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رضا پديدار|
رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق 

بازرگاني ايران|
اقتص��اد ايران ب��ر خالف آنچ��ه به نظر مي رس��د و 
برخ��الف اقتصاد بس��ياري از كش��ورهاي منطقه، 
مبتني ب��ر فعاليت ه��اي اقتص��ادي ُخرد اس��ت و 
نقش كنش��گران اقتصادي ب��زرگ در اين اقتصاد، 
بس��يار كمرنگ اس��ت. به عنوان نمونه، كش��وري 
مانند تركيه ك��ه از نظ��ر جمعيت��ي و جغرافيايي 
ش��باهت هاي زيادي به ايران دارد، ساليانه حدود 
160 ميلي��ارد دالر ص��ادرات دارد، ام��ا صادرات 
اي��ران بدون احتس��اب نف��ت، در بهتري��ن حالت 
يك س��وم اين ميزان اس��ت و اين در حالي اس��ت 
كه بخش عم��ده اي از ص��ادرات اي��ران در بخش 
خصوصي و از طريق بنگاه هاي كوچك و متوس��ط 
ص��ورت مي گي��رد. در اقتص��ادي مانن��د اقتصاد 
ايران اما پيمان س��پاري ارزي به هم��ان اندازه كه 
مي تواند به نفع كنش��گران خرد باش��د، احتماالً  به 
ضرر كنش��گران بزرگ اقتصادي اس��ت. اين همان 
موضوعي است كه در معافيت صادركنندگان كاال 
تا س��قف يك ميليون يورو هم قابل مشاهده است. 
در واقع، در حالي كه گروهي از صادركنندگان ُخرد 
از اجراي پيمان س��پاري ارزي اس��تقبال مي كنند، 
بس��ياري از صادركنن��دگان قديم��ي ك��ه حجم 
صادرات آنها باال اس��ت، به اين ط��رح انتقاد جدي 

دارند.
انتف��اع گروه��ي از صادركنن��دگان از اج��راي 
پيمان س��پاري ارزي ام��ا از وجهي ديگ��ر هم قابل 
ردگيري است. سرپرست سازمان توسعه تجارت به 
تازگي از نزديك ش��دن صادرات غيرنفتي ايران به 
مرز 30 ميليارد دالر در 9 ماه��ه منتهي به آذرماه 
سال جاري و افزايش چش��م گير آن در مقايسه با 
مدت زمان مشابه سال گذش��ته خبر داده بود. اين 
افزايش چشم گير را مي توان نتيجه مستقيم اجراي 
سياس��ت پيمان س��پاري ارزي تلقي ك��رد و نكته 
اينجا است كه اجراي اين سياس��ت، نوعي ضريب 
اطمينان ب��راي بازرگانان و حت��ي توليدكنندگان 

ايجاد ك��رده، چرا كه دسترس��ي به ارز ب��راي آنها 
در مواردي بسيار س��اده تر شده اس��ت. به عبارت 
س��اده تر، اكنون و با فرض اينكه جريان ورود ارز از 
طريق اجراي سياست پيمان س��پاري ارزي مانند 
گذشته تداوم داشته باشد، دسترس��ي به ارز براي 

واردات ساده تر از گذشته شده است. 
انتقاد فعاالن اقتصادي نس��بت به اجراي سياست 
پيمان س��پاري ارزي اما نه ناظر به حذف اين طرح، 
كه ناظر به تس��هيل آن اس��ت. ما مي گوييم دولت 
بايد سعي كند پيمان س��پاري ارزي را ساده تر كند 
نه دش��وارتر و به اين ترتيب، فع��االن اقتصادي در 
بخش خصوصي با رغبت به اجراي اين طرح كمك 
خواهند كرد. اي��ن موضوع در اطالعي��ه اخير اتاق 
ايران در تش��ويق صادركنندگان به اجراي قوي تر 
پيمان س��پاري ارزي و همي��ن ط��ور در مكاتبات 
اتاق با مع��اون اول رييس جمهور به روش��ني ديده 

مي شود. 
خواس��ته هاي پارلمان بخش خصوص��ي به عنوان 
نماينده فعاالن اين بخش در مورد پيمان س��پاري 
ارزي، بر كس��ي پوش��ده نيس��ت. ات��اق مي گويد 
نهادهاي مربوطه، مانند س��ازمان توس��عه تجارت، 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، بان��ك مركزي و 
همين طور گمرك كش��ور، نبايد به ش��كل دايمي 
دس��تورالعمل هاي ناق��ص و گاهي متض��اد صادر 
كنند. ع��الوه بر اي��ن، انتظ��ار اتاق اين اس��ت كه 
تجارت با كشورهاي همس��ايه و همين طور اجراي 
پيمان سپاري ارزي در مورد اين كشورها، بايد با ارز 
مرجع اين كشورها صورت بگيرد؛ به ويژه در مورد 
كشورهايي كه ما از آنها واردات هم انجام مي دهيم. 
به اي��ن ترتيب، دول��ت مي توان��د با جل��ب نظر و 
همكاري فعاالن بخش خصوصي، اجراي سياس��ت 
پيمان س��پاري ارزي را تس��هيل كند، ن��ه اينكه از 
بابت ميزان بازگش��ت ارزهاي صادراتي به كش��ور 
نگراني داشته باشد. در اين صورت، همزمان با اوج 
گرفت��ن تحريم هاي بين المللي، ما از ش��كل گيري 
تحريم هاي داخل��ي عليه تجارت ه��م جلوگيري 

خواهيم كرد.

»پيمان سپاري ارزي« را تسهيل كنيد، نه حذف
سخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

»پيمان سپاري ارزي« را 
تسهيل كنيد، نه حذف

اقتصاد ايران بر خالف 
آنچه به نظر مي رس��د 
اقتص��اد  برخ��الف  و 
بس��ياري از كشورهاي 
منطق��ه، مبتن��ي ب��ر 
اقتصادي  فعاليت هاي 
ُخ��رد اس��ت و نق��ش 
اقتصادي  كنش��گران 
بزرگ در اين اقتصاد، بس��يار كمرنگ اس��ت. به 
عنوان نمونه، كش��وري مانند تركي��ه كه از نظر 
جمعيتي و جغرافيايي ش��باهت هاي زيادي به 
ايران دارد، س��اليانه حدود 160 ميلي��ارد دالر 
صادرات دارد، اما صادرات ايران بدون احتس��اب 
نف��ت، در بهترين حالت يك س��وم اي��ن ميزان 
اس��ت و اين در حالي اس��ت كه بخش عمده اي 
از صادرات ايران در بخ��ش خصوصي و از طريق 

بنگاه هاي كوچك و متوسط صورت مي گيرد. 

رضا پديدار

 صفحه10  

دانش و فن

قيمت گذاري نرخ اينترنت 
تغيير  مي كند

 مرجان محمدي|
 كاربران همچن��ان به قيم��ت اينترنت معترض 
هستند و به دفعات و از طريق مختلف اين موضوع 
را به گوش وزير ارتباطات رسانده اند، از سوي ديگر 
اپراتورهاي ارايه دهنده اينترنت نيز معتقدند با تغيير 
مدل قيمت گذاري اينترنت كه در شهريور ماه سال 
جاري صورت گرفت نه تنها اپراتورها سود نكرده اند 
بلكه متضرر شده اند، حال اينكه نظر سازمان تنظيم 

مقررات و ارتباطات راديويي متفاوت ...

انرژي

پيچيدگي آب هاي روان 
در چهارگوشه ايران

 فرداد  احمدي|
جن��گ آب اصطالحي اس��ت ك��ه ه��ر از چندي 
از س��وي برخي افراد ش��نيده مي ش��ود. افزايش 
روزافزون مصرف آب به هم��راه افزايش نگراني ها 
نسبت به تبعات تغييرات اقليمي باعث شده است 
كه آب به عنوان مايه حيات مورد توجه بيش��تري 
قرار بگيرد و دولت ها را به اتخاذ سياس��ت هاي آبي 
خاصي وادار كند. بنا به گزارش سازمان ملل، ايران 
جزو 31كش��وري اس��ت كه در كمربند خشك و 
نيمه خشك قرار دارد و در آينده با مشكل آب مواجه 
مي شوند و البته نش��انه هاي مش��كل كمبود آب 
هم اكنون نيز در نقاطي از ايران رخ نمايي كرده اند. 
به همين سبب توجه به آب هاي مرزي در سال هاي 
اخير بيش از گذشته مورد توجه افكار عمومي قرار 
گرفته است. ايران جزو معدود كشورهايي است كه 
رودخانه هاي مرزي اش در هر دو موضع باالدست و 

پايين دست نسبت به همسايگان توزيع شده اند و ...
7

مديركل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت اقتصاد 
در گفت وگو با »تعادل «مطرح كرد

رييس كل بانك مركزي خبر داد

 كالبدشكافي 7000 هزارميليارد تومان
  اموال دولتي

ارايه اليحه حذف 4صفراز  پول  ملي

خبر

سفير آفريقاي جنوبي با اشاره به خروج امريكا 
از برج��ام، گف��ت: از اجراي تعه��دات برجامي 
توس��ط ايران اط��الع داريم و از حف��ظ و تداوم 
اجراي برجام حماي��ت مي كنيم. ب��ه گزارش 
خانه ملت، ويكا خومالو در ديدار با حشمت اهلل 
فالحت پيش��ه رييس كميس��يون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي اسالمي 
افزود: آفريقاي جنوبي بعد از انقالب دو كشور، 
همواره روابط دوس��تانه اي با ايران داشته است 
و هرگز حمايت هاي جمهوري اس��المي ايران 
را از آزادي خواهي مردم كش��ور خود فراموش 
نخواهد كرد. وي با اش��اره به استقبال مجلس و 
دولت آفريقاي جنوبي از تقويت روابط فيمابين 
اظهار داشت: آفريقاي جنوبي به دنبال توسعه 
همكاري هاي خود با جمهوري اس��المي ايران 
در ح��وزه تجاري و اقتص��ادي اس��ت و در اين 
مس��ير عالوه بر تاكيد بر اهميت اجرايي شدن 
توافقات موجود، خواهان همكاري در حوزه هاي 
ديگري است كه دو طرف توان و ظرفيت بااليي 
دارند. س��فير آفريقاي جنوبي در تهران با اشاره 
به خ��روج امري��كا از برجام گفت: م��ا از اجراي 
تعهدات برجامي توس��ط ايران اطالع داريم و از 
حفظ و تداوم اج��راي برجام حمايت مي كنيم.  
خومالو افزود: آفريقاي جنوبي بر همكاري بيشتر 
با اي��ران در چهارچوب برجام تاكي��د دارد. وي 
حوزه فناوري هاي نو را زمينه اي مس��تعد براي 
همكاري دو ط��رف بيان كرد و اب��راز اميدواري 
كرد شاهد توسعه همكاري هاي ايران و آفريقاي 

جنوبي در اين مورد باشيم.

  راهب�رد اي�ران كاهش تن�ش از موضع 
قدرت است

حش��مت اهلل فالحت پيش��ه رييس كميسيون 
امني��ت ملي و سياس��ت خارج��ي مجلس نيز 
در اين ديدار با اش��اره به روابط دوستانه ايران و 
آفريقاي جنوبي گفت: بعد از انقالب اس��المي 
ايران روابط ايران و آفريقاي جنوبي در س��طوح 
باال و براساس احترام متقابل دنبال شده است كه 
با تالش مسووالن دو كش��ور اين سطح از روابط 
بايد حفظ ش��ده و تداوم يابد. وي افزود: يكصد 
سند همكاري ميان ايران و آفريقاي جنوبي امضا 
شده اند كه گواه روابط دوستانه فيمابين است اما 
بايد توافقات دو كشور اجرايي شده و روي كاغذ 
باقي نماند. او با اشاره به عضويت آفريقاي جنوبي 
در مجموعه كشورهاي بريكس بيان كرد: ايران 
مي تواند با همكاري در گروه كشورهاي بريكس، 

توان اين مجموعه را افزايش دهد. 

سفير آفريقاي جنوبي :
از تداوم اجراي برجام 

حمايت مي كنيم

جهان

تهديد شوك هاي اقليمي 
براي نظم سياسي 
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سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجل��س از ارايه گ��زارش محرمان��ه درآمدهاي 
نفتي س��ال آين��ده در اين كميس��يون خبر داد. 
محمدمه��دي مفت��ح در گفت وگو با ايس��نا، در 
تشريح نشست عصر يك شنبه كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس گفت: در اين نشست كه با حضور 
معاونين س��ازمان برنام��ه و بودجه برگزار ش��د، 
موضوع درآمده��اي نفتي و ارزي مورد بررس��ي 

قرار گرفت. البته اع��داد و ارقام پيش بيني درآمد 
نفتي براي س��ال آينده محرمانه است و نمي توان 
جزييات اين پي��ش بيني و گ��زارش را ارايه كرد. 
وي با اش��اره به اهمي��ت درآمد نفت��ي و ارزي در 
تصميم گيري هاي مربوط به بودجه، يادآور ش��د: 
قرار است كميس��يون روز دوش��نبه در دو نوبت 
صبح و عصر براي ادامه رسيدگي به اليحه بودجه 

سال 98 تشكيل جلسه دهد.

ارايه گزارش محرمانه درآمدنفتي 98 به كميسيون برنامه

بودجه



روي موج خبر

   تركيب هيات رييس�ه كميس�يون تلفيق 
مشخص شد؛ خانه ملت| 

انتخابات اعضاي هيات رييس��ه كميسيون تلفيق 
اليحه بودجه سال 98 كل كشور در صحن كميسيون 
تلفيق مجلس شوراي اسالمي برگزار شد. براساس اين 
گزارش غالمرضا تاجگردون نماينده مردم گچساران، 
باشت به عنوان رييس كميس��يون تلفيق، محمد 
حس��ين فرهنگي و علي اصغر يوسف نژاد به ترتيب 
نايب رييس اول و نايب ريي��س دوم، محمدمهدي 
مفتح سخنگو، علي رستميان و سيدعلي ادياني به 
عنوان دبير اول و دبير دوم كميسيون تلفيق بودجه 

سال 98 انتخاب شدند.

   تمامي استيضاح ها از دستور كار مجلس خارج 
شده است؛  ايرنا| 

علي اصغر يوس��ف نژاد عضو هيات رييسه مجلس 
در مورد آخرين وضعيت اس��تيضاح ها گفت: هيچ 
استيضاحي در دستور كار مجلس قرار ندارد و تمامي 
استيضاح ها از دستور كار مجلس خارج شده است. 
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با طراحان استيضاح 
صحبت شده يا خير گفت: طراحان تمامي استيضاح ها 
امضاهاي خود را پس گرفتند. نماينده مردم ساري در 
مجلس در مورد استيضاح وزير كشور گفت: حدود 
20 امضا براي اس��تيضاح جمع شده بود كه همگي 
آن را پس گرفتند. يوسف نژاد در پاسخ به اين سوال 
كه شنيده ش��ده رهبر معظم انقالب در مورد عدم 
استيضاح وزيران در مجلس توصيه هايي را داشته اند 

گفت: من در اين مورد چيزي نشنيدم.

   بررسي 4 ش�كايت از يك نماينده در هيات 
نظارت ؛  ايرنا| 

سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس 
گفت: 4 مورد شكايت از جواد كريمي قدوسي نماينده 
مشهد س��ه ش��نبه اين هفته در اين هيات بررسي 
مي ش��ود. محمد جواد جمالي اظهار داشت: وزارت 
اطالعات به دليل پخش مستندي در صحن علني 
مجلس از س��وي كريمي قدوسي شكايتي داشته و 
بيان كرده كه اين فيلم محرمانه بوده است. وي ادامه 
داد: همچنين در جلس��ه سه ش��نبه هيات نظارت 
بر رفتار نمايندگان قرار اس��ت ش��كايت عالءالدين 
بروجردي نماينده بروجرد از كريمي قدوسي بررسي 
شود، همچنين قرار است شكايت معصومه ابتكار و 
شهيندخت موالوردي در مورد تابعيتي ها در هيات 

نظارت بر رفتار نمايندگان بررسي شود.

   105 نماين�ده مجلس ب�راي احياي درياچه 
اروميه به رهبري نامه نوشتند؛  ايرنا|

 نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسالمي گفت: 
نامه اي با امضاي 105 نماينده مجلس شوراي اسالمي 
براي اختصاص 350 ميليون دالر از صندوق توسعه 
ملي براي احياي درياچه اروميه به رهبر معظم انقالب 
ارسال ش��د. سيدهادي بهادري در رابطه با جزييات 
اين نامه بي��ان كرد: نمايندگان طي اين نامه از رهبر 
معظم انقالب درخواست كرده اند تا با اختصاص 200 
ميليون دالر براي تجهيز اراضي كش��اورزي حوضه 
آبريز درياچه اروميه به آبياري نوين و 150 ميليون دالر 
نيز براي تكميل طرح انتقال آب از جنوب آذربايجان 

غربي به درياچه اروميه موافقت فرمايند. 

   رزماي�ش مش�ترك درياي�ي اي�ران و 
روسيه؛ ايسنا|

فرمانده نيروي درياي��ي ارتش گفت: رزمايش هاي 
تاكتيكي، امداد و نجات و مقابله با دزدان دريايي در 
آينده نزديك بين نيروي دريايي ايران و روسيه برگزار 
خواهد ش��د. امير دريادار خان��زادي فرمانده نيروي 
دريايي ارتش افزود: اين رزمايش ها، دو كش��ور را به 
سطح باالتري از همكاري در دريا در سطوح راهبردي، 
تاكتيكي و عملياتي خواهد رس��اند. فرمانده نيروي 
دريايي ارتش با بيان اينكه در خزر اجازه حضور هيچ 
نيروي فرامنطقه اي را نمي دهيم، گفت: خزر درياي 
صلح و دوستي است و همه كشورهاي پيراموني آن 

همين رويكرد را دنبال مي كنند.

   مشكالت مردم با شعار حل نمي شود؛  برنا|
مع��اون امنيتي و انتظامي وزارت كش��ور بيان كرد: 
براساس نظرسنجي هاي اخير مردم كشورمان، نظام 
جمهوري اسالمي را مي خواهند اما آنها مشكالتي 
دارند.»حس��ين ذوالفق��اري« در مراس��م توديع و 
معارفه استاندار قم اظهار كرد: دشمنان امسال همه 
تالش هاي خود را كردند تا انقالب اس��المي نتواند 
40سالگي خود را جشن بگيرد، حتي آنها مستشاران 
خود را در مرزهاي كشورمان مستقر كردند تا بر روند 
واردات كاالها به ايران نظارت داش��ته باشند. معاون 
امنيتي و انتظامي وزارت كشور افزود: دشمن عمليات 
رواني سنگيني در سال جاري انجام داد و به همين 
دليل پيش از شروع تحريم ها، شاهد تالطم در بازار ارز 
بوديم، امريكا به دنبال اين بود كه در 13 آبان كشورمان 
با چالش جدي مواجه شود، البته با مديريت اين نقشه 

خنثي شد. 

   ناوگروه كشور پاكستان در بندرعباس پهلو 
گرفت؛  ايلنا|

ناوگروه صلح و دوستي پاكستان متشكل از ناوشكن 
س��رفرماندهي خيبر، ن��او گارد س��احلي ژوب، ناو 
پشتيباني مددگر و ناو آموزشي بادباني راهنورد در 
منطقه يك��م امامت نيروي دريايي ارت��ش ايران در 
بندرعباس پهلو گرفت. دريادار دوم مجتبي محمدي 
فرمانده منطقه يكم امامت نيروي دريايي در مراسم 
استقبال از ناو گروه صلح و دوستي پاكستان، گفت: 
هدف از حضور اين ناو گروه در ايران توسعه مناسبات 
نظامي و تقويت حس��ن همجواري بين دو كش��ور 
همس��ايه اس��ت. در اين بازديد كه از امروز به مدت 
4روز در بندرعباس انجام مي شود عالوه بر ديدار هاي 
متقابل، برنامه هاي فرهنگي و آموزشي بين نيروي 
دريايي دو كشور، بازديد دانشجويان اين ناو گروه از 
شهر بندرعباس، امكانات منطقه يكم امامت نداجا و 

بازديد از جزيره قشم پيش بيني شده است.

ايران2

سخنگوي دستگاه قضا مطرح كرد

ماجراي گزارش تازه در پرونده معاون سابق بانك مركزي
نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا ديروز در حالي برگزار 
شد كه طي هفته هاي اخير ماجراي برگزاري دادگاه متهمان 
اقتصادي و ارزي بازتاب هاي فراواني را در سطح افكار عمومي 
ايجاد كرده بود و ضرورت پاسخگويي به اين ابهامات احساس 
مي شد؛ در پاسخ به اين ابهامات بود كه محسني اژه اي در 
ابتداي نشست خبري خود ليست بلندبااليي از متهماني كه 
حكم محكوميت آنها قطعي شده؛ ارايه كرد؛ ليستي كه نام 
40متهم اقتصادي در آن قيد شده بود و احكام قضايي در 

خصوص آنان نيز صادر شده بود. 
در كنار بحث متهمان اقتصادي موضوع نامه هفته گذشته 
يكي از فعاالن ح��وزه كارگري ب��ه وزارت اطالعات كه در 
آن ادعاهايي مطرح ش��ده بود، از جمله موضوعاتي بود كه 
اژه اي در ابتداي نشس��ت خبري خود درباره آنها صحبت 
كرد. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره نامه 
اسماعيل بخشي به وزير اطالعات گفت: وزارت اطالعات 
پيگيري مي كند و قطعا دستگاه قضايي هم اگر شكايت كند 
وارد مي ش��ود. باز بودن پرونده عراقچي معاون ارزي بانك 
مركزي از ديگر موضوعاتي بود كه در قالب پرس��ش هاي 
رسانه اي مطرح شدند و اژه اي در خصوص آن اعالم كرد كه 
اين پرونده همچنان مفتوح است و دستگاه قضايي در حال 
بررسي دقيق موضوع است. اژه اي از گزارش تازه اي خبر داد 
كه پرونده معاون س��ابق بانك مركزي را وارد دور تازه اي از 

بررسي هاي قضايي خواهد كرد.

    ضرورت كاهش قيمت ها بعد از افت نرخ ارز
موضوع برخورد قضايي با آن دسته از اصناف كه با وجود 
كاهش نرخ دالر همچنان كاالهاي خود را با قيمت هاي 
باال به فروش مي رسانند از جمله مواردي است كه طي 
هفته هاي اخير ابهام��ات فراواني در خصوص آنها طرح 
شده اس��ت، اژه اي در پاسخ به س��والي درباره برخورد 
دس��تگاه قضايي ب��ا افزاي��ش قيمت ها بع��د از پايين 
آمدن دالر گفت: با كس��اني كه از اين فرجه عليه مردم 
سوءاس��تفاده مي كنند و قيمت اجناس را به بهانه گران 
كردند و حتي كم فروشي مي كنند، برخورد مي شود. البته 
برخورد با گران فروشي و كم فروشي به عهده تعزيرات زير 
نظر دولت است اما با توجه به شرايط كنوني و فشاري كه 

دشمن مي آورد مدعي العموم وارد شده است.
س��خنگوي قوه قضاييه افزود: دادس��تان كل كشور به 
همه دادس��تان هاي سراسر كشور بخشنامه كرده كه با 
تعزيرات همكاري كنند و هرجا سازمان تعزيرات نياز به 
ورود و مجوز داشت دادستان ها وارد شوند و اجازه بدهند 
دادستان هاي استان ها وارد شده اند و اميدواريم نياز به 
دس��تگيري و بازداشت نباش��د. وي در پاسخ به سوالي 
درباره حضور در شبكه هاي اجتماعي گفت: هفته پيش 
كسي از شما پيامك داد كه شما در شبكه هاي خارجي 
عضويد كه اولين بار من مي ديدم. من كانالي ندارم و عضو 
جايي نيس��تم و حتما ساختگي و جعلي است و فرصت 

نمي كنم كه به اين ش��بكه ها ورود كنم. محسني اژه اي 
درباره آخرين وضعيت پرونده حس��ين فريدون، گفت: 

پرونده دادگاه نرفته و در دادسرا است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا درست است كه پرونده 
مختومه ش��ده اس��ت؟ گفت: اين موض��وع را تكذيب 

مي كنم.

    آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني
محسني اژه اي در ادامه نشس��ت خبري خود در پاسخ به 
سوال ايس��نا درباره آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني 
گفت: مرتب مدعي بودند كه پول داريم و بر همين اساس 
به كشورهاي مختلف مسافرت شده و چيزي حاصل نشده 
است.  اخيرا برخي نمايندگان مجلس مدعي بودند كه وي 
مي خواهد بدهي اش را پرداخت كند ولي »نفت« موافقت 

نمي كند و بر همين اساس مجددا با همان نماينده در 11 
دي ماه جلسه اي برقرار شد و يكي از نمايندگان مجلس و 
وزارت نفت و اطالعات و وكيل متهم و محكوم هم بودند كه 
گفتند با خودش مي خواهيم صحبت كنيم و اين امكان هم 
فراهم شد و با حضور وكيلش با ايشان صحبت كنند و قرارداد 
و تعهدي دادند كه هيات به فالن كشور اعزام شود و قرار است 
هفته بعد و يا 10 روز بعد به آن كشور بروند و بايد ديد كه آيا 
چيزي وصول مي شود ياخير. سخنگوي قوه قضاييه افزود: 
اقداماتي براي طرح دعوا در خارج كشور شده و كامل شده 
و وكيل گرفته ش��ده و اقدام مي شود. مشكل اين است كه 
بخشي از اموالش در خارج از كشور و به نام ديگران است و 
طرف معامله خارجي اند و با ادعاي معمولي نمي شود و بايد 

در محاكم آنها اقامه دعوا كرد.
محسني اژه اي در پاسخ به س��وال خبرنگاري درباره عفو 

زنجاني و خالص��ي او از اعدام نيز گفت: اين موضوع بحث 
بعدي است. البته در بخشي از راي ديوان ارفاق آمده است. 
نظرم اين است كه بايد وقتي تعيين ش��ود و تاكنون به 4 
كشور هيات رفته و در جلسات قبلي من رفتم ولي در جلسه 
آخر من نرفتم و توصيه ام اين است كه وقت تعيين كنيد كه 

آخرين فرصت است. 

    موضع اژه اي درباره ادعاي اسماعيل بخشي
وي در پاسخ به سوالي درباره ادعاي اسماعيل بخشي 
گفت: از ديگران ش��نيدم كه نام��ه اي خطاب به وزير 
اطالعات نوشته و علي القاعده وزارت اطالعات پيگيري 
مي كن��د؛ البته نمي دانم نامه وي ب��ه وزارت اطالعات 
درست اس��ت يا خير. س��خنگوي قوه قضاييه افزود: 
وزارت اطالعات پيگيري مي كند و قطعا دستگاه قضايي 

هم اگر شكايت كند وارد مي شود. بايد ديد كه موضوع 
چگونه است و اگر شكايت كند دادستان وارد مي شود. 
وزارت اطالعات هم اگر تخلفي را ديد حتما به مرجع 

قضايي اعالم مي كند.
وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا حكم شيخ استخاره 
اجرا ش��ده اس��ت؟ گفت: پرونده وي در دادسراي ويژه 
روحانيت است و مطلقا خبري ندارم. از قول من نقل قولي 
شده بود كه قطعا دروغ است و شنيدم كه تكذيبيه آن را 

هم زدند كه البته آن را نديدم.
محسني اژه اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه احتمالش 
هست كه خود شما رييس قوه شويد؟ گفت: خير. آنچه 
االن قطعي مي شود، گفت اين است كه قطعا بنده نيستم. 
رياست قوه ابالغ جديدي گرفتند و با حفظ سمت كارها را 
با قوت انجام مي دهند و خللي در كارشان ايجاد نشده است.

وي درباره اينكه چه كس��ي را احتمال مي دهيد رييس 
قوه ش��ود؟ گفت: احتماالتي داده مي ش��ود ولي قطعي 
نيس��ت. هر زمان مقام معظم رهبري اعالم كردند همه 

مطلع مي شويم .
پرونده محيط زيستي ها هنوز تعيين وقت نشده است.

وي درباره آخرين وضعيت پرونده محيط زيستي ها گفت: 
اين پرونده به دادگاه ارس��ال شده ولي هنوز تعيين وقت 
نشده است و وكال بايد بروند و پرونده را مطالعه كنند، زيرا 
در اين پرونده ها متهم يا بايد وكيل معرفي كند و يا اينكه 
دادگاه براي آنها وكيل معاضدتي انتخاب كند. تا روز قبل 
كه از دادگاه پرسيدم رياست شعبه 15 گفت هنوز تعيين 
وقت نشده است. محسني اژه اي افزود: اين پرونده 8 متهم 

دارد و اتهام آنها افساد في االرض است.

    احتمال تغيير مسير   پرونده عراقچي
محس��ني اژه اي در پاسخ به س��والي درباره پرونده احمد 
عراقچي گفت: ما دوست داريم پرونده ها سريع تر رسيدگي 
ش��ود، اما برخي پرونده ها نياز به كارشناسي دارد و همين 
روز گذشته براي پرونده احمد عراقچي گزارشي رسيده كه 
اگر صحت داشته باشد روند پرونده تغيير مي كند. دادگاه 
اين پرونده شروع نشده و در حال مطالعه پرونده هستند و 
اگر گزارش جديد صحت داشته باشد، فاز جديدي مطرح 
مي شود. وي افزود: در پرونده قبلي 9 نفر به دادگاه رفتند كه 
برخي از بانك مركزي و برخي غير بانك مركزي بودند. پرونده 

سيف در پرونده مربوط به اين 9 نفر نيست.
سخنگوي قوه قضاييه در پاس��خ به سوالي درباره شكايت 
ريي��س دولت اصالحات از مدير مس��وول روزنامه كيهان 
گفت: از آقاي شريعتمداري كه پرسيدم او گفته كه ما آماده 
دفاع هستيم ولي هنوز به دادگاه نرفته است. وي در پاسخ به 
سوالي مبني براينكه گفته مي شود تمام كارگران فوالد آزاد 
ش��ده اند، اما هنوز ۷ نفر از كارگران در بازداشتند؟ گفت: از 
شركت فوالد، چند نفر اول در زندان بودند اما نمي دانم هنوز 

هم در زندان هستند يا خير.

مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره »پالرمو« و »سي اف تي« تصميم گيري مي كند

تعيين تكليف لوايح مالي تا يك ماه آينده
پرونده دو اليح��ه مالي باقي مانده تا حداكثر يك ماه آينده 
تعيين تكليف مي شود. اين را رييس كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس گفته است. لوايح الحاق ايران به 
كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان  يافته فراملي )پالرمو( و 
كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم )سي اف تي(، دو 
مصوبه مجلس اس��ت كه اولي در دستور كار رسيدگي در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد، دومي هم تا به امروز 
از سوي شوراي نگهبان تاييد نشده و احتماال سرنوشتي مشابه 
اليحه پالرمو در انتظارش است. ديروز فالحت پيشه كه رييس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس است، گفت 
كه »پرونده اليحه كنوانسيون بين المللي مقابله با تأمين مالي 
تروريسم )سي اف تي( تا هفته آتي در مجلس بسته مي شود.« 
او اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون 
»سي اف تي« را پربحث ترين اليحه خواند كه ديروز براي رفع 
ايرادات شوراي نگهبان در دستور كار كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي قرار گرفت.  شوراي 
نگهبان به اين اليحه 22 ايراد گرفته بود كه به گفته فالحت 
پيشه، ۷ ايراد شوراي نگهبان به دليل اصرار مجلس به مجمع 
تشخيص مصلحت نظام رفته، ديگر ايرادها هم يا در مجلس 
اصالح شده و به شوراي نگهبان مي رود يا آنكه تصميم گيري 
درباره آن به مجمع تشخيص س��پرده مي شود. هرچند او 
احتمال مي دهد كه بخش عمده اي از اليحه  »سي اف تي« به 
مجمع برود. با اين حال فالحت پيشه از به سرانجام رسيدن دو 

اليحه باقي مانده در مجمع تا يك ماه آينده خبر داد. 

    كمتر از دو ماه تا پايان مهلت اف. اي .تي .اف
اين دو اليحه، به همراه لوايح اصالح قانون مبارزه با تروريسم 
و اصالح قانون مبارزه با پولشويي 4 اليحه اي است كه دولت 
براي اجراي توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي )اف. اي .تي .اف( 
به مجلس فرستاد. دو اليحه اي كه به قوانين داخلي ايران باز 
مي گشت، تاييد شده، و حال دولت منتظر تعيين تكليف دو 

اليحه ديگر است كه به الحاق ايران به كنوانسيون ها مربوط 
مي شود. اين در حالي است كه كمتر از دوماه به فرصتاف. اي .

تي .اف به ايران براي اجراي توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي 
باقي مانده اس��ت.  اف. اي .تي .اف در اواخر مهرماه، با صدور 
بيانيه اي مهلت ايران براي اجراي تعهدات خود و همچنين 
تعليق اقدامات مقابله اي عليه كش��ورمان را به مدت چهار 
ماه، يعن��ي تا ماه فوريه 2019 مص��ادف با اواخر بهمن ماه 
امسال تمديد كرد. اين سازمان در بيانيه خود درباره اقدامات 

ايران تا مهرماه امسال، آورد: » در دسامبر 201۷، ايران يك 
سيستم اعالن پول نقد را ايجاد كرد. از ماه ژوئن 2018، ايران 
اصالحيه هاي مربوط به قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم 
و پارلمان اصالحيه هاي رژيم حقوقي مبارزه با پولشويي و 
لوايح كنوانسيون هاي پالرمو ومبارزه با تأمين مالي تروريسم 
را تصويب كرده است. اف. اي .تي .اف پيشرفت در زمينه اين 
تالش هاي تقنيني را در نظر دارد. همچون هر كشور ديگر، 
اف. اي .تي .افدر مورد ايران نيز تنها مي تواند قانوني كه فرايند 
تصويب آن كامل شده  را مورد توجه قرار دهد.« اين سازمان 
همچنين تاكيد كرد كه »در صورتيكه فرآيند تقنين در موارد 
باقي مانده بطور كامل اجرا شود، اف. اي .تي .اف ضمن بررسي 
محصول تقنين ِمصوِب موجود، اينكه اقدامات انجام شده تا 
آن زمان نشانگر يا منطبق بر مضمون برنامه اقدام ايران در 
راستاي استانداردهاياف. اي .تي .اف هستند، يا خير را تعيين 

خواهد كرد.«

    خواسته هاي گروه ويژه اقدام مالي
مهلت چندباره گروه ويژه اقدام مالي به ايران در حالي رقم 
خورد كه گفته مي شد اين سازمان تحت فشارهاي شديد 
سياس��ي امريكا بود. با اين حال، اقدامات دولت ايران، اين 
سازمان را قانع كرد كه بايد مهلت 4 ماهه ديگري هم به ايران 
بدهد. در عين حال گروه ويژه اقدام مالي از ايران خواست كه 
در اين مهلت باقي مانده توصيه هاي اين سازمان را تصويب 

و اجرايي كند. اف. اي .تي .اف از مقامات ايران خواست كه »به 
ميزان كافي، مبارزه با تأمين مالي تروريست ها را جرم انگاري 
نمايد« و درباره »شناسايي و توقيف اموال تروريستي مطابق 
با قطعنامه هاي مربوط به شوراي امنيت سازمان ملل متحد« 
اقدامات الزم را انجام دهد. همچنين از »ايجاد رژيم شناسايي 
مشتري كه مناسب و قابل اجرا باشد« اطمينان حاصل كند، 
و اطمينان دهد كه »واحد اطالعات مالي و الزام موسسات 
مالي به ارسال گزارش هاي معامالت مشكوك براي شروع 
به معامله از اس��تقالل كامل برخوردار اس��ت.« از س��وي 
ديگر نشان دهد كه » چگونه مقامات و مراجع ذي صالح، 
ارايه دهندگان خدمات انتقال پول بدون مجوز را شناسايي و 
مجازات مي كند« و »كنوانسيون هاي پالرمو و مبارزه با تأمين 
مالي تروريسم و قابليت ارايه معاضدت حقوقي متقابل« را 
تصويب و اجرا كنند. » ايجاد طيف گسترده تري از مجازات 
در خصوص جرم پولشويي« و »حصول اطمينان از كفايت 
قوانين و رويه هاي مناسب براي مصادره اموال داراي ارزش 
معادل با مبالغ مربوط به پولشويي يا عوايد حاصل از آن« 
دو خواس��ته ديگر گروه ويژه اقدام مالي از ايران اس��ت كه 
براي تصوي��ب و اجراي آن تا اواخر بهم��ن ماه مهلت داده 
است. خواسته هايي كه بخشي از آن در اليحه اصالح قانون 
مبارزه با پولشويي بود كه تصويب شد، بخش ديگر هم در 
دو كنوانسيوني است كه به گفته رييس كميسيون امنيت 
ملي مجلس تا حداكثر يك ماه ديگر تعيين تكليف مي شود. 
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اسامي متهمان اقتصادي كه حكم آنها قطعي شده است
 سخنگوي دستگاه قضا در  نشست ديروز اعالم كرد كه » از جلسه قبل تاكنون تعدادي كه به اتهام مالي محكوم شدند و حكمشان قطعي شده است.«

 اسامي و ميزان محكوميت آنها به شرح زير است:

1. حميدرضا جانقربان علمدار پزشك به اتهام اخالل در نظام اقتصادي به 20 سال حبس و 1200 ميليارد ريال جريمه در دادگاه اصفهان.

2. آزاده سجاديه پزشك به همين اتهام به 10 سال حبس، كه اين دو نفر زن و شوهرند.

۳. شاپور هيبتي فرزند حجت اهلل سردفتر شماره ۷۹ شيراز به اتهام استفاده از سند مجعول و فروش مال غير به 10 سال حبس و همچنين به جرم جعل سند رسمي به چهار سال حبس محكوم شده است.

4. امير سجاديان به جرم جعل سند رسمي به سه سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول و فروش مال غير به هفت سال حبس محكوم شده است.

5. محمدجواد خسروي فرزند اسداهلل به جرم جعل سند رسمي به سه سال حبس و استفاده از سند مجعول و فروش مال غير و رد مال به مبلغ سه ميليارد و ۸۷0 ميليون ريال محكوم شده است.

۶. محمد كاظم احمد زاده فرزند محمد جعفر به جرم جعل سند سه سال حبس و استفاده از سند مجعول و فروش مال غير به هفت سال حبس

۷. هيبت اهلل علوي خواه فرزند لطف اهلل به جرم جعل سند رسمي سه سال حبس

۸. بهرام رضايي لشتكي فرزند علي به جرم جعل سند رسمي به سه سال حبس محكوم شده است.

۹. محمدحسين نجم زاده فرزند ذوالفقار كارمند بانك شهر شيراز به جرم خيانت در امانت دو سال و 11 ماه و 15 روز و به جرم جعل و استفاده از سند مجعول به چهار سال حبس محكوم شده است.

10. احمد پاسدار فرزند عبدالرسول به جرم اخالل از طريق گرانفروشي به 12 سال حبس و 1۳۹ ميليارد و 4۸۳ ميليون و ۸0۶ هزار و ۸5۶ ريال جزاي نقدي و دو سال محروميت از اينكه بتواند ارز دولتي 
و كارت بازرگاني بگيرد.

11. مهران طياري فرزند اسماعيل به جرم قاچاق سوخت به چهار سال حبس، ۸0 ميليون ريال جزاي نقدي و به جرم جعل سند رسمي به چهار سال حبس محكوم شده است.

12. ناصر محمدي نژاد فرزند عبدالسالم به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و 5۸۳ ميليون و 2۸4 هزار و 1۶2 ريال جزاي نقدي محكوم شده است.

1۳. عبدالستار مالپور فرزند محمد به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و 5۸۳ ميليون و 2۸4 هزار و 1۶2 ريال جزاي نقدي محكوم شده است.

14. بنيامين گلشن زاده سروريه فرزند محمد به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و 5۸۳ ميليون و 2۸4 هزار و 1۶2 ريال جزاي نقدي محكوم شده است.

15. عبدالرزاق فرقاني فرزند حسين به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و 5۸۳ ميليون و 2۸4 هزار و 1۶2 ريال جزاي نقدي محكوم شده است.

1۶. سهيل آذرپور فرزند علي به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و 5۸۳ ميليون و 2۸4 هزار و 1۶2 ريال جزاي نقدي محكوم شده است.

1۷. عبدالكريم عبدلي پور فرزند منصور به جرم قاچاق س�وخت به دو س�ال حبس و 5۸۳ ميليون و 2۸4 هزار و 1۶2 ريال جزاي نقدي محكوم ش�ده است و ضبط لنجي كه براي حمل سوخت از 
آن استفاده مي كردند.

1۸. اردالن زينل زاده فرزند نجف شهردار گچساران به جرم دريافت رشوه و مسائل مالي به پنج سال حبس و ۷4 ضربه شالق همچنين دو سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شده كه به دليل بعضي از 
همكاري و خدماتي كه داشته دادگاه از پنج سال حبس و ۷4 ضربه شالق او را به يك سال حبس و 24 ضربه شالق تقليل داده كه اين ميزان اجرا شده است.

1۹. ميثم ناركي فرزند ريمور معاون شهردار به پنج سال حبس و ۷4 ضربه شالق محكوم شده كه چهار سال آن تعليق شده است.

20. عليرضا پناه پور فرزند غالمحسين معاون شهردار گچساران به پنج سال حبس و ۷4 ضربه شالق محكوم شده كه از اين ميزان چهار سال حبس و 50 ضربه شالق آن تعليق شده است.

21. نعمت اهلل متولي امامزاده فرزند نورمحمد كارمند شهرداري گچساران به دليل تصرف غير مجاز به ۷4 ضربه شالق محكوم شده است.

22. جعفر گوهركاني فرزند علي معاون هماهنگي امور اقتصادي و منابع انساني استانداري كهگيلويه و بويراحمد به جرم تصرف غير قانوني در اموال دولتي به صورت مكرر به 110 ضربه شالق محكوم شده است.

2۳. حمزه سي سختي نژاديان فرزند حسينقلي رييس امور اراضي استان كهگيلويه و بويراحمد به جرم تصرف غير قانوني اموال دولتي به 110 ضربه شالق محكوم شده است.

24. الياس تاج الديني فرزند محمد رييس سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد به جرم تصرف غير قانوني به ۷4 ضربه شالق محكوم شده است.

حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو با ايسنا 
در توضيح جلسه ديروز كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس گفت: در اين جلسه 
ايرادات شوراي نگهبان به اليحه الحاق ايران 
به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم 
»سي اف تي« با حضور كدخدايي سخنگوي 
ش�وراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت كه 
در نهايت كميسيون تصميم گرفت كه بر نظر 
قبلي خود اص�رار كند. وي توضيح داد: پيش 
از اين يك بار كميسيون امنيت ملي ايرادات 

شوراي نگهبان را رفع كرده بود كه تنها شوراي 
نگهبان س�ه ايراد را مورد قبول دانس�ت، 12 
ايراد به قوت خود باقي ماند كه در اين 12 مورد 
كميسيون بر نظر قبلي خود اصرار كرد و قرار 
شد به صحن علني براي تصميم گيري نهايي 
ارجاع ش�ود كه اگر نمايندگان�ي موافق نظر 
كميسيون باشند در نهايت ايرادات به مجمع 
تش�خيص مصلحت نظام مي رود. كما اينكه 
در بررسي هاي قبلي هم ۷ مورد از ايرادات به 

مجمع تشخيص رفته بود.

برش
»سي اف تي« به صحن مجلس مي رود

چهره ها

ظريف به كردستان عراق 
مي رود

س��عدهلل موس��اديان يك 
مق��ام كنس��ولگري ايران 
در س��ليمانيه گف��ت ك��ه 
محمدجواد ظري��ف وزير 
امورخارجه ايران در جريان 
س��فرش به عراق به اقليم 
كردس��تان نيز خواهد رفت. به گفت��ه وي، ظريف 
در چارچوب اين س��فر كه به منظور تقويت روابط 
اقتصادي انجام مي گيرد، به اقليم كردس��تان نيز 
خواهد رفت تا با مقامات اين منطقه درباره تقويت 
روابط ميان اي��ران و مردم عراق ب��ه منظور ايجاد 
سازوكاري اقتصادي به گونه اي كه به نفع هر دو طرف 
باشد، رايزني كند. اين مقام كنسولگري ايران افزود: 
در جريان اين سفر در هفته هاي آينده نشستي نيز با 
بازرگانان و چهره هاي تاثيرگذار كردستان عراق در 

سليمانيه برگزار خواهد شد.

کنترل فضای مجازی از وظايف 
شورای عالی فضای مجازی است
وزير کشور گفت: کنترل فضای 
مجازی از وظايف شورای عالی 
فضای مجازی است. در شورای 
اجتماعی راهکارهای خود را 
پيشنهاد می دهيم.  عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزير کش��ور    
گفت: فضای مجازی با شرايطی که دارد؛ شرايطی که در 
آن هيچ گونه نظارت منطقی و قانونی بر رفتارها در فضای 
مجازی وجود ندارد؛ طبيعی است که بايد نهادی بر اين 
موضوع نظارت کند و مجوز های الزم را دهد.  وی  با بيان 
اينکه خانواده ها مراجعات بس��يار زيادی دارند و نگران 
فرزندانشان در اين فضای باز غير مديريت شده هستند؛ 
گفت: در اين جلسه موضوع کنترل فضای مجازی مطرح 
و مقرر شد که قوانين و مقررات، روش ها و شيوه هايی که 
بتواند تضمين، اطمينان و ثبات بيشتری را در خصوص 

استفاده از اين فضا ايجاد کند؛ تعيين شود. 

 توطئه  دشمنان 
 در صورت ضعيف شدن ايران

وزير دفاع گفت: اگر دشمنان 
لحظه ای احساس کنند ما در 
موضع ضعف ق��رار گرفته ايم 
توطئه ش��وم خود را همچون 
دوران دفاع مق��دس در قالب 
حمله نظامی ب��ر ما تحميل 
خواهند کرد. به گزارش ايس��نا،  امير س��رتيپ حاتمی 
گفت: ما امروز يک ميليون دانشجوی کارشناسی ارشد و 
دکترا و اعضای هيات علمی داريم و اگر يک هزار ساعت 
ظرفيت پژوهشی برای هر کدام از اين افراد در نظر گرفته 
شود در واقع يک ميليارد ساعت ظرفيت پژوهشی ايجاد 
شده است و اگر حدود 40 درصد اين ظرفيت  را در بخش 
فنی و مهندسی در نظر بگيريم به عبارتی 350 ميليون 
ساعت ظرفيت ايجاد می شود که در حال حاضر بهره ما از 
اين ظرفيت در کشور حدود يک درصد است و البته اين 
محاسبات منهای ظرفيت های فرهنگی و آموزشی    است.

نگاه ما به آينده است اما 
گذشته را فراموش نمي كنيم

س��يد عباس عراقچي تاكيد 
كرد: نگاه ما به آينده است اما 
گذشته را فراموش نخواهيم 
كرد. مع��اون سياس��ي وزير 
خارجه كه از روز ش��نبه براي 
ديدار با مقامات افغانستان به 
اين كش��ور همسايه س��فر پيدا كرده اس��ت، امروز به 
مزارش��ريف رفت و از ساختمان سابق سركنسولگري 
ايران در اين شهر و محل شهادت ديپلمات هاي كشورمان 
توس��ط طالبان بازديد ك��رد. او در صفحه توييتر خود 
نوشت : امروز در سفر به شهر مزارشريف توفيق بازديد 
از ساختمان سابق سركنسولگري جمهوري اسالمي 
ايران و محل شهادت ديپلمات هاي كشورمان دست داد. 
خون شهدا مسووليتي سنگين بر دوش همه ما قرار داده 
است كه براي اداي آن خون دل بسيار بايد خورد. نگاه ما 
به آينده است، اما گذشته را هرگز فراموش نخواهيم كرد.

 دليل عمده تحريم های امريکا 
از نگاه »حاجی صادقی« 

نماين��ده ولی فقيه در س��پاه 
انق��الب اس��المی را الگ��وی 
جهانی برشمرد و اظهار کرد: 
صدور انقالب اسالمی عالوه بر 
الگوپذيری ملت ها، الگوگيری 
دولت ها را نيز به دنبال داشته و 
اين دليل عمده عصبانيت و تحريم های امريکايی هاست.

به گزارش ايسنا،  حجت االسالم عبد اهلل حاجی صادقی 
نماينده ولی فقيه در س��پاه در مراسم تکريم و معارفه 
مسوول نمايندگی ولی فقيه در سپاه بيت المقدس استان 
کردستان با اش��اره به تالش های استکبار جهانی برای 
براندازی نظام، گفت: دشمنان با درست کردن جبهه ای 
عظيم، وسيع، نامتجانس و واحد می خواهند به عظمت و 
اقتدار انقالب اسالمی ضربه وارد کنند، اما سنگرنشينان 
اين جبهه هرگز اجازه دست درازی دشمن به اين مرز و 

بوم را نخواهد داد. 



اخبار كالن 3 كالن

يك نماينده مجلس درباره روش و ميزان افزايش حقوق كارمندان در سال آينده مطرح كرد 

ارزيابي معاون سازمان برنامه از »سخت ترين« اليحه سال هاي اخير: 

افزايش حقوق پلكاني با دامنه 10  تا 40 درصد

۴۰ رديف از بودجه ۹۸ كم شد

گروه اقتصاد كالن|
دولت اعالم كرده كه س��قف افزايش حقوق كارمندان 
در س��ال آينده 20 درصد خواهد بود ام��ا آنطور كه از 
مجلس به گوش مي رسد بسياري از ساكنين بهارستان 
به هيچ عنوان با اين شيوه و رقم موافق نيستند. بر اساس 
گفت وگوهايي كه خبرنگار »تعادل« با برخي از اعضاي 
كميسيون برنامه و بودجه داشته است اين اعضا بر اين 
تصميم استوارند كه شيوه پلكاني افزايش حقوق ها را 
براي سال آينده هم به كار گيرند با اين تفاوت كه دامنه 
آن )حداقل و حداكثر ضريب افزايش( بيشتر از 1 تا 20 
درصد سال جاري باشد. محسن بيگلري نماينده مردم 
سقز و بانه و عضو كميسيون برنامه و بودجه معتقد است 
كه اين ضريب بايد با توجه به ميزان تورم امسال به 10 

تا 40 درصد افزايش يابد. 
به گزارش »تعادل« طبق اعالم رييس سازمان برنامه 
و بودجه براي س��ال آينده 34 هزار ميليارد تومان به 
منظور افزايش حقوق كارمندان دولت درنظر گرفته 
شده كه با آن مي شود تا سقف 20 درصد پرداخت ها را 
افزايش داد. آن طور كه از گفته هاي محمددباقر نوبخت 
و همچني��ن برخي از نماينده ه��اي مجلس به گوش 
مي رسد به قريب يقين نحوه افزايش ها مانند امسال و 
به شكل پلكاني باشد. نوبخت گفته »براي عادالنه توزيع 
ش��دن افزايش حقوق در سال آينده پيشنهاد تسهيم 
پلكاني مطرح مي شود كه مجلس مي تواند درباره آن 

تصميم گيري كند.«
اقتصاد ايران در س��ال جاري ش��اهد ت��ورم غيرقابل 
پيش بيني و باالتر از انتظار بوده است به نحوي كه فشار 
مضاعفي به اقشار مختلف جامعه خصوصا اقشار ضعيف و 
دهك هاي پايين درآمدي وارد شده است. هرساله دولت 
بنا به وضعيت نرخ تورم، حقوق مشموالن قانون كار و 
مستمري بگيران دولتي را تا درصد مشخصي افزايش 
مي دهد. با توجه به شرايط اقتصادي دولت در مواجهه با 
تحريم هاي بين المللي خصوصا تحريم نفتي و مشكالت 
موجود بر سر راه انتقال درآمدهاي نفتي به كشور، به نظر 
مي رسد در سال آتي دولت با چالش هايي براي افزايش 

حقوق كاركنان خود روبه رو باشد.
يكي از نكاتي كه در اين ميان حائز اهميت است، شيوه 
افزايش حقوق و دستمزد هاس��ت. بنا به آنچه در سال 
گذشته شاهد آن بوديم دولت از شيوه افزايش پلكاني 
اس��تفاده مي كند؛ ش��يوه پلكاني بدين معناست كه 
افرادي كه از حقوق باالتري برخوردار بوده اند، درصد 
كمتري به حقوق آنان افزوده  شد و بالعكس دارندگان 
حقوق پايين تر از درصد باالتري جهت افزايش حقوق 

بهره مند  شدند. 
در اليحه بودجه س��ال 97 دولت ابتدا افزايش حقوق 
كاركنان را 10 درصد تعيين كرد كه حدود دو درصد 

نسبت به مبناي سال 96 افزايش داشت، اما در جريان 
بررس��ي اليحه بودجه در كميسيون تلفيق، مجلس 
تصميم گرفت كه افزايش حقوق و دستمزد كاركنان 
دولت را بين 10 تا 1۸ درصد و براساس ميزان دريافتي 
كاركنان انجام شود. به اين صورت كه ميزان دريافتي 
بين 1.۵ تا دو ميليون تومان 1۸ درصد، بين دو تا 2.۵ 
ميليون تومان 17 درصد، 2.۵ تا سه ميليون تومان 16 
درصد، سه تا 3.۵ ميليون تومان 1۵ درصد، بين 3.۵ تا 
چهار ميليون 14 درصد، بين چهار تا 4.۵ ميليون تومان 
13 درصد، بين 4.۵ تا پنج ميليون نيز 12 درصد افزايش 
يابد. همچنين افرادي كه دريافتي حقوق آنها باالتر از 
پنج ميليون تومان اس��ت مع��ادل 10 درصد افزايش 

حقوق خواهند داشت.
البته از زمان تصويب اي��ن اليحه تا ابالغ آن براي اجرا 
ح��دود ۵ الي 6 ماه به ط��ول كش��يد و در اين فاصله 
كش��مكش هاي زيادي بر سر تفسير آن ميان دولت و 

مجلس صورت گرفت. 
دولت اجراي اين مصوبه مجلس را به گونه اي تفس��ير 
كرد كه بر اساس آن خود را مختار مي دانست كه حقوق 
كاركنان و كارمندانش را تا سقف 20 درصد افزايش دهد 

و در اين بين رقم 16 درصد را انتخاب كرد.
دولت اعالم كرد كه بر اس��اس مصوبه مجلس چنين 
حق و اختياري را دارد اما ب��ه يك باره صداي اعتراض 

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بلند شد.
نمايندگان بهارستان اعالم كردند كه قرار بر اين بود كه 
دولت حقوق كاركنان را به صورت پلكاني نزولي افزايش 
دهد بدين معنا كه بيشترين افزايش )20درصد( شامل 
كمترين حقوق ها و كمترين افزايش )0درصد( شامل 
بيشترين حقوق ها )مقامات و مسووالن مذكور در ماده 

71 قانون مديريت خدمات كشوري( شود.
اما دولت اين مصوبه را چنين تفس��ير كرد كه حقوق 
كاركنان دولت در سال 97 به تناسب حقوقي كه سال 
قبل دريافت مي كردند به صورت پلكاني بين 6 تا 12 

درصد افزايش مي يابد.
دولت براي اثبات قانوني بودن تصميم خود به تبصره 12 
قانون بودجه اشاره مي كند، بر اساس اين مصوبه دولت 
اين اجازه را دارد كه افزايش حقوق را چنين درنظر بگيرد 
اما جدال حقيقت و واقعيت در اين اختالف ايجاد شده 

بين دولت و مجلس بار ديگر رخ نمايان كرد.
 در نهاي��ت، پ��س از ماه ها كش و قوس بي��ن دولت و 
مجلس، ميزان افزايش حقوق كارمندان دستگاه هاي 
اجرايي در س��ال جاري به استفس��اريه ختم ش��د و 
نمايندگان مجلس استفساريه اي تقديم هيات رييسه 
مجلس كردند تا تكليف تبصره )12( قانون بودجه 97 
تعيين تكليف و ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت 

در سال جاري مشخص شود.

در چارچوب اين استفساريه ميزان افزايش پايين ترين 
طبقه 20 درصد و باالترين طبقه يك درصد دانس��ته 
ش��د و نمايندگان مجلس به آن راي دادند و در نهايت 
رييس جمهور در 6 خرداد اي��ن تبصره را براي اجرا به 

سازمان برنامه ابالغ كرد.

   افزايش حقوق منوط به تصميم مجلس
حاال كه در فصل تصويب اليحه بودجه س��ال 9۸ قرار 
داريم، برخي خبرها از مسووالن به گوش مي رسد كه 
حكايت از استفاده مجدد از همان طرح افزايش پلكاني 
براي سال آينده مي كند. رييس سازمان برنامه و بودجه 
با بيان اينكه براي عادالنه توزيع شدن افزايش حقوق 
در سال آينده پيشنهاد تسهيم پلكاني مطرح مي شود، 
اظهار كرده اس��ت: امس��ال بر همين اساس حقوق ها 
افزايش يافت اما آنچه از سوي دولت بايد براي افزايش 
حقوق ها ديده مي شد 20 درصد بوده كه حدود 34 هزار 
ميليارد تومان است كه مجلس مي تواند درباره هر آنچه 

به عدالت نزديك تر است، تصميم گيري كند.
البته به نظر مي رسد كه مجلس��ي ها نه با اين رقم 20 

درصد كنار بيايند نه با شيوه ثابت آن.
روز گذش��ته حميدرضا حاجي بابايي، نماينده مردم 

همدان در مجلس نه تنها به عدم رعايت ماده 29 و 30 
درباره  متناسب سازي و همسان سازي حقوق در بودجه 
انتقاد ك��رد، بلكه اظهار ك��رد: » افزايش 20 درصدي 
حقوق در هاله اي از ابهام اس��ت و مشخص نيست كه 
20 درصد يعني چه؟ آيا به اين معناس��ت كه كس��ي 
كه 20 ميليون حقوق  بگيرد هم 20 درصد به او اضافه 
مي شود و كسي كه يك ميليون تومان مي گيرد هم 20 
درصد؟ اين كار، توپ را در زمين مجلس شوراي اسالمي 

انداختن است.«
وي ادامه داد: با توجه به برنامه ششم در اليحه بودجه 
به متناسب سازي حقوق كارگران توجهي نشده و عدم 
توجه به افراد كم درآمد جامعه نيز در اين موضوع ديده 
مي شود پس با عنايت به مصوبات برنامه ششم توسعه 
بايد بودجه سال 9۸ اجراكننده يك پنجم برنامه ششم 
باشد كه متاسفانه بودجه سال 139۸ كمترين شباهت 

را به برنامه ششم توسعه دارا است.
از سوي ديگر محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز در گفت وگو با 
»تعادل« اظهار كرد: افزاي��ش 20 درصدي مورد نظر 
دولت در نهايت تابع نظر اكثريت نمايندگان مجلس 
در صحن پارلمان خواه��د بود، اما با اين حال معتقدم 

اين ميزان افزايش كافي نيست و بايد حقوق و دستمزد 
كارگران و كارمندان در س��ال آينده افزايش بيشتري 

داشته باشد.
نماينده مردم تويسركان در مجلس همچنين گفت: 
براساس پيشنهاداتي كه دولت در اليحه بودجه سال 9۸ 
براي ميزان حقوق و دستمزد ها ارايه كرده، روش افزايش 

حقوق ها نسبت به سال جاري تغييري نخواهد كرد.
وي همين ط��ور اعالم كرد: مجلس قرار اس��ت درباره 
وضعيت معيشت آنهايي كه از دولت حقوق نمي گيرند 

هم تصميم گيري كنند. 
محسن بيگلري، عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه 
نيز به »تعادل« گفت: در شرايطي كه تورم حدود ۵0 
درصد است، افزايش 20 درصدي هيچ معنايي ندارد. 
وي در پاس��خ به اينكه آيا نظر كميسيون درباره شيوه 
افزايش حقوق ه��ا همين روش پلكاني س��ال جاري 
خواهد بود، پاسخ داد: بله كامال چون كساني كه در اين 
مدت زير خط فقر قرار گرفتند بايد از حمايت بيشتري 
برخوردار شوند. وي افزود: تفاوت افزايش حقوق ها در 
سال آينده با امس��ال در دامنه افزايش ها خواهد بود  و 
به جاري 1 تا 20 درصد به نظر بايد 10 تا 40 درصد را 

پيشنهاد داد.

