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هفته گذش��ته ش��اهد اولين تركش هاي اليح��ه بودجه 
1398 بر بدنه سياس��ي و اقتصادي كش��ور بوديم . دكتر 
حسن قاضي زاده هاشمي كه اكنون مي توان از وي به عنوان 
وزير سابق بهداشت نام برد در اعتراض به كمبود اعتبارات 
درماني استعفا كرد و اس��تعفاي وي بعد از يك هفته كش 
و قوس پذيرفته شد. به نظر مي  آيد كه اين اولين استعفا و 
آخرين استعفاي بودجه اي دولت نخواهد بود و به احتمال 
زياد ش��اهد اعتراض هاي بعدي در كابينه دولت به بودجه 
98 باش��يم. اين اعتراض ها هم از لحاظ استاني  به خاطر 
آنكه ح��ذف دهك هاي يارانه بگير به اس��تان ها س��پرده 
شده و هم از لحاظ مركزي قابل بررسي است اما آيا دولت 
مي توانست بودجه اي تنظيم كند كه نياز بخش ها را تامين 
كند؟ و آيا دول��ت اعتبارات كاف��ي دارد ؟ نگاهي به اليحه 
بودجه 1398 نشان مي دهد كه دولت فاقد اعتبارات كافي 
اس��ت. بنابر گزارش مركز پژوهش هاي مجلس؛ كسري 
بودجه دولت،  بدون انتشار اوراق مش��اركت و درآمدهاي 
نفتي )كه ميزان تحقق آن پايين است(،  حدود 46 درصد 
مصارف عمومي اس��ت. اين باالترين كسري بودجه طي 
30 سال اخير است. به همين خاطر نمي توان بر سخنان 
صريح محمد باقر نوبخت،  رييس سازمان برنامه و بودجه، 
كه گفته بود؛ اعتبارات كشور محدود شده و حتي امسال 
هنوز دولت نتوانسته است اعتبار برخي از بخش ها را تامين 
كند،  خرده گرفت.  اما س��والي كه در اينجا مطرح مي شود 
اين است كه آيا كش��ور ظرفيتي براي تامين اعتبار باالتر 
ندارد كه بتواند به دولت كمك كند و به آن ياري رس��اند؟ 
پاسخ به اين س��وال از چند جهت حايز اهميت است. اول 
آنكه؛ با كند و كاو در بخش هاي مختلف و سياس��ت هاي 
گوناگون اقتصادي مي توان به اين ظرفيت هاي خوابيده يا 
مغفول يا منحرف شده كشور پي برد. و دوم اينكه، مي توان 
با تصحيح سياس��ت هاي اقتصادي اين ظرفيت ها را فعال 
كرد . براي مثال دولت ساليانه معادل 42 هزار ميليارد تومان 
يارانه نقدي مي پردازد. اين رقم معادل 1.6 برابر اعتبارات 
عمراني سال آينده است. با اين رقم مي توان ساالنه بيش از 
يك ميليون ش��غل ايجاد كرد و نرخ بيكاري را كاهش داد. 
رقم 45500 توماني ك��ه دولت از س��ال 1389 به هر نفر 
بابت يارانه مي پرداخت اكنون آنقدر براي افراد و خانوارها 

بي ارزش شده است - آن هم به خاطر كاهش ارزش پول - 
كه به نظر مي رسد نپرداختن آن توسط دولت بر مشكالت 
يارانه بگيران نخواهد افزود . اما جمع آن براي دولت و اقتصاد 
كشور بسيار مهم است . از سوي ديگر آن طور كه مقامات 
كشور گفته اند ساالنه معادل 900 هزار ميليارد تومان كه 
تقريبا دو برابر بودجه دولت در سال آينده است؛ يارانه پنهان 
پرداخت مي شود. اگر در كنار اين آمارها معافيت مالياتي 
نهادها، دس��تگاه ها و بخش هاي گوناگون اقتصادي را به 
حساب آوريم متوجه ظرفيت هاي پنهاني خواهيم شد كه 
در اقتصاد خوابيده است. به نظر مي  آيد  نمايندگان مجلس 
و دولت مي توانند با ارايه راهكارهايي در بودجه سال آينده 
اين ظرفيت هاي پنهان را فعال كنند و آن را در جهت رونق 
بخشيدن به توليد به راه بياندازند.  در واقع دولت و نهادهاي 
تصميم گير دو راه بيش��تر پيش روي خود ندارند؛  راه اول، 
حذف خرج هاي غيرمتعارف كه به درستي مي توان آن را 
»برج« ناميد،  است. نمونه بارز آن همان طور كه اشاره شد 
همين پرداخت يارانه هاي نقدي است . هرچند كه قطع اين 
يارانه ها دستاويزي براي منتقدان دولت به ويژه دولتمردان 
سابق كه خود باني اين سياست غلط بوده اند،  شده است و 
هر دم از افزايش آن سخن مي گويند، اما واقعيت آن است 
كه تداوم يك مس��ير غلط انسان را به س��ر منزل مقصود 
نمي رس��اند بلكه به گمراه��ي وي يا افتادن ب��ه چاه ويل 
مي انجامد .راه دوم، همان طور كه گفته ش��د فعال كردن 
ظرفيت هاي خالي است. دولت و نمايندگان مجلس بايد به 
حذف معافيت هاي مالياتي دستگاه ها و نهادهايي كه از اين 
معافيت ها برخوردار هستند اقدام كنند . اگر آمار و ارقامي 
كه بطور غير رسمي داده شده است مبني بر آنكه بيش از 
40 درصد اقتصاد كشور از پرداخت ماليات معاف هستند- 
يعني معادل 592000  ميليارد تومان، يا 1.4 برابر بودجه 
دولت در سال آينده - و 30 درصد هم فرار از ماليات داريم، 
 درس��ت باش��د، آن موقع مي توانيم متوجه ظرفيت هاي 
خوابيده و غيرفعال اقتصاد كشور ش��ويم .  دولت اكنون با 
توجه به تحريم ها در فقر به سر مي برد. اين فقر، فقر ذاتي 
كشور نيست،  زيرا منابع فراواني در كشور وجود دارد، بلكه 
ناشي از فقر سياست ها اس��ت. اين سياست ها را بايد غني 
كرد . دولت و مجلس بهتر است اليحه بودجه 98 را با اين 
نگاه - غني س��ازي سياس��ت هاي درآمدي - پيش ببرند.  

بدون شك سودي در آن خواهد بود. 

بودجه و فقر سياستي 
سرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

بودجه و فقر سياستي 
هفته گذش��ته ش��اهد 
تركش ه��اي  اولي��ن 
اليحه بودج��ه 1398 
ب��ر بدن��ه سياس��ي و 
اقتصادي كشور بوديم . 
دكتر حسن قاضي زاده 
اكنون  ك��ه  هاش��مي 
مي توان از وي به عنوان 
وزير سابق بهداشت نام برد در اعتراض به كمبود 
اعتبارات درماني استعفا كرد و استعفاي وي بعد 
از يك هفت��ه كش و قوس پذيرفته ش��د . به نظر 
مي  آيد كه اين اولين اس��تعفا و آخرين استعفاي 
بودجه اي دول��ت نخواهد بود و ب��ه احتمال زياد 
ش��اهد اعتراض هاي بعدي در كابين��ه دولت به 
بودجه 98 باش��يم . اين اعتراض ه��ا چه از لحاظ 
استاني خواهد بود به خاطر آنكه حذف دهك هاي 
يارانه بگير به استان ها سپرده شده و چه از لحاظ 
مركزي . اما آيا دولت مي توانست بودجه اي تنظيم 

كند كه نياز بخش ها را تامين كند؟ 

منصور بيطرف
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صنعت،معدن و تجارت

ترفند جديد وارداتچي ها 
تعادل|

وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت و س��ازمان 
گمرك كش��ور ظاهرا تصمي��م گرفته اند براي 
تنظيم بازاره��ا برخي فرآينده��اي وارداتي را 
تسهيل و ساده س��ازي كنند. در همين راستا 
اما آزادسازي كاالهاي رسوب كرده در گمرك 
در هفته گذش��ته به يك نقطه عطف رس��يد؛ 
آزادس��ازي حدود 13 هزار خودروي دپو شده. 
همزمان با اين موضوع، رف��ع ممنوعيت ثبت 
س��فارش واردات ب��راي برخ��ي كاالهايي كه 

واردات آنها پيش تر ممنوع اعالم شده بود...

كالن

كسري بودجه 200 هزار 
ميليارد توماني بدون نفت

بررسي ارقام اليحه بودجه حاكي از آن است كه 
چنانچه تمام منابع بودجه هم متحقق شوند، باز 
هم كسري بودجه بدون نفت به رقمي نزديك 
به 200 هزار ميليارد تومان خواهد رس��يد كه 
مع��ادل 46.6 درصد كل هزينه ه��اي عمومي 
كشور براي س��ال آينده اس��ت. اين رقم بزرگ 
نش��ان مي دهد كه حتي اگر درآمدهاي نفتي 
خوش بينانه اي كه دول��ت پيش بيني كرده هم 
محقق ش��وند باز 50 هزار ميليارد تومان كمتر 
از هزينه هاي جاري مي شود و اين در شرايطي 
است كه دولت تنها با انتش��ار 50 هزار ميليارد 
توماني اوراق مي تواند اين ش��كاف بزرگ را ولو 
به شكل مقطعي هم بياورد. با اين همه وضعيت 
مبهم كشور در سال هاي آينده و شرايط سخت 
اقتص��ادي كه با كاهش و منفي ش��دن رش��د 
اقتصادي اس��تمرار خواهد يافت، سبب شده تا 

دولتمردان با روزهايي سخت تر مواجه باشند.
3

نارضايتي وزير بهداشت
  از اليحه بودجه و خروج وي از كابينه

»تعادل« حجم سفرهاي خارجي شهروندان ايراني در سال 2018 را بررسي مي كند

تركش هاي بودجه 98

ترمزدالر بر  پروازهاي خارجي

خبر

وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي گف��ت: امروز همه 
اقش��ار مردم و طيف ها و گروه هاي سياس��ي بايد 
براي مقابله با جن��گ اقتصادي دش��منان با هم 
وحدت و انسجام داشته باش��ند. به گزارش ايرنا، 
فرهاد دژپس��ند روز جمعه در شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي استان قم افزود: ايران در 
دوران دفاع مقدس دو جن��گ نظامي و اقتصادي 
را توأمان پش��ت سر گذاش��ت و نگراني در كشور 
وجود نداشت، اما امروز به دليل فرسايش سرمايه 
اجتماعي، در جنگ اقتصادي با دشمنان، نگراني 
بسياري در جامعه وجود دارد.  وي در ادامه افزود: 
در هش��ت س��ال جنگ تحميلي، همه م��ردم و 
مس��ووالن تالش مي كردند از من ب��ودن پرهيز 
كرده و هيچ س��فره جداگانه نداشته باشند و آحاد 
جامعه همه هس��تي خود را براي حفظ كش��ور و 
ارزش هاي اس��المي و انقالبي ايث��ار مي كردند، از 
اين رو توانس��تيم كه در برابر تمام دنيا ايستادگي 
كرده و حتي يك وج��ب از خاك مق��دس ايران 
را به دش��منان ندهيم.  وزير اقتصاد يكي ديگر از 
ويژگي هاي جنگ اقتصادي امروز را پيچيده بودن 
آن و شناخت تكنيك هاي جمهوري اسالمي براي 
دور زدن تحريم ها دانست و گفت: متأسفانه امروز 
سبك زندگي مردم كشور تغيير پيدا كرده است، 
اما توده مردم همچنان براي عزت و سربلندي ايران 
اسالمي دغدغه داشته و س��رمايه هاي اجتماعي 
روبه بهبود است.  وي با بيان اينكه صادركنندگان 
در ش��رايط كنوني همان تخريب چي هاي دوران 
دفاع مقدس هستند، وظايف مسووالن در هر سه 
قوه و فعاالن متخصص و خب��ره در عرصه توليد و 
صادرات كشور را مورد توجه قرار داد و گفت: همه 
بايد »من« و »تو« را كنار گذاشته و به »ما« برسيم 
و اگر مراقبت نكنيم، از مشكالت به وجود آمده در 
كشور همه آسيب خواهيم ديد.  دژپسند در بخش 
ديگري از س��خنان خود با بيان اينك��ه به خوبي 
مي دانيم ك��ه صادركنندگان نباي��د جايگاه خود 
را در ديگر كشورها از دس��ت بدهند، افزود: دولت 
منافع صادركنندگان را كامال مدنظر قرار مي دهد، 
اما چرا بايد كاالهاي اساسي كه با ارز 4200 توماني 
به كشور وارد شده اند، مشابه آنها به ديگر كشورها 
صادر شود.  وي از اصالح بخشنامه هاي اقتصادي 
در حوزه هاي گوناگون در دول��ت خبر داد و گفت: 
حداقل انتظاري كه از صادركنن��دگان داريم اين 
است كه به تقاضاي ارز در جامعه دامن نزنند و امروز 
روزي است كه فعاالن اقتصادي بايد به كمك كشور 
بيايند و همه بايد دغدغه مشكالت جدي معيشتي 
مردم را داشته باشند.  وي گفت :اگر نرخ ارز افزايش 
پيدا كند، هزينه توليد هم افزايش پيدا خواهد كرد 
و درنتيجه با كاهش قدرت رقابتي كاالهاي ايراني، 

صادركنندگان نيز آسيب خواهند ديد. 

