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سرمقاله

يك سوزن به بخش خصوصي
اي��ام انتخاب��ات ات��اق 
بازرگاني است و با وجود 
ممنوعي��ت تبليغ��ات 
بحث هاي  زودهن��گام، 
مختلفي درب��اره اتاق و 
بخش خصوصي مطرح 
مي ش��ود. واقعيت هايي 
ك��ه بخ��ش خصوصي 
معم��وال ترجيح مي ده��د در درون خان��واده نگه 
دارد در اين ايام باز مي ش��ود. همين مباحث باعث 
مي شود كه نقش تشكل هاي بخش خصوصي به 
ويژه اتاق بازرگاني بار ديگ��ر مورد بحث قرار گيرد. 
در طول چهار س��الي كه اتاق ها بدون انتخابات در 
حال فعاليت هس��تند، معموال نقش اتاق انتقاد از 
سياست هاي دولت است. اين مساله به قدري تكرار 
شده است كه مساله برتري بخش خصوصي نسبت 
به دولت به ادبياتي پذيرفته شده و غيرقابل ترديد 
بدل گش��ته اس��ت. همه مي گويند كارايي بخش 

خصوصي بيش از بخش دولتي است و ...

فراز جبلي

 صفحه7  

انرژي

 اريكه قدرت نفت
در دهه هاي پيش رو

نادي صبوري |
از بحث ه��اي كوتاه م��دت در ب��ازار نف��ت مانند 
»قيمت ها به كج��ا مي روند« و »ذخاي��ر تجاري 
در چه س��طحي ق��رار دارد« كه بگذري��م، امروز 
يكي از كليدي ترين و اساس��ي ترين مس��ائلي كه 
سياس��ت گذاران در كش��ورهاي مختلف مترصد 
يافتن پاسخ براي آن هستند، مسيري است كه كل 
سبد مصرف انرژي در جهان از سر خواهد گذراند. 

آيا 40 سال ديگر نيز نفت خام و ...

كالن

قاچاق صادراتي جايگزين 
قاچاق وارداتي شده است

مهدي ميراشرفي در نشست خبري كه برگزار 
كرده ب��ود، گفت: با افزايش قيم��ت ارز، قاچاق 
وارداتي به قاچاق صادراتي منتقل شده است و 
البته اين نوع قاچاق متاس��فانه بيشتر كاالهاي 
يارانه را شامل مي شود. او همچنين به موضوع 
افزايش واردات گوشت سبك گرم اشاره كرد و 
گفت: واردات گوشت س��بك گرم طبق آمارها 
188 درصد بيش��تر از پارس��ال ش��ده و به اين 
ترتيب س��رانه گوشت قرمز در كش��ور افزايش 
يافته است. توضيح درباره وضعيت خودروهاي 
معطل مان��ده در گم��رك، داليل تف��اوت در 
آمارهاي اعالم شده در زمينه ميزان صادرات و... 
از ديگر موضوعات مورد بحث رييس كل گمرك 
ايران ب��ود. به گ��زارش »تعادل« روز گذش��ته 
مهدي ميراش��رفي، رييس كل گم��رك ايران 
نشست خبري را با اصحاب رسانه برگزار كرده و 

در آن به پرسش هاي رسانه ها پاسخ داد. 
3

رشد قيمت كاالهاي اساسي در بازار هاي بين المللي بر بورس ايران بي اثر ماند

»تعادل« در گفت وگو با فعاالن اقتصادي تعليق قراردادهاي بخش خصوصي با شركت هاي خارجي را بررسي مي كند 

سندرم   بي قراري  در بورس

پاتك به لغو قراردادهاي تجاري

گفتوگو

نجات  بنگاه هاي كوچك؟  
بايد ديد

9 5

فراز جبلي|
مشاور سردبير|

ايام انتخاب��ات اتاق بازرگاني اس��ت و با وج��ود ممنوعيت 
تبليغات زودهنگام، بحث هاي مختلفي درباره اتاق و بخش 
خصوصي مطرح مي شود. واقعيت هايي كه بخش خصوصي 
معموال ترجيح مي دهد در درون خانواده نگ��ه دارد در اين 
ايام باز مي ش��ود. همين مباحث باعث مي ش��ود كه نقش 
تشكل هاي بخش خصوصي به ويژه اتاق بازرگاني بار ديگر 
مورد بحث قرار گيرد. در طول چهار سالي كه اتاق ها بدون 
انتخابات در حال فعاليت هستند، معموال نقش اتاق انتقاد 
از سياست هاي دولت است. اين مساله به قدري تكرار شده 
است كه مس��اله برتري بخش خصوصي نس��بت به دولت 
به ادبياتي پذيرفته شده و غيرقابل ترديد بدل گشته است. 
همه مي گويند كارايي بخش خصوصي بيش از بخش دولتي 
است و هيچ كس دليلي براي اين موضوع ذكر نمي كند. اما 
واقعا زماني كه مساله سازماندهي هم مطرح مي شود بخش 
خصوصي كاراتر است؟ آيا در اتاق بازرگاني كه سردمداران 
آن مدعي عنوان پارلمان بخش خصوصي هستند شرايط 
بهتر از س��ازمان هاي دولتي اس��ت؟ آي��ا بخش خصوصي 
انتقاداتي كه به دولت دارد را در نهاد تحت االمر خود يعني 
اتاق هاي س��ه گانه رعايت مي كند؟ نگاهي به مس��ووالن 
اجرايي اتاق ها كه به عنوان كارمندان مستقيم يا قراردادي 
در اتاق ب��ه فعاليت مي پردازند نش��ان مي ده��د اكثر آنها 
بازنشستگان دولتي هستند. اين مساله هم در اتاق بازرگاني 
ايران مشهود است و هم اتاق تهران. بهانه معموال اين است 
كه دولتي هاي س��ابق براي مذاك��ره با دولت مناس��ب تر 
هس��تند ولي حتي در س��مت هاي درون اتاق هم ش��اهد 
استفاده از اين بازنشستگان هستيم و اتاق به ندرت نيروي 
مناسبي براي جايگزيني تربيت كرده است. در بحث بودجه 
نيز با وجود بهبود وضعيت ش��فافيت بودجه در اتاق ايران 

هنوز هم وضعيت بودجه دولت به مرات��ب از اتاق بازرگاني 
شفاف تر اس��ت. حساس��يتي كه در زمان تصويب بودجه 
در بين نمايندگان مجلس اس��ت هيچگاه در ميان فعاالن 
بخش خصوصي ديده نمي شود. حتي در نحوه سازماندهي 
نيز اتاق چندان عملكرد جالبي نداش��ته اس��ت جز در ايام 
رياس��ت محمد نهاونديان كه همان الگوهاي سازمان هاي 
دولتي را به ات��اق آورد. اگر به چارت س��ازماني اتاق ها نگاه 
شود نمي توان تفاوتي محسوس ميان آن با چارت سازماني 
بيشتر نهادهاي دولتي ديد و شايد حتي نهادهاي دولتي در 
اين بخش بهتر عمل كرده باشند. در بخش درآمدها نيز غالبا 
درآمد اتاق بازرگاني از س��وي شركت هاي دولتي پرداخت 
مي شود و هيچگاه به صورت ش��فاف اعالم نشده است كه 
سهم بخش خصوصي از درآمدهاي اتاق چقدر بوده است. 
اكنون نيز با تغيير قوانين يك در هزار و س��ه در هزار شاهد 
خواهيم بود كه بخش��ي از هزينه هاي اتاق را پس اندازهاي 
چند سال اخير و س��ودهاي بانكي تأمين خواهد كرد. اتاق 
بازرگاني بدون هيچ شكي نيازمند تغيير ساختار است. مهم 
نيست چه كس��ي با چه ظاهري در راس اتاق قرار مي گيرد 
اما تغيير در نوع نگاه اتاق اهميتي غيرقابل انكار دارد. شايد 
دولتي ها تا به امروز در مقابل انتقادهاي اتاق يا پذيرفته اند يا 
سكوت كرده اند اما باالخره روزي خواهد رسيد كه در جواب 
بگويند بخش خصوصي كه مدعي ضعف دولت است خود 
چه كاري انجام داده است. طبيعتا بحث هاي ايام انتخابات 
بهترين مستمسك است كه بگويند حتي مسووالن سابق 
اتاق به ضعف س��اختاري معترف هس��تند. از سوي ديگر 
كاهش اس��تقبال از ثبت نام كانديداها، پيام روشني براي 
مس��ووالن اتاق دارد. مردم از حرف ها و شعارهاي تكراري 
خسته اند. شايسته است هر گروهي كه مدعي حضور مجدد 
در اتاق است قبل از بيان برنامه ها به بيان ميزان اجرايي شدن 

برنامه ها و شعارهاي چهار سال قبل در اتاق بپردازد.

يك سوزن به بخش خصوصي
سرمقاله خبر

دادس��تان تهران از رييس پليس تهران خواس��ت 
كه ماموري��ن پلي��س در مقاب��ل فروش��گاه ها و 
مراكز ب��زرگ عرضه كاالهاي اساس��ي اس��تقرار 
بيشتري داشته باش��د و با دالالني كه فساد ايجاد 
مي كنند، برخورد جدي تر انجام گيرد. به گزارش 
دادسراي عمومي و انقالب تهران، عباس جعفري 
دولت آبادي در دومين نشس��ت كميت��ه مقابله با 
گران فروش��ي گفت: كساني كه با س��كوت، عدم 
نظارت يا مش��اركت در ج��رم، براي م��ردم ايجاد 
مشكل مي كنند، قابل تعقيب قضايي خواهند بود. 
وي با اش��اره به اظهارات يكي از مسووالن كه علت 
اصلي گراني گوشت را به قاچاق دام زنده ربط داده 
بود، از مس��ووالن دس��تگاه هاي دولتي خواست با 
بيان اظهارات غيركارشناسانه، موجب نگراني افراد 
جامعه نش��وند. جعفري دولت آبادي دستگاه هاي 
اجراي��ي را از فرافكني و پاس��كاري مش��كالت به 
يكديگر برحذر داشت و افزود: در بخش توزيع بايد 
از ظرفيت اصناف نيز استفاده شود. دادستان تهران 
درخصوص ضرورت مديريت سهميه هاي گوشت 
اختصاص يافته به فروش��گاه ها گفت: در ش��مال 
شهر تهران كمتر به اين گوش��ت ها نياز است، اما 
شاهد توزيع بيشتر گوشت در اين مناطق نسبت 
به فروشگاه هاي مس��تقر در جنوب شهر هستيم. 
جعفري دولت آبادي ضمن انتق��اد از عرضه  كاال به 
قيمت هاي مختلف در فروشگاه هاي مختلف افزود: 
با اين عارضه بايد برخورد ش��ود و تمركز اصلي بر 
كاال هاي اساسي مانند گوشت، مرغ، لبنيات و ميوه 
خواهد بود. دادس��تان تهران با تاكيد بر استفاده از 
ظرفيت مردم، افزود: مردم هرجا تخلفي در عرضه 
و توزيع مشاهده كنند به پليس، دادستاني، سازمان 
تعزيرات و مراكز دولتي مرتبط اع��الم نمايند و با 
اراده خوبي كه در كش��ور شكل گرفته است، قطعا 
مشكالت برطرف خواهد شد. وي درباره علت ورود 
دادستاني ها به مقابله با گران فروشي گفت: با توجه 
به اظهارات رياس��ت قوه قضاييه داي��ر بر ضرورت 
برخورد قاطع با گران فروشي و جرايمي مانند قاچاق 
كاال هاي اساس��ي، اگر عده اي بخواهن��د از طريق 
گران فروش��ي كالن، احتكار، قاچاق كاال و فس��اد 
در امر توزيع كاالها اخ��الل ايجاد كنند، به صورت 

جدي برخورد خواهد شد.

پليس با دالالن كاالهاي 
اساسي  برخورد جدي كند

قائم مقام وزير بهداش��ت گفت: زمان��ي در  ايران مرگ 
زودرس زير ۵0س��ال تلقي مي ش��د و ۵۵درصد مردم 
كشور باالي ۵0س��ال را نمي ديدند ولي در حال حاضر 
۵۲درص��د مردم ايران به باالي ۷0س��ال مي رس��ند و 
تعريف مرگ زودرس را تغيير داديم.  به گزارش تسنيم 
از يزد، ايرج حريرچي در آيين تكريم و تجليل پروفسور 
حس��ين ملك افضلي با بيان اينكه همه موفقيت هاي 
دكتر ملك افضلي از تالش هاي خودش بوده است اظهار 

داشت: در چهار دهه گذشته، در همين مملكت ساليانه 
10 هزار نف��ر نوزاد فقط به خاطر ك��زاز فوت مي كردند 
و 10هزار خانواده به عزاي كودكش��ان مي نشس��تند. 
حريرچي عنوان كرد: مقارن با پي��روزي انقالب، از هر 
يك هزار كودكي كه در كشور فوت مي كردند، 1۷4مورد 
تا پنج سالگي فوت مي كردند و چند سال قبلش اين رقم 
بيش از ۲00 مورد بود و به ازاي ه��ر ۵ كودك در ايران، 

يك نفر سن پنج سالگي را نمي ديد. 

نيمي از جمعيت كشور باالي 70  سال سن دارند

آمار

خانواده محترم مرحوم محمد شیروانی
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام

سرپرستی روزنامه تعادل در استان خوزستان

ضایعه درگذشت پدر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت 
عرض می کنم . خداون�د متعال روح پاکش را ب�ا موالیش علی )ع( 

محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید .

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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



روي موج خبر

  تقويت نظارت بانك مركزي بر موسس�ات 
اعتباري؛پاد|

شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ديروز به رياست 
رييس جمهور و با حضور ديگر اعضا تشكيل جلسه 
داد. در ابتداي اين جلسه سران قوا ضمن تبريك 
ايام دهه مبارك فجر و چهلمين سالگرد پيروزي 
انقالب شكوهمند اسالمي به ملت شريف ايران؛ 
بر حضور گسترده مردم در راهپيمايي سراسري 
22 بهمن كه با توجه به تالش دش��منان نظام در 
سياه نمايي، تفرقه انگيزي و تهديد به تحريم، در 
سال جاري از اهميت ويژه اي برخوردار است، تأكيد 
كردند. در اين جلسه، مواد تكميلي از پيشنهاد بانك 
مركزي در زمينه اصالح نظام بانكي مورد بررسي 
قرار گرفت و بندهاي مربوط به تقويت نظارت بانك 
مركزي بر موسسات اعتباري و بهبود مديريت آنها 
در جهت حمايت از حقوق سپرده گذاران و تجهيز 
منابع الزم و همكاري الزم قوه قضاييه در اين جهت 

به تصويب شوراي عالي رسيد.

   شبكه اخالل درنظام اقتصادي با73شركت 
صوري متالش�ي شد؛ اطالع رس�اني وزارت 

اطالعات|
وزارت اطالعات از متالشي شدن شبكه سازمان يافته 
اخالل در نظام اقتصادي كشور در حوزه پتروشيمي 
در استان يزد خبر داد. در بخشي از اطالعيه وزارت 
اطالعات آمده است: سربازان گمنام امام زمان)عج( 
شبكه سازمان يافته اخالل در نظام اقتصادي كشور 
در حوزه پتروشيمي را در اس��تان يزد شناسايي و 
متالشي كردند. اين مركز در اطالعيه خود افزود: اداره 
 كل اطالعات استان يزد در اين زمينه 3 نفر از متهمان 
اصلي را دستگير كرد. اين اطالعيه خاطرنشان كرده 
اس��ت: متخلفان با راه اندازي 73 شركت صوري و 
كاغذي، مواد اوليه پتروشيمي را با قيمت يارانه اي 
خري��داري و در بازار به قيم��ت آزاد مي فروختند و 
 تاكنون گردش مالي مكش��وفه آنه��ا از اين طريق

3 هزار ميليارد ريال بوده است. مركز روابط عمومي 
و اطالع رس��اني وزارت اطالع��ات در اين اطالعيه 
تصريح كرد: تحقيقات تكميلي در اين پرونده در حال 
اجراست و برخورد جدي با ساير مفسدان اقتصادي 
به ويژه بره��م زنندگان امنيت اقتصادي جامعه در 

دستور كار است.

  بررس�ي راهكارهاي ارتباط هيات نظارت 
ب�ر رفت�ار نماين�دگان ب�ا مس�ووالن ق�وه 

قضاييه؛ايسنا|
س��خنگوي هيات نظارت بر رفت��ار نمايندگان در 
جلس��ه ديروز از ديدار اعضاي اي��ن هيات با برخي 
مسووالن قوه قضاييه براي تعيين نوع ارتباط هيات 
با قوه قضاييه در بررسي پرونده هاي نمايندگان خبر 
داد. محمد جواد جمالي اظهار كرد: صبح يكشنبه 
هيات نظارت بر رفتار نمايندگان جلسه اي با برخي از 
مسووالن قوه قضاييه از جمله دادستان كشور و برخي 
از مسووالن شعب مرتبط با پرونده هاي نمايندگان 
برگزار كرد كه طرفين نگراني هاي خود را ابراز داشته 
و ديدگاه هايشان را منتقل كردند. او افزود: قرار شد 
در آينده هماهنگي هايي در زمينه پرونده هايي كه 
از قوه قضاييه به مجلس مي رس��د، صورت گرفته و 

بيشتر شود.

  دي�دار هيات بلند پايه روس�يه ب�ا جابري 
انصاري؛باشگاه خبرنگاران|

هيات بلند پايه روسيه در مقر وزارت امور خارجه در 
تهران با حسين جابري انصاري دستيار ارشد وزير 
خارجه در امور ويژه سياسي ديدار و گفت وگو كردند. 
در اين ديدار و گفت وگوي سه ساعته كه با ضيافت 
ميزبان به افتخار هي��ات روس پايان يافت، آخرين 
تحوالت سياس��ي و ميداني سوريه و موانع فراروي 
تشكيل كميته قانون اساس��ي اين كشور از جمله 
در زمينه نهايي سازي فهرست نمايندگان جامعه 
مدني در اين كميته، مورد بررسي و تبادل نظر قرار 
گرفت. طرفين در اين گفت وگو ها درباره دستور كار 
و پيش نويس بيانيه پاياني نشست آتي سران آستانه 
در سوچي )2۵ بهمن ۱3۹7| ۱۴ فوريه 2۰۱۹( نيز 

تبادل نظر كردند.

  عصبانيت سفير رژيم صهيونيستي از سفر 
عراقچي به بلغارستان؛باشگاه خبرنگاران|

سفير رژيم صهيونيستي در بلغارستان در واكنش 
به س��فر عباس عراقچي معاون وزي��ر امورخارجه 
كش��ورمان ب��ه بلغارس��تان و انج��ام مذاك��رات 
موفقيت آميز با مقامات آن كشور، با ايراد سخناني 
كه حاكي از عصبانيت بيش از حد رژيم صهيونيستي 
از افزايش تعامالت ايران با اروپا اس��ت، ادعا كرد كه 
ايران شريك قابل اتكايي براي دموكراسي ها نيست 
و اساس ايدئولوژي اين كشور در تضاد با ارزش هاي 
دموكراسي، از جمله آزادي هاي شخصي و حقوق 
بشر است. گفتني است؛ در جريان مالقات عراقچي 
با وزير خارجه بلغارستان طرف بلغاري بر پاي بندي 
كش��ورش بر برجام تاكيد كرده و خواهان افزايش 

تعامالت دو كشور شده بود.

  س�ن بازنشس�تگي در قان�ون »خدم�ات 
كشوري« اصالح مي شود؛مهر|

عضو شوراي مركزي فراكسيون نمايندگان واليي 
مجلس گفت: قانون منع به كارگيري بازنشستگان 
اصالح نخواهد ش��د و تنها در قالب اصالحيه قانون 
خدمات كشوري نكاتي را در مورد سن بازنشستگي 
اصالح مي كنيم. سيد احس��ان قاضي زاده هاشمي 
در خصوص اصالحات قانون ممنوعيت به كارگيري 
بازنشس��تگان گف��ت: قان��ون منع ب��ه كارگيري 
بازنشستگان اصالح نخواهد شد و اجراي آن با قوت 
و قدرت ادامه خواهد داشت. نماينده مردم فريمان 
در مجلس ادام��ه داد: تنها در قالب اصالحيه قانون 
خدمات كشوري نكاتي در مورد سن بازنشستگي، 
اصالح خواهد ش��د. در مورد سن بازنشستگي، ۶۵ 
سال مد نظر است و روي 3۰ تا 3۵ سال خدمت هم 

بحث و بررسي مي كنيم.

ايران2

سخنگوي وزارت كشور دورنماي انتخابات سال آينده را تشريح كرد

پيش بيني شفاف سازي هزينه هاي مالي در اليحه جامع انتخابات 
گروه ايران|

با نزديك تر شدن به موعد رسمي انتخابات۹8 آرام آرام 
اخبار و اظهارات مسووالن سياسي درباره اين همايش 
عمومي مردمي ش��كل و شمايل مشخص تري به خود 
مي گيرد. در اين دوره تصويب قانون جديد انتخابات باعث 
شده تا تحليلگران و كارشناسان با تمركز بيشتري اخبار 
و تحركات انتخاباتي را رصد كنند و مسووالن دولتي را 
نيز بر آن داشته تا با برنامه ريزي موثرتر آماده برگزاري 
انتخاباتي شوند كه نمادي از مشاركت عمومي ايرانيان را 
براي تعيين سرنوشت خويش تصوير سازي مي كند.  يكي 
از مهم ترين ابهاماتي كه در هر دوره انتخابات در فضاي 
رسانه اي و عمومي كشور س��ايه مي اندازد؛ هزينه هاي 
مالي و انتخاباتي نامزدهاي انتخابات اس��ت كه معموال 
ش��ائبه هاي زيادي در خصوص منابع تامين آن مطرح 
مي شد؛ ابهاماتي كه قانون جديد انتخابات تالش كرده تا 
با مشخص كردن ابعاد و زواياي آن شفافيت بيشتري را در 
اين زمينه ايجاد كند. اما آيا وزارت كشور آمادگي برگزاري 
انتخابات سال۹8 بر اساس قانون جديد انتخابات را دارد؟   
سخنگوي وزارت كشور در پاسخ به اين پرسش تاكيد 
مي كند: اگر بتوانيم حداكثر تا تابستان سال آينده كه در 
واقع فرآيندهاي اجرايى انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
آغاز مي شود مصوبه نهايي اليحه جامع را داشته باشيم، 
ان ش��اءاهلل انتخابات آينده براساس احكام اليحه جامع 
انتخابات برگزار خواهد شود، در غير اين صورت قوانين 
فعلى مورد عمل واقع خواهد شد. سيد سلمان ساماني در 
گفت وگو با ايلنا، درباره استاني شدن انتخابات مي گويد: 
كليات طرح استاني شدن انتخابات در مجلس تصويب 
شده و در دستور كار صحن است. باتوجه به اينكه اليحه 
جامع انتخابات توسط دولت به صحن ارايه شده ما اميدوار 
هستيم با تصميم مجلس هم زمان با ارجاع اين اليحه به 
كميسيون تخصصي مربوطه، طرح نمايندگان كه در 
واقع ناظر به انتخابات مجلس و جزئي از اين اليحه است، 
با يكديگر تلفيق و در قالب اليحه جامع انتخابات موضوع 
پيگيري شود. سخنگوي وزارت كشور با تاكيد بر اينكه 
در اليحه جامع انتخابات برگزاري انتخابات سراسرى 
مختلف از جمله شوراهاي شهر و روستا، مجلس شوراي 
اسالمي، رياست جمهوري و مجلس خبرگان رهبري با 
رعايت اصول قانون اساسي و سياست هاى كلى ابالغى 
مقام معظم رهبرى پيش بيني شده است، اظهار داشت: 
موضوع انتخابات مجلس هم مي تواند جزئي از آن باشد 

كه در يك منظومه واحد و جامع پيگيري شود. ساماني 
در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه گفته مي شود اگر اين 
اليحه تا خردادماه سال ۹8 به تاييد شوراي نگهبان برسد 
در انتخابات سال آينده اجرايى خواهد شد، آيا ساز وكاري 
تعبيه شده است كه به انتخابات سال آينده برسد؟ بيان 
كرد: بس��تگي دارد اين اليحه تا چ��ه زماني در مجلس 
شوراي اسالمي به تصويب نهايي برسد. اين اليحه بايد 
در كميسيون هاي اصلي و فرعي مورد بررسي قرار گيرد 
و به صحن بيايد و در آن جا به تصويب برسد و نهايتا بعد 

از تاييد شوراي نگهبان، قابليت اجرايى پيدا مى كند.

     انتخابات با قانون جديد
قائم مقام وزير كشور در امور مجلس و هماهنگي استان ها 
در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه آيا وزارت كشور 
آمادگي دارد انتخابات س��ال ۹8 مجلس را در صورت 
تصويب اليحه جامع انتخاب��ات برگزار كند، گفت: بله، 
آنچه در اليحه جامع انتخابات پيش بيني شده؛ اين است 
كه تفاوت هاي غير ضروري كه در انتخابات مختلف بوده 
و روش هايي كه بعضا به صورت هاي متفاوت در انتخابات 
برگزار مي شد به حداقل برسانيم و در حوزه هاي مختلف 
مانند تبليغات نامزدها، رسيدگي به صالحيت ها، وظايف 
هيات هاي اجرايي و نظ��ارت، منابع مالى و هزينه هاى 
انتخاباتى در واقع شفاف سازي شده است و كمك مي كند 
ما يك نظام انتخاباتي با استاندارهاي باالتر داشته باشيم. 
س��اماني در خصوص اظهارنظر يك��ي از اعضاي هيات 
رييسه مجلس دهم مبني بر اينكه اين طرح امكان دارد 
به انتخابات آينده نرسد زيرا اليحه دولت بسيار جامع و 
كامل اس��ت و اگر امكان داشته باشد نمايندگان همان 
طرح پيشنهادي خود را مورد بررسي قرار دهند، گفت: 
اين تصميم با مجلس اس��ت كه براي رسيدگي به اين 
اليحه چه سازوكاري در پيش بگيرند و تقدم و تاخر به چه 
صورتي زمان بندي شود. سخنگوي وزارت كشور تاكيد 
كرد: نظر ما اين اس��ت كه در اليحه جامع انتخابات اين 
موضوع به شكل يك منظومه كامل ديده شده و منطبق 
با سياست هاي كلي انتخابات است. اينكه ما يك كار جامع 
انجام دهيم مهم است اما سرعت كار هم از اهميت خاص 
خود برخوردار است كه اميدواريم هرچه زودتر در عمل 
شاهد تصويب اين اليحه باشيم. قائم مقام وزير كشور در 
امور مجلس و هماهنگي استان ها درباره اينكه وزير كشور 
در انتخابات قبلي مجلس از وجود پول هايي صحبت كرد 

كه منابع آنها مشخص نيست اما در انتخابات وجود دارد 
و مخالفين طرح استاني شدن انتخابات همين موضوع 
را مطرح مي كنند آيا براي اينكه چنين پول هايي ديگر 
در انتخابات وجود نداشته در اين اليحه قوانيني در نظر 
گرفته شده است، گفت: بحث شفاف سازي منابع مالي 
و هزين��ه انتخاباتي در اين اليحه ب��ه دقت پيش بيني 

شده است.

     تاكيد بر شفاف سازي منابع مالي
ساماني با تاكيد بر شفاف سازى منابع مالي نامزدها براي 
انتخابات در اين اليحه، گفت: همچنين هزينه هاي كه 
انجام مي شود به صورت احصايي مشخص شده است كه 
در كجاها هزينه ش��ود و بر اساس آن نامزدها مي توانند 
تبليغات خود را انجام دهند. معاون وزير كشور ادامه داد: 
براي اينكه اين مسير شفاف شود حساب بانكي خاصي 

براي هر نامزد پيش بيني ش��ده اس��ت. نامزدها مكلف 
مي شوند اين حس��اب را در بانك مربوطه افتتاح كنند 
و بايد تمامي منابع مالي آنها اعم از دارايى خودش��ان، 
كمك هاي مالي دريافتى از افراد، طرفداران و احزاب به 
اين حساب وازير شود و تمام هزينه هاي كه انجام مي شود 
بايد از طريق اين حساب باشد. قائم مقام وزير كشور در 
امور مجلس و هماهنگي استان ها افزود: يك فرد هم بايد 
به عنوان نماينده مالي نامزد- كه بنده تعبيرم از آن فرد 
به عنوان ذي حساب ستاد انتخاباتي هر يك از نامزدها 
است- معرفى نمايند كه تمام هزينه ها بايد تحت نظارت 
اين فرد و توسط ايشان در دفاتر حسابرسي كه به صورت 
اس��تاندارد طراحي مي ش��ود و در اختيار نامزدها قرار 
مي گيرد، ثبت و ضبط ش��ود . ساماني با اشاره به اينكه 
تامين منابع و هزينه هاي انتخاباتي توسط اين نماينده 
مالي بايد به ستاد انتخابات كشور ارايه شود، اظهار داشت: 

اين فرآيند باعث مي شود كه ما يك سازوكار شفاف را در 
تامين منابع و هزينه كرد توسط نامزدها داشته باشيم. 
وي تاكيد كرد: قاعدتا اين حق مردم اس��ت كه بدانند 
هريك از نامزدهايي كه قرار اس��ت به آنها رأي دهند و 
به عنوان نماينده خودش��ان راهي مجلس، شوراهاي 
شهر و روستا يا حتي رياست جمهورى كنند در حوزه 
مس��ائل مالى تبليغات به چه صورت عمل مى كند و به 
صورت شفاف در جريان شيوه تامين هزينه هاي مالي 
وى قرار  گيرند تا بتوانند يك قضاوت دقيق تري نسبت 
به عمكلرد واقعي فرد داشته باشند. بايد ديد در نهايت 
ساختار اجرايي كشور قادر است انتخابات سال آينده را 
بر اساس چشم اندازي كه در قانون جديد تصويرسازي 
كرده؛ برگزار كند يا اينكه براي رس��يدن به چشم انداز 
قانون انتخابات باي��د همچنان منتظر دوره هاي بعدي 

انتخابات بمانيم. 

رييس سازمان حج اعالم كرد

تازه ترين خبرها درباره قيمت حج و ديه مسجدالحرام
گروه ايران|

رييس س��ازمان حج و زيارت با اع��الم اينكه هزينه هاي 
ثابت حج تمتع ب��راي هر نفر بين 3۱۰۰ ت��ا 33۰۰ دالر 
تمام مي شود، درباره پرداخت ديه شهداي مسجدالحرام 
گفت: وزير حج عربستان اعالم كرده بود چك ديه شهداي 
مسجدالحرام كشيده ش��ده و به نمايندگي اين كشور در 
سازمان ملل تحويل داده شده است. اما نماينده عربستان 
از وجود چنين چكي اعالم بي اطالعي مي كند. به گزارش 
پايگاه اطالع رس��اني حج و زيارت، علي رشيديان درباره 
برنامه ريزي هاي حج تمتع ۹8 اظهار كرد: يكي از برنامه هاي 
سازمان بحث آسيب شناسي حج گذشته بوده كه در قالب 
22 كارگروه آسيب شناسي براي رفع نقاط ضعف و توجه به 
نقاط قوت انجام گرفته است. براي موضوع نرخ گذاري حج 
۹8 نيز كارشناسان و دست اندركاران مربوطه برنامه ريزي 
فشرده اي را آغاز كردند و سياست هاي سازمان حج و زيارت 
انقباضي خواهد بود. معاون وزير فرهنگ و ارش��اد گفت: 
پيگيري هاي مفصلي را با دولت، ش��خص رييس جمهور 
و معاون اول رييس جمهور انجام داديم ت��ا ارز ارزان تري 
براي حجاج فراهم آوريم. رش��يديان با يادآوري اينكه ارز 
تأمين شده براي حج سال ۹7 با نرخ 3,8۰۰ تومان تأمين 
ش��ده بود، گفت: اگر بنا باشد حج ۹8 با ارز نيمايي تأمين 
شود قطعاً )قيمت( افزايش بيش از دوبرابري نسبت به حج 
گذشته خواهد داشت اما با تالش هاي صورت گرفته تقريبًا 
اين افزايش قيمت مهار شده است. رييس سازمان حج و 
زيارت افزود: اميدواريم با نهايي ش��دن قيمت ارزي كه به 

ما اعالم مي شود، قيمت مناسب را براي متقاضيان شاهد 
باشيم.او با بيان اينكه عمليات اجرايي حج ۹8 را زودتر از قبل 
شروع كرده ايم، توضيح داد: با توجه به تأمين ارز مورد نياز 
توسط بانك مركزي، 7۵ درصد مسكن در مكه و حدود ۶۰ 
درصد مسكن در مدينه تأمين شده كه در مقايسه با سال 
گذشته 2۰ ميليون ريال سعودي صرفه جويي شده است. 
رشيديان با بيان اينكه تالش ها براي مديريت هزينه ها در 
حال انجام است، گفت: اميدواريم با قيمت زير 3۰ ميليون 
تومان هزينه هاي حج س��ال آينده را انجام دهيم. رييس 

سازمان حج و زيارت يكي از عمده ترين هزينه هاي حج را 
مربوط به تأمين مسكن حجاج دانست و افزود: مسووالن و 
كارگزاران حج و زيارت در تالش هستند كه افزايش قيمت 

حج ۹8 را تا حد ممكن كنترل كنند.

     اولويت ه�اي ح�ج ۹۸ اس�فند فراخوان�ده 
مي شوند

رشيديان با بيان اينكه بنا داريم فراخوان نام نويسي حج 
تمتع ۹8 در دهه اول اسفندماه صورت بگيرد، اظهار كرد: 

فراخوان حج ۱۴۴۰ در دهه اول اسفند اعالم مي شود. در 
حال حاضر نيز فراخوان تكميل و به روزرساني اطالعات 
منعكس ش��ده كه همه  وديعه گذاران حج تمتع بايد در 
رابطه با آن اقدام كنند. تاكنون نيز بيش از 2۰۰ هزار نفر 
اطالعات خود را به روز كرده اند. او اظهار كرد: ۱2۵ هزار نفر 
از اف��رادي كه اطالعات خود را به روز كرده اند متقاضياني 
هستند كه تا آخر بهمن ماه 8۵ نام نويسي كرده و داراي 

فيش هستند كه اين افراد در نوبت تشرف قرار دارند.

     چك ديه مسجدالحرام چه شده؟
او در خصوص آخري��ن وضعيت ديه و حقوق خانواده هاي 
ش��هداي مس��جدالحرام و منا، توضيح داد: سازمان حج و 
زي��ارت و وزارت امور خارجه به صورت مكرر پيگير حقوق 
خانواده هاي شهداي مسجدالحرام و منا هستند. حتي در 
سفر اخير و مذاكرات حج تمتع ۹8، موضوع احقاق حقوق 
شهداي مسجدالحرام و منا مطرح شد كه وزير عربستان در 
آنجا اعالم كرد چك ديه شهداي مسجدالحرام كشيده شده 
و به نمايندگي عربستان در سازمان ملل تحويل داده شده 
است. رشيديان افزود: بعد از اين موضوع ما از طريق وزارت 
امور خارجه پيگيري هاي الزم را انجام داديم و حتي اطالعات 
وراث كه قرار بود اعالم شود از طريق سازمان ملل به طرف 
سعودي ارسال ش��د اما آخرين خبري كه از طريق وزارت 
امور خارجه و دفتر نمايندگي ايران در سازمان ملل دريافت 
كرديم اين است كه آنها راجع به چك يا نحوه پرداخت به 
طرف ايراني اعالم »بي اطالعي« كرده اند كه ما از طريق دفتر 

نمايندگي سازمان حج در عربستان به طرف سعودي اعالم 
كرده ايم كه با وجود اعالم وزير حج عربستان، نمايندگي آنها 
در سازمان ملل از اين موضوع اعالم بي اطالعي كرده كه ما 
نيز اين موضوع را پيگير هستيم. رشيديان افزود: اگر شرايط 
الزم يعني حمايت هاي كنسولي فراهم شود و دفتر حافظ 
منافع توسط سوييس كه مورد موافقت قرار گرفته راه اندازي 
شود و نمايندگان كنسولي مستقر شوند، اميدواريم عمره 

مفرده بعد از حج تمتع ۹8 برقرار شود.

     خريد و فروش فيش حج قانوني است؟
رييس س��ازمان حج و زيارت درباره واگذاري و خريد و 
ف��روش فيش حج نيز گفت: با توجه به مصوبات موجود 
هر كس متقاضي واگذاري فيش حج به فرد ديگري باشد 
مي تواند يك بار اي��ن كار را انجام دهد و در اين رابطه به 
همراه خريدار به دفاتر كارگزاري مراجعه كند و اقدامات 
قانون��ي را انجام دهد. او افزود: براي حضور فروش��نده و 
خريدار كه خودشان با هم در خصوص قيمت نيز به توافق 
رسيده اند، احتياجي به وجود واسطه و دالل نيست. برخي 
افراد فضاي غيرواقعي براي كسب سود ايجاد مي كنند 
كه مردم بايد نسبت به اين موضوع آگاه باشند. رشيديان 
اظهار كرد: قيمت و توافق آن به عهده فروشنده و خريدار 
است و بعد از توافق مي توانند به دفاتر كارگزاري سازمان 
مراجعه كنند و دفاتر نيز در قيمت هيچ نقشي ندارند و 
به طور حتم بايد مردم نسبت به واسطه ها و دالل ها آگاه 

باشند. نيروي انتظامي نيز بايد با اين افراد برخورد كند.

ضرورت دو برابر شدن بودجه 
انسداد مرزها

رييس كميس��يون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس با بيان اينكه حمله 
تروريس��تي روز گذش��ته 
به شهرس��تان نيك ش��هر 
سيستان و بلوچستان حمله 
كور بوده است، گفت: صدها 
تروريست انتحاري در آن سوي مرزها به دنبال اقداماتي 
عليه جمهوري اسالمي هس��تند كه اين حمالت كور 
تروريستي نش��ان دهنده ناتواني آنهاست. حشمت اهلل 
فالحت پيشه در گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به حمله 
تروريستي روز شنبه به ناحيه مقاومت بسيج شهرستان 
نيكشهر در استان سيستان و بلوچستان گفت: اين حمله 
كور بود. اكنون صدها تروريست انتحاري در آن سمت 
مرزها به دنبال انجام اقداماتي عليه جمهوري اسالمي 
ايران هستند. رزمندگان و مرزداران ما با جان فشاني با اين 
افراد مقابله مي كنند و آنها به كارهاي تروريستي كور روي 
مي آورند كه اين نشان دهنده ناتواني آنهاست. او افزود: با 
توجه به اين اقدامات تروريستي كور و ايذايي به عنوان 
برنامه هاي دش��منان عليه ايران، الزم است كه بودجه 
براي انسداد مرزها دو برابر شود و ما از روش هاي سنتي به 
سمت روش هاي جديد براي انسداد هوشمند مرز برويم. 

فضاي مناسب را براي افزايش 
اعتماد عمومي فراهم مي كنيم

 مع��اون سياس��ي وزير 
كشور بر ضرورت همدلي 
و هم��كاري بي��ن همه 
گروه ه��اي جامعه تاكيد 
كرد و گفت: وزارت كشور 
تالش دارد فضاي مناسب 
را براي ب��اال بردن اعتماد 
عمومي و جلب مش��اركت مردم��ي فراهم كند. به 
گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، »جمال 
ع��رف« در ديدار حجت االس��الم حاج علي اكبري 
رييس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه سراسر 
كش��ور، بر ضرورت هم افزاي��ي و همراهي بيش از 
پيش مس��ووالن دس��تگاه ها و ائمه جمعه تأكيد 
كرد. او در اين دي��دار بر ضرورت همدلي، همراهي 
و همكاري متقابل تمامي دست اندركاران، فعاالن 
سياس��ي و اجرايي، نخبگان، رس��انه ها و صاحبان 
تريبون ها در كشور تأكيد كرد. عرف اظهار داشت: 
وزارت كشور تالش مي كند تا با ظرفيت بااليي كه 
در سطح مديريت اجرايي كشور دارد، با ايجاد تعامل 
و زمينه هاي هم��كاري متقابل بين تمام گروه ها از 
جمله ائمه جمعه، فضاي مناسب را براي باال بردن 
اعتماد عمومي و جلب مشاركت مردمي فراهم كند.

تكيه بر نيروي جوان، معادالت را 
به نفع ايران تغيير داد

فرمانده كل سپاه با بيان 
اينكه تكيه بر نيروي جوان 
در جنگ، مع��ادالت را به 
نفع كشور تغيير داد، گفت: 
فرمان آتش ب��ه اختيار از 
س��وي رهب��ري ني��ز به 
همين منظور صادر ش��د 
تا مديريت كشور به جوانان منتقل شود. به گزارش 
فارس، سردار سرلشكر محمدعلي جعفري در ديدار 
با اساتيد جوان دانشگاهي در سازمان بسيج اساتيد 
كش��ور با بيان اينكه عامل اصلي عبور از بحران ها و 
مشكالت در كش��ور، نيروي مردمي است كه خط 
ش��كني آن برعهده نيروهاي جوان است، گفت: در 
همه عرصه ها نيروهاي جوان توانستند با خالقيت 
و ابتكار عمل و انرژي سرش��ار جواني، بر مشكالت 
فائق آيند. ازجمله در مسائل امنيتي كشور در زمان 
جنگ كه مشكالتي به ويژه در مناطق غرب و شمال 
غرب كش��ور پديد آمد، جوانان متعهد و انقالبي ما 
نقش تاريخي ايفا كردند. در قضاياي سال هاي 78 و 
88 و حتي در دي ماه سال گذشته نيز، اين حضور 
پرشور جوانان مومن و انقالبي بود كه توانست بار ديگر 
نقشه بدخواهان انقالب اسالمي را نقش بر آب كند.  

نيروهاي مسلح ايران، نماد 
مديريت جهادي هستند

وزي��ر دفاع و پش��تيباني 
نيروهاي مس��لح با بيان 
اينك��ه نيروهاي مس��لح 
اي��ران، نم��اد وح��دت، 
همدلي و مديريت جهادي 
در كشور هستند، گفت: 
نيروهاي مسلح توانسته اند 
در دوران هاي مختلف با تأس��ي ب��ه راه امام راحل 
و ش��هداي گرانقدر در عرصه هاي مختلف علمي، 
فناوري، رزمي و پشتيباني از شرايط دشوار تحميلي 
دشمن عبور كنند و به قله هاي سرافرازي دست يابند. 
به گزارش ايسنا، امير سرتيپ امير حاتمي وزير دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در گفت وگويي به مناسبت 
چهلمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي 
گفت: به بركت انقالب اس��المي، كشورمان داراي 
ارتش��ي حزب اللهي، انقالبي، كارآم��د و به تعبير 
فرماندهي معظم كل قوا، ش��جره طيبه است كه از 
دل آحاد ملت مس��لمان ايران شكل گرفته است.  
او خاطرنش��ان كرد: در كنار همه نيروهاي مسلح 
جانفش��ان،  خود را متعهد به تجهيز اين نيروها به 
جديدترين و پيش��رفته ترين فناوري هاي رزمي و 

حمايت از خانواده هاي نيروهاي مسلح مي داند.

يكي از عوامل اصلي بروز 
نارضايتي  موازي كاري هاست

عضو كميسيون شوراها و 
امور داخل��ي مجلس دهم 
راه حل مش��كالت كشور و 
ايجاد اتحاد بين همه مردم و 
مسووالن را، پذيرش وجود 
اختالف و شكاف بين آنان 
دانست. قاسم ميرزايي نكو، 
در گفت وگو با پانا با انتقاد از برخي موازي كاري ها بين 
نهادهاي مختلف در كش��ور گفت: »شما در اين بين 
موازي كاري هاي��ي كه بعضا در داخل كش��ور صورت 
مي گيرد و هزينه هايي كه روي دست مردم مي گذارد 
را نيز در نظر بگيريد كه به خودي خود يكي از عوامل 
اصلي بروز نارضايتي در كشور محسوب مي شود.« اين 
نماينده اصالح طلب مجلس دهم با تاكيد بر لزوم اهتمام 
ويژه همه مسووالن بر راه اندازي دولت الكترونيك به 
معناي واقعي لغت در سراسر كشور، خاطرنشان كرد: 
»امروز مردم در انجام س��اده ترين اقدامات خود هم با 
مشكالتي مواجه هستند كه بايد برطرف شود. مردم 
در چهل س��الگي انقالب اسالمي و در شرايطي كه در 
اكثر كشورهاي اروپايي و امريكايي و آسيايي بسياري 
از اقدامات با اينترنت حل و فصل مي شود، هنوز درگير 

صف هاي طوالني ادارات مختلف هستند.«
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اخبار كالن 3 كالن

رييس كل گمرك در پاسخ به »تعادل«:

رييس مركز آمار ايران خبر داد

قاچاق صادراتي جايگزين قاچاق وارداتي شده است

قانون جديد آمار در انتظار تصويب دولت

گروه اقتصاد كالن|
مهدي ميراش��رفي در نشس��ت خبري كه برگزار كرده 
بود، گفت: با افزايش قيمت ارز، قاچاق وارداتي به قاچاق 
صادراتي منتقل شده است و البته اين نوع قاچاق متاسفانه 
بيش��تر كاالهاي يارانه را شامل مي شود. او همچنين به 
موضوع افزايش واردات گوش��ت سبك گرم اشاره كرد و 
گفت: واردات گوشت سبك گرم طبق آمارها 188 درصد 
بيشتر از پارسال شده و به اين ترتيب سرانه گوشت قرمز 
در كش��ور افزايش يافته اس��ت. توضيح درباره وضعيت 
خودروه��اي معطل مانده در گم��رك، داليل تفاوت در 
آمارهاي اعالم شده در زمينه ميزان صادرات و... از ديگر 

موضوعات مورد بحث رييس كل گمرك ايران بود.
به گزارش »تعادل« روز گذشته مهدي ميراشرفي، رييس 
كل گمرك ايران نشست خبري را با اصحاب رسانه برگزار 
كرده و در آن به پرسش هاي رسانه ها پاسخ داد. او در اين 
نشست در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل مبني بر اينكه 
طبق برآوردهاي س��ال هاي پيشين قرار بود آمار قاچاق 
كاال در سال 1397 به شش ميليارد دالر برسد ولي اكنون 
با توجه به تاثير تحريم ها چه برآوردي از آمار قاچاق كاال 
دارد، بيان كرد: آخرين اطالعات مربوط به ميزان قاچاق 
كاال در سال 1397 را ندارم ولي از همكاران روابط عمومي 
مي خواهم كه اين اطالعات را در اختيار رسانه ها قرار دهند.

او همچنين با بيان اينكه قاچاق صادراتي جايگزين قاچاق 
وارداتي شده اس��ت، گفت: به هر حال اين يك واقعيت 
ناخوشايند است كه پس از نوسانات ارز، از كاالهاي يارانه اي 
استقبال فراواني شد و اكنون مي بينيم كه قاچاق صادراتي 

در استان هاي غربي كشور گسترش يافته است. 
رييس كل گمرك ايران كه در نشست خبري خود بارها 
به موضوع ضرورت شفافيت تاكيد كرد، رسانه ها را بازوي 
مهمي در راس��تاي از بين بردن فساد دانست و اين را هم 
گفت كه بهتر است اخبار منتشر شده توسط رسانه ها به 
گونه اي باشد كه منجر به ايجاد نااميدي بيشتر مردم نشود 
چون با توجه به موضوع تحريم ها اكنون شرايط حساس 

است و بايد مردم را به آينده بيشتر اميدوار كرد.
او همچنين بيان كرد: در 40 سال گذشته با همراهي مردم 
همه پيچ و خم ها طي ش��ده ولي هيچگاه شرايط كشور 
مانند امروز حساس نبوده است. در مباحث تحريم اين بار 
امريكا بدون همراهي دنيا يكسري تحريم هاي يكجانبه را 
در دست اجرا دارد و ما هم متناسب با اين شرايط بايد رفتار 
كنيم. البته به دنبال اين نيستيم كه با آمار اشتباه به جامعه 

اميد پمپاژ كنيم. 

   ي�ك ميلي�ارد دالر واردات كاالي اساس�ي
در يك ماه

 وي در بخش��ي از س��خنانش با بيان اينكه امروز تامين 
بسياري از نيازهاي مردم به واردات و صادرات مرتبط است 
و ايجاد تسهيالت مي تواند در اين زمينه تاثيرگذار باشد، 
گفت: در 10 ماه نخست سال 1397 معادل 3۶.3 ميليارد 
دالر صادرات و 3۵.۶ ميليارد دالر واردات انجام ش��ده و 
در اين بخش تراز تجاري يك ميليارد دالر مثبت است. 
همچينين در اين 10 ماه، كاالهاي اساسي وارد شده به 
كشور مانند سال قبل است و ۲۵ قلم اصلي وارداتي با سال 
قبل تفاوت معناداري ندارد و ما حدود در ماه يك ميليارد 
دالر واردات كاالي اساس��ي داريم. اهميت موضوع اين 
است كه ما اكنون كمبودي براي تامين كاالهاي اساسي 

نداريم و كمبود در برخي بخش ها احتماال به دليل ايجاد 
شايعات است. وي در ادامه سخنانش درباره حذف كاغذ 
از رويه هاي گمركي توضيح داد و گفت: گمرك ايران در 
بخش تقويت مسير سبز گمركي اقدامات مثبتي انجام 
داده است. در مباحث پولشويي هم موفق شديم ارتباطي 
بين گمرك و سازمان هاي نظارتي ايجاد كنيم و در زمينه 
الكترونيكي كردن سامانه هاي مربوط به اظهارنامه هاي 
گمركي و عبور از بازبيني هاي سنتي، اقدامات قابل توجهي 

صورت گرفته است. 
وي همچنين با طرح اين موضوع كه از 70 هزارميليارد دالر 
توليد ناخالص داخلي در جهان ۲0 هزار ميليارد دالر آن 
به بخش تجارت اختصاص دارد كه اين موضوع بر اهميت 
نقش و جايگاه گمرك مي افزايد، گفت: يكي از عوامل موثر 
در پيشرفت تجاري استفاده از فرصت هاي ترانزيتي است 
كه خوشبختانه كشور ما از اين لحاظ داراي موقعيت بسيار 
مناسبي است و ما مي توانيم با كاهش موانع موجود و انجام 
كنترل هاي غيرمزاحم و ارتقاي مسيرهاي ترانزيتي در 
اين بخش خدمات ويژه اي به كش��ورهاي همسايه خود 
ارايه كنيم. معاون وزير اقتصاد با اش��اره به اس��تقرار 1۶ 
دستگاه ايكس ري در گمركات كه 14 دستگاه آن فعال 
اس��ت، اظهار كرد: با وجود افزايش قيمت دستگاه هاي 
ايكس ري ما درصدديم تا با حمايت دولت و مجلس از اين 
تجهيزات بيشتر استفاده كنيم و همچنين فناوري هاي 
ديگ��ر ازجمل��ه RFID و GPS و تراش��ه اطالعاتي اين 
فناوري را در گمركات به خصوص درب خروج پياده سازي 
كنيم. موضوع هوشمندسازي گمرك نيز هست و ما طي 
سال هاي گذشته در مورد الكترونيكي كردن رويه هاي 
گمركي موفقيت هاي خوبي كسب كرده  ايم، اما در بحث 
هوشمندسازي كار زيادي صورت نگرفته كه در اين زمينه 
برنامه هايي در دست اجرا داريم تا با استفاده از اطالعات 

سامانه ها تسهيالت بيشتري را براي ذي نفعان گمرك 
به وجود آوريم. با اين حال در نظر داشته باشيد كه بودجه 
نوسازي تجهيزات در گمرك ايران 300 ميليارد تومان 
اس��ت. با توجه به اينكه هر ايكس ري ۵0 ميليارد تومان 
برآورد مي ش��ود، يعني با بودجه نوس��ازي گمرك فقط 
مي توان ۶ دس��تگاه ايكس ري خريد. با اين حال ما تمام 
تالش خود را مي كنيم كه هم در نوسازي ايكس ري ها و 
هم در زمينه الكترونيك كردن ساير بخش ها اقدامات الزم 
را انجام دهيم. رييس كل گمرك ايران بيان كرد: كشور ما 
در حال حاضر نيازمند آن است كه به سمت حمايت هاي 
عملي تر و ملموس ت��ر از توليد و توليدكنندگان حركت 
كنيم و شرايط سهل تري را براي واردات مواد اوليه قطعات 
و ماشين آالت خطوط توليد فراهم نماييم. در اين رابطه 
بيش از 117 ش��ركت توليدي در قال��ب فعاالن معتبر 
اقتصادي AEO شناسايي و تعيين شده اند كه از اين تعداد 
10 شركت آن دانش بنيان هستند و قرار است تسهيالت 
بهتري به آنان اعطا شود. بيش از 90 درصد كاالهاي اين 
شركت ها در مسير سبز قرار گرفته و در مدت كوتاهي از 
گمرك ترخيص مي شود. از تسهيالت ديگر گمرك نيز 
افزايش مهلت اعتبار ضمانت هاي بانكي براي فعاالن معتبر 
اقتصادي به يك سال و براي ساير شركت هاي توليدي به ۶ 
ماه است و اين در راستاي حمايت از توليد صورت مي گيرد. 

   متخلفان  به گمرك حمله مي كنند
ميراشرفي همچنين از برخي هجمه ها عليه گمرك ايران 
انتقاد كرد و گفت: اين اقدامات عمدتا از س��وي كساني 
صورت مي گيرد كه مي خواهند برنامه ها درباره شفافيت و 
مبارزه با تخلف به نتيجه نرسد و از اين رو عملكرد مثبت و 
خدمات يك سازمان مهم حاكميتي را زير سئوال مي برند. 
گمرك ايران حتماً با فساد و تخلف برخورد قاطع مي كند.

   افزايش ۱۸۸ درصدي واردات گوشت سبك 
ميراشرفي در ادامه سخنانش به موضوع واردات گوشت 
سبك گرم اشاره كرد و گفت: واردات گوشت سبك گرم 
طبق آمارها 188 درصد بيشتر از پارسال شده و به اين 
ترتيب سرانه گوشت قرمز در كشور افزايش يافته است. 
او همچنين در پاسخ به سوالي بيان كرد: عدد قاچاق دو 
ميليون رأس دام كه مطرح ش��ده غلط است. مشخص 

نيست برخي اين اعداد را از كجا مي آورند. 
به هر حال آنچه مطرح مي شود درست نيست و صحت 
اين خبر نيز مانند همان چند هزار كانتينري كه گفتند 
قاچاق شده مخدوش است. او البته اين شايعات را عامل 
افزايش التهابات در جامعه دانست و گفت، در بسياري از 
مواقع اين شايعات هستند كه به التهابات دامن مي زنند.

وي همچنين در بخش��ي ديگر از اين نشست در پاسخ 
به س��وال خبرن��گاري درباره بخش��نامه هاي مجلس 
بيان كرد: اين انتقاد كه بخش��نامه هاي متعدد گمركي 
مانند خودتحريمي اس��ت، انتقاد درستي است. ما به 
دنبال آن هستيم كه به سمت اتوماسيون و سيستمي 
شدن برويم. البته گمرك در زمينه اجراي بخشنامه ها، 
يك س��ازمان مجري است و سياس��ت گذاري به عهده 

گمرك ايران نيست. 
با اين حال مي دانيم كه تعدد بخشنامه چقدر مشكل آفرين 
اس��ت. چندي پيش يك دس��تگاه در فاصله چند روز 
دو بخش��نامه متناقض را براي صادرات صادر كرده بود 
كه وقتي از وزير مربوطه پرس��ش شد، پاسخ آمد چون 
بخش��نامه عطف به ما س��بق بوده تا امضا صورت گيرد 
تاريخش گذش��ته اس��ت. همين وضعيت منجر به آن 
شده بود كه يك روز چندين كاميون جلوي در گمرك 
بمانند و اين نشان دهنده اين است كه تعدد بخشنامه ها از 

تحريم هاي خارجي گزنده تر است. 

رييس كل گمرك ايران درباره پرونده گمركي دو شركت 
بزرگ لوازم خانگي ال جي و سامسونگ نيز اعالم كرد: 
طبق كنوانسيون هاي بين المللي قاعده ۲ الف به تخلف 
بزرگي نزديك به 3 هزار ميليارد تومان رسيديم و آن را به 
مراجع اعالم كرديم گفتند رسيدگي به آن به عهده گمرك 
نيست. طبق نظر حقوقي پرونده به وزارت صمت احاله 
ش��د. وي همچنين درب��اره خودروهاي متوقف ش��ده 
در گمرك گفت: اكنون نزديك ب��ه 13 هزار خودرو در 
گمركات متوقف ش��ده و كه بخش��ي از آنها مربوط به 
تخلفات ثبت سفارش اس��ت كه كمتر از ۲000 خودرو 
هستند و در محاكم قضايي در حال رسيدگي است. قرار 
شده 11 هزار خودروي ديگر )زير ۲۵00 سي سي( هم كه 
تا تاريخ نهم دي ماه سال جاري كه به گمركات وارد شده و 
قبض گمرك دارند با ثبت سفارش معتبر ترخيص شوند.

وي تاكيد كرد: در حال حاضر 10 هزار ش��اكي خودرو 
پيش خريد كرده از شركت هاي مختلف و نمايندگي ها 
وجود دارد و برآورد مي شود 100 ميليون دالر ارز مربوط 
به اين خودروها بانكي باش��د كه بايد مابه التفاوت آن 
پرداخت شود. بخشي از مشكالت مربوط به عدم تسويه 
ارز در بانك است.  معاون وزير اقتصاد درمورد موضوع لغو 
ترانزيت گ��روه كااليي 4 به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
گفت: 1339 قلم كاال از اول ممنوع شده بود و شبه هاي 
ش��د كه آيا شامل مناطق هم مي ش��ود يا نه؟ بعد از آن 
در راس��تاي اجراي ماده 11 قانون مق��ررات صادرات و 
واردات شب هاتي وارد شد كه بخشي از اين كاالها نبايد 
وارد مناطق شوند و بانك مركزي تشكيك كرد كه اين 
كاالهاي ممنوعه شامل مناطق آزاد هم مي شود و فعال 
ورود آنها به مناطق آزاد ممنوع است. باور بر اين است كه 
كاالهايي كه به منطقه وارد مي شوند مي توانند در بازار 
ارز تالطم ايجاد كنند و تقاضا را باال ببرند كه شوك به 

بازار مي دهد. 
ميراشرفي با بيان اينكه 4 هزار كانتينر واحدهاي توليدي 
به مناطق آزاد و ويژه رفته است تصريح كرد: در دي ماه 
براي ورود كااله��اي توليدي و لوكس و مصرفي تفاوت 
قائل شدند و اكنون بدون انتقال ارز به مناطق آزاد مشكلي 

وجود ندارد و كاالهاي توليدي مي توانند وارد شوند.
وي درباره يكي از مصوبات دولت در سال 94 هم گفت: 
گمرك در مبادي ورودي مناطق آزاد مستقر شود البته آن 
زمان مقاومت هايي شد و ورود و خروج كاال غير از مناطق 
هم وجود داشت؛ بنابراين خيلي جذابيتي نداشت اما در 
حال حاضر با وجود ممنوعيت اين جذابيت ايجاد شده 
مصوبه س��ال 94 دولت خالف قانون است و تا االن دفتر 
تلفيق مقررات به آن اشكال نگرفته و ما نيز براساس آن 

عمل مي كنيم. 
وي درمورد اختالف آمارهاي مرب��وط به صادرات در 
ماه هاي اخير گفت: اصال آمارسازي نمي كنيم. ما اكنون 
س��ه قيمت ارز داريم بنابراين بر مبناي آمارها ممكن 
است متفاوت باش��د. پيش تر مشكلي وجود داشت كه 
صادركنندگان معتقد بودند نبايد بر مبناي ارز 4۲00 
توماني آمارها مطرح شود، به همين دليل به اين نتيجه 
رسيدند كه تعهدات ارزي با رقم نيمايي باشد و مبناي 
ارز صادرات��ي از 4۲00 تومان به نيمايي تبديل ش��د. 
منطقي نيست كه با س��ه نوع ارز آمار صادرات بدهيم و 
به همين دليل تصميم بر اين ش��د كه مبناي صادرات 

ارز نيمايي باشد. 

گروه اقتصاد كالن|
اميد علي پارسا در برنامه رونمايي از دستاورهاي 40 ساله 
مركز آمار از تاييد نهايي قانون جديد آمار در كميس��يون 
تخصصي آمار خبر داد.  وي همچنين از اتهام زني بي اساس 
به مركز آمار انتقاد كرد و گفت   اي كاش انتقادات به عملكرد 
اين مركز علمي باش��د و نه از روي بدبيني. دراين نشست 
وضعيت رفاهي زندگي مردم ايران با 40 سال گذشته هم 
مقايسه و مطرح شد: استفاده از تلويزيون رنگي در سال ۵8 
صفر بوده ولي در سال 9۶ در خانوار شهري 98 درصد و در 

خانوار روستايي 9۶ درصد شده است.
به گزارش »تعادل«، روز گذشته نشست خبري اميدعلي 
پارسا رييس مركز آمار ايران درباره فعاليت هاي 40 ساله 
مركز آمار با ارايه گزارش هايي از دس��تاوردهاي 40 ساله 
انقالب بر مبناي آمارهاي موجود برگزار ش��د. در ابتداي 
اين نشست اميدعلي پارس��ا با اشاره به اينكه قانون جديد 
آمار در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار به تصويب 
رسيده است، گفت يك و نيم سال كار پژوهش انجام شده 
و پيشنهادات به ش��ورا مي رود تا پس از تاييد اليحه آن به 

دولت تقديم شود. 
وي همچنين به روال همه نشس��ت هاي خبري خود 
به موضوع نتايج و تبعات خدشه وارد كردن، تضعيف 
كردن آمارهاي رسمي و شبهه آفريني در آنها بر مبناي 
بدبيني و غرض سياسي اشاره كرد و گفت: روش هاي 
توليد آمار و اطالعات، موضوعاتي است كه نظام آماري 
را تهديد مي كند و اعتماد عمومي سلب مي شود. البته 
از نقدهاي عالمانه و بي رحمانه استقبال مي كنيم، اما 

نقدهاي از روي بدبيني و جهل نه. 
وي از وزن ه��اي تعيين ش��ده براي اق��الم كاالهاي مورد 
محاسبه در رشد و تورم دفاع كرد و گفت: برخي مقامات در 
اتاق جلسات مي نشينند و درباره ضرايب در نظر گرفته شده 
براي اقالم و كاالها تشكيك ايجاد مي كنند، در حالي كه هر 
كدام از آنها با روش هاي منطقي و علمي به دست آمده است.