پورمحمدي معاون اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه 
سازمان برنامه و بودجه از حداقل فشارها در برنامه ريزي 
بودجه سال 9۸ خبر داد و افزود: اگر ماليات را به تنهايي 
مد نظر ق��رار دهيم؛ حدود 126 ه��زار ميليارد تومان 
درآمد ماليات درنظر گرفته ش��ده كه مي توان حدود 
11 درصد رشد را براي آن محاسبه كرد، البته متوسط 
رشد ماليات فقط ۸ درصد رشد خواهد داشت، اين در 
شرايطي است كه ما رشد شركت ها را منفي كرده ايم و 
9 درصد ميزان وصول ماليات در سال 9۸ نسبت به سال 
97 كاهش ديده شده است، اين اقدام به نوعي گذشت 
دولت در حق شركت هاست تا آنها در سال آينده بتوانند 

راحت تر فعاليت كنند.
به گزارش »تعادل« س��يدحميد پورمحمدي در يك 
گفت وگوي تلويزيوني توضيحات��ي را در مورد اليحه 
بودجه س��ال 139۸ ارايه و اظهار كرد: تالش شد، در 
بودجه سال آينده به معيشت، سالمت، امنيت، عدالت 
اجتماعي، دانش، محيط زيست و فرهنگ توجه شود و 
بودجه، شفاف، منضبط و در مقابل تحريم ها، منعطف 
و پايدار باش��د.وي با بيان اينكه تدوين اليحه بودجه 
س��ال 139۸ يكي از مش��كل ترين تدوين هاي لوايح 
بودجه س��ال هاي اخير است، افزود: س��ازمان برنامه 
و بودجه و دس��تگاه ها از 1۵ تير تدوي��ن اين اليحه را 
آغاز كردند كه تا 2۵ آذر م��اه ادامه يافت.معاون امور 
اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و 
بودجه كشور ادامه داد: امسال فضاي اقتصادي كشور 
دچار نوساناتي ش��د و قيمت برخي كاالها گران شد و 
دستگاه هاي اجرايي توقع بيشتري از سازمان برنامه و 
بودجه داشته اند كه امكان اجابت همه خواسته هاي آنها 
وجود نداشت، زيرا منابع بودجه محدود به صادرات نفت، 
ماليات و گمرك و از جمله آن است.پورمحمدي افزود: 
در نتيجه تحريم هاي ظالمانه اي كه عليه كش��ورمان 
اعمال شده است درآمدهاي نفتي مانند سال هاي پيش 
نيست، بنابراين بايد با دورانديشي واحتياط براي بودجه 
سال آينده اقدام كنيم و ميزان صادرات نفت را در بودجه 
كاهش داديم و امكان افزايش ماليات هم در ش��رايط 
فعلي امكان پذير نيست.وي ادامه داد: به همين علل، 
بودجه س��ال آينده را دو سقفي ديديم؛ سقف نخست 
حدود 407 هزار ميليارد تومان و سقف دوم حدود 447 
هزار ميليارد تومان است؛ اگر منابع بيشتري به دست 
بياوريم به سمت سقف دوم مي رويم در غير اين صورت، 

سقف نخست بودجه مد نظر قرار داده مي شود.

  كاهش ۴۷ هزار ميليارد توماني هزينه ها
در بودجه 

 پورمحم��دي درباره عل��ت تاخير در ارس��ال اليحه 
بودجه به مجلس گفت: سازمان برنامه و بودجه مانند 
سال هاي گذشته س��عي كرد 1۵ آذر بودجه را آماده و 

تقديم مجلس شوراي اسالمي كند، اما با توجه به اينكه 
با تعطيالت مجلس همزمان شد و همچنين از سوي 
مقام معظم رهبري فرماني داده ش��د كه بايد بودجه 
با توجه به اصالحات ساختاري و تنگناها تنظيم شود، 
بر اين اساس س��ازمان برنامه و بودجه بازنگري كرد و 
حدود 47 هزار ميلي��ارد تومان هزينه ها را كاهش داد 
و برخي از اصالحات ساختاري را در بودجه گذاشت و 
 سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي را هم از

10 به 20 درصد بازگردانديم و اين موارد موجب ش��د 
اليحه بودجه را با تاخير به مجلس ارايه كنيم.

معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان 
برنامه و بودجه كشور افزود: ميزان صادرات نفت پيش 
 بيني ش��ده در بودجه در س��ال 1396، دو ميليون و

۵00 هزار بش��كه و در سال 1397، دو ميليون و 410 
هزار بش��كه بود، اما در بودجه سال 9۸ با كاهش يك 
ميليوني، يك ميليون و ۵00 هزار بش��كه پيش بيني 
شده اس��ت. پورمحمدي افزود: در سال جاري ميزان 
درآمدهاي دولت از نفت، 27 ميليارد دالر و در س��ال 

آينده اين رقم حدود 21 ميليارد دالر است.
وي با بيان اينكه بايد بودجه را نسبت به توليد ناخالص 
داخلي در نظر بگيريم، اضافه كرد: در سال 97 ميزان 
بودجه به توليد ناخالص داخلي، حدود 14 درصد و اين 

رقم در سال آينده به 12 درصد كاهش يافته است.
پورمحمدي با اشاره به اينكه حدود 40 رديف از بودجه 
كم شده است، گفت: هزينه بس��ياري از دستگاه ها را 
كاهش داديم و انضباط س��ختي را ب��ر بودجه حاكم 

كرديم.
وي ادامه داد: در بلندمدت اصالحات س��اختاري را بر 
اساس فرمايش��ات مقام معظم رهبري در دستور كار 
قرار داده ايم و يارانه هاي پنهان و مش��وق هاي مالياتي 
و مانند آن از مواردي است كه سازمان برنامه و بودجه، 

كارشناسي دقيقي روي آن انجام داده و اكنون در دستور 
كار ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و سران قواست.

معاون امور اقتص��ادي و هماهنگي برنام��ه و بودجه 
سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به اينكه بودجه 
شركت هاي دولتي حدود 1200 هزار ميليارد تومان و 
بودجه عمومي 407 هزار ميليارد تومان است، گفت: 
بودجه ش��ركتي، رش��د حدود ۵0 درصدي نسبت به 
بودجه امس��ال داشته است، زيرا حدود ۵0 درصد كل 
بودجه شركت ها مال نفت و گاز است كه درآمدهاي آنها 
از ارزي بايد به ريال تقويم شود و بخش ديگر مربوط به 

هدفمندي است.

   شركت هاي دولتي ۳۲ هزار ميليارد تومان
از منابع درآمدي دولت را تامين مي كنند

پورمحمدي با بيان اينكه هميشه نبايد به شركت هاي 
دولت��ي بدبينانه نگاه كنيم و آنها بخ��ش مهمي از بار 
اقتصاد كش��ور را به دوش دارند، افزود: بودجه عمراني 
ما در س��ال آينده 62 ه��زار ميليارد تومان اس��ت اما 
شركت هاي دولتي 1۵7 هزار ميليارد تومان در كشور 
سرمايه گذاري مي كنند و حدود 32 هزار ميليارد تومان 
منابع درآمدي دولت را در قالب س��ود سهام، ماليات و 

بازپرداخت وام ها تامين مي كنند.
وي اضافه كرد: كل هزينه پرسنلي شركت هاي دولتي با 
رشد 20 درصدي حقوق كاركنان، حدود 4 و نيم درصد 
است، ضمن آنكه آنها بايد مواد اوليه و نهادهاي توليد را 

فراهم كنند، بنابراين هزينه هاي آنها افزايش مي يابد.
پورمحمدي ادامه داد: امس��ال كميس��يون بودجه، 
كارگروه ويژه تش��كيل داد و حدود 20 شركت مهم را 
ريز بررسي كرده است و ديوان محاسبات هم اين كار 
را مي كند.معاون ام��ور اقتصادي و هماهنگي برنامه و 
بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: از 21 ميليارد 

دالر درآمد پيش بيني شده در بودجه سال آينده، 14 
ميليارد دالر براي كمك به معيش��ت مردم با نرخ ارز 

4200 تومان، تسعير مي شود.

   ميانگين نرخ ارز در س�ال آين�ده: ۵ هزار و 
۵۴۰ تومان

وي ادامه داد: حدود 7 ميليارد دالر از درآمدهاي نفتي 
سال آينده هم با نرخ ۸ هزار تومان تسعير مي شود كه 
با جمع اين دو بطور ميانگين ن��رخ ارز، ۵ هزار و ۵40 

تومان است.
پورمحمدي با اشاره به اينكه كارشناسان سازمان برنامه 
و بودجه به طور مفصل به موضوع اختصاص ارز 4 هزار 
و 200 توماني به كاالهاي اساسي و دارو پرداخته اند و 
معايب و مزاياي آن را بررسي كردند، گفت: يك ديدگاه 
بر اين است كه اين روش فسادزا، مخرب توليد، پرهزينه 
و غير عادالنه است، ضمن اينكه 60 هزار ميليارد تومان 

مابه التفاوت قيمت آن است.
وي افزود: از طرف ديگر دولت مي گويد به خاطر منافع 
و معيش��ت مردم از درآمد 60 هزار ميلي��ارد توماني 
مي گذرد و اگر كاالهاي اساس��ي و دارو ب��ا ارز ۸ هزار 
توماني محاسبه شود فشار زيادي به مردم وارد مي شود.

پورمحمدي اضافه كرد: اين موضوع در حال كارشناسي 
اس��ت و مجلس هم آن را بررسي مي كند و در نهايت، 

دولت تابع قانون است.
عمده ماليات سال آينده بر ارزش افزوده منظور مي شود

پورمحمدي معاون اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه 
سازمان برنامه و بودجه از حداقل فشارها در برنامه ريزي 
بودجه سال 9۸ خبر داد و افزود: اگر ماليات را به تنهايي 
مد نظر ق��رار دهيم؛ حدود 126 ه��زار ميليارد تومان 
درآمد ماليات درنظر گرفته ش��ده كه مي توان حدود 
11 درصد رشد را براي آن محاسبه كرد، البته متوسط 
رشد ماليات فقط ۸ درصد رشد خواهد داشت، اين در 
شرايطي است كه ما رشد شركت ها را منفي كرده ايم و 
9 درصد ميزان وصول ماليات در سال 9۸ نسبت به سال 
97 كاهش ديده شده است، اين اقدام به نوعي گذشت 
دولت در حق شركت هاست تا آنها در سال آينده بتوانند 

راحت تر فعاليت كنند.
وي ادامه داد: توليد ناخالص داخلي GDP در سال آينده 
رقم بااليي خواهد بود و عمده ماليات ما بر ارزش افزوده 
منظور مي گردد؛ اين در حالي است كه حقوق و دستمزد 
كارمندان در بخش هاي مختلف تنها 20 درصد رشد 
خواهد يافت؛ تا آنجا كه ممكن است دولت سعي دارد 
رعايت اقتصاد و آرامش اقتصادي مردم و توليد كنندگان 

در نظر گرفته شود.
پورمحمدي افزود: در حال حاضر چيزي حدود ۵0 هزار 
ميليارد تومان مشوق و معافيت مالياتي داريم، البته از 
برخي بخش ها مانند كشاورزي هم اصاًل ماليات دريافت 

نمي كنيم. او گفت: در شرايط فعلي كشور كه در وضعيت 
خاص امنيتي و دفاع��ي قرار داري��م، بودجه امنيتي 
كشور دستخوش كوچك ترين خدشه اي قرار نخواهد 
گرفت؛ دولت حدود 30 هزار ميليارد تومان به صندوق 
بازنشس��تگي كمك خواهد كرد؛ با وجود بودجه هاي 
جاري و تقويت نيروهاي مسلح دولت پرتوان و استوار 

برنامه ريزي و اقدام خواهد كرد.
معاون اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان 
برنامه و بودجه افزود: در بحث سالمت هم در سال 97 
بودجه اي برابر با 31 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته 
بود و اين رقم در سال آينده به 36 هزار ميليارد تومان 
مي رس��د، اين تغيير حدوداً رش��د 13 درصد را نشان 
مي دهد؛ امس��ال براي بيمه سالمت حدود 10 هزار و 
۸00 ميليارد تومان بودجه ديده شد و براي سال آينده 

رقم 1۵ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
پورمحم��دي تصريح كرد: فعاًل در ش��رايط تحريمي 
هستيم و نمي توانيم نفت را با دو ميليون و پانصد هزار 
بشكه ببينيم؛ بايد با دورانديشي، نفت را با روزي يك و 
نيم ميليون بشكه در نظر بگيريم، اگر بيشتر فروختيم 

كه بودجه بيشتري جمع خواهيم كرد. 
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: در شرايط فعلي 
ضرورتي ندارد كه توليد كنندگان و شركت هاي كوچك 
داراي آمفي تئاتر بزرگ باشند در حالي كه هتل داران 
ما در شرايط ورشكستگي هستند؛ شركت ها مي توانند 

جلسات شان را در هتل ها برگزار كنند.

   پيش بيني ۲ هزار ميليارد تومان تس�هيالت 
براي افراد تحت پوشش

وي در مورد وضعيت معيشت در سال آينده هم گفت: 
دولت در سال جاري با اينكه نياز به منابع ريالي دارد، 
سعي مي كند كاالهاي اساس��ي مردم را با ارز 4200 
تومان تأمين كن��د؛ يارانه هاي نقدي باز هم در بودجه 

پيش بيني شده است. 
معاون اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان 
برنامه و بودجه افزود: ب��راي مقابله با فقر حدود هفت 
ه��زار ميليارد تومان در ح��وزه هدفمندي اختصاص 
يافته اس��ت؛ حدود دو هزار ميليارد تومان تسهيالت 
قرض الحس��نه براي افراد تحت پوشش كميته امداد 
و بهزيس��تي در نظر گرفته ش��ده اس��ت و وام ازدواج 
جوانان همچنان 1۵ ميليون تومان براي هر نفر ديده 

شده است.
پورمحمدي گفت: حدود 6 هزار و 200 ميليارد تومان 
ب��راي خريد تضميني و يارانه آرد و غالت جهت توليد 
نان در نظر گرفته ش��ده است، 36 هزار ميليارد تومان 
هم براي طرح تحول سالمت در نظر گرفته شده، عالوه 
بر آن در بحث منطقه اي ميان استان ها هم حدود 1۵ 
هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني صرف خواهد شد.
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۴۰درصد بيكاران كشور 
فارغ التحصيل دانشگاه هستند 

تس�نيم| رييس مركز آمار ايران با اش��اره به 
آمار ش��اغالن گفت: طبق آم��ار، ميزان بيكاري 
فارغ التحصيالن دانشگاهي ما افزايش يافته است. 
اميدعلي پارس��ا رييس مركز آمار گفت: س��هم 
فارغ التحصيالن از كل بيكاران كش��ور به حدود 

40.۵ درصد افزايش يافته است.
 رييس مركز آمار نرخ بي��كاري جوانان را حدود
27 درصد اعالم كرد و افزود: در مجموع در 9ماهه 
امسال حدود ۵۵0 هزار شغل ايجاد شده كه عدد 
خوبي است اما نس��بت به برنامه و نياز كشور كه 

حدود 900 هزار شغل است، كم است.
او با اشاره به عالقه مردم و جوانان براي اشتغال در 
بخش دولتي گفت: متأسفانه مسير ايجاد اشتغال 
و راه اندازي كسب و كار مسيري دشوار و طوالني 
است و نسبت به ميزان طبيعي و جهاني آن چند 
برابر بيش��تر زمان مي برد كه ناشي از بروكراسي 

تودرتوي اداري است.
پارس��ا گف��ت: در اس��تان ها اگر پنج��ره واحد 
سرمايه گذاري ايجاد شود، اس��تانداري ها كنار 
ادارات برنامه و بودجه اس��تاني مي توانند زمينه 
اشتغال بيش��تر و جذب سرمايه را فراهم كنند و 
اين فقط عزم و اراده و هماهنگ��ي بين ادارات و 

مسووالن را مي خواهد.
رييس مركز آم��ار نيز با بيان اينك��ه واحدهاي 
كوچك اقتصادي بار عظيمي از اشتغال را بر دوش 
مي كشند، خواستار حمايت بيشتر از بنگاه هاي 
كوچك و متوسط شد و ثبات اقتصادي و جذب 

سرمايه را از شرايط ايجاد شغل پايدار دانست.

 عدم شفافيت ريز درآمد
و هزينه شركت هاي دولتي

صدا و سيما| محمدرضا پورابراهيمي رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با 
حضور در برنامه نگاه ي��ك، درباره اليحه بودجه 
سال 9۸ اظهار داشت: اين اليحه تا حدي منطبق 
با شرايط است اما با توجه به نگاه مجلس، تغييراتي 

مي تواند انجام شود.
وي با اش��اره ب��ه اينك��ه بايد ب��راي جايگزيني 
درآمدهاي نفت��ي راهكارهايي را پي��دا كنيم و 
وابستگي به نفت را به كمترين حد برسانيم، افزود: 
انتظار ما از سازمان برنامه و بودجه اين بود كه در 
سال 9۸ رويكردي را در پيش بگيريم كه منابع 
درآمدي بدون نفت، اس��اس بودجه را تش��كيل 
دهد و منابع جايگزين درآمدهاي نفتي را در نظر 
بگيريم؛ البته با توجه به وجود ميادين مشترك 

نفتي، بايد نفت بفروشيم.
پورابراهيم��ي اضافه كرد: با تمهي��دات دولت و 
حمايت مجلس، خالف تص��ور امريكايي ها كه 
مي خواهند فروش نفت جمهوري اسالمي ايران 
را به كمترين حد برسانند اين اتفاق رقم نخواهد 
خ��ورد. وي ادام��ه داد: بايد از س��ال هاي پيش 
اقداماتي را در راستاي جايگزيني منابع درآمدهاي 
نفتي در بودجه انج��ام مي داديم تا امريكايي ها 
تصور نكنند كه با ابزار تحريم نفتي مي توانند به 

كشورمان فشار وارد كنند.
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��المي با طرح اين پرسش كه كشورهايي كه 
نفت ندارند چگونه بودجه ساالنه خود را تدوين 
مي كنند؟ گفت: اقدام امريكايي ها در تحريم نفتي 
را مي توانيم فرصتي براي كشور و نظام بدانيم و 
براي نخس��تين بار بودجه بدون نفت بنويسيم و 

منابع ديگر را جايگزين كنيم.
پورابراهيمي درباره ساختار بودجه نيز گفت: در 
بررسي بودجه يكي از اشكاالت اساسي اين است 
كه عملكرد بنگاه ها و شركت هاي دولتي در حوزه 

اجزاي بودجه عمومي بررسي نمي شود.
وي ادامه داد: حدود يك سوم از كل بودجه در قالب 
بودجه عمومي مي آي��د و بقيه در حوزه عملكرد 
بانك ها، ش��ركت هاي دولت��ي و مجموعه هاي 
ديگر هستند كه نتيجه عملكرد آنها در سرفصل 
درآمدي مي آيد و هيچ وقت اجراي آن در ساختار 

بودجه بررسي نمي شود.
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��المي با بيان اينكه باي��د بتوانيم بر مجموعه 
بانك ها و شركت هاي دولتي نظارت دقيق تر كنيم، 
گفت: اكنون يكي از اش��كاالت اساسي بررسي 
بودجه هاي سنواتي، وارد نشدن جدي مجلس به 
ريز اقالم درآمدي و هزينه مجموعه شركت ها و 

بانك هاي بخش دولتي است.
پورابراهيمي با تاكيد بر اينكه مجلس در زمينه 
كاالهاي اساسي، در بودجه س��ال 9۸ بازنگري 
خواهد كرد، اف��زود: در س��ال 97 توافق كرديم 
كه 14 ميليارد دالر منابع براي كاالهاي اساسي 
اختصاص دهيم تا قيمت اين كاالها مانند سال 
96 باشد، اما بر اساس گزارش ها، قيمت كاالهاي 
اساسي بطور ميانگين 70 درصد نسبت به عدد 
تخصيص ارز، افزايش يافت. وي افزود: پيشنهاد 
ما به دولت اين است كه سياست هاي نظارتي را 
به نحوي انجام دهد كه قيمت كاالهاي اساسي به 
قيمت ارز تخصيص يافته آن باشد. پورابراهيمي 
تاكيد ك��رد: در صورتي كه دولت ب��ه هر علت، 
قيمت كاال را براي مصرف كننده نهايي به قيمت 
ارز 4 هزار و 200 توماني نرساند، پيشنهاد ما اين 
است كه مابه التفاوت ارز در قالب كارت اعتباري 
به خود مردم داده ش��ود.  وي افزود: بر اس��اس 
 محاس��بات، اگ��ر 14 ميلي��ارد دالر ارز 4 هزار 
و 200 توماني به كاالهاي اساسي و دارو تخصيص 
 داده شود، مابه التفاوت آن با نرخ بازار آزاد ارز، حدود
100 هزار ميليارد تومان معادل يك چهارم كل 
بودجه عمومي كش��ور اس��ت، بنابراين اگر اين 
مابه التفاوت به مردم داده شود به عدالت نزديك تر 
اس��ت و از توليد هم حمايت و از قاچاق كاالهاي 

اساسي جلوگيري مي شود.



گزارش

خبر

بانك و بيمه4

رييس كل بانك مركزي در جمع نمايندگان مجلس اعالم كرد

با هدف حمايت از دانش بنيان ها صورت گرفت

  جلوگيري از خريد و فروش چك پول در دوبي

اليحه حذف چهار صفر  از پول ملي به دولت رفت

 امضاي تفاهمنامه بانك ملت و صندوق پژوهش و فناوري دانشگاه تهران

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
ريي��س كل بان��ك مركزي در نشس��تي كه ب��ه دعوت 
فراكسيون واليي مجلس براي تشريح سياست هاي پولي 
و ارزي دولت برگزار ش��ده بود اعالم كردكه اليحه حذف 
چهار صفر از سوي بانك مركزي تقديم دولت شده است تا 
با بررسي هاي بعدي، در دستور كار قرار گيرد.  به گزارش 
تعادل، همتي به اين نكته اساسي نيز اشاره كرده كه يكي از 
مشكالت اصلي نظام بانكي و بازار پول كشور كه از موضوع 
بازار ارز نيز مهم تر است، مشكالت ريال و نقدينگي و پول 
در گردش در داخل و خارج كشور است و به همين خاطر 
چك پول ها را در دوبي جمع آوري كرده اند.  اين موضوع 
مورد نظر رييس كل بانك مركزي نشان مي دهد كه بعد از 
محدود سازي و كنترل بازار ارز از طريق سقف تراكنش ها 
و چك هاي تضميني و افزايش عرضه ارز صادر كنندگان 
و كنترل ن��رخ دالر در كانال 10 هزار توماني، بخش��ي از 
مبادالت پولي و كااليي، به خصوص پولشويي و قاچاق در 
داخل و خارج كشور متوجه ريال شده و به همين خاطر 
مبادله چك پول ها و تراكنش هاي ريالي در داخل و خارج 
كشور، جايگزين مبادالت ارزي، سكه و طال شده است و به 
همين خاطر، بانك مركزي نيز به دنبال آن است كه اين بار، 
در كنار كنترل بازار ارز، بازار ريالي كشور را نيز ساماندهي 
كند و در چارچوب اصالح نظام بانكي، به وضعيت ريال و 
نقدينگي در داخل و خارج كشور نيز سروسامان دهد و در 
نتيجه حذف 4 صفر مي تواند تاحدودي به شناسايي مسير 

اسكناس و تراكنش ها كمك كند. 
 در اين راس��تا، ح��ذف چهار صفر و اعتب��ار دادن به پول 
ملي و همچني��ن جايگزين كردن پ��ول جديد به جاي 
اس��كناس هاي قديمي و تبديل پول فعلي به پول جديد 
مي تواند ضمن كنترل بخش��ي از ابزاره��اي معامالت و 
مبادالت مربوط به قاچاق، پولشويي، به پول ملي نيز اعتبار 
دهد و بخشي از اس��كناس ها و تراكنش ها و نقدينگي را 

كنترل كند.

    زمان مناسب براي حذف صفرها
شرايط ثبات نسبي بازار ارز و كانال 10 هزار توماني قيمت 
دالر، مي تواند فرصت مناسبي براي اعتبار بخشيدن به پول 
ملي و حذف چهار صفر باشد. زيرا با ادامه شرايط كنوني 
كه هر روز 1000 ميليارد تومان خلق پول و نقدينگي در 
بازار بين بانكي همراه با رش��د پايه پولي و افزايش بدهي 
دولت، بدهي بانك ها و مطالبات معوق داريم، بايد انتظار 
داشت كه حجم نقدينگي به زودي از 2000 هزار ميليارد 
تومان عبور كرده و تورم فزاينده اي را به همراه داشته باشد 
و نمي توان انتظار داشت كه درآمد نفت و دالر ارزان مانند 
سال هاي 95- 1383، رش��د نقدينگي را پوشش دهد و 

مانع رشد تورم شود. 
براين اس��اس، براي س��اماندهي نقدينگي و ريال، بانك 
مركزي بايد هر چه سريعتر دست به كار شود و از فرصت 
موجود، حداكثر استفاده را داشته باشد تا به تدريج ابزارها 
و امكانات و اقدامات ساماندهي نقدينگي و ريال را محيا 
سازد.  اينكه چرا در سال هاي قبل سياست حذف صفرها 
در دستور كار قرار نگرفت موضوعي است كه البته در جاي 
خود قابل بررسي است و حداقل در سال هاي 95- 1392 
كه دولت روحاني زمام امور اجرايي را به دست گرفت و در 
كنار برجام، با سياست هاي انضباط مالي، تورم را كنترل 
كرد، مي توانست بهترين دوره حذف صفر و رفورم پولي 
باش��د و البته در آن دوران، بانك مركزي با مش��كالت به 
جاي مانده از دولت احمدي نژاد، از جمله موسسات مالي 
غيرمجاز، ض��رورت استاندارد س��ازي صورت هاي مالي 
بانك ها IFRS، كفايت س��رمايه بانك ها، رشد مطالبات 
معوق، بده��ي دولت و بانك ها مواجه بود و س��اماندهي 
موسسات غيرمجاز، كاري وقت گير و مشكل ساز بود و در 
نتيجه ولي اهلل سيف رييس كل بانك مركزي و قائم مقام 
ايشان بارها در برابر اين پرسش كه حذف 4 صفر چه شد، 
اعالم مي كردند كه به عنوان يك طرح پژوهشي در دست 

بررسي است اما برنامه اي براي رفورم پولي وجود ندارد.  اين 
نكته نشان مي دهد كه دولت نگران بازتاب حذف صفرها 
بوده يا موضوعات ديگري را با اولويت باالتر محسوب كرده 
است و لذا اقدامات اصالح ساختار مانند حذف صفر و رفورم 
پولي، يا افزايش قيمت بنزين به عنوان موضوعات اساسي 
پيگيري نشده است و اكنون كه مشكالت بي ثباتي بازار 
ارز و رش��د فزاينده آن مطرح شده، دولت و بانك مركزي 
دريافته است كه مشكالت ساختاري نظام پولي كشور بايد 
ساماندهي شود كه يكي از آنها حذف 4 صفر و اقدامات موثر 
بعد از آن است.  در هر حال، اقتصاددانان مي گويند هر گاه 
كه اعتبار نسبي به اقتصاد بر مي گردد و مردم آماده پذيرش 
تحوالت بزرگ و مثبت هستند، سياستمداران نبايد منتظر 
باشند و وقت تلف كنند بلكه بايد با شجاعت از اين فرصت 
بهره ببرند و كاري كه 40 سال است با تاخير مواجه است 
را به نتيجه برس��انند و با حذف چهار صفر، به پول ايراني 
اعتبار بدهند  به عقيده كارشناس��ان مالي، حذف چهار 
صفر حداقل از جهت اتالف وقت براي وارد كردن صفرها 
توسط مشتريان، كارمندان بانك ها، حسابداري و... نيز موثر 
است و روي كل حجم پول موجود كشور و قيمت ها اثري 
ندارد زيرا همه ش��اخص ها به يك نسبت با حذف 4 صفر 
مواجه مي شوند، اما بانك مركزي مي تواند با جايگزيني 
اسكناس هاي قديمي و جديد، مسير پول هاي داخلي و 
خارجي، پولشويي و قاچاق و... را تاحدودي كنترل كند. 

اما در عين حال بانك مركزي بايد توجه داشته باشد كه 
بامحدودسازي در بازار ارز و بازار ريال، نبايد كل سيستم 
پولي و ارزي را از اعتبار بيندازد. زيرا اگر دسترس��ي به ارز 
و ريال كاه��ش يابد معامله گران ي��ا معامالت را كاهش 
مي دهند كه اثر آن باعث ايجاد ركود و بيكاري مي ش��ود 

يا كاالها و ابزار ديگري را جايگزين ريال و ارز مي كنند. 

    ريال امروز يك چهار هزارم 40 سال قبل
براساس آمار و شواهد و خاطرات موجود، در 40 سال اخير 
كاهش ارزش پول ملي از طريق نرخ برابري دالر از 7 تومان 
تا 10700 تومان فعلي بازار س��نا يا 12 هزار تومان و 14 
هزار تومان ماه هاي اخير، نشان دهنده اين واقعيت كه نرخ 
برابري دالر در برابر ريال معادل 1530 برابر ش��ده است. 
البته نرخ دالر نيز در طول 40 سال اخير در برابر ساير ارزها 
و طال كاهش ارزش داشته و برخي كارشناسان براساس 
قدرت خريد دالر در سال 57 معتقدند كه نرخ برابري دالر 
سال 57 در برابر ريال امروز حداقل 6 هزار برابر شده است.  
قيمت سكه نيز از 420 تومان در سال 57 به 3 ميليون و 
700 هزار تومان در شرايط دي 97 رسيده و در اين مدت 
نرخ سكه 8600 برابر شده است.  قيمت گوشت به عنوان 
يك كاالي اساسي نيز از 20 تومان در سال 57 به 80 هزار 

تومان رسيده كه 4 هزار برابر شده است. 
براين اساس برپايه نرخ طال و سكه و دالر يا گوشت به عنوان 
يك كاالي اساسي مي توان دريافت كه ارزش ريال به يك 
چهارهزارم تا يك هشت هزارم 40 سال پيش رسيده است. 

    افزايش عرضه ارز صادركنندگان 
همتي در اين جلس��ه، با اشاره به مجموعه اقدامات بانك 
مركزي گفت: در ح��وزه ريالي و ارز، بانك مركزي بر بازار 
ارز مسلط است و اين نهاد روند تعادلي نرخ ارز را با تدبير و 
رعايت عوامل دخيل در بازار پيش مي برد و همانطور كه 
قبال نيز گفته ام اين روند تعادلي بازار ارز نبايد براس��اس 
هيجانات كوتاه مدت پيش برده ش��ود.  همتي باتوجه به 
مجموعه اقدامات در حال انجام، پيش بيني كرد كه عرضه 
ارز توسط صادركنندگان غيرنفتي شتاب بيشتري بگيرد.

    صيانت از سپرده ها 
بنا به اظهارات رييس شوراي پول واعتبار، مهم ترين اقدام 
پيش روي بانك مركزي اصالح نظام بانكي و سامان دادن 
به اين مهم اس��ت؛ و اين موضوع از حساسيت و اهميت 

بسياري برخوردار است و نبايد شتابزده عمل شود.

رييس كل بانك مركزي صيانت از سپرده هاي مردم و ثبات 
بازار پول را مهم ترين دغدغه بانك مركزي خواند و تأكيد 
كرد كه اين امر، اصل مهم بانك مركزي در پيشبرد طرح 
اصالح نظام بانكي است.  رييس كل بانك مركزي با اشاره 
به منفي شدن ش��اخص بهاي توليدكننده در آذر ماه كه 
نسبت به آبان ماه 4.5 واحد درصد كاهش داشته است و 
نيز كاهش رشد بهاي كاالها و خدمات مصرفي در ماه هاي 
آبان و آذر ابراز اميدواري كرد با ثبات ايجاد شده در بازار و 
روند نرخ ارز شاهد كنترل بيشتر تورم باشيم. در اين جلسه، 
دكتر همتي در ادامه به سواالت متعدد نمايندگان در امور 

ارزي و اعتباري و بانكي به تفصيل پاسخ داد.

    ۲.۷ ميليارد دالر ارز صادراتي بالتكليف است
رييس فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس با تشريح 
نشست اين فراكسيون عنوان كرد: رييس بانك مركزي 
گزارشي از نحوه مديريت بازار ارز و راه حل ها براي عبور از 

تحريم هاي اقتصادي امريكا عليه ايران ارايه كرد.
حميدرضا حاجي بابايي با اشاره به نشست اين فراكسيون 
با رييس بانك مركزي گفت: در اين نشس��ت نمايندگان 
س��واالت و مباحث خود را مطرح كردند و سپس رييس 

بانك مركزي ضمن پاسخ به سواالت گزارشي ارايه كرد.
عضو كميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه 
داد: در نشست فراكسيون سواالتي چون حساب ذخيره 
ارزي چه وضع��ي دارد؟ چرا در رابطه ب��ا تورم در جامعه 
گزارش درس��تي داده نمي ش��ود؟ در مورد نارضايتي از 
بانك ها كه مردم را به شدت ناراحت كرده و موسسات بانكي 

كه ضربه مهلكي به اقتصاد زده مطرح شده است. 
نماينده مردم هم��دان و فامنين در مجلس با بيان اينكه 
نحوه محاسبه قيمت ارز نيز مورد سوال قرار گرفت، گفت: 
نمايندگان تاكيد داش��تند كه بانك مركزي نبايد تحت 
تاثير دولت قرار بگيرد، از س��وي ديگر نمايندگان درباره 
نحوه انتقال ارز و محدوديت هايي كه وجود دارد توضيح 
خواستند. وي با اشاره به اينكه مكانيزم توزيع ارز در كشور 
مورد سوال قرار گرفت، افزود: همچنين ارتباط نادرست 
با كشورهايي مانند چين، روسيه و هند مورد انتقاد قرار 
گرفت چرا كه به نظر مي رسد تنها رابطه با اروپا هدف قرار 
گرفته است، اين نكته نيز يادآوري شد كه به ازاي حدود 
2.7 ميليارد دالر از ارز واگذار ش��ده براي واردات، كااليي 

وارد كشور نشده است.

    ثبات ارزي به وجود آمده است
حاجي بابايي درادامه با اش��اره به توضيحات رييس بانك 
مركزي، توضيح داد: همتي مطرح كرد كه دو موضوع مهم ارز 
و پول در بانك مركزي مطرح است و در حالي كه مردم مشكل 
تورم و معيشت دارند، اما ثبات ارزي به وجود آمده است. اين 
نماينده مجلس با بيان اينكه ترامپ مجبور به عقب نشيني 
است، ادامه داد: ترامپ بعد از ادعاي سقوط اقتصاد ايران گفته 

است كه پول ملي ما مورد محاصره قرار گرفته است.

    دولت هيچ نقشي در باال رفتن قيمت ارز ندارد
وي گفت: همت��ي تاكيد دارد دولت هيچ نقش��ي در باال 
رفتن قيمت ارز ندارد، از سوي ديگر بر اين باوريم كه بايد 
با كمترين هزينه بهترين نتيجه را بگيريم، اما اينكه چرا 
قيمت ها پايين نمي آيد به دليل چسبندگي است، با اين 
حال همه فكر مي كنند قيم��ت دالر دوباره افزايش پيدا 
مي كند. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
با اشاره به صحبت هاي رييس بانك مركزي ادامه داد: از 33 
ميليارد دالر صادرات صورت گرفته 7 ميليارد دالر آورده 
ش��ده كه 5.5 ميليارد دالر آن براي پتروشيمي ها است. 
رييس بانك مركزي تاكيد دارد كه بايد حل مش��كالت 
با بانك مركزي هماهنگ ش��ود كه البته آنها به تنهايي 

نمي توانند مشكالت را حل كنند.

    جلوگيري از خريد و فروش چك پول
در  دوبي 

حاجي بابايي اظهار داش��ت: به اعتق��اد رييس كل بانك 
مركزي مشكل اساسي ما ارز نيست بلكه ريال است، بحث 
پولش��ويي و قاچاق وجود دارد، همچنين عنوان شد كه 
جلوي چك پول هايي كه در دوبي خريد و فروش مي شد را 
گرفته اند. اين نماينده مجلس تاكيد كرد: يكي از مشكالتي 
كه بانك مركزي دارد دولتي ها و نمايندگان هستند كه با 

مصاحبه ها تصميمات بانك مركزي را خراب مي كنند.

    مسير مالي با هند در حال باز شدن است 
وي ادام��ه داد: رييس كل بانك مركزي درباره روابط بين 
ايران و كشورها گفت كه مسير براي چين و كره باز شده و 
مسير براي برقراري رابطه با هند در حال باز شدن است، 
با تركيه نيز مذاكرات خوبي صورت گرفته است. از سوي 
ديگر اميدي به كان��ال ندارند اما بايد از آنها مطالبه كرد و 

طلبكار بود. نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس با 
اشاره به توضيحات همتي گفت: وي عنوان كرده كه بحث 
بازار پول بسيار مهم است و حساس ترين قسمت اقتصاد 
كشور بانك ها هستند، سه نوع بانك داريم بعضي ها وضع 
خوبي دارند، برخي وضع خوبي ندارند و اوضاع تعدادي از 

بانك ها خيلي خراب است.

    نقدينگي سرگردان نداريم
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بيان 
داشت: به گفته همتي نقدينگي سرگردان نداريم، هدايت 
نقدينگي معنا ندارد، نقدينگي 1700 هزار ميليارد توماني 
30 درصد قدرت خود را به دليل تورم از دست داده است، 
به همين دليل در نظر دارند 4 صفر را از پول حذف كنند 
كه بايد هر چه زودتر اين تصميم گرفته و انجام شود، حذف 
4 صفر به اين معنا است كه به جاي 10 هزار تومان گفته 
شود 10 تومان. رييس بانك مركزي در اين نشست تاكيد 

داشت كه اصالح نظام بانكي را با سرعت انجام مي دهند.

    تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي 
در اولويت بانك ها 

از سوي ديگر، در جلسه رييس كل بانك مركزي و جمعي 
از مديران عامل بانك هاي دولتي و خصوصي به مشكالت 
تامين نقدينگي واحدهاي توليدي، با محوريت حمايت 
از توليد جهت حفظ اشتغال، افزايش توليد و حمايت از 
كاالي ايراني توجه شده است.  همچنين ضمن مرور سهم 
تسهيالت پرداختي سيستم بانكي به بخش هاي مختلف 
اقتصادي تاكيد ش��ده كه بانك ها همواره نقش پيشرو 
عمده را در تامين مالي بخش هاي توليدي داش��ته اند و 
مديران عامل بانك ها با توجه به سهم باالي سيستم بانكي 
در تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي نسبت به اولويت قايل 
شدن در تامين سرمايه در گردش واحد هاي توليدي در 
ش��رايط كنوني اعالم حمايت كردند.  همچنين در اين 
جلسه مقرر شد در ماه هاي پاياني سال موضوعاتي از قبيل 
اولويت قرار گرفتن تس��هيالت براي سرمايه در گردش 
واحدهاي توليدي، گش��ايش اعتبار اسنادي داخلي، به 
منظور حمايت از توليد، اولويت قرار گرفتن تامين مالي 
بنگاه هاي پيشتاز و موثر در زنجيره توليد، اعطاي تسهيالت 
و تامين مالي بنگاه ها با محوريت افزايش سهم توليد، مورد 

توجه بانك ها قرار گيرد.

تفاهم نامه همكاري ميان بانك ملت و صندوق پژوهش و 
فناوري دانشگاه تهران با هدف افزايش تعامالت في مابين 

به امضا رسيد.
به گزارش روابط عمومي بانك ملت، براساس اين تفاهم 
نامه كه به امضاي دكتر محم��د بيگدلي مديرعامل اين 
بانك و مهندس محمد مهدي فريدوند مديرعامل صندوق 
پژوهش و فناوري دانش��گاه تهران و دكتر عباس زارعي 
هنزكي رييس پارك علم و فناوري دانشگاه تهران و رييس 
هيات مديره صندوق و با حضور دكتر نيلي رييس دانشگاه 
تهران، رسيد، سطح همكاري هاي متقابل و مراودات بانكي 
از طريق تمركز حساب هاي صندوق و ارايه خدمات بانكي 
و صدور ضمانتنامه توس��ط صندوق به منظور تضمين 
تعهدات شركت هاي فعال در حوزه دانش بنيان و فناور، 

در چارچوب ضوابط و مقررات جاري، ارتقا خواهد يافت.
دكتر محمد بيگدلي، مديرعامل بانك ملت در مراس��م 
امضا و تبادل اين تفاهم نامه اظهار داشت: بسيار خرسندم 
بانك ملت خدمات اصلي را براي دانشگاه تهران كه يكي 
از بهترين و معروف ترين دانش��گاه هاي ايران و دنيا است 
ارايه مي دهد و اين افتخار بزرگي اس��ت كه نصيب بانك 

ملت شده است.
وي با بي��ان اين نكته كه بانك ملت در اكثر ش��اخص ها 
خصوصًا در ح��وزهITو خدم��ات الكترونيك��ي در بين 
بانك هاي كشور سرآمد و پيشرو اس��ت، افزود: در بحث 
توليد ثروت اگر دانشگاه تهران، پارك علم و فناوري و بانك 
ملت به عنوان تامين كننده مالي در كنار هم قرار بگيرند 
منافع بسياري حاصل مي شود كه بهره آن نصيب كشور و 

مردم ايران مي شود. دكتر بيگدلي با تاكيد بر اين نكته كه 
نگاه ما به تفاهم نامه با پارك علم و فناوري، نگاه اقتصادي 
نبوده و هدف، حمايت از شركت هاي دانش بنيان است، 
تصريح كرد: نگاه بانك ملت، حمايت از اقتصادي است كه 
با علم همراه باشد چون اثرگذاري آن بيشتر از فعاليت هاي 
اقتصادي است كه فقط در حوزه پشتيباني مالي هستند. 
وي با تاكيد بر مقاوم سازي اقتصادي كشور كه مورد تاكيد 
مقام معظم رهبري )مدظله العالي( نيز اس��ت، گفت: ما 
اعتقاد داريم كه در شرايط سخت اقتصادي و تحريم هاي 
حاكم بر كش��ور، اقتصادي مي تواند در اين شرايط از اين 

بحران عبور كند كه مقاوم باشد.
مديرعامل بانك ملت تشكيل كارگاه هاي دانشجويي پارك 
علم و فناوري را اثربخش خواند و افزود: اين كارگاه ها نياز به 
حمايت مالي دارند و وظيفه ذاتي و قانوني بانك ملت است 
كه از خالقيت و ايده هاي جوانان دانشجو و تحصيلكرده 
حمايت مالي را انجام دهد. دكتر بيگدلي تفاهم نامه و كمك 
بانك ملت به صندوق را مسووليت اجتماعي بانك دانست 
و اظهار داشت: بانك ملت طي يكسال اخير 9 تفاهم نامه با 
سازمان هاي متعدد كه عمدتًا در حوزه شركت هاي دانش 
بنيان بوده، منعقد كرده كه براساس گزارش معاونت توسعه 
و جذب سرمايه هاي معاونت رياست جمهوري، اين بانك 
ركورددار پرداخت تسهيالت در حوزه هاي علمي و فناوري 
و دانش بنيان است. وي افزود: شركت هاي دانش بنيان از 
پيشرانه هاي رشد و توسعه اقتصادي و اشتغال در كشور 
هس��تند و در حال حاضر 37 هزار شركت و ساالنه 600 
هزار ميليارد ريال فروش اين ش��ركت است و بانك ملت 

در راس��تاي اجراي مس��ووليت اجتماعي و وظيفه ذاتي 
بانكداري خود، اين ش��ركت ها را كمك مالي مي كند تا 

توسعه پيدا كنند.
دكتر بيگدلي از آمادگي بانك ملت براي اعطاي تسهيالت 
مورد نياز پارك علم و فناوري در چارچوب مقررات خبر 
داد و اظهار اميدواري كرد اين مش��اركت، پول و علم را به 
هم نزديك كرده و براي كشور توليد ثروت كند تا با اين كار 

مشترك همه مردم بهره كافي ببرند.
دكتر نيلي رييس دانشگاه تهران در اين جلسه با اشاره به 
انتخاب بانك ملت به دليل استفاده از سيستم هاي مدرن 
بانكداري، كه نيازهاي دانشگاه تهران را برآورده مي كند، 
اظهار داش��ت: اگر ما با بانك مل��ت بتوانيم به يك الگوي 
همكاري در حوزه هاي جديد سرمايه گذاري برسيم اين 
مشاركت منجر به اثربخشي و ارزش افزوده بيشتر خواهد 
بود. رييس دانش��گاه تهران با بيان اين نكته كه وس��عت 
پروژه ها و طرح هاي توسعه اي حوزه پارك علم و فناوري 
منجر به تغيير تهران خواهد شد، افزود: اين فعاليت ها پايه 
گذار شركت هاي زايشي آينده كشور خواهند بود و زنجيره 

دانش و ثروت را به خوبي به هم وصل مي كنند.
وي هدف دانشگاه تهران را كنار هم قرار دادن اِِلمان هاي 
توسعه اي ايران با دانش، اقتصاد، پول و تكنولوژي و همه 
مفاهيمي كه دنياي مدرن را مي سازد، خواند و خاطرنشان 
كرد: در حوزه عل��م و فناوري و دان��ش بنيان همچنين 
پروژه اي به اين وسعت در سطح ايران و حتي خاورميانه 
وجود ن��دارد خصوصًا اينكه اين پروژه ها در مركز ش��هر 
تهران اجرايي خواهد شد و آينده شهر تهران متاثر از اين 

طرح ها خواهد بود. دكتر نيلي با تاكيد بر اينكه طرح هاي 
دانشگاه تهران به لحاظ تجربه و وسعت دانشگاه از پختگي 
و اعتماد برخوردار اس��ت، كه دانش��گاه هاي ديگر از آن 
الگوب��رداري خواهند كرد، اظهار اميدواري كرد كه با اين 
مشاركت، نمونه اي از ارتباط برنده برنده باشيم و ملت از 

آن بهره مند شوند.
دكتر زارعي هنزكي رييس پارك علم و فناوري دانشگاه 
تهران و رييس هيات مدي��ره صندوق پژوهش و فناوري 
دانشگاه تهران با اشاره به اينكه دانشگاه تهران مهد علم از 
گذشته و آينده است، گفت: اميد است كه با پشتيباني بانك 
ملت، صرفًا نه مالي بلكه پشتيباني شراكتي، در آينده اي 
كه دانشگاه رقم مي زند و براي ادامه كسب و كارهاي آن 
شريك باش��د. دكتر زارعي اهداف پارك علم و فناوري را 
ايجاد پلتفرمي براي رشد و رسيدن به كسب و كار براساس 
ايده هايي كه در سطح جامعه براي مسائل روز و آينده است، 
خواند. به گفته وي، دانشگاه تهران دانشگاه كارآفرين است 
و به سمتي مي رود كه صرفاً ايده ها در حد مقاله يا پايان نامه 
نباشد و از اين ايده ها براي رشد و توسعه كشور و ايجاد شغل 

و افزايشGDPكشور استفاده شود.
دكتر زارعي گزارش��ي از تاريخچه پ��ارك علم و فناوري 
دانشگاه تهران، سير تكامل پارك ها در برهه زمان، ايده هاي 
برتر و عملكرد پارك، پروژه ها و برنامه هاي فكري، احداث 
ساختمان سبز بزرگ ترين ديتا س��نتر خاورميانه و برج 
فناوري ارايه كرد. وي با اشاره به پروژه ساختمانTH1براي 
بيمه، بانك و بورس اظهار اميدواري كرد بانك بزرگ ملت 
كه ارتباط تنگاتنگي با دانشگاه تهران دارد فين تك هايش 

را در اين محل استوار كند و بانك بزرگ ملت شريك تجاري 
با دانشگاه تهران باشد.

رييس پارك علم و فناوري با اش��اره به پروژه ساختمان
TH2گفت: اين پروژه احداث ديتا س��نتري اس��ت كه 
زير س��اخت ها را براي كل كشور و تك تك شهرستان ها 
ايجاد مي كند. در مراس��م امضاي اين تفاهم نامه، بهمن 
اسكندري و سعيد نصري معاونان مديرعامل، محمد علي 
خادمي مدير امور ناحيه يك، مسعود نصر اصفهاني مدير 
امور بانكداري شركتي، علي اكبر صابريان مديركل دفتر 
مديريت و روابط عمومي، محمدرضا جنگجو رييس اداره 
كل بانكداري شركتي، علي محمدي مدير شعب منطقه 
پنج تهران و مديران صندوق پژوهش و فناوري دانشگاه 
تهران نيز حضور داشتند. بر اساس اين تفاهم نامه كه اعتبار 
زماني آن دو سال تعيين شده و با توافق طرفين براي سال 
يا سال هاي بعدي قابل تمديد خواهد بود، بانك ملت انواع 
خدمات خرد و ويژه بانكداري الكترونيك، اعتباري، ارزي 
و سرمايه گذاري و تامين سرمايه را به صندوق پژوهش و 

فناوري دانشگاه تهران ارايه خواهد كرد.
در حاش��يه مراس��م امضاي تفاهم نامه، دكتر بيگدلي از 
اس��تارت آپ هاي ويكند طراحي صنعت��ي كه با حضور 
دانشجويان در محل پارك علم و فناوري دانشگاه تهران برپا 
شده بود، بازديد كرد و از نزديك در جريان ايده ها و طراحي 

محصوالت و خدمات جديد دانشجويان قرار گرفت.
وي همچنين از محوطه زمين م��ورد احداث پروژه هاي 
پارك علم و فناوري دانش��گاه تهران از قبيل ديتا سنتر و 

دامپزشكي پارك ديدن كرد.
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مردم رغبتي براي خريد طال 
ندارند

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري |
روز يكشنبه 16 دي ماه 97 نرخ سامانه سنا نشان داد 
كه نرخ لحظ��ه اي دالر در بازار آزاد به 10 هزار و 545 
تومان و يورو به 12 هزار و500 تومان رسيده و بر اساس 
نرخ هاي روز شنبه سامانه سنا نيز نرخ دالر 10 هزار و 
650 تومان، يورو 12 هزار و 455 تومان، درهم 2 هزار 
و 939، پوند13 هزار و 713 تومان و يوان يك هزار و 

633 تومان تعيين شد.
به گزارش »تعادل«، در بازار آزاد تهران نرخ هر دالر 
امريكا همانند روزهاي گذشته روند تقريبا باثباتي را 
در كانال ده هزار تومان طي مي كند بطوري كه نرخ 
فروش هر دالر امريكا در صرافي ه��ا در محدوده ده 
هزار و ششصد تا ده هزار و هفتصد و سي تومان است. 
همچنين نرخ فروش هر يورو نيز دوازده هزار و پانصد 

و پنجاه تومان است.
همچنين در ب��ازار طال، قيمت س��كه 3 ميليون و 
690هزار تومان، نيم س��كه 1 ميلي��ون و 910 هزار 
تومان، ربع سكه 1 ميليون و 180 هزار تومان، سكه 
گرمي 650 ه��زار تومان، مظنه مثق��ال 17 عيار 1 
ميليون و 453 هزار تومان، هر گرم 18 عيار 335 هزار 

تومان داد و ستد شده است. 
همچنين رييس اتحاديه طال و جواهر با تشريح داليل 
قيمت سكه گفت: حباب سكه هم اكنون به 400 هزار 
تومان رسيده اس��ت. آيت محمد ولي در خصوص 
وضعيت بازار طال و سكه اظهار داشت: خريد و فروش 
طال در بازار داغ نشده ولي نمي خواهيم گله كنيم كه 

اصال خريد و فروشي نيست.
وي با بيان اينكه نس��بت به ماه هاي قبل توجه 
مردم به مصنوعات طال كمي بيشتر شده است، 
افزود: ولي آنطور كه بايد بگوييم كاسبي و داد و 
ستد داريم، نداريم، آنهم با اين وضع و گستردگي 

صنعت.
رييس اتحاديه طال و جواهر ضمن اشاره به اينكه 
داد و س��تدها االن نس��بت به اوايل سال طبيعتًا 
درصدي بهتر شده است، تصريح كرد: حباب سكه 

امروز بين 390 تا 400 هزار تومان است.
محمد ولي درباره داليل افزايش قيمت طال و سكه 
در روز هاي اخير گفت: يكي از داليل داخلي افزايش 
قيمت طال و سكه، افزايش قيمت ارز است كه باعث 

افزايش قيمت طال و سكه نيز مي شود.
وي افزود: همچنين نزديك شدن به ماه هاي پاياني 
سال، يكي از داليل اصلي افزايش تقاضا براي خريد طال 
و سكه است ضمن آنكه قيمت جهاني طال نيز به دليل 
پايان سال ميالدي و افزايش تقاضا، افزايش يافته است.

همچنين رييس اتحاديه طالفروشان اهواز در ارتباط با 
وضعيت بازار طال گفت: هيجان گذشته را ندارد و آرام 
اس��ت. در حال حاضر با توجه به شرايط موجود بازار 
طالفروشان اهواز در ركود قرار دارد و به دليل باال بودن 

قيمت ها مردم رغبتي به خريد طال ندارند.
عبدالرحمان ذهبي در خص��وص وضعيت خريد و 
فروش طال در بازار اه��واز اظهار كرد: در حال حاضر 
بازار سكه و طال آرام و راكد است و قيمت ها نيز از هفته 
گذشته تاكنون ثبات نسبي دارند و تغيير چنداني 
نكرده اند. ذهبي عنوان كرد: سكه و طال به وفور در بازار 
است و مردم اگر بخواهند مي توانند خريداري كنند اما 
شرايط بازار خيلي مناسب نيست و اكثر معامالت در 
زمينه تعويض طال انجام مي شود و مردم كمتر طالي 

جديد خريداري مي كنند.
همچنين يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس، 
معتقد اس��ت كه مديريت بازار ارز در دس��ت دولت 
بوده و ارز زير 10 هزار توماني نيز مدنظر دولت است.

احمد اناركي محمدي عضو كميس��يون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي، با اشاره به نوسانات نرخ ارز 
در هفته هاي اخير، گفت: روند كنوني نرخ ارز عادي 
اس��ت، چراكه در پايان هر سال ميالدي و ابتداي هر 
سال جديد قيمت ارز به دليل افزايش تقاضا قيمت ارز 

باال رفته و اين روند كامال طبيعي است.

 كسب 5 رتبه برتر بانك سپه 
در چهارمين جشنواره تبليغات 

بانك س��په در چهارمين جش��نواره تبليغات ايران 
رتبه نخست و نشان طاليي را در بخش ويژه كاالي 
ايراني، رتبه دوم را در بخش هاي تحقيقات تبليغات 
و فعاليت هاي متعارف روابط عمومي و رتبه س��وم 
را در بخش ه��اي تبليغ��ات محيط��ي و طراحي و 
معماري گرافيكي كس��ب كرد. به گ��زارش پايگاه 
اطالع رس��اني بانك س��په،  در چهارمين جشنواره 
تبليغات ايران با شعار »خالقيت، اثربخشي تبليغات، 
حق انتخاب مشتري« از بين 350 آثار و فعاليت هاي 
تبليغاتي بانك ها، س��ازمان ها، شركت ها كه به بوته 
داوري گذاش��ته ش��د، 45 اثر برگزي��ده گرديد كه 
5 اث��ر برگزيده اين جش��نواره به بانك س��په تعلق 
گرفت. براساس اين گزارش با توجه به اينكه در اين 
جش��نواره بخش ويژه به »تبليغات كاالي ايراني« 
اختصاص يافته و برترين آثار تبليغات كش��ور طي 
يك سال اخير براساس نظام ارزيابي علمي، انتخاب، 
معرفي و مورد تقدير قرار گرفتند، بانك سپه با هدف 
گذاري و برنامه ريزي تبليغاتي براي سال جاري كه 
س��ال حمايت از توليد و كاالي ايراني بود با ساخت 
تيزر نقش بانك در حماي��ت از كاالي ايراني در ماه 
مبارك رمضان موفق ش��د در بين كلي��ه بانك ها، 
سازمان ها و شركت هاي شركت كننده رتبه نخست 
 و ش��اهين طاليي اين بخ��ش را از آن خ��ود كند.
 شايان ذكر است در اين مراسم دكتر محمد سلطاني فر،

معاون امور مطبوعاتي و اطالع رساني وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، پروفسور احمد روستا، استاد برجسته 
و مطرح دانشگاه هاي كشور، دكتر محمود دهقان، 
رييس هي��ات مديره انجمن صنفي ش��ركت هاي 
تبليغاتي و ش��مار كثيري از استادان و متخصصان 

عرصه هاي روابط عمومي و تبليغات حضور داشتند.



آمار معامالت 5 بازار سرمايه

در گزارشي بررسي شد

چرايي اجراي طرح قيمت تضميني گندم در بورس كاال
چند س��الي اس��ت كه ش��اهد اجراي سياست قيمت 
تضميني در قالب اجراي ماده ۳۳ قانون افزايش بهره وري 
بخش كشاورزي روي دو محصول جو و ذرت هستيم كه 
كارشناس��ان اين حوزه بر لزوم جايگزيني طرح قيمت 
تضميني به ج��اي خريد تضميني س��اير محصوالت 
كش��اورزي از جمله گندم تاكيد دارن��د؛ اين گزارش به 
بررسي اجراي اين سياست از زواياي مختلف مي پردازد.

     ۳۰ س�ال با طرح خريد تضميني محصوالت 
كشاورزي

به گزارش كاالخبر، صنعت كشاورزي در كشور ما بسيار 
پرهزينه و به بيان بهتر كم بازده اس��ت. مكانيزه نبودن 
كشاورزي، نبود برنامه ريزي فراگير براي توليد محصوالت 
از جمله مسائلي است كه كشاورزي ايران با آن روبرو است، 
بطوري كه گاه محصولي مازاد نياز بازار، توليد مي شود و 
گاه با كمبود آن مواجه مي شويم؛ اين مسائل در نهايت 
بهره وري پايين را در كشاورزي به وجود آورده است. در 
اين ميان به منظور س��امان دهي مشكالت كشاورزي 
در ايران در س��ال ۱۳۶۸ قانوني با عنوان تضمين خريد 
محصوالت اساسي كش��اورزي تصويب شد كه موجب 
تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصوالت 
كشاورزي و ضرر و زيان كشاورزان مي شد. طبق اين قانون 
دولت موظف ش��د همه ساله خريد محصوالت اساسي 
كشاورزي ش��امل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، 
پنبه، دانه هاي روغني، س��يب زميني، پياز و حبوبات را 
تضمين، حداقل قيمت خريد تضميني را اعالم و نسبت 
به خريد آن از طريق مراج��ع ذي ربط اقدام كند. بر اين 
اساس، وزارت كش��اورزي موظف شد همه ساله قيمت 
خريد تضميني را تعيين و آن را تا آخر تيرماه همان سال به 
هيات دولت اعالم كند، به نحوي كه قيمت ها در شهريور 
آن سال قابليت عملياتي شدن داشته باشد. اين قيمت 
تضميني كه بر اس��اس بهاي تمام شده، تعيين مي شد 
و ارتباطي با مكانيسم عرضه و تقاضا نداشت، موجبات 
اطمينان كشاورز را از فروش محصول فراهم كرد، اما در 
عين حال مشكالتي را نيز براي دولت و بخش كشاورزي 
ايجاد مي كرد. اينك��ه دولت محصولي را كه مي خرد در 
كجا انبار و چگونه آن را نگهداري و مصرف كند و كاهش 
كيفيت محصوالت تحويلي به دولت تنها برخي از مسائلي 
بود كه دول��ت را به عنوان خري��دار قطعي محصوالت 
كشاورزي با چالش روبرو كرد. سرانجام در تيرماه سال 
۱۳۸۹ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع 
طبيعي در مجلس تصويب شد كه در ماده ۳۳ اين قانون 
به جايگزيني سياس��ت قيمت تضميني به جاي خريد 
تضميني محصوالت كشاورزي با استفاده از ظرفيت هاي 

بورس كاال اشاره شده است.

     سياست قيمت تضميني
زمان تصويب قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي 
و منابع طبيعي به س��ال ۱۳۸۹ برمي گردد كه براساس 
طرح قيمت تضمين��ي مربوط به م��اده ۳۳ اين قانون، 
توليدكنن��دگان محص��والت كش��اورزي مي توانن��د 
محص��والت خود را در بازار كش��اورزي ب��ورس كاالي 
ايران عرضه كنند. در سياس��ت قيمت تضميني، دولت 
قيمتي را براي كشاورز تضمين مي كند، به نحوي كه اگر 
كشاورز محصول خود را در بورس كاالي ايران در قيمتي 
پايين تر از قيمت تضميني فروخت، دولت مابه التفاوت 
آن را تأمين كند. به عبارت ديگر قيمت تضميني عبارت 
است از قيمت تعيين ش��ده از سوي هيات وزيران براي 
تضمين حداقل دريافتي توليدكننده حقيقي يا حقوقي 

بر اساس هزينه توليد محصوالت كشاورزي. در اين راستا 
وزارت جهاد كشاورزي مكلف است هر ساله متناسب با 
شرايط توليد و بازار، محصوالت تحت سياست خريد و 
قيمت تضميني را انتخاب و اعالم كند و طبق قانون، اين 
وزارتخانه مكلف است حداكثر تا پانزدهم شهريور ماه هر 
سال متناس��ب با شرايط توليد، نوع محصول و وضعيت 
بازار، قيمت تضميني سال آينده محصوالت كشاورزي و 
دامي كه قابل معامله در بورس كاال هستند، براي تصويب 
به هيات وزيران پيش��نهاد كند. همچنين طبق قانون 
اعمال سياست خريد تضميني براي آن دسته از كاالهاي 
كشاورزي كه مشمول فهرست كاالهاي قيمت تضميني 

مي شوند، ممنوع است.

