دفاع كند. يكي از اين حقوق همان 
مس��اله اي اس��ت  كه درماده ۳۶ برجام به رسميت 

شناخته شده است.

  اقدام�ات ايران منطبق با حقوق ش�ناخته 
شده در ماده ۳۶ برجام است

وزير امور خارجه يادآور ش��د: اقدام��ات جديد ايران 
كاماًل منطبق با حق��وق شناخته ش��ده در ماده ۳۶ 
برجام است. ما آمادگي داريم اين اقدامات را برحسب 
اقدامات عملي شركاي برجام ادامه بدهيم و برخي را 
متوقف كرده يا بازگش��ت دهيم. ظريف با بيان اينكه 
ما فرصت داش��تيم درخصوص مس��ائل منطقه اي و 
بين المللي گفت وگو كرده و ديدگاه هاي خودمان را 
به صراحت مطرح كنيم، خاطرنشان كرد: اميدواريم 
تالش هاي دوستان ما در آلمان و ساير شركاي ما در 

1+۴ براي حفظ برجام به نتيجه برسد و حتمًا ما نيز 
در اين تالش ها با آنها همكاري مي كنيم. محمدجواد 
ظريف در پاسخ به سوال خبرنگار بيلد مبني بر اينكه 
خيلي از توافقات بين المللي با ايران منوط به نگاه ايران 
به اسراييل است در حالي كه شما مي گوييد اسراييل 
بايد نابود شود، نگاه ش��ما به اسراييل چگونه است؟ 
گفت: مش��كل خاورميانه، سياست هاي تجاوزكارانه 
رژيم صهيونيس��تي و حمايت بدون حد و مرز امريكا 
از اين جنايت ها اس��ت. مشكل اين است كه برخالف 
همه قواعد حقوق بين الملل اش��غال قدس ش��ريف 
و بلندي هاي جوالن به رس��ميت ش��ناخته ش��ده و 
سياس��ت هاي ضد حقوق بشري رژيم صهيونيستي 

عليه مردم فلسطين فراموش شده است.
وي افزود: مشكل منطقه ما اين است كه امريكا تالش 
كرده با يك جناي��ت جديد به نام معامله قرن حقوق 
مردم فلسطين را زيرپا بگذارد. اينها است كه موجب 
مشكل در منطقه ما شده اس��ت. شما بايد از رژيمي 
س��وال كنيد كه داراي بمب هسته اي است. نتانياهو 
در كنار نيروگاه دي مونا كه بمب هسته اي مي سازد، 
مي ايستد و مي گويد ما ايران را نابود خواهيم كرد و او 
بايد به سوال پاسخ دهد. رييس دستگاه ديپلماسي با 
تاكيد بر اينكه هيچ كس نمي تواند عليه مردم ما اقدامي 
بكند مگر اينكه پاسخ قاطعي دريافت كند، گفت: ما 
شروع كننده هيچ جنگي نبوده ايم و نخواهيم بود اما 
اگر كس��ي بخواهد جنگ را عليه ما ش��روع كند، آن 

كشور پايان دهنده جنگ نخواهد بود.

  خواسته ايران صرفا اجراي برجام است
ظريف همچنين در پاس��خ به س��وال ايرن��ا مبني بر 
انتظ��ارات اي��ران از آلمان در زمينه ت��داوم همكاري 
ش��ركت هاي ايراني و آلماني گفت: من در مالقات به 
دوست و همكارم گفتم كه خواسته ايران صرفا اجراي 
برجام است. توجه دوستان اروپايي را به مواد يك تا سه 
ضميمه دوم برجام و همين طور بيانيه هاي كميسيون 
مشترك در سطح وزرا و مديران سياسي جلب كردم كه 
بعد از خروج امريكا از توافق هسته اي صادر شده است. 
وزير امور خارجه همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار 
اشپيگل مبني بر خواس��ته اروپا و امريكا براي مذاكره 
درباره توان موش��كي و فعاليت ه��اي منطقه اي ايران 
گفت: آنها نخست بايد نشان دهند كه توافق كردن با 
امريكا فايده دارد بعد درخواست مذاكره ديگر را بدهند. 
وزير امور خارجه افزود: موضوع دوم اين اس��ت كه چه 
كسي باعث بي ثباتي در منطقه است. آيا ما بوديم كه به 
صدام سالح داديم؟ آيا ما بوديم كه از القاعده حمايت 
كرديم؟ آيا ما بوديم كه نخس��ت وزير لبنان را زنداني 
كردي��م؟ آيا ما بوديم كه ه��ر روز غيرنظاميان يمن را 

بمباران مي كنيم؟ آيا م��ا از داعش و جبهه النصره در 
سوريه حمايت كرديم يا آنكه سالح هاي امريكايي بود 

كه از طريق عربستان به آنها داده شد؟

  ديگ�ران بايد درب�اره رفتار تن�ش آفرين 
پاسخ دهند

وزير خارجه همچنين درباره اظهارات همتاي آلماني 
خود مبني بر تالش هاي اين كشور براي كاهش تنش 
در خاورميانه ه��م گفت: ما امروز گفت وگوي خوبي با 
آقاي ماس درباره نحوه كاهش تنش در منطقه داشتيم. 
گفت وگوهاي منطقه اي پيشنهاد هميشگي ايران به 
همسايگانش بوده و خوشحاليم كه آقاي ماس به عنوان 
وزير امور خارجه آلمان از آن حمايت مي كند. ظريف 
اضافه كرد: همواره به همسايگان خود اعالم كرده ايم 
كه آماده مذاكره هس��تيم و پيش��نهاد ما براي ايجاد 
مجمع گفت وگوهاي منطقه اي هميشه روي ميز است. 
وي با بيان اينكه تنش جديد در منطقه نتيجه جنگ 
اقتصادي امريكا عليه ايران است و ترامپ اعالم كرده 
است ما در جنگ با ايران قرار داريم، اظهارداشت: تنها 
راه كاهش تنش توقف جنگ اقتصادي است نمي شود، 
توقع داشت جنگ اقتصادي عليه مردم عادي ايران در 

جريان باشد و كساني كه اين جنگ را به راه انداخته اند 
يا از آن حمايت مي كنند در امان باشند رييس دستگاه 
ديپلماسي تصريح كرد: ما معتقديم آلمان و اتحاديه اروپا 
مي توانند نقش مهمي در پايان دادن به جنگ اقتصادي 
ايفا كنند و از اين تالش و نقش آنها استقبال مي كنيم.

  از برجام حمايت مي كنيم
از سوي ديگر وزير خارجه آلمان نيز گفت: موضع ما سه 
كشور اروپايي اين است كه از برجام حمايت مي كنيم 
و خواهان اين هستيم كه به تعهداتمان ادامه دهيم و 
البته معجزه نمي توانيم كنيم و در تالشيم تا اينستكس 
را در چارچوب سه كشور اروپايي و حتي فراتر از اين سه 
كشور انجام دهيم. هايكو ماس در كنفرانس مشترك 
خبري با محمدجواد ظريف وزير امور خارجه جمهوري 
اس��المي ايران درباره ديدارش ب��ا وي گفت: ما درباره 
موضوعات زيادي در اينجا صحبت كرديم. وي افزود: ما 
در منطقه اي كه هستيم شرايط حساس و جدي داريم و 
در سفري كه به بغداد، ابوظبي و امان داشتيم هيچ كس 
خواهان افزايش تنش ها در منطقه نيست. وزير خارجه 
آلمان در ادامه گفت: امروز البته صحبت هاي فشرده اي 
درباره برجام و نحوه ادامه آن داش��تيم. موضع ما سه 

كشور اروپايي اين است كه از برجام حمايت مي كنيم 
و خواهان اين هستيم كه به تعهداتمان ادامه دهيم و 
البته معجزه نمي توانيم كنيم و در تالشيم تا اينستكس 
را در چارچوب سه كشور اروپايي و حتي فراتر از اين سه 
كشور انجام دهيم. ماس گفت: همچنين در خصوص 
موضوعات منطق��ه اي مانند س��وريه و يمن صحبت 
كرديم. براي آلمان مهم است كه از تالش هاي سازمان 
ملل در اين چارچوب حماي��ت كنيم و معتقديم اين 
موضوعات راه حل سياس��ي دارد نه نظامي. با ايران در 
اين زمينه ها گفت وگو مي كنيم چون ايران داراي نفوذ 

زيادي در منطقه است.
ماس افزود: آلمان همچنان از برجام حمايت مي كند و 
معتقديم ايران بايد از منافع اقتصادي پيش بيني شده 
در برجام استفاده كند، خروج امريكا باعث شد ايران از 
منافع اقتصادي برجام نتواند كامل بهره مند شود ولي 
مي خواهيم تجارت و رش��د اقتص��ادي ايران از طريق 
اينستكس با اروپا افزايش يابد و حق ايران است كه بتواند 

از منافع اقتصادي برجام استفاده كند.
وزير خارجه آلمان همچنين گفت: اتحاديه اروپا سعي 
مي كند به دنبال خروج امريكا از برجام در حد توانش آن 
را جبران كند و به دنبال اين هستيم تا برجام حفظ شود.

رييس قوه قضاييه مطرح كرد

ضرورت مقابله با رشد شركت هاي صوري و كاغذي
رييس قوه قضاييه، چندقطبي كردن جامعه در خصوص 
مسائل اساس��ي نظير توان دفاعي و حضور منطقه اي 
ايران، ايجاد بحران اجتماعي و كوبيدن بر طبل مذاكره 
را س��ه راهبرد اصلي دش��من در حال حاضر برشمرد 
و نس��بت به هوشياري مردم و مس��ووالن در قبال اين 
راهبردها هشدار داد. به گزارش اداره كل روابط عمومي 
قوه قضاييه، آيت اهلل س��يدابراهيم رييس��ي در جلسه 
مس��ووالن عالي قضايي با تبريك عيد س��عيد فطر و 
حلول ماه شوال و با اشاره به سخنان اخير رهبر معظم 
انقالب اسالمي در مراسم سالروز ارتحال امام خميني 
)ره( و خطبه هاي نماز عيد سعيد فطر، اين فرمايشات 
به ويژه در باب تبيين ش��خصيت ام��ام راحل را مهم و 
كاربردي توصيف كرد و افزود: كليدي ترين نكته اي كه 
مقام معظم رهبري در خصوص شخصيت واالي امام 
بزرگوار فرمودند، همان بحث مقاومت در برابر مشكالت 
و دش��مني ها بود كه اين امر مي تواند در زمان حاضر، 

بهترين الگو براي همه آحاد ملت باشد. آيت اهلل رييسي 
با اشاره به راهبرد امروز دشمنان اظهار كرد: چند قطبي 
كردن جامعه در خصوص مسائل و سياست هاي بنيادين 
نظام مانند پيشبرد توان دفاعي و موشكي و همچنين 
حضور مقتدرانه ايران در منطقه، ايجاد بحران اجتماعي 
و در كن��ار اينها كوبيدن بر طبل مذاكره، س��ه راهبرد 
اساس��ي دشمن اس��ت كه بايد همه مردم و مسووالن 
در اين زمينه هوشيار باشند. رييس قوه قضاييه گفت: 
بحمداهلل امروز مسووالن نظام در خصوص سياست هاي 
كالن كشور، منسجم، يكپارچه و همصدا هستند و در 
خص��وص مقاومت و عدم مذاكره ني��ز موضع واحدي 
دارن��د. ترديد نكنيم كه مقاومت ما دش��من را وادار به 
عقب نشيني مي كند و با اقدام، عمل و پيگيري مسائل 
مهم كشور مي توانيم دش��من را در رسيدن به اهداف 

شومش ناكام بگذاريم.
آيت اهلل رييس��ي در بخش ديگري از س��خنان خود با 

اش��اره به تالش برخي افراد در جهت رواج بي عفتي و 
ناهنجاري در جامعه تاكيد كرد: دولت، نيروي انتظامي 
و دستگاه قضايي مسووليت دارند كه از امنيت رواني و 
اخالقي جامعه صيانت كنند و اجازه ندهند كوچك ترين 
بي عفتي و ناهنجاري، جامع��ه را تهديد كند. از طرفي 
امر به معروف و نهي از منكر به موجب موازين شرعي و 
قانون اساسي جمهوري اسالمي، امري عمومي و وظيفه 
همه مردم است و دستگاه هاي انتظامي و قضايي نيز به 
موجب شرع و قانون، موظفند از آمران به معروف و ناهيان 

از منكر حمايت كنند.

  مشكالت شركت هاي صوري براي اقتصاد
رييس قوه قضاييه در پايان با اش��اره به مشكالتي كه 
شركت هاي صوري و كاغذي براي مردم و كشور ايجاد 
مي كنند، خاطرنشان كرد: سازمان ثبت اسناد و امالك 
كشور و به ويژه اداره ثبت شركت ها بايد همانند سازمان 

ثبت احوال كه براي صدور شناسنامه افراد ابتدا هويت 
آنان را احراز مي كند، در ثبت ش��ركت ها و موسسات، 
هويت و اصالت شركت يا موسسه را احراز كند. آيت اهلل 
رييس��ي ادامه داد: از طرفي بسياري از مردم كه قرباني 
سودجويي شركت هاي صوري و كاغذي مي شوند، ادعا 
مي كنند كه به واسطه تبليغات اين شركت ها در رسانه ها 
به آنها اعتماد كرده و پولي را در اختيار اين شركت ها يا 
موسس��ات قرار داده اند. اين هم ادعاي بر حقي اس��ت 
زيرا به هر حال رسميت يك رسانه باعث مي شود آنچه 
تبليغ مي كند نيز رسميت پيدا كند و مردم به آن اعتماد 
كنند. بر اين اساس، رس��انه ها نيز بايد هويت و اصالت 
يك بنگاه اقتصادي يا شركت را پيش از انجام تبليغات، 
مورد بررس��ي قرار دهند تا مردم دچار مشكل نشوند. 
رييس قوه قضاييه در خصوص وظيفه نظام بانكي براي 
جلوگيري از فعاليت شركت هاي صوري نيز گفت: نظام 
بانكي نيز در اعطاي تسهيالت بايد همان گونه كه توانايي 

افراد و ضمانت هاي الزم را براي اعطاي تسهيالت لحاظ 
مي كند، توانايي شركت ها در بازپرداخت تسهيالت و 
همچنين وثايق مورد نياز را به دقت مورد بررسي قرار 
دهد و ببيند كه آيا سرمايه و دارايي يك موسسه، كفاف 
عمل به تعهدات مالي آن موسس��ه را مي دهد يا خير. 
آيت اهلل رييسي با بيان اينكه همه دستگاه هاي مربوطه 
در اين خصوص مسووليت دارند، اظهار كرد: پرونده هايي 
كه در حال حاضر در اين زمينه وجود دارد، ان شاءاهلل با 
سرعت و دقت رسيدگي خواهد شد اما براي جلوگيري 
از تش��كيل اين تعداد پرونده كه كشور و مردم را دچار 
مش��كالت عديده مي كند، الزم است س��ازمان ثبت، 
رسانه ها و نظام بانكي دقت هاي الزم را به خرج دهند و 
همچنين اگر نياز به پيش بيني ساز و كارهاي قانوني در 
اين زمينه است، مجلس محترم يا دستگاه هاي اجرايي، 
قوانين يا آيين نامه هاي الزم را تهيه كنند تا شاهد اين 

قبيل مشكالت و گرفتاري ها براي مردم نباشيم.

 هديه دولت و مجلس
 به دهياري هاي كشور

قائم مق��ام وزير كش��ور در 
امور مجل��س و هماهنگي 
استان ها گفت كه دهياري ها 
از پرداخ��ت ماليات معاف 
ش��دند. به گ��زارش پرتال 
وزارت كشور، »سيدسلمان 
ساماني«، در جلسه علني 
ديروز مجلس در جريان بررسي اليحه اصالح بند ۳ ماده ۲ 
قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص معافت دهياري از 
پرداخت ماليات اظهار كرد: دهياري ها و شهرداري ها كار 
عام المنفعه انجام مي دهند لذا يك بنگاه اقتصادي نيستند 
كه براي تأمين مالي دولت بخواهيم از آنها ماليات دريافت 
كنيم، بسياري از كارهايي كه دولت بايد انجام دهد آنها 
اجراي آن را برعهده گرفتند. او تصريح كرد: عمده درآمد 
دهياري ها توسط دولت و بخشي ديگر هم از محل عوارض 
و درآمدهاي محلي تامين مي شود كه بسيار ناچيز است. 
قائم مقام وزير كشور در امور مجلس و هماهنگي استان ها 
يادآور شد: در ماده 1۴ اساسنامه دهياري ها تاكيد شده 
است كه درآمدهاي محلي بايد در همان محل هزينه شود 
و اينكه بخواهيم از آنها به عنوان نهادي كه دارند با كمك 
دولت و عوارض ناچيز محلي، خود را اداره مي كنند ماليات 

كسر كنيم دور از منطق است. 

از افزايش تنش ها درباره برنامه 
هسته اي ايران نگرانم

مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي ب��ا ابراز نگراني 
درباره مس��ائل ايجاد شده 
پيرامون توافق هس��ته اي 
خواستار يافتن راه حلي براي 
كاهش اين تنش ها از طريق 

گفت وگو و مذاكره شد.
به گزارش ايسنا، يوكيا آمانو مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي در سخنراني آغازين خود در نشست شوراي 
حكام در وين، پايتخت اتريش با اش��اره به برنامه جامع 
اقدام مشترك )برجام( گفت: گزارش من درخصوص 
راستي آزمايي و نظارت بر جمهوري اسالمي ايران ذيل 
قطعنامه ۲۲۳1 شوراي امنيت سازمان ملل فعاليت هاي 
مرتبط با آژانس را در ماه هاي اخير در اين كشور شامل 
مي شود. بنابر گزارش پايگاه اينترنتي آژانس بين المللي 
انرژي اتمي، آمانو افزود: شوراي عالي امنيت ملي ايران 
در هشت مه اعالم كرد كه دستور توقف برخي تعهدات 

ايران ذيل برجام را صادر كرده است.
وي همچنين با اشاره به رفتارهاي حاشيه ساز برخي 
كش��ورها در خصوص برجام و ايران خاطرنش��ان 
كرد: من نسبت به افزايش تنش ها پيرامون موضوع 

هسته اي ايران نگران هستم. 

 دشمنان توان مقابله 
با ايران را ندارند 

ريي��س س��ازمان بس��يج 
مستضعفين  گفت: دشمنان 
در سراس��ر جه��ان تهديد 
مي كنند اما ت��وان مقابله با 
ايران را ندارن��د. به گزارش 
تسنيم سردار غالم حسين 
غيب پرور ديروز در اجالسيه 
شهداي شهرستان سنندج با بيان اينكه دشمن هر كاري 
كه از دستش برمي آمد كرد، اضافه كرد: ايران اسالمي گواه 
است بر شيطنت هاي دشمن و كردستان آدرسي مناسب 
براي ددمنشي و خباثت تمام عيار دشمن است. وي عنوان 
كرد: دشمنان از ابتداي انقالب تا به امروز همواره غائله، 
توطئه و دشمني كردند اما چون ريشه انقالب محكم بود، 
مردم شجره انقالب را نگه داشتند و از آن جانانه صيانت 
و پاسداري كردند. رييس سازمان بسيج مستضعفين در 
بخش ديگري از سخنان خود گفت كه مردم بي هياهو، 
گمنام و بي نام و نش��ان در س��ايه انقالب اسالمي براي 
خدمت رساني حركت مي كنند. وي انقالب اسالمي را 
يك مينياتور زيبا از جلوه هاي خدمت رساني توصيف 
كرد و گفت: آنچه در قالب انقالب اسالمي به وجود آمده، 
الگوبرداري از حركت عظيم پيامبر)ص( براي صيانت از 

اسالم است و ما نيز بر اين امر مفتخريم.

داليل استعفاهاي داخل دولت 
شفاف بيان نمي شود

ي��ك فع��ال سياس��ي 
اصالح طلب تاكيد كرد: 
استعفاها در عين تهديد 
بودن براي ثبات و اعتماد 
به نفس دولت؛ مي تواند 
فرص��ت مناس��بي ه��م 
جهت بازسازي و تقويت 
آن تلقي شود. عباس عبدي كنشگر و فعال سياسي 
اصالح طلب در گفت وگو با ايلنا، با اشاره به عوامل 
موثر داخلي دولت بر اس��تعفاي وزرا از جمله نبود 
مديريت واحد و مرجع نهايي براي حل مشكالت 
بي��ن وزارتخانه ها، كمب��ود بودجه و مش��كالت 
تحريمي گفت: درخارج از دولت، ساختاري وجود 
دارد كه غيرمس��ووالنه ب��ه دولت فش��ار آورده و 

برخورد مي كند.
اين فعال سياس��ي در پاسخ به اين س��وال كه آيا 
داليل مطرح شده وزراي دولت براي استعفا، داليل 
اصلي هستند، گفت: حقيقت اين است كه داليل 
استعفاها شفاف بيان نمي شود، شايد آقاي آخوندي 
داليل استعفاي خود را نسبت به سايرين شفاف تر 
بيان كرد، اما متاس��فانه داليل آقاي ظريف و وزير 

آموزش و پرورش خيلي دقيق مطرح نشد.

 بايد از كاهش تنش با امريكا 
استقبال كرد

رييس كميسيون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس با بي��ان اينكه  در 
ش��رايط كنون��ي بايد از 
كاه��ش تنش ب��ا امريكا 
استقبال كرد، مي گويد: 
در ش��رايطي ك��ه امريكا 
گفتار و رفتاري مبتني بر كاهش تنش دارد، نبايد 
در ايران مواضع تنش آميز ش��كل بگيرد و متاسفم 
كه درست در چنين شرايطي افرادي سعي در اتخاذ 

مواضع تند دارند.
حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو با برنا گفت: در 
سياست خارجي امريكا فصلي وجود دارد با مفهوم 
»بازگشت از تحريم« كه بر اساس آن اگر تحريم ها 
نتيجه ندهد ي��ا اينكه هزينه اي كه ب��راي تحريم 
مي كنند بيش از آن چيزي باشد كه از قبل پيش بيني 
مي شده است، در اين شرايط سياستمداران امريكايي 
مجبور هستند روش و سياستي جديدي را در پيش 
بگيرند. فالحت پيشه بيان كرد: واقعيت اين است كه 
ترامپ و دولت وي براي بازگشت از سياست تحريمي 
در قبال ايران تحت فشار هستند چراكه تحريم ها 

نتيجه دلخواه آنها را نداد.
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3 كالن

گزارش مركز آمار از تورم توليدكننده بخش صنعت را در صدر افزايش تورم نشان داد

تورم  توليدكننده 97 معادل 47.5 درصد 
آنگونه كه مركز آمار ايران گزارش داده است، شاخص قيمت 
توليدكننده در س��ال ١٣٩٧ به عدد 347.2 رسيده است. 
اين شاخص در سال 1396 معادل 236.4 بوده است. به اين 
ترتيب تورم كل توليدكننده در سال 1397 معادل ٤٧.٥ 
درصد بوده است. اين در حالي است كه تورم توليد كننده 
سال 1396 نسبت به سال 1395 معادل 12.9 درصد بوده 
است. همچنين تورم توليد كننده در سال 1395 نسبت به 
سال قبل نيز شش درصد و در سال 1394 نسبت به سال 

قبل آن 3.9 درصد بوده است.
به گزارش »تعادل«، بررسي جدول تورم توليدكننده نشان 
مي دهد كه در سال هاي تورمي 91 و 92 نيز تورم توليدكننده 
فراتر از 29 درصد نرفته است. به عبارتي تورم توليدكننده 
س��ال 1397 نوعي ركورد هم به حس��اب مي آيد. بررسي 
وضعيت تورم نقطه  به نقطه هم نش��ان مي دهد كه درصد 
تغييرات ش��اخص قيمت توليدكننده در همه فصل هاي 
سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( مثبت بوده و بيشترين آن مربوط به فصل زمستان، 
٦٦.٣ درصد، اس��ت. اين در حالي اس��ت كه تورم نقطه به 
نقطه در زمستان 1396 معادل 15.5 درصد، در زمستان 
1395 مع��ادل 7.6 درصد و زمس��تان 1394 معادل 3.4 

درصد بوده است.

   تورم توليدكننده كشاورزي 48.8 درصد
بررسي جداول منتشر شده از سوي مركز آمار ايران نشان 
مي دهد شاخص قيمت توليدكننده  بخش »كشاورزي« در 
سال ١٣٩٧ با ٤٨.٨ درصد افزايش )تورم كل( نسبت به سال 
قبل به عدد ٣٦٨.٢ رسيد. عدد شاخص اين بخش در سال 
١٣٩٦ برابر با ٢٤٧.٥ بوده كه نسبت به سال قبل ١١.٧ درصد 
افزايش يافته بود. بخش كشاورزي در زمستان سال گذشته 
تورم نقطه به نقطه  توليدكننده معادل 67.4 درصد تجربه 
كرده است. در زير گروه كشاورزي، تورم ساالنه توليدكننده 
زراعت و باغداري مع��ادل 45.4 درصد و پرورش حيوانات 
معادل 52.4 درصد بوده اند. در شاخه زراعت و باغداري هم 
تورم ساالنه توليد كننده غالت معادل 28.6 درصد، تورم 
ساالنه توليد كننده ميوه و ميوه هاي آجيلي 54.4 درصد و 

تورم ساالنه توليد كننده سبزيجات 51.8 درصد است. در 
شاخه پرورش حيوانات هم تورم ساالنه توليد كننده دامداري 
سنتي53 درصد و تورم ساالنه توليد كننده دامداري صنعتي 
51.2 درصد بوده است. بيشترين افزايش شاخص مذكور در 
فصل بهار و به ميزان ٢٣.٩ درصد نسبت به فصل قبل است. 
اين شاخص در تمامي فصل هاي سال مورد بررسي به جز 

فصل زمستان افزايش داشته است.

   ت�ورم توليدكنن�ده بخش معدن، مع�ادل 51 
درصد

شاخص قيمت توليدكننده بخش »معدن«، در سال ١٣٩٧ 
با ٥٠.٩ درصد افزايش نسبت به سال قبل به عدد ٣٥٠.٠ 
رسيد. عدد شاخص اين بخش در سال ١٣٩٦ برابر با ٢٣٢.٠ 
بوده كه نسبت به سال قبل ١٧.٣ درصد افزايش يافته بود. 
ش��اخص اين بخش در تمام فصل هاي سال مورد بررسي 
افزايش داشته و بيشترين افزايش آن در فصل پاييز معادل 
١٧.٢ درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه معدن در فصل 

زمستان نيز معادل 60.7 درصد بوده است.

   تورم توليدكننده صنعت 64.6 درصد
همچنين ش��اخص قيم��ت توليدكننده بخ��ش اصلي 
»صنعت«، در سال ١٣٩٧ با ٦٤.٦ درصد افزايش نسبت به 
سال قبل به عدد ٣٨٢.٤ رسيد. عدد شاخص اين بخش در 
سال ١٣٩٦ برابر با ٢٣٢.٤ بوده كه نسبت به سال ١٣٩٥، 
١٥.٥ درصد افزايش يافته بود. شاخص اين بخش در تمام 
فصل هاي سال مورد بررس��ي افزايش داشته و بيشترين 
افزايش آن در فصل پاييز معادل ٢٣.٥ درصد بوده اس��ت.  
تورم نقطه به نقطه توليدكننده بخش صنعت در زمستان 
ه��م معادل 89.2 درص��د بوده اس��ت. در زيرگروه بخش 
صنعت تورم كل توليدكننده بخش »صنايع مواد غذايي 
و آش��اميدني«، 37.1 درصد، »توليد محصوالت از توتون 
و تنباكو سيگار«، 149 درصد، »توليد منسوجات«، 59.1 
درصد، »توليد پوش��اك عمل آوردن و رنگ كردن پوست 
خزه دار«، 23 درصد و »توليد كاغذ و محصوالت كاغذي«، 

109.8 درصد بوده است. 

   تورم توليدكننده بخش برق 4.7 درصد
همچنين ش��اخص قيمت توليدكننده بخش »برق« در 
سال ١٣٩٧ با ٤.٧ درصد افزايش نسبت به سال قبل به عدد 
١٢٦.٢ رسيد. عدد شاخص اين بخش در سال ١٣٩٦ برابر 
با ١٢٠.٥ بوده كه نس��بت به سال قبل ٨.١ درصد كاهش 
يافته بود. شاخص اين بخش در فصل هاي پاييز و زمستان 
به ترتيب با ١١.٦ و ٤.٦ درصد كاهش نسبت به فصل قبل 
و در ساير فصل هاي سال ١٣٩٧ با افزايش نسبت به فصل 
قبل همراه بوده است. تورم نقطه اي توليدكننده برق نيز در 

زمستان گذشته به 0.2 درصد رسيده بود. 

   تورم كل توليدكننده خدمات 22.2 درصد
ش��اخص قيم��ت توليدكنن��ده بخ��ش اختصاصي 
»خدمات«، در س��ال ١٣٩٧ ب��ا ٢٢.٢ درصد افزايش 
نسبت به سال قبل به عدد ٢٩٦.٥ رسيد. اين شاخص 
در س��ال ١٣٩٦ عدد ٢٤٢.٦ بوده كه نس��بت به سال 
قبل ٨.٩ درصد افزايش يافته بود. بيش��ترين افزايش 
ش��اخص مذكور در فصل پاييز به مي��زان ٨.٨ درصد 
مي باشد. شاخص قيمت توليدكننده در اين بخش در 
تمام فصل هاي سال مورد بررسي نسبت به فصل قبل 
با افزايش همراه بوده است. تورم نقطه اي توليدكننده 

بخش خدمات در زمستان به 31 درصد رسيده است.
در اين گروه تورم ساالنه توليدكننده »تعمير وسايل 
نقليه موتوري و موتور س��يكلت و كاالهاي شخصي و 
خانگي«، معادل 23.6 درصد، تورم ساالنه توليدكننده 
»هتل و رستوران«، 27 درصد، تورم ساالنه توليدكننده 
حمل و نقل،  انبارداري و ارتباط��ات 34.1 درصد و به 
ترتيب، تورم س��االنه توليدكننده واس��طه گري هاي 
مالي بيمه 21 درصد، آموزش 16.1 درصد، بهداشت و 

مددكاري اجتماعي 18.1 درصد است.
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پاورقي اقتصادي

نويسنده:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور بيطرف|

اما با وجود اين شباهت ها، تفاوت هاي عميقي 
وجود دارد كه منجر به آن شده است كه برخي 
از بزرگان ح��زب جمهوري خواه س��رخورده 

بشوند.
البته همانطور كه انتظار مي رفت ريگان برخي 
از مزدورهاي حزبي را دور خودش جمع كرده 
بود و تعدادي از خادمان ملت و متشخص مانند 
جورج شولتز را در موقعيت هاي كليدي قدرت 
قرار داده بود )ش��ولتز در دوره هاي مختلف به 
عنوان وزير امور خارجه و وزير خزانه داري براي 

ريگان خدمت كرده بود.(
اينها افرادي بودند كه براي آنها عقل و حقيقت 
مهم بود، مث��ال مي ديدند كه تغيي��رات آب و 
هوايي يك خطر جدي است و به موقعيت امريكا 

به عنوان رهبر جهاني معتقد بودند.
آنه��ا مانند اعضاي تمام��ي دولت ها ي پيش و 
بعد، از اينكه دروغش��ان افش��ا بشود خجالت 

مي كشيدند.
ش��ايد آنها به دنب��ال آن بودند ك��ه حقيقت را 
بپوش��انند اما باز هم براي آنه��ا حقيقت معنا 
و مفهومي داشت نه مثل س��اكنان فعلي كاخ 
س��فيد و آن دس��ته از افرادي كه دور ترامپ را 

احاطه كرده اند.
ري��گان الاقل وجه��ه خ��رد و منط��ق را نگه 
مي داشت. پشت كاهش ماليات او يك فرضيه اي 
وجود داش��ت آن هم اقتص��اد جناح عرضه كه 
پيش از اين به آن ارجاع داديم. چهل سال بعد، 
اين فرضيه بارها و بارها رد ش��ده است. ترامپ 
و جمهوري خواهان قرن بيس��ت و يكم نيازي 
به فرضي��ه نمي ديدند: آنه��ا آن را دادند چون 

مي توانستند.
اي��ن ماي��ه بدبختي حقيق��ت، عل��م، دانش و 
دموكراس��ي اس��ت كه دولت ترامپ و رهبران 
مش��ابه را از ري��گان و ديگ��ر جنبش ه��اي 

محافظه كار گذشته جدا مي سازد.
في الوقع همانط��ور كه ش��رح داده ام، ترامپ 
از بس��ياري جه��ات يك انقالبي اس��ت تا يك 

محافظه كار .
ما شايد نيروهايي را كه باعث مي شود ايده هاي 
انحرافي او با بس��ياري از امريكايي ها همخوان 
باشد بفهميم اما آنها ديگر نه زياد جذاب هستند 

و نه كمتر خطرناك.
 اليحه “ اصالحي “ ماليات ترامپ در سال 2017 
بيانگر آن است كه كشور تا چه اندازه از سنت ها 

و هنجارهاي پيشين فاصله گرفته است.
اصالح مالياتي مس��تلزم س��اده كردن، حذف 
روزنه ه��اي ف��رار، اطمين��ان از اينك��ه همه 
س��هم عادالنه ش��ان را پرداخت كرده باشند و 

اطمينان از اينكه 
ماليات ه��ا براي 
پرداخ��ت لوايح 
كش��ور كفاي��ت 
مي كنند، اس��ت. 
حتي ري��گان در 
اص��الح مالياتي 
 1986 ل  س��ا
خود، ساده سازي 

مالياتي را ارايه كرده بود.
ام��ا در مقاب��ل اليح��ه مالياتي س��ال 2017، 
مجموع��ه كام��ل جدي��دي از پيچيدگي ها را 
اضافه كرده و اكثر مفرها را دست نخورده باقي 
گذاشته بود؛ از جمله يكي از مفرها اين بود كه 
آنهايي كه در صندوق هاي سهام خصوصي كار 
مي كنند حداكث��ر 20 درصد ن��رخ مالياتي را 
پرداخت مي كنن��د تا خود نرخ را؛ كه تقريبا دو 
برابر پرداختي هايي است كه ديگر امريكايي ها 

پرداخت مي كنند.
اي��ن اليحه، پيش بيني حداق��ل مالياتي را كه 
ب��راي اطمين��ان از اينكه افراد و ش��ركت ها از 
مفرها حداكثر استفاده را نكنند لغو كرد و اعالم 
داشت كه الاقل حداقل درصدي از درآمدشان 

را ماليات بدهند.
اين بار، ديگر بهانه اي نبود كه كسري ها پايين تر 
هم خواهد آمد؛ تنها سوال اين بود كه چقدر آنها 

افزايش خواهد يافت .
در اواخر سال 2018، تخمين ها حاكي از آن بود 
كه دولت بايد بيش از يك تريليون دالر در سال 
آينده قرض بگيرد كه اين يك ركورد جديدي 

را ثبت مي كند .
حت��ي اگر اين را هم بر حس��ب درص��د توليد 
ناخال��ص داخل��ي )GDP( بگيريم ب��از براي 
كش��وري كه نه در حالت جنگ اس��ت و نه در 

حالت ركود، يك ركورد است.
كسري ها براي اقتصادي كه به سمت اشتغال 
كامل است به وضوح ضد توليد است زيرا فدرال 
رزرو مجبور به افزايش نرخ بهره خواهد بود كه 
اين هم ضد مشوق سرمايه گذاري و رشد است؛ 
و با اي��ن حال فقط يك جمهورخواه )س��ناتور 
راند پل از ايالت كنتاكي( صدايش در اعتراض 

به آن درآمد.
هر چند كه در خارج از سيستم سياسي امريكا 
انتق��ادات از همه جهات س��رازير ش��د. حتي 
صندوق بين المللي پول كه هميش��ه از انتقاد 
كردن ب��ه اياالت متحده، كش��وري كه صداي 
آن در اين نه��اد غلبه دارد، ابا دارد نس��بت به 
بي مسووليتي مالي كشور هشدار دهد. ناظران 
سياس��ي هم به خاطر نفاقشان همچنان خيره 
مانده ان��د – زماني ك��ه اقتصاد بع��د از بحران 
2008 واقع��ا به محرك و يك تقويت مالي نياز 
داشت، جمهوري خواهان گفته بودند كه كشور 
نمي توان��د از عهده آن بر ايد چ��را كه منجر به 

كسري هاي غيرقابل تحمل خواهد شد.

مردم، قدرت و منافع )4( 
سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

چارچوب كلي برنامه اصالح ساختاري بودجه 
در شرايط كنوني رابطه بين ذي نفعان مختلف بودجه اعم 
از نهادهاي حاكميتي و همچنين مردم به عنوان ذي نفعان 

نهايي بودجه به شكل صحيحي تنظيم نشده است.
ي��ك بودجه خوب و نظام بودجه ريزي مناس��ب بايد پنج 
ويژگي »انضباط مالي، شفافيت، پاس��خگويي، كارايي و 
اثربخشي« را متجلي سازد. در شرايط كنوني با وجود اقدامات 
گسترده اي كه طي سال هاي گذشته در جهت ارتقاي نظام 
بودجه ريزي كشور صورت گرفته، همچنان وضعيت كنوني 
نظام بودجه ريزي ذيل محورهاي پنج گانه ياد شده نيازمند 
اصالحات است. انجام اصالحات باعث مي شود زيرساخت ها 
و فرآيندهاي نظام بودجه  ريزي در مراحل چهارگانه تنظيم، 
تصويب، اجرا و نظارت ارتقا يافته تا ويژگي هاي يك بودجه 
خوب در تراز اهداف نظام جمهوري اسالمي محقق شود. 
همچنين اجراي اين اصالحات موجب خواهد شد تخصيص 
منابع مالي به شكل كاراتر و بهينه تر انجام پذيرد و از اين رو 
باعث بهبود اثربخشي بودجه شود. بودجه يكي از مهم ترين 
ابزارهاي سياستگذاري براي كنترل شرايط اقتصادي به ويژه 
در جهت ايجاد ثبات و همچنين بازتوزيع منابع اقتصادي 
در جهت تحقق عدالت است. در صورت تحقق اصالحات 
مي توان اميدوار بود كه با ارتقاي ظرفيت و زيرساخت هاي 
نهادي الزم، دولت و حاكميت ابزارهاي كافي جهت طراحي، 
پياده سازي و ارزيابي بهتر سياست مالي را به دست آورد و 
بتواند نقش فعال تري در زمينه سياستگذاري مالي ايفا كند. 
 ذيل محورهاي ياد ش��ده و با در نظر گرفت��ن افق  زماني 
براي اجراي اصالحات، برنامه ه��ا و زيربرنامه هاي مدنظر 
براي اجراي تقويت نهادي ذيل در افق زماني كوتاه مدت و 

ميان مدت به شرح زير طبقه بندي مي شود: 
الف( برنامه هاي كوتاه مدت: 

1. برنامه ارتقاي شفافيت و انضباط مالي از طريق ارتقا نظام 
يكپارچه اطالعات مالي دولت: 

1.1. شكل دهي به فرآيندهاي كنترل تعهدات مالي دولت 
در بودجه و ايجاد زيرساخت اطالعاتي موردنظر

1.2. اصالح فرآيندهاي تخصي��ص و پرداخت در بودجه 
از طريق احياي س��تاد نظارت بر اج��راي بودجه و تقويت 

كميته تخصيص
1.3. ارتقاي نظارت مالي و عملياتي از طريق شكل دهي به 

پرداخت هاي خزانه داري بر اساس طبقه بندي حساب ها 
2. برنامه ارتقاي اثربخشي بودجه از طريق ايجاد ارتباط بين 

بودجه با اهداف ميان مدت و كالن اقتصادي: 
2.1. استقرار س��اختار ميان  مدت بودجه ريزي با شروع از 

بودجه ريزي دو ساالنه براي سال هاي 1399 و 1400
ب( برنامه هاي ميان مدت: 

3. برنامه تقويت انضباط مالي دولت از طريق ارتقا جامعيت 
سند بودجه و ارتقاي سند مالي بودجه دولت به سند مالي 

حاكميت: 
3.1. ثبت، پايش و اصالح عملي��ات فرابودجه اي دولت و 

اصالح ساختار بودجه شركت هاي دولتي
3.2. بس��ط پايش و گزارش��گري مالي دولت به نهادهاي 

عمومي غيردولتي 
3.3. ثبت، پايش، و اصالح ارتباط مالي بين اجزاي مختلف 
بخش عمومي از طريق ايجاد ش��فافيت در جريان وجوه 
و هزينه ه��ا در دولت و نهادهاي عموم��ي از طريق ارتقاي 

زيرساخت حساب واحد خزانه
4. برنامه بهبود و ارتقاي كارايي مالي در هزينه كرد منابع 

مالي بودجه عمومي: 
4.1. تس��ريع در تكميل و اج��راي بودجه ريزي مبتني بر 

عملكرد
5. برنامه بهبود در اثربخشي بودجه از طريق ايجاد تناسب 
بين ماموريت ها و همچنين ارتقاي عدالت جغرافيايي در 

بودجه ريزي: 
5.1. تدوين برنامه ها و تنظيم بودجه ها مبتني بر آمايش 

سرزمين
5.2. اولويت بندي هزينه ها و فعاليت ها

5.3. تقس��يم كار بين اركان مختلف حاكميت در جهت 

افزايش اثربخشي منابع مالي عمومي
6. برنامه اص��الح فرآيندهاي بودجه ري��زي )اعم از تهيه، 
تصويب، اجرا و نظارت( و بازتعريف نقش اركان مختلف در 

بودجه به منظور ايجاد انضباط مالي: 
6.1. برنامه س��اماندهي رابطه س��ازمان برنامه و بودجه و 

خزانه داري كل
6.2. اصالح چرخه بودجه ريزي و فرآيند تصويب بودجه در 

مجلس شوراي اسالمي
6.3. اعمال قواعد مشخص در جهت بهبود نظارت مالي، 

عملياتي و حقوقي در بودجه

   محور دوم: هزينه كرد كارا
دولت براي تحقق اهداف خود با تنگناي بودجه اي زيادي 
مواجه است. در شرايطي كه درآمدهاي نفتي كشور كاهش 
يافته، سهم قابل توجهي از اعتبارات هزينهاي اجتناب ناپذير 
اس��ت. هزينه تأمين مالي طرح تحول س��المت و خريد 
تضميني گندم و موارد مشابه نيز از ديگر طرح هاي پرهزينه 
براي بودجه دولت بوده اند، الزم است تا دولت هزينه هاي 
خود را كاهش داده و از منابع بانك مركزي براي پوش��ش 
هزينه هاي خود استفاده نكند. الزم به ذكر است كه ميزان 
اين كاهش بايد در چارچوب ي��ك برنامه اقتصاد كالن و 
رعايت يك قاعده مالي باشد بطوري كه انقباض شديد اتفاق 
نيفتد كه منجر به گسترش ركود اقتصادي گردد و آنقدر 
هم خفيف نباشد كه كسري بودجه حاصل به شبكه بانكي 

يا بازار بدهي فشار آورد.
 محور اصالحات هزينه كرد كارا شامل برنامه هاي ذيل است: 

الف( برنامه هاي كوتاه مدت: 
1. تأمين حداقل هاي معيشتي براي عموم مردم و اقشار 

آسيب پذير و اصالح يارانه هاي نقدي
2. حذف هزينه هاي اجتناب پذير و اولويت بندي فعاليت ها

3. كاهش هزينه هاي شركت هاي دولتي
4. كاهش هزينه هاي طرح تحول سالمت

5. اهرم كردن منابع بودجه براي توليد
ب( برنامه هاي ميان مدت: 
6. اصالح نظام يارانه ها و بيمه 

6.1. يارانه طرح تحول سالمت 
6.2. يارانه كشاورزي

6.3. يارانه توليد
7. اصالح نظام ارزيابي قيمت و كيفيت پروژه هاي عمراني
8. چابك سازي دولت و اصالح ساختار شركت هاي دولتي

9. تأسيس بانك توسعه
10. اصالح صندوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي

   محور سوم: درآمدزايي پايدار
تأمين درآمد مطمئن الزام��ي گريزناپذير براي كاهش 
كسري مستمر بودجه، مواجهه موفق با تكانه هاي بيروني 
و نيل به هدف كاهش وابستگي مستقيم بودجه دولت به 
درآمدهاي نفتي است كه يكي از الزامات كاهش وابستگي 
مستقيم و غيرمستقيم دولت به بانك مركزي و حل مساله 
تورم مزمن كشور است. البته ايجاد منابع پايدار درآمدي 
براي دولت، نبايد تنها مح��دود به اصالحات ميان مدت 
باشد؛ چرا كه با توجه به تحريم هاي نفتي، بودجه كشور 
در سال 98 نيز با تنگنا مواجه است و بنابراين الزم است، 
تدبيري براي تامين منابع پايدار مالي دولت در كوتاه مدت 
ني��ز در نظر گرفته ش��ود. در عين حال اي��ن برنامه هاي 
كوتاه مدت بايد به گونه اي باشند كه به فضاي كسب و كار 
ضربه نزنند، موجب افزايش شديد سطح قيمت ها نشوند، 
درآمد حقيقي اكثريت جامعه مصون بماند، و خللي نيز 
در فرآيند اصالح��ات ميان مدت درآمدزايي پايدار ايجاد 
نكنند. برنامه هاي اصل��ي كه ايجاد منابع پايدار درآمدي 
براي دولت در كوتاه مدت و ميان مدت را تضمين خواهند 

كرد، به شرح ذيل است. 
الف( برنامه هاي كوتاه مدت: 

1. اصالح نظام يارانه انرژي )بنزين، گازوئيل و برق( 
2. اصالح يارانه كاالهاي اساسي

3. كاهش معافيت ها و افزايش پايه و پوشش مالياتي
4. ف��روش دارايي ها از طريق صندوق هاي قابل معامله در 

 )ETF( بورس
ب( برنامه هاي ميان مدت: 

5. اس��تقرار نظام مالي��ات بر درآمد و اص��الح نظام يارانه 
مبتني بر درآمد

6. اصالح نظام ماليه بهينه باالدستي نفت و گاز
7. مديريت دارايي هاي مالي دولت

8. مولدسازي دارايي هاي دولت

   محور چه�ارم: ثبات س�ازي اقتص�اد كالن و 
توسعه پايدار

دولت عالوه بر وظيفه تامين كاالهاي عمومي كه از طريق 
هزينه كرد و تخصي��ص بهينه منابع خود انجام مي دهد، 
وظيفه ثبات سازي در قبال تكانه هاي بيروني و دروني و 
همچنين تامين مالي اهداف توسعه اي كشور را نيز بر عهده 
دارد كه بطور مشخص به ساختار بودجه كشور برمي گردد. 
در اين راستا، برنامه اصالحات اين محور شامل برنامه هاي 

ذيل است: 
الف( برنامه هاي كوتاه مدت: 

1. طراح��ي مق��دار بهين��ه مناب��ع نفت��ي در بودجه با 
درنظرگرفتن بده بستان هاي بين نسلي )اصالح اساسنامه 

صندوق و افزودن نقش ثبات ساز به آن( 
2. انتش��ار اوراق ارزي و ريالي جهت سرمايه گذاري هاي 

زيرساختي به همراه عمليات بازار باز بانك مركزي
ب( برنامه هاي ميان مدت: 

3. س��اماندهي بدهي هاي دولت و اصالح روابط دولت با 
نظام بانكي، تامين اجتماعي و پيمانكاران

هر يك از برنامه هاي ارايه ش��ده در اي��ن طرح الزامات و 
همچنين ريسك هايي را دارند ولي اصلي ترين الزامي كه 
الزم است به آن اشاره شود،  اجماع سياستگذاران كالن 
كش��ور بر اجراي تمام يا بخش��ي از اين برنامه است و در 
صورت عدم اجماع، تحقق اين اصالحات ساختاري مهم 
محقق نخواهد شد. براي اجماع حاكميت،  الزم است كه 
ابتدا بر پارادايم فكري اين ط��رح اصالحاتي توافق نظر 
ص��ورت گيرد. طرح اصالحات س��اختاري مبتني بر دو 

پارادايم فكري است. 

ادامه از صفحه اول

فرهاد دژپس��ند در پاسخ به اين مساله كه برخي از اعضاي 
كابينه اع��الم كرده ان��د كه ب��راي ش��ورايي اداره كردن 
شركت هاي دولتي و سهيم كردن كارگران در سود شركت ها 
با وزارت اقتصاد رايزني كرده اند بيان كرد: يكي از روش هايي 
كه از طريق آن مش��اركت مي طلبيم همين مورد است و 

مراحل اجراي آن در حال طراحي است.
وي همچنين بيان كرد بعيد مي داند بتواند اداره شورايي را در 
اين دوره از واگذاري ها در سطح وسيع كليد بزند ولي براي 

دوره هاي بعد اين موضوع قابل اجراست.
به گزارش »تع��ادل«، روز گذش��ته وزارت امور اقتصادي 
و دارايي ميزبان اعض��اي بخش خصوصي، برخي اعضاي 
ات��اق تعاون و اتاق اصناف بود تا هم انديش��ي بين مقامات 
وزارت اقتصاد و اعضاي بخش خصوصي درباره اين دوره از 

واگذاري ها صورت بگيرد.
در اين نشس��ت دژپس��ند اظهار كرد: واگذاري سهاممان 
در ش��ركت هاي دولتي كه بورسي هس��تند را در اولويت 
گذاش��تيم. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: از زماني كه 
اعالم شد قرار است سهاممان در 18 شركت واگذار شود، 
شائبه هاي زيادي حول محور »جبران كسري بودجه« و 
»اعتبارات هزينه اي« ايجاد شد. وي ادامه داد: در حالي كه 
به هيچ وجه اين واگذاري ها براي جبران كس��ري بودجه و 

اعتبارات هزينه اي نيست؛ حتي يك ريال در اين حوزه ها وارد 
نخواهد شد. سخناني كه در اين خصوص گفته مي شود فقط 
منجر به بروز مشكل و ممانعت در مسير واگداري ها مي شود .

دژپسند تاكيد كرد: قصد ما واگذاري باقي مانده سهام دولت 
در شركت هاي بورسي است تا واقعا هيچ سهمي براي دولت 
نماند و از سويي ديگر سهم بخش غيردولتي در اداره اقتصاد 
كشور افزايش يابد. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ما 
اصرار داريم اين واگذاري ها در محيط شفاف و اتاق شيشه اي 
صورت گيرد، گفت: ما به دنبال واگذاري با روشي هستيم كه 
منتهي به بهبود كارايي اقتصادي بدون شبهه و شائبه شود.

وي در ادامه اظهار داش��ت: همه كارشناس��ان متوجه 
مشكالت خصوصي سازي كه از زمستان سال 62 آغاز شد 
هستند؛ طي اين دوره خصوصي سازي فراز و نشيب هاي 
زيادي داشته است اما بعد از ابالغ سياست هاي اصل 44 
قانون اساس��ي همه ما اين احساس را داشتيم كه ديگر 
با چالش و مشكل اساس��ي مواجه نيستيم. دژپسند با 
بيان اينكه آن زمان انتظار بود كه يك حاشيه امني براي 
خصوصي سازي ايجاد شده اس��ت، گفت: اين در حالي 
بود كه فقط در همين يك س��ال اخير موارد و نقدهاي 
مختلفي درباره خصوصي سازي مطرح شده است. وزير 
امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: حجم قابل توجهي 

از انتقادات در مورد خصوصي سازي ها مطرح شده است 
كه حتي مقام معظم رهبري هم در جلس��ه اخير خود 
با دانش��جويان به اين موضوع اشاره داشتند. وي با بيان 
اينكه در مق��ام واگذاري ها بايد با كمترين حواش��ي به 
بيشترين تحقق اهداف برسيم گفت: در خصوصي سازي 
با مقاومت هاي بخش��ي و دستگاهي مواجه هستيم اما 
بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه برخي مقاومت ها ناشي از 
مشكالت و آسيب هاست. به همين دليل اخيرا به معاونت 
اقتصادي ماموريت داديم تا براي خصوصي هاسازي هاي 
چند سال اخير يك گزارش آسيب شناسي آماده شود. 
دژپسند با بيان اينكه در شرايط فعلي اين سوال مطرح 
است كه آيا فروش مطلق جواب مي دهد؟ گفت: به نظر 
مي رس��د بايد به س��راغ روش هاي ديگر مثل واگذاري 
مديريت يا اداره به شرط تمليك برويم. وي با بيان اينكه 
هدف از واگذاري ها تامين مالي دولت نيست گفت: بايد در 
روش هاي واگذاري تجديد نظر كنيم تا كارآيي اقتصادي 
به دس��ت بيايد. وزير امور اقتص��ادي و دارايي گفت: در 
واگذاري 18 شركت بورسي بخش خصوصي مي تواند 
به صورت منفرد و كنسرسيوم ورود كند. دژپسند تاكيد 
كرد: در ديدار فع��االن اقتصادي با رييس جمهور كه در 
ماه رمضان تشكيل شده نيز به تشكيل كنسرسيوم براي 

براي سهيم كردن كارگران در سود شركت ها برنامه داريم
خريد شركت هاي دولتي اشاره شد. همچنين يك فعال دژپسند در پاسخ به »تعادل« اعالم كرد

بخش خصوصي چنين اظهار كرد: شركت هاي دولتي 
دچار فساد سيستماتيك هستند. اگر شركت هاي دولتي 
همين االن به بخش خصوصي واگذار شود، اقتصاد 40 

درصد بزرگ مي شود.
او با رد متناسب بودن واگذاري به تعاوني ها اعالم كرد: اين 
شيوه ها جواب نمي دهد، تعاوني ها تاكنون موفق نبودند . 
بهتر است شركت ها به بخش خصوصي واگذار شود و بعد 
بخش خصوصي سهام آن را در بورس عرضه كند و مردم هم 

در آن سهيم شوند.
يكي از حضار، غالم حسين ش��افعي رييس اتاق ايران بود 
كه اظهار كرد: گرچه به نظر من بعضي اعضاي دولت براي 
خصوصي سازي اراده دارد ولي برخي ديگر اعتقادي ندارند. 
برخي اعض��اي دولت به نحوي رفتار مي كنن��د انگار قرار 
است با واگذاري اموال دولتي دستشان قطع شود. بنابراين 
واگذاري ها نه تنها اراده دولتي ها بلك��ه اراده حاكميت را 

مي طلبد.
وي همچني��ن درباره بهبود فضاي كس��ب و كار از طريق 
مقررات زدايي گفت: بايد مجموعه دول��ت براي مقررات 
زدايي هماهنگ باشند در گذشته مواردي بوده كه برخي 
مجوزها حذف ش��ده ولي چند قانون ديگر تصويب شده 
است كه به افزايش مقررات انجاميده و اين مسيري است 

كه بايد اصالح شود.
همچنين يكي ديگر از حضار افقهي، رييس كل س��ازمان 
توسعه تجارت بود كه چنين گفت: اگر بخواهيم اقتصاد را 
بزرگ كنيم و اصالحات ساختاري كنيم بايد كمك كنيم. 