وحدت رمز موفقيت در 
مقابله با جنگ اقتصادي است

جهان

مناقشات »باخت- باخت« 
امريكا با چين

1۵ 2

 س��خنگوي وزارت امور خارجه چي��ن تاكيد كرد 
چين از تالش ه��اي جامع��ه بين الملل ب��ه ويژه 
كشورهاي منطقه از جمله ايران براي تحقق صلح 
پايدار در افغانس��تان حمايت مي كند. به گزارش 
ايرنا »ل��و كان��گ« روز جمعه در واكنش به س��فر 
نمايندگان طالبان به تهران ب��ه منظور كمك در 
تسهيل مذاكرات صلح افغانستان، افزود: چين نيز 
هميشه از روند صلح و آشتي در افغانستان توسط 

مردم و دولت اين كشور حمايت كرده است. او ادامه 
داد: در عين حال، ما از تالش هاي مشترك جامعه 
بين الملل��ي و منطقه اي ب��راي تقويت هماهنگي 
و ايجاد همكاري، ب��راي ترويج صلح و آش��تي در 
افغانستان حمايت مي كنيم. سخنگوي وزارت امور 
خارجه ايران روز دوش��نبه در نشست خبري خود 
در خصوص اخباري مبني بر سفر هيات طالبان به 

تهران گفته بود تاييد مي كنم .

چين از تالش ايران براي تحقق صلح در افغانستان حمايت مي كند

ديپلماسي



روي موج خبر

   يكشنبه، آغاز به كار كميسيون تلفيق بودجه 
سال ۹۸؛ تسنيم|

 نصراهلل پژمانفر عضو كميسيون تلفيق بودجه سال 
98 مجلس شوراي اسالمي از اولين جلسه كميسيون 
تلفيق در روز يكش��نبه )16 دي( خبر داد و گفت: بر 
اساس برنامه ريزي هاي انجام شده قرار است در اين 
جلسه انتخابات هيات رييسه كميسيون تلفيق بودجه 
98 انجام شود. وي افزود: پس از انتخاب اعضاي هيات 
رييسه، آيين نامه كميسيون يعني نحوه اداره جلسات، 
ضوابط مربوط به بررسي پيشنهادات، زمان و تعداد 
جلسات و... تدوين مي شود. پژمانفر تصريح كرد: پس 
از تدوين آيين نامه و پس از اتمام مهلت نمايندگان 
و كميسيون هاي تخصصي براي ارايه پيشنهادات 
درباره اليحه بودجه سال 98، از روز سه شنبه )18 دي( 

كميسيون به بررسي بودجه ورود مي كند.

   توييت ظريف خطاب به مقامات امريكايي؛ 
تعادل| محمدجواد ظريف خطاب به دولتمردان 
امريكايي نوش��ت: تهديد، تهديد بدنبال مي آورد و 
احترام هم احترام. وزير امور خارجه كش��ورمان در 
توييتي خطاب به مقامات كاخ سفيد در صفحه توييتر 
خود نوش��ت: »پرتاب ماهواره بر فضايي يا آزمايش 
موشكي توسط ايران قطعنامه ۲۲۳1 را نقض نمي كند. 
اين امريكاس��ت كه اين قطعنامه را نقض كرده و در 
موقعيتي نيست كه در اين زمينه براي كسي داد سخن 
سر دهد. يادآوري به اياالت متحده: قطعنامه 19۲9 
مرده است؛ تهديد، تهديد به بار مي آورد، همانطور كه 

احترام، احترام مي آورد.«

   مردم و نظ�ام، »ترام�پ« و »نتانياهو« را در 
جنگ اقتصادي و رواني متوقف كردند؛ تعادل|

 دستيار ويژه رييس مجلس در امور بين الملل با بيان 
اينكه »مردم و نظام، ترام��پ و نتانياهو را در جنگ 
اقتصادي و رواني متوقف كردند«، گفت كه ايران برنامه 
مدرن توسعه كشور و اقدامات دفاعي خود را دنبال 
مي كند.حسين اميرعبداللهيان در صفحه شخصي 
خود در توييتر نوشت: »  ايران مقتدر با قدرت در كنار 
متحدين خود در منطقه ايستاده است و برنامه مدرن 
توسعه كشور و اقدامات دفاعي خود را دنبال مي كند. 
مردم و نظام؛ ترامپ و نتانياهو را در جنگ همه جانبه 
اقتصادي و رواني متوقف كردند و در مسير پيشرفت 

و توسعه، دنيا را “امروز “ و نه فردا متحير مي سازند.«

   دي�دار الريجاني با رييس س�ازمان ميراث 
 فرهنگ�ي، صناي�ع دس�تي و گردش�گري؛ 

خانه ملت|
 رييس مجلس شوراي اسالمي با علي اصغر مونسان، 
رييس س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري ديدار و گفت وگو كرد. علي الريجاني در 
اين ديدار با تاكيد بر ضرورت يافتن راه كارهاي جديد 
براي جذب گردشگري بيشتر و توسعه توليد صنايع 
دستي، وعده داد كه در قانون بودجه سال 98 نسبت 
به كمك اين عرصه ها و پرداخت وام مساعدت الزم 
به عمل آورد. مونس��ان نيز گزارشي از فعاليت هاي 
اين س��ازمان ارايه داد و از افزايش تعداد گردشگران، 
ساخت هتل و توسعه بوم گردي خبر داد. وي با اشاره 
به موفقيت هايي كه در عرصه صنايع دستي حاصل 
شده، گفت: تالش ما اين است كه صنايع دستي كشور 
را در بسته بندي هاي مناسب عرضه نموده و با ايجاد 
نمايشگاه هاي مختلف فرصت بيشتري براي اشتغال 

فراهم  سازيم.

   ايران به هيچ وجه در مسائل داخلي افغانستان 
دخالت نمي كند؛ايسنا|

رييس دفتر رييس جمهور با اش��اره به اينكه »قبل 
از مذاكره ب��ا طالبان، با دولت افغانس��تان صحبت 
داشته ايم«، گفت: ايران به هيچ وجه در مسائل داخلي 
افغانستان دخالت نمي كند.محمود واعظي با اشاره 
به اينك��ه »مذاكرات با طالبان ب��ا هماهنگي دولت 
افغانستان انجام مي ش��ود«، بيان كرد: من در هيچ 
گزارشي نديده ام كه دولت افغانس��تان از مذاكرات 
ايران و طالبان ناراضي باشد. پيش از آغاز مذاكرات با 
طالبان، با دولت افغانستان صحبت داشته ايم.رييس 
دفتر رييس جمهور ادام��ه داد: هدف ما از مذاكرات، 
تامين صلح و امنيت در منطقه و ايجاد زمينه براي آغاز 
مذاكرات افغاني- افغاني است. ما به هيچ وجه در مسائل 

داخلي افغانستان دخالتي نمي كنيم.

   ۳ ماهيگير اردني در آب هاي ايران بازداشت 
شدند؛ايلنا|

ماهيگيران اردني كه به اش��تباه وارد حريم دريايي 
ايران ش��ده بودند توس��ط نيروهاي ايران بازداشت 
شدند.وزارت خارجه اردن اعالم كرد كه سه ماهيگير 
اين كشور كه به اشتباه وارد حوزه دريايي ايران شده 
بودند، توسط نيروهاي ايران بازداشت شدند.»ماجد 
القطارنه« س��خنگوي وزارت خارجه اردن گفت كه 
وزارت امور خارجه ايران سه ش��نبه گذشته سفارت 
اردن در تهران را مطلع كرده كه سه نفر از شهروندان 
اردني در آب هاي ايران دستگير شده اند.وي در ادامه 
گفت: با آنها در ايران به خوبي رفتار مي شود و با توجه به 
اعالم ايران، آنها در سالمت كامل به سر مي برند و براي 
پيگيري جرم و تخلفي كه مرتكب شده اند به دادگاهي 

در جنوب غرب ايران فرستاده شده اند.

   هواني�روز در دفاع مقدس نقش اساس�ي و 
تعيين كننده داشته است؛مهر|

فرمانده كل ارتش گفت: هوانيروز حضوري پر رنگ و 
تعيين كننده در پشتيباني از نيروي زميني ارتش و ساير 
نيروهاي مسلح در دوران دفاع مقدس داشته است. امير 
سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوي در جمع كاركنان 
و خلبانان پايگاه پنجم هواني��روز گفت: هوانيروز در 
پشتيباني از نيروي زميني ارتش و ساير نيروهاي مسلح 
در دوران دفاع مقدس حضوري پر رنگ و تعيين كننده 
داشته و در ماموريت هاي پس از آن دوران، اعم از امداد 
رساني در س��وانح طبيعي و مردم ياري نقش مهم و 
موثري ايفا كرده، كه موج��ب ماندگاري اين نيرو در 

اذهان ملت شريف ايران شده است.

ايران2

نارضايتي وزير بهداشت   از  بودجه  98 و خروج   وي از كابينه

تركش هاي بودجه 98
گروه ايران|

»وزير بهداشت دولت دوازدهم با تقديم استعفاي خود به 
رييس جمهوري کناره گيری کرد.« اين عبارات عناوين 
اصلي اخباري بود كه در روزهاي ابتدايي هفته گذش��ته 
روی خروجی برخ��ی خبرگزاری ها و س��تون تحليلي 
رسانه ها  قرار گرفت؛ ماجرايي كه براي نخستين بار توسط 
الياس حضرتي نماينده اصالح طلب مردم تهران در قالب 
توييتي با افكار عمومي و رسانه ها در ميان گذاشته شد؛ 
حضرتي با انتشار توييتي در شبكه هاي اجتماعي از رييس 
جمهوري و افراد تاثيرگذار در كابينه خواسته بود با توجه 
به اهميت حوزه بهداشت و درمان تالش كنند تا قاضي 

زاده را براي اين وزارتخانه كليدي حفظ كنند. 
  خبري كه هرچند در ابتداي امر هم از سوي سخنگوی 
وزارت بهداشت و هم از سوي چهره هاي دولتي تکذيب 
شد، اما  در ادامه مشخص شد كه قاضي زاده هاشمي به 
دليل عدم تخصيص بودجه مورد ني��از براي ادامه طرح 
جامع س��المت ترجيح داده اس��ت از قطار كابينه پياده 
شود تا در نهايت  ماجراي استعفاي وزير بهداشت دولت 
دوازدهم كه از روزهاي ابتدايي هفته گذش��ته آغاز شده 
بود در روز پاياني هفته)پنجش��نبه( با قبول اس��تعفاي 
قاضي زاده هاش��مي توسط روحاني و جايگزيني سعيد 
نمكي به عنوان سرپرس��ت   وزارتخانه وارد دور جديدي 

از فعاليت ها شود. 
اين در حالي اس��ت كه رييس دفت��ر رييس جمهوري 
يك روز قبل از قبول اس��تعفاي قاضي زاده در گفتگو با 
خبرن��گاران از تالش دامنه دار ريي��س جمهوري براي 
بازگرداندن وزير بهداشت به تركيب كابينه خبر داده بود؛ 
تالش هايي كه با گذشت كمتر از ۲4ساعت مشخص شد 
نتيجه اي در بر نداشته تا قاضي زاده نيز در ليست وزرايي 

قرار بگيرد كه از قطار كابينه دوزادهم پياده شده اند. 
ب��ر اين اس��اس رئيس جمهوری در حکم��ی با پذيرش 
استعفای قاضی زاده هاشمی، »سعيد نمکی« را به عنوان 
سرپرست جديد وزارتخانه بهداش��ت، درمان و آموزش 

پزشکی منصوب کرد.
روحانی ظهرروز پنجش��نبه ب��ا قدردان��ی از خدمات و 

تالش های سيد حسن قاضی زاده هاشمی وزير بهداشت، 
درم��ان و آموزش پزش��کی طی دولت ه��ای يازدهم و 
دوازدهم، بويژه در اجرا و پيش��برد طرح تحول سالمت، 
استعفای وی را پذيرفت و سرپرست جديدی را برای اين 

وزارتخانه منصوب کرد.
سعيد نمکی دارای دکترای ايمونولوژی پزشکی و عضو 
هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی است. او 
پيش از اين معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان 

برنامه و بودجه بود.

   تغييرات كابينه دوازدهم
گفته مي شود تغيير وزير بهداشت به همان ناراحتی های 
داخلی دولت برمی گ��ردد ؛ ناراحتي هايي كه معموال با 
غيبت در جلسات رسمي دولت آغاز مي شود و در ادامه 
در ش��بكه هاي اجتماعي بازتاب پي��دا مي كند تا اينكه 
در نهايت به صورت رس��مي اعالم مي شود. قاضی زاده 
هاشمی كه يکی از ژنرال های دولت يازدهم بود و به واسطه 
اجرای موفقيت آميز طرح سالمت رای قابل توجهی به 
سبد روحانی در ارديبهشت 96 ريخت؛ بعد از مشكالتي 
كه بر سر راه طرح جامع سالمت ايجاد شد ترجيح داد كه 

كابينه را ترك كند.
قبل از خروج قاضي زاده وزارت خانه هايي چون کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی ،امور اقتصادي و دارايی 
و...از جمله وزارت خانه هايی بودند که بعد از تشكيل دولت 
دوزادهم، بيشترين اخبار مربوط به استعفا يا استيضاح از 

آنها شنيده مي شد.
وزرايي كه بخش��ي از آنها بوسيله اس��تيضاح از كابينه 
دوازدهم جدا ش��دند و برخي ديگر ترجي��ح دادند كه با 
استفاده از حق استعفا مسير ديگري را براي فعاليت هاي 

مديريتي خود دنبال كنند. 
اما در ميان تغييرات كابينه ماجراي اس��تيضاح وزراي 
اقتصاد و كار بازتاب هاي وسيعي در رسانه هاي گروهي و 
افكار عمومي پيدا كردند؛ علي ربيعي كه گفته مي شد به 
دليل تفاوت ديدگاه هايي كه با قاضي زاده داشت مدام در 
ليست استيضاح شوندگان قرار مي گرفت در نهايت با عدم 

راي اعتماد نمايندگان ساختمان وزارت كار را ترك كرد.
در كنار ربيعي دولتمردان  ديگري چون كرباس��يان 
وزير اقتصاد؛ آخوندي وزير راه و شهرسازي، و...نيز بنا 
به داليل گوناگون از كابينه جدا شدند و جاي خود را به 

افراد جايگزين دادند.