در ادامه سيد حسين پيمان مديركل روابط عمومي مركز 
آمار و سخنگوي اين مركز به ارايه آمارها و اطالعات درباره 
دستاوردهاي چهل ساله انقالب پرداخت و گفت: مركز آمار 
ايران سه رويكرد فعاليتي داشته كه از جمله آنها، طرح هاي 
آماري، سرش��ماري و تمام ش��ماري و آمار ثبتي است كه 
جنبه هاي قانوني دارد و در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي 

و تهيه محاسبات ملي و شاخص قيمت عمل مي كند.
وي چنين توضيح داد: طبق طرح هاي آ ماري ميزان اصلي 
توليد محصوالت باغي قبل از انق��الب 830 هزار تن بوده 
كه در سال 9۶ به 3.8 ميليون تن رسيده، دام سبك از 4۲ 
ميليون راس به ۵۵.7 ميليون راس در سال 9۶ رسيده است، 
 گوشت قرمز هم از ۲47 هزار تن به 4۲9 هزار تن در سال 9۶ 
رسيد. خانوارهاي ما سال ۵8 در حوزه شهري 1۶.9 درصد 
از اتومبيل شخصي استفاده مي كردند كه در سال 9۶،  ۵۶ 
درصد رسيده است و در حوزه روستايي از 1.4 درصد در سال 

9۶ به ۲9.۶ درصد رسيده كه ۲1 برابر شده است. 
وي افزود: اس��تفاده تلويزيون رنگي د ر سال ۵8 صفر بوده 
كه سال 9۶ در خانوار شهري 98 درصد استفاده شده است، 
در خانوار روستايي نيز صفر بوده كه در سال گذشته به 9۶ 
درصد افزايش يافت. همچنين اس��تفاده از جاروبرقي در 
خانوار شهري قبل از انقالب 7.3 درصد بوده كه سال 9۶ به 
91 درصد رسيده و در روستايي نيز صفر بوده كه به ۶4.۶ 
درصد رسيد. در حوزه تلفن همراه در شهرها 9۵.۶ درصد 
خانوارها و در روستاها 89.4 درصد خانوارها بهره مند شدند. 

سخنگوي مركز آمار ايران ادامه داد: استفاده از يارانه كامپيوتر 
هم در حد صفر بوده كه در س��ال 9۶ ب��ه 37.8 درصد در 
خانوار ش��هري و 1۲.۶ درصد در خانوار روس��تايي رسيد. 
استفاده از ماشين لباسشويي هم در سال ۵8، 1۶.7 درصد 
در خانوارهاي شهري بود كه در سال 9۶ به 8۶.3 درصد و 
در مناطق روستايي به ۵9 درصد رسيده است. همچنين 
در سال 9۶، 37.8 درصد خانوارهاي شهري و 1۲.۶ درصد 
خانوارهاي روستايي از رايانه استفاده مي كردند. بهره مندي 
از تلفن همراه نيز در ميان خانوارهاي شهري 9۶ درصد و در 

ميان خانوارهاي روستايي 84 درصد است.
وي ادامه داد: استفاده از آب لوله كشي از 79.۵ درصد قبل 
از انقالب به 99.7 درصد سال 9۶  در مناطق شهري رسيده 
است كه اين آمار در مناطق روستايي شاهد افزايش از 11.7 
درصد به 94.۶ درصد بوده اس��ت. همچني��ن كاربرد گاز 
لوله كشي در ميان خانوارهاي شهري به 94.7 درصد و در 
مناطق روستايي به ۶4.4 درصد رسيده است. در حال حاضر 
۵3.7 درصد خانوارهاي شهري و ۲3.3 درصد خانوارهاي 
روس��تايي از اينترنت استفاده مي كنند. استفاده از شبكه 
عمومي فاضالب در سال ۵8، 43.۵ درصد براي خانوارهاي 
شهري و 1.13 درصد براي خانوارهاي روستايي بوده است.

پيمان با اشاره به نوع طرح هاي آماري قبل از انقالب گفت: 
تعداد طرح هاي آماري قبل از انقالب 4 يا ۵ نوع بوده است 
در حال حاضر اين تعداد به ۵0 نوع رس��يده است. در مورد 
سرشماري هم بايد مقايس��ه اي صورت بگيرد براي نمونه 
توليد محصوالت اصلي مانند گندم و جو قبل از انقالب ۶.۶ 
ميليون تن بود كه اين ميزان در سال 8۲ به 1۶.1 ميليون 
تن رسيده است. بي سوادي در سال 13۵۵ تقريبا ۵۲ درصد 
بود كه ش��امل 41 درصد مردان و ۶4 درصد زنان مي شد 
اين آمار در سال 9۵ به 1۲.4 درصد كاهش يافته است كه 
ميزان بي س��وادي در ميان مردان 9 درصد و در ميان زنان 

1۶ درصد است.
وي ادامه داد: قبل از انقالب هفت سرش��ماري صورت 
گرفته بود كه پس از انقالب اين ميزان ۲0 سرشماري 
است كه شامل سرشماري هاي نفوس و مسكن، عشاير 
كوچنده و ... مي شود كه يك سرشماري آن بر اساس 
نظام ثبتي -  مبنايي بوده است. همچنين پس از انقالب 
در سرشماري ها از 700 نوع فعاليت استفاده مي شد كه 
نشان دهنده قدرت بسيج كنندگي اين سازمان است و 
ما همواره به دنبال نوين سازي در استفاده از فناوري هاي 

جديد هستيم.
همچنين در ادامه اين نشست حسين زاده، معاون اقتصادي 
مركز آمار، با بيان اينكه در اس��تفاده از آمار تورم بايد دقت 
داشت و گاها اش��تباهاتي در اين زمينه صورت مي گيرد، 
گفت: با مراجعه ب��ه 79 مغازه و ۶000 خان��وار و دريافت 
قيمت از ح��دود 47۵ قلم كاال كه حدود 4۲0 هزار قيمت 
در كل كشور است، نرخ تورم محاسبه مي شود. البته سبد 
شهرنشينان با روستانشينان متفاوت است كه خود موجب 
اختالف در آمار تورم شهري و روستايي خواهد شد. در مورد 
اثرگذاري نرخ ارز در تورم بايد بگويم نرخ ارز مستقيم در سبد 

مصرفي خانوار محاسبه نمي شود اما اثر غير مستقيم دارد.
حسين زاده همچنين در مورد تغييرات رشد اقتصادي گفت 
كه اين شاخص عمدتًا به گروه صنعت شامل نفت، معدن، 
ساختمان و آب و برق و گاز بر مي گردد كه بازهم عمده به 
گروه نفت مربوط مي شود. همچنين در بخش صنعت رشد 
اقتصادي به كارگاه هاي بزرگ و اش��تغال در كارگاه هاي 

كوچك و متوسط بر مي گردد.
اما رييس مركز آمار در ادامه به جريان آمار اشاره كرد و گفت: 
در هر حال هر آماري كه منتشر كنيم نوعي برداشت با خود 

به همراه دارد و يكسري خوش شان مي آيد و يكسري نه. اما 
ما نه از بهتر شدن آمار ذوق مي كنيم و نه از بد شدن آن غش 

مي كنيم؛ مستقل آمار را محاسبه و منتشر مي كنيم.
او در پاسخ به اين سوال »تعادل« كه اخيرا وزارت اقتصاد اقدام 
به انتشار تورم هسته كرده است، درباره اينكه آيا مركز آمار 
ايران اقدام به انتشار اين تورم خواهد كرد يا خير گفت: تورم 
هسته با شيوه هاي اقتصاد سنجي به دست مي آيد و برمبناي 
همين داده هاي نرخ تورم محاسبه مي شود. لذا اين تورمي 
است كه پژوهشكده ها محاسبه مي كنند و پژوهشكده آمار 
در ايران نيز اقدام به محاسبه آن كرده است و بنابراين مركز 

آمار ايران برنامه اي براي انتشار اين نوع تورم ندارد.
 در ادامه اين نشست خبري، اميد علي پارسا با تاكيد بر اينكه 
در استفاده از آمار تورم بايد دقت داشت كه در برخي موارد 
اشتباهاتي صورت مي گيرد، گفت: با مراجعه به 79 مغازه 
و ۶ هزار خان��وار و دريافت قيمت از ح��دود 47۵ قلم كاال 
كه حدود 4۲0 هزار قيمت در كل كش��ور است، نرخ تورم 
محاسبه مي شود. البته سبد شهرنشينان با روستانشينان 
متفاوت است كه خود موجب اختالف در آمار تورم شهري 

و روستايي خواهد شد.
وي همچنين در مورد اثرگذاري نرخ ارز در تورم گفت: نرخ 
ارز مستقيم در سبد مصرفي خانوار محاسبه نمي شود، اما اثر 
غير مستقيم دارد. رييس مركز آمار ايران همچنين در مورد 
تغييرات رشد اقتصادي گفت: اين شاخص عمدتًا به گروه 
صنعت شامل نفت، معدن، ساختمان و آب و برق و گاز بر 
مي گردد كه باز هم بخش عمده به گروه نفت مربوط مي شود. 
همچنين در بخش صنعت رشد اقتصادي به كارگاه هاي 
بزرگ و اشتغال در كارگاه هاي كوچك و متوسط بر مي گردد.

پارسا با اشاره به افزايش قيمت گوشت قرمز بيان كرد: قيمت 
گوشت از ابتداي سال از 49 هزار تا 80 هزار تومان متفاوت 
بوده اس��ت كه قيمت هاي كنوني حكاي��ت از افزايش 70 
درصدي آن دارد، اما گوشت تنها كاالي سبد خانوار نيست و 
براي به دست آوردن ميزان تورم نقطه اي نياز به معدل گيري 
از 47۵ قلم كاال هستيم. با بررسي و ميانگين گيري از 47۵ 
قلم كاال به تورم 39.۶ درصدي نقطه اي در دي ماه رسيده ايم.

رييس مركز آمار ايران با بيان اينكه تورم كاال هاي خوراكي 
بيشتر بوده اس��ت، ادامه داد: تورم نقطه اي براي كاال هاي 
خوراك��ي ۵7.۵ درص��د، غير خوراكي 3۲ درص��د و براي 
كاال هاي بادوام 8۲ درصد بوده است. همچنين رب گوجه 
فرنگي بيش از ۲00 درص��د و آب، برق و انرژي 14 درصد 

افرايش داشته است.
وي با بيان اينكه رشد اقتصادي در ۶ ماه اول امسال با نفت 
4 ده��م درصد و بدون نفت 3 دهم درصد اس��ت، توضيح 
داد: بدبيني و ايجاد شبه در روش هاي توليد آمار در كشور 

مي تواند اعتماد عمومي را خدشه دار كند.
رييس مركز آمار در مورد آخرين نرخ اش��تغال در كش��ور 
تصريح كرد: نرخ اش��تغال در فصل پاييز ب��ه 88.3 درصد 
و افراد ش��اغل به ۲3 هزار و 9۲۲ نفر رسيده كه سهم افراد 
داراي اشتغال بيش از 44 ساعت در هفته 4۶.7 درصد يعني 
11 هزار و 18۲ نفر، افراد كمتر از 44 ساعت در هفته 49.۲ 
درصد يعني 11 هزار و 7۵4 نفر و غايب موقت 4.1درصد 
يعني 98۶ نفر است. سهم افراد داراي اشتغال بيش از 44 
ساعت در هفته 4۶.7 درصد است كه از اين تعداد ۲۲.8درصد 
يعني ۲ هزار و 79۶ نفر اشتغال ناقص و ساير 7۶.۲ درصد 

يعني 8 هزار و 9۵7 نفر را شامل مي شود.
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آنچه بر اقتصاد و رفاه گذشت
ايسنا| سازمان برنامه و بودجه عملكرد دولت ها در 
حوزه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي در سال هاي 
پس از انقالب را اعالم كرد. بنا بر اين گزارش، در حوزه 
گسترش آموزش و رشد علم در چهار دهه گذشته 
آمارها نش��ان مي دهد كه افزايش نرخ باس��وادي 
جمعيت شش ساله و باالتر از 48.8 درصد به 88.۲ 
درصد رسيده است. همچنين نرخ باسوادي جمعيت 
10 ساله تا 49 ساله از ۵0.3 به 9۵.۲ افزايش دارد. 
همچنين تعداد دانشجويان آموزش عالي از 1۶0 
هزار به چهار ميليون و 74 هزار نفر رسيده است. اما 
در حوزه علم و فناوري افزايش سهم بودجه تحقيقات 
از بودجه كشور از حدود 0.۶ درصد به ۲.۶ ثبت شده 
است. تغيير مسير در س��ال هاي پس از انقالب در 
حوزه بهداشت و درمان از اين حكايت دارد كه اميد 
به زندگي در بدو تولد از ۵۶.۶ س��ال به 7۵.7 سال 
افزايش دارد. اين در حالي است كه ميزان مرگ ومير 
اطفال زير يك س��ال از حدود 111 به 1۲.۵ مورد 
كاهش داشته اس��ت. از سوي ديگر كاهش ميزان 
مرگ ومير اطفال زير پنج سال و همچنين مادران 
در اين سال ها اتفاق افتاده است.در سال هاي پس از 
انقالب در بخش حمل و نقل عمومي افزايش طول 
آزادراه ها از حدود 137 كيلومتر به ۲401 كيلومتر 
وجود دارد. همچنين افزايش خطوط اصلي ريلي از 
4۵۶7 كيلومتر به 11 هزار و 34۲ كيلومتر ثبت شده 
و از سوي ديگر ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر كشور 
از 19 ميليون تن به ۲3۲ ميليون تومان افزايش يافته 
است. در بخش مسكن نيز افزايش مسكن روستايي 
از ۲.9 ميليون واحد به ۵.۵ ميليون واحد و افزايش 
مسكن شهري از ۲.4 به 17.7 ميليون واحد گزارش 
شده است. در بخش آب شرب افزايش برخورداري 
جمعيت شهري از آب شرب از 74.۶ به 99.4 درصد 
و در جمعيت روستايي از 1۲ به 74 درصد افزايش 
دارد. در بخ��ش گاز نيز ظرفيت پااليش و نم زدايي 
گاز از 3۶ ميليون مترمكعب در روز به 9۲۶ ميليون 
مترمكعب افزايش داشته و در حوزه برق نيز افزايش 
عملي نيروگاه ه��ا از ۵۲70 مگاوات ب��ه ۶8 هزار و 
3۲1 مگاوات اعالم شده است. در حوزه كشاورزي 
افزايش توليد گندم از چهار ميلي��ون تن به 13.۶ 
ميليون تن در اين بخش شده است. در حوزه صنعت 
نيز افزايش توليد سيمان، سنگ آهن، فوالد خام، 
خودروهاي سواري و وانت و محصوالت پتروشيمي 
قابل توجه اس��ت.گزارش سازمان برنامه و بودجه 
نشان مي دهد كه نسبت جمعيت تحت پوشش 
بيمه هاي اجتماعي به جمعيت كل كشور از ۲3 
به 7۲ درصد افزايش دارد. در عين حال كه بهبود و 
كاهش ضريب جيني در مناطق شهري و همچنين 
بهبود و كاهش سهم دهك دهم به دهك اول در اين 
مناطق قابل توجه است. در حوزه توسعه انساني نيز 
گزارش سازمان ملل از افزايش آن از حدود 0.۵7 
در سال 13۶9 به 0.8 در سال 139۶ حكايت دارد.

 چرخش عيدي كاركنان 
در مدار يك ميليوني

ايسنا| اعالم رقم يك ميليون توماني براي عيدي 
كاركنان در س��ال جاري ابهاماتي ايجاد كرد كه 
بي پاسخ ماند. اين در حالي است كه پيش از اين، 
ارقام حدود 93۲ هزار و 898 هزار توماني در اين 

رابطه اعالم شده بود.
هيات وزيران اخيراً مصوبه اي داشت كه در آن رقم 
يك ميليون توماني را براي عيدي كاركنان ثبت و 
دستگاه هاي اجرايي را موظف به پرداخت در اين 
چارچوب كرد. گرچه سازمان برنامه و بودجه در 
بخشنامه بودجه سال جاري به دستگاه ها تاكيد 
كرده بود كه عيدي را 93۲ ه��زار و ۲۵0 تومان 
در نظر بگيرند اما اخيراً اعالم كرد كه با توجه به 
ضريب مصوبه حقوق به ميزان 1797 مبلغ عيدي 

كاركنان به 898 هزار و ۵00 تومان مي رسد.
در حالي اين ارقام در نهايت بايد به تصويب هيات 
وزيران مي رسيد كه مصوبه هيات وزيران در رابطه 
با عيدي كاركنان با رقم يك ميليون توماني همراه 

بود كه باالتر از پيش بيني هاي قبلي است.
در اين مصوبه تاكيد شده كه دستگاه هاي اجراي 
موضوع ماده )۵( مديريت خدمات كشوري و ماده 
)۵( قانون محاسبات عمومي، نيروهاي مسلح، 
نيروي انتظامي، قوه قضاييه و ساير دستگاه هاي 
اجرايي مش��مول قوانين خاص مجاز هستند به 
كارمندان خود اعم از رسمي، ثابت، پيماني، خريد 
خدمت، قراردادي و موقت و اعضاي هيات علمي 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي 
و قضات كه بطور تمام وقت اشتغال به كار دارند 
مبلغ ثابت يك ميليون تومان به نس��بت مدت 
خدمت تمام وقت در سال 1397 به عنوان پاداش 
آخر سال )عيدي( پرداخت كنند. بر اين اساس 
عيدي كاركنان در بهمن ماه از محل بودجه مصوبه 

دستگاه ها پرداخت مي شود.
گرچه پيگيري از دستگاه هاي مربوطه در مورد 
تغيير رقم عيدي با پاسخي همراه نبود اما از رقم 
ثابت يك ميليون توماني ك��ه در مصوبه هيات 
وزيران ثبت ش��ده اينگون��ه برمي آيد كه دولت 
تصميم ب��ه افزاي��ش مبلغ عي��دي در قياس با 

برآوردهاي ابتدايي گرفته است.
به هر حال با توجه به تغيير شرايط اقتصادي در 
ماه هاي اخي��ر و افزايش تورم بعي��د نبود كه در 
صورت تأمي��ن منابع، مبلغ پاداش پايان س��ال 
كاركنان افزوده ش��ود. اين در حالي است كه در 
مدت اخير حتي بحث افزايش حقوق نيز مطرح 

بود كه بي نتيجه ماند.
اما آنچه هيات وزيران در رابطه با عيدي مصوب 
كرده تبصره هاي ديگري ه��م دارد؛ بطوري كه 
تاكيد بر اين اس��ت كه پرداخ��ت هرگونه وجه 
ديگري به عنوان عيدي با عناوين مشابه عالوه بر 
اين رقم يك ميليون توماني توسط دستگاه هاي 
مورد اشاره قانون و تمام واحدهاي وابسته و تابعه 
و ساير واحدهايي كه اجراي مقررات در مورد آنها 

مستلزم ذكر نام است، ممنوع خواهد بود.
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كاهش1200تومانيدالردر4روزاخير

تداوم كاهش نرخ ارز و سكه

نسل دوم بالك چين و قراردادهاي هوشمند

گروه بانك وبيمه | احسان شمشيري|
به دنبال راه اندازي كانال مالي ايران و اروپا در روز پنج 
ش��نبه 11 بهمن 97، نرخ ارز و طال و سكه در روزهاي 
اخير روبه كاهش بوده و روز يكشنبه 14 بهمن 97 نيز 
نرخ لحظه اي سامانه سنا نشان داد كه دالر با 600 تومان 
كاهش به 11 هزار تومان رسيده است. همچنين نرخ 
يورو نيز به 13 هزار و 250 تومان رسيده كه با كاهش 

نسبت به هفته قبل مواجه شده است. 
به گزارش »تع��ادل«، با توجه به كاهش ن��رخ ارز در 4 
روز اخير، ن��رخ دالر از 12 ه��زار و 200 تومان در هفته 
گذشته با 1200 تومان كاهش به 11 هزار تومان رسيده 
و اثر خود را بر س��اير ارزها و طال و س��كه گذاشته است. 
همچنين بر اساس قيمت هاي سامانه سنا كه ميانگين 
 نرخ ه��اي ارز در روز ش��نبه را اع��الم كرده روز ش��نبه
3 بهمن 97، قيمت دالر 11 هزار و 589 تومان، يورو 13 
هزار و 636 تومان، پوند 15 هزار و 482 تومان، يوان 1هزار 
و 740 تومان، لير تركي��ه 2322 و درهم امارات 3214 
تومان اعالم شده است. براين اساس روز يكشنبه نرخ دالر 
حدود 600 تومان و نرخ يورو حدود 386 تومان كاهش 
داش��ته است. در صرافي ملي نيز دالر به قيمت 11 هزار 
تومان به فروش رفته و نرخ خريد آن نيز 10 هزار و 970 
تومان اعالم شد. نرخ فروش يورو نيز 13 هزار و 250تومان 
و نرخ خريد يورو 13 هزار و 150 تومان معامله ش��د. در 
بازار آزاد معامالت نقدي نيز نرخ دالر كه باالي 12200 
تومان در هفته گذشته بود اكنون به 11 هزار و 300 تومان 
رسيده و در بازار صرافي هاي منطقه از جمله هرات نيز نرخ 
دالر بين 11 هزار و 240 تا 12 هزار و 320 تومان اعالم 
شده اس��ت. در جريان معامالت روز يكشنبه 14 بهمن 
97، با توجه به اعالم نرخ اونس جهاني 1317 دالري در 
روز شنبه، و كاهش نرخ دالر به 11 هزار تومان، قيمت هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد، به 4 ميليون و 
85 هزار تومان رسيده كه نشان دهنده كاهش 115 هزار 
توماني در چهار روز اخير است. قيمت سكه طرح قديم 
3 ميليون و 880 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 180 
هزار تومان، س��كه ربع يك ميليون و 350 هزار تومان و 
سكه يك گرمي 750 هزار تومان اعالم شد كه با كاهش 
نسبي مواجه ش��ده و از جمله ربع سكه حدود 40 هزار 
تومان در چهار روز اخير كاهش داشته است. همچنين 
 هر ط��الي 18 عي��ار 357 هزار و 600 توم��ان و مظنه 
يك ميليون و 550 هزار تومان، اعالم شده و طالي 18 
عيار نسبت به هفته قبل حدود 20 هزار تومان و مثقال 

17 عيار حدود 100 هزار تومان كاهش داشته است. 

   اثرات رواني كانال مالي بر ريزش قيمت ها
به عقيده فعاالن بازار طال و ارز، اخبار مس��اعد سياس��ي 
س��نگين ترين ريزش روزانه ش��اخص ارزي كشور را در 
زمس��تان رقم زده و با راه اندازي سازوكار ويژه مالي بين 
ايران و اروپا، بازار شايعات نوسان گيران كساد شده است. 
هفته گذش��ته دالالن با تمسك به شايعه  پراكني حول 
ناكارآمدي اين طرح و تعويق چندباره شروع آن، به افزايش 
تقاضاي احتياطي ارز دامن زدن��د و باعث صعود دالر به 
باالي مرز 12 هزار توماني ش��دند. اما با اعالم خبر ايجاد 
كانال مالي ايران و اروپا و همچنين تقويت تصويب لوايح 
چهارگانه مربوط به »FATF« در داخل كشور و كاهش 
نگراني هاي اقتصادي در اين موارد، بازار واكنش نشان داده 

و شاهد افت بيشتر نرخ دالر و سكه و ارز هستيم. 

   استراتژي بازار ارز بايد تدوين شود
از سوي ديگر، يك كارشناس ارزي با اشاره به ابعاد بازار 
ارز و نيروه��اي فعال در بازار گف��ت: تا وقتي دورنماي 

افزايش قيمت وجود داشته با شد، تثبيت نرخ ارز شدني 
نيس��ت و در گام اول بايد با تدوين اس��تراتژي بازار ارز 
مشخص شو د كه چه كاري بايد انجام دهيم و چه اهدافي 
داريم تا نرخ ارز در بلندمدت با ثبات نسبي همراه باشد. 
به گزارش ايرنا، مجيد شاكري كارشناس مسائل ارزي 
در پنل سياست هاي ارزي و تجاري در دومين كنفرانس 
حكمراني و سياست عمومي با اشاره به برهم خوردن 
بازار ارز و به ويژه حواله از بهمن ما ه 96، اظهار داش��ت: 
بانك مركزي در دوره جديد به درستي در ابتدا وارد بازار 
نقد شد و سياس��ت متفاوتي با دوره قبل در اين                                                                                                                                                                                                                                                             حوزه 
اتخاذ كر د.و ي ا فزود: در دوره قبل بانك مركزي فقط ارز 
مي فروخت و همين موجب كاهش ذخاير ارزي بانك 
مركزي شد، ا ما در دوره جديد بانك مركزي به فروش و 
خريد ارز مبادرت مي كند، به طوري كه به قيمت پايين 

مي فروشد و به قيمت باال مي خرد.
و ي با بيان اينكه در شرايط كنوني ا گر بخواهيم نرخ ارز 
را كنترل كنيم باي��د واردات را كنترل كنيم، افزود: در 
كوتاه مد ت امكان كاهش قابل توجه واردات نيست و ما 
را وارد يك وضعيت دوگانه مي كند. و ي با اشاره به نقش 
وزارت ام��ور خارجه در حكمراني ارزي گفت: معاونت 
اقتصادي اين                                                                                                                                                                                                                                                             وزارتخانه اقدام موثري در اين                                                                                                                                                                                                                                                             جهت انجام 
نمي دهد و نتيجه آن                                                                                                                                                                                                                                                              مي شود كه كانال ما لي ايران و اروپا 
كارايي نداشته و هنوز به نتيجه مطلوب نرسيده است                                                                                                                                                                                                                                                            .

   بازار متشكل ارزي و حواله
به گفته و ي، بازار متشكل ارزي كه قرار است                                                                                                                                                                                                                                                             به صورت 
نقدي راه اندازي شو د، سياست گذاري درستي است                                                                                                                                                                                                                                                             ا ما 

بايد بر ا ي بخش حواله اقدام ديگري ترتيب داد.
و ي در پا س��خ به اين                                                                                                                                                                                                                                                             س��و ا ل كه چگونه مي توانيم يك 
نرخ ثابت ارز داشته با شيم، گفت: در شرايط كنترل ارز 
حضور ما لي بانك مركزي در بخش حواله الزم است                                                                                                                                                                                                                                                             و 
در شرايط تحريمي داشتن يك حساب به اين                                                                                                                                                                                                                                                             منظور 
چندان منطقي نيست. پاشنه آشيل طرح تثبيت قيمت 
ارز در شرايط فعلي زماني است                                                                                                                                                                                                                                                             كه سقفي بر ا ي نرخ ارز 

در بازار آزاد قابل تصور نباشد.

   دورنماي افزايش قيمت ايجاد شود
وي                                                                                                                                                                                          ادامه داد: تا وقتي دورنماي افزايش قيمت وجود 
نداش��ته با شد، تثبيت نرخ ارز شدني نيست و به نظر 
مي رس��د در گام اول بايد استراتژي بازار ارز طراحي 
ش��و د تا مشخص شو د كه چه كاري بايد انجام دهيم 

و چه اهدافي داريم.

    مشكل حواله
و ي گفت: بر ا ي تعيين نرخ دستوري ارز مي توانيد از 
حجم بازار سياه بكاهيد ا ما وقتي حجم يك بازار كمتر 
مي شود، س��ير صعودي قيمت ها در اين                                                                                                                                                                                                                                                             بازار بيشتر 
خواهد ش��د. از طرف ديگر مشكل دوم در حوزه بازار 
حواله اس��ت                                                                                                                                                                                                                                                             كه با توجه به تعدد صرافي هاي مجاز و 

غيرمجاز اين                                                                                                                                                                                                                                                             كار شدني نيست.

   بازار غير رسمي حذف نشد
و ي با اشاره به اقدامات دولت و نيروي انتظامي بر ا ي 
بازار ارز گفت: اقدامات قهري دولت و نيروي انتظامي 
تا طبقه چهارم پاساژ تمدن هم ر فت و حتي بر ا ي يكي 
از صرافان 8 س��ال زندان در نظر گرفته شد و تعداد 
زي��ادي از فعاالن غيرمجاز بازار روانه زندان ش��دند. 
بنابراين از قوه قهريه تا حد زيادي اس��تفاده شده ا ما 

بازار غيررسمي حذف نشد.

   اضافه برداش�ت بانك ها جايگزين كاهش 
سود سپرده كوتاه مدت

يكي از فعاالن بازار ارز و س��كه نيز مي گويد كه نظارت 
بازارس��از بر قيمت گذاري و تحميل زيان به دالالن با 
خريدهاي قيمت باال، روند كنوني نوسانات ارز را رقم 
زد. طي يكس��ال اخير فروش سكه به صورت رسمي و 
فروش غيررسمي ارز در بازار از سوي سياستگذار پولي 
به منظور كنترل قيمت و جمع آوري نقدينگي صورت 
پذيرفته و باعث ثبات نسبي نرخ ها شده است. در شرايط 
فعلي اقتصاد ايران، حجم س��پرده هاي بانكي و منابع 
بانك مركزي با مبادالت پولي و نياز فعاالن اقتصادي 

و همچنين مطالبات معوق و منابع در اختيار بانك ها 
متناسب نيست. در نتيجه بانك ها دچار كسري شده 
و بطور مداوم اضافه برداشت در سيستم بانكي افزايش 
مي يابد و با رشد مبادالت بين بانكي، به خلق پول بيشتر 
منجر شده است و اين خلق پول عامل رشد قيمت برخي 

كاالها و خدمات و ارز شده است. 
قصد سياستگذار از فروش دارايي هاي خارجي يا منابع 
ارزي، و همچنين ماه شمار كردن سپرده كوتاه مدت، 
عالوه بر كنترل قيمت ارز و كاالهاي ديگر، جمع آوري 
نقدينگي از بازار و كاهش فشار پرداخت سود سپرده باال 
از سوي بانك ها بوده است تا فشار پرداخت سود بيشتر از 
روي دوش بانك ها برداشته شود كه اين قضيه تاحدي 

به بانك ها كمك كرده و نتيجه مثبتي داشته است. 
اما بايد توجه داشت كه با اين مكانيزم و بستن سپرده 
كوتاه مدت از سوي مشتريان بانك ها با هدف خريد ارز 
و سكه، از يك سو تقاضا براي ارز و سكه افزايش يافت 
و نرخ ها را باال برد و از س��وي ديگر باعث كاهش منابع 
در بازار بين بانكي مي شود كه اين موضوع مي تواند به 
رش��د اضافه برداش��ت بانك ها و خلق پول و رشد پايه 
پولي منجر شود.  در نتيجه با افزايش فروش و قيمت 
سكه، هزينه برداشت گرانقيمت بانك ها از منابع بانك 
مركزي، جايگزين كاهش هزينه سود سپرده كوتاه مدت 
و ماه شمار شدن آن شده و همزمان نقدينگي متناظر 
آن هم شكل مي گيرد و پول سرگردان بيشتري در بازار 
به گ��ردش درآمده و نرخ ها را باال مي برد و تامين مالي 
براي بانك ها گران تر مي شود كه اين نكات، جنبه منفي 

اين مكانيزم است. 

    افزايش ذخيره طال
از س��وي ديگر، روند افزايش��ي ذخيره طال از س��وي 
بانك ه��اي مركزي جه��ان، به وي��ژه در اقتصادهاي 
نوظهور و كشورهاي تحت سلطه دالر، در سال 2018 
پرشتاب شد. حجم طالي خريداري شده در اين سال 
سقف نيم قرن اخير را جابه جا كرد. بزرگ ترين صندوق 
سرمايه گذاري طال در جهان نيز از همين روند تبعيت 

كرد. كليات اين رفتار محتاطانه زنگ خطر بروز ركود 
مالي ديگري را به صدا درآورده است. احتمال وقوع ركود 
همواره با پناه بردن به ذخاير امن از سوي سرمايه گذاران 
همراه مي ش��ود. به همين دليل رشد تقاضاي خريد 
طال گمانه هاي پيشين درباره وقوع ركود اقتصادي را 

تقويت كرد.
انتشار داده هاي اقتصادي درباره بازار كار، شاخص دالر 
را به طور موقت از سراشيبي خارج كرد. هرچند آمارهاي 
منتشرشده تركيبي از خوش��بيني و بدبيني را براي 
سرمايه گذاران توليد كرده بودند؛ اما تعداد فرصت هاي 
ش��غلي جديدي كه در اولين ماه سال جاري ميالدي 
توليد ش��ده اند بار نرخ بيكاري و رش��د دستمزدهاي 
س��اعتي را به دوش كشيد و باعث تحريك بازار سهام، 

بازار اوراق و شاخص دالر شد.
كارشناسان معتقدند رشد ش��اخص دالر تحت تاثير 
سياست توقف روند تدريجي افزايش نرخ بهره هدف 
 فدرال رزرو بود. هر اونس طال تحت فشار دالر با كاهش
4 دالري در قيمت 1317 دالري به معامالت هفتگي 
خود پايان داد. افت بهاي اونس در شرايطي رخ داد كه 
روز پنجشنبه باالترين س��طح ارزش اين فلز گرانبها 
ظرف 9 ماه گذشته با قيمت 1326 دالري ثبت شده 
بود. براساس گزارش شوراي جهاني طال سال 2018 
ميالدي با پيوند طال و بانك هاي مركزي همراه ش��د 
و ذخيره فلز زرد از س��وي نهادهاي پولي به باالترين 
سطح از سال 1967 ميالدي تاكنون رسيد. در واقع، 
تقاضاي جهاني براي فلز گرانبها حدود 4 درصد ظرف 
سال گذش��ته باال رفت. حجم طالي خريداري شده 
در س��ال 2018 نزديك به 4345 تن برآورد شده كه 
از رقم س��ال 2017 ميالدي 185 تن بيش��تر است. 
افزايش تقاض��اي بانك هاي مركزي ك��ه نزديك به 
650 ت��ن طال در س��ال 2018 مي��الدي خريداري 
كردند، يكي از عوامل رش��د قيمت فل��ز گرانبها در 
اين سال محسوب مي شود. روسيه، چين، لهستان، 
تركيه و قزاقس��تان با شتاب بيش��تري ذخاير طالي 
بانك هاي مركزي شان را افزايش دادند. ذخاير طالي 
»گلدتراس��ت« )بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري 
طال در جهان( روز سه ش��نبه ب��ه باالترين رقم از ماه 
ژوئن سال گذش��ته رسيد. با وجود اين، تبعيت ساير 
صندوق ها و بانك هاي مركزي از اين موضوع در سال 
جاري ميالدي نيز ادامه خواهد داشت. رشد تقاضاي 
طال به مرور با رش��د قيمت اونس دنبال خواهد شد و 
به اين ترتيب، شاخص دالر تحت فشار بيشتري قرار 
خواهد گرفت. از طرف ديگر، حج��م بااليي از اوراق 
بدهي مبتني بر دالر امريكا نيز تحت تملك برخي از 
همين كشورهاست. به عنوان مثال، چين بزرگ ترين 
دارنده اوراق قرضه وزارت خزانه داري امريكا در جهان 
است. تغيير ناگهاني در حجم خريد و فروش اين اوراق 
مي تواند بر بازار اوراق امريكا و به تبع آن شاخص دالر 

تاثيرگذار باشد.
حجم باالي��ي از اوراق بدهي مبتني بر دالر امريكا نيز 
تحت تملك برخي از كش��ورهايي است كه خريداران 
جدي طال محس��وب مي ش��وند. كليات اي��ن رفتار 
محتاطانه زنگ خطر بروز ركود مالي ديگري را به صدا 
درآورده است. احتمال وقوع ركود همواره با پناه بردن 
به ذخاير امن از س��وي سرمايه گذاران همراه مي شود. 
رش��د تقاضاي خريد نيز گمانه هاي پيشين نسبت به 
وقوع رك��ود اقتصادي را افزايش داده اس��ت. منحني 
بازده��ي اوراق خزانه نيز همچنان نزديك به وضعيت 
خطي سير مي كند كه خود نشانه ديگري از وقوع ركود 

تلقي مي شود.

زهرا لطيفي |قراردادهاي هوش��مند را در نس��ل دو 
بالك چين طبقه بندي مي كنند. در نسل سوم بالك چين 

ارتباط بين بالك چين هاي مختلف مطرح است.
توس��عه اخير فنآوري بالك چين مفهوم قراردادهاي 
هوش��مند را احيا كرده اس��ت. با توجه به مزيت هاي 
به كارگيري قراردادهاي هوش��مند، از س��ال 2015 
بانك هاي پيشرو نظير جي پي مورگان و استاندارد چارتر 
اقداماتي در زمينه به كارگي��ري اين نوع قراردادها در 
كسب و كار خود كردند كه مي توان به بالك چين كروم 
و زنجيره تبادل ديجيتال اشاره كرد. اگرچه هنوز يك 
تعريف عمومي پذيرفته شده براي قراردادهاي هوشمند 
به دست نيامده است، اما قابليت اصلي آنها روشن است. 
قراردادهايي كه براساس اجماع غيرمتمركز با هزينه كم 

و اتوماتيك اجرا مي شود.
با توجه به تحقيقات اكس��نچر كه در آغاز سال 2017 
منتشر ش��ده اس��ت، بانك ها مي توانند با تكنولوژي 
بالك چين و قراردادهاي هوشمند كه در آن برخي از 
اقدامات با ش��رايط از قبل تعريف شده، بطور خودكار 
انجام مي شود، در هزينه هاي خود صرفه جويي كنند. 
گارتنر برآورد كرده است كه تا سال 2022، قراردادهاي 
هوشمند در بيش از 25 درصد از سازمان هاي جهاني 

مورد استفاده قرار مي گيرد. س��ازمان هاي پيشرو در 
ارايه فناوري مانند اي بي ام، مايكروس��افت و اكسنچر 
راه حل هاي بالك چين براي مشتريان سازماني ارايه 
مي دهند.براي بانك ها و موسسات خدمات مالي سوال 
بزرگ اين اس��ت كه چگونه مي توانند با پياده س��ازي 
بالك چين س��ود خود را افزاي��ش و هزينه هاي خود 
را كاه��ش دهند. محيط كس��ب و كار مدرن نيازمند 
بانك هايي است كه فناوري را به طور جدي به استراتژي 
خود تبديل كنند. قراردادهاي هوشمند باعث كاهش 
هزينه و اثربخشي مي شوند زيرا حذف واسطه به معناي 
صرفه جويي در كسب و كار اس��ت. بر اساس گزارش 
موسسه مكنزي برآورد شده است كه بالك چين تا سال 
2021 مي تواند به كسب وكارهاي تجاري براي صرفه 
جويي حداقل 50 ميليارد دالر در معامالت B2B  كمك 
كند.اولين قراردادهاي هوشمند مانند آنچه در اتريوم 
طراحي ش��ده بود راهي بود تا طرفيني كه به يكديگر 
اعتماد ندارند يك توافقنامه داش��ته باشند كه در هر 
لحظه بتوانند وضعيت قرارداد يا تراكنش را بررس��ي 
كنند. اجراي اوليه قراردادهاي هوشمند، از الگوهاي 
معمولي توسعه نرم افزار پيروي نمي كند. در اين نوع 
برنامه ها، اليه هاي كسب و كار و منطق داده ها به يك 

اليه درهم تبديل و سپس در بالك چين نوشته مي شوند 
كه باعث غي��ر قابل تغيير بودن، قطعي ب��ودن اجرا و 

شفافيت مورد نياز در يك محيط نامتمركز مي شود.
قراردادهاي اتريوم در Solidity نوشته شده اند كه در 
آن ساختارهاي داده، عملكردهاي منطق كسب و كار 
و مجوز بر مبناي آدرس بررسي مي شوند. كد منبع به 
bytecode كامپايل شده و براي اجرا به تمام گره ها 
در بالك چين منتشر مي شود. هنگامي كه DApp به 
درستي پيكربندي شد، يك پيام يا معامله را به يك تابع 
از قرارداد هوشمند مرتبط ارسال مي كند. براي انجام 
اين كار، به رابط دودويي كاربري نيز نياز دارد تا پيام را با 
فرمت صحيح و با امضاي ديجيتال ارسال كند. هنگامي 
كه پيام توسط يك گره در شبكه دريافت مي شود، براي 

اجرا به ساير گره هاي شبكه نيز منعكس مي شود.
چالش هاي قرارداد هوشمند را مي توان به چهار چالش 
بالقوه اصلي تقس��يم كرد كه عبارتن��د از چالش هاي 
تكنولوژيكي، چالش هاي قواني��ن و مقررات و تطابق 
با اس��تانداردها، چالش هاي جهاني ش��دن و چالش 
اختالل در زنجيره توليد موجود و عملكرد آن و هزينه 
پياده سازي.در خصوص قراردادهاي هوشمند در عرصه 
بين الملل، چالش ها و موانع اساس��ي براي ايجاد يك 

سيستم واحد، غيرمتمركز و چند مليتي كه مورد تاييد 
و حمايت همه كشورها و متخصصين باشد وجود دارد 
كه شامل استانداردهاي مختلف در كشورهاي مختلف 
براي بالك چين، قوانين تجاري متفاوت، مسائل حقوقي 
متفاوت، محدوديت هاي زبان و مقررات مالياتي متفاوت 
است.قراردادهاي هوشمند صرفا قراردادهاي ديجيتالي 
نيستند. بسياري از آنها براي دستيابي به اجماع و اجرا 
به مقامات معتبر متكي هس��تند. در اجماع متمركز، 

 طرف هاي با نف��وذ اغلب داراي قدرت بازار هس��تند 
)به عنوان مثال، انحصار اطالعات( . از طرفي قراردادهاي 
سنتي شامل درجه بااليي از مداخله انساني هستند و 
الگوريتم كمتري دارند كه به طور بالقوه منجر به عدم 
قطعيت و هزينه بيشتر مي شود. قراردادهاي هوشمند 
مي توانند به تسهيل مبادله پول، اموال، سهام، خدمات، 
يا هر چيز ديگ��ري از ارزش، در يك روش الگوريتمي 

خودكار و بدون تضاد كمك كنند.
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خبر خوش بانك رفاه براي 
بازنشستگان تامين اجتماعي

بانك رف��اه با هدف تس��هيل اراي��ه خدمات به 
مستمري بگيران و بازنشستگان سازمان تامين 
اجتماعي، امكان دريافت فيش حقوقي اين طيف 
از مشتريان را از پايانه هاي خودپرداز بانك فراهم 
كرد. به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، 
مستمري بگيران و بازنشستگان سازمان تامين 
اجتماعي مي توانند با وارد كردن كارت بانك رفاه 
خود روي خودپردازهاي اين بانك، از منوي ساير 
خدمات، فيش حقوقي بازنشستگان را انتخاب و 
پس از وارد كردن 4 رقم سال و 2 رقم ماه، فيش 
حقوقي خود را دريافت كنند. گفتني است براي 
دريافت فيش حقوقي داشتن همراه كارت بانك 
رفاه ضروري است و در حال حاضر تنها اطالعات 
حقوق شهريور ماه به عنوان پايلوت اجراي طرح از 
سازمان تامين اجتماعي دريافت و بارگذاري شده 
اس��ت و به مجرد وصول اطالعات فيش حقوقي 
ديگر ماه هاي سال، قابل دريافت از خودپردازهاي 

بانك رفاه خواهد بود.

 سيستم گرمايشي عيدانه
بيمه البرز به سيستان و بلوچستان

همزمان با چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي 
و در شصتمين سال فعاليت شركت بيمه البرز، اين 
ش��ركت در قالب طرح چهل- شصت، 100 كالس 
مدارس استان سيستان و بلوچس��تان را مجهز به 
سيس��تم گرمايش��ي ايمن كرد. به گزارش روابط 
عمومي بيمه البرز، پس از حادثه تلخ آتش س��وزي 
در يك��ي از مدارس زاهدان، بيمه البرز در راس��تاي 
تحقق مسووليت پذيري اجتماعي و با هدف كمك 
به نوس��ازي و بازس��ازي مدارس استان سيستان و 
بلوچستان، بودجه تخصيصي انتش��ار و توزيع سر 
رسيد، تقويم و هداياي نوروزي سال 1398 خود را 
در قالب تجهيز يكصد كالس مدارس استان سيستان 
و بلوچستان به سيستم گرمايشي تابشي مدرن به 
هالل احمر جمهوري اسالمي ايران اهدا كرد. بنا بر 
اين گزارش، طي چند سال متوالي گذشته شركت 
بيمه البرز با هدف حمايت از خانواده هاي كم بضاعت 
تحت پوشش سازمان بهزيستي، بودجه تخصيصي 
انتشار و توزيع سررس��يد، تقويم و هداياي نوروزي 
را به خانواده هاي داراي فرزند معلول تحت پوشش 
سازمان بهزيس��تي در اس��تان تهران و همچنين 
خانواده هاي كم بضاعت در استان هاي محروم كشور 
اهدا  كرد.بر اين اساس، شركت بيمه البرز سال گذشته 
نيز در پي زلزله منطقه غرب كشور با هدف حمايت 
از آسيب ديدگان اين منطقه بودجه هداياي نوروزي 
خود را به س��ازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر 

جمهوري اسالمي ايران اهدا كرد.

انتقال كارت به كارت از طريق 
اپليكيشن ايوا در بانك رفاه 

بان��ك رفاه به منظور تس��هيل و تس��ريع ارايه 
خدمات نوين بانكي، امكان انتقال وجه از مبدا 
بانك رفاه ب��ه تمامي كارت هاي عضو ش��بكه 
ش��تاب از طريق اپليكيش��ن موبايلي »ايوا« را 
فراهم كرد. ب��ه گزارش رواب��ط عمومي بانك 
رف��اه كارگ��ران، تمامي مش��تريان مي توانند 
پس از نصب اپليكيش��ن ايوا )شركت پرداخت 
الكترونيك سداد(، با در اختيار داشتن اطالعات 
كارت خود شامل: شماره 16 رقمي كارت، رمز 
دومCVV2 و تاريخ انقضا  نس��بت به استفاده 
از خدمت مذكور اقدام كنند. گفتني اس��ت با 
راه اندازي خدمت مذكور در حال حاضر انتقال 
وجه از طريق هفت اپليكيش��ن موبايلي همراه 
كارت رفاه، تاپ، آپ، 724، پات، سكه و ايوا براي 

تمامي مشتريان اين بانك امكان پذير است.

 افزايش معامالت يورويي
با اينس تكس

كانال ويژه مالي ميان ايران و اروپا كه س��رانجام با 
عنوان »اينس تكس« راه اندازي شده، اقدام مختصر 
اروپا براي مقابله با زياده خواهي امريكا است و گامي 
رو به جلو محسوب مي شود كه فعال محدود به غذا و 
دارو است اما اجرايي شدن آن به چند ماه زمان نياز 
دارد و به تدريج اثر خود را روي تجارت ايران با اروپا 
نشان خواهد داد.  سيدرضي حاجي آقاميري، عضو 
هيات مديره كنفدراس��يون صادرات ايران با اعالم 
اين مطلب در گفت وگو ب��ا پانا گفت: جزييات اين 
توافق و نحوه اجراي آن چندان مش��خص نيست و 
با ابهام هايي در مورد روند تجارت كاالهاي مختلف 
وجود دارد، اما آنچه مش��خص اس��ت پول حاصل 
از ف��روش نفت ايران مي تواند وارد SPV ش��ود و از 
اين طريق معامالت يورويي انجام ش��ود. به عبارت 
ديگر، نحوه محاسبات در ساز و كار ويژه مالي اروپا 
و اي��ران با عن��وان اينس تكس ي��ورو خواهد بود و 
معامالت يورويي با اي��ران را افزايش مي دهد. وي 
افزود: INSTEX يا همان SPV سازوكاري است كه 
امكان تجارت مشروع اپراتورهاي اقتصادي اروپايي 
با ايران را فراهم مي كند و براين اساس، مالك و نحوه 
محاسبه آن، معامالت يورو خواهد بود. وي گفت: اين 
فرمول اوليه مكانيسم هاي معيني در اجرا ندارد و با 
توجه به نكاتي كه توسط اروپايي ها در روزهاي اخير 
عنوان شده است نفت، غذا و دارو و كاالهايي كه در 
تحريم قرار ندارند و شركت هايي كه معافيت خريد 
نفت دارند، مي توانند در قالب اين توافق امكان ورود 
داشته باشند و اين موضوع نشان مي دهد كه فعال 
براي كاالهاي تحريمي قابل استفاده نخواهد بود.

حاجي آقاميري با بيان اينكه اين توافق موضوع هاي 
بانكي را نيز تا حدودي مرتفع مي كند، گفت: تاكنون 
اين اجبار وجود داش��ت كه براي فروش نفت، دالر 
يا يورو دريافت شود و به دليل تحريم مشكل هايي 
وجود داشت اما اكنون كشورهاي اروپايي اين مشكل 
را حل كرده اند و با يوروي حاصل از فروش نفت، دارو 
و غذاي مورد نياز كشور را پاياپاي حل خواهند كرد.

نگاه

ايران چك هاي جديد با شاخصه هاي نوين امنيتي 
از امروز توزيع مي شود.

بانك مركزي، در ايام دهه فجر »ايران چك جديد« 
را از طري��ق بانك هاي عامل توزي��ع مي كند و ايران 
چك هاي فعلي ني��ز كماكان معتبر بوده و همچنان 

در چرخه مبادالت باقي خواهند ماند.

به گزارش تعادل، از روز دوشنبه پانزدهم بهمن ماه 
سال جاري، بانك مركزي، ايران چك هاي جديد را 
توسط بانك هاي عامل توزيع مي كند. بانك مركزي 
به ميزان نياز مبادالت مردم در ايام پاياني س��ال، به 
صورت روزانه و تا ٢٩ اسفندماه اقدام به توزيع ايران 

چك جديد خواهد كرد.

گروه بانك و بيمه |
همتي بار ديگر مخالفت بانك مركزي با 9 هزار ميليارد 
تومان ماليات سود خريد و فروش ارز كه در چارچوب 
بودجه در دستور كار مجلس قرار گرفته را اعالم و تاكيد 
كرد: وقتي سودي بابت خريد و فروش ارز تحقق نيافته، 
عمال به معناي چاپ پول و انتشار پايه پولي براي تامين 

اين 9 هزار ميليارد تومان است. به گزارش »تعادل«، 
 رييس كل بانك مركزي با هش��دار نس��بت به تزريق

9 هزار ميليارد تومان پول پرق��درت به اقتصاد ايران 
در صورت تصويب پرداخت سود تحقق نيافته خريد 
و فروش ارز گفت: با چاپ پ��ول مخالفيم.عبدالناصر 
همتي، رييس كل بان��ك مركزي بار ديگر اعالم كرد: 

در صورت تصويب طرح ي��ك فوريتي كه در مجلس 
مطرح شده حداقل افزايش 90هزار ميليارد ريال پول 
پرقدرت در اقتصاد ايران را رقم خواهد زد. اجبار بانك 
مركزي در پرداخت سود تحقق نيافته خريد و فروش 
ارز مندرج در بودجه اين بانك، صرفا چاپ پول است و 

موجب افزايش تورم خواهد شد.

توزيعايرانچكهايجديدباشاخصههاينوينامنيتي هشدارنسبتبهتزريق۹هزارميلياردتومانپولپرقدرت



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

رشد قيمت كاالهاي اساسي در بازار هاي بين المللي بر بورس ايران بي اثر ماند

سندرم   بي قراري  در بورس
گروه بورس  |سميرا  ابراهيمي| 

اگر پ��اي صحبت كارشناس��ان و حرفه اي ه��اي بازار 
بنش��ينيم، مي گويند كه هيچ دليلي براي ريزش اين 
روزهاي بازار وجود ندارد، اما در مقابل آن افق انگيزه اي 
هم براي سهامداران ديده نمي شود كه با خريد و فروش 
هاي خود، پويايي و جنب و جوش در بازار داشته باشند. 
بسياري از قول و قرارها به خصوص از شركت هاي بزرگي 
همچون بانك عملياتي نشده،  افزايش سرمايه نداشتند و 
بدهي هاي آنها، همچنان بدهي است، تسويه نمي شود. 
همين موضوع به رخوت بازار دامن زده و سهامداران را 
در بهترين حالت به انزوا فرو برده و در بدترين حالت كه 
البته عمومي ترين حالت است، به فروش هاي هيجاني 

ناشي از ترس منجر شده است. 

  دليلي  براي صعود بازار
قيمت سنگ آهن در بازار جهاني در حال افزايش است 
به طوري كه نس��بت به تمام قيمت هايي كه در 23 ماه 
اخير تجربه كرده،  مي توان گفت كه اكنون در قله ايستاده 
اس��ت.  هم اكنون شاخص قيمت کنس��انتره عيار 66 
درصد در بنادر چين رشد مثبت 9.4 درصدي داشته و 
به 103 دالر به ازاي هر تن رس��يده است. بخش زيادي 
از اين افزايش نرخ به دليل  نگراني بازار نسبت به كمبود 
احتمالي سنگ آهن به دليل كاهش توليد 10 درصدي 

برزيل قلمداد مي شود. 
ساير كاالهاي اساسي مانند روي و مس نيز در روزهاي 
اخير روند رو به رشدي را تجربه كردند. مشاهده جمعي 
ش��اخص هاي اين كاالها حاكي از آن است كه طي يك 
ماه اخير روزهاي مثبت شاخص اين گروه هاي بيشتر 
منفي بوده و البته ق��درت حركت صعودي قيمت اين 
كاالهاي اساسي رو به رش��د است. در خصوص قيمت 
جهاني آلومينيوم نيز در بورس لندن مشاهده مي شود 
كه خريداران انگيزه كمي ب��راي دادن تخفيف دارند و 
قيمت ها رو به صعودي آهسته و پيوسته است. اين صعود 
در روزهاي اخير روزانه 5 الي 10 سنت را در بر گرفته اما 
مس��تمر ادامه دارد.  با اين كه هميشه اخباري شبيه به 
اين موضوعات،  بورس ايران را تحت تاثير قرار مي داد، اما 
اين بار به داليلي كه گفته مي شود تقدم اخبار سياسي 
بر اخبار اقتصادي است، نه تنها نتوانسته بازار را مثبت 
كند بلكه در كاهش منفي شدن شاخص ها نيز نقش به 
سزايي نداشته است.  مشاهده شاخص گروه هاي درگير 
با كاالهاي اساس��ي نش��ان از افت اين شاخص ها دارد. 
به ص��ورت جزئي تر اگر نگاه كنيم،  متوجه مي ش��ويم 
كه ش��اخص گروه كانه فلزي 0.9 درصد ريزش داشته، 

شاخص گروه فلزات اساسي با 1.2 درصد كاهش مواجه 
شده و س��هم گروه محصوالت فلزي نيز از روند نزولي 
بازار 1.7 درصد بوده اس��ت. هرچند در كل بازار تقريبا 
تمامي گروه ها روند ريزش��ي داشتند و خبري از رشد 

در بازار نبود. 

    ريسك سيستماتيك بازار زياد است
مجتب��ي ش��هبازي، مديرمعامالت كارگ��زاري بانك 
پاس��ارگاد در گفت و گو با »تعادل« به توصيف داليل 
ريزش روزهاي اخير بازار پرداخت و گفت: با اين كه در 
روزهاي اخير، اخبار خوبي داش��تيم،  اما بازار برعكس 
عمل كرده اس��ت. ب��ازار در اين روزه��ا، اولويت خود را 
فرات��ر از بحث هاي بنيادي برده اس��ت. حال ريس��ك 
سيس��تماتيك در بازار افزايش زيادي داشته كه مسير 
حركت سرمايه گذاران را تغيير داده است. بخش زيادي 
از اين ريسك سيستماتيك سياسي و بين المللي است 
و بخش زيادي نيز داخلي است كه مربوط به مشكالت 
داخلي و اختالفات است.  وي افزود: از سوي ديگر كارايي 
نظام مالي اروپا مورد تشكيك است. همين داليل در اين 
مدت به عقب نشيني سرمايه گذاران منجر شده است. 
البته در اين روزها،  ضعف تقاضا و كمبود نقدينگي هم 
وضعيت منفي بازار را تشديد كرده است. مشاهده رفتار 
فعاالن بازار حاكي ازا آن است كه در اين مدت، بسياري 
از س��هامداران به دليل كمبود تقاض��ا،  در حالت زيان 

خارج شدند. 

   احتمال بازگشت به مسير رشد 
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه،  دقايق انتهايي بازار 
در روز يك شنبه به نحوي بود كه صف ها جمع شد و سهام 
به حالت متعادل رسيدند. بنابراين به  نظر مي رسد كه در 
روزهاي آتي بازار دوباره به روند متعادل رشد بازگردد. 
شهبازي در ادامه به وضعيت صعودي قيمت كاالهاي 
اساسي در بازارهاي جهاني اشاره كرد و گفت: موضوعي 
كه بايد به آن توجه داشت،  رشد خوب قيمت هاي جهاني 
اس��ت اما بحث اين است كه آيا شركت ها مي توانند در 
سال آينده تداوم فروش خود را حفظ كنند يا خير. اين 
موضوع در بحث كاالهاي صادراتي ش��ديد تر است اما 
در فروش داخلي هم نگراني هايي را ايجاد كرده است.  

مديرمعامالت كارگزاري بانگ پاس��ارگاد خاطرنشان 
كرد: در گزارش هاي 9 ماهه مشاهده شد كه بسياري از 
پااليشگاه ها، پتروشيمي ها و شركت هاي كاالي اساسي 
محور افت فروش داشتند. با اين حال بايد ببينيم كه آيا 
اين روند مي خواهد ادامه پيدا كند و يا تدبيري دارند كه 

دوباره فروش محصوالت خود را آغاز كنند. از طرف ديگر 
به دليل درگيري سياسي، فعاالن بازار اين 2 موضوع را به 
هم ربط مي دهد كه احتماال افت فروش ادامه پيدا كند. 
از سوي ديگر ما تجربه سال هاي 90 و 91 را داشتيم كه 
افت فروش ها مستمر شد. حال اگر بخواهيم كه تعبير 
دقيق تري از فضا داش��ته باشيم، آمار و اطالعات آينده 
بايد به نحوي باشد كه نشان دهد شركت ها مي توانند 
بفروشند و اين موضوع،  بازار را عوض كند. اما تمام اين 

موارد، به گزارش هاي 12 ماهه ربط دارد.

  تاثيرات موج تورم 
به گفته ش��هبازي،  واكنش بازار س��رمايه به تورم،  
تقريبا آخرين بازار است. براي اين كه دوباره در بازار  
آثار موج تورمي را با حركتي صعودي داشته باشيم،  
بايد بهانه اي داش��ته باش��يم كه اين بهانه مي تواند 
ورود نقدينگي جديد به بازار باش��د. اما درس��ي كه 
اكنون از بازار گرفتيم،  اين بود كه تجربه هاي گذشته 
هميش��ه تكرار پذير نيست. در سال هاي قبل وقتي 
نقدينگي جديد وارد بازار مي شد،  بيش از 1 سال در 

بازار مي ماند. اما اين بار مشاهده كرديم كه نقدينگي 
به س��رعت پس از فروكش كردن روند رشد، از بازار 
خارج شد. در واقع ممكن است كه دوباره در بازارموج 
رشدي داشته باشيم،  اما اين كه چه زماني اين اتفاق 
رخ دهد،  مشخص نيس��ت. با اين حال محكم ترين 
دليلي كه م��ي تواند به بازگش��ت نقدينگي به بازار 
كمك كند، گزارش هاي 12 ماهه شركت هاست كه 
اگر افزايش فروش را پيش بيني كند، به رش��د اين 

بازار منجر خواهد شد. 
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    س�ود ۸۴۹ريالي براي هرس�هم »شيراز«: 
شركت پتروشيمي شيراز از س��ود ۸49ريالي براي 
هرسهم رونمايي كرد. همچنين، صورت هاي مالي 
9ماهه منتهي به 30آذر1397 شركت پتروشيمي 
ش��يراز نش��ان مي دهد كه اين ش��ركت 5ه��زار و 
100ميليارد ريالي سود هرسهم را ۸49ريال اعالم 
كرد. اما با توجه به امكان  تاثير  آزادس��ازي نرخ اوره 
احتمال دارد س��ود هرسهم اين شركت به يك هزار 
و 11۸ريال افزايش يابد. افزون بر اين، سود عملياتي 
»شيراز« 6هزار و 915ميليارد ريال و سود خالص آن 
4هزار و 330ميليارد ريال است. اين شركت در پايان 
اين دوره با زيان انباشته يك هزار و 796ميليارد ريال 

مواجه شد.
    انتشار صورت هاي مالي ۹ماهه »كرماشا«: 
شركت صنايع پتروش��يمي كرمانشاه صورت هاي 
مالي 9ماهه منتهي به 30آذر1397 را منتشر كرد. 
بر اين اساس، شركت سود هرسهم را ۸97ريال اعالم 
كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد 
150درصدي همراه شد. همچنين، اين شركت سود 
عملياتي دوره مالي مذك��ور را 3هزار و 470ميليارد 
ريال و سود خالص را 3هزار و 165ميليارد ريال ذكر 
كرد. »كرماشا« با سرمايه 3هزار و 529ميليارد ريالي 
س��ود انباش��ته اين دوره را 4هزار و ۸7ميليارد ريال 
منتشر كرد. الزم به ذكر است؛ شركت نيز همانند ساير 
شركت هاي پتروشيمي، نرخ فروش اوره صادراتي در 
سه ماهه پاياني سال1397 را در حدود نرخ هاي كنوني 
پيش بيني كرده و در خصوص نرخ فروش اوره داخلي 
براي دوره مذكور را آزاد در نظر گرفته اس��ت. عالوه 
بر اين براي دوره 3ماهه منتهي به 31خرداد139۸ 
پيش بيني كرد كه نرخ فروش اوره صادراتي با ثبات 
نسبي همراه و نرخ فروش اوره داخلي را آزاد پيش بيني 

كرده است.
     رشد سودسازي در »سهرمز«: شركت سيمان 
هرمزگان توانست براي 12ماهه سال جاري سود يك 
هزار و 26۸ريالي براي هرسهم محقق كند. همچنين، 
شركت 542ميليارد ريالي سود هرسهم را يك هزار و 
26۸ ريال اعالم كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته سودآوري آن 191درصد افزايش داشته است. 
اين در حالي است كه، سود عملياتي اين شركت نيز به 
رقم 563ميليارد ريال و سود خالص آن 6۸7ميليارد 
ريال است. بر اين اساس، »سهرمز« در يكسال فعاليت 
يك ميليون و 994هزار و 367تن سيمان و كلينكر 
به ارزش 2هزار و 430ميليارد ريال فروخته اس��ت و 
براي سال مالي آينده پيش بيني كرد حجم فروش 
به 2ميليون و 50هزار تن خواهد رسيد. افزون بر اين، 
شركت در صورت هاي مالي خود با توجه به شرايط 
تورمي كش��ور و همچنين افزايش نرخ محصوالت 
پتروشيمي، هزينه هاي حمل، افزايش نرخ مواد اوليه 
مصرفي كه شامل كيسه به ميزان 100 درصد بوده 
پيش بيني كرد نرخ مواد معدن��ي حدود 40درصد 

افزايش مي يابد. 