     چرايي و مزاياي اجراي قيمت تضميني؟
در خصوص چرايي اتخ��اذ اين رويكرد و سياس��ت در 
راس��تاي حمايت از توليد و توليدكنندگان محصوالت 
كش��اورزي بايد گفت كشاورزان طي سال هاي گذشته 
همواره با چال��ش وصول مطالبات خ��ود مواجه بوده و 
دولت نيز براي تأمين مناب��ع مالي مورد نياز اجراي اين 
سياست، فشار مالي هنگفتي را متحمل مي شده است. 
به همين دليل طرح قيمت تضمين��ي در قالب اجراي 
م��اده ۳۳ قانون افزايش بهره وري بخش كش��اورزي به 
ميان آمد تا ضمن كاهش بار مالي تحميل شده بر دوش 
دولت، پرداخت مطالبات كشاورزان نيز سروسامان يابد. 
در بررسي عملياتي اين طرح و چگونگي كاهش بار مالي 
دولت و پرداخت سريع مطالبات كشاورزان بايد اين طور 
توضيح داد كه در طرح خريد تضميني، دولت ظرف مدت 
كوتاهي بايد كل مبلغ خريد محصوالت را به كش��اورز 
پرداخت كند كه اين موضوع بار مالي س��نگيني را روي 
دوش دولت قرار مي دهد. در اين بين با توجه به كسري 
بودجه، همواره پرداخت ها با تاخير روبه رو مي شود و از 
طرف ديگر عالوه بر مش��كالت مالي كشاورزان، قدرت 
برنامه ريزي براي توليد نيز به حداقل مي رسد. اما طرح 
قيمت تضميني در واقع طرح كامل ش��ده اي براي ارايه 
تضمين به كش��اورزان اما با اص��الح فرآيند ها و كاهش 
هزينه هاي دولت است. بطوري كه دولت با اعالم قيمت 
تضميني، شرايط را براي عرضه محصوالت كشاورزان در 
ب��ورس كاال مهيا مي كند، در اين بين اگر قيمت معامله 
محصوالت در بورس كاال كمتر از نرخ اعالمي از س��وي 
دولت بود، مبلغ فروش به سرعت به حساب كشاورز واريز 
مي شود و مابه التفاوت نرخ نيز ظرف چند هفته از سوي 
دولت به كشاورزان پرداخت مي شود. بررسي نشان داده 
مي دهد كه اين طرح در حدود ۷۰ درصد از هزينه هاي 
دولت را كاهش مي دهد و در مقابل، كشاورزان نيز ظرف 
چند روز به حدود ۷۰ درصد پولشان مي رسند. از ديگر 
مزاياي اين طرح مي توان به رشد كيفيت محصوالت به 
دليل بررس��ي كيفي محصوالت تحويلي كشاورزان به 
انبارهاي تحت كليد بورس كاال و كاهش فعاليت واسطه ها 

به دليل شفافيت در مبادالت اشاره كرد.

     چگونگي اجراي قيمت تضميني
معامالت قيمت تضميني محصوالت كشاورزي در بورس 
كاال به دو صورت گواهي سپرده كااليي و فيزيكي انجام 
مي پذيرد. براساس شيوه معامله گواهي سپرده كااليي، 
كش��اورز، كاال را به انبار مورد معرفي و تاييد بورس كاال 
تحويل مي دهد و در ازاي آن پس از دريافت گواهي سپرده 
كااليي يا همان قبض انبار و مراجع��ه به كارگزار داراي 
مجوز بورس كه در محل انبار مستقر است، اقدام به فروش 
محصول مي كند. پس از فروش محصول نيز وجه معامله 

ظرف چند روز به حساب كشاورز واريز شده و خريدار پس 
از خريد امكان تحويل آن را از انبار خواهد داشت. در شيوه 
معامالت فيزيكي نيز محصول كشاورزان براساس شرايط 
اعالمي از سوي شركت پشتيباني امور دام به عنوان مباشر 
خريد، در مراكزي تجميع مي شود و عرضه ها به صورت 
محموله هاي مشخص در بورس كاال انجام مي شود. در اين 
شيوه نيز در صورت كاهش قيمت هاي بورس به نسبت 
قيمت تضميني، مابه التفاوت از سوي دولت به كشاورزان 

پرداخت مي شود.

     موفقيت طرح قيمت تضميني جو و ذرت
سياست قيمت تضميني محصوالت كشاورزي در قالب 
اجراي ماده ۳۳ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي 
از سال ۹۴ بطور آزمايشي روي دو محصول جو و ذرت در 
بورس كاال عملياتي شد كه با وجود همه سختي ها، فراهم 
نبودن زيرساخت ها و ناآشنايي كشاورزان، اما مزاياي اين 
طرح خيلي زود براي فعاالن بخش كشاورزي و مسووالن 
نمايان شد. موفقيت اجراي طرح قيمت تضميني براي دو 
محصول ذرت و جو دولت را بر آن داشت تا اين طرح هر 
سال ادامه يابد و حتي گندم نيز براي قرار گرفتن در اين 
طرح آماده شود. بطوري كه در سال گذشته شاهد اجرايي 
شدن اين طرح براي محصول گندم به صورت آزمايشي 
در چهار استان بوديم. همچنين در همين راستا، عرضه 
گندم مورد نياز صنف و صنعت نيز در بورس كاال افزايش 
يافت كه نگاهي به آمار نشان مي دهد در كل سال ۱۳۹۵ 
حجم معامالت گندم داخلي و صادراتي در بورس كاالي 
ايران ۴۲۲ هزار و ۳۵۰ بوده است كه در سال ۱۳۹۶ بالغ 
بر ۲ ميليون تن گندم به ارزش ۱۷ هزار و ۶۱۲ ميليارد و 
۷۵۵ ميليون ريال در بورس كاال مورد معامله قرار گرفت.

     بورس عصاي دست دولت در تأمين بودجه
به اعتقاد كارشناسان، يكي از مهم ترين مزاياي عرضه كل 
گندم توليدي در بورس كاال به كمك اجراي سياس��ت 
قيمت تضميني براي دولتي ها، اين موضوع باشد كه با 

اين رخداد، دولت مي تواند از اين سياست براي كنترل و 
تنظيم بودجه خود استفاده كند؛ چرا كه با اين كار دولت 
به جاي پرداخت كل اعتبار مربوط به خريد تضميني از 
خزانه، تنها بخشي از هزينه خريد تضميني كه مربوط به 
مابه التفاوت قيمت پايه با قيمت معامله شده در بورس 
كاال است، از خزانه پرداخت مي كند؛ پس اين اتفاق، كمك 

بزرگي در راستاي كاهش بار مالي دولت است.

     ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه
در پايان اين گزارش بايد عنوان كرد كه جايگاه بورس 
كاال در حوزه كش��اورزي به مرور در حال شكل گيري 
اس��ت بطوري كه عالوه بر اجراي ماده ۳۳ قانون بهره 
وري بخش كشاورزي، ش��اهد اهميت ابزارهاي مالي 
بورس كاال در ماده ۳۲ قانون برنامه شش��م توسعه نيز 
هس��تيم. در اين ماده مقرر شده است كه تنظيم بازار 
محصوالت كشاورزي اساسي با اس��تفاده از ابزارهاي 
موجود در بازار س��رمايه و بورس كاال صورت بگيرد. بر 
اين اساس كارشناسان بر اين باورند كه هدف قانونگذار از 

وضع اين قانون اين بوده است كه دولت به جاي استفاده 
از روش هاي سنتي مثل نگهداري انبار براي كنترل بازار، 
از قراردادهاي بلندمدت و مكانيسم هاي بازاري استفاده 
كند. ضمن اينكه مش��خصًا در قان��ون از محصوالت 
كش��اورزي نامبرده شده است و اين اجازه به نهادهاي 
تنظيم گر بازار داده ش��ده تا از ابزارهاي بورس��ي براي 
مديريت بازار استفاده كنند. همچنين ابزارهاي مدنظر 
قانون گ��ذار، ابزارهاي ف��روش بلندمدت محصوالت 
و اطمينان بخش به بازار اس��ت كه از جمله ابزارهاي 
كمك كننده ب��ه اين فرآيند مي توان ب��ه قراردادهاي 
پيمان آتي و قراردادهاي فيوچرز اش��اره كرد كه براي 
حمايت هاي قيمتي نيز اب��زار اختيار معامله مي تواند 
ابزار مناسبي باش��د. همچنين بورس كاالي ايران نيز 
بر محوريت بازار مشتقه بر محصوالت كشاورزي تاكيد 
دارد بطوري كه هم اكنون زعفران و زعفران پوش��ال 
در قال��ب قراردادهاي آتي معامله مي ش��وند و س��اير 
محصوالت نيز در صف ورود به ب��ازار مالي پرطرفدار 

قرار دارند.
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 روز آرام و سبز شاخص 
گروه بورس|ش��اخص بورس در پايان معامالت 
روز قبل با رشدي ۱۶۸ واحدي به ۱۶۱ هزار و ۲۷۵ 
واحد رسيد.مشاهده آمار معامالت بورس حاكي از 
آن است كه ديروز در پايان زمان داد و ستدها، همه 
ش��اخص هاي بورس با رشد دس��ته جمعي مواجه 
شدند. در اين روز شاخص قيمت »وزني - ارزشي« 
با ۴۸ واح��د افزايش معادل ۰.۱۰ درصد به ۴۶ هزار 
۸۸۱ واحد، شاخص كل »هم وزن« با ۱۸ واحد رشد 
معادل ۰.۰۷ درصد به ۲۷ هزار و ۹۲۴ واحد، شاخص 
قيمت »هم وزن« با ۱۳ واحد افزايش، معادل ۰.۰۷ 
درصد به ۱۹ هزار و ۶۶۴ واحد، شاخص آزاد شناور با 
۲۲۷ واحد صعود، معادل ۰.۱۶ درصد به ۱۷۵ هزار 
و ۹۷۱ واحد، شاخص بازار اول با ۱۲۲ واحد افزايش 
معادل ۰.۱۰ درصد به ۱۱۸ هزار ۹۰۶ واحد و شاخص 
بازار دوم با ۳۴۱ واحد رش��د معادل ۰.۱۱ درصد، به 
۳۲۰ هزار و ۸۲۹ واحد رسيد. طي معامالت ديروز 
نماد معامالتي شركت هاي »مجتمع صنايع و معادن 
احياي سپاهان، كي بي سي، موتوژن، سامان گستر 
اصفهان، نفت پارس، صنعتي و معدني شمال شرق 
شاهرود، سرمايه گذاري توس��عه و عمران زاگرس 
چهارمحال و بختياري، س��يمان تهران« از س��وي 
ناظر بازار سهام بازگشايي و در مقابل نماد معامالتي 
»شركت هاي سرمايه گذاري مسكن تهران« متوقف 
ماند. به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي روز قبل، 
در ۱۶۵ هزار و ۲۱۵ نوب��ت معامالتي، ۲ ميليارد و 
۴۸۱ ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش ۵ هزار و ۷۳۹ 
ميليارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به 

۶۱۲ هزار و ۷۱۱ ميليارد تومان رسيد.

      صعود 11 پله اي آيفكس 
معامالت س��هام در دو بازار اول و دوم فرابورس ايران 
در روز يكش��نبه ۱۶ دي ماه ۹۷ با داد و س��تد ۴۹۳ 
ميليون سهم به ارزش يك هزار و ۴۲۰ ميليارد ريال 
پيگيري شد كه اين ميزان به ترتيب ۷۳ و ۴۶ درصد 
از حجم و ارزش كل معامالت را تش��كيل مي داد. در 
پايان معامالت سهام در دو بازار اصلي سهام فرابورس 
نماد »ذوب« با حجم معامالت ۱۸۲ ميليون سهم به 
ارزش بيش از ۳۱۱ ميليارد ريال بيش��ترين حجم و 
ارزش معامالتي را به خود اختصاص داد.  از سوي ديگر 
شاخص كل فرابورس با افزايش ۱۱ واحدي روبرو شد 
و در پايان معامالت در پله ۱۸۸۳ واحدي ايستاد. از 
جمله رويداد هاي آتي فرابورس مي توان به توقف نماد 
معامالتي »اخزا۷۰۲« به دليل پرداخت مبالغ اسمي 
اين اوراق، در پايان معامالت امروز دوشنبه ۱۷ دي ماه 
اشاره كرد. به عالوه، معامالت اوراق مشاركت شهرداري 
مشهد در نمادهاي »مشهد۹۷۱۱«، »مشهد۹۷۲۱« 
و »مشهد۹۷۳۱« به دليل فرارسيدن سررسيد آن در 
تاريخ ۲۱ دي ماه در پايان معامالت روز چهارشنبه اين 

هفته متوقف خواهد شد.

تاالر نقره اي

نگاه بازار

دولت براي اداره كشور از ظرفيت بورس كاال استفاده كند

استقبال فعاالن حرفه اي از آتي سبد سهام

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:

معاون شركت بورس تهران:

عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس 
معتقد است دولت براي اداره بهتر كشور بايد به بورس 
كاال بهاي بيش��تري دهد چراكه بورس كاال با توجه به 
سازو كارهايي كه دارد مي تواند در تنظيم بازار براساس 
عرضه و تقاضا كمك كند و از همه مهم تر شفافيت حاكم 
بر معامالت بورس، از هر گونه دخالت و سوءاستفاده از 
س��وي برخي افراد در بازار و ايجاد بي ثباتي جلوگيري 
مي كند. به گزارش كاالخبر، علي قرباني درباره تنظيم 
بازار كاالهاي اساسي گفت: در حال حاضر مردم از بابت 
افزايش قيمت كاالهاي اساس��ي گالي��ه جدي دارند و 
عالوه بر اقشار ضعيف جامعه، تامين معيشت خانوارها 
با درآمد متوسط نيز با مساله روبرو شده است. نماينده 
مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس 
به تذكراتي كه در صحن علني مجلس به متوليان تنظيم 
بازار داده است اشاره كرد و افزود: در صحن علني مجلس 

به متوليان اصلي تنظي��م بازار كه وزاري صمت و جهاد 
كشاورزي هستند از سوي بنده تذكراتي ارايه شد مبني 
براينكه آنچه مشهود است برخالف پايين آمدن قيمت 
ارز در كشور قيمت كاالها نيز به تبع آن ارزان نشده است 
و با توجه به اينكه ۱۴ ميليارد دالر با ارز ۴۲۰۰ توماني به 
كاالهاي ضروري اختصاص يافته، ولي كاالها با قيمت 
باالتري به دست مردم مي رسد. وي ادامه داد: بايد توجه 
داشت اگر قيمت كاالهاي اساسي بازار در آينده تعديل 
نشود و گراني ها پايدار بماند بايد برنامه ريزي ديگري براي 
تقويت معيشت شود. عضو كميسيون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس با بيان اينكه بورس كاال نقش بسزايي 
در ش��فافيت اقتصادي و تنظيم بازار كاالهاي اساسي 
دارد، گفت: بورس كاال در ابعاد مختلف كمك ش��اياني 
را به اقتصاد كش��ور مي كند، زماني كه عرضه كنندگان 
و متقاضيان در مكاني مش��خص مانند ب��ورس كاال از 

شرايط يكساني برخوردار باشند اين امر باعث حاكميت 
ش��فافيت در معامالت و در عين حال كمك به كشف 
قيمت و رقابتي شدن بازار خواهد شد. قرباني با بيان اينكه 
مي توان با افزايش نظارت ها زمينه سوءاستفاده ها در بازار 
كاالها را به حداقل رساند گفت: در بورس كاال قيمت ها به 
صورت واقعي كشف مي شود كه اگر مواد اوليه تا محصول 
نهايي همگي در بورس كاال عرضه شود، آن زمان به دليل 
شفافيت ايجاد شده عمده مشكالت براي تنظيم بازار كه 
ناشي از عدم شفافيت است، برطرف مي شود. نماينده 
مردم در مجلس دهم ادامه داد: بايد توجه داش��ت كه 
براساس تجربيات به دست آمد، كشف قيمت هر كااليي 
كه وارد بورس شود، عادالنه تر خواهد بود و اين امر پيش 
بيني را ب��راي توليدكنندگان ممكن مي كند تا بتوانند 
توليدات خود را بر مبناي نياز واقعي قرار دهند كه اين 

اتفاق در بازار ايجاد ثبات مي كند.

معاون ب��ازار بورس تهران گف��ت: راه اندازي معامالت 
قراردادهاي آتي سبد سهام با استقبال سرمايه گذاران 
همراه شد، بطوريكه طي ۱۶ روز كاري ارزش معامالت 
آن از ۱۰۰ ميليارد ريال عبور كرده است. سيد مهدي 
پارچيني معاون بازار بورس تهران با بيان مطلب فوق 
گفت: بر طبق آمار بين المللي، ۶۰ درصد از معامالت 
بازارهاي مشتقه مربوط به آتي شاخص است. لذا بورس 
تهران به عنوان بورس پيش��تاز در توس��عه ابزارهاي 
مشتقه، با معرفي قراردادهاي آتي سبد سهام، جايگزين 
مناسبي براي قراردادهاي آتي شاخص طراحي و اجرايي 
كرد. وي هدف اصلي ابزار آتي س��بد سهام را مديريت 
ريسك دانس��ت و گفت: اين ابزار براي سرمايه گذاران 
و صندوق هاي س��رمايه گذاري به عنوان ابزار پوشش 

ريسك استفاده مي ش��ود. پارچيني به آمار معامالتي 
آتي سبد سهام در ۱۶ روز كاري از افتتاح تا ۱۶ دي ماه 
اشاره كرد و گفت: در بازار قراردادهاي آتي سبد سهام، 
از ۲۵ آذر تاكنون طي شانزده روز كاري برابر با ۱۵۵۱ 
قرارداد به ارزش بيش از ۱۰۰ ميليارد ريال مورد معامله 
قرارگرفته است. اين در حالي است كه متوسط ساالنه 
ارزش معامالت بازار آتي از س��ال ۸۹ تا ۹۵ برابر با ۹۱ 
ميليارد ريال به ازاي هر سال بوده است. اين امر نشانگر 
استقبال فعاالن بازار از ابزار جديد آتي سبد سهام در اين 
مدت بسيار كوتاه است. معاون بورس تهران تاكيد كرد: 
بورس تهران قصد دارد تا با طراحي موشن گرافي، انتشار 
جزوات و برگزاري دوره هاي آموزشي بازار قرارداهاي 
آتي سبد س��هام، دانش فعاالن بازار سرمايه را نسبت 

به اين ابزار ارتقا داده و نقدشوندگي و عمق اين بازار را 
افزايش دهد. وي در پايان اظهار داش��ت بورس تهران 
آمادگي دارد در صورت تمايل شركت  هاي كارگزاري 
و ساير نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه، نسبت به 
برگزاري جلسات آموزش��ي در محل اين نهادها اقدام 
كند. شايان ذكر است معامالت ابزار قراردادهاي آتي 
سبد سهام در روز ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷ طي يك مراسم با 
حضور مديران ارشد بازار سرمايه آغاز شد. قراردادهاي 
آتي سبد سهام شامل س��بد بر روي ۷ نماد معامالتي 
قرار دارد كه ش��امل سبد شاخص ۳۰ شركت بزرگ و 
سبد شاخص صنايع فلزات اساسي، خودرو و قطعات، 
بانك ها، فرآورده ه��اي نفتي، كانه هاي فلزي و صنايع 

شيميايي هستند.
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اقتصاد دستوري و چالش عدم هماهنگي اقتصاد

خودروسازان ۷۵۰۰ ميليارد تومان ضرر دادند

تاريخچهوارداتدرايران

اقتصاد بازار محور داراي يك سري ويژگي هاي خاص 
اس��ت. در اين اقتصاد به دليل آزاد حركت كردن تمام 
بخش ها عمال قيمت هاي اصلي مانند قيمت ارز، نرخ 
بهره و نرخ سود بانكي به حركت اقتصاد جهت مي دهد. 
حال اگر اين نرخ ها به صورت دس��توري دس��تكاري 
شود و با يكديگر نخواند مش��كالت زيادي در اقتصاد 
ايجاد مي شود. بخش هاي مختلفي از اقتصاد در چنين 
شرايطي با همديگر هماهنگ نيستند و عمال شاهد اين 
مساله هستيم كه فعاالن اقتصادي به سمت فعاليت هاي 

بازار سياه حركت مي كنند.
با رصد بازار به راحتي مي توان به معضل كم فروشي در 
مواد مختلف به ويژه صنايع غذايي پي برد. همان طور 
كه از توليد داخلي بايد حمايت شود، انتظار مي رود در 
مواجهه با مواردي چون كم فروشي طوري برخورد شود 
كه حق مصرف كنندگان هم ضايع نشود؛ موضوعي كه 
از يك سو نظارت بيشتر و مستمر و از سوي ديگر اصالح 

بعضي قوانين را مي طلبد.
در ارتباط با اين موضوع چندي پيش ياس��ر رايگاني، 
س��خنگوي س��ازمان تعزي��رات حكومت��ي گف��ت: 
شاهد كم فروش��ي هاي بي سابقه در محصوالت لبني 
و خوراكي كشور هس��تيم. در اين زمينه گزارش هاي 
بسياري به سازمان تعزيرات حكومتي رسيده است و 
۲۲ شركت توليد فرآورده هاي لبني و چندين كارخانه 
مواد خوراكي در شعب اين سازمان به جرم گران فروشي 

به جريمه محكوم شده اند.

   واقعيت ماجرا چيست 
اصل ماجرا از اين قرار است كه فعاالن اقتصادي تالش 
دارند در شرايطي كه به دليل بحران هاي اقتصادي در 
آستانه ورشكستگي هستند از زيان جلوگيري كنند. 
از س��وي ديگر دولت كه نمي تواند اج��ازه دهد تورم 
ناش��ي از افزايش نرخ ارز به جامعه تزريق شود با دادن 
ارز ارزان قيمت به اكثر كاالهاي مورد استفاده جامعه 
تورم را كنترل مي كند. در چنين شرايطي امكان فروش 
كاال به نرخ آزاد فراهم است و فاصله نرخ آزاد و رسمي 
احتمال بروز تخلف را مي دهد. اين پديده از دهه هاي 
قبل نيز وجود داشته اس��ت و تجربه نشان داده است 
تمام تالش هاي تعزيراتي نيز براي اين كار كافي نيست.

  مش�كل كم فروش�ي عالوه ب�ر محصوالت 
خوراك�ي در بنزي�ن و صنايع بتن س�ازي هم 

ديده مي شود
محمدرضا همتي، بازرس اسبق اصناف تهران گفت: 

چند وقتي اس��ت برخي از كارخانه ه��اي توليد مواد 
خوراكي با كاهش محتواي بسته هاي محصوالت خود، 

راه كم فروشي را باز كرده اند.
بازرس اس��بق اصناف تهران افزود: كم فروشي عالوه 
بر محصوالت خوراكي از قبي��ل انواع چيپس، آجيل 
و ... در بنزي��ن و حت��ي صنايع بتن س��ازي هم ديده 
مي ش��ود و بايد س��ازمان حمايت از توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان نظارت بيشتري بر اين موضوع داشته 
باشد. كم فروش��ي ها در اثر سهل انگاري سازمان هاي 
نظارتي صورت مي گيرد و برخي سودجويان از فرصت 
اس��تفاده كرده و با كم فروشي و گرانفروشي سودهاي 

كالن به دست مي آورند.
همتي با اشاره به حقوق مصرف كنندگان گفت: در حالي 
كه توليدكنندگان از مشكالت خود و ضرورت حمايت از 
توليد داخل صحبت مي كنند، اين موضوع مي تواند دو 
طرفه باشد و همانطور كه آنها پيگير حقوق خود هستند، 
به حقوق مصرف كنندگان هم احترام بگذارند. زماني 
مي توانيم به توسعه پايدار برسيم كه روند توليد و مصرف 
در كشورمان را به بهترين شكل ممكن هدايت، نظارت و 
مديريت كنيم. توسعه توليد ملي و حمايت از آن زماني 
تحقق مي يابد كه مصرف كننده اي هم براي آن وجود 

داشته باشد و خواسته هاي به حق وي برآورده شود.
وي گفت: توليد كنندگان بايد وزن واقعي محصول خود 
را روي آن درج كنند و خلف اين موضوع تخلفي بزرگ 
است و به هيچ وجه نبايد كيفيت محصول كاهش يابد 

يا درج وزن آن بدون اطالع به مشتري حذف شود.

  كيفيت نا مطلوب كاال هم كم فروشي
 به حساب مي آيد

عبداهلل رضيان، عضو كميسيون صنايع مجلس گفت: 
تعريف كم فروشي در ذهن ها ممكن است اين باشد كه 
كااليي را كم تر از ميزان واقعيش در اختيار مصرف كننده 
قرار دهيم، اما در حقيقت اگر از كيفيت محصول هم كم 
بگذاريم، كم فروشي به حساب مي آيد. در كشور يك 
استاندارد مشخصي از كيفيت وجود دارد؛ در انواع لوازم 
صنعتي، كيفيت قابل قبولي بايد وجود داشته باشد و اگر 
ما كيفيت را از حد استاندارد پايين تر بياوريم كم فروشي 
محسوب مي شود. عضو كميس��يون صنايع مجلس 
ادام��ه داد: نظارت وزارت صنعت مع��دن و تجارت در 
اين موضوع بايد بسيار جدي باشد و سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان كه تيم هاي كنترل و نظارت دارند، هم 
در مورد كميت كاال ها، هم در مورد كيفيت آنها بايد اين 
قضيه را به صورت جدي مورد توجه قرار دهند. رضيان 

در خصوص راه حل جلوگيري از كم فروشي گفت: بايد 
از طريق هماهنگي با مجلس و مجموعه دستگاه هاي 
نظارتي خصوصا وزارت صنعت معدن و تجارت اقدامات 
پيشگيرانه صورت گيرد. به گفته وي، مي توان از ظرفيت 
وزارت صمت و همچنين بخشي از وزارت كشاورزي كه 
مسووليت نظارت بر توليد را دارند، براي پيشگيري از 

كم فروشي استفاده كرد.
وي با انتقاد از كم فروشي برخي كارخانه ها در ماه هاي 
اخير اف��زود: وزارت صنعت بايد بر عملكرد كارخانه ها 
نظارت كند. اين كم فروش��ي ها در اثر س��هل انگاري 
س��ازمان هاي تعزيراتي است چرا كه در نبود نظارت و 
دقت، برخي سودجويان از فرصت سوءاستفاده مي كنند. 
رضيان گفت: زماني كه كم فروش��ي در چرخه بازار و 
زنجيره توليد نهادينه مي ش��ود، برخورد و ساماندهي 
وضع موجود بسيار سخت و در برخي موارد غيرممكن 
است. توليدكنندگان بايد بدانند سامانه نظارتي قوي 
وجود دارد كه در صورت بروز هرگونه تخلف به شدت 
با آن  برخورد مي كند. عضو كميسيون صنايع مجلس 

ادامه داد: وزارت صنعت بخش ويژه اي براي رسيدگي به 
قيمت كاال ها و ساماندهي بازار ندارد. اين در حالي است 
كه در وهله نخست بايد كارگروه ويژه اي براي رصد بازار 
در اين وزارت خانه ايجاد شود سپس با دسته بندي كاال 
به صورت هفتگي، كّميت، كيفيت و قيمت محصوالت 

در بازار تحليل و مورد ارزيابي قرار گيرد.

  در ۹ ماه اخير ۶ هزار مورد گزارش مردمي 
داشتيم 

محمد محمد پور رييس س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت اس��تان مازندران گفت: موضوع كم فروشي، 
هم بحث شرعي و هم قانوني دارد. سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان به صورت كلي در اين 
زمينه بررسي مي كند و براي مردم راهكاري ارايه شده 
است كه اگر شخصي خسارتي متحمل شده مي تواند 

با تماس با سامانه ۱۲۴ شكايت خود را مطرح كند.
رييس س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان 
مازندران افزود: در ارتباط با برخي حوزه ها كه امكان 

كم فروشي در آن وجود دارد بازديدهاي مناسبي از 
س��وي وزارت صنعت صورت گرفته است. در حوزه 
عرضه سوخت با اينكه شركت پااليش و پخش خود 
بازرس��ي مس��تقيم دارد اما وزرات صمت به عنوان 
مدعي العم��وم حقوق مصرف كننده وارد مي ش��ود 
و ضم��ن پلم��ب واحدهاي متخلف س��وخت، براي 
آنه��ا پرونده تعزيراتي تش��كيل مي دهد. محمد پور 
در خصوص كم فروش��ي در اق��الم خوراكي گفت: 
در بخش مواد خوراكي اگر در بس��ته بندي ها، وزن 
مشخصي را اعالم كرده باشند و آن ميزان در كاالي 
ارايه شده نباشد، تخلف محسوب مي شود و تمام اين 
موارد توس��ط مردم هم مي تواند گزارش شود، كما 
اينك��ه در ۹ ماه اخير ۶ هزار مورد گزارش مردمي در 
سامانه ۱۲۴ داشته ايم و بازرسين ما نسبت به پديده 
كم فروشي به ويژه گزارش هايي كه مردم مي دهند 
حساس��يت ويژه اي دارند و مردم هم به عنوان ناظر 
افتخاري مي توانند كارت دريافت كنند و خودشان 

در اين موضوع همكاري كنند.

رييس كميسيون تسهيل كس��ب وكار اتاق بازرگاني 
تهران معتقد اس��ت در شرايط اقتصادي خاصي كه در 
طول ماه هاي گذشته به وجود آمده، اعالم قيمت  جديد 
خودروها و رس��اندن آنها به نرخ منطقي تنها چاره اي 
است كه مي تواند بازار خودروي كش��ور را الاقل براي 

كوتاه مدت مديريت كند.
محمدرضا نجفي منش اظهار ك��رد: در طول ماه هاي 
گذش��ته با توجه به وجود آم��دن تحريم هاي جديد و 
افزايش نرخ ارز در بازار داخلي، قطعه سازان و به دنبال 
آن خودروسازان با مشكالت جدي در عرصه اقتصادي 
مواجه شدند. قطعه سازان در حوزه پرداخت با مشكالت 
جدي دست و پنجه نرم مي كنند و خودروسازان نيز به 
دليل ثابت ماندن قيمت ها تاكنون زيان ۷۵۰۰ ميليارد 

توماني داده اند.
رييس كميسيون تسهيل كس��ب وكار اتاق بازرگاني 
تهران با اشاره به اينكه در صورت نپرداختن به مشكالت 
اين حوزه، كش��ور در عرصه اش��تغالزايي با مشكالتي 
مواج��ه خواهد ش��د، در اين باره توضي��ح داد: يكي از 
اصلي ترين دغدغه هاي ما در طول اين ماه ها اين موضوع 
بوده كه قطعه سازان مجبورند براي تامين مواد اوليه خود 
يا به ش��كل نقدي پرداخت هاي الزم را انجام دهند يا 
حتي ب��راي برخي مواد اولي��ه خارجي پيش پرداخت 
داش��ته باش��ند؛ اين  در حالي اس��ت كه براي فروش 
قطعه هاي خود و رسيدن به منابع مالي حاصل از آنها 

بعضا به چند ماه زمان نياز بوده و همين مساله براي اين 
گروه از كارفرمايان مشكل آفرين شده است.

وي ادامه  داد: پيشنهاد ما اين است كه در مرحله نخست 
الاقل پرداخت به قطعه سازان در مدت زماني كمتر از يك 
ماه صورت گيرد و از س��وي ديگر با به روز كردن قيمت 
قطعات، امكان فعاليت رسمي در بازار وجود داشته باشد.

نجفي منش با اش��اره به باال رفتن بيش از س��ه برابري 
قيمت برخي از مواد اوليه براي ساخت قطعات خودرو، 
اظهار كرد: اين مواد يا از س��وي شركت هاي خارجي 
تامين مي ش��ود كه ما براي رس��يدن به آنه��ا در ايام 
تحريم مش��كالتي خواهيم داشت، يا از سوي برخي از 
توليدكنندگان داخلي مي رس��د كه درخواست ما اين 
است كه الاقل در برخي از بخش ها تعديل قيمت صورت 
گيرد. براي مثال در صنايعي همچون فوالد يا مس كه 
امروز براساس آمارها سود بااليي دارد، مي توان با برخي 
تعديل قيمت ها شرايط را براي قطعه سازان بهتر كرد. 
وي اضاف��ه كرد: در كنار آن در صورتي كه برخي منابع 
مالي جديد در اختيار خودروسازان قرار گيرد و آنها نيز 
تعهدات خود به قطعه س��ازان را فعال كنند، مي توان 
انتظار داشت كه الاقل در كوتاه مدت بخشي از مشكالت 
موجود در اين عرصه بر طرف شود. رييس كميسيون 
تسهيل كسب وكار اتاق بازرگاني تهران خاطرنشان كرد: 
اگر تمام اين مسائل يعني به روزرساني قيمت ها، تالش 
براي رساندن تسهيالت و كمك در زمينه كاهش قيمت 

برخي مواد اوليه داخلي انجام شود، ما مي توانيم بگوييم 
تازه به نقطه شروع رسيده ايم و از اين پس مي توان براي 
ماه هاي آينده اين صنعت نيز برنامه ريزي كرد، اما در غير 
اين صورت احتماال ما با مشكالتي در عرصه اشتغال و 

اقتصاد در اين بخش مهم روبرو خواهيم شد.
نجفي منش ضمن تاييد اين اقدام دولت در آزادسازي 
واردات مواد اوليه و قطعات صنايع، اظهارداشت: اين كار 
مي تواند بخش مهمي از نياز صنايع را برطرف كند اما 
بايد در مرحله بعد مكانيزمي طراحي شود كه اين مساله 

به گمركات كشور نيز تسري پيدا كند.
وي با تاكيد براينكه نظارت بر واردات از طريق مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي بايد كامل و با هماهنگي با صنايع 
داخلي باشد، يادآورش��د: اين اقدام مي تواند همانقدر 
كه موثر و كمك كننده به تداوم صنعت در ايران باشد، 
آسيب هاي جدي نيز وارد كند زيرا اگر واردات قطعات و 
مواد اوليه بدون نظارت باشد در حالي كه همان موارد در 
داخل كشور ساخته مي شود منجر به تعطيلي كارگاه ها 

و رشد بيكاري خواهد شد.
رييس انجمن صنايع همگن قطعه سازي با بيان اينكه 
انجمن قطعه سازان هيچ نظارتي بر واردات قطعات و مواد 
اوليه ندارد عنوان كرد: در حال حاضر تامين مواد اوليه 
قطعه سازي با تنگناها و مشكالت بسياري همراه است، 
قطعه سازان از يك سو براي تامين ارز و مواد اوليه كه نياز 
به واردات دارند با محدوديت هاي بسيار مواجه هستند 

كه اين اقدام مي تواند به عنوان يك راهكار در ش��رايط 
تحريم بخشي از نياز واحدهاي توليدي را برطرف كند 
كه البته بايد با نظارت و سنجش ميزان نياز واحدها باشد.

 نجفي منش با اشاره به اختالل در چرخه توليد خودرو 
به دليل كمب��ود برخي قطعات، بق��اي كارخانه هاي 
قطعه سازي را مورد توجه قرار داد و افزود: براي آشنايي به 
نوع نياز مواد اوليه و قطعات مورد نيازي كه درحال حاضر 
امكان توليد داخل نيست پيش از اين پيشنهاد برگزاري 
نمايشگاهي در اين زمينه را دادم تا با حضورقطعه سازان، 
خودروسازان و بخش دانشگاهي و صنعتي اين نيازها 
شناس��ايي و تا حد امكان در داخل توليد شود. در اين 
زمينه پيش��نهاد ارايه شده توس��ط اين انجمن مورد 
اس��تقبال صنايعي مانند فوالد مباركه، صنايع دفاع و 
كارخانجات ساخت لوازم خانگي و صنعتي قرار گرفت و 
آنها با استفاده بهينه از اين ايده فراخوان الزم را به بخش 
خصوصي و پژوهشي دادند اما متاسفانه اين نمايشگاه 
كه به معرفي نوع نياز صنعت قطعه سازي بپردازد تاكنون 
برگزار نشده است. به گفته رييس انجمن صنايع همگن 
قطعه سازي در صورتي كه قطعه سازان با ارز نيمايي و 
نه ارز ب��ازار آزاد مواد اوليه خود را تهيه كنند با توجه به 
قيمت هاي تمام شده، فروش قطعه و خودرو با زيان كامل 
همراه است زيرا در بسياري از موارد قيمت مواد اوليه تا 
سه برابر رشد داشته اما قيمت قطعات برمبناي گذشته 
محاسبه مي ش��ود. براين اصل بسياري از قطعه سازان 

درشرايط كنوني امكان توليد ندارند؛ چرا كه قطعه اي 
كه توليد مي كنند با ۷۰ درصد زيان روبرواست بنابراين 

توليد در مسير كاهش قرار دارد.
نجف��ي منش با تصري��ح براينكه قطعه س��ازان هنوز 
نتوانس��ته اند طلب خود را از خودروس��ازان دريافت 
كنند، ابراز داشت: براس��اس آمارگيري هاي مقطعي 
صورت گرفته از ابتداي سال جاري تاكنون ۳۷ درصد 
نيروهاي صنعت قطعه س��ازي تعديل ش��ده اند و اين 
در حالي اس��ت كه حدود ۸۰ درصد قطعات ما توليد 
داخل است و تنها ٢٩ درصد آن وارداتي است. رييس 
انجمن صنايع همگن قطعه سازي تهيه مواد موردنياز 
از بورس كاال را با موانع زيادي همراه دانس��ت و گفت: 
از آنجا كه قطعه س��ازان نقدينگي الزم را به دليل عدم 
دريافت معوقات خود ندارند و س��رمايه كنوني ش��ان 
كفايت افزايش قيمت  مواد اوليه را نمي دهد، بنابراين 
نمي توانند رشد قيمت ها در بازار را پاسخ دهند و قيمت 
مواد اوليه را بپردازند. از سوي ديگر، مواد اوليه وارداتي 
ني��ز با افزايش قيم��ت ارز و ترخي��ص از گمركات كه 
مشمول پرداخت مابه التفاوت ارزي شده با دشواري هاي 
فراوان براي قطعه سازان همراه است براين اصل اقدام 
دولت در آزاد سازي واردات مواد اوليه و قطعات از سوي 
مناط��ق آزاد و وي��ژه اقتصادي مي توان��د گام موثري 
در رف��ع نيازهاي واحدهاي تولي��دي در اين بخش از 

صنعت باشد.

آرمان خالقي عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن 
و تجارت ايران اظهار كرد: براي اينكه بتوانيم ميزان 
پيشرفت و رش��د در حوزه توليد، صنعت و معدن در 
كشور را مورد بررس��ي قرار دهيم، مي بايد اقدامات 
ص��ورت گرفته قب��ل از انقالب و پ��س از آن را مورد 
بررس��ي و واكاوي قرار دهيم تا شكوفايي و نوع رشد 

صنعت مشخص شود.
وي افزود: روند صنعتي ش��دن در قب��ل از انقالب را 
مي توان به چند بخش تقس��يم ك��رد؛ اقتصاد ايران 
در دوران قب��ل از نف��ت معطوف به اقتص��اد بر پايه 
كشاورزي و دامپروري بود. با ورود برق، ورود صنعت 
آغاز شد و در دوران پهلوي اول، حركت هاي صنعتي 

شكل گرفت.
خالقي تاكيد كرد: پس از صنعتي ش��دن، س��اخت 
فوالد با كمك كش��ورهاي آلمان و روسيه آغاز شد. 
ايج��اد كارخانه ه��اي قند نيز در دس��تور كار دولت 
ق��رار گرفت و هم��ه اين موارد به دس��ت خارجي ها 
انجام ش��د زيرا كش��ور دانش فني و فناوري الزم را 
براي احداث كارخانه هاي صنعتي در دست نداشت. 
كارخانه ه��اي قن��د با ه��دف تقويت كش��اورزي و 

همچنين كارخانه هاي دخانيات با رويكرد كاش��ت 
توتون آغاز به كار كرد.

هيات مدي��ره خانه صنعت، مع��دن و تجارت افزود: 
با اكتش��اف نفت، كش��ور ايران بيش از پيش در دنيا 
مطرح شد و تا پيروزي انقالب اسالمي، پااليشگاه ها 
و پتروش��يمي هايي در داخل ش��كل گرفت. در اين 
زمان بخش خصوص��ي كه تعداد زيادي از آنها كامال 
وابس��ته يا ش��ريك دربار و خانواده هاي س��لطنتي 
بودند، به امور مختلف تجاري و صنعتي ورود كرده و 
به واس��طه ارتباطي كه با دربار داشت مي توانست به 
راحتي امتيازاتي دريافت كند به طوري كه گاهي با 
گرفتن پورسانت و درصد، قراردادهاي بين المللي و 
واردات را انجام مي دادند. در برخي از مواقع حتي به 
سرمايه گذاران تحميل مي شد كه حتما بايد با يكي 
از درباريان شراكت داش��ته باشند تا بتوانند تجارت 
كنند. مجموع اين امور موجب توس��عه شبكه فساد 
در اقتصاد كشور و در حوزه صنعت، تجارت و معدن 

شده بود.
وي ادامه داد: از طرف ديگر با مقايسه قيمت دالر و نرخ 
نفت )دالر ۷ تومان و قيمت نفت هر بش��كه ۳۰ دالر( 

مي توانيم بسنجيم كه درآمد نفتي در سال هاي قبل 
از انقالب بيش از هزار برابر درآمد نفت در زمان كنوني 
بوده اس��ت.  دبير خانه صنعت، معدن و تجارت تهران 
يادآوري كرد: در كنار حجم باالي واردات برخي صنايع 
و نشان هاي تجاري توانستند با كمك بخش خصوصي 
شكل بگيرند از جمله اين صنايع مي توان به كفش ملي، 
ارج، ايران خودرو و مبل ايران اشاره كرد. هرچند كه اين 
صنايع نيز به دليل شرايط فشار آن زمان نمي توانستند 
به صورت كامل به دربار وابسته نباشند. برخي صنايع هم 
به صورت كامال مونتاژكاري و در درجه پاييني از صنعت 

و علم دنيا در كشور شروع به كار كردند.
وي تاكيد كرد: از طرف ديگر به دليل كم بودن تعداد 
دانشگاه ها در سطح كشور، تعداد زيادي از جوانان به 
عنوان كارگر در صنعت مشغول به كار بودند و سطح 
دانش آنها بسيار پايين و گاهي حتي بي سواد هم بين 
آنها پيدا مي شد. همين امر موجب شده بود تا ايران 
نتوان��د در حوزه صنعتي به پيش��رفت قابل توجهي 
دس��ت يابد و هميشه به صورت يك مونتاژ كار ساده 
به فعاليت خود در سال هاي قبل از انقالب ادامه دهد.

 خالقي تش��ريح كرد: حادثه بزرگي كه قبل از انقالب 

تحوالت منفي بسياري در پي داشت، انقالب سفيد يا 
به قول خودشان، انقالب شاه و ملت بود كه باعث شد 
به دليل كوچك ترش��دن سطح زمين هاي كشاورزي 
بسياري از كشاورزان و دامپروران تمايل به مهاجرت به 
سمت شهرهايي پيدا كنند كه هر روز پر زرق و برق تر 
شده و بيشتر پيشرفت مي كرد. همين امر موجب شد 
كه تعداد كارگران در سطح شهرها بيشتر شود و لزوم 
ايجاد كارگاه ها افزايش يابد. اما از آنجايي كه سطح سواد 
و آموزش و فني اين كارگران پايين بود، هيچگاه صنعت 
پيشرفت نكرد. وي اظهار كرد: پس از پيروزي انقالب 
اسالمي، مردم با روحيه قطع وابستگي از خارجي ها به 
پا خواس��تند و همين امر موجب شد تا در زمينه هاي 
مختلفي همچون نظامي و صنعتي شاهد پيشرفت هاي 

بزرگي باشيم.
خالقي تاكيد كرد: قبل از پيروزي انقالب اس��المي، 
كش��ور ما يكي از بزرگ ترين واردكنندگان اسلحه و 
س��الح هاي جنگي از امريكا، انگليس و فرانس��ه بود 
و توان توليد هيچگونه س��الح جنگ��ي را در داخل 
كش��ور نداش��تيم. اما پس از وقوع انقالب اسالمي و 
آغاز تحريم ها عليه ايران و همچنين ش��روع جنگ 

تحميلي توانس��تيم به خودكفايي ه��اي بزرگي در 
حوزه تامين اس��لحه و سالح هاي مختلف در صنايع 

دفاعي دست يابيم.
عضوهيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت اذعان 
كرد: پ��س از پيروزي انقالب اس��المي در زمينه هاي 
مختل��ف صنعت��ي، همچ��ون صنايع پتروش��يمي، 
فوالدس��ازي، صنايع غذايي، داروس��ازي، تجهيزات 
پزشكي، بيوتكنولوژي، توليد شوينده ها، نانوتكنولوژي، 
قطعه سازي و بسياري از صنايع ديگر به پيشرفت هاي 
شگرفي دست يافتيم و اينها همه به دليل ورود بدون 
محدوديت جوانان به اين حوزه ها و باالرفتن س��طح 
علمي كشور در ۴۰ سال گذش��ته بوده است. خالقي 
تصريح ك��رد: با ورود جوانان و م��ردم به صحنه علم و 
صنعت پس از پيروزي انقالب اسالمي، دانش با صنعت 
گره خورد و همين امر موجب شد تا ايران بتواند جايگاه 

خوبي در حوزه صنعت پيدا كند.
وي يادآوري كرد: بدون ش��ك ثبات و امنيت ۲ مولفه 
اصلي كشور پس از پيروزي انقالب اسالمي هستند و 
ما بايد تالش خود را براي گس��ترش امنيت و ثبات در 

تمام ابعاد اقتصادي، سالمت و اجتماعي فراهم آوريم.
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پيش بيني ثبات نرخ ارز 
تا پايان سال

نايب رييس اتاق بازرگان��ي ايران پيش بيني كرد كه 
ثبات نس��بي نرخ ارز همچنان ادامه خواهد داشت. 
محمدرضا انصاري اظهار كرد: آنچه از ارزيابي بازار ارز 
در طول هفته هاي گذشته مي توان به دست آورد آن 
است كه دولت توانسته الاقل براي كوتاه مدت نرخ ارز 
را كنترل كند و صرف اين مساله براي اقتصاد كشور 
مي تواند به عنوان عاملي تاثيرگذار مطرح شود. به گفته 
وي با توجه به مديريت صورت گرفته مي توان انتظار 
داشت كه روال كار به همين ترتيب ادامه پيدا كند و 
در دل اين ثبات نسبي، فعاالن اقتصادي بتوانند براي 
آينده كاري خود برنامه ريزي كنند. نايب رييس اتاق 
بازرگاني ايران اين را نيز گفت كه با توجه به ثبات نسبي 
شكل گرفته، اين تصور كه بازار ارز در ماه هاي منتهي 
به پايان سال با شوك قيمتي خاصي رو به رو مي شود، 
سخت است و پيش بيني مي شود ثبات نسبي اخير فعال 
حفظ شود. انصاري با بيان اينكه در بازار ارز ايران امروز 
دو جريان خالف يكديگر حركت مي كنند، توضيح 
داد: جريان اول مربوط به تحريم ها و دش��واري وارد 
كردن ارز خارجي به ايران است كه اين مساله قطعا چه 
براي دولت و چه براي بخش خصوصي مشكل آفرين 
مي شود. با اين وجود اما افزايش قابل توجه نرخ ارز در 
طول ماه هاي گذشته باعث شده ظرفيت صادراتي قابل 
توجهي براي صادركنندگان ايراني به وجودآيد. يعني 
ما از س��ويي در وارد كردن ارز مشكل داريم و از سوي 
ديگر امكان بالقوه صادرات مان افزايش يافته است. وي 
خاطرنشان كرد: دولت فعال و در طول ماه هاي گذشته 
به خوبي توانسته تقاضا براي ارز را كنترل كند و اين امر 
خود را در ايجاد ثبات نسبي در بازار نشان داده است. 
اگر همين روال حفظ شود و ظرفيت صادراتي نيز بطور 
كامل مورد استفاده قرار گيرد، مي توان انتظار داشت كه 
الاقل براي بخشي از فشارهاي اقتصادي ايجاد شده در 

ماه هاي اخير راه حل هايي پيدا شود.

۶.۵ ميليون تن صادرات فوالد 
در شرايط تحريم

س��يد رس��ول خليف��ه س��لطان ،دبي��ر انجمن 
توليدكنندگان فوالد با اشاره به هدف گذاري ۱۰ 
ميليون تني صادرات فوالد براي سال ۹۷ و امكان 
تحقق آن، اظهارداشت: هدف گذاري براي صادرات 
فوالد در سال جاري تا ۱۰ ميليون تن در نظر گرفته 
شده بود كه در۶ ماه اول براساس برنامه محقق شد 
كه به واسطه آن پيش بيني مي شد كه ۵.۸ ميليون 
تن آن عملياتي شود اما با اعمال برخي سياست هاي 
ارزي و ش��روع تحريم ها اين روند در ماه هاي اخير 
كند شد كه در اين شرايط اميدواريم تا پايان سال 

رقم ۶.۵ ميليون تن صادرات محقق شود.
وي در پاسخ به اين س��وال كه آيا راهكار مناسبي 
براي مشكل تعيين ارزش پايه صادراتي كه منجر 
به تعهد ۱۵ ميليون دالري مازاد بر قيمت پيمان 
س��پاري ارزي صادركنندگان فوالدي شد، ارايه 
شده است؟ گفت: در اين زمينه براساس مصوبات 
قانوني يك كميته ارزي��اب در گمرك به صورت 
آنالين ارزش كااله��اي صادراتي را مي بايد به روز 
رس��اني كند كه براي تعداد زي��ادي از كاالها نياز 
اس��ت كه ارزش گذاري آنها درفاصله زماني كوتاه 
انجام ش��ود. اين امر بيش از ۱۴ هزار رقم كاال را در 
بر مي گيرد اما در مدت زمان در نظر گرفته شده ۲ 
ماهه تنها اطالعات ۸ هزار كاال به روزرساني شده 
است و باقي كاالها هنوز با رقم هاي قبلي هستند. 
براين اصل امكان عملياتي شدن آنالين اين مصوبه 
با توجه به سيستم بوروكراسي حاكم بر كشور وجود 
ندارد. دبير انجمن توليدكنندگان فوالد در ادامه با 
اشاره به پيشنهاد اين انجمن براي تسريع و تسهيل 
عمليات گمركي صادرات كاال  يادآور ش��د: براي 
تسهيل در اين امر پيش��نهاد داده شد كه آخرين 
فاكتور بورسي يك شركت سهامي عام مبناي عمل 
و ارزيابي ق��رار گيرد كه اين امر نه تنها براي حوزه 
فوالد بلكه در مورد صادرات كليه كاالها مي تواند 
مبناي عمل قرار گيرد. زيرا شركت هاي سهامي عام 
به دليل نظارت بسيار قوي ارگان ها بسيار شفاف 
هستند و هرگز قيمت ها را تغيير نمي دهند بنابراين 
مي توانند مبناي معيار ارزيابي تمامي كاالهايي كه 
با آن كد سنجيده مي شوند، قرار گيرند كه در واقع 
با عملياتي شدن اين راهكار بوروكراسي موجود در 
گمرك محدود و ساماندهي مي شود. خليفه سلطان 
پيشنهاد مطرح را شده را مورد تاييد رياست گمرك 
اعالم كرد و اف��زود: اين طرح بايد در گردش كار از 
جانب وزارت صمت نيز نهايي شود كه اميدواريم تا 

پايان سال عملياتي شود.
به گفته دبير انجمن توليد كنندگان فوالد افق هاي 
صادراتي بسيار وس��يعي در اين حوزه در دستور 
برنامه قرار داشت كه با وجود تحريم ها صادرات اين 
كاال با محدوديت هايي مواجه شده كه اين بخش نيز 
مانند ساير بخش هاي اقتصادي بايد ضمن دستيابي 
به راهكارهاي ابت��كاري جديد، فرصت هاي عبور 
از تنگناه��اي تحريمي را پيدا كند. در حال حاضر 
بازارهاي سابق كماكان وجود دارند اما در شرايط 
پيش از تحريم حدود ۶۵ درصد صادرات ايران در 
اين حوزه به كش��ورهاي اروپايي بود اما اكنون با 
محدود شدن بازارها، بيشتر صادرات به كشورهاي 
همسايه انجام مي ش��ود. خليفه سلطان با تاكيد 
براينكه مزيت ايران در صادرات آهن اسفنجي در 
مقايس��ه با فوالد و حتي ورق خيلي بيشتراست، 
اذعان داش��ت: البته اين مزيت نس��بي به شرطي 
وجود دارد كه توليد آهن اسفنجي در يك باالنسي 
از زنجيره توليد رشد كند. اما توليد آهن اسفنجي 
در حال حاضر به آن حد نرسيده است كه ما بتوانيم 
صادر كنيم يعني تقاضا براي آن زياد اس��ت اما با 
توجه به شدت باالي نياز بازارهاي داخلي و ترجيح 
در اولويت قراردادن اين نياز براي تقاضاهاي داخلي، 
در برنامه بلندمدت در نظر داريم كه در سال هاي 
آينده با رشد توليد در اين حوزه صادركننده آهن 

اسفنجي نيز باشيم.
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پيچيدگي آب هاي روان در چهارگوشه ايران

سالگرد تصادف مرگبار نفتكش سانچي 

گروه انرژي| فرداد احمدي|
جنگ آب اصطالحي است كه هر از چندي از سوي 
برخي افراد شنيده مي ش�ود. افزايش روزافزون 
مصرف آب به همراه افزايش نگراني ها نس�بت به 
تبعات تغييرات اقليمي باعث شده است كه آب به 
عنوان مايه حيات مورد توجه بيشتري قرار بگيرد 
و دولت ه�ا را به اتخاذ سياس�ت هاي آبي خاصي 
وادار كند. بنا به گزارش سازمان ملل، ايران جزو 31 
كشوري است كه در كمربند خشك و نيمه خشك 
قرار دارد و در آينده با مشكل آب مواجه مي شوند 
و البته نشانه هاي مشكل كمبود آب هم اكنون نيز 
در نقاطي از ايران رخ نمايي كرده اند. به همين سبب 
توجه به آب هاي مرزي در س�ال هاي اخير بيش از 
گذشته مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته است. 
ايران جزو معدود كشورهايي است كه رودخانه هاي 
مرزي اش در هر دو موضع باالدست و پايين دست 
نسبت به همسايگان توزيع شده اند و اين مساله 
سياست آبي ايران را بيش از ساير كشورها پيچيده 
مي كند. همچنين، توزيع نشدن يكدست منابع آبي 
در پهنه جغرافيايي ايران و لزوم انتقال آب از مناطق 
پر آب كه عمدتا مرزي هس�تندبه مناطق كم آب 
داخلي، يكي از مسائلي است كه پيچيدگي ها در 
رابطه با آب هاي مرزي را دوچندان كرده است. در 
گزارش پيش رو به وضعيت رودهاي مرزي جاري در 

چهارگوشه ايران نگريسته خواهد شد.

ايران در منطقه خش��ك و نيمه خشك جغرافيايي قرار 
دارد و ميانگي��ن درازمدت منابع آب تجديدپذير در اين 
كشور بطور ميانگين 130 ميليارد مترمكعب است. اما 
اين آورد در سال هاي اخير روند كاهشي داشته و به 110 
ميليارد مترمكعب در س��ال رسيده اس��ت. كشور ايران 
بين 86 تا 88 درصد منابع س��االنه آب تجديدپذير خود 
را مصرف مي كند. بر اساس استانداردهاي بين المللي، تا 
40 درصد بهره برداري از منابع آبي تجديدپذير قابل قبول 
بوده و بهره برداري بيش از آن، كش��ور را به سمت بحران 
آبي مي برد. همچنين توزيع زماني و مكاني بارندگي ها 
در ايران غيريكنواخت است. بدين ترتيب كه 70 درصد 
رواناب هاي ايران در غرب و ش��مال قرار دارند و ش��رق و 
مركز فقط 30 درصد از سهم طبيعي منابع آبي را در خود 
جاي داده اند. توزيع غيريكنواخت رواناب در كش��ور در 
آب هاي مرزي كه موضوع مقاله پيش رو است نيز خود را 
نشان مي دهند، بدين شكل كه عمده روان آب هاي مرزي 
شرقي ايران از كشور هاي همسايه وارد ايران مي شوند، 
حال آنك��ه در غرب، عمده روان آب هاي م��رزي از ايران 
خارج ش��ده و به همس��ايگان غربي مي ريزند. وضعيت 
آب هاي مرزي در جنوب ش��رقي ايران، در همسايگي با 
كشور پاكستان به رودخانه هاي كوچكي محدود مي شود 
كه همگي از طرف ايران به سمت پاكستان جريان دارند. 
رودخانه نهن��گ، رودخانه ماش��كيد و رودخانه الريز از 
جمله آبريزهاي مش��ترك ايران و پاكس��تان هستند. 

رودهاي مورد اش��اره ظرفيت اندك��ي در حدود چند ده 
ميليون مترمكعب آب دارند.در شرق ايران و همسايگي 
با كشور افغانستان، مهم ترين رودخانه مشترك ايران و 
افغانستان يعني هيرمند قرار دارد. نزديك به 90 درصد 
حوضه آبريز رودخانه هيرمند در داخل خاك افغانستان 
قرارداد و انتهاي آن كه ش��امل تاالب بين المللي هامون 
مي شود، داخل خاك ايران واقع شده است. در گذشته با 
جدا شدن افغانستان از ايران پيش بيني شد كه در صورت 
بروز اختالف در مورد مفاد قرارداد پاريس )قراردادي كه 
در آن ايران استقالل افغانستان را به رسميت شناخت(، 
به دليل آنكه افغانستان از مستعمرات انگلستان محسوب 
مي شد، اختالفات با حكميت انگلستان حل و فصل شود. 
در س��ال 1250 ايران و افغانستان بر سر آب هيرمند به 
مشكل برخوردند و با حكميت انگلستان قرار بر سهم 50 
درصدي هر يك از دو كشور شد. در سال 1285 دوباره با 
حكميت انگلستان سهم ايران به 33 درصد كاهش يافت. 
از آن زمان به بعد تقريبا هر 30 سال اختالفات بين ايران 
و افغانستان بر سر آب رود هيرمند به يك قرارداد جديد 
با حكميت انگلس��تان ختم مي شد كه سهم ايران در هر 
قرارداد دايما كاهش مي يافت. در نهايت، اين دو كشور در 
پس كشمكشي 100 ساله، در سال 1351 قراردادي را 
براي تقسيم آب رود هيرمند به امضا رساندند كه تاكنون 
پابرجا مانده است. در اين قرارداد كه بين نخست وزيران 
وقت دو كشور و براي اولين بار بدون حكميت انگلستان 
انجام شد، سهم ايران از آب رود هيرمند به 14 درصد تنزل 

پيدا كرد. اين قرارداد اكنون مبناي تعامالت آبي ايران و 
افغانستان است.