   قدردانی نوبخت از قاضی زاده هاشمی
نوبخت رئيس س��ازمان برنامه و بودجه کشور هم كه 
گفته مي ش��ود ريشه اصلي اس��تعفاي قاضي زاده  به 
دليل كاهش بودجه اي اس��ت كه او فرمان آن را صادر 

كرده، بالفاصله پس از انتشار خبر استعفاي قاضي زاده 
در قدردانی از قاضی زاده  هاشمی توييتی منتشر کرد.

   در اين توييت آمده اس��ت: طرح تحول سالمت نافع 
برای مردم و پر اهميت برای دولت است. پشتيبانی از 
آن را همواره بر خود فرض دانسته و همچنان می دانم. 
از اين رو از زحمات جناب آقای دکتر حسن قاضی زاده 
هاشمی با وجود همه انتظارات و تّکدرها، قدردانی کرده 
و برای ايشان آرزوی توفيق روز افزون در خدمت گزاری 

به مردم دارم.
با عبور از اين اخبار و حاشيه ها به نظر مي رسد تركيب 

كابينه دوازدهم بيش��تر از هر زمان ديگري مبتني بر 
ديدگاه هاي  مردان نزديك به رييس جمهوري شكل 
گرفته اس��ت؛ خروج قاضي زاده هاش��مي در امتداد 
ساير تغييرات كابينه نش��ان مي دهد كه دولت براي 
پاس��خگويي به مطالبات مردم همچنان راه پر فراز و 
نش��يبي را در مقابل دارد؛ مس��يري كه براي پيمودن 
آن ديگر از مديراني چون قاضي زاده و آخوندي خبري 
نيست؛ مس��ير دش��واري كه دولت براي تحقق وعده 
هايش و سر و س��امان دادن به اوضاع معيشتي بايد به 

سالمت از آن عبور كند .

دور تازه سفرهاي منطقه اي ظريف از هند آغاز مي شود

 غلبه بر تحريم از راه ديپلماسي
گروه ايران | 

دور جديد سفرهاي منطقه اي محمدجواد ظريف از سفر 
به هند آغاز مي ش��ود. وزير امور خارجه ايران قرار است 
تا چندي بعد به هند برود، س��پس راهي عراق مي شود؛ 
احتماال در آينده نزديك سفرهايي هم به تركيه و ديگر 
كشورهاي منطقه داشته باشد. قرار ديپلماتيك با هند و 
عراق را ديروز سخنگوي وزارت خارجه اعالم كرد. آنطور 
كه بهرام قاسمي گفت، وزير امور خارجه در آينده اي نه 
چندان دور سفرهايي را به كشور هاي همسايه در ادامه 
سياست دايمي و تغييرناپذير ايران نسبت به همسايگان و 
در جهت گسترش همكاري هاي همه جانبه، تعميق روابط 
اقتصادي - بازرگاني و رايزني هاي سياسي خواهد داشت. 
اين سفرها احتماال براي يافتن راه هايي به منظور ادامه 
مراودات اقتصادي ميان دو طرف با توجه به تحريم هاي 
واشنگتن عليه تهران است. چنانكه پيش از اين، ظريف 
تاكيد كرده بود كه ايران براي ادامه همكاري هاي اقتصادي 
با ديگر كش��ورها در دوران تحريم، راهكاري هايي دارد و 

منتظر وعده هاي قدرت هاي اروپايي نمي ماند. 

   گام اول با سفر به هند
حال ظريف اولين قدم را براي رايزني سياسي و اقتصادي با 
قدم گذاشتن بر سرزمين هند بر مي دارد. هند كه دومين 
خريدار بزرگ نفت از ايران است. هندي ها با آغاز تحريم هاي 
نفتي و مالي امريكا عليه ايران، توانستند از اين كشور معافيت 
دريافت كنند. اين كش��ور كه به تازگي از ژاپن در واردات 
نفت پيشي گرفته است، به عنوان سومين وارد كننده نفت 
در جهان شناخته مي شود. اين كشور همچنين دومين 

مشتري بزرگ نفت ايران در جهان است و با وجود نزديكي 
جغرافيايي به ايران نسبت به ساير مشتريان، بيش از همه 
در معرض خطر آسيب پذيري از ممنوعيت واردات نفت از 
ايران قرار دارد. اگرچه جزييات معافيت امريكا براي خريد 
نفت از ايران منتشر نشد، اما يك منبع نزديك به صنعت 
پااليشگاهي هند به رويترز گفته بود كه اين كشور در مدت 
تعيين شده، احتماال اجازه خواهد داشت تا روزانه تا ۳۰۰ 
هزار بش��كه نفت از ايران وارد كند. ب��ا اين حال، به تازگي 
ايران و هند جداي از اين معافيت ها، بر سر مكانيزمي براي 
پرداخت هزينه خريد نفت به توافق رسيدند. بر اساس آنچه 
رسانه هاي هندي نوشتند، »هند پول نفت خريداري شده از 

ايران را در حساب هاي تضميني در پنج بانك واريز مي كند. 
ايران بخش��ي از اين پول را براي خريد كاال هاي اساسي از 
هند و تامين هزينه هاي ماموريت هاي ديپلماتيك خود در 
اين كشور هزينه مي كند. تمام اين پرداخت ها هم به روپيه 
هند است.« حال احتمال مي رود سفر ظريف به هند براي 
مذاكره و رايزني درباره همين مكانيزم باشد. مكانيزمي كه 
قرار است تحريم هاي امريكا را بي اثر كند، بي آنكه نيازي به 

دريافت معافيت از اياالت متحده باشد. 

   تالش بغداد براي ناديده گرفتن تحريم ها
به گفته بهرام قاس��مي، ظريف پ��س از هند، به عراق 

سفر مي كند. عراقي كه مي گويد مجبور به پايبندي به 
تحريم هاي امريكا عليه ايران نيست. اين موضع وزير امور 
خارجه عراق است كه درباره برجام و پيروي از آن اظهار 
كرد. محمدعلي الحكيم همچنين در اين باره گفت كه 
كشورش »تعهدي ندارد« كه به تحريم هاي اعمال شده 
از سوي اياالت متحده امريكا بر ايران، وفادار بماند و به 
دنبال دستيابي به گزينه هايي براي ادامه تجارت با ايران 
خواهد بود. او تاكيد كرد كه »تحريم هاي ايران يك جانبه 
بوده و بين المللي نيستند و از اين رو امكان دور زدن آنها 
وجود دارد.« به گفته الحكيم »چند احتمال براي باز نگه 
داشتن راه ارتباطي تجارت با ايران پيشنهاد شده است 
كه از جمله آنها مي توان به دادوستد با دينار عراقي در 
تجارت دوجانبه اشاره كرد.« پيش از اين، حسن روحاني 
رييس جمهوري در نشست مشترك مطبوعاتي كه با 
برهم صالح، همتاي عراقي خود داشت، اظهار اميدواري 
كرد كه سطح روابط اقتصادي دو كشور در آينده نزديك 
از 1۲ ميليارد دالر فعلي به ۲۰ ميليارد دالر برسد. نياز 
عراق به واردات برق و كاال از ايران، اين كش��ور را بر آن 

داشته كه راهي براي خالصي از تحريم ها پيدا كند. 

   دور زدن تحريم ها با ترك ها
در حالي ظريف طي روزهاي آينده به هند و عراق سفر 
مي كند كه در ماه هاي اخير بارها به تركيه، ديگر همسايه 
استراتژيك ايران سفر كرده است. ديدارهايي كه اگرچه 
دستور كار ديگري، همچون حل بحران سوريه را داشته؛ 
اما احتماال ظريف در ماه هاي اخير سفري اقتصادي و با 
دستور كار روابط بين دوكشور هم داشته باشد. تا به امروز 

خبري از اين سفر منتشر نشده، اما احتمال آن دور از ذهن 
نيست. تركيه كه در دور پيشين تحريم ها نقش اساسي 
در كمك به ايران براي دور زدن اين تحريم ها داشت. از 
سوي ديگر، حجم مبادالت تجاري ايران و تركيه نزديك 
به 1۲ ميليارد دالر است و همچنين نزديك به 7 درصد 
از فروش نف��ت ايران به تركيه اختصاص دارد كه اين دو 
قطع روابط تجاري ميان دو طرف را دشوار يا غيرممكن 
مي س��ازد. تركيه آبان ماه براي يك بازه زماني مشخص 
از امريكا معافيت دريافت كرد، حال مقامات اين كشور 
مي گويند بار ديگر در پي كسب معافيت از تحريم هاي 
امريكا هستند. وزير تجارت تركيه روز پنج شنبه گفت 
كه آنكارا به دنبال افزاي��ش مدت معافيت هاي خود در 
برابر تحريم هاي اياالت متحده امريكا عليه ايران است كه 
اين مساله تحريم روي كشورهايي كه با ايران همكاري 
مي كنند اثر مي گذارد. رخسار پكان در اين باره تصريح 
كرد: م��ا تواقنامه تج��ارت آزاد با اي��ران داريم؛ چگونه 
مي توانيم همكاري مان را در چنين شرايطي ادامه دهيم؟ 
او كه با شبكه تلويزيوني ان تي وي مصاحبه مي كرد، افزود: 
»ما در رابطه با كاالهاي وارداتي با ايران قرارداد ترجيحي 
امضا شده دايم. ما در سطح وزارتي و نمايندگان فني اين 
همكاري را انجام مي دهيم تا تركيه از اين ممنوعيت ها 

مستثني شود.«
تا به امروز ايران در ديپلماسي خود كوشيده تحريم هاي 
امريكا تاثير منفي در روابط سياسي با كشورهاي منطقه 
نگذارد، حال بايد ديد دس��تگاه ديپلماس��ي ايران به 
رهبري ظريف چگونه مي تواند اين همراهي سياسي را 

به سود اقتصاد ايران تمام كند.

حذف موانع بين مردم و مسووالن 
خواسته امام جمعه موقت تهران

امام جمعه موق��ت تهران 
گفت كه خواس��تار حذف 
موانع بين مردم و مسووالن 
ش��ده  نمازجمع��ه  در 
اس��ت.به گزارش ايس��نا، 
حجت االسالم محمد جواد 
حاج علي اكبري كه هفته 
گذش��ته به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب 
ش��د، ديروز در خطبه هاي نماز جمعه تهران گفت: به 
نظر مي رس��يد عزيزانمان از وجود ميله هاي زياد در 
محوطه نمازجمعه خشنود نيستند، لذا از ستاد برگزاري 
نمازجمعه خواهش كردم، دوستان حفاظت هم محبت 
كردند و دو رديف از موانع برداشته شد. بخشي كه باقي 
مانده، مورد نياز هس��ت كه آن هم ان ش��اءاهلل اصالح 
دقيق تري خواهد ش��د. چون در نماز جمعه دوستان 
عالقه مندند محيط دوستانه باشد، مسووالن هم همين 
احساس را دارند، خيلي از آقايان بين مردم نشستند. هر 
قدر اين ارتباط ها مخصوصا در محيط نماز صميمي تر و 
دلنشين تر باشد، بهتر است.اوافزود: اميدوارم هم فاصله 
ظاهري هم فاصله واقعي -اگر چيزي هست- بين مردم 
و مسووالن برداشته شود، يكپارچه و متحد در كنار هم 
باشيم و راه نهضت اسالمي مان را پرشورتر از هميشه با 

نشاط بيشتر ادامه بدهيم.

افتتاح خطوط توليد تجهيزات 
الكترونيكي صنايع دفاع

وزي��ر دفاع و پش��تيباني 
نيروه��اي مس��لح، ب��ا 
حضور در شركت صنايع 
الكترونيك شيراز خطوط 
توليد تجهيزات پيشرفته 
الكترونيك��ي و دفاعي را 
افتتاح كرد. به گزارش ايلنا، 
امير سرتيپ حاتمي با حضور در اين شركت وابسته به 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جديدترين 
و پيش��رفته ترين محصوالت، سامانه ها و تجهيزات 
الكترونيكي و دفاعي را در حوزه ه��اي رادار، جنگ 
الكترونيك، الكترونيك هوايي، تجهيزات فرودگاهي و 
الكترونيك دريايي رونمايي كرد. او با تقدير از كاركنان، 
متخصصين و دانشمندان شركت صنايع الكترونيك 
ايران )صاايران(، دس��تاوردهاي نوين الكترونيكي و 
مخابراتي را مصداق بارز تحقق شعار »ما مي توانيم«و 
در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي دانستند و افزودند: 
امروز بحمداهلل متخصصين ما در بومي سازي صنعت 
دفاعي توانس��ته اند با تبديل تحريم ها و تهديدها به 
فرصت به حدي از پيشرفت دس��ت يابند كه عالوه 
بر تجهيز نيروهاي مسلح كشور در تمامي حوزه ها، 
محصوالت خود را به تعدادي از كش��ورهاي صاحب 

تكنولوژي نيز صادر نمايند.

