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دريابانعليشمخاني
دبير شوراي عالي امنيت ملي:

نيـازاقتـصادايـران

تا وقتي
دولت سوريه بخواهد
در آن كشور ميمانيم

«تعادل» از تصويب كليات اليحه بودجه سال
آينده پايتخت در پارلمان شهري گزارش ميدهد

رشد بودجه  98تهران
كمتر از
نرخ تورم

صفحه 2

سرمقاله

تصويب قانون براي
بانكهاي بيضابطه
ادغام پنج بانك نظامي
وابس��ته ب��ه ني��روي
انتظام��ي ،وزارت دفاع،
ارتش ،بس��يج و س��پاه
در بانك س��په ،كه طي
چهارماه آين��ده اجرايي
محسن شمشيري ميشود و بيش از  4هزار
شعبه با حدود 300هزار
ميليارد تومان سپرده تحت يك نام و تابلوي شعبه
فعاليت خواهند كرد ،دستاورد ديگري براي بانك
مركزي و دولت در راس��تاي اصالح ساختار نظام
پولي و بانكي كشور محسوب ميشود ،كه در كنار
ساماندهي موسسات غيرمجاز در سالهاي اخير،
ميتواند به بهبود اعتبار بازار پول و بانكداري ايران
ونقشبانكهادرتوليد،تجارتوخدماتواشتغال
زايي منجر ش��ود و در عين حال تجرب��هاي براي
جلوگيريازتكرارحضورموسساتاعتباري...

صفحه 13

توگوبا«تعادل»ازضرورتكاهشمداخلهدولتدرامورصندوقهاميگويد
معاونسازمانتاميناجتماعي  درگف 

تكرار«خصولتي»در«شستا»ممنوع
صفحه 9

اصالح قانون انتخابات چه كساني را از پارلمان خارج ميكند

ممنوعيت نمايندگي مجلس بيش از سه دوره متوالي

همين صفحه

كالن

صنعت،معدن و تجارت

ناكامان پارلمان اقتصادي
پايتخت
فرشته فريادرس |
آمدند و «چهل» كرس��ي هيات نمايندگان اتاق
تهران را يك جا به دس��ت گرفتند .ش��بي در ماه
پاياني سال  97كه براي ائتالف فرداييها خاطره
ساز ش��د .آنها كه  4س��ال قبل يعني اسفند ،93
«پنج» كرس��ي را براي باقي جريانها و نامزدها
خالي گذاش��ته بودند و به تصاحب  35كرس��ي
پارلمان اقتص��ادي در پايتخت رضاي��ت دادند،
اما حاال و در روي��داد  97تمامي صندليها هيات
نمايندگان اتاق تهران را ب��ه نام خود ثبت كردند.
ش��ايد كمتر كس��ي تصور ميكرد كه ب��ا پايان
ش��مارش آرا چنين نتيجهاي براي اتاق آتي رقم
بخورد؛ خيليه��ا اين موفقيت را تفك��ر «راي به
همه ليس��ت» نس��بت دادند ،اما خودش��ان اين
موفقيت را حاصل يك تفكر جمعي و درك درست
رايدهن��دگان از ش��رايط پرچال��ش پيش روي
اقتصادعنوانكردند.
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جهان

ستاره بخت ماهاتير محمد
بيفروغ شد؟

افزايش حقوق
دركشاكش دولت و مجلس
مصوبه ش��نبه عص��ر نماين��دگان مجل��س ،با
واكنشهاي متفاوتي از سوي دولت ،نمايندگان
مجلس و كارشناسان اقتصادي مواجه شد .دولت
با صراحت كامل از ناتوان��ي در افزايش  400هزار
توماني حق��وق كاركنان خود س��خن ميگويد و
رييس مجلس ني��ز تصريح ك��رد دولت موظف
به اجراي مصوبات اس��ت .به گ��زارش «تعادل»،
نمايندگانمجلسشوراياسالميبنديدراليحه
بودجه به تصويب رساندندكه...

2

صفحه3

سرمقاله

خبر

قيمت قند و شكر در بازار
متعادل ميشود

معاون برنامهريزي و اقتصادي وزير جهادكشاورزي
گفت :در چند روز گذش��ته حجم بااليي ش��كر از
ذخاير ش��ركت بازرگاني دولتي ايران در اس��تانها
وارد بازار شده است و به زودي قيمت اين محصول
متعادل ميش��ود .به گزارش ايرن��ا« ،عبدالمهدي
بخش��نده» روز گذش��ته در حاش��يه آيين افتتاح
نمايشگاه دستاوردهاي  40سال مديريت جهادي
درباره چند برابري قيمت قند و ش��كر افزود :شكر
داراي قيمت مصوب است و تاكنون قيمت شكر نه
تنها دو برابر بلكه نيم برابر هم نش��ده است .او اضافه
كرد :آنچه همچون مواد پروتئين��ي و ميوه به ارزاق
مردم مربوط ميش��ود ،در طول ماههاي اخير براي
تنظيم بازار ش��ب عيد به اندازه كاف��ي تامين و در
استانهاتوزيعشدهاستومشكليازاينبابتوجود
ندارد .بخش��نده درباره وضعيت بازار گوشت قرمز
تصريح كرد :وزارت جهادكش��اورزي متولي تامين
گوشت قرمز مورد نياز كشور از محل توليد داخل و
واردات اس��ت كه مطابق تصميم دولت توزيع آن بر
عهده ستاد تنظيم و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
خواهد بود .او افزود :مجلس در بررسي بودجه سال
 ،98دست دولت را براي تامين ارز  4200توماني يا
ارز نيمايي براي محصوالت مختلف در سال آينده
باز گذاش��ت .وي اظه��ار داش��ت :در روزهاي اخير
حدود  140هزار تن واردات گوشت منجمد گوساله
از برزيل و گوش��ت گرم گوس��فندي از  14كش��ور
مختلف توسط  97ش��ركت واردكننده ،داشتهايم
كه تاكنون مقداري از آن وارد ش��ده كه اين ميزان
واردات نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.
او با تاكيد بر اينكه واردات انواع گوشت قرمز گوساله
و گوسفندي براي سال آينده نيز ادامه خواهد يافت،
گفت :دولت تمام ارز مورد نياز را دولت تامين كرده
است و توس��ط س��تاد تنظيم بازار به جامعه هدف
مثل تعاونيهاي كارمن��دي ،كارگري ،فرهنگيان،
بازنشستگان و نيروهاي مسلح ،بهزيستي و كميته
امداد ارايه خواهد شد .معاون برنامهريزي اقتصادي
وزارت جهاد كش��اورزي همچنين در آيين افتتاح
نمايشگاه دستاوردهاي 40سال مديريت جهادي
گفت :كشور از امنيت غذايي و ملي بااليي برخوردار
است و با وجود تالش دشمنان براي ايجاد مشكل،
انبارها مملو از مواد غذايي است و بازار هيچ مشكلي
برايتامينندارد.

تصويب قانون براي بانكهاي بيضابطه
محسنشمشيري|
دبير گروه بانك و بيمه|
ادغام پنج بانك نظامي وابس��ته به ني��روي انتظامي،
وزارت دفاع ،ارتش ،بسيج و س��پاه در بانك سپه ،كه
طي چهارماه آينده اجرايي ميشود و بيش از  4هزار
شعبه با حدود  300هزار ميليارد تومان سپرده تحت
يك نام و تابلوي شعبه فعاليت خواهند كرد ،دستاورد
ديگري براي بانك مركزي و دولت در راستاي اصالح
ساختار نظام پولي و بانكي كشور محسوب ميشود،
كه در كنار ساماندهي موسسات غيرمجاز در سالهاي
اخير ،ميتواند به بهبود اعتبار ب��ازار پول و بانكداري
ايران و نق��ش بانكها در توليد ،تج��ارت و خدمات و
اشتغال زايي منجر شود و در عين حال تجربهاي براي
جلوگيري از تكرار حضور موسسات اعتباري غيرمجاز
و بانكهاي كم توان و استاندارد نشده باشد.
اگرچه ساماندهي موسسات غيرمجاز با صرف دهها
هزار ميليارد تومان اعتبار بانك مركزي ،هزينههاي
س��نگين اجرايي ،انتظامي و حقوقي ،نگراني و صبر
و حوصله سپرده گذاران ،پنج س��ال پيگيري بانك
مرك��زي ،و همكاري تع��دادي از بانكه��ا از جمله
بانكهاي صادرات ،پارس��يان و آينده ،به س��رانجام
رس��يد اما در كنار هزينههايي كه براي اقتصاد ملي
برجاي گذاشت ،به افزايش اعتبار و آبروي بازار پول
كش��ور نيز كمك كرد و در عين حال ،تجربه بزرگي
براي اقتصاد اي��ران ،دولت و ش��بكه بانك��ي بود تا
بدون ضابطه و اس��تانداردهاي بينالمللي و داخلي،
اثبات صالحيت و ش��هرت مديران بانكدار و رعايت
ش��اخصهاي مالي و بانكي ،به هيچ شخص ،نهاد و
دستگاه اجرايي ،اجازه تاسيس و فعاليت بانكهاي
غير دولت��ي و موسس��ات اعتب��اري خصوصي داده
نش��ود و نهادهاي نظارتي ،از ابتدا نسبت به اينگونه
فعاليتها هوشيار باشند و نس��بت به آن واكنش به
موقع نشان دهند.
داس��تان خلق پول و حضور بانكها و موسساتي كه
بدون رعايت استانداردهاي بينالمللي بانكداري ،وارد
بازار پول ،كاال و خدمات ،طرحهاي س��رمايهگذاري،
خريد و ف��روش ،دالل��ي ،نوس��انگيري در بازارها،
س��رمايهگذاري در خريد ملك و زمين و ساختمان،
بنگاه داري و ...ميشوند ،ش��بيه حركت گلوله برفي
است كه از ش��يب يك كوه پر برف پايين ميآيد و اگر
زودتر مانع آن نش��ويم ،خس��ارتهاي سنگينتري
را به م��رور زم��ان وارد خواهد كردو پس از س��الها
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كسب س��ود ،جذب س��پرده ،پرداخت تسهيالت و...
به علت عدم رعايت استانداردها ،وقتي با شوكهاي
خارجي ،چند برابر شدن نرخ ارز ،ركود ،كاهش قيمت
مسكن و ...مواجه ميش��ود ،در اثر هزينههاي مربوط
به س��ودهاي موهوم ،بدهي س��نگين ،معوقات و ..با
ورشكستگي مواجه ش��ده و قادر به ادامه حيات خود
نيست و لذا چارهاي جز انحالل آنها باقي نميماند.
براين اس��اس ،همانطور كه توصيههاي بال  2 ،1و ،3
استانداردهاي بينالمللي بانكداري و تجربه سالهاي
اخير نشان ميدهد ،مديران موسس بانك يا موسسه
اعتباري ،ضمن آنكه باي��د از دانش اقتصاد ،مديريت،
بانكداري ،خ��وش نامي و صالحي��ت حرفهاي كافي
بهرهمند باش��ند ،در عين حال بايد به ش��اخصهاي
كفايت س��رمايه ،نسبتهاي مالي ،س��قف اعتباري،
سپرده قانوني و حفظ نقدينگي مورد نياز جهت پاسخ
گويي به نياز مشتريان ،پشتيباني الزم از سوي ساير
بانكه��ا و بانك مرك��زي ،رعايت اضافه برداش��ت و
ليست قرمز بانك مركزي ،تنوع سبد سرمايهگذاريها
در بورس ،صنعت ،مس��كن و ملك ،كاره��اي مولد،
صادرات و واردات و ...توجه كنند تا با سقوط يك بازار
و نوسان قيمت ملك يا شوك ارزي ،همه داشتههاي
خود را نابود شده تلقي نكنند و بتوانند از يك شرايط
بحرانيچندسالهعبوركنند.
ام��ا در كن��ار رعاي��ت اي��ن قواع��د و ضواب��ط و
استانداردسازيها كه به عهده مديران بانكها ،بانك
مركزي و ساير نهادهاي نظارتي است .بانك مركزي،
دولت و مجلس بايد قانوني را تصويب و اجرا كنند كه از
اين پس ،هيچ نهاد ،سازمان ،وزارتخانه و ادارهاي بدون
رعايت همه قواعد و ضوابط و استانداردها ،نتواند بانك
خصوصي يا موسسات اعتباري تاسيس كند و به خلق
پول ،گردش مالي هزاران ميلي��ارد توماني و دخالت
در عرضه و تقاضاي بازار كااله��ا و خدمات مختلف،
اثرگذاري بر قيمتها ،واردات ،صادرات ،نوسان نرخها
و ...مشغول شود .حتي صندوق قرض الحسنه نيز در
نهادها و دستگاههاي اجرايي بايد تحت نظارت باشد
و اجازه فعاليت در حد واندازه بان��ك و با مجوز ايجاد
بيش از يك شعبه نداشته باشد و نتواند به شيوههاي
مختلف ،به مردم س��ود موهوم و باال پيشنهاد كند و
مش��غول فعاليتهاي غير مولد ش��ود .تا شاه د آنچه
در دو دهه اخير با ش��كلگيري موسس��ات اعتباري،
بانكهاي ب��زرگ با بيش از  100تا  1000ش��عبه در
سراسر كشور رخ داد ،نباشيم.

به شماره  30005320در دسترس شماست

مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف
روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند.
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رويموجخبر
كشفپيكردوسربازمرزبانميرجاوهگرفتار
درسيالب؛ايسنا|
بر اثر بارش باران و جاري شدن سيل در نقاطي از مرز
ميرجاوه،تعداديازمرزبانانحينحراستوپاسداري
از نقاط صف��ر مرزي با توجه به حجم زياد بارندگي و
قرارداشتندرمسيرسيلدچارسانحهشدند.اسامي
شهداياينحادثهبهشرحذيلمنتشرشد؛
_ ۱گروهبانيكمشهيدمحمدنوري
_ ۲سربازوظيفهشهيدعليهالكويي
_ ۳سربازوظيفهشهيدمجتبييزدانپناه
زمان قطعي حضور رييس�ي در قوه قضاييه
مشخصشد؛باشگاهخبرنگاران|
عضوهياترييسهكميسيونحقوقيقضاييمجلس
اززمانقطعيحضوررييسيدرقوهقضاييهخبرداد.
يحيي كماليپور با اش��اره به حضور رييسي در قوه
قضاييهگفت:پيشازايناعالمشدهبودكه ۱۷اسفند
ماه آقاي رييس��ي جايگزين آيتاهلل آمليالريجاني
رييس قوه قضاييه ميشود .او تصريح كرد :در جلسه
كميسيونحقوقيقضاييموضوعرياسترييسيو
قوهقضاييهرابررسيخواهيمكرد.
در آينده س�وريه ،حق تقدم با ايران است؛
ايرنا|
عليعبدالكريمعليسفيرسوريهدرلبنانتاكيدكرد:
مهمترين پيام سفر 'بشار اسد' به تهران اين است كه
درآيندهسوريهحقتقدمباايراناست.سفيرسوريه،
افزود :البته ديگر كش��ورها نيز در پيروزي سوريه بر
جنگ و بحران سهيم هستند ،ولي حق تقدم در اين
ارتباطباايراناست .اودرارتباطباپيامسفربشاراسد
بهايرانگفت:پيامهايسفررييسجمهوريسوريه
بهتهرانواضحبودوهمهكسانيكهاينسفرراتحليل
ميكنند ،بايد بدانند كه اوال سطح روابط و مناسبات
برادرانه بين دو كشور و رهبران آنها و استقبال گرمي
كهدرجريانديداربينرييسجمهوريسوريهورهبر
معظمانقالباسالميبود ،نشانگرپياماينسفراست.
اته�ام فريدون اخلال در نظ�ام اقتصادي
نيست؛ايرنا|
سخنگوي قوه قضاييه گفت :اتهام حسين فريدون
«اخالل در نظام اقتصادي» نيست و به همين دليل
مشمول استجازه رهبري نميشود .اژهاي ديروز در
جمعخبرنگاراندرپاسخبهسواليمبنيبراينكهچرا
دادگاهرسيدگيبهپروندهحسينفريدونبهصورت
غيرعلنيبرگزارشدهاست،اظهارداشت:اتهامفريدون
اخالل در نظام اقتصادي نيس��ت بنابراين مشمول
اس��تجازهاي كه از رهبر معظم انق�لاب گرفتهايم،
نميشود.اينمقاممسوولدردستگاهقضاييافزود:بر
ايناساس،پروندهفريدونمشمولقوانينفعليكشور
اس��ت و طبق اين قوانين هم دادگاه برگزار ميشود.
معاون اول قوه قضاييه همچنين درباره اينكه آيا در
دوره آتي قوه قضاييه ،در دستگاه قضايي ميماند يا
خيرگفت:منيكسربازهستموقطعادرخدمتقوه
قضاييهخواهمبودوكمكميكنم.
مشاركت سياس�ي زنان از طريق سازوكار
احزابافزايشمييابد؛ايرنا|
 11نماينده زن مجلس در نامهاي به علي الريجاني،
خواهانبازگشت ماده 5طرح اصالح قانون انتخابات
مجلسدرافزايشتعدادزنانبرايحضوردرانتخابات
ازطريقسازوكاراحزابشدند.سيدهفاطمهحسيني
ديروز در توئيتي نوش��ت :با راي موافق نمايندگان،
ماده  5طرح اس��تاني شدن انتخابات به كميسيون
بازميگرددتاموضوعافزايشتعدادنمايندگانزنبه
آن الحاق شود .وي بيان كرد :طبق اين ماده ،احزاب
مكلف ميشوند تعداد مش��خصي از فهرستهاي
انتخاباتيخودراازميانزنانمعرفيكنند.
كلياتطرحاعادهاموالنامشروعمسووالن
بهتصويبرسيد؛فارس|
عضوكميسيونحقوقيوقضاييمجلسازتصويب
كلياتطرحاعادهاموالنامشروعمسووالندرنشست
اخير كميسيون متبوعش خبر داد .محمد دهقان
اظهار داشت :در ادامه جلسه مقرر شد ظرف يك ماه
جزيياتطرحتوسطكميتهباكمكمركزپژوهشها
و ساير كارشناسان دستگاههاي مختلف رسيدگي و
به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شود تا بر اين
اساس براي تصويب نهايي در صحن علني مجلس
شوراياسالميارسالشود.
سيداحمد خاتمي پاسخ احمدينژاد را داد؛
برنا|
خطيب جمعه تهران در پاس��خ ب��ه برخي اظهارات
حاشيهسازاحمدينژادگفت:اگربرخيميگوينددر
دورانپيشازانقالبآزاديبيشتريداشتيمچيزياز
تاريخسياهگذشتهنميفهمندوآببهآسيابدشمن
ميريزند.سيداحمدخاتميدراجتماععظيمخواهران
وبرادرانطلبهدرمدرسهفيضيهقمخاطرنشانكرد:
امروز به بركت جمهوري اسالمي بيش از  35مرتبه
پاي صندوقهاي رأي آمده و در انتخابات آزاد شركت
كردند،ايندرحالياستكهدر 57سالدورانپهلوي
هيچانتخاباتآزاديبرگزارنشد.
حقوق كارگران ش�هرداريها و دهياريها
پرداختنشدهاست؛مهر|
 ۱۵۲نمايندهمجلسدرنامهايبهرييسجمهوربا
اشارهبهعدمپرداختحقوقكارگرانشهرداريها
و دهياريها طي ماههاي اخير خواستار اختصاص
 ۱۵هزارميلياردازمنبعهدفمنديبهشهرداريها
شدند .در بخش��ي از اين نامه آمده است :از شما
تقاضا داريم با توجه به واريز  ۳۲هزار ميليارد ريال
عوارض سهم شهرداريها در سال  ۹۷به حساب
هدفمندي يارانهها حداقل  ۱۵هزار ميليارد ريال
از منابع هدفمندس��ازي را تا قبل از پايان س��ال
براي كمك به شهرداريها و دهياريها به منظور
جلوگيري از ايجاد بحران و تنش در شهرداريها
اختصاص دهيد.
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ايران

اصالح قانون انتخابات چه كساني را از پارلمان خارج ميكند

ممنوعيت نمايندگي مجلس بيش از سه دوره متوالي
گروه ايران|
نمايندگان مجلس دهم ديروز در ش��رايطي بررسي
طرح اصالح بخشهايي از قانون انتخابات را در دستور
كار قرار دادند كه تصويب طرح ممنوعيت نمايندگي
مجلس بيش از 3دوره بازتاب وس��يعي در رسانههاي
گروهي و شبكههاي اجتماعي پيدا كرد .
طرحي كه پ��س از اصالح موادي از قان��ون انتخابات
مجلس و راي مثبت نمايندگان به طرح پيش��نهادي
امي��ري خامكاني نماينده مردم زرن��د مبني بر اينكه
كانديداتوري كساني كه 3دوره نماينده بودهاند ممنوع
شود ،اين پرس��ش را در ميان افكار عمومي و رسانهها
ايجاد كرد كه در صورت تصويب نهايي اين قانون ،كدام
نمايندگان نميتوانند براي دوره بعدي ثبت نام كنند؟
شناختهشدهترينناميكهبعدازطرحاينپرسشروي
خروجي خبرگزاريها نشست ،علي الريجاني رييس
مجلس ش��وراي اسالمي در  3دوره اخير بود كه بعد از
تصويب اين قانون بايد صندلي خود را ترك كند .بعد
از اعالم نام علي الريجاني به عنوان فردي كه بر اساس
قانون جديد جاي��ي در تركيب آينده مجلس نخواهد
داشت؛ نامهايي چون علي مطهري؛ مسعود پزشكيان؛
تابش و( ...از گروههاي ميانهرو و اصالحطلب) و اسامي
افرادي چون (جواد كريميقدوس��ي ،نادر قاضيپور،
نقويحسينيو(...ازگروههاياصولگراوجبههپايداري)
ازجملهچهرههاييهستندكهآخريندورهحضورخود
در كسوت نمايندگي را از سر ميگذرانند.
بر اين اس��اس و با تصويب نمايندگان مجلس ،هر فرد
ميتواند سه دوره پياپي نماينده مجلس شود ولي بايد
ي��ك دوره از انتخابات مجلس كنارهگيري كند تا بعد
از كنارهگيري ب��راي دورههاي بعدي امكان حضور در
انتخابات را پيدا كند.
بر اس��اس اين پيش��نهاد نامزدي افرادي كه سه دوره
متوال��ي نماينده مجل��س بودند ،ب��راي دوره چهارم
ممنوع است.
موافقان و مخالفان طرح چه گفتند
جواد كوليوند نماينده كرج در مخالفت اين پيشنهاد را
مغاير قانون اساسي و سياستهاي ابالغي رهبر معظم
انقالبدانستوگفت:درقانوناساسي،محدوديتزمان
تعريف نشده است و شوراي نگهبان اين پيشنهاد را ايراد
ميگيرد .او افزود :در بند 10سياستهاي ابالغي رهبر
معظم انقالب ،ارتقا و شايس��تهگزيني را مبنا قرار داده
است،اگرقرارباشدشايستهگزينيرا همراهفرمولهايي
كه داده ش��ده مبنا ق��رار دهيم ،ممكن اس��ت در بين

برش

براساساينمصوبهمجلس،نمايندگانيكهدرادوارهشتم،نهمودهممجلسشوراياسالميحضورداشتهاند،نميتواننددرانتخاباتدوريازدهم
مجلسشوراياسالميكانديداشوند .مجموعهايازچهرههاياصالحطلب،اصولگرا،ميانهرووچهرههاينزديكبهجبههپايداريراشاملميشوند؛
چهرههايي چون محمد آش�وريتازياني /اسفنديار اختياريكسنويه يزد /حس�ين اميريخامكاني /عزيز اكبريان /مهرداد بائوجالهوتي /يوناتن
بتكليا/عالءالدينبروجردي/مسعودپزشكيان/محمدرضاتابش/كاظمجاللي/شهبازحسنپوربيگلري/حسنخستهبند/محمددهقانينقندر/
محمدرضارضاييكوچي/عليرضاسليمي/حسينعليشهرياري/هاديشوشتري/محمدقسيمعثماني/محمدحسينفرهنگي/حميدرضافوالدگر/
سيداميرحسين قاضيزادههاشمي /نادر قاضيپور /هادي قوامي /حسن كامراندستجردي /جبار كوچكينژاد /جواد كريميقدوسي /محمدمهدي
مفتح/عليرضامحجوب/عليمطهري/سيامكمرهصدق/سيدناصرموسويالرگاني/عليالريجاني/سيدحسيننقويحسيني/عزتاهلليوسفيانمال
در ليست نمايندگاني قرار ميگيرند كه بايد جاي خود را به چهرههاي جديد در تركيب نمايندگان بدهند.
نمايندگانافرادباتجربهومتخصصوجودداشتهباشند
كه با اين كار آنها را از حضور در مجلس منع ميكنيم.
محمدرضا تابش نماينده اردكان هم در موافقت با اين
پيشنهاداظهارداشت:اينپيشنهادازسويتعدادزيادي
ازنمايندگانيكهسابقهسهدورهيابيشازآننمايندگي
مجلسشوراياسالميرادارند،ارايهشدهاست .اوافزود:
اين پيشنهاد باعث ميشود كه به جوانان در عرصههاي
قانونگذاري و قوه مقننه فرصت داده و راه براي جوانان
متخصص و آشنا به علم روز باز شود .تابش يادآور شد:

اينطرحبهورودنخبگانوجوانانبهمجلسميانجامد.
حذف افراد خاص
نادر قاضيپور نماينده مردم اروميه نيز در نشس��ت
علني ديروز در جريان بررس��ي طرح اصالح موادي
از قانون انتخابات مجلس در تذكري ش��فاهي گفت:
پيشنهادي كه در خصوص ممنوعيت كانديداتوري
 4دوره متوال��ي نماين��دگان مطرح و تصويب ش��د،
صرفاً براي حذف فرد خاصي اس��ت تا به مجلس راه

نيابد و رياس��ت مجلس به دس��ت او نيفتد .نماينده
م��ردم ارومي��ه در مجلس ادام��ه داد :حذف حزب و
افراد ش��اخص به ضرر نظام است ،به احتمال زياد در
شوراي نگهبان با اين پيشنهاد موافقت نميشود .نبايد
نخبهكشي كنيم ،نظام به مغزها و افراد شاخص كه در
عرصه سياس��ت زحمات زيادي كشيدهاند نياز دارد؛
نخبهكشي خواست امريكا و رژيم صهيونيستي است.
علي الريجاني در پاسخ به اين تذكر گفت :تصور شما
درست نيس��ت ،آقاي تابش اعالم كرد كه قصد دارد

چنين پيشنهادي را مطرح كند ،من نيز مخالف نبودم.
پيشنهاد مطرح شده حس��ني نيز دارد و افرادي كه
مدتي در مجلس حضور داشتند استراحت ميكنند.
سازوكار استاني شدن انتخابات مجلس
نمايندگان در ادامه بررس��ي ط��رح اصالح موادي از
قانون انتخابات ،س��ازوكار استاني ش��دن انتخابات
مجلس شوراي اسالمي را تعيين كردند.
نمايندگان در ادامه جلسه علني ديروز مجلس ماده 3
طرح اصالح م��وادي از قانون انتخابات را با  138رأي
مواف��ق 75 ،رأي مخال��ف و  4رأي ممتنع از مجموع
 223نماينده حاض��ر تصويب كردند .نمايندگان در
اين ماده مق��رر كردند :حوزه انتخابي��ه در انتخابات
مجلس ،محدوده جغرافيايي هر استان است .هر يك
از استانها به عنوان حوزه انتخابيه اصلي و حوزههاي
انتخابيه موجود درواقع در آن استان ،موضوع قانون
تعيين مح��دوده حوزههاي انتخاباتي مجلس ،حوزه
انتخابيه فرعي محسوب ميشوند و مناطق تابع حوزه
انتخابيه موجود به عنوان حوزه انتخابيه تابعه فرعي
شناخته ميشوند».
در اين ماده تصويب ش��د :تعداد نمايندگان هر حوزه
انتخابيه اصلي (اس��تان) معادل تع��داد نمايندگان
حوزههاي انتخابيه موجود در استان است كه مطابق
قان��ون تعيين محدوده حوزهه��اي انتخابي مجلس
تعيين گرديده اس��ت .نماين��دگان مجلس تصويب
كردند :در صورتي كه محدوده جغرافيايي حوزههاي
انتخابيه فرعي در دو اس��تان همج��وار واقع گردد يا
شهرستانهايي كه در يك استان واقع شده و جمعيت
بيش��تري دارد ،به عنوان حوزه انتخابيه فرعي جديد
محسوب ميشوند و نماينده به استاني كه حوزه اخير
در آن قرار دارد ،تعلق خواهد داش��ت .شهرس��تان يا
شهرس��تانهايي كه در استان ديگر واقع هستند ،به
نزديكترين حوزه انتخابيه فرعي به تشخيص وزارت
كشور ،الحاق ميش��وند ،حوزه انتخابيه اقليتهاي
ديني از حكم اين ماده مستثني باشند.
نمايندگان همچنين م��اده  4اين طرح را نيز با 140
راي مواف��ق 84 ،راي مخالف و  5راي ممتنع از 244
نماينده حاضر تصويب كردند كه بر اين اساس ،ثبت
نام داوطلبان از طريق فهرستي كه احزاب يا گروهها
و تشكلهاي قانوني ارايه ميكنند يا به صورت منفرد
انجام ميشود .همچنين نمايندگان مجلس مصوب
كردند كانديداتوري افرادي كه  ۳دوره متوالي نماينده
مجلس بودند ،براي دوره چهارم ممنوع شود.

دبير شوراي عالي امنيت ملي

تا وقتي دولت سوريه بخواهد در آن كشور ميمانيم

ورود ضد انقالب از مرزهايش به مرزهاي ايران جلوگيري
و تضمين كند و ما هم حتما ،بدون شك آنچه به عنوان
وظيفه مان در صيانت از امنيت مردم ايران است در مرز
پاكستان انجام ميدهيم .او درباره تهديد اروپا نسبت به
فعاليتهاي موشكي كشورمان خاطرنشان كرد :ما در
ارتباط با برد ،قدرت تخريب ،دقت و سرعت آمادهسازي
به عنوان چهار محور مهم توانمندس��ازي موش��كي با
هيچكسمشاورهنميكنيمواجازهنميگيريم.نيازهاي
دفاعيمانبهماديكتهميكندچهبايدكنيم.دبيرشوراي
عالي امني��ت ملي گفت :در مورد توان موش��كي ايران
براساس مصالح ،منافع و تهديدات تصميم ميگيريم و
اين روند قابل مذاكره نيست.
شمخاني در جمع خبرنگاران درخصوص توان موشكي
ايران اظهارداش��ت :ما در ارتباط با برد ،قدرت تخريب،
دقت و سرعت آمادهس��ازي به عنوان چهار محور مهم
توانمندي موشكي براساس مصالح ،منافع و تهديدات
كشور تصميم ميگيريم و اين روند قابل مذاكره نيست.

دبير شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد :ايران در جهت
كمكبهدولتوملتسوريهدراينكشوراستوتاوقتي
دولت سوريه بخواهد ،هست .دريابان علي شمخاني در
حاشيه همايش ملي تاريخ شفاهي دفاع مقدس كه در
كتابخانه مليبرگزار شددرجمعخبرنگاراندرپاسخبه
سوالي مبني بر اينكه برخي متاسفانه اهداف دشمنان و
تأكيد بر اجراي  FATFرا طلب ميكنند به عنوان عضو
هيات نظارت بر برجام در راستاي تامين منافع و عزت
ملي چه بايد كنيم؟ گفت :اين موضوع جديدي نيست
كه نسبت به مس��ائل امنيت ملي ،عناصري در داخل
باش��ند كه مدافع يا مخالف يا مروج آن باش��ند .ما در
چهل سال انقالب اين وضعيت را داشتيم .ما نهادهاي
قانوني روشني در بحثهاي امنيتي ،قانوني و مشورتي
و غيره داريم كه هر كدام در اين مس��ير وظايف خود را
انجام ميدهند .اميدواريم در اين كش��اكش كه ايران
همه وظايف خود را انجام داده است و آژانس بينالمللي
انرژياتميبرايچهاردهمينبارآنراتاييدكردبتوانيم

آنچه حق ملت است را برگردانيم و انشاءاهلل اين محقق
ميشود .وي در ادامه حضور ايران در سوريه را مبتني
بر درخواست دولت اين كشور دانست و گفت 40 :سال
است نبرد در دو جبهه ثبات خواهان و بيثبات خواهان
در منطقه در جريان است و امروز كفه ترازو بين اين دو
مش��خص ميكند بيثبات خواهان هيچگاه شكست
ندارند و اين در منطقه نفت خيز ما كامال مشخص است.
اي��ران در جهت كمك به دولت و ملت س��وريه در اين
كشور است و تا وقتي دولت سوريه بخواهد هست و اين
حرفهايبيفايدهوعملنتانياهووسفرهايبيهودهاش
تاثيري نخواهد داشت.
وي افزود :پيروزي ثباتخواهان در سوريه و منطقه امروز
به وسعت خاورميانه است .دبير ش��وراي عالي امنيت
ملي در پاسخ به سوالي درباره واكنش ايران به اقدامات
گروههاي تروريستي در پاكستان و اقدامات مورد انتظار
ايران از دولتمردان پاكس��تاني اظهار كرد :اين موضوع
هنوز در دستور كار است و دولت پاكستان متعهد است از

وي تاكيد ك��رد :تاريخ ش��هادت ميدهد ك��ه عوامل
خواهان بيثباتي در منطقه همواره ناكام بودهاند .دبير
شوراي عالي امنيت ملي همچنين درمورد نفوذ عوامل
تروريستي به خاك ايران گفت :دولت پاكستان موظف
اس��ت با محافظت از مرزهايش از ورود تروريستها به
خاك ايران جلوگيري كند .شمخاني خاطرنشان كرد:

تمهيدات جديدي براي تامين بيشتر مرزهاي مشترك
با پاكستان اتخاذ و عملياتي شده است .وي همچنين در
پاسخ سوالي درمورد حضور ايران در سوريه توضيح داد:
حضور ايران در اين كشور به دعوت دولت قانوني و براي
كمك مستشاري براي مقابله با تروريسم است .تا زماني
كه دولت سوريه بخواهد در اين كشور ميمانيم.

نيروگاه بوشهر از ارديبهشت
وارد مدار توليد برق ميشود

اختالفنظرامريكاواروپادرباره
موضوعاتموشكيايران

مشكالت اقتصادي
ناشي از عدم بهرهوري است

توليد سالح ضدليزر
توسط سپاه

ناکامیدرسوءاستفاده
ازمیزبانینشستوزیرانخارجه

مد ير عا م��ل ش��ر كت
بهرهب��رداري نيروگاه اتمي
بوش��هر با اشاره به تعطيلي
نيروگاه بوشهر براي برخي
تعمي��رات و جابهجاي��ي
س��وخت گفت :ني��روگاه
اتميبوشهرازنيمهنخست
ارديبهشتسالآيندهدوبارهواردمدارتوليدبرقميشود.
حسينغفاريدرگفتوگوباتسنيمدربوشهرازمتوقف
شدنفعاليتنيروگاهاتميبوشهربرايتعويضسوخت
واورهالآنخبردادواظهارداشت:عملياتمتوقفشدن
فعاليت نيروگاه اتمي بوش��هر از 7اسفند براي تعويض
سوختوتعميراتموردنظرواورهالآغازشدهاست.
وي با بيان اينكه اين نيروگاه پس از 297.5ش��بانه روز
فعاليت موثر با قدرت يكهزار مگاوات عمليات اورهال
نيروگاهاتميبوشهرآغازشدتصريحكرد:درمدتتوقف
واورهالنيروگاهيكسومبستههايسوختآنجابهجا
ميشود .مديرعامل شركت بهرهبرداري نيروگاه اتمي
بوشهر با اشاره به اينكه  11ارديبهشت امسال نيروگاه
اتمي بوشهر پس از توقف  2ماه مجددا فعاليت آن آغاز
شدگفت:نيروگاهاتميبوشهردونوعتعميراتاساسيو
نيمهاساسيداردكهاورهالامسالنيروگاهاتميبوشهر
ازنوعنيمهاساسياست.غفاري،ازتوليدبرق 7.2ميليارد
كيلووات ساعت برق در نيروگاه اتمي بوشهر خبر داد و
بيان كرد :امس��ال از  7.2ميليارد كيلووات ساعت برق
توليدينيروگاهاتميبوشهر6.6ميلياردكيلوواتساعت
آنبهشبكهسراسريمنتقلشدهاست.

عض��و هي��ات رييس��ه
مجلس دهم تاكي��د دارد
آزمايشات موش��كي ايران
نق��ض قطعنام��ه 2231
نيس��ت و اروپا در خصوص
موضعگي��ري در قب��ال
آزمايشات موشكي ايران با
امريكا،همراهيجديوكامليندارد.
عليرضارحيميدرگفتوگوبابرنابااشارهبهموضعگيري
مكرر امريكا درباره آزمايش موشكي توسط ايران گفت:
آزمايشهايموشكيايرانموضعيحلشدهبينايرانو
اروپاستودراينبينامريكامكرردرخصوصاينمساله
جوسازيميكند.
نمايندهمردمتهراندرمجلسدهمدرادامهاينمطلب
افزود :ادعاهاي سياس��ي واش��نگتن درباره آزمايشات
موشكيايرانتوسطاروپاحمايتنشدهكهاينموضوع
خود حاوي پيام شكاف بين امريكا و اروپا درباره مسائل
ايراناست.رحيميهمچنينتاكيدكرد:امريكاپيشاز
اينمدعيشدهبودكهآزمايشهايموشكيايراننقض
قطعنامه 2231شورايامنيتسازمانمللمتحداست
درحاليكهدرهيچكجاياينقطعنامهمحدوديتيبراي
ايراندرخصوصآزمايشاتموشكيمطرحنشدهاست.
ويادامهداد:همانطوركهآقايظريفنيزمطرحكردند
موضوع اصلي در خصوص اين قطعنامه توصيه به عدم
استفادهازموشكهاييباقابليتحملسالحهستهاي
بودهكههيچيك ازموشكهايدفاعيايرانبرايحمل
سالحهستهايطراحينشدهاست.

عض��و مجمع تش��خيص
مصلحت نظام با بيان اينكه
مشكلاقتصادكشوربهدليل
عدمافزايشبهرهورياست،
گفت :در چين در  ۴۰سال
گذشتهرشداقتصاد ۳۳برابر
شده ولي هزينههاي كشور
مابهشدتباالست،ايندرحالياستكهمامنابعخوبي
هم داريم كه از آنها استفاده نكردهايم .به گزارش فارس،
محمدرضاباهنردرهمايشبسيجكاركنانوزارتعلوم
كه با عنوان «اقتص��اد مقاومتي» و با رويكرد « حمايت
از كاالي داخلي» برگزار ش��د با اش��اره به وجود برخي
بحرانهادركشورافزود:مهمنيستكهاسماينبحرانها
را چه بگذاريم ،ابرچالش ،بحرانهاي بزرگ اقتصادي يا
چالشهاي بزرگ؛ آنچه مهم است اين است كه چگونه
اينبحرانهاراحلكنيم.اوهمچنيندربخشديگري
اظهار داش��ت :مسووالن را متهم كردن درست نيست.
بهتراستبگوييمكهمسووالننتوانستندبهجاياينكه
نخواستند.دركشورماوقتيمقاممعظمرهبريصحبتي
ميكنند ،همه پيرام��ون آن موضوع بيانيه و اظهارنظر
ميكنند ،ب��دون اينكه خود ب��ه آن صحبتهاي مقام
معظمرهبريپاسخگوباشندوفقطمانندموضوعاقتصاد
مقاومتي آن را تكرار ميكنند .عضو مجمع تشخيص
مصلحتنظامبااشارهبهمشكالتكشورتاكيدكرد:اين
مشكالتناشياز كمكاريماست؛متاسفانهماتورمهاي
بيسابقهايداشتهايم،دردولتمرحومهاشميتورمبه
حدود ۴۰درصدهمرسيد.

دريادار تنگسيري فرمانده
نيروي دريايي سپاه از توليد
سالح ضدليزر براي مقابله
با سالح ليزري امريكاييها،
خبر داد .دري��ادار عليرضا
تنگس��يري در گفتوگو با
تسنيم درباره ورود اين نيرو
به حوزه س��اخت و بهكارگيري شناورهاي زيرسطحي
گفت:زيردرياييكهمادنبالآنهستيم،كالسميدجت
اس��ت كه پيش��رفتهتر از زيردريايي غدير باشد ،مانند
زيرسطحي فاتح يا خليج فارس كه هماكنون در وزارت
دفاع در حال ساخت است را مدنظر داريم؛ البته يكي از
درخواستهاي ما زيردرياييهاي فاتح و خليج فارس
اس��ت .فرمانده نيروي دريايي سپاه درباره تسليحاتي
كه در زيردياييهاي سپاه بهكارگيري ميشوند ،گفت:
اي��ن زيردرياييها عالوه بر مجهز بودن ب��ه اژدر بايد به
موشكهاي كروز زير سطح به سطح هم مجهز باشند،
ضمن اينكه اولين بهكارگيرنده موشكهاي كروز نصر
(زيردرياييپرتاب)همنيرويدرياييسپاهبود.
ويدرپاسخبهسواليدربارهموشكزيرسطحبهسطحي
كه چندس��ال پيش س��پاه در يكي از رزمايشهايش
از آن اس��تفاده كرد ،گفت :بنا داريم اين موش��ك را در
زيردرياييهاي خود ب��هكار بگيريم اما فعال نميتوانم
جزيياتيازآنبيانكنم .دريادارتنگسيريتصريحكرد:
نيرويدرياييسپاهدرابتدابرسهپايهتكاوري،شناوري
وموشكيبناشدوبعدازدفاعمقدسدوپايهديگربهاين
اضافهكرديم.

س��خنگوی وزارت ام��ور
خارج��ه از ناکام��ی امارات
در سوءاستفاده از میزبانی
نشست وزیران امور خارجه
سازمانهمکاریاسالمیدر
ابوظبیعلیهایرانخبرداد.
بهرام قاس��می در تشریح
اتفاقات نشست پایانی وزرای خارجه سازمان همکاری
اس�لامی ( )OICدر ابوظبی ،گفت :در نشست پایانی
وزرایکشورهایعضوسازمانکهبهطورمعمولاسناد
بررسیوتصویبمیشود،وزیرامورخارجهاماراتباارایه
متنی تحت عنوان «بیانیه ابوظبی» قصد داشت بدون
کسبنظراتودیدگاههایسایرهیاتهایحاضر،این
متنرابهعنوانبیانیهنهایینشستمعرفیوبهتصویب
برساند که این نحوه اداره جلسه بالفاصله مورد اعتراض
هیاتاعزامیازتهرانوهمچنینپاکستانقرارگرفت.
قاسمیافزود:باوجوداعتراضهیاتکشورمانوبرخی
دیگرازهیاتها،وزیرامورخارجهاماراتباسوءاستفاده
از ش��رایط میزبانی و در اقدامی خالف تمامی موازین
شناخته ش��ده ،با بی توجهی به اعتراض های به عمل
آمده قصد داش��ت امیال خود را به این نشست تحمیل
کندوبهزعمخود این متنرا تصویبونهایی اعالمکرد.
بهدنبالایناقدامطرفاماراتی،وبهویژهباتوجهبهاینکه
در متن ارایه شده توس��ط هیات اماراتی ،ادعای واهی
این کشور در مورد جزایر ایرانی ابوموسی ،تنب کوچک
و تنب بزرگ آورده شده بود با اعتراض شدید و بهنگام
هیاتایرانیومتعاقبآنترکجلسه ایرانمواجهشد.

چهرهها

كالن
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دولت :افزايش حقوق از اختيارات مجلس نيست؛ مجلس :دولت بايد مصوبه را اجرا كند

افزايش حقوقها دركشاكش دولت و مجلس

گروهاقتصادكالن|
مصوبه ش��نبه عصر نمايندگان مجلس ،با واكنشهاي
متفاوتيازسويدولت،نمايندگانمجلسوكارشناسان
اقتصادي مواجه شد .دولت با صراحت كامل از ناتواني در
افزايش  400هزار توماني حقوق كاركنان خود س��خن
ميگويدورييسمجلسنيزتصريحكرددولتموظفبه
اجرايمصوباتاست.
به گ��زارش «تع��ادل» ،نماين��دگان مجلس ش��وراي
اسالميبندي در اليحه بودجه به تصويب رساندند كه به
موجب آن حقوق همه كاركنان و بازنشستگان دولت در
سالآينده۴۰۰هزارتومانافزايشپيداميكند.نمايندگان
مجلس در جلس��ه علني عصر ش��نبه و در ادامه بررسي
جزييات اليحه بودجه سال  ۱۳۹۸در بخش هزينهاي با
 ۱۲۱رايموافق ۷۷،رايمخالفو ۶رايممتنعازمجموع
 ۲۲۵نماينده حاضر در مجلس شوراي اسالمي مصوب
كردند كه حقوق همه كاركنان و بازنشستگان دولتي در
سال آينده ۴۰۰هزار تومان افزايش پيدا ميكند .عالوه بر
اين افزايش جزو يك ضريب ريالي ساالنه مشمولين اين
بندنسبتبهضريبرياليسال ۱۳۹۷تا ۱۰درصدافزايش
مييابد.پيشازايننوبخترييسسازمانبرنامهوبودجه
اعالمكردهبودكهطبقاليحهدولتحقوقكاركناندولت
در س��ال ۹۸به ميزان ۲۰درصد افزايش پيدا ميكند اما
مالياتآنهابهصورتپلكانيخواهدبود.بههمينمنظوراز
ابتدايسال ۱۳۹۸حقوقثابتياعناوينمشابهمشمولين
اينبندبهميزانچهارميليونريالافزايشمييابدعالوه
بر افزايش جزو  ۱ضريب ريالي ساالنه مشمولين اين بند
نسبت به ضريب ريالي سال  ۱۳۹۷تا  ۱۰درصد افزايش
مييابد.ازيكسونمايندگانمجلسباوردارندافزايشحقوق
كاركنانبايدبهگونهايباشدكهسطوحپايينمزدبگيران
بتوانند تا حدودي جبران كاستيهاي خود را بكنند و از
طرفديگرقدرتخريدخانوارافزايشيابد.بههميندليل
افزايش مزد با يك ضريب ثابت براي تمام سطوح مزدي
رد شد .در اليحه پيش��نهادي دولت بحث بر سر افزايش
 20درصديحقوقكاركنانبودامااينروشبرايافرادي
كه حقوق بيشتري ميگيرند به مراتب تاثيرات بيشتري
داردچراكهمديريباهشتميليونتومانحقوق،ناگهان
با افزايش يك ميليون و 600هزار توماني مواجه ميشود
و در طرف ديگر فردي كه دو ميليون تومان دريافتي دارد،
تنها 400هزارتومانبردرآمدشافزودهميشود.
آنچهدراينميانكامالمشخصاست،ايناستكهترميم
حقوقودستمزدنيرويكاردرايرانضرورياستچراكه
تنها با تقويت قدرت خريد جامعه ميتواند تا حدودي بر
ركود اقتصادي فائق آمد ولي با توجه به فش��ار اقتصادي
ناشيازتحريمهاكهقبلازهرچيزدرآمدهايدولترامتاثر
ميكند،مسالهباپيچيدگيهايدوچندانيروبروميشود.

اجراي اين مصوبه ش�اكله بودج�ه را در هم
ميريزد
در همين رابطه معاون سازمان برنامه و بودجه گفت :در
ارتباط با تصويب مصوبهاي كه بهتأييد مجلس رس��يد و
خواستار افزايش۴۰۰هزارتوماني حقوق همه كارمندان
شدهاستدواشكالاساسيشكليوحقوقيوجوددارد.
حمي��د پورمحم��دي گفت :طب��ق اص��ل  126قانون
اساس��ي ام��ور اداري و اس��تخدامي ،مباح��ث برنام��ه
و بودج��ه از اختي��ارات رييسجمه��ور اس��ت.
از س��وي ديگر قانون برنامه شش��م هم در ماده 28مقرر
كرده ك��ه دولت در حدود اعتبارات هزينهاي نس��بت به
تعيينضريب،حقوقكاركناندولتراتغييرميدهداين

يعنيتعيينضريبحقوقهمبهعهدهدولتاستدراين
ارتباطدولتدرحدكالن؛هزينههايپرسنليراتعيينو
آنچهبرايكاركنانوبازنشستگانبايداعمالشودتقديم
مجلس ميكند .پورمحمدي تصريح ك��رد :دولت براي
رعايتعدالت،ك ً
الپيشنهادافزايش20درصديهزينههاي
پرسنلياعمازكارمندانوبازنشستگانراانجامداداينايراد
اوليعنيشكليبوداگرچهقانونبرنامهگفتهتعيينضريب
حقوقبهعهدهدولتاستومصوبشدنآنخالفقانون
بودهبازهممصوبشد.اوخاطرنشانكرد:ايراداتاصليو
حقيقيايناستكهآنچهبرخينمايندگانبيانميكنند
باكسيكهحقوق20ميليونيميگيرد،حداقلوحداكثر
حقوق تفاوتش 7برابر است ،يعني امسال حداقل حقوق
يك ميليون و  250هزار تومان و حداكثر حدود هش��ت
ميليون تومان بوده اس��ت بنابراين اين باقي ارقام دقيق
نيستند دولت براي رعايت عدالت رقم قابل توجهي براي
همسانسازيحقوقبازنشستگانتخصيصداد،دوم،براي
كساني كه حقوق كمي ميگيرند ماليات صفر شد و براي
آنهاكهحقوقباالميگرفتندمالياتراتا 35درصدباالبرد
به اين ترتيب عدالت از طريق ماليات محقق ميشود .به
اينترتيباگرتعيينضريبدردولتانجامگيرد،آنهايي
كهحقوقكمترميگيرندچهبساافزايشحقوقبيشتري
شاملشان شود و در عين حال اثرات منفي هم روي بازار
كار،صندوقها،توليدوتأميناجتماعيهمنخواهدبود.
ويافزود:آنچهدرمجلستصويبشدنهپشتوانهكارشناسي
ازسويسازمانبرنامهوبودجهداردونهپشتوانهكارشناسي
از سوي مركز پژوهشها و ديوان محاسبات ،و اين امري
طبيعياستزيرامنابعآنهمدربودجهمشخصنيست.
او گفت :اگر دول��ت بخواهد چنين مصوبهاي را اجرا كند
شاكلهبودجهبههمميريزدوحققشرضعيفهمكهامكان
پرداختبيشتربرايشانوجودداشتتضييعميشود.

تصميممجلسخالفبرنامهششمتوسعهاست
از سوي ديگر سازمان برنامه و بودجه كشور هم با اشاره به
مصوبهمجلسدرخصوصافزايشحداقل۴۰۰هزارتومان
بهحقوقكاركناندولتاعالمكرد:تصميممجلسخالف
قانونبرنامهششمتوسعهبودهواينپيشنهادبدونتوجه
بهمنابعدرآمديتصويبشدهاست.
روابط عمومي و امور بينالملل س��ازمان برنامه و بودجه
كشور،سازمانبرنامهوبودجهكشوردربارهمصوبهمجلس
شوراي اس�لامي در خصوص افزايش حداقل  ۴۰۰هزار
تومان به حقوق كاركنان اطالعيهاي صادر كرد كه متن
آن به شرح زير است:
يكي از موضوعات مورد توجه دولت در اليحه بودجه سال
 ۹۸توجهبهمعيشتعموميبود،لذاباوجودكاهششديد
منابعدرآمدياقداماتزيرصورتگرفت:
-۱افزايشمنابعماليهمسانسازيحقوقبازنشستگان
 -۲پلكاني كردن پرداخ��ت ماليات بطوري كه كاركنان
و بازنشس��تگان با حقوق كمتر مالي��ات صفر درصدي و
كاركنان با حقوق باال نسبت به مازاد ،تا ۳۵درصد ماليات
پرداختنمايند.
 -۳افزاي��ش۲۰درص��دي ضري��ب حق��وق كاركنان و
بازنشستگان
اما در خصوص تصميم مجل��س آنچه مورد اختالف بود
عبارتستاز:
 -۱بر اساس قانون اساسي مباحث اداري و استخدامي از
اختياراترييسجمهورياست.
-۲طبققانونبرنامهششمتوسعهتعيينضريبحقوقي
بهعهدهدولتاست.
 -۳پيشنهاد ارايه شده بدون توجه به ضريب حقوقي بوده

كهكاريكامالغيركارشناسياست.
-۴پيشنهادمطروحهبدونمحاسباتماليوبدونتوجه
بهمنابعدرآمديبودهاست.
 -۵پذيرش اين پيش��نهاد به معناي مجازات بخش��ي از
حقوقبگيران اس��ت كه از نخبگان كشور هستند مانند
اساتيد دانش��گاه ،متخصصين فني ،قضات عاليرتبه و...
بطوري كه هم ماليات بيشتري پرداخت ميكنند و هم
حداقلافزايشدرحقوقآنهااعمالخواهدشد.
 -۶ارايه پيش��نهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباري و
محاس��بات بودجه؛ صرفا با هدف تاثيرگذاري روي افكار
عمومياست.
لذا با توضيحات باال از آنجا كه اين مصوبه از اساس اختيار
رييسجمهوردراصل۱۲۶وهمچنيناختيارمصرحقانون
برنامه ششم توس��عه را ناكارآمد مينمايد ضروري است
نسبتبهتجديددرآناقدامشودوبديهياستدرغيراين
صورتاجرايآنتوسطدولتبهمعنايبهمريختنشاكله
بودجهخواهدبود.
نامهنوبختبهالريجاني
همچنين بدنب��ال نامه رييس س��ازمان برنامه و بودجه
به رييس مجلس كه افزاي��ش  ۴۰۰هزار توماني تمامي
حقوقها ،اعم از كاركنان شاغل و بازنشسته قابليت اجرا
ندارد،.رييسمجلسدرواكنشيشديدپاسخدادكهكسي
نميتواندقانونرااجرانكند.دولتحقنداردمصوبهمجلس
درموردافزايشحقوقرااجرانكند.
ديروزرييسمجلسشوراياسالميدرپاسخبهتذكريكي
ازنمايندگاندرجلسهعلنيمجلستأكيدكرد:هيچكسي
حق ندارد مصوبات قانوني مجلس را زير س��وال ببرد و از
اجراي آن استنكاف كند .به گزارش خانه ملت ،سيدناصر
موسويالرگاني در نشست علني ديروز (يكشنبه12 ،
اسفندماه)مجلسشوراياسالمي،درجريانبررسيطرح
اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي
طيتذكريبااشارهبهبرخياظهاراتدرموردعدماجراي
مصوبهمجلستوسطدولتدرموردافزايشحقوقگفت:

مجلس قانوني را تصويب كرده كه در مقابله با بيعدالتي
استومبلغيرابراياضافهشدنحقوقومزايادرسال98
در نظر گرفته و راهكاري را مجلس ارايه كرد كه با عدالت
تناسبداشتهباشدامادولتميگويدماامكاناجرايآنرا
نداريم؛اينرااجرانميكنمومنانتظاردارمرييسمجلس
ازجايگاهمجلسومصوبهآندفاعكند.
عليالريجانيدرپاسخبهاينتذكرتأكيدكرد:دولتحق
ندارد به اين مصوبه عمل نكند و هر كسي كه يك حرفي
زد نبايد روي آن حساب كرد و بيجا كردند كه اين حرف
را زدند.
مناب�ع افزاي�ش ۴۰۰ه�زار تومان�ي حق�وق
كاركنانوبازنشستگانموجوداست
درهمينحاليكيازاعضايهياترييسهمجلسهمگفت
كهمنابعافزايش 400هزارتومانحقوقهمموجوداست.
احمد اميرآبادي نماينده مردم قم و عضو هيات رييس��ه
مجلس شوراي اس�لامي در گفتوگو با فارس با اشاره به
نامه نوبخت به مجلس مبني بر اينك��ه دولت نميتواند
مصوبه افزايش حقوق به ميزان  400هزار تومان در سال
آيندهرااجراييكند،اظهارداشت:شوراينگهباندرقانون
بودجهاص ً
الايراداصل( 75اصلمربوطبهداشتنبارمالي)
نميگيرد،چونمنابعمصوباتپيشبينيشدهاست.
وي افزود :آن  20درصد افزايش حقوق در سال آينده كه
دولتدراليحهبودجه 98پيشبينيكردهبودرقميبالغ
بر 35هزارميلياردتومانميشدكهمجلس 4500ميليارد
تومان هم براي بازنشس��تگان در نظر گرفت��ه بود كه در
مجموعرقميدرحدود 40هزارميلياردتومانميشودكه
اگر 400هزارتوماندرماهازاينرقم 40هزارميلياردتومان
افزايشحقوقهادرسال 98رابه 5ميليوننفرحقوقبگير
بدهيم 20،هزار ميليارد تومان در سال 98ميشود كه با
ايناحتسابرقميكمتراز 20هزارميلياردتومانازآن40
هزارميلياردتوماندستدولتباقيميماندكهمجلسدر
اينزمينههممصوبكرددولتميتوانددرصديبينيك
تا 10درصد افزايش حقوق (به جز آن 400هزار تومان) را

تعيين و در سال 98اجرايي كند .اميرآبادي تصريح كرد:
بهعنوانمثالاگردولتايندرصدرا 5درصدتعيينكند،
كسي كه  10ميليون حقوق ميگيرد  5درصد حقوقش
ميش��ود حدود 500هزار تومان كه اين رقم به عالوه آن
 400هزارتومانافزايشثابتهمهحقوقهاكهمجلسبه
تصويب رسانده  900هزار تومان ميشود؛ يا اگر كسي 2
ميليونتومانحقوقميگيرد 5درصدحقوقش 100هزار
تومان ميشود كه به عالوه آن  400هزار تومان ميشود
 500هزارتومانافزايشدرسال98؛البتهتعييننهايياين
ميزان درصد افزايش حقوقها بر عهده دولت است و بايد
ديددولتچهتصميميدراينزمينهميگيرد.
ويباتأكيدبراينكهمنابعافزايش 400هزارتومانيحقوق
همه كاركنان و بازنشس��تگان در سال 98موجود است،
گفت :تعيين آن درصد يك تا 10درصد هم دست دولت
بودهكهكام ً
المنطبقباقانونبرنامهششمتوسعهاست.
اميرآب��ادي يادآور ش��د :دول��ت در اليح��ه بودجه 98
ميخواست افزايش 20درصدي حقوقها را اجرايي كند
تابهعنوانمثالحقوق10ميليونتوماني2ميليونافزايش
يابد و حقوق  2ميليون توماني  400هزار تومان افزايش
يابدامامجلسبااينپيشنهاددولتمخالفتومصوبكرد
حقوق همه كاركنان و بازنشستگان در سال آينده 400
هزار تومان افزايش يابد و از طرفي مصوب كرديم دولت
ميتواند عالوه بر اين  400ه��زار تومان افزايش حقوق،
درصديبينيكتا 10درصدافزايشحقوقرادرسال98
تعيينواجراييكند.
وي در پايان با بيان اينك��ه اين مصوبه مجلس به عدالت
نزديكتر اس��ت ،خاطرنش��ان كرد :پرون��ده بودجه98
در مجلس بسته ش��د و اين مصوبه براي تأييد نهايي به
شوراي نگهبان ارسال ميشود ،هيات رييسه مجلس هم
نميتواند فراتر از مجلس تصميم بگيرد ،طبق آييننامه
داخلي مجلس ،قانون در صحن مجلس تصويب ميشود
و به ش��وراي نگهبان ميرود و اگر شوراي نگهبان ايرادي
به مصوبات بگيرد ،ب��راي اصالح مجددا به مجلس ارجاع
دادهميشود.

بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس از عملكرد دولت در بهبود رتبه كسب و كار ايران مشخص شد

عدم تحقق هدفگذاري برنامه ششم

گروهاقتصادكالن|
مركزپژوهشهايمجلس«گزارشنظارتيعملكرددولت
دربهبودرتبهايراندرگزارشسال 2019انجامكسبوكار
بانك جهاني» را منتش��ر كرد .اين گزارش نشان ميدهد
هدفگذاري قانون برنامه شش��م براي ارتقاي 10رتبهاي
ساالنه شاخص در سال جاري محقق نشده است و حتي با
تنزل رتبه كشور نيز مواجه بودهايم .در گزارش سال2019
انجامكسبوكاربانكجهاني،ايرانبا 4رتبهتنزلنسبتبه
گزارش سال ،2018در رتبه 128از ميان 190كشور و در
مقايسهباكشورهايسندچشمانداز،با 1رتبهتنزلنسبت
بهسالقبلدرجايگاهنوزدهماز 25كشورقرارگرفتهاست.
ب��ه گ��زارش «تع��ادل» در گزارشهاي س��االنه «انجام
كسبوكار» كه از سال 2005توسط بانك جهاني منتشر
ميشوند،ميزانسهولتمحيطحقوقيواداريكسبوكار
در طول چرخه عمر بنگاههاي كوچك و متوسط در قالب
 10نماگر در كشورهاي مختلف اندازهگيري شده و نتيجه
هر سال به صورت رتبهبندي كشورها از نظر سهولت انجام
كسبوكار،اعالم ميشود.هرنماگرنيز تركيبياز تعدادي
مولف��ه مانند زمان ،هزينه ،مرحله و غيره اس��ت .دادهها و
اطالعاتموردنيازكشورهاازطريقپرسشنامهونظرسنجي
از نمونه بس��يار محدودي از بخش خصوصي در هر كشور
گردآوري ميشوند .جمهوري اسالمي ايران از سال2006
دررتبهبنديگزارشانجامكسبوكارقرارگرفتهوتاكنون
بهجايگاهمطلوبيدرگزارشمذكوردستنيافتهاست.روند
نزوليرتبهكشورازابتداي محاسبه شاخصبرايايران،در
سال 2015بهيكبارهشروعبهبهبودكرد،اماازسال2017
مجدداًرتبهكشوردرحالتنزلاست.
بر اس��اس تبصره ماده ( )4قانون بهبود مس��تمر محيط
كسبوكار (مصوب  )1390/11/16وزارت امور اقتصادي
و دارايي موظف اس��ت با همكاري دستگاههاي اجرايي و
نهادهايبينالمللي،جايگاهايراندررتبهبنديهايجهاني
كسبوكاررابهبودبخشدووضعيتاقتصاديمناسبكشور
را به سرمايهگذاران خارجي معرفي كند .همچنين در بند
الفماده()22قانونبرنامهپنجسالهششمتوسعهجمهوري

اسالميايران(مصوب)1395/12/14دولتمكلفشدهدر
هر سال رتبهكشور را در شاخص انجامكسبوكار 10رتبه
ارتقادهدتابهكمتراز 70درپاياناجرايقانونبرنامهششم
(سال)1400برسد.
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش��ي ضمن بررس��ي
وضعيت ايران در آخرين گزارش انجام كس��بوكار بانك
جهاني در سال 2019نگاهي به عملكرد دولت در راستاي
اجراي تكليف قانوني خود در بهبود رتبه ايران در گزارش
انجام كسبوكار داشته اس��ت .طبق گزارش سال 2019
انجام كسبوكار بانك جهاني ،ايران در رتبه  128از ميان
190كشورقرارگرفتهكهنسبتبهسالگذشته4رتبهتنزل
داشته است .با وجود بهبود سنجه «فاصله از پيشرو» براي
ايران از 56.48در سال 2018به 56.98در سال 2019به
دليلسرعتبيشترپيشرفتسايركشورهارتبهنامطلوبتري
نسبتبهسالگذشتهبرايكشوررقمخوردهاست.
از سال  2015روند رو به بهبودي در رتبه ايران در گزارش
انجام كس��بوكار آغاز ش��ده بود به نحوي كه جمهوري
اسالمي ايران از رتبه  152در سال  2014به  118در سال
 2016رسيد .از سال 2017مجدداًروند رو به تنزل در رتبه
ايران آغاز شده است كه عمدهترين دليل آن اين است كه
اصالحات محيط حقوقي و اداري كس��بوكار در ايران به
كنديپيشميرود.
اين گزارش در ادامه به تغييرات فاصله از پيشرو و مقايسه
رتبه ده نماگر ايران در سال  2019نسبت به سال گزارش
سال( 2018بازنگريشده)ميپردازد.
مطابق اي��ن گزارش طي اين م��دت در نماگرهاي «ثبت
مالكيت»« ،اخذ اعتبار»« ،حمايت از س��هامداران خرد»،
«اج��راي قراردادها» و «حلوفصل ورشكس��تگي» هيچ
تغييريدرامتيازاتايرانايجادنشدهوبالطبع،تغييريدر
سنجهفاصلهازپيشرونيزمشاهدهنميشود.بهبودجزئيدر
امتيازنماگرهاي«شروعيككسبوكار»«،اخذمجوزهاي
ساختوساز» و «دسترس��ي به برق» نيز به دليل كاهش
جزئي در هزينههاي نسبي بوده است .از آنجا كه هزينهها
بهصورتنسبتيازدرآمدسرانهودرموردنماگرمجوزهاي

گمرك
ترخيص خودروهاي
دپو شده در گمرك آغاز شد

ايسنا| باوجوداعالمگمركمبنيبراجراييشدن
دستورالعمل ترخيص خودروها ،رييس كل گمرك
اعالم كرد كه از زمان ابالغ اين مصوبه در ماه گذشته،
 ۲۰۰خودرو از گمرك خارج ش��ده است؛ امري كه
به نظر ميرسد به خاطر وجود  ۱۰هزار شاكي براي
اين خودروها باشد .بعد از ابالغ دستورالعمل اجرايي
ترخيص خودروهاي دپو ش��ده از گمرك در اواسط
بهمنماهايناولينخبرازترخيصخودروهاستكه
از سوي رييس كل گمرك اعالم ميشود .ترخيص
فقط ۲۰۰خودرواز ۱۳هزارخودرودپوشده(كمتراز
دودرصد)بعدازگذشتيكماهازابالغدستورالعمل
اجرايي ترخيص خودروها حكايت از كند بودن روند
ترخيص خودروها دارد؛ امري كه به نظر ميرس��د
به خاطر وجود  ۱۰هزار ش��اكي براي اين خودروها
باشد .بر اساس اعالم گمرك ايران ،اين نهاد مصوبات
و دستورالعملهاي مرتبط با خودروهاي موجود در
اماكن گمركي را بالفاصله پس از وصول مكاتبات از
وزارت صنعت ،معدن و تجارت به گمركات اجرايي
سراسركشورابالغواجراييكردهاست.
برايناساسهماكنونگمركاتسراسركشورجهت
انجام تش��ريفات گمركي خودروه��اي موجود در
اماكنگمركيبراساسبخشنامه ۳۴۵مركزواردات
و امور مناطق آزاد و وي��ژه اقتصادي وزارت صنعت،
معدن و تجارت عمل ميكنند كه در اين بخشنامه،
دستورالعملاجراييمصوبههياتوزيراندرخصوص
تعيين تكليف خودروه��اي وارداتي و ضوابط ورود و
ترخيص خودروها از گمركات ،مناط��ق آزاد و ويژه
اقتصاديوبنادرابالغشدهاست.
طب��ق اعالم گمرك اي��ران ،در همين ب��اره مهدي
ميراشرفياعالمكردهكهتاهفتهگذشتهحدود۲۰۰
دستگاه از خودروهاي دپو ش��ده ترخيص شدهاند
كه انتظار ميرود طي روزهاي پيشرو خودروهاي
بيشتريترخيصشود.رييسكلگمركهمچنين
در رابطه با متروكه ش��دن خودروها گفته كه هيچ
مسالهاي مانع متروكه ش��دن كاالها نميشود و در
صورتطوالنيشدنروندترخيص،خودروهايمانده
درگمركنيزواردپروسهمتروكهميشوند.
همچنين ضوابط مرتبط با ثبت سفارش و ترخيص
خودروهايدارايقبضانباراماكنگمركيومناطق
آزاد و ويژه اقتصادي در اين دستورالعمل براي كليه
خودروهاي مشمول مصوبات مذكور ابالغ شده كه
بر اساس آن خودروهاي مشمول اين ضوابط امكان
ترخيص از گمركات را دارند .هماكنون فرآيند انجام
تشريفات گمركي و ترخيص خودروهاي مشمول
دستورالعمليادشدهدرگمركاتطيميشود.
در پي آغاز ترخيص خودروهاي وارداتي دپو شده از
گمرك،اعالمشدكهترخيص،مرجوعكردن،تبديل
عنوان اظهار يا ابطال و تغيير مالك خودروهايي كه
مربوط به  ۳۹ش��خص حقيقي و حقوقي هستند،
جلوگيري شود .س��امانه گمرك ايران بخشنامهاي
مربوط به فريده زبيدي ،مدي��ركل مبارزه با جرايم
سازمان يافته را منتش��ر كرده است كه بر اساس آن
مشخصشدبخشيازخودروهايوارداتيپروندهاي
در شعبه  ۵دادس��راي عمومي و انقالب (كارمندان
دولت) دارند .پروندههايي كه ظاهرا متعلق به تعداد
 ۳۹نفرازاشخاصحقيقيوحقوقيدرجريانواردات
خودروازگمركاست.
در اين بخش��نامه آمده است «تا اطالع ثانوي درباره
كليهخودروهايمتعلقبهتعداد ۳۹شخصحقيقي
و حقوقي معرفي شده كه در گمركات كشور وجود
دارندوبهلحاظقاچاقبودنيادرراستاياجرايماده
 ۴۸قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز توقيف شدهاند را
از ترخيص ،مرجوع كردن آنها ،تبديل عنوان اظهار
يا ابطال آن و تغيير مال��ك و ديگر مندرجات قبض
انبار خودروهاي اشخاصي مورد نظر و موصوف ،جدا
جلوگيريشود».

ماليات
ساختوسازبهصورتنسبتيازارزشانبارمفروضسنجيده
ميش��ود ،بدون هيچگونه تغييري در هزينههاي اسمي
در مورد هر س��ه نماگر و تنها بهدليل افزايش مخرج كسر
هزينهها،امتيازاينسهنماگربهبوديافتهاست.افزايشامتياز
نماگرهاي «پرداخت ماليات» و «تجارت فرامرزي» نيز به
دليلاصالحاتدولتدراينحوزههابودهاست.اصالحاتي
كه در گزارش س��ال  2019براي ايران ثبت شده ،معرفي
سيستم آنالين پرداخت بيمه تأمين اجتماعي ،ماليات بر
ارزشافزوده و ماليات بر درآمد ش��ركتها و نيز راهاندازي
پنجرهواحدتجاريبودهاست.
اما تحليل تغييرات رتبه ايران عالوه بر مقايس��ه وضعيت
امتيازات ايران در س��ال  2019با اطالعات س��ال 2018
بازنگري شده ،نيازمند مقايس��ه با اطالعات سال 2018
پيشازبازنگرينيزهست.مقايسهامتيازاتكشوردرسال
 2018پيش از بازنگري و پس از آن نش��ان ميدهد بخش
خصوصيبهويژهدراطالعاتودادههايمرتبطبانماگرهاي
«شروع يك كسبوكار»« ،اخذ مجوزهاي ساختوساز» و
«حلوفصل ورشكستگي» بطور جدي تجديدنظر كرده
اس��ت .در مورد دو نماگ��ر اول توصيف نامطلوبتر بخش
خصوصيازوضعيتكشورموجبتنزلرتبهودرموردنماگر
«حلوفصلورشكستگي»توصيفبهتر،موجببهبودرتبه
شدهاست.برايدركبهترتغييراتايجادشدهدرامتيازات
كشور توسط بخش خصوصي ،ذكر دو نكته در مورد نحوه
گردآوري اطالعات بانك جهاني ضروري اس��ت :اول آنكه
دادههاي پروژه انجام كسبوكار با ارسال پرسشنامه براي
نمونهمحدوديازكارشناسانبخشخصوصيدرهركشور
گردآوريميشود.نمونهگيريمبتنيبرروشعلمينيست
وسازوكارمشخصيبرايانتخابافرادمشاركتكنندهذكر
نميشود.تنهااينقيدوجودداردكهافرادبهلحاظتخصص
بايدحقوقدان،قاضي،وكيل،مهندسساختمانيابازرگان
و همگي از بخش خصوصي باشند .نمونه منتخب ايران از
سال 2003تا س��ال 2018در حدود 70تا 80نفر بود كه
در مجموع ده پرسشنامه مربوط به ايران را تكميل و ارسال
ميكردند.درگردآورياطالعاتگزارشسال،2018نمونه

منتخب تكميلكنندگان پرسشنامهها براي ايران ،براي
مجموع 10نماگر به 100نفر و در سال ،2019به 148نفر
افزايشيافتهاستكهدرنتيجهميتوانانتظارتفاوتهايي
دربرآيندپاسخهاراداشت.
نكتهدومآنكهاطالعاتپرسشنامههادرخردادماهگردآوري
شدهوگزارشمعموالدرشهريوريامهرماهمنتشرميشود.
گروه انجام كسبوكار در واش��نگتن با توجه به اطالعات
جديدي كه از اين دوره چند ماهه در س��ال بعد از انتش��ار
گزارشدريافتميكنددردادههايسالگذشته،بازنگري
انجامميدهد.همچنيناگرنقص يااشتباهيدراطالعات
ارسال شده توسط بخش خصوصي اتفاق بيفتد ،در سال
بعدباتأييدبخشخصوصيقابلاصالحخواهدبودولذاهر
سالميتوانتفاوتيمياندادههايبازنگريشدهوبازنگري
نشده سالهاي گذشته را انتظار داشت .بنابراين به دليل
تغييرنمونهمنتخبپاسخدهندگانونيزاحتمالتغييردر
وضعيتنماگرهادرفاصلهزمانيچندماههميانگردآوري
اطالعات و زمان انتش��ار گزارش ،ميان اطالعات بازنگري
شدهوبازنگرينشدهسالهايگذشتهاختالفاتيمشاهده
ميشود و نيز به دليل كوچك بودن نمونه و مبتني نبودن
نمونهگيريبرسازوكارعلميواحتمالنقصاطالعاتنمونه
منتخب،نميتوانتوصيفبخشخصوصيمنتخبگزارش
انجام كسبوكار را كاماال دقيق و مبتني بر واقعيات كشور
تلقيكرد.لذاتغييراترتبهايرانبافرضاينكهدراطالعات
اشتباهگذشتهبازنگريصورتنميگرفتوتغييراتتنهابه
اصالحاتدولتوتغييراتروششناسيمحدودميشددر
سالهاياخيرنهتنهابهبوديدروضعيتكسبوكاركشور
طبقشاخصسهولتكسبوكارصورتنگرفته،بلكهرتبه
كشور رو به تنزل اس��ت .اين گزارش در پايان مينويسيد:
جمهورياسالميايراندرگزارشانجامكسبوكارهيچگاه
جايگاه مطلوبينداشتهاست .تنهااز سال 2015روندروبه
بهبوديدررتبهايرانآغازشد؛بهنحويكهايرانازرتبه152
درسال 2014به 118درسال 2016رسيدكهدليلعمده
آن،بازنگريدردادههاواطالعاتبودهاست.دربازنگريهاي
انجام ش��ده در مورد ايران تنها بخشي از خطاهاي فاحش

سالهايگذشتهدرارسالاطالعاتتوسطبخشخصوصي
تعديلشدهاند.ازسال،2017مجدداًروندروبهتنزلدررتبه
ايرانآغازشدهاست.
طبقگزارشسال،2019رتبهايراندرسهنماگر«تجارت
فرامرزي»«،پرداختماليات»و«حلوفصلورشكستگي»
بهبود يافته است .اصالحات دولت شامل راهاندازي پنجره
واح��د تجاري و معرفي سيس��تم آنالي��ن پرداخت بيمه
تأمين اجتماعي ،ماليات بر ارزشافزوده و ماليات بر درآمد
ش��ركتها 45،رتبه بهبود در نماگر«تجارت فرامرزي» و
يك رتبه ارتقا براي ايران در نماگر «پرداخت ماليات»را در
پي داشته است ،و بازنگري در مولفه زمان ورشكستگي و
كاهش آن از 4.5سال به 1.5سال توسط بخش خصوصي
عامل بهبود رتبه نماگر«حلوفصل ورشكستگي» از160
به 131بودهاست.درسايرنماگرها(شروعكسبوكار،اخذ
مجوزهايساختوساز،دسترسيبهبرق،ثبتمالكيت،اخذ
اعتبار ،حمايت از سهامداران خرد ،اجراي قراردادها) تنزل
رتبهمشاهدهميشودكهبهنظرميرسدمهمترينعاملاين
تنزل،توصيفنامطلوبتربخشخصوصيازمحيطحقوقي
و اداري كس��بوكار در ايران در پرسشنامههاي ارسالي به
بانكجهانياست.بيشتريننارضايتيبخشخصوصي،در
افزايشزمانتعاملباسازمانامورمالياتيوسازمانتأمين
اجتماعيدرنماگرهايمختلفمنعكسشدهاست؛اگرچه
بانك جهاني اصالحات دولت در حوزه ماليات را پذيرفته و
آنرادرنماگريكهبطورمستقيمبهموضوعمالياتمرتبط
استاعمالكردهاست.
در واق��ع اصالح نهاد مهمي چون راهان��دازي پنجره واحد
تجاري در ايران توس��ط دولت ،از س��قوط رتبه كش��ور با
وجود ارايه گزارش نامطلوبتر بخش خصوصي از محيط
كسبوكارونيزسرعتپيشرفتسايركشورهاجلوگيري
كرده اس��ت .اين گزارش معتقد است كه بررسي وضعيت
جمهوري اسالمي ايران در گزارش انجام كسبوكار سال
 2019نشانميدهدهدفگذاريقانونبرنامهششمبراي
ارتقاي 10رتبهاي س��االنه شاخص در سال جاري محقق
نشدهاستوحتيباتنزلرتبهكشورنيزمواجهبودهايم.

تخلفاتليستهايحقوقي
حذف ميشود

سرپرس��ت س��ازمان امور مالياتي با بيان اينكه با
راهاندازي پنجره ش��روع واحد كس��ب و كار عنوان
كرد :اين پنجره راه سوءاستفاده در ليست حقوق و
دستمزدتأميناجتماعيوسازمانمالياتيراخواهد
بست .محمدقاسم پناهي اظهار كرد :سازمان امور
مالياتيبيشترينارتباطكاريرابافعاالناقتصادي
داشته و با ايجاد سيستمهايي براي افزايش دقت در
ارايه خدمات و كاهش نيروي انساني در مواجهه با
موديانفرايندشفافيبرايبسترهايمالياتيفراهم
كردهاست.ويافزود:دربخشارتباطسيستميبين
دستگاههايي مثل سازمان اسناد و سازمان تامين
اجتماعي ،سيستمهاي برخط برقرار شده تا ضمن
افزايش سالمت اداري ،فرايند بروكراسي اداري نيز
كاهش يابد .سرپرست سازمان امور مالياتي ادامه
داد:دراينزمينهدرحاليپيشازاينبرايمالياتبر
ارزش افزوده اقدام به ثبتنام دوباره ميشد كه يك
ثبتبرايعملكردويكثبتنيزبرايمالياتارزش
افزوده صورت ميگرفت ،اما اكنون تمام اش��خاص
حقوقي به محض تاسيس شركت از طريق پنجره
واحد كس��ب و كار بالفاصله در نظام مالياتي از كد
رهگيريوكداقتصاديبرخوردارميشوندكهباعث
ش��ده فرايند زماني مذكور به حداقل زمان كاهش
يابد .در بخش تبادل اطالعات بر اساس چارچوب
مالياتهاي مستقيم نيز ميتوان ارتباط برقرار كرد
و فرايند را تسهيل كرد .به گفته وي ،در پنجره واحد
كسب و كار عالوه بر خدمات برخط براي صدور كد
رهگيريماليات،حقتمبروهمچنينمالياتهاي
مختلفازاينمحلكهمنجربهتاخيردرفرصتارايه
شدهميشدوجرايميرابراياشخاصدربرداشت،
ازطريقسيستمبرخطضمنوصولمالياتمشكل
مذكورنيزبرطرفشدهاست.

يادداشت
نقش كانال مالي و انرژي
در كاهش آثار تحريم

مهدي بختيار|
ميزان تاثيرگذاري تحريمها بهشدت به پارامترهاي
تعيينكننده ويژگيهاي اقتصادي كش��ور تحريم
شده،نظيرروابطتجاري،اقتصاديوشدتكاالهاي
استراتژيكمانندانرژيونظايرآنبستگيدارد.انرژي
راميتوانازمولفههايبسياراثرگذاريدانستكهبه
عنوان ابزار پيوند يا انزواي كشورها با اقتصاد جهاني،
توسط قدرتهاي بزرگ بهكار گرفته ميشود .براي
مثال نفت مهمترين و همينطور سياس��يترين و
اس��تراتژيكترين كاالي اقتصادي در دنيا است كه
همواره در تحوالت اقتصادي ،سياس��ي و اجتماعي
كشورهايدارندهآننقشبسزاييبازيكردهاست.
توسعهصنعتنفتوگازدرايرانموجبارتقاينقش
ايراندربازارجهانيانرژيونيزافزايشقدرتچانهزني
كشوردرمحافلسياسيخواهدشدوكارگزاراننظام
بايدبهاينموضوعتوجهكافيداشتهباشند.
بطور كلي نفت علت بسياري از نوسانات اقتصادي و
سياسي ايران بوده است .در سالهاي پس از انقالب
اسالمي نيز ش��اهديم كه كشورهاي تحريمكننده
ايران،ازنفتودرآمدهاينفتيبهعنواناهرميموثر
كهمهمتريننقطهآسيبپذيرياقتصادايراناست،
براياعمالفشاربراقتصادايراناستفادهكردهاند.
درآمد نفتي ايران از سال ۲۰۰۴به بعد رشد افزايشي
داشتهاست.بسياريازپژوهشگراندرمطالعاتخود
به اين جمعبندي رسيدهاند كه درآمد دولت ايران از
صادرات نفت طي سالهاي  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۲بيشتر
از درآمد اقتصادي ايران در طول تاريخ صادرات نفتي
بوده است .در چنين شرايطي ،هزينههاي اقتصادي
دولتبهگونهايتدريجيافزايشيافت.تجربهتاريخي
نش��ان ميدهد كه هرگاه هزينههاي امور عمومي
دولتهايصادركنندهنفتهمانندايرانافزايشيابد،
در مرحله بعدي با مخاطرات ناشي از ركود و افزايش
وابستگيبهفروشنفتروبروميشود.يكيازداليل
اثربخشي تحريمهاي اقتصادي را ميتوان افزايش
هزينههايعموميدولتدرايراندانستكهدرحال
حاضرعدمپرداختبرايبرخيازاينهزينههابهامري
غيرممكنتبديلشدهاست!
سياستتحريماقتصاديايرانراميتوانگزين ههاي
كوتاهمدت و تغييرپذير دانست .تجربه تحريمهاي
گذشتهنشانميدهدكشورهاياتحاديهاروپانيزبه
دليلمحدوديتهاياقتصاديايجادشدهبرايايران
با مش��كالتي در بازپرداخت هزينههاي خود روبرو
شدند.بخشيازبحرانتعداديازكشورهاياروپايي
رابايدناشيازسياستاقتصادياتحاديهاروپادرمورد
تحريم ايران دانس��ت .از اينرو در دور جديد اعمال
تحريمهاييكجانبهامريكاعليهايران،اتحاديهاروپا
با امريكا در اين مورد همكاري نكرد و همراه بر حفظ
برنامهجامعاقداممشتركياهمانبرجامتاكيدداشته
استوباايجادسازكارهايجديدمالي SPVبهدنبال
حفظ روابط اقتصادي و سياس��ي خود با جمهوري
اسالمياست.
روندهايموجودنشانميدهدكهافزايشقيمتنفت
ازجمله مولفههايي محسوب ميشود كه سياست
تحريمايرانراتحتتاثيرقرارخواهددادوكشورهاي
واردكنندهنفتهموارهازاينموضوعهراسدارند.در
جريان سالهاي اشغال نظامي عراق توسط امريكا و
بطور مش��خص در سال ۲۰۰۵كه قيمت نفت رو به
افزايشنهادكشورهايعضو OECDمبلغيمعادل
 ۲۶۰ميليارد دالربه وارداتنفت اختصاص دادندكه
اينمبلغحدود ۲۰درصدبيشترازمقدارسال،۲۰۰۱
مصادف با دوران اشغال افغانستان است كه تفاوت را
بايدبهخاطرجايگاهمتفاوتعراقوافغانستاندربازار
انرژي جهاني دانست .دپارتمان پژوهشي صندوق
بينالمللي پ��ول ،در مطالعات راهبردي خود به اين
جمعبندي رسيده كه افزايش  ۱۰دالري قيمت هر
بشكه نفت خام باعث كاهش دو درصدي رشد توليد
ناخالص داخلي كش��ورهاي عضو  OECDخواهد
شد.ازاينجهتاستكهكمتركشوريدردورجديد
تحريمها عليه ايران همراهي كرده اس��ت و به نظر
ميرسد ابزار تحريم امريكا عليه ايران دوام چنداني
نخواهدداشت.
در  ۷دسامبر  ،۲۰۱۸اوپك موافقت كرد كه از سطح
توليد نفت در ماه اكتبر 1/2 ،ميليون بش��كه در روز
كاهش يابد .اعضا روزانه  ۸۰۰هزار بشكه و متحدان
 ۴۰۰هزار بشكه در روز كاهش خواهند داد .كاهش
بهمدت 6ماهادامهخواهدداشت.هدفاوپكاينبود
كهتااوايلپاييزسال ۲۰۱۹قيمتهابه ۷۰دالربرسد.
با توجه به بسته ش��دن قيمت نفت روي ۵۴دالر در
بودجهسال ۹۸كشوروپيشبينيفروش 1/5ميليون
بشكه نفت در روز ،درآمد كشور از محل فروش نفت
 ۱۵۰هزارميلياردتومانخواهدبودكهتحققآنحتي
با در نظر گرفتن كاهش صادرات نفت ايران به جهت
تحريمها،دورازذهننيست.
ايراندربازارانرژيجهانيازجايگاهموثريبرخوردار
است و اتحاديه اروپا به خوبي اين را متوجه است و با
توجه به نياز روزافزون اتحاديه اروپا به انرژي ،هرچند
تاكنون صادرات گاز ايران به اروپا ميسر نشده است،
اما اروپا همواره به منابع گاز ايران براي تامين انرژي
خود چش��م دارد و از اين جهت اين را ميتوان يكي
از داليل همراهي نكردن اروپا با امريكا در دور جديد
تحريمهادانست.
توسعهصنعتنفتوگازدرايرانموجبارتقاينقش
آندربازارجهانيانرژيخواهد شدوكارگزاراننظام
بايد به اين موضوع توجه كافي داشته باشند و در اين
مقطع از زمان به طرق مناس��ب به فكر توسعه اين
صنعت راهبردي باشند .نياز اتحاديه اروپا به انرژي
وارداتي در سال ،۲۰۰۹حدود ۵۰درصد ازكل انرژي
مصرفي اين قاره بوده است و پيشبيني ميشود به
جز تغييرات بسيار محدود ،اين رقم براي كشورهاي
عضوايناتحاديهبه ۶۵درصددرسال ۲۰۳۰برسد.
همچنينپيشبينيهانشانميدهدكهوارداتگاز
طبيعي كش��ورهاي اروپايي عضو OECDبه۴۲۵
ميليارد مترمكعب در سال  ۲۰۴۰خواهد رسيد كه
نشان از روند فزاينده واردات گاز اروپا در آينده دارد.
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بانك و بيمه

«تعادل» از تازهترين تحوالت بازار ارز و طال گزارش ميدهد

نرخها در بازار ارز و سكه ريزش كرد
آغاز به كار بازار متشكل ارزي از فروردين ۹۸

گروهبانكوبيمه|
بهدنبالسخناناخيررييسكلبانكمركزي،بااينعنوان،
كهعواملاقتصادياينقيمتهارابرنميتابدوباايجادبازار
متشكلارزيوكاهشنرخدالردرهفتههايآينده،نرخساير
ارزهاوكاالهابهترخواهدشد،روزيكشنبه 12اسفند97
نرخانواع سكهوارزهايعمدهدربازار آزاد تهرانروندنزولي
خود را آغاز كرد ،به ش��كلي كه هر اسكناس دالرامريكا در
سامانهسنا 13هزارتومانودرصرافيهايبانكي 13هزارو
 300تومانعرضهشد.همچنيندرسامانهسنانرخيورو15
هزارو 100تومانودرصرافيها 15500تومانمعاملهشد.
به گزارش تعادل ،سامانه سنا ميانگين نرخ ارز روز شنبه را
براي دالر 13ه��زار و 497تومان ،هر يورو 15هزار و479
تومان ،ليرتركيه ،2630درهم امارات ،3691يوآن،1964
پوند 17566تومان اعالم كرد .در سامانه نيما نيز حواله هر
يورو به طور متوسط 11هزار و 148تومان و هر دالر 8هزار
و 697تومان فروخته شد .در بازارآزاد نقدي نيز دالر با350
تومان كاهش به نرخ ،13350و درهم 3650معامله شد و
در بازار طال نيز با اعالم نرخ اونس جهاني به قيمت 1293
دالر ،ن��رخ هر گرم طالي 18عيار 411هزار ،مظنه مثقال
 17عيار 1ميليونو 782هزار،سكهطرحجديد 4ميليون
و 490هزار ،نيم س��كه 2ميليون و 500هزار و ربع سكه1
ميليون و 570هزار و سكه گرمي 835هزار تومان معامله
شد.برايناساسقيمتسكهنسبتبهروزقبلحدود300
هزارتومانكاهشداشتهاست.
تفاوتنرخبازارونيما
از سوي ديگر ،رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر كاهش
نرخ ارز گفت :قيمت دالر به پايين بازگش��ت ميكند ،زيرا
عوامل اقتصادي اين قيمتها را برنميتابد ،نرخ ميانگين
يوروبابتعرضه 11.5ميليارديورودر سامانهنيما 10هزار
و 128توماناست،امايورودربازارآزاد 15هزارتومانخريد
و فروش ميشود كه اين قيمتها براي واردكننده به صرفه
نيستوماندگارنخواهدبود.
نرخدالركاهشمييابد
رييس كل بانك مركزي با اشاره به علل افزايش قيمت ارز
در روزهاي اخير اظهار داشت :قرار گرفتن در روزهاي آخر
سالوانتشارچندخبرمنفيمانندبحث FATFويكسري
جوسازيها منجر به افزايش قيمت ارز شد ،گاهي برخي
از نمايندگان مجلس ،همكاران ما در دولت و كارشناسان
بحثهايي را مطرح ميكنند كه جو منفي رواني به وجود
آورده و بيثباتي را در پي خواهد داش��ت .وي با تش��ريح
جزييات عرضه  ۱۱.۵ميليارد يورو ارز در سامانه نيما بيان
داشت ۳:ميلياردو ۵۰۰ميليونيوروازطريقبانكمركزي
عرضه شدهو ۸ميليارد يورونيزعرضه صادركنندگانبوده
كه ۷ميلياردو ۴۰۰ميليونيوروفروشو ۶۰۰ميليونيورو
وارداتدرمقابلصادراتوواگذاريامتيازبهغيربودهاست.
همتي با بيان اينكه اين  ۸ميليارد يورو معادل  ۹ميليارد و
 ۲۰۰ميليون دالر خواهد بود ،افزود :اين در حالي است كه
صادراتغيرنفتي ۴۰ميليارددالربودهكهاگرسهمشركت
گاز هم كه بخشي از آن بوده را كم كنيم ۳۰تا ۳۵درصد ارز
حاصلازصادراتبهكشوربازگشتهوحدود ۶۵درصدهنوز
بازنگشته است.
 65درصدارزصادراتيهنوزبرنگشتهاست
رييس كل بانك مركزي افزود :در حال حاضر تراز تجاري
مثبت است و بايد به سمتي برويم كه تراز ارزي نيز مثبت

شود.ويدرادامهگفت:بانكمركزيحدود ۳۸ميليارددالر
ارز تامين كرده است كه  ۹.۳ميليارد دالر از طريق سامانه
نيما و ۲۴ميليارد دالر ازطريق سيس��تم بانكي بوده كه از
طريق بانك مركزي تامين شده است .اگر صادركنندگان
ارزراتامينكنندبانكمركزينيازنداردكهارزراتامينكند.
بر اساس آمارها روند كلي بازار نشان ميدهد كه تا آذر ماه
سياستهابهدرستيعملشدوواكنشبازارنيزنسبتبه
آنقابلقبولبودوقيمتكاالهاياساسيازتورمكمتربود
امابعدازآبانماهبهخاطرضعفشبكهتوزيعكاالهاياساسي
اينرونددچاراختاللشدبهطوريكهكاالهايغيرمشمول
با كاهش تقاضا و كاالهاي مشمول با افزايش تقاضا مواجه
ش��دند كه براي اصالح اين وضعيت بايد شبكه توزيع كه
مسووليت آن با وزارت بازرگاني و وزارت صمت است تا به
صورتبهينهتروسازماندهيشدهومعايبرابرطرفكنند.
همتي با اش��اره به ضرورت استفاده از نقدينگي در زمينه
توليد گفت :ورود نقدينگي زياد به بازار باعث افزايش پايه
پوليميشودامابانكمركزيبهتوليدباتوجهبهمزايامنابع
ميدهدونگرانيدراينزمينهوجودندارد.هدايتنقدينگي
معني خاصي ندارد و نقدينگي به جايي ميرود كه بازدهي
داشته باشد؛ بايد جذابيت بازارهاي مولد افزايش پيدا كند
تانقدينگيدربازارهايجذابودرراهسالمسرمايهگذاري
شود .وي با اشاره به برخي مشكالت بازارها و عدم جذابيت
براي سرمايهگذاران گفت :در برخي بازارها سركوب شدن
نرخ باعث از دست رفتن جذابيت ميشود و از سويي ديگر
دربخشهاييمشكالتكسبوكار،مالياتيوبيمهايباعث
ميشودجذابيتبرايسرمايهگذاريازبينبرود.
آغازبهكاربازارمتشكلارزيازفروردين۹۸
همتيگفت :فشارسنگيندراقتصادكشوروجودداردو ما
برايمديريتآنهابرخيمسائلراپذيرفتيموتحملكرديم
امابايداقتصادآزادباشدوتامينكاالهاياساسيباسهولت
انجامشود.ويادامهداد:زيرساختهايبازارمتشكلارزي
آماده شده است كه ش��ايد در دو هفته آينده آن را اجرايي
كنيم ،اما ترجيح ميدهيم اين اتفاق در فروردين ماه سال
آيندهعملياتيشودامادرحالحاضرهمهزيرساختهاي
نرم افزاري و س��خت افزاري آماده شده اس��ت .وي درباره
ورود ارز ناشي از صادرات نفتي و غير نفتي نيز گفت :در اين
زمينهنيزتالشهايزياديصورتگرفتهاستبطوريكه
برخالف پيشبينيها ميزان حجم و ارزي صادرات نفتي
اميدواركنندهبودهاستبطوريكهدرحالحاضرصادارت
نفت به ژاپن ،چين ،تركيه ،عراق و ...به صورت مس��تمر با
تالشهاي وزارت نفت ادامه دارد و باعث ش��ده تا اين روند
 ۱.۷درصد خالص ذخاير ارزي افزايش يابد .همتي در ادامه
افزود :از نظر درآمدي و ذخاير ارزي با مشكل جدي مواجه
نيستيم و از شهريور ماه تاكنون  ۱.۷درصد خالص ذخاير
ارزيافزايشيافتهوبهذخايركلبانكمركزيافزودهشده
و براي شرايط خاص ذخاير و اس��كناس كافي داريم .وي
افزود :ما بر اساس تصميم ديگران تصميم نميگيرم و در
صورت لزومبهبازارورودخواهيمكرد.درحالحاضركشور
درشرايطجنگياستوازطريقبسياريازكشورهاجنگ
اقتصادي عليه ايران آغاز شده و راههاي حاشيهاي نيز براي
وارداتوصادراتنيزپيداكرديم.
جمعآوريبساطارزهايتقلبي
ازسويديگر،رييسكميسيوناقتصاديمجلسبابيان
اينكه ايجاد محدوديت در توزيع ارز به عرضه ارز تقلبي
ميانجامد گفت :اكنون كه محدوديتها در توزيع ارز از

مجاريرسميكمترشدهبطورحتمارزتقلبينيزكمتر
است.محمدرضاپورابراهيميدرگفتوگوباايبِنابااشاره
بهبرخياخبارمبنيبروجودارزهايتقلبيدربازار،گفت:
وجود ارزهاي تقلبي در بازار مربوط به برهه فعلي نيست
زيرا اين موضوع در گذشته نيز بوده و حتي در مورد پول
رايجكشورنيزمتاسفانهوجودداشتهاست.
نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسالمي با بيان
اينكه وقتي محدوديتهايي براي صرافيها در خريد و
فروش ارز ايجاد شود توزيع ارز تقلبي دور از ذهن نيست،
افزود :توزيع ارز تقلبي با محدوديت در عرصه قانوني ارز
دامنزدهميشود.
وي با تاكيد بر اينكه بارها بان��ك مركزي اين موضوع را
مطرح كرده و هش��دارهاي الزم را داده اس��ت ،تصريح
كرد :مردم بايد با دقت بيش��تر از افتادن در دام اين نوع
كالهبرداريها جلوگيري كنن��د .اين نماينده مردم در
مجلسدهمبابياناينكهتهيهارزخارجازسيستمرسمي
از جمل��ه صرافيهاي مجاز و بانكها احتمال عرضه ارز
تقلبي را بيشتر ميكند ،گفت :اكنون كه محدوديتها
در توزيع ارز از مجاري رسمي كمتر شده بطور حتم ارز
تقلبينيزكمتراست.
پورابراهيمي با تاكيد بر اينكه مس��ير گردش ارز بايد از
مسيرهاي قانوني باشد ،تصريح كرد :اينكه ارز از مجاري
قانونيتوزيعشودبهعلتشدتنظارتهاهيچتخلفياز
حيث تقلبي بودن ارز محتملنيست .اين نماينده مردم
درمجلسدهمادامهداد:احتمالتهيهارزتقلبيباخريد
از كوچه و خيابان وج��ود دارد و همچنين خريد از افراد
فاقد مجوز بطور حتم احتمال كالهبرداري وجود دارد.
پورابراهيميبابياناينكهمردمبايدباخريدازصرافيهاي
مجاز و بانكهاي مشخص شده بس��اط توزيع ارزهاي
تقلبي را جمع كنند ،تصريح كرد :اكنون بانك مركزي
نبايدشرايطيرافراهمكندكهگردشارزدرصرافيهاي
غيرمجاز و افراد سودجو رخ دهد از اينرو بايد به هدايت

متقاضيان به س��مت مبادي رسمي بايد اقدام كند .وي
همچنين در پاس��خ به پرسشي مبني بر چرايي روند رو
به رشد نرخ ارز ،گفت :چندين عامل در نوسان رو به رشد
نرخ ارز دخيل بوده كه يكي از آنها ورود نقدينگي به بازار
باكاهشسودسپردههايبانكياست.ايننمايندهمردم
در مجل��س دهم با بيان اينكه از نظر ما عوامل اقتصادي
هيچكدامدليليبرايرشدنرخارزنيستند،افزود:عوامل
غيراقتصاديهرچيزيراميتوانندتحتتاثيرقراردهند
ازجملهمباحثرواني،سياسيوغيرهكهدراينرابطهنرخ
ارزنيزمتاثرازاينموارداست.رييسكميسيوناقتصادي
مجلسشوراياسالمييادآورشد:درحالحاضرعوامل
رواني بيشترين تاثير را بر رش��د نرخ ارز داشته از اين رو
پيشبينيآيندهآنهمتاحدوديممكننيست.
رمزارز راهكاري براي حل مشكل نقدينگي
وتبادالتارزي
همچنين دبير شوراي عالي و رييس مركز ملي فضاي
مجازي كش��ور بر اهميت رمز ارزها براي حل مش��كل
نقدينگيوتبادالتارزيدركشورتاكيدكرد.ابوالحسن
فيروزآبادي در جلسه كميسيون عالي تنظيم مقررات
مركزمليفضايمجازيكشورگفت:بايدمقرراتگذاري
حوزه رمزارزها هرچه س��ريعتر توس��ط نهادها و مراكز
تخصصي از جمله بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق
بهادار در كشور انجام شود .وي با اشاره به سند الزامات و
ضوابطحوزهرمزارزهاافزود:رمزارزهاميتواننددربهبود
وضعيت اقتصادي كش��ور با توجه به شرايط فعلي موثر
باشند و بر همين اساس مركز ملي فضاي مجازي كشور
نسبتبهتهيهسياستهايكالنحوزهبالكچينورمز
ارز اقدام كرده و از دستگاههاي مربوطه خواسته شده تا
نظراتخودرااعالمكنند.
بنا بر اين گزارش ،پيش از اين نيز سند الزامات و ضوابط
حوزه رم��ز ارزها توس��ط بانك مركزي كش��ور جهت

نظرخواهي در سايت بانك منتشر ش��ده است .در اين
سند،رمزارزهابهسهبخشرمزارزملي،رمزارزمنطقهاي،
رمزارزهاي جهان روا تقسيم شدهاند كه در بخش رمزارز
مليورمزارزمنطقهايمجوزدهندهومنتشركنندهرمزارز
بانكمركزياستورمزارزهايجهانروامانندبيتكوين
و اتريوم است كه قابل تبادل در صرافيهاي مجاز بوده و
نميتوانندبهعنوانابزارپرداختدركشورمورداستفاده
قرار گيرند .همچنين توكنها در اين سند در پنج دسته
توكن با پشتوانه ريال ،توكن با پشتوانه طال و ساير فلزات
گرانبها ،توكن با پش��توانه ارز ،توكن با پش��توانه ساير
داراييهاي مشهود و غيرمشهود و توكن بدون پشتوانه
تقسيمبندي ش��دهاند كه در اين سند در رابطه با توكن
با پشتوانه ساير داراييهاي مشهود و غيرمشهود و توكن
بدونپشتوانهتاكيدشده تامقرراتمرتبطباآنها توسط
سازمانبورسواوراقبهادارتهيهوابالغشود.البتهبايددر
نظرداشتكهاينتوكنها(بهجزتوكنباپشتوانهريال)
نميتوانندبهعنوانابزارپرداختمورداستفادهقرارگيرند.
ارايه پيشنهاد درباره پيش نويس سند رمز ارز
بهبانكمركزي
گفتني اس��ت ،در اين جلسه پس از ارايه سياستهاي
بانك مركزي كشور در رابطه با رمز ارزها و تشريح اين
سند توس��ط معاونت فناويهاي نوين بانك مركزي،
پيش��نهادهايي درباره چگونگي فراهم ش��دن امكان
نظارتبررمزارزهايجهانروا،لزومصدوردستورالعمل
چگونگي اخذ مج��وز صرافيها و الزام كردن صرافيها
به داش��تن كيفپول اختصاصي ب��راي جلوگيري از
تحريمهاي احتمالي ،لزوم تقويت يكپارچگي در اسناد
ارايه شده و مشكالت احتمالي توكنهاي عرضه شده
توس��ط ICOها به دليل ممنوع بودن امكان پرداخت
با اين توكنها در راس��تاي بهبود و تقويت اين س��ند
ارايه شد.

رييس كل بانك مركزي اعالم كرد

فرصت  ۴ماهه براي ادغام بانكهاي نظامي

گروه بانك و بيمه|
رييسكلبانكمركزيگفت:بانكهايانصار،قوامين،
حكمت ايرانيان ،مهر اقتصاد و موسسه اعتباري كوثر تا
چهار ماه آينده در بانك سپه ادغام و محو ميشوند .اين
 ۵موسس��ه بانكي نزديك به  ۲۱۵هزار ميليارد تومان
س��پرده و  ۱۳۰هزار ميليارد تومان تسهيالت و حدود
 ۲۵۰۰شعبه دارند كه با ۱۶۰۰شعبه بانك سپه ،حدود
 4100شعبه خواهد شد كه هزار شعبه از بانك ملي نيز
بيشتر خواهد شد .به گزارش تعادل ،عبدالناصر همتي
در برنامه گفتوگوي ويژه خبري با موضوع بررس��ي
ادغامبانكهايوابستهبهنيروهايمسلح،اظهارداشت:
مدتي اس��ت تحول در نظام بانكي را دنبال ميكنيم
و يك��ي از اقدامات مهم ادغام اين بانكه��ا بود كه در
شوراي پول و اعتبار و ستاد اقتصادي سران قوا بحث و
در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه  ۵بانك و موسسه
در بانك سپه ادغام شوند .وي ادامه داد :اين تحول مهم
از  11اسفند  97كليد خورد و با هماهنگيهاي انجام
شده با ستاد نيروهاي مسلح و بانكها به سمت انجام

مطلوب پيش ميرويم .اين  ۵موسس��ه بانكي نزديك
به  ۲۱۵هزار ميليارد تومان س��پرده دارند و تمهيدات
خوبي نيز انديشيده شده و سپردهها نيز با سودهايي كه
تاكنون پرداخت ميشد ،ادامه مييابد .رييس كل بانك
مركزيبابياناينكه،برنامهريزيهاييدرقالبمصوبات
۳۰بندي انجام شده است ،گفت :سپرده گذاران تا پايان
قرارداد ،سود كنوني را دريافت ميكنند و موسساتي كه
براي ادغام قطعي ميشوند ميتوانند آن را ادامه دهند.
سپردهگذاري ۲۴ميليون نفر
همتي رقم تس��هيالت اين بانكها را  ۱۳۰هزار ميليارد
تومان و تعداد س��پردهگذاران را  ۲۴ميليون سپردهگذار
اعالم كرد و اظهار داشت :اين تسهيالت بر اساس قرارداد
ادام��ه دارد و كاركن��ان هم بر اس��اس قرارداده��ا ادامه
كار ميدهن��د .وي درباره س��هامداران نيز گفت :تكليف
سهامداران وابس��ته به نيرويهاي مسلح مشخص است
و  ۱۳۰هزار س��هامدار جزء نيز مشكلي نخواهند داشت.
از حاال تا چه��ار ماه بانكها ميتوانند مجام��ع را برگزار

كنند و پس از آن در بانك س��په ادغام ميش��وند .همتي
درباره مشكالت بانكهاي ادغامي بيان داشت :بايد گفت
بانكهايبهتروضعيفتردرميانبانكهايادغاميداريم،
ولي براي مشكالت موجود پيشبيني شده كه داراييها
بايد از سوي نيروي انتظامي و  ...منتقل شود كه ناترازيها
پوشش داده شود ولي در كل مردم نگران نباشند .مشكل
نقدينگي اي��ن بانكها در حال حاضر نيز با بانك مركزي
حل شده و از اين به بعد هم مشكلي نيست ،ولي در طول
 ۴ماه آينده تمام داراييهاي اينها كارشناسي ميشود و
بعد از آن ارزش ويژه بانكها مشخص ميشود .رييس كل
بانكمركزياظهارداشت:مردممطمئنباشندكهمشكلي
وجود ندارد .تا يك ماه آينده با هماهنگي سازمان بورس
نماد بانكها باز ميشود و بر اساس ارزش اسمي سهام يا
ارزش زمان بس��ته شدن ،هر كدام بيشتر باشد مجموعه
ادغامي ميتواند سهام سهامداران را خريداري كند و اگر
سهامدارينيزاحساسميكندقيمتباالتراستميتواند
 ۴ماهصبركند،وليدرحالحاضرسهامدارانميتوانندبر
اساس ارزش اسمي سهام خود را بفروشند.

تنوع نرخ سود در شبكه بانكي

كاهش رقابتها بر سر دور زدن نرخ مصوب

اگرچه بانك مركزي بر ضرورت حفظ سود تعيين شده
از سوي بانكها تاكيد ميكند اما هنوزهم تنوع نرخ سود
در ش��عب وجود دارد و برخي بانكها حتي تا ۲۱درصد
هم براي س��ودهاي ماهش��مار خود پرداخت ميكنند.
به گ��زارش مهر ،بان��ك مركزي طي ماههاي گذش��ته
بارها و باره��ا بر ضرورت حفظ دس��تورالعمل پرداخت
سود براي س��پردههاي بانكي تاكيد داشته و بانكها را
ملزم كرده اس��ت كه در چارچوبهاي تعيين ش��ده از
سوي دستورالعملهاي ش��وراي پول و اعتبار ،نرخ سود
س��پردههاي كوتاهمدت و بلندمدت خود در نظام بانكي

را پرداخت نماي��د .در كنار اين البته بان��ك مركزي در
دس��تورالعمل جداگانهاي ،پرداخت سودهاي روزشمار
را متوقف كرده و اكنون فقط و فقط بايد پرداخت س��ود
در حالت ماهشمار براي سپردههاي كوتاهمدت پرداخت
شود .در عين حال ،گواهي سپردههاي ويژه كه در بهمن
ماهسالگذشتهازسويشعببانكيبانرخسودويژهصادر
شده بود ،بهمن ماه امس��ال به سر رسيد و بانكها اجازه
دارند كه پرداخت سودهاي  ۲۰درصدي پارسال را با ۱۸
درصد در سال جاري جايگزين كرده و پرداخت سودهاي
باالتر از  ۱۸درصد براي سپردههاي يكساله مجاز نيست.

به همين دليل است كه برخي نگران از خروج نقدينگي
ناشيازسپردهگذاريهايسالگذشتهازبانكهاهستند.
اما اكنون برخي بانكها براي اين كار چارهانديشي كرده و
نرخسودهايماهشمارراتاسقف ۲۱درصدهمباالبردهاند.
در اين ميان البته بانكيها معتقدند فارغ از جذابيتي كه
بازار طال و ارز براي برخي افرادي كه ريسكپذير هستند،
دارد ،اما بسياري از مردم با پس اندازهاي خرد همچنان
به سپردهگذاري در بانكها گرايش دارند حتي اگر سود
كمتري ه��م دريافت كنند .البته مدي��ران بانكي هم بر
اين باورند كه س��ود  ۱۸درصدي براي سپردهها و عقود

آنها حركت كنيم و در كوتاهمدت انجام نخواهد ش��د.
رييس كل بانك مركزي درباره بدهي بانكها و دولت به
بانك مركزي ،گفت :اكنون با كاهش بدهي بانكها به
بانك مركزي مواجه هستيم و از شهريور ماه تاكنون با
۱.۶درصدكاهشبدهيبانكهامواجههستيموبدهي
دولتنيزكاهشيافتهوالبتهامكانداردبهدليلمصوبه
تهاتر بدهي دولت باشد.

در شرايط جنگي هستيم
رييس كل بانك مركزي درباره عملكرد بانك مركزي
در بازار پول ،توضيح داد :تا پايان سال گذشته تورم يك
رقمي بود و علت افزايش اين نرخ در سال جاري ،شوك
ارزي در كشور است كه واكنشي كامال طبيعي است كه
تخليه فشار حاصل از تالطمهاي بازار ارز زمان بر است.
همتي ادامه داد :سال آينده تمام تالش خود را خواهيم
كرد تا از رش��د نقدينگي در كشور جلوگيري شود در
شهريور ماه ۷درصد و در دي ماه تورم به  ۱.۸رسيد ،اما
در بهمن ماه به دليل برخي اقالم كنترل از دست رفت،
اما دوباره كنترل اين بازار را به دس��ت خواهيم گرفت.
به گفته رييس ش��وراي پول و اعتبار ،هنگامي رش��د
نقدينگي  ۲۳درصدي در سال داريم و توليد ناخالص و
واقعي در درصدي بسيار پايينتر است ،با افزايش تورم
مواجه خواهيم بود .وي افزود :اما طي س��الهاي اخير
به دليل پرداخت س��ودهاي با نرخ باال از سوي بانكها
با افزايش نقدينگي مواجه بوديم پس بايد ابتدا ناترازي
بانكها اصالح ش��ود و به تدريج به سمت كنترل سود

كاهش بدهي بانكها
وي ادامه داد :اضافه برداشت بانكها ها نيز كنترل و در
 ۴ماهه گذش��ته كاهش يافته و نسبت به شهريور ماه
اضافه برداش��ت بانكها  ۲۵هزار ميليارد ريال كاهش
يافته كه اگر اين روند ادامه يابد بر رشد نقدينگي تاثير
خواهدداشت.رييسشورايپولواعتباردربارهافزايش
مبل��غ وام ازدواج ،توضيح داد :افزايش مبلغ وام ازدواج
خبر خوبي است ،اما بايد محدوديت منابع بانكها نيز
در نظر گرفته ش��ود و به محض ابالغ با جديت اجرايي
خواهيم كرد.

مشاركتي مناسب است و سرمايهگذاري خوبي را براي
مردم با توجه به اطميناني كه نسبت به نظام بانكي وجود
دارد ،به ارمغان دارد .ك��وروش پرويزيان ،رييس كانون
بانكهاي خصوصي در گفتوگو با خبرنگار مهر با بيان
اينكه نرخ سود  ۱۸درصدي ،گزينه مناسبي براي مردم
است ،گفت :واقعيت آن است كه با توجه به مصوبه شوراي
پول و اعتبار ،نرخ عقود مشاركتي  ۱۸درصد تعيين شده
است؛ در حالي كه اين نرخ بايد در شرايط عادي و طبيعي
بس��يار پايينتر باشد .اكنون نرخ سود س��پردهاي كه از
سوي بانك مركزي براي سپردههاي كوتاهمدت تعيين
ش��ده ۹ ،درصد و براي سپردههاي بلندمدت  ۱۵درصد
اس��ت و بنابراين نرخ ۱۸درصدي ،گزينه مناسبي براي
سرمايهگذاري مطمئن اس��ت .وي افزود :هماكنون نرخ
سوديكهبانكهابطورميانگينپرداختميكنند،حدود

 ۳درصدباالترازمصوبهشورايپولواعتباراستكهمجوز
آن نيز از سوي بانك مركزي به نظام بانكي داده شده است.
اكنون متوسط نرخ سود در شبكه بانكي براي سپردههاي
يكساله  ۱۵درصد و براي س��پردههاي كوتاهمدت ۱۰
درصد اس��ت .پرويزيان به توزيع اوراق گواهي سپرده از
س��وي بانكها با نرخ سود  ۱۸درصد اشاره و خاطرنشان
كرد :البته ساير نرخهاي سود بانكي در شعب بانكهاي
خصوصي اين نرخ به  ۱۸نزديكتر است كه البته اين نرخ
در بانكهاي دولتي ،به ۱۵درصد ميل ميكند .وي با بيان
اينكه رقابت در بين بانكها براي دور زدن بخشنامه سود
كمتر شده است ،گفت :بانك مركزي در اين زمينه هم از
طريقخطوطوهمازطريقبازاربينبانكي،بهنظامبانكي
كمككردهوباتثبيتشرايطبازارارز،ايناميدواريوجود
دارد كه نرخ در دامنه معقولي قرار گيرد.

بازار سرمايه
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«تعادل» از آيين راهاندازي معامالت قراردادهاي اختيارمعامله زعفران در بورس كاال گزارش ميدهد

چرخهمعامالت طالي سرخ تكميل شد

گروه بورس|
صب��ح روز گذش��ته آيي��ن راهان��دازي معام�لات
قراردادهاي اختيارمعامل��ه زعفران در بورس كاال يا
حضور مسووالن سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس
كاال ،برگزار شد.
شاپور محمدي ،رييس سازمان بورس و اوراق بهادار
با اعالم خبر رونمايي نخستين قرار داد اختيارمعامله
زعفران ،گفت :براي هر كااليي كه بازار پايه آن كاال ،از
نقدشوندگي مناسب برخوردار باشد ميتوان قرارداد
آتي و اختيار خريد و فروش معامله را تعريف كرد .با
استقبال خوب سرمايهگذاران و فعاالن بازار زعفران از
معامالت قرارداد آتي در بازار مشتقه بورس كاال ،امروز
قرار داد اختيار معامله زعفران به عنوان ابزار تكميلي
براي فعاالن اين بازار در بورس كاال رونمايي شد.
دبير شوراي عالي بورس با بيان اينكه تعريف ابزارهاي
مالي از جمله آپشن روي ساير كاالهاي كشاورزي نيز
وجود دارد ،افزود :براي هر كااليي كه بازار پايه آن كاال،
از نقدشوندگي مناسب برخوردار باشد ميتوان قرارداد
آتي و اختيار خريد و فروش معامله را تعريف كرد.
همچنين در اين مراسم حسن اميري ،معاون نظارت
بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با
تاكيد بر اينكه امروز شاهد راهاندازي يكي از مهمترين
ابزارهاي بازار سرمايه هس��تيم ،گفت :با وجود آنكه
ما توليدكننده اصل��ي زعفران در دنيا هس��تيم اما
نتوانس��تيم از منافع اين محصول مه م كشاورزي به
درستي بهره ببريم.
اميري در ادامه عنوان كرد :متاس��فانه در س��الهاي
گذشته با وجود س��ودآوري زعفران و ارزش مادي آن
كش��اورزان كمترين بهره را از كاش��ت اين محصول
داشتهاند .اما با ورود زعفران به بورس كاال وشكلگيري
معام�لات زعفران در ب��ازار س��رمايه بارقههاي اميد
نمايانشد.
وي با بيان اينك��ه معامالت اين محصول هم در بازار
فيزيكي و هم در گواهي س��پرده كااليي موفق بود،
ادامه داد :از ابتداي امس��ال در بازار فيزيكي  ۶۶تن و
در گواهي س��پرده كااليي  ۲۷تن زعفران داد و ستد
ن ميزان قابل توجه است.
شد كه اي 
اميري افزود :اين روند معامالتي بخش��ي از دغدغه
كش��اورزان در حوزه فروش محصول با قيمتهاي
ارزان به واسطهها را برطرف كرد.
معاون نظارت بر بورسها وناش��ران سازمان بورس
ضمن بيان اينكه موفقيت ابزارها وابسته به آموزش
و فرهنگس��ازي اس��ت و بخش��ي از اين فرآيند بر
دوش رسانهها اس��ت ،گفت :رس��انهها ميتوانند با
انعكاس اشكاالت و همچنين معرفي ابزارها به اصالح

برش

برش

كه با رونق معامالت محصوالت كش��اورزي از جمله
زعفران در بورس كاالي ايران ،تعاونيها و نهادهاي
مرتبط با بخش كش��اورزي ب��ا ورود به بورس كاال از
تامين ماليهاي س��نتي و مبادالت ناكارآمد فاصله
بگيرند.

برش

محم�د ي  :ب�ا
اس�تقبال خ�وب
س�رمايهگذاران و
فعاالن بازار زعفران
از معامالت قرارداد
آتي در بازار مشتقه
ب�ورس كاال ،امروز
قرار داد اختيار معامله زعفران به عنوان
ابزار تكميل�ي براي فعاالن اي�ن بازار در
بورس كاال رونمايي شد.

امي�ري :از ابت�داي
امس�ال در ب�ازار
فيزيك�ي  ۶۶ت�ن و
در گواه�ي س�پرده
كاالي�ي  ۲۷ت�ن
زعفران داد و س�تد
ن ميزان
ش�د كه اي� 
قابلتوجهاست.اينروندمعامالتيبخشياز
دغدغهكشاورزاندرحوزهفروشمحصولبا
قيمتهاي ارزان به واسطهها را برطرف كرد.

ناصرپ�ور :ب�راي
راهاندازي معامالت
ا ختي�ا ر معا مل�ه
زعف�ران الزم بود تا
يك بازار نقدي قوي
براي داراي پايه اين
محصول فراهم شود
كه در اين راس�تا قرارداد آت�ي زعفران در
بورس كاال راهاندازي ش�د تا فعاالن بازار با
معامالتمشتقهآشناشوند.

ساختارها كمك كنند .وي به دو ويژگي قرارداد اختيار
معامله اشاره كرد و گفت :آپشن به نسبت قراردادهاي
آتي ،ريس��ك كمتري دارد و از طرف ديگر به سرمايه
در گردش پايينتري نياز دارد .همچنين اين قرارداد
مبنايي براي بيمه قيمت زعفران در آينده است كه اين
مزيتبزرگبرايكشاورزانازجذابيتباالييبرخوردار
خواهد بود.

اميري اظهار داش��ت :ب��ورس كاال عملكرد بس��يار
مناسبي در حوزه ابزارسازي بخش كشاورزي داشته و
سازمان بورس و اوراق بهادار نيز زمينه ايجاد ابزارهاي
مالي جديد از جمله صندوقهاي كااليي محصوالت
كشاورزي در بورس كاال را فراهم كرده است.
وي با اشاره به اينكه توسعه بازارها همواره در دستور
كار س��ازمان بورس اس��ت ،گفت :وج��ود ابزارها به

نقدش��وندگي بازار سرمايه كش��ور كمك ميكند.
اميدواريم بورس كاال نيز در مس��ير ابزارس��ازي به
صورت مس��تمر پيش رود و يك��ي از حوزههايي كه
اكنون نيز درحال پيگيري است موضوع صندوقهاي
كاالهاي كشاورزي اس��ت و ميتواند در توسعه بازار
موثر باشد.معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان
بورس و اوراق بهادار در پايان عنوان كرد :اميدواريم

تكميل زنجيره ابزارهاي مالي كشاورزي
در ادام��ه عليرضا ناصرپ��ور ،معاون توس��عه بازار و
مطالعات در مراسم راهاندازي معامالت آپشن زعفران
گفت :قراداد آپش��ن روي زعفران نگي��ن راهاندازي
ميش��ود و اندازه قرارداد  ۱۰۰گرمي تعيين ش��ده
اس��ت تا امكان ورود افراد خرد به بازار وجود داشته
باش��د .عالوه بر اين ب��ا همكاري س��ازمان بورس و
تصويب هياتمديره بورس كاال مقرر ش��ده است تا
زمان رونق معامالت ،حق كارمزد معامالت صفر در
نظر گرفته شود.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاال در
آيين راهاندازي معامالت اختيار معامله زعفران گفت:
براي راهاندازي معامالت اختيار معامله زعفران الزم بود
تا يك بازار نقدي قوي ب��راي داراي پايه اين محصول
فراهمشودكهدراينراستاقراردادآتيزعفراندربورس
كاال راهاندازي ش��د تا فعاالن بازار با معامالت مشتقه
آشنا شوند؛ به اين ترتيب از خرداد ماه امسال و با ورود
معامالت آتي زعفران به بازار مشتقه ،اولين قرارداد آتي
زعفران در بازار كشاورزي منعقد شد.
ناصرپور همچنين به جزيي��ات راهاندازي معامالت
آپشن زعفران اشاره كرد و گفت :قرارداد آپشن روي
زعفران نگين راهاندازي ميشود و اندازه قرارداد ۱۰۰
گرمي تعيين ش��ده است تا امكان ورود افراد خرد به
بازار وجود داش��ته باش��د .عالوه بر اين با همكاري
س��ازمان بورس و تصويب هياتمدي��ره بورس كاال
مقرر شده است تا زمان رونق معامالت ،حق كارمزد
معامالت صفر در نظر گرفته شود.
وي در ادامه ب��ه منطق راهاندازي معامالت آپش��ن
اش��اره كرد و گفت :منطق راهاندازي قرارداد آپشن
زعفران غير قابل انكار اس��ت زيرا اين قرارداد ابزاري
براي پوشش ريسك بوده و ابزاري براي بيمه كردن
نوسانات قيمت براي كشاورزان اس��ت لذا اين ابزار
داراي منطق اقتصادي قوي بوده و طراحي اين ابزار
در حوزه معامالت كشاورزي بسيار موثر است.
به گفته ناصرپ��ور با راهان��دازي صندوقهاي كااليي
زعفران زنجي��ره ابزارهاي مالي در حوزه كش��اورزي
تكميل ميش��ود كه اميدواري��م صندوقهاي كاالي
كشاورزيباورودبهبازارزعفرانبتواندپرتفويمناسبي
از ابزارهاي موجود ايجاد كنند.