البته هيرمند تنها حوضه آبي مشترك ايران با همسايه 
ش��رقي خود نيس��ت. رودخانه هريرود نيز از افغانستان 
سرچشمه مي گيرد، به مرز مشترك ايران و افغانستان وارد 
شده و از آنجا به مرز ثالثه ايران، افغانستان و تركمنستان 
مي رسد. هريرود سپس مرز ايران و تركمنستان را تشكيل 
مي دهد. در رابطه ب��ا رود هريرود هنوز هيچ قراردادي با 
افغانستان منعقد نشده است، اما سابقه قرارداد با شوروي 
سابق به سال 1305 برمي گردد كه اكنون مبناي عمل دو 
كشور ايران و تركمنستان قرار گرفته است. سد دوستي 
كه بين ايران و تركمنستان احداث شد و در سال 84 به 
بهره برداري رسيد، نتيجه قرارداد ايران با شوروي سابق 
است كه بعد از آن تركمنستان جايگزين شوروي در اين 
قرارداد شد. يكي از استدالل هاي حقوقي معتبر بين المللي 
درباره حق آبه رودخانه هاي مرزي، سابقه تاريخي استفاده 

از آب رودها و تمدن شكل گرفته در پيرامون آنها است.
در شمال ش��رق، ايران با تركمنس��تان دو حوضه آبريز 
مشترك دارد كه از ايران به تركمنستان جاري مي شوند. 
در يكي از حوضه ها 12 رودخانه وجود دارد و در ديگري 
رودخانه اترك واقع ش��ده است. در قالب قراردادي كه با 
شوروي سابق منعقد شد، تمامي رودخانه هاي مشترك 
ايران و تركمنستان قرارداد دارند كه مبناي آنها قرارداد 

سال 1305 است. 
در ش��مال غربي ايران، حوضه آبريز ارس ق��رار دارد كه 

از تركيه شروع شده و بخش��ي از مرز ايران با كشورهاي 
ارمنستان و آذربايجان را تشكيل داده و در نهايت به درياي 
خزر مي ريزد و وارد ارمنستان مي شود. در واقع كشورهاي 
ايران و تركيه و ارمنس��تان و آذربايج��ان از آب رود ارس 
بهره مي برند. حوضه ارس بسيار مهم است، اهميت آن را 
مي توان در نام گذاري و مشهور شدن آن به رودخانه »صلح 
و دوس��تي« در ميان اين چند كشور دريافت. سال هاي 
زيادي است كه اين كشورها، در حال استفاده از منابع آبي 
ارس هستند. در داخل ايران سه استان آذربايجان شرقي، 
آذربايجان غربي و اردبيل از اين آب بهره برداري مي كنند. 
سرچشمه رودخانه ارس دو سرش��اخه اصلي دارد. يك 
شاخه از مرز مشترك ارمنستان و تركيه شروع مي شود. 
با اين وجود كه ارمنستان و تركيه روابط خوبي با يكديگر 
ندارند، اما سدي مشترك در آنجا احداث كرده اند. شاخه 
ديگر از تركيه نش��أت مي گيرد و اين دو سرشاخه به هم 
پيوس��ته و وارد مرز مش��ترك ميان ايران و ارمنس��تان 
مي شوند. كشور ايران با هر سه كشور تركيه، آذربايجان و 
ارمنستان روابط نسبتأ خوبي دارد و قراردادهاي مطلوبي 
را با ش��وروي سابق بر س��ر رود ارس منعقد كرده است. 
هم اكنون مكانيزم هاي همكاري با كشورهاي همسايه 
بر اساس اين قراردادها فعال هستند و رود ارس موجب 
تقويت روابط جمهوري اسالمي ايران با همسايگان شمال 
غربي كشور از جهات سياسي، فني و حقوقي شده است. 
اگرچه كشورهاي پايين دست، يعني ارمنستان، ايران و 
آذربايجان با تركيه به عنوان كش��ور باالدست اين حوزه 

هيچ قراردادي ندارند.كشور ايران و جمهوري آذربايجان 
46 سال است به بهره برداري مشترك از آب رودخانه ارس 
مي پردازند و تاكنون 46 اجالس س��االنه و بيش از 200 
نشست در اين زمينه تشكيل شده است. در هر نشست 
برنامه بهره برداري سال آينده بررسي مي شود. عالوه بر آن 
نشست هايي بين سه استان كشور و مقامات محلي كشور 

آذربايجان نيز برگزار مي شود.
در مرزهاي ش��مالي و در آنجا كه ايران با كش��ور تركيه 
مرز مش��ترك دارد، رودخانه هاي كوچكي وجود دارند 
كه از تركيه به س��مت ايران جاري هستند. بعضي از اين 
رودخانه ها از سال 1955 قرارداد دارند و ايران حق آبه خود 

را مورد بهره برداري قرار مي دهد. 
در غرب، اي��ران و عراق در خص��وص موضوعاتي نظير 
مساله احياي تاالب هورالعظيم و نيز رودخانه هاي مرزي 
ميان دوكشور كه مهم ترين آنها اروندرود است، در حال 
مذاكره هستند. حوضه مرزي غرب و جنوب غرب ايران 
بخش��ي از حوضه آبي دجله و فرات است و ايران و عراق 
قراردادي به نام قرارداد 1975 منعقد كرده اند كه يكي از 
موافقت نامه هاي آن درباره استفاده از رودخانه هاي مرزي 
است. رود س��يروان، رود زاب و چند رودخانه در مناطق 
گرمسيري اس��تان ايالم قرار دارند كه بين ايران و عراق 
مشترك هستند. بر اساس قرارداد 1975 يك كميسون 
مشترك بايد تشكيل شود تا تقسيم آب و مسائل اجرايي 

در آن انجام شود.
در رابطه ب��ا آب هاي مرزي غرب ايران بايد دانس��ت كه 
ظرفيت كل س��دهاي مرزي ايران 5 ميليارد مترمكعب 
است، در حالي كه يكي از سدهايي كه بر روي رود زاب در 
عراق بسته شده است 6 ميليارد مترمكعب ظرفيت دارد. 
روي سد سيروان در عراق سدي ديگر به ظرفيت 3 ميليارد 
متر مكعب نيز احداث شده و در پايين تر از آن نيز سدي با 
ظرفيت 2 ميليارد و 500 ميليون متر مكعب قرار دارد. در 
نقطه اتصال دجله و فرات، درياچه اي با ظرفيت 80 ميليارد 
متر مكعب قرار دارد و در مجموع حوضه دجله و فرات در 
كشور عراق، در مجموع حدود 128 ميليارد مترمكعب 

برداشت آب صورت مي گيرد.
 همچنين تركيه س��دهاي فراواني بر روي دجله و فرات 
احداث كرده است كه فقط يكي از آنها 50 ميليارد و يكي 
ديگر 10 ميليارد مترمكعب ظرفيت آب پشت سد دارند. 
اين ارقام در قياس با ارقام برداش��ت ايران باعث مي شود 
حجم برداشت آب ايران نس��بت به اين كشورها خيلي 
ناچيز بوده و كمتر از آن باشد كه بخواهد تأثير منفي زيادي 
بر روي حوضه آبي رودهاي مرزي داشته باشد، بنابراين 
بحث هاي زيست محيطي منطقه بيشتر متوجه كشورهاي 

تركيه و عراق است.
در نهايت، موضوعي كه مساله كار در منابع مرزي در ايران 
را پيچيده مي كند اين است كه بر خالف كشورهايي مانند 
تركيه و افغانستان كه كشورهاي باالدست و پرآب بوده و 
به همين دليل مي توانند رويه واحد و راحت تري در پيش 
بگيرند، ايران جزو معدود كشورهايي است كه در نقاطي 

پايين دست و در نقاطي باالدست است. 

 گروه انرژي|
به وقت تهران ساعت 16:30 دقيقه 16 دي 1396 
است و 32 خدمه نفتكش 164 هزار تني سانچي 
در يكي از 4 نقطه پرتص�ادف دريايي جهان در 
راه حمل محموله  ميعانات گازي به كره جنوبي 
هس�تند. آنها اما ب�ه كره جنوبي نمي رس�ند، 
تصادفي مرگبار در اين س�اعت ميان نفتكش 
سانچي و يك كشتي تجاري در گرفته كه جان 
تمام سرنشينان اين نفتكش را مي گيرد. ديروز 

يك سال از اين واقعه گذشت.
 

شنبه ش��ب 16 دي ماه سال گذش��ته، خبري روي 
خروجي رسانه ها قرار گرفت كه هر چه زمان گذشت 
ابعاد فاجعه بار آن بيشتر روش��ن شد. خبر مربوط به 
برخورد يك فروند نفتكش و يك كش��تي تجاري در 
آب هاي درياي ش��رقي چين و در 160مايلي ساحل 
شانگهاي بود. نفتكش متعلق به ايران و ثبت شده در 
پاناما بود.در همان س��اعات ابتدايي اعالم شد كه اين 
نفتكش 32 خدمه دارد كه 2 نفر بنگالدش��ي و باقي 
 ايراني هس��تند. 21 خدمه ي كش��تي تجاري كه در 
هنگ كنگ ثبت شده در ساعات اوليه نجات پيدا مي كنند 
ام��ا از وضعيت خدمه   نفتكش اطالعي در دس��ت نبود 
ساعات اضطراب آلود براي خانواده اين افراد از همين جا 

آغاز شد. ساعاتي پر از تنش، اميدهاي مبهم و دلهره. 
كش��تي تجاري اين حادثه »س��ي اف كريستال« نام 
داشت كه در طبقه كشتي هاي فله بر  قرار مي گرفت. 
اين نوع كش��تي ها براي ترابري كاالهاي بسته بندي 
نشده و فله اي  مانند غالت، زغال سنگ، كاني، سيمان 
و غيره مورد اس��تفاده قرار مي گيرد كه عنوان مي شد 
احتماال ريشه نجات يافتن تمامي خدمه اين كشتي 

تفاوت نوع محموله آن با سانچي بوده است. 
تصادف س��انچي با كش��تي تجاري در آب هاي چين 
اتف��اق افتاد. اما از همان س��اعات اوليه حادثه محمد 
راستا معاون وزير راه و شهرسازي ايران اعالم كرد كه  
»س��ازمان بنادر و دريانوردی در راستای کنوانسيون 
ايمنی جان اش��خاص در دريا به عنوان کش��وری که 
خدمه نفتکش اتباع ايرانی بوده اند اين اختيار را دارد به 
عنوان مرجع دريايی در فرآيند رسيدگی سانحه حضور 
داشته باشد و به همين علت کارشناسان سازمان بنادر 
و دريانوردی به زودی به محل حادثه اعزام می شوند 
تا هرچه س��ريع تر پيگيری های الزم صورت گيرد و 
سرنوشت کارکنان نفتکش مشخص شود.« در ادامه 

2 روز بعد از حادثه اعالم ش��د كه تيمي به سرپرستي 
مهدي نوفرستي معاون امور دريايي اداره كل بنادر و 

دريانوردي هرمزگان عازم چين شده است. 
شيوه  اظهار نظر مسئوالن ايراني در روزهاي نخست 
تصادف س��انچي به گونه اي بود كه بسياري را نسبت 
به احتمال نجات 32 خدمه  نفتكش سانچي اميدوار 
كرد. براي مثال سيروس كيان ارثي مديرعامل شركت 
ملي نفتكش 18 دي ماه  س��ال گذشته 2 روز پس از 
اين تصادف مرگبارف در نخس��تين اظهار نظرهايش 
درباره اين حادثه عنوان كرد احتمال غرق شدن كشتي 
»اندك« بوده و  در حال حاضر 2  فروند کشتی شرکت 
ملی نفتکش و يک فروند کشتی کشتيرانی جمهوری 
اسالمی ايران با نظارت و مديريت مرکز جست وجو و 
نجات شانگهای به طور مستمر عمليات جست وجو و 

يافتن دريانوردان مفقود شده را ادامه می دهند.
پيدا شدن جسد يكي از 32 خدمه در صبح روز دوشنبه 
نيز در تشديد اميدها نسبت به نجات بقيه افراد بي تاثير 
نبود. جسدي كه به دليل سوختگي هويت آن در ابتدا 
مشخص نبوده و سپس در كنار 2 جسد ديگر هويت 
آنها در 7 بهمن 96 مشخص شد. نام اين سه تن »ميالد 

آروی«، »مجيد نقيان« و »محمد کاووسی« بود. 

   نوك پيكان به سوي چين
در حالي ك��ه جامعه و به ويژه خانواده ي سرنش��ينان 
سانچي در شوك اين حادثه قرار داشتند، برخي اظهار 
نظرها از سوي مقامات دولتي اين شاعبه را ايجاد كرد 
كه چين با تمام قوا به موضوع رسيدگي نكرده است. 19 
دي ماه و 3 روز پس از حادثه، نشس��تي خبري از سوي 
سخنگوي شركت ملي نفتكش برگزار شد. نشستي كه 
در آن به صورت رسمي سياست هاي تيم چيني حاضر 
در محل حادثه مورد انتقاد قرار گرفت. محسن بهرامي در 
اين نشست خبري بارها از خونسردي طرف چيني و عدم 
ريسك پذيري آن ها در مهار سريع آتش گاليه و اعالم 
كرد كه اصرارهاي طرف ايراني براي سرعت بخشيدن 
به خاموش كردن آتش كشتي سانچي از سوي چيني ها 
بي پاس��خ مي ماند. البته گزارش هاي خبرگزاري هاي 
بين المللي از جمل��ه رويترز و بلومبرگ ك��ه در 2 روز 
نخست حادثه نفتكش سانچي منتشر شد نشان مي داد 
كه »تشديد وزش باد«، »رسيدن ارتفاع امواج به 3متر« 
و »پخش شدن گازهاي سمي در محدوده عملياتي« كار 
را براي امدادرسانان سخت تر كرده است. گارد ساحلي 
كره جنوبي نيز در همان زمان اعالم كرد كه  شعله هاي 

آتش به گونه اي اس��ت ك��ه نيروهاي ك��ره اي امكان 
نزديك ش��دن به نفتكش را پيدا نمي كنند و در فاصله 

5كيلومتري تانكر سانچي مستقر شده اند.
در ايران اما اين سوظن كه چين دست به عصا حركت 
 مي كند هر روز بيش��تر قوت مي گرف��ت، تا جايي كه

20 دي م��اه و چه��ار روز پس از حادثه، س��خنگوي 
كميس��يون انرژي خواهان برقراري تماس تلفني از 

سوي اسحق جهانگيري با نخست وزير چين شد. 
در اين روزها، اظهارات ضد و نقيض تقريبا به اوج خود 
نزديك شده بود، براي مثال از سويي سخنگوي شركت 
ملي نفتكش اعزام تيمي از ايران به محل س��انحه را 
زمان بر توصيف كرده و از 20 روز زمان براي اين اقدام 
سخن مي گفت اما سخنگوي كميسيون انرژي عنوان 
مي كرد: »نيروی دريايی جمهوری اسالمی ايران نيز به 
دستور امير خانزادی و امير سياری تيم های حرفه ای 
خود را به اين منطقه اعزام کرده اند تا هرچه س��ريعتر 

آتش کشتی خاموش شود«.
احتمال محبوس شدن دريانوردان در »موتورخانه« كه 
مشخص نيست در ابتدا از سوي چه كسي مطرح شد در 
واقع بيشترين نقش را در روشن ماندن شعله اميد در 
دل خانواده هاي آن ها ايفا كرد. اميدي كه البته با زجر 
بسيار زيادي همراه بود. در نهايت و در حالي كه عنوان 

شده بود كه نفتكش سانچي در آب هاي ژاپن قرار گرفته 
است، روز شنبه 24 دي ماه محمد جواد ظريف وزير 
امور خارجه ايران با همتاي چيني خود تماسي تلفني 
برقرار كرد. اما درست ساعاتي پس از اين تماس تلفني، 
اخبار و اطالعاتي كه انتظار مي رفت روز نخست حادثه 
مشخص شده و خانواده ها را از اميدهاي واهي برهاند، 
منتشر شد. در اين س��اعات خبري به نقل از فرمانده 
چيني عمليات اطفاي حريق منتش��ر شد كه نشان 
مي داد اين موضوع كه تمام خدمه جان خود را از دست 
داده اند از ساعات نخست براي طرف چيني روشن بوده 
است. او در اين باره عنوان كرد: » به رغم پيش بينی های 
قطعی ما مبنی بر جان باختن تمام دريانوردان ايرانی 
در همان ساعت نخست به دليل شدت انفجار و انتشار 
گازهای سمی، عمليات اطفای حريق و ورود به کشتی 

با همه امکانات ادامه دارد.« 
علي ربيعي وزير كار كه به عنوان رئيس كميته پيگيري 
حادثه سانچي منصوب شده بود در اين زمان عنوان 
كرد كه  از روز اول چينی ه��ا به ما اعالم کردند که از 
نظر آنان هيچ کدام از خدمه کشتی زنده نيستند اما 
ما با کورسوی اميد عازم چين شديم و از هيچ اقدامی 
دريغ نکرديم. البته ربيعي مشخص نكرده است كه چرا 
با وجود اين اظهار نظر از سوي طرف چيني، مسئوالن 

واقعي��ت را از مردم و خانواده ه��ا پنهان كرده و عمال 
اميدي واهي به آنان دادند كه به نااميدي وحشتناك 

روز گذشته منجر شد.  
او اضاف��ه كرده اس��ت: » بس��ياری از کارشناس��ان 
معتقدند به دليل وجود گازهای س��می، دريانوردان 
در هم��ان س��اعت اول جان خ��ود را از دس��ت داده 
بودند.« به گ��زارش »تعادل« مجيد قصابی عروجی، 
فريد محبی ، مجيد نقيان، حس��ين جهانی هل آباد، 
احسان ابولی قاسم آبادی، ميالد عنايتی، حامد بهاريه 
شکوايی، محمدرضا رضازاده ماسوله، مهدی سادگی، 
حسن روميانی، محمد کاووسی تکاب، بهرام اتحاد، 
عبدالغنی سامری، ابوذر نظامی، سيد جواد حيدری، 
محمد ساجب علی ميری دها، محمد هارون راشيد، 
عليرضانجفی فر، علی حيدريه کهن، بهرام پوريانی، 
ياور افش��اری، ميالد آروی، مس��لم عليزاده نودهی، 
عبدالکريم بش��ارتی پور، اميد ضيايی، ايوب مظفری 
عبدگاه، احسان فرجی، سعيد دهقانی، پوريا عيدی 
پور، سجاد عبداللهي،  محمد پيريائی و ساقی فعال، 
32 سرنشين نفتكش سانچي بودند كه جان خود را 
يكشنبه 16 دي 1396 مصادف با 6 ژانويه 2018 در 
آب هاي شرقي چين در 160 مايلي ساحل شانگهاي 

از دست دادند. 
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 افزایش توليد گاز 
فاز 13 پارس جنوبی 

شانا| مجری طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی از 
روشن شدن مشعل 2 س��کوی اين فاز  در آب های 
خليج فارس به طور همزمان خبر داد و گفت: با آماده 
شدن خط لوله دريا، به زودی ارسال گاز به پااليشگاه 

خشکی آغاز می شود.
پيام معتمد با اشاره به اين که 2 سکوی فاز ١٣ پارس 
جنوبی شامگاه شنبه )15 دی ماه( و کمتر از چهار 
روز کاری در دري��ا پس از آغ��از عمليات هوک آپ و 
راه اندازی، آماده توليد ش��دند و رکورد بی سابقه ای 
را ثبت کردن��د، تصريح کرد: س��کوی اصلی )B( و 
اقماری )D(، پس از پايان عمليات ساخت و نصب، با 
راه اندازی همه سيستم های ايمنی F&G و کنترلی و 

باز کردن نخستين چاه ها، آماده توليد شدند.
وی با اش��اره به روشن ش��دن همزمان مشعل اين 
س��کوها در س��ومين روز کاری س��کوی 13D و 
چهارمين روز کاری سکوی 13B گفت: با راه اندازی 
کامل اين دو سکوی دريايی فاز 13 پارس جنوبی، 
توليد يک ميليارد فوت مکعب گاز ترش غنی معادل 
٢٨ ميليون متر مکعب )يک فاز استاندارد( نيمی از 

ظرفيت کامل اين طرح توسعه ای محقق می شود.

مراقب یخ زدگی کنتور آب باشيد
ايسنا| معاون درآمد و امور مشترکين شرکت آب 
و فاضالب استان تهران گفت: مشترکان آبفا زمان 
يخ زدگی کنتور آب از ريختن آب جوش و در معرض 

حرارت قراردادن کنتور خوداری کنند.
رسول باقری اظهار کرد: با توجه به فرارسيدن فصل 
سرما و احتمال يخ زدگی کنتورهای آب، از مشترکان 
آب و فاضالب تقاضا داريم ک��ه از تجمع آب داخل 
محوطه کنتور جلوگيری کنند. دمای زير صفر باعث 
می ش��ود آبی که در چاله کنتور جمع ش��ده است، 
يخ بزند و به کنتور آسيب وارد شود.معاون درآمد و 
امور مشترکين شرکت آب و فاضالب استان تهران 
گفت: در دو سال گذشته به دليل سردی هوا بيش 
از 10هزار کنتور در استان تهران يخ زد که منجر به 
قطعی چندساعته آب مشترکان شد.باقری با اشاره به 
اين که کهنه و نو بودن منازل مسکونی هيچ ربطی به 
يخ زدگی کنتورهای آب ندارد گفت: جنس لوله های 
آب به گونه ای است که يخ نمی زند و فقط حوضچه 
نگهداری کنتور به دليل وجود رطوبت يخ می زند. بر 
اساس اعالم ش��رکت آب و فاضالب تهران، او ادامه 
داد: طبق آيين نامه اگر مشترکان از تاسيسات آب 
نگهداری نکنند در صورت بروز مشکل بايد خسارت را 
پرداخت کنند. معاون درآمد و امور مشترکين شرکت 
آب و فاضالب استان تهران گفت: مشترکان در صورت 
يخ زدگی با ش��ماره 122 تماس بگيرند و خودشان 
هيچ اقدامی برای بازش��دن يخ کنتور انجام ندهند، 

چون اين باعث افزايش هزينه های آنان می شود.

 برگ برنده اوپک
برای افزایش قيمت نفت

تسنيم| علی رغم سقوط قيمت نفت در پايان سال 
گذشته، ممکن است استراتژی اوپک برای متعادل 
کردن بازار يک شکست به نظر برسد، ولی از آنجايی 
که به اعضای اوپک مربوط می ش��ود، از نظر درآمد 

نفتی هنوز هم يک برگ برنده است.
به گزارش بلومبرگ، قيمت نفت خام در لندن به اوايل 
س��ال 2017 بازگشته است، زمانی که اوپک شروع 
کرد به کاهش قيمت، يعنی بين 50 تا 60 دالر در هر 
بشکه. در اين بين توليد بيش از حد آمريکا و تقاضای 
متزلزل سوخت تالش های اوپک را خنثی می کند. 
اين قيمت پايين تر از حدی اس��ت که اکثر اعضای 
اوپک برای متعادل کردن بودجه دولت هايشان نياز 
دارند.ولی در حالی که کاهش قيمت ممکن است يک 
عالمت هشدار برای سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت باشد، اس��تراتژی محدود کردن توليد نتيجه 
دلخواه را داده است: درآمد بيشتر برای اقتصاد های 
وابسته به صادرات نفت. اگر کاهش قيمت ادامه يابد، 
اوپک با کاهش بيشتر توليد، اين استراتژی خود را 
محکم تر می کند. ش��ايد هم وقتش رسيده شيوه 
ديگری را امتحان کند مثل بازگش��ت به استراتژی 
توليد با شتاب کامل مانند سال های 2015 تا 2016.

ولی ادامه همين مسير هنوز هم بهترين گزينه است، 
حتی اگر قيمت نفت از حد فعلی باالتر نرود و اوپک 
مجبور ش��ود در کل س��ال توليد خود را پايين نگه 
دارد، همچنان در مسير درآمد بيشتر نفت نسبت به 

دوره های قبل قرار دارد.

آخرین وضعيت بارش ها
تسنيم| از مجموع 107.4ميلی متر بارش ثبت شده 
در 104 روز ابتدايی سال آبی جاری، 15.3ميلی متر 
در 14 روز نخست زمس��تان به ثبت رسيده و ثبت 
اين مقدار ب��ارش در دو هفته ابتدايی دی ماه حاکی 
از رش��د روند صعودی بارش ها نس��بت به روزهای 
ابتدايی فصل زمس��تان است. بر اساس آمار رسمی 
دفتر مطالعات پايه منابع آب شرکت مديريت منابع 
آب ايران، ارتفاع کل ريزش های جوی از اول مهر تا 
14 دی س��ال آبی 98��97 )104 روز ابتدايی سال 
آبی جاری( بالغ بر 107.4 ميلی متر است. اين مقدار 
بارندگی نسبت به ميانگين دوره های مشابه درازمدت 
)76.2 ميلی متر( 40.9 درصد افزايش و نس��بت به 
دوره مش��ابه سال آبی گذش��ته )32.9 ميلی متر( 
226.4 درصد افزايش نش��ان می دهد. همچنين 
حجم بارش های کشور از اول مهر تا 14 دی به 176 
ميليارد و 998 ميليون مترمکعب رسيد. از مجموع 
107.4 ميلی متر بارش ثبت شده در 104 روز ابتدايی 
سال آبی جاری، 15.3 ميلی متر در 14 روز نخست 
زمستان به ثبت رسيده و ثبت اين مقدار بارش در دو 
هفته ابتدايی دی ماه، حاکی از رش��د روند صعودی 
بارش ها نس��بت به روزهای ابتدايی فصل زمستان 
است و از افزايش سير بارش ها در زمستان سال جاری 

با رسيدن به ميانه دی ماه حکايت دارد.
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بررسي مسووليت دولت ها در تهديدات مرزي مشترك

برجام و تعهدات برجا مانده

تكاليف حقوقي پاكستان در تأمين امنيت مرزهاي مشترك با ايران

آيا اتحاديه اروپا در سال ۲۰۱۹ مي تواند SPV را عملياتي كند

شمس در مقاله اي، ضمن بررسي معاهدات مرزي و 
مسووليت دولت ها در تأمين امنيت مرزي به معاهده 
مرزي ايران و پاكستان و تهديدات مرزي مشترك، 
تكاليف حقوقي بين المللي پاكستان در تأمين امنيت 

مرزهاي مشترك با ايران را تبيين كرده است. 

تالش براي تأمين امنيت مرزها و مرزنشينان در راستاي 
ايجاد  امنيت  مّلي  و داخلي در كش��ور يكي از مهم ترين 
وظايف و اهداف دولت ها محس��وب مي ش��ود امنيت 
م�رزهاي ش���رقي كش��ور به علت ويژگي هاي خاص  
اقليمي ، مذهبي ، قومي و جغرافيايي همواره براي كشور 
چالش آفرين بوده اس��ت و فقدان امكانات  الزم  ب�راي 
پايش م�داوم مناطق اس��تراتژيك، گستردگي مرزها، 
بي ثباتي و عدم توجه دولت هاي همس��ايه به موضوع 
امنيت مرز مشترك با ايران و وجود گروه هاي تكفيري 
تروريستي موجب ناامني گسترده اين منطقه از كشور 
گرديده اس��ت. اعدام س��ركرده گروهك تروريس��تي 
جندالشيطان )عبدالمالك ريگي( در شرق كشور موجب 
شكل گيري گروه هايي به موازات گروهك تروريستي 
جندالش��يطان گرديد كه اصلي ترين آنها عبارت اند از: 
گروهك جيش العدل؛ گروه هاي جيش الفتاح و جيش 
الحسين و حركت انصار ايران و سپاه صحابه ايران است. 
اين گروهك ه��ا اكنون در مناطق مرزي كش��ورهاي 
ايران، پاكستان و افغانستان، به ويژه اياالت بلوچستان 
پاكستان، حضور دارند و به ناامني مناطق مرزي در شرق 
كشور، مي پردازند. هجوم اين گروهك هاي تروريستي از 
سمت مرزهاي غربي پاكستان به سوي مرزهاي شرقي 
ايران، ضمن ايجاد هزينه مالي ناشي از آسيب به مقر و 
برجك ه��اي مرزباني منطقه، با حمله به مراكز نظامي 
انتظامي ايران و ربايش مرزبانان همراه بوده اس��ت كه 
هزينه و خطر جاني غيرقابل جبراني را مرزبانان ايراني 
داش��ته اس��ت. اين قبيل اتفاقات موجب گرديده كه 
ايجاد امنيت پايدار در مرزهاي مشترك با پاكستان به 
دغدغه اي براي امنيت ملي ايران، تبديل شود. متأسفانه 
كشور پاكستان به علت مسائل امنيتي خود، بيشترين 
ظرفيت و تمركز خ��ود را در امور مرزي درگير با هند و 
افغانستان كرده است. البته به زعم برخي مقامات ايراني، 
اين كش��ور عمداً اين كار را انجام نمي دهد، چنانكه در 
خصوص دس��تگيري و تحويل تروريست هايي كه در 
خاك اين كشور بر ضد نيروهاي امنيتي و مرزباني ايران 
اقدام مي كنند، با ايران همكاري شايس��ته و بايسته اي 
نمي كند.  براين اساس ايران همواره پاكستان را به دليل 
پناه دادن به گروه هاي تروريستي، موردانتقاد قرار داده 
است و به دليل عدم توجه جدي اين كشور در همكاري 
و از بين بردن اين گروهك ها، روابط دو كشور دچار فراز و 
نشيب هايي بوده است. درواقع اقدامات ضعيف پاكستان 
براي حفاظت از مرز مش��ترك ايران و پاكستان و ورود 
تروريست ها از خاك اين كشور به داخل مرز جمهوري 
اسالمي ايران سبب شد كه تا مدت ها بازارچه هاي مرزي 
از رونق بيافتند كه اين امر منجر به بيكاري افراد محلي 
شدند. اين بازارچه هاي رسمي ازجمله بازارچه مرزي 
پيشين، مير جاوه و كوهك براي رفع محروميت استان 
و ايجاد اشتغال براي مرزنشينان بودند. اين بازارچه ها در 
دادوستد ميان كشور ايران و پاكستان و افغانستان، ايجاد 
اشتغال براي مردم بومي و باال بردن درآمد آنان از طريق 
مبادله كاالها، جلوگيري از قاچاق مواد مخدر، حفظ ثبات 
و امنيت مرزي نقش اساس��ي داشته است.  لذا با توجه 
به اهميت برقراري امنيت در مرزهاي ش��رقي كشور و 
وقوع حوادث و رويدادهاي ناگوار امنيتي كه همواره در 
اين نقطه از خاك كشورمان رخ مي دهد؛ الزم است  كه 
مطالعات راهبردي دقيقي در خصوص تكاليف حقوقي 
بين المللي كشور پاكس��تان در تأمين امنيت مرزهاي 
مشترك صورت پذيرد. براين اس��اس مقاله پيش رو، 
ضمن بررسي به معاهدات مرزي و مسووليت دولت ها 
در تأمين امنيت مرزي به معاهده مرزي ايران و پاكستان 
و تهديدات مرزي مشترك پرداخته و در انتها، تكاليف 
حقوقي بين المللي پاكستان در تأمين امنيت مرزهاي 

مشترك با ايران را تبيين مي نمايد.

  معاهدات مرزي و مسووليت دولت ها در تأمين 
امنيت مرزي

آخرين حد قلمروي زميني، هوايي، دريايي و تحت االرض 
هر كش��ور را  مرز  آن كش��ور م�ي گويند. مرز خط فرضي 
و قراردادي اس��ت كه به منظور تأمين ح��دود يك واحد 
س�ياسي )كش��ور( روي زمين و بر طبق اس�ناد م�رزي و 
معاهدات دو يا چندجانبه تعيين مي ش��ود . امنيت مرزي 
نيز به معني جلوگيري از هرگون��ه اعمال  خالف  قانون  در 
طول مرزهاي يك كشور و ق�انوني ك�ردن تردد اشخاص 
و حمل  كاال با رعايت ضوابط قانوني و از طريق دروازه هاي 
مجاز مرزي است. يكي از مصاديق مهم ب�رقراري ام�نيت 
م�لي، امنيت مرزها اس��ت. مرزهاي ه�ر كش�ور به عنوان  
دروازه هاي ورود و خروج آن س��رزمين  عمل  كرده و حدود  
اراض�ي  آن  را مش�خص مي كند . در ميان ك�شورهاي ج�هان 
برخي از كشورها به دليل موقعيت ح�ساس ژئوپليتيك و 
ژئواس��تراتژيك در ن�واحي  م�رزي  از ح�ساسيت باالتري 
برخوردارند كه اين  امر  ب�اع�ث  ش����ده  تا  توجه بيشتري 
از  جانب  دول��ت مركزي به اين نواحي معطوف ش��ود تا با 
مراقبت هاي الزم از مرزهاي خود، امنيت  مطلوب  در  مرز 
و ب�ه دنبال آن در داخل كش��ور  آرام�ش  ب�رقرار  ش�ود.  در  
ميان  گونه هاي مختلف مرز، مرز بين الملل ، ب�ه  عل�ت  اينكه 
در  آن امكان ب�روز اخ�تالف و منازعه سياسي وج�ود دارد، 
از اهمي�ت بيش�تري برخ�وردار اس�ت؛ چراكه هر كشوري 
سعي در ان�بساط ف�ضايي – ج�غرافيايي قلمرو ژئوپليتيكي 
خود و پيش روي مرزهاي  ژئوپليتيكي خود داشته اس�ت 
و س�عي مي كند قلم�رو ژئ�وپليتيكي رق�ب�اي خ��ود را 
مح�دود نماي�د؛ ازاين روي قلمروه�اي ژئ�وپليتيكي ناپاي�دار 
هس���تند و ب�رخالف جغرافي�اي سياسي ي�ا مس�احت 
كش�ورها و مرزه�اي س�ياس�ي ك��ه معموالً ثاب�ت  ب�وده  و 
ازنظر حق�وق بين الملل تعريف شده مي باشند، قلمروه�اي 
مرزه�اي ژئ�وپليتيكي م�ورد منازع�ه ن��ا ث�اب�ت مي باشند. 
با تشكيل سازمان ملل و تأكيد اين سازمان بين المللي  ب��ر  
ح�فظ ت�ماميت ارضي كشورها، اهميت معاهدات م�رزي 
ب�ين كش�ورها درص�حنه بين المللي دوچندان شد. قبل 
از جنگ ج�هاني اول، ك�شورها ب�ر اس�اس من�افع  خ�ود  
مب�ادرت ب�ه ت�دوين معاهدات بين  خود  مي كردند و حتي 
ب�عضي از م�واقع كشورهاي قدرتمند، خواسته هاي خ�ود 
را با استفاده از قدرت خود به كشورهاي ضعيف تر تحمي�ل 
مي كردن��د. م�عاه�دات ازلح��اظ  ش��كل  و محتوي بين 
كشورها متفاوت  بود  و اصول و قواع�د بين المللي تدوين شده 
ج�ه�ت انعقاد معاهدات وجود نداش��ت. معاهدات مرزي 
ن�يز به مانند ساير معاهدات به هم�ين من�وال و بر اس�اس 
م�نافع هر كشوري تنظيم مي شد. معاهدات مرزي  جزو 
معاهدات قانوني- ق�راردادي است كه ازلح�اظ م�وض�وع، 
شموليت ع�ام دارد و كش�ورهايي ني�ز ك��ه ح�ت�ي ط�رف 
اي�ن م�عاهده م�حسوب نمي شوند، باي�د ب�ه آن احت�رام 
گذاش���ته و مف�اد اي�ن م�عاه���دات را رع�اي�ت نمايند . 
آثار  اين معاهدات  بسيار گسترده تر هست و از تفاهم هاي 
دوجانب�ه فرات�ر مي رود. م�عاهدات مرزي، حق عيني و يا يك 
وضعيت  خاصي را ك��ه عيني�ت خ�ارجي دارن�د، ب�رق�رار 
مي سازند و ب�ه هم�ين دلي�ل  ب�راي  كش�ورهاي  ث�ال�ث 
الزم الرع�اي�ه است. وضعيت هاي استقراريافته، تنها منافع 
كشورهاي متعاه�د را درب�ر نمي گيرد، بلك�ه اب�ع�اد   اي�ن  
وضعيت ها آنقدر گسترده اس�ت ك�ه ب�ر منافع كشورهاي 
ديگ�ر ن�يز تأثير  مي گذارد  و به  ه�مين دليل م�وجد حق 
و تكلي�ف ب�راي كش���ورهاي ثال�ث اس��ت. معاه�دات 
م�رزي، س�رزميني، بي طرفي، غيرنظامي كردن  برخي از 
م�ناطق م�انند قطب جنوبي و معاهدات ايجادكننده يك 
وضعيت ي�ا ن�هاد بين المللي ج�ديد ازج�مله م�عاهدات  
عين�ي  محس�وب مي ش��وند. ت�عه�داتي ك�ه معاه�دات 
مرزي ايجاد مي نمايد، از نوع تعهدات عام الش�مول هست؛ 
ب�دين معن�ي ك�ه ب�راي ت�م�ام ك�شورهاي عضو جامعه 
بين المللي ايجاد ت�عهد مي نمايد و ب�ه ه�مين ج�هت به  
آن تعه�دات ع��ام الش�مول مي گويند بنابراين با نظر به 
اينكه تأمين امنيت مرزها، از موضوعات مهم و كاربردي در  
مبحث ژئوپليتيك هست، داش�تن م�رزهاي م�طمئن و 
امن در اجراي سياست حسن هم جواري  و اعمال  حاكميت 
دولت در هر ك�شوري نقش كليدي و هدايت كننده داشته و 

از كاربرد  وسيعي  برخوردار  هست. لذا يكي از موضوعاتي كه 
همراه با مرز مطرح  مي گردد، مساله ام�نيت و البته راه هاي 
وصول به آن است، ازاين جهت موضوع مسووليت بين المللي 
دولت ها در تأمين امنيت مرزها به عنوان تعهدي بين المللي، 

موردتوجه قرار مي گيرد.

  معاهده م�رزي ايران و پاكس�تان و تهديدات 
مرزي مشترك

ايران با پاك�ستان  بيش از نهصد ك�يلومتر مرز مشترك دارد، 
آغاز مرز از سه نقطه پاكس��تان، ايران و افغانستان را به هم 
متصل مي سازد. اين خط مرزي تا جنوب ايران امتداد دارد و 
درنهايت به آب هاي خليج عمان مي رسد. استان بلوچستان 
در پاكستان تنها استاني است كه با ايران هم مرز است. استان 

هم مرز ايران با پاكستان هم سيستان و بلوچستان است.
 قانون مربوط به قرارداد مرزي ايران و پاكس��تان،  مصوب 
26 تيرماه 1337 است.  اين قرارداد مرزي ايران و پاكستان 
كه مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده و سه نامه متبادله 
است، در تاريخ هفدهم بهمن ماه 1336 در تهران به امضاء 
نمايندگان مختار دولتين رسيده است تصويب و به دولت 
اجازه مبادله اس��ناد مصوب آن را مي ده��د. در چارچوب 
توافق نامه مشترك مرزي ايران و پاكستان، بر اساس پروتكل 
21 آذرماه 1366 دو كش��ور ايران و پاكستان باهم توافق 
كرده اند كه درزمينه مس��ائل امنيتي، اقتصادي و مرزي با 
تشكيل اجالس مرزي همكاري هاي دوجانبه داشته باشند. 
باوجود معاهده مرزي ميان دو كشور و انجام جلسات مرزي 
در سال هاي مختلف ميان ايران و پاكستان، امنيت مرزهاي 
مشترك، دستخوش تهديدات مختلفي بوده است. براين 
اساس ازجمله مسائلي كه بر امنيت م�رزهاي مشترك ايران 
و پاكستان اثرگذار است، مي توان به چند مورداشاره داشت: 
الف( پديده اش�رار سياس�ي و بروز ناامن�ي از نوع 

تروريسم در مرزهاي شرقي 
تا  ق�بل از گ�س��ترش حضور نيروه��اي فرا منطقه اي 
در مرزهاي ايران ازجمله در افغانس��تان و پاكس��تان، 
غالب اشرار فعال در مناطق مرزي شرق ايران اشراري 
بودن��د ك���ه درزمينه قاچاق  م��واد  مخ��در ، اخاذي و 
زورگيري فعاليت داشتند. با  مداخالت  خارجي  و حضور 
قدرت هاي فرا منطقه اي بعد از ١١ سپتامبر در مرزهاي 
ايران و گسترش فناوري ارتباطات و اط�العات، ش�اهد 
س�ياسي ش��دن هويت هاي قومي  -مذهبي  هستي و 
شكل گيري اشراري از جنس قومي مذهبي بوده ايم  كه 
ظهور  جريان ريگي و گروهك هاي مش��ابه آن مصداق 
اين اش��رار هس��ت كه همواره در طول سال هاي اخير 

مشكالتي را براي امنيتي مرزي ايران به وج�ود آورد.

ب( بي ثباتي و درگيري در كشور همسايه و تأثير آن 
بر ك�اركرد  ام�نيتي  مرز 

بي ثباتي در يك ك�شور، ح�داقل از دو بعد تأثير مهمي  بر 
كاركرد م�رزها ازنظر امنيتي دارد: 

١. هرگونه بي ثباتي سياس��ي در يك كشور ضمن ايجاد 
بحران در  امور  داخلي  ك�شور م�زبور باعث سرايت بحران و 
پيامدهاي مخرب آن ب�ه كشورهاي مجاور  به ويژه م�ناطق 

م�رزي خواهد شد.
٢. بي ثباتي سياسي و ت�غيير پي درپي ح�كومت، منجر به 
عدم ثبات  در  وضع  و اجراي قوانين و مقررات مي شود. بديهي 
است عدم ث�بات ق�وانين و برخوردهاي چندگانه در  مورد  
فعاليت ها و م�قررات م�وجود در مناطق مرزي، ب�اعث ع�دم 

توسعه پايدار در اين مناطق مي گردد .
 ج( ت�ردد غيرمجاز اتب�اع خارجه و ع�دم نظارت

 و كنترل موثر بر  آن 
نبود  س�امانه ن�ظارتي ك�ارآمد در اين زمينه باعث گرديده 
ناامني در ابعاد مختلف ع�مومي، روان�ي و اق�تصادي  براين 

م�ناطق سايه افكند.
ه( تبليغ و ترويج سلفي گري

اين پديده بيش��تر ريش��ه منطقه اي  دارد  كه س��ه كشور 
عربستان، پاكس��تان و امارات بزرگ ترين حاميان مالي و 
فكري اين جريان مي باشند و مناطق شرق كشور  نيز  با توجه 
ب�ه بافت قومي، مذهبي و جغرافيايي از ظرفيت بااليي در اين  

زمينه  برخوردار است.
و( ق�اچاق مواد مخدر

قاچاق يك اقتص��اد موازي در بلوچس��تان و يك تجارت 
مغلوب نشدني است كه دهه هاس��ت با حمايت برخي از 
شخصيت هاي مهم حكومتي و قومي در ايالت بلوچستان 
صورت مي گيرد. قاچاق انس��ان، اس��لحه، م��واد مخدر و 
تج��ارت كاالي قاچاق در مرزه��اي ايران- پاكس��تان و 
پاكستان- افغانس��تان رواج دارد. در مقاطعي حدود ١٥٠ 
گروه از قاچاقچيان مواد مخدر و سالح و قاچاقچي انسان 
در بلوچستان و در امتداد اين مرزها فعاليت داشته اند. اين 
ناحيه به عنوان مثلث طاليي قاچاق مواد مخدر جنوب آسيا 
از دهه هفتاد ميالدي شناخته شده است. لذا يكي از موانع 
امنيت پايدار در مناطق  مرزي  شرق كشور گسترش قاچاق 
انواع مواد مخدر با توجه ب�ه آم�ارهاي قابل مالحظه  كشفيات  

در  اين مناطق است.

   نتيجه گيري
ام��روزه  مرزها ب�راي دولت ه��ا، ازلحاظ امنيتي، اه�ميت 
وي�ژه داش��ته و ايجاد امنيت در م�رزه��ا، ضروري به نظر 
مي رسد، چراكه امنيت مرزها به مثابه آينه تمام نماي امنيت 

دروني كشورها است و بس��يار تأثيرپذير از اوضاع داخلي 
كشورهاست. امنيت داخلي  هر  كشوري نيز به ميزان زيادي 

به امنيت از جانب مرزها بستگي دارد.
در موضوع امنيت مرزي دو كش��ور ايران و پاكستان آنچه 
مش��خص اس��ت، مرزهاي ايران براي كش��ور پاكستان، 
همواره مرزهاي��ي امن و باثبات بوده اس��ت، اما در مقابل، 
بي توجهي هاي دولت پاكس��تان به مساله تأمين امنيت 
مرزهاي مشترك با ايران موجب رفت وآمد تروريست ها در 
مناطق مرزي شرقي و ناامني گسترده اين مرز براي ايران 
گرديده است. درواقع ازآنجاكه پاكستان به خوبي مي داند 
كه هيچ تهدي��دي از جانب مرزهاي ايران به اين كش��ور 
اعمال نخواهد ش��د، به همين منظور كنترل تجهيزاتي 
خاصي را در مناطق غربي خود برخالف مناطق ش��رقي 
مشترك با هند مستقر نكرده است؛ اين عامل سبب شده 
است تا فضا براي جوالن و هجوم تروريست ها به مرزهاي 
ايران باز شود. مساله تأسف انگيز آنجاست كه پاكستان در 
مقابل هجوم تروريست هايي كه از خاك اين كشور بر ضد 
نيروهاي انتظامي و مرزباني ايران، اقدام و فعاليت مي كنند، 
عكس العمل مناسبي نش��ان نمي دهد و يا اينكه برخورد 
ضعيف و مبهمي انجام مي دهد، چنانچه مرزهاي دروني 
اين كشور به پايگاهي ثابت براي طراحي حمالت گروه هاي 
تروريس��تي عليه ايران، تبديل شده است. ازآنجاكه وجود 
امنيت پايدار در مرزهاي مش��ترك امري بديهي اس��ت و 
مطاب��ق پروتكل هاي بين المللي مربوط ب��ه مرزها اصلي 
پذيرفته شده اس��ت و هيچ گونه تعبير و يا تفسير ديگري 
در اي��ن زمينه نمي توان ارايه كرد. آنچ��ه ايران مي تواند از 
مقام هاي مسوول پاكس��تاني درخواست نمايد، عمل به 
مسووليت تأمين امنيت مرزي، به عنوان تكليفي حقوقي و 
بين المللي براي اين كشور است. درواقع بر دولت پاكستان، 
تكليف و الزام است كه مطابق پروتكل هاي مرزي و امنيتي 
بين المللي در قبال چنين رويدادهايي كه بارها عليه تماميت 
ارضي و نيروهاي مرزباني ايران تكرار شده است، پاسخگو و 
مسوول باشند. الزم است كه به مسووالن لشگري و كشوري 
پاكستان گوشزد گردد كه اين كشور برمبناي تكليف حقوقي 
و بين المللي و بر اس��اس توافقات انجام شده بين دو كشور 
درزمينه قرارداد مرزي، موظف و متعهد است كه در ايجاد 
امنيت مرزي با جمهوري اس��المي ايران اهتمام ورزد و به 
همين منظور الزم و ضروري است كه اين كشور، يگان هاي 
انتظامي و مرزباني بيشتري را در مرزهاي مشترك با ايران 
مستقر نموده تا ورود و خروج در اين منطقه كنترل گرديده 
و نهايتاً امنيت مرزي افزايش يابد كه در غير اين صورت ايران 
مي تواند در خصوص عدم انجام تكاليف حقوقي، بين المللي 

و تعهدات مرزي، از اين كشور شكايت نمايد.

 درحالي وارد سال ۲۰۱۹ ميالدي شده ايم كه تاكنون 
وعده هاي اتحاديه اروپا براي عملياتي شدن سازوكار 
ويژه مالي يا هم�ان SPV به منظور حمايت از ايران، 
رنگ واقعيت به خود نگرفته اس�ت. در اين راس�تا 
بسياري از كارشناس�ان امر در خصوص تحقق اين 
مهم با ديده ترديد نگاه مي كنند. لذا اگرچه اتحاديه 
اروپا تمايل دارد اين سازوكار ويژه مالي هرچه زودتر 
شكل گيرد، اما نفوذ و سايه سنگين اياالت متحده 
امريكا بر مناسبات اقتصادي جهاني سبب شده است 
تاكنون قاره سبز در خصوص حمايت عملي از ايران 
گام مهمي بر ندارد؛ شرايطي كه در مجموع موجب 
شد تا سال ۲۰۱8 بدون چشم اندازي روشن در اين 
رابطه پايان يابد و به تبعش س�ال جديد ميالدي را 
با اما و اگرهاي بس�يار جدي در اين خصوص همراه 
كند. ديپلماسي ايراني براي بررسي اين واقعيت كه 
آيا اتحاديه اروپا در سال كنوني ميالدي نيز مشابه 
سال ۲۰۱8 ميالدي با ايران و توافق هسته اي رفتار 
خواهد كرد يا نه، گفت وگويي را با حس�ن بهشتي 
پور، كارشناس مسائل بين الملل انجام داده است كه 

در ادامه مي خوانيد:
 

  در حال�ي كه چند روزي اس�ت پا به س�ال ۲۰۱۹ 
ميالدي گذاشتيم كه با وجود حمايت هاي سياسي 
و ديپلماتيك اتحاديه اروپا و نيز و وعده هايي قاره 

سبز براي عملياتي شدن س�از و كار ويژه مالي اين 
مهم تاكنون محقق نشده است. در سايه اين مسائل 
آيا مي توان گفت كه اتحاديه اروپا كماكان مس�ير 
سياس�ي س�ال ۲۰۱8 را در حمايت عملي از ايران 

خواهد پيمود؟ 
بله متاسفانه بايد چنين انتظاري را براي سال 2019 ميالدي 
داشت چرا كه اساس��ًا اتحاديه اروپا ميان تمايل خود براي 
حفظ برجام و نيز توان عملي براي حمايت از ايران سردرگم 
اس��ت. از يك سو واقعيت اين اس��ت كه برجام، هم از نظر 
اقتصادي و هم از نظر امنيتي، منافع زيادي را متوجه اتحاديه 
اروپا كرده است. در اين رابطه اگر چه از ُبعد اقتصادي منافع 
برجام رقم هاي بسيار كالن آن چناني را شامل نمي شود، 
اما در سال هاي بعد از حصول توافق هسته اي كشورهايي 
مانند انگلستان، آلمان، فرانسه، ايتاليا و تا حدودي اسپانيا 
در صنايع خودروس��ازي و نيز صنايع نيمه سنگين ايران 
حضوري چشمگير داشتند كه اين مساله عالوه بر حضور در 
صنعت نفت، گاز و پتروشيمي است. اما در كنار آن كاهش 
تنش هاي سياسي، ديپلماتيك و حتي امنيتي به واسطه 
حصول برجام سبب شد تا بسياري از دغدغه هاي اتحاديه 
اروپا به دليل پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران رفع شود. 
لذا برجام براي اتحاديه اروپا يك معاهده بسيار مفيد و حياتي 
است. از اين رو در مواضع سياسي و ديپلماتيك بديهي است 
كه قاره سبز دفاع بسيار خوبي را از برجام داشته باشد. اما 
همانطور كه بارها اشاره شد به واسطه سايه سنگين مناسبات 

اقتصادي امريكا و اتحاديه اروپا، شرايط براي حمايت عملي 
از برجام و تداوم مناسبات اقتصادي با ايران از جانب قاره سبز 
بسيار سخت و دشوار است، لذا همانطور كه در مصاحبه هاي 
پيشين با ديپلماس��ي ايراني بر اين نكته تاكيد داشتم، باز 
تكرار مي كنم كه نمي توان به عملياتي شدن سازو كار ويژه 
مالي، حداقل در كوتاه مدت اميدوار بود؛ حتي اگر اين ساز 
و كار نيز عملياتي ش��ود بايد در مورد مي��زان كارآيي آن و 
چگونگي تقابل اين سازوكار با تحريم هاي ظالمانه اياالت 

متحد قدري تامل كرد.
  شما معتقد بوديد كه براي تسريع در عملياتي شدن 
سازو كار ويژه مالي اتحاديه اروپا، بايد در يك پروسه 
دقيق و برنامه ريزي ش�ده كه با نظر كارشناسان امر 
صورت گيرد پيگيري و تعهد يك يا چند مورد از برجام 
از جانب ايران به حالت تعليق درآيد. اما در تقابل با اين 
راهكار شما برخي معتقدند كه اساسًا ريسك چنين 
اقدامي بسيار باالس�ت و امكان دارد نتيجه عكس 
بدهد. آيا شما هنوز معتقديد كه اين راهكار در سال 
۲۰۱۹ مي تواند يكي از برنامه هاي ايران در صورت عدم 

عملياتي شدن سازوكار ويژه مالي باشد؟ 
بله. من همچنان معتقدم كه اين شرايط بايد از طرف تهران 
پي گرفته شود، چرا كه واقعيت اين است كه خروج از برجام 
به صورت كامل هيچگاه به نفع ايران نيست، به خصوص كه 
اكنون شرايط منطقه اي و جهاني چندان مناسب نيست 
و سبب خواهد شد تا يك اجماع جهاني عليه ايران شكل 

بگيرد. در اين راستا امكان دارد عالوه بر اتحاديه اروپا و امريكا 
و نيز برخي كش��ورهاي عربي منطقه خليج فارس، حتي 
چين و روسيه نيز به جرگه معارضين ايران بپيوندند. لذا بايد 
براي عملياتي شدن سازوكار ويژه مالي و نيز گريز از چنين 
شرايطي، يك وضعيت بينابيني را انتخاب كنيم؛ يعني نه به 
صورت كامل از برجام خارج شويم و نه به اين سكون سياسي 
ادامه دهيم. براي اينكه شرايط كنوني اساسا به سود ايران 
نيس��ت. لذا بايد در سايه يك مطالعه دقيق برخي از موارد 
برجامي را به حالت تعليق در آورديم تا باعث شود كندي و 
سكون اتحاديه اروپا در حمايت عملي از ايران از بين برود. 
چرا كه اين اقدام سبب تحريك اتحاديه اروپا براي از ميان 
رفتن برجام خواهد شد. البته شايد اين اقدام تهران كمي 
تند و راديكال به نظر ايد كه قطعًا چنين است، اما باالخره 
بايد براي خروج از اين سكون سياسي و ديپلماتيك كاري 
صورت گيرد. در اين راستا تهران بارها حسن نيت خود را به 
اروپا ثابت كرده است، اما در مقابل اين حسن اجراي برجامي 
ايران ما شاهد هيچ گونه دستاورد مثبت اقتصادي از جانب 
اروپايي ها نبوده ايم. لذا بايد براي حصول اين دستاوردهاي 
برجامي ريسك اين اقدام را هم بپذيريم. منطقي نيست كه 
ما همه موارد برجامي را بطور كامل انجام دهيم، ولي در مقابل 
طرف هاي برجامي هيچ گونه هزينه اي براي تداوم آن نداشته 
باشد، اين مسيري يك طرفه است و قطعاً جمهوري اسالمي 
تا ابد اين مسير را نخواهد پيمود و در جايي الزم خواهد شد 

كه تجديد نظر اساسي صورت گيرد.

  آيا در سايه نكاتي كه مطرح شد و نيز سياستي كه 
اتحاديه اروپا در سال گذشته ميالدي براي حمايت از 
ايران و برجام پيش گرفته است، شائبه تقسيم وظايف 
ميان قاره سبز و اياالت متحده امريكا را در قالب پليس 
خوب و پليس بد پررنگ تر نمي كند، چراكه ظاهر امر 

كدهايي را در اين خصوص به ما مي دهد؟
من كماكان معتقدم چيزي به نام پليس خوب و پليس بد 
وجود ندارد. واقعا ميان اتحاديه اروپا و امريكا بعد از روي كار 
آمدن دونالد ترامپ، تنش هاي بسيار زيادي شكل گرفته 
اس��ت. آيا مي توان اختالف نظر جدي قاره سبز را با ترامپ 
در مسائل تعرفه هاي اقتصادي، مسائل آب و هوايي، عدم 
وجود اتحاديه اروپا، ناتو و ديگر مسائل را ناديده گرفت و در 
مقابل عنوان داشت كه اتحاديه اروپا و امريكا بر سر برجام يك 
تقسيم وظيفه اي را در قالب پليس خوب پليس بد را به راه 
انداختند؟! خير. چنين مساله اي اساسا رنگ واقعيت ندارد، 
اگرچه اتحاديه اروپا نتوانس��ته در حوزه عملياتي حمايت 
جدي از ايران داش��ته باشد. واقع امر اين است كه اتحاديه 
اروپا، روسيه و چين با دونالد ترامپ بر سر مسائل مختلف 
جهاني من جمله توافق هسته اي اختالف نظر جدي دارند، 
اما اينكه چرا اتحاديه اروپا تاكنون نتوانسته از ايران حمايت 
عملي داشته باشد، زماني قابل درك است كه بايد بپذيريم 
در اروپا دولت ها تعيين كننده مسير اقتصادي نيستند، بلكه 
كمپاني ها و موسسات پولي و بانكي شرايط خاص خود را 

فارغ از مناسبات سياسي پي مي گيرند.
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توپي كه بايد زودتر به زمين 
»اف اي تي اف« انداخت

نشست اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام به تعيين 
تكليف دومين اليحه مرتبط با پيوستن به »اف اي تي 
اف« اختصاص يافت و هنوز لوايح الحاق به كنوانسيون 
پالرمو و »سي اف تي« ميان مجلس، شوراي نگهبان 
و مجمع تش��خيص در رفت و آمد است. به گزارش 
ايرنا، برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام 
روز شنبه از تصميم گيري اين نهاد براي اصالح قانون 
مبارزه با پولشويي خبر دادند.  به گفته مجيد انصاري، 
اين اليحه با اصالحات جزئي در دو سه مورد به تصويب 
مجمع تشخيص مصلحت نظام رس��يد. پس از آن 
بود كه غالمرضا مصباحي مقدم ديگر عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام توضيحاتي تكميلي را درباره 
رايزني هاي جلسه شنبه و پيشين مجمع در خصوص 
اصالح قانون مبارزه با پولشويي ارايه داد. جلسه اخير 
مجمع تش��خيص هر چند به واسطه معارفه رييس 
جديد، عدم حضور روساي جمهوري كنوني و پيشين 
و اعالم نظرهايي كه در خصوص كاركردها و وظايف 
قانوني آن صورت گرفت، مس��ائل و حاشيه هايي به 
همراه داش��ت اما بيش��تر نگاه ها به سرنوشت لوايح 
مربوط به الحاق به »اف اي تي اف« دوخته شد. تصميم 
مجمع با اظهارنظر سخنگوي شوراي نگهبان و رييس 
كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
همراه ش��د. بنا بر اعالم عباسعلي كدخدايي، پس از 
بازگشت مصوبه مجلس به بهارستان، نمايندگان از 
22 مورد ايرادات ش��وراي نگهبان به قانون پيوستن 
به »س��ي اف تي« )كنوانسيون مقابله با تامين مالي 
تروريسم( تنها دو مورد را برطرف ساخته اند. در مقابل، 
حشمت اهلل فالحت پيشه بيان داش��ت از 22 مورد 
ايراد شوراي نگهبان به اليحه »سي اف تي« تنها سه 
مورد تعيين تكليف شده است، هفت مورد مستقيما 
با اصرار مجلس شوراي اسالمي به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام رفت��ه و 12 مورد باق��ي  مانده نيز در 
كميسيون امنيت مورد بررسي قرار مي گيرد. به گفته 
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، ما 
سعي كرديم با تقويت حق شرط ها ايرادات مورد نظر 
شوراي نگهبان را رفع كنيم كه مهم ترين آن محور 
بودن قانون اساسي و فصل الخطاب بودن قانون است 
و دوم اينكه اگر اين شرط ها پذيرفته نشود، ايران هم 
در كنوانسيون باقي نمي ماند. شوراي نگهبان مجددا 
به اين 12 مورد ايراد گرفت، لذا مي خواهيم با حضور 
آقاي كدخدايي مجددا در كميسيون بررسي  كنيم. 
در فرايند بررسي چهار اليحه مربوط به الحاق به »اف 
اي تي اف« و در كنار اصالح قانون مبارزه با پولشويي، 
تكليف قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم هم روشن 
شده اما همچنان لوايح »سي اف تي« و كنوانسيون 
مقابله با جرايم سازمان  يافته فراملي )پالرمو( درگير 
ايرادات ش��وراي نگهبان و نيز مجمع است. در سوي 
مقابل، اعضاي »اف اي تي اف« سه ماه پيش مهلتي 
چهار ماهه را براي رفع موانع قانوني پيوس��تن ايران 
به اين س��ازمان بين دولتي تعيي��ن كردند. برخي 
مي گويند با وجود سررس��يد موعد »اف اي تي اف« 
در فوريه 2019، اين س��ازمان ايران را همچون سال 
2007 به ليست سياه باز نمي گرداند و امكان تمديد 
فرصت ايران براي دور ماندن از ليس��ت سياه وجود 
دارد. از اي��ن رو ضرورتي براي تعجيل جهت تعيين 
تكليف لوايح چهارگانه وجود ندارد. اين در حالي است 
كه موسسات مالي و بنگاه هاي اقتصادي كشورهاي 
حاضر در برجام از جمله چيني ها و روس ها تصريح 
داشته اند در ش��رايط تحريم، پيوستن ايران به »اف 
اي تي اف« ضرورتي گريزناپذير براي تداوم ارتباطات 
تجاري و مالي است. همچنين در شرايط قطع ارتباط 
با سوييفت، راه اندازي سازوكار ويژه مالي ايران و اروپا 
موسوم به »اس پي وي« با عضويت ايران در كارگروه 
ويژه اقدام مالي گره خورده است. جدا از اين مسائل، 
صاحبنظران سياسي، كارشناس��ان اقتصادي ونيز 
فعاالن اين عرصه طي ماه هاي اخير بارها با اشاره به نياز 
بنگاه هاي توليدي و بازرگانان به گشايش منافذ مالي 
و تجاري، از ضرورت حضور ايران در كنوانسيون هاي 
بين المللي جهت جلوگيري از خودتحريمي در شرايط 
مقابله با تحريم هاي يكجانبه امريكا سخن گفته اند. 
عالوه بر زيان هاي هنگفت انسداد ارتباطات خارجي، 
نكته ديگري ك��ه با در نظر گرفتن عنص��ر زمان در 
تصميم گيري در خصوص پيوستن به »اف اي تي اف« 
اهميت مي يابد، افزايش چالش هاي حضور ايران در 
اين نهاد بين دولتي است. با وجود ناكامي سعودي ها در 
پيوستن به كارگروه ويژه اقدام مالي و تبديل وضعيت 
عضويت ناظر به دايم، اواسط ماه گذشته بود كه رژيم 
صهيونيستي توانست به عنوان سي و هشتمين عضو 
وارد اين كارگروه شود و در آن مقطع برخي كارشناسان 
از دش��وار شدن حضور جمهوري اس��المي ايران در 
»اف اي تي اف« سخن گفتند. از اين منظر، نهادهاي 
تصميم گيرنده با تعيين تكليف لوايح قانوني الحاق به 
كارگروه ويژه اقدام مالي در كوتاه ترين زمان ممكن، 
عالوه بر جلوگيري از بازگشت ايران به ليست سياه اين 
سازمان، توپ تصميم گيري در مورد شرايط عضويت 
ايران را ب��ه زمين »اف اي تي اف« خواهند انداخت و 
پيش از افزاي��ش وزن مخالفان ايران در اين كارگروه 
مراحل عضويت مشروط ايران را پيش خواهند برد. 
نكته ديگري كه در اين زمينه مطرح شده اينكه بخش 
مهمي از تضييقات و محدوديت هاي بين المللي پيش 
روي جمهوري اسالمي ايران خود ناشي از نگاه دوري 
گزيني از سازمان ها و نهادهاي بين المللي بوده و عدم 
حضور موثر ايران در اين عرصه ها، قدرت مانور دشمنان 
ايران را طي ساليان گذشته افزايش داده است. از ديد 
برخي ناظران هم اكنون بسياري از كشورهاي جهان 
در سازمان هايي چون »اف اي تي اف« و نهادهايي از 
اين دست حضور دارند و با وجود پذيرش برخي قواعد از 
مزاياي آن از جمله افزايش شفافيت اقتصادي، كاهش 
ريسك سرمايه گذاري و ... بهره مند شده اند.  اين در 
حالي است كه طي سال هاي گذشته ايران با عضويت 
در نهادهايي مانند سازمان تجارت جهاني مي توانست 
پيوندهايي در هم تنيده با اقتصاد جهاني ايجاد كرده و 
تحريم هاي يكجانبه امريكا را به شكلي سيستماتيك 

به فرايندي ناكارآمد و غيرقابل اجرا مبدل سازد.