گرفتن بهانه از اروپا
با تصويب لوايح مالي

مديركل ش��وراي راهبردي 
روابط خارجي با تاكيد بر اينكه 
»تصور نمي كنم اروپا به ايران 
اعالم كند كه ساز و كار مالي 
را اجرايي نمي كند«، گفت: 
بهتر است هر چه زودتر  » اف 
اي تي اف«  و » سي اف تي« 
به نتيجه برسد تا اين بهانه از اروپايي ها گرفته شود و بتوانيم 
اجرايي شدن ساز و كار را از اروپايي ها بخواهيم.عبدالرضا 
فرجي راد در گفت وگو با ايسنا در ارزيابي خود از تاخير اروپا 
براي ارايه ساز و كار مالي )اس پي وي( اظهار كرد: اروپايي ها 
اعالم كردند كه در حال انجام س��از و كار مالي هستند تا 
به سرانجام برسد، البته يك بار هم اعالم كردند محرمانه 
است و نمي خواهند آشكار شود، اگر آشكار شود فشارهاي 
بيشتري را بايد تحمل كنند.وي افزود: از طرف ديگر ايران 
هن��وز موضوع » اف اي تي اف«  و » س��ي اف تي«را انجام 
نداده و اين مساله بستگي دارد به اينكه اين موضوع كه بين 
مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان 
در جريان است آيا به سرانجام مي رسد؟ فرجي راد ادامه داد: 
ما هم از نظر اقتصادي تحت فشار هستيم و در شرايطي كه 
امريكا صادرات نفت ما را به صفر برساند يا كامال مبادالت 
ما را ببندد، ايران بايد بررس��ي كند كه الزم است از برجام 
خارج شود يا نه اما در شرايط فعلي اين كار ضرورتي ندارد.

كميته ويژه مجلس، علل گراني 
كاالهاي اساسي را بررسي كرد
رييس كميته ويژه بررسي 
افزايش قيم��ت كاالهاي 
اساس��ي مجل��س براي 
ارزياب��ي علل عدم كنترل 
بازار و افزايش قيمت كاالها 
نتيجه بررسي اين موضوع 
در اين كميته را تش��ريح 
كرد.حسن حسيني شاهرودي رييس كميته ويژه 
براي بررسي علل عدم كنترل بازار و افزايش قيمت 
كاالهاي اساس��ي در گفت وگو با مهر اظهار داشت: 
چالش هاي بازار ارز، قيمت گ��ذاري كاالها، نظارت 
بر ب��ازار، تامين كاالهاي اساس��ي، چگونگي توزيع 
كااله��ا، زنجيره توزيع از ثبت س��فارش، تامين ارز، 
خريد از خارج، انتقال به خارج، ورود و ترخيص كاال تا 
توزيع مورد رصد كميته قرار گرفت.عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس با بيان اينكه آسيب هاي اين حوزه 
مورد بررس��ي قرار گرفت، گفت: حلقه هاي مفقوده 
در اين زنجيره بسيار زياد است. در حقيقت همه اين 
حلقه ها منفصل از هم هس��تند. هر كسي در حوزه 
خود فعاليت كرده و از فعاليتش خشنود است اما اين 
حلقه ها به يكديگر متصل نيست. حلقه مفقوده در 
نظام توزيع اين است كه ارتباط معقولي بين حلقه هاي 

مختلف براي تأمين كاالهاي اساسي وجود ندارد.

قدرت شبكه هاي اجتماعي
از نگاه وزير خارجه

وزير امور خارجه گفت: امروز 
هر كس مي تواند خبرگزاري 
باش��د لذا بايد اين قدرت را 
بشناس��يم، به آن اهميت 
دهيم، اجازه رشد دهيم، اين 
قدرت هر چقدر در كش��ور 
ما نهادينه تر ش��ود، به نفع 
كشور است. به گزارش ايسنا، محمدجواد ظريف اظهار 
كرد: امروز در دنيا تحوالتي كه اتفاق افتاده عظيم است، 
شما مشاهده مي كنيد كه ديگر دنيايي نيست كه يك 
گروه ب��راي بقيه تصميم بگيرند، ام��روز ما در دنيايي 
زندگي مي كنيم كه تصور ابرقدرتي رنگ باخته است. 
تصور قدر قدرتي مدت ها بود كه رنگ باخته بود. تصور 
ابرقدرتي هم رنگ باخته است. كسي نمي تواند ادعا كند 
كه مي تواند مقدرات دنيا را رقم بزند.ظريف افزود: امروز 
هر كس مي تواند خبرگزاري باشد لذا بايد اين قدرت را 
بشناسيم، به آن اهميت دهيم، اجازه رشد دهيم، اين 
قدرت هر چقدر در كش��ور ما نهادينه تر ش��ود، به نفع 
كشور است، حتي جاهايي كه با ما زاويه دارند اما در روز 
مبادا همه آنها پاي ايران و كشور مي ايستند، اين صدا 
كه ايراني بتواند ديدگاه، نظر و خواسته خود را در سطح 
جهاني منعكس كند و يك هشتگ را به هشتگ برتر 

تبديل كند بايد تقويت شود.
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بررسيارقامبودجهسال98حكايتميكند

فرشادمومنيدرجلسهدينواقتصادمطرحكرد

كسري  بودجه 200  هزار  ميليارد  توماني  بدون نفت

سيگنال افزايشي نرخ ارز در بودجه 98

گروه اقتصاد كالن|
بررسي ارقام اليحه بودجه حاكي از آن است كه 
چنانچه تمام منابع بودجه هم محقق شوند، باز 
هم كسري بودجه بدون نفت به رقمي نزديك به 
200 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه معادل 
46.6 درصد كل هزينه هاي عمومي كشور براي 
سال آينده است. اين رقم بزرگ نشان مي دهد 
كه حتي اگر درآمدهاي نفتي خوش بينانه اي كه 
دولت پيش بيني كرده هم محقق ش�وند باز 50 
هزار ميليارد توم�ان كمتر از هزينه هاي جاري 
مي شود و اين در شرايطي است كه دولت تنها 
با انتشار 50 هزار ميليارد توماني اوراق مي تواند 
اين ش�كاف بزرگ را ولو به ش�كل مقطعي هم 
بي�اورد. با اين هم�ه وضعيت مبهم كش�ور در 
سال هاي آينده و ش�رايط سخت اقتصادي كه 
با كاهش و منفي شدن رشد اقتصادي استمرار 
خواه�د يافت، س�بب ش�ده تا دولتم�ردان با 

روزهايي سخت تر مواجه باشند.

از مهم ترين مولفه هايي كه براي بودجه سال آينده، به 
مباحث مختلف دامن زده، ميزان و سهم فروش نفت 
در دخل و خرج سال آينده است. منابع حاصل از فروش 
نفت، گاز و ميعانات همواره به تامين كس��ري بودجه 
ياري رس��انده و با توجه به اينكه هن��وز امكانات الزم 
براي عدم وابستگي به اين منابع طبيعي آماده نيست، 
پيچيدگي روند تامين منابع دولت در س��ال آينده را 
پيچيده تر از قبل كرده اس��ت. به گونه اي كه بررسي 
ارقام بودجه س��ال آينده حاكي از آن است كه دولت 
قصد نداشته چندان به س��ناريوهاي بدبينانه درباره 
مقدار صادرات يا قيمت نفت را در سقف منابع و مصارف 
بودجه منعكس كند. بخشي از اين نگاه دولت مي تواند 
ناشي از ضرورت هاي اقتصادي باشد كه مخارج دولت 
را تنها موتور تحريك كننده رش��د اقتصادي در سال 
1398 مي دان��د. بخش��ي از اين رويكرد ه��م به نگاه 
سياس��ي دولت، مبني بر ضرورت كنترل انتظارات و 
مديريت تبعات سياسي و اجتماعي تحريم ها از طريق 
اليحه بودجه باز مي گردد. دول��ت از ديدگاه اجرايي 
انتظ��ار دارد در صورت عدم تحق��ق منابع حاصل از 
صادرات نفت، از طريق ساز و كار تخصيص اعتبارات 
در حدود منابع در دسترس كش��ور را اداره كند. اين 
ميان برخي از كارشناسان معتقدند در سال آينده بر 
خالف سال هاي گذشته قوه مجريه نمي تواند با تكيه 
بر ابزار تخصيص عدم تحق��ق منابع را مديريت كند. 
حال چه مديريت از طريق انتشار اوراق عملي باشد و 
چه نباشد، باز هم اليحه بودجه از نظر خود كفايي بايد 
مورد بررسي قرار گيرد. خودكفايي بودجه اي به معناي 
توانايي دولت در تامين منابع درآمدي براي هزينه هاي 
جاري باشد و منظور از منابع درآمدي نيز، همان منابع 

متعارف يعني ماليات ها است.

     ضرورت محاس�به كس�ري بودجه منهاي 
نفت

در دهه هاي گذشته رابطه مالي دولت و نفت در فرايند 
بودجه ريزي كش��ور به گونه اي تنظيم شده كه منابع 
حاصل از ص��ادرات نفت بين خزانه دولت، ش��ركت 
ملي نفت و صندوق توس��عه ملي تقسيم شود. بر اين 
اساس بعد از مشخص شده س��هم دولت از صادرات 
نفت معادل ريالي درآمدهاي حاصل از صادرات نفت 
در حس��اب خزانه نزد بانك مركزي منظور مي شود. 
مبناي محاسبه منابع نفتي حاصل ضرب قيمت نفت، 
قيمت محاسباتي براي تس��عير منابع ارزي حاصل 
از صادرات نفت و حجم صادرات بوده اس��ت. در اين 
روش متغيرهاي قيمت نفت، نرخ تسعير ارز و حجم 
ص��ادرات تحت تاثير سياس��ت هاي مالي دولت قرار 
مي گيرن��د به اين معنا كه دول��ت مي تواند براي تراز 
كردن بودجه خ��ود اين متغيرها را به گونه اي در نظر 
بگيرد كه بودجه كل كشور تراز شود. اين در حالي است 
كه اساس��ا متغير قيمت نفت و ميزان صادرات حمال 
عاملي برونزا و خارج از اراده دولت بوده و متغير نرخ ارز 
بر اساس سياست هاي ارزي و تجاري تعيين شوند. اگر 
چه تاكنون ورود منابع نفتي به اين صورت در بودجه 
آسيب هاي فراواني را در نظام بودجه ريزي كشور به 
جا گذاشته ولي مي توان گفت ادامه اين رويكرد براي 
ش��رايط ويژه س��ال آينده آثار به مراتب زيان بارتري 

نسبت به سال هاي ديگر در پي خواهد داشت.
علت اين موضوع آن است كه عدم قطعيت نسبت به 
متغيرهاي تعيين كننده منابع نفتي براي آينده به ويژه 
در مورد ميزان صادرات نفت و گاز به مراتب بيشتر از 
سال هاي گذشته است. از اين رو رويكرد پيشنهادي 
برخي از كارشناس��ان از جمله مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس ب��راي تصميم گيري درباره مي��زان منابع و 
مصارف اليح��ه بودجه س��ال 1398 تدوين بودجه 
براساس مديريت كسري بودجه بدون نفت است چرا 
كه اتخاذ اين رويكرد مي تواند ضمن تخفيف مسائل و 
مشكالت ناشي از وابستگي بودجه به نفت و نوسانات 
آن، با آشكارسازي ميزان واقعي كسري بودجه زمينه 

اصالحات بودجه اي را فراهم آورد. 
دول��ت در اين رابطه و در اولي��ن گام بايد تمام منابع 
درآم��دي خود را ج��ز منابع نفتي و منابع ناش��ي از 
اس��تقراض را به دقت بررس��ي كن��د. در اين مرحله 
الزم اس��ت با توجه به پيش بيني عملكرد رديف هاي 
درآمدي در س��ال جاري و چش��م انداز اقتصاد كالن 
در سال آينده ميزان اين منابع به صورت واقع بينانه 
براي 1398 برآورد شود. عالوه بر اين هزينه هاي دولت 
به هزينه هاي اجتناب ناپذير و اجتناب پذير تقسيم 
گردد و هزينه هاي اجتناب ناپذير به صورت واقع بينانه 
و البته با توجه به مضيقه هاي مالي دولت رش��د داده 
شود و هزينه هاي اجتناب پذير نسبت به سال جاري 
بدون افزايش باقي بماند. سپس كسري بودجه بدون 

نفت از تفاضل ارقام فوق به دس��ت آيد و مس��يرهاي 
ممكن براي تامين كسري بودجه بدون نفت بررسي و 
با توجه به اقتضائات اجرايي و امكان سنجي هاي انجام 
گرفته انتخاب شوند. همچنين منابع ارزي حاصل از 
صادرات نفت در اختيار بانك باشد و بانك مركزي با 
در نظر گرفتن سياست ارزي خود و مستقل از وضعيت 
بودجه در مورد مناب��ع ارزي در اختيار جهت كنترل 

بازار ارز تصميم گيري كند.
 همچنين نهاد متولي پول در كشور به ميزان مشخص 
شده به حساب خزانه منابع ريالي واريز كند تا دولت 

بتواند مصارف خود را پوشش دهد. 
با اس��تفاده از اين روش، اعتبار دستگا ه ها بطور واقع 
بينانه ديده شده و آنها از تامين رقم درج شده در بودجه 
اطمينان خواهند داش��ت. همچنين با شفاف شدن 
كس��ري بودجه واقعي، احتمال پيگيري روش هاي 
عملياتي كاهش كس��ري از جمله شناس��ايي منابع 
جديد درآمدي و راهكارهاي مديريت هزينه ها افزايش 
مي يابند و آث��ار مالي هر ي��ك از تصميمات دولت و 

مجلس بر كسري بودجه قابل رويت مي شود.