يكي از آنه��ا كليد زدن اصالحات س��اختاري و نهادي در 
بنگاه هاست.

بخش خصوصي زماني وارد گود مي ش��ود كه توان رقابت 
داشته باشد. البي كه پشت شبه دولتي ها وجود دارد، قدرت 

رقابت را گرفته است.
از شوراي گفت وگو مصوبه اي كه به نتيجه برسد نديديم

بخش خصوصي به اين موارد توجه مي كند و همين موارد 
است كه كمك مي كند كه بخش خصوصي پيش برود يا 

عقب نشيني كند. 
روش واگذاري منحصر شده است صرفا به فروش. در حالي 

كه در قانون روش هاي متعددي پيش بيني شده است. 
وي با بيان اينكه رانت و فساد دو سو دارد، گفت: نمي توان 
گفت صرفا دولتي ها فساد دارند و اهل رانت هستند. اگر رانتي 
از وي دولت توزيع مي شود كساني هم از آن استفاده مي كنند 

و به اين ترتيب آنها هم درگير فساد هستند.
گفتني اس دژپسند در پايان نشست در جمع خبرنگاران 
حاضر شد و در پاسخ به سوال خبرنگار تعادل مبني بر 
اينكه برخي از اعضاي كابين��ه اعالم كرده اند كه براي 
شورايي اداره كردن شركت هاي دولتي و سهيم كردن 
كارگران در س��ود ش��ركت ها با وزارت اقتصاد رايزني 
كرده اند بيان كرد: يك��ي از روش هايي كه از طريق آن 
مشاركت مي طلبيم همين مورد است و مراحل اجراي 

آن در حال طراحي است.
وي همچنين بيان كرد بعيد مي داند بتواند اداره شورايي را در 
اين دوره از واگذاري ها در سطح وسيع كليد بزند ولي براي 

دوره هاي بعد اين موضوع قابل اجراست.
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تقاضاي كاذب ارز به حداقل رسيد

اثر ماليات بر عايدي سرمايه گذاري و دارايي ها بر بازار پول و بانكداري

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري| 
به دنبال كاهش نرخ ارز در دو هفته اخير، روز دوشنبه 
20 خرداد ماه 98 نرخ ارز ثبات نس��بي داش��ت و نرخ 
لحظه اي دالر در سامانه سنا به 12 هزار و 850 تومان و 
يورو به 14 هزار و 750 تومان رسيد. همچنين براساس 
نرخ هاي ميانگين معامله شده در روز يك شنبه ميانگين 
معامالت قيمت دالر در سامانه س��نا 12 هزار و 793 
تومان، يورو14 هزار و 749 تومان، پوند 16 هزار و 452 
تومان، يوآن 1964، پوند 16452، لير تركيه 2 هزار و 

341 تومان اعالم شد. 
به گزارش »تعادل«، با وجود اينكه روز دوشنبه شيب 
كاهش قيمت ارز نسبت به روزهاي گذشته كمتر شده، 
اما مس��ير كاهش قيمت ها و ثبات نرخ ه��ا در بازار ارز 
كماكان ادامه دارد. نرخ دالر در ب��ازار آزاد و معامالت 
نقدي ب��ه 12880 تومان رس��يد. صرافي هاي مجاز 
بانكي و ملي نيز قيمت دالر را نسبت به روز يك شنبه 
50 تومان كاهش دادند بطوري كه قيمت خريد دالر 
در اين صرافي ها 12 هزار و 650 تومان و قيمت فروش 
آن 12 هزار و 750 تومان است.اين صرافي ها همچنين، 
ه��ر يورو را به قيمت 14 هزار و 550 تومان مي خرند و 
14 هزار و 650 تومان مي فروش��ند كه اين نرخ ها نيز 
نسبت به روز يك شنبه 50 تومان كاهش داشته است.

همچنين قيمت خريد يورو در بانك ها به 14 هزار تومان 
رسيده است. بانك ها روز دوشنبه 20 خرداد قيمت ارز 
را نسبت به روز يك ش��نبه كاهش دادند؛ بطوري كه 
قيمت خريد دالر در بانك ها كه روز يك شنبه 12 هزار 
و 528 تومان بود، روز دوشنبه به 12 هزار و 382 تومان 
رسيده است. همچنين قيمت خريد يورو نسبت به روز 
يك شنبه با كاهش همراه شد و شعب ارزي بانك ها هر 
ي��ورو را 14 هزار تومان مي خرند كه قيمت اين ارز نيز 
كاهش يافته است.هر پوند انگليس نيز روز دوشنبه در 
ش��عب ارزي بانك ها به قيمت 15 هزار و 743 تومان 

خريداري شد.
قيمت ارز مسافرتي نيز در بانك ها همچنان از قيمت 
فروش آن در بازار باالتر است؛ بطوري كه قيمت فروش 
ارز مس��افرتي در بانك ها 14 هزار و 710 تومان اعالم 
ش��ده كه با احتس��اب كارمزد به حدود 15 هزار و 50 

تومان مي رسد.

   كاهش قيمت طال با افت اونس جهاني 
در ب��ازار طال نيز ب��ا كاهش اونس طال ب��ه 1328 دالر، و 
همچنين كاهش ن��رخ دالر در روزهاي اخير، قيمت طال 
و س��كه نيز كاهش يافت. مظنه يك مثق��ال طالي 17 
عيار يا آب شده به 1 ميليون و 786 هزار تومان، يك گرم 
طالي18عيار412 هزار تومان،  تمام سكه طرح جديد 4 
ميليون و 502 هزار تومان، طرح قديم 4 ميليون و 350 
هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 470 هزار و ربع سكه 1 
ميليون و 680 هزار تومان، سكه گرمي 1 ميليون تومان 

داد و ستد شد. 
قيمت هر اونس طال امروز با 0.7 درصد كاهش به 1330 
دالر و 46 س��نت رسيد. قيمت فلز زرد در جلسه گذشته 
به باالترين رقم از 19 آوري��ل 2018 يعني 1348 دالر و 
8 سنت رسيده بود. قيمت طالي امريكا نيز امروز با 0.9 

درصد كاهش به 1333 دالر و 70 سنت رسيد.
رونالد لئونگ، تحليلگر بازار طال در اين باره گفت: »ظاهرا 
مذاكرات ميان امريكا و مكزيك و توافق ميان دو كش��ور 
اندكي از جذابيت بازار طال براي س��رمايه گذاران كاسته 
است... اما اميدها به اينكه فدرال رزرو نرخ بهره را كاهش 
خواهد داد همچنان موجب تقويت قيمت طال مي شود.«

   تعطيلي ۷۰ درصدي كارخانه هاي طالسازي
از س��وي ديگر، رييس اتحاديه طال و جواهر مشهد اعالم 
كرد كه 70 درصد كارخانه هاي توليد طال تعطيل ش��ده 
است.در حال حاضر خريد طال كم شده و مغازه ها با ركود 
فاحشي روبرو هستند. صنعت طال در حال نابودي است و 

تعداد زيادي از كار بيكار شده اند.

    جلسه صرافان با هيات مديره بازار متشكل ارزي
رييس ش��وراي عالي كانون صرافان از برگزاري جلس��ه 
مشترك اعضاي ش��وراي عالي كانون صرافان ايرانيان، 
مديرعامل و اعضاي هيات مديره بازار متشكل ارزي ايران و 
صرافان سراسر كشور، درخصوص مسائل مختلف پيرامون 
بازار متشكل ارزي در روز چهارشنبه 22 خرداد ماه سال 
جاري خبر داد. كامران سلطاني زاده در گفت وگو با ايِبنا 
افزود: اين جلسه پرسش و پاسخ درباره نحوه عملكرد بازار، 
فوائد، سود تشكيل اين بازار و مباحث مشابه خواهد بود.
كانون صرافان با تشكيل اين جلسه سعي دارد تا آمادگي 
الزم را براي اعضاي كانون ايج��اد كند تا همزمان با آغاز 
ب��ه كاراين بازار، صراف��ان آمادگ��ي الزم را براي فعاليت 
داشته باشند. كانون صرافان طي نامه اي از اعضاي خود و 
صرافي هاي مختلف براي حضور در اين جلسه دعوت به 

عمل آورده است.

    اثر سفرهاي سياسي بر بازار
از س��وي ديگر، هومن حاجي پور معاون كسب و كار اتاق 
تهران با اشاره به تاثير مثبت رفت و آمدهاي سياسي اخير 
بر نرخ ارز در بازار گفت: بخش عمده اي از افزايش نرخ ارز در 

ماه هاي گذشته به دليل معادالت اقتصادي نبود.
هومن حاجي پور در گفت وگو با ايِبنا درباره تاثير تحوالت 
سياسي اخير از جمله سفر آتي »شينزو آبه« نخست وزير 
ژاپن و همچنين س��فر امروز »هايكو ماس« وزير خارجه 
آلمان به تهران بر كاهش ن��رخ ارز در بازار گفت: اميدوار 
هستيم كه رفت و آمدهاي سياسي خبرهاي خوبي را براي 
كشور به ارمغان بياورد و نشانه پويايي در فضاي سياسي و 

گفتمان بين المللي باشد.
وي ادامه داد: بخش عمده اي از افزايش نرخ ارز در ماه هاي 
گذشته براساس معادالت اقتصادي نبود و قيمت ها در اين 
معادالت نمي گنجيد. معاون كس��ب و كار اتاق بازرگاني 
تهران خاطرنشان كرد: نرخ ارز بر اساس معادالت اقتصادي 
عدد موجود نيس��ت و اين نرخ بيش��تر ناشي از تحوالت 

سياسي شكل گرفته و به آن دامن زده شده است.
حاجي پور تصريح كرد: به نظر مي رسد آنچه مي تواند بار 
موجود بر نرخ ارز را برداشته و آن را به حالت مطلوب و واقعي 
برساند، تداوم مسير گفتمان سياسي در فضاي بين المللي 
و افزايش رفت و آمدها است. در 20 روز اخير نرخ هر دالر 
امريكا از بيش از 14 هزار تومان به حدود 12 هزار و 700 

تومان در بازار آزاد رسيده است.

    چه كساني از ماليات معاف مي شوند
معاون حسابرسي شهر و اس��تان تهران در سازمان امور 
ماليات��ي گفت: طبق بخش��نامه ماليات ب��ر درآمد، اگر 
كسي ادعا كرد س��كه ها را نفروخته يا بابت مهريه واگذار 
كرده از اين بخش��نامه معاف خواهد ش��د. ما فرض را بر 
اين گذاش��تيم كه افرادي كه تعداد زيادي سكه خريدند 
در س��ال ٩٧ عرضه كرده اند و افرادي هم كه نفروخته اند 
مالياتي نمي دهند. ما اسامي خريداران را داريم و سال بعد 
مجددا مطالبه مي كنيم. ما بر اساس منابع مالياتي موجود 
در قانون ماليات هاي مستقيم، حق گرفتن ماليات را داريم 

و بخشنامه مزبور درباره ماليات بر درآمد است.
ابراهيمي يادآور ش��د: البته ظاهر بخش��نامه تا حدودي 
ابهام آميز اس��ت اما مس��اله اصلي آن، دريافت ماليات بر 
درآمد از كس��اني است كه در سامانه خريد سكه داشته و 
آن را فروخته اند. ماليات بر عايدي سرمايه هنوز به تصويب 
مجلس هم نرسيده و ما براي داشتن دارايي لزومًا ماليات 
نمي پردازيم. ما براي گرفتن ماليات بر درآمد اين سكه ها 
بررس��ي هايي را انجام داديم. موديان مالي��ات بر درآمد 
كوچك طبق تبصره اي در ماده 100 با پرداخت ماليات 
مقطوع از تسليم اظهارنامه و ثبت نام معاف خواهند شد 
و در پروس��ه تشخيص ماليات و ارايه اس��ناد و دفاتر قرار 

نمي گيرند.
ابراهيمي درباره جزييات محاس��به نرخ ماليات بر سكه 
اينگونه توضيح داد: طبق يك ماده قانوني ديگر، افرادي 
كه اظهارنامه مالياتي نمي دهند از هيچ معافيتي برخوردار 

نمي شوند. با توجه به قيمت هاي موجود و ميزان معافيت 
مالياتي هر فردي محاس��باتي انجام گرفت و مقرر ش��د 
افرادي كه زير 20 سكه خريد كرده اند اگر اظهارنامه ارايه 
كنند مشمول معافيت خواهند شد. اما افرادي كه در سال 
97 از 20 تا سقف 60 سكه خريده و فروخته اند بايد به ازاي 
هر سكه 150 هزار تومان بپردازند و افرادي كه بيش از 60 
سكه خريد و فروش كرده اند بايد 200 هزار تومان و از 100 
تا 200 سكه هم 250 هزار تومان بپردازند و بيشتر از آن هم 

بايد اظهارنامه دهند.
معاون حسابرسي شهر و اس��تان تهران در سازمان امور 
مالياتي متذكر شد: در بخشنامه ماليات بر درآمد تأكيد 
شده اگر كسي ادعا كرد كه سكه ها را نفروخته يا بابت مهريه 
واگذار كرده از اين بخشنامه معاف خواهد شد و الزامي براي 

پرداخت ماليات براي اين افراد وجود ندارد.
ابراهيمي در پاسخ به اين سوال كه »آيا دريافت ماليات 
بر سكه موجب خريد و فروش زيرزميني و پنهاني سكه 
خواهد شد يا خير؟« گفت: ما فرض را بر اين گذاشتيم 
كه افرادي كه تعداد زيادي سكه خريدند در سال 97 
عرضه كرده اند و افرادي ه��م كه نفروخته اند مالياتي 
نمي دهند. ما اس��امي خريداران را داريم و س��ال بعد 

مجدداً مطالبه مي كنيم.
همچنين كشتي آراي رييس كميسيون تخصصي طال و 
جواهر گفت: تعداد زيادي از افراد در س��ال 96 و 97 براي 
خريد سكه ثبت نام كردند اما افراد صنفي و حرفه اي وارد 
خريد و فروش سكه نش��دند و بيشتر افراد عادي جامعه 
بودند. بنده ش��نيدم فردي سه هزار س��كه ثبت نام كرده 
است. طبيعتاً اين سه هزار سكه درآمدي را براي اين شخص 
حاصل كرده كه طبق قانون مالياتي به آن درآمد اتفاقي 
مي گويند و نحوه پرداخت ماليات آن هم در قوانين مالياتي 
مشخص شده و براي برقراري عدالت مالياتي، پيش بيني 

شده كه ماليات مقطوعي پرداخت شود.
كشتي آراي، ماليات بر سكه را اقدامي مثبت ارزيابي كرد 
و گفت: تقريبًا هيچ يك از آن س��كه ها وارد بازار نش��ده و 
حباب در مقطعي از بين رفت اما دوباره ايجاد ش��د. اين 

يك سرمايه گذاري از سوي جامعه بود كه صورت گرفت.

    معامالت ارز هم مانند سكه مشمول ماليات شود
همچنين عضو هيات رييس��ه كميس��يون اقتصادي 
مجلس، گفت: دولت بايد اليحه جامعي درباره ماليات 
بر عايدي س��رمايه ارايه دهد كه شامل بازار ارز، سكه، 

طال و مسكن شود.

سيدتقي كبيري عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با خبرگزاري خانه 
ملت، با اشاره به ابالغيه سازمان امور مالياتي درباره اخذ 
ماليات از سكه، گفت: اين موضوع به بحث كالن ماليات 
بر عايدي سرمايه باز مي گردد كه كميسيون اقتصادي نيز 
در گذشته به اين موضوع ورود كرده و هم اكنون در فرآيند 

بررسي قرار دارد.
نماينده مردم خوي و چايپاره در مجلس شوراي اسالمي، با 
بيان اينكه دولت بايد اليحه جامعي درباره ماليات بر عايدي 
سرمايه ارايه دهد كه شامل بازار ارز، سكه، طال و مسكن 
ش��ود، افزود: سكه امروز به يك كااليي مبدل شده كه در 
عين حال كه لوكس بوده به كااليي سرمايه نيز تبديل شده 
است و از طرفي زمينه ايجاد برخي سوداگري ها در بخشي 

از جامعه به ويژه در بحث نقدينگي را ايجاد كرده است.

  كاهش نرخ ارز ادامه دارد
از سوي ديگر، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره 
به كاهش حباب ن��رخ ارز در روزهاي اخير، گفت روند 

كاهشي نرخ ها باز هم ادامه خواهد داشت.
شهاب نادري در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به كاهش نرخ 
ارز در روزهاي اخير، گفت: چند عامل در بهبود وضعيت 
فعلي بازار دخيل بوده كه مهم ترين آن اقدام به ايجاد بازار 

متشكل ارزي از سوي بانك مركزي بوده است.
نماينده مردم پاوه در مجلس ش��وراي اسالمي با بيان 
اينكه ديگر خريد و فروش ارز صرفه اقتصادي ي ندارد، 
افزود: اذع��ان دالالن به اين موضوع در پي اثربخش��ي 
سياس��ت هاي اخير بانك مركزي تالطم در بازار براي 
خريدهاي كاذب را نيز كاهش داده اس��ت. اين نماينده 
م��ردم در مجلس دهم ب��ا تاكيد بر اينك��ه مردم ديگر 
به سمت خريد ارز با هدف س��رمايه گذاري نمي روند، 
تصريح كرد: معكوس شدن پروسه عرضه و تقاضا در بازار 

ارز توانسته به از بين رفتن حباب قيمت ها كمك كند.
وي با بي��ان اينكه كاهش نرخ ارز باز ه��م ادامه خواهد 
داشت، گفت: كساني كه با هدف كسب درآمد سعي در 
خريد ارز دارند بايد بدانند كه اين حوزه از اقتصاد جاي 

مناسبي براي سرمايه گذاري نيست.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با تاكيد بر اينكه حذف 
دالر در مبادالت بين المللي ايران با ديگر كشورها بطور 
كلي قيمت اين نوع ارز را در داخل مي شكند، افزود: در 
حال حاضر بسياري از خريد و فروش هاي صورت گرفته 
در بازار ارز به جهت انجام امور ضروري بوده و به همين 

جهت روند كاهش نرخ ارز باز هم ادامه خواهد داش��ت. 
وي ادامه داد: ورود سرمايه ها به بازارهاي مطمئن و اقبال 
مردم به بورس توانسته از نياز كاذب به خريد ارز بكاهد. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي يادآور 
شد: دولت به ويژه بانك مركزي بايد با ترغيب مردم به 
سپرده گذاري هاي ارزي نزد بانك ها ارزهاي خانگي را 

نيز به سمت امور مولد هدايت كند.
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با اشاره به كاهش 
حباب نرخ ارز در روزهاي اخير، گفت روند كاهشي نرخ ها 
باز هم ادامه خواهد داشت. در جريان معامالت بازار آزاد 
تهران، قيمت سكه طرح جديد، در 20 خرداد 98 به 4 
ميليون و 450 هزار تومان رسيد. شهاب نادري با اشاره 
به كاهش نرخ ارز در روزهاي اخير، گفت: چند عامل در 
بهبود وضعيت فعلي بازار دخيل بوده كه مهم ترين آن 
اقدام به ايجاد بازار متشكل ارزي از سوي بانك مركزي 

بوده است.
نماينده مردم پاوه در مجلس ش��وراي اسالمي با بيان 
اينكه ديگر خريد و فروش ارز صرفه اقتصادي ي ندارد، 
افزود: اذع��ان دالالن به اين موضوع در پي اثربخش��ي 
سياس��ت هاي اخير بانك مركزي تالطم در بازار براي 
خريدهاي كاذب را نيز كاهش داده اس��ت. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم با تاكيد ب��ر اينكه مردم ديگر به 
سمت خريد ارز با هدف سرمايه گذاري نمي روند، تصريح 
كرد: معكوس شدن پروس��ه عرضه و تقاضا در بازار ارز 
توانسته به از بين رفتن حباب قيمت ها كمك كند. وي 
با بيان اينكه كاهش نرخ ارز باز هم ادامه خواهد داشت، 
گفت: كس��اني كه با هدف كسب درآمد سعي در خريد 
ارز دارند بايد بدانند كه اين حوزه از اقتصاد جاي مناسبي 

براي سرمايه گذاري نيست
اين نماينده مردم در مجلس دهم با تاكيد بر اينكه حذف 
دالر در مبادالت بين المللي ايران با ديگر كشورها بطور 
كلي قيمت اين نوع ارز را در داخل مي شكند، افزود: در 
حال حاضر بسياري از خريد و فروش هاي صورت گرفته 
در بازار ارز به جهت انجام امور ضروري بوده و به همين 

جهت روند كاهش نرخ ارز باز هم ادامه خواهد داشت.
وي ادامه داد: ورود سرمايه ها به بازارهاي مطمئن و اقبال 
مردم به بورس توانسته از نياز كاذب به خريد ارز بكاهد. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي يادآور 
شد: دولت به ويژه بانك مركزي بايد با ترغيب مردم به 
سپرده گذاري هاي ارزي نزد بانك ها ارزهاي خانگي را 

نيز به سمت امور مولد هدايت كند.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
در ماه ه��اي اخير، دولت ب��راي افزايش درآم��د مالياتي، 
موضوعاتي مانند ماليات بر عايدي مس��كن، سكه، و ساير 
دارايي ها را مورد توجه قرار داده است. هرچند كه در جهت 
كاهش سوداگري و س��فته بازي و سودهاي بادآورده، اين 
ابزار مهم ماليات ها مي تواند راهگش��ا باشد و سرمايه ها را 
به سمت كارهاي مولد و با معافيت مالياتي يا ماليات كمتر 
هدايت كند، اما در عين حال، اين سوال را مطرح مي كند كه 
تا چه حد باعث ايجاد ركود در معامالت و گردش هاي مالي 

و بازار پول خواهد شد. 
به گزارش »تعادل«، نكته مهم اين اس��ت كه در ش��رايط 
كنوني كه ركود در بخش هاي مهم اقتص��اد وجود دارد و 
رشد اقتصادي منفي شده اس��ت و در 8 سال گذشته، در 
بيشتر سال ها رشد منفي ارزش افزوده و توليد در اقتصاد 
و رشد منفي سرمايه گذاري را شاهد بوده ايم، آيا ابزارهاي 
مالياتي مي تواند موثر و مفيد باشد يا اينكه تنها راهكاري براي 
افزايش درآمد دولت و ايجاد ركود و كاهش درآمد فعاالن 

اقتصادي خواهد بود؟
براين اس��اس، ضروري اس��ت كه نس��بت به اثر ابزارهاي 
مالياتي بر بازارهاي طال، ارز، سپرده هاي بانكي، نرخ سود 
بانكي، سرمايه گذاري در مسكن، خودرو، اجاره مسكن و... و 
همچنين ميزان رشد اقتصادي و سرمايه گذاري توجه شود 
و اثر آن بر بخش ها و ش��اخص هاي مختلف مورد بررسي 

قرار گيرد. 

نكته مهم ديگر اين است كه سياست هاي مالي و مالياتي 
جديد، روي بازار پول و بانكداري، گردش نقدينگي، خلق 
پول، تسهيالت، تورم و قيمت ها، ضريب فزاينده و هدايت 
پول به سمت توليد و رشد اقتصادي و سرمايه گذاري چگونه 
خواهد بود و با بس��تن ماليات در يك بخش، سرمايه ها و 
نقدينگي چه سمت و سويي خواهد گرفت و در شرايط ركود 
تورمي و كاهش درآمد ها، چه مسيري را طي خواهد كرد . 
همچنين مسير هشت سال گذشته كه به دنبال تحريم هاي 

اقتصادي، افزايش نرخ ارز، نقدينگي و ضريب فزاينده و خلق 
پول در بازار بين بانكي رش��د بااليي داشته است، چگونه 
خواهد بود و فعاليت بخش بانكي و بازار پول چگونه خواهد 
ش��د و تا چه حدي روي اشتغال و رش��د توليد و اقتصاد و 

سرمايه گذاري اثر مي گذارد؟
كليات طرحي توسط مجلس درباره وصول ماليات از عايدي 
سرمايه گذاري مسكن به تصويب رسيده كه نهايي شدن آن 
زمينه اي براي افزايش درآمد مالياتي دولت فراهم مي كند، 

اما برخي معتقدند اين طرح داراي كاستي هايي است. دو 
روز پيش در مراسم توديع و معارفه رييس سازمان مالياتي 
كشور، وزير اقتصاد اعالم كرد كه ميزان درآمد مالياتي سال 
قبل كشور 109 هزار ميليارد تومان بوده است. وي در توضيح 
بيشتر عنوان كرد كه اين رقم در طي مراحل و اقداماتي كه 
صورت گرفت افزايش يافت و در نهايت به 109 هزار ميليارد 
تومان رسيد. دژپسند نتيجه گرفت كه مي توان به درآمدهاي 
مالياتي سالم و عادالنه تكيه كرد و كشور از طريق درآمدهاي 

پاك مالياتي قابل اداره خواهد بود.
در عين حال، امروز كشور با فرار مالياتي قابل توجهي نيز 
مواجه اس��ت كه ارقام مختلفي ب��راي آن از 13 تا 50 هزار 
ميليارد تومان بيان مي ش��ود. وزير اقتصاد معتقد اس��ت 
هرچند براي كاهش ميزان فرار مالياتي و شناسايي موديان 
جديد تالش مي شود، اما كسب درآمد بيشتر براي دولت 
به معناي پول زور گرفتن از مردم نيس��ت و اصل بر وصول 

ماليات حقه است.
برخي نمايندگان مجلس پيرامون لزوم اجراي قانون ماليات 
بر عايدي مس��كن عنوان مي كنند كه دولت در سال هاي 
اخير بايد عالوه بر تالش در زمينه رونق س��اخت و س��از، 
موضوع ماليات بر عايدي مسكن را نيز به منظور مهار رشد 
ناگهاني قيمت ها پيگيري و عملياتي مي كرد. در عين حال، 
اين هش��دار وجود دارد كه درصورت اجراي قانون جديد 
مالياتي در بخش مسكن بدون در نظر گرفتن ساير شرايط، 
ممكن است سرمايه ها از بخش مسكن خارج و در بازارهاي 

ديگر وارد شود. سيدحسين افضلي؛ عضو كميسيون عمران 
مجلس در اين زمينه معتقد اس��ت: قطعا اگ��ر دولت در 
سال هاي گذشته تمهيدات الزم را براي تصويب و اجراي 
قانون ماليات بر عايدي سرمايه مسكن صورت مي داد، امروز 
ما شاهد انجام معامالت صوري و تالش دالالن براي افزايش 

قيمت ها از طريق معامالت ملكي نبوديم.
اين نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: با اجراي قانون 
ماليات بر عايدي سرمايه، بازار مسكن سامان پيدا مي كرد و 
دستگاه هاي نظارتي مي توانستند نظارت جامعي را بر روند 

انجام معامالت داشته باشند.
با وجود اين، پيش از اين سرپرست سابق سازمان مالياتي 
عنوان كرده بود كه برخي دس��تگاه ها ب��ا طرح ماليات بر 
عايدي مسكن كه توسط نمايندگان ارايه و كليات آن نيز به 
تصويب رسيده بود مخالف هستند چون معتقدند مجلس 
به موضوع ماليات مسكن به صورت يك بعدي نگاه كرده و 

تمامي جوانب امر در آن سنجيده نشده است.
همچنين سيدكمال الدين شهرياري؛ عضو كميسيون 
عمران مجل��س در توضيح جزييات ط��رح ماليات و 
عوايد س��رمايه در حوزه مسكن بيان داشت: اين طرح 
در كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان كميسيون 
اصلي مطرح است و در كميسيون عمران نيز به عنوان 
كميسيون فرعي در حال بررسي است. اصوال اين طرح 
كه نامش ماليات و عايدي س��رمايه در بخش مسكن 

است، داراي محاسن و معايبي است.
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»ويژه كارت« ؛ خدمات 
اختصاصي به جامعه علمي 

مديرعامل شركت »رايمون توس��عه آريا« مجري 
انحصاري »ويژه كارت« بانك ايران زمين اين بانك 
را پشتيبان و حامي نخبگان كشور دانست و درباره 
امكانات و خدمات اين كارت توضيحاتي را ارايه داد.  
به گزارش روابط عمومي بانك ايران زمين، گلش��ن 
مديرعامل ش��ركت در روز اول از برپايي نمايشگاه 
»اينوتكس« ك��ه در محل دايمي نمايش��گاه هاي 
بين المللي برگزار شد با اشاره به ويژگي ها و قابليت هاي 
»ويژه كارت« بانك ايران زمين گفت: يكي از اهداف 
مهم ارايه اين كارت، حمايت از نخبگان كشور است. 
اگر خدمات خوب و مطلوبي به اين قشر از جامعه داده 
شود هم جلوي خروج نخبگان گرفته مي شود و هم 
در مشاغل و صنوف تخصصي نخبه گرايي نهادينه 
خواهد ش��د. وي ادامه داد: ارايه خدمات به نخبگان 
و متخصصي��ن در واقع كمك به نس��ل هاي آينده 
كشور است. اين ش��ركت براي توسعه فضاي كار با 
»وي��ژه كارت« با بانك هاي مختلفي براي همكاري 
مذاكره كرد و تنها بانك ايران زمين بود كه بس��ترها 
و امكانات م��ورد نياز اجراي اين ط��رح را در اختيار 
داشت. گلشن با اشاره به اينكه براي اين كارت، بانك 
ايران زمين يك وب سرويس مستقل را براي اين كار 
اختصاص داده است درباره »نحوه ثبت نام و دريافت 
 وي��ژه كارت« گفت: متقاضي با مراجعه به س��ايت
 raymonhub.ir اقدام به ثبت نام مي كند. پس 
از بررسي مدارك ارسالي از سوي كارشناس شركت، 
يك لينك پرداخت از طريق پيامك به متقاضي ارسال 
ش��ده و پس از پرداخت هزينه اي در حدود 30 هزار 
تومان كه شامل حق عضويت سه ساله، صدور كارت 
عضويت توسط بانك ايران زمين و موجودي افتتاح 
حساب اس��ت، كارت توسط بانك ايران زمين صادر 
شده و از طريق شعبات بانك، به متقاضيان تحويل داده 
مي شود. وي تاكيد كرد: اين روند در شرايطي است 
كه تمامي اين فرآيند به صورت آنالين انجام شده و 
متقاضي پس از ثبت نام حتي شماره كارت صادر شده 
خود را دريافت مي كند. اين كارت به صورت عكس دار 

است و كد ملي دارنده نيز روي آن درج مي شود.

چه زماني از فناوري بالكچين 
استفاده كنيم

مدير بانكداري الكترونيك پژوهشكده پولي و بانكي 
عنوان كرد: امروز مهم ترين س��وال در حوزه فناوري 
بالكچين اين است كه چه زماني مي توانيم از فناوري 
بالكچين اس��تفاده كني��م؟ به گ��زارش ايِبنا، نيما 
اميرشكاري، با اشاره به اينكه بالك چين حامل اين 
پيام است كه به چيزي به عنوان واسطه اعتماد نداشته 
باشيم، اظهار داشت: ديگر به متمركز بودن اعتمادي 
نيست و اين مهم ترين پيام بالكچين براي دنياست؛ 
در واقع واسطه هاي سنتي كه در گذشته اعتماد مردم 
را جلب كرده بودند، اعتبار گذشته را ندارند و بر اساس 
آمار منتشر شده از س��ازمان هاي پژوهشي دنيا در 
سال 2017، كارمندان داخلي به ميزان 43 درصد و 
هكرها 26 درصد مسوول نشت اطالعات سازمان ها 
بوده اند. وي در كارگاه آموزشي كاربرد بالكچين در 
بانكداري و پرداخت تاكيد كرد: مي توان براي حفاظت 
از يك محل، ديوار ساخت و اطراف آن ديوار گذاشت 
و منابع زيادي صرف نگهداري آن كرد، اما اگر دشمن 
داخلي باشد، آن ديوار هيچ كمكي نمي كند؛ امروزه 
با پيشرفت فناوري فضايي ايجاد شده كه نمي توانيم 
چشم بسته به افراد داخل سازمان اعتماد كنيم چرا كه 
چه در پوشش سواستفاده و چه نادانسته در معرض 
نشت اطالعات توسط اعضاي سازمان هستيم. مدير 
بانكداري الكترونيك پژوهشكده پولي و بانكي در ادامه 
با تاكيد بر اينكه بالكچين براي اولين بار توسط فردي 
به نام ساتوشي ناكاماتو مطرح شد و گفت: بالكچين 
به عنوان يك مفهوم فناورانه با ديتابيس تراكنشي به 
دنيا معرفي شد كه در قالب يك پروتكل فناوري براي 

ثبت تمامي اقالم كاربرد دارد.

نرخ سود تسهيالت بنگاه هاي 
كوچك و متوسط ۱۰ درصد 

بانك مركزي اعالم كرد: نرخ سود تسهيالت بنگاه هاي 
كوچك و متوسط، زودبازده و كشاورزي كمتر از ساير 
تسهيالت و با كمك يارانه دولت 10 درصد است. به 
گزارش »تعادل«، بانك مركزي طي نامه اي در پاسخ 
به بخش خصوصي اعالم كرد: حسب مفاد دستورالعمل 
تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوس��ط نرخ سود 
تسهيالت بانك ها براي بنگاه هاي موصوف بر اساس 
مصوبات شوراي پول و اعتبار و مقررات بانكي قابل اقدام 
و محاسبه است. الزم به ذكر است بر اساس مفاد بند 
2-1-1 قسمت الف سياست هاي پولي و اعتباري در 
سال 1387 نرخ سود تسهيالت بانكي براي پروژه هاي 
اولويت دار بنگاه هاي كوچك و زودبازده و كشاورزي 
با كم��ك يارانه دولت 10 درصد اس��ت )دولت نيز 2 
درصد يارانه خواهد داد( و در صورت عدم تحقق اهداف 
طرح يارانه پرداخت نمي شود و پرداخت اصل و سود 

تسهيالت به عهده مشتري خواهد بود.

بانك ها براي پرداخت 
تسهيالت مسكن مانعي ندارند

معاون اقتص��ادي بانك مركزي ب��ا اعالم جزييات 
افزايش تسهيالت س��اخت مسكن، گفت: بانك ها 
براي پرداخت تس��هيالت مسكن مانعي ندارند. به 
گزارش ايِبنا، پيمان قربان��ي درباره افزايش ميزان 
تسهيالت مسكن، افزود: ش��وراي پول و اعتبار در 
اسفندماه سال گذش��ته براس��اس گزارش بانك 
مركزي، سقف تسهيالت ساخت مسكن با قابليت 
فروش اقساطي بلندمدت براي بانك هاي تجاري 
و بانك مس��كن را حدود 60 درص��د افزايش داده 
است. وي افزود: به عنوان مثال در تهران سقف قبلي 
تسهيالت انفرادي ساخت مسكن 60 ميليون تومان 
و براي زوجين 100 ميليون تومان بود كه هريك به 
100 و 160 ميليون تومان به ترتيب افزايش يافت.
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   سود ۴۸۹ ریالی هر سهم »رکارت« برای 
یکسال: ش��رکت فن آوا کارت در صورت های 
مالی ۱۲ ماهه س��ود هرسهم را ۴۸۹ ریال اعالم 
کرد. به گزارش س��نا، ش��رکت فن آوا کارت در 
اطالعات و صورت های مال��ی ۱۲ ماهه منتهی 
به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷، سود هرسهم را ۴۸۹ ریال 

اعالم کرد.
این شرکت با سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریالی، سود 
عملیاتی این دوره را ۲۸۵ میلیارد ریال، س��ود 
خالص را ۲۹۳ میلیارد ریال و سود انباشته پایان 
دوره را ۲۹۴ میلیارد ریال اعالم کرده است. سود 
ناخالص »رکارت« از درآمدها و بهای تمام شده 
قرارداده��ا ۳۶۶ میلی��ارد و ۹۴۷ میلیون ریال 
است. همچنین درآمد محقق شده در این دوره 
به دو هزار و ۳۳ میلیارد ریال رس��یده است. در 
این گ��زارش درآمد تجمیعی ق��رار داد تا پایان 
دوره مالی به دو هزار و ۳۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون 
ریال رسید. این ش��رکت سود قابل تخصیص را 
۳۰۹ میلیارد ریال اعالم کرد که نسبت به سال 
مالی گذش��ته ۵۲ درصد افزایش داشته است. 
همچنین سود هرس��هم این شرکت با رشد ۱۶ 
درصدی از مبلغ ۴۲۳ ریال به ۴۸۹ ریال رسید.

   س�ود تلفیقی »فاسمین« برای هر سهم 
۱۹۶۹ ریال اعالم شد: شرکت کالسیمین در 
صورت های مالی ۱۲ ماهه سود هر سهم را یک 
ه��زار و ۹۶۹ ریال اعالم کرد که در مقایس��ه با 
سال مالی گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است. 
شرکت کالس��یمین در اطالعات و صورت های 
مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ سود 
هر س��هم را یک هزار و ۹۶۹ ریال اعالم کرد که 
در مقایسه با سال مالی گذشته ۴۳ درصد رشد 
داشته است. این شرکت سود عملیاتی را با رشد 
۵۷ درص��دی مبلغ چهار ه��زار و ۲۸۷ میلیارد 
ریال، س��ود خالص را با رشد ۴۴ درصدی مبلغ 
س��ه هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال و س��ود انباشته 
را با رش��د ۷۸ درصدی مبلغ شش هزار و ۲۹۳ 
میلی��ارد ریال اعالم ک��رد. در صورت های مالی 
شرکت اصلی، »فاسمین« سود هر سهم را یک 
ه��زار و ۶۸۷ ریال اعالم کرده و س��ود عملیاتی 
را س��ه هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال و سود انباشته 
در پایان دوره را پن��ج هزار و ۴۳۱ میلیارد ریال 

منتشر کرده است.
در ب��رآوردی که ای��ن ش��رکت از تغییرات نرخ 
فروش محصوالت و نرخ خرید مواد اولیه داشته 
اعالم کرده است، انتظار می رود بهای فلز روی در 
بازارهای جهانی در حدود میانگین سال گذشته 
باشد و دامنه نوسانات آن نسبتا محدودتر باشد؛ 
همچنین نرخ ارز تابع سیاست های ارزی دولت 
و بخشنامه ها و ابالغیه های مربوط خواهد شد. 
گفتنی اس��ت، مهمترین ماده اولیه محصوالت 
تولیدی، خاک معدنی است که متاثر از دوفاکتور 
نرخ جهانی فلز روی و نرخ تسعیر ارز است، براین 
اس��اس پیش بینی می شود نرخ های جهانی در 
حدود میانگین نرخ س��االنه قبل باشد و نرخ ارز 

هم تابع سیاست های ارزی دولت است.
این شرکت با توجه به تغییرات عوامل بهای تمام 
ش��ده اعالم کرده اس��ت، انتظار می رود مقادیر 
مصرف و مبالغ نرخ های اقالم تش��کیل دهنده 
بهای تمام ش��ده در حد میانگی��ن هزینه های 
تحم��ل ش��ده تولید س��ال گذش��ته و افزایش 
قیمت ها درحد تورم سال آتی باشد. »فاسمین« 
ب��ا اهمیت ترین ریس��ک  های ش��رکت در این 
ح��وزه را تغیی��رات سیاس��ت های ارزی دولت 
و مق��ررات حاکم بر صادرات دانس��ت که دوره 
شش ماهه نخست هم شرکت با آن مواجه بود. 
با این وجود از آنجا که نرخ های فروش محصول 
متاثر از دو عامل نرخ های جهانی و نرخ تس��عیر 
ارز است، درصورت اعمال محدودیت صادرات، 
تاثیر ب��ا اهمیتی بر درآمدهای ش��رکت ندارد. 
از منظرسیاس��ت های ارزی هم ب��ا توجه به اثر 
ب��ا اهمیت خاک در قیمت تمام ش��ده تولید، از 
آنجا که هرگونه تغییر در نرخ ارز، توامان قیمت 
تمام ش��ده و بهای فروش محص��والت را تحت 

تاثیر قرار  داد.

   اختص�اص ۳ هزار و ۴۴۲ ری�ال به ازای 
هر سهم »خپویش«: شرکت سازه پویش در 
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، 
به ازای هر س��هم خود ۳ هزار و ۴۴۲ ریال سود 
کنار گذاش��ت که نسبت به دوره مشابه در سال 

۹۶ افزایش ۴ درصدی را نشان می دهد.
شرکت س��ازه پویش با س��رمایه ۱۰۰ میلیارد 
ریال، صورت ه��ای مالی ۱۲ ماه��ه دوره مالی 
منته��ی ب��ه ۲۹ اس��فند ۱۳۹۷ را ب��ه صورت 
حسابرسی نش��ده منتشر کرد. ش��رکت سازه 
پویش در دوره یاد ش��ده، مبل��غ ۳۴۴ میلیارد 
و ۲۳۴ میلیون ریال س��ود خالص کسب کرد و 
بر این اس��اس مبلغ ۳ هزار و ۴۴۲ ریال سود به 
ازای هر س��هم خود اختصاص داد که نسبت به 
دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۴ درصد افزایش 

داشته است.
با احتساب س��ود انباشته ابتدای سال در نهایت 
مبل��غ ۶۸۳ میلیارد و ۵۴۲ میلیون ریال س��ود 
انباش��ته پایان دوره در حساب های این شرکت 

منظور شد.
»خپویش« در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی 
به اس��فند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ 
۳۳۱ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال س��ود خالص 
کس��ب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۳ هزار و ۳۱۵ 
ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده 
بود. همچنین بر اس��اس این گزارش، ش��رکت 
سازه پویش در خصوص برآورد خود از تغییرات 
عوامل بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی 
به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ اعالم کرده است که عوامل 
بهای تمام ش��ده با توجه به ن��رخ خرید مواد و 

افزایش حقوق و دستمزد پیش بینی می شود.

تعادلازلغوتغييراتبازارپايهفرابورسگزارشميدهد

قدرت مخالفت تغييرات بازار پايه تا منتفي شدن
گروه بورس| 

بر اساس تصمیمي كه سازمان فرابورس كشور براي تغییر 
قوانین بازار پایه گرفته بود، قرار بر این بود كه نمادهاي 
مندرج در این بازار بعد از پایان معامالت روز دوش��نبه 
۲۰خرداد بسته شود. این سیاست هرچند با دقت باالیي 
در برنامه ریزي همراه نبود، اما به دلیل بازتاب هاي مثبت 
تغییرات موردنظ��ر، در آن زمان ب��ا مخالفت جدي اي 
روبه رو نشد. با این حال با نزدیك شدن روز موعود كم كم 
مخالفت هاي پنهاني با برنامه مذكور شدیدتر شد تا جایي 
كه در این هفته مشخص شد بسته شدن نمادها و اجراي 

برنامه ملغي شده است.
به گ��زارش »تع��ادل« این جریان باعث مطرح ش��دن 
پرسش هاي مهمي در زمینه ماهیت مخالفان و قدرت 
تاثیرگذاري  آنها بر مسووالن سازمان و علت مخالفت و 
به طور اولي اینكه چرا تاكنون مخالفت خود را اعالم نكرده 

بودند، شده است.
شنیده ها حاكي از این است كه سازمان فرابورس قصد 
محدود كردن معامالت بازار پایه را داشته و به نظر مي رسد 
این موضوع یكي از محورهاي انتقادبرانگیز مخالفان بوده 
است، اما موضوع مهم این است كه دقیقا همین تصمیم 
فرابورس در لغو برنامه باعث افزایش ریسك در بازار شده 
است، چراكه بسیاري از معامله گران طبق سیاست ها و 
برنامه اعالمي رفتار خود را تنظیم مي كنند و زماني كه 
خود را یك باره در تغییرات در برنامه رس��مي مي یابند 
دچار تضرر مي ش��وند. عالوه بر این موضوع اخیر نوعي 
نااطمیناني در بازار به وجود مي آورد كه اصلي ترین عامل 

ریسك زا در هر اقتصادي محسوب مي شود. 

    ماهيت تغييرات 
طبق اخبار تغییراتي كه قرار ب��ود در مقررات بازار پایه 
م��ورد بازنگري قرار گیرد ش��امل م��واردي مانند عدم 
نمایش سفارشات خرید و فروش در فرابورس و تقسیم 
شركت ها بر اساس میزان ریسك و با عناوین زرد، نارنجي 
و قرمز مي شود.  مطابق با این واقعیت كه همواره بخشي 
از سرمایه گذاران ما در بازار سرمایه از اطالعات الزم مالي 
و سرمایه گذاري برخوردار نیستند، این افراد ممكن است 
بعضا صاحبان سرمایه هاي قابل توجهي باشند و از سوي 

برخي افراد سودجو مورد هدایت غلط قرار گیرند.
در ب��ازار پایه این احتمال وج��ود دارد كه با ایجاد جوي 
مثبت و رو به رش��د و در كن��ار تبلیغات فضاي مجازي، 
براي برخي س��هم ها حباب قیمتي ایجاد شود و پس از 
ایجاد رشد كاذب برخي به سرعت از سهم خارج شوند و 
به سایر سرمایه گذاران آسیب وارد كنند. البته اقداماتي 

از این دست در اغلب بورس هاي جهان نیز وجود دارد.
از همی��ن رو براي اینكه افراد ب��ا اطالعات كمتر طعمه 
سودجویان نش��وند و س��رمایه خود را از دست ندهند، 
فرابورس قص��د ایج��اد مقرراتي ب��راي مخفي كردن 
سفارش��ات خرید و فروش داشت. ش��اهین چراغي در 
گفت وگو با »تعادل« ب��ه انتقاد از نبود قوانین و مقررات 

مربوط به افش��اي اطالعات در فضاي مجازي كش��ور 
پرداخت و گفت: این مس��اله سبب ش��ده تا هر فردي با 
هر انگیزه اي از طریق حض��ور در فضاي مجازي و تكیه 
بر تبلیغات، س��رمایه گذاران را تحت تاثیر قرار دهد و با 
جوس��ازي یا ایجاد تقاضاي كاذب، سرمایه گذاران را به 
سمت برخي س��هام غیر ارزنده هدایت كنند. وي ادامه 
داد: چنانكه س��ال گذشته در بازار پایه شاهد این مساله 
بودیم كه س��هام برخي ش��ركت ها كه حتي زیانده نیز 
بودند تا ۵۰۰ درصد رش��د داشت، در حالي كه حتي در 
بورس یا شركت هاي موجود در تابلوي اصلي فرابورس 
كه جزو نهادهاي خوب بازار س��رمایه هستند نیز شاهد 

چنین رشدي نبودیم.
وي افزود: این طبیعي اس��ت كه تصمی��م فرابورس در 
مخفي كردن سفارشات خرید و فروش، واكنش برخي 
ذي نفعان را در پي داشته باشد؛ همواره افرادي هستند 
كه با سوءاستفاده از میزان اطالعات دیگران و ابزار شایعه 
س��رمایه گذاران را ترغیب مي كنن��د و با جهت دادن به 
قیمت ها به سودهاي هنگفتي در بازاري مانند بازار پایه 

مي رسند.
چراغي افزود: در سال هاي گذشته شاهد این نوع اتفاقات 
بودیم كه س��بب بلوكه شدن س��رمایه افراد در برخي 
نمادها شد و پس از سال ها این نمادها توانستند به تابلوي 

معامالت بازگردند و حقوق سهامداران زنده شود.
عضو ش��وراي عالي بورس با تاكید بر درس��تي تصمیم 
اتخاذ شده از سوي مدیران فرابورس براي حفظ حقوق 
سهامداران گفت: در بازار پایه فرابورس راه صحیح حفظ 
سرمایه مردم از برنامه ریزي س��ودجویان این است كه 
بخشي از اطالعات مخفي شود. نمایش قیمت مي تواند 
منجر به گمراهي و متضرر ش��دن افراد در بازار سرمایه 
شود. وي نگراني دیگر سهامداران را مرتبط با نحوه نظارت 
فرابورس بر سفارشات مخفي شده دانست و خاطرنشان 
كرد: ش��ناخت ما از نهاد ناظر فراب��ورس و صحت عمل 
كارشناس��ان و فعاالن این بازار به ما مي گوید كه باید به 
فرابورس و اجراي این رویه درس��ت در بازار پایه اعتماد 

كنیم تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
عضو شوراي عالي بورس نتایج این رویه را در درازمدت 
خوش��بینانه ارزیابي كرد و یادآور شد: باید اجازه دهیم 
این تصمیم وارد فاز اجرایي شود و نتایج خود را به مرور 
زمان نشان دهد. من با اطمیناني كه به فرابورس و دانش 
پرس��نل آن دارم معتقدم كه این اتفاق به خوبي پیش 
خواهد رفت و مشكلي پیش نخواهد آمد. ضمن اینكه از 
اطالعات صیانت كامل به عمل خواهد آمد و اعتقاد دارم 
كه با درایت مدیرعامل فهیم فرابورس از این وضعیت نیز 
گذر خواهیم كرد و فرابورس با دسته بندي در نظر گرفته 
شده مورد توجه و مقبولیت كارشناسان نیز قرار خواهد 
گرفت. رییس هیات مدیره كارگزاري مهر آفرین شروع 
هر اقدامي را سخت و نیازمند صبوري و ثبات قدم دانست 
و گفت: اجراي هر تصمیم یك نقطه شروع دارد. در این 
میان ممكن است برخي افراد كه با این اقدام منافعشان به 

خطر مي افتد با توسل به مسائلي همچون مسائل شرعي 
و اعتقادي براي س��یاه نمایي در این زمینه تالش كنند 
و در بس��تري همچون فضاي مجازي كه قوانیني براي 
برخورد با شایعات وجود ندارد اقدام به انتشار تحلیل هاي 
بي اساس و كذب كنند تا با ایجاد اضطراب سرمایه گذاران 
را به واكن��ش وادارند كه البته ای��ن اقدامات مي تواند با 
شفاف سازي هاي صورت گرفته یا در حال انجام مدیران 

فرابورس و كارشناسان خبره بازار سرمایه خنثي شود.
در حال حاضر مخالفت ها بن بستي بر سر سیاست جدید 
س��ازمان فرابورس ایجاد كرده است. برهمین اساس در 
روز گذشته مسووالن بازار سرمایه و فعاالن و كارشناسان 
این حوزه جلس��ه برگزار كردند تا در آن به این مس��اله 
بپردازند. سعید اسالمي بیدگلي در گفت وگو با سنا اظهار 
كرد: اقدام سازمان بورس در این زمینه قابل تقدیر است 
و تا اوایل هفته آینده، خروجي و جمع بندي نهایي كانون 
درخصوص این دستورالعمل به سازمان بورس و فرابورس 

ایران به طور رسمي اعالم مي شود. 
وي با اش��اره به برگزاري نشس��ت دیروز گفت: به نظر 
مي رسد مقابله با سفته بازي كاذب از جمله اهداف این 
اقدام بوده است كه البته خروجي و جمع بندي نهایي بعد 
از تكمیل دیدگاه ها و بررسي در كمیته فقهي به اطالع 
خواهد رسید. به گفته اسالمي بیدگلي، اصالح مقررات 
درج و معامالت بازار پایه فرابورس در یك سال گذشته 
نیز با برگزاري جلسات متعدد كارشناسي و با كسب نظر از 

فعاالن بازار در دستور كار بوده و نتایج آن ابالغ شده است .
دبیركل كانون نهادهاي سرمایه گذاري همچنین اظهار 
كرد: با ابالغ اصالح مقررات توسط شوراي عالي بورس یا 
س��ازمان بورس، قطعا همراهي و مشاركت الزم در اجرا 
از س��وي كانون و دیگر نهادهاي مرتبط صورت خواهد 
گرفت. وي ابراز امیدواري كرد كه در نهایت، با جمع بندي 
دیدگاه هاي كارشناسي بهترین تصمیم ممكن در این 
خصوص كه به نفع بازار سرمایه ایران و فعاالن آن است، 

اتخاذ شود.

    محورهاي اختالف
البته امیر هامون��ي، مدیرعامل فرابورس ای��ران در این 
خص��وص روز گذش��ته اعالم ك��رد: در جزیی��ات این 
مقررات بحث هایي بین كانون و مس��ووالن س��ازمان 
بورس و فراب��ورس صورت گرفته اس��ت.آن گونه كه از 
صحبت هاي این مس��وول برداشت مي شود محورهاي 
اصل��ي مخالفت ها ب��ه موضوعاتي مانند حجم س��هام 
مورد معامله و دفعي یا تدریجي ك��ردن تغییرات بوده 
اس��ت. به گفت��ه وي تا روز ش��نبه هفته آین��ده مورخ 
۲۵ خ��رداد ۹۸ تمامي نظرات در خص��وص تدریجي 
ب��ودن و دفعي ب��ودن این دس��تورالعمل به س��ازمان 
 بورس و فرابورس از طریق كانون ها اعالم خواهد ش��د.

مدیرعام��ل فرابورس ایران به حجم مش��خص س��هام 
مورد معامله هم اش��اره و تصریح ك��رد: در حال حاضر 

اندازه این حجم »یك« اس��ت و قرار ش��د ك��ه در این 
خصوص نیز نظرت از سوي كانون ها ارایه شود. مصوبات 
هیات مدیره فرابورس در خصوص عدم تغییر این اندازه 
بود و ت��ا ۶ ماه آینده نیز این اندازه تغییري نكند اما گویا 
در ای��ن خصوص نی��ز دغدغه هایي از س��وي كانون ها 
و س��هامداران مطرح و مقرر ش��د در این خصوص نیز 
كانون ها نظرس��نجي هاي الزم را صورت دهند و نتیجه 
 را تا روز ش��نبه به فرابورس و سازمان بورس ارایه كنند.