اخبار كالن 9 پرونده

مديركل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت اقتصاد در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

كالبدشكافي 7000 هزارميليارد تومان  اموال دولتي
آيسان تنها|

طي دو س�ال گذش�ته مقام�ات دولتي اعالم 
كرده اند كه به ظرفيت اموال دولتي به عنوان 
منابع جديدي ب�راي درآمدزايي دولت توجه 
كرده ان�د. اموال�ي كه طب�ق گفته وزي�ر امور 
اقتصادي و دارايي تا 7000 هزار ميليارد تومان 
برآورد ش�ده اس�ت. اين رقم حتي از س�وي 
مقامات دولتي در مقابل رقم بدهي هاي دولت 
قرار گرفت�ه. به اين معني كه دولت مي تواند با 
تكيه بر آن براي حل و فصل بدهي هاي تلنبار 
ش�ده خود حس�اب كند. با اين حال سواالتي 
درباره اين اموال وج�ود دارد اينكه اين اموال 
در چه قالب هستند؟ زمين، ساختمان و.... آيا 
س�اختمان وزارتخانه ها و ساير دستگاه هايي 
كه خدمات دولتي ارايه مي دهند هم مشمول 
اين ام�وال مي ش�ود؟ منظور از مولدس�ازي 
دقيقا چيس�ت؟ آيا با فروش اين اموال تجربه 

خصوصي سازي تكرار نخواهد شد؟ 
در سال هاي گذش�ته دولت براي ساماندهي 
ام�وال دولتي خود دفت�ري در وزارت اقتصاد 
تش�كيل داده به عنوان دفتر ام�وال دولتي و 
اوراق بهادار كه مس�وول رس�يدگي به اموال 
دولتي و تعيين و تكليف آن اس�ت. در همين 
راستا و براي پرس و جو درباره مكانيسم هاي 
مولدس�ازي اموال دولتي با رييس دفتر اموال 
دولتي و اوراق بهادار به گفت وگو نشستيم. او 
در اي�ن مصاحبه توضيح داد ك�ه هدف دولت 
از مولدس�ازي كس�ب درآمد از منابع موجود 
اس�ت و چندان بر فروش اموال تمركز ندارد. 
او همچنين بيان ك�رد باتوجه به اينكه قيمت 
امالك دولتي ب�ه اندازه آن ش�ركت ها بزرگ 
نيست انتظار مي رود در پروسه واگذاري اين 
اموال بخش دولت�ي واقعي به ميدان بيايد. در 
ادامه مش�روح گفت وگوي تع�ادل با »فاطمه 

دادگر« را مي خوانيد. 

  فرهاد دژپس�ند از هنگامي كه س�كان امور 
را به دس�ت گرفت يكي از مواردي كه همواره 
در س�خنراني هاي خ�ود به آن تاكي�د كرده، 
س�اماندهي اموال دولتي اس�ت كه وي آنها را 
7000 هزار ميليارد تومان اعالم كرده اس�ت. 
پيش تر يعني به فاصله كمتر از 6 ماه وزير قبلي 
يعني مس�عود كرباسيان اين عدد را 500 هزار 
ميليارد تومان اعالم كرده بود! س�وال اينكه 
ابتدا اين اعداد چگونه اس�تخراج مي شوند و 
اينكه كمي درباره جزييات اين اموال توضيح 

دهيد: 
عدد ميزان اموال از سامانه جامع دستگاه هاي دولتي 
موسوم به »سادا« خارج مي شود. ما گزارش هاي خود 
را از اين س��امانه مي گيريم. در اين سامانه دو بخش 
وجود دارد. يك بخش انفال شامل ثروت ها و اموال 
عمومي و منابع طبيعي هس��تند و بخش ديگر هم 

شامل اموال اختصاصي دولت است. 
  اطالعات چطور استخراج مي شوند؟

س��ادا مبتني بر خود اظهاري دستگاه هاست، يعني 
دس��تگاه ها هس��تند كه اطالعات مربوط به ميزان 
دارايي ه��ا را به ما اع��الم مي كنند و هنوز پايش��ي 
دقيقي در اين باره صورت نگرفته است. هرچند بايد 
بگويم كه م��ا از طريق منابع مختلف��ي مانند ثبت، 
اس��ناد و مدارك ديگر و بعضا بازديد و حتي گرفتن 
تاييديه هاي ذي حس��ابي به دنبال آن هس��تيم كه 

بتوانيم صحت سنجي كنيم.
  اين بررسي ها چقدر دقت دارند؟

ببينيد به ه��ر حال مبنا بر خوداظهاري اس��ت و ما 
نمي توانيم بگوييم كه صحت س��نجي هايي هم كه 
انجام مي شود كامال دقيق است. اكنون هر دستگاه 
خود مي گوي��د چقدر اموال دارد. اما ممكن اس��ت 
خطاي انس��اني هم صورت گيرد، مثال افراد هنگام 

ثبت به جاي انفال، اموال اعالم كنند و ... 
  اص�ال دولت امكان شناس�ايي اموال خود را 
دارد؟ مثال مي تواند به دستگاه هايي كه اعالم 
نكرده اند، مراجعه كند و بگويد اين دس�تگاه 

متعلق به دولت است؟
تا حدودي بله. س��ازمان ثبت اسناد و امالك قاعدتا 
بايد داش��ته باش��د. ولي نگاه اين س��ازمان هم اين 
بوده اس��ت كه حتما بايد سند يك ملك ثبت شود و 
سنددار شود. حاال اينكه چه كسي آن را ثبت كرده 
اس��ت چندان اولويت نبوده است. مثال ممكن است 
سندي ثبت شده ولي به جاي نام دولت به نام نماينده 
دستگاه ثبت شده است. يا مثال ممكن است به اسم 
وزارت مالي��ه، آموزش و پرورش يا فالن دس��تگاه و 
فالن سازمان ثبت ش��ده باشد. بنابراين اكنون آمار 
شس��ته رفته اي در ثبت هم ممكن است به راحتي 
قابل دسترس��ي نباش��د كه بگويد اين تعداد اموال 

دولتي در اين منطقه وجود دارد.
  به اي�ن ترتيب قاعدتا امكان سوءاس�تفاده 

دستگاه و اشخاص وجود دارد
به هر حال بايد اين اطالعات جمع آوري شود. 

  منظور از اموال و انفال دولتي چيست؟ ملك؟ 
زمين؟ مغازه؟

يك بخش به اسم انفال وجود دارد كه شامل فضاهاي 
سبز، پارك ها و فضاهايي مي شود كه براي خدمات 
عمومي اختصاص پيدا كرده است. همچنين بخشي 
ديگر شامل مناطقي مي شود كه در حفاظت محيط 
زيست هستند. زمين هاي كشاورزي هم هستند كه 
در اختيار سازمان جنگل هاست و جزو منابع طبيعي 

محسوب مي شوند. 
  كاربرد اين زمين هاي كش�اورزي چيست؟ 

منظورم اين اس�ت كه دولت خود تصدي گري  
اين زمين ها را به عهده دارد؟ 

ببينيد ممكن اس��ت كشاورزي طرحي داشته باشد 
كه بخواهد طرحش را اجرا كند. طرحش را بر مبناي 
شاخص هاي اعالم ش��ده به سازمان جنگل ها اعالم 
و در صورت موافق��ت، زمين را اجاره كرده و طرح  را 

اجرا مي كند. 
  پس در بخش اموال تنها بخشي كه از آن براي 
واگذاري اس�تفاده مي شود، بخش كشاورزي 

است؟
بل��ه. منابع طبيعي دو نوع هس��تند. منابع غيرقابل 
واگذاري مثل جنگل ها و مراتع و... تعدادي از زمين ها 

هم به ترتيبي كه گفتم قابل واگذاري است.
   چقدر از اموال دولتي در بخش انفال است؟

از نظر تعداد 90 هزار و 121 فقره هستند كه ارزش 
آنها 3000 هزار ميليارد تومان است.

   درباره اموال توضيح بفرماييد. چه هستند؟
جمع ام��وال كاربري ه��اي مش��خصي دارند مثال 
مس��كوني، مذهبي، بهداش��تي تربيت��ي، رفاهي، 
ورزش��ي، تجاري و ... اس��ت. مالك اين اموال دولت 

است ولي براي بهره برداري دست دستگاه هاست. 
 شامل ساختمان دانشگاه ها و بيمارستان هاي 

دولتي هم مي شود؟
بله كليه مراكز دولت كه در آن خدمات رفاهي ارايه 
مي كند و مالك آن است در دسته اموال دولتي قرار 
مي گيرد. مبلغ مربوط به اين بخش هم بيش از2000 

هزار ميليارد تومان برآورد شده است.

  يعني امالك دولت 5000 هزار ميليارد است؟ 
پس ب�ا عددي كه وزير اقتص�اد اعالم كرد هم 

متفاوت است.
قيمت مجموع ام��الك دولتي كه من اعالم كردم با 
امالكي كه آقاي وزير اعالم كرد حدود 2000 هزار 
ميليارد تومان تفاوت دارد. حتما سوال داريد كه علت 
اين تفاوت در چيست؟ بايد بگويم كه تعداد امالكي 
كه تاكنون شناس��ايي كرده ايم معادل 354 هزار و 
895 فقره اس��ت. در آخرين پااليشي كه انجام شد، 
متوجه شديم كه درباره تعداد قابل توجهي از اموال، 
رقم ها به صورت غيرمعقول وارد شده است و آنها را 

ويرايش كرديم. 
در واقع آن عددي كه پيش تر اعالم ش��ده و امالك 
دولتي در آن حدود 7000 هزار ميليارد اعالم شده 
متعلق به زماني اس��ت كه هنوز ويرايش در اعداد و 
ارقام مربوط به قيمت امالك دولتي صورت نگرفته 

بود. 
ش��ما فرض كنيد مث��ال براي زميني در كرمانش��اه 
ممكن اس��ت قيمتي گذاشته ش��ده باشد كه وقتي 
بررسي مي شود معلوم شود چنين قيمتي براي آن 
منطقه تقريبا ممكن نيست. اين امالك شناسايي و 

مبالغ اصالح شد. 
بنابراي��ن با اطمين��ان مي توانم بگوي��م قيمتي كه 
تاكنون براي امالك دولتي شناس��ايي شده حدودا 

5000 هزار ميليارد تومان بوده است. 
به عبارت دقيق تر 7000 هزار ميليارد تومان عددي 

اس��ت كه دس��تگاه ها اعالم كردند كه 2000 هزار 
ميليارد تومان با مبلغ ويرايش شده فاصله دارد.

  ممكن اس�ت دس�تگاه ها كم اظهاري كرده 
باشند يا اموالي را اعالم نكرده باشند؟

حتما. ممكن اس��ت دس��تگاه ها اموال خود را اعالم 
نكرده باشند يا دقيق اعالم نكرده باشند. ما تعدادي 
سند كه شامل 200 هزار ملك مي شود طي ساليان 
سال يعني از زماني كه وزارت اقتصاد، وزارت ماليه 
بود و اسناد به نام وزارت ماليه مي خورد را جمع آوري 
و آنها را در سيس��تم وارد كرديم. بخشي از اعدد به 
دست آمده در قالب قيمت امالك دولتي با محاسبه 
قيمت اين 200 هزار ملك بوده اس��ت و 150 هزار 
ملك ديگر مواردي بوده كه دستگاه ها اظهار كرده اند. 
بنابراين ما مي دانيم كه امالك دولتي قطعا بيش از 

اين عددهاست.
  برآوردي نداريد كه در مجموع چقدر از اموال 

دولتي اظهار نشده است؟
طبق قانون محاسبات عمومي همه دستگاه هاي خود 
را بايد به وزارت اقتصاد تحويل دهند ولي عموما اين 
كار نمي كنند. اكنون نيز م��ا نمي توانيم با قطعيت 
اعالم كنيم كه چقدر از امالك ممكن اس��ت اظهار 
نش��ده باش��د چون واقعا در هيچ مقطعي اين اموال 

ثبت نشده است. 
  شما اعالم كرديد كه اين اموال شامل پارك، 
بيمارستان، مدرسه و... مي شود. به اين ترتيب 
اكنون مورد اس�تفاده واقع مي شود. در عين 
حال در يكسال گذشته از اموال دولتي همواره 
به عنوان پشتوانه اي در برابر بدهي هاي دولت 
ياد مي شده است. اصال چقدر دولت مي تواند 
روي اين اموال براي درآمدزايي استفاده كند؟ 
چقدر از اين اموال دولتي قابليت مولد س�ازي 

يا واگذاري دارند؟
تا امروز دولت به خاطر درآمدزايي كه از نفت داشته 
اس��ت چندان به دنبال درآمدزايي با اين رويكرد از 
طريق اموال خود نبوده اس��ت. ما در راستاي اينكه 
ببينيم چه شيوه هايي در دنيا براي استفاده از اموال 
دولتي به كار بس��ته مي ش��ود برخ��ي فعاليت هاي 

تطبيقي و بازديد  هاي ميداني انجام داديم. 
در اين جريان متوجه ش��ديم كه در فرانسه، تركيه 
و به وي��ژه در ژاپن ك��ه زمين آنجا ك��م وجود دارد 
خالقيت هاي فراواني به كار بس��ته شده تا از زمين 
كم هم اس��تفاده هايي در جه��ت درآمدزايي دولت 

صورت گيرد. 
در سنگاپور موردي را مشاهده كرديم كه در مساحت 
بس��يار كم دولت توانس��ته بود درآمد قابل توجهي 
براي خود ايجاد كند. درباره تركيه بگويم كه بعد از 
توريست و ماليات، اين كشور را مولدسازي دارايي ها 

اداره مي كند.
آن ها براي مولدسازي اموال دولتي خود چند طرح به 
كار بستند. مثال ابتدا ساختمان ها را تجميع كرده اند. 
اين درباره ايران نيز مي تواند به كار بسته شود. بعضا 
مي بينيم كه يك وزير در يك ساختمان و معاونانش 
هر يك در ساختمان هاي ديگر ساكن هستند. همين 
موضوع باعث مي شود كه اگر شخصي دنبال گرفتن 
امضا از اين دس��تگاه ها باش��د مجبور باش��د از يك 
ساختمان به ساختماني ديگر در سطح شهر رود و.... 
   درب�اره برنامه تجميع كردن ادارات توضيح 
مي دهيد؟ در س�ال هاي قبل هم�واره يكي از 
انتق�ادات به س�ترون بودن س�اختار ادارات 
دولتي بوده است. اينكه هريك از وزارتخانه ها 
در نوع خود تبديل به يك امپراتوري شده اند

در بررس��ي هايي كه درباره تجميع س��ازي ادارات 
دولتي در كش��ورهاي ديگر انجام شد مشخص شد 
آنها هم بر اين موارد تاكيد دارند. مثال گفته شد چه 
دليلي دارد كه برجي ساخته شود و سپس اسم اين 
برج گذاشته ش��ود وزارتخانه؟ توصيه اين بوده كه 
دول��ت از ميان زمين ها و بناهايي كه در اختيار دارد 
يك ملك را به محل وزارتخانه اختصاص داده و همه 

ادارات مربوطه را در آن جا تجميع كند. 
يك مدل ديگر هم اين بود كه مثال اگر برجي وجود 
دارد ك��ه در آن كار ادارات دولتي انجام مي ش��ود، 
بخش��ي از آن ك��ه قابليت دارد مولدس��ازي ش��ود 
مثال به بخش خصوصي اجاره داده ش��ود يا از انواع 

مش��اركت هاي عمومي و خصوصي اس��تفاده شود 
ت��ا از آن بخش بتوان درآمدزايي ك��رد. چرا نبايد از 
اين ظرفيت ها اس��تفاده شود؟ شما اكنون در پارك 
هم مي بينيد كه بخش هاي��ي را ايجاد كرده و اجاره 
مي دهند. اينها همه ظرفيت هايي است كه بايد مورد 

استفاده قرار بگيرد. 
بنابراين م��ا بايد نگاه خود را تغيي��ر بدهيم و حتي 
درباره ظرفيت سازمان هاي اداري هم تغيير رويكرد 
دهيم. به اين فكر نكنيم كه مثال اگر يك ملك دولتي 
كاربرد اداري دارد مث��ل ملك وزارتخانه نبايد از آن 
در جهت درآمدزايي استفاده كرد و بايد همين طور 

صرفا در جهت امور اداري به كار گرفته شود و...
  ش�ما دقيقا براي مولدس�ازي چه برنامه اي 
داريد؟ ب�ه دنبال آن نيس�تيد ك�ه واگذاري 

انجام دهيد؟
اصل بر اين اس��ت كه دولت مالكي��ت خود را حفظ 
كند. دولت دنبال آن اس��ت كه ن��ه از طريق فروش 
بلكه از طريق طرح هاي توسعه اي كوتاه مدت، ميان 
مدت و بلندمدت و... ب��راي درآمدزايي از دارايي ها 
برنامه ريزي كند. توجه داشته باشيد كه دارايي هاي 
دولت لزوما س��اختمان نيس��تند و توليد ثروت هم 
لزوما اين نيست كه س��اختماني ساخته شود و آن 

به اجاره رود و... 
دولت شامل دستگاه هايي است كه هريك مي توانند 
از قابليت هاي خود در جهت كسب درآمد استفاده 
كنند. مثال س��ازمان ش��يالت با مش��اركت بخش 

خصوصي خاويار پرورش دهد. 

اصال مي توان از ظرفيت ها براي ارايه خدمات عمومي 
استفاده كرد. مثال دولت مي تواند از بخشي از اموالش 
اس��تفاده كند براي حمايت از شركت هاي كوچك 
دانش بني��ان. به اين صورت هم دولت از ايده هاي نو 
حمايت كرده است و هم زمينه هايي را فراهم كرده 
كه بعدها بتواند از اين ش��ركت  ها ماليات بگيرد و بر 

درآمد خود بيفزايد.
 بنابراي��ن رويك��رد بر اين اس��ت كه ام��وال دولتي 
حفظ شود. حاال ممكن اس��ت در مواردي هم براي 
فروش اموال برنامه ريزي ش��ود. مثال شرايطي باشد 
كه دس��تگاه ها اموالي در اختيار داش��ته باشند كه 
هزينه هايي را بابت نگه��داري آن پرداخت كنند و 
در عين حال اموالي كه راكت افتاده ومورد استفاده 

قرار نگيرد. 
در اين ص��ورت مي توانند مصوبه هي��ات وزيران را 

گرفته و براي فروش آن دستگاه اقدام شود.
ما فك��ر مي كنيم كه دولت مي تواند در بس��ياري از 
موارد حتي هزينه هاي خ��ود را كاهش دهد كه آن 

هم درآمدزايي محسوب مي شود. 
ما روي اين بخش هم كار خواهيم كرد. دولت تاكنون 
به دليل ثروتمند بودن خيلي در اين بخش ها ورود 
نكرده است. با اين حال اكنون فرصتي است كه ارقام 
از دس��ت رفته را هم بررسي كند و درصدد آن باشد 
كه با حسابرسي دقيق مشخص شود كه چقدر هزينه 
مي شود و چقدر از ملك و دارايي مورد بهره برداري 
قرار مي گيرد. اكنون ممكن اس��ت به اين برس��يم 

كه برخي دس��تگاه ها نه تنها نبايد از دولت منابعي 
دريافت كنند بلكه بايد منابعي هم در اختيار دولت 

قرار دهند.
  دول�ت بارها اع�الم كرده روي ام�وال خود 
حس�اب كرده اس�ت. رقم اموال مازاد چقدر 
است؟ چقدر دولت بايد روي اين منايع حساب 

كند؟
براي س��ال 1397 معادل 319 فق��ره اموال مازاد و 
حدود 330 فقره ملك براي طرح بازآفريني به دولت 
اعالم شده است. البته بگويم اين رقم با ارزيابي دقيق 
نيس��ت و در مزايده ارزيابي دقيق صورت مي گيرد. 
براي اين ميزان پيش بيني مي كنيم همان پوشش 
1000 ميلي��اردي صورت بگيرد كه قرار بود س��ال 
گذشته ما شناسايي و به دولت اعالم كنيم كه البته 

اين كار را كرديم.
  اينكه شناسايي اين اموال با مقامات دستگاه 

است در كار شما مشكل ايجاد نمي كند؟
 ايجاد اش��كال مي كند. نكته مهمي كه درباره اموال 
مازاد مطرح مي شود اين است چه كسي بايد تعيين 

كند كه اين ملك مازاد است؟
طبق قاعده باالترين مقام دستگاه بايد خود تشخيص 
دهد كه اين ملك مازاد است و بايد حاال ديد كه چه 
تعداد از باالترين مقامات دستگاه ها حاضرند اعالم 
كنند كه بخش��ي از اموال زير مجموعه دستگاه آنها 
مازاد اس��ت تا آن ملك به فروش برسد؟ همين كه 
متولي ديگري براي تشخيص مازاد بودن آن دستگاه 
وجود ندارد ممكن اس��ت پروس��ه كار را با دشواري 

روبرو كند.
 حاال فرض كنيد كه دستگاه ها بيايند و اعالم كنند 
اين تعداد دستگاه  مازاد است. بعد از آن در يك پروسه 
طوالني اين دستگاه ها تعيين تكليف مي شوند. به اين 
ترتيب كه پس از پيشنهاد باالترين مقام دستگاه، به 
كميسيون لوايح براي بررسي برود، پس از آن هيات 
وزيران آن را مصوب كند و پس از آن به دستگاه اعالم 
شود كه مزايده انجام شود. در اين مسير بايد تغيير 

كاربري هم داده شود تا بتوان آن را واگذار كرد. 
اكنون در قانون بودجه 98 براي فروش اموال مازاد 
معادل 1000 ميليارد تومان و مولدسازي و معادل 
2000 ميليارد تومان پيش بيني هايي انجام ش��ده 

است. 
در حالي كه بايد ببينيم اصال در يكسال ممكن است 
پروسه اي كه مطرح كردم طي شود، اصال فرض هم 
كنيد كه اين پروسه طي ش��د، چقدر امكان فروش 
آن وجود دارد؟ بعد از فروش پول بايد وصول شود و 

بعد از وصول به خزانه واريز شود. 
با توجه به اينكه قانون بودجه يكس��اله است چنين 
فرآيندي براي فروش اموال مازاد با دش��واري طي 

خواهد شد.
  درباره اموال دولت در خارج از ايران توضيح 

مي دهيد؟ اموالي شناسايي داشته اند؟
بيش از 80 درص��د آن ام��الك ديپلماتيك بوده و 
در اختي��ار سفارت خانه هاس��ت و بخش هاي ديگر 
هم متعل��ق به نهادهاي عمومي غير دولتي اس��ت. 
مثل سازمان تبليغات اس��المي و... ما آماري درباره 
نهادهاي عمومي غير دولتي نداريم نه تنها در خارج 

از ايران كه در ايران هم چنين اطالعاتي نيست.
درباره ام��وال ديپلماتيك هم بايد بگويم كه قابليت 
مولدس��ازي ندارن��د. ضم��ن اينكه هن��وز موضوع 
مولدس��ازي در داخل كش��ور خومان هم نوپاست. 
نكته مهم اين اس��ت كه قوانين كشورها درباره اين 
ن��وع امالك متفاوت اس��ت و ما هن��وز به آن بخش 

وارد نشده ايم.
  از ابتدا كه بحث اموال مازاد دولتي مطرح شد، 
براي بس�ياري يادآور مساله خصوصي سازي 
بود. اين نگراني ايجاد شد كه نكند باز ماجراي 
خصولتي ها تكرار ش�ود. چه برنامه اي داريد 

براي آنكه به آن سمت نرويد؟
به هر ح��ال دولت مزاي��ده اي را مي گ��ذارد و بايد 
اشخاصي در آن شركت كنند. اينكه اگر دستگاه هايي 
بروند در پوشش اشخاص و در مزايده شركت كنند 
عموما براي مزايده ها قابل شناسايي نيستند. به هر 
حال هدف اين است كه در مسير فروش به اشخاص 
ب��رود ولي ابزاري ب��راي اينكه جلوي اي��ن اتفاقات 
گرفته شود وجود ندارد. حاال البته در واگذاري هاي 
خصوصي س��ازي با توج��ه به اينك��ه واگذاري هاي 
بزرگي بودن��د بخش خصوصي  ت��وان خريد آنها را 
نداش��ت ولي ام��وال دولتي چنين نب��وده قطعاتي 
هس��تند. اكنون 319 فقره شناس��ايي شده كه در 
سراس��ر كشور قرار اس��ت به فروش برسد و در واقع 
مبالغ آن هابه ميزاني نيس��ت كه بخش خصوصي از 

عهده آن برنيايد. 
  كدام دستگاه متولي واگذاري است؟

چند مدل پيش بيني ش��ده است. دس��تگاه ها هم 
مي توانند اموال مازاد خود را بفروش��ند ولي در كل 
واگذاري ها به وزارت اقتصاد و ادارات امور اقتصادي 

در استان ها واگذار شده است. 
  برگردي�م به موضوع مواجهه دس�تگاه ها با 
اعالم اموالش�ان ب�ه دولت. كدام دس�تگاه ها 

اعالم نكردند؟
ترجيح مي دهيم فعال اعالم نكنيم چون اميدواريم در 
ادامه همكاري ها بيشتر شود. تعدادي از دستگاه ها 
كد كاربري هم دارند ولي ورود اطالعات نمي كنند.

  اطالع�ات ام�وال دس�تگاه هاي نظام�ي و 
نهادهاي عمومي را هم داريد؟

خير. فعال اطالعاتي از اموال اين دستگاه ها نداريم. 
  طب�ق قانون اگ�ر ورود اطالعات نش�ود چه 

برخوردي مي شود؟
طبق قانون تكليفي وجود ندارد.
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اسناد نشان مي دهد ايرانيان 
خارج از كشور يارانه مي گيرند

مهر| رييس هيات تحقيق و تفحص از س��ازمان 
هدفمندي يارانه ها در واكنش به تكذيبيه سازمان 
هدفمندي يارانه ها گفت: ما اسناد و مدارك يارانه 
بگيران خارج از كش��ور را در اختي��ار داريم. جبار 
كوچكي نژاد ريي��س هيات تحقي��ق و تفحص از 
سازمان هدفمندي يارانه ها در گفت وگويي اظهار 
داشت: طبق اظهارات دولتمردان 78 ميليون نفر 
يارانه دريافت مي كنند در حالي كه مطابق با اطالعات 
مركز آمار، جمعيت كل كشورمان 81 ميليون نفر 
است. وي افزود: از سوي ديگر دولت ادعا مي كند كه 
يارانه 4 ميليون نفر چون قضات و افراد داراي حقوق 
باال را حذف كرده است، پس چگونه 78ميليون نفر 
يارانه دريافت مي كنند و اين سوال مطرح است كه 
جمعيت خارج از كشور كجا قرار دارند؟ رييس هيات 
تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها در 
واكنش به تكذيبيه سازمان هدفمندي يارانه ها مبني 
بر اينكه ۶ ميليون ايراني خارج از كشور يارانه دريافت 
مي كنند، خاطرنشان كرد: ما گزارش هاي خود را به 
صحن علني ارايه مي دهيم و اين افراد بهتر است در 
آنجا پاسخگو باش��ند. كوچكي نژاد تصريح كرد: ما 
اس��ناد و مداركي داريم كه نشان مي دهد ايرانيان 
خارج از كش��ور يارانه دريافت مي كنند و اطالعات 
آنان چون شناسنامه و كارت ملي شان موجود است. 
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا از مسووالني 
چون رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس سازمان 
هدفمندي يارانه ها درباره پاسخگويي به تخلفات 
يارانه اي دولت دعوت به عمل مي آوريد؟ گفت: قطعًا 
در كميسيون اقتصادي و در زمان بررسي گزارش 
هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها 
از اين مسووالن دعوت خواهيم كرد چرا كه بايد آنان 
پاس��خ دهند كه بر چه اساسي به صورت گزينشي 

يارانه داده اند و به برخي يارانه اعطا نشده است.

استرداد سيستمي عوارض 
خروج از كشور به مسافران

س�ازمان امور مالياتي| معاون ماليات بر ارزش 
افزوده سازمان امور مالياتي كشور از استرداد سيستمي 
عوارض خروج از كشور به اشخاصي كه موفق به خروج 
از كشور و استفاده از وجوه واريزي نشده اند، خبر داد. 
محمد مسيحي اظهار داش��ت: در جهت رفاه حال 
مسافران و سهولت پرداخت عوارض خروج از كشور، 
امكان پرداخت وج��وه مزبور از طري��ق درگاه هاي 
 www.bmi.ir اينترنتي بانك ملي ايران به نشاني
و سامانه عمليات الكترونيكي نظام ماليات بر ارزش 
افزوده به نشاني www.evat.ir  فراهم شده است.

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي 
كشور گفت: عالوه بر اين دو سامانه، پرداخت عوارض 
 ،pos از طريق كانال هاي پرداخت شامل دستگاه هاي
دس��تگاه هاي cashless، دستگاه هاي كيوسك، 
اپليكيشن موبايل بله و اپليكيشن موبايل آيوا نيز به 
صورت سيستمي ايجاد شده است. وي اظهار داشت: 
همچنين استرداد سيستمي عوارض خروج از كشور 
براي اشخاصي كه موفق به خروج از كشور و استفاده 
از وجوه واريزي نشده اند نيز از طريق سامانه عمليات 
الكترونيكي نظام ماليات بر ارزش افزوده به نشاني 
www.evat.ir امكان پذير است. معاون ماليات 
بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور با تاكيد بر 
اينكه پرداخت عوارض خروج از كشور صرفا بايد به نام 
و با شماره ملي شخص مسافر صورت پذيرد، گفت: در 
صورت درج اشتباه شماره ملي امكان خروج مسافر 
از كشور با رسيد مزبور ميسر نيست. مسيحي اضافه 
كرد: استرداد عوارض خروج از كشور صرفا به حساب 
شخصي كه شماره ملي ايشان در رسيد پرداخت درج 
شده واريز مي شود. وي تصريح كرد: با توجه به عدم 
محدوديت زماني در استفاده از وجوه واريزي در هر 
سال، در صورتي كه امكان استفاده از وجوه واريزي به 
دليل عدم خروج ميسر نشود، مي توان از پرداختي 
مزبور در سفرهاي بعدي استفاده كرد؛ لذا نگهداري 
رسيد ش��ماره پيگيري وجوه پرداختي توسط فرد 

الزامي است.

بايد منشأ فسادهاي كالن را 
شناسايي كنيم

ايسنا| نماينده مردم تهران در مجلس گفت: ايران 
در حوزه اقتصاد ش��رايط نامناس��بي دارد. در حوزه 
كس��ب و كار آمارها نگران كننده است. آمار اشتغال 
در پايان شهريور سال جاري نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل كاهش دارد.  محمدرضا بادامچي  گفت: 
اما پديده هايي نظير نوسانات شديد و نامتعارف ارزي، 
افزايش حداقل سه برابري قيمت مواد اوليه، فقدان 
تامين نقدينگي واحس��اس نگراني بازيگران حوزه 
كار و توليد، حكايت از رشد تورم توليد نسبت به آبان 
سال گذشته دارد. ساير حوزه ها از جمله حمل و نقل 
نيز با رش��د تورم روبرو بوده است و سرمايه گذاران و 
كارآفرينان و به ويژه كارگران حال خوشي ندارند. به 
گفته رييس كميسيون اجتماعي مجلس، خط فقر 
در اقشار مختلف جامعه به ويژه كارگران رو به افزايش 
است. بادامچي با اشاره به تعديل نيروي كار در بخش 
خصوصي از ابتداي س��ال 97 تا اواخ��ر مرداد ماه به 
مشكالت تورمي بنگاه اقتصادي در بخش خصوصي، 
تعاون و دولتي و غيردولتي اشاره كرد و گفت: گزارش 
وزارت تعاون در خصوص افرادي كه شغل ش��ان را 
از دس��ت داده اند نشان از پريشاني و كاهش فعاليت 
بنگاه هاي تولي��دي و تجاري بخش خصوصي دارد. 
وي متذكر شد: مردم مان استحقاق زندگي مادي و 
معنوي بهتر از شرايط فعلي را دارند. مردمي كه اهل 
ايثار، فداكاري و گذش��ت هستند و سزاوار اين همه 
سختي نيستند. ما براي حفظ مردم و كشور بايد منشأ 
فسادهاي كالن را شناسايي كنيم. يكي از آنها واگذاري 
صادرات به فرآيندي فسادزاس��ت. اگر باز هم مانند 
سال هاي گذشته منابع نفتي و پتروشيمي را از مبادي 
غيررسمي و قاچاق عرضه كرده و كاال وارد كشور كنيم 

فساد را گسترش خواهيم داد.

  قيم�ت مجموع ام�الك دولتي كه من 
اعالم كردم با امالكي كه آقاي وزير اعالم 
كرد ح�دود 2000 ه�زار ميلي�ارد تومان 
تفاوت دارد. حتما س�وال داريد كه علت 
اين تفاوت در چيست؟ بايد بگويم تعداد 
امالكي ك�ه تاكنون شناس�ايي كرده ايم 
معادل 354 هزار و 895 فقره اس�ت. در 
آخرين پااليش�ي كه انجام ش�د متوجه 
ش�ديم كه درباره تعداد قاب�ل توجهي از 
اموال، رقم ها به ص�ورت غيرمعقول وارد 

شده است و آنها را ويرايش كرديم. 
در واقع آن عددي كه پيش تر اعالم شده 
و امالك دولتي در آن ح�دود 7000 هزار 
ميليارد اعالم شده متعلق به زماني است 
كه هنوز ويرايش در اعداد و ارقام مربوط 
به قيمت امالك دولتي صورت نگرفته بود. 

برش
  رويكرد بر اين اس�ت ك�ه اموال دولتي 
حفظ شود. حاال ممكن اس�ت در مواردي 
هم براي فروش اموال برنامه ريزي ش�ود. 
مثال شرايطي باش�د كه دستگاه ها اموالي 
در اختيار داشته باشند كه هزينه هايي را 
بابت نگهداري آن پرداخت كنند و در عين 
حال اموالي كه راكت افتاده ومورد استفاده 
قرار نگيرد. در اين صورت مي توانند مصوبه 
هي�ات وزي�ران گرفته و ب�راي فروش آن 
دس�تگاه اقدام ش�ود. دولت مي تواند در 
بس�ياري از موارد حتي هزينه هاي خود را 
كاهش دهد كه آن هم درآمدزايي محاسبه 
مي شود. ما روي اين بخش هم كار خواهيم 
كرد.  دولت تاكنون به دليل ثروتمند بودن 
خيلي در اين بخش ها ورود نكرده است. با 
اين حال اكنون فرصتي اس�ت كه ارقام از 

دست رفته را هم بررسي كند.
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دانش و فن10اخبار

شكايت كاربران نتيجه داد

قيمتگذارينرخاينترنتتغييرميكند
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

 كارب��ران همچن��ان به قيم��ت اينترن��ت معترض 
هس��تند و به دفعات و از طريق مختل��ف اين موضوع 
را به گوش وزير ارتباطات رس��انده اند، از س��وي ديگر 
اپراتورهاي ارايه دهنده اينترنت نيز معتقدند با تغيير 
مدل قيمت گذاري اينترنت كه در ش��هريور ماه سال 
جاري صورت گرفت نه تنها اپراتورها س��ود نكرده اند 
بلكه متضرر ش��ده اند، حال اينكه نظر سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديوي��ي متفاوت از اين مباحث 
است و مس��ووالن رگوالتوري معتقدند با تغيير مدل 
قيمت گذاري كه صورت گرفت بازار رقابتي شد و رقابتي 
شدن بازار يعني سود مصرف كننده و شركت ارايه دهنده 
اينترنت . اما به نظر مي رسد با اجرايي شدن اين مصوبه و 
افزايش گاليه مشتركان تصميم بر اصالح قيمت گذاري 

اينترنت در دستور كار رگوالتوري قرار گرفت .
در مصوب��ه قبلي كه اعتراض و ش��كايت هاي بس��يار 
كاربران را به همراه داشت مدل تعرفه گذاري اينترنت 
بر مبناي اتصال محوري درنظر گرفته شد. به اين معني 
كه در اين مدل تعرفه گذاري، يك آستانه مصرف براي 
مشترك تعريف ش��د تا با توجه به مبلغي كه ماهيانه 
براي اتصال پرداخت كرده، در چارچوب همان آستانه 
مصرف، از سرويس اينترنت استفاده كند و درصورتي 
كه مصرف وي باالتر از حد آستانه مصرف بود، مجددا 
نسبت به خريد حجم اينترنت اقدام كند. مساله اي كه 
براي بسياري از كاربران مقرون به صرفه نبوده و نيست و 
كاربر پس از استفاده از آستانه مصرفي كه اپراتور برايش 
تعريف كرده اس��ت بايد مجددا اق��دام به خريد حجم 
اينترنت كند . هرچند طبق گفته كاربران در بسياري 
از مواقع بايد به دفعات اقدام به خريد حجم مي كردند 
كه اين مس��اله به نفع اپراتور ارايه دهنده اينترنت بود، 
 اما شركت هاي ارايه دهنده اينترنت معتقدند بسياري 
از كاربران تا آس��تانه مصرف اقدام به استفاده اينترنت 
مي كنند و اين مساله سودي براي اين شركت ها ندارد .

با توجه به اختالف نظر پيش آم��ده و اعتراض فراوان 
كاربران مقرر شد تا اين مصوبه اصالح شود و طبق گفته 
معاون وزير ارتباطات مقرر ش��ده است تا سقف تعرفه 

حذف و قيمت گذاري اتصال اوليه مشترك به اپراتورها 
سپرده مي شود.

وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمينه مصوبه 
نرخ گذاري اينترنت )مصوبه ۲۶۶ كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات( كه در س��ال گذشته عملياتي شد 
اظهار داش��ت: در اين مصوبه رييس س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به نارضايتي اوليه 
اپراتورهاي اينترنت از اجراي اين تغيير مدل به دليل 
كاهش درآمد به ازاي هر مشترك )آرپو( توضيح داد: 
در ابتداي اين مصوبه، مقدار آستانه مصرف به صورت 
مقطعي براي اپراتورها درنظر گرفته شد، اما پس از آنكه 
به يك پايداري در اين بخش رسيديم و مدل نرخ گذاري 

جا افتاد، آستانه مصرف قابل تغيير شد.
فالح جوشقاني گفت: هم اكنون اپراتورهاي اينترنت 
مي توانند براي مشتركان كم مصرف خواهان سرعت 
باال، آستانه مصرف كم و براي مشتركان با مصرف باال، 
آستانه باالتري تعريف كنند و رقابت در اين بازار شكل 

گرفته است.
معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه هم اكنون بازار رقابتي 
در آستانه مصرفي كه از سوي اپراتورها براي مشتركان 
تعريف مي شود، شكل گرفته است، افزود: براي مثال 
اپراتور مي تواند براي سرعت ۸ مگابيت برثانيه كه نرخ 
اتص��ال اوليه آن ۵۰ هزار تومان اس��ت، حجم مصرف 

منصفانه مختلف تعريف كند.
وي گفت: اما نكته دوم اين اس��ت كه قرار ش��د بعد از 
اين مرحله، موضوع آزادسازي تعرفه را به كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباطات ببريم. به اين معني كه مدل 
تعرفه گذاري همين مدل فعلي باشد كه در دنيا نيز رايج 
است، اما س��قف قيمت و قيمتي كه براي اتصال اوليه 
گذاشته شده حذف و در بازار رقابت، نرخ ها تعيين شود.

رييس رگوالتوري با اشاره به اينكه در اين مرحله موضوع 
آزادسازي تعرفه مرحله اتصال اوليه كاربر، مطرح است، 
افزود: در اين م��دل، قيمت گذاري اتص��ال اوليه هم 
به عهده اپراتور گذاشته مي شود. به اين معني كه مدل 
قيمت گذاري همان مدل مبتني بر اتصال اس��ت؛ اما 
اپراتور نرخ اتصال را تعيين مي كند و با تركيبي از قيمت 

اتصال و آستانه مصرف مختلف، مزيت رقابتي در اين 
بازار ايجاد مي شود. طبق گفته جوشقاني پيش نويس اين 
طرح نوشته شده است و در كميسيون تنظيم مقررات به 
رويت وزير نيز رسيده است و شخص وزير با اين مصوبه 
موافق هستند و در صورتي كه به تصويب كميسيون برسد 
به مرحله اجرا در مي آيد . در همين خصوص روز گذشته 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از  اتمام بررسي وضعيت 
چندماهه اخير قيمت گذاري اينترنت موبايل از س��وي 
اپراتورها و افزايش قيمت آن با توجه به شكايت كاربران، 
خبر داد و گفت: اين مدل تعرفه گذاري اصالح مي شود. 
محمدجواد آذري جهرمي درباره شكايت كاربران تلفن 

همراه از افزايش نرخ خدمات اينترنت موبايل از س��وي 
اپراتورها، اظهار داش��ت: موضوع م��دل قيمت گذاري 
چندماهه اخير اپراتورها در حوزه اينترنت تلفن همراه، در 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مورد بررسي 

قرار گرفت و نتايج آن به زودي اعالم مي شود.
وي با بيان اينكه اين گزارش براي انجام برخي اصالحات 
مجدد، به س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
بازگشت، ادامه داد: نتيجه نهايي حاصل از اين گزارش و 
تصميماتي كه درباره نرخ گذاري اينترنت موبايل درنظر 
گرفته ايم، در هفته جاري اعالم مي شود. وزير ارتباطات 
با تاكيد براينكه در اين هفته نظر نهايي خود را در رابطه با 

نرخ گذاري اينترنت موبايل اعالم مي كنيم، به مهر گفت: 
تصميمات مهمي گرفته شده تا فرآيند افزايش نرخ ها 
متوقف شود و اصالحاتي نيز درباره نرخ گذاري اينترنت 

موبايل از سوي اپراتورها صورت گيرد.
گفتني اس��ت وزير ارتباطات چندي پيش در توئيتي از 
رشد تعرفه خدمات ارتباطي بخش خصوصي تا سقف 
۱۲درصد خبر داد و اع��الم كرد: با وجود اينكه خدمات 
دولت ب��ه ش��ركت هاي اينترنتي با كاهش متوس��ط 
۴۰درصدي قيمت همراه بوده اما تعرفه خدمات بخش 
خصوصي حدود ۷ تا ۱۲ درصد رش��د را در دو ماه اخير 

نشان مي دهد.
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ماه�ر| بررسي ها نش��ان مي دهد كه جديدترين نسخه 
بدافزار NRSMiner از اواسط ماه نوامبر شروع به توزيع 
كرده و در كامپيوترهاي آسيب پذير در يك شبكه محلي 
توزيع مي شود. اين بدافزار بيشتر در آسيا توزيع شده و بعد از 
ويتنام، كشور ايران رتبه دوم آلودگي به اين بدافزار را با بيش 
 EternalBlue از ۱۶ درصد دارد. نسخه جديد  اكسپلويت
در حال گسترش بوده و كارشناسان امنيتي جهان مشاهده 
كرده اند ك��ه اين بدافزار به نصب نس��خه جدي��د بدافزار 
 استخراج رمزارز  NRSMiner نيز اقدام مي كند. اكسپلويت

 EternalBlue يكي از ابزارهاي جاسوسي سازمان امنيت 
ملي امريكا   است كه توسط گروه دالالن سايه افشا شد و در 
حمله باج افزاري واناكراي نقش اصلي را بازي مي كرد. اين 
اكسپلويت پروتكل SMB نسخه ۱ را كه نسخه پرطرفداري 
بين هكرهاست، هدف قرار مي دهد. طبق اعالم مركز ماهر 
)مديريت امداد و هماهنگي عمليات رخدادهاي رايانه اي(، 
بررسي هاي ش��ركت امنيتي F-Secure نشان مي دهد 
كه جديدترين نس��خه بدافزار NRSMiner از اواس��ط 
 ماه نوامبر ش��روع به توزيع كرده و با استفاده از اكسپلويت 
EternalBlue در كامپيوترهاي آسيب پذير در يك شبكه 
محلي توزيع مي شود. اين بدافزار بيشتر در آسيا توزيع شده 
و بعد از ويتنام كه ۵۴ درصد اين آلودگي را به خود اختصاص 
داده، ايران رتب��ه دوم آلودگي به اين بداف��زار را با بيش از 
۱۶ درصد دارد. اين بدافزار نس��خه هاي قبلي خود را نيز با 

استفاده از دانلود ماژول هاي جديد و پاك كردن فايل هاي 
قديمي به روز كرده است. اين بدافزار به صورت چندنخي 
اجرا مي شود تا بتواند همزمان قابليت هاي مختلفي مانند 
اس��تخراج رمزارز و فشرده س��ازي اطالعات را انجام دهد. 
همچنين اين بدافزار بقيه تجهيزات محلي در دسترس را 
اسكن كرده و اگر پورت TCP شماره ۴۴۵ آنها در دسترس 
باشد، روي آن اكسپلويت EternalBlue را اجرا كرده و 
درصورت اجراي موفق در پش��تي DoublePulsar را 
روي سيس��تم قرباني جديد نصب مي كند. اين بدافزار از 
اس��تخراج كننده رمزارز XMRig براي استخراج رمزارز 
استفاده مي كند. كاربراني كه به روزرساني هاي مايكروسافت 
براي جلوگيري از حمالت واناكراي را نصب كرده باشند، از 
اين طريق آلوده نمي شوند. اگر اين وصله ها را به هر دليلي 
نمي توانيد نصب كنيد، توصيه مي ش��ود كه هرچه زودتر 

پروتكل SMB نسخه ۱ را غيرفعال كنيد.

تك اكسپلوريست| امروزه گوشي هاي هوشمند روز به 
روز بيشتر در دنياي پزشكي و خدمات درماني نقش آفريني 
مي كنند و متخصصان هندي موفق به طراحي يك حسگر 

زيستي و اپليكيشني براي شناسايي باكتري ها شده اند.
با قراردادن حسگر زيستي مذكور در برابر دوربين گوشي 
و تصويربرداري از آن توسط دوربين تلفن همراه و سپس 
ارس��ال اين عك��س براي اپليكيش��ن يادش��ده مي توان 
 باكتري هاي مختلف را شناسايي كرد. اپليكيشن يادشده

 colorimetric detector نام دارد. حضور باكتري ها 
روي سطح حسگر زيستي موجب تغيير رنگ آن و تيره تر 
ش��دن ابزار مذكور مي شود و همين مس��اله روش اصلي 
شناسايي باكتري هاست. اپليكيشن يادشده با اندازه گيري 
تغيير نسبي رنگ و ميزان سياه شدن سطح حسگر زيستي 
مي تواند باكتري هاي موجود روي آن را شناسايي كند. در 
صورتي كه باكتري هاي يادشده براي سالمتي خطرناك 
باش��ند، گوش��ي به لرزش درآمده و عالمت قرمز  روي آن 
نقش مي بندد. در واقع اين روشي ساده، ارزان و قابل استفاده 
در همه جا براي شناس��ايي محيط هاي به شدت آلوده به 
باكتري اس��ت. در قالب روش هاي عادي، براي شناسايي 
باكتري هاي محيطي به ۱۶ الي ۲۴ ساعت زمان نياز است. 
اما در قالب اين روش مي توان باكتري هاي زنده و مرده را در 
عرض شش ساعت شناسايي كرد. ابزار مذكور بطور گسترده 

در بيمارستان ها و مراكز درماني هم قابل استفاده است.

سي نت| يك شركت تجاري از س��ازگار كردن ماشين 
لباسشويي و دستگاه خشك كن توليدي خود با ساعت هاي 
هوشمند مجهز به سيستم عامل وير او اس گوگل خبر داده 
است. اين بدان معناست كه از اين پس مي توان ماشين هاي 
لباسشويي و دستگاه هاي خشك كن توليدي اين شركت   را 
از راه دور و با ساعت تان كنترل كنيد. قرار است اين خدمات 
به زودي براي افرادي كه از ساعت هاي هوشمند شركت اپل 
نيز استفاده مي كنند، در دسترس قرار بگيرد. اين شركت 
اپليكيشن تلفن همراه دستگاه لباسشويي و خشك كن 
خود را هم به روز كرده تا شخصي سازي مراحل شست وشوي 
لباس ها و همين طور كنترل از راه دور دستگاه هاي يادشده 
با گوشي ساده تر ش��ود. قرار است از اين اپليكيشن جديد 
در نمايشگاه س��ي اي اس ۲۰۱۹ رونمايي شود. البته اين 
اپليكيشن قرار است براي استفاده در ساعت هاي هوشمند 

نيز بهينه سازي شود.
به روزرساني اين اپليكيش��ن رهايي از شر لكه هاي سمج 
و مزاح��م لباس ه��ا و مخصوصا لكه هاي س��س و برخي 
آلودگي هاي ديگر را از روي پارچه تسهيل مي كند. همچنين 
اپليكيشن يادشده هوشمند شده و با دريافت اطالعاتي در 
مورد نوع لباس هاي كثيف موجود بهترين دستورالعمل براي 

شست وشوي آنها را پيشنهاد مي كند.
يك بخش ديگر به روزشده اين اپليكيشن امكان مديريت 

امور براي اعضاي مختلف خانواده بطور جداگانه است. 

ديجيتال ترندز| محققان نروژي موفق به رشد گياه 
با استفاده از خاك مصنوعي شدند.

محققان دانشگاه “علم و فناوري نروژ “ به تازگي تحقيقي 
را انجام داده اند و در آن نحوه پاسخگويي گياه به سطح 

پايين گرانش و هورموني خاص را بررسي كرده اند.
اي��ن هورمون به گي��اه كمك مي كند كه در ش��رايط 
چالش برانگيز فضا رش��د كند. در اين تحقيق جديد 
محققان موفق به رش��د گياهاني شدند كه با استفاده 
از خاك مصنوعي ساخته  شده اند. اين خاك مصنوعي 
از سنگ گدازه تش��كيل شده است. هدف از انجام اين 
پژوهش پيدا كردن راهي براي رشد مستقيم گياهان در 
آب است تا به جاي اينكه مواد مغذي رشد گياه از خاك 
تامين شود، از آب تامين گردد. بديهي است خاكي كه 
در فضا موجود است، مواد مغذي كمي دارد. بنابراين بايد 
راهي پيدا شود كه مواد مغذي رشد گياهان بدون اتكا به 
زمين، تامين شود. در اين تحقيق كه در مركز تحقيقات 
فضايي دانشگاه »علم و فناوري نروژ«  انجام شده است، 
از محققان فرانسوي و ايتاليايي نيز كمك گرفته شده تا 
راهي براي رشد گياه در فضا به دست آيد. اين محققان 
همچنين دستگاه هاي رش��د گياهي را كه با فناوري 
باال ساخته شده اند، آزمايش كردند. اين دستگاه ها كه 
ساخت محققان نروژي هستند، به تنظيم نياز گياه از 

جنبه آب، مواد مغذي، گاز و هوا مي پردازد.

 هشدار؛ رتبه دوم ايران 
در آلودگي به بدافزار استخراج رمز  ارز

 كشف باكتري هاي خطرناك 
با گوشي 

 كنترل ماشين لباسشويي
و خشك كن با ساعت هوشمند

 رشد گياه
 با خاك مصنوعي در فضا

رويداد

ايس�نا|  مديرعامل ش��ركت ارتباطات زيرساخت با 
بيان اينكه ش��ركت هاي بخش خصوصي مي توانند با 
انعطاف پذيري بيشتري كار كنند و قراردادهاي بهتري 
با خارجي ها ببندند، گفت: اگر آنها بتوانند قيمت هاي 
مناس��ب تري بگيرند، ممكن است بتوانند تخفيفي به 
مردم بدهند. صادق عباسي شاهكوه با اشاره به تصميم 
براي رفع انحصار زيرساخت از مكالمات بين الملل اظهار 
كرد: برنامه اي بود كه وزير ارتباطات از سال گذشته اعالم 
كرد كه ما بخش ترافيك تلفني بين المللي را در اختيار 
اپراتورها قرار دهيم. البته حاال هم بخشي از اين ترافيك 
در اختيار غيرزيرساخت و بخش خصوصي است اما با 
برنامه جدي��د بنا داريم تمامي اين انتقال ترافيك را در 
اختيار اپراتورها قرار دهيم. وي با بيان اينكه طرح هايي 
براي برداشتن اين انحصار ارايه شده بود، افزود: با توجه 
به مس��ائل ارزي پيش آمده و از آنجاكه اين مس��اله تا 
حد زيادي مربوط به مسائل ارزي هست، زيرا ترافيك 
خارجي پرداخت يا مبادالت ارزي دارد و ممكن است 
بخش خصوصي را مقداري دچار مشكل كند، مقداري 
تاخير كرديم كه جوانب اين مساله بررسي شود. اكنون 
طرح نهايي آماده اس��ت كه اگر در كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات به تصويب برسد، اجرايش مي كنيم. 
معاون وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات درباره نحوه 
رفع انحصار توضيح داد: االن وضعيت اپراتورها به اين 
ش��كل اس��ت كه ترافيك تلفني را از مردم جمع آوري 
مي كنند و به زيرساخت تحويل مي دهند كه به خارج 
حمل كند و اين قس��مت بايد انجام ش��ود و هميشه 
خواهد بود، زيرا بنا به داليل قانوني، اين ترافيك حتما 
بايد از مسير زيرس��اخت عبور كند. اما در حال حاضر 
قرارداد با ش��ركت هاي خارجي را هم انجام مي دهيم و 

اكنون مي خواهيم اين بخش را به اپراتورها واگذار كنيم. 
عباسي شاهكوه در ادامه اظهار كرد: در مدلي كه ارايه 
داديم و درصورتي كه تصويب آن نهايي و اجرايي شود، 
اپراتورها قرارداد را خودشان مي بندند و هزينه و درآمد 
هم مربوط به خودشان مي شود و تنها بايد هزينه هاي 
مربوط به زيرساخت را پرداخت كنند تا ما ترافيك شان 
را عب��ور دهيم و ديگر درگير ق��رارداد بين اپراتورهاي 
داخلي و خارجي نباشيم. مديرعامل شركت ارتباطات 
زيرساخت همچنين خاطرنشان كرد: هر اپراتور مجاز كه 
از سازمان تنظيم مقررات ارتباطات مجوز دارد و مي تواند 
به مردم شماره بدهد كه دو صفر را بگيرند و با خارج از 
كشور ارتباط برقرار كنند، اين اختيار را خواهند داشت. 
ما نيز اين آزادي عمل را به اين اپراتورها مي دهيم كه اگر 
آنها توانايي اش را داشته باشند، بتوانند بهتر از ما به مردم 

سرويس دهند.
شركت ارتباطات زيرساخت ايران قصد دارد سرويس 
مكالمات بين الملل را از انحصار خود خارج كرده و ارايه 
خدمات مكالمات تلفني بين المل��ل را به اپراتورهاي 
ارتباطي و شركت هاي خصوصي واگذار كند تا از طرفي 
تصدي شركت ارتباطات زيرساخت در اين حوزه كاهش 

و همچنين درآمد اپراتورها افزايش يابد.

رفع انحصار زيرساخت از مكالمات بين الملل
كاربر

روابط عمومي وزارت ارتباطات| وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات تاكيد كرد: اگر اقدام بانك مركزي در 
تسهيل پرداخت بر اساس سرويس برداشت مستقيم يا 
)Direct Debit( عملياتي شود يك تحول بزرگ در 

توسعه كسب و كارهاي مجازي ايجاد مي كند.
محمد جواد آذري جهرمي وزي��ر ارتباطات و فناوري 
اطالعات، روز گذشته پس از بازديد از شركت خدمات 
انفورماتيك بانك مركزي با تاكيد بر اينكه فارغ از تمام 
خدمات ارايه ش��ده دو نكته را براي بهبود شرايط بايد 
مد نظر داشته باشيد گفت: نكته نخست اينكه شبكه 
بانكي كش��ور به عنوان يك زيرساخت شبكه اي بايد با 
سند تدوين الزامات ش��بكه ملي اطالعات همخواني 

داشته باشد.
وزير ارتباطات ادامه داد: در اين س��ند آمده اس��ت كه 
زيرس��اخت ارتباطات بايد دراليه دو باشد.به اين معنا 
كه استقالل شبكه بانكي به عنوان يك نهاد مستقل بر 
بستر شبكه ملي اطالعات وجود داشته باشد. بنا نيست 
در بستري كه اينترنت و ساير ارايه خدمات وجود دارد 
خدمات بانكي هم روي همان بستر باشد كه اگر آن بستر 

دچار اختالل شد نظام بانكي هم دچار اختالل شود.
آذري جهرمي با بيان اينكه اينكه »زير ساخت شبكه 
ملي اطالعات يك زير ساخت سرتاسري است اما روي 
آن شبكه هاي مستقلي مي تواند شكل بگيرد« گفت: در 
وزارت ارتباطات اين امكان به وجود آمده است كه اين 
شبكه را به صورت مستقل دريافت كنيد. طبيعتا در اين 
مفهوم مخابرات بايد فيبرهاي تاريك را به شما واگذار 

كند، چون آنجا ديگر ديتا مفهومي ندارد.
وي تصريح كرد: بحث دوم اين اس��ت كه به لحاظ فني 
براي پاي��داري ارايه خدمات، توپولوژي س��ايت مورد 

بازبيني قرار گيرد. بايستي شرايطي فراهم كنيد كه به 
هر ش��كل ممكن بانك ها ارتباط خودشان را با جاهاي 
مختلف داشته باشند.  وزير ارتباطات با اشاره به همكاري 
مشترك بانك مركزي و وزارت ارتباطات در حوزه دولت 
الكترونيكي گفت: اين همكاري ها در راس��تاي راحت 
كردن زندگي مردم صورت گرفته است و از اين رو براي 
تسهيل ارايه خدمات بايد اقدامات ديگري هم در دستور 

كار قرار گيرد.
وي با بيان اينكه يكي از اين خدمات مي تواند در تسهيل 
پرداخت وام ه��ا صورت گيرد گفت: فرض كنيد فردي 
ب��راي دريافت وام به بانك مراجعه مي كند. بر اس��اس 
مقرراتي كه اكنون وجود دارد همين فرد براي مبلغي 
كه اتفاقا قابل توجه هم نيست بايد ضامن معرفي كند، 
يا گواهي كسر از حقوق و غيره ارايه دهد. همزمان فرد 
ديگري با كمترين مانع و مشكل چند هزار ميليارد وام 
مي گيرد و وثيقه اي هم ارايه مي كند بدون آنكه اساسا 

ارزشي داشته باشد.
 )credit( آذري جهرمي تصريح كرد: اگر نظام اعتباري
راه بيفتد و مشخص شود اعتبار افراد چقدر است بسياري 

از اين موانع كنار گذاشته خواهد شد.
وي افزود: بر اساس اين سيستم مي توانيد ببينيد گردش 

حساب فرد چقدر اس��ت يا به صورت آنالين استعالم 
گرفته ش��ود كه فرد چقدر حق��وق دريافت مي كند و 
اگر قبال وامي گرفته مكانيزم پرداخت آن چگونه بوده 
است. اينها اقداماتي است كه مي تواند ارايه خدمات به 
مردم را تسهيل كند.  وزير ارتباطات با بيان اينكه مبحث 
ديگر در ارتباط با تس��هيل ارايه خدمات در چارچوب 
دولت الكترونيكي يك نواخت ش��دن كد پستي است 
كه يقينا بانك مركزي هم به ش��دت با آن درگير است 
گفت: مثال همين االن اگر حساب هاي بانكي خود من را 
استعالم كنيد چهار آدرس و چهار شماره تلفن مختلف 
وجود دارد. به اين دليل كه حساب ها در بازه هاي زماني 
مختلف باز شده اس��ت. در اين شرايط بانك نمي تواند 
مديريت وحدت رويه را با مش��تري خود داشته باشد 
كه بهبود خدمات كد پستي مي تواند در اين ارتباط به 

كمك شما بيايد. 
 وزي��ر ارتباطات با تاكيد بر اينك��ه در هر صورت دولت 
الكترونيكي متعلق به همه است و وزارت ارتباطات تنها 
كنار شما است گفت: وظيفه ما به عنوان وزارت ارتباطات 

تسهيل دولت الكترونيكي است.
آذري جهرمي افزود: اقدامي كه شما در حوزه فين تك ها 
يا آزادسازي نظام هاي پرداخت مي كنيد مي تواند منجر 
به ايجاد فضاي رقابتي براي كسب و كارهاي مجازي به 
وجود بياوريد كه شايد از ديد شما ارزش چنداني نداشته 
باشد البته نه اينكه ارزش آن را ندانيد اما شايد آن را در 
چارچوب ارايه خدمات بانكي ارزيابي كنيد اما اين گام 

كوچك از ديد شما گام بزرگ از ديد ملي است.
وي افزود: روي اي��ن اقدامات مانور دهيد چون در بين 
مردم ايجاد اميد مي كند و اميد مهم ترين چيزي است 

كه كسب و كارها در كشور به آن نيازمند هستند.

تحول در توسعه كسب و كارهاي مجازي با سرويس برداشت مستقيم 
دريچه

نيمي از كاربران اينستاگرام 
۲۵ تا ۳۴ سال سن دارند

روابط عمومي وزارت ارتباطات| وزير ارتباطات 
با انتش��ار آماري از وضعيت سني دنبال كنندگان 
اينستاگرام، بر لزوم افزايش آگاهي والدين از رفتار 
فرزندانش��ان در اين ش��بكه اجتماعي تاكيد كرد. 
محمدجواد آذري جهرمي در توئيتي نمودار وضعيت 
سني استفاده كنندگان از شبكه اجتماعي اينستاگرام 
را منتش��ر كرد. مطابق آمار اين نمودار، نزديك به 
نيمي از كاربران اين شبكه اجتماعي اشتراك گذاري 
تصوير، ۲۵ تا ۳۴ س��ال س��ن دارند. همچنين ۲۴ 
درص��د كارب��ران بين ۱۸ تا ۲۴ س��ال هس��تند و 
برآورد مي ش��ود كه ۷۳ درصد كاربران اينستاگرام 
را نوجوانان و جوانان بين ۱۸ تا ۳۴ س��ال تشكيل 
مي دهند. وزير ارتباطات با اشاره به طرح زيست بوم 
كودك و اينترنت گفت: تا امروز حدود ۱.۵ ميليون 
كودك و نوجوان به زيس��ت بوم  كودك و اينترنت 
پيوسته اند اما تا شرايط مناسب فاصله داريم. وي ادامه 
داد: بايد بپذيريم كه شبكه هاي اجتماعي به داليل 
بسياري مناسب براي كودكان نيستند و زيست بوم 
خاص خود را طلب مي كنند. آذري جهرمي با اشاره 
به آمار مربوط به دنبال كنندگان اينستاگرام در اين 
نمودار، تاكيد كرد: والدين نيازمند آگاهي بيشترند.