     كسري 46.6 درصدي بودجه
با توجه به اعتبارات در نظر گرفته شده در اليحه بودجه 
سال آينده مي توان به تصويري كلي از كسري بودجه 
بدون نفت پرداخت. همانطور كه پيش تر هم بيان شد 

در اليحه بودجه س��ال آينده رقم هف��ت هزار و 700 
ميليارد تومان بابت بازپرداخت اوراق در س��قف دوم 
مصارف ديده شده ولي از آنجا كه همواره پرداخت آن 
جزو اولويت هاي دولت بوده لذا در محاسبات انجام شده 
اين رقم به ميزان مصارف اضافه شده است. همچنين 
هر چند تحقق كامل منابع پيش بيني شده در اليحه 
سال آينده به شدت نامحتمل و دور از دسترس است 
با اين وجود مي توان به منظور ساده سازي با اغماض 
از كنار آن گذشت و كسري بودجه بدون نفت را با در 
نظر گرفتن تحقق صد در صد ساير منابع پيش بيني 
شده در اليحه بودجه سال آينده محاسبه كرد. با همه 
اين اغماض ها نهايتا كسري بودجه بدون نفت كشور 
براي سال آينده رقم 193 هزار و 700 ميليارد تومان 
را نشان مي دهد. به بيان ساده تر مجموع كسري بودجه 
اليحه بودجه 98 و به فرض تحقق صد در صدي ساير 
درآمدهاي مع��ادل 46.6 درصد كل مصارف عمومي 

بودجه را در نظر مي گيرد. 
همان طور كه پيش تر گفته شد منابع نفتي در بودجه 
بسيار خوش بينانه تنظيم شدند و احتمال تحقق آنها 
نيز چندان محتمل نيس��ت ولي اگر با اغماض از اين 
مساله نيز گذش��ت، باز هم كل درآمدهاي حاصل از 
فروش نفت، گاز و ميعانات در سال آينده به رقم 142 
هزار ميليارد تومان مي رسد و همانطور كه در اليحه 
آمده با 50 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از فروش 

اوراق مش��اركت مصارف و درآمده��ا در بودجه صفر 
مي شود و به اصطالح به تراز مي رسند.

     اتخاذ تصميمات بزرگ در روزهاي سخت
ش��رايط وي��ژه س��ال آين��ده ج��دا از آنك��ه ت��وان 
پيش بيني پذي��ري را از كليت اقتص��اد ايران كاهش 
داده، ش��رايطي خاص ب��ه وجود آورده ك��ه نيازمند 
اتخاذ تصميماتي جدي هستند. اينكه كسري بودجه 
نزديك ب��ه 50 درصد هزينه هاي عمومي كش��ور را 
در بر مي گي��رد و بدون انتش��ار اوراق و ريختن تمام 
درآمدهاي نفتي در هزينه هاي جاري امكان جبران آن 
نيست، نشانگر مشكلي سيستماتيك در اقتصاد كشور 
است. هر چند مركز پژوهش هاي مجلس در آخرين 
گزارش خود تنها راهكاري كه ارايه داده، افزايش پايه 
مالياتي و لغو تمام معافيت ها است، اما اين روش نيز 
در كوتاه مدت عملي نخواه��د بود و در بلندمدت نيز 
تضمين كننده دخل و خرج كشور نيست. مضاف بر 
اينكه رقم نزديك به 200 هزار ميليارد توماني كسري 
بودجه به اندازه اي بزرگ هست كه صرفا با افزايش پايه 
مالياتي نمي ت��وان آن را جبران كند. به همين دليل 
ضرورت اتخاذ تصميماتي بزرگ در روزهاي پر مشغله 
بيش از هر زمان ديگري است و از دولتمردان انتظار 
مي رود، به شكل كوتاه، ميان و بلندمدت چاره اي براي 

اين مشكالت و مسائل بينديشند. 

گروه اقتصاد كالن| 
فرشاد مومني با بيان اينكه در سند اليحه بودجه 
98 رق�م معادل ريالي براي دالر بس�يار باالتر از 
سال 97 است، گفت: اين نشان مي دهد كه نرخ 
ارز چه س�مت و سويي داشته باشد. به گفته اين 
اقتصاددان جهت گيري افزايش�ي اليحه 98 در 
زمينه نرخ ارز نيروي محركه افزايش هاي شديدتر 
در ب�ازار آزاد خواهد ش�د و اين باعث مي ش�ود 
همانند همين موج اخير ش�وك ارزي اخير كه با 
پديده قيمت گذاري دلخواه بازيگران اقتصادي 
مواجه شديم و دولت هم قادر به كنترل آنها نبود، 
در شرايط تحريمي فضاي غيررقابتي تشديد و به 

تبع آن فشارهاي تورمي افزايش يابد.

به گزارش »تعادل« فرشاد مومني در جلسه اخير دين و 
اقتصاد گفت: دليل تاكيد بر مالحظات سطح توسعه اين 
است كه ما شاهد نوعي خوگرفتگي نظام تصميم گيري و 
تخصيص منابع ملي با شيوه اداره روزمره كشور هستيم و 
در واقع اساس مالحظات سطح توسعه كه ايجاد تغييرات 
اعتالبخش در كيفيت زندگي مردم و جايگاه نظام ملي 
در پهنه جهاني است تا حدود زيادي از گردونه توجه هاي 
بايس��ته فاصله گرفته اس��ت و از آنجاي��ي كه از منظر 
روش شناختي اگر به نحو بايسته اي به مالحظات سطح 
توسعه اي توجه نكنيم شاهد شكست در جهت گيري ها 
خواهيم بود، ما فكر كرديم شايد حياتي ترين مساله در 
شرايط كنوني برجسته كردن الزامات و مالحظات سطح 
توسعه و دعوت كردن نظام تصميم گيري به داشتن يك 
چشم انداز اعتال بخش در برنامه هايشان است چرا كه 
در غياب اين چشم انداز ما دچار زمين گير و پس افتادن 

روزمره خواهيم شد.
وي در ادامه بيان كرد: نبايد فراموش كرد كه به واسطه 
غفلت نابخشودني به اين مالحظات در دوره  سال هاي 
68 به بعد است كه با اجراي برنامه تعديل ساختاري در 
ش��كل هاي متفاوت موجب ايجاد بحران هاي هرروزه 
كنوني شده است. در چارچوب اين سلطه كوته نگري 
ما اكنون با يك ش��رايط خيلي نگران كننده اي روبه رو 
هستيم كه جهت گيري هاي كنوني نظام تصميم گيري 

هم قادر نيست از آن بيرون  آيد. 
وي گفت: ما ش��اهد اين واقعيت تلخ هس��تيم كه اين 
جهت گيري هاي كوته نگرانه در اس��اس به مالحظات 
رانتي گره خورده است؛ جهت گيري هايي كه همواره 
در طول تاريخ بشر نيروي محركه نفع بري غيرمولدها و 
آسيب ديدن و پس افتادن توليدكنندگان و فرودستان 

مي شود. از آنجايي كه به واسطه تجربه تقريبا سه دهه 
اجراي شكسته و بسته تعديل ساختاري در ايران و گره 
خوردن آن با مناسبات رانتي، شاهد آن هستيم هرجا 
كارشناسان تذكرات و هشدارهايي مي دانند به قاعده 
مناسبات رانتي آنهايي كه فرآيندهاي تصميم گيري و 
تخصيص منابع مسوول بودند روي خودشان نمي آورند. 
در اين مسير يك طيفي هم به كمك آنها آمدند كه ما 
به عنوان نئوكالس��يك هاي وطني مي شناسيمشان. 
اينها هم از جنبه روش شناختي به دليل اينكه اساس 
دغدغه هايش��ان تعادل ه��اي لحظ��ه اي بود، ب��ا آنها 
هم مس��لك ش��دند تا يك بزك علمي به تصميم هاي 

غيرتوسعه اي آنها بزنند.

     دس�تكاري مفاهيم سبب فرار از مسووليت 
شد 

وي افزود: به اين ترتيب ما در دوره تعديل س��اختاري 
و بطور مشخص از سال هاي 1368 تا امروز شاهد فرار 
از مس��ووليت آنها از طريق دستكاري مفاهيم، تغيير 
تعريف هاي استاندارد و شناخته شده و دستكاري در 
آمارها و تغييرات پياپي پايه هاي آماري و ساختن مافياي 
رسانه اي پشتيبان و امثالهم هستيم و عمال باعث شدند 
حل و فصل مس��ائل بنيادين به تعويق بيفتد. اكنون 
ما شرايطي را مشاهده مي كنيم كه اگر به واقعيت ها 
توجه نداشته باشيم و اگر گمان كنيم كه مي شود با 
برخورد جزيره اي و غير برنامه و مش��اركت زدايي از 
مردم از طريق بي اعتنايي به عدالت اجتماعي مي شود 
كارها را جلو برد، توهمي بيش��تر نيس��ت چون اين 
توهم بيش از س��ه دهه در ايران وجود داشته و ايران 

را به قهرمان فرصت سوزي )تعبيري كه كشورهاي 
ديگر درباره ايران به كار مي برند.( تبديل كرده است.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: مي شود يك به يك نشان 
داد كه چگون��ه تن دادن به تصميم��ات كوته نگرانه و 
سياست هاي تعديل ساختاري و محور قرار دادن منافع 
غير مولدها در همه عرصه هاي سياست هاي اقتصادي 
كه طي سه دهه گذشته به عنوان راه نجات به ايرانيان 
تحميل شد، به بن بست رسيده اس��ت و از اين به بعد 
هزينه هاي ما را افزايش خواهد داد. بطور نمونه يكي از 
مهم ترين سياست هايي كه در سه دهه گذشته اتفاق 
افتاده است، سياست افزايش نرخ ارز يا تضعيف پول ملي 
بوده است. وعده داده مي شد كه با اجراي اين سياست 
ايران به گلستان تبديل خواهد شد اما سي سال اينگونه 
زمان س��پري ش��د و هيچ كدام از آن اهدف وعده شده 
محقق نش��د. قرار بود سياست  دستكاري قيمت ها به 
يك تحول در صادرات بينجامد اما يك بررسي اي كه بر 
اساس اطالعات بانك جهاني در اين زمينه انجام داده ايم 
نشان مي دهد با گذشت سي سال ايران همچنان حدود 
85 درصد صادراتش را مواد خام و مواد اوليه تش��كيل 
مي دهد. اين در شرايطي اس��ت كه در آمارهاي بانك 
جهاني محصوالت پتروشيمي و فوالد جزو محصوالت 
صنعتي به حساب مي آيد. غم انگيزي ماجرا در اين است 
كه طبق همين آمارهاي بانك جهاني ميانگين جهاني 
اين نسبت 29 درصد است، يعني ميانگين كشورهايي 
كه س��ه چهارم آنها از نظر اقتصادي مشابه يا بدتر از ما 
هستند. آن چيزي كه مساله را تكان دادني تر مي كند 
اين اس��ت كه سهم ميانگين جهاني صادرات كاالهاي 
ساخته شده صادراتي )با هر س��طح از تكنولوژي( 71 

درصد است. يعني 71 درصد از اقالم صادراتي كشورهاي 
جهاني را كاالهاي ساخته شده دربرمي گيرد. اين نسبت 
براي ايران كمتر از 15 درصد است. يعني كامال بن بست 
و زمين گير كردن اقتصاد ايران را از طريق سياست هاي 
تعديل ساختاري و به ويژه تضعيف پول ملي را در اين 

آمارها مشاهده مي كنيم. 
آمارها نش��ان مي دهد كه در تاريخ يكصدس��اله اخير 
بيش از 80 درصد خام فروشي در سي ساله اخير روي 
داده است.يعني ما در اين س��ي ساله بيش از سه برابر 
70 سال گذش��ته درآمد ارزي از طريق خام فروشي به 
دست آورده ايم و دايما هم بحران هاي كوچك و بزرگ 
درو مي كنيم.  مساله ديگر در زمينه تجارت بين الملل 
اين اس��ت كه هنوز هم چيزي نزديك ب��ه 85 درصد 
واردات ايران را واردات كاالهاي سرمايه اي، واسطه اي 
و مواد اوليه تشكيل مي دهد. يعني ما هنوز هم به طرز 
فاجعه آميزي وابستگي داريم. از اين زاويه من بر اين باور 
هستم شرايط خطير كش��ور كه همه برآوردها تاكيد 
بر اين دارد س��ال 98 خطيرتر خواهد شد حداقل اين 
موقعيت را براي ايجاد يك گفت وگوي ملي شكل دهد 
كه بتوانيم درباره تاريخ اقتصادي س��ي سال گذشته و 

سود و زيان هاي آن صحبت كنيم.