هامون��ي همچنین اع��الم كرد: در خص��وص روزهاي 
معامالتي تابلوها كه دو روز در هفته تعیین شده بود، نیز 
پیشنهاد هایي طرح مي شود. همچنین در خصوص دامنه 
نوس��ان در روزهایي كه كشف قیمت نداریم نیز بحث و 
گفت وگو شد كه در این خصوص مقرر شد كانون ها در 
خصوص دامنه نوسان نیم درصدي تا یك درصدي هم 

نظرسنجي هایي را انجام دهد.
این مقام مس��وول اظهار كرد: به این ترتیب، س��ازمان 
بورس ضرب االجل را به منظور ارایه آخرین پیشنهاد ها 
براي اصالح بازار پایه، روز شنبه ۲۵ خردادماه ۹۸ قرارداد 
تا عزیزان تمامي نظرات و پیش��نهاد هاي خود را در این 

خصوص تا روز مقرر به كانون ها اعالم كنند.
وي در خصوص بحث فقهي مقررات بازار پایه نیز عنوان 
كرد: در اولین جلسه كمیته فقهي در هفته جاري مبحث 
مقررات بازار پایه مطرح مي شود تا نظرات اعضاي كمیته 

نیز در این خصوص اتخاذ  شود.

سهام امریكا و آسیا در شروع معامالت هفتگي بازارها پس 
از اینكه امریكا تهدید تعرفه اي خود علیه مكزیك را لغو 
كرد، با رشد همراه شد و پزوي مكزیك جهش كرد. به 
گزارش رویترز، روز دوشنبه، پس از اینكه امریكا تهدید 
تعرفه اي خود علیه مكزیك كه براي مقابله با مهاجرت 
غیرقانوني انجام شده بود، را لغو كرد، سهام امریكا و آسیا 
رشد و پزوي مكزیك جهش كرد. این درحالي بود كه 
انتشار گزارش ضعیف اش��تغال امریكا در روز جمعه، 
احتمال كاهش نرخ بهره را باال برد و بازارها را تقویت كرد.

با اخبار بر طرف ش��دن تعرفه هاي مكزیك، پزوي این 
كشور در آغاز معامالت دوش��نبه ۱.۷۵ درصد در برابر 
دالر جهش كرد و به نرخ برابري ۱۹.۲۵۷۹ رسید. اما این 
آسودگي خیال به طور گسترده در بازارها حاكم بود، چرا 
كه سرمایه گذاران وحشت داشتند جنگ تجاري امریكا 
در دو جبهه مختلف، اقتصاد این كشور را به ركود بكشاند. 
ش��اخص اي میني اس اندپي ۵۰۰ امریكا در س��اعات 
معامالت آسیایي ۰.۴ درصد رشد كرد. در همین ساعات، 

نرخ سود اوراق ۱۰ س��اله خزانه داري امریكا كه در روز 
جمعه به پایین ترین سطح ۲۱ ماهه ۲.۰۵۳ درصد مواجه 
شده بود، ۳ صدم درصد جهش كرد و به ۲.۱۱۵ درصد 
رسید.  این در حالي بود كه بازارهاي سهام استرالیا به علت 
تعطیالت رسمي بسته بود و گسترده ترین شاخص سهام 
آسیا-اقیانوسیه ام اس س��ي آي در خارج از ژاپن، بدون 
تغییر باقي ماند. بهبود ریس��ك پذیري در بازارهاي ارز 
هم باعث تقویت ۰.۱۵ درصدي نرخ برابري دالر با ین 

ژاپن شد. ین امروز در نرخ برابري ۱۰۸.۳۸ معامله شد.
ماس��اهیرو ایچیكاوا، استراتژیس��ت ارش��د شركت 
سرمایه گذاري سومیتومو میتسوئي گفت: توافق امریكا 
با مكزیك، حال وهواي بازارها را تقویت كرده، در حالي 
كه انتظار كاهش نرخ بهره فدرال رزرو هم باعث باال رفتن 
قیمت س��هام شده اس��ت. او اضافه كرد: با این حال در 
شرایطي كه همچنان در تنش هاي تجاري بین امریكا و 
چین ، پیشرفت زیادي صورت نگرفته، سود سهام ممكن 

است به همین میزان محدود شود.

سهامامريكاوآسيارشدكرد
بالغوتعرفههايمكزيك

گروه بورس| 
شاخص بورس در پایان معامالت روز قبل با رشد 

۵۳۲ واحدي به ۲۳۰ هزار و ۳۴۱ واحد رسید.
آمار معام��الت بورس نش��ان مي ده��د كه همه 
ش��اخص هاي بورس در پایان داد و ستدها با رشد 
مواجه ش��دند، به طوري كه ش��اخص كل با ۵۳۲ 
واحد رشد معادل ۰.۲۳ درصد به ۲۳۰ هزار ۳۴۱ 
واحد، ش��اخص  قیمت »وزني - ارزشي« با ۱۵۰ 
واح��د افزایش مع��ادل ۰.۲۳ درصد ب��ه ۶۵ هزار 
۲۷۱ واحد، شاخص كل »هم وزن« با ۹۳۸ واحد 
رشد معادل ۱.۶۸ درصد به ۵۶ هزار و ۹۱۴ واحد، 
ش��اخص قیمت »هم وزن« با ۶۴۴ واحد افزایش، 
معادل ۱.۶۸ درصد به ۳۹ هزار و ۱۰۳ واحد رسید.

در ای��ن روز، ۴ نماد » همراه ب��ا ۲۵۲ واحد، رمپنا 
با ۲۱۹ واحد، اخاب��ر با ۱۴۸ واحد و رانفور با ۱۰۹ 
واحد« رشد، بیش��ترین تاثیر مثبت را بر شاخص 

كل بورس بر جاي گذاشتند. 

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهاي روز قبل در 
بورس، در ۳۸۶ هزار نوبت معامالتي، ۴ میلیارد و 
۸۵۶ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۷ هزار و 
۶۵۶ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش 

بازار به ۸۷۲ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسید. 
در فرابورس ایران نیز شاخص كل دو واحد كاهش 
یافته و به رقم ۲ هزار و ۹۲۲ واحد رس��ید. در روز 
گذش��ته، ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به 
بیش از ۱۶۴ ه��زار میلیارد تومان رس��ید. دیروز 
معامله گران فرابورس بی��ش از ۱.۶ میلیارد برگه 
بهادار، حق تقدم و سهام در قالب ۱۹۰ هزار نوبت 
معامله و به ارزش ۹۱۹ میلیارد تومان داد و س��تد 

كردند. 
دیروز نمادهاي س��مگا، كرمان، حخزر، میدكو در 
تقویت شاخص فرابورس اثرگذار بودند و نمادهاي 
مارون، كگهر، زاگرس در كاهش شاخص فرابورس 

اثرگذار بوده اند.

همچنین نمادهاي پربیننده فرابورس��ي مربوط 
به شركت هاي ذوب آهن اصفهان، سرمایه گذاري 
میراث فرهنگي، ریل پرداز س��یر، توسعه و عمران 
اس��تان كرمان، صنایع كاغذ پارس، پتروش��یمي 
زاگرس و كشت و صنعت ش��هداب ناب خراسان 
بودند. دیروز با پیام ناظر بازار، نماد ختراك مربوط 
به ش��ركت هاي ریخته گري تراكتورسازي ایران، 
خموتور مربوط به موتورسازان تراكتورسازي ایران، 
دفرا مربوط به فرآورده هاي تزریقي و دارویي ایران، 
واعتبار مربوط به شركت س��رمایه گذاري اعتبار 

ایرانیان متوقف شدند. 
همچنین با پیام ناظر بازار، نمادهاي دسبحا مربوط 
به داروسازي دارویي س��بحان، شپترو مربوط به 
پتروشیمي آبادان، چكاوه صنایع كاغذسازي كاوه، 
خشرق مربوط به الكتریك خودروي شرق، سخوز 
مربوط به س��یمان خوزستان، داس��وه مربوط به 
داروسازي اسوه نیز با پیام ناظر بازار متوقف شدند.

بازارآرام
نگاهيبرآمارمعامالتبورسوفرابورس

بازارسرمايهمطمئنترينبازاربرايسرمايهگذاري
كارشناسبازارسرمايهمطرحكرد

بازدهيپايينبورسنسبتبهبازارارزومسكن
یك كارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به بازدهي پایین 
بازار سرمایه نسبت به بازار ارز و مسكن گفت: اگر اعتقاد 
داشته باشیم كه بازدهي دارایي ها باید در بلندمدت به 
یكدیگر گرایش پیدا كنند، بازار سرمایه اكنون باید رشد 

بیشتري را نسبت به دیگر بازارهاي رقیب كسب كند.
علي صادقین در گفت وگو با ایرنا، رشد اخیر شاخص 
بورس را ناشي از دو عامل دانست و افزود: جو سیاسي 
و امنیتي موجود در كش��ور از جمل��ه عواملي بود كه 
مي توانست بر اقتصاد كشور تاثیر منفي داشته باشد اما 
به دلیل سفر نخست وزیر ژاپن و وزیر امور خارجه آلمان 
به ایران ریسك هاي سیستماتیك كاهش و جو مثبتي 

نسبت به هفته گذشته در بازار حاكم شد.
وي ادامه داد: شاخص اقتصاد كالن كه مي تواند تاثیر 
بس��زایي را بر روند بازار سرمایه داش��ته باشد از دیگر 
مسائلي است كه زمینه رشد بازار سرمایه را فراهم كرد.

به گفته صادقین، در بورس عواملي مانند نرخ ارز، تورم و 
دیگر مسائل اقتصادي اثر مثبتي را بر رشد و سودآوري 

شركت ها خواهند داشت.
این كارشناس بازار سرمایه به تاثیر نرخ ارز در سامانه نیما 
بر مسیر معامالت شركت ها اشاره كرد و گفت: قیمت 

ارز در این سامانه در ۶ ماه گذشته به طور مستمر با روند 
صعودي همراه شد كه این موضوع در كنار دیگر عوامل 

بر رشد شاخص بورس موثر بود.
وي افزود: گزارش هایي كه در فروردین و اردیبهش��ت 
ماه امسال از شركت ها منتشر شد مطابق انتظار نبود و 
توقع داشتیم كه شركت ها به علت تحریم با افت فروش 
مواجه شوند اما برعكس شد و نسبت به سال گذشته با 

میزان فروش بیشتري همراه شدند.
صادقین اظهار داشت: افزایش تورم، زمینه رشد قیمت 
فروش براي شركت ها را فراهم كرد كه همین موضوع 

باعث شد تا مجامع سال جاري مثبت برگزار شود.
این كارشناس بازار سرمایه با تاكید بر عملكرد مثبت 
شاخص بورس در سه ماه نخست سال جاري گفت: روند 
معامالت در بورس در روزهاي نخست سال بسیار مثبت 
بود و پیش بیني مي شود كه بازار در ماه هاي آینده رشد 
داشته باشد اما این موضوع را هم باید در نظر گرفت كه 

ممكن است این رشد با برخي اصالحات همراه شود.
صادقین به دلیل اقبال س��هام خودرویي ها در بورس 
اشاره و بیان كرد: نخستین عامل ناشي از كاهش ریسك 
سیس��تماتیك بود، همچنین بسیاري از شركت هاي 

گروه خودرو به دلیل مشمول شدن ماده ۱۴۱ و افزایش 
سرمایه از جذابیت براي سرمایه گذاران برخوردار شدند.

این كارشناس بازار سرمایه به دیگر عامل تاثیرگذار بر 
رشد سهام خودرویي ها تاكید كرد و افزود: نرخ سهام 
این صنایع در كف قیمتي قرار داش��ت و در مقایسه با 
دیگر گروه ها از معامالت عقب بودند اما ورود نقدینگي 
به بازار سرمایه بر روند گروه خودرویي ها تاثیرگذار بود 

و باعث رشد آنها شد.
وي گفت: ادامه رشد گروه خودرویي ها در بازار وابسته به 
اخبار روزهاي آینده به ویژه در زمینه مذاكرات و دیگر 

اخبار مثبت سیاسي است.
صادقین اظهار داشت: گروه خودرو به شدت وابسته به 
مسائل سیاسي و اقتصادي موجود در كشور است و باید 
تمهیداتي براي گروه خودرویي ها در زمینه افت قیمت 

ارز در نظر گرفته شود.
این كارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان كرد: 
با توجه به وضع موجود دیگر گروه هاي موجود در بازار 
سرمایه از پتانسیل باالتري براي رشد نسبت به گروه 
خودرویي ه��ا برخوردار و مس��تعد پذیرش نقدینگي 

بیشتر هستند.

نمايندهمجلسشوراياسالميعنوانكرد

عضو كمیس��یون صنایع و معادن مجلس، بازار سرمایه را 
مطمئن ترین بازار براي س��رمایه گذاري دانست و گفت: با 
وجود تحریم ها سهام صنایعي مانند فوالد و پتروشیمي در 
بورس به خوبي فروش رفت. سعید باستاني در گفت وگو با 
سنا گفت: با توجه به اینكه یكي از اهداف اصلي بازار سرمایه 
تامین امنیت سرمایه گذاران است، به طور یقین این بازار 

مي تواند در شرایط تحریم به رونق تولید كمك كند.
عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: البته اینكه 
بگوییم تحریم ها بر صنایع و تولید كشور تاثیري نداشته 
است، اظهارنظر درستي نخواهد بود؛ چرا كه مواد اولیه برخي 
از صنایع وارداتي است و در شرایط فعلي، جابه جایي پول با 
مشكالتي رو به رو است كه این موضوع تاثیر خود را بر صنایع 
و واحدهاي تولیدي گذاشته است. باستاني با اشاره به برخي 
تنگناهاي داخلي در زمینه تولید اظهار داش��ت: در درون 
كشور نیز دچار كاستي هایي در بخش هاي تولید هستیم و 
به نوعي مي توان گفت بد عمل كرده ایم و نمي گذاریم صنایع 
چرخ خود را بچرخانند. وي خاطرنشان كرد: امروز عالوه بر 
تحریم هاي ظالمانه در سطح بین المللي، تحریم هاي داخلي 
را در رفتار برخي بانك ها با صنایع شاهد هستیم. اما نباید 
فراموش كرد منبع درآمد دارایي، تولید كننده است و اگر 

تولیدي نباشد پولي به این بخش واریز نخواهد شد. نماینده 
مردم تربت حیدریه در مجلس با بیان اینكه سیستم اجرایي 
وزارت صمت بیشتر رفع مشكل است تا پیشگیرانه، تصریح 
كرد: بخشي از موانع تولید، ریشه در عملكرد دستگاه هاي 
متولي بخش تولی��د و صنعت دارد. این دس��تگاه ها باید 
ضمن حذف فرآیندهاي پر پیچ و خ��م اداري و اجرایي، از 
ابالغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و تصمیمات دست و پاگیر 
و خلع الس��اعه دوري كنند. باستاني گفت: شرایط فعلي، 
بازار سرمایه مطمئن ترین بازار براي سرمایه گذاري است 
و با وجود تحریم ها سهام صنایعي مانند فوالد و پتروشیمي 
در بورس به خوبي فروش مي رود. باستاني افزود: باید توجه 
داشت مشكالت شركت هاي صادرات محور خود به خود حل 
مي شود اما درمورد بقیه واحد هاي تولیدي، وزارت صمت باید 
تسهیل گري و روان سازي امور را به گونه اي انجام دهد كه بازار 
سرمایه رغبت داشته باشد به سمت این صنایع هم ورود پیدا 
كند.  او گفت: باید بازارهاي مطمئني در كشور وجود داشته 
باشد تا نقدینگي را به سمت خود هدایت كند و اگر بورس 
بتواند همین روند فعلي را ادامه دهد مي تواند فضاي مطمئني 
براي مشتریان و عالقه منداني باشد كه مي خواهند در حوزه 

اقتصاد كشور سهم بیشتري داشته باشند.

ديدگاه
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در يك گزارش پژوهشي تاثير محدويت هاي وارداتي عراق بر سبد صادراتي ايران بررسي شد

راه نفوذ در بازار عراق
تعادل |

دولت عراق از سال گذشته با اعمال برخي محدوديت ها 
وممنوعيت ها، مانع از ورود برخي كاالهاي ايراني به 
خاك اين كشور شد. اما در ليست تازه ممنوعيت ها، 
عراق در سال 2019 براي حمايت از توليد داخلي خود 
تعرف��ه مازادي بين 5 تا 200 درص��د را بر 76 رديف 
كد 8 رقمي وضع كرده و عالوه ب��ر اين واردات چند 
قلم خوراكي )بس��تني، آبميوه و ساير نوشيدني ها( 
و همچنين واردات بلوك سبك بتني )ثرمستون( را 
ممنوع كرده، كه 392 ميليون دالر از صادرات ايران را 
نشانه گرفته است. ارزيابي ها نشان مي دهد، تصميم 
جديد عراق، صادرات ايران در اين اقالم را دچار اخالل 
خواهد ك��رد؛ يعني از 392 ميليون دالر )معادل 4.3 
درصد( از صادرات ايران به عراق حدود 200 ميليون 
دالر آن شامل »بستني، مفتول مسي و برخي مصالح 
س��اختماني« به دليل ممنوعيت ورود با خطر حذف 
و 192 ميلي��ون دالر آن از جمله »ماس��ت« از گروه 
لبنيات با افزايش ش��ديد تعرفه، ب��ا مقداري كاهش 
مواجه خواهد شد. اما براي عبور از اين چالش صادراتي 
چه بايد كرد؟ صاحبنظ��ران مي گويند: چنانچه اين 
محدوديت ه��ا به جهت نفوذ رقباي تجاري باش��د يا 
به جهت حمايت از توليد داخل صورت گرفته باشد، 
ضروري است كه نيازهاي جديد عراق مورد توجه قرار 
گيرد. برهمين اساس بايد بر روي كاالهاي واسطه اي 
و س��رمايه اي و ص��ادرات خدمات ب��راي راه اندازي 
پروژه هاي مختلف مورد نظ��ر برنامه ريزان عراقي در 
راستاي برنامه هاي بازسازي آن كشور متمركز شد. از 
سوي ديگر، با برقراري موافقت نامه تجارت ترجيحي 
كه در سياست تجاري كشور مغفول مانده ، مي توان 
ضمن اعمال معافيت از تعرفه ها براي بسياري از اقالم، 
شرايطي را براي سرمايه گذاري مشترك فراهم آورد. 

    ممنوعيت هاي جديد وارداتي عراق 
در سال هاي اخير عراق به يكي از مهم ترين شركاي 
تجاري ايران تبديل ش��ده و ايران توانسته كاالهاي 
متنوع صادرات��ي را به بازار اين كش��ور روانه كند. بر 
اساس آمار گمرك، صادرات به عراق در سال 1397 
به 8.9 ميليارد دالر رس��يده واين كشور را با سهمي 
در ح��دود 20.2 درصد ب��ا اختالف ان��دك از چين 
)با س��هم 20.8درصدي( در جاي��گاه دوم مهم ترين 
مقاص��د صادراتي ايران قرار داده اس��ت. صادرات به 
عراق به دليل پوشش طيف وسيعي از كاالهاي متنوع 
صنعتي و كش��اورزي براي اقتصاد ايران بسيار حائز 
اهميت اس��ت. در ماه هاي اخير كشور عراق با هدف 
حماي��ت از توليد داخل��ي، واردات بعضي از كاالها را 
ممنوع كرده ي��ا اقدام به افزايش چش��مگير در نرخ 

تعرفه واردات آنها كرده است. »ميترا رحماني«، عضو 
هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
دراين گزارش به روند مبادالت تجاري ايران با عراق 
پرداخته و نوشته است كه كشور عراق در سال 2019 
براي حمايت از توليد داخلي خود تعرفه مازادي بين 
5 تا 200 درصد را بر 76 رديف كد 8 رقمي وضع كرده 
است. عالوه بر اين واردات چند قلم خوراكي )بستني، 
آبميوه و ساير نوشيدني ها( و همچنين واردات بلوك 

سبك بتني )ثرمستون( را ممنوع كرده است. 
بررس��ي آمار گمرك در خصوص ص��ادرات ايران به 
عراق نيز نش��ان مي دهد كه ايران در سال 1397 در 
زمينه اقالمي كه اخيرا مورد حمايت و محدوديت هاي 
تعرفه اي قرار گرفته است، معادل 392 ميليون دالر 
به كشور عراق صادرات داش��ته است. روند صادرات 
اين اقالم به عراق به صورت تزايدي رو به گس��ترش 
بوده و از رش��د معادل 5.2 درصد نسبت به سال قبل 
)1396( برخوردار بوده اس��ت. در اين شرايط حدود 
4.3 درص��د )معادل 392 ميلي��ون دالر( از صادرات 
ايران با محدوديت مواجه ش��ده اس��ت؛ به طوري كه 
200ميليون دالر آن ش��امل »بستني، مفتول مسي 
و برخي مصالح س��اختماني« در خطر حذف و 192 
ميليون دالر آن از جمله »ماس��ت« از گروه لبنيات، 
به عنوان يكي از مهم ترين اقالم نيز با افزايش شديد 
تعرفه و كاهش قدرت رقابت مواجه شده اند. اما تصميم 
كشور عراق به طور حتم بر صادرات ايران در خصوص 
اين اق��الم به عراق خلل ايجاد خواه��د كرد. يعني از 
392 ميلي��ون دالر )مع��ادل 4.3 درصد( از صادرات 
ايران به عراق حدود 200 ميلي��ون دالر آن به دليل 
ممنوعيت ورود با خطر حذف و همچنين احتماال به 
دلي��ل افزايش تعرفه، )به ماخذ 192 ميليون دالر( با 

مقداري كاهش مواجه خواهد شد. 
نگاهي ب��ه كااله��اي صادراتي ايران به ع��راق كه با 
ممنوعيت يا افزايش تعرفه مواجه ش��ده اند، نش��ان 
مي دهد، »بس��تني، ماس��ت، طناب و كابل از مس، 
مفت��ول از مس تصفي��ه ش��ده، لوله و ش��يلنگ از 
پليمرهاي اتيلن، بلوك و آجر براي ساختمان از بتون 
س��بك، آبميوه تغليط ش��ده، آب معدني و گاز دار و 
ترانسفورماتور« مهم ترين اقالمي هستند كه صادرات 
آنها به كش��ور عراق با تهديد همراه خواهد بود. فقط 
اين 10 قلم در سال 1397 بالغ بر 356 ميليون دالر از 

صادرات ايران به عراق را شامل شده اند.
در بين كااله��اي موجود در فهرس��ت ممنوعيت يا 
افزايش تعرفه از طرف كش��ور عراق، »بس��تني« در 
راس فهرست قرار دارد. در سال هاي اخير كشور عراق 
مهم ترين بازار صادراتي بس��تني ايران بوده است كه 
صادرات آن به كش��ور عراق رشد قابل توجهي داشته 

 است. در س��ال 1397 نزديك به 137 ميليون دالر 
بس��تني به عراق صادر شده كه نس��بت به سال قبل 
7 درصد رشد داش��ته است. با اعالم ممنوعيت عراق 
در خصوص واردات بس��تني، ايران بزرگ ترين بازار 
صادراتي خود در خصوص اين محصول را از دس��ت 

مي دهد.
از ديگ��ر اقالم مهم ممنوع در اين فهرس��ت مي توان 
ب��ه مفتول از مس تصفيه ش��ده، بل��وك و آجر براي 
ساختمان از بتون سبك، آب ميوه تغليظ شده و آبهاي 
معدني و گازدار اشاره كرد.   در بين محصوالت فوق، 
ماس��ت دومين كاالي مهم صادرات��ي ايران به عراق 
است كه در فهرست كاالهاي مشمول تعرفه افزايشي 
قرار دارد. صادرات ايران در اين كاال در س��ال 1397 
از ارزش��ي نزديك به 91 ميليون دالر برخوردار بوده 
اس��ت. با توجه به تصميم جديد دول��ت عراق، مازاد 
تعرفه اي برابر ب��ا 65 درصد بر واردات اين كاال اعمال 
شده است كه سهم ايران از اين بازار را به شدت كاهش 
داده يا اين سهم از دست خواهد رفت. ساير اقالم مهم 
در اين فهرس��ت كه با محدوديت صدور به بازار عراق 
به علت افزايش تعرفه مواجه مي شوند شامل طناب 
و كابل از مس، لوله و ش��يلنگ از پليمرهاي اتيلن و 

ترانسفورماتور است. اگرچه هم اكنون ايران در مقايسه 
با رقباي ديگر در منطقه در بازار عراق سهم و جايگاه 
مناسبي دارد، اما با توجه به تالش رقباي منطقه اي و 
حت��ي اروپايي ها پس از برقراري امنيت كامل در اين 
كش��ور، همكاري همه نهادهاي كشور اعم از دولتي 
وخصوصي در جهت توس��عه روابط دوجانبه بس��يار 

ضرورت دارد. 
از سال گذشته محدوديت ها و ممنوعيت هايي براي 
صادرات برخي از كاالهاي ايراني به عراق ايجاد شده 
كه با ارايه فهرست اخيز افزايش نيز يافته  است، با توجه 
به افزايش تعرفه برخي از كاالها و ممنوعيت صادرات 
برخ��ي ديگر به خاطر اس��تانداردها در اين خصوص 
به نظر مي رسد، اگر اين محدوديت ها به جهت نفوذ 
رقباي تجاري باشد يا به جهت حمايت از توليد داخل 
صورت گرفته باشد، ضرورت دارد كه به نيازهاي جديد 
بازار عراق توجه شود. صادركنندگان ما در بخشي از 
ص��ادرات خود به دليل رويكرد اخي��ر عراق به توليد 
برخي كاالها مانند س��يمان و لبنيات و ايجاد مانع بر 
سر راه واردات آنها در جهت حمايت از توليد داخلي 
خود دچار محدوديت شده اند. بنابراين ضرورت دارد 
در راستاي افزايش صادرات و تعامالت تجاري با عراق 

به نيازهاي جديد آن بازار توجه ش��ود. در اين راستا، 
صادرات كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي و همچنين 
صادرات خدمات براي راه اندازي پروژه هاي مختلف 
مورد نظر برنامه ريزان عراقي در راس��تاي برنامه هاي 

بازسازي آن كشور اولويت بيشتري دارند.
همچنين برق��راري موافقت نامه تج��ارت ترجيحي 
از جمل��ه اقدام��ات ديگري اس��ت كه در سياس��ت 
تجاري كش��ور مغفول مانده اس��ت. امروزه اقدامات 
قابل توجهي در چارچ��وب موافقت نامه هاي تجارت 
ترجيحي قابل اجراست تا در شرايط برد–برد دو كشور 
بتوانند منافع توليدي و تجاري خود را حفظ نمايند. 
برقراري موافقت نامه تج��ارت ترجيحي بين ايران و 
عراق مي تواند ضمن اعمال معافيت از تعرفه ها براي 
بسياري از اقالم، شرايطي را نيز براي سرمايه گذاري 
مشترك فراهم آورد تا ضمن احترام به تصميم عراق 
براي حمايت از توليدات داخلي زمينه انجام فعاليت 
و سرمايه گذاري شركت هاي توليدي ايران در عراق 
فراهم گشته و با توجه به شرايط تحريم، منفذي براي 
نفوذ تجاري ايران در ساير كشورهاي منطقه و افزايش 
صادرات محصوالت باشد كه در شرايط برد – برد هر 

دو طرف از منافع آن بهره مند گردند.  

نايب ريي��س ات��اق اصن��اف اي��ران مهل��ت تكميل 
اظهارنامه ه��اي مالياتي واحد هاي صنف��ي را تا پايان 
خرداد اعالم كرد و گفت: واحد هاي صنفي مي توانند 
ب��ا مراجعه به كافي نت هاي معتبر نس��بت به تكميل 
اظهارنامه ها اقدام كنند. به گزارش تسنيم، جالل الدين 
محمد ش��كريه از توافق دو جانبه اتاق اصناف كشور و 
س��ازمان امور مالياتي خبر داد و اظهار كرد: واحد هاي 

صنفي تا پاي��ان خرداد فرص��ت دارند ب��ا مراجعه به 
كافي نت هاي معتبر و داراي پروانه كس��ب نسبت به 
تكميل اظهارنامه ه��اي الكترونيكي خود اقدام كنند. 
نايب رييس اتاق اصناف ايران در تش��ريح توافق انجام 
شده مابين اين نهاد و سازمان امور مالياتي عنوان كرد: 
افزايش صفر تا 15 درصدي ماليات سال 97 نسبت به 
شرايط اقتصادي هر كدام از واحد هاي صنفي از جمله 

تصميمات بس��يار خوبي بوده كه بين دو طرف مورد 
موافقت قرار گرفته است.

شكريه ضمن تشويق اصناف و كليه واحد هاي صنفي 
براي تنظيم اظهارنامه هاي مالياتي در موعد مقرر ياد 
شده تصريح كرد: معافيت هاي مالياتي تا زماني قابل 
اجرا هس��تند كه مداركي دال بر افزاي��ش درآمد هر 
كدام از واحد هاي صنفي مطابق با جداول تعريف شده 

به س��ازمان امور مالياتي ارجاع نشده باشد. او در مورد 
نحوه محاسبه ماليات واحد هاي صنفي كه تا پيش از 
سال 97 به ميزان 2 ميليون و 500 هزار تومان ماليات 
پرداخت مي كردند افزود: ماليات اين صنوف در سال 97 
بدون تغيير مي ماند به بيان ديگر ماليات قابل پرداخت 
واحد هاي صنفي مشمول اين بند افزايش پيدا نمي كند. 
او به مقدار و درصد افزايش ماليات واحد هاي صنفي كه 
بين 2 ميليون و 500 ه��زار تومان تا 5 ميليون تومان 
در سال ماليات پرداخت مي كردند اشاره كرد و گفت: 
ماليات اين دسته از صنوف طبق توافقات انجام شده 5 
درصد رشد خواهد داشت كه مي توانند به صورت اقساط 

نسبت به پرداخت آن اقدام كنند.

نايب رييس اتاق اصناف اي��ران از افزايش 9 درصدي 
ماليات س��ال 97 واحد هاي صنفي كه بي��ن 5 تا 10 
ميليون تومان ماليات مي دادند خبر داد وافزود: ماليات 
واحد هاي صنفي كه باالتر از 10 ميليون تومان ماليات 
در س��ال پرداخت مي كردند نيز براي سال 97 چيزي 
در حدود 15 درصد رشد داشته است. شكريه آخرين 
مهلت پركردن اظهارنامه هاي مالياتي توسط هركدام 
از واحد هاي صنفي را تا آخ��ر خرداد اعالم كرد و بيان 
كرد: بعيد است كه سازمان امور مالياتي كشور نسبت 
به تمديد اين مدت زمان اقدام كن��د بنابراين از تمام 
صاحب��ان واحد ه��اي صنفي مي خواهي��م از فرصت 

باقي مانده نهايت استفاده را ببرند.

تدوين اکوسيستم ساخت داخل کاالی وارداتی 
معاون ط��رح و برنامه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
گفت: يکی از مهم ترين برنامه های اين وزارتخانه موضوع 
تعميق ساخت داخل است و در اين راستا، اکوسيستم 
ساخت داخل کاالی وارداتی تهيه شد. به گزارش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، س��عيد زرن��دی در خصوص 
چگونگی اجرای اکوسيستم ساخت داخل کاالی وارداتی 
گفت: در سطح عالی کشور، اتفاق نظر خوبی در خصوص 
ساخت داخل اتفاق افتاده است و از اين فرصت بايد برای 
صنعت استفاده کرد.وی گفت: دو اقدام برای نيازمندی ها 
الزم است صورت بگيرد. اول نياز دستگاه های مختلف 
به طور کامل جمع آوری ش��ود و دوم از ليست کاالهای 
وارداتی، موارد مهم و مورد نياز صنعت، مشخص شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: 
حلقه های مفقود زنجيره تأمين شناسايی می شود و با 
راه اندازی »سامانه نياز«، ارتباط سيستمی شکل خواهد 

گرفت.زرندی تاکيد کرد: همه دستگاه ها و سازمان ها 
در اين موضوع بايد پای کار بياين��د و اين موضوع را در 
اولويت کاری خود قرار دهند تا روند توليد دچار مشکل 
نشود.وی تصريح کرد: هم اکنون فرصت مناسبی برای 
شرکت های دانش بنيان، شرکت های تحقيقاتی، علمی 
و دانشگاه ها است.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت همچنين افزود: حدود 2 ميليارد دالر 
واردات قطعات خودرو داريم و شرکت های خودروساز 
با برپايی نمايشگاهی، آمادگی خود را برای همکاری با 
سرمايه گذاران و سازندگان داخلی اعالم کرده اند. وی 
گفت: در بخش های ديگر صنعت نيز بايد نمايشگاه هايی 
برگزار شود تا روند توليد داخل در قطعات وارداتی شکل 
بگيرد. زرندی متذکر شد: به دنبال توليد هر قطعه و يا 
کاالی وارداتی نيستيم بلکه بايد قطعاتی را داخلی سازی 
کنيم که با کيفيت بوده و قابليت صادرات داشته باشند.

قيمت تمام شده مرغ ۱۳۵۰۰ تومان است
نايب رييس كانون انجمن صنفي مرغداران گوش��تي 
گفت: ب��ا در نظر گرفتن فاكتورها و مولفه هاي موثر بر 
توليد، قيمت هر كيلوگرم مرغ زنده حدود 9 هزار و 500 

تومان و مرغ گرم حدود 13 هزار و 500 تومان است.
حبيب اس��داهلل نژاد نايب رييس كانون انجمن صنفي 
مرغداران گوش��تي كش��ور در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
اقتصادي خبرگزاري تسنيم اظهار كرد: بر اساس آناليز 
تصويب شده در جلسه كارگروه برنامه ريزي توليد وزارت 
جهاد كشاورزي با حضور نمايندگان تشكل ها، قيمت 
تمام شده هر كيلو مرغ زنده 9060 تومان تعيين گرديد.
وي اف��زود: اين قيمت با لحاظ تامي��ن كليه نهادها و 
هزينه هاي توليد با ارز 4200 توماني صورت گرفت. در 
حالي كه حدود 30 درصد نهاده ها و هزينه ها از جمله 
ريزمغذي ها، واكسن ها، دارو و غير و.... با نرخ آزاد تامين 
مي شود. نايب رييس كانون انجمن صنفي مرغداران 

گوشتي ادامه داد: اين تفاوت ها قيمت تمام شده هر كيلو 
مرغ زنده را به 9500 تا 9600 تومان و قيمت مرغ گرم 

را باالتر از 13 هزار و 500 تومان مي رساند.
اس��داهلل نژاد با انتقاد ش��ديد از تاخير كارگروه تنظيم 
بازار م��رغ در تصويب و ابالغ قيمت جديد بر اس��اس 
قيمت مولفه هاي توليد اف��زود: قيمت اعالمي وزارت 
جهاد كشاورزي مورد تاييد تشكل ها نيست و تصويب 
آن موجب زيان مرغداران اس��ت اما دس��ت هايي در 
كار اس��ت تا تصويب همين قيمت حداقلي كه منافع 
توليدكنندگان را هم تامي��ن نمي كند به هر دليل به 

تاخير  بيفتد.
وي با بيان اينكه توليدكنندگان نبايد تاوان اشتباهات 
دس��تگاه هاي مس��وول در تامين و توزيع نهاده ها به 
نرخ مصوب را بدهند گفت: وزير جهادكشاورزي بايد 
پاسخگوي قصور و اش��تباهات انجام شده در تامين و 

توزيع نهاده ها در كش��ور و س��ودجويي هاي كالن در 
توزيع نهاده ها باشد.

وي اف��زود: در ش��ش ماهه دوم س��ال 97 حدود 3.7 
ميلي��ارد دالر ارز 4200 توماني ب��راي تامين نهاده ها 
اختصاص داده شد كه هيچگاه نهاده با اين ارز به دست 
توليدكننده نرسيد و به جيب دالالن و واسطه ها رفت 
و هنوز ه��م نهاده به نرخ مصوب به دس��ت مرغداران 
نمي رسد و مش��كل جدي در تامين به موقع نهاده ها 
وجود دارد .نايب رييس كانون انجمن صنفي مرغداران 
گوشتي كشور تاكيد كرد كه متوسط قيمت هر كيلو دان 
آماده از مبدا كارخانجات خوراك دام و طيور كشور براي 
واحدهايي كه دان آماده استفاده مي كنند حدود3250 
تومان است افزود: قيمت تمام شده هر كيلو مرغ براي 
اين مرغداران باالي 10 هزار تومان است و اين مرغداران 

حداقل 30 درصد توليد كشور را در اختيار دارند.

رهگيري كاالهاي فروخته شده در بن بست
با نوس��انات نرخ ارز قيمت محصوالت روند صعودي به خود گرفت و 
در اين بين برخي افراد س��ودجو به خريد و احتكار برخي كاالها براي 
كسب س��ود روي آورده اند. در اين شرايط جاي اين سوال وجود دارد 
كه آيا مي توان با اقداماتي همچون رهگيري كاالهاي فروخته شده از 
احتكار و سودجويي دالالن جلوگيري كرد. در حدود يك سال اخير 
به واسطه افزايش نرخ دالر و در پي آن كاهش قدرت پول ملي قيمت 
محصوالت و اجناس در بازارهاي مختلف روند صعودي به خود گرفت 
و شرايط به سمتي رفت كه برخي افراد براي كسب سود بيشتر و ايجاد 
درآمد مضاعف به بازار برخي محصوالت كه آينده قابل تصوري براي 
آنها وجود داش��ت، ورود كرده و اقدام ب��ه خريد و احتكار كردند كه از 
اين بازارها مي توان به بازار ارز، خودرو و موتوس��يكلت اشاره كرد. هر 
كدام از اين بازارها به واس��طه سوداگري برخي افراد، گراني و افزايش 
قيمت مضاعفي را تجربه كردند. در چنين ش��رايطي دولت، سازمان 
امور مالياتي و بانك مركزي براي جلوگيري از افزايش بي رويه نرخ ارز 
و كاهش آن تصميم گرفتند با تجميع اطالعات و وضع ماليات بر خريد 
و فروش ارز، به هدف خود دست پيدا كنند. البته ناگفته نماند كه اين 
تصميم تا به امروز اجرايي نش��ده اما جو رواني اعالم اين دست اخبار 

بر بازار ارز تا حدودي تأثيرگذار بوده اس��ت. حال با اين شرايط جاي 
اين سوال وجود دارد كه چنين قوانيني در ديگر بازارها همچون بازار 
خودرو و موتوسيكلت كه در آن قيمت يك محصول 20 ميليوني به 
واسطه كاهش عرضه دالالن قيمتي در حدود 40 ميليون تومان پيدا 
كرده اس��ت، قابل طراحي و اجرا است؟ در اين زمينه مجتبي صفايي 
نايب رييس اتاق اصناف ايران گفت: اتاق اصناف تاكنون مصوبه اي در 
زمينه رهگيري و پيگيري كاالهاي فروخته شده بيش از تعداد خاص، 
نداشته است. او ادامه داد: شرايط بازار و اقتصاد بحراني نيست كه كاالي 
عرضه شده در يك سيستم رصد شود و از سوي ديگر اجراي سيستم 
رصد كاال، جو رواني كمب��ود كاال را به همراه دارد و اين موضوع عامل 
گراني دوباره كاال در بازار مي شود. صفايي خاطرنشان كرد: با توجه به 
آنكه در حال حاضر در جنگ اقتصادي قرار داريم بايد سازوكاري مبني 
بر جلوگيري از حضور و سوءاستفاده واسطه گران و دالالن طراحي و 
تعريف شود تا از افزايش قيمت و التهابات بازار به واسطه حضور دالالن 
جلوگيري شود. نايب رييس اتاق اصناف ايران يادآور شد: بايد مصوبات 
به گونه اي اتخاذ شود تا بازار ارز، واردات و صادرات مديريت شود و در 

شرايط فعلي برخي از مصوبات با اين موضوع در تضاد است.

با برندهای لبنی گران فروش برخورد می شود
در ش��رايطی که برخی از برندهای مط��رح لبنی در چند روز اخير 
اق��دام به افزايش قيمت ماس��ت و پنير کرده اند، رئيس س��ازمان 
حماي��ت مصرف کنندگان و توليدکنندگان اع��الم کرد اين اقدام 

غيرقانونی بوده و با گران فروشان برخورد خواهد شد.
براساس مصوبه 13 آذرماه سال گذشته ستاد تنظيم بازار حداکثر 
قيمت برای ش��ير اس��تريليزه يک ليتری پاکتی با 3 درصد چربی 
5.700 توم��ان، حداکثر قيمت ماس��ت دب��ه ای 2.5 کيلوگرمی 
پرچ��رب 11 هزار و 700 تومان و حداکثر قيمت پنير 520 گرمی 
تتراپک 10 هزار و 100 تومان تعيين شده است و بقيه محصوالت 
لبنی زيرگروه آنها نيز پايين تر از اين قيمت ها، نرخ گذاری شده اند.

اي��ن در حالی اس��ت که نتايج بررس��ی های ميدان��ی خبرنگاران 
ايسنا که طی گزارشی در روز گذش��ته يکشنبه منتشر شد نشان 
می دهد که در چند روز اخير برخی از صنايع لبنی مطرح اقدام به 
افزايش قيمت انواع ماس��ت و پنير کرده اند چرا که هم اکنون پنير 
400 گرمی به قيمت 7.500 تومان عرضه می ش��ود در حالی که 
قيمت رسمی تعيين ش��ده از سوی س��تاد تنظيم بازار برای اين 
محصول، 6.900 تومان است. از سوی ديگر برخی از صنايع لبنی 

نيز هم اکنون ماس��ت دبه ای 2.5 کيلوگرم��ی پرچرب را به قيمت 
18 هزار و 500 توم��ان روانه بازار می کنن��د در حالی که آخرين 
قيمت مصوب ب��رای اين محصول، 11 هزار و 700 تومان اس��ت. 
در اين رابط��ه عباس تابش معاون وزير صنع��ت، معدن و تجارت 
و رئيس س��ازمان حمايت مصرف کنن��دگان و توليدکنندگان  به 
ايسنا گفت: مالک قيمت گذاری در صنايع لبنی بايد مصوبه آذر ماه 
سال گذشته ستاد تنظيم بازار باشد و هر يک از برندهای لبنی که 
اقدام به گران فروشی يا افزايش قيمت کرده باشند، با آنها برخورد 
می شود.  وی با بيان اينکه تاکنون گزارشی از تخلف و گران فروشی 
صنايع لبنی نداشته ايم، خاطرنشان کرد: البته هم اکنون پيشنهاد 
صنايع لبنی برای افزايش قيمت محصوالتش��ان در حال بررسی 
است اما هيچ قيمتی تاکنون تأييد و تصويب نشده است، بنابراين با 
گران فروشان برخورد می کنيم. تابش تاکيد کرد: مردم همگی بايد 
به هنگام خريد محصوالتی که دارای نرخ مصوب است، هوشمندانه 
در بازار برخورد کنند و گران فروشی ها را به سرعت به سامانه 124 
س��ازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان اعالم کنند تا 

به سرعت با متخلفان برخورد شود.
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توليد زير تيغ قاچاق
فارس| عض��و هيات مديره انجمن ل��وازم خانگي 
ظرفيت فعال كارخانه هاي لوازم خانگي را 25 تا 30 
درصد عنوان كرد و گفت: نرخ دالر براي توليدكنندگان 
17 تا 18 ه��زار تومان تمام مي ش��ود، در حالي كه 
كاالي قاچاق با دالر 12800 توماني به كش��ور وارد 
مي شود. محمدرضا فريوري در مورد الزامات تحقق 
ش��عار رونق توليد، اظهار كرد: در اين زمينه تأمين 
ارز مورد نياز توليدكنندگان و انتقال پول مهم ترين 
مساله است، متأسفانه سيستم بانكي و بانك مركزي 
نتوانسته در اين بخش به خوبي حركت كند و توليد 
از اين بابت تحت فشار است. او با بيان اينكه در حال 
حاضر تأمين مواد اوليه بخش توليد با مضيقه روبرو 
اس��ت، افزود: تأمين نقدينگي شركت هاي توليدي 
به دليل افزايش قيمت ارز با مشكل روبرو شده و نياز 
واحدهاي توليدي حداقل سه برابر قبل شده است. 
فريوري با بيان اينكه سيستم بانكي در جهت تأمين 
نقدينگي واحدهاي توليدي عمل نمي كند، تصريح 
كرد: قاچاق كاال نيز طي چند ماه اخير به شدت افزايش 
يافته و در حالي كه تأمين مواد اوليه توليدكنندگان 
با مشكل روبرو ش��ده، قاچاق كاال نيز به سهولت و با 
حجم باال صورت مي گيرد. او با تأكيد بر اينكه قاچاق 
كاال در حال حاضر بسيار با صرفه است، گفت: كاالي 
قاچاق با دالر 12800 توماني به كشور وارد مي شود، 
در حال��ي كه توليدكنندگان باي��د دالر نيمايي 11 
هزار توماني را خريداري كنند كه با احتساب تعرفه 
25 درصدي واردات قطعات و م��واد اوليه، نرخ دالر 
براي بخش توليد حدود 14 هزار و 500 تومان تمام 
مي شود. به اين قيمت بايد هزينه هاي سربار توليد و 
دستمزد را نيز اضافه كنيم. عضو هيات مديره انجمن 
لوازم خانگ��ي ادامه داد: در مجموع ن��رخ دالر براي 
توليدكنندگان 17 تا 18 هزار تومان تمام مي شود، در 
حالي كه كاالي قاچاق با دالر 12 هزار و 800 توماني به 
كشور وارد مي شود و مصرف كننده نيز ترجيح مي دهد 
كاالي خارجي را با قيمت پايين تر خريداري كند. به 
گفته او، در حال حاضر مواد اوليه و قطعات مورد نياز 
صنعت لوازم خانگي با ارز نيمايي تأمين مي شود و ارز 
دولتي سهمي در تأمين مواد اوليه ندارد. او در مورد 
ميزان ظرفيت فعال واحدهاي توليد لوازم خانگي در 
كشور نيز گفت: هم اكنون 25 تا 30 درصد ظرفيت 

كارخانه هاي اين صنعت فعال است.

 ادامه مشكالت تامين 
مواد اوليه در صنعت آسانسور

باش�گاه خبرن�گاران جوان|   ريي��س اتحاديه 
آسانسور و پله برقي كشور با اشاره به تأثير نوسانات نرخ 
ارز بر قطعات آسانسور گفت: هم اكنون حدود 4هزار 
واحد صنفي در تهران مش��غول به فعاليت هستند. 
عباس ابريشمي با اشاره به اينكه سال جاري افزايش 
قيمتي در اين صنف نداريم، اظهار كرد: باتوجه به آنكه 
تغييري در قيمت آسانسور نداريم، اما كمبود مواد اوليه 
موجب افزايش قيمت مي شود. ابريشمي گفت: اين 
صنف هم همانند ساير اصناف در جهت تحقق رونق 
توليد، گام هاي بلندي تا پايان س��ال بر مي دارد كه 
هم اكنون در حال برنامه ريزي و تدوين استراتژي در 
اين صنعت هستيم. رييس اتحاديه آسانسور و پله برقي 
كشور با اشاره به اينكه اين صنف، يكي از صنايع مهم 
كشورمان به حساب مي آيد، تصريح كرد: توجه به رشد 
و توسعه اين صنعت با توجه به تغيير سبك زندگي و 
البته شهرسازي كشورمان يكي از مهم ترين نياز هاي 
جامعه است. به گفته ابريشمي، اگر به صنعت آسانسور 
توجه و حمايت ويژه اي ش��ود بطور قطع مي تواند با 
كشور هاي ديگر رقابت كند. رييس اتحاديه آسانسور 
و پله برقي كشور تصريح كرد: اين صنف همانند ديگر 
اصناف مي تواند در جهت تحقق رونق توليد گام هاي 
بلندي بردارد كه هم اكنون درح��ال برنامه ريزي و 
تدوين استراتژي در اين صنعت هستيم. ابريشمي 
تأكيد كرد: يكي از صنايعي كه در كشور ما در سال هاي 
گذشته پيشرفت هاي زيادي داشته، ساخت و توليد 
آسانسور اس��ت. رييس اتحاديه آسانسور و پله  برقي 
كشور بيان كرد: در هر زمان كه قيمت قطعات در اين 
صنف، باال برود دس��ت دالالن و سودجويان در بازار 
بيشتر شده و مي توانند از اين وضع سوءاستفاده كنند.

صادرات؛ عامل گراني 
سيب زميني

ايرنا|   رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار 
با بيان اينكه هيچگونه گرانفروش��ي و تخلفي در 
فروش س��يب زميني رخ نداده گف��ت: صادرات 
بي رويه و مديريت نش��ده عامل گران��ي اين ماده 
غذايي است. محمد فاميل متقي اظهار كرد: سيب 
زميني در حال حاضر با قيمت 60 تا 70 هزار ريال 
در همدان به فروش مي رس��د كه در اين باره هيچ 
گرانفروشي يا تخلفي در صنوف همدان رخ نداده 
است. او با اشاره به اينكه كشاورزان سيب زميني را 
به قيمت باال فروخت��ه و روانه بازار مي كنند افزود: 
وجود واس��طه ها هم در افزاي��ش قيمت بي تأثير 
نيس��ت اما بزرگ ترين عامل گراني اين محصول 
صادرات بي رويه و مديريت نشده است. فاميل متقي 
محصوالت ديگري همچون زردآلو، هلو و طالبي 
را مثال زد كه با قيمت باال وارد بازار ش��د و به مرور 
با افزايش تقاضا و همچنين به دليل فراهم نبودن 
زمينه صادرات شاهد كاهش قيمت اين محصوالت 
هستيم. رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار 
همدان تاكيد كرد: كمبود سيب زميني در داخل 
موجب گراني اين ماده غذايي و در نتيجه نارضايتي 
مصرف كنندگان شده و از طرفي به دليل كاهش 
توان خريد مردم ضرر و زيان فروشندگان را هم در 
پي داش��ته است. او خاطرنشان كرد: كشت سيب 
زميني همدان در نيمه دوم سال برداشت مي شود 
و هم اينك نياز استان همدان از شهرهاي گرگان، 
طارم و اردبيل تأمين مي شود. فاميل متقي با تاكيد 
بر اينكه ما مخالف صادرات نيس��تيم گفت: ابتدا 
ميزان مصرف مردم بايد برآورد و ذخيره س��ازي و 

مازاد آن صادر شود كه اين روند رعايت نمي شود.

نايب رييس اتاق اصناف ايران اعالم كرد

آخرين مهلت تكميل اظهارنامه هاي مالياتي اصناف



گزارش كوتاه

كوتاه از دنياي انرژي

7 انرژي

گزارش آژانس بين المللي انرژي از سطح تبعيت دنيا از اهداف ترسيمي اين سازمان براي سال 2030

جهان انرژي در مسير انحرافي/ بخش دوم: عرضه سوخت و صنعت
گروه انرژي| مترجم: فرداد احمدي|

آژانس بين المللي انرژي )IEA( در گزارش�ي به 
بررسي »چهل و پنج راه تأمين انرژي در جهان« 
»مس�يري كه اين آژانس تا سال 2030 براي آنها 
ترسيم كرده« و »جايگاهي كه اكنون دنيا در آن 
قرار دارد« پرداخته است. اين گزارش مشخص 
مي كند كه هر ي�ك از ش�يوه هاي تأمين انرژي 
چقدر در دس�ت يابي به اهداف تعيين ش�ده در 
سناريوي توسعه پايدار اين سازمان موفق بوده اند 
و نتيجه مي گيرد جهان انرژي مسير ترسيم شده 
براي رسيدن به آينده اي پاك را برنگزيده است. 
روزنامه »تعادل« پيش از اين بخش »توليد انرژي 
الكتريكي« اين گزارش را منتش�ر ك�رده بود و 
در مقاله پيش رو بخش هاي »عرضه س�وخت« 
و »صنعت« را مورد توجه ق�رار مي دهد. در اين 
گزارش نيز به س�بك گزارش قبلي، حوزه هاي 
مختلف انرژي با س�ه رنگ سبز )بودن در مسير 
اصلي ترسيم شده توسط سناريوي توسعه پايدار 
آژانس بين الملل�ي انرژي(، زرد )ني�از به تالش 
بيش�تر براي تحقق اهداف در سناريو مذكور( و 
قرمز )نبودن در مسير سناريو و پيشرفت بسيار 

كمتر از حد مورد انتظار( نشان گذاري شده اند.

س��ناريوي توس��عه پايدار آژانس بين الملل��ي انرژي 
)SDS( در راس��تاي رس��يدن به 3 هدف استراتژيك 
»پايبندي ب��ه موافقت نامه پاريس با هدف جلوگيري 
از گرمايش 2 درجه سانتيگرادي زمين«، »دسترسي 
جهاني به انرژي« و »كاهش قابل توجه آلودگي هوا« 
مسيري را پيشنهاد مي دهد. اما IEA اعالم مي كند كه 
بر اساس سياست هاي موجود و اعالم شده؛ همانطور 
كه در سناريوي سياست هاي جديد آژانس بين المللي 
انرژي )NPS( نشان داده شد؛ جهان در حال دور شدن از 
مسير اصلي تحقق اين اهداف است. بخش هاي »عرضه 
س��وخت« و »صنعت« دو حوزه مهم مورد توجه اين 
سازمان در انتشار گاز كربن هستند، زيرا اين دو حوزه 
عالوه بر سهمي كه در انتشار گاز CO2 دارند، همچنان 

در حال بزرگ تر شدن نيز هستند.

    بخش عرضه سوخت
    انتشار متان از بخش نفت و گاز: قرمز

انتش��ار گاز متان از بخش نفت و گاز در س��ال 2017، 
نزديك به 80 ميليون تن رس��يد كه معادل انتش��ار 
2.4 ميليارد تن گاز CO2 است. اين رقم با 6 درصد از 
گازهاي گلخانه اي انتشار يافته در بخش انرژي جهان 
برابري مي كند. با وجود آنكه اخيرأ اعالم شد كه صنايع 
پايه تحت رهبري ابتكارات و سياست هاي دولت هدايت 
مي شوند، اما سطح انتشار گاز متان همچنان باال مانده 
است. پياده سازي سريع و در مقياس الزم گزينه هاي 
تخفيف دهنده انتشار گاز متان يك چالش واقعي باقي 

مانده اس��ت. سياست هاي دس��ت يابي به كاهش 75 
درصدي انتشار گاز متان تا سال 2030 كه در سناريو 
توسعه پايدار آژانس بين المللي انرژي تعيين شده است، 
بايد جدي گرفته شوند. براي افزايش اطالعات دقيق 
از سطوح انتشار متان و نيز كمك به كم كردن هزينه 
استراتژي هاي كاهش انتشار مانند تشخيص و تعمير 

نشت، نياز به نوآوري هاي بيشتري داريم.