مروري بر آمار معامالت روز گذشته نشان مي دهد
سقوط قيمت سهام

گروه بورس| 
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت روز 
يك شنبه با ريزش 2500 واحدي همراه شد و در نهايت 
به رقم 157 هزارو 355 واحدي بازگشت. عالوه بر اين، 
شاخص كل فرابورس ايران نيز با 31 واحد ريزش همراه 
شد و به رقم 1909 واحدي كاهش پيدا كرد. در همين 
حال و در بورس تهران نيز ش��اخص بازار اول با كاهش 
1939 واحدي به رقم 116 هزار و 9۸0 واحد عقب نشيني 
كرد و شاخص بازار دوم با افت 4516 واحدي رقم 30۸ 

هزار و 3۸4 واحد را به ثبت رساند. عالوه بر اين، شاخص 
سهام آزاد شناور نيز با ريزش 294۸ واحدي، رقم 172 
هزار و 29 واحد را به خ��ود اختصاص داد. افزون بر اين، 
شاخص كل هم  وزن اما با كاهش 4۸5 واحدي رقم 29 
ه��زار و 305 واحد را تجربه كرد. از س��ويي ديگر، ديروز 
معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي آلومينيوم 
ايران با 1۸واحد و پتروشيمي فناوران با 9 واحد و گروه 
مديريت سرمايه گذاري اميد با 7 واحد افزايش بيشترين 
تأثير مثبت را بر شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند.  

در مقابل، معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي 
فوالد مباركه با 152واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان 
با 134واحد و بانك ملت با 131 واحد كاهش، بيشترين 
تأثير منفي را در محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند. 
بر اساس اين گزارش، ارزش كل معامالت ديروز بورس 
تهران در حالي به بيش از 442 ميليارد تومان نمايش داده 
شد كه ناشي از دست به دست شدن يك ميليارد و 704 
ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 166 هزار و 

975 نوبت داد و ستد بود. 

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار: 

۳۰۰  كد خارجي در بورس انرژي فعال است
به گفته رييس سازمان بورس و اوراق بهادار بيش از 300 
كد خارجي در انواع محصوالت بورس انرژي فعال است، 
اما محصوالت جديد بورسي همانند نفت خام براي پيدا 
كردن مخاطبان خود به زمان نياز دارند. به گزارش خانه 
ملت، شاپور محمدي ضمن بيان اينكه محصوالت جديد 
بورسي همانند نفت خام براي پيدا كردن مخاطبان خود 
به زمان نياز دارند، گفت: استقبال خوبي از محصوالتي 
كه در بورس انرژي عرضه ش��ده صورت گرفته و شايد 
بي��ش از 300 كد خارجي در ان��واع محصوالت در اين 
بورس فعال هستند، اما بايد زمان بيشتري صرف شود 
تا فعاالن اين حوزه محصوالت اين بخش را خريداري 
 كنند. رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، با تاكيد بر 
اينكه هم اكنون محصوالت��ي همانند نفت كوره، نفت 

خام و س��اير فرآورده هاي انرژي در بورس انرژي مورد 
معامله قرار مي گيرند، افزود: عرضه نفت خام در بورس 
به تازگي شروع شده و براي دستيابي به هدف به زمان 
نياز دارد. وي قابليت حمل را يك مولفه مهم براي نفت 
خام عنوان كرد و ادامه داد: نفت خام نس��بت به برخي 
محصوالت ديگر كه حجم و اندازه آنها به لحاظ قراردادي 
كوچك تر است، تفاوت داشته و از اين لحاظ مخاطبان 
اين محصول و كس��اني كه با اين محصول در دنيا كار 
مي كنند متفاوت است، بر اين اساس ممكن است مدت 
بيشتري زمان نياز باشد تا اين محصول بتواند جايگاه 

خود را در كشور پيدا كند. 
محمدي با بيان اينكه تمام كس��اني كه به حوزه نفت 
عالقه مند هس��تند مي توانند وارد بازار سرمايه شوند، 

اظهار داشت: اگر محدوديت هاي فني در اين حوزه وجود 
داشته باشد، توسط وزارت نفت بررسي مي شود. وي با 
بيان اينكه از لحاظ بازار سرمايه هيچ محدوديتي براي 
ورود افراد به حوزه انرژي وجود ندارد، افزود: اطالعات 
معامله گران در تمام بورس ها محرمانه است و حتي اينكه 
شخص حقيقي يا حقوقي هستند، براساس قانون اعالم 
نمي شود. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، با تاكيد 
بر اينكه اين س��ازمان يكي از وظايف خود را صيانت از 
اطالعات معامله كنندگان مي داند، تصريح كرد: تمامي 
مخاطبان بازارهاي مالي مي توانند در اوراق مالي نفت 
حضور يابند و تمام كساني كه امكان خريد و حمل نفت 
خام را دارند مي توانند وارد اين بازار شوند، بر اين اساس 

هيچ محدوديتي براي ورود به اين بازار وجود ندارد.

  مشاهده شاخص گروه هاي درگير با كاالهاي اساسي نشان از افت اين شاخص ها دارد. به صورت جزئي تر اگر نگاه كنيم،  متوجه مي شويم كه شاخص 
گروه كانه فلزي 0.۹ درصد ريزش داشته، شاخص گروه فلزات اساسي با 1.2 درصد كاهش مواجه شده و سهم گروه محصوالت فلزي نيز از روند نزولي 

بازار 1.7 درصد بوده است. هرچند در كل بازار تقريبا تمامي گروه ها روند ريزشي داشتند و خبري از رشد در بازار نبود.

 شهبازي گفت: كارايي نظام مالي اروپا مورد تشكيك اس�ت. همين داليل در اين مدت به عقب نشيني سرمايه گذاران منجر شده است. البته در 
اين روزها،  ضعف تقاضا و كمبود نقدينگي هم وضعيت منفي بازار را تشديد كرده است. مشاهده رفتار فعاالن بازار حاكي ازا آن است كه در اين مدت، 

بسياري از سهامداران به دليل كمبود تقاضا،  در حالت زيان خارج شدند.

برش

سرپرست معاونت بازار شركت بورس تهران عنوان كرد
تنوع ابزارهاي مالي؛ سد محكم ريسك هاي بورسي

به گفته پارچين��ي، تنوع ابزارهاي مال��ي در بورس تهران 
شرايطي را فراهم آورده كه سرمايه گذاران متحمل كم ترين 
ضرر در شرايط نامناسب شوند. اما شرط كسب سود از اين 
ابزارها دريافت آموزش هاي دقيق از متخصصين مربوطه 
اس��ت. مهدي پارچيني، سرپرس��ت معاونت بازار شركت 
بورس تهران در گفت وگو با سنا، با اشاره به عرضه هاي اوليه 
در بورس تهران گفت: زمان عرضه اوليه تنها منوط به شرايط 
كلي بازار نيست، بلكه عواملي چون شفافيت صورت هاي 
مالي شركت ها، رفع ابهام در نرخ خوراك بسياري از شركت ها 
حائز اهميت است، كه مي تواند عرضه هاي اوليه در بورس را 
به تاخير بياندازد. وي در ادامه با اش��اره به كيفيت مطلوب 
گزارش هاي 9 ماهه منتشر ش��ده طي روزهاي اخير بيان 
كرد: بسياري از شركت ها با تجارب كسب شده از تحريم هاي 
دوره هاي قبل توانسته اند راه هاي خروج از تحريم را بيابند. در 
نتيجه تهديد چنداني نه از نظر صادرات و نه توليد براي آنها 
وجود ندارد. پارچيني همچنين بيان كرد: اين اميدواري وجود 
دارد كه در اين دوره از تحريم ها، چالش هاي سال هاي قبل 

براي شركت ها تكرار نشود. بسياري از شركت ها بعد از گذشت 
ادوار تحريمي گذشته آموخته اند كه در مواجهه با تحريم ها از 
چه روش هايي استفاده كنند تا ضرر كمتري را متحمل شوند. 
وي افزود: از سوي ديگر سازوكارهاي تجاري ميان دولت ايران 
و كشور هاي اروپايي نيز موضوع بسيار مهمي است. اگر دولت 
بتواند از فرصت به وجود آمده استفاده الزم را داشته باشد، به 
نظر مي رسد تهديد جدي در كمين اقتصاد نبوده و بار ديگر 
شاهد رونق تجارت در ايران باشيم. سرپرست معاونت بازار 
شركت بورس تهران در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به 
روند قيمت كاالهاي مهم در بازارهاي جهاني بيان كرد: طي 
چند سال اخير رشد قيمت جهاني در كاالهاي پايه، اهرم 
بسيار مهمي در رشد قيمت صنايع كاالمحور بورس تهران 
بوده است. به اين ترتيب هرگونه نوسان قيمتي در اين بازارها 
مي تواند بازار سهام را متاثر كند. وي در اين زمينه توضيح داد: 
با وجود اظهارات برخي مقامات اقتصادي در خصوص ريسك 
كاهش رشد اقتصادي دنيا طي سال 2019 به نظر مي رسد، 
عوام��ل بازدارنده اين افت نقش مهمي را ايفا كنند. تمديد 

آتش بس ميان امريكا و چين و كاهش نگراني ها از تداوم جنگ 
تجاري موضوع بسيار مهمي است كه مي تواند نوسان قيمت 
كاالهاي اساسي را تا حد قابل توجهي كاهش دهد. پارچيني 
عملك��رد دفاعي بازار در برابر عوامل سيس��تماتيك را نيز 
اينچنين شرح داد: اگر هر گونه ريسك سيستماتيك در بازار 
سهام ايجاد شود، استفاده از ابزار مختلف است كه مي تواند 
با پوشش ريسك مناسب مانع از زيان آوري سرمايه گذاران 
شود. وي افزود: اگر طبق گفته هاي كريستين الگار در سال 
ميالدي جديد شاهد كاهش رشد اقتصادي باشيم، تنها راه 
عبور از افت سنگين بازارها استفاده از ابزارها با پوشش ريسك 
باالست. اين موضوع نه تنها در ايران، بلكه در تمام بورس هاي 
مهم جهاني از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. وي در 
پايان بيان كرد: در بعد اقتصاد كالن، رخدادهايي از قبيل افت 
يكپارچه بورس هاي جهاني و قيمت جهاني نفت وجود دارد 
كه مي تواند بر عملكرد بورس تهران اثرگذار باشد. در اين مورد 
بايد سياست هاي دولت را مدنظر قرار داده و بر آن اساس اقدام 

به سرمايه گذاري كنيم.
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نرخ مصوبي براي آجيل شب عيد نداریم

اصطالح "ک��ج دار و مریز" بهترین توصیف برای وضعیت 
صنعت خودرو در چند س��ال گذشته است، صنعتی که 
سرنوش��ت بخش های زیادی از صنایع به آن گره خورده 
اس��ت ولی در عین حال هی��چ گاه نتوانس��ت به موتور 
محرکه ای برای صنعت تبدیل ش��ود و همیشه در سطح 
کودکی نوپا اما پرهزینه و سنگین باقی ماند. در مقاطعی 
خودروسازان با ش��رایط تا حدی قابل قبول حرکت می 
کردند اما با شوک های ارزی، شرایط واقعی این بنگاه های 
اقتصادی رخ می نماید. اکنون با شوک ارزی سال جاری 
خودروسازان با این واقعیت روبرو هستند که قیمت تمام 
شده آنها از قیمت فعلی خودرو باالتر است. همین موضوع 
باعث عقب افتادن تعهدات شده است و در عین حال این 
صنعت به قدری نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم را در 
خ��ود جای داده که نمی توان گزینه ورشکس��تگی را در 

نظر گرفت.

     آی�ا پيش فروش های جدید خ�ودرو قانونی 
است؟

در حالی که برخی خودروس��ازان نتوانس��ته اند تعهدات 
پیش فروش قبلی خود را به طور کامل انجام دهند، اما باز 
هم اقدام به پیش فروش جدید کرده اند. سوال این است 
که آیا این کار آنها قانونی است و چرا با توجه به بدعهدی 
خودروسازان، مردم باز هم برای پیش خرید خودرو ثبت نام 
می کنند؟ در این زمینه امیرحسین کاکایی، عضو هیأت 
علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: اولین نکته حائز اهمیت این 
است که اوضاع صنعت خودرو به شدت بهم ریخته است. 
از طرف دیگر قوانین موجود برای ش��رایط عادی تعریف 
شده و این در حالی است که شرایط فعلی حاکم بر صنعت 
غیرعادی بوده و خودروساز و سایرین را گرفتار کرده است.
وی اف��زود: پیش فروش خودروه��ا در ظاهر منع قانونی 
ندارد و شرکت ها در ش��رایط شفاف شرایط خود را اعالم 
می کنند و متعهد می ش��وند که در تاریخ مش��خص و با 
قیمت روز خودروی ثبت نام��ی را تحویل می دهند؛ لذا 
به لحاظ قانونی هیچ عملی خالف آن صورت نمی گیرد. 
اما در حال حاضر بزرگترین معضل ما در جامعه از همین 
نقطه آغاز می ش��ود که بس��یاری از اتفاقاتی که به لحاظ 
اقتصادی در جامعه رخ می دهد، در ظاهر قانونی است اما 
اثرات آن موجب اختالل در نظام اقتصادی کشور می شود. 
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه این مسئله 
دو جنبه مختلف دارد، گفت: مس��ئله اول این اس��ت که 
پیش فروش خودرو غیرقانونی اس��ت یا خیر و اینکه آیا 
می توان جلوی آن را گرفت؟ اما از طرف دیگر خودروسازان 
نیز به سبب تعهدات مالی متعددی که دارند، نمی توانند 
از پیش فروش خودروهای تولیدی خود جلوگیری کنند، 
لذا پیش بینی می کنند که بتوانند تا سال آینده تنش های 
امس��ال را مدیریت کرده و در موعد مشخص به تعهدات 
خود عمل کنند. کاکایی با یادآوری اینکه در سوی دیگر 
دولت و نهادهای نظارتی مطرح هستند، تصریح کرد: مردم 

انتظار دارند که نهادهای نظارتی وارد عمل شده و شرایط 
را کنترل کنند. البته حقیقت این است که وضعیت فعلی 
خاص و غیرقابل پیش بینی بوده و هیچکس انتظار نداشت 
که تحریم ها چنین پیش روند. وی با تاکید بر اینکه اوضاع 
فعلی صنعت خودرو ناش��ی از مسائل کالن است، افزود: 
ضروری است که دولت به این مسئله ورود کرده و اوضاع 
را کنترل کند که قرار است چه اتفاقی پیش بیاید؛ یا اینکه 
چنانچه خودروس��ازان پیش فروش می کنند، آیا قادر به 
انجام تعهدات خود هستند یا خیر و اگر توان انجام این کار 
را ندارند، پس چرا نهادهای متولی مانع پیش فروش آنها 
نمی شوند؟ عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو 
دانش��گاه علم و صنعت تصریح کرد: البته در حال حاضر 
دولت و مجلس چنان درگیر مس��ائل روزمره شده اند که 
متوجه نیس��تند بس��یاری از موارد در آینده دردسرساز 
خواهد ش��د. وی اظهار کرد: نباید به صورت احساسی با 
برنامه های خودروس��ازان برخورد کرد، بلکه باید به آنها 
کمک ک��رد تا بتوانند برنامه تحوی��ل خودروهای معوق 
ش��ده قبلی را محقق کنند؛ اما نمی ت��وان به طور دقیق 
پیش بینی کرد که آیا برای آینده می توانند ضمن رعایت 
قوانین ظرفیتی )پیش فروش ۲۰ تا ۳۰ درصد محصوالت 

تولیدی( پیش فروش داشته باشند یا خیر.

     ثب�ات بخش�ی در دو ح�وزه صنع�ت و بازار 
خودرو

از سوی دیگر موضوع س��امان دهی به بازار خودرو در ماه 
های اخیر به مس��اله مهم این حوزه تبدیل ش��ده است. 
کارشناسان و صاحبنظران با اشاره به شرایط خاص کشور 
و تحریم های موجود معتقدند باید از همه ابعاد بازار خودرو 
به ثبات برسد. به عقیده آنها این ابعاد عبارتند از سر و سامان 
دادن به صنعت قطعه س��ازی، قیمت گ��ذاری بر مبنای 
اصول واقعی و درست که منافع دو طیف خریدار و مصرف 
کننده را به همراه داشته باش��د. تحویل به موقع خودرو 
که این امر نیازمند افزایش تیراژ تولید خودرو در کش��ور 
است و ترخیص به موقع خودروهای خارجی موجود در 
گمرک. تمام این اقدامات نیاز است تا بازار بتواند به تعادل 
برسد. در این رابطه رضا رضایی از فعاالن صنعتی مطرح در 
حوزه خودرو معتقد است حلقه مهم صنعت خودروسازی 
قطعه سازان هس��تند و اگر این بخش دانش و تکنولوژی 
روز را داشته باشد می توانند صنعت خودروسازی را ارتقا 
دهند و آن را اس��توار کنند. رضایی ادامه داد: بزرگترین 
مشکل قطعه سازان ابتدا نشات گرفته از خودروسازان و در 
مرحله بعد هم مربوط به حاکمیت است، چراکه حاکمیت 
از روز اول پایه گذاری این صنعت برنامه ، هدف مشخص 
و نقشه راه برای این حوزه درنظر نگرفته و در ادامه مسیر 
نیز نظارت دقیقی از سوی نهادهای نظارتی در این حوزه 
اعمال نشده است. این فعال صنعت خودرو گفت: به دلیل 
وجود مش��کالت و بی برنامگی در صنع��ت خودرو امروز 
شاهد آن هستیم که کشور آمریکا با سوء استفاده دست بر 
قلب و صنعت استراتژیک ما یعنی خودرو و قطعه سازی 

گذاشته و این حوزه را مورد تحریم قرار داده است. رضایی 
توضیح داد: به دلیل نبود برنامه، استراتژی و عدم استفاده از 
فرصت ها برای توسعه صنعت خودروسازی و قطعه سازی 
امروز این صنعت در شرایط خوبی قرار ندارد، بنده به وزیر 
صنعت و مجلس اعالم کردم که باید کمیته ای از افراد با 
مهارت، خبره و اساتید تشکیل شود که بحران های تحریم 

را مدیریت کند که این اتفاق رخ نداد.

     مشکل نگاه دولتی است؟
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس اما در این رابطه 
معتقد است تفکر دولتی هزینه های تولید خودرو را در کشور 
افزایش داده اس��ت. مهدی مقدسی، اظهار کرد: دخالت و 
ورود دولت به حوزه اقتصاد موجب شده بودجه شرکت های 
دولتی در سال ۹8 یک میلیون و ۲8۰هزارمیلیارد تومان 
باشد، لذا زمانی که تفکر دولتی بر اقتصاد و صنعت حاکم 
می شود اثربخشی و کارآیی را کاهش می دهد. وی افزود: 
ابتدا باید رویکرد ما در کل اقتصاد تغییر کند و حجم دولت 
را کاهش دهیم، لذا در این راستا صنعت خودرو که بخشی 
از اقتصاد است یقینا تحت تاثیر شرایط مثبت قرار خواهد 
گرفت. مقدس��ی ادامه داد: چون تفک��ر دولتی در گردونه 
صنعت خودرو حاکم بود، هزینه تمام شده خودرو ناخودآگاه 
افزایش داشته در حالی که کیفیت همچنان در سطح نازلی 
نگه داشته شده، لذا دولت باید تنها در امر نظارت و تعریف 
استراتژی کلی دخالت کند و امور اجرایی را به دست بخش 

خصوصی بسپارد. وی یادآور شد: در هفته گذشته در مجلس 
مصوبه ای تصویب ش��ده و طی آن دولت را به ساماندهی 
صنعت خودرو موظف کردیم که بر اس��اس آن دولت باید 
در مدت سه سال از این صنعت خارج شود، البته دولت زیر 
۱۷ درصد در صنعت خودرو س��هم داشته و دخالت ۱۰۰ 
درصدی در این حوزه دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه در منطق اقتصادی 
عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است و نمی توان با دستور 
در این عرصه عمل کرد، بیان کرد: در حال حاضر متقاضی 
خرید خودرو داریم لذا اگر منطق اقتصادی در بازار خودرو 
حاکم شود و منابع و تس��هیالت در اختیار قطعه ساز قرار 
گیرد و فرآیندهای قطعه سازی همپوشانی شود، لذا روند 
تولید افزایش می یابد و در این صورت قیمت کاهش پیدا می 
کند. مقدسی تصریح کرد: به طور جدی به دنبال ساماندهی 
بازار خودرو هستیم که مصوبه اخیر مجلس نیز ناشی از ورود 
نمایندگان به ویژه همکاران کمیسیون صنایع مجلس به این 
موضوع است و فراکسیونی نیز برای حضور قطعه سازان و 
خودروسازان تشکیل داده ایم تا بتوانیم به دغدغه های این 

حوزه رسیدگی کنیم.

     تالش برای آرامش بازار خودرو
در روزه��ای اخیر تصمیمات مهمی ک��ه در حوزه خودرو 
گرفته شده توانس��ته تا حدی آرامش را به این بازار تزریق 
کند. یکی از مهمترین این تصمیمات منتفی شدن افزایش 

قیمت خودرو توسط خودروسازان است. خودروسازان که 
قرار بود قیم��ت را به زودی ۳۰ درصد افزایش دهند و پس 
از آن قیمت گذاری در حاشیه بازار صورت پذیرد اما گویا از 
این اقدام منصرف شده اند و اعالم کرده اند که با این تصمیم 
برای مشتریان ویژه خود امتیاز قائل شده اند. افزایش قیمت 
۳۰ درصدی اما به خودروهایی مربوط می ش��د که موعد 
تحویل آنها حدفاصل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه امسال 
بود. در واقع خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت 
خودروهایی ک��ه در این بازه زمانی چهار ماهه باید تحویل 
مشتریان می دادند، اضافه کنند. با وجود آنکه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای این تصمیم خود سه ماه وقت گذاشته 
بود، اما خیلی زود از آن کوتاه آمد و به خودروسازان دستور 
داد افزایش قیمت ۳۰ درصدی را لغو کنند. این تصمیم در 
کاهش التهابات قیمتی برای بازار خودرو نقش موثری را ایفا 
خواهد کرد بطوریکه قیمت خودرو در دو روز گذشته در یک 
ثبات قابل توجه قرار گرفته است. اتفاق دیگر تصمیم گیری 
برای کاهش س��فته بازی در بازار خودرو است. گزارش ها 
حکای��ت از آن دارند که دو وزارتخانه صمت و اقتصاد با هم 
توافق کرده اند تا از واسطه گری در بازار خودرو جلوگیری 
کنند. در این رابطه برای جلوگیری از فعالیت کس��انی که 
بیش از یک خودرو ثبت نام کرده اند تصمیماتی با استفاده از 
ابزارهای مالیاتی گرفته شده است و از طرف دیگر ثبت نام هر 
خودرو با یک کارت شناسایی نیز به منظور حمایت از مصرف 

کننده واقعی در دستور کار قرار گرفته است.

رییس اتحادیه بنكداران مواد غذایي با اشاره به اینكه قیمت 
برنج وارداتي كاهش پیدا كرده، یادآورشده است كه واردات 
برنج همچنان ادامه دارد و امسال نسبت به سال هاي گذشته 
یك ماه زودتر شروع شده كه با باز شدن درهاي گمرك به 
روي واردات این محصول، قیمت برنج وارداتي به خصوص 

برنج هندي هزار تومان كاهش یافته است.
وي با بیان اینكه برنج پاكستاني از نظر ظاهر، نحوه پخت 
و طعم به برنج ایراني شبیه است اما از برنح هندي به دلیل 
پخت آسانتر استقبال بیشتري مي شود و در كشور خواهان 
بیشتري دارد، خاطرنشان ساخت: برنج توسط بازرگانان در 
حال خرید از مبادي وارداتي اس��ت و به مرور به كشور وارد 
مي شود. قیمت برنج هاي وارداتي با هم متفاوت است، به جز 
برنج هندي كه به تنهایي چندین نوع دارد، برنج پاكستان، 
اروگوئه و تایلندي را هم داریم كه هر كدام قیمت خود را دارد 
اما رنج قیمتي این برنج بین ۶ تا ۷ هزار تومان است و نسبت به 

قیمت برنج داخلي بسیار ارزانتر است. در همین زمینه مسیح 
كشاورز دبیر انجمن واردكنندگان برنج در گفت وگو با اگزیم 
نیوز از مرتفع شدن نیمي از موانع اختصاص ارز به واردات 
برنج خبر داد و اظهارداشت: ارز مورد نیاز براي ۱۰۰ هزارتن 
كاالي برنج كه در مبادي گمركي دپو شده بود تخصیص 
پیدا كرد اما براي ۱۰۰ هزارتن بعدي كه به گمرك وارد شده 
همچنان با موانع ارزي روبرو هستیم. براین اصل براي تنظیم 
بازار 45۰ هزار تني برنج به 5۰۰ میلیون دالر براي جبران 
كسري نیاز داریم. براساس آخرین آمار از ابتداي سال تاكنون 
یك میلیون و ۱۱۳ هزارتن برنج وارد كشور شده كه مطابق 
برنامه براي واردات ۱۰۰ هزارتن از برنامه عقب هستیم. وي 
با اشاره به اینكه صد هزار تن بعدي كه در صورت تخصیص 
ارز وارد بازارها شود از آنجا كه با قیمت هاي قبلي خریداري 
شده با قیمت مناسب عرضه مي شود، ابراز داشت: البته این 
امر مستلزم حمایت جهاد و بانك مركزي است. زیرا به غیر 

از بحث تحریم ها به زودي قانون ممنوعیت واردات در زمان 
كشت و برداشت نیز اعمال مي شود كه ضرورت دارد هرچه 
زودتر تخصیص ارز انجام شود تا شاید بتوانیم بخشي از نیاز 
سال آینده بازار را نیز با قیمت مناسب در سال جاري تهیه 
كنیم. كشاورز در پاسخ به این سوال كه آیا برنج وارداتي با 
كاهش هزارتوماني در بازار مواجه شده است؟ گفت: وقتي 
واردات برنج شروع شد قیمت ۷ هزا رتومان بود كه به قیمت 
۶هزار و ۶۰۰ تومان به صورت عمده به بازار عرضه ش��د در 
این شرایط تنها 4۰۰ تومان از قیمت اصلي ارزان تر ارایه شد، 
اما وقتي با این عدد كاال به بازار تزریق مي ش��ود در مراحل 
بعدي این رقم ها در فروش تاثیر دارد اما اكنون كه به همین 
روال جلو مي رویم قیمت ها براساس بازارهاي جهاني تنظیم 
مي ش��ود كه اگر گران نشود به صورت عمده ۷ هزارتومان 
قیمت عمده برنج هندي اس��ت و 8 هزارتومان نیز قیمت 
خرید در بازار كه این رقم طبق آنچه كه س��ازمان حمایت 

از مصرف كنندگان پیش از این اعالم كرده بود تنظیم شده 
اس��ت. به گفته كش��اورز میزان تولید برنج در سال جاري 
مطابق با سال گذشته و ۲ میلیون ۲۰۰ هزارتن بوده عنوان 
ك��رد: افزایش قیمت هاي جهاني، كاهش عرضه توس��ط 
كشور مبدا، نزدیك شدن به ایام ممنوعیت واردات در داخل 
كشور و ضرورت تنظیم بازار ایام نوروز از جمله دالیلي است 
كه سخت تر شدن تنظیم بازار با نزدیك شدن ایام نوروز از 
دالیلي است كه لزوم اولویت تخصیص ارز به این كاال را صد 

چندان مي كند.
وي با تاكید براینكه در ص��ورت عدم تامین به موقع ارز به 
واردات برنج آشفتگي قیمت دربازار شب محتمل خواهد 
بود، عنوان داشت: اس��تمرار روند كنوني در اختصاص ارز 
مورد نیاز براي واردات برنج شرایط تعادلي بازار را با نوسان 
مواجه خواهد كرد. ضمن اینكه برنج قاچاقي هم وجود ندارد 
زیرا به سبب نوسان نرخ ارز دیگر قاچاق در مورد این كاال با 

صرفه اقتصادي همراه نخواهد بود. اما در صورت تخصیص 
ارز به موقع به واردات برنج براي تنظیم بازار شب عید پیش 
بیني مي شود كه قیمت برنج خارجي در بازار همچنان در 

محدوده 8 هزار تومان باقي بماند.
دبیر انجمن واردكنندگان برن��ج با تاكید براینكه كاهش 
واردات برنج به نوعي حمایت از تولیدكننده داخلي است 
را باورغلطي دانس��ت و در ادامه افزود: ب��ازار برنج ایراني و 
سهم برنج وارداتي هر یك مشتریان خاص خود را در بازار 
ایران دارد. این باور كه واردات برنج تولیدكننده داخلي را با 
مشكل مواجه مي كند غلط است زیرا با بحث رواني كه در 
بازار ایجاد مي كند سبب افزایش قیمت برنج داخلي با این 
گمان مي شود كه بازار از ذخیره الزم برخوردار نیست بنابراین 
افزایش خرید تضمیني برنج از شالیكاران و حذف واسطه ها 
در ورود برنج به بازار مي تواند از عوامل اصلي كاهش قیمت 

برنج ایراني و حمایت از تولیدكننده در بازار داخل باشد.

طي ماه هاي اخیر قیمت آجیل و خشكبار به دنبال نوسان 
نرخ ارز به حدي باال رفت كه بس��یاري از خانوار ها چاره اي 
جز حذف آن به عن��وان اقالمي لوكس از س��بد مصرفي 
خود نداشتند. اگرچه بسیاري از مسووالن نوسان نرخ ارز، 
محاسبه قیمت بر مبناي نرخ جهاني و همچنین صادرات 
محور بودن آجیل و خشكبار را دلیل اصلي گراني هاي اخیر 
مطرح مي كنند، اما در مقابل برخي كارشناسان نسبت به این 
موضوع اعتراض دارند و معتقدند از آنجا كه اكثر اقالم آجیل 
و خشكبار تولید داخل است، نباید بر مبناي قیمت دالر در 
بازار داخل عرضه شود. بسیاري از فروشندگان مي گویند: 
با وجود ركود حاكم بر ب��ازار و كاهش قدرت خرید خانوار، 
پیش بیني مي شود كه قیمت اقالم آجیل و خشكبار تحت 
تاثیر نوسان نرخ ارز در ایام پایاني سال با افزایش مجدد در 
بازار روبرو شود كه این امر مصرف كنندگان و فعاالن صنف 
را با مشكالت جدي مواجه خواهد كرد. یكي از مغازه داران 
مي گوید: با افزایش ۱۰۰ درصدي قیمت ها نسبت به مدت 
مشابه سال قبل امكان خرید از سوي بسیاري از آحاد جامعه 
وجود ندارد. با توجه به آنكه زمان زیادي تا ایام پایاني سال 
باقي نمانده است، انتظار مي رود كه دولت تمهیداتي براي ایام 
پایاني سال بیندیشد تا سودجویي دالالن و عوامل واسطه بر 

آشفتگي بازار بیش از پیش دامن نزند.

     حباب كاذب قيمت بر بازار حاكم است
مصطفي احمدي رییس اتحادیه آجیل و خشكبار تهران از 
ركود حاكم بر بازار آجیل و خشكبار خبر داد و گفت: بعد از 

شب یلدا، تقاضایي براي خرید اقالم آجیل و خشكبار وجود 
ندارد اما انتظار مي رود در روز هاي آتي رونق به بازار بازگردد.

وي نوسان قیمت آجیل و خشكبار را تابع عرضه و تقاضا 
دانس��ت و افزود: با توجه به آنكه تقاضاي چنداني در بازار 
ش��ب عید براي خرید آجیل و خشكبار متصور نیستیم، 
از این رو افزایش قیمت منتفي است. احمدي با اشاره به 
اینكه نمي توان نرخ مصوبي براي اقالم آجیل و خشكبار 
در بازار اعالم كرد، بیان كرد: با توجه به شرایط كنوني بازار 
نمي توان نرخ مصوبي را اعالم كرد چرا كه این امر مي تواند 
در قیمت هاي بازار تاثیر بگذارد. این مقام مس��وول ادامه 
داد: اگر اتفاق خاصي در شرایط اقتصادي رخ ندهد، قیمت 
آجیل و خشكبار در بازار شب عید افزایشي نخواهد داشت.

وي با اشاره به اینكه اصناف در حال تدارك اقالم آجیل و 
خشكبار براي شب عید هستند، بیان كرد: اگرچه طبق 
سنت دیرینه، افراد در ایام پایاني سال اقدام به خرید آجیل 
و خشكبار خواهند كرد، اما به سبب شرایط اقتصادي حاكم 
بر كشور به نظر مي رسد كه تقاضا به مراتب از سال گذشته 
كمتر باش��د. احمدي از حباب كاذب قیمت برخي اقالم 
آجیل و خشكبار خبر داد و گفت: با وجود آنكه اكثر اقالم 
آجیل و خشكبار به قیمت تمام شده درآمده و با ۱۰ درصد 
سود خرده فروش��ي در بازار عرضه مي شود، اما بر اقالمي 
نظیر پس��ته و تخمه آفتابگردان همچنان حباب كاذب 
قیمت حاكم است كه انتظار مي رود در ایام پایاني سال به 

نرخ واقعي خود برسند.
رییس اتحادیه آجیل و خش��كبار از نصب اپلیكیشن بر 

روي تلفن همراه خبر داد و گفت: بازرسي نظارت اصناف، 
اپلیكیش��ني را طراحي كرده اس��ت كه مردم در لحظه 
مي توانند شكایت خود را مطرح كنند، امیدواریم تا پایان 
سال بازرسي اتاق اصناف این اپلیكیشن را راه اندازي كند.

وي در پایان تصریح كرد: از خانوار ها تقاضا داریم كه اقالم 
آجیل و خش��كبار مورد نیاز خود را از آجیل فروشي هاي 
داراي پروانه خریداري كنند تا در صورت بروز تخلف بتوان 

به شكایت افراد رسیدگي كرد.

     افق روشني پيش روي صادرات نيست
محمد ارزاني ممقاني رییس اتحادیه آجیل و خشكبار با 
اشاره به اینكه بازار آجیل و خشكبار تعریفي ندارد، اظهار 
كرد: با توجه به نوسان نرخ ارز، بازار آجیل و خشكبار ثبات 
ندارد بطوریكه صادركننده، خریدار و فروشنده نسبت به 
آینده بازار نگراني هایي دارند. وي با اش��اره به اینكه ركود 
فعلي و نوسان نرخ آجیل و خشكبار تاكنون در بازار سابقه 
نداشته است، افزود: با وجود آنكه در سنوات گذشته در دو 
ماه پایاني سال، اوج خرید و فروش آجیل و خشكبار در بازار 
بود، اما امسال فعاالن صنف در سردرگمي به سر مي برند و 
نمي دانند كه قرار است چه اتفاقي در آینده بیفتد؟ ارزاني 
ممقاني ادامه داد: با توجه به آنكه بس��یاري از واحد هاي 
صنفي خرید خود را در اوج افزایش نرخ ارز انجام داده اند، 
هم اكنون با اُفت نرخ ارز اجناس خود را با زیان مي فروشند 
چرا كه اقالم روي دستشان مانده است. به گفته این مقام 
مسوول، با توجه به آنكه بسیاري از اقالم بیش از ۳۰ درصد 

اُفت داشته است، از این رو نمي توان برآورد دقیقي راجع به 
شرایط بازار در ایام پایاني سال داشت.

وي از كاهش چشمگیر صادرات آجیل و خشكبار خبر داد 
و گفت: با توجه به تعهد ارزي صادركنندگان به سامانه نیما، 
صادرات به میزان قابل توجهي كاهش یافته است كه نسبت 

به آینده صادرات نمي توان چشم انداز روشني داشت.

     كاهش قيمت آجيل و خشكبار تابع نرخ ارز است
مسعود اسدي عضو شوراي مركزي خانه كشاورز با اشاره به 
دالیل گراني آجیل و خشكبار در بازار اظهار كرد: با توجه به 
آنكه عمده اقالم آجیل و خشكبار صادراتي است؛ بنابراین 
نوسان نرخ ارز و محاسبه این اقالم بر مبناي قیمت بازار هاي 

جهاني در تحوالت بازار داخل تاثیرگذار بوده است.
وي افزود: اگرچه با نوس��ان نرخ ارز و افزایش قیمت آجیل 
و خشكبار هزینه تولیدكنندگان با احتساب سود منطقي 
تامین ش��د، اما هم اكن��ون بخش اعظم آح��اد جامعه از 

دسترسي به خشكبار محروم هستند.
اسدي ادامه داد: امسال تولید اقالم آجیل و خشكبار به ویژه 
پسته نسبت به مدت مشابه سال قبل به سبب سرمازدگي 
بهاره اُفت چشمگیري داشته است كه آمار دقیق تولید را باید 
وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي امر اعالم كند و ما 

نمي توانیم اظهارنظري در این باره داشته باشیم.
به گفته این مقام مسوول، تا زماني كه قیمت ارز كاهش پیدا 
نكند، هیچ افق روشني پیش روي كاهش قیمت اقالم آجیل 
و خشكبار نیست. وي با اشاره به اینكه نوسان قیمت آجیل و 

خشكبار در ایام پایاني سال به عوامل متعددي باز مي گردد، 
بیان كرد: با توجه به تنگنا هاي كنوني اقتصاد و كاهش قدرت 
خرید بعید است كه دالالن براي كسب سود بیشتر با احتكار 
و كمبود تصنعي در بازار بخواهند قیمت ها را افزایش دهند 
چرا كه میزان خرید خشكبار به یك سوم تا یك چهارم سال 

قبل در كشور كاهش یافته است.
عضو شوراي مركزي خانه كشاورز در پایان تصریح كرد: با 
وجود فراواني آجیل و خشكبار در مغازه ها، مشتري در بازار 
وجود ندارد كه با این وجود نمي توان پیش بیني خاصي راجع 

به ایام پایاني سال داشت.

     ضعف در نظارت  عامل گراني ها
عباس پاپي زاده عضو كمیسیون كشاورزي مجلس شوراي 
اسالمي، از كاهش 5۰ تا ۶۰ درصدي تولید آجیل و خشكبار 
نسبت به سال گذش��ته در بازار خبر داد و گفت: با توجه به 
سرمازدگي بهاره، تولید بسیاري از اقالم آجیل و خشكبار 
همچون پسته نسبت به مدت مش��ابه سال قبل كاهش 
چشمگیري داشته كه این امر در نوسان قیمت تاثیرگذار 
بوده اس��ت. وي افزود: با توجه به آنكه عمده اقالم آجیل و 
خشكبار صادراتي است، از این رو نوسان نرخ ارز بر افزایش 
قیمت محصوالت خشكبار تاثیرگذار بوده است، چرا كه این 

اقالم بر مبناي نرخ دالر در بازار داخلي محاسبه مي شوند.
به گفته پاپي زاده، با توجه به آنكه عمده اقالم آجیل و خشكبار 
داخلي است، از این رو محاسبه نرخ این محصوالت بر مبناي 

بازار هاي جهاني در داخل امري اشتباه است.
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تبليغات پيش از موعد نامزدهاي 
انتخابات ممنوع است

انجمن نظارت بر انتخابات اتاق هاي بازرگاني، صنایع، 
معادن  و  كشاورزي سراسر كشور طي بخشنامه اي كه 
به تمامي هیات هاي نظارت اتاق هاي بازرگاني سراسر 
كشور ابالغ شده  است، »هرگونه فعالیت هاي سمعي 
و بصري تبلیغي در رس��انه هاي مكتوب، مجازي و 
صدا و سیما به ویژه ذكر نام افراد ثبت نام شده تا قبل 
از ش��روع ایام تبلیغات« را »ممن��وع« اعالم كرد. به 
گزارش روابط عمومي اتاق تهران، بر اساس بند 5/۱۰ 
آیین نامه تشكیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان 
اتاق ایران و اتاق هاي شهرس��تان، »مدت تبلیغات 
انتخاباتي براي كلیه داوطلبان یكسان است و هشت 
روز قبل از روز اخذ رأي با مراعات دیگر قوانین موضوعه 
آغاز مي ش��ود و تا ۲4 س��اعت قبل از روز رأي گیري 
ادامه خواهد داش��ت« و این در حالي اس��ت كه این 
روزها در رسانه ها و فضاي مجازي، برخي نامزدهاي 
نهمین دوره انتخابات اتاق تهران، بدون توجه به این 
آیین نامه و دس��تورالعمل هاي آن، تبلیغات خود را 
براي انتخابات یازده اسفندماه امسال آغاز كرده  اند. 
در همین رابطه، رییس هیات نظارت بر انتخابات اتاق 
تهران با تاكید بر رعایت مفاد آیین نامه تشكیل و نحوه 
فعالیت هیات نمایندگان اتاق هاي بازرگاني كشور از 
سوي نامزدهاي این دوره از انتخابات، گفت: داوطلبان 
نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگاني 
تهران از هرگونه تبلیغات پیش از موعد كه در رأي و 
نظر شركت كنندگان این انتخابات موثر است موكدا 
خودداري كنند، چرا كه بر اساس آیین نامه، تخلف 
محسوب ش��ده و انجمن یا هیات نظارت اتاق هاي 
شهرستان ها مي توانند نسبت به ابطال آراء داوطلب 
متخلف اقدام كنن��د. ابراهیم بهادراني با اش��اره به 
بخشنامه اخیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق هاي 
بازرگاني سراسر كشور، افزود: اظهارنظر نامزدهاي این 
دوره از انتخابات در رابطه با مسائل روز اقتصادي كشور 
كه در قالب مصاحبه یا مقاله و یادداشت در رسانه هاي 
مكتوب، مجازي یا صدا و س��یما مطرح مي شود، در 
صورتي كه شائبه تبلیغ انتخاباتي نداشته و علیه دیگر 
نامزدها نباشد، منع قانوني ندارد. وي با تاكید دوباره بر 
اینكه هیات هاي نظارت استان ها موظف به رسیدگي 
به تخلفات احتمالي صورت گرفته از سوي نامزدهاي 
این انتخابات بر اساس آیین نامه تشكیل و نحوه فعالیت 
هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق هاي شهرستان ها، 
به ویژه بند 5/۱۰ آن هستند، تصریح كرد كه تخلفات 
احتمالي صورت گرفته از سوي نامزدهاي نهمین دوره 
انتخابات اتاق تهران از سوي هیات نظارت بر انتخابات 
این اتاق، جمع آوري و مطابق با زمان تعیین شده در 
آیین نامه، مورد رسیدگي قرار خواهد گرفت. بر اساس 
آیین نامه تشكیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق 
ایران و اتاق هاي سراسر كشور، زمان شروع تبلیغات 
نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق تهران از 
روز جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ تا روز پنج شنبه ۹ اسفند 
۱۳۹۷ خواهد بود و ۲4 ساعت مانده به روز اخذ رأي، 

تبلیغات انتخابات ممنوع است.

 لزوم واقعي شدن
 قيمت زغال سنگ

مس��عود صمدي دبی��ر انجمن زغال س��نگ ایران 
گفت: مهم ترین راهكار براي خارج ش��دن از بحران 
كمبود زغال سنگ با توجه به ذخایر موجود، افزایش 
س��رمایه گذاري  در این حوزه است. وي تأكید كرد: 
واقعي شدن قیمت زغال سنگ مي تواند سرمایه هاي 
سرگردان و نقدینگي بخش خصوصي را به سمت این 
صنعت سوق دهد و دیگر صنعت زغال سنگ نیازمند 
دریافت یارانه هاي دولتي در این حوزه نخواهد بود.  
دبیر انجمن زغال سنگ ایران افزود: دولت در شرایطي 
نیست كه بتواند در حوزه زغال سنگ سرمایه گذاري 
كند و بهتر است با برنامه ریزي هاي درست در صنعت 
مع��دن به ویژه زغال س��نگ، مس��یر را براي بخش 
خصوصي هموار كند. صمدي افزود: بهترین جذابیت 
در بخش زغال سنگ این است كه قیمت زغال مطابق 
قیمت هاي جهاني، یك نرخ واقعي شود. دبیر انجمن 
زغال سنگ ایران با اشاره به تولید ساالنه یك میلیون 
و ٧۰۰ هزار تن كنسانتره زغال سنگ در كشور گفت: 
با توجه به میزان ذخایر قطعي زغال سنگ در كشور 
و قابلیت ذخیره سازي خوبي كه وجود دارد، توجه را 
به این حوزه بیشتر كنیم، چرا كه با افزایش معادن و 
تولید، به تبع آن اش��تغالزایي در مناطق محروم هم 

افزایش مي یابد.

 ثبات نرخ طالي سرخ
در ایام پایاني سال

علي حسیني عضو ش��وراي ملي زعفران با اشاره به 
اینكه قیمت زعفران در بازار به ثبات نس��بي رسیده 
است، اظهار كرد: هم اكنون حداقل قیمت هر كیلو 
طالي سرخ ۶ میلیون و حداكثر ۱۱ میلیون تومان 
است. وي روال كنوني خرید و فروش را عادي اعالم 
كرد و افزود: با توجه به شرایط كنوني عرضه و تقاضا 
پیش بیني مي شود كه روند عادي در بازار ادامه یابد. 
حسیني نوسان كنوني قیمت زعفران را جزئي اعالم 
كرد و گفت: اگر دخالت هاي بي موردي از ناحیه دالالن 
و شبه دالالن در بازار و عرضه محصول اتفاق نیفتد، 
بازار نوسان چنداني نخواهد داشت. عضو شوراي ملي 
زعفران ادامه داد: با توجه به آنكه میزان عرضه نسبت 
به تقاضا در ایام پایاني سال از سوي كشاورزان افزایش 
مي یابد، از این رو نوس��ان چنداني در بازار شب عید 
متصور نمي شویم. وي با اشاره به اینكه صادرات زعفران 
روند عادي خود را طي مي كند، بیان كرد: با توجه به 
مشكالت بازگشت ارز به سامانه نیما وموضوع پیمان 
سپاري ارزي صادرات زعفران شتاب چنداني ندارد 
چرا كه صادركنندگان با مشكالت تامین نقدینگي 
روبرو هستند. حسیني در ادامه افزود: با توجه به آنكه 
مشكالت مبني بر بازگشت پول براي صادركنندگان 
به كندي صورت مي گیرد، از این رو كاهش نقدینگي 
ناشي از روند كند دریافت پول موجب شده تا صادرات 

شتاب الزم را نداشته باشد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

در نشست تخصصي در »داووس« مطرح شد 

اريكه قدرت نفت در دهه هاي پيش رو
گروه انرژي| نادي صبوري |

از بحث ه�اي كوتاه مدت در ب�ازار نفت مانند 
»قيمت ها به كج�ا مي روند« و »ذخاير تجاري 
در چه س�طحي قرار دارد« كه بگذريم، امروز 
يكي از كليدي ترين و اساس�ي ترين مسائلي 
ك�ه سياس�ت گذاران در كش�ورهاي مختلف 
مترصد يافتن پاسخ براي آن هستند، مسيري 
است كه كل سبد مصرف انرژي در جهان از سر 
خواهد گذراند. آيا 40 سال ديگر نيز نفت خام 
و سوخت هاي فسيلي مانند حاال بخش عمده 
تقاضا را پاسخ مي دهند؟ تجديدپذيرها تا چه 
اندازه ج�اي فس�يلي ها را گرفته اند؟ تكليف 
كش�ورهاي توليدكننده سوخت هاي فسيلي 
چه مي ش�ود و پرس�ش هايي از اين دست كه 
پاس�خ به آنها براي ترس�يم ري�ل حركت در 
آينده حياتي است. براي كشوري مانند ايران 
كه بطور مجموع بزرگ ترين ذخاير نفت و گاز 
جه�ان را در اختيار دارد، اين مباحث اهميتي 

دو چندان دارد. 
در يك�ي از تازه ترين اتفاق ه�ا در اين زمينه، 
در نشس�تي در داووس كه »تعادل« پيش�تر 
بخش نخست آن را ترجمه و منتشر كرده بود، 
بحثي با اين محور كه آيا ما در 20 س�ال آينده 
شاهد پيك تقاضا براي نفت خام خواهيم بود 
يا نه در گرفت. بحث�ي كه فاتيح بيرول رييس 
آژانس بين المللي انرژي، »كريل ديميتريف« 
مديرعامل صندوق س�رمايه گذاري مستقيم 
روس�يه، »مگان اوس�اليوان« مش�اور سابق 
امني�ت مل�ي امريكا در ع�راق و افغانس�تان 
و هم�كار دانش�گاه ه�اروارد و »محمدجعفر 
كارآفرين« عراقي تبار و صاحب شركتي نفتي 
در امارات هر كدام از منظر خود پاس�خ هايي 

جالب توجه به آن دادند. 

»جان ديفتريس«  اديتور »سي ان ان« در اين بخش 
از نشس��ت »مس��ابقه بزرگ انرژي« اين موضوع را 
مط��رح كرد كه آيا ما در 2 دهه پيش رو ش��اهد اين 
خواهيم بود ك��ه تقاضا براي نفت خام به نقطه پيك 

خود رسيده و پس از آن روندي نزولي پيدا كند؟ 
نخستين پاس��خ به اين پرس��ش را »فاتيح بيرول« 
رييس آژان��س بين الملل��ي ان��رژي داده و با طرح 
مقدم��ه اي در مورد وضعيت كل��ي نفت خام گفت: 
»ب��ه نظر من ما هنوز تاثير كامل نفت خام ش��يل را 
مشاهده نكرديم. اين تاثير تازه در حال آمدن است. 
موج نخست آمده اس��ت و اكنون موج دوم در حال 

رسيدن است. اما اين به اين معنا نيست كه خاورميانه 
فاقد معنا و جايگاه شده باشد. نفت شيل براي مصرف 
داخلي استفاده شده و صادرات خاورميانه همچنان 
باال رفته است. جهان براي سال هاي زيادي همچنان 
براي تداوم رش��د اقتصادي به نفت خام خاورميانه 

نياز دارد.«
او در ادام��ه عنوان كرد: » اينك��ه آيا ما يك پيك در 
تقاضا داريم بحثي عميق اس��ت اما در كليت من در 
15 س��ال پيش رو هيچ پيكي براي تقاضا نمي بينم. 
پيش��ران اصلي تقاضا براي نفت خام نه خودروهاي 
برقي بلكه صنعت پتروشيمي و هوايي است. همين 
باعث مي شود رش��د اندك خودروهاي برقي نتواند 
اهميتي در روند رو به رش��د تقاض��ا براي نفت خام 
كه هر س��ال باالي 1 ميليون بش��كه در روز اس��ت 

نداشته باشد«
كري��ل ديميتريف، به عنوان نماينده كش��وري كه 
احتماال پي��ك تقاضاي نف��ت خام برايش اساس��ا 
خوش��ايند نيست اما پاس��خي صريح تر از بيرول به 
پرسش اديتور س��ي ان ان داد. ديميتريف با استناد 
به اينكه سهم س��وخت هاي فسيلي در سال 1990 
معادل 85 درصد بوده و حاال 80 درصد است گفت: 
» كاهش سهم سوخت هاي فسيلي در 30 سال تنها 
5 درصد بوده است. اين روندي است كه از گذرانده 

شده است«
در اينجا جان ديفتريس وارد صحبت كريل ش��ده و 
گفت: »به اين فكر كن ك��ه تكنولوژي تلفن همراه 
چطور زندگي م��ا را تغيي��ر داد، نمي توانيم با نگاه 
به آنچه در گذش��ته رخ داده 20 س��ال آينده را نيز 
پيش بيني كني��د، اثر تكنولوژي قاب��ل پيش بيني 

نيست« 
رييس صندوق س��رمايه گذاري مستقيم روسيه اما 
با تاكي��د بر اينكه داده هاي كافي ب��راي آنكه تقاضا 
ب��راي نفت خام در س��ال هاي پي��ش رو را ب قاطع 
بدانيم وجود دارد عنوان كرد: »به نظر ما تصويري از 
تقاضاي بزرگي از صنعت پتروشيمي براي نفت خام 
وجود دارد. در نتيجه ما انتظار اينكه پيك تقاضا به 

اين زودي ها پيش رو باشد را نداريم.« 
محمد جعفر كارآفرين عراقي و مديرعامل ش��ركت 
كرسنت در امارات نيز پس از ديميتريف پاسخ خود 
را اين طور مطرح كرد: »من فكر مي كنم ما بايد ميان 
شكل تقاضا براي نفت خام و برق تفاوت قائل شويم. 
از گوشي تلفن تا سقف و كف تقريبا همه محصوالتي 
از نفت خام محسوب مي شوند. مردم بنزين را به ياد 
مي آورند اما واقعا معناي نفت فراتر از اين اس��ت. به 
نظر من گاز طبيعي به رشد خود ادامه خواهد داد كه 

ما نيز در كسب و كار خود تمركز بيشتري را روي گاز 
از نفت مي گذاريم«.

او در ادام��ه عنوان كرد: »خودروه��اي الكترونيكي 
نيز به دليل دش��واري هاي دسترسي به برق، به اين 
احتياج دارند كه گاز را به عنوان پايه داشته باشند و 

خودروهاي پايه گازسوز باشند.«
در اينجاي بحث، اديتور س��ي ان ان پرسش »پيك 
تقاضا براي نفت« و تبعات آن را با مگان او س��اليوان 
مشاور امنيت ملي امريكا در مسائل افغانستان و عراق 
مطرح كرد. او ساليوان در ابتدا به اثري كه فرا رسيدن 
احتمالي پيك تقاضا بر كش��ورها ب��ا خاصيت هاي 
ژئوپليتيك مختلف مي گذارد اش��اره كرده و گفت: 
»برخورد هر كدام از كش��ورهاي توليدكننده نفت 
خ��ام با ماجراي پي��ك تقاضا متف��اوت خواهد بود. 
لزوما كشورهايي كه قيمت هاي پايين تري در توليد 
نفت خام دارند نيس��تند كه بهترين مواجه را با اين 
وضعيت خواهند داشت. بلكه در واقع كشورهايي كه 
حاكميت و دولت قوي تري دارند بقا پيدا مي كنند«

او در ادامه عنوان كرد: »اين كش��ورها هس��تند كه 
مي توانند سرمايه گذاري را به خود جذب كنند. اين 

كشورها قادر هستند كه اقتصاد خود را متنوع كنند، 
آنها مي توانند از تقاضا براي نفت خام به تقاضا براي 
پتروش��يمي حركت كنند. به ياد بياوريد كه چطور 
ريزش قيمت ها در سال 2014 اثر متفاوتي را روي 
ونزوئال در قياس با برخي از كشورهاي حاشيه خليج 

فارس داشت.«
او س��اليوان در بخ��ش دوم صحبت هايش به نوعي 
اظهارات 3 كارش��ناس ديگر در مورد دور از انتظار 
بودن پيك تقاضا ب��راي نفت را مورد نقد قرار داده و 
عنوان كرد: »ام��ا چيزي كه من مي خواهم در مورد 
ژئوپليتيك تقاضا براي نفت خام بگويم اين اس��ت 
كه حتي اگر اين اتفاق اكنون نيافتد از لحاظ رواني 
اكنون در حال اثر گذاري اس��ت. اين روي الگوهاي 

سرمايه گذاري در حال حاضر اثر گذاشته است.«
او ساليوان كه استاد همكار دانشگاه هاروارد است در 
ادامه گفت: »اين وضعيت شرايط را براي كمپاني ها 
براي درآوردن پول س��خت تر كرده است. اين وضع 
س��رمايه گذاري ها را از پروژه ه��اي بلندم��دت به 

چرخه هاي كوتاه مدت آورده است.«
او س��اليوان در نهايت گفت: »پيك تقاضا حتي اگر 

واقعي نباش��د همين حاال روي س��از و كار بازار اثر 
گذاشته و ما انتظار داريم كه زماني واقعي شود.«

در ادام��ه اين بحث موض��وع ونزوئال و آث��ار  آن بر 
وضعيت بازار نف��ت نيز مورد صحب��ت قرار گرفت. 
فاتيح بيرول ريي��س ترك تبار آژان��س بين المللي 
انرژي در خصوص وضعيت توليد نفت ونزوئال گفت: 
»اين بزرگ ترين كاهش توليد نفت خام در مقياس 
كشوري چون ونزوئال در كل تاريخ صنعت نفت است. 
اين كشور در سال 2001 نزديك به 3 ميليون بشكه 
نفت خ��ام توليد مي كرد. اكنون اي��ن توليد به 1.3 
ميليون بشكه رسيده است. اين يك كاهش عظيم با 

طيفي متنوع از تبعات و پيامدها است.«
او ساليوان با اشاره به تاثير اتفاق هاي بزرگ سياسي 
و اجتماعي بر كش��ورهاي توليدكننده نفت گفت: 
»اگر بخواهيم قبول كنيم كه اين ماجرا در ونزوئال به 
يك انقالب منتهي مي شود نگاهي به تجربه انقالب 
در كشورهاي مختلفي از جمله ليبي، عراق، روسيه 
و ايران نش��ان مي دهد آنها هيچ وقت نتوانستند به 
ظرفيت تولي��د نفت خام كه قب��ل از اين انقالب ها 

داشتند دست پيدا كنند.« 

گام مثبت در جهت پايبندي به توافق اوپك و غيراوپكظرفيت فراورش نفت خام و ميعانات گازي ايران از 2 ميليون بشكه در روز عبور مي كند

دست اندركاران عرضه نفت در بورس، عرضه مستمر و منظم را الزمه شكل دهي به بازار مي دانند

روسيه توليد نفت خود را كاهش دادشمارش معكوس براي بهره برداري از 9 طرح پااليشگاهي

تنوع در بخش عرضه بورسي نفت، در دستور كار

فارس|همزمان با راه اندازي و بهره برداري رسمي 
از 9 طرح جديد پااليشگاهي، ظرفيت فراورش نفت 
خام و ميعانات گازي ايران از 2 ميليون بشكه در روز 

بيشتر خواهد شد.
سيدمحمدرضا موسوي خواه مديرعامل شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي اخيرا با بيان اينكه در حال 
حاضر بنزين يورو 4 در همه كالن شهرهاي كشور و 
گازوئيل يورو 4 نيز عالوه بر كالن شهرها در بيش از 
112 ش��هر عرضه مي شود، اعالم كرده است: تالش 
مي كني��م تا بنزين و گازوئيل يورو 4 در همه 3 هزار 
و ۶00 جايگاه عرضه بنزين و 2 هزار و 400 جايگاه 

عرضه نفت گاز توزيع شود.
اين مقام مسوول همچنين از عرضه بنزين يورو 4 كه 
توسط پااليشگاه ستاره خليج فارس توليد مي شود 
در اس��تان هاي بندرعباس، سيستان و بلوچستان، 
بوش��هر، كرمان، ي��زد، اصفهان، ته��ران و قم خبر 

داده است.
بر اس��اس آمارهاي ارايه شده توس��ط شركت ملي 
پااليش و پخش فراورده هاي نفتي آنچه گفته ش��د 

تنها بخشي از آماده سازي پااليشگاه ها براي بهبود 
فرايند توليد فراورده هاي پرمصرف نفتي اس��ت. بر 
اين اس��اس همزمان با آغاز جشن چهلمين سالگرد 
پيروزي انقالب اس��المي، ش��مارش معكوس براي 
بهره ب��رداري از 9 ط��رح جديد پااليش��گاهي آغاز 

شده است.
آنچه مسووالن صنعت پااليش كشور اعالم كرده اند 
پ��س از بهره  ب��رداري از ط��رح تصفي��ه هيدروژني 
گازوئي��ل پااليش��گاه نف��ت تبريز، 9 ط��رح جديد 
پااليش��ي در پااليش��گاه هاي نفت و ميعانات گازي 
اصفه��ان، الوان، بندرعباس و س��تاره خليج فارس 

آماده بهره برداري مي شوند.
اين گزارش حاكي است واحد تقطير سوم پااليشگاه 
نفت اصفهان با ظرفيت پااليش��ي حدود ۶0 تا 70 
هزار بش��كه بوده كه با راه اندازي اين واحد ش��اهد 
ارتقاي كيفيت محصوالت توليد در اين پااليش��گاه 

خواهيم بود.
واحده��اي ايزومريزاس��يون و تصفي��ه هيدروژن 
گازوئي��ل پااليش��گاه نفت بندرعباس ني��ز از ديگر 

طرح هاي آماده راه ان��دازي در صنعت پااليش نفت 
كشور هستند كه بهره برداري از اين پروژه ها منجر 
به افزايش ظرفيت توليد گازوئيل با استاندارد يورو 
4 و 5 در كش��ور خواهد ش��د. همچنين بر اس��اس 
اطالعات شركت ملي پااليش و پخش فراورده هاي 
نفتي عالوه بر طرح هاي گفته شده راه اندازي واحد 
ايزومريزاس��يون پااليش��گاه نفت الوان نيز از ديگر 
پروژه هاي در دس��ت اجرا است كه انتظار مي رود به 

زودي مورد بهره برداري قرارگيرد.
بر اس��اس اين اطالعات قرار است در قالب فاز سوم 
توسعه پااليش��گاه ستاره خليج فارس نيز كه عنوان 
بزرگ ترين پااليشگاه ميعانات گازي جهان شناخته 
مي شود بهره برداري از چهار واحد جديد فرآيندي 
اين فاز نيز در دس��تور كار قرار گي��رد. اين گزارش 
خاطرنشان مي كند در شرايط فعلي ظرفيت پااليش 
نفت و ميعانات گازي ايران به مرز دو ميليون بشكه در 
روز رسيده كه قطعا با بهره برداري كامل از طرح هاي 
در دست ساخت اين ظرفيت از مرز دو ميليون بشكه 

در روز عبور مي كند.