     مشاركت اقتصادي همچنان پايين است
مومني گفت: بازارگرايي افسارگسيخته را به نام مردمي 
كردن اقتصاد جا زده اند. سرشماري هاي سال 65 تا 95 
را مورد بررسي قرار داده ايم. ميانگين نرخ مشاركت در 
بازار كار در اين دوره حدود 39 درصد بوده است يعني 
در كل اين دوره اندكي بيش از يك سوم افراد در سنين 
كار ما صاحب ش��غل بوده اند. زنان از ناحيه كار آسيب 
جدي تر ديده اند. در دوره 84 تا 95 نرخ مشاركت زنان 
از 17 درصد به 13 درصد س��قوط كرده است و به يك 
سوم ميانگين جهاني رسيده است. همچنين در دوره 
65 تا 95 حجم اشتغال در واسطه گري مالي بيش از 5 

برابر رشد كرده است.
وي گفت: بزرگ ترين صنعت  زدايي در تاريخ ايران در 
فاصله سال هاي 85 تا 90 اتفاق افتاده است، يعني در 
دوره اي كه چيزي حدود 621 ميليارد دالر ارز به اقتصاد 
ايران تزريق شده اس��ت. خالص اشتغال در اين دوران 

منفي 400 هزار نفر بوده است. 
مومني در ادامه بيان كرد: در يكي از كتاب هايي كه در 
سال 96 منتشر كردم فصل خاصي را به عنوان مداراي 
نجيبانه مردم اي��ران با فقر پرداختم. اكن��ون با به روز 
كردن اطالعات اين فصل به اين رس��يدم كه بر اساس 

گزارش هاي بانك مركزي بر اثر سياس��ت هاي ركودزا 
و تورم زاي تعديل ساختاري در فاصله 67 تا 72 سرانه 
مصرف گوشت توسط خانوارها 44 كيلو كاهش يافته 
است. در سال 67 سرانه مصرف گوشت 122 كيلو بوده 
كه در سال 72 به 78 رسيده است. در سال 83 متوسط 
مصرف گوشت به 60 كيلو و در 91 به 41 كيلو رسيده 
است يعني 80 كيلو كمتر از دوران جنگ. اين موضوع 
در مصرف ديگر مواد خوراكي براي خانواده هاي ايراني 

اتفاق افتاده است. 
به گفته مومن��ي تمام مطالعات نش��ان مي دهد ما در 
معرض يك موج تورمي ش��ديد قرار داريم؛ بخش��ي از 
اين تورم تا اكنون صورت گرفت و بخش هاي ديگر آن 
ممكن است در سال آينده تداوم يابد. مهم ترين علت 
اين تورم همين شوك نرخ ارز بود كه هزينه هاي توليد 

را افزايش داده است. 
وي درباره اليحه بودجه س��ال 98 نيز گفت: در س��ند 
اليحه بودجه 98 رقم معادل ريالي براي دالر بسيار باالتر 
از سال 97 است و اين نشان مي دهد كه نرخ ارز چه سمت 
وسويي داشته باشد. ما مي بينيم كه افزايش هزينه هاي 
توليد هميشه آثار خود را روي ركود نشان مي دهد. طي 
چند سال اخير موجودي انباري كارگاه هاي توليدي ما 
به باالترين سطوح رسيده است يعني در حالي كه بطور 
متوس��ط توليدكنندگان ما بين 40 درصد از ظرفيت 
خود استفاده مي كنند بخش زيادي از آن هم به فروش 

نمي رسد.
به گفته اين اقتصاددان جهت گيري افزايشي اليحه 98 
در زمينه نرخ ارز نيروي محركه افزايش هاي شديدتر در 
بازار آزاد خواهد شد و اين باعث مي شود همانند همين 
موج اخير شوك ارزي كه با پديده قيمت گذاري دلخواه 
بازيگ��ران اقتصادي مواجه ش��ديم و دولت هم قادر به 
كنترل آنها نبود، در شرايط تحريمي فضاي غيررقابتي 

تشديد و به تبع آن فشارهاي تورمي افزايش يابد.
وي در ادام��ه درب��اره نظارت بر بودج��ه گفت: يكي از 
ش��يوه هاي منحطي كه در دوره تعديل ساختاري در 
زمينه بودجه باب شد اين اس��ت كه به جاي هدف ها، 
استراتژي ها و سياس��ت ها صحبت كنيم تمام تمركز 
حتي در رس��انه ها به اين ش��ده كه چرتكه بندازيم كه 
به كي چي رسيده است و هيچ كس راجع به اينكه چه 
سياست هايي قرار است در شرايط تحريمي سال آينده 
در دستور كار قرارگيرد، نمي پرسد. من فكر مي كنم با 
اين سطح از نظارت هاي مدني گره كار از اقتصاد ايران 
باز نمي ش��ود و بايد آنها را دعوت كرد مساله را به اندازه 

اهميت آن مورد توجه قرار دهند. 
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تراز تجاري كشور در 9 ماهه 
امسال مثبت بوده است

مه�ر| وزير امور اقتص��ادي و دارايي گفت: با وجود 
تحريم دش��منان و انواع محدوديت ها، تراز تجاري 
9 ماهه كش��ور مثبت بوده است.  فرهاد دژپسند در 
ديدار با آيت اهلل سبحاني با بيان اينكه دولت هفته اي 
دو جلس��ه اختصاصي با حضور رييس جمهور براي 
مديري��ت بازار ارز، تورم و نقدينگ��ي و تامين اعتبار 
واحدهاي توليدي برگزار مي كند، اظهار داشت: با اين 
تفاسير فكر مي كنيم بتوانيم روند بازارهاي مذكور را 
به گونه اي مديريت كنيم كه از دغدغه هاي بحق مردم 
و مراجع عظام كاسته شود.وي همچنين با اشاره به 
كاهش نرخ بيكاري از 12.6 درصد در سه ماهه دوم 
امسال به 12.2 درصد در سه ماهه سوم، اين امر را يكي 
از نشانه هاي اميدواركننده بهبود شرايط اقتصادي در 
نتيجه پيگيري هاي مداوم دول��ت عنوان كرد. وزير 
اقتصاد با بيان اينكه در ح��ال حاضر تيم اقتصادي 
دولت كامال يك دست بوده و هماهنگي هاي كاملي 
بين س��ازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و وزارت 
اقتصاد وج��ود دارد، اين امر مي تواند به اميدواري ها 
براي رفع مشكالت ناشي از تحريم ها بيفزايد. دژپسند 
با اشاره به تحريم هاي ظالمانه امريكا اظهار كرد: دشمن 
براي ضربه به ميهن اسالمي ايران فشار اقتصادي وارد 
مي كند و تحريم هاي شديدي عليه ما اعمال مي كند. 
وي با اشاره به افزايش فشارهاي اقتصادي دشمن در 
راستاي جلوگيري از حركت نظام اسالمي عنوان كرد: 
تراز تجاري كاالهاي اساسي در حوزه اقتصاد اهميت 
بسياري دارد كه در اين مورد نيز دستاوردهاي قابل 
توجهي داشته ايم. دژپسند اضافه كرد: افزايش نرخ ارز 
در نيمه اول سال جاري سبب شد كه در حوزه هاي 
مختلف شاهد افزايش قيمت ها باشيم و در عرصه توليد 
نيز با مشكالتي روبرو شويم، اما دولت ورود با قدرتي 
داشت و براي رسيدن به ثبات تالش هاي بسياري را 
دنبال كرد كه در آبان و آذر تورم ماهانه از هفت درصد 

به 2.5 درصد كاهش يافت.

از روي ادب استعفا دادم، 
با اقتدار مي مانم 

تس�نيم|روابط عمومي سازمان خصوصي سازي 
اعالم كرد: »سوء برداش��ت پيرامون خبر استعفاي 
رييس سازمان خصوصي سازي رخ داده است«. در 
اطالعيه اين س��ازمان آمده اس��ت: در خبرهاي روز 
پنج شنبه 13 دي ماه 97 در تعدادي از خبرگزاريها 
اعالم گرديده كه مهندس پوري حسيني، رييس كل 
سازمان خصوصي سازي و معاون وزير اقتصاد پس از 
اتهام پراكني ها و افترازني هاي اخير يكي از نمايندگان 
مجلس، استعفا نموده است. به گزارش روابط عمومي 
سازمان خصوصي سازي، مهندس پوري حسيني 
رييس كل اين سازمان در اين خصوص گفت: با روي 
كار آمدن وزير جديد اقتص��اد اينجانب از روي ادب 
و احترام درخواس��ت جايگزين براي سمت رياست 
سازمان نموده و همين اقدام را با روي كار آمدن دكتر 
كرباسيان در مهر ماه 96 و جناب آقاي دكتر دژپسند 
در آذر ماه س��ال 97 انجام داده ام. ام��روز تعدادي از 
خبرگزاريها با سوء برداشت اعالم نموده اند كه استعفاي 
مهندس پوري حس��يني به خاطر اي��راد تهمت و 
اتهام پراكني توسط يكي از نمايندگان مجلس صورت 
پذيرفته است. پوري حسيني همچنين گفت: اينجانب 
نه تنها هيچ گونه استعفاي جديدي را ننوشته ام، بلكه 
در همين جا اعالم مي دارم سازمان خصوصي سازي با 
اقتدار براي اعاده حيثيت و زدودن تهمت و افتراهاي 
وارده از ساحت پاك خود و همچنين براي تداوم اجراي 
قانونمند و سالم وظايف سازماني خود بيش از پيش 

آماده مي باشم.  

فروش نفت به يك ميليون 
بشكه مي رسد

فارس|محمد خدابخشي با ارزيابي از ارقام كالن 
اليح��ه بودجه س��ال 98 كل كش��ور به وضعيت 
درآمدهاي مالياتي اشاره كرد و گفت: بهترين كار 
براي اصالح نظام مالياتي محدود كردن معافيت ها 
به فعاليت ها ب��ه جاي تبعيض مي��ان واحدهاي 
توليدي در فعاليت هاي مشخص( و اجراي تمام و 
كمال ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم 
اس��ت كه بر مبناي آن همه واحده��اي توليدي 
فارغ از وابستگي آنها به دولت و بخش غيردولتي 
و حاكميتي و غير آنها بايد اطالعاتش��ان از جمله 

اطالعات بانكي را در اختيار سازمان قرار دهند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر 
اينكه درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده حدود 
70 هزار ميليارد تومان كمتر از رقم برآوردي برنامه 
ششم است، يادآور شد: دليل اصلي كاهش درآمد 
ماليات دو چيز است يكي ساماندهي معافيت هاي 
مالياتي و افزايش پايه هاي مالياتي كه تاكنون به نحو 
مناسبي پيگيري نشده است و دوم وضعيت ركود 
فعلي اقتصاد كه امكان افزايش ماليات موديان فعلي 
را نمي دهد و مناسب هم نيست در اين زمينه شرايط 

واحدهاي توليدي را بدتر از وضع موجود كنيم.
اين نماينده مجلس با بيان اينك��ه راه ميان بر در 
بخش مالياتي، اس��تفاده از رص��د تراكنش هاي 
بانك��ي در اين زمينه اس��ت، اظهارداش��ت: براي 
شروع مي توان ميان حساب هاي اشخاص حقيقي 
و حقوق��ي تمايز قائل ش��د و اولوي��ت را به رصد 

تراكنش هاي بانكي اشخاص حقوقي داد.
وي با بيان اينكه درآمدهاي نفتي بيش برآورد قابل 
توجهي دارد و مي تواند تعديل شود، تصريح كرد: 
در واقع بايد پذيرفت هرگونه بيش برآورد در نهايت 
از محل افزايش نرخ فروش ارزهاي دولتي نسبت 
به آنچه در اليحه ديده شده از بانك مركزي تامين 
خواهد ش��د. اين نماينده مجلس پيش��نهاد داد: 
فروش نفت از 1.5 ميليون بشكه در روز به 1 ميليون 
كاهش يابد و از طرفي نرخ ارز آن بخش از كاالهاي 
اساسي كه با وجود افزايش قيمتها براي مردم صرفا 
به محلي براي سوءاس��تفاده و رانت جويي تبديل 

شده منطقي شود. 
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گروه بانك وبيمه|
راه اندازي نظام حل و فصل و فراهم سازي امكان انحالل، 
توقف، ورشكستگي و ادغام بانك هاي داراي نسبت هاي 
ترازنامه اي نامناسب از جمله پيشنهادات سازمان برنامه 

براي اصالح نظام بانكي است.
سازمان برنامه و بودجه با ارزيابي وضعيت سيستم بانكي 
پيشنهاداتي براي اصالح نظام بانكي ارايه و تحقق اهداف 

برنامه ششم توسعه در اين بخش پيشنهاد مي كند. 
در متن گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: وضعيت 
بانك هاي كشور در زمينه شاخص هاي عملكردي شبكه 
بانكي نسبت به استانداردهاي تعريف شده در اين حوزه 
نامناسب تر است. پايين بودن سرمايه پايه بانك ها، فقدان 
انگيزه در صاحبان سهام براي افزايش سرمايه، عدم بازبيني 
مقررات كفايت سرمايه همگام با تحوالت جهاني، ضعف در 
افشاء اطالعات صورت هاي مالي بانك ها، كاهش سودآوري 
و افزايش زيان انباشته، كيفيت پايين شيوه هاي افزايش 
سرمايه بانك ها از جمله از محل تجديد ارزيابي دارايي ها و 
حجم باالي دارايي هاي موهومي و با ضريب ريسك باال در 
ترازنامه شبكه بانكي از داليل اصلي نامناسب بودن كفايت 

سرمايه بانك هاي داخلي است.
بدين ترتيب الزم است اقدامات اصالحي و نظارتي الزم در 
خصوص بانك هاي داراي كفايت س��رمايه پايين تر از حد 
استاندارد انجام گيرد. برخي از بانك ها براي كاهش حجم 
مطالبات غيرجاري خود نسبت به امهال مطالبات در قالب 
تسهيالت جديد اقدام مي كنند لذا الزم است تمهيدات الزم 
براي واقعي شدن اين نسبت انديشيده شود. گفتني است 
در بين ۳ طبقه مانده تسهيالت غيرجاري شامل سررسيد 
گذشته، معوق و مشكوك الوصول، سهم مانده تسهيالت 
مشكوك الوصول در شبكه بانكي كشور باال بوده و به بيش 
از ۶۰ درصد مي رس��د؛ بنابراين الزم است تركيب مانده 
تسهيالت اعطايي در ۳ طبقه مزبور نيز مورد ارزيابي و توجه 
مقام نظارتي قرار گيرد. پيگيري وصول مطالبات غيرجاري 
از طريق اس��تقرار دادگاه هاي تخصصي و اصالح قوانين و 
نسخ آيين نامه هايي كه موجب افزايش مطالبات غيرجاري 

شده، در كاهش نسبت مطالبات غير جاري موثر است.
بازار بين بانكي در س��ال ۱۳۹۶ در مقايسه با سال ۱۳۹۵ 
از رش��د قابل توجهي برخوردار بوده، به نحوي كه تعداد 
معامالت با ۲۱.۳ درصد افزايش و حجم معامالت با رشد 
بيش از ۱۰۶ درصد همراه بوده است. سهم بازار بين بانكي 

