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نيـازاقتـصادايـران

تغييرات اندك
در هيات رئيسه
پارلماناقتصادي

«تعادل» اصالح ساختار بودجه را
بررسي ميكند

عزم دولت براي
اصالح سياستهاي بودجهاي
تا كجاست
صفحه 3

صفحه 14

سرمقاله

 3راهكار عبور از تهديدها

در ش��رايطي كه انتظار
ميرف��ت ،ديپلماس��ي
ش��رقي اف��ق روش��ني
را پي��ش روي ته��ران-
واشنگتنبگشايد،انفجار
دو نفتك��ش در درياي
مجيداعزازي عم��ان ،موج ت��ازهاي از
فشارهاوتهمتهاراعليه
ايرانايجادكرد.همانطوركهطيهفتههايگذشته
توسط محمد جواد ظريف ،وزير خارجه كشورمان
پيش بيني شده بود ،دستهايي درصدد برآمدند تا
ايران را عامل انفجارهاي ياد شده معرفي كنند .بر
همين مبنا ،ديروز علي الريجاني ،رييس مجلس
گفت ،با توجه به سوابق نظامي امريكا در منطقه كه
در جنگ جهاني كش��تيهاي خود را نزديك ژاپن
مورد هدف قرار دادند تا زمينه جنگ را فراهم كنند،
اين اقدامات دور از ذهن نيس��ت .حال س��وال اين
است كه ايران براي خنثيسازي چنين شرايطي
چهكارهاييميتواندانجامدهد؟

بازار سرمايه

مركز آمار ايران اعالم كرد

نرخ رشد پارسال؛ -4‚9درصد

غلبه بورس
بر ريسكهاي سياسي
هادي سلگي|
بازار س��هام در روزه��اي اخير روند رو به رش��د
خود را حفظ كرده اس��ت .در حالي كه با توجه به
تنشهاي اخير منطقهاي ،برخي انتظار داشتند
كه به صورت مس��تقيم نمود آن را در نماگرهاي
سهام مشاهده كنند .از همين لحاظ بود كه برخي
شائبه شاخصسازي در بازار را مطرح كردند و با
توجه به اينكه سهام شركتهايي همچون فارس،
بيشترين تاثير را روز گذشته بر رشد بازار داشت،
اين فرضيه قويتر ميشد .اما دو كارشناس بازار
س��رمايه در گفتوگو با «تعادل» اين موضوع را
رد ميكنند .حميد فاروقي ب��ا تاييد اين موضوع
كه هر دفعه سهام اين دو شركت مثبت ميشوند
اين شائبه ايجاد ميشود ،افزود :اينگونه نيست
چراك��ه زمانهاي��ي وج��ود دارد كه خ��ود اين
شركتها به صورت بنيادين مثبت ميشوند و بر
شاخصاثرگذاريميكنند.
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همين صفحه

همين صفحه

يادداشت

جهان

رونق توليد ،اقدام و عمل

جنگ تعرفهاي دهلينو
عليهواشنگتن

با تعيين شعار سال ۹۸
به عنوان «رونق توليد»،
امس��ال دهمين س��ال
پياپي اس��ت ك��ه رهبر
معظ��م انقالب ش��عار
سال را با تمركز بر بخش
اقتصادانتخابميكنند.
سيدعليصدري
اين رويكرد اقتصادي در
طمشيكلييكساله
تعيينشعارهاكهبهنوعيخ 
نظام محسوب ميشود ،نشاندهنده اين است كه
همچنانمهمتريندغدغهرهبريو...
ادامه درصفحه14

صنعت

درصورتلزومازخودروسازان
تحقیقوتفحصکنید

وزی��ر صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت گف��ت :هیچ
مالحظه و محدودیتی برای تحقی��ق و تفحص از
خودروس��ازان در صورت لزوم ن��دارم .به گزارش
شاتا ،رضا رحمانی در جلسه با اعضای کمیسیون
صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی بیان
کرد :خودروس��ازان برنامه های مفصلی در حوزه
خ��ودرو در بخش های تولید ،تأمی��ن نقدینگی و
مواد اولیه دارند ک��ه این برنامه ها در دس��تور کار
آنها ق��رار دارد .او با بیان اینکه پس از عید ش��رایط
جدیدی برای خودروس��ازها به وجود آمد ،تصریح
کرد :خودروسازان در تامین قطعات وارداتی مورد
نیاز خودروهای خود دچار مشکل شدند که برای
تامین این قطعات راهکارهایی داریم و البته برای
تامیننقدینگیهایموردنیازنیزمشکالتیداریم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در خصوص تحقیق
و تفحص ازخودروس��ازها نیز بیان کرد :اطالعاتی
از قبیل لیس��ت اعضای هیات مدیره ش��رکتها
و میزان دریافتی ه��ای آنها در طول س��الهای
قبل ارایه میش��ود و در ح��وزه تحقیق و تفحص
هیچ مالحظه و محدودیت��ی نداریم و البته بنده با
واگذاری خودروس��ازان موافق هستم .رحمانی با
اشاره به برنامه های انجام شده برای کنترل بازار در
این شرایط،گفت 80 :درصد از تولید خودروسازها
برای تحویل به مشتریان بر اساس قیمت زمانی که
ثبت نام کرده اند ،اختصاص یافته است .او با اشاره
به برنامه های این وزارتخانه در س��ال رونق تولید،
افزود :نهضت س��اخت داخل را با کم��ک دولت و
مجلس شورای اسالمی با تمام قوا به پیش میبریم
و هر کجای کش��ور کاال یا قطعه ای امکان ساخت
داخل داشت ،اطالع دهید تا جلوی واردات آن برای
حمایت از تولید داخلی گرفته شود .وزیر صنعت،
معدن و تجارت با بیان اینک��ه برنامه خوبی جهت
خودکفایی و تعمیق ساخت داخل آغازشده است،
گفت :خودروسازان نمایشگاه دائمی قطعات مورد
نیاز خود را برپا کرده اند ،تا شرکتهایی که امکان
ساختاینقطعاترادارند،پایکاربیایند.رحمانی
با بیان اینکه اگر قطعه ای که برای صنایع نیاز است
درداخلهرچندگرانترامکانساختدارد،صنایع
باید برای خرید آن قرارداد ببندند تا تولید داخلی
جان بگیرد افزود :توجه به س��اخت داخل یکی از
فرصت ها برای رونق تولید اس��ت و ای��ران خودرو
 244میلیون دالر و سایپا  178میلیون دالر برنامه
داخلی سازی قطعات در سال  98دارند .او با اشاره
به اینکه خودروسازان از هر راهی که می توانند باید
به تعهدات خود عمل کنند ولو در برخی موارد ضرر
هم بکنند تصریح کرد :اما در برخ��ی انواع خودرو
امکان تولید وجود ندارد که در این ش��رایط باید با
راهکارهاییهمچونجایگزینییابرگرداندنمبلغ
پرداختیبامشتریانبهتوافقبرسند.

روساي جديد كميسيونهاي تخصصي مجلس معرفي شدند

الياس حضرتي
رييس كميسيون اقتصادي

علينوبختحقيقي
رييس كميسيون بهداشت

 3راهكار عبور از تهديدها

مجلس

ايران غبارآلود كنند ،تداوم چنين روش��نگريها و تقويت
ديپلماسيعموميميتواندفضايابهامآلودراتلطيفكند.
 -2خارج از ديپلماس��ي عمومي اما ،در روزهاي نخست
خردادماه وزير خارج��ه ايران در جريان س��فر به عراق،
امضاي پيمان منطقهاي عدم تجاوز با كش��ورهاي عرب
حوزه خليج فارس را پيش��نهاد كرد و از س��وي برخي از
همسايگان از جمله روسيه مورد اس��تقبال قرار گرفت.
پيماني كه ميتوان��د مبنايي براي كاه��ش تنشهاي
منطقهاي به شمار آيد .پيگيري اين پيشنهاد و گشايش
باب گفتوگو با همس��ايگان جنوبي بر س��ر اين مساله،
اگر چه در ش��رايط كنوني بسيار س��خت مينمايد ،اما
غيرممكننيست.
« -3اقتصاد» آنگونه كه همه مسووالن و مردم اتفاق نظر
دارند ،مهمترين مساله حال حاضر كشور به شمار ميرود.
شاخصهاياقتصاديوضعيتمناسبيازمعيشتخانوار
و وضعيت بنگاههاي توليدي و صنعتي روايت نميكنند.
مهمتر از ش��اخصهاي اقتصادي ،تنگن��اي اقتصادي و
افزايش قيمت برخي كاالها از جمله مسكن براي مردم و
برخي از مسووالن ش��رايطي را ايجاد كرده است كه ادامه
كار و زندگي را براي آنها سخت كرده است .به عنوان نمونه،
مسعودپزشكيان،نايبرييسمجلسچندروزپيشخبر
دادكهگرانيمسكنداماننمايندگانشهرستانيمجلس
را هم گرفته است و آنها از تامين مالي تمديد قرارداد اجاره
مسكن خود ناتوان هستند .در اين حال ،دغدغه مديريت
ام��ور اقتصادي و اجتماعي كش��ور ب��ا هزينههاي كمتر
از طريق اصالح سياس��تهاي كالن اقتص��ادي ،مبارزه
ريشهاي با عوامل موجده فساد و رانت همواره مطرح بوده
و همچنان مطرح هست و انتظار ميرود - ،در شرايطي كه
دولت ترامپ تالش ميكند اقتصاد ايران را از كار بيندازد
تروريس��م و جنگ اقتصادي را عليه ايران س��امان داده
است  -مسووالن كش��ور با هدف حداكثرس��ازي منافع
ملي ،و استفاده از آموزههاي علم اقتصاد،زمينههاي بهبود
معيشتمردم،رونقتوليدواقتصادكشوررافراهمآورند.

استاني شدن انتخابات منتفي ميشود
سخنگوي كميس��يون امور داخلي و ش��وراهاي مجلس
ش��وراي اس�لامي با بيان اينكه بررسي اس��تاني شدن
انتخابات در كارگروه ويژه اين كميس��يون حذف ش��ده
اس��ت ،گفت :اين موضوع احتماال كامال منتفي ميشود.
«اصغر سليمي» روز گذشته در گفتوگو با خبرنگار ايرنا
با تشريح دستور كار روز يكشنبه كميسيون امور داخلي
و شوراها اظهارداشت :ايرادات شوراي نگهبان در خصوص
طرح يك فوريتي اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس
شوراي اس�لامي با حضور نمايندگان ش��وراي نگهبان،
وزارت كشور ،وزارت اطالعات ،پژوهشكده شوراي نگهبان
و مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي در كارگروه
امنيت و سياست داخلي و مديريت بحران اين كميسيون
بررسي شد .نماينده مردم سميرم در مجلس دهم شوراي

اس�لامي با بيان اينكه بيش از  ۲۰ايراد ش��وراي نگهبان
نسبت به طرح اصالح قانون انتخابات مجلس وجود دارد،
ادامه داد :اين ايرادات در كارگروهي متشكل از نمايندگان
مجلس ،شوراي نگهبان و وزارت كشور و نمايندگان ساير
دستگاههاي مرتبط بررسي ش��د و در جريان اين بررسي
موارد مربوط به استاني شدن انتخابات از كارگروه حذف
ش��د .وي ادامه داد :اين موضوع به كميسيون امور داخلي
و ش��وراهاي مجلس ارجاع داده ميش��ود و ام��كان دارد
كميسيون استاني ش��دن انتخابات را مجدداًبررسي و به
صحن مجلس ارس��ال كند .وي تصريح كرد :با توجه به
ايرادات شوراي نگهبان و نظر مجمع تشخيص مصلحت
نظام بر پرايراد بودن اين قانون ،به احتمال فراوان استاني
شدنانتخاباتبهطوركاملمنتفيميشود.
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آمار

سرمقاله
مجيد اعزازي|
دبير گروه راه و شهرسازي|
در ش��رايطي كه انتظار ميرفت ،ديپلماسي شرقي افق
روش��ني را پيش روي تهران -واشنگتن بگشايد ،انفجار
دو نفتك��ش در درياي عمان ،م��وج تازهاي از فش��ارها و
تهمتها را علي��ه ايران ايج��اد كرد .همانط��ور كه طي
هفتههاي گذش��ته توس��ط محمد جواد ظري��ف ،وزير
خارجه كش��ورمان پيشبيني ش��ده بود ،دس��تهايي
درص��دد برآمدند تا اي��ران را عامل انفجارهاي ياد ش��ده
معرفي كنند .بر همين مبنا ،ديروز علي الريجاني ،رييس
مجلس گفت ،با توجه به سوابق نظامي امريكا در منطقه
كه در جنگ جهاني كش��تيهاي خ��ود را نزديك ژاپن
مورد هدف قرار دادند تا زمينه جنگ را فراهم كنند ،اين
اقدامات دور از ذهن نيس��ت .حال س��وال اين اس��ت كه
ايران براي خنثيس��ازي چنين ش��رايطي چه كارهايي
ميتواند انجام دهد؟ البته پاس��خ به اين س��وال ميتواند
فهرس��تي بلند باال از اقدامات باش��د ،اما به نظر ميرسد،
 3راهكار روش��نگري ،تنشزدايي با همسايگان جنوب
خليج فارس ،و تقوي��ت بنيانهاي اقتصادي كش��ور در
كوتاهمدتثمراتبزرگيرادرپيخواهدداشت.
 -1حدود يك م��اه پيش ،وزير خارجه اي��ران با حضور در
امريكا و مصاحبه با ش��بكه تلويزيوني مورد عالقه دونالد
ترامپ،پرده ت��ازهاي از ديپلماس��ي ايران��ي را به نمايش
گذاشت و توانست با روش��نگري درباره رويكرد خصمانه
«تيم ب» ميان اين تي��م و ترامپ فاصلهگ��ذاري كند .او
همچنين از روشهاي جنگ طلبانه اي��ن تيم در مواردي
همچون جنگ امريكا عليه عراق س��خن به مي��ان آورد
و اذهان عمومي جهاني را به س��مت حربهه��اي اين تيم
جنگ طلب س��وق داد و ب��راي بهكارگيري دوب��اره اين
حربهها در قبال ايران هش��دار داد .اين روشنگري بر افكار
عمومي جهاني بسيار موثر واقع شد و حتي به اختالفها
در داخل دولت ترامپ نيز دامن زد .بيگمان در ش��رايطي
كه برخي دستها در منطقه تالش ميكنند تا فضا را عليه

عبدالرضا عزيزي
رييسكميسيوناجتماعي

محمد مهدي زاهدي
رييسكميسيونتحقيقات

خبر

مركز آمار ايران اعالم كرد

نرخ رشد اقتصادي پارسال؛  -4‚9درصد

تعادل :مركز آم��ار ايران ،رش��د اقتصادي س��ال
 1397را اعالم كرد .بنا بر گ��زارش اين مركز ،نرخ
رشد اقتصادي كشور در سال گذشته معادل -4.9
درصد بود .در سال  1396نرخ رشد اقتصادي ايران
 3.7درصد بود .مرك��ز آمار ايران در روز گذش��ته
جدول آمار اقتصادي كشور در سال  1397را كامل
كرد .بنا بر اين گزارش در س��ال گذشته نرخ رشد
رش��ته فعاليتهاي اقتصادي كش��ور جز خدمات
همگي منف��ي بودند .اي��ن گزارش حاكي اس��ت
در گروه كشاورزي نرخ رش��د افزوده  -١,٥درصد
بوده است .گروه صنعت با  - ٩.٦بيشترين كاهش
را تجربه كرده اس��ت و گروه خدمات  ٠.٠٢درصد
نسبت به سال قبل ،رشد داشته است.
گزارش مركز آم��ار ايران حاكي اس��ت ،محصول
ناخالص داخلي ب��ه قيمت ثابت س��ال  ١٣٩٠در
س��ال  ١٣٩٧به رقم  ٧١٣٠٢٢٥ميلي��ارد ريال با
نفت و  ٥٧٣٤٧٠٢ميليارد ريال بدون احتس��اب
نفت رسيده است ،در حالي كه رقم مذكور در سال
قبل با نفت  ٧٤٩٦٠٦٤ميليارد ريال و بدون نفت
 ٥٨٧٤٧١٩ميليارد ريال بوده كه نش��ان از رش��د
 -٤,٩درصدي محصول ناخال��ص داخلي با نفت و
 -٢,٤درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت
در سال  ١٣٩٧دارد.
در اين گزارش آمده اس��ت كه نتايج مذكور حاكي
از آن است كه در س��ال  ١٣٩٧رشته فعاليتهاي

گروه كش��اورزي  ،-١,٥گروه صنعت  - ٩,٦و گروه
خدمات  ٠,٠٢درصد نس��بت به س��ال قبل ،رشد
داشتهاست.
محاس��بات فصلي در مركز آمار ايران در قالب ١٨
بخش اصلي متشكل از  ٤٢رشته فعاليت بر مبناي
طبقهبندي  ISIC.Rev٤انجام ميشود كه بر اين
اساس گروه كشاورزي شامل زيربخشهاي زراعت
و باغداري ،دامداري ،جن��گلداري و ماهيگيري،
گروه صنعت ش��امل زي��ر بخشهاي اس��تخراج
نفت خام و گاز طبيعي ،اس��تخراج س��اير معادن،
صنعت ،تأمين آب ،برق و گاز طبيعي و ساختمان
است و گروه خدمات ش��امل زيربخشهاي عمده
و خردهفروش��ي ،فعاليته��اي خدمات��ي مربوط
به تأمين ج��ا و غ��ذا ،حمل و نق��ل ،انب��ارداري،
پس��ت ،اطالعات و ارتباطات ،فعاليتهاي مالي و
بيمه ،مس��تغالت ،كرايه و خدمات كس��ب وكار و
دامپزش��كي ،اداره امورعمومي و خدمات شهري،
آموزش ،فعاليتهاي مربوط به س�لامت انس��ان
و م��ددكاري اجتماعي و س��ايرخدمات عمومي،
اجتماعي،شخصيوخانگياست.
پيش از اين برخي از نهاده��اي معتبر بينالمللي
مانند صندوق بينالمللي پ��ول و بانك جهاني نرخ
رش��د اقتصادي كشور را در س��ال گذشته را حول
و حوش  -4درصد و در س��ال ج��اري را حدود -6
درصدپيشبينيكردهبودند.

ديپلماسي
آيا دولت ژاپن به سازوكار اينستكس ميپيوندد؟

سخنگوي وزارت امور خارجه ژاپن :منتظر نتيجه نهايي هستيم

س��خنگوي وزارت امور خارجه ژاپن ،ديدگاه اين كشور
شرق آسيا را در مورد اينستكس ،س��ازوكاري كه بين
ايران و سه كشور اروپايي عضو برجام جهت بهرهمندي
تهران از مزاياي برجام پس از خروج امريكا از اين توافق
بينالمللي در حال شكل گرفتن اس��ت را تشريح كرد.
تاكشياوسوگادرگفتوگوباايسنا،درپاسخبهاينسوال
كه آيا ژاپن تمايلي براي پيوستن به سازوكار اينستكس
جهت تس��ريع انجام مبادله اقتصادي بين دو كشور را
دارد ،اظهار كرد :تصور من اين اس��ت كه اينستكس به
مرحل ه نهايي نرس��يده و بنابراين نميتوانم در مورد آن
نظر بدهم .وي در پاسخ به اين سوال كه اگر اين سازوكار
نهاييشودآيادرآنزمانژاپنتمايليبهسازوكارخواهد
داشت؟ كه وي در پاس��خ گفت :اين يك سوال براساس
فرضيه است و من در حال حاضر نميتوانم در مورد آن
اظهارنظري در حال حاضر بكن��م .پس از خروج امريكا
از برجام ،سه كشور اروپايي عضو برجام (فرانسه ،آلمان
و انگليس) براي متقاعد كردن ايران جهت ادامه حضور

در اين توافق بينالمللي ،تدوين سازو كار اينستكس را
پيشنهاد كردند كه اكنون با گذشت يك سال هنوز اين
سازو كار با وجود فشار و درخواست ايران اجرايي نشده
است و در مقابل اين سه كشور تاكيد دارند كه در حال
تالش براي كامل كردن اين سازو كار هستند .براساس
آنچه كه اعالم شده هدف از ايجاد اين كانال مالي ويژه،
دادن امكان به شركتهاي اروپايي براي تجارت با ايران
بدون نياز به استفاده از مجاري متعارف مالي است كه به
خاطرتحريمهايامريكاعليهجمهورياسالميارتباط
خود را با ايران محدود كردهاند .اين س��ازوكار بهمن ماه
سال گذشته در فرانسه به ثبت رسيد ،اداره آن را آلمان
برعهدهگرفتهوقراراستهرسهكشور(آلمان،انگليسو
فرانسه)منابعماليآنراتأمينميكنند.هنوزبهصورت
دقيق و نهايي نحوه كار و چگونگي استفاده از ترتيبات
جديد و چگونگي دسترسي به آن اعالم نشده است اما
آنچه قطعي اس��ت اينكه در مبادالت آن از دالر امريكا
استفادهنخواهدشد.

پرداخت 17‚5ميليارد دالر
به كاالهاي اساسي در سال97

معاون اقتصادي و هماهنگي س��ازمان برنامه و
بودجه گفت :سال گذش��ته اگرچه بهشدت به
منابع حاصل از صادرات نفت نياز داش��تيم اما
حدود  17.5ميليارد دالر به كاالهاي اساس��ي
پرداخت شد تا مردم آسيب نبينند.
به گزارش مركز اطالعرس��اني ،روابطعمومي
و ام��ور بينالمل��ل س��ازمان برنام��ه و بودجه
كش��ور ،حميد پورمحمدي معاون اقتصادي و
هماهنگي سازمان برنامهو بودجه گفت:رويكرد
ما اين اس��ت كه در طرح اصالحات ساختاري
رابطه مس��تقيم بودجه به نفت را قطع نماييم.
وي تأكيد ك��رد با اتكا به فرامي��ن مقام معظم
رهبري و هم با هدف مديريت ش��رايط ناش��ي
از تحريمهاي ظالمانه عليه م��ردم ايران ،طرح
اصالحات ساختاري بودجه آماده شده است و
براي اظهارنظر متخصصين در سايت سازمان
برنامه و بودجه كشور قرار داده شده است.
پورمحمدي در اولين نشس��ت برنامه روساي
سازمان مديريت و برنامهريزي استانها در سال
جاري اظهار داش��ت :بودجه س��ال گذشته در
حالي كه كشور در ش��رايط سختي قرار داشت
و منابع مالي دچار مشكل بود ،به نحوي صورت
گرفت كه بودجه عمراني رش��د خوبي داشت و
ضمنايارانههاينقديبدونتاخيرتامينشد.
وي افزود :سه ويژگي مهم و ممتاز بودجه سال
 ۱۳۹۷اين بود ك��ه ،نكته اول اينكه كس��ري
بودجه را پولي نكرديم .پارس��ال ن��گاه اين بود
كه با توجه به كسري بودجه ،اگر به سراغ پول
پرقدرت برويم ،دچ��ار تورم ب��اال ميرويم .اما
فشارها تحمل شد و از همه سازوكارها استفاده
كرديم؛ بدون اينكه كسري بودجه پولي شود.
معاون اقتصادي و هماهنگي س��ازمان برنامه
و بودجه تصريح ك��رد :نكته دوم اينكه :س��ال
گذش��ته اگرچه بهش��دت به مناب��ع حاصل از
ص��ادرات نفت نياز داش��تيم اما ح��دود ۱۷,۵
ميليارد دالر به كاالهاي اساسي پرداخت شد تا
مردمآسيبنبينند.
پورمحم��دي عنوان ك��رد :نكته س��وم اينكه
اگرچه سران قوا به ما اجازه دادند كه  ۱۲درصد
از صندوق توسعه مليبرداريم و صرف كسري
بودجه كني��م ،اما ب��ه دلي��ل پيشبينيهاي
صورت گرفت��ه براي س��ال  ۱۳۹۸كه س��ال
سختي خواهد بود ،از اين كار خودداري كرديم
و اين منابع براي سال  ۱۳۹۸سوق داده شد.
پورمحمدي افزود :اگرچه س��ال جاري س��ال
س��ختي خواهد بود ام��ا تدابي��ر الزم مبني بر
كاهش هزينهه��ا و افزاي��ش درآمدها صورت
گرفته اس��ت ب��ه گون��هاي ك��ه پرداختهاي
اجتنابناپذيركشوردچارآسيبنشود.

رويموجخبر
بازديد س�رزده رييس�ي از مركز ارتباطات
مردميقوهقضاييه؛قوهقضاييه|
رييس قوه قضاييه صبح ديروز به صورت س��رزده از
مركز ارتباطات مردم��ي قوه قضاييه ( )۱۲۹بازديد
كرد.سيدابراهيمرييسيدراينبازديدضمنحضور
در مركز مديريت خطوط ،از نزديك در جريان روند
اتصال خطوط تلفني مردم به كارشناسان حقوقي،
ميزان تماسه��اي تلفني ،مي��زان معطلي مردم
و كيفيت پاس��خگويي كارشناس��ان قرار گرفت و
دستوراتالزمرابرايبهبودفرآيندهايموجودصادر
كرد .رييس قوه قضاييه همچنين برخي از پيامهاي
ضبطشده مردمي و مش��كالت اعالمشده از سوي
شهروندان را ش��نيد و مورد ارزيابي قرار داد .رييس
مركز ارتباطات مردمي قوه قضاييه نيز در حاش��يه
اينبازديد،توضيحاتيدربارهفعاليتهايمركزارايه
كرد .همچنين كارشناسان حقوقي و قضات مركز
ارتباطاتمردميقوهقضاييهدرجرياناينبازديد،به
سواالتآيتاهللرييسيپاسخدادندوبهارايهآمارياز
فراوانيموضوعاتمطرحشدهودغدغههايمردمدر
تماسبا مركز ۱۲۹پرداختند.
س�د كردن راه ورودي س�فارت اي�ران در
لندن؛تعادل|
س��فير ايران در لندن از حضور گروهي معترض در
مقابل بناي س��فارت ايران در لندن خبر داد .حميد
بعيدينژاد ،در پيامي كه در توييتر منتش��ر ش��د
نوشت :تعدادي از معترضان به مسدود كردن تنها
ورودي س��فارت ايران در لندن ادامه داده و از ورود
ديپلماتها به داخل بنا جلوگيري كردند .شنبهها و
يكشنبههادرايرانروزهايكاريهستندوكاركنان
ديپلماتيك برخي كارهايش��ان را در اي��ن دو روز با
پايتختهماهنگميكنند.
تضمي�ن اعتب�ار پرداخ�ت معوق�ات
خسارتديدگانسيل؛ايلنا|
دبير كميت��ه برآورد ،تعيين خس��ارت و تخصيص
منابعقرارگاهبازسازيونوسازيمناطقسيلزدهدر
نامهاي به وزير كشور از اعالم سازمان برنامه و بودجه
براي پرداخت مانده مطالبات معوق به كش��اورزان
خسارتديده ناشي از سيل خبر داد .جواد ناصريان
در نام��هاي ب��ه عبدالرضا رحماني فضلي نوش��ت:
س��ازمان برنامه و بودجه اعتبار الزم براي پرداخت
مانده مطالبات معوق شامل اصل و كارمزد اعطايي
به خس��ارت ديدگان را تضمين ميكند .بر اساس
اين گزارش ،هزينههاي ياد شده پس از اعالم بانك
مركزي در س��امانه جامع مديريت تضامين دولت
و ثبت آن در س��امانه مديريت اطالعات بدهيها و
مطالبات مالي (سماد) وزارت امور اقتصادي و دارايي
در لوايح بودجه سالهاي آتي منظور شود.
مبناي اصولگرايان توافق براي ارايه ليست
واحداست؛ايلنا|
عضومجمعتشخيصمصلحتنظاموسخنگوي
جامعه روحانيت مبارز گفت :جامعه مدرسين و
جامعهروحانيتدرانتخاباتمياندورهايمجلس
خبرگان ليس��ت مش��ترك ميدهند .غالمرضا
مصباحيمقدم درباره س��فر نخس��ت وزير ژاپن
به ايران و ديدار با رهب��ر انقالب گفت :هدف اول
آقاي آبه از اين سفر گس��ترش روابط ميان ايران
و ژاپن اعالم ش��د اما در عين حال وي حامل پيام
رييسجمهورامريكاهمبود.ويبااشارهبهمباحث
مطرحشدهدرديداررهبرانقالبباآبهشينزوافزود:
مهم اين است كه رهبر معظم انقالب با اظهارات
خودشان پاسخ روشن و قاطعي به آقاي آبه دادند.
كره شمالي رويكرد امريكا در قبال تهران را
فريبندهتوصيفكرد؛فارس|
گ يانگ امريكا را به اتخاذ سياس��تي فريبنده
پيون 
درقبال اي��ران متهم كرد .پيون��گ يانگ ميگويد
كرهشمالي معتقد اس��ت اياالت متحده سياستي
فريبنده در قبال ايران در پيش گرفته و در حالي كه
پيشنهادمذاكرهداده،تحريمهايتازهايعليهتهران
اعمال كرده اس��ت .گزارش خبرگزاري رسمي كره
شماليازيكسوبهپيشنهادرييسجمهورياياالت
متحده و ديگر مقامهاي امريكا براي انجام مذاكرات
با ايران و از س��وي ديگر به اعم��ال تحريمهاي تازه
واشنگتنعليهپتروشيميايران،اشارهدارد.
درزمانوزارتناجيصبريهيچگونهسفري
بهعراقنداشتهام؛ايسنا|
س ش��وراي راهب��ردي رواب��ط خارجي گفت:
ريي 
در زم��ان وزارت ناج��ي صبري هيچگونه س��فري
به عراق نداش��تهام .س��يد كمال خرازي ،اظهارات
و داستانس��رايي اخير نورالدي��ن پيرموذن و طرح
مطالبي به نقل از وي در مورد س��پاه پاس��داران را
بياساس دانست و اظهار داشت كه در زمان وزارت
ناجيصبريهيچگونهسفريبهعراقنداشتهوتنها
سفرش در زمان وزارت س��عيد الصحاف بوده كه با
صدامهممالقاتمفصليداشتهاست.
درخواستبرايسهميهمازادحج98؛مهر|
رييس س��ازمان ح��ج و زيارت گفت :درخواس��ت
دريافت س��هميه مازاد براي حج تمتع  ۹۸به طرف
س��عودي اعالم شده و قرار اس��ت تا نيمه ماه شوال
پاسخ اين درخواس��ت ارايه شود .عليرضا رشيديان
اظهارداشت:امسال ۸۶هزارو ۵۵۰زائركشورماندر
موسمحجتمتععازماينسفرمعنويميشوندضمن
آنكه درخواست سهميه مازاد  ۱۰هزار نفري هم به
عربستاندادهشدهاست.ويبابياناينكهامسالآمار
زائران خانم بيش از مردان اس��ت ،گفت :از مجموع
 ۸۶ه��زار و  ۵۵۰زائر ايراني حدود  ۴۳هزار نفر زن و
 ۳۷هزار نفر مرد هستند .به گفته وي ،ميانگين سن
حجاج ايراني امسال ۵۶سال است .وي تصريح كرد:
برنامهريزيها و اقدامات الزم براي خدماترساني
مناسب و شايس��ته به اين زائران انجام شده و از ۱۷
تيرماه اعزام كاروانهاي حجاج بيتاهلل الحرام آغاز
ميشود.
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ايران

«تعادل» انتخابات كميسيونهاي تخصصي مجلس دهم را بررسي ميكند

الياس حضرتي بهعنوان رييسكميسيون اقتصادي مجلس انتخاب شد

گروهايران|مهديبيك|
آخري��ن مواجه��ه جناحه��اي سياس��ي در مي��دان
كميس��يونهاي تخصصي مجلس دهم ديروز در حالي
از راهروهاي بهارس��تان آغاز ش��د كه ت��ا چندي پيش،
چنين رقابت تنگاتنگي براي به دس��ت گرفتن س��كان
هدايت كميسيونهاي تخصصي در سال پاياني مجلس
متصورنبود.
رقابتي كه هرچند در جريان آن ،س��ه ضلع اصلي مثلث
فعال در مجلس ش��امل «فراكس��يون اميد»« ،مستقل
ه��ا» و «واليي ها» تالش ميكردند س��هم افزونتري از
تركيب نهايي كميسيونها را به دست آورند ،اما در نهايت
فراكسيون اميد با بهره مندي از يك راهبرد منطقي و با به
دست گرفتن سكان هدايت كميسيونهاي مهمي چون
اقتصاد و بهداشت توانس��ت پرفروغتر ظاهر شود .بعد از
ماجراهايي كه در جريان انتخابات هيات رييسه مجلس
براي علي مطهري نامزد مورد حمايت فراكس��يون اميد
به دليل بروز برخي ناهماهنگيها ايجاد ش��ده بود ،اين
فراكسيون با ارايه يك برنامه مدون و كاربردي و با استفاده
ازچهرههاياثرگذاريچونالياسحضرتيوعلينوبخت،
توانست2فراكسيون مهم اقتصادي و بهداشت و درمان را
خود اختصاص دهد؛ تغييراتي كه به اعتقاد تحليلگران در
نهايت موازنه قوا در كميسيونهاي تخصصي را كه بعد از
انتخابات هيات رييسه دچار نوسان شده بود يكبار ديگر
بهنقطهتعادلبازگرداند.الياسحضرتيكهدردواجالسيه
قبلي وارد گود انتخابات كميسيون اقتصادي نشده بود ،در
اين دوره با تدوين يك برنامه كاربردي توانس��ت رياست
يكي از مهمترين كميسيونهاي تخصصي مجلس را به
نام اميديها س��ند بزند .از سوي ديگر نمايندگان واليي
نيز با به به دست گرفتن سكان هدايت كميسيون آموزش
و جايگزيني زاهدي به جاي عارف توانس��تند سهمي از
انتخاباتديروزكميسيونهارابهخوداختصاصدهند.در
اينمياناماباتاخيردوبارهدربرگزاريانتخاباتكميسيون
امنيت به نظر ميرسد سريال انتخاب رييس و نواب و ...در
اين كميسيون همچنان ادامه داشته باشدو براي رونمايي
ازرييساينكميسيونبايدهمچنانمنتظرروزهايآينده
و اخبار دقيقتر در اين خصوص باشيم.
     وقتي همه راهها به اقتصاد ختم ميشود
درشرايطيكهموضوعاقتصادومعيشتيكيازمهمترين
معادالتامروزكشورمانراشكلدادهاست؛طبيعياست
كه ردپاي اين امر در جريان راي نمايندگان مجلس دهم
براي انتخاب رييس اين كميس��يون نيز بازتاب داشته
باشد .بر اين اساس يكي از داغترين صحنههاي انتخابات
كميسيونهاي مجلس در جريان انتخابات كميسيون
اقتصاديشكلگرفت؛كميسيونيكهمهراصولگرايان(به
رياستپورابراهيمي)درسالهاييكهازعمرمجلسدهم
ميگذرد ،بر پاي مصوبات آن خودنمايي ميكرد و قبل از

عامركعبي-نايبرييس

احمدمحمدياناركي-نايبرييس

سيدمحمدحسينيشاهرودي-سخنگو

سيد تقي كبيري -دبير اول

آغاز رايگيري كمت��ر تحليلگري احتمال تغيير در اين
كميسيونبهنفعاميديهاميداد.دريكچنينشرايطي
الياسحضرتيتوانستباارايهيكبرنامهكاربردي،مدون
و اصولي نظر نمايندگان را براي هدايت اين كميس��يون
در س��ال پاياني مجلس جلب كند و ورق را در انتخابات
كميس��يونهاي مجلس به نفع اميديها بازگرداند .در
انتخاباتهياترييسهكميسيوناقتصاديكهعصرديروز
برگزار شد الياس حضرتي ،عضو فراكسيون اميد مجلس
به عنوان رييس اين كميسيون انتخاب شد .براساس اين
گزارش در جلس��ه ديروز كميسيون اقتصادي انتخابات
هيات رييسه اين كميسيون براي سال چهارم برگزار شد.
بر اس��اس آييننامه داخلي قرعهكش��ي انجام شد و بر
همين اساس الياس حضرتي به عنوان رييس كميسيون
اقتص��ادي انتخاب ش��د .همچنين در ادام��ه برگزاري
انتخابات هياترييسه كميسيون اقتصادي عامر كعبي و
احمد محمدي اناركي به عنوان نواب رييس كميسيون
انتخاب شدند .سيدمحمد حسيني ش��اهرودي هم به
عنوان سخنگوي كميس��يون و سيدتقي كبيري و علي
اسماعيلي به عنوان دبير اول و دوم انتخاب شدند .اعضاي
جديد كميسيون اقتصادي در حالي فعاليتهاي خود را
آغاز ميكنند كه كشور در وضعيت اقتصادي خاصي قرار

دارد؛ شرايط خاص كشور و گسترش دامنه تحريمهاي
اقتصادي ضرورت به كارگيري روشهاي نوين را در حوزه
مسائل اقتصادي يادآور ميشود و مجلس به عنوان ريل
گذار اصلي قانوني كشور در اين زمينه ميتواند قدمهاي
بلندي بردارد .ضرورتي كه اعضاي جديد هيات رييس��ه
كميس��يون اقتصادي مجلس بايد ب��ه دنبال تحقق آن
باشند.
     ماجرايناتمامكميسيونامنيتملي
طيروزهاياخيرودرآخرينسالكاريكميسيونامنيت
ملي در مجلس دهم در فضاي رسانهاي كشور صحبت از
كانديداتورياحتماليحشمتاهللفالحتپيشه،مجتبي
ذوالنور،مصطفيكواكبيانوعالءالدينبروجرديميشد؛
كانديداهايي كه س��وابق و پيشينه سياسي به خصوص
اظهارنظرهاي آنها در مقاطع حساس كشور در سه سال
گذشته نشاندهنده رويكرد و جهتگيريشان است كه
قطعاً در اداره كميس��يون امنيت ملي مجلس تأثيرگذار
خواهد بود .ديروز اما خبر رس��يد ك��ه بروجردي به نفع
ذوالنوركناركشيدهاست،ضمناينكهكواكبيانهماعالم
كرد به دليل برخي مسائل حاشيهاي از حضور در انتخابات
انصراف ميدهد تا در نهايت رقابت اصلي بر سر رياست بر

الياسحضرتي-رييسكميسيوناقتصادي

اين كميسيون ميان ذوالنور و فالحتپيشه شكل بگيرد.
كميس��يون امني��ت ملي و سياس��ت خارج��ي يكي از
كميسيونهاي تخصصي مجلس با وظايفي در محدوده
سياست و روابط خارجي ،دفاع ،اطالعات و امنيت و داراي
پنج كميته «حقوق بش��ر»« ،روابط خارجي»« ،امنيت
داخلي»« ،دفاعي» و «هستهاي» است .نام اين كميسيون
ازدورهاولتاسومكميسيون«امورخارجه»،ازدورهچهارم
تا پنجم كميسيون «سياس��ت خارجه» و از دوره ششم
تاكنونكميسيون«امنيتمليوسياستخارجي»است.
البته در مجالس دوره اول تا پنجم كميسيون جداگانهاي
به ن��ام «امور دفاعي» ب��ا وظايف مربوط ب��ه موضوعات
امنيت داخلي و دفاعي وجود داشت كه از دوره ششم دو
كميسيون دفاعي و سياس��ت خارجه با يكديگر ادغام و
تبديل به كميسيون واحد شد.
انتخاب رييس كميسيون ،نواب رييس ،دبيران اول و دوم
و همچنين سخنگوي كميسيون هر سال با رأي اعضاي
كميسيون امنيت ملي انجام ميشود .برگزاري جلسات
مشترك علني و محرمانه كميسيون با مقامهاي عاليرتبه
وزارتخانههاي خارجه ،كش��ور ،اطالعات و دفاع يكي از
ابزارهاي نمايندگان براي تأثيرگذاري غيرمس��تقيم در
اين عرصهها است.

     نوبخترييسكميسيونبهداشتشد
بعد از تعويق يك هفتهاي انتخابات كميسيون بهداشت و
درمان مجلس روايتهايي از راهروهاي بهارستان شنيده
ميشد كه انتخابات اين كميسيون به دليل عدم حضور
علينوبختبهتعويقافتادهاست؛نزديكاننوبختآنزمان
اعالم ميكردند با توجه به اقبال نمايندگان به نوبخت وي
قصد دارد در انتخابات اين كميسيون شانس خود را براي
رياس��ت بيازمايد .روايتهايي كه بعد از انتخاب نوبخت
مشخصشدكهچندانهمازواقعيتفاصلهنداشتهاست.
بر اين اساس كميسيون بهداشت و درمان ديروز انتخابات
هيات رييسه خود را براي آخرين سال كاري مجلس دهم
برگزار كرد .علي نوبخت و حسينعلي شهرياري كانديداي
رياست بودند كه نوبخت  ۱۴رأي و شهرياري  ۸رأي را به
دست آورد و درنهايت نوبخت رييس كميسيون بهداشت
شد.محمدحسينقربانيومرتضيخاتميبهعنواننواب
رييس ،اكبر تركي به عنوان س��خنگو ،منوچهر جمالي و
احمدحمزهنيزبهعنواندبيرانكميسيونانتخابشدند.
از سوي ديگر محمد مهدي زاهدي نيز رييس كميسيون
آموزش و تحقيقات مجلس در آخرين سال كاري مجلس
دهم شد .كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس ديروز
انتخابات هيات رييس��ه خ��ود را برگزار ك��رد كه در اين
انتخاباتمحمدمهديزاهديوفاطمهسعيديكانديداي
رياست شدند كه زاهدي  ۱۲و سعيدي  ۹رأي كسب كرد
و در نهايت زاهدي رييس كميس��يون شد .سال گذشته
محمدرضا عارف رييس كميس��يون آموزش شد كه در
سال چهارم مجلس براي رياست كميسيون كانديدا نشد.
حمايت ميرزاده در گفتوگو با ايسنا ،با اشاره به انتخاب
زاهدي به عنوان رييس اين كميسيون گفت كه محمود
نگهبان سالمي و قاس��م احمدي الشكي به عنوان نواب
رييس ،فريده اوالد قباد و عليرضا سليمي به عنوان دبيران
و بنده به عنوان سخنگوي كميسيون انتخاب شديم.
     عبدالرضا عزيزي دركميس�يون اجتماعي
جايگزينسلمانخداداديشد
دي��روز همچنين انتخابات هيات رييس��ه كميس��يون
اجتماعي مجلس دهم برگزار شد و «عبدالرضا عزيزي»
به عنوان رييس اين كميسيون انتخاب شد؛ پيش از وي
«س��لمان خدادادي» نماينده مردم مل��كان به مدت دو
سال در سالهاي س��وم و اول رييس اين كميسيون بود.
البته عزيزي در سال دوم مجلس دهم نيز مسند رياست
كميسيون اجتماعي را بر عهده داشت .بنابر اين گزارش
«علي س��اري» نماينده اهواز و محم��د وحدتي نماينده
بس��تانآباد به عنوان نواب رييس« ،ناهي��د تاجالدين»
نماينده اصفهان و «روحاهلل بابايي صالح» نماينده آوج به
عنوان دبيران كميسيون انتخاب شدند؛ «جليل مختار»
نمايندهآباداننيزبهعنوانسخنگويكميسيوناجتماعي
مجلستعيينشد.

روحاني در ديدار توليت آستان قدس رضوي مطرح كرد

آمادگیکامل دولت برایکمک در بافت فرسوده اطراف حرم

نيز در اين ديدار با اشاره به تأكيدات رهبر معظم انقالب
اسالمي،گفت:اينآستانمقدسدرمسيرسياستهاي
دولت و در كنار دستگاههاي دولتي و عمومي در جهت
خدمت به مردم حركت خواهد كرد .حجتاالس�لام
والمس��لمين احمد مروي اش��تغال را اصليترين نياز
اجتماع عنوان كرد و افزود :آستان رضوي خود را جداي
از دولت نميداند و در هماهنگي با هم در جهت تحقق
سياستهاي نظام حركت خواهيم كرد .حجتاالسالم
مروي افزود :استاندار خراسان رضوي و شهردار مشهد
در هماهنگي كامل در خدمات به زائران ،همراه آستان
رضوي هس��تند و اميدواريم در همين راستا حركت را
ادامه دهيم .توليت آستان رضوي خواستار توجه ويژه
دولت به مطالبات آستان با توجه به ظرفيتهاي قانوني
و امكانات موجود ش��د .حجتاالسالم مروي موضوع

رييسجمهوربالفاصلهپسازبازگشتتورآسياييخود
برايشركتدراجالسهايمنطقهايشانگهايوسيكا
راهيمشهدمقدسشدوضمنزيارتبارگاهامامهشتم
شيعياندرديدارتوليتآستانقدسرضوي،برهمكاري
دولت و آستان براي ارايه خدمات مطلوبتر به مجاوران
و زائران حضرت عليابن موسيالرضا (ع) تاكيد كرد و
گفت :دولت در اين راه در حد توان در كنار آستان رضوي
اس��ت .به گزارش پاد ،حس��ن روحاني كه در مس��ير
بازگشت از س��فر به دو كشور آس��يايي قرقيزستان و
تاجيكستان ،به منظور زيارت بارگاه مطهر امام هشتم
شيعيان ،به مشهد سفر كرده بود؛ پس از زيارت ضريح
مطهر حضرت ثامنالحجج ،در ديدار با حجتاالسالم
والمسلمين احمد مروي توليت آستان مقدس رضوي،
بر ضرورت خدمترساني مطلوبتر به زائران و مجاوران

آنحضرتتاكيدكرد.روحانيبابياناينكههدفآستان
و دولت يكي و آن ،خدمت بيشتر به مردم است ،افزود:
دولت از هرگونه كم��ك و توجه در اين زمينه فروگذار
نخواهد كرد و در كنار آستان خواهد بود .رييسجمهور
افزود :دول��ت براي ارايه كم��ك در زمينه طرح جامع
حرم رضوي و همچنين بافت فرس��وده اطراف حرم و
رعايت هماهنگيهاي الزم شهرسازي با بافت معنوي و
فرهنگي حرم ،آماده است.
روحاني با بيان اينكه دولت طي س��الهاي گذشته به
حكموظيفهتوجهويژهايبهمشهدمقدسوبهخصوص
ساماندهي بافت اطراف حرم داشته است ،اظهار داشت:
دولت در حد ت��وان براي ارايه خدم��ات مطلوبتر به
مجاوران و زائ��ران عليابن موس��يالرضا(ع) در كنار
آستان قدس رضوي است .توليت آستان قدس رضوي

تبديل س��رخس به منطقه ويژه آزاد را به نفع استان و
كمك بزرگي به اقتصاد منطقه و استان دانست و با بيان
اينكه توليت آستان آماده همكاري در اين زمينه است،
افزود :طرح جامع اطراف حرم و بافت فرسوده نيازمند

توجه ويژه دولت اس��ت .توليت آس��تان قدس رضوي
همچنين در ديدار با رييسجمهور بر لزوم همس��اني
ساختوسازهاياطرافحرمبافضايمعنويوفرهنگي
حرم رضوي تاكيد كرد.

حملهمشكوكبهنفتكشها
مكملتحريمهاياقتصادياست

اقدام سنجيده ايران در توقف
موردي برجام

وعدههاي وزير صنعت براي
كنترلقيمتها

خريد سامانه اس ۴۰۰-

در ايران مطرح نيست

پژوهشهاي كاربردي مورد
حمايت مالي قرار ميگيرند

رييس مجلس دهم گفت:
حملهمشكوكبهنفتكشها
در دري��اي عم��ان مكمل
تحريمهايامريكاعليهملت
ايران است .به گزارش خانه
ملت علي الريجاني در نطق
پيشازدستورجلسهعلني
مجلس دهم ،اقدامات عليه نفتكشها در درياي عمان
را مشكوك دانست و گفت :به نظر اين اقدامات مكمل
تحريمهاي اقتصادي اس��ت به جهت آنكه از تحريمها
نتيجهاي نگرفتند .وي افزود :به ويژه با توجه به سوابق
تاريخ��ي امري��كا در اين زمينه ك��ه در جنگ جهاني،
امريكاييهاكشتيهايخودرادرنزديكيهايژاپنمورد
هدف قرار دادند تا توجيه الزم براي خصومت را فراهم
كنند.رييسمجلسدهمگفت:بخشفكاهيماجرادر
اظهاراتپمپئونهفتهاستكهتوصيهكردايراندرمقابل
اقداماتسياسيوديپلماتيكازديپلماسياستفادهكند
كهاينمطلباززبانپمپئوواقعاًشيريناست.الريجاني
ادامه داد :وزير خارجه كشوري اين اظهارات را دارد كه
با اقدامات تروريس��تي اقتصادي كه به بيان خودشان
شديدترينتحريمهاعليهيكملتاستبهمصافيك
ملتانقالبيآمدهاند،آقايپمپئوآيانقضعهددرتوافق
هستهايوجنگاقتصاديعليهملتايراناقدامسياسي
است.آيااقداماتامريكادرونزوئالعليهرييسجمهوراين
كشوريكاقدامسياسيوديپلماتيكاست.

دس��تيار ارش��د ريي��س
مجلس در امور بينالملل
گفت :اقدام ايران در توقف
پلهاي م��واردي در برجام
و دادن مهل��ت  ۶۰روزه،
دقيق و سنجيده است .به
گزارش ايسنا ،حسين امير
عبداللهيان با حضور در يك برنامه تلويزيوني با اشاره
به اينكه منطقه ما در مقطع كنوني در ش��رايط خيلي
خاص و حساس قرار گرفته است ،افزود :بخشي از آن
به رفتار غير عقاليي كاخ س��فيد و آقاي ترامپ و تيم
تندروهاي پيرامون او بر ميگردد و بخشي هم به رفتار
دور از محاسبات همس��ايگي و در حوزه منطقه غرب
آس��يا و اقدامات و اظهارنظرهاي مقامات كشورهايي
مانند عربس��تان س��عودي بر ميگردد .وي ادامه داد:
آنچه كه موجب شده است ترافيكي از رفت و آمدهاي
ديپلماتيك را ش��اهد باش��يم بر ميگردد به تصميم
دقيق ،سنجيده و خويش��تندارانه پس از تحمل يك
س��ال قولهاي بدون عمل غربيها در عمل كردن به
توافق برجام .اميرعبداللهيان اضافه كرد :تا يك سال
گذش��ته ،غربيها فكر ميكردند ما ب��ه برجام پايبند
ميمانيم و نسبت به مزاياي برجام بهره مند نميشويم
و خويشتنداري و به وعدههاي آنها توجه ميكنيم اما
پس از تصميم درس��ت ،دقيق و سنجيدهاي كه نظام
گرفتيكشوكجديبهاروپاييهاوغربيهاواردكرد.

س��خنگوي هيات رييسه
مجلس گفت :وزير صنعت
در جلس��ه غيرعلن��ي
محوره��اي هفتگان��هاي
را تعيين كرد و مقرر ش��د
سامانهاي راهاندازي شود و
توزيع كاالها از انبار تا توزيع
دربازارموردرصدقرارگيرد.اسداهللعباسيدرگفتوگو
با مهر در خصوص جزييات جلسه غير علني مجلس با
حضوروزيرصنعت،معدنوتجارتگفت:دراينجلسه
مشكالت بخشهاي توليدي فعال ،نيمه فعال و راكد
مورد بررس��ي قرار گرفت .كارخانجاتي كه نيمه فعال
و راكد هستند مشكل اصليشان س��رمايه در گردش
و مواد اوليه است .مقرر ش��د دولت به تعهدات خود در
زمينه تأمين سرمايه در گردش كارخانجات عمل كند.
نماينده مردم رودس��ر ادامه داد :عالوه بر اين مقرر شد
به ستاد تسهيل رفع موانع توليد در استانها اختيارات
بيش��تري داده ش��ود تا بتوانند از كارخانجات حمايت
بيشتريكنندتابتوانندباحفظاشتغالمانعازرشدنرخ
بيكاري شوند .سخنگوي هيات رييسه مجلس با اشاره
به بررسي وضعيت شركتهاي خودروسازي در جلسه
غيرعلني گفت :نوسانات ارز و عدم پرداخت تسهيالت
به اين شركتها از مشكالت اين شركتها بوده ،برخي
ازخريدهاياينكارخانجاتبهصورتنقدنبودهوامروز
برايپرداختبدهيخوددچارمشكلهستند.

ريي��س مرك��ز مطالعات
راهبردي ارتش گفت :ايران
توانمنديه��اي زيادي در
حوزه پدافند هوايي ،كشف،
رهگيري و مقابله دارد .امير
پوردستان همچنين اعالم
كردخريدسامانهاس400-
در دس��تور كار ايران قرار ندارد .امير سرتيپ احمدرضا
پوردستان در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران ،با بيان
اينكه امروز با چهره ت��ازهاي از تهديدات در زمين ،هوا،
دريا ،فضا مواجه هستيم ،اظهار كرد :امروزه بحث توجه
بهريزپرندههاكهدشمنانازآسمانكشوربنادارندملت
و كشورمان را مورد تهديد قرار دهند بسيار جدي است.
رييس مركز مطالعات راهبردي ارتش با بيام اينكه بايد
متناسب با تهديدات ظرفيتهاي دفاعي مناسب را در
خودمان ايجاد كنيم ،ادامه داد :در همه حوزهها اين كار
انجامشدهاست.درحوزهزمينبحثتوجهبهيگانهاي
متحركوهجوميوواكنشسريعپيشبينيشدهودر
دريا توجه به استقرار در آب و زير دريا توجه شده است.
رييس مركز مطالعات راهبردي ارتش افزود :در حوزه
هوا عالوه بر قابليتهاي ايجاد ش��ده در جنگندهها ،به
پدافند هوايي نيز توجه خاصي شده است .امير سرتيپ
پوردستان تصريح كرد :يكي از اقدامات در حوزه پدافند
هوايي ،ايجاد قرارگاه پدافند هوايي است كه با هدايت و
فرماندهيكلارتش،نيرويپدافنددرارتشتشكيلشد.

وزي��ر عل��وم ،تحقيقات و
فناوري با بيان اينكه وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري
از پژوهشه��اي كاربردي
حمايتماليانجامميدهد،
اظهار داشت :اين وزارتخانه
با وزارتخانههاي صنعت و
معدن،نفتوسازمانمحيطزيستقراردادهايخوبي
در دانشگاهها براي انجام پروژههاي كالن و كارآموزي
در صنعت بسته است .به گزارش خانه ملت« ،منصور
غالمي» ديروز در نشست فراكسيون نمايندگان واليي
مجلس دهم اظهار داش��ت :در زمينه تعيين تكليف و
توجه به وضعيت آموزش عالي كشور بحث آمايش به
عنوانكالنوساماندهيذيلآمايشمدنظرقرارگرفته
شده كه ساماندهي را مقدم بر آمايش قرار دادهايم زيرا
قص��د داريم وضعيت فعلي مراكز آموزش��ي به لحاظ
نظارت ،توسعه و ارتقاي كيفي واحدها و رفع كمبودها
محوريت باشد .عضو كابينه دولت دوازدهم با تاكيد بر
اينكه در رابطه با طرح ساماندهي هيچ مجوزي به هيچ
دانشگاه و موسسه غيردولتي داده نشده است ،عنوان
كرد :تقوي��ت مراكز فني و حرف��هاي جز اولويتهاي
وزارتخانه اس��ت .اوگفت :ب��ا وزارتخانههاي صنعت و
معدن،نفتوسازمانمحيطزيستقراردادهايخوبي
در دانشگاهها براي انجام پروژههاي كالن و كارآموزي
در صنعت بسته شد.

چهرهها

كالن
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عزم دولت براي اصالح سياستهاي بودجهاي تا كجاست
آمده بود به وجودآمد .بسياري از كارشناسان و نمايندگان
مجلس به دولت هشدار دادند كه اين وضعيت ميتواند به
ادام هدارشدنبحرانهاياقتصاديكشورمنجرشودودولت
بايدفكرياساسيبراياصالحبودجهخودبكند.
تسليمدولتدربرابردرخواستاصالحبودجه
در همي��ن زمان بود كه مقام معظ��م رهبري هم خواهان
اصالحبودجهشدندودولتبراياصالحبودجهخودمهلتي
چهارماههدرخواستكرد.درادامهسازمانبرنامهوبودجه
در دو مرحله اسناد اصالح ساختار بودجه را منتشر كرد .در
مرحله اول به ارايه كلياتي پرداخت كه براي اصالح بودجه
ضرورتداشت.همينسندنيزبااعتراضاتيروبهروشدچرا
كهبسياريازكارشناسانارايهاينكلياتراتكرارمكرراتي
دانستندكهدرسالهايگذشتههموارهدرقالبآسيبهاو
راهكارهايبرونرفتازوضعيتنابهسامانمطرحشدهبود.
به عبارتي سندي كه در قالب كليات اصالح بودجه از سوي
دولتمنتشرشدحاويمطالبينبودكهبتوانبهافقاصالح
ساختار بودجه در كشور اميدوار شد .البته در ادامه سازمان
برنامه و بودجه در قالب چارچوب اصالح س��اختار بودجه
اقدام به ارايه سندي جامع كرد كه عالوه بر اصالح ساختار
بودجهشاملاصالحبخشهاييديگرازاقتصادهمميشد.
اين سند گرچه سندي بود كه از ابعاد نظري سند قابل
قبولي به ش��مار آمده ولي چند جاي طرح چند سوال
اساس��ي را مطرح مي كرد .ابتدا اينكه با توجه به ورود
س��ازمان برنامه و بودجه به ارايه س��ندي جامع براي
اص�لاح اموري كه خارج از حيطه اختيارات س��ازمان
برنامه و بودجه است ،دستگاهها به خواسته اين سازمان
تن خواهند داد؟ آيا سازمان برنامه نميتواند با برنامه
مشخصتري كه صرفا افق پيشروي وظايف سازمان
برنامه و بودجه را شامل ش��ود ،اقدام به اصالح بودجه
كند؟ آيا از اساس اين برنامه در افق دو سالهاي كه دولت
در پيش رو دارد قابليت اجرا دارد؟ آيا ضرباالجلي كه
دولت براي مديريت درآمدها و هزينههاي خود دارد با
اين برنامه قابل تحقق است.
در همين زمينه احسان خاندوزي ،عضو هيات علمي
گروه اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبايي اظهار كرده
است :با بررسي متن چارچوب اصالح ساختار بودجه
که در روزهای اخیر از س��وی سازمان برنامه و بودجه
منتشر شده است ،به اين نتيجه رسيدم كه این متن به
لحاظ تمرکز بر دو محور اصلی یعنی تعیین قاعده مالی
برای دولت و نیز الزام دولت به پاسخگویی و شفافیت،

بسیارارزشمندوراهگشاست.همچنینازمنظرادبیات
اقتصاد مالی یا بودجه ریزی به دلیل توجه به اصالحات
طرف درآم��د دولت مانند نفت و مالیات ،طرف هزینه
مانند مخارج جاری و عمران��ی و اصالحات خود نهاد
بودجه از نظر تجربه و ادبیات نظری ،متن قابل دفاعی
است و میتواند نقطه شروع مناسبی برای اصالحات
بودجهای تلقی شود.
ویادامهداد :امانگرانیايکهدراینزمینهوجوددارداینکه
سازمان برنامه و بودجه در چهار سال اخیر در بخش تولید
اسناد سیاستی بسیار فعال و پرکار ظاهر شده است اما در
زمینه اجرا و تحقق اصالحات بودجهای و برنامهای بسیار
ضعیفعملکردهاست.
خاندوزیمتذکرشد:بهعبارتدیگرمجموعهاسناددرمورد
بودجههای سنواتی در سالهای اخیر منتشر شده است،
چوناسنادپشتیبانبرنامهششمتوسعهحجمگستردهایاز
مطالعاتومطالبرادربرمیگرفت.امادرعملموجببهبود

 8هزار تحصيلكرده براي كار به خارج ميروند
مشاور معاونت توس��عه كارآفريني گفت :امسال در
نظر داريم ب��راي كاهش موارد غيرمج��از خروج و
مهاجرت كاري ،اعزام مديريت ش��ده نيروي كار را
ساماندهي كنيم و اعزام هشت هزار فارغالتحصيل
بيكار را در برنامه داريم.
طبق گزارشهاي مركز آمار كشور ،در سال  ،97سهم
جمعيت بيكار دانشآموختگان مراكز آموزش عالي
از كل بيكاران  38.5درصد بوده است .اين سهم در
بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به
نقاط روستايي باالتر است .بررسيها نشان ميدهد
اين شاخص نسبت به سال قبل  1.4درصد افزايش
يافته است.
نتاي��ج همچني��ن بيانگ��ر اين اس��ت كه در س��ال
 ،1397س��هم جمعي��ت ش��اغل دانشآموخت��ه
آم��وزش عال��ي از كل ش��اغالن  23.9درصد بوده
اس��ت .اين س��هم در بين زنان نس��بت به مردان و
در نقاط ش��هري نس��بت به نقاط روس��تايي باالتر
است .با بررس��ي تغييرات مش��اهده ميشود ،اين
ش��اخص نس��بت س��ال قبل  2.4درص��د افزايش
يافته است.
با توج��ه ب��ه اينك��ه بس��ياري از فارغالتحصيالن
دانش��گاهي تمايلي به اشتغال در هر رشته و شغلي
را ندارند و به اعتقاد كارشناسان اقتصادي به دنبال

مشاغل پشت ميزي نشيني هستند ،ميزان بيكاري
بااليي دارند .تفاهم نامهاي ب��راي اعزام نيروي كار
به آلمان و كرواس��ي چندي پيش عملياتي شد ،كه
مسووالن وزارت كار از اين طرح استقبال ميكنند.
به اعتقاد كارشناس��ان اقتصادي اع��زام نيروي كار
به خارج از كش��ور از لحاظ اقتص��ادي و كاهش نرخ
بيكاري ميتواند راهگشا باشد.
محمد رضا كارگر ،مشاور معاونت توسعه كارآفريني
از اعزام هش��ت هزار نفر به خارج از كش��ور خبر داد
و گفت :با توجه به مش��كالتي كه در حوزه تعامالت
بينالمللي وجود دارد امس��ال در نظ��ر داريم براي
كاهش م��وارد غيرمجاز خ��روج و مهاجرت كاري،
اعزام مديريت ش��ده ني��رو را س��اماندهي كنيم و
تعام�لات با طرفه��اي خارجي را بهبود بخش��يم
و در اين مس��ير اعزام هش��ت ه��زار فارغالتحصيل
دانش��گاهي و كس��اني كه ميتوانند در كشورهاي
هدف شاغل شوند و عايدي آنها به كشور بازگردد را
هدفگذاري كردهايم.
وي اضافه كرد :اگرچه اين رقم پيش بيني شده ناچيز
است اما تالش ميكنيم هم مانع مهاجرت اين افراد
شويم و هم حداقل حمايتهاي الزم از اين افراد در
كش��ورهاي مقصد و امكان بازگش��ت دوباره آنها به
كشور را فراهم كنيم.

همزمان ايجاد شود .بر اين اساس پيشنهاد ميشود:
 -۱در راستاي س��اماندهي و پايداري صندوقهاي
بيمهاي و بازنشستگي ،كاهش وابستگي صندوقها
ب��ه بودج��ه عموم��ي دول��ت و همچني��ن تقويت
فعاليتهاي اقتصادي و س��رمايهگذاري س��ودآور
با اولويت س��رمايهگذاري در بازار پول و س��رمايه،
«س��ازمان تنظيم مقررات بيمههاي بازنشس��تگي
ايران» زيرنظر وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به
عنوان موسسه دولتي با شخصيت حقوقي مستقل

اجرایبرنامهششمتوسعهیارفعایراداتنظامبودجهریزی
کشورنشدهاست.
استاداقتصاددانشگاهعالمهطباطباییبااشارهبهنگرانی
کارشناس��ان اقتصادی در مورد متن ارایه شده گفـت:
این نگرانی وجود دارد که این سند منتشر شده چه بسا
به سرنوشت اسناد تولید شده در سالهای اخیر دچار
شود و این سند خوب به جهت اینکه خاطی از عزم نظام
سیاستگذاریاعمازدولتومجلسبرایاصالحبودجه
نیست،صرفادرحدبیانکارشناسیباقیبماندوهیچگاه
قواعد رفتاری و عملی بودجه ریزان در دولت و مجلس
را تغییر ندهد .از همین روی این نگرانی وجود دارد که
هیچ نوع بهبودی در شرایط اقتصادی کشور و نیز بحث
تحریمهاواقتصادمقاومتینداشتهباشد.ایناقتصاددان
بهايلناچنين توضيحداد:ازهمینروییکیازاصالحات
پیشنهادی این است که نهاد مسوول گزارش عملکرد و
رصد و پایش آن بیرون از سازمان برنامه و بودجه باشد.

هماکنونخودسازمانهمپیشنهاداصالحاتبودجهای
را فراهم میکند ،هم متن الیحه بودجه را تقدیم دولت
میکند و هم قان��ون بودجه مصوب مجلس را اجرا و به
دستگاهها ابالغ میکند .بنابراین سازمان برنامه و بودجه
اگر بخواهد شأن نظارت و داوری نیز داشته باشد دچار
تعارض منافع خواهد شد و به این میماند که سوت بازی
فوتبالرابهیکیازمربیانتیمهابدهید.خاندوزیتصریح
کرد :احتماال در این ش��رایط شاهد واکنش جسورانه و
جدی سازمان برنامه و بودجه برای اصالح نخواهیم بود
و احتماال انگیزه کافی برای برطرف کردن نقاط ضعف و
دردهایمزمننباشدواینمشکالتدیرپاهمچنانادامه
داشته باش��ند .بنابراین ،این متن باید در اختیار نهادی
بیرون از س��ازمان برنامه باشد و به طور مشخص مرکز
پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات که ذیل مجلس
شورای اسالمی هستند اگر مسوولیت پایش این سند را
داشتهباشند،نظارتمنصفانهایمیتوانندداشتهباشند.

ثبت1.4ميليوناظهارنامهمالياتيبهصورت  سيستمي
جايگزيني 21هزارنفربهجاياتباعخارجي
مش��اور معاون��ت توس��عه كارآفريني ادام��ه داد:
يكي ديگ��ر از برنامههاي اش��تغالي در حوزه اتباع
خارجي ،جايگزين��ي نيروي ايراني ب��ه جاي اتباع
خارج��ي اس��ت و هدفگ��ذاري م��ا اين اس��ت كه
21ه��زار نفر از ش��اغالن خارجي را به كشورش��ان
برگردانيم.
وي درب��اره ع��دم تمايل اف��راد براي انج��ام برخي
فعاليتها ،افزود :با توجه به شرايط اقتصادي كشور،
انگيزهه��اي مالي ب��راي حضور كارگ��ران خارجي
كاهش يافته و الزم است با انجام اصالحات در برخي
مشاغل زمينه حضور جواناني كه پيش از اين تمايلي
به انجام اين كارهاي سخت نداشتند ،را فراهم كنيم
و اميدواريم كه رقم پيش بيني شده محقق شود.
مشاور معاونت توس��عه كارآفريني گفت :در نهايت
ب��راي اينك��ه بتوانيم پاس��خگويي مناس��بي براي
برنامهها داش��ته باش��يم ،نظ��ام پاي��ش و ارزيابي
برنامهها را طراحي كرديم و ش��اخصهاي متناسب
برنامهها در س��امانه مربوطه ثبت شده و خودمان و
دستگاهها مكلف هس��تند در بازههاي تعيين شده
اطالعات مربوط به پيشرفت برنامهها را ثبت كنند و
دستگاههاي نظارتي از جريان كار در حوزه اشتغال
آگاه شوند.

درخواست تزريق منابع مالي به تامين اجتماعي

س��ازمان برنامه و بودجه پيشنهاد داد كه بخشي از منابع
درآمدي ايجاد شده ناشي از انجام اصالحات اقتصادي اعم
ازافزايشنرخارز،افزايشقيمتانرژييادرآمدهايمالياتي
و غيره به ساماندهي و ايفاي تعهدات مالي دولت به تأمين
اجتماعي اختصاص يابد.همزمان ب��ا ارايه اليحه بودجه
 ۹۸به مجلس شوراي اسالمي در دي ماه پارسال ،دستور
مقام معظم رهبري به دولت براي اصالح ساختاري بودجه
رسانهاي شد .براساس اين دستور ،دولت چهار ماه فرصت
داشت پيشنهاد خود در اين زمينه را به مجلس و شوراي
عاليهماهنگي اقتصادي ارايه دهد .درهمين راستا ،اخيرا
سازمانبرنامهوبودجهكشورگزارشيباعنوان«چارچوب
اصالحات ساختاري بودجه» در چهار محور اصلي آماده و
رس��انهاي كرد و قرار است به زودي اين گزارش در جلسه
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد.
در بخشي از اين گزارش در توضيح برنامه «اصالح رابطه
دولت با صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي» به
عنوانيكيازبرنامههايميانمدتدرراستاياجرايمحور
اصالحاتساختاريجهتايجاددرآمدهايپايداربودجه،
آمده است :جهت رفع 2مشكل ناترازي در منابع و مصارف
و كمبود منابع نقد براي پرداخت مستمري صندوقهاي
بازنشستگي و حذف وابستگي آنها به منابع بودجهاي الزم
است در طرح اصالحات ساختاري بودجه ،برنامه اصالح
رابطهدولتباصندوقهايبازنشستگيوتأميناجتماعي
نيز بطور جامع ديده ش��ود تا زمينه پايداري ميانمدت و
بلندمدت بودجه و صندوقهاي بازنشس��تگي به صورت

مردم ،قدرت و منافع ()9

سرمايهداريپيشرفتهدرعصرنارضايتي

«تعادل» اصالح ساختار بودجه را بررسي ميكند

گرچهدولتاخيراسنديرادرقالبچارچوباصالحساختار
بودجهمنتشركردهكهحاويبررسيهايكارشناسيقابل
قبوليازوضعيتاقتصادايرانوهمچنينارايهراهكارهاي
كارشناسيشدهايبرايحلمعضالتاقتصادياستولي
با اين حال به گفته كارشناسان ارايه اين سند لزوما به اين
معنينيستكهدولتعزماجرايآنراداشتهباشد.ضمن
اينكه صرفا دو سال از كار اين دولت باقي مانده و اصالحات
موردنظرنيازبهزمانبيشتريدارد.
به گزارش «تعادل» ،از ابتداي دولت يازدهم ،بس��ياري از
كارشناسان تاكيد داشتند كه اصالح ساختار بودجه يكي
از اصالحات مهمي است كه سازمان برنامه و بودجه بايد با
جديت در دستور كار قرار دهد .بودجهاي كه به زعم برخي
ازكارشناسانباتوجهبهوابستگيآنبهدرآمدنفتيكشور
منجربهآسيبپذيرياقتصادايرانازتكانههايخارجيشده
وخودازعواملضعفشاخصهاياقتصاديرشد،تورمو...
شدهاست.عليرغمتاكيدكارشناسانوقولسازمانبرنامه
وبودجهمبنيبراصالحساختاربودجهبااينحالاينهدف
در دولت يازدهم محقق نشد .ضمن اينكه با امضاي برجام
و افزايش فروش نفت و در نتيجه افزايش درآمدهاي دولت
نيازبهاصالحكمترازگذشتهاحساسشد.
با اين حال اين روند ادامه دار نبود .دولت دوازدهم كه ادامه
سياس��تهاي دولت قبل را در دس��تور كار داشت آنقدر
خوششانس نبود كه افزايش درآمدهاي نفتي همچنان
منابع مورد نياز بودجه س��االنهاش را تامين كند .با خروج
يكجانب��ه رييس جمهور وقت آمري��كا از برجام و اعمال
تحريمهايگستردهعليهايرانازجملهصادراتنفتكشور،
خطر كاهش درآمد نفتي در افقي كوتاه مدت و ميان مدت
نگرانيهايي را در ميان كارشناسان برانگيخت .اصالحات
بودجهاي در كشور در سالهاي دولت يازدهم فقط كمك
كردهكهتاحدود40درصدبودجههزينههايشراازراهيبه
جزفروشنفتتامينكند.اينمعضلدرحاليوجودداشت
كهحدود 80درصددرآمدهايدولتچسبندهبودهومثالدر
قالبحقوقومزاياو....بهكارمندانپرداختميشدهاست.
از همين رو بود كه بسياري انتظار داشتند دولت دوازدهم
كه در سال 1397با نوسانات شديدي روبهرو شده و فروش
نفتشدرافقكوتاهمدتوميان مدتبا تهديدروبهرو شده
بود براي اصالح بودجهنويسي كشور اقدام كند .با اين حال
آنچه در نهايت در قالب اليحه بودجه ارايه شد ،حاكي از آن
بود كه دولت برنامهي جدي براي اصالح س��اختار بودجه
حداقل براي سال  98ندارد .البته بعد از ارايه اليحه بودجه
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جهت انجام ماموريتهاي زير ايجاد شود:
الف) تنظيم عوامل موثر بر مناب��ع و مصارف صندوقها
و كاهش وابس��تگي آنها به منابع عمومي دولت از طريق
بازنگري و اصالح ش��رايط احراز ،زمان بهرهمندي ،نظام
امتيازبنديبازنشستگي،تعيينمشاغلسختوزيانآور،
ميزان و تركيب نرخ حق بيمه ،افزايش سنواتي ،چگونگي
اصالح ساختار صندوقهاي بازنشستگي و اعمال نظارت
راهبردي بر امور بيمههاي اجتماعي و بازنشستگي
ب) س��اماندهي و اصالح معافيتهاي بيمهاي در جهت

معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي با اشاره
به ثبت حدود  ۱.۴ميلي��ون اظهارنامه مالياتي به صورت
سيس��تمي گفت :از موديان درخواس��ت ميشود تسليم
اظهارنامهرابهساعتوروزهايپايانيموكولنكنند.
نادرجنتيمعاونمالياتهايمستقيمسازمانامورمالياتي
در گفتوگو با فارس با اش��اره به آمار تعداد اظهارنامههاي
مالياتي عملكرد س��ال  ۹۷موديان اظهار داشت :تا تاريخ
 ۲۵خرداد اظهارنامههايي كه به صورت سيستمي ارسال
شده اس��ت ،در مجموع بالغ بر يك ميليون و  ۳۹۳هزار و
 ۷۷۱موردبودهاست .معاونمالياتهايمستقيمسازمان
امور مالياتي به تفكيك اظهارنامههاي تسليمي اشاره كرد
و يادآور ش��د :در اين مدت بالغ بر  ۸هزار و  ۶۴۱اظهارنامه
مربوط به اشخاص حقوقي وصول شده است .همچنين در
بخش اشخاص حقيقي ،اظهارنامههاي مشاغل مربوط به
گروه اول  ۱۵هزار و  ۱۳۰مورد ثبت شد .وي با بيان اينكه
گروه دوم مربوط به مش��اغل نيز تاكن��ون ۳۵هزار و۴۵۹
اظهارنامهتسليمكردهاند،عنوانكرد:گروهسوممشاغلنيز
 ۵۶۷هزار و ۲۶۴اظهارنامه و همچنين گروه سوم مشاغل
كهمشموالنتبصره ۱۰۰قانونمالياتهايمستقيمبوده
و براي آنها ماليات مقطوع درنظر گرفته شد ،تاكنون۷۶۷
هزار و ۲۷۷اظهارنامه ارايه كردهاند .معاون س��ازمان امور
مالياتي با اشاره به موديان و اشخاص حقيقي و حقوقي در
مورد ارايه اظهارنامه مالياتي عملكرد سال گذشته گفت:

حمايت از اقشار آس��يبپذير ،اجراي نظام جامع تأمين
اجتماعي ،يكپارچگي رويهه��اي اجرايي صندوقهاي
بازنشس��تگي در جه��ت اص�لاح فرآينده��ا و بهب��ود
خدماترسانيبهجامعههدفوبهبودنظامسرمايهگذاري
صندوقهايبازنشستگي
 -۲از سال  ،1398سازمان برنامه و بودجه ميزان و شيوه
پرداخت تعهدات مالي س��االنه دولت به صندوق تأمين
اجتماعي را قاعدهمند و ش��فاف نموده و در سند بودجه
منعكسكند.
 -۳با توجه به عدم كفاف منابع درآمدي دولت ،ايجاد هر
گونهمعافيتياامتيازدرحوزهتأميناجتماعيكهبارمالي
جاري يا آتي براي دولت دارد ،بدون تمهيد و تدارك منابع
درآمدي پايدار و كافي توسط مجلس شوراي اسالمي يا
هيات دولت ممنوع شود.
 -۴از آنجا كه  3درصد حق بيمه موضوع بند ( )1ماده
( )28قانون تأمين اجتماعي يكي از عوامل ايجاد بدهي
دولتبهصندوقتأميناجتماعياست،الزماستقواعد
ميزان مشاركت دولت در اين مورد بازتعريف شود.
اختصاصبخشيازمنابعحاصلازافزايشقيمت
انرژيودرآمدهايمالياتيبهتاميناجتماعي
 -۵با توجه به پايداري تعهدات دولت به س��ازمان تأمين
اجتماعي ،بخش��ي از منابع درآمدي ايجاد شده ناشي از
انجام اصالحات اقتصادي اعم از افزايش نرخ ارز ،افزايش
قيمت انرژي يا درآمدهاي مالياتي و غيره به ساماندهي و

نظاممهندسي،كانونوكال،كارشناسانرسميدادگستري،
سردفتران،دفترياران،صرافانوهمهموديانيكهطبققانون
مالياتهايمستقيممكلفندتاپايانخردادماهاظهارنامههاي
مالياتي خود را تسليم نمايند توصيه و تأكيد ميشود كه با
توجه به فرصت بس��يار كوتاه باقيمانده تا پايان خردادماه
سريعاً و ظرف امروز و فردا اظهار نامههاي خود را به صورت
سيستمي و سريع و آسان ارسال كرده و به روزهاي پاياني
خرداد كه ممكن است به علت تراكم و ازدياد ورود كاربران
به سامانه شرايط ارس��ال را سختتر كند ،موكول نكنند.
جنتيتاكيدكرد:ممكناستقطعياحتماليبرقياقطعي
احتماليسامانهدرروزهاولحظاتآخرمهلتمقررقانوني
باعث ش��ود كه برخي از م ُوديان موفق به ارسال اظهارنامه
خودنشوندكهدراينصورتمشمولجريمهسنگينوغير
قابلبخششموضوعماده ١٩٢قانونمالياتهايمستقيم
خواهندشدلذاازتماميموديانمالياتيدرخواستميشود
كهامروزباورودبهسامانهسازمانمالياتينسبتبهتكميلو
ارسالاظهارنامهخوداقدامكنند.بهگفتهوي،البتهمشاغل
مشمول گروه سوم موضوع ماده  ٢آيين نامه اجرايي ماده
٩٥قانونمالياتهايمستقيمكهمبلغفروشوخدماتآنها
درسال ٩٧كمتراز ٨٢٨ميليونتوماناستميتوانندفرم
مربوط به تبصره ماده ١٠٠كه در سامانه تعبيه شده است
را انتخاب ،تكميل و ارسال و ماليات سال٩٧خود را مطابق
دستورالعملسازمانبهصورتمقطوعپرداختكنند.

ايفاي تعهدات مالي دولت به تأمين اجتماعي اختصاص
يابد.
 -۶اصالح و نظارت بر مصاديق گروههاي هدف مشمول
طرحهايمختلفتأميناجتماعيتوسطوزارتتعاون،كار
و رفاه اجتماعي در يك زمانبندي مشخص صورت پذيرد.
خروجصندوقهايبازنشستگيازبنگاهداري
در بخش��ي از اين گزارش در توضي��ح برنامه «اصالح
صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي» به عنوان
يكي از برنامههاي ميان مدت در راستاي اجراي محور
اصالحات ساختاري جهت مديريت هزينهها و افزايش
كارايي هزينهكرد از طريق تخصيص بهينه و افزايش
بهرهوري منابع ،آمده اس��ت :به منظ��ور بهبود آينده
رفاهي اعضاء و سرمايهگذاري بهينه و افزايش بازدهي
و جلوگيري از ايجاد كس��ري در صندوقها و كاهش
وابستگي آنها به بودجه ،نياز است تا برنامهاي طراحي
شود كه متضمن موارد زير باشد:
 ايجاد تناس��ب ميان پرداختي افراد در دوران اشتغال ودريافتي آنها در دوران بازنشستگي
 ايجاد انعطاف در تعهدات صندوقها و متناسب نمودنآنها با بازدهي سرمايهگذاريها
 اصالح تركيب داراييها و سهم هر كدام از انواع داراييهااز سرمايهگذاريهاي صندوق
 خروج صندوقها از بنگاهداري -تعيين تكليف بدهيهاي دولت به صندوقها

نويسنده:جوزفاستيگليتز|
ترجمه:منصوربيطرف|
ششم،بهخاطرقوانينبازيوبسياريازجنبههاي
ديگريكهاقتصادوجامعهمابهدولتوابستهاست،
آنچهكهدولتانجامميدهدحياتياست؛سياست
و اقتص��اد را نميتوان از هم ج��دا كرد .اما بديهي
است كه نابرابري اقتصادي به زبان قدرت سياسي
درميآيدوآنهاييكهدارايقدرتسياسيهستند
از آن براي مزيت خودش��ان اس��تفاده ميكنند.
اگر ما قوانين سياس��ي خودمان را اصالح نكنيم،
دموكراسي مان را به سخره گرفتهايم و خودمان را
به دنيا اينگونه نشان خواهيم داد كه يك دالر يك
راي است به جاي آنكه يك فرد يك راي باشد .اگر
ما ،به عنوان يك جامعه ،يك سيستم موثر بازبيني
و توازن داشته باشيم كه سوءاستفادههاي بالقوه از
ثروت را بازبيني كند ،اقتصادي را با برابري بيشتر
ثروت و درآمد خلق خواهيم كرد .
هفتم ،سيستم اقتصادي ما كه از اوايل دهه1970
تغييرجهتداده–سبكسرمايهداريامريكايي–
هويت فردي و ملي را دارد به بدترين شيوه شكل
ميدهد .آنچه كه پديدار ميشود نبرد با ارزشهاي
باالتر است – آزمندي ،خودخواهي ،فساد اخالقي،
تمايلبهاستثمارديگران،وبيصداقتيكهكسادي
بزرگدربخشماليخودشرانشانداد،نهفقطدر
اياالت متحده بلكه در هرجاي ديگري كه مشهود
است .هنجارها ،چه آن را به عنوان رفتار قابل قبول
نگاه كنيم يا نكنيم ،به گونهاي تغيير مييابد كه
همبس��تگي اجتماعي ،اعتماد و حتي عملكرد
اقتصادي را تضعيف كرده است.
هش��تم ،ترامپ و بوميگرايان در هر كجاي ديگر
جهان بهدنبال آن هستند تا ديگران – مهاجران
و توافقه��اي بد تجاري – را عام��ل بدبختي ما و
به ويژه آنهايي ك��ه از صنعتيزدايي رنج ميبرند،
مته��م كنند؛ در حال��ي كه اين قص��ور در درون
خود ما ق��رار دارد:
ما ميتوانس��تيم
فرآين��د تغيي��ر
فن��اوري و جهاني
ش��دن را بهت��ر
مديري��ت كنيم،
بهطوريكهافرادي
كه شغلش��ان را از
دس��ت ميدادند،
ش��غلهاي جديدتري را در جاهاي ديگر بيابند.
جلوتركهبرويم،مامجبورخواهيمبودكهبهترعمل
كنيمومنتوضيحميدهمكهچگونهميتوانستيم
آن را انجام دهي��م .مهمتر آنكه انزواطلبي گزينه
نيس��ت .ما در دنيايي بهش��دت متعامل زندگي
ميكنيم بنابراين بايد روابط بينالمللي مان را –
چه اقتصادي و چه سياسي – بهتر از آنچه كه در
گذشته داشتهايم ،مديريت كنيم.
نهم ،دس��تورالعملهاي اقتصادي جامعي وجود
دارد كه با آن ميتوان رش��د را احيا و رفاه را سهيم
كرد .اين برنامهها ش��امل برداشتن موانع رشد و
برابري از قبيل آن موانعي كه توس��ط شركتها و
قدرتبيشازحدبازارايجادميشود،وبازگرداندن
توازنمثالدادنقدرتچانهزنيبيشتربهكارگران،
است .اين كار هم مستلزم فراهم كردن حمايت از
تحقيقاتبنيانيو تشويقبيشتربخشخصوصي
براي درگير ش��دن در خلق ثروت تا دنبال رانت
رفتن است.
البته اقتصاد وسيله يا ابزاري براي به پايان رسيدن
است نه پاياني در خودش .و زندگي طبقه متوسط
كهازبدوتولدامريكاييهادرسالهايپسازجنگ
جهاني دوم به نظر ميآم��د يك حق بوده اكنون
به نظر ميآيد كه طيف بزرگي از كش��ور را دارد از
دسترس خارج ميكند .ما از كشور ثروتمندي كه
پيش از اين بوديم داريم دور ميشويم .ما ميتوانيم
اطمينان بدهي��م كه اين زندگي ب��راي اكثريت
ش��هروندان ما قابل تامين است .اين كتاب نشان
ميدهد كه چگونه ميتوان آن را انجام داد.
در آخر ،اكنون زمانه تغييرات اصلي اس��ت .براي
وظايف��ي كه در دس��ت داريم تغيي��رات جزيي
(يا جزييگرايي) – نيش��گونهاي كوچك براي
سيستمهاياقتصاديوسياسيما–كافينيست.
آنچه كه الزم است تغييرات تند از نوعي كه ما در
اين كتاب خواهان آن شديم .اما هيچكدام از اين
تغييراتاقتصاديبدونيكدموكراسيقويبراي
تعديل قدرت سياسي كه ثروت متمركز دارد ،قابل
دسترسي نيست .پيش از اصالحات اقتصادي بايد
اصالحات سياسي صورت گيرد.
پايانديباچه

خبر
 ۷۸ميليون نفر
يارانه دريافت ميكنند
رييس سازمان هدفمندسازي يارانهها در جلسه
كميس��يون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
تعداد يارانهبگيران را ۷۸ميليون نفر عنوان كرد.
درجلسهديروزكميسيونبرنامهوبودجهمجلس،
ايزدي رييس سازمان هدفمندسازي يارانهها به
تشريح عملكرد اين سازمان پرداخت.
وي درآمدهاي قانوني س��ازمان هدفمندي در
سال گذشته را  ۸۷هزار ميليارد تومان ذكر كرد
كه  ۴۲هزار ميلي��ارد تومان آن صرف پرداخت
يارانه نقدي شده اس��ت .در اين جلسه آخرين
آمار يارانهبگيران ،تعداد  ۷۸ميليون و  ۶۸هزار
نفر ذكر و عنوان شد با توجه به آمار فوتيها و زاد
و ولد در كشور ،س��االنه يك ميليون نفر به آمار
يارانهبگيران ،اضافه ميشود.

اخبار
مركز اورژانس هوايي
شهركرد با حمايت بانك رفاه

در راستاي مسووليتهاي اجتماعي و به منظور
امدادرس��اني به مناطق مح��روم و صعب العبور
استانچهارمحالوبختياري،كلنگاحداثمركز
اورژانسهواييشهركردباحمايتمالي 5ميليارد
ريالي بانك رفاه به زمين زده شد.
بهگزارشروابطعموميبانكرفاهكارگران،دكتر
شيراني رييس دانشگاه علوم پزشكي و نماينده
وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در استان
در آيين احداث اي��ن مركز كه با حضور رحمتي
منفرد مدير شعب بانك رفاه استان ،نمايندگان
مجلس شوراي اسالمي ،مديران ارشد استاني،
مجمع خيرين س�لامت استان ،مشاور استاندار
و مديركل روابط عمومي استانداري چهارمحال
برگزار شد ،ضمن قدرداني از بانك رفاه كارگران
به منظور تخصيص  5ميليارد ريال اعتبار به اين
مهم،مشاركتاينبانكدرساختمركزاورژانس
هوايي دانش��گاه علوم پزشكي شهركرد را بسيار
حائز اهميت و ارزش��مند برش��مرد و گفت :اين
اقدام بانك رفاه به منظور كاهش حوادث و سرعت
بخشيدن به عمليات امداد اورژانس هوايي و در
پي حادثه سقوط بالگرد اورژانس دانشگاه علوم
پزشكي در جريان عمليات نجات يكي از اهالي
روس��تاي دهدلي واقع در منطقه صعب العبور
استان چهارمحال صورت گرفته است كه در نوع
خود بسيار ارزشمند و قابل تقدير است.

رشد حق بیمه حمل و نقل
در سایه حوادث

حق بیمه حمل و نقل ،كشتي ها و نفتکشهایی
که باید از منطقه خلیج فارس و دریای عمان عبور
کنند طی روزهای گذشته و در سایه حوادثی که
برای پنج نفتکش به وجود آمده ،باال رفته است.
ب��ه گزارش ایبِنا ،بیمه کش��تی و ب��ه ویژه بیمه
نفتکش ها یکی از مهم ترین رشتههای صنعت
بیمه است که ساالنه گردش مالی قابل توجهی را
برای شرکتهای داخلی و خارجی ایجاد میکند.
در ماههای اخیر و بهدنبال ایجاد تنش در منطقه
خلی��ج ف��ارس و همچنین ش��یطنت برخی از
کشورها ،دس��ت کم برای پنجکشتی نفتکش از
جمله۲کشتی در بندر فجیره امارات و همچنین
 ۲نفتکش در نزدیکی آبهای ایران حوادثی به
وجود آمده اس��ت .این موضوع که بیشتر نوعی
فضاسازی سیاسی برای ایجاد تنش و بحران در
منطقه ارزیابی میش��ود ،بر روی نرخ حق بیمه
نفتکشهایی که در منطقه تردد میکنند ،تاثیر
گذاشتهاست.به طورکلی ۴۰درصدازنفت تولید
شده در دنیا در خلیج فارس و توسط کشورهای
عربس��تان ،عراق ،ایران ،قطر ،ام��ارات ،کویت و
بحرینتولیدمیشودوبهطورطبیعیمحلعبور
این نفت نیز از تنگه هرمز است.
بیمه گران بین المللی هریک نرخ مش��خصی را
برایهرمشتریوبهطورجداگانهتعیینمیکنند
که به دلیل ماهیت اقتصادی آن همواره محرمانه
باقی میماند .اما به طور کلی نرخ حق بیمه برای
ش��رکتهای دارنده نفتکش متفاوت است .به
عنواننمونهحقبیمهشرکتیکهچندیننفتکش
آن به طور روزانه از خلیج فارس عبور میکنند با
شرکتی که یک نفتکش آن تنها سالی چند بار از
این منطقه عبور می کنند ،متفاوت است.
با این حال روز گذشته خبرگزاری رویترز که به
طور معمول اولین خبرهای جهانی در حوزه نفت
را به خود اختصاص میدهد ،در گزارش��ی اعالم
کرد که بهدنبال ح��وادث اخیر برای نفتکشها
در منطقه ،حق بیمه آنها ت��ا  ۱۰درصد افزایش
یافته است .س��وابق تاریخی نشان میدهند که
به جز دوران دفاع مقدس و دوره کوتاهی که بین
نیروی دریایی ایران با آمریکا درگیری به وجود
آمد ،هم��واره نرخ حق بیمه کش��تیها ،روندی
متعادل و ثابت داش��تهاند .هرچن��د که در دوره
جنگ نفتکشها بین ای��ران و عراق در دهه ،۶۰
بعضا شرکتهای بین المللی اقدام به دریافت۲۵
درصد از ارزش کل کشتی به عنوان حق بیمه از
ایران میکردند که به معنای پرداخت پول یک
نفتکش به یک شرکت بیمه طی چهار سال بود!
هرچند باید توجه داش��ت که ش��رکت بیمه گر
مسئول پوشش ریس��ک نفتکش و محموله آن
است که بعضا تا  ۱۲۰میلیون دالر ارزش دارد.
  پوششهای بیمه کشتی
حق بیمه کشتیها نیز ش��امل بیمه بدنه ،بیمه
مس��ئولیت مالکان برابر اش��خاص ثالث و بیمه
مسئولیت سازندگان شناورهاست .بیمه بدنه و
ماشین آالت شناورها براساس کلوزهای طراحی
شده توسط انستیتو بیمه گران لندن است که در
تمامی موسسات بیمه ای دنیا نیز مورد استفاده
قرارمیگیرد.اینبیمهشامل ۴زیرمجموعهاست
 .کلوز ( ۲۸۰زمانی) تمام خطر یا .ALL Risks
خسارتهای جزئی  +خس��ارت کلی یا Total
 ۴/۳ +Lossمس��ئولیت تصادم  +زیان همگانی
 +هزینه نجات
کل��وز ( ۲۸۴زمانی) خس��ارت کلی ی��ا Total
 ۴/۳ +Lossمس��ئولیت تصادم  +زیان همگانی
 +هزینه نجات
کلوز ( ۲۸۹زمانی) خس��ارت کل��ی یا Total
 +Lossهزینه نجات
کلوز ( ۳۴۶زمان��ی) تمام خطر یا .ALL Risks
خسارت های جزئی  +خس��ارت کلی یا Total
 ۴/۴ +Lossمس��ئولیت تصادم  +زیان همگانی
 +هزینه نجات .مخصوص کشتی های صیادی.
از س��وی دیگرصاحبان کش��تی طب��ق قانون
مسئولیت نس��بت به تهدید خطرات به واسطه
دریا و دریانوردی مس��ئول حفظ سالمت افراد و
اموال افراد هستند.
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بانك و بيمه

مديرعامل بازار متشكل ارزي خبر داد

آغاز به كار بازار متشكل در آيندهاي نزديك
تاكيد رييس كل بانك مركزي بر هماهنگي عوامل بازار متشكل ارزي

گروه بانك و بيمه |
محمود شكسته بند مديرعامل بازار متشكل ارزي با
اعالم جزييات جلسه ارزي رييس كل بانك مركزي با
صرافان از آغاز به كار بازار متشكل در آيندهاي نزديك
خبر داد و افزود :مهمترين موضوع مطرح شده در اين
جلسهتصميمگيريدربارهكاهشحقعضويتاز۱۰۰
ميليون تومان ب��ه  ۲۵ميليون تومان بود كه در جهت
حمايت از صرافيهاي كوچك اين تصميم گرفته شد.
به گزارش «تعادل» ،وي درباره جلسه رييس كل بانك
مركزي،مديرانبازارمتشكلارزيوصرافانبامحوريت
بازار متشكل ارزي ،گفت :جلسه ارزي رييس كل بانك
مركزيباكارشناسانومديرانارزيبانكمركزيوبازار
متشكل ارزي عصر روز شنبه برگزار شد و در اين جلسه
كه درباره مباحث داخلي شركت و با حضور مسووالن
بانك مركزي و اعضاي كانون صرافان برگزار شد ،درباره
مباحث مربوط به اين بازار ،بحث و بررسي شد.
مديرعاملبازارمتشكلارزيدربارهزمانآغازبهكاراين
بازار كه پيش از اين خردادماه اعالم شده بود ،گفت :آغاز
به كار اين بازار نيز به زودي انجام خواهد شد.
شكس��ته بند درباره ثبت نام اعضا گفت :اعضا در حال
تكميلپروندههاهستندوعدهكثيرينيزافتتاححساب
كردهاند.اين تصميم از سوي رييس كل بانك مركزي،
هيات عامل اين بانك ،هياتمديره بازار متشكل ارزي
و كانون صرافها گرفته شد.
بازار متشكل ارزي قرار اس��ت به منظور ساماندهي و
توسعه بازار شفاف ،منصفانه و كارا تشكيل شود تا ارزها
درآنبهصورتنقدمطابقمقرراتدربسترالكترونيكي
مورد معامله قرار گيرند .اين بازار يك شركت خصوصي
است كه متش��كل از كانون صرافان ،كانون بانكهاي
دولتي ،كان��ون بانكهاي خصوص��ي و فرابورس و با
نظارت بانك مركزي فعالي��ت خواهد كرد و اين بانك
با رصد فعاليتها در صورت لزوم براي ايجاد تعادل در
بازار دخالت ميكند و نظارت بانك مركزي بر اين بازار
به صورت سيستماتيك و غير مستقيم خواهد بود.
مدل كلي بازار به نحوي طراحي ش��ده است كه در فاز
اول ،معامالت نقدي ارز (اس��كناس) راهاندازي و ساير
روشه��اي معامالت ارزي در مراحل بعد گس��ترش
مييابد .بازار كارگزار مح��ور بوده و عمليات مديريت
بازار توسط تشكيل خود انتظام انجام شده و بر اساس
دستورالعملهاي مصوب بانك مركزي فعاليت خواهد
كرد.
ضمناً سيستم سفارشات و معامالت مبتني بر سفارش
خواه��د بود و يك��ي از پيش نيازهاي حض��ور در اين
بازار ارايه يك حس��اب ارزي و حس��اب ريالي به بانك
مركزي و اعطاي مجوز براي برداشت از اين حسابها
به منظور انج��ام معامالت ارزي اس��ت .اين بازار يك
بازيگ��ر بزرگ يعني بانك مركزي دارد كه بر حس��ب
وظايف سياستگذاري خود ميتواند موقعيت خريد
و فروش بگيرد.
نرخگذاري در اين بازار به اين صورت انجام ميشود كه
سيستم ،پيشنهادهاي عرضه از سوي فروشندگان را از
پايينترين قيمت به باالترين و پيشنهادهاي خريد را از
باالترينقيمتبهپايينترينميچيندسپسمظنهها
توسط سيس��تم به يكديگر مرتبط و با اولين معامله،
قيمت ابتداي روز كشف خواهد شد .اين روند معامالتي
دقيقا مشابه ساير معامالت بورسي انجام خواهد شد.
ازسويديگر،برخيمشكالتوپيشنهاداتصرافاننيز
دراينجلسهمطرحشدهكهبانكمركزينيزپسازاين
مشكالت تصميم گرفت تا حق عضويت را كاهش دهد.
بازار متش��كل ارزي قرار است به عنوان كاشف قيمت
واقعيارزدرتهرانآغازبهكاركند؛بهطوريكهنخستين
قيمت اعالم شده در اين بازار در هر روز به عنوان قيمت
پايه آن روز در نظر گرفته ميشود .اين بازار با ايجاد ساز و
كاريازمعامالتغيرواقعيجلوگيريكردهوبرايثبت
درخواس��ت در اين بازار ،رقم اعالمشده فوراًاز حساب
ارزي يا ريالي درخواستدهنده بسته به نوع سفارش
(خريد يا فروش) مسدود خواهد شد.
بازيگران اصلي اين بازار ،بانكها ،صرافيهاي بانكي و
صرافيهاي مجاز بانك مركزي هستند كه بايد براي
ورود ب��ه اين بازار ،مدارك خود را به بانك مركزي ارايه
كرده و كد كارگزاري دريافت كنند .در اين بازار تمامي
رقمهاي اعالمي از س��وي فروش��ندگان و خريداران

همچنين در بازار طال ،به دنبال افزايش اونس جهاني
در روزهاي اخير ،قيمت طال در روزيك شنبه نيز به هر
اونس  1342دالر رس��يد و در نتيجه به دنبال افزايش
قيمت دالر در بازار آزاد به حدود 13640تومان ،قيمت
طال و سكه نيز افزايش يافته و مظنه يك مثقال طالي
 17عيار يا آبشده به  1ميليون و  886هزار تومان ،يك
گ��رم طالي18عيار با  3هزار توم��ان افزايش به 435
هزار ،سكه تمام طرح جديد با 35هزار تومان افزايش4
ميليونو 740هزارتومان،سكهطرحقديمبهارآزادي4
ميليونو 550هزار،نيمسكه 2ميليونو 500هزار،ربع
سكه 1ميليون و 700هزار تومان معامله شد.

برش

بازار متشكل ارزي قرار است به منظور ساماندهي و توسعه بازار شفاف ،منصفانه و كارا تشكيل شود تا ارزها در آن بهصورت نقد مطابق مقررات
در بس�تر الكترونيكي مورد معامله قرار گيرند .اين بازار يك شركت خصوصي است كه متشكل از كانون صرافان ،كانون بانكهاي دولتي ،كانون
بانكهاي خصوصي و فرابورس و با نظارت بانك مركزي فعاليت خواهد كرد و اين بانك با رصد فعاليتها در صورت لزوم براي ايجاد تعادل در بازار
دخالت ميكند و نظارت بانك مركزي بر اين بازار به صورت سيستماتيك و غير مستقيم خواهد بود.
مدل كلي بازار به نحوي طراحي شده است كه در فاز اول ،معامالت نقدي ارز (اسكناس) راهاندازي و ساير روشهاي معامالت ارزي در مراحل بعد
گسترش مييابد .بازار كارگزارمحور بوده و عمليات مديريت بازار توسط تشكيل خود انتظام انجام شده و بر اساس دستورالعملهاي مصوب بانك
مركزي فعاليت خواهد كرد.
روي سيستم قرار گرفته و به ترتيب بر اساس رقمهاي
پايينتر از باال به پايين مرتب خواهند ش��د و سيستم
بطور خودكار پايينترين قيمت فروش را به باالترين
پيش��نهاد خريد متصل ميكند.نرخ هر روز بر اساس
قيمت بسته شدن بازار در روز قبل با پنج درصد تغيير
قابل به روزرساني است و تغييرات بيشتر بايد با مجوز
بانك مركزي انجام شود.
صرافيهاييكهدراينبازارخريدوفروشعمدهراانجام
ميدهند ،بايد يك درصد باالتر از نرخ بازار متش��كل،
نيازهاي خرد ارزي را براساس فهرست مصارف ۲۴گانه
پوشش دهند.گفته ميشود كه با راهاندازي اين بازار به
جاي تعيين نرخ ارز در بازار هرات ،سليمانيه و … اين
نرخ بر اس��اس عرضه و تقاضا در بازار متشكل ارزي در
تهران كشف ميش��ود و به اين ترتيب ،احتمال ايجاد
التهابات و نوسانات ،كاهش مييابد.
بهگزارشروابطعموميبانكمركزي،بهدنبالمباحث
مطرح ش��ده در جلس��ه مديران بازار متشكل ارزي و
صرافيها،عصرشنبه 25خرداد،جلسهارزيرييسكل
بانكمركزيباكارشناسانومديرانارزيبانكمركزي
و بازار متشكل ارزي برگزار شد و كارشناسان و مديران
ارزي بانك مركزي و بازار متشكل ارزي در دفتر رييس
كل بانك مركزي موضوعات مطرح شده را مورد بحث و
تصميمگيريقراردادند.همتيرييسكلبانكمركزي
در اين جلسه بر هماهنگي كامل بين عوامل مختلف
مرتبط با بازار قبل از عملياتي شدن آن تاكيد كرد.
   تقاضاي كاذب ارز كاهش مييابد
همچنين رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره
به دو اثر مثبت راهاندازي بازار متش��كل ارزي ،گفت:
تقاضاي كاذب ارز كاهش خواهد يافت.
محمدرض��ا پورابراهيمي در گفتوگو ب��ا ايبِنا درباره
تشكيل بازار متش��كل ارزي ،اظهار داشت :اگر بانك
مركزي بازار متش��كل ارزي را به شكل جامع و كامل
اجرايي كند ،به نظر من دو اثر مثبت بر حوزه بازار ارز در
كشور خواهد داشت.
وي افزود :اولين اثر اين اس��ت ك��ه ميتواند تقاضاي
كاذب و غير واقعي در اقتصاد كش��ور براي واردات كاال

را كاهش دهد كه بطور حتم بر مديريت بازار ارز تاثير
خوبي خواهد داشت.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي
ادامه داد :دومين تاثير مستقيم تشكيل اين بازار اين
استكهطرفعرضهنيزافزايشمييابدوكمكميكند
به اينكه مزيتهاي ارايه ارز براي صادركنندگان غير
نفتي در كشور افزايش يابد و صادركنندگان نيز مايل
باشند براس��اس روشهايي كه به صورت سابق انجام
ميدادند با رويكرد جديد در قالب بازار متشكل ارزي
ارايه ارز كنند.
بهگفتهپورابراهيمي،مفهومسادهاينموضوعايناست
كه در ب��ازاري كه طرف تقاضا كاهش و عرضه افزايش
مييابدقطعاقيمتتعادليمتناسبباشرايطبهسمت
نزولي س��وق پيدا ميكند و قيمت واقعي ارز در كشور
كشف خواهد شد.
وي در ادامه تاكيد كرد كه ما ضمن استقبال از اقدامات
صورت گرفته براي سر و سامان دادن بازار ارز و حمايت
از اقدامات بانك مركزي و تشكيل بازار متشكل ارزي،
تقاضاي اجراي بازار به صورت جامع و كامل را داريم.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي،
گفت:بنابراينطبقاقداميكهاخيرابانكمركزيانجام
داده ،مقرر شده بخشي از ارز صادراتي بتواند با اختيار
صادركنندگان به روش تحويل در بازار سنا تسويه شود.
اگر بتوانيم درباره حوالههاي ارزي نيز به همين روش
عمل كنيم و به تدريج بازار نيما را حذف كنيم ،به يك
سامانهمتشكلخواهيمرسيدكهعملياتمربوطبهبازار
ارز به صورت يكپارچه مديريت خواهد شد.
وي در پايان تاكيد ك��رد :تقاضا براي ارز بايد مديريت
شود و نرخ ارز نيز بر اساس مكانيزمي خواهد بود كه با
يك رويكرد تعادلي خود را در اقتصاد كشور نشان دهد
و هدف ما اين است كه تمامي اين موارد در بازار متشكل
ارزي خود را به نمايش گذارد.
  ويژگيهاي بازار متشكل ارزي
در بازار متشكل ارزي بعد از اسكناس ،حواله ،معامالت
آتي و سكه هم به اين بازار خواهد آمد ،در اين بازار ۱۰
نكته از اهميت بسزايي برخوردار است.

بازار متشكل ارزي طي هفته جاري به صورت آزمايشي
راهان��دازي و پ��س از آن به صورت رس��مي عملياتي
ميشود .در مرحله اول بانكها وارد اين بازار ميشوند.
در مرحله نخست ،بانك ملي به اين بازار ميپيوندد و
به مرور س��اير بانكهاي دولتي و خصوصي نيز به آن
اضافه ميش��وند .براي اين ب��ازار در مجموع چهار فاز
شامل ورود اس��كناس ارز ،حوالجات ،معامالت آتي و
سكه پيش بيني شده است .در فاز بعدي سامانه نيما
با اين بازار ادغام ميشود .راهاندازي بازار متشكل ارزي
باعث جابهجايي و انتقال پايتخت ارزي به تهران خواهد
شد .سيستم سفارشات و معامالت مبتني بر سفارش
خواهد ب��ود و يكي از پيشنيازهاي حضور در اين بازار
ارايه يك حساب ارزي و حساب ريالي به بانك مركزي
و اعطاي مجوز براي برداشت از اين حسابها به منظور
انجام معامالت ارزي است .نرخها در بازار متشكل ارزي
بر اساس عرضه و تقاضا تعيين خواهد شد و دستوري
نخواهد بود .در ابت��دا معامالت  ۲يا  3ن��وع ارز اصلي
(دالر ،يورو و درهم) آغاز ميشود ،اما به تدريج به ساير
ارزها تسري مييابد .اين بازار يك شركت خصوصي و
متشكلازكانونصرافان،كانونبانكهايدولتي،كانون
بانكهايخصوصيوفرابورسوبانظارتبانكمركزي
فعاليت خواهد كرد.
  افزايش نرخ در بازار طال و ارز
از سوي ديگر ،روز يكشنبه 26خرداد 98نرخ لحظهاي
دالر در سامانه سنا با  450تومان افزايش نسبت به روز
ش��نبه به  13400تومان و نرخ يورو نيز با  450تومان
افزايش به  15300تومان رس��يد .همچنين براساس
نرخميانگينسامانهسنادرروزشنبهنرخدالر،12990
يورو ،14805درهم ،3658يوآن ،1999پوند،16739
لير تركيه  2379تومان اعالم شد .در صرافيهاي ملي
و مجاز بانكي ني��ز يورو با  250تومان افزايش با قيمت
خريد 14900تومان و نرخ فروش 15000تومان و دالر
با  150تومان افزاش با قيمت خريد  13000و فروش
 13100تومان معامله ميشود .در بازار آزاد و معامالت
نقدي نيز نرخ دالر به 13640تومان رسيد و يورو نيز به
نرخ  15350تومان و درهم  3720تومان معامله شد.

  دالر به كانال  ۱۳هزار تومان رفت
دالرباافزايش ۲۵۰تومانيقيمتنسبتبهروزگذشته،
بار ديگر در صرافيهاي بانكي به كانال  ۱۳هزار تومان
صعود كرد .بانكها قيمت ارز را افزايش دادند؛ بهطوري
كه قيم��ت خريد دالر در بانكها ك��ه  ۱۲هزار و ۵۷۶
تومان بود ،به  ۱۲هزار و  ۷۲۲تومان رس��يد .اما قيمت
خريد يورو نسبت به هفته گذشته با افزايش همراه شد
و شعب ارزي بانكها هر يورو را  ۱۴هزار و  ۲۶۷تومان
ميخرندكهقيمتاينارزنيزحدود ۱۵۰تومانافزايش
يافته است .هر پوند انگليس نيز در شعب ارزي بانكها
به قيمت  ۱۶هزار و  ۳۴تومان خريداري ميشود.
قيمتارزمسافرتيدربانكهاهمچنانازقيمتفروش
آن در بازار باالتر اس��ت؛ بهطوري كه قيمت فروش ارز
مسافرتي در بانكها  ۱۴هزار و  ۹۸۵تومان اعالم شده
كه با احتساب كارمزد به حدود  ۱۵هزار و  ۳۰۰تومان
ميرسد.
اما صرافيهاي مجاز بانك مركزي قيمت دالر را نسبت
به روز گذشته  ۲۵۰تومان افزايش دادند؛ بهطوري كه
قيمت خري��د دالر در اين صرافيه��ا  ۱۳هزار و ۱۰۰
تومان و قيمت فروش آن  ۱۳هزار و  ۲۰۰تومان است.
اين صرافيها همچنين ،هر يورو را به قيمت  ۱۵هزار
تومان ميخرند و  ۱۵هزار و  ۱۰۰تومان ميفروش��ند
كه اين نرخها نيز نسبت به هفته گذشته  ۲۵۰تومان
افزايش داشته است.
   شاخص ارزي هفته را كاهشي آغاز كرد
دالر مسير افزايشي انتهاي هفته گذشته را ادامه نداد.
روز شنبه ،ش��اخص ارزي  ۱۰۰تومان از ارزش خود را
از دس��ت داد و با پايين رفتن از سطح  ۱۳هزار و ۵۰۰
توماني روي عدد  ۱۳ه��زار و  ۴۵۰توماني قرار گرفت.
كاهش قيمت دالر در حالي ثبت ش��د كه ش��ماري از
فعاالن انتظار داشتند به واسطه جهش هفته گذشته و
باال رفتن تنشهاي منطقهاي ،در اولين روز هفته نيز
رشد اين ارز ادامه پيدا كند .با اين حال ،برخالف انتظار
اين گروه نوسانگيران از موقعيت خريد عقبنشيني
كردند و در نتيجه دالر به سمت اعداد پايينتر حركت
كرد .فعاالن بازار ارز ديدگاههاي متفاوتي نس��بت به
تغيير مسير دالر داشتند.
عدهاي نقش بازارس��از و افزايش عرضه حواله درهم را
عامل افت دالر ميدانستند؛ حال آنكه عده ديگري خبر
تشكيل بازار متشكل ارزي را متغيري ميدانستند كه
زمينهساز عقبنشيني نوسانگيران شد .كارشناسان
ميگويند كه دالر مسير افزايشي انتهاي هفته گذشته
را ادامه نداد .روز شنبه ،ش��اخص ارزي  ۱۰۰تومان از
ارزش خود را از دست داد و با پايين رفتن از سطح ۱۳
هزار و  ۵۰۰تومان��ي روي عدد  ۱۳هزار و  ۴۵۰توماني
قرار گرفت .كاهش قيمت دالر در حالي ثبت ش��د كه
شماري از فعاالن انتظار داشتند به واسطه جهش هفته
گذشته و باال رفتن تنشهاي منطقهاي ،در اولين روز
هفتهنيزرشداينارزادامهپيداكند.بااينحال،برخالف
انتظار اين گروه برخي از نوسانگيران از موقعيت خريد
عقبنش��يني كردند و در نتيجه دالر به سمت اعداد
پايينتر حركت كرد .عدهاي نقش بازارساز و افزايش
عرضه حواله دره��م را عامل افت دالر ميدانس��تند؛
حال آنكه عده ديگري خبر تشكيل بازار متشكل ارزي
را متغيري ميدانس��تند كه زمينه ساز عقبنشيني
نوسانگيران شد.
در اين ميان ،برخي فعاالن باور داشتند ،نوسانگيران
با توجه به حضور فعال بازارس��از در معامالت تصميم
گرفتند به جاي مقابله با او ،همراهانه رفتار كنند.

يك ميليارد و  ۲۱۷ميليون كارت بانكي در سال  ۹۷تراكنش داشته است

عضو كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس مطرح كرد

رشد منفي تعداد كارت هديه و بنكارت در سال 97

افزايش تسهيالتدهي با فروش اموال مازاد

گروه بانك و بيمه |
بر اس��اس آمار بانك مركزي و شاپرك در سال ۱۳۹۷
بالغ بر يك ميليارد و ۲۱۷ميليون كارت بانكي از جمله
كارت اعتباري ،برداشت و هديه حداقل يك تراكنش
داشتند.
به گزارش تعادل ،بررسي آمارهاي گزارش اقتصادي
سال  ۱۳۹۷ش��ركت شاپرك نش��ان ميدهد كه در
سال  ۹۷بالغ بر يك ميليارد و  ۲۱۷ميليون و  ۶۶۰هزار
كارت بانكي از جمله كارتهاي اعتباري ،برداش��ت و
هديه تراكنش داشتند؛ از سويي ديگر بررسيها نشان
ميدهد كه در س��ال  ،۱۳۹۶تعداد يك ميليارد و يك
ميليون كارت بانكي تراكنش داشته كه اين ميزان در
سال ۹۷با رشد ۱۲.۵۴درصدي در مجموع همراه بوده
اماازسوييديگرميزانتعدادكارتهاياعتباريوهديه
و بنكارت صادر شده در سال ۹۷نسبت به ۹۶با كاهش
به ترتيب  ۱۵.۲۷و  ۱۰.۹۴درصدي همراه بوده است.
شاپرك در اين گزارش تاكيد كرده كه رشد منفي تعداد
كارت هديه و بنكارت داراي تراكنش در سال ۱۳۹۷
نسبت به س��ال  ۹۶به دليل اعمال محدوديتهايي از

سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در زمينه
صدور اين كارتها بوده است.

   ۴۰ميليون كارت هديه و بنكارت
بر اساس گزارش شاپرك ،تعداد كارت هديه و بنكارت
تراكنشدار در س��ال  ۱۳۹۷بالغ بر  ۴۰ميليون و ۶۲۲
هزار كارت و تع��داد كارتهاي اعتباري داراي حداقل
يك تراكنش در مدت مشابه در حدود ۸۳۵هزار كارت
اعتباري بوده كه نسبت به سال ۱۳۹۶با توجه به صدور
 ۹۸۶هزاركارتبالغبر ۰.۰۷درصدكاهشداشتهاست؛
همچنين با توجه به گستردگي بسيار زياد كارت بانكي
از نوع برداشت در كشور ،بيشترين ميزان كارت صادر
شده بانكي را اين دسته از كارتها با رقم  ۹۶درصد به
خود اختصاص دادهاند و از مجموع يك ميليارد و ۱۲۷
ميليون كارت بانكي تراكنشدار در س��ال  ۱۳۹۷در
حدوديكميلياردو ۸۶ميليونكارتبرداشتتراكنش
داشته است.
بررس��ي س��هم  ۳۶بانك و موسس��ه مالي و اعتباري
صادركنن��ده در زمين��ه تع��داد كارته��اي بانكي

تراكنشدار در ش��بكه ش��اپرك حاكي از آن است كه
بانك ملي ايران با  ۲۲.۰۴درصد ،بانك صادرات ايران
با  ۱۱.۴۳درصد ،بانك ملت ب��ا  ۱۱.۴۱درصد و بانك
كش��اورزي با  ۷.۵۵درصد در رتبه نخس��ت تا چهارم
بانكهايدارايبيشترينكارتبانكيدارايتراكنشرا
به خود اختصاص دادهاند؛ يعني چهار بانك بزرگ ملت،
صادرات ،ملي و كش��اورزي روي هم  52.43درصد از
كارتهاي بانكي را به خود اختصاص دادهاند.
الزم به ذكر است كه معيار محاسبه كارتهاي بانكي
تراكنشدار به معناي تع��داد كارتهاي بانكي داراي
حداقل يك تراكنش در ماه اس��ت و كارتهاي بانكي
صادر ش��ده اما فاقد يك تراكنش در اي��ن آمارها قرار
نميگيرد.
گفتني اس��ت ،در اين ماه ،بيش��ترين س��هم از تعداد
كارتهاي بانك��ي تراكنشدار از ن��وع كارت هديه و
بنكارتبا ۱۸.۷۱درصدمتعلقبهبانكپارسيان،ازنوع
كارت اعتباري با  ۵۲.۸۷درصد متعلق به بانك ملت و
از نوع كارت برداش��ت با  ۲۲.۳۵درصد متعلق به بانك
ملي ايران بوده است.

عضو كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس،
گفت :خروج بانكها از بن��گاهداري و تعيين تكليف
اموال م��ازاد موجب افزاي��ش توان نظ��ام بانكي در
تسهيالت دهي ميشود.
محمد حسيني در گفتوگو با ايبِنا ،با تاكيد بر ضرورت
چابكسازي شبكه بانكي كشور ،گفت :طبق ماده ١۶
قانون رفع موانع توليد مصوب سال  ٩۴بانكها مكلف
ش��دهاند ظرف كمتر از دو س��ال اموال مازاد و كليه
سهامي كه داش��تهاند را واگذار كنند و در اين زمينه
هم گزارشهايي از سوي كميسيون ويژه حمايت از
توليد و اجراي اصل  ۴۴قانون اساس��ي مجلس تهيه
شده است.
نماينده مردم تفرش در مجلس شوراي اسالمي با بيان
اينكه روند اجراي اين قانون در حوزه بانكي س��رعت
الزم را نداش��ته اس��ت ،افزود :البته تا حدودي اموال
مازاد بانكها به فروش رفته ،اما هنوز بانكها از حوزه
بنگاهداري خارج نشدهاند.
وي با بيان اينكه هدف از تصويب اين قانون اين است
كه بانكه��ا از بنگاهداري جدا ش��ده و منابع حاصل

از آن در افزايش س��رمايه بانكها و در نتيجه رش��د
اعتباردهي آنها موثر واقع شود ،گفت :در نتيجه فروش
اموال مازاد ،بانكها در جهت تسهيالتدهي بيشتر
توانمند ميشوند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با تاكيد بر اينكه در
رابطه با حكم قانون ،مقرر شده كه بانك مركزي نظارت
الزم را داشته باشد ،تصريح كرد :در اين راستا وزارت
اقتصاد و مجلس نيز اقداماتي انجام داده و گزارشهايي
را تهيه كردهاند و مغايرتهاي قانون در اجراي ماده
 ٢٣۶آييننامه داخلي و دستگاههاي نظارتي در اين
زمينه وارد شده است.

بازار سرمايه
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«تعادل» در گفتوگو با كارشناسان از ريسك سياسي بازار سهام گزارش ميدهد

غلبه بورس بر ريسكهاي سياسي

گروه بورس|هادي سلگي|
بازار س��هام در روزهاي اخير روند رو به رشد خود را
حفظ كرده اس��ت .در حالي كه با توجه به تنشهاي
اخير منطقهاي ،برخي انتظار داش��تند كه به صورت
مستقيم نمود آن را در نماگرهاي سهام مشاهده كنند.
از همين لحاظ بود كه برخي ش��ائبه شاخصسازي
در ب��ازار را مطرح كردن��د و با توجه به اينكه س��هام
شركتهايي همچون فارس ،بيش��ترين تاثير را روز
گذش��ته بر رش��د بازار داش��ت ،اين فرضيه قويتر
ميشد .اما دو كارش��ناس بازار سرمايه در گفتوگو
با «تعادل» اين موضوع را رد ميكنند .حميد فاروقي
با تاييد اين موضوع كه هر دفعه سهام اين دو شركت
مثبت ميشوند اين ش��ائبه ايجاد ميش��ود ،افزود:
اينگونه نيست چراكه زمانهايي وجود دارد كه خود
اين شركتها به صورت بنيادين مثبت ميشوند و بر
شاخص اثرگذاري ميكنند .وي تاكيد ميكند :نبايد
به ص��ورت يك بعدي و خطي ب��ازار را تحليل كنيم.
حسين زمانيدرمزاري هم ميگويد :در بازار ريسك
سياسياي وجود ندارد و در آينده هم نخواهد بود چون
كه بازار تاثيرات منفي ريسك سياسي خصوصا تحريم
را از قبل پيشخور كرده است.
حميد فاروقي،مدير سرمايهگذاري صندوق پارسيان
در گفتوگو با «تعادل» با بيان اينكه به شاخصسازي
اعتق��ادي ندارم ،گف��ت :ممكن اس��ت برخي اوقات
درخصوص س��هام شركتهايي كه ارزنده نيستند يا
دليل و توجيهي براي رشد ندارند اين شائبه ايجاد شود
كه در جهت حفظ شاخص معامالتي صورت گيرد ،اما
درچنينشرايطيبايدابتداببينيمدليلعرضهبلوكهو
انگيزه اصلي خريداران و فروشندگان بر چه چيزهايي
استوار بوده است.
وي با بيان اينكه اعتقادي به اين موضوع ندارم و اين
يك تحليل عاميانه است ،افزود :بايد مقداري دقيقتر
نگاه كرد كه س��هم خريدار و فروشنده چه بوده است
و اين امر نياز به اطالعات دقيقتري دارد كه در آينده
به دس��ت خواهد آمد .از طرف ديگر بايد به اين نكته
هم توجه كرد كه در حالت عادي سهام شركتهاي
فارس و فوالد ارزنده هستند ،يعني سهام اين شركتها
با توجه به ارزندگياي كه دارند فارغ از اينكه از سوي
حقيقيها يا حقوقيها مثبت شده باشند ،قابل توجيه
هستند .مس��اله اين است كه اين ش��ركتها بزرگ
هس��تند و در هر صورت بر شاخص تاثير ميگذارند.
و هر دفعه س��هام اين دو شركت مثبت ميشوند اين

شائبه ايجاد ميشود كه شاخصسازي شده است .اما
اينگونه نيس��ت يك وقتهايي خود اين شركتها
به صورت بنيادين مثبت ميش��وند و روي شاخص
اثرگذاري ميكنند.
فاروقي در ادامه گفت :نميشود هميشه از اين زاويه
نگاه كرد كه با هدف مثبت كردن ش��اخص ،س��هام
اين شركتها را معامله كردهاند ،بلكه زمانهايي هم
وجود دارد كه سهام اين شركتها ارزنده ميشوند و
از نظر بنيادين ظرفيت رشد دارند و به دليل بزرگ آن
بر ش��اخص تاثير ميگذارند .بنابراين به قطع يقين
نميتوان اين را گفت چراكه مثبت بودن آنها در حال
حاضر منطقي است .خصوصا اينكه اكنون نيازي به
اين كار نيست .اكنون بازار رشد دارد و به ارقام خوبي
رسيده اس��ت و دليل و نيازي براي مثبت كردن بازار
وجود ندارد .درس��ت است در ش��رايطي بازار آنقدر
بحراني ميشود و ريزشها شديد ميشود ،از همين
لحاظ ممكن است برخي در سطح كالن به شاخص
بورس كش��ور نگاه و آن را رصد كنن��د .در اين مواقع
ممكن است نهاد ناظر ورود پيدا كند ،معامالت بلوكي
انجام دهد تا بازار را مثبت كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا ريسكهاي سياسي
كنوني خود را در ش��اخص نش��ان نداده ،پاسخ داد:
درست است ريسك باالست و بهطور منطقي با توجه
به اينكه برخي تنشهاي سياسي باال رفته و ريسك
سياس��ي در بازار وجود دارد ،اين سوال پيش ميآيد
كه چرا تاثيري بر بازار س��هام نگذاشته است .در اين
زمينه بايد گفت عوامل زيادي تاثيرگذار است .ريسك
سياسي خود را در افزايش دالر نشان داده است اما در
بازار س��هام با اينكه اين عامل برخي اوقات خود را به
صورت ريسك نشان داده اس��ت و بر معامالت تاثير
گذاشته ،با اين حال در اين خصوص دو مساله وجود
دارد؛ ابتدا اينكه بازار س��رمايه ما با اين ريس��كها و
تنشها تا حدودي خو گرفته است و براي آن موضوع
جديدي نيست ،مساله ديگر اين است ميزان نقدينگي
حجيمي كه در اقتصاد وجود دارد فارغ از اينكه ريسك
باال يا پايين باشد ،در بازارهاي موازي در حال حركت
اس��ت و خارج از آنها گزينهاي وجود ن��دارد ،چراكه
قابليت خروج همه اين نقدينگي در كشور وجود ندارد
و با اينكه ما يك زماني با خروج سرمايه مواجه بوديم،
اما بهطور كل اين نقدينگي هميشه در اقتصاد وجود
دارد ،فارغ از اينكه اينكه ريس��كها در چه سطحي
ش ميكنند .از سوي ديگر اين
باشند و در بازارها گرد 

نقدينگي تمايل زيادي به سمت بازار بورس پيدا كرده
اس��ت .وي گفت :همينطور افزايش قيمت دالر هم
عوايد واقعياي براي شركتها داشته و سود آنها را باال
برده و اين موضوع بخشي از ريسك را دفع كرده است.
از سوي ديگر تورم اخير هنوز به شركتهاي بورسي
اصابت نكرده اس��ت .با اين حال صرف اينكه ريسك
سياس��ي باال رفته است به صورت يك بعدي و خطي
بخواهيم بازار را تحليل كنيم ،خيلي منطقي نخواهد
بود .اين كارشناس بازار س��رمايه افزود :اين سطح از
تنشها كه از خروج امريكا از توافق برجام شروع شده
است ،اگر در همين س��طح لفظي باقي بماند ،خيلي
براي بازار نگراني ايجاد نخواهد كرد مگر اينكه سطح
يا شكل ديگري شكل بگيرد.
ريسك سياسي را پيشخور كرديم
اين موضوع را يك كارشناس ديگر هم تاييد ميكند.
حسين زمانيدرمزاري در گفتوگو با «تعادل» درباره

مدير نظارت بر بورسهاي سازمان بورس و اوراق بهادار:

تعيين تكليف بازارپايه در جلسه آتي شوراي عالي بورس انجام ميشود

به گفته محسن خدابخش ،مدير نظارت بر بورسهاي
سازمان بورس و اوراق بهادار موارد مطرحشده در مورد
عدم درج قيمت س��هام در بازار پايه فرابورس دو نكته
داشت كه اول بحث شبهه غيرشرعي بودن اين كار بود
كهخوشبختانهكميتهفقهيسازمانبورسبابرگزاري
جلسهاي اعالم كرد؛ اين معامالت در بازار پايه فرابورس
از نظر شرعي مشكلي ندارد .بحث دوم در مورد خريد
و فروش و كس��ب و كار اس��ت كه آن هم انشاءاهلل در
جلسه اول شوراي عالي بورس كه احتماال هفته آينده
به زودي برگزار خواهد شد ،در مورد آن تصميمگيري
خواهد شد.
به گزارش فارس ،مدير نظارت بر بورس سازمان بورس
در مورد اينكه چرا قيمت پيشنهادي سهام در بازار پايه
فرابورس معلوم نيست ،اعالم كرد:كميته فقهي بين دو
مفهوممظنهنرخوقيمتنهايي تفاوت قائلاست.آنچه
در بازار پايه افش��ا نميشود ،همان مظنه يا گمانهزني
براي قيمت است ،وگرنه وقتي تقاضاي واقعي براي يك
سهمارايهميشود،پيشنهادمعاملهگربرايخريدسهام
معلوم است؛مث ً
ال ۲۰۰تومان به ازاي هر سهم پيشنهاد
دادهووقتيمعاملهانجامشد،معلوماستبهچه قيمتي

خريداري شده اس��ت؛ بنابراين كميته فقهي سازمان
بورس اعالم كرد ،بين مظنه و قيمت تفاوت وجود دارد
ونبايدايندوراباهماشتباهگرفتووقتيمعاملهنهايي
شد ،اطالعرساني صورت ميگيرد.
خدابخش افزود :داشتن اطالع توسط يك معاملهگر از
سفارشات خريد ديگران به هيچوجه از مواد مشمول در
صحت يك معامله به شمار نميرود ،اما وقتي معامله
قطعي شد ،قيمت اعالم ميشود كه مث ً
ال فالن سهم به
چه قيمتي خريد و فروش شده است.
وي در مورد اينكه آيا اعالم نشدن مظنه و سفارشهاي
خريد يا فروش س��هام در بازار پايه براي جلوگيري از
سفتهبازياست،گفت:بلهبهخاطرجلوگيريازتبانيو
سفتهبازياست،ازطرفيبينشركتهاي«درجشده»
در تابلوي پايه فرابورس و شركتهاي «پذيرفتهشده»
در تابلوي اصلي فرابورس تفاوت وجود دارد؛ يعني اگر
ش��ركتي در تابلوي اصلي پذيرفته شده است ،به اين
معناست كه شرايط سازمان بورس را رعايت كرده ،اما
شركتيكهدرمراحلاوليهپذيرشاستواص ً
الپذيرفته
نشده؛ يعني اين شركت فقط در «تابلوي بازار پايه درج
شده» اس��ت .مدير نظارت بر بورس سازمان بورس در

مورد ش��ركتهاي حاضر در بازار پايه فرابورس گفت:
ش��ركتهاي درجش��ده در بازار پايه مشمول مخفي
بودن مظنههاي خريد و فروش س��هام ميشوند ،اما
شركتهايي كه به صورت كامل در بورس يا فرابورس
پذيرش ميشوند ،همه موارد آن در تابلوي اصلي بورس
يا فرابورس به صورت شفاف وجود دارد و اين جزو موارد
قانون شركتها نزد سازمان بورس است كه بايد اوراق
مالي شركتها ثبت شود و آنها درخواست پذيرش به
سازمان بورس بدهند و وقتي يك شركت پذيرفته شد،
از تابلوي بازار پايه خارج شده و به تابلوي اصلي بازار در
بورس يا فرابورس منتقل ميشود.
خدابخش در پاس��خ به اين پرس��ش كه تاكنون چند
شركت در بازار پايه فرابورس ايران حضور دارند ،گفت:
 ۱۸۲شركت در بازار پايه فرابورس حاضر هستند كه
از اين تعداد  ۷۸ش��ركت قب ً
ال در بازار اصلي فرابورس
پذيرش شده بودند ،اما چون برخي از شرايط را از دست
دادند ،لغو پذيرش شده و به بازار پايه برگشت خوردند
و اگر دوباره اين ش��ركتها همان مراحل پذيرش در
بورس يا فرابورس را طي كنند ،دوباره به تابلوي اصلي
برميگردند.

كارشناس بازار سرمايه:

انتظار از تقسيم سود باال در مجامع ،منطقي است

ب��ا توجه به كاه��ش ارزش پول ملي و ت��ورم موجود
در كش��ور و همچنين تغييرات قيمت كاموديتيها،
سودهاي ريالي ش��ركتها در سال  ۱۳۹۷نسبت به
سالهاي قبل از آن رش��د چشمگيري داشته است،
بنابراين انتظ��ار فعاالن بازار از ش��ركتها به منظور
تقس��يم سود باال نس��بت به س��الهاي قبل ،انتظار
درستي است.
مهدي آس��يما ،كارشناس بازار س��رمايه ضمن بيان
مطلبباالدرگفتوگوباسناگفت:مسالهحايزاهميت
ديگر در اين خصوص ،قيمت بازگشايي سهام پس از
برگزاري مجامع نسبت به قيمت تئوريك است .بر اين
اساس ،انتظار ميرود قيمت بازگشايي سهام طوري
باشد كه در بسياري از شركتها ،افت قيمت ناشي از
تقسيم سود به سرعت جبران شود.
وي اضافه كرد :در بازارهاي با حجم معامالت باال و با
انتظار كسب بازدهي ناشي از نوسانات زياد و گردش
پول در سهام مختلف ،با توجه به اينكه اغلب شركتها
سودهاي تقسيمي خود را با تأخير بعضاً قابل توجهي
پرداخت ميكنن��د ،اكثر س��هامداران خرد ترجيح
ميدهند كه در مجمع شركت نكرده و سهام خود را
قبل از مجمع به فروش رسانند.
آسيما افزود :همين اتفاق باعث ميشود شركتها با
نس��بت  P/Eجذابي به مجمع بروند و با تقسيم سود
باال در مجمع ،نسبت  P/Eمناسبي را زمان بازگشايي
داشته باشند كه اين خود دليلي بر بازگشايي مناسب و
با درصدهاي مثبت قابل توجهي براي سهم خواهد بود.

توصيه به سهامداران حقيقي
اينكارشناسبازارسرمايهبهسهامدارانحقيقيتوصيه
كرد :اگر شيوه معامالتي آنها خريد و نگهداري است و
نوسانگير نيستند ،با سهام خود (كه البته داراي شرايط
بنيادي مناسب و سودآور است) به مجمع بروند؛ اما در
شرايطي كه روش معامالتيشان خريد و فروش روزانه
استورويكردجسورانهايدربازاردارند،ميتوانندسهام
خودراقبلازمجمعبهفروشرساندهوبراساسمهارتي
كه دارند از نوسانات بازار بهره برند.وي در پيشبيني از
روند بازار س��رمايه تا پايان تابستان توضيح داد :بيشتر
شركتهاي بزرگ بازار در تيرماه با ارسال صورتهاي
مالي حسابرسي ش��ده به كدال ،براي برگزاري مجمع
ساالنه آماده ميشوند .همانطور كه بيان شد؛ با توجه
به نس��بت قيمت به درآمد هر سهم شركتها در حال
حاضر ،انتظار ميرود كه به دنبال تقسيم سود مناسبي
كهدرمجمع(بهصورتنقدييادرغالبافزايشسرمايه)
انجامميشود،نمادشركتهاباقيمتهايمناسبيبعد
از مجمع بازگشايي شوند.مدير سرمايهگذاري شركت
تأمينسرمايه سپهر ،اضافه كرد :عالوه بر اين ميتوان
اذعان داش��ت كه با ادامه ش��رايط سياسي و اقتصادي
موجود ،تورم انتظاري تحت تأثير دو عامل قرار گرفته و
صورتهايماليشركتهاراازلحاظرياليپربارتركنند.
دو عامل اثرگذار در تورم انتظاري
وي در بررس��ي اين عوامل توضيح داد :نخس��ت اينكه
هر چه به نيمه دوم س��ال نزديكتر ميش��ويم ،انتظار

افزايش قيمت ارز به دلي��ل افزايش تقاضاي مصرفي و
سرمايهگذاريبيشتر خواهد شد و در مقابل سمت عرضه
به دليل شرايط سياسي و تحريمهاي بينالمللي ،توان
كمتري براي پاس��خگويي به اين تقاضا خواهد داشت
(با فرض شرايط سياسي و بينالمللي فعلي)؛ دوم آنكه
انتظار م��يرود نرخهاي چندگانه ارز كه در حال حاضر
در اقتصاد كشور وجود دارد ،به مرور زمان برچيده شود
و بهطور مشخص نرخهاي س��امانه نيما (ارز حاصل از
فروش شركتها) كه در حال حاضر با نرخهاي ارز بازار
آزاد تفاوت حدود  ۲۰درصدي دارد به يكديگر نزديك
شده و از اين بابت سود شركتها را به صورت ريالي متأثر
سازد.آسيما در ادامه به بررسي روند كاموديتيها در سال
جاري پرداخت و گفت :بيشتر پيشبينيهاي انجام شده
توس��ط تحليلگران معتبر جهاني ،نوسانات بااهميت و
قابل توجهي را براي قيمت كاموديتيها در سال ۲۰۱۹
ميالدي در نظر نگرفتهاند؛ اما باز هم در اين ميان نقش
مسائل و تنشهاي سياسي ميان دو قدرت برتر اقتصادي
جهان (كش��ورهاي امريكا و چين) ،ميتواند معادالت
موجود را با تغييرات مهمي روبهرو كند.
وي در ادامه افزود :جنگ تجاري ميان امريكا و چين و
وضع تعرفه روي كااليي يكديگر ،زمينهاي براي ايجاد
نوس��ان در بازارهاي جهاني به وجود آورده است كه
آنچه در اين ميان مشخص است ،رييسجمهور امريكا
تمايل زيادي به ادامه اين بازي دارد .ترامپ با خلق و
خويي كه از خود به دنيا نشان داده است ،فردي است
كه هيچكس از او انتظار ثبات روي��ه را ندارد .همين

ريسكهاي سياسي بازار عنوان كرد :جلسه مذاكره
وزير ژاپن در ايران بازتاب بدي نداشته است ،چراكه
شاهد تاثير منفي اين موضوع در بازار جهاني خصوصا
در نفت نبوديم .نفت روال عادي خود را طي كرد و به
نظر من مشكل سياس��ي وجود نخواهد داشت ،كما
اينكهماتاثيراتمنفيريسكسياسيخصوصاتحريم
را از قبل پيشخور كرديم.
وي در ادامه گفت :اگر بورس س��ال  98را مدلسازي
كنيم ،ميتوانيم اين بازار را با سال  92مقايسه كنيم.
در سال  91يك جهش  4برابري در قيمت ارز داشتيم
و به تبع آن مابقي بازارها يك رش��د همسان داشتيم
ولي بازار س��رمايه از آنها عقب افتاده بود و اين رفتار
تاخيري خود را در سال  92جبران كرد وگوي سبقت
را از ديگر بازارها ربود .اين روند را ميتوان به سال 98
هم تعميم داد حتي بهتر و بيش��تر .در اين سال تنها
بازاري كه نسبت به بقيه بازارها جا مانده بود بازار سهام
بود كه اكنون در حال جبران آن است و به نظر ميرسد

هنوز جاي رشد در آن وجود دارد.اين كارشناس بازار
سرمايه افزود :از سوي ديگر دالر فعال در كانال  13هزار
قرار دارد و بعيد است جاي رشد بيشتري داشته باشد
و با توجه به اينكه قرار اس��ت بازار متشكل راه بيفتد،
طبيعتا بحث دالر كنترل شده است و بازارهاي رقيب
مثل مسكن هم جايگاه خاصي نميتواند داشته باشد.
براي سپردههايي كه در بانكها وجود دارد تنها بازار
امني كه وجود دارد بازار س��هام است كه جاي رشد
دارد.وي درباره بازار س��كه و ط�لا هم گفت :آخرين
پيشبينيها نشان ميدهد كه سكه تقريبا  8درصد و
نيمسكه  18تا  20درصد حباب است و به هيچ عنوان
پيشنهاد ورود به اين بازار نميشود.
ك سياسياي كه
به گفته اين كارش��ناس تنها ريس 
ميتواند بازار س��هام را تحت تاثي��ر قرار بدهد جنگ
است كه تمام كارشناسان نظامي آن را بعيد ميدانند.
طبعا باالترين از اين ريسك سياسياي براي بازار ما
وجود نخواهد داشت.

نگاهي بر آمار معامالت بورس و فرابورس

شاخص در آستانه ورود به كانال  240هزار

گروه بورس| ش��اخص كل ب��ورس و اوراق بهادار
تهران در پايان معامالت ديروز با افزايش ۴۰۵۲واحد
به رقم  ۲۳۸هزار و  ۲۲۰واحد رسيد.
بر اساس اطالعات مندرج در سامانه شركت مديريت
فناوري بورس تهران ش��اخص كل ب��ورس و اوراق
بهادار ته��ران در پاي��ان معامالت روز يكش��نبه با
افزايش  ۴۰۵۲واحد به رقم  ۲۳۸هزار و  ۲۲۰واحد
رسيد .همچنين شاخص كل با معيار هم وزن ۲۰۴
واحد رش��د كرده و ب��ه رقم  ۵۸ه��زار و  ۱۷۷واحد
رس��يد .ارزش روز بازار بورس اوراق بهادار تهران به
بيش از  ۹۰۱هزار ميليارد تومان رس��يد .همچنين
معاملهگران بورس اوراق بهادار بيش از  ۵.۱ميليارد
سهام حق تقدم و س��اير اوراق بهادار در قالب ۳۷۶
هزار نوب��ت معامله و به ارزش  ۱۸۸۳ميليارد تومان
دادوستد كردند .روز ش��اخص قيمت با معيار وزني
ـ ارزشي  ۱۱۴۷واحد رش��د كرده و به رقم  ۶۷هزار
و  ۴۴۵واحد رسيد .شاخص قيمت با معيار هموزن
 ۱۴۰واحد رشد كرده و به رقم  ۳۹هزار و  ۸۷۷واحد
رس��يد.ديروز عم��ده نمادهاي بورس��ي در تقويت
ش��اخص بورس اثرگذار بودند ك��ه از مهمترين اين

نمادها ميتوان ب��ه نمادهاي فارس ،همراه ،تاپيكو،
شپنا ،پارسان ،شبندر ،ومعادن ،ياد كرد.
نمادهاي پربيننده بورس��ي مربوط به شركتهاي
گروه بانك ،خ��ودرو ،صنايع ماشينس��ازي بودند.
نمادهاي پربيننده بورسي مربوط به بانك تجارت با
قيمت هر سهم  ۴۳۷ريال ،بانك ملت  ۴۳۳۶ريال،
سايپا  ۱۵۹۴ريال ،ايران خودرو  ۵۵۰۰ريال ،گروه
مپنا  ۷۲۱۸ريال ،ماشينس��ازي اراك ۱۷۹۷ريال،
ايران ارق��ام  ۴۷۶۶ري��ال ،از نماده��اي پربيننده
بورسي بودند.
در فرابورس ايران نيز شاخص كل با افزايش۳۳واحدي
به رقم  ۲۹۸۵واحد رس��يد .ارزش روز بازار اول و دوم
فرابورس به بيش از  ۱۶۷هزار ميليارد تومان رس��يد.
نمادهايمارون،زاگرس،ماديرا،شراز،شاوان،درتقويت
ش��اخص فرابورس اثرگذار بودند و نمادهاي دماوند،
كگهردركاهششاخصفرابورسموثربودند.نمادهاي
پربيننده فرابورس شامل ذوبآهن اصفهان ،ريلپرداز
سير،توسعهوعمراناستانكرمان،صنايعكاغذپارس،
پتروش��يمي زاگرس ،كش��ت و صنعت شهداب ناب
خراسان و بانك دي بودند.

عامل باعث ش��ده اس��ت كه او نيز راحتتر بازارهاي
جهاني اعم از فلزات ،نفت و بورسهاي جهاني را تحت
تأثير توييتهاي غالباً ضد و نقيض خود قرار دهد.

از يك سال اخير به سطح بااليي رسانده است.آسيما،
تصري��ح كرد :هر چند كه در هفتههاي اخير ش��اهد
صحبتها و مصاحبههاي با زبان نرمتري از س��مت
امريكا بودهايم ،اما به نظر هنوز تا اتمام ريس��كهاي
سياسي و بازگشت به شرايط متعادل و عادي در كشور
از لحاظ اين شاخص ،فاصله بسيار زيادي وجود دارد؛
بنابراين ميتوان گفت كه همچنان بازار س��رمايه با
نوسان در لحن صحبتها و اقدامات طرفين در جهت
مثبت يا منفي ،نوس��ان خواهد كرد و تحت تأثير اين
متغير اصلي اين روزهاي كشور خواهد بود.

داليل رشد قيمتها در بازار سرمايه
اين كارش��ناس بازار سرمايه در خصوص داليل رشد
قيمت سهام ش��ركتها بيان كرد :با توجه به شرايط
سياسي و اقتصادي كشور و عدم چشمانداز مناسب
از متغيرهاي واقعي اقتصاد؛ مانند نرخ رشد ناخالص
داخلي ،تراز تجاري ،نقدينگي و غيره در سال جاري،
ميتوان بيان داش��ت ك��ه تورم انتظ��اري همچنان
مهمترين عامل براي رشد قيمت سهام شركتهاست
و ف��ارغ از تك س��همهاي خاص ،كليت ب��ازار تحت
تأثير اين عامل قرار خواهن��د گرفت.وي اضافه كرد:
در زمينه اقتصاد جهاني نيز با در نظر گرفتن شرايط
موجود ،چش��ماندازي مبني بر وجود روندي قوي و
مثبت در خص��وص قيمت كاموديتيها وجود ندارد.
بنابراين از لحاظ بنيادي ،قويترين عاملي كه ميتواند
قيمت سهام را تحت تأثير قرار دهد ،تغييرات قيمت
ارز و تورم مورد انتظار اس��ت.مدير س��رمايهگذاري
شركت تامينسرمايه سپهر ،در ادامه به ريسكهاي
سياسي اشاره كرد و گفت :با خروج امريكا از برجام در
ارديبهشت ماه  ۱۳۹۷و به دنبال آن افزايش فشارهاي
اقتصادي و شدت تحريمهاي اعمال شده از سوي اين
كشور براي ايران ،ناكارايي و تعلل طرفهاي اروپايي
حاضر در برجام براي ايجاد گش��ايشهاي اقتصادي
الزم ،تنشهاي منطقهاي و همچنين انجام اقدامات
متقابل از سوي ايران در خصوص كاهش تعهدات خود
بر اساس آنچه در برجام توافق كرده بود ،ريسكهاي
سياسي كشور و به دنبال آن بازار سرمايه را در بيش

ريسكهاي كنوني
وي در خصوص ابهام و ريسكهاي كنوني بازار تصريح
كرد :همانطور كه بيان ش��د مهمترين ريسك اين
روزهاي بازار ،ريسك سياسي حاكم بر فضاي اقتصادي
كش��ور اس��ت؛ به جرات ميتوان گفت كه خبرهاي
سياسي مختلف و با س��طح اهميت باال ،داراي تواتر
بسيار بااليي است و اين مساله ابهامات تصميمگيري را
براي سرمايهگذاران و فعاالن در بازار بهشدت افزايش
داده است.اين كارشناس بازار سرمايه در پايان اظهار
كرد :حال در اي��ن ميان هيجان و عدم اطمينان زياد
فعاالن بازار كه ناشي از همين ابهامات موجود است
نيز مزيد بر علت شده كه بيشترين نوسانات شاخص
در چندين س��ال گذش��ته را در ماههاي اخير شاهد
باشيم .عالوه بر آن در صورتي كه ريسك را به صورت
عدم اطمينان (و نه لزوما با بار معنايي منفي) تعريف
كنيم ،تغييرات نرخ ارز كه خود ناشي از عدم اطمينان
در سطح سياسي است ،ميتواند انتظارات فعاالن را
از تورم انتظاري و تغييرات قيمت س��هام شركتها
دستخوش تغييرات با اهميتي قرار دهد.

رويخطشركتها
سود ۷۲۲ريالي براي هرسهم «دبالك»:
شركت توليد مواد اوليه دارويي البرز بالك براي
س��ال مالي منتهي به ۲۹اس��فند ،۱۳۹۷سود
هرس��هم را ۷۲۲ريال اعالم كرد .به گزارش سنا،
ش��ركت توليد مواد اوليه دارويي البرز بالك در
اطالعات و صورتهاي مال��ي ۱۲ماهه منتهي
به ۲۹اسفند ،۱۳۹۷س��ود هرسهم را ۷۲۲ريال
اعالم كرد.
اين شركت در س��ال مالي ۱۳۹۶براي هرسهم
۵۵۹ريال زيان شناس��ايي كرده بود كه در سال
مالي ۱۳۹۷توانس��ته آن را به س��ود ۷۲۲ريالي
برساند.
«دبالك» س��ود عملياتي خ��ود را ۲۹۱درصد
افزايش داده و به مبلغ ۱۳۶ميليارد ريال رسانده
است .همچنين سود خالص آن به ۱۲۲ميليارد
ريال و زيان انباش��ته پايان دوره به ۱۱۸ميليارد
ريال رسيد .اين شركت در اين دوره ۱۱۱هزار و
۷۴۸كيلوگرم انواع دارو به ارزش ۶۴۴ميليارد و
۳۶۰ميليون ريال فروخته است كه در پايان دوره
سود ناخالص آن را ۱۹۱ميليارد و ۳۶۹ميليون
ريال اعالم كرده است.
اه��داف و برنامههاي راهبردي اين ش��ركت در
خصوص توليد و فروش محصوالت شامل توليد
محصوالتجديد،توليدمحصوالتباحاشيهسود
باالتر ،كاهش توليد و فروش محصوالت زيانده و
بررسي و تحقيق بر روي محصوالت زيانده جهت
افزايشراندمانتوليداست.همچنيندربرآوردي
كه «دبالك» از تغييرات نرخ فروش محصوالت و
نرخ خريد مواد اوليه داشته اعالم كرده كه با توجه
به سنوات گذشته و شرايط بازار بهطور متوسط
براي اكثر محصوالت افزايش نرخ خواهيم داشت.
همچنينبادرنظرداشتننوساناتنرخارزوسطح
عمومي قيمتهاي داخلي برآورد ميش��ود كه
نرخ خريد مواد اوليه همانند نه ماه گذشته روند
رو به رشد داشته باشد«.دبالك» در تشريح ساير
برنامههاي با اهميت شركت اعالم كرد كه با توجه
به مشكالت و محدوديتهاي موجود در خطوط
توليد ،اين شركت در نظر دارد طبق برنامه نسبت
به بازس��ازي و نوسازي خطوط توليد خود طبق
اس��تاندارد اداره دارو اقدام كند ،در صورت انجام
پروژه مذكور امكان توليد و توس��عه محصوالت
و توسعه بازار اين ش��ركت ميسر خواهد شد .در
راستاي بهينه نمودن فرايند توليد شركت اقدام
به نظارت دقيقتر بر فراين��د توليد و همچنين
گسترش سبد محصوالت اقدام خواهد كرد.
اختصاص ۲۰۰۸ريالسودبهازايهرسهم
«فپنتا»:شركتصنعتيسپنتادردوره ۱۲ماهه
منتهي به  ۲۹اسفند ماه  ،۱۳۹۷به ازاي هر سهم
خود ۲هزار و ۸ريال سود كنار گذاشت كه نسبت
به دوره مش��ابه در سال  ۹۶افزايش  ۸۵درصدي
را نشان ميدهد.
به گزارش سنا ،شركت صنعتي سپنتا با سرمايه
 ۵۴ميليارد و  ۱۷۳ميلي��ون ريال ،صورتهاي
مالي  ۱۲ماهه دوره مالي منتهي به  ۲۹اس��فند
 ۱۳۹۷را به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد.
شركتصنعتيسپنتادردورهيادشده،مبلغ۱۰۸
ميليارد و  ۷۵۳ميليون ريال سود خالص كسب
كرد و بر اين اساس مبلغ  ۲هزار و  ۸ريال سود به
ازاي هر س��هم خود اختصاص داد كه نسبت به
دوره مشابه در سال  ۹۶معادل  ۸۵درصد افزايش
داشته است.
شركتصنعتيسپنتاافزايش ۷۴درصديفروش
را از داليل اصلي افزايش سود عنوان كرده است .با
احتسابسودانباشتهابتدايسالدرنهايتمبلغ
 ۴۶۳ميليارد و  ۱۵۳ميليون ريال سود انباشته
پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.
«فپنتا» در دوره  ۱۲ماهه س��ال مالي منتهي به
اسفند  ،۹۶به صورت حسابرسي شده ،مبلغ ۵۸
ميليارد و  ۸۲۱ميليون ريال سود خالص كسب
كرد و بدينترتيب مبلغ يك هزار و  ۸۶ريال سود
به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود .شركت
صنعتي سپنتا در صورتهاي مالي تلفيقي ،سود
هر س��هم در دوره  ۱۲ماهه منتهي به  ۲۹اسفند
 ۱۳۹۷را مبلغ  ۱۱هزار و ۶۶۴ريال و سود خالص
را مبلغ  ۸۹ميلي��ارد و  ۱۹۱ميليون ريال اعالم
كرده است.
تعيين س�ود  ۲هزار و  ۴۵۰ريالي سود هر
س�هم «قصفها» :مجمع عمومي شركت قند
اصفهان تقس��يم مبلغ  ۲هزار و  ۴۵۰ريال سود
نقدي و  ۲هزار  ۴۴۷ريال س��ود خالص براي هر
سهم اين شركت را در مجمع به تصويب رساند .به
گزارش سنا ،مجمع عمومي عادي ساالنه شركت
قند اصفهان براي سال مالي منتهي به ۲۹اسفند
ماه  ۱۳۹۷در روز ش��نبه  ۲۵خ��رداد ماه ۱۳۹۸
برگزار شد .دستور جلسه مجمع عمومي ساالنه
«قصفها» براي دوره مالي ذكر شده به شرح زير
بوده است:
اس��تماع گزارش هياتمديره و بازرس قانوني،
تصويب صورته��اي مالي س��ال (دوره) مالي
منتهيبه ۲۹اسفندماه،۱۳۹۷انتخابحسابرس
و بازرس قانوني ،انتخاب روزنامه كثيراالنتشار،
انتخاب اعضاي هياتمديره ،تعيين حق حضور
اعضاي غير موظف هياتمديره و تعيين پاداش
هياتمديره.
براساس گزارش منتشر ش��ده در خصوص اين
جلسه،خالصهتصميماتمجمععموميشركت
قند اصفهان عبارت است از :سود نقدي به ازاي هر
س��هم به مبلغ  ۲هزار و  ۴۵۰ريال و سود خالص
به ازاي هر سهم  ۲هزار و  ۴۴۷ريال تصويب شد.
سود خالص  ۴۷۷ميليارد و  ۲۴۲ميليون ريال و
سود انباشته پايان دوره با لحاظ كردن مصوبات
مجمع ۵ ،ميلي��ارد و  ۲۲۹ميلي��ون ريال اعالم
شد .سازمان حسابرس بهعنوان بازرس قانوني و
حسابرس شركت و سازمان حسابرس به عنوان
بازرس عليالبدل انتخاب شد.

اخبار
محدوديت ارز مورد نياز
واردكنندگان

عضو هياتمديره فدراس��يون واردات ايران گفت :با
توجه به محدوديتهاي تأمين ارز براي واردات ،در
حال حاضر تخصيص ارزهايي همچون يورو يا روبل
روسيه محدود و صرفاً براي تأمين نياز شركتهاي
دولتيدرنظرگرفتهميشود.محمدمهدينهاوندي
در گفتوگو با ايس��نا ،اظهار ك��رد :در رابطه با يوآن
چين نيز دو مش��كل وجود دارد ،يكي هزينههايي
كه براي انتقال ارز از چين به حساب فروشنده اصلي
كاال دريافت ميش��ود و نكته دوم طوالني شدن اين
فرآيند تا بيش از دو ماه اس��ت كه هر دو اين اتفاقات
باعث افزايش قيمت تمام شده كاالهاي وارداتي به
ويژه كاالهاي اساسي و مواد اوليه توليد ميشود .وي
ادامه داد :در هزينههاي انتقال هر چند صرافيهاي
رسمي بانكهاي عامل رسماً اين هزينهها را اعالم و
ازصاحبكاالدريافتميكننداماتااينلحظهبانك
مركزي نس��بت به پذيرش و پوشش اين هزينهها
اقدامي نكرده است .بنابراين واردكنندگان بايد مازاد
 ۶درصد هزينه قابل قبول بانك مركزي را به صورت
ارز آزاد تأمين كنند يا معادل همين ميزان مش��كل
تعهدارزيخواهندداشت.اوبااشارهبهاينكهگمرك
ايران اخيراًبا اتخاذ برخي تصميمات گرهگشا كمك
خوبيبهتعديلبخشيازمشكالتوارداتكشوركرده
است،تصريحكرد:اصالحروشومبانيتعيينارزش
گمركيوواقعيكردناينروشهامتناسبباشرايط
حاكم بر تجارت كش��ور و همچنين ارايه تسهيالت
در زمينه كاهش زمان نمونهب��رداري و اظهار كاال و
همچنين ترخيص بخشي از كاالهاي وارداتي قبل
از تأمين و انتقال وج��ه كاالي وارداتي ،از جمله اين
خدماتمحسوبميشود.نهاونديبهگروهدومياز
كاالهااشارهكردوتوضيحداد:باوجوداينحمايتها
آن بخش از كاالهايي كه امكان استفاده از تسهيالت
گمركراندارند،بعضاًتابيشازدوماهدرانتظارتأمين
و انتقال ارز ب��وده كه با وجود تعرفه تصاعدي هزينه
انب��ارداري ،تا بيش از ۱۰درصد افزايش هزينه تمام
شده كاال را در پي دارد .با توجه به اينكه اين تأخيرها
مطلقاًدراختياروخواستصاحبكاالنيست،انتظار
ما اين است كه س��ازمان بنادر و دريانوردي با اصالح
اين رويهها و توجه به شرايط تحريمهاي تحميلي،
ازافزايشهزينههاوبهرهبرداريانتفاعيازمشكالت
ناشي از تحريمها خودداري كند تا بتوانيم از شرايط
سختفعليعبوركنيم.

شرايط آزادسازي واردات
الستيك شفاف نيست

رييس اتحاديه فروشندگان الستيك و روغن گفت
كه جزييات تصميم اخير دولت در زمينه آزادسازي
واردات الستيك ،شفاف نيست .داوود سعادتينژاد
بابياناينكهدرچندماهاخيرميزانوارداتالستيك
بهش��دت كاهش يافته اس��ت ،اظهار ك��رد :توليد
داخلي در زمينه تأمين نياز بازار در سايزهاي  ۱۶و
 ۱۷مورد اس��تفاده در خودروهاي سواري همچون
پرايد و پژو ،كام ً
ال جوابگو اس��ت و نيازي به واردات
اين نوع از تاير احس��اس نميشود .رييس اتحاديه
فروشندگان الس��تيك ،روغن ،فيلتر ،پنچرگيران
و فيلترسازان تهران تاكيد كرد :اگر در تأمين مواد
اولي��ه كارخانج��ات توليدي الس��تيك كمبود يا
مشكلي وجود نداشته باش��د ،كارخانجات داخلي
در رابطه با توليد س��ايزهاي  ۱۶و  ۱۷هيچ مشكلي
نخواهندداشت.ويدررابطهباتصميماخيرمبنيبر
آزادسازي واردات الستيك ،بيان كرد :اعالم تصميم
اخير دولت در آزادسازي واردات الستيك بار رواني
مثبتي داشته اما در زمينه چگونگي واردات و تأمين
ارز اين محصوالت اطالعرس��اني ش��فافي صورت
نگرفت��ه و تا زماني كه اين موارد به صورت ش��فاف
و عملي اعالم نش��ود ،اتفاق خاصي رخ نخواهد داد.
سعادتينژاد گفت :تأمين نياز خودروهاي سنگين
در بخش الس��تيك انجام شده كه اين مهم عاملي
ش��ده تا قيمتها در محدوده منطقي قرار بگيرد و
در شرايط فعلي كمبودي در اين بازار وجود ندارد.
او در پاس��خ به اين سوال كه آيا قيمت روغن موتور
بعد از افزايش  ۷۰درصدي ،كاهشي داشته است؟
گفت :روغن موتور همچنان با همان افزايش قيمت
 ۷۰درصدي عرضه ميش��ود كه متأسفانه در چند
وقت اخير بازار با كمبود عرضه هم مواجه شده است.

توليد نئوپان به مرحله
خودكفايي رسيد

رييس اتحاديه فروشندگان چوب و تخته گفت :در
حال حاضر  ۷۰۰واحد رس��مي مجوزدار در تهران
مشغول به فعاليت هستند كه اميدواريم واحدهاي
توليدي پروانهدار در كشور بيشتر شود .اسماعيل
الهيان ،اظهار كرد :كمبود مواد اوليه موجب افزايش
 ۱۵درصدي قيمت در صنف فروش��ندگان چوب
و تخته در اواخر ارديبهش��ت امس��ال شد .الهيان
با بيان اينك��ه در توليد نئوپان خودكفا ش��دهايم،
تصريح كرد :اين محص��ول در بخشهاي مختلف
توليدي مانند كمد ،كابينت و غي��ره كاربرد دارد.
او بيان كرد :نوس��انات نرخ ارز ،تأثير مستقيمي بر
قيمت كاالهاي موجود در بازار داش��ته و عالوه بر
اين ،افزايش تعرفه گمركي موجب اوجگيري نرخ
چوب ،تخته و فيبرهاي سه اليي شده است .الهيان
افزود :اگر مسووالن همكاري الزم را در تأمين مواد
اوليه با اتحاديه فروش��ندگان چوب و تخته داشته
باشند كمبودي در واردات چوب نخواهيم داشت.
او اف��زود :مصنوعات چوبي آخري��ن مرحله كار در
صنايع چوب است و پس از اين مرحله ،محصوالت
به دس��ت مصرفكننده نهايي ميرسد ،به همين
دلي��ل داراي ارزش افزوده بااليي ب��وده و اهميت
زيادي در بخش صادرات دارد .او گفت :اميدواريم با
حمايتهاي همهجانبه دولت و تالش متخصصان
و س��رمايهگذاران در آينده نزديك صد درصد اين
محصول به صورت داخلي تأمين شود و ديگر نيازي
به واردات نباشد.
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تشكلها

نگاهي به مشكالت صادرات

تالش براي احياي صادرات
دولت به صورت همزمان چند برنامه را براي گس��ترش
صادرات به اجرا در آورده است .نگاه تأمين ارز به صادرات
باعث بروز مش��كالتي براي صادركنندگان شد كه بانك
مركزي در تالش اس��ت آنه��ا را حل كن��د .در حقيقت
كمكمدولتداردبااينواقعيتروبروميشودكهتحريمها
موجب بروز ركود در اقتصاد ايران ميشود و تنها راه خروج
از ركود افزايش تقاضاي موثر از طريق صادرات است .اما
مش��كالت صادراتي كماكان پابرجا باقي مانده است .در
سال گذشته بسياري از صادركنندگان بزرگ جاي خود را
به صادركنندگان غيررسمي و كارتهاي يك بار مصرف
دادند اما س��وال اين است كه امس��ال براي بازگرداندن
صادركنندگان شناسنامهدار چه بايد كرد؟

صادركنن�دگان حرف�هاي از چرخ�ه خارج
شدهاند
بر اس��اس آمار مقايسهاي صادرات س��ال  ۹۷با سال ۹۶
صادرات از نظر وزني  ۶.۳۶درص��د و از نظر ارزش دالري
 ۰.۷۴درصد كاهش داشته است.
با اينحال بررس��يهاي صورت گرفته از آخرين كارنامه
صادرات كشور در سال ۹۷و همچنين تأكيد و رايزنيهاي
صورت گرفته از س��وي مقامات اقتصادي كشور مبني بر
توسعه روابط با كشورهاي همس��ايه بهخصوص عراق و
سوريه گواه آن اس��ت كه صادركنندگان ايراني با تمركز
بر بازارهاي همسايه در سال  98ميتوانند شوك كاهش
حجمتجارتخارجيايراندراثرتحريمهاراقدريكاهش
دهند .در همين رابطه محمدرضا مودودي ،سرپرس��ت
سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه توسعه صادرات
خيليراحتباعثرونقتوليدميشود،تصريحكرد:مدرن
كردن بازارهاي داخلي در شهرهاي مختلف كشور و ايجاد
فضايي براي افزايش رقابت و مكانيزه كردن دادوستدها
مثل كشورهاي پيشرفته ميتواند باعث توسعه صادرات
كش��ور شود .سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت ايران
افزود :بخش خصوصي توجه ويژهاي را ميطلبد و بايد به
صادركنندگان امكانات و اختيارات بدهيم تا بتوانند توليد
را در س��طح باالتري ادامه دهند .م��ودودي در خصوص
موانع پيش روي صادركنندگان گفت :سياستهاي ارزي
سال گذشته خيلي از صادركنندگان حرفهاي را از چرخه
صادرات خارج كرد .چند نرخي بودن ارز تنها مانع بزرگ بر
سر راه توسعه صادرات غيرنفتي است و اين موضوع ضمن
ايجاد رانت و فساد ،شفافيت را از بين ميبرد.
وي گف��ت :معافي��ت صادركنندگاني كه كمت��ر از يك
ميليون دالر صادرات دارند بايد حذف ش��ود ،چرا كه اين
موضوع باعث اختالف قيمتي زياد كاالهاي ايراني شده و
بعضي از صادركنندگان كوچك به دليل اينكه مشكالت
صادركنندگان بزرگ را با بانك مركزي ندارند ،كاالهاي
خ��ود را  ۵۰درص��د ارزانتر از س��اير صادركنندگان در
بازارهايكشورهايهمسايهعرضهميكنندواينموضوع
ركود را براي توليدكنندگان ايجاد ميكند.

نياز به تنوع بخشي به كاالهاي صادراتي
محس��ن محمدباقرزاده ،اقتصاددان ميگويد در بخش
صادراتكشور،تازمانيكهاينكارآمديدرمولفههايعلم
اقتصادوفناقتصادتعريفوتبييننشودهرگونهصادراتي
در مسير توسعه ،مختل خواهد شد.
محمدباقرزاده در ادامه ،قرار گرفتن در استراتژيكترين
نطقه جه��ان ،برخورداري از نظام حم��ل و نقل دريايي،
زميني و هوايي را از مهمترين مزيتهاي كش��ور دانست
و گفت :در كنار مزيتهاي بينظيري چون ذخائر عظيم
نفت و گاز و معادن مختلف ،اي��ن ظرفيت را داريم كه به
جاي خام فروش��ي مواد مورد نياز دني��ا را توليد و صادر
كنيم؛ براي اين منظور الزم اس��ت زيرساختهاي علمي
خود را تقويت كرده و براي س��رمايهگذاري اكتش��افي
جايگاه ويژهاي قائل شويم؛ برخورداري از  7درصد منابع
دني��ا و يك درصد جمعيت دنيا امتياز ويژهاي اس��ت كه
مقام معظم رهبري در بيانيه دوم خود در س��ال جديد به
آن اشاره كرده و خواستار توجه بيشتر به امر ايجاد ارزش
افزوده شدند .محسن محمدباقرزاده تاكيد كرد نبايد گول
صادرات س��هل و راحت محصوالت خام خود شويم؛ چرا
كه با وجود ارزآوري آسان از اين حوزه ،پويايي اقتصاد ملي
تحت الشعاع قرار ميگيرد.وي گفت :در حوزه صادرات،
بايد مراقب باش��يم كه در دام صادرات همه داش��تههاي
خود بصورت خام فروشي نشويم؛ توليد كاالهاي متنوع
از يك محصول خ��ام ميتواند منجر به تن��وع صادراتي
ش��ده و بازارهاي صادراتي ما را تقويت كند؛ هر چه بازار
تقاضاي دنيا نس��بت به محصوالت داخلي كش��ورمان
متعدد و زياد باش��د امنيت درآمد ارزي كش��ور تضمين
ميشود .اين اقتصاددان تصريح كرد :چرخه ايجاد ارزش
افزوده ميتواند ضامن حفظ بازارهاي صادراتي ما باشد؛
در اين صورت اس��ت ك��ه بدون ترس از آين��ده صادرات
ميكنيم ،چرا كه محصول صادراتي ما يك كاال نيس��ت
بلكه مجموعهاي از كاالي مختلف است.

جلوگيري از رانت در ارز صادراتي
احمدمهدويابهري،دبيرانجمنصنفيكارفرماييصنعت
پتروشيميايرانگفت:توليدكنندگانوصادركنندگانبا
مشكالت بسياري دست و پنجه نرم ميكنند و در چنين
شرايطي كه با تحريمها همراه است ،اقدام به توليد كاال و
صادرات ميكنند .وي ادامه داد :از بين بردن رانت در ارز
صادراتي باعث ايجاد شفافيت در بازار ميشود و بسياري
از موانع و مش��كالت صادركنندگان و واردكنندگان را از
پيش رو بر ميدارد .مهدوي ابهري افزود :متأسفانه سامانه
نيما باعث شده تا رانت براي واردكنندگان ايجاد شود و اين
رانت باعث تحريك تقاضا براي واردات و ارز نيمايي شده
است ،بالطبع رونق بخشيدن به توليد و سر و سامان دادن
به ارز صادراتي ميتواند كمك شاياني به اين موضوع كند.
دبير انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي ايران
تصريحكرد:يكيازاصليترينشاخصهابرايرونقتوليد،

سامان دادن به ارز صادراتي و سامانههاي نيما و سنا است،
چرا ك��ه رانتهاي به وج��ود آمده در اي��ن بخش ميل
صادركنندگان براي عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار
را افزايش ميدهد و اين مساله جدا از افزايش كاذب نرخ
ارز ،باعث ميش��ود توليدكننده مواد اوليه خود را با نرخ
باال تأمين كند .وي گفت :در وضعيت كنوني كشور ،تمام
تالشهاي مس��ووالن و كارآفرينان بايد به سمت رونق
بخشيدن به توليد باشد و ذهنها را بايد روي حل كردن
موانع توليد كه اساس��يترين قدم در اين موضوع است،
متمركزكنيم.
چالش نبود سيستم بانكي براي انتقال ارز
كيوان كاشفي ،عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ،صنايع،
معادن و كشاورزي ايران گفت :بسياري از اظهارنظرهايي
ك��ه در مورد ع��دم برگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات به
چرخه اقتصادي كشور ميش��ود ،بر اساس آمار و منطق
صحيح نيس��ت و نبايد با اينگونه نظرات همكاري خوب
صادركنندگان با بانك مركزي را زير سوال برد.
كاش��في ب��ا اش��اره به مش��كالت ف��راوان پي��ش روي
صادركنندگان ،افزود :نبود سيس��تم بانكي براي انتقال
ارز ،فشار تشديد شونده تحريمها ،اجرايي نشدن سازوكار
اينس��تكس و نوع خاص صادرات به كش��ورهاي عراق و
افغانستان مسائل خاصي براي صادركنندگان ايجاد كرده

كنگره اتاقهاي بازرگاني جهان در برزيل برگزار شد

«داووس» اتاقهاي بازرگاني

گردهمايينمايندگاناتاقبازرگانيسراسرجهاندرشهر
ريودوژانيرو برزيل برگزار ش��د؛ نشستي كه در آن سران
اتاقهاي بازرگاني با مطرح كردن موضوعات مختلف در
نشس��تها و كارگاههاي متفاوت ،نشان دادند كه در پي
مطرح كرد اين كنگره مش��ابه اجالس داووس هستند،
با اين تفاوت كه اينجا خبري از مقامات سياس��ي نيست.
كنگره اتاقهاي بازرگاني جهان توسط فدراسيون جهاني
اتاقها و اتاق بازرگاني بينالملل با همكاري كنفدراسيون
اتحاديههاي بازرگاني و كسبوكار برزيل به مدت سه روز
در شهر ريو برگزار شد .در اين كنگره كه هر دو سال يك
بار برگزار ميشود ،نمايندگان از اتاقهاي بازرگاني سراسر
جهان به همراه انديشمندان ،اقتصاددانان و كارشناساني
از بي��ن اتاقها يا خ��ارج از آن براي حضور ،س��خنراني و
مشاركت دعوت ميشوند .كنگره اتاقهاي بازرگاني از روز
 22تا  24خرداد ( 12تا  14ژوئن) به مدت سه روز برگزار
ش��د .در اين كنگره بيش از  1200نماين��ده از  100اتاق
بازرگاني حضور داشتند كه در 25نشست عمومي ،كارگاه
آموزشي و نشس��ت تخصصي به بررسي مسائل مختلف
اقتصادي ،بازرگاني ،محيط زيس��ت ،چشمانداز اقتصاد
جهان،تغييراتآبوهوايي،الكچين،شهرهايهوشمند،
آم��وزش و مهارتآم��وزي و ...پرداختند .نشس��تهاي
اين كنگره مانند آنچه در اجالس س��االنه مجمع جهاني

اقتصاديميگذرد ،برنامهريزي و اجرا شد و در آن سران
و نمايندگان اتاقهاي بازرگاني جهان در مورد مس��ائل
مختلف به اظهارنظر پرداختند .اين كنگره همانگونه كه
كريستوفرفاستر،رييساتاقبازرگاني،صنعتوكشاورزي
سيرالئون ميگويد« :گردهمايي اتاقهاي بازرگاني براي
يادگيري از يكديگر است ،جايي كه اتاقها را بيشتر به هم
مرتبط ميكند و باعث ميش��ود نهادهايي مفيدتر براي
اعضايشانباشند».
نشستهاي عمومي
نشستهايعموميكنگرهكهمعموالدرزماناختصاصي
برگزار ميشد ،به دليل عدم تداخل با ديگر برنامهها مورد
اس��تقبال باال نيز قرار ميگرفت .در اين نشس��تها كه
معموال به مس��ائل مهم و عموميتر براي تمامي اتاقها
پرداخته ميش��د ،سخنرانان اصلي روس��ا و دبيران كل
اتاقهاي بازرگان��ي ،مديران بنگاهه��اي اثرگذار بخش
خصوصي يا محققان شناخته ش��ده در اين حوزه بودند.
نگاهي به مشكالت كنوني جهان و پيشنهاد مسيرهاي
تازه و پيشبرنده براي بهبود آينده مشترك ،تصوير يك
دنياي كامال ديجيتال و ايجاد شهرهاي هوشمند ،ايجاد
بازارهاي منصفانه و ش��فاف براي همه ،اهداف توسعه و
تغييرات آب و هوا ،توليد كمتر كرب��ن ،نگاهي دوباره به

آموزش و مهارتهاي مورد نياز اقتصاد جهان در آينده و ...
عناوين مهم برخي از اين نشستها بود؛ نشستهايي كه
درآنچندسخنرانبعدازارايهمطالبخودبهپرسشهاي
گرداننده جلس��ه و حاضران نيز پاسخ ميدادند تا بحث و
بررسي با مشاركت همه حاضران شكل بگيرد.
نشستهاي تخصصي
تعداد نشستهاي تخصصي در كنگره جهاني اتاقهاي
بازرگاني با توجه به برگزاري همزمان آنها زياد و با تمركز
روي موضوعات خ��اص مانند بالكچين ،اس��تارتاپها،
انق�لاب تجارت الكترونيك ،زيرس��اختهاي فراگير در
اقتصادهاي نوظهور ،تطبيق اتاقهاي بازرگاني با تحوالت
ديجيتال ،تسهيل تجارت ،راههاي تامين مالي غيربانكي
در اقتصادهاي نوظهور و ...بود .در اين نشس��تها نيز كه
بطور كامال مشاركتي توسط سخنرانان و حاضران برگزار
ميشد ،موضوعات با توجه به زمينهها و بسترهاي فراهم
شده در كشورهاي متفاوت و با توجه به توانمندي متفاوت
اتاقها مورد بحث و بررسي قرارميگرفت.
صد سالگي اتاق بازرگانيبينالملل
از مراس��م ويژه كنگره اتاقه��اي بازرگاني جهان در ريو،
مراس��مي بود كه به مناسبت  100سالگي اتاق بازرگاني

بيتوجهي دستگاهها به موضوع الگوي كشت

همه ساله در بازار برخي محصوالت كشاورزي به سبب
رعايت نش��دن الگوي كشت ش��اهد نوسانات شديدي
هس��تيم بهطوريكه در برخي م��وارد حجم توليد اين
محصوالت كم ميشود و گاهي به حدي باال ميرود كه
برداشت آن ديگر براي كشاورز صرفه اقتصادي ندارد.
در ش��رايط كنوني كه كشور با چالش بحران آب مواجه
است ،به نظر ميرس��د اجراي الگوي كشت محصوالت
كشاورزي ميتواند راهحل مناس��بي براي سازگاري با
كمآبيباشدكهمتاسفانهتاكنونوزارتخانهنيرووجهاد
كشاورزي توجه جدي به اين موضوع نداشته است ،در
حالي كه كسري مخازن آبهاي زير زميني يك تهديد
براي بخش كشاورزي محسوب ميشود.
برخي كارشناسان معتقدندكه عدم اجراي الگوي كشت
محصوالت كش��اورزي در هدر رفت منابع پايه و برهم
زدن تنظيم بازار نقش مهمي دارد ،به همين دليل انتظار
ميرود كه الگوي كشت با فراهم كردن مباحث مربوط
به بازرگاني ،فروش ،ادوات كاشت و برداشت در تمامي
استانها اجرا ش��ود تا كشاورزان نگراني از حيث فروش
محصوالت خود نداشته باشند .حال به سراغ مسووالن

ذي ربط ميرويم تا از آخرين وضعيت داليل اجرا نشدن
الگوي كش��ت به عنوان يكي از موضوعات سازگار با كم
آبي با خبر شويم:

وزارت ني�رو و وزارت جه�اد كش�اورزي
مقصرند
مسعود اس��دي عضو شوراي مركزي خانه كشاورز عدم
اجراي الگوي كشت را يكي از عوامل ناسازگار با كم آبي
دانست و گفت :وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي در
اجرا نشدن الگوي كشت هر دو مقصر هستند ،در حالي
كه وزارت ني��رو خود بايد امر آموزش و مديريت مصرف
آب براي كشاورزان را به عهده بگيرد ،اما اين مسووليت را
از وزارت جهاد كشاورزي انتظار دارد.
وي با اش��اره به اينكه وزارت جهاد كشاورزي تاكنون در
اجراي الگوي كشت اقدام مناس��بي انجام نداده است،
اف��زود :با اجراي الگوي كش��ت ،مس��ووالن ذي ربط و
تصميمگيران بايد اين اطمينان را به كشاورزان بدهند
كه در صورت جايگزيني كش��ت محصوالت كم آب بر
تفاوتي در درآمد و بازار فروش آنها ايجاد نميش��ود ،اما

اجراي دس��توري الگوي كش��ت تنها نتيجه معكوس
ميدهد .اس��دي ادام��ه داد :در اجراي الگوي كش��ت
مسووالن ذي ربط در قدم نخس��ت بايد محصوالتي را
معرفي كنند كه امكانات و لوازم مورد نياز جهت كشت
را بتوانند در اختيار بهرهبرداران قرار دهند ،ضمن آنكه از
لحاظ اقتصادي تغييري در محصوالت جايگزين معرفي
شده ايجاد نشود.
عضو شوراي مركزي خانه كشاورز فراهم كردن مباحث
مرب��وط به بازرگاني ،فروش و برداش��ت ل��وازم و ادوات
كشتهاي جديد را امري ضروري دانست و گفت :وزارت
جهاد كشاورزي تاكنون اقدام خاصي در رابطه با اجراي
الگوي كشت انجام نداده است ،در حالي كه اگر تشويقي
بودن سياس��ت ،مباحث مربوط ب��ه بازرگاني و فروش
محصوالت و درآمد كشاورزان را در اليحه رعايت نكند،
بدون ترديد تصويب اين قانون به قوانين غير قابل اجرا
اضافه ميشود .به عنوان مثال اگر به كشاورزان هندوانه
كار و ش��لتوك كار گي��اه كينوا براي كش��ت جايگزين
پيشنهاد ميشود ،مباحث مربوط به خريد و قيمت بايد
به گونهاي تنظيم شود كه نگراني در بحث توليد و فروش

و طبيعتاً نوع فعاليت آنها را نسبت به سالهاي قبل تغيير
دادهاست.ويايجادهماهنگيبرايسهولتدربرگشتارز
ك ساله اتاق ايران دانست
را يكي از اقدامات اصلي و مهم ي 
و تأكيد كرد :اتاق ايران با تشكيل كميته ارزي و انعكاس
بهموقع نظرات و مشكالت به بانك مركزي موجب شد با
رفع بعضي از مش��كالت روند برگشت ارز شتاب بهتري
بگيرد و اين تالشها همچنان براي مساعدسازي شرايط
ادامه دارد.

اين موضوع را از خود نش��ان نميدهند .كاشفي ادامه
داد :از سوي ديگر اقالم متنوع و فراوان كاالهاي صادراتي
ني��ز اصالح اين قيمتها را بس��يار زمانبر كرده اس��ت،
ازاينرو اتاق اي��ران در نامهاي به رييسكل بانك مركزي
پيشنهادهايي ارايه داده كه در صورت اجرايي شدن بخش
ديگري از اين مشكالت حلوفصل خواهد شد.
رييس اتاق كرمانشاه با اشاره به اينكه هنوز صادركنندگان
ب��راي بازگش��ت ارز ص��ادرات به ع��راق و افغانس��تان
مش��كل دارن��د ،گف��ت :نبود سيس��تم بانك��ي و حتي
صرافيهاي مجاز جهت انتق��ال ارز صادراتي مهمترين
اين مشكالت اس��ت كه در جلس��ات كارشناسي مورد
تأييد كارشناس��ان بانك مركزي قرار گرفته و اميدواريم
بهزودي اين موضوع هم به يك تصميم منطقي برس��د.
كاش��في در پاس��خ به اينكه چه ميزان از ارز حاصل از
صادرات به چرخه اقتصادي كش��ور بازگشته است؟،
تصريح كرد :بررس��يها نش��ان ميدهد ك��ه حدود
 ۷۰درصد از ارز حاصل از صادرات غيرنفتي ،به كشور
بازگش��ته اس��ت كه اين ميزان با توجه به مشكالت
ف��راوان پيش روي بازرگانان در يك س��ال گذش��ته،
نشاندهندهتعهدواحساسمسووليتفعاالناقتصادي
وصادركنندگانكشوراست.وياظهاركرد:باهماهنگي
و تعامل س��ازنده اتاق ايران و بانك مركزي شرايط ارزي
كشور از ثبات و نظم بيشتر و بهتري برخوردار شود.

بينالملل برگزار ش��د .اين مراسم كه در محوطه بيروني
مركز فرهنگي شهر موسيقي در ريو برپا شد پاسداشتي
براي يك قرن فعاليت اين نهاد بخش خصوصي بود .اتاق
بازرگانيبينالملل در سال  1919و بعد از جنگ جهاني
اول ش��كل گرفت تا با ايجاد ارتباطات قوي تجاري بين
كشورها ،خطر رويداد جنگ و نزاع را كاهش دهد .از اين رو
ايننهادبخشخصوصيهموارهازپيشگامانصلحجهاني
بودهاست.ماموريتايننهادامروزپيادهسازيشعاركسب
و كار براي همه ،هر روز و همه جاست.

آموزش��ي و مهارتآموزي»« ،بهترين پروژه براي توسعه
بنگاههايكوچكومتوسطوكارآفريني»و«بهترينپروژه
نامتعارف»برگزارشد.درحاليكهاتاقهايبازرگانيپيش
از ش��روع اين كنگره ،طرحهاي مختلف خود را در اين سه
حوزهبرايبرگزاركنندگانارسالكردهبودند،درنهايتدر
هرموضوعپنجطرحبهمرحلهنهاييراهيافتهواينفرصت
را پيدا كردند كه در برابر داوران و نمايندگان ساير اتاقها،
پروژه خود را ارايه و كاركرد آن را توضيح دهند .در مراس��م
پاياني كنگره اتاقهاي بازرگاني جهان ،در بخش بهترين
پروژهآموزشيومهارتآموزي،پروژهاتاقبازرگانياستيريا
از اتريش به عنوان برنده انتخاب ش��د .اين پروژه كه براي
دانشآموزان دبيرستاني طراحي و اجرا شده بود ،يك نظام
علمي ،منحصربه فرد و جديد ب��راي حمايت از جوانان در
فرآيندتصميمگيريبود.دربخشبهترينپروژهبرايتوسعه
بنگاههايكوچكومتوسطوكارآفرينيبرندهاتاقبازرگاني
وصنعتزنانافغانستانبودكهبهكارآفرينانكمكميكرد
كسبوكارشانرابهبودبخشندوتوسعهدهندوفرصتهاي
شغليبيشتريايجادكنند.درنهايتدربخشبهترينپروژه
نامتعارف،اتاقبازرگانيقاضيآنتپتركيهبرندهنهاييلقب
گرفت .در اين بخش كه به اقدامات و طرحهاي نامتعارف و
نامرتبط با ماموريتها و وظايف معمول اتاقهاي بازرگاني
پرداختهميشد،پروژهايبرندهشدكهبهپناهندگان،بهويژه
پناهندگانسوري،خدماتحمايتيارايهميكرد.اينپروژه
كه توسط اتاق قاضيآنتپ تركيه اجرا شده به پناهندگان
سوري كمك ميكرد تا با با گذر از موانعي چون ناآشنايي با
زبانوديگرمهارتهايفنيبتوانند؛كسبوكارهايمحلي
سوريارتباط بگيرندوواردحوزهفعاليتاقتصاديشوند.

روش نرخگ�ذاري در نيم�ا و نق�د ج�دي
صادركنندگان
كاشفي همچنين نرخ ارز را يكي از مشكالت اصلي عدم
اشتياق و برگشت ارز دانست و اظهار كرد :روش نرخگذاري
درسامانهنيماهميشهموجبنقدجديصادركنندگانبود
كه موجب ضرر و زيان آنان ميشد كه خوشبختانه با كم
شدن فاصله اين نرخ با نرخ حاشيه بازار ،روند برگشت ارز به
كشورشتابگرفت.بهعقيدهوي؛موضوعديگرقيمتپايه
صادراتي كاالهاست كه هنوز هم بهصورت كامل مرتفع و
منطقينشدهاست.
عضو هيات رييس��ه ات��اق ايران تصريح ك��رد :اصالح
پايههاي صادراتي بر اساس قيمت واقعي ،گپ موجود
را از بين ميبرد؛ اما سازمانهاي متولي صادرات كشور
از بيم كم ش��دن آمار اين حوزه ،عزم جدي براي حل

نمايشگاه و رقابت براي ميزباني دور آينده
از ديگ��ر بخشهاي مهم اي��ن رويداد جهان��ي ،برپايي
نمايشگاهي نه چندان بزرگ از غرفههايي بود كه توسط
اتاقه��اي بازرگاني مختلف برپا ش��ده ب��ود ،البته اغلب
اتاقهايي كه غرفه داش��تند نامزدهاي حاضر در رقابت
كس��ب ميزباني برگزاري كنگره جهاني اتاقها در سال
 2023بودند .در اين ميان اتاقهاي بازرگاني مسكو ،ژنو،
قطر و بلفاست فعاليت و رقابت تنگاتنگي با هم داشتند.
اتاق دوبي نيز كه در س��ال  2021ميزب��ان برگزاري اين
رويداد است ،در كنگره امسال حضور فعالي داشت تا بتواند
از هماكنون خود را براي ميزباني اين رويداد بزرگ در دو
سال آينده مهيا كند.
رقابت پروژههاي نوآورانه اتاقها و برندگان
همزمان با برگ��زاري كنگره جهاني اتاقه��اي بازرگاني،
رقابتي نيز بين اتاقها براي ارايه طرحهاي نوآورانه و پيشرو
نيز در جريان بود .اين رقابت در س��ه حوزه «بهترين پروژه

ايجاد نش��ود .اس��دي بحث آموزش را در اجراي الگوي
كشت امري ضروري برشمرد و افزود :اگر به كشاورزان
آموزشهاي الزم داده نش��ود كه براساس نياز كشور به
سراغ كشت كدام يك از محصوالت روند ،از آن جا كه در
كشتمحصولجديدمهارتيندارندبامشكالتمتعددي
روبرو ميش��وند ،در حالي كه اعمال سياست تشويقي
حداكثري موجب شده تا كش��اورزان نسبت به كشت
محصول جديد تمايل بيشتري داشته باشند.
چالش نبود بانك اطالعاتي
محمد ش��فيع ملكزاده ،رييس س��ازمان نظام صنفي
كشاورزيومنابعطبيعياجرايالگويكشتراتابعبازار
محصوالتكشاورزيدانستوگفت:اجرايالگويكشت
در سطح كشور مستلزم ابزارها ،سياست و تشويقهايي
است كه كشاورزان را متقاعد كند تا تابع برنامهها باشد.
ويبااشارهبهاينكهاجرايدستوريالگويكشتراهگشا
نخواهد بود ،افزود :اگر به كش��اورزان كشت جايگزيني
معرفي شود كه تضمينكننده درآمد آنها باشد ،ميتوان
از آنها انتظار داشت كه از كشت محصوالت آب بر انصراف

دهند و در غير اين صورت تمايلي به اجراي الگوي كشت
نخواهند داشت .ملكزاده ادامه داد :در شرايطي كه بازار
چندانيبرايفروشگياهانداروييدركشوروجودندارد،
چطورميتوانانتظارداشتكهكشاورزانكشتگياهان
دارويي را جايگزين كشت محصوالت آب بر كنند.
به گفته اين مقام مسوول ،مسووالن ذي ربط در درجه
اول درباره الگوي كشت بايد اين اطمينان را به كشاورزان
دهند كه مش��كلي در در آمد و عايدي آنها و بازار فروش
محصوالت ايجاد نميش��ود چرا كه با توس��عه گياهان
دارويي ممكن است مقاديري زيادي گل گاو زبان و غيره
به سبب نبود بازار روي دست كشاورزان بماند.
وي ادامه داد :با وجود آنكه سالهاس��ت شعار آمايش
سرزمين داده ميشود ،اما تاكنون اين موضوع عملياتي
نشده اس��ت .رييس نظام صنفي كش��اورزي و منابع
طبيعيباانتقادازاينمسالهكهبرنامهوسياستگذاري
مناسبدركشتمحصوالتنداريم،بيانكرد:دركشت
محصوالت كشاورزي برنامه و سياستگذاري مدوني
نداريم كه خيال كش��اورز را راحت كنيم كه محصول
مد نظر را بكارد.

انرژي
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در دومين همايش همكاريهاي تجاري و فرهنگي ايران و منطقه قفقاز شمالي روسيه مطرح شد

گروه انرژي| نادي صبوري -فرداد احمدي|
پانزدهمي�ن اجلاس كميس�يون مش�ترك
همكاريهاي اقتصادي و تجاري ايران و روسيه
ديروز در هتل اس�پيناس پاالس ته�ران آغاز
به كار كرد .اجالسي كه صدها نفر از دو طرف در
آن ش�ركت كردند و فعاالن اقتصادي ايراني و
روسي در تالش براي شناخت يكديگر و شكل
دادن به يك رابطه بودند .در مراسم آغاز به كار
اين اجالس در كنار دومين اجالس همكاريهاي
تجاري و فرهنگي ايران و فدرال قفقاز ش�مالي
فدراسيون روسيه ،رضا اردكانيان وزير نيروي
ايران به عنوان رييس گروه ايراني كميس�يون
مشترك و سرگي چباتاريف وزير فدرال قفقاز
شمالي حضور داشتند .وزير ايراني در اظهارات
خود در اين مراس�م تاكيد كرد ايران خواستار
اين اس�ت كه مردم ش�اهد نتيجه و نشانههاي
برگزاري چنين نشس�تهايي در زندگي خود
باش�ند .طرف روس�ي نيز تاكيد ك�رد ارتقاي
سطح تجارت با ايران از مهمترين اولويتهاي
سياست خارجي روس�يه در حال حاضر است.
قففاز ش�مالي در جنوب روس�يه منطقه اصلي
و كليدي براي برقراري ارتباط ايران و روس�يه
محس�وب ميش�ود .پس از پايان سخنرانيها
كميتههاي تخصص�ي در حوزهه�اي مختلف
حمل و نق�ل ،صنعت ،انرژي ،آب و بهداش�ت و
درمان برگزار شدند و افراد مختلفي از حوزههاي
دولتي و بخ�ش خصوصي دو ط�رف به بحث و
تبادل نظ�ر در اي�ن كميتهه�ا پرداختند .اين
اجالس در حالي برگزار ميش�د ك�ه به تازگي
دو ط�رف گامهايي مهم در جهت كاهش تعرفه
براي تبادالت ميان ايران و كش�ورهاي اوراسيا
برداشتهاند .پيشبيني ميش�ود بيش از دهها
موافقتنامه و قرارداد در اي�ن اجالس كه امروز
نيز در تهران ادامه داش�ته و ف�ردا روز آخر آن
در اصفه�ان خواهد ب�ود بين دو ط�رف منعقد
شود .نكته جالب توجهي كه در ميان اظهارات
طرف روس به چشم ميخورد تاكيد بر تعامالت
در ح�وزه علوم انس�اني ب�راي درك درس�ت
دو طرف از يكديگر بود ،مسالهاي كه شايد حلقه
مفقوده روابط ايران و روسيه در طول سالهاي
اخير محسوب ش�ود كه در حالي كه مسووالن
دو طرف از ظرفيت تج�ارت بيش از  10ميليارد
دالري صحبت ميكنند در حال حاضر كمتر از
 1.5ميليارد دالر تجارت دارند.
در مراس��م افتتاحي��ه دومين همايش چش��مانداز
همكاريهاي تجاري و فرهنگي ايران و فدرال قفقاز
ش��مالي فدراسيون روس��يه ،س��رگي ويكتوروويچ
چباتاريف ،وزير ناحيه فدرال قفقاز شمالي فدراسيون
روسيه در پاسخ به پرس��ش خبرنگار روزنامه تعادل
درباره اينكه چ��ه ابزارهايي براي توس��عه اين روابط
داريم؟ بي��ان ك��رد :مهمترين ابزار اهرم سياس��ي و
ارادهاي اس��ت ك��ه دو ط��رف دارن��د .اراده دو طرف
در راستاي توسعه اين روابط است .ساختارهاي الزم
براي توسعه روابط در روسيه ايجاد شده است و تمام
ارگانها و موسسات دولتي روسيه توسعه اين روابط
را هدفگيري كردهاند.
وزير ناحيه فدرال قفقاز ش��مالي فدراس��يون روسيه
افزود :همانط��ور كه وزي��ر نيروي ايران بي��ان كرد،
اين همايش هم يكي از اين ابزارها هس��تند .درواقع
كميسيون مشترك يك پلتفرم است كه از طريق آن
تمام شركتهاي خصوصي و توليدكنندگان ميتوانند
با هم مالقات كرده و موضوعات مشتركشان را با هم در
ميان بگذارند .اين ميتواند منجر به پروژهها و كارهاي

نقشكليديقفقازشماليدرروابطدوجانبه
در اين مراس��م رضا اردكانيان ،وزير نيروي جمهوري
اسالمي ايران نيز بر همكاريهاي اقتصادي و تجاري
دوجانبه و همينطور كارگروه همكاريهاي استاني و
ساير كارگروهها و كميتههاي تخصصي ،بتواند منشأ
تحرك جديدي در مناس��بات اقتصادي دو كش��ور
ايران و روسيه باشد،تاكيد كرد و افزود :خوشبختانه
مناسبات جمهوري اسالمي ايران و فدراسيون روسيه
طي سالهاي اخير روند رو به توسعهاي داشته و اين
روند همچنان در حال توس��عه و گسترش است .اين
روند تا جايي پيش رفته كه روساي جمهور دو كشور
در سال گذشته  5مرتبه با يكديگر مالقات داشتهاند.
وزير نيرو در خصوص منطقه قفقاز شمالي بيان كرد :در
اين ميان منطقه قفقاز شمالي با برخورداري جمعيت
 10ميليون نف��ري داراي جايگاه مهم و كليدي براي
توس��عه روابط ايران و روسيه اس��ت و دروازه ورودي
كاالهاي ايران به روسيه و بالعكس محسوب ميشود.
در واقع قفقاز ش��مالي بهدليل موقعيت جغرافيايي،
برخ��ورداري از مناب��ع طبيعي و مي��راث فرهنگي و
تاريخي و به عبارت ديگر با برخورداري از كليه منابع
الزم ،از ظرفيت بالقوهاي براي ايفاي نقش كليدي براي

مهماننوازي ايران
از خدمه نفتكش صدمه ديده

توسعه همكاريهاي دوجانبه در حوزههاي مختلف
اقتصادي ،علمي و فرهنگي برخوردار است و ضروري
است اين ظرفيت بالقوه با همكاري طرفين ،به ظرفيت
بالفعل تبديل ش��ود .ايران و قفقاز شمالي ميتوانند
در حوزهه��اي گوناگون اقتصادي و ب��ه ويژه صنعت
گردشگري ،حمل و نقل و تامين كاالهاي مورد نياز با
يكديگر همكاري داشته باشند.
همكاريه��اي حوزه بانك��ي ميان ايران و روس��يه،
سرفصل بعدي سخنان وزير نيرو بود .وي در اين باره
گفت :دو كشور آمادگي دارند شبكههاي مير و شتاب
را به يكديگر متصل نمايند و گامهاي جديتري را براي
استفاده از ارزهاي ملي (روبل و ريال) بردارند.
اردكانيان پيش��رفت همكاريهاي حوزه كشاورزي
ايران و روس��يه را مثبت ارزيابي ك��رد و گفت :حجم
مبادالت محصوالت كش��اورزي در سال جاري و در
مقايسه با س��ال قبل از آن ،با رشد مواجه بوده است.
امضاي قرارداد ترانزيت ،س��واپ و ورود موقت گندم
بين ايران ،روسيه و قزاقستان ميتواند فصل جديدي
از همكاريهاي سه جانبه را در حوزه غالت به ارمغان
بي��اورد .فصل بعدي همكاريهاي مورد اش��اره وزير
نيروي ايران اتصال ش��بكههاي برق ايران و روسيه از
طريق جمهوري آذربايجان ،ارمنستان و گرجستان بود
كه از نظر اردكانيان ميبايست با جديت بيشتري دنبال
شود .وي در اين راستا گفت :خوشبختانه همكاريهاي
خوبي در حوزه انرژي حرارتي آغاز شده كه ميبايست
س��رعت اين قبيل همكاريها ش��تاب بيش��تري به
خود بگي��رد .اردكانيان با بيان اينك��ه انعقاد قرارداد
موقت تجارت آزاد بين ايران و  5كشور عضو اتحاديه
اقتصادي اوراسيا ميتواند جهش مناسبي براي توسعه
همكاريها و روانسازي تجارت منطقهاي ايجاد نمايد،
اظهار كرد :متعاقب اين قرارداد بيش از  800قلم كاال
مشمول كاهش تعرفهها قرار ميگيرد.
وزير ني��رو با تأكيد ب��ر اينكه توس��عه همكاريهاي
اقتصادي دوجانبه ،به ويژه در شرايط فعلي كه هر دو
كشور با سياستهاي خصمانه امريكا مواجه هستند،
بيش از هر زمان ديگري واقعيت انكارناپذير محسوب
ميشود ،اظهار كرد :ضروري است طرفين براي رفع
موان��ع تعرفهاي و غي��ر تعرفهاي تج��ارت دوجانبه و
منطقهاي تالش بيشتري از خود نشان دهند و زمينه

را براي گسترش گردش مالي و گردش كااليي فراهم
نماين��د .اميدوارم همايش فعل��ي و اجالس پانزدهم
كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي و تجاري
ايران و روس��يه زمينههاي بيش��تري را براي توسعه
همكاريهاي دوجانبه فراهم سازد.
رضا اردكانيان در حاش��يه مراس��م افتتاحيه دومين
همايش چشمانداز همكاريهاي تجاري و فرهنگي
ايران و فدرال قفقاز ش��مالي فدراس��يون روسيه و در
نشست خبري با «س��رگي ويكتوروويچ چباتاريف»،
وزير ناحيه فدرال قفقاز شمالي فدراسيون روسيه ،در
پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه تعادل درباره اينكه
چه تدابيري انديشيده شده است كه مردم بتوانند در
زندگي خود ش��اهد ثمرات افزايش روابط اقتصادي و
فرهنگي ايران و روسيه و به خصوص در قفقاز شمالي
باش��ند؟ بيان كرد :من به سهم خودم عرض بكنم كه
وظيفه م��ا در اين همايش و در اجالس كميس��يون
مشترك تسهيل ارتباط بخشهاي خصوصي دو كشور
است .در نظر داش��ته باشيم كه فدراسيون روسيه در
سال گذشته چيزي بالغ بر  250ميليارد دالر واردات
داشته است و با توجه به زمينههاي مختلف فعاليت در
كشور ما ،قطعا اين مذاكرات و اين تسهيالت؛ از جمله
الحاق ايران به موافقتنامه اقتصادي اوراسيا ميتواند
ايران و  5كشور عضو را از سهم قابل مالحظهاي را در
حدود  800قلم كااليي كه از تعرفه ترجيحي برخوردار
خواهند شد ،بهرهمند كند و تأثير قابل مالحظهاي در
اشتغال و سرعت گرفتن عرضه محصوالت ايراني در
بازارهاي مصرف خواهد داشت.وي افزود :زمينههاي
فعاليت در استانهاي قفقاز شمالي به ويژه در بخش
گردش��گري و فعاليتهاي صنعتي و توليدي فراوان
است و اميدواريم كه توس��عه روابط دو كشور ايران و
روسيه هرچه بيشتر توسعه يابد.
ساير سخنرانان
مراس��م افتتاحي��ه دومي��ن هماي��ش چش��مانداز
همكاريهاي تجاري و فرهنگي ايران و فدرال قفقاز
شمالي فدراسيون روسيه با سخنراني مهدي سنايي،
سفير ايران در فدراسيون روسيه ادامه يافت .سنايي
با اعالم اين خبر را كه همه اس��ناد مورد نياز در سطح
دولتي براي تعامل ايران و روس��يه به امضا رس��يده

است ،گفت :اجالسهاي مشترك بين ايران و روسيه
به صورت مرتب در س��الهاي گذش��ته برگزار شده
است و امسال اين اجالس با برگزاري همايش قفقاز
تكميل شده است.
وي با بيان اينكه قفقاز شمالي طي سدههاي متمادي
نقش مهمي در ارتباطات بين ايران و روس��يه داشته
است ،اظهار كرد :اين منطقه از نظر فرهنگي و تاريخي
شباهت زيادي با ايران دارد و همبستگي و پيوستگي
بين ايران و قفقاز شمالي وجود داشته است.
سفير ايران در فدراسيون روسيه با بيان اينكه روابط
ايران و روسيه طي سالهاي اخير از تحرك فراواني در
ابعاد مختلف برخوردار بوده است ،اظهار كرد :در بخش
اقتصادي و تجاري بين دو كشور ظرفيتهايي وجود
دارد و اسنادي امضا شده است ،اما خروجي اسناد امضا
شده با عمل و اجرايي شدن آن فاصله زيادي دارد.
وي تاكيد كرد :هيچ سند مهم اقتصادي كه در سطح
دولتي مورد نياز دو كشور باشد ،امضا نشده باقي نمانده
است كه از جمله آن اسناد همكاريهاي گمركي است.
به گزارش ايسنا ،س��نايي با تاكيد بر اينكه در بخش
صادرات بين ايران و روس��يه رابطه خوبي وجود دارد،
گفت :صادرات آبزيان ،مواد لبني و دامي مجوز گرفته
كه اين موضوع تس��هيالت الزم را براي توسعه روابط
دو كشور فراهم ميكند .اميدواريم اين ظرفيتها به
عمل بپيوندد و حجم مبادالت دو كشور تبديل به يك
جهش شود.
سفير ايران در فدراسيون روسيه با اشاره به پيوستن
اي��ران به اتحادي��ه اقتصادي اوراس��يا ،اظه��ار كرد:
اميدواريم دبيرخانه دولتي فعال شكل بگيرد و تجار و
بخش خصوصي با يكديگر در ارتباط باشند.
ژاگاريان لوان سمونوويچ ،سفير فدراسيون روسيه در
ايران سخنران بعدي اين همايش بود .وي با بيان اينكه
انتظار ميرود ،توس��عه همكاريهاي ايران و روسيه
پيرامون همايش در حال برگزاري نتايج عملي داشته
باش��د ،از تالشهاي مستمر سفارت روسيه در ايران
براي تسهيل توسعه همكاريها خبر داد.سمونوويچ
در ادامه سخنان خود بيان كرد :ما در سفارت روسيه
در تهران تالش ميكنيم ك��ه ويزا دادن به بازرگانان
ايراني را تس��هيل كنيم و در اين رابطه تس��هيالتي
فراهم شده است.

ارزيابي وزير نفت ايران درباره بازار حال حاضر طالي سياه

امپراتوري رسانهاي در خدمت كاهش قيمت نفت
ايسنا|
پس از آنكه بازار جهاني نفت ب��ه دنبال تصميمات
امريكا تحت تاثير قرار گرفت ،بسياري از كارشناسان
افزاي��ش قيمت نفت ت��ا  ۱۰۰دالر را نيز پيشبيني
كردن��د اما وزير نفت كش��ورمان بر اين باور اس��ت
كه امريكا با تكي��ه بر جريان امپراتوري رس��انهاي
صهيونيس��تي س��عي دارد نگ��ذارد قيم��ت نفت
افزايش يابد.
در سالهاي  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۴تحريمهاي امريكا عليه
ايران و همچنين اختالالت موقتي ناش��ي از جنگ
در ليبي و پيشروي نيروهاي داعش در شمال عراق،
كمك كرد قيمت نفت باالي  ۱۰۰دالر در هر بشكه
بماند .عربس��تان سعودي و س��اير اعضاي اوپك كه
داراي ظرفي��ت مازاد توليد هس��تند ،در واكنش به
كندي عمل كرده و اصرار داشتند كه عرضه كافي در
بازار وجود دارد و قيمتها خيلي باال نيس��ت .در اين
بين ،صندوقهاي سرمايهگذاري روي افزايش قيمت
نفت حس��اب باز كرده و قراردادهاي خريدشان را در
اواخر ژوئن  ۲۰۱۴به  ۶۲۶ميليون بشكه در مقايسه
با  ۳۶۷ميليون بشكه در شش ماه پيش از آن رساندن
و باعث شدند رشد قيمتها شتاب بگيرد و مشكالت
تولي��د و قيمتهاي باال ،زمينه نهاي��ي را براي رونق
حفاري نفت ش��يل امريكا فراهم كرد و باعث جهش
توليد اين صنعت و همزمان رشد مصرف آسيب ديد.
طبق اعالم آمار اداره اطالعات انرژي امريكا اختالالت
غيرمنتظره بدينس��ان تغييرات اساس��ي در تعادل
بازار را پنهان كردند بنابراين زماني كه اين مشكالت
برطرف ش��دند ،قيمته��ا در اواخر س��ال  ۲۰۱۴و

 ۲۰۱۵س��قوط كردند .اكنون هم بازار با تحريمهاي
امري��كا و جن��گ در ليب��ي و همچنين مش��كالت
كوچكتر ديگري مواجه اس��ت .قيمتهاي نس��بتاً
پايين نفت در س��ال  ۲۰۱۸دولت امريكا را تش��ويق
كرد تحريمهايي را عليه صادرات نفت ونزوئال و ايران
وضع كند اما بازار در اواخر سال  ۲۰۱۸بسيار سريعتر
از آنچه به نظر ميرسيد ،محدوديت عرضه پيدا كرد.
اخت�لاالت غيرمنتظره كاهش توليدي كه توس��ط
عربستان سعودي و متحدانش در گروه اوپك پالس
برنامهريزي شده بود را موثرتر كرد و دورنماي بازار را
از اشباع عرضه به كمبود عرضه تغيير داد .در حقيقت،
مش��كالت توليد غير داوطلبانه در ح��دود نيمي از

انتقال ۲ميليارد مترمكعب
سيالب با لولههاي گاز

ايرنا| مديرعامل ش��ركت انتق��ال گاز ايران به
انتقال بيش از دو ميليارد مترمكعب آب توسط
لوله گاز در مناطق س��يلزده كشور اشاره كرد و
گفت :در منطقه يك عمليات انتقال گاز ،بيش از
 ۳۲خط لوله ( ۴۷۰كيلومتر) درگير سيل و غرق
آب شده بود.
س��عيد توكلي افزود :همزمان با س��يل ،دستور
صادرات گاز از مرز ش��لمچه نيز صادر شد كه با
وجود محدوديتهاي دسترس��ي و مش��كالت
پيرامون سيل ،گاز به خط لوله تزريق و اين پروژه
عملياتي شد.وي ادامه داد :همزماني اين اتفاق با
مشكالت كمبود شكر سبب شد تا براي حل اين
مشكل ،تزريق گاز به كشت و صنعت دهخدا نيز
انجام شود.توكلي گفت :تعداد زيادي از ترانسها،
عملگرها ،ش��يرها و… غرق آب شده بود كه در
قالب استانداردهايي به صورت كام ً
ال فني نسبت
بهرفعمشكلاقدامشد.توكليتاكيدكرد:باوجود
اينكه اولويت نخست شركت ملي گاز و شركت
انتقال گاز ايران ايمني است ولي شبكه در جريان
س��يل اخير پايداري خوبي داشت ،با اين وجود
آيا ميتوانيم اطمينان حاصل كنيم كه در تمام
بحرانها مثل رانش زمين ،زلزله ،سيل ،صاعقه،
توفان و سونامي ميتواند پايدار باشد.

بيمه ديپلماتيك با گسترش روابط تمدني
مفيدي ش��ود.چباتاريف گفت :در تمامي زمينههاي
اقتصادي مثل حملونق��ل ،انرژي ،توليد ،صنعت و...
اين امكان فراهم شده اس��ت كه دو طرف پروژههاي
خود را گس��ترش دهند .چيزي كه ب��ه منطقه قفقاز
شمالي مربوط ميش��ود اين است كه اين منطقه نيز
مانند ساير مناطق به توسعه روابط و مناسبات دوجانبه
عالقهمند است.
وي در ادامه اش��ارات خود به ابزارهاي توسعه روابط
روس��يه و ايران اظهار كرد :بي��ش از همه ما به دنبال
توس��عه روابط با ايران در حوزه گردشگري هستيم.
ما عالقهمند به توس��عه گردش��گري از طريق درياي
خزر هستيم .من فكر ميكنم كه اين زمينه از صنعت
گردشگري دورنماي بسيار خوبي دارد و روسيه و ايران
ميتوانند پيشروان اين صنعت و به خصوص كشتيراني
بين دو كشور باشند.
چباتاري��ف بيان ك��رد :همچنين در زمينه توس��عه
مناس��بات در حوزه كشاورزي به دنبال توسعه روابط
هس��تيم .دو محصولي كه ما ميتوانيم به ايران صادر
كنيم گوشت قرمز و غالت هستند و در عوض كاالهايي
مثل ميوه و ساير محصوالت كشاورزي را ميتوانيم از
ايران وارد كنيم.
وزير ناحيه فدرال قفقاز ش��مالي فدراس��يون روسيه
افزود :ما عالقهمند به توس��عه صنعت حملونقل در
كريدورهاي شمال-جنوب و ش��رق-غرب هستيم.
همچنين در زمينه انرژي و ايجاد كريدورهاي انرژي
عالقهمند به توسعه روابط هستيم .براي اين منظور،
يك شخص پيشرو از مسكو فقط براي پيگيري همين
موضوع به ايران آمده اس��ت .چون كار ما به دو مرحله
تقسيم شده اس��ت .در مرحله اول امروز و فردا است
كه به همايش ايران و قفقاز ش��مالي اختصاص يافته
است و مرحله دوم كميسيون مشترك است كه فردا و
پسفردا به آن پرداخته خواهد شد.
چباتاريف همچنين بر موضوع گسترش علوم انساني
در روابط دو طرف تأكيد ك��رد و گفت :مباحث علوم
انس��اني در قفقاز ش��مالي بسيار مهم اس��ت و براي
مجموعه مناس��بات دو كشور اهميت دارد كه بدانيم
چگونه همديگر را درك ميكنيم و چگونه ميتوانيم
سهم مشتركي از همديگر داشته باشيم .توسعه روابط
اقتصادي و تجاري نيز بس��تگي ب��ه اين موضوع دارد
چرا كه قفقاز شمالي روابط تنگاتنگي با ايران داشته
است .در اين كشور ملتي هستند كه همگروه و همزبان
با ايران هستند.

كوتاهازدنيايانرژي

كاهش توليد اوپك س��هم داش��ته است .در واكنش
به اين امر ،صندوقهاي سرمايهگذاري قراردادهاي
خريدشان را از  ۲۴۳ميليون بشكه در ابتداي ژانويه
به  ۶۰۰ميليون بش��كه افزايش دادند و رشد قيمت
معامالت تحويل فوري نفت را تسريع كردند.
آخرين وضعيت قيمت نفت
با وجود جهش بي��ش از دو درصدي قيمت نفت در
معامالت پنجشنبه گذشته ،بهاي نفت به دليل تداوم
تنشهاي تجاري مي��ان امريكا و چين كه انتظارات
براي كن��دي تقاضا براي انرژي در س��طح جهاني را
باال برده اس��ت ،با كاهش هفتگي روبرو شد .آژانس

بينالمللي انرژي در گزارش تازهاي پيشبيني خود
از رشد تقاضاي جهاني براي نفت را كاهش داد و اعالم
كرد :عرضه فراواني براي تأمين رشد تقاضا وجود دارد.
به گفته تايلر ريچي ،يكي از دبيران نش��ريه «س��ون
ريپورت ريسرچ» ،ناآرامي ژئوپليتيكي از قيمتهاي
نفت پش��تيباني كرد و با توجه به رويدادها زمينه را
براي رشد چشمگير قيمتها ايجاد كرد ،اما همزمان
عوامل عرضه و تقاضا وخامت پيدا كردند .بهاي نفت
روز چهارشنبه در واكنش به رشد بيش از حد انتظار
ذخاير نفت امريكا افت چشمگيري را متحمل شده
بود .نگرانيهاي فزاينده نسبت به دورنماي تقاضا براي
انرژي به دليل تشديد تنشهاي تجاري ميان امريكا
و چين نيز قيمت اين كاال را تحت فشارهاي كاهشي
بيشتري قرار داد.
آژان��س بينالمللي انرژي براي دومي��ن ماه متوالي
پيشبيني خود از رش��د تقاضاي جهاني براي نفت
را مورد بازنگ��ري قرار داد و كمتر ك��رد .اين آژانس
پيشبيني خود از رشد تقاضاي جهاني براي نفت را
از  ۱.۳ميليون بشكه در روز به  ۱.۲ميليون بشكه در
روز كاهش داد .اوپ��ك نيز در آخرين گزارش ماهانه
خود نرخ رش��د مورد پيشبين��ي از تقاضاي جهاني
براي نفت در س��ال مي�لادي ج��اري را كمتر كرد.
آژانس بينالمللي انرژي براي سال  ۲۰۲۰پيشبيني
كرد تقاضا براي نفت  ۱.۴ميليون بشكه در روز رشد
ميكند.
اداره اطالعات انرژي امريكا ،روز چهارشنبه دومين
رش��د هفتگي متوالي سطح ذخاير نفت اين كشور را
گزارش كرده بود .با اين حال شركت خدمات انرژي

بيك��ر هيوز روز جمع��ه اعالم كرد ش��مار دكلهاي
حفاري نفت امريكا هفته گذشته براي دومين هفته
متوالي كاهش پيدا كرده است كه از كندي احتمالي
فعاليت حفاري حكايت داشت.
اما در اين باره ،بيژن زنگنه  -وزير نفت  -معتقد است
كه در دوره قبلي تحريمهاي ايران قيمت نفت افزايش
پيدا نكرد و در اين دوره نيز افزايشي نداشته است ،بايد
گفت كه افزايش قيمت نفت در دولت قبلي به دليل
تحريم ايران نبود ،بلكه مسائل ديگري وجود داشت
كه قيمت جهاني نفت در دني��ا افزايش يافت ،اما در
حال حاضر نفت شيل تقويت شده و وضعيت امريكا
با  ۱۰سال قبل تفاوت زيادي دارد.
وي درباره اين موضوع كه آيا بعد از پشت سر گذاشتن
فصل تابستان اگر تحريم نفتي ادامه پيدا كند ،قيمت
نفت افزايش مييابد؟ گفت :بحثهاي سياسي و رواني
يك مساله و فيزيك واقعي بازار نفت مسالهاي ديگر
است ،در حال حاضر نيز وضعيت نگرانكننده است
و هر چه به سمت جلوتر حركت كنيم ،اوضاع خوب
نميشود و با كاهش حضور ايران در بازار شرايط بازار
بدتر ميشود.
به اعتقاد او بحثهاي رواني و سياس��ي هر دو سبب
شدهاند قيمت نفت افزايش نيابد و در واقع رسانههاي
همسو با سياستهاي امريكا س��عي ميكنند تمام
اتفاقات را كوچكنمايي كنند و سهم نبودن ايران در
بازار را كمرنگ كرده و ذخاير دنيا را زياد نشان دهند و
به دروغ قدرت و ظرفيت مازاد نفت عربستان را بيش
از آنكه هس��ت ،نمايش دهند تا بازار ملتهب نشود و
اينها كارهاي رواني در بازار است.

تسنيم| سخنگوي شركت نروژي فرانتالين كه
نفتكش آن در درياي عمان مورد حمله قرار گرفته
بودبااعالمورود ۲۳خدمهايننفتكشازبندرعباس
به دوب��ي گفت :اين خدمهها روس��ي ،فيليپيني و
گرجستاني بوده و بهخوبي توس��ط مقامات ايران
پذيرايي شده بودند.
به گزارش رويترز ،خدمه نفتكش فرانت التاير شركت
فرانتالين ،يكي از دو كشتي كه اين هفته در درياي
عمان مورد حمله قرار گرفت وارد دوبي شدند .اپراتور
كش��تي نروژي اعالم ك��رد« :هم��ه  23خدمه اين
نفتكش اي��ران را از فرودگاه بندرعباس ترك كردند
و در ف��رودگاه بينالمللي دوبي ف��رود آمدند ».يك
سخنگويفرانتالينگفتكهاينخدمههايروسي،
فيليپينيوگرجستانيبهخوبيتوسطمقاماتايران
پذيرايي شده بودند .اكثر آنها پس از رسيدن به دوبي
به خانه پرواز كردند و بقيه روز يكشنبه دوبي را ترك
ميكنند.فرانتالين اعالم كرد يك ناو يدككش به
فرانت التاير رسيده و يك تيم از متخصصان شرايط
و خسارات آن را بررسي ميكنند .اين نفتكش پس
از حمله آتش گرفت ولي ش��علههاي آتش خاموش
شدند.امريكا و انگلستان ايران را به اين حمله متهم
كردهاندوليتهرانايناتهامراردميكند.اينحمالت
قيمت نفت را باال برده و به نگراني در مورد تقابل ايران
و امريكا اضافه كرده است.نفتكش ديگري كه مورد
حمله قرار گرفت ،كاكوتا كوريجس ،بهسمت امارات
يدك كشيده ميشود.

تالشعربستانبرايكاهش
آشفتگيبازارنفت

ايسنا| وزير انرژي عربستان سعودي در حاشيه
نشست انرژي كش��ورهاي گروه  G۲۰در ناگانوي
ژاپن اظهار كرد :بازار نفت از عرضه كافي برخوردار
است .با اين حال وي در واكنش به حمالت صورت
گرفته ب��ه دو نفتكش حام��ل فرآوردههاي نفتي
نزديك تنگه هرمز ،نس��بت به خطر مختل شدن
عرضه ابراز نگراني ك��رد و گفت :عرضه كافي نفت
وجود دارد و نس��بت به اين مساله اطمينان وجود
دارد .تاكنون روند عرضه ثابت بوده و اختاللي وجود
نداشته است البته من نسبت به اختالالت احتمالي
درروندعرضهنفتنگرانهستم،امامطمئنهستم
كه جامعه بينالمللي دست به دست هم خواهد داد
و اقدام درست را انجام ميدهد و امنيت عرضه ادامه
پيدا خواهد كرد.
بهگزارشپالتس،خالدالفالحهمچنيندراظهاراتي
به هيروش��يگه س��يكو ،وزير اقتص��اد ،بازرگاني و
صنعت ژاپن گفت :دولت عربس��تان سعودي اين
حادثه را بس��يار جدي گرفته و م��ا قصد داريم هر
اقدامي كه ميتوانيم براي حفاظت از زيرساخت،
آبهاي سرزميني و كشتيهاي خود انجام دهيم،
اما ما نميتوانيم از درياهاي جهان حفاظت كنيم
و بنابراين مس��ووليت جهاني مرتبط وجود دارد.
وي اظهار كرد :عربس��تان س��عودي اگر از سوي
مصرفكنندگانژاپنيوهمچنينسايرمشتريانش
درآسياونقاطديگردرخواستيدريافتكندتمامي
نيازهاي انرژي آنها را پاسخگو خواهد بود.

افزايش ماليات استخراج نفت
در روسيه

ايس�نا| وزارت دارايي روسيه پيشنهاد كرد كه
ماليات استخراج معدني براي توليد نفت در اين
كش��ور افزايش پيدا كند.الكسيسازانوف ،مدير
دپارتمان ماليات وزارت دارايي روسيه اظهار كرد:
انتظار م��يرود افزايش  ۱۱۳روب��ل ( ۱.۷۵دالر)
به ازاي هر تن توليد نفت از اول س��پتامبر اجرايي
شود.بر اس��اس گزارش رويترز،س��ازانوف گفت:
وزارت داراي��ي همزمان جبران خس��ارت براي
توليدكنندگان بنزين و دي��زل مرتبط با محدود
شدن قيمتهاي داخلي نفت را افزايش ميدهد.
افزايش ماليات اس��تخراج معدني ،بودجه دولت
براي پرداختهاي مذك��ور را تأمين خواهد كرد.
آمار وزارت انرژي روسيه نشان داد كه توليد نفت
اين كش��ور در ماه مه به  ۱۱.۱۱ميليون بشكه در
روزرسيدكهدرمقايسهبا ۱۱.۲۳ميليونبشكهدر
روز در آوريل كاهش نشان داد و پايينترين سطح
توليد از ژوئن سال  ۲۰۱۸بود.

گزارش
عراق نگران تنشهاي
منطقهاي

زماني كه براي اولينبار خبر نخستوزيري عادل
عبدالمه��دي به عنوان ش��خصي غير از حزب
الدعوه عراق مطرح ش��د ،بس��ياري آن را نقطه
عطف جدي در طول حي��ات عراق نوين بعد از
س��قوط صدام حسين تلقي كردند كه ميتواند
با شكستن هيمنه  15س��اله اين حزب ،مسير
رشد و ترقي عراق را با مبارزه جدي در خصوص
فساد مالي  -اداري و تالشهاي همهجانبه براي
بازسازي خس��ارتهاي بعد از جنگ با داعش
هموارتر كند .در اين راستا ترافيك ديپلماتيك
ناشي از سفر سران و مقامات كشورهاي جهان
نش��ان ميداد كه دولت جديد ع��راق در حال
پوس��ت اندازي ،آماده شدن براي افزايش نفود
خود در منطقه و جه��ان و ظهور عراقي جديد
است .چرا كه بغداد در يك برهه ،آن هم پس از
سفر متفاوت و جنجالي چند ساعته  27دسامبر
س��ال گذش��ته ميالدي دونالد ترامپ ش��اهد
ترافيك ديپلماتيك س��نگين و بيسابقهاي از
همه بلوكها و ائتالفات منطقهاي و بينالمللي
بود .چنان كه پس از حضور شبانه رييسجمهور
اياالت متحده ،عبداهلل دوم ،پادشاه اردن پس از
 10س��ال بار ديگر به بغداد رفت و سپس نوبت
به فيليپ ششم ،پادشاه اسپانيا رسيد كه او هم
بعد از  40سال س��فري انجام داد .بعد از آن هم
بغداد ميزبان رييسجمهوري ايران بود .مضافا
بر آن در سطوح ديگر هم سفرهايي انجام شد؛ از
جمله سفر نخستوزيران اردن ،واتيكان ،ايتاليا
و سفر وزراي امور خارجه امريكا ،فرانسه ،آلمان،
ايران ،تركيه ،قطر حتي كار به جايي رسيد كه
اخبار حكايت از سفر احتمالي امانوئل مكرون،
رييسجمهوري فرانسه به عراق بنا به گفتههاي
ژان ايو لودريان ،وزير امور خارجه اين كشور در
جريان سفرش در ژانويه سال جاري ميالدي به
بغداد ميداد.
ديپلماسي ايراني با بيان اين مطلب افزود :اينها
عالوه بر س��فرهاي مهم و دورهاي برهم صالح،
رييسجمهوري ،عادل عبدالمهدي نخستوزير
و محم��د علي حكيم ،وزير ام��ور خارجه عراق
بود كه توانس��ته بود در يك م��دت كوتاه چند
ماهه چهره منطقهاي و بينالملل��ي عراق را با
روي كار آمدن دول��ت جديد ،تغيير دهد .همه
گمانه زنيها سخن از آغاز دوران عراقي قدرتمند
در خاورميانه ميداد.
در آن سو در حوزه اقتصادي و انرژي هم خبرهاي
خوبي براي عراق به گوش ميرسد .در اين رابطه
طبق برآرود آژان��س بينالمللي انرژي ،عراق تا
سال  2030ميالدي با افزايش ميزان صادرات
نفت خود به  5ميليون و  300هزار بشكه در روز
پس از كشورهاي امريكا ،عربستان و روسيه به
چهارمين كشور صادركننده نفت در جهان بدل
ميشود .يقينا اين گزارش نشان ميدهد كه اين
كشور در حال افزاش توان اقتصادي خود است.
اين گمانه زني زماني بيشتر جلوهگري ميكند
ك��ه برآوردها حكاي��ت از آن دارند كه احتمال
افزايش سرمايهگذاري ش��ركت «لوك اويل»
روسي در پروژههاي نفتي عراق از  8ميليارد دالر
به  45ميليارد دالر ،سرمايهگذاري دو ميليارد
دالري كنسرس��يوم پرل پترولي��وم امارات در
ميادين گازي اقليم ،سرمايهگذاري 53ميليارد
دالري اكس��ون موبيل و پتروچاين و نظاير آن
نيز وجود دارد.
تمام��ي تالشه��اي ص��ورت گرفت��ه ب��راي
سرمايهگذاري در عراق حكايت از اين دارد كه
اين كش��ور بعد از گذار از بحران اشغال امريكا
و مبارزه با تروريس��م به مرحله افزايش امنيت
نظامي ،سياس��ي و نهايتا اقتصادي و سوددهي
وارد شده است .لذا ش��ركتهاي نفتي و گازي
ميخواهند از اين فرصت براي كسب سود بيشتر
اس��تفاده كنند .اين نكته انگيزه مضاعفي براي
دخالت و حضور بيشتر بازيگران و شركتهاي
نفتي در عراق و توسعه اين كشور ميدهد.
اما تحوالت بعدي عراق حكايت متفاوتي دارد.
با گذش��ت بيش از  8ماه از نخستوزيري عادل
عبدالمهدي هنوز گره كور تكميل كابينه وي باز
نشده است و كماكان دولت عادل عبدالمهدي
با اين مشكل دست و پنجه نرم ميكند .اين در
حالي است كه دولت ناقص بغداد بايد با ابر چالش
تنش منطقه هم روبه رو شود.
اگر چه كش��ور ع��راق كه ب��ا آغ��از دور جديد
تنشهاي ايران و امريكا كه ب��ا روي كار آمدن
ترامپ شروع شد ،س��عي داشت با به كارگيري
راهبرد موازنه قوا ،خ��ود را حتي االمكان از اين
بحران سياسي دو طرف دور نگاه دارد اما در حال
حاضر شرايط نش��ان داده اين مساله بر تمامي
برنامههاي توسعهاي عراق سايه جدي خواهد
انداخت؛ به خصوص كه عراق كشوري است كه
هم به دلي��ل واردات گاز ،انرژي برق و كاالهاي
اساس��ي و نيز در هم تنيدگيه��اي فرهنگي،
تاريخي و نيز اقتضائات ژئوپوليتيكي همسايگي
بهش��دت به تهران وابسته اس��ت و هم به دليل
سايه س��نگين و همينه جدي اياالت متحده بر
ساختار اقتصادي عراق نوين نميتواند خود را از
واشنگتن دور نگه دارد.
پيرو اين نكات ش��ايد اينگونه برداشت شود كه
در صورت وقوع ه��ر گونه تن��ش احتمالي در
منطقه اين عراق اس��ت كه به زمين اين جنگ
بدل خواهد ش��د .يقينا اين واقعيت تلخ نگراني
و ت�لاش عراقيه��ا را به منظور س��امان دادن
به ش��رايط بيش��تر ميكند ،به گونهاي كه اگر
چه در حال حاضر خود اين كش��ور در داخل با
مشكالت عديدهاي روبهرو است ،اما مشابه اين
كوششهاي ميانجيگرايانه عراقي از جانب هيچ
كشور ديگري براي تعديل التهابات منطقهاي در
حال انجام نيست.
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دريچه

بررسي جايگاه ايران در معادالت خاورميانه

نقشايراندر صلح منطقه
نويسنده :عليرضاخرمروز|
كارشناسارشدمطالعاتخاورميانه|
مقدمه
منطقه خاورميانه همواره آوردگاه تنشهاي بزرگ و
هزينه ساز بوده است  .اولين نتيجه اين روند نامطلوب از
بين رفتن صلح و ثبات در ميان كشورهاي منطقه و چه
بسا جهان است ،لذا نگاه بينالمللي و جامع داشتن به
روند صلح منطقهاي از الزامات درك صحيح آن است .
در اين يادداشت س��عي بر آن است تا سه محور اصلي
درگيريهاي منطقهاي را مورد بررس��ي قرار دهيم و
از رهگذر آن ،جايگاه اي��ران را در اين معادالت تجزيه
و تحليل كنيم .
محور اول :عراق ،سوريه ،يمن و لبنان
عراق پس از صدام حسين از بيثباتترين كشورهايي بود
كهدرمنطقهتوسطنيروهايمتجاوزامريكاييموردحمله
قرار گرفت  .هرچند در دوره صدام حس��ين نيز ،به دليل
ماجراجوييهاي وي رنگ ثبات از رخساره ملت عراق رفته
بود و هر لحظه درگيري تازهاي در راستاي اشتهاي سيري
ناپذير قدرت صدام حسين در جريان بود  .اما پس از حمله
اياالت متحده درگيريهاي داخلي اعم از قومي ،مذهبي و
شبه نظامي ،اين كشور را فرا گرفته بود .
با ورود ايران به عنوان كش��ور دوس��ت و همسايه ،روال
سياسيوامنيتيعراقنيزدستخوشدگرگونيمثبتشد.
نمود حقيقي اين امر زماني بود كه داعش وارد خاك عراق
شد و دس��ت به تصرفات گسترده زد  .حضور مستشاري
ايران و مشورتهاي سياسي همگي عراق را از خطر تجزيه
و جنگ فرسايشي داخلي نجات داد .جنگي كه هديه ورود
و خروج نيروهاي امريكايي به خاك عراق بود .
از سوي ديگر سوريه نيز پس از ورود داعش و درگيري
گروههاي تروريستي مختلف بهطور عملي تسلط خود
را بر خاك سوريه از دس��ت داده بود  .از بين بردن زير
ساختها هدف اصلي بود كه حيات ملت سوريه را در
مقابل خود قرار داده بود .
ايران نيز با حضور به موقع مستش��اري توانس��ت اين
چالشبزرگمنطقهاييابهعبارتديگر،جنگجهاني
سومدر قالبنيروهاينيابتي رابهپايانبرساند.يمندر
ادامه اين بحران وارد درگيريها شد و معادالت را آنگونه
كه در تحليلها نبود ،تغيير داد اما خواست ملت يمن

در مقابل خواست حكام عربستان قرار گرفت و جنگي
فرسايشي آن را تعميق داد .حمايتهاي سياسي ايران
براي پايان اين جنگ ني��ز ،نقش جديد ايران در صلح
منطقهاي را آشكار كرد.
لبنان به عنوان كشوري تاثيرگذار در نظم منطقهاي،
هموارهدارايروابطمثبتباايرانبودهاست.ازهمكاري
باحزباهلل تا روابط سازندهديپلماتيك،همگي تاريخي
سراسرمثبتازروابطدوكشوررانشانميدهد.حمايت
از ملت لبنان در برابر تجاوزات صهيونيستي از جمله
نقاطعطفياستكهايرانراباملتلبنانگرهزدهاست.
در محور اول عراق ،سوريه ،يمن و لبنان همواره ايران را
به عنوان دال مركزي ثباتسازي ميشناسند و كارنامه
رفتار منطقهاي نيز همين را به تصوير كشيده است .
محوردوم:پاكستان،افغانستان،تركيهوقطر
اينمحورشايدمتفرقترينوضعيتراازحيثاشتراك
منافع اعضا داشته باشد  .درگيري في ما بين پاكستان
و افغانستان حتي تنشهاي بزرگي را بين اين دو كشور
به وجود آورده است ،اما فعاليتهاي ديپلماتيك ايران
طي دهههاي گذش��ته از بروز جنگ ميان دو كش��ور
جلوگيري كرده است .
افغانستان با سابقه طوالني مدت ارتباط ميان ملتها
همواره صلحي مشترك با ايران داشته است .پاكستان
نيز به عنوان همسايه مرزي بسيار تاثيرگذار از لحاظ
امنيتي ،داراي روابط مهمي با جمهوري اسالمي ايران
بوده اس��ت .اما ايجاد مح��وري از اين منافع متعارض
اس��تراتژي بود كه ايران درگير آن بود و تا حدودي در
آن موفق بوده است .خويشتنداري استراتژيك طرفين
عالوه بر اينكه براي ايران سود امنيتي دارد ،براي صلح
و ثبات هر دو كشور و منطقه نيز مهم و موثر است .
درسويديگراينمحوردوكشورقطروتركيهوجوددارد
 .هر چند در قضاياي سوريه اين دو كشور از مهمترين و
تاثيرگذارترين عوامل ايجاد بيثباتي و تنش بودند  .اما
معادالت جمهوري اسالمي ايران به نحوي چيده شد
كه عالوه بر رفع چالش گروههاي تروريس��تي ،به اين
دو همس��ايه راهبردي نزديك شود و روابط في ما بين
ايران با اين دو كشور دس��تخوش دگرگوني گسترده
نشود  .هرچند عربس��تان سعي در ائتالفسازي ميان
كشورهاي حاضر در تنش سوريه عليه ايران داشت ،اما

خود عاملي براي تقابل با تركيه و قطر ش��د .حمايت از
كودتاي نافرجام در تركيه در برابر كمك ايران به دولت
اردوغ��ان و محاصره قطر در قب��ال كمك همهجانبه
ايران ،نشان از محوريت تنش زدا و ثبات افزاي ايران در
منطقه خاورميانه و علي الخصوص در محور دوم مورد
بحث ما دارد .
محور سوم :عربستان ،امارات واسراييل
اين محور چالش آفرين و تن��ش زاترين مجموعهاي
اس��ت كه نظ��م و امنيت خاورميان��ه را از بي��ن برده
اس��ت و همواره پاي كش��ورهاي ديگر را در راستاي
ائتالفهاي بحران ساز به منطقه كشانده است .
بس��يار طبيعي اس��ت كه اين كش��ورها با ايران وارد
درگيري منطقه بش��وند زيرا ،حيات اين سه كشور در

استمرار بحران است  .به خصوص رژيم صهيونيستي،
ذات دولت خود را در تنش و ايجاد بحران ميبيند .در
كنار آن عربستان نيز با ايجاد معماي امنيت منطقهاي،
در راستاي افزايش قدرت خود ،با راهكار بيشتر كردن
ناامني اس��ت .امارات متحده عربي ني��ز كه به تازگي
شدت فعاليتهاي تخريبي خود را افزايش داده است،
وارد زمين بازي شده كه خود از انتهاي آن خبر ندارد .
ام��ا نكته محوري در بحث ما اين اس��ت كه اين س��ه
كش��ور با محفل قرار دادن كشورهاي محور اول و دوم،
به طور عملي نظم منطقهاي را بر هم زدهاند و ايران را به
عنوان كشوري كه با روند ثباتسازي كه ذكر شد ،مانع
رشد قدرت منطقهاي آنها است ،به تقابل طلبيدهاند .
محوريت ايران در س��ه حوزه باال ،اوال؛ نش��ان از عمق
استراتژيك جمهوري اسالمي ايران دارد؛

ثانيا،نقاطضعفامنيتمنطقهايرادرهمگراييجهت
ايجاد صلح نشان ميدهد؛
در مقام س��وم ،دورنمايي از صلح و ثبات منطقهاي در
شرايطي كه ملتهاي منطقه به نظم جديد بينديشند
را ممكنميبيند.
همچنين ،روند شكستهاي محور سوم در برهم زدن
صلحوامنيتخاورميانه،پيروزيملتها،هرچندبارنج
و س��ختي ميان مدت را نويد ميدهد .بررسي اين سه
محور دورنمايي كلي از روندهاي امنيت منطقهاي را به
ما نشان ميدهد ،هرچند ما سعي كرديم بدون توجه
به حضور قدرتهاي بزرگ ب��ه تحليل رفتار عمومي
كشورهاي تاثيرگذار منطقهاي بپردازيم.
منبع:سايتIPSC
مركزبينالملليمطالعاتصلح

رهيافتهايي در باب پيشرفت يك تمدن

چه عواملي دگرگوني دموكراتيك جهان عرب را شتاب ميدهد؟
با حمل��ه ناپلئون به امپراتوري عثماني و س��قوط آن،
جهان عرب بطور خاص و اس�لام بطور عام با غرب رو
در رو شدند .اين رويارويي ،جهان عرب را با جهاني نو و
پيشرفتهاي مواجه كرد.
محمد عثماني ،صاحبنظر علوم سياس��ي در مقالهاي
كه در ايرنا منتش��ر شده ،نوشت :اين رويارويي سواالت
بسياري را در ذهن نخبگان و انديشمندان جهان عرب و
اسالممتجليساخت؛ازجملهچراماباآنتمدنمشعشع
اكن��ون در افول و انحطاط تمدني ق��رار داريم و غرب با
دوران قرون وسطي ،پيشرفت و تكامل يافته است؟ آنان
به چه چيزي دست يافتند و به آن عمل كردند كه ما از
آن غافل بوديم؟ و در نهايت چه بايد كرد؟ اين سواالت
و بسياري ديگر پيشرفت و تكامل را به دشوارهاي بزرگ
براي جهان عرب و اسالم تبديل ساخت.
دراينمسيررهيافتهايگوناگونيدربابپيشرفتدر
جهان عرب مطرح شدند كه شكلگيري حكومتهاي
دموكراتيك و توجه به خواس��ت عمومي يكي از اين
رهيافتهابود.عدهايازنخبگاندرصددهمسازيدين
و دموكراسي برآمدند ،گروهي ديگر نفي دين و توجه به
دستاوردهاي غربي را مطرح ساختند .بسياري ديگر در
قالب اسالمگرايي نفي غرب و دستاوردهاي آن را پيش
كشيدند و توجه به داشتههاي اسالمي از بدو تكوين را
مدنظرقراردادند.درايننوشتهكوتاهشايدنتوانبهتمام
جوانب پديدار دين و دموكراسي توجه كرد ،اما با تأكيد
بر دوره معاصر ،چالش ام��روز اين موضوع را در جهان
عرب مدنظر قرار خواهيم داد.
رابطهدينودموكراسيبسيارپيچيدهاست .قدر مسلم
اين است كه انديشه سياسي جديد غرب كه نظامهاي
ليبرال دموكرات كنوني بازتاب عيني آن است ،ريشه
در مباحث الهياتي درونكليسايي دارد .نبايد فراموش
كرد كه امكان گسس��ت از ديدگاهه��اي الهياتي ،به
مدد الهيدانان و برخي افراد كليسا صورت گرفت .اما
دموكراسي صرفا بحث نظري نيست ،تجربه تاريخي
هم هست .در مجموع تجربه غرب سازگار كردن دين و
دموكراسي بوده است.
س��كوالريزمي كه اكنون در غرب ركن اصلي فرهنگ
سياسي را تش��كيل ميدهد ،ريش��ه در نوزايي سده
سيزدهم ميالدي دارد و تفاسير خردگرايانه از دين كه
بهخصوصباچهرههاييچونتوماسآكويناسصورت
گرفت،بهتأسيسشكلتازهايازانديشهسياسيمجال
داد .اين تجربه در جهان اسالم تكرار نشده است .اغلب
گمان برده ميشود كه ناكامي جهان اسالم در تاسيس
نظامهاي سياس��ي دموكرات ،ريش��ههاي كالمي و
الهياتي دارد .اما بيشتر ريشه فرهنگي دارد.
تحوالت دو ،سه س��ال اخير دنياي عرب ،خود تالشي
است در مس��ير دموكراتيك شدن .اما ضعف فرهنگ
سياسي ،ضعف نهادهاي ملي و مداخالت بيروني اين
پروسه را با مش��كل و اختالل دچار كرده است .شايد
بنبس��تهاي كنوني باز هم برخي را در جهان اسالم
بدين نتيجه برس��اند كه دموكراسي به داليل كالمي
و دين��ي امكان پا گرفتن در جهان اس�لام را ندارد .اما
واقعيت اين اس��ت كه اين ناكامي دالي��ل تاريخي و
فرهنگي دارد .اس�لام در خاورميانه خود يك فرهنگ

به وج��ود آورد ،در حالي كه مس��يحيت غربي در دل
دو فرهنگ پرمايه جهان باس��تان (روم و يونان) رشد
كرد .اين وضعيت بر آين��ده اين دو دين همخانواده ،از
جمله نسبت ش��ان با دموكراسي ،تأثير جدي بر جاي
نهاده است.
ساموئل هانتينگتون ،سياستشناس امريكايي ،رواج
نظام دموكراتيك را موجوار ديده است .موج اول در قرن
نوزدهم به پا ميخيزد ،موج دوم پس از جنگ جهاني
اول و موج سوم در دهه  .۱۹۷۰زماني كه موج سوم در
ميانه دهه  ۱۹۷۰از پرتغال و اسپانيا آغاز شد ،در جهان
 ۴۰كشور دموكراتيك وجود داشت كه تنها تعدادي از
آنهاخارجازجهانموسومبهغرببودند.درسال،۱۹۹۰
 ۷۶كشور وجود داشتند كه نظام شان بر پايه انتخابات
دموكراتيكبود.در سال ۱۱۷،۱۹۹۵كشور از اين سنخ
بودند ،سه كشور از هر پنج كشور.
در همه مناطق ش��اخص جهان ،دموكراس��يهايي
بر پا ب��ود بهجز خاورميانه .در هم��ه حوزههاي عمده
فرهنگي ،دموكراسي رس��وخ كرده بود ،بهجز در يك
جا :در كش��ورهاي عربي .هماكنون نيز وضع همانند
 ۱۵سال پيش است .تداوم اين وضعيت اين پرسش را
موجه ميكند كه چرا هيچ كشور عربي دموكراتيكي
وجود ندارد؟ چرا در ميان  ۱۶كشور مستقل عربي در
خاورميانه و شمال آفريقا تنها لبنان تجربه دموكراسي
دارد؟
آنچه «ش��كاف دموكراس��ي» خوانده ميش��ود (كه
فاصلهاي است ميان نظم سياسي-اجتماعي مستقر با
دموكراسي)درموردكشورهايعربي،ماهيتياسالمي
دارد ،يا چيزي خاصتر است؟ نميتوان موضوع را فقط
به دين برگرداند ،چون در ميان كش��ورهاي اسالمي،
كشورهايي وجود دارند كه در آنها حقوق دموكراتيك
تا حد چشمگيري تثبيت شدهاند .آلباني ،بنگالدش،
مالزي ،س��نگال و تركي��ه از اين جملهان��د .در ميان
كشورهاي عربزبان ،تنها لبنان پيش از جنگ داخلي
 ۱۹۷۵با حقوق دموكراتيك آشنايي داشته است.
انتخابات معياري اس��ت براي س��نجش ماهيت يك
رژيم سياس��ي .نظامي دموكراتيك است كه بتوان در
چارچوب آن از طري��ق انتخابات آزاد و عادالنه تعيين

كرد كه چه كساني حكومت كنند .موسسه امريكايي
«خانه آزادي»هرساله گزارشي ميدهد در مورد درجه
استقراردموكراسيدركشورهايمختلف.اگرانتخابات
آزاد و عادالنه را به عنوان ش��رط حداقل دموكراس��ي
در نظر بگيريم ،هش��ت كش��ور ،كه اكثريت اهالي آن
مسلمان هستند ،بنابر برآورد موسسه «خانه آزادي»،
دموكراتيك محسوب ميشوند .هيچكدام از آنها عرب
نيستند.
در يك ارزيابي ،كه در پايان س��ال  ۲۰۰۸توسط موسسه
«خانه آزادي» انجام ش��د ،به بدترين نظم از نظر فاصله با
موازين دموكراتيك نمره  ۷داده شد ( :۱بسيار خوب:۷ ،
بسيار بد)  .متوس��ط نمره  ۱۶كشور عرب در اين ارزيابي
 ۵/ ۵۳ش��د ،در حالي كه  ۳۰كش��ور ديگري كه اكثريت
مردم شان مسلمان هستند ،بطور متوسط نمره بهتري را
به دست آوردند .۴/۷ :بر اين قرار نميتوان همه مشكل را
به دين برگرداند .آيا مشكل بهكل فرهنگ برميگردد؟
گاه گفته ميشود نايكدستي قومي كشور مانع استقرار
دموكراسي اس��ت .عراق و لبنان ،در ميان كشورهاي
عربي از همه ناهمگنتر هستند ،اما امروزه اين دو كشور
در ميان كشورهاي عربي از بقيه به نظم انتخاباتي آزاد
نزديكترند .مصر و تونس ،از ديگران انس��جام قومي
بيشتري دارند .ولي حكومتهاي آنها خودكامه است.
آيا ممكن است كه اصوال خود مردم عرب دموكراسي را
نپسندند؟ از كساني كه در جهان عرب در مورد مسائل
سياسينظرميدهندوبرافكارعموميتأثيرميگذارند،
يكارزيابيآماريبهعملآمدهاست.بيشاز ۸۰درصد
آنان بر اين باورند كه دموكراسي بهترين نظام حكومتي
استوگزينهمطلوببرايكشورشاناست.اكثركساني
كهگرايشمذهبيشديدتريدارند،درايننظرسنجي
خود را بيشتر به دموكراسي متمايل نشان دادهاند.
نظرس��نجيهاي موسس��ه «فشارس��نج ع��رب»
( )Arab Barometerدر دانشگاه ميشيگان ،نشان
ميدهد كه تصور و برداش��ت عموم��ي جهان عرب از
دموكراسي مساله پيچيدهاي است .در پنج كشوري كه
در فاصله سالهاي  ۲۰۰۳تا  ۲۰۰۵در آنها نظرسنجي
صورت گرفت��ه ۵۶ ،درصد جامعه آم��اري بر اين نظر
بودهاند كه علماي ديني بايستي نفوذ بيشتري در امور

حكومتيداشتهباشند.بنابريكنظرسنجيانجامشده
در س��الهاي  ۲۰۰۳و  ۲۰۰۴بيش از نيمي از جامعه
آماري بر آن بودهاند كه قانون بايد بر پايه شريعت باشد.
در يك بررسي ديگر ۴۰تا ۴۵درصد جامعه آماري خود
راطرفداريكدموكراسيسكوالرنشاندادهاست.گروه
طرفدار دموكراسي اس�لامي ،درصدي مشابه داشته
است .در مقابل ۵ ،درصد به استبداد ديني و به همين
ميزان به اس��تبداد غيرديني تمايل داشتهاند .تفاوت
دموكراتهايسكوالرومذهبيراميتواندرنگاهشان
به اقليتهاي قومي و حقوق زنان ديد .سكوالرها در اين
موردها ليبرال تر هستند.
به اين نكته نيز براي فهم فرهنگ سياس��ي عرب بايد
توجه كرد :اكثر سكوالرها اين هراس را دارند كه بديل
نظم استبدادي غيرديني ،حكومت استبدادي ديني
باشد .آنان فكر ميكنند كه اگر مذهبيها در انتخاباتي
برندهشوند،آنهاممكناستديگرحاضرنباشندكرسي
قدرت را به كسان ديگري بسپارند.
 ۵۰س��ال پي��ش س��يمور مارتي��ن ليپس��ت
(،)SeymourMartinLipsetجامعهشناسسياسي
امريكايي گفت كه هر چه يك كشور مرفهتر باشد ،شانس
بيشتري براي دس��تيابي به دموكراسي و حفظ آن دارد.
بسياريازكشورهايعرب«مرفه»هستند،اماهنوزچنين
شانسي نصيبشان نشده است .اگر اساس را درآمد سرانه
قرار دهيم ،ميبينيم كه (در سال  )۲۰۰۷كويت تقريبا با
نروژ هم تراز اس��ت ،بحرين با فرانسه ،عربستان سعودي
با كره ،عمان با پرتغال و لبنان با كاس��تاريكا .مصر ،اردن،
مراكش ،سوريه و يمن در تراز پاييني قرار دارند ،اما اينها
نيز فقير به حساب نميآيند .درآمد سرانه در آنها كمتر از
هندوستان و اندونزي نيست كه نظامهاي حكومتيشان
انتخاباتياست.
البته درآمد متوسط س��رانه ،رقمي است كه ميتواند
گولزننده باشد ،چون بهتنهايي چيزي در مورد توزيع
درآمد نميگويد ،و اين مس��الهاي است كه در جهان
عرب بسيار مهم است .كشورهاي عربي نفتي بهظاهر
بسيار پيشرفته ميآيند .اما اگر مبناي قضاوت در مورد
توسعهيافتگي را توسعه انساني (توسعه در زمينههاي
بهداش��ت و آموزش) بگذاريم ،ميبيني��م كه رده آنها
نسبت به درآمد سرانهش��ان افت ميكند .از اين نظر،
ثروتمندترين كشورهاي عربي با پرتغال و مجارستان
همتراز هستند .عربستان سعودي با بلغارستان و پاناما
همسطح اس��ت .مصر از نظر توسعه انساني همرديف
اندونزي و مراكش همرديف آفريقاي جنوبي است.
اگر سطح كلي رشد ،عامل دوري از دموكراسي نباشد،
ش��ايد س��اختار اقتصادي در اين مورد موثر باشد .از
 ۱۶كش��ور عربي ۱۱ ،كشور جزو كشورهاي «رانتي»
محسوب ميشوند ،يعني درآمدشان اساسا تابع رانت
نفت و گاز است .رانتي كه از صدور نفت و گاز به دست
ميآيد ،جيب دول��ت را پر ميكن��د و آن را از ماليات
شهروندان بينياز ميسازد .شعار «بدون نمايندگي،
مالياتي در كار نيست» ،كه مبناي دموكراسي در اياالت
ِ
واقعيت معكوس «بدون
متحده امريكا شد ،بهصورت
ماليات ،نمايندگي در كار نيست» ،باعث تداوم استبداد
در كشورهاي رانتخوار شده است.

سيستم رانتي ،سيستمي فسادپرور است .پول رانت،
پولبيصاحبتلقيميشودكههركسدرپيتصاحب
آناست.جامعهمدنيدركشورهايرانتيضعيفاست.
افراد به توليد و ريسك در سرمايهگذاري گرايش ندارند.
آنان به دنبال پول سريع و بيدردسر هستند .هيچكدام
از  ۲۳كشوري كه بيش��ترين درآمدشان از صادرات از
رانت نفت و گاز حاصل ميشود ،دموكراتيك نيستند.
دركشورهايعربيكهنفتندارند،كمكخارجيحكم
رانت ،يعني پول بيصاحبي را يافته است كه دولت با آن
خود را از مردم مستقل ميكند .مصر ،اردن و مراكش
از كمكه��اي خارجي آنگونه اس��تفاده ميكنند كه
كشورهاي عربي نفتي از پول نفت .ميزان كمكهاي
دريافتي از خارج چشمگير است .مصر به عنوان نمونه،
ساالنه از امريكا  ۲۸ميليارد دالر كمك براي «توسعه»
دريافتميكند،كمكيكهبه ۵۰ميليارددالريافزوده
ميشود كه از زمان قرارداد كمپ ديويد در سال ۱۹۷۸
به عنوان اعانه براي امور نظامي در نظر گرفته ميشود.
ميزان كمكي كه اردن از سال  ۲۰۰۱تا  ۲۰۰۶دريافت
كرده ،براب��ر  ۲۷درصد درآمد داخلي آن بوده اس��ت.
اس��تبداد عربي بر كمك خارجي متكي است .زماني
كه بلوك شرق وجود داش��ت ،هم شرق و هم غرب به
استبداد كمك ميكردند.
يك عامل تقويت پايههاي استبداد عربي ،ستيز ديرينه
اعراب و اسراييل است .استبداد عربي با انداختن گناه
عقبماندگيه��ا ب��ه دوش عامل «اس��راييل» باعث
ميشود كه مردم از توجه به عوامل داخلي نابسامانيها
و بيكفايتي و فساد رژيمهاي حاكم غافل شوند.
يكعاملخارجيديگر،خودكشورهايعربيهستند.
آنها يكديگر را به سوي استبداد بيشتر سوق ميدهند.
اتحاديه عرب ،باش��گاه  ۲۲رژيم اس��تبدادي اس��ت.
رژيمهاي عربي در استبداد صاحب سبك هستند .آنها
ديكتاتوري را با مظاهري از دموكراسي درآميختهاند،
از جمله ب��ا انتخابات و نهاد «رياس��تجمهوري» .آيا
اين وضع همچنان ادامه خواهد يافت؟ به نظر «الري
داياموند» ،دگرگوني در جهان عرب آغاز شده است.
سه عامل ميتواند به دگرگوني دموكراتيك شتاب بخشد:
 .۱دموكراتيك شدن يكي از كشورها و عملكرد آن به
عنوان يك مدل .لبنان نميتواند چنين نقش��ي را ايفا
كند ،اما عراق ميتواند از اين نظر مهم باشد و مهمتر از
آن طبعا مصر است.
 .۲سياس��ت خارجي امريكا .اگر امريكا از دموكراسي
پشتيباني كند و در اين پشتيباني به شفافيت سياسي
و قضايي و جامعه مدني هم توجه داش��ته باش��د ،در
همكاري با اروپا ميتواند تاثير مهمي روي پيش��رفت
دموكراس��ي در جهان عرب بگذارد .الري داياموند در
اينجا به غرب توصيه ميكند كه با اس�لامگراياني كه
هنجارهاي دموكراتيك را ميپذيرند ،با روي گش��اده
مواجه شود.
 .۳پايين آمدن قيمت نفت .الري داياموند به اين عامل
بيشترين بها را ميدهد .به نظر او اگر انقالب جهانياي
درزمينهفناوريانرژيصورتگيردوقدرتكارتلهاي
نفتي درهم بشكند ،آنگاه كش��ورهاي عربي هم پا در
مسير دموكراسي خواهند نهاد.

دريچه
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راه نجات بانك مركزي تركيه چيست

تركيه در تالطم اقتصادي

لوموندديپلماتيك|
پس از پيروزي نامزد اپوزيسيون در انتخابات شهرداري
اس��تانبول و ابطال آن ،از مردم اين ش��هر دعوت شده
ك��ه در  ٢٣ژوئن بارديگر پاي صندوقهاي راي بروند.
وخيمتر شدن وضعيت اقتصادي تركيه ميتواند اثري
سنگين بر نتيجه اين انتخابات بگذارد.
از اين پس مخالف اصلي رييسجمهوري رجب طيب
اردوغان نه سياسي بلكه اقتصادي و مالي است .پول
ملي كشور ،ليره ترك ،بيش از پيش دچار نوسان شده
است .پس از دس��تكم  ٣٠درصد كاهش ارزش در
سال گذشته ،در  ٤ماه نخست س��ال  ٢٠١٩نيز ١٠
درصد از ارزش ليره كاس��ته ش��ده و اين پول دربرابر
دالر امريكا ١٥درصد سقوط كرده است .اين سراشيب
پولي به س��رعت بر ذخيرههاي ارزي رس��مي بانك
مركزي تركيه اثر گذارده اس��ت .در روز پنجشنبه ٩
ماه مه ،بانك مركزي بيش از يك ميليارد دالر صرف
حمايت از پول ملي كرد و بدون دس��تيابي به نتيجه
نزديك به  ٦ميلي��ارد دالر بازخريد كرد .با اين حال،
پول ملي به زيرس��طح نمادين  ٦ليره ترك براي يك
دالر سقوط كرد .در هفته پس از اعالم ابطال انتخابات
شهرداري اس��تانبول در  ٦ماه مه ،بيش از  ٤ميليارد
دالر بيهوده صرف دفاع از پول ملي شد.
سرزنش در حزب عدالت و توسعه
با اي��ن ضرباهنگ ،بان��ك مركزي تركي��ه چه مدت
ميتواند دوام بياورد؟ بهطور رسمي ،ذخيرههاي ارزي
تركيه حدود  ٣٠ميليارد دالر اس��ت .ابطال انتخابات
استانبول در دومين هفته ماه مه  ١٤درصد از اين مبلغ
را تحليل برده اس��ت .با اين روال ،نميتوان گفت كه
تركيه ميتواند تا  ٢٣ژوئ��ن دوام بياورد .اين تاريخي
است كه كميس��يون انتخابات براي تجديد انتخابات
ابطال شده كه در آن اكرم امام اوغلو ،نخستين مخالف
انتخاب شده به عنوان شهردار استانبول از يك ربع قرن
پيش ،اعالم كرده اس��ت .اعالم اين تجديد انتخابات،
كه اين هم نخس��تين بود ،در بس��ياري از محلههاي
شهر با تظاهرات پر س��روصدا – به هم زدن قابلمهها
– توسط تظاهركنندگان خياباني روبرو شد .تصميم
ابطال انتخابات به دس��تاويز انتص��اب ناظران «فاقد
صالحيت» گرفته ش��د .اين درحالي بود كه انتخابات
اعضاي شوراي شهر يا ش��هرداران مناطق كه در آنها
حزب عدالت و توس��عه اكثريت يافته بود ،و توس��ط
همان ناظران «فاقد صالحيت» نظارت شده بود باطل
نشد و اين امر تا حدي تكاندهنده بود كه حتي سبب
انتقاد پيشكسوتان حزب عدالت و توسعه مانند عبداهلل
گل ،رييسجمهوري پيش��ين يا احم��د داوود اوغلو،
نخست وزير پيش��ين شد و از همبس��تگي با رييس
پيشين خود خودداري كردند.

ام��ا اردوغان نميتوان��د انتخابات  ٢٣ژوئ��ن را ببازد.
استانبول ،به عنوان مركز ثقل دادوستد تركيه ،كه يك
سومتوليدناخالصداخليآنراتشكيلميدهدبراياو
اهميت بسيار دارد و بيترديد درعرصه مالي براي حزب
عدالت و توسعه و سوداگران آن اهميت از اين هم بيشتر
است .شكست در استانبول اعتراف به ضعف غيرقابل
تحمل براي كسي خواهد بود كه خود را در حد و اندازه
سالطين دوران شكوهمند امپراتوري عثماني مانند
سلطان سليمان فاتح ،مقتدر ميداند .بنابراين او از همه
ابزارهايالزمبرايمتقاعدكردنرايدهندگاناستفاده
ميكند و با اِعمال قدرت كنت��رل انحصاري بر منابع
حكومتيوميليونهاكارمندآن،حتيبنابهگفتهداوود
اوغلو از تجاوز مجدد «به مقررات جاري قانون و عرف
رايج» نيز ابا نميكند .بازداشتهاي اخير دانشگاهيان
و حمله عليه روزنامهنگاران نشانگر اين است كه او براي
اين كارها آمادگي دارد.
با اين حالبايد وضعيت مالي كشور چنين اجازهاي را
بدهد و درحال حاضر چنين نيس��ت .رشد اقتصادي
منفي  ٣درصد است و با س��قوط ليره ترك ،نرخ تورم
در ماه مارس به بيش از  ٢٠درصد رسيده و تورم مواد
غذايي بيش از  ٣٠درصد اس��ت .امري كه تحمل آن
براي معيشت خانوارهاي متوسط كه بخش مهمي از
رايدهندگانحزبعدالتوتوسعهراتشكيلميدهند
دشواري آفرين است .در استانبول ،و نيز پايتخت ،آنكارا
و ديگر شهرهاي بزرگ ،رايدهندگان با فاصلههايي
بيش از ناحيه بس��فور ،به اين حزب پشت كردهاند .در
يك سال ،نرخ بيكاري از  ١٠.٨درصد به  ١٤.٧درصد
جمعيت فعال افزاي��ش يافته كه نزديك به  ٥ميليون
بيكار را دربر ميگيرد.
بانك مركزي زيرفشار
موفقيت عمليات نجات دردس��تهاي بانك مركزي
تركيه ( )BCTاست كه در سالهاي دهه١٩٣٠توسط
مصطفي كمال آتاتورك پايهگذاري شده و معموال از
سال ٢٠٠١مستقل بوده است .اما زمانه عادي نيست و
دست اردوغان و دامادش برات آلبايارك كه وزير دارايي
است ،بر رييس كل بينواي اين بانك سنگيني ميكند.
چنين مواردي كم نبوده است :دستكم  ٧انتخابات در
مدت  ٥سال برگزار شده است.
در  ٢٥آوري��ل ديده ش��د كه بخش��نامه ماهانه بانك
مركزيتركيهعبارتكوچك«درصورتلزومسياست
انقباض پولي در پيش گرفته خواهد شد» مرسوم در
پايان اظهارنظرهاي خود را حذف كرد .با اين كار به اين
امر قطعيت داده ش��د كه دربرابر افزايش قيمتها در
هفتههاي پيش رو ،كاري انجام نخواهد شد .بر همين
روال ،اردوغان نظريهاي اقتصادي خاص خود دارد ،كه
تنها خودش مدافع آن اس��ت ،و بنابرآن باالبردن نرخ

بهره به جاي آنكه طبق نظر سرشناسان دوآتشه ليبرال
موجب عقب راندن تورم شود ،موجب بيشتر شدن آن
ميشود .بنابراين ،با وجود ناكاميهاي اوت  ،٢٠١٨كه
دالربدون آنكهبانك مركزي تركيهواكنشينشاندهد
از مرز  ٧ليره ترك گذشت ،نرخ بهره افزايش نمييابد.
اما،يكهفتهدرميانتامينماليبانكهاتعليقميشود
واينامرموجبكاهشميزانليرهتركشدهودرنتيجه
به صورت نظري فشار بر مبادالت ارزي را كم ميكند.
راه چاره موقت ديگر ،ذخيرههاي بانك مركزي تركيه
 ٢٨ميليارد دالر برآورد ش��ده كه بي��ش از  ٤٠درصد
وامهاي كوتاهمدت بانكهاي تركيه اس��ت كه كاري
است كه معموال يك بانك ناشر اسكناس نميكند .اين
امر ناشي از دالري كردن فزاينده پس اندازهاي كشور
(حسابهاي پس انداز دالري بيش از حسابها به ليره
ترك اس��ت) و بيش از  ٨٠ميليارد دالر سپرده دالري
نزد بانكها وجود دارد .اما موسسات نيز تعهداتي دارند
كه از  ١٠٠ميليارد دالر بيش��تر است و براي خروج از
تورم و ركود ،چنان كه اخيرا آلبايارك وعده داده ،بايد
بخش بانكي خود را از شر وامهاي معيوب (وامهاي با
وثيقه نامناسب) ،كه مانع از تامين مالي رونق اقتصادي
ميش��ود ،خالص كنند .درطول  ١٠سال ،موسسات
ترك براي س��اختن «مدل ترك» ك��ه تغذيهكننده

دموكراس��ي و بازار اس��ت ،به وامدهن��دگان خارجي
روآوردهان��د .امري كه در زمان «بهارعرب» درس��ال
 ٢٠١١در محافل رهبران غرب��ي رايج بود .بحران ماه
اوت  ٢٠١٨كه  ٣٠درصد برميزان صورت حس��ابها
افزود ،مانع از آن ش��د كه بده��كاران وامهاي خود را
بازپرداخت كنند.
تنش با واشنگتن
بنابراين بايد كاري كرد .بازس��ازي ساختاري بخش
سوخت ( ١٣ميليارد دالر) بين خزانه داري و بانكها،
غالب��ا خارجي ،درجريان گفتوگو اس��ت .بنابراعالم
رويترز ( )١نخستين نشست در آوريل گذشته بدون
نتيجه برگزار شده است .بانكداران براي ايجاد تعادل
خواستار افزايش نرخ برق هستند تا توليدكنندگان به
سوددهي برسند .تجديد انتخابات شهرداري استانبول
در  ٢٣ژوئن اين امر را به تعويق مياندازد.
اين امر براي جهاد مالي تركيه تنها يك آغاز است زيرا
درپ��ي آن ميبايد به بخشهاي امالك و س��اختمان
حمله كرد كه بدهي كوتاهمدت دچار مشكل شده آن
سنگينترهمهست(بنابرارزيابيهايخصوصيبيش
از  ٧٠ميليارد دالر).
در محله بازرگاني لوان استانبول ،روحيه مديران خراب

است .سازمان كارفرمايي «انجمن صنايع و بازرگاني
تركي��ه» () Tusiadدر نيمه ماه م��ه از تهديدهايي
كه بر اقتصاد و دموكراس��ي س��نگيني ميكند انتقاد
كرد و اردوغان را واداش��ت كه پاسخ دهد« :حسابها
بعد تس��ويه خواهد ش��د» .دولت اردوغان كه هوادار
«خيلي دير ،خيلي كم» است ،درعين حال قرباني ٤
معضل است :ناكاميهاي انتخاباتي ،سقوط آزاد ذخاير
ارزي ،فقدان سياس��ت اقتصادي جدي و روابط بد با
واش��نگتن كه نجات از بحران سال  ١٩٩٨به لطف آن
انجام شده بود.
خريد س��امانه دفاع ضد موشكي اس ٤٠٠ -از روسيه
موجب ناخرس��ندي دولت ترامپ شده كه فشارهاي
خود را تش��ديد ميكند ت��ا ارتش تركي��ه ازاين كار
منصرف شود .امري كه تا به حال بينتيجه مانده است.
اما جلوگي��ري از باالرفتن نرخ به��ره از ژانويه ٢٠١٩
كه توس��ط بانك مرك��زي امريكا ( )FEDزير فش��ار
رييسجمهوري دونالد ترامپ تصميم آن گرفته شده،
جذابيت دالر امريكا براي س��وداگران را كاهش داده
است.اينامرمشكالتمالياردوغانراحلنميكند،اما
اميدهايبيترديدخيليخوشبينانهوزيرداراييمبني
براين كه ركود در نيمه دوم سال جاري پس از انتخابات
 ٢٣ژوئن در استانبول پايان پذيرد را تقويت ميكند.

بررسي رويكرد جديد رياض به بغداد

شكست سعوديها در بازار عراق؟

نويسنده :رناد منصور|
ديپلماسي ايراني| بسياري از تحليلگران سياست
خارجياخيرعربستانتحترياستمحمدبنسلمان،
وليعهد س��عودي را به عنوان نوعي خ��روج و عزيمت
( )departureاز هنجاره��اي س��عودي توصي��ف
كردهاند .براي دههها ،سياس��ت خارجي عربس��تان
بر «صب��ر و عملگرايي» تاكيد ميكرد و بهش��دت بر
استفاده از ثروت ملي براي جذب متحدان متكي بود.
با وجود اين ،در سالهاي اخير ،عربستان جنگي چند
س��اله در يمن را دنبال كرده كه پايان روشني در افق
آينده آن ديده نميشود ،شكاف ميان اعضاي شوراي
همكاري خليج فارس با قطر ايجاد كرده و نخستوزير
لبنان ،س��عد حريري را ربود .نقطه اتص��ال همه اين
طرحهاي ابتكاري ت�لاش براي مقابله با نفوذ ايران در
منطقه و تحكيم بخشيدن به قدرت سعودي است .تا
به امروز ،هيچ يك از اين رويكردها به نتايج مورد انتظار
سعوديها منجر نشده است.
عراق يك استثناء است .در آنجا ،عربستان ظاهرا يك
ديپلماسيعملگرايانهـكهبيشتر،نوعسياستخارجي
سنتي سعودي است ـ با هدف ايجاد رابطه (پس از بيش
از  25سال خصومت) در امتداد چشمانداز فرقهگرايانه
را دنبال كرده است .بنا به ادعاي عربستان هدف اصلي
اين كشور در عراق ،محدود كردن نفوذ ايران است .در
مقايسه با س��وريه و لبنان ،عراق فرصت بهتري براي
س��عوديها فراهم ميكند تا جاي پايي در اين كشور
به دست آورد.
بازي قديمي:
سياست فرقهگرايانه ()2014-2003
فراتر از مرز مشترك بيش از  800كيلومتر ،عربستان
و ع��راق از لحاظ تاريخي براي نف��وذ در منطقه رقابت
كردهاند .رياض به چشمانداز هر نوع حكومت به رهبري
شيعياندرمنطقهحساساست؛چراكهبراساسادعاي
سعوديها ،اين امر جمعيت شيعي خودش را در استان
شرقي تهييج ميكند.
عراق و عربستان از سال  1990روابط عادي با يكديگر
نداشتهاند؛ هنگامي كه عربستان روابط خود را با عراق
در پي حمله صدام به كويت قطع كرد .اين اختالف بعد
از سال  2003بدتر شد؛ چرا كه حمله به رهبري امريكا
س��اختار دولت عراق را به هم زد و ي��ك خأل قدرت را
ايجاد كرد .حكومتهاي به رهبري سنيها در شوراي
همكاري خليج فارس و تركيه عمدتا از گروههاي عراقي
با جهتگيري آش��كار س��ني حمايت كردند .با هدف
محدود كردن نفوذ ايران (مورد ادعاي س��عوديها)،
عربس��تان پول به روحانيون و قبايل س��ني همسو با

ش��مر داد .گروه مطالعه عراق (The Iraq
خود مانند ّ
 )Study Iraqبدين نتيجه دست يافت كه نخبگان
ارشد عربستان شورشيان سني را تامين مالي كردند
و يك مقام عراقي استدالل كرد كه تقريبا  25ميليون
دالر از عربستان در اختيار يك روحاني سني در سطح
باال قرار داده شد كه او اين پول را صرف خريد تسليحات
از جمله موش��كهاي ضدهوايي روس��يه كرد .نوري
مالكي طي دوره نخستوزيرياش اغلب بيان ميكرد
كه عربستان از تروريسم و گروههاي جهادي سلفي در
عراق حمايت ميكند.
منحصرا تكيه كردن بر عراقيهاي سني يك رهيافت
دش��وار براي عربستان بود .نخست ،متحدان سني آن
نتوانستند صاحبان اصلي در سالهاي حياتي بازسازي
دولت ( )2005-2003شوند و عمدتا عربستان روند
سياسي عراق را تحريم كرد .دوم ،در حالي كه شيعيان
و كردها عمدتا جبهههاي متحد طي اين دوره بودند،
سنيها متفرق بودند .تا به امروز ،عربستان و متحدان
آندرحاشيهخليجفارسنتوانستهاندجامعهخردشده
(تكهتكه شده) سني را متحد كنند.
برگزاري شماري از كنفرانسها به منظور ايجاد اتحاد
ميان سنيها طي سالهاي گذشته نتوانسته است به
هر گونه توافقي دس��ت يابد .ضعف رياض در ارتباط با
جريان اصلي سياست عراق در سال  2010آشكار شد؛
هنگامي كه اين كشور بهشدت بر فهرست اياد عالوي
العراقيه ـ ائتالفي از شيعيان سكوالر و مقامات سني ـ
سرمايهگذاريكرد.اگرچهعالويبرندهبيشتركرسيها
ش��د ،اما او و حاميان خارج��ياش عليه تاكتيكهاي
ائتالف ساز قوي ايران ـ كه احزاب شيعي را با موافقت
كردها به منظور رياست حكومت متحد كرد ـ دست به

صدر طي سالها سياست داخلي و خارجي عربستان
از جمله موضع ضدش��يعي او را نق��د ميكرد .او حتي
تهديد به حمله به عربس��تان كرد ،پس از آنكه رياض
به روحاني ش��يعياي در بحرين توهين كرده بود .در
همان سال ،وزير امور خارجه عربستان ،عادل الجبير از
بغداد ديدن كرد .ماهها قبلتر ،عبادي نيز از رياض براي
نخستينبار ديدن كرد .طي اين دوره ،وزير كشور عراق
قاسم االعرجي ،عضو ارشد سازمان بدر ،چندين ديدار
از رياض داشت.

رقابت غيرصادقانهاي زدند .سرانجام ،طي دوره پس از
سال  ،2003رياض در محقق شدن هدف اصلي مورد
ادعاي خود يعني محدود كردن نف��وذ ايران در عراق
موفق نش��د .همانطور كه ديپلمات سعودي ارشد به
«گروهبحرانبينالمللي»اخيراگفت«:ايراندرهمهجا
از ما پيشي گرفت» .در عراق ،سياست عربستان مبني
بر تشديد تامين مالي اسالمگرايان سني و افراد سكوالر
و جنبشهاي سياسي به نتيجه مطلوب دست نيافت.
تغييرات از سال 2015
براي سالها ـ پيش از ايجاد نزديكي عراق و عربستان در
سال  2015ـ امريكا و متحدان وي تالش كردند رياض
را متقاعد كنند كه دوباره با بغداد مشاركت داشته باشد.
پادشاهي سعودي عمدتا اين دعوتها و فراخوانها را
ناديده ميگرفت .عربستان از كار كردن با حكومتي كه
ادعا ميكرد از حمايت ايران برخوردار است ،اجتناب
ميكرد.همچنين،رياضازتسلطحزبالدعوهاسالمي
و به ويژه مالكي منزجر بود.
تا پيش از س��ال  ،2015عربستان بر شبكه سستي از
كانالهاي غيررسمي براي فهم تحوالت عراق و اقدام
در آنجا متكي بود .از دور ،براي رياض درك پوياييهاي
متغير عراق يا دنبال كردن ه��دف اصلي مورد ادعاي
خود مبني بر محدود كردن نفوذ ايران بسيار دشوار بود.
در سال  ،2015عربس��تان سياست خود را تغيير داد.
پادشاهي سعودي س��فيري را پس از تقريبا  25سال
عدم حضور خود به عراق بازگرداند.
ديدارهاي ديپلماتيك ميان دو همسايه انجام شد .در
تابستان همان س��ال ،روحاني شيعه ،مقتدي صدر با
محمدبنسلمان،وليعهدعربستاندررياضديداركرد.

ابزارهاي اقتصادي :اعتمادسازي
ي��ك روش براي اعتمادس��ازي ،تالش عربس��تان در
بهكارگيري مجموعهاي از ابزارهاي اقتصادي ش��امل
تجارت ميان مرزي ،توس��عه زيرساختها در مناطق
اخيرا آزاد ش��ده ،وارد كردن سرمايه بخش خصوصي،
ايجاد ش��غل و معرفي محصوالت با كيفيت باالست.
اقتصاد حوزهاي است كه پادشاهي سعودي ميتواند از
طريق آن ،هدف مورد ادعاي خود يعني محدود كردن
نفوذ ايران را دنبال كند.
در سال ،2017ايران 12ميليارد دالر كاال به عراق صادر
كرد .در حالي كه ايران در پ��ي دو برابر كردن تجارت
دوجانبهدرسال 2015است،عربستانبهدنبالمحدود
كردن نفوذ اقتصادي ايران است .رياض به منظور تاكيد
بر اولوي��ت همگرايي اقتصادي فزاين��ده و پيوندهاي
تجاري ميان دو همسايه ،گذرگاه مرزي عرعر با عراق را
در اوت  2017بازگشايي كرد .عالوه بر اين ،پادشاهي
سعودي در حال تشويق شركتهاي بخش خصوصي
خود به منظور حضور و مش��اركت در عراق است .گام
بعدي رياض ،گسترش جادهها و زيرساختهاي ميان
مرزي با چشمانداز ايجاد وابستگي متقابل مكمل ميان
دوهمسايهاست.ساختزيرساختهاوجادههايمنتج
به عراق روابط تجاري دو كشور را افزايش خواهد داد و
ميتواند سرانجام روابط آنها را تقويت كند.
باتوجهبهنزديكيجغرافيايي،رياضبربازارجنوبعراق
به ويژه استان بصره ـ داراي منابع غني اما هنوز فقير ـ
تمركز كرده است.
در اينجا عربس��تان بهطور مس��تقيم با اي��ران رقابت
ميكند .اين منطقه قلب جنب��ش اعتراضي در عراق
اس��ت .رياض با توجه به آگاه بودن در مورد اين روند،
در پروژههاي ساخت و ساز مانند هتل جديد شرايتون
و كارخانه پتروشيمي س��رمايهگذاري كرده است .در
حال حاضر ،عراقيهاي بصره بازگشايي يك خط لوله
ارتباطي را درنظر دارند كه به عراق اجازه ميدهد تا از
طريق عربستان به درياي سرخ نفت ارسال كند .حوزه
اولويتمند ديگري كه عربس��تان به دنبال آن است تا

قصد خود را براي بهبود روابط نش��ان دهد ،مربوط به
مناطق اخيرا آزاد ش��ده از كنترل داعش است .نقش
عربستان در بازسازي اين مناطق ميتواند مهم باشد .در
يك كنفرانس سه روزه اهداي كمك در كويت در اوايل
سال  ،2018عادل الجبير پرداخت حدود يك ميليارد
دالر وام و تامين اعتبار صادرات به ارزش  500ميليون
دالر به منظور حمايت از بازسازي عراق را قول داد.
چالشهاي پيش رو
بهطور كلي ،چالشهاي عربس��تان در رابطه با ايجاد
روابط نزديك سياسي ميان عراق و عربستان عبارتند از:
)1ديدگاهعراقيها:عراقيهانگرشمنفيبهتالشهاي
عربستان پس از س��ال  2003دارند .مقامات سياسي
عراقي نقش عربس��تان در ظهور گروههاي جهادي ـ
سلفي مانند داعش در عراق را نقد ميكنند؛ )2بسياري
ازشهروندانشيعيعراقبهآزارواذيتتاريخيجمعيت
ش��يعي عربس��تان توجه دارند كه پادشاهي سعودي
رويه مذهبي شيعيان خود را به رسميت نميشناسد.
همچنين ،بسياري از عراقيها سياست خارجي رياض
در بحرين و يمن را به عنوان يك مش��كل مينگرند و
آن را جنگ عليه جمعيت ش��يعي و نقض كلي حقوق
بش��ر تلقي ميكنند؛  )3عالوه بر اين ،روابط گرم ميان
عربستان و اسراييل مس��الهاي دشوار براي بسياري از
مردم عراق اس��ت كه سياستهاي اس��راييل در برابر
فلسطينيانواعرابرامعموالموردانتقادقرارميدهند.
نتيجهگيري
رويكرد جديد عربس��تان در قبال ع��راق به نوعي يك
عزيمت و حرك��ت ( )departureاز رهيافت آن در
منطقه در س��الهاي اخير و بازگش��ت به ديپلماسي
پراگماتيك است كه براس��اس آن ،سياست خارجي
خود را در گذش��ته تعري��ف كرده اس��ت .برخي اين
رهيافت جديد را نتيجه آموختن عربستان از اشتباهات
گذش��تهاش در ع��راق ميدانن��د .بي��ش از يك دهه
س��رمايهگذاري بر گروههاي س��ني مختلف ،مانع به
حاشيه رانده شدن سنيها نشده و به عربستان اجازه به
دست آوردن نفوذ بيشتر را نداده است .رويكرد جديد
عربس��تان ،راهبرد جديدي در عراق است كه بيشتر
هماهنگ و همسو با ديپلماسي گذشته آن است؛ اين
مساله حتي با بخش اعظم سياست منطقهاي كنوني
عربستان متفاوت اس��ت .در حالي كه عناوين مقاالت
و روزنامهها بر تنشهاي س��ني ـ شيعي در خاورميانه
تمركز ميكنند ،سياس��ت عربس��تان در عراق در پي
تطابق با ش��يعهگرايي به منظور مقابله با ايران (هدف
مورد ادعاي سعودي) است.

اخبار
ضرورتتكليفبرنامهاصالح
ساختاريدرسطحدستگاهها

عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به
تاثير اس��تقراض از بانك مركزي بر تورم گفت :الزم
استرييسجمهورهمهوزراراموظفبهبرنامهاصالح
ساختاريدرسطحدستگاههاياجراييكندومجلس
همدراصالحقوانينالزمبراياصالحساختاربودجه،
دولت را كمك كند .به گزارش ايس��نا ،هادي قوامي
در نطق ميان دس��تور امروز (يكشنبه) مجلس ،از
رييسجمهورخواستتاقبلازسفربهاستانخراسان
شمالي مقدمات اجرايي ش��دن مصوبات سفر سال
 1394را به وجود آورد تا در سفر مجددش به استان،
مصوبه بر زمين ماندهاي وجود نداشته باشد .نماينده
مردم اس��فراين در مجلس با اش��اره به نقش وزارت
آموزشوپرورشدرتشكيلسرمايهاجتماعي،گفت:
نقش وزارت آموزش و پرورش در توس��عه اقتصادي،
فرهنگيواجتماعيكمنظيراست.اميدوارممجلسو
دولت بودجه آموزش و پرورش را هزينه جاري ندانند
بلكه مهمترين از تملك داراييهاي سرمايه بدانند تا
زمينه توليد و كار ناب فراهم ش��ود و وزيري توانمند
كار را دنبال كند .وي كس��ري بودجه دولت را 100
هزار ميليارد تومان را مورد اش��اره قرار داد و خواستار
اصالحاتساختاريبودجهدولتشد.عضوكميسيون
برنامهوبودجهمجلسادامهداد:جبرانكسريبودجه
 100هزار ميليارد توماني اجتنابناپذير بودجه 98و
پرهيز از راههاي غلط گذش��ته از جمله استقراض از
بانكمركزيمسالهايبسيارجدياست.ويبااشاره
به تاثير استقراض از بانك مركزي بر تورم گفت :الزم
استرييسجمهورهمهوزراراموظفبهبرنامهاصالح
ساختاريدرسطحدستگاههاياجراييكندومجلس
همدراصالحقوانينالزمبراياصالحساختاربودجه،
دولت را كمك كند .قوامي ادامه داد :ش��رايط امروز
كشوربهترينفرصتبرايجداكردنمصارفعمومي
بودجهازفروشنفتاستورييسجمهورمسووليت
ساختارياصالحاتبودجهرابپذيرد.

شرايطصادراتسيمانوكلينكر

گمرك ايران در بخش��نامهاي اعالم كرد كه تا پايان
شهريورماهصرفاًشركتهايتوليدكنندهيانماينده
رسمي،مجازبهصادراتسيمانوكلينكرهستند.
علياكبرشامانيمديركلدفترصادراتگمركايران
در پي نام��ه وزير صنعت ،معدن و تجارت به گمرك
ايرانمبنيبرمحدوديتدرصادراتسيمانوكلينكر،
دربخشنامهايبهگمركاتاجراييكشوراعالمكرد:
تا پايان شهريور ماه س��ال جاري صرفاً شركتهاي
توليدكننده مندرج در ليس��ت پيوست يا نماينده
رسمي آنان مجاز به صادرات سيمان و كلينكر ذيل
كدهايطبقهبنديمندرجدرجدولمذكورهستند.
نمايندگان رس��مي توليدكنن��دگان موصوف نيز
ميبايس��ت صرفاً از س��وي وزارت صنعت ،معدن و
تجارت معرفي ش��ده و از س��وي اين دفتر به كليه
گمركات اجرايي ابالغ گ��ردد .در نامه رضا رحماني
خطاب به رييس كل گمرك ايران ،آمده است :نظر
به ضرورت س��اماندهي صادرات سيمان واحدهاي
توليديوجلوگيريازرقابتمنفيصادركنندگانو
همچنينبنابهدرخواستانجمنصنفيكارفرمايان
صنعت س��يمان و واحدهاي توليدكنن��ده از نيمه
خردادماه تا پايان ش��هريورماه س��ال جاري ،صرفاً
شركتهايتوليدكنندهمندرجدرليستپيوستيا
نمايندهرسميآنهامجازبهصادراتمحصوالترديف
تعرفههايمشخصشدهدرجدولمذكورهستند.
الزم به ذكر است مسووليت برگش��ت ارز حاصل از
صادرات به كشور به عهده شركتهاي توليدكننده
و صادركننده خواهد بود كه پس از بررسي و كنترل
بازگشتارزحاصلازصادراتبهسامانهنيما،فهرست
صادركنندگانمجازبرايمقاطعزمانيبعديمتعاقباً
توس��ط معاونت امور معادن و صناي��ع معدني اين
وزارتخانهارسالخواهدشد.

رايزنيبرايروانسازي
ترخيصكاال

بعد از دس��تور ويژه رييسجمهور مبني بر تسهيل
ترخيص كاال از گمرك به تازگي رايزنيهاي ديگري
بينسازمانملياستانداردوگمركدراينرابطهانجام
شد؛طبقتوافقطرفينمتعهدبهانجاماقداماتالزم
براي روانسازي تشريفات گمركي كاالهاي وارداتي
وصادراتيوهمچنيناعمالكنترلهاوبازرسيهاي
الزمجهترعايتاستانداردهاياجباريشدند.
به گزارش ايسنا ،آمار سنگين كاالهاي رسوب كرده
در گمرك طي سالهاي گذشته همواره با مباحثي
همراه بوده اس��ت .اين در حالي بوده است كه طبق
آخرين اعالم گمرك در حال حاضر بيش از ۸۷هزار
كانتينركاالدرگمركاتموجوداستكهنشانازحجم
باالييازانباشتكاالدارد.با توجهبهابعادرسوبكاال
درگمركاتچنديپيشبودكهگمركاعالمكردكه
رييسجمهوردستورويژهايبراي تسهيل ترخيص
كاال داشته و طبق دس��تور روحاني در صورت نياز و
درخواستواحدهايتوليديفعاالنمجازاقتصاديو
واردكنندگانكاالهاياساسيگمركاتبايدبهصورت
شبانهروزفعاليتكردهوترخيصكاالراانجامدهد.
ايندرحالياستكهاخيراًنيزطيتوافقيبينگمرك
وسازمانملياستانداردموضوعروانسازيترخيص
كاال مورد توجه قرار گرفت و تفاهمنامهاي كه در اين
رابطهدرسال ۱۳۹۵امضاشدهبودتمديدشد.
اماآنچهميراشرفي-رييسكلگمرك-دررابطه
با ترخيص كاال و تسهيل تجارت فرامرزي اعالم
كرده از اين حكاي��ت دارد كه قوانين و تكاليفي
براي گمرك و س��اير سازمانهاي حاكميتي در
نظر گرفته شده كه با مديريت هماهنگ مرزي
و مديريت واحد تجارت فرامرزي سبب تسهيل و
تسريع در فرآيند ترخيص كاال ميشود و از سوي
ديگر براي تسهيل و تسريع در ترخيص كاال بايد
كنترلهاي ملموس ،فيزيكي و مزاحم كنار رفته
و گمرك بتوان��د با بهرهگيري از دس��تگاههاي
پيشرفته الكترونيكي به اين سمت حركت كند.

اخبار
تصويب تعرفه صدور مجوز
نماد اعتماد الكترونيكي

كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات نوع و تعرفه
خدمتصدورمجوزنماداعتمادالكترونيكيراباهدف
ب وكار الكترونيك
احراز صالحيت واحدهاي كس�� 
تصويب كرد .كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
در جلسه شماره  ۲۸۸خود با استناد به تبصره ماده
واحدهقانونتعيينتعرفههايخدماتمركزتوسعه
تجارتالكترونيكيمصوبسال،۹۳پيشنهاد وزارت
صنعت ،معدن و تجارت را بررس��ي و ن��وع و تعرفه
خدمت صدور مجوز نماد اعتم��اد الكترونيكي را با
شناسه ۱۳۰۶۱۵۶۶۱۰۰سازماناداريواستخدامي
كشور،تصويبكرد«.مجوزنماداعتمادالكترونيكي»
توسط مركز توس��عه تجارت الكترونيكي و با هدف
شناس��نامهدار كردن و احراز صالحيت واحدهاي
كس��بوكار الكترونيكي ،پس از احراز هويت مالك
كسبوكار،صحتكدپستي
كسبوكار،قانونمندي 
مكان كس��بوكار ،رعايت موارد ضروري در بس��تر
الكترونيكيكسبوكار(ارايهپيش فاكتور يانمايش
سبدخريد،كاملوشفافبودنفرآيندفروش /خريد،
امكان ثبت شكايت توسط مشتريان ،درج اطالعات
مالككسبوكار(صاحبامتيازنماد)ونحوهتماس،
درج قوانين و مقررات مربوطه و اعالم صريح تبعيت
فكننده من��درج در قانون
از قواع��د حمايتي مصر 
تجارت الكترونيكي) صادر ميشود .منظور از كسب
بوكاري است كه از طريق آن
وكار الكترونيكي ،كس 
ش و خريد كاال يا خدمت در بستر
عرضه ،ارايه يا فرو 
الكترونيكي ،با واس��طه يا بيواس��طه و با استفاده از
وسايلارتباطازراهدورصورتميپذيرد.برمبناياين
مصوبهسقفتعرفهصدوروتمديدمجوزنماداعتماد
الكترونيكي،مبلغيكميليونوهفتصدوپنجاههزار
ريال تعيين شد .مجوز نماد اعتماد الكترونيكي ،به
مدت  ۲س��ال از تاريخ صدور اعتبار خواهد داشت و
با درخواس��ت متقاضي به دفعات براي دورههاي دو
س��اله قابل تمديد خواهد بود .درهمين حال احراز
هويت متقاضيان مج��وز نماد اعتماد الكترونيكي،
از طريق سامانه شاهكار الزامي است .مركز توسعه
تجارت الكترونيكي نيز موظف است يك سال پس
از ابالغ اي��ن مصوبه ،گزارش عملك��رد اجراي اين
مصوبه را براي طرح در كميسيون تنظيم مقررات
ارتباطات ،به س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات
راديويي ارايه كند.

آييننامه نظارتي تاكسيهاي
اينترنتي در راه است

ايرنا|محسنپورسيدآقاييمعاونشهردار تهران
از تدوين آييننامه نظارت بر فعاليت تاكسيهاي
اينترنتي خب��ر داد و گفت« :قرار اس��ت به زودي
آييننامهنظارتبرتاكسيهاياينترنتيبينوزارت
كشور و وزارت صنايع بطور مشترك تنظيم شود.
وي با اش��اره به مانعتراش��ي نهادهاي مختلف در
مسيرنظارتگفت:متأسفانهوزارتصنايعبهدليل
حمايت از اتحاديههاي ذيربط با وزارت كش��ور
همراهي نميكند و در مقابل تنظيم آييننامههاي
نظارتي بر عملكرد شركتهاي تاكسي اينترنتي
مقاومت ميكند .معاون ش��هردار تهران ،وزارت
ارتباطات و فناري اطالع��ات را از ديگر نهادهاي
موافقبراينظارتبرفعاليتتاكسيهاياينترنتي
عنوان كرد و افزود :وزرات ارتباطات موافق است كه
تاكسيهاي اينترنتي بهصورت سازمان يافته در
شهرترددكنندواقداماتالزمرادراينزمينهانجام
داده اما معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري
با نظارت بر تاكس��يهاي آنالين مخالف اس��ت.
وي دلي��ل مخالفت اين معاون��ت را تاكيد بر وجه
اس��تارتاپي اين نهادها عنوان كرد و افزود :رييس
معاونت علمي و فناوري در بدنه دولت با نظارت بر
فعاليت اين شركتها مخالف است و توضيحشان
اين اس��ت كه نظارت مانع رش��د و شكوفايي اين
شركتها ميشود .اما به اين نكته توجه نميكند
كه بيقانوني و نبود يك نه��اد ناظر و ميدان دادن
بيقيدوشرطبهاستارتاپهاهممشكالتجديدي
در كش��ور ايجاد ميكند و در برخ��ي مواقع با آثار
اجتماعي جبرانناپذيري همراه است.

هوش مصنوعي جاسوسي
ميكند

ورج| براساس گزارشهاي رسيده چند حساب
كاربريمبتنيبرهوشمصنوعيدرشبكهلينكدين
س��اخته ش��ده كه در واقع به عنوان يك ابزار براي
جاسوسي كاربرد داشته است .افزايش استفادههاي
نادرستازابزارهوشمصنوعيدرچندسالگذشته
منجر به نگراني مردم شده است .به تازگي خبري
منتشرشدهكهحاكيازجاسوسيتوسطابزارهوش
مصنوعي است؛ براساس گزارشهاي رسيده چند
حساب كاربري مبتني بر هوش مصنوعي در شبكه
لينكدين ساخته شده كه در واقع به عنوان يك ابزار
براي جاسوس از مقامات امريكايي و افراد مشهور
اين كشور كاربرد داشته است .كارشناسان فناوري
هشدار ميدهند ،توسعه ابزار هوش مصنوعي بدون
ايجاد مراقبتهاي الزم زمينه تقلب ،جاسوسي و
انتش��ار اطالعات غلط را فراهم ميكند .اين خبر
توسطآسوشيتدپرسمنتشرشدهوتأكيدميكند
دليل استفاده سودجويان از ابزار هوش مصنوعي
س��اخت عكسهايي ش��بيه به واقعيت است كه
تشخيص تقلبي بودن آنها نيز كار بسيار دشواري
است .يكي از اين حس��ابهاي كاربري مبتني بر
هوش مصنوعي موفق به ايجاد يك رابطه دوستي
با وينفري اقتصاددان امريكايي شده بود؛ وينفري
نامزدرياستفدرالرزروامريكاوازدستيارانمعاون
وزارت خارجه اين كش��ور است كه اين ربات سعي
بر تخليه اطالعاتي وي داش��ته است .اين حساب
كاربري هوش��مند و در عين ح��ال تقلبي «كتي
جونز» نام دارد و براس��اس اطالعات در دسترس با
تعدادي از سياستمداران واشنگتن ارتباط دوستي
برقرار كرده است.
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دانش و فن

ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان

اينترنت ثابت ُكند و گران،اينترنت همراه تند و ارزان

گروه دانش و فن |
اين روزها يكي از پرسشهايي كه ذهن بيشتر كاربران
اينترنت در ايران را بهخود مش��غول كرده ،اين اس��ت
كه وضعيت دسترسي به اينترنت در ساير كشورهاي
جهان چگونه اس��ت؟ كاربران براي اتصال به اينترنت
چه بهايي ميپردازند و س��رويس ارايهشده به آنها چه
س��رعت و كيفيتي دارد؟ بد نيس��ت كارب��ران بدانند
منظور از اينترنت ثابت درگزارش اينترنت پهنباندي
( )Broadbandاست كه بر بستر خطوط تلفن ثابت
ارايه ميشود .دسترسي به اين نوع سرويس اينترنت
در اي��ران نيز مانند بيش��تر كش��ورهاي دنيا ازطريق
متداولترين نوع از فناوري  DSLيعني  ADSLميسر
ميشود.
وبس��ايت  Speedtest.netيك��ي از مش��هورترين
سرويسهايياستكهشاخصهايكيفياتصالاينترنت
مانند س��رعت دانلود ،آپلود و ميزان تأخير ()latency
كاربرانرابررسيميكند.ازآنجاكهاسپيدتستداتنتبا
مقايسه سرعت اتصال كاربران به بيش از ۴,۷۰۰سرور در
سرتاسر جهان ،تا سال ۲۰۱۸حدود ۲۱ميليارد آزمايش
سرعت انجام داده ،ميتوان با تقريب خوبي به آمار و ارقام
ارايهشده اين سايت اعتماد كرد.
بنابر اعالم اين سايت ،در آوريل ،۲۰۱۹متوسط سرعت
دانلود ازطريق اينترن��ت پهنباند ثابت در جهان برابر با
 ۵۸.۶۶مگابيتبرثانيه اس��ت و اين سرعت براي آپلود
ي است
به  ۲۸.۹۹مگابيتبرثانيه ميرس��د .اين در حال 
كه ايران در همين بازه زماني با داش��تن سرعت ۱۲.۶۲
مگابيتبرثانيهدررتبه ۱۳۱وپايينترازكشورهاييچون
عراق ،سومالي ،اتيوپي ،رواندا و اوگاندا قرار دارد.
وبس��ايت  cable.co.ukنيز با انج��ام  ۱۶۳ميليون
آزمايش سرعت در  ۲۰۰كشور و منطقه خودگردان در
جهان ،ايران را با كاهش��ي  ۱۲پلهاي درمقايسهبا سال
 ۲۰۱۷در رتبه ۱۴۵جهان قرار داده است .نتايج ارايهشده
اين سايت حاصل بررسي سرعت  ۱۲ماه اخير كاربران
ازطريق( M-Labپروژهاي مشترك از گوگل و دانشگاه
پرينستون و چند شركت و دانشگاه ديگر) است.
آكاماي ( )Akamaiيكي ديگر از شركتهايي است كه
درزمينهارايهخدماتابريفعاليتميكند.شبكهتحويل
محتوا ( )CDNاين شركت بزرگترين پلتفرم پردازش
غيرمتمركز در سطح جهان است كه به ۱۵تا ۳۰درصد از
كلترافيكوبسرويسميدهد.اينشركتدرسهماهه
پاياني سال  ۲۰۱۵در گزارشي با نام وضعيت اينترنت ،با
تحليل بيش از  ۲۰۰تريليون درخواس��ت ثبتشده در
پلتفرم  CDNخود ،فهرس��تي از سرعت دسترسي به
اينترنت در ۱۴۵كشور جهان ارايه كرده بود كه نتايج آن
مطابق با نقشه تعاملي بدين شرح است .
اين نقش��ه نش��ان ميدهد درحالي كه در سال ۲۰۱۵
كشورهايسوماليواوگاندااينترنتكندتريدرمقايسهبا
ايران داش��تهاند ،پس از گذش��ت چهار س��ال ،سرعت
اينترنتشان از ايران پيشي گرفت ه است.
كيفيت اتصال و سالمت سرويس اينترنت
هنگامي كه صحبت از كيفيت سرويس اينترنت در ميان
باشد ،هر كاربر بس��ته به نوع اس��تفادهاش از اينترنت،
بهدنبال س��نجش معيار متفاوتي است .براي مثال ،اگر
گيمر هستيد و به بازيهاي آنالين عالقه داريد ،احتماال
داشتن پينگ ( )Pingپايين ،برايتان از هر چيز ديگري
مهمتر باشد .پينگ باالي بازيهاي ويدئويي آنالين در
ايران بيشتر به فاصله از سرورها و مراكز داده غربي مربوط
ميشود .درصورت افتتاح مراكز داده شركتهاي بزرگ
مانند مايكروسافت و آمازون در كشورهاي همجوار ،اين
ميزان پينگ براي كاربران ايراني هم تاحدزيادي كاهش
پيدا خواهد ك��رد .بهجز پينگ ،معيارهاي ديگري هم
هستند كه با استفاده از آنها سالمت اينترنت هر كشور
اندازهگيري ميش��ود .اوراكل سال گذشته سرويسي
با نام «نقشه اطالعات اينترنت» راهاندازي كرد كه در
آن «سالمت» اينترنت كشورهاي مختلف بهصورت
درلحظه سنجيده ميشود .اوراكل در پستي وبالگي

سرويس جديدش را اينگونه معرفي كرده بود :اوراكل
امروز دردسترس قرارگرفتن «نقشه اطالعات اينترنت»
را اعالم ميكند؛ سرويسي كه با استفاده از رابط گرافيكي
ساده ،كاربران را از سالمت اينترنت مطلع ميكند .اين
نقشه بخشي از حركت ابتكاري اوراكل با نام «اطالعات
اينترنت» كه به فهم و تحليل وضعيت زيرساختهاي
اينترنت جهاني كمك خواهد كرد.
بيش از يك دهه است كه اعضاي تيم اطالعات اينترنت
اوراكل برخي از بزرگترين حوادث اينترنتي را رازگشايي
كردهاند؛ از سرقت پروتكل مرزي ()BGP Hijacking
گرفته تا قطعش��دن كابلهاي زير آبه��اي اقيانوس
براث��ر برخورد ب��ا زيردرياييه��ا .با مراجعه به س��ايت
 ،map.internetintel.oracle.comمتوج��ه
ميش��ويم اينترن��ت ايران بيش��تر اوقات از س�لامت
خوبي برخوردار نيس��ت .مشخص نيس��ت كه در ايران
سايتها به چه دليل مسدود ميش��وند چرا كه برخي
س��اتهاي مسدود شده س��ايتهاي علمي يا پزشكي
هستند ،آخرينباري كه آمار دقيقي از تعداد سايتهاي
مسدودشده اراي ه شد ،مربوطبه سال  ۱۳۸۷است .در آن
سال ،مش��اور قضايي دادستاني كل كشور ،در مصاحبه
با مهر تعداد سايتهاي فيلترشده را پنجميليون اعالم
كرد .همچنين ،وبسايت Mashableدر سال۲۰۱۴
با بررسي معيارهايي چون «موانع اتصال» و «محدوديت
دسترسي به محتوا» ،كشورهاي جهان را ردهبندي كرده
بود كه در آن ايران آخرين رتبه فهرست (حتي پايينتر
از كش��ورهايي چون چين و كوب��ا) را بهخود اختصاص
داده بود.

سقف حجم و مصرف منصفانه در ايران
اواخر آبان ۱۳۹۶با ابالغ مصوبه  ۲۶۶كميسيون تنظيم
مقررات ارتباطات سرويسدهندههاي اينترنتي ايران
طرحه��اي جديد خ��ود را با نامهايي چ��ون «اينترنت
غيرحجمي» و «اينترنت نامحدود» عرضه كردند .پس از
مدتي كوتاه ،مشخص شد آنچه از آن به عنوان «اينترنت
نامحدود» نام برده ميش��ود ،كوچكترين شباهتي به
نمونههاي مش��ابه در س��طح جهاني ندارد .در قسمت
«پنجم» از بند «ب» مصوبه ۲۶۶ميخوانيم :پس از عبور
از آستان ه استفاده منصفانه ماهانه ،دارنده پروانه ميتواند
نسبت به اعمال سياست استفاده منصفانه اقدام كند و
نسبت به كاهش س��رعت كاربر تا حداقل سرعت ۱۲۸
كيلوبيتبرثانيه ( ۱۶كيلوبايتبرثانيه) اقدام كند يا آنكه
براساس اطالعرسانيهاي قبلي انجامشده به كاربر و اخذ
تأييديههاي مربوطه از وي ،نسبت به فروش حجم اضافه
ترافيك بينالملل و داخلي اقدام كند.
پس از مطرحش��دن س��واالت متعدد كاربران ،صادق
عباسيشاهكوه ،معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ،تأكيد كرد
اسماينطرح،عرضهاينترنتنامحدودنيست.البتهاولين
ف��ردي كه اين طرح را به اين نام خواند ،وزير ارتباطات و
فناوري اطالعات بود؛ ولي پس از انجام بررسيهاي فني
مشخص ش��د كه عرضه اينترنت بهصورت نامحدود از
لحاظ فني ميسر نيست .عباسيش��اهكوه درادامه ادعا
كرده بود :در دنيا دو مدل براي روش اتصال محور وجود
دارد :در مدل اول وقتي مصرف كاربر از سقف مجاز عبور
كند ،سرعت را كم ميكنند و در مدل دوم با گذشتن از
سقف مجاز به كاربر امكان خريد حجم اضافه ميدهند.
در اجراي اين طرح در ايران ،مدل دوم انتخاب شده است.
به گ��زارش زوميت ،البته سياس��ت مص��رف منصفانه
( )Fair Use Policyتنه��ا مخت��ص ايران نيس��ت؛
اما آنچه آقاي عباسيش��اهكوه درب��اره مدلهاي ارايه
س��رويس اينترنت در جهان ادعا ميكند ،ش��باهتي با
واقعيت ندارد .نكته ديگر اين اس��ت كه برخالف گفته
معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درباره
طرحهاي مشابه در دنيا ،تقريبا در تمام كشورهاي دنيا
محدوديتهاي حجمي كه تحت ن��ام «ميزان مصرف
منصفانه» شناخته ميشد ،از تعرفه سرويسهاي ِ
ثابت
اينترنتيبرداشته شدهاستو تنها سرويسهاي موبايلي

مقايسه قيمت سرويس اينترنتدرايران با سايركشورهاي جهان
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بدونمحدوديت

 ۳۹.۹دالر

۱۱.۴۰

 ۴۵.۵هزار تومان

امريكا

AT&T

 ۱۰۰مگابيتبرثانيه

 ۱ترابايت در ماه

 ۴۰دالر

۱۱.۴۰

 ۴۵.۵هزار تومان

آلمان

1&1

 ۵۰مگابيتبرثانيه

بدونمحدوديت

 ۳۴.۹يورو

۸.۷۹

 ۵۸.۹هزار تومان

كرهجنوبي

SK Broadband

اگيگابيتبرثانيه

بدونمحدوديت

 ۵۵هزار وون
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 ۱۰۶هزار تومان
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۷.۱۶
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و س��رويسهاي ارزان ِ
قيمت ثابت ب��ا محدوديتهاي
حجمي ،آن هم با حجمه��اي  ۵۰تا  ۳۰۰گيگابايت در
ماه عرضه ميشوند .گفتني است بسياري از ISPهاي
مش��هور در س��طح جهان ،از چيزي به اسم سياست
مصرف منصفانه اس��تفاده نميكنند و اينترنت ثابت
ارايهشده آنها بهمعناي واقعي كلمه «نامحدود» است.
از سوي ديگر مقايسه قيمت سرويس ايترنت در ايران
با ديگر كش��ورهاي جهان ،بهويژه كش��ورهاي غربي،
كار سادهاي نيس��ت؛ چراكه از يك طرف ،در خيلي از
كشورهاي اروپايي و امريكايي ،سرويسهاي اينترنت
ثابت با سرعت مش��ابه ايران عرضه نميشود و از طرف
ديگر ،بيشتر اين سرويسها يا كامال نامحدود هستند يا
درصورت داشتن سقف دانلود ( ،)Data Capحداكثر
حجم مجاز دانلود آنها با سرويسهاي ايراني قياسپذير
نيس��ت .بههميندليل ،درادامه باالردهترين سرويس
اينترنت ايران را با پايينردهترين سرويسهاي خارجي
مقايسه ميكنيم .در اين مقايسه ،عالوهبر هزينه اصلي

فراسو

اينترنت همراه ايران يكي از ارزانترينها
در جهان
اوضاع اينترنت همراه ايران (مخصوصا ازلحاظ قيمت)
بس��يار بهتر از اينترنت ثابت آن اس��ت .براساس آمار
،Speedtest.netاينترنتهمراهايراندرآوريل۲۰۱۹
با متوس��ط س��رعت  ۲۹.۲۷مگابيتبرثانيه ،باالتر از

كاربر

اپراتورهاي هندي هم به فكر جايگزين كردن «هواوي» افتادند
آسياتايمز|
با توجه به تش��ديد نگرانيهاي امنيتي عليه هواوي و
اعمالمحدوديتهايجديدبرايتجارتبااينشركت
چيني،اپراتورهايهنديبهفكرهمكاريباسامسونگ
براي توسعه شبكه 5Gافتادهاند.
با توجه به تشديد فشارهاي دولت ترامپ عليه شركت
چيني هواوي طول يك س��ال گذش��ته ،بس��ياري از
كشورهايهمپيماناياالتمتحدهدركنارنگرانيهاي
امنيتيامريكاعليههواويواحتمالجاسوسيازحريم
خصوصيكاربران،تصميمگرفتندكهبهادامههمكاري
و فعاليتهاي مخابراتي اين شركت خاتمه دهند.
حدوديكماهپيشبودكهكاخسفيدفهرستجديدي
را اعالم و منتشر كرد كه در آن نام شركت چيني هواوي
به عنوان يك شركت ممنوعه براي تجارت و همكاري با
ساير كشورها و شركتهاي خارجي به چشم ميخورد.
بدون شك اعمال محدوديتهاي جديد از سوي اياالت
متحده امريكا ،ميتواند دست و پاي هواوي را ببندد و
مشكالت عديدهاي را براي آن به وجود بياورد.
از س��ويي ديگر هواوي كه بزرگترين توليدكننده و
توس��عهدهنده تجهيزات مخابراتي و دومين سازنده
و عرضهكننده موبايل در جهان محس��وب ميشود،
در ط��ول ي��ك س��ال اخير از س��وي دول��ت ترامپ،
رييسجمهوري امريكا و بس��ياري از كشورهاي هم
پيمانش بهشدت تحت فش��ارهاي سياسي و تجاري
قرار گرفته است و بس��ياري از اين كشورها استفاده از
محصوالتهواويونصبتجهيزاتمخابراتيوفعاليت

سرويس ،قيمت معادل را با درنظرگرفتن نسبت سرانه
توليد ناخالص داخلي ( )GDP per Capitaمحاسبه
خواهيم كرد .تمامي آنچه تابهحال گفت ه شد ،بهمعناي
آن است كه متأس��فانه اينترنت ثابت كشورمان يكي از
كندترين و بيكيفيتترين و گرانترين سرويسهاي
اينترنت در جهان است .ش��ايد انتظار ارايه سرويسي با
كيفيت نزديك به اس��تانداردهاي جهان��ي از ISPهاي
داخلي،انتظاريگزافوخالفواقعيتهايموجودباشد؛
اما بهنظر نميرسد چنين انتظا ِر حداقلي ،درباره قيمت
سرويسهاي ارايهشده چندان نابهجا باشد.

كش��ورهايي چون مكزيك ،برزيل ،روسيه و ايرلند ،در
رتبه ۵۳جهاني قرار گرفت ه است .بااينحال ،شايد آنچه
براي بس��ياري از كاربران ايراني از سرعت اينترنت هم
مهمتر باشد ،قيمت آن است .گرچه قيمت بستههاي
اينترنت همراه در ايران بسته به اپراتور و طرح انتخابي
متفاوت است ،با تقريب خوبي ميتوان گفت اين قيمت
در بدترين حالت ممكن نيز بهزحمت از سهچهارهزار
تومان ب��راي هر گيگابايت تج��اوز ميكند .درنتيجه،
ميتوان گفت ايران يك��ي از ارزانترين اينترنتهاي
همراه را در جهان دارد.
بهعنوانمثال،برايخريدهرگيگابايتاينترنتهمراهدر
امريكابايدبطورمتوسط ۱۲دالر(معادل ۱۵۶هزارتومان
با درنظرگرفتن نرخ تقريبي برابري ارز در زمان نگارش
اين مقاله) پرداخت كرد .حتي با درنظرگرفتن اختالف
 ۱۱برابري سرانه توليد ناخالص داخلي دو كشور ،قيمت
معادلسازيشده همچنان باالتر از  ۱۴هزار تومان براي
هر گيگابايت خواهد بود.

اينشركتچينيراتحتتأثيراتهاماتجاسوسيبراي
دولت چي��ن و نقض حريم خصوصي كاربران ،ممنوع
اعالم كردهاند.
ب��ا اينكه قبال هند يكي از بزرگتري��ن بازارهاي فعال
هواوي به شمار ميرفت و اين شركت چيني عالوه بر
فروش قابل مالحظه و عملكرد موفقيتآميز در زمينه
گوشيهاي هوشمند و س��اير محصوالت فناوري ،با
قراردادهاي همكاري بزرگي كه با اپراتورهاي مخابراتي
در اين كشور داشت ،همواره سودآوري بااليي را از هند
كسب ميكرد.
اما حاال طبق گزارشي كه در آسيا تايمز آمده است ،به
نظر ميرسد كه اپراتورهاي هندي همچون وودافون
ايده و باهارتي ايرتل نيز قصد دارند از همكاري با هواوي
دستبكشندوبه سايرگزينههاي جايگزينواحتمالي
بينديشند.
اكونوميك تايمز در خصوص گزينههاي احتمالي كه
اپراتورهايهنديبهآنها فكركردهودرهمينرابطهنيز
مذاكراتي داشتهاند ،از نام شركت كرهاي سامسونگ نام

بردهاستتابهتوسعهزيرساختهايالزمبرايبرقراري
شبكههاي مخابراتي و اينترنتي نسل چهارم ( )4Gو
پنجم ( )5Gاقدام كند.
اين بدان معناس��ت كه اگر هواوي در هند نيز تحريم
ش��ود و دولت اين كش��ور تصميم بگيرد ك��ه ديگر با
اين ش��ركت بزرگ چيني فعالي��ت و همكاري نكند،
سامسونگ ،زد تياي ،نوكيا و اريكسون قادر خواهند
بود جاي ه��واوي را بگيرند و با ارايه ،نصب تجهيزات و
توسعه زيرساختهاي الزم براي برقراري اينترنت5G
جايگزين رقيب ديرينه خود شوند.
پيشتر بسياري از كارشناس��ان و تحليلگران عنوان
كرده بودند كه در حال حاضر با توجه به شرايط حاكم
بر جهان در خصوص توسعه شبكههاي مخابراتي،5G
كشورهاي مختلف تبديل به دو قطب مخالف شدهاند
ك��ه برخي از آنه��ا تحت تأثير نگرانيه��اي امنيتي و
احتمالجاسوسيهواويازاطالعاتوحريمخصوصي
كاربرانقطعهمكاريبااينغولتكنولوژيرابرتوسعه
فناوري شبكه نسل پنجم اينترنت 5Gترجيح دادهاند
و برخي ديگر از كش��ورها نيز توجه زيادي به اتهامات
وارده عليه هواوي نش��ان نداده و ترجيح ميدهند كه
زيرس��اختهاي مخابراتي و ارتباطي شبكه  5Gآنها
هرچه سريعتر توسط شركت هواوي برقرار و راهاندازي
شود ،چراكه اوالً اين شركت بزرگترين توسعهدهنده
تجهيزات مخابراتي در جهان به ش��مار ميرود و دوماً
اينكه فعاليت ساير اپراتورهاي مشابه صرفه اقتصادي
براي دولتها نخواهد داشت.

عرضهارزديجيتالفيسبوكبا«ويزا»و«مستركارت»
تلگراف|
شركتهاي ويزا ،مستركارت و پيپال براي مشاركت در
راهاندازي ارز ديجيتال رمزنگاري شده توسعه داده شده
توسط فيسبوك اعالم آمادگي كردند.
اين روزها كه ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده در سراسر
جهانبااستقبالمواجهشدهاست،بسياريازشركتهاي
ب��زرگ و غولهاي تكنول��وژي درص��دد راهاندازي يك
پلتفرم ويژه و ارز ديجيتالي اختصاصي هستند.
چندي پيش بود كه فيسبوك اعالم ك��رده بود يك ارز
ديجيتال رمزنگاري ش��ده اختصاصي ب��راي كاربرانش
توس��عه و ارايه خواهد داد تا عالقهمندان و مشتريان اين
صنعتسودآورنوظهوررابهسمتوسويخودجذبكند.
شركتهاي بزرگ مالي همچون ويزا ( ،)visaمستركارت
( )mastercardو پيپ��ال ( )Pay Palبراي دريافت
امتياز ايج��اد گ��ره ( )Nodeدر پلتف��رم ارز ديجيتال
رمزنگاري شده توسعه داده شده توسط فيسبوك اعالم
كردهاند كه ب��راي پرداخت ميليونها دالر تمايل خود را
نشان دادهاند.
البته بسياري از كارشناس��ان و تحليلگران فعال در اين
حوزه بر اين باورند كه اين رمز ديجيتال فيسبوك هرگز
قادر نخواهد بود به رقابت با س��اير ارز رمزهاي محبوب و
پرطرفدار جهان همچون بيت كوين بپردازد.
البتهورودشركتفيسبوكبهحوزهارزرمزهايديجيتال
از همان ابتدا با واكنش و انتقادهاي ش��ديدي روبرو شد
چراكه اين شبكه اجتماعي در طول يك سال گذشته با
رسواييامنيتيبزرگيدستوپنجهنرمميكردوبسياري

ازمنتقدانوكاربرانبراينباورندكهاينشركتصالحيت
محافظت از حريم خصوصي كاربران و همچنين عرضه و
ارايه پلتفرم مبادله ارزهاي ديجيتال را نخواهد داشت اين
در حالي است كه برخي ديگر از كارشناسان و تحليلگران
بر اين باورند كه ورود فيسبوك به اين صنعت س��ودآور
نوظهور تحوالت مالي گستردهاي را در جهان ايجاد كرده
و تعاريف و جوانب جديدي از ارزهاي ديجيتال را به دنيا
معرفي خواهد كرد.
با اين حال ،بسياري از شركتهاي فعال در حوزه مبادالت
مالي و تكنولوژي همچون ويزا ،مس��تركارت و پيپال از
مش��اركت و همكاري با فيسبوك ،يك��ي از بزرگترين
غولهاي ش��بكههاي اجتماعي خبر دادهاند و خواستار
همكاري و عقد قرارداد با آن شدهاند.
والاستريت ژورنال پيشتر نيز مدعي شده بود تعدادي
از شركتهاي مالي و تجارت الكترونيك ،سرمايهگذاران
ريس��كپذير و ش��ركتهاي مخابراتي در گذش��ته نيز
حمايت خ��ود را از اين پ��روژه و برنامه جديد فيسبوك
نشان داده بودند.

بنگاهها
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معاون وزير رفاه مطرح كرد

ويژه
هداياي اينترنتي همراه اول
در «دوشنبهسوري» خردادماه

گردش مالي دو هزار ميليارد توماني تفكيك زباله درتهران

گروهبنگاهها|
معاون رفاه اجتماعي ،وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
گفت :گردش مالي تفكيك زباله در ش��هر تهران بيش
از دو هزار ميليارد تومان است ،سهم شهرداري امسال
به  ۲۰۰ميليارد تومان ميرسد ،سهم نيروي كار از اين
اقتصاد ۳۰۰ميليارد تومان و بقيه سهم دالالن است.
زباله و مديريت درست آن در توليد ارزش افزوده نقش
بس��ياري دارد ،به حدي كه در ش��رايط حاضر ،صنعت
بازيافت ۱۵درصد توليد ناخالص داخلي برخي كشورها
را تش��كيل ميدهد و فرصت شغلي بسياري هم ايجاد
ميكند .متوس��ط توليد روزانه زباله به ازاي هر شخص
در جه��ان  ۳۰۰گرم و در ايران  ۷۰۰گرم اس��ت .طبق
گزارشها ۷۰ ،درصد زبالههاي جهان بازيافت ميشود
و در ايران اين رقم  ۲۰درصد است .متوسط سرانه زباله
توليد شده در تهران  ۳۲۰كيلوگرم و ارزش روزانه زباله
توليد شده در اين شهر  ۱,۸۰۰ميليون ريال است.
«احمد ميدري» معاون رفاه اجتماعي ،وزير تعاون ،كار و
رفاه اجتماعي در گفتوگو با ايرنا ميگويد :حجم اقتصاد
تفكيك زباله در شهر تهران بيش از ۲هزار ميليارد تومان
است .سهم شهرداري تهران امس��ال به  ۲۰۰ميليارد
تومان رس��يده اس��ت ،در صورتي كه سال گذشته ۲۰
ميليارد تومان بوده است .سهم نيروي كار حدود ۳۰۰
ميليارد تومان اس��ت و بقيه سهم دالالن ،پيمانكاران و
سرمايهگذاران است.
او درباره موضوع زبالهگردي ،سياستگذاري و نيروي
فعال بخش گفت :در حوزه سياس��تگذاري مس��ائل
مختلفي وجود دارد كه حل برخي ساده و برخي بسيار
پيچيدههستند.براينمونهساختنمدرسهبسيارآسان
است،اماارتقايمسائلآموزشيكاربسيارسختياستيا
ساختن جاده كار آساني است اما ايمني راهها كار سختي
است.وي در پاسخ به اين سوال كه مساله كودكان كار و
زبالهگرديچهنوعمسالهاياست؟گفت:سختياآسان
بودن حل يك مساله به عوامل مختلفي بستگي دارد .از
ميان اين عوامل ضروري است دو نكته را توضيح بدهم؛
فروض و ارزشهايي كه پيشفرض گرفته شده است و
نيروهايي كه خواهان حل مس��اله هستند.معاون وزير
رفاه افزود :به علل ارزشهاي حاكم و نيروهاي اجتماعي
موجود حمايت از كودكان كار و حل مساله زبالهگردي
جزو مس��ائل سخت اس��ت و بايد يا در ارزشهاي خود
تجديدنظر كنيم يا نيروي جديدي براي حل مس��اله

ايجاد كنيم .البته بيان اين سختي به اين معنا نيست كه
ما مسووليت قانوني و اخالقي خود را سلب بكنيم .بنده
به عنوان معاون رفاه وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
در حل اين مس��اله نقش دارم و بايد با همكاري س��اير
دس��تگاهها تالش كنيم .حدود دو تا سه ميليون كارگر
افغانيداريم.اكثرآنهاغيررسميهستندوتنها ۷۰۰هزار
نفر از آنها رسمي هستند .ميدري اضافه كرد :اين مساله
بيشتر به معاونت روابط كار و اشتغال مربوط ميشود؛ اما
بهدليلآنكهبحثفقربهمعاونترفاهنيزمربوطميشود،
در طول چند سال اخير تالشهايي در اين زمينه انجام
دادهايم كه تاكنون نتيجه نگرفتهايم.

مساله حضور نيروي كار ماهر
وي اف��زود :دو دي��دگاه وجود دارد يك گ��روه طرفدار
رسميسازي و ورود رسمي و س��ازمانيافته افاغنه به
ايران هس��تند و گروه ديگر به جد مخالفند .سياس��ت
رسمي كشور مقابله با حضور كارگران غيرماهر در ايران
است .تشكلهاي كارگري بهطور جدي با رسميسازي
حضور كارگران افاغنه مخالفت هستند و معتقدند طبق
قانون كار ايران ،تنها بايد نيروي كار ماهر وارد ايران شود،
نيروي كار غيرماهر و غير حرفهاي در ايران زياد است و
ما اجازه اين كار را نداريم .تشكلهاي كارگري با شبكه
ارتباطي گسترده بهطور اساسي حاضر به گفتوگو در
اين خصوص نيستند .آيا رسميسازي نيروي كار افغاني
در ايران به نفع كارگران ايراني هست يا خير؟
معاون وزير رفاه اظهار داشت :ارزش دوم رعايت مقررات
قانون كار است .اجازه دهيد با يك مثال توضيح بدهم.
در كرمانشاه تفكيك زباله از مبدا موفق بوده است .من با
مدير اين پروژه كه به صورت كامال خصوصي راهاندازي
شده است و سالهاست كه اين كار را انجام ميدهد ،در
مورد تعميم اين طرح به ساير استانها و شهرها صحبت
كردم .او گفت :ما در كرمانشاه نيز در حال تعطيل كردن
اين طرح هستيم .علت اين امر را نيز به صراحت چنين
ميگفتكهباتوجهبهقانونكاريكهشماداريدومطابق
با آن بايد كارگر را بيمه كنيم و مطابق با نرخ شما حقوق
بدهيم،اينصنعتنميتوانداص ً
ال سودآورباشدوماتوان
اينكارراباچنينقانونكارينداريموبهتراستكهاصالً
شمانيزبهدنبالاينكهدرتهرانجمعآوريزبالهراازمبدا
انجام دهيد نباشيد.ميدري ادامه داد :ارزش ديگر عدم
اشتغال كودك در كار است .وقتي شما به اين امر اعتقاد

داريد و به نظرتان امري قابل گذشت نيست و در مورد آن
قائلبهمذاكرهنيستيد،نميتوانيددرموردپيشنهادهاي
اصالحي مانند رعايت بهداشت كار و آزمايش ادواري يا
آموزش كودكان صحبت كنيد.وي تصريح كرد :وزارت
كار ميتواند در كنار شهرداري كارفرماها را ملزم كند كه
اين كودكان ساعت كاري ،بهداشت ،آزمايش ادواري و
آموزش داشته باشند .اما اين به معناي آن است كه ما كار
كودك در شغل سخت و زيانآوري مانند زبالهگردي را
به رسميتبشناسيم،كه اين امربراي سازمانهاي مردم
نهاد كه در اين زمينه كار ميكنند ،قابل مذاكره نيست.
رعايت حداقل دستمزد
و عدم اشتغال كودكان به كار
معاونت رفاه وزارت تعاون افزود :بنابراين ما سه ارزش
داريم عدم حضور افاغنه در ب��ازار كار ،رعايت حداقل

دستمزد و عدم اش��تغال كودكان به كار .نبايد قانون
كار خدشهدار شود ،افاغنه نبايد وارد شوند ،كودك نيز
نبايدكاركند،ازسويديگراقتصادوفرهنگيكهدراين
شهر وجود دارد فعال زبالهگردي را اجتنابناپذير كرده
است .يا بايد در خصوص ارزشها تجديدنظر كنيم يا
بايد نيروي جديدي وارد عرصه سياستگذاري شود.
وي بيان كرد :ميدان سياس��تگذاري در اين مساله از
نيروهاييتشكيلشدهكهوضعيتكنونيراايجادكرده
است ،بهبود در وضعيت كنوني نيازمند بر هم خوردن
تعادلهاي سياستگذاري موجود است.
معاون رف��اه وزارت تعاون اظهارداش��ت :آمار اقتصاد
تفكيك زباله در ش��هر تهران بي��ش از  ۲هزار ميليارد
تومان اس��ت .سهم ش��هرداري تهران امسال به ۲۰۰
ميليارد تومان رس��يده اس��ت ،در صورتي كه س��ال
گذشته  ۲۰ميليارد تومان بوده است .سهم نيروي كار

حدود  ۳۰۰ميليارد تومان است و مابقي سهم دالالن،
پيمانكاران و سرمايهگذاران است .بايد نيروي جديدي
اين سهمها را تغيير دهد .از سهم گروه سوم بكاهد و به
سهم نيروي كار يا ش��هرداري بيفزايد .در اين صورت
ميتوان بهبود وضع معيشتي كارگران زبالهگرد يا كل
شيوهتوليدزبالهراتغييرداد.اگرموسساتمردميبراي
بهبود وضعيت كارگران مطالبات خود را ادامه دهند و
اجازه كار غيرانساني سلب شود آنگاه شهرداري و مردم
به دنبال تفكيك زباله در مبدا خواهند رفت.
ميدري اظهار داش��ت :شفافسازي اقتصاد زباله خود
به عنوان يك نيرو تحولس��از عمل ميكند .اگر واقعا
س��ودآوري اين صنعت اين نرخ عجيب و غريب است
پيمانكاران بايد شرايط بهتري را براي كارگران فراهم
كنندياشهرداريمنابعبيشتريراازاينصنعتكسب
و براي تحول در اين شرايط نامطلوب هزينه كند.

رييس سازمان عشايري:

توليد علوفه مراتع كشور افزايش يافت

ميزان كل مراتع عشايري كش��ور حدود  ۳۵ميليون
هكتار و ميزان توليد علوفه در مراتع عشايري چشمگير

است.رييس سازمان امور عش��ايري كشور با اشاره به
بارندگيهاي مطلوب امس��ال گفت :بر اس��اس آمار
ميزان بارندگيها در كل كشور  ۳۳۲ميليمتر بوده كه
نسبت به ميانگين ۳۰سال ،كشور با ۶۵درصد افزايش
بارندگي روبه رو بوده و همين افزايش بارندگي موجب
افزايش علوفه شده است.
ويابرازداشت:باوجودهمهمحدوديتهاتوسطبرخي
عواملخارجي،امسالسالخوبيدرحوزهعشايربودهو
باكمكمجلسودولتبرايساماندهيمنابعآبياعتبار
مناسبي در نظر گرفتهشده است.
رييس س��ازمان امور عشاير كشور خاطرنشان كرد۲ :
هزار و  ۲۰ميليارد ريال براي اجراي  ۲۸۰طرح در كل
كشور براي ساماندهي منابع آبي در نظر گرفتهشده كه
تمامي طرحها نيز مكانيابي شده و اجراي آنها امسال
آغاز ميشود.
قندالي خاطرنشان كرد ۲۵ :ميليارد ريال براي اصالح
منابع آبي و چشمهسارها براي استان سمنان در نظر
گرفتهشده است.

وي تصريح كرد :با مصوبه هيات دولت در  ۶ماه نخست
سالجاريسههزارميلياردريالتسهيالتبرايعشاير
در نظر گرفتهشده كه از اين رقم يك هزار ميليارد ريال
بهصورتتسهيالتقرضالحسنهو ۲هزارميلياردريال
تسهيالت سرمايه در گردش است.
رييس سازمان امور عشايري كش��ور گفت :در حوزه
ماليات بر ارزشافزوده ساالنه يك هزار و  ۵۰۰ميليارد
ريال براي عم��ران و آبادي مناطق عش��ايري در نظر
گرفته ميشود.
عش��اير استان سمنان متش��كل از س��ه هزار و ۱۸۱
خانوار و بيش از  ۱۴هزار و  ۴۰۰نفر جمعيت ،ش��امل
 ۷۴طايفه ۱.۰۷ ،درصد از جمعيت عشايري كشور را
شامل ميشوند ،اين عشاير كه هشت و  ۲دهم درصد
جمعيت استان س��منان را تشكيل ميدهند ،بيش از
يك ميليون و  ۷۴هزار رأس دام س��بك و چهار هزار و
 ۷۰۰رأس دام سنگين دارند و ساالنه  ۹هزار و  ۳۰۰تن
گوشت قرمز به ارزش بيش از سه هزار و  ۶۰۰ميليارد
ريال توليد ميكنند.

رسيدگي به  68تخلف
شركتهاي حمل و نقل

بيمارستان آيتاهلل خويي
هفته دولت افتتاح ميشود

 ۲۳فقره پروانه معدني اكتشاف
در استان سمنان صادر شد

ظرفيت محدود سامانه
آبرساني در تامين آب شرب

تكليف به حذف قيمت از آگهي
خريد و فروش مسكن

مازن�دران| 68پرون��ده
تخلف ش��ركتهاي حمل
و نقل كاال و مس��افر برون
شهريازابتدايسالجاري
تاكنون در استان مازندران
مورد رسيدگي قرار گرفت.
ب��ه گ��زارش «تع��ادل»
مديركل اداره راهداري و حمل و نقل جادهاي اس��تان
مازندران با اش��اره ب��ه اين مطلب اظهار ك��رد :از اين
تعداد 29 ،پرونده رانندگان در كميس��يون ماده  11و
39پروندهشركتهايحملونقلباربريومسافريدر
كميسيون ماده 12مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفت.
عباسعلينجفيدرادامهافزود:جلساتكميسيونماده
 12براي رسيدگي به تخلفات شركتها و موسسات
حمل ونقل جادهاي برون ش��هري و كميسيون ماده
 11براي رس��يدگي به تخلفات رانندگان حمل ونقل
جادهاي اس��ت.وي تخلفات شركتهاي حمل و نقل
مسافرراشاملموارديچون؛جذبمسافرازروشهاي
غيرمتعارف ،برخورد نامناس��ب راننده ،صدور صورت
وضعيت و برقراري سرويس براي وسيله نقليه داراي
نقص فني ،صدور صورت وضعيت ب��راي راننده فاقد
مدارك معتبر و غيره بوده كه در جلسات كميسيون
به آنها رس��يدگي و احكام مربوطه صادر ش��ده است.
او گفت :ع��دم رعايت ضوابط و مقررات تهيه و تنظيم
بارنامه ،صدور بارنامه براي وس��يله نقليه فاقد كارت
معاينه فني و وسايل ايمني ،عدم رعايت ضوابط حمل
محموالتترافيكيازجملهتخلفاتانجامشدهازسوي
شركتهاي حمل و نقل كاال بوده است.

آذربايج�ان غرب�ي|
ريي��س دنش��گاه عل��وم
پزشكي آذربايجان غربي
گف��ت :بع��د از گذش��ت
 ۲۷سال از آغاز بيمارستان
آيتاهلل خويي هفته دولت
امسال آماده بهرهبرداري
ميش��ود.جوادآقازاده در گفتوگ��و با مه��ر افزود:
متأسفانه اين طرح كه از سال  71آغاز شده بود نيمه
تمامرهاشدتااينكهدرسال ۸۴يا ۸۵تحويلدانشگاه
علوم پزشكي استان شد اما مجدد طرح به موسسه
خيرينتحويلشدوهمچنانراكدماند.اواضافهكرد:
در سال ۹۲اين طرح نيمه تمام با ۳۰درصد پيشرفت
فيزيكيبرايتكميلتحويلايندانشگاهشدودراين
مدتتاكنونعملياتاجراييطرحدرحالانجاماست
و در حال حاضر  ۹۸درصد پيش��رفت فيزيكي دارد.
رييس دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي اضافه
كرد :اعتب��ار مورد نياز براي تكميل و اتمام اين طرح
 ۲۱ميليارد اس��ت كه در هفته دولت به بهرهبرداري
خواهد رسيد.آقازاده با بيان اينكه هماكنون شاخص
تخت بيمارستاني در استان به  ۱.۵تخت به ازاي هر
هزارنفررسيدهاست،گفت:بابهرهبرداريازطرحهاي
دردستاجرااينشاخصبه ۲.۴تحتبهازايهرهزار
نفر خواهد رسيد.وي در خصوص تكميل بيمارستان
تخصصي زن��ان اروميه اف��زود :پروژه بيمارس��تان
 ۳۰۰تخ��ت خوابي زنان در ارديبهش��ت س��ال ۹۶
كلنگزني شده كه در صورت تأمين اعتبار مورد نياز
اين طرح نيز هفته دولت قابل افتتاح است.

سمنان|رييس سازمان
صنعت ،مع��دن و تجارت
استان سمنان با بيان اينكه
 ۲۳فقره پروانه اكتش��اف
معدن��ي در اي��ن اس��تان
صادر ش��ده اس��ت ،گفت:
پيشبين��ي هزين��ه اين
اكتش��افات  ۶۷ميليارد ريال اس��ت.به گزارش مهر،
بهروز اس��ودي صبح يكشنبه در نشس��تي با حضور
اصحاب رسانه و مطبوعات در سازمان صمت سمنان
با بيان اينكه در سال گذش��ته ،تعداد  ۳۲فقره پروانه
اكتشاف در سطح معادن استان صادر شده است ،ابراز
داشت :هزينه پيش بيني شده اين مجوزها حدود ۶۷
ميليارد ريال برآورد ميشود.وي با بيان اينكه در سال
گذشته همچنين  ۵۰فقره مجوز اجازه برداشت نيز از
معادن استان سمنان صادر شده است ،ابراز كرد :حجم
استخراج اين مجوزها يك ميليون تن است.
رييس سازمان صمت س��منان با بيان اينكه در سال
گذش��ته همچنين  ۲۳فقره گواهي كشف و  ۲۶فقره
پروانه بهرهبرداري در بخش معدن استان صادر شده
است ،تاكيد كرد :اين پروانهها نشان ميدهد كه ذخاير
اكتشافي معادن افزايش ۴۴درصدي را شاهد هستند.
اس��ودي بيان كرد :تناژ ذخيره گواهيهاي كش��ف
صادره توسط صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان
در سال گذشته بيش از  ۱۳هزار تن و هزينه عملياتي
آن حدود  ۲۵ميليارد ريال است كه از نظر تناژ ذخيره
معدني در گواهيهاي كشف نسبت به سال ۴۴ ،۹۶
درصد رشد داشته است.

اصفهان |مديرعام��ل
شركتآبوفاضالباستان
اصفهان با اشاره به افزايش
ني��از آب��ي م��ردم در نيمه
نخست س��ال گفت :بدون
ش��ك با افزايش دما ميزان
مصرف هم بيشتر ميشود،
در حالي كه تنها س��امانه آبرس��اني اصفهان ظرفيت
محدودي در تأمين آب شرب دارد.
به گزارش شركت آب و فاضالب استان اصفهان ،هاشم
اميني در جمع مديران طرح آبرس��اني اصفهان بزرگ
اظهاركرد:نهايتظرفيتتأمينآبشربتصفيهخانه
آبباباشيخعلي ۱۱.۵مترمكعبدرثانيهاست،درحالي
كه نياز آبي در فصل تابستان حداقل  ۱۴.۵متر مكعب
اس��ت.وي به كمبود ۳الي ۳.۵مترمكعبي در ثانيه آب
براي تأمين آب شرب مردم اشاره كرد و افزود :هماكنون
ذخيرهآبسدزايندهرود ۷۵۰ميليونمترمكعباست
ومردمشاهدبارندگيهايمناسبدرفصلبارشبودند
براين اساس مردم نميپذيرند كه در فصل تابستان در
تأمينآبشربباچالشهاييمواجهباشند.مديرعامل
آبفا خطاب به مديران طرح آبرس��اني اصفهان بزرگ،
گفت :در حال حاضر بايد آب ش��رب بيش از ۴ميليون
جمعيت اس��تان از طريق يك سامانه تأمين شود پس
با توجه ب��ه محدوديت منابع ،تالش خود را معطوف به
توزيع عادالنه ب��ه روشهاي گوناگون كنيد.وي گفت:
با بهرهگيري سيستم تله متري ،تله كنترل ،مديريت
فشار،مرييسازيوالوها،ايجادحوضچههايفشارشكن
سعيدرتوزيععادالنهآبدرسطحاستانداشتهباشيد.

اردبيل|نماين��ده م��ردم
اردبيل در مجل��س دهم و
س��خنگوي كميس��يون
عم��ران مجل��س معتقد
اس��ت :افزاي��ش نامتعارف
قيمتهابابياعتناييفضاي
مجازي به احكام قضايي به
قوت خود پابرجاس��ت .صديف ب��دري در گفتوگو با
ت مسكن با
تسنيم اظهار داشت :افزايش نامتعارف قيم 
بياعتنايي فضاي مجازي به احكام قضايي به قوت خود
پابرجاستومتاسفانهدرجقيمتدرآگهيهايمعامالت
مسكن همچنان ادامه دارد كه اين موضوع سبب ادامه
داللبازيها در وضعيت بازار ش��ده است.وي با انتقاد از
عدم كنت��رل كامل و جامع س��ايتهاي آگهي خريد و
فروشمسكن،گفت:درماهگذشتهبادستوردستگاهقضا،
سايتهاياينترنتيمكلفبهحذفقيمتازآگهيهاي
خريد و فروش مسكن ش��دند ،اقدامي كه عمال بخش
عمدهاي از تنشهاي بازار مسكن را كاهش داد.نماينده
مردماردبيل،نيرونميندرمجلسادامهداد:متأسفانهيك
سالاخير،سايتهاياينترنتيبدونچارچوبوضوابط
قانوني ،اقدام به دريافت و درج آگهيهاي خريد و فروش
مسكنميكردند،حالبهعلتنبودنظارتاينسايتها
به فضايي براي فعاليت دالالن بازار مسكن تبديل شده
بود.او افزود :سايتها دستورات دستگاه قضا را به صورت
يكسويهاجراميكنند،بهطوريكهدرشرايطكنونيدر
آگهيهايخريدوفروشمسكن،قيمتآگهيدرباالي
صفحه ديده نميشود ،اما عمال فرد آگهيدهنده قيمت
مذكوررادربخشتوضيحاتدرجميكند.

بيست و يكم تا بيس��ت و هفتم خردادماه هفته جهاد
كشاورزي ناميده شده است و شعار امسال هفته جهاد
كش��اورزي« ،رونق توليد ،امنيت غذايي كشور» بود.
عنواني كه نش��اندهنده اهميت مباح��ث مربوط به
كشاورزي در بهبود شاخصهاي اقتصادي و معيشتي
جامعه است .بر اساس اين اهميت است كه مسووالن
وزارت جهاد كش��اورزي با سفر به استانهاي مختلف
تالش ميكنند تا بس��تر مناسب براي بهبود وضعيت
كشاورزي و دامداري را فراهم كنند.
در همين خصوص رييس سازمان امور عشايري كشور
با اشاره به افزايش ميزان بارندگيها در مناطق مختلف
كشور گفت :امسال ميزان علوفه در مرتعهاي عشايري
 ۲۰تا  ۳۵درصد افزايش يافت.
كرمعل��ي قندالي ديروز در حاش��يه آيي��ن تجليل از
توليدكنندگان برتر بخش كشاورزي استان سمنان در
گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت :توليد علوفه قابل
برداشت در مناطق عشايري يك ميليون و  ۳۰۰هزار
تن افزايش يافت.

وي با بيان اينكه بهطور معمول ميزان توليد علوفه در
مرتعهاي كشور هشت تا  ۱۰ميليون تن است ،افزود:

چهرههاياستاني

هم��راه اول در «دوشنبهس��وري» خ��رداد ماه تا
۱۰۰گيگابايت اينترنت هديه ميدهد.
به گزارش «تعادل» از اداره كل ارتباطات ش��ركت
ارتباطات سيار ايران ،همراه اول به منظور تكريم و
افزايش رضايتمندي مشتركانش ،آخرين دوشنبه
هر ماه با ارايه هدايايي در طرح «دوشنبهسوري»،
به استقبال آنها ميرود.
هم��راه اوليه��ا ميتوانند جهت ش��ركت در اين
طرح فراگير و منتفع ش��دن از مزاياي بس��تههاي
اينترنت راي��گان يك روزه ،در دوش��نبه پايان هر
ماه با ش��مارهگيري  *۱۰۰*۶۴#از پيشنهادهاي
«دوشنبهسوري» اين اپراتور بهره مند شوند.
در همين راستا دوشنبهسوري اين ماه ،روز دوشنبه
 ۲۷خردادماه برگزار ميشود؛ هداياي در نظر گرفته
شده براي اين دوش��نبه سوري نيز بستههاي ديتا
۱۰۰مگابايت تا ۱۰۰گيگابايت يك روزه (۵صبح
تا ۵عصر) اس��ت كه به تمامي مش��تركان دايمي و
اعتباري با شمارهگيري كددستوري فوق الذكر ،به
صورت تصادفي تعلق ميگيرد.
الزم به ذكر است تمامي مشتركان از ساعت۰۰:۰۰
روز دوشنبه  ۲۷خرداد تا  23 :59همان روز فرصت
دارند با شمارهگيري كددستوري مذكور بسته خود
را فعال كنند .زمان مصرف اين بستهها به مدت يك
روز از ساعت ۵صبح تا ۵عصر است.

اخبارشهرستانها
صرفهجويي انرژي با ساخت
و نصب  60دستگاه تابلو برق

اراك|پروژه ساخت و نصب60دستگاه تابلو برق
و نصب كنتور برق منازل سازماني مركز منطقه
مركزيباهدفصرفهجوييدرمصرفانرژيكليد
خورد .حسين بيگي ،مهندس ارشد نگهداري و
تعميرات برق اين منطقه با اش��اره به فرسودگي
تابلوهاي ب��رق و افزايش تعميرات اتفاقي گفت:
بر اساس الزامات مديريت انرژي شركت بمنظور
كنترل ،كاهش و مديري��ت مصرف انرژي برق و
همچنين با توجه به فرسودگي تابلوهاي موجود،
پس از بررس��يهاي فني و كارشناسي ،ساخت
تابلوهاي جديد در دستور كار قرار گرفت.
بيگي با تاكيد بر برنامهريزي تعويض كنتور برق
96دس��تگاه از منازل مس��كوني مركز منطقه
تصريح كرد :ب��ا اتمام و اجراي موفقيت آميز اين
پروژه حداقل 30درصد كاهش مصرف انرژي را
شاهد خواهيم بود.

برگزاري كارگاه مديريت
يكپارچه منابع آب درياي خزر

ساري|اين كارگاه كه از سوي سازمان مديريت
برنامهريزي مازن��دران و همكاري آب منطقهاي
در سالن همايش س��ازمان مديريت برگزار شد،
ابتدا غالمي رييس سازمان مديريت برنامهريزي
استان مازندران ضمن ضرورت برگزاري اينگونه
كارگاهها در اس��تان گفت :در نظ��ر داريم براي
هريكازمشكالتاجتماعيوچالشهايموجود
در اس��تان كارگاه هم انديشي با حضور جمعي از
مديران خبرگان و كارشناسان آن بخش برگزار
كنيم كه به لحاظ اهميت موضوع آب در اس��تان
اولين كارگاه را به كارگاه هم انديش��ي مديريت
يكپارچه منابع اين حوزه با تمركز بر چالشهاي
اجتماعي و فرهنگي قرار داديم كه اميدواريم بر
خالفرويكردهايناموفقبخشينگريبااجرايي
كردنمديريتيكپارچهمنابعآببهسمتتفكري
يكپارچهودرعينحالجامعحركتكنيم.ايشان
با تشريح شرايط آبي استان بر چالشهاي موجود
در اين بخش تأكيد كرد :براي توس��عه پايدار در
هريك از بخشها در اين استان نيازمند داشتن
برنامههاي آمايش سرزمين هستيم.

ايمنسازيشبكههواييايستگاه
مخابراتسمنگان

اراك|به همت واحد نگه��داري و تعميرات برق
منطقه مركزي ،عمليات ايمنسازي شبكه هوايي
ايستگاه مخابرات سمنگان با موفقيت انجام شد.
به گ��زارش روابط عمومي ش��ركت خطوط لوله و
مخابراتنفتايرانمنطقهمركزي،حميدرحمتي
گفت :با ه��دف جلوگيري از قطع برق ايس��تگاه
مخابرات و ايمنس��ازي اين ايس��تگاه به منظور
پايداريارتباطمخابراتدرمنطقهمركزي،عمليات
ايمنسازيشبكههواييايستگاهمخابراتسمنگان
دردستوركارقرارگرفت.رييسنگهداريوتعميرات
برق منطقه مركزي تصريح كرد :در اين عمليات دو
روزه تالش شد تا با توجه به قطع مكرر برق ايستگاه
مخابرات س��منگان بر اثر صاعق��ه ،با هماهنگي و
همكاري ش��ركت توزيع برق شازند ،تعويض كات
اوت فيوز و كابلهاي ارتباطي از ش��بكه هوايي به
برقگيرها و ترانسفورماتور انجام شود.وي ادامه داد:
پس از كاورگذاري كات اوت فيوز و بوشينگهاي
فش��ار قوي ترانس��فورماتور ،اتصال سيستم ارت
جديد احداث شده به منظور پست هوايي ،ايستگاه
مخابرات سمنگان با موفقيت صورت گرفت.

اخبار
كاهش مراجعات درماني
مردم بهدليل مسائل اقتصادي

مع��اون كل وزارت بهداش��ت ضمن اش��اره به
مش��كالت اقتصادي ،گفت :حدود  ۳۰درصد بار
مراجعات به داروخانهها بدون داش��تن نسخه و
بدونمراجعهمجددبهپزشكاستتاازاينطريق
بتوانندهزينههايخودراكاهشدادهوپولويزيت
را پرداخت نكنند .اينها نشانههاي نگرانكنندهاي
است.ايرجحريرچيبااشارهبهشرايطفعليكشور
و تاثير تحريمها در حوزه سالمت اظهار كرد :در
وزارت بهداش��ت از تمام كس��اني كه ميتوانند
براي بهبود حوزه سالمت ما را ياري كنند ،كمك
ميطلبيم .هيچكدام از كساني كه در حال حاضر
در كش��ور مس��ووليتي دارند ،افراد كمتجربهاي
نيستند ،اما در حال حاضر شرايط با هميشه فرق
ميكند .او افزود :در س��ال  ۱۳۹۷هم نشانههاي
اوليه كاهش ب��ار مراجعه بر مردم ديده ش��د .از
طرف ديگر دولت نيز با مشكالتي دست و پنجه
نرم ميكند و ممكن است تحريمها اجازه ندهد
كه در اين زمينه بتواند به خوبي به ما كمك كند.
در حال حاضر مهمترين نكته با توجه به شرايط
موجود ،توجه به اقشار فقير و محروم جامعه است.
ما در شرايط فعلي ميبينيم كه حدود  ۳۰درصد
بار مراجعات به داروخانهها بدون داشتن نسخه و
بدونمراجعهمجددبهپزشكاستتاازاينطريق
بتوانندهزينههايخودراكاهشدادهوپولويزيت
را پرداخت نكنند .اينها نشانههاي نگرانكنندهاي
است.ازهمينروخاضعانهازتمامكسانيكهدراين
حوزه تالش ميكنند تقاضا داريم تا به فكر اقشار
محروم جامعه باشند.

تدوين پيوست اجتماعي
براي طرحهاي عمراني

رييس س��ازمان ام��ور اجتماعي كش��ور گفت :با
تدوين پيوس��ت اجتماعي ب��راي طرحهاي كالن
ملي ،منطقهاي و بوم��ي اميدواريم بتوانيم تبعات
و پيامدهاي منفي بس��ياري از طرحهاي عمراني،
اقتصادي و صنعتي را در كشور كم كرده و ظرفيت و
توان اجتماعي طرحها را ارتقا دهيم.
تقيرستمونديدرحاشيهيكصدونوزدهمينجلسه
شوراياجتماعيكشورباحضوردرجمعخبرنگاران
اظهار كرد :جلسه امروز شوراي اجتماعي به بررسي
آييننامهپيوستاجتماعيكشوراختصاصداشت،
موضوع جزء 2بند الف ماده ۸۰برنامه ششم توسعه
است .او ادامه داد :اين مباحث يكبار بطور تفصيل
بررس��ي شده بود ،اما پيش��نهاد آيين نامه پيوست
اجتماعي در كميس��يون اجتماعي دولت به بحث
گذاشته شد و براين اساس روز چهارشنبه در هيات
وزيراناينآييننامهبررسيوبراياصالحوتكميلش
مجدد به كميسيون اجتماعي و شوراي اجتماعي
اعاده شد .به گفته رييس س��ازمان امور اجتماعي
كش��ور ،تدوين آييننامه پيوس��ت اجتماعي يك
تكليفقانونيبرخاستهازبرنامهششمتوسعهاست،
منتها اهميت كار در اين اس��ت كه تدوين پيوست
اجتماعيذيلماده ۸۰آمدهاستكهبحثپيشگيري
از آسيبهاي اجتماعي را مدنظر قرار داده است .او با
اشاره به دعوت از همه دستگاههاي ذينفع به ويژه
دستگاههايي كه در حوزههاي عمراني و اقتصادي
فعال هستند ،گفت :ديدگاههاي انتقادي و اصالحي
زياد بود كه اين ديدگاهها جمعبندي خواهد شد و
طييكيدوماهآيندهمسيرتدوينپيوستاجتماعي
تكميلخواهدشد.مادركشورپيوستهايفرهنگي،
محيط زيس��تي و ...داريم و اميدواريم كه پيوست
اجتماعيبتواندتاثيرمحسوستريبركيفيتزندگي
مردم در آيندهاي نزديك داشته باشد.

آماده توانمندسازي زنان
كشورهاي اسالمي هستيم

معاون رييسجمهور در امور زنان و خانواده تاكيد
كرد :آماده آموزش و توانمندسازي زنان كشورهاي
مختلف به ويژه كشورهاي اسالمي در زمينههاي
آموزش خالقيت ،هنر و صنايع دس��تي هستيم.
معصومه ابت��كار در مراس��م اختتاميه چهارمين
جش��نواره بينالمللي خالقيت و ن��وآوري تبريز
در هنرهاي اس�لامي و صنايع دستي اظهار كرد:
جمهوري اسالمي ايران افتخار ميكند كه ميزبان
چنينرويدادياست،هنر،صنايعدستيوخالقيت
مستقيماًبافرهنگ،اقتصادواشتغالماپيوندداردو
ميتواندبهپيوندهايبيشتربينكشورهاياسالمي
كمك كند و توانمندي زن��ان در اين زمينه نقش
محوري دارد .وي افزود :بيش از ۷۵درصد از صنايع
دستي در كش��ورمان توسط زنان توليد ميشود و
قطعاًدرسايركشورهاهممشابهاينامرصادقاست،
اميدواريم اين روند اس��تمرار يابد و بتوانيم شاهد
استمرارآموزشهاوبرگزاريايننمايشگاههاباشيم.
او ادامه داد :كش��ور ايران بيش از  ۴۰سال است كه
حافظ هنر ،هويت ايراني و ارزشهاي اسالمي است؛
بهطوريكه  ۸۰درصد از فرشهاي دس��ت بافت
جهان در اين كشور توليد ميشود كه بهترينشان
در تبريز پيدا ميشود .ابتكار با تاكيد بر نقش زنان
ايرانيدرحفظهويتايراني،گفت:زنانايرانينقش
مهميدراقتصادوبخشهايكشاوري،فناوريهاي
نوين و علوم مختلف ايفا ميكنند ،همچنين بخش
زيادي از تاريخ هنر و فرهنگ ما مديون زنان بوده و
هنروفرهنگايرانيواسالميتجليزيباييخداوند
است .او در ادامه بيان كرد :افتخار ميكنيم كه هنر
دست زنان سيستان و بلوچستان را بر تن كردهام
و اين تنها يك مثال از كارهاي زيباي هنري است.
وي ادامه داد :اول بايد به توانمنديهاي خودمان
اعتماد داشته باشيم كه هنر و صنايع دستي ما را
به اين اعتماد ميرساند ،خداوند همه ما را از نظر
كرامت انس��اني ،يكسان آفريده است تا مستقل
باش��يم و هنر ،صنايع دس��تي و پتانسيلهاي
اقتصادي در جوامع اسالمي راهي براي نزديك
كردن امت مسلمان به هم است.
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اقتصاداجتماعي

مدارس هياتامنايي نبايد شهريه دريافت كنند اما به نام نرخ خدمات «فوق برنامه» پول ميگيرند

روح مدارس غيرانتفاعيدركالبد هياتامناييها
نزديك ب��ه  10س��ال از تصوي��ب آييننامه توس��عه
ي به شيوه مديريت هيات امنايي
مشاركتهاي مردم 
درمدارسكشورميگذرد،مدارسيكهقراربودكيفيتي
بيش از مدارس دولتي داشته باشد و به شيوه مشورتي
اداره ش��ود اما عمال شاهد آن هس��تيم كه بسياري از
م��دارس هيات امناي��ي تفاوت چنداني ج��ز دريافت
شهريه به بهانههاي مختلف نسبت به مدارس دولتي
ندارند ،كه آن هم خالف قانون است چرا كه اين مدارس
براس��اس قانون ،دولتي بوده و دريافت هرگونه شهريه
يا هزينه ،براساس اساس��نامه ممنوع است و دريافت
كمكهاي مالي و جذب مش��اركتها براي توس��عه و
تجهيز ب ه ص��ورت اختياري و داوطلبان��ه بايد صورت
بگيرد اما هيات امناييها در شرايط فعلي ،حالتي مابين
م��دارس غيرانتفاعي و دولتي به خ��ود گرفتند كه نه
خدمات و كيفيتي مانند غيرانتفاعيها به دانشآموزان
ارايه ميكنند و نه مانن��د مدارس دولتي ،بدون هزينه
هس��تند .اين گروه مدارس ،بي��ش از آنكه در كيفيت
خ��ود تغيير ايجاد كنند از مس��ير قانوني و هدف اوليه
خود كه مشاركت خيرين بود ،دورافتادند و كالسهاي
فوقبرنامه اجباري ،اسم رمز آنها براي دريافت شهريه
شد .البته مسووالن آموزش و پرورش معتقدند چنين
موضوعي درست نيست ،مدارس هيات امنايي ،شهريه
نميگيرند بلكه هزينه كالسهاي فوق برنامه را دريافت
ميكنند اما كارشناسان نظر ديگري دارندو به استناد
قانون معتقدند ،دريافت پول با هر عنواني كه باشد در
اين مدارس ممنوع است.

نرخ خدمات فوقبرنامه داريم؛ شهريه نداريم
ممنوعيت دريافت هزينه از خانوادهها در مدارس هيات
امنايي طبق اساسنامه اين مدرسهها در حالي است كه
روز گذشته مديركل امور شوراها و مناطق آزاد تجاري
وزارت آموزش و پرورش ب��ا تاكيد بر اينكه در مدارس
هي��ات امنايي «ش��هريه» ندارند ،بلك��ه نرخ خدمات
«فوق برنامه» دريافت ميشود .درباره اين موضوع گفت:
اصوالدر مدارس هيات امنايي چيزي به نام «شهريه»
نداريم ،بلكه نرخ خدمات فوق برنامه اس��ت كه قبل از
ثبت نام در معرض ديد اولياء قرار ميگيرد و از آن مطلع
ميشوند رس��ول پاپايي عنوان كرد :نرخ خدمات فوق
برنامه هزين ه اندكي است كه مصوبه شوراي آموزش و
پرورش در هر استان و منطقه را دارد .در برخي استانها
در س��ال گذش��ته نرخ فوق برنامه ح��دود  ۱۰۰هزار

تومان بود.او افزود :مدارس��ي داريم كه دولتي هستند
ولي ش��يوه مديريت آنها به شيوه مشاركتي است؛ اين
مدارس با مديريت به شيوه هيات امنايي اداره ميشوند
و كام ً
ال دولتي هس��تند .اش��تباهي پيش آمده كه اين
مدارس چون براي خدمات فوق برنامه هزينه دريافت
ميكنند ،شايد نوع خاصي از مدارس باشند .در حالي
كه مدارس هيات امنايي ،مدارس خاص نيستند ،بلكه
كامال دولتي بوده و س��بكي از مديريت مش��اركتي را
پيادهسازي ميكنند.
مدي��ركل امور ش��وراها و مناطق آزاد تج��اري وزارت
آموزش و پرورش،سياستگذاري ،برنامهريزي ،نظارت
و اج��را در مدارس هي��ات امنايي را بر عهده س��ازمان
مدارس غيردولتي دانس��ت و گفت :سياس��ت كلي ما
در بحث توس��عه مدارس هيات امنايي توسعه كيفي
به جاي توسعه كمي اس��ت كه اين سياست به اطالع
مديران ما در اس��تانها ابالغ شده است .به جاي رشد
كمي بايد كيفيت اين م��دارس را باال ببريم ،زيرا مردم
در اين مدارس مش��اركت مادي و معنوي دارند و حق
آنهاست كه فرزندشان در مدارس با كيفيتتري درس
بخوانند البته عموماً خانوادهها تفاوت بين اين مدارس
و مدارس ديگر را متوجه هس��تند و استقبال خوبي از
اين مدارس دارند.
پاپايي افزود :بدون شك نواقصي هم وجود دارد و سطح
كيفي همه اين مدارس يكسان نيس��ت اما به صورت
كلي اين مدارس عموما از امكانات و برنامههاي آموزشي
بهتري برخوردارند .در كل كشور حدود  ۳۳۲۰مدرسه
هيات امنايي داريم كه  ۳۰۰مورد آن در تهران اس��ت.
يكي از محاسن مدارس هيات امنايي اين است كه برنامه
عملشان در منطقه و سپس شوراي آموزش و پرورش
استان بررسي شده و نرخ خدمات فوق برنامه با توجه به
پتانسيل و توان هر منطقه مشخص ميشود.
پاپايي با بيان اينكه مرج��ع تصميمگيري درباره نرخ
هزينه خدمات فوق برنامه ،ش��وراي آموزش و پرورش
اس��ت گفت :در اين ش��ورا عالوه بر حضور استاندار و
فرماندار نمايندگان اولياء و اساتيد دانشگاه هم حضور
دارند.وي با اش��اره به آسيبشناسي از مدارس هيات
امنايي در راستاي توسعه كيفي گفت :بخشنامهاي در
راستاي توسعه كيفي آماده كردهايم و اصراري نداريم
بر تعداد هيات امناييها افزوده شود ،اما اصرار داريم به
لحاظ كيفيت ارتقاء يابند .اگر اين بخشنامه ارسال شود،
هر مدرس��ه هيات امنايي كه با مدرسه عادي تفاوتي

در كيفيت و س��طح برنامه نداش��ته باشد مجوز هيات
امنايياش بر اساس ارزيابيهايي كه صورت ميگيرد
لغو خواهد ش��د .با ارسال بخشنامه شاهد خواهيم بود
كه هيات امنا از حالت انفعال خارج شده و پويا ميشود.
هياتامناييهاعاملفاصلهازعدالتآموزشي
در حالي كه مديركل امور شوراها و مناطق آزاد تجاري
وزارت آم��وزش و پ��رورش ،نام نرخ خري��د خدمات
فوق برنامه را جايگزين شهريه كرده و معتقد است سال
گذشته اين مبلغ حدود  100هزارتومان بوده اظهارنظر
خانوادهها و كارشناس��ان آموزش چيز ديگري است.
آنطور كه برخي خانوادهه��ا ميگويند در برخي از اين
مدارس به ويژه در مقطع متوس��طه دوم بين دو تا پنج
ميليون تومان شهريه دريافت ميشود .مريم سليمي،
كارش��ناس آموزش و پرورش درباره اي��ن موضوع به
«تعادل» گفت :هيات امناييها قرار بود تنها تفاوتي كه

معيشت كولبران را نابود كردهايم

هفتهگذشتهبازهميككولبرديگردرشمالغربكشور
كشته شد.نماينده مردمپيرانشهرو سردشتدر مجلس
شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه با انسداد مرزها معيشت
كولبرانرانابودكردهايم،گفت:شهرهايمرزيرابيكاري،
ضعف اقتصادي و مشكالت معيشتي فرا گرفته است.
رسولخضريدرپاسخبهسواليدربارهوضعيتكولبران
بعد از انسداد مرزها ،گفت :به صراحت بايد گفت كه باعث
نابودي معيشت كولبران شدهايم .به نظر شما اين افراد
اگر تامين معاش داشته باش��ند ،براي انجام اين كار به
كوه و كمر ميروند؟ آن هم در حالي كه بعضي از س��رما
يخ ميزنند و بعضي هم از كوه پرت ميشوند .واقعا اين
ي براي مناطق مرزنش��ين است؟ او اظهار
چه برنامهريز 
كرد :بارها و بارها به عنوان نماينده ،مش��كالت را تذكر
داديم ،ولي متاسفانه انگار نه انگار .من نميدانم تعمدي
نميشنوندياميلندارندگوشبدهند؛آنهمدرشرايطي
كه وضعيت كنوني خيلي بغرنج است .خضري با تاكيد
بر اينكه بايد مرزها را طوري مديريت كنيم كه از لحاظ
اقتصادي و اشتغال و معيشت مردم موجه باشد ،به ايلنا
گف��ت :اگر اين بندگان خدا تا ديروز پ��ول ناني را به اين
سختيميتوانستندبهچنگبياورند،حاالماايناشتغال
را هم از بين بردهايم .عمال  6يا  7ميليون نفر درگير اين
كار هس��تند؛ چرا كه كولبر ،بار را بصورت خردهفروشي
به مغازهها ميبرد و گردشگر هم به همين دليل به آنجا
ميآيد و تمام بازارها صددرصد به اجناسي وابستهاند كه
از معابر كولبري ميآيد و اينها را بصورت خردهفروشي
عرضه ميكنند ،عالوه بر اينكه امورات زندگي كولبران از
اين طريق ميگذرد.
اوبااشارهبهاينكهاينكاريكرونقيهرچندكمبااجناس
ن به مرزها ميداد ،كه اكنون همين هم حذف شده
ارزا 
است ،گفت :شهرهاي مرزي را بيكاري ،ضعف مديريتي

و مشكالت معيشتي فرا گرفته است .اشتغال پايدار كه
ايجاد نكرديم؛ هيچ ،اش��تغالي را ه��م كه قبال مبادالت
كولبري ايجاد كرده بود ،تعطيل كرديم.
كولبري كودكان سرپرست خانواري
عضو كميسيون اجتماعي مجلس درباره اقدامات انجام
ش��ده براي رفع مش��كالت كولبران ،گفت :وزير كشور
و فراكس��يون مس��تقالن مجلس را بابت وضع معيشت
مرزنشينان دعوت كرديم .خوشبختانه وزير كشور مدافع
بهينهسازي سازماندهي كولبران هستند و هميشه ما را
ياري كرده است .او بهترين راه براي دورزدن تحريمها را
بازگشايي مبادالت كولبري دانست و افزود :هيات دولت
و شخص رييسجمهور متاسفانه انس��داد مرزها را براي
كولبران زماني اعالم كردند كه هيچ س��اختار درس��ت و

با مدارس دولتي داشته باشد ،سطح كيفيتشان باشد
اما امروز شاهد آن هس��تيم كه بيشتر از آنكه مدارس
دولتي با كيفيت بهتر باشند ،تبديل به نوع كم كيفيتي
از مدارس غيرانتفاعي شدهاند .خالف آييننامه ،شهريه
ميگيرند آن هم نه با عنوان شهريه بلكه به شيوه كامال
ظالمانه ،برخي كالسهاي درس عادي را به اسم فوق
برنامه در ساعت كالسهاي فوق برنامه برگزار ميكنند
و بابت آن از خانوادهها پول ميگيرند .بارها شاهد بوديم
در مدرس��هاي بابت و ساعت كالس درس عربي كه در
واقع يكي از دروس اصلي و اجباري بوده فقط چون در
ساعت فوقبرنامه برگزار شده ،هزينه  400هزار توماني
دريافت شده است.
او افزود :حاال تصور كني��د آنطور كه آموزش و پرورش
ميگويد در مقطع متوس��طه دوم س��اعت فوق برنامه
از س��اعت  12ظهر باش��د و س��اعت كاري مدرسه تا
 ،14در اين ش��رايط تمام واحدهاي درسي كه در اين

مسائل مناطق مرزي آرزوي ماست ،گفت :با دانشآموزي
مواجهيم كه نانآور اس��ت و بايد هم كار كند و هم درس
بخواند ي��ا جواني كه ازدواج كرده و بچ��ه هم دارد و هيچ
چيز براي گذران زندگي ندارد؛ اينها هستند كه مشغول
كولبري ميشوند و ممكن اس��ت حتي در سرما هم يخ
بزنند .مردم با همان آب باريكه كولبري توانس��ته بودند،
امكان ارتزاقي براي خود و خانوادههايشان ايجاد كنند كه
االن آن هم ندارند.

اساسي به عنوان جايگزين تامين نكرده بودند .يك تا دو
سال طول ميكشد تا كارتهاي الكترونيك مرزنشيني
را راه بيندازند كه ما فق��ط ميخواهيم طي اين زمان در
معابر مرزي رعاي��ت كولبران را بكنن��د .خضري درباره
وضعيت دانشآموزاني كه پيش از اين براي گذران زندگي
كولبري ميكردند ،گفت :اين آرزوي ماس��ت كه مسائل
منطقه تدبير بشود ،اينها دانشآموز هستند و همچنان
سرپرست خانواده هم محسوب ميشوند .در حقيقت هم
كودكانسرپرستخانواروهمزنانسرپرستخانوارداريم
تعداد اينها در آن مناطق كم نيست .واقعا مردم ناراحتند
و ميگويند ،برخي مسووالن نفسشان از جاي گرم بلند
ميشود .مردم با همان آب باريكه كولبري توانسته بودند،
امكان ارتزاقي براي خود و خانوادههايش��ان ايجاد كنند
كه االن آن را ه��م ندارند.او با تاكيد بر اينكه تدبير درباره

ناكارآمديكارتالكترونيكويژهمرزنشينان
اوباتاكيدبراينكهاگرمعابركولبريراهاندازيشود،باعث
كاهش قاچاق هم ميشود ،گفت :آنچه دولت و مجلس
پيگير اس��ت ،كاهش قاچاق است و با بازگشايي معابر
كولبري قطعا اين امر محقق ميشود .در معابر كولبري
نظارت انجام ميشود ،اقالم مشخصي معين ميشود و
عوارضي هم از كولبر اخذ ميش��ود .خضري با اشاره به
ايجادمشكلدربيمهكولبرانگفت:اگرمعابركولبريباز
شوند ،آن هم خود به خود قابل اجرا خواهد شد.تصميم
انس��داد مرزها براي كولبران نه تنها وضعيت معيشت
مردم را نابود كرد ،بلكه وضعيت بيمههاي آنها را كه از
قشر محروم جامعه هستند ،بالتكليف كرد .اينها قشر
محروم و مستضعف جامعه هستند كه طبق اصل سوم
قانوناساسيكهميثاقمليماستوازاصولمترقياين
قانون به حساب ميآيد ،بايد مورد حمايت قرار گيرند ،از
همين رو بايد سريعتر براي رفع اين مشكل اقدام كنيم.
او تاكي��د كرد :آقاي رييسجمه��ور بايد به اين نتيجه
برسد اين راهكاري كه در پيش گرفته است ،جز نابودي
مرزنشينان كش��ور به جايي نخواهد رسيد .اميدوارم
بازديد معاون وزير كشور و وزير صمت باعث اين تصميم
شودكهمرزهاومعابركولبريبازبماندتازيرساختهاي

ساعت برگزار ميشود با منطق مدارس هيات امنايي،
فوق برنامه بوده و براي هركدام مبلغي دريافت ميشود.
قرار بود هيات امناييها از ظرفيت خيرين استفاده كنند
و درآمدزايي داشته باش��ند ،نه اينكه براي درآمدزايي
مستقل از بودجه آموزش و پرورش دستشان در جيب
والدين دانشآموزان باشد.
سليميبيانكرد:ازطرفديگركاركردهياتامنامعناي
خود را از دست داده اس��ت .اگر از تمام مدارس هيات
امنايي ،پايش به عملآيد ،شاهد آن هستيم كه نحوه
اداره اكثرشان نه بر اساس مشورت و راي هيات امناست
و نه خانوادهها دخالتي در امور مدرسه داده ميشوند،
بلكه مانند تمامي مدارس عادي دولتي ،يك مدير واحد
دارندكهبرايامور تصميمگيري ميكند.باوجودچنين
شرايطي چرا بايد هيات امناييها به كار خود ادامه دهند
كه نتيجه فعاليتش��ان تنها كاهش عدالت آموزشي و
ايجاد حس تبعيض ميان دانشآموزان باشد؟

كارتالكترونيككولبريايجادويكچارهاصوليتدبير
شود.ويبابياناينكهكارتالكترونيكويژهمرزنشينان
كارآمد نيست ،گفت :بطور مثال اجازه داده شده است،
يك خانواده پنجاه هزار تومان در ماه كاال جابهجا كند.
كجاي كشور يك خانواده با پنجاه هزار تومان ميتواند
گذران زندگيكند؟!پنجاههزار تومانهمان يارانه است
ديگر .ما هفتهاي دوس��ه بار اين تذكرات را ميدهيم.
چرا هيات دول��ت و رييسجمهور نميخواهند ،قبول
كنند كه با چنين مصوباتي زندگي مرزنشينان را نابود
ميكنند .به نظر من اين تصميمات نشان از بيخبري
آنها از وضعيت ناگوار مرزنش��ينان و معيشت آنها دارد
كه اصال قابل قبول نيس��ت .محسن بيگلري ،نماينده
مردم سقز و بانه در مجلس شوراي اسالمي ،با اشاره به
برنامههايي كه در سالهاي اخير براي كولبران تدبير
شده بود ،گفت :متاس��فانه اين برنامهها عمدتا موفق
نبودهاند و به سرانجامي كه مدنظر ما ،كولبران و مردم
بوده نرسيده است .در شرايطي كه كشور دچار تحريم
است ،دولت ميتوانس��ت بر همياري كولبران حساب
جداگانه باز كند و ب��راي دور زدن تحريمها از كولبران
مدد بجويد كه متاسفانه در اين زمينه اشتباه فاحشي
را مرتكب ش��ده است .البته هنوز هم دير نشده و امداد
كولبران ميتواند ،براي وارد كردن بسياري از اجناسي
مانند قطعات خودروها و دستگاهها كه محدوديت ورود
به كشور را دارند ،كارآمد باشد.
او اظه��ار كرد :وقتي ك��ه دولت ميدانس��ت كولبران
ميتوانند ،كمك حال كش��ور در اين ش��رايط باشند،
بهتر بود به جاي آنكه آنها را از تنها فعاليت ممكني كه
ميتواند،معيشتشانراتامينكندبازدارد،باساماندهي
فضاي كارشان از امكاني كه هم براي كشور و هم براي
آنها وجود داشت ،استفاده كند.

ممنوعيت واردات  ۳۳۲كاالي پزشكي
مديركل امور تجهيزات و ملزومات پزشكي ،از ممنوعيت
ورود  ۳۳۲كاالي پزش��كي خارجي به كش��ور خبر داد و
در عين حال درباره قاچاق تجهيزات پزش��كي ،وضعيت
ب شركتهاي تجهيزات پزش��كي از بيمارستانها و
طل 
دليل نوبتدهيهاي طوالني در مراكز درماني توضيحاتي
ارايه داد.حسين صفوي درباره وضعيت تامين تجهيزات و
ملزومات پزشكي در نيمه دوم امسال ،گفت :بحث تامين
تجهيزات پزش��كي را بر اساس برنامهريزيهايمان پيش
ميبريم و مشكلي در زمينه تامين اين تجهيزات در كشور
پيشنخواهدآمد.هرچندكهتامينارزونقلوانتقاالتآن
نسبتبهگذشتهدشوارترشدهاستوكاررابرايمانكندتر
ميكند ،اما بطور كلي نگران كمبود تجهيزات و ملزومات
پزشكي در كشور نيستيم.وي با بيان اينكه همانطور كه
تاكنون توانستيم با وجود همه مشكالت تامين تجهيزات
پزش��كي را پيش بريم ،افزود :طبق استانداردها در حوزه
تجهيزات پزشكي ،ذخاير استراتژيكمان به صورت سه
ماه��ه پيشبيني ميش��ود .در حال حاضر ه��م در اقالم
ضروريتر حتي بيش از س��ه ماه ذخي��ره داريم .در عين
حال پيگير تامين آنها هم براي نيمه دوم س��ال هستيم.
صفوي در ادامه صحبتهايش با اش��اره ب��ه قانون وزارت
بهداشت مبني بر ممنوعيت واردات تجهيزات و ملزومات

پزشكيمشابهتوليدداخلي،بهايسناگفت:تاكنونواردات
 ۳۳۲قلم كاالي پزشكي كه مشابه توليد داخلي داشتند
را محدود كرده و اجازه وارداتش��ان را نميدهيم؛ چراكه
تولي��دات با كيفيتي از آنها در داخل كش��ور وجود دارد و
از نظر تع��داد هم توليدات داخلي ميتوانند نياز كش��ور
و مراكز درمان��ي را تامين كنند .قطع��ا در هر كااليي كه
توس��عه يافته و توليدكننده داخلي آمادگي داشته باشد،
بالفاصلهفهرستمانرابهسمتاستفادهازكااليپزشكي
توليد داخلي بهروزرس��اني ميكنيم.مديركل تجهيزات
پزشكي س��ازمان غذا و دارو درباره نحوه كيفيتسنجي
تجهيزات پزش��كي توليد داخل ،گفت :وزارت بهداشت
دستورالعملهايي را در اين زمينه تدوين كرده است كه
بر اساس اين دس��تورالعملها كيفيت كاالهاي پزشكي
توليد داخل را بر اساس استانداردهاي بينالمللي بررسي
ميكند.بنابرايندرصورتيكهايناقالمازنظركيفيواجد
استانداردهاي الزم باشند ،مجوز و پروانه توليد را دريافت
كرده و اجازه عرضه در بازار ايران را دريافت خواهند كرد.
ازقاچاقچمدانيتجهيزاتپزشكيچهخبر؟
صف��وي در ادامه صحبتهايش درب��اره وضعيت قاچاق
تجهيزات پزشكي و بهويژه قاچاق چمداني اين تجهيزات،

گفت :بطور كلي در شرايطي كه نوس��انات نرخ ارز وجود
دارند ،عموما واردات به صورت قاچاق بهصرفه نيس��ت و
شاهدكاهشقاچاقخواهيمبود.البتهدرزمينهورودقاچاق
به كش��ور در حوزه تجهيزات پزشكي آمار رسمي نداريم،
اما بازرس��يهاي ما در مراكز درماني و در سطوح عرضه از
سوي تمام دانشگاههاي علوم پزشكي انجام ميشود و به
صورتدورهايوباتوجهبهگزارشهاييكهواصلميشود،
نظارتها انجام ميش��ود و اگر كااليي فاقد مجوز باشد ،با
عاملين آن برخورد ميشود .وي درباره وضعيت پرداخت
مطالبات در حوزه تجهيزات پزشكي نيز گفت :به هر حال
مطالبات حوزه تجهيزات پزشكي همچنان وجود دارد و
فقط مختص شرايط فعلي نيست .حجم مطالبات ،كار را
براي تامينكنندگان و توزيعكنندگان كاالهاي پزشكي
سختتركردهاست.
صفوي تاكيد كرد :البته شركتهاي تامين و توزيعكننده
تجهيزات پزش��كي همكاريه��اي الزم را ب��راي تامين
تجهيزاتپزشكيانجامميدهندواينطورنيستكهصرفا
بهصورتنقديكاركردهوتجهيزاتراارايهدهند؛چراكهدر
حالحاضرشرايطبازارهمچنينچيزيراايجابنميكند.
ما در حوزه تجهيزات پزش��كي ش��رايط رقابت��ي داريم؛
بهطوريكه تعداد زيادي ش��ركت در اين حيطه فعاليت

ميكنند.برخيازشركتهامطالباتشانبسيارباالبودهو
بههميندليلتاميننقدينگيبرايشانحائزاهميتاست.
ازطرفيمراكزدرمانيوسازمانهايبيمهگرهمبرايادامه
اينخدماتبايدكمككنند.البتهدرمجموعاينطورنيست
كه همه به صورت نقدي كاالها را تامين كنند.
وي درباره نوبتدهيهاي طوالني در بيمارستانها براي
انجام اعمال جراحي كه به ملزومات پزشكي خاصي نياز
دارد،اظهاركرد:بايدتوجهكردكهبحثنوبتدهيدرمراكز

درماني دولتي كه داراي پوشش بيمهاي هستند و در قالب
طرح تحول نظام سالمت كار ميكنند ،موضوع جديدي
نبوده و فقط هم مختص ايران نيست ،بلكه در همه جاي
دنيانظامهايحمايتيدرحوزهسالمت،سيستمنوبتدهي
دارند .اما اينكه گفته ميشود يك كاالي پزشكي موجود
نيست و به اين علت نوبتدهيها طوالني شدهاند ،درست
نيست،بلكهكاالوجودداردوطبقوضعيتبيماربهاونوبت
داده ميشود و اقدام درماني برايش انجام ميشود.

راهوشهرسازي
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يك فوريت اليحه ضرايب تعديل عوارض ساختمان ديروز در شوراي شهر تهران تصويب شد

جلسه فوقالعاده پارلمان شهري براي تعيين عوارضساخت

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
اعضاي شوراي ش��هر تهران روز گذشته يك فوريت
اليحه ضرايب تعديل ارزش معامالتي بلوكهاي شهر
تهران در صحن شورا را تصويب كردند .قرار است اين
اليحهبهصورتفوقالعادهدرجلسهروزسهشنبههفته
جاري بررسي و به راي گذاشته شود.
به گزارش «تعادل» ضرايب دفترچه ارزش معامالتي
امالك كه مبناي محاس��به دريافت ه��ر نوع عوارض
ساخت و س��از در تهران است ،از سال  ۹۳به روز نشده
بود .اما در بهمن س��ال  97اعضاي شوراي شهر تهران
«عوارض افزاي��ش ارزش قانوني ناش��ي از طرحهاي
توس��عه ش��هري و پاركينگ محلهاي» را به تصويب
رساندندوبهايعوارضساختمانيبين ۱۰تا ۲۰درصد
افزاي��ش يافت .اين امر با توجه به روز نش��دن عوارض
ساختماني طي 5سال گذشته اقدام مهمي در راستاي
افزايش منابع درآمدي ش��هرداري به شمار ميرفت.
بسياري از اعضا نيز عملكرد ش��ورا را در اين خصوص
قابل دفاع دانسته و معتقد بودند با توجه به اينكه  5در
سال گذشته ش��اهد افزايش قيمتها در بخشهاي
مختلف ساخت و ساز بودهايم در نتيجه ميزان عوارض
س��اختماني نيز بايد تغيير كند.اما روز گذش��ته اعضا
برخالف نظرات قبلي خود اقدام به تعديل افزايش نرخ
عوارض ساختماني كردند.
اين در حالي اس��ت كه ميانگين قيمت مس��كن در
شهر تهران طي سال  ۹۳تا بهار امسال معادل ۲۰۷
درصد افزايش پيدا ك��رده و از متر مربعي  ۴ميليون
و  ۲۰۰ه��زار تومان به مترمربعي  ۱۲ميليون و ۶۰۰
هزار تومان رسيده اس��ت .بنابراين همچنان ميزان
رشد عوارض ساختوساز به مراتب كمتر از حاشيه
سود خواص ساختماني از محل رشد قيمت مسكن
است .بنابراين ،اين شائبه ايجاد ميشود كه اعضاي
شوراي شهر تحت تاثير و فش��ار سازندگان مسكن
اقدام ب��ه تعديل عوارض س��اخت و س��از كردهاند.
موضوعي كه هفته گذش��ته به��اره آروين در نطق
پيش از دس��تور خ��ود صراحتا به آن اش��اره كرده و
گفته بود :از ابتداي سال  ۹۸كه موعد اجراي مصوبه
بود ،همهچيز رنگي ديگر گرفت و ذي نفعان از همه
توان پيدا و پنهانشان براي بازگرداندن قطار به ريل
قبلي استفاده كردند ،نامهنگاريهايي از سوي برخي
مراكز صورت گرفت كه به شكلي غيرقانوني و فارغ از
اختيارات و وظايف مصرح در قانون ،خواستار توقف
در اجراي مصوبه ش��ورا بودند .بع��د مصاحبههايي
انجام شد و صداهايي از اينطرف و آنطرف شنيده
شد كه نرخ عوارض افزايش قابل توجهي يافته است
و در اين اوضاع وانفساي اقتصادي اين افزايش قابل
پذيرش نيس��ت .حاال هر روز يك نامه ميآيد و يك
مكاتبه كه مصوبه شورا را متوقف كنيد .درحالي كه
نرخ مصوب و به روزرساني شده عوارض ساختماني
همچنان به زحمت به  2درصد قيمت نهايي امالك
چندميلياردي ميرسد ،از افزايش نرخ عوارض در اين
شرايط وانفساي اقتصادي ذكر مصيبت ميخوانند.
آروين با اش��اره به اينكه البي اين گروههاي ذي نفع و
ذي نفوذ آنچنان قدرتمند است كه يكي از تبصرههاي
مصوبهرامالكضرورتتجديدنظروتعديلوكاهشدر
نرخهاي مصوب قرار دادهاند ،اظهار كرده بود :درحالي
كه همه استداللها نشان ميدهد ،مصوبه شورا هم به
نفع منافع شهر است و هم بر اساس نرخ تجميعي تورم
در حوزه مسكن از س��ال  ۹۳تاكنون ،منطقي و حتي
خيلي كمتر از تورم رخ داده در حوزه مس��كن است اما
باز هم هر روز يك نامه و مكاتبه ميشود كه شهرداري

ضرايب تعديلي ارايه كند و از آنطرف هم درآمدها به
دليل همين بالتكليفي و انتظ��ار براي ارايه و تصويب
نرخهاي تعديل شده ،كاهش قابل توجهي يافته است.
آروين روز گذش��ته نيز به عن��وان مخالف اين اليحه
گفت :بر اساس قانون ،تعيين هرگونه عوارض شهري تا
 15بهمن ماه بايد انجام شود و هيچ شورايي حق تغيير
عوارض در طول سال را ندارد .بنابراين در صورت تعديل
قيمتها ،قيمتهاي جديد مالك عمل براي سال 99
خواهند بود و بهتر است اين عوارض با فراغ بال بيشتري
مورد بررسي قرار گيرند.
واقعي كردن عوارض ساختماني
در ادامه مجيد فراهاني ،عضو كميسيون برنامه و بودجه
نيزبااشارهبهمتنمصوبهسالگذشتهشورادرخصوص
تعيين عوارض ساخت و ساز گفت :در بند 3اين مصوبه
پيشبيني ش��ده بود تا پايان خرداد نس��بت به تهيه
ضرايب تعدي��ل ارزش معامالتي هر يك از بلوكهاي
شهري تهران اقدام شود و اين تصميم در جهت واقعي
كردن عوارض بود.
هر چند برخي از اعضاي ش��وراي شهر معتقد بودند،
عوارض تعيين شده نبايد تعديل شود ،زيرا از سال 93
عوارض هيچ گونه تغييري نكرده بود ،اما در نهايت اين
موضوع به صورت يك فوريتي با 16رأي موافق و 3رأي
مخالف به تصويب رس��يد .پس از آن محسن هاشمي
پيشنهاد داد :براي آنكه شهرداري و مردم از بالتكليفي
دربيايند ،اين اليحه در دو كميسيون برنامه و بودجه
و معماري و شهرسازي بررسي ش��ود و سهشنبه نيز
در جلس��ه فوقالعاده اين اليحه به رأي گذاشته شود.
مرتضي الوي��ري ،رييس كميس��يون برنامه و بودجه
با بيان اينكه تأخي��ر در تصويب اين اليحه ميلياردها
خس��ارت در درآمدهاي ش��هرداري ايجاد ميكند و
همچنين شهر در بالتكليفي خواهد بود ،گفت :بهتر
است اين جلسه برگزار شود و اليحه را تعيين تكليف
كنيم .در پايان اعضا با14رأي موافق به برگزاري جلسه
فوقالعاده رأي دادند.

محسن هاشمي ،رييس شوراي شهر تهران نيز بعداز
جلسه و در جمع خبرنگاران درباره تصويب يك فوريت
اليحه تعدي��ل عوارض س��اختماني توضيحاتي ارايه
كرد و گفت :در اين جلسه يك فوريت تعديل عوارض
شهرسازيكهدر ۱۵بهمنبهتصويبرسيدودرمصوبه
ماده  ۳درخواست داديم تعديل نرخ عوارض با توجه به
دفترچه معامالتي دولت اقدام شود و نرخ نهايي را براي
تصويب به شورا بياورند.
وي در ادامه گفت :اين عوارض بايد در خرداد به ش��ورا
ارايه ميش��د و ي��ك فوريت آن امروز ب��ه بحث و راي
گذاشته ش��د و به تصويب رس��يد و به دليل اهميت
موضوع و بالتكلي��ف نماندن مردم ،جزيي��ات آن در
جلسه روز سهشنبه پس از بررسي پيشنهاد شهرداري
دركميسيونهايمعماريوشهرسازيوبرنامهوبوجه
به تصويب خواهد رسيد.
او در پاس��خ به اينك��ه پيشبينياش درب��اره تعديل
عوارض چيس��ت ،گفت :پيش بيني ندارم و بايد متن
در كميسيونها بحث شود.نرخها از قبل تصويب شد و
مبناي نرخها دفترچه قيمتگذاري امالك يعني عدد
 pدر مناطق است كه آن را دولت تعيين ميكند.نگران
بوديم عدد  pدولت باال باشد كه همين گونه نيز شد و
به دليل تصويب باالي نرخ ،ما نيز در تعيين نرخ افزايش
داش��تيم و در نتيجه نس��بت به تعديل آن اقدام شد.
شهرداري به دليل باال بودن عدد اقدام كرد و به همين
دليل از واژه تعديل استفاده شد تا حق افراد به ويژه در
مناطق پاييني ضايع نشود.او درباره كساني كه عوارض
را براس��اس عوارض قبلي پرداخت كردهاند نيز گفت:
در آييننامه نحوه برخورد با اين افراد ديده شده است.
آييننامه اجرايي انتخابات شوراياري ها
همچنين بخش��ي از وقت جلس��ه روز گذشته شورا
به بررس��ي آييننامه اجرايي انتخابات ش��وراياريها
گذشت و اعضا ضمن تصويب آييننامه اجرايي فعاليت
پنجمينانتخاباتشوراياريهااعالمكردندكهانتخابات
شوراياري در تير ماه برگزار خواهد شد.الزم به يادآوري

است سال  95وزارت كش��ور انتخابات شوراياريها را
غيرقانوني اعالم كرد و به همين دليل اجازه برگزاري
انتخابات شوراياريها داده نشد .هر چند بعدها وزارت
كش��ور اعالم كرد كه برخي مش��كالت در تش��كيل
ش��وراياريها وجود دارد و با اصل آن مخالف نيست.
اعضاي ش��وراي پنجم از زمان روي كارآمدن به دنبال
اين بودند تا انتخابات ش��وراياريها در موعد مقررش
برگزار ش��ود اما به داليل گوناگون اي��ن اتفاق نيفتاد.
ابتدا قراربود در اواخر سال گذشته انتخابات برگزار شود
اما بعد به خردادماه موكول شد و روز گذشته نيز علي
اعطا سخنگوي شوراي ش��هر اعالم كرد كه انتخابات
شوراياري در تير ماه برگزار خواهد شد.
در زمان بررسي آييننامه اجرايي انتخابات شوراياريها
تعدد و تنوع پيش��نهادات از سوي اعضاي شورا بسيار
باال بود .از اين رو محسن هاشمي پيشنهاد داد كه اين
موضوع در خارج از صحن توس��ط س��تاد هماهنگي
ش��وراياريها مجدداًبررسي شود كه با وجود موافق و
مخالفاني از اين پيشنهاد در نهايت هاشمي پيشنهاد
خود را پ��س گرفت وبا تمديد نيم س��اعت جلس��ه،
پيشنهادات اعضا مورد بررس��ي قرار گرفت كه عمده
اين پيشنهادات از سوي اعضا رد شد .در نهايت پس از
كش و قوسهاي فراوان در جلسه علني امروز آييننامه
اجرايي انتخابات پنجمين دوره فعاليت شوراياريها به
تصويبرسيد.
اولويتبندي مصارف
به گزارش «تعادل» ،در ابتداي جلس��ه روز گذش��ته
برخي اعضا تذكراتي را به هيات رييس��ه اعالم كردند.
ابتدا مجيد فراهاني رييس كميته بودجه و نظارت مالي
شوراي شهر تهران نسبت به لزوم ارايه به موقع گزارش
تخصيصاعتبارواولويتبنديمصارفبهصورتماهانه
از سوي شهرداري تهران تذكر داد.
فراهاني در اين خصوص گفت :بودجه به عنوان س��ند
مديريت مالي و عملكردي يكساله مديريت شهري،
مهمترين ابزار ب��راي تعيين جهتگيريها ،خدمات،

اقدامات و فعاليتهاي شهرداري ،سازمانها ،شركتها
و موسسات وابسته است كه بايد «جامع»« ،واقعي»،
«دقيق»« ،انعطاف پذير» و «متعادل» تنظيم و پس از
تصويب شوراي اسالمي شهر با رعايت الزامات قانوني
و با توجه به ميزان تحقق درآمدها اجرا شود.بر همين
اساسنظارتبراجرايبودجهوارايهگزارشهايدقيق،
ش��فاف و به موقع از اجراي بودجه و نظارت ش��وراي
اسالمي شهر بر اجراي بودجه ميتواند در واقعي كردن
رديفهاوجداولبودجهوملموسنمودندستاوردهاي
بودجهريزي براي شهروندان موثر باشد.
فراهاني با بيان بندهاي مصوب بودجه  ۹۸شهرداري
تهران تصريح كرد :بر اساس بند الف ،تبصره  ۲بودجه
سال  ۱۳۹۸ش��هرداري تهران موظف است؛ جلسات
كميته تخصيص منابع نقد و غيرنقد را حداقل يك بار
در هر ماه برگزار و گزارش اين جلسات شامل تخصيص
اعتبار ب��ر مبناي پيشبيني تحق��ق منابع عمومي و
اختصاصي و اولويتبندي مصارف را به صورت ماهيانه
به شوراي اسالمي شهر تهران ارايه كند.اكنون پس از
گذشت 50روز از آغاز سال ۱۳۹۸هنوز گزارشي درباره
برگزاري ،تخصيص اعتب��ار و اولويتبندي مصارف از
سوي ش��هرداري به شورا تقديم نشده است.بر همين
اساس در اجراي بند ۳ماده ۷۱قانون شوراهاي اسالمي
كشور ،درباره «ارايه به موقع گزارش تخصيص اعتبار و
اولويتبندي مصارف به ص��ورت ماهانه مطابق با بند
الف ،تبصره  ۲بودجه س��ال  ۱۳۹۸شهرداري تهران،
سازمانها ،شركتها و موسسات وابسته» به شهرداري
تهران تذكر ميدهم.
مصلحتسنجي در بازپسگيري امالك
تذكر افشين حبيبزاده ،عضو كميسيون حمل و نقل
شوراي شهر نيز مربوط به سازمان امالك بود .او با اشاره
به تأخير در ارسال گزارش ساماندهي واگذاري امالك
بهاشخاصوموسساتبهصحنعلنيگفت:درراستاي
افزايشاعتمادعموميوسرمايهاجتماعيونيزشفافيت
در فرايند واگذاري حق بهرهبرداري امالك متعلق به
شهرداري تهران كه منجر به ارتقاي نظارت مستقيم
و س��ازمان يافته مردمي بر فرآيند مذكور ميش��ود،
مصوبه شماره ۲۳۶۶با عنوان «الزام شهرداري تهران به
ساماندهي واگذاري حق بهرهبرداري امالك ،اراضي و
اموالغيرمنقولشهرداريبهاشخاصحقيقي،حقوقي
و موسسات عمومي غيردولتي» در تاريخ  ۲۳مهر ماه
سال  ۹۶به تصويب رسيده است.
عضوهياترييسهشوراياسالميشهرتهرانادامهداد:
در تبصره دوم مصوبه مذكور شهرداري تهران مكلف به
ارايه فهرست تمامي واگذاريهاي مغاير با آن از سال
 ۱۳۷۸به انضمام مس��تندات مربوطه حداكثر ظرف
مدت ۳ماهپسازتصويببودهاست،وليتاكنونچنين
گزارشيبهصحنعلنيشوراياسالميشهرتهرانارايه
نشده است.متأسفانه در بازپسگيري امالك از سوي
سازمان امالك و مستغالت بهشدت مصلحت انديشي
ميشود كه اين عملكرد در شأن شوراي اسالمي شهر
تهران و مديريت شهري نيست ،حتي در مواردي كه
واجد حكم قضايي تخليه اس��ت ،اقدام عملي صورت
نميگيرد و بعضاً ماموران شهرداري پس از حضور در
ملك مذكور فراخوانده ميشوند.حبيبزاده در پايان از
شهردار خواست اين موضوع را بررسي و نتيجه آن را به
شورايشهرارايهكند.هاشميدرپايانتذكرحبيبزاده
گفت :بر اساس تذكر حبيبزاده تشخيص مصلحتي
در سازمان امالك شكل گرفته كه بايد بدانيم چگونه
تصميمگيريميكند.

صندوق حمايت از مستاجران تاسيس ميشود؟

طي يكي ،دوماه گذش��ته نرخ اجاره رشد چشمگيري
داشتهوفشاراقتصاديواردبهمستاجرانهمافزايشقابل
توجهي يافته است ،دراين ميان ،وزارت راه و شهرسازي
براي كاهش فشارها ،راهكارهاي متعددي را تدوين كرده
است ،يكي از اين راهكارها تحويل بستهاي 5گانه با تكيه
بر ابزار مالياتي به هيات وزيران بود يكي ديگر از راهكارها
كه مدير طرح و برنامه بانك عامل بخش مس��كن هم به
آن اش��اره ميكند ،برنامهريزي اين بانك براي تشكيل
صندوق حمايت از مستاجران با هدف ساماندهي بازار
اجارهبها است.
به گزارش مهر ،محمدحسن مرادي با بيان اينكه هنوز
طرح حمايت از بازار اجاره و راهاندازي سازوكار پرداخت
تسهيالتبهمستاجراندردولتنهايينشده،تاكيدكرد:
اين طرح هنوز در مرحله مطالعه قرار دارد و كارشناسان و
مسووالنبانكمذكوردرحالارزيابيمدلهايمختلفي
هستند كه به واسطه آنها بتوان بهترين روش را براي اين
كار انتخاب و عملياتي كرد.
او افزود :راهاندازي صندوق حمايت از مس��تاجران براي

پرداخت تسهيالت اجاره مسكن به آنها با تكيه بر منابع
مردمي و پساندازهاي متقاضيان يكي از روشهاي مورد
بررس��ي براي اجراي اين كار است ،حال آنكه روشها و
مسيرهايديگريهمدردستمطالعهوبررسيقراردارد
و هنوز روش نهايي براي اجراي اين طرح انتخاب نشده
است .مدير امور طرح و برنامه بانك عامل بخش مسكن
يادآورشد :عالوه بر راهاندازي صندوق ،روش ديگري كه
هماكنون مورد بررسي و مطالعه قرار دارد افتتاح حساب
براي متقاضيان به منظور استفاده از امكاناتي همچون
دريافت سود سپردهگذاري با هدف توانمندسازي مالي
به منظور افزايش توان پرداخت در بازار اجاره اس��ت؛ به
اين معنا كه مستاجران بتوانند با پسانداز كردن مبالغي
در بانك عامل بخش مسكن و دريافت سود ،توانمندي
مالي بيشتري براي حضور در بازار اجاره كسب كنند.
مرادي تاكي��د كرد :البته همه اين مس��يرها هماكنون
در مرحله ارزيابي و مطالعه ق��رار دارد و تاكنون طرح و
برنامهاي در ارتباط با بازار اجاره در بانك نهايي نش��ده
و به تصويب نرس��يده اس��ت .او افزود :در صورت نهايي

ش��دن و اجراي هر طرحي چه در حوزه بازار اجاره و چه
ساير حوزهها همچون خريد مسكن به سرعت به مردم
اطالعرساني خواهد شد.
هفته گذش��ته ابوالقاس��م رحيمي اناركي ،مديرعامل
اين بان��ك در حالي از طرح بانك مذكور براي حمايت از
متقاضيان بازار اجاره و مستاجران خبر داد كه بنا بر اعالم
او هماكنون راهاندازي صندوق حمايت از مستاجران به
عنوان يكي از اش��كال اجراي اين ط��رح در بانك عامل
بخش مس��كن در حال بررسي اس��ت .او اعالم كرد :در
صورت نهايي ش��دن تصميمات در اين باره قرار اس��ت
صندوقي راهاندازي شود كه بتوان با استفاده از منابع آن
بهحمايتماليازمستاجرانپرداخت.منابعاينصندوق
بدون اتكا به منابع دولتي و از محل پساندازهاي مردمي
تأمين خواهد شد .بررسيها نش��ان ميدهد ،سازوكار
موردبررسيدراينطرحاعطايتسهيالتبرايپرداخت
تمام يا بخشي از وديعه (مبلغ رهن) واحدهاي مسكوني
به مستاجران واجد شرايط و سپردهگذاران اين صندوق
اس��ت .به نظر ميرس��د اجراي طرحي مشابه صندوق

پسانداز مس��كن يكم ،اينبار براي بازار اجاره در دست
بررسي قرار گرفته باشد؛ صندوق پسانداز مسكن يكم با
جذب سپرده خانه اوليها و متقاضيان خريد مسكن در
بافتهاي فرسوده به متقاضيان واجد شرايط تسهيالت
ارزان قيمت خريد مس��كن پرداخت ميكند؛ مشروط
بر اينكه معادل نيمي از سقف مبلغ تسهيالت به مدت

يكسال در حس��اب افراد در بانك مسكن سپردهگذاري
شود .ناگفته نماند كه چندي پيش وزير راه و شهرسازي
از برنامهري��زي و مطالعه ب��راي راهاندازي موسس��ات
اجارهداري خبر داده بود كه مالكان واحدهاي مسكوني
و همچنين كساني كه به دنبال واحدهاي مناسب براي
اجاره مسكن هستند ،به اين شركتها مراجعه كنند.

موافقت  ۵۰درصدي پايتختنشينان با لغو طرح زوج و فرد
مش��اور معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
از نارضايتي  ۵۰درص��دي مردم پايتخت از طرح زوج و
فرد خبر داد .به گزارش ايسنا علي پيرحسينلو با اعالم
نتايج نظرسنجي كه در خصوص نتايج طرح ترافيك و
زوج و فرد انجام شد ،گفت :از اول تيرماه طرح زوج و فرد
ملغي و طرح جديد كاه��ش آلودگي هوا جايگزين آن
ميشود و برهمين اساس معاونت حمل و نقل تصميم
گرفت نظرسنجي از مردم قبل از اجراي طرح انجام دهد
تا نگرش آنها را در مورد طرح جديد ترافيكي بسنجد.
او ب��ا بيان اينكه جامع��ه آماري بي��ش از  ۱۵۰۰نفر از
شهروندان باالي  ۲۵سال تهراني بودهاند ،گفت :نتايج
جالبي از اين نظرسنجي احصاء شد؛ به گونهاي كه۵۰.۸

درصد مردم معتقد بودند كه ايجاد تغيير در طرح زوج
و فرد فعلي يك ضرورت اس��ت و ب��ه عدم كارايي طرح
فعلي اذعان داشتند .مشاور معاون حمل و نقل و ترافيك
شهرداري تهران با بيان اينكه ۲۰درصد مردم بدون نظر
بودند ،ادامه داد :اين در حالي است كه ۲۸.۳درصد مردم
معتقد بودند كه با حفظ طرح موجود ميتوان تغييراتي
در راستاي بهبود اين طرح اعمال كرد.
پيرحسينلو با بيان اينكه افرادي كه در داخل محدوده
طرح زندگي ميكردند ،حمايت بيشتري از تغيير طرح
زوجوفردداشتند،افزود ۵۸.۸:درصدازساكنانمحدوده
معتقد بودند كه ط��رح زوج و فرد بايد تغيير كند و اين
نشان ميدهد كه عوارض و آزار طرح زوج و فرد براي آنها

محسوستر بوده است .او با بيان اينكه ۵۰درصد مردم از
كليات سياستهاي ترافيكي شهرداري تهران رضايت
داشته و با آن همراهي ميكردند ،گفت :البته  ۳۰درصد
نيز كال ناراضي بوده و ۲۱درصد از مردم نيز نظري در اين
خصوصنداشتند.
مش��اور معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
ي ديگ��ر از موارد نظرس��نجي در مورد تاثير
گفت :يك 
كنترل معاينه فني بود ك��ه  ۶۱.۲درصد مردم معتقد
بودند سختگيري در اخذ معاينه فني به كاهش آلودگي
هوا كمك كرده است و  ۲۱.۹درصد مردم نيز اين اقدام
را ناموفق ميدانستند.به گفته پيرحسينلو ،يافتههاي
اين نظرسنجي نشان ميدهد كه اطالع مردم از تخفيف

معاينه فني برتر خوب بوده است؛ هرچند كه از خدمات
هوشمندالكترونيكيوغيرحضوريطرحترافيكنسبتا
رضايت داش��تند .او با بيان اينكه م��ردم معتقدند كه
اطالعرساني درستي دراين زمينه انجام نگرفته است،
اظهاركرد ۴۳:درصدنارضايتيمردمازعدماطالعرساني
صداوس��يما بود و از بين رس��انههاي مختلف همچون
سايتها ،ش��بكههاي اجتماعي ،روزنامه و غيره اعالم
كردند كه توقعشان از صداوسيما بيشتر است؛ هرچند
كه ما نيز بهطور جدي به عدم اطالعرساني صداوسيما
انتقاد داريم ،چرا كه تغيير طرح ترافيكي يك مس��اله
عمومي براي شهر تهران اس��ت و بايد همه در راستاي
اطالعرساني آن كمك كنند .مشاور معاون حمل و نقل

و ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه براساس مصوبه
شوراي شهر بايد درآمدهاي طرح ترافيك صرف توسعه
حمل و نقل عمومي شود ،گفت :سه چهارم مردم ترديد
دارند كه درآمدهاي شهرداري از اين محل صرف توسعه
حمل و نقل عمومي شود كه البته اين فرسايش سرمايه
اجتماعي و بياعتمادي به نهاد شهرداري از گذشته به ما
ارث رسيده است و بايد اين مساله بهبود يابد.
پيرحسينلو با بيان اينكه اين نظرسنجي قبل از اجراي
طرح لغو زوج و فرد ،انجام ش��ده ،گفت :يك ماه قبل از
اجراي طرح نيز نظرس��نجي ديگري صورت ميگيرد
تا مي��زان موفقيت اين طرح از نظر م��ردم مورد پايش
قرار گيرد.

ايرانشهر
كاهش ۴ميليوني مسافران
ريلي در كشور طي  8سال

كاهش۴ميليوني مسافر ريلي از سال ۸۸تا سال۹۶
يكبار ديگر بر توسعه شبكه قطارهاي حومهاي به
جاي گسترش خطوط ريلي طويل صحه ميگذارد.
به گزارش دفتر معاون��ت برنامهريزي و مديريت
منابع وزارت راه و شهرس��ازي ،ميزان كل مسافر
جابهجا شده توسط خطوط ريلي از  ۲۸.۸ميليون
نفر در س��ال  ۸۸به  ۲۴.۵ميليون نفر در سال ۹۶
كاهش يافته است .از مهمترين عوامل اين كاهش
ميتوان به ارزش��مندتر شدن وقت افراد ،كاهش
بعد خانوار ،زمانبري س��فر ريلي با توجه به پهنه
وسيع كش��ور و هزينه باالي مسافرت چند روزه
خانوادگي با ش��يوه حمل و نقل ريلي اشاره كرد.
افزايش تعداد مسافر جابهجا شده توسط مد حمل
و نقل هوايي از  ۲۳.۳ميليون نفر در س��ال  ۸۹به
 ۳۵.۷ميليون نفر در سال ۹۶با ۵۳.۲درصد رشد با
وجودتماممحدوديتهاوتحريمهادليلمحكمي
بر اين ادعا است .كاهش اعتبارات و كاهش مسافر
ريلي و شرايط س��خت اقتصادي حاكم بر كشور
گس��ترش بيرويه خطوط ريلي به ويژه خطوط
سريعالسير طويل براي جابهجايي مسافر در حال
حاضر ضروري به نظر نميآيد اما در بحث مسافر
حوم��هاي مخصوصا براي كالنش��هرها موضوع
گس��ترش حمل و نقل ريلي مورد تاييد اس��ت.
قطارهايحومهايدرشعاعحدود ۱۰۰كيلومتري
كالنشهرها و براي دسترسي ساكنان شهرهاي
اقماري مورد استفاده قرار ميگيرند و بيشتر اين
مس��افران با هدف رفتن به محل كار و برگشت به
خانه از اين قطار استفاده ميكنند.

امكانثبتدرخواست
غيرحضوريصدورپروانهساخت

سرپرس��ت اداره كل تدوي��ن ضواب��ط ،نظارت و
ص��دور پروانه ش��هرداري تهران گف��ت :امكان
ثبت درخواس��ت غيرحضوري صدور انواع پروانه
س��اختماني به صورت اينترنتي فراهم ش��د .به
گ��زارش ايلنا ،حامد س��ليمي افزود :ب��ا توجه به
پيگيريها امكان ثبت درخواس��ت ص��دور انواع
پروانه ساختمان از درگاه urban.tehran.ir
با وارد كردن حساب شهروندي فراهم شده است.
او با بيان اينكه همه مالكان ميتوانند با مراجعه به
اين سامانه پس از ثبت درخواست نسبت به ورود
اطالعات كامل مالكيتي و ملكي خود اقدام كنند
اظهارداش��ت :اين افراد ميتوانند پس از انتخاب
دفتر«خدماتالكترونيكشهر»موردنظر،نسبت
به تعيين مهندس مورد نظ��ر به عنوان مهندس
ناظر اقدام كنند .به گزارش روابط عمومي معاونت
شهرسازي و معماري شهرداري تهران ،سرپرست
اداره كل تدوين ضوابط ،نظ��ارت و صدور پروانه
شهرداري تهران خاطرنشان كرد :مهندس همراه
كه از كارشناسان دفاتر خدمات الكترونيك است،
اقداماتي مانند بازدي��د از محل و كنترل مدارك
ملكيتيومالكيتيراانجامميدهدكهايناقدامات
طي فرآيند صدور پروانه در گام اول تا مرحله صدور
دستور نقشه در نظر گرفته شده است.

بازسازي  ۵۰۰دستگاه
اتوبوس در سال ۹۸

مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوس��راني ته��ران از
برنامهري��زي ب��راي اضافه ش��دن ۱۱۷دس��تگاه
مينيبوس جديد به ناوگان حمل و نقلي پايتخت
و اج��راي عملي��ات بازس��ازي  ۵۰۰دس��تگاه از
اتوبوسه��اي پايتخت در س��ال  ۹۸خب��ر داد .به
گزارشايلنا،پيمانسنندجيدراينخصوصاظهار
كرد :با عنايت به انعقاد قرارداد خريد  ۱۱۷دستگاه
مينيبوس جديد با بهرهگيري از ظرفيت داخل با
بخش خصوصي از طريق تسهيالت بانكي ،در نظر
اس��ت اين مينيبوسها در چند مرحله به ناوگان
حملونقليشهرتهراناضافهوبهشهروندانخدمات
ارايهدهند.تعداديازمينيبوسهايجديد،ازهفته
آتي در برخي از خطوط مرتبط با س��امانههاي دو،
سه و پنج شركت واحد فعاليت خود را آغاز خواهند
كرد .او در خصوص بازسازي اتوبوسهاي فرسوده
نيز گفت :عمليات بازسازي  ۵۰۰دستگاه اتوبوس
فرسوده پايتخت از ابتداي ارديبهشت ماه آغاز شده
است كه به چرخه خدمت رساني ملحق ميشوند.
فرآيند بازس��ازي اين اتوبوسها ش��امل تعميرات
موتوري،اجرايتزئيناتداخلي،صندليهاوسيستم
سرمايش��ي و گرمايشي است .س��نندجي درباره
آخرينوضعيتنوسازيناوگاناتوبوسرانينيزاظهار
كرد :منتظريم اليحه دولت درباره اختصاص يارانه
مابه التفاوت سوخت به نوسازي ناوگان اتوبوسراني
به تصويب برسد.سهم شهر تهران از اين مصوبه نيز
٥هزار دستگاه اتوبوس است.

پيشبيني باران و رعد و برق
در برخي مناطق كشور

سازمانهواشناسيازبارشباران،رعدوبرقووزش
باد شديد در برخي مناطق كشور تا آخر هفته خبر
داد .به گزارش تسنيم ،مطابق نقشههاي همديدي
و آيندهنگري امروز و در ساعات بعدازظهر و اوايل
شب در مناطقي از ش��مالغرب و ارتفاعات البرز
غربي و شرقي ،برخي مناطق سواحل درياي خزر،
شمال خراسان رضوي و ش��رق خراسان شمالي
افزاي��ش ابر ،رگبار پراكنده همراه ب��ا رعد و برق و
وزش باد روي ميدهد و ساير مناطق كشور جوي
آرام و پايدار خواهند داشت .روز سهشنبه 28خرداد
تا جمعه  31خرداد در برخي مناطق شمالغرب
كشور در ساعات بعدازظهر و اوايل شب افزايش ابر و
بارشپراكندهگاهيباصاعقهووزشبادپيشبيني
شده اس��ت .همچنين تا آخر هفته هم در منطقه
زابل وزش باد شديد روي ميدهد كه خيزش گرد
و خاك نيز دور از انتظار نيست.

ادامهازصفحهاول
رونق توليد ،اقدام و عمل

در واق��ع اصليترين وجه آس��يبپذيري نظام ،حوزه
اقتصاد اس��ت .ساير حوزهها اعم از سياست و فرهنگ،
نيز بهشدت تحت تاثير حوزه اقتصاد قرار دارند و ضعف
در اين بخش ميتواند -و تا حدودي توانسته -بهمثابه
پاشنه آشيل نظام ،از سرعت پيشرفت انقالب بكاهد.
تمركزدشمنبرحوزهاقتصادواستفادهصريحازتعبير
«جنگاقتصادي»بينمقاماتامريكايي،برايمواجههبا
جمهورياسالمينيزناشيازهميننگاهدشمنبهايران
است.طبيعتاتحققشعار«رونقتوليد»نيازمندالزاماتي
درحوزهسياستگذارياقتصادياستكهدولتمتولي
اصليآنمحسوبميشود،اگرچهنميتوانازاهميت
نقشسايرقواونهادهاينظاموالبتهمردمنيزغافلشد.
يكم-تعيينمدلاقتصادي:
بديهي اس��ت آنچه بايد به عنوان پيشنياز هر اقدامي
مد نظر دولت به عن��وان اصليترين ،قدرتمندترين و
موثرترين نهاد سياس��تگذاري و اجرايي كشور قرار
گيرد ،تعيين مدل اقتصادي جهت تحقق رونق توليد
است .س��اير اقدامات از جمله نحوه تعيين ساختارها،
سياستگذاريهاو...درذيلمدلاقتصاديقابلتعريف
هستند.درهمهنمونههايموفقدنيادولتهمكاربخش
خصوصيبودهاستنهرقيبآن؛صنعتبريتانياوامريكا
باتئوري«حمايتازصنايعنوپا»تقويتشد.
دوم-اصالحنظامبانكي:
برايرونقتوليدقطعانيازمنداصالحبنيادينوساختاري
در حوزه بانك و بانكداري هستيم و رونق توليد منوط
به اصالح آن اس��ت .تمام بانكها بايد به فلسفه وجود
خود يعني واسطهگري بين سپردهگذار و سرمايهپذير
بازگردندوازبنگاهداريآنهاممانعتبهعملآيد.بديهي
است«رونقتوليد»بيشازهرچيزنيازمندسرمايهاست
و س��رمايهاي كه با عامليت بانكها در بخش غيرمولد
هزينه شود به رونق كمك نخواهد كرد .حتي اگر فقط
نيمي از رقم بسيار بزرگ نقدينگي كه تقريبا به۱۸۰۰
هزارميلياردتومانرسيدهاست،بهبخشتوليدسرازير
شود،ميتواندبهرونقتوليدكمكقابلتوجهيكند.
سوم-اصالحنظاممالياتي:
رونق توليد نيازمند اين است كه توليد نسبت به ساير
بازارهايرقيبكهعمدتامتمركزبرسفتهبازيهستند،
اعم از مسكن ،ارز ،س��كه ،خودرو و ...بهصرفهتر باشد.
نميتوان بازدهي بيشتر ساير بازارها نسبت به بخش
توليدراناديدهگرفتودرعينحالانتظارداشتتوليد
دركشوربارونقمواجهشود.دراينشرايطتوليدكننده
باانواعواقساممشكالتاعمازتامينسرمايهدرگردش،
نرختسهيالتماليباال،تامينارزجهتخريدتكنولوژي
و مواد اوليه و واسطهاي ،ماليات ،حقوق و بيمه كارگر و
همچنين بازاريابي و فروش و گاه قيمتهاي دستوري
غيركارشناسي دست و پنجه نرم ميكند .چند نكته
دربابتوليد:
-1برخي به اش��تباه تصور ميكنند كه اجراي اقتصاد
مقاومتيتنهاوظيفهقوهمجريهاستدرحاليكهاقتصاد
مقاومتييكديدگاهاستكهبهتمامنهادهاوقوامربوط
ميشودوتمامبخشهابايددرتحققآنتالشكنند.
-۲توليدبايدنهادينهشودبهاينمعناكهتوليدبهعنوان
مسالهاصليكشورتمامسياستها،برنامههاونگاههارابه
سمتخودجلبكند.تمامنهادهاوبخشهايحاكميت
و همچنين مردم بايد در جهت نهادينه كردن فرهنگ
توليد ملي و مصرف كاالهاي داخلي تالش كنند و اين
موضوعبهيكفرهنگتبديلشود.
 -۳مس��اله پايين بودن بازدهي توليد يك��ي ديگر از
مواردياستكهمانعجذبسرمايهكافيبهاينبخش
شدهاست.
 -۴مشكالتي كه از سالهاي قبل ايجاد شده نيز يكي
از نكاتي است كه تأثير زيادي بر بخش توليد و اشتغال
داشته است .در دوره قبل شوكهايي به اقتصاد ايران
واردشدكههمچناناثراتآنقابلمشاهدهاست.دراين
سالهاشوكخارجيتحريمآثارمنفيزياديبراقتصاد
ايران داشت ولي تنها عامل منفي نبود چرا كه در كنار
آن شوكهاي داخلي نيز وجود داشت.براي مثال يكي
ازاينشوكهايداخليافزايشچندبرابرينرخارزبود.
 -۵از مش��كالت ديگري كه رابطه مستقيمي با توليد
دارد ،س��اختار بانكداري ايران است .در دنيا به صورت
عمدهبانكهاضمنحفظمنافعخوددرخدمتتوليد
هستند.وليدرايراننظامبانكياينگونهنيست.برهمين
اساس براي رونق توليد نيازمند يك جراحي بزرگ در
نظامبانكيكشورهستيم.
-۶نكتهديگريكهبايدبهآنتوجهكردوظيفهاياست
كه برخي از نهادها در راستاي حمايت از توليد دارند .تا
قاچاقريشهكننشودرونقتوليدنيزممكننخواهدبود.
دركنارآنسيستممالياتيكشورنيزبايدبطوركاملدر
خدمتتوليدباشد.در زماني كه با ركود مواجه هستيم
توليدكنندگانمشمولمعافيتهايمالياتيشوند.
 -۷براي رونق توليد و اشتغال نظام تأمين اجتماعي
كشور نيز بايد اصالح ش��ود .اين نظام بايد به گونهاي
عادالنه باش��د كه منافع كارفرما و كارگر را به صورت
توأمان حفظ كند چرا كه منافع كارگر با كارفرما به هم
گره خورده و از هم جدا نيست.
 -۸توجه ويژه به مزيتهاي اقتصادي كشور از ديگر
مواردي است كه بايد در رونق توليد و اشتغال مد نظر
قرارگي��رد .هماكنون مزيت اصلي كش��ور در بخش
كشاورزي است.
 -۹رونق توليد و اش��تغال به ي��ك بخش خصوصي
توانمند ني��از دارد .اما در ح��ال حاضر عمده تركيب
اتاقهاي بازرگاني ايران دربخش تجارت متمركز شده
و توجه زي��ادي به توليد ندارند .در اتاقهاي بازرگاني
گروههاي توليدكننده قوي وجود ندارد.
 -۱۰دركنار شركتهاي بزرگ بايد به شركتهاي
كوچ��ك نيز توج��ه ش��ود .هماكن��ون برخي از
شركتهاي بزرگ سود خود را در واردات ميبينند
و كمتر به توليد توج��ه ميكنند و به همين دليل
به جاي خري��د قطعات و كاالهاي واس��طهاي از
توليدكننده داخل به واردات روي آوردهاند.
 -۱۱آخري��ن نكت��هاي كه بايد مدنظ��ر قرارگيرد
آموزش اس��ت .دركش��ورما آموزش سمت و سوي
توليد ندارد و دانشگاهها براساس نياز بازار كار حركت
نميكنند.كشورهايصنعتيزمانيرشدكردهاندكه
دبيرستانهايآنهابهسمتهنرستانپيشرفتهاند
و مهارت و حرفه بر آموزش نظري اولويت يافت.
رييسهيتامناءخانهصنعتمعدنوتجارت
جوانانايران
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صنعت،معدنوتجارت

پرونده انتخابات اتاق ايران بسته شد

تغييرات اندك درهياترئيسه پارلمان اقتصادي

تعادل | فرشته فريادرس|
«سه كرسي براي اتاق تهران ،چهار كرسي براي اتاق
شهرستانها ».نتيجهاي كه هم تكنوكراتهاي اتاق
پايتخ��ت را راضي كرد ،هم بازرگان��ان و صنعتگران
اتاقهاي سراسر كشور .اما نكته قابل تامل ،انتخابات
روز گذشته اتاق ايران واقع در خيابان طالقاني اين بود
كه تمام هفت كرسي هياترييسه اتاق بازرگاني ايران
به بخشخصوصي رس��يد و دولت سهمي از تركيب
هياترييسه پارلمان اقتصادي نبرد .اما پس از ماهها
انتظار ،رايزنيها و البيهاي پش��ت پرده ،چه كساني
توانستند بر كرسيهاي هيات رييسه اتاق ايران تكيه
بزنند؟ نتايج استخراج شده از گلدانهاي رايگيري
نشان داد كه اعضاي هيات نمايندگان« ،غالمحسين
شافعي» فعال اقتصادي ورييس اتاق هشتم ايران را
يكبار ديگر ب��ا  320راي در مقابل  140راي يونس
ژائله به عنوان رييس پارلمان اقتصادي انتخاب كردند.
همچنين براس��اس آراي شمارش ش��ده« ،حسين
سالح ورزي ،مسعود خوانساري ،محمدرضا انصاري و
محمد اميرزاده» به عنوان نواب رييس« ،غالمحسين
جميلي» ب��ه عنوان خزانهدار و «كيوان كاش��ف» به
عنوان منشي هيات رييسه دوره نهم انتخاب شدند.

دو نامزد براي يك كرسي
پارلمانبخشخصوصيدريكفضايانتخاباتينسبتا
آرام و ب��دون جنجال به انتخابات هياترييس��ه خود
پايان داد .البته سوم ارديبهشت ماه سال جاري شاهد
يك تورنمن��ت انتخاباتي ديگر بوديم كه چند خيابان
آنطرفتربراياتاقتهرانرقمخوردكهماننداتاقايران
تغييراتدرتركيبهياترييسهاتاقايرانخيليچشم
گيرنبود.درانتخاباتاتاقايرانماننداتاقتهران،رييس
سابق رييس ماند .البته «غالمحسين شافعي» كه روز
گذشتهدر رقابتبا «يونس ژائلهسعدآبادي»بيشترين
راي اعضا را از آن خود كرد ،براي تكيه زدن بر كرس��ي
رياست راه خيلي دشواري پيش رو نداشت و توانست
جايگاه خود را در هيات رييسه اتاق ايران تثبيت كند.
پيش از برگزاري مراسم رسمي انتخابات« ،شافعي»
همچنان به عنوان يك گزينه جدي بر سر زبانها بود،
اما اين احتمال نيز داده ميشد كه مسعود خوانساري
مثل دروههاي قبلي بخواهد وارد كارزار رقابت با شافعي
كه رياس��ت اتاق ايران را در دورههاي قبلي در كارنامه
خود دارد ،بش��ود ،اما با نزديك شدن به روز انتخابات
اين گمانهها كم رنگ شد و جايي براي ترديد نبود كه
«شافعي» تاجر باسابقه و رييس اتاق مشهد به عنوان
تنها گزينه جدي اتاق مطرح خواهد ش��د كه همين
اتفاق هم رخ داد .ناگفته نماند كه البيهاي پشت پرده
براي تقسيم كرسيهاي هيات رييسه اتاق ايران ميان
طيفهاي انتخاباتي نيز كارساز بود .چراكه خوانساري
ليدر طيف ائتالف ف��ردا و رييس اتاق تهران از گردونه
رقابتباشافعيبرايتصاحبكرسيرياستخارجشد؛
امابارايزنيهايصورتگرفته 3،كرسيازهياترييسه
اتاق ايران به پارلمان پايتخت رسيد .در مقابل شافعي از
حمايتاتاقتهرانبرايكسبآراءبيشتربرخوردارشد.
ب��ا معرفي« ،غالمحس��ين ش��افعي و يون��س ژائله
سعدآبادي» به عنوان دو كانديداي رياست ،رايگيري
آغاز شد .اما از همان ابتداي شمارش آرا مشخص بود
كه ش��افعي با اختالف از رقيب خ��ود در حال پيش
افتادن است .از مجموع  ۴۵۱تعرفه رأي توزيع شده
براي انتخاب رييس اتاق اي��ران ،جمعا  ۴۴۸رأي به
صندوق ريخته شد كه از اين تعداد ٦ ،رأي باطل شد.
در نهايت پ��س از اتمام رأيگيري و خارج كردن آراء
از گلدانها ۳۰۲ ،رأي به ش��افعي و  ١٤٠رأي به ژائله
اختصاص داش��ت .با اتكا به اين آرا ،شافعي به عنوان
رييس هشتمين دوره اتاق بازرگاني ايران انتخاب شد.
شافعي البته پيش از آغاز رسمي مراسم انتخابات ،در
اظهاراتي عنوان كرد :من در سي و چند سال گذشته
در انتخابات اتاق حضور داشتهام ،اما در هيچ دورهاي به

اندازه اين دوره آرامش را در فضاي انتخابات نديدم كه
نشأت گرفته از اخالق كانديداها بود .اين فضاي مثبت
را بايد پ��اس بداريم و در جهت تعالي آن گامبرداريم.
او همچنين گفت :همه كس��اني كه به عنوان اعضاي
هيات رييس��ه انتخاب خواهند ش��د ،مورد حمايت
اعضاي هيات نمايندگان خواهند بود .اميدواريم اين
فضاي اخالقي و قابل ستايش هميشه پابرجا بماند.

رييس جديد اتاق كيست؟
غالمحسين شافعي در سال  1330در قائن خراسان
متولد ش��ده ،كه داراي مدرك تحصيلي مهندس��ي
صنايع است« .سلطان انار ايران» لقبي است كه برخي
اين صادركننده حوزه ميوه و تره بار را كه مديرعاملي
شركت شفيع و رياست هياتمديره شركت نار افشان
تجارت خراسان را در كارنامه دارد ،با آن ميشناسند.
او پيش از اين در ش��هريور ماه سال  95با كنار رفتن
محسن جاللپور از رياست اتاق ايران ،براي دومين بار
در انتخابات ميان دوره رياس��ت اتاق بازرگاني ايران
در ش��هريور  95توانسته بود با كس��ب  ۱۹۸راي در
مقابل  ۱۹۴راي رقيب خوانساري ،سكان اتاق ايران را
يكبار ديگر به دست بگيرد .پيش از اين نيز ،در دوره
هفتم اتاق بازرگاني كه همزمان ب��ا انتخابات دولت
يازدهم بود ،با ورود محم��د نهاونديان به بدنه دولت
و انتخاب وي به عنوان رييس دفتر رييسجمهوري،
انتخابات ميان دورهاي در اتاق بازرگاني برگزار ش��د
كه در آن دوره نيز غالمحس��ين ش��افعي و مس��عود
خوانساري به عنوان كانديداي رياست مطرح شدند
كه كرس��ي رياس��ت اتاق ايران در رقابتي ميان اتاق
تهران و اتاقهاي شهرستانها به غالمحسين شافعي،
رييس اتاق مشهد رس��يد .در آن زمان ،غالمحسين
شافعي با  ۱۷۸راي توانس��ت از خوانساري كه ۱۶۲
راي كسب كرده بود ،سبقت گرفته و براي يكسال و
نيم رياست اتاق را بر عهده بگيرد .او در دوره نهاونديان
هم نايبرييس اتاق ايران بود .ش��افعي در انتخابات
امسال كه رياست اتاق بازرگاني مشهد را هم بر عهده
دارد ،توانست بر رقيب خود يونس ژائله كه برخي آن
را كانديداي نمايشي عنوان ميكردند ،پيروز شود و
براي چندمين بار بر صندلي رياس��ت پارلمان بخش
خصوصي تكيه بزند.
سهم تهران از اتاق ايران
اما پس از انتخاب رييس اتاق ايران ،رقابت براي كسب
كرس��يهاي نواب رييس اتاق ايران،آغاز شد .در اين
دوره ،رقابت براي كسب كرس��يهاي هياترييسه
اتاق ايران خيلي نفس گير و غيرقابل پيش بيني نبود
و تالش شهرس��تانيها براي تصاح��ب تمامي هفت
صندلي هياترييس��ه ،بينتيجه ماند .آنها به مانند
دورههاي قبل اما كار سختي را در رقابت با نمايندگان
اتاق ته��ران پيشرو نداش��تند؛ بهطوريكه از هفت
كرسي اتاق ايران ،چهار كرسي به آنها و سه كرسي به
اتاق تهران رسيد.
بهجز كرسي رياس��ت اتاق ايران كه اهميت بسزايي
دارد ،صندليهاي نايبرييسي اول و دوم اين تركيب
نيز جايگاه ويژهاي در پارلمان فعاالن اقتصادي ايران
دارد .از اين رو ،رايزنيها براي تعيين صاحبان اين دو
كرسي كمي پررنگ بود و بسياري از صاحبان اتاقهاي

برش

البي س�اختمان اتاق اي�ران روز نه چندان
شلوغي را س�پري ميكرد و اين نشان از اين
داش�ت كه انتخابات رييس اتاق خيلي داغ و
رقابتي نخواهد بود.
با ش�روع مراس�م و معرفي دو نام�زد براي
تصاحب صندلي رياس�ت اتاق ،احتمال تك
كانديدا بودن اي�ن انتخاب�ات ،از همان ابتدا
رد شد.
مراس�م رايگيري ،به صورت كاغذي انجام
ش�د ،اما ش�مارش آرا ب�ه ص�ورت آنالين و
الكترونيكي در معرض نمايش قرار گرفت.
براساس آيين نامه انتخابات اتاق ،يك رييس
سني براي اداره انتخابات و يك منشي و دو نفر
ناظر انتخاب شدند.

عالءميرمحمدصادقيبهعنوان رييسسني
رياست جلس�ه را برعهده گرفت .طبق اعالم
رييس س�ني جلس�ه ،تعداد  ۴۵۱تعرفه رأي
توزيع شد؛ كه نشان ميداد تمامي نمايندگان
در سالن برگزاري انتخابات حضور دارند.
نكت�ه قابل توجه اما در انتخاب ناظرين اين
بود كه انتخاب «محمدرض�ا فياض» نماينده
دولت به عنوان عضو ناظر بر انتخاب با اعتراض
طيفي زيادي از فعاالن بخش خصوصي ،روبرو
شد .برهمين اس�اس او ،نتوانست به كار خود
در اين جايگاه ادامه دهد و «محسن چمن آرا
و س�يد حس�ين معروف» از بخش خصوصي
به عنوان ناظرين بر روند انتخابات و «ش�هال
عموري» به عنوان منشي انتخاب شدند.

ش�مارش آرا براي پس�تهاي رياست اتاق
نواب رييس ،خزانهدار و منشي تا ساعت 1.30
به طول انجاميد.
درطولمدتزمانرايگيري،برخيازاعضاي
هيات نماين�دگان ،مباحث يا بعضا اعتراضات
خود را با صداي بلن�د بيان ميكردند ،البته به
دليلقطعشدنچندبارهصدادرحينبرگزاري
مراس�م ،خبرن�گاران خيلي در چن�د وچون
روند انتخابات اتاق به صورت مستقيم و بعضا
صحبتهاييكهبينفعاالناقتصاديردوبدل
ميشد،قرارنگرفتند.
پس از پايان يافتن انتخابات ،چهرههايي از
هياتنمايندگان،درالبيساختماناتاقايران
ايستاده و سرگرم گفتوگو بودند.

شهرستانها تالش ميكردند تا كرسي نايبرييسي
اول و دوم اتاق ايران به اتاقهاي شهرس��تان برس��د.
اما اتفاقي كه روز گذش��ته افتاد ،به گونه ديگري رقم
خورد؛ بهطوريكهتنها كرس��ي نايبرييسي اول به
اتاق شهرستانها رس��يد ،و از مجموع چهار صندلي
آن اتاق تهرانيها ش��د و
اين بخش ،س��ه كرس��ي از ِ
به اي��ن ترتيب وزن اتاق بازرگان��ي تهران در تركيب
هياترييس��ه اتاق ايران س��نگيني قابلمالحظهاي
پيدا كرد.
اماتعييننوابرييسمانندانتخابرييس،ازپيچيدگي
و رقابت ش��ديدي برخوردار نب��ود؛ بهطوريكه براي
تصاحب چهار كرس��ي نايبرييس��ي اتاق بازرگاني
ايران 11 ،نفر از اعضاي اتاقهاي سراس��ر كشور نامزد

ش��دند« .محمد اميرزاده ،محمدرضا انصاري ،مهدي
بخش��نده ،رحيم بنامواليي ،محمدصادق حميديان
جهرمي ،مسعود خوانس��اري ،جمال رازقي جهرمي،
محمدحسينروشنك،حسينسالحورزي،حميدرضا
قلمكاري و مس��عود گلش��يرازي» ج��زو نامزدهاي
 4كرسي نواب رييسي اتاق ايران بودند كه  4نفر ،پيش
از اخ��ذ راي از انتخابات كنارهگي��ري كردند .بنابراين
رايگيري ميان «محمد اميرزاده ،محمدرضا انصاري،
مهدي بخش��نده ،مسعود خوانس��اري ،جمال رازقي
جهرمي ،حسين سالحورزي و مسعود گلشيرازي»
انجام ش��د .نتايج آراي جمعآوري شده از گلدانها از
انتخاب «حس��ين سالحورزي ،مس��عود خوانساري،
محمدرضا انصاري و محمد اميرزاده» به عنوان چهار
نايبرييس اتاق ايران حكايت داش��ت .براين اساس،
«حسينسالحورزي»با ۳۵۳رأي،كرسينايبرييسي
اولبزرگترينتشكلبخشخصوصيرابهدستآورد.
او كه در دوره قبل ،نايبرييس چهارم محسوب ميشد،
در اين دوره خود را به كرسي رياست اتاق ايران بسيار
نزديك كرد .اما «مسعود خوانساري» رييس اتاق تهران
با ۳۲۰رأي و با اختالف 33راي از سالح ورزي به عنوان
نايبرييس دوم انتخاب ش��د .البته او در دوره قبل نيز
به عنوان نايب دوم برگزيده شده بود .اما «محمدرضا
انصاري» ديگر عضو هيات نماين��دگان اتاق تهران و

مدير باسابقه شركت معتبر كيسون در حالي با كسب
 279رأي به عنوان نايبرييس سوم انتخاب شد كه در
دوره قبل نيز در همين جايگاه قرار داشت .در نهايت،
«محمد اميرزاده» كه با ليست طيف فردا به تازگي وارد
تركيب هيات رييس��ه اتاق تهران شده ،با  ۲۷۶رأي به
عنوان يك چهره جديد نايبرييس چهارم اتاق ايران
شد .در اين ميان« ،جمال رازقي جهرمي»  167راي،
«مسعود گلشيرازي»  122راي و «مهدي بخشنده»
هم حائز  167راي شدند.
در انتخاب ،پس��ت خزانهداري ات��اق بازرگاني ايران،
«احمد پزنده ،حسين پيرموذن ،غالمحسين جميلي
و پرهام رضايي» براي خزانه داري اتاق ،كانديدا شدند.
اما «احمد پزنده و پرهام رضايي» پيش از رايگيري از
كانديداتوري انصراف دادند .حسين پيرموذن رييس
اتاق اردبيل كه در دوره قبل صاحب اين كرس��ي بود،
اينبارنتوانستراياعتماداعضابرايتصاحباينپست
را بگيرد .از اين رو؛ «غالمحسين جميلي» در رقابتي
نزديك و با كسب  ۲۲۲رأي به عنوان خزانهدار انتخاب
شد و اين كرسي نيز به شهرستانيها رسيد .پيرموذن
موفق به اخذ 215راي شد .سمت منشي هياترييسه
اتاق بازرگان��ي ايران هم با انتخاب فعاالن اقتصادي به
رييس اتاق بازرگاني كرمانشاه رسيد و كيوان كاشفي با
 302رأي براي اين سمت انتخاب شد.

نتايج آراء انتخابات هيات رييسه دوره نهم اتاق ايران
رييس اتاق ايران
 302راي
غالمحسينشافعي
نايبرييس اول
 353راي
حسين سالحورزي
نايبرييس دوم
 320راي
مسعودخوانساري
نايبرييس سوم
 279راي
محمدرضاانصاري
نايبرييسچهارم
 276راي
محمد اميرزاده
خزانهدار
 222راي
غالمحسينجميلي
منشيهياترييسه
بدون رقيب
كيوانكاشفي

معاون وزير صنعت خبر داد

افزايش زمان تقسيط ماليات بنگاههاي توليدي

معاون امور صناي��ع وزارت صنعت ،معدن و تجارت
از اصالح م��اده  ۱۶۷قانون مالياتهاي مس��تقيم و
افزايش زمان تقس��يط ماليات بنگاههاي توليدي از
 ۳سال به  ۵سال خبر داد و گفت :همه ما وظيفه داريم
با تمام توان زمينه اجراي فرمان مقام معظم رهبري
در زمينه رونق توليد را فراهم كنيم .به گزارش شاتا،
فرش��اد مقيمي در جلس��ه كميته رفع موانع توليد
استان گيالن كه در شهرس��تان رودسر برگزار شد،
اظهار كرد :افزايش زمان تقسيط ماليات بنگاههاي
توليدي از  ۳سال به  ۵سال از مصوبات سران سه قوه
بوده و در راستاي حمايت از بنگاههاي توليدي و ارتقا
توليد و اش��تغال صورت گرفته اس��ت .به گفته وي،
واحدهاي توليدي در ص��ورت ارتقا وضعيت توليد و
تأييد ستاد تسهيل و رفع موانع توليد ميتوانند نسبت
به افزايش زمان تقسيط ماليات مطابق مصوبه اخير
سران سه قوه اقدام كنند .معاون امور صنايع وزارت
صنع��ت ،معدن و تج��ارت در ادامه ب��ا تاكيد بر اين
موضوع كه مديران دستگاههاي مربوطه ،راهكارهاي
پيشنهادي را در جلسات كميته رفع موانع توليد ارايه
كنند ،گفت :وزارت كشور به تمامي استانها ابالغ كرد
موضوع رونق توليد بايد در اولويت كارها قرار گيرد و
فقط به صدور مصوبات اكتفا نشود ،بلكه بايد جلسه
پيگيري و اجراي مصوبات نيز بطور مس��تمر برگزار
شود و كارها رو به جلو برود.
وي تاكي��د كرد :دس��تگاههايي كه ب��ه رونق توليد
كمك ميكنند بايد حتما مورد تش��ويق قرار گيرند
و آن ع��دهاي هم كه در اين ش��رايط انگيزهاي براي
كمك ندارند نيز بايد از نوع خودشان تشويق شوند.

معاون امور صنايع وزارت صنعت ،معدن و تجارت با
تاكيد بر تسهيل موانع پيش روي توليد ،خاطرنشان
كرد :همه ما وظيفه داريم با تمام توان زمينه اجراي
فرمان مقام معظم رهبري را فراهم كنيم .وي تاكيد
كرد :برگزاري جلس��ات كنترل ،نظ��ارت و پايش از
تصميمگيريهاي جلسات كارگروه رفع موانع توليد
در شهرس��تان و اس��تان ،يكي از مهمترين اقدامات
در هر اس��تان اس��ت .مقيمي اظهار كرد :آن چه كه
دولت و قانون به س��تاد تسهيل و رفع موانع توليد در
وزارت صنعت تفويض كرده ،عيناً به ستاد استانها
واگذار شده و ابالغ استاندار ،همان قابليت اجرا را در
شهرستان و استان دارد.
همچنين معاون امور صنايع وزارت صنعت ،معدن و
تجارت گفت :راهاندازي حدود  2هزار واحد صنعتي
راكد و داراي مش��كل از سوي اين وزارتخانه در سال
جاري هدفگذاري شده است .فرشاد مقيمي اظهار
كرد ۱۳۴۳ :واحد از 2هزار واحد در داخل شهركهاي
صنعت��ي و بقيه نيز در بيرون از اين ش��هركها قرار
دارند كه شناس��ايي اي��ن واحدها توس��ط مديران

حاشيههايانتخاباتاتاق

رييس اتاق مشترك ايران و سوييس مطرح كرد
ش��هركهاي صنعتي و سازمانهاي معدن ،صنعت
و تجارت استانها انجام ميش��ود .وي ادامه داد :به
منظور حمايت از توليدات داخلي و رونق توليد ۱۵۲۱
تعرفه وارداتي كه از قبل در كش��ور وجود داش��ت،
هماكنون ممنوع شده است و  ۱۳۴۳تعرفه هم داريم
كه ثبت سفارش��ي براي آن انج��ام نميگيرد كه در
مجموع حدود  ۵۴۰۰تعرفه در حوزه توليد است كه
 ۵۰درصد ثبت س��فارشها و تعرفههاي��ي كه قب ً
ال
از خارج كشور تأمين ميش��دند؛ هماكنون عمال يا
ممنوع هس��تند يا ثبت س��فارش نداريم مگر اينكه
با ش��رايط و ادله خيلي خاص وارد ش��وند .مقيمي
خاطرنشان كرد :واردات كل محصوالتي كه ميتوانند
در داخل توليد شوند و نيازهاي داخل كشور را تأمين
كنند ،ممنوع شده است.
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به تأثير
تحريمها بر واحدهاي صنعتي داخلي خاطرنش��ان
كرد :ضريب همبس��تگي تحريمهاي كشور ضريبي
منفي اس��ت و هرچه فش��ار تحريمها را زياد كنند،
توانمندي داخلي بيش��تر ميتواند نمود پيدا كند و
همچنان كه برخ��ي اتفاقهاي خوب در تحريمهاي
گذش��ته افتاد ،در اين تحريمها برنامههايي در حال
اجرايي ش��دن اس��ت كه نتيجه آنها در آينده ديده
خواهد شد.
وي افزود :دش��منان هدفگذاري ك��رده بودند كه
صنعت كشور را در بهمن ماه سال گذشته كامال فلج
كنند و حال ميبينيم كه اين اتفاق نيفتاد و حتماً با
پيگيريها و همكاري واحدهاي صنعتي ،مشكل اين
واحدها رفع خواهد شد.

ضرورتتمركزبرتوسعهزيرساختهادردورانركود

رييس اتاق مشترك ايران و س��وييس معتقد است كه از
بين شركتهاي اروپايي ،تنها شركتهاي بزرگي فعاليت
خوددرايرانراباوجودسختيهاادامهدادهاند.شريفنظام
مافي در گفتوگو با پايگاه خبري اتاق تهران ،گفت :عالوه
برحوزهغالت،دارووتجهيزاتپزشكيدرديگرزمينههاي
اقتصادي با طرفهاي ايراني همكاري كرده يا دس��تكم
فعاليت خود را به حالت تعليق در نياوردهاند ،شركتهاي
سوييسي هستند .به گفته او ،تداوم فعاليت اين شركتها
نشان ميدهد كه سوييس��يها باوجود مشكالت متعدد
همچنانبهبازارايراناعتقاددارند.نظاممافيافزود:بعضي
شركتهاي سوييسي كه پيشتر در زمينه خدمات ريلي،
ساخت و ساز ،پتروشيمي و نفت با طرف ايراني همكاري
ميكردند ،امكان فعاليت ندارند با اين حال دفاتر را باز نگاه
داشتهاند اما در زمينههاي ديگر كه فارغ از تحريمهاست،
فعاليت شركتها ادامه دارد .رييس اتاق مشترك ايران و
سوييسگفت:شركتهاييمثل«بولر»«،شركتبازرسي
اسجياس»«،ناوديس»و«نستله»،حضورموثريدربازار
ايران دارند و در اين شرايط سخت در بازار كشورمان حضور
داشتهوهمچنانكارميكنند.
بهگفتهرييساتاقمشتركايرانوسوييس،تحريمكنوني
ايرانيراميتوانفرصتيبرايتجهيززيرساختهادرزمينه
همكاريهايبينالمللياقتصاديدرنظرگرفت.اوتصريح
كرد:زمانيكهبرجامامضاشد،هيچآمادگيبانكي،بيمهاي
وحقوقيدرفضاياقتصاديايرانبراياستفادهازفرصتها
وجودنداشت.اماميتواندرروزهايكنونيكهركودكاردر
بازارراسختكرده،برتوسعهزيرساختهاتمركزكردتادر
دورهشكوفاييبعديبرايانجامبسياريازكارهابهدوبيو
استانبولاتكانكنيم.نظاممافيافزود:طيسالهايگذشته

با وجود بازار  80ميليوني و فرات��ر از آن ،عالوه بر تبادالت
مالي حت��ي در برگزاري كنفرانسه��اي مختلف اصناف
هم از ظرفيتهاي داخلي اس��تفاده نميكرديم اما اكنون
تصميم داريم در اين زمينه بيشتر بر ظرفيتهاي داخلي
اتكاكنيم.اوادامهداد:اتاقايرانوسوييسبههمينمنظور
باهمكاريهمهتشكلهايفعالدرزمينهغالتوزنجيره
آن كنفران��س  Irangrain 2019برگزار خواهد كرد.
به گفته رييس اتاق مشترك ايران و سوييس ،پيش از اين
فعاالناينزمينهبايدبرايحضوردرچنينكنفرانسهايي
به «دوبي»« ،استانبول» يا «ژنو» سفر ميكردند اما اكنون
ميتوان با برگزاري اين كنفرانسها در ايران ،زمينه حضور
شركتهايبينالملليوفعاالنايرانيدراينهمايشهارا
فراهم كرد .اين رويكرد را ميتوان در مورد اتاقهاي داوري
در مورد قراردادها ه��م به اجرا درآورد.به گفته رييس اتاق
مشترك ايران و سوييس ،اتاقهاي بينالملل ميتوانند با
خالقيت و نوآوري نقش موثري در توسعه زيرساختهاي
كسبوكاردركشورايفاكنند.باوجودركودكنونيبازار،نبايد
نسبتبهشكوفاييآيندهنااميدبود.باوجودهمهمشكالت
هنوزفرصتهاياميدواركنندهوجوددارد.
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هند بر  28كاالي آمريكايي تعرفه اعمال ميكند

جنگ تعرفهاي دهلينو عليه واشنگتن

گروه جهان|سمانهقرباني|
هند در اقدامي تالفيجويان��ه تعرفههاي جديدي را
ب��ر واردات كاالهاي آمريكايي اعمال كرد؛ اين اقدام از
آن جهت تالفيجويانه ارزيابي شده كه اياالت متحده
ژوئن س��ال گذش��ته بر فوالد و آلومينيوم هند تعرفه
اعمالكردهبود.همزمانباباالگرفتنتنشهايتجاري
دهلينو ـ واشنگتن ،چين هم بار ديگر اعالم كرده كه
خود را براي جنگ تجاري بلندمدت با اياالت متحده
آماده كرده است.
بهگ��زارش رويترز ،پس از خروج واش��نگتن از پيمان
ترجيحيتجاريبادهلينو،هندازيكشنبهتعرفههاي
تالفيجويانه بيشتري بر  28كاالي آمريكايي از قبيل
بادام ،س��يب و گردو اعمال ميكند .اين اقدام آخرين
نمون��ه از تنشهاي تجاري اس��ت كه مي��ان اياالت
متحده و قدرتهاي بزرگ جهان روي ميدهد .دونالد
ترامپ از زمان پيروزي در انتخابات رياستجمهوري
2016مي�لادي س��وگند ياد ك��رده كه علي��ه تمام
كشورهايي كه تراز تجاري منصفانهاي با اياالت متحده
ندارند ،اقدامات تنبيهي در پيش بگيرد.
دونالد ترامپ از پنجم ماه ژوئن امتيازات تجاري هند
را با عنوان پيمان ترجيحي تج��اري( )GSPلغو كرد،
پيمانيكهبههنداجازهميدادتاسقف5.6ميليارددالر
كاالي صادراتي از ماليات معاف شود .هند اقدام ترامپ
در توقف اين پيمان را «ناخوشايند» خوانده و سوگند
خورده تا از منافع ملي خود دفاع كند.
رويترز پيش از اين ني��ز گزارش داده بود كه هند براي
افزايش تعرفههاي خود ب��ر كاالهاي آمريكايي آماده
ميشود آن هم در آستانه نخستين ديدار نارندرا مودي
نخس��توزير هند ،با دونالد ترامپ در حاشيه اجالس
گروه 20كه قرار است در ژاپن و روزهاي  28تا 29ژوئن
برگزار شود.
هن��د كه از خودداري واش��نگتن ب��راي معاف كردن
دهلين��و از تعرف��ه كاالهاي ف��والدي و آلومينيومي
خشمگين ش��ده بود در ماه ژوئن سال گذشته دستور
داد تا ماليات واردات كاالهاي آمريكايي تا 120درصد
افزايش پيدا كند .دهلينو اما بهعنوان يكي از دو كشور
درگير در مذاكرات تجاري با واشنگتن ،بارها افزايش

تعرفهه��ا را به تاخير انداخته ب��ود .تجارت ميان هند
و آمريكا در س��ال  2018ح��دود 142.1ميليارد دالر
بوده است.
دولت هن��د با انتش��ار بيانيهاي اعالم كرده ،دس��تور
پيشين خود مبني براعمال تعرفههاي تالفيجويانه بر
 28كااليي كه در آمريكا توليد شده يا از اين كشور وارد
ميش��ود را اصالح كرده؛ در حالي كه نرخ تعرفههاي
فعلي اين كاالها براي كش��ورهاي ديگر را حفظ كرده
است.
به اعتقاد ناظران ،افزايش تعرفههاي هند بر كاالهاي
آمريكايي ميتواند در روابط سياسي و امنيتي دو كشور
تاثيرزياديبگذارد.مايكپمپئووزيرخارجهآمريكا،كه

انتظار ميرود اين ماه به هند سفر كند در هفته جاري
گفته« :آمريكا آماده است تا براي حل اختالفات تجاري
خود با هند گفتوگو كن��د .اين مذاكرات ميتواند در
چارچوب باز شدن بازارهاي هند به روي شركتهاي
آمريكايي باشد».
آمار وزارت كش��اورزي اياالت متحده نشان ميدهد
كه هند بزرگ ترين خريدار بادام آمريكا اس��ت و 543
ميليون دالر براي صادرات بيش از نيمي از بادام آمريكا
در  2018پرداخت كرده است .هند همچنين دومين
خريداربزرگسيبآمريكااستو 156ميليوندالرهم
در  2018به اين كاال اختصاص داده است.
براساسمنابعآمریکایی،حجممبادالتتجاریآمریکا

و هند در  ۲۰۱۸به بیش از ۱۴۲میلیارد دالر رسید؛ که
اینرقمنشانمیدهدحجممبادالتدوکشوراز۲۰۰۱
حدودا هفت برابر شده است.
آمادگي براي جنگ تجاري بلندمدت
هند در ش��رايطي اعالم كرده كه ب��ر واردات برخي از
كاالهاي آمريكا تعرفه اعمال ميكند كه روزنامه حزب
کمونیست چین نيز شنبه خبر داده پكن خود را برای
جنگ طوالنیمدت با آمریکا آماده کرده است.
در مطلب اين روزنامه آمده« :آمریکا اراده مردم چین
را دستکم گرفته است و مردم و دولت آماده حضور در
یک جنگ بلندمدت اقتصادی هستند .چین کشوری

نیست که با تهدیدهای آمریکا از زیر بار این مسئوليت
مهم برای رشد شانه خالی کند».
در س��رمقاله گلوبالتایمز آمده« :مردم چین آماده
انقالب دیگری برای رویارویی با زورگویی از س��وی
آمریکا هستند .چین از ادامه جنگ تجاری با آمریکا
نمیترسد و این اصطکاک اقتصادی که از سوی آمریکا
به وجود آمده ،تنها زائیده توهمات این کشور است.
ما نباید وابسته به تکنولوژی و اقتصاد آمریکا باشیم
و بهزودی تدابیری در جهت رهاسازی کامل چین از
وابستگی به دالر اندیشیده خواهد شد .هیچ نیرویی
در مقابل اراده آهن��ی مردم چین نمیتواند مقاومت
کند .و هیچ قدرتی نباید این اراده را دستکم بگیرد و
آن را امتحان کند».
نویسنده اين مقاله همچنين آمریکا را به تالش برای
ممانع��ت از پیش��رفتهای چین در زمین��ه فناوری
متهم کرده و نوش��ته« :ما باید ابت��کار عمل ،نوآوری
و توس��عه را محکم در دس��تمان خودم��ان بگیریم،
افزایش س��رمایهگذاری و تحقیق��ات در زمینههای
مهم و زمینههای فناوری اصل��ی از آن جمله اند .باید
استعدادهای باارزش بیشتری را جمع کنیم و نوآوری
را باال ببریم».
این در حالی است که الری کودلو مشاور ارشد اقتصادی
دونالدترامپ،پنجشنبهگذشتهمدعیشدباراقتصادی
جنگ تجاری روی دوش چین خواهد افتاد.
آمریکادرسال،۲۰۱۸باهدفایجادتغییراتساختاری
گسترده از سوی پکن جنگ تعرفه را آغاز و اتهام سرقت
مالکیت معنوی در طول سالهای متمادی را به چین
وارد کرد .هرچند تاکنون پکن این اتهامات را بارها رد
کرده ،تنشها میان این دو کشور در ماه مه پس از آنکه
دولت ترامپ چی��ن را به نقض وعدههایی که در طول
چند ماه مذاکره اعالم کرده بود متهم کرد ،شدت یافت.
آمریکا س��ال پیش ب��ر ح��دود  ۲۰۰میلی��ارد دالر
محصوالت چینی تعرف��های ۱۰درصدی اعمال کرد،
محصوالتیکهشاملماهی،کیفدستی،البسه،کشف
وجورابمیشد.اينكشورتهديدكردهدرصورتيكهبا
پكنبهتوافقنرسدبر۲۵۰میلیارددالرکاالیصادراتی
چين به آمریکا هم تعرفه اعمال خواهد كرد.

رييسجمهوري آمريكا نیویورکتایمز را به خیانت متهم کرد

گروه جهان|
ت سازمانهای امنیتی
نیویورکتایمز در گزارشی از فعالی 
آمریکا برای یک جنگ سایبری با روسیه و رخنه به شبکه
اطالعاتیاینکشورپردهبرداشتهاست.اينروزنامهمدعي
شدهازآنجاييكهمقامهايامنيتينگرانبودهاندكهدونالد
ترامپ در اين باره با روسيه يا مقامهاي خارجي كشورهاي
ديگرگفتوگوكند،ترديدداشتهاندكهجزيياتاينعمليات
را در اختيار او قرار دهند .ترامپ در واكنشي خشمگينانه،
گزارش نيويوركتايمز را «خیانتي بزرگ» خوانده است.
نیویورکتایمزنوشته،آمریکاحمالتیرابهشبکهبرقرسانی
روسیه انجام داده که هدف آنها هشدار به والدیمیر پوتین
رئیسجمهوریروسیه،بودهاست.اینروزنامهبهنقلازیکی
ازکارکناندولتآمریکاکهنامشفاشنشدهنوشتهآمریکا
با این اقدام به کارگیری یک سالح سایبری تهدیدآمیز را
به نمایش گذاشته اس��ت .به گفته همین منبع این اقدام
همچنینواکنشیبهحمالتهکرهایروسیوکارزارهای
ضداطالعاتیآنهاست.نیویورکتایمزدرگزارشخودفاش
کرده که رخنه آمریکا به شبکه برقرسانی روسیه از از سال
 ۲۰۱۲ميالدي شروع شده اما حاال از این مرحله گذشته و
موفقشدهنرمافزارهایمخرب(تروجان)راوارداینشبکه
کند.بهگفتهکارمنددولتآمریکا،اینیکهشداربهروسیه
بوده با این پی��ام که« :در صورت یک بحران بزرگ ما برای
حملهسایبریآما دهایم».

همسر نتانياهو در پرونده تخلف
از بودجه دولتي محكوم شد

ورود سه اسكناس جديد
به چرخه پولي ونزوئال

گروه جهان| همسر نخستوزير رژيمصهيونيستي
ب��ه پرداخت ۱۵ه��زار دالر در پرونده سوءاس��تفاده از
بودجه دولتي محكوم شد .بهگزارش آسوشيتدپرس،
يك دادگاه كيفري در قدس پذيرفت كه سارا نتانياهو،
همسر نخس��توزير رژيم صهيونيستي با دادستانها
توافق قبل از محاكمه داشته است و طبق آن پذيرفته
كه از ح��دود ۱۰۰هزار دالر از منابع دولتي براي تامين
هزين ه وعدههاي غذايي اش��رافي سوءاس��تفاده كرده
است.دفتردادستانيقدساعالمكرده،همسربنيامين
نتانياهو نخستوزير رژيمصهيونيستي ،مبلغ جريمه
م��ازاد را پرداخت ميكند تا پرونده مختومه ش��ود .بر
اساس حكم دادگاه ،بايد 55هزار ِشكل (حدود15هزار
دالر) به بودجه دولتي بازگردانده ش��ود .سارا نتانياهو
سال گذش��ته در اتهامات جعل و نقض اعتماد با صدور
كيفرخواستروبروشد.درتوافققبلازمحاكمهمتهمبه
گناهكوچكترياقرارميكندودرعوضدادستاننيزاز
اتهاماتشديدتراوميگذردودرنتيجهمحاكمهزودتمام
ميشود.اوسالگذشتهبااذعانبهاتهاماتبسياركوچك،
جريم��ه هزينههاي افراطي را به۵۰هزار دالر رس��اند.
بنيامين نتانياهو نخستوزير رژيمصهيونيستي هم با
كيفرخواستديگريدرپروندهاتهاماتفسادروبرواست.
اعالمجريمهماليهمسرنخستوزيررژيمصهيونيستي
در حالي صورت گرفته كه روند رسيدگي به اتهامهاي
نتانياهو در چندين پرونده فس��اد همچنان ادامه دارد.
نتانياهومنكرهركارخالفيشدهومدعياستكهقرباني
پاپوشدوزيسياسياست.اصطالحيكهدونالدترامپ
رييسجمهوري امريكا ،براي تحقيق��ات درباره كارزار
انتخاباتيخودبهكارميبرد.

گروه جهان|بانك مركزي ونزوئال از س��ه اسكناس
جديدخودرونماييكرد.بهگزارشآناتولي،بانكمركزي
ونزوئال اعالم كرده از سهشنبه اين هفته سه اسكناس
جديد وارد چرخه پولي خواهند شد .هدف از چاپ اين
اسكناسهاافزايشكاراييسيستمپرداختهاوتسهيل
مبادالت تجاري است .اس��كناسهاي جديد ونزوئال
شاملاسكناسهاي۱۰هزاربولواري۲۰،هزاربولواريو
۵۰هزاربولواريخواهندبودوبهدليلهمخوانيبيشتري
كهبااقتصادامروزونزوئالدارندميتوانندبااقبالعمومي
بيشتريدرمقايسهبااسكناسهايقبليمواجهشوند.
تا پيش از ورود اس��كناسهاي جديد ،اسكناسهاي
موجود در چرخه پولي ونزوئال ش��امل اسكناسهاي
 ۵۰۰بولواري۲۰۰،بولواري،يكصدبولواري۵۰،بولواري،
۲۰بول��واري۱۰ ،بول��واري۵ ،بول��واري و  ۲بولواري و
همچنين سكههاي ۰.۵و۱بولواريبوده است.بهدليل
ناآراميهاي داخلي ،سياس��تگذاريهاي نامناسب
دولتدرعرصهاقتصاد،تحريمهايامريكابرضدبخش
نفتونزوئالكهمهمترينمنبعدرآمدارزيدولتاست
و چاپ بدون پشتوانه كافي پول ،اقتصاد ونزوئال با رشد
منفي محسوسي مواجه شده است .مقامات ونزوئال به
منظورمهارتورموجلوگيريازسقوطبيشتراقتصادبه
دنبالكنترلنظامپولياينكشورهستند.دراوتسال
گذشتهنيكالسمادورو،رييسجمهوراينكشوردستور
داد پنج صفر از اسكناسهاي اين كشور حذف شوند.
بانكمركزيونزوئالهفتهگذشتهبراينخستينباردر
طول پنج سال گذشته آمار تورم را منتشر كرد و مدعي
شده بود نرخ تورم در12ماه منتهي به آوريل۱۳۰هزار
و۶۰درصدبودهاست.

شبکههای برق سال هاست که یک عرصه نبرد در مقياس
كوچكتربودهاستبهويژهاينكه«پلناکاسونه»فرمانده
مرکز فرماندهی سایبری آمریکا ،آش��كارا درباره ضرورت
دفاعپیشروانهدرداخلشبکههایکشورمتخاصمصحبت
کرده اس��ت .نیویورک تایمز نوش��ته« :مقامهای شورای
امنیت ملی آمریکا از اظهارنظر امتناع کردند اما گفتند که
آنها هیچ نگرانی امنیت ملی در خصوص جزئیات گزارش
نیویورکتایمز درباره هدف قرار دادن ش��بکه برق روسیه
ندارندموضوعیکهشایدحاکیازآناستکههدفبرخی
از این حمالت س��ایبری آن باشد که توجه روسها به این
موضوعجلبشود».
نیویورکتایم��ز در بخش ديگري از گ��زارش خود آورده:
«سوالحیاتیکهرسیدنبهجوابآنبدوندسترسییافتن
بهجزئیاتعملیاتهایسایبری(علیهروسیه)غیرممکن
است ،این است که ایاالت متحده چقدر توانسته در شبکه
برق روسیه نفوذ کند .تنها با رسیدن به این پاسخ است که
مشخصخواهدشدکهآیاامکانبهتاریکیکشاندنروسیه
یا فلجکردن ارتش آن وجود دارد یا خیر؟»
اين نش��ريه مدعی ش��ده که دولت باراک اوباما حمالت
سایبریروسیهدرآمریکارارصدکردهبودامارئیسجمهور
سابقآمریکاتمایلیبهانجامعملیاتتهاجمیعلیهروسیه
نداشت و اقدامات تدافعی را در پیش گرفته بود اما در دولت
ترامپ این روند تغییر یافت .در اين گزارش آمده« :به علت

نگرانیازواکنشترامپبهاینعملیاتعلیهروسیهواحتمال
لغو آن یا صحبت كردن درباره آن با خارجیها ،مقامهاي
امنيتي بهطور جدي ترديد داش��تهاند كه درباره جزئیات
اين عملیات با او صحبت كنند؛ بهويژه كه او پيشتر در سال
2017ميالديدربارهعملياتحساسنيروهايآمريكايي
درسوريهباوزيرخارجهروسيهصحبتكردهبود».
واکنشخشمگينانهترامپ
دونال��د ترام��پ در واکنش به این گ��زارش آن را یک
داس��تان خوانده و در توییتی شبانه نوشته« :شما باور
تخوردهنیویورکتایمز
نخواهیدکردکهروزنامهشکس 
داس��تانی نوش��ته که میگوید ایاالت متحده آمریکا
حمالت س��ایبری خود علیه روس��یه را تشدید کرده

است ».او در ادامه توییت خود این کار را خیانت بزرگ
مجازی روزنامهای دانس��ته که زمان��ی از بزرگترین
روزنامهها بوده است.
دونالدترامپاینگزارشرابهانهایبرایحملهبهرسانههای
منتقدکردودرتوییتیدیگرباعنوان«رسانههایفاسدما»
نوش��ت که آنها هرچه بخواهند بدون کمترین نگرانی از
پیامدههایآنمینویسند.اورسانههایمنتقدسیاستهای
کاخسفیدرا«بزدلودشمنانمردم»نامید.
رئیسجمه��وری آمری��کا ظاه��را متوج��ه نق��ل قول
نیویورکتایمز از جان بولتون مش��اور امنیت ملی ترامپ
نشده که سهشنبه گذش��ته گفته بود آمریکا به روسیه یا
هرکس دیگری که به آمریکا حمالت سایبری کند نشان
میدهدکهاینکاربرایآنهابدونهزینهنیست.

تضعيف جايگاه «آنگال مركل»
در صدراعظمي آلمان

سرهنگ طاليي روسيه
به 13سال زندان محكوم شد

اعتراض جليقهزردها
در فرانسه فروكش كرده است

گروه جهان| يك نظرسنجي نشان داده ميزان
حماي��ت آلمانيها از حزب سوس��يال دموكرات
اين كش��ور كه يك همپيمان ائتالف حاكم تحت
رهبري آنگال مركل است ش��ديداً كاهش يافته و
اين وضعيت ممكن است فشارها را بر اين حزب به
منظور ترك دولت و قرار گرفتن در جبهه مخالفان
دولت افزايش دهد؛ اتفاقي كه به نوبه خود ميتواند
جاي��گاه آنگال مركل را در ص��در اعظمي متزلزل
كند .بهگزارش رويترز ،دو هفته پيش آندريا نالس
رهبر حزب سوس��يال دموكرات آلمان ،بهدنبال
شكس��تهايي كه حزبش در انتخاب��ات پارلمان
اروپا و ي��ك انتخابات منطق��هاي در ايالت برمن
آلمان متحمل شد ،از رهبري حزبش كنارهگيري
ك��رد و بهدنبال اين اتفاق حضور ائتالف مركل در
قدرت تا پايان حكمش در  ۲۰۲۱با اماواگر روبرو
شده است .براساس يك نظرسنجي انجام شده از
سوي شركت فورسا حزب چپ ميانهروي سوسيال
دموكرات آلمان ( )SPDتنها حمايت ۱۱درصد از
ش��ركتكنندگان در اين نظرسنجي را به دست
آورده كه نس��بت به نتايج يك نظرسنجي مشابه
در يك هفته قبل ،كاهش يك درصدي نشان داده
و در عي��ن حال يك ركورد جديد در زمينه پايين
بودن محبوبيت اين حزب به جا گذاشته است .به
اين ترتيب اين پايينترين ميزان محبوبيتي است
كه حزب سوسيال دموكرات آلمان از سال ۱۹۴۹
تاكنون كسب كرده و در بين ديگر احزابي كه در
اين نظرسنجي محبوبيتش��ان سنجيده شده در
جايگاه چهارم قرار گرفته است.

پيروزيمحافظهكاران
درمادريدوچپها دربارسلون

گروهجهان|انتخاباتشهرداريهاياسپانيادرماه
مه،باعثايجاددستهبنديهايسياسيشفافتري
در اسپانيا ش��د و به بهانه اين انتخابات ،ائتالفهاي
بينحزبيمتعدديبرايحفظقدرتدردولتهاي
محلي ش��كل گرفت .بهگزارش يورونيوز ،بر اساس
قوانين اسپانيا در صورتي كه هيچكدام از نامزدهاي
پستشهردارنتوانندرايكافيبرايكسباينمقام
را به دست آورند ،شوراي شهر براي انتخاب شهردار
واردعملخواهدشدوبراياينكارنيزبهسراغنامزد
ائتالفيخواهدرفتكهبيشترينرايرابهدستآورده
باشد.برايناساس،خوزهلوئيسمارتينزآلميداشنبه
بهعنوانشهردارجديدمادريدسوگنديادكردوبهاين
ترتيبكنترلشهرداريپايتختاسپانياهمچناندر
اختيارمحافظهكاران«حزبمردم»باقيماند.اگرچه
پسازشمارشآراء،آلميداپسازنامزدچپافراطي
در جايگاه دوم قرار گرفت ،اما ائتالف حزب مردم با
حزبراستافراطي«وكس»درنهايتباعثسنگين
شدنكفهقدرتبهنفعخوزهلوئيس مارتينزآلميدا
شدوبهاينترتيباوبهعنوانشهردارمادريدانتخاب
شد.حزبراستميانه«سيودادانوس»نيزازشهردار
ش��دن خوزه لوئيس مارتينزآلمي��دا حمايت كرد.
توافقهايي كه ميان دو حزب سيودادانوس و وكس
برايانتخابشهردارمادريدانجامشد،نگرانيهاييرا،
همدرداخلاسپانياوهمدرسطحاروپادرپيداشت.
بسياريازاعضايسيودادانوسبهتصميماينحزب
درهمكاريباوكساعتراضكردندودولتفرانسهنيز
به سيودادانوس كه از متحدان اين كشور در پارلمان
اروپا محسوب ميشود ،درباره پيامدهاي همكاري
محلي با راستهاي افراطي هش��دار داد .چپهاي
افراطينيزباحمايتاحزابيهمچونسوسياليستها
براي دومين بار در بارس��لون به پيروزي رس��يدند.
سوسياليستها در انتخابات ماه مه با كسب ۲۹.۳
درصدآراء،بيشترينرايراازآنخودكردندوپساز
آنها نيز محافظهكاران «حزب مردم» با كسب۲۲.۲
درصد آرا قرار داشتند .به اين ترتيب در بارسلون اين
خانمآداكوالئوبودكهشهرداراينشهرشد.
آدا كوالئ��و نيز در پ��ي ش��مارش آراء انتخابات
شهرداريها دوم ش��د با وجود اين حمايتهاي
حزبسوسياليستاسپانياهمچنينحمايتهاي
مانوئل والس ،نخستوزير پيشين فرانسه و عضو
كنوني ش��وراي شهر بارس��لون باعث شد كه او
براي اين مقام برگزيده شود .عمده دليل انتخاب
او ،جلوگيري از قدرت گرفتن اس��تقالل طلبان
كاتالونيا در بارسلون بود.

كوتاه ازمنطقه

حمله سايبري به روسيه دور از چشم ترامپ؟
بازگشتجنگسرد
طرف��داران راهبرد تهاجمیتر در قبال روس��یه در اياالت
متحده بر اين باورند كه این اقدام خیلی پیش��تر باید روی
میداد .آنها به این مسئله اشاره میکنند که وزارت امنیت
داخلی و نیز سازمان اطالعات مركزي آمريكا (افبیآی)
سالهاست هشدار میدهند که روسیه بدافزارهایی را وارد
سیس��تم نیروگاهها ،خطوط نفتوگاز و آب لولهکشی در
آمریکاکردهکهدرصورتبروزمناقشهایاحتمالیدرآینده،
اینتاسیساتراهدفاقداماتخرابکارانهقرارمیدهد.
نيويوركتايمزنوشتهكهاقداماتسايبريآمريكابااستنادبه
اختیاراتجدیديكهسالپيشتوسطکاخسفیدوکنگره
به مرکز فرماندهی سایبری اين كش��ور اعطا شده ،انجام
گرفته است .مرکز فرماندهی سایبری که بخش از وزارت
دفاعآمریکا(پنتاگون)بهشمارمیرودمسئولعملیاتهای
تدافعیوتهاجمیارتشآمریکادرجهانآنالیناست.
گرچه دولت آمریکا همواره از اظهارنظر درباره اینکه در
راستایایناختیارات،دقیقادستبهچهعملیاتهایی
میزند خ��ودداری ميكند ولی جان بولتون مش��اور
امنیت ملی ترامپ ،گفته« :آمریکا در ش��رایط کنونی
دیدگاهی کلیتر درباره اهداف دیجیتال احتمالی خود
در پیش گرفته است تا به روسیه یا هر کس دیگری که
درعملیاتهایسایبریعلیهآمريكادستدارندبگوید
این کار برای شما هزینه دارد».

دريچه

اردوغان در انتظار
موشكهاي روسي است

گروه جهان| س��رهنگ دميت��ري زاخارچنكو
معاون س��ابق اداره مبارزه با فساد مالي و جرايم
اقتصادي وزارت كشور روسيه كه بهدليل كشف
مق��دار زيادي طال و دالر با بس��تهبندي چاپ در
امري��كا در خانه خواه��رش در بي��ن روسها به
س��رهنگ طاليي ش��هرت يافته با حكم دادگاه
به ۱۳س��ال حبس و پرداخت ۱۱۷ميليون روبل
(حدود ي��ك ميليون و ۸۰۰ه��زار دالر) جريمه
نقدي محكوم ش��د .بهگزارش ايرنا ،زاخارچنكو
س��پتامبر ۲۰۱۶به جرم دريافت رشوه دستگير
شد و در بازرسيها از خانه و دفتر كار وي مقادير
زي��ادي پول نق��د و جواهرات گرانبها به دس��ت
آمد .بخش عمده ثروت كش��ف از اين مقام سابق
روس در خانه خواهرش پيدا شد چرا كه بيش از
۱۰گوني پول نقد شامل روبل و ارزهاي چندين
كشور به دس��ت آمد و نكته تعجب برانگيز ماجرا
اينجا بود كه دالرهاي كش��ف شده با بستهبندي
چاپ بانكي در امريكا به دس��ت او رسيده بود .در
مجموع طي بازرس��يها  ۹ميليارد روبل (معادل
حدود ۱۳۸ميليون و ۴۶۱هزار دالر) از اين مقام
س��ابق روس كشف شد .افزون بر پولهاي كشف
شده ،گفته ميش��ود او ۳۰۰ميليون دالر نيز در
بانكهاي س��ويس دارد .دس��تگيري مقامهاي
فاس��د يا تعيين تكليف پروندههاي فس��اد مالي
مقامات در چند ماه گذشته شتاب روزافزوني در
روسيه گرفته است .والديمير پوتين در دور جديد
رياس��تجمهوري خود وعده داده با فساد در هر
سطحي برخورد كند.

گروهجهان|مدتهاستديگرگزارشيازاعتراض
جليقهزردها منتشر نميشود .شش ماه بعد از آغاز
مبارزاتجنبشجليقهزردهادرفرانسهاكنونشمار
معترضين كاهش پيدا كرده و به پايينترين سطح
خود رس��يده اس��ت .بهگزارش خبرگزاري آلمان،
وزارت كشور فرانس��ه اعالم كرده شمار معترضان
جليقهزردها در سطح كش��ور در مجموع به هفت
هزار نفر رسيده اس��ت .از آغاز جنبش جليقهزردها
در فرانسه تعداد آنان هيچگاه تا اين حد كاهش پيدا
نكرده است .شش ماه پيش آنها قادر بودند۲۸۰هزار
نفر را به كارزار خود جذب كنند .اما اكنون تعداد آنها
كه مدام اعت��راض ميكردند ،هفته به هفته كاهش
پيدا كرده اس��ت .در هفته پيش تعداد جليقهزردها
كه در اعتراض به دولت امانوئل ماكرون به خيابانها
آمدند به ۱۰هزار نفر رسيده بود .بزرگترين حركت
نمايشي جليقهزردها اينبار در شهر تولوز ،واقع در
جنوبغربيفرانسهبودكهتنهابيشازهزارنفردرآن
مشاركت كردند .در اين شهر پليس فرانسه بالفاصله
پس از چند دقيقه جل��وي تظاهرات آنها را با اعمال
خشونت گرفت .بهگفته جليقهزردها برخوردهاي
خشونتآميز با پليس زماني روي داده كه نيروهاي
پليس قصد داشتند پالكاردهاي تظاهركنندگان را
ضبط كنند .پليس از گاز اشكآور استفاده كرده است.
بهگفته مقامهاي فرانسه ۱۷نفر بازداشت و دو تن از
تظاهركنندگانزخميشدند.جليقهزردهاگفتندكه
اعمال خشونت پليس عليه تظاهرات مسالمتآميز
تاثيرات منفي داشته و اثرات آن در برخي از افراد براي
هميشهباقيميماند.

رييسجمه��وري تركي��ه گفت��ه انتظ��ار دارد
سامانههاي دفاعي موشكي اس  ۴۰۰روسيه در
نيمه نخست ژوئيه سال جاري ميالدي تحويل
آنكارا داده شود .بهگزارش رويترز ،اين اقدام باعث
ايجاد تنش بيش��تر در روابط واشنگتن و آنكارا
ميشود .رجب طيب اردوغان ،رييسجمهوري
تركيه در بازگشت از سفر به تاجيكستان گفت :ما
درباره مساله سامانههاي دفاع موشكي اس۴۰۰
روس��يه با مس��كو گفتوگو كرديم .اين مساله
حل شده اس��ت .وي ادامه داد :فكر ميكنم اين
سامانههايدفاعموشكينيمهنخستژوئيهسال
جاري ميالدي به دست تركيه برسد.

عربستان :نوجوان شيعه
اعدام نميشود

يك مقام سعودي گفته عربستان نوجوان زنداني
سياسي كه در سن۱۳سالگيدستگير شدهبودرا
اعدامنميكند.بهگزارشالقدسالعربي،عربستان
مرتجي قريريص ،زنداني سياس��ي كه در س��ن
۱۳سالگي دستگير ش��ده بود و اكنون  ۱۸سال
دارد را اعدام نخواهد كرد و احتماال ابتداي سال
 ۲۰۲۲آزاد خواهد ش��د .القريريص پس از چهار
سال حبس به اتهام مشاركت در «تظاهرات روي
دوچرخه با كودكان» با مجازات اعدام روبرو است.

انگليس  ۱۰۰نيرو به تنگه هرمز
اعزام ميكند

روزنامه تايمز گزارش داد ،انگليس براي حفاظت
ازكشتيهاوسايرمنافعشدرمنطقه۱۰۰نيروي
دريايي س��لطنتي به تنگه هرمز اعزام ميكند.
بهگزارش تايمز ،همزمان با افزايش فشارها پس
از حمله به تانكره��اي نفت ژاپن و نروژ ،انگليس
هم با امريكا و عربس��تان و ديگران همراه ش��ده
اس��ت تا ايران را مقصر اين حمالت قلمداد كند؛
اتهامي واهي كه ايران بهشدت تكذيب ميكند.
گشتزني نيروهاي ويژه انگليسي از پايگاه جديد
آنها در بحرين هماهنگ ميشود.

سفر هيات قطري
به سرزمينهاي اشغالي

رسانههايرژيمصهيونيستيازسفرهياتقطري
به تلآويو به منظور انجام مذاكرات با مسووالن
اس��راييلي خبر دادند .بهگزارش اليومالس��ابع،
رياست هيات قطري را خالد الحردان ،فرستاده
تميم بن حمد آلثاني ،امير قطر به اراضي اشغالي
براي بررسي همكاري تجاري و اقتصادي ميان
تلآوي��و و دوحه و نيز راههاي تقويت آن برعهده
دارد .گفته شده ،تلآويو به مقامات نوارغزه اعالم
كرده اجازه ورود كمكهاي مالي قطر به نوار غزه
را در صورت برقراري آتشبس مجدد خواهد داد.
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عكس روز

چهره روز

هشدار درباره يك تنبلي مخرب!

سيروس نوذري از توجه نداشتن شاعران امروز به ادبيات كهن ميگويد و آن را ناشي از تنبلي و بسيار مخرب ميداند.
اين شاعر و پژوهش��گر درباره ميزان اثرپذيري آثار ادبي معاصر از ادبيات كهن به ايس��نا گفت :نوذري سپس به سادهنويسي
س��الهاي اخير در شعر سپيد نيز اشاره كرد و افزود :در شعر سپيد ،در  2۰ - 3۰سال اخير سادهنويسياي راه افتاده است كه
نش��ان ميدهد شاعران مطلقا ادبيات كالسيك را نميخوانند و دليل اصلي آن هم اين است كه تنبل هستند و حاضر نيستند
حافظ ،سعدي ،فردوس��ي و مولوي را بخوانند و اين يك معضل بزرگ است .در ش��عر تاثيرات بسيار مخرب نخواندن ادبيات
كالسيك ديده ميشود.

برانكو:پولم را با يك چمدانبهكرواسيميآورم!

س��رمربي پرس��پوليس اع�لام ك��رد
ورزشي كه مش��كلي براي درياف��ت طلبش از
پرس��پوليس ندارد و حاضر است با يك
چمداناينپولرادريافتكند.برانكوايوانكوويچاخيراً
سفري به ش��هر باواريا در آلمان داشت .برانكو كه قرار
است به دليل تحريمهاي بانكي ايران ۶۰۰ ،هزار يورو
طلبش از پرس��پوليس را به صورت نقد دريافت كند،
اظهار كرد :من در آلمان كار خاصي ندارم و تنها براي
استراحتبهاينجاآمدهام.ايندرستاستكهمن۶۰۰
هزاريوروازپرسپوليسطلبدارم.منميدانمكهايران
اكنونبرايانتقالپولبامشكلمواجهشدهوليدركل
حل خواهد شد .اين شوخي است كه من نگران پولم در
ايران باشم .اص ً
ال اين طور نيست .من فقط يك چمدان
انتخاب ميكنم كه با آن پولم را به كرواسي بياورم.

كاراته ايران باثباتترين تيم در دنيا

گردهماییزرتشتیاندرزیارتگاه«پیرسبز»
ايستگاه

«جيمز پترسون»
باز هم پرفروش شد

ن��ام رم��ان ماجراجويانه
جديد «جيمز پترسون»
و «ديويد اليس» با عنوان
«حلنشده» كه دنباله و
جلددومديگررمانجنايي
پرفروش«پترسون»بانام
«نامرئي» است ،در اولين
هفته انتش��ار خ��ود در
فهرس��ت آثار پرفروش هفتگي نيويوركتايمز قرار
گرفت .جيمز پترس��ون كه براي نگارش رمانهاي
جنايياش به شهرت جهاني رس��يده است پس از
انتشار موفقيتآميز رمان «هجدهمين آدمربايي»
در هفته اول ماه مه ،بار ديگر پس از روانه كردن رمان
«حلنش��ده» به بازار به موفقيت دست يافت .رمان
«حلنشده»بهقلم«ديويداليس»و«جيمزپترسون»
درحاليدراولينهفتهانتشارشدررتبهسومفهرست
هفتگي پرفروشهاي نيويوركتايمز قرار گرفت كه
نام اين اثر در بين ۱۰رمان داستاني پرفروش آمازون
نيزديدهميشود.دررمان«حلنشده»داستان«امي
داكري» مام��ور اف بياي را ميخوانيم كه با روحيه
خستگيناپذيرومهارتباالدردركارتباطموضوعات
مختلف با يكديگر به يك كارآگاه قهار تبديل شده
اس��ت؛ اما يك پرونده جديد او را سردرگم ميكند.
مرگتماميقربانياندرظاهرتصادفياستودروهله
اول به نظر ميرسد هيچوجه مشتركي ندارند .با اين
حال«داكري»ميداندكهاينتعدادمرگنميتواند
تصادفيباشدوبهنظرميرسدقاتلدرهرمرحلهيك
قدمجلوتراز«داكري»است.شرايطزمانيپيچيدهتر
ميشودكهمامورويژهافبياي،حتي«داكري»رابه
عنوانيكيازمظنونهاياينپروندهدرنظرميگيرد.
از ديگ��ر پرفروشهاي اين هفته ميت��وان بهرمان
«سقوط»نوشته«نيلاستفنسون»و«ملكهزنبورها»
نوشته«دوروتيبنتونفرانك»اشارهكرد.

شگفتي از ايده خالقانه
يكانيميشن

«بدنمراگمكردم»ديشب
به عن��وان برن��ده اصلي،
جايزه كريستال بهترين
فيلم جشنواره بينالمللي
انيميشن انس��ي ۲۰۱۹
را به خانه ب��رد .به گزارش
ورايتي«،بدنمراگمكردم»
ساخته جرمي كالپين از
فرانسه ،ش��ب پيش به عنوان برنده اصلي جشنواره
بينالمللي انيميشن «انسي» انتخاب شد و در عين
حال جايزه مخاطب اين جش��نواره را نيز از آن خود
كرد.اينانيميشنكهدرجشنوارهكنامسالموفقبه
كسبجايزههفتهمنتقدانشدهبود،ازسويشماري
از منتقدان در حد يك شاهكار معرفي شده و از ايده
اصليموضوعآنبهعنوانيكيازقويترينموضوعها
يادشدهاست.موضوعاينانيميشندربارهدستياست
كه از بدن جدا شده و به دنبال يافتن پاسخهايي است
كهبرايصاحبشدرطولزندگيوجودداشتهاست.
جايزهتقديرهياتداورانانسي ۲۰۱۹بهفيلم«بونوئل
در البيرنت الكپشتها» س��اخته سالوادور سيمو
محصولمشتركيازاسپانياوهلندرسيدكهداستان
واقعي لوئيس بونوئل از چگونگي ساخته شدن فيلم
« ۱۹۳۳سرزمينبينان»راروايتميكند.اومستند
 ۲۷دقيقهاي بسياري انيميشني خلق كرد تا بتواند
فيلمش را به سورئال نزديكتر كند .در واقع ميتوان
گفتانسي ۲۰۱۹ازخالقانهترينايدههاتجليلكرد.
استعداد ديگري كه انسي از آن تجليل كرد جينتس
زيلبالوديسفيلمساز ۲۵سالهلتونياييبودكهبافيلم
«دورشدن»جايزهاستعدادنوظهوررادريافتكرد.اين
فيلمانيميشنيزيباازچتربازياستكهدرجزيرهاي
فرودميآيدوباموتورسيكلتبهگشتوگذاردرميان
بيابانها،تاالبهاوجنگلهايآنميپردازد.

عكس   :ايسنا
بازار هنر

برنامهجديدتاالرهاينمايشيمجموعهتئاترشهر
چهار اثر نمايشي طي روزهاي آينده در تاالرهاي
چهارسو ،قش��قايي و س��ايه مجموعه تئاتر شهر
ميزبان عالقهمندان تئاتر خواهند بود« .فرش��ته
تاريخ» عن��وان نمايش جديدي به نويس��ندگي
و كارگرداني محم��د رضاييراد اس��ت كه از روز
يك ش��نبه دوم تير در تاالر چهارسو روي صحنه
ميرود .در اين اثر نمايش��ي كه از تاريخ ياد ش��ده
س��اعت  19:30با مدت زمان  ۱۸۰دقيقه و قيمت
بليت  ۴۰ه��زار تومان ميزبان تماش��اگران تئاتر
است ،ميالد رحيمي ،رضا بهبودي ،باران كوثري،
ميالد شجره ،سينا كرمي ،س��ينا باالهنگ ،رزيتا
عليزاده ،فرن��وش نيكاندي��ش ،داوود پژمانفر،
جاويد قائم مقامي ،ستاره بذرافشان ،سعيده فاضلي
و ابوالفضل ابهر به عن��وان بازيگر حضور دارند .در
تاالر قشقايي نيز نمايش ديگري به نام «بانوي آوازه
خوان» به نويسندگي مجدي معووض ،كارگرداني
عليرضا كوشك جاللي و بازي سيما تيرانداز ،فرناز
رهنما ،س��ام كبودوند ،محمد صديقي مهر از روز
يكشنبه نهم تيرماه س��اعت  18:30با مدت زمان
 ۷۰دقيق��ه و قيمت بليت  ۳۰ه��زار تومان اجراي
خود را آغاز خواهد كرد .نمايش «استاد نوروز پينه
دوز» نوشته ميرزا احمدخان كمال الوزاره هم نام

نمايش جديد تاالر قشقايي است كه از روز  ۹تير ماه
به كارگرداني رحمت اميني و بازي نويد جهانزاده،
سارا الهياري ،مرتضي نجفي ،آيالر نوشهري ،رضا
دشتكي ،رها آرشيد ،هيوا اميني ،عرفان معصومي،
رامين خطيب ،دالرام تركي و سحر آغاسي اجراي
خود را شروع ميكند .اين نمايش از تاريخ ياد شده
س��اعت  20:30با مدت زمان  ۷۵دقيقه و قيمت
بليت  ۳۰هزار تومان روي صحنه ميرود .تاالر سايه
مجموعه تئاتر شهر نيز از روز  ۳۰خرداد ماه ميزبان
مخاطبان تئاتر با نمايش «وانهاده» به نويسندگي و
كارگرداني امين بهروزي است .اين نمايش ساعت
 20:30با مدت زمان  ۴۵دقيقه و قيمت بليت ۳۰
هزار تومان با بازي نازنين احمدي و سوگل خليق
اجرا خواهد شد.

«چند سي سي حادثه» براي آسيبشناسي فرار از خانه
«چند سيس��ي حادثه» با هدف آسيبشناس��ي
معض��ل ف��رار از خان��ه روي صحن��ه م��يرود.
رضا زنده جاه ،كارگردان نمايش «چند سيس��ي
حادثه» ،درباره ايده اوليه اين نمايش گفت :هدف از
ساخت اين نمايش در واقع اين بود كه بدون انجام
قضاوت خاصي به بيان روايتي از فرار از خانه بپردازيم
و قضاوت را به مخاطب واگ��ذار كنيم .در واقع ما به
دنباليكآسيبشناسيعادالنهبراييافتنعللفرار
ازخانهبوديمتافضاييايجادشودكههمهافرادحرف
خود را بزنند .او افزود :در بحث آسيبهاي اجتماعي
بايد توجه كنيم كه موضوعي را پيدا نميكنيم كه
فقطيكمقصرداشتهباشد.زمانيكهيكناهنجاري
اجتماعي رخ ميدهد ،عامل بروز آن تنها يك ركن
داستان نيست .در بحث فرار از خانه هم همين حالت
است.هيچوقتنميتوانگفتخانواده،فرديااجتماع
به تنهايي عامل ايجاد اين معضل هستند .بلكه بايد
نقش تمامي عوامل را در شكلگيري ناهنجاري در

نظر بگيريم .در اين نمايش هم ما به دنبال اين بوديم
ضمن نش��ان دادن تلخي موضوع نمايندهاي از هر
كدام از گروههاي درگي��ر در اين معضل اجتماعي
داشته باشيم تا هر كدام حرف خود را بدون قضاوت
بيان كند .اي��ن نمايش با بازي صف��ورا كاظم پور،
افسانه بخش��ي فرد ،مريم احمديان و ساناز تفكري
بازيگران و با روايت مس��عود فروت��ن تا چهارم تير
ماه ،هر شب ساعت  20:30در تماشاخانه مهرگان،
روي صحنه ميرود.

نواي «اي ايران» در قلب اروپا طنينانداز شد
كنسرت اركستر فيالرمونيك پاريس به رهبري
آرش فوالدون��د با اجراي آثار كيوان س��اكت در
ش��هرهاي لندن و پاريس برگزار شد .اين اجراها
در حالي روي صحنه رفت كه ش��كوه ش��الهاي
قرمز  120نفر از نوازندهه��ا كه براي آهنگ «اي
ايران» روي شانهشان گذاشته بودند ،مخاطبان
را متحير ك��رده بود .در كنس��رت س��مفونيك
صداي صلح  37نوازن��ده در بخشهاي مختلف
از كش��ورهاي متعددي حضور داشتند كه اغلب
آنها فرانس��وي بودند .نيمي از گروه كر بهار لندن
همراه با تعداد زيادي از اعضاي گروه كر ليون هم
در كنس��رت حضور داش��تند و بر همين اساس
تعداد اعضاي كر پاريس به  120نفر رسيده و نما و
جلوه ويژهاي پيدا كرده بود .اركستر فيالرمونيك
پاريس ابتدا در روزهاي  31ماه مهو اول ماه ژوئن
در كليساي مجلل سن كلوتيو روي صحنه رفت و
يكي از اتفاقات مهمي كه باعث حيرت عكاسها و
مخاطبان ش��د اين بود كه شالهاي قرمزي روي
دوش  120نف��ر نوازنده انداخته ش��ده بود و يك
زيبايي و ش��كوه بيكران به اين كنس��رت كه در
قلب شهر پاريس برگزار ميشد اضافه كرده بود .در
ادامه اين سري كنسرتها ،اركستر فيالرمونيك
پاريس روز نهم ماه ژوئن هم به پايتخت انگلستان
رسيد و اينبار براي مخاطبان خود در لندن به اجرا

سرمربي تيم ملي كاراته ايران در حالي برنامههاي خود
براي حضور در رقابت هاي قهرماني آسيا را اعالم كرده
ك��ه در ميان مدعيان جهاني ب��ا ثباتترين تيم در يك
سال اخير بوده است .ازبكستان در تاشكند كمتر از يك
ماه ديگر ميزبان شانزدهمين دوره رقابتهاي قهرماني
آسياست،رقابتهاييكهبهدليلتأثيرنتايجآندركسب
سهميه المپيك از اهميت ويژهاي نه تنها براي ايران كه
برايتماميكشورهايمدعيازاهميتباالييبرخوردار
است .ش��هرام هروي سرمربي موفق تيم ملي كاراته هر
چند برنامههاي خود را براي حضور در اين رويداد مهم
اعالم كرده ولي به نظر ميرسد دشواري هاي شيريني
پيش روي اوس��ت .وي با مالك قراردادن عملكرد ملي
پوشان از ابتداي سال ۲۰۱۹و امتيازاتي كه آنها در شش
تورنمنت ليگ جهاني به دس��ت آوردهاند ،تركيب تيم
خود براي حضور در رقابتهاي قهرماني آس��يا انتخاب
خواهدكرد.برهميناساسحضورمجيدحسننيا،بهمن
عسگريو سجادگنجزادهدر تركيب اصليبراي اعزامبه
ازبكستانقطعياستودرسهوزنهمديدارهايانتخابي
برگزارخواهدشد.نفراتيكهدراردويتيممليدرچندماه
اخير حضور داشتهاند ،عملكرد فوقالعادهاي از خود به
تصويركشيدندكهباعثشدهرويازدشواريهايپيش
رويخودلذتببرد.اينكهچندكاراتهكايهمترازداشته
باشيوبرايانتخابآنهاهمبرنامه مدوني طراحيكرده
باشينشانازهمينموضوعدارد.بهمنعسگريدرشش

ماهگذشتهوبطوركلدرسالهاياخيردررقابتهاييكه
دروزن ۷۵كيلوگرمرويتاتاميرفتروندخوبيداشتو
ثباتدركسبمدالوامتيازاورابهعنوانيكيازمدعيان
جديكسبسهميهوحتيايستادنرويسكويالمپيك
مطرحكردهاست.درهمينوزنعلياصغرآسيابريهم
توانايي باالي خود را به خوبي ثابت كرده و بدون شك در
اردوي تيم ملي روند خوب خ��ود را ادامه خواهد داد .در
سنگين وزن ،سجاد گنجزاده و صالح اباذري هم شرايط
مشابهيباعسگريدارند.هردوپابهپايهمدرمدالآوري
دررويدادهاپيشرفتند،وليبرتريگنجزادهبرابررقيب
ايرانيدرفينالليگجهانيشانگهاي،كارانتخابنفربرتر
وزن  +۸۴كيلوگرم را براي كادر فني آسان كرد .در واقع
داشتنتيميپرستارههمانندتيممليكاراتهايرانيكي
ازخوششانسيهاوبهنوعينعمتيبزرگبرايهرمربي
است،نعمتيكهمصايبشيرينودردسرهايخاصخود

رادارد.نكتهاصليومهمدراينبينخوششانسيكاراته
ايراناست،حضوركاراتهكاهايباتجربهدركنارجواناني
باآتيهنشانازآنداردكهدرصورتانتخابهركدامازاين
نفراتبرايحضوردرتركيبثابتتيمملي،پيروزنهايي
كادرفنيودركلكاراتهايراناست،چراكهتيميپرستاره
و ممتازي براي اعزام به تاشكند تدارك ديده شده و اين
موضوعرادردرجهاولبايدبهمديريتمدبرانهسيدشهرام
هروي نسبت داد كه با كمك كادر فني خود متشكل از
سلطاني ،روحاني ،حس��نيپور و حجتي در اين سالها
موفق شده اين تيم پرستاره را با كمترين تنش و حاشيه
درمسابقاتمختلفشركتدادهوبهترينعملكردونتايج
رابهثبتبرساند.نكتهمهميكهنبايدناديدهگرفتهشود
اينكهرقابتهايقهرمانيآسياپايانكارنيستوتاپايان
سال نزديك به ۱۰مرحله از رقابتهاي ليگ جهاني در
دو س��طح س��ري Aو برتر در پيش است و مسابقات
قهرمانيآسيانيزامتيازيبرابرباآنهاداردوكاراتهكاها
با از دست دادن تاتامي ازبكستان ،اين فرصت را دارند
كه با درخشش در رقابتهاي آتي سهميه حضور در
المپيك را كسب كنند .بايد اشاره كنيم كه تيم ملي
كاراتهدرسالمنتهيبهالمپيكعملكردبسيارخوبي
دررقابتهايكسبامتيازبرايرسيدنبهسهميههاي
المپيك داشته و در واقع باثباتترين در ميان مدعيان
جهاني بوده و ادامه اين روند يعني رسيدن به اهداف
ترسيمشدهاست.

ميراثنامه

«فتحآباد» نگيني در دل كوير

زماني كه وارد ميش��ويد ،در مقابل خود حوضي بزرگ
و مستطيلي ش��كل به ابعاد  60متر در  6متر ميبينيد
كه انعكاس عمارت اصلي در مقابل آن بر شكوه و جالل
ساختمان و باغ ميافزايد .ساختمان (كوشك) اصلي در
انتهايشماليباغواقعشدهودوطبقهدارد.اينساختمان
باطاقنماهادردوطرفعمارتواتاقهايسهدريوپنج
دري،درميانمجموعهباغخودنماييميكند.ساختمان
اصليبامصالحخشتخامومالتگلساختهشدهاست
و روي آن را با اليهاي از گچ پوش��اندهاند .فضاهاي دروني
نيزازگچكاريهايزيبابيبهرهنبودهاستواستادكاران
با مهارت خاص خود سطوح ديوارها ،پيشاني وروديها،
قوسها و پيرامون بخاريها را به شكلي تماشايي تزيين
كردهاند .اتاقهاي اين كوش��ك تاريخ��ي اين باغ نيز به
سبك اتاقهاي سنتي قاجاري تزيين و به شكل زيبايي
نورپردازي شده كه معروفترين اتاق آن ،اتاق شاهنشين
است .بر باالي س��ر در ورودي عمارت اصلي ،روزنههاي
مدوري ديده ميشود كه در گذشته ذرهبينهاي قوسي
درون آن كار گذاش��ته بودند تا نور چراغه��اي بادي را
جلوخان بنا منعكس كنند ،روي سر در آن نيز
شبها در
ِ
كتيبهايگچيديدهميشودكهباخطزيباينستعليق
آيه«بسماهللالرحمنالرحيم»و«نصرمناهللوفتحقريب»
رويآننقشبستهاست.دركنارآنتاريخ 1310ه.قنيز
نوشتهشدهكهبهاحتمالزياددراينتاريخساختمانمورد
بازسازي قرار گرفته است .عبور آب قنات از وسط اين باغ
مجلل و وجود عمارتهاي چهار فصل و عمارت مركزي
و برج و بارو از اين باغ مكاني زيبا و مفرح س��اخته است.
اين باغ همان «باغ فتح آباد» كرمان است .كرمان يكي از
استانهايپهناورجنوبشرقيايراناستكهجاذبههاي

تاريخي بسياري را در خود جاي داده است ،بهگونهايكه
اين اس��تان را جزو ۵شهر تاريخي قرار داده است .برخي
جاذبههاي گردشگري ديار كريمان همچون كوير لوت،
كلوتهايشهداد،باغشاهزاده،بازارتاريخي،ارگبم،ارگ
راين و ...شهره جهاني دارند ،اما در اين ميان جاذبههاي
تاريخيدرخطههستندكهتاچنديپيشكمتربينمردم
شناختهشدهبودند؛ازجملهآنهاميتوانبهباغوعمارت
فتحآباددرشهركرماناشارهكردكهبانامصاحبقديمي
آنبهنامباغبيگلربيگينيزشناختهميشود.اينباغامروز
همچون نگيني در ميان كوير ميدرخشد .باغي كه در
اصل در منطقه اختيارآباد كرمان و 25كيلومتري مركز
شهركرمانواقعشدهاست.باغفتحآباددرزمانخودرونق
و شكوه فراواني داشت و سبك ساخت آن ،بعدها الگويي
برايساختمجموعهجهانيباغشاهزادهماهانشد؛اما
بيتوجهيهابهفتحآبادباعثشدتانتواندآنشهرتيكه
شايستهاش بود را به دست آورد و براي سالهاي طوالني
زير س��ايه باغ ش��اهزاده ماهان باقي ماند و رفته رفته به
فراموشيسپردهشدوبهويرانهايتبديلشد.باغفتحآباد
كه قدمت آن به دوره قاجار بازميگردد ،سرنوشتي تلخ

داشتبطوريكهفضاياطرافباغبهدليلخشكشدن
قناتهاي منطقه از بين رفت و زمينهاي مشرف به باغ
به زمين كشاورزي به خصوص پسته كاري تبديل شد و
عمارتهاي اصلي بنا به ويرانهاي در حال تخريب تبديل
شدبود.پسازاجرايعملياتبازسازي،باغفتحآبادويران
شدهبوداماامروزبهيكياززيباترينباغهايايرانتبديل
شدهاستكهچشمهربينندهايرابهخودخيرهميكند
و گوشهاي از تاريخ شهر كرمان را به تصوير ميكشد .اين
اثرتاريخيوگرانبهادرتاريخ 12بهمنماهسال 1381در
فهرستآثارمليايرانقرارگرفتهاست.باغفتحآباديكي
ازامالكوقفياستانكرمانبهحسابميآيدوبههمين
دليلمديريتآنزيرنظرادارهكلموقوفاتوامورخيريه
استان كرمان قرار دارد .چنديست زمزمههايي مبني بر
رهاكردنباغفتحآبادوخشكشدندرختانآنبهگوش
ميرسد.سجادافشاريپورسرپرستموسسهبنيادتوسعه
استان كرمان با تكذيب اين ادعاها به ايسنا گفت :اين باغ
را به صورت امانت به بخش خصوصي واگذار كردهايم .او
افزود :يك نوع شمشاد در اين باغ كاشته شده است با نام
شمشاد ابلق است كه برگهاي آن زرد ميشود ،گفتني
است اينگونه گياه بومي كرمان نيست و متاسفانه برخي
دوستان وجود چنين برگهايي در اين باغ را به حساب
خشك شدن و رها كردن اين باغ ميگذارند كه به هيچ
عنوانصحتندارد.سرپرستموسسهبنيادتوسعهاستان
كرمانبهتبيينهزينههايسازماناوقافبراياينعمارت
پرداختواظهاركرد:فقطحدود6ميليونتومانبهمنظور
تهيهيكعددصافيآبشيرينكنبرايكاهش ECآب
باغ خريداري كردهايم تا آسيبي از اين حيث به درختان
اينمجموعهواردنشود.

تاريخنگاري

راي اعتماد مجلس به كابينه فروغي

پرداخت .اين كنسرت براي مردم لندن جالب بود،
به ويژه از اين نظر كه هنرمندان ايراني توانستهاند
يك اركس��تر فرانسوي را در فرانسه آماده كنند و
اركس��تر در لندن روي صحنه برود و آهنگ «اي
ايران» را اجرا كند .اجراهاي اركستر فيالرمونيك
پاريس در پاريس و لندن با استقبال بسيار خوبي
مواجه ش��د و عالوهبر مخاطب��ان ايراني ،جامعه
فرانس��وي هم از اي��ن برنامهها اس��تقبال خوبي
به همراه آوردند و مخاطبان زيادي از ش��هرها و
قشرهاي مختلف فرانس��ه به ديدن اين كنسرت
آمدند .گ��روه كر بهار با توجه ب��ه موفقيتي كه از
كنس��رتهاي پاريس و لندن به دس��ت آورده و
توانسته اعتماد اركستر فالرمونيك شرقي را باال
ببرد ،اميدوار اس��ت كه بتواند سال آينده جشن
دهمين سال تأس��يس خود را با شكوهتر از تمام
برنامههايي كه تاكنون اجرا كرده است برگزار كند.

بيس��ت و هفتم خرداد  ،1314كابينه محمدعلي خان
ذكاالملك رييسالوزرا از مجلس شوراي ملي راي اعتماد
گرفت .محمدعلي فروغي معروف به ذكاءالملك دوم در
س��ال ۱۲۵۴ش .در تهران ديده به جهان گشود .پدرش
محمدحسين،ملقببهذكاءالملكومتخلصبهفروغياز
اديبانوشاعرانمعروفدورهناصريبود.تحصيالتاوليه
رانزدپدرواساتيدديگرگذراندوسپسبرايتحصيلطب
وارد مدرسه دارالفنون ش��د .اما به تحصيل در اين رشته
عالقهاي نداش��ت و به آموختن ادبيات ،تاريخ ،فلسفه و
منطق در مدارس سپهس��االر و خان مروي روي آورد .در
سالهايآخرسلطنتناصرالدينشاهبهعلتتبحريكه
در ترجمه داشت در وزارت انطباعات به شغل مترجمي
مش��غول ش��د و عالوه بر آن در مدارس دارالفنون و نظام
تدريسميكرد.ويدرانتشارهفتهنامه«تربيت»نيزفعال
و در واقع سردبير و مترجم آن بود .پس از تشكيل مجلس
شوراي ملي به سمت رياست داراالنشا و كابينه مجلس
تعيينشد.دركارنامهسياسياوميتوانبهمواردزيراشاره
كرد - :نمايندگي مجلس شوراي ملي در انتخابات دوره
دوم -رياست مجلس شوراي ملي در سال  - ۱۲۸۹وزير

ماليهكابينهصمصامالسلطنهدرسال- ۱۲۹۰نمايندگي
مجلس ش��وراي ملي در انتخابات دوره س��وم  -رياست
ديوانعاليتميز-وزيرعدليهدركابينهمستوفيالممالك
و مشيرالدوله -وزير خارجه در كابينه مستوفيالممالك،
سردارس��په و مهديقلي هدايت -وزي��ر ماليه در كابينه
مشيرالدوله و سردار س��په -وزير اقتصاد ملي در كابينه
يالممالك-
مهديقليهدايت-وزيرجنگدركابينهمستوف 
سفير كبير ايران در تركيه در سالهاي ۱۳۰۷تا-۱۳۰۹

رياست هيات نمايندگي ايران در جامعه ملل -شش بار
رياستوزراييدردورهرضاشاهويكباردردورهمحمدرضا
شاه .فروغي پس از حادثه مسجد گوهرشاد در دوره دوم
نخستوزيريخود،بهعلتعصبانيتشاه،ازكاربركنارشد.
تاششسالازفعاليتهايسياسيكنارهگرفتوبهخلق
آثارعلمي،ادبيوفلسفيرويآورد.اودرزندگيادبيخود
مدتي نيز رياست فرهنگستان ايران را به عهده داشت .از
آثار مهماو ميتوانبه :تاريخ مختصرايران ،تاريخ مختصر
دولت قديم روم ،حقوق اساسي يا آداب مشروطيت دول،
حكمتسقراط،پيامبهفرهنگستان،آيينسخنوريدرفن
خطابه ،سير حكمت در اروپا ،ترجمه فن سماع طبيعي و
تصحيحوچاپديوانحافظ،كلياتسعدي،رباعياتخيام،
خمسهنظاميومنتخبشاهنامه،ترجمهقسمتيازشفاي
ابوعليسينااززبانعربيو«گفتاردرروشراهبردنعقل»
دكارتاززبانفرانسهاشارهكرد.فروغيپسازكنارهگيري
از آخرين دوره رياست وزرايياش به وزارت دربار منصوب
شدوقراربودپسازآنباسمتسفيركبيرايرانبهامريكا
عزيمتكند،اماقبلازاينماموريتدرآذرماهسال۱۳۲۱
بهعلتعارضهقلبيدرگذشت.