تس�نيم| اطالعات وزارت انرژي روسيه نشان مي دهد 
توليد نفت اين كشور در ژانويه به 11 ميليون و 380 هزار 
بش��كه در روز كاهش يافته كه 35 هزار بشكه نسبت به 
اكتبر 2018 پايين تر اس��ت. س��طح توليد اكتبر مبناي 
كاهش توليد طبق توافق اوپك بود، ولي روس��يه هنوز تا 
هدف مورد توافق فاصله دارد. توليد روسيه كمتر از ركورد 
ماهانه 11 ميليون و 450 هزار بشكه ماه دسامبر است. از 
نظر وزني، توليد نفت روسيه در ماه ژانويه به 48 ميليون 
و 113 هزار تن در مقايس��ه با 48 ميليون و 442هزار تن 

ماه دسامبر رسيد.
صادرات نفت روس��يه در ژانويه هم ب��ه 4 ميليون و 313 
هزار بشكه نسبت به 4 ميليون و 49۶ هزار بشكه در روز 

ماه دسامبر كاهش يافت.
رزنفت، بزرگ ترين توليدكننده نفت روسيه توليد نفت 
خود را 0.1 درصد در ماه گذش��ته نسبت به ماه دسامبر 
كاه��ش داد، در حالي كه الك اويل، دومين توليدكننده 

بزرگ اين كشور توليد خود را 0.8 درصد پايين آورد.
توليد در گزپروم نفت، بازوي نفتي شركت گزپروم، 0.1 
درصد افزايش يافت. الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه 

گفت كه كل كاهش توليد اين كشور 50 هزار بشكه در روز 
در ژانويه نسبت به ماه اكتبر خواهد بود.

اوپك و ساير توليدكنندگان برتر نفت جهان در ماه دسامبر 
توافق كردند در كل 1 ميليون و 200 هزار بشكه توليد نفت 
را براي حمايت از قيمت نفت و تعادل بازار كاهش دهند. 
230 هزار بشكه از اين مقدار كاهش بر عهده روسيه است 

كه بايد در سه ماهه اول 2019 به آن برسد.
ن��واك همچني��ن گف��ت روس��يه نمي تواند ب��ه دليل 
محدوديت هاي فني به س��رعت توليد خود را تا اين حد 
كاهش دهد ولي سعي مي كند هر چه سريع تر اين كار را 
انجام دهد. كاهش آهسته تر از حد انتظار توليد روسيه باعث 
اعتراض عربستان شد. مقامات و تحليلگران روسيه گفتند 
كه كاهش توليد به خاطر زمستان سخت روسيه و يخ زدن 

چاه ها، يك چالش براي اين كشور است.
عرضه نفت اوپك در ژانويه بيشترين كاهش را طي دو سال 
داشت. توليد گاز طبيعي روسيه در ماه گذشته ۶7 ميليارد 
و 430 ميليون مترمكعب يا 2 ميلي��ارد و 180 ميليون 
مترمكعب در روز در مقايسه با ۶7 ميليارد و 40 ميليون 

مترمكعب ماه دسامبر بود.
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 ثبت ركوردهاي تازه 
در فاز 13 پارس جنوبي

ش�انا| مس��وول برنامه ريزي و كنترل پروژه 
طرح ف��از 13 پارس جنوبي گف��ت: اين فاز با 
پيشرفت كلي 93.4 درصدي از ابتداي سال 9۶ 
تاكنون موفق به كسب ركوردهاي بي نظيري 
در مراحل ساخت، نصب و راه اندازي شده است.

رضا مويدي با اشاره به تحرك بيشتر پروژه هاي 
باقيمان��ده پارس جنوب��ي در آخرين روزهاي 
س��ال 97 به منظور كس��ب منافع حداكثري 
براي كش��ور افزود: شتاب بخشي به توسعه فاز 
13 پ��ارس جنوبي در 20 ماه گذش��ته، بطور 
محسوسي افزايش يافته است و از ابتداي سال 
9۶ تاكنون فاز 13 با پيشرفت 11.4 درصدي 
در كل طرح، پيش��رفت 13 درصدي در بخش 
س��اخت و راه اندازي س��كوها، پيش��رفت 31 
درصدي در بخش اح��داث خطوط لوله اصلي 
و فرعي و پيش��رفت 11.5 درصدي در بخش 

حفاري ركورددار بوده است.
مويدي ادامه داد: پيش��رفت 91.47 درصدي 
عمليات س��اخت، نصب و راه اندازي سكوهاي 
چهارگانه اين فاز، بارگيري، نصب و راه اندازي 
همزمان دو س��كوي دريايي اين طرح در كنار 
تكميل عمليات احداث خط��وط لوله دريايي 
نشانه ارتقاي سطح دانش متخصصان صنايع 

نفت و گاز در كشور است.

توليد نفت ونزوئال در آستانه 
سقوط به زير يك ميليون بشكه

ايسنا| تحليلگران شركت »وود مك كنزي« 
پيش بيني كردند توليد نف��ت ونزوئال به دليل 
تحريم ه��اي امريكا احتماال ح��دود 18 درصد 
س��قوط خواهد كرد و به 900 هزار بش��كه در 

روز مي رسد.
آن لوئيس هيت��ل، تحليلگر نفتي در ش��ركت 
»وود م��ك كنزي« توليد فعلي نف��ت ونزوئال را 
1.1 ميليون بشكه در روز برآورد كرد. با اين حال 
خاطرنشان كرد معافيت ها از شدت تأثيرگذاري 

تحريم ها عليه اين كشور خواهد كاست.
با اين حال شركت هاي بين المللي به دليل وخامت 

بحران اقتصادي، از ونزوئال خارج شده اند.
تحليلگران انتظار دارند كمبود بنزين در ونزوئال 
ب��ه دلي��ل ذخاير مح��دود و عدم وج��ود مواد 

بلندينگ، تشديد شود.
طبق آماري كه از سوي منابع ثانويه اوپك ارايه 
شده است، س��طح توليد نفت ونزوئال به دليل 
بحران مالي ش��ديد، نصف س��طح سال 201۶ 
اس��ت و حدود 1.2 ميليون بشكه در روز است 
كه پايين ترين ميزان در 70 س��ال گذش��ته به 

شمار مي رود.

آخرين وضعيت بارش هاي 
كشور

تس�نيم|  با ثبت 140.9 ميلي مت��ر بارش در 
132 روز ابتدايي سال آبي جاري، رشدي 20۶.3 
درصدي نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل و 
رشدي 23.5 درصدي نسبت به مدت مشابه بطور 
متوسط در درازمدت در ميزان بارش هاي كشور 

ديده مي شود.
بر اساس آمار رس��مي دفتر مطالعات پايه منابع 
آب شركت مديريت منابع آب ايران، ارتفاع كل 
ريزش هاي جوي از اول مهر تا 12 بهمن سال آبي 
98-97 )132 روز ابتدايي سال آبي جاري( بالغ 

بر 140.9 ميلي متر است.
اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره هاي 
مش��ابه درازمدت )114.1 ميلي مت��ر( 23.5 
درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي 
گذشته )4۶ ميلي متر( 20۶.3 درصد افزايش 

نشان مي دهد.
همچني��ن حجم بارش هاي كش��ور از اول مهر 
تا 12 بهم��ن به 232 ميلي��ارد و 207 ميليون 

مترمكعب رسيد.
از مجموع 140.9 ميليمتر بارش ثبت ش��ده در 
132 روز ابتدايي سال آبي جاري، 92.1 ميلي متر 
سهم پاييز و 48.8 ميلي متر سهم 42 روز ابتدايي 

زمستان بوده است.

تسنيم| اميرحسين تبيانيان، نماينده عرضه نفت خام 
ش��ركت ملي نفت ايران در بورس ان��رژي درباره اقدامات 
شركت ملي نفت در راستاي عرضه نفت در بورس گفت: براي 
بررسي اقدامات شركت ملي نفت در راستاي عرضه نفت در 

بورس ابتدا بايد حيطه  وظايف اين شركت را بررسي كنيم.
وي افزود: شركت ملي نفت مسووليت اصلي توليد نفت خام 
و ساير فرآورده ها را بر عهده دارد. همچنين طبق يك رويه اي 
بازاريابي و فروش اين محصوالت توسط اين شركت انجام 
مي شود. پس طبق قانون وظيفه  اصلي شركت نفت توليد 
نفت بوده و طبق تصميم وزارت نفت مي تواند مسووليت 

بازاريابي نفت كشور را نيز به عهده بگيرد.
تبيانيان خاطرنشان كرد: براي موفقيت عرضه نفت در بورس 
بايد بتوانيم عرضه را به صورت مستمر و منظم ادامه دهيم. 
در حال حاضر س��اختار بازار دارد شكل مي گيرد و بخش 
خصوصي در حال بررس��ي اين بازار شكل گرفته بر اساس 
المان هاي اقتصادي است. بخش خصوصي مي خواهد هزينه 
كند پس بايد بازار اطمينان الزم را داشته باشد و اگر اينطور 
نباشد بخش خصوصي سرمايه گذاري نمي كند. االن تازه 
كارگزاري ها و شركت هاي داخلي دارند به صورت جدي تري 
پيگيري مي كنند كه بتوانند نفت خام ايران را از بورس انرژي 
دريافت كنند. نماينده شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه آن 
چيزي كه وظيفه ما بود پيگيري عرضه مستمر نفت در بورس 

بوده تا بازار بتواند مشتريان خود را پيدا كند، گفت: عرضه 
نفت در بورس اقدامي بود كه بازار به آن نياز داشت. يعني يك 
نيازي از سمت خريداران به وجود امد و پالس هايي داده شد 
كه نشان ميداد اين بازار مي تواند شكل بگيرد. در ابتدا نيز به 
خاطر آسان تر بودن بازاريابي نفت خام سبك اين محصول 
مورد تقاضا قرار گرفت. البته ما خودمان را به نفت خام سبك 
محدود نمي كنيم و ساير محصوالت را هم در دستور كار قرار 

داديم و همه  اين تصميمات در راستاي تعامل با بازار است.
نماينده عرضه نفت خام شركت ملي نفت ايران در بورس 
انرژي افزود: در اين راس��تا مجوز عرضه ميعانات گازي در 
بورس انرژي نيز اخذ شد و طبق روال عرضه نفت اين عرضه 
نيز انجام مي شود. البته باز هم تكرار مي كنم كه ما خودمان 
را محدود به اين دو محصول هم نخواهيم كرد و مي خواهيم 
هر محصولي كه خريداران مي خواهند را عرضه كنيم. اين 
سياست وزارت نفت بوده است و هفته آينده عرضه ميعانات 
گازي را خواهيم داشت. علي بختيار، عضو كميسيون انرژي 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به الزامات موفقيت عرضه 
نفت در بورس گفت: براي تداوم موفقيت اين راهكار بايد همه 
ذي نفعان و همه بخش هاي مسوول دور هم جمع شوند و با 
يك باور و اعتقاد به اين موضوع نگاه كرده و در جهت تقويت 
ان اقدام كنند. اگر اراده ش��ركت ملي نفت مثل دوره هاي 

گذشته باشد قطعا اين راهكار شكست مي خورد.

وي همچنين اظهار داش��ت: باي��د اراده و عزم كافي براي 
موفقيت اين راهكار از جانب شركت ملي نفت و وزارت نفت 
و بانك مركزي و كميسيون انرژي و بقيه مسووالن وجود 
داشته باشد. بورس نفت نه تنها براي دور زدن تحريم هاي 
نفتي موثر است بلكه اساسا يك پرستيژ ملي است و مزيت 

اول آن ايجاد شفافيت است.
عضو كميسيون انرژي مجلس ادامه داد: اگر قرار باشد كه ما 
مشتري هايي كه به امور بين الملل مراجعه مي كنند را به جاي 
سوق دادن به بورس انرژي به سازوكار ديگري هدايت كنيم 
بورس انرژي حتما زمين مي خورد. اگر مشتري هاي خوب را 
نگذاريم به سمت بورس بيايند حتما اين كار متوقف مي شود.

محمد اسكندري، كارش��ناس بازار سرمايه نيز با اشاره به 
اثرگذاري عرضه نفت در ب��ورس در دور زدن تحريم هاي 
نفتي گفت: عرضه نفت در بورس در دور زدن تحريم هاي 
نفتي اثرگذار است اما از نظر من ميزان اثرگذاري اصال محل 
بحث نيست. گاهي اوقات شرايطي به وجود مي آيد كه ما 
ناچار مي شويم برخي اقدامات خوب را انجام دهيم. عرضه 
نفت در بورس اقدام مناسبي است كه بايد سال ها قبل انجام 
مي شد ولي به هر حال االن داريم براي اجراي آن اقداماتي 
اساسي انجام مي دهيم. بايد توجه داشته باشيم كه ما انتظار 
نداريم كه اين راهكار در ابتدا كار فوق العاده اي كند بلكه بايد 

قدم به قدم به توسعه  آن فكر كرد.
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تودرتوي زمان

آيازمانبرايهمهمردمجهانبهيكشكلميگذرد؟
مولف: جولين باگيني|
مترجم: محمد باسط|

گاردين|تابه حال درباره زمان فكر كرده ايد؟ اينكه 
زمان از كجا شروع مي ش��ود و به كجا ختم مي شود، 
انتهايش چه ربطي به ابتدايش دارد، و ما در اين ميان 
چه نس��بتي با آن داريم؟ اگر اين سوال ها را بپرسيد، 
بي ش��ك آثار كانت و هايدگر را جلويتان مي گذارند. 
اما جولين باگيني، كه س��ي س��ال از عمر خود را در 
فلسفه سپري كرده، مي گويد مي توان به نوشته هاي 
فيلس��وفان چيني، هندي، آفريقايي و اس��امي هم 
سرك كش��يد و جواب هايي به همان اندازه جدي و 

جذاب يافت.
 يكي از بزرگ ترين شگفتي  هاي ناشناخته تاريخ بشر 
اين است كه فلسفه مكتوب ابتدا بطور كامًا جداگانه 
در بخش هاي متف��اوت جه��ان در زماني كمابيش 
يكسان شكوفا شد. سرچش��مه هاي فلسفه هندي، 
چيني، يونان باستان، و همچنين بوديسم، همگي به 
يك دوره زماني تقريبًا ۳۰۰ ساله بازمي گردد، كه از 

قرن هشتم پيش از مياد آغاز مي شود.
اين فيلسوفان اوليه به شيوه پرستش، زندگي، و تفكر 
درباره پرسش هاي بزرگي شكل دادند كه ذهن همه 
ما به آنها مشغول است. اكثر مردم به صورت آگاهانه 
پيش فرض هاي فلسفي خودشان را بيان نمي كنند 
و اغلب اصًا نمي دانند ك��ه چنين پيش فرض هايي 
دارن��د، اما پيش فرض هاي مربوط ب��ه ماهيت خود، 
اخاق، منابع ش��ناخت و اهداف زندگ��ي عميقًا در 
فرهنگ هاي ما جاسازي شده اند، بدون اينكه بدانيم 

به طرز فكرهاي ما شكل مي دهند.
ولي با وجود همه اين سنت هاي فلسفي غني و متنوع 
در سرتاسر جهان، فلسفه غربي -كه من ۳۰ سال آن 
را كامًا بر مبناي متون غربي اصلي مطالعه كرده ام- به 
عنوان فلسفه جهان شمول و واپسين تحقيق در باب 
فهم بشر معرفي مي شود. فلسفه تطبيقي -مطالعه در 
باب دو يا چند سنت فلس��في- تقريبًا بطور كامل به 
كساني سپرده شده كه در انسان شناسي يا مطالعات 
فرهنگي كار مي كنند. اين بي عاقگي محصول اين 
فرض است كه فلسفه تطبيقي، اگرچه ممكن است 
به ما در فهم فرهنگ هاي فكري هند، چين، يا جهان 
مس��لمين كمك كند، ولي درباره وضعيت انس��اني 

چيزي به ما نمي دهد.
برايم مايه خجالت شده است. تا همين چند سال پيش 
جز فلسفه غربي، س��نتي كه از يونان باستان شروع 
مي شود و به دانشگاه هاي بزرگ اروپا و اياالت متحده 
مي رسد، تقريبًا از هيچ چيز ديگر خبر نداشتم. ولي، اگر 
به مدرك دكتراي من نگاه كنيد يا به نام گروه هايي كه 
در آنها تحصيل كرده ام، تنها يك كلمه، بدون پيشوند و 
پسوند، ديده مي شود: فلسفه. اخيراً و بسيار ديرهنگام، 
مشغول مطالعه فلسفه هاي بزرگ كاسيك در باقي 
نقاط دنيا ش��ده ام، و از اين قاره ب��ه آن قاره رفته ام تا 
مستقيمًا با آنها روبرو شوم. اين ثمربخش ترين سفر 

فكري من در كل زندگي بوده است.
س��فر فلس��في ام مرا به اي��ن نتيجه رس��انده كه ما 
نمي توانيم خودمان را بفهمي��م، مگر اينكه ديگران 
را بفهميم. الزمه شناختن ديگران دوري كردن از دو 
خطر اس��ت: يكي تأكيد بر اينكه چقدر ما چيزهاي 
مشترك داريم و يكي هم تأكيد بر اينكه چقدر با هم 
فرق داريم. انسانيت مشترك ما و مسائل ازلي زندگي 
معنايشان اين اس��ت كه هميشه مي توانيم از افكار و 
اعمال ديگران درس بياموزيم و خودمان را با آنها يكي 
بدانيم، فارغ از اينكه چقدر در بادي امر بيگانه از هم به 
نظر بياييم. درعين حال، تفاوت طرز فكرها نيز مي تواند 
هم عميق و هم ظريف باشد. اگر فرض كنيم كه خيلي 
راحت مي توانيم امور را از منظر ديگران ببينيم، آنگاه 
نتيجه اين مي شود كه امور را صرفًا از منظر خودمان 

با كمي تغيير خواهيم ديد.
سفر در اطراف فلسفه هاي جهان فرصتي است براي 
به چالش كش��يدن باورها و طرز فكرهايي كه آنها را 
مفروض مي گيريم. كسب دانش درباره اينكه ديگران 
چطور فكر مي كنند ممكن است اطمينان ما را نسبت 
به دانشي كه فكر مي كنيم داريم كاهش دهد، كه اين 

همواره اولين قدم براي رسيدن به فهم بيشتر است.
زمان را به عن��وان مثال در نظر بگيري��د. امروزه، در 
اقص��ي نقاط جهان، زمان خطي اس��ت و ب��ا ترتيِب 
گذشته و حال و آينده در نظر گرفته مي شود. روزهاي 
ما با حركت روبه جلِو س��اعت س��ازمان مي يابد، در 
كوتاه مدت و ميان مدت تقويم و دفترهاي روزانه اين 
كار را مي كنند، تاريخ هم با خط هاي زماني اي كه از 
هزاران سال پيش ش��روع مي شوند سازمان مي يابد. 
همه فرهنگ ها معنايي از گذشته و حال و آينده دارند، 
اما اين معنا در بخش بزرگي از تاريخ بش��ر ذيل يك 
معناي بس��يار بنيادين تر از زمان به مثابه يك چرخه 
بوده است. گذش��ته آينده هم هست، آينده گذشته 

هم هست، آغاز پايان هم هست.
غلب��ه زمان خط��ي همخوان ب��ا ي��ك جهان بيني 
معادشناختي است كه در آن كل تاريخ بشر ساخته 
مي شود تا به يك داوري واپس��ين برسد، احتمااًل به 
اين دليل است كه اين معناي از زمان در غرِب عمدتًا 
مسيحي به مرور به ش��يوه عرفي نگريستن به زمان 
تبديل ش��ده اس��ت. وقتي خداوند جهان را آفريد، 
داس��تاني را با يك آغاز، ميانه و يك پايان شروع كرد. 
چنان كه پيشگويي انجيل درباره آخرالزمان مي گويد، 
عيسي »الف و يا، آغاز و پايان، اول و آخِر« اين داستان 

حماسي است.
اما طرز فكرهاي ديگري هم درباره زمان وجود دارد. 
بس��ياري از مكاتب فكري باور دارند كه آغاز و پايان 
يكي هس��تند و همواره يكي بوده اند، چون زمان ذاتًا 
چرخه اي است. به لحاظ ش��هودي اين معقول ترين 
طرزفكر درباره ابديت اس��ت. وقتي زمان را مثل يك 
خط در نظر مي گيريم، گيج مي شويم: قبل از شروع 

زمان چه اتفاقي افتاده است؟ چطور يك خط مي تواند 
ادامه پيدا كند بدون اينكه پاياني داشته باشد؟ چرخه 
به م��ا امكان مي دهد كه بتوانيم همواره به پيش يا به 
پس رفتن را تصور كنيم، بدون اينكه الزم باشد به يك 

آغاز يا پايان فرجامين برسيم.
انديش��يدن به زمان به صورت چرخ��ه اي به ويژه در 
جوامع پيش��امدرن معنادار بود، جوامعي كه در آنها 
نوآوري هاي اندكي در طول نس��ل ها پديدار مي شد 
و زندگ��ي افراد فرق چنداني ب��ا زندگي پدربزرگ ها 
و اجدادشان و نسل هاي بسيار قبل تر نداشت. بدون 
تغيير، پيشرفت قابل تصور نبود. بنابراين معنا را تنها 
مي شد با پذيرش چرخه زندگي و مرگ و ايفاي نقش 

خودتان به بهترين نحِو ممكن پيدا كرد.
ش��ايد به اين دليل اس��ت كه به نظر مي رس��د زماِن 
چرخه اي ج��زو تنظيمات پيش فرض انس��ان بوده 
اس��ت. ماياه��ا، اينكاه��ا، هوپي ها همگ��ي زمان را 
اين طور مي ديدند. بس��ياري از سنت هاي غير غربي 
ح��اوي عناص��ري از تفك��ر چرخه اي درب��اره زمان 
هستند، كه شايد مشهودترين آنها در فلسفه هندي 
كاسيك باشد. فيلسوف و دولتمرد هندي، ساروپالي 
راداكريشنان، نوش��ته است: »همه نظام ها با ديدگاه 
ريت��م عظيم جهان��ي موافق اند. دوره ه��اي بيكران 
آفرينش، بقا و زوال كه در پي هم و به صورت بي پايان 
مي آيند«. براي مثال، قطعه اي از ريگ ودا كه درباره 
آسمان و زمين )ديائوس و پريتوي( است، مي گويد: 
»كدام ي��ك اول بود، كدام يك دوم ب��ود؟ چطور زاده 
شد؟ اي حكيمان، چه كسي تشخيص مي دهد؟ آنها 
خودشان حامل همه آنچه وجود دارد هستند. روز و 

شب همچون يك گردونه مي چرخند.«
فلسفه شرق آس��يا عميقًا در چرخش فصل ها ريشه 
دارد، كه بخشي از يك چرخه بزرگ تر وجود است. اين 
امر به ويژه در تائوئيسم مشهود است، و چوانگتسي، 
فيلسوف تائوئيست قرن چهارم پيش از مياد، وقتي 
همه فكر مي كردند بايد براي همس��رش سوگواري 
كند، با سرخوش��ي ش��گفت آور خود به طرز روشني 
آن را بيان كرده اس��ت. او توضيح مي دهد كه در آغاز 
مانند هر ك��س ديگري تيره بخت بود. بعد به پيش از 
او تا ابتداي خود زمان فكر كرد: »در همه آن هياهو و 
پريشاني، چيزي تغيير كرد و كي )qi( به وجود آمد.

كي تغيير كرد و ش��كل يافت. ش��كل تغيير كرد و او 
زندگي پيدا كرد. امروز تغيير ديگري رخ داد و او ُمرد. 
اين درست مثل چهار فصل سال است: بهار، تابستان، 

پاييز، و زمستان.«
در انديشه چيني، حكمت و حقيقت بي زمان هستند، 
و الزم نيس��ت به جلو برويم تا ياد بگيريم، فقط كافي 
است همان چيزي كه پيشاپيش داريم را نگه داريم. 
همانطور كه جيمز لگ، چين ش��ناس اس��كاتلندي 
قرن نوزدهم، گفته است، كنفوسيوس فكر نمي كرد 
كه هدفش »اع��ام حقاي��ق جديد، ي��ا ابتكار يك 
اقتصاد نوين اس��ت. هدفش اين بود كه نگذارد آنچه 
پيش تر ش��ناخته ش��ده از ياد برود«. منسيوس نيز 
به همين ش��كل امي��ران زمانه خ��ود را نقد مي كرد 
چون »به شيوه پادش��اهان قديم عمل نمي كردند«. 
منسيوس همچنين، در فصل يكي مانده به آخر كتابي 
كه شامل مجموعه گفت وگوهايش است، نزديك به 
نتيجه گيري كتاب، مي گويد: »انسان برتر صرفًا در پي 
بازگرداندن معيار تغييرناپذير است و، اگر اين درست 
شود، توده ها به فضيلت برانگيخته مي شوند«. فصل 
آخر سال ها را نيز بين پادش��اهان و حكيمان بزرگ 

دسته بندي مي كند.
تركيب��ي از زمان چرخه اي و خط��ي در جريان هاي 
فكري اس��امي وجود دارد. سيد حسين نصر، استاد 
بازنشس��ته مطالع��ات اس��امي در دانش��گاه جرج 
واشنگتن، مي گويد: »تلقي اس��امي از زمان اساسًا 
مبتني بر جوان شدن دوباره تاريخ بشر از طريق ظهور 
پيامبران مختلف است«. بااين حال، هر چرخه خودش 
هم بش��ريت را به پيش مي برد، هر وحي جديدي بر 
وحي قبلي استوار مي ش��ود. بيان قرآن اين است كه 
]حضرت[ محمد آخرين پيامبر است و حجت كامل 
خداوند؛ تا نهايتًا سلس��له چرخه ه��ا با ظهور مهدي 
]عج[ پايان مي يابد، كسي كه ۴۰ سال پيش از داوري 

واپسين حكمراني مي كند.
بنابراين هميش��ه تمايز قاطعي ميان زمان خطي و 
چرخه اي وجود ندارد. ف��رِض »يا اين يا آن« موجب 
شده بسياري بر اين گمان بروند كه سنت هاي فلسفي 
شفاهي كامًا تلقي هاي چرخه اي از زمان داشته اند. 
واقعيت بس��يار پيچيده تر از اين اس��ت. فلسفه هاي 
استراليايي بومي را در نظر بگيريد. هيچ قوم نخستين 
اس��تراليايي واحدي با يك فرهنگ مشترك وجود 
ندارد، اما به قدر كافي شباهت در سرتاسر اين كشور 
هست كه بتوان به تعميم هايي درباره ايده هاي رايج 
يا غالب رس��يد. ديويد ِميبري لوييس، انسان شناس 
فقيد، مي گفت كه زمان در فرهنگ بوميان استراليايي 
نه چرخه اي است و نه خطي؛ بلكه شبيه به فضا  زمان 
در فيزي��ك مدرن اس��ت. در آنچه او ب��دان »روزگار 
رويا« مي گويد و »گذش��ته، حال، آينده همه در اين 

مكان حاضرند«، زمان ارتباطي دروني با مكان دارد.
استيون موكه، در كتابش با عنوان باستاني و مدرن: 
زمان، فرهنگ و فلسفه بوميان، اين مطلب را چنين 
بيان مي كند: »فرد در يك مكان بيشتر زندگي مي كند 
تا در ي��ك زمان«. مهم تر از تمايزگ��ذاري بين زمان 
چرخه اي و خطي اين است كه آيا زمان از مكان جدا 
مي شود يا با آن ارتباطي ذاتي دارد. براي مثال، در نظر 
بگيريد كه ما مرگ را چطور مي فهميم. در جهان غربي 
معاصر، مرگ اصواًل منقضي شدن فرد در نظر گرفته 
مي شود، كه بدن نقش كانون را در آن بازي مي كند، و 
محل آن بدن هيچ موضوعيتي ندارد. در مقابل، موكه 
مي گويد: »بسياري از تفاسير بومي از مرگ يك فرد 
چندان ربطي به مرگ جسماني ندارند، بلكه بيشتر 

مربوط به بازگش��ت انرژي به مكاِن نشأت گرفتن آن 
هستند كه با آن دوباره به وحدت مي رسد.«

چنين طرزفكري به شدت با غرب مدرن بيگانه است، 
غربي كه تعقيب عيني��ت در آن به صورت نظام مند 
اهمي��ت امر جزئ��ي را، كه محل مش��خصي دارد، از 
ميان مي ب��رد. موكه در جمل��ه اي برانگيزنده و موثر 
مي گويد: »اجازه دهيد بگوييم كه دورانديش��ي يك 
ش��كل اروپايي فقدان دورانديش��ي فلسفي است و 
اينكه ديگر روايت هاي فلسفه، شايد فلسفه بوميان، 
پيوند دروني تر و زنده تري با جوامع انسان ها و با شيوه 

سخن گفتن آنها درباره خودشان دارند.«
موكه ديدگاه توني س��وين، پژوهش��گر استراليايي، 
را نقل مي كند ك��ه مي گويد مفهوم زمان خطي يك 
نوع هبوط از مكان اس��ت. موكه به من گفت: »به اين 
نتيجه رس��يده ام كه فيزيك مدرن اين ابعاد را از هم 
جدا و روي آنها كار كرده است، و براي همين ما زمان 
را به شكلي كه از طريق مجموعه كاملي از فعاليت هاي 
آزمايشگاهي و نظري مي شناس��يم توليد كرديم«. 
»اگر از حيث مفهومي و آزمايش��گاهي اين ابعاد را از 
هم جدا نكنيد، آنگاه ميل به اين پيدا مي كنند كه در 
هم غوطه ور شوند«. دوستان بومي او كمتر از زمان يا 
مكان به صورت مستقل حرف مي زنند، بلكه بيشتر از 
رخدادهايي با محل مشخص سخن مي گويند. پرسش 
زماني كليدي اين نيست كه »چه زماني فان اتفاق رخ 
داد؟« بلكه اين است كه »فان رخداد چه رابطه اي با 

رخدادهاي ديگر دارد؟.«

آن كلم��ه »رابط��ه« اهميت دارد. زم��ان و مكان در 
فيزيك مدرن به انتزاعياتي نظري تبديل شده اند، اما 
در فرهنگ انساني اينها واقعياتي انضمامي هستند. 
هيچ چيزي صرفًا به عنوان يك نقطه روي نقش��ه يا 
يك لحظه در زمان وجود ندارد: هر چيزي در رابطه با 
همه چيزهاي ديگر قرار دارد. ازاين رو براي فهمزمان 
و مكان، در سنت هاي فلسفي شفاهي، بايد آنها را نه 
مفاهيمي انتزاعي در نظريه ه��اي متافيزيكي، بلكه 
تلقي هايي زنده در نظر بگيريم، بخش��ي جدانشدني 
از يك ش��يوه كان تِر فهم جهان، شيوه اي كه عميقًا 
در رابطه من��دي ريش��ه دارد. هيرين��ي كا، اس��تاد 
دانشگاه اوكلند، مي گويد: »زيربناي انديشه مائوري 
خويش��اوندي و نسبت اس��ت، به هم پيوستگي بين 
انسان ها، بين همديگر، بين محيط زيست طبيعي«. 
او اين را ش��كلي از معنويت مي داند. »اقيانوس فقط 
آب نبود، چيزي براي ما نبود كه از آن بترس��يم يا به 
عنوان يك كاال از آن بهره مند ش��ويم، بلكه يك الهه 
اجدادي بود، تانگاروا. هر ش��يء زنده اي يك نيروي 

حياتي دارد.«
ديوي��د مووالجارالي، كه مامور قان��ون در ميان قوم 
اونگارينيين در استرالياي غربي بود، يك بار اين اصل 
پيوستگي را »انديشه الگووار« ناميد. انديشه الگووار 
شامل بر جهان هاي طبيعي و اجتماعي است، كه در 
اين طرزفكر درنهايت اجزايي از يك چيز واحد هستند. 
همانطور كه موكه مي گويد: »مفهوم به هم پيوستگي 
مسلمًا مبناي همه نظام هاي خويشاوندي است ]...[ 
ازدواج كردن، در اين مورد، صرفًا به معناي جفت شدن 
نيس��ت، بلكه به طريقي به معناي شريك ش��دن در 

يكديگر است.«
تأكيد بر به هم پيوستگي و مكاْن منتهي به طرز فكري 
در نقطه مقاب��ل كلي گرايي انتزاعي مي ش��ود كه تا 
حدي در همه س��نت هاي فلس��في مكتوب توسعه 
يافته اس��ت. موكه اي��ن را به عنوان يك��ي از »اصول 

ديرپاي ]اس��ترالياييان بومي[« توصيف مي كند كه 
»يك شيوه هستي مختِص منابع و نيازهاي يك زمان 
و مكان است و رفتار فرد تحت تأثير مسووليت پذيري 
مختص آن مكان خواهد ب��ود«. اين را نبايد مترادف 
با نسبي گرايي »همه چيز پذيرفتني است« دانست، 
بلكه به رسميت شناختن اين نكته است كه حقوق، 
وظايف و ارزش ها تنها در فرهنگ هاي انساني واقعي 
وجود دارند، و ش��كل و صورت دقيق آنها به سرشت 

اين موقعيت ها وابسته است.
اين مطلب به قدر كافي روش��ن هس��ت. ولي سنت 
فلسفه غربي، بطور مشخص، تاش كرده تا به نوعي 
از جهان شمولي برسد كه با آن بتواند از تفاوت ميان 
مكان ه��ا و زمان ها بگريزد. براي مث��ال، حتي كلمه 
»دانشگاه«]university[  نيز ريشه لغوي مشتركي 
با »جهان شمول« ]universal[ دارد. در اين نهادها، 
چنان كه يكي از مفسران گفته است، »جست وجوي 
حقيقت هيچ گونه مرز ملي را به رسميت نمي شناسد«. 
مكان در فلسفه غربي چنان بي اهميت است كه، وقتي 
من فهميدم موضوع »اجاس فيلسوفان شرق   غرب« 
در س��ال ۲۰۱۶ است، با خودم فكر كردم كه اصًا آيا 
مي توانم چيزي براي گفتن درباره اش پيدا كنم يا نه 
)نهايتًا تصميم گرفتم از اين بگويم كه غياب مكان در 

فلسفه غربي خودش نيازمند بررسي است( .
جهان شمول گرايي مزاياي بسياري دارد. نپذيرفتن 
هر و همه رويه هاي عملي به عنوان آداب و رس��ومي 
مش��روع به يك نوع نارواداري بس��يار خوب در برابر 
رويه هاي س��نتي ب��دوي و ظالمان��ه در خود غرب 
منتهي ش��ده اس��ت. بدون اين نارواداري، احتمااًل 
هنوز برده داري، ش��كنجه، حقوق كمتر براي زنان، 
ُلردهاي فئودال و مجلس هاي غيرانتخابي داشتيم. 
ش��وق به جهان ش��مول گرايي، در بهترين حالت، به 
غرب كم��ك كرده تا از تعصبات خ��ودش فراتر رود. 
درعين حال، اين موجب شده بعضي از تعصبات نيز با 
حقايق جهان شمول اشتباه گرفته شوند. قوام آنتوني 
آپيا، فيلس��وف غنايي  امريكاي��ي، مي گويد اعتراض 
مخالف��ان جهان ش��مول گرايي به هيچ وجه به خود 
جهان شمول گرايي بطور كلي نيست، بلكه به شبه -

 جهان شمول گرايي اس��ت، به »هژموني اروپامحور 
است كه خود را به عنوان جهان شمول گرايي تحميل 
مي كند«. وقتي اين اتفاق بيفتد، نارواداري نسبت به 
چيزهاي غيرقابل دفاع به نارواداري نسبت به هر چيز 
متفاوت تبديل مي شود. شوق به امر جهان شمول به 
پافشاري خام انديشانه بر يكنواختي تبديل مي شود. 
حساسيت نسبت به نيازهاي كامًا متفاوِت فرهنگ ها 

در زمان ها و مكان هاي متفاوت از ميان مي رود.
اين »تحميل خود به عنوان امر جهان شمول« بسيار 
گسترده و اغلب پنهان است، به اين صورت كه مفاهيم 
غربي مفاهيمي جهان شمول در نظر گرفته مي شوند، 
ولي مفاهيِم هندي كم��اكان هندي باقي مي مانند، 
مفاهيم چيني چيني باقي مي مانند، و الي آخر. جي. 
گارفيلد و برايان فان نوردن، براي پايان دادن به اين 
تظاهر، پيش��نهاد مي كنند آن دس��ته از گروه هاي 
فلسفه، كه از تدريس هرگونه سنت غير  غربي امتناع 
مي كنند، دست كم مستحق اين هستند كه خودشان 

را گروه هاي فلسفه غرب بنامند.
»انديش��ه الگووار« نزد فيلس��وفان مائوري و بوميان 
اس��تراليا مي تواند تصحيحگر اين فرض غلط باش��د 
كه مي گويد ارزش هاي ما ارزش هاي جهان ش��مول 
هستند و ديگران به بيراهه رفته اند. موجب مي شود 
اين ايده معقول و قابل درك ش��ود كه فلس��فه هرگز 
بي مكان نبوده و انديشه اي كه از ريشه هاي سرزميني 

خود جدا شود خيلي زود مي پژمرد و مي ميرد.
ولي بدگماني نسبت به جهان شمول گرايي مي تواند 
دچار افراط ش��ود. دس��ت كم، گفتن همين كه هيچ 
حقيقت جهان شمولي وجود ندارد خودش متناقض 
است، چون يك مدعاي جهان شمول درباره سرشت 
حقيقت اس��ت. احتمااًل ديدگاه درست را بايد جايي 
بين مدعيات جهان شمول گرايان خام و محلي گراياِن 
بدگمان ُجس��ت. به نظر مي رس��د به يك معنا حتي 
شوق به جهان شمول گرايي نيز بايد در چيزي جزئي تر 
ريشه داشته باشد. از قول تي. اس. اليوت گفته شده كه 
»هرچند براي يك نويسنده بسيار ساده است كه صرفًا 
محلي باش��د و نه جهاني، ترديد دارم كه يك شاعر يا 
رمان نويس بتواند، بدون محلي بودن، جهاني باشد«. 

جهاني بودن به معناي مطلق يعني ساكن شدن در يك 
جهان انتزاعي كه بيش ازحد از جهان واقعي جدا شده 
است. اما درست همانطور كه يك رمان نويس مي تواند 
با چند شخصيت جزئي و يك داستان خاص به امور 
جهان ش��موِل وضعيت انس��اني بپردازد، سنت هاي 
فلس��في متفاوت و محلي ما نيز مي توانند پرتوي بر 
حقايق فلسفي جهان شمول بيندازند، هرچند از زاويه 

خاص خودشان بدان ورود كرده باشند.
نبايد از اتكا بر سنت هاي خودمان ترس داشته باشيم، 
البته نبايد اسير آنها نيز بشويم. گاندي اين مطلب را 
به صورتي شاعرانه چنين نوشته است: »نمي خواهم 
ديوارها خانه ام را از همه س��و احاطه كرده باش��ند و 
پنجره هايم اندود شده باشند. مي خواهم فرهنگ هاي 
همه س��رزمين ها در خانه ام دميده شوند. اما از اينكه 
كسي رد پاي خودم را از ميان ببرد نيز امتناع خواهم 
كرد. از اينك��ه در خانه ديگران مثل يك مزاحم، يك 

گدا، يا برده زندگي كنم امتناع خواهم كرد.«
در غرب، غلبه زمان خطي همعنان با ايده پيش��رفت 
است كه در عصر روشنگري به نقطه اوج خود رسيد. 
پيش از آن، چنان ك��ه آنتوني كني مي گويد، »مردم 
دنبال آرمان هايي بودند كه در زمان گذش��ته وجود 
داشتند، خواه در كليساي اوليه و خواه در عصر باستان 
كاسيك، يا در عصر اسطوره اي پيش از هبوط. اين 
يكي از آموزه هاي كليدي عصر روشنگري بود كه نژاد 
بشر، هرچند تاكنون از مرتبه عالي گذشته اش هبوط 
كرده است، ولي به س��مت آينده اي سعادتمندانه تر 

درحركت است.«
كني يك ديدگاه مشهور را بيان مي كند، اما بسياري 
كسان ريش��ه هاي باور به پيشرفت را عميق تر از اين 
و در جهان بين��ي ديني و معادش��ناختي مس��يحي 
مي بينند. ج��ان گري مدعي اس��ت كه »ب��اور به 
پيش��رفْت اثري به جامانده از نگاه مسيحي به تاريخ 
به عنوان يك روايت جهان شمول است«. او مي گويد 
متفكران سكوالر »ايده مشيت الهي را رد مي كنند، 
اما كماكان فكر مي كنند كه نوع بش��ر به سمت يك 
هدف جهان شمول درحركت است«، هرچند »ايده 
پيشرفت در تاريخ يك اسطوره است كه به سبب نياز 

به معناداري خلق شده است.«
فارغ از اينكه ايده پيش��رفت ابداع عصر روش��نگري 
بوده باشد يا از مس��يحيت گرفته شده باشد، به نظر 
من، تصوير انس��ان گرايان س��كوالري كه به طرزي 
خام انديشانه باور داشتند بشريت در يك مسير خطي 
و برگشت ناپذيِر پيش��رفت قرار دارد كاريكاتوري از 
اميد معتدل تر آنان است، اميدي كه بر مبناي تاريخ به 
وجود آمده، اميد به اينكه پيشرفت رخ داده و پيشرفت 

بيشتر هم ممكن است. 
همانطور كه جاناتان اسراييِل مورخ مي گويد، ايده هاي 
عصر روشنگري در باب پيشرفت »معمواًل با رگه اي 
از بدبين��ي تلطيف مي ش��د، با احس��اس خطرها و 
چالش هايي كه وضعيت انس��اني در مقابل آنها قرار 
دارد«. او اين اي��ده را مختومه مي داند كه »متفكران 
عصر روش��نگري باوري خام به كمال پذيري انسان 
را تقوي��ت مي كردن��د«، و آن را »صرفًا اس��طوره اي 
]مي داند[ كه دانشوران ابتداي قرن بيستم و ناهمدل 
با مدعيات عصر روشنگري در ذهن خود ساخته اند.«

بااين حال،  گري درست مي گويد كه پيشرفت خطي 
جزو تنظيمات پيش فرض طرزفكر غربي مدرن درباره 
تاريخ اس��ت و اين خطر را به همراه دارد كه چش��م 
ما را بر نحوه تبديل ش��دن دس��تاوردها به فقدان ها، 
و معكوس ش��دن پيش��رفت ها ببندد. همچنين اين 
احساس را تقويت مي كند كه دوره كنوني نسبت به 
دوره هاي پيشين، كه گويي كمتر »پيشرفته« بوده اند، 
برتري دارد. درنهايت، مانع از اين مي شود كه بفهميم، 

هرچند تاريخ تكرار نمي شود، اما قافيه دارد.
بنابراين مي بينيم كه تصورات متفاوت س��نت هاي 
فلسفي از زمان بس��يار فراتر از كنجكاوي هاي صرفًا 
متافيزيكي اس��ت. اين تصورات به طرزفكر ما درباره 
جايگاه زماني مان در تاري��خ و همچنين به رابطه ما 
با مكان ه��اي مادي اي كه در آنه��ا زندگي مي كنيم 
شكل مي دهند. اين يكي از ساده ترين و روشن ترين 
مثال هاست براي نشان دادن اينكه وام گرفتن طرزفكر 
ديگران مي تواند چشم اندازي نوين به جهانمان فراهم 
آورد. گاهي اوقات، صرفًا با عوض كردن منظر، مي توان 

كل تصوير را به صورتي كامًا متفاوت ديد.
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 ضعف سازمان هاي نظارتي
در كنترل گران فروشي

فاطمه مهرداديان|
با وجود ثبات يافتن بازار دالر و سياست هاي دولت 
و بانك مركزي براي كاهش قيمت ارز، چسبندگي 
قيمت ها و گراني هاي مداوم باعث تحميل فشار 
اقتصادي مضاعف بر معيش��ت خانوارهاي ايراني 
شده است. چسبندگي قيمت ها زماني به كار گرفته 
مي شود كه قيمت نرمال در آن به تغيير مقاوم است. 
مساله اي كه اگر با ابزارهاي دولتي و خصوصي حل 
نشود مي تواند در شب عيد با گرانفروشي بحران 
بيافريند. هر چند در نيمه دوم سال طغيان نرخ دالر 
و همچنين سكه و طا توانست، شوك هاي عميقي 
به بازارهاي اقتصادي كش��ور تحميل كند، اما در 
پاييز و اوايل دي ماه تا حدودي بازار به ثبات رسيد 
و همچنين حقوق بگي��ران اميدوارند با افزايش 
دستمزد در س��ال آينده شرايط رو به بهبود برود. 
عبدالناصر همتي، رييس بانك مركزي گزارشي 
از سياس��ت هاي اين بانك براي كنترل بازار مالي 
ارايه كرد كه به نظر مي رس��يد در كنترل قيمت 
دالر موثر است و بازاري كه كارشناسان اقتصادي 
پيش بيني مي كردند، در ماه هاي سرد سال كمتر 
با طغيان همراه باشد اما با وجود ثبات نسبي بازار 
و پايان يافتن نوسان ارزي گراني كاالها و خدمات 
همچنان ادامه داشته و قدرت خريد مردم بيش از 

پيش كاهش يافته است.

    سازمان هاي نظارتي به كمك مردم بيايند
علي اكب��ر كريمي، عضو كميس��يون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��امي، با اش��اره ب��ه پديده 
چسبندگي قيمت ها و گراني كاالها در گفت وگو با 
خبرنگار ما مي گويد: »بايد پذيرفت كه رشد قيمتي 
كاالهاي و خدمات، بس��يار باالتر از توان و سقف 
درآمدي مردم شده و بسياري از مواد غذايي موثر 
در امنيت غذايي مردم مانند لبنيات و گوشت در 
حال حذف شدن از سبد مصرفي روزانه است كه 
اين افزايش قيمت ها تنها به دولت بستگي ندارد.«

وي همچني��ن در ادام��ه خاطرنش��ان مي كند: 
»هرچند پديده چسبندگي قيمت ها را نمي توان 
در بازار ايران ناديده گرفت، اما واقعيت آن اس��ت 
كه با وجود س��ازمان هاي نظارتي نظير سازمان 
تعزيرات حكومتي و همچنين سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان بايد بازار به نفع 

مصرف كننده تغيير قيمت پيدا مي كرد.«
وي همچنين در ادامه با اش��اره به رها بودن بازار 
ايران تأكي��د مي كند: »بخش قاب��ل توجهي از 
گراني هاي ص��ورت گرفته در ماه هاي گذش��ته 
توجيه اقتصادي ندارد و نتيجه نفوذ س��وداگران 
با هدف دستيابي به سودهاي نجومي است، اين 
در حالي است كه به نظر مي رسد عملكرد ضعيف 
سازمان هاي نظارتي باعث بروز چنين شرايطي 
كه در اقتصاد كشور شده است.« عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس با تاكيد ب��ر افزايش نظارت ها 
مي گويد: »در گذشته اداره كل نظارت و بازرسي بر 
روند قيمت كاالها نظارت تام داشت ولي متاسفانه 
در ح��ال حاضر اين اداره تن��زل كرده و قيمت ها 
توس��ط وزارت صنعت مع��دن و تجارت كنترل 
مي شود و به نظر مي رسد نيروي اجرايي كافي در 

اختيار سازمان هاي نظارتي نيست.«

    برخي خودس�رانه قيمت ها را افزايش 
مي دهند

برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند، در طول 
چند ماه گذشته بازار به حال خود رها شده و نظارت 
كافي از سوي س��ازمان هاي ناظر صورت نگرفته 
است و اصناف مختلف با قيمت دلخواه محصوالت 
خود را عرضه كرده ان��د و وزارت صنعت معدن و 
تجارت كه عما وظيفه نظارت بر بازار را داش��ته 
نتوانسته به صورت فعال بازار را در اختيار بگيرد 
و منفعانه نظاره گر افزايش قيمت ها و گراني ها 
بوده است. محمدعلي پورمختار، عضو كميسيون 
قضايي و حقوقي مجلس در گفت وگو با خبرنگار 
ما با اشاره به موضوع گراني كاالها در بازار مي گويد: 
»درحالي شاهد گراني روز به روز كاالها و خدمات 
به بهانه افزايش قيمت دالر هس��تيم كه چنين 
توجيهي با توجه به كاهش ص��ورت گرفته نرخ 
ارز توجيه منطقي ندارد، و از اساس گراني برخي 
كاالها سوء اس��تفاده از شرايط موجود بوده و بايد 
كنترل شود .« وي همچنين با اشاره به تنظيم بازار 
و وظايف سازمان هاي ناظر تأكيد مي كند: »نظارت 
بر عملك��رد اصناف بايد از طريق كش��ف فرمول 
قيمت به شكل منطقي از سوي دستگاه هاي ناظر 
تعيين تكليف شود تا مثًا برخي توليد كنندگان 
نظير توليدكنندگان لبني��ات نتوانند به صورت 
خودسر و در طي چند مرحله مدام قيمت خود را 
افزايش دهند.«  وي با ضعيف دانستن نظارت ها بر 
بازار ادامه مي دهد: »به نظر مي رسد بازار به حال 
خود رها شده و عمدتًا به اصناف واگذار شده است 
تا بازرسان خود را براي نظارت به بازار بفرستند، 
اين در حالي است كه بخشي از ناظران و بازرسان 
جزو فعاليت اصناف بوده و ممكن است به داليل 

شخصي و برخورد قانوني صورت نگيرد.«
عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسامي 
در همين م��ورد تاكيد مي كند: »ه��ر زمان كه 
سازمان هاي ناظر به صورت فعاالنه وارد بازار شده 
و برخورد منطقي و جدي داشته اند، منجر به تغيير 
روند موجود ش��ده، چنانكه مادامي كه برخورد 
با محتك��ران صورت مي گرف��ت، روند صعودي 

قيمت ها متوقف شده بود.«
اي��ن نماينده مجلس با انتقاد جدي به س��ازمان 
حمايت از مصرف كننده و توليد كننده مي گويد: 
»پي��ش از اين ني��ز در مجلس اع��ام كردم كه 
اين س��ازمان تقريبا از حيزانتفاع خارج ش��ده و 
كاري انجام نداده اس��ت، لذا بايد براي برخورد با 
گرانفروش��ي و جلوگيري از فش��ار اقتصادي به 

معيشت مردم، دولت وارد ميدان شود.«

  تابه ح�ال درباره زمان فك�ر كرده ايد؟ 
اينك�ه زمان از كجا ش�روع مي ش�ود و به 
كجا ختم مي ش�ود، انتهايش چه ربطي به 
ابتدايش دارد، و ما در اين ميان چه نسبتي 
با آن داريم؟ اگر اين س�وال ها را بپرسيد، 
بي ش�ك آثار كانت و هايدگر را جلويتان 
مي گذارند. ام�ا جولين باگيني، كه س�ي 
سال از عمر خود را در فلسفه سپري كرده، 
مي گويد مي توان به نوشته هاي فيلسوفان 
چيني، هن�دي، آفريقايي و اس�امي هم 
سرك كشيد و جواب هايي به همان اندازه 

جدي و جذاب يافت

برش



خزانه

كالن

9 كالن

انتقاد يك كارشناس اقتصادي از طرح 68 هزار ميلياردي دولت:

مركز پژوهش هاي مجلس: 

نجات  بنگاه هاي كوچك؟  بايد ديد

دولت اليحه اصالح قانون برنامه ششم ارايه دهد

گروهاقتصادكالن|اميرعباسآذرموند|
چند روز پي��ش محمد باقر نوبخت، رييس س��ازمان 
برنامه و بودجه در گفتگويي از برنامه حمايتي دولت از 
بنگاه هاي كوچك و متوسط رونمايي كرد. به گفته او قوه 
مجريه جهت حمايت از توليد اين بخش، منابعي معادل 
68 هزار ميليارد تومان را در بودجه سال آينده مدنظر 
قرار داده است. اين در حالي است كه در تمام دولت هاي 
بعد از جنگ، برنامه هايي جهت حمايت از بنگاه هاي 
كوچك و متوسط صورت گرفته كه در عمل نه تنها به 
بهبود توليد، بلكه به افزايش مشكالت اقتصادي دامن 
زده است. از طرح ضربتي اشتغال كه در دوره دوم دولت 
اصالحات اجرا شد تا طرح حمايت از مشاغل كوچك 
و زودبازده كه در دولت نهم عملي شد، منابع هنگفتي 
هزينه شد اما در عمل نتايج دلسرد كننده اي به دست 
آمد. مركز پژوهش هاي مجلس مهم ترين نتيجه طرح 
دولت احمدي نژاد را افزايش پايه پولي و نقدينگي در 
كشور دانست؛ افزايش��ي كه سرانجام در آغاز دهه 90 
منجر به ركود تورمي در اقتصاد شد و عمال بيشترين 
آسيب را هم به بنگاه هاي كوچك و زودبازده وارد كرد.

مرتضي افقه مدرس اقتصاد دانش��گاه شهيد چمران 
اهواز، از منتقدان چنين طرح هايي اس��ت و در گفتگو 
با تع��ادل ضمن انتقاد به طرحي كه نوبخت از آن پرده 
برداشت تصريح كرد نتايج اين طرح نيز متفاوت از آن 
چيزي كه در طرح هاي قبلي بود، نخواهد شد و عمال 
شرايط را براي يك توفان تورمي ديگر فراهم مي كند. 
او با انتقاد از بينش فلس��في و فك��ري تصميم گيران 
اقتصادي كشور، گفت: كمبود منابع و سرمايه يكي از 
مشكالت توليد در كشور است اما مشكل اصلي نه در 
كمبود منابع بلكه در بستر غير توليدي اقتصاد است 
و مادامي كه اي��ن وضعيت تغيير نكند، عمال پرداخت 
تسهيالت نه تنها توليد را تقويت نمي كند بلكه با بدهكار 
شدن بنگاه ها امكان ورشكستگي هر چه بيشتر در اين 

بخش را فراهم مي كند.
   مش�كلاصليبنگاههايكوچكومتوس�ط
دراقتص�ادايرانچيس�توچ�رادولتمردان
هموارهبرايحمايتازاي�نبخش،بهپرداخت
تسهيالتوبهاصطالحسياستهايتامينمالي

ميپردازند؟
ابتدا الزم مي دانم توضيحاتي در مورد بستر اقتصادي 
حاكم بر كشور بدهم تا مش��خص شود چرا علي رغم 
حمايت هاي گس��ترده مالي از بنگاه ه��اي كوچك و 
متوس��ط در دو سه دهه اخير، همچنان مشكالت اين 
بخش پابرجاست. از اصلي ترين مشكالتي كه در اقتصاد 
كشور وجود دارد، اين است كه ساختار اداري، اجرايي 
به ويژه فلس��في- فكري حاكم بر تصميم گيري هاي 
اقتصادي در كش��ور، اگ��ر نگوييم ض��د توليد، الاقل 
غير توليدي هستند. اين بينش، روش ها و ساختارهاي 

خاص خود را ساخته است.
درنتيجه در سطح نظري و سياستي سلطه نگاه هاي 
غير توليدي در اقتصاد كش��ور غيرقابل كتمان است و 
اين مهم بيش از همه در ميان بروكرات هاي دولتي قابل 
مشاهده است. در اين چارچوب اين تصور به وجود آمده 
كه با تزريق نقدينگي و س��رازير كردن منابع مي توان 
مشكالت اقتصادي كشور و بنگاه هاي توليدي را برطرف 
كرد. حال آن كه توليد در كشور هر چند نيازمند منابع 
كافي است، اما تنها مشكلش در فقدان سرمايه گذاري 
نيست؛ مشكالت انبوه ساختاري در اقتصاد كشور وجود 
دارد كه اجازه توس��عه و رشد را س��لب كرده و عوامل 
سياسي نيز مزيد بر علت شده تا منابع گسترده اي كه 
براي چنين طرح هايي صرف مي شوند نتايج موفقي به 
همراه نداشته باشند و عمال به رانت خواري و سوداگري 

كمك كنند. 
حتما به ياد داريد كه در دولت هاي مختلف طرح هايي 
با عناوين گوناگون براي حمايت از بنگاه هاي كوچك و 
متوسط به اجرا درآمد كه به نظر من تمام اين طرح ها 

ساده لوحانه بودند زيرا تصور تصميم گيران اين بود كه 
با دادن پول و سرمايه  مشكل توليد در كشور را برطرف 
خواهند كرد. هر چند مشكل سرمايه، يك مشكل واقعي 
اس��ت اما با تامين مالي همه مسائل برطرف نمي شود. 
پول، سرمايه و تسهيالت از شروط الزم براي بهبود توليد 
در ايران هستند اما شرط كافي نيستند. به همين دليل با 
اجراي چنين طرح هايي نه تنها اهداف توسعه اي محقق 

نشد بلكه بر ميزان مشكالت هم افزوده شد. 
با اين وجود دولت همچنان به روش هاي قبلي باور دارد، 
شما چقدر اميدواريد اجراي اين طرح مي تواند به بهبود 
وضعيت اقتصادي بنگاه هاي توليدي كشور بينجامد؟

در رابطه با بحث��ي كه آقاي نوبخت مط��رح كردند و 
پرداخ��ت منابع ح��دود 68 هزار ميلي��ارد توماني به 
بنگاه هاي كوچك و متوسط در سال 98 هم به نظر من 
نتيجه موفقيت آميز نخواهد بود زيرا همچنان تمركز 
دولت بر ش��رط الزم است و نه شروط كافي. به همين 
دليل من اين طرح را هم يك طرح تكراري و استفاده 
از روش هاي هميشه شكست خورده گذشته مي دانم.