در تأمين مالي كوتاه مدت بانك ها نيز ۳۱ درصد افزايش 
پيدا كرده اس��ت. روند نرخ س��ود بازار بي��ن بانكي نيز در 
سال هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۴ از كاهش 
برخوردار بوده است. الزم است به منظور اصالح سازوكار 
اشاعه سياست پولي، تزريق منابع بانكي به بخش توليد و 
جلوگيري از فشارهاي تورمي ناشي از افزايش نقدينگي، 
در كنار سياست مداخله بانك مركزي در بازار بين بانكي 
به اصالح س��اختار ترازنامه اي بانك ها و ارتقاي س��المت 
مالي آنها نيز توجه شود. س��ابقه تجربياتي از قبيل طرح 
بنگاه هاي زودبازده و كارآفرين و پروژه هاي مس��كن مهر 
مويد اين موضوع است. تجربه هاي پيشين نشان مي دهد 
هدف گذارهاي س��ليقه اي و ناكارآمد در تخصيص منابع 
بانكي از محل خطوط اعتب��اري بانك مركزي به افزايش 

نسبت مطالبات غيرجاري منجر شده است.
در اين ميان عدم اعتبارسنجي دقيق متقاضيان تسهيالت، 
عدم توجه به توجيه فني، اقتصادي و مالي پروژه ها توسط 
شبكه بانكي، بي انگيزگي بانك ها در وصول برخي تسهيالت 
به دليل تكاليف و ضمانت هاي دول��ت و اعطاي خطوط 
اعتباري بانك مركزي، دس��تيابي به اه��داف را با چالش 

مواجه كرده است.
در س��ال هاي اخير بررسي پديده خلق پول درون زا كه در 
ادبيات مرسوم پولي به عنوان نقش ضريب فزاينده پولي 
در رشد نقدينگي نشان داده مي شود، به شدت پررنگ شده 
اس��ت. افزايش ضريب فزاينده پولي به ۷.۱۴ در اس��فند 
ماه ۱۳۹۶ بدين مفهوم اس��ت كه شبكه بانكي با سرعتي 
بيش از گذشته اقدام به خلق نقدينگي كرده است. خلق 
فزاينده نقدينگي توسط شبكه بانكي با وضعيت اقتصاد 
كشور با مشخصه بارز تنگناي مالي و محدوديت فزاينده 
در دسترسي به اعتبارات بانكي ناسازگار به نظر مي رسد. 
مي توان گفت كه رشد باالتر نقدينگي در عين رشد پايين تر 
پايه پولي معلول باال بودن نرخ س��ود و خلق پول از محل 
پرداخت سود به سپرده هاست. در شرايطي كه سود سپرده 
پرداختي بانك ها پيش از سود واقعي نقدي دريافتي آنها 
روي تسهيالت بوده و همچنين نسبت و حجم مطالبات 
غيرج��اري نيز باال باش��د، اقتصاد بط��ور خالص از محل 

پرداخت سود خلق پول مي كند.
باوجود برخورد بانك مركزي با بازار غيرمتشكل پولي و 
تعيين تكليف بخش بزرگي از سپرده گذاران اين بانك ها، 
مشكالت اصلي نظام بانكي كشور همچنان پابرجا مانده 

كه بايد براي حل آن تدابير ويژه اي انديشيده شود. درمان 
عمده مشكالت نظام بانكي كش��ور كه خود را در قالب 
معضل دارايي هاي موهوم نشان داده است، تنها به واسطه 
اجراي يك برنامه جامع اصالح ساختار نظام بانكي ممكن 
مي شود. پااليش ترازنامه بانك ها از دارايي هاي موهومي، 
شفاف سازي صورت هاي مالي بانك ها و گزارش دهي بر 
اساس سيستم استاندارد گزارش دهي مالي بين المللي، 
اصلي ترين اقدامي اس��ت كه بايد از مسير اجراي برنامه 
اصالح نظام بانكي انجام گردد. در اين ميان طراحي يك 
استراتژي مناس��ب براي جذب زيان انباشته بانك ها به 
نحوي كه كمترين آسيب را به ساختار مالي كشور وارد 
نمايد، تنها در گرو همكاري دستگاه هاي ذي ربط با بانك 

مركزي است.
از ديگ��ر راهكاره��اي مقابله با چالش ه��اي نظام بانكي 

كشور مي توان به متنوع س��ازي ابزارهاي اعمال سياست 
پول��ي بانك مرك��زي از طريق ايجاد س��ازوكارهاي الزم 
براي اس��تفاده از عمليات بازار باز، تهي��ه و اجراي برنامه 
اص��الح نظام بانكي كش��ور كه بايد مش��تمل بر بازبيني 
ترازنامه و س��اير صورت هاي مالي بانك ه��ا در چارچوب 
استاندارهاي گزارشگري مالي بين الملل )IFRS( باشد، 
تفكيك بانك هاي داراي نسبت هاي ترازنامه اي مناسب 
از بانك هاي داراي نس��بت هاي ترازنامه اي نامناس��ب و 
برخورد با بانك هاي متخلف، راه اندازي نظام حل و فصل 
و فراهم سازي امكان انحالل، توقف، ورشكستگي و ادغام 
بانك هاي داراي نس��بت هاي ترازنامه اي نامناسب، الزام 
بانك ها به واگذاري دارايي ها و اموال مازاد و سهام خود در 
شركت هايي كه فعاليت غيربانكي انجام مي دهند با توجه 
به افزايش قيمت در بازار دارايي ها، اخذ ماليات از عايدي 

اموال مازاد شبكه بانكي مطابق ماده ۱۷ قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور، استقرار سيستم 
اعتبارس��نجي قوي كه باعث مي ش��ود بانك در انتخاب 
مشتريان دچار اشتباه كژگزيني نشود.تداوم اجراي برنامه 
ساماندهي بازار غيرمتش��كل پولي و موسسات اعتباري 
غيرمجاز، ممنوعيت اعطاي تسهيالت بانكي به پروژه هاي 
فاقد توجيه فني، اقتصادي و مال��ي، تنوع ابزارهاي مالي 
براي پوشش نيازهاي مشتريان، انتشار اوراق مالي اسالمي 
توسط بانك ها بر روي دارايي هاي خود )اوراق بهادارسازي 
دارايي ها( و تبديل به افزايش سرمايه، اجرايي كردن عمليات 
بازار باز توسط بانك مركزي، وام دهي امن بانك مركزي به 
بانك ها در قبال اخذ وثايق، دسته بندي بانك ها و تعيين 
رفتار متمايز با هر دسته متناسب با شاخص هاي سالمت و 

تبعيت از بانك مركزي اشاره كرد. 

گروه بانك وبيمه|احسان شمشيري|
 روز پنج ش��نبه ۱۳ دي ۹۷، نرخ بازار آزاد بين ۱۰۷۳۰ تا 
۱۱ هزار تومان در نوسان بود و با اعالم هر اونس طال در بازار 
جهاني به نرخ ۱۲۹۰ دالر، مظنه مثقال طالي ۱۷ عيار ۱ 
ميليون و ۴۵۹ هزار تومان، گرم ۱8 عيار ۳۳۷ هزار تومان، 
سكه طرح جديد ۳ ميليون و ۶8۰ هزار تومان، نيم سكه ۱ 
ميليون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۱ ميليون و ۱۹۰ هزار 

تومان و سكه گرمي ۶۵۰ هزار تومان، معامله شد. 
به گزارش »تعادل«، روز پنج ش��نبه در بازار آزاد نرخ دالر 
به ۱۰ هزار و 8۰۰ و يورو به ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان رس��يد 
همچنين در سامانه سنا نيز ميانگين نرخ معامالت روز پنج 
ش��نبه را براي دالر ۱۰۵۷۰، يورو ۱۲۵۱۷، درهم ۲۹۲۴، 
يوآن ۱۶۵۵، پوند۱۳۷۰8، ليرتركيه ۲۰۹۹ تومان اعالم 
شد. درباره وضعيت فعلي بازار سكه و طال نيز آيت محمدولي 
رييس اتحديه طال اظهار داشت: وضعيت خريد و فروش در 
بازار تا حدودي رونق نسبي داشته، اما با نوسان قيمت ها در 

بازار، اين رونق نسبي در بازار از بين رفت.
وي افزود: نوس��ان هم در بازار متاثر از چند عامل، از جمله 
ايام آغاز سال نو ميالدي و افزايش قيمت انس جهاني است 
ك��ه اكنون حدود ۱۲8۶ دالر اس��ت. رييس اتحاديه طال 
و جواهر، گفت: همچنين داليل داخلي از جمله نوس��ان 
قيمت ارز كه موجب شده طي روزهاي اخير افزايش اندكي 
در قيمت ها به وجود بيايد و عالوه بر اين، با نزديك شدن 
به ايام پايان سال شمسي، تقاضا براي خريد سكه نيم، ربع 
و يك گرمي رو به افزايش است.محمدولي در ادامه اظهار 
داش��ت: اميدواريم با ادامه روند فعلي و مديريت عرضه و 
تقاضا، شاهد ثبات در قيمت ها باشيم و شاهد التهاب در بازار 
نباشيم. وي درباره بحث ماليات بر ارزش افزوده اين صنعت، 
توضيح داد: با توجه به مذاكرات صورت گرفته، اين بحث در 
كميسيون هاي مربوطه در مجلس شوراي اسالمي مطرح 
شده و همراه اليحه بودجه ۹8 در مجلس، اين موضوع نيز 

در صحن علني مطرح خواهد ش��د.رييس اتحاديه طال و 
جواهر، گفت: روز ۱۲ دي ۱۳۹۷ قيمت س��كه تمام بهار 
آزادي ط��رح جديد ۳ ميليون و ۶۵۰ ه��زار تومان، طرح 
قديم ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، نيم سكه يك ميليون و 
8۹۰ هزار تومان و ربع سكه يك ميليون و ۱8۰ هزار تومان 
معامله شد. وي افزود: همچنين سكه يك گرمي نيز ۶۵۰ 
هزار تومان و هر گرم طالي ۱8 عيار هم ۳۳۲ هزار تومان در 

بازار قيمت گذاري شد. 

  شتاب بازگشت ارز حاصل از صادرات
با نزديكي نرخ ارز نيمايي و آزاد

در اين رابطه يك عضو هيات نماين��دگان اتاق بازرگاني 
با اش��اره به تالش دولت و بانك مركزي براي روانس��ازي 
بازگش��ت ارز صادراتي، گفت: نزديكي نرخ ارز نيمايي به 
آزاد فرصتي فراهم كرده كه ارز حاصل از صادرات با شتاب 

بيشتري بازگردد.عباس آرگون افزود: صادركنندگان قصد 
دارند كه چرخه ورود مواد اوليه و صادرات كاالي توليدي 
را بهبود بخشند بر همين اساس صادر كنندگان به دنبال 
بازگرداندن ارز صادراتي هستند و در صورت عدم بازگشت 
ارز امكان ادام��ه توليد وجود نخواهد داش��ت. وي افزود: 
محدوديت هاي تحريمي، مشكالت وصول مطالبات، تاخير 
زماني، افزايش ريسك صادرات و استفاده از راستي آزمايي به 
دليل محدوديت ها از جمله مواردي است كه صادرات كشور 
با آن مواجه است و راهكارهايي براي حل اين مشكالت در 

حال آزمون و خطاست.

 نگاه به بازگشت ارز حاصل از صادرات نگاهي 
سيستمي باشد

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران 
گفت: نگاه به بازگش��ت ارز حاصل از صادرات بايد نگاهي 

سيستمي و همه جانبه باشد و از صدور بخشنامه هاي متعدد 
كه يكديگر را نقض مي كنند، پرهيز شود.آرگون گفت: بحث 
پيمان سپاري موضوعي است كه تمامي صادركنندگان را 
ملزم مي كند تا ارز حاصل از صادرات را به كشور برگردانند. 
اگر صادركننده اي نخواهد يا نتواند ارز حاصل از صادرات 
خود را به كش��ور برگرداند ام��كان ادامه فعاليت در حوزه 
صادرات را نخواهد داش��ت.وي افزود: صادرات موضوعي 
مستمر و دايمي است و اينگونه نيست كه فقط براي يك 
بار انجام شود. صادركننده بايد قادر باشد مواد اوليه توليد 
صادراتي خود را به كشور وارد كند و پس از تبديل به كاال 
آن را صادر كند. قواعدي كه در س��ال اخير به مرحله اجرا 
درآمده است، محدوديت هايي براي صادركنندگان ايجاد 
مي كند.آرگون گفت: موانع و مشكل هايي براي بازگرداندن 
ارز حاصل از صادرات وجود داش��ته است. به دليل موانع 
نقل و انتقاالت پولي يا فروش نس��يه كاالهاي صادراتي، 
دشواري هايي در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات وجود 
دارد و بايد روان س��ازي صادرات در دستور كار قرار گيرد. 
تسهيل در روند صادرات كشور موجب مي شود تا خود به 
خود توليد رونق گيرد و اشتغال ناشي از آن نيز حاصل شود.