    انتشار گازهاي همراه: قرمز
ح��دود 140 ميليارد متر مكعب گاز در س��ال 2017 
انتشار گازهاي همراه )سوزاندن گاز همراه نفت براي 
جلوگيري از انتشار آن در جو زمين( اتفاق افتاده كه اين 
مقدار معادل مصرف گاز در قاره افريقا است. اين حجم 
از مشعل س��وزي گاز كمي كمتر از مقدار آن در سال 
2010 بوده، اما از مقدار مشعل سوزي در سال 2000 
 CO2 بيشتر اس��ت. اكثر گاز مشعل س��وزي شده به
تبديل مي شود و در نتيجه آن، حدود 270 ميليون تن 
دي اكس��يد كربن در جو زمين انتشار مي يابد. تقريبأ 
نيمي از انتشار گاز همراه در جهان توسط روسيه، عراق، 
ايران و اياالت متحده امريكا ناشي مي شود. به منظور 
حذف مشعل سوزي تا سال 2030، تعداد روزافزوني از 
تعهدات صنعتي و دولتي در نظر گرفته شده است، اما 
اكثر اين تعهدات داوطلبانه هستند. با توجه به سناريو 
توسعه پايدار آژانس بين المللي انرژي، نرخ مشعل سوزي 
گاز بايد به سرعت كاهش يافته و تا سال 2025 به توقف 

خيلي نزديك شده باشد. 

    بخش صنعت
    مواد شيميايي: زرد

انتشار مس��تقيم گاز دي اكس��يد كربن از بخش هاي 
شيميايي و پتروشيميايي در سال 2017 به 1.25 گيگا 
تن رسيد كه نش��ان دهنده رشد 2 درصدي نسبت به 
سال قبل از آن است. در سناريوي توسعه پايدار، با وجود 
رشد شديد تقاضا، افزايش انتشار گاز CO2 اين بخش 
بايد پيش از رسيدن به پيك سال 2025 در رتبه بسيار 
پايين تري قرار بگيرد و تا سال 2030 به سطح انتشار 
امروز بازگردد. براي قرار گرفتن در مسير سناريو، تالش 
بيشتري از س��وي بخش صنعت و دولت ها در رابطه با 
مسائل مربوط به انتشار گاز CO2 در بخش توليد مواد 
شيميايي مورد نياز است؛ مانند استفاده از الكتروليتيك 
هيدروژن )سيستم تجديدپذير ذخيره برق كه مبتني 
بر هيدروژن است( به عنوان مواد اوليه يا به كارگيري 
سيس��تم CCUS )حب��س CO2 در زمين( در كنار 

استفاده و در دسترس قرارگرفتن توليدات شيميايي.

    آهن و فوالد: زرد
در سال 2017، شدت انتشار CO2 از بخش فوالد خام 
1.8 درصد كاهش يافت. با اين وجود براي هماهنگي با 
سناريو توسعه پايدار نياز است كه بين سال هاي 2017 

تا 2030 شدت انتشار گاز CO2 در بخش فوالد خام 
به ميزان 1.9 درصد كاهش يابد. اين كاهش مهم است، 
به خصوص اگر رش��د توليد جهاني ف��والد ادامه يابد؛ 
همانطور كه در سال 2017 با رشد استثنايي 4 درصدي 
روبرو بود. در بخش جمع آوري و مرتب سازي ضايعات 
فوالد و وضعيت راه ها، تالش هاي دولتي مورد نياز است 
تا س��رمايه بخش تحقيق و توس��عه براي فرآيندهاي 
كاهش انتشار كربن تأمين شود. تحقيقاتي مانند توليد 
با الكتروليتيك هيدروژن يا CCUS بايد توسعه يابد و 

سياست هاي الزام آور كاهش CO2 اتخاذ شود.

    سيمان: زرد
از سال 2014 تا سال 2017، شدت انتشار CO2 از توليد 
سيمان 0.3 درصد در هر سال رشد كرده است و ضرورت 
دارد كه براي قرار گرفتن در مسير سناريو توسعه پايدار، 
تا سال 2030 س��االنه 0.7 درصد كاهش يابد. بنابراين 
شماري از زمينه هاي كليدي تمركز بيشتري الزم دارند: 
كاستن از نسبت كلينكر )پوكه زغال سنگ مصرف شده( به 
سيمان )مثأل از طريق استفاده بيشتر از سيمان مخلوط(، 
اس��تفاده از تكنولوژي هاي نوآوران��ه )مانند CCUS( و 
افزايش مصرف سوخت هاي جايگزين. دولت ها مي توانند 
سرمايه گذاري ها و نوآوري ها را از طريق سرمايه گذاري در 
بخش تحقيق و توسعه و اتخاذ سياست هاي الزام آور براي 
كاهش انتشار دي اكسيد كربن مورد حمايت قرار دهند.

    خمير كاغذ و كاغذ: زرد
در س��ال 2017، مصرف نهايي انرژي در توليد خمير 
كاغذ و كاغذ 1.8 درصد رش��د كرد. اين در حالي است 
كه توليد كاغذ و مقوا در اين سال 2.3 درصد رشد داشته 
است. براي مقايسه، در طول سال هاي 2000 تا 2016، 
مصرف انرژي در اين بخش بطور ميانگين 0.1 درصد 
در هر سال رشد داشت، در حالي كه توليد ساالنه با 1.4 
درصد افزايش روبرو بود. در سناريو توسعه پايدار آژانس 
بين المللي انرژي، الزم است كه مصرف انرژي اين بخش 
تا سال 2030، ساالنه 0.4 درصد كاهش يابد، در حالي 
كه توليد ساالنه كاغذ و مقوا بايد 0.9 درصد رشد كند. 
بنابراين الزم است كه بخش بازيافت گسترش يابد، زيرا 
توليد كاغذ با استفاده از مواد بازيافتي به مراتب انرژي 
كمتري نياز دارد. اس��تفاده از سهم بيشتري از انرژي 
زيست توده و تمهيدكردن فناوري هاي بهبود دهنده 

حرارت ضايعات نيز اهميت دارد. 

    آلومينيوم: زرد
شدت انتشار CO2 در توليد آلومينيوم از سال 2014 
ثابت باقي مانده اس��ت و در س��ال 2017 نيز به همان 
ميزان بود. با توجه به س��ناريو توس��عه پايدار آژانس 
بين المللي انرژي، انتشار CO2 از بخش آلومينيوم تا 
س��ال 2030 بايد 1.2 درصد در هر سال كاهش يابد. 
قرار گرفتن در مسير توسعه پايدار SDS نيازمند انجام 

اصالحاتي در بخش جمع آوري و مرتب سازي ضايعات 
است تا محصوالت بيشتري از اين ضايعات توليد شود. 
همچنين براي كاهش انتشار كربن از توليدات اوليه، 
فناوري هاي جديد بايد توسعه يابند. دولت ها مي توانند 
در بخش ه��اي جم��ع آوري و مرتب س��ازي ضايعات 
آلومينيوم، تأمين منابع مالي براي تحقيق و توس��عه 
 CO2 و اتخاذ سياس��ت هاي الزام آور كاهش انتش��ار

هماهنگي بيشتري به خرج دهند.

    CCUS در صنعت و تبديل: قرمز
در سال 2018، يك پروژه CCUS )حبس CO2 در 
زمين( صنعتي ديگر در چين آغاز شد كه تعداد كلي 
پروژه هاي CCUS بزرگ مقياس در صنعت و تبديل 
سوخت را به عدد 16 مي رساند. 6 پروژه جديد صنعتي 
به همراه 3 پروژه مرتبط توليد هيدروژن كم كربن در 
 CCUS اروپا در حال توسعه است. با اين وجود، اگر چه
يكي از معدود گزينه هاي تكنولوژيكي فعال است كه 
انتش��ار گاز CO2 را در بس��ياري از صنايع بطور قابل 
مالحظه اي كاهش مي دهد، اما توس��عه آن به وضوح 
كمتر از سطح مورد انتظار سناريو توسعه پايدار آژانس 
بين المللي انرژي اس��ت. اقدام��ات مكمل و هدفمند 
سياسي مانند خريد عمومي، ايجاد انگيزه براي توليد 
كم كربن، اعتبارات مالياتي و كمك هاي مالي در اين 

بخش مورد نياز است.

در نخستين معامالت هفته قيمت ها تغيير چنداني نكردند 

ثبات نفت با نيم نگاهي به جي 20 
گروه انرژي| بهاي نفت خام بعد از اينكه عربستان اعالم 
كرد ممكن است بر سر طرح كاهش توليد با روسيه به توافق 
برسد، در شاخص دبليو تي اي با اندكي رشد روبرو شد و در 

شاخص برنت با اندكي كاهش. 
امكان دارد كه خالد الفالح و الكس��اندر ن��واك هر دو براي 
اجالس جي 20 در ژاپن ش��ركت و در مورد طرح كاهش 
توليد صحبت كنند. باال گرفتن تنش ميان چين و امريكا در 
روزهاي اخير بهاي نفت خام را شديدا كاهش داد تا جايي 
كه قيمت ها با افت 18 درصدي نسبت به اوج خود در آوريل 

روبرو شدند. 
بهاي نفت خام برنت ديروز با 13 سنت معادل 0.2 درصد 
كاهش به 63 دالر و 16 سنت رسيد. دبليو تي اي نيز 6 سنت 

رشد كرد و با 54 دالر و 5 سنت در هر بشكه معامله شد. 
بر اس��اس داده هاي بيكر هيوز تعداد دكل هاي حفاري در 
امريكا نيز در هفته اخير با 11 عدد كاهش روبرو شده است. 

چيزي كه قيمت را اندكي تقويت مي كن��د. بازار اكنون از 
يك سو چشم انتظار مذاكرات چين و امريكا است و از سوي 
ديگر رابطه ميان اوپك و روسيه براي معامله گران اهميت 
يافته است. اويل پرايس در تحليلي در اين مورد نوشت كه 
عربستان، امارات و حتي عراق عقيده دارند بازار هنوز متعادل 
نش��ده و ذخاير نفت خام دنيا همچنان بسيار باال هستند. 
نشانه هايي از يك اختالف نظر در اين گروه وجود دارد. اما 

مقامات روسيه ناراضي به نظر مي رسند.
پس از كاهش طوالني مدت قيمت نفت، پايين آمدن قيمت 
نفت تا59 دالر در هر بشكه نشان مي دهد بازار اعتقاد دارد 
اين روند كاهش��ي به هدف نرسيده است. نگراني در مورد 
تقاضا و عرضه جهاني افزايش يافته است. طبق بررسي ها، 
ادامه جنگ تج��اري چين و امريكا به تقاضا ضربه مي زند. 
در همين حين، گزارش��ات درمورد مق��دار ذخيره نفت، 
افزايش قابل توجهي را نشان مي دهد. با وجود اين اخبار، 

اوپك و متحدانش عكس العملي نش��ان نداده اند و به نظر 
مي رسد قصد دارند به توافق كاهش توليد فعلي ادامه دهند. 
توليدكنندگان عربستان، امارات و حتي عراق عقيده دارند 
بازار هنوز متعادل نشده است و ذخاير نفت خام دنيا همچنان 
بسيار باال هستند و تقاضا كاهش قابل مالحظه اي داشته 
است. نشانه هايي از يك اختالف نظر در اين گروه وجود دارد. 

مقامات روسيه به نظر ناراضي مي رسند.
والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه با اظهار رضايت خود 
از قيمت فعلي 60 تا 65 دالر در هر بش��كه نفت، به توافق 
فشار مي آورد. پوتين تاكيد كرده مسكوعالقه اي به قيمت 
باالي نفت ندارد، برخالف توليدكنندگان عرب كه نياز به 
قيمت هاي باالتر براي حمايت از بودجه دولت خود دارند. 
اظهارات پوتين را مي توان تمايل او به خارج شدن از توافق 
فعلي كاهش توليد دانست.سوال اصلي براي تحليل گران 
نفت در حال حاضر ماندن پوتين در اين توافق است. پوتين 

با اعالم رضايت از قيمت فعلي نفت و بس��ته شدن بودجه 
روسيه روي نفت 40 دالري ريسك كرده است. با بررسي 
وضعيت فعلي اقتصاد روسيه و با توجه به پيش بيني قدرت 
جهاني آن و هزينه هاي بسيار باالي عمليات هاي نظامي اين 
كشور در سوريه و ساير مناطق، درآمد باالتر نفت و گاز براي 
اين كشور يك موهبت است. رويكرد پوتين در قبال اوپك 
هميشه مبهم بوده است. گروه اوپك و متحدانش هنوز بسيار 
كاربردي هس��تند ولي اگر غول هاي نفت و گاز روسيه كه 
حاميان پوتين در خانه هستند اعتراض كنند، پوتين مجبور 
مي شود اقدامي كند. نشانه هاي اختالفات سياسي واضح تر 
شده است. الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه كه قبال حامي 
توافق كاهش توليد بود، حاال ساكت است. نواك عقيده دارد 

صبر شركت هاي نفت روسيه احتماال تمام مي شود.
از نظر اس��تراتژيك، قيمت پايين نفت نه تنها س��هم بازار 
روسيه را به جايگزيني ونزوئال و ايران افزايش مي دهد، بلكه 

به محدود كردن شيل امريكا هم كمك مي كند. موقعيت 
عربستان در توليد كاماًل متفاوت است. عربستان با هزينه هاي 
ب��االي طرح هاي تنوع اقتص��ادي و درگيري هاي نظامي 
منطقه اي روبرو است. رياض نياز به قيمت باالي نفت دارد. 
اگر عربستان مي خواهد با موفقيت طرح هاي خود را اجرايي 

كند، قيمت باالي نفت براي آنها حياتي است.
روس��يه در هفته هاي آتي اهميت خاصي دارد. پوتين در 
آستانه پايان حكومت سياسي خود در سال هاي آتي است و 
افزايش نارضايتي در بخش نفت و گاز براي آن اهميت دارد. 
رهبر روسيه به حمايت رزنفت، گزپروم و ساير شركت هاي 
نفتي براي ادامه حكومت خود نياز دارد. احتمال دارد تمديد 
توافق كاهش توليد اوپك با افزايش بحث بين شركاي اصلي 
اعالم نشود. به نظر مي رسد اين ترامپ نيست كه بر بازارهاي 
نفت در كوتاه مدت تاثير مي گذارد، بلكه دو وليعهد عرب و 

يك تزار روبه بازنشستگي بازار را در دست دارند.
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چشم انداز نفت 100 دالري 
در 2020

ايرنا| س��ايت خبري بلومبرگ در گزارشي به بيان 
چشم انداز بازار جهاني نفت در سال 2020 پرداخت و 
افزود: بسياري از شركت هاي بزرگ نفتي بر اين باورند 
كه سال آينده ميالدي، س��ال آنها است.با گذشت 
نيم دهه از پرداخت هزينه هاي پايين در پروژه هاي 
جديد، تصور مي شد توليد نفت با كاهش رو به رو شود 
و ميزان تقاضا به س��بب ايجاد تحول در بازار انتقال 
نفت خام باالتر رود.بر اس��اس اين گزارش، شماري 
از تحليلگران بر اين باورند اگر قرار باشد نفت خام به 
مدار بشكه اي 100 دالر بازگردد، اين اتفاق احتماالً در 
سال 2020 به وقوع خواهد پيوست.اولين پيش بيني 
مربوط به چش��م انداز نفت 2020 روز جمعه هفته 

گذشته توسط آژانس بين المللي انرژي اعالم شد.
بررسي پيش بيني هاي صورت گرفته توسط مشاوران 
از ميزان تعادل عرضه و تقاضا در بازار نفت، نشان دهنده 
عرضه بيش از حد است. همچنين اين پيش بيني ها 
كمبود مورد انتظاري را نشان نمي دهد كه موجبات 
افزايش قيمت نفت را فراهم مي آورد.در اين خصوص 
مشاوران و ناظران چند مقصر را مانند باال رفتن توليد 
نفت شيل، كاهش رشد اقتصاد جهاني و چشم انداز 
تشديد جنگ تجاري بر شمرده اند.راجر ديوان، يك 
ناظر اوپك در شركت مشاوره اچ اي اس ماركت، ميزان 
تع��ادل عرضه و تقاضا را ب��راي 2020 نگران كننده 
توصيف كرد و افزود: »كاهش تقاضايي كه ما به دنبال 
آن هستيم موجبات سخت تر شدن شرايط را فراهم 
خواهد كرد.«اين گزارش حاكي است ويژگي هاي بازار 
نفت شبيه يك بازار سهام است و نشانه هاي موجود 

از عرضه بيش از حد در سال 2020 حكايت دارد.
با وجود تشديد فشارها بر بازار جهاني نفت به سبب 
بروز بحران آلودگي در روسيه و تحريم هاي اعمال شده 
امريكا عليه جمهوري اسالمي ايران و ونزوئال، بهاي هر 
بشكه نفت خام در معامالت هفته گذشته به كمتر از 
60 دالر در هر بشكه رس��يد كه اين رقم 20 درصد 
نسبت به 75 دالر ماه آوريل )فروردين-ارديبهشت( 

پايين تر بود.

سقوط توليد اوپك
در پي كاهش قيمت نفت

ايس�نا| طبق نظرس��نجي »اس اند پي گلوبال 
پالت��س« توليد نفت اوپ��ك در ماه م��ه با وجود 
تحريم هاي امريكا عليه اي��ران و ونزوئال به دليل 
كاهش بيشتر توليد عربس��تان سعودي، كاهش 
يافت.اوپك با وجود اينكه توليد نفت ايران و ونزوئال 
از تحريم هاي امريكا متأثر شده است، هنوز با نبرد 
درون گروهي بر سر سهم بازار روبرو نشده است و 
توليد نفت عربستان سعودي كه بزرگ ترين عضو 
اين گروه است در ماه مه به پايين ترين حد در چهار 
و س��ال نيم گذشته س��قوط كرد.بنا بر يافته هاي 
نظرسنجي پالتس از توليد اوپك، عربستان سعودي 
فعاليت برخي از ميادين خود را متوقف كرد و 9.70 
ميليون بشكه در روز در ماه مه نفت توليد كرد كه 

120 هزار بشكه در روز كمتر از آوريل بود.
در مجموع اعضاي اوپك كه ش��امل 14 كش��ور 
هس��تند در ماه مه 30.09 ميليون بشكه در روز 
نفت تولي��د كردند كه 170 هزار بش��كه در روز 
نسبت به آوريل كاهش داشت و پايين ترين ميزان 
از فوريه سال 2015 بود كه گابن، گينه استوايي 
و جمهوري كنگو به اوپك نپيوسته بودند و قطر 
هنوز عضو اين گروه بود.با وجود فشار امريكا براي 
عرضه باالتر به بازار، عربستان سعودي توليد نفت 
خود را نسبتًا پايين نگه داشت و اعالم كرد نيازي 
به افزايش توليد مشاهده نمي كند. در واقع توليد 
نفت عربستان س��عودي پايين تراز سقف توليد 
10.31 ميليون بشكه در روز تحت توافق كاهش 

توليد اوپك و غيراوپك ماند.

1- كد فراخوان در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات: )3201734(
2- موضوع مناقصه عمومي دو مرحله اي: خريد قطعات يدكي تابلوي 

11KV MOTORTRONICS  سافت استارتر
3- نام و نشاني مناقصه گزار: شركت انتقال گاز ايران )منطقه 8 عمليات 

انتقال گاز( 
تبريز- كيلومتر 15 جاده آذرشهر

4- مهلت اعالم آمادگي: يكشنبه مورخ 98/04/02
5- ميزان و نوع تضمين ش�ركت در مناقص�ه: 220/000/000 ريال )به 

صورت نقد و يا ضمانتنامه بانكي(
6- آخرين مهلت دريافت اس�ناد: چهارشنبه مورخ 1398/04/12 

تا ساعت 15
7- آخرين مهلت عودت اس�ناد: چهارش�نبه مورخ 1398/04/26 

تا ساعت 15
8- زمان گشايش پاكات: متعاقبا اطالع رساني خواهد شد.
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گذر پيك مصرف برق
از مرز 53 هزار مگاوات

ايلنا| همزمان با آغاز زودهنگام روزهاي گرم 
س��ال، پيك مصرف برق در نوزدهم خردادماه 
با افزايش چهار هزار مگاواتي نس��بت به مدت 
مشابه سال گذشته به بيش از 53 هزار مگاوات 

رسيد.
در پ��ي افزايش دم��ا در نقاط مختلف كش��ور 
و اس��تفاده هرچ��ه بيش��تر از سيس��تم هاي 
سرمايش��ي، پيك مص��رف در نوزدهمين روز 
خردادماه امس��ال از م��رز 53 ه��زار مگاوات 

عبور كرد.
ظه��ر روز يكش��نبه پيك مصرف در س��اعت 
15: 16 دقيق��ه ب��ه 53 ه��زار و 176 مگاوات 
رسيده بود كه اين رقم در مقايسه با اوج مصرف 
مدت مشابه س��ال گذشته، بيش از چهار هزار 

مگاوات افزايش پيدا كرده است.
تمام��ي مبادالت ب��رق كش��ور در زمان پيك 
حدود يك هزار و 584 مگاوات بوده اس��ت كه 
از اين ميزان يك ه��زار و 259 مگاوات مربوط 
به صادرات و 325 م��گاوات مربوط به واردات 
برق بوده اس��ت. همچنين روز يكشنبه ميزان 
ذخي��ره نيروگاه ها به دو هزار و 425 مگاوات و 
مصرف ب��رق صنايع نيز به چه��ار هزار و 502 

مگاوات رسيده بود.
توان قابل تامين امسال حدود 59 هزار مگاوات 
اس��ت و براس��اس پيش بيني ه��اي اوليه اوج 
مصرف برق تابس��تان به 62 هزار مگاوات نيز 
خواهد رس��يد كه صنعت برق درصدد است با 
اجراي برنامه هاي مديريت مصرف و همكاري 
م��ردم بتواند با همان ت��وان قابل تامين، پيك 

امسال را بدون خاموشي سپري كند.
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ديپلماسي اقتصادي با همسايگان

 راهبرد دولت در مقابله با تهديدات امنيتي و اقتصادي
اميرحسينعربپور| 

بررسي ها و شواهد نشان مي دهد كه در نظام بين الملل، امروزه 
دغدغه دولت ها از مسائل سياسي به موضوعات اقتصادي و 
خصوصا به دس��ت آوردن بازارهاي جهاني و از ديپلماسي 
سنتي به ديپلماسي اقتصادي به عنوان ابزار نوين و كارآمد 
تعامل اقتصادي و توسعه گرايي تغيير يافته است. اين موضوع 
در عصر پرچالش كنوني كه براي جمهوري اسالمي ايران، 
تحريم ها و دشواري هاي فراوان و ويژه اي را به وجود آورده از 
اهميت زيادي برخوردار است و نظام اقتصادي كشور را به 
اتخاذ يك نظام اقتصادي متناسب با اين تحوالت و چالش ها 
فرا مي خواند. در اين راستا، از سال 1392 دولت يازدهم سكان 
قوه مجريه را به دست گرفت؛ دولتي كه هدف اصلي خود را در 
عرصه اقتصادي، نجات اقتصاد كشور از بحران و تعامل سازنده 
معطوف به تأمين منافع متقابل با اقتصاد جهاني از طريق غير 
امنيتي كردن موقعيت ايران در نظام بين الملل، عادي سازي 
و بهبود روابط با كشورهاي غيرمتخاصم و حذف تحريم هاي 
ظالمانه و در ي��ك كالم، »اقتصادمحور كردن سياس��ت 
خارجي« عنوان كرده است. اين هدف در دولت دوازدهم با 
اولويت قرار گرفتن ديپلماسي اقتصادي و توجه به همسايگان 
در برنامه دولت دوازدهم و وزارت امور خارجه نمود بيشتري 
پيدا كرد. البته بازگشت تحريم هاي اياالت متحده امريكا و 
فرصت ايجاد شده در تجارت با كشورهاي منطقه، اهميت 
توجه به گسترش روابط با همسايگان و حضور در بازارهاي 

منطقه را بيش از گذشته برجسته كرده است.

  اهميت گسترش ديپلماسي اقتصادي
 با همسايگان

ايران به عنوان ي��ك قدرت بالقوه اقتص��ادي در جهان در 
جايي واقع ش��ده كه حدود 10 درصد ذخاير نفت جهان و 
17 درصد ذخاير گاز جهان را در اختيار دارد و در حقيقت، 
دومين كش��ور داراي ذخاير نفت و گاز در جهان به ش��مار 
مي رود. همچنين، درياي خزر و خليج فارس را كه دو منبع 
انرژي محسوب مي شوند، به هم متصل مي كند و توانايي 
صادرات گاز به بزرگ تري��ن بازارهاي مصرف جهان يعني 
هن��د، چين و اتحاديه اروپا و برق به همس��ايگان را دارد. بر 
همين اساس، توجه و تمركز به ظرفيت بازار بزرگ منطقه، 
پيشران تحقق برون گرايي سياست هاي اقتصادي و تجاري 
كشور خواهد بود. دستيابي به بازار كشورهاي همسايه، در 
كنار نقش آفريني همه نهادهاي دولتي، تكاليف و وظايف 
سنگيني را متوجه وزارت خانه هاي صنعت، معدن و تجارت، 
امور خارجه و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 
مي كند. گام اول در برون گرايي اقتصادي و توسعه صادرات 
غيرنفتي، حضور توليدات و كاالهاي ايراني در بازار همسايگان 
است. بازار كشورهاي منطقه اطراف ايران به داليلي همچون 
سهولت دسترسي )وجود مرزهاي زميني و دريايي مشترك 
كه باعث كاهش هزينه هاي حمل ونقل مي شود(، موقعيت 
ممتاز ژئوپليتيكي ايران، وجود اشتراكات فرهنگي، مذهبي، 
زباني و تمدني، محوري��ت ترانزيتي ايران و امكان صادرات 
مجدد كاالهاي توليد ملي به بازارهاي فرامنطقه اي از طريق 
كشورهاي همسايه )درنتيجه كاهش آثار تحريم ها بر تجارت 
خارجي(، داراي اهميت راهبردي هستند و در هر برنامه اي 
براي توسعه تجارت خارجي و صادرات كاالهاي ايراني، بايد 
در اولويت قرار گيرند. در واقع، بر اس��اس س��ند چشم انداز 
1۴0۴، اي��ران بايد كش��ور اول منطقه از نظ��ر اقتصادي و 
صادرات محصوالت باش��د. اما در حال حاضر جايگاه ايران 
در منطقه از نظر صادرات، پس از كشورهايي مانند امارات، 
عربس��تان و تركيه قرار دارد. هدف گ��ذاري 120 ميليارد 
دالري صادرات غيرنفتي در برنامه ششم توسعه در همين 
چارچوب ارزيابي مي شود، به گونه اي كه كشور ما در سال 
1۴00 بايد حداقل به 120 ميليارد دالر صادرات غيرنفتي 
دست پيدا كند. مهم ترين الزام تحقق اين ميزان از صادرات، 
استفاده از ديپلماسي اقتصادي فعال و هوشمندانه است. در 
واقع، نيازهاي منطقه اي هنوز بطور كامل شناسايي نشده و 
رفتار صادراتي ايران همان شيوه سنتي فروش مواد اوليه و 
فروش مشتقات نفتي است. بر همين اساس تقويت روابط 
با همس��ايگان براي دولت دوازدهم اهيمتي مضاعف پيدا 
كرده اس��ت و به عنوان الويت ديپلماسي اقتصادي كشور 

محسوب مي شود.

  آثار تقويت روابط اقتصادي در دولت دوازدهم
با توجه به اينكه ايران به عنوان يك قدرت در منطقه غرب 
آسيا براي تقويت نقش خود در معادالت منطقه اي و جهاني 
نياز به گسترش تبادالت و همكاري هاي منطقه اي و ايجاد 
ائتالف ها با اتخاذ سياست خارجي تعاملي به ويژه در روابط 
با كشورهاي همسايه در مقابل فشارهاي يك جانبه امريكا 
را دارد؛ بديهي اس��ت كه راه تحقق اهداف سند چشم انداز 
1۴0۴، خودانزوايي و قرار گرفتن در فضاي تقابل و تشديد 
تنش  با نظام بين الملل و كشورهاي منطقه نيست. به عبارت 
ديگر، گس��ترش تعامالت با همس��ايگان، ضمن تثبيت 
نقش سياس��ي-امنيتي ايران در تحوالت منطقه، جايگاه 
استراتژيك ايران را در عرصه بين الملل افزايش مي دهد. در 
واقع، تقويت سياست همسايگي با حضور ايران در بازارهاي 
منطقه اي، باعث افزايش نفوذ ايران در منطقه و تثبيت دامنه 
نفوذ اقتصادي و تجاري در اقتصاد كشورهاي همسايه و نيز 
درخدمت اهداف توسعه اي كشور مي شود. اين مهم نيازمند 
يك سياس��ت خارجي پويا و تقويت ديپلماسي اقتصادي 
اس��ت كه در برنامه دولت دوازدهم به صراحت بيان ش��ده 
است. »سياست خارجي منطقه اي ما بر تقويت ارتباطات با 
كشورهاي منطقه همراه با جلب اعتماد متقابل، ايجاد پيوند و 
حضور فعاالنه در اقتصاد منطقه، فعال سازي و تقويت مسيرها 
و كريدورهاي ارتباطي متنوع با همسايگان، افزايش مبادالت 
تجاري و سرمايه گذاري مشترك و متقابل در منطقه تأكيد 
دارد. اين سياست به افزايش توان توليدي در داخل و تقويت 
زيرس��اخت هاي اقتصادي منجر شده و ايجاد يك منطقه 
امن و باثبات، در راستاي تقويت بنيان هاي اقتصاد مقاومتي 
كشور از طريق شبكه سازي و پيوند ناگسستني با اقتصادهاي 
پيراموني را در س��رلوحه خويش قرار مي دهد«. بنابراين، 
توسعه روابط همه جانبه و پايدار با همسايگان از مهم ترين 
راهبردها و اولويت هاي سياست خارجي جمهوري اسالمي 

ايران در دولت دوازدهم به شمار مي رود كه نقش موثري در 
بازدارندگي در برابر منابع بي ثباتي در منطقه و مقابله با آثار 

تحريم ها خواهد داشت.

  1. بازدارندگي در برابر منابع بي ثباتي 
و ناامني منطقه اي

از آنجا كه امروزه اقتصاد ملي قوي از اجزاي ضروري امنيت 
ملي و منطقه اي اس��ت، تقويت منافع ملي به يك ضرورت 
آشكار براي سياست خارجي كش��ورهاي در حال توسعه 
تبديل شده كه مس��تلزم و متضمن ديپلماسي اقتصادي 
اس��ت. پر واضح است كه يكي از عوامل اهميت ديپلماسي 
اقتصادي به عنوان ابزار سياست خارجي ناشي از نگراني هاي 
امنيتي كشورهاست؛ چرا كه امنيت منطقه از اقتصادهاي 
قوي حاصل مي ش��ود. به عبارتي، اقتصاد قوي به محيطي 
امن و با ثبات در پيرامون كشورها نيازمند است و امنيت و 
ثبات منطقه اي نيز معلول وجود سطح معيني از رشد و رفاه 
اقتصادي به شمار مي رود. در همين راستا در عرصه سياست 
خارجي، فشارهاي اقتصادي و سياسي اياالت متحده امريكا 
عليه منافع كشور پس از خروج از برجام، مشكالت مختلفي 
را در مقابل ايران به وجود آورده و تنش هاي بين دو دولت به 
ويژه پس از تروريس��تي اعالم شدن سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي توسط دولت ترامپ افزايش يافته است كه بايد براي 
مقابله با آنها تمهيدات الزم انديشيده شود. در اين خصوص 
گسترش روابط با همسايگان در تمامي زمينه هاي امنيتي، 
سياس��ي، اقتصادي و فرهنگي و تالش براي بهره گيري از 
همه ظرفيت هاي كشور براي برقراري پيوندهاي مستحكم 
دوجانبه و چندجانبه با كشورهاي منطقه، راهبردي بلندمدت 
و راهكاري تاثيرگذار براي سياست خارجي جمهوري اسالمي 
ايران در مقابله با فشارهاي سياسي و بين المللي عليه ايران 
است. »وسعت سرزمين كش��ور ما و همسايگي با آب هاي 
بين المللي آزاد، از فرصت هاي اين كش��ور است؛ ما از اينها 
بطور كامل استفاده نمي كنيم؛ يكي از دو حاشيه خليج فارس 
متعّلق به ما است. بخش عمده اي از درياي عمان متعّلق به ما 
است. همسايگان متعّدد؛ با پانزده كشور ما همسايه هستيم 
و اين يك امكان و يك ظرفيت بسيار مهم براي كشور است. 
كشور ما از لحاظ جغرافيايي در جاي حّساسي قرار گرفته 
است؛ نقطه  اّتصال ش��رق و غرب و شمال و جنوب است و 
اين از لحاظ جغرافيايي مهم است«. بنابراين توجه هرچه 
بيشتر به اقتصاد مقاومتي و كاربست ديپلماسي اقتصادي 
با همس��ايگان با توجه به موقعيت جغرافيايي، ژئوپلتيكي 
و ژئواستراتژيكي ايران به چند طريق بازدارنده بي ثباتي و 
ناامني منطقه اي و در نتيجه، راهگشاي اهداف استراتژيك و 
توسعه اي جمهوري اسالمي ايران است. اول، اين ديپلماسي 
بر مبناي تجارت و پيوندهاي اقتصادي، توسعه، ثروت و رفاه 
بيشتري براي ملت ها به بار مي آورد و به اين ترتيب زمينه هاي 
رقابت منطقه اي بر سر منابع اقتصادي را كاهش مي دهد. 
دوم، ديپلماسي اقتصادي و تجارت آزاد به وابستگي متقابل 
اقتصادي مي انجامد كه به عامل بازدارن��ده در برابر منابع 
بي ثباتي و ناامني منطقه اي تبديل مي شود، چرا كه جنگ در 
شرايط وابستگي متقابل، متضمن و مستلزم صرف هزينه اي 

گزاف است. همچنين تجربيات تاريخي در نقاط مختلف 
جهان نشان مي دهد پيشرفت اقتصادي رابطه مستقيمي 
با احساس امنيت، ثبات و آرامش در حوزه سياسي دارد. به 
همين دليل، دولت دوازدهم در راهبردهاي كالن سياست 
خارجي خود بر تقويت روند چند جانبه گرايي با كاربس��ت 
ديپلماسي اقتصادي و توسعه روابط با همسايگان، تاكيد 
كرده است. در واقع، سياست »ايجاد پيوندهاي اقتصادي و 
امنيتي پايدار دوجانبه و چندجانبه در روابط با همسايگان« 
به عنوان الويت سياس��ت خارجي دولت دوازدهم، شاهراه 
مقابل��ه با عوامل تهديدزاي امنيت مل��ي و اقتصادي ايران 

محسوب مي شود.

  2. بازدارندگي در برابر آثار تحريم ها
بازگش��ت تحريم هاي اقتصادي امريكا، يكي از مهم ترين 
چالش هايي است كه سياست خارجي ايران با آن مواجه شده 
است. از اين رو، به نظر مي رسد تقويت ديپلماسي اقتصادي 
با همسايگان به چند طريق مي تواند بازدارنده چالش ها و 
تهديدات ناشي از تحريم ها باشد؛ 1. بازدارندگي در برابر انزوا 
و اجماع سازي عليه ايران بر مبناي الزامات ناشي از پيوندهاي 
اقتصادي و پرهزينه ساختن اعمال سياست هاي تحريمي 
2. بازدارندگي در برابر روند برگش��ت پذيري تحريم ها. در 
حقيقت، اگر قبل از تحريم ها ايران به ارتباط با همسايگان 
نياز داش��ت، امروزه در شرايط بازگشت تحريم هاي اياالت 
متحده امريكا، اين مساله اهميت بسيار بيشتري مي يابد. اگر 
جمعيت همسايگان نيز در نظر گرفته شود، به وضوح نمايان 
اس��ت كه بازار چندصد ميليوني همسايگان، هم به عنوان 
بازار مصرف و هم تأمين كننده مواد اوليه، نقشي حياتي براي 
كشور دارد. در واقع، بخش عمده اي از رشد توليد ناخالص 
داخلي ايران متكي به ديپلماسي اقتصادي و استراتژي جامع 

در روابط با نزديك ترين بازارها يعني همسايگان است كه 
مي تواند نقش بازارهاي بزرگي را براي صادرات محصوالت و 
خدمات از ايران ايفا كند. همسايگان جمهوري اسالمي ايران 
يكي از جذاب ترين بازارهاي دنيا را تشكيل مي دهند و حجم 
واردات 1۵ كشور همسايه ايران به بيش از 1300 ميليارد دالر 
در سال بالغ مي شود و توان صادرات غير نفتي ايران حدود 
۴0 ميليارد دالر است كه مي توان با آن، توليد داخل را براي 
مقابله با تحريم تقويت كرد. به همين منظور تحليل روابط 
تجاري با همسايگان در جهت افزايش قدرت اقتصادي ايران 

از اهميت بسزايي برخوردار است.

  تحليل روابط تجاري با همسايگان
موقعيت ايران از بعد تجارت خارجي با همس��ايگان مورد 
بررس��ي قرار مي گي��رد تا مي��زان تعامل اقتص��اد ايران با 
اقتصادهاي منطقه اي و جهاني و در نتيجه آسيب پذيري هاي 
آن و ضرورت كاربس��ت ديپلماس��ي اقتصادي مشخص 
شود. ايران در سال هاي اخير بر مبناي آمار و ارقام از جمله 
كشورهايي است كه كمترين تعامل اقتصادي منطقه اي را 
دارد و در سطح چندجانبه نيز تعامل اقتصادي چشمگيري با 
جهان نداشته و طبيعتا از مزاياي آن محروم مانده است. 1۵ 
كشور همسايه ايران »امارات متحده  عربي، تركيه، روسيه، 
عربستان، پاكستان، عراق، قطر، كويت، قزاقستان، عمان، 
بحرين، جمهوري آذربايجان، افغانس��تان، تركمنستان و 
ارمنستان« با دارا بودن ۵۶0 ميليون نفر جمعيت، با 1/02 
تريليون دالر واردات، حدود ۶/3 درصد از حجم 1۶ تريليون 

دالري واردات جهان را به خود اختصاص داده اند؛ درحالي 
كه اي��ران با 23/2 ميليارد دالر صادرات به اين 1۵ كش��ور 
همس��ايه، تنها 2/13 درصد از اين بازار بزرگ را در اختيار 
دارد كه از اين ميزان، 19/9 ميليارد دالر آن )8۵/۵ درصد( 
به چهار كشور تركيه، افغانستان، عراق و امارات صادر شده 
و 3/3 ميليارد دالر آن )حدود 1۴/۵ درصد( به 11 كش��ور 
آذربايجان، ارمنستان، تركمنستان، عمان، روسيه، كويت، 
قطر، قزاقستان، عربستان، بحرين و پاكستان صادر شده است. 
اما نفوذ كشورهاي منطقه در بازار ايران جلوه بسيار متفاوتي 
داشته است. از مجموع واردات 12/8 ميليارد دالري ايران در 
سال 139۶ از كشورهاي همسايه، 88 درصد آن از دو كشور 
امارات و تركيه وارد شده است. در مجموع دو كشور امارات 
متحده عربي و تركيه بيشترين نفوذ را در ميان كشورهاي 
منطقه اي در بازار ايران داش��ته اند و سهم ساير كشورهاي 
منطقه كمتر از 0/۵ درصد بوده است. بنابراين، ميزان نفوذ 
ايران در بازارهاي منطقه و ميزان وابستگي متقابل بين ايران 
و همسايگان ناچيز است. غير از كشورهايي چون افغانستان، 
عراق، امارات و تركيه سهم ايران در بازار كشورهاي همسايه 
و س��هم آنان در بازار ايران زير 2 درصد اس��ت؛ رقمي كه به 
خودي خود ضرورت كاربست ديپلماسي اقتصادي و تنوع 
در بازار همسايگان را برجسته مي نمايد. جدول، وضعيت 
تجاري ايران با كشورهاي همسايه را از سال 1387 تا پايان 

139۶ بررسي مي كند.

  وضعيت تجاري ايران با همسايگان از سال 1387 
تا پايان 1396

آنچه به درس��تي از اين تحليل مشخص مي شود، ضرورت 
اجراي راهبرد جديد دولت دوازدهم در تقويت ديپلماسي 
اقتصادي با همسايگان است. به ويژه آنكه در سال هاي آغاز 

به كار دولت يازدهم و دوازدهم، افزايش صادرات و كاهش 
واردات مشهود است. اما هنوز ايران از اهداف اسناد باالدستي 
خود در جهت گسترش روابط با همسايگان عقب مانده است. 
با توجه به اينكه صادرات ايران به كشورهاي همسايه تجارتي 
مقرون به صرفه در قياس با صادرات به كشورهاي اروپايي و 
آسيايي است؛ از اين رو بايد بر صادرات به بازارهاي منطقه، 
علي الخصوص آناني كه داراي بيشترين مشتركات با ايران 
هستند، تمركز كرد. در واقع، كشورهاي افغانستان، عراق و 
به  زودي سوريه به دليل جنگ هاي داخلي نياز به بازسازي 
و فعاليت هاي عمراني نيز دارند و ب��ازار آنها براي صادرات 
خدمات فني و مهندس��ي ايران مهيا است. سرمايه گذاري 
در زيرساخت هاي صنعتي و پروژه هاي انتقال برق و گاز از 
طريق حض�ور جدي در مناقصه هاي تجاري كش��ورهاي 
منطقه مي تواند فرصت خوبي براي بخش خصوصي ايران 
باشد. خدمات حوزه سالمت )توريسم درماني( نيز با توجه 
به نياز پزشكي كه همسايگان ايران دارند، نقاط قوت ديگري 
براي دولت دوازدهم اس��ت تا از اين گسترش نفوذ ايران در 
بازارهاي منظقه نه تنها تقويت توليد داخلي و اشتغال زايي را 
دنبال كند، بلكه به كسب ارزش  افزوده مناسب و درآمدهاي 
ارزي متنابه براي كشور بپردازد. از همين روي، جهت گيري 
ديپلماسي اقتصادي ايران به سوي بازارهاي منطقه به ويژه 
در دوران تحريم ها كه تبادل تجاري را با كشورهاي دوردست 

مشكل مي نمايد، ضرورتي اجتناب ناپذير است.

  راهكارهاي تقويت توجه به بازار همسايگان 
با توجه ب��ه اولويت دولت دوازدهم در تقويت ديپلماس��ي 
اقتصادي و گسترش روابط با همسايگان و با وجود تالش هاي 
دستگاه ديپلماسي در جهت تحقق اين اهداف، هنوز نواقصي 
در برنامه هاي عملياتي دولت وجود دارد كه راهكارهاي زير 
براي تقويت ديپلماسي اقتصادي و توجه به بازار همسايگان 

پيشنهاد مي شود: 
1. ايجاد شبكه اي از روابط راهبردي با محوريت كشورهاي 
دوست و خصوصا همسايگان با توجه به بسترهاي مشترك 
تاريخي و فرهنگي؛ به عنوان مثال كشورهاي منطقه آسياي 
مركزي و خاورميانه، اشتراكات زباني بسياري دارند و داراي 

پتانسيل فراواني براي ايجاد پيوند بين كشورهاست.
2. استفاده از بستر س��ازمان ها و نهادهاي منطقه اي 
و فرامنطق��ه اي در جه��ت ارتق��اء تعام��ل اقتصادي 
با كش��ورهاي همس��ايه؛ براي مث��ال: كميته دايمي 
همكاري هاي اقتصادي سازمان كنفرانس اسالمي و 

سازمان همكاري هاي اقتصادي )اكو( .
3. يك��ي ديگر از راهكارهاي مناس��ب گس��ترش روابط با 
همسايگان، استفاده از پيمان هاي دوجانبه تجاري و ارزي 
و ايجاد بازار بين بانكي معامالت ريالي و ارزي با كشورهاي 
منطقه است. در واقع، توسعه پيمان هاي پولي براي استفاده از 
پول هاي محلي در تجارت بين كشورها و كنار گذاشتن دالر 
از روند معامالت خارجي كشور، سيستم تبادالت خارجي 

كشور را در برابر فشارهاي اقتصادي مقاوم مي سازد.
۴. با توجه به افزايش تحريم ها و فشارهاي اقتصادي، ايران 
بايد نوع نگاه خود به منطقه را به سمت شكل گيري اتحادها 
و ائتالف ها سوق دهد و از اجماع جهاني عليه منافع كشور در 
سطح بين الملل جلوگيري كند. در ديپلماسي اقتصادي، 
دولت دوازدهم بايد نگاه ائتالف جو با در نظر گرفتن مواضع 
و منافع خود داشته باش��د و تعامالت خود را با كشورهاي 

قدرتمند منطقه مثل: تركيه، روسيه و هند تقويت كند.
۵. دولت مي تواند با استفاده از ظرفيت رسانه اي و بهره مندي 
از ش��بكه هاي برون م��رزي، مانند: العالم، الكوثر و س��حر 
توانمندي هاي تج��اري واقعي ايران را به ملت هاي منطقه 
نش��ان داده و با برندس��ازي كاالهاي ايراني در خارج و رفع 
تبليغات اس��تكباري عليه ايران، صادرات كاالو خدمات را 
افزايش دهد و از اين طريق به ايجاد بازارهاي جديد و باثبات 

در كشورهاي هدف كمك نمايد.
۶. سفارت خانه ها به عنوان يك منبع بالقوه تبليغ ظرفيت هاي 
اقتصادي ايران در كشور ميزبان، زمينه  سرمايه گذاري هاي 
خارجي را براي كشور متبوع خود فراهم  نمايند و با برقراري 
روابط كارگ��زاري بانكي، صدور ضمانتنام��ه بانكي براي 
پروژه هاي خدمات فني و مهندسي، ايجاد خطوط اعتباري و 
تسهيل تبادل اسناد و رفع موانع غيرتعرفه اي، به توسعه روابط 

اقتصادي با كشورهاي منطقه بيش از گذشته توجه كنند.
7. يكي از راه هاي گسترش روابط اقتصادي با همسايگان، 
تقويت ديپلماسي عمومي و شركت فعال بخش خصوصي 
واقع��ي )كارآفرينان، صنعتگ��ران و بازرگان��ان( در بازار 
كشورهاي همسايه است كه جلوگيري از تغييرات مداوم 
قواني��ن صادراتي و ن��رخ ارز، كاهش خدم��ات بندري و 

تقويت حمل ونقل ريل��ي در راس��تاي افزايش تجارت و 
سرمايه گذاري، مقدمه تحقق آن است. 

8. تشكيل شوراي هماهنگي ديپلماسي اقتصادي متشكل 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت با بازوي اجرايي س��ازمان 
توس��عه تجارت، وزارت امور خارجه با ب��ازوي معاونت تازه 
 تاسيس ديپلماسي اقتصادي و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي ايران، به عنوان باالترين نهاد بخش خصوصي 

به منظور تسريع در تصميم گيري ها و كاهش موازي كاري.
 9. تدوين س��ند يكپارچه ديپلماسي اقتصادي جمهوري 
اسالمي ايران با تاكيد بر مشاركت نخبگان و پژوهشگران در 
طراحي ادبيات ديپلماسي اقتصادي متناسب با ظرفيت هاي 
بالقوه و بالفعل جمهوري اسالمي ايران به منظور انسجام و 

هماهنگي با اسناد باالدستي و سياست هاي كلي 1۴0۴.

  نتيجه گيري
با توجه به سند چشم انداز بيست ساله 1۴0۴ و برنامه هاي 
پنج س��اله توس��عه، جمه��وري اس��المي اي��ران بايد در 
جس��ت وجوي جايگاه اول اقتصادي، علم��ي و فناوري در 
سطح منطقه باشد. از سوي ديگر، الگوي توسعه جمهوري 
اسالمي ايران، درون گرا و برون نگر است. از اين حيث براي 
رسيدن به اين اهداف، نياز جدي به تعامل با اقتصاد جهاني 
است. به عبارتي رسيدن به جايگاه اول منطقه، استفاده از 
كليه ابزارها را ضروري مي نمايد كه ديپلماسي اقتصادي يكي 
از مهم ترين ابزارها است. ديپلماسي اقتصادي، ايران را وارد 
يك فضاي جديد مي كند كه بايد از مرزهاي جغرافيايي گذر 
كند و اقتصاد مستحكم تري را نسبت به گذشته پايه گذاري 
نمايد. ديپلماس��ي اقتصادي موفق، در سايه يك سياست 
خارجي تعاملي حاصل مي ش��ود. در واقع، امروزه منافع و 
حتي امنيت ملي كش��ورها در چارچوب تعامل سازنده با 
ساير كشورها و از طريق به كارگيري يك ديپلماسي فعال 
اقتصادي به دست مي آيد كه ايران هم از اين قاعده مستثني 
نيست و بايستي به مسائل اقتصادي توجه ويژه داشته باشد. 
ديپلماسي اقتصادي، ظرفيت هاي دستگاه ديپلماسي كشور 
را در قالب يك سياست خارجي هماهنگ با سياست هاي 
توسعه اي و اقتصادي كشور تقويت مي كند. بر اين اساس، 
دولت اعتدال گراي دوازده��م در برنامه هاي اعالمي خود 
توجه اساسي به بهبود شرايط اقتصادي داخلي، اقتصادمحور 
كردن سياست خارجي از طريق تعامل سازنده و موثر با جهان 
به ويژه همسايگان داشته و اكنون پس از دو سال از آغاز كار 
دولت دوازدهم و با توجه به بازگشت تحريم هاي اقتصادي 
نيز به نظر مي رس��د مصمم تر از پيش ب��ا احياي معاونت 
ديپلماسي اقتصادي در وزارت امور خارجه و فعال تر شدن 
سفارت خانه هاي كشور در زمينه توسعه روابط اقتصادي و 
همچنين استقرار ميز همكاري اقتصادي در سفارت خانه ها، 
بر اين رويكرد تأكيد دارد. در حقيقت، كشورهاي پيشرو در 
دنيا توانسته اند از طريق ارتباط با همسايگان منافع اقتصادي 
فراواني را به  دست آورند. طبيعي است كه فاصله نزديك با 
همسايگان و اشتراكات فرهنگي و سياسي مي تواند تاثير 
بسزايي در توسعه روابط به ويژه براي جلوگيري از بي ثباتي 
منطقه و كاهش اثرات تحريم داش��ته باشد. از طرفي ابالغ 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و واگذاري مسووليت ها 
در اين خصوص به وزارت امور خارجه، توجه به ديپلماسي 
اقتص��ادي بر اس��اس ظرفيت هاي داخل��ي )درون گرايي 
اقتصادي( و تعامل در روابط اقتصادي خارجي )برون گرايي 
اقتصادي( را در دولت يازدهم و هم اكنون در دولت دوازدهم 
اهميتي دوچندان بخشيده است. بنابراين، در اين پژوهش 
پس از بررسي راهبرد ديپلماسي اقتصادي در دولت دوازدهم 
كه برگرفته از برنامه و خط مشي دولت دكتر روحاني بوده 
است؛ به آثار گسترش روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه و 
تحليل سطح تجارت ايران با همسايگان پرداخته شد. هرچند 
بررسي آمارهاي تجاري از عملياتي ش��دن اين راهبرد در 
سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران سخن مي گويد اما 
فاصله زيادي تا نقطه مطلوب با توجه به اسناد باالدستي وجود 
دارد. به همين منظور، راهكارهايي همچون ايجاد شبكه اي 
از روابط راهبردي با همس��ايگان، اس��تفاده از پيمان هاي 
دوجانب��ه ارزي و ايجاد بازار بين بانك��ي معامالت ريالي و 
ارزي با كشورهاي منطقه، شكل گيري اتحادها و ائتالف ها 
و اس��تفاده از ظرفيت سازمان هاي منطقه اي و بين المللي 
براي تقويت ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسالمي ايران با 
تاكيد بر بازارهاي منطقه ارايه شد كه با عنايت به اين راهكارها 
مي توان نقش ديپلماسي اقتصادي را در تقويت منافع ملي و 
اقتدار بين المللي كشور افزايش داده و شرايط براي قرار گرفتن 
جمهوري اسالمي ايران در كانون تحوالت اقتصادي منطقه 
منبع:شمس فراهم شود. 
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مشتاق توافق بزرگ و 
گريزان از تعهدات قبل

رييس جمهوري امريكا در حالي كه به ده ها توافق 
مهم منطقه اي و بين المللي پشت پا زده، درصدد 
دستيابي به توافقاتي بزرگ و تاريخي در ارتباط با 
اختالفات اسراييل-فلسطين، ايران و كره شمالي 
اس��ت؛ پيمان هايي كه بي��ش از واقعيت به رويا 

شبيه است.
ايرنا با بيان اي��ن مطلب افزود: ترامپ بعد از ورود به 
كاخ سفيد بالفاصله در امور داخلي دست به تغييرات 
عمده اي زد: قوانين مهاجرت اياالت متحده را تغيير 
داد و قانون بيمه سالمت موسوم به »اوباماكر« را كه 
يكي از افتخارات و دس��تاوردهاي دولت قبلي اين 
كش��ور بود، لغو نمود اما بيشتر تغيير و تحوالت در 

حوزه سياست خارجي امريكا انجام گرفت.
يكي از پيمان هايي كه دو س��ال پيش ترامپ از آن 
خارج ش��د، پيمان اقليمي »پاريس« بود؛ پيماني 
كه تقريبًا تمامي كشورهاي جهان به عضويت آن 
درآمده اند و امريكا باوجود نقش پررنگ خود در توليد 
آالينده ها اما به دليل سود اقتصادي به آن پشت كرد.