به هر روي من اميدواري نس��بت ب��ه اين برنامه ندارم 
و فكر نمي كنم استفاده از س��اده ترين راه ها كه همان 
تخصيص منابع است، موجب موفقيت شود. بر سر راه 
توليد در اي��ران موانع متعددي وجود دارد و اين موانع 
براي بنگاه هاي كوچك بيشتر است چرا كه صنايع مادر 
و بزرگ روابط گسترده اي با نظام سياسي كشور دارند 
و با توجه به س��رمايه بااليي كه دارند و حجم صادرات 
مي توانند تا حدودي بر مشكالت فائق آيند اما بنگاه هاي 
كوچك و متوسط به هيچ عنوان چنين شانسي ندارند 
و حتي ممكن است با اجراي اين طرح ها بيش از قبل 

بدهكار و متعاقب آن ورشكسته شوند. 
   شمابينشتصميمگيراناقتصاديدركشور
رااشتباهميدانيد،مثالمشخصيدراينرابطه
ميزنيدت�اابعاداينبينشغلطرابهترنش�ان

دهيد؟
تفكر حاكم بر تصميمات اقتصادي در كشور به اندازه اي 
دچار مشكل اس��ت كه براي اثبات آن نه يك مثال كه 
دهها مثال مي توان آورد. مثال در همين بحث قيمت ارز، 
بارها اقتصاد خوانده هايي ادعا كردند كه با افزايش قيمت 
ارز، اقتصاد كشور رشد خواهد كرد چرا كه صادرات در 
وضعيت بهت��ري قرار مي گيرد و ت��وان رقابت پذيري 
اقتصاد ايران باالتر مي رود و تولي��د نهايتا از اين اتفاق 
بهره مند مي شود.حال آن كه افزايش قيمت دالر از يک 
طرف صادرات ما را بيشتر نمی کند و هيچ مطالعه نيست 
که نش��ان دهد بين اين دو متغير همبستگی و ارتباط 
معناداری وجود داشته باشد. در واقع صادرات کشور ما 
به هيچ عنوان متکی به قيمت ارز نيست و برخالف آن 
چيزی که اين افراد از چين به عنوان نمونه ياد می کنند، 

ساختار اقتصادی ايران بسيار متفاوت است.
اين در حالي اس��ت كه از يك سو بسياری از مواد اوليه 
صنايع کشور از طريق واردات تامين می شود و افزايش 
قيمت ارز موجب می شود به آنها صدمات شديدی وارد 
شود. از آنجا که بنگاه های کوچک و متوسط بدنه نحيف 
و شکننده يی دارند، افزايش قيمت ارز باعث می شود 
که در نخستين گام بيشترين ضربات را به اين بنگاه ها 
وارد کند. با اين حال رش��د چند سال گذشته از سطح 
بنگاه های بزرگ عبور نکرد که اين امر به عدم توانايی 
و آس��يب پذيری باالی بنگاه های کوچک نس��بت به 
بزرگ ترها برمی گردد به گونه يی که دولت هم نتوانست 
موانع آنها را رفع کند يا اينکه ترجيح داد، نيروی خود 
را صرف بخش های بزرگ کن��د. اين بنگاه ها عالوه بر 
تنگناهای مالی مشکالت متعدد ديگری دارند که به 
دليل کوچک بودن و ناتوانی شان نتوانستند در مقابل 
آن مقاومت کنند و به همين دليل در استفاده از منافع 

رشدهای چند سال گذشته ناکام ماندند.
ب��ه همين دلي��ل کماکان بخ��ش تولي��د بنگاه هاي 
متوس��ط و كوچك در رکود قرار دارن��د. اين رکود در 

دولت دهم شروع ش��د و بعد از برجام با اينکه از سوی 
مسووالن اقتصادی دولت به خصوص مشاور اقتصادی 
رياس��ت جمهوری اعالم می کرد که رش��د در مرحله 
دوم و س��وم به بنگاه های کوچک خواهد رس��يد اما با 
اين حال هنوز عمال چش��م انداز رونقی در اين بخش 
ديده نمی ش��ود به همين دليل اين رکود شکل مزمن 
به خود گرفته اس��ت و خروج از آن را تا حدی مشکل 
کرده است. طبعا اين امر ناشي از درك غلطي است كه 

به آن اشاره كردم.
   تبعاتاجرايسياس�تهاييكهتحتعنوان
حمايتازبنگاههايمتوس�طوكوچكصورت

گرفته،چهبودهاست؟
وقتي من از اينكه ساختارها در اقتصاد ايران ضد توليد 
هستند، صحبت مي كنم به معناي اين است كه منابع 
در اين س��اختار اداري به سمتي مي روند كه در نهايتا 
رانتجويان از آن بهره مند مي ش��وند و توليدكنندگان 
واقعي عمال هيچ بهر ه اي از اين سياس��ت ها نمي برند. 
درنتيجه با وج��ود صرف هزينه ه��اي كالن عمال در 
ساختار اقتصادي كشور هيچ تحول مثبتي رخ نمي دهد 
و كشور به سمتي مي رود كه دائم توليدكنندگان در آن 
تضعيف مي ش��وند و سوداگران موفق. به همين دليل 
با اجراي سياس��ت هايي كه به اصطالح قرار اس��ت به 
بنگاه هاي كوچك و متوسط ياري دهد، به جاي تقويت 
توليد، عمال پايه پولي را افزايش داد و ش��رايط را براي 

توفان تورمي فراهم كرد.
   درميانهدهه80،طرح�يباعنوانحمايتاز
مشاغلكوچكوزودبازدهبهاجرادرآمد،چند

درصدمنابعاينطرحمنحرفشد؟
البته آمار دقيقي را نهادهاي متولي منتشر نكردند اما 
برخي از مراكز ديگر چون مركز پژوهش هاي مجلس 
به بررسي ابعاد اين طرح پرداخت. آن طور كه از شواهد 
بر مي آي��د، 70 درصد منابع اين طرح منحرف ش��د. 
من فكر مي كنم در بحثي كه آقاي نوبخت هم مطرح 
كردند در عمل همين اتفاق بيافتد چون بستر اقتصادي 
نس��بت به يك دهه قبل، اگر نگوييم بدتر شده، قطعا 

بهتر نشده است.
با اين همه ش��رايط اقتصادي كشور نسبت به گذشته 
وخيم تر است؛ هم اكنون نرخ تورم رو به افزايش است 

و بنگاه هاي كوچك و متوسط در ركود به سر مي برند.
همانطوري كه خودت��ان هم گفتيد، تم��ام اقدامات 

پسابرجام هم كمكي به بنگاه هاي كوچك و متوسط 
نكرد و عمال تنها بنگاه هاي بزرگ تا حدودي از مواهب 
برج��ام بهره مند ش��دند. از قضا همين ت��داوم ركود 
بنگاه هاي متوسط در دوران پسا برجامي مويد همان 
نكته اي اس��ت كه پيش تر به آن اش��اره كردم، كمك 
به بنگاه هاي توليدي كش��ور نيازمند اقدامات متعدد 

و تكميلي است.
به همين دليل با وجود رشد دو رقمي كه براي سال 95 
اعالم شد، عمال نه نرخ اشتغال در كشور كيفا تغيير كرد 
و نه برابري در توزيع درآمدها محقق شد. رشد به همراه 
توزيع عادالنه درآمد و اشتغال زايی وقتی ايجاد می شود 
که واحدهای کوچک و متوس��ط از رش��د اقتصادی 
منتفع شوند چون اين واحدها هس��تند که عمدتا از 
تکنولوژی های کاربر استفاده می کنند و به همين  علت 
دارای ظرفيت بااليی برای تقاضای نيروی کار هستند.
   اهميتبنگاههايكوچكومتوس�طنسبت
بهبنگاههايب�زرگدراقتص�اديمانندايران

چيست؟
يكي از نقاط عطف رشد بنگاه هاي كوچك و متوسط 
افزايش نقش بخش خصوصي و غير دولتي در اقتصاد 
است. عالوه بر اين توليد در بنگاه هاي كوچك با سرعت 
و انعطاف بيشتري شروع مي شود و ايجاد شغل در اين 
بخش به مراتب ارزان تر از بنگاه هاي بزرگ و مادر است. 
در واقع در بنگاه های بزرگ از تکنولوژی های سرمايه بر 
استفاده می شود بدين معنی که سهم سرمايه نسبت به 
نيروی کار بسيار باالتر است، گرچه سهم اشتغال مطلق 
در ميان اين بنگاه ها باالست اما نسبت به ميزان سرمايه 
به کار گرفته شده بسيار پايين و ناچيز است. در مقابل 
بنگاه های کوچک و متوس��ط هستند که با استفاده از 
تکنولوژی های کاربر می توانند از ظرفيت اشتغال زايی 
بی نظير خود سهم بااليی از تقاضای نيروی کار در بازار 
داشته باشند. از سوی ديگر از آنجا که اشتغال و توزيع 
درآمد رابطه تنگاتنگی دارند، وقتی اش��تغال افزايش 
پيدا نکند همراه با آن ضريب جينی هم افزايش می يابد. 
به بيان ديگر افزايش بيكاري به افزايش نابرابري دامن 
مي زند و افزايش نابراب��ري هم اعتراضات اجتماعي را 

بيشتر مي كند.
   دراينرابطهبهعنوانيككارشناساقتصادي

چهتوقعيازدولتداريد؟
قبل از ورود به اين بحث الزم اس��ت تاكيد كنم دامنه 

تاثيرگذاري دولت به عنوان قوه مجريه در اقتصاد ايران 
آن چنان كه گفته مي ش��ود نيست؛ دولت در بهترين 
حالت تاثيرگ��ذاري 30 ت��ا 40 درصدي ب��ر اقتصاد 
كش��ور دارد و عمال نهادهاي ديگر حكومتي هم بايد 
تن به اصالحات بدهند. ب��ه همين اعتبار معتقدم هر 
تحولي كه ص��ورت بگيرد، بايد همه اركان نظام در آن 

مشاركت كنند. 
دول��ت در كوتاه مدت مي تواند با شناساس��ايي موانع 
غير اقتص��ادي، در چارچوب اختياراتش، بخش��ي از 
مش��كالت را حل كن��د. اما وظيفه مهم��ي كه دولت 
مي تواند انجام دهد عبارت از اين است كه بايد حمايت و 
مشاركت تمام بخش هاي حكومت را براي ضرورت هاي 
اقتصادي جلب كند و آنها را به همكاري فرا بخواند. بخش 
بنگاه هاي كوچك و متوسط در چند دهه اخير ضربات 
گوناگوني خورده و نحيف شده، درنتيجه حتما نيازمند 
حمايت هاي حكومت است و دستگاه  قضايي، مجلس 

و ديگر بخش هاي مرتبط بايد به آن ها كمك كنند.
   اثرگذاري30تا40درصديدولتهرچندكمتر
ازتص�وراتوليبههرحالموثراس�ت،دراين
رابطهقوهمجريهچهكاريميتواندانجامدهد؟

به نظر من بخش قابل توجه��ي از انرژي دولت صرف 
بحث هاي سياسي مي شود كه البته بخشي از آن به خود 
دولت مربوط است و بخشي ديگر از بيرون دولت به آن 
تحميل مي شود. من هم فكر مي كنم دولت از همين 
توان 30 درصدي خود هم به نحو بهينه اي اس��تفاده 
نكرده است. متاس��فانه يكي از اقدامات غلط احمدي 
نژاد جذب افراد ناتوان به سيستم اداري دولت بوده كه 
همين نيز در مش��كالت كشور و عدم توانايي سيستم 

اجرايي براي رفع آنها موثر بوده است.
   اتحاديهاروپاتالشداردباجذبسرمايهگذاري
دربخشبنگاههايكوچكومتوسطعمالبرجام
راحفظكند،اينفرصتيبراياقتصادايراننيست

كهبتواندازاينراهبامشكالتمقابلهكند؟
حتما اين مهم مي تواند به اقتص��اد ايران كمك كند. 
به ويژه در بحث اخيري ك��ه اتحاديه اروپا دارد، وزارت 
خارجه و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نقش مهمي 
دارند. دولت مي تواند به بنگاه ها ياري دهد تا ارتباطات 
بهتري با س��رمايه گذاران اروپايي پيدا كنند. افزايش 
روابط ميان بنگاه هاي ايراني و اروپايي حتما مي تواند به 

سود اقتصاد كشور باشد.

گروهاقتصادكالن|
مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س با اش��اره ب��ه برخي 
مغايرت هاي اليح��ه بودجه با قانون برنامه شش��م و 
عدم توجه دولت به سناريوي احتمال تكرار تحريم ها 
در تدوي��ن اين قانون، پيش��نهاد داد دول��ت ملزم به 
 ارايه اليحه اصالح قانون برنامه شش��م، با قيد فوريت

شود.
مركز پژوهش هاي مجلس با انتشار گزارشي با عنوان 
»بررس��ي اليحه بودجه سال 1398 كل كشور؛ رابطه 
اليحه با برنامه شش��م توسعه« و با اش��اره به برخي از 
مغايرت هاي اين اليحه با قانون برنامه ششم توسعه و 
همچنين عدم توجه دولت به سناريوي احتمال تكرار 
تحريم ها در تدوين قانون برنامه، اعالم كرد: »تنها شيوه 
حفظ جايگاه قانون برنامه، ال��زام دولت به ارايه اليحه 
اصالح قانون برنامه ششم، مطابق با شرايط جديد و با 

قيد فوريت است.«
گزارش بازوي كارشناسي مجلس با اشاره به ضرورت 
تهيه و اجراي برنامه هاي توس��عه 5 ساله و همچنين 
پيش بيني تامين مالي مناسب براي اجراي اين برنامه ها، 
آمده اس��ت: »همانطور كه در گزارش پيش��ين مركز 
پژوهش ها در اين زمينه بررسي شد از ميان 876 حكم 
قانون برنامه ششم توسعه كه در قالب 1۲4 ماده ارايه 
شده است، در 1۲4 حكم قانون برنامه، دولت ملزم به 
تعيين تكليف و تأمين اعتبار در لوايح بودجه س��االنه 
شده و البته بررس��ي هاي اين مركز نشان مي دهد در 
مورد ۲66 حكم ديگر نيز اگر چه بطور مس��تقيم ذكر 
آنها در لوايح بودجه س��االنه تصريح نشده، اما به دليل 
داشتن بار مالي يا تأثير بر درآمدها و هزينه هاي بخش 

عمومي، اين احكام نيز بايد ردپاي��ي در لوايح بودجه 
سنواتي داشته باشند.

    رعايت نشدن سقف قانون برنامه ششم توسعه 
درباره واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 

اين مركز پژوهشي با اشاره به اينكه يكي از بخش هاي 
۲0 گانه برنامه شش��م توسعه به اصالح بودجه و ماليه 
عمومي اختصاص دارد، اعالم كرد: »يكي از اصلي ترين 
مواد برنامه ششم مرتبط با بودجه هاي ساالنه بند »الف« 
ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه است كه در آن دولت را 
مكلف به ارايه لوايح بودجه سنواتي با رعايت قواعد مالي 

مندرج در جدول 4 برنامه كرده است.

البته امكان جابه جايي و افزايش سقف هاي در نظر 
گرفته شده تا 15 درصد نيز بر اساس مفاد همان ماده 
وجود دارد. خوشبختانه سقف تعيين شده در جدول 
مذكور در مورد منابع و مصارف بودجه رعايت شده، 
اما اليحه در مورد بخش دوم منابع يعني »واگذاري 
دارايي هاي س��رمايه اي« حتي ب��ا پذيرش افزايش 
15 درصدي نيز سقف مدنظر قانون برنامه را رعايت 
نكرده است. در زيربخش هاي سه گانه اين منبع نيز 
»فروش اموال منق��ول و غيرمنقول« حدود 3 برابر 
سقف مورد نظر برنامه بوده و در زيربخش ديگر آن 
»منابع حاصل از صادرات نف��ت و ميعانات گازي« 
نيز فراتر از سقف برنامه شش��م )حتي با 15 درصد 

انعطاف( بوده كه اين امر عالوه بر اينكه موجب شده 
تا »نسبت منابع نفتي به كل منابع« مورد نظر برنامه 
رعايت نشود، با توجه به محدوديت هاي فروش نفت 
در دوران تحري��م نيازمند اصالح اس��ت. همچنين 
بايد به اقدام مغاير با برنامه شش��م توسعه دولت در 
مورد سهم صندوق توس��عه ملي از منابع حاصل از 
صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز 

و برداشت هايي از آن اشاره كرد.«
مركز پژوهش هاي مجلس با تاكيد بر اينكه ۲1 حكم 
مبتني بر قانون برنامه شش��م توس��عه در ماده واحده 
اليحه بودجه سال 1398 وجود دارد، تاكيد كرد: »در 
ماده واحده اليحه بودجه س��ال 1398 مواردي وجود 
دارد كه منطبق، در راس��تا يا حتي مغاير برنامه ششم 
توسعه اس��ت اما عنوان »برنامه ششم توسعه« در آنها 

تصريح نشده است.«

    برخي از احكام برنامه شش�م توسعه كه در 
اليحه بودجه ناديده گرفته شد

بازوي كارشناسي مجلس به برخي از احكام برنامه ششم 
توسعه كه بايد در لوايح بودجه ساالنه به آنها توجه شود، 
اما در اليحه بودجه س��ال 1398 ديده نشده به عنوان 
نمونه اشاره كرده است كه عبارتند از: »راه اندازي سامانه 
ثبت حق��وق و مزايا«، »اختصاص مبالغي از حس��اب 
ذخيره ارزي براي افزايش ايمني مقاوم سازي مدارس و 
فضاهاي پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش«، 
»توسعه كش��اورزي حفاظتي، توسعه كشت نشايي، 
به نژادي و به زراعي و توسعه كشت محصوالت سالم و 

محصوالت زيستي )ارگانيك( .«

    اي�رادات گزارش نظارت�ي دولت درباره 
اجراي قانون برنامه ششم توسعه در سال ۹۶

اين مركز پژوهشي با اشاره به اينكه براساس بند »الف« 
ماده 1۲1 قانون برنامه شش��م توس��عه، دولت مكلف 
به ارايه گزارش نظارتي چگونگي تحقق اهداف كمي 
مندرج در جداول آن قانون همراه لوايح بودجه سنواتي 
به مجلس شوراي شده است كه خوشبختانه در سال 
جاري اين گزارش نظارتي تهيه و تقديم شد، اعالم كرده 
است: »البته با توجه به عدم ارايه گزارش نظارتي مذكور 
به شكل هدفمند و مطابق احكام برنامه، بررسي كامل 
آن در بازه زماني بررسي بودجه امكانپذير نيست اما هم 
احكام برنامه اي مفق��ود در اليحه بودجه )مانند موارد 
مذكور در پاراگراف قبل( نشان مي دهد تطابق برنامه 
و بودجه كامل نيست و هم بررسي برخي از بخش هاي 
گزارش عملكرد برنامه بيانگر آن است كه بخش قابل 
توجهي از آن به ارايه وضع موجود و اطالعات غيرضرور 

پرداخته و نيز موارد مطروحه نيازمند بررسي است.«

    پيشنهاد الزام دولت به اصالح قانون برنامه 
ششم توسعه با توجه به شرايط تحريم

مركز پژوهش هاي مجلس در پايان بخش »چكيده« اين 
گزارش تاكيد كرده است: »در پايان يادآوري مي شود با توجه 
به عدم لحاظ كردن سناريو احتمال تكرار تحريم ها توسط 
دولت و سازمان برنامه و بودجه در زمان ارايه اليحه برنامه 
ششم توسعه، بايد منتظر كاهش درصد تحقق احكام برنامه 
ششم در چشم انداز آتي باشيم. بنابراين، تنها شيوه حفظ 
جايگاه قانون برنامه، الزام دولت به ارايه اليحه اصالح قانون 
برنامه ششم، مطابق با شرايط جديد و با قيد فوريت است.«
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 تسويه اوراق اجاره و مرابحه
در هجدهم بهمن ماه

شادا|معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور 
طي اطالعيه اي از تامين وجوه مورد نياز براي تسويه 
اوراق اجاره و اوراق مرابحه در هجدهم بهمن ماه خبر 
داد. در اين اطالعيه مي خوانيم، در راس��تاي ارتقاي 
اعتماد عمومي نسبت به اوراق بهادار اسالمي و ايفاي 
تعهدات دولت در اين حوزه، به اطالع مي رس��اند با 
عنايت به سر رسيد سود اوراق اجاره با نماد هاي اجاد 
۲1 الي ۲7 و اجاد 3 و اوراق مرابحه با نمادهاي سالمت 
1 الي 5 در تاريخ 18 بهمن ماه سال جاري، وجوه مورد 
نياز براي تسويه اوراق مذكور توسط خزانه داري كل 
كشور تامين و اقدامات الزم براي تسويه به موقع اوراق 

ياد شده معمول شده است.
گفتني اس��ت، اوراق مذكور، از اقس��ام اوراق بهادار 
اسالمي اس��ت كه در چارچوب ظرفيت هاي قانون 
اصالح قانون بودجه سال 1395 كل كشور منتشر شد.

 وابستگي بودجه به نفت
به ۶۷ درصد مي رسد

خانهملت|عضو كميسيون تلفيق بودجه سال 98 
مجلس با بيان اينكه 67 درصد بودجه س��ال آينده 
وابسته به نفت خواهد بود كه اين درصد در سال 97 
زير 40 درصد است، گفت: با توجه به تحريم ها بودجه 
سال 98 نيز بر مبناي فروش يك و نيم ميليون بشكه 

نفت در روز بسته شده است.
سيدعلي ادياني درخصوص افزايش وابستگي بودجه 
به نفت طي سال 98، گفت: طبق سياست هاي ابالغي 
مقام معظم رهبري، سياست هاي كلي نظام و قانون 
برنامه ششم توسعه كشور بايد به تدريج وابستگي 
بودجه ساالنه به نفت كم ش��ود، كاهش وابستگي 
ب��ه نفت يا هم��ان بودجه منهاي نف��ت، به معناي 
عدم توليد، ف��روش نفت و تبديل ميعانات گازي به 
فرآورده هاي مختلف نيست بلكه درآمدهاي حاصل 

از آن را نبايد خرج هزينه هاي جاري كشور كرد.
نماين��ده مردم قائم ش��هر، س��وادكوه و جويبار در 
مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه سال 98 به 
دليل تحريم ها وابستگي بودجه به نفت بيشتر شده 
است، افزود: به حس��ب آمارهاي موجود حدود 67 
درصد بودجه س��ال آينده مستقيم و غيرمستقيم 
وابسته به نفت خواهد بود، اين درصد در سال 97 زير 

40 درصد است.

   نف�ت و مالي�ات؛ دو بال اصل�ي درآمدي 
كشور

وي گفت: نفت و ماليات دو بال اصلي درآمدي كشور 
هس��تند هرچند نمي توان چندان روي بودجه ها و 
درآمدهاي مالياتي حساب باز كرد و حداكثر بتوان 
به روال سال جاري يا نهايتا حدود 11 درصد افزايش 

درآمد از اين محل داشته باشيم.
عضو كميس��يون انرژي مجلس با اشاره به اينكه با 
توجه به تحريم ها بودجه سال 98 نيز به سختي بر 
مبناي فروش يك و نيم ميليون بشكه نفت در روز 
با مبلغ 54 دالر بسته شده است، اضافه كرد: بودجه 
س��ال 98 چندان قابل تحليل، تدوين نشده است 
چراكه در شرايط طبيعي قرار نداريم و تحريم ها جنگ 

اقتصادي به راه انداخته اند.

   س�هم صن�دوق توس�عه از 34 درص�د ب�ه 
20درصد رسيده

عضو كميس��يون تلفيق بودجه س��ال 98 مجلس 
ش��وراي اس��المي اضافه كرد: به يقين براي تامين 
كااله��اي اساس��ي، پرداخت حق��وق و مجموعه 
پاداش بازنشستگان، حمايت از اقشار آسيب پذير و 
مددجويان تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد 
امام خميني )ه(، پرداخت يارانه هاي ماهانه 45 هزار 
تومان و بس��ياري از مسائل ديگر به منابع مالي نياز 
داريم اين منابع مالي صرفا ماليات و نفت اس��ت به 
همين دليل سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي 

نفتي از 34 درصد به ۲0درصد رسيده است.

به روزرساني فهرست بانك هاي 
مجاز مشمول تسويه اوراق خزانه

شادا|معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور 
وزارت امور اقتصادي و داراي��ي، در نامه اي به ادارات 
كل امور اقتصادي و دارايي استان هاي اين وزارتخانه، 
با اشاره به اتمام ظرفيت تعدادي از بانك ها، فهرست 
بانك هاي مجاز مشمول تسويه از طريق صدور اوراق 

تسويه خزانه را اعالم كرد.
معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور، در اين 
نامه از اتمام ظرفيت بانك هاي ملي ايران، ملت، بانك 
شهر، دي، تجارت، رفاه كارگران، كوثر، پست بانك، 
پاس��ارگاد، صادرات ايران، پارسيان، توسعه تعاون و 

موسسه مالي و اعتباري ملل خبر داده است.
بر اساس اين نامه، با توجه به اتمام ظرفيت بانك هاي 
مذكور، بانك هاي مجاز مشمول، تا اطالع ثانوني شامل 
بانك سپه، كشاورزي، مسكن، صنعت و معدن، توسعه 
صادرات، قوامين، خاورميانه، انصار، آينده، گردشگري، 
ايران زمين، سرمايه، سينا و بانك قرض الحسنه رسالت 
اعالم شده است. گفتني است بنا بر نامه معاونت نظارت 
مالي و خزانه داري كل كش��ور ب��ه ادارات كل امور 
اقتصادي و دارايي استان هاي اين وزارتخانه، آخرين 
مهلت ارسال درخواست هاي مربوط به صدور اوراق 
تسويه خزانه نوع دوم، پايان بهمن ماه جاري اعالم و 
تصريح شده كه مالك پرونده هاي قابل رسيدگي و 
اقدام توسط مركز مديريت بدهي ها و دارايي هاي مالي 
عمومي، ثبت آنها در دبيرخانه وزارت متبوع به همراه 
كليه مدارك و مستندات مربوط به صورت كامل، تا 
تاريخ مذكور است. بر اساس اين نامه، به پرونده هاي 
ناقص و ارسال شده بعد از موعد مقرر، ترتيب اثر داده 

نخواهد شد.



دانش و فن10اخبار

با پايش ماهواره اي براي زمين خواري و كشف خشخاش

وزير ارتباطات: فناوري فضايي در خدمت شفافيت است
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

وزير ارتباطات با انتقاد از اينكه برخي فعاليت هاي فضايي 
ايران را غير صلح آميز مي دانند، گفت: دو مرجع معتبر 
بين المللي پس از پرتاب ماهواره پيام اعالم كردند برنامه 
فضايي ايران صلح آميز اس��ت و هدف پوششي براي 

پرتاب موشك پشت سر آن نيست. 
آذري جهرمي در مراس��م روز ملي فن��اوري فضايي، 
از مخابره پيام دوس��تي ايران به فضا خبرداد و گفت: 
به زودي ماهواره دوستي با دقت تصويربرداري 10 متر 

پرتاب صداي ايرانيان را در فضا طنين انداز مي كند. 
وي با اشاره به اينكه تمامي فعاليت هاي فضايي ايران 
صلح آميز است،  گفت: دو مرجع معتبر بين المللي پس 
از پرتاب ماهواره پيام در گزارش��ي اعالم كردند برنامه 
فضايي ايران صلح آميز اس��ت و هدف پوششي براي 
پرتاب موشك پشت سر آن نيست. اما برخي به دروغ 

فعاليت هاي فضايي ايران را غير صلح آميز مي دانند .
وزير ارتباطات خاطرنشان كرد: ايران در حوزه فضايي 
شفاف عمل مي كند وحاضر به توسعه همكاري هاي 
بين المللي و اش��تراك گذاري  نيز  در اين عرصه است، 
اما امريكا و اسراييل با دروغ پردازي به دنبال تغيير اين 

مدل از همكاري و دستاوردها هستند .
وي افزود:  به عنوان مث��ال در خصوص پرتاب ماهواره 
پيام امريكا و اسراييل پرتاب اين ماهواره را به آزمايشات 
موشكي ايران نسبت دادند،  اما مردم دنيا با دلقكي به 
نام نتانياهو آشنا هستند و وي را در حال نقاشي كشيدن 
و روياپردازي در سازمان ملل ديده اند . اين كشورها از 
دستاوردهاي فضايي ما ناراحت هستند و با وجود اينكه 
ما اعالم كرديم كه ماهواره بر س��يمرغ در مرحله سوم 
پرتاب موفق نبود اما نتانياهو اين را باور نكرده و اعالم 
كرد كه اين پرتاب موفق بوده اس��ت. اين موضوع يك 
جوك در زمان ماهواره پيام بود و جزو خوشمزگي هاي 

اين دلقك بين المللي به حساب مي آيد.

  قدرت فناوري فضايي ايران را بايد پذيرفت
جهرمي با اشاره به گزارشات موسسات معتبر بين المللي 
در مورد پرتاب ماهواره پيام خاطرنش��ان كرد: در اين 
گزارش آمده است كه ماهواره بر ايراني از سوخت مايع 
استفاده مي كند و مكانيزم آن با بالستيك متفاوت است 
و اين مساله نش��ان مي دهد كه از ماهواره براي اهداف 

صلح آميز فضايي استفاده مي شود.
وزي��ر ارتباطات با اش��اره ب��ه عملياتي نش��دن وعده 
بين المللي در عرصه ماهواره و ماهواره بر گفت: ما روي 
پاي خود ايستاده ايم و توانس��تيم در حوزه ماهواره و 
ماهواره بر از قدرت خودمان استفاده كنيم. اين در حالي 
است كه برخي از كش��ورها تالش دارند با ايران ايجاد 

چالش كنند و قدرت فناوري فضايي ايران را نپذيرند.
وي اف��زود: دقت ماهواره هاي ما مش��خص اس��ت و 
اهداف آن نيز در حوزه كشاورزي، مديريت منابع آب، 

بحران هاي طبيعي و ناوبري مشخص شده است.
وزير ارتباطات در ادامه از اتمام طراحي و ساخت ماهواره 
ناهيد خبر داد و گفت:  فرآيند تحويل گيري تست هاي 
نهايي اين ماهواره مخابراتي به زودي از سوي سازمان 

فضايي ايران و پژوهشگاه فضايي آغاز مي شود.
وي افزود: اين پروژه اولين پروژه پژوهشي است كه در 

حوزه ماهواره هاي مخابراتي امكان تست سلول هاي 
خورشيدي را به ما مي دهد،  از سوي ديگر ماهواره ناهيد 
دو به عنوان اولين ماهواره مخابراتي عملياتي در دست 
ساخت قرار دارد كه مي تواند پايه ساخت منظومه هاي 

ماهواره اي مخابراتي باشد.

  آماده شدن ماهواره ظفر؛ شهريور 98 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از آماده شدن ماهواره 
ظفر در ش��هريور ماه سال 98 خبرداد و گفت: ماهواره 
ظفر از سوي دانشگاه علم و صنعت در دست ساخت و 
طراحي است و اميدواريم كه تجربه ماهواره دوستي در 

ماهواره ظفر به كمك متخصصان ما بيايد .
 جهرمي با بيان اينكه ماهواره ظفر نيز در دست طراحي 
و ساخت توسط دانشگاه علم و صنعت قرار دارد، اضافه 
كرد: اين ماهواره شهريور 98 آماده مي شود و اميدواريم 

در آن از تجربه ماهواره دوستي بتوانيم استفاده كنيم.
وزير ارتباط��ات تأكيد كرد: ما پرتاب ماه��واره پيام را 
يك پروژه شكس��ت خورده نمي دانيم بلكه يك پروژه 
موفقيت آميز در توسعه فناوري فضايي مي دانيم و تا سه 
سال آينده تيم ماهواره پيام، ماهواره اي با ۴0 برابر دقت 

اين ماهواره آماده پرتاب خواهد كرد.
جهرمي تصري��ح كرد: در عرصه فض��ا همانند فضاي 
مجازي با تهديد جمع آوري اطالعات مواجه هستيم، 
چرا كه ن��وع رويكرد تهاجمي در ح��وزه فضا و فضاي 
مجازي يكسان است و اين فرصت ها و تهديدها با حضور 
جريان ساز ما مي تواند مديريت شود. در اين عرصه تنها 
با مواجهه هوشمندانه مي توانيم بر مشكالت فائق آييم 

و نبايد در اين شرايط نااميدي ايجاد كنيم.
وي گفت: برخي اظهارنظرها در خصوص پرهزينه بودن 

ماهواره پيام صورت گرفت،  اما اين پروژه طي 10 سال 
رقمي در حدود 1.2 ميليون يورو هزينه داشته است، 
ماهواره ظفر نيز همين حدود هزين��ه دارد و ماهواره 
دوس��تي رقمي كمتر از 1.2 هزينه داشته است  و اين 

رقم ها سرمايه ملي كشور محسوب مي شود .
وزير ارتباطات اس��تفاده از دانش فضاي��ي را در تمام 
عرصه ها كمك به كشور دانست و گفت: حتي اگر بتوانيم 
با آن خش��خاش پيدا كنيم، بد است؟ چرا اجازه دهيم 
توليد شود، توزيع شود و سپس براي آن شهيد دهيم 
تا جلوي آن را بگيري��م، در حالي كه مي توانيم جلوي 

توليد را بگيريم.
جهرمي ادام��ه داد: همچني��ن در مناطق��ي كه نور 
چش��مي ها، خالف قانون عمل ك��رده، زمين خواري 
كرده ان��د از طريق پايش ماه��واره اي مي توانيم رصد 
كنيم و به  طور كلي مي توانيم بگوييم فناوري فضايي 
در خدمت شفافيت اس��ت. وزير ارتباطات در ادامه از 
راه اندازي پارك فناوري توس��عه اقتص��اد فضاپايه در 
مازندران خبر داد و گفت: بخش��ي از منابع وجوه اداره 
شده وزارت ارتباطات را به اين پارك اختصاص داده ايم، 
روزانه چندي��ن ماهواره س��نجش از راه دور با اهداف 
كنترل از راه دور يا جاسوسي از باالي سر ما رد مي شوند 
و اطالعات را مخابره مي كنند براي اينكه بتوانيم با اين 
تهديدات جمع آوري اطالعات مقابله كنيم ما نيز بايد در 
عرصه فناوري فضايي حرفي براي گفتن داشته باشيم.

جهرمي همچنين به را ه اندازي وي افزود: پارك توسعه 
اقتصاد ديجيتال به عنوان مركزي براي توسعه كسب و 
كارهاي اقتصاد ديجيتال در مشهد اشاره كرد و گفت: 
اين پارك با ظرفيت حمايت از 120 شركت نوپا و دانش 
بنيان فعاليت خود را امروز آغاز مي كند و پارك بعدي 

در تهران با ظرفيت جاي گيري 1۵0 ش��ركت ايجاد 
خواهد شد.

  برقراري ارتباطات مس�تقيم شبكه اينترنت
 بين ايران و عراق

وزي��ر ارتباط��ات در ادامه با اش��اره به حض��ور هيات 
عراقي در ايران براي توس��عه همكاري هاي منطقه اي 
دو كش��ور، گفت: برقراري ارتباطات مستقيم شبكه 
اينترنت بين ايران و عراق از جمله برنامه هايي اس��ت 
كه به زودي اجرايي مي ش��ود چرا كه ت��ا پيش از اين 
سوئيچ ارتباطات دو كشور از طريق اروپا انجام مي شد، 
با برقراري ارتباطات مستقيم شبكه اينترنت ارتباطات 
ايران، عمان، ارمنستان، تركيه و آذربايجان نيز مستقيم 
شده است. وي گفت: پوشش فضاي فركانسي مرزي، 
ارتباطات ويژه اربعين و ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
ايراني و عراقي و توس��عه روابط منطقه اي نيز از جمله 
مذاكراتي است كه قرار است طي روزهاي آينده با حضور 

اين هيات عراقي صورت بگيرد .
محمد جواد آذري جهرمي در حاش��يه اين مراسم در 
جمع خبرنگاران به س��انحه رخ داده در پژوهش��كده 
س��امانه هاي حمل و نقل فضايي پژوهش��گاه فضايي 
اشاره كرد و گفت: اين سانحه به دليل آتش سوزي در 
يكي از س��اختمان هاي پژوهشگاه فضايي بوده است. 
در آن روز به دليل برگزاري مراس��م كسي متوجه اين 
حريق نشد، به  طوري كه در اين حادثه سه نفر از افرادي 
كه اين ساختمان مشغول فعاليت بودند جان خود را 

از دست دادند.
وزير تصريح كرد: گزارش كامل اين س��انحه تاكنون 

اعالم نشده است.

  واگ�ذاري مج�وز ايجاد اپرات�ور ماهواره 
مخابراتي به بخش خصوصي

همچنين در اين مراسم رييس سازمان فضايي ايران با اشاره 
به تالش اي��ران براي تقويت همكاري هاي بين المللي در 
عرصه فناوري فضايي گفت: طي تعامالت صورت گرفته از 
سوي وزارت ارتباطات و وزارت امور خارجه در جهت تقويت 
همكاري هاي بين المللي و با تالش متخصصان سازمان 
فضايي ايران، از اين هفته رياست كميته فضايي گروه ۷۷ 
كميته سازمان ملل متحد در امور استفاده صلح آميز از فضا 
به ايران سپرده ش��د. براري رييس سازمان فضايي ايران، 
صنعت فضايي را يك صنعت راهبردي و استراتژيك عنوان 
كرد كه خود اتكايي در آن مي تواند به توسعه و شكوفايي 
اقتصاد كشور منجر شود و گفت: در يك دهه اخير اقتصاد 
فضايي دنيا ششمين برابر متوسط رشد اقتصاد دنيا بوده 
است و در سال 201۷، 299ميليارد دالر به اقتصاد صنعت 
هم مكاني از فضا در دنيا اختصاص يافت. وي از برنامه ريزي 
براي ارايه مجوز طراحي و ساخت ماهواره به بخش خصوصي 
خب��ر داد و گفت: مجوز ايجاد اپراتور ماهواره مخابراتي در 
حال واگذاري به بخش خصوصي است و در اين زمينه چند 
شركت بزرگ داخلي اعالم آمادگي كرده اند. در همين حال 
تدوين مجوز بهره برداري از اپراتور ماهواره سنجشي نيز در 
دستور كار سازمان تنظيم مقررات قرار دارد كه به زودي 
جزييات دريافت اين مجوز اعالم خواهد شد. در همين حال 
ارايه مجوز طراحي و ساخت ماهواره را نيز به بخش خصوصي 
مي دهيم تا چرخه فعاليت بخ��ش خصوصي در صنعت 
فضايي كشور، تكميل شود. معاون وزير ارتباطات با اشاره 
به برگزاري چندين جلسه كارگروه ذيل دبيرخانه شوراي 
عالي فضايي كشور و برگزاري دو جلسه كميسيون راهبردي 
اين شورا، تصريح كرد: نقشه راه 1۴0۴ فضايي كشور در اين 
كميسيون تنظيم شده است و اميدواريم در آينده نزديك در 

جلسه شوراي عالي فضايي بررسي و تصويب شود.

  نقش توسعه صنايع فضايي در اقتصاد كشور
گفتني است در ادامه اين مراسم نصراله جهانگرد معاون 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به كاربردهاي 
فناوري هاي فضاي��ي در 20 حوزه گفت: براي توس��عه 
فناوري هاي فضايي نياز به سرمايه گذاري داريم كه تاكنون 
يك چهارم سرمايه گذاري ها در بخش ساخت ماهواره و سه 
چهارم سرمايه گذاري در بخش پرتابگرها سرمايه گذاري 
شده است. به گفته وي در حال حاضر در توسعه صنايع 
فضايي يك چهارم سرمايه ها در بخش طراحي و ساخت 
ماهواره و س��ه چهارم اعتبارات صرف ساخت پرتابگرها 
مي شود. جهانگرد با تاكيد بر ضرورت آزادسازي داده هاي 
فضايي اظهار كرد: اين داده ها مي تواند در اختيار بنگاه ها 
و بخش خصوصي قرار گيرد ت��ا اين بخش ها بتوانند در 
حوزه هاي اقتصادي، دانش افزايي و اش��تغالزايي داشته 
باشند. وي آينده جهان را حوزه »موبيليتي« دانست و ادامه 
داد: در آينده ارتباطات مردم مبتني بر موبيليتي )تحرك و 
پويايي( است و ارتباطات در آينده در فضاهاي ابري متصل 
به هم برقرار مي شود و ما با توجه به توسعه صنايع فضايي 
در كشور مي توانيم در بخشي از اين اقتصاد سهيم باشيم.

وي ابراز اميدواري كرد كه با هماهنگي كامل و پيگيري هاي 
سازمان فضايي نسبت به ايجاد پلتفرم هاي فضايي در كشور 

موفق تر عمل شود.
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ياهو نيوز| نب��رد گوگل با برنامه ه��اي آلوده و مخرب 
اندرويد در فروش��گاه مجازي اين ش��ركت ادامه دارد و 
به تازگي ۲۹ برنامه مخرب ديگر از اين اپ استور حذف 
ش��ده اند. با وجود پيش��رفت فناوري هاي امنيتي هنوز 
برخي از برنامه هاي آل��وده مي توانند با فريب گوگل در 
فروشگاه آن عرضه شده و امنيت و حريم شخصي كاربران 

را به خطر بيندازند.
برنامه ه��اي مخربي كه به تازگي شناس��ايي ش��ده اند 
براي ويرايش عكس و ارتقاي قابليت هاي دوربين هاي 
گوش��ي هاي هوش��مند طراحي ش��ده اند. اما در عمل 
آگهي هاي تبليغات��ي متعددي را نماي��ش مي دهند و 
بدين ش��يوه براي كاربران مزاحمت ايج��اد مي كنند. 
اين برنامه ها همچنين براي سرقت اطالعات خصوصي 

كاربران اقدام مي كنند.
برخي از اي��ن برنامه ها آگهي هاي خ��ود را به  طور تمام 
صفحه نماي��ش مي دهند. محتواي نامناس��ب و هرزه 
نگارانه برخ��ي از اين آگهي ها باعث اعتراض كاربران در 

شبكه هاي اجتماعي نيز شده است.
بر اساس بررسي هاي انجام شده تعدادي از اين آگهي ها 
با طراحي كالهبرداري هاي فيش��ينگ تالش مي كنند 
اطالعات خصوصي كاربران را سرقت كنند. برخي از اين 
برنامه ها نيز كه قرار اس��ت در ظاهر عكس هاي كاربران 
را زيبا كنند، در عمل عكس هاي ارس��الي آنها را سرقت 
كرده و تنها يك تصوير جعلي را در اختيار كاربران قرار 
مي دهند. سه برنامه از اين مجموعه برنامه بيش از يك 
ميليون بار بارگذاري ش��ده و ۱۱ برنامه ديگر نيز بيش 
از ۱۰۰ هزار بار بارگذاري ش��ده اند و لذا قربانيان زيادي 

داشته اند.
در اين خصوص هش��دارهاي جدي به كاربران داده اند 
تادر صورت جعلي بودن برنامه هايي كه در فروشگاه هاي 
اينترنتي وجود دارد دقت الزم را  داشته باشند و تنها در 
صورتي اقدام به نصب و راه اندازي برنامه بكنند كه از اصل 

بودن آن مطمئن باشند.

فون آرنا| اپل با انتش��ار پيامي ضم��ن عذرخواهي از 
كاربران در خصوص ش��نود مكالمات آنها در سرويس 
فيس تايم نصب ش��ده بر محصوالتش، اعالم كرده كه 

اين باگ برطرف شده است.
هفته گذش��ته بود كه اخبار و گزارش هاي متعددي در 
فضاي مجازي و رسانه ها منتشر شد كه نشان مي داد باگ 
و آسيب پذيري جديدي در پلتفرم تماس ويدئويي فيس 
تايم اپل وجود دارد كه به افراد غريبه و هكرها اين امكان 
را مي دهد با برقراري يك تماس ويدئويي از طريق پلتفرم 
فيس تايم با مخاطب و كاربر موردنظر، حتي بدون اينكه 
وي جواب تلفن خود را بدهد و تماس برقرار شود، قادر 
خواهند بود صداي محيط پيرامون مخاطب موردنظر را 
از طريق ميكروفون موجود در گوشي آيفون شنود كرده 
و از تمام��ي مكالمات خصوصي آنها به صورت مخفيانه 

آگاه و مطلع شوند. 
بالفاصله بعد از انتشار اين خبر، يكي از سخنگويان اپل 
در اين خصوص خطاب به كاربران و كارشناسان اعالم 
ك��رد كه اپل از اين موضوع آگاه اس��ت و كارشناس��ان 
مربوطه نيز درصدد هس��تند تا هرچه س��ريع تر باگ و 
مش��كل مربوطه را برطرف كنند. ما قصد داريم كه اين 
مشكل امنيتي را از طريق يك به روزرساني نرم افزاري 
كه احتماال در هفته آينده منتش��ر مي شود، در اختيار 

كاربران مان قرار دهيم.
حاال به نظر مي رسد كه اپل با انتشار بيانيه و پيامي جديد، 
ضمن عرض پ��وزش از كاربران پلتفرم تماس ويدئويي 
فيس تايم، اعالم كرده اس��ت كه نس��خه به روزساني و 
آپديت جديدي را در هفته جاري منتش��ر خواهد كرد 
تا كاربران بتوانن��د با خيال راحت و آس��وده به تماس 
ويدئويي در اين پلتفرم بپردازند و هيچ مشكل امنيتي 
نيز براي آنها به وجود نيايد.  انتظار مي رود در هفته جاري 
كاربران بتوانند با دريافت جديدترين نسخه از سيستم 
عامل اي او اس، اين آسيب پذيري و ضعف امنيتي را رفع 

كرده و امنيت سايبري دستگاه خود را افزايش دهند.

سي ان ان | نتايج يك گزارش جهاني نشان مي دهد كه 
مردم فيليپين بيشترين زمان خود را به كار با اينترنت 

اختصاص مي دهند.
نتايج به دس��ت آمده از يك بررس��ي جديد حاكي از 
آن است كه مردم فيليپين بيشترين زمان استفاده از 
اينترنت را در جهان دارند به  طوري كه در سال 2018 
مي��الدي به  طور ميانگي��ن 10 س��اعت و دو دقيقه را 

آنالين بوده اند.
در عين حال شبكه هاي اجتماعي سهم حائز اهميتي 
از زم��ان مورد نياز براي كار كردن با اينترنت را به خود 
اختص��اص داده اند. در فيليپين، م��ردم روزانه به  طور 
ميانگين چهار ساعت و 12 دقيقه را به كار با شبكه هاي 
اجتماعي مي پردازند و اين درحالي است كه ميانگين 
جهاني گش��ت وگذار در اين ش��بكه ها دو س��اعت و 

1۶دقيقه است.
با اين حال اگرچه ميانگين جهاني هفت س��اعت كار 
با اينترنت در روز مي تواند نگران كننده باش��د اما اين 
ارقام در واقع نمي تواند نشان دهنده گستردگي اعتياد 
به اينترنت باشد چرا كه براي مثال، آمار باالي كاربري 
اينترنت براي فيليپيني ها عمدتا   انعكاس جمعيت قابل 
توجهي از مردم اين كشور است كه در خارج مشغول 

به كار هستند.
در اين گزارش همچنين آمده است كه مردم برزيل با 
اختصاص 9 ساعت و 29 دقيقه كار با اينترنت در رتبه 
دوم اين فهرس��ت قرار دارند. همچنين مردم تايلند با 
9 ساعت و 11 دقيقه، مردم كلمبيا با 9 ساعت و مردم 
اندونزي با هشت ساعت و ۳۶ دقيقه در رتبه هاي بعدي 

جاي گرفته اند.
بررس��ي ها حاكي از آن اس��ت كه مردم سراسر جهان 
به طور ميانگين شش ساعت و ۴2 دقيقه از روز را به كار 
با اينترنت اختصاص مي دهند. همچنين مردم امريكا 
به طور ميانگين ش��ش س��اعت و ۳1 دقيقه را آنالين 
هستند و در مقابل مردم چين و انگليس كه به ترتيب 
پنج س��اعت و ۵2 دقيقه و پنج س��اعت و ۴۶ دقيقه با 

اينترنت كار مي كنند.
در عين حال در ميان كش��ورهايي كه در اين مطالعه 
مورد بررسي قرار گرفته اند مردم ژاپن كمترين زمان را 
آنالين هستند كه روزانه به طور ميانگين سه ساعت و 

۴۵ دقيقه است.

ديلي ميل| برنامه جديد ش��ركت اس��پيس ايكس 
براي گرفتن كالهك شش ميليون دالري موشك، با 

شكست مواجه شد.
شركت »اسپيس ايكس« )SpaceX(، ماه ها تالش 
كرده تا اين امكان را فراهم كند قسمتي از كالهك هاي 
در حال س��قوط موشك، در كش��تي كوچك »مستر 

استيون« )Mr. Steven( فرود آيند.
اين ش��ركت در ويدئوي جديدي نشان داد كه مستر 
استيون چقدر به هدف خود نزديك است. اين ويدئوي 
۳0 ثانيه اي، قسمتي از يك كالهك را نشان مي دهد 
كه به يك چتر نجات متصل شده و به آرامي به مستر 
استيون نزديك مي ش��ود اما در پايان آزمايش، در آب 
مي افتد. اسپيس ايكس در توئيت خود نوشت: يكي از 
آزمايش هاي نهايي مستر استيون در ساحل غربي پيش 

از فرستادن آن به ساحل شرقي.
اين آزمايش با وجود ناموفق بودن، نش��ان مي دهد كه 
اسپيس ايكس در صورت داشتن زمان بندي كامل، به 
زودي مي تواند يكي از كالهك هاي خود را با موفقيت 

بازيابي كند.
كالهك موشك كه در قسمت جلوي آن قرار گرفته، از 
بار مفيد آن محافظت مي كند و مي تواند در طول پرواز، 
بارهايي مانند ماهواره را در خود نگه دارد. پس از آغاز 
سفر موشك، دو قسمت كالهك از موشك جدا مي شوند 

و به سوي زمين بازمي گردند.
تكميل فراين��د بازيابي قس��مت هاي كالهك، يكي 
از برنامه هاي اسپيس ايكس براي اس��تفاده دوباره از 
قسمت هاي مهم موشك و به كار بردن آنها در بيش از 
يك پرواز است. افزايش طول عمر قسمت هاي گوناگون 
يك موشك، نه تنها كارآمد بلكه مقرون به صرفه است.

اگر اسپيس ايكس نتواند كالهك را بازگرداند، عالوه بر 
اثرات سقوط، خطر آسيب ناشي از نمك اقيانوس نيز 
وج��ود دارد. هزينه توليد دوباره اين بخش از كالهك، 
شش ميليون دالر است و بازيابي آن مي تواند به كاهش 

هزينه پرتاب موشك هاي بعدي كمك كند.
»ايالن ماسك« )Elon Musk(، مديرعامل اسپيس 
ايكس اخيرا در مصاحبه اي گفت: تصور كنيد ش��ش 
ميليون دالر پول نقد شما در آسمان پرواز مي كند و قرار 
اس��ت در اقيانوس فرود آيد؛ در اين صورت قطعا براي 

بازگرداندن آن تالش خواهيد كرد.

اس�لش گير| همزمان با افزايش اس��تفاده از منابع 
انرژي تجديدپذير، تالش براي تهيه آمار دقيق در اين 
زمينه نيز آغاز ش��ده و امريكا قصد دارد با به كارگيري 
هوش مصنوع��ي و ماهواره صفحات خورش��يدي را 

سرشماري كند.
جمع آوري اطالعات دقيق در مورد ميزان توليد انرژي 
از طريق صفحات خورشيدي و تهيه نقشه پراكندگي 
صفحات خورش��يدي در كل كش��ور، از جمله اهداف 

اجراي طرح مذكور است.
مقام��ات دولتي مي گويند در مورد اس��تفاده تجاري 
از صفحات خورش��يدي اطالعات كم وبيش مفيدي 
جم��ع آوري كرده ان��د، اما اطالع��ات آنه��ا در مورد 
استفاده هاي ش��خصي و خصوصي از اين صفحات به 

ميزان كافي نيست.
مجري اين طرح كه ديپ س��والر نام گرفته، دانشگاه 
استنفورد اس��ت و با اجراي آن ابعاد، موقعيت مكاني 
و تعداد صفحات خورش��يدي موج��ود در كل امريكا 
مشخص خواهد ش��د. هوش مصنوعي مورد استفاده 
در اين طرح براي بررس��ي بيش از يك ميليارد تصوير 
ماهواره اي و شناس��ايي تمامي صفحات خورشيدي 
نصب شده روي پشت بام ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

دقت ه��وش مصنوعي م��ورد اس��تفاده در اين طرح 
9۳درصد بوده و تالش مي شود اين دقت باز هم افزايش 
يابد. اجراي طرح ديپ سوالر در عرض يك ماه صورت 
مي گيرد و اين در حالي است كه انسان ها براي تكميل 
آن به س��ال ها زمان نياز داشتند. اطالعات اوليه اي كه 
در مورد نتايج اين طرح در جريان منتشر شده از نصب 
صفحات خورشيدي در حدود 1.۴۷ ميليون نقطه در 
سراس��ر امريكا خبر مي دهد. قرار است بعد از تجزيه و 
تحليل اطالعات اوليه داده هاي بيشتري در اين زمينه 

منتشر شود.

گوگل ۲۹ برنامه سارق و 
كالهبردار اندرويد را حذف كرد

منتفي شدن شنود مكالمات 
كاربران اپل

 فيليپيني ها ركورددار استفاده 
از شبكه هاي اجتماعي

تالش نا فرجام اسپيس   براي 
گرفتن كالهك 6 ميليون دالري

سرشماري صفحات 
خورشيدي با هوش مصنوعي 

رويداد

مصرف اينترنت در شبكه ملي 
اطالعات ۳   برابر شد

مه�ر| معاون وزي��ر ارتباطات با بي��ان اينكه اوج 
مصرف اينترنت از طريق ش��بكه ملي اطالعات به 
هزار گيگابيت رسيد، گفت: در ابتداي امسال ميزان 

مصرف اينترنت در شبكه ملي ۳00 گيگ بود.
وي با اشاره به روند پرسرعت رو به رشد استفاده از 
ترافيك داخلي از طريق شبكه ملي اطالعات، اظهار 
داشت: اوج مصرف كاربران در شبكه ملي اطالعات 
به هزار گيگابيت رسيد كه اين عدد در ابتداي امسال 
كمتر از ۳00 گيگ بود و اين موضوع نشان مي دهد 
كه طي سال گذشته مصرف استفاده از سايت هاي 

داخلي بيش از سه برابر افزايش پيدا كرده است.
رييس هيات مديره ش��ركت ارتباطات زيرساخت 
با اش��اره به اينكه يكي از اهداف توسعه شبكه ملي 
اطالعات، رس��اندن ترافيك ارتباط��ي داخلي به 
ترافيك اينترنت بين الملل است، گفت: هم اكنون 
اوج مصرف اينترنت 1۴00 گيگابيت بر ثانيه برآورد 
مي شود كه رسيدن ترافيك شبكه ملي اطالعات اين 
عدد دور از ذهن نيست و فاصله كمي با اين هدف 
داريم. وي بر لزوم پايداري و كيفيت ارايه خدمات در 
شبكه ملي اطالعات تاكيد كرد و گفت: در يك سال 
گذشته ظرفيت شبكه انتقال اينترنت نيز بيش از دو 
برابر افزايش يافته است و با توجه به رشد استفاده از 
اينترنت در شبكه ملي اطالعات و افزايش ترافيك 
مستقل داخلي توانسته ايم طي يك سال گذشته به 
كاربران سرويس بهتري دهيم و به اهداف خود در 
اين حوزه دست يابيم. معاون وزير ارتباطات ظرفيت 
ترانزيت ارتباطات بين الملل را كه سال گذشته 2۵0 
گيگابيت بر ثانيه بود در حال حاضر ۵00 گيگابيت 
بر ثانيه عنوان كرد و گفت: اين رقم تاپايان سال به 

يك ترابيت بر ثانيه مي رسد.

 اپليكيشن واقعيت افزوده براي 
خريدن و پوشيدن كفش مجازي

 اليف هكر| اگر دوس��ت داريد بدون ترك منزل 
كفش هاي مختلفي را براي خريد بپوشيد و امتحان 
كرده و در نهايت يكي را انتخاب كنيد، مي توانيد از 

اپليكيشن وانا كيكس استفاده كنيد.
Wanna Kicks به كارب��ران امكان مي دهد تا 
در زماني كه روي مبلي در منزلش��ان لم داده اند، 
كفش ه��اي مختلف��ي را به صورت مج��ازي به پا 
كنند و از تنگي يا راحتي آنها مطمئن ش��وند. در 
نتيجه اين امر افراد قبل از خريد آنالين مي توانند 
قض��اوت دقيقي در مورد نق��اط ضعف و قوت يك 
كفش داش��ته باشند. اين اپليكيش��ن فعال تنها با 
آيفون سازگاري دارد و كاربران بايد سيستم عامل 
iOS 11 يا نس��خه هاي باالتر را روي گوشي خود 
نصب كنند. همچنين آنها باي��د از آيفون ۶ اس يا 
مدل هاي جديدتر استفاده كنند. براي استفاده از 
اين اپليكيشن كاربر بايد كفش��ش را از پا درآورد، 
كفش هاي موجود در محيط برنامه را مشاهده و يكي 
از آنها را انتخاب كند و دوربين گوشي را در برابر پاي 
خود قرار دهد. در ادامه اپليكيشن، كفش انتخابي 
را به  طور مجازي به پاي كاربر اضافه مي كند. پس از 
قفل ش��دن دوربين گوشي روي پا، كاربر مي تواند 
رنگ هاي مختلف كفش را براي خريد انتخاب كند. 
در صورت تاييد كاربر، اپليكيشن لينك هايي را براي 
خريد آن پيش��نهاد مي كند. تمامي اين لينك ها 

مربوط به شركت هاي معتبر هستند.

 تجهيزات  اينترنت  در امريكا 
يخ  زد

ديترويت فري پرس| به دليل آب وهواي بسيار 
س��رد در امريكا، دسترسي س��اكنان ايالت هاي 
ميانه غربي اين كشور به اينترنت و واي فاي دچار 
اختالل شده است. همزمان با ورود سرماي شديد 
به ايالت هاي ميانه غربي امريكا، دسترسي كاربران 
شركت AT&T به سرويس هاي اينترنت، موبايل 
و تلويزيون قطع شده اس��ت. سرويس اينترنت 
برخي مشتريان اين شركت در ايالت هاي غربي 
مانند ميش��يگان و همچنين ايالت هاي جنوبي 
مانند جورجيا و فلوريدا قطع ش��ده اس��ت. ترزا 
ماسك سخنگوي ش��ركتAT&T در اين باره 
مي گويد: سرويس اينترنت برخي از مشتركان در 
قسمت هايي از ديترويت )بزرگ ترين شهر ايالت 
ميشيگان( به دليل آب وهواي بسيار سرد قطع 
شده است. ما مشغول تعمير تجهيزات هستيم. 

البته او درباره تعداد مش��تركاني ك��ه در ايالت 
ميشيگان كه با قطع س��رويس اينترنت روبه رو 
هستند، هيچ جزيياتي بيان نكرد.   اين در حالي 
است كه به نوشته نيوزويك، بسياري از كاربران 
 Mediacom و Spectrum ش��ركت هاي
در ايالت هاي ميانه غربي امريكا نيز به سرويس 

اينترنت و واي فاي دسترسي نداشته اند.

جي ميل پوست مي اندازد
ياهو نيوز| گوگل با ايجاد برخي تغييرات در برنامه 
جي ميل تالش كرده تا بر جذابيت هاي آن بيفزايد. 
نسخه آزمايشي جي ميل براي اندرويد از قابليت هايي 
همچون به يادآوري و نش��انه گذاري يا پين كردن 
پيام ه��ا برخوردار اس��ت.  يكي ديگ��ر از تغييرات 
جي ميل امكان دسته بندي بهتر پيام هاي مرتبط 
اس��ت كه باعث مي شود، رسيدگي به آنها راحت تر 
شود و بعدا با سهولت بيشتري بتوان محتواي اين 
پيام ها را مديري��ت كرد. همچني��ن تغييراتي در 
طراحي نس��خه اندرويدي جي ميل ايجاد شده كه 
باعث مي شود رابط كاربري آن با سهولت بيشتري 
قابل استفاده باشد. قرار است در اين زمينه اطالعات 
بيشتري در كنفرانس توسعه دهندگان گوگل كه 
در ماه مي  برگزار مي شود، ارايه شود. گفته مي شود 
امكان جس��ت وجوي ايميل ها در اين اپ جي ميل 
هم تقويت شده تا كاربران راحت تر بتوانند پيام هاي 
مد نظر خود را پيدا كنند. گوگل هنوز در مورد اخبار 
منتشر شده در اين زمينه موضع گيري نكرده است.



ويژه

اخبارشهرستانها

11 بنگاهها

معاون وزير صمت: 

بخشزياديازصنايعهدفبوميسازيميشود

 رهايي از شر داللي هاي پرهزينه و مخرب با راهبري تعاوني ها در شبكه توزيع

گروهبنگاهها|
 در شرايطي كه گروه هاي مختلف اقتصادي به دنبال 
راهكارهايي هس��تند تا از طريق آن بتوانند از چالش 
تحريم ها عبور كنن��د؛  معاون ط��رح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، شناسايي و كمك به صنايع 
هدف در دوران تحريم را از جمله اولويت هاي مهم دولت 
دانست و گفت: بخش زيادي از صنايع هدف مورد نياز 

كشور تا پايان دولت دوازدهم بومي سازي مي شود.
سعيد زرندي ديروز در آيين افتتاح 38 طرح صنعتي، 
معدني و بازرگاني قم افزود: ايجاد تنوع در محصول 
با تاكيد بر صادرات، ورود به بازاركشورهاي خارجي، 
تقويت تش��كل هاي صادراتي و افزايش حجم توليد 
به كش��ورهاي همس��ايه، رويكرد وزارت صمت در 

سال 98 است.
وي با بيان اينكه صنعت كشور در سال هاي اخير از 
نظر كمي و كيفي رش��د خوبي داشته است، گفت: 
صنعت ايران جزو نشان هاي تجاري شناخته شده در 
دنيا است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با بيان اينكه ايران تا سال گذشته در حوزه 
فوالد رتبه 13 دنيا را داش��ت و امس��ال اين جايگاه 
به رتبه 10 ارتقا يافته اس��ت، افزود: صنعت كش��ور 
در حوزه خودروس��ازي در رتبه 16 جهان قرار دارد 

كه ظرفيت رسيدن به رتبه چهاردهم را دارا است.
زرندي با تاكيد بر اينكه ايران در بسياري از صنايع، 
صاحب سبك اس��ت، افزود: روند توسعه واحدهاي 
صنعتي بسيار چشم گير است و قابل مقايسه با پيش 
از انقالب نيس��ت به گونه اي كه پيش از انقالب تنها 
يك هزار و 500 واحد صنعتي در كش��ور فعال بود 

كه اي��ن رقم امروز به بيش از 84 هزار واحد صنعتي 
افزايش يافته است.

معاون وزير صمت با تاكيد بر اينكه در حوزه معدن 
نيز شاهد رشد چشمگير كش��ور نسبت به پيش از 
انقالب هس��تيم، تاكيد كرد: پي��ش از انقالب تنها 
190 معدن فعال در ايران وجود داشت كه هم اكنون 
اين رقم به بي��ش از 6 ه��زار و 400 معدن افزايش 

يافته است.
او تاكيد كرد: هم اكنون س��هم صنع��ت و معدن از 
اقتصاد ملي 37 درصد اس��ت، اين درحالي است كه 
پيش از انقالب اين رقم حدود سه درصد بوده است.

وي با بيان اينكه در جنگ اقتصادي كنوني نيازمند 
تغيير ن��گاه مديريتي در صنعت هس��تيم افزود: با 
افزايش هزينه هاي تولي��د طي ماه هاي اخير، ديگر 
نگاه س��نتي به مديريت صنعت جوابگوي ش��رايط 

كنوني اقتصادي نيست.
معاون وزير صمت، گفت: در حوزه صنعت عالقه مند 
به افزايش كمي هستيم ولي نكته مهم تر فعال كردن 
واحدهاي تعطيل و در تملك بانك ها اس��ت كه بايد 
اين موضوع در اولويت مس��ووالن ق��رار گيرد تا اين 

واحدها احيا شوند.
زرندي ب��ا بيان اينكه احياي واحد تعطيل و افزايش 
ظرفيت واحدهاي توليدي نيمه فعال بايد در اولويت 
كاري مسووالن قرار گيرد گفت: در شرايط اقتصادي 
كنوني، نگاه صادراتي داراي اهميت بس��ياري است 
و كمك به واحدهاي صادراتي بايد در اولويت كاري 

مسووالن استاني قرار گيرد.
وي با بيان اينكه بايد از فرصت تحريم براي توس��عه 

صنعت در كش��ور اس��تفاده و محصوالت مورد نياز 
توس��ط واحده��اي تولي��دي داخلي تامين ش��ود 
تاكيد كرد: وزارت صمت به منظور چابك سازي در 

تصميم گيري به دنبال تفويض تمام اختيارات مورد 
نياز استان ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

زرندي با تاكيد بر ضرورت بازگشت ارز صادراتي به 

چرخه اقتصادي كش��ور نيز گفت: اگر كااليي صادر 
مي ش��ود بايد ارز آن به كشور باز گردد تا در خدمت 

توسعه صادرات و توسعه ملي قرار گيرد.

رهاي��ي از ش��ر داللي هاي 
پرهزينه و مخرب؛ با راهبري 
تعاوني ها در ش��بكه توزيع 
رويكرد ايجابي براي حذف 
داللي و پيش��گيري از گران 
فروش��ي و قيمت س��ازي، 
همان توسعه اقتصاد تعاوني 
و اس��تقرار چت��ر تعاوني ها 
در سراس��ر كش��ور است و 
رويكردهاي س��لبي ب��راي مقابله اقتص��اد داللي 
ه��م ماليات س��تاني بازدارنده و تغيي��ر فرايندها و 
شفاف سازي فاصله توليد تا مصرف و شفاف سازي 

شبكه توزيع است. 
قيمت ه��ا در هر اقتصادي تابع هزينه تمام ش��ده و 
هزينه توزيع است كه در چارچوب نظام هوشمند و 
مديريت شده »عرضه و تقاضا« تعيين مي شود. اگر 
هزينه توزيع اندك باشد، فاصله قيمت تمام شده و 
قيمت مصرف كننده به حداقل مي رسد و اگر هزينه 
ش��بكه توزيع باال باشد س��بب افزايش قيمت هم 
خواهد شد. اما در ايران با پديده اي مواجه هستيم كه 
به بيماري اقتصاد داللي يا تومور اقتصادي بدخيم 
و خوش خيم )سلطان هاي كااليي و قيمت گذاري 
و تورم س��ازي و گران فروشي( مش��هور است. اين 
توموره��اي داللي گاهي فاصله قيمت تمام ش��ده 
و مصرف كنن��ده را به جاي حداكث��ر ۲0 درصد به 
۲00 تا 1000 درصد هم افزايش مي دهند كه اوج 
گرانفروشي اس��ت و در حالي كه تراز تجاري كشور 
در بخش غير نفتي مثبت اس��ت نرخ دالر تا 6 برابر 

هم گران تر مي شود.

   ب�راي رهاي�ي از اين روند چ�ه كار بايد 
كرد؟ 

بايد ابتدا اين تومورهاي داللي و اقتصادي را درمان 
كنيم و نظام س��ازي اقتصادي اصالح ساختاري در 
چهل سالگي انقالب اسالمي مد نظر باشد و اين حق 
تك تك شهروندان ايران اسالمي است كه از شر اين 

تومورها در امان باشند.

انقالب اس��المي، انفجار نور بوده است و بايد امروز 
با انفجار نوآوري و خالقيت در عرصه هاي مديريت 
اقتصاد همراه شود. حداقل دستاوردها در اين روند 
همان تحقق اقتصاد توليد محور و افزايش تاب آوري 
آن در بخش هاي توليد، توزيع و س��اماندهي سبك 
مصرف اس��ت. در آن صورت اقتصاد مقاومتي هم با 
تكيه بر فرهنگ اسالمي – ايراني و كليد تبديل همه 
پتانسيل ها به عملكردهاي استثنايي شكل مي گيرد.

بع��د از چهار دهه تجرب��ه ارزش��مند و برنامه هاي 
توس��عه، ب��ه تغيي��ر و تح��ول در برنامه ريزي هاي 
اقتصادي ني��از داريم و بايد با هم افزايي تالش هاي 
فردي )سطح خرد( و مياني )محلي و شهرستاني و 
اس��تاني( به عزم ملي و مديريت جهادي در سطح 
كالن دست يابيم و فردايي عزتمندانه تر به ارمغان 
آوريم. اما همس��نجي عملكردهاي 40 سال اخير 
در حوزه اقتصاد دولت��ي، بخش خصوصي و بخش 
تعاوني در ايران نش��ان مي دهد ك��ه اقتصاد دولتي 
هنوز نتوانسته است نقش خود را به خوبي ايفا كند 
و فيش هاي نجوم��ي و رانت هاي نجومي همچنان 

پررنگ است.
بخش خصوصي هم در ايران هرگز نمي تواند ادعاي 
كارآمدي همتراز با ش��أن نظام جمهوري اسالمي 
داشته باشد و با وجود چند برابر شدن نرخ ارز هنوز 
حاضر نيس��ت ارز صادرات را به س��امانه نيما وارد 
كند و عطش سودآوري داللي همچنان مانع بزرگ 
در برابر توسعه هوش��مند و هدفمند اقتصاد ايران 
است. اين جريان همچنان تالش مي كند در شبكه 
توزيع با استقرار نظام قيمت س��ازي غيرمنطقي و 
افزايش شديد قيمت ها به گران فروشي ادامه دهد 
و س��يري پذيري هم ندارد و حاضر نيس��ت به سود 
51 تا 50 درصدي هم راضي ش��ود. در حال حاضر 
گاهي قيمت تمام ش��ده توليد در مرحله مصرف و 
مسير توزيع تا چند برابر افزايش قيمت دارد كه در 
بازاره��اي ميوه و كاالهاي واردات��ي و صادرات غير 

هدفمند ديده مي شود.
اما هنوز بخش تعاوني با وجود اينكه باالترين مزيت 
نهفته را دارد س��هم الزم را در اختيار نگرفته و اين 

هم از بيم��اري اقتصادي و از نوع ايراني اس��ت كه 
بخش پرمزيت را رها مي كنيم و گرفتار مش��كالت 
ناكارآمدي و داللي اقتصاد دولتي و بخش خصوصي 
مي شويم كه پيامدهاي زيانبار آن هم گسترده است.

امروزه نه توليد حال و روز خوبي ندارد، نه قيمت ها 
ساماندهي شده و نه دولت تغيير رويه داده است، اين 
رويكرد بخش هاي موس��وم به خصوصي؛ به تربيت 

سلطان هر كاال و خدمتي منجر شده است.

  توليد كم جان 
از طرف ديگر اساس و ش��الوده هر اقتصاد را توليد 
تش��كيل مي دهد و بقيه بخش ها مانند خدمات از 
جمله شبكه توزيع در سايه توليد معنا پيدا مي كند. 

بدون توليد هرگز نمي توان چيزي را توزيع كرد.
عالي ترين شاخص اقتصادهاي پيشرفته را هم توليد 
ثروت در رون��دي پايدار تش��كيل مي دهد كه اين 
شاخص در اقتصادهاي جهان سومي و دومي، توسعه 
نيافته و در حال توسعه؛ كمترين نقش را دارد و غلبه 
با اقتصاد داللي اس��ت كه هزينه آن گاهي به چند 
صد درصد هم مي رسد. اين س��هم در اقتصادهاي 
پيش��رفته حداكثر تا ۲0 درصد تايي��د و پذيرفته 
مي شود و البته به دليل رقابت در بازار معموال زير 10 
درصد هم است. شبكه توزيع و اقتصاد دالل پروري 
و رانت قيمتي س��بب مي ش��ود كه هويت اقتصاد 

سودپروري رونق يابد.
اقتصاد ايران در سال هاي اخير با پديده اي موسوم 
به س��لطان شكر تا سلطان س��كه و… همراه شده 
كه محصول رفتار بخش خصوصي و دولتي اس��ت. 
واگذاري ها در فرايند ناشفاف خصوصي سازي و دام 
و تله گذاش��تن برخي مسووالن دولتي و خصوصي 
سبب ش��ده اس��ت كه خصوصي س��ازي به گاهي 
نابودسازي بيت المال منجر شود و برخي واگذاري ها 
بدون توجه به اهليت ها بوده اس��ت و قيمت فروش 
هر مترمربع يك مجتمع كش��ت و صنعت، به كمتر 

از قيمت يك پفك فروخته مي شود.
به اعتقاد كارشناسان حضور سلطان ها در دستگاه 
اقتصادي كش��ور ناشي از اعالم ارز 4۲00 توماني و 

مشابه آن نبوده است. افزايش سلطان هاي مختلف 
در عرصه اقتصاد كشور دستاورد شر رانت اطالعات 

اقتصادي و فقر آمار روشن و شفاف است.
اي��ن روند به بره��م زدن تعادل در عرص��ه اقتصاد 
كشور منجر شده اس��ت اما حتما نسخه مقابل هم 
دارد و آن هم حض��ور موثر و راهبري بخش تعاوني 
در عرصه توزيع است و البته تعاوني توليد و مصرف 

هم ارزشمندي خود را دارد.
رهايي از شر داللي هاي پرهزينه و مخرب؛ با راهبري 
تعاوني ها در شبكه توزيع رويكرد ايجابي براي حذف 
داللي و پيشگيري از گران فروشي و قيمت سازي، 
همان توسعه اقتصاد تعاوني و استقرار چتر تعاوني ها 
در سراسر كشور اس��ت و رويكردهاي سلبي براي 
مقابله اقتصاد داللي هم ماليات ستاني بازدارنده و 
تغيير فرايندها و شفاف سازي فاصله توليد تا مصرف 

و شفاف سازي شبكه توزيع است.
اقتص��اد تعاوني چون از مدل )مردم-  تش��كل( و از 
پايين به باال ش��كل مي گيرد از ابت��دا نظارت پذير 
مي ش��ود و شناس��نامه اقتص��ادي دارد. هر فردي 
شناس��نامه اقتص��ادي حقيقي و يك شناس��نامه 
حقوقي دارد، هوي��ت اجتماعي هم كمك مي كند 
اين نظارت، پايدار باشد و چون غلبه خدمات رساني 
اجتماعي بر س��ود فردي ديده مي شود هرگز اجازه 
نمي ده��د فعاليت دالل��ي پر هزينه ش��كل بگيرد. 
بخش خصوصي به ويژه در جهان سوم و كشورهاي 
در انديشه يا توهم توسعه، دست هاي نامرئي زيادي 
دارند كه نظارت ه��م نمي پذيرن��د. از طرف ديگر 
اقتصاد تعاون��ي را هر طور تعري��ف كنيم به معني 
افزايش توليد حداكثر و س��اماندهي مصرف است و 

بيشترين همگرايي را با اقتصاد اسالمي دارد.
اقتصاد اسالمي نيز همان حداكثر توليد و دوري از 
اس��راف و تبذير در مصرف است و شبكه توزيع هم 
بايد حداقل و خطي باش��د. اگر چتر اقتصاد تعاوني 
را با شناس��نامه و نش��اني دقيق در سراس��ر كشور 
بگس��ترانيم و هزينه ش��بكه توزيع را در تعاوني ها 
مديريت كنيم و بخش داللي غير اقتصادي يا تومور 
محور ريشه كن شود يا در س��ايه قرار گيرد، در آن 

صورت حقوق ش��هروندي هم رعايت خواهد شد و 
قيمت ها س��اماندهي پيدا مي كند و نرخ تورم روند 
علمي و عادي پيدا خواهد كرد و پديده گران فروشي 

ريشه كن مي شود.

  مرحل�ه نوي�ن – كاهش يا ح�ذف هزينه 
فرصت اقتصادي 

وقتي منابعي در اختيار داريم آن را در خيلي از موارد 
مي توانيم هزينه كنيم اما بعد از صرف كردن آن اين 
س��وال پيش مي آيد كه آيا جاي بهتر نمي شد خرج 
كرد؟ نمي شد دستاوردها را بيشتر كرد؟ اصال چگونه 

مي توان به حداكثر دستاورد رسيد؟
اين هم��ه تخصيص و مناب��ع و هزينه ها در بودجه 
ساالنه و اين همه برنامه توسعه، آيا نمي شد نتيجه اي 
بهتر و عملكردهاي بيش��تري داشته باشد؟ فاصله 
عملكردها با وضعيت بهينه را هزينه فرصت تشكيل 

مي دهد.
هزينه فرص��ت ش��امل ارزش اقتصادي ناش��ي از 
فرصت ه��اي بهتر اس��ت كه با تخصي��ص منابع به 
طرح هاي موجود، ديگر فرصت اس��تفاده از آنها را 
از دس��ت مي دهيم ك��ه اين هم يك هزينه اس��ت. 
بايد اين هزينه هم كاهش يابد و به صفر هم برسد. 
تع��اون محور كردن كارها و ش��بكه توزيع ش��امل 
فرآيندهاي مختلفي است كه باعث مي شود منابع 
آن به دارايي هاي مولد تبديل شود و ارزش افزوده و 
ثروت ايجاد كند. قيمت ها نيز با حداقل هزينه توزيع 
دست مصرف كننده مي رسد چون اصال انگيزه داللي 
وجود ندارد. توس��عه تعاوني هم فرآيندي است كه 
با نهادينه شدن انس��جام در رفتارها و سياست ها و 
كردارهاي اقتصادي و توليدي و اجتماعي ش��كل 
مي گيرد. »وقتي جو مي كاريد نبايد انتظار برداشت 

گندم داشته باشيد«.
افزاي��ش ت��ورم، تعميق ركود و كاهش اثربخش��ي 
سياس��ت هاي اقتص��ادي دولت نتيج��ه روندهاي 
گذش��ته تاكنون اس��ت. هر اندازه از بخش تعاوني 
فاصله بگيريم از طرف ديگر هزينه فرصت ناشي از 

ان هم تشديد خواهد شد.

 لزوم زيرزميني شدن 
خط ريلي در يزد

ي�زد| امام جمع��ه يزد با 
اش��اره به اينكه خ��ط راه 
آهن يزد در ش��رايط فعلي 
مشكالتي براي شهر دارد 
گفت: طرح زيرزميني شدن 
خ��ط ريلي يزد بررس��ي و 
اجرا شود. به گزارش ايسنا، 
آيت اهلل »محمدرضا ناصري يزدي« در جريان ديدار 
مديركل راه آهن استان با وي، در ارتباط با خط قطار 
استان يزد اظهار داشت: خط قطار در حال حاضر شهر 
را به دو بخش تقسيم كرده و مشكالتي هم براي جوار 
خط به وجود آمده است. او با اشاره به گزارش مديركل 
راه آهن اس��تان يزد افزود: زماني ك��ه خط دوم هم از 
كنار اين خط بگذرد مشكالت بيشتري در سطح شهر 
به وجود مي آيد. ام��ام جمعه يزد گفت: اگر بخواهيم 
ايستگاه راه آهن را براي كم كردن مشكالت ناشي آن 
را به خارج شهر ببريم خيلي خوب نيست و مشكالت 
زيادي براي مردم به وجود مي آيد. ناصري يزدي تصريح 
كرد: يكي از اقداماتي كه در اين زمينه مي توان انجام 
داد اين است كه با كمك بخش خصوصي، راه آهن را از 
بيرون شهر مثل مترو به زير زمين ببريم و در پايان شهر 
دوباره قطار به باال برگشته و خط از روي زمين بگذرد.

عمده مطالبات كاميونداران 
استان فارس تامين شده است
فارس|  مديركل راهداري 
و حم��ل و نقل ج��اده اي 
اس��تان فارس تاكيد كرد 
كه با همراهي مس��ووالن 
ارشد استان و همكاري و 
حمايت مجمع نمايندگان 
فارس و مجلس ش��وراي 
اسالمي، عمده مطالبات رانندگان پيگيري و تأمين 
شده است.  به گزارش ايسنا ، عليرضا سياهپور ديروز 
در يك كنفرانس خبري عن��وان كرد: با رايزني هاي 
انجام ش��ده با مجلس ش��وراي اس��المي و دستگاه 
مربوطه بخش قابل توجه��ي از اين مطالبات انجام 
شده است. وي افزود: موضوع بازنشستگي رانندگان 
با سابقه ۲5 سال كار و 55 سال سن يكي از خواسته 
جدي كاميون داران بوده كه اين مهم نياز به تأمين 
اعتبار دارد و مجلس در حال بررسي تأمين بودجه اين 
مطالبه كاميون داران است. مديركل راهداري و حمل 
و نقل جاده اي فارس همچنين شاخص تن كيلومتر را 
يكي از راهكارهايي عنوان كرد كه از اواخر شهريو ماه با 
ابالغ يك عدد ثابت بر اساس هزينه راننده، بيمه، بيمه 
شخص ثالث، درمان، سوخت و هزينه هاي مرتبط با 

موافقت اتحاديه كاميون داران مشخص شد.

افزايش 73 درصدي سرمايه 
شركت فوالد مباركه 

پرس��ت  اصفهان|سر
معاونت اقتصادي و مالي 
فوالد مباركه گفت: مجوز 
افزايش سرمايه سنگين و 
جذاب شركت از محل سود 
انباشته توس��ط سازمان 
بورس و اوراق بهادار صادر 
شد و به اين ترتيب سرمايه شركت با 73 درصد رشد 
از 7 هزار و 500 ب��ه 13 هزار ميليارد تومان افزايش 
خواهد يافت. به گزارش تعادل طهمورث جوانبخت 
افزود: اين افزايش سرمايه به منظور اصالح ساختار 
مالي ب��ا توجه به مخارج انجام ش��ده جهت تكميل 
طرح هاي در دس��ت اجرا، مش��اركت انجامشده در 
افزايش سرمايه شركت هاي فرعي و وابسته، تملك 
س��رمايه گذاري هاي بلندمدت و سرمايه در گردش 
موردنياز جهت برنامه هاي آتي شركت انجام مي گيرد. 
وي با تأكي��د بر اينكه با ثبت اين افزايش س��رمايه، 
ش��ركت فوالد مباركه جايگاه بزرگ ترين ش��ركت 
بورس��ي را از آن خود خواهد كرد، در خصوص تاريخ 
برگزاري مجمع عمومي فوق العاده اين شركت تصريح 
كرد: اين مجمع روز چهارشنبه ۲4 بهمن ماه در محل 

سالن نگين سپاهان شهر برگزار خواهد شد.

ظرفيت شيرين سازي آب دريا در 
بوشهر ۴۰ درصد افزايش مي يابد
بوش�هر| مديرعام��ل 
ش��ركت آب و فاض��الب 
اس��تان بوش��هر از توليد 
روزانه ۲0 هزار متر مكعب 
آب شاميدني از تاسيسات 
آب شيرين كن خبرداد و 
گفت: بر اساس برنامه ريزي 
تا شش ماه آينده ظرفيت شيرين س��ازي آب دريا 
براي تامين آب آشاميدني بوشهر 40 درصد افزايش 
مي يابد. به گزارش تس��نيم، عبدالحميد حمزه پور 
ديروز در جمع خبرنگاران در بوش��هر با بيان اينكه 
منابع تامين آب آشاميدني در استان بوشهر افزايش 
يافته اس��ت اظهار داش��ت: قبل از پيروزي انقالب 
اسالمي برخي از شهرها و روستاهاي استان بوشهر 
داراي ش��بكه آبرس��اني بودند كه پ��س از پيروزي 
انق��الب ضمن افزايش منابع آب آش��اميدني طرح 
شبكه آبرساني در شهرها و روستاهاي استان بوشهر 
افزايش يافت. او با بيان اينكه پيش از انقالب تنها 400 
كيلومتر شبكه آبرساني در استان وجود داشت گفت: 
اكنون اين ميزان به بيش از يك هزار و 400 كيلومتر 
رسيده است و اين در حالي است كه تمام شهرهاي 

استان بوشهر داراي شبكه آبرساني هستند.

ممنوعيت اشتغال اتباع خارجي 
براي حل مشكل بيكاري 

قزوين|ريي��س اداره 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
شهرس��تان آبيك گفت: 
344 م��ورد بازرس��ي 
شناس��ايي اتب��اع بيگانه 
مشغول به كار در واحدهاي 
توليدي مشمول قانون كار 
انجام ش��ده كه بيش از 4۲ كارفرم��اي متخلف به 
دس��تگاه قضايي معرفي ش��ده اند. به گزارش ايلنا، 
حس��ين بابايي در همايش فرهن��گ كار و اقتصاد 
مقاومتي شهرس��تان آبيك اظهار كرد: طي امسال 
توس��ط بازرس��ان اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
شهرستان آبيك، از يك هزار و ۲44 نفر واحد مشمول 
قانون كار بازرسي صورت گرفته اس��ت. او افزود: به 
همت بازرسان كار شهرستان آبيك، كارشناسان و 
مربيان حفاظت فني و بهداشت كار اين شهرستان از 
ابتداي امسال تاكنون بيش از 60 دوره آموزشي براي 
جامعه مخاطب برگزار شده است. رييس اداره تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي شهرستان آبيك ادامه داد: از سوي 
اين اداره با رويكرد ارتقاي ايمني و سالم سازي محيط 
كار، دوره هايي ب��راي حوزه هاي صنعت، خدمات و 

كشاورزي شهرستان آبيك برگزار شده است.
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امدادرساني به ۱۸۰۰ 
حادثه ديده سيل اخير لرستان

خرمآب�اد| جانش��ين مديرعام��ل جمعيت 
هالل احمر لرس��تان از امدادرساني به 1800 
حادثه دي��ده س��يل اخير اس��تان خب��ر داد. 
اميرحس��ين يوس��فوند در جم��ع خبرنگاران 
اظهار ك��رد: هم اكنون در راس��تاي راه اندازي 
شعب جمعيت در اس��تان 9 شعبه و يك دفتر 
نمايندگي داريم. او با بيان اينكه 18 پايگاه امداد 
بين شهري در استان داريم، افزود: همچنين دو 
پايگاه كوهستاني و 7 پايگاه موقت در استان به 
خدمات دهي مي پردازند. يوسفوند ميزان انبار 
امدادي و س��وله جمعيت هالل احمر استان را 
9۲90 متر اعالم كرد كه در 9 شهرس��تان قرار 
دارند و گفت: همچنين 1300 دس��تگاه انواع 
خودرو در اس��تان داريم. جانش��ين مديرعامل 
جمعيت هالل احمر لرستان با بيان اينكه طي 
9 ماهه گذشته اقدامات خوبي در حوزه امداد و 
نجات داشته ايم، اضافه كرد: مهم ترين حادثه اي 
ك��ه رخ داد زلزل��ه كرمانش��اه ب��ود و جمعيت 
اس��تان قبل از همه نيروي امدادي در مناطق 

حادثه ديده حضور يافت.

افق كوروش با 29 پله رشد 
چهلمين شركت برتر ايران شد 

رتب��ه اول در ف��روش و به��ره وري در گ��روه 
فروشگاه هاي زنجيره اي به افق كوروش رسيد

فروشگاه زنجيره اي افق كوروش با ۲9 پله رشد و 
كسب عنوان شركِت پيشرو، رتبه چهلم را در بين 
500 شركت برتر ايران كسب كرد و براي دومين 
سال متوالي موفق ش��د كه در گروه فروشگاه ها 
رتبه اول را از نظر شاخص »ميزان فروش و بازده 
فروش« و »شاخص بهره وري كل عوامل« از آِن 
خود كند.  اين ش��ركت در همايش شركت هاي 
برتر ايران و بيس��ت و يكمين س��ال رتبه بندي 
IMI-100  به عنوان »شركت پيشرو« معرفي 
شد. معيار اصلي در انتخاب فروشگاه زنجيره اي 
افق كوروش به عنوان شركت پيشرو، »تغيير رتبه 
فروش شركت هاي فهرست صد شركت برتر ايران 
طي چهارسال اخير« اس��ت كه وجود اطالعات 
شركت در رتبه بندي IMI-100  براي حداقل 
سه س��ال اخير، منفي نبودن تغيير رتبه فروش 
شركت در س��ال اخير و زيان ده نبودن شركت، 
موجب كسب اين جايگاه شد . مطابق نتايج بيست 
و يكمين س��ال رتبه بندي IMI-100، شركت 
فروش��گاه زنجيره اي افق كوروش ضمن كسب 
عنوان »شركت پيشرو« توانست رتبه چهلم را در 
بين 500 شركت بزرگ و برتر ايران كسب نمايد. 
افق كوروش كه در سال مالي 1395 با 16440.5 
ميليارد فروش توانس��ته بود رتبه 69 را از منظر 
ش��اخص فروش كس��ب نمايد، با ۲9 پله رشد و 
۲9564.0 ميليارد ريال فروش در س��ال 1396 
توانست رتبه چهلم را در بين 500 شركت برتر 
ايران از آِن خود كند. اين ش��ركت براي دومين 
سال متوالي نيز موفق شد كه در گروه فروشگاه ها 
رتبه اول را از نظر ش��اخص ميزان فروش و بازده 
فروش به دست بياورد و همچنين رتبه اول را در 
شاخص بهره وري كل عوامل )TFP( در صنعت و 

گروه فروشگاه ها به خود اختصاص دهد.

ايجاد ۴۷۳ شغل جديد در حوزه 
صمت چهارمحال و بختياري

ش�هركرد| همزمان با دهه فجر473 ش��غل 
جدي��د در ح��وزه صنع��ت، مع��دن و تجارت 

چهارمحال و بختياري ايجاد شده است.
سرپرس��ت س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان گفت: همزمان باچهلمين سالگرد پيروزي 
انقالب اس��المي و ايام اهلل دهه مبارك فجر، ۲8 
طرح صنعتي درچهارمحال و بختياري افتتاح 
مي ش��ود.  محمدكاظ��م منزوي اف��زود: براي 
ساخت و تكميل اين تعداد طرح، 788 ميليارد 

و 500 ميليون ريال هزينه شد.
او گفت: با افتتاح اين پروژه ه��ا، براي 473 نفر 
شغل مس��تقيم ايجاد مي ش��ود. منزوي افزود: 
توليد كاغذ كراف��ت، انواع فريز خانگي، گرانول 
بازيافتي، ربات، تابلو و كيت هاي آزمايشگاهي، 
س��ولفات روي، انواع ح��الل نفتي، محصوالت 
بتن��ي، آجر نس��وز، فيلتر خودرو، بازس��ازي و 

نوسازي واگن از جمله اين طرح هاست.

كشف انبار حاوي ۴ تن چاي 
احتكاري در مشهد

مشهد|پليس آگاهي استان از كشف يك انبار 
حاوي 4 تن چاي غيرمج��از به ارزش ۲ ميليارد 

ريال در حاشيه شهر مشهد خبر داد.
حسين بيات مختاري در تشريح اين خبر اظهار 
كرد: مام��وران اداره مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز 
پليس آگاهي استان از وجود يك انبار در سطح 
شهر مشهد كه توس��ط فردي سودجو كه در آن 
4تن چاي به صورت غيرقانوني دپو شده بود، آگاه 
ش��دند. وي افزود: ماموران پس از شناسايي اين 
انبار با هماهنگي مقام قضايي به محل مورد نظر 
رفته و در بازرس��ي از اين مكان مقدار 4 تن چاي 

احتكاري كشف كردند.
اين محموله ارزشي معادل با ۲ ميليارد ريال دارد. 
در اين رابطه يك متهم دستگير كه پس از تشكيل 
پرونده مقدماتي به منظور سير مراحل قانوني به 

مراجع قضايي معرفي شد.

چهرههاياستاني

اسماعيلخليلزاده
رييساتاقتعاونتهران

يادداشت



اقتصاد اجتماعي12اخبار

كابوس كارتن خوابي و اعتياد در بخشي از منطقه 12 با تخريب پاتوق ها حل مي شود؟ 

مخدر در تار و پود شوش و هرندي 
ريحانه جاويدي|

اهالي محله هاي هرندي، شوش و مولوي حاال فقط آنهايي 
نيستند كه در دروازه غار و هرندي به دنيا آمدند و به خانه آبا 
و اجدادي شان وفادار مانده اند؛ از 15 سال پيش مهاجراني 
كه برخي از آنها اعتياد داشتند يا بعدا معتاد شدند و مواد 
فروش��ي منبع درآمد بخشي از آنها ش��ده، اتاقك هاي 
چندمتري محله را خانه خود كرده اند؛ اتاقك هايي كه هر 
ازچندي در طرح ساماندهي منطقه 12 تهران و مبارزه 
با اعتياد تخريب مي شود و گاهي هم جايش را يك بناي 
تازه ساز يا فضاي سبز مي گيرد، اما نه كابوس اعتياد براي 
ساكنان قديمي محله تمام ش��ده و نه چهره كوچه ها از 
معتادان با قامت خميده و مواد به دس��ت، پاك مي شود. 
انگار هر بار قرار مي شود امنيت و آرامش به ساكنان محله 
هرندي، مولوي و شوش برگردد، وضع بدتر مي شود. قبال 
هم پاتوق هاي موادفروش��ان و مصرف كننده ها تخريب 
شد، گودهاي دروازه غار پر شد و جايش را پارك گرفت اما 
موادفروشان باز هم برگشتند و به جاي پاتوق هاي قديمي، 
بساطشان را در كوچه پس كوچه هاي محله و مسير تردد 
مردم پهن كردند. با اين حال هر بار صحبت از ساماندهي و 
مبارزه با معتادان در اين مناطق مي شود، تخريب پاتوق ها 
در راس برنامه هاست، پاتوق هايي كه تخريب مي شوند، 
جايشان را پارك و فرهنگسرا با ديوارهاي بتني و درهاي 
آهن��ي مي گيرد تا معتادان از آن رد نش��وند اما آنها حاال 
بساطشان را به جاي آنكه در پاتوق هاي قديمي كه امروز 
تبديل به فضاي سبز شده، پهن كنند، در كوچه هاي محله 
و ميان خانه هاي مردم گسترده كرده اند. با اين حال روز 
گذشته رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا از پيگيري 
براي تعيين تكليف منازلي كه در مناطق شوش، مولوي 
و هرندي به پاتوق معتادان و مواد فروش��ان مواد مخدر 
تبديل شده و بايد تخريب شوند خبر داد. آنطور كه سردار 
زاهدي گفته است مذاكراتي با شهرداري و استانداري هم 
شده تا هر چه سريع تر اين اتفاق رخ دهد، البته اين بار بنا 
بر گفته هاي رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، قرار 
است برنامه اي تنظيم شود كه پس از جمع آوري معتادان 
و تشكيل پرونده براي آنها، هر معتاد به مركز استان زندگي 
خود منتقل شود. اما كارشناسان و فعاالن اجتماعي حوزه 
اعتياد، بر اين باورند كه تخريب پاتوق ها فقط پاك كردن 
صورت مساله خواهد بود و مشكل اين منطقه با يك نگاه 

همه جانبه و آموزش حل مي شود.

  نتيجه تجربه هاي قبلي را از ياد نبريم
اظهارات رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا درباره 
تخريب پاتوق هاي موادفروشان در حالي است كه ليال 
ارشد جامعه شناس اعتياد، مددكار اجتماعي و موسس 
مركز خانه خورشيد، نخستين مركز كاهش آسيب هاي 
ناشي از اعتياد، در گفت وگو با »تعادل« معتقد است: 
پيش از اين تخريب پاتوق هاي معتادان تجربه ش��ده 
و نتيجه ناگوار آن به چش��م ديده شده كه نبايد آن را 
فراموش كرده و ب��از هم همان اقدام قبلي را انجام داد. 
او درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: از زماني كه در 
منطقه دروازه غار تهران شروع به كار كردم تا امروز كه 
14 سال مي گذرد، چندين بار شاهد انجام اين تخريب ها 
بودم كه شهرداري و نيروي انتظامي تصميم به تخريب 
پاتوق هاي معتادان و موادفروشان گرفتند اما هر بار بعد 
از اين تخريب ها شاهد آن بودم كه وضع محله بدتر از 
قبل ش��د چرا كه با تخريب پاتوق ها چند حالت براي 
فضاي شهري ايجاد مي شود. گاه شاهد اين هستيم كه 
خانه هاي فروش مواد تخريب مي شود اما بعد مي بينيم 
كه در چند طبقه و با وسعت بيشتري تكثير شدند. از 
طرف ديگر صاف كردن زمين هايي كه پاتوق معتادان 
اس��ت، اين مناطق را تبديل به فضاي بي دفاع شهري 
براي خريد و فروش و توزيع مواد و در واقع پاتوق جديد 

تبديل مي كند.
او افزود: اين تصميمات به دليل ش��رايط خاص محل، 
حضور و تعداد فروشنده ها گرفته مي شود اما بايد توجه 
كرد كه تنها نگاه مديريت ش��هري و تخريب كفايت 
نمي كند بلكه اگر يك نگاه همه جانبه امنيتي، سياسي 
و اجتماعي در كنار اين توجه به مديريت شهري باشد ما 
را به هدف مي رساند و مي تواند نتيجه خوبي را رقم بزند.

ارشد بيان كرد: 10 س��ال قبل كه مشابه اين تخريب 
رخ داد، تصور بر اين بود كه خراب كردن پاتوق ها موثر 
اس��ت اما در عمل كمك زيادي به بهبود وضع محله 
نكرد بلكه فقط باعث شد موادفروش ها در سطح محله 
پخش شوند. اگر قرار است كاري انجام شود بايد تفكر 
همه جانبه وجود داشته باشد. در دهه 50 در دروازه غار 
گودهايي وجود داشت كه پاتوق معتادان بود، در دهه 
60 با تصميم شهرداري اين گودها پر و به پارك تبديل 
ش��د، پارك هايي با امكانات خوب كه ق��رار بود محل 
آرامش ساكنان محالت باشد اما امروز از مشكالت اين 

محله هستند چرا كه فضاي سبزي با اين وسعت در اين 
محله عمال مورد استفاده مردم محل نيست چون امنيت 
الزم را ندارد و در اختيار مصرف كننده ها و فروشندگان 
است در حالي كه اگر به صورت همان گود باقي مي ماند 
حداقل مصرف و خريد و فروش پيش چشم مردم و در 

پاركي كه در آن تردد مي كنند، انجام نمي شد.

  نياز به واكسيناس�يون اجتماعي براي مقابله 
با اعتياد

اين آسيب ش��ناس اجتماع��ي بر اس��تفاده از تجربه 
تخريب هاي قبلي در سياست هاي جديد مبارزه با مواد 
مخدر و پاكسازي محله هرندي از معتادان تاكيد كرده 
و گفت: مسووالن بايد فكر كنند كه با تخريب چه اتفاقي 
رخ مي دهد؟ تخريب و رها كردن يا ساخت و ساز به نفع 

كاهش آسيب هاي اجتماعي نيست و به بهبود محله 
كمك نمي كند. در اين زمينه با تجربه تخريب خاك 
س��فيد را داريم، با تخريب چه اتفاقي رخ داد؟ از طرف 
ديگر در دروازه غار ش��اهد فنس كشي و سنگ چيني 
بوديم اما معضل اعتياد محله حل نشد. در اين زمينه اگر 
قرار است اتفاق خوبي رخ دهد بايد به سمت آموزش و 
پيشگيري برويم. جوانان اين مناطق بايد به ابزار مقابله 
با اعتياد مجهز شوند در واقع نياز به يك واكسيناسيون 
اجتماع��ي داريم تا به جوانان و ك��ودكان اين مناطق 
آموزش دهيم در غير اين صورت با ادامه روند فعلي در 
واقع در حال اضافه كردن افراد جديد به چرخه معتادان 

محله هستيم.
او افزود: در مقطع فعلي به جاي تخريب بايد بر پيشگيري 
س��طح يك و س��طح دو تمركز كنيم به اين معني كه 

خانواده ها و كودكان در معرض خطر در مدارس توسط 
مددكار اجتماعي مورد مش��اوره ق��رار گيرند، آموزش 
ببينند تا در مقابل آسيب مقاوم شوند. براي طوالني مدت 
هم نياز به پيشگيري سطح سه داريم كه حكايت از آن 
دارد كه بايد امكانات الزم براي درمان اعتياد در اختيار 
افراد قرار گيرد. نگه داشتن هاي اردوگاهي معتادان هيچ 
فايده اي نداشته و به بهبودي كمك نمي كند. مسووالن 
بايد توج��ه كنند كه دس��تگيري و مداخالت امنيتي، 
تخريب پاتوق ها و جمع آوري فقط باعث مي شود اين افراد 
فرار كنند و به پس كوچه ها و پشت در خانه مردم بروند و 
وضع امنيت به جاي بهتر شدن، بدتر شود. پخش شدن 
آنها در محالت شرايط را براي خانواده ها سخت مي كند 
چ��را كه اين افراد به دليل خو گرفتن با اين محله بعد از 

آزادي هم باز به همين محل برمي گردند.
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كارت حمايت تحصيلي براي 
دانش آموزان فاقد مدرك هويتي 
معاون آم��وزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با 
تاكيد بر افزايش ش��مار دانش آموزان عشاير، مهم 
ب��ودن اين امر را بدان جهت اعالم كرد كه جمعيت 
عش��ايري ايران قبل از انقالب بيشتر بوده و اكنون 
هرچند به عل��ت مهاجرت و يكجانش��يني تعداد 
عشاير كمتر شده اما شمار دانش آموزان عشايري 

بيشتر شده است.
رضوان حكيم زاده در پاسخ به پرسشي درباره طرح 
شهاب عنوان كرد: در اين طرح به تمام استعدادها 
توجه مي ش��ود. البته بنده معتقدم هوش فرهنگ 
ديني نداريم؛ زيرا امر فطري است و بايد تقويت شود 
و همه آن را دارند؛ اما طرح ش��هاب به خودي خود 

طرح بسيار خوبي است.
او درباره جذب ۳0 هزار كودك بازمانده از تحصيل 
به مدارس عن��وان كرد: تالش م��ا جذب كودكان 
بازمانده از تحصيل است، اما اگر كودكي به علت فقر و 
آسيب هاي اجتماعي از تحصيل باز بماند ما اعتباري 
براي رسيدگي به آن نداريم و ساير دستگاه ها بايد 
تالش كنند. در همين راستا در سال ۹2 طرح انسداد 
مبادي بيس��وادي با همكاري وزارتخانه هاي رفاه و 
كشور آغاز ش��د و در حال اجراست. وي همچنين 
با بيان اينكه با همكاري آموزش و پرورش، وزارتين 
كش��ور و امور خارج��ه، كارت حمايت تحصيلي، 
جايگزين مدارك هويتي شد گفت: به اين ترتيب 
توانستيم 5500 دانش آموز فاقد مدارك هويتي را 

نيز در مدارس ثبت نام كنيم.
حكي��م زاده ادام��ه داد: در مجم��وع 450 ه��زار 
دانش آموز اتب��اع خارجي در مدارس ما مش��غول 
به تحصيل هس��تند كه ۳20 هزار نفرشان در دوره 
ابتدايي هستند. اين تعداد دانش آموز به حداقل 15 
هزار معلم نياز داشتند اما بدون اخذ مجوز استخدام، 

آموزش اتباع را نيز در دستوركار قرار داديم.

سالي ۶۰  هزار ايراني به دليل 
عوارض سيگار جان مي بازند

بررس��ي ها حاكي از آن اس��ت ك��ه روزانه متجاوز 
از 10ميليارد تومان توس��ط مردم هزينه س��يگار 
مي شود و دو تا سه برابر اين رقم نيز صرف عوارض 
ناشي از سيگار در جامعه مي ش��ود و اين درحالي 
است كه اكنون كشورهاي در حال توسعه بيشترين 
مصرف كنن��دگان دخاني��ات را در دنيا تش��كيل 

مي دهند.
بر اساس بررس��ي ها و تحقيقات كش��وري انجام 
شده در ايران نزديك به 12 درصد افراد بالغ )15 تا 
6۹ساله( سيگاري و حدود ۸۸ درصد غيرسيگاري 
هستند. روزانه متجاوز از 10 ميليارد تومان توسط 
مردم هزينه سيگار مي ش��ود. همچنين بر اساس 
محاس��بات به عمل آمده س��االنه 2 تا ۳ برابر رقم 
مذكور از طريق مردم و دولت هزينه امور تشخيص 
و درمان عوارض ناشي از سيگار در جامعه مي شود؛ 
يعني روزانه مبلغي بي��ن 10 تا 15 ميليارد تومان 
و س��االنه رقمي بيش از 15 هزار ميليارد تومان از 
بيت المال و از جيب مردم هزينه و توسط 12 درصد 

مردم كه سيگاري هستند اتالف مي شود.
در سال 1۹۷0 ميالدي مصرف سيگار در كشورهاي 
توسعه يافته بيش از س��ه برابر كشورهاي در حال 
توسعه بوده است كه در سال 1۹۹2 اين نسبت به 
1.۷ برابر رسيد. اما اكنون كشورهاي در حال توسعه 
بيش��ترين مصرف كنندگان دخانيات را تشكيل 
مي دهند. بنابر اعالم جمعيت مبارزه با دخانيات، 
روزانه بيش از 15 ميليارد نخ س��يگار توسط مردم 
در دنيا دود مي ش��ود و منفعت اصل��ي اين پديده 
زيانبخش به جيب ش��ركت هاي چند مليتي كه 
۹0 درصد آنها امريكايي هستند، مي رود؛ به عنوان 
مثال در س��ال 1۹۹5 ش��ركت فيليپ موريس - 
توليد كننده س��يگار مارلبرو و سيگارهاي مشابه 

۳0ميليارد دالر سود خالص داشته است.

شكايت از كدام پزشكان بيشتر است و چرا؟ابتكار: بايد مانع ازدواج دختران زير 1۳ سال شويم
معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري با بيان اينكه 
بايد مانع ازدواج دختران زير 1۳ ساله شويم، گفت: اين 
ازدواج ها اجباري و به داليل اقتصادي، قومي و از روي 

عدم آگاهي است.
معصومه ابتكار با اش��اره به اينكه ما در كشور شاهد 
وقوع ازدواج هاي اجباري دختران زير سن 1۳ ساله 
هستيم، اظهار كرد: البته تعداد اين ازدواج ها خيلي كم 
است و اكثريت قاطع ازدواج ها در سنين قانوني انجام 
مي شود. اين ازدواج ها اجباري و به داليل اقتصادي، 
قومي و از روي عدم آگاهي اس��ت كه بايد جلوي آنها 

را بگيريم.
او ادامه داد: ما طرفدار اين نيستيم كه سن ازدواج كاًل 
باال برود يا پايين بيايد بلكه بحث ما اين است كه سن 
ازدواج از يك سني نبايد پايين تر بيايد. يك دختر زير 1۳ 
سال كه هيچ حقوق اجتماعي نداشته و كودك محسوب 
مي شود چرا بايد وارد يك مس��ووليت سنگين به نام 
ازدواج شود؟ آيا او آگاهي كافي براي انتخاب دارد؟ اينكه 
بگوييم سرپرس��ت او براي او تصميم بگيرد به معناي 
خدشه دار كردن حقوق انساني نيست؟ آيا در قرن بيست 
و يكم مي توانيم اينگونه احكام اسالمي را ببينيم؟ ابتكار 

با اشاره به اينكه همه براي جلوگيري از ازدواج زير 1۳ 
ساله اتفاق نظر دارند، تصريح كرد: حاال در مورد اينكه 
كف سن ازدواج چقدر بايد باشد؟ بايد كار كرد. ما هم در 
معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري اليحه اي 
به دولت براي جلوگيري از ازدواج دختران زير 1۳ سال، 

داده ايم و فكر مي كنيم مطالبه جامعه هم اين باشد.
معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري در پايان با 
بيان اينكه ازدواج زير 1۳ سال آسيب زيادي دارد و آمار 
طالق اين ازدواج ها زياد است، گفت: ما موافق ازدواج 
هستيم و نمي گوييم س��ن ازدواج خيلي باال برود اما 
فكر مي كنيم نبايد براي ازدواج دختران زير 1۳ سال 

مناقشه كنيم.

معاون انتظامي س��ازمان نظام پزش��كي با اشاره به 
افزايش 12 درصدي ش��كايت از پزش��كان در سال 
1۳۹6، گفت: اين ميزان رشد معقول است؛ چراكه 
ب��ه همين ميزان ش��اهد افزايش خدم��ات درماني 
و افزايش جمعي��ت بوده ايم و اين طور نيس��ت كه 
ش��كايت از پزش��كان به ميزان خارج از ُنرم افزايش 

پيدا كرده باشد.
علي فتاحي با اش��اره به ميزان تخلفات و ش��كايات 
پزشكي طي س��ال هاي اخير، گفت: در سال 1۳۹6 
حدود 5600 ش��اكي از پزشكان داش��تيم كه اين 
ش��اكيان به دادس��راهاي س��ازمان نظام پزشكي 
مراجعه كردند. بر اين اس��اس در سال 1۳۹6 رشد 
12 درصدي شكايات از پزش��كان را نسبت به سال 

1۳۹5 شاهد بوديم.
او با بيان اينكه البته اين ميزان رش��د معقول است، 
افزود: چراكه به همين ميزان شاهد افزايش خدمات 
درماني و افزايش جمعيت بوده ايم و اين طور نيست 
كه شكايت از پزشكان به ميزان خارج از ُنرم افزايش 
پيدا كرده باش��د، بلكه يك ُنرم معقول هر س��اله را 
داش��ته ايم. فتاحي درباره بيش��ترين رش��ته هاي 
پزش��كي مورد شكايت نيز به ايس��نا گفت: طبيعتًا 
بيشترين شكايات از رش��ته هايي انجام مي شود كه 
تعداد جمعيت بيشتري داش��ته و اقدامات درماني 
بيش��تري انجام مي دهن��د يا اينكه اقدامات ش��ان 
عمدتًا در زمينه اقدامات اورژانس است. در مجموع 
در بخش س��رپايي بيش��ترين ش��كايت از پزشكان 
عمومي و دندان پزش��كان انجام ش��ده كه به لحاظ 

جمعيت ح��دود 60 درص��د از جامعه پزش��كي را 
تشكيل مي دهند و طبيعي است كه شكايت از آنها 

بيشتر باشد.
او ادامه داد: در بخش بس��تري نيز بيشترين ميزان 
شكايات از رش��ته زنان، ارتوپدي و جراحي عمومي 
بوده است. زيرا بيشترين اقدامات جراحي و بستري 
كه انجام مي شود، مربوط به اين سه گروه بوده و در 
عين حال اين سه گروه بيش��ترين اعمال اورژانس 
را هم انجام مي دهند و با رش��ته هايي كه در شرايط 
الكتيو بيم��ار را جراحي مي كنن��د، كاماًل متفاوت 
هستند. بنابراين نبايد اين طور قضاوت كنيم كه از 
آنجايي كه اين گروه ها بيش��ترين ميزان شكايت را 
داشته اند، پس بيش��ترين ميزان تخلف را هم انجام 
مي دهند، بلكه بيشترين شكايات به دليل باال بودن 
جمعيت و زياد بودن اقدامات درماني و اورژانس شان 

مربوط به اين گروه هاست.

  وضعيت تخلفات تعرفه اي پزشكان
معاون انتظامي س��ازمان نظام پزش��كي كشور در 

ادامه درباره ميزان تخلفات و شكايات تعرفه اي نيز 
اظهار كرد: در حوزه تخلفات تعرفه اي رش��د زيادي 
را نسبت به سال گذش��ته نداشته ايم. حتي در سال 
1۳۹6 نسبت به سال 1۳۹5 كاهش رشد شكايات 
تعرفه اي را هم خصوصًا در بخش بيمارستاني شاهد 
بودي��م. فتاحي با بي��ان اينكه در س��ال 1۳۹6 كل 
ش��كايات تعرفه اي ثبت شده در س��امانه 1۹0 و در 
حوزه بستري در اس��تان تهران 2۸۸ شكايت بوده 
است، گفت: اين در حالي است كه در تهران ساالنه 
بيش از 1.5 ميليون بستري داريم و فقط 2۸۸ مورد 
شكايات تعرفه اي در حوزه بستري تهران داشته ايم. 
البته بايد توجه كرد كه ۹5 درصد اين ش��كايات نيز 
به ش��كايات بيمارستاني بازمي گردد؛ يعني بيمار از 
خدمتي كه در بيمارس��تان دريافت كرده و از پولي 
كه بابت آن پرداخته اس��ت، ش��كايت داشته است. 
همچنين در اغلب موارد و بيش از ۹0 درصد موارد 
بيمارس��تان تبرئه ش��ده و در پنج درص��د منجر به 

محكوميت پزشك شده است.
او با بي��ان اينكه حدود پنج درصد از كل ش��كايات 
استان تهران را در سال گذشته بحث دريافت خارج 
از صورت حساب بيمارستاني به خود اختصاص داده 
است، گفت: بنابراين انصافًا شكايت هايمان به ويژه 
در زمينه دريافت خارج از صورت حساب بيمارستاني 
بسيار اندك شده است. بطور كلي هم ميزان شكايات 
در زمينه دريافت خارج از صورت حساب بيمارستاني 
در شهرستان ها بس��يار كم بوده و در تهران هم پنج 

درصد كل شكايات بوده است.

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند 

)سهامي عام(

شماره مجوز 5999-1397آگهي فراخوان ارزيابي مناقصه گران
نوبت اول

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند درنظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات، انجام خدمات ذيل را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به پيمانكار 
واجد شرايط واگذار نمايد.

1( موضوع مناقصه: 
الف( شرح مختصر كار:

ب( شرايط متقاضي: 
1- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي و شناسه ملي.

2- داشتن امكانات، توانايي مالي، نيروي انساني، تجربه كافي، سوابق كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي.
3- داشتن گواهي تائيد صالحيت معتبر از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و گواهي نامه تائيد صالحيت ايمني ويژه پيمانكاران.

4- توان ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار و همچنين توان ارائه تضمين انجام تعهدات مطابق آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي.
5- برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه معادل 6.000.000.000 )شش ميليارد( ريال مي باشد. 

2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند، استان مركزي، اراك، كيلومتر 20 جاده بروجرد، سه راهي شازند. 
3( مهلت، محل دريافت و تحويل فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي: 

متقاضياني كه داراي شرايط اوليه مندرج در »بند ب« ماده يك بوده و متقاضي شركت در مناقصه فوق الذكر مي باشند مي توانند به مدت 5 روز كاري پس از انتشار نوبت 
دوم آگهي )سه روز پس از درج آگهي نوبت اول چاپ مي شود( طي ساعات اداري از ساعت 7 صبح لغايت 15:30 عصر ضمن ارسال تقاضاي اعالم آمادگي جهت و مناقصه، 
فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي را از طريق پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس: WWW.IKORC.IR دريافت و پس از تكميل فرم ها، به همراه رزومه كاري در قالب 
لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت  تقاضا به نشاني: اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني)ره( 
شازند- ساختمان مركزي- طبقه دوم- امور حقوقي و پيمان ها- اتاق 232 تحويل نمايند. ضمنا تلفكس شماره 33673701-086 و تلفن شماره 086-33491098 

آماده پاسخگوئي مي باشد.
4( محل، زمان و محل تحويل اسناد، و مدارك متقاضيان:

مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان )رزومه كاري( در قالب لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي اعالم آمادگي مي باشد. ضمنا 
محل تحويل مدارك درخواستي مورد نظر، امور حقوقي و پيمان هاي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند به نشاني مندرج در ماده »3« مي باشد. بديهي است به 
مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمنا اين شركت حق و اختيار تام و تمام قبول يا رد هر يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده را در چهارچوب 
قوانين و مقررات مربوطه دارا مي باشد و دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي كند. الزم به ذكر است دستگاه مناقصه گزار 

حداقل تا يك ماه پس از وصول اسناد ارزيابي كيفي نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.

        WWW.IKORC.IRآدرس اينترنتي:
WWW.SHANA.IR                                                                

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار )ريال(مدت زمان انجام كار موضوع مناقصه شماره مناقصهرديف 

300.000.000يكسال شمسيانجام حجم خدمات پشتيباني فني مهندسي197/46



ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

پيروز حناچي بودجه سال 98 شهرداري تهران را تقديم شورا كرد

باگذشت 9 ماه از آغاز جهش قيمت ملك مطرح شد

   طرح زوج و فرد از سال آينده حذف مي شود                        نرخ ورودي به طرح ترافيك 15 درصد افزايش مي يابد

2 تغيير عمده در رژيم ترافيكي پايتخت

بازار مسكن در آستانه ثبات قيمتي

گروه راه و شهرسازي|آزاده كاري| 
روز گذش��ته صحن علني شوراي شهر تهران شاهد دو 
رويداد مهم بود. ابتدا پيروز حناچي شهردار تهران بودجه 
سال 98 را تقديم شوراي شهر كرد. بر اين اساس، بودجه 
پيشنهادي سال آينده 18 هزار و 930 ميليارد تومان در 
نظر گرفته شده كه كمتر از 10 درصد نسبت به بودجه 
سال جاري رشد دارد. در ادامه اعضاي شورا اليحه تعيين 
نرخ عوارض در محدوده مركزي ش��هر را مورد بررسي 
قرار دادند كه نام آن به اليحه كاهش آلودگي هوا تغيير 
پي��دا كرد و جزييات آن با هماهنگي كميس��يون هاي 
حم��ل و نقل، برنامه و بودج��ه و معاونت حمل و نقل و 
ترافيك ش��هرداري تهران به تصويب رسيد. در جريان 
بررس��ي اين اليحه اعضا با افزاي��ش 1۵ درصدي نرخ 
ورودي طرح ترافيك در سال 98 موافقت كردند. البته 
جلسه روز گذشته در دو نوبت صبح و عصر ادامه داشت 
و بررسي اليحه عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح هاي 
توسعه اي شهري، اليحه عوارض افزايش ارزش قانوني و 
ساخت پاركينگ هاي محله اي از ديگر مصوبات جلسه 

روز گذشته شوراي شهر بود.

     رشد 9 درصدي بودجه عمومي تهران
ش��هردار تهران بعد از تقديم بودجه سال 98 در صحن 
علني ش��ورا توضيحاتي در خصوص بودجه ارايه كرد 
و با بيان اينكه تهران به عن��وان پايتخت ايران متأثر از 
سياست ها و ركود يا رونق اقتصادي است، گفت: ركود 
و رونق اقتصادي بر اقتصاد شهر و شهرداري تأثيرگذار 
است و ركود حاكم بر مس��كن، افزايش نرخ تورم و ارز و 
عدم انجام برخي تعهدات به شهرداري در حوزه خدمات 
و حمل و نقل سبب شده است كه منابع شهرداري هم 
كاهش كمتري از اقتصاد ملي داش��ته باشد. تالش شد 
در برنامه جاري در كنار نوسانات ارزي، ديون و ازدحام 
نيروي انساني كه از مش��كالت جدي شهرداري است، 
بودجه را به خوبي بنويس��يم كه بر همين اساس شاهد 
رشد 9 درصدي بودجه عمومي بوديم. شهردار با اشاره 
به اينكه سه سال س��قف بودجه ثابت نگه داشته شد و 
اين با توجه به اتفاقات اقتصادي، به سختي امكان پذير 
است، تصريح كرد: بر اين اساس شاهد رشد 8 درصدي 
هزينه ها، 3 درصدي رشد تملك، 9 درصدي رشد تملك 
مالي و 11 درصدي رش��د بودجه ش��ركت ها در اليحه 
بودجه 98 هستيم. همچنين شفاف سازي منابع حاصله 
از شركت ها، اتخاذ رويكرد منابع مالي قابل تحقق، تاكيد 
بر انضباط مالي در بودجه، پيش بيني ساز و كار الزم براي 
تحقق بودجه، استفاده از ابزارهاي تأمين مالي، همچون 
اوراق مشاركت و فاينانس از جمله رويكردهاي بودجه 
سال 98 است. حناچي با بيان اينكه پيش بيني الزم براي 
شفافيت مالي انجام شده است، گفت : كاهش حداكثري 
اعتبارات ب��راي هزينه هاي غير ض��رور و غير مرتبط، 
پيش بيني اعتبارات الزم براي تملك دارايي و سرمايه اي 
و همچنين اولويت بندي پروژه ه��اي عمراني از جمله 
اولويت هاي بودجه است. همچنين پيش بيني اعتبارات 
الزم براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام و اولويت دار و اتمام 
پروژه ها و همچنين توجه به پروژه هاي محيط زيست، 
مطالعات اجتماعي، پيش بيني اعتبارات حل معضل بافت 
فرسوده، توجه به ايمني و توجه به زير ساخت هاي حمل 
و نقل عمومي به خصوص ريلي جزو اولويت هاي بودجه 
سال 98 است. سقف بودجه را 18 هزار و 930 ميليارد 
تومان در نظر گرفته ايم و در بخش حمل و نقل عمومي 
و ريلي شاهد افزايش بودجه هستيم تا بتوانيم وضعيت 

آلودگي و ترافيك را بهبود ببخشيم.

     80 بار ورود رايگان به زوج و فرد در سال
در ادامه جلسه تعيين نرخ عوارض تردد در محدوده هاي 
مركزي و ش��هر تهران در س��ال 98 در دستور كار قرار 
گرفت. محمد عليخاني، رييس كميس��يون عمران و 
حمل و نقل شوراي اسالمي شهر تهران در تشريح اين 
اليحه افزود: شهرداري تهران در اين اليحه پيشنهادي، 
خواستار افزايش ۲0 درصدي نرخ ورود به محدوده هاي 
ترافيكي تهران در سال آينده نسبت به امسال شده است. 
همچنين در مصوبه جديد محدوده زوج و فرد به عنوان 
رينگ دوم طرح ترافيك در سال آينده منظور مي شود و 
نام آن به محدوده كنترل آلودگي هوا تغيير نام مي يابد. 
همچنين مالك هر خودرو با پالك تهران در سال 98 در 

هر فصل مي تواند ۲0 بار به صورت رايگان وارد محدوده 
زوج و فرد ش��ود. در جريان بررسي اين موضوع حجت 
نظري گفت: در صورت تصويب اين موضوع در ش��ورا، 
ش��خص فرماندار آن را رد مي كند و ما نبايد همزمان از 
مردم هم جريمه دريافت كنيم و هم عوارض. اما حسن 
رسولي، خزانه دار شوراي شهر در پاسخ به وي گفت: در 
اين خصوص تنها كميته انطباق مستقر در فرمانداري 
تصميم گيرنده است. وي ادامه داد: اخذ عوارض و جريمه 
دو موضوع جداست و طبق قانون هر دو بايد دريافت شود.

     حذف زوج و فرد از تابستان 98
محسن پورسيدآقايي معاون ترافيك شهردار تهران نيز 
براي ارايه توضيحات بيش��تر در اين باره پشت تريبون 
شورا حاضر شد و گفت: در فرمانداري تهران جلسه اي با 
حضور فرماندار و نمايندگاني از دادستاني، پليس راهور، 
استانداري و شهرداري تهران برگزار شد و آنجا مطرح شد 
كه اخذ عوارض و جريمه براي طرح هاي ترافيكي كامال 

قانوني است و بايد مر قانون اجرا شود.
بر اساس اين اليحه از سال آينده طرح زوج و فرد بطور 
كلي حذف مي شود. از تابستان سال آينده طرحي به نام 
زوج و فرد نخواهيم داشت. شهروندان مي توانند هر روزي 
كه كار داشتند با انتخاب خودشان به محدوده وارد شوند. 
در هر فصل ۲0 روز و جمعا در سال 80 روز مي توانند وارد 
محدوده شوند و اگر بخواهند مازاد آن به محدوده بيايند، 
بايد عوارض پرداخت كنند. عوارض در محدوده كنترل 
آلودگي هوا يا همان طرح زوج و فرد سابق نصف رقم طرح 
ترافيك است. در واقع از سال آينده شهروندان 80 روز در 
سال مي توانند بطور رايگان وارد محدوده كنترل آلودگي 
هوا شوند. به گفته پورسيدآقايي ساكنان محدوده زوج و 
فرد به ازاي يك ماشين در هر واحد مسكوني مي توانند 
به صورت نيم بها وارد محدوده كنترل آلودگي هوا شوند. 
همچنين در سال آينده ميزان تخفيف معاينه فني برتر 
از ۲0 به ۲۵ درصد افزايش خواهد يافت و به شهروندان 

توصيه مي كنيم كه حتما معاينه فني برتر بگيرند.
در نهايت كليات تعيين ن��رخ عوارض در محدوده هاي 
مركزي ش��هر تهران در س��ال 98 با 18 راي موافق و ۲ 
مخالف به تصويب رسيد.همچنين اعضاي شوراي شهر 
تهران با 1۶ راي با پيشنهاد افزايش حداكثر 1۵ درصدي 
نرخ ورودي طرح ترافيك س��ال 98 موافقت كردند. بر 
اين اساس س��ال آينده شهرداري طبق نرخ تورم مجاز 
به افزايش نرخ تردد در مناطق مركزي ش��هر تا سقف 

1۵ درصد است.

     توافق با پليس راهور
همچنين پورسيدآقايي در حاشيه جلسه شورا در جمع 
خبرن��گاران درباره ابهاماتي كه درب��اره اخذ عوارض از 
محدوده زوج و فرد وج��ود دارد، اظهار كرد: ابهامي كه 
در خصوص دريافت عوارض از مح��دوده زوج و فرد در 
اليحه سال گذشته وجود داش��ت، امسال بطور كامل 
برطرف ش��ده و ش��هروندان هم عوارض و هم جريمه 
بايد پرداخت كنند، البته با پليس راهور توافق كرده ايم 
كه اگر كس��اني كه وارد محدوده ش��ده و عوارضشان را 
پرداخت نكرده اند، تا 30 روز مهلت دارند عوارض بدهند 
و در اين صورت جريمه شان بخشيده مي شود. اگر بعد 
از 30 روز عوارضشان را ندهند، عالوه بر عوارض، جريمه 
هم مي ش��وند. البته همانطور كه پورسيدآقايي اشاره 
كرد، اين موضوع از س��ال آينده اجرايي مي ش��ود و در 
س��ال جاري هنوز تكليف پرداخت همزمان عوارض و 
جريمه متخلف��ان ورود به طرح زوج و فرد به قوت خود 
باقي اس��ت.محمد عليخاني نيز با اشاره به اينكه شنبه 
شب جلسه اي با حضور مسووالن فرمانداري و همچنين 
شوراي شهر تهران و حمل و نقل و ترافيك شهر تهران 
برگزار ش��د، توضيح داد: در اين جلسه تصميم درباره 
اخذ عوارض از طرح زوج و فرد گرفته نشد. به گفته او در 
اين خصوص كميسيون عمران و نظارت شوراي شهر 
تهران تصميم گيري مي كنند كه بعد از نتيجه نشست 
مش��ترك اين دو كميس��يون نتيجه را اعالم مي شود. 
برخي از دوستان معتقدند چون ۲ ماه از سال باقي مانده، 
از اين موضوع عبور كنيم. محسن پورسيدآقايي نيز در 
اين باره به خبرنگاران گفت: تا زماني كه ابالغ قانوني در 
خصوص عدم دريافت عوارض زوج و فرد به ش��هرداري 
تهران نشده اس��ت، مردم بايد عوارض ورود به محدوده 

را پرداخ��ت كنند. متخلفان فكر نكنن��د به دليل ابهام 
قانون، جرايم شان بخشيده مي ش��ود. بر اساس قانون، 
هيات تطبيق فرمانداري نمي تواند پس از مصوبه شوراي 
شهر تهران وارد شود و درخصوص مصوبات شورا نظر و 

تصميم گيري كند.

     هر سه ماه گزارش كنيد
افشين حبيب زاده، عضو كميسيون عمران و حمل و نقل 
در جريان بررس��ي تعيين نرخ عوارض ورود به محدود 
مركزي ش��هر تهران با ارايه پيش��نهادي گفت: امسال 
تاكنون از سوي معاونت حمل و نقل ترافيك گزارشي با 
عدد و رقم در خصوص آثار طرح جديد ترافيك بر ميزان 
آالينده ها ارايه نشده است.پيشنهاد مي دهم، معاونت 
مكلف باشد به جاي هر ش��ش ماه، هر سه ماه گزارش 
مستندات خود با آمار و رقم و آثار اجراي طرح ترافيك را 
كه مدعي هستيم موجب بهبود آلودگي شده را ارايه كند 
و شفاف به مردم بگويند كه اين نرخ عوارض چه اثراتي را 
داشته است.اين پيشنهاد با اكثريت آراي اعضاي شوراي 

شهر به تصويب رسيد.

     تصوي�ب كلي�ات اليحه عوارض س�اخت 
پاركينگ 

ديگر دس��تور جلسه روز گذشته ش��وراي شهر تهران 
بررسي عوارض افزايش ارزش قانوني ناشي از طرح هاي 

توسعه شهري و س��اخت پاركينگ هاي محله اي بود. 
محمد ساالري رييس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي شهر تهران در توضيح اين اليحه گفت: با وجود 
اينكه هرساله ارزش معامالتي امالك و اراضي شهر تهران 
در كميسيون ۶۴ تقويم امالك تعيين مي شود اما اين 
ضرايب لحاظ نشده و از سال 9۴-93 به بعد عوارض حوزه 
شهرسازي هيچ افزايشي پيدا نكرده است. شوراي شهر 
تهران نيز شهرداري تهران را ملزم به ارايه اليحه با اعمال 
آخرين ضريب دفترچه معامالتي كرد،  بنابراين معاونت 
شهرسازي و معماري شهرداري تهران اين اليحه را ارايه 
داد. ساالري با بيان اينكه اين اليحه شامل بخش هاي 
مختلفي اس��ت، اظهار كرد: اين اليحه شامل عوارض 
افزايش ارزش ناشي از تبديل كاربرد در طرح تفصيلي 
قديم به جديد است، يعني سال 91 كه طرح تفصيلي 
جديد ابالغ شد، كاربري بسياري از امالك و اراضي تغيير 
و افزايش ارزش پيدا كرده است، درنتيجه شهرداري نيز 
بايد عوارض ناش��ي از اعمال اين طرح را دريافت كند. 
بخش��ي هم مربوط به بعد از اعالم طرح تفصيلي است، 
يعني در طرح تفصيلي جديد، پرونده ها در كميسيون 
ماده ۵ بررسي شده، تغيير كاربري اتفاق افتاده و ارزش 
آن افزايش يافته است بنابراين بايد عوارض افزايش ارزش 
براي پيش��برد ماموريت ها پرداخته شود.با اين مصوبه 
تمام مصوبات تعيين ارزش هر متر مربع تجاري اداري 
مسكوني، ارزش بهينه عوارض پاركينگ و تثبيت كه در 

س��ال هاي  8۶ ،9۲، 83 و 9۴ تصويب شده بود ابطال و 
مصوبه جديد جايگزين مي شود كه كليات اين اليحه نيز 
با رأي اعضاي شوراي شهر تصوب شد. همچنين بررسي 
اليحه عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح هاي توسعه اي 
شهري در نوبت صبح به اتمام نرسيد و تنها يك ماده از ۵ 

ماده آن به تصويب رسيد.

     بدعت در شيوه بررسي لوايح
موضوع جالب توجه جلس��ه روز گذش��ته اين بود كه 
محسن هاشمي رييس شوراي شهر در جريان بررسي 
لوايح بدون اينكه زحمت خواندن آن را به خود بدهد فقط 
با ذكر نام ماده و تبصره آن را به راي مي گذاشت كه اين 
كار خالف رويه شفاف سازي است كه شوراي پنجم در 
پيش گرفته است. به نظر مي رسد بعد از برنامه سوم كه 
توسعه شهر تهران كه با سرعت زياد و در عرض 10 روز 
در شوراي شهر بررسي و تصويب شد،  سرعت كار براي 
رييس شورا از اهميت بيشتري برخوردار است و به همين 
دليل گاه حتي به اعضا اجازه طرح س��وال در خصوص 
موضوع مورد بحث را نمي دهد.به گفته هاش��مي نرخ 
عوارض شهري بايد در ماه جاري تعيين شود و بالفاصله 
بعد از آن ش��ورا بايد وارد بررسي اليحه بودجه شود اما 
رييس شورا بايد به اين موضوع توجه كند كه تصميمات 
شورا اثرات بسزايي بر سرنوشت شهر و شهروندان دارد و 

بايد با دقت بيشتري به جزييات لوايح بپردازد.

همگام با جهش قيمت مس��كن در ارديبهشت ماه، حجم 
معامالت كاهش يافت و اين روند تا دي ماه ادامه داشت، البته 
روال افزايش قيمت طي سه چهارماه اخير چندان چشمگير 
نبود و در نخستين ماه زمستان قيمت ها تنها ۲.۵ درصد 

نسبت به آذر ماه رشد داشت.
كارشناسان مس��كن پيش بيني مي كنند كه اين روند در 
ماه هاي آت��ي ادامه مي يابد و س��رانجام قيمت ها به ثبات 
مي رسند البته رييس اتحاديه مشاوران امالك معتقد است 
كه قيمت مسكن هنوز به ثبات نرسيده است و امكان افزايش 
دوب��اره قيمت در ماه هاي آتي وج��ود دارد، مصطفي قلي 
خسروي اظهار مي كند: مسووالن تالش مي كنند كه قيمت 
مسكن به ثبات برسد اما افزايش قيمت مسكن اجتناب ناپذير 
است چرا كه شاخص تورم بانك مركزي در سال آينده قطعًا 
افزايش خواهد داشت. او در گفت وگو با فارس ادامه مي دهد: 
اگر بحث هايي كه در مورد مسائل پيراموني بنزين صورت 
مي گيرد، به وقوع بپيوندد يا قيمت بنزين افزايش يابد قيمت 

مسكن هم دستخوش تحوالت خواهد شد.
رييس اتحاديه مشاوران امالك با تأكيد بر اينكه تحوالت 

قيمت مس��كن به دليل كاهش قدرت خريد خيلي زياد 
نخواهد بود، مي گويد: رشد قيمت مسكن قطعًا پايين تر از 

شاخص تورم عمومي خواهد بود.
او با اش��اره به اينكه مشاوران امالك همواره در تالش براي 
پايين آوردن قيمت مسكن هستند، اظهار مي كند: قطعًا 
وقتي فروشنده و خريدار براي يك معامله مسكن به مشاوران 
امالك مراجعه مي كنند، مشاوران امالك براي اينكه اين 
معامله به سرانجام برسد تالش مي كنند كه قيمت مسكن 
را به گونه اي متعادل كنند كه اين معامله به سرانجام برسد. 
خس��روي آخرين تحوالت بازار مسكن را اينگونه تشريح 
مي كند و مي گويد: از اول فروردين 9۶ تا 1۲ بهمن 9۶ تعداد 
معامالت مس��كن در تهران 37۶ هزار و 111 عدد معامله 
صورت گرفته كه 19۶ هزار و 8۵۶ عدد مربوط به مبايعه نامه 

و 17۶ هزار و 93 فقره مربوط به اجاره نامه بوده است. 
رييس اتحاديه مش��اوران ام��الك ادامه مي ده��د: از اول 
فروردين 97 تا 1۲ بهمن 97 تعداد كل قراردادهاي منعقد 
شده ۲87 هزار و ۴0۲ عدد بوده كه تعداد 137 هزار و 1۴۲ 
فقره مربوط به مبايعه نامه و 1۴7 هزار و 9۵1 فقره مربوط به 

اجاره نامه بوده است، پس اين آمار نشان مي دهد كه تعداد 
معامالت مس��كن در تهران ۲۴ درصد كاهش، 30 درصد 
در تعداد مبايعه نامه و تع��داد اجاره نامه 1۶ درصد كاهش 

داشته است.

     ثبات قيمت مسكن تا پايان سال
همان گونه كه رييس اتحاديه مشاوران امالك معتقد است 
كه قيمت ها دربازار مسكن به ثبات نرسيده است و قيمت 
درسال آينده رشد چنداني نخواهد داشت، يك كارشناس 
مسكن هم با تأييد اين مساله مي گويد: رشد قيمت مسكن 

در سال آينده كمتر از نرخ تورم عمومي است.
مهدي روانش��ادنيا ادامه مي دهد: رشد ۲ درصدي قيمت 
مسكن در دي ماه نش��ان داده كه قيمت مسكن در حال 

رسيدن به ثبات است.
اين استاد دانشگاه اظهار مي كند: افزايش قيمت مسكن 
از ارديبهشت امس��ال با 8 درصد آغاز به كار كرد و در 
شهريور ماه اين رش��د به 9 درصد رسيد پس اين بازار 
نشان مي داد كه در تابستان قيمت ها بسيار ملتهب و 

افزايشي بود، حال افزايش ۲ درصدي در دي ماه نشان 
مي دهد كه بازار در حال رسيدن به ثبات است. 

او با بيان اينكه به نظر مي رسد التهاب بازار مسكن در حال 
فروكش كردن است، مي افزايد: افت تعداد معامالت مسكن 
در تهران نشان مي دهد كه وارد دوره ركود شده ايم، اما به هر 
حال اين افزايش ۲ درصدي در دي ماه نش��ان مي دهد كه 
ثبات قيمتي در بازار مسكن در حال به وقوع پيوستن است.

اين كارشناس مس��كن در پاسخ به اينكه آيا با اين كاهش 
قيمت مس��كن در س��ال آينده هم مي توانيم بگوييم كه 
قيمت ها كاهش��ي خواهد بود، مي گويد: به هر حال رشد 
قيمت مسكن در سال آينده به آن شكل نخواهد بود و قطعًا 
اين رشد كمتر از نرخ تورم عمومي اعالم شده از سوي بانك 

مركزي كه همواره بين 10 تا 1۵ درصد است خواهد بود.
روانشادنيا در پاسخ به اينكه در گزارش بانك مركزي افزايش 
نرخ اجاره بسيار باالتر از رشد قيمت مسكن بود، مگر نه اينكه 
قيمت اجاره بها تابع قيمت مسكن است، مي گويد: شايد 
افزايش نرخ اجاره بها از قيمت مس��كن تبعيت كند، اما در 
برخي مواقع اين طور نيست، پس يكي از متغيرهاي تغيير 

نرخ اجاره بها قيمت مسكن است و شايد داليل ديگري باعث 
افزايش نرخ اجاره بها شود. او ادامه مي دهد: در حال حاضر 
نرخ تناسب قيمت رهن يك واحد مسكوني به قيمت خريد 
و فروش مسكن كاهش يافته است، بنابراين كاهش عرضه در 

بازار مي تواند يكي از داليل رشد نرخ اجاره بها باشد.
اين كارشناس مسكن در پاسخ به اينكه دولت چه راهكارهايي 
را براي ثبات بازار مسكن در اين روزها انجام دهد، مي گويد: 
چند راهكار جدي بايد از سوي دولت اجرا شود كه يكي از 
اين راهكارها اعطاي منابع بانكي و تسهيالت به سازندگان 
حرفه اي بخش مسكن است تا سازندگان بتوانند با قيمت 

تمام شده كمتري واحدهاي مسكوني را احداث كنند. 
روانشادنيا اضافه مي كند: راهكار دوم اين است كه ساخت 
كوچك متراژها در اولويت قرار گيرند يعني بايد سازندگان 
به دليل پايين بودن قدرت خريد به سمت ساخت متراژ هاي 
كوچك و متوسط سوق پيدا كنند، چرا كه تقاضاي واقعي 

براي خريد مسكن در تهران 7۵ متر است.
به گفته او، معمواًل واحدهاي متراژ باال براي س��ودآوري و 

سرمايه گذاري احداث و به فروش مي رسد.
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استمداد هاشمي از روحاني 
براي توسعه مترو

محسن هاشمي،  رييس شوراي شهرتهران طي 
نامه اي از حس��ن روحاني، رييس جمهور كمك 
خواست تا مش��كل بدهي انباشت شهرداري به 
شبكه بانكي در راس��تاي تكميل و تجهيز مترو 

رفع شود.
به گزارش ايسنا، هاش��مي در نامه اي خطاب به 
رييس جمهور با اش��اره به »اهميت و نقش موثر 
احداث و توسعه متروي تهران در راستاي توسعه 
پايدار، كاهش مصرف س��وخت، رفع مشكالت 
ترافيكي، كاهش آالينده هاي زيست محيطي، 
صرفه جويي در وقت و عدالت محوري، خواهان 

كمك دولت به مترو شد.«
وي در اين نامه نوشت: »تاكنون به نرخ امروز بالغ 
بر 1۵ ميليارد دالر صرفه جويي سرمايه گذاري در 
متروي تهران و حومه انجام شده؛ اما متأسفانه به 
دليل عدم تكميل و تجهيز مناسب و بهره مندي 
از ناوگان كافي امكان مسافرگيري تا 7 ميليون 
سفر در روز محقق نشده و عماًل مترو با يك سوم 
ظرفيت در حال فعاليت است و ادامه اين روند نه 
تنها وضعيت ترافي��ك و آلودگي هوا را به مراتب 
بحراني ت��ر خواهد كرد بلكه حركت در س��طح 
مجموعه  ش��هري تهران نيز با پيشروي ترافيك 

قفل مي شود.«
در بخشي از اين نامه آمده است: »در حال حاضر 
ش��مار واگن هاي متروي ته��ران، حدود 1300 
دس��تگاه اس��ت و اين در حالي است كه مترو به 
3000 واگ��ن و تكميل تجهي��زات ثابت براي 
سرويس دهي مناس��ب نياز دارد و اين در حالي 
است كه مديريت شهري طي سال هاي گذشته 
تمامي توان خود را در زمينه گسترش نگهداشت 
شبكه و ناوگان ريلي انجام داده است اما شهرداري 
به علت بدهي انباشته شده به شبكه بانكي عماًل 
از امكان دريافت كمك از دولت، سيستم بانكي، 
و.... محروم است و تنها دخالت موثر آقاي روحاني 

راه حل اين مساله است.«
هاشمي در ادامه با اشاره به »قوانين و ظرفيت هاي 
متعدد جهت حمايت از سامانه هاي حمل و نقل 
ريلي از جمله قانون تأس��يس ش��ركت راه آهن 
ش��هري تهران و حومه، قانون مديريت مصرف 
س��وخت و قانون حمايت از سامانه هاي حمل و 
نقل ريلي«، نوشت: »در همين راستا با مالحظات 
اهمي��ت موض��وع و اوامر مقام معظ��م رهبري 
خواهشمند است با نظر ويژه در صورت صالحديد 
دستور برگزاري جلسه ويژه با جناب عالي، معاون 
اول رياس��ت جمهوري، رييس سازمان برنامه و 
بودجه، وزير كش��ور، رييس كل بانك مركزي و 
ش��هردار تهران انجام گيرد تا موانع و مشكالت 
در سيس��تم حمل و نقل عمومي شهر تهران هر 
چه زودتر مرتفع ش��ود و ش��اهد تكميل شبكه  
متروي تهران و افزايش ظرفيت مس��افر پذيري 

سامانه باشيم.«

 آلودگي هوا در شهرهاي 
بزرگ از سه شنبه

از روز سه شنبه در اغلب مناطق كشور جو، پايدار 
مي ش��ود كه موجب افزايش غلظت آالينده ها 
و كاهش كيفي��ت هوا در ش��هرهاي صنعتي و 

پرجمعيت خواهد شد.
به گزارش فارس، براساس تحليل آخرين داده ها و 
نقشه هاي پيشيابي هواشناسي، امروز )دوشنبه( 
در ۲۴ اس��تان دماي هوا صف��ر و زير صفر درجه 

خواهد بود.
همچنين بروز گرد و خاك و كاهش كيفيت هوا 
در سيستان و بلوچستان، شرق كرمان و برخي 

مناطق خراسان جنوبي دور از انتظار نيست.
افزون بر اين، به س��بب وزش باد و بارش برف در 
دامنه هاي البرز شرقي و شمال شرق كشور كوالك 
پيش بيني مي شود. امروز آسمان تهران هم كمي 
ابري گاهي وزش باد پيش بيني مي ش��ود و روز 
سه شنبه آس��مان تهران صاف است؛ بيشينه و 
كمينه دما فردا در تهران 10 و صفر درجه خواهد 
بود. روز سه شنبه هم فعاليت سامانه بارشي كه 
از ديروز وارد كشور شده به شكل برف و باران در 
شمال شرق كشور پيش بيني مي شود و به تدريج 

اين سامانه از كشور خارج مي شود.

صدور پروانه فضاي تجاري 
براي ايثارگران شهرداري تهران

مديركل امور ايثارگران شهرداري تهران درباره ارايه 
س��هميه طرح ترافيك به جانبازان گفت: هر ساله 
۲۶8 نفر مجوز س��هميه طرح ترافيك از س��وي 
معاونت حمل و نقل به ما داده مي شد كه امسال 17 
سهميه از اين تعداد كم شد و سهميه به ۲۵1 نفر 
رسيد. مقرر كرديم كه برابر قانون جانبازان باالي 
۲۵ درصد از اين سهميه استفاده كنند.  او ادامه داد: 
همچنين براي دادن غرف بازرگاني به جانبازان و 
ايثارگران در مجموعه شهرداري تهران ضوابطي را 
مد نظر قرار داديم. البته از ۶۵ غرفه اي كه براي اين 
كار اختصاص پيدا كرده ب��ود ۲0 غرفه را به دليل 
قيمت باال بازگردانديم. چرا كه برخي از اين غرفه ها 
به عنوان غرفه هاي بنجل محسوب مي شدند كه 
در مزايده ها خواهاني نداشتند و براي واگذاري به 
ما داده ش��ده بودند. ما تالش كرديم كه بر اساس 
شاخص هايي كه تعيين شده اين غرف واگذار شود 
تا عادالنه ترين توزيع را داش��ته باشيم. بي ترديد 
منابع ما تنها براي ايثارگران شهرداري تهران است. 
جاللي همچنين از واگذاري مجوز ساخت 1۶ تا ۲0 
متر فضاي تجاري براي ايثارگران شهرداري تهران 
خبر داد و افزود: به تمامي مناطق شهرداري تهران 
ابالغ كرديم كه در زمان صدور پروانه براي مجموعه 
ايثارگران هر يك از آنها مي توانند 1۶ تا ۲0 متر بر 
اساس فضاي مسكوني كه دارند نسبت به ساخت 

فضاي تجاري اقدام كنند.

    دبيرخانه شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران درباره 
تغيير ط��رح زوج يا فرد، جزييات طرح جايگزين و زمان 

اجراي آن اطالعيه اي صادر كرد.
در متن اين اطالعيه آمده اس��ت: اجراي طرح جايگزين 
زوج يا فرد از ابتداي تابستان 1398 آغاز خواهد شد و بر 
اس��اس آن، محدوده حلقه دوم )زوج يا فرد سابق( به نام 
محدوده »كنترل آلودگي هوا« شناخته مي شود.بر اين 
اساس در سال جاري، خودروهاي داراي پالك فرد در هر 
فصل س��ال حداكثر ۲۶ روز و خودروهاي پالك زوج نيز 
حداكثر 39 روز مجاز به تردد بودند. بر اساس طرح جديد، 
تعداد روزهاي مجاز هر خودروي پالك تهران 80 روز در 
س��ال )در هر فصل ۲0 روز( خواهد بود و در مقابل، ديگر 
محدوديتي از بابت زوج يا فرد بودن پالك و روز وجود ندارد 
و هر خودرويي در هر روزي كه نياز داشت، مي تواند از حق 
تردد خود استفاده كند. بدين ترتيب، ديگر چيزي به نام 
محدوده زوج يا فرد وجود ندارد و هركس در طول فصل، 
۲0 روز حق تردد مجاز و رايگان خواهد داشت و براي تردد 
مجاز بيش از آن، نيازمند پرداخت عوارض است. تعداد 

روزهاي مجاز براي خودروهاي با پالك غير تهران 1۵ روز 
در هر فصل خواهد بود. اين اطالعيه مي افزايد: همچنين با 
هدف تسهيل شرايط براي ترددهاي ضروري شهروندان در 
محدوده دوم، شهرداري تهران در اليحه تقديمي به شوراي 
اسالمي شهر تهران، پيشنهاد كرده كه نرخ عوارض براي 
روزهاي مازاد بر ۲0 روز استحقاقي، به نصف نرخ عوارض 
طرح ترافيك كاهش يابد. نحوه محاسبه عوارض محدوده 
كنترل آلودگي هوا نيز همانن��د محدوده طرح ترافيك 
برحسب تردد در ساعات اوج يا غير اوج و داشتن يا نداشتن 
معاينه فني برتر محاسبه مي شود. اين طرح )در محدوده 
 كنترل آلودگي هوا( در روزهاي پنجشنبه نيز از ساعت

 30 :۶ تا 13 اجرا خواهد شد. اطالعيه مذكور تاكيد دارد كه 
ميزان تخفيف خودروهاي داراي معاينه فني برتر نيز از ۲0 
درصد به ۲۵ درصد افزايش يابد، و همچنين براي اولين بار، 
براي ساكنان محدوده ها نيز تخفيف ۵0 درصدي پيشنهاد 
شده است كه اين تخفيف به ازاي هر واحد مسكوني فقط 

به يك پالك خودرو تعلق مي گيرد
به عالوه، مقرر ش��ده اس��ت كه ب��راي پرداخت عوارض 

پرداخت نش��ده محدوده هاي ط��رح ترافيك و كنترل 
آلودگي هوا نيز براي ش��هروندان مهلت تعيين ش��ود و 
قبل از اعمال جريمه بابت تردد غيرمجاز به ش��هروندان 
اطالع رساني ش��ود تا در صورت شارژ به موقع حساب و 
پرداخت عوارض تردد، از جريمه خودداري ش��ود. طبق 
اطالعيه ياد شده و بر اساس اين مصوبات، شهرونداني كه در 
سال 97 براي طرح ترافيك در سايت »تهران من« ثبت نام 
كرده اند، نياز به ثبت نام جديد ندارند و فقط اگر س��اكن 
محدوده دوم )زوج يا فرد سابق( هستند، براي بهره مندي 
از امتيازات سكونت بايد مدارك خود را به دفاتر خدمات 
الكترونيك شهر ارايه كنند كه فراخوان آن متعاقبًا اعالم 
خواهد شد.بر اين اساس آن دسته از دارندگان خودروها 
كه تاكنون در سايت »تهران من« ثبت نام نكرده اند، صرفًا 
با ثبت نام در سامانه و سپس افزايش اعتبار خود مي توانند 
طبق همين الگو در محدوده طرح ترافيك و همچنين 
محدوده كنترل آلودگي هوا تردد داشته باشند و اگر در 
موعد مقرر حساب خود را شارژ و عوارض خود را پرداخت 

كنند، جريمه نخواهند شد. 

روايت رسمي
جزييات طرح زوج يا فرد سال ۹۸ 
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»تعادل« در گفت وگو با فعاالن اقتصادي چرايي تعليق قراردادهاي بخش خصوصي با شركت هاي خارجي را بررسي مي كند 

پاتك به لغو قراردادهاي تجاري 
تعادل | 

»لغو قراردادهاي تجاري بخش خصوصي با شركت هاي 
خارج��ي نگران كننده اس��ت.« اين را مع��اون حقوقي 
رييس جمهور مي گويد. »لعيا جنيدي« در جديدترين 
اظهارات خود، وضعيت قراردادهاي تجاري ايران را مورد 
اش��اره قرار داده، كه بنابه اظهارات او، در شرايط كنوني، 
بخش خصوصي متاثر از برجام درگير اين است كه برخي 
قراردادهايش فسخ ش��ده، يا قراردادهايي رسما تعليق 
شده و متوقف ش��ده؛ از اين رو، منتظر فعاليت سيستم 
مالي يا صدور مجوز هس��تند. اما اين موضوع كار را براي 
بخش خصوصي ايران سخت كرده است. اگرچه از نگاه 
فعاالن اقتصادي، عدم تمايل شركتهاي خارجي براي عقد 
قرارداد يا ادامه همكاري با ايران، بيشتر متاثر از تحريم ها 
و فشارهاي دولت امريكا است، اما برخي موانع داخلي و 
نگاه هاي سياسي وجناحي به مسائل اقتصادي دست به 
دست هم مي دهد تا راه تجارت با جهان خارج سخت تر 
ش��ود. از آن س��و، اما نگراني از لغو قراردادهاي تجاري با 
خارجي ها در حالي مطرح مي شود كه سال 95 نيز شاهد 
ترفندهاي رياض ب��راي ضربه زدن به تجارت ايران براي 
برقراري تعامالت تجاري با بنگاه هاي خارجي نيز بوديم. 
چراكه در همان سال، آل س��عود تحركات تازه اي براي 
منصرف كردن شركاي اروپايي ايران در انعقاد قرارداد با 
بنگاه ها و شركت هاي داخلي در دستور كار خود قرار داده 
بود. حال با وجود كارشكني برخي رقباي ايران در منطقه 
و فشارتحريم هاي بين المللي، اين پرسش قابل طرح است 
كه سياس��ت گذاران و دولتمردان براي مقابله با چنين 
اقدامات��ي چه رويكردي را بايد در دس��تور كار خود قرار 
دهند. براي واكاوي بيشتر موضوع و پاسخ به اين سواالت 
به سراغ فعاالن اقتصادي رفتيم. از نگاه فعاالن اقتصادي، 
اگرچه ثبت و راه اندازي ساز و كار ويژه، تجارت را براي ايران 
و ساير اعضاي برجام تسهيل مي كند، اما اين تنها كافي 
نيست. از منظر آنها، توافق هايي مانند پيوستن »اف اي تي 
اف« مي توانند باعث حفظ روابط با شركاي تجاري ايران 
شود و ريسك س��رمايه گذاري در ايران را كاهش بدهد. 
آنها در عين حال معتقدند كه همچنان فشارهاي ناشي از 
اعمال تحريم هاي امريكا به عنوان مانعي بزرگ بر سر راه 
قراردادهاي ميان فعاالن اقتصادي با شركاي خارجي بر 
سر جاي خود باقي است. از اين رو، شركت هاي خارجي 
با وجود تحريم هاي امريكا عالقه اي براي ادامه فعاليت با 
ايران يا به جريان انداختن قراردادهاي تعليق شده ندارند؛ 
پس سياست گذار و دولتمردان بايد به دنبال راهكاري براي 

بيرون آمدن از زير فشار تحريم ها باشند. 

خوفورجايانعقادقراردادباخارجيها
در حالي كه تصوي��ب يا عدم تصوي��ب لوايح چهارگانه 
مرتبط ب��ا »اف اي ت��ي اف« همچنان در ك��ش و قوس 
سياس��ت داخلي ايران به س��ر مي برد، مع��اون حقوقي 
رييس جمهور به تازگي از تعليق بس��ياري از قرارداهاي 
بخش خصوصي با خارجي ها، به دليل نامشخص بودن 
وضعيت اي��ن قراردادها خبر داده اس��ت. لعيا جنيدي 
مي گويد: وضعيت قراردادهاي تجاري براي ايران بسيار 
مهم است. امروز بخش خصوصي متاثر از برجام درگير اين 
است كه برخي قراردادها فسخ شده، قراردادهايي رسمًا 
تعليق شده يا متوقف شده و منتظر فعاليت سيستم مالي 
يا صدور مجوز هستند. او كه در نشست علمي كاربردي 
با استادان حقوق ايراني و فرانسوي در مجتمع فرهنگي 

نهاد رياست جمهوري س��خن مي گفت، ادامه داد: ساير 
اعضاي برجام از توافق خارج نشده اند اما نمي توانند هدف 
اقتصادي برجام كه عادي سازي روابط تجاري و اقتصادي 
با ايران بود را تامين كنند. او ادامه داد: ساز و كار ويژه مالي 
اتحاديه اروپ��ا، تجارت را براي ما و س��اير اعضاي برجام 
تسهيل مي كند زيرا خروج اياالت متحده، تعهدات بقيه 
اعضاي برجام را عمال تحت تاثير قرار داده است. جنيدي 
گفت: اقدامات ساير اعضاي برجام براي عمل به تعهدات 
از نظر ايران جبراني نيس��ت بلكه آنها براي شركت هاي 
خود كه تحت تاثير مقررات فراسرزميني قرار مي گيرند، 
اقداماتي را وضع مي كنند اما از نظر ما هم مي تواند رنگ و 
بوي جبراني داشته باشد. معاون حقوقي رييس جمهوري 
خاطرنش��ان كرد: خروج اياالت متحده امريكا از توافق 
برجام را غيرقانوني مي دانيم و بسياري از متخصصان در 
دنيا نيز براين باور هستند، زيرا موافقت نامه ملزم به يك 
قطعنامه در س��ازمان ملل ب��وده و از اين منظر خروج به 

ترتيبي كه انجام شده است، قابل توجيه نيست.
جني��دي ادامه داد: ب��راي خروج از برجام نيز س��از و كار 
پيش بيني شده بود و امريكا به داليلي فراتر از توافق از برجام 
خارج شده است. او اضافه كرد: در واقع در حالي كه امريكا 
مي گويد موضوع و مدت برجام كافي نيست اما در اين باره 
توافق شده است، بنابراين ادعاي موجه براي نقض برجام 
از سوي امريكا وجود ندارد. جنيدي گفت: امريكا همزمان 
با خروج، تحريم هاي ثانويه را برگرداند كه عالوه بر نقض 
برجام، هيچ كشوري در دنيا نمي تواند قواعد فراسرزميني 
وضع كند، زي��را اين اقدام در تع��ارض با حاكميت ديگر 

كشورها است و ناقض اصل عدم مداخله است.
براي پاسخ به اينكه چرا شركت هاي خارجي قراردادهاي 
خود را با بخش خصوصي ايران لغو مي كنند؟ به س��راغ 
فعاالن اقتصادي رفتيم. يكي از اعضاي هيات نمايندگان 
اتاق ايران با تاييد اين موضوع به »تعادل«، مي گويد: اعمال 
فشار تحريم ها از سوي امريكا باعث شده تا شركت هاي 
خارجي كه زمان زيادي روي مطالعه موضوع شراكت با 
طرف ايراني صرف كرده و منابعي نيز براي سرمايه گذاري 
در اين طرح ها در نظر گرفت��ه بودند، به يك باره اقدام به 
لغو يا تعليق قراردادهاي خود كنند؛ اين در حالي اس��ت 
ك��ه البته برخي از اين ش��ركت هاي خارج��ي، نيمي از 
اهداف طرح را پيش برده بودند.  س��يد حميد حسيني، 
در مورد تاثير موافقتنامه هايي چ��ون »اف اي تي اف« و 
ايجاد س��ازوكار مالي ويژه در عقد قرارداد هاي جديد يا 
ادامه حيات ش��راكت هاي تعليق ش��ده، اظهار مي كند: 
پيوس��تن به توافق هايي »اف اي تي اف« مانند مي تواند 
باعث حفظ روابط با شركاي تجاري ايران شود و ريسك 
س��رمايه گذاري در ايران را كاه��ش بدهد، اما همچنان 
فش��ارهاي ناش��ي از اعمال تحريم هاي امريكا به عنوان 
مانعي بزرگ بر سر راه قردادهاي ميان فعاالن اقتصادي 
با شركاي خارجي است. به گفته او، شركت هاي خارجي 
با وجود تحريم هاي امريكا عالقه اي براي ادامه فعاليت با 
ايران يا به جريان انداختن قراردادهاي تعليق شده ندارند. 
بنابراين بايد به دنبال راهكاري براي بيرون آمدن از زير 
فشار تحريم ها باشيم.  حسيني همچنين در مورد عدم 
پيوستن به كنوانسيون هاي بين المللي مي گويد: هراس 
از پيوستن به برخي از توافقنامه هاي بين المللي عموما به 
دليل اين است كه برخي نگران هستند در آينده بندهايي 
به اين موافقتنامه ها اضافه شود و با استناد به قانون مبارزه 
با تروريسم، نهادها و سازمان هايي از كشور تحريم شود يا 

اينكه به منافع ما لطمه بزنند. اين در حالي است كه به گفته 
او، هم اكنون عدم پيوستن به كنوانسيون هاي بين المللي 
باعث ش��ده تا ريسك سرمايه گذاري در ايران باال باشد و 
در عين حال ريسك پذيري ش��رايط مالي ايران و متهم 
بودن به پولشويي، خود مانع از تعامل با شركاي خارجي 
و امضاي قراردادهاي جديد ش��ده است.  از سوي ديگر، 
رضا پديدار، ديگر عضو اتاق بازرگاني تهران در اين باره به 
»تعادل« مي گويد: براي جبران خسارت ها و كاستي هاي 
ناش��ي از تعليق قرارداد ها بايد از ظرفيت هاي داخلي آن 
دس��ته از صنايعي كه ظرفيت هاي بااليي در تكنولوژي 
دارند، استفاده كنيم. يا اينكه ساير شركت هاي خارجي 
كه تمايل به فعاليت و شراكت با ايران را دارند، جايگزين 
شركت هاي خارجي قبلي شوند. به گفته او، اين موضوع 
اما از سوي دولت امكان پذير نيست و بايد از طريق بخش 
خصوصي عملياتي شود. بنابه اظهارات اين فعال بخش 
خصوصي، در قانون جديد تحريم ه��ا، بخش دولتي در 
فهرست تحريم ها قرار گرفته در حالي كه بخش خصوصي 
مبرا از محدوديت ها اس��ت. بنابراين، اگر كار به دس��ت 
بخش خصوصي سپرده شود، با توجه به تجارب حاصل از 
تحريم هاي دوره قبل، اين بخش مي تواند راهكاري براي 

ادامه فعاليت هاي خود بيابد.

»FATF«نوشداروبعدازمرگسهراب؟
در همين حال، اما رييس اتاق بازرگاني تهران، با اشاره به 
اينكه اي��ران در نهايت لوايح مرتبط با » اف اي تي اف« را 
امضا خواهد كرد، نسبت به از دست رفتن مزاياي امضاي 
اين توافق هشدار داد. مسعود خوانساري معتقد است كه 
در كشور دو سال اس��ت كه درباره» اف اي تي اف« بحث 
مي كنيم و در نهايت هم زير بار آن مي رويم، اما به قيمت 
از دست دادن مزاياي آن. مشابه همين موضوع، در بخش 
آب هم سال ها است كه تمام كارشناسان اعالم مي كنند 

اين روش استفاده از آب در مصارف كشاورزي و صنعت و 
خانگي ايجاد مشكل خواهد كرد اما هيچ تصميم عملياتي 
گرفته نمي ش��ود. بي عملي در مق��ام تصميم گيري در 
م��ورد موضوعاتي با اي��ن درجه از اهمي��ت اما در حالي 
صورت مي گيرد كه كشورهايي مانند عربستان سعودي، 
بالفاصله پس از امضاي قرارداد برجام، تالش هايي براي 
عدم ورود س��رمايه هاي خارجي به اقتصاد ايران را كليد 
زدند. براساس اطالعات ديپلماتيك موثق كه در تابستان 
سال 1395 در نشريه »المانيتور« منتشر شده بود، رياض 
به س��فارت خانه هاي خود در اروپا ماموريت داده بود تا با 
»دادن پيشنهادهاي پرسودتر«، »تهديد به ممنوعيت 
معامله« و »تهديد به لغو قراردادهاي موجود با عربستان« 
در روند بهره برداري ايران از منافع حاصل از برجام، اخالل 

ايجاد كنند 
محمد جواد فتحي، عضو كميس��يون قضايي و حقوقي 
مجلس شوراي اسالمي نيز چندي پيش با اشاره به لزوم 
پيوستن به كنوانس��يون » اف اي تي اف« از سوي ايران، 
گفت: در ش��رايط فعلي ما چاره اي جز پيوس��تن به اين 
كنوانسيون نداريم و چنانچه به آن نپيونديم، شبكه بانكي 
ما كاًل از كار خواهد افتاد و ديگر جز در داخل كشور، مطلقًا 
به هيچ دردي نخواهد خورد. به گفته او، شبكه بانكي ما 
همين حاال هم به همين داليل تقريبا فلج است كه طيفي 
در داخل مي خواهند آن را به ناتواني دولت ربط دهند، حال 
آنكه قفل بودن معامالت خارجي و ارزي ما درست ناشي 
از همين موارد است. ما اگر اصالحات » اف اي تي اف« را 
نپذيريم، مشكالت بانكي خود را از آنچه كه اكنون هست، 

چند برابر پيچيده تر خواهيم كرد. 
اما آيا پيوستن ايران به »اف اي تي اف« مي تواند مشكل 
عدم انعقاد قرارداد ميان شركت هاي ايراني و شركت هاي 
اروپاي��ي را مرتف��ع كند؟ فريال مس��توفي، عضو هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در گفت وگو با »تعادل« و 

در پاسخ به اين پرسش كه آيا عدم پذيرش »اف اي تي اف« 
از س��وي ايران دليل اصلي احتياط شركت هاي اروپايي 
براي عقد قرارداد با ش��ركت هاي ايراني است، مي گويد: 
اگر ما در ش��رايط عادي قرار داشتيم شايد اين موضوع 
درست بود اما اكنون مهم تر از پيوستن يا عدم پيوستن 
ما به »اف اي تي اف«، موضوع تحريم ها است. به گفته او، 
با اين همه، ايران اگر خواستار پيوستن به جامعه جهاني 
است، بايد به اين كنوانسيون بپيوندد، چرا كه تقريباً تمامي 
كشورهاي جهان هم مفاد اين كنوانسيون را پذيرفته اند.

مستوفي در مورد »اينستكس« )ساز و كار مالي اتحاديه 
اروپا براي مبادله با ايران( هم مي گويد: اين كانال مالي، 
نهادي اس��ت كه ماهيت تشويقي و سياست گذاري و در 
واقع نقش تسهيل كننده تجارت با ايران را دارد. به عبارت 
ساده تر، خود اين نهاد نقشي مستقيم در تجارت با ايران 
نخواهد داش��ت. او ادامه داد: اما حتي اين ساز و كار مالي 
ه��م نمي تواند كمك چنداني ب��ه افزايش تجارت ميان 
شركت هاي ايران و شركاي خارجي آنها ايفا كند، چراكه 
در حال حاضر قرار اس��ت فقط كاالهاي بشردوس��تانه، 
مانند غذا، دارو و تجهيزات پزش��كي از طريق اين كانال 
مالي مبادله شود و مشخص نيس��ت كه به ساير كاالها 
نيز قابل تسري باشد. عالوه بر اين، ممكن است كاالهاي 
قابل معامله از طريق اين س��از و كار مالي، در نهايت تنها 
از طريق تهاتر كااليي ميان ايران و كش��ورهاي اروپايي 
جابه جا شوند و در اين ميان، نقل و انتقاالت مالي صورت 
نگيرد. عضو اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: از طرفي هنوز 
مشخص نيست كشورهايي نظير چين، هند و روسيه هم 
به اين ساز وكار مالي بپيوندند و تجربه هم نشان داده كه 
اين كشورها، معمواًل تمايل دارند به شكل مستقل با ايران 
در رابطه باشند. اين در حالي است كه ايران به اين كشورها 
نفت مي فروشد و به همين دليل، مي تواند از اين كشورها 

واردات كااليي داشته باشد.

بازوي پژوهشي مجلس از رتبه ايران در گزارش سال 2018 رقابت پذيري جهاني گزارش مي دهد

جايگاهايراندرنردبانرقابتپذيري
تعادل|

براس��اس آخرين گزارش رقابت پذيري جهاني در س��ال 
2018، ايران رتبه 89 را در ميان 140 كشور مورد بررسي 
كسب كرده است. بررسي هاي انجام شده حاكي از آن است 
كه تغيير روش شناسي مجمع جهاني اقتصاد در محاسبه 
شاخص رقابت پذيري جهاني، عامل تنزل رتبه كشور از 69 
در گزارش سال گذشته به 89 در گزارش سال جديد بوده و 
در واقع پس از تطبيق امتيازات سال گذشته با روش شناسي 
جديد، ايران تنها يك رتبه در مقايسه با سال گذشته تنزل 
داشته است. در واقع، ارزيابي مجمع جهاني اقتصاد بر اساس 
ش��اخص رقابت پذيري جهاني، تغيير چشمگيري را در 
وضعيت كلي محيط كسب وكار ايران منعكس نمي كند. 
همچنين در ميان 20 كشور سند چشم انداز كه در گزارش 
رقابت پذيري ارزيابي مي ش��وند، ايران با دو رتبه تنزل در 
مقايسه با سال گذشته در جايگاه پانزدهم قرار دارد. از ديگر 
سو، بر اساس اين گزارش، رتبه ايران در ركن »ثبات اقتصاد 
كالن« )با لحاظ مولفه هاي جديد( به شدت سقوط كرده و از 
44 در گزارش سال گذشته به 117 در گزارش جديد رسيده 
است. ايران در ركن »نهادها« نيز تقريبا به وضعيت نابسامان 
س��ال 2014 بازگشته و رتبه 121 را كسب كرده است. اما 
در ركن »اندازه بازار« ايران با كسب رتبه 19 جهان وضعيت 
قابل قبولي دارد و در اركان »بازار كاال« و »بازار كار« به ترتيب 
با رتبه هاي 134 و 136 همچنان )با وجود اندكي تغيير در 
مولفه ها( وضعيت نامناس��بي قابل مشاهده است. اين در 
حالي است كه برخي رقباي منطقه اي ايران، از جمله »امارات 
متحده عربي و تركيه«، جايگاه هاي به مراتب بهتري را در 
اين گزارش به خود اختصاص داده اند. امارات متحده عربي با 
رتبه 27 جهاني در زمره بهترين كشورهاي منطقه قرار گرفته 
است.. تركيه نيز با كسب رتبه 61 جهان در تمامي اركان 
رقابت پذيري نسبت به ايران جايگاه مناسب تري دارد و تنها 
در ركن »ثبات اقتصاد كالن«، با رتبه 116 كه تنها يك رتبه 
با ايران فاصله دارد، جايگاهي مشابه را از آن خود كرده است.

گزارشيبرمبنايروششناسيجديد
طبق ماده )25( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ايران 
)مصوب 1395/12/14( دولت مكلف ش��ده در هر سال 

رتبه كشور را در شاخص هاي كسب وكار ارتقا دهد. بررسي 
وضعيت كشور در ش��اخص رقابت پذيري جهاني نشان 
مي دهد اين هدف در مورد شاخص مذكور در سال جاري 
محقق نشده اس��ت. اين در حالي است كه اگرچه تفاوت 
زيادي در تعريف مولفه ها و به ويژه روش وزن دهي اركان بر 
اساس روش شناسي جديد ايجاد شده، اما اركان دوازده گانه 
به لحاظ مفهومي تا حد زيادي با گزارش  سال هاي گذشته 
قابل مقايسه هستند. طبق روش شناسي جديد گزارش 
در سال 2018، 12 ركن رقابت پذيري عبارتند از: نهادها، 
زيرساخت، انطباق پذيري فناوري اطالعات و ارتباطات، 
ثبات اقتصاد كالن، بازار محص��ول، بازار نيروي كار، نظام 
مالي، اندازه بازار، س��المت، مهارت ها، پويايي كسب وكار 
و ظرفيت ن��وآوري. در رويكرد جدي��د، مفاهيم جديدي 
براي ارايه بينش عميق تري از س��رمايه انساني، نوآوري، 
انعطاف پذيري و چابكي معرفي شده اند. مفاهيم جديدي 
مانند فرهنگ كارآفريني، تفكر انتقادي، اعتماد اجتماعي و 
غيره، با گردآوري داده هاي جديد اضافه شده و مولفه هاي 

سنتي مانند زيرس��اخت ها، ثبات اقتصاد كالن و حقوق 
مالكيت تكميل شده اند. معيار اندازه گيري اركان و مولفه ها 
نيز بين صفر تا 100 تعيين ش��ده و 100 بهترين حالت 
را نش��ان مي دهد. در روش شناسي جديد، 12 ركن و 98 
مولفه با استفاده از داده هاي گردآوري شده از سازمان هاي 
بين المللي و نظرس��نجي هاي مجمع جهاني اقتصاد در 
شاخص گنجانده شده است. همچنين دسته بندي جديدي 
از اركان دوازده گانه رقابت پذيري ارايه شده است. براساس 
اين گ��زارش، رتبه ايران در ركن »ثبات اقتصاد كالن« )با 
لحاظ مولفه هاي جديد( به شدت س��قوط كرده و از رتبه 
44 در گزارش سال گذشته به رتبه 117 در گزارش جديد 
رسيده است. ايران در ركن »نهادها« نيز تقريباً به وضعيت 
نابسامان سال 2014 بازگشته و رتبه 121 را كسب كرده 
است. ايران كماكان در ركن »اندازه بازار« با كسب رتبه 19 
جهان وضعيت خوبي دارد و در اركان »بازار كاال« و »بازار 
كار«، به ترتيب با رتبه هاي 134 و 136، با وجود اندكي تغيير 

در مولفه ها، همچنان وضعيت نامناسبي دارد.

جايگاهايراندرگزارشرقابتپذيري2018
بر اساس گزارش رقابت پذيري سال 2018، ايران با كسب 
رتبه 89 از ميان 140 كشور، تنها يك رتبه نسبت به سال 
گذشته تنزل داشته است. اگرچه بر اساس روش شناسي 
قبلي، ايران در رتبه 69 از 137 كش��ور در س��ال گذشته 
قرار گرفته بود. به نظر مي رس��د شكافي كه در رتبه كشور 
در مقايسه با سال هاي گذشته مشاهده مي شود، صرفًا به 
دليل تغيير رويكرد و روش شناسي محاسبه شاخص است. 
براساس اين گزارش، بهترين اركان رقابت پذيري براي ايران 
به لحاظ رتبه، ركن اندازه بازار )رتبه 19(، ظرفيت نوآوري 
)رتبه 65( و انطباق پذيري ICT )رتبه 80( هستند. بدترين 
وضعيت نيز مربوط به اركان بازار كار )رتبه 136(، بازار كاال 
)رتبه 134( و نهادها )رتبه 121( است. اين در حالي است 
كه ايران با وجود كسب امتياز پايين در ركن ظرفيت نوآوري 
)38 از 100(، به دليل اينكه تنها معدودي از كش��ورها در 
زمينه نوآوري در كسب وكار پيشتاز هستند، رتبه مناسبي 
كسب كرده اس��ت. در مقابل اما با وجود امتياز باال در ركن 
س��المت )77 از 100(، به دليل فشردگي رقابت كشورها 
در اين زمينه، ايران رتبه چشمگيري در اين زمينه ندارد. از 
ديگر سو، رتبه ايران در ركن »ثبات اقتصاد كالن« )با لحاظ 
مولفه هاي جديد(، به شدت سقوط كرده و در ركن »نهادها« 
نيز تقريبًا به وضعيت نابسامان سال 2014 بازگشته است. 
ايران كماكان در ركن »اندازه بازار« بهترين رتبه و در اركان 
»بازار كاال« و »بازار كار« )با وجود اندكي تغيير در مولفه ها( 

بدترين وضعيت را دارد.
در گزارش جديد، آموزش ابتدايي از موضوع س��المت 
تفكيك شده و ركن ويژه »سالمت« در نظر گرفته شده 
است. همچنين ركن »انطباق پذيري فناوري اطالعات 
و ارتباطات« و »مهارت ها« اضافه ش��ده است كه ايران 
در هر سه ركن مذكور تقريبًا در جايگاه ميانه رتبه بندي 
قرار گرفته است. در زمينه »زيرساخت«، »پويايي كسب 
وكار« و »نوآوري« نيز ايران با لحاظ تغييرات اندكي در 
تعريف مولفه ها، تغيير چشمگيري در رتبه خود تجربه 
نكرده اس��ت. در ركن »بازارهاي مال��ي« پس از تغيير 
در مولفه ها، رتبه كش��ور از ميانگين 130 در سال هاي 
گذشته به 98 بهبود يافته كه اين تغيير را عمدتًا مي توان 

ناشي از تغيير روش شناسي ارزيابي كرد. بهترين رتبه هاي 
ايران اما در اركاني از جمله كيفيت نهادهاي پژوهشي، توليد 
ناخالص داخلي )بر مبناي برابري قدرت خريد(، هزينه شروع 
كسب وكار، شاخص اتصال جاده، شاخص اتصال خطوط 
كشتيراني، نشريات علمي، شاخص اتصال فرودگاه، كارايي 
خدمات قطار، متوسط س��ال هاي تحصيل مورد انتظار و 
اعطاي اعتبار داخلي به بخش خصوصي )در قالب درصد از 
GDP( به دست آمده اند. همچنين 10 مولفه اي كه بدترين 
وضعي��ت را دارند به ترتيب عبارتند از: تعرفه هاي تجاري، 
واردات )در قالب درصد از GDP(، حكمراني سهامداران، 
مش��اركت زنان در نيروي كار، آزادي مطبوعات، شفافيت 
بودجه، استحكام مالي بانك ها، استحكام استانداردهاي 
بازرسي وگزارش دهي، اتكا به مديران حرفه اي و تأمين مالي 

بنگاه هاي كوچك و متوسط.

رقباكجاايستادهاند؟
در گ��زارش س��ال 2018 رقابت پذيري جهان��ي، تعداد 
كشورهاي بررسي شده به 140 كشور افزايش يافته است. 
با انتخ��اب رويكرد جديد، اياالت متح��ده امريكا به جاي 
سوييس كه در سال هاي گذشته همواره صدرنشين جدول 
بوده، در جايگاه برترين كش��ور قرار گرفته اس��ت. ايران با 
كسب رتبه 89 جهان، رتبه پانزدهم را در ميان 20 كشور 
سند چشم انداز كه در گزارش رقابت پذيري ارزيابي شده اند 
كسب كرده كه در مقايسه با سال گذشته، دو رتبه در ميان 
كشورهاي منطقه تنزل داشته است. اين در حالي است كه 
برخي رقباي منطقه اي ايران، از جمله امارات متحده عربي و 
تركيه، جايگاه هاي به مراتب بهتري را در اين گزارش به خود 
اختصاص داده اند. امارات متحده عربي با رتبه 27 جهاني در 
زمره بهترين كشورهاي منطقه قرار گرفته است. اين كشور 
در زمينه »ثبات اقتصاد كالن« رتبه اول جهان را دارد و در 
ساير اركان به استثناي اركان »سالمت«، »بازار نيروي كار« 
و »مهارت ها« در رتبه بهتر از 40 قرار گرفته است. تركيه نيز 
با كسب رتبه 61 جهان در تمامي اركان رقابت پذيري نسبت 
به ايران جايگاه مناسب تري دارد و تنها در ركن »ثبات اقتصاد 
كالن«، ب��ا رتبه 116 كه تنها يك رتبه با ايران فاصله دارد، 

جايگاهي مشابه را از آن خود كرده است.
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پيشنهاداتاقتهران
برايبنزين5هزارتوماني

رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: پيشنهاد مشخص 
ما در خصوص مصرف سوخت اين است كه بنزين با 
نرخ 5 هزار تومان به فروش برسد و ما به التفاوت 4هزار 
تومان در قالب يارانه نقدي پرداخت شود. مسعود 
خوانساري در نشست بررسي يارانه ها در همايش 
بررسي حكمراني با بيان اينكه طرح افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي و تخصيص سهميه سوخت به فرد 
به جاي وس��ايل نقليه  كه در اتاق بازرگاني بررسي 
شده بود، گفت: در حال حاضر دهك دهم 23 برابر 
دهك اول از يارانه بنزين سود مي برد اما اگر قرار باشد 
سهميه سوخت به خودروها به جاي فرد داده شود، 
غيرعادالنه خواهد بود. ما هم در اتاق بازرگاني به دولت 
اعالم كرديم تا از اجراي اين كار جلوگيري شود. او با 
بيان اينكه به جز سال 95 كه رشد اقتصادي مثبت 
شد، رشد اقتصادي كشور در دهه 90 منفي بوده ادامه 
داد: سوال اين است كه با اجراي روش فعلي يارانه ها 
قرار اس��ت به چه هدفي دس��ت يابيم. خوانساري 
با بيان اينكه به ش��دت براي اش��تغالزايي نيازمند 
سرمايه گذاري هستيم، افزود: دو راه سرمايه گذاري 
داخلي و خارجي در همه كشورها وجود دارد اما در 
ايران سرمايه گذار خارجي وارد كشور نمي شود. در 
بخش سرمايه گذاري داخلي هم بانك ها توان الزم 
براي حمايت از بخش خصوصي را ندارند، بنابراين 
در حال حاضر تنها راهي كه براي س��رمايه گذاري 
باقي مي ماند از محل صرفه جويي در مصرف سوخت 
است كه درآمد آن را براي سرمايه گذاري در بخش 
صنعت و ايجاد اش��تغال هزينه كنيم. نايب رييس 
اتاق بازرگاني ايران يادآور شد: سال گذشته رييس 
موسسه رده بندي جهاني فريزر به ايران آمد و از وي 
درباره سرمايه گذاري خارجي در ايران پرسيديم، 
رييس موسسه فريزر گفت چرا شما به دنبال جذب 
سرمايه خارجي هستيد، چرا جلوي خروج فزاينده 
سرمايه از كشور را نمي گيريد؟ اين بايد اولويت اول 
شما باشد. همچنين رييس اين موسسه با بيان اينكه 
ايراني هاي خارج از كشور سرمايه دارترين مهاجران 
خارجي هستند، به ما اعالم كرد كه به دنبال جذب 
سرمايه آنها به عنوان اولويت دوم خود باشيد. اولويت 
سوم را هم براي سرمايه گذاري خارجي قرار دهيد. 
ما بررسي و مشاهده كرديم كه اظهارات وي كامال 
دقيق اس��ت. او افزود: پيش بيني مي شود در ايران 
ساالنه 180 تا 200 هزار ميليارد تومان يارانه بنزين 
پرداخت مي ش��ود، اين در حالي است كه هر خط 
متروي تهران با 7 هزار ميليارد تومان ساخته خواهد 
شد، بنابراين با اين رقم باالي يارانه بنزين مي توانيم 
ظرف دو تا سه س��ال كل خطوط متروي تهران را 
تكميل و اتوبوسراني شهر را نوسازي كنيم. خوانساري 
يادآور ش��د: من با طرح ايجاد سهميه بندي بنزين 
براي هر فرد و س��پس فروش آن در صورت مصرف 
نكردن در يك بازار متشكل مخالف هستم، پيشنهاد 
مش��خص ما در اتاق بازرگاني در خصوص مصرف 
س��وخت اين است كه بنزين با نرخ 5 هزار تومان به 
فروش برسد و مابه التفاوت 4 هزار تومان در قالب يارانه 
نقدي پرداخت شود. به گفته او، با اين روش مصرف 
سوخت و حامل هاي انرژي كاهش يافته و بخشي از 
توليدات مازاد بنزين و گازوئيل را نيز مي توانيم به همه 
كشورهاي همسايه كه خواهان هستند، صادر كنيم. 
خوانس��اري در اين باره توضيح داد كه در اين روش 
5 دهك باالي جامعه متضرر شده و 5 دهك پايين 
جامعه منتفع مي شوند، اين عادالنه ترين روشي است 
كه مي شود در بخش مصرف سوخت انجام داد، ضمن 
اينكه دولت بايد متعهد شود اگر قيمت نفت كاهش 
يابد، رقم يارانه نقدي را كاهش و اگر قيمت جهاني 
نفت افزايش يافت، رقم يارانه نقدي حامل هاي انرژي 

را افزايش دهد.