تاالرنقرهاي
مديرعامل بورس كاالي ايران در نشست خبري پايان سال مطرح كرد

بورس كاال صدرنشين ارزش معامالت بازار سرمايه

گروه بورس|
روز گذش��ته ،مديرعامل بورس كاالي ايران در نشست
خبري پايان سال با اصحاب رس��انه ،مهمترين اقدامات
س��ال  ۹۷و برنامههاي پيشرفت و توسعه اين بورس طي
سال  ۹۸را تشريح كرد.
سلطاني نژاد در ابتداي صحبتهاي خود به آمار معامالت
سال جاري اشاره كرد و گفت :بورس كاالي ايران با ارزش
معامالت ۱۵۲۴هزار ميليارد ريالي طي  ۱۰ماهه س��ال
جاري ،س��هم  ۴۱درصدي را از كل ارزش معامالت بازار
سرمايه به خود اختصاص داده و جايگاه نخست را در ميان
ساير بورسهاي فعال در كشور كسب كرده است.
مديرعام��ل بورس كاالي اي��ران در ادامه ب��ه ارزش كل
معامالتبورسكاالازسال ۱۳۸۶تاپايانبهمنماه۱۳۹۷
اش��اره كرد و گفت :طي دوره  ۱۱ماهه سال جاري ارزش
معامالت بورس كاالي ايران از  ۱۶۵۷هزار ميليارد ريال
عبور كرد تا ركورد جديدي در ارزش معامالت بورس كاال
از زمان راهاندازي تاكنون به ثبت برسد كه از اين رقم ،ارزش
معامالت بازار فيزيكي به  ۷۷۳هزار ميليارد ريال رسيده
و ارزش معامالت اوراق بهادار مبتني بر كاال نيز به بيش از
 ۸۸۴هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
سلطاني نژاد آمار ۱۱ماهه سال جاري را با دوره مشابه سال
گذشتهموردمقايسهقراردادوگفت:بررسيآمارمعامالت
بورس كاال در بازارهاي مختلف طي دوره  ۱۱ماهه امسال
نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶نشان ميدهد كه ارزش
كل معامالت از حدود ۱۰۳۵هزار ميليارد ريال در سال۹۶
به ۱۶۵۷هزار ميليارد ريال در دوره ۱۱ماه امسال رسيده و
 ۶۰درصدافزايشداشتهاست.بازارفيزيكيبورسكاالنيز
با رشد ۷۳درصدي در ارزش معامالت خود رو به رو شده و
بهرقم ۷۷۳هزارو ۱۳۰ميلياردريالافزايشيافتهاست.در
بازارقراردادهايمشتقهبورسكااليايراننيزدرحالي۱۴
ميليونو ۶۰۷هزارقراردادآتيوآپشنمنعقدشدهكهاين
تعداد نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر حجم و ارزش
معامالت به ترتيب با  ۲۸۳درصد و  ۴۱درصد رشد رو به
رو شده كه قراردادهاي آتي بيشترين تاثير را در افزايش
حجم و ارزش معامالت داشته است.
سلطاني نژاد به آمار معامالت بازار فيزيكي بورس كاال نيز
اشاره كرد و گفت :طي اين دوره معامالتي ارزش معامالت
بازار مالي شامل معامالت سلف موازي استاندارد ،گواهي
سپرده كااليي و صندوق س��رمايهگذاري به بيش از ۷۰
هزار و  ۳۳۹ميليارد ريال رسيده كه با رشد  ۶۲۶درصدي
همراه بوده است.
مديرعامل بورس كاالي ايران در بيان س��هم گروههاي
كااليي از ارزش كل معام�لات بازار فيزيكي در  ۱۱ماهه
ابتدايي امسال عنوان كرد :محصوالت صنعتي و معدني
با ارزش معام�لات  ۲۸۳هزار ميليارد ريال س��هم ۳۶.۶
درصدي را از معامالت ب��ازار فيزيكي به خود اختصاص

داده و در جايگاه نخست از نظر ارزش معامالت قرار گرفته
است .محصوالت پتروشيمي و فرآوردههاي نفتي نيز به
ترتيب سهم ۳۴.۵و ۲۵.۱درصدي را كسب كردهاند و تاالر
محصوالت كشاورزي و بازار فرعي نيز در رتبههاي بعدي
هستند .به گفته وي ،سهم قراردادهاي نقدي از ارزش كل
معامالت بازار فيزيكي در  ۱۱ماهه ابتدايي سال  ۱۳۹۷با
ارزش معامالتي  ۴۷۷هزار ميليارد ريال  ۶۲درصد بوده و
معامالت سلف با سهم  ۲۹۶هزار ميليارد ريالي سهم ۳۸
درصدي را از اين متغير كسب كرده است.
تامينمالي ۲۹۶هزارميليارديازتاالرنقرهاي
سلطاني نژاد از تامين مالي ۲۹۵هزار و ۸۵۰ميليارد ريالي
گروههاي كااليي مختلف از طريق معامالت س��لف بازار
فيزيكيازابتدايفروردينماهتاپايانبهمنماهسالجاري
خبردادوگفت:گروهمحصوالتصنعتيومعدنيباتامين
مالي بيش از  ۱۸۲هزار و  ۷۱۹ميليارد ريالي بيش��ترين
تامين مالي را از اين معامالت داشته است.
وي در خصوص آمار معامالت گواهي س��پرده كااليي در
سال جاري نيز اظهار كرد :در بازار گواهي سپرده كااليي
بيش از  ۳۶۱هزار قطعه س��كه طال ،بيش از  ۶۴هزار تن
ذرت و نزدي��ك به  ۲۶تن زعف��ران در قالب اوراق گواهي
سپرده كااليي مورد معامله قرار گرفته و ارزش معامالت
 ۱۱ماهه اين بازار به بيش از  ۱۷هزار و  ۲۶۱ميليارد ريال
رسيده است.

ركورد جديد معامالت پتروشيمي
مديرعامل بورس كاالي اي��ران از ثبت ركورد در حجم و
ارزش معامالت ساالنه در بازار پتروشيمي طي  ۱۱ماهه
امس��ال خبر داد و گفت :در اين دوره در بازار پتروشيمي
ب��ورس كاال بي��ش از  ۴ميلي��ون و  ۲۳۲هزار ت��ن انواع
محصول به ارزشي بيش از  ۲۶۶هزار و  ۵۸۲ميليارد ريال
معامله شده كه ركورد جديدي در حجم و ارزش معامالت
ساالنه محسوب ميشود .ارزش معامالت بازار محصوالت
فرآوردههاي نفتي نيز در حالي به رقمي بيش از ۱۹۳هزار
و  ۸۸۲ميليارد ريال رس��يده تا ركورد جديدي در ارزش
معامالت اين بازار به ثبت برسد.
مديرعام��ل ب��ورس كاالي اي��ران ب��ا اش��اره ب��ه
افزايش  ۱۵درصدي مقدار و  ۹۲درصدي ارزش معامالت
محصوالت پتروش��يمي در  ۱۱ماهه ابتداي سال ۱۳۹۷
نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته ،در خصوص ساير
اقدامات و نتاي��ج راهبردي در ت��االر محصوالت نفتي و
پتروشيمي گفت :طي دوره ۱۱ماهه امسال افزايش۱۱۶
درصدي ارزش معامالت فرآوردههاي نفتي در  ۱۱ماهه
ابتداي سال  ۱۳۹۷نسبت به مدت مشابه سال گذشته،
پيادهسازي و استقرار سامانه مديريت اعضاي تعاونيها،
مديريت و تنظيم بازار محصوالت پتروشيمي و آزادسازي

قيمتمحصوالتپتروشيمي،صنعتيونفتي،ازمهمترين
اقدامات و نتايج به دست آمده در سال جاري بوده است.
به گفته وي ،كنترل كف عرضه و عرضه اوليه محصوالت
پتروشيميبهصورتروزانه،كنترلاسنادمنشأعرضههاي
قير و عايق رطوبتي از طريق سامانه ثامن نيز موارد ديگري
است كه ميتوان در اين رابطه به آنها اشاره كرد.
وي در ادام��ه اقدام��ات و نتايج راهب��ردي بورس كاالي
ايران در س��ال  ۱۳۹۷را تشريح كرد و گفت :از مهمترين
نتايج راهبردي س��ال  ۹۷ميتوان به كس��ب س��هم ۴۱
درصدي شركت بورس كاالي ايران از ارزش كل معامالت
بازار س��رمايه در  ۱۰ماهه ابتدايي س��ال  ۱۳۹۷و رش��د
 ۶۰درص��دي ارزش كل معامالت ب��ورس كاالي ايران
در  ۱۱ماهه ابتدايي س��ال  ۱۳۹۷نسبت به مدت مشابه
سال گذشته اشاره كرد.
نگاهي بر اقدامات در تاالر كشاورزي
سلطاني نژاد با اشاره به توسعه گستره جغرافيايي فعاليت
بورس كاالي ايران در كشور در خصوص اقدامات و نتايج
راهب��ردي تاالرهاي مختلف اين بورس در س��ال جاري
اظهار كرد :از مهمترين اقدامات و نتايج راهبردي در تاالر
محصوالت كشاورزي ميتوان به مواردي از جمله ايجاد
بس��تر اجراي سياس��ت خريد توافقي زعفران در بورس
كاالي اي��ران ،انجام اقدام��ات الزم در خصوص پذيرش
انبارهاي جديد و ايجاد نماد معامالتي براي آنها ،معامله
 ۲۵تن زعفران در قالب معامالت گواهي سپرده كااليي و
 ۶۶تن زعفران در قالب معامالت بازار فيزيكي اشاره كرد.
دستاوردهاي تاالر صنعتي و معدني
س��لطاني نژاد افزاي��ش  ۵۵درص��دي ارزش معامالت
محص��والت صنعتي و معدني در  ۱۱ماهه ابتداي س��ال
 ۱۳۹۷نسبت به مدت مشابه سال گذشته را از مهمترين
نتايج راهبردي تاالر صنعتي و معدني دانس��ت و در بيان
ساير موارد گفت :سهم  ۳۶درصدي معامالت محصوالت
صنعتي و معدني از كل ارزش معامالت فيزيكي شركت
بورس كاالي ايران در ۱۱ماهه ابتدايي سال ۱۳۹۷و سهم
 ۶۵درصدي معامالت سلف در حوزه محصوالت صنعتي
و معدني طي دوره مذكور نيز از ديگر نتايج محقق شده در
اين تاالر بوده است.
مديرعامل بورس كاالي ايران در خص��وص بازار مالي و
مشتقه نيز اظهار كرد :در بازار مذكور طي دوره  ۱۱ماهه
سال جاري ش��اهد رش��د  ۴۱درصدي ارزش معامالت
قراردادهاي آتي نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته،
پذيرش و راهاندازي ق��رارداد آتي زعفران نگين ،افزايش
 ۳۸برابري مقدار معامالت گواهي سپرده كااليي زعفران
نسبت به زمان مشابه سال گذشته و افزايش  ۴۱برابري
ارزشمعامالتصندوقهايكااليينسبتبهزمانمشابه

سال گذش��ته بوديم .افزايش  ۱۶برابري مقدار معامالت
گواهي سپرده كااليي سكه طال نس��بت به زمان مشابه
سال گذش��ته ،افزايش بيش از  ۳برابري ارزش معامالت
سلف موازي استاندارد نسبت به زمان مشابه سال گذشته،
پيگيريايجادزيرساختتوثيقگواهيسپردهكااليينيز
موارد ديگري است كه ميتوان از آنها نام برد.
به گفته س��لطاني نژاد ،در بازار مالي و مش��تقه طي سال
جاري پذيرش مش��خصات قرارداد آتي طالي آب شده
و ذرت و همچنين انتش��ار اوراق سلف موازي استاندارد
سيمان شركتهاي سيمان خوزستان ،شرق و سپاهان،
تيرآهن  ۱۴ش��ركت ذوب آهن اصفهان و شمش فوالد
كاوهجنوبكيش،پلياستايرنپتروشيميانتخابومرغ
منجمد شركت و توس��عه صنايع بهپرور جمعاً به ارزش
 ۸۵۰۰ميليارد ريال از ديگر اقدامات مهم عملياتي شده
در سال جاري بوده است.سلطاني نژاد در ادامه به راهاندازي
صندوقهاي سرمايهگذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه
طال ،برگزاري آزمونهاي احراز صالحيت متقاضيان كد
مشتقهوبرگزاريدورههايآموزشيبرايذينفعانبورس
كاال و آموزشهاي الزم براي اعطاي مجوزهاي جديد به
كارگزاريها و تدوين و ويرايش نهايي كتاب طراحي قانون
قبض انبار در بازار مالي و مشتقه بورس كاال اشاره كرد.
بهگفتهوي،اجرايسياستقيمتتضمينيمحصولذرت
در استانهاي تعيين شده توسط وزارت جهاد كشاورزي،
تدوين و انتشار كتاب بورسهاي كاال و مشتقات در آفريقا
و در نهاي��ت تصويب معامالت اختي��ار معامله زعفران از
اقدامات مهم بورس كاال در حوزه بازار مالي و مشتقه بوده
اس��ت كه در اين رابطه امروز قراردادهاي آپشن زعفران
نگين در اين بازار راهاندازي شده تا به اين ترتيب ،زنجيره
ابزارهاي مالي بورس كاال روي محصول زعفران تكميل
شود.
س��لطاني نژاد از همكاري با ساير دس��تگاهها به منظور
برق��راري اتصال الكتروني��ك از جمل��ه وزارت اقتصاد و
دارايي ،س��ازمان بورس و اوراق به��ادار ،قاچاق كاال و ارز،
گمرك ،ثبت احوال ،امور مالياتي ،شركت سپردهگذاري،
شركت مديريت فناوري بورس تهران ،سازمان حمايت از
مصرفكنندگان ،وزارت صنعت معدن تجارت ،شوراي

عالي مناطق آزاد ،شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي
و شركت ملي صنايع پتروش��يمي سخن گفت و ارتقاي
س��امانه معامالت آتي به منظور راهاندازي معامالت آتي
زعفران و پيادهسازي سامانه جديد مديريت انبار گواهي
سپردهكاالييراازمهمتريناقداماتمهمدرحوزهفناوري
اطالعات و ارتباطات بورس كاال در سال جاري برشمرد.
برنامههاي بورس كاال در سال ۹۸
سلطاني نژاد رئوس برنامههاي سال ۱۳۹۸شركت بورس
كاالي ايران را چنين تش��ريح كرد :در سال آينده توسعه
داراييهايپايهبرروياوراقبهادارمبتنيبركااليموجود
را از طري��ق راهاندازي صندوقه��اي كااليي محصوالت
كشاورزيازجملهصندوقزعفرانوراهاندازيقراردادهاي
آتي و اختيار معامله بر روي صندوقهاي كااليي در برنامه
داريم .توسعه اوراق بهادار مبتني بر كاالي جديد از طريق
راهاندازي معامالت اوراق خري��د دين به عنوان يك ابزار
تأمين مالي جدي��د در بورس كاالي اي��ران و راهاندازي
معامالت حق امتياز از ديگر برنامههاي سال ۹۸است.
بهگفتهمديرعاملبورسكااليايران،توسعهدرروشهاي
معامالتي و تسويه در بازار فيزيكي با فراهم نمودن امكان
انجام معامالت تقاضا محور (مبتني بر مناقصه) و فراهم
نمودن امكان انجام تسويه چند مرحلهاي در معامالت از
جمله برنامههاي سال آينده بورس كاال است.
وي در بيان ديگر برنامههاي بورس كاال براي سال آينده
گفت :توسعه مشاركت با نهادهاي پولي و مالي از طريق
استفادهبيشترازظرفيتبانكهايتجاريدرحوزهگواهي
سپرده كااليي و استفاده از خدمات بازارگرداني نهادهاي
مالي از جمله شركتهاي تأمين سرمايه در جهت تعميق
بازار اوراق بهادار مبتني بر كاال ،پشتيباني و بهبود كيفيت
خدماتارايهشدهبهذينفعانواحصاءوبهبودفرآيندهاي
ش��ركت نيز رئوس ديگري است كه به عنوان برنامههاي
سال  ۹۸بورس كاال در نظر گرفته شده است.
سلطانينژاددرپايانسخنانخودازبرنامهبرايبهبود،ارتقاء
ويكپارچهسازيسيستمهاوسامانهها،توسعهسيستمهاي
اطالعات مديريت ،تقويت و مديريت برند شركت و توسعه
تعامالتبينالمللدرسالآيندهسخنگفت.

آمارمعامالت
رشد ناچيز بازار

گروهبورس|شاخصكلبورساوراقبهادارتهران
در معامالت روز گذشته با افزايش 72واحدي همراه
شد و در نهايت توانس��ت رقم 164هزارو 443واحد
را به خود اختصاص دهد .در همين حال ،ش��اخص
ب��ازار اول با افزايش 30واحدي ب��ه رقم 123هزار و
 810واحد رسيد و در نقطه مقابل شاخص بازار دوم
با رشد 252واحدي رقم 314هزار و 907واحد را به
ثبترساند.همچنين،شاخصكلهموزنباافزايش
 154واحدي،رقم 30هزارو 877واحدراتجربهكرد.
اين در حالي است كه ،شاخص سهام آزاد شناور نيز
با افزايش 193واحدي به رقم 183هزار و 969واحد
رس��يد .افزون بر اين ،ديروز معامالت سهام در نماد
معامالتي ش��ركتهاي فوالد مباركه با  78واحد و
معدني و صنعتي چادرملو با 52واحد و تاپيكو با46
واحد كاهش بيشترين تأثير منفي را بر شاخص كل
بورسبهنامخودثبتكردند.درمقابل،معامالتسهام
درنمادمعامالتيشركتهايمليمسايرانبا116
واحد ،دكتر عبيدي با  52واحد و بانك تجارت با 40
واحدافزايش،بيشترينتأثيرمثبترادرمحاسبهاين
نماگر به دوش كشيدند .بر اساس اين گزارش ،ارزش
كل معامالت ديروز ب��ورس تهران در حالي به بيش
از 657ميليارد تومان نمايش داده ش��د كه ناشي از
دستبهدستشدندوميلياردو 842ميليونسهم
و اوراق مال��ي قابل معامله طي 151هزار و 74نوبت
داد و ستد بود.
ريزش شاخص فرابورس
از س��ويي ديگ��ر ،ش��اخص كل فراب��ورس ب��ا
ريزش  17واح��دي همراه ش��د و در نهايت به رقم
 2081واحدي عقبنش��يني كرد .همچنين ،روز
گذشته معاملهگران سهام در بازارهاي اول و دوم به
ترتيب  57و  343ميليون س��هم را به ارزش  175و
 908ميليارد ريال دست به دست كردند كه در اين
مياننماد«ذوب»بيشترينحجموارزشمعامالتي
رابهخوداختصاصداد.عالوهبراين،مبادالتسهامدر
لوانتقالافزونبر
تابلوهايمعامالتيبازارپايهنيزبهنق 
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ميلياردريالانجاميد.براساساينگزارش،درنهايت
معاملهگران اوراق بيش از  17ميليون ورقه بهادار را
به ارزش افزون بر  3هزار و  381ميليارد ريال در بازار
ابزارهاي نوين مالي جابهجا كردند كه با مبادله بيش
از يك ميليون ورقه «اش��اد »10ب��ه ارزش افزون بر
 876ميلياردريال،ايننمادمعامالتيكهديروزبراي
نخستينباربازگشاييشد،بيشترينارزشمبادالتي
رانسبتبهتمامياوراقبهثبترساند.

رويخطشركتها
س�ود۵۷ريالي هر س�هم «ثمسكن» :گروه
س��رمايهگذاري مس��كن در صورته��اي مال��ي
حسابرسي نشده ۱۲ماهه سود هرسهم را ۵۷ريال
اعالم ك��رد .اين ش��ركت درآمده��اي عملياتي را
۵۱۸ميليارد ريال و س��ود عملياتي را ۳۶۸ميليارد
ريال منتشر كرده است .س��ود خالص اين دوره نيز
۳۱۵ميليارد ريال و سود انباشته در پايان دوره يك
هزار و۵۴ميليارد ريال اعالم شد .همچنين ،با توجه
به صورت وضعيت پرتفوي ۱۲ماهه« ،ثمس��كن»
توانسته با افزايش ۵۰۷ميليارد و ۹۱ميليون ريالي
بهاي تمام شده سرمايهگذاريها ،به مبلغ ۵هزار و
۲۷۸ميلياردريالدستيابد.عالوهبراين،درصورت
وضعيتپرتفويشركتهايپذيرفتهشدهدربورس
اينشركت۵۰۷ميلياردريالرشدنشانميدهدكه
منجر شده بهاي تمام شده در پايان دوره به ۳هزار و
۸۶۱ميليارد ريال برسد .بر اين اساس ،شركت كل
مبلغ واگذاريها را۳۶۷ميليارد و۳۰۵ميليون ريال
اعالم كرده اس��ت كه توانسته س��ود يك ميليارد و
۶۸۰ميليون ريالي را كس��ب كند .همچنين مبلغ
۸۷۲ميليارد و ۷۰۱ميليون ريال بهاي تمام ش��ده
سهام خريداري شده اين شركت است.
سودس�ازي ۲۰۲ريالي «ولصنم» :ش��ركت
ليزينگصنعتومعدندرصورتهايمالي۱۲ماهه
منتهي به۳۰آذر ۱۳۹۷س��ود هرسهم را۲۰۲ريال
اعالمكرد.برايناساس،شركت۲هزارميلياردريالي،
سودهرسهمرا۲۰۲ريالمحققساخت.عالوهبراين،
«ولصنم»سودعملياتيايندورهرا۱۹۸ميلياردريال
وسودخالصراپسازكسرماليات۴۴۸ميلياردريال
اعالم كرد .سود انباشته در پايان اين دوره به يك هزار
و۲۵۷ميليارد ريال رسيد .از سويي ،اين شركت نرخ
تس��هيالت اعطايي خود را براساس مصوبه ساالنه
شوراي پول و اعتبار بانك مركزي جمهوري اسالمي
ايران تعيين ميكند ك��ه در حال حاضر ۲۱درصد
اس��ت .همچنين از تغييرات احتمالي نرخ مذكور
اطالعاتي در دسترس نيس��ت .الزم به ذكر است؛ با
توجهبهعدماستفادهازتسهيالتبانكيواستقراض
خارجي،فاقدهرگونهنرختامينماليونحوهآناست.
«ولصنم» قصد دارد در مجمع عمومي س��ال مالي
موردگزارشپيشنهاد توزيع۲۰۰ميلياردريال سود
را به سهامداران ارايه دهد.
«شپاكس�ا» ي�ك ه�زار و۷۵۱ريال س�ود
س�اخت :ش��ركت پاكس��ان در صورتهاي مالي
حسابرسي ش��ده ۱۲ماهه ،با سرمايه ۵۴۰ميليارد
ريالي ،سود هر س��هم را يك هزار و ۷۵۱ريال اعالم
كرد .همچنين ،اين شركت سود خالص خود را يك
هزار و ۵۵۶ميليارد ريال اعالم كرد كه در مقايسه با
مدتمشابهسالگذشتهرشد۱۷۷درصديراتجربه
كرد.همچنينسودعملياتيكهبارشد۲۴۹درصدي
همراه شده است مبلغ يك هزار و۲۱۱ميليارد ريال
و سود انباش��ته در پايان دوره با رشد ۹۵درصدي را
يك هزار و۴۸۸ميليارد ريال اعالم كرد .اين در حالي
است كه« ،شپاكس��ا» براي دوره مالي سال،۱۳۹۸
پيشبيني ك��رد كه در صورت تغيي��رات نرخ ارز و
افزايش نرخ خريد مواد اولي��ه داخلي و خارجي ،با
توجه به تأثير با اهميت اين موارد در حاش��يه سود
محصوالت ،در صورت لزوم پيگيريهاي الزم براي
افزايش نرخ فروش محصوالت انجام خواهد شد.

تحليل
ضرورت برگزاري بزرگداشت
روز مليآب

سيدمحمدحسينشريعتمدار|
رييسمركزمليمطالعاتراهبرديكشاورزي
وآباتاقايران|
آبماهيتاجانمايهحياتاست؛درتوليدغذاوحفظ
امنيتغذايي،توسعهاقتصادي،اجتماعيوپايداري
محيطزيست و اكوسيستم نقش اصلي دارد .ليكن
امروزه به دليل فزوني رشد سريع جمعيت ،تغييرات
اقليم و بهرهبرداري نادرس��ت از منابع آب ،جهان با
چالش عمده تنش يا كمبود آب روبروست .بر اساس
برآوردهايسازمانملل،تاسال 2030ميالديحدود
نيميازجمعيتجهانباكمبودآبمواجهخواهدشد.
در كش��ور ما نيز به داليل مختل��ف از جمله تغيير
اقليم ،تغيي��ر در الگوهاي بارش به لح��اظ زماني و
شدت بارشها ،دخالت انسان در استفاده بيرويه يا
غيرموزونازمنابعباالدست،افتشديدسطحآبهاي
زيرزميني ،حجم روانابهاي كش��ور با روند نزولي
مواجهشده،بهطوريكهبراساسآمارشركتمديريت
منابع آب ايران ،ميزان متوسط رواناب در هفت سال
اخير نسبت به متوسط درازمدت ( 40ساله) ،حدود
 40درصد كاهش داشته است (از حدود 81ميليارد
مترمكعببهحدود 47ميلياردمترمكعب)درحالي
كه مقدار كاهش بارش متناظر ،ح��دود  11درصد
بودهاست.
اما داس��تان غمانگي��ز آبهاي زيرزمين��ي در اين
سرزمينخشكونيمهخشكنيزخودروايتيديگر
دارد.باورودواستفادهبيرويهازدستگاههايحفاري،
برقراري تس��هيالت يارانه ارزي و ريالي و تشويق و
ترغيب ب��راي حفر چاه ،تعداد چاهه��اي محفوره از
س��ال 1350تاكنون حدود 17براب��ر و از47هزار و
 137حلقه به 805هزار و  657حلقه افزايش يافته
ك��ه در حال حاضر حدود 42درصد از چاههاي حفر
شده غيرمجاز اس��ت .حفر بيرويه چاهها ،منجر به
برداش��ت و تخليه حدود  120ميليارد مترمكعب
از ذخاي��ر غيرقابلتجديد مناب��ع آب زيرزميني و
همچنينافزايشتعداددشتهايممنوعهوبحراني
از 22دشت در سال 1345به 404دشت (از مجموع
 608دشت)درسال 1397شدهاست.شيبافزايش
تعداد دشتهاي بحراني در سالهاي اخير شديدتر
شده،بهطوريكهدرفاصلهسالهاي 1345تا1390
بهطور متوسط ،ساالنه  6دشت به تعداد دشتهاي
بحراني افزوده ميشده كه در طول هشت سال اخير
به 16دشتدرسالافزايشيافتهاست.
آث��ار روند نزولي منابع آب طي 50س��ال گذش��ته
بهصورت افت سطح آب زيرزميني ،كمآبي و خشك
ش��دن رودخانهها ،افزايش هزينه اس��تحصال آب،
خش��كي درياچهها و تاالبها ،نشست زمين ،نزول
كيفيت مناب��ع آب ،بيابانزايي ،فرس��ايش خاك،
توفانهاي ش��ني و ريزگردها ،تعارضات اجتماعي
مرتبطبابحرانآب،كاهشدرآمدكشاورزان،افزايش
بيكاريخاصهدربخشكشاورزيوروستايي،توسعه
حاشيهنشينيشهرهاوبروزناهنجاريهاياجتماعي،
منازعاتآبيوخشونتهايقوميجلوهنمودهاست.
روند گس��ترش ابعاد و ش��اخصهاي بحران آب و
پيامدهايآنجايهيچگونهدرنگوترديديرابراي
اصالح رويكردهاي مديريتي بخش آب كشور باقي
نگذاشتهاست.اگرچهبرنامههاوراهكارهايمختلفي
براي مديريت اين بحران تدوين يا اجرايي شدهاند،
اما شواهد حكايت از ناكافي بودن يا اثربخشي اندك
آنها دارد .از جمله داليل اين امر ،ساختار نامناسب و
نامطلوب تدبير و حكمراني آب و فقدان يك برنامه
منس��جم و نظاممند ملي مبتني ب��ر واقعيتهاي
اجتماعي و اقتصادي كشور اس��ت .مزيد بر عوامل
فوق بايد حاكميت بيش از نيمقرن مديريت دولتي،
نگرشهاي نادرس��ت منطقهاي ،بخش��ي و محلي
و عدم مش��اركت بهرهبرداران و بخش خصوصي در
تصميمگيريها و مديريت را ذكر كرد .خوشبختانه
ب��ا وجود نگرانيه��اي موجود در م��ورد بحران آب
فناوريهايكارآمدوقابلدسترس،تجاربارزشمند
ملي و بينالمللي ،حضور متخصصين و دانشمندان
دلسوز و آمادهبهخدمت و نيز ذينفعان آگاه فرصت
كافي را براي غلبه بر اي��ن بحران در اختيار قرار داده
است .با توجه به پيچيدگيهاي موجود در مسائل
مربوط ب��ه آب ،بهكارگيري ي��ك راهحل به تنهايي
نميتواند براي رويارويي با چالش آب موثر باشد و به
اين منظور ،الزم است مجموعهاي از راهكارها مانند
مديري��ت و كاهش تقاض��اي آب ،ارتقاي مديريت
آبياري،افزايشبهرهوري،بازچرخانيآب،بهكارگيري
آبهاي نامتعارف ،اعمال اس��تراتژيهاي تجارت
هوشمندآبمجازيدرسطحمليومنطقهاي،فعال
كردن ديپلماسي آب ،تقويت مشاركت بهرهبرداران
در س��طح مديريت منابع آب ،توجه ب��ه پروژههاي
آبخيزداري،اعمالروشهايبهزراعي،اصالحالگوي
كشت،اصالحالگويمصرفوكاهشضايعاتازتوليد
تا انتهاي مصرف بهكار گرفته شود .اثربخشي هرچه
بيش��تر راهكارها از طريق مشاركت همگاني ميسر
خواهد بود .شايد بهكارگيري برخي از اين راهكارها
وهمچنينايجادتغييراتدرسيستمفعليمديريت
آب در كوتاهمدت هزينهبر به نظر برسد ،ولي بايد در
نظرداشتكهاثراتمنفيدرازمدتعدمبهكارگيري
آنها بسيار بيش��تر خواهد بود .بنابراين ،يا بايد موانع
موجود در مديريت پايدار منابع آب را برطرف كرد و
درمسيرمديريتپايدارمنابعآبكشورگامبرداشت
ياهزينهسنگينمديريتناپايدار،خساراتوضايعات
جبرانناپذير و ويرانگر پسازآن را در آينده پرداخت
كرد .ليكن براي فارغ آمدن از بحران آب كشور ،سه
محدوديت عمده به شرح ذيل در پيش روي ما قرار
دارد :فقدانيكنقشهراهجامعكهموردوفاقعمومي
اعمازمسووالن،ذينفعان،خبرگانودلسوزانكهدر
آننقشهمهگروههابهطورشفافتعيينشدهباشد.
زمانناكافيوراهكارهايموجودمناسبباروندنزولي
منابعآبكشورنيست.حداكثرزمانبرايحلمشكل
بحرانآبكشورپنجسالبيشترنيست.
ارادهكافيدر سطحنهادهاي مرتبطازيكطرفودر
سطحمليازطرفديگروجودندارد.
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تشكلها

ارزبري خودروهاي داخلي واقعا چقدر است

به نام ايران؛ به كام چين

بعد از اينكه دو خودروساز بزرگ كشور از ابتداي سال
در چند نوبت به صورت رسمي و دربارها با نقش آفريني
به دالالن قيمت خودروهاي داخلي را افزايش دادهاند،
در تازهترين اظهارنظر اين روزها از س��وي نمايندگان
مجلس ،ارزبري خودروهاي س��اخت داخل دستمايه
انتقاد و دفاع از عملكرد خودروس��ازان شده است .در
اين زمينه تعدادي از نمايندگان معتقدند خودروهاي
ساختداخلبهايندليلكه رابطهايباارزندارند،نبايد
با نوسانات نرخ ارز افزايش قيمت داشته باشند؛ اما در
مقابل در تازهترين اظهارنظر ولي ملكي س��خنگوي
كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي با
اشاره به ضرورت حمايت از توليد خودروهاي داخلي
اعالم كرده است كه در شرايط كنوني اگر صنايع كشور
به درستي حمايت نش��وند يكي پس از ديگري دچار
ورشكستگي شده و به تعطيلي كشيده ميشوند .زيرا
خودروسازان زيان انباشته بس��ياري را در مدت اخير
تجربه كردند؛ بهطور مثال ايران خودرو  ۲هزار ميليارد
و ۵۰۰هزار ميليارد تومان و سايپا ۵هزار ميليارد تومان
زيان انباشته دارند ،در صورتي كه فعاليت اين شركتها
همانندروندگذشتهادامهپيداميكرداينزيانانباشته
در پايان سال به 15هزار ميليارد تومان ميرسيد.
وي با اش��اره به راهكارهاي الزم ب��راي نجات صنعت
خودروسازي كشور تاكيد كرد :در وهله نخست دولت
باي��د زمين��ه واردات قطعات موردنياز ش��ركتهاي
خودروسازي را تسهيل كند ،از سوي ديگر تسهيالت با
نرخ پايين براي خودروسازان فراهم شود تا با پرداخت
به قطعهس��ازان ،قطعات مورد نياز خ��ودرو در داخل
كشور توليد شود.
ارز دولتي به خودروسازان نميدهيم
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي
اسالميبابياناينكهبرايوارداتقطعهبهخودروسازان
ارز  ۴ه��زار و  ۲۰۰توماني پرداخت نميش��ود ،اظهار
كرد :برخي ميپندارند شركتهاي خودروسازي براي
واردات ،از ارز دولتي استفاده ميكنند در حالي كه اين
موضوع كامال اشتباه اس��ت .با توجه به ميزان ارزبري
خودروهاي توليدي توسط خودروسازان داخلي ،بايد
گفت توليد وانت نيسان آريس��ان  ۲هزار و  ۲۳۷دالر،
پژو  ۲۰۶حدود  ۲هزار و  500دالر ،پژو  ۲۰۷به  3هزار
و  400دالر ارز نياز دارد؛ بهطور مثال در گذشته براي

توليد پ��ژو  ۲۰۷از ارز  ۳هزار و  ۵۰۰توماني اس��تفاده
ميش��د ،اما در حال حاضر بايد با ارز آزاد يا نيمايي كه
حدود  ۸هزار تومان است قطعات مورد نياز توليد ۲۰۷
وارد شود كه در اين شرايط خودروساز براي توليد پژو
 ۲۰۷حداقل بايد  ۱۸ميليون تومان بيش از گذش��ته
هزينه بپردازد.
ملكي ادامه داد :در صورتي كه خودروساز بتواند از ارز
نيماييبرايوارداتقطعاتموردنيازخوداستفادهكند،
توليد پژو  207نسبت به گذشته  18ميليون افزايش
پيدا ميكند اين درحالي است كه اگر ناچار به استفاده
از ارز آزاد ش��ود اين تفاوت قيمت حداقل  ۳۰ميليون
تومانميشود.هايما ۱۳هزاردالرارزبريدارد،بنابراين
خودروساز براي توليد اين خودرو با ارز آزاد بايد بيش از
 ۱۳۰ميليونتوماننسبتبهگذشتهبيشترهزينهكند،
لذا در اين شرايط خودروساز چگونه ميتواند قطعات
مورد نياز را تامين كند؟ عالوه بر نرخ ارز ،داليل متعدد
ديگري نيز دارد بهطور مثال قيمت فوالد ،پالستيك،
هزينه پرسنل ،انرژي ،خريد قطعات داخلي نيز از جمله
هزينه اين شركتها محسوب ميشود.
بر اين اساس تا پيش از ارايه بسته ارزي ،آمارها گوياي
اين نكته بود كه زنجيره خودروس��ازي كشور حدود
دوميليارد دالر در سال ارزبري دارد .بنابراين با توجه به
فاصله قيمت ارز در بازار آزاد در مقايسه با نرخ مرجع،
دول��ت رقمي حدود  ۹هزار ميلي��ارد تومان به صنايع
خودروسازي يارانه ارزي ارايه ميكرد؛ اما اكنون و پس
از حذف خودروس��ازان از فهرست دريافتكنندگان
ارز دولتي ،كارشناسان معتقدند بايد سهم ارزبري هر
خودرو بهطور دقيق مشخص ش��ود ،سپس با در نظر
گرفتن اين سهم ،قيمت نهايي خودرو اعالم شود .اما
در چنين شرايطي فعاالن صنعت خودروسازي بر اين
باورند كه در ازاي ح��ذف ارز دولتي براي اين صنعت،
قيمت خودرو بايد آزادس��ازي ش��ود تا خودروسازان
و قطعهس��ازان ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد تهيه و
خود قيمت محصوالتشان را تعيين كنند .آزادسازي
قيمت خودرو اگرچه به تعبير صاحبنظران ميتواند
اتفاق مثبتي در اقتصاد كش��ور باش��د ،اما در اوضاع و
احوال كنوني اقتصاد كش��ور ،تبع��ات منفي بههمراه
خواهد داشت.
به گفته برخي كارشناس��ان خودروسازان اواخر دهه
 70اع�لام كردن��د در س��اخت پرايد و پ��ژو  405به

خودكفاييرسيدهاندامانبودشفافيتدرصنعتخودرو
و سياستگذاريهاي نادرست در آن سبب شده است با
گذشت بيش از  20سال از آن زمان ،به گفته خودشان
يك هزار و 700دالر در مورد پرايد و بيش از 2هزار دالر
در مورد پژو 405وابستگي ارزي داشته باشيم.
ارزبري خودروي داخلي  25درصد است
اما در همين زمينه آرش محبي نژاد دبير انجمن صنايع
همگن نيرومحركه و قطعهسازان اشاره به اينكه ارزبري
خودروهاي داخلي  25درصد است اما آنچه به عنوان
ارزب��ري خودروهاي داخلي مطرح ميش��ود ،مربوط
به واردات م��واد اوليه يا قطعات فاقد توجيه اقتصادي
توليد اس��ت ،ابراز داشت :بخش زيادي از ارزبريها در
صنعت خودروسازي مربوط به مواد اوليه خامي است
كه در كشور توليد نميشود مانند فوالدهاي آلياژي،

فوالدهايخاص،پليمرهايمهندسيوآلياژهايخاص
ساير فلزات رنگي ،ضمن اينكه توليد 20درصد قطعات
خودروها نيز به هيچ عنوان توجيه اقتصادي ندارد كه از
آن جمله ميتوان به برخي سنسورهاي خاص و اقالم
الكترونيكي اش��اره كرد .به گفته محبي نژاد صنايع و
سرمايهگذاران داخليبهدليلپايينبودن تيراژ تمايلي
براي توليد اين قطعات ندارند و اين در حالي است كه در
خارجازكشوركارخانههاييهستندكهباتوليدگسترده
اين قطعات خاص ،واردات آنها را توجيه پذير ميكنند.
ويبابياناينكهبيشاز 84درصديكخودروراقطعات
آن تشكيل ميدهد كه شامل  25تا  30درصد قطعات
پالستيكي 30،درصد قطعاتالستيكيوبقيهقطعات
فوالدي و آلومينيومي اس��ت ،گفت :قطعهيي.سي.يو
كه مربوط به كامپيوتر خودرو ميشود يا كيسه هواي
خودرو (ايربگ) اكنون در برخي كارخانههاي داخلي

توليد ميشود اما بسياري ازقطعات آن وارداتي است.
وي با بيان اينكه صنعت قطعهسازي توانسته با وجود
نبود نقدينگي الرم در س��الهاي گذش��ته قدمهاي
موثري را در زمينه داخليس��ازي كسب كند تا جايي
كه اكنون بيش از 80درصد پرايد و 75درصد پژو405
داخليسازيشده،يادآورشد:توليدكنندگانمجبورند
بهايخودرورامتناسبباافزايشقيمتهاباالببرند.در
خودروهاي ساختداخل،قطعاترابطهايبا ارزندارند؛
اما بايد به اين نكته توجه كرد كه قيمت مواد اوليه گران
شدهاست.فوالدسازيها،پليمرسازهاوتوليدكنندگان
پارچهكهروكشصندليراميسازند،قيمتمحصوالت
خود را متناس��ب با نرخ تورم افزاي��ش دادهاند .قيمت
فلزات در تمام اش��كال باال رفته است .شيشه ،قطعات
الكترونيكي داخل ماشين ،الستيك و پالستيك همه
افزايش قيمت داشته است.

رييس اتاق بازرگاني بيرجند:

برگشت ارز صادراتي ،رسالت صادركننده است

محسناحتشام،رييساتاقبازرگانيبيرجندونماينده
بخش عم��دهاي از صادركنن��دگان و واردكنندگان
خراسان جنوبي در نشست تخصصي معرفي خدمات
بانك توس��عه ص��ادرات ايران در بيرجن��د در چهارم
اس��فندماه ،گفت :بانك توس��عه صادرات در راستاي
رس��الت خود در حوزه ص��ادرات ،ماموريت خود را به
خوبياجراكردهوجاداردازهمكاريصميمانهايننهاد
حمايتي با صادركنندگان بخش خصوصي تشكر كنم.
وي گفت :با ارزيابي دستور كار و هدفگذاريهاي بانك
توس��عه صادرات به تفاوت اين بانك با ساير بانكهاي
تجاري كشور پي ميبريم؛ ظرفيتهاي بانك توسعه
صادرات ايران در مقايس��ه با س��اير بانكها توقعات و
انتظارات خاصي را ب��راي صادركننده و توليدكننده
صادرات محور ايجاد ميكند.
به گزارش پايگاه خبري اگزيم نيوز ،رييس شوراي ملي
زعفران ايران در ادامه اين نشست بر افزايش شتاب رويه
حمايتي بانك توسعه صادرات ايران تاكيد كرد و گفت:
به دنب��ال مصوبه مجلس مبني محروميت از معافيت
ماليات��ي صادركنندگاني كه ارز حاص��ل از صادرات
خود را برنگردانند؛ انتظار داريم بانك توسعه صادرات
ايران راهكارهايي براي تس��هيل بازگشت به موقع ارز

حاصل از صادرات فعاالن اقتصادي صادراتي پيدا كند؛
مهمترين توقع م��ا از نهادهاي حمايتي بهبود فضاي
كسب و كار است.
احتش��ام اذعان داش��ت تا زماني كه صادركنندگان
تعهدي به اس��تفاده از بانكداري ديجيتال نداش��ته و
متعهدبهبخشنامهبانكمركزينباشند،مشكالتشان
پابرجاس��ت؛ همانطور كه ميبينيم براي بسياري از
صادركنندگانامكاناستفادهازبخشنامهبانكمركزي
مهيانيست.
محسن احتش��ام تصريح كرد :برگش��ت ارز رسالت
صادركنن��ده اس��ت و اعتق��اد داريم بايد ص��ادرات
غيرنقدي به بازگشت ارز منتج شود تا چرخه اقتصادي
تسهيل شود؛ بخش خصوصي توقع دارد بانك توسعه
صادرات در اين زمينه همكاري و مساعدت بيشتري با
صادركنندگان داشته باشند.
وي بيان داشت :پيشنهاد ما به بانك توسعه صادرات
ايران اين اس��ت كه عالوه بر ارايه خدمات و تسهيالت
صادراتي در حوزه توس��عه اقتصادي استان نيز ورود
كند و فرآيندهاي توسعهاي اقتصاد را به واردكننده و
صادركننده وانگذارد.
احتش��ام گفت :ما انتظار داريم در اين زمينه هم يك

بخش��ي از فرآيند تجاري را بانك توس��عه صادرات به
عهده بگيرد؛ از آنجاييكه صادركنندگان عمده استان
خراس��ان جنوبي را پيل��ه وران تش��كيل ميدهند و
سختگيري را در اعطاي تسهيالت به صادركنندگان
و واردكنندگان كاهش دهد .در حال حاضر اشخاص
حقيقي و پيله وران به سختي ميتوانند از تسهيالت
بانكياستفادهكنند.
احتشام اضافه كرد :شرايط براي شركتها و موسسات
حقوقي كمي بهتر اس��ت چون صورتحس��ابها و
حسابرسي دقيقي دارندوميتوانندمدارك،مستندات
و تعهدات الزم براي بهره مندي از تسهيالت را فراهم
كنند .وي با تقدير از سياست قراردادهاي الزماالجراي
بانك توسعه صادرات گفت :اين رويه بسيار قابل تقدير
است چرا كه با اين حركت ،صادركنندگاني كه سابقه
خوبي نزد بانك دارند ،ميتوانند با شرايط مناسبتري
و با سرعت بيشتر تسهيالت و خدمات دريافت كنند؛
عالوه بر اين ،يك روش نوگرايانه محسوب ميشود كه
نشان از تخصصي بودن بانك توسعه صادرات است.
رييس شوراي ملي زعفران ايران با اظهار خوشحالي از
منسوخشدنديدگاههايسنتيوسختگيرانهدربانك
توسعه صادرات ايران گفت :خوشبختانه بانك توسعه

آشفتگي صيفيجات به بازار شب عيد ميرسد؟

درهفتههاياخيرقيمتمحصوالتصيفينظيركاهو،
س��يب زميني ،خيار ،گوجه فرنگي ،سبزي با افزايش
بيش از ۵۰درصدي در بازار روبرو شده است كه هر يك
از مسووالن داليل خاص خود را براي اين گرانيها در
بازار مطرح ميكنند .بسياري از مسووالن بر اين باورند
كه كاهش ارزش پول ملي ،جذابيت صادرات ،قاچاق
صيفيجات در پي نوسان نرخ ارز ،وقوع سيالب اخير و
خسارتبهمزارع،كاهشتقاضانسبتبهعرضهوتامين
نياز كشور از مناطق جنوبي دليل اصلي رشد چشمگير
قيمت در بازار به شمار ميرود.
باتوجهبهآنكهزمانزياديتاايامپايانيسالباقينمانده
است ،نگرانيهايي مبني بر ادامه روند افزايش قيمت
صيفيجات و آشفتگي بازار ميان خانوارها وجود دارد،
در حالي كه بس��ياري از مسووالن نويد كاهش قيمت
همزمان با عرضه فراوان محصول و بازگش��ت آرامش
به بازار را ميدهند .اگرچه بس��ياري از مسووالن نويد
كاهش  ۱۰ت��ا  ۲۰درصدي قيمت محصوالت صيفي
در بازار را ميدهند ،اما شواهد نشان ميدهد كه قيمت
محصوالت نسبت به هفتههاي اخير نه تنها كاهشي
نداشته بلكه در بسياري از موارد با افزايش جزيي روبرو
بوده است.
بسياري از فروش��ندگان ميوه و سبزي كمبود عرضه
صيفيج��ات در ميادين ميوه و تره ب��ار را دليل اصلي
رش��د  ۲تا  ۳برابري قيمت اعالم ميكنند و معتقدند:
اگرچه بخشي از كاهش عرضه به وقوع سيالب اخير در
استانهاي جنوبي بر ميگردد ،اما دليل اصلي اين امر
ناشي از قاچاق سبزي و صيفي در پي نوسان نرخ ارز به
آن سوي مرزهاست.

كمب�ود عرضه بر نوس�ان قيمت س�بزي و
صيفي دامن زد
حسن صابري ،رييس اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي
ميوه و تره بار با اشاره به عوامل گراني صيفيجات در بازار
اظهار كرد :بارندگيهاي اخير در مناطق جنوب كشور،
اختالالتيدرامربرداشتمحصولوكاهشعرضهايجاد
كرده و اين امر بر نوسان قيمت سبزي و صيفي در بازار
دامن زده اس��ت .وي افزود :در مواقعي كه بازار به سبب
كمبودعرضهدچارنوساناتيميشود،برخيسودجويان
و عوامل واسطه با سوءاس��تفاده از شرايط جنگ رواني
ايجاد ميكنند كه اين موضوع بر گراني بازار صيفيجات
بيتاثيرنيست.صابريبااشارهبهاينكهدرشرايطكنوني
عمده سبزي و صيفي مورد نياز از مناطق جنوبي كشور
تامين ميشود ،بيان كرد :با توجه به آنكه توليد مناطق
جنوبي جوابگوي كل نياز كشور نيست ،از اين رو كمبود
عرضه در برابر تقاضا نوساناتي را در بازار به همراه دارد.
رييس اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي ميوه و تره بار
ادامه داد :با توجه به آنكه زمان زيادي تا آغاز برداش��ت
محصول از شهرس��تانهاي اطراف ش��هر باقي نمانده
است ،از اين رو پيش بيني ميشود كه با فراواني عرضه
قيمتها به حالت عادي خود بازگردد .وي درباره تاثير
افزايش صادرات محصوالت كشاورزي بر نوسان قيمت
بازار بيان كرد :با توجه به نوسان نرخ ارز در ماههاي اخير،
تقاضا در آن سوي مرزها براي خريد محصوالت ايراني
باال رفته كه همين موضوع مشكالت و كمبودهايي را در
بازار داخل ايجاد كرده است .صابري ممنوعيت صادرات
صيفيجات را يك��ي از راهكارهاي كنترل تنظيم بازار
دانس��ت و گفت :با توجه به آنكه بخشي از صيفيجات

كش��ور در پي نوس��ان نرخ ارز به بازارهاي هدف صادر
شده است ،بنابراين از مسووالن ذي ربط تقاضا داريم كه
بهطور مقطعي صادرات را ممنوع كنند تا بازار داخل به
تعادل برسد .رييس اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي
ميوه و تره بار در ادامه افزود :براي تنظيم بازار و جلوگيري
از افزايش قيمت در س��ه ماه اخير براي محصول گوجه
فرنگي و س��يب زميني ،ممنوعيت صادرات اعمال شد
چراكه اگر اين صادرات تداوم پيدا ميكرد ،بهطور قطع
قيمتها افزايش قابل مالحظهاي مييافت.
وي با اشاره به اينكه افزايش قيمت محصوالت صيفي
انگيزه كشاورزان را براي توليد باال ميبرد ،اظهار كرد :در
سالهاي اخير قيمت گوجه فرنگي و ساير محصوالت
صيفي ب��ه قدري پايين ب��ود كه نه تنها س��ودي عايد
كشاورزان نميش��د ،بلكه قيمت فروش هم جوابگوي
هزينه توليدش��ان نبود .اين درحالي اس��ت كه امسال
افزايش قيمت محصوالت صيفي موجب ش��ده است
تا كشاورزان س��ال آينده ميزان توليد خود را به قدري
افزايش دهند كه جوابگوي بازار داخلي و صادراتي باشد.
صابري از كاهش  ۳۰درصدي قيمت گوجه فرنگي در
بازار خبر داد و گفت :هماكنون قيمت ساير محصوالت
صيفيهمچونخيار،كاهو،سيبزمينيوسبزينسبت
به هفتههاي اخير تغييري نداشته است كه پيش بيني
ميش��ود با برداشت محصول از اطراف تهران و افزايش
قيمت مجدد آرامش به بازار بازگردد.
بازار محصوالت سبزي و صيفي به آرامش
ميرسد
مجتبي ش��ادلو نايبرييس اتحاديه باغداران تهران با

صادراتايرانبراساسرويههاوروندهايعلميفعاليت
ميكندواميدواريمباتفويضاختياراتبيشتربهشعب
خود و قرار دادن سقف تس��هيالت بر اساس عملكرد
فعاالن اقتصادي موجبات توس��عه صادرات استان را
بيش از گذشته فراهم سازد.
احتشام با اش��اره به مرز گس��ترده خراسان جنوبي
با افغانس��تان گفت :ما يك اس��تان مرزي هس��تيم و
 430كيلومتر مرز مش��ترك با افغانستان داريم و اين
ويژگي اس��تان ما را به پيش��ران توس��عه صادرات در
بين استانهاي مرزي مبدل س��اخته كه ميتواند به
استانهاي همجوار نيز خدمات ارايه كند؛ لذا افزايش
اختيارات شعبه منجر به كوتاه شدن فرآيند تخصيص
تس��هيالت از يك س��و و انعطافپذيري بيشتر شعبه
ميشود .وي با تاكيد مجدد بر نقش مهم بانك توسعه
صادرات ايران بر رونق اقتصادي در كشور بيان داشت:
توقع داريم بانك توسعه صادرات ايران براي استانهاي
محروم يك نس��خه جديد حمايتي بپيچد و شرايط و
محدوديتهاي استان محروم را در نظر بگيرد؛ تسهيل
كردن فضاي كسبوكار و قرار دادن امكانات بيشتر در
اختيار صادركنندگان قطعا ميتواند استان را به توسعه
پايدار رسانده و معضالت اجتماعي را كاهش ميدهد.

رييس اتاق بازرگاني بيرجند گف��ت 60 :هزار خانوار
اس��تان خراس��ان جنوب��ي در توليد س��ه محصول
استراتژيك زعفران ،زرش��ك و عناب ،اشتغال دارند و
اگر بخواهيم روستاها خالي نش��وند و انگيزه ماندن و
ادامه فعاليت در شهرستانها وجود داشته باشد بايد به
توسعه صادرات و زيرساختهاي توليد صادرات محور
در استان توجه كنيم.
اي��ن فعال اقتص��ادي با س��ابقه اذعان داش��ت :جاي
محصوالت اس��تراتژيك ما در نمايشگاههاي بزرگ از
جملهنمايشگاهدوبيخاليبود؛درحاليكه 5شركتاز
افغانستانو 4شركتاسراييليدرايننمايشگاهحضور
داشتند؛ به عنوان بزرگترين توليدكننده زعفران دنيا
الزم اس��ت با تقويت بنگاههاي اقتص��ادي اين حوزه،
زمينه حضور زعفران ايراني در نمايشگاههاي مطرح
دنيا فراهم شود.
به گفته احتشام ،عملكرد بانك توسعه صادرات ايران
در حوزه توس��عه اقتصادي و اجتماعي كارآمد بوده و
هدفگذاريهاي اين نهاد حمايتي در راستاي توليد
ثروت و كاهش مشكالت اقتصادي با محوريت افرايش
توليد و نهايتا اشتغال زايي هم راستا بوده و اين همان
نتيجهاي است كه كشور به آن نياز دارد.

اش��اره به اينكه روند نزول��ي قيمت محصوالت صيفي
در بازار آغاز شده است ،اظهار كرد :در هفتههاي اخير،
قيمتمحصوالتسبزيوصيفيبهدليلوقوعسيالب،
رون��ق صادرات و كاه��ش عرضه دس��تخوش تغيير و
تحوالتي در بازار قرار گرفته كه اين امر با واكنش شديد
مصرفكنندگان روبرو شده است.
وي افزود :در بخش توليد محصوالت تازه چين و عرضه
مستقيم به بازار ،گاهي با تغيير فصل نوساناتي در بخش
بازار اتفاق ميافت��د چرا كه امكان ذخيرهس��ازي اين
محصوالت به سبب فسادپذيري وجود ندارد.
ش��ادلو ادامه داد :با توجه به پايان برداشت محصول در
بسياري از اس��تانها و تامين نياز كشور تنها از منطقه
جنوب،قيمتمحصوالتينظيرخيار،گوجهفرنگي،كاهو
و سبزي با نوسانات ۴۰تا ۵۰درصدي در بازار روبرو شده
است .اين مقام مسوول با اشاره به اينكه جاي هيچ گونه
نگراني مبني كمبود نياز و تامين صيفيجات مورد نياز
كش��ور نداريم ،بيان كرد :افزايش تقاضا و ذخيرهسازي
محصول مازاد بر نياز روزانه از سوي خانوارها بر تحريك
قيمت و گرانيها دامن ميزند .به گفته وي ،با برداشت
محصوالت سبزي و صيفي در هفتههاي آتي از نوار نيمه
گرمسيريومعتدلخزريكشورپيشبينيميشودكه
قيمتها به نرخ عادي خود در بازار بازگردد .نايبرييس
اتحاديه باغداران بخش��ي از افزايش قيمت محصوالت
كشاورزي نسبت به مدت مش��ابه سال قبل را طبيعي
دانستوافزود:امسالبخشيازنوسانقيمتمحصوالت
كشاورزي به سبب افزايش هزينه نيروي انساني ،حمل و
نقل ،تورم و بذر و ...امري بديهي است.
شادلو در پايان تصريح كرد :امسال بخشي از افزايش
قيمت محصوالت سبزي و صيفي در بازار به كاهش
ارزش پول ملي در مقايسه با ارز كشورهاي همسايه
و رونق صادرات باز ميگردد كه با آغاز فصل برداشت

طي هفتههاي آتي در اكثر مناطق كشور شاهد تعادل
قيمت و افزايش كيفيتها خواهيم بود.
نگراني مبني بر كمبود صيفي در بازار
شب عيد نداريم
اس��داله كارگر ،رييس اتحاديه ميوه و سبزي تهران از
كاهش  ۲۰درصدي قيمت صيفي در ب��ازار خبر داد و
گفت :در هفتههاي اخير ،قيمت محصوالت س��بزي و
صيفي بيش از  ۴۰تا  ۵۰درصد در بازار افزايش يافت كه
در هفتههاي آتي با فراگير شدن فصل برداشت ،شاهد
بازگشت قيمت محصوالت سبزي و صيفي به نرخ قبلي
خواهيم بود .وي افزود :هماكنون سبزي و صيفي مورد
نياز كشور تنها از جنوب كشور تامين ميشود اما وقوع
سيل اخير و از بين رفتن بخش��ي از توليد و همچنين
قاچاق محصول به آن سوي مرزها بر افزايش قيمت در
بازار دامن زد ،در فصل بهار با به دست آمدن محصول از
اطراف شهر تهران پيش بيني ميشود كه بازار به آرامش
برسد.كارگرادامهداد:اگرچهخردهفروشانطبقفاكتور
حداكثر بايد  ۳۵درصد سود در اقالم خود لحاظ كنند،
اما در هفتههاي اخير به س��بب رشد چشمگير قيمت
محصوالت سبزي و صيفي و شرايط فعلي اقتصاد ،اقالم
س��بزي و صيفي را با سودهاي كمتر از  ۱۵تا  ۲۰درصد
در بازار عرضه ميكنند تا خانوارها براي تامين مايحتاج
خود دچار مشكل نشوند.
رييس اتحاديه ميوه و سبزي تهران در پايان با اشاره به
اينكه جاي هيچگونه نگراني مبني بر كمبود و افزايش
قيمتمحصوالتصيفيدربازارشبعيدنيست،تصريح
كرد :با توجه به آنكه در هفتههاي آتي محصوالت صيفي
نظيركاهو،سبزيوخيارازشهرستانهاياطرافتهران
به دست ميآيد ،از اين رو با اشباع شدن بازار روند نزولي
قيمت در بازار ادامه خواهد يافت.

انرژي
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«تعادل» با محوريت حادثه خاموشي برق خوزستان در سال  95بررسي ميكند

خأل علوم انساني در حوزه انرژي
گروه انرژي| فرداد احمدي|
بهمنماه س�ال  ،1395حادثه مهمي در صنعت
برق كش�ور رخ داد .در اس�تان خوزس�تان كه
چندين سال است با مساله هجوم ريزگردها و
گرد و غبار دست و پنجه نرم ميكند ،بالفاصله
پس از گذر گ�رد و غبار از اس�تان ،باران آمد و
نمناك شدن ذرات خاك نشسته بر تأسيسات
برقي ،به خرابي شبكه برق و خاموشي گسترده
در خوزس�تان ،به خصوص شهرس�تان اهواز
انجامي�د .اي�ن حادث�ه وزارت ني�رو را ب�ر آن
داشت كه با تشكيل كميته اضطراري و بسيج
امكانات از سراسركش�ور ،جه�ت رفع هر چه
س�ريعتر مش�كل و بازگرداندن روشنايي به
خانههاي مردم اس�تان گام ب�ردارد .اما چالش
غيرمنتظرهاي كه وزارت نيروييها را غافلگير
كرد ،برخورد منفي خوزس�تانيها با كاركنان
ادارات ب�رق فع�ال در كميته اضط�راري بود.
از نظر اي�ن كاركنان ،صنعت ب�رق نيز همانند
م�ردم خوزس�تان قربان�ي پدي�ده ريزگردها
بود ،ام�ا با اقدام�ات ضرباالجلي خ�ود مانع
گسترش خسارات ش�د .اما ،مردم خوزستان
دستاندركارانوزارتنيرورابهعنوانمقصران
اصلي به وجود آمدن مس�اله محيط زيس�تي
ريزگرد ميپنداش�تند كه با احداث س�دهاي
متعدد روي رود كارون ،منشأهاي انتشار گرد
و غبار را افزاي�ش دادهاند .اي�ن رويداد ،فارغ
از اينك�ه حق ب�ه جانب كدام طرف اس�ت ،دو
موضوع را روشن س�اخت .نخست آنكه نوعي
ش�كاف ادراك�ي ميان م�ردم و مس�ووالن در
خصوص مسائل و مشكالت آب و برق در استان
خوزستان وجود دارد .دوم آنكه مسائل فني و
مهندسي مانند برق سويههاي اجتماعي دارند
وبراياجتنابازپيامدهاياجتماعيپيشبيني
نشده ضروري اس�ت كه مسووالن حوزه آب و
برق ،مسائل اجتماعي را در سياستگذاريهاي
اين حوزه بيشتر دخالت دهند .گزارش پيش رو،
تالشي براي معرفي سويههاي اجتماعي حوزه
نيرو از نگاه اشرفالس�ادات پس�نديده ،عضو
هيات علمي مركز تحقيقات برق پژوهش�گاه
نيرو است كه پژوهشي تحت عنوان «تحليل و
ارزيابي ابعاد اجتماعي حادثه قطعي برق بهمن
 1395در اس�تان خوزستان» انجام داده و شما
را با فعاليتهاي اين مركز تحقيقي با تمركز بر
پژوهش ذكر شده آشنا ميكند.
«قطعا بايد به شيوهها و روشهاي موثري كه عرصه
كار علوم طبيعي نيس��ت مجهز شويم و بايد كمي در
صندليهايمان و محل كارمان جمعتر بنشينيم تا جا
براي تخصصهاي ديگر باز ش��ود .نيروهاي آشنا به
عرصه علوم اجتماعي بايد به بخش آب و برق كمك
بدهند ،به نحوي كه موضوع اصالح مصرف تبديل به
يك مطالبه اجتماعي شود .ديگر زمان اينكه از باال و
با توصيه و بخشنامه يا صرفا زيرنويس در شبكههاي
تلويزيوني اين مسائل ترويج شود گذشته است و بايد
به راههاي جديد اجتماعي فكر كرد ».اين س��خنان
رضا اردكانيان ،وزير نيرو در حالي در سيوس��ومين
كنفرانس صنعت برق مورخ اول آبانماه سال 1397
مطرح ش��د كه اين وزارتخانه به تازگي يك تابستان
سخت را پشت سر گذاشته بود .وزارت نيرو در تابستان
 97كه كشور به دليل كاهش بيسابقه نزوالت جوي
ه��م در حوزه آب و هم در حوزه ب��رق با كمبودهايي
مواجه شده بود ،توانست به كمك مردم و با مديريت
مصرف س��ايه قطع گس��ترده برق و جيرهبندي آب
را از كش��ور بزدايد .تالش وزارت ني��رو براي دخالت
دادن مردم در دغدغههاي حوزه آب و برق كه نتيجه
شيريني نيز در بر داش��ت ،در نتيجه مشاركت دادن
علوم انس��اني و اجتماعي بود كه چند سال است در
دستور كار اين وزارتخانه قرار گرفته است .اردكانيان
در ادامه اشاره كرده بود« :موضوع وجوه اجتماعي در
حوزه انرژي در كشور ما يك واقعيت انكارناپذير است

و بايد در برنامهها و پژوهشها و سياستگذاريهاي
ما مورد توج��ه قرار بگيرد .بايد با دانش��گاههايي كه
در عرصههاي علوم انس��اني به اين قضايا مينگرند،
ارتباط برقرار كنيم تا به وجه اجتماعي مديريت منابع
زيستمحيطي بدون واهمه از اينكه پرداختن به اين
مس��اله ممكن است منجر به سستي در عرصه توليد
شود ،بپردازيم».
پيش از اي��ن نيز ،اهميت يافتن عل��وم اجتماعي در
سطوح باالي تصميمگيري وزارت نيرو در تأكيدات
حميد چيتچيان ،وزير نيروي سابق بر اهميت علوم
اجتماعي در كنفرانس بينالمللي برق س��ال  96نيز
خود را نش��ان داده بود .البته حادث��ه بهمن  95اين
الزام را بيش از پيش مشخص س��اخت .پيش از اين
در شهرهاي ديگري خاموشيهاي طوالنيتر از آنچه
در خوزستان به وقوع پيوس��ت ،اتفاق افتاده بود .اما
واكنشهايي كه در اين اس��تان در پي اين حادثه رخ
داد در حوادث مشابه مشاهده نشد.
مس��اله خوزس��تان از جهاتي با بارشهاي سنگين
برف در ش��مال كشور در س��ال  1386قابل مقايسه
است .در آن سال به دليل بارش سنگين برف ،قطعي
برق اتف��اق افتاد ،اما مردم خطه ش��مال ،بارش برف
را يك حادث��ه كامأل طبيعي قلم��داد ميكردند كه
منجر به قطعي برق ش��ده بود و ل��ذا عملكرد وزارت
نيرو در جهت رفع خاموش��ي براي آنها توأم با تقدير
ب��ود .اما در خوزس��تان كه گرد و غب��ار باعث قطعي
برق در  4روز غير متوالي شد ،واكنشهاي مختلفي
را پس از حادثه در پي داش��ت .تفاوت حادثه شمال
و خوزس��تان آن ب��ود كه م��ردم گرد و غب��ار را يك
پديده زيس��ت محيطي طبيعي قلمداد نميكردند
و آن را ناش��ي از اقدامات توس��عهاي وزارتخانههاي
صنعت��ي از جمل��ه وزارت نيرو ميدانس��تهاند .اين
حادثه براي مردم يادآور مش��كالت متعدد كمآبي،
گرد و غب��ار و انبوه مش��كالت و مطالبات انباش��ته
شدهاي بود كه تحت تأثير همين اقدامات توسعهاي
به وجود آمده است.
اشرفالس��ادات پس��نديده ،عضو هيات علمي گروه
مديريت و علوم اجتماعي پژوهشگاه نيرو در اين رابطه
ميگويد« :علت اصلي اين امر سياستهاي آب وزارت
نيرو در منطقه بوده است .مردم سدسازيهاي انجام
گرفته در استان ،نظير احداث سدهاي متعدد بر رود
كارون و انتقال آب به س��اير استانها و فعاليتهاي
وزارت نف��ت بر بس��تر تاالبهاي اس��تان به منظور
اس��تخراج نفت را عامل اصلي به وجود آمدن مساله
محيط زيس��تي گرد و غبار ميپنداش��تند .بنابراين
م��ردم ،وزارت ني��رو را ب��ه عنوان كليت��ي يكپارچه
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تاكن�ون توجه به موضوع�ات اجتماعي و
فني در كنار هم فاصله زيادي داش�تهاند و نه
تنهامتخصصانفنيومهندسيبهجنبههاي
انساني و اجتماعي موضوعات توجهي نشان
ندادهاند بلكه متخصصان علوم اجتماعي هم
ازمسائلصنعتدوربودهاند.ازنظرپسنديده
در حوزه صنعت برق بحثهاي فراواني وجود
دارد كه هميشه با نگاه س�ختافزاري پيش
رفته و مجال ورود به مباحث علوم انس�اني و
علوم اجتماعي داده نشده است.
در مديري��ت بخش آب و برق در اس��تان ،مس��وول
ميدانستند ».از نظر پس��نديده كه پژوهشي تحت
عنوان «تحليل و ارزيابي ابعاد اجتماعي حادثه قطعي
برق بهمن  1395در استان خوزستان» را انجام داده
است ،زماني كه حادثه قطعي برق اتفاق افتاد ،ظرف
مطالبات برآورده نش��ده مردم به نوعي سرريز شد و
عكسالعملهاي آنان فراتر از يك قطعي معمول برق
بود .در پي واكنشهاي م��ردم به حادثه قطعي برق،
گروه مديريت و علوم اجتماعي پژوهش��گاه نيرو اين
وظيفه را براي خود ضروري ميديد كه ابعاد اجتماعي
اين حادثه را تحليل نمايد.
البت��ه اي��ن واكنشه��ا در تابس��تان امس��ال ني��ز
در زم��ان تركيدگي خ��ط لوله آب غدي��ر نيز تكرار
ش��د .خط لوله غدير تأمينكننده آب ش��رب مردم
خرمش��هر ،آبادان و چندين ش��هر و روستاي ديگر
خوزس��تان اس��ت ك��ه در خردادماه امس��ال دچار
تركيدگي شد.
پس��نديده بيان ك��رد« :در حوزهاي مانن��د برق كه
اساس��اً فني و تكنيكال تصور ميش��ود ،جنبههاي
اجتماعي اهمي��ت پيدا كردهاند .لذا ب��راي اجتناب
از پيامده��اي اجتماع��ي پيشبين��ي نش��ده و
تصميمگيريهاي هوش��مندانه مناس��ب ،ضروري
است كه مسووالن حوزه آب و برق ،ابعاد اجتماعي را
نيز در سياستگذاريهاي اين حوزه دخالت دهند.
اهميت اين مبحث مدتي است در عاليترين سطوح
وزارت ني��رو نيز يعني مقام وزارت م��ورد تاكيد قرار
گرفته است».
وي ادامه داد« :وظيفه نهادهايي مثل پژوهشگاه نيرو
اين است كه اطالعات استراتژيك توليد كنند كه نگاه
چندوجهي به مسائل داشته باشند يعني يك حادثه،
يك مساله يا نياز در صنعت برق از ديد فني ،اقتصادي،
زيست محيطي و اجتماعي الزم است مورد تحليل قرار
گرفته و اطالعات استراتژيك ناشي از اين مطالعات در

اختيار مديران براي تصميمگيري قرار داده شود و اين
كمك واقعي است كه به حوزه تصميمگيري در صنعت
برق ميشود .زيرا هيچكدام از رويكردهاي مهندسي
و اجتماعي به تنهايي نميتوانند پاسخگوي مسائل
باشند و نگاهي جامع الزم است .تربيت مديراني كه
بتوانند در حوزه سياستگذاري با نگاهي چندوجهي
با مسائل روبرو شوند بهترين اتفاق ممكن است».
پسنديده معتقد است كه تاكنون توجه به موضوعات
اجتماعي و فني در كنار هم فاصله زيادي داش��تهاند
و نه تنها متخصصان فني و مهندس��ي به جنبههاي
انساني و اجتماعي موضوعات توجهي نشان ندادهاند
بلكه متخصصان علوم اجتماعي هم از مسائل صنعت
دور بودهان��د .از نظر پس��نديده در حوزه صنعت برق
بحثه��اي فراواني وج��ود دارد كه هميش��ه با نگاه
سختافزاري پيش رفته و مجال ورود به مباحث علوم
انساني و علوم اجتماعي داده نشده است .جنبههاي
زيستمحيطي ،لطمه وارد ش��ده به جوامع محلي،

هزينههاي پنهان توسعه تكنيكال ،از جمله خسارات
اين رويكرد غالب بوده است.
وي با اش��اره به حادثه قطعي برق بهمن  95اهميت
مبحث «تابآوري جامعه» را در برابر حوادث حوزه
آب و برق ضروري دانست و افزود« :در هنگام حوادث
در زيرس��اختهاي حياتي نظير برق دو نوع بازيابي
مطرح ميشود .يكي بازيابي فوري است كه منظور رفع
مشكالت پيش آمده در زيرساختها است ،بطوري
كه كاركرد عادي آن مجدداً برقرار ش��ود .اما بازيابي
ديگري در بلندمدت مطرح است و به بازيابي جامعه
مربوط ميش��ود .اگر جامعهاي از لحاظ تابآوري در
وضعيت نامناس��بي باش��د حتي يك حادثه فني در
ح��وزه برق ميتواند عكسالعمله��اي اجتماعي به
همراه داشته باش��د ،لذا وزارت نيرو بايستي ظرفيت
تابآوري اس��تانهاي مختلف را لحاظ و متناسب با
آن درخصوص پايداري زيرس��اخت برق و حتي آب
برنامهريزي كند .اين م��وارد رويكردهاي اجتماعي
هستند كه به حوزه برنامهريزي انرژي وارد ميشوند».
عضو هيات علم��ي گروه مديري��ت و علوم اجتماعي
پژوهش��گاه نيرو با تأكيد بر اهميت مبحث تابآوري
جامعه ،در ادامه اين س��وال را مطرح كرد كه اگر فرض
كنيمكهامساليكبارديگراتفاقيكهدرزمستانسال
 95درخوزستانرخداد،تكرارشود،جامعهچهواكنشي
نش��ان خواهد داد؟ چه تمهيداتي در نظر گرفته شده
كه شدت واكنش جامعه نسبت به حادثه كمتر شود؟
پس��نديده اضافه كرد« :با توجه ب��ه اهميت رويكرد
اجتماعي در حوزه آب و برق كه در حادثه قطعي برق
بهمن  1395استان خوزستان نمايان شد ،پروژههاي
ديگري نيز در گروه با تاكيد بر مباحث علوم اجتماعي
در جريان است .با توجه به اينكه طي سالهاي اخير
گفتمانس��ازي موفقيتآميزي در حوزه آب با فعال
شدننهادهايمختلفازجملهانجمنجامعهشناسي،
فعاالن محيط زيس��ت و وزارت نيرو ش��كل گرفته،
گفتمانس��ازي در حوزه برق نيز در دستور كار گروه
قرار گرفته است».
وي ادام��ه داد« :همانگونه كه گفتم��ان حوزه آب
سبب شده كه مساله آب تبديل به موضوعي مهم در
ذهن آحاد مردم شود بايستي تاكيد شود حوزه برق
نيز گفتمان خاص خود را الزم دارد و مس��ائلي وجود
دارد كه بايد در س��طح جامعه مطرح شود .در نتيجه
ش��كلگيري گفتمان برق يكي از موضوعات محوري
پژوهش در گروه مديريت و امور اجتماعي برق است».

تريبونوزير
ماهيتچندوجهيآب،مشاركت
همهدستگاههاراميطلبد

تأسيس يك س��ازمان مس��تقل در حوزه آب
مقدور نيس��ت .وزير نيرو با بي��ان اين مطلب
افزود« :مجموعه س��ازمانهاي ملل متحد به
اين نتيجه رس��يده اس��ت كه امكان تأسيس
ي��ك تش��كيالت مس��تقل ب��راي ح��وزه آب
وجود ندارد».
رضا اردكاني��ان گفت« :امكان تأس��يس يك
س��ازمان مس��تقل در حوزه آب ب��ه اين دليل
مقدور نيس��ت كه در اين صورت همه برنامهها
و آژانسه��اي س��ازمان ملل باي��د بخشهاي
مربوط به آب خود را به تش��كيالت مس��تقل
واگ��ذار كنن��د و اي��ن كار ي��ك اغتش��اش
س��اختاري در مجموع��ه هم��ه س��ازمانها
ايجاد ميكند».
او اف��زود« :در دولتها و مديريت كش��ور هم
همين رويه توصيه ميشود .اينكه يك دستگاه
يا وزارتخانه مسووليت مشخصي دارد ،اما همه
دس��تگاهها و س��ازمانهايي كه بر موضوع آب
تأثيرگذارند يا از آن تأثيرپذيرند بايد در يك ساز
و كارهايي در كنار هم قرار بگيرند و مسووليت
قطعات مختلف اين پازل را بپذيرند».
او همچني��ن در حاش��يه مراس��م اختتامي��ه
«جش��نواره نيرو و رس��انه» در پاسخ به سوال
خبرنگاران درباره آينده تعامل بين دو وزارتخانه
نيرو و كش��اورزي ،با توجه به آنكه در سالهاي
اخير بيشتر با محكوم كردن يكديگر در حوزه
آب همراه بوده اس��ت ،بيان كرد « :يك سال از
مصوبه هيات وزيران مبني بر تشكيل كارگروه
ملي س��ازگاري با كمآبي گذشته است .اساس
كار اين كارگروه ك��ه اعضاي آن را وزراي نيرو،
جهاد كش��اورزي ،كش��ور ،صنع��ت ،معدن و
تج��ارت و معاونان رييسجمهور در س��ازمان
برنام��ه و بودج��ه و س��ازمان حفاظت محيط
زيس��ت تش��كيل ميدهند ،ايج��اد تعامل در
حوزه آب است».
وي ادام��ه داد« :اس��اس اي��ن كارگ��روه ك��ه
اكنون در همه اس��تانها نيز كميته اس��تاني
به مس��ووليت اس��تانداران دارد ،اين است كه
موضوع آب موضوعي نيس��ت كه مشكالتش
توسط يك دستگاه به تنهايي حل شود و اساس
همكاريها ني��ز به ارتباط نزديك مس��ووالن
وزارت كش��اورزي ،صنع��ت ،نيرو و س��ازمان
حفاظت محيط زيست برميگردد».
وي با بيان اينكه در اين يك سال دستاوردهاي
خوبي به دس��ت آمده اس��ت ،افزود« :در حال
توس��عه اي��ن هم��كاري هس��تيم و در زمينه
جلوگي��ري از كش��ت برن��ج در اس��تانهاي
غيرشمالي به دستاوردهايي دست يافتهايم».

گزارش
تهران؛اصلحبراي ميانجيگري
درشبهقاره

ضرورت حل و فصل مس��المتآميز اختالفات ميان
دهلي نو و اس�لامآباد و بازگشت آرامش به شبه قاره،
كشورهاي مختلفي را به ارايه پيشنهاد ميانجيگري
واداشته اس��ت .در اين ميان ،ايران به عنوان كشوري
دارايمنافعمشتركباهندوپاكستانوزخمخورده
از گروهكهاي تروريستي ،گزينهاي اصلح به عنوان
ميانجي محس��وب ميش��ود .به گزارش ايرنا ،تنش
ميانهندوپاكستاندرروزهايگذشتهكهبابرخورد
هواپيماهاي جنگنده دو كشور با يكديگر در بخش
پاكستاني كشمير و انسداد حريم هوايي آنها به اوج
خودطيسالهاياخيررسيد،نگرانيهاييرادرسطح
بينالملليدرخصوصتشديدتنشدرجنوبآسيابه
وجودآوردهاست.نگرانيازتعارضاحتماليدوكشور
درمنطقهمناقشهخيزكشميروايجادبحرانيجدي
درمنطقهجنوبآسيا،كشورهايمختلفيرابهارايه
پيشنهاد ميانجيگري جهت حل و فصل اختالفات
ترغيب كرده است .كشورهايي نظير روسيه ،تركيه،
اردن ،امارات ،عربستان براي وساطت ميان دهلي نو
اس�لامآباد اعالم آمادگي كردهاند .وزير امور خارجه
كش��ورمان هم در گفتوگويي با همتاي پاكستاني
خودازآمادگيايرانبرايكمكبهحلمسالمتآميز
اختالفات دو كش��ور خبر داد .در شرايطي كه هند از
راهكار ميانجيگري كشور سوم براي حل اختالفات
خودباپاكستاناستقبالچندانينميكند،جمهوري
اسالمي ايران به دليل ارتباط تاريخي و موثر با دهلي
نو و اسالمآباد ،منافع مشترك و همچنين همدردي
با هن��د ،از قابليتها و صالحيته��اي ويژهاي براي
ميانجيگري سازنده بين دو كش��ور برخوردار است
و ميتواند نقش��ي موثر در اين حوزه ايفا كند .وزارت
امور خارجه هند ،برعكس پاكستان ،تاكنون در برابر
پيشنهادهاي ميانجيگري كش��ورهاي سوم از خود
محافظهكاري نشان داده است .دستگاه ديپلماسي
هند در بيانيهاي با اش��اره به وجود كانالهاي تماس
فعال با طرف پاكستاني ،حل اختالفات في ما بين را
بهبرداشتنگامهايموثرازسوياسالمآباددرمبارزه
باگروهكهايتروريستيمستقردرخاكاينكشور
منوطكردهاست .بااينحالهندگفتوگوباپاكستان
را رد نكرده اس��ت .به گفته سفير هند در روسيه ،اگر
اسالمآبادبهشكلحقيقيبهدنبالمبارزهباتروريسم
بينالملليباشد،هندآمادهگفتوگوباپاكستاناست.
موضعگيري مقامهاي دهلي نو در اين ارتباط نشان
ميدهد ،هند در مسير كاهش تنشها با پاكستان،
نه ب��ه دنبال «واس��طهگري صرف» طرف س��وم به
منظور كاهش «مقطعي» اختالفات ،بلكه به دنبال
حل ريش��هاي چالشها و چارهانديشي براي مقابله
با كانونهاي بحران ساز اس��ت .در چنين شرايطي
است كه پيشنهاد ميانجيگري عربستان ،از منطقي
قابل پذيرش برخوردار نيست .وليعهد سعودي اگر
چه در جريان س��فر اخير خود به جنوب آسيا ،پاي
سند سرمايهگذاري  20ميليارد دالري در پاكستان
و صد ميلي��ارد دالري در هند را امضا كرد ،ولي حتي
ريلگذاري براي توس��عه روابط اقتص��ادي با دهلي
نو و اس�لامآباد ه��م نميتواند بر حماي��ت رياض از
گروهكهايتروريستيمستقردرپاكستانسرپوش
بگذارد .كشوري كه حمايتهاي مالي ،تسليحاتي و
معنويآنازگروهكهايتروريستيبركسيپوشيده
نيست،بيصالحيتترينكشوردرميانجيگريميان
دوكشورآنهمدرموردموضوعاختالفزاي فعاليت
گروهكهاي تروريستي است.با اين تفاسير ميتوان
نتيجهسفر«عادلالجبير»وزيرمشاوردرامورخارجي
عربس��تان به هند و پاكس��تان را بيحاصل دانست؛
سفري كه به گفته منابع آگاه براي ارايه پيام «محمد
بن سلمان» وليعهد سعودي به مقامهاي دهلي نو و
اسالمآباد براي پيشنهاد ميانجيگري ميان دو طرف
انجامشدهاست .همزمانباعملياتتروريستياخير
گروه «جيش محمد» در بخش هندي كش��مير كه
منجربهكشتهشدنبيشازچهلتنازنيروهايپليس
هندي و سپس افزايش تنش ميان هند و پاكستان
شد ،گروهك تروريستي «جيش العدل» هم با انجام
عملياتتروريستيمشابه27،تنازمرزبانانكشورمان
رابهشهادترساند .سالهااستجيشمحمد،جيش
العدل و چندين گروهكهاي تروريستي مستقر در
خاكپاكستانزيرحمايتماليوتسليحاتيعربستان،
امنيت،ثباتومنافعهمسايگانپاكستانرادرمعرض
خطر قرار ميدهند .در چنين ش��رايطي پيشنهاد
ميانجيگري ايران ،داراي مفهوم و ماهيتي متفاوت از
پيشنهادديگركشورهابرايوساطتمياندهلينوو
اسالمآباد است و ميتواند با ارايه بديلي كارآمد ،نظر
مثبتهندرابرايحلكارآمداختالفاتباپاكستانبه
دنبالداشتهباشد.
طرف پاكس��تاني با علم به اين مس��اله ،به گرمي از
پيشنهادميانجيگريايراناستقبالكردهاست.روابط
تاريخي ايران با هند و پاكس��تان ،بس��تر و زمينهاي
مناس��ب براي ايفاي نق��ش ميانجي در ش��به قاره
براي تهران فراهم آورده اس��ت .به گفته «پيرمحمد
مالزهي» كارش��ناس مسائل ش��به قاره ،در شرايط
كنوني هندوستان در چابهار س��رمايهگذاري كرده
است و توافقي كلي ميان تهران ،كابل و دهلي نو براي
ايجاددسترسيآسيايمركزيبهآبهايآزادازطريق
چابهار وجود دارد .در اين فضا اسالمآباد فكر ميكند
نزديكيمناسباتايرانباهندوپاكستانميتواندباعث
حركتاينكشوردرجهتميانجيگريباشدكهبهنظر
برداشت دور از واقعيتي نيست .ابتكار اخير پاكستان
در آزاد كردن خلبان به اس��ارت گرفته شده هندي،
نشاندهندهحسننيتاينكشوردركاهشتنشهاو
استقبالازحلاختالفاتدوكشورازطريقروشهاي
مسالمتآميزاست.تهرانهمماننددهلينوبهصورت
جديخواستارپذيرشمسووليتدولتپاكستاندر
خصوصتحركاتگروهكهايتروريستيالنهگزيده
در اين كشور و مقابله جدي با آنها است .در اين ميان
خواست هنديها مبني بر گامهاي عملي پاكستان
درمقابلهباگروههايتروريستي،خواستهايمنطقي
اس��ت كه ميانجيگري تهران ميان دو كشور اتمي،
ضريبعملياتيسازيآنراافزايشميدهد.
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دريچه

پيشنهادي در باب فرامتن برجام

پيروي از ديپلماسي علم درفرجام برجام
محمودجوادي|
برنامه جامع هستهاي ايران به اذعان امضاكنندگان آن ،نه
توافقي كامل و نه توافقي مورد تأييد دو طرف اس��ت؛ بلكه
به تعبير وزير امور خارجه ايران در نشس��ت امنيتي مونيخ
( ،)2019بهترين توافقي بود كه ميتوانس��ت به دس��ت
آيد .از زمان امضاي برج��ام تاكنون كه اين توافق بهمراتب
آس��يبپذيرتر شده اس��ت ،مخالفان و منتقدان برجام در
داخل ايران تأكيد بر «متن» اين توافق داشته و با ارجاعات
متعدد ،اينگونه استدالل كردهاند كه دادههاي برجام بيش
از ستاندههاي آن براي جمهوري اسالمي ايران بوده است.
در سوي مقابل ،موافقان و حاميان برجام در كشور نيز غالباً
تأكيدبر«فرامتن»برجامداشتهاند(اگرچهازمتنتوافقنيز
كماكانحمايتميكنند)ومعتقدندكهبرجامعاملاساسي
كاهش ايرانهراس��ي و تضعيف ائتالفهاي ضدايراني
در ِ
شده است ،به خصوص در شرايط كنوني كه رييسجمهور
امريكا و تيم امنيت ملي وي درصدد ايجاد و تقويت ائتالفي
جهانيعليهجمهورياسالميايرانهستندكهجديدترين
تالشهايواشنگتندراينراستاراميتواندراجالسنسبتاً
ناموفقورشومالحظهكرد.
فارغ از اين برداشتهاي دوگانه ،چنانچه برآورد كلي نظام
جمهورياسالميمعطوفبهحفظاينتوافقوبهرهبردارياز
دستاوردهايمتنيوفرامتنياينتوافقباشد،دراينصورت
يكيازدستاوردهايفرامتنيكام ً
المغفولوالبتهراهبردي
برجام ،پيوند اين توافق با مبحث «ديپلماسي علم» است.
شايانذكر است ،در ادبيات موجود ،سه دستهبندي رايج و
مرسومبرايمفهومديپلماسيعلمازسويجامعهسلطنتي
بريتانيا در سال 2010ميالدي مطرح شد كه تاكنون مورد
استناد آثار و پژوهشهاي علمي ديگر نيز قرار گرفته است:
«ديپلماسي براي علم»« ،علم در ديپلماسي» و «علم براي
ديپلماسي».مفهومنخستاشارهبهآنداردكهديپلماسي
بسترالزمبرايهمكاريهايعلميرافراهمميكند«.علم
در ديپلماسي» نقش مش��ورتي علم و فناوري را در آگاهي
بخشي و حمايت از سياستهاي خارجي توصيف ميكند.
مفهومآخرنيزبهمعناياستفادهازعلمبرايگرهگشاييازيك
چالشديپلماتيكاست.طرفينمتعاهدبهبرجام،ماهيت
اين توافق را با عناويني نظير راهبردي ،امنيتي ،سياس��ي،
اقتصاديو...توصيفميكنند،اماترديدينيستكهبدون
ورودتيمهايعلمي-فنيايرانوامريكابهفرايندمذاكرات،
دستيابي به برجام غيرممكن بود .در همين راستا ،رييس
سازمان انرژي اتمي ايران در مصاحبه با روزنامه ايران اظهار
داشت«:بندهتابهمنماهسالگذشته ] [1393درمذاكرات
حضورنداشتم.يكروزدريكيازجلساتشورايهستهاي
كه آقاي ظريف هم بعد از بازگش��ت از كنفرانس مونيخ در
اين جلسه حضور داشتند ،اعالم شد كه ايران و كشورهاي
عضو 5+1درمسائلفنيبهبنبستكاملرسيدهاند.زيراتا
مسائل فني حل نشود ،مسائل حقوقي و سياسي هم بهتبع
آنحلنميشود».برايناساس،برجاممديون«علم»«،فن»
و «فناوري» است و اين توافق مصداق كامل ،جامع و بديع
«ديپلماسيعلم»ومتقاب ً
ال،ايننوعديپلماسيدستاوردي
فرامتنيبرايبرجامبهشمارميآيد.
چراديپلماسيعلمبهعنواندستاوردفرامتن
برجامبرايايراناهميتدارد؟
پاسخهايمتعدديبهاينسوالوجوددارد.بااينحال،هفت
موردازمهمترينپاسخهادرادامهاشارهشدهاست:
 -1كمك به تكميل ادبيات موجود؛ «ديپلماس��ي علم» و
موضوعاتمرتبطآنمبحثينوپابودهوهنوزچارچوبهاو
نظرياتدرونيآنبهصورتنظاممندشكلوقوامنيافتهاست.
همچنين ادبيات موجود در اين مبحث به لحاظ محتوايي
و مصداقي دچار خألهايي است .فرايند دستيابي به برجام
ميتواندواردادبياتجهانيديپلماسيعلمشدهوبهتكميل
ادبياتموجودكمككند؛نامايران،سياستمدارانومتفكران
ايرانيرابهعنوانذخايروپشتوانههايمبحثديپلماسيعلم
درتاريخوادبياتاينحوزهنهادينهسازد.
 -2برند نوين ايران؛ در س��طح نظام منطق��هاي و جهاني،
كش��ورها دايماً در رقابت براي ارتق��اي جايگاه خود بوده و
در اين مس��ير از ابزارهاي گوناگون بهره ميجويند .يكي از
روشهاي ارتقاي جايگاه« ،برندس��ازي» است كه درواقع
كش��ورها تالش دارند تا خود را در چارچوب اين برندها به
جهانيان معرفي نمايند .همسو با راه يافتن و نهادينه شدن
برجام در ادبيات جهاني ديپلماس��ي علم ،ايران از ظرفيت
بالقوه براي شناساندن خود به عنوان پرچمدار و پيشرو در
حوزه ديپلماسي علم برخوردار است .توافق برجام ،مثالي
بينظير ازنقش علم در رفع مناقشهاي سياسي-امنيتي در
سطحجهانياست.پرچ مداريايراندرعرصهديپلماسيعلم
و تبديل آن به برندي جديد و جهاني ارزش سرمايهگذاري
از سوي ايران را دارد.
 -3آمادهس��ازي و تجهيز ايران در دوران گذار؛ كشورها در

نظام جهاني در حال گ��ذار به دنبال تغيير جايگاه با هدف
تبديلخواست،ارادهونگرانيخودبهخواست،ارادهونگراني
جمعيهستند.درمقابل،آندستهازكشورهاييكهارزيابي
درستيازشرايطانتقاليوتوانمنديهاوآسيبپذيريهاي
خود ندارند ،موقعيت و نفوذ خود را از دست داده و به حاشيه
راندهميشوند.يكيازعواملاصليدرتعيينجايگاهكشورها
درنظامدرحالگذارجهاني،بهرهمنديآنهاازمولفه«علم»
است.دراينشاكله،علمبهعنوانمنبعقدرتبرايكشورها
در نظام در حال گذار بهحس��اب ميآيد كه عامل اصلي در
تغييرجايگاهكشورهاوبهرسميتشناختهشدنقدرتملي
ازسويديگربازيگرانقلمدادميگردد.لذاهرچهتوليدعلمو
دانشدرسطحكشورهاافزايشيابدوبنيانهايديپلماسي
علمتقويتگردد،نهتنهابردرجهاعتباروپرستيژآنهاافزوده
ميشود،بلكهبرميزانقدرتملي(كهباامنيتمليدررابطه
مستقيماست)تأثيرمثبتميگذارد..
-4گسترشدامنهديپلماسيايران؛تمركزفرايندمذاكرات
هستهاي و برجام بر ديپلماسي علم بيانگر گسترش دامنه
ديپلماسي نوين ايران اس��ت و هماكنون اين نوع جديد از
ديپلماسينهتنها ميتواند وارد ادبيات اين حوزه شود،بلكه
برندي نوين براي ايران به شمارايد .مهمتر از آن ،از اين نوع
از ديپلماسي كه قب ً
ال در سطحي عالي براي ايران دستاورد
و امتياز به همراه داشته است ،ميتوان در ديگر حوزههايي
نظيرمديريتچالشهايمنطقهايوبينالمللي،گسترش
حوزههاي نفوذ ،تقويت روابط با همس��ايگان و كشورهاي
هدفوتوليدثروتمليموردبهرهبرداريقرارگيرد.ترديدي
نيستكهديپلماسيدرارتقايكمهزينهاماكارآمدجايگاه
يك كش��ور و همچنين كاهش سطوح اصطكاكها ميان
دولتهايملينقشآفرينيمثبتداردوجمهورياسالمي
ايران به عن��وان يك قدرت منطقهاي ك��ه در تالش براي
تبديلشدن به يك قدرت متوسط جهاني است ،بايد از ابزار
ديپلماسيوانواعآندرراستاينهادينهسازيگفتمانخود
درنظامبينالمللوهمچنينتضمينمنافعماديومعنوي
جمهورياسالميبهرهبرداريحداكثرينمايد.
 -5تقويت منابع قدرت معنوي ايران؛ اگرچه توافق برجام
و ابعاد آن نقش��ي مس��تقيم در منابع قدرت م��ادي ايران
(اقتصادي ،هس��تهاي و  )...ايفا كرده اس��ت يا ميتوانست
ايفا كند ،اما از منظر علمي ،اين توافق بيانگر تقويت قدرت
معنويايراننيزاست،چراكهجمهورياسالميباتوسلبه
منابعقدرتنرم(ديپلماسيوعلم)توانستپروندههستهاي
ي شده
را حلوفصل نمايد ،وضعيت ايران را از حالت امنيت 
خارج نمايد و وجهه جديدي نزد افكار عمومي و دولتها در
سرتاسرجهانايجادنمايد.
-6تبديلايرانبهقطبمنطقهايديپلماسيعلم؛كاربست
ديپلماسي و نسخههاي تكاملي آن نظير ديپلماسي علم
ازجملهضرورتياجتنابناپذيردرشرايطوبسترهايدوران
گذار به شمار ميآيد؛ دوراني كه كشورها همواره در تالش
برايارتقايجايگاهخوددرنظاممنطقهايوبهتبعآننظام
جهانيهستند.همانطوركهاشارهشد،منابعقدرتغيرمادي
در دوران گذار و پسازآن ،از حيث اهميت ،همتراز يا برتر از
منابع قدرت مادي خواهند شد و «علم» نقش بيبديلي در
تقويتوارتقايمنابعقدرتماديومعنويايفاخواهدكرد.
ازاينرو ،توافق برجام كه ماهيتي «علمي» داشته و از بطن

ديپلماسيعلمبهدست آمده است ميتواند سرآغاز تبديل
ايرانبهقطبمنطقهايعلموديپلماسيعلمباشدكهضمن
گسترش حوزه تأثيرگذاري ايران بر علم و جوامع علمي در
سطحمنطقه،نتايجديگريازجملهآغازگفتوگوهاحولعلم
و فناوري بين كشورهاي عربي و ايران در قالب «ديپلماسي
خط»2دربرخواهدداشت.
-7كمكبهادامهحياتبرجام؛توافقبرجامدارايفرصتها
وتهديدهاوهمچنيننقاطقوتوضعفاست.شرايطكنوني
ايجابميكندكهتوافقهستهايحفظشودتااينكهبهانهاي
در اختيار دولت ترامپ براي كش��اندن كشورهاي ديگر در
ائتالف ضدايراني خود داده نشود .چنانچه فرضاً تهديدات
اين توافق بيش از فرصتها آن باش��د ،هنر ديپلماس��ي و
حكومتداري ايران بايد اين باش��د ك��ه از تهديدات برجام
فرصتسازيكند.لذا،تكيهبرديپلماسيعلم،اهدافمذكور
وبسياريازاهدافآشكاروغيرآشكارديگررامحققميسازد،
آسيبپذيري برجام را تا حدودي كاهش ميدهد ،به توافق
برجام ارزشافزوده ميدهد و درنهايت مولفهاي در استمرار
حياتآنخواهدبود.
درمجموع ،توجه ايران به «ديپلماسي علم» در بعد علمي
و نيز بعد سياسي و راهبردي حائز اهميت است .بااينحال،
اين اهداف كه موارد متعدد ديگري را نيز ش��امل ميشود
را بايد ب��ه اقدامي كارب��ردي تبديل ك��رد ،بهطوريكه با
تعريف ابتكارعمل(ها) در اين حوزه ،نهتنها به تقدس زايي
( )canonizationمت��ن برج��ام كمك ك��رد ،آن را در
ادبيات جهاني سياسيو ديپلماسينهادينه ساخت و ايران
راپيشگامدرعرصهديپلماسيعلمدرسطحمنطقهوجهان
تبديلنمود،بلكهمهرههايشطرنجسياستيضدايرانيكه
دولتترامپدرحالچيدنآناسترابرهمزدوابتكارعمل
راموقتاًيابهصورتدايميازدستواشنگتنخارجساخت.
ابتكارعملايراندرفعليتبخشيدنبهاهداف
مذكورچهميتواندباشد؟
ابتكارعملهاي متعددي در خصوص تحقق اهداف مذكور
ميتوان طراحي و اجرايي كرد ،اما نگارنده اين سطور بر اين
باور است كه برگزاري كنفرانسي جهاني با محوريت برجام
و ديپلماس��ي علم دقيقاً ميتواند تمام��ي اهداف مذكور و
بسياري از ديگر اهداف نانوشته و ناگفته را محقق ساخت و
سرآغازي بر تسري دستاوردهاي آن بر چالشها و نزاعهاي
منطقهايباشد.بااينحال،اينابتكارعمل(كنفرانسجهاني
برجاموديپلماسيعلم)بايدحتماًدربرگيرندهمجموعهاي
ازويژگيهاباشدتاكاركردالزمرابرايتحققتمامياهداف
مدنظ��ر ،چه در عرصه علم��ي و چه در عرصه سياس��ي و
راهبردي ،تضمين نمايد .ازجمله مهمترين ويژگيها براي
برگزاريچنينكنفرانسيميتوانبهاينموارداشارهكرد:
اين كنفرانس بايد در دو حوزه مجزاي علمي و سياس��ي به
مساله ديپلماسي علم بپردازد .ش��ركتكنندگان در اين
كنفرانس بايد در سه سطح سياس��تمداران ،دانشمندان/
محققاندانشگاهيوبازيگرانغيردولتي(سازمانهايفعال
درخلعسالحهستهاي،انديشكدههاو)...دعوتشدهوحضور
داشتهباشند.اينكنفرانسبايدبامشاركتعاليرتبهمقامهاي
سياسيطرفهايامضاكنندهبرجام(ازجملهدولتاوباما)و
ديگركشورهاومجامعسياسيبرگزارشود.اينكنفرانسبايد

هدف واشنگتن :گفتوگو صرفا براي نمايش قدرت

چشمانداز مذاكره ترامپ و اون روشن نيست

بعد از 9ماه وقفه در مذاكرت هستهاي امريكا و كره شمالي،
زمانيكهدوكشوراعالمكردندقراراستدرپايتختويتنام
با يكديگر ديدار كنند و مذاكرات را از سر بگيرند ،بسياري از
تحليلگرانبهايننتيجهرسيدندكهبدهبستانهاووعدههاي
دو طرف به يكديگر در پش��ت پرده انجام شده و حال نوبت
آن اس��ت كه ترامپ و «اون» به صحنه بيايند و با نشستي
پر طمط��راق ،توافقي تاريخي را امضا كنند .محمد مهدي
مظاهري،رييسموسسهفرهنگياكو،درديپلماسيايراني
نوشت:بسياريازگمانهزنيهاحاكيازآنبودكهنيازرهبر
كره ش��مالي به رفع تحريمها و بهبود اقتصاد كشورش و از
سوي ديگر نياز ترامپ به دست يافتن به توافقي كه بتواند
بياعتباريخروجامريكاازبرجامراجبرانكند،باعثميشود
تا نشست هانوي ،نشستي سرنوشت ساز باشد و به توافقات
اساسي بين دو كشور منجر شود .خوش و بش كردنهاي

اوليه و دس��ت دادنها و قدم زدنهاي گرم و صميمانه دو
ط��رف در روز اول ديدار همين س��ناريو را تقويت ميكرد،
اما با آغاز روز اصلي مذاكره ،ورق برگشت و سير حوادث به
گونهايرقمخوردكه شايدچندان موردانتظارنبود .ترامپ
دو ساعت زودتر از موعد مذاكرات را متوقف كرد و سران دو
كشور با عجله به هتلهاي محل اقامت خود بازگشتند .هر
چندرييسجمهوريامريكاتالشكردزيادهخواهي«اون»
درلغوهمهتحريمهاعليهكشورشراعاملشكستمذاكرات
اعالمكند،اماصحبتهايوزيرامورخارجهكرهشمالينشان
ميدهدكههدفترامپاينبارنيزچيزيجزنمايشوارايه
تصويري قدرتمند و مقتدر از خود نبوده است« .ري يونگ
هو» ،وزير امور خارجه كره ش��مالي ادعاي ترامپ كه «كره
شمالي خواس��تار آن بود كه تمامي تحريمهاي اين كشور
لغوشود»رانادرستخواندوگفت«:كرهشماليدرنشست

سرانفقطخواهانلغوتعداديازتحريمهايشورايامنيت
سازمانمللمتحدبودكهدراقتصاداينكشوروزندگيمردم
اختاللايجادكردهاند.درمقابلرفعاينتحريمهاكرهشمالي
از بين بردن كامل تاسيسات هس��تهاي «نيونگ بيون» را
پيشنهاد كرد ،اما از آنجا كه اياالت متحده ميخواست كه
كره شمالي در مسير غير هستهاي شدن اقدامات بيشتري
اتخاذكند،دوكشورنتوانستندبهتوافقيدستيابند».آشكار
شدنخواستههايكرهشماليازامريكادراينمذاكراتنشان
ميدهدكهخواستههاي«اون»از«ترامپ»چندانهمزياد
نبوده ،اما واقعيت اين اس��ت كه رييسجمهوري امريكا در
مقطع كنوني به چيزي مهمتر از توافق با كره ش��مالي نياز
داشت؛ چيزي كه در عرصه روابط بينالملل ميتوان از آن
به«اعتبارواقتدارديپلماتيك»تعبيركرد.درواقعزمانيكه
دوراولمذاكراتترامپبارهبرجوانكرهشماليدرسنگاپور

بهصورتمشتركازسويايرانواتحاديهاروپامديريتشود؛
وزير امور خارجه ايران و مسوول سياست خارجي اتحاديه
اروپانيزبهعنواندبيراناجرايياينكنفرانستعيينشوند.
تمامي هزينههاي اين كنفرانس بايد از س��وي كشورهاي
اروپاييپرداختشودودعوتازمهمانانورايزنيبرايحضور
آناندراينكنفرانسبايدمشتركاًازسوياتحاديهاروپاوايران
انجام گيرد .اين كنفرانس بايد در ايران (و حتيالمقدور در
يكيازشهرهايهستهاي)برگزارشود.
اين كنفرانس به عنوان يك ابتكارعم��ل از جانب ايران
بايد بهصورت س��االنه برگزار شده و دبيرخانهاي دايمي
در تهران داشته باش��د كه تمامي هزينههاي دبيرخانه
و برگزاري كنفرانسهاي ساالنه بر اساس يك سازوكار
مشخص از سوي طرفهاي غيرايراني متعاهد به برجام
پرداخت گردد.هدفايننوشتارذكرجزيياتاجراييبراي
برگزاري چنين كنفرانسي نيست ،اما درصورتيكه هشت
محور و ويژگي فوق تحقق گردد ،ترديدي نخواهد بود كه
نشستي موفق برگزار خواهد شد و مهمتر آنكه ،جمهوري
اسالمي ايران با كمترين هزينه مادي ،بيشترين دستاورد
مادي و غيرمادي را در اين حوزه به دس��ت آورده و از امتياز
ديپلماسي علم به عنوان يك دس��تاورد فرامتن برجام به
بهتريننحوبهرهبرداريكردهاست.
مالحظاتپاياني
بدونترديدسواالتمتعدديدرخصوصپيشنهادبرگزاري
كنفرانسجهانيبرجاموديپلماسيعلمميتواندمطرحشود،
نظيرآنكهچرااساساًبايدچنينكنفرانسيبرگزارشود؟آيااين
كنفرانسميتوانددستاوردهاييبرايايرانداشتهباشد؟چرا
اروپاييهابايدنظرمثبتبهچنينكنفرانسيداشتهباشندو
سواالتوابهاماتمتعددديگري.بايداذعاننمودكهدستاورد
فرامتنيبرجام(رابطهبرجامباديپلماسيعلم)درايرانناديده
گرفتهشدهاست،اماب هواقعبسيارحائزاهميتبودهودربطن
آنگشايشهاوامتيازاتفراوانينهفتهاست.
از سوي ديگر بايد تصديق كرد كه رقبا/دشمنان منطقهاي
و فرامنطقهاي اي��ران قصد جدي در مهار اي��ران را دارند و
تضعيفياشكستچنينسياستيازطريقرويكردمنفعالنه،
سخنرانيهايروشنگرانهياديپلماسيدولتيقابلتحصيل
نخواهد بود .جمهوري اسالمي ايران بر اساس توانمنديها
وداشتههايخودوهمچنينسرمايهگذاريهوشمندانهبر
مشتركات خود با ديگر كشورها و مجامع نيازمند تدوين و
اجرايابتكارعملهايكاربرديدرمهارسياست«مهارايران»
است.هماكنونرقبا/دشمنانمنطقهايوفرامنطقهايايران
اينتصوررادارندخروجامريكاازبرجاموناتوانياروپادرحفظ
اينتوافقمنتجبهافزايشآسيبپذيريوحتيانزوايايران
شده است .اقداماتي نظير برگزاري اجالس ورشو و تبديل
آن به فرايندي كه مقرر ش��ده است دورههاي بعدي آن نيز
در آينده نزديك برگزار شود حكايت از برنامه جدي امريكا
برايائتالفسازيعليهايراناست.ترديدينيستكههيچ
ابتكارعمليبهتنهايينميتواندفشارهاياتهديداتايرانرا
بطور ملموس كاهش دهد ،اما به س��هم خود قادر است در
برداشتها ،تفكرات ،سياس��تها و رويكردهاي ضدايراني
خلل وارد كند .سرمايهگذاري بر ديپلماسي علم و برگزاري
كنفرانسيجهانيدراينخصوصوپيوندآنباماهيتبرجام
برگزار شد و با امضاي توافقي نمادين به پايان رسيد ،اين امر
حربهايبهمخالفانومنتقدانداخليوبينالملليترامپداد
تاتوافقنامهدوصفحهايوخاليازمحتواودستاوردويبارهبر
كرهشماليرابهبادانتقادبگيرندوباريشخندسياسيبهوي
بفهمانندكهبهراهانداختنچنينمذاكراتتوخاليچندان
هم دش��وار و مهم نيست .بي نتيجه ماندن مذاكرات و عدم
تحول جدي در رفتارهاي امريكا و كره شمالي طي ماههاي
بعداينانتقادهاراشديدتروبرهمگانروشنكردكهدوراول
مذاكرات سران دو كشور چيزي جز عكسهاي يادگاري و
تالشبرايالقايموفقيتدرمذاكرهنبودهاست .فشارهاي
اينچندماهبردونالدترامپوالبتهژستهايزياديكهوي
در زمينه امضاي توافق ناكارامد برجام با ايران براي رقباي
دموكراتشگرفتهبود،سببشدتااوصالحرادراينببيندكه
بيشازآنكهبهخلعسالحكرهشماليبينديشد،بهاعتبارخود
و عملي كردن حرفهايش فكر كند و از موضع سختگيري
و قدرت وارد مذاكره ش��ود؛ رويكردي كه آثار آن در نتيجه
مذاكراتمشخصشد.ترامپبعدازشكستوپايانمذاكرات
دركنفرانسخبريپيشازتركهانويگفت«:گاهيالزم
است از مذاكره خارج شد ،آنها خواستههاي زيادي داشتند

ميتوانديكيازابتكارعملهايتهراننهتنهادرراستايتحقق
اهدافمذكوربلكهمقابلهباتالشهاوائتالفهايضدايراني
امريكا و برخي حكومتهاي منطقهاي باشد .آنچه در اين
ميان حائز اهميت است ،بهرهبرداري از ظرفيتهاي ديگر
كشورها و مجامع ر اين عرصه است .براي مثال ،ديپلماسي
علميكيازمولفههاياصليسياستسرويساقدامخارجي
اتحاديهاروپابهرهبريخانمفدريكاموگرينياست.همچنين
برجامدستاوردديپلماسيچندجانبهاتحاديهاروپاواعضاي
آنبهشمارميآيد.ايندومولفهبهتنهاييقادراستاتحاديه
اروپارادرهمراهيبرايبرگزارياينكنفرانسترغيبكند،
چراكه پيوند برجام با مقوله ديپلماسي علم به همان اندازه
كهبرايايرانحائزاهميتاست،براياروپانيزمهمبهشمار
ميآيد و آنها نيز ميتوانند بر اين دستاورد سرمايهگذاري
كنند .عالوه بر آن ،سال 2019آخرين سال فعاليت فدريكا
موگريني به عنوان مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا
خواهدبود.تيمسياستخارجياتحاديهاروپاتاحدودزيادي
دستيابي به برجام و حفظ آن در شرايط خروج امريكا از اين
توافق را مرهون تالشهاي ديپلماتيك خود ميدانند و به
تعبيري برجام را دستاوردي بااهميت در سوابق كاري خود
ميدانند،لذاايناحتمالقويوجودداردكهدرآخرينسال
فعاليت در س��رويس اقدام خارجي و براي پررنگ ساختن
دس��تاورد ديپلماتيك و امنيتي خود تماي��ل به برگزاري
مشتركاينكنفرانسعلمي-سياسيداشتهباشندوآماده
باشند هزينههاي برگزاري اين كنفرانس را بر عهده بگيرند
و بهصورت مشترك در دعوت از مقامات عاليرتبه سياسي،
علميوپژوهشيباجمهورياسالميايرانهمكارينمايند.
اگر جمهوري اس�لامي ايران در ي��ك چارچوب منطقي و
درستبتوانداهدافومزاياياينبرگزاريچنينكنفرانس
جهانياي را با محوريت برجام و ديپلماسي علم براي طرف
اروپايي و حتي ديگر طرفهاي عالقهمند به مشاركت در
اين كنفرانس تبيين نمايد ،زمينههاي حضور ،مشاركت
و س��رمايهگذاري آنه��ا را در اين كنفران��س به عنوان يك
ابتكارعمل از جانب ايران كه ميتواند در س��الهاي آتي با
موضوعاتمتفاوتحولمبحثديپلماسيعلمنيزاستمرار
داشتهباشد،فراهمنمايد.
موضوع ديپلماسي علم اين خاصيت و ويژگي را دارد كه از
ظرفيتورودبهديگرچالشهاوبحرانهانيزبرخورداراست
و همين كنفرانس جهاني ميتواند سرآغاز گفتوگوهاي
مقدماتيبيننخبگانوسياسيوندرخصوصچالشهاي
منطقهاي با اس��تفاده از ابزار علم و فناوري باش��د .در قالب
برگزاري چنين كنفرانسي ،ضمن آنكه جمهوري اسالمي
اي��ران ميتواند نام خ��ود را در ادبيات ديپلماس��ي نوين،
همكاريهايعلموفناوري،ديپلماسيعلمو...نهادينهسازد
وخودراپيشگامدرحوزهديپلماسيمعرفيكند،اينپيامرا
ميتواندبهجهانيانمخابرهكندكهاگركشورينظيرامريكا
به دنبال ائتالفس��ازي و جنگ عليه كشور و ملت ديگري
است،جمهورياسالميايرانپرچمصلحوديپلماسيرادر
دستگرفتهو تالشداردبراساستجربهخوددرچارچوب
ديپلماسيعلم،نقشمثبتوسازندهدرحلوفصلتنشهاي
منطقهايوبينالملليايفانمايد.
هماكنون اي��ن فرصت براي ايران بهص��ورت بالقوه فراهم
اس��ت و اجراي ابتكارعملهاي كارب��ردي نظير برگزاري
كنفرانسجهانيبرجاموديپلماسيعلمبادعوتازتمامي
سياس��تمداران ،نخبگان و فعاالن سياسي و علمي جهت
حضور در ايران ،تصور «انزواي» ايران را مخدوش ميسازد،
بر منابع قدرت معنوي ايران ميافزايد و ايران را به كشوري
پيشرو در ديپلماس��ي نوين به خصوص در سطح منطقه
آسياي جنوب غربي تبديل ميسازد و همانند «كنفرانس
امنيتي مونيخ» يا «مجم��ع جهاني اقتصاد» كه به ترتيب
سياستهايامنيتيواقتصاديدرايندومجمعبهبحثو
بررسيگذاشتهميشود،استمراركنفرانسديپلماسيعلم
با تمركز بر حوزههاي موضوعي مختلف در سالهاي آتي
نيز ميتواند تبديل به برندي و پرس��تيژي براي جمهوري
اسالميايرانشودوكشوررابهمجمعوقطبيبرايمديريت
چالشهايمنطقهايوجهانيدربسترهمكاريهايعلمي
وبطوركليديپلماسيعلمتبديلنمايد.
بهترين فرصت براي برگزاري چنين كنفرانسي جهاني و
تحقق كامل دس��تاوردهاي مذكور ،سال آينده ( )1398و
در يك��ي از روزهاي مرتبط با برجام (روز امضاي برجام ،روز
اجرايبرجامياروزخروجامريكاازبرجام)بايدباشد.نگارنده
بر اين باور است كه روز خروج امريكا از برجام بهترين زمان
براي برگزاري چنين اجالسي جهاني است؛ مضاف بر آنكه
سالآينده،آخرينسالحضورتيمسياستخارجياتحاديه
اروپابهرهبريفدريكاموگرينياستواينتيم،توافقبرجام
و حفظ آن را دس��تاورد خود ميدانند؛ لذا تمايل خواهند
داشت و بايد هزينههاي مادي آن را بپردازند و از اعتبار خود
برايدعوتنخبگانسياسيوعلميجهاندراينكنفرانس
منبع:شمس
استفادهكنند.
و به همين دلي��ل من تصميم گرفتم كه توافق نكنم چون
معتقدميكتوافقبدبسياربدترازتوافقنكردناست».اين
جملهترامپبهخوبينشانميدهدنشستويتنامهمبيش
ازآنكهنتيجهگراومعطوفبهدستاوردباشد،بهدنبالنمايش
بودهاست؛منتهانمايشيازجنسيمتفاوت؛اگردرنشست
سنگاپورترامپنيازداشت«قدرتشدركشاندنكرهشمالي
به پاي ميز مذاكره» را به نمايش بگذارد ،اينبار در نشست
ويتنام نياز داشت «ايستادگياش بر سر شعارها» را به دنيا
نشاندهد .ازاينروميتوانگفتبرخالفرهبركرهشمالي
كه از سر نياز و براي بهبود وضعيت معيشت و رفاه مردمش
واردمذاكرهشده،نگرشرييسجمهورامريكابهاينمذاكرات
فعالچيزيجزنمايشقدرتدرابعادمختلفنيست.هرچند
بايدمنتظرماندوديدكاسهصبررهبركرهشماليازبازيچه
شدندردستانرييسجمهورامريكاكيلبريزميشود،اما
بهنظرميرسدباتوجهبهرويكردمنفعتطلبانهويكسونگر
دونالدترامپوتنندادناوبهقواعدبازيمذاكراتديپلماتيك
همچون«مذاكرهازديدگاهبرابر»و«پيگيرينتيجهبرد–برد
برايطرفين»،نميتوانچشماندازروشنيرابرايمذاكرات
امريكاوكرهشماليمتصورشد.

كالن
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توگو  با «تعادل» از ضرورت كاهش مداخله دولت در امور صندوقها ميگويد
معاون سازمان تامين اجتماعي  در گف 
آيسان تنها|
اخي�را رييسجمه�وري س�خناني درب�اره
ش�ركتهاي زير مجموعه شس�تا مطرح كرد.
محتواي س�خنان حس�ن روحاني اين بود كه
بايد س�ريعتر ب�راي واگذاري اين ش�ركتها
اقدام ش�ود .ش�ركتهايي كه در دهه ش�صت
وقتي ايجاد آنها آغاز شد هدف سرمايهگذاري
از محل مناب�ع مردمي و بهرهمن�دي از عوايد
آن براي تامي�ن هزينههاي آينده اين صندوق
بيم�هاي ب�ود ولي در عم�ل اكنون به ب�اري به
دوش تامين اجتماعي تبديل ش�ده .حاال ولي
رييسجمهوري ميگويد بايد مراتبي را فراهم
كرد كه به هر ترتيب ش�ركتها واگذار ش�ود.
ولو راي�گان! اين البته س�خناني بود كه برخي
واكنشها را برانگيخت .عمدت�ا ناظر بر اينكه
تجربه خصوصيهاي گذشته درباره شركتهاي
دولت�ي چندان كارنامه موفقي نداش�تهاند كه
دول�ت بار ديگ�ر ب�ه هم�ان راه رود و مواردي
ديگر از اين دس�ت كه راهكاره�اي بهتري هم
براي نج�ات تامي�ن اجتماعي از ض�رر و زيان
شس�تا وجود دارد و آن اصالح نظام مديريتي
اس�ت.معاون امور استانهاي س�ازمان تامين
اجتماعي با مطرح كردن س�ه انتقاد به سخنان
اخي�ر رييسجمه�ور معتقد اس�ت دولت اگر
به فكر اصلاح وضعيت موجود باش�د راهكار
كاهش مداخلهاش در تامين اجتماعي اس�ت.
مداخلهاي كه ميتوان امروز آن را متهم اصلي
بهم ريخت�ن اوضاع ش�ركتهاي زيرمجموعه
شستا دانس�ت .او همچنين توصيه ميكند كه
دولت سه جانبهگرايي تامين اجتماعي را كه از
دولت احمدينژاد مخدوش و هرگز احيا نش�د
به آن برگرداند و اجازه دهد نهاد مجري و نهاد
ناظر تفكيك ش�وند تا از مناسبات فسادآميز
كه نتيج�هاش كاهش كارآم�دي و ضرر و زيان
است ،جلوگيري شود .در ادامه مشرح گفتوگو
«تعادل» با فرشيد يزداني را ميخوانيد:

اخي�را رييسجمه�وري س�خناني درب�اره
واگ�ذاري ش�ركتهاي زيرمجموعه شس�تا
مطرح كرد .با اين محتوا كه با توجه به اينكه اين
شركتها زيانده هستند و خودشان به باري به
دوش تامين اجتماعي تبديل شدند بهتر است،
اين ش�ركتها حتي رايگان واگذار ش�ود .چه
تحليلي داريد؟
به نظ��ر من رييسجمه��وري با ورود ب��ه اين بحث
دچار حداقل س��ه خطاي اساسي ش��د .ابتدا اينكه
رييسجمهوري با بيان اين موضوع از حوزه حاكميتي
به عرصه مدني وارد شد .به اين معني به عرصه مدني
از س��وي دولت تعرض��ي صورت گرف��ت .همانطور
ك��ه ميدانيد بيمههاي اجتماعي به واس��طه س��ه
جانبهگراي��ي آنه��ا ،نوعي عرصه مدني به حس��اب
ميآيند.
درست است كه تعيين مديريت آنها در يك سازوكار
دولتي صورت ميگيرد (ب��ه اين دليل كه مثل همه
جاي دني��ا دولتها ضامن صندوقها هس��تند و به
همين دليل در بحث مديريت آن مداخله ميكنند)،
ولي قرار نيست در جزييات مداخله شود.
خطاي دوم رييسجمهوري اين بود كه به سازوكار
آن مجموعه مش��خص توجه نكرد .ب��ه اين ترتيب
پيشنهادي كه از سوي وي مطرح شد غيركارشناسي
اس��ت .بايد بحث ش��ود كه چرا چنين اتفاقي براي
سرمايهگذاريها در شستا افتاده است؟ نقش دولت
در اي��ن جريان چه بوده اس��ت؟ واقعيت اين اس��ت
كه دولت در وضعيت نابس��امان امروزي صندوقها
نق��ش مهم��ي دارد .از جمله تاثي��رات منفي دولت
ميتوان به عدم پرداخت به موقع اشاره كرد و مهمتر
اينك��ه اهالي ق��درت چه نماين��دگان مجلس و چه
دولتي��ان به صورت غير رس��مي در اداره صندوقها
دخالت ميكنند .اين دخالتها را ميتوان در عزل و
نصبها و مداخله مديريتي و  ....جستوجو كرد .اين
مداخالت بهطوركلي سيستم اداري و سيستم هدايت
صندوقها را دچار مشكل كرده است.
چقدر در اي�ن مداخالت ميت�وان خألهاي
قانوني را مقصر دانست؟
اغل��ب دخالتها بس��تر قانوني ن��دارد .وقتي فالن
مديركل و فالن معاون با س��فارش مقام مسوولي بر
سر كار ميآيد ديگر اين مساله وجه غير رسمي دارد
و نميتوان آن را در خللهاي قانوني جستوجو كرد.
اكنون فس��ادي كه در برخ��ي بخشهاي حاكميت
وجود دارد در صندوقها هم قابل مش��اهده اس��ت
و چنين وضعيتي باعث آن ش��ده ك��ه صندوقي كه
ميتوانس��ت خوب كار كند حاال وضعيت مناس��بي
نداشته باشد.
اما ايراد سوم سخنان رييسجمهوري؟
باالخره تامي��ن اجتماعي مبتني بر قانون اس��ت و
قانون ب��ه آن ميگويد باي��د س��رمايهگذاري كند.
هرچند تعيين نشده است كه اين سرمايهگذاري به
چه طريقي صورت بگيرد .البت��ه بايد نگاه حرفهاي
وكارشناسي بر ش��يوههاي انتخاب آن حاكم باشد.
بنابراي��ن اگر تامين اجتماع��ي بخواهد از چارچوب
قانوني خارج ش��ود ،براي آن دستورالعمل مشخص
وج��ود دارد .بنابراين اين مس��اله در قانون عمال در
سخنان رييسجمهوري ناديده گرفته شده است.
شستا در دولت احمدينژاد با تغيير اساسنامه
دچار مش�كالتي ش�د كه تاكنون گريبانگير
س�ازمان اس�ت ،چرا دولت روحان�ي اقدام به
اصالح آن نكرده است؟
دولت دهم در س��ال  1389خطاي��ي انجام داد و آن
بود كه به واسطه رويكردهايي كه داشت ،اساسنامه

زمان پرداخت  ۲مرحله بعدي
بستههايحمايتي
تس�نيم| مديركل امور رفاهي وزارت تعاون ،كار و
رفاه اجتماعي درباره وعده دولت مبني بر پرداخت
مراحلدوموسوم«بستههايحمايتي»،توضيحاتي
ارايهكرد.
احد رستمي درباره زمان پرداخت مراحل دوم و سوم
توزيعبستهحمايتيبهخانوادهها طبقاعالمووعده
دولتاظهاركرد:دراينزمينههنوزبرنامهايازسوي
دولت به وزارت رفاه اعالم نشده است.
وي افزود :ب��ا توجه به اينكه اعتب��ارات براي توزيع
بستههايحمايتيدرمراحلدوموسومدرنظرگرفته
نشده،بههميندليل،توزيعمراحلبعديازبستههاي
حمايتيتاپايانسالجاريبعيداست.
مديركلاموررفاهيوزارتتعاون،كارورفاهاجتماعي
تصريح كرد :اقشار ضعيف جامعه اعم از مددجويان
تحتپوششكميتهامدادوسازمانبهزيستيكشور،
بازنشس��تگان صندوقهاي بازنشستگي و تأمين
اجتماعيوهمچنينبيمهشدگانيكهدريافتيكمتر
از 3ميليونداشتهاند،ازگروههاييبودندكهدرمرحله
اولبستهحمايتيخودرادريافتكردند.
رستمي يادآور شد :تعدادي از خانوادهها نيز به عدم
دريافت بس��ته حمايتي خود معترض بودند كه به
اعتراض آنها رسيدگي شد و يك ميليون نفر از جمع
 2ميليونو 500هزارنفرطيروزهايآتيرقمريالي
بستهحمايتيخودرادريافتخواهندكرد.

تكرار«خصوصيسازي»در«شستا»ممنوع
تامين اجتماع��ي را به هم زد و س��هجانبه گرايي را
حذف كرد و استقالل اداري صندوق تامين اجتماعي
را گرفت .در آن زمان هيات دولت مصوبهاي داش��ت
كه به موجب آن س��هجانبهگرايي حذف شد .چنين
كاري ه��م مغاير با اصول بيمههاس��ت و هم مغاير با
تعهدات بينالمللي است كه ما در اين عرصه داريم.
انتظار از دولت حس��ن روحاني اين ب��ود كه با توجه
به اينكه نگاهي اصالحگرانه به امور داش��ت ،سريعا
اساس��نامه را برگرداند و اصالح كند .به هر حال اين
دولت مدعي بود و منش��ور حقوق ش��هروندي ارايه
داد .بنابراين انتظ��ار ميرفت كه اين حق را به حوزه
مدني برگرداند .با اين حال ديديد كه در دوره حسن
روحاني شس��تا  9مديرعامل عوض كرد و حاال بايد
ديد كه چرا اين تعداد مديرعامل عوض شد؟ به نظر
من واسطه مناسبات قدرتي كه در آنجا وجود داشت.
به اين ترتيب ميديديم كه ه��ر يك از اهالي قدرت
در دولت كه زورشان ميرسيد هر دوره مديرعامل را
عوض ميكردند .به اين ترتيب دچار يك بازي شديم
و اين بازي نظام مديريتي آنجا را بهم ريخت .متاسفانه
ديديم كه هر مديري هم كه بر سر كار ميآمد سريع
ب��ه دنبال آن بود كه نيروهاي خ��ود را بر كار گمارد.
جالب اس��ت كه اين رسم قبيح نيست .هر كسي هم
كه به عرصه ميآيد آن را حق طبيعي خود ميداند.
به اين ترتيب  1000پست مديريتي موجود هر دوره
ميتوانست در اختيار مناسبات فساد آميز قرار بگيرد.
اين موضوعي بود كه انتظار ميرود روزنامهنگاران به
آن ورود كنند .واقعا نياز به يك بررسي جدي است كه
در شستا چند مدير از كجا سفارش شدهاند.
تاكي��د ميكن��م اي��ن پروس��ه از دوره اول دوران
احمدينژاد شروع ش��د .همان دورهاي كه دعواها با
سازمان تامين اجتماعي آغاز شد كه بايد مديرعامل
شستا را وزارتخانه تعيين كند .در آن زمان هم وزير
كاري بر س��ر كار بود كه نگاه اجتماعي در اين عرصه
نداش��ت و امروز هم ميبينيم كه درگير يك پرونده
فسادآميز است.
ب��ا اين ح��ال انتظار ميرف��ت كه دول��ت يازدهم و
دوازده��م اين پروس��ه را اص�لاح كند ك��ه نكرد و
اكنون ني��ز ميبينيم كه به ج��اي در پيش گرفتن
روندهاي اصالحي چنين مطرح ميكند كه از اساس
س��رمايهگذاري اشتباه اس��ت .با توجه به تجربيات
خصوصيسازي اكنون براي بسياري اين شائبه مطرح
است كه نكند از اساس ناكارآمدسازي پروژهاي براي
ي باش��د؟ به هر حال هم��ه ميبينيم كه در
واگذار 
واگذاريها هم فس��ادهايي كشف شد كه نشان داد
چطور انتصابهاي نامناسب صورت گرفت تا اوضاع
بهم بريزد و ب��ا ناكارامدي صورت گرفته واگذاريها
در دستور قرار گيرد و نتيجه واگذاريها امروز قابل
بررسي است .وضعيت اغلب بنگاههاي واگذار شده از
قبل بدتر است.
در بح�ث واگ�ذاري اينك�ه به چه كس�اني
واگذاري صورت بگيرد هم مطرح اس�ت .بعضا
اس�م تعاونيها هم به گوش ميرس�د هر چند
مقامات دولتي تاكنون به آن وقعي ننهادهاند.
وقتي گفته ميشود كه شركتها واگذار شوند .حتي
رايگان واگذار ش��وند .بايد ببينيم كه به چه كساني
قرار است واگذار شود .قطعا قرار نيست واگذاريها به
مردم ،كارگ��ران و ...افرادي كه رابطه ندارند ،صورت
گيرد .نگراني اين اس��ت كه واگذاريه��ا در تامين
اجتماعي به وضعيتي حتي بدتر از خصوصيسازي
دچار شوند.
االن شما مواردي از فسادآميز بودن مناسبات
در صندوقها اشاره كرديد .به هر حال با توجه
به اينكه دولت ضامن صندوقهاس�ت طبيعي
است كه نگرانيهايي نسبت به آن مطرح كند .با
توجه به اوضاع اقتصادي دولت و زيانده بودن
اين شركتها به هر حال دخالت رييسجمهور
چندان هم خارج از موضوع نيست.
بله ،نگرانيهاي رييسجمهوري قابل درك و درست
اس��ت .به نظر من راهحلي كه ارايه ميش��ود راهحل
مناس��بي نيست .اگر همين االن ش��ركتها واگذار
شود چه اتفاقي ميافتد؟ حجمي از پول وارد سيستم
ميش��ود و من قول ميدهم كه اين حجم از پول در
سيستم تامين اجتماعي كمتر از دو ماه دوام ميآورد.
همين االن حج��م بدهيهاي دول��ت را ببينيد كه
باالي 180هزار ميليارد تومان برآورد ش��ود و حجم
تعهداتي كه سازمان تامين اجتماعي هم دارد خيلي
باالست .وقتي دولت تعهدات خود به تامين اجتماعي
را پرداخ��ت نميكند چه اتفاق��ي ميافتد؟ مجبور
ميش��ود از بانكها قرض بگيرد كه اين اس��تقراض
نرخ بهره باال دارد.
اي��ن در نتيج��ه رفتاره��اي دولت اس��ت كه باعث
ش��ده يك سيس��تم بيم ه اجتماعي ب��راي اينكه به
بيمهش��دگان پاس��خ بگويد وارد چرخهاي شود كه
اساسا از لحاظ اصول بيمهاي خطاست.
پيشبين�ي ميكنيد اگر ش�ركتها واگذار
ش�وند ،چقدر از هزينهه�اي تامين اجتماعي
پرداخت شود؟
ماهانه ب��االي  7000ميليارد توم��ان هزين ه تامين
اجتماعي است در حالي كه واگذاريها رقمي بيش
از يك ماه را تامين نخواهد كرد.
اگر دولت ش�ركتها را واگذار نكند،اوضاع
بهتر نميشود .در واقع وضعيت همين است كه
امروز ميبينيم به بنبس�ت رسيده و دولتيان
ي ش�ركتها
را بر آن داش�ته كه براي واگذار 
تصميم بگيرند ،چه راهكاري ديگري ميشود
پيشنهاد كرد؟
بله .وقتي ميگوييم واگذار نشود،منظور اين نيست
كه ب��ه همين وضعيت كنوني ادامه داده ش��ود .بايد
وضعيت تغيير كند و پاس��خ به اين سوال كه چگونه

اخباركالن

سند ملي اشتغال در برنامه
جديد توسعه تدوين شد

برش

دولت دهم در سال 1389خطايي انجام داد و آن بود كه به واسطه رويكردهايي كه داشت ،اساسنامه تامين اجتماعي را به هم زد و سهجانبه گرايي
را حذف كرد و استقالل اداري صندوق تامين اجتماعي را گرفت .در آن زمان هيات دولت مصوبهاي داشت كه به موجب آن سهجانبهگرايي حذف شد.
چنين كاري هم مغاير با اصول بيمههاست و هم مغاير با تعهدات بينالمللي است كه ما در اين عرصه داريم.
انتظار از دولت حسن روحاني اين بود كه با توجه به اينكه نگاهي اصالحگرانه به امور داشت ،سريعا اساسنامه را برگرداند و اصالح كند .به هر حال اين
دولتمدعي بودومنشور حقوق شهرونديارايهداد.بنابراين انتظار ميرفتكه اينحق رابهحوزه مدنيبرگرداند.با اينحالديديدكه در دوره حسن
روحانيشستا 9مديرعاملعوضكردوحاالبايدديدكهچرااينتعدادمديرعاملعوضشد؟بهنظرمنواسطهمناسباتقدرتيكهدرآنجاوجودداشت.
به اين ترتيب ميديديم كه هر يك از اهالي قدرت در دولت كه زورشان ميرسيد هر دوره مديرعامل را عوض ميكردند .به اين ترتيب دچار يك بازي
شديم و اين بازي نظام مديريتي آنجا را بهم ريخت .متاسفانه ديديم كه هر مديري هم كه بر سر كار ميآمد سريع به دنبال آن بود كه نيروهاي خود را
بر كار گمارد .جالب است كه اين رسم قبيح نيست .هر كسي هم كه به عرصه ميآيد آن را حق طبيعي خود ميداند .به اين ترتيب 1000پست مديريتي
موجود هر دورهميتوانست در اختيارمناسباتفساد آميزقراربگيرد .اين موضوعيبود كه انتظار ميرود روزنامهنگارانبه آن ورود كنند .واقعا نياز به
يك بررسي جدي است كه در شستا چند مدير از كجا سفارش شدهاند.
تاكيد ميكنم اين پروسه از دوره اول دوران احمدينژاد شروع شد .همان دورهاي كه دعواها با سازمان تامين اجتماعي آغاز شد كه بايد مديرعامل
شس�تا را وزارتخانه تعيين كند .در آن زمان هم وزير كاري بر س�ر كار بود كه نگاه اجتماعي در اين عرصه نداشت و امروز هم ميبينيم كه درگير يك
پرونده فسادآميزاست.
باي��د تغيير كند به اين بر ميگ��ردد كه ما چه كاري
بايد انجام دهي��م؟ و چه فرآيندي بايد طي ش��ود؟
س��رمايهگذاريها در بيمههاي اجتماع��ي در دنيا
يكس��ري اصول دارند كه ما انتظ��ار داريم آن اصول
رعايت ش��ود .ما پيشتر محاس��باتي داشتيم كه بر
مبناي آن اگ��ر داراييهاي تامي��ن اجتماعي فقط
حفظ ارزش ميشد و هيچ ارزش افزودهاي نداشت ،با
توجه به داراييهاي موجود ،معادل  50تا  60درصد
هزينهها قابل تامين شدن از سود سرمايهگذاريها
بود .از سوي ديگر به بدهي دولت به تامين اجتماعي
توج��ه كنيد .اكن��ون بدهي دولت اگر قرار باش��د با
نرخ بيس��ت درصد محاسبه ش��ود ،بخش زيادي از
هزينههاي مس��تمري (تا  38ه��زار ميليارد تومان
معادل نصف مس��تمريهاي س��ال آين��ده) تامين
اجتماعي قابليت پرداخت دارد.
وقت��ي ميگويي��م اص��ول رعاي��ت ش��ود يعن��ي
سهجانبهگرايي ناديده گرفته نشود.
در دول�ت روحاني يك برنامه راهبردي براي
اصالح تدوين شد ،چرا به نتيجه نرسيد؟
در س��ال  1393يك برنامه راهبردي تدوين شد كه
ن برنام��ه اصالح نظام مديريتي بود و
يكي از موارد آ 
ديگري اصالح بهينهسازي سبد كاال و همچنين ايجاد
چرخ��ه ارزش افزوده داخل س��رمايهگذاري تامين
اجتماعي بود .اگر اين موارد رعايت ميش��د طبعا به
سمت بهبود و اصالح امور و پيشرفت ميرفتيم .البته
بسترهاي اجراي آن فراهم نبود و اجرا نشد.
به همان موضوع اصالح نظام مديريتي توجه كنيد.
اصالح نظام مديريتي باعث ميش��ود از باال مديراني
كه منصوب ميش��وند تغيير يابند و در همين روند
به صورت سلس�� ه مراتبي مديران بهب��ود يابند ولي
چنين اتفاقي نيفتاد .چ��را؟ چون چنين تغييري به
سازوكارهايي نياز دارد .سازوكارهايي اعم از استقالل
اداري و سهجانبهگرايي و ...بنابراين اگر دولت واقعا
به دنبال آن است كه كمك كند ،مهمترين كاري كه
بايد بكند اين است كه عرصه سياستگذاري ،اجرا و
نظارت را تفكيك كند.
وقتي وزير مديرعامل شستا را تعيين ميكند
چه كسي بايد جواب بدهد؟ وزير بايد در مقام
سياستگذار و مطالبهگر قرار ميگرفت .بايد از
تامين اجتماعي ميپرسيد كه با پول مردم چه
كرديد؟ ولي مگر اكنون ميتواند بپرسد وقتي
خود مديران را منصوب ميكند؟
اخيرا ديديم كه وزير وقت ،زماني كه بر س��ر كار آمد
قبل از اينكه براي مديرعامل تامين اجتماعي حكم
بزند ،مديرعامل شس��تا را منصوب ك��رد .اگر دولت
ميخواهد افق روش��نتري داشته باشد ،كمك كند
و نگاه بلندمدتتري داشته باش��د ،بايد وارد اصالح
فرآينده��اي اجرايي ش��ود .تا آن اتف��اق نيفتد هر
تصميمي كه گرفته باشد باز ما دچار بحران خواهيم
شد چون ساختارهاي فسادزا بهم نخورده است.
واگ�ذاري ش�ركتهاي دولت�ي تجرب�ه
موفقآمي�زي نب�ود و ديدي�م ك�ه در نهايت�ا
خصولتيها شكل گرفتند ،عمدتا به اين دليل
كه بخش خصوصي ق�درت خريد آن ارقام باال
را نداش�ت .اكنون در صورتي ك�ه واگذاريها
صورت بگيرد چه افقي براي آن متصوريد.
اوال كه ب��ه نظر من بايد نهاده��اي مدني جلوي اين

واگذاريها را به هر ترتيبي بگيرند و به دنبال اصالح
س��اختار باش��ند .به ويژه اينكه اكن��ون و با توجه به
سخنان مطرح ش��ده حكم به ثمن بخس فروختن
شركتها است بنابراين فكر نميكنم مشكلي درباره
منابع پرداخت در ازاي واگذاريها وجود داشته باشد
هرچند كه به نظرم اكنون با توجه به اتفاقات اقتصادي
اخير نقدينگي در دست افرادي وجود دارد كه بتوانند
هزينه شركتها را پرداخت كنند .ولي به هر حال اين
نقدينگي هم در دست بخش اندكي از مردم است كه
ميتوانند به اين موضوع هم ورود كنند .در قبال خيل
عظيمي از افراد فقيري ك��ه در جامعه وجود دارند،
افرادي هس��تند كه به منابع كالني دسترسي دارند
وطبيعتا وقتي قرار باشد اموالي را با قيمت بسيار ارزان
به دس��ت آورند و سود كالن به جيب بزنند قاعدتا به
ميدان خواهند آمد.
در دنيا صندوقهايي هم وجود دارند كه بدون
سرمايهگذاري و با پرداختهاي بيمهشوندگان
اداره ميش�وند ،چقدر چنين مسيري را براي
تامين اجتماعي هموار ميبينيد؟
در دنيا چن��د نوع بيمه اجتماعي تعريف ميش��ود.
يك مدل براي هزينه درآمد جاري است .دراين نوع
صندوقها حساب و كتاب ميشود چه تعداد نيروي
كار وجود دارند و به چه مقدار دستمزد ميگيرند و بعد
با محاسبات صورت گرفته به آنها مستمري پرداخت
شود .در اين نوع سيستم سرمايهگذاري به كار بسته
نميشود .همچنين براي برخي صندوقها مكانيزم
نيمهسرمايهگذاري است و همچنين برخي ديگر از
مكانيزم سرمايهگذاري به صورت حسابهاي فردي
بهر ه ميبرند.
آنچه براي صندوق تامين اجتماعي تعريف شده است،
نيمهسرمايهگذاري است .به اين ترتيب كه بخشي از
هزينهها با سرمايهگذاري و بخشي ديگر با حق بيمه
پرداخت شود .به نظر من يكي از مترقيترين و بهترين
نظامهايي كه براي صندوقها تعريف ش��ده همين
اس��ت .دردنيا هم ميبينيم كه ش��كل صندوقهاي
نيمهس��رمايهگذاري اكنون به دلي��ل اينكه جواب
بهتري دارند ،توصيه ميشود.
تامين اجتماعي هم در همين قالب به واسطه پشتوانه
قانوني كه داش��ت به بح��ث س��رمايهگذاري ورود
كرده اس��ت .قبل از س��ال  1365كه شستا تشكيل
ش��د ،س��الها درباره آن بحث بود كه با پولي كه به
صندوق ميآيد چه ميش��ود كرد؟ قصد اين بود كه
از س��رمايههاي نيروي كار حفاظت كند .شس��تا به
تدريح بزرگ و بزرگتر تبديل شد و البته خطاهايي
هم در آن صورت گرفت .مثال در دهه  70و اوايل 80
كه بازار سرمايه كشش نداشت و نميتوانستند براي
منابع شستا روي آن حساب كنند ،تامين اجتماعي
به بنگاهداري كش��يده ش��د و در واقع بنگاهداري از
اينجا ناشي شد.
از نظر اصول بيمهاي بنگاهداري كار چندان درستي
نيست .بنابراين يكي از انحرافات از همين بنگاهداري
شروع شد .بخشي از انحراف هم در تغيير اساسنامهها
بهويژه آنچه در سال  1389صورت گرفت ،اتفاق افتاد.
آنجا انحراف جديتري در س��رمايهگذاريها ايجاد
شد .بخش��ي از خطا هم در خود سازمان اتفاق افتاد
كه هيچوقت تعريف نكرد كه باتوجه به سبد بهينه،
مواردي مانند سود و ريسك و ...چگونه بايد باشد؟

در سالهاي اخير مسائل ديگري هم اضافه شد .اينكه
خطاي دخالت وزارت رفاه در اين حوزه تكرار شد .در
مقطعي قائممقام وزير ،هياتمديره عامل شستا هم
شده بود ،در اين صورت مديرعامل تامين اجتماعي
كه بايد از شس��تا پاسخ بخواهد ،نميتوانست از قائم
مقام پاسخ بخواهد! اين يعني انحراف كه زمينههاي
فساد ساختاري را فراهم ميكند.
طرف�داران اقتص�اد ب�ازار اكن�ون مداف�ع
واگذارياند با اين توضيح كه هرجا پاي دولت
به ميانآيد مناسبات فسادخيز حاكم ميشود
و در عين حال هم خودتان به روندي كه ايجاد
ش�د و تامين اجتماع�ي به بن�گاهداري افتاد
با توجه به عدم ظرفيت بازار س�رمايه اش�اره
كرديد .شايد االن بهترين راهكار واقعا واگذاري
شركتها باشد.
حرف ما اين است كه دولت نبايد دخالت كند .دولت
تاكنون تخريب كرده است .اكنون ميتواند حكم دهد
تامين اجتماعي ظرف سه ماه برنامه بدهد كه چگونه
س��رمايهگذاريها خوب جواب دهد .بعد بررسيها
صورت بگيرد .تامين اجتماعي يك نهاد مدني است و
دولت اگر به سهم خود در سياستگذاريها به اندازه
همان يك سوم قناعت كند و اجازه دهد كارفرمايان
و كارگران هم نقش خود را ايفا كند .اكنون دولت به
نقش خود بسنده نميكند .هيات امنا  9نفر عضو دارد
كه فقط  3نفر آنها نماينده نهادهاي مدني هستند و
 6نفر آنها نماينده دولت هس��تند .آن هم نه نماينده
دولت ،نماينده ش��خص وزي��ر كار .از آنجايي كه هر
تصميمي با راي  5نفر قابلي��ت تصميمگيري دارند
طبيعي است كه عمال بود و نبود آن سه نفر نماينده
نهادهاي مدني تاثير چنداني ندارد.
اكنون هم بحث ما اين نيست كه واگذاريها صورت
نگيرد .بحث ما اين اس��ت كه اگر قرار است واگذاري
هم صورت بگي��رد بايد منطبق با ش��رايط موجود،
شرايط صندوقها،اصول بيمههاي اجتماعي و منافع
ني��روي كار صورت بگيرد كه به نظ��ر ما حكمي كه
رييسجمهور داده است با همه اين موارد در تناقض
است و علل آن هم به درستي ديده نشده است.
چهكسانيبايدمطالبهگردرخواستشماباشند؟
اين تصميمي اس��ت ك��ه بايد هيات دول��ت بگيرد.
اگر قصد دولت اصالح باش��د امكان پذير است ولي
اگر چنين قصدي نداش��ته باشد ،اصالحات بسيار با
دشواري صورت خواهد گرفت.
هيات دولت نش�ان داده كه چن�دان پيگير
چنين مواردي نيست.
نهادهاي كارفرمايي و كارگري كه منافع آنها درگير
است جزو بخشهايي هستند كه به نظر بايد به ميدان
آمده و پاي بحث بيايند.
چق�در از ظرفيت مجلس ميتوان اس�تفاده
كرد ،به هر حال مجلس نهاد ناظر است و بازوي
پژوهشي قدرتمندي مانند مركز پژوهشهاي
مجلس را دارد
ظرفيت مجلس هم مطرح اس��ت ول��ي بايد ديد كه
مجلس چقدر ميتواند عزمي در اصالح نظام مديريتي
داشته باش��د .به نظر من در مجلس نيروهايي وجود
دارد كه اگ��ر در افكار عمومي اين مس��اله جا بيفتد
ميتوان از آنها انتظار داش��ت كه پيگيريهاي الزم
را صورت دهند.

معاون توسعه كارآفريني وزير كار با اشاره به اينكه
يكي از معيارهاي مردمي بودن اقتصاد ،مشاركت
اقتصادي مردم است گفت :سند ملي اشتغال در
برنامه جديد توسعه تدوين شده است كه محور آن
بر كارآفريني است .عيسي منصوري ،معاون وزير
تعاون كار ،رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به مسائل
كشور و ضرورت توجه به كارآفريني گفت :در اين
دورهاي كه كشور تجربه ميكند بايد بيش از گِله
از هم ،يكديگر را تقويت كنيم تا هم افزايي اتفاق
بيفتد .اگر ما درمورد اس��تقالل و هژموني قدرت
حرف ميزني��م بايد قواعد را بشناس��يم و عاليم
تمدن و فرهنگمان را همه ج��ا ببينيم .در حوزه
فرهنگ و دين ما از ابتداي انقالب نظام حكمراني
تعريف كرديم ،در حوزه قدرت ما در ابتدا توانايي
زيادي نداشتيم و حاال رشد كرديم و اوج گرفتيم،
ما ب��راي اين قدرت نظ��ام اختصاصي خودمان را
داريم .منصوريبابياناينكهسوالايناستكهدر
حوزه اقتصاد چه نظام اختصاصي تعريف كردهايم،
گفت :همچنان بر سر همان نظام  60سال پيش
هستيماماحاالزمانپوستاندازيدرحوزهاقتصاد
رسيده است .وي با تاكيد بر اينكه كارآفرين بايد
ريسك پذير باشد ،تاكيد كرد :امروز هم به عنوان
مولفه اول تغيير نظام اقتصادي بايد ببينم بحث
مالكيتبخشخصوصيچيست؟
معاون توس��عه كارآفريني واش��تغال وزارت كار
ادام��ه داد :اگر قرار اس��ت ماهم هژموني مختص
خودمان را داش��ته باش��يم در گام اول رفتارهاي
ما رفتارهاي نظاميگري خواهد بود و در قسمت
بعدي رفتاريهاي فرهنگ��ي و طبيعتا در زمان
بعدي نوبت به توسعه است.
وي افزود :اگر قرار است پوست اندازي اتفاق بيفتد
بايد تحول اساسي باشد ،در صورتي هنوز در كشور
مانحوهتبديلدانشبهاقتصادشكلنگرفتهاست.
از طرفي يكي از معيارهاي مردمي بودن اقتصاد،
مشاركت اقتصادي مردم است كه متأسفانه اين
نگاهوجودندارد .منصوريگفت:درحالحاضردر
چندحوزهكارميكنيمتايكنظامحكمرانيخوب
در حوزه اقتص��ادي را پايهگذاري كنيم ،امروز در
حال كار روي آن با بخش خصوصي هستيم و سند
ملي اشتغال در برنامه جديد توسعه تدوين شده
استكهمحورآنبركارآفرينياست .معاونوزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي همچنين اظهار كرد :ما
در دراز مدت ميتوانيم بهره ورتر باش��يم اما نظام
تأمينماليكشورنظاممناسبينيست،اميدواريم
نهقوانينكليبلكهروندهاتغييركندواصالحشود.
وي تاكيد كرد :تالش ما بر اين اس��ت كه آرام آرام
روشهاي قديمي جاي خود را به روشهاي جديد
دهند ،به نظر ميرس��د كه مسووالن بخشهاي
ديگر از جمل��ه قوه قضاييه نيز در حال تغيير نگاه
نسبت به كارآفريني و سرمايهگذاري هستند.

كارفرمايان برنامه مشخصي
براي ترميم مزد ندارند

محمدرضاتاجيك،بااشارهبهبرگزاريآخرينجلسه
شورايعاليكاردربارهبحثوبررسيدربارهدستمزد
 98گفت :متأسفانه نمايندگان كارفرمايي و دولت
برنامهاي براي افزايش يا ترمي��م مزد  98به منظور
افزايش قدرت خريد كارگران نداشتند و بدون ارايه
برنام همشخصدراينجلسهحضورداشتند.تقاضاي
نمايندگانكارگريدرنخستينجلسهشورايعالي
كاراينبودكهيكميليونو 89هزارتوماناختالفي
كه در مقايس��ه با هزينههاي س��ال 97وجود دارد،
تامين ش��ود .البته فاصلهاي كه طي چندسال اخير
براي دستمزد به وجود آمده است در اين مرحله در
نظر گرفته نميشود .نماينده مجمع عالي كارگران
ايرانگفت:نمايندگانكارگريمعتقدندكفحقوق
كارگران بايد به 2ميليون و 200هزار تومان افزايش
يابد تا اختالف سبد معيشتكارگران در سال جاري
جبران شود و چگونگي و چارچوب آن را نمايندگان
كارفرمايي و دولت تعيين كنند .رقم هزينه زندگي
خانوار كارگران با تاييد ش��ركاي اجتماعي صورت
پذيرفته اس��ت و تقاضاي ما اين است كه بر اساس
توافقي كه در سالهاي گذشته صورت گرفته است
سبدمعيشتوتورممبنايافزايشدستمزدكارگران
درسالآيندهقرارگيرد.

اخبار
شناساييآسيبپذيري
خطرناك در ويندوز اينترنتاشيا

زد دي نت| محققان امنيتي از شناسايي يك
آسيبپذيري خطرناك در ويندوز اينترنت اشيا
نس��خه  Coreخبر دادهاند كه به هكرها امكان
ميدهد كنترل ابزار و وسايل مختلف را از راه دور
در دس��ت بگيرند .حفره امنيتي مذكور در اين
سيستم عامل خاص كه براي كنترل محصوالت
اينترنت به كار ميرود ،موجب نگراني شده است.
اين حفره باعث ميش��ود هكرها بتوانند كنترل
كامل ابزار و وسايل مختلفي را كه از اين سيستم
عامل بهره ميگيرند ،در دست بگيرند .اولينبار
فردي به نام دور آزوري محقق امنيتي ش��ركت
س��يف بريچ ،اين آس��يبپذيري را شناس��ايي
كرد .حفره مذكور مربوط ب��ه پروتكل ارتباطي
 Sirep/WPConدر سيس��تم عامل ويندوز
اينترنت اش��يا است .آس��يبپذيري يادشده در
نسخه پيشرفتهتر سيستم عامل ويندوز اينترنت
اشيا موسومبهWindows IoT Enterprise
كه براي كنترل رايانههاي شخصي به كار ميرود،
وجود ندارد .از نس��خه  Enterpriseسيستم
عاملاينترنتاشيابرايكنترلرباتهايصنعتي،
خطوط توليد در كارخانهها و سيستمهاي ديگر
صنعت��ي اس��تفاده ميش��ود .آزوري ميگويد
حتي موفق به توليد يك تروج��ان خاص به نام
 SirepRATبراي سوءاستفاده از آسيبپذيري
مذكورشدهاست.مايكروسافتهنوزدراينزمينه
واكنشي از خود نشان نداده است.

ربات چهارپاييكهپشتك ميزند

انگجت | محققان رب��ات  ۴پايي ابداع كردهاند
كه ميتواند پشتك بزند و بطور وارونه راه برود.
محققان دانشگاه  MITيك ربات جديدMini
 Cheetahرا نمايش دادهاند كه ميتواند چند
حركت جالب انجام دهد ،از جمله آنكه پش��تك
بزند .طبق اع�لام  ،MITاين نخس��تين ربات
چهارپايي اس��ت كه ميتواند اي��ن كار را انجام
دهد .عالوه بر آن اين ربات ميتواند بطور وارونه
راه ب��رود ،پس از زمين خوردن از جاي خود بلند
شود و با سرعت ۵.۵مايل بر ساعت در زمينهايي
با ناهم��واري اندك راه ب��رود .اين ربات كوچك
هنوز اش��كاالت بس��يار زيادي دارد اما به گفته
محققان اين يك پروژه تحقيقاتي است و مانند
ربات SpotMiniشركت «بوستون ديناميكز»
عملياتينيست.

گوگلاپليكيشنجنجالي
سعودي راحذف نكرد

انگج�ت| گوگل ب��ا وجود فش��ارهاي برخي
نمايندگان كنگره و فعاالن حقوق زنان در امريكا
از حذف يك اپليكيش��ن جنجالي طراحي شده
توسط دولت عربس��تان از فروشگاه گوگل پلي
خ��ودداري كرد .گوگل رس��ماً اع�لام كرده كه
اپليكيشن ابش��ر را كماكان در گوگل پلي حفظ
خواهد ك��رد .اين برنام��ه به مردان س��اكن در
عربستان سعودي امكان ميدهد تا زنان خود را
كنترل كرده ،به آنها اجازه سفر داده يا براي طالق
و پيگي��ري امور مربوط به طالق همسرانش��ان
اقدام كنند .البته ابش��ر براي كنترل و ردگيري
كارگران مهاجر در عربستان توسط كارفرمايان
آنها نيز قابل استفاده است .برخي سياستمداران
و فعاالن حقوق زنان در امريكا معتقدند كه نحوه
برخوردبازنانسعوديازطريقاينبرنامهماهيت
قرون وسطايي دارد و گوگل و همين طور اپل با
انتشار برنامه ابشر در فروشگاههاي انالين خود به
يك حكومت مستبد ياري رساندهاند .در مقابل
گوگل معتقد است كه برنامه يادشده مقررات و
قوانين اين ش��ركت را نقض نكرده و لذا ميتواند
كماكاندرگوگلپليباقيبماند.اپلدرواكنشبه
اعتراضات گفته كه در حال بررسي موضوع است.
عربستان نيز از سياسي شدن اين موضوع انتقاد
كردهومخالفتبااينبرنامهرايكپيكارنظاممند
براي به چالش كش��يدن خدماتي دانسته كه از
طريق ابشر قابل دسترس است.

محدود شدن فعاليت
اپراتورهايخارجيدرروسيه

زددينت|دولتروسيهباصدوردستورالعملي
قوانين جديدي براي فعاليت شركتهاي اپراتور
ماهوارههاي مخابراتي جديد وضع و فعاليت آنها
را در اين كشور محدود كرده است.
بر اس��اس اين سند تمامي ش��ركتهاي مالك
ماهوارههاي مخابراتي خارجي بايد همه ترافيك
دريافتي خود را از طريق يك ايس��تگاه زميني
واقع در داخل خاك روسيه منتقل كنند.
بر همين اساس ارسال دادههاي ماهوارهاي براي
مشتريان اين ش��ركتها بطور مستقيم ممكن
نبوده و آنها ابتدا بايد از طريق يك ايستگاه زميني
در داخل خاك روسيه مسيريابي شده و سپس
ارسال شوند.
دولت روس��يه وق��وع تهديده��اي خارجي و
جاسوس��ي از خود را عامل اين تصميم دانسته
و تصريح كرده كه تصميم مذكور از ش��ش ماه
ديگر عملياتي خواهد ش��د .همچني��ن از اين
پس صدور مجوز فعاليت اپراتورهاي يادشده در
روسيه مستلزم موافقت وزارت دفاع ،سرويس
امنيتي فدرال روسيه و سرويس حفاظت فدرال
اين كشور خواهد بود.
روس��يه چندي قبل از تصميم خود براي ايجاد
يك ش��بكه اينترنت داخلي كام ً
ال مس��تقل از
اينترنت جهان��ي نيز با هدف تأمي��ن امنيت و
ارتقاي توانمنديهاي دفاع سايبري خود خبر
داده ب��ود .در صورت تكميل زيرس��اختهاي
فني مورد نياز براي اين كار احتمال قطع شبكه
اينترنت جهاني در روسيه وجود دارد.
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دانش و فن

سوءاستفاده از كاربران تلفن همراه

كجعلي
«برنده باش» به قيمت پيام 

گروه دانش و فن| مرجان محمدي|
تقلبدرهرحالتيجرممحسوبميشود،چهدردنياي
واقعيوچهدردنيايمجازي،بطوريكهقانونگذارنيزبراي
فرد متقلب چه در دنياي واقعي و چه در دنياي مجازي
مجازات در نظر گرفته است  .بر اساس ماده  740قانون
مجازات اسالمي «هركس غيرمجاز دادههاي متعلق به
ديگري را بربايد ،چنانچه عين دادهها در اختيار صاحب
آن باش��د ،به جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا بيست
ميليونريالودرغيراينصورتبهحبسازنودويكروز
تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا بيست
ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد».
همچنين مطابق با م��اده  741همين قانون« ،هركس
غيرمجاز از س��امانههاي رايانهاي يا مخابراتي با ارتكاب
اعمالي از قبيل وارد كردن ،تغيير ،محو ،ايجاد يا متوقف
ك��ردن دادهها يا مختل كردن س��امانه ،وج��ه يا مال يا
منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري
تحصيل كند ع�لاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از
يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا
يكصدميليونريالياهردومجازاتمحكومخواهدشد».
اما در تقلب اخيري كه توسط صدا و سيما صورت گرفته
است چه كسي يا چه كساني بايد مجازات شوند ؟
تقلبي كه در آن شمارههاي تلفن همراه كاربران مورد
سوءاستفاده قرار گرفته است و وزير ارتباطات و فناوري
اطالعات نيز به آن صحه گذاشته است  .اين تقلب يك
ميليوني زماني منتشر شد كه كاربران تلفن همراه روز
شنبه پيامكي دريافت كردند با عنوان راي شما براي نظر
سنجي به برنامه برنده باش ثبت شد ،اين عده از كاربران
مدعي هس��تند كه اصال در برنامه نظرسنجي شركت
نكردهاند،همچنين برخي كاربران نيز با اين ادعا كه راي
آنها تغيير كرده است،تصاويري از پيامكهاي دريافتي
خود را منتشر كردند ،در اين پيامكها نوشته شده بود:
“دوست عزيز :راي شما با راي قبلي جايگزين شد “ گفته
ميش��ود بيش از يك ميليون كاربر تلفن همراه اين دو
نوع پيامك را دريافت كردهاند،مس��الهاي كه مشخص
ش��د براي باال بردن آمار يك برنام��ه تلويزيوني چنين

فراسو

اقدامي صورت گرفته است،اما متوليان اين امر اطالعي
نداش��تند كه پس از ارس��ال پيام كاربران جواب آن را
دريافت ميكنند و همين دريافت جواب پيامك باعث
شد تا كاربران از سوءاستفاده شماره تلفن همراه خود به
پليسفتاوشخصوزيررتباطاتشكايتكنند،مسالهاي
كههمچنانادامهداردوپليسفتاخبرازپيگيريموضوع
داده اس��ت .وزير ارتباطات نيز روز گذشته در پستي با
هشتگ حق الناس خبر از دستكاري آمار ارايه شده براي
يك برنامه داد و در نموداري آن را منتشر كرد  .در نمودار
منتشر شده از سوي وزير ارتباطات مشخص شده است
كه بيش از يك ميليون راي س��اعت  1ت��ا  4بامداد روز
شنبه بهطور غيرواقعي به نام يك برنامه ثبت شده است.
اين آمار گوياي بخشي از اتفاقات است كه در نظرسنجي
انتخاب محبوبترين برنامه سال صدا و سيما رخ داده
اس��ت؛ گزارش بررس��ي تكميلي در حال نهايي شدن
اس��ت .نتايج براي رسيدگي به صدا و سيما و پليس فتا
ارسال خواهد شد .
اما پس از اين افشاگري و تاييد آن از سوي وزير ارتباطات
دبير جشنواره جام جم مدعي شد كه در روز پنجشنبه
موردحملهسايبريقرارگرفتهاندورايهاييكهجابهجا
شدهياصرفابراييكبرنامهارسالشدهاست،دستكاري
هكرها بوده است ! مسالهاي كاربران آن را قبول نكردند و
از وزير ارتباطات و پليس فتا خواستار رسيدگي شدند .
اما اينكه چگونه ش��ماره س��يم كارت كارب��ران مورد
سوءاستفادهقرارگرفتهاستبخشمهماينمسالهاست،
هرچند كه برگزاركنندگان اين جش��نواره مدعي هك
هستند،اماوزيرارتباطاتوفناورياطالعاتمشخصااين
ادعا را رد كرد چرا كه از ساعت 12پنجشنبه شب نه تنها
رايهاايزولهنشدهاستبلكهفردياافراديبادسترسيبه
شمارهسيمكارتكاربراناقدامبهارسالنظرياتغييرراي
كردهاند ،اما فراموش كردهاند كه در پنل ارسال تاييديه يا
جواب راي را غير فعال كنند و زماني متوجه ميشوند كه
ديگر كار از كار گذشته است .
در اي��ن خصوص مدير يك��ي از اپراتوره��ا به خبرنگار
«تعادل» گفت :دبير جش��نواره گفته است كه شماره

كاربران هك شده اس��ت  .وي در ادامه در پاسخ به اين
س��ووال كه وزير ارتباطات هك شدن شماره كاربران را
تاييد نكرده اس��ت،پس اين قضيه منتفي است،حال
چگونه فرد يا افراد مس��وول اين برنامه توانس��تهاند به
شمارهكاربراندسترسيداشتهباشند؟گفت:اينمساله
مربوط به اپراتورها نميشود ،بلكه شركتهايي هستند
كه شماره كاربران را در اختيار دارند،شايد اين شركتها
پنل پيامكي خود ار دراختيار اين افراد قرار داده باشند،
هرچند كه بطور قطع نميتوان نظر داد .
ويدرادامهگفت:شخصوزيرارتباطاتوپليسفتاابعاد

نقش هوش مصنوعي در تامين امنيت انتخابات آينده امريكا

اين مساله را همانطور كه گفتهاند بررسي و اطالعرساني
ميكنند،ولي به قطع اپراتورها شماره كاربرانشان را در
اختيار هيچ فرد يا افرادي قرار نميدهند .
همچنين در اين خصوص مهدي رادفر كارشناس ارشد
ارتباطي ب��ه خبرنگار «تعادل» گف��ت :در حال حاضر
كارب��ران حس بدي به اين قضيه دارند و معتقدند كه از
شمارهتلفنهمراهآنهاسوءاستفادهشدهاست،مسالهاي
كه بايد به كاربران حق داد ،كاربران خواستار رسيدگي به
اينموضصوعهستندووزيرارتباطاتنيزپسازشكايت
كاربران شفافسازي كرده است .

دريچه

وي افزود:معلوم نيست اگر اين اتفاق نميافتاد و كاربران
تاييديهپيامكدريافتنميكردند،اينرويهتاچهزماني
ادامه داش��ت و كاربر بيخبر از همه جا به راحتي مورد
سوءاستفاده قرار ميگرفت .
ويتصريحكرد:اينگونهرفتاروعملهاباعثازبينرفتن
حس اعتماد و ترويج بياعتمادي در جامعه ميش��ود،
بطوريكه برخي كاربران در پيامهايي كه در شبكههاي
مجازي منتشر كردهاند خواس��تار برخورد جدي وزير
ارتباطات و مراجع قضايي به اين موضوع شدهاند چرا كه
به حريم خصوصي آنها تجاوز شده است .

گوگل يك ميليون اپليكيشن آلوده را از «پلياستور» حذف كرد

اسپكتروم|كارشناسان رسانه و متخصصان هوش
مصنوعي معتقدند كه انتخابات  ۲۰۲۰امريكا بيش از
هر زماني تحت تاثي��ر ابعاد منفي هوش مصنوعي قرار
خواهدگرفت.
يكي از مرموزتري��ن و پيچيدهترين ابعاد منفي هوش
مصنوع��ي ،تولي��د نرمافزاره��اي تغيي��ر واقعيت يا
 Deep Fakeاس��ت .اصطالح Deep Fakeيا جعل
عميق ،يك تكنيك براي تركيب تصوير انسان مبتني
بر هوش مصنوعي اس��ت .در اين فناوري با استفاده از
تكنيكموسومبهشبكهمولدتخاصمييا GANتصاوير
وفيلمهاييكشخصمعروفرارويتصاويريافيلمهاي
منبعقرارميدهند.
هدفازساختويدئوهايجعلعميقنشاندادنفرديا
گروهيدرحالانجاميككارياموقعيتيمشخصاست
كههرگزدرواقعيتاتفاقنيفتادهاست.
براي مثال چنين فيلمهاي تقلبياي ميتواند فرد را در
حال انجام اقدامات ناشايس��تي نشان دهد كه هرگز در
آن شركت نكرده اس��ت يا ميتواند براي تغيير كلمات
يا حركات يك سياس��تمدار مورد استفاده قرار گيرد تا
به نظر برسد آن فرد چيزي را گفته كه هرگز انجام نداده
اس��ت .به دليل وجود اين پتانسيلهاي مخرب ،جعل

عميق ميتواند ب��راي اخبار جعلي و كالهبرداريهاي
مخرب استفاده ش��ود .متأسفانه ابعاد هوش مصنوعي
تا جايي پيشرفت كرده است كه امروزه سياستمداران
امريكايينگراناينمسالههستندكهچگونهميتوانند
از ابعاد منفي هوش مصنوعي در انتخابات آينده امريكا
جلوگيريكنند.
بهگفتهكارشناسان،مقايسهاولينويدئوهايجعلعميق
باجديدترينآنهاكهبهصورتناشناسدراينترنتمنتشر
ميشود،نشاندهندهاينواقعيتغيرقابلانكاراستكه
كيفيت ادغام تصاوير روز به روز در حال افزايش اس��ت
و همين مس��اله ميتواند افراد معروف و سياستمداران
صاحب نام را مانند يك عروس��ك خيمه شببازي در
اختيارافرادوگروههايسودجوقراردهد.

در حال حاض��ر ش��ركت  Deep Traceبا مديريت
جورجيو پاتريني و با هدف تشخيص ويدئوهاي جعل
عميق در هلند تأسيس ش��ده است .جورجيو پاتريني
قبلازتأسيسشركترديابيعميقدربخشتحقيقات
يادگيري عميق دانشگاه آمستردام مشغول به فعاليت
بودهاست.ويمعتقداستكهدرحالحاضرجعلعميق
به عنوان يك موج ضد امنيت در شبكه جهاني اينترنت
شناختهميشود،چراكهافرادياگروههايسودجوباارايه
ويدئوهايساختگيميتوانندتأثيراتمنفيدرجامعه
هدفايجادكنند.پاترينيدرسال ۲۰۱۸تصميمگرفت
باهمكاريگروهيازدوستانش،اولينشركتتحقيقاتي
براي طراحي و توليد نرمافزارهاي تشخيص ويدئوهاي
تقلبيرادرجهانتأسيسكند.
طبق آمار جمعآوري شده توسط اين شركت ،در حال
حاضر بيش از  ۸۰۰۰ويدئوي جعل عميق از بازيگران
معروفزندراينترنتمنتشرشدهاست.
آقاي پاتريني معتقد اس��ت كه انتخابات آينده امريكا
احتماالً هدف موج بعدي حمالت جعل عميق خواهد
بود ،هرچند كه تيم تحقيقاتي شركتDeep Trace
با طراحي نرمافزارهاي مبتن��ي بر هوش مصنوعي در
تشخيصواقعيتكوتاهينخواهدكرد.

تك رادار| گوگل به تازگي اعالم كرده است كه تحت
تاثير داليل امنيتي بالغ بر يك ميليون اپليكيشن را در
فروشگاهگوگلپلياستورراتعليقوازادامهفعاليتآنها
جلوگيري كرده است.
باتوجهبهاهميتروزافزونحفاظتازحريمخصوصيو
مسائلمربوطبهامنيتسايبري،بسياريازكارشناسان
و تحليلگران فعال در حوزه امنيت س��ايبري با تحت
بررس��ي قرار دادن فاكتورهاي مختلف ،در تالشند تا
عالوه بر آگاهي بخشيدن به كاربران در فضاي مجازي،
شركتهايتوسعهدهندهاپليكيشنهايمختلفرانيز
وادار ب��ه برطرف كردن حفرههاي امنيتي و همچنين
افزايش امنيت سايبري كنند.
حاالبهنظرميرسدكهكارشناسانامنيتيگوگلاعالم
كردهاند كه اين غول تكنولوژي تحت تأثير مس��ائل و
مشكالت مربوطبه امنيت سايبري،بالغبريكميليون
اپليكيشن را كه به نقض حريم خصوصي كاربران اقدام
كرده اس��ت ،تعليق كرده و جلوي ادامه فعاليت آنها را
گرفته اس��ت .گوگل بعد از آنك��ه دريافت و اعالم كرد
كه خيل عظيمي از اپليكيشن و برنامههاي اندرويدي
موجوددرفروشگاهآنالينواينترنتيگوگلپلياستور،
به انتش��ار بدافزار و سپس سرقت اطالعات شخصي و

نفوذ به حريم خصوص��ي كاربران و قربانيان موردنظر
ميپرداختهواقدامكردهاند،تصميماتجديوجديدي
را در خصوص مقابله با چنين اپليكيشنهاي مخرب و
آلودهاي كه امنيت سايبري و حريم خصوصي كاربران
موبايل را زير سوال ميبرد ،اتخاذ كرد.
البته به نظر ميرس��د كه آن دسته از آسيبپذيري و
ضعفهاي امنيتي كوچك و مختصري كه در برخي از
اپليكيشنهاوجودداشت،تنهاباارسالپياماخطارآميز
برطرف ش��ده اس��ت اما آن دس��ته از برنامههايي كه
مشخص ش��ده به صورت عمدي به هكرها و مجرمان
سايبري اجازه دسترسي و سوءاس��تفاده از اطالعات
شخصي كاربران ميدادند ،به صورت كامل از پلتفرم
گوگل پلي استور حذف و مسدود شدهاند.

رباتي كه حس ششم را
به معلوالن باز ميگرداند

نرمافزاري كه عكس را
تبديل به جدول ميكند

توليد گوش زنده
با چاپگر سهبعدي

همكاريكروم و فايرفاكس
براي ارايه قابليت بهتر

شكايت فيس بوك از
فروشندگان «اليك» و «فالوئر»

زد دي نت | محققان سويسي با توليد يك ربات ويژه
توانستهاندحسششمرابهافراديكهعضويازبدنشان
را از دس��ت دادهاند بازگردانند تا آنها بتوانند به شكلي
طبيعيتر به زندگي ادامه دهند.
پزش��كان هميش��ه از وجود حسي موس��وم به حس
شش��م در انس��انها خبر دادهاند كه افراد از آن براي
درك وضعي��ت و نح��وه حركت اندامهايش��ان بدون
كاربرد حس بينايي بهره ميگيرند .حس ششم كه به
 proprioceptionمشهور است ،به انسانها كمك
ميكند هم از وضعيت ايس��تايي اندامهاي بدن خود
مطلع ش��وند و هم حركت اندامش��ان را حس كنند.
انسانهاازايناحساساتبرايكنترلحركتاندامبدن،
دستكارياشياياطرافوپيشبينيدرستبرايانجام
برخي حركات استفاده كنند.
بهبيانديگربهرهمنديازاينحسبرايتعاملبادنياي
بيروني ضروري است.
به عنوان مثال افراد از حس شش��م براي جلوگيري از
برخورد يك توپ با صورتش��ان استفاده ميكنند و از
همين طريق ميتوانند حدس بزنند كه بايد دستشان
را در كجا قرار دهند تا توپ به جاي صورت به دس��ت
برخورد كند.
اف��رادي كه به هر دليل يكي از اعض��اي بدن خود را از
دستميدهندحسششمخودراتاحدزياديازدست
ميدهند و ديگر قادر به انجام چنين كارهايي نيستند.
اعضاي بدن مصنوعي نيز كه جايگزين اندام از دست
رفته ميشوند اين قابليت را ندارند.
پژوهشگران دانشگاه  EPFLبراي حل اين مشكل يك
بازوي رباتيك زيس��تي تقريباً طبيعي ابداع كردهاند
كه قادر به بازگرداندن حس شش��م به انسانها است.
شبيهسازي عملكرد اعصاب بدن در اين بازوي رباتيك
باعث ميشود تا فرد وجود آن را عمال حس كند و بتواند
از اين اندام مصنوعي براي بازگرداندن حس مصنوعي
بهرهبگيرد.

فونآرنا| نرمافزار مايكروسافت اكسل ( )Excelيكي از
آن دسته از برنامههاي كاربردي رايانه بوده كه حاال به نظر
ميرسد به قابليت جديد مجهز شده است كه به كاربران
اجازه ميدهد تصاوير را تبديل ب��ه جداول قابل ويرايش
تبديل كنند .اكس��ل يكي از آن دس��ته از نرم افزارهايي
است كه توسط شركت مايكروسافت توسعه و ارايه شده
است ،حاال بر اس��اس تازهترين گزارشهاي منتشر شده
قرار است به قابليت جديدي مجهز شود تا به كاربران اين
امكان را بدهد كه با آپلود و قرار دادن تصوير از يك جدول
ح��اوي داده و اطالع��ات مختلف ،آن را ب��ه يك جدول با
قابليتويرايشتبديلكنند.اينويژگيجديدكهويژگي
 Insert Data from Pictureنام دارد ،با بهرهگيري
از فناوري يادگيري ماشيني و هوش مصنوعي قادر است
تصوي��ر جداول چاپي را تش��خيص داده و آنه��ا را به يك
جدولوقاعيويرايشپذيرتبديلكند.اينبدانمعناست
كه ديگر نيازي نيس��ت كاربران زمان زيادي را صرف وارد
كردن اطالعات من��درج در تصوير چاپي جدول مربوطه
در جدولهاي اكسل كنند و اين قابليت جديد اين امكان
را به آنها ميدهد تا در كسري از ثانيه كار مورد نظر را براي
آنها انجام دهد .البته الزم به ذكر است كه اين ويژگي هنوز
در نس��خه بتا و آزمايشي اكسل اندرويد و تنها براي تعداد
محدودي از كاربران قابل مشاهده و دسترسي است و در
صورتطيمراحلآزمايشيوبازخوردهايمثبتوعملكرد
موفقيتآميز،مايكروسافتتصميمخواهدگرفتكهآنرا
براينسخهاصليونهاييايناپليكيشننيزاضافهكند.

رويداد

اي بيس�ي نيوز| به زودي ميت��وان عمل پيوند را
براي كودكاني كه داراي گوشهايي با اشكال غيرعادي
هستند ،با چاپ بافتهايي زنده به وسيله چاپگرهاي
سهبعدي ،انجام داد.
پژوهشگران استراليايي براي اولينبار موفق به توليد
بافتهايزندهگوشانسانبااستفادهازچاپگرسهبعدي
شدهاند .بافتهاي يادشده به راحتي قابل پيوند زدن به
گوشهستند.
چاپگر سهبعدي زيس��تي كه بدين منظور ابداع شده،
 Alekن��ام دارد و در دانش��گاه Wollongong
استراليا س��اخته شده اس��ت .معموال كودكاني كه با
برخي نقصهاي م��ادرزادي گوش اعم از ميكروتيا به
دنيا ميآيند نيازمند پيوند گوش هستند.
قبال اين كار از طريق جراحيهاي پيچيده پيوند گوش
انجام ميشد ،اما چاپگر س��هبعدي جديد كه از نوعي
جوهرزيستيخاصبرايتوليدمحصولنهايياستفاده
ميكند ،هزينه پيوند گوش را كاهش داده و سرعت اين
كار را نيز بيشتر كرده است.
براي تهيه اين باف��ت از تركيب س��لولهاي بنيادي
غضروف گوش و نيز سلولهاي بنيادي بدن خود بيمار
استفاده ميشود تا نتيجه كار كام ً
ال متناسب با نيازهاي
فردبيمارباشد.درآيندهباپيشرفتاينفناوريميتوان
از آن براي پيون��د گوش و حتي بيني افرادي كه دچار
حادثه شده يا با مش��كل نقصهاي مادرزادي مواجه
هستند ،استفاده كرد.

زد دي نت | به نظر ميرس��د ك��ه دو مرورگر اينترنتي
محبوب گوگلك��روم و فايرفاكس درح��ال همكاري با
يكديگر براي اراي��ه بهتر خدمات انالي��ن و قابليتهاي
جديد هستند .بدون شك در صورتي كه از شما بخواهند
ن��ام دو مرورگر اينترنتي محبوب و پرطرفدار را نام ببريد،
در نخس��تين حدس و گفتههاي خود ب��ه گوگل كروم و
فايرفاكس اشاره خواهيد كرد .گوگل كروم و فايرفاكس به
منظورارتقايسطحكيفيوارايهخدماتبهتروهمچنين
افزودن قابليته��اي جديد و كاربردي با يكديگر در حال
همكاري و مذاكره هستند تا بتوانند بيش از پيش رضايت
و توجه كاربران خود را جلب كرده و براي آنها تجربه لذت
بخشي از وب گردي و گشتوگذارهاي اينترنتي و آنالين
بهارمغانبياورند.مرورگرگوگلكروميكيازمحبوبترين
و پرطرفدارترين مرورگرهاي اينترنتي در جهان به شمار
ميرودكهازبزرگترينرقبايموزيالفايرفاكس،سافاري
و اوپرا به ش��مار ميرود .با اينكه هنوز اطالعات و جزييات
زيادي از اين همكاري در فضاي مجازي و رسانهها منتشر
نشده است ،اما به نظر ميرسد كه اين همكاري ميتواند
نتايجمثبتوسازندهمتعدديبرايهردومرورگراينترنتي
داشتهباشد.تحليلگرانوكارشناسانفعالدرحوزهفناوري
برآورد كردهاند كه در صورت تبادل و به اش��تراكگذاري
قابليتهاي اختصاصي اين دو مرورگر ،آنها قادر خواهند
بودتعدادكاربرانوطرفدارانخودرابهميزانقابلتوجهي
افزايشدادهوبدينترتيبسهمخودراازبازارمرورگرهاي
اينترنتيافزايشدهند.

انگج�ت | فيس ب��وك عليه  ۴ش��ركت و  ۳فرد به
دادگاه فدرال شكايت كرده است .اين شركتها عالوه
بر فروش حس��ابهاي تقلبي ،اليك و فالوئر تقلبي
در فيس بوك ،اينس��تاگرام ،لينكدين ،توئيتر و غيره
ميفروشند.
به نظر ميرس��د فيس بوك قصد دارد ش��دت عمل
بيش��تري نس��بت به ش��ركتهايي كه حسابهاي
كاربري تقلبي ميفروشند ،اعمال ميكند.
درهمين راس��تا اين شبكه اجتماعي عليه  ۴شركت
و  ۳ف��رد در چين ش��كايتي در دادگاه فدرال امريكا
ثبت كرده است .اين شركتها و افراد نه تنها فروش
حس��ابهاي كاربري تقلبي را تبليغ ميكنند بلكه
الي��ك و فالوئ��ر تقلب��ي را در ازاي مبلغي ب��ه افراد
ميفروشند.
به گفته فيس بوك فعاليت اين شركتها و افراد شامل
پلتفرم و شبكههايي غير از فيس بوك و اينستاگرام
است ،به طوري كه آنان در آمازون ،لينكدين ،توييتر،
اپل و گوگل نيز فعاليتهاي خود را ادامه ميدهند.
اين متهمان توليدكنندگان س��خت افزار ،نرم افزار
و همچنين تهيهكنن��دگان خدمات تبليغات آنالين
هستند.
فيس بوك اميدوار است با چنين شكايتي نشان دهد
فعاليته��اي كالهبردارانه قابل قبول نيس��ت .اين
شركت توضيح داده از حس��ابهاي كاربري تقلبي
براي عملياتهاي فيشينگ ،كالهبرداريها ،تبليغات
كالهبردارانه و غيره اس��تفاده ميشود .همچنين در
سالهاي اخير اين حسابهاي تقلبي به انتشار اخبار
غلط نيز دامن زدهاند.
فيس بوك براي حل اين مش��كل از هوش مصنوعي
كمك گرفت و از ژانويه تا س��پتامبر  ۲۰۱۸ميالدي
 ۲.۱ميليارد حساب كاربري تقلبي را حذف كرد .با اين
وجود حسابهاي كاربري تقلبي همچنان به فعاليت
خود ادامه ميدهند.

بنگاهها
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توسط ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) اجرايي شد

اخبارشهرستانها
عملبهشعارحضورحداكثري
بانواندرفعاليتهايسازماني

تجهيز ۲۵۰۰روستاي محروم به تجهيزات ورزشي
اعالم آمادگي  ۱۲ميليون نفري در پويش ليگ احسان

گروه بنگاهها|
رييس س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) با بيان
اينكه يكصد هزار قلم كاال و تجهيزات ورزشي توسط
ستاد به  ۲۵۰۰روستا و نقطه محروم ارسال ميشود،
گفت :بي��ش از  ۱۲ميليون نفر از هموطنان در فضاي
مجازي براي پيوس��تن به پويش ليگ احس��ان براي
كمك به مردم مناطق محروم به ما مراجعه كردند.
آيين آغاز ارس��ال يكصد هزار قل��م كاال و تجهيزات
ورزش��ي به مناطق كمبرخوردار كش��ور و اختتاميه
پويش مردمي ليگ احس��ان پيش از ظه��ر امروز در
سالن ورزشي هرندي تهران برگزار شد.محمد مخبر؛
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) در حاشيه
اين مراس��م در جمع خبرنگاران با تاكيد بر ضرورت
خدمترساني در مناطق محروم و كمبرخوردار كشور
اظهاركرد:بسياريازورزشكارانحرفهايكشورماندر
همين مناطق محروم زندگي كردهاند و از همين نقاط
كمبرخوردار به عرصه ملي در ورزش راه يافتهاند.او با
اشاره به وجود استعدادهاي فراوان در مناطق محروم
گف��ت :تجهيز مناطق كمبرخوردار كش��ور به كاالي
ورزشيمناسبباهدفجلوگيريازبزههاياجتماعي،
هدايت جوانان به ورزش ،كاهش آسيبهاي اجتماعي
و پر كردن اوقات فراغت جوانان انجام ميگيرد.رييس
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) با بيان اينكه ۲
هزار و ۵۰۰روستا و نقطه محروم در اين طرح شناسايي
شدهاند و اين فرآيند بهصورت تدريجي انجام خواهد
شد و ادامه خواهد داشت ،تصريح كرد :انواع توپ ،حلقه

عبوري يكي از عمدهترين راههاي رشد و شكوفايي و
تعامل جامعه را افزايش حضور بانوان در عرصههاي
مختلف اجتماعي و فرهنگي عن��وان كرد و اظهار
داش��ت :بدون ترديد يكي از عوامل رش��د جامعه
افزايش حض��ور بان��وان در عرصهه��اي مختلف
اجتماعي و فرهنگي اس��ت كه اي��ن مهم با همت
جريان عملگرايي در مسير توسعه و پيشرفت شهر
اتفاق افتاده است.
شهردار ساري ،اعتقاد مديريت شهري به استفاده
از توانمندي بانوان را زمينه س��از رشد و شكوفايي
سازمانيدانستوگفت:مجموعهمديريتشهريبا
اعتقاد به حضور فعال بانوان در عرصههاي مختلف،
خدمات فراواني را براي بانوان شهر انجام داده است؛
ايجاد پاركهاي محلي ،س��اخت  15پارك در اين
دوره مديريت شهري ،اجراي عمليات ساخت باغ
بزرگ بانوان براي اس��تفاده بانوان شهر در راستاي
اميدآفريني ،نش��اط و ش��ادابي ،از جمله اقدامات
مديريت شهري و عملگرايي است.

بسكتبال ،تور واليبال ،وسايل بدنسازي كششي ،ميز
پينگ پنگ و فوتبال دس��تي از جمله اين تجهيزات
ورزشي هستند.او با اشاره به اينكه از اواسط سال ۹۷
پويشهايي با مشاركت مردم راهاندازي شد ،يادآور شد:
مهر ماه سال جاري طرح مشق احسان اجرا شد؛ در اين
طرح  ۳۰۰هزار لوازم تحرير براي دانشآموزان مناطق
محروم تهيه شد.
رييسستاداجراييفرمانحضرتامام(ره)خاطرنشان
كرد :با كمك نيروهاي جهادي ۳هزار ويلچر براي مردم
مناطق محروم در نقاط مختلف كش��ور ارس��ال شد.
گفتني اس��ت در اين مراسم مهندس سعيد جعفري؛
مديرعامل بنياد بركت ،مه��رداد بذرپاش؛ مديرعامل
احسان بركت و پيشكسوتان ورزشي از جمله محمود
خردبين ،مرتضي فنونيزاده ،پرويز مظلومي ،داريوش
مصطفوي،حسينرضازاده،عليخسروي،نيمانكيسا،
مهدي محمدنبي حضور داشتند؛ در ابتداي اين مراسم
تعدادي از ورزشكاران حركاتي نمايشي را اجرا كردند و
پس از آن در مسابقهاي كه بين تيم فوتسال خبرنگاران
و مدرسه صبح رويش برگزار شد ،اين نوجوانان مدرسه
صبحرويشبودندكهبانتيجهسهبرصفر،جامقهرماني
را باالي س��ر بردند و جوايز خ��ود را از مهمانان برنامه
گرفتند .الزم به ذكر است پويش مردمي ليگ احسان
به همت بنياد بركت احس��ان وابسته به ستاد اجرايي
فرمان حضرت امام (ره) راهاندازي شده بود؛ هموطنان
ميتوانستند با ش��مارهگيري  *4030#براي تجهيز
مناطق محرومبهكااليورزشيبهاينپويشبپيوندند.

ساعتكارخط ۵متروي
تهرانوحومهافزايشيافت

حضور سفير قزاقستان در اتاق تعاون ايران:

گسترش تعامالت تجاري دو كشور بررسي شد

رييس اتاق تعاون ايران ديروز با س��فير قزاقس��تان
ديدار و گفتوگو كرد و زمينههاي گسترش تعامالت
تجاري مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش تعادل از پايگاه اطالعرس��اني اتاق تعاون
ايران ،اس��خت اوراز بيس��فير قزاقس��تان امروز با
حضور در اتاق تع��اون حضور يافت و در گفتوگو با
بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون ايران ،محورهاي
گس��ترش تعامالت تجاري را مورد بحث و بررسي
قرار دادند.
در اين نشس��ت بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون
ايران ،توضيحات مبس��وطي در خص��وص جايگاه
بخش تعاون در اقتصاد ارايه و حضور سفير قزاقستان
در اتاق تعاون را اس��باب توس��عه رواب��ط تجاري و
اقتصادي عنوان كرد.
عبداللهي با اش��اره به برگزاري اجالس تعاونيهاي
كش��ورهاي عضو اكو در تهران ،س��فير قزاقستان را
براي حضور دعوت كرد و ابراز داشت :وجود بيش از
 ۱۹۵هزار تعاوني فعال در كشور ايران نشاندهنده
نقش مهم بخش تعاون در اقتصاد كش��ور اس��ت و
اين تعاونيها بيش��تر در بخش صنعت ،كشاورزي

و حمل و نقل فعال هس��تند.او در بخش ديگري به
ظرفيتهاي باالي قزاقس��تان در زمينه كشاورزي
پرداخت و گفت :اين كش��ور فعاليت گستردهاي در
حوزه كشاورزي دارد و  ۲كشور ميتوانند با گسترش

مراودات ،ب��راي رفع نيازهاي كش��اورزي يكديگر
اقدام كنند.
عبداللهي به عدم دسترس��ي قزاقس��تان به راه آبي
اش��اره كرد و اي��ران را به عنوان پ��ل ارتباطي مهم

براي تعامل و ارتباط با كش��ورهاي همس��ايه براي
قزاقس��تان معرفي كرد .وي گفت :راههاي مختلفي
براي گسترش تعامالت تجاري دو كشور وجود دارد
كه بايد مورد بررسي قرار گيرد .اين مقام مسوول در
ادامه به تبادالت بانكي اش��اره كرده و بيان داشت:
نظام بانكي براي هر دو كشور بسيار مهم است و نحوه
تبادالت بانكي بايد بررسي شود.
سفير قزاقس��تان نيز در اين نشست ضمن تشكر و
از فرصت ايجاد ش��ده ،در خصوص اقتصاد كش��ور
متبوعش توضيحات مبسوطي داد و به پتانسيلهاي
آن در زمين��ه صادرات اش��اره كرد .ب��ه گفته وي،
قزاقس��تان از نظر ظرفيت اقتص��ادي ،بزرگترين
كشور اقتصاد ميانه است و ارتباط خوبي سياسي با
ايران ،زمينه خوبي براي گسترش تعامالت تجاري
دو كشور تلقي ميشود.
سفير قزاقس��تان در خصوص تبادالت بانكي گفت:
سيستم بانكي قزاقستان با توجه به اصالحات صورت
گرفته در ابتداي اس��تقالل ،بس��يار موفق بوده و با
سيستم بينالمللي بانكي متصل است.
او افزود :ض��رورت ايجاب ميكند ك��ه نحوه تبادل

رييس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ايران:

 3روز تا افتتاح راهآهن قزوين -رشت

رييسكميسيونكشاورزياتاقتعاونايران:متاسفانه
نظام عرضه و توزيع كاال در كشور ناكارآمد و از مشكالت
جدي رنج ميبرد.
به گزارش تعادل از پايگاه اطالعرساني اتاق تعاون ايران،
ارسالن قاس��مي در برنامه «روز از نو» راديو اقتصاد در
پاسخبهاينپرسشكهعاملكمبود،نبودياگرانيبيش
ازحدبرخيازمحصوالتكشاورزياعمازميوه،سبزي،
صيفي و غيره را در كشور چه ميدانيد ،افزود :ايران در
توليد بسياري از محصوالت كشاورزي خودكفاست و
س��االنه بخش قابل توجهي از اين توليدات روي ريل
صادرات قرارمي گيرد.
ويهمچنيناظهارداشت:نكتهبسيارمهمدراينميان
اينكه نظام عرضه و توزيع محصوالت در كش��ور دچار
اشكاالت جدي است.
رييس كميسيون كش��اورزي اتاق تعاون ايران گفت:
كاهش توليد يك محصول در يك منطقه نميتواند به
يكباره در سراسر كشور اثرگذار باشد.
وي در ادام��ه اف��زود :قيمت بس��ياري از محصوالت
كش��اورزي در مزرعه تا مصرفكنن��ده نهايي گاهي

سرپرست اداره كل س��اخت وتوسعه راهآهن منطقه دو
گفت :ساخت كل مسير قزوين -رشت از طراحي تا اجرا
به دست مهندسان ايراني انجام شده است و عبور از رشته
كوههايالبرزباحفر 22كيلومترتونلواحداث 9كيلومتر
پل با در نظر گرفتن شرايط خاص زمينشناسي منطقه
ميتواندگويايتوانمنديمهندسانايرانيدردنياباشد.
به گزارش تعادل از روابط عمومي و امور بينالملل شركت
ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور ،علي اكبر
مردي طول راهآهن قزوين -رشت را 164كيلومتر اعالم
كرد و گفت :اين مس��ير ريلي از ايستگاه سياه چشمه از
راهآهن تهران -تبريز منشعب و بعد از گذشتن از مناطق
كوهين،لوشان،منجيلورودباربهشهررستمآبادميرسد
و بعد از آنجا به سراوان و در انتها به رشت منتهي ميشود.
وي عبور از رشت ه كوههاي البرز را با در نظر گرفتن شرايط
خاصزمينشناسيمنطقهمهمدانستوافزود:بهمنظور
ساخت اين مسير 53دستگاه تونل به طول 22كيلومتر،
 12دستگاه گالري به طول 3.5كيلومتر 45،دستگاه پل
به طول 9كيلومتر احداث شده و 22ميليون متر مكعب
عمليات خاكريزي و خاكبرداري صورت گرفته اس��ت.

نظام عرضه و توزيع كاال دچار مشكالت جدي است طراحي تا اجرا به دست توانمند مهندسان ايراني

ت��ا  ۸۰ – ۷۰درصد اختالف دارد و اين فقط ناش��ي از
ناكارآمدينظامعرضهونبودنظارتوكنترلهايكافي
است وگرنه در بسياري از محصوالت كشاورزي نه تنها
در كشور مشكلي وجود ندارد بلكه ساالنه بخش قابل
توجهي از اين توليدات روي ريل صادرات قرار ميگيرد.
قاسمي اظهارداشت :جدا از اين بخشي از گرانيهاي
محصوالت كشاورزي مربوط به نهادههاي توليد است.
وي در ادامه يادآورشد :بسياري از نهادههاي كشاورزي،
دستمزد و هزينههاي سربار نسبت به سال گذشته با
افزايش قيمت مواجه بوده است.

132ميليون مترمكعب آب در سدها ذخيره شد

مديرعامل آب منطقهاي سيس��تان و بلوچس��تان گفت:
بارشهاياخيرحدود 132ميليونمترمكعبآببهحجم
مخزن سدهاي اين اس��تان اضافه كرد.اتابك جعفري در
گفتوگو با ايرنا اظهار داش��ت :بيشترين حجم آب ذخيره
شدهمربوطبهسدپيشيناستكهبراثربارشهاياخير65
ميليون مترمكعب آب وارد آن شده و هماينك حجم فعلي
اين سد 130ميليون مترمكعب است.وي افزود 9:ميليون
مترمكعبآبنيزبهسدزيردانواردشدوحجمآباينسدرا
به68ميليونمترمكعبافزايشداد.مديرعاملآبمنطقهاي
سيستان و بلوچستان ادامه داد :بر اثر بارندگيهاي اخير در
حوزهشهرستاننيكشهرچهارميليونمترمكعبآبواردسد
خيرآبادشدوحجمفعليآنبه 9ميليونمترمكعبافزايش
يافته اس��ت.وي تصريح كرد :سد شي كلك در شهرستان
چابهارنيزباحجم 10ميليونمترمكعببراثرنزوالتجوي
چند روز اخير س��رريز شد.جعفري با اشاره به وضعيت كل
سدهايمخزنيسيستانوبلوچستانخاطرنشانكرد:هم
اينك مجموع آب ذخيرهش��ده در سدهاي مخزني استان

 606ميليونمترمكعبمعادل 31درصدحجمكلمخازن
استكهنسبتبهسالآبيگذشته 25درصدكاهشيافته
است.به گزارش ايرنا ،از ابتداي زمستان امسال تاكنون سه
سامانه بارشي قوي و فراگير در سيستان و بلوچستان فعال
شدوبارشهايخوبيرانصيبكمبارشتريناستانكشور
كرد .آخرين سامانه بارشي از چهارشنبه هفته گذشته در
نواحيمختلفسيستانوبلوچستانفعالوباشدتگرفتن
ازآسمانايناستانخارجشد.

مردي ادامه داد :حفر شش دستگاه تونل اين خطآهن در
شرايط خاص توپوگرافي منطقه با كوههاي ريزشي انجام
شده است به طوري كه در بسياري از حفاريها بارها به
چشمههايآبزيرزمينيكرديموباانجامتمهيداتالزم
هدايت آن به سمت زمينهاي كشاورزي صورت گرفت و
عمليات حفاري و احداث ادامه يافت.
وي يادآور شد :احداث بزرگترين پل راهآهن كشور نيز
به طول  1430متر روي سد منجيل يكي از سختترين
پلهاييبودكهدراينمحورساختهشدبهنحويكهنصب
سومين پايه اين پل در داخل آب نزديك به دو سال طول

ماليات بهترين شيوه تامين مالي دولتها

مدير امور كميس��يونهاي تخصصي اتاق تعاون ايران
گفت :ماليات بهترين شيوه تامين مالي دولتهاست.
به گزارش تعادل از پايگاه اطالعرساني اتاق تعاون ايران،
رضا وفايي يگان��ه در گفتوگو با رادي��و اقتصاد افزود:
تامين مالي دولت از طريق ماليات آثار و بركات زيادي
در اقتصاد دارد.
ويهمچنيناظهارداشت:هنگاميكهدولتهابرمنبع
ماليات تكيه داشته باشند از يك طرف براي تداوم اين
درآمد سياس��تها بايد به نحوي باشدتا شرايط ايجاد
درآمد هر چه بيشتر براي آحاد جامعه فراهم و از محل
فعاليتها و درآمدهاي شكل گرفته براي جامعه بتوانند
ماليات بيش��تري دريافت كنند و از طرف ديگر وقتي
شرايطمناسبفعاليتوايجاددرآمددرجامعهمهياودر
عين حال موديان از هزينه كرد ماليات به درستي واقف
باشند بدون شك انگيزه بيشتري براي پرداخت ماليات
پيدا ميكنند.مدير امور كميسيونهاي تخصصي اتاق
تعاون ايران گفت :اين وابستگي دو طرفه بين وظايف

دولتهاجهتايجادشرايطمناسباقتصاديوپرداخت
ماليات به عنوان ي��ك وظيفه از طرف جامعه و نظارت
بر دولتها به ايجاد يك دولتي پاسخگو منجر خواهد
شد.وي در ادامه ضمن اشاره به اينكه پس از سالهاي
 ۱۳۵۲تاكنون دولت به درآمدهاي نفتي عادت كرده
است ،افزود :وقتي اقتصاد كشور به دالرهاي نفتي عادت
كند بدون ش��ك زحمت زيادي براي كسب ماليات و
اداره مملكت از اين محل كشيده نميشود.وفايي يگانه

بانكي بررسي ش��ود اما با توجه به اينكه كشورهاي
چي��ن و تركيه در همين ش��رايط اقتصادي با ايران
تعام�لات تجاري داش��ته و تب��ادالت بانكي دارند،
بطور حتم اي��ن امكان ب��راي قزاقس��تان نيز قابل
بررسي است.
اين مقام با اشاره به اهميت بخش تعاون در اقتصاد
ايران ،خاطرنش��ان كرد :در آينده نزديك جلسات
كاري بيشتري براي بررس��ي زمينههاي همكاري
بيشتر برگزار خواهد شد.
در ادام��ه اين نشس��ت ،رييس اتاق تع��اون ايران،
تش��كيل تيم مش��تركي از نمايندگان اتاق تعاون و
كشور قزاقستان را پيش��نهاد داد و گفت :پذيرش و
اعزام هياتهاي تجاري ميتواند فرصت آشنايي با
اقتصاد را براي تيمهاي تجاري هر دو كش��ور فراهم
سازد .سفير قزاقس��تان نيز در بخش ديگري از اين
گفتوگو از ايج��اد تدريجي تس��هيالت ويژه براي
بازرگانان و تج��ار ايراني در خصوص رواديد تجاري
اش��اره و اذعان كرد :آمادگي نس��بي ب��راي ايجاد
تدريجي تسهيالت ويژه براي سرمايهگذاران و تجار
در چارچوب قوانين قزاقستان وجود دارد.

كشيد.سرپرستادارهكلساختوتوسعهراهآهنمنطقه
 2تاكيدكرد:يكيديگرازمشكالتحيناجرادرپل 55با
بزرگترين دهانه پل راهآهن كشور به طول 100متر بود
كه براي اجراي آن به ناچار  17روز آزادراه قزوين -رشت
را مسدود كرديم.
مردي با اش��اره به باال ب��ودن ارزش زمينها در محدوده
احداث راهآهن قزوين -رش��ت گفت :مسير ريل از كنار
شهرها و زمينهاي كش��اورزي عبور ميكند و با توجه
به مرغوب بودن زمينهاي منطقه تملك و هزينههاي
ارزيابي بسيار باال بود.وي افزود:به منظور احداث راهآهن
قزوين-رشتنزديكبه 5ميليونمترمربعزمينتملك
شدهكهعددقابلتوجهياست.سرپرستادارهكلساخت
وتوسعهراهآهنمنطقهدوراهآهنقزوين-رشتراموجب
رونقاقتصاديوافزايشاشتغالدراستاندانستوگفت:
تمام مراحل ساخت اين پروژه از طراحي تا اجرا به دست
توانمند مهندس��ان ايراني صورت گرفته است به نحوي
كه 1700نفر در زمان اجرا در پروژه مش��غول بودند و در
زمان بهرهبرداري نيز بطور متوسط 170نفر اشتغالزايي
پايدار خواهد داشت.

تصريحكرد:مالياتگيريوادارهكشوربرپايهمالياتكار
سختي است چون هميشه بايد تامين رضايت موديان
مالياتي مورد توجه باشد.وي همچنين در پاسخ به اين
پرسش كه حضرتعالي چه راهكاري براي تقويت هرچه
بيش��تر انگيزه مردم براي پرداخت ماليات در جامعه
پيشنهاد ميكنيد ،گفت :نخست اينكه دولت شرايط
اقتصاديرابايدبهشكليايجادكندكهرشداقتصاديدر
كشور حاصل شود.مدير امور كميسيونهاي تخصصي
اتاق تع��اون ايران افزود :نكت��ه دوم اينكه دولت با يك
شفافيت كامل بايد به تمام پرداختكنندگان ماليات
اطالعرس��اني كند كه ماليات مورد حص��ول را در چه
حوزههايي هزينه كرده است.وي به راديو اقتصاد يادآور
شد :نكته حائز اهميت ديگر اينكه نرخهاي مالياتي اگر
عادالنه باشد موديان ،ماليات خود را پرداخت ميكنند
در صورتي كه نرخهاي مالياتي به حدي باال و متناسب با
وضعيت درآمدي نباشد مودي خطرهاي فرار مالياتي را
به جان خريده و به اين سمت و سو تغيير جهت ميدهد.

مدير ارتباطات و امور بينالملل شركت بهرهبرداري
متروي تهران و حومه گفت :با توجه افزايش حجم
س��فر در خط ۵متروي ته��ران و حومه و به منظور
خدمات رساني هرچه بهتر به شهروندان و مسافران
محترم ،ساعت پايان كار در اين خط از روز يكشنبه
 12اسفند تا پايان سال از ساعت  21:30به 22:30
افزايشيافت.
بهگزارشمديريتارتباطاتواموربينالمللشركت
بهرهبرداريمترويتهرانوحومه،محسنمحمديان
افزود:بهمنظورتسهيلدرترددورفاهحالشهروندان
ومسافرانمحترماستانالبرزكهبرايخريدبهتهران
سفرميكنند،خدماتخط ۵مترويتهران،ازتهران
به كرج و بالعكس تا ساعت 22:30خواهد بود.
خط ۵متروي تهرانازايستگاه تهران (صادقيه) آغاز
وتاگلشهردراستانالبرزامتدادداردوساعتفعاليت
آن از ساعت  5تا ساعت  21:30است كه با توجه به
افزايشتقاضايسفر،خدماتاينخطتاپاياناسفند
ماه ۹۷تاساعت 22:30دقيقهافزايشخواهدداشت.

رييسجمهوربهگيالن ميرود

رشت|استاندار گيالن از س��فر رييسجمهور به
گيالن در روزهاي چهارش��نبه و پنجش��نبه خبر
داد .مصطفي س��االري ،اس��تاندار گي�لان گفت:
رييسجمهور چهارشنبه و پنجش��نبه اين هفته
مهمانگيالنيهااست.اوبابياناينكهحسنروحاني
صبح چهارشنبه وارد گيالن ميشود ،افزود :ديدار با
مردم گيالن در الهيجان ،افتتاح خط آهن رشت –
قزوين،افتتاحهمزمانچندينطرحبهصورتويدئو
كنفرانس،شركتدرجلسهتوسعهاستان،حضوردر
شوراياداريونشستخبريازمهمترينبرنامههاي
سفررييسجمهوربهگيالناست.

تحققاهداففوالدمباركهدر
توليدوتحويلكاالبهبازارداخل

اصفه�ان| در پايان بهمنماه س��ال ج��اري تناژ
تحويل محصوالت نهايي (انواع ورق) فوالد مباركه
به بازار داخل از مرز پنج ميليون تن گذشت و با رشد
 8درصدي نس��بتبه مدت مش��ابه س��ال قبل به
 5ميليون و 67هزار تن رسيد.
در يازدهماهه س��ال جاري ش��ركت فوالد مباركه
 3ميلي��ون و  741ه��زار ت��ن محص��والت گرم و
اسيدشويي را به مش��تريان خود تحويل داده است
كه اين ميزان نسبتبه سال گذشته 11درصد رشد
نشان ميدهد .عالوهبر آن با توجه به نياز مشتريان،
اين ش��ركت تناژ توليد و تحويل محصوالت گرم با
ضخامتنازكراافزايشدادهاست؛بطوريكهدرصد
رشد محصوالت گرم با ضخامت كمتر از 3ميليمتر
 10درصدرشدداشتهوازيكميليونو 516هزارتن
به يكميليون و 666هزار تن رسيده است.

فريبتورهايارزانقيمت
رانخوريد

كرج| رييس پليس فتا اس��تان الب��رز از مردم
خواست در ايام پاياني س��ال مراقب آگهيهاي
جعلي به ويژه در حوزه آژانسهاي مس��افرتي و
تورهاي گردشگري باشند.
سرهنگمحمداقباليدرخصوصتبليغاتآنالين
در ايام قبل از نوروز گفت :به نظر ميرسد در اين
روزه��ا ،كالهبرداري از طري��ق درج آگهيهاي
فريبنده برخي از آژانسهاي مسافرتي و تورهاي
گردشگري جعلي و غير واقعي افزايش پيدا كند.
اين مقام انتظام��ي ادامه داد :اي��ن آژانسها به
بهانههايمختلفمثلتهيهبليتباتعابيرمتفاوت
و مبالغ وسوسهكننده ممكن است مبالغ زيادي را
از هموطنان عزيز كالهبرداري كنند.

اخبار
 ۱۷فرآورده تبليغي
ماهوارهاي غيرمجاز اعالم شد

سخنگوي س��ازمان غذا و دارو اس��امي ۱۷فرآورده
غيرمجاز را كه به صورت گس��ترده در ش��بكههاي
ماهوارهايتبليغميشونداعالمكرد.كيانوشجهانپور
بااشارهبهگزارشادارهكلامورفرآوردههايطبيعي،
سنتي و مكمل س��ازمان غذا و دارو درباره تبليغات
ماهوارهاي محصوالت سالمت محور ،تاكيد كرد كه
تبليغاتپيامكيبرايعموموماهوارهايفرآوردههاي
طبيعي ،س��نتي و مكملهاي تغذي��هاي بر طبق
ضوابط جاري ممنوع اس��ت .او افزود :فرآوردههايي
ك��ه تحت عن��وان «مكم��ل الغ��ريsuper fat
«،»metabolismقرصتركاعتياد،»senator
«قرص افزايش قد « ،»Gluta pureقرص الغري
« ،»Easy slimقرص چاقي « ،»Gumboقرص
چاق��ي ص��ورت « ،»Super fat faceكپس��ول
درم��ان ناب��اروري « ،»Selen plusك��رم درمان
بيماريهاي پوستي « ،»Anti psoriasisقرص
درمان كبد چرب« ،»Bodyguardقرص جنسي
«،»Eiseniaقرصتقويتجنسي،»Goodlove
«مكملالغري«،»AdiosقرصتركسيگارStop
« ،»smokingقرص چربي سوزي و عضلهسازي
« ،»Lipo sixpackقرص الغ��ري Garcinia
«،»cambogiaپكيجقرصهايبنيادحياتپاك
جهتتركاعتياد»و«قرصتقويتمو»Hairplus
هيچگونهمجوزياعمازتوليد،واردات،توزيع،عرضه
و تبليغ��ات را از اداره كل امور فرآوردههاي طبيعي،
سنتي و مكمل س��ازمان غذا و دارو ندارند .جهانپور
با بيان اينكه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در
بحث سالمت مردم اغماضي نخواهند داشت ،تاكيد
كرد :لذا ضمن اطالعرساني به مردم ،از دستگاههاي
ذيربط نيز درخواس��ت داري��م كه به منظور حفظ
سالمتمصرفكنندگانفرآوردههايطبيعي،سنتي
و مكمل ،اقدام الزم را در اين باره انجام دهند.

هيچكس حق تصويربرداري
از مامور پليس را ندارد

فرماندهناجاتاكيدكردكههيچكسحقتصويربرداري
از مامور ناجا در حين عمليات و توهين به او را ندارد.
سردار حسين اشتري در دومين روز از چهاردهمين
همايش سراسري روسا و مديران پليس راهور ناجا
گفت :هيچكس ح��ق ندارد به مامور ما توهين كند.
كسي حق تصويربرداري از مامور در حال خدمت و
توهين به او را ن��دارد .او با بيان اينكه ما با قاطعيت از
مامورانمتعهدمانحمايتميكنيم،گفت:مامورما
جانشراميدهدبرايحفظامنيتوالبتهاگرتخلفي
هم باشد سامانه  ۱۹۷براي نظارت بر رفتار ماموران
اس��ت .فرمانده نيروي انتظامي در بخش ديگري از
سخنانشازادغامبانكهاينيروهايمسلحبايكديگر
استقبالكردوگفت:مسالهادغامبانكهاكاربزرگي
بود كه انجام شد و خبر خوبي بود كه ما شنيديم كه
انشاءاهللمنجربهافزايشخدماتبهكاركنانومردم
ش��ود .فرمانده نيروي انتظامي در بخش ديگري از
سخنانش به مس��اله ايمني راهها اشاره كرد و گفت:
بودجه ايمني راهها خيلي كم اس��ت و بعضا تمام آن
نيز تامين نميشود .اين مساله بايد مورد توجه قرار
بگيرد .تمام مولفههاي كاهش حوادث دست پليس
نيستوهمهدستگاههابايدتوجهكنند.اشتريبابيان
اينكه اعتماد مردم به پليس افزايش پيدا كرده است،
افزود:مردمقدرپليسراميدانند.سالگذشتهچهار
موسسه نظرسنجي انجام داده كه نشان داد اعتماد
مردم به پليس افزايش داشته ،امسال نيز نتايج اين
نظرس��نجيها كه در بيرون از ناجا انجام شده نشان
دادكهاعتمادبهپليسبيشترازپارسالشدهكهالبته
نمودهاي آن نيز مشخص است و ديديد كه مردم در
تشييعشهداچهحضورباشكوهيدارند.
فرماندهنيرويانتظاميباتاكيدبراينكهرفتارگزينشي
بامردمنداريم،گفت:اعمالقانونبرايهمهاستوما
نميگوييمكهفالنفرد،فالنخودروو...جريمهشود.
همهدربرابرقانونيكسانهستند.

جنگلهاي شمال تا  ۳۰سال
آينده نابود ميشوند؟

چندماهياستكهخبرهايمختلفيمبنيبرنابودي
جنگلهاي شمال كشور تا چند سال آينده منتشر
ميش��ود .برخي كارشناسان حوزه منابع طبيعي از
جمله هادي كيا دليري رييس انجمن جنگلباناني
ايران بارهامطرحكردهاندكهتا ۳۰سالآيندهجنگلي
در شمال كش��ور نخواهيم داشت اما رييس شوراي
لبااستنادبهآخرينآماردفترمهندسيو
عاليجنگ 
مطالعاتسازمانجنگلهانظرديگريدارد.
كامران پورمقدم درباره ديدگاه برخي كارشناس��ان
مبني بر نابودي جنگلهاي شمال كشور تا ۳۰سال
آين��ده ،توضيح داد :اينگونه اظهارنظرها مس��تند
و مبتني بر مطالعه يا تحقيقات مش��خصي نيست.
بخشيدرسازمانجنگلها،مراتعوآبخيزداريوجود
دارد كه بهصورت ساالنه وضعيت جنگلها را رصد و
پايش ميكند بنابراين تهديدات انس��اني و طبيعي
كه جنگلها را تحت تاثير خود قرار ميدهند ساالنه
شناخته و بر اس��اس آنها برنامههاي حفظ و احياي
اكوسيستمدرنظرگرفتهواجراميشود.
او ادامه داد :گاهي در رسانهها گفته ميشود كه به
دليل آفات و امراض درختان جنگلي و تخريبهايي
كه اتفاق ميافتد سطح جنگلها كاهش پيدا كرده
است يا طي چند سال آينده از بين ميرود .همه اين
صحبتها اظهارنظرهاي عمومي است و نميتوان
به آنها استناد كرد .رييس ش��وراي عالي جنگل با
بيان اينكه جنگلهاي شمال كشور از سال ۱۳۳۸
بهصورت علم��ي رصد و پايش و در قالب طرحهاي
مختلفمديريتجنگلمديريتميشوند،بهايسنا
گفت :بر اس��اس همين پايشها بود كه س��ازمان
جنگله��ا تصميم گرف��ت بهرهب��رداري چوبي از
جنگلهاي شمال را ممنوع كند و آن را در شرايط
استراحت قرار دهد.
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اقتصاداجتماعي

وزير كشور و معاون سازمان امور اجتماعي كشور يادآور شدند كه نشاط اجتماعي نداريم

ب هدنبال نشاط اجتماعي با «كارگروه دايمي»

كس��ي نه برنامهاي دارد و نه برنامهاي اگر باشد ،قابل
اجراست .وزير كشور در جلسه شوراي اجتماعي كشور
از كمبود نشاط در جامعه سخن ميگويد اما او هم نه
تعريف مشخصي از نشاط اجتماعي دارد و نه ميداند
چه كار بايد كرد براي دستيباي به آن .شادي و نشاط
اجتماعي و حضور آن در ي��ك جامعه ،از منظر علوم
و افراد متخصص حوزههاي مختلف ،از نش��انههاي
يك جامعه سالم است .وقتي نش��اط و شادي از يك
جامعه رخت بربندد ،جامعه دچار بروز عواملي مانند
افسردگي ،انفعال ،انحرافات مختلف فردي و جمعي
و فرهنگي و ....ميشود .اما وضعيت اقتصادي ،شرايط
سخت زندگي در شهرهاي بزرگ ،احساس نا امني،
تبعيض ،كمبود امكانات براي ورزش يا تخليه انرژي،
نا اميدي از آينده و ...ميتوانند ميزان نشاط اجتماعي
در جامعه را تغيير دهند.
از سال  2000به بعد در نگاه سازمان ملل براي تعيين
سطح توسعهيافتگي كشورها متغيرهاي نشاط ،اميد
به آينده ،خش��نودي و رضايتمندي افراد جامعه به
عنوان يك متغير كليدي وارد محاس��بات ش��ده به
اين صورت كه اگر مردم يك جامعه احساس نشاط،
خشنودي و رضايتمندي نكنند ،نميتوان آن جامعه
را توسعهيافته قلمداد كرد.
اظهارات مس��ووالن درباره موضوع نشاط اجتماعي
نيز در بيشتر مواقع بدون برنامه است .وزير كشور هم
ديروز از مردم خواس��ت كه اگر انتقاد يا توصيههايي
براي كمك به ش��وراي اجتماعي در زمينه نش��اط
اجتماعي دارند ،آنها را به دبيرخانه شوراي اجتماعي
ارايه كنند.
عبدالرضارحمانيفضليدرحاشيهصدوچهاردهمين
جلسه ش��وراي اجتماعي كش��ور كه صبح ديروز با
موضوع «نش��اط اجتماعي» در محل وزارت كش��ور
برگزار شد ،با حضور در جمع خبرنگاران اظهار كرد:
موضوع نشاط اجتماعي در دستورهاي دايمي شوراي
اجتماعي است كه هم براي آسيبهاي اجتماعي بعد
پيش��گيرانه دارد و هم بعد درمان .جامعه نيز به اين
موضوع نياز دارد.
او ادامه داد :مباحث كارشناس��ي بس��يار زيادي در
كميتهها مطرح شد .از مباحث نظري و فلسفه بحث
نشاط كه نشاط موضوعي است كه به درون انسانها

بازميگ��ردد و موجب ثبات آرام��ش و رضايتمندي
شده تا جلوههاي بيروني آنكه ش��ادي است .در اين
جلسه پيشنهاداتي براي برنامههاي كوتاهمدت ارايه
شد كه با اجراي آنها توس��ط دستگاههاي اجرايي به
عنوان زمينه ساز و بستر ساز مشاركت واقعي مردم،
ميتوانيم فضاي نشاط را در جامعه افزايش دهيم .به
گفته وزير كش��ور ،نمايندگان دستگاههاي مختلف
در جلسه اظهارنظر كردند و مقرر شد جز اين برنامه،
همه دستگاههاي اجرايي برنامههاي درون دستگاهي
و بروندس��تگاهي خود را ارايه دهند و در ش��وراي
اجتماعي مطرح شود .رحماني فضلي همچنين اظهار
كرد :كارگروهي به عنوان كارگروه نشاط اجتماعي به
صورت دايم اين موضوعات را پيگيري و گزارشها را
جمعآوري ميكند.
او در پاي��ان گفت :از مردم ميخواهي��م اگر انتقاد يا
توصيههايي براي كمك به شوراي اجتماعي در زمينه
نش��اط اجتماعي دارند ،آنها را به دبيرخانه ش��وراي
اجتماعي ارايه كنند ،در خدمت آنها هستيم كه از اين
نظرات استفاده كنيم.
صديقه خ��ادم ،كارش��ناس س�لامت روان وزارت
بهداش��ت در رابط��ه با نش��اط ب��ه تع��ادل گفت:
بررسيهاي علمي نشان ميدهد مشاركت اجتماعي
س��هم عمدهاي در نش��اط اجتماعي جوانان دارد.
امروزه ضرورت و اهميت مشاركت واقعي جوانان در
تمامي سطوح و جوانب مختلف اجتماعي ،اقتصادي،
سياسي و فرهنگي براي دستيابي به يك توسعه پويا
و فعال بر هيچ انديشمندي پوشيده نيست؛ چرا كه
اين مش��اركت همهجانب��ه از بيتفاوتي ،تكروي و
عدم حس تعاون و تحرك و تمايل به تامين محدود
و شخصي در ميان اعضاي جامعه و جوانان جلوگيري
ميكند ،نابرابريها را كاهش ميدهد ،همبس��تگي
و وح��دت را تقوي��ت ميكن��د و در نهايت ،موجب
رضايتمندي و نشاط اجتماعي در جوانان ميشود.
خادم در ادامه ميگويد :مجهز بودن جوانان به نشاط
اجتماعي ،باعث ايمني آنها در برابر مشكالت ميشود
و آنان به راحتي ميتوانند با ش��رايط متغير زندگي،
منطبق شوند و نقشي مفيد در جامعه داشته باشند.
بنابراين افزايش نش��اط اجتماعي در جوانان باعث
كاهش آسيبهاي اجتماعي ميشود.

او با بيان اينكه نشاط به نوعي محصول رضايت ذهني
افراد از زندگيش��ان اس��ت ،افزود :مشخص كردن
رضايت ذهني مس��تلزم مش��اهده دو عامل اساسي
احساس آني رضايت يا نا خش��نودي افراد و كيفيت
ارزيابي كلي افراد از زندگيشان است.
سطح نشاط اجتماعي در كشور پايين است
معاون س��ازمان امور اجتماعي كش��ور نيز ديروز از
واضحات گفت :متاس��فانه آمارها و گزارشها نشان
ميدهد كه سطح نش��اط اجتماعي در كشور پايين
است.
عباس قائدرحمت ،معاون توسعه سرمايه اجتماعي و
ساماندهي سواحل و دريا در سازمان امور اجتماعي
كشور ،در صدو چهاردهمين جلسه شوراي اجتماعي

كش��ور اظهار كرد :ب��ا توجه به نيازي كه در كش��ور
احساس ميشد و سير افزايشي آسيبهاي اجتماعي
در برخي از سنوات گذش��ته و همچنين لزوم اينكه
اقداماتي ضرورت داش��ت در بعد نشاط اجتماعي در
جامعه و شادكامي براي مردم پيشبيني شود ،يكي
از دس��تورات اصلي ش��وراي اجتماعي كشور به اين
موضوع اختصاص پيدا كرد .
او ادامه داد :در اين جلس��ه همه دس��تگاهها نظرات
خود را ارايه دادند وس��ازمان اجتماعي نيز طرحي
را با محورهاي متعدد طراحي و  ۲۰برنامه اساس��ي
را اعالم ك��رد كه از ويژگي آن ميت��وان به خانواده
محوري ،مدرسه محوري ،محيط آموزشي محوري
و فرد محوري و س��اير ويژگيهاي مدنظر كه براي
ارتقاي نش��اط اجتماعي الزم اس��ت ،اش��اره كرد.

معاون س��ازمان امور اجتماعي كشور افزود :آمارها
و گزارشها متاس��فانه نش��ان ميدهد كه س��طح
نشاط اجتماعي در كش��ور پايين است .بايد با همه
شيوهها و روشها ،دستگاهها ،سمنها ،انجياوها
و جريانهاي داوطلبي مش��اركت كنند و به ميدان
بيايند تا بتوانند سطح نشاط اجتماعي را در آستانه
نوروز و تمام طول س��ال باال برد .قائد رحمت اظهار
كرد :يكي از تصميماتي كه وزير در جمعبندي اظهار
كرد اين بود كه كار گروهي به صورت دايمي داشته
باشيم و بتوانيم دس��تور دايمي شوراي اجتماعي و
نش��اط اجتماعي را قرار دهيم ،زيرا هر قدر نش��اط
اجتماعي باال رود ،رضايتمندي نيز افزايش مييابد،
اعتماد و اميد مردم باالتر ميرود و قطعا آس��يبها
كاهش پيدا ميكند.

تبليغ كالسهاي كنكور در نمايشگاه دستاوردهاي مدارس غيردولتي

نمايشگاهي كه شعارهاي ضدكنكوري آموزش و پرورش را زير سوال برد
نمايشگاه دستاوردهاي مدارس و مراكز غيردولتي
در شرايطي برپا ش��د كه اين نمايش��گاه نتوانست
دس��تاوردي را به رخ بكشد و در ش��رايط اقتصادي
كنوني برپايي آن نقدهاي جدي به همراه داشت.
نمايشگاه دستاوردهاي مدارس و مراكز غيردولتي
و صنايع وابس��ته تهران از روز پنجم اسفند ماه سال
 ۱۳۹۷به مدت چهار روز در مصلي تهران برگزار شد؛
اما اين يك نمايشگاه عادي نبود و نبايد از برگزاري
آن به سادگي گذشت .نگاهي به داليل برگزاري اين
نمايشگاه ميتواند ما را در بررسي ابعاد برگزاري اين
نمايشگاه بيشتر كمك كند.
سال  ۹۷با حادثه تلخي در يكي از مدارس غيردولتي
ش��ناخته ش��ده پايتخت آغاز ش��د كه ت��ا مدتها
س��رخط خبرها بود .حادثه آزار و اذيت پسران يكي
از دبيرس��تانهاي غيردولت��ي ته��ران .آن حادثه
باعث ش��د لزوم توجه و نظارت بر گزينش معلمان
و مديران اين مدارس باره��ا و بارها مورد بحث قرار
بگيرد .پايان سال تحصيلي  96-97بود و پس از آن
بحثها كمرنگ شد.
اما سال تحصيلي جديد حادثه تلخ ديگري در يكي
از مدارس غيردولتي و اينبار در يكي از استانهاي
محروم كش��ور رخ داد ۲۷ .آذر  ۹۷آتشس��وزي در
دبس��تان دخترانه غيردولتي در زاه��دان كه به پر
كش��يدن  ۴كودك در ميان شعلههاي آتش همراه
بود ،جامعه ايران را عزادار كرد و اينبار بحث نظارت
بر كيفيت و ايمني مدارس غيردولتي تا مدتها صدر
اخبار حوزه آموزش و پرورش بود .خصوصاً آنكه در
اين حادث��ه با وجود نقض قوانين مجوز براي برپايي
كالس درس در محيط ناايمن ،توضيح قانعكنندهاي
از سوي سازمان مراكز غير دولتي داده نشد.
اما از سوي ديگر سازمان مدارس و مراكز غيردولتي
به دليل اين دو رويداد حساسيتبرانگيز و همچنين
نقدهاي جدي ديگري ك��ه به آن وارد بود (از جمله
عدم نظارت بر شهريهها) تحت فشار مضاعفي قرار

گرفت بهطوري كه چهارم دي ماه مجتبي زينيوند
رييس سازمان مدارس و مراكز غير دولتي در مراسم
گردهمايي ش��وراي هماهنگي موسس��ان مناطق
 ۱۹گانه ش��هر تهران خطاب به موسسان گفت :در
وزارتخانه آموزش و پرورش هم مدارس غيردولتي را
غيرحاكميتي ميخوانند .همه نگاهها مثل هم نيست
و همه هم با چشم مثبت به مدارس غيردولتي نگاه
نميكنند و شما بايد خود را قدرتمند كنيد .االن در
جامعه نگاه سختگيرانه به مدارس غيردولتي وجود
دارد و بهانه نبايد دست كسي بدهيم.
او ادام��ه داد :گرچ��ه در اين جلس��ه نميخواهم به
بيان موفقيته��اي اين مدارس بپردازم و اينكه چه
سهمي در برداشتن بار مدرسه داري از دوش دولت
و حق انتخاب براي ش��هروندان داش��تند ،اما بدون
ورود موسسان در روزهايي كه مدارس چند شيفته
بودند و مشكالت عديده وجود داشت ،وضعيت امروز
بسيار سخت بود .در همان جلسه و ال به الي صحبت
سخنرانان و از جمله مجتبي زينيوند ،اين مساله به

صورت جدي مطرح شد كه با توجه به هجمههايي
كه اين روزها به اين مدارس وجود دارد الزم اس��ت
موسسان با نشان دادن دستاوردهاي اين مدارس از
حيثيت آن دفاع كنند.
به نظر ميرس��د كمت��ر از دو ماه زمان ب��رد تا اين
نمايشگاه در راستاي خروجي آن جلسه به سرانجام
برس��د و موسسان براي نش��ان دادن دستاوردهاي
مدارس خود وارد عمل ش��وند .حتي وزير آموزش و
پرورش نيز به اين نمايشگاه س��ر زد و در اختتاميه
آن ش��ركت كرد تا بلكه بيش��تر از ب��ار انتقادهايي
كه ب��ه اين م��دارس وارد اس��ت را بردارد ام��ا ...به
واقع معناي دس��تاورد چيس��ت؟ به نظر ميرس��د
در اغل��ب نمايش��گاههايي كه از س��وي آموزش و
پرورش و بخشه��اي متعدد آن برگزار ميش��ود،
معناي دستاورد به تهيه چند بنر و پوستر و معرفي
عملكردها ب��ا تيتر درش��ت در غرفههايي كه براي
زيباتر جلوه كردن از هم پيش��ي ميگيرند ،خالصه
ميشود حال آنكه خروجي واقعي و دستاورد حقيقي

جاي خالي مددكاران اجتماعي در اليحه اطفال و نوجوانان
رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران با اشاره به اليحه
اطفالونوجوانانخاطرنشانكرد:بهنظرقانونخوبياست
اماحيطهاختياراتمددكاراناجتماعيتعريفنشدهاست.
مددكاران اجتماعي اختيار تام براي حمايت ندارند و همه
موارد منوط به سيستم قضايي ميش��ود در حالي كه در
بسياريازمواردبايدحمايتاجتماعيقبلازورودبهسيستم
قضاييصورتگيرد.حسنموسويچلكدرنشستبررسي
قوانين مربوط به ك��ودكان و نوجوانان و چالشهاي پيش
رو ،با بيان اينكه قوانين كودكان و نوجوانان در دو دهه اخير
نسبت به قبل در حوزه سياستگذاري و توجه به كودكان
بيشتر شده است در عين حال گفت :ذي نفعان مربوط به
حمايتهاياجتماعيازكودكانآنگونهكهبايدنسبتبه
قوانينموجوداشرافندارند،درنظامآموزشيضمنخدمت
مانيزآشناييباقوانينضعفبسيارجديدارد.
ويبااشارهبهاجرايسليقهايقوانينخاطرنشانكرد:چه
درمجريانقانونوچهسيستمهاياجتماعيكهقراراست

كودكانبهتناسبشرايط ازقانونبرخوردارشوندبهكرات
اجرايسليقهايميبينيم،اجرايسليقهاياهميتقوانين
راتحتالشعاعقرارميدهدبهعنواننمونهقانونكاراست،
ما تا چه ميزان قانون سال  ۸۱كه مربوط به پيشگيري از
كودك آزاري است را اجرا كرديم؟
موسوي چلك با بيان اينكه ما در برخي موارد سوءاستفاده
از قان��ون را داريم ،خاطرنش��ان ك��رد :ضعف هماهنگي
بين بخش��ي يكي از چالشهاي ج��دي اجراي صحيح
قوانين اس��ت و مرجع ملي كه با اين هدف تش��كيل شد
نيز نتوانست به عنوان مرجع ملي هماهنگكننده باشد.
رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران با اشاره به اليحه
اطفال و نوجوانان خاطرنش��ان كرد :به نظر قانون خوبي
اس��ت اما حيطه اختيارات مددكاران اجتماعي تعريف
نشده است .مددكاران اجتماعي اختيار تام براي حمايت
ندارند و همه موارد منوط به سيستم قضايي ميشود در
حالي كه در بسياري از موارد حمايت اجتماعي بايد قبل

يك مدرسه در تربيت دانشآموزان با اخالق و آماده
براي زندگي اجتماع��ي و همچنين ميزان آگاهي و
دانش نهادينه ش��دن در آنها خود را نشان ميدهد
و البت��ه در خصوص م��دارس غيردولتي كه هزينه
تحصيل در آنها بر عهده خانوادهها اس��ت ،دستاورد
مدرسه در تهيه امكانات استاندارد آموزشي ،ايمني
مناسب ،معلمان نخبه و نمونه ،خالقيت در آموزش
و تربيت و ...نيز خود را نشان ميدهد كه هيچكدام از
مواردي كه ذكر شد را نميتوان تنها با درج كلمات
و جمالت و آمار كمي ارايه كرد.
نكت��ه اول اينكه با يك ق��دم زدن چند دقيقهاي در
فضاي نمايش��گاه دس��تاوردهاي م��دارس و مراكز
غيردولتي و صنايع وابسته تهران ،ميشد حس كرد
كه اين نمايش��گاه بيش از نش��ان دادن دستاوردها
همان راهي را ميرون��د كه عمده مراكز غيردولتي،
موسس��ات كمك آموزش��ي و ...ب��راي جلبتوجه
مخاطب و تبليغات خود انجام ميدهند كه عموماً هم
قابل اعتماد نيستند و بزرگنمايي ،شاخصه اكثر اين
تبليغات است .حتي از منظري ديگر پيشي گرفتن
مدارس از يكديگر در طراحي غرفهها يا وسعت اجاره
شده اين س��وال را مطرح ميكرد كه در اين شرايط
اقتصادي براي چنين تبليغات بيسرانجامي به واقع
چه ميزان هزينه از سوي اين مدارس صورت گرفته
است و اين هزينه ميتوانس��ت هزينه تحصيل چه
تعداد دانشآموز را فراهم كند!
نكته بس��يار قابل تأمل ديگر در اين نمايش��گاه به
رخ كش��يدن درصد قبولي كنكور در برخي مدارس
بود كه به عنوان دس��تاورد ارايه شده بود آن هم در
ش��رايطي كه وزير آموزش و پ��رورش مدام از اينكه
كنكور بالي جان نظام آموزش��ي شده است ،گاليه
دارد اما اين مهم كه همچنان مدارس برند مهمترين
ش��اخصه كيفيت خ��ود را رس��اندن دانشآموزان
به پش��ت نيمكتهاي دانش��گاه ميدانند نشان از
بيهوده بودن تالشهاي ضد كنكوري در آموزش و

پرورش است .اينها در حالي است كه گفته ميشود
قيمتهاي اجاره زمين براي غرفههاي اين نمايشگاه
از متري  ۱۸۰هزار تومان تا  ۲۵۰تومان بوده اس��ت
و موسس��ان مدارس از  ۲تا  ۲۰ميليون تومان بابت
اجاره تنها زمين غرفه هزينه كردهاند و به جز هزينه
غرفه آرايي است.
نكته ديگر آنكه پيش از اين درباره اهداف برگزاري
اين نمايشگاه اعالم شده بود كه معرفي دستاوردها
و موفقيته��اي بخش غيردولت��ي در حوزه تعليم
و تربيت در كنار تقويت رويك��رد پژوهش محوري
و مهارتآم��وزي در مجموعه م��دارس غيردولتي،
معرف��ي و ارايه خدمات و محصوالت ش��ركتهاي
دانشبني��ان و اس��تارتآپ آموزش��ي در در صدر
فهرست اس��ت .اما با گشت و گذار در اين نمايشگاه
ميش��د دريافت كه اين اهداف ني��ز تنها به صورت
تيترهايي جذاب قابل بيان است و به فرايندي قابل
مشاهده و لمس در اين نمايشگاه بدل نشدهاند.
نكت��ه حايز اهمي��ت ديگر ني��ز اين اس��ت كه اين
نمايش��گاه حت��ي ذرهاي از تلخ��ي اتفاقاتي كه در
مدارس غيردولتي رخ داده ،عدم نظارتهايي كه به
صورت ريشهاي در اين س��ازمان و بر اين مدارس و
مراكز وجود دارد و ديگر انتقادهاي موجود را كم نكرد
و بر پرسشهاي ديگري افزود :از جمله اين پرسش
كه ميزان هزينه كردن براي اين نمايشگاه چه دردي
را دوا كرد در حالي كه در اين شرايط اقتصادي همين
هزينه ميتوانست پوشش تحصيلي چند دانشآموز
يا هزينه بخاري اس��تاندارد چند مدرس��ه را تأمين
كند! در نهايت آنكه كمتر كسي با حرفهاي مجتبي
زينيون��د درباره ل��زوم وجود م��دارس غيردولتي
مخالف اس��ت اما انتقاد اصلي بر اين سازمان به عدم
نظارتها باز ميگردد كه اين نمايش��گاه نتوانست
چيزي از بار نگاههاي منتقدانه به اين حوزه كم كند
و چهبسا برپايي چنين نمايشگاهي در شرايط امروز
بر بار اين انتقادها اضافه كند.

در روزهاي پاياني سال ،اهداي خون را فراموش نكنيد
از ورود بهسيستم اجتماعي صورت گيرد .او با بيان اينكه
در اليحه اوليه قوه قضاييه ،اختيارات مددكاران اجتماعي
شفافتر و بيشتر بود ،افزود :در اليحه اوليه  ۳۲بار از كلمه
مددكاراجتماعياستفادهشدهبود.بهگفتهرييسانجمن
مددكاران اجتماعي ايران ،ما از ظرفيتهاي ميانجيگري
استفاده نكرديم.
اوبااشارهبهقانونمجازاتاسالميوبحثمجازاتجايگزين
حبس نيز اظهار كرد :در برخي موارد انتقال فرد به خارج از
محيط زندان بس��تر را براي بازتواني اجتماعي فرد فراهم
ميكند لذا بايد در مورد كودكان موضوع ميانجيگري را
جديبگيريم.ويباتاكيدبراينكه ۶۰۰كلينيكمددكاري
اجتماعيخصوصيداريم،خاطرنشانكرد:نيازينيستقوه
قضاييه ساختار جديدي در اين زمينه و براي حمايتهاي
اجتماعيبرايخودايجادكند.مسالهبعديايناستكهدر
برخيمواردنميتوانيمازكودكاندرمقابلخانوادههايشان
حمايتكنيم.

مديركلانتقالخوناستانتهرانبااعالممراجعه۳۷۸هزار
تهراني براي اهداي خون طي ۱۱ماه گذشته ،گفت :در اين
ميان متاس��فانه تنها چهار درصد اهداكنندگان را بانوان
تشكيل دادهاند .طباطبايي با اشاره به آمار اهداي خون در
استان تهران ،گفت :در ۱۱ماه امسال حدود ۳۷۸هزار نفر
براياهدايخونبهمراكزانتقالخوناستانتهرانمراجعه
كردند و از اين تع��داد حدود ۲۹۲هزار نفر موفق به اهداي
خون،پالسماوپالكتشدند.اوافزود:ازاينتعدادحدود۱۹
درصد افراد ،اهداكنندگان بار اولي بودند و  ۸۱درصدشان
يا سابقه اهداي خون داشتند يا اهداكننده مستمربودهاند.
متاسفانهفقطچهاردرصداهداكنندگانمانرابانوانتشكيل
دادهاند كه اين نشان ميدهد ما هنوز در جذب بانوان براي
اهداي خون موفق نبودهايم .مديركل انتقال خون استان
تهران با اشاره به فرا رسيدن تعطيالت عيد نوروز گفت :از
مردم ميخواهيم كه در روزهاي پاياني سال ،اهداي خون
راهمجزبرنامههايشانقراردهندتابتوانيمباذخايرمناسب

تعطيالت نورزي را آغاز كنيم و با حوادثي مانند تصادفات،
آتشسوزيها و غيره دغدغهاي براي نجات جان بيماران
و تأمين فرآوردهاي خوني مورد نيازش��ان نداشته باشيم.
طباطباييبابياناينكهدرحالحاضرذخايرمادرحد۶-۵
روز است ،گفت :اگر ذخاير خوني پايينتر از سه روز باشد،
وضعيت بحراني اعالم ميشود .اما داشتن ذخيره براي ۳تا
 ۵روز خوب و ۵تا ۷روز عالي به شمار ميآيد .همچنين اگر
ميزانذخايربه ۷تا ۹روزبرسد،بايدآنهارابراياستانهايي
كه نياز دارند ارسال كنيم .او درباره مراكز فعال انتقال خون
استانتهرانگفت:درپنجروزابتداييعيديعنياز ۲۹اسفند
تا ۴فروردين ماه مركز وصال ش��يرازي از ۸صبح تا ۸شب
فعالاستومراكزجامعستاري،تهرانپارسوشهررينيزاز
ساعت ۹صبحتا ۱۷بعدازظهرفعاليتميكنند.درروزهاي
 ۵و ۶و ۷و ۸ع�لاوه بر اين مراكز ،مركز ش��هريار و ورامين
نيز فعاليتهايشان را آغاز ميكنند تا بتوانيم در اين مدت
پاسخگويتعدادبيشتريازمردمباشيم.

راهوشهرسازي
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«تعادل» از فرآيند تصويب كليات اليحه بودجه سال آينده پايتخت در پارلمان شهري گزارش ميدهد

تمركززدايي ،مهمترين رويكرد بودجه
سكينه اش��رفي ،معاون برنامهريزي ،توسعه شهري و
امور شوراي شهردار تهران در آغاز بررسي بودجه سال
 ۱۳۹۸شهرداري در صحن علني شوراي شهر تهران به
مقايسه بودجه سال آينده با ارقام بودجههاي سنواتي
شهرداري تهران پرداخت و گفت :نتايج مقايس ه بودجه
كل كش��ور و بودجه ش��هرداري تهران طي سالهاي
 ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۸با توج��ه به ميزان تورم كه به ترتيب
 ۹.۶ ،۹.۱۱و  ۹درص��د بوده ،حاكي از آن اس��ت كه با
اعمال اين نرخ تورم ،بودجه شهرداري تهران در سال
 ۹۷بايد به عدد  ۲۳هزار ميليارد تومان ميرسيد كه با
۵حدود هزار ميليارد تومان بودجه اعمال نشده ،سقف
بودجه شهرداري تهران در سال  ۹۷حداكثر  ۱۷هزار
و  ۲۰۵ميليارد تومان بود .با اين حساب ،بودجه نه تنها
افزايش نيافته ،بلكه از نظر قدرت خريد سال  ۱۳۹۴و
بهاي ارايه خدمات به ش��هروندان در سالهاي بعد از
آن ،با كاهش چشمگيري روبرو بوده و در واقع بودجه با
رويكرد انقباضي مصوب شده است.
وي با اش��اره به جهتگيريهاي كلي و سياستهاي
بودجهاي در اليحه بودجه سال آينده شهرداري تهران
گفت :تجهيز منابع عمومي ش��هرداري تهران و اتكاء
ب��ه درآمدهاي مالي پايدار ،انضب��اط مالي در بودجه،
ساماندهي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي،
توانمندس��ازي ،اداره اقتص��ادي و افزايش بهرهوري
سازمانهاوشركتها،بودجهريزيعملياتيوهمگرايي
و هم افزايي در كليه اقدام��ات و وظايف براي كاهش
هزينهها مهمترين رويكردهايي است كه بطور كامل
در بودجه س��ال آينده مورد توجه قرار گرفته است.به

گفته اشرفي ،مهمترين تغيير بودجه سال  ۹۸نسبت
به س��نوات پيش از آن ،تطبيق بودجه با احكام برنامه
پنجساله سوم توسعه شهر تهران است.
معاون شهردار تهران بودجهريزي عملياتي را يكي از
موضوعاتمهمبودجهسال ۹۸درراستايسياستهاي
بودجهاي و احكام برنامه دانست و گفت :با بودجهريزي
عملياتي ،همه اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي
سرمايه بر اساس واحد سنجش ،مقدار واحد سنجش
و ميزان بهاي خدمات هر واحد س��نجش مورد لحاظ
قرار گرفته اس��ت .اش��رفي با ذكر مثالي در خصوص
تغيير پايه بودجه مناطق ش��هرداري تهران گفت :در
 10سال گذش��ته يك كارشناسي از عدد پايه بودجه
مناطقصورتگرفتهوهرسالمبلغيبهاينپايهافزوده
ميشد اما امس��ال ،اين عدد پايه بر اساس ظرفيت هر
منطقهمتفاوتلحاظشدهبطوريكهبرايمثالبودجه
منطقهيكشهرتهرانكهمنطقهبرخورداريمحسوب
ميشود در س��ال آينده تنها يك درصد افزايش يافته
اما بودجه منطقه  ۱۵تا  ۲۷درصد و بودجه منطقه ۱۶
حداقل  ۲۲درصد رشد داشته است.
به گزارش «تعادل» ،در جريان بررسي كليات اليحه
بودجه  98شهرداري تهران تمامي اعضاي كميسيون
فرهنگي و اجتماعي حاضر در جلسه ،به كليات اليحه
رأي منف��ي دادند زيرا معتقد بودن��د در اين اليحه به
ماموريتهايفرهنگيواجتماعيپرداختهنشدهاست.
عدم انطباق بودجه بااحكام برنامه سوم
اله��ام فخ��اري ،نايبرييس كميس��يون فرهنگي و
اجتماعي ش��وراي ش��هر تهران اولين نفري بود كه با
كليات بودجه پيشنهادي شهرداري تهران براي سال
 ۱۳۹۸مخالفتكرد.اوبااشارهبهاينكهماوهمكارانمان
بودجه را به زبان س��اده تبديل و چاپ كردهايم و اين
كتابچه راهنماي خوبي براي شهروندان است،تصريح
كرد :دليل ما ب��راي مخالفت با بودجه اين اس��ت كه
بودجه پيشنهادي منطبق با احكام برنامه توسعه سوم
شهر نيس��ت.اين بودجه تغييري نسبت به سالهاي
قبل ندارد ،منطق بودجه امس��ال يا منطق بودجه در
سالهاي  ۹۷و  ۹۶يكي اس��ت با اندكي تغييرات .در
اين بودجه نشاني از تغيير رويكرد در اداره شهر ديده
نميشود .به اضافه اينكه متأسفانه در بخش فرهنگي
و اجتماعي بودجه كاهش چشمگيري داشته است.
امكانافزايشبودجهتا ۲۰هزارميلياردتومان
س��يدمحمود ميرلوحي ،عضو كميس��يون برنامه و
بودجه شورا به عنوان موافق كليات بودجه گفت :آنچه
انجام شده ناكافي است اما بايد شرايط موجود كشور و
محدوديتهايي را كه با آن مواجه هستيم را بپذيريم.
ما هم در موضوع تأمين منابع ،هم در اصالح س��اختار
و هم در شيوه هزينهكرد قدرت مانور محدودي داريم.
معتقدم در حوزه منابع س��قف بودج��ه را تا  ۲۰هزار
ميليارد تومان ميشد افزايش داد اما ظرفيتها مورد
غفلت قرار گرفته و نتوانستهايم منابع پايدار شهر تهران
را شناس��ايي كنيم .او با بيان اينكه در سال  ۹۵منابع
پايدار شهرداري زير  ۲۵درصد بود ،گفت :اكنون شورا
منابع پاي��دار را حداقل  ۴۰درصد اعالم كرده و همين
االن به تحقق ۳۳درصدي در اين زمينه رسيدهايم .اگر
سال گذشته درآمد از محل پسماند  ۱۴ميليارد تومان
بود ،براي سال آينده اين درآمد تا  ۵۰۰ميليارد تومان
قابل تحقق است.

پيشبيني افزايش  10درصدي
سفرهاي جادهاي در نوروز

در نهايت كليات اليحه بودجه س��ال  98ش��هرداري
تهران با  13راي موافق و  6راي مخالف (تعداد حاضران
به هنگام رايگيري 19نفر بود) به تصويب رسيد .بعد از
تصويبكلياتنوبتبهبررسيتبصرههارسيدكههيات
رييسه معتقد بودند نيازي به خواندن تبصرهها نيست و
در هر تبصره چنانچه اعضا پيشنهاد يا صحبتي داشتند
ميتوانند درباره آن صحبت كنن��د .در همين حين،
محسن هاشمي ،رييس شورا براي دقايقي صحن شورا
را ترك كرد و ابراهيم اميني نايبرييس شورا جاي او را
گرفت.امينيبايادآورياينكهدرمجلسنيزتبصرههاي
بودجه خوانده شده و بعد درباره آنها رايگيري ميشود
اظهار كرد كه شيوه درس��ت بررسي بودجه ،خواندن
تبصرهها است .در زمان بررسي برنامه سوم توسعه شهر
تهران نيز برخي اعضا عن��وان ميكردند كه نيازي به
خواندن تبصرهها نيست.روز گذشته بعد ازتوضيحات
اميني تبصرهها به ترتيب خوانده و به راي گذاشته شد.
كاهش  70درصدي هزينههاي مصرفي
حسن رسولي ،خزانهدار شوراي شهر تهران در حاشيه
جلسه ش��ورا به بيان برخي از تبصرههاي مصوب روز
گذشته پرداخت و با اشاره به اينكه شهرداري در بودجه
سال  98موظف ش��ده هزينههاي مصرفي خود را در
ح��د  70درصد كاهش دهد ،گف��ت :همچنين مقرر
ش��ده هزينه س��فرهاي خارجي تا  60ميليارد تومان
كاهش يابد.
به گفته رس��ولي بودجه س��ال 17 ،97ه��زار و 400
ميليارد تومان ب��ود و اليحه ش��هرداري براي بودجه
سال  18 ،98هزار و  238ميليارد تومان است .ممكن
ش آيد كه آيا اين افزايش ميتواند
اس��ت اين سوال پي 
لطمهاي ب��ه تحققپذيري بودجه بزند ي��ا خير؟ اگر
در خوش��بينانهترين برآورد در س��ال  98كش��ور با
 30درص��د نرخ تورم روبرو ش��ود و ما بدون افزايش يا
كاهش بخواهيم همين بودجه را در نظر بگيريم بايد

وزير راه و شهرسازي:

معاونت حملونقل بر نرخ بليت هواپيما نظارت ميكند
وزير راه و شهرس��ازي با اعالم اينكه قيمت بليت هواپيما
در نوروز افزايش نمييابد ،نرخ بليت را تابع عرضه و تقاضا
دانستوگفت:معاونتحملونقلوزارتخانهنيزباستادي
كهتشكيلدادهوبرقيمتبليتوشرايطكل ُمدهايحمل
و نقل نظارت خواهد كرد.
به گزارش تسنيم ،محمد اسالمي اظهار كرد :قيمت بليت
هواپيما در نوروز امس��ال هيچ افزايشي نخواهد داشت و
قيمتبليتهواپيمابهموجبقانونبراساسنظامعرضهو
تقاضاتعيينميشود.اوتصريحكرد:سقفمجازقيمتبليت
هواپيما در شوراي عالي هواپيمايي كشوري تعيين شده و
سازمان هواپيمايي بر اين مساله نظارت ميكند ،افزون بر
نظارت سازمان هواپيمايي كشوري ،معاونت حمل و نقل
وزارتخانه هم با ستادي كه تشكيل داده و بر قيمت بليت
و شرايط كل ُمدهاي حمل و نقل نظارت خواهد كرد.چند
ماهي است كه ايرالينها با محوريت انجمن شركتهاي
هواپيمايي ليستي را در سايت خود بارگذاري كرده كه در
آنكفوسقفقيمتبليتهواپيمادرجشدهاست،باوجود
اين مساله و همچنين تاكيد وزير راه و شهرسازي قيمت
بليت هواپيما به خصوص در ايام پيك باالتر از سقفهاي
اعالمشدهبهفروشرفتهوسازمانهواپيماييكشورينيز
نتوانستهكنترليبراينوضعيتداشتهباشد.بهنظرميرسد
به دليل همين ناتواني بوده كه معاون حملونقل وزير راه و
شهرسازيستاديرادراينمعاونتبراينظارتبرقيمتها
ازجملهنرخبليتهواپيماتشكيلدادهاست.
درخواستيكهزارپروازفوقالعادهنوروزي
جدا از خبر وزير راه و شهرس��ازي مبني بر افزايش نيافتن
قيمت بليت هواپيم��ا در ايام نوروز س��ال آتي ،يك عضو
هياتمديرهشهر فرودگاهيامامخميني(ره)گفت:بيش
از يكهزار درخواست برقراري پرواز فوقالعاده نوروزي از
شركتهايهواپيماييدريافتكردهايم.
علي رستمي افزود :از شركتهاي هواپيمايي خواستهايم،
درخواس��ت پروازهاي فوقالعاده خود را براي س��فرهاي
نوروزي هر چه زودتر ارايه دهند ،بس��ياري از ش��ركتها
درخواس��تهاي خود را ارايه دادند و در حال حاضر واحد

برنامهريزي پروازي ف��رودگاه ،در حال برنامهريزي براي
پروازها و پروازهاي فوقالعاده است.
ت پروازهاي
رستمي ادامه داد :اميدواريم به زودي فهرس 
فوقالعاده كه از شركتهاي هواپيمايي داخلي و خارجي
گرفته ميش��ود ،نهايي ش��ود تاتعداد پروازها و مسيرها
براي نوروز مشخص ش��ود.او تصريح كرد :از شركتهاي
هواپيمايي خواس��تهايم فهرس��ت پروازهاي فوقالعاده
درخواستي خود را هر چه زودتر ارايه كنند ،هر شركتي كه
زودتر فهرست خود را ارايه كند ،ساعت و زمان مناسبتر
پروازرابهخوداختصاصميدهدوهرچهديرتردرخواست
پروازهاي فوقالعاده را به ما بدهند ،برخي ساعات مناسب
را از دست ميدهند.رس��تمي اضافه كرد :در حال حاضر
شركتهاي هواپيمايي براي برقراري پروازهاي فوقالعاده
استقبال كردهاند و اين نشان از استقبال مسافران دارد.
عضوهياتمديرهشركتشهرفرودگاهيامامخميني(ره)
افزود :شركتهاي هواپيمايي تاكنون درخواست صدور
بيش از يكهزار مجوز پرواز فوقالعاده را براي ما ارس��ال
كردهاندو قطعاً اين رقم تا پايان سال افزايش مييابد.علي
رستمي درباره آمادهسازي فرودگاه امام خميني (ره) براي
س��فرهاي نوروزي ،بيان كرد :تالش كرديم فرودگاه امام

پيشفروش نوروزي
بليت اتوبوس آغاز شد

پيشف��روش نوروزي بليت اتوب��وس به صورت
حض��وري و غيرحض��وري از  12اس��فندماه
(يكشنبه) آغاز شد.
بهگزارشايسنا،متقاضيانانجامسفرهاينوروزي
با اتوبوس ميتوانند ب��راي خريداري بليتهاي
پيشفروش ب��ه صورت حضوري و غيرحضوري
(اينترنتي) اقدام كنند و تا جايي كه امكان دارد
خريد بلي��ت خود را به ترميناله��ا و پايانههاي
مسافربري و روزهاي پاياني موكول نكنند.
قيمت بليت اتوبوس و كرايه سواري بينشهري
در نوروز س��ال  ۱۳۹۸با افزاي��ش  ۲۰درصدي
قيمتها روبرو شده است و متقاضيان بايد بليت
مورد نظر خود را از تاريخ  ۲۵اس��فندماه س��ال
جاري با رشد  ۲۰درصدي نسبت به سال ۱۳۹۷
خريداري كنند.
در صورت وجود هرگونه شكايت و انتقاد از سوي
مس��افران ،آنها ميتوانند با مراجعه به س��امانه
 ،۱۴۱كه اپليكيشن موبايلي آن نيز وجود دارد به
بخشثبتشكايتمسافرانحملونقلعمومي
مراجعه كرده و با اعالم مش��خصات مربوطه اعم
از ش��ماره بليت ،مبدا و مقصد و اطالعاتي از اين
دست شكايت خود را ثبت كنند تا توسط سازمان
راهداري و حمل و نقل جادهاي در اس��رع وقت
رسيدگي شود.

رشد بودجه 98تهران كمتر از نرخ تورم

گروه راه و شهرسازي|آزاده كاري|
روز گذشته بررسي اليحه بودجه سال  ۹۸شهرداري
تهران در دستور كار شوراي شهر قرار گرفت و با وجود
مخالفتهاي اعضاي كميسيون فرهنگي و اجتماعي،
كليات آن با  ۱۳رأي موافق و  ۶رأي مخالف به تصويب
رس��يد14 .بهمن س��ال جاري پيروز حناچي ،اليحه
بودجه را تقديم شوراي شهر كرد .در اليحه شهرداري،
سقف بودجه  ۱۸هزار و  ۹۳۰ميليارد تومان پيشنهاد
شده بود كه اعضاي شوراي شهر بعد از يك ماه بررسي
بودجه در كميس��يونهاي مختلف مي��زان بودجه را
600ميلي��ارد تومان كاه��ش داده و آن را به  18هزار
و  238ميليارد تومان تقلي��ل دادند .به اين ترتيب ،بر
اساس نظر شوراي شهر ،بودجه پايتخت در سال آينده
 ۳درصد كمتر از رقمي است كه نهاد اجرايي اداره شهر
در نظر داشت .به نظر ميرسد ،اين تعديل در پي ناتواني
شهرداري در تحقق كامل درآمدهاي پيشبيني شده
در بودجه مصوب سال  ۹۷صورت گرفته و با توجه به
توساز و استفاده ناكافي از ابزارهاي تامين
ركود ساخ 
درآمد پايدار ،احتمال بهبود محسوس اوضاع درآمدي
شهر در سال  ۹۸نيز اندك است.
بر اين اساس ،جمع كل درآمدها و منابع بودجه سال
 ۱۸،۹۸هزار و ۲۳۸ميليارد تومان در كميسيون تلفيق
م��ورد موافقت قرار گرفت كه  ۸ه��زار و  ۷۰۰ميليارد
تومان درآمدها ۸ ،ه��زار و  ۳۵۰ميليارد تومان منابع
حاصل از سرمايه و  ۱,۲۰۰ميليارد تومان داراييهاي
مالي است .بودجه سازمانها و شركتها  ۵هزار و ۶۷۱
ميليارد تومان اس��ت و در تبصرهها تالش شده خزانه
داري الكترونيك ،شفافيت و انضباطپذيري در بودجه
در اولويت قرار گيرد.

اخبار

خميني(ره)امسالهمبرايسفرهاينوروزيكامالپيشرو
باشد.رستمي بيان كرد :در مدتزمان طرح نوروزي سال
گذشته،بيشاز ۵۵هزارمسافردرفرودگاهامامخميني(ره)
جابهجا شدند.او اظهار كرد :حدود  ۶۴شركت هواپيمايي
در فرودگاه ام��ام خميني (ره) فعاليت ميكنند كه از اين
تعداد ۱۳ ،ش��ركت ايراني و بقيه شركتهاي هواپيمايي
خارجيهستند.
قيمت تاكسي فرودگاه امام در ايام نوروز؟
رستميدربارهنرخكرايهتاكسيهايفرودگاهامامنيزگفت:
برنامهريزيكردهايمكهكرايهتاكسيهاافزايشنيابد،البته
اين موضوع بيشتر در حيطه اختياراتاصناف آنها است،
اما هيچ برنامهاي براي گران كردن خدماتي كه در فرودگاه
ارايه ميشود ،چه حمل و نقل و چه خدمات غرفهها نداريم
وباگرانفروشيبرخوردميكنيم.اوتأكيدكرد:بهمسافران
فرودگاه توصيه ميكنيم ،حتما از تاكس��ي فرودگاه براي
حمل و نقل خود استفاده كنند ،آنچه كه براي ما رسميت
دارد ،همين تاكس��يهاي فرودگاه است ،آنها شناسنامه
دارند،تحتنظارتهستندوناظرانفرودگاههمبرعملكرد
آنهانظارتميكند.

 22هزار و  620ميليارد تومان براي س��ال  98بودجه
تصويب ميكرديم؛ در صورتي كه اين  18هزار و 238
ميليارد تومان كه براي سال  98پيشنهاد شده است با
فرضتورم 30درصدي 8.4درصدازحيثقدرتخريد
نسبت به بودجه 22هزار ميليارد توماني پايينتر است،
بنابراين يكي از رويكردهاي شوراي پنجم صرفهجويي
در اداره شهر براي سال  98است.
سيد حسن رسولي گفت :اولويت اصلي براي شوراي
شهر پنجم و شهرداري توسعه حمل و نقل عمومي و
به ويژه حمل و نقل ريلي است .در صورتي كه بتوانيم
خوب حركت كنيم اين امكان وجود دارد كه ظرف سه
سال آينده ظرفيت حمل و نقل ريلي درونشهري را
از  2ميليون سفر روزانه به  5ميليون سفر برسانيم و در
اين صورت در جهت كاهش آلودگي و ترافيك گامهاي
خوبي برداش��تهايم.در تبصره  4بودجه شهرداري در
راستاي رسيدن به اين هدف و تكميل خطوط  6 ،3و
 7مترو به ش��هرداري تهران اجازه داديم شهرداري 2
ميليارد يورو از اعتبارات خارجي استفاده كند.
رس��ولي با اشاره به بند ب تبصره  11بيان كرد :در اين
تبصره مثل س��ال  97ش��هرداري موظف شده است
كليه قراردادهاي باالي  200ميليون تومان را از نقطه
آغاز تا پايان در سامانه شفافيت منتشر كند.خزانهدار
شوراي شهر تهران با اشاره به تبصره  20اليحه بودجه
 98گفت :در اين تبصره مقرر شده سهم شهرداري را
در كمك به احياي بافتهاي فرسوده افزايش دهيم.
او با اشاره به تبصره  16هم اظهار كرد :در مجموع 300
ميلياردتومانبرايكمكبهاشخاصحقيقيوحقوقي
در اختيار شهرداري است و ما خواستهايم تا اسامي اين
اشخاص در سامانه شفافيت درج شود.
او با اشاره به تبصره 23بيان كرد :از منظر درونسازماني
ساختار گس��ترده و ناكارآمد در تش��كيالت و نيروي
انس��اني يكي از معضالت شهرداري اس��ت .در بند5
تبصره  23ش��هرداري را موظف كردهايم تا نسبت به

سال  97از طريق بازخريد تش��ويقي يا بازنشستگي
پيش از موعد يا ...نيروي انس��اني خ��ود را تا  6درصد
كاهش دهد .همچنين در همين تبصره مقرر كردهايم
تا معادل  50درصد از اين  6درصد (يعني  3درصد) از
بينفارغالتحصيالندانشگاههايبرترجذبنيروشود.
در همي��ن تبصره مقرر كردهايم براي كس��اني كه در
اجراي بند 5از شهرداري آزاد ميشوند با همكاري ساير
سازمانهاي مسوول مثل سازمان فني و حرفهاي در
جهت افزايش مهارتهاي اين افراد قدم برداشته شود.
مانند سال  97شهرداري موظف است در سال  98ده
درصد از تعداد واحدهاي سازماني در ستاد ،سازمانها،
شركتها ،موسسات و مناطق بكاهد.
رس��ولي با اش��اره به اينك��ه تبص��ره  28معطوف به
صرفهجويي اس��ت ،گفت :ش��هرداري موظف است
هزينههاي مصرفي خ��ود را در حد  70درصد كاهش
دهد .همچنين مقرر اس��ت هزينه سفرهاي خارجي
خود را نسبت به سال 97شصت ميليارد تومان كاهش
دهد.تبصره  32به ش��هرداري اجازه داده با استفاده از
نتايج آزمايشي منطقه  ،2زيرساختهاي الكترونيكي
خود را براي كسب درآمد  600ميليارد توماني از محل
پاركهاي حاشيهاي فعال كند و صددرصد اين مبلغ را
به توسعه حمل و نقل عمومي و به ويژه مترو اختصاص
دهد .همچنين تبصره 37شهرداري را موظف ميكند
براي اس��تفاده كارآمد از اعتب��ارات و مبادله ديتا در
سطح شهر ،چارچوب اقتصاد ديجيتال شهري را براي
دسترسي به درآمد پايدار ايجاد كند و از اين محل 20
ميليارد تومان كس��ب درآمد كند .اميدواريم تا  2تا 3
س��ال آينده با فعالسازي اين زيرساخت كمتر شاهد
دكلهاي مضر در پشت بام مردم باشيم.رسولي با اشاره
بهتبصره 38گفت:براياتمامپروژههاينيمهتماممثل
پل گيشا ،پايانه شرق و ...كه در مجموع  27پروژه است
مقرر اس��ت ،عالوه بر س��قف اعتبارات عمراني هم به
صورت نقد و هم غيرنقد تامين اعتبار شود.

سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد

كاهش تعداد پروازها در دي و آذر سال 97
براساس تازهترين گزارش عملكرد پروازي شركتهاي
هواپيمايي در آذرماه امس��ال ۴ ،هزار و  ۸۹۰سورتي
پرواز انجام ش��د كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال
گذش��ته (آذر ماه  )۹۶ك��ه  ۵هزار و  ۲۴۰س��ورتي
پرواز داخلي به ثبت رسيد ۶.۶ ،درصد كاهش نشان
ميدهد.
ب��ه گزارش مهر ،در دي ماه ه��م در مجموع  ۵هزار و
 ۱۶۵سورتي پرواز داخلي انجام شد كه نسبت به مدت
مشابه سال گذش��ته (دي ماه  )۹۶كه  ۶هزار و ۱۱۰
پرواز به ثبت رس��يده ،كاهش  ۱۵.۴درصدي داشته
است.بررسي گزارش س��ازمان هواپيمايي كشوري
نشان ميدهد كه شركت هواپيمايي آسمان در دو ماه
آذر و دي امسال بيشترين تأخير در پروازهاي داخلي
را به خود اختصاص داده است.
طبق اين گزارش بيش��ترين ميزان تأخير پروازهاي
آذر ماه امس��ال به هواپيمايي آتا تعلق داشت كه ۶۴
درصد پروازهاي اين شركت با تأخير انجام شد .آتا اير
از  ۳۷۷سورتي پرواز در آذرماه  ۲۴۲پرواز معادل ۶۴
درص��د را با تأخير و  ۱۳۵پرواز معادل  ۳۶درصد را به
موقع به پايان رساند.
ش��ركت هواپيمايي تابان هم در آذر ماه امسال با ۶۱
درص��د تأخير در پروازهاي خود رتبه دوم را كس��ب
كرد و اين ش��ركت از مجموع  ۱۰۷پرواز انجام شده
در آخرين ماه پاييز  ۶۵پرواز مع��ادل  ۶۱درصد را با
تأخير و تنها  ۴۲پرواز معادل  ۳۹درصد را به موقع به
اتمام رس��انده است.سومين شركت داراي بيشترين
تأخيرهاي پروازي در آذر ماه سپهران بود كه از مجموع
 ۱۲۳پرواز انجام شده در اين ماه تنها  ۵۶پرواز معادل
 ۴۶درصد را در زمان مقرر و  ۶۷پرواز معادل  ۵۴درصد
را با تأخير انجام داد.
كمتري��ن ميزان تاخيره��اي پ��روازي در آذر ماه به
هواپيمايي پويا اختصاص داش��ت كه از مجموع ۴۵
پرواز انجام ش��ده از سوي اين ش��ركت تنها  ۵پرواز
معادل  ۱۱درص��د با تأخير بود و  ۴۰س��ورتي پرواز
معادل  ۸۹درصد به موقع انجام ش��ده است.س��اها

و معراج ديگر ش��ركتهاي هواپيماي��ي بودند كه با
داشتن به ترتيب  ۱۳و  ۱۸درصد كل پروازهاي خود
به صورت تاخيردار در رتبههاي دوم و س��وم بهترين
شركتهاي هواپيمايي از لحاظ انجام به موقع پروازها
قرار ميگيرند.نشان ش��ركتهاي هواپيمايي داراي
بيشترين تأخير نسبت به كل پروازهاي داخلي انجام
شده در آذر ماه امس��ال همچنان به شركت آسمان
تعلق ميگيرد كه  ۱۸درصد كل پروازهاي تاخيردار را
به خود اختصاص داده است آتا هم با كسب  ۱۴درصد
و ايران اير  ۱۳درصد پروازهاي تاخيردار داخلي در اين
ماه در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند.
س��ازمان هواپيمايي كش��وري در خصوص عملكرد
ش��ركتهاي هواپيمايي در دي ماه امس��ال با اعالم
گزارشي در اين زمينه ،شركت هواپيمايي تابان را با
داشتن  ۵۷درصد تأخير در پروازهاي اين شركت به
عنوان بيشترين شركت داراي تأخير پروازي معرفي
كرده است.اين شركت از مجموع  ۲۰۸سورتي پرواز
در دي م��اه  ۱۱۹پرواز معادل  ۵۷درصد را با تأخير و
 ۸۹پرواز معادل  ۴۳درصد را به موقع انجام داده است.
س��پهران هم به همراه تابان كه توانس��ته  ۵۷درصد
پروازهاي خود را به ص��ورت تاخيردار انجام دهد در
صدر شركتهاي داراي بيش��ترين تاخيران پروازي
قرار گرفته است .با اين تفاوت كه سپهران تنها ۱۱۱
س��ورتي پرواز در اولين ماه زمستان انجام داد كه ۶۳
پرواز معادل  ۵۷درصد با تأخير و  ۴۸پرواز معادل ۴۳
درصد به موقع بوده است.
كمترين ميزان تأخيرهاي پروازي دي ماه به شركت
هواپيمايي پويا با انجام  ۱۵درصد و ساها با  ۱۷د رصد
و معراج با  ۲۰درصد با تأخير پروازي بوده است.
همچنين هواپيمايي آسمان مانند ماههاي گذشته با
كسب  ۱۶درصد كل پروازهاي تاخيردار در دي ماه در
مقام نخست شركتهاي هواپيمايي داراي تأخيرهاي
پروازي نسبت به همه پروازهاي انجام شده در اين ماه
ايستاد و ايران اير با  ۱۵درصد و ماهان با  ۱۰درصد در
رتبههاي بعدي ايستادند.

رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي،
گفت :در تعطيالت نوروز سال آينده پيشبيني
ميش��ود كه ميزان جابهجايي مسافران توسط
ناوگان حمل و نقل عمومي كشور  10درصد در
همسنجي با سال گذشته افزايش داشته باشد.
به گزارش ايرنا ،عبدالهاش��م حس��ن نيا افزود:
 14ه��زار دس��تگاه اتوبوس 30 ،هزار دس��تگاه
سواري و تاكسي بين شهري و  30هزار دستگاه
مينيبوس در كشور به مس��افران خدمات ارايه
ميكنند .او اضافه كرد :طرح نوروزي امس��ال از
 25اس��فند آغاز ميش��ود و تا  17فروردين 98
ادامه خواهد يافت.اين مقام مسوول اظهار كرد:
س��ازمان راهداري و حمل و نق��ل جادهاي براي
افزايشايمنيوايجادبسترمناسببرايمسافران
نوروزي با پليس راه و ساير دستگاههاي مرتبط
هماهنگيالزمانجامدادهاست.بهگفتهحسننيا،
سالگذشته 400هزاردستگاهخودروخارجيبه
صورت ترانزيت در كشور تردد كردند كه با توجه
به وضعيت اقتصادي كشور گردش مالي خوبي
داشته و كمك حال اقتصاد كشور است.

تصويب اساسنامه شركت
قطارهاي حومهاي در دولت

معاون مس��افري از تصويب اساس��نامه شركت
قطارهايحومهايدرجلسهپنجماسفندماهسال
جاري هيات دولت خبر داد.
ميرحسن موس��وي در گفتوگو با فارس اظهار
كرد :شركت قطارهاي حومهاي بر اساس بند 52
قانون برنامه ششم توسعه و با هدف ساماندهي
حاشيه شهرها و توس��عه امور حملونقل ريلي
حومهاي در زير مجموعه راهآهن ش��كل گرفته
است.او افزود :همچنين دولت در بند  52قانون
برنامه ششم توسعه مكلف شده است تا اساسنامه
اين ش��ركت را با مشاركت س��ازمان مديريت و
برنامهريزي ،وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور
تهيه و تصويب كند.
به گفته معاون مس��افري راهآهن ،در طول يك
سال گذشته شركت راهآهن با تهيه پيشنويس
اين اساسنامه و برگزاري جلسات متعدد با ساير
بخشهاي دولت نظير وزارت كش��ور ،سازمان
مديريت و وزارت راه و شهرسازي توانست نظرات
اين بخشها را دريافت و تأييد آنها را كسب كند.
موسويادامهداد:ايندرحالياستكهتالشهاي
راه آهن براي تصويب اين اساس��نامه در هيات
دولت يكي از گامهاي مهم و اصلي ايجاد شركت
قطارهاي حومهاي به شمار ميرود.
او يادآور شد :شركت راهآهن از سال 1392توسعه
قطارهاي حومهاي و منطقهاي را در دستور كار
خود قراردادو موفقبهتصويبقانونبرنامهششم
توسعه و مصوبه هيات دولت در مورد اساسنامه
شركت قطارهاي حومهاي شده است.
اين مق��ام مس��وول ب��ا بي��ان اينك��ه راهآهن
دس��تاوردهاي مهم و قابل توجه��ي را در بخش
قطارهايحومهايومنطقهايداشتهاست،گفت:
بر اساس آمارهاي منتش��ره در طي اين سالها
تعداد مس��افران اين قطارها رش��د بيش از ۲.۵
برابري داشته و در سال جاري اين مسافران 30
درصدمجموعمسافرانراهآهنراتشكيلدادهاند.

كاهش دما در برخي استانها

س��ازمان هواشناس��ي از كاه��ش دم��ا در برخي
اس��تانهاي كش��ور خبر داد و اعالم كرد :عالوه بر
اس��تانهاي ش��مالي طي امروز و فردا در مناطق
غرب و شرق كشور بارشهاي پراكنده پيشبيني
شده است.
به گزارش تس��نيم ،از بعد از ظهر ديروز با شمالي
شدن جريانات روي درياي خزر كاهش نسبي دما
و بارشهاي پراكنده براي استانهاي شمالي روي
داد ،ضمن اينكه در برخي مناطق شمالغرب كشور
ش پراكنده برف (در مناطق كوهستاني) و باران
بار 
پيشبيني ش��د.امروزعالوه بر اين برخي مناطق
غرب،دامنههايجنوبيمركزيوشرقيبارشهاي
پراكنده باران همراه وزش باد پيشبيني شده است.
سازمان هواشناسي براي مناطقي از شمال شرق و
شرق كشور در روز سه شنبه ،بارشهاي پراكنده و
وزش باد پيشبيني كرده است.

اخبار
تامين سرمايه درگردش
بخش صنعت و معدن

شاتا| معاون طرح وبرنامه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت گفت :يكي از برنامهه��اي جدي وزارتخانه،
تامين مالي از بازار س��رمايه ب��راي بخش صنعت و
معدن است .سعيد زرندي گفت :جلسات متعددي
با مديران بورس برگزار كردهايم و مصمم هستيم تا
بتوانيمشركتهايبيشتريواردبازاربورسكنيم.او
افزود :با توجه به محدوديتها در منابع مالي در سال
 98وآسيبافزايشقيمتدرسال 97برايواحدهاي
توليدي،طبيعياستكهنيازبهوحدترويهباهدف
اشتغالزاييبرايحلمشكالتتوليديداريم.زرندي
تاكيد كرد :حفظ و تثبيت اش��تغال مطابق اهداف
پيشبيني ش��ده در بودجه 98در برنامههاي اصلي
استوتالشميكنيمباسياستهايحمايتيتوليد
را رونق و اشتغال را افزايش دهيم .او تصريح كرد :در
سال 97بانگاهورويكردنوآورانهدرتبصره،18تكميل
طرحهاينيمهتمامباالي 60درصد،بازسازيصنايع
موجودوسرمايهدرگردشدراهدافحمايتيدولت
قرار گرفته بود .معاون طرح و برنام ه وزارت صنعت،
معدن و تجارت افزود :يكي از مواردي كه در بودجه
سال 98ديدهشدهاست،افزايشسرمايهصندوقهاي
ضمانت سرمايهگذاري براي حمايت بيشتر از توليد
است.زرنديتاكيدكرد:سال 98رابانگاهينوبهتوليد
و اش��تغال دنبال ميكنيم و چيزي كه براي ما مهم
است اينكه از صنعتي حمايت كنيم كه بازار داشته
باشد.اوتوضيحداد:درمجموع 20هزارميلياردتومان
برايايجاداشتغالصنعتيدرنظرگرفتهشدهوهزار
ميلياردهمسودتسهيالتمصوبشدهاست.رييس
ستاداقتصادمقاومتيوزارتصنعت،معدنوتجارت
گفت :عارضه يابي و بخش مش��اوره براي صنعت از
ديگر موضوعاتي اس��ت كه در قالب تبصره 18براي
توليد ديده شده است .زرندي افزود :يارانه تسهيالت
براي ش��روع به كار و حركت اوليه بخش خصوصي
استودرمراحلبعديبايدسرمايهبخشخصوصي
كارسازباشد.اوگفت:چنانچهدولتبتواندبهدوصورت
حمايتنقديوقانونيبهكمكبخشخصوصيبيايد،
ميتواند نگاهها را به بخش خصوصي معطوف كند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تصريحكرد:درايامسختبهترميتوانهمكاريكرد
وكارهايبزرگتريانجامداد.

برنامههاي وزارت صنعت
براي حمايت از توليد ملي

تسنيم| معاون امور صنايع وزير صنعت ،معدن و
تجارتگفت:برنامههاياينوزارتخانهدربحثمربوط
به توليد ملي و حمايت از كاالي ايراني بسيار متنوع
و متعدد است .فرشاد مقيمي در خصوص اقدامات
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در س��ال حمايت از
كاالي ايراني گفت :معرفي كاالهاي س��اخت داخل
به مردمازجملهبرنامههاياينوزارتخانهدرراستاي
تحقق شعار سال بوده است .او همچنين اظهار كرد:
واق��ع مطلب اينكه در خيل��ي از زمينهها مردم بايد
شناخت كافي نسبت به منشأ ساخت كاالها اعم از
داخلي يا خارجي داش��ته باشند و همينطور توجه
كنندبهاينكهاستفادهازكااليايرانيچهمزيتهاي
براي اشتغال و اقتصاد كشور دارد .معاون امور صنايع
وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت :اين بحث از سال
گذشته با كمپين حمايت از كاالي ايراني در سطح
كشور آغاز و دستاوردهاي خيلي خوبي نيز به همراه
داشت به نحوي كه در برخي از رشتهها تا 30درصد
خريدها افزايش پيدا كرد .او در ادامه افزود :اين روند
همچنان به لحاظ مباحث فرهنگي در كشور ادامه
دارد.مقيمياظهاركرد:وزارتصنعتهمكاريهاي
خيلي خوبي در جهت حماي��ت از كاالهاي ايراني و
معرفي محصوالت س��اخت داخل با صدا و سيما به
خصوصشبكهايرانكاال،راديواقتصادوديگررسانهها
داشتهاست.اوگفت:حالاگرمردماعتمادواطميناني
بهكااليايرانيميكنندبايدبرخيازاقداماتازسمت
توليدنيزآغازميشد.معاونامورصنايعوزيرصنعت،
معدن و تجارت افزود :اين اقدامات نيز بيشتر مربوط
به ارتقاي كيفيت كاالهاي ساخت در صورت پايين
بودنكيفيتبهنسبتمحصوالتمشابهخارجيبود.

بازار داغ فروش قطعات تقلبي
خودرو

تس�نيم| رييس اتحاديه تعميركاران خودرو
با تأكيد براينكه متأس��فانه قيمت قطعات نيز تا
بي��ش از  ۳۰۰درصد افزايش پيدا كرده اس��ت،
گفت :قيمت قطعات بسيار باال رفته و براي مردم
تعويض يا تعمير آنها به صرفه نيس��ت .عليرضا
نيك آيين با اشاره به اينكه در شب عيد با افزايش
تقاضا براي خريد قطعات خودرو روبرو هستيم،
اظهار كرد :متأسفانه در اين شرايط وفور قطعات
بيكيفيت و تقلبي در بازار بسيار است به نحوي
كه تعداد تعميرات خودرو به حد باال رسيده است.
او با اشاره به فروش قطعات و روغن بدون گارانتي
در سطح بازار ،افزود :در حال حاضر سازندههاي
اصليقطعاتخودروترجيحميدهندنواقصخط
توليد شركتهاي خودروساز را برطرف كرده و
تمركز زيادي بر بازار قطعات ندارند به نحوي كه
اين كمبود توسط تعدادي سوءاستفادهگر در بازار
شناس��ايي و در تالش براي فروش قطعات فاقد
كيفيت خود در بازار هستند.
رييساتحاديهتعميركارانخودروگفت:متأسفانه
بااستفادهازتجهيزاتپيشرفتهعالمتهاييروي
قطعات حك ميكنند كه مصرفكننده به هيچ
عنوان نميتواند قطعه بيكيفيت را شناس��ايي
كند .نيكآيين با اشاره به اينكه به مردم توصيه
ميكنم به جاي خريد قطع��ات خارجي عمدتا
تمركز خود را به خريد قطعات ايراني كنند ،افزود:
با توجه به ش��رايط تحريم شركتهاي خارجي
تمايلي به ارسال قطعه به كشور ندارند .اما عدهاي
سوءاستفادهگر قطعات خود را به نام اورجينال به
مردم ميفروشند.
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صنعت،معدنوتجارت

چه كساني پشت درهاي بسته اتاق نهم ماندند

ناكامان پارلمان اقتصادي پايتخت

تعادل| فرشته فريادرس |
آمدند و «چهل» كرسي هيات نمايندگان اتاق
ته�ران را يك جا به دس�ت گرفتند .ش�بي در
ماه پاياني س�ال  97كه ب�راي ائتالف فرداييها
خاطره ساز شد .آنها كه 4سال قبل يعني اسفند
« ،93پن�ج» كرس�ي را براي باق�ي جريانها و
نامزدها خالي گذاش�ته بودند و به تصاحب 35
كرس�ي پارلمان اقتصادي در پايتخت رضايت
دادند ،اما حاال و در رويداد  97تمامي صندليها
هيات نمايندگان اتاق تهران را به نام خود ثبت
كردند .ش�ايد كمتر كس�ي تصور ميكرد كه با
پايان ش�مارش آرا چنين نتيج�هاي براي اتاق
آتي رقم بخورد؛ خيليها اين موفقيت را تفكر
«راي به همه ليست» نسبت دادند ،اما خودشان
اين موفقيت را حاصل يك تفكر جمعي و درك
درست رايدهندگان از شرايط پرچالش پيش
روياقتصادعنوانكردند.هرچهكهبودسرانجام
پس از نزديك به دو ماه ،پرونده نهمين انتخابات
هيات نمايندگان اتاق ته�ران با همه ماجراها و
ناكاميهايش براي برخ�ي از فعاالن اقتصادي
با ثبت پيروزي «ائتالف براي فردا» بس�ته شد.
در حالي اين جريان ،فاتح اتاق نهم لقب گرفت
كه بزرگان ديگري از اتاق ،پش�ت درهاي بسته
ماندند .در اين ميان ليست ناكامان وجاماندگان
اتاق تهران چهرههاي سرشناسي چون «يحيي
آلاس�حاق ،اس�داهلل عس�گراوالدي ،محسن
مهرعلي�زاده ،علينقي خاموش�ي ،محمد رضا
بهزاديان ،س�يدحميد حس�يني و »...به چشم
ميخورد كه نتوانس�تند راي اعتماد الزم براي
راهيابي به هيات نمايندگان اتاق پايتخت را به
دست بياورند و صندليهايشان را به ديگر رقبا
واگذار كردند.

جريانيكه شگفتيساز شد؟
نهمين دوره از انتخابات اتاق تهران شنبه هفته جاري
( 11اسفندماه  )97در محل هتل الله برگزار شد .زمان
رايگيري ساعت 8صبح بود و بنابر اعالم هيات نظارت
بر انتخابات اتاق ته��ران14 ،هزار و  900نفر از اعضاي
اتاق تهران قادر به مش��اركت در اين انتخابات بودند.
پس از اعالم انصراف تع��دادي از نامزدها 150 ،نفر به
عنوان نامزد نهايي اين دوره از انتخابات در دستگاههاي
رايگيري ثبت شد و رايدهندگان و دارندگان كارت
بازرگاني و عضويت توانس��تند راي خود را به نام آنها
اعالم كنند .اما بنابر آخرين آمار اعالمي  3هزار و ۴۱۷
نفر در اين دوره از انتخابات شركت كردند ،كه نسبت
ب��ه دو دوره پيش و با مش��اركت  ۲۳درصدي ركورد
تازهاي ثبت ش��د .اين در حالي است كه در انتخابات
س��ال  93تعداد سه هزار و ٣٠٠نفر از دارندگان كارت
بازرگاني در تهران پاي صندوق آمدند و در دوره قبل
از آنهم حدود  2ه��زار و ٤٠٠نفر از فعاالن اقتصادي
پايتخت در انتخابات مشاركت كردند .اما درب سالن
محل رايگيري انتخابات در حالي از ساعت  8صبح به
روي فعاالن اقتصادي باز ش��د كه از همان ابتدا شاهد
حضور چهرههاي سرشناس و صاحبان بنگاهها بوديم.
اما نكته حائز اهميت ديگر ،اين بود كه ميانگين سني
مشاركتكنندگان در اين دوره از انتخابات اتاق تهران
در مقايسه با دورههاي گذشته ،جوانتر بود.
اززمانآغازرقابتهاتاپيشازاعالمنتايجانتخاباتاتاق
تهران،بيشتردوگروه«ائتالفبرايفردا»و«پيشگامان
تحول» ،به عنوان رقباي اصلي اين انتخابات شناخته
ميش��دند ،امابه م��رور و با نزديك ش��دن ب��ه زمان
انتخابات ليس��تهاي ديگري با نامهاي «تشكلها و
كارآفريناناقتصادملي»«،همهبرايايران»،وفهرست
«شايستگان» اعالم موجوديت كردند.
در همان ساعات ابتدايي صبح ،همراهان«ائتالف براي
فردا» همگي آمده بودند تا « ،1393چهل» كرس��ي
هيات نمايندگان اتاق تهران را تصاحب كنند .البته با
اتمام رايگيري و بازش��دن صندوقهاي راي ،برنده
اصلي همان جريان حاكم بر اتاق هش��تم بود .اگرچه
در اين دوره برخي از چهرههاي شاخص «ائتالف براي
فردا» از جمله «مهدي جهانگيري ،پدرام س��لطاني،
سيدحامدواحديومهديپورقاضي»حضورنداشتند،

برش

پروندهانتخاباتنهماتاقتهراندرحاليروزشنبهجاريبستهشد،كهجاماندهوناكامكمنداشت.ائتالففرداييهادرحاليبرندهاينصحنهرقابتي
بودند كه خيلي از چهرههاي سرشناس از ادامه حضور در اتاق پايتخت بازماندند .در ميان ليست جاماندگان اما ميتوان به به چهرههاي سرشناسي
چون «يحيي آلاسحاق ،اسداهلل عسگراوالدي ،محسن مهرعليزاده ،علينقي خاموشي ،محمدرضا بهزاديان ،سيدحميد حسيني و »...اشاره كرد كه
نتوانستندراياعتمادالزمبرايراهيابيبههياتنمايندگاناتاقتهرانرابهدستبياورند.شايدكمتركسيتصورميكرداينافرادجزوكسانيباشند
كه از اتاق بازرگاني خداحافظي يا جا ميمانند
اما آنها با اتكاء رايدهندگان به ليس��ت مشتركشان
توانس��تند به راحتي رقباي خ��ود را از گردونه رقابت
حذف كرده و سكان اتاق تهران را به دست بگيرند .اين
ش��گفتي در حالي براي ائتالف فرداييها رقم خورد
كه اگر چهرههاي اين ليست ،به صورت مستقل وارد
كارزارانتخاباتميشدند،شانشچندانيبرايپيروزي
نداشتند .اما تفكر راي به ليست به كمكشان آمد و آنها
را پيروز اين ماراتن كرد.
از آنسو ،اما طيف «پيشگامان تحول» كه رقيب دوره
قبل فرداييها نيز به شمار ميرفتند ،آمده بودند تا با
شكست اين جريان بخش��ي از صندليهاي پارلمان
پايتخت را از آن خود كنند .اما آنها يكبار ديگر ناكام
ماندند و در ماه پاياني سال 97شب تلخي برايشان رقم
خورد .آنها حتي بدون تصاحب يك كرسي در ليست
جاماندگان قرار گرفتند .البته پيشگامان تحول تنها
جزو ناكامان اتاق نهم نبودند ،چراكه ديگر ليستها و
چهرههاي سرشناس هم از راهيابي به پارلمان اقتصاد،
بازماندند.
 40برنده چه كساني بودند؟
در نهايت با بسته ش��دن پرونده انتخابات اتاق تهران،
ليس��ت  40نفره ائتالف ب��راي فردا ج��واز حضور در
ات��اق آتي را به دس��ت آوردن��د .در بخ��ش بازرگاني
«مسعود خوانس��اري ،س��يدهفاطمه مقيمي ،ناصر
رياح��ي ،محمدرضا انصاري ،عب��اس آرگون ،محمد
الهوتي ،سيدرضي حاجيآقاميري ،افشين كالهي،
محمداميرزاده،شهابجوانمردي،سيدمجيدصدري،
محمدرضا طاليي ،مجيد حسيننژاد ،مهدي شريفي
نيكنفس ،مهراد عب��اد و محمدمهدي فنايي» جزو
 16برنده اين انتخابات بودند« .هاله حامديفر ،حسن
احمديان ،سيدمحمد اتابك ،محمدرضا زهرهوندي،
رضاپديدار،علينقيب،محمود نجفيعرب،حميدرضا
صالحيس��لمي ،محمدرضا نجفيمنش ،عباسعلي
قصاعي ،عليرضا كالهي صمدي ،هرويك ياريجانيان،
فرزي��ن فردي��س ،محمدحس��ن ديدهور» هم 14
نفر برنده ليس��ت معدن بودند .ام��ا در بخش معدن
«عالميرمحمدصادقي ،فريال مس��توفي ،محمدرضا
بهرامن و سجاد غرقي» نيز حائز باالترين راي بودند .از
آنسو ،در بخش كشاورزي «احمدرضا فرشچيان ،كاوه

دبير شوراي عالي مناطق آزاد خبر داد

تبديلمناطقآزادبهكريدوريبرايورودتكنولوژي

دبير ش��وراي عالي مناط��ق آزاد و وي��ژه اقتصادي از
راهاندازي بورس بينالمللي در مناطق آزاد با مكانيزم
ارز خارجي و مشاركت  ۵۰درصدي بخشهاي داخلي
و خارجي خبر داد .به گزارش خبرگزاري مهر ،مرتضي
بان��ك در اجالس حماي��ت از كاالي ملي گفت :بحث
كنترل ريسك يكي از مهمترين عوامل سرمايهگذاري
اس��ت كه بايد مورد توجه قرار گرفته و سرمايهگذار با
دسترسي آس��ان به مواد اوليه بتواند هزينه تمام شده
توليد را كاهش دهد .او با بيان اينكه سادهسازي قوانين
و مقررات زدايي در تسهيل سرمايهگذاري موثر است،
ادامه داد :در حال حاضر تنها  ۰.۳وس��عت كش��ور به
مناطق آزاد اختصاص دارد كه كمتر از يك ميليون نفر
ازجمعيتكشوردراينمناطقساكناست.بانكافزود:
حدود  ۲۶۰۰واحد صنعتي ،خدمات و گردشگري در
مناطق آزاد فعالند كه نيم ميليون نفر اشتغالزايي را به
خود اختصاص دادهاند .همچنين نزديك به  ۶ميليارد
دالر س��رمايهگذاري خارجي در مناط��ق آزاد انجام
شده است و سرمايهگذاران داخلي در  ۵سال گذشته
۱۳۰هزار ميليارد تومان به مناطق آزاد وارد كردهاند .در
هميندوره ۵ساله ۱۱۸ميليارددالر صادرات از مناطق
آزاد انجام شده است .دبير شوراي عالي مناطق آزاد با

كارآفريني «امينالضرب» ،موفق به دريافت تنديس
و نشان «امينالضرب» شده بود .در بخش معدن ،اما
«عالء ميرمحمد صادقي» در حالي با كس��ب ١٥٣٠
راي موفق ش��د در جايگاه نخس��ت قرار بگيرد كه در
دوره پيشين نتوانست آراي الزم را براي حضورش در
اتاق به دست بياورد« .فريال مستوفي» ديگر فعال زن
اقتصادي در بخش معدن هم حائز باالترين رتبه شد .او
با كسب 1502راي ،ركورد خود در دوره گذشته را كه
 892راي بود ،شكست .در نهايت ودر بخش كشاورزي،
«احمدرضا فرشچيان» در حالي توانست باالترين راي
اعتماد اعضاء را ازآن خود كند كه جزو چهرههاي جديد
ليست ائتالف براي فردا به شمار ميرود« .كاوه زرگران
واحمد صادقيان» هم به ترتيب با كس��ب باالترين آرا
جايگاه دوم و سوم در بخش معدن را به دست آوردند.

اشاره به برخي محدوديتها در مناطق آزاد يادآور شد:
با وجود اين محدوديتها توانستهايم عملكرد موفقي
داشته باشيم .مشاور رييسجمهور با اشاره به وضعيت
معافيت مالياتي  ۲۰س��اله و همچنين معافيتهاي
صادراتي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تصريح كرد:
اين ظرفيتهاي قانوني براي استفاده از توسعه كسب
و كار و توليد و صادرات استفاده ميشود ضمن اينكه
به دنبال اين هستيم تا مناطق آزاد را به كريدوري براي
ورود تكنولوژي و فناوري تبديل كنيم .مرتضي بانك
با بيان اينكه قرار اس��ت بورس بينالمللي در مناطق
آزاد ايجاد ش��ود ،افزود :اگرچه در بخش شبكه بانكي
بينالملل��ي هنوز به توافقات دس��ت نيافتهايم ،اما در
بخشبورسبينالمللبااستفادهازمكانيزمارزخارجي،
فعاليت خود را به صورت مشاركت  ۵۰درصدي بخش
داخلي و ۵۰درصدي بخش خارجي آغاز خواهيم كرد.
مشاور رييسجمهور با بيان اينكه در مناطق آزاد و ويژه
اقتصادي  ۲۰۰خدمت ارايه ميشود ،گفت :به دنبال
راهاندازي مراكز نوآوري و ش��ركتهاي دانش بنيان و
استارت آپها در مناطق آزاد هستيم كه براي ورود اين
نوع شركتها و سرمايهگذاري آنها تسهيالت بيشتري
به بخش توليد خواهيم داد.

زرگران ،احمد صادقيان ،حس��ن فروزانفرد ،مهدي
معصومي اصفهاني و علي تقويفر» نيز توانس��تند از
رقباي خود جلو بيفتند.
اما مسعود خوانساري به عنوان سرليست اين جريان،
پس از كس��ب اين پيروزي در صفحه اينستاگرامش
نوش��ت :بيش از  ٣هزار و  ٤٠٠نف��ر در انتخابات اتاق
بازرگاني تهران مش��اركت كردند .اي��ن حضور و راي
قاطع آنها به افراد برگزيده شايس��ته تقدير و قدرداني
اس��ت .ما ميدانيم كه در اين كوران دش��واريهاي
اقتص��ادي انتظار مش��اركت در فرآيندهاي صنفي و
تخصصي از اعضايي كه ذهن و جانشان درگير صدها
مشكل كسب وكار است ،دشوار به نظر ميرسيد .اما به
لطف خدا و با احساس مسووليت صاحبان حق راي پاي
صندوقها آمدند و در اين فرآيند سرنوشتساز براي
بخش خصوصي مشاركت كردند .با نهايت صداقت از
همه كساني كه زحمت حضور در انتخابات را كشيدند
سپاسگزارم».
او چند نكته را به ش��رح زير نيز يادآور شد « :نخست
انتخابات تمام شده و رقابت سابق بايد به رفاقت و هم
دلي تبديل ش��ود .هدف ما كمك به بخش خصوصي
كشور و تسهيل فضاي كسب وكار است .بنابراين هر
تواني بايد به كمك بيايد .دوم اينكه رقابت انتخاباتي
تا ديروز معنا داشت ولي از امروز ديگر شايسته نيست.
قرار ما خدمت ب��ه كارآفرينان و ايجاد عرصه كار براي
آنهاست و بنابراين نبايد اسير منازعات بمانيم ».اما در
مورد هي��ات نمايندگان نيز به بيان چند نكته مهم به
شرح زير پرداخت:
«  .1دوره گذشته هيات نمايندگان خالي از ايراد نبود.
اعضا ميتوانند با بررسي دقيق به نقد سازنده اين دوره
بپردازند .از دل اين نقدها فرصت بهبود عملكرد اتاق
فراهم ميآيد و ما با جان و دل پذيراي نقدها هستيم.
 .2هيات نمايندگان تركيب��ي از اعضاي جوان و افراد
صاحبتجربهاست.استارتآپهابراياولينباربهاتاق
آمدهاند تا بطور مستقيم در فرآيندهاي تصميمسازي
نقش داشته باشند.
همزمان اف��راد صاحبنام و پيشكس��وت هم حضور
دارند تا به آنان كمك كنند .3 .جمع هيات نمايندگان
را نيروهاي صاحب انگيزه تشكيل ميدهد و اين باعث
افتخار اس��ت كه در اين دوران سخت كساني با تمام

وجود براي خدمت آمدهاند .4 .هيات نمايندگان اتاق
باي��د نماد كليت اقتصاد ايران باش��د كه امروز چنين
است».
رايهاي  ٤رقمي؟
اما چه كس��اني رايهاي  4رقمي را به دس��ت آورند؟
براس��اس آمار منتشرش��ده ،همه ليس��ت  40نفره
فرداييها ،رايهاي  4رقمي را به دس��ت آوردند .اراي
نخست انتخابات روز شنبه به نام «مسعود خوانساري»
ثبت ش��د .او كه به عنوان ليدر گروه ائتالف براي فردا
شناخته ميش��ود ،در اين انتخابات با كسب بيش از
 ١٨٢٧راي اكنون به رياس��ت دوباره خود بر پارلمان
اقتصادي پايتخت ميانديش��د .البته خوانس��اري در
دوره گذشته  1055راي را به دست آورده بود .اين در
شرايطي بود كه جايگاه نخست در دوره قبل به «يحيي
آلاسحاق» اختصاص داش��ت« .آلاسحاق» در دوره
قبل نيز با كس��ب 1308راي به عنوان نامزد نخست
انتخابات هشتم معرفي ش��د .حال اما خوانساري در
حالي باالترين راي را به دس��ت آورده ك��ه بزرگان و
چهرههاي سرش��ناس چون آلاسحاق پشت درهاي
بسته اتاق ماندند.
اما رتبه دوم ليس��ت برندگان در بخ��ش بازرگاني ،به
«سيدهفاطمهمقيمي»تعلقگرفت.كسيكهدرحوزه
حمل و نقل بينالمللي حرف اول را در كشور ميزند.
البته اين فعال زن اقتصادي در دوره پيشين با كسب
 884راي ،رتبه چهارم در بخش بازرگاني را در اختيار
داشت اما حاال با اين ميزان راي در اين دوره از انتخابات
ميتواند به جايگاهي فرات��ر از آنچه اكنون در اختيار
دارد ،بينديشد« .ناصر رياحي» كه در دوره هشتم803
راي به دست آورده بود ،در انتخابات روز شنبه 1562
راي به دست آورد و در جايگاه سوم گروه بازرگاني قرار
گرفت«.محمدرضاانصاري»نيزباكسب 1529رايدر
انتخابات دوره نهم ،ركورد 1097راي خود در انتخابات
گذشته را شكست .اما «عباس آرگون» هم كه در دوره
گذشته  653راي به دست آورده بود ،در انتخابات اخير
 1499راي به دست آورد و جايگاه پنجم باالترين آراي
ماخوذه را از آن خود كرد .از آنسو« ،هاله حامديفر»
با كسب ١٤٩٥راي رتبه نخست گروه صنعت را كسب
كرد .او كسي اس��ت كه در دومين دوره اهداي نشان

ناكامان اتاق
اما پرونده انتخابات نهم اتاق تهران در حالي روز شنبه
جاري بسته شد ،كه جامانده و ناكام كم نداشت .ائتالف
فرداييها در حالي برنده اين صحنه رقابتي بودند كه
خيلي از چهرههاي سرشناس از ادامه حضور در اتاق
پايتخت بازماندن��د .در ميان ليس��ت جاماندگان اما
ميت��وان به به چهرههاي سرشناس��ي چون «يحيي
آلاسحاق ،اسداهلل عسگراوالدي ،محسن مهرعليزاده،
علينقي خاموش��ي ،محمدرضا بهزاديان ،سيدحميد
حس��يني و »...اشاره كرد كه نتوانس��تند راي اعتماد
الزم براي راهيابي ب��ه هيات نمايندگان اتاق تهران را
به دست بياورند .شايد كمتر كسي تصور ميكرد اين
افراد جزو كساني باشند كه از اتاق بازرگاني خداحافظي
يا جا ميمانند.
اما ناكامترين فرد را ش��ايد بتوان «يحييآلاسحاق»،
رييس اسبق اتاق بازرگاني تهران دانست .او در حالي
در انتخابات روز ش��نبه 346 ،راي به دس��ت آورد كه
در در انتخابات دوره هش��تم در سال  ،1393با كسب
 1308راي از مجم��وع آراي ماخوذه ،باالترين راي را
در تهران به دست آورده بود« .علينقي خاموشي» هم
اوضاع بهتري نداشت ،چراكه با وجود چند دوره حضور
مس��تمر در پارلمان بخش خصوص��ي در دورههاي
پيشين ،از ديگر جاماندگان انتخابات سال  97بود .او
با كسب  236راي ،جواز حضور در اتاق نهم را از دست
داد .اما «محمدرضا بهزاديان» نيز كه در دوره شش��م
در جبهه مقابل «علينقي خاموش��ي» قرار داش��ت و
اختالفات آنها ،اتاق بازرگاني را به حاشيه برده بود ،در
اين دوره مانند دوره هش��تم نتوانست جايگاهي براي
خود در هيات نمايندگان دوره آتي اتاق كسب كند .او
با كسب 565راي از اعضاء اتاق در جايگاه هفدهم و پس
از آخرين برنده بازرگاني ليست «ائتالف براي فردا» قرار
گرفته است .بنابراين او و يارانش كه با ليست پيشگامان
تحول در اين دوره از انتخابات ورود كرده بودند ،به مانند
دوره قبل متحمل شكست بزرگي شدند .بازنده بزرگ
جريان پيشگامان تحول در دوره نهم انتخابات اتاق را
شايد بتوان «اسداهلل عسگراوالدي» دانست .كسي كه
دامنه انتقاداتش از تصميمسازان پولي كشور ،قبل از
برگزاريانتخابات،حاشيههايزياديبرايشايجادشد.
از اين رو ،اين تاجر سرش��ناس در صادرات خشكبار با
كسب 577راي در جايگاه هفتم گروه كشاورزي قرار
گرفت و جواز حضور در اتاق نهم را از دس��ت داد .البته
او در انتخابات هشتم با حضور در ليست بازرگاني و با
كسب  708راي در جايگاه دهم قرار داشت.
اما «س��يدحميد حس��يني» كه دوره هفتم يكي از
كرس��يهاي هيات رييس��ه اتاق تهران را در اختيار
داش��ت ،ماننده دوره هش��تم از ادامه حضور در اتاق
بازرگاني بازماند .برخي شكست اين فعال كرماني را
اصرار او به ماندن در گ��روه به اضمحالل رفته تحول
خواهان و همراهي با چهرهه��اي ناكام ميدانند .اما
دايره ناكاميه��ا در انتخاب نهم تنها مختص به اينها
نبود؛ چراكه برخي ديگر از چهرههاي شاخص نيز در
اين تورنمنت انتخاباتي طعم تلخ شكست را چشيدند.
«محس��ن مهرعلىزاده مجيدرضا حريري ،جمشيد
عدالتيان ،مسعود دانشمند ،محسن حاجيبابا ،قدير
قيافه و س��يدرضا نورايي» از ديگ��ر بازماندگان اين
انتخابات بودند كه صندليهايش��ان را به ديگر رقبا
واگذار كردند.

دبيركل انجمن نساجي ايران مطرح كرد

ركود در بازار نساجي

دبيركل انجمن نساجي ايران گفت :بازار شب عيد ما از
دي ماه آغاز ميشد اما اكنون كه كمتر از  30روز به عيد
ماندههيچتغييريدربازاررخندادهاستوميتوانگفت
نسبت به پارسال  50درصد كاهش فروش داشتيم كه
علت آن پايين آمدن قدرت خريد مردم اس��ت .حسن
نيلف��روشزاده در گفتوگو با ايلنا ،در خصوص اخبار
منتشر ش��ده مبني بر كمبود پارچه و تعطيلي برخي
واحدها در ب��ازار مولوي گفت :من كام�لا اين خبر را
تكذيب ميكنم .ما هيچ كمبودي در خصوص پارچه
نداريم ،ش��ايد برخي پارچههاي لوك��س كه قبال وارد
ميشد ،اكنون به س��بب ممنوعيت ،مقدارش در بازار
كم شده باش��د اما پارچههاي مصرف باال و عرف كه در
توليد پوشاك اكثريت جامعه استفاده ميشود به مقدار
زيادي در بازار موجود است .او ادامه داد :افرادي كه اين
صحبتها را مطرح ميكنند به فكر منافع ش��خصي
خود بوده و به دنبال آن هستند كه مانند پارسال دوباره
واردات پارچه آزاد شود .در حالي كه قيمت ارز نزديك
به  4برابر رش��د داشته است اما قيمت پارچه نسبت به
اول سال تنها  80درصد رشد داشته كه علت آن ركود
حاكم بر بازار و پايين آمدن قدرت خريد مردم است پس
اگر كمبودي در بازار وجود داش��ت بايد شاهد افزايش

چند برابري قيمتها ميبوديم .نيلفروشزاده تصريح
كرد :البت��ه براي تامين نياز كارخانههاي ريس��ندگي
تعداد محدودي مجوز ب��راي واردات برخي پارچهها با
ارز نيمايي فقط براي توليدكنندگان صادر شده تا بازار
هيچگونه كمبودي نداشته باشد .ما بايد اين را در نظر
داشته باشيم كه شرايط كشور عادي نيست و نميتوان
ارز را بابت كاالهاي لوكس يا كاالهايي كه مشابه آن با
همان كيفيت در داخل توليد ميشود اختصاص داد .او
يادآور شد :ما اكنون در مواد اوليه پايه مشكل تامين كاال
داريمپنبه،ويسكوز،اكرليكونخاكنوندربازاركمشده
و واحدهاي ريسندگي بزرگ مشكل زيادي براي تامين
آن دارند .از سوي ديگر شاهد ركود هستيم .همواره بازار
شب عيد ما از دي ماه آغاز ميشد اما اكنون كه كمتر از
 30روز به عيد مانده هيچ تغييري در بازار رخ نداده است
و ميتوان گفت نسبت به سال گذشته حدود 50درصد
كاهش فروش داشتيم كه علت آن پايين آمدن قدرت
خريدمردماست.اوگفت:كامالمشخصاستكهدرآمد
مردم به اندازه افزايش قيمتها رشد نداشته و اين بر بازار
ما نيز تاثير گذاشته است.
از ديگر سو ،عضو هياتمديره اتحاديه توليد و صادرات
نساجي و پوشاك با انتقاد از مصوبه اخير دولت درباره

آزادشدن واردات از مناطق آزاد بدون انتقال ارز گفت:
اينمصوبهموجبدلسرديتوليدكنندگانپوشاكشده
است .مجيد فخار در گفتوگو با مهر با محكوم كردن
مصوبه دولت در مورد آزادسازي واردات بدون انتقال ارز
درمناطقآزادگفت:توليدكنندگانپوشاكباآزادسازي
مجدد واردات از مناطق آزاد مخالف هستند ونميدانند
كهچراتصميمگيران،تعمداياسهواًتصميماتيرااتخاذ
ميكنند كه زمينه ساز تشديدقاچاق است .او افزود :در
نظر گرفتن سقف  ۱۰۰ميليون دالري براي واردات در
بازه زماني مشخص ،يك خطاي استراتژيك است كه
مجدد برخي توليدات كشور از جمله توليدات پوشاك
را تحتالش��عاع خود قرار ميده��د .او تصريح كرد :بر
اس��اس تصميم دولت ،واردات پوشاك جزو كاالهاي
ممنوعه بوده و در گ��روه  ۴قرار ميگيرد؛ ضمن اينكه
مصوبه مجلس نيز وجود دارد كه بر مبناي آن ،واردات
كاالهايي كه توليد مش��ابه داخلي دارند ،ممنوع شده
است؛ بنابراين تصميماتي همچون تصميم اخير دولت
مبني بر آزاد ش��دن واردات از مناطق آزاد بدون انتقال
ارز ،توليدكنندگان داخلي را دلسرد كرده و اين ذهنيت
را ايجاد ميكند كه مس��ووالن ،با توليد داخلي همراه
نيستند و منافع خود را در واردات ميبينند.
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شكست ائتالف حاكم مالزي در انتخابات محلي

ستارهبخت ماهاتيرمحمد بيفروغشد؟

گروهجهان|طالتسليمي|
در نش��انهاي از كاه��ش محبوبي��ت ماهاتير محمد
نخس��توزير مالزي ،ائتالف حاكم در اين كش��ور در
انتخابات محلي شنبه شكس��ت خورد .ائتالف حاكم
«پاكاتانهاراپان»موسومبه«ائتالفاميد»درانتخابات
در ايالت سالنگور يك كرس��ي قانونگذاري در حوزه
انتخاباتي «سمني» را از دست داد .حزب بزرگ قديمي
مالزيموسومبه«باريسانناسيونال/جبههملي»دراين
حوزهانتخاباتيپيروزشدكهسالگذشتهپسازبيشاز
60سال ماندن در قدرت ،دولت را در انتخابات سراسري
واگذار كرد .از دست رفتن اين كرسي ضربه شديدي به
ائتالف حاكم محسوب ميشود كه در پي شكست در
عمل به وعده اصالحات و حقوق اكثريت قومي مااليي
با انتقادهاي گسترده مواجه است.
بهگزارش رويترز ،ائتالف ماهاتير محمد در انتخابات
سراسري س��ال گذش��ته موفق ش��د حمايت قاطع
اقليتهاي قومي چيني و هند را به دست آورد ،اما طبق
برآوردهايشركتمستقلنظرسنجي«مردكاسنتر»،
تنها 30درصد از آراء رايدهندگان مااليي را كس��ب
كرد .نظرس��نجيهاي برگزار شده از آن زمان تاكنون
از كاهش حمايتها از ائتالف حاكم در ميان ماالييها
حكايت داش��تهاند .از عوامل اي��ن كاهش محبوبيت
ائتالف حاكم هم نگراني ماالييها از اين است كه برخي
سياستگذاريهاي مثبت كه از نظر تجاري ،آموزش و
مس��كن مطلوب آنها بوده ،لغو شوند .در همين حال،
نجيب رزاق نخستوزير و رهبر پيشين اتحاد باريسان
ناسيونالدررسانههاياجتماعيمحبوبترشدهاست.
نجيب سعي كرده اس��ت تا از تصوير يك سياستمدار
ثروتمند و نخبه فاصله بگيرد و در آستانه محاكمه به
اتهام فساد در س��ال جاري ميالدي ،همدردي بيشتر
مردم كش��ورش را به دس��ت آورد .وزارت دادگستري
امريكا اعالم كرده اس��ت كه رس��وايي مالي مرتبط با
وابس��تگان نجيب رزاق از صندوق مالي تاسيس شده
توسط او در بازه زماني  ۲۰۰۹تا ۲۰۱۴ميالدي ،برابر با
۴.۵ميليارد دالر است كه۷۰۰ميليون دالر آن در يكي

از حس��ابهاي بانكي نجيب رزاق محفوظ است .اين
در حالي است كه نخستوزير پيشين مالزي اتهامات
وارده را رد ميكند.
بلومبرگ در گزارش��ي درباره اي��ن انتخابات به نقل از
شركت «فيچ سولوشنز» نوشت پيروزي زكريا حنفي
از باريسون ناسيونال ب ه معناي كاهش محبوبيت دولت
ماهاتير محمد در پي عم��ل به وعدههاي انتخاباتي از
جمله كاهش هزينههاي زندگي در ميانه تثبيت مالي
است .به باور فيچ سولوشنز ،حركت آرام به سمت ارتقاء
برابري نژادي و عدم اتحاد در ميان سران ائتالف حاكم

كه بارها در مال عام مشهود بوده نيز از حمايتها از آنها
كاسته است.
نخستوزير مالزي ماه پيش گفت كه مردم صبر خود
را از دست داده و شروع به انتقاد از دولتي كردهاند كه به
دليل ميراث دولت قبلي قادر به اجراي سريع اصالحات
نيس��ت .نجيب رزاق كه بطور فزاينده از رس��انههاي
اجتماعي براي تمس��خر دولت و كس��ب محبوبيت
اس��تفاده ميكند ،براي زكريا در «سمني» تبليغات
زيادي كرده بود .كرسي سمني كه يك حوزه انتخاباتي
متش��كل از 54هزار و 503رايدهنده است ،تنها نيم

ساعت با كواالالمپور پايتخت مالزي فاصله دارد .اين
كرسي در ماه ژانويه و پس از مرگ قانونگذار آن از حزب
ماهاتير محمد خالي شد.
خالد نوردين نايبرييس حزب باريس��ان ناس��يونال
گفت«:نشانههايآشكاريمبنيبربازگشتمحبوبيت
حزب نزد ماالييها وجود دارد ».او در ادامه به مشاركت
59درص��دي ماالييها در انتخابات اش��اره كرد كه از
انتخابات سراسري سال بيشتر بوده است .خالد گفت:
«باريسان ناسيونال بدون كمك چينيها و هنديها
در انتخابات پيروز شد .وقتي ماالييها متحد شوند و

روي يك هدف تمركز كنند ،ديگر حمايت چينيها و
هنديهايكعاملتعيينكنندهنخواهدبود».اودرعين
حال تاكيد كرد كه باريسان ناسيونال نيازي به تالش
ت چينيها ندارد.
زياد براي بازيابي حماي 
ائتالف اميد در انتخابات ماه مه در نتيجه فس��اد حاكم
بر مالزي در ۶۱سال فعاليت جبهه ملي ،مقبول نبودن
دولت رزاق در ميان مردم و مش��كالت شديد اقتصادي
پيروز ش��د .اين دش��واريهاي اقتصادي بود كه سبب
شد وعده به اشتغالزايي ،افزايش دستمزدها و كاهش
هزينههاي زندگي به وعدههاي اصلي در كمپينهاي
انتخاباتي تبديل شوند .ماهاتير محمد پس از پيروزي
در انتخابات و به عنوان نخس��توزير هفتم كشورش،
اصالحات اقتصادي را ه��دف اصلي دولت خود اعالم و
اقداماتيرادراينزمينهآغازكردكهازمهمترينآنهاكنار
زدن يا حذف قراردادها و پروژههاي خارجي و بينالمللي
دوران نجيب رزاق ،احياي صنعت خودروسازي مالزي،
ممنوعيت خريد مسكن براي خارجيان و مقابله با فساد
اداري-ماليبود.بااينحال،نتيجهايناصالحاتآنقدري
چش��مگير نبوده كه مالزياييها را به حمايت بيشتر از
ائتالف حاكم ترغيب كند.
نايبرييس ائتالف پاكاتان هاراپان هم در بيانيهاي گفت
كه اين انتخابات زنگ هش��داري براي دولت است .او در
ادامه تاكيد كرد اكنون زمان يافتن مقصر نيست و دولت
ائتالفي بايد بر اصالحات و دستوركار توسعه وعده داده
شده در چهاردهمين انتخابات سراسري متمركز شود.
او گفت كه ائتالف حاك��م بايد تالشها براي تغيير راي
ماالييها و تبديل شدن به گزينه منتخب آنها را افزايش
دهد و منبع قدرت جامعه باش��د .داتوك س��ري ازمين
علي در ادامه افزود تدابير مربوط به كاهش هزينههاي
زندگي ،افزايش دس��تمزدها ،از بين بردن فقر ،افزايش
مالكيت مسكن و تسهيل موانع تجاري در زندگي روزمره
مالزياييها بايد خيلي س��ريع به اجرا گذاشته شود« :ما
بايد شجاع باشيم و در عمل به وعدههايمان ترديد نشان
ندهيم .ما بايد اين كار را بدون احساس نياز به عذرخواهي
يا نگراني از انتقادهاي ديگران انجام دهيم».

تقابل «شي» با ترديدها در پكن
گروهجهان|
دومين نشس��ت س��يزدهمين كميته ملي كنفرانس
مشورت سياسي خلق چين كه از آن به عنوان عاليترين
و بزرگترين نهاد مشورتي سياس��ي چين ياد ميشود
يكشنبه در پكن گش��ايش يافت .سهشنبه هم كنگره
خلق چين آغاز بهكار خواهد كرد و پيشنهادات سياسي و
اقتصاديكنفرانسمشورتيچينرابررسيودرصورتنياز
بهعنوانقانونتصويبخواهندكرد.كارشناسانمعتقدند
باتوجهبهجنگتجاريچينوامريكاوفشارواشنگتنبر
پكن براي اصالح ساختارهاي اقتصادي ،اين نشستها از
تزياديبرخوردارند.
حساسي 
ديليتلگراف نوش��ته ،س��ال گذش��ته همين روزها بود
ك��ه كنگره ملي خلق چين با تغيير قانون اساس��ي و لغو
محدوديت دو دوره متوالي رياس��تجمهوري ،عمال به
ش��ي جينپينگ امكان داد تا رييسجمهور مادامالعمر
باش��د .در آن زمان از نظر جامعه جهاني شي جينپينگ
سياس��تمداري قدرتمند و توقفناپذير بود؛ امس��ال اما
«شي» در شرايطي در كنفرانس كنگره ملي خلق چين
شركتميكندكهباچالشهايجديروبروستكهيكياز
مهمترينآنهاكاهشبيسابقهرشداقتصاديكشورشدر
سهدههگذشتهاست،مشكليكهمحصولجنگتجاري
باامريكااست.پكنهمچنينشاهدنخستينمقاومتها
در برابر طرح «يك كمربند ،يك جاده» اس��ت ،ابتكاري
كه هدفش توسعه نفوذ جهاني پكن است .اخيرا برخي از

حمله ترامپ به سندرز :امريكا
سوسياليستنميشود!
گروهجهان|دونالدترامپرييسجمهورياياالت
متحده در جريان گردهمايي ساالنه محافظهكاران
از گرايش سوسياليستي دموكراتها انتقاد كرد .اين
س��خنان در حالي بود كه برني سندرز نامزد جريان
چپ حزب دموكرات امريكا رس��ما نامزدي خود را
برايانتخاباتمقدماتيرياستجمهوريسال۲۰۲۰
اعالم كرده است .ترامپ همچنين در آستانه انتشار
گزارش تحقيقات رابرت مولر بازرس ويژه رسيدگي
ب��ه پرونده احتم��ال مداخله روس��يه در انتخابات
رياستجمهوري  ،۲۰۱۶گفت« :مخالفان سياسي
در تالشند با حرف مفت من را از قدرت كنار بزنند».
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه ،ترام��پ در جريان
سخنراني2ساعته در حومه واشنگتن به موضوعات
جنجالي هفته گذش��ته اش��ارهاي نك��رد و درباره
اظه��ارات مايكل كوهن وكيل س��ابقش ك��ه او را
«نژادپرست ،دروغگو و متقلب» خوانده بود ،حرفي
نزد .رييسجمهوري اياالت متحده ،گفتوگوهاي
ناتمامباكيمجونگاونرييسجمهوريكرهشمالي
را هم «يك ديدار سازنده» توصيف كرد .در حالي كه
كارزار انتخابات مقدماتي در حزب دموكرات عمال
آغاز و بهش��دت رسانهاي شده ،ترامپ در سخنراني
روز شنبه به رقباي سياسي و بهويژه «معامله جديد
س��بز» اين حزب براي حفاظت از محيطزيس��ت
حمله و اين برنامه را عام��ل ويراني اقتصاد امريكا و
«احمقانهترين طرح ممكن» توصيف كرد .ترامپ
همچنين اوكاسيو-كورتز را «ديوانه»اي خواند كه
«در طرح معامله جديد س��بز» نق��ش بزرگي ايفا
ميكند .الكس��اندريا اوكاس��يو-كورتز عضو جوان
مجلس نمايندگان امريكا يكي از نزديكترين افراد
از نظر خط سياسي به سندرز است.
ترام��پ همچنين ب��ا انتقاد ش��ديد از «طرح بيمه
بهداشت عمومي» كه از سوي نامزدهاي دموكرات
مطرح ش��ده ،آن را عامل��ي براي افزايش ش��ديد
مالياتها دانست و گفت« :سوسياليسم هيچ ربطي
به محيطزيست ،عدالت و رفاه ندارد ».او با اشاره به
ونزوئال گفت« :اين مدل يادآور قدرت مطلق طبقه
حاكمان است .آينده متعلق به كساني نيست كه به
سوسياليسم باور دارند .آينده متعلق به آنهايي است
كه آزادي را قبول دارن��د .اياالت متحده هرگز يك
كشورسوسياليستينخواهدشد».

كوتاهازمنطقه

بزرگترين و مهمترين رويدادهاي سياسي سال چين آغاز شد

شركايپكنياتوافقهايپيشينخودراكاماللغوكردهيا
در آنها تجديدنظر كردهاند كه دليلش نگراني آنان نسبت
به افزايش بدهيهاي خود به چين بوده است .دولتهاي
خارجي هم فش��ارها بر چين را بهداليل مختلفي بيشتر
كردهاند؛ازاتهامجاسوسيگرفتهتانقضحقوقبشر.
بنجامينكاوندرمشاورومديرمركزتحقيقاتبازارچين،
ميگويد«:امروزتقريباآننگاهمثبتگذشتهبهچينوجود
ندارد .حاال زماني كه صحبت از همكاري با چين به ميان
ميآيد اين پرسش مطرح ميشود كه آيا همهچيز خوب
پيش ميرود .با وج��ود چالشهايي كه پيشروي چين
است ،شيجينپينگ بايد از فرصت اين نشست استفاده
كردهوبهمردمكشورشاطميناندهدكههمهچيزتحت
كنترل است ».كري براون استاد مطالعات چين در كالج
كينگ لندن ،هم ميگويد« :در حال حاضر نگرانيهاي
زيادي وجود دارد .به همين دليل فكر ميكنم كه كنگره
امسالخلقچينفضايناآرامونامطمئنيداشتهباشد».
يكيازقوانينيكهانتظارميروددرنشستهايپيشروي
دولتمردان چيني تصويب ش��ود ،قانون سرمايهگذاري
خارجيدراينكشوراست.گفتهشده،براساساصالحيه
جديد قانون ممنوعيت انتقال فناوري لغو شده و دخالت
دولتدراينامرممنوعخواهدشد.همچنينليكهكيانگ
نخستوزير چين ،سهشنبه قرار است كه رشد اقتصادي
هدف را اعالم كند كه انتظار ميرود براي 2019ميالدي
چيزي حدود  6تا 6.5درصد باشد .رشد اقتصادي هدف

دريچه

آغاز نشست اتحاديه
پارلماني عرب در اردن

سال گذش��ته چين6.6درصد اعالم شده بود .يكي ديگر
ازمسائليكهاحتماالرهبرانچينپشتدرهايبستهدر
ايننشستبررسيخواهندكردشرايطمذاكراتتجاري
با چين و توافق احتمالي بر سر اين موضوع با دولت دونالد
ترامپاست.
چين و اياالت متحده درگير جنگ اقتصادي هستند و با
گذشت 9ماه مذاكره هنوز دو كشور نتوانستهاند به توافق
برسند.كارلوينبرگاقتصاددانارشدبينالمللي،ميگويد
گرچه در حال حاضر ش��ي جينپينگ كنترل امور را در
دس��ت دارد اما هيچ كس نميتواند اين مساله را رد كند
كه تندروهاي حزب كمونيست چين احتماال او را تحت
فشارخواهندگذاشتتاازپذيرشدرخواستهايامريكا
خودداري كند ،درخواس��تهايي كه به كاهش نظارت و
نفوذ دولت بر عملكرد شركتها مربوط ميشود« .چويي
تيانكاي» س��فير چين در واش��نگتن اخيرا با اشاره به
درخواستهاي امريكا گفته« :برخي از درخواستهاي
امريكا بايد حقوقي و قانوني شود و براي پكن رسيدن به
آنهاسادهنيستوشايداينروندبه 5تا 10سالزماننياز
پيداكند.برخيازتقاضاهايامريكامانندخريدكاالهاي
بيشتر از اين كش��ور در كوتاهمدت امكانپذير است اما
اصالحات اقتصادي و تجاري زمانبر خواهد بود و بايد
قانوني شود ».امريكا ميخواهد كه چين ساختارهاي
صنعتي و سيستم پرداخت يارانهها را تغيير دهد با قانون
بانقضحقمالكيتمعنويبرخوردكندوازفشارآوردن

به شركتهاي امريكايي براي انتقال اجباري فناوري به
پكن خودداري كند.
دراينميانطرح«ساختچين،ابتكار»2025كهتدوين
شده تا به عنوان جايگزيني براي طرحهاي وارداتمحور
رشدداخلياقتصادچينراتقويتكند،نيزانتقادهاييرا
درپيداشتهاست.گفتهشده،كارآفرينانازايناصالحات
اقتصادي شي جينپينگ دل خوشي ندارند ،اصالحاتي
كه اغلب ش��ركتهاي دولتي غيرفعال و ناپاي��دار را به
شركتهاي خصوصي و فعالتر ترجيح ميدهد .از سوي
ديگررقمبودجهدفاعيكهدولتشيجينپينگدرنظر
گرفتهنشانميدهدكهپكنباوجودمشكالتاقتصادي،
اهدافاستراتژيكبلندمدتيرابرايتقويتارتشدرنظر
گرفته است .اين مساله نيز از جمله مواردي است كه در
كنگره خلق چين به آن پرداخته خواهد شد .همچنين

انتظار ميرود كه چارچوب طرحهايي ب��راي راهاندازي
ش��بكههاي 5Gتلفن همراه مشخص شود ،طرحهايي
كهشركتهاييچون«هواوي»درآنمشاركتخواهند
داش��ت .هواوي اخيرا از سوي كشورهاي غربي متهم به
جاسوسيشدهاست.
يكي ديگر از دس��تور كارهاي اين اجالس بحث مقابله با
آلودگي هواي پكن اس��ت ،رسيدگي به اين مساله و ارايه
طرحهايپيشنهاديبرايرفعاينمعضلدرچينازديگر
دستوركارهاينمايندگاندرايندواجالساست.
كنفرانس مش��ورت سياس��ي خلق چين ()CPPCC
بزرگترين مرجع مش��ورتي سياس��ي جهان است كه
تحتنظر حزب كمونيست چين فعاليت ميكند .اين
نشست بزرگترين و مهمترين رويدادهاي سياسي سال
چين محسوب ميشود.

امريكا و كرهجنوبي به رزمايش
بهاره پايان ميدهند

شرط پارلمان بريتانيا
براي حمايت از توافق برگزيت

واشنگتنمقرراتسازمانجهاني
تجارترابهچالشميكشد

هشدار اتحاديه اروپا به ونزوئال
درباره دستگيري گوايدو

تظاهرات گسترده كمسابقه
عليه رييسجمهوري الجزاير

گروه جه�ان| كرهجنوبي و اي��االت متحده توافق
كردهاند از اين پس به جاي دو رزمايش بزرگ در فصل
بهار چند رزمايش محدود برگزار كنند .اين اقدام قرار
است روابط دو كشور با كرهشمالي را بهبود بخشد و به
تنشها در شبهجزيره كره خاتمه دهد .نظاميان امريكا
و كرهجنوبي هر سال در فصل بهار دو رزمايش بزرگ
برگزارميكردندكهكرهشماليهموارهآنهاراتهديدآميز
ارزيابي كرده است .حال پنتاگون اعالم كرده دو طرف
بر سر توقف اين رزمايشها توافق كردهاند .پنتاگون در
بيانيهاي اعالم كرده پاتريك شاناهان سرپرست وزارت
دفاع امريكا ،و جانگ كيانگدو وزير دفاع كرهجنوبي،
در ي��ك گفتوگوي تلفني به توافق رس��يدهاند كه از
اين پس از برگ��زاري رزمايشهاي بزرگ مش��ترك
صرفنظر كنند .همكاريه��اي نظامي كرهجنوبي و
امريكا در قال��ب رزمايشهاي كوچكتر ادامه خواهد
داشت .وزارت دفاع كرهجنوبي ابراز اميدواري كرده اين
تصميم به تقويت تالشهاي ديپلماتيك براي پايان
دادن به برنامههاي مناقش��هبرانگيز اتمي كرهشمالي
منجرشودوتنشهاينظاميدرمنطقهراخاتمهدهد.
در بزرگترين رزمايش��ي كه در سالهاي گذشته در
ش��بهجزيره كرهجنوبي برگزار شده  ۲۰۰هزار سرباز
كرهجنوبي و حدود ۳۰هزار نظامي امريكايي مشاركت
داشتهاند .اعالم توقف دو رزمايش بزرگ ياد شده تنها
چند روز پس از دومين ديدار سران امريكا و كرهشمالي
انجام شده است .در حالي كه مذاكرات دونالد ترامپ
و كيم جونگاون در ويتنام بدون نتيجه خاتمه يافته،
ترامپهمچناننسبتبهبهبودمناسباتباكرهشمالي
ابراز خوشبيني ميكند.

گروه جه�ان| قانونگذاران حام��ي برگزيت كه
پيشنويس توافق ترزا ميب��ا اتحاديه اروپا را در ماه
ژانوي��ه رد كردند ،پيش��نهاداتي ب��راي بازنگري در
اي��ن توافق و حمايت از آن اع�لام كردند .به گزارش
س��انديتايمز ،قانونگذاران بريتانيايي در واكنش
به بالتكليفي مرز ايرلند ش��مالي (بخش��ي از خاك
بريتانيا) و جمه��وري ايرلند از تصويب پيشنويس
توافق پيشنهادي ترزا ميخودداري كردند .منتقدان
يبراينباورندكهچنينتدابيري
طرحبرگزيتيترزام 
ميتواندكشورشانرابرايهميشهدرقيدوبندقوانين
اتحاديه اروپا ن��گاه دارد .بريتانيا كه بايد ۲۹مارس از
اتحاديهاروپاخارجشود،درتالشاستبااصالحتوافق
مذكورتضمينهاييبهدستآوردهواطمينانحاصل
كند كه اين فرايند هميشگي نخواهد بود.
در همين حال ،حاميان سرسخت برگزيت در حزب
محافظهكار ترزا مياز تنظيم سندي 3آزموني خبر
دادند كه اين توافق بايد از آن سربلند بيرون بيايد تا
قانونگذاران از آن حمايت كنند .اين طرح با حمايت
حزباتحادگرايدموكراتيكازايرلندشماليتنظيم
ي حمايت ميكند.
شده است كه از دولت اقليت ترزا م 
قانونگذاران بريتانيا بهدنبال مفادي در سطح يك
پيمان هس��تند كه متن آن كامال شفاف و به لحاظ
حقوقي الزامآور باشد و نقطه ابهامي در آن ديده نشود.
ي به اين درخواس��تها توجه كند ،از
چنانچه ترزا م 
حمايتقانونگذارانناراضيبرخوردارميشود.ميشل
بارنيه ،مذاكرهكننده ارشد اتحاديه اروپا گفته آماده
استتضمينهايبيشتريدربارهمسالهمرزيبدهد
و تاكيد كند كه اين فرايند موقتي است.

گروه جهان| دولت اياالت متحده با ارسال نامهاي به
س��ازمان تجارتجهاني از سياستهاي تعرفهاي خود
عليهچينوسايرشركايتجارياشدفاعواعالمكرده:
«اين سازمان نميتواند مقررات خود را به امريكا ديكته
كند ».بهگ��زارش رويترز ،نماينده امريكا در س��ازمان
ت جهاني سياستهاي تجاري اين كشور را براي
تجار 
سال 2019اعالم كرده و گفته دولت متبوعش مقررات
غيرمنصفانه سازمان تجارتجهاني را به چالش خواهد
كشيد.اودرنامهايافزوده«:امريكاكشوريمستقلاست
وسياستهايتجاريآندرواشنگتناتخاذميشود،نه
در مقر سازمان تجارت جهاني در ژنو ».نماينده دولت
دونالد ترامپ افزوده« :به دادگاه تجديدنظر س��ازمان
تجارتجهانياجازهنميدهيمامريكاراواداربهپذيرش
مقررات محدودكننده آن س��ازمان كند ،مقرراتي كه
هيچگاهقبولنكرديم».امريكابروارداتازچينبهارزش
كلي 250ميليارد دالر تعرفه اعمال كرده تا اين كشور
را در ارتباط با آنچه سياس��تهاي غيرمنصفانه درباره
صيانت از مالكيت معنوي ،انتق��ال فناوري ،يارانههاي
صنعتي و دسترسي به بازار داخلي ميداند ،تحت فشار
قرار دهد .چين از اعمال تعرفههاي امريكا به س��ازمان
تجارتجهانيشكايتوادعاكردهامريكامقرراتسازمان
رانقضكردهاست.دادگاهاستيناف(تجديدنظر)سازمان
تجارتجهانيهنوزرايخودراصادرنكردهاست.نماينده
امريكا در نامه خود گفته است براي حل مساله تجاري
بايدبهامريكافضايتصميمگيريدادهشود.ايننامهيك
روزپسازرايصادرهبهنفعامريكاتوسطهياتقضايي
سازمانتجارتجهانيدربارهقيمتداخليگندموبرنج
درچيناست.

گروه جهان| فدريكا موگريني هماهنگكننده
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا ،با انتشار بيانيهاي
از سوي اين اتحاديه بار ديگر از خوان گوايدو ،رهبر
اپوزيسيون ونزوئال حمايت كرد .در بيانيه موگريني
آمده هرگونه اقدامي كه آزادي ،اس��تقالل عمل يا
امنيت گواي��دو را به خطر بين��دازد ،باعث افزايش
ش خواهد شد.
تن 
بهگزارش دويچهول��ه ،نماينده اتحاديه اروپا ضمن
تاكيد بر اينكه راهحل بحران در ونزوئال بايد سياسي،
دموكراتيك و مسالمتآميز باشد ،يادآور شده طبق
قانون اساسي ونزوئال اعضاي مجمع ملي اين كشور
از مصونيت برخوردارند و بايد مورد احترام همگان
باش��د .در بياينه موگريني همچنين تصريح شده
نمايندگان بايد بتوانند بدون ترس ،وظيفهاي را كه
به آنان محول ش��ده اجرا كنند .گوايدو ژانويه خود
را رييسجمهور خواند و پ��س از آنكه دادگاهي او
را ممنوعالخروج كرد ،از كش��ور خارج شد و از چند
كشور امريكاي التين ديدن كرد .در آخرين سفرش
به اكوادور با لنين مورنو ،رييسجمهور اين كش��ور
مالقات كرده است .هايكو ماس وزير خارجه آلمان،
هم از نيكالس مادورورييسجمهورونزوئال خواسته
انتخاباتزودرسبرگزاركند.ماسگفته،نبايداجازه
داد ك��ه مادورو با وقتكش��ي از برگزاري انتخابات
خودداري كند .ماس از دولتهاي روس��يه و چين
براي حمايت از دولت ونزوئال انتقاد كرده است .اين
دو كشور پنجشنبه پيشنويس قطعنامهاي را كه
اياالت متحده در رابطه با بحران ونزوئال به ش��وراي
امنيت سازمان ملل ارايه كرده بود ،وتو كردند.

گروه جهان| عبدالعزي��ز بوتفليقه رييسجمهوري
الجزاير ،بهدنبال برگزاري تظاهرات كمس��ابقه در اين
كشور مدير كارزار انتخاباتي خود را بركنار كرده است.
بهگزارش يورونيوز ،دهها هزار نفر در شهرهاي مختلف
الجزاير علي��ه نامزدي مجدد عبدالعزي��ز بوتفليقه در
انتخاباترياستجمهوريتظاهراتكردند.بنابهاعالم
وزارت بهداشت الجزاير ،در مجموع ۱۸۳نفر در جريان
اعتراضهامجروحشدند.حزب«جنبشانجمنصلح»
الجزاير،بزرگترينحزباسالمياينكشورهمبااعالم
عقبنشيني از رقابتها در انتخابات رياستجمهوري
اظهار كرد ،در اين انتخابات ش��ركت نميكند .القدس
العربي گزارش داده ،يك منبع موثق در حزب جنبش
انجمن صلح تاكيد كرده كه همسو با خواست مردم كه
تظاهراتميليونيرادراعتراضبهنامزديبوتفليقهبهراه
انداختندازشركتدرانتخاباتانصرافميدهند.احزاب
ديگرينيزپيشتراعالمكردهبودندكهانتخاباتراتحريم
ميكنند .عبدالعزيز بوتفليقه قصد دارد براي پنجمين
دورهپياپيدرانتخاباترياستجمهوريالجزايرشركت
كند .رييسجمهوري  ۸۲ساله الجزاير وضع جسماني
مناسبي ندارد .تظاهرات ضددولتي اخير در الجزاير از
زمان اعتراضات در جريان انقالبهاي عربي در س��ال
 ۲۰۱۱ميالديبيسابقهاست.همزمانباتشديدبحران
سياسي در الجزاير خبرگزاري رسمي اين كشور شنبه
گزارش داد كه عبدالعزيز بوتفليقه عبدالمالك سالل،
مدي��ر كارزار انتخاباتي خود را بركنار كرده و عبدالغني
زعالن را به اين س��مت منصوب كرده است .عبدالعزيز
بوتفليقهپسازسكتهمغزيدرسال ۲۰۱۳بهندرتدر
انظارعموميديدهشدهاست.

بيس��ت و نهمين نشس��ت اتحاديه پارلماني عرب
يكش��نبه با ش��عار «قدس پايتخت اب��دي دولت
فلس��طين» و با حضور نمايندگان سوريه در امان
پايتخت اردن آغاز به كار كرد .بهگزارش الدستور،
در اين نشس��ت دو روزه روساي مجلس  17كشور
عرب��ي و نمايندگان��ي از ديگ��ر پارلمانها حضور
دارند .دعوت از س��وريه براي ش��ركت در اجالس
پارلمانهاي كش��ورهاي عربي به عن��وان نهادي
وابسته به اتحاديه عرب نمايانگر به نتيجه رسيدن
تالشها براي بازگرداندن دمش��ق به اين اتحاديه
پس از تعليق عضويت آن در س��ال  2011از سوي
برخيكشورهاست.

اردوغان :تورم تركيه
به  ۶درصد كاهش مييابد

رييسجمه��وري تركي��ه گفته نرخ ت��ورم اين
كشور از۲۰درصد به  ۶يا ۷درصد كاهش خواهد
يافت .بهگزارش رويترز ،رج��ب طيب اردوغان
البته چگونگي رس��يدن به اي��ن هدف را تبيين
نكرده اس��ت .اردوغان در ش��رايطي از كاخش
نرخ تورم گفته كه بالتكليفي سياس��ي و نگراني
سرمايهگذاراندرموردسياستپوليآنكارامنجر
به كاهش ارزش لير در  ۲۰۱۸ميالدي شد و پول
تركيه تقريبا  ۳۰درصد از ارزش خود را در مقابل
دالر از دست داد و نرخ تورم را به بيش از ۲۵درصد
در اكتبر سال  ۲۰۱۸ميالدي افزايش داد.

درخواست اهداي جايزه
صلح نوبل به عمرانخان

نزديك به ۳۰۰هزار پاكس��تاني با امضاي توماري از
بنيادنوبل خواستند نام عمرانخان نخستوزير اين
كشور را در فهرست نامزدهاي دريافت جايزه صلح
نوب��ل قرار دهد .اين جنبش پس از آن آغاز ش��د كه
پاكستانيكخلبانهنديراكهپيشازايندستگير
ك��رده بود به اين كش��ور بازگردان��د .روابط دهلي و
اسالمآبادپسازاينكههند،نيروهايامنيتيپاكستان
را به دست داشتن در انفجار كشمير متهم كرد دچار
بحران شد .اين تنش پس از آن به اوج خود رسيد كه
پاكستان،يكجنگندههندراسرنگونوخلبانآنرا
بازداشتكرد.اينخلبانجمعهبههندبازگرداندهشد.

 ۲۰نفر در افغانستان
قرباني سيل شدند

جاري شدن سيل در جنوب افغانستان دستكم
 ۲۰كش��ته بر جاي گذاشته اس��ت .بنا به اعالم
دفتر هماهنگي امور امدادرس��اني سازمان ملل
در افغانس��تان تعدادي از جانباختگان كودك
هستند .گفته ش��ده ،صدها واحد مسكوني در
هرات تخريب ش��ده و خانوادههاي آسيبديده
ب��ه اماكن ام��ن از جمله م��دارس ،مس��اجد و
س��اختمانهاي دولتي منتقل ش��دهاند .دفتر
هماهنگي امور امدادرس��اني س��ازمان ملل هم
اعالم كرده حدود ۵۰۰چادرنشين گرفتار طغيان
آب رودخانهها شدهاند و براي نجات آنها به نيروي
هوايي نياز است.
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عكس روز

چهره روز

چرا محمد اصفهاني كمكار شده است

محمد اصفهاني كه مدتي است كمتر در حوزه موسيقي ديده شده است ،علت كمكاري خود را عواملي غير از تنبلي عنوان ميكند.
اين خواننده ،جلب مخاطب توس��ط ابزار موسيقي را قابليت هنرمندان نوپاي عرصه موسيقي ميداند .اصفهاني درباره هنرمندان
جوان و نوپاي موسيقي ايران گفت :اينها توانستهاند توجه مردم را جلب كنند ،هرچند ممكن است اين جلبتوجه اساسي ،اصولي و
درازمدت نباشد ،اما همين كه توانستهاند با ابزار موسيقي مردم را به سمت خود جلب كنند ،حتما قابليتهايي در آنها بوده است .او
درباره كمكاري خود در سالهاي اخير گفت :كمكاري اخيرم به دليل اتفاقات پيدرپي بوده كه در زندگيام رخ داده و تنبلي نكردهام،
اما اميدوارم در آينده نزديك اين كمكاري را با عمل جبران كنم و با توجيه ،بار گناهم را سنگينتر نكنم!

تهديدبهانتقالبازيهاياستقاللوپرسپوليسبهتختي

رييسكميتهمسابقاتسازمانليگدرباره
ورزشي احتمال برگزار نشدن ديدارهاي استقالل
و پرسپوليس در ورزشگاه آزادي به خاطر
همكارينكردنمسووالناينورزشگاهدرنصبتبليغات
محيطي توضيح داد :ورزشگاه آزادي به ما اعالم كرده كه
ميخواهندتبليغاتخودشانراداشتهباشند.آنهاپيشاز
اينتبليغاتطبقهدومراخودشاندراختيارگرفتهبودند
اما اكنون اعالم كردند كه ميخواهند تبليغات دور زمين
را هم در اختيار بگيرند .اين در حالي است كه ورزشگاه در
اختيارسازمانليگقراردارد.سعيدفتاحيافزود:تبليغات
محيطيبهتمامباشگاههامتعلقاستواينكارورزشگاه
آزاديغيرقانونياست.مگرآنهاميتواننددرليگقهرمانان
آسياخودشانتبليغاتراانجامدهند.درهرصورتباادامه
اين شرايط ،بازيهاي استقالل و پرسپوليس به ورزشگاه
دومشانيعنيورزشگاهتختيمنتقلميشود.

حسن يزداني قهرمان جام دانكلوف شد

همایش روز جهانی بیماریهای نادر
ايستگاه

تصوير تازه ايتن هاوك
رونمايي ميشود

جش��نواره فيل��م «متد
فِس��ت» با نمايش فيلم
جديدايتنهاوكباعنوان
«استكهلم» شروع به كار
ميكند.بهگزارشهاليوود
ريپورتر ،متد فست كه از
 ۲۲تا  ۲۸م��ارس ( ۲تا ۸
فروردي��ن  )۱۳۹۸برگزار
ميشودبانمايشتريلرجديديبابازيايتنهاوكبا
عنوان«استكهلم»كارخودراشروعميكند.
«استكهلم»تريلريروانشناختيبابازيايتنهاوك
و نومي راپاس به كارگرداني رابرت بودرو است .در اين
فيلم كه با الهام از يك بح��ران گروگانگيري واقعي
كه سال  ۱۹۷۳در س��وئد رخ داد ساخته شده ،ايتن
هاوك در نقش يك دزد بانك ظاهر ش��ده است كه
زني را به گ��روگان گرفته ،اما گ��روگان در نهايت از
گروگانگير حمايت ميكند« .استكهلم» نخستين
اكران جهانياش را در جشنواره ترايبكا تجربه كرد.
فستيوال متد فست كه با تمركز بر هنر بازيگري در
فيلم برگزار ميش��ود «پنجرههايي به دنيا» ساخته
ماي��كل دي .اولموس را به عن��وان فيلم پاياني خود
برگزيده است .اين فيلم درباره مردي مكزيكي است
كه پس از ۱۱س��پتامبر به نيويورك سفر ميكند تا
پدرش راكه در مركز تجارت جهانيكار ميكرد،پيدا
كند .دون فرانكن رييس جش��نواره از اين رويداد به
عنوانفستيواليمكتشفبراينمايشآثارفيلمسازان
الهام بخش و اجراهاي تأثيرگذار ياد كرده است .اين
فستيوالهمچنينچهارفيلماكراناولداردكهشامل
«گانگس��تر آلبانيايي» درامي جنايي به كارگرداني
متيواي .براون« ،اعترافي» ساخته برد تي .گاتفريد،
«فرشتگانگمشده»فيلمينواربهكارگردانيويليام
وين و «اتاقي پر از هيچ» فيلمي فانتزي به كارگرداني
دانكنكواست.

جاني دپ از همسر سابقش
تقاضاي غرامتكرد

جاني دپ با شكايت عليه
همسر سابقش تقاضاي
غرامت��ي  ۵۰ميلي��ون
دالري ك��رده اس��ت .به
گزارش ورايتي ،جاني دپ
به تازگي شكايتي تسليم
دادگاه ك��رده و امبر هرد
بازيگر و همسر سابقش را
بهدليلمطلبيتبليغيكهدرواشنگتنپستنوشته،
به دادگاه فراخوانده است .همسر وي در ماه دسامبر
يادداشت-تبليغي(رپرتاژآگهي)درواشنگتنپست
منتشر كرد و در آن از تجربه خشونت خانگي بدون
نام بردن از جاني دپ ياد كرد .دپ در ش��كايتي كه
تقاضاي غرامت ۵۰ميليون دالري در آن طرح شده
نوشته «هرد قرباني خشونت خانگي نيست ،اوست
كه مرتكب جرم شده است ».در اين شكايت هر نوع
خشونتيازسويدپعليههمسرسابقشانكارشده
و از اين مطلب كه در روزنامه منتش��ر شده به عنوان
عملي برنامهريزي شده و س��اختگي براي تبليغ و
جلبتوجه به فيلم «آكوامن» ياد شده است .وكيل
دپ گفت در اين يادداش��ت همسر سابق دپ سعي
كردهبودالقاكندكهاوقربانيخشونتخانگياستو
اين خشونت از سوي همسرش عليه وي اعمال شده
است.ازسويديگرهردادعاكردهكهاينشكايتيكي
ديگر از سلسه رفتارهايي است كه دپ براي ساكت
كردن او به كار گرفته است .وي اعالم كرده همه اين
كارها نشان ميدهد كه او قادر به كنترل خشم خود
نيست و نميخواهد اين حقيقت را بپذيرد كه دست
بهسوءرفتارزدهاست.اينشكايتجديدترينادعاي
حقوقيدپاست.اوچنديپيشمديرانسابقخود
را به دادگاه فراخواند و پيش تر از وكالي سابق خود
شكايتكردهبود.البتهاودرهردوموردبرندهشد.

عكس   :ايرنا
بازار هنر

تابلوهاي زندگي در تاالر وحدت رونمايي شد

تازهترين كنس��رت همن��وازي عود و
گيتار گ��روه «زرياب» به آهنگس��ازي
و سرپرس��تي مجيد ناظم پور با اجراي
قطعاتي در حوزه موس��يقي تلفيقي در
تاالر وحدت تهران برگزار شد.
گروه ع��ود «زرياب» به سرپرس��تي و
آهنگسازي مجيد ناظمپور شنبه شب
 11اس��فند ماه در حض��ور قابل توجه
مخاطبان تازهترين كنسرت موسيقي خود را در تاالر
وحدتتهرانبرگزاركرد.دراينكنسرتكهبههمت
موسسه فرهنگي هنري «راد نو انديش» به مديريت
برديا صدرنوري برگزار ش��د ،گ��روه اجرايي طي دو
بخش جداگانه به اجراي قطعاتي در حوزه تكنوازي
عود و گروهنوازي پرداخت .بخش اول كنس��رت به
اج��راي تكنوازي عود مجيد ناظ��م پور اختصاص
داشتبداههنوازيهاييدرحوزهموسيقيدستگاهي
ايران و همچنين آثاري از زندهياد همايون خرم براي
حاضران در تاالر وحدت اجرا شد .اين درحالي است
كهدربخشدومكنسرتكهباهمنوازيسازباستاني
عود و همراهي انواع گيتار و سازهاي كوبهاي همراه
بود،قطعاتيمنتخبازآلبوم«زرياب»بهآهنگسازي
مجيد ناظم پور نوازنده شناخته شده عود ،آهنگساز
و پژوهشگر موس��يقي اجرا شد .آهنگساز در اين اثر
كوش��يده بود تا سه ژانر موس��يقايي ايراني ،عربي و
فالمنكورادرهمآميختهوفضاييجديدراخلقكند.
«قصهوصال»بهآهنگسازيوتنظيممجيدناظمپور،
«حكايت عاش��قانه» به آهنگسازي و تنظيم مجيد

ناظم پور« ،تانگو» ساخته فرانسيسكو
تارگا« ،ش��كايت عاش��قانه» ساخته و
تنظيم مجي��د ناظم پ��ور« ،تابلوهاي
زندگي»ساختهوتنظيممجيدناظمپور،
«بولرياس»ساختهپاكودلوسياوتنظيم
مجيد ناظم پور آثاري بودند كه در بخش
دوم كنس��رت براي مخاطبان اجرا شد.
اين در حالي بود كه مجيد ناظم پور قبل
از اجراي هر قطعه توضيحاتي را پيرامون محتواي اثر
يادشدهبهمخاطبانارايهميكرد.البتهاغلبآثاراجرا
شده در بخش دوم برنامه داراي تمهاي عاشقانهاي
بود كه آهنگس��از و گروه اجراي��ي تالش ميكردند
فضاي متفاوتي را در گوش شنيداري مخاطبان خلق
كنند .مجيد ناظم پور آهنگس��از ،سرپرست گروه و
نوازنده بربط ،اميرحسين حميدي و بنيامين مباشر
اميني نوازندگان گيتار ،س��هراب عليجاني نوازنده
گيتاربيس،شايانميرغفورينوازندهگيتارالكتريك،
سياوشمعصومينوازندهكوزه،مهرزاداملشينوازنده
كاخن وو داربوكا و افشين هنرور نوازنده بندير گروه
نوازندگان كنس��رت « زرياب» را تشكيل ميدادند.
ضمن اينكه برديا صدرنوري مدير مس��وول ،ناصر
ايزدي مدير موسيقي ،مريم فراهاني مدير اجرايي،
پرهام عرب مدير طراحي و تبليغات ،مهرناز كرمي
مشاور هنري ،زهره آبگون ،اميرحسين مقدم و يزدان
صادقي ام��ور هماهنگ��ي ،اداري و تبليغات و جواد
شهبازيپشتيبانيگروهاجراييكنسرتشنبهشب
 11اسفند ماه گروه «زرياب» را تشكيل ميدادند.

« ۷دقيقه» در تاالر حافظ تجربه ميشود

آرش عباسي قصد دارد از فروردين سال
 ۹۸نمايش « ۷دقيقه» نوشته استفانو
ماس��يني را در تاالر حافظ روي صحنه
ببرد .آرش عباس��ي نمايشنامهنويس
و كارگ��ردان تئاتر درب��اره جديدترين
فعاليت خود در عرص��ه كارگرداني ،به
مهر گفت :قرار اس��ت از فروردين سال
 ۹۸نماي��ش « ۷دقيقه» اثر اس��تفانو
ماس��يني را كه نياي��ش بهمنيه ترجم��ه كرده در
تاالر حاف��ظ روي صحنه ببرم .اين نمايش ماجراي
كارگرهاي يك كارخانه ريسندگي را روايت ميكند
كه قرار اس��ت تصميمي بگيرند كه تبعاتش براي
 ۲۰۰كارگر كارخانه اس��ت .او ادامه داد :فضاي اين
نمايش بهش��دت به فضاي امروز اجتماع ما نزديك
اس��ت و احس��اس كردم جامعه ما ه��م در چنين
ش��رايطي اس��ت .عباس��ي تأكيد كرد :اين اولين

نمايشي است كه غير از متون خود اجرا
ميكنم .او درباره گروه بازيگري نمايش
« ۷دقيق��ه» اظهار ك��رد :اين نمايش
داراي  ۹بازيگر زن اس��ت كه همگي از
بازيگران دختر افغان هس��تند .بعضي
از اين بازيگ��ران در نماي��ش «ويولن
تايتاني��ك» با م��ن كار ك��رده بودند و
برخي نيز اولين تجربه ش��أن اس��ت.
اين كارگردان تئاتر با اش��اره به اينكه  ۳ماه اس��ت
تمرينه��اي نماي��ش « ۷دقيقه» در ح��ال انجام
است ،درباره شيوه اجراي مدنظر خود توضيح داد:
نمايش��نامه « ۷دقيقه» اثري معاصر اس��ت و يك
نمايشنامه رئاليستي است .قصد دارم از موسيقي،
حركت و همخواني در اجراي اين نمايش استفاده
كنم كه به نوعي يك اپراي كوچك باشد .ما در اجراي
اين نمايش يك اركستر موسيقي خواهيم داشت.

مجموعهاشعارنيمايوشيجبههمراهدستخطشاعر

مجموعه اش��عار نيما يوشيج به همراه
دستخط اين ش��اعر منتشر شد .كتاب
«دفترهاي نيما /مجموعه اش��عار نيما
يوشيج» به مراقبت شراگيم يوشيج در
نشر رشديه منتشر شده است.
درمعرفياينكتابعنوانشدهاست:در
اين اثر عالوه بر بازخواني دوباره شعرها،
ط نيما نيز كه اس��اس
تصوير دس��تخ 
ويرايش و تصحيح دوباره بوده ،در انتهاي كتاب آمده
است .در اين مجموعه ،شعرهاي تازهيابي نيز براي
نخستينبارمنتشرشدهاند.همچنينطرحجلداين
مجموعه ،پرتره نيما اثري از آيدين آغداشلو است.
در بخش��ي از مقدمه ناش��ر نيز آمده اس��ت...« :و
كابوس تا ِر نيما تا به امروز تعبير شده و آثار او هرگز
به شايس��تگي و س�لامت به مقصد نرسيده است،
چراكه دست نوش��تههاي او هيچگاه در برابر نگاه
مخاطبانش به رويت درنيامد تا رويارو با دس��تخط
شاعر ،برآنچه محذوف بوده يا نادرست خوانده شده،
امكان
پيش رو داريد اين ِ
آگاهي يابند ...در كتابي كه ِ
بايسته و غايب محقق ش��ده و هم ه آنچه در نظر و

عمل داشتهايم ،پايان بخشيدن به اين
كابوس صدساله اس��ت .در اين مجلد،
بودن تصوير دستخطها در جوار
همراه ِ
اش��عار ،امكاني كمياب فراه��م آورده
اس��ت و عالوه بر تطبيق دقيق اش��عار
با دستنوش��تههاي شاعر ،نسخ اشعار
(زمان خاموش��ي
او را تا س��ال ِ ۱۳۳۸
نيما) در نشريات ،مجالت و روزنامهها
بازيافتهوآثارمنتشره اورادرهرجابايكديگر مقايسه
كردهايم ...همچنين عالوه بر پيشتر منتشرشدهها،
اشعار تازهيابي نيز در انتهاي هر دفتر آمدهاند .اذعان
داريم كه در اين كتاب براي نخستينبار ،اشعار نيما
به ش��كلي منقّح و اصالحش��ده منتشر ميشوند و
صحيح اشعار ،راه بر بدفهميها و
نيز اعرابگذاري
ِ
ناقصخوانيهاي تاريخي آن خواهد بست.
شايد اكنون بازخواني سالم و دوباره آثار نيما نشان
دهد كه بوطيقاي ش��عر او نه فقط براي زمان ه او ،كه
در اين گرفتگي شباندو ِد مضطرب زمان ه نا ُمراد ما،
خورشيديجالدهندهوروشنگراستكهبايستيبر
اذهان و قلبهاي متالم مردمان بتابد ،چنين باد».

نماين��ده وزن  ۸۶كيلوگ��رم ايران م��دال طالي
رقابتهاي بينالمللي كشتي آزاد جام دانكلوف
در بلغارستان را از آن خود كرد.
در جريان رقابتهاي روز پاياني كش��تي آزاد جام
دانكلوف در بلغارستان ،حس��ن يزداني نماينده
وزن  ۸۶كيلوگرم ايران و دارنده مدالهاي طالي
جه��ان و المپيك در ديدار فين��ال به مصاف علي
ش��عباناف از بالروس رفت و در پاي��ان با نتيجه
 ۱۶بر  ۵به برتري رسيد و مدال طالي اين رقابتها
را از آن خود كرد .يزداني تمام مسابقات خود را با
پيروزي  ۱۰اختالف امتياز به پايان رساند.
حس��ن يزداني پيش از اين و در جريان ديدارهاي
مقدماتي كه روز شنبه برگزار شد ،ابتدا  ۱۱بر صفر
مقابل ابونادراز لبنان پيروز شد و در دومين مبارزه
خود نيز آخمد ماگامايف از بلغارستان را در همان
تايم نخست با نتيجه  ۱۰بر صفر شكست داد و راهي
مرحله يكهشتم نهايي ش��د .وي در اين مرحله
مقابل عظمت دولت بيكوف از قزاقس��تان به روي
تشك رفت و در دو دقيقه و  ۶ثانيه به برتري ضربه

فني  ۱۰بر صفر رسيد .او در يكچهارم نهايي نيز در
مصاف با روسالن عبداهلل يف از روسيه در دو دقيقه
و  ۲۰ثانيه به برتري  ۱۱بر صفر رس��يد .يزداني در
نيمه نهايي نيز بوريس ماكوئف نايبقهرمان سال
 ۲۰۱۷جهان از اسلواكي را  ۱۱بر يك شكست داد
و فيناليست شد.
همچنين رضا يزداني دارنده  ۲مدال طال و  ۲برنز
جهان در دي��دار ردهبن��دي وزن  ۹۷كيلوگرم به
مصاف ايگور اوسيانيكوف از روسيه رفت و در پايان
با نتيجه  ۸بر  ۴به برتري رسيد و در نخستين تجربه

بينالمللي خود پس از  ۲سال و نيم دوري از ميادين
به م��دال برنز ج��ام دان كلوف كه جزو سيس��تم
رنكينگ اتحاديه جهاني كش��تي اس��ت ،دس��ت
يافت .يزداني پيش از اي��ن و در دور مقدماتي كه
روز گذشته برگزار شد ،پس از برتري  ۱۰بر  ۶مقابل
روآنو كش��تيگير كوبايياالصل ايتاليا ،در دومين
مب��ارزه برابرماگومدگاژي ن��وروف از مقدونيه در
حالي كه  ۱۱بر  ۲پيش بود با ضربه فني به پيروزي
رس��يد و راهي دور بعد شد .وي در سومين مبارزه
و در ي��ك چهارم نهايي نيز در ي��ك مبارزه برتر با
نتيجه  ۹بر يك فاتح ياش��ارلي از تركيه را از پيش
رو برداش��ت و راهي نيمه نهايي ش��د ام��ا در اين
مرحله مقابل والري آندريتس��ف ناي��ب قهرمان
المپي��ك  ۲۰۱۲لندن از اوكراي��ن رفت و در يك
كشتي نزديك  ۵بر  ۴شكست خورد و راهي ديدار
ردهبندي شد.
مصطفي حسينخاني ديگر نماينده ايران در اين
رقابتها بود كه به عنواني بهتر از پنجمي در وزن
 ۷۴كيلوگرم نرسيد.

ميراثنامه

از چهلستون و سراي سعدالسلطنه تا دهكده طبيعت

سراي سعدالسلطنه قزوين كه از چند سال پيش
حجرههايش به غرفههايي ب��راي توليد و فروش
صنايع دس��تي ،ش��يرينيهاي خانگي و سنتي و
كافه تبديل ش��ده ،براي نوروز  98آماده ميشود.
س��راي سعدالس��لطنه به دس��تور سعدالسلطنه
(متوفي ١٣٢٥ﻫ  .ق) حاكم وقت قاجاريه قزوين
ساخته شد .اين كاروانسرا داراي محوطه تاريخي
بسيار زيبا است كه در عهد قاجار و در زمان ناصر
الدين شاه توسط سعدالس��لطنه ،بنا شده است.
كاروانسراي سعدالسلطنه بزرگترين كاروانسراي
درون شهري ايران و يكي از معدود كاروانسراهاي
ايران است كه داراي چندين حمام ،سرا ،تيمچه،
شترخان ،راسته ،چهارسوق ،مسجد ،چايخانه و...
است ..نقش اين كاروانس��را در گذشته به عنوان
يك سراي بازرگاني بوده است .كمتر از  300متر
آن طرفتر يعني در سبزه ميدان قزوين ،عمارت
چهلستون واقع شده كه اين روزها پروژه بازآفريني
اين ميدان آغاز شده و شهرداري قسمتي از ميدان
را كه مقابل عمارت چهلستون قرار گرفته تبديل به
پيادهراه كرده و برنامههاي نوروزي در اين پياده راه
نيز اجرا ميشود .شهرداري قزوين با شعارقزوين
شاداب ،نزديكترين مقصد گردشگري ،با توجه
به امض��اي تفاهم نامه با ش��هرداري تهران براي
پايتخت نشينان خدمات گردش��گري را در نظر
گرفته است .هفته پيش تعدادي از اصحاب رسانه
از مجموعههاي گردشگري ش��هر قزوين بازديد
كردند .اصغري ،رييس كارگروه گردشگري شهر
قزوي��ن و معاون برنامهريزي و توس��عه ش��هري

ش��هردار ،گفت 12 :درصد آثار باستاني و  82اثر
تاريخي قابل توجه در شهر قزوين وجود دارد كه
حوزه مباحث طبيعي و گردشگري اين آثار موجود
است و ميتواند زمينه س��فر و مسافرت را فراهم
كند .او اظهار كرد :ش��عار ما براي ايام عيد امسال
قزوين ش��اداب ،نزديكترين مقصد گردشگري
اس��ت چرا كه اهالي تهران و كرج با جمعيت 14
ميليون نفر ميتوانند به اين ش��هر س��فر كنند و
ميتواند براي آنها س��فري خ��وب و ارزانقيمت
باش��د .او با بيان اينكه يك��ي از راهكارهاي قابل
تأم��ل و توج��ه براي كس��ب و درآمد پاي��دار در
زمينهسازي براي گردشگر در استان گردشگري
است و در همين راس��تا تفاهمنامه گردشگري با

ستاد گردشگري شهرداري تهران امضاء كردهايم
و حجم��ي از تبليغاتي را در ش��هر ته��ران فراهم
س��اختهايم تا پايتختنشينان از فرصتهايي كه
در قزوين وجود دارد بيش��تر اس��تفاده كنند .او
گفت:نزديكي قزوين به ته��ران فرصت خوبي را
براي گردش��گري ايجاد كرده است و شهروندان
ميتوانند از آثار تاريخي و گردشگري در اين شهر
استفاده كنند.
او درباره انعقاد قرارداد با س��تاد گردشگري شهر
تهران اظهار داش��ت 40 :روز پي��ش اين قرارداد
منعقد شده اس��ت و در راس��تاي ايجاد تعامل و
معرفي مكانهاي گردشگري در شهرستان قزوين
اين قرارداد به امضاء رسيده است.

تاريخنگاري

سپهساالر رييسالوزرا شد

سيزدهم اسفند  ،1294محمدوليخان س��پهدار تنكابني با دريافت لقب سپهساالر
اعظم از طرف احمد شاه به نخس��توزيري (رييسالوزرايي) انتخاب شد .اين سومين
دوره از رييسالوزرايي او بود .حمدولي خلعتبري معروف به محمدوليخان تنكابني از
جمله سياستمداران ايراني است كه قضاوت دربارهاش سياه و سفيد است؛ موافقين او را
يدانندومخالفينفرصتطلب.محمدوليخانتنكابنيدرسال1264
مشروطهخواهم 
هجريقمريدرروستاي«اشتاج»ازتوابعتنكابن(شهسوار)بهدنياآمد.اوپسازدوران
كودكي به تهران رفت و در سن 12سالگي با درج ه سرهنگي وارد خدمت نظام شد .او به
دليلخدماتشبهدربارقاجار،لقبسپهساالراعظمرادريافتكردوپسازبهتوپبستن
مجلس توسط محمد علي شاه ،مامور دفع مشروطه خواهان آذربايجان شد ،اما به جاي
مقابله ،به آنان پيوست و در اين جريان نقش آفرين شد .محمدعلي شاه در پي اين اقدام،
سپهساالراعظمراياغياعالمكردوطيفرمانيكلي هعناوينوالقاباوراسلبكرد.پساز
فتحتهرانتوسطنيروهايمحمدوليخانونيروهايبختياريتحترهبريعليقليخان
سرداراسعدبختياريوپناهندهشدنمحمدعليشاهبهسفارتروسيه،سپهدارتنكابني
چندينبارمامورتشكيلكابينهشد،كابينههاييكهبهداليلمختلفعمرچندانينداشتند.
مشروطهخواهي سپهساالر را عدهاي به دليل اختالفات او با بخشهايي از دربار قاجار و
بهويژه شخص عين الدوله ميدانند و عدهاي به خاطر تشخيص موقعيت و شم سياسي
او،كهغروباستبدادقاجاريراپيشبينيكردهوبهموقعجبههعوضكردهوبهجنبش
آزاديخواهانهواستقاللطلبانهمشروطيتكهروبهگسترشوفراگيريمليبودپيوست.
امااوكهدرآستانهپيروزيمشروطيتيكيازبزرگترينمالكينايرانبود،بهخاطرمنافع
آتيخويشهرگزازتهدلتعلقخودرادرآنصفنميدانستودودليهايويدريورش
مشروطهخواهان گيالن به تهران ،اگر با عزم راسخ و قاطعيت انقالبيون گيالن و تنكابن
و كجور ،به سركردگي سرتيپ ديوساالر (ساالر فاتح) خنثي نميشد ،مانع از فتح تهران

ميشد.محمدوليخانتنكابنيبابهقدرترسيدنرضاخانهمانندبسياريازافرادوابسته
بهدربارقاجارزندانيوتمامياموالوداراييهايشمصادرهشد.
سپهساالراعظمبراثراين فشارهادستبهخودكشيزدوطبقوصيتشاورادرامامزاده
صالحتجريشدفنكردند.