خروج امريكا از »يونسكو« نيز اقدام ديگر ترامپ 
بود؛ س��ازماني كه در حفظ ميراث فرهنگي و در 
مسير پيشرفت كشورها در بخش هاي آموزشي، 
علمي، فرهنگي و تربيتي فعاليت مي كند نكته 
قاب��ل تامل اينك��ه امريكا خود يك��ي از بانيان و 
بنيانگذاران اين بازوي فرهنگي سازمان ملل پس 

از جنگ جهاني دوم بود.
افزون بر آن، ترامپ همزمان با تغيير قوانين مهاجرتي 
در داخل، پيمان جهاني س��ازمان ملل براي بهبود 
مهاجران و پناهندگان را نيز ترك كرد. لغو قرارداد 
تجارت آزاد امريكاي ش��مالي با كان��ادا و مكزيك، 
تعليق پيمان منع موشك هاي هسته اي ميان برد با 
روسيه، خروج از پيمان تجاري شراكت فرا آتالنتيك 
و همچنين ترك برجام از جمله رفتارهاي ترامپ با 

توافقات منطقه اي و بين المللي بود.
ترامپ اما اشتياق عجيبي به حضور پشت ميزهاي 
مذاكره و تالش براي دستيابي به توافقاتي دارد كه 
بي سابقه و تاريخي باش��د همانند مذاكره با رهبر 
كره شمالي، اجراي »معامله قرن« بين اسراييل و 
فلسطين و همچنين توافق ثانويه با ايران؛ قدم هايي 
كه هر چند ترامپ در اين مسير برداشته اما رسيدن 

به مقصد، دور از ذهن است.
عالقه وافر ترامپ به حل وفصل اختالفات تاريخي 
و گنجان��دن نام خود در تاريخ امري��كا، وي را بر آن 
داش��ت كه طرحي با عنوان معامله قرن تهيه كند؛ 
طرحي كه از نگاه وي قرار است به عمر هفت دهه اي 
اختالفات اسراييل و فلسطين پايان دهد و ترامپ 
»جرد كوش��نر« داماد خود را مامور تهيه و اجراي 
آن كرده است. هر چند هنوز اطالعات دقيقي از اين 
طرح انتشار نيافته اما برخي منابع خبري همچون 
»اش��پيگل آنالين« به آن دست پيدا كرده اند. اين 
س��ايت بخش هايي از آن را در ذي��ل عنوان »طرح 
داماد« منتشر كرد. از جمله اينكه محور اصلي آن 
»صلح براي رفاه« اس��ت و در آن كش��ور مستقل 

فلسطين به رسميت شناخته نشده است!
همانطور كه انتظار مي رفت ط��رح داماد يا همان 
معامله قرن مورد استقبال مقامات رژيم صهيونيستي 
قرار گرفت اما خش��م فلس��طيني ها و بسياري از 

كشورهاي مسلمان را برانگيخت.
از هم��ان زماني كه ترامپ با وج��ود مخالفت هاي 
 جهان��ي س��فارت كش��ور خ��ود را از تل آوي��و به 
بيت المقدس انتقال داد و بر تنش ها و اختالف هاي 
في مابين اف��زود، پيش بيني محتواي معامله قرن 
او نيز دشوار نبود. هنوز محتواي طرح ترامپ براي 
آشتي فلسطين و اسراييل بطور كامل انتشار نيافته 
كه »محمد عباس« رييس تشكيالت خودگردان 
فلسطين جاي آن را »در قعر جهنم« مي داند و در 
جريان نم��از عيد فط��ر در رام اهلل اظهار كرد: جاي 
معامله قرن و ديگر توطئه ها عليه ملت فلس��طين 
قعر جهنم است و اين را ملت استوار، مقاوم و صبور 

فلسطين درك خواهند كرد.
حتي متحدان امريكا نيز به اين طرح امريكا انتقاد 
كرده اند به عنوان نمونه وزير خارجه فرانسه معتقد 
است كه طرح معامله قرن به آرامش و خشنودي دو 

طرف منجر نمي شود.
خروج از برجام و انعق��اد توافقي بزرگ و تاريخي با 
ايران نيز از ديگر روياهاي ترامپ اس��ت كه از نگاه 
ناظران با توجه به بلندپروازي هاي تيم مستقر در كاخ 
سفيد تحقق نخواهد يافت. پشت پا زدن ترامپ به 
برجام و فشار حداكثري وي بر ايران براي دستيابي به 
توافقي جديد، ايران را بيش از پيش نسبت به امريكا 

بدبين و بي اعتماد كرده است.
اجتن��اب مقامات كاخ س��فيد از س��خنان زننده و 
تهديدآميز و تكاپ��وي آنها براي مذاكره با ايران نيز 

تاكنون نتوانسته نگاه مقامات ايران را تغيير دهد.
همزمان با همين رويكرد به ظاهر صلح جويانه، اخيرا 
امريكا صنايع پتروش��يمي ايران را تحريم كرد. در 
همين ارتباط بود كه سخنگوي وزارت خارجه اظهار 
ك��رد: تحريم هاي جديد امريكا پ��وچ بودن ادعاي 

ترامپ براي مذاكره را اثبات مي كند.
»بزرگ ترين توافق« واژه اي اس��ت كه ترامپ بارها 
در ارتباط با كره ش��مالي به كار برده اس��ت. تالش 
ترامپ براي نشس��تن پش��ت يك ميز با رهبر كره 
شمالي و ظاهر ش��دن در برابر رسانه هاي مختلف 
جهان در ظاهر عملي شد. آنها دو ديدار در سنگاپور 
و هانوي داشته اند كه برآيند آن از نگاه پيونگ يانگ 
»برگه اي خالي« است. سخنگوي كره شمالي اخيراً 
هشدار داده كه در صورت عدم عقب نشيني ترامپ از 
سياست فشار بر پيونگ يانگ مبني بر كنار گذاشتن 
يكجانبه سالح اتمي، توافق با واشنگتن كه چند برگه 

خالي است را پاره خواهد كرد.
باوجود انتظار ترامپ براي امضاي توافقي تاريخي با 
كره شمالي اما اخيراً رخدادهايي چون توقيف كشتي 
كره شمالي از سوي امريكا به بهانه دور زدن تحريم ها 
و همچنين تداوم آزمايشات موشكي كره شمالي بار 

ديگر اختالفات بين آنها باال گرفته است.
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يادداشت 9 مسكن

»تعادل«عللدورقميشدنتورمماهانهملكدرماهگذشتهرابررسيميكند

دو نيمه متفاوت بازار مسكن در ارديبهشت 98

تشديد چرخه معيوب عرضه و تقاضا

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني| 
در چن��د س��ال اخي��ر قيم��ت بس��ياري از كاالها 
افزايش يافته، ولي افزايش قيمت دو گروه كااليي از 
ساير گروه ها براي خانوارها مهم تر است، چون بيشتر 
هزينه هاي خانوارها در يك س��ال ب��ه اين دو گروه 
كااليي اختصاص مي يابد كه عبارت اند از: مس��كن و 
خوراكي ها. آخرين گزارش بودجه خانوارها كه توسط 
بانك مركزي منتشرش��ده و مربوط به سال 1396 
است، نش��ان مي دهد كه 35.5 درصد از كل هزينه 
ساالنه يك خانوار شهري به هزينه هاي مسكن مربوط 
مي شود. پس توجه به موضوع مسكن و افزايش قيمت 
آن در شرايط فعلي، شايد مهم ترين مساله مسووالن 

بايد باشد.
بنابراين افزايش قيمت مسكن به علت نبود تسهيالت 
ارزنده، قوانين حاكميتي براي تنظيم بازار مس��كن، 
سياست زدگي در اين بازار، وجود نوسانات متعدد ارز 
در چند سال گذشته، و حضور پررنگ دالالن باعث 
شده هرساله معامالت مس��كن به طرز چشمگيري 
كاهش پيدا كند. البته در طي س��ال هاي اخير نبود 
اطمينان از آينده اقتصادي كشور به ركود بيشتر بازار 
مسكن دامن زده و اين بازار را ملتهب تر كرده است. با 
نگاه عميق به آمارهاي معامالت بازار مسكن مي توان 
به وضوح مش��اهده كرد هرساله دس��ت خريداران 
مصرفي از بخش مالكيت اين بازار كاهش يافته و اين 
ميدان جوالنگاه دالالن و واس��طه گران متعدد شده 
است.بررس��ي آمارهاي دوماهه نخست سال 98 به  
وضوح نشان مي دهد، تعداد معامالت مسكن هرساله 
نسبت به مدت مش��ابه سال قبل كاهش يافته است. 
در اين ميان زماني كه در يك ماه بازار مسكن شاهد 
افزايش كمي معامالت مي ش��ود اي��ن مورد موجب 
تعجب كارشناسان، فعاالن و مصرف كنندگان شده و 
آنها مي پندارند بازار مسكن به دوران خروج از ركود 
خارج شده است، در حالي با تحليل و بررسي ريزترين 
فاكتورها مي توان ديد رشد مقطعي معامالت مسكن 
نمي تواند بارقه هاي از اميد رونق باشد. به طور مثال، از 
نگاه كارشناسان اين عرصه افزايش معامالت مسكن 
در ارديبهشت نيازمند تحليلي و بررسي است چراكه 
اين پنج رقمي ش��دن معامالت در ارديبهشت ماه از 
ش��هريور سال گذش��ته تاكنون به جز ماه اسفند كه 
ماه ش��ب عيد تلقي مي شود بي س��ابقه بوده است. 
اين در حالي اس��ت كه به نظر مي رسد بازار مسكن 
ازلح��اظ قيمتي هيچ تغييري نس��بت ب��ه ماه هاي 
گذشته نداش��ته اس��ت. براي واكاوي اين رشد بايد 
نگاه جامعي به تحوالت بازارهاي موازي در ماه اخير، 
نوع س��رمايه گذاري بخش تقاضا و حضور دالالن و 

سوداگران داشته باشيم.

 اثر بازارهاي موازي بر بازار مسكن
بر اس��اس آماره��اي ميدان��ي و رس��مي از  ابتداي 
ارديبهشت ماه قيمت ارز، سكه و طال روند كاهشي به 
خود گرفته است. از داليل اين كاهش مي توان به ماه 
رمضان، تنش هاي سياس��ي و همچنين برنامه هاي 

فعال كردن بازار متشكل ارزي اشاره كرد.
همواره با فرارسيدن ماه رمضان بخش اقتصاد كشور 
در رخوت كوتاه م��دت فرو مي رود. همچنين در اين 
ماه تعداد تقاضا براي دريافت ارز براي س��فر يا انجام 
معامالت تجاري به شدت كاهش مي يابد و زماني كه 
تقاضا براي كااليي كاهش يابد به ناچار قيمت آن كاال 
كاهش مي يابد. در اين ميان، برخي از سرمايه گذاران 
ماه رمض��ان را م��اه مطلوبي براي خري��د بازار هاي 
پردوام تري  مانند مس��كن مي دانند؛ بنابراين آمارها 
به وضوح نشان مي دهند بعد از كاهش نوسان ارز از 15 
ارديبهشت استقبال براي خريد و معامالت مسكن 

افزايش يافته است.

 دو نيمه متفاوت
به گفت��ه كارشناس��ان براي بررس��ي اي��ن مقوله 
باي��د معامالت مس��كن در ارديبهش��ت ماه را به دو 
نيم��ه س��رمايه گذاري و مصرفي تقس��يم كنيم از 
ابتداي ارديبهش��ت ماه فروش نف��ت به دليل اعمال 
معافيت هاي امريكا براي تعدادي از كشورها همچنان 
پايدار بود و اين مورد باعث ش��د. يك نوع اطمينان 
خاطر در ذهن بخش سرمايه گذار ايجاد شود، بنابراين 
بخش تقاضا با استفاده از فرصت ماه رمضان و ثبات 
سياسي شروع به خريد ملك موردنظر كردند؛ اما بعد 
از 1۴ ارديبهش��ت ماه كه مهلت معافيت كشورهاي 
خريدار نفت ايران از تحريم تمام شد سرمايه گذاران 
گمانه زني كردن كه با كاهش فروش نفت قيمت ارز 
و طال به ش��دت باال خواهد رفت بنابراين به سرعت 
رويكرد خود را از خريد و انباش��ت مسكن به سمت 
خريد ارز تغيير دادند. اين جو رواني باعث ش��د  نيمه 
دوم ارديبهشت ماه محفل خوبي براي حضور بخش 

تقاضاي مصرفي باشد.

 فعال كردن بازار متشكل ارزي
به گفت��ه كارشناس��ان اقتصاد بازار متش��كل ارزي 
ازجمله اقدامات مفيدي است كه بايد هر چه زودتر 
از س��وي بانك مركزي انجام مي ش��د تا ن��رخ ارز را 
كنترل كند به باور اين كارشناسان اين سياست ها در 
شرايط تحريم بهترين سياست هاي موجود هستند 
كه مي توان اعمال كرد؛ و مي تواند خريدوفروش ارز 
در بازار غيررس��مي را محدود كند. به هرروي به نظر 
مي رس��د بانك مركزي تا حدود توانس��ته با اعمال 
برنامه هايي مانند بازار متش��كل ارزي در كوتاه ترين 
ب��ازده زماني بازار ارز را به كنت��رل خود دربياورد اما 
اينكه تا چه حدي به موفقيت خواهد رسيد بستگي 

به فضاي سياسي روزهاي آينده دارد.
به ه��رروي ب��ا نظارت ه��اي بانك مرك��زي، حذف 
معافيت هاي نفتي توس��ط امري��كا و كاهش قيمت 
بازارهاي موازي و افزايش ريسك سرمايه گذاري در 
بازار بورس باعث شد آمارهاي معامالت مسكن در ماه 
ارديبهش��ت محفل مناسبي براي دو بخش تقاضاي 

مصرفي و سرمايه گذاري باشد.

 نوع سرمايه گذاري بخش تقاضا
بر اساس آمارهاي به دست آمده از بانك مركزي تعداد 
معامالت تعداد واحدهاي مس��كوني معامله شده در 
ش��هر تهران به تفكيك عمر بنا در ارديبهش��ت ماه 
1398 حاكي از آن اس��ت ك��ه از مجموع 12 هزار و 
128 واحد مس��كوني معامله ش��ده، واحدهاي تا 5 
سال ساخت با س��هم ۴1 درصد بيشترين سهم را به 
خود اختصاص داده اند. س��هم مذكور در مقايسه با 
ارديبهشت ماه سال قبل 2.9 واحد درصد كاهش يافته 
و در مقابل به س��هم واحد هاي با قدمت 6 تا 10 سال 

و بيش از 15 سال افزوده شده است.
همچنين در ارديبهشت ماه س��ال 1398، متوسط 
قيمت ي��ك مترمرب��ع زيربن��اي واحد مس��كوني 
معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي شهر 
تهران 12 ميليون و 670 هزار تومان بود كه نسبت به 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 12.5 و 112 
درصد افزايش نشان مي دهد. بيشترين رشد متوسط 
قيمت در اين ماه نس��بت به ماه مشابه سال قبل به 
منطقه 9 معادل 13۴ درصد و كمترين ميزان رشد 
به منطقه 19 معادل 8۴.5 درصد تعلق دارد. افزايش 
س��هم واحدهاي قدمت 6 تا 10 سال بيانگر كاهش  
معامالت بازار نوس��از دارد. گرايش بخش مصرفي و 
س��رمايه اي به اين مقوله بيانگر اين است كه قيمت 
مسكن فاصله زيادي با دارايي شهروندان دارد. البته 
نبايد فراموش كرد معامالت بازار نوس��از باعث رشد 

ساخت وساز و تكميل پروژه هاي نيمه تمام مي شود. 
فروش امالك دست چندم به نوعي معامله دست به 
دست بوده و تنها از لحاظ كمي در آمارهاي معامالت 
مسكن تاثير دارد و كيفيت معامالت را باالتر نمي برد.

به هر روي براساس آمارهاي موجود تعداد معامالت 
امالك زير 5 سال در سال 98 نسبت به ارديبهشت 
97 حدود ۴0.7 درصد كاهش داشته است. بنابراين 
افزايش كمي معامالت مس��كن به واس��طه امالك 
قديمي چند سال ساخت نمي تواند امتياز مثبتي براي 
بازار مسكن تلقي شود. مگر اينكه سرمايه حاصل از 
اين دست به دست ش��دن ها وارد امالك نوساز شود 
كه اين مورد نيز به واسطه قيمت باالي مسكن نوساز 
به چالش كشيده شده اس��ت. در اين مدت متوسط 
قيمت ي��ك متر مربع بناي واحد مس��كوني معامله 
ش��ده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در ش��هر 
تهران 11ميليون و 970 هزار تومان بوده اس��ت كه 
نسبت به دوره مشابه سال قبل 108.1 درصد افزايش 

نشان مي دهد.
افزايش قيمت مس��كن در ارديبهشت ماه باعث شد 
تعداد معامالت آپارتمان هاي مس��كوني شهر تهران 
در دو ماهه نخس��ت س��ال 1398 به ح��دود 15.6 
هزار واحدمسكوني بالغ شود كه در مقايسه با مدت 
مشابه س��ال پيش از آن، 6 / 35 درصد كاهش نشان 
مي دهد. همچنين توزي��ع فراواني تعداد واحدهاي 
مسكوني معامله شده بر حس��ب سطح زيربناي هر 
واحد مسكوني درارديبهشت ماه سال 1398 نشان 
مي دهد، بيشترين س��هم از معامالت انجام شده به 
واحدهاي مس��كوني با زيربناي 60 تا 70 مترمربع با 
س��ه 1۴.7درصد اختصاص داشته است. واحدهاي 
داراي زيربن��اي 50 تا 60 و 70 ت��ا 80 متر مربع به 
ترتيب با سهم هاي 1۴.1 و 11.9 درصدي در رتبه ها 
بعدي قرار دارند. در مجم��وع در اين ماه، واحدهاي 
مسكوني با سطح زيربناي كمتر از 80 متر مربع، 53.3 
درصد از معامالت انجام ش��ده را به خود اختصاص 
دادند. افزايش معامالت 50 تا 70 س��ال بيانگر يك 
نكته كليدي در معامالت مس��كن است اين مورد به 
خوبي نش��ان مي دهد سليقه ش��هروندان به واسطه 
افزايش قيمت مس��كن به چالش كشيده شده است 
چرا كه در س��ال هاي قبل معام��الت امالك باالي 

80 متر جزو اولويت هاي متقاضيان مصرفي و حتي 
سرمايه گذاران بوده است.

 حضور دالالن و سوداگران
چنانچه مكررا گفته مي شود دالالن همواره با دريافت 
سيگنال هاي متعدد حضور خود را در بازارهاي موازي 
تغيير مي دهند همواره مش��اهده شده است كه بعد 
از ركود بازار هاي پر س��ود و سريع و وصول مانند ارز 
به س��مت بازار مسكن كشيده مي شوند. اين مورد را 
مي تواند در افزايش معامالت مسكن بعد از كاهش و 
ثبات مقطعي ارز ديد. اين عده با كاهش نوسانات ارزي 
وارد بازار مسكن ش��ده و تا حدودي نيز توانسته اند 
باعث افزايش قيمت مسكن در ماه هاي اخير شوند. 
به گفته كارشناس��ان اگرچه ركود باعث شده است 
بازار مس��كن تا حدودي از حضور دالالن رهايي يابد 
اما از آنجايي كه كش��ور ما همواره محفل ايجاد بازار 
سياه است مطمئنا اين بازار در ماه هاي آتي به واسطه 
كاهش قيمت ارز ميدان موج سواري دالالن خواهد 
بود. به باور اين كارشناس��ان حضور دالالن و ايجاد 
بازار سياه رابطه مستقيمي با نبود قانون دارد. اساسا 
قانون موجود درباره برخورد با واس��طه گري به اجرا 
نمي رسد يا اينكه مجازات افراد مخل فضاي اقتصادي 
و امنيت رواني جامعه بس��يار س��بك است و ناديده 
گرفته مي شد. البته بماند كه در برخي از موارد منافع 

گروهي هم در اين اقدامات نهفته است.

 راهكارهاي افزايش معامالت؟
بسياري از كارشناسان معتقدند با چند راهكار اساسي 
مي توان معامالت بازار مس��كن را به دوران اوج خود 
رساند. اين راهكار ها شامل اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي، افزايش تسهيالت كم بهره براي ساخت وخريد 

و همچنين نظارت بر قيمت گذاري است.
زماني كه تعداد عرضه بيش��تر از تقاضا باشد انتظار 
كاهش قيمت مسكن دور از ذهن نيست. از مجموع 
2 ميليون و 500 هزار خانه خالي در كش��ور، س��هم 
پايتخ��ت از اين تعداد را بيش از ني��م ميليون واحد 
مسكوني مي دانند كه در صورت ورود اين خانه ها به 
بازار عرضه مسكن اجاره اي يا خريد و فروش مسكن 
با استفاده از ابزار ماليات بر خانه هاي خالي، عالوه بر 

كاهش شديد قيمت مسكن، با مازاد واحد مسكوني 
مواجه بوده و اجاره بها نيز به صورت قابل محس��وس 
كاهش مي ياب��د. با وجود آنكه در دوره وزارت عباس 
آخوندي تهيه سامانه ملي امالك و اسكان سرنوشت 
عجيبي داش��ت و ميان معاونت مسكن و ساختمان 
و س��ازمان ملي زمين و مس��كن پاس كاري ش��د و 
هيچكدام از اين دو معاونت نتوانستند اين سامانه را 
تهيه كنند، با آغاز وزارت محمد اس��المي، تهيه اين 
سامانه به معاونت مسكن و ساختمان واگذار شد اما به 
دليل آنكه جابه جايي مديران در اين معاونت )مسكن 
و س��اختمان( وزارت راه و شهرسازي عمر چنداني 
ندارد، لذا تهيه سامانه ملي امالك و اسكان همچنان 

در هاله اي از ابهام قرار دارد.

 تسهيالت كم بهره
اگرچ��ه به ب��اور بس��ياري از كارشناس��ان افزايش 
تسهيالت مسكن يكي از داليل رشد قيمت مسكن 
اس��ت اما اين عده معتقدند ارايه تسهيالت كم بهره 
يكي از موفق ترين راهكارهاي توانمند سازي بخش 
تقاض��اي مصرف��ي براي خريد مس��كن اس��ت؛ اما 
متاس��فانه اين مورد به واس��طه كمبود منابع بانكي 
و نب��ود نقدينگي كافي در دس��تان دولت به چالش 
كشيده شده است؛ اما به گفته كارشناسان در تمامي 
كشور هاي توسعه يافته خريد مسكن نه تنها مقوله 
سهل و آساني است بلكه هزينه 80 درصدي آن توسط 
مس��ووالن ذي ربط با كمترين بهره ب��ه متقاضيان 
ارايه مي ش��ود.نظارت بر قيمت گ��ذاري يكي ديگر 
از مولفه هاي مهم تعيين قيمت از س��وي نهادهاي 
حاكميتي بر بازار مسكن است. اگرچه دولتي در طي 
چند هفته اخير نگاه دقيق تري به اين مقوله دارد و در 
اين زمينه اقدامات مطلوبي نيز انجام داده ما تاكنون 
نتوانسته جايگزين مطلوبي براي شيوه قيمت گذاري 
سايت هاي داللي مانند ديوار و شيپور باشد؛ بنابراين 
نياز است دولت قبل از برخورد هاي حاكميتي و پشت 
پرده ش��دن داللي راهكاري حياتي براي اين معضل 
ارايه كند.براي كالم پاياني بايد گفت، اگرچه تعداد 
معامالت مسكن در ارديبهشت ماه نسبت به ماه هاي 
قبل افزايش داش��ته اما اين افزاي��ش از لحاظ كمي 

قابل استناد نيست.

تغيي��ر در حج��م معامالت 
ب��دون نوس��ان در س��اير 
مولفه ه��اي اقتص��ادي در 
هر ب��ازار، مي تواند نش��ان 
از تغيي��رات در اه��داف 
س��رمايه گذاري در آن بازار 
باش��د. با توجه به ش��رايط 
ويژه اقتصادي كشور از سال 
گذش��ته تاكنون كه باعث 
جابه جايي اولويت هاي سرمايه گذاري براي دارندگان 
نقدينگي س��رگردان در جامعه شد، به نظر مي رسد 
با ادامه دار ش��دن برخي ش��رايط مانند ركود، تورم و 
تحريم ها و اشباع ش��دن برخي بازارها، اولويت هاي 

سرمايه گذاران تا حدودي تغيير كرده است.
 در س��ال گذش��ته، هم زم��ان با ش��روع نوس��انات 
ش��ديد در اقتصاد كش��ور، اولويت ها و سمت وسوي 
س��رمايه گذاري ها به ط��رف بازاره��اي كوتاه مدت، 
كم ريس��ك و زودبازده مانند ارز و طال كشيده شد. با 
به اوج رسيدن قيمت ها در اين بازارها و اتخاذ برخي 
سياست هاي بانكي توسط دولت، شاهد آرامش نسبي 
و عقب گرد قيمت ه��ا در اين دو بازار بوديم. عالوه بر 
اين، به دليل كوچك بودن ظرفيت جذب نقدينگي 
در اين بازارها در مقايس��ه با حجم عظيم نقدينگي 
سرگردان موجود در جامعه، شاهد اشباع اين بازارها 
در مدت زماني كمتر از 9 ماه بوديم. اين شرايط موجب 
تغيير سمت سرمايه گذاري ها به بازارهاي ميان مدت 
مانند بورس، خ��ودرو و برخي كااله��اي پرمصرف 

داخلي شد.
 اين وضعيت كه اكن��ون نيز ادامه دارد، باعث جهش 
ش��اخص كل بورس به بي��ش از 220 ه��زار واحد و 

افزايش حدود 100 درصدي قيمت خودرو و كاالي 
مصرفي بادوام شده اس��ت. البته اين نكته را نيز بايد 
مدنظر قرارداد كه ب��ا توجه به ظرفي��ت قابل توجه 
بازاره��اي بورس براي ج��ذب نقدينگ��ي، اين بازار 
توانست تا حد مطلوبي باعث حفظ آرامش در بازار ارز 
و همچنين تزريق نقدينگي س��رمايه هاي سرگردان 
به بخش توليد شود؛ اما بايد توجه داشت كه به دليل 
س��ودهاي نامتعارف و ب��ادآورده در بازارهايي مانند 
ارز و ط��ال انتظار كاذبي در س��رمايه گذاران و برخي 
سودجويان براي كسب سودهاي چند صددرصدي 
از س��رمايه گذاري در اين بازارها ايجادش��ده است. 
عالوه بر س��ه بازار يادش��ده، بازارهاي ديگري مانند 
بازار مسكن نيز معموال به عنوان يكي از مقاصد اصلي 
سرمايه گذاران در نظر گرفته مي شود، اما بازار مسكن 
به دليل تفاوت هاي بنيادي و ساختاري كه از نظر فني 
و اقتصادي با ديگر بازارهاي ذكرش��ده دارد، ورود به 
آن معموال توسط سرمايه گذاران كالن و سودجويان 

دانه درشت انجام مي شود.
اين بازار از نظر فني نياز به سرمايه گذاري ميان مدت و 
كالن و ازنظر اقتصادي، داراي دوره بازگشت سرمايه 
نسبتًا طوالني و ريسك نقد شوندگي متوسط است. 
اين مولفه ها، در كنار پايين تر بودن س��ود حاصل از 
س��رمايه گذاري در اين بازارها، باعث مي شود كمتر 

فردي به صورت انفرادي وارد آن بشود.
انتظار سودهاي كالني كه در ساير بازارهاي كوتاه مدت 
و كم ريسك تر براي سرمايه گذاران به وجود آمده، با 
انتقال به اين بازارها، موجب رشد نامتوازن و به وجود 
آمدن حباب قيمتي در اين بازار در برخي مناطق شده 
 است، به طوري كه امروزه ش��اهد قيمت هاي فراتر از

50 ميلي��ون تومان براي فروش ه��ر مترمربع واحد 

مسكوني در برخي مناطق شمالي پايتخت هستيم. 
اين قيمت ها كه بعض��ا به عنوان توه��م قيمتي نيز 
از آن ياد مي ش��ود، ناش��ي از ادامه دار شدن وضعيت 
ناپايدار اقتصادي در س��اير بخش هاي كش��ور است 
كه باعث ش��ده هر فردي براي تأمين نقدينگي اقدام 
ب��ه قيمت گ��ذاري غيرواقعي و بعض��ا توهمي براي 

دارايي هاي خود بكند.
در اين شرايط، بدون دخالت سازمان هاي ناظر و متولي 
در هر بخش، شاهد افزايش لجام گسيخته قيمت ها در 
اين بازارها هس��تيم، به نحوي كه امسال را سال سياه 
براي اجاره نش��ين ها نام گذاري كرده اند. تغيير جهت 
س��رمايه گذاري ها در بخ��ش اقتصاد به س��مت بازار 
مسكن را مي توان در افزايش قابل توجه حجم معامالت 
انجام شده در ماه هاي ابتدايي سال جاري نسبت به 7 

ماهه قبل از آن مشاهده كرد. اين افزايش معامالت در 
حالي اتفاق افتاده اس��ت كه تغييرات قابل توجهي در 
ساير مولفه هاي اقتصادي، ازجمله سطح درآمد افراد 
مش��اهده نمي كنيم. اين افزايش معامالت به معني 
سرازير شدن نقدينگي در بازار مسكن به دليل اشباع 
ساير بازارها از يك سو و ايجاد جذابيت كاذب در بازار 
مسكن از سوي ديگر است. اين جذابيت بعضا كاذب، 
نه به خاطر افزايش متقاضيان خريد و مصرف كنندگان 
واقعي، بلكه در سايه افزايش لجام گسيخته قيمت رهن 

و اجاره امالك به وجود آمده است.
البته بخش��ي از اي��ن افزايش معام��الت را مي توان 
به دلي��ل تبديل س��رمايه براي حف��ظ ارزش پول 
نس��بت داد، اما براي تش��خيص مي��زان مولد بودن 
اين س��رمايه در بازار مس��كن، بايد به بررسي حجم 

پروانه هاي س��اختماني صادرش��ده در طي همين 
مدت و رشد ميزان ساخت وساز پرداخت.اگر ميزان 
رشد ساخت وس��از ارتباط نزديكي با افزايش ميزان 
معامالت نداشته باشد، به معني ورود نقدينگي به بازار 
سفته بازي و كمبود آتي در بازار مسكن است. البته به 
نظر مي رسد افزايش و ادامه اين روند منجر به كمبود 
بيشتر در بازار ملك در ماه ها و سال هاي آينده شود، 
كما اينكه در حال حاضر نيز در ش��هر تهران نزديك 
به 500 هزار واحد مس��كوني و در ساير نقاط كشور 
حدود 2 ميليون واحد ساخته ش��ده خالي از سكنه 
وجود دارد. عدم دخالت دولت و دستگاه هاي متولي 
مسكن براي كنترل اين ش��رايط، منجر به ادامه دار 
شدن و نهايت تشديد اين ش��رايط و بروز بحران در 
بازار ملك خواهد شد. در ش��رايط كنوني كه دولت 
تحت تأثير و فش��ار تحريم ها با مش��كالت درآمدي 
بسياري درگير است، يكي از مطمئن ترين راه ها براي 
جبران كسري بودجه افزايش ماليات در بخش هاي 
غير مولد اقتصاد است كه خانه هاي خالي از سكنه از 
آن جمله هستند. دريافت ماليات از خانه هاي خالي 
و عايدي سرمايه، عالوه بر كاهش انگيزه سفته بازي 
و س��ودجويي موجب افزايش درآمد دولت و كنترل 
غيرمس��تقيم بازارهايي كه جاذبه و كش��ش زيادي 
براي سفته بازي دارند، مي ش��ود.مطمئنًا ادامه اين 
شرايط، باعث تشديد چرخه معيوب عرضه و تقاضا در 
بازار مسكن خواهد شد كه از يك سو توان خريداران و 
متقاضيان و مصرف كنندگان واقعي مسكن را كاهش 
داده و از سوي ديگر موجب تشديد قيمت ها در بازار 
رهن و اجاره امالك خواهد شد. بازاري كه رونق آن، 
موجب ورود بيشتر سرمايه گذاران با انگيزه سودجويي 

و تأمين منافع از راه رهن و اجاره امالك مي شود. 
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 پيامدهاي گراني مسكن
براي شهرنشينان

آرام��ش در جوام��ع 
شهرنش��ين موج��ب 
ثبات خاطر شهروندان 
عوامل��ي  از  اس��ت. 
ك��ه موج��ب آرامش 
شهروندان است ثبات 
قيمت ها يا نهايتا ِسير 
افزايش��ي قيمت ها با 
شيب ماليم و متناسب 
با افزايش حقوق يا دستمزدها است كه موجب 
نشاط، آرامش و ثبات خاطر مردم است. امروزه 
مش��كالت زي��ادي س��د راه جوام��ع خصوصا 
شهرنش��ينان اس��ت. به طوري كه اين افزايش 
قيمت ه��ا نيز به عنوان ب��اري مضاعف بر ديگر 
مشكالت افزوده شده است. اما رها شدگي بازار 
و افزايش قيمت يك باره تم��ام كاالها و برخي 
حتي تا 300 درصد افزايش در سال گذشته به 
عنوان مشكلي اساسي در حال و زمينه ساز بروز 
مشكالت در آينده خواهد بود. اين همه گراني 
و نابساماني به گران شدن ارز نسبت داده شد، 
ح��ال كه قيمت ارز مدتي اس��ت تا حدودي به 
صورت نسبي كنترل و كاهش يافته است ولي 
ثبات و كاهش قيمت تاكن��ون در ديگر كاالها 
محسوس نيست. افزايش حقوق و دستمزدها 

نيز به صورت ساالنه تعيين مي شود .
 افزايش تقريب��ي 20 درصد حق��وق براي در 
مقابل افزاي��ش قيمت برخي كااله��ا تا 300 
درصد امسال و روند افزايش روز به روز قيمت ها 
موضوعي اس��ت كه بيش از پي��ش عدم تعادل 
دخل و خرج اكثر مردم را با بحران مواجه كرده 
است، آن هم با فرض اينكه مجددا شوك هايي 
به ب��ازار وارد نش��ود. در اين ميان س��هم بازار 
مسكن، چه براي خريد و چه براي اجاره اثرات 
متالطم تري داشته اس��ت. طبق آمارها حدود 
يك سوم جامعه شهري مستأجر هستند گرچه 
ممكن اس��ت از اين آم��ار درصدي هم صاحب 
خانه باشند و با اجاره دادن ملك خود و پرداخت 
اجاره بيشتري در محالتي با شرايط مناسب و 
مطلوب تر خانه گزيني كرده باش��ند. اين آمار 
يك هشدار جدي و تهديدي براي آسيب پذيري 
بيشتر اين قشر از جامعه است. در كشور ما، اكثر 
قراردادهاي رهن و اجاره مربوط به ماه هاي اول 
و دوم تابستان منعقد مي شود. مطمئنا امسال 
مشكالت بيشتري پيش روي مستأجران خواهد 
بود و تأمين اجاره بها ماهيانه راه سختي را پيش 
روي دارد. شرايط امروزه بگونه اي است كه بيش 
از 90 درصد متقاضيان موثر مسكن قدرت خريد 
خانه در اين اوضاع را ندارن��د و مطمئنًا درصد 
بااليي از همين قش��ر پس از اتم��ام قرارداد در 
ابتداي فصل رهن و اجاره با مشكالت جدي تر 
و جديد تري مواجه خواهند ش��د. تس��هيالت 
كنوني ب��ه عنوان كمك خريد مس��كن هم به 
گونه اي نيس��ت كه تأمين كننده س��هم قابل 
توجهي از قيمت تمام ش��ده مسكن باشد. اگر 
قرار اس��ت دولت از طريق ارايه تس��هيالت در 
اين زمينه متقاضيان موثر مس��كن را حمايت 
كند، تنها افزايش تسهيالت نمي تواند كارساز 
باش��د؛ متعاقب افزايش تس��هيالت، پرداخت 
اقس��اط سنگين تر اس��ت كه با اين رنج در نظر 
گرفته شده براي افزايش حقوق و دستمزدها، 
وام گيرنده همچنان در پرداخت اقساط سنگين 

ناتوان است.
بنابراين افزايش تس��هيالت با بهره كم توأم با 
م��دت زمان طوالني تر در بازپرداخت اقس��اط 
ش��ايد بتواند در اين برهه ت��ا حدودي كاهنده 
مش��كالت باش��د، هر چند به صرف پرداخت 
تس��هيالت همچن��ان درص��د قاب��ل توجهي 
همچنان نمي توانند صاحب خانه ش��وند زيرا 
سرمايه اي به عنوان مكمل تسهيالت دريافتي 
ندارند . با توجه به اينك��ه در اين برهه رويكرد 
تأمين مسكن ملكي براي دهك هايي از جامعه 
به دليل نداش��تن س��رمايه مختصر ابتدايي و 
ناتواني در پرداخت اقس��اط تسهيالت تقريبا 
امري محال بوده، از اين رو، ضرورت دارد دولت 
برنامه اي مناس��ب تر تحت عنوان تس��هيالت 
مسكن اس��تيجاري ارايه دهد. با توجه به تمام 
مشكالت موجود بر س��ر راه مديريت شهري، 
زمانبر بودن طرح، محاسبه دخل و خرج طرح 
و مقرون به صرفه تر بودن براي دولت و سازنده 
و نيز اضافه نش��دن مس��كن بر مس��كن هاي 
فعلي بهترين راهكار پس از شناس��ايي دقيق 
 نيازمن��دان و مس��تحقان واقعي، تس��هيالت
كم بهره يا بالع��وض با عنوان مضاربه پرداخت 
بهاي اجاره مسكن براي اين قشر است. هر چند 
كه تاكنون دولت در مبحث قيمت هاي رهن و 
اجاره و همچنين قيمت خريد و فروش دخالتي 
نداشته است و افزايش اجاره بها ساالنه با تعيين 
نرخ توسط موجر، چانه زني و خواهش مستأجر و 
نهايتا وساطت مشاورين امالك صورت مي گيرد 

كه اين روش نامناسب و غير اصولي است.
موجر افزايش قيمت ساير كاال و خدمات را در 
نظر مي گيرد از طرفي مستأجر درآمد و دستمزد 
خود را معيار قرار مي دهد كه اساسًا در اين ميان 
تعادلي بين اين دو مولف��ه وجود ندارد و نهايتًا 
پيش��نهاد موجر موثر واقع مي ش��ود. بنابراين 
ض��رورت دارد دولت در اين قس��مت افزايش 
اجاره بها را هم كنترل كند و با نظارت در افزايش 
قيمت هاي خارج از ع��رف و نامعقول موازي با 
افزايش دستمزد و نرخ تورم ساالنه در اين مساله 
مهم ورود كند و بر اساس درصدهاي افزايشي 
مش��خص طبق معيارهاي مرتبط اعمال كند. 
پرداخت وام هاي مضاربه اي از ش��روع تا پايان 
قرارداد به صورت يك ساله و دريافت سودهاي 

زير 10 درصد از روش هاي كارساز است.

 محمدعلي مهري
 كارشناس ارشدشهرسازي

ايمان رفيعي
كارشناس ساخت وساز



دانش و فن10اخبار

شوراي فني وزارت ارتباطات اعالم كرد 

حل معضل خدمات ارزش افزوده موبايل با سه راهكار 
گروه دانش و فن   مرجان محمدي 

اسفندماه سال گذشته وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
 USSD با اعالم اينكه ش��ركت هاي ارزش اف��زوده و
مجوزي از وزارت ICT ندارند و فعاليت آنها مطابق قانون 
تجارت است، گفت: اگر فعاليت اين شركت ها بايد با اخذ 
مجوز از وزارت ICT باشد، تبليغ يا فعاليت آنها سريعًا 

در صداوسيما متوقف شود.
اين در حالي است كه بعد از اين اظهارنظر وزير برخي 
كاربران پيامك هايي را در فضاي مجازي منتشر كردند 
با عنوان پيامك تاييدي در برنانه تلويزيوني نظر سنجي 
با اين مضمون »راي شما به فالن برنامه تلويزيوني به 
درستي ثبت شد« حال اينكه بسياري از كاربران اصال 
در نظر سنجي شركت نكرده بودند مساله اي كه باعث 
تعجب بس��ياري از كاربران شد و آنها از وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات خواستند تا اين موضوع را پيگيري 
كند، هرچند روابط عمومي معاونت سيما در اطالعيه اي 
اين مساله را اختالل در سيس��تم راي گيري به دليل 
استقبال باالي شهروندان در نظرسنجي اعالم كرد و 
گفت: اصالت آراي رسيده در بازه زماني بروز اختالل، 
در حال بررسي اس��ت.   اما محمدجواد آذري جهرمي 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات همان زمان اعالم كرد 
آراي اعالم شده، واقعي نيستند و از بررسي اين موضوع و 
ارسال نتايج به صداوسيما و پليس فتا خبر داد. با وجود 
اين، پس از آن دبير جشنواره تلويزيوني جام جم مدعي 
شد »جابه جايي آراي نظرسنجي محبوب ترين برنامه 
صداوسيما را شركتي كه از وزارت ارتباطات مجوز دارد، 
انجام داده است.«، اما روابط عمومي وزارت ارتباطات اين 
ادعا را رد كرد و گفت: تغيير آرا در شركت طرف قرارداد 
تبليغات انحصاري صدا و سيما صورت گرفته است كه 

هيچ مجوزي از وزارت ارتباطات ندارد.
با باال گرفتن اين مس��اله و تخلف شركت هاي ارزش 
افزوده وزير ارتباطات از برخورد جدي با اين شركت ها 
خبر داد و گفت: از اين پس با جديت بيش��تري بخت 
آزمايي ها، تخلف ه��اي ارزش افزوده تلف��ن همراه و 
دس��تكاري راي مردم را پيگيري خواهيم كرد. وي با 
انتشار توييتي نوشت: سال گذشته ۵ شركت با عضويت 
اجباري مردم در سرويس هاي ارزش افزوده، ۳۳ ميليارد 
تومان به جيب زده بودند ك��ه البته آن پول ها باز پس 
گرفته ش��د و به مردم بازگردانديم. مديران ۵ شركت 

بازداشت شدند.
 جهرمي گفت: غيررسمي به من گفته اند كه پشت هر 
۵ ش��ركت، يك گروه فعال بوده اس��ت؛ انتظار داريم 

گزارش آن به مردم داده شود. اين در حالي است كه در 
ادامه برخورد با اين شركت ها وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات ب��ه اپراتورهاي موبايل دس��تور داد كه مانع 
ادامه برگزاري مس��ابقات غيرمشروع بخت آزمايي در 

تلويزيون شوند.
همچنين وزير ارتباطات در صفحه هاي مختلف خود از 
جمله توييتر و اينستاگرام به دفعات از كاربران خواست 
تا با شماره گيري #800* اقدام به قطع عضويت كنند 
و نوشت: عده اي حقه باز و حرام خوار با سرويس ارزش 
افزوده دست در جيب مردم كرده اند؛ با شماره گيري 
#800* )ستاره هشتصد مربع( از سرويس هاي فعال 

روي گوشي مطلع شويد .
اين در حالي است كه روزگذشته معاون وزير ارتباطات 
از بررسي سه سناريو در شوراي فني وزارت ارتباطات 
در راستاي حل معضل خدمات ارزش افزوده خبر داد، 
وبه مهر گفت:  يكي از پيشنهادات، صدور قبض جداگانه 

ارزش افزوده براي صاحبان سيم كارت است.
امير ناظمي اظهار داش��ت: برخي خدمات دهندگان 
س��رويس هاي ارزش افزوده تلفن همراه با استفاده از 
يك سري روش هاي غيرمنصفانه، برخي مشتركان را 
عضو سرويس هاي خود مي كنند در حالي كه خود فرد 
از اين عضويت اطالعي ندارد يا مايل به آن نيست. اين 

اقدام ممكن است به روش هاي مختلفي انجام شود.
معاون وزير ارتباطات با اشاره به برخي اپليكيشن ها كه 
مانند ويروس يا بدافزار روي گوشي كاربران نصب شده 
و باعث هزينه مضاعف خدمات ارزش افزوده براي كاربر 
مي ش��وند، گفت: كاربران بايد از طريق شماره گيري 
»ستاره هش��تصد مربع« نس��بت به وضعيت منوي 
سرويس هاي ارزش افزوده خود اطالع كسب كنند و در 
صورتي كه به عضويت ناخواسته سرويسي درآمده اند آن 
را لغو و اعالم كنند.وي با بيان اينكه سال گذشته مطابق 
بررسي هاي رگوالتوري كالهبرداري ۳۳ ميليارد توماني 
از سرويس هاي ارزش افزوده شناسايي شد، گفت: در 
اين راستا با صاحبان سرويس و اپراتورها برخورد كرديم 
و هزينه اي كه از مشتركان كسر شده بود به حساب آنها 

بازگشت داده شد.
رييس سازمان فناوري اطالعات ايران ادامه داد: با اين 
وجود براي جلوگيري از ضرر و زيان هاي ناشي از عدم 
اطالع كافي مشتركان از سرويس هاي ارزش افزوده، 
چند سناريو را مدنظر داريم كه بايد روي يكي از آنها به 

جمع بندي برسيم. 
براي مثال موضوع صدور قبض جداگانه ارزش افزوده 

براي صاحبان سيم كارت را به عنوان پيشنهاد، مطرح 
كرده ايم كه در جلسه شوراي فني وزارت ارتباطات روي 

آن بحث است.
وي گفت: ما مجموعه اي از ايده ها را جمع كرديم كه هر 
كدام معضالت فني خاص خود را دارد و بايد در جلسه 
شوراي فني به بحث گذاشته شود و به جمع بندي نهايي 
برسيم. ناظمي افزود: براي مثال موضوع صدور قبض 
جداگانه ارزش اف��زوده، مي تواند براي برخي كاربران 
اين نارضايتي را ايجاد كند كه بگويند چرا بايد دو قبض 
پرداخت كنيم. اين موضوع البته پيچيدگي هاي فني 
زيادي هم دارد. اما در هر حال اين ايده ها را جمع آوري 

كرده و قرار است در مورد راه حل نهايي تصميم گيري 
ش��ود. معاون وزير ارتباطات اضافه كرد: موضوع مورد 
انتقاد ديگر اين است كه س��رويس »ستاره هشتصد 
مربع« به شكل منفعالنه كار مي كند و از كاربر مي خواهد 
براي اطالع از س��رويس هاي ارزش افزوده خود، از اين 

شماره استفاده كند. 
در حالي كه مي توان اين سرويس را به نحوي تعريف كرد 
كه هر ماه به كاربران اعالم كند عضو چه سرويس هايي 
هستند. اما اين موضوع نيز به دليل آنكه هزينه به همراه 
خواهد داشت، با مشكالتي همراه مي شود. چرا كه كاربر 
بايد اجازه دهد كه ماهيانه هزينه اي بابت اطالع رساني 

درباره عضويتش در سرويس هاي ارزش افزوده از وي 
كسر شود كه در اين زمينه نيز ممكن است نارضايتي 
وجود داش��ته باش��د و مش��ترك نخواهد اين مبلغ را 
پرداخت كند.وي خاطرنش��ان كرد: ايده ديگري كه 
وجود دارد اين است كه سرويس اطالع رساني ماهيانه 
از خدمات فع��ال ارزش افزوده كاربران را فعال كنيم و 
كساني كه تمايلي به استفاده از آن ندارد و نمي خواهند 
هزينه اي بابت اين اطالع رساني پرداخت كنند، آن را 
غيرفعال كنند. اين مجموعه راه حل ها در دست بررسي 
است و به زودي تصميم نهايي براي برون رفت از چالش 

خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، اتخاذ مي شود.
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قابليت اينستاگرام، متن 
آهنگ را به استوري مي آورد

ت�ك كرانچ| اينس��تاگرام به تازگ��ي قابليت 
جديدي را به پلت فرم خود افزوده است تا كاربران 
بتوانند متن شعر آهنگ هاي موردعالقه خود را بر 
روي استوري قرار دهند.اينستاگرام كه بدون شك 
در حال حاضر محبوب ترين و بزرگ ترين شبكه 
اجتماعي در جهان به شمار مي رود، در سال هاي 
اخير به منظور جل��ب نظر و رضايت كاربرانش و 
همچنين رقابت با س��اير اپليكيشن هاي رقيب 
همچون اس��نپ چت، پينترس��ت و تيك تاك 
تالش كرده است تا قابليت و ويژگي هاي جديدي 
را به پلت فرم خود اضافه كند.حاال اينستاگرام در 
تازه ترين اقدام خود از قابليت جديدي پرده برداري 
كرده است كه به كاربران اجازه مي دهد متن شعر 
آهنگ هاي موردعالقه خود را روي استوري هاي 
موزيك مح��ور خود قرار دهند و آن را در معرض 
ديد بازديدكنندگان و فالوورهاي خود بگذارند.

براي اين كار كافيست به قسمت گذاشتن استوري 
در اينس��تاگرام مراجعه كرده و ب��ر روي آيكون 
دوربين كه در قسمت پاييني بخش استوري وجود 
دارد كليك كرده تا گزينه lyrics را به استوري 
موزيك محور خود اضافه كنيد. اين قابليت براي 
تعداد زيادي از كشورها قابل دسترسي است اما 
كاربران برخي ديگر از كش��ورها كه اينستاگرام 
اشاره اي به آنها نكرده است، قادر نخواهند بود از 

اين قابليت جديد بهره ببرند.

»گوگل مپس« بالياي طبيعي را 
هشدار مي دهد

ديجيتال ترندز| اپليكيشن گوگل مپس ويژگي 
جديدي براي ارسال هش��دار در صورت بروز بالياي 
طبيعي ارايه كرده اس��ت. اين ويژگي در صورت بروز 
زلزله يا تندباد جزيياتي بص��ري از رويداد را نمايش 
مي دهد.آپديت جديد گوگل مپس كارآمدتر شده و 
هنگام وقوع فجايع طبيعي به كاربران هشدار مي دهد.

گوگل در يك پست وبالگي اعالم كرد ويژگي پيام هاي 
هشدار گوگل مپس ارتقا يافته و در صورت وقوع بالياي 
طبيعي بطور بصري نيز به كاربران هشدار مي دهد و به 
اين ترتيب كاربران را از خطر دور مي كند. اين ويژگي 
گوگل خالصه اي از رويدادهاي در حال وقوع، اخبار 
مرتبط با حادثه، شماره تماس هاي اورژانس و آدرس 
وب سايت هاي اضطراري را براي كاربر فراهم مي كند.

در آپديت جديد اين اپليكيشن همچنين جزييات 
بصري درباره تندباد، زلزله و س��يل براي كاربران 
فراهم شده است. جالب آنكه گزينه هشدار بحران 
بطور خودكار و چند روز قبل از بروز در اپليكيشن 
گوگل مپس افرادي نمايان مي شود كه در مناطق 

احتمالي بروز باليا زندگي مي كنند.

    برخي خدمات دهندگان سرويس هاي ارزش افزوده تلفن همراه با استفاده از يك سري روش هاي غيرمنصفانه، برخي مشتركان را عضو سرويس هاي 
 خود مي كنند در حالي كه خود فرد از اين عضويت اطالعي ندارد يا مايل به آن نيست. اين اقدام ممكن است به روش هاي مختلفي انجام شود، از همين رو
 راهكارهايي براي جلوگيري از اينگونه اقدام ها از سوي شوراي فني وزارت ارتباطات مطرح و در حال بررسي است كه با تاييد شدن يكي از راهكارها و 

استفاده كاربران آنها ديگر بدون اطالع خود به عضويت سرويس هاي ارزش افزوده در نمي آيند.
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پرداخت خسارت مناطق سيل زده، تا يك ماه آينده

نماينده مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو:

ميزان امهال جرايم تسهيالت كشاورزان آسيب ديده اعالم شد

بيش از 16 هزارخودروي ناقص تكميل و تحويل مشتريان شد 

تعيين تكليف خسارت آسيب هاي برآمده از حوادث 
غيرمترقبه )س��يل، زلزله و...( يكي از مطالباتي است 
كه از ابتداي س��ال 98 و بعد از وقوع سيل در برخي از 
استان هاي كشورمان از جانب كش��اورزان و باغداران 
مطرح ش��د؛ بعد از كش و قوس هاي فراواني كه بر سر 
نحوه پرداخت اين خسارت هاي مطرح شده بود؛ نهايتا 
دس��تورالعمل امهال اصل و بخشودگي سود، كارمزد 
و جرايم تسهيالت دريافتي كشاورزان خسارت ديده 
از حوادث غير مترقبه توس��ط هيات وزيران اصالح و 

اعالم شد.
ديروز بانك مركزي در بخشنامه اي اعالم كرد: هيات 
وزيران در فروردين امس��ال اصالحي��ه تصويب نامه 
مربوط به امهال اصل و بخشودگي سود، كارمزد و جرايم 
تسهيالت دريافتي كشاورزان خسارت ديده از حوادث 
غيرمترقبه را تصويب كرد و مبلغ ۳۰ هزار ميليارد ريال 

را به اين امر اختصاص داد.
بر اين اس��اس بانك مركزي دستورالعمل اجراي اين 
تصويب نامه را ب��ه مديران عامل بانك ه��اي دولتي، 

غيردولتي و موسسات اعتباري ابالغ كرد: 
در اين دستورالعمل تاكيد شده كه فهرست استان ها 
بر اس��اس ميزان خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه 
از طريق س��ازمان مديريت بحران كشور به استان ها و 
بانك مركزي اعالم مي شود.همچنين سازمان مديريت 
بحران كشور با مشاركت نهادهاي ذي ربط )وزارت جهاد 
كشاورزي و بانك كشاورزي( نسبت به تعيين سهم هر 
اس��تان از مبلغ ۳۰ هزار ميليارد ريال موضوع مصوبه 
دولت اقدام مي نمايد. توزيع شهرستاني سهميه اعالم 
شده براي هر روز برعهده شوراي هماهنگي مديريت 

بحران هر استان خواهد بود.
همچنين تاييد و معرفي ذي نفعان مشمول به موسسه 
اعتباري عامل بر اس��اس اولويت ه��اي ذيل به عهده 

كارگروه خواهد بود: 
اول؛ اصل تسهيالت دريافتي تا 8۰ ميليون ريال باشد.

دوم؛ اولويت هاي بعدي براي اصل تسهيالت دريافتي 
8۰ تا ۱۲۰ ميليون ريال، ۱۲۰ تا ۱۶۰ ميليون ريال و... 

به ترتيب از سوي كارگروه بايد مورد اقدام قرار گيرد.
بر اين اساس بخشش س��ود و جرايم، كارمزد و امهال 
تسهيالت ذي نفعان مش��مول، صرفًا براي مانده اصل 
تسهيالت بوده و مشمول اقساط پرداختي به موسسه 
اعتباري عامل نمي شود و همچنين چنانچه ذي نفعان 
مشمول داراي اقساط و سود، جرايم و كارمزد تسهيالت 
با سررسيد قبل از يكم مهرماه سال 9۶ باشند بايد ابتدا 
نسبت به تعيين تكليف آن با موسسه اعتباري عامل 

اقدام كنند، در غير اين صورت مش��مول مزاياي اين 
دستورالعمل نمي شوند.

بر اساس اين دستورالعمل تسهيالت اعطايي از محل 
منابع صندوق توسعه ملي و قراردادهاي وجوه اداره شده 
مشمول مزاياي اين دستورالعمل نيست و همچنين 
صرفًا اقساط سر رسيد شده در بازه زماني مصوبه دولت 
مشمول امهال مي شود و اقساط با سررسيد بعد از تاريخ 
۲9 اسفند ماه 9۷ مشمول امهال نخواهد بود. در ضمن 
 از زم��ان ابالغ مصوبه اصالحي هي��ات دولت به تاريخ

۵ فروردين 98، هزينه هاي امهال تسهيالت برعهده 
متقاضي است.

ترتيبات اجرايي معرفي ذي نفعان مش��مول به شرح 
زير خواهد بود: 

در وهله اول؛ ذي نفعان مشمول بايد درخواست خود را با 
نام موسسه اعتباري عامل خود را به دبيرخانه كارگروه 

)مديريت جهاد كشاورزي شهرستان( اعالم كنند.
در وهله دوم؛ دبيرخانه موظف است نسبت به بررسي 
و تاييد اوليه تقاضاي ذي نفعان مشمول اقدام و نتايج 

ذي نفعان مشمول را به موسسه اعتباري عامل اعالم 
كند.در وهله سوم؛ موسسه اعتباري عامل موظف است 
نس��بت به اعالم اصل و مانده تس��هيالت و همچنين 
هزينه هاي مرتبط با بخشودگي سود، كارمزد و جرايم 
تسهيالت هر يك از ذي نفعان مشمول بر اساس مفاد 

اين دستورالعمل به دبيرخانه كارگروه اقدام كند.
در وهله چهارم؛ كارگروه مربوطه و رعايت اولويت هاي 
تعيين شده در اين دس��تورالعمل حداكثر ظرف يك 
هفته پس از اعالم موسسه اعتباري عامل نسبت به اعالم 
ذينفعان مشمول و همچنين تاييد هزينه هاي مربوط 
در چارچوب سهميه ابالغي اقدام و مراتب را جهت اقدام 

نهايي به موسسه اعتباري عامل اعالم كند.
پنجم؛ موسسه اعتباري عامل موظف است نسبت به 
بخشش س��ود، كارمزد و جرايم تسهيالت مربوطه و 

همچنين امهال سه ساله اصل تسهيالت اقدام كند.
بر اساس يكي ديگر از بندهاي اين دستورالعمل موسسه 
اعتباري عامل موظف است پس از انجام اقدامات الزم 
جهت بخشودگي سود، كارمزد و جرايم متعلقه و امهال 

سه ساله، آمار اس��تاني مربوطه را در مقاطع ماهانه به 
كارگروه و بانك مركزي جهت انعكاس به مراجع ذي ربط 
اعالم كند.بر اين اساس امهال و بخشودگي مطالبات 
مشمول، شامل خدمات بازرگاني و صنايع وابسته به 
بخش كشاورزي )از جمله صنايع تبديلي توليد سم، كود 
و بذر، توليد وسايل و ادوات و تجهيزات كشاورزي و...( 
نيست.همچنين موسسه اعتباري عامل موظف است 
حداكثر ظرف ۲ هفته پس از ابالغ اين دس��تورالعمل 
مراتب را به واحدهاي استاني ابالغ كند و كارگروه موظف 
است در چارچوب سهميه استاني تعيين شده نسبت 
به معرفي ذي نفعان مشمول به موسسه اعتباري عامل 
اقدام كند. بديهي است مسووليت معرفي فراتر از سهميه 

پيش بيني شده بر عهده كارگروه خواهد بود.

 پرداخت خسارت مناطق سيل زده
تا يك ماه آينده

بعد از اعالم اين دس��تور العمل اجرايي ديروز مديركل 
دفت��ر مديريت بح��ران و كاهش مخاط��رات بخش 

كشاورزي نيز اعالم كرد: خس��ارت بخش كشاورزي 
مناطق سيل زده، تا يك ماه آينده پرداخت مي شود.

به گزارش وزارت جهاد كشاورزي، سيدمحمد موسوي، 
مدي��ركل دفتر مديريت بح��ران و كاهش مخاطرات 
بخش كش��اورزي، گف��ت: بعد از اخ��ذ مصوبه هيات 
وزيران، حداكثر ۲ هفته براي تهيه دستورالعمل اجرايي 
مصوبه وقت داشتيم كه بر اين اساس، ظرف يك هفته 
با هماهنگي وزارت كشور، مصوبه اجرايي تهيه و ابالغ و 
تخصصي منابع نيز پيگيري و ۵۰ درصد تخصصي منابع 
داده شد.وي افزود: در مصوبه تكميلي هيات وزيران در 
تاريخ ۳۱ فروردين و ۲۳ ارديبهش��ت امسال، ۲ هزار و 
۶9۱ ميليارد تومان كمك بالعوض و ۲,۵۰۰ ميليارد 
تومان تسهيالت قرض الحسنه در اختيار استان هاي 

خسارت ديده قرار گرفت.
موس��وي گفت: توزيع اس��تاني و بين بانك��ي نيز به 
سرعت انجام شد و كارگروه استاني نيز تشكيل شد كه 
هماهنگي ها براي تأمين نقدينگي و تخصيص منابع 
به سرعت انجام شده اس��ت و ظرف هفته هاي آينده، 
پرداخت ها به صورت تصاعدي در استان هاي خسارت 

ديده انجام خواهد شد.
وي افزود: بستر و زيرساخت ها براي ثبت كل مستندات 
بررسي و بازرسي هاي ميداني و ميزان خسارت ها نيز در 

سامانه سجاد انجام شده است.
موسوي گفت: در استان گلستان ۲۷۲ ميليارد تومان 
كم��ك بالع��وض و ۲۵۳ ميليارد تومان تس��هيالت 
قرض الحس��نه تخصيص داده شده است كه به زودي 
نهادي خواهد شد.موسوي در ادامه گفت: ۲9۰ ميليارد 
تومان تس��هيالت بالع��وض و ۲۷۰ ميلي��ارد تومان 
تسهيالت با سود ۴ درصد براي استان لرستان تخصيص 
داده شده اس��ت كه از كمك هاي بالعوض ۵۰ درصد 
پرداخت شده است و براي تسهيالت نيز توزيع استاني 
و بين بانكي انجام شده است كه با تأييد كارگروه استاني 
براي بازس��ازي واحدهاي خسارت ديده اقدام خواهد 
شد.وي افزود: كميته هاي تخصصي استان و شهرستاني 
شكل گرفته است و با تخصيص منابع پرداخت ها انجام 
خواهد ش��د. همزمان با پرداخ��ت بالعوض بالفاصله 
معرفي به بانك و پرداخت تسهيالت نيز آغاز خواهد شد.

با عبور از اين اظهارنظرهاي مسووالن به نظر مي رسد كه 
فرآيند جبران خسارت هاي برآمده از حوادث اخير سيل 
در دستور كار مسووالن اجرايي و اقتصادي قرار گرفته 
است. براي آگاهي از شيوه پرداخت اين خسارت ها بايد 
منتظر اجراي اين دستور العمل ها بمانيم تا بعد از آن 

امكان قضاوت در خصوص آن فراهم شود. 

گروه صنعتي ايران خودرو به منظور تامين نياز بازار و افزايش 
عرضه، تكميل محصوالت داراي كسري را آغاز كرده و در 
روزهاي اخير ۱۶ هزار و ۲۵۵ دس��تگاه خودرو را تحويل 

مشتريان داده است.  
نماينده مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو با اعالم اين 
خبر گفت: با توجه به آغاز فصل افزايش تقاضا در بازار خودرو 
و ضرورت تامين نياز مش��تريان از سويي و ايجاد گردش 
نقدينگي در زنجيره توليد خودرو از سويي ديگر، با دستور 
مديرعامل گروه صنعتي ايران خ��ودرو تمامي گروه هاي 
تامين، توليد، برنامه ريزي و س��ازندگان، بر تجاري سازي 

خودروهاي ناقص و تحويل به مشتريان تمركز كرده اند.

عليرضا بخت آزما با اشاره به مشكالت تحميلي ايجاد شده 
به دليل تحريم هاي ظالمانه گفت: در حال حاضر سازندگان 
نيز با شرايط جديد منطبق شده و با تمهيداتي كه انديشيده 
شد، زنجيره تامين درحال بازگشت به شرايط عادي است.

وي با بي��ان اينكه كارگروه هاي ويژه اي ب��راي هم افزايي 
و هم��كاري در تمامي زمينه هاي تامي��ن، برنامه ريزي و 
شركت هاي قطعه ساز تشكيل ش��ده گفت: در روزهاي 
تعطيل اخي��ر كاركنان در واحده��اي مرتبط به صورت 
سه ش��يفت در محل كار حاضر ش��دند و توانستند عدد 
تجاري س��ازي خودروهاي ناقص را به بي��ش از ۱۶ هزار 
دستگاه خودرو افزايش دهند. بخت آزما تصريح كرد: در روز 

عيد سعيد فطر تعداد دوهزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تكميل 
و تحويل مشتريان داده شده است.

نماينده تام االختيار مديرعامل ايران خ��ودرو با تاكيد بر 
رعايت تمامي ش��اخص هاي اس��تانداردي و كيفيت در 
فرآيند تجاري سازي خودروها گفت: به مشتريان اطمينان 
مي دهيم كه با برنامه ريزي منسجم، قطعات تامين و روي 
خودروها نصب شده و فرآيند تجاري سازي بدون هرگونه 

تخطي از استانداردهاي كيفي انجام شده است.
بخت آزما خاطرنشان كرد: هيچ توليدي خارج از فرآيند و 
چارچوب استاندارد كيفيت اجازه تجاري سازي ندارد. وي 
به حداقل رساندن توليد خودروي ناقص را از اهداف تعيين 

شده دانست و گفت: با تثبيت تجاري سازي روزانه دوهزار 
دستگاه، در هفته هاي آينده تيراژ تكميل، تجاري سازي و 
تحويل خودرو را روزانه به دوهزار و ۵۰۰ دستگاه و در نهايت 
۳ هزار دستگاه خواهيم رساند. خودروهاي كف كارخانه 
در زمان مناس��ب و با كيفيت مطلوبي به دست مشتريان 

خواهد رسيد.
بخت آزما افزود: درح��ال حاضر روند تكميل خودروهاي 
ناقص به ص��ورت مداوم از س��وي مديرعامل گروه پايش 
مي ش��ود و تمامي تيم هاي عملياتي و اجرايي موظف به 

پاسخگويي هستند.
وي تصريح كرد: سازنده ها نيز همدل و همراه با ايران خودرو 

درحال تامين قطعه هستند و با آغاز تزريق نقدينگي، چرخه 
تامين به شرايط بهتري بازگشته است.

بخت آزما در پايان با بيان اينكه به زودي تعهدات معوق به 
مشتريان به روز خواهد شد گفت: با عبور از مسير بحراني و 
با تامين قطعات، خودروها بدون درنگ تكميل و به دست 

مشتريان مي رسد.
گفتني اس��ت، خودروهاي تجاري س��ازي ش��ده شامل 
گروه ۲۰۶، دن��ا، دناپالس، رانا، پژو ۲۰۷، تندر9۰ پالس و 
اتوماتيك، تندر9۰، سمند، سورن، آريسان، گروه پارس، 
پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۰8 بوده كه در روزهاي اخير به مشتريان 

تحويل داده شده است. 

سهم 24 درصدي پروژه هاي توسعه اي، در بودجه سال 98آغاز مرحله دوم طرح بسيج ملي كنترل فشارخون 
مازندران | مرحله دوم طرح بس��يج 
ملي كنترل فشارخون استان با حضور 
جمعي از مسووالن اس��تاني و شهري 
و با حضور گس��ترده م��ردم در عمارت 

شهرداري شهر ساري آغاز شد.
به گزارش »تعادل« معاون بهداش��تي 
دانش��گاه علوم پزش��كي مازندران در 
مراس��م نمادين آغ��از مرحله دوم طرح بس��يج مل��ي كنترل 
فشارخون اس��تان با بيان اينكه فش��ارخون باال سالمت افراد 
جامعه را تهديد مي كند، گفت: س��االنه حدود 9۷ هزارنفر در 

كشور فوت مي كنند كه علت اصلي آن فشار خون باال است. 
وي ب��ا بيان اينك��ه در كش��ور ۱۵ ميلي��ون نف��ر از جمعيت 
باالي ۳۰ س��ال به فش��ار خ��ون باال مبت��ال هس��تند، افزود: 
از ه��ر دو نف��ر فردباالي ۵۰ س��ال يك نف��ر و از هر س��ه نفر 

 ف��رد زير ۵۰ س��ال يك نف��ر به فش��ارخون باال مبتال اس��ت. 
محس��ن اعرابي با بيان اينك��ه بيش از ۴۰ درص��د افرادي كه 
فشار خون دارند از بيماري خود اطالع ندارند، ادامه داد: فشار 
خون باال به دليل بي عالمت بودن س��بب مي شود فرد سال ها 
با آن زندگي كند و زماني كه فرد با عوارض زيادي مواجه ش��د 

تشخيص داده مي شود.
معاون بهداشتي دانش��گاه علوم پزشكي مازندران هدف از اين 
طرح را شناسايي بيماران در مراحل اوليه، درمان و آگاهي مردم 
دانس��ت و بيان كرد: در استان مازندران ۲۱۰ هزار نفر به فشار 
خون دارند كه از اين تعداد ۳۵ درصد كنترل خوبي مي شوند.

اعرابي با بيان اينكه فاز دوم اين طرح از ۱۷ خرداد الي ۱۵ تيرماه 
سال جاري برگزار مي شود، ادامه داد: در سه هفته گذشته فشار 
خون ۲۲۰ هزار نفر اندازه گيري شد كه هدف ما در فاز اجرايي 

آن غربالگري كل جمعيت باالي ۳۰ سال استان است.

اصفهان| مدير منطقه ۱۲ ش��هرداري 
اصفه��ان مي گويد: منطق��ه ۱۲ دومين 
منطقه شهر اصفهان به لحاظ آسيب هاي 
اجتماعي است كه براي كاهش تاثيرات 
آس��يب هاي اجتماعي دو انجمن مردم 
نهاد يكي ويژه آموزش كودكان و ديگري 
براي توانمندسازي ساير اقشار در منطقه 
فعاليت مي كنند.به گزارش »تعادل« از اداره ارتباطات رسانه اي 
شهرداري اصفهان، علي باقري با اشاره به اينكه كل بودجه منطقه 
۱۲ در سال جاري ۱۶۷ ميليارد تومان است كه حدود ۷۰ درصد 
آن را بودجه عمراني تشكيل مي دهد، اظهار كرد: بر همين اساس 
۱۱۶ ميليارد تومان به بخش عمران منطقه اختصاص يافته است 
كه نسبت به س��ال قبل از لحاظ ميزان ۷ ميليارد تومان افزايش 
داش��ته اس��ت. وي با بيان اينكه اين بودجه در قالب ۱۲۵ رديف 

اعتباري تعريف شده اس��ت، تصريح كرد: امس��ال ۴۶,۵ درصد 
از بودج��ه يعني ۵۴ ميليارد و ۳8۷ ميليون تومان به آزادس��ازي 
در س��طح منطقه و ۲۴ درصد يعن��ي ۲۷ ميليارد و ۵۴۷ ميليون 
تومان از بودجه به پروژه هاي توس��عه اي، مشاركتي و ساماندهي 

اختصاص خواهد يافت. 
مدير منطقه ۱۲ ش��هرداري اصفهان با اشاره به اينكه پروژه هاي 
توسعه اي، مشاركتي و ساماندهي ش��امل ۴۷ طرح است، اظهار 
كرد: ۱۴ مورد آزادس��ازي در دس��تور كار منطقه ۱۲ براي سال 

جاري قرار دارد.
وي افزود: منطقه ۱۲ از نظر وس��عت بزرگ ترين منطقه در سطح 
مناط��ق ۱۵ گانه ش��هر اصفهان و ب��ه لحاظ نگه��داري، حفظ و 
حراست س��طح منطقه و آسيب هاي اجتماعي دومين منطقه در 
شهر اصفهان به ش��مار مي رود كه براي رفع و كاهش آسيب هاي 

اجتماعي به مشاركت هاي مردمي نياز است. 
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يك مقام مسوول در وزارت صنعت: 
در حال مذاكره با شركت هاي 

كره اي هستيم
هيچ كدام از برند هاي كره اي 

ورشكست نشده اند
يك منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: در خدمات پ��س از فروش برندهاي لوازم 
خانگي كره اي در ايران مش��كلي وجود ندارد و 
طبق ضوابط سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان اين شركت ها به ارايه خدمات 

مي پردازند.
در زمينه تأمين قطعات براي توليد محصوالت 
جاي نگراني نيست و در حال مذاكره با طرف هاي 
كره اي هستيم تا مش��كالت پيش رو حل شود. 
البته يك سري افراد سودجو، در حال سياه نمايي 
در بازار هستند و در برخي موارد شايعه سازي هايي 
مبني بر ورشكست شدن شركت هاي كره اي يا 
افزايش قيمت ها انجام مي دهند كه اين موضوعات 

به طور كل تكذيب مي شود.

ش�يراز|رييس س��ازمان دانش آموزي فارس 
از راه اندازي س��ينما دانش آم��وز به عنوان يكي 
از طرح ه��اي ويژه غني س��ازي اوق��ات فراغت 
دانش آموزان براي تابس��تان امس��ال در استان 
فارس خبر داد و يادآور شد كه اين اقدام در شيراز 

انجام مي شود.
محسن كالري گفت: بيش از ۱۰۰ فيلم كودك 
و نوج��وان ايراني و خارجي ب��ا محتواي تربيتي 
براي دانش آموزان ش��يرازي مهيا شده است كه 
مي توانند اين فيلم ها را با اولياي خود تماشا كنند.

وي اف��زود: س��ينما قابليت و ظرفي��ت آموزش 
و تربي��ت را دارد از اي��ن رو باتوج��ه به رس��الت 
سازمان دانش آموزي در زمينه تربيت اجتماعي 
دانش آموزان و با كمك بخش خصوصي بيش از 
۱۰۰ فيلم كودك و نوجوان از دنياي سينما براي 

اين طرح انتخاب شده است.

راه اندازي نخستين سينما 
دانش آموز در فارس

ساري|بندراميرآباد از آغاز سال جاري تاكنون با 
ثبت يك ميليون و ۱۲ هزار و ۶۳۵ تن كاال، ركورد 

ديگري را در تخليه و بارگيري ثبت كرده است.
مدير بنادرودريان��وردي ومنطقه ويژه اقتصادي 
اميرآباد با اعالم اين خب��ر گفت ميزان تخليه و 
بارگيري كاال در بندراميرآباد در سال جاري از مرز 
يك ميليون تن گذشت كه در مقايسه با بيشينه 
آن در سال 9۱ كه به ميزان 8۱۷ هزار و ۵۰۱ تن 
بوده، رشد بيش از ۱9 در صدي را نشان مي دهد.

س��ياوش رضواني با بيان اينكه در همين مدت 
ميزان تخلي��ه كاال 8۰۰ هزار و ۱۳۶ تن و ميزان 
بارگيري ۲۱۲ هزار و ۴99 تن بوده اس��ت گفت: 
جو، ذرت، روغن و مصالح س��اختماني از عمده 
كاالهايي اس��ت ك��ه در بندراميرآب��اد تخليه و 

بارگيري شده است.
وي در پايان ابراز اميدواري كرد با روند رو به رشد 
تخليه و بارگيري كاال در سال جاري شاهد ركورد 

بي سابقه اي در اين زمينه در سال 98 باشيم.

عبور تخليه و بارگيري كاال از مرز 
يك ميليون تن در بندراميرآباد

ايالم|مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
ايالم از برقراري راه دسترسي دره شهر به پلدختر 
خبر داد.نوراله دلخواه اظهار داش��ت: در جريان 
سيل فروردين ماه امسال پل ارتباطي دره شهر با 
پلدختر از مناطق سيل زده استان ايالم بطور كامل 
تخريب شده بود كه با تالش شبانه روزي نيروهاي 
راه��داري و حمل و نقل جاده اي و مهندس��ين 
پل سازي، نصب سازه فلزي پل موقت گاوميشان 
به پايان رس��يد. وي گفت: پل گاوميش��ان روي 
رودخانه سيمره شهرس��تان دره شهر با بيش از 
۵۰ سال قدمت به عنوان نقطه اتصال استان ايالم 
به لرستان است.وي افزود: كار ساخت پل موقت 
گاوميشان بالفاصله آغاز شد و با تالش كاركنان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي استان و مهندسين 
پل سازي، نصب سازه پل موقت گاوميشان به پايان 
رسيد و تردد در اين پل صرفا با خودرو سواري و 

محدوديت تناژ برقرار است.

پايان نصب پل موقت 
گاوميشان در شهرستان دره شهر

ساري|مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه س��اري گفت: از مخ��زن كاميون 
تانك��ر دار درشهرس��تان نكا مق��دار ۶۲۰۰ ليتر 
س��وخت نفتگاز كش��ف و در انبار نفت ش��هيد 
اسماعيلي س��اري تخليه شد . سبحان رجب پور 
مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري، بيان كرد: در تاريخ ۱۳ خرداد 98 پرسنل 
انتظامي طي گشت زني به يك دستگاه كاميون 
ده چرخ مخزن دار مشكوك ش��دند و با بازرسي 
 آن مقدار قابل توجهي فرآورده نفتگاز كش��ف و

با همكاري بازرسان شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري ضبط شد .سبحان رجب پور 
توضيح داد: ماموران انتظامي پس از دس��تگيري 
راننده متخلف و هماهنگي با مس��ووالن شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري اقدام به 
تخليه مقدار ۶۲۰۰ ليتر نفتگاز در انبار نفت ساري 
كرده و راننده خاطي به مراجع قضايي معرفي شد. 

 كشف سوخت غيرمجاز 
از كاميون مخزن دار در مازندران چهرههاياستاني

مديرعامل ايران خودرو ديزل خبرداد 

بازسازي اتوبوس هاي فرسوده ناوگان حمل و نقل عمومي كشور 
مديرعامل ايران خودرو ديزل گفت: س��هم ايران خودرو 
ديزل در بازار خودروهاي تجاري و س��نگين از سه و نيم 
درصد در سال 9۶ به حدود ۱۶ درصد در سال 9۷ رسيده 
كه بيش از پنج برابر اس��ت. اين افزايش در بازه زماني ۱۲ 

ماه محقق شده است. 
مهدي يونس��يان با بيان اينكه توليد س��ال 9۷ نسبت به 
9۶ بيش از ۷۰ درصد رش��د داشته گفت: ظرفيت ساالنه 
ايران خ��ودرو ديزل ۳۰ تا ۳۵ هزار دس��تگاه اس��ت كه در 
حال حاضر به دليل برخي مش��كالت بهره برداري از تمام 
اين ظرفيت امكان پذير نيس��ت.وي برنامه توليد امسال 
ايران خ��ودرو ديزل را توليد ۴ هزار دس��تگاه خودرو اعالم 
كرد و گفت: انواع كاميون، كشنده، كاميون سبك، پيكاپ، 
ون، ميني بوس و اتوبوس در سبد توليدات اين شركت قرار 
دارند.يونسيان تصريح كرد: ايران خودرو ديزل تنها شركت 
ايراني است كه توان توليد انوع محصوالت تجاري و سنگين 

و نيمه سنگين باري و مسافري را به صورت همزمان دارد.
وي بازسازي اتوبوس هاي فرسوده را از برنامه هاي مهم اين 
ش��ركت عنوان كرد و گفت: با توجه به نبود بودجه كافي 
براي نوسازي و خريد اتوبوس از سوي شركت اتوبوسراني، 
ايران خودرو ديزل بازس��ازي اتوبوس ه��اي فعلي ناوگان 
اتوبوس��راني را در دس��تور كار قرار داده است.مديرعامل 
ايران خودرو ديزل صرفه اقتصادي و صرفه جويي در منابع 
مالي را از مزاياي اين اقدام دانست و گفت: بازسازي اتوبوس 
و تبديل آن از شرايط فرسودگي و آاليندگي باال به خودروي 
 داراي اس��تاندارد آاليندگي يورو ۳ و ۴ بودجه اي كمتر از 
يك سوم خريد اتوبوس نو نياز دارد كه ايران خودرو ديزل با 
توجه به محدوديت منابع مالي و مشكالت نقدينگي اين 
روش را در دس��تور كار قرار داده است.يونسيان ادامه داد: 
درحال حاضر همكاري هايي را با ش��هرداري هاي برخي 
ش��هرها براي اجراي اين پروژه آغاز كرده ايم.وي با تاكيد 

بر اينكه توان خريد و نوس��ازي ميني ب��وس و اتوبوس در 
ش��ركت هاي خصوصي وجود ندارد توان نوسازي در اين 
بخش توسط ايران خودرو ديزل را ساالنه دوهزار دستگاه 
عنوان كرد و گفت: اتوبوس شهري در اقتصاد و ساختار حمل 
و نقل ايران به گونه اي است كه نوسازي آن نيازمند حمايت 
مستقيم دولت و اختصاص بودجه و تسهيالت مناسب است.
يونسيان واردات اتوبوس كاركرده را اقدامي غيرتخصصي و 
عجوالنه خواند و گفت: هر اتوبوس وارداتي دست دوم نيازمند 
شبكه خدماتي، ابزار مخصوص، آموزش نيروي انساني و 
قطعات يدكي است كه مستلزم سرمايه گذاري سنگين و 
قابل توجهي اس��ت.وي اضافه كرد: بازسازي اتوبوس هاي 
فرسوده عالوه بر هزينه بسيار كمتر از واردات دست دوم، 
شبكه خدماتي مناسبي نيز در اختيار مصرف كنندگان قرار 
مي دهد.يونسيان خاطرنشان كرد: اتوبوس هاي بازسازي 

شده تا ۱۲ ماه از مزاياي گارانتي نيز بهره مند مي شوند.
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معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اعالم كرد

پاياننامههايتقلبيباطلميشوند
پايان نامه فروشي مدت هاست كسب و كار پر رونق برخي 
موسسات علمي شده،  موسساتي كه در ازاي پول علم را به 
دانشجويان مي فروشند آن هم نه با كيفيت مناسب بلكه 
بر پايه تحقيقاتي سطحي كه مشخص نيست در چندين 
و چند پايان نامه مختلف تكرار شده. نتيجه چنين وضعي 
در نگارش پايان نامه هاي دانشگاهي كار را به آنجا كشاند 
كه در مجامع بين المللي هم رسانه اي شد اما كسب و كار 
پايان نامه فروشان همچنان داغ است. شهريور 96 اليحه 
مقابله با تقلب در تهيه آثار علمی به تصويب مجلس رسيد 
و با ابالغ رئيس جمهور الزم االجرا شد اما اين اليحه هم 
پاياني براي پايان نامه فروش��ي نبود. برخي كارشناسان 
معتقدن��د ب��ازار پايان نامه هاي جعلي نياز ب��ه اقدامات 
بازدارنده تري دارد. اين ميان وزارت علوم هم سرانجام به 
ميدان آمد و به فكر پيدا كردن راه چاره افتاده است تا جايي 
كه روز گذشته معاون وزير علوم اعالم كرد،  پايان نامه هاي 

تقلبي باطل مي شوند. 

 پايان كار پايان نامه هاي سفارشي
معاون حقوقی و ام��ور مجلس وزارت علوم با اش��اره به 
ابطال مدارک دانشجويانی که پايان نامه خود را به صورت 
غيرقانونی تهيه کرده اند، گفت: اگر مشخص شود که کار به 
صورت سفارشی بوده و شخص ديگری پايان نامه را تهيه 

کرده حتما مدرک دانشجو ابطال می شود.
 حسين سيمايی  صراف با اشاره به اجرای آئين نامه  قانون 
پيش��گيری و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمی و ابطال 
مدارک دانشجويانی که پايان نامه های خود را به صورت 
غيرقانونی تهيه کرده اند، گفت: اگر شرايط تقلب در هر 
پايان نامه ای ديده ش��ود، حتما آن مدرک ابطال خواهد 
شد؛ به تعبير ديگر اگر مشخص شود که کار به صورت 
سفارشی بوده و شخص ديگری پايان نامه را تهيه کرده، 
حتما مدرک دانش��جو ابطال می شود. در حال حاضر ما 
کارمان را آغاز کرده ايم و بررسی ها در اين زمينه در حال 

انجام است، البته هنوز مدرکی ابطال نشده است. 
وی در پاسخ به اين سوال که چرا پايان نامه نويسی تبديل 
به يک شغل شده است؟ گفت: علت بروز اين پديده يک 
بحث گسترده در جامعه شناسی و ساختار آموزش عالی 
دارد. علت های اين رويداد خيلی مختلف هستند، وقتی 
دانشگاه های ما بدون ايجاد يک زيرساخت مناسب اقدام 
به جذب دانش��جو می کنند، وقتی که دانشگاه ها برای 
تحصيالت تکميلی؛ ارشد و دکتری اصرار دارند، دانشجو 
بپذيرند آن هم در شرايطی که  اس��تاد راهنما به اندازه 
کافی برای تهيه پايان نامه ها و کمک به دانشجويان وقت 
ندارند، نتايج همين شرايطی می شود که در حال حاضر 

شاهد آن هستيم. 

سيمايی صراف تصريح کرد: بعضا برخی از دانشجويان 
تحصيالت تکميلی برای پايان نامه های خود استاد راهنما 
ندارند، يا اگر استادی داشته باشند آن شخص بايد به بيش 
از  ۱۵ پايان نامه ديگر رسيدگی کند. طبيعتا اين استاد 
نمی تواند شرايط را کنترل کند، از طرفی نيز ممکن است 
آن دانشجو اقتضا و استعداد آمدن به تحصيالت تکميلی 
را نداشته است. بطور کلی در دنيا يک قشر خاصی داوطلب 
رفتن به دانشگاه هستند، اما در کشور ما اين اقدام تبديل 
به يک پل و يا يک مد شده و همه می خواهند به هر شکلی 

مدرک داشته باشند.
وی افزود: بايد قوانين، مقررات و رويه هايی که زمينه ساز 
تقلب هستند، اصالح شوند و بهتر است بگذاريم وزارت  
علوم برای خودش تصميم بگيرد، زيرا وزارت علوم اساسا 
با افزايش و توسعه کمی آن هم به اين شکل مخالف است.

مع��اون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در پاس��خ به 
اين سوال که تهيه غيرقانونی پايان نامه ها چه آسيبی به 
بعد آموزشی کش��ور وارد خواهد کرد، گفت: يک آسيب 
مهم اين اس��ت، روند کنونی موجب شده ارزش مدارک 
تحصيلی کاه��ش بيابد، به تعبير ديگ��ر در حال حاضر 
داشتن مدرک ليسانس، فوق ليسانس و دکترا نشانه يک 
رشد علمی و برخورداری از يک مهارت نيست. بلکه فقط 
نش��انه اين است که شخص مدرک دارد، اما آيا با داشتن 
اين مدرک می توانند مهارت نيز داشته باشد؟ اين مسئله 
همچنين موجب می شود، مردم به دانشگاه ها و مدرک 

دانشگاهی بی اعتماد شوند.
س��يمايی صراف با اش��اره ب��ه ارائه چه��ره نامطلوبی از 
پايان نامه ه��ا و م��دارک ايران در س��طح جهانی گفت: 
کپی برداری ب��رای ارائه پايان نامه ها و تهيه پايان نامه ها 
به روش غيرعلمی نمود خوبی از نظر بين المللی نخواهد 
داشت. تاسف برانگيز است که ما در خيابان انقالب شاهد 

فروش مدرک هستيم. 
وی درب��اره برخ��ورد ب��ا متخلفان گفت: ۲۵ موسس��ه 
غيرقانونی پلمب ش��دند که قرار وثيقه برای تعدادی از 
صاحبان اين موسسات که اقدام به تهيه پايان نامه کرده اند، 
صادر شده است. با بررسی روند پرونده آنها قطعا مجازات 
خواهند شد. عالوه بر اين اخيرا در مشهد نيز يک موسسه 
داش��ته ايم که چند هزار مدرک جعلی توليد کرده و به 

دست اشخاص رسانده که با او نيز برخورد شده است.

 مجازات هاي پايان نامه فروشي بازدارنده نيست
اگرچه پايان نامه فروشي كه حاال تبديل به يك شغل 
پردرآمد شده است،  به اعتبار علمي كشور لطمه زده و 
هر روز هم در حال گسترش است اما برخي كارشناسان 
معتقدند تا زماني كه علت رونق اين پديده ريشه يابي 

نشود،  هيچ قانوني نمي تواند اين وضعيت را پايان دهد. 
غالمرضا ظريفيان،  عضو هيات علمي دانشگاه تهران 
درباره اين موضوع بيان كرد:  آنچه در بيان است و آنچه 
در واقعيت دانشگاه های کشور رخ می دهد که البته در 
برخی از کش��ورهای ديگر دنيا نيز به چشم می خورد، 
پايان نامه فروش��ي آسيب بزرگی اس��ت که می تواند 
تبعات منفی بسياری را به همراه داشته باشد، چرا که 
بايد در نظر داش��ت که فروش پايان نامه خود به معنی 
پايين  آمدن سطح علمی دانش��جويان است. به طور 
حتم بايد در نظر داشت که فروش پايان  نامه يک سرقت 
علمی محسوب می شود که انتظار می رود، مسئوالن امر 
با اين معضل مقابله کنند، چرا که ادامه داشتن اين روند 
می تواند باعث پايين آمدن سطح علمی دانشجويان و 

در نهايت دانشگاه ها شود.
او افزود:  مي��زان فروش پايان  نامه در کش��ور کاهش 
يافته اس��ت، برای مقابله با پايان  نامه فروشی بايد در 
ابتدا رش��د تحصيالت تکميلی را متناسب با نيازهای 
کش��ور کنيم، چرا که امروزه ميزان فارغ التحصيالن 
دوره های تحصيالت تکميلی به مراتب بيشتر از اندازه 
پيش بينی شده اس��ت که اين خود می تواند با تبعات 

منفی همراه باش��د. همچنين بايد تعداد دانشجويان 
دوره های تحصيالت تکميلی را نيز متناسب با تعداد 
اساتيد کرد. به عنوان مثال در حال حاضر هر استادی 
می تواند به عنوان استاد راهنمای يک تعداد محدودی 
از دانشجويان باشند. در حال حاضر اين رابطه معنادار به 
هم خورده است که تبعات منفی اين مساله رواج هر چه 
بيشتر پايان نامه فروشی در دانشگاه های کشور است، 
چرا که زمانی که تعداد دانشجويان تحصيالت تکميلی 
از اس��اتيد موجود پيش��ی می گيرد که البته اين خود 
خالف قوانين و مقررات موجود است. اين عضو هيات 
علمی دانشگاه تهران درباره ديگر معايب افزايش تعداد 
دانشجويان تحصيالت تکميلی می گويد: به طور حتم 
افزايش تعداد دانشجويان می  تواند ميزان دقت اساتيد 
را در تهيه و تکميل پايان نامه کاهش دهد، چرا با اندکی 
توجه می توان به کپ��ی بودن پايان نامه پی برد که اين 

موضوع خود زمينه ساز رواج پايان نامه فروشی است.
اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت: مجازات  های 
جدی و س��ختگيرانه در اين رابطه که اگر ثابت ش��ود 
که پايان نامه ای خريداری ش��ده و اينک��ه فردی اقدام 
به س��رقت علمی مقاله و پايان نامه کرده است، در نظر 

گرفته ش��ده اس��ت که انتظار می رود در سايه تحقق 
اين مهم با کاهش چشمگير سرقت های علمی مواجه 
باشيم. اين عضو هيات علمی دانشگاه تهران در ارتباط 
با ديگر روش های مقابله با پديده پايان نامه فروشی در 
دانشگاه ها می گويد: از سوی ديگر انجمن های علمی و 
تخصصی نقش بی بديلی در کاهش فروش پايان نامه يا 
سرقت علمی در سر تا سر دنيا دارند، چرا که اين انجمن 
می توان��د با رصد کردن پايان   نامه و مقاالت علمی مانع 
جدی برای انجام سرقت های علمی در دانشگاه ها باشد، 
به طور کلی بايد در نظر داشت که انجمن های علمی نقش 
نهادی ناظر و سدی در مقابل خريد پايان نامه هستند. 
نقش هوشمندی جامعه در کاهش فروش پايان نامه يا 
سرقت علمی تاثير گذار است، چرا که امروزه در بسياری 
از نقاط دنيا اگر ثابت شود که استاد و دانشجويی اقدام 
به سرقت علمی کرده اس��ت، تا پايان عمر از نظر قواعد 
اخالقی و حقوقی موجود در کش��ور از ادامه تحصيل يا 
تدريس محروم خواهد شد. بنابراين افراد به دليل ترس 
از دست دادن موقعيت خود به اين کار روی نمی آورند. 
به عنوان مثال اگر استادی اقدام به سرقت علمی کند، 
ديگر در هيچ جای دنيا نمی تواند به تدريس مشغول شود.
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سر بي كاله داروخانه ها از ۵۰۰ 
ميليون يورو صندوق توسعه ملي

ريي��س انجم��ن داروس��ازان ايران، گف��ت: از 
۵۰۰ميليون يورو اختصاص داده شده به زنجيره 
تامين دارو در سال گذشته، سهمي به داروخانه ها 

نرسيده است.
محم��د باقرضيا، ب��ا اش��اره به نامنظ��م بودن 
پرداخت ه��اي س��ازمان هاي بيمه گ��ر، افزود: 
نبايد تصور كرد كه بحران دارو، صرفا مختص به 
بخش هاي توليد يا واردات است، داروخانه هاي 
سراسر كش��ور نيز ش��ديدا گرفتار اين مشكل 
هس��تند و بيم آن مي رود كه بح��ران اقتصادي 
ناشي از تأخير در پرداخت مطالبات سازمان هاي 
بيمه گر، توان داروخانه ها را براي ارايه خدمات 
مطلوب، آنچنان كاهش ده��د كه به نارضايتي 
مردم و پزش��كان منجر ش��ود. در اين خصوص 
انجمن داروس��ازان ايران، مكاتبات متعددي با 
مسووالن وزارت بهداشت، سازمان هاي بيمه گر و 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس داشته است 
و اخيراً نيز مجدداً موضوع را به رياست جمهوري 

منعكس كرديم.
او بيان كرد: در نامه اخير به رييس جمهور تاكيد 
كرده ايم كه با وجود مراجعات و مكاتبات متعدد 
انجمن داروس��ازان ايران با دفتر رييس جمهور، 
وزرا و مس��ووالن ذي رب��ط در رابطه با مطالبات 
داروخانه ها از سازمان هاي بيمه تأمين اجتماعي 
و بيمه س��المت و ارجاع نامه ها از س��وي دفتر 
رياست جمهوري با تاكيد فوريت حل مشكل به 
مديران سازمان هاي ذي ربط، متأسفانه مديران 
س��ازمان هاي تأمين اجتماعي و بيمه سالمت، 
وقعي به دستورات صادر شده ننهاده و كماكان 

بيش از 6 ماه به داروخانه ها بدهي دارند.
رييس انجمن داروس��ازان اي��ران، در خصوص 
۵۰۰ ميليون يورو اختصاص داده شده از صندوق 
توسعه ملي براي كمك به زنجيره تأمين دارو، به 
مهر گفت: متأسفانه در سال گذشته از اين مبلغ، 
سهمي به داروخانه ها به عنوان آخرين حلقه اين 
زنجيره كه بطور مستقيم با بيماران ارتباط دارند، 
نرسيد و ظاهراً بايد داروخانه ها به تنهايي تمام بار 

مشكالت نظام دارويي را به دوش بكشند.
به گفت��ه ضيا، گردش س��رمايه داروس��ازان و 
بي توجهي به اين بخش ضمن حذف نقدينگي از 
چرخه مالي داروخانه ها، قدرت خريد مجدد دارو 

و ملزومات را از آنها سلب مي نمايد.
وي تاكي��د كرد: اين مش��كالت قطع��ا تبعات 
جبران ناپذي��ري را در پ��ي خواهد داش��ت كه 
مهم ترين عارضه آن ايجاد اختالل در چرخه مالي 
زنجيره توليد، تامين و توزيع دارو خواهد بود و در 
نامه اخير، هشدارهاي مربوطه را به صراحت به 

اطالع رييس جمهور رسانده ايم.
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جهانگيري در بازديد از كارخانه واگن سازي تهران عنوان كرد

گاليه از طوالني شدن فاينانس متروي تهران
گروه راه و شهرسازي|

اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور روز گذشته 
با حضور در كارخانه واگن س��ازي ته��ران از بخش هاي 
مختلف اين مجموعه صنعتي بازديد كرد و با توضيحات 
مسووالن شهرداري تهران و مديران كارخانه، از جزييات 
فعاليت هاي اين كارخانه مطلع شد. رضا رحماني، وزير 
صنعت، معدن و تجارت؛ انوش��يروان محسني بندپي، 
استاندار تهران؛ محسن هاشمي، رييس شوراي  اسالمي 
شهر و پيروز حناچي، شهردار تهران در اين بازديد حضور 
داش��تند. اين بازديد به منظور بررسي نوع كمك دولت 
به شهرداري براي توس��عه مترو و كارخانه واگن سازي 

صورت گرفت.
به گ��زارش »تعادل«، ش��ركت واگن س��ازي تهران با 
س��رمايه گذاري ۳۱ درصدي ش��ركت راه آهن شهري 
تهران و حومه، س��هم ۲۹ درصدي شركت بين المللي 
نورينكو، سهم ۲۰ درصدي ش��ركت حمل ونقل ريلي 
چانگ چون و س��هم ۲۰ درصدي گ��روه صنعتي پلور 
سبز )متعلق به س��ازمان گسترش و نوسازي و صندوق 
ذخيره فرهنگيان( در آبان ماه سال ۱۳۸۲ تأسيس شد 
تا هم زمان با روشن شدن موتور متروسازي، واگن براي 
تردد و سرويس دهي به اين مسير وجود داشته باشد. اما 
در ادامه فعاليت، اين شركت با مشكالتي مواجه شد و چند 
روز پيش مجتبي گلشني مديرعامل شركت واگن سازي 
تهران نسبت به تعطيلي كارخانه واگن سازي به دليل عدم 

تزريق منابع مالي در نيمه دوم سال جاري هشدار داد.
به گفته گلشني، بسياري از تجهيزات از گمرك ترخيص 
نش��ده اس��ت. او داليل اين امر را نبود منابع مالي براي 
پرداخت تعرفه گمركي و ماليات بر ارزش افزوده دانسته 
و اضافه كرده بود: »در صورتي كه شهرداري منابع مالي 
تزريق نكند و دولت حمايتي نداشته باشد، ساخت واگن 
نخواهيم داشت و اين به معناي تعطيلي كارخانه است. 
البته تعطيلي به معناي ورشكستگي نيست بلكه كمبود 
كار سبب بروز اين مساله خواهد شد كه اين موضوع را طي 
جلسه اي با اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور 
ارايه خواهيم داد تا اهميت تزريق منابع مالي به شركت 

واگن سازي بيان شود.«
 روز گذشته نيز جهانگيري از كارخانه واگن سازي تهران 
بازديد كرد و بعد از آن در جلس��ه اي به بررسي راه هاي 
كمك دولت به توسعه فعاليت هاي اين كارخانه و توسعه 
قطار شهري، پرداخت. او با اشاره به شرايط تحريم گفت: 
هنر مديريت اين اس��ت كه از دل محدوديت ها فرصت 
خلق كن��د. اكنون فرصت هاي زيادي در كش��ور وجود 
دارد كه اگر به درستي از آنها استفاده كنيم مي توانيم از 
دل همين شرايط سخت كارهاي ماندگاري براي كشور 
انجام دهيم. امروز توانمندي هاي خوبي در كشور شكل 
گرفته است و شاهكارهاي مهندسي در گوشه و كنار اين 
سرزمين قابل مشاهده است و كوچك انگاشتن يا ناديده 
گرفتن آنها ظلم به كش��ور اس��ت. به گفته جهانگيري، 
در شرايط جنگ اقتصادي و فش��ار همه جانبه دشمن 
نبايد مسووالني را كه به دنبال بهره گيري حداكثري از 
توانمندي هاي داخل كش��ور هستند. عالوه بر مقابله با 
دشمن خارجي، در جبهه هاي مختلف داخلي نيز درگير 
كنيم و فضا را براي ابتكار عمل آنان محدود كرده و ناامني 

كاري برايشان ايجاد كنيم. 
مع��اون اول رييس جمهور با بيان اينكه بايد فضا را براي 
فعاليت هاي سازنده در مسير مقابله با تحريم ها آرام و امن 

كنيم، تصريح كرد: يا بايد در برابر مردم و ملت ايران سر 
تعظيم فرود بياوريم تا همه ظرفيت ها را در جبهه مقابله با 
جنگ اقتصادي پاي كار بياوريم يا اينكه در برابر دشمنان 
سر تعظيم فرود بياوريم. هر عقل سليمي تأييد مي كند 
كه كار منطقي تعظيم و تكري��م در برابر مردم خودمان 
است. توانمندي هاي عبور از شرايط سخت اقتصادي در 
كشور قابل توجه اس��ت و امروز بايد عبور از اين شرايط 
دغدغه همه ما باشد .حرف زدن صرف كمكي به كشور 
نمي كند. اينكه بگوييم ۹۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه 
پنهان در كشور داريم كافي نيست و بايد در عمل چاره اي 
بينديشيم تا يارانه هايي كه بيش��تر طبقات مرفه از آن 
بهره مند مي ش��ود، نصيب طبقات محروم جامعه شود. 
امروز هر تصميمي براي مقابله با شرايط سخت اقتصادي 
گرفته مي شود بايد با حمايت همگاني اجرا شود نه اينكه 
در مسير اجراي آن اخالل شود يا حتي همانطور كه بعضًا 
مشاهده كرده ايم در مسير اتخاذ اين تصميمات اخالل 

ايجاد شود يا مشكل تراشي شود. 
جهانگيري با بيان اينكه توليد و اشتغال دو مساله اصلي 
و اساس��ي امروز كشور هستند، گفت: برنامه هايي براي 
رونق توليد از سوي بخش هاي مختلف ارايه شده است 
اما آنچه تعيين كننده است تمركز روي حوزه هايي است 
كه پيشران توليد هستند و يكي از مهم ترين اين حوزه ها 
عرصه توليدات و صادرات غيرنفتي است. بايد به جاي مانع 
تراشي بر سر راه صادرات غيرنفتي موانع را برطرف كرده 
و به شناس��ايي و ورود به بازارها از سوي توليد كنندگان 
كشورمان كمك كنيم.عالوه بر اين شوراي عالي صادرات 
بايد فعال شود و وزير صمت بر موضوع تسهيل صادرات 
غيرنفتي تمركز كند تا موانع پيش روي صادرات غيرنفتي 
برطرف شود. مسكن نيز يكي ديگر از حوزه هاي پيشران 
توليد اس��ت كه مزيت ب��زرگ آن اين اس��ت كه هيچ 
وابستگي و نيازي به خارج از كشور ندارد و از سوي ديگر 
حداقل ۱۲۰ رشته صنعتي با رونق ساخت و ساز مسكن 
فعال مي شوند.  جهانگيري حمل و نقل عمومي را از ديگر 
حوزه هاي پيش��ران توليد دانست كه نوسازي و توسعه 
آن ده ها مشكل كشور از جمله مصرف باالي سوخت و 
آلودگي ه��وا را حل مي كند. به گفته او اگر كاميون هاي 
فرس��وده فعلي كشور نوسازي ش��وند مي توانيم حدود 
نيمي از توليد فعلي بنزين و گازوئيل كشور را صادر كنيم.

او با بيان اينكه يكي ديگر از محورهاي مهم مورد توجه 
دولت هاي يازده��م و دوازدهم درعرص��ه حمل و نقل 
عمومي توسعه ريلي بوده كه پيشرفت خوبي هم داشته 
اس��ت، گفت: امروز تعداد زيادي از اس��تان هاي كشور 
به شبكه ريلي سراسري متصل ش��ده اند. حمل و نقل 
عمومي حومه اي نيز مورد توجه جدي دولت قرار دارد و 
توسعه قطار شهري در تهران و هشت كالن شهر ديگر نيز 
از موضوعات مورد توجه در دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
ب��وده كه در حد توان به حل مش��كالت و توس��عه آنها 
كمك شده است. جهانگيري با اشاره به اينكه جمعيت 
۱۰ ميليوني تهران موضوعي است كه حتي در صورت 
جدي شدن موضوع انتقال پايتخت نمي توان از آن چشم 
پوشي كرد، گفت: توسعه قطار شهري در كالن شهرها 
و به خصوص ته��ران بطورخاص مورد توجه دولت بوده 
اس��ت و پس از برجام يكي از موضوعات اولويت دار براي 
جذب منابع خارجي قلمداد شد.استفاده كامل نكردن از 
ظرفيت متروي تهران جفا به تهران و كشور است، بنده 
نسبت به اينكه روند استفاده از ۲ ميليارد يورو فاينانس 

تخصيص داده ش��ده براي متروي تهران طوالني شده 
است گاليه دارم و اين گاليه وقتي جدي تر مي شود كه 
مي بينيم امروز فضا براي استفاده از اين ظرفيت فاينانس 
محدودتر هم شده است.  او با خطاب قرار دادن مديران 
كارخانه واگن سازي تهران گفت: برنامه جامعي تهيه و 
ارايه كنيد كه در آن مش��خص شده باشد براي استفاده 
حداكثري از ظرفيت خطوط فعلي مترو تهران چه ميزان 
سرمايه گذاري الزم است و پيشنهادات اجرايي را نيز در 
آن لحاظ كنيد. دولت مجوزي صادر كرده كه بر اساس 
آن شهرداري مي تواند به ميزان 5۰ ميليارد تومان از بدهي 
سازمان هاي مختلف به دولت براي پيشبرد برنامه هاي 
خود استفاده كند كه مي توانيد اين موضوع را نيز در آن 
برنامه جامع مورد توجه قرار دهيد. مجموعه هايي مثل 
كارخانه واگن سازي تهران براي آينده بلندمدت مي تواند 
مورد استفاده قرار گيرند، با توجه به ظرفيت هاي بزرگ 
توسعه قطارهاي شهري و حمل و نقل ريلي در كشورمان 
و نيز بازار بزرگ كشورهاي همسايه آينده روشني پيش 
روي اين صنعت قرار دارد و بايد با توجه بيش از پيش به 

توان داخل، اين صنعت را توسعه دهيم.
او با بيان اينكه دولت به سهم خود به ترخيص واگن هاي 
مترو و نيز دريافت سفارش هاي جديد در كارخانه هايي 
مثل واگن س��ازي تهران كمك خواهد كرد و از توسعه 
قطار شهري در سيستم هاي حمل و نقل عمومي تهران 
و كالن ش��هرها نيز حمايت مي كند،  عنوان كرد: وزارت 
صمت نيز بايد از اين فعاليت ها حمايت كند و پيشنهاد 
مي كنم گزارش تالش هاي خودتان را به مردم ارايه كنيد 
و مطمئن باشيد كه دولت حتمًا شهرداري تهران و ديگر 
شهرها را در مسير خدمت رساني به مردم تنها نخواهد 
گذاش��ت.  رضا رحماني وزير صمت نيز در اين جلسه با 
بيان اينكه تا س��ال ۱4۰۰ حداقل به 4۰ هزار دس��تگاه 
واگن جديد نياز داريم گفت: بايد نظام بانكي بطور كامل 

پاي كار آمده و همه ظرفيت هاي كشور بسيج شوند تا از 
عرصه هايي مثل صنعت ساخت واگن براي رونق توليد 

بيشترين بهره را ببريم. 

  حمايت دولت از مترو قطع نشود
پيروز حناچي، ش��هردار تهران نيز در حاش��يه بازديد 
معاون اول رييس جمهور از كارخانه واگن سازي تهران، 
بر ضرورت ادامه حمايت دولت از متروي پايتخت تأكيد 
كرد و گفت: كارخانه ٧٠ درصد واگن هاي متروي تهران را 
تأمين مي كند، ٣۶ تا 4٠ درصد از اين تعداد واگن، داخلي 
است و تالش مي شود ميزان توليدات داخلي افزايش يابد. 
امروز نيز به مناسبت ترخيص ٧٠ واگني كه در گمرك 
مانده بود، ٣ قطار آماده به ناوگان شبكه شهري پايتخت 
الحاق مي شود. حناچي با بيان اينكه برنامه ما اين است 
كه هر ماه يك قطار به ناوگان حمل و نقل عمومي اضافه 
كنيم، گفت: نقطه بحراني ما تعداد قطارهاس��ت. براي 
افزايش راندمان و رسيدن به ٧ ميليون سفر روزانه با مترو 
بايد سرفاصله قطارها را كم و تعداد آنها را بيشتر كنيم. 
اين همان هدف اصلي است كه در حوزه مترو پيگيري 
مي كنيم. همچنين براي رساندن سرفاصله قطارها به ٢ 
دقيقه به ٢ هزار واگن نياز داريم. ميزان توليد داخل نيز 
حدود ٣٠ تا 4٠ درصد است و تالش مي كنيم اين ميزان 
افزايش يابد. در حال حاضر، ظرفيت كارخانه واگن سازي 
تهران كمتر از ٣٠ درصد است كه اميدواريم توسعه يابد. 
حناچ��ي در پايان وجود كارخانه واگن س��ازي تهران را 
يكي از مزيت هاي متروي تهران دانست و تصريح كرد: 
شركت واگن سازي تهران يكي از بزرگ ترين شركت هاي 
توليدكننده واگن به شمار مي رود و يكي از اهداف بازديد 
معاون اول محترم رييس جمهور از كارخانه اين اس��ت 
كه اين مجموعه را به ظرفيت حداكثري اش برسانيم و 

حمايت هاي دولت از پروژه مترو تهران نبايد قطع شود.