طبق اين آمار، ۲ درصد استفاده كنندگان اينستاگرام 
كودك و نوجوان هستند.

ارائه خدمات دولت الكترونيك 
توسط پيام رسان هاي بومي

روابط عموم�ي زيرس�اخت| مع��اون وزي��ر 
ارتباطات گفت: خدمات دولت الكترونيكي طي 
دو هفته آين��ده از طريق پيام رس��ان هاي بومي 
قابل دسترس خواهد بود. حميد فتاحي در شبكه 
اجتماعي توئيتر نوشت: رشد ماهانه ۱۰ درصدي 
ترافيك يكي از پيام رسان هاي بومي )گپ(، نشان 
از افزايش كيفيت محصوالت بومي دارد. وي ادامه 
داد: جهت گسترش خدمات پيام رسان ها به امور 
شهروندي، خدمات دولت الكترونيكي طي دو هفته 
آينده از طريق پيام رسان هاي بومي قابل دسترس 
خواهد بود. رييس هيات مديره شركت ارتباطات 
زيرساخت با اشاره به انتش��ار ويدئويي در فضاي 
مجازي مبني بر اثرات دوگيگابايت اينترنت رايگان 
بر دخت��ري نوجوان و تعمي��م آن به كل موضوع 
فضاي مجازي، گفت: ش��ايد باورش سخت باشد 
اما با همين تفكر، طرح حمايت از پيام رسان هاي 
اجتماعي را نوشتند و مدعي ايده براي اداره فضاي 

مجازي هستند.

آغاز رسيدگي به سرقت 
اطالعات سياستمداران آلماني

اس�ين ايج| دولت آلمان روز جمعه از افشاي 
اطالعات شخصي و اسناد صدها سياستمدار اين 
كشور در فضاي آنالين خبر داد و اين امر انتقادها 
از نحوه حفاظت سايبري در اين كشور را افزايش 

داده است.
همزمان با باالگرفتن انتقادها از سازمان هاي دفاع 
سايبري در آلمان و متهم شدن آنها به ناتواني در 
برخورد با حمالت سايبري، آژانس دفاع سايبري 
ب��ي اس اي در آلمان از نق��ش و عملكرد خود در 
واكنش به اين نوع حمالت سايبري پردامنه دفاع 
ك��رده و افزوده تا قبل از آنك��ه كل داده هاي اين 
رويداد در فضاي آنالين در دسترس قرار بگيرد، 
اين سازمان نمي توانست تك تك افرادي كه دچار 
مشكل يادشده گرديده اند را شناسايي كند و براي 

آنها پيام هشدار بفرستد.
از جمله سياستمداراني كه داده هاي خصوصي 
آنها بدين شيوه سرقت ش��ده است، مي توان به 
آنگال مركل صدراعظم آلمان اشاره كرد. اين حمله 
هكري يكي از بزرگ ترين و بي سابقه ترين حمالت 

سايبري تاريخ آلمان توصيف شده است.
اين حمله موفق جامعه آلمان را ش��وكه كرده و 
افكار عمومي از نهادهاي امنيتي خواس��ته اند تا 
هر چه سريع تر براي رفع نقاط ضعف خود اقدام 
كنند تا بتوانن��د جلوي چني��ن رويدادهايي را 
بگيرند. بي اس اي در واكنشي اعالم كرده كه در 
دسامبر گذشته در مورد فعاليت هاي مشكوك   
روي ايميل هاي شخصي و حساب هاي كاربري 
خصوصي سياس��تمداران آلماني در شبكه هاي 
اجتماعي مشكوك ش��ده بود. رسيدگي به اين 
پرونده و تالش براي شناسايي سرنخ هاي بيشتر 

از عوامل اين حمله هكري ادامه دارد.

 تعويض گوشي قديمي 
با پرداخت 18۲ دالر 

اندرويد هدالينز| ش��ركت آمازون پيشنهاد 
جالب��ي را به كاربران خدمات خ��ود ارايه داده تا 
بتوانند گوشي هاي قديمي خود را با گوشي هاي 

پيكسل گوگل عوض كنند.
عالقه من��دان براي اين كار باي��د تنها ۱۸۲ دالر 
بپردازند. البته خريد برخي مدل ها نيز با رنگ هاي 

ديگر با قيمت نازل تر ۱۷۹ دالر ممكن است.
آمازون اين مدل ه��ا را با گارانتي ۹۰ روزه عرضه 
مي كند. برخ��ي از مدل هاي مذكور بازس��ازي 
شده اند و ارتقا يافته برخي گوشي هايي هستند كه 
با تغييرات جزئي و برخي مشكالت توسط كارخانه 

عرضه شده اند، اما االن مشكلي ندارند.
گوشي هاي مذكور با ش��ارژري كوچك و كابل 
USB-C براي ش��ارژ در دسترس عالقه مندان 
ق��رار مي گيرند. گوش��ي هاي پيكس��ل اگر چه 
تاحدي قديمي شده اند، اما از بسياري از امكانات 

گوشي هاي متوسط به باال برخوردارند.
از جمله امكانات اين گوشي مي توان به نمايشگر 
۵ اينچي، باتري ۲۷۷۰ ميلي آمپري و غيره اشاره 
كرد. گوشي هاي يادشده روي شبكه هاي تمامي 

اپراتورهاي تلفن همراه قابل استفاده هستند.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

فعاالن اقتصادي در نشست ستاد تسهيل استان تهران مطرح كردند

رييس اتاق تعاون:

توليدكنندگان: دولت به اهالي اقتصاد اعتماد كند

حلقه مفقوده توسعه اقتصادي در پايتخت

قوانین تعاون اجرا نمی شود

گروهبنگاهها|
بسياري از كارشناسان معتقدند بر خالف تصوري كه در افكار 
عمومي وجود دارد؛ استان تهران در بخش هاي مختلف از 
جمله س��رانه هاي توليد، اش��تغالزايي، فضاي آموزشي و 
بهداشتي و درماني يكي از محروم ترين استان هاي كشور 
است. محروميتي كه در بخش هاي اقتصادي و معيشتي 
ابعاد و زواياي عميق تري پيدا مي كند و براي برون رفت از 
آن بايد تمام اركان اثر گذار در اقتصاد، معيشت و...وارد عمل 
شوند تا شاخص هاي رشد در اين استان نيز به سمت بهبود 

حركت كند. 
 بر اساس اين اهميت ساختاري است كه نمايندگان بخش 
توليد استان تهران و نيز كش��وري در نشستي با استاندار 
در قالب ستاد تسهيل و رفع موانع توليد اين استان تاكيد 
كردند كه براي رس��يدن به دورنماي رشد پايدار در استان 
تهران به توليدكنندگان اعتماد كنيد و اجازه دهيد با اتخاذ 
سياست هاي اقتصادي ثابت نظام عرضه و تقاضا جايگاه خود 

را در بازاربيش از پيش پيدا كند.
نشست ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان تهران ديروز 
در حالي برگزار شد كه به گفته رييس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان در قالب اين نشست ها از سال 94 تاكنون 

مشكل پنج هزار واحد توليدي بررسي شده است.
يداهلل صادقي رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران اين مطلب را نيز اضافه كرد كه 52 درصد مشكالت 
واحدهاي توليدي مراجعه كننده به ستاد و كميته تسهيل 
مربوط به مسائل بانكي، حدود 20 درصد در مورد مباحث 
مالياتي، 18 درصد مربوط به سازمان تامين اجتماعي و 10 

درصد نيز موارد متفرقه بوده است.
او افزود: مشكالت اجتماعي اغلب از مباحث اقتصادي نشات 
مي گيرد و از همين رو پرداختن به مسائل اقتصادي اهميت 

مضاعفي دارد.
رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران 
گفت: صداي بخش خصوصي به مجلس شوراي اسالمي 
در خص��وص ماليات ب��ر ارزش افزوده منتقل ش��ده تا در 
تصميم گيري براي اصالح اليحه ماليات بر ارزش افزوده، 
دريافت اي��ن مبلغ از مصرف كننده به عن��وان حلقه آخر 

لحاظ شود.
وي خاطرنشان كرد: با همه اقدامات اذعان داريم كه توليد 
در بخش صنعت، كشاورزي و حتي خدمات با مشكالتي 
مواجه است و متاسفانه نوسان هاي ارزي امسال هم مزيد 

بر علت شد.
صادقي ادامه داد: نمي خواهيم احساساتي شويم اما وضعيت 
توليد خوب نيست؛ اگر اين جلسه را تشكيل داديم براي آن 
است كه خواستيم صداي توليدكنندگان را بدون واسطه 
درياف��ت و تمامي امكانات را براي حفظ اش��تغال موجود 

بسيج كنيم.

     مش�كل بروكراس�ي در مواجهه با واحدهاي 
تولیدي

مهدي پورقاضي رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي تهران نيز در ادامه اين جلسه 

گفت: اوضاع خوب نيست و بروكراسي سختي وجود دارد.
وي خاطرنشان كرد: بايد به سياست هاي اقتصاد بين المللي 
و اقتصاد آزاد بازگش��ت و متوجه بود كه اين سياست ها و 
تصميم هاي مدام در حال تغيير، نبود سياست هاي روشن و 

ارتباطات نامناسب كشور را به اينجا كشانده است.
پورقاضي يادآورشد: اكنون هيچ راهي براي مديريت وضعيت 
كنوني غير از اينكه دولت سياست هاي اقتصادي روشني در 

پيش گيرد نداريم.
ابوالقاسم شيرازي مسوول كميسيون پوشاك اتاق اصناف 
ايران نيز در ادامه گفت: سال هاست مشكالت مطرح شده 
كنوني تكرار مي شود اما هيچ اثري در تغيير سياست ها و 
بهبود وضعيت رخ نداده است. وي اضافه كرد: در تهران براي 

يك مساله اقتصادي چندين حوزه مديريتي وجود دارد در 
حالي كه براي حل آن يك مديريت واحد وجود ندارد و هر 

سازماني هم به دنبال منافع خود است.
ش��يرازي با بيان اينكه صنعت پوش��اك در بخش توليد و 
خدمات اشتغال بااليي دارد گفت: تحميل هزينه باالي تامين 
اجتماعي به ش��كل گيري توليد زيرزميني و فعاليت هاي 

مخفي منجر خواهد شد.

     كاهش 70 درصدي تولید قطعه سازان خودرو
يكي ديگ��ر از چهره هايي كه در اين جلس��ه در خصوص 
مش��كالت به اظهارنظر پرداخت محمدرضا نجفي منش 
رييس انجمن قطعه سازي تهران و كشور بود كه با اشاره به 
مشكالت واحدهاي قطعه ساز استان تهران گفت: طي آذر 
امسال ميزان توليد قطعه سازان نسبت به آذر پارسال 70 

درصد كاهش يافته است.
وي افزود: در استان تهران عالوه بر كاهش 37 درصدي توليد 
و تعديل نيروها در 269 واحد قطعه سازي، با تعطيلي برخي 

از اين واحدها هم مواجه هستيم.
نجفي من��ش مدعي بود ك��ه علت اصلي اي��ن وضعيت 
»قيمت گذاري دس��توري« است كه براي صنعت خودرو 

اعمال كرده اند و تاكيد داشت كه بگويد: اين باعث شده از 
ابتداي امسال تاكنون صنعت خودروسازي كشور هفت هزار 

و 500 ميليارد تومان ضرر كند.

     حف�ظ اش�تغال موج�ود سیاس�ت راهبردي 
دولت است

اما واكنش دولت به مشكالت اقتصادي واحدهاي توليدي 
چيست؟ اس��تاندار تهران در پايان جلس��ه و در پاسخ به 
مشكالت مطرح شده اعالم كرد: هر كشوري كه در شرايط 
كنوني ايران قرار داشته حفظ و صيانت از اشتغال موجود را 

به عنوان سياست راهبردي در پيش گرفته است.
انوشيروان محسني بندپي توليد و اشتغال را امر مقدسي 
خواند و افزود: شعار منتخب رهبر معظم انقالب براي سال 97 
نيز دقيقا بر اين موضوع تاكيد دارد و سخنان بخش خصوصي 

و توليد هم مشكالت همين حوزه را منعكس مي كند.
وي يادآورشد: در حمايت از كاالي ايراني خيلي نتوانسته ايم 
موفق باشيم و همين باعث ش��ده است توليدكننده روي 
كيفيت يا قيمت مناسب تمركز نكند يا سرمايه خود را به 
بخش هاي ديگري همچون بانك ها سوق دهد تا از مشكالت 

پيش روي توليد رها باشد.
محسني بندپي اظهارداشت: اقتصاد دستور پذير نيست و 

عرضه و تقاضا بايد قيمت ها را مشخص كند.
استاندار تهران گفت: قيمت ارز را سال ها با فشار ثابت نگاه 
داشتيم در حالي كه امسال از كنترل خارج شد و به 18 هزار 

تومان رسيد و دوباره در حال كاهش يافتن است.
وي يكي از مشكالت سال هاي اخير را دريافت تسهيالت 
با بهره باال برش��مرد و اعالم كرد: اين وضعيت بس��ياري از 
توليدكنندگان را در ورطه ورشكستگي قرار داده است در 
حالي كه بانك ها بايد نسبت به بنگاه هاي توليدي رويكرد 

حمايتي داشته باشند.
محسني بندپي تاكيدكرد: بايد شرايطي را فراهم ساخت 
كه فعاليت بنگاه هاي توليدي به صرفه باش��د در كنار آن  
روي آموزش و مسائل رفاهي و فرهنگي نيروهاي خود نيز 
كار كنند و سالمت جسمي و اجتماعي آنان را نيز مد نظر 

قرار دهند.
استاندار تهران به مشكل توليدكنندگان با موضوع ماليات بر 
ارزش افزوده اشاره و خاطرنشان كرد: تعيين ماليات بر ارزش 
افزوده براي مصرف كننده به عنوان حلقه نهايي هم با بحث 
عدالت همخواني دارد و هم فشار را از روي بخش توليد كم 
مي كند و بر همين اساس هر شخصي كه بيشتر خريد كند، 

بيشتر هم ماليات مي دهد.
استاندار تهران به تمامي نمايندگان بخش خصوصي حاضر 
در جلس��ه اعالم كرد كه با جديت موضوع تجديدنظر در 
دريافت ماليات بر ارزش افزوده و در پيش گرفتن سياست 

مشخص در قبال توليد را پيگيري خواهد كرد.

 ريي��س اتاق تعاون ايران با بي��ان اينکه در واگذاری 
شرکت های دولتی به بخش خصوصی حوزه تعاون 
هيچ نفعی نبرده اس��ت، گفت: قوانين تعاون خوب 

است اما اجرا نمی شود.
ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��انی اتاق تع��اون ايران 
ب��ه نقل از صداوس��يما، بهمن عبدالله��ی در برنامه 
»روی خ��ط اقتصاد« راديو اقتصاد ضمن اش��اره به 
اينکه قوانين تعاون در اوايل سال 93 از سوی اهالی 
خانه ملت مورد بازبين��ی واصالح قرار گرفت، افزود: 
خوشبختانه اين حرکت بخش عمده ای از انتظارات 

فعاالن حوزه تعاون را برآورده کرد.
وی همچنين با بيان اينکه قوانين بخش تعاون قابل 
قبول و تا حد بس��ياری پاس��خگوی نياز فعاالن اين 
بخش اس��ت، اظهارداش��ت: قوانين مالياتی، پولی و 
بانکی در حوزه فضای کسب و کار کشور به ويژه بخش 

تعاون آثار منفی بر جای می گذارند.

رييس اتاق تعاون ايران ادامه داد: اعمال نظارت هايی 
در برخی از بخش های قانون تع��اون در نظرگرفته 
ش��ده بود که مزاحم��ت هايی را در مس��ير فعاليت 
تعاونگران ايجاد می کرد که طی چند ماه گذشته با 
ارائه اين بخش ها به هيات مقررات زدايی مورد اصالح 

قرار گرفته است.
وی ضمن اشاره به اينکه با مصوبات هيات مورد نظر 
طی چند ماه گذش��ته بسياری از موانع بخش تعاون 
رفع شده است، گفت: فرآيند ثبت تغييرات اتاق های 
تعاون و شرکت های تعاونی از دو ماه گذشته تسهيل 

شده است.
عبدالله��ی با تاکيد ب��ر اينکه هي��چ قانونی به مدت 
طوالنی نمی تواند نافذ و مفيد باش��د، افزود: شرايط 
اقتص��ادی و رواب��ط تغيير می کن��د و ظرفيت های 
جديدی در فعاليت ه��ا به وجود می آي��د بنابراين 

قوانين بايد منطبق با شرايط به روز شوند.

وی با بيان اينکه هميش��ه اصالح قانون به معنی بد 
بدون قانون نيست بلکه به معنای ناکافی بودن قانون 
است، اظهارداشت: خوشبختانه در روند اصالح قوانين 

تعاون »انجمن نظارت« تشکيل شده است.
رييس ات��اق تعاون ايران خاطر نش��ان کرد: انجمن 
نظارت صالحيت کانديداها برای عضويت در هيات 
مدي��ره و هيات رييس��ه ات��اق های تع��اون را مورد 

رسيدگی قرار می دهد.
وی ضمن اش��اره به اينکه بررس��ی صالحيت های 
تخصص��ی و حرف��ه ای کانديداه��ا در قانون مطرح 
نشده اس��ت، اما می توان در قالب آيين نامه ها مورد 
توجه قرار داد، گفت: متاس��فانه در زمينه واگذاری 
شرکت های دولتی به بخش خصوصی حوزه تعاون 

هيچ نفعی نبرده است.
عبدالله��ی افزود: طب��ق قانون دول��ت مکلف بوده 
30درصد از منابع حاصل از واگذاری ش��رکت های 

دولتی به بخش خصوصی را برای توانمندسازی بخش 
تعاون اختصاص دهد تا تعاونی ها بتوانند ش��رکت 
های دولتی را تملک کنند اما متاسفانه قانون مدنظر 
اجرايی نش��ده اس��ت. وی در ادامه با اعالم اينکه از 
نقاط قوت بخش تعاون تحريم گريز بودن اين بخش 

است، اظهارداشت: بخش تعاون را بنگاه های مردم 
نهاد تشکيل می دهد بنابراين شرايط تحريم فرصت 
مناسبی را در اختيار تعاونی ها قرار می دهد تا بتوانند 
در حوزه اقتصاد داخلی و بين المللی به خوبی ايفای 

نقش کنند.

برنجكاري در خوزستان حذف 
مي شود؟ 

خوزستان|رييس انجمن 
برنج خوزستان با بيان اينكه 
ب��ا حذف كش��ت برن��ج از 
برنامه كشت استان شرايط 
برنجكاران دش��وار خواهد 
شد، گفت: حتي با وضعيت 
كمبود منابع آبي نيز نبايد 
كش��ت برنج از برنامه حذف ش��ود و بايد امكاني فراهم 
شود تا با شيوه كشت متفاوت، كشاورزان بتوانند كشت 
كنند. محمد سواري در گفت وگو با ايسنا در خصوص 
مساله كشت برنج اظهار كرد: كش��اورزان خوزستاني 
پيگير هستند، تا بتوانند ش��رايطي را ايجاد كنند كه با 
روش هاي اصالحي امكان كشت برنج براي آنها فراهم 
شود زيرا كش��ت برنج در خوزستان بهينه شده است. 
وي افزود: دولت و وزارت نيرو به دنبال حذف برنجكاري 
از اس��تان خوزستان است اما كش��اورزان و برنجكاران 
در استان در تالش هس��تند تا اين اتفاق رخ ندهد زيرا 
بسياري از افراد كه تنها راه معيشت آنها كشت برنج است، 
بيكار خواهند شد. سواري ادامه داد: امسال پيش بيني 
مي شود تا شرايط بارشي استان نيز بسيار مطلوب باشد 
و اين موضوع مي تواند وضعيت را براي كش��ت برنج در 

خوزستان فراهم كند.

 ميليارد ريال تسهيالت
به چايكاران پرداخت شد

گيالن| رييس س��ازمان 
چاي كشور گفت: تاكنون 
97 ميليارد ريال تسهيالت 
ارزان قيم��ت بابت تغذيه و 
نگه��داري باغ هاي چاي به 
چايكاران استان هاي گيالن 
و مازندران پرداخت ش��ده 
اس��ت.  حبيب جهانس��از ديروز به ايرنا افزود: تاكنون 
هفت هزار و 700 چايكار، متقاضي دريافت تسهيالت 
از صندوق حمايت از توسعه صنعت چاي كشور بودند 
كه توانستند از اين تس��هيالت ارزان قيمت برخوردار 
شوند. او با اش��اره به اينكه اين پرداخت ها تا پايان سال 
جاري ادامه دارد، خاطرنشان كرد: اين تسهيالت براي 
تغذيه و نگهداري باغ هاي چاي به كشاورزاني كه عضو 
صندوق حمايت از توسعه صنعت چاي باشند، پرداخت 
مي ش��ود تا به آنان در انجام عملي��ات بهزراعي، تهيه 
نهاده هاي كشاورزي و آماده كردن باغ ها براي برداشت 
سال آينده كمك كنند. به گفته جهانساز، پرداخت اين 
تسهيالت تا بيست و پنجم اسفندماه سال جاري ادامه 
دارد و چايكاران در شهرستان ها مي توانند به اداره هاي 
چاي مراجعه و با ارايه درخواست، نسبت به دريافت اين 

تسهيالت اقدام كنند.

اجراي طرح جامع مالياتي 
به طور كامل در قزوين

قزوي�ن| مدي��ركل امور 
ماليات��ي اس��تان قزوين از 
اجراي طرح جامع مالياتي 
به ط��ور كام��ل و تمام طي 
مدت س��ه م��اه خب��ر داد. 
به گزارش ايلن��ا، مصطفي 
پوراميدي در جلسه بررسي 
وضعيت واحدهاي صنعتي شهرك صنعتي كاسپين يك 
شهرستان آبيك استان قزوين اظهار كرد: در اين شرايط 
اقتصادي س��خت كه صنايع با آن مواجه هستند، اداره 
كل امور مالياتي استان قزوين تمام قد از صنايع حمايت 
مي كند. وي افزود: سه سال است كه آراي صادره براي 
صنايع و پرونده هاي مش��كل دار را به نحو مقتضي حل 
مي كنيم.  او نگاه اي��ن اداره كل را حمايت از توليد ذكر 
و خاطرنش��ان كرد: همه در يك كش��تي نشسته ايم و 
توليدكننده با توجه به نقشي كه در اشتغال زايي دارد اگر 
آسيب ببيند تمام كشتي زير آب مي رود. پوراميدي بيان 
كرد: دولتي ها، محدوديت هايي دارند و توليدكنندگان 
بايد ما را درك كنند و شرايط و ذات كار ما را هم ببينند. 
وي افزود: اجراي طرح جامع مالياتي حداقل 6 ماه به طول 
مي انجامد اما استان قزوين تنها استان در كشور است كه 

بطور كامل اين طرح را اجرا كرده است.

 قطع يارانه سه دهك باال
به استان ها واگذار شد

زنجان|عضو كميسيون 
اجتماعي مجل��س گفت: 
در اليحه بودجه س��ال 98، 
قطع يارانه سه دهك باالي 
جامعه به اس��تان ها واگذار 
ش��د. به گزارش خانه ملت، 
احمد بيگدلي نماينده مردم 
خدابنده در مجلس به شفافيت اليحه بودجه سال 98 
اش��اره كرد و گفت: شفافيت كامل در بودجه با شرايط 
موجود در كشور به اين زودي عملياتي نمي شود.   او ادامه 
داد: نمايندگان مجلس كه وظيفه بررس��ي و حالجي 
بودجه را دارند، به 80 درص��د بودجه كه اغلب مربوط 
به برخي مراكز، موسسات، نهاد ها است، ورودي ندارند.  
نماينده مردم خدابنده در مجلس دهم گفت: آنچه بطور 
عمده در مجلس روي آن بحث و بررسي مي شود، مسائل 
و مواد مربوط به بودجه عمومي است كه براي سال آينده 
رقم آن 407 ميليارد تومان برآورد شده است. بيگدلي در 
بخشي ديگري از سخنان خود به مسائل مربوط به اجراي 
قانون هدفمندي يارانه ها اشاره كرد و افزود: از زمان آغاز 
اجراي اين قانون ق��رار بود يارانه دهك هاي باال به مرور 
قطع شود، ولي اين موضوع اتفاق نيفتاد كه باعث بروز 

مشكالتي شده است.

فرش قرمز واقعي براي 
سرمايه گذاران پهن كرده ايم

ن  و |معا ه نش�ا ما كر
هماهنگي امور اقتصادي 
اس��تانداري، كرمانش��اه 
را جزو س��ه، چه��ار نقطه 
جذاب براي سرمايه گذاران 
در كش��ور دانست و گفت: 
هر س��رمايه گذاري كه به 
كرمانشاه بيايد بيش��تر از شرايط عادي سود مي برد. 
هدايت حاتمي در آستانه برپايي همايش فرصت هاي 
سرمايه گذاري كرمانشاه با اشاره به مزيت هاي فراواني 
كه براي سرمايه گذاري در كرمانشاه وجود دارد، اظهار 
كرد: استان ما يكي از جذاب ترين مناطق كشور براي 
سرمايه گذاران است و همه امكانات و زيرساخت هاي 
الزم در اين زمينه را دارد. وي از استعدادهاي كرمانشاه 
در حوزه كشاورزي ياد كرد و افزود: ما 5.5 درصد خاك 
مساعد كشاورزي و دو برابر ميانگين كشور بارندگي 
و آب داريم و همين دو مورد ب��راي راه اندازي هزاران 
كسب و كار در حوزه كش��اورزي كافي است. معاون 
امور اقتصادي استانداري كرمانش��اه ادامه داد: از اين 
پتانسيل مي توان در سرمايه گذاري بخش شيالت، 
كشت گياهان دارويي، پرورش زنبور عسل، دامپروري 

و ... استفاده كرد.
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حباب 150 هزار توماني  سكه
اهواز|رييس اتحاديه طالفروش��ان اهواز با بيان 
اينكه قيمت فعلي س��كه حدود 150 هزار تومان 
حباب دارد، گفت: قيمت واقعي سكه بايد حدود 
3 ميليون و 450هزار تومان باش��د. عبدالرحمان 
ذهبي در خصوص وضعي��ت خريد و فروش طال 
در بازار اهواز اظهار كرد: در حال حاضر بازار سكه و 
طال آرام و راكد است و قيمت ها نيز از هفته گذشته 
تاكنون ثبات نسبي دارند و تغيير چنداني نكرده اند. 
رييس اتحاديه طالفروشان اهواز تصريح كرد: بازار 
طال هيجان گذش��ته را ندارد و آرام است. در حال 
حاضر با توجه به شرايط موجود بازار طالفروشان 
اهواز در ركود قرار دارد و به دليل باال بودن قيمت ها 
مردم رغبتي به خريد ط��ال ندارند. ذهبي عنوان 
كرد: س��كه و طال به وفور در بازار است و مردم اگر 
بخواهند مي توانند خريداري كنند اما شرايط بازار 
خيلي مناسب نيس��ت و اكثر معامالت در زمينه 
تعويض طال انجام مي ش��ود و مردم كمتر طالي 

جديد خريداري مي كنند.

 طرح توسعه واحدها 
بهترين روش جذب سرمايه است

قزوين|رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان قزوين طرح توسعه واحدهاي توليدي و صنعتي 
را بهترين روش براي جذب سرمايه گذاري و اشتغال 
عنوان كرد. علي پرزحمت در جلسه بررسي وضعيت 
واحدهاي صنعتي ش��هرك صنعتي كاسپين يك 
شهرستان آبيك استان قزوين اظهار كرد: دولت در 
راستاي حمايت از توليدات داخلي، واردات يك هزار 
و 340 قل��م كاال را ممنوع ك��رده كه فرصت خوبي 
براي واحدهاي صنعتي استان قزوين است تا با اين 
شرايط خود را به روز كرده يا توليدات خود را به فروش 
برس��انند. وي افزود: واحدهاي توليدي بايد قيمت 
كاالهاي اساسي را رعايت كنند چرا كه از ارز 4 هزا ر و 
200 استفاده كرده اند. رييس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان قزوين ادامه داد: بيشتر واحدهاي 
صنعتي و توليدي درگير بانك ها هستند و دراين زمينه 
مشكل دارند. پرزحمت اضافه كرد: از مسووالن استان 
قزوين درخواست مي شود مصوبات ستاد تسهيل و 

رفع موانع توليد را اجرا كنند.

 قطع برق 9400 جوجه را 
تلف كرد

بيرجند|مديركل دامپزش��كي خراسان جنوبي 
گفت: بر اثر قطع ناگهاني برق در يكي از مرغداري هاي 
شهرستان بش��رويه 9 هزار و 400 قطعه جوجه 40 
روزه تلف شدند. محمد اصغرزاده افزود: اين مرغداري 
داراي 2 سالن با ظرفيت 20 هزار قطعه جوجه است 
كه امروز به دليل مشكل فني در سيستم موتور برق، 
جوجه هاي يك س��الن بطور كامل تلف شدند. وي 
اظهار داشت: 2 روز تا پايان دوره اين مرغداري باقي 
مانده و جوجه ها براي ارسال به كشتارگاه آماده بودند 
كه دچار تلفات شدند. مديركل دامپزشكي خراسان 
جنوبي ميزان خسارت وارده به اين مرغداري را حدود 
200 ميليون تومان عنوان كرد و گفت: با توجه به اينكه 
اكثر تجهيزات مرغداري به وسيله برق فعال است بايد 
صاحبان مرغداري نسبت به برق اضطراري پيش بيني 

الزم را داشته باشند.

 راه آهن تهران -جنوب
 در محور لرستان مسدود شد

خرمآباد|مدي��ركل راه آهن لرس��تان گفت: خط 
راه آهن سراسري تهران- جنوب در محدوده استان 
لرس��تان به  دليل انجام عمليات بازس��ازي مسدود 
شد.  رحمت رحمت نژاد اظهار داشت: خط راه آهن 
سراسري تهران - جنوب در محدوده اداره كل راه آهن 
لرستان به دليل انجام عمليات بازسازي از روز يكشنبه 
16 دي ماه تا 17 دي ماه به  مدت 2 روز مسدود شد. 
او با بيان اينكه عمليات بازسازي بالك قارون-بيشه 
به طول 16و نيم كيلومتر از تيرماه امس��ال آغاز و به 
تدريج در حال انجام است، افزود: در مدت بازسازي 
تمام قطارهاي باري و مس��افري از جمله قطارهاي 
محلي و سراسري نمي توانند از اين محور تردد كنند. 
مديركل راه آهن لرستان با تأكيد بر اينكه تنها بالكي 
كه در محور جنوب بازسازي نشده بالك قارون- بيشه 
است عنوان كرد: ادامه عمليات بازسازي و نوسازي 

به صورت شبانه روز و به مدت 2 روز انجام مي شود.

كشف دالر قاچاق در مرز 
بازرگان

تبريز|فرمانده هنگ مرزي شهرستان ماكو گفت: 
75 ه��زار دالر قاچاق در مرز بازرگان كش��ف ش��د. 
سرهنگ ش��يرزاد حاجي زاده فرمانده هنگ مرزي 
شهرس��تان ماكو گفت: با تالش مرزبانان در پست 
كنترلي و مراقبت مرزي ب��ازرگان، 75 هزار دالر ارز 
قاچاق از مس��افران خروجي كشف و ضبط شد. وي 
افزود: در اين ارتباط دو نفر متهم دستگير و با تشكيل 
پرونده به محاكم قضايي معرفي شدند. فرمانده هنگ 
مرزي ماكو ارزش ارز هاي خارجي قاچاق كشف شده 

را سه ميليارد و 148 ميليون ريال اعالم كرد.

فعالیت 100 مركز غذاي آماده 
بدون مجوز در كرمانشاه

كرمانشاه|نايب رييس اتحاديه چلوكبابي ها و اصناف 
وابسته كرمانشاه از فعاليت حدود 100 مركز غذاي 
آماده بدون مجوز در كرمانشاه خبر داد و گفت: اين 
مراكز به معضلي براي سالمت مردم تبديل شده اند و 
برخورد با آنها در دستور كار قرار دارد. سيروس گل عنبر 
با بيان اينكه مراكز تهيه غذاي بدون مجوز به معضلي 
براي شهر كرمانشاه تبديل شده اند، افزود: نزديك به 
100 مركز غذاي آماده غيرمجاز در كرمانشاه داريم كه 
فعاليت آنها و غذايي كه تحويل مردم مي دهند مورد 
تاييد نيست و بدليل فعاليت غيرمجاز امكان نظارت بر 

فعاليت آنها نيز وجود ندارد. 

چهرههاياستاني
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توليدوتعديلنيروهادر269واحدقطعهس�ازي،باتعطيليبرخ�يازاينواحدهاهممواجه

هستيم.
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مشكالت بودجه اي طرح تحول سالمت را تعطيل مي كند؟ 

بدهي 12 هزارميليارد توماني دولت به تامين اجتماعي
بودجه وزارت بهداشت براي سال 98 نسبت به سال قبل 
حدود 5 هزار ميليارد تومان رشد دارد اما اين همه ماجرا 
نيست و موضوع بودجه نظام سالمت، تامين هزينه هاي 
رو به افزايش درمان، بدهي هاي معوقه بيمه ها به موضوع 
مهمي به خصوص در فصل بودجه تبديل ش��ده است.  
همين موضوع باعث در گرفتن اختالف بين وزير مستعفي 
بهداشت و دولت و محمدباقر نوبخت شد. اختالفي كه 
در نهايت با انتقادات علني نوبخت از قاضي زاده هاشمي 
و پذيرفتن اس��تعفاي وزير ازسوي روحاني، رنگ و بوي 
ديگري پيدا كرد اما ماجراي كمبود بودجه حوزه درمان 

با اين استعفا و پذيرشش پايان نيافت. 
اجراي ط��رح تحول س��المت دليل اصلي مش��كالت 
بودجه اي وزارت بهداشت است. نياز سازمان بيمه سالمت 
براي بودجه سال 98 حدود 18  هزار و 500 ميليارد تومان 
است، اما كارشناسان سازمان برنامه و بودجه اعالم كردند 
كه نياز اين سازمان 16 هزار و 500 ميليارد تومان است 
اما در نهايت مبلغ 12 هزار ميليارد تومان در اليحه بودجه 
براي اين سازمان بدهكار تخصيص داده شد. اين به معني 
وجود كسري قابل توجه در  بودجه سازمان بيمه سالمت 
و باز هم تاخير در مطالبات پزش��كان، پرستاران، مراكز 

دارويي و درماني و بيمارستان ها خواهد بود. 
اما چرا طرح تحول س��المت از ابتدا با حجم وس��يعي از 
كس��ري بودجه رو به رو ش��د؟ اجرا نشدن طرح نسخه 
الكترونيك و پزش��ك خانواده كه بطور چش��مگيري 
هزينه هاي درمان را كنترل مي ك��رد، بايد قبل از طرح 
تحول س��المت اجرايي مي ش��د اما وزير بهداش��ت در 
اجراي طرح عجله زيادي داش��ت. از طرفي پيش بيني 
مشكالت بودجه اي در نوشتن طرح اوليه صورت نگرفت 

و به همين دليل، هر س��ال بخش��ي از خدمات، از سبد 
حمايتي طرح تحول سالمت خارج شد و دوباره به دوش 
مردم افتاد و قرار است براي سال آينده نيز بخش ديگري 
از حمايت هاي دولتي در بخ��ش درمان، از دوش دولت 

برداشته و دوباره به دوش مردم بيفتد. 
نماينده مردم درمجلس دهم با بيان اينكه باالي 12 هزار 
ميليارد تومان دولت به سازمان تامين اجتماعي بدهكار 
است، گفت: شكست طرح تحول سالمت به ضرر دهك 
پايين اقتصادي جامعه است. احمد همتي درباره وضعيت 
اجرايي طرح تحول سالمت در حوزه سالمت و بهداشت، 
گفت: با شكس��ت طرح تحول نظام سالمت، بيشترين 
درد را اقش��ار ضعيف جامعه مشاهده مي كنند بنابراين 
براي موفقيت طرح مذكور الزامي است كه پشتوانه مالي 

و بودجه اي مناسب براي اين طرح در نظرگرفته شود.
 نماينده مردم سمنان و مهدي شهر در مجلس شوراي 
اسالمي تصريح كرد: متناسب با هزينه هاي طرح تحول 
سالمت مي بايست، دولت منابع مالي مورد نياز را تامين 
كند تا بتوان قوانين مرتبط با طرح تحول سالمت را بطور 
كامل اجرايي كرد و از همين رو در اين راستا مي بايست 
هزينه هاي حوزه سالمت را نيز به نحوه كارشناسي شده 

كاهش داد.
او ادامه داد: دولت و وزارت بهداشت و درمان، تعهدات 
خودشان را نسبت به طرح تحول سالمت بطور كامل 
اجرايي نكردهاند بطور مثال طرح پزش��ك خانواده، 
پرونده الكترونيكي، سيستم ارجاع و راهنمايي باليني يا 
عملياتي نشده يا بطور كامل اجرايي نشده است. همتي 
به خانه ملت گفت: دولت تعهد باالي 120 هزارميليارد 
تومان به س��ازمان تامين اجتماع��ي را برطبق برنامه 

ششم توسعه را عملياتي نكرده اس��ت و اين در حالي 
است كه مقرر بود طى پنج سال بدهي دولت به سازمان 
تامين اجتماعي پرداخت ش��ود اما متاس��فانه پس از 

گذشت دو س��ال كه از برنامه ششم توسعه مي گذرد 
اما هنوز پرداختي در اين خصوص اعمال نشده است. 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، يادآورشد: 

شكس��ت طرح تحول س��المت به ضرر دهك پايين 
اقتصادي جامعه است بنابراين بايد در راستاي اجراي 

كامل طرح تحول سالمت تدابير اصولي اتخاذ شود.
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 افزايش ۲۸۰ درصدي
خريد و فروش حيات وحش

فرمانده يگان حفاظت محيط زيس��ت كشور اعالم 
كرد: نگهداري و خريد و فروش حيات وحش زنده و 
غيرزنده طي 9 ماه اخير 282 درصد افزايش يافته است.
جمشيد محبت خاني افزود: دليل افزايش آمار خريد 
و فروش حيات وحش مربوط به عقرب ها است كه در 
يك دوره خريد و فروش آنها رشد يافته بود.او با اشاره 
به همكاري ناجا با يگان محيط زيست در حوزه  جرايم 
فضاي مجازي تصريح كرد: امكان خريد وفروش حيات 
وحش، تاكسيدرمي حيات وحش در سايت هاي ديوار 
و شيپور توسط پليس فتا فيلتر شده است همچنين 
س��عي داريم در زمينه جرايم فضاي مجازي شامل 
خريد و فروش حيات وحش زنده و غيرزنده همچنين 
حيوان آزاري با همكاري پليس ناجا اقدامات جدي 
انجام دهيم. به همين منظور يك رابط از سوي يگان 
محيط زيست انتخاب ش��ده و در ناجا دوره  آموزشي 
گذرانده است. محبت خاني همچنين اظهار كرد: دو روز 
پيش توسط يكي از پاسگاه هاي هرمزگان 1۴0 قطعه 
از پرندگان گران قيمت كشف شده است كه بيش از ۴ 
ميليارد تومان قيمت دارد. همچنين چند روز پيش در 
بوشهر كشفيات سنگيني انجام شد كه حوزه مرزباني 
ناجا نيز در اين زمينه همكاري داشت.فرمانده يگان 
حفاظت محيط زيست با بيان اينكه سعي داريم در سال 
آينده حق الكشف هاي محيط بانان را پرداخت كنيم، 
گفت: متاسفانه از سال 9۴ حق الكشف محيط بانان 
پرداخت نشده است در حالي كه اين حق محيط بانان 
است بنابراين سعي داريم تا سال آينده حق الكشف 
محيط بانان و نيروهاي انتظامي كه در كشفيات محيط 

زيستي نقش داشتند را پرداخت كنيم.

 امتحانات نهايي 
مالك پذيرش بدون كنكور

رييس مركزسنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش 
با اشاره به پذيرش بدون كنكور دانشجو در 85 درصد 
كدرشته  محل هاي دانشگاهي گفت: مالك و مبناي 
سوابق تحصيلي، امتحانات پايه نهايي دوازدهم است 
كه معدل آن به دانش��گاه هاي مجري پذيرش بدون 
آزمون اعالم خواهد شد.عبدالرسول عمادي وي درباره 
مخالفان طرح حذف كنكور نيز گفت: شكست مصوبه 
سال 96 هم اين بود كه منافع طيف هاي بسياري از 
فعاالن كنكوري تحت الش��عاع قرار مي گرفت. براي 
مقابله با اين مساله آموزش و پرورش به ويژه در يك سال 
اخير گام هاي بلندي برداشت كه از جمله آنها كاهش 
تبليغات كنكوري در صداوسيما بود. به دانش آموزان 
اطالع رس��اني كرديم كه در مسير كتاب درسي قرار 
بگيرند. طي پنج س��ال اخير تالش كرديم اين امر را 
نهادينه كنيم كه مبناي امتحان نهايي همان كتاب 

درسي است و نيازي به جزوات كنكوري نيست.

خريد خدمات؛ برنامه اصالحي يا خصوصي سازي آموزش؟
ورود طرح خريد خدمات آموزشي به اليحه بودجه سال ۹۸

اعتراض محيط زيست به رأي پرونده يوزپلنگ »قاچاق شده«

وورد طرح خريد خدمات آموزشي به اليحه بودجه 
سال 98 و پيشنهاد تحت پوشش قرار گرفتن ساالنه 
10 درصد دانش آموزان در آن، بار ديگر پس از پنج 
سال مورد توجه كارشناسان آموزش و پرورش قرار 
گرفته و موافقان و مخالفاني را به همراه داشته است.

جذب معلم��ان از طري��ق قرارداد خري��د خدمات 
آموزشي از اوايل دهه 80 در آموزش پرورش انجام 

مي شود.
 ام��ا ط��رح خري��د خدم��ات آموزش��ي از بخ��ش 
غيردولت��ي ب��راي اولين بار در اليحه بودجه س��ال 
92 مطرح ش��د اما مجلس پيش��نهاد دولت وقت را 
 براي خري��د خدمات آموزش��ي از بخش خصوصي 

رد كرد.
مرضيه گرد، رييس وقت سازمان مدارس غيردولتي 
در دي ماه 1۳92 از در دستوركار قرار گرفتن طرح 
خريد خدمات آموزش��ي خب��ر داد و گفت: در طرح 
خريد خدمات آموزش��ي صندلي هاي آزاد مدارس 
غيردولتي با يك ساماندهي در اختيار دانش آموزان 
قرار مي گيرد و يكي از راهكارهاي اين طرح، همان 
مدارس ارزان قيمت اس��ت. در طرح ساماندهي به 
دنبال اين هستيم كه به جاي شلوغ بودن كالس هاي 
درس در م��دارس دولتي، ش��رايطي ايج��اد كنيم 
كه بخش��ي از اين دانش آموزان به س��مت مدارس 
غيردولتي كه صندلي خالي دارند، سوق داده شوند. 
البته در اين طرح از دانش آموزان ش��هريه دريافت 

نمي شود.
طرح خريد خدمات آموزشي در مناطقي كه ظرفيت 
كافي در م��دارس دولتي ندارن��د در قالب بندي از 
تبص��ره 1۳ اليحه بودجه س��ال 9۳ گنجانده ش��د 
اما اخط��ار برخي نماين��دگان را به دنبال داش��ت 
 و آن را خ��الف روح قان��ون اساس��ي و آم��وزش 

رايگان دانستند.
 ام��ا در نهايت مجلس ب��ه وزارت آموزش و پرورش 
اج��ازه داد ب��ه منظ��ور پوش��ش كام��ل تحصيلي 
دانش آموزان الزم التعلي��م در مناطقي كه ظرفيت 
كافي در مدارس دولتي وجود ندارد نسبت به خريد 

خدمات آموزشي اقدام كنند.
در س��ال 1۳9۳، حدود 600 هزار صندلي خالي در 
مدارس غيردولتي وجود داش��ت و ب��ه اين ترتيب 
طرح خريد خدمات با وجود برخي مخالفت ها كليد 
خورد. زيني وند، رييس سازمان مدارس غيردولتي 
با بيان اينكه در س��ال اول اجراي برنامه، با حرف و 
حديث هايي مواجه ش��ديم بدون اينكه اين خدمت 
از سوي منتقدان مورد بررسي قرار بگيرد گفت: اين 
درحالي است كه طرح نتايج مثبتي داشت و مدارس 
چند پايه اي يك پايه و مدارس دوشيفته، تك شيفته 
شدند و ۳000 بازمانده از تحصيل به چرخه آموزش 

بازگشتند.
دولت در اليحه بودجه سال 98 پيشنهاد كرده است 

س��االنه 10 درصد دانش آموزان تحت پوشش طرح 
خريد خدمات آموزشي بگيرند. اين پيشنهاد دوباره 
محل ايراد قرار گرفته اس��ت ت��ا جايي كه كوچكي 
نژاد، نايب رييس كميسيون آموزش مجلس با اشاره 
به اينكه در مجلس و در قانون برنامه شش��م توسعه 
هر جا ك��ه بحث خريد خدمات را آورديم يك پرانتز 
به استثناي آموزش و پرورش باز كرديم، گفت: بنابر 
اليحه بودجه، وزارت آموزش و پرورش مكلف است 
با برنامه ريزي مناسب، نيروي انساني مورد نياز خود 
را از جمله در پژوهش س��راها، رهنمايان آموزشي، 
مربيان بهداشت، متصديان آزمايشگاه ها و كارگاه ها 
را از طريق خريد خدم��ات ۳0 درصد كاهش دهد. 
مجلس ت��الش مي كند كه اي��ن تبصره ها را حذف 
 كند، چون معتقديم كه ب��ه ضرر آموزش و پرورش

 است.
ش��هرام جمال��ي، كارش��ناس آم��وزش و پرورش 
ني��ز در اين باره اظه��ار كرد: ط��رح خريد خدمات 
آموزش��ي در ابت��دا قرار ب��ود با رويك��ردي عدالت 
محور و ذيل برنامه هاي توس��عه عدالت آموزش��ي 
در مناط��ق مح��روم و كمتربرخ��وردار و صرفًا در 
 مناطق��ي ك��ه ني��روي آموزش��ي وج��ود ن��دارد

 اجرا شود.
او افزود: اما متأسفانه با انحرافاتي كه صورت گرفت، 
پديده هايي مثل واگذاري مدارس دولتي و كوچاندن 
دانش آموزان اين مدارس به م��دارس غيردولتي از 
دل اين ط��رح بيرون آمد. به اي��ن ترتيب اين طرح 
در جاهايي منحرف ش��د و رسمًا در خدمت توسعه 
مدارس غيردولتي قرار گرفت. اين كارشناس آموزش 
و پرورش با بيان اينكه طرح خريد خدمات با تفسير 
جدي��دي كه دولت و آموزش و پ��رورش ارايه كرده 
است، قرار است با رويكرد صرفه جويي در هزينه ها 
به تدريج به عنوان جايگزيني براي استخدام پيماني 

معلمان، تثبيت ش��ود به ايسنا گفت: بنابراين طرح 
مي توان��د به عنوان يك��ي از اصلي تري��ن راهبردها 
در پيگيري سياس��ت هاي كوچك سازي و كاهش 
تصدي گري دولت در بخش عموم��ي به تدريج در 
نظام آموزش��ي كش��ور تثبيت ش��ود. اينكه چنين 
ادعايي تا چه حد مي تواند درس��ت باشد، موضوعي 
است كه از سخنان اخير رييس جمهور هنگام ارايه 
اليح��ه بودجه 98 ب��ه مجلس مي ت��وان به وضوح 

دريافت كرد.
جمالي با اشاره به س��خنان رييس جمهور مبني بر 
اينكه »ما ب��راي هر دانش آموزي به طور متوس��ط 
در س��ال آينده چهار ميليون توم��ان از خزانه مردم 
و بيت المال هزين��ه مي كنيم در حالي كه اگر دولت 
بخواهد اين خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان 
اين كار را انج��ام دهند، حداكثر يك ميليون تومان 
مي ش��ود.« اظهار كرد: ام��ا رييس جمهور توضيح 
نمي دهد كه حقوق ماهانه يك معلم خريد خدماتي 
با يك چهارم بودجه اي كه بنابر ادعاي وزير آموزش 
و پرورش 98 درصد آن صرف پرداخت حقوق فعلي 
ناچيز معلمان مي شود، چگونه محاسبه و پرداخت 

مي شود؟
 او ادام��ه داد: اما عالوه بر س��خنان رييس جمهور، 
نگاهي به جز ۳ بند ب تبصره 21 ماده واحده اليحه 
بودجه 98 نيز مويد اين ادعاست. در اين بخش آمده 
اس��ت كه »وزارت آموزش و پرورش مكلف است با 
برنامه ريزي مناس��ب، نيروي انساني مورد نياز خود 
از جمله در پژوهش س��راها، راهنمايان آموزش��ي، 
مربيان بهداشت، متصديان آزمايشگاه ها و كارگاه ها 
را از طريق خريد خدمات تامين كند به نحوي كه تا 
پايان سال ١٣٩٨ حداقل ۳0 درصد و تا پايان سال 
١٣٩٩ حداق��ل 50 درصد خدمات ف��وق از طريق 

خريد خدمات تامين شود.«

دي ماه سال گذشته يك قالده توله يوزپلنگ آسيايي در 
تهران از قاچاقچيان كشف شد و از همان زمان در مركز 
نگهداري حيات وحش پارك پرديسان نگهداري مي شود. 
همان مقطع پرونده قضاي��ي متخلفان قاچاق اين ماده 
يوز تشكيل شد و در نهايت حدود سه هفته پيش، رأي 
پرونده »ايران« صادر ش��د و متهمان به پرداخت يك تا 
دو ميليون تومان جزاي نقدي محكوم ش��دند. اين رأي 
تعجب و نگراني فعاالن محيط زيست كشور را برانگيخت 
و در عين حال سئواالت و ابهاماتي ايجاد كرد، اينكه چرا 
دادگاه اعالم كرده كه امكان بازگشت اين توله يوز ماده، 
مشهور به »ايران«، به طبيعت وجود دارد؟ تعيين جزاي 

نقدي يك ميليون يا دو ميليون توماني براي متخلفان 
پرونده ايران بر چه مبنايي بوده است؟ و ابهام مهم تر اين 
بود كه چرا نماينده سازمان محيط زيست در دادگاه ايران 
غيبت داشته است؟ حميد ظهرابي، معاون محيط زيست 
طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست، از تصميم اين 
سازمان براي اعتراض به رأي دادگاه پرونده »ايران« - ماده 
يوزپلنگ نجات يافته از دس��ت قاچاقچيان - خبر داد و 
گفت: در مهلت قانوني تجديدنظرخواهي مي كنيم چون 
امكان بازگشت »ايران « به طبيعت وجود ندارد. اين مقام 
مسوول در سازمان محيط زيست تاكيد كرد: به مرجع 
قضايي اعالم كرده ايم كه »ايران« ديگر امكان برگشت به 

طبيعت را ندارد و دريافت خسارت 100 ميليون توماني 
منوط به اين است كه دادگاه نيز تاييد كند كه برگشت 

يوز به طبيعت ديگر ممكن نيست.
او افزود: اولين خبر در مورد قاچاق يوزپلنگ آس��يايي 
را در ش��هريور ماه گذشته دريافت كرديم. بدين ترتيب 
كه در تابستان س��ال قبل گزارشي به همراه يك قطعه 
عكس به دست ما رسيد، مبني بر اينكه يك فرد يوزپلنگ 
آسيايي از استان خراسان ش��مالي زنده گيري و جهت 
فروش به تهران منتقل شده است. به دنبال دريافت اين 
گزارش، پليس امنيت و يگان حفاظت محيط زيس��ت 
اس��تان تهران پيگيري اين موضوع را ش��روع كردند تا 

اينكه موفق به شناسايي متخلفان شدند و آنان را تحت 
نظر قرار دادند. ظهرابي اظهار كرد: نكته مهم اين است 
كه زماني كه متخلفان تصميم به همكاري گرفتند و به 
سازمان حفاظت محيط زيست براي تحويل يوز مراجعه 
كردند، يگان محيط زيست تهران و پليس امنيت هم آنان 
را بطور كامل تحت مراقبت و رصد داشتند و متخلفان را 
شناسايي كرده بودند بنابراين هنگام تحويل يوزپلنگ 
آسيايي، متخلفان در كلينيك پارك پرديسان دستگير 

شدند و پرونده تخلف آنان تشكيل شد.
معاون سازمان محيط زيس��ت ادامه داد: قاضي دادگاه 
ضمن بررسي همه جوانب متهمان را مجرم شناخته و آنان 

را به پرداخت جزاي نقدي محكوم كرده است كه يك نفر 
از متخلفان به پرداخت دو ميليون تومان و سه نفر ديگر 
هر كدام به پرداخت يك ميليون تومان محكوم شده اند. 
او افزود: بايد دقت داشته باشيم كه رأي صادرشده براي 
پرونده »ايران«، در قالب مجازات كيفري و در چارچوب 
قانون بوده است. قاضي مي تواند طبق قانون با توجه به 
اينكه متهمان سابقه كيفري نداشته اند حكم زندان صادر 
نكرده و صرفا حكم به جزاي نقدي بدهد. اما قصد داريم 
به رأي صادر شده براي پرونده ايران اعتراض كنيم. اواخر 
آذرماه رأي دادگاه در مورد اين پرونده ابالغ شده و هنوز 

مهلت قانوني براي اعتراض به رأي صادره وجود دارد. 
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در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد

راه اندازي سامانه سرمايه گذاري براي شهروندان تهراني   
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران سه مصوبه داشت. 
ابتدا اعضاي شورا افزایش تعرفه های اماکن ورزشی تحت 
نظارت ش��هرداری تهران را بررسي كردند كه قرار شد در 
دو ماه پایاني امسال این تعرفه ها افزایش نداشته باشند. 
در ادامه نيز بررسی طرح الزام ش��هرداری تهران به ارائه  
الیحه جامع مشارکت و سرمایه  گذاری شهر تهران روی 
ميز بررس��ی قرار گرفت و به تصویب رسيد. براساس این 
طرح شهرداری تهران موظف اس��ت ظرف ۳ ماه الیحه 
 ای را ب��ه این منظ��ور ارایه دهد و در نهایت یک س��امانه 
راه اندازی شود تا شهروندان از طریق آن بتوانند فرصت های 
س��رمایه گذاری را پيش��نهاد دهند. ضمن اینکه ساالنه 
یک اطلس سرمایه گذاری هم برای اطالع و بهره برداری 
شهروندان و س��رمایه گذاران بخش خصوصی نيز تهيه 
خواهد ش��د. عالوه بر این الیحه »طراحی، پایش و نمای 
شهر تهران« موضوع دیگري بود که در صحن شورای شهر 

مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
احمد مسجدجامعی، عضو كميسيون فرهنگي - اجتماعي 
شهرداري تهران در خصوص  طرح الزام شهرداری تهران 
به ارائه  الیحه جامع مشارکت و سرمایه  گذاری شهر تهران 
با بيان این که ش��هرداری تهران از مش��ارکت گریزترین 
سازمان هاست که سرمایه گذاران مایل نيستند در آن سرمایه  
گذاری کنند، گفت: قرار است الیحه ای از سوی شهرداری 
ارائه ش��ود، اما آیا ارزیابی در مورد ساختار سرمایه  گذاری 
شده اس��ت؟ رویکرد مدیریتی چگونه خواهد بود؟ آیا این 
مصوبه جدید دری به سوی سرمایه  گذاری  باز می کند؟ به 
خصوص این که تشکيالتی درباره سرمایه  گذاری وجود دارد؛ 

اما گزارشی در مورد عملکرد آن ندیده ایم.
این عضو کميس��يون فرهنگی و اجتماعی با بيان این که 
نگران هستيم که مبادا به اسم سرمایه  گذاری چوب حراج 
به اموال ش��هر بخورد، اظهار ک��رد: زمزمه هایی در مورد 
واگذاری فروشگاه شهروند و شهر آفتاب به گوش می رسد 

که نگران کننده است.

تغییردرریلگذاریها
در ادامه جلس��ه دیروز ش��ورا، محمود ميرلوحی، عضو 
كميس��يون برنامه و بودجه نيز با بيان این که باید نشان 
دهيم که تغييری در ریل گذاری ها در حال انجام اس��ت، 
گفت: اگر سرمایه  گذاری نشود چگونه ۵۶ هزار ميليارد 
تومان بدهی را بپردازیم ی��ا چگونه ۲هزار واگن بخریم و 

خطوط ۶ و ۷ را تکميل کنيم.
به گزارش تعادل و به گفته مسووالن شهرداري،  این نهاد 
با ۵۶ هزار ميليارد تومان بدهي كه هر ماه سود بدهي ها 
نيز به آن اضافه مي شود یك س��ازمان ورشكسته است 
و ب��راي تامين هزینه هاي جاري خود با مش��كل مواجه 
اس��ت. بس��ياري معتقدند بهترین راه براي برون رفت از 
این شرایط جذب سرمایه گذاران داخلي و خارجي است 
. حتي محمد علي نجفي شهردار اسبق تهران در جریان 
سفر به لهستان از تشكيل دپارتمان ویژه ای در شهرداری 
تهران به منظور جذب سرمایه گذاری هاي خارجی خبر 
داد اما بعد از اس��تعفاي او خبري از این دپارتمان شنيده 
نش��د. او همچنين از طراحي  بيش از 100 پروژه بزرگ 
برای سرمایه گذاران خارجی در تهران خبر داده و  شرکت 
های کره ای را تشویق کرده بود تا در صنایع دانش بنيان 
و همچنين ساخت و ساز، صنعت و خودروسازی، توليد 
باتری های برقی، کنترل آلودگی هوا و تبدیل زباله به انرژی 

و انواع کودها سرمایه گذاری کنند.
چن��دي پي��ش عل��ي ني��ازي، مدیرعام��ل س��ازمان 
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران 
نيز از معرفی 40 پروژه شهر تهران به بخش خصوصی در 
اولين اجالس سرمایه گذاری خبر داد. به گفته او 40 پروژه 
شهری به ارزش 4هزار ميليارد تومان به بخش خصوصی 
معرفی می شود كه شامل پروژه هایی همچون توليد برق 
از زباله، ایجاد جایگاه های سوخت کوچک مقياس، اجرای 
فاز دوم بيمارستان آتيه، ساخت مرکز تجاری در منطقه ۵ 

و مجتمع فرهنگی منطقه 1۲ خواهد بود.

پيروز حناچي كه كمتر از دو ماه است مدیریت شهر تهران 
را برعهده گرفته نيز اعالم كرده كه 10 پروژه خاص برای 

شهر تهران تعریف شده است.
به نظر مي رس��د، امروز جذب س��رمایه برای پروژه های 
شهری نه یک کار ساده بلکه الزام و ضرورتی است که پيش 
روی شهرداري قرار دارد. جذب سرمایه ها، نه فقط در حوزه 
پروژه های عمرانی بلکه در همه ماموریت هاي شهری مانند 
محيط زیست و انرژی، حمل و نقل عمومی، شهر هوشمند، 
گردشگری، فرهنگ و هنر و زندگی سالم، کسب و کار و 

تجارت شهری و... باید انجام شود.

نبودنظامجامعجلبسرمایهگذار
به گفته مجيد فراهاني، ریي��س کميته بودجه و نظارت 
مالی ش��وراي ش��هر تهران مهم ترین ریشه های بحران 
سرمایه گذاری این است که در شهرداری تهران نظام جامع 
جلب سرمایه گذار و مشارکت وجود ندارد. نظامی که در 
آن انواع مشارکت های بخش خصوصی تعریف شده باشد 
و برای شناس��ایی و تخصيص ریسک ها، انواع مدل های 
پروژه های مشارکتی نيز تعریف شده باشد. همچنين در 
انواع مشوق های سرمایه گذاری، تشریفات سرمایه گذار، 
سياست های س��رمایه گذار در بازارهای پر بازده و نحوه 
ارزیابی عملکرد در رابطه با پروژه های س��رمایه گذاری، 

چارچوب حقوقي مشخصي تعریف نشده است.
مش��كل دیگري كه در این زمينه وجود دارد، عدم تمایل 
سرمایه گذاران براي سرمایه گذاري و حضور در شهرداري 
تهران است. واقعيت این است كه طي سال هاي گذشته به 
دليل عدم پرداخت مطالبات پيمانكاران شهرداري دیگر 
این نهاد اعتباري نزد سرمایه گذاران ندارد حتي بانك ها 
نيز از ورود به پروژه هاي شهرداري و اعطاي وام به این نهاد 
خودداري مي كنند.مدتهاست كه طلبكاران شهرداري 
كه طلب آن ها به زمان قاليباف برمي گردد در روزهایي كه 
شوراي شهر جلسه دارد جلوي در شورا تجمع كرده و طلب 
خود از شهردار 1۲ ساله تهران را از شهردار جدید مطالبه 
مي كنند. بنابراین در اولين گام شهرداري باید بتواند اعتبار 
دوباره اي بين پيمانكاران و سرمایه گذاران به دست آورد.