تغييررويكرد
دربرگزارينمايشگاهها

تعادل|حمايت از توليد و صادرات وارد فاز جديدي 
مي ش��ود. روز گذشته سرپرست س��ازمان توسعه 
تجارت از آخرين تصميمات سازمان متبوع خود براي 
توسعه معرفي و صادرات كاالهاي ايراني گفت. بنا به 
اظهارات محمدرضا مودودي، برگزاري نمايشگاه ها 
از اي��ن پس تغيي��ر خواهد كرد و به س��مت ايجاد 
رويدادهاي تجاري خواهد رفت تا زمينه ساز تعامل 
هرچه بيشتر تجار ايراني با بازار هاي جهاني شود. او 
همچنين از تشكيل اتحاديه اي براي ساماندهي و 
امتيازدهي مجريان برگزاري نمايشگاه هاي تجاري 
خبر داد. به گزارش »تعادل«، سرپرس��ت سازمان 
توس��عه تجارت اي��ران در دومي��ن همايش ملي 
صنعت نمايشگاهي گفت: براي ساماندهي صنعت 
نمايشگاهي به عنوان معرف صنعت و توليد كشور، 
اتحاديه قدرتمند صنعت نمايشگاهي شكل خواهد 
گرفت. محمدرضا مودودي افزود: سازمان توسعه و 
تجارت در نظر دارد با كمك به تشكيل اين اتحاديه 
در حوزه صنعت نمايشگاهي، اين صنعت را براي دفاع 
از حقوق خود و راهبري صنعتي-  تجاري در كشور 
آماده كند. او بيان كرد: انتظار من اين است كه اين 
اتحاديه مانند اتحاديه هاي ديگر عمل نكند بلكه به 
عنوان روابط عمومي، صنعت و نشان تجاري ايراني 
را در داخل و خارج از كش��ور معرفي كند. مودودي 
با بيان اينكه با تشكيل اتحاديه صنعت نمايشگاهي 
و آم��وزش مفاهيم جديد در حوزه نمايش��گاهي، 
مي توانيم كاالي ايران��ي را در بازار هاي بين المللي 
بيش��تر مطرح كنيم، گفت: براي توسعه صادرات 
باي��د از ابزار هايي پر قدرت اس��تفاده كنيم؛ در اين 
راستا بانك، دولت، قوانين و همه ابزار هاي تجارت، 
بايد رقابتي ش��ود. بدون ش��ك با ابزار هاي قديمي 
نمي توان خود را به صورت حرف��ه اي در بازار هاي 
جهاني مطرح كرد. او با اشاره به روند جهاني برگزاري 
نمايشگاه ها گفت: برگزاري نمايشگاه در دنيا تبديل 
به برگزاري رويداد ش��ده، اما متأسفانه شاهديم در 
ايران هنوز برخي از شركت هاي نمايشگاهي مبلغي 
را از شركت ها دريافت كرده و براي يك زمان موقت 

اقدام به برگزاري نمايشگاه  مي كنند.
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15 جهان

چالش مديريت پس اندازها در آينده 

سياست »اول امريكا«  روابط جهاني را بر هم مي زند

مشكالت صندوق هاي دارايي  جدي است

تشديد دشمني ها بين متحدان اياالت متحده

گروه جهان|
  صنعت مديري��ت دارايي با چالش هاي س��اختاري 
روبه روست كه بخش��ي از آن به دليل حضور افرادي 
اس��ت كه پش��توانه هاي مالي كافي ندارند و بخشي 
به دليل كه افراد نه چندان متخصص. )مديريت دارايي 
به مجموعه اي از سيستم ها و فرايندهاي روشمند براي 
نگهداري، به كارگيري و توسعه دارايي هاي يك نهاد، 

شركت يا گروه، اطالق مي شود.( 
كارشناسان در شرايطي از روزهاي دشوار صندوق هاي 
مديري��ت دارايي در جهان خبر داده اند كه ش��ركت 
»تحول مديريت دارايي و ثروت« پيشتر گزارش داده 
بود كه س��رمايه  ۸۴.۹ تريليون دالري جهان در سال 
تحت مديريت جهان در سال 2016ميالدي تا سال 
202۵ تقريبا 2 برابر ش��ده و به 1۴۵.۴ تريليون دالر 

خواهد رسيد. 
حال بلومبرگ نوشته، در سال 201۸ ميالدي سهام 
صندوق هاي دارايي به طور متوسط يك چهارم كاهش 
داش��ته اس��ت. همان طور كه پيش بيني ش��ده بود، 
صندوق ها براي كاهش هزينه ها و بازگشت كسب وكار 
به ش��رايط بهتر، دس��ت به تعديل نيرو زدند. به نظر 
مي رسد چيزي كه آنان درك نمي كنند اين است كه 
صنعت مديريت دارايي با چالش هاي جدي و احتماال 
غيرقابل تحميلي در بلندمدت روبه روست كه نياز به 

تغييرات به مراتب بنيادي تر دارد. 
مديران صنعت دارايي به ويژه ش��ركت هاي فعال در 
اين بخش، به طور چشمگيري از شرايط اقتصادي و 
مالي چند دهه گذش��ته منتفع شدند. همان طور كه 
پس اندازها افزايش ياف��ت، صندوق هاي دارايي اين 
پس اندازها را جذب كردند. اما شرايط در حال تغيير 
است و روزهاي خوش گذشته احتماال ادامه نخواهد 
يافت. چند دليل براي روزهاي پرآشوب صندوق هاي 

مديريت دارايي در آينده وجود دارد: 
نخست، دارايي هاي تحت مديريت كه درآمد مديران 
صندوق ها از همين محل تامين مي ش��ود، احتماال 
نرخ رش��د تاريخي گذش��ته را نخواهند داش��ت. از 
آنجاي��ي كه س��رمايه گذاري هاي جوام��ع غربي در 
زمينه بازنشستگي و عمر كاهش يافته، خروجي هاي 

صندوق هاي مديري��ت دارايي افزايش خواهد يافت. 
پس پولي كه وارد اين صندوق ها مي ش��ود احتماال 
نمي تواند خس��ارت ها را به طور كام��ل جبران كند. 
كارگران جوان تر به دليل ركود درآمدي و اشتغال هاي 
غيردايمي و نامتمركز پس انداز كمتري دارند. با توجه 
به س��ابقه س��رمايه گذاري و نوع نگ��رش نيروي كار 
جوان به پول، آنها همچنين ترديد بيشتري نسبت به 
كارشناسان مالي و سرمايه گذاري هاي سنتي دارند. 

حجم طرح هاي دولتي و سياس��ت هاي بازنشستگي 
نيز احتماال كوچك تر از گذشته خواهد بود. در فضايي 
كه بازار كار شرايط خوبي ندارد، احتماال افراد كمتري 
مي توانند به صندوق هاي بازنشستگي پولي پرداخت 

كنند. انگيزه هاي مالياتي تشويق پس انداز كه به نظر 
مي رسد بيش��تر به نفع ثروتمندان است هم احتماال 
باعث كاهش بيش��تر ي��ا حتي خروج س��رمايه ها از 

صندوق هاي مديريت دارايي خواهد شد. 
صندوق ه��اي مديري��ت دارايي براي مقابل��ه با اين 
چالش ها، تالش دارند تا فعاليت خود را در بازارهاي 
نوظهور تقويت كنند. با اين حال، امريكاي ش��مالي، 
اروپ��ا و ژاپ��ن هنوزهم ح��دود 70درص��د از ثروت 
خصوصي مديريت شده را در اختيار دارند. كشورهاي 
آسيايي كه بزرگ ترين سهم از بازارهاي نوظهور را به 
خود اختصاص داده اند با همان چالش هاي جمعيتي 
مشابه كشورهاي توسعه يافته روبه رو هستند و يك 

مساله ديگر اينكه، سرمايه گذاران بازارهاي نوظهور 
به دليل نگراني هايي چ��ون محدوديت هاي نظارتي 
امريكا براي فعاليت در خارج از مرزهاي اين كش��ور 
و قوانين اروپايي كه مي توانند باعث مسدود شدن يا 
توقيف دارايي ها شوند، صندوق هاي مديريت دارايي 

داخلي را ترجيح مي دهند. 
چالش دوم صندوق هاي مديريت دارايي بازده پايين تر 
دارايي هاي در آينده اس��ت. چالش توليد بازده كافي 
توس��ط بازارهايي كه به دليل دخال��ت دولتي ثبات 
خود را از دس��ت داده اند، تشديد مي شود. نرخ پايين 
و سياست هاي تسهيل كمي قيمت ها را افزايش داده 
و نقدينگي تج��اري را كاهش داده اند. آنها همچنين 

نوسانات را به طور غيرواقعي سركوب كرده و نوسانات 
ناشي از نوسانات را بيشتر كرده اند. 

همبستگي ميان دارايي ها نامشخص است. رابطه سنتي 
ميان دارايي ها از ميان رفته است. قيمت دارايي ها اغلب 
از بسياري جهات با محرك هاي اساسي سازگار نيست؛ 
س��هام ارزان تر از سهام هاي گران ش��رايط و عملكرد 
بهتري ندارند و سهام با پيشتوانه مالي قوي تر هميشه 
خروجي بهتري از سهام ضعيف تر ندارد. محيط غالب 
risk-( سرمايه گذاري، س��رمايه گذاري با ريسك باال

on/risk off( اس��ت ك��ه با فراز و فرودهاي بس��يار 
همراه است؛ همان طور كه در فوريه و دسامبر 201۸ 
ميالدي اتفاق افتاد. در چنين ش��رايطي براي مديران 
صندوق هاي دارايي بسيار دشوار است كه بتوانند چنين 

محيطي سرمايه گذاري را هدايت كنند. 
مديران دارايي ها تالش مي كنند ت��ا با به كارگيري 
اس��تراتژي هاي كمي گزينه هاي جايگزيني را براي 
توس��عه ش��اخص رديابي منابع بيابند. آنها به دنبال 
س��رمايه گذاري هاي غيرمال��ي از جمل��ه در بخش 
سهام خصوصي و بدهي هس��تند كه البته هيچ يك 
از اي��ن راه ه��اي جايگزين كارآمد نيس��ت. مديران 
صندوق ه��اي دارايي كه بر تج��ارت و معامله اوراق 
بهادار متمركز ش��ده اند، نمي توانند به راحتي وارد 

بازارهاي ديگر شوند. 
در نهايت اينكه حاش��يه س��ود مدي��ران صندوق از 
محدوده فعلي 2۵تا۴0درصدي كاهش خواهد يافت. 
اين در حالي اس��ت كه هزينه هاي نظارتي و انطباق 
ب��ا قوانين در حال افزايش اس��ت. صندوق ها مجبور 
خواهند بود كه در هزينه هاي ساختاري خود تغييرات 
عمده اي را ايج��اد كنند. اينها مواردي هس��تند كه 
مديران صندوق هاي دارايي بايد براي بهبود عملكرد 
خود در نظر بگيرند. آنها بايد به جاي عملكرد نسبي 
شاخص هاي بازار، بر بازده مطلق تمركز كنند. آنها بايد 
تجارت فعال از جمله استفاده از محصوالت جانبي يا 
ساختاري را افزايش دهند. ساختارهاي صندوق هاي 
مديري��ت دارايي بايد ب��راي مقابله با ريس��ك هاي 
بلندمدت تطبيق يافته و اجازه دهد كه سرمايه گذاري 

با منابع مختلف انجام شود. 

گروه جهان| طال تسليمي|
 تمايل دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا به قرار دادن 
امريكا در اولويت يا همان اجراي سياست »اول امريكا« 
به مناقشات جديدي ميان اياالت متحده و متحدانش 
منجر شده است. اما جداي از اين مناقشات، رقابت هاي 
ديرينه در صحنه جهاني و به ويژه در آس��يا هم مجددا 
پررنگ شده اند. به نوش��ته بلومبرگ، روابط بين ژاپن 
و كره جنوبي كه دو تا از نزديك ترين ش��ركاي امنيتي 
اياالت متحده به شمار مي روند، به خصمانه ترين سطح 
در حدود بيش از نيم قرن گذش��ته نزول كرده و علت 
هم يك سري مناقشات ديپلماتيك بوده است. اكنون، 
نشانه هاي دال بر احياي دشمني هاي مرتبط با سلطه 
استعماري ژاپن بر شبه جزيره كره و آسيب  هاي آن بر 
روابط اقتصادي و نظامي دو كش��ور همسايه در حالي 
عيان شده اس��ت كه خالف گذش��ته، اياالت متحده 
ديگر تمايلي ب��ه مداخله براي جلوگي��ري از تبديل 
شدن كينه هاي قديمي به درگيري هاي جديد، نشان 

نمي دهد.
دنيل اسنايدر يكي از سخنرانان سياست بين الملل در 
دانشگاه استنفورد و نويسنده كتاب هايي با موضوع روابط 
در شمال شرقي آس��يا، گفت: »هيچ رهبري در دولت 
اياالت متحده نمي تواند گذش��ته را تغيير دهد. اما در 
زمان هايي شبيه به حاال، نقش اياالت متحده گاها اين 
بوده كه در سكوت ميانجي گري و به احياي ارتباطات 

و گاهي يافتن راه حل كمك كن��د.« تحوالت در حال 
وقوع در شمال شرقي آسيا نشان دهنده اين است كه 
چطور ش��ك و ترديدهاي ترامپ به اتحادهاي سنتي 
اياالت متحده و درگيري ها در واش��نگتن بر س��ر يك 
 سري بحران هاي سياسي متوالي به آرامي چشم انداز 
ژئوپوليتيك پس از جنگ  جهاني دوم را تغيير مي دهد.

 كينه هاي قديمي
اگرچه روابط بين ژاپن و كره جنوبي عميق است و هر يك 
سومين شريك تجاري بزرگ ديگري به شمار مي روند، 
اما چندين قرن كينه و خشم نهاني را پشت سر دارند كه 
جديدترين آنها به استعمار شبه جزيره كره توسط ژاپن 
در سال هاي 1۹10 تا 1۹۴۵ برمي گردد. مناقشات بر 
سر اينكه ژاپن به اندازه كافي براي جبران اقدامات خود 
در آن دوره زماني تالش ك��رده يا نه، با روي كار آمدن 
دولت »مون جائه اين« رييس جمهوري كره جنوبي در 
سال 2017 شدت گرفت و در پي تالش هاي شينزو آبه 

نخست وزير ژاپن اندكي فروكش كرد.
اما در هفته هاي اخير تالش هاي دادگاه هاي كره جنوبي 
براي مسدود كردن دارايي هاي شركت هايي كه سابقه 
اس��تفاده از نيروه��اي كار اجباري ك��ره اي در دوران 
استعماري را داشته اند، خشم ژاپن را برانگيخته است. 
ژاپن معتقد است كه اين اقدام نقض معاهده 1۹6۵ است 

كه روابط دو كشور بر پايه آن شكل گرفته است. 

 مناقشات نظامي
اما ش��ايد از جمله وخيم ترين عواقب رويكرد كنوني 
اياالت متح��ده در قب��ال متحدانش و جه��ان، رو به 
وخامت گذاش��تن روابط ژاپن و كره جنوبي در زمينه 
نظامي باشد چراكه اين اتفاق مي تواند تالش هاي چند 
ساله امريكا براي مقابله با نفوذ چين در منطقه را بر باد 
دهد. مناقشات در ماه دسامبر و پس از آن تشديد شد 
كه ژاپن اعالم كرد نيروي دريايي كره جنوبي در يكي 
از هواپيماهاي نظامي خود از ي��ك رادار هدف گيري 
تسليحاتي استفاده كرده است. وزراي دفاع هر دو كشور 
طرف مقابل را به ايجاد مخاطره براي نيروهاي نظامي 

خود متهم كردند.
»تاكشي آوايا« وزير دفاع ژاپن در حين بازديد از پايگاهي 
كه اين جت در آن مستقر بود، به حادثه راداري اشاره 
كرد و »جئونگ كيونگ-دو« همتاي او از كره جنوبي به 
نيروي دريايي اين كشور دستور داد تا با هر هواپيماي 
خارجي كه در نزديكي س��طح زمين پ��رواز مي كند، 
برخوردي شديد داشته باشد. كيودو نيوز و ديگر رسانه ها 
گفته اند كه مبادالت دفاعي به تعويق افتاده و احتمال 
بروز س��وء تفاهم در مواجهه هاي از پيش برنامه ريزي 

نشده، افزايش يافته است.
باتوج��ه به غليان احساس��ات ملي گرايان��ه در هر دو 
كشور، نه شينزو آبه و نه مون جائه اين هيچ يك انگيزه 
كافي براي حل و فصل مناقشات را ندارند. طبق نتايج 

نظرسنجي كه در روزنامه نيكي منتشر شد، 62 درصد 
از شركت كنندگان ژاپني در نظرسنجي از موضع گيري 
شديداللحن تر در برابر كره جنوبي در ارتباط با حادثه 
رادار حمايت كرده اند و تنها 2۴ درصد گفتند كه دولت 
بايد با احتياط تحوالت را زيرنظر داش��ته باش��د. ليم 
ايونجونگ استاديار دانشكده روابط بين الملل در دانشگاه 
ريتس��وميكان در كيوتو در ژاپن، گفت: »نمي توانيم 

بفهميم كه ماجرا تا كجا پيش خواهد رفت.«

 تاثيرات اقتصادي
اگرچه توكيو و سئول طي سال ها موفق شده اند كه از 
تبديل شدن دشمني ها و كينه هاي قديمي به مواجهه 
خشونت آميز ممانعت كنند، اما مخاطرات اقتصادي 
اين اختالفات در حال افزايش اس��ت كه از جمله آنها 

مي توان به احتم��ال اقدامات تالفي جويانه ژاپن عليه 
شركت هاي كره جنوبي اشاره كرد. طبق اعالم سازمان 
ملي گردش��گري ژاپن، ش��مار اتباع كره جنوبي كه از 
ژاپن ديدن كرده اند در ماه نوابر 201۸ نسبت به سال 
پيش از آن ۵.۵ درصد كاهش داشته و به ۵۸۸ هزار نفر 

رسيده است.
در گذشته نفوذ اياالت متحده به مثابه تضمين امنيتي 
براي دشمني هاي دو كشور عمل مي كرد. باراك اوباما 
رييس جمهوري پيشين امريكا نقشي اساسي در امضاي 
توافقنامه اشتراك اطالعات نظامي سال 2016 ايفا كرد. 
اما دولت ترامپ تمايل چنداني به اين اتحاد نشان نداده 
و از سال گذشته كه فشارهاي نظامي عليه كره شمالي 
را كاهش داده، بر كسري تجاري امريكا با هر دو كشور 

متمركز شده است.

دريچه

كوتاه از منطقه

 نخستين ديدار تاريخي پاپ
از شبه جزيره عربستان

ماكرون در ارتباط با جليقه زردها 
به همه پرسي فكر مي كند

بازار ژاپن نگران تعطيالت 
تاجگذاري امپراتور جديد

ترزا مي  مصمم است برگزيت 
در موعد مقرر صورت پذيرد

 ممانعت دويچه بانك
از افتتاح حساب براي ترامپ

 Mon. Feb 4.  دوشنبه    15 بهمن 1397   28 جمادي االول 1440  سال پنجم    شماره   1313  2019 

وزن كشي خياباني هواداران 
گوايدو و مادورو در ونزوئال

گروه جه�ان| هزاران تن از هواداران خوان گوايدو 
رييس جمه��وري خودخوانده ونزوئال ب��ار ديگر به 
خيابان آمده و خواس��تار بركناري نيكالس مادورو، 
رييس جمهوري كنوني اين كشور شدند. به گزارش 
يورونيوز،  اين تجمع همزمان با بيس��تمين سالگرد 
»انقالب بوليواري« ونزوئال ب��ه رهبري هوگو چاوز 
برگزار ش��د. خوان گوايدو ۳۵ ساله، رييس مجلس 
ملي ونزوئالست، تنها نهادي كه هم اكنون در اختيار 
اپوزيسيون اين كش��ور قرار دارد. او در مقام رياست 
مجلس، انتخاب ني��كالس مادورو ب��راي دور دوم 
رياست جمهوري را باطل مي داند زيرا مدعي است كه 
رقيبش با تقلب به اين جايگاه رسيده است. گوايدو در 
جمع حاميانش اعالم كرد كمك هاي انساني از سوي 
برزيل و كلمبيا به طرف ونزوئال در حركت است. وي 
همچنين طرفداران خود را ب��ه برگزاري تظاهرات 
ديگري در سه ش��نبه آينده دعوت كرد. همزمان با 
تجمع مخالفان نيكالس م��ادورو، موافقان او نيز در 
كاراكاس گرد هم آمدند. آنها نيز به مناسبت 20 سالگي 
انقالب ونزوئال با لباس هاي قرمز در خيابان بوليوار در 
مركز شهر اجتماع كرده و بعضي از آنها نيز به رقص و 
پايكوبي پرداختند. مادورو با استقبال از هواداران خود 
كه در خيابان اجتماع ك��رده بودند گفت: »خيابان، 
باز هم خيابان، براي دفاع از ميه��ن و انقالب«. او در 
اين سخنراني خواستار برگزاري انتخابات پارلماني 
زودهنگام در كشور شد و گفت: »تمام اين بورژواهايي 
كه قدرت را در مجلس در دست گرفته اند بايد برگزاري 
انتخابات پارلماني در همين سال را به بحث بگذارند.« 
انتخابات پارلماني آينده ونزوئال براي 2020 پيش بيني 
شده است. همزمان با تظاهرات موافقان و مخالفان 
دولت ونزوئال، امريكا نظاميان اين كشور را به سرپيچي 
از مادورو دعوت كرد. كاخ س��فيد از نظاميان ونزوئال 
خواسته تا به طرفداران خوان گوايدو بپيوندند. ساعاتي 
پيش از انتشار اين بيانيه، يك فرمانده عاليرتبه نيروي 
هوايي ارتش ونزوئال به نام ژنرال فرانسيس��كو يانز با 
انتشار ويدئويي در توييتر با اعالم سرپيچي از دستورات 
رييس جمهوري گفت كه به صف ه��واداران خوان 
گوايدو خواهد پيوست. ارتش ونزوئال در واكنش به 
تصميم اين فرمانده ارشد، او را »خائن« خواند. ونزوئال 
باوجود منابع فراوان نفتي، به دليل سوءمديريت دولتي 
اكنون در وضعيت اقتصادي وخيمي به سر مي برد و 
بحران مالي اين كشور را فرا گرفته است. در جريان 

اعتراض هاي اخير ۸۵0 تن زنداني شده اند.

4ميليون كودك در افغانستان 
به كمك نياز دارند

صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل )يونيسف( 
اعالم كرده كه چهار ميليون كودك در افغانستان به 
كمك نياز دارند و درميان اين كودكان، ۵00 هزار 
نفر به كمك فوري نياز دارند. به گزارش بي بي سي، 
اين نهاد از جامعه جهاني خواسته براي رسيدگي به 
وضعيت اين كودكان، ۵0 ميليون دالر كمك كنند. 
به گفته يونيسف، اين كودكان به دليل ادامه جنگ، 
ناامني و خشكس��الي به ويژه در غرب افغانستان با 

مشكالت جدي روبه رو هستند. 

عدم همكاري عربستان با 
سازمان ملل در پرونده خاشقجي

اگنس كاالمارد گزارش��گر ويژه س��ازمان ملل، 
در قتل جمال خاش��قجي از عربستان تقاضاي 
همكاري داش��ته و ظاه��را اين تقاضا از س��وي 
كنسولگري عربستان در استانبول رد شده است. 
به گزارش يورونيوز، قرار است نتيجه تحقيقات 
تيم او در جلسه ژوئن شوراي حقوق بشر سازمان 
ملل بررس��ي ش��ود. با اين حال هنوز مشخص 
نيست تحقيقات اين نماينده ويژه خواهد توانست 
قدرت هاي جهاني را براي محاكمه كردن قاتالن 
خاش��قجي قانع كند يا خير. كاالمارد گفته: »با 
اطالعاتي ك��ه از مقام هاي تركيه اي به دس��ت 

آورده ام تا حدودي نااميد شدم.« 

 قطر پهپادهاي نظامي 
را از تركيه تحويل گرفت

آنكارا ش��ش فروند پهپاد مدل بيرقدار TB2و نيز 
سه ايستگاه كنترل زميني را به دوحه تحويل داد. 
به گزارش وطن چاپ تركيه، پهپادهاي TB2 براي 
استفاده قطر آماده هستند و تيمي از ارتش قطر دوره 
آموزش اس��تفاده از اين پهپادها را به اتمام رساند. 
ارتش قط��ر اولين طرف خارجي اس��ت كه از اين 
پهپادها استفاده مي كند، پس از قطر ارتش اوكراين 
استفاده كننده بعدي اين پهپادهاست. اين پهپادها 
بر اس��اس توافقنامه اي كه در مارس سال گذشته 
ميان نيروهاي مسلح قطر و شركت هواپيما سازي 
»بايكار« تركيه، متخصص تولي��د پهپاد به امضا 

رسيد، به دوحه تحويل داده شدند.

ديدار بارزاني با مخالفان 
دولت سوريه 

مسعود بارزاني رهبر حزب دموكرات كردستان عراق، 
با هياتي از مخالفان دولت س��وريه به رياست نصر 
حريري ديدار كرده است. بارزاني در توييتر نوشته: 
»خرسندم كه امروز هياتي از مخالفان سوريه را در 
دفترم به حضور پذيرفتم. ما درباره وضعيت سوريه 
و نيز يافتن راه هاي همكاري بيشتر با هم گفت وگو 
كرديم.« رييس پيشين اقليم كردستان عراق جزييات 
بيشتري درباره اين ديدار در اربيل منتشر نكرده است. 
اما پايگاه خبري كردستان2۴ نوشته طرفين در مورد 
خروج نيروهاي امريكايي از سوريه گفت وگو كرده اند.

گروه جهان| براي نخستين بار رهبر كاتوليك هاي 
جه��ان به ش��به جزيره عربس��تان، مه��د و گهواره 
دين اس��الم سفر كرده اس��ت. پاپ فرانسيس رهبر 
كاتوليك هاي جهان براي ش��ركت در »كنفرانس 
جهاني برادري انساني« به ابوظبي، پايتخت امارات 
متحده عربي رفته اس��ت. به گزارش دويچه وله، اين 
نخستين سفر يك پاپ به شبه جزيره عربستان است. 
پاپ اميدوار است كه ديدار او از ابوظبي پيامي براي 
تفاهم ميان مس��يحيان و مس��لمانان باشد. امارات 
متحده عربي 201۹ را سال »رواداري و مدارا« اعالم 
كرده اس��ت. حدود ۹00 هزار مس��يحي در امارات 
متح��ده عربي زندگي مي كنند. اي��ن تعداد چيزي 
حدود 10 درصد از كل جمعيت امارات است. اغلب اين 
مسيحيان كارگران و كاركنان مهاجري هستند كه از 
كشورهاي آسيايي براي يافتن كار به امارات آمده اند. 
امارات متحده عربي در يك حركت ويژه و غيرمعمول 
روز ديدار با پاپ را براي افرادي كه به استاديوم مي روند 
تعطيل اعالم كرد. يك��ي از موضوع هاي مهمي كه 
انتظار مي رود پاپ در سفر خود به آن پبردازد اوضاع 
يمن است. طبق گزارش سازمان ملل متحد، در حال 
حاضر در يمن بدترين فجايع انس��اني رخ مي دهد. 
پاپ فرانسيس، رهبر كاتوليك هاي جهان قبال هم در 
مراسم سنتي كريسمس در رم خواستار برقراري صلح 
در خاورميانه و يمن شده بود. امارات متحده عربي در 
كنار عربستان سعودي يكي از بازيگران مهم جنگ 

داخلي يمن است.

گروه جهان| امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، 
احتمال برگزاري يك همه پرسي را براي پايان دادن به 
بحران اجتماعي - اقتصادي كه موجي از راهپيمايي هاي 
اعتراضي در سراسر اين كش��ور به راه انداخته، بررسي 
مي كن��د و مقام هاي فرانس��وي هم ت��داركات را آغاز 
كردند ت��ا با تاييد او وارد عمل ش��وند. روزنامه »ژورنال 
دو ديمانش« فرانسه نوشته، منابع مطلع گفته اند اين 
همه پرس��ي احتماال در تاريخ 26 ماه م��ه و همزمان با 
انتخابات پارلمان اروپا برگزار مي ش��ود. مسوول بخش 
انتخابات پارلمان اروپايي در وزارت كشور فرانسه مسوول 
برگزاري اين همه پرس��ي خواهد بود و تداركات براي 
فراهم كردن ملزومات همه پرسي را آماده كرده و منتظر 
چراغ سبز رييس جمهوري فرانسه است. جزييات اين 
همه پرسي مشخص نيست اما به نظر مي رسد ماكرون 
بخواهد امتيازات بيش��تري به معترض��ان بدهد. موج 
راهپيمايي هاي موسوم به جليقه زردها كه با خشونت، 
درگيري با ماموران اجراي قانون و اخالل در نظم عمومي 
همراه بوده، اواسط نوامبر سال گذشته در فرانسه آغاز شده 
است. در حالي كه دولت از تصميم براي افزايش ماليات 
بر سوخت هاي فسيلي كه جرقه اوليه ناآرامي ها بود عقب 
كشيده و از تدابير ديگري براي بهبود شرايط اجتماعي - 
اقتصادي خبر داده، اما معترضان همچنان شنبه هر هفته 
به خيابان ها مي آيند. به گزارش وزارت كش��ور فرانسه، 
شمار معترضان اين هفته نس��بت به سابق كم تر بود و 
در سراسر فرانسه به ۵۸ هزار نفر رسيد.  تاكنون بيش از 

1700 جليقه زرد و حدود هزار پليس زخمي شده اند.

گروه جهان| تعطيلي بي سابقه 10روزه به مناسبت 
مراسم تاجگذاري امپراتور جديد ژاپن، سرمايه گذاران 
اين كشور را نگران تعطيلي بازار و بي ثبات شدن واحد 
پول كشور كرده است. به  نوش��ته روزنامه ژاپن تايمز، 
ناروهيتو قرار است اول مه سال جاري ميالدي به عنوان 
امپراتور جديد ژاپن تاجگذاري كند و دولت نيز به همين 
مناسبت از 27 آوريل تا ششم ماه مه بازار را تعطيل اعالم 
كرده اس��ت. اين تعطيلي، طوالني ترين تعطيلي بازار 
بورس و اوراق بهادار ژاپن در طول تاريخ اين كشور است.

مراكز بزرگ مالي جهان نيز تاكنون شاهد چنين تعطيلي 
نبودند. پس از حمالت 11 سپتامبر 2001 ميالدي در 
نيويورك و واش��نگتن، بازارهاي مالي امريكا به مدت 
شش روز تعطيل شد. به گفته ياسو ساكوما، سرمايه گذار 
ش��ركت ليبرا و همكارانش، اين تعطيلي و داد و ستد 
نداشتن به مدت ش��ش روز كاري نگران كننده است. 
ديده بان مالي ژاپن به همه موسسات مالي اعالم كرده كه 
درباره احتمال تالطم در بازارهاي خارجي در طول اين 
تعطيالت هشدار دهند و به سيستم هاي خود اطمينان 
دهند كه مي توانند پيش و پ��س از تعطيالت از عهده 
كارها برآيند. معامله گران ارز در بانك هاي بزرگ ژاپن، 
مانند »ام يواف جي بانك«، سوميتومو ميتسويي بانك 
و ميزو بان��ك در روزهاي تعطيل يا در منزل يا اداره كار 
مي كنند. ژاپن اخيرا بزرگ ترين بازار تجارت آزاد جهان 
را به اروپا راه اندازي كرده است. هدف از توافق حذف كامل 
)۹7درصد( عوارض گمركي و ديگر موانع بازرگاني ميان 

دو طرف به منظور تقويت رشد اقتصادي است.

گروه جهان| ترزا مي  نخست وزير بريتانيا  اعالم كرده 
اس��ت كه براي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا در موعد 
مقرر »مصمم« اس��ت. او در يادداشتي كه در روزنامه 
»س��اندي تلگراف« منتشر شد، نوشته تالش خواهد 
كرد تا به ميز مذاكره با بروكسل بازگردد و براي بن بست 
حاضر بر سر مساله مرز ايرلند شمالي به دنبال يافتن 
»راه حلي عملي« اس��ت. هفته گذشته قانون گذاران 
بريتانيايي با خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بدون توافق 
مخالفت و بدين ترتيب حمايت خود را از نخست وزير اين 
كشور براي بازگشت به ميز مذاكرات با سران اتحاديه 
اروپا اعالم كردند. ترزا مي  از نمايندگان پارلمان بريتانيا 
خواسته بود تا با راي خود خط مشي مورد نظرشان را 
براي برگزيت را ترسيم كنند و مانع شكل گيري توافق 
نشوند. ترزا مي نوشته: »با برنامه  و ايده هاي جديد مصمم 
به يافتن راه حلي هستم تا بتوانم وعده برگزيتي كه مردم 
به آن راي دادند را عملي و از ايجاد مرزي فيزيكي بين 
ايرلند ش��مالي و جمهوري ايرلند جلوگيري كنم.« با 
اين حال، س��ران اتحاديه اروپا بارها اعالم كرده اند كه 
تواف��ق برگزيت حاصله قابل مذاكره مجدد نيس��ت. 
بريتانيا قرار است 2۹ مارس از اتحاديه اروپا خارج شود.

در همين حال، »ديلي ميل« از آمادگي دولت بريتانيا 
براي انتقال خانواده س��لطنتي به بيرون از لندن در 
صورت شورش هاي احتمالي مرتبط با برگزيت در 
روز جدايي خبر داده است. اين ابراز آمادگي بخشي از 
برنامه هاي دوران جنگ سرد در اين كشور است كه 

مجددا احيا شده است.

گروه جهان| دموكرات ها كه اكنون كنترل مجلس 
نمايندگان امريكا را برعهده دارند، در حال بررسي 
اين موضوع هس��تند كه كدام ي��ك از كميته هاي 
مجلس نمايندگان بايد درباره روابط تجاري ترامپ 
با »دويچه بانك« بزرگ ترين بانك وام دهنده آلمان 
تحقيق كند. رواب��ط ترامپ با اي��ن بانك موضوع 
بررس��ي هاي فزاينده ناظران مالي در امريكا بوده 
است. رابرت مولر مسوول پرونده احتمال مداخله 
روسيه در انتخابات رياست جمهوري امريكا احتماال 
احضاريه اي براي اين بانك به  منظور آگاهي از روابط 
مالي آن با ترامپ ارسال كرده، اما كاخ سفيد وجود 

چنين احضاريه اي را رد مي كند.
بر اساس گزارش هاي جديد منتشر شده، »دويچه 
بانك« در س��ال 2016 درخواست افتتاح حساب 
از س��وي دونالد ترامپ را رد كرده است. به نوشته 
روزنامه هندلز بالت، دويچه بانك در ماه مارس سال 
2016 ميالدي همزمان با رقابت هاي انتخاباتي در 
امريكا درخواستي مبني بر افتتاح يك حساب بانكي 
از سوي دونالد ترامپ نامزد وقت رياست جمهوري 
دريافت و ب��دون تامل اين درخواس��ت را رد كرده 
و توضي��ح داده كه ه��دف از اين س��رمايه گذاري 
نامعلوم و مبهم اس��ت. س��ازمان ترامپ متعلق به 
رييس جمه��وري امري��كا، ادعاي دويچ��ه بانك 
بزرگ ترين بانك وام دهنده آلمان را درباره نپذيرفتن 
درخواست اين سازمان براي دريافت وام در جريان 

كمپين انتخاباتي سال 2016 ميالدي رد كرد.
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عكسروز

چهرهروز

وزيرباشمازهنرمندانميپرسمچرابهجشنوارهنميآييد؟
علي رهبري؛ موسيقيدان و رهبر اركستر با طرح اين پرسش كه چرا بهترين نوازنده هاي موسيقي ايراني در جشنواره حضور ندارند؟ 
مي گويد: من اگر وزير باشم مي روم و با اين هنرمندان چاي مي خورم و مي پرسم چرا به جشنواره نمي آيند؟ از طرفي خيلي از هنرمندان 

جوان و افتخارآفرين هم هستند كه از طرف جشنواره به سراغشان نمي روند؛ در حالي كه به نظرم آنها بايد جشنواره را افتتاح كنند.
او با بيان اينكه يك جشنواره شش ماهه جمع نمي شود، خاطره اي تعريف مي كند و مي گويد: پنج شش سال پيش در استانبول اركستر را رهبري 
مي كردم با من تماس گرفتند كه آيا مي تواني اركستري را كه رهبري مي كني به جشنواره بياوري؟ گفتم براي چه سالي آنها را براي حضور در 
جشنواره دعوت كنم؟ به من پاسخ دادند كه براي هفته بعدش اركستر را مي خواهند. برنامه هاي اركستر استانبول تا دو سال بعد بسته شده بود.

بازارهنر

دونوازي قانون و تنبك پريچهر خواجه و فرهاد صفري

تبلور تناقض هاي زندگي روي صحنه

رقابت »متري شيش و نيم« و »ماجراي نيمروز۲« 

معرفي ۹ فيلم برتر آراي مردمي جشنواره فيلم فجر 

كنس��رت دونوازي تنبك و قانون در سي 
و چهارمين جشنواره موسيقي فجر اجرا 
خواهد ش��د. كنس��رت دونوازي تنبك 
و قانون در س��ي و چهارمين جش��نواره 
موس��يقي فجر اجرا خواهد شد. پريچهر 
خواج��ه نوازنده قانون با اع��ام اين خبر 
گفت: اجرايي كه قرار اس��ت در جشنواره 
فجر داشته باشيم، دونوازي قانون و تنبك 

است كه نوازنده قانون من هستم و نوازنده تنبك فرهاد 
صفري است. ما در اين اجرا قرار است به اجراي موسيقي 

دستگاهي بپردازيم.
او همچنين افزود: قطعه هايي كه ما آماده كرده  ايم در 
دستگاه  هاي ماهور، نوا، دشتي و راست پنجگاه است. اين 
نوازنده قانون با تاكيد بر اينكه فضاي جشنواره هر سال 

يك فضاي هيجان انگي��ز براي نوازنده  ها 
ايجاد مي  كند، گفت: فضاي موسيقي در 
جشنواره، يك فضاي هيجان انگيز است، 
يك هيجان عجيب كه براي همه نوازنده ها 
وجود دارد و باعث مي شود تا همه دوستان 
در سبك موس��يقي خودشان با يكديگر 
رقابت كنن��د. اين دوره جش��نواره براي 
افرادي كه دوستدار موسيقي هستند زمان 
بسيار دلچسبي خواهد بود. اميدوارم كه مردم هم از اين 
رويداد استقبال كنند و با بهترين اجراها روبرو باشند و 

بتوانند بهترين اجراها را در اين جشنواره ببينند.
كنسرت دونوازي قانون و تنبك به سرپرستي پريچهر 
خواج��ه در تاريخ 26 بهم��ن ماه س��اعت 18:30 در 

فرهنگسراي نياوران اجرا خواهد شد.

جابر رمضاني كارگردان نمايش »موي 
سياه خرس زخمي« با اش��اره به اينكه 
ش��رايط كار كردن در تئاتر براي جوانان 
تجربه گرا س��خت ش��ده اس��ت درباره 
ويژگي هاي اين اثر نمايشي سخن گفت. 
جابر رمضاني كارگردان نمايش »موي 
س��ياه خرس زخمي« كه بعد از اجراي 
محدود در تاالر مولوي مدتي اس��ت كه 

اجراي خود را در تاالر حافظ آغاز كرده اس��ت، درباره 
رويكردهاي متفاوتي كه در آثارش دارد به مهر گفت: 
نمايش هايي مثل »اسكيس«، »تيم شنا«، »صداي 
آهسته  برف«، »س��وراخ« و»نمي تونيم راجع بهش 
حرف بزنيم« در شكل  اجرايي و رويكردهاي شان، در 
روايت و كستينگ ها و شيوه هاي توليدشان خيلي با 
هم متفاوت هستند. بخشي از اين تفاوت ها از روحيه  
تجربي و عاقه ام به ولگردي و پرسه زدن در شكل هاي 
اجرايي مي آيد و بخش��ي بازتاب دهنده  تفاوت هاي 
ذهني  و روحي خودم در اين سال هاس��ت. در زندگي 
مدام درگير پارادوكس ها و تناقض هايي هستم و اينها 
روي صحنه تئاتر متبلور مي شوند و با اشتراك گذاشتن 
تفاوت ها ب��ا مخاطبان به آنها مش��روعيت مي دهم. 
او درب��اره مراحل تمرين هاي نماي��ش بيان كرد: در 
تمرينات »موي سياِه خرس زخمي« بيشتر از هميشه  
درگير بازيگرانم بودم. در طول تمرينات  شش ماهه 

اين نمايش آداب تمريني خاصي شكل 
گرفته بود كه بخشي از دستاوردهاي اين 
پروژه براي من است. شرايط اكنون تئاتر، 
بيش از پيش براي ما و هم نسانم سخت 
شده است. اين شرايط باعث سرخوردگي 
گروه هاي تجربي است و بايد ديد چطور 
گروهي كه در پي جست وجوي شكل هاي 
ديگر و تازه اي از تئاتر است در اين شرايط 
مي تواند دوام بياورد. گروه هاي دانش��جويي چطور 
مي توانند با اين هزينه هاي باال دست به تجربه هاي 
دلخواه شان بزنند. تا امروز نزديك به 100 ميليون 
تومان هزينه  نمايش مان ش��ده است و تازه خيلي 
سعي كرديم كه صرفه جويي كنيم در حالي كه اين 
نمايش با همين شكل در سال پيش مي توانست با 
كمتر از نصف اين هزينه توليد ش��ود و در بهترين 
حالت ها همين 100 ميليون را مي توانيم بفروشيم و 
هزينه  توليدمان را در بياوريم و به سرمايه گذار پس 
بدهيم. كارگردان »تيم شنا« متذكر شد: بايد به اميد 
معجزه اي در اين تئاتر، اين روزها را بگذرانيم تا شايد 
شرايط زير و رو يا طور ديگري شود. اين شرايط حاكم 
بر توليد تئاتر، مرگ ايده هاي ناب را به همراه دارد. 
اين روزها بچه هايي از طيف كاري خودم، سختي هاي 
بسيار زيادي را تحمل مي كنند و خيلي هايمان در 

حال پس زدن و رفتن هستيم. 

برخ��ي از فيلم ه��اي حاضر در س��ي و 
هفتمين جش��نواره فيلم فج��ر در روز 
دوازدهم بهمن ماه به سانس فوق العاده 
رس��يدند. محمدرضا فرجي مدير امور 
سينماهاي س��ي و هفتمين جشنواره 
فيلم فجر درباره سانس هاي فوق العاده 
روز سيزدهم بهمن ماه عنوان كرد: طبق 
اطاعات، در سينما آستارا »متري شيش 

و نيم« س��اخته سعيد روس��تايي و »قسم« ساخته 
محسن تنابنده، در سينما استقال »شبي كه ماه كامل 
ش��د« به كارگرداني نرگس آبيار و در سينما شكوفه 
»ماجراي نيمروز؛ رد خون« س��اخته محمدحسين 

مهدويان بس��انس فوق العاده رسيدند. 
او اف��زود: »مت��ري ش��يش و ني��م« به 
كارگرداني س��عيد روستايي در سينما 
فرهنگ، »سرخ پوس��ت« ساخته نيما 
جاويدي، »تختي« ساخته بهرام توكلي 
و »ماجراي نيمروز؛ رد خون« در سينما 
آزادي، »مس��خره باز« ب��ه كارگرداني 
همايون غني زاده در كورش و »جاندار« 
در مگامال از سانس فوق العاده برخوردار شدند. فرجي 
در پايان و به ترتيب سينما آزادي، كورش و فرهنگ 
را به عن��وان پرمخاطب ترين س��ينماها روز چهارم 

جشنواره سي وهفتم معرفي كرد.

در دومي��ن روز از اع��ام نتايج آراي 
مردم��ي س��ي و هفتمين جش��نواره 
فيلم فجر، فهرست ۹ فيلم برتر بدون 
اولويت اعام ش��دند. در فهرس��ت ۹ 
فيلم برتر آراي مردمي سي وهفتمين 
جش��نواره فيلم فجر كه ب��دون هيچ 
اولويتي اعام ش��ده اس��ت فيلم هاي 
»مت��ري ش��يش و نيم«، »بيس��ت و 

س��ه نفر«، »غامرضا تختي«، »قصر ش��يرين«، 
»سرخپوس��ت«، »ماجراي نيم��روز: ردخون«، 

»جان دار«، »شبي كه ماه كامل شد« 
و »قس��م« قرار گرفته اند. بن��ا بر اين 
گزارش، طب��ق آماري كه ديروز از 10 
فيلم آراي مردمي اعام شد و امروز به 
۹ فيلم رس��يد، فيلم بنفشه آفريقايي 
به كارگرداني مونا زن��دي فعًا از اين 
ليست خارج شده است. سي و هفتمين 
جشنواره فيلم فجر به دبيري ابراهيم 
داروغه زاده همزمان با چهلمين س��الگرد انقاب 

10 تا 22 بهمن برگزار مي شود.

تاريخنگاري

بازرگانمامورتشكيلدولتموقتشد
روز يك شنبه 1۵ بهمن سال 13۵۷ امام خميني طي حكمي مهندس مهدي بازرگان 

را مامور تشكيل دولت موقت و به عنوان نخست وزير دولت موقت انقاب تعيين كرد.
  پس از خروج ش��اه در 26 دي 13۵۷ و كس��ب راي اعتماد كابينه بختيار از مجلسين،

 امام خميني نخستين ضربه را بر كابينه بختيار وارد كرد و در پيامي خطاب به كاركنان 
اعتصابي دولت از آنان خواست وزراي كابينه بختيار را به وزارتخانه ها راه ندهند. به دنبال 
ورود امام به ايران كه در ميان مخالفت هاي بختيار باالخره در روز 12 بهمن انجام ش��د، 
سخنراني امام در بهشت  زهرا مبني بر تعيين دولت تازه آخرين تاش هاي بختيار براي 
حفظ رژيم را بر باد داد. امام در بخشي از سخنان خود در بهشت  زهرا گفت: »من به پشتوانه 
اين ملت، دولت تعيين مي كنم. من توي دهن اين دولت مي زنم.« 2 روز بعد )شامگاه 1۴ 
بهمن( جلسه مهمي با حضور اعضاي شوراي انقاب اسامي در اقامتگاه امام در دبستان 
علوي شماره 2 در خيابان عين الدوله ايران برگزار شد و تا ساعت 11 شب ادامه داشت. در اين 
جلسه مهندس بازرگان به عنوان نخست وزير تعيين شد و حكم وي كه تاريخ 6 ربيع االول 
13۹۹ ]1۵ بهمن ۵۷[ را بر پيشاني داشت، صادر شد. روز 16 بهمن مراسمي در آمفي  
تئاتر مدرسه علوي برگزار شد و حكم نخست وزيري رسمًا به مهندس بازرگان اعطا شد. 
اين مراسم ساعت ۵:30 بعد از ظهر با حضور جمع زيادي از خبرنگاران داخلي و خارجي، با 
سخنان امام آغاز شد. امام با بيان اينكه انتخاب مهندس بازرگان به پيشنهاد و نظر شوراي 
انقاب بوده است، گفت: »ايشان وزراي خود را تعيين مي كنند و به ما معرفي مي كنند تا 
شوراي انقاب ما كه پيشنهادش و نظرش اين بود كه ايشان رييس دولت باشد وزرايشان 
را بررسي مي كنند و انشاء اهلل مسائل بطور سهل و خوبي انجام بگيرد.« پس از پايان سخنان 
امام، علي اكبر هاشمي رفسنجاني متن فرمان نخست وزيري بازرگان را قرائت كرد. در اين 
پيام آمده بود: »بنا به پيشنهاد شوراي انقاب، جنابعالي را بدون در نظر گرفتن روابط حزبي و    
بستگي به گروهي خاص مامور تشكيل دولت موقت مي نمايم.« در آن حكم وظايف دولت 

موقت نيز مشخص شده بود: »اداره مملكت، برگزاري رفراندوم تغيير نظام كشور، تشكيل 
مجلس خبرگان براي تصويب قانون اساسي و برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسامي.« 
در بخشي از حكم امام خميني خطاب به مهدي بازرگان آمده است: »جناب آقاي مهندس 
مهدي بازرگان بنا به پيشنهاد شوراي انقاب، بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از 
آراي اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و 
متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادي كه 
به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسام و اطاعي كه از سوابقتان در مبارزات اسامي و 
ملي دارم، جنابعالي را بدون در نظر گرفتن روابط و حزبي بستگي به گروهي خاص، مامور 

تشكيل دولت موقت مي نمايم...«

میراثنامه

روايتيمتفاوتازكوچكترينكتيبهوآخرينكشفنقشرستم
سنگ نوشته را حدود 18 سال پيش و در پروژه پاكسازي 
نماي آرامگاه داريوش توسط گروه مرمت تخت جمشيد 
كشف كردند؛ نه ديروز و امروز و با استفاده از دوربين هاي 
دقيق و نماي يا زير رسوِب زياد. درست در بخش بااليي 
سمت راست آرامگاه داريوش كتيبه اي تاريخي كه هر 
چند بخش هايي از آن خوانش ش��ده، ام��ا در طول اين 
سال ها پايگاه پژوهشي تخت جمشيد از وجود آن مطلع 
بوده، هر چند اين كشف بزرگ در سايز كوچك را رسانه اي 
نكردند... نهم بهمن امسال در هم انديشي كه توسط بنياد 
ايران شناسي شاپور شهبازي در اس��تان فارس برگزار 
شد، يك پژوهشگر حوزه فرهنگ و زبان هاي باستاني، 
از كشف يك سنگ نوشته كوچك جديد در نقش رستم 
خبرداد و ادعا كرد براي نخستين بار او آن سنگ نوشته 
را به كمك عكسبرداري با لنزهاي حرفه اي ديده است 
كه پيش از آن كس��ي از آن خبردار نبوده است. اين فرد 
از اين رخداد به عنوان يك كشف بزرگ ياد كرد. افشين 
يزداني، باستان شناس و عضو شوراي فني تخت جمشيد، 
با بيان اين مطلب عكسي از مرمت هاي سال 1380 نماي 
آرامگاه را در اختيار قرار مي دهد كه به روش��ني نوشته 
ميخي چهار خطي كوتاهي را در باالي سر فردي كه در 
سمت راست آرامگاه ايستاده، نشان مي دهد. او به ايسنا 
مي گويد: در روزهاي گذشته خبري با موضوع كشف يك 
سنگ نوشته هخامنشي در نماي آرامگاه داريوش بزرگ 
در نقش رستم منتشر شده كه پرسش ها و ابهاماتي را در 
بين پژوهش��گران و باستان شناسان درباره چگونگي و 
شرايط كشف و حتي درستي و نادرستي آن ايجاد كرده 
است. فردي ادعا كرده كه به واسطه بررسي عكس هايي كه 
با لنزهاي دقيق و حرفه اي از صخره نقش رستم و آرامگاه 

داريوش گرفته موفق به كشف يك سنگ نوشته كوتاه 
سه زبانه شده است. به گفته يزداني، سنگ نوشته مورد 
نظر 18 سال پيش و در جريان پاكسازي نماي آرامگاه 
داريوش توسط گروه مرمت تخت جمشيد به سرپرستي 
» حس��ن راهساز « كه تا آن زمان در زير رسوبات آهكي 
حاصل از جاري شدن چند هزار ساله آب باران مخفي شده 
بود، كشف شد. اما متأسفانه به دليل نبود يك متخصص 
باستان شناس در گروه مرمت، افرادي كه به تميز كردن 
آن اقدام مي كردند به اين مهم توجه نكرده بودند كه با يك 
نوشته خوانش نشده مواجه هستند. او از ديگر داليل دور 
از چشم ها ماندن اين نوشته را ارتفاع زيادي مي داند كه 
محل نوشته در ديواره نقش رستم با محل بازديد و سطح 
زميِن آن دارد و ادامه مي دهد: بررسي ها نشان مي دهد 
كه در زمس��تان سال 13۹۵ يعني حدود دو سال پيش 
پژوهشگر مستقلي به نام »خديجه توتونچي« با مجوز 
اداره كل ميراث فرهنگي اس��تان فارس و هماهنگي با 
پايگاه تخت جمشيد اقدام به عكسبرداري هوايي با پهباد 
و دوربين هاي حرفه اي كرده اس��ت ك��ه در جريان اين 
تصويربرداري ها عكس هاي دقيقي از نوشته هاي آرامگاه 

نيز تهيه شده و براي او مشخص شد كه با نوشته جديدي 
مواجه شده كه تا آن زمان خوانده نشده است. او تاكيد كرد: 
بر اينكه بر اساس مستندات موجود با اطمينان بايد گفت 
ادعاي كشف سنگ نوشته هخامنشي در يك ماه اخير و 
توسط افرادي كه در همايش بنياد شاپور شهبازي ادعا 
شده نادرست بوده و صحت ندارد. يزداني انتشار اين خبر 
و نتايج احتمالي خوانش سنگ نوشته را نوعي بزرگ نمايي 
غير واقع و دور از رفتار حرفه اي و علمي دانسته و درباره 
علت منتشر نشدن اين كشف در همان سال هاي 1380 
اظهار مي كند: بخش مرمت تخت جمشيد، كه وظيفه 
عميات پاكسازي را بر عهده داشته، به دليل فقدان حضور 
يك باستان شناس متوجه كشفي كه كرده بودند نشدند 
كه البته اين موضوع نقدي را به فعاليت هاي مرمتي كه 
بدون حضور باستان شناسان انجام مي شود، وارد مي كند. 
او توضيح مي دهد: متن نوشته هاي آرامگاه داريوش براي 
نخستين بار توسط دانشمندي آلماني به نام »ويسباخ« 
در س��ال 1۹11 ميادي به ش��كل يك كتاب چاپ و 
منتشر شد. يك سال پيش از انتشار كتاِب وي، »ارنست 
هرتس��فلد« يك دانش��مند آلماني ديگر نتيجه يك 
پژوهش دقيق روي نقش هاي نماي آرامگاه هاي شاهي 
نقش رستم و هويت آنها را به زبان آلماني منتشر كرد. 
پس از آنها »اريك اشميت« كه سرپرستي كاوش هاي 
تخت جمشيد را از سوي موسسه شرق شناسي دانشگاه 
ش��يكاگو بر عهده داشت نس��بت به مستند نگاري 
آرامگاه ها و كاوش در محوطه نقش رس��تم و اطراف 
كعبه زرتش��ت اقدام كرد كه در جريان آن كاوش ها، 
نوشته هاي متعلق به شاپور ساساني كه بر بدنه كعبه 

زردشت نوشته شده بودند، كشف شد.

ايستگاه

»اسپايدرمن:دراسپايدرورس«
برندهبزرگجوايز»اني«

»قهرمانان«قهرمانشد

چه��ل و شش��مين دوره 
جواي��ز س��االنه ان��ي با 
اهداي بيش��ترين جوايز 
ب��ه »اس��پايدرمن: در 
اس��پايدر ورس« از اي��ن 
انيميشن تجليل كرد. به 
گزارش ورايتي، ش��ركت 
سوني پيكچرز انيميشن 

ب��ا جديدترين انيميش��ن خود بيش��ترين جوايز 
ان��ي 201۹ را دريافت كرد. جوايز اني كه س��اعتي 
پيش )ب��ه وقت ايران( برگزار ش��د، برندگان خود را 
ش��ناخت و جايزه اصلي بهترين انيميشن امسال را 
به »اسپايدرمن: در اسپايدر ورس« اهدا كرد. در اين 
بخش »شگفت انگيزان 2« محصول پيكسار، »رالف 
اينترنت را خراب مي كند« محصول ديسني، »انسان 
اوليه« محصول آردمن انيميشن و »جزيره سگ ها« 

از فاكس سرچ اليت پيكچرز ديگر مدعيان بودند.
»اسپايدرمن: در اسپايدر ورس« همچنين موفق به 
كسب بهترين كارگرداني، بهترين فيلمنامه، بهترين 
انيميشن ش��خصيت، طراحي شخصيت، طراحي 
صحنه و تدوين شد. جامعه بين المللي فيلم انيميشن 
ك��ه اهدا كننده جوايز اني اس��ت، در بخش بهترين 
فيلم بلند انيميشن مستقل به »ميراي از آينده« به 
كارگرداني مامورو هوسودا جايزه داد. در حالي اهداي 
جوايز اني ش��اخصي براي اسكار است كه در بخش 
انيميشن هاي بلند اسكار عاوه بر »اسپايدرمن: در 
اسپايدر ورس« و »ميراي از آينده«، »شگفت انگيزان 
2«، »جزيره س��گ ها« و »رال��ف اينترنت را خراب 
مي كند« با هم رقابت مي كنند. سال گذشته »كوكو« 

هم جايزه  اني و هم جايزه اسكار را به خانه برد. 

سي  و سومين دوره جوايز 
سينمايي »گويا« كه به 
عنوان اس��كار سينماي 
اسپانيا شناخته مي شود، 
برندگان خود را شناخت. 
به گزارش اس��كرين، در 
حالي برندگان جوايز گويا 
معرفي ش��دند كه فيلم 

»همه مي دانند« س��اخته اصغر فرهادي جايزه اي 
را از آن خ��ود نك��رد. اي��ن در حالي اس��ت كه اين 
فيلم در 8 بخش نامزد ش��ده بود. در اين مراس��م 
»قهرمانان« ساخته خاوير فسر جايزه بهترين فيلم 
اين جش��نواره را از آن خود كرد. اين فيلم كمدي 
كه به عنوان نماينده س��ينماي اس��پانيا در بخش 
اسكار خارجي زبان معرفي شده بود، با بازي خاوير 
گوتيه رس درباره ماركو مونتس مربي تيم بسكتبال 
در مادريد اس��ت كه بعد از درگيري با سرمربي در 
جريان يك بازي، اخراج و مجبور مي شود با تيمي 

متشكل از بازيكنان ناتوان ذهني كار كند.
»همه مي دانند« در هش��ت بخش شامل بهترين 
فيل��م، كارگراني و فيلمنامه غيراقتباس��ي، ترانه، 
بازيگر نقش اصلي مرد، بازيگر نقش اصلي زن، بازيگر 
نقش مكمل مرد و بهترين تدوين نامزد اين جوايز 
بود. برنده اصل��ي جوايز گويا 201۹ فيلم »قلمرو« 
ساخته رودريگو سوروگوين بود كه با 13 نامزدي، 
هفت جايزه به خانه برد. جايزه بهترين كارگرداني، 
بهترين بازيگر نقش اصلي مرد، بازيگر نقش مكمل 
مرد، فيلمنامه غيراقتباسي، موس��يقي، تدوين و 
صدابرداري به اين فيلم تعلق گرفت. سوسي سانچز 
براي فيلم »بيماري يكشنبه« جايزه بهترين بازيگر 
زن نقش اصلي را دريافت كرد و جايزه نقش مكمل 
زن نيز به كارولينا يوسته براي فيلم »كارمن و لوال« 
رسيد. »يك روز ديگر از زندگي« ساخته دمين ننو 
و رائول دال فونته جايزه بهترين انيميشن را به خانه 
برد. جايزه بهترين كارگردان نوظهور به آرنتا اِچوريا 

براي فيلم »كارمن و لوال« تعلق گرفت. 

برانكو:تيمهاييكهپرسپوليسبرد،قويترازقطربودند

حمايت گسترده قهرمانان از بهداد سليمي در مقابله با فوتباليست ها

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس با تاكيد 
بر اينكه با پرس��پوليس قرارداد دارد، با 
تبريك قهرماني آسيا به قطر گفت كه 
تيم هايي كه پرسپوليس در ليگ قهرمانان شكست 

داد، قوي تر از تيم ملي قطر بودند.
 برانك��و ايوانكوويچ اظهار ك��رد: صادقانه بگويم كه 
بي صبرانه در انتظ��ار آغاز ليگ هس��تيم و يكي از 
بازي هاي مهم را پيش رو داريم. پديده تيمي است كه 
لياقت جايگاهي كه هست را دارد چرا كه با بازي خوب 
و نتايجي كه كسب كرده به اين جايگاه رسيده است. 

تيم يحيي گل محمدي بسيار مدرن بازي مي كند.
 آنها در ديدار برابر استقال هم بسيار خوب كار كردند 
اما خوشحاليم بعد از مدت ها هواداران مان را مي بينيم.  
او در پاسخ به سوالي درباره قهرماني قطر گفت: به تيم 

قطر تبريك مي گويم.
 و البته قبل از شروع جام ملت ها قطر را يكي از گزينه ها 
مي دانستم اما نه براي قهرماني؛ ولي قطر با شايستگي 

قهرمان ش��دند. همه بازي ها را بردند. ما هم السد را 
برديم كه ۷ تا ملي پوش داشتند و الدوحيل را برديم و 

به جرأت مي توانم بگويم آن تيم هايي كه برديم از تيم 
ملي قطر قوي تر بودند.

برخي از ورزشكاران رشته هاي كش��تي، وزنه برداري، 
دووميداني و كاراته به حمايت از بهداد سليمي پرداختند. 
اخيراً بهداد سليمي پستي در اينستاگرام منتشر كرد كه 
با كلماتي نامناسب نسبت به پاداش يك ميليون دالري 
فوتباليست ها و بي عدالتي بين فوتبال و ساير رشته ها 
اعتراض كرد. البته س��ليمي با حذف پست قبلي اش، 
از به كار بردن كلمات نامناس��ب عليه فوتباليست ها، 
عذرخواه��ي كرد اما همچنان به پ��اداش يك ميليون 
دالري مس��ووالن به فوتباليست ها اعتراض داشت. در 
ادامه چند بازيك��ن تيم ملي فوتب��ال از جمله مهدي 
طارمي، وريا غفوري و اش��كان دژاگه با انتشار مطلبي 
مشترك، قهرماني هاي بهداد سليمي را زير سوال بردند 
و به حرف هاي او اعتراض كردند هر چند كه وجود غلط 

امايي در اين پست مشترك هم سوژه رسانه ها شد.
بعد از واكنش فوتباليس��ت ها به حرف هاي س��ليمي، 
برخي از ورزش��كاران همچون حميد سوريان، احسان 
لشگري، حسن رنگرز قهرمانان كشتي، حسين توكلي، 
بهادر مواليي، نواب نصيرشال و رسول تقيان قهرمانان 
وزنه برداري، حسين كيهاني قهرمان دوي سه هزار متر با 

مانع بازي هاي آسيايي و امير مهدي زاده قهرمان كاراته به 
حمايت از بهداد سليمي پرداختند و به كسب عنوان ها و 
قهرماني هاي به دست آمده توسط سليمي اشاره كردند.

البته در اين ميان احس��ان حدادي تولد س��يد جال 
حسيني را تبريك گفت و از اينكه فوتباليست ها در اين 

روزها ناراحت شدند، از آنها عذرخواهي كرد. 
كيانوش رستمي نيز در واكنش به اين موضوع از همه 
ورزشكاران خواست تا به اين تنش ها پايان دهند. رستمي 
هدف همه ورزشكاران را شادي مردم دانست كه در اين 

شرايط همگي به همدلي و شادي نياز دارند.

پيش از اين س��رمربي تيم ملي كشتي فرنگي و برخي 
ورزشكاران و مربيان رش��ته هاي ورزشي غيرفوتبالي 
نسبت به تبعيض بين فوتباليست ها و ساير ورزشكاران 

تيم هاي ملي و قهرمانان واكنش نشان داده بودند. 
محمد بنا در متني نوشته بود: »اين روزا هرجا حرف از 
فوتبال و جام  ملت ها شد بحث كردم، آرزو كردم؛ حتي 
داد زدم كه من فوتبالو دوس دارم! دلم ميخواد فوتبال 
مليمون اين دوره با اقتدار قهرمان آس��يا بشه. هيچ 
موقع نه به چيزي، نه به كسي حسودي نكردم، نذاشتم 
نبوِد چيزي واس��ه خودم و ش��اگردام حسرت بشه، 
چون هميشه يادشون دادم كه همه چي رو ميتونن 
خودشون به دست بيارن. اونم بي منت! هميشه هم 
بهترينارو واسه ورزشكار، مربي و همه كسايي كه براي 
ورزش و سامت جامعه زحمت ميكشن خواستم. تو 
تمام اين س��ال هام گله نكردم چون با تمام وجود و 
عشقم كار كردم. البته كه مزد كارمم گرفتم نه اينكه 

بي مزد و پاداش كار كرده باشم.
ولي امشب دلم گرفت، افسوس خوردم به خاطر اينهمه 

تفاوتي كه بين فوتبالو بقيه ورزش هاست....« 

ورزشي
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