  قطارهاي مترو در همين دولت تامين شود
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران نيز كه در اين 
مراسم حضور داشت، توضيحاتي درباره فعاليت كارخانه 
واگن س��ازي ارايه كرد و گفت: از سال ۱۳۸۲ تاكنون، اين 
كارخانه توانسته ۱۱۰۰ دستگاه واگن توليد كند، عالوه بر 
متروي تهران براي مشهد نيز واگن توليد كرده است، البته در 
سال هاي اخير به دليل عدم تأمين اعتبارات ارزي از ظرفيت 
اين كارخانه كه اتفاقًا كاركرد ويژه و موثري در رونق و توليد 
اقتصاد مقاومتي، صرفه جويي ارزي و كاهش مصرف سوخت 
دارد، استفاده نشده است.از نظر مقررات بانك مركزي ۱5 
مرحله براي تخصيص اعتب��ارات فاينانس ارزي به بخش 
دولتي و عمومي وج��ود دارد كه در هريك از اين بخش ها 
از چند روز تا چند ماه زمان مي برد و برخي مراحل هم كه 
به گلوگاه تبديل شده است و چند سال است كه ادامه دارد. 
رييس شوراي شهر تهران عمده مشكل مترو تهران و ساير 
كالن شهرها را در اختصاص س��هميه ارزي در سه بخش 
دانست و گفت: بخش اول صدورنامه تخصيص يا مسدود 
كردن سهميه ارزي توسط بانك مركزي، بخش دوم اعالم 
تاييديه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور 
مبني بر تأمين و پيش بيني اصل و فرع اقساط بازپرداخت 
تسهيالت در بودجه سنواتي و بخش سوم تأمين ۱5 درصد 
پيش پرداخت ريالي اعتبارات ارزي است كه متأسفانه بدليل 
بروكراسي سيس��تم بانكي وضعف پيگيري در شهرداري 
تهران و وزارت كشور تاكنون بر زمين مانده است. او خطاب 
به معاون اول رييس جمهور، گفت: درخواست ما اين است 
كه به صورت ويژه حل اين معضل را پيگيري كنيد و در مدت 
باقيمانده از مسووليت همين دولت مساله تأمين قطار براي 
متروي تهران به نتيجه برسد. اين موضوع از سال ۱۳۹5 كه 
دو ميليارد يورو توسط دولت آقاي روحاني از صندوق ذخيره 
ارزي تخصيص داده ادامه دارد و بايد دانست تنها برنده تجهيز 

مترو مردم، محيط زيست، بيت المال و نظام است.

رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مطرح كردهمگام با ركود ملك صورت گرفت

مخالفت وزارت راه با واگذاري آزادراه هاكاهش ۵۳ درصدي توليد ساالنه مسكن 
گروه راه و شهرسازي|

تداوم ركود مس��كن از س��ال ۹۱ تا ۹۶، كاهش توليد مسكن را به همراه 
داشت، موضوعي كه مديركل دفتر سرمايه گذاري و اقتصاد مسكن وزارت 
راه و شهرسازي هم به آن اشاره مي كند و مي گويد: توليد ساالنه مسكن 
در دولت دوازدهم 5۳ درصد كاهش يافت، در سال ۸5، 4۲۰ هزار واحد 
مسكوني در سال توليد مي شد، اين ميزان س��ال ۹۲ به ۸4۶هزار واحد 
رسيد و سال ۹۶، هم 4۰۰هزار واحد مسكوني توليد شد كه در سال هاي 
اخير نسبت به سال هاي پيش از آن توليد مسكن روند نزولي داشت. به 
گزارش تس��نيم، عباس فرهاديه كه در برنامه گفت وگوي ويژه خبري 
حضور پيدا كرده بود، توليد 4۰۰ هزار واحد مسكن را زمينه و بسترسازي 
براي رونق توليد آن مي خواند و تصريح مي كند: تمام تالش ها در وزارت 
راه و شهرسازي، بسترسازي براي رونق توليد مسكن است. او برنامه ريزي 
و سياست گذاري وزارت راه و شهرسازي را در زمينه مسكن براي تمامي 
كش��ور اعالم مي كند و مي گويد: اين واقعيتي است كه در تهران ذخيره 
زمين صفر شده است، بنابراين بايد راهكارهاي ديگر از جمله تمركز به 

جمعيت پذيري شهرهاي جديد را بپذيريم.

  قيمت مسكن را فقط توليد مشخص نمي كند
مازيار حسيني، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي هم در 
برنامه گفت وگوي ويژه خبري با اشاره به وضعيت نامناسب بازار مسكن، 
مي گويد: قيمت مسكن را فقط توليد مشخص نمي كند بلكه مسكن در 
ايران كاالي س��رمايه اي اس��ت. او مي افزايد: از سياست هاي وزارت راه و 
شهرسازي؛ ساخت مسكن اس��ت و در اين چارچوب حركت مي كنيم.

حسيني با بيان اينكه ميانگين معامالت خريد و فروش مسكن در فروردين 
امسال در تهران متري ۱۱ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است، مي گويد: 
البته در چند منطقه قيمت 5 تا ۶ ميليون تومان و در برخي مناطق متري 
۲۰ ميليون تومان مسكن خريد و فروش شده است و بيشترين تقاضا هم 

براي مسكن هاي 4۰ تا ۸۰ متري است.
معاون مسكن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي مي گويد: ۹۰ درصد 
سرمايه گذاري ها در بخش مسكن به وسيله بخش خصوصي انجام مي شود. 
حسيني مي افزايد: تصميم گرفته شده است كه سهم تسهيالت خريد 

مسكن ۲۰ درصد قيمت مسكن را پوشش دهد.
او اظهار مي كند: براي ساخت 4۰۰ هزار واحد مسكوني كمترين اتكا را به 
نظام بانكي داريم و منابع مالي اين طرح بر اساس مشاركت تأمين مي شود.

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي مي گويد: البته ۹5۰۰ 
ميليارد تومان براي تكميل مسكن مهر و 5 هزار ميليارد تومان بازگشت 
سرمايه بانك مسكن است كه به اين طرح اختصاص يافته اما هنوز روي 

كاغذ است و بايد تأمين شود. حسيني اظهار مي كند: ساالنه به ۲۰ تا ۲5 
هزار ميليارد تومان منابع براي توليد مسكن نياز داريم كه دستگاه هاي 
دولتي زمين هايي را كه در اختيار دارند كه نمي دهند اما مشوق هايي براي 
آنها گذاشته ايم كه اگر زمين ها را واگذار كنند ابتدا به متقاضيان خودشان 

مسكن داده مي شود.
او بيان مي كند: در پي دريافت ماليات از كساني كه خانه اي را اجاره داده اند 
و از محل آن امرار معاش مي كنند نيستيم اما بايد از كساني كه در پي سفته 
بازي و دامن زدن به نوسانات قيمت مسكن با در اختيار داشتن تعدادي 

واحدهاي خالي هستند، ماليات گرفته شود.

  ساخت ۱۰۰ هزار مسكن در زمين هاي نيروهاي مسلح 
رييس كميسيون عمران مجلس هم در گفت وگوي ويژه خبري با اشاره به 
برنامه اقدام ملي، مي گويد: به زودي قراردادي ميان وزارت راه و شهرسازي 
و وزارت دفاع براي ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسكوني در زمين هاي نيروهاي 
مسلح امضا مي ش��ود. محمدرضا رضايي هم در برنامه گفت وگوي ويژه 
خبري با بيان اينكه سال گذشته در نامه اي به رييس جمهور شرايط عمومي 
بخش مسكن را پيش بيني كرده بوديم، مي افزايد: در سال هاي گذشته با 

ركود توليد مسكن تورم بسيار زياد قيمت مسكن را مي بينيم.
او نبود تعادل ميان توليد و نياز جامعه را عامل گراني قيمت مسكن مي داند 
و مي گويد: در دنيا ۳۰ درصد اقتصاد به بخش مسكن اختصاص مي يابد 
اما در ايران از تس��هيالت پرداخت ش��ده فقط ۸ درصد مربوط به بخش 
مسكن است. رضايي مي افزايد: 5 ميليون خانوار در جامعه، نيازمند مسكن 
هستند و با فعال شدن توليد در اين بخش 5۰۰ هزار مهندس مشغول به 
كار مي شوند. او با بيان اينكه ۶۰ درصد درآمد شهرداري ها از ساخت و ساز 
مسكن است، مي گويد: تسهيالت بانكي را به سمت توليد سوق نداده ايم. 
رييس كميسيون عمران مجلس مي افزايد: اكنون تسهيالت خريد مسكن 
در تهران ۱۶۰ ميليون تومان براي زوج هاي جوان است اما اين تسهيالت 

۲۰ تا ۲5 درصد قيمت مسكن را تأمين مي كند.
رضايي اظهار مي كند: بايد ساالنه 7۰۰ هزار واحد مسكوني ساخته شود اما 
بيشترين تعداد مسكن كه در سال هاي اخير ساخته شده ۳۰۰ هزار واحد 
در سال بوده است. به گفته او تاكنون با وجود تأكيد رييس جمهور و تصريح 
قانون، فقط ۱۰ درصد زمين هايي كه در اختيار دستگاه هاي دولتي بوده 
به وزارت راه و شهرسازي براي ساخت و ساز داده شده و هنوز ۹۰ درصد 

زمين ها در اختيار دستگاه هاي دولتي است.
اين مقام مسوول ادامه مي دهد: هيچ پايه اي براي اجاره بها در كشور وجود 
ندارد و وزارت راه و شهرس��ازي و امور اقتصادي و دارايي هر دو در اجراي 

قانون ماليات بر خانه هاي خالي مقصراند.

درحالي كه براساس برنامه پنج ساله ششم آزادراه هاي دولتي كشور بايد 
به بخش خصوصي واگذار شود اما به گفته رييس سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي، وزير راه و شهرس��ازي با انجام اين فرآيند مخالف است، 
عبدالهاشم حسن نيا در گفت وگو با مهر مي گويد: علت مخالفت وزير راه با 
انجام فرآيند واگذاري آزادراه هاي دولتي، افزايش چشمگير قيمت تمام 
شده نگهداري آزادراه و وارد آمدن فشار بر مردم است. به گزارش مهر، او 
اظهار مي كند: قيمت تمام شده نگهداري و تعمير آزادراه با شاخص هايي 
كه قبل از توقف فرآيند واگذاري از سوي سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي طي ش��ده بود، در پي تورم هاي اخير افزايش ش��ديدي داشته 
است. حسن نيا ادامه مي دهد: در پروسه جديد با قيمت هاي ريالي و ارزي 
جديد، هزينه هاي نگهداري آزادراه با عوارضي كه خودروهاي عبوري بايد 
پرداخت كنند، مطابقت داده مي شود. معاون وزير راه مي گويد: اگر قرار 
باشد عوارض آزادراه بر اساس قيمت تمام شده تعميرات و نگهداري آن 
تعيين ش��ود، مجبوريم نرخ عوارض آزادراه هاي دولتي )به عنوان مثال 
آزادراه تهران- قم( را ۱۰ برابر يا هزار درصد افزايش دهيم اما از آنجايي كه 
جامعه ظرفيت پذيرش چنين ميزان از افزايش��ي را ندارد، اين روند فعاًل 

متوقف شده اما بطور كلي از دستور كار خارج نشده است.
به گفته حسن نيا، در نظر داريم بتوانيم با تعريف شاخص هاي جديد، قيمت 
عوارض آزادراه هاي دولتي كه قرار است به بخش خصوصي واگذار شود، 

تعيين شده و سپس مراحل واگذاري آنها طي شود.

  علت گراني قيمت نگهداري آزادراه
رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي درباره علت افزايش قيمت 
تمام شده تعمير و نگهداري آزادراه ها در يك سال اخير تصريح مي كند: 
در س��ال هاي قبل قير مورد ني��از را رايگان به س��ازمان راهداري واگذار 
مي كردند اما در حال حاضر هر يك تن قير ۳.5 تا 4 ميليون تومان هزينه 
دارد.  حس��ن نيا مي گويد: خط كشي آزادراه ها در هر كيلومتر 7 ميليون 
تومان براي سازمان راهداري هزينه در بر دارد، بنابراين بخش خصوصي 
نمي تواند با اين قيمت ها و بدون افزايش چش��مگير عوارض آزادراهي، 
نگهداري آن را بر عهده بگيرد. او درباره ارايه پيش��نهاد جديد از س��وي 
وزارت راه و شهرسازي به شوراي اقتصاد براي افزايش رقم عوارض آزادراه 
دولتي تهران-قم مي افزايد: با توجه به افزايش هزينه هاي نگهداري آزادراه، 
پيشنهاد جديدي به وزارت راه و شهرسازي داده ايم تا نرخ عوارض افزايش 
يافته و وزارتخانه هم رقم نهايي را به شوراي اقتصاد ارايه داده است اما رقم 
جديد عوارض مورد نظر وزارت راه فعاًل اعالم نشده است. معاون وزيرراه 
و شهرس��ازي ادامه مي دهد: در حال حاضر 5۰۰ تومان عوارض آزادراه 

تهران-قم از خودروهاي عبوري دريافت مي شود.

اين مقام مسوول اضافه مي كند: ساالنه ۳۳ ميليون تردد از آزادراه تهران-
قم ثبت مي ش��ود كه اميدواريم با افزايش اين عوارض، بتوانيم بخشي از 
هزينه ه��اي نگهداري آزادراه را تأمين كنيم، مردم خواهان اس��تفاده از 
آزادراهي با سطح خدمات و كيفيت مطلوب هستند كه براي تكميل نصب 

نيوجرسي مفصلي در اين آزادراه، 5۰ ميليارد تومان نياز داريم.

  آخرين وضعيت پيگيري مطالبات كاميونداران
رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در خصوص آخرين وضعيت 
مطالبات كاميونداران مي گويد: در اين سازمان براي دو كاالي پرمصرف 
رانندگان كاميون اقداماتي انجام داده ايم يكي الستيك و ديگري روغن 
موتور. در حال حاضر مشكل توزيع الستيك نداريم و در مورد روغن هم 
به شركت هاي توليدكننده روغن موتور پيشنهاد داده ايم كه در پايانه هاي 
پرمصرف بار مستقر شوند تا بدون واسطه روغن در اختيار رانندگان قرار 
گيرد. حسن نيا يكي ديگر از مشكالت رانندگان را كمبود و گراني ساير 
قطعات يدكي خودروهاي سنگين مي داند و مي افزايد: پيگير آن هستيم 
تا مجمعي متشكل از توليدكنندگان داخلي لوازم يدكي و واردكنندگان 
ايجاد كنيم تا تأمين لوازم يدكي كاميونداران با س��رعت بيشتري انجام 
شود. او درباره بيمه تأمين اجتماعي رانندگان مي گويد: بيمه پايه رانندگان 
برقرار شده و سازمان تأمين اجتماعي اين فرآيند را انجام مي دهد، بيمه 
تكميلي رانندگان هم از سوي راهداري پيگيري شده است و در مرداد ماه 
امسال، قرارداد جديد با بيمه گر امضا مي كنيم و افراد بيشتري از خانوارهاي 
رانندگان تحت پوش��ش بيمه تكميلي قرار مي گيرند. رييس س��ازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي اضافه مي كند: بحث سخت و زيان آور بودن 
مشاغل رانندگي نياز به قانون مجزا دارد كه در حوزه كاري سازمان راهداري 

نيست و بايد سازمان تأمين اجتماعي آن را پيگيري كند.

  موافقت با افزايش ۲۰ درصدي قيمت بليت اتوبوس
حسن نيا در خصوص قيمت بليت اتوبوس بين شهري هم اظهار مي كند: 
در حال حاضر بليت اتوبوس ۲۰ درصد افزايش يافته اس��ت. از ايام نوروز 
اين افزايش اعمال شد اما با توجه به افزايش قطعات يدكي و اقالم مصرفي 
اتوبوس ها، اين افزايش باقي ماند كه پس از انجام مكاتبات سازمان راهداري 
با ستاد تنظيم بازار و پذيرش اين ستاد، افزايش ۲۰ درصدي قيمت بليت 
اتوبوس ابالغ شده است. او ادامه مي دهد: در ماه هاي اخير به نظر مي رسد 
هم تعداد مسيرهايي كه اتوبوس ها پيمايش دارند و هم از نظر تعداد مسافر 
با افزايش استقبال مردم از حمل و نقل عمومي جاده اي روبه رو بوده است، 
با اين حال هنوز نتوانس��ته ايم ضريب اش��غال اتوبوس ها را بيشتر از ۶۰ 

درصد افزايش دهيم.

  Tue. Jun 11.  سه  شنبه    21 خرداد 1398   7  شوال 1440  سال پنجم    شماره   1398  2019 

ضرورت تحول در حوزه 
توليد پسماند

عضو ش��وراي اسالمي ش��هر تهران با اشاره به 
اين مطلب كه تهران شهر پر مصرفي محسوب 
مي ش��ود، گفت: بايد در حوزه توليد پس��ماند 

تحول ايجاد شود.
به گزارش فارس زه��را صدراعظم نوري عضو 
شوراي اسالمي شهر تهران در مراسم رونمايي 
از پلتفرم هوش��مند مديريت پس��ماند گفت: 
خوش��حاليم كه ش��اهد يك فعاليت و برنامه 

خوب محيط زيستي در منطقه ۲۲ هستيم.
نگاه محيط زيس��تي و رويكرد محيط زيستي 
به مسائل، نحوه مديريت را در شهرها متفاوت 
مي كند و وقتي مديران شهري تهران دغدغه 
محيط زيستي دارند رويكردشان متفاوت شده 
و به راحتي مي توانند سياست هاي اتخاذ شده 

را با نوآوري هاي خودشان اجرا كنند.
وي ادام��ه داد: س��اخت پلتفرم ه��ا و فعاليت 
استارتاپ ها نتيجه اش مي شود استفاده بهينه 
از امكان��ات و افزاي��ش دسترس��ي م��ردم به 
خدمات.ش��هر تهران يك��ي از پرمصرف ترين 
شهرهاي دنياست و ميزان مصرف ما چند برابر 

متوسط هاي جهاني است.
امريكا كشوري پرمصرف است اما نرم مصرف 
كاال و ان��رژي و منابع از ايران پايين تر اس��ت و 
جالب اس��ت كه بدانيم ش��هر تهران در ميان 
ش��هرهاي كش��ورمان پرمصرف تر است. هر 
ش��هروند تهراني حدود يك كيلوگرم پسماند 
به جا مي گذارد در حالي كه شهروند امريكايي 

خيلي كمتر از اين پسماند توليد مي كند.
وي ادام��ه داد: مناب��ع جهان مح��دود بوده و 
انرژي ها به س��ختي تجديد مي ش��وند و بايد 
بدانيم كه امكانات و منابع فقط براي ما نيست 
و بايد به فكر آيندگان باشيم.اقتضا مي كند كه 
در كشور ما بازنگري جدي شكل گرفته و تغيير 
رفتار رخ دهد و نحوه مصرف تغيير كرده و آن 

چيزي كه به جا مي ماند به حداقل برسد.
آماره��ا مي گويند در ته��ران روزي ۹ هزار تن 
زباله توليد مي ش��ود هرچند اي��ن عدد دقيق 
نيس��ت اما بطور قطع اين عدد كمتر از ۸ هزار 

تن نيست. 
اگر به اين نكته توجه كنيم كه اين حجم از زباله 
در كجا بايد دفن شود بر ضرورت كاهش توليد 

زباله پي خواهيم برد.

 وضعيت مصالح ساختماني 
در تهران مطلوب نيست

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران از 
وضعيت نامطلوب مصالح ساختماني در تهران 

به خصوص مصالح خارجي انتقاد كرد.
ب��ه گ��زارش ايس��نا عبدالرض��ا گلپايگاني با 
انتق��اد از وضعيت مصالح س��اختماني قانوني 
با بي��ان اينكه در زمينه تعيين اس��تاندارهاي 
مصالح س��اختماني مس��ائلي وج��ود دارد اما 
جدي گرفته نمي ش��ود، اظهاركرد: متاسفانه 
دس��تگاه هاي متولي در مب��دا و توليد مصالح 
س��اختماني نظارت الزم را ندارند و به همين 
دليل خروجي كارخانه هاي توليد مصالح هنوز 
از نظر استاندارد با قانون فاصله دارد و متاسفانه 

شاهد توليد مصالح غيراستاندارد هستيم.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران  
افزود: با همكاري س��ازمان نظام مهندس��ي و 
تشكل هاي توليد مصالح تفاهمنامه هاي امضا 
كرديم تا از توان آنان براي شناس��ايي مصالح 
س��اختماني غيراستاندارد اس��تفاده كنيم. با 
توجه به ش��رايط تهران در ساختمان س��ازي 
بايد به س��مت اس��تفاده از مصالح ساختماني 

استاندارد پيش  رويم.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران 
با بيان اينكه هنوز وضعيت مصالح ساختماني 
مطلوب نيست، گفت: برخي مصالح ساختماني 
توليد ايران نيس��تند و بايد در مبادي ورودي 
كشور كنترل شوند كه اين مهم انجام نمي شود.

كندروي نواب در آستانه 
تكميل و بهره برداري است

عمليات روكش آسفالت مسير كندروي غربي 
بزرگراه ش��هيد نواب صفوي، حدفاصل شمال 
تقاطع خيابان بريانك تا جنوب تقاطع خيابان 

هالل احمر انجام شد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس احس��ان نوش آب��ادي 
مديرعام��ل س��ازمان مهندس��ي و عم��ران 
ش��هر تهران گفت: عمليات روكش آس��فالت 
در مس��ير كن��دروي غرب��ي بزرگراه ش��هيد 
نواب صف��وي به ط��ول 7۰۰متر اج��را و اين 
معب��ر آماده انج��ام اقدامات نهاي��ي همچون 
 خ��ط كش��ي مس��ير و نص��ب گاردري��ل

 ش��د. او با بيان اينكه به م��وازات تالش براي 
تكميل مس��ير كندروي غربي بزرگراه شهيد 
نواب صفوي، عمليات احداث مسير راستگرد 
ورودي به خيابان قزوين ادامه دارد، يادآور شد: 
اين مسير دسترس��ي متعاقب اتمام عمليات 

خاكبرداري، آماده زيرسازي شده است.
به گفته مديرعامل سازمان مهندسي و عمران 
ش��هر تهران، مس��ير كندروي غربي بزرگراه 
ش��هيد نواب صفوي كه معبري تاثيرگذار در 
ساماندهي جريان ترافيك معابر محلي به شمار 
مي آي��د، تا پايان خردادماه س��ال جاري مورد 

بهره برداري قرار خواهد گرفت.
شايان ذكر است با احداث مسير مذكور عالوه 
بر تكميل بزرگ��راه نواب، خياب��ان بريانك از 
بن بست خارج ش��ده و دسترسي شهروندان 
ساكن اين محدوده از پايتخت به شبكه معابر 

بزرگراهي تسهيل خواهد شد.



هجدهمين اجالس ش��وراي بين الملل��ي همكاري هاي 
تجاري اتاق هاي بازرگاني حاشيه درياي خزر )ICBC( به 
ميزباني جمهوري اسالمي ايران، در استان مازندران برگزار 
شد. سال گذشته اين اجالس در »ولگاگراد روسيه« برگزار 
ش��د و با برگزاري هجدهمين اجالس شوراي بين المللي 
همكاري هاي تجاري اتاق هاي بازرگاني حاشيه درياي خزر، 
براي دومين بار است كه اين اجالس در جمهوري اسالمي 
ايران و در اس��تان هاي حاشيه درياي خزر برگزار مي شود. 
برگزاري »همايش فرصت هاي سرمايه گذاري و تجاري« 

از مهم ترين رويدادهاي جانبي اين اجالس همكاري هاي 
تجاري اتاق هاي بازرگاني حاش��يه درياي خزر محسوب 

مي شود. 
رييس اتاق ايران در آغاز اين اجالس اظهار كرد: برگزاري اين 
اجالس فرصت  مغتنمي براي و تعامل همه جانبه كشورهاي 
حاشيه درياي خزر درزمينه تجارت و همكاري هاي اقتصادي 
فراهم مي آورد. به گفته غالمحسين شافعي، متاسفانه هنوز 
تجارت كشورهاي حاشيه خزر مبتني بر تبادل كاال و دور 
از انتظار است. او گفت: كش��ورهاي حاشيه خزر عالوه بر 

مراودات اقتصادي، به لحاظ فرهنگي، اجتماعي و فرهنگي 
نيز به يكديگر پيوستگي و وابستگي كامل دارند اما اينكه 
خروجي همكاري هاي اقتصادي و تجاري اين كشورها در 
حد قابل قبولي نيست بايد در اينگونه نشست ها مورد نقد و 
كنكاش قرار گيرد. شافعي حركت كشورهاي حاشيه خزر 
به سمت سرمايه گذاري هاي مشترك، ايجاد مناطق آزاد 
تجاري و تاسيس بانك مشترك را مقدمه اي براي گسترش 
روابط اقتصادي و تجاري و پيوستگي و همبستگي بيشتر 
دانست و تاكيد كرد: اين اجالس و همكاري با كشورهاي 
همسايه مي تواند در شرايط فعلي كارنامه اقتصادي كشور 
را تغيير دهد و ش��ايد بتوان با تعالي روابط اقتصادي نتايج 

خوبي كسب كرد.
او با اعالم اينكه كشورهاي حاشيه خزر با ۲۵۰ ميليون نفر 
جمعيت، گردش تجاري ۷۰۰ ميليارد دالري دارند، گفت: 
بايد پذيرفت رقم ناچيزي از اين تجارت عظيم با كشورهاي 
حاش��يه خزر اس��ت و اكثر آن با بيرون از منطقه صورت 
مي گيرد. رييس اتاق ايران افزود: بايد بازنگري در تجارت 

و روابط اقتصادي كش��ورهاي حاشيه خرز صورت گيرد تا 
موانع و نواقص برطرف ش��ود، چراكه نبايد با توجه به توان 
توليد و تجارت منطقه، نياز هاي كشورها و مردم حاشيه خزر 
در جايي ديگر تامين شود. او تاكيد كرد: بخش خصوصي 
بايد دولت هاي خود را تحت فشار قرار دهند تا موانع تجاري 
كشورهاي حاشيه را برچينند و در اين زمينه مطالبه گر باشد. 
ش��افعي بر ضرورت آينده نگري با نگاه درست به تحوالت 
بين المللي تاكيد كرد و توضيح داد: بزرگ ترين اتفاق حال 
حاضر و آينده آسيا و درياي خزر، احياي جاده ابريشم است 
كه به سرعت در حال انجام است و تا همين جا نيز ۶۷ كشور 

به احياي اين كريدور تجاري پيوسته اند.
رييس اتاق ايران خواس��تار تجديد نظر نگاه كش��ورهاي 
حاشيه خزر به اقتصاد جاده ابريشم شد و افزود: بايد تمام 
كش��ورها در احياي جاده ابريشم جايگاه اقتصادي خود را 
مشخص كنند و موفقيت در اين كريدور مستلزم همكاري 
با همسايگان و همپوش��اني تجاري است. رييس پارلمان 
بخش خصوصي همچنين از پيوس��تن ايران به اتحاديه 
اوراس��يا به عنوان يك اتفاق مهم ياد ك��رد و گفت: يكي از 
داليلي كه باعث شد تا كشورهاي حاشيه خزر نتوانند تاكنون 
مراودات تجاري خود را به حد انتظار برسانند اين است كه 
قراردادهاي تجارت تلفيقي بر اساس قرار داد تجارت آزاد 
انجام نشده است. شافعي افزود: متاسفانه كشورهاي عضو 

اين اجالسيه نتوانستند قواعد تجارت آزاد را اجرايي كنند 
كه اين خود بزرگ ترين ضعف تجاري – اقتصادي منطقه 
خزر محسوب مي شود. او تاكيد كرد: تا زماني كه همه ما به 
قراردادهاي تجاري في مابين پايبند نباشيم و آن را اجرايي 
نكنيم، هيچگاه به اهداف تجاري خود دست نخواهيم يافت.

ازآن س��و، س��فير ايران در اس��پانيا نيز كه به نمايندگي از 
وزارت امور خارجه دراين اجالس حضور داشت، در جمع 
شركت كنندگان از آمادگي حضور و سرمايه گذاري بخش 
خصوصي اسپانيا در ايران به خصوص در استان مازندران خبر 
داد. حسن قشقاوي، از بنادر »آستاراخان«، »آفتاب«، »باكو« 
و »تركمن باشي« به عنوان مهم ترين زيرساخت هاي ايجاد 
شده براي گسترش روابط تجاري و اقتصادي بين كشورهاي 
حاش��يه درياي خزر ياد كرد و خواه��ان بهره گيري از اين 

زيرساخت ها براي گسترش روابط تجاري و بازرگاني شد.
از ديگر سو، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و روسيه هم 
با سخنراني در اين اجالس تاكيد كرد: انتظار ما اين است كه 
در آينده نه چندان دور تمامي اتاق هاي بازرگاني استان هاي 
ايران و اس��تان هاي ديگر كشورها به اجالسيه بپيوندند تا 
شاهد استفاده از تمامي ظرفيت  كشورهاي حاشيه درياي 
خزر باشيم. هادي تيزهوش تابان، حذف تجارت بر پايه دالر 
را هدف مشترك اصلي جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي 

ديگر حاشيه درياي خزر عنوان كرد.

صنعت،معدن و تجارت14اخبار

تدوين دستورالعمل قيمت گذاري خودرو در دستوركار وزارت صنعت قرار گرفت

بازار خودرو همچنان در ابهام
تعادل|

وزارت صنع��ت تدوين فرمول قيمت گ��ذاري خودرو 
را كلي��د زد. پس از التهابات بازارخودرو و فش��ار اركان 
باالدس��تي معاون اول رييس جمهور، چند روز پيش 
به وزارت صنعت دس��تور داد، بازار خودرو را به واسطه 
افزايش توليد و كاهش قيمت، س��ر و س��امان بدهد. 
در پي دس��تور اس��حاق جهانگيري، وزارت صنعت از 
تدوين دس��تور العمل قيمت گذاري خبر داد، اما هنوز 
مشخص نيست كه آيا وزارت صنعت بنا دارد براساس 
همان فرمول حاشيه بازار، اقدام به قيمت گذاري كند يا 
اينكه شيوه جديدي براي نظم بخشي به بازار خودرو در 
دستور كار قرار خواهد داد. فرمولي كه نه تنها نتوانست 
از التهابات بازار خودرو بكاهد، بلكه س��بب شد فاصله 
قيمت كارخانه و بازار خودروهاي داخلي به شدت افزايش 
پيدا كرده و فضايي رانتي براي دالالن و واس��طه گران 
ايجاد ش��ود. از سوي ديگر، با توجه به اينكه معاون اول 
رييس جمهور بطور رس��مي س��تاد تنظيم بازار را به 
عنوان مرجع كارشناسي قيمت گذاري خودرو معرفي 
كرده، بازگشت شوراي رقابت به عرصه قيمت گذاري 
همچنان در هال��ه اي از ابهام ق��رار دارد. حال با وجود 
اين نامه نگاري ه��ا، بايد ديد آيا وزارت صنعت مي تواند 
با رونمايي از دس��تورالعمل جديد خ��ود، به ابهامات و 

آشفتگي بازار خودرو پايان دهد يا خير؟ 

   قيمت گذاري خودرو در دس�توركار وزارت 
صنعت

در پي نوس��انات قيمتي در ب��ازار خودروها در ماه هاي 
گذش��ته، مجلس شوراي اس��المي، اقدام به پيشنهاد 
طرحي براي ساماندهي بازار خودرو كرد كه براساس آن 
پاي شوراي رقابت به قيمت گذاري خودرو باز مي شود؛ 
در اين مصوبه تاكيد شده كه شركت هاي خودروسازي 
موظفند هنگام فروش، »بهاي تمام شده، درصد سود 
و قيمت قطعي خودرو« را محاسبه و به شوراي رقابت 
اعالم كنند. اما پس از اينكه رييس س��ازمان حمايت 
با ناديده گرفت��ن اين مصوبه مجل��س، همچنان اين 
س��ازمان را مرجع كارشناس��ي قيمت گذاري خودرو 
عنوان كرد. سازمان بازرسي كل كشور دو هفته پيش 
در ارتباط با نوسانات ايجاد شده در بازار خودرو و افزايش 
بي رويه قيمت محصوالت دو شركت بزرگ خودروساز 
كش��ور )ايران خودرو و س��ايپا( طي نامه اي خطاب به 
مع��اون اول رييس جمهور خواس��تار تفويض اختيار 
قيمت گذاري خودرو به شوراي رقابت شده بود. مدتي 
بعد، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور در 18 
خردادماه س��ال جاري، در واكنش به اين نامه، به وزير 
صنعت، معدن و تجارت دس��تور داد تا ضمن تدوين و 
ابالغ دستورالعمل قيمت گذاري خودرو در چارچوب 
سياست هاي دولت و ستاد تنظيم بازار، كاهش قيمت 

خودرو را از طريق حذف رانت براي گروه ها و افراد خاص 
و نيز افزايش توليد و ساماندهي تقاضاي واقعي دنبال 
كند. نامه نگاري هاي خودرويي در سطح سران قوا، ناشي 
از به هم ريختگي بازار خودرو و نبود يك فرمول مناسب 
براي قيمت گذاري اين محصول باش��د. اما نكته اي كه 
مي توان از نامه جهانگيري اس��تخراج كرد اين اس��ت 
كه مرجع كارشناسي قيمت گذاري خودرو، همچنان 
در دس��ت دولت خواهد بود، اما ظاهرا نه با شيوه قيلي 
بلكه فرمولي جديد. چراكه جهانگيري از وزارت صنعت 
خواس��ته با ابالغ دس��تورالعمل قيمت گذاري خودرو 
در چارچوب سياس��ت هاي دولت و ستاد تنظيم بازار، 
كاهش قيمت را از طريق حذف رانت براي گروه ها و افراد 
خاص و همچنين افزايش توليد و ساماندهي تقاضاي 
واقعي دنبال كند. اين درحالي است كه وزارت صنعت 
همچنان اصرار بر قيمت گذاري براساس حاشيه بازار 
دارد؛ فرمولي كه به گفته صاحبنظران در اين چند ماه 
گذشته نتوانسته بازار خودرو را به تعادل برساند و حتي 
منجر به ش��كاف عميق قيمتي بازار خودرو و كارخانه 
شده است؛ حال با شكست فرمول حاشيه بازار، بايد ديد 
كه آيا وزارت صنعت دستورالعمل ديگري را در دستور 
كار خود قرار خواهد داد يا همچنان اصرار به رويه قبلي 
قيمت گذاري دارد. اما در پي دستور جهانگيري، تدوين 
دس��تورالعمل قيمت گذاري خودرو در وزارت صنعت 
كليد خورد. در همين رابطه، معاون امور صنايع وزارت 
صنعت، از جزييات دستور كار اين وزارتخانه براي حذف 

رانت از بازار خودرو و ساماندهي اين بازار خبر داد. 
بنابه اظهارات فرشاد مقيمي، در چارچوب سياست هاي 
دولت، تدوين دس��تورالعمل قيمت گ��ذاري خودرو 
بالفاصله از طريق س��ازمان حمايت در دستور كار قرار 
گرفت. پس از ط��رح اين موضوع در كميته خودرو، در 
ستاد تنظيم بازار نيز مطرح شده و پس از تصويب نهايي، 
مبناي عمل براي موضوع قيمت گ��ذاري قرار خواهد 
گرفت. البته هنوز جزييات بيشتري از اين دستورالعمل 
تعيين قيمت خودرو و نحوه اصالح روند بازار از س��وي 
وزارت صنعت اعالم نشده، و مشخص نيست براساس 

چه فرمولي قيمت گذاري خودرو تعيين خواهد شد. 
ام��ا وزارت صنعت در حال��ي اقدام ب��ه تدوين فرمول 
قيمت گذاري براي خودرو كرده است كه از آبان ماه ۹۷ 
با تصميم سران قوا، مسووليت نظارت بر بازار خودرو از 
شوراي رقابت سلب و به سازمان حمايت واگذار شد. اما 
س��ازمان حمايت از آن زمان تاكنون فرمول مشخصي 
براي قيمت گذاري خودرو تدوين و پياده سازي نكرده 
بود و بر اجراي قيمت گذاري طبق ۵ درصد پايين تر از 
حاشيه بازار پافشاري داشت. به اين ترتيب باعث شد تا 
بازار خودرو در يك بازه زماني ۶ ماهه، به دست سوداگران 
افتاده و با افزايش قيمت ها، از شرايط موجود به نفع خود 
استفاده كنند. حال اين پرسش باقي است كه چرا پيش 

از اين و زماني كه مسووالن ستاد تنظيم بازار و سازمان 
حمايت ش��اهد فاصله فاحش قيمت خ��ودرو از درب 
كارخانه تا بازار بودند، اقدام موثري نكرده يا تصميمي 

براي تغيير فرمول قيمت گذاري خودرو نگرفتند. 
چندي پيش بود كه رييس سازمان حمايت در نشست 
مطبوعاتي خود م��ورخ چهارم خردادم��اه 13۹8، در 
شرايطي اين سازمان را مرجع كارشناسي قيمت خودرو، 
معرفي كرد، كه خبر از فرمول مش��خصي براي تعيين 
قيمت خودرو نبود. بنابه اظهارات عباس تابش، روش 
كش��ف قيمتي مورد استفاده س��ازمان حمايت، رصد 
قيمت در بازار كل كش��ور براي ه��ر يك از محصوالت 
و اعالم متوسط قيمتي به ستاد تنظيم بازار است. اين 
ستاد نيز بعد از دريافت نتايج كارشناسي شده سازمان 
حمايت، قيمت هاي تعيين ش��ده را به ش��ركت هاي 
خودروس��از ابالغ كرده و خودروس��ازان براس��اس آن 
محصوالت خود را در قال��ب فروش هاي فوري عرضه 
مي كنند. اما فرمول قيمت گذاري خودرو پيش از اين به 
چه صورت اجرا مي شد؟ پيش از خروج شوراي رقابت از 
عرصه قيمت گذاري خودرو، فرمول قيمت گذاري در اين 
شورا براساس نرخ تورم بخشي خودرو اعالمي از سوي 
بانك مركزي و هزينه توليد كشف مي شد. همچنين در 
اين فرمول، ۲.۵ امتياز مثبت به خودروسازاني كه توليد 

خودروي مناس��ب دارند ارايه و ۲.۵ امتياز منفي براي 
خودروسازان متخلف در توليد خودروهاي بي كيفيت 

لحاظ مي شد. 
از ديگرس��و، اواخر آذرماه ۹۷ شوراي رقابت در نامه اي 
خطاب به رييس جمهور و رييس شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي، از ساز و كار و فرمول افزايش قيمت خودروهاي 
داخلي پرده برداري كرد. بر اساس تصميم شوراي رقابت، 
خودروهاي انحصاري توليد داخل براساس مدل »سقف 
قيمتي«، قيمت گذاري مي شوند؛ يعني قيمت هايي كه 
از فرمول به دس��ت مي آيد حداكثر بوده و خودروساز 
مي تواند به كمتر از آن قيمت نيز عرضه كند. بر اساس 
دستورالعمل تنظيم بازار و تعيين قيمت خودروهاي 
انحصاري مصوب شوراي رقابت، در فرآيند قيمت گذاري 
اين خودروها متغيرهاي »قيمت خودرو در سال قبل«، 
»نرخ تورم ساالنه نهاده هاي توليد خودرو در طول يك 
سال بر اساس گزارش رس��مي بانك مركزي«، »بهره 
وري مورد انتظار از خودروسازان نسبت به سال قبل« و 
»تغيير شاخص كيفيت خودرو در طول سال« دخالت 
دارند. اما در مورد ساير خودروهايي كه در ميانه سال وارد 
بازار شده اند، خودروسازان موظف هستند، بطور موردي 

از شوراي رقابت استعالم كنند.
بررسي اين موارد حكايت از آن دارد كه متوليان ستاد 

تنظيم بازار در كنترل بازار خودرو از نهاد ناظر قبلي اين 
بازار، عقب افتاده اند. از طرفي ديگر، اجراي تصميمات 
غير كارشناسي و تاخير در تدوين فرمول قيمت گذاري 
خودرو باعث شده تا نه تنها آشفتگي از بازار خودرو حذف 
نش��ود، بلكه در برهه اي از زمان، س��وداگران به ميدان 
آمده و با افزايش كاذب قيمت ها، باعث متضرر ش��دن 

مصرف كنندگان شوند.
از س��وي ديگر، تحوالت بازار خودرو نشان مي دهد، در 
ماه هاي گذشته با افزايش قيمت  انواع خودرو، تمايل به 
فروش اين كاالي سرمايه اي، پايين بود اما هم اكنون روند 
كاهشي قيمت ها عاملي شده تا فروشنده در بازار افزايش 
يابد اما خبري از مش��تري نباشد. فروشندگان خودرو 
معتقدند همچنان عرضه خودرو توس��ط شركت هاي 
خودروس��از به كندي انجام مي ش��ود اما بسته شدن 
سايت هاي فروش خودرو و آگهي هاي غيرمنطقي در 
فضاي مجازي باعث شده تا نرخ هاي خالف واقع خودرو 
در بازار عنوان نشود. در همين رابطه، سعيد موتمني، 
رييس اتحاديه صنف نمايش��گاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران ب��ه ايرنا مي گويد: قيم��ت خودروها در 
بازار كاهشي ش��ده و به شرط عدم تصميم گيري هاي 
بي محاباي برخي شركت ها در افزايش قيمت ها، پيش 

بيني مي شود كاهش قيمت ها ادامه دار باشد.

در هجدهمين اجالس شوراي بين المللي اتاق هاي بازرگاني حاشيه درياي خزر تشريح شد
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تغيير سياست هاي تجاري 
وزارت صنعت

شاتا|وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: سياست 
ممنوعيت يا آزادسازي كامل واردات يا صادرات هيچ 
كااليي ديگر در دس��تور كار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت قرار ندارد. رضا رحماني در چهلمين كارگروه 
تنظيم ب��ازار، تصريح كرد: اين موضوع متناس��ب با 
تأمين نيازهاي كشور با اعمال مقطعي عوارض روي 
اقالم وارداتي يا صادراتي انجام خواهد گرفت. او اظهار 
كرد: برنامه ريزي براي ذخيره س��ازي كاالهاي مهم 
كشاورزي بايد در زمان برداشت محصول انجام گيرد تا 
هم قيمت خريد محصول مناسب و هم مديريت تأمين 
آسان تر باش��د. رحماني خاطرنشان كرد: در شرايط 
خاص فعلي و براي ممانعت از تأثير تنش هاي تحميلي 
به بازار، ضرورت دارد تا تصميمات اتخاذ شده در تأمين 
و تنظيم قيمت انواع اقالم كااليي كاماًل كارشناسي 
و منطبق با منافع مردم باشد. او افزود: اصالح برخي 
فرآيندهاي تأمين و توزيع كاالها به صورت زيربنايي 
در دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد 
و اطمينان دارم با تحقق اين مهم، بسياري از مشكالت 
موجود در حوزه تنظيم بازار رفع خواهند شد. او اظهار 
كرد: كاهش توليد تعدادي از صنايع صرفًا به س��بب 
برخي محدوديت هاي موجود در تأمين مواد اوليه است 
كه ضروري اس��ت برنامه ريزي اساسي و اقدام عملي 
در اين راستا صورت بگيرد. او در مورد اعمال قرارداد 
مچينگ ميان شركت هاي توليدكننده و مصرف كننده 
فوالد كشور، گفت: صنايع باالدستي در صورت وجود 
محدوديت مصرف كننده اقالم توليدي مي توانند با 
اعمال قراردادهاي مچينگ در تأمين مواد اوليه و رفع 
دغدغه صاحبان صنايع پايين دستي موثر واقع شوند و 

ما هم از اين موضوع استقبال مي كنيم.

 انتخاب اعضاي هيات رييسه
 4 کميسيون اتاق تهران

فرآيند انتخابات هيات رييس��ه چهار کميس��يون 
مشورتی اتاق تهران روز دوش��نبه برگزار و ترکيب 
رييس و نواب رييس کميسيون های صنعت و معدن، 
بازار پول و س��رمايه، بهبود محيط کسب و کار و رفع 
موانع توليد و کميس��يون اقتصاد ن��وآوری و تحول 
ديجيتال مشخص شد. روز يكشنبه تكليف هيات 
رييسه پنج کميسيون اتاق تهران، مشخص شده بود.  
به گزارش اتاق تهران، نشست تعيين هيات رييسه 
کميسيون گردش��گری به روز چهارشنبه موکول 
شد. در انتخابات کميسيون صنعت ومعدن که حدود 
۲۹ نف��ر برای عضويت در آن ثبت ن��ام کرده بودند، 
محمدرضا زهره وندی، عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران به عنوان رييس اين کميسيون برگزيده شد. 
همچنين کرسی های نايب رييسی اين کميسيون 
نيز به عليرضا کالهی صمدی و احمد صادقيان رسيد. 
در انتخابات کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران 
نيز فريال مستوفی که تنها نامزد رياست بود با کسب 
1۲ رأی به عنوان رييس اين کميسيون انتخاب شد. 
همچنين افروز بهرامی به همراه عباس آرگون به عنوان 
نواب رييس کميس��يون بازار پول و سرمايه انتخاب 
شدند.  اعضای کميسيون بهبود محيط کسب و کار 
و رف��ع موانع توليد اتاق ته��ران به ابقای محمدرضا 
نجفی منش بر جايگاه رييس رای دادند. همچنين با 
رای اعضای اين کميسيون، نجفی منش از اين پس، 
علی نقيب و محمد مهدی فناي��ی را به عنوان نواب 
رييس در کنار خود خواهد داشت. آخرين انتخابات 
هيات رييسه کميسيون های مشورتی که روز دوشنبه 
برگزار شد، تکليف رييس و نواب رييس کميسيون 
جديد و تازه وارد »اقتصاد نوآوری و تحول ديجيتال« را 
مشخص کرد. در انتخابات اين کميسيون که با حضور 
11 عضو برگزار شد، سيد مجيد صدری با 11 رأی به 
عنوان رييس کميسيون انتخاب شد و فرزين فرديس 
با کسب 11 رأی نايب رييس اول و شهاب جوانمردی 
با ۹ رأی کرسی نايب رييس دوم اين کميسيون را به 

دست آوردند.
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نگاهيبهكتاب»چرادموكراسيهاميميرند؟«

بازيرموبروكسلبهپايانخودنزديكميشود

قانون سالمت دموكراسي را  تضمين نمي كند 

احتمال جايگزيني يورو  با ارز موازي توسط ايتاليا

گروه جهان|
دموكراسي مانند انسان است؛ ابتدا كودك است، بعد جوان 
مي شودو آرام آرام به پختگي مي رسد. اگر درست مراقبت 
نشود بيمار ش��ده و مي  ميرد. پزشكان به كمك علم به ما 
مي گوين��د، آدمي اگر غذاي خوب نخ��ورد، ورزش نكند، 
به نيازهاي روحي و رواني اش رس��يدگي نكند، س��امت 
خود را از دس��ت خواهد داد؛ دموكراسي  نيز چنين است. 
دانش��مندان علم سياست و جامعه شناس��ي مي گويند 
دموكراسي ها هم بيمار مي شوند، فرسوده مي شوند و اگر 
به موقع مراقبت نشوند، مي ميرند. اما چه چيز باعث مرگ 
دموكراسي ها مي شود؟ نش��انه هاي فروپاشي  نظام هاي 
دموكراتيك چيست؟ در قرن بيست ويكم رهبران عوام فريب 
و سياستمداران تماميت خواه چگونه به قدرت مي رسند 
و معياره��اي دموكراتي��ك را ويران مي كنند؟ اس��تيون 
لويتسكي و دانيل زيبات اساتيد شناخته شده علم سياست 
و حكومتداري در دانش��گاه هاروارد تاش كرده اند  به اين 

پرسش ها پاسخ دهند: 
وقتي مي گويم فروپاشي دموكراسي، نخستين چيزي كه 
ممكن است به ذهن ما خطور كند، سرنگوني يك رژيم با 
نيروي ارتش، كودتا و راه اندازي انقاب و خونريزي اس��ت. 
اين ي��ك تصوير مرس��وم و متعارف از فروپاش��ي نظام ها 
توسط سياستمداران ديكتاتور اس��ت. در گذشته، وقتي 
كسي مي خواست يك نظام را سرنگون  كند، فرمان مي داد 
تا نيروه��اي ارتش را محاصره، قصر رياس��ت جمهوري را 
بمباران، رهبران را بركنار و رسانه ها را تصرف كنند. رژيم هاي 
تماميت خواه با ابزارهاي خشونت آميز و غيردموكراتيك 
شروع مي شدند. اما حاال ديگر شرايط تغييركرده است. در 
قرن بيست ويكم دموكراس��ي ها هم از سوي كساني خفه 
مي شوند كه با روش هاي دموكراتيك به قدرت رسيده اند. از 
پايان جنگ سرد تاكنون ظهور ديكتاتوري و حكومت هاي 
تماميت خ��واه، در قالب باورهاي ايدئولوژيك فاشيس��م، 
كمونيسم يا حكومت هاي نظامي، در بسياري از نقاط جهان 
ناپديد شده اند. تصاحب قدرت با كودتاهاي نظامي و ساير 
روش هاي خش��ونت آميز معمول نيست. بيشتر كشورها 
بطور منظ��م انتخابات برگزار مي كنند و آزادي رس��انه ها 
را در ظاهر مي پذيرند. آنگونه كه نويس��ندگان اين كتاب 
مي گويند در عصر حاضر روش هاي فروپاشي نظام ها تغيير 
كرده اند: »دموكراسي ها گرچه هنوز هم در دستان ژنرال هاي 
نظامي مي ميرند، اما اين اتفاق در دستان رهبران انتخابي 

هم مي افتد.« 
به گزارش اطاعات روز، تحقيقات اس��تيون لويتسكي و 
دانيل زيبات نشان مي دهد كه پس از پايان جنگ سرد، 
اغلب فروپاشي نظام هاي دموكراتيك نه توسط ژنرال ها و 
سربازان، بلكه توسط دولت هاي منتخب صورت گرفته اند. 
مانند هوگ��و چاوز در ونزوئ��ا، كه با برگ��زاري انتخابات 

چندين  بار به رياس��ت جمهوري رس��يد، اما هرگز اجازه 
نداد آزادي هاي دموكراتيك در كش��ورش تجربه شود. در 
گرجستان، مجارستان، نيكاراگوئه، پرو، فيليپين، لهستان، 
روس��يه، س��ريانكا، تركيه و اوكراين، رهبران سياسي با 
برگزاري انتخابات به قدرت رسيدند، اما عملكردشان به زوال 
و فروپاشي تدريجي نهادهاي دموكراتيك در اين كشور ها 
انجاميد. رهبران تماميت خواه و ديكتاتورمنِش اين كشورها 
از مجراهاي دموكراتيك )برگ��زاري انتخابات( به قدرت 
رسيدند اما وقتي قدرت را قبضه كردند، معيارها و نمودهاي 
دموكراتيك نظام را بر عليه دموكراسي استفاده كردند: با 
گماشتن قاضي هاي فرمايشي استقال را از دستگاه قضايي 
گرفتند؛ براي مخالفان سياسي خود پرونده سازي كردند؛ با 
پول و منابع دولتي براي تداوم قدرت سياسي خود تبليغات 
كردند؛ جلو آزادي رسانه ها را گرفتند و رقباي سياسي خود 

را جنايتكار خطاب كردند.

  چهار نشان رهبران اقتدارگرا
اين دو استاد سياست دانشگاه هاروارد مي گويند رهبران 
كشورهايي كه با برگزاري انتخابات به قدرت رسيده اند اما 
در رفتارشان اين چهار ويژگي را دارند، درصدد ديكتاتوري و 

حفظ قدرت بطور غيردموكراتيك هستند: 
۱. حمله ب��ه رس��انه هاي آزاد: رژيم ه��اي تماميت خواه 
آزادي بيان را برنمي تابند. دوس��ت ندارند مورد انتقاد قرار 
بگيرند. اظهارات ترامپ كه رسانه هاي منتقد را »دشمن 

مردم« خطاب مي كند نمونه سركوب آزادي بيان است.
۲. زير س��وال بردن مش��روعيت نتيجه  انتخابات: يكي از 
ويژگي هاي نظام هاي دموكراتيك اين اس��ت كه نتيجه 
انتخاب��ات هرچه باش��د، قابل قب��ول جناح هاي مختلف 
سياسي است. سياست مداران ديكتاتورمنش اين اصل را 
ناديده مي گيرند و نمي خواهند پي��روزي رقيب خود را به 

رسميت بشناسند. 
۳. تهديد به زنداني كردن مخالفان سياسي: در نظام هاي 
دموكراتيك، احزاب و سياستمداران با هم رقابت مي كنند، 
اما روي ي��ك اصل مهم توافق دارند؛ ه��ر دو طرف به يك 
اندازه مشروعيت سياسي دارند و هيچ كدام دشمن يكديگر 
نيستند. رقابت با دش��مني فرق دارد. سياستمداراني كه 
گرايش هاي تماميت خواهي دارند، رقيب سياس��ي خود 
را مجرم و دش��من مي پندارند و درصدد زنداني كردن آنها 
هستند. اين يك نشانه قديمي و كاسيك بر عليه قواعد 

دموكراتيك است. 

۴. تش��ويق خش��ونت در مقابل مخالفان سياسي: حاكم 
ديكتاتورمنش مخالفان سياسي خود را حقير مي شمارند 
و در مقابل آنان از خشونت كار مي گيرند. اين چهار نشانه 
به عنوان عامت هاي هشدار شناخته شده اند و ترامپ هر 
چهار نشانه را دارد. استيون لويتسكي و دانيل زيبات انگيزه 
اصلي نوشتن كتاب خود را انتخابات رياست جمهوري ۲۰۱۶ 
و پيروزي ترامپ مي دانند. اين دو نويسنده مي گويند: »مساله  
فروپاش��ي ُنرم هاي دموكراتيك در امريكا، به دوران پيش 
از پيروزي ترام��پ بازمي گردد: زماني كه يك عضو دادگاه 
عالي امريكا ناگهاني فوت كرد. آنتونين اسكاليا يك عضو 
محافظه كار ديوان عالي امريكا اوايل ۲۰۱۶ درگذشت، باراك 
اوباما رييس جمهور وقت امريكا، مريك گارلند قاضي ليبرال و 
سابقه دار را براي عضويت به دادگاه عالي معرفي كرد اما سنا با 
اكثريت جمهوري خواه پيشاپيش با نامزدي گارلند مخالفت  
كرد و حتي حاضر به رأي گيري هم نش��د. س��ناتورهاي 
جمهوري خواه فكر مي كردند هر نماينده  محافظه كاري بهتر 
از گزينه اوباما است. آنها مي خواستند به هر قيمتي كه شده 
به هدف خود برسند. اين كنش سنا كه در 5۰ سال گذشته 
سابقه نداشت، از نظر نويسندگان »دموكراسي ها چگونه 
مي ميرند« زير پا گذاشتن ُنرم هاي دموكراتيك بود. هرچند 

عملكرد سنا در قبال نامزدي يك قاضي ليبرال مغاير با رفتار 
جانشينان پيشين  آنها بود اما كار خاف قانون نبود. نكته اين 
است كه عملكرد سنا، خاف قاعده بازي دموكراتيك بود. 
رفتار سنا آغاز آسيب پذيري و فرسايش قواعد دموكراتيك 
در امريكا بود؛ آغازي كه بزرگ ترين خطر براي دموكراسي 
معاصر به شمار مي رود.  استيون لويتسكي و دانيل زيبات 
معتقدند رعايت قانون به تنهايي س��امت دموكراسي را 
تضمين نمي كند. دموكراسي با رعايت قانون هم در خطر 
است. يكي از ستون هاي اصلي نگه دارنده  دموكراسي، اصول 
و قوانيني هستند كه سخن نمي گويند، باورهايي هستند كه 
از دل ارزش هاي شهروندي بيرون مي آيند و سياستمداران 
را وامي دارند تا در تعامات سياسي، منافع شخصي خود را 
بر منافع عموم ترجيح ندهند. شكستن بسياري از اين اصول 
و قوانين، در ايده هايي نهفته اند كه ش��ايد براي عده اي در 
كوتاه مدت خوب باشند اما هرگز نمي توانند در بلندمدت 
كمك كننده باشند. وقتي سياس��تمداران مي خواهند با 
زير پا كردن اصول دموكراتيك به قدرت برسند، زمينه ساز 
عمل بالمثل در جامعه مي شوند؛ وقتي حزب و نامزد رقيب 
به قدرت رسيد، كار مش��ابه مي كنند. مي خواهند انتقام 
بگيرند. همان روش ها و قواعدي كه از سوي يك سياستمدار 
ديكتاتورمنش مورد استفاده قرار گرفته، براي گروه بعدي 
الگو مي ش��ود. به اين ترتيب، پايه هاي اس��توار يك نظام 
قانونمند و مردم ساالر متزلزل مي شود و دموكراسي مي ميرد.

   دروازه بان دموكراسي
كتاب همچنين به اين مساله مي پردازد كه چگونه مي توان 
از ورود سياستمداران خودكامه به عرصه  قدرت جلوگيري 
كرد. نويسندگان كتاب مي گويند، براي ورود ديكتاتورها در 
صحنه هاي سياسي و پيروزي شان در انتخابات، مجراهاي 
قانون كفايت نمي كنند؛ احزاب سياسي و شهروندان معمولي 
بايد آگاهانه مواظب باشند تا چهره هاي عوام فريب، كه سبب 
مرگ دموكراسي مي شوند، در موقعيت هاي كليدي سياست 
راه نيابند و از اصول دموكراتيك به عنوان ساح براي رسيدن 
به اهداف تماميت  خواهانه  خود استفاده نكنند. به عبارت 
ديگر، براي جلوگيري از پي��روزي چهره هاي عوام فريب، 
دموكراسي به محافظ يا دروازه بان نياز دارد، چيزي كه اجازه 
ندهد آدم هاي ناباور به اصول دموكراتيك، وارد مراحل اصلي 
قدرت شوند. يكي از بهترين دروازه بانان دموكراسي، احزاب 

سياسي فعال و متعهد هستند. 
استيون لويتسكي و دانيل زيبات در پايان تاكيد مي كنند: 
»تاري��خ مي تواند م��ا را كمك كند تا از گذش��ته و تجربه 
كش��ورهاي جهان ياد بگيريم كه چگونه در برابر خطرات 
سياس��ت مداران خودكامه و عوام فريب، مقاومت كرده و 
براي حفظ ارزش هاي مش��ترك و نجات دموكراسي ها از 

مرگ، ايستادگي كنيم.« 

گروه جهان| 
با تشديد اختافات ايتاليا و س��اير اعضاي يورو، برخي 
منابع از بررسي امكان معرفي ارز موازي يورو توسط اين 
كش��ور خبر مي دهند. اختاف شديد ايتاليا با اتحاديه 
اروپا باعث ش��ده تا كميس��يون اروپا ، رم را به جريمه 
س��ه ميليارد يورويي در صورت رعايت نكردن قوانين 
بودجه اي اتحادي��ه اروپا تهديد كند. به گزارش رويترز، 
متيو سالويني معاون نخس��ت وزير ايتاليا كه نماينده 
حزب راس��ت افراطي در دولت ائتافي اين كش��ور نيز 
هس��ت، در مصاحبه اي وعده داده كه تمام انرژي خود 
را براي مقابله با آنچ��ه او آن را قوانين ناعادالنه اروپايي 
خوانده به كار خواهد بس��ت. س��الويني كه حزبش ۴۰ 
درصد كرس��ي هاي ايتاليا در مجلس اروپا را به دس��ت 
آورده به رهبران اروپايي گفته اس��ت كه كشورش را به 
زانو در نخواهد آورد.  كاوديا بورگي رييس كميته بودجه 
مجلس ايتاليا، هم با تهديدآميز دانستن لحن اروپا گفته 
است: »ما يونان نيستيم. تعهد زيادي به بودجه اروپايي 
داري��م و مازاد بودج��ه و تجارت داريم م��ا از هيچ كس 
هيچ چيزي نياز نداريم و وضعمان از فرانسه بهتر است.« 

گفته شده، دولت ائتافي ايتاليا اخيراً پيش نويسي براي 
فراهم شدن مقدمات الزم براي ايجاد ارز موازي يورو را 
به مجلس ايتاليا فرستاده است. برخي از مقامات افراطي 
ايتاليا اما خواهان خروج كامل ايتاليا از يورو هس��تند. 
مارتين ساندبو كارشناس اقتصادي، در فايننشال تايمز 
نوشته است: »قوانين مالي اتحاديه اروپا مي توانند براي 
سياستمداران پوپوليست يك هديه باشند. پوپوليست ها 
مي توانند از توصيه هاي بروكسل به عنوان بهانه اي براي 
تاكيد ب��ر منافع ملي در براب��ر دخالت هاي خارجي در 
داخل كشور اس��تفاده كنند و هم اينكه توجيهي براي 
سياس��ت هاي دردناك اقتصادي خود داش��ته باشند. 
ايتاليا اما پا را از گليمش فراتر گذاش��ته است. بروكسل 
هفته  گذشته بطور رسمي اتخاذ تدابير انضباطي مالي را 
ضد ايتاليا خواستار شد. اين اقدام همانند گامي است كه 
اتحاديه اروپا پاييز گذشته برداشت كه در نهايت باعث شد 
تا ايتاليا براي اجتناب از مجازات تن به مصالحه دهد. اما 
اقتصاددان ها بر اين باورند كه شانس چنين مصالحه اي 
اين بار تقريبا صفر اس��ت. بار آخر بروكسل از با بودجه 
پيشنهادي ايتاليا مخالفت كرد، بودجه اي كه در نهايت 

اصاح ش��د. اما اين بار گزارش هاي مالي ايتاليا در سال 
۲۰۱8 بس��يار ديرتر از آن اعام شده كه بتوان تغييري 
ايجاد كرد. عاوه براين، كميسيون پيش بيني كرده كه 
دولت ايتاليا در سال هاي آينده قوانين بيشتري را نقض 
كند. به همين دليل كميس��يون اروپا كه در مورد قبل 
براي رسيدن به مصالحه تاحدي روي تخلفات رم چشم 
بسته بود اين بار هيچ نشانه اي دال بر عقب نشيني از خود 
نشان نداده است.« به اعتقاد كميسيون اروپا، ايتاليا در 
حال تغيير تعهدات خود نسبت به اصاحات ساختاري و 
انجام اصاحات بازنشستگي است و از انجام اين تعهدات 
عقب نش��يني كرده است. كميس��يون پس از بررسي 
بودجه پيش نويس كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، گفته: 
»اين موضوع مي تواند بر پتانسيل رشد ايتاليا تاثير منفي 
داشته باشد.« بدهي عمومي ايتاليا پس از يونان، كه از نظر 
ميزان بدهي دومين كشور عضو اتحاديه اروپا محسوب 
مي ش��ود و  باالترين رقم را نس��بت به سهم توليد ملي 
داراست، در سال گذشته ميادي به رقم ۱۳۲.۲درصد 
از توليد ناخالص داخلي رسيده است.  كميسيون اروپا 
پيش بيني كرده است در سال جاري ميزان بدهي عمومي 

ايتاليا، به رقم ۱۳۳.7درصد افزايش مي يابد و در ۲۰۲۰ 
نيز به رقم ۱۳5.۲درصد خواهد رسيد كه اين ارقام نقض 
قوانين و مقررات اتحاديه اروپايي است. مقرراتي كه بر 
اس�اس آن كاهش تدريجي اين سهم اعمال و مدنظر قرار 
داده مي شود. كميسيون اروپا گفته بدتر شدن وضع امور 
مالي ايتاليا به اين دليل است كه نرخ بهره بدهي ايتاليا از 

نرخ رشد اين كشور بيشتر است. 
ايتاليا تنها كش��وري نيس��ت كه در جريان رسيدگي 
به مساله كس��ري بودجه بيش از حد كشورهاي عضو 

اتحادي��ه اروپا، هدف ق��رار مي گي��رد. روزنامه لوپوئن 
نوش��ته كه فرانس��ه نيز روي لبه تيغ قرار گرفته است. 
بنا بر پيش بيني ها، كسري بودجه فرانسه براي ۲۰۱9 
ميادي ۳.۱ درصد توليد ناخالص ملي اين كشور خواهد 
بود. فرانسه و كميس��يون اروپا بر اين باورند كه برخي 
تمهيدات اقتصادي از جمله كاهش ۰.9درصدي عوارض 
و همچنين تمهيدات اتخاذ ش��ده در رابطه با جنبش 
جليقه زردها، دليل باالتر بودن كسري بودجه فرانسه در 

سال جاري بوده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

دفاعرهبرهنگكنگازاليحه
استردادمظنونانبهچين

گروه جهان| رييس اجراي��ي هنگ كنگ گفته با 
وجود اعتراض هاي گس��ترده مردم، اليحه استرداد 
مظنون��ان به چين را لغ��و نخواهد ك��رد. به گزارش 
بي بي س��ي، »كري لم« در جم��ع خبرنگاران گفته 
اجراي اين طرح ضروري اس��ت و خ��اف نگراني ها 
جوانب حقوق بشري در آن بررسي شده است. طبق 
اليحه استرداد، مظنونان براي محاكمه بايد به چين 
فرستاده  شوند. اين ترس وجود دارد كه با اين اليحه 
چين مخالفان سياسي خود را هدف قرار دهد. »لم« 
طراحي اين اليحه از سوي چين را رد كرد و گفت كه 
طراحي آن ناشي از وجدان و تعهد هنگ كنگ است. 
قرار است دولت براي دومين بار اين اليحه را چهارشنبه 
بررسي كند. اما منتقدان اين اليحه مي گويند ساكنان 
مستعمره پيشين بريتانيا، ممكن است تحت سيستم 
قضايي چين كه داراي نقص هاي عميقي است، قرار 
گيرند و اين اليحه مي تواند به تضعيف بيشتر استقال 
قضايي هنگ كنگ منجر ش��ود. رسانه هاي چيني 
مي گويند كه پشت اين اعتراض ها نيروهاي خارجي 
قرار گرفته اند. اعتراض ها در هنگ كنگ ش��ديدا در 
چين سانسور شد و دسترسي به خبرهاي مربوط به 
اعتراضات در رسانه هاي اجتماعي مسدود شد. با آنكه 
پليس مي گويد تعداد معترضان تظاهرات يك شنبه 
حدود۲۴۰هزار نفر بوده، اما برگزاركنندگان آن تعداد 

معترضان را بيش از يك ميليون اعام كرده اند. 

نافرمانيمدنيوبركناري
۱۰۰افسراطالعاتيدرسودان
گروه جهان|كميته امنيتي و دفاعي شوراي نظامي 
انتقالي سودان از تقويت تدابير امنيتي در شهرهاي 
اين كشور جهت بازگش��ايي خيابان ها و حمايت از 
تأسيسات استراتژيك پس از ناامني هاي اخير خبر 
داده است.  به گزارش اس��كاي نيوز، شوراي نظامي 
انتقالي سودان با اش��اره به اينكه زندگي روزمره در 
س��ودان با وجود فراخوان ها ب��راي نافرماني مدني 
تغييري نكرده، از ائتاف گروه ه��اي آزادي و تغيير 
خواست از نافرماني مدني دست برداشته و به تنش ها 
پايان دهند. شمس الدين الكباشي، سخنگوي شوراي 
نظامي سودان به اسكاي نيوز با تاكيد بر اينكه نهادهاي 
انتقالي و در رأس آنها فراكس��يون انتخابات بايد كار 
خود را آغاز كنند، گفته: »شوراي نظامي آماده است 
براي دستيابي به راه حلي توافقي براي بحران كشور 
به ميز مذاكرات بازگردد.«  خارطوم، پايتخت سودان 
و چند شهر ديگر اين كشور شاهد كاهش فعاليت هاي 
اقتصادي و عبور و مرور همزمان با آغاز نافرماني مدني 
بوده اند. نافرماني مدني سودان به شبكه هاي اجتماعي 
نيز كشيده شده و فعاالن س��وداني توييتر با صدها 
هشتگ از اين نافرماني حمايت كرده و بر لزوم استمرار 
فشارها بر شوراي نظامي براي كناره گيري از قدرت 
تاكيد كردند. همچنين برخي منابع اعام كردند، 98 
تن از افسران دستگاه هاي امنيتي و اطاعاتي سودان 

بركنار و بازنشسته شده اند. 

پيروزينامزدموردحمايت
نظربايفدرانتخاباتقزاقستان
گروه جهان| نتايج غيررس��مي انتخابات قزاقستان 
نشان مي دهد قاسم جومارت توكايف، رييس جمهوري 
اين كش��ور موفق به كس��ب 7۰ درصد آراء شده است. 
به گزارش يورونيوز، قاسم جومارت توكايف ۶۶ ساله پس 
از استعفاي نورسلطان نظربايف در ماه مارس به قدرت 
رسيد. نورس��لطان نظربايف از نامزدي قاسم جومارت 
توكايف در انتخابات روز يكش��نبه حمايت كرده بود. 
نورسلطان نظربايف در سه دهه تا زمان كناره گيري اش 
از قدرت زمام امور را در قزاقستان به دست داشت. طبق 
نظرس��نجي هاي انجام ش��ده پاي صندوق هاي راي 
اميرجان كوزانف نزديك ترين رقيب قاس��م جومارت 
توكايف حدود ۱5درصد آراء را به دس��ت آورده اس��ت. 
دانيا يشپايوا با كسب 5.8درصد آراء در جايگاه سوم قرار 
دارد. جميل احمدبيگوف و تولئوتي رحيم بيگوف نيز به 
ترتيب ۳.8 و ۳.۳درصد آراء را كسب كرده اند. انتخابات 
يك ش��نبه در حالي برگزار ش��د كه قزاقستان شاهد 
جدي ترين تظاهرات ضددولتي در سه سال اخير بود. 
معترضان به برگزاري انتخابات خواستار تحريم راي گيري 
شده بودند. آنها دولت قزاقستان را به برگزاري انتخابات 
تقلبي متهم كرده اند. وزارت كشور قزاقستان اعام كرده 
است كه حدود 5۰۰ معترض يك شنبه بازداشت شد ه اند. 
دو خبرن��گار خبرگزاري فرانس��ه در آلماتي، پايتخت 
سابق قزاقس��تان از جمله بازداشت شدگان در جريان 

اعتراض هاي يك شنبه هستند. 

نخستوزيرآلبانياز
رييسجمهورخواستكناربكشد
گ�روه جهان| رييس جمه��وري آلباني انتخابات 
محلي ۳۰ ژوئن را لغو كرده اس��ت اما دولت، او را به 
قانون شكني متهم مي كند و معتقد است كه او بايد 
از قدرت كنار گذاشته شود. به گزارش رويترز، احزاب 
اپوزيس��يون آلباني انتخابات محلي آتي را بايكوت 
كردند و تاكيد دارند دولت انتخابات ۲۰۱7را با خريد 
راي و ب��ا كمك باندهاي تبهكار پيروز ش��د. احزاب 
اپوزيس��يون آلباني اواس��ط فوريه از پارلمان خارج 
شدند و كرسي هاي خود را واگذار كردند. از آن زمان 
اعتراض ها ادامه دارد و معترضان خواستار برگزاري 
انتخابات پارلماني زودهنگام شدند و مي خواهند تا 
ادي راما، نخست وزير آلباني استعفا دهد. تازه ترين 
تجمع اعتراضي، ش��نبه برگزار ش��د كه با مداخله 
پليس و اس��تفاده از گاز اش��ك آور و آب پرفش��ار به 
خشونت كش��يده ش��د. ايلير متا رييس جمهوري 
آلباني، انتخابات محلي ۳۰ ژوئن را لغو كرده اس��ت 
چون به گفته او، برگزاري يك انتخابات بدون حضور 
اپوزيس��يون به درگيري اجتماع��ي و لطمه ديدن 
فرصت پيوستن آلباني به اتحاديه اروپا ختم مي شود. 
رييس جمهوري آلباني در گفت��ه: »انتخابات بدون 
يك رقابت واقعي و بدون حضور اپوزيسيون مي تواند 
به روند پيوستن به اتحاديه اروپا لطمه بزند، فرصت 
گشايش مذاكرات را تضعيف كند و مولفه هاي اصلي 

انتخابات آزاد و منصفانه را تامين نكند. 

درآمد۹۰ميليوندالريكوشنر
ازسرمايهگذاراننامعلوم

گروه جهان| يك ش��ركت اماك و مس��تغات 
كه صاح��ب بخش��ي از آن جرد كوش��نر مش��اور 
رييس جمه��وري امري��كا و داماد اوس��ت، از زمان 
ورودش به كاخ س��فيد9۰ميليون دالر كمك مالي 
خارجي از يك نهاد خارج��ي نامعلوم دريافت كرده 
است. به   گزارش گاردين، سرمايه گذاري در شركت 
كادر در شرايطي انجام شد كه كوشنر به عنوان مشاور 
كاخ سفيد فعاليت داشت. گفته شده، اين پول از طريق 
خودروي متعلق به گلدمن ساكس در جزاير كيمن، 
بخشي از مستعمرات فرادريايي بريتانيا منتقل شد.  
كوشنر پس از پيوستن به دولت امريكا سهام شركت 
كادر را نگه داشت و ساير دارايي ها را فروخت. براساس 
اسناد مالي، ارزش سهام او اكنون بيش از5۰ ميليون 
دالر است. برخي كارشناس��ان تاكيد دارند، تامين 
مالي خارجي براي شركت كادر احتمااًل تضاد منافع 
براي كوشنر ايجاد كند چون او در دولت مشغول به 
كار اس��ت و همين موجب مي شود درباره شفافيت 
اين سرمايه گذاري نگراني به  وجود ايد. تضاد منافع به 
شرايطي گفته مي شود كه در آن، فرد )يا سازماني( 
تحت تأثير منفعت ها )ارزش هاي��ي( قرار مي گيرد 
كه مي تواند بر تصميم يا رفتار حرفه اي او كه نسبت 
به آنها مسوول اس��ت، تأثير بگذارد. به گفته وكاي 
داماد ترامپ، كوشنر پس از پيوستن به كاخ سفيد از 

هيات مديره شركت كادر استعفا كرد .
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پيش بيني IMF از كاهش رشد 
اقتصادي چين

گروه جه�ان| تنش ه��اي تج��اري و فضاي 
نامطمئن فعلي كم��اكان خطر زي��ادي دارد و 
ريسك هاي موجود بر سر راه اقتصاد چين، رشد 
اقتصادي را پايين خواهند كشيد. اين تازه ترين 
اظهارات صندوق بين الملل��ي پول در خصوص 

دومين اقتصاد بزرگ جهان است.
به گزارش ايسنا، ديويد ليپتون، قائم مقام مدير 
اجراي��ي صن��دوق بين المللي پول گف��ت: در 
كوتاه مدت چشم انداز اقتصادي خيلي مطمئن 
نيست و امكان افزايش تنش ها در مساله تجاري 
وج��ود دارد. مقام��ات چين��ي به دنب��ال راهي 
هس��تند تا در صورت تشديد تنش هاي تجاري 
با امريكا، ثبات را در سطح كان اقتصادي و مالي 
حفظ كنن��د. كاهش مجدد پيش بيني صندوق 
بين المللي پول از رشد اقتصادي چين تنها دو ماه 
پ��س از آن رخ مي دهد كه اين نهاد در ماه آوريل 
پيش بيني خود از رشد اقتصادي اين كشور را از 
۶.5 درصد به ۶.۳ درصد كاهش داده بود. امريكا 
از ماه گذش��ته ب��ر واردات محصوالتي به ارزش 
۲۰۰ ميليارد دالر از چي��ن تعرفه ۲5 درصدي 
اعمال كرده و تهديد كرده است كه ۳۰۰ ميليارد 
دالر ديگ��ر از محصوالت چيني را به فهرس��ت 
تعرفه ه��ا اضافه خواه��د كرد. در ط��رف مقابل 
نيز چي��ن بر واردات بي��ش از ۴5۰۰ قلم جنس 
 امريكايي تعرفه ۲5 درصدي وضع كرده اس��ت.

 صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده است كه 
با وجود اقدامات انجام شده از طرف دولت، رشد 
اقتصادي چين كماكان بر روي دور كند خواهد بود 
و در س��ال ۲۰۲۰ به ۶ درصد كاهش پيدا خواهد 
كرد. اين نهاد با تمجيد از تاش دولت براي كاهش 
وابستگي به رشد اعتباري از مقامات خواسته است 
تا با كاهش ريسك هاي آربيتراژي موجود در بازار 
اين كشور و تقويت نظارت هاي خود بر بازارهاي 
مالي به سمت دس��تيابي به يك چارچوب مالي 
موثر تر حركت كند. صندوق بين المللي پول تنها 
نهاد معتبري نيست كه پيش بيني خود از رشد 
اقتصادي چين را كاهش داده است. بانك جهاني 
نيز نرخ رشد امسال چين را ۶.۲ درصد و براي سال 
اينده ۶.۱ درصد پيش بيني كرده اس��ت. اقتصاد 
چين در سه ماهه نخست امسال رشد ۶.۴ درصدي 
را تجربه كرد كه تقريبًا همه كارشناسان معتقدند 
اين رشد در فصول ديگر امسال تكرار نخواهد شد.

پوتين اكتبر ۲۰۱۹ 
به رياض مي رود 

وزير انرژي دولت عربستان از سفر والديمير پوتين 
رييس جمهور روسيه، به اين كشور در ماه اكتبر سال 
جاري ميادي خبر داده است. به گزارش ايسنا، خالد 
الفالح در جريان مراسم افتتاحيه ششمين نشست 
كميس��يون بين دولتي عربس��تان و روسيه براي 
همكاري هاي تجاري، اقتصادي، علمي و فني گفته: 
»انتظار داريم پس از س��فر پوتين به عربستان كه 
براي اكتبر سال جاري ميادي تعيين شده، روابط 

دوجانبه كشورهاي ما افزايش يابد.« 

مقام افغانستاني: كمر طالبان را 
مي شكنيم

مش��اور امنيت ملي رييس جمهوري افغانس��تان 
مي گويد نيروهاي دولتي اين كشور تا چهار ماه آينده 
كمر طالبان را در ميدان هاي جنگ خواهند شكست. 
به گ��زارش طلوع نيوز، حمداهلل مح��ب تاكيد كرده 
طالبان بدون پشتيباني پاكستان يك روز نيز توان 
پيشبرد جنگ را ندارد. مشاور امنيت ملي افغانستان 
گفته: »بن بست جنگ شكسته شده است. به نظرم 
اگر چهار ماه اين وضعيت را دوام داده بتوانيم، بن بست 
چه كه كمر طالبان مي شكند!« زلمي خليل زاد تاكنون 
در شش دور از مذاكرات با نمايندگان طالبان درباره 
برقراري صلح در اين كشور با آنها گفت وگو كرده است.

نيوزيلند نيروهايش را از عراق 
خارج  مي كند

نخست وزير نيوزيلند اعام كرده همكاري اين كشور 
براي آموزش س��ربازان عراقي به همراه استراليا در 
سال آينده به پايان مي رسد و از ژوئن ۲۰۲۰ نيروهاي 
نيوزيلندي از عراق خارج خواهند شد. اما اين نيروها 
براي ۱8 ماه ديگر در افغانستان مي مانند. به گزارش 
سيدني مورنينگ هرالد، از سال ۲۰۱5 نيوزيلند 95 
تن از نيروهايش را به همراه ۳۰۰ سرباز استراليايي 
براي آموزش نيروهاي عراق��ي در كمپ تاجي در 
شمال بغداد اعزام كرده است. در حال حاضر سربازان 
ارتش عراق توسط پرسنل نيوزيلند و استراليا مورد 

آموزش قرار مي گيرند.

سناي امريكا فروش تسليحات 
به عربستان را محدود مي كند

سناتورهاي امريكايي قصد دارند طرحي را ارايه كنند 
كه قراردادهاي جاري و آينده فروش تس��ليحات به 
عربس��تان را متوقف يا مح��دود مي كند. به گزارش 
ان بي سي، تاد يانگ سناتور جمهوري خواه اينديانا، 
به همراه كريس مورفي سناتور دموكرات كنكتيكت 
طرح محدود كردن فروش تسليحات به عربستان را 
ارايه كردند. اين دو سناتور گفته اند كه راه دولت ترامپ 
براي دور زدن كنگره در فروش تسليحات را خواهند 
بس��ت. عربس��تان و امارات در قالب ائتافي از چند 
كش��ور عربي و با كمك امريكا، حمات گسترده اي 
را عليه يمن آغ��از كردند كه طي آن تاكنون بيش از 
۱۰۰ هزار يمني از جمله 85 هزار كودك جان خود 

را از دست داده اند.
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عكسروز

چهرهروز

ناشرانشعرراتحريمكردهاند
فرزانه قوامي با بيان اينكه ناديده گرفتن شعر به نفع جامعه ما نيست، با اشاره به بي اشتياقي ناشران به چاپ شعر مي گويد: چاپ شعر از طرف 
ناشران به نوعي تحريم مي شود. اين شاعر كه به تازگي مجموعه شعر »وقتي كه عشق كهن سال بود« را منتشر كرده است، درباره وضعيت 
شعر امروز اظهار كرد: درست است كه شعر امروز دچار كمبود مخاطب شده است اما برخي از شعرها هنوز مخاطب خود را دارند. شعرهايي 
كه هميشه مردم جذب شان مي شدند عاشقانه ها هستند؛ معموال اين شعرها مخاطب دارند و برخي از آنها خوب و ارزشمند هستند. اين  شاعر 
درباره اينكه چرا فكر مي كند ناشران شعر را تحريم كرده اند، توضيح داد: ناشران فكر مي كنند اگر داستان به ويژه داستان ترجمه چاپ كنند، 

سرمايه شان برمي گردد و سود بيشتري براي شان دارد؛ اما اين ديدگاه درباره شعر وجود ندارد و ناشران مي گويند شعر فروش ندارد.

بازارهنر

جنگ »آريوبزرن« شنيدني شد

نمايش فيلم دخمه در برزيل

نمايشگاهي براي يادآوري حقوق كم توانان

آهنگساز ۱۹ ساله موسيقي كشورمان 
در تشريح تازه ترين فعاليت موسيقايي 
خود از انتشار يك قطعه ميكرو تنال به 
نام »دربند پارس« با موضوعي متفاوت 
خبر داد. پوريا خادم آهنگساز ۱۹ ساله 
موسيقي كشورمان كه طي سال هاي 
اخير عمده فعاليت خ��ود را در حوزه 
موسيقي كالس��يك معطوف كرده در 

گفت وگو با مهر توضي��ح داد: »آريو برزن - دربند 
پارس« عنوان تازه ترين قطعه اي ميكروتنال است 
كه تالش كردم آن را با نگاهي مدرن به موس��يقي 
ايراني توليد كنم. اين قطعه آخرين مقاومت آخرين 
هنگ پارس��ي به فرماندهي آريو برزن در جنگ را 
روايت مي كند. او ادامه داد: قسمت اول، يعني دقيقًا 
هنگام افتادن آخرين سرباز تحت فرماندهي آريو، 
با پيانو كوك كالسيك آغاز مي شود. بعد از مناظره 
حماسي آريو برزن و اسكندر مقدوني، نوازنده بلند 
مي شود و پش��ت پيانوي كوك ميكروتنال ايراني 
مي نش��يند. به عبارتي »اين آريو برزن اس��ت… 
ايستاده مي ميرد«. اين هنرمند توضيح داد: ثبت 
يك رئاليس��م لحظه اي در يك تك برداشت، هم 
در صدا و هم در تصوير يكي از ويژگي هاي اين اثر 

موسيقايي است. در طراحي تك نوازي 
پرفورمنس موزيكال به وسيله دو پيانو 
نيز تالش شده كه دو ساز يكي با كوك 
كالس��يك و يكي با كوك ميكروتنال 
ايراني بر پايه ُمد ها، فواصل، و الگو هاي 
ريتميك و ملوديك رديف دستگاهي 
موسيقي ايران با نگاهي مدرن طراحي 
شده باشد. خادم كه ضمن تك نوازي 
پيانوي اين اثر به عن��وان راوي يكي از نقش ها هم 
حضور خواهد داشت در بخش پاياني صحبت هاي 
خ��ود در معرفي گروه اجرايي قطعه بيان كرد: اين 
قطعه با حمايت موسسه فرهنگي هنري خادمين 
امام علي ابن ابي طالب )ع( در استوديو صبا و توسط 
كاوه عابدين و مازيار باباباشي صدابرداري شده و به 
زودي در دس��ترس مخاطبان قرار خواهد گرفت. 
پوريا خ��ادم از جمله هنرمندان جوان موس��يقي 
كشورمان اس��ت كه س��ابقه همكاري با اركستر 
فيالرمونيك پراگ را دارد. وي در توليد آلبوم پوئم 
سمفوني تختي با رهبري اركستر علي رهبري به 
عنوان آهنگساز حضور داشت. اين هنرمند چندي 
پيش هم به ياد قربانيان حادثه كشتي سانچي قطعه 

»در ميان آتش« را توليد كرده بود. 

فيلم سينمايي دخمه به نويسندگي و 
كارگرداني وحيد ضرابي نسب موفق شد 
به بخش مسابقه اصلي نهمين جشنواره 
بين المللي CINEFANTASY برزيل 
راه يابد. وحيد ضرابي نسب )كارگردان 
دخمه( با اش��اره به حضور اين فيلم در 
برزي��ل گفت: فيلم س��ينمايي دخمه 
ك��ه در ژانر معمايي و ترس س��اخته و 

به تازگي قرارداد پخش بين المللي آن بسته شده 
است، در اولين حضور جهاني اش در بخش مسابقه 
جشنواره سينه فانتزي برزيل شركت خواهد كرد. 
او ادام��ه داد: اين جش��نواره از دوازدهم تا هفدهم 
شهريور امسال در س��ائوپائولو برگزار مي شود كه 
يكي از فس��تيوال هاي معتبر بين المللي در حوزه 
فيلم هايي با موضوعات فانتزي، معمايي و وحشت 
اس��ت و ع��الوه بر بخ��ش رقابتي اصل��ي، يكي از 

مراجع برگزاري كارگاه هاي آموزشي 
فيلمس��ازي در موضوعات جش��نواره 
است. ضرابي نسب درباره نمايش اين 
فيلم در داخل كشور گفت: پيشنهاداتي 
از س��وي برخ��ي پخش كنن��دگان و 
همچنين مديران وي اوي دي و شبكه 
نمايش خانگي ب��راي عرضه اين فيلم 
مطرح ش��ده اس��ت اما از آنجا كه قرار 
اس��ت فيلم در چند جش��نواره خارجي به نمايش 
دربياي��د، اولويت اول را حضور در جش��نواره هاي 
خارجي اختصاص داديم. فيلم س��ينمايي دخمه 
محصول ۱3۹7 كه در آن پوريا پورس��رخ، شقايق 
فراهاني، كاوه خداش��ناس، خسرو شهراز، مهدي 
ميامي، س��ميرا حسيني، حس��ين توشه و مهري 
آل آقا به ايفاي نقش مي پردازند. پخش بين المللي 
فيلم سينمايي دخمه برعهده امير نادر بابايي است.

نمايش��گاه آثار هنري ب��ا هدف توجه 
به حق��وق كم توانان در ش��هر برگزار 
مي ش��ود. به گزارش ايلنا، نمايش��گاه 
»شهر، كم توانان و حقوق شهروندي« با 
نمايش سيزده اثر از دوازده هنرمند در 
رشته هايي همچون مجسمه، چيدمان، 
نقاشي و عكس از 24 خرداد تا 7 تير ۹8 
در نگارخانه ماه مهر برگزار مي شود. در 

اين نمايشگاه آثاري از عليرضا معصومي، محمود 
محرومي، مينا طاليي، مصطفي اس��كندربيگي، 
آرش معدني، الهام س��ليمان نژاد، م��ژگان طيار، 
آرش اكبري، مهس��ا ثم��ري، عليرض��ا مجيدي، 
آسيه جوادي و موژان رضايي به نمايش درمي آيد. 
آناهيتا عناص��ري )برگزاركننده اين نمايش��گاه( 
درباره هدف اين نمايشگاه نوشته است:  شهرها قرار 
است خاصيت مشتركي داشته باشند و آن تمركز 
افراد در يك فض��ا براي برآوردن »خواس��ته هاي 
مشترك« شان است. از طرفي باورعام بر اين است 
كه به صرف پذيرفته ش��دن به عنوان شهروند، در 
بهره من��دي از مواهب و امكانات ش��هر با ديگران 
برابريم و نبايد مانعي در رسيدن ما به »خواسته هاي 
مشترك« مان وجود داشته باشد. با نگاهي گذرا به 
وضعيت شهروندان اما، به سادگي مي توان دريافت 
كه بهره مندي از موهبت زندگي در ش��هر تنها در 
اختيار آناني قرار گرفته اس��ت كه در عبور از موانع 

و مشكالت س��ر راه آن مواهب، موفق 
بوده اند. به عبارت بهتر گويي امكانات 
ش��هري تنها براي آناني قابل استفاده 
اس��ت كه توانايي گ��ذر از هفت خوان 
عدم تناسب شهر با ابعاد مادي و معنوي 
انس��اني را دارند يا از باالترين س��طح 
توانايي بدن��ي و ذهن��ي برخوردارند. 
ميزان اين عدم تناس��ب گاه به حدي 
مي رسد كه يك فعاليت ساده، همچون عبور از پل 
جلوي ساختماني اداري، بيمارستان، مدرسه و...، به 
فتحي پيروزمندانه مي ماند و تك تك اعمال روزمره 
به چالش��ي براي روبه رو ش��دن تبديل مي شود. 
چالشي كه حتي تصور آن نيز براي پديدآورندگان 
اين ش��رايط نامناسب، سخت و گاه ناممكن است. 
تالشي جانكاه كه در مواقعي، كم توان را به حبس 
ناخواسته در گوشه اي امن ناگزير مي سازد و حضور 
حتي حداقل��ي او را نيز كمرنگ تر مي كند. آيا الزم 
است است براي دستيابي به حقوق حقه شهروندي، 
 از هزارت��وي موان��ع و مش��كالت عبور ك��رد و آيا 
واق��ع بينانه اس��ت كه خ��ود را به ص��رف زندگي 
درچنين شهري، شهروند بشماريم؟ نمايشگاه شهر، 
كم توانان و حقوق شهروندي در نگارخانه ماه مهر 
واقع در خيابان آفريقا كوچه نيلوفر شماره 7 از 24 
خرداد داير مي ش��ود و عالقه مندان مي توانند تا 7 
تير از ساعت ۱5 تا 20 از اين نمايشگاه بازديد كنند.

تاريخنگاري

استيضاحمستوفيالممالك
بيست و يكم خرداد ۱302، آيت اهلل سيدحسن مدرس، دولت مستوفي الممالك 
را استيضاح كرد؛ اين استيضاح به دليل قصور در سياست خارجي انجام شد كه به 
استعفاي مستوفي الممالك از رييس الوزرايي و سقوط دولت او انجاميد.  سخنراني 
مستوفي الممالك در پاسخ مدرس، معروف ترين نطق اوست: »همه مي دانند كه در 
تمام عمر هيچ وقت قبول زمامداري نكردم مگر به امر اعليحضرت همايوني و تمايل 
مجل��س. هر وقت كه بي حرمتي از طرف اعليحضرت )فوري جمله خود را اصالح 
كرد و گفت: اگرچه چنين چيزي هيچ وقت رخ نداد( يا بي ميلي از جانب مجلسيان 
احساس كردم، فوري از كار كناره نمودم. اگر اين دفعه در مقام خود باقي ماندم نه از 
اين جهت است كه زعم عده اي عوض شده باشم و اين مستوفي آن مستوفي قديم 
نباشد، بلكه صالح كشور را در آن تشخيص دادم و مي خواستم اگر ايرادي بر دولت 
من وارد باشد مجال جواب داشته باشم. از اظهارات آقاي مدرس معلوم شد ايرادي 
نيست بلكه نسبت به شخص من بي لطفند )مدرس فرياد زد: خير. به آقا ارادت دارم( 
مي دانم فترت در پيش اس��ت و ايام فترت دوره بره كشي است و داوطلب صدارت 
زياد. آقايان مي دانند معده ضعيف من تحمل خوردن گوشت ندارد. وانگهي در اين 
ايام كسي بايد سركار بيايد كه آجيل بگيرد و آجيل بدهد. من كه آجيل گير نيستم 
ناچار به كسي آجيل نمي دهم....« مستوفي در پايان اظهارات خود گفت: »هر چند 
هنوز بر من مسلم نيست كه دولتم در مجلس اكثريت نداشته باشد ولي به جهاتي كه 
گفتم عتبه را مي بوسم و از اينجا به حضور اعليحضرت همايوني مي روم و استعفاي 
خ��ود را تقديم مي كنم.« اين را گفت و از كرس��ي خطابه پايين آمد و بي اينكه به 

جايگاه وزيران برگردد و منتظر جوابي از طرف مجلسيان بشود رو به همكاران خود 
كرد و گفت: آقايان وزيران بفرماييد، و از تاالر مجلس خارج شد.  ميرزا حسن خان 
مستوفي الممالك سرانجام در ششم شهريور ۱3۱۱ در خانه يكي از بستگان خود در 
نزديكي امامزاده قاسم دچار عارضه سكته قلبي شد و در 5۹ سالگي درگذشت. او در 
طول زندگي خود چندين بار ازدواج كرد و به هنگام مرگ 23 فرزند از وي باقي ماند.

میراثنامه

سرنوشتنخستين»مغازه-موزه«كشوردرتهراننامعلوماست
»صاحب مغازه تاكنون ۱4 بار به من پيام داده و اعتراض 
داشته كه هرچند مي خواهد با سرمايه خودش سايت 
باستاني بازار حضرتي را نجات دهد اما شرايطش فراهم 
نمي شود. نخست مجوِز ميراث را خواسته اند، اما وقتي 
ميراث فرهنگي مجوز داده، دلخور شدند كه چرا به او 
مجوز داده اند!« كار از ميراث فرهنگي گذشته، مجوزي 
كه مي توانس��ت يك پاي نجات پوشش آجري روي 
باقيمانده هاي دروازه شاه عبدالعظيم)ع( باشد، به دست 
راست مالك مغازه پالك 24 در بازار حضرتي رسيده اما 
امضاي بعدي يا همان مجوز نهايي كه به اجرايي شدن 
طرح مي تواند منجر شود، امضا نمي شود و وقِت اعتراض 
براي نبودِن امضاي شهردار منطقه ۱2 و شهردار تهران 
پاي اين مجوز، فقط لبخنِد اين دو مسوول جوابگوي 
اعتراض است كه خطاب به مالك روي لب مي نشيند؛ 
بدون هيچ پاسخ درستي! به نظر مي رسد مجوزي كه 
بعد از تشويق هاي پي در پي مسووالن شهري، ميراثي 
و حتي دولت��ي براي اقدام مالك مغازه پالك 24 براي 
حفاظت از اين سايت تاريخي اتفاق افتاد، گويي ورق 
برگشت. ناگهان صحبت از صدور مجوزي كه اين مغازه 
تاريخي را به يك سايت باستاني مي تواند تبديل كند، 
به مساله اي نشدني يا عمداً مسكوت تبديل شده است. 
سيدمهدي صفايي مالك مغازه پالك 24 بازار حضرتي 
به ايسنا مي گويد: هنوز شهرداري كاري نكرده است، 
آقاي گلپايگاني معاون شهرداري تهران قول هايي داد، 
اما هنوز در حد قول است. آقاي حناچي شهردار تهران 
و آقاي سعادتي- شهردار منطقه ۱2 تهران به صورت 
كل مخالف صدور اين مجوز هس��تند. او مدعي است: 

مدير ارشد ش��هرداري منطقه ۱2 مي گويد كه »اگر 
دست من بود، كل محوطه را پر مي كردم. منفعتي براي 
شخص من ندارد، آن را ُپر كن!« اين در حالي است كه 
دست كم من به عنوان يك شهروند منطقه ۱2 هستم 
و شهرداري كمترين كمكي كه مي تواند بكند، بررسي 
وضعيت من و شغل من است. در نهايت در جواب من 
مي گويند تمام نامه ها را بياور تا اجازه دهم، اما جلسه اي 
برگزار نمي شود. او با بيان اينكه در حال حاضر دو مشكِل 
ارتفاع و عوارضي براي صدور مجوز وجود دارد، توضيح 
مي دهد: درباره مشكل ارتفاع، معاون شهرداري تهران 
فقط قول مساعدت داده است. ارتفاع همه مغازه ها در 
اين منطقه از بازار تهران كه در فهرس��ت آثار ملي نيز 
به ثبت رسيده، ۱2 و نيم متر است، اما با مجوز ميراث 
فرهنگي براي يك طبقه اضافه، درخواس��ت من ۱4 
و نيم متر اس��ت، يعني يك طبقه اضافه كه مجوز آن 
داده نمي شود. وي مش��كِل عوارضي را مشكِل ديگر 
در اين اتفاق بيان مي كند و مي گويد: شهردار تهران را 
حدود سه هفته پيش در ورزِش صبحگاهي ديدم و با 

وي صحبت كردم، او در جواِب من لبخند زد كه با شما 
تماس مي گيريم، اما متأسفانه نه از طرف شهردار تماسي 
گرفته شد و نه چند باري كه به دفتر وي رفتم پاسخي 
داده شد كه دليل اش را نمي دانم. مالك مغازه پالك 24 
در بازار حضرتي معتقد است: تكميل اين مجوز براي 
مغازه تاريخي بازار حضرتي در دست شهردار منطقه 
۱2، شهردار تهران و معاون شهرداري تهران است. از 
يك طرف شهردار تهران به عنوان يك حامي ميراث 
فرهنگي معرفي مي شود و به طور دايم مي گويد از مردم 
و افرادي كه موزه هاي شخصي دارند، حمايت مي كنم، 
اما چرا وقتي من به عنوان يك شهروند و با وجود داشتِن 
چنين گنجينه ارزشمندي در مغازه ام درخواست ايجاد 
موزه را دارم، هيچ كس جواِب پيگيري هايم را نمي دهد؟ 
حتي در آخرين تماسم با دفتر شهرداري گفتند، »اين 
قدر زنگ نزن، اگر براي شان مهم بود، مي گفتند كه با 
تو تماس بگيريم. مزاحم ما نشو!« صفايي حاال بعد از 
خاموش شدِن چراغ همه اميدهايي كه برخي مسووالن 
و رسانه ها روشن كرده بودند و به اميد توجه به بخش 
تاريخي مغازه اش، همچنان آن قدر اميد دارد كه هنوز 
بخش تاريخي را حفظ ك��رده و كاالهاي مغازه اش را 
حفظ حريمي مشخص در ورودي مغازه خريد و فروش 
مي كند. در بين همه بي توجهي ها يكشنبه ۱۹ خرداد 
احمد مس��جدجامعي در صحن شوراي شهر تهران 
نس��بت به اين بي توجهي ها اعتراض ك��رد. او گفت: 
»عالوه بر پيگيري چندباره خودم دكتر حناچي هم 
در جلس��ه جماران كه با هم بوديم با شهردار منطقه 

تماس گرفت و پيگيري كرد.« 

ايستگاه

سريالترسناكاسپيلبرگ
برايگوشيهايهوشمند

جوايزتوني۲۰۱۹برندگان
خودراشناخت

استيون اس��پيلبرگ در 
حال نوش��تن س��ريالي 
ترسناك مختص تماشا 
در گوشي هاي هوشمند 
براي كمپاني رس��انه اي 
»كوييب��ي« اس��ت. ب��ه 
گ��زارش ورايتي، جفري 
كاتزنبرگ تهيه كننده كه 

در جشنواره »بانف ورلد ميديا« در كانادا شركت كرده 
بود در پاسخ به برنامه هاي آينده خود در رسانه كوييبي 
فاش كرد اسپيلبرگ در حال نوشتن سريالي براي 
تماشا در گوشي هاي هوشمند است كه فقط شب ها 
مي توان آن را ديد. او گفت: استيون اسپيلبرگ هم آمد 
و گفت يك داستان خيلي ترسناك دارم و مي خواهم 
درستش كنم. كاتزنبرگ افزود: او خودش فيلمنامه 
اين سريال را مي نويسد و معموالً او چيزي نمي نويسد 
مگر آنكه داستاني جالب باشد. به گفته او، اسپيلبرگ 
تاكنون 5 يا ۶ اپيزود از سريالي را كه در مجموع قرار 
اس��ت ۱0 يا ۱2 قسمت باشد، نوش��ته است. از اين 
سريال به عنوان »پس از تاريكي اسپيلبرگ« ياد شده 
و اين در حالي است كه اسپيلبرگ همچنين در حال 
تكميل و بازسازي سريال »داستان هاي شگفت انگيز« 
هم هست كه برنامه ديگري براي تي وي پالس اپل 
خواهد بود. اين سريال سال ۱۹85 توسط اسپيلبرگ 
براي تلويزيون ساخته شده بود. اما در عين حال گفته 
شد اسپيلبرگ يك درخواست غيرمعمول هم دارد 
و اينكه تماش��اگران تنها بتوانند اين برنامه را پس از 
نيمه شب ببينند. كاتزنبرگ با كمك مهندسانش 
تالش دارد تا اين ايده را عملي كند. نتيجه اين چالش 
اين بوده كه يك ساعت روي صفحه ظاهر مي شود و 
با ديدن آن برنامه در دسترس خواهد بود و زماني كه 
سپيده بزند و صبح شود، ساعت دوباره ظاهر مي شود و 

برنامه تا شب بعد از دسترس خارج مي شود.

برندگان هفتاد و سومين 
دوره جواي��ز »تون��ي« 
معروف به اس��كار دنياي 
تئاتر با اعطاي بيشترين 
جوايز به نمايش موزيكال 
»هادس ت��اون« اع��الم 
ش��د. نماي��ش موزيكال 
»هادس تاون« كه با كسب 

۱4 نامزدي، پيشتاز اين جوايز مهم در عرصه نمايش 
بود در نهايت موفق به كسب 8 جايزه از جمله بهترين 
نمايش موزيكال، بازيگر مرد موزيكال، موس��يقي، 
طراحي صحنه، نورپردازي، طراحي صدا و بهترين 
كارگرداني نمايش موزيكال شد تا برنده بزرگ شب 
اعطاي جوايز توني سال 20۱۹ باشد و »سم مندس« 
و »برايان كرانس��تون« از ديگر برندگان سرشناس 
مهم ترين جوايز عرصه تئاتر بودند. نمايش »قايقران« 
به كارگرداني »سم مندس« كارگردان برنده اسكار 
انگليسي عالوه بر كس��ب جايزه بهترين نمايش و 
كارگرداني، جوايز بهترين طراحي صحنه و طراحي 
لباس را نيز ب��ه خانه برد. در ش��اخه هاي بازيگري، 
»برايان كرانستون« براي بازي در نمايش »شبكه« 
برنده جايزه بهترين بازيگر نقش اصلي مرد در نمايش 
شد و جايزه بهترين بازيگر زن اصلي زن در نمايش 
نيز به »الن مي« براي بازي در تئاتر »گالري واولري« 
اعطا شد. جوايز بهترين بازيگر نقش اصلي مرد و زن 
نمايش موزيكال نيز به ترتيب به »»سانتونيو فونتانا« 
)توتسي( و »استفن جي. بالك« )نمايش شر( رسيد. 
»جف دنيلز« )كشتن مرغ مقلد(، »آدام درايور« )اين 
را بسوزان(، »آنت بنينگ« براي نمايش »همه پسران 
من آرتور ميل��ر« و »الوري متكالف« براي نمايش 
»هيالري وكلينتون« موفق به كسب جايزه نشدند. 

تيزرعجيبكرهايهاعليهايران

چرا بانوي وزنه بردار حذف شد؟ 

فدراسيون فوتبال كره جنوبي تيزر عجيبي 
قبل از ديدار با تيم ملي فوتبال ايران منتشر 
كرد كه با انتقادات زي��ادي حتي در خود 
كشور كره روبرو شده اس��ت. دو تيم ملي فوتبال ايران و 
كره جنوبي روز سه شنبه در ديداري دوستانه در سئول 
برابر هم قرار خواهند گرفت. قبل از اين ديدار، فدراسيون 
فوتبال كره جنوبي تيزري را منتشر كرد كه در آن بازيكنان 
ايران را به انجام فوتبال كثيف و فريب داور متهم كرده اند. 
در اين فيلم بازيكنان كره جنوبي به انجام فوتبالي خوب و 
برتر از حريف نشان داده شده اند.  نكته جالب در اين ويدئو 
اينكه بعضي از صحنه هاي مربوط به ايران بازيكنان قطري 
و خارجي هستند كه معلوم نيست چطور در اين تيزر قرار 
گرفته اند. خبرنگار سايت گل كره جنوبي نيز به انتقاد از 
اين رفتار غيرحرفه اي كره اي ها پرداخت و عنوان كرد اين 

كار فدراسيون فوتبال كره كاماًل غيرحرفه اي بوده است.

در حالي كه گفته مي شود يكي از بانوان وزنه بردار به دليل 
انتشار پست انتقادي در صفحه شخصي خود به اردوي 
تيم ملي دعوت نشده اما نايب رييس و سرمربي بانوان اين 
مساله را قبول ندارند. دعوت نشدن يكي از بانوان وزنه بردار 
ايران به اردوي تيم ملي حرف و حديث هاي زيادي را به 
وجود آورده اس��ت. مرضيه قنبري كه به همراه تيم ملي 
وزنه برداري بانوان در مسابقات قهرماني آسيا 20۱۹ وزنه 
زد، تنها كسي بود كه از اين تيم به اردو دعوت نشد و گفته 
شد دليل اين دعوت نشدن پس��ت انتقادي بود كه اين 
وزنه بردار در صفحه شخصي خود منتشر كرد. او در صفحه 
اجتماعي خود انتقادهايي را نسبت به نداشتن امكانات براي 
تمرين در شهرش منتشر كرد و افرادي را در زير اين پست 
تگ كرد اما بعداً اين پس��ت را حذف كرد.  اين وزنه بردار 
پيش از اعالم نفرات دعوت شده به اردوي تيم ملي بانوان، 
دوباره پستي را منتشر ودر آن اعالم كرد كه به اردوي تيم 
ملي دعوت نمي شود و به او گفته اند چرا در آستانه انتخابات 
برخي افراد را زير پست قبلي خود تگ كرده است. البته 
قنبري اين پست دوم خود را نيز از صفحه شخصي خود 
پاك كرد اما با اعالم نفرات دعوت شده به اردوي تيم ملي 
بانوان، خبري از اسم مرضيه قنبري نبود. ايسنا پيگير اين 
مساله شد كه چرا قنبري به اردوي تيم ملي دعوت نشد 
زيرا تمام نفراتي كه به مسابقات قهرماني آسيا اعزام شدند، 
تقريبًا وضعيت مشابهي را از لحاظ ركوردي داشتند. بهار 

بهرامي نايب رييس بانوان فدراس��يون وزنه برداري تنها 
دليل دعوت نش��دن قنبري را مسائل فني عنوان كرد و 
گفت: س��رمربي تيم ملي بانوان مي تواند در مورد داليل 
فني دعوت نشدن اين ورزشكار صحبت كند. مريم امراهلل 
سرمربي تيم ملي وزنه برداري بانوان نيز در پاسخ به اين 
پرسش كه به چه علت مرضيه قنبري به تيم ملي دعوت 
نشد؟ تصريح كرد: دعوت نشدن او به دليل پايين بودن 
ركوردهايش است و سطح ركوردهايش خيلي پايين است 
و اگر بتواند ركوردهاي بهتري را داشته باشد دوباره به اردو 
دعوت مي شود. امراهلل در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت 
ركوردي ملي پوشان در قهرماني آسيا تقريباً مشابه هم بود 
پس بر چه اساسي اين تصميم گرفته شده كه فقط قنبري 
به دليل پايين بودن ركوردهايش دعوت نشود، تصريح كرد: 
ركوردهاي مرضيه قنبري را در قهرماني آسيا نگاه كنيد 2، 

3 دسته پايين تر بوده است. ما خيلي براي او تالش كرديم 
و نمي تواند هيچ گونه ادعايي نسبت به اينكه كادر فني او 
را حمايت نكرده، داشته باشد. ما تا لحظه آخر او را در اردو 
نگه داشتيم و كمك كرديم. او در پاسخ به پرسش ديگري 
مبني براينكه يعني دعوت نشدن او به پستي كه در صفحه 
شخصي منتشر كرده ارتباطي ندارد، تاكيد كرد: اصاًل. من 
اصاًل اهل حاشيه نيستم و كاري هم به بحث انتخابات ندارم. 
من با اينكه اين خانم پستي را در اينستاگرام منتشر كرده 
مشكلي ندارم و فقط بحث من فني بوده است. بارها هم به 
او تذكر داديم. اگر در مسابقات اصفهان بتواند ركوردهايي 
خوبي را به ثبت برساند به اردو دعوت مي شود. امراهلل در 
مورد اينكه اگر ركوردهاي قنب��ري از ابتدا راضي كننده 
نبوده پس چرا به مسابقات قهرماني آسيا اعزام شد، گفت: 
تشخيص فدراسيون بر اين بود كه حمايت از بانوان انجام 
شود. ما مي خواستيم تجربه اي كسب كنند و حداقل در 
شهرهاي خودش��ان آن را ارايه دهند و بحث استفاده از 
شرايط بود. او در پاسخ به اين پرسش كه اگر نفرات ديگر 
در اردوي تيم ملي هم افزايش ركورد نداشته باشند، خط 
مي خورند، گفت: ۱00 درصد، ما با ملي پوشان صحبت 
كرده ايم و هركس��ي در مسابقات اصفهان ركوردهايش 
خوب نباشد يا فردي بهتر از آنها وزنه بزند، آن نفر جديد 
دعوت مي شود و براي مسابقات جهاني تايلند بحث ركورد 

براي ما اهميت دارد نه اسم.

ورزشي
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