مشکالتاساسیدرفرآیندسرمایهگذاری
موضوعي كه محمد ساالري، ریيس کميسيون شهرسازی 
و معماری ش��ورای ش��هر تهران نيز  در جریان بررس��ی 
طرح »الزام ش��هرداری به ارائه الیحه جامع مش��ارکت و 
س��رمایه گذاری ش��هر تهران« درباره آن صحبت كرد و 
گفت: فرآیند سرمایه گذاری در شهر تهران دچار مشکالت 
اساسی است چرا که ما برای سرمایه گذاران، بسته های 
تش��ویقی موثر و معنادار پيش بينی نکرده ایم.این طرح 
خودش تعيين تکليف کننده نيس��ت بلکه مجموعه ای 
از سياس��ت ها و رویکردها را برای ارائ��ه الیحه جامع در 
خصوص مش��ارکت و س��رمایه گذاری ارائ��ه می دهد و 
همان طور که همه می دانيم وضعيت مشارکت و سرمایه 
گذاری در ماموریت های مدیریت شهری دچار مشکالت 

اساسی است.
وی ادام��ه داد: طی دهه ها و س��ال های گذش��ته چون 
س��هل الوصول ترین منابع درآمدی ش��هرداری از محل 
بارگذاری و تراکم فروشی بوده و شهرداری هيچگاه دچار 
تنگنای مالی نشده است، بنابراین  علی رغم وجود مجموعه 
ظرفيت ها در شهر تهران، موضوع سرمایه گذاری مورد 
توجه قرار نگرفته است. از این رو، به عنوان شورا و مدیریت 
ش��هری پنجم با توجه به اینکه یکی از مهم ترین چالش 
های ما موضوع منابع درآمدی است، باید با این موضوع که 
شهرداری تهران طی الیحه ای بتواند طرح جامع مشارکت 

و سرمایه گذاری را ارائه دهد موافقت کنيم.
ریيس کميسيون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران 
تصریح کرد: ما در کميسيون به برخی موضوعات ایراد و 
برای آن پيشنهادات جایگزین داریم. در جلساتی هم که با 
شهرداری تهران گذاشته شده آن ها نيز می گویند فرآیند 
سرمایه گذاری در شهر تهران دچار مشکالت اساسی است 
چرا که ما برای سرمایه گذاران، بسته های تشویقی موثر 

و معنادار پيش بينی نکرده ایم. وی افزود: یکی از تکاليفی 
که ریيس شورا در جلسات هم اندیشی برای کميسيون 
های تخصصی تعيين کرده اند این اس��ت که هر کدام از 
کميسيون ها مجموعه ای از بسته های سرمایه گذاری را در 
حوزه های ماموریتی خود تدوین کنند که این اقدام توسط 
بسياری از کميسيون ها انجام شده است و برای اینکه این 
بسته ها به قانون تبدیل شود الزم است شهرداری در این 
خصوص الیحه ارائه دهد لذا از اعضای شورا می خواهم به 
این موضوع رای دهند.در نهایت این طرح با موافقت 14نفر 

از اعضا به تصویب رسيد.

مخالفتباافزایشتعرفههایاماکنورزشی
دستور جلسه دیگر شوراي شهر تهران افزایش تعرفه های 
اماکن ورزش��ی تحت نظارت ش��هرداری بود كه اعضا با 
1۵رای موافق و دو رای مخالف، پيش��نهاد کميس��يون 
فرهنگی اجتماعی در خصوص عدم تغيير تعرفه ها تا پایان 
سال را تأیيد کردند. عالوه بر این الیحه »طراحی، پایش و 
نمای شهر تهران« موضوع دیگري بود که در صحن شورای 
شهر مورد بررسی قرار گرفت، شورای شهر تهران در سال 
۹۳ مصوبه ای را در راستای احيای هویت ایرانی اسالمی 
در سيما و منظر شهری در بحث نماهای شهری به تصویب 
رسانده بود، براساس این مصوبه شهرداری تهران باید در 
مدت یک ماه الیحه دستورالعمل ساماندهی نماهای شهر 
تهران را به شورا ارسال می کرد که تا به امروز مسکوت مانده 
بود. علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران با بيان اینکه 
تدوین جزیيات این الیحه در دوره پنجم شورای شهر مورد 

بررس��ی قرار گرفت، گفت: کارگروه مشترکی از معاونت 
معماری و شهرسازی شهرداری تهران و کميسيون مرتبط 
در شورای شهر روی این الیحه مطالعاتی را انجام دادند که 

کليات آن در صحن شورای شهر به تصویب رسيد.
وی با بيان این که س��اختمان هایی که موفق به دریافت 
پروانه می شوند برای ساخت نما باید طرحشان به تصویب 
کميته ای از متخصصان برسد، افزود: در رابطه با بناهای 
عادی و کوچک مقياس، این کميته در شهرداری مناطق 
و در مورد بناهای خاص و بزرگ مقياس و در س��طح ملی 
این کميته با نام »بناهای شاخص« در معاونت شهرسازی 
و معماری مستقر می شود. این دو کميته به لحاظ کيفی 
و زیبایی ش��ناختی و انطباق با معيارهای سيما و منظر 
شهری مطلوب طرح های پيشنهادی مالکان و سازندگان 
را بررسی و به تصویب می رساند. در جلسه آینده جزیيات 

این الیحه مورد بررسی قرار می گيرد.

فعالیتهایبیضابطهشوراهایمعماری
چند هفته ای اس��ت که تذکرات شفاهی از صحن شورا 
حذف شده بود و تذکرات به صورت کتبی به هيات رئيسه 
ارائه و رئيس ش��ورا آن را قرائت می کرد.اما روز گذش��ته 
مجددا تذكرات در صحن از سر گرفته شد و حجت نظری 

و زهرا نژادبهرام تذکرات خود را در صحن قرائت کردند.
تذكر زهرا نژاد بهرام، عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران 
در خص��وص فعاليت های بی ضابط��ه و بدون چارچوب 
شوراهای معماری مناطق بود. او در این باره گفت: با توجه 
به بررسی های به عمل آمده در کميته شهرسازی شورای 

اسالمی شهر تهران مشخص شده است که ظرف یک ماه 
گذشته فعاليت شوراهای معماری مناطق با شيب تندی 
افزایش یافته و این روند در برخی مناطق مرکزی و شمالی 
شهر تهران نمود بيشتری داشته است. این در حالی است 
که بر اساس مصوبه شورا به تاریخ ۸/ ۷/ 1۳۹۷ تحت عنوان 
الزام ش��هرداری تهران به ارائه الیحه تعيين ماموریت ها 
و حدود اختيارات و مس��ئوليت های شوراهای معماری 
مناطق«، شهرداری تهران موظف شده بود که ظرف ۲ ماه 
الیحه ای را با رویکرد کيفی سازی فعاليت های شوراهای 
معماری و پرهيز از فروش تراکم و بارگذاری های خالف 
ضوابط و مقررات طرح تفصيلی شهر تهران به شورا ارائه 

کند که تاکنون این امر محقق نشده است.
وی ادامه داد:با توجه به ع��دول از ضوابط و مقررات مالک 
عمل در اغلب آراء صادره توسط شوراهای معماری مناطق 
و کسب درآمد ناپایدار از این محل، از شهردار تهران که خود 
همواره از مدافعان ارتقا قانون مداری و پایبندی به ضوابط و 
مقررات بوده است، انتظار چنين است که به منظور مقابله با 
گسترش فعاليت های بی ضابطه و بدون چارچوب فعاليت 
شوراهای معماری مناطق و ارائه الیحه صدراالشاره به شورا، 

دستورات الزم را در اسرع وقت صادر کنند.
همچنين در جلسه روز گذشته شورا با توجه سالروز غرق 
شدن کشتی سانچی و جان باختن تعدادی از هموطنان 
مقرر شد، خيابان شهيد عاطفی شرقی واقع در بلوار نلسون 
ماندال؛ به دریانوردان س��انچی تغيير ن��ام دهد و خيابان 
ش��هيد عاطفی غربی نيز به خيابان شهيد عاطفی تغيير 

نام پيدا کرد.

درخواست حمايت وي ژه دولت از كشتيرانيقطارهاي حومه اي هم از شبكه ريلي حذف مي شوند
مدیرعامل ش��ركت حم��ل نقل ریلي اع��الم كرد: به 
دليل عدم حمایت دولت، قطارهاي ترن ست به دليل 
هزینه هاي سنگين از سيستم فروش حذف شد و گام 

بعدي قطارهاي حومه اي هستند.
به گزارش خبرگزاري مهر، محمد رجبي با اشاره به بروز 
مشكالت براي صنعت ریلي گفت: براي رفع مشكالت 
ریلي كشور خصوصا حمل و نقل مسافري پيگيري ها 
از وزراي راه و شهرس��ازي و تعاون انجام شد، نامه هاي 
متعددي مبني بر لزوم اختصاص یارانه به سيستم ریلي 

به مسووالن كشور نوشته ایم.
مدیرعامل این شركت حمل و نقلي با انتقاد از حمایت 
نكردن دولت از سيس��تم ریلي كش��ور گفت: در نبود 
حمایت دولت، قطارهاي ترن ست )تندرو پردیس( به 
دليل هزینه هاي سنگين از سيستم فروش حذف شد 

و گام بعدي قطارهاي حومه اي هستند.
وي افزود: به دليل همين مشكالت و در همين رابطه 
از دو ماه پيش اعالم كردیم كه با این ارقام نمي توانيم 
ادامه دهيم و ناوگان ما به تدریج زمين گير مي ش��ود، 
زیرا قدرت پش��تيباني ناوگان وجود ندارد و به صورت 
رس��مي ترن س��ت ها از 1۵ دي ماه از سيستم فروش 
حذف شد، چون با این ارقام نمي توانيم آنها را پشتيباني 

و مدیریت كنيم.
مدیرعامل شركت مذكور با بيان اینكه چرا باید زیان 
قطارهاي تكليف��ي را از جيب كارگران تأمين كنيم؟ 
تأكيد كرد: ش��ركت حمل و نقل ریل��ي بزرگ ترین 
شركت مس��افري ریلي اس��ت ضمن آنكه مدیریت 
و راهب��ري كل قطارهاي حومه اي ه��م برعهده این 
شركت است، سهامداران این شركت ریلي كارگران 

تأمين اجتماعي هستند، همين هفته گذشته هيأت 
مدیره سازمان تأمين اجتماعي مرا توبيخ كرد كه چرا 
از پول كارگران بابت زیان حمل و نقل و خسارت آن 

هزینه مي كنيد؟
رجبي ادام��ه داد: قطعا ما حق نداری��م از پول كارگر، 
زیان شركتمان را جبران كنيم و به هرحال دولت باید 
مابه تفاوت قطارهاي تكليفي و حومه اي را پرداخت كند.

این مقام مسوول اضافه كرد: در ۲ سال گذشته بيش از 
۵00 نامه به مسووالن و نماینده هاي مجلس بابت اعالم 
این مشكالت فرستاده ایم، اما به جایي نرسيده ایم و از 
آن طرف هم توبيخ مي شویم چرا منافع كارگران را در 

بخش زیان حمل ونقل ریلي هزینه مي كنيم.
مدیرعامل ش��ركت حمل و نقل ریلي ادامه داد: البته 
ریيس س��ازمان برنامه و بودجه هم قبول كرده و به ما 
گفت كه تمام تالشش را مي كند ارز دولتي به راه آهن 
و ش��ركت هاي ریلي اختص��اص یابد، اما ت��ا آخرین 
پيگيري ها هنوز به دس��تاورد مثبتي نرس��يده ایم در 
حالي كه ریيس س��ازمان برنامه بودجه تأكيد كرد كه 

همه تالش خود را در این باره انجام مي دهد.
رجبي گفت: اما زمزمه اعضاي كميس��يون اقتصادي 
مجلس حاكي از این اس��ت كه آنها ب��ا اختصاص ارز 
یارانه اي به شركت هاي ریلي مخالفت مي كنند حتي 
خبري هم منتشر ش��د مبني براینكه بانك مركزي با 
تخصيص ارز دولتي به غير از كاالهاي اساس��ي و دارو، 
مخالفت كرده است و این بدان معنا است كه دولت برنامه 

دارد حمل و نقل ریلي را زمين بزند.
مدیرعامل ش��ركت حمل و نقل ریل��ي اظهار كرد: در 
۶ميليون جابه جایي قطارهاي حومه اي در یك سال، 

تعداد جان باختگان براساس سوانح صفر است؛ دولت 
مدعي اس��ت برنامه دارد س��وانح رانندگي را كاهش 
دهد، اما با چني��ن حمایت هاي ناچي��زي از راه آهن، 
كاري كرده اس��ت كه این ترن ست ها زمين گير شود، 
قطعًا مس��افران این ها به سمت جاده سوق مي یابند و 
پيش بيني مي شود آمار تلفات سوانح رانندگي با این 

وضعيت افزایش یابد.
وي ادامه داد: ما در مس��ير اه��واز تا بندر امام خميني 
با قطارهاي حومه اي بيش از ۲ ميليون مسافر ساالنه 
جابه جا مي كني��م كه اغلب مس��افران آن كارگران و 
كارمندان پتروش��يمي بندر امام هستند، یا در همين 
تهران، روزانه ۵۶ س��ورتي قطار حومه اي داریم، مثل 
۸ قطار براي هشتگرد، چهار قطار براي مسير قزوین، 
مسير كرج 11 قطار براي پرند، مسير ورامين، قم و ... 
داریم كه اگر پشتيباني نشویم این قطارها هم زمين گير 

مي شود.
مدیرعامل شركت حمل و نقل ریلي تأكيد كرد: پيشنهاد 
ما این اس��ت دولت به حمل ونقل ریلي برون ش��هري 
نظير حمل و نقل ریلي درون شهري توجه كند، امروز 
در ازاي هر مس��افري كه توسط مترو جابه جا مي شود 
كه ميانگين س��فرش هم بيش از ۵ كيلومتر نيست، 
دولت ۹.۸ س��نت یاران��ه به مت��رو پرداخت مي كند، 
این در حالي اس��ت كه ميانگين س��فر در سيس��تم 
قطارهاي برون شهري 10۶ كيلومتر است، حال از دولت 
مي خواهيم با ما مثل مترو برخورد كند؛ با این وجود اگر 
بخواهيم رقم پرداختي به مت��رو را هم دریافت كنيم 
باید ۲0 برابر ۹.۸ س��نت )معادل سير( به ما بدهند در 

حالي كه ما با 10 برابر این رقم هم قانع هستيم.

اسحاق جهانگيري، معاون اول ریيس جمهوري در جلسه 
دیدار مدیرعامل كشتيراني جمهوري اسالمي ایران و جمعي 
از مدیران شركت هاي مرتبط با كشتيراني، گفت: در دوران 
تحریم، كشتيراني جمهوري اسالمي ایران به عنوان یكي 
از بخش هاي مهم اقتصاد كش��ور، بار سنگيني دوش دارد 
و در شرایطي كه شركت هاي كشتيراني خارجي به دليل 
تحریم، همكاري خود را با ایران قطع كرده اند، مسووليت 
و بار مضاعفي بر دوش شركت هاي داخلي قرار دارد تا روند 
واردات و صادرات كاال به دليل محدودیت در بخش حمل و 
نقل متوقف نشود. جهانگيري با بيان اینكه برنامه دشمنان 
ملت ایران شناس��ایي و تحریم گلوگاه هاي اصلي اقتصاد 
كشور است تا از این طریق زندگي و معيشت مردم را در فشار 
و تنگنا قرار دهند، گفت: در این راستا مهم ترین هدفگذاري 
امریكایي ها این است كه جریان واردات كاال به كشور اعم از 
مواد اوليه توليد و كاالهاي اساسي مورد نياز مردم با مشكل 
مواجه شود. معاون اول ریيس جمهور افزود: در این شرایط و 
در دوره تحریم، كشتيراني جمهوري اسالمي ایران به عنوان 
یكي از بخش هاي مهم اقتصاد كشور، بار سنگيني بر دوش 
دارد و در شرایطي كه شركت هاي كشتيراني خارجي بدليل 
تحریم، همكاري خود را با ایران قطع كرده اند، مسووليت و 
بار مضاعفي بر دوش شركت هاي داخلي قرار دارد تا روند 
واردات و صادرات كاال به دليل محدودیت در بخش حمل 
و نقل متوقف نشود. جهانگيري از تالش و همت كشتيراني 
جمهوري اسالمي ایران و سایر شركت هاي مرتبط با حمل و 
نقل دریایي به خاطر كمك به پيشبرد برنامه هاي اقتصادي 
كشور و استمرار فعاليت با وجود فشارها و تحریم هاي امریكا 
قدرداني و اظهار كرد: با توجه به نقش مهم هزینه هاي حمل 
و نقل در تعيين قيمت كاال، انتظار دولت از ش��ركت هاي 

كشتيراني این است كه در مقطع فعلي و شرایط حساس 
كنوني، با همت مضاعف، هزینه هاي حمل و نقل را تا حد 
امكان كاهش دهند و اجازه ندهند جریان واردات و صادرات 
كشور با كندي مواجه شود. به گزارش پایگاه اطالع رساني 
دولت، وي همچنين با اش��اره به تكميل ناوگان دریایي و 
واردات انواع كش��تي و شناور به كش��ور، این اقدام را كاري 
مهم و بزرگ توصيف كرد و گفت: خوشبختانه با كمك همه 
بخش ها، قرارداد و ساز و كارهاي الزم براي این موضوع ظرف 
مدت زماني كوتاه به سرانجام رسيد و تعدادي كشتي و شناور 
در اختيار كشور قرار گرفت.  معاون اول ریيس جمهور گفت: 
دولت اهتمام جدي دارد مهم ترین مشكالت و موانع پيش 
روي كشتيراني جمهوري اسالمي ایران و شركت هاي مرتبط 
نظير تامين سوخت، مسائل مالياتي، كمبود كانتينر و سایر 
موانع را برطرف و در صورت نياز تالش خواهد شد در دوره 
تحریم، مقررات و قوانيني كه مانع فعاليت این شركت ها 
هستند اصالح ش��ود تا كش��تيراني جمهوري اسالمي و 
شركت هاي فعال در حوزه حمل و نقل دریایي بدون دغدغه 
بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند. جهانگيري همچنين با 
اشاره به ظرفيت هاي گسترده كشور در بخش حمل و نقل 
دریایي، تصریح كرد: ایران مي تواند خدمات فراواني در بخش 
حمل و نقل دریایي و ترانزیت كاال به سایر كشورها ارایه و از 
این طریق كسب درآمد كند. در این جلسه محمد سعيدي، 
ریي��س هيات مدیره و مدیرعامل كش��تيراني جمهوري 
اس��المي ایران و تعدادي از مدیران كشتيراني، مهم ترین 
دغدغه ها و موانع پيش روي فعاليت خود را مطرح كردند و با 
اشاره به نقش پراهميت كشتيراني در اقتصاد كشور به ویژه 
در شرایط تحریم، خواستار حمایت و نگاه ویژه دولت براي 

رفع تنگناها از این بخش مهم شدند.
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بینبويبدتهرانوزلزله
احتماليرابطهايوجودندارد

دبير كارگروه مل��ي زلزله با بي��ان اینكه به دليل 
مخالفت جهش وزش باد نس��بت به كوه دماوند، 
انتش��ار بوي نامطبوع در تهران مربوط به دماوند 
نبوده است، از ابالغ آیين نامه زلزله به ۵ شهر كشور 
خبر داد. به گزارش مهر، عل��ي بيت اللهي درباره 
احتمال منش��أ بوي نامطبوع درته��ران به زلزله 
و فعاليت دماوند، گفت: پخش ش��دن بوي بد در 
تهران در این وسعت یك امر بي سابقه بوده و پدیده 
تكرار پذیري نبوده كه منشأ مشخصي داشته باشد. 
وي با بيان اینكه متاسفانه دالیل روشني در مورد 
عوامل انسان ساز یا مواردي كه توسط كارخانه ها 
توليد مي ش��ود وجود ندارد، گفت: ولي ما با فرض 
ادعاي صادقانه نماینده هاي سازمان هاي مختلف 
موردي نيافتيم به جز حفر و رس��يدن به فاضالب 
قدیمي در مكان ساختمان پالسكو كه این حفاري 
موجب گشودن راهي براي خروج گاز محبوس در 
فاضالب قدیمي شده و به نقاط دیگر رسيده است.

بيت اللهي ادامه داد: البته اگر این فرضيه هم رد شود 
باید به دنبال علت هاي دیگري باشيم. در مورد فعلي 
به دليل مخالفت جهش وزش باد نس��بت به كوه 
دماوند این بو از آن ناحيه نيامده است. در بررسي 
انجام ش��ده بویي كه در ش��هر پيچيده بود در هر 
ناحيه به صورت هاي مختلف بوي زباله سوخته یا 
لجن وگاز استشمام شده است. وي گفت: در مورد 
احتمال لرزش زمين و ایجاد ب��و به این دليل هم 
نباید احتمال را هرچقدر كوچك، نادیده بگيریم. در 
بررسي مربوط به زلزله در اثر فشار و تنش قبل زلزله 
در خلل و فرج هایي كه گاز بوده خروج داریم. دراین 
زمينه همه موارد بررسي شد و در جمع بندي، هيچ 
ارتباط معناداري با هيچ یك از عوامل نداش��تيم. 
این نتيجه به دليل نبود سنجه هاي مربوط به این 
عامل اس��ت. لرزه كوچكي هم رخ نداده است ولي 

این آمدن زلزله را نفي نمي كند .
دبير كارگ��روه ملي زلزله در م��ورد تعيين حریم 
گس��ل ها توضيح داد: خطر وق��وع زلزله در كليه 
شهرهاي كش��ور وجود دارد و وجود ایستگاه هاي 
پایش بسيار ضروري است. این پایش به خصوص 
روي خط گسل ها ابزاري است كه مي توانيم براي 
جلوگيري از آسيب هاي گسترده روي آن حساب 
كنيم. وي با بيان اینكه در شهرهاي تهران، مشهد، 
تبریز، كرمان و زنجان این آیين نامه ابالغ ش��ده 
اس��ت، ادامه داد: مطابق این آیين نامه س��اخت 
بيمارستان، مدرسه و مراكز س��تادي نباید روي 
حریم گسل ها باشد. برج هاي موجود در این حریم ها 
در تهران قبل از ابالغ این آیين نامه بوده است. مثال 
در شمال تهران گالبدره، فرحزاد، دارآباد و تجریش 
كوچه هاي تنگ و شيب دار و مناطق ساخته شده 
داریم كه برخالف قيمتهاي باال براي تهيه زمين 
موقعيت خطرناكي دارد.به گفت��ه بيت اللهي در 
م��ورد اولویت ه��اي مقاوم س��ازي در درجه اول 
بيمارستانهاي تعيين شده و س��پس مدارس در 

نمودار خطر قرار دارند.

احتمالجابهجایيجمعیت
درمناطقپرخطرتهران

ش��اید امس��ال بتوانيم راهكاري را براي ارتقاي 
ایمني ساختمان و ساخت وساز آنها انجام دهيم 
ولي به نظر مي رس��د در بخش های��ي ناگزیر به 

جابه جایي جمعيت هستيم. 
كاوه حاج��ي علي اكبري، مدیرعامل س��ازمان 
نوسازي شهر تهران در گفت وگو با پایگاه خبري 
وزارت راه و شهرسازي عنوان كرد كه در بخشي از 
مناطق پر خطر تهران ناچار به جابه جایي جمعيت 
هس��تيم . او با بيان این مطلب افزود: یعني تنها 
جایي در محدوده بافت هاي محله هاي ناكارآمد 
شهري كه مجبوریم ضرورت جابه جایي جمعيت 
را بپذیریم، همين حریم هاي درجه  یك اس��ت 
كه هر ساختماني هم كه آنجا ساخته مي شود به 
دليل مجاورت با گسل در معرض خطر و آسيب 
قرار دارد. به گفت��ه او، محدودیت یا ممنوعيت 
ساخت وساز در حریم گسل ها و مسيل ها و مانند 
این ها، یك موضوع جدي است كه با بحث ایمني 
و امنيت و مدیریت بحران در شهر تهران سروكار 
دارد. كنت��رل ای��ن موضوع با ح��وزه معماري و 
شهرسازي و معاونت هاي شهرسازي در مناطق 
گوناگون است و نباید بگذارند این اتفاق رخ دهد.

حاجي علي اكبري با بيان اینكه نهادهاي زیادي 
درگير این موضوع هس��تند، تصریح ك��رد: اما از 
این بابت كه ای��ن موضوع درگذش��ته نيز اتفاق 
افتاده، مي توان گفت به ما هم مربوط مي ش��ود، 
زیرا بخشي از ساخت وسازهاي غيرمجاز كه امروز 
سكونتگاه هاي غيررسمي تهران هستند، در حریم 
درجه یك مس��يل هاي ته��ران قرارگرفته اند. به 
عنوان نمونه، بخشي از محله اسالم آباد در حریم 
مسيل یا در منطقه یك سمت گالبدره، امامزاده 
قاس��م در حریم درجه یك گسل ش��مال تهران 
قرارگرفته است و به همين دليل هم این براي ما 
اكنون یك مساله است. اینها همان سكونتگاه هاي 
غيررسمي تهران هستند كه ساخت وساز در آنها 
به صورت غيرمجاز انجام ش��ده و جزو محله هاي 
ناكارآمد شهري هستند.تهران در محدوده چهار 
گس��ل قرار دارد؛ گس��ل جنوب ري، شمال ري، 
شمال تهران و شمال شرق تهران كه گسل مشاع 
هم است. طوالني ترین گسل همان گسلي است كه 
از خط سعادت آباد مي گذرد. با این تفاسير واقعيت 
این است كه تهران یك شهر پرخطر به ویژه ازنظر 
زلزله به شمار مي رود و یك شهر آسيب پذیر است. 
اصل موضوع این است كه باالخره در تهران زلزله 
اتفاق خواهد افت��اد و خطراتي را نيز در بر خواهد 

داشت،  این را كسي رد نمي كند.
به گفته حاجي علي اكب��ري اكنون هزار و ۲۶۸ 
هكتار كه معادل ۵ درصد از مساحت شهر تهران 

است فرسوده محسوب مي شود.

  محسن هاشمي، ریيس شورای شهر تهران در حاشيه جلسه روز گذشته شوراي شهر با حضور در جمع خبرنگاران درمورد منشا بوی نامطبوع روز 
چهارشنبه گذشته تهران گفت: مایل نيس�تم که درباره بو صحبت کنم، چرا که همه پراکنده در مورد آن صحبت کردند و حتی لطيفه و جوک هایی 
ساخته شد وحرف هایمان نباید جوک گونه شود. در این خصوص قرار شد که خانم نوری - ریيس کميسيون سالمت، محيط زیست و خدمات شهري 

-  اظهارنظرها را جمع بندی و گزارشی در این خصوص تهيه کند.
وی در پاسخ به این که روز گذشته جلسه ای در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و در آن سخنانی در مورد این که این بو هشداری برای زلزله تهران است، اظهار 
کرد: من مایل نيستم که درباره بو صحبت کنم، از آن جایی که موضوع حساس است اجازه دهيد به جمع بندی علمی برسيم و بعد در باره آن صحبت خواهم كرد.
هاشمی درباره این كه تذکرات شفاهی به شورا برگشته است، توضيح داد: اگر تعداد تذکرات در همين حد دو تا سه تذکر باشد بالمانع است، اما اگر باز 

هم تعداد تذکرات باال برود، مجبور هستيم برای اداره جلسه و هدرنرفتن زمان مجددا تعداد تذکرات را کاهش دهيم.
ریيس شورای شهر تهران در ادامه درباره آخرین وضعيت برنامه سوم توسعه شهرداری نيز گفت: سه شنبه هفته جاری کميسيون تلفيق برای بررسی برنامه 
سوم توسعه شهرداری تشکيل می شود و در جلسه یکشنبه هفته آینده نيز این برنامه سوم به شورا خواهد آمد و بررسی و مصوب می شود، بعد از تصویب 

برنامه سوم، برنامه به شهرداری ابالغ می شود تا بودجه سال آینده براساس برنامه سوم توسعه تدوین شود.

حاشيه پارلمان
بررسي »بوی نامطبوع« تهران در كميسيون سالمت شوراي شهر 
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درخواست اتاق ايران از صادركنندگان بخش خصوصي 

ارز	صادراتي	را		برگردانيد	
تعادل|

 اولين مهل��ت 3 ماهه صادركنندگان براي بازگش��ت ارز 
صادراتي به كش��ور به پايان رسيده است. بانك مركزي در 
آخرين دستورالعمل ارزي خود ضمن طبقه بندي دالرهاي 
صادراتي، مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادي كشور را سه ماهه اعالم كرد بنابر اين بخشنامه، 
صادركنندگان ملزم هس��تند تا پس از گذشت سه ماه از 
فروش محصوالت خود، ارز حاصل را به صورت اس��كناس 
يا مداركي دال بر فروش ارز خود به يك واردكننده ديگر به 
سامانه نيما ارايه كنند. اما بانك مركزي در تازه ترين بخشنامه 
خود، به صادركنندگان اولتيمات��وم داد، در صورتي كه ارز 
صادراتي خود را تعيين تكليف نكنند، اقدامات الزم را انجام 
خواهد داد. اما بخش خصوصي به دليل مخالفت با ش��يوه 
بازچرخاني ارز صادارتي از انجام اين كار امتناع مي كند. آنها 
به دنبال اقداماتي هستند تا بانك مركزي را مجاب كنند كه 
بخش نامه و دستورالعمل خود را تغيير دهد. اين موضوع 
در نشست عصرسه ش��نبه متولي بانك مركزي با برخي 
از اعض��اي بخش خصوصي، هم م��ورد تاكيد قرار گرفت. 
سياست گذار پولي بر بازگشت ارز به منظور تعادل بخشي 
به بازار و تامين ارز وارداتي براي رفاه عموم تاكيد مي كند، 
اما صادركنن��دگان در حال��ي از آوردن ارز صادارتي خود 
ممانعت مي كنند، كه با شيوه بازچرخاني و نرخ تعيين شده 
براي تحويل ارز مخالف هستند نه با بازگشت ارز. از اين رو، 
خواستار سازوكاري براي اصالح شيوه بازگشت ارز صادراتي 
هستند. اما در همين راستا، عصر روز گذشته اتاق بازرگاني 
ايران با انتشار اطالعيه اي ضمن تاكيد بر ادامه روند پيگيري 
جهت اصالح سياست هاي مربوط به بازگشت ارز حاصل 
از صادرات، از صادركنندگان درخواس��ت كرد تا نسبت به 
تداوم ارايه ارز صادراتي خود در سامانه نيما بصورت منظم 

و مستمر اقدام كنند.

  ماجراي ارز صادراتي 
پس از تغيير سياست هاي ارزي دولت، صادركنندگان 
غيرنفتي ملزم ش��دند ارز حاصل از صادرات خود را در 
س��امانه ارزي نيما ارايه كنند تا صرف واردات شود. به 
اين ترتيب، بر اساس تصميم شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي، هم��ه صادركنن��دگان غيرنفتي موظفند 
حداكثر س��ه ماه بعد از صادرات ارز حاصل از صادرات 
خود را در سامانه نيما عرضه كرده يا به  ترتيبي كه بانك 
مركزي معين مي كند، ارز حاص��ل از صادرات خود را 
به چرخه اقتصادي كش��ور برگردانند. ب��ا اين حال و 
براساس اعالم بانك مركزي، مجموع فروش ارز حاصل 
از صادرات در س��امانه نيما از 16 مردادماه تا 9 دي ماه 
س��ال جاري، به 6 ميليارد و 536 ميليون يورو رسيد و 
به اين ترتيب مجموع تامين ارز براي واردكنندگان، به 
حدود 5 ميليارد و 732 ميليون يورو رسيده است. اين 
اما در حالي است كه طبق آمار گمرك ايران، در 9 ماهه 
منتهي به آذر س��ال جاري، ارزش صادرات غيرنفتي 
كشور به 33 ميليارد و 358 ميليون دالر رسيده و با اين 
همه، در همين مدت 32 ميليارد و 620 ميليون دالر 
كاال نيز وارد كشور ش��ده است. از سوي ديگر، بررسي 
آمارهاي سازمان توسعه و نوس��ازي معادن و صنايع 
معدني ايران حاك��ي از فروش 50 درصدي ارز حاصل 
از صادرات توسط شركت هاي معدني در سامانه نيما 
است. بر اين اساس، شركت ها و صنايع معدني بزرگ 
از آغاز سال جاري تا 10 دي ماه، از محل صادرات برابر 
2 ميليارد و 192 ميليون دالر ارز دريافت كرده اند كه 
تاكنون يك ميليارد و 100 ميليون دالر )معادل 50.1 
درصد( از مجموع صادرات خود را در س��امانه نيما به 
فروش رس��انده اند و يك ميليارد و 190 ميليون دالر 
ارز نيز بطور مستقيم توسط شركت هاي صادركننده، 
صرف واردات تجهيزات و مواد اوليه مصرفي شده است.

 در اين ميان، بانك مركزي راه هاي ديگري براي فروش 
ارز حاصل از صادرات ني��ز در نظر گرفته و آن هم اين 
است كه صادركننده، مداركي را دال بر فروش ارز خود 
به يك واردكننده ديگر اراي��ه كند يا از همان ارز براي 
واردات كاالهاي مورد نياز خود يا كشور استفاده كنند. 
با اين همه، اكنون فرصت س��ه ماهه بانك مركزي به 
صادركنندگان به پايان رس��يده و بخشي از آنها هنوز 
ارز حاصل از صادرات خود را تعيين تكليف نكرده اند. 
در همين راس��تا، بانك مركزي نيز چن��دي پيش از 
صادركنندگان خواست تا ارز حاصل از صادرات خود 
را به يكي از روش ه��اي مذكور تعيين تكليف كنند و 
در غير اين صورت بانك مركزي اقدامات الزم را انجام 
خواهد داد. در اين شرايط، صادركنندگان نيز به دنبال 
اقداماتي هستند كه بتوانند بانك مركزي را مجاب كنند 
تا بخش نامه و دستورالعمل خود را تغيير دهد. از همين 

رو، نشست هم انديشي رييس كل بانك مركزي با هيات 
رييس��ه اتاق ايران و با محوريت بازگش��ت ارز حاصل 
از صادرات برگزار ش��د. در اين نشست هيات رييسه و 
اعضاي اتاق ايران ضمن تأكيد بر لزوم ادامه روند با ثبات 
بازار ارز، مباحثي درباره روش هاي بازگشت ارز  حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادي براي كمك به توسعه كشور 
و همچنين افزايش همكاري هاي دوجانبه ميان بانك 

مركزي و اتاق مطرح كردند. 

  اما رييس كل بانك مركزي چه مي گويد
اما رييس كل بانك مركزي در اين نشست اعالم كرده 
بود كه اهداف اين بانك در مقابل صادركنندگان قرار 
ندارد، بلكه بانك مرك��زي همواره بخش خصوصي را 
در كنار خود مي بيند و به دنبال افزايش توليد اس��ت 
تا در نهايت ب��ه رفاه عمومي م��ردم و رونق اقتصادي 
منجر شود. عبدالناصر همتي بر اين عقيده بود كه اگر 
صادركنن��دگان ارز حاصل از صادرات بيش��تري را به 
سامانه نيما عرضه كنند، به تبع، شاهد تعادل بيشتر نرخ 
ارز در بازار خواهيم بود و به اين ترتيب، بخش خصوصي 
ب��ه رونق توليد نيز كمك كرده اس��ت. بنا به اظهارات 
همتي، بانك مركزي مس��وول سياس��ت هاي ارزي 
كشور است و بايد در مقابل 82 ميليون جمعيت ايراني 
پاسخگو باشد و البته هدف مشترك همه ما بايد رفاه 
مردم باشد كه اين امر از هر اولويتي مهم تر است. به گفته 
رييس شوراي پول و اعتبار، ارز حاصل از صادرات نفتي 
به كاالهاي اساسي و استراتژيك اختصاص مي يابد و 
ازاين رو براي تأمين ارز واردات ديگر نيازهاي مردم، بايد 
از ارز حاصل از صادرات استفاده كرد. بنابراين ضروري 
است كه صادركنندگان براي رفاه مردم به ميدان بيايند 

و ارز خود را به چرخه اقتصادي بازگردانند. 
از آن س��و؛ مع��اون ارزي بان��ك مرك��زي ني��ز در مورد 
سياس��ت هاي ارزي اين بانك در قب��ال صادركنندگان 
مي گويد: ب��راي صدور دس��تورالعمل هاي ارزي، ابتدا با 
فعاالن اقتصادي مشورت هاي الزم به عمل آمده و البته در 
اين راه همواره شفافيت اولويت بانك مركزي بوده است. 
غالمرضا پناهي، اهداف توليدكنندگان و صادركنندگان 
را در راستاي اهداف بانك مركزي ارزيابي و عنوان مي كند: 
صادركنندگان در طول 9 ماه اخير، حدود 29 ميليارد يورو 
صادرات داشتند و حدود 22 ميليارد يورو از طريق بانك 
مركزي و حدود 7 ميليارد يورو از طريق سامانه نيما براي 
واردات ارز تأمين شده است. بنابه اظهارات او، اين امر نشان 
از حمايت بانك مركزي از صادركنندگان و توليدكنندگان 
دارد. پناهي بر اين عقيده بود كه بانك مركزي از پيشنهاد ها 
و راهكارهاي صادركنندگان اس��تقبال مي كند؛ چراكه 
اينگونه ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كش��ور 
بازمي گردد و البته در اين راه بانك مركزي نيز به برنامه هاي 

توسعه اي صادركنندگان كمك مي كند.

  ايجاد ساز و كاري براي پايش بازگشت ارز
با اين همه، عدم بازگش��ت بخشي از ارزهاي صادراتي 
به كش��ور، نش��ان دهنده لزوم تقويت بعد نظارتي در 
زمينه پيمان سپاري ارزي است و به گفته كارشناسان 
اقتصادي، ايجاد س��از و كار قوي نظارت بر بازگش��ت 
ارز صادرات��ي يك ض��رورت اس��ت. در همين زمينه، 
يك كارش��ناس اقتصادي با تاكيد ب��ر ضرورت ايجاد 
مكانيزم قوي نظارت بر بازگشت ارز صادراتي، خواستار 
برنامه ريزي عملياتي بانك مركزي براي بازگشت ارز 
صادراتي شد. هادي حق ش��ناس با تاكيد بر ضرورت 
بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات به اقتصاد كش��ور 
مي گويد: ارز كاالهايي كه با اس��تفاده از منابع و انرژي 
كشور توليد و صادر مي ش��وند، بايد در اقتصاد كشور 
وارد ش��ده و اثرات آن قابل لمس باش��د؛ اين در حالي 
است كه طبيعي است وقتي كااليي در ايران با استفاده 
از يارانه دولتي و حمايت هاي بانكي و غيربانكي توليد 
مي ش��ود، ارز حاصل از ص��ادرات آن باي��د به چرخه 
اقتصادي برگردد تا در شرايط كنوني، نياز ارزي ساير 
بخش هاي اقتصادي نيز تامين شود. او در اين زمينه به 
خبرگزاري مهر مي گويد: نبايد اينگونه باشد كه انرژي 
و منابع كشور، براي توليد كاالها صرف شود و در مقابل، 
پول و ارز حاصل از آن در اقتصاد كش��ور وارد نشود؛ به 
همين دليل سياس��ت هاي ارزي بانك مركزي بايد به 
نحوي تدوين شود كه عملياتي باشند؛ چراكه اگر به هر 
دليلي، سياست هاي اتخاذي فاقد جنبه عملياتي باشند، 
نتيجه اي در اقتصاد نخواهد داشت و حتي منجر به هدر 
رفتن منابع نيز مي شود؛ پس بر اين اساس الزم است 
بانك مركزي در تدوين سياست ها، به بعد عملياتي آن 
توجه كند. حق شناس خواستار ساز وكارهايي اجرايي 

محكم در راستاي بازگشت ارز حاصل از صادرات است 
و تاكيد مي كند: ساز و كار و روند بازگشت ارز حاصل از 
صادارت، بايد به گونه اي تدوين شود كه مانع سندسازي 
افراد سودجو شود، چراكه مشاهده شده برخي با استفاده 
از خالءهاي قانوني، از مس��ير و رون��د ابالغي تخطي 
مي كنند. اين كارشناس اقتصادي، ضمن تاكيد بر اين 
نكته كه صادركنندگاني كه از نرخ نيمايي ارز براي توليد 
كاالهاي خود منتفع شده  و اقدام به صادرات مي كنند، 
بايد با همان نرخ ارز را به كشور برگردانند، اظهار مي كند: 
بانك مركزي بايد س��از و كارهاي نظارتي قوي در اين 
زمينه به كارگيرد و از ارز كشور كه متعلق به همه ايرانيان 

است، براي رونق اقتصادي بهره ببرد.

   نگاه بخش خصوصي چيست؟
هرچه دولت بر اجراي پيمان س��پاري ارزي پافشاري 
مي كند، در مقابل بخش خصوصي به ش��يوه اجراي 
پيمان سپاري ارزي معترض و خواهان اصالح آن است. 
فعاالن اقتصادي، صدور بخشنامه هاي متعدد را نتيجه 
رويكردي اشتباهي مي دانند كه بر سيستم اقتصادي 
حاكم شده است. در همين رابطه، رييس كميسيون 
توس��عه صادرات اتاق بازرگاني اي��ران در گفت وگو با 
»تعادل« مي گويد: نگاه رييس بانك مركزي به مسائل 
ارزي، نگاهي كالن اس��ت اما در بخش صادرات، بانك 
مركزي بايد به روش��ي عمل كند ك��ه به فعاليت هاي 
صادراتي و اشتغال حاصل از آن آسيب نرساند. عدنان 
موس��ي پور در خصوص جزييات نشست شنبه شب 
)1397/10/15( هيات رييس��ه اتاق بازرگاني ايران با 
رييس كل بانك مركزي، مي گويد: نقطه نظر مشترك 
ميان فعاالن بخش خصوصي با رييس بانك مركزي در 
اين نشست، بازگشت ارز حاصل از صادرات بود. بانك 
مركزي بر بازگشت ارز حاصل از صادرات تاكيد دارد، از 
آن سو نيز ادامه حيات فعاليت هاي صادراتي وابسته به 
بازگشت ارز است. از طرفي صادركنندگان واقعي براي 
ادامه فعاليت خود و تامين هزينه هاي جاري توليد يا 
خريد كاال، مجبور هستند ارز را برگردانند، اما اكنون 

كانال هاي مالي براي بازگشت ارز با مشكل مواجهه شده 
و بخشي از درآمدهاي حاصل از صادرات در بانك هاي 

اروپايي فريز شده اند.
 موس��ي پور اما در م��ورد اختالف نظ��ر ميان بخش 
خصوصي با بانك مرك��زي هم مي گويد: اختالف نظر 
بر سر بازگشت ارز نيس��ت، بلكه بر سر روش و راهكار 
چگونگي بازگش��ت ارز اس��ت؛ صادركنندگان نيز در 
اين نشست خواستار اصالح ساز و كارهاي فعلي براي 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ش��دند. به گفته او، 
رييس بانك مركزي نيز در اين نشست با اعالم حمايت 
از صادركنندگان گفت كه در مورد اصالح س��ازوكار 
بازگشت ارز بايد جلسات بيشتري برگزار شده و با نگاه 

بازتري به مسائل ورود كنيم. 
بر اس��اس چنين نگاهي، فع��االن بخش خصوصي بر 
اين باور است كه دولت بايد در تصميمات ارزي ميان 
كاالهاي »پتروشيمي، ميعانات گازي، مشتقات نفتي و 
كاني هاي فلزي« كه دريافت كننده ارز دولتي هستند 
با س��اير كاالها تفاوت قائل شود. اما ديگر خواسته آنها 
اين است كه در بخشنامه اخير بانك مركزي، شرايط 
پس از تحريم و س��ختي هاي بازگشت ارز، مورد توجه 
قرار نگرفته است. از اين رو، پيشنهاد فعاالن اقتصادي 
آن است كه دس��ت كم براي برخي از صادركنندگان 
شرايطي فراهم شود تا بتوانند با روش برگشت معادل 
ريالي ارز ناش��ي از صادرات، كاالهاي خود را به فروش 
برس��انند. به هرحال، مهلت بخ��ش خصوصي براي 
بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادي پايان يافته، اما آنها 

همچنان با پيمان سپاري ارزي مخالف هستند. 
رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران 
همچنين در مورد مش��كالت بازگشت ارزي از برخي 
كش��ورهاي مورد معامله با ايران هم مي گويد: يكي از 
اختالف نظرات در ارتباط ب��ا ارز حاصل از صادرات به 
»عراق، افغانس��تان و برخي كشورهاي حاشيه خليج 
فارس« اس��ت؛ درآمدهاي حاصل از ص��ادرات به اين 
كشورها از طريق صرافي ها به صورت »ريال« به كشور 
باز مي گردد و بر اساس روش فعلي صادركننده بايد آن 

وجوه را به ارز تبديل و به سامانه »نيما« عرضه كند.
بنابه اظهارات او، در بخشنامه هاي مرتبط با تعهد ارزي 
صادركنندگان نيز تاكيد شده كه ارز حاصل از صادرات 
بايد ظرف 3 ماه به سامانه نيما عرضه شود، در حالي كه 
در بعضي كش��ورها تا كاال به كشور مقصد برسد 3 ماه 
طول مي كش��د؛ زمان بازگشت ارز براي همه كشورها 
و همه گروه هاي كااليي يكس��ان نيس��ت. اين فعال 
اقتصادي، مهم ترين درخواست صادركنندگان را »لغو 
پيمان سپاري ارزي« عنوان مي كندو مي گويد: خواسته 
بخش خصوصي اين است كه پيمان سپاري ارزي بطور 
كامل براي بخش خصوصي واقعي لغو شود؛ چراكه اين 
پيمان سپاري مش��كالت زيادي را براي اين بخش به 
وجود آورده باعث خلل فعاليت هاي صادراتي شده و هر 
بخشنامه ديگري كه در اين راستا صادر شد، به مشكالت 
دامن زد. اين خواسته در نشست با رييس كل و معاون 

ارزي بانك مركزي نيز مطرح شد.
از آن سو اما رييس كميسيون كشاورزي، آب و صنايع 
غذايي اتاق بازرگاني ايران معتقد است كه تحريم شرايط 
را براي فعاليت شركت هاي ايراني سخت كرده است اما 
تصميمات دولت از تحريم سخت تر است. به گفته كاوه 
زرگران، با توجه به قواني��ن جديدي كه بانك مركزي 
براي بازگردان��دن ارز حاصل از ص��ادرات وضع كرده 
تقريبا مي توان گفت كه امكان توسعه بازار وجود ندارد 
و صادرات پيش��ين هم تهديد مي شود. به گفته او، 50 
درصد از صادرات مواد غذايي ايران به كشورهاي »عراق، 
امارات متحده عربي و افغانستان« انجام مي شود اما الزام 
به بازگشت ارز شرايط را پيچيده كرده است. حال با توجه 
به شرايط اين بازارها و تبادل با پول ملي، رفع تعهد براي 
صادركنندگان معضل بزرگي اس��ت و پيامد آن لطمه 
ديدن صادرات است. معضل ديگر اما به گفته زرگران، 
تغيير ارزش پايه صادراتي كاالها است كه تعهد ارزشي 
بيش از واقع براي شركت ها ايجاد كرده است. با توجه 
به اين مساله امكان توسعه صادرات براي شركت ها مهيا 
نيست چراكه اگر شركتي صادرات بيشتري انجام دهد، 

در واقع تعهد بيشتري براي خودش ايجاد كرده است.

فعاالن بخش خصوصي محمدجواد ظريف را در سفر به دهلي نو همراهي مي كنند

سفر هيات اتاق ايران به هند
هياتي متش��كل از فعاالن بخش خصوصي به همت 
اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و هند و به سرپرستي 
غالمحس��ين ش��افعي رييس اتاق ايران فردا همراه 
با محمدج��واد ظريف وزي��ر امور خارج��ه به هند 
س��فر خواهد كرد. در اين س��فر كه ب��ه مدت 4 روز 
ادامه خواهد داش��ت، ع��الوه بر مذاك��ره با فعاالن 
بخش خصوصي، امض��اي تفاهم نام��ه همكاري با 
كنفدراس��يون صناي��ع هند و رايزن��ي در خصوص 
تش��كيل اتاق مش��ترك هند و ايران در دستور كار 

قرار دارد.
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، شناسايي و رفع 
موانع تجاري و به ويژه مشكالت بانكي، حمل ونقل، 
گمرك، مذاكره درباره توافق ترجيحي ايران و هند 
و سرمايه گذاري مشترك در بندر چابهار مهم ترين 
موضوعاتي است كه در سفر رييس پارلمان بخش 

خصوصي اي��ران به دهلي نو و دي��دار با مقام هاي 
اقتصادي اين كشور از جمله رييس كنفدراسيون 
صناي��ع هند )CII(، رييس فدراس��يون اتاق هاي 
بازرگان��ي و صنع��ت و وزير تجارت هند بررس��ي 
خواهد ش��د. بي��ش از 30 توليدكنن��ده در حوزه 
دارو و مواد دارويي، تجهيزات پزش��كي، س��موم 
دفع آف��ات نباتي، لوازم و قطع��ات يدكي خودرو، 
لوازم الكترونيك، مواد پتروش��يمي و ش��يميايي، 
نس��اجي و صنايع وابسته، گردش��گري سالمت و 
فناوري اطالعات رييس اتاق ايران را در اين س��فر 
همراهي مي كنند و در حاشيه جلسات رسمي اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، فعاالن 
بخش خصوصي به مذاكره با همتايان هندي خود 
خواهند پرداخت. شركت در نشست ساالنه موسوم 
به »گفت وگوي رايس��ينا« كه در بنياد تحقيقاتي 

آبزرور هند برگزار مي شود، يكي ديگر از برنامه هاي 
سفر وزير امور خارجه كشور و رييس پارلمان بخش 

خصوصي به هند است.
11 دي ماه، وزير دارايي هن��د اعالم كرد دولت اين 
كشور پرداخت پول به شركت ملي نفت ايران براي 
واردات نفت خام را از ماليات معاف كرده است. اين 
معافيت به پااليش��گاه هاي هندي اج��ازه مي دهد 
حدود 1.5 ميليارد دالر پول نفت ايران را به شركت 

ملي نفت پرداخت كنند. 
پس از انتشار اين خبر مدير شركت نفتي »چناي« 
هند از تصميم ايران براي سرمايه گذاري 15 ميليارد 
روپيه اي )218 ميليارد دالري( براي توسعه يكي از 
پااليشگاه هاي اين ش��ركت خبر داد؛ پااليشگاهي 
كه قرار است ظرفيت آن از 1 ميليون تن در سال به 
9 ميليون تن در س��ال برسد.  اين در حالي است كه 

پس از خروج رسمي امريكا از برجام و آغاز دور دوم 
تحريم هاي امريكا عليه اين كش��ور، هند به همراه 
هفت كشور ش��امل چين، ايتاليا، يونان، ژاپن، كره 
جنوب��ي، تايوان و تركيه به ص��ورت موقت از اجراي 

تحريم هاي نفتي عليه ايران معاف شدند. 
امريكا دليل اعطاي معافيت به هشت كشور مذكور 
را كاهش چشمگير واردات نفت آنها از ايران قبل از 
ضرب االجل تعيين شده عنوان كرد. در همين زمينه، 
كي پي فابيان ديپلمات باسابقه هندي، معتقد است: 
»هند به روابط بسيار مستحكم با ايران نياز داريم زيرا 
بندر چابهار در جنوب ش��رقي اين كشور تنها راه ما 
براي دسترسي به افغانستان و آسياي مركزي است. 
هن��د در ط��رح توس��عه بن��در چابهار و ني��ز طرح 
كري��دور بين المللي ش��مال به جنوب كه از س��ال 
2002 با مش��اركت ايران، هند و روسيه آغاز شده، 

س��رمايه گذاري هنگفتي صورت داده اس��ت و اگر 
آرزوي تبديل ش��دن ب��ه ي��ك ابرقدرت را در س��ر 
مي پروراند، نباي��د بدون توجه به منافع ملي خود از 

امريكا اطاعت كند«.
بر اساس گزارش پايگاه خبري »پرينت« هند، سفر 
رييس دستگاه ديپلماسي ايران به هند در نخستين 
روزهاي س��ال جديد ميالدي نشان مي دهد كه دو 
طرف براي پيگيري موضوعات مطرح شده در سفر 
قبلي وزير امور خارجه اي��ران به هند، كاماًل مصمم 
هستند. در جريان سفر محمدجواد ظريف به دهلي نو 
در اواخر ماه مه )اوايل خرداد( هر دو كش��ور نه تنها 
بر تقويت روابط تج��اري متقابل تأكيد كردند بلكه 
در مورد راهكارهاي حماي��ت دولت نارندا مودي از 
برجام –كه در آن زمان تنها دو هفته از خروج امريكا 

از آن مي گذشت- نيز مذاكراتي داشتند.
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 فرمول تعيين قيمت 
زغال سنگ 

ش�اتا|وزير صنعت، معدن و تجارت از افزايش 25 
درصدي توليد زغال سنگ از ابتداي امسال تا پايان 
آذر ماه خبر داد و گفت: توليد كنسانتره زغال سنگ در 
اين مدت حدود يك ميليون و 250 هزارتن بود و اين 
درحالي است كه توليد سال قبل در همين مدت حدود 
يك ميليون تن بوده است. رضا رحماني در نشست با 
فعاالن زغال سنگ كشور افزود: ذخاير ما قابل توجه 
است و بازار مطمئني هم دركشور داريم و طرح جامع 
زغال س��نگ نيز در آينده نزديك و براي اولين بار در 

كشور تدوين و ابالغ مي شود.
او در ادامه با تاكيد بر لزوم ارتقاي سطح ايمني معادن 
به خصوص معادن زغال سنگ كشورگفت: ايمني در 
همه صنايع بايد جدي گرفته شود و نقطه حساس 
آن در مع��ادن به ويژه معادن زغال س��نگ اس��ت و 
بايد اقدامات آموزش��ي انجام دهيم و قبل از حادث 
شدن حوادث ناگوار ضمن تهيه تجهيزات مورد نياز، 
هشدارالزم ونظارت مستمر اعمال شود. در حاشيه اين 
نشست همچنين معاون امور معادن و صنايع معدني 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از توافق بر سر قيمت 
زغال سنگ در اين نشست خبر داد و گفت: از اين پس 
قيمت زغال بر مبناي درصدي از قيمت فوالد تعيين 
مي شود. جعفر سرقيني افزود: فرمول تعيين قيمت 
زغال س��نگ 26.5 درصد قيمت فوالد تعيين شد 
بدين ترتيب هر تن زغال سنگ كه تحويل فوالدي ها 
مي شود به اين ميزان درصد قيمت فوالد را مي پردازند. 
به گفته او، به اين ترتيب، در صورت ارزان يا گران شدن 

فوالد تفاوتي به حال طرفين نخواهد داشت.

3  مانع صادرات به روسيه
ايرنا|رييس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي 
اتاق اي��ران، »عوارض س��نگين«، »پاي��دار نبودن 
صادرات« و »خرده مالكي« را سه مانع عمده صادرات 
محصوالت كشاورزي به روسيه ذكر كرد. غالمعلي 
فارغي گف��ت: از آنجا كه ما عض��و مجمع اقتصادي 
اوراسيا نيستيم، كاالهاي ما در روسيه از نظر قيمتي 
قابل رقابت با كاالهاي مشابه ساير كشورهاي عضو 
اوراسيا نيست. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
ايران اظهار كرد: مانع ديگري كه پيش روي صادرات 
محصوالت كش��اورزي ما به روس��يه قرار دارد، اين 
اس��ت كه صادركنندگان ايراني به دليل ابالغ روزانه 
بخشنامه ها، نمي تواند تعهد بدهد كه صادرات پايداري 

به روسيه خواهد داشت.
او افزود: بازار روسيه مانند همه بازارهاي ديگر به تعهد 
بلندمدِت تامين كننده نياز دارد؛ مش��تري خارجي 
اگر تصور كند كه فروش��نده ايراني نمي تواند كاالي 
مورد نياز او را به ص��ورت پايدار تامين كند، ترجيح 
مي دهد كاالي مورد نياز خود را از فروشنده اي ديگر 
خريداري كند. فارغي، »خرده مالكي« را چالش ديگر 
صادرات محصوالت كش��اورزي به روسيه ذكر كرد 
وافزود: ما بزرگ مالكي را به رسميت نشناخته ايم؛ 
توليدكنندگان و هلدينگ هاي بزرگي نداريم كه در 
هر ش��رايطي بتوانند بازار را تامين كنند. به گفته او، 
بزرگ مالك ها در شرايط دش��وار زيان مي دهند اما 
بقاي خود را حفظ مي كنند و با كسب سود در شرايط 
مناس��ب، دوران ضرر و زيان را جبران مي كنند؛ اما 
خرده مالك ها و كساني كه در فعاليت هاي مقياس 
كوچك كار مي كنند، با هر تنش��ي ممكن است از 
بين بروند. او  ارزش صادرات محصوالت كشاورزي به 
روسيه را ساالنه حدود 150 تا 200 ميليون دالر ذكر 
كرد و گفت: روسيه بازار بسيار مناسبي براي كاالهاي 
ايراني است و در صورت رفع چالش هاي پيش روي 
مبادالت تجاري، مي توان ساالنه 10 تا 20 ميليارد 
دالر به اين كشور صادرات داشت. اين در حالي است 
كه بر اساس گزارش ها، ارزش مبادالت تجاري ايران 
و روسيه در سال گذشته )1396( 950 ميليون دالر 
بود كه از اين رقم 310 ميليون دالر شامل صادرات 
ايران به روسيه و 640 ميليون دالر نيز سهم صادرات 

روسيه به ايران است. 

تصويب ايجاد اتاق اصناف 
كشاورزي ايران

تسنيم| بر اساس مصوبه هيات وزيران، اتاق اصناف 
كشاورزي ايران مركب از نمايندگان منتخب هيات 
رييسه اتاق هاي اصناف كشاورزي شهرستان هاي 
كشور و نمايندگان وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيرو )هر دس��تگاه يك 
نفر( در تهران تشكيل مي شود. اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمه��ور در نامه اي مصوبه هيات 
وزيران را به وزارتخانه هاي وزارت جهاد كش��اورزي، 
صنعت، مع��دن و تج��ارت كار و رف��اه اجتماعي و 
دادگس��تري را ابالغ كرد. بر اس��اس اي��ن ابالغيه، 
ساختار نظام صنفي كشاورزان شامل اتحاديه صنفي 
كش��اورزي، اتاق اصناف كشاورزي شهرستان، اتاق 
اصناف كشاورزي ايران، كميسيون نظارت بر اصناف 
كشاورزي شهرستان و هيات عالي نظارت بر اصناف 
كشاورزي ايران اس��ت. از ديگر سو، اتحاديه صنفي 
كشاورزي موظف است مصوبات و بخشنامه هاي هيات 
عالي نظارت بر اصناف كشاورزي ايران، كميسيون 
نظارت بر اصناف كشاورزي شهرستان، اتاق اصناف 
كشاورزي ايران و اتاق اصناف كشاورزي شهرستان 
را ك��ه در چارچوب اين آيين نامه ب��ه اتحاديه ابالغ 
مي ش��ود. اجرا كند. اين در حالي است كه بر اساس 
ابالغيه معاون اول رييس جمهور، تعداد نماندگان اتاق 
اصناف كشاورزي شهرستان هاي هر استان در اتاق 
اصناف كشاورزي ايران يك نفر است كه از سوي اتاق 
اصناف كشاورزي شهرستان مركز استان و با نظارت 
كميسيون نظارت بر اصناف كشاورزي شهرستان 
مركز استان انتخاب و به دبيرخانه هيات عالي نظارت 
بر اصناف كشاورزي ايران معرفي مي شوند. به ازاي 
هر 40 هزار نفر عضو اتحاديه هاي اصناف كشاورزي 
شهرستان هاي هر استان يك نماينده به سهميه آن 
استان اضافه مي شود اما در هر حال تعداد نمايندگان 

هر استان حداكثر 5 نفر خواهد بود.