  صادرات در اولويت تصميم گيري ها
وي ادامه داد: بين عدم بازگش��ت ارز و بحث صادرات بايد 
صادرات در اولويت قرار گيرد به اين دليل كه توليدصادراتي 
موتور محركه توليد و خروج كش��ور از ركود است. تاكيد 
صرف به بازگش��ت ارز حاصل از صادرات ممكن اس��ت، 
محدوديت هاي��ي ايجاد كند كه توليد را ب��ا ركود مواجه 
كند. البته ممكن است افرادي نيز وجود داشته باشند كه 
در تالش باشند سوءاس��تفاده كنند كه البته تعداد قابل 

توجهي نيستند
همچنين يك عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: سرنوشت نرخ دالر به تصويب اليحه بودجه 

سال ۹8 در صحن علني مجلس گره خورده است.عزت اهلل 
يوسفيان مال بابيان اينكه قيمت واقعي دالر بين ۷ تا 8 هزار 
تومان است، اظهار داشت: بايد ديد در آينده چه اتفاقي رخ 
خواهد داد، از آنجايي كه شرايط مشخص نيست نمي توان 
برآورد درستي از نرخ دالر در آينده داشت.نماينده مردم 
آمل در مجلس دهم با ارزيابي عملكرد دولت براي مديريت 
و كنترل بازار ارز، اظهار داش��ت: ابتكار عمل براي تعيين 
نرخ دالر همچنان در دست بازار است، خريد و فروش نرخ 
دالر و ارز را در بازار مشخص مي كند و هنوز دولت نتوانسته 
نظارت كامل بر بازار داشته باشد.يوسفيان مال با اشاره به 
بررسي اليحه بودجه سال ۹8 در مجلس تاكيد كرد: تصويب 
بودجه در صحن علني مي تواند بر رويه نرخ دالر در بازار اثر 
گذار باشد، اين احتمال وجود دارد كه كميسيون تلفيق 
بودجه رويه اي نوساني براي دالر طراحي كند يا نرخ دالر را 
در اليحه بودجه كم و زياد كند، اين شرايط بر نرخ دالر در 
بازار اثر گذار مي ش��ود.وي درباره اينكه نرخ دالر در اليحه 
بودجه 8 هزار تومان برآورد شده است، گفت: نرخ 8 هزار 
توماني دالر در اليحه بودجه حدس و گمان است، بايد ديد 
در نهايت مجلس چه نرخي را تصويب مي كند، به هر حال 
قيمت واقعي دالر براساس محاسبات اقتصاد نه محاسبات 

سياسي ۷ تا 8 هزار تومان است.
محاسبات سياسي نرخ دالر را ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان كرده و 

ممكن است نرخ ارز با تغييرات سياسي باالتر برود.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه در حال حاضر محاسبات 
سياسي بر بازار ارز حاكم است، ادامه داد: محاسبات سياسي 
نرخ دالر را ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان كرده و ممكن است نرخ ارز با 
تغييرات سياسي باالتر برود.عضو كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس در خصوص زمان واقعي شدن نرخ ارز 
گفت: زماني ارز قيمت واقعي به خود مي گيرد كه شرايط 
بودجه مشخص شود، بودجه مهر تاييد بر وضعيت و شرايط 

اقتصادي دالر است.

Sat. Jan5. 2019     شنبه    15 دي 1397   28 ربيع الثاني 1440  سال پنجم    شماره   1287 

 برنامه ريزي براي اصالح
نظام بانكي

رييس كل بانك مركزي در يادداشتي از برنامه ريزي 
براي امر خطير اصالح نظام بانكي خبر داد. به گزارش 
تعادل عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در 
يادداشتي اينستاگرامي درباره اصالح نظام بانكي، 
اظهار داش��ت: طي چند ماه اخي��ر، تمركز بانك 
مركزي بر بازار ارز وتالش براي ايجاد ثبات در اين 
بازار، اين تصور را موجب شده است كه بانك مركزي 
از موضوع مهم اصالح نظام بانكي غفلت كرده يا آن 
را به تأخير انداخته اس��ت.  وي ادامه داد: به اطالع 
كارشناسان و صاحبنظران ومردم عزيز مي رسانم 
طي سه ماه گذش��ته براس��اس مصوبات شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي س��ران قوا و با تشكيل 
كميته نقدينگي و بازار پول متش��كل از جمعي از 
صاحبنظران اقتصادي، پولي و بانكي و مسوولين 
بانك مركزي وطي جلسات متعددبرنامه هاي الزم 
براي اين امر خطير طراحي ش��ده است و به ياري 
خداوند متعال به تدريج و ب��ا تأييد مراجع ذيربط 
اجرايي خواهد ش��د. رييس كل بانك مركزي در 
پايان اين يادداش��ت آورده است: معضالت پيش 
انباشته در نظام بانكي و حساسيت اين امر نيازمند 
دقت نظر و تدبير الزم در اصالح نظام بانكي اس��ت 
پرهيز ازتعجيل، ت��داوم ثبات بازار پول وصيانت از 
سپرده هاي مردم، پيش شرط هاي هر اقدامي در اين 
زمينه است. مضافا كه بانك هاي كشور بي وقفه در 

خدمت اقتصاد كشور و جامعه خواهند بود.

نحوه پذيرش اوراق مالي 
اسالمي به عنوان وثيقه تسهيالت

بانك مركزي در بخش��نامه اي بر اس��اس قانون 
بودجه سال ۱۳۹۷ »دستورالعمل نحوه پذيرش 
اوراق اس��ناد مالي اس��المي به عن��وان ضمانت 
اعطاي تسهيالت به پيمانكاران مجري طرح هاي 
عمران��ي« را براي اج��را به ش��بكه بانكي ابالغ 
كرد. به گ��زارش روابط عموم��ي بانك مركزي، 
طبق بند »ح« تبصره )۱۶( قانون بودجه س��ال 
۱۳۹۷ كل كش��ور، »بانك ه��اي عامل مكلفند 
نسبت به پذيرش اوراق اس��ناد مالي اسالمي به 
عنوان ضمانت تسهيالت پرداختي به پيمانكاران 
مجري طرح هاي عمراني اقدام نمايند«. حسب 
ف��راز پاياني حكم قانوني مذك��ور، تدوين و ابالغ 
دستورالعمل مربوط به آن، بر عهده بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران نهاده شده است. لذا در 
اجراي تكليف قانوني مذكور، »دستورالعمل نحوه 
پذيرش اوراق اسناد مالي اسالمي به عنوان ضمانت 
اعطاي تسهيالت به پيمانكاران مجري طرح هاي 
عمراني« كه با مشاركت دس��تگاه ها و نهادهاي 
ذيربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه 
شده و در سيزدهمين جلسه كميسيون مقررات و 
نظارت موسسات اعتباري بانك مركزي به تصويب 
رسيده اس��ت، به شرح پيوست ابالغ مي شود. در 
اين رابطه، شايان ذكر است توثيق برخي از انواع 
اوراق مالي اسالمي از جمله اسناد خزانه اسالمي 
نزد شبكه بانكي كشور در اجراي احكام و ضوابط 
اجرايي قوانين بودجه ساالنه كل كشور، مسبوق 
به سابقه بوده و مديريت كل اعتبارات بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران نيز سابقًا طي بخشنامه 
شماره ۲۵۱۷8۵  / ۹۶ مورخ ۱۰  /8   /۱۳۹۶ بر اين 
مهم تأكيد كرده است.  فرآيند توثيق اوراق اسناد 
مالي اس��المي همچون س��اير اوراق بهادار ثبت 
شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، بايد از طريق 
مراجعه به »شركت سپرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تس��ويه وجوه« و ارايه فرم توثيق تكميل 
ش��ده و امضاي طرفين )وثيقه گذار و وثيقه گير( 

انجام پذيرد.

 نتايج نشست ارزي
صرافان بانكي

صرفان بانكي كش��ور در نشس��تي مشترك بر 
آمادگي به منظور تالش براي مقابله با تحريم هاي 
امريكا تاكيد كردند. به گزارش ايبنا، نوسانات ارزي 
در سال جاري توانست بسياري آثار قابل توجهي 
در اقتصاد كش��ور داشته باشد كه بي شك بدون 
مديريت دولت، بانك مركزي و همكاري صرافان 
در اين راه، هيجانات و نوس��انات ارزي همچنان 
ادامه داشت و آثار بسيار مخربي بر اقتصاد و ساير 
بخش ها در كشور داش��ت. بانك مركزي با ارايه 
بسته هاي ارزي توانست بازار را تحت كنترل در 
آورده و قيم��ت ارز  از كانال ۱8 هزار تومان به ده 
هزار تومان رس��يد، اما در اين بين صرافان داراي 
مجوز بانك مركزي و صرافي بانك ها با همراهي 
اين سياس��ت ها در ايجاد آرامش در بازار و ثبات 
نسبي قيمت ها نقش بسزايي داشتند. در همين 
راستا روز گذش��ته اولين نشست مديران عامل 
صرافي هاي بانكي در كانون صرافان برگزار شد 
و رضا تركاشوند در اين نشس��ت با ارايه گزارش 
فعاليت هاي اخير چند ماهه، اظهار داشت: تالش 
كرديم تا با هدف گذاري، نقاط ضعف و مشكالت 
گذش��ته را شناس��ايي و در جهت رفع آنها اقدام 
كنيم. تعامل كانون صرافان با نهادهاي باالدستي 
و نظارتي خ��ود از جمله بانك مرك��زي، دولت، 
مجلس و قوه قضاييه در اين مدت برقرار ش��ده 
و تالش ش��د تعامل كانون با بانك مركزي عالوه 
بر سطوح مختلف بانك مركزي با رييس كل نيز 
هم برقرار شود. دبيركل كانون صرافان ادامه داد: 
ديدار و گفت وگو با اعضاي دولت از جمله معاون 
اول رييس جمهور، بازرس ويژه رياست جمهوري، 
مسووالن مرتبط با امور ارزي در حوزه مالياتي و 
نمايندگان مجلس در كميسيون هاي اقتصادي و 
برنامه ريزي از ديگر اقدامات صرافان در اين مدت 
بوده است. تركاشوند گفت: مذاكره و گفت وگو با 
قوه قضاييه جهت پيشگيري از بروز مشكل براي 
صرافان هم از رئوس اصلي برنامه هاي ما در اين 

مدت بوده است.

وهاب قليچ|
چنانچه مديري��ت و تدبير صحيحي در اقتصاد كش��ور 
پيش بيني شود، رويه پرداخت س��ود ماه شمار مي تواند 
بيشترين فايده را براي نظام بانكي و مجموعه اقتصاد كالن 

به ارمغان داشته باشد.
شوراي پول و اعتبار در مصوبه آذرماه خود، مبناي محاسبه 
سود سپرده هاي س��رمايه گذاري كوتاه مدت را از حالت 
روزشمار به ماه شمار تغيير داد. طبق اين مصوبه، بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي كشور از ابتداي بهمن ماه سال 
جاري مبناي محاسبه سود سپرده هاي كوتاه مدت عادي را 
از »حداقل مانده حساب در روز« به »حداقل مانده حساب 
در ماه« تغيير خواهند داد. اين رويه اي اس��ت كه البته در 
گذشته نيز در نظام بانكي ايران جريان داشته و از اين جهت 
مي توان مصوبه جديد را به نوعي بازگشت به آن عنوان كرد.

اين مصوبه را مي توان از ۲ ديدگاه »اقتصادي« و »بانكداري 
اسالمي« ارزيابي كرد كه در اين يادداشت صرفا به ديدگاه 
اول پرداخته خواهد شد. در ديدگاه اقتصادي، به نظر مي آيد 
مصوبه جديد ش��وراي پول و اعتبار آثار مختلفي را براي 
حداقل سه طرف س��پرده گذار، بانك سپرده پذير و نظام 
اقتصادي كشور همراه داشته باشد.از منظر سپرده گذار، 

اي��ن رويه به كاهش دريافت س��ود علي الحس��اب منتج 
خواهد شد. چرا كه تا پيش از اين سپرده گذار مي توانست 
در طي ماه سپرده كوتاه مدت خود را كم يا زياد كرده و در 
عين حال از س��ود مبتني بر حداقل مانده حساب در روز 
بهره مند ش��ود. اين در حالي است كه از ابتداي بهمن ماه 
صرفا به حداقل مانده حس��اب در ماه، سود علي الحساب 
تعلق مي گيرد و ب��ه عبارتي افزايش موجودي حس��اب 
سرمايه گذاري كوتاه مدت در طي ماه موجب دريافت سود 
بيشتر نخواهد شد. از اين جهت اين تصميم، ممكن است 
چندان به مذاق سپرده گذاران حساب هاي سرمايه گذاري 
كوتاه مدت خوش نيايد.از منظر بانك سپرده پذير، اين اقدام 
مي تواند به ترميم ناترازي مالي بانك كمك كند. در وضعيت 
فعلي بعضا مشاهده مي شود كه به علت رقابت بانك ها در 
پرداخت سود باالتر و خارج از ضوابط مقرر بانك مركزي، 
سود قطعي به دست آمده در انتهاي دوره مالي پايين تر از 
سود علي الحساب پرداختي به سپرده گذاران مي شود. از اين 
حيث بانك با مازاد پرداختي به سپرده گذاران مواجه شده كه 
از جنبه حسابداري، مابه التفاوت ايجاد شده از سوي بانك به 
سپرده گذاران هبه مي شود. در اين شرايط بانك از دريافت 
حق الوكاله سپرده ها نيز محروم خواهد ماند و در مجموع 

سهم بانك از درآمدهاي مشاع با احتساب حق الوكاله، رو به 
كاهش خواهد گذارد.

اين در حالي اس��ت كه س��پرده هاي كوتاه مدت به علت 
عدم اطمين��ان در ماندگاري آنان، منابع مناس��بي براي 
سرمايه گذاري مس��تقيم و اعطاي تسهيالت بلندمدت 
)كسب درآمدهاي مشاع( نيست و از اين حيث پرداخت 
روزشمار سود علي الحساب صرفا منجر به فشار هزينه اي 
به بانك خواهد ش��د. حال با تغيير