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با انتشار اطالعيه اي، ضمن تاكيد بر ادامه روند پيگيري جهت اصالح سياست هاي مربوط به بازگشت ارز حاصل از 
صادرات، از صادركنندگان كشور خواست تا نسبت به تداوم ارايه ارز صادراتي خود در سامانه نيما بصورت منظم و مستمر اقدام كنند. متن كامل اين اطالعيه به 
اين شرح است:  »بدين وسيله به اطالع مي رساند كه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران مجدانه در پي حل مشكالت پيش آمده براي صادركنندگان 
محترم در رابطه با سازوكارهاي طراحي شده توسط بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در روش هاي بازگشت ارز صادراتي به چرخه تجاري كشور است. 
در اين رابطه تاكنون جلسات متعددي با مسووالن محترم ذي ربط برگزار گرديده است و مشكالت و تنگناهاي صادركنندگان و كاستي هاي سامانه هاي موجود به 
استحضار ايشان رسانده شده است. با توجه به اينكه تقويت و توسعه صادرات، به منزله شريان ارزآوري اقتصاد كشور، در شرايط كنوني ضرورتي دوچندان يافته 
است و همچنين با تأكيد بر ضرورت انكارناپذير بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاري و ارزي كشور، اتاق وظيفه خود مي داند كه پيگير اصالح سازوكارهاي 
موجود، به نحوي كه هر دو مهم همزمان حاصل شود و لطمه اي به هيچكدام وارد نگردد، باشد. فعاالن اقتصادي بر اين اعتقادند كه وضع موجود در جهت تقويت 
صادرات و بازگشت ارز به كشور نيست و اصالح سياست هاي متخذه بسيار ضروري است. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ضمن تعهد به پيگيري 
مشكالت صادركنندگان در چارچوب منافع ملي اقتصاد كشور، از كليه صادركنندگان محترم اكيداٌ درخواست مي نمايد تا نسبت به تداوم ارايه ارز صادراتي خود 
در سامانه نيما بصورت منظم و مستمر اقدام نمايند. بديهي است هر صادركننده اي بسته به نوع ارز، ماهيت كاالي صادراتي، مقصد صادرات، ميزان صادرات و هزينه 
تمام شده كاالي خود، نسبت به نرخ گذاري ارز حاصله مختار و صالح است. اتاق ايران اميد دارد تا با همكاري بانك مركزي، نگراني هاي پيش روي توليد كنندگان و 

صادركنندگان مرتفع گردد و آنها بتوانند بيش از پيش، با اميد و اعتماد از عهده وظيفه تاريخي خود در بيشينه كردن درامدهاي ارزي كشور برآيند.«

برش
اطالعيه	اتاق	ايران	درباره	بازگشت	ارز	
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تغييرات آب وهوايي پيامدهاي امنيتي خواهد داشت؟

بازنشستگي همزمان نسل بعد از جنگ جهاني دوم و چشم انداز رشد

تهديد شوك هاي اقليمي براي نظم سياسي 

كمبودفرصتهايشغليدرامريكابهركودبعدينميانجامد

گروه جهان|
 آتش سوزي هاي مناطق غربي امريكا و توفان هاي مناطق 
شرقي، توجه رس��انه ها را در تابس��تان و پاييز ۲۰۱۸ به 
خود جلب كرد. اما رويدادهاي اقليمي در طول ۲۰۱۸ از 
سيالب هاي شديد در ايالت كراالي هندوستان گرفته تا 
خشكسالي شديد در افغانستان كه ميليون ها نفر از آن متاثر 
شده اند، با پيامدهاي انساني مخربي در كشورهاي در حال 

توسعه همراه بوده است.
فارن افرز نوش��ته، دانش��مندان و سياس��ت گذاران در 
دهه گذشته با اين پرس��ش كه آيا تغييرات آب و هوايي 
تهديدهاي امنيتي و درگيري هاي داخلي به دنبال خواهد 
داشت يا خير، روبرو بوده اند. در واقع، چندين عامل باعث 
مي شود كه برخي از كشورها نسبت به ديگران در مواجهه با 
پيامدهاي تغييرات اقليمي آسيب پذيرتر باشند: وابستگي 
شديد به كشاورزي و زراعت، س��ابقه  منازعه و نهادهاي 
سياسي تبعيض آميز. تحقيقات نشان مي دهد كشورهايي 
كه برخي از اين عوام��ل خطر يا همه آن را در خود دارند، 
تغييرات اقليمي در آن احتماال منجر به نتايج فاجعه بار، 
از جمله خش��ونت، بحران غذاي��ي و آوارگي در مقياس 

بزرگ مي شود.

چرااينعواملمهمهستند؟
وابستگي شديد به كشاورزي به اين معني است كه منبع 
معيش��ت بخش بزرگي از جمعيت يك كشور با زراعت 
گره خورده اس��ت. از آن جا كه شوك هاي اقليمي مانند 
خشكسالي يا سيالب زراعت را مختل مي كند، معني آن 
در كشورهاي متكي به كشاورزي، كاهش گسترده  درآمد 
و ناامني غذايي شديد است. كاهش درآمد از راه زراعت و 
كشاورزي، منابع درآمد جايگزين همچون فعاليت شورشي 
را براي شهروندان جذاب  مي كند. از سوي ديگر، دولت ها 
در كش��ورهاي وابسته به كشاورزي، بخش قابل توجهي 
از درآمدهاي خود را از كش��اورزي و بيش��تر از ماليات بر 
صادرات محصوالت، اس��تخراج مي كنند. بر اساس آمار 
سازمان جهاني كار، كشورهايي كه حداقل 4۰ درصد از 
جمعيت آنها در بخش كشاورزي فعال هستند وابستگي 
شديد به اين بخش دارند. با اين تعريف ۶۶ كشور در جهان 
به كشاورزي وابستگي شديد دارند.  دومين عامل يعني 

سابقه  خشونت نيز مي تواند همراه با شوك هاي اقليمي 
بحران ايجاد كند. بيش از 4۰درصد از كشورهايي كه در 
۲۰۱۷ بحران غذايي را تجربه كردند، پيشتر شاهد خشونت 
بوده اند. مهم تر از همه، منازعه فعلي در يك كشور احتماال 
بهترين نشانه از اين اس��ت كه در آينده شاهد منازعات  
بيش��تري خواهد بود، زيرا اين كش��ورها هنوز رهبران و 
گروه هايي را در خود دارند كه مي توانند به سالح دسترسي 

داشته باشند و مردم را براي مبارزه بسيج كنند. 
س��ومين عامل يعني نهادهاي سياس��ي تبعيض آميز � 
نهادهايي كه گروه هاي اجتماعي مش��خص را به حاشيه 
مي رانند ي��ا آنها را از قدرت مح��روم مي كنند � از طريق 
كاهش پاسخ گويي دولت ها به اقشار جامعه، خطر بي ثباتي 

و بحران هاي انساني را افزايش مي دهند. جوديت برتاوئر 
دانشمند سياسي در تعريف محروميت سياسي شديد به 
كشورهايي اشاره مي كند كه در آن دست كم ۲۰ درصد 
جمعيت آن بطور رسمي از قدرت سياسي محروم شده اند.

خشكسالي
كشورهايي كه با سه عامل خطرآفرين فوق روبرو هستند 
ب��راي مقابله با ش��وك هاي اقليم��ي چالش هاي جدي 
خواهند داشت. يكي از جدي ترين اين شوك ها مخصوصا 
در كش��ورهاي متكي به كشاورزي خشكسالي و كمبود 

آب خواهد بود. 
سنجش كمبود آب در سطح جهاني دشوار است. اما يكي 

از روش ه��ا، نمونه  قراردادن تع��ادل آب از طريق تركيب 
بارندگ��ي، دما، جغرافيا، نرخ تبخير و س��اير عوامل براي 
تخمين ناهنجاري هاي آبي اس��ت. در اي��ن چارچوب، 
آب هاي سطحي باالتر يا پايين تر از حد طبيعي خواهد بود. 
شركت مشاوره دهي ISciences مدل شاخص امنيت آب 
)WSIM( را توسعه داده كه هم از داده هاي تاريخي و هم 
از پيش بيني ها براي توليد شاخص تركيبي مازاد و كسري 

آب استفاده مي كند.
اين شركت به درخواست فارن افرز، داده هاي منطقه اي 
خود را جمع آوري و همه كشورهاي جهان را، هم از لحاظ 
سهم جمعيتي آنها و هم از لحاظ مقدار قلمرو اين كشورها 
كه بين اكتبر ۲۰۱۷ و سپتامبر ۲۰۱۸ شاهد كمبود آب 

بوده اند، رده بندي كرده اس��ت. محاسبات اين شركت به 
شناسايي دو دسته  از كشورها منجر شده، اول، كشورهايي 
كه چون كنگو، اتيوپي و مالي كه دچار كمبود ۱۰ س��اله  
آب يا خشكسالي هستند؛ و دوم كشورهايي چون نيجر، 
چاد، سومالي، جمهوري آفريقاي مركزي، كامرون و كنگو 
كه بطور ش��ديدتر با كمبود آب مواجه هستند كه بطور 
متوسط هر ۳۰ سال يك بار اتفاق مي افتد. به عنوان مثال، 
در افغانستان، ۶4درصد جمعيت در معرض خشكسالي ۳۰ 
ساله قرار دارند؛ در يمن، اين رقم 4۳درصد و در سومالي، 
اين رقم ۳4درصد اس��ت. با اين حال، تنها درنظرگرفتن 
سهم جمعيت مي تواند مشكالت مناطق كم جمعيت را از 
ديده پنهان كند. ۸۰ درصد خاك افغانستان و ۳۸ درصد 
خاك جمهوري دموكراتيك كنگو، خشكسالي ۱۰ ساله را 
تجربه كرده است، در حالي كه ۳۶ درصد خاك سودان، از 
خشكسالي ۳۰ ساله رنج برده است. هند در ميان ۲۵ درصد 
كشورهايي كه از لحاظ سهم جمعيت يا خاك در معرض 
خطر قرار دارند، جاي ندارد اما حدود ۹۵ ميليون هندي، 

خشكسالي ۳۰ساله را در سال گذشته تحمل كرده اند. 

چهبايدكرد
در كش��ورهايي مانند يمن يا س��ودان جنوبي كه شاهد 
خش��ونت در مقياس بزرگ بوده ان��د، اولويت اصلي بايد 
جلوگيري از درگيري مسلحانه باشد. اما كشورهايي كه 
در آن خش��ونت متوقف شده اس��ت، مي توانند از بهبود 
فرصت هاي ش��غلي و ظرفيت س��ازي، براي تشخيص و 
پاس��خ دادن به بحران ها بهره ببرند. در اي��ن مورد، انواع 
مداخ��الت از جمله حمايت غذايي، حماي��ت از درآمد و 
بيمه محصوالت كشاورزي مي تواند راه گشا باشد. در سال 
۲۰۱۵، هنگامي كه خشكس��الي بزرگ اتيوپي را به كام 
خود فرو برد، دولت توانست از سياست هاي مشابه براي 
كنارآمدن با قحطي اس��تفاده كند. با اين حال، حتي اين 
موفقيت نتوانست بطور كامل جلوي اعتراض ها را بگيرد. 
و با توجه به حساسيت ويژه  زراعت و كشاورزي در مقابل 
تغييرات اقليمي، دولت ها و موسس��ات بين المللي بايد 
فورا براي وفق دادن شيوه هاي كشاورزي با اين تغييرات 
و جلوگيري از كاهش ش��ديد در برداش��ت محصوالت 

كشاورزي، دست به كار شوند.

گروه جهان| طال تسليمي|
 رك��ود اقتص��ادي بع��دي ش��باهت هاي زي��ادي 
با آخري��ن رك��ود رخ داده نخواهد داش��ت. يكي از 
مهم ترين علت هاي اين عدم تشابه هم اين است كه 
جمعيت شناسي نيروهاي كار در امريكا كه در آخرين 
ركود بر رشد اقتصادي تاثير منفي گذاشت، اين مرتبه 
آس��يب هاي اقتصادي را به حداقل مي رساند. نسل 
متولد ش��ده پس از جنگ جهاني دوم )در زمان باال 
رفتن ش��ديد نرخ زاد و ولد( تا زمان به وقوع پيوستن 
ركود بعدي بازنشست شده اند و همين سبب مي شود 
كه متولدين دهه ۲۰۰۰ كاهش فرصت هاي شغلي را 

حس نكنند.
ب��ه نوش��ته بلومب��رگ، يك��ي از عوام��ل اصلي در 
زمان بررس��ي و تفكر درب��اره تعام��ل و ارتباط بين 
جمعيت شناس��ي نيروه��اي كار و چرخه اقتصادي، 
نقشي است كه نسل متولد شده پس از جنگ جهاني 
دوم ايفا مي كنن��د. افزايش قابل توجه جمعيت افراد 
متولد ش��ده در فاصله زماني بين اوايل دهه ۱۹4۰ و 
اوايل دهه ۱۹۶۰، هم در داده هاي جمعيتي و هم در 
داده هاي نيروي كار مشهود است. از آنجايي كه افراد 
تمايل دارند در مراحل مختلف زندگي خود به شيوه اي 
متفاوت عمل كنند، نسل پس از جنگ جهاني دوم هم 
طي س��ال هاي فعاليت كاري خود اقتصاد را تحريف 

كرده اند.

اين نسل به ويژه در دوران پس از ركود بزرگ )در اواخر 
دهه ۲۰۰۰( باري س��نگين ب��ر دوش اقتصاد بودند، 
چراكه اين ركود در اوج سال هاي پس انداز اين نسل 
رخ داد. نرخ پس انداز عمدتا در ميان نيروهاي كاري 
سن دارتر بيشتر است چراكه آنها نسبت به نيروهاي 
كار جوان تر درآمد بيش��تري دارن��د و به عالوه، براي 
سهولت دوران بازنشستگي خود بيشتر روي پس انداز 
كردن تمركز مي كنند و همچنين سال هاي اوج هزينه 
براي تشكيل خانواده را پشت سر گذاشته اند. وقتي كه 
رشد بازار كار در پي كار طوالني  مدت تر نيروهاي كار 
مسن تر به اوج خود مي رسد )درست همانند اتفاقي 
كه در يك دهه گذشته در حال وقوع بود(، اين مساله 
بطور نسبي بر رشد كلي اقتصادي تاثير مي گذارد زيرا 
اين نيروهاي كار مسن تر به جاي اقداماتي كه تقاضا 
را باال ببرد همچون خريد خانه يا گس��ترش خانواده، 

به پس انداز براي دوران بازنشستگي تمايل دارند. 
پس از ركود بزرگ، برخي به سال هاي دهه ۲۰۰۰ به 
عنوان دهه از دست رفتن اشتغال اشاره كردند چراكه 
در اين دهه رشد خالص اشتغال زايي به شدت پايين 
بود. نيروهاي كار جوان تر )افراد زير ۵۵ سال( شرايط 
وخيم تري را تجربه كردند چون از آوريل سال ۲۰۰۰ 
تا امروز )۷ ژانويه ۲۰۱۹(، رش��د اشتغال زايي خالص 
براي نيروهاي كار زير ۵۵ س��ال به شدت ناچيز بوده، 
اما در همين دوره زماني نرخ اش��تغال براي نيروهاي 

كار باالي ۵۵ سال تقريبا به دو برابر افزايش يافته است. 
اين آمارها تاثيرگذاري شديد نسل متولد شده پس از 
جنگ جهاني دوم را كه اكنون پا به سن گذاشته اند، 

نشان مي دهد.
اما اين شرايط در حال تغيير اس��ت. شايد در فاصله 
زمان��ي نه چندان دور و حتي در همين س��ال جديد 
ميالدي، اشتغال افراد باالي ۵۵ سال به اوج خود برسد 
و پس از آن براي مدت زماني ۱۵ ساله روندي نزولي 
قابل مشاهده خواهد بود. دليل اين پيش بيني هم اين 
است كه در همه زمينه هاي مربوط به نسل متولد شده 
پس از جنگ جهاني، الگويي مشابه تكرار شده است. 
اين الگو ۲۳ سال رشد يك نسل در پي ۱۵ سال ركود 
را شامل مي شود. اين مساله به افزايش جمعيت نسل 
متولدين پس از جنگ جهاني )دوره اي ۲۳ س��اله( و 
در پي آن ۱۵ س��ال كاهش نرخ زاد و ولد تا اواخر دهه 
۱۹۷۰ كه زاد و ولد مجددا شروع به افزايش كرد نيز 
اطالق مي شود. جمعيت نيروي كار ۲۵ تا ۳4 ساله در 
سال هاي ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۹ افزايش داشت و آنها براي 
۱۵ س��ال بعد از اين جمعيت كاس��ته شد. جمعيت 
نيروهاي كار ۳۵ تا 44 ساله هم در سال هاي ۱۹۷4 تا 
۱۹۷۷ افزايش داشت و در ۱۵ سال بعدي سير نزولي 
ش��د. وضعيت نيروهاي كاري 4۵ تا ۵4 سال هم در 
دوره زماني ۱۹۸4 تا ۲۰۰۷ بر همين الگو استوار بود. 
افزايش جمعيت نيروهاي كار باالي ۵۵ س��ال هم از 

سال ۱۹۹۶ آغاز شد.
اين مس��اله از آن جهت اهمي��ت دارد كه اين مرتبه 
سقوط نسبي اشتغال زايي يا حتي كاهش فرصت هاي 
شغلي براي دوره اي چند ساله بدون هيچ گونه افزايشي 
در آمار اش��تغال زايي خالص احتم��اال در زماني رخ 
مي هد كه شمار نيروهاي كار مسن تر در حال كاهش 
است و از اين رو، اين كمبود فرصت شغلي ديگر همانند 
گذش��ته حس نخواهد ش��د و بر اقتصاد تاثير منفي 

نخواهد گذاشت. 
همانطور كه بيل مك برايد از »مخاطرات حساب شده« 
اشاره كرده، در سال ۲۰۲۰ بيشترين گروه هاي سني 
در ب��ازار كار امريكا، ۲۵ ت��ا ۲۹، ۳۰ تا ۳4 و ۳۵ تا ۳۹ 
خواهند بود كه همه آنها در دوران تش��كيل خانواده 

به س��ر مي برن��د و گروه ه��اي س��ني مصرف كننده 
محسوب مي شوند. با بازنشست شدن نيروهاي كاري 
مس��ن تر، همه فرصت هاي ش��غلي موجود، ارتقاي 
شغلي و افزايش دستمزدها به نيروهاي كاري جوان تر 
مي رس��د و مي تواند به صورت يك محرك اقتصادي 
عمل كند كه مانع از بروز ركود يا وقوع ركود با شدتي 

كم و در دوره اي كوتاه مي شود.
براي نااميدي امريكايي ها از اقتصاد از س��ال ۲۰۰۰ 
تاكن��ون دالي��ل متع��ددي از جمل��ه حباب ه��اي 
اقتصادي، اشتباهات در سياس��ت گذاري و افزايش 
بدهي هاي دولتي وجود دارد. اما تا جايي كه مساله به 
جمعيت شناسي و افزايش سن نيروهاي كاري مربوط 

مي شود، آينده روشني پيش رو خواهد بود.

دريچه

كوتاه از منطقه

 اعتراض جليقه زردها
به دستگيری رهبران جنبش

گروه جهان|معترضان به سياست های اقتصادی دولت 
فرانسه که به »جليقه زردها« مشهورند، برای هشتمين 
هفته پياپی به خيابان های پايتخت و ديگر ش��هرهای 
اين کشور از جمله ليون، گرونوبل، روئن، بوردو و تولوز 
آمدند. به گزارش يورونيوز، اين راهپيمايی ها اولين تجمع 
بزرگ جليقه زردها در س��ال جديد ميالدی محسوب 
می شد و محل اصلی گردهمايی معترضان نيز عمدتا 
مکان های نمادين شهرهای بزرگ بود. امانوئل ماکرون 
رييس جمهوری فرانسه، اما گفته که موضع سخت تری در 
برابر معترضان اتخاذ می  کند. اعتراض های جليقه زردها 
در حالی ادامه دارد که دولت فرانسه بارها آن را محکوم 
کرده و خواس��تار پايان دادن به اعتراض ها شده است. 
گفته شده، جليقه زردها در شعارهايشان خشم خود را 
از دستگيری بسياری از چهره های برجسته اين جنبش 
اعالم کردند؛ آنها از گروه های مدافع حقوق بشر خواستند 
تا تحقيقاتی را درباره اقدام دولت فرانس��ه در حمله به 
آزادی های مردمی آغاز کنند. معترضان تاکيد کردند که 
برگزاری تجمعات در ۲۰۱۹ را ادامه خواهند داد. آن ها 
خواستار استعفای امانوئل ماکرون هستند. گرچه دولت 
فرانسه از طرح افزايش ماليات سوخت عقب نشينی کرده 
است اما معترضان به صورت گسترده تر به سياست های 
دولت و افزايش هزينه های زندگی اعتراض دارند. ماکرون 
ماه دسامبر يک سری تدابير برای حل و فصل اين بحران 
اقتص��ادی و اجتماعی اعالم کرد و وضعيت اقتصادی و 
اجتماعی اضطراری اعالم کرد. تدابير پيشنهادی شامل 
هديه س��االنه به کارکنان و معافيت از افزايش ماليات 

امنيت اجتماعی بازنشستگانی  بود. 

کردهای سوريه: توافق با دمشق 
 اجتناب ناپذير  است 

گ�روه جهان|س��خنگوی يگان ه��ای مدافع خلق، 
شبه نظاميان کرد سوريه که از حمايت ائتالف به رهبری 
امريكا برخوردار هس��تند، به خبرگزاری فرانسه گفته 
دستيابی به يک توافق با دولت بش��ار اسد، برای ايجاد 
منطقه ای خودمختار در شمال سوريه دوری ناپذير است. 
ريدور خليل، از فرماندهان ارشد نيروهای دموکراتيک 
سوريه در عين حال گفته نيروهای مسلح کرد بايد در 
منطقه بمانند. تحوالت اخير پس از آن صورت می گيرد 
که دونالد ترامپ اعالم ک��رد نيروهای نظامی امريكا از 
سوريه خارج خواهند ش��د. امريكا در جريان نبردهای 
زمينی عليه داعش از برخی گروه های ش��به نظامی در 
سوريه حمايت می کند؛ يکی از مهم ترين اين گروه ها 
»يگان ها مدافع خلق« )ی پ گ( هستند که هسته اصلی 
»نيروهای دموکراتيک سوريه« را تشکيل می دهند. اين 
در حالی است که ترکيه ی پ گ را گروهی تروريستی 
می داند. پيش تر يک مقام ارش��د کرد سوريه گفته بود 
کردهای سوريه در تالش هستند بدون توجه به وضعيت 
خروج نيروهای امريكايی، با ميانجيگری روسيه با دولت 
بشار اسد به توافق سياس��ی برسند. حال ريدور خليل 
سخنگوی ی پ گ، به خبرگزاری فرانسه گفته احتمال 
زيادی دارد که دو طرف به توافق دس��ت يابند. او گفته: 
»از رسيدن به يک راه حل نمی توان دوری کرد، چراکه 
مناطق تحت کنترل ما، بخشی از کشور سوريه است.« 
سه هفته پيش گزارش شده بود که پس از درخواست 
شبه نظاميان کرد از دولت سوريه برای محافظت از شهر 
منبج در برابر تهديدهای ترکيه، ارتش سوريه اعالم کرده 

که نيروهايش را به اين شهر فرستاده است. 

 »ترزا می« رای گيری برگزيت 
را باز هم به تعويق می اندازد

گروه جه�ان|در حالي كه به خروج رسمي بريتانيا از 
اتحاديه اروپا کمتر از س��ه ماه مانده، روزنامه »ساندی 
تلگراف« چاپ لندن از احتمال به تعويق افتادن مجدد 
رای گيری در پارلمان بر سر توافق برگزيت توسط ترزا 
مي نخست وزير بريتانيا خبر داده است. گمان می رود 
مش��اوران ترزا می طرحی را برنامه ريزی کرده باشند 
و بخواهند آن را به تاييد اعضاي پارلمان برس��انند؛ اما 
چنين طرحي نيازمند آن است که اتحاديه اروپا امتيازات 
بيشتری بدهد و بروكسل هم اعالم كرده قصد بازنگري 
در توافق حاصله را ندارد. هدف از اين اقدام کاهش شمار 
مخالفان پيش نويس برگزيت در پارلمان بريتانياست و 
همزمان فرصتی ايجاد می ش��ود تا مذاکرات با رهبران 

اتحاديه اروپا ادامه يابد.
ترزا می قصد داشت ماه دسامبر طرح برگزيت خود را که 
با ساير رهبران اتحاديه اروپا تدوين کرده بود در مجلس 
عوام به رای بگذارد، اما در مواجهه با مخالفت شديد حزب 
محافظه کار خودش و ساير گروه های پارلمانی از انجام 
رای گيری منصرف شد. انجام رای گيری به هفته ای که 
از ۱4 ژانويه آغاز می شود، موکول شده است و طبق برنامه 
قبلی، رايزنی های پارلمانی بايد پيش از آن آغاز  ش��ود. 
بريتانيا ۲۹ مارس اتحاديه اروپا را ترک می کند و ناکامی 
ترزا می برای جلب نظر موافق پارلمان زنگ هشداری 
برای سرمايه گذاران و صاحبان کسب و کار است که نگران 
فشارهای اقتصادی برگزيت بدون توافق هستند. ترزا 
می با هشدار درباره تبعات عدم حمايت پارلمان از توافق 
برگزيت تاكيد كرد ك��ه در صورت جدايي بدون توافق 

مشاغل بسياري به خطر مي افتند.

 مصر گذرگاه تجاری جديد
با غزه احداث می کند

گروه جهان|يک منبع فلس��طينی از اقدام مصر 
برای اح��داث يک گ��ذرگاه تجاری جدي��د با نوار 
غزه خب��ر داد که به دليل محاصره ۱۲ س��اله رژيم 
صهيونيس��تی، در وضعيت بحرانی به سر می برد. 
خبرگزاری فلسطينی )صفا( بدون اشاره به نام اين 
منبع، افزود که مصر، ظ��رف چند هفته آينده اين 
گذرگاه را احداث خواهد كرد. اين منبع گفته: »يک 
سالن بزرگ جلوی اين گذرگاه احداث می شود که 
با توجه به گسترش تدريجی واردات کاال از مصر به 
نوار غزه، وجود چنين سالنی برای بارگيری کاالهای 
وارداتی به غزه ضروری است. قاهره همچنين روند 
توس��عه بخش هايی از گذرگاه رفح و احداث برخی 
سالن ها و آماده س��ازی برای تسهيل ورود و خروج 
مسافران را آغاز خواهد کرد.« اين منبع فلسطينی 
تاکيد کرده که اين اقدامات مصر ارتباطی با تثبيت 
آتش بس ميان اسرائيل و گروه های فلسطينی ندارد 
و قاهره برای کاهش مشکالت مردم غزه اين تصميم 

را گرفته است.
مصر از نيمه سال ميالدی گذشته پنج روز در هفته 
گذرگاه رفح را به روی فلسطينيان غزه باز کرده است. 
رژيم صهيونيستی با محاصره مردم غزه، اين منطقه 
را به بزرگ ترين زندان جهان تبديل کرده است. اين 
رژيم از س��ال ۲۰۰۷ محاصره باريکه غزه را تشديد 
کرده و از ورود تجهيزات و محموله های س��وخت و 
کاالهای اساسی به اين منطقه پرجمعيت ممانعت 
می کند. اوضاع وخيم غزه زنگ خطر را در مورد بروز 

يک فاجعه انسانی به صدا در آورده است.

كرملين مبادله امريكايی بازداشتي 
با زندانی روس را رد کرد

گروه جهان|»دميتری ماکارنکو« ش��هروند روسی 
که ۲۹ دسامبر در امريكا بازداشت شده، قرار است برای 
محاکمه به اتهام صادرات غيرقانونی سالح و پولشويی 
محاکمه ش��ود. اين ش��هروند روس يک روز پس از آن 
دستگير شد که پليس روسيه پال ويلن تبعه امريكا را 
به اتهام جاسوسی بازداشت کرد. روسيه با طرح مبادله 
اين تفنگ دار دريايی سابق امريكا مخالفت كرده است. 

به گزارش بي بي سي، اين پيشنهاد از سوی وکيل ويلن 
مطرح ش��ده بود؛ او می گويد مبادله زندانی در چنين 
پرونده هايی مرس��وم است و نبايد احتمال آن را ناديده 
گرفت. پال ويلن 4۸ ساله ماه گذشته در مسکو بازداشت 
شد. خانواده او ضمن نادرست خواندن اتهام جاسوسی 
عليه فرزندش��ان می گويند ويلن تنها ب��رای ديدار با 
دوستانش و حضور در يک مراسم عروسی به مسکو سفر 
کرده بوده است. اما روسيه می گويد پال ويلن را به همراه 
يک حافظه جيبی ديجيتال بازداشت کرده که حاوی 

اسامی ماموران اطالعاتی روسيه بوده است.
سرگئی ريابکوف معاون وزيرخارجه روسيه خيلی زود 
در واکنش به سخنان اين وکيل امريكايی گفت: »نگاه 
کردن به اين پرونده در حالی که هنوز تفهيم اتهام رسمی 
صورت نگرفته، نادرست و غيرممکن است... اين پرونده 

بسيار جدی است.«
در همين ح��ال، امريكا در صدد محاكمه ماکارنکو ۷۲ 
ساله برآمده است. خبری از محل نگهداری اين شهروند 
روس در دست نيست اما طبق مدارک منتشر شده توسط 
رس��انه ها، قاضی محلی ۳۱ دسامبر دستور انتقال او به 

فلوريدا را صادر کرده است.
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ترامپ:کارکنانیکهبيحقوق
کارمیکننددموکراتهستند

گروه جهان| در حالی که تعطيلی بخش هايی 
از دولت امريكا وارد س��ومين هفته ش��ده دونالد 
ترامپ با بي��ان اينکه مايل به خاتمه اين وضعيت 
است، مدعی شده بيش��تر کارکنان فدرال که به 
مرخصی اجباری رفته يا بدون حقوق کار می کنند، 

دموکرات  هستند. 
به گزارش هيل، دونالد ترامپ در توئيتر نوش��ته: 
»برايم اهميتی ندارد اکثر کارکنانی که بدون حقوق 
مانده اند دموکرات هستند. مايلم تا به محض اينکه 
توافقی روی امنيت مرزی قدرتمند حاصل ش��د 
اين تعطيلی متوقف شود. من در کاخ سفيد آماده 
کار هستم، دموکرات ها کجايند؟« ترامپ بار ديگر 
با تاکيد بر لزوم تامين بودجه ديوار در مرز مکزيک، 
نوشته است »پس از گذشت دهه ها، وقت آن است 
که در نهايت و برای هميشه مشکل مرزهای جنوبی 
را حل کنيم. دموکرات ها می توانند مشکل تعطيلی 
دولت را در يک زمان خيلی کوتاه حل کنند؛ تمام 
آن چه بايد انجام دهند اين است که حفاظت واقعی 
از مرزها )در برگيرنده ديوار( را تاييد کنند. چيزی 
که همه، به جز قاچاقچيان مواد مخدر، قاچاقچيان 
انس��ان و تبهکاران، ش��ديدا طالب آن هستند«. 
ترامپ طرحی برای حفاظت از مرزهای امريكا و 
مکزيک در بودجه ارائه کرده است که ساخت يک 
ديوار ۵.۶ ميليارد دالری را نيز در بر می گيرد، آن چه 
با مخالفت دموکرات ها روبه رو شده  و در نهايت به 
تعطيلی بخش��ی از دولت فدرال انجاميده است. 
ترامپ وضعيت امنيت مرزهای جنوبی را خطرناک 
توصيف کرده و می گويد احتمال وقوع يک فاجعه 

شديد وجود دارد. 
رييس جمهوری امريكا معتقد است بدون ديوار 
نمی توان به امنيت واقعی در مرز دست يافت. از 
سوی ديگر دموکرات ها خواستار تقويت تجهيزات 
نظارتی در مرزها هس��تند و ايده ساخت ديوار را 
رد می کنند. آن ها طرحی ب��رای تامين بودجه 
اداره های فدرال و بازگشايی دولت ارائه کرده اند 
که البته دربرگيرنده بودجه برای س��اخت ديوار 
نيس��ت. ترامپ پی در پی بر خواس��ته های خود 
برای س��اخت ديوار مرزی تاکيد کرده و هشدار 
داده اس��ت که تعطيلی بخشی از دولت می تواند 
ماه ها يا حتی سال ها طول بکشد. تازه ترين دور 
از مذاکرات ميان مقام های کاخ سفيد و اعضای 

کنگره يک شنبه انجام شد. 

اردوغان:ترکیهجایامنی
برایسرمايهگذاریاست

رييس جمهوری ترکيه سرمايه گذاری شرکت های 
ترکيه ای در خارج از اين کش��ور را ۳۸ميليارد دالر 
اعالم ک��رده و گفت��ه مجم��وع ارزش پروژه های 
پيمان��کاران اي��ن کش��ور در ۱۲۲ کش��ور نيز به 
۳۷۲ميليارد دالر رسيده است. به گزارش آناتولی، 
رجب طيب اردوغان گفته: »با وجود بی ثباتی های 
موجود در منطقه، ترکيه کماکان مکانی امن برای 
سرمايه گذاران بين المللی است.« اردوغان ترکيه را 
از نظر سرمايه گذاری يکی از امن ترين و ليبرال ترين 
کشورهای جهان خوانده و گفته: »نحوه تعامل ترکيه 
با شرکت های بين المللی خارجی که به ظرفيت های 
کش��ورمان ايمان دارند همانند تعاملی است که با 

شرکت های داخلی داريم.« 

سفرنخستوزيراردن
بهواشنگتن

نخست وزير اردن سه شنبه )فردا( به منظور بررسی 
کمک های مالی امريكا به واش��نگتن سفر می کند. 
عمر الرزاز، نخس��ت وزير اردن روز سه شنبه در قالب 
سفری کاری به واشنگتن س��فر می کند تا موضوع 
حمايت های مالی امريكا و نيز روند برگزاری کنفرانس 
لندن که با هدف حمايت از اقتصاد و سرمايه گذاری در 
اردن برگزار می ش��ود را مورد بررسی قرار دهد. طبق 
گزارش دفتر نخست وزيری اردن، قرار است که الرزاز  
با وزير خزانه داری امريكا ديدار و با وی به بررسی روابط 
دوجانبه و روابط تجاری و کمک های امريكا به اردن 
بپردازد. نخست وزير اردن که شماری از وزرا و مسووالن 
وی را در اين س��فر همراه��ی می کنند همچنين با 
نمايندگان گروه ها و سازمان های پشتيبان های مالی 
بين المللی، صندوق پول، بانک ه��ای بين المللی و 

نمايندگان بخش خصوصی ديدار می کند.

تاسیسپايگاهجديدامريكايی
درعراق

يک منبع عراقی از تاس��يس پاي��گاه نظامی جديد 
امريكا در غرب استان االنبار خبر داده است. به گزارش 
رسانه های عراقی، امريكايی ها پيش تر پايگاه نظامی 
۲۲ در القائم و پايگاه فرودگاه الوليد در شهرس��تان 
الرطبه واق��ع در االنبار را به عن��وان مقرهايی برای 
خود قرار داده بودند اما به دليل سيطره داعش بر آن 
منطقه امريكايی ها اين دو پايگاه  را ترک کردند. پس 
از آزادساری اين منطقه نيروهای امريكايی به آن دو 

پايگاه بازگشتند و در آن مستقر شدند. 

افزايشصادراتبرق
جمهوریآذربايجان

حجم صادرات برق جمهوری آذربايجان در ۲۰۱۸ 
ميالدی با افزايش ۱4.۲ درصدی به ۱۷۵ ميليون 
کيلووات س��اعت رسيده اس��ت. شرکت دولتی 
آذرانرژی اعالم کرده، حج��م توليد نيروی برق 
در سال گذشته با ۳.4 درصد افزايش به ۲۲.۵۲ 
ميليارد کيلووات ساعت رسيد. در گزارش شرکت 
آذر انرژی به جزئيات ميزان صادرات برق در سال 

۲۰۱۸ اشاره ای نشده است.
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عكسروز

چهرهروز

»محمد رحمانيان« با قرار كفالت آزاد شد
محمد رحمانيان كارگردان معروف تئاتر پس از بازداشتي كوتاه، با ارايه قرار كفالت از دادسراي ناحيه ۲۱ ارشاد آزاد شد. به گزارش ايلنا، 
صبح ديروز محمد رحمانيان پيرو پرونده مربوط به اجراي نمايش »پيكان جوانان« به دادسرا احضار شده و در بازدداشت موقت به سر 
مي برد كه ساعتي بعد درحالي كه خبر بازداشت او در فضاي مجازي منتشر شده بود، با تامين قرار كفالت آزاد شد. »ترانه هاي قديمي: پيكان 
جوانان« نمايشي موزيكال به نويسندگي و كارگرداني محمد رحمانيان است كه رضا يزداني، احسان كرمي و هانا كامكار خوانندگانش 
بوده و مهتاب نصيرپور، افش��ين هاشمي، هومن برق  نورد، مهدي ساكي، احسان كرمي، هانا كامكار، سينا رازاني، سانيا ساالري، سعيد 
توكلي، نوشين اعتماد، آالله زارع طلب و مانيا عليجاني در آن نقش آفريني كرده اند. اين نمايش از دوشنبه ۲۹ آبان روي صحنه رفته بود.

بازارهنر

مستند »ميدان جوانان سابق« در انتظار مجوز اكران

آخرين مراحل فني »مسخره باز« طي مي شود

فعال پخش فوتبال در سينماها مجوز ندارد 

كارگردان مس��تند »ميدان جوانان سابق« خبر 
داد كه در انتظار مجوز اك��ران، براي نمايش اين 
فيلم در گروه »هنر و تجربه« هستيم.  مينا اكبري 
ادامه داد: خوش بختانه مديران و اعضاي شوراي 
سياست گذاري گروه س��ينمايي »هنر و تجربه« 
فيلم را مناسب اكران در سينماهايشان تشخيص 
دادند و نامه درخواس��ت آقاي صانعي مقدم براي 
اكران فيلم به ارشاد ارس��ال شده و منتظر مجوز 
اكران هس��تيم. اي��ن كارگردان در ادام��ه درباره 
بحث س��رمايه گذاري در سينماي مستند، گفت: 
متاس��فانه بخ��ش س��رمايه گذاري در فيلم هاي 
مستند بالتكليف است. از نظر اقتصادي جايگاهش 
مشخص نيست. فيلم مستند هميشه در حاشيه 
اقتصاد سينما قرار داشته اما فيلمسازان هميشه 
تالش كردند ت��ا با روش هاي گوناگون منافذي به 
سرمايه هاي س��ينمايي ايجاد كرده و فيلم شان را 
بس��ازند. او ادامه داد: هنوز م��ردم عادت نكردند 
فيلم مستند را مستقل ببينند چون جايي نبوده 
تا اين عادت به وجود بيايد. فيلم مس��تند در يك 
تقسيم بندي ساده آثار مس��تند از لحاظ ماهيت 
اقتصادي يا در بخش خصوص تهيه مي ش��وند يا 
بخش دولتي. وي به ايسنا گفت: بخش خصوصي به 
دليل ريسك  بازگشت سرمايه و وضعيت نامناسب 
نمايش فيلم مس��تند در ايران كمت��ر رغبتي به 
س��رمايه گذاري در اين حوزه را دارد و بيش��ترين 
سرمايه توليدات مستند از طريق كمك هاي بخش 

دولتي و فاندهاي جشنواره هاي خارجي به دست 
مي آي��د. بنابراين توليد فيلم مس��تند در ايران به 
ميزان چشمگيري وابسته به سياست هاي فرهنگي 
دولت و نگاه حمايت گرايانه جشنواره هاي خارجي 
دارد. مينا اكبري با بيان اينكه »جشنواره هايي مثل 
فجر و حقيقت به فضايي مناسب براي حضور جدي 
مستندسازان ايران تبديل شده و استقبال بسيار 
خوبي از آثار آنها نيز مي شود« افزود: از طرف ديگر 
هر سال چند فيلم ساز برجسته را مطرح مي كند 
كه توانايي حض��ور و كار در اين حوزه را دارند. اما 
مشكل آنجاس��ت كه بعد از جشنواره كسي براي 
نمايش و سازماندهي نمايش و اكران اين فيلم ها، 
فكر جدي نمي كند. بنابراين نه تنها فيلم مستند 
با اين شرايط نمي تواند از چرخه مناسب اقتصادي 
برخوردار باش��د بلكه در پيچ وخم بوروكراس��ي و 
ممي��زي در ايران و عدم درك درس��ت از س��وي 
ش��وراهاي صدور پروانه نمايش، دچار مشكالت 

عديده اي نيز مي شوند. 

آخرين مراحل فني فيلم سينمايي »مسخره باز« 
به كارگرداني همايون غني زاده در حال انجام است. 
»مسخره باز« نخستين تجربه سينمايي همايون 
غني زاده براي حضور در سي و هفتمين جشنواره 
ملي فيلم فجر با انجام آخرين مراحل فني و ساخت 
موس��يقي آماده نمايش مي ش��ود. غني زاده كه از 
كارگردانان تئاتر اس��ت در اولين فيلم خود، غير از 
حضور در بخش نگاه نو توانست در جمع فيلم هاي 
بخش اصلي مسابقه اين جشنواره نيز حضور پيدا 
كند. در خالصه داستان اين اثر آمده است: »دانش 
شيفته س��ينما و عاش��ق هما هنرپيشه محبوب 
شهر اس��ت. كاظم خان ش��يفته كازابالنكا و جواز 
كسبش است.  ش��اپور شيفته تن ماهي و مصفاي 
ممنوع التصوير است. شهر پر از گدا شده و منتظر 
زلزله قريب الوقوعي اس��ت. هر چند وقت يك بار 
هم جنازه زني با س��ر تراش��يده كنار ساحل پيدا 
مي ش��ود. به قول بازپرس كياني: اوضاع خيته!.« 
ساير عوامل »مس��خره باز« عبارتند از نويسنده و 
كارگ��ردان: همايون غن��ي زاده، تهيه كننده: علي 

مصفا، سرمايه گذار: مهدي كرمي، مشاور كارگردان: 
بهمن فرم��ان آرا، مجري  ط��رح: ماهان حيدري، 
بازيگران: صابر ابر، بابك حميديان، علي نصيريان، 
رضا كياني��ان، هديه تهراني، مدي��ر فيلمبرداري: 
علي قاضي، تدوي��ن: هايده صفي ياري، صدا گذار: 
اميرحسين قاسمي، موس��يقي: محمدرضا غني 
زاده، جلوه هاي وي��ژه كامپيوتري: جواد مطوري، 
طراح گريم: ايمان اميدواري، طراح صحنه: سهيل 
دانش، طراح لباس: الهام معين، صدابردار: محمود 
كاش��اني، برنامه ريز: مانفرد اس��ماعيلي، منشي 

صحنه: نفيسه ذاكري. 

محمدرضا فرجي درباره اولويت اكران هاي نوروزي 
و پخش مس��ابقات فوتبال جام ملت هاي آسيا در 
س��ينماها توضيحاتي ارايه كرد. به گزارش ايسنا 
به نقل از روابط عمومي س��ازمان امور س��ينمايي 
و س��معي بصري، مدي��ركل س��ينماي حرفه اي 
درباره پخش مس��ابقه فوتبال جام ملت هاي آسيا 
در سينماها گفت: بر اس��اس تقاضاهايي كه اكثر 
اس��تان ها، س��ينمادارها و متقاضيان براي پخش 
فوتبال تيم ملي جمهوري اسالمي ايران داشتند به 
استحضار مي رساند كه هيچ مجوزي صادر نشده 
اس��ت و امكان پخش فوتبال در س��ينماها وجود 
ندارد. محمدرضا فرجي ادامه داد: موضوع پخش 
فوتبال از س��ينماها در اولين فرصت در ش��وراي 
عالي اكران بررسي خواهد شد و در صورت صدور 
مجوز با هماهنگي مراجع ذي ربط نتيجه متعاقبا 
اعالم خواهد ش��د. وي درب��اره اولويت اكران هاي 
فيلم هاي نوروزي نيز يادآور شد: با توجه به اينكه 
آيين نامه اكران نوروزي هنوز نهايي نش��ده است 

و سرگروه ها مشخص نش��دند امكان ثبت قرارداد 
براي اكران نوروزي مردود و مورد تاييد ما نيست. 
البته فيلم هايي كه در جشنواره فيلم فجر متقاضي 
بودند اولويت اكران نوروزي را خواهند داشت.  در 
چند سال گذش��ته برخي رويدادهاي ورزشي در 
سالن هاي سينما پخش ش��د كه در برخي موارد 
حاش��يه هايي همچون رعايت نش��دن حق اهالي 
سينما را به دنبال داشت. پخش مسابقات ورزشي 
از تلويزيون هاي ش��هري نيز در چند سال گذشته 

رواج پيدا كرده است. 

تاريخنگاري

مرگ جهان پهلوان
هفدهم دي ۱346 جهان پهلوان غالمرضا تختي در 37سالگي در هتل آتالنتيك 

تهران به طرز مشكوكي درگذشت.
او دو روز قبل از مرگش يعني ۱۵دي، وصيت نامه اش را در دفترخانه اسناد رسمي 
شماره ۲۰۲ تحت ش��ماره 34۲۸ و با تعيين كاظم حسيبي به عنوان سرپرست 
فرزندش بابك كه تنها 4ماه داش��ت به ثبت رس��انده بود. درب��اره داليل مرگ او 
اختالف نظرهاي زيادي وجود دارد.  براساس اخبار منتشره در روزنامه هاي اطالعات 
و كيه��ان در ۱۸دي ۱346 غالمرضا تختي به  دليل وجود اختالفات خانوادگي با 
همسرش شهال توكلي خودكشي كرده است. از انگيزه هاي ممكن براي خودكشي، 
مواردي چون ناكامي هايش در مس��ابقات در پايان عمر ورزش��ي تختي نام برده 
مي شود. با اين حال عده يي مرگ او را مشكوك مي دانند. اين عقيده كه ساواك او 
را به دليل محبوبيت زياد و وفادار نبودن به نظام وقت ايران به قتل رسانده است در 
بين مردم وجود داشته است. غالمرضا تختي كه عضو جبهه ملي ايران نيز بود از 
سال ۱34۲ بارها به ساواك احضار شد. اطرافيان شاه با ناكامي از نزديك كردن او به 
دربار و حكومت، فشارها را بر تختي افزايش دادند. حتي در مواردي تختي از ورود به 
ورزشگاه ها منع مي شد. او پس از دوري دو ساله از رقابت هاي ورزشي براي چهارمين 
بار در بازي هاي المپيك شركت كرد و براي نخستين بار در اين بازي ها مدالي كسب 
نكرد. ظاهرا حكومت ميل داشت، تختي بدون تمرين و آمادگي جسمي و روحي 
در ميدان حاضر ش��ود و با شكست خوردن، محبوبيتش در ميان مردم را از دست 
بدهد. از سوي ديگر مردم نيز خواهان شركت او در مسابقات جهاني بودند. در چنين 

شرايطي تختي در سال ۱34۵ هم در بازي هاي جهاني توكيو شركت كرد و بار ديگر 
دست خالي به ايران بازگشت. جالل آل احمد درباره مرگ او چنين نوشت: »از آن 
همه جماعت هيچ كس حتي براي يك لحظه به احتمال خودكشي فكر نمي كرد.« 
عده اي معتقدند، تختي اگر خودكشي هم كرده باشد، مسووليت آن با حكومت شاه 
است كه با فشارها و تنگناهايي كه برايش به وجود آورد او را به اين سمت سوق داد.

میراثنامه

ماجراي تخريب خانه 100 ساله ابتهاج
چند روز پيش برخي از سايت هاي خبري گيالن از 
تخريب خانه شاعر پرآوازه ايران »هوشنگ ابتهاج« 
همزمان با جش��ن مراسم روز رش��ت كه با حضور 
مسووالن شهري در ميدان اصلي شهر برگزار شد، 
خبر دادند. اگرچ��ه اين اتفاق نيفت��اد اما اين خبر 
واكنش هاي بس��ياري بدي در ميان مردم رشت به 
دنبال داشت. اما ماجراي اين خبر چه بود؟ شهرود 
اميرانتخابي، مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي گيالن، در اين باره گفت: اين ملك 
داراي مالكيت خصوصي بوده و فاقد ارزش فرهنگي 
اس��ت. او همچنين در نامه اي به علي بهارمس��ت 
)سرپرست شهرداري رشت( نيز نوشت: خانه منتسب 
به هوشنگ ابتهاج سال ها پيش تخريب شده است 
و بناي فعلي سازمان پسماند شهرداري رشت بعد از 
اين تخريب صورت گرفته است. همچنين باتوجه 
به اس��ناد جمع آوري شده ثبت ساختمان آصف به 
عن��وان خانه ابتهاج، منتفي اس��ت زيرا بناي فعلي 
كه ادعا مي شود متعلق به خانواده هوشنگ ابتهاج 
اس��ت در دهه 4۰ ساخته شده و تحت مالكيت فرد 
ديگري اس��ت.  اگرچه در روز مراسم رشت اين بنا 
تخريب نشد اما احتمال آن به خصوص با نامه اداره 
كل ميراث فرهنگي به شهرداري غيرممكن نيست. 
از سوي ديگر بسياري از دوستداران فرهنگ و مفاخر 
رش��ت اميدوارند اين اتفاق نيفتد. مزدك پنجه اي 

)روزنامه نگار گيالن��ي( در اين باره ب��ه ايلنا گفت: 
فرض بگيريم اين ادعا و داليل همه درست باشد اما 
نبايد از نظر دور داشت كه ما با يك سرمايه ملي در 
ادبيات زادبومي به نام هوشنگ ابتهاج كه از نام آوران 
ش��عر معاصر اس��ت، مواجهيم. از طرف ديگر مدام 
در رسانه ها و جلسات، مس��ووالن شهري از جذب 
توريست فرهنگي و توس��عه گردشگري فرهنگي 

صحبت مي كنند.
او با پرداختن به اين موضوع كه حتي اگر خانه پدري 
استاد سايه در مكاني باشد كه در حال حاضر يكي از 
ساختمان هاي شهرداري است، افزود: هرچند اين 
ملك قبال فروخته ش��ده و در ح��ال حاضر كاربري 
ديگري دارد آيا نبايد شهرداري و متوليان فرهنگي 
استان فراتر از ارزش مادي به اين موضوع نگاه كنند. 
فرهنگ دوستان و مسووالن شهري حتما به خاطر 
دارند كه چه بر س��ر خانه ميرزاكوچك آمده بود اما 

اعضاي دوره نخست ش��وراي شهر رشت و شهردار 
وقت، بناي تخريب��ي را از مالك خريداري و از نو بنا 
كردند، زيرا برايشان ارزش معنوي آن سازه مهم بوده 
نه ارزش مادي آن؛ فراموش نكنيم خود ش��اعر نيز 
يك بار در جايي گفته بود در صورت ايجاد خانه  غزل 
بسياري از ميراث فرهنگي و ادبي خود را به آنجا هديه 
خواهد داد. حال به فرض تمام ادعاي اداره كل ميراث 
فرهنگي استان گيالن، مالك و ساير نهادهاي مسوول 
در اين باره درس��ت باش��د، اين وظيفه شهرداري و 
اعضاي شوراست تا به فكر تغيير كاربردي ساختماني 
كه در حال حاضر ملك شهرداري است، باشند و آن را 

تبديل به خانه غزل كنند.
شهر رشت در عين اينكه در طول تاريخ شهر اولين ها 
بوده اما هنوز فاقد يك فرهنگ سراست. شايد خانه  
غزل سايه بتواند نقش فرهنگسرا را نيز براي اهالي 
فرهنگ و هنر رشت ايفا كند. اميدواريم مسووالن 
شهري رش��ت به دور از هرگونه قضاوتي نگاه خود 
را نسبت به موضوعات فرهنگي استان تغيير دهند. 
البته اگر جناح بازي هاي سياسي در شورا و شهرداري 
رشت بگذارد. اميرهوشنگ ابتهاج شاعر پرآوازه ايران 
متولد 6 اسفند س��ال ۱3۰6 در رشت است. پدرش 
آقاخان ابتهاج از مردان سرش��ناس رشت و مدتي 
رييس بيمارستان پورسيناي اين شهر بود. تخلص 

اين شاعر »ه. ا. سايه« است.

ايران برابر يمن، سفيد مي پوشد

بازي برابر ايران آسان نيست

جلس��ه هماهنگي ايران و يم��ن برگزار 
شد. در جلس��ه هماهنگي ديدار ايران و 
يمن مقرر شد كه تيم ملي ايران با لباس 
يك دست سفيد و دروازه بان هاي ايران با لباس آبي وارد 
ميدان شوند و تيم يمن با لباس قرمز و دروازه بان هاي آنها 
با لباس زرد رنگ به ميدان بروند. ريوجي ساتو از كشور 

ژاپن قضاوت اين ديدار را بر عهده دارد.
ديروز شوك اول جام ملت هاي آسيا وارد شد و تيم ملي 
فوتبال استراليا در اولين ديدار خود در جام ملت هاي آسيا 
برابر اردن با يك گل شكست خورد. در دقيقه ۲6 اناس 
بني ياسين موفق شد با ضربه سر به زيبايي دروازه متئو 
رايان را باز كند و اردن در نهايت تعجب پيش بيفتد. در 
ادامه اردني ها مي توانستند حتي به گل دوم نيز دست 
يابند ولي ضربه بها عبدالرحمان، به ديرك دروازه اصابت 

كرد تا اختالف به دو نرسد. 

ديدار تيم هاي ملي ايران و يمن عصر امروز، دوشنبه، 
برگزار مي شود. س��رمربي تيم ملي يمن در اين باره 
مي گوي��د برابر يك��ي از بهترين تيم ه��اي حاضر در 
جام ملت هاي آسيا به ميدان مي روند. يان كوچيان، 
س��رمربي تيم ملي يمن در نشس��ت خبري پيش از 
ديدار تيمش مقابل تيم ملي ايران اظهار كرد: خيلي 
خوشحاليم كه مي توانيم جام ملت هاي آسيا را شروع 
كنيم. بايد امروز برابر يكي از بهترين تيم هاي تورنمنت 
بازي كنيم ك��ه در جام جهاني عملكرد خيلي خوبي 
داشت. س��رمربي تيم ملي يمن يادآور شد: مي دانيم 
كه در اين جام هم ايران مدعي قهرماني اس��ت. ما در 
ماه  اخير عملكرد خوبي داشتيم و با آمادگي خوبي به 
مصاف ايران مي رويم. او با بيان اينكه مي دانم مقابل تيم 
بسيار خوبي به ميدان خواهيم رفت، افزود: بازيكناني 
مانند طارمي، اميري و آزمون در تيم ملي ايران حضور 
دارن��د. در كل كي روش بازيكنان خوب��ي دارد. ما به 
خوبي ايران را آناليز كرده ايم. با وجود اين ما سبك بازي 
خودمان را داريم و از بازيكنان خودمان بهره مي بريم. 
كوچيان تاكيد كرد: بازي برابر تيم ملي ايران به عنوان 
مدعي قهرماني جام آسان نيست ولي ما تمام تالش 

خودمان را برابر ايران به كار مي گيريم.
سرمربي يمن با اشاره به بازي دوستانه تيمش مقابل 
س��وريه گفت: در ديدار برابر سوريه بازي قابل قبولي 
را ارايه كرديم. به هر حال يمن از نظر فوتبال كش��ور 
كوچكي اس��ت اما ما آرزوها و روياه��اي خودمان را 
داريم. مي خواهيم با عملكرد خود، احترام تيم ها را به 

كشورمان ببريم. او به هيجان باالي بازيكنان تيمش 
و اهالي كشور يمن براي اين ديدار اشاره كرد و گفت: 
بازي بزرگي خواهيم داش��ت. مردم درباره اين بازي 
صحبت مي كنند. ديروز تمرين خوبي داشتيم. وقتي 
عده زي��ادي به اين ديدار توجه دارند، اين ش��انس را 
خواهيم داشت كه خودمان را نشان دهيم. او با اشاره 
به مشكالت تيمش گفت: ما مشكالت زيادي براي اين 
ديدار داشتيم. ما نمي توانيم در داخل كشور خودمان 
تمرين كنيم و تمام اردوهاي مان را در خارج از كشور 
برگزار كرديم. بايد در اين مدت زمان تركيب خوبي از 
بازيكنان شاغل در داخل و خارج از فوتبال يمن را ايجاد 
مي كرديم تا به هماهنگي مورد نظر من برسد. كوچيان 
ادامه داد: در عربستان تمرينات خوبي داشتيم. سپس 
به مالزي رفتيم و با تيم ملي اين كش��ور بازي كرديم. 
يك ديدار هم با تيم ملي س��وريه داشتيم كه آخرين 
بازي دوستانه ما قبل از شروع جام ملت هاي آسيا بود. 
در كل اينها تمام بضاعت ما بود و با اين شرايط خودمان 

را براي اين رقابت ها آماده كرديم. س��رمربي تيم ملي 
يمن در پايان درباره كارلوس كي روش، سرمربي تيم 
ملي ايران گفت: كي روش مربي خوب و بزرگي است. 
ما مربي ها شرايط سختي داريم و فشار زيادي تحمل 
مي كنيم؛ فشاري كه از جانب شما رسانه ها و هواداران 
ايجاد مي شود. كي روش توانسته تيم ملي ايران را به جام 
جهاني برساند و در جام ملت ها هم هدايت تيم ملي را 
بر عهده دارد. او در ايران موفقيت هاي زيادي داشته و 

مربي بزرگي است.

  ۶ هزار بليت ديدار ايران و يمن فروش رفت
اما خب��ر ديگر اينكه تا عصر ديروز ب��راي ديدار امروز 
ايران و يمن 6 هزار بليت فروخته ش��ده بود. تيم ملي 
فوتبال ايران دوشنبه در حالي در نخستين ديدار خود 
در جام ملت هاي آس��يا از ساعت 3۰: ۱۹ در ورزشگاه 
محمد بن زايد ش��هر ابوظبي به مصاف يمن مي رود 
كه چيزي حدود 6٠٠٠ هزار بليت براي اين ديدار به 

فروش رفته است. 
اين ورزش��گاه ۵6 هزار نفر ظرفيت دارد كه با توجه 
به فروش 6 هزار بليت به نظر مي رس��د فردا ش��اهد 
صندلي هاي خالي باشيم. يك روز قبل از اين بازي، 
مسووالن ورزشگاه در حال آماده سازي ورزشگاه براي 
بازي بودند تا بدون مش��كل بازي برگزار شود. طبق 
برنامه قرار است ملي پوشان ايران امروز با لباس هاي 
س��فيدرنگ و يمني ها با لباس هاي قرمز رنگ وارد 

زمين شوند.

ورزشي

ايستگاه

 بازيگر خردسال سينما 
كارگردان شد

»آكوامن« پرفروش ترين 
فيلم تاريخ DC شد 

بروكلين پرينس بازيگر 
۸ س��اله فيل��م »پروژه 
فيالدلفي��ا« در ح��ال 
كارگرداني فيلم كوتاهي 

به نام »رنگ ها« است.
به گ��زارش ايندي واير، 
پرين��س  بروكلي��ن 
بازيگر خردس��الي كه 

س��ال ۲۰۱7 با فيلم »پ��روژه فيالدلفيا« براي 
خودش نامي دست و پا كرد، اكنون به آنچه واقعا 
مي خواس��ته روي آورده و كارگرداني يك فيلم 
را برعهده گرفته است. بروكلين پرينس ۸ ساله 
كه در فيل��م »پروژه فيالدلفيا« نام خود را س��ر 
زبان ها انداخ��ت در حال حاضر روي پروژه اي به 
نام »رنگ ها« كار مي كند؛ فيلمي كه روياي او را 
براي تبديل شدن به يكي از كم سن و سال ترين 

كارگردانان تاريخ محقق كرده است.
بروكلين پرينس اين فيلم كوتاه را با كمك گرفتن 
از شان بيكر كارگردان فيلم »پروژه فيالدلفيا« و 
بن لوب فيلمبرداري كه به تازگي فيلم »مندي« 

را كار كرده است، كارگرداني مي كند.
اين بازيگر خردس��ال با گذاش��تن عكس خود 
در پش��ت دوربين در صفحه اينستاگرام چنين 
نوشت: »روياي من براي كارگردان شدن از »پروژه 
فيالدلفيا« آغاز شد. من عاشق تماشاي كار شان 
بيكر )كارگردان فيلم( بودم و از شكيبايي، بينش 
و خالقيتش اله��ام مي گرفتم، از آن زمان به بعد 
همواره روياي من تبديل شدن به يكي از كم سن 
و سال ترين كارگردانان تمام تاريخ بود. امروز سفر 
من به عنوان كارگردان آغاز مي شود، از دوست و 
مربي ام، شان بيكر براي به وجود آوردن اين باور 
در من و همچنين گروه ش��گفت انگيز عوامل و 
بازيگري تش��كر مي كنم. اميدوارم همه شما را 
سربلند كنم. من نمي توانم براي اينكه دنيا رنگ ها 

را ببيند منتظر بمانم.«

»آكوامن« بعد از كس��ب 
۱۲.4 ميلي��ون دالر در 
7۹ ب��ازار بين المللي در 
روز جمعه به رقم فروش 
64۹.3 ميلي��ون دالر در 
آنس��وي مرزها دس��ت 
ياف��ت و بدين ترتيب به 
پرفروش ترين فيلم تاريخ 

DC تبديل شد. به گزارش ورايتي، فيلم ابرقهرماني 
»آكوامن« سال جديد ميالدي را نيز با صدرنشيني در 
گيشه داخلي امريكا آغاز كرده و برآورد مي شود فروش 
پايان هفته اش در گيشه داخلي امريكا به 3۰ ميليون 
و پانصد هزار دالر برسد و براي سومين هفته پياپي در 
راس گيشه قرار بگيرد. اما اتفاق مهم براي اين فيلم 
ماجراجويانه با شركت جيسون ماموا زماني رقم خورد 
كه فيلم بعد از كسب ۱۲.4 ميليون دالر در 7۹ بازار 
بين المللي در روز جمعه به رقم فروش 64۹.3 ميليون 
دالر در آنس��وي مرزها دست يافت و بدين ترتيب به 
 DC دنياي سينمايي( DC پرفروش ترين فيلم تاريخ
به مجموعه فيلم  هاي ابرقهرماني امريكايي كه در يك 
دنياي مشترك واقع شده  اند و بر اساس شخصيت هاي 
دي سي كاميكس ساخته شده اند، گفته مي شود( در 
بازارهاي بين المللي تبديل شد. اين ركورد پيش از اين 
از آن »شواليه تاريكي بر مي خيزد« ساخته كريستوفر 
نوالن بود كه در بيرون از امريكا به رقم فروش 636.۸ 
ميليون دالر دس��ت يافته بود. با وجود پيش بيني 
كاهش 4۲ درصدي فروش داخلي »آكوامن« در اين 
هفته، تاكنون مجموع ف��روش فيلم در دنيا به ۸۸7 

ميليون و ششصد هزار دالر رسيده است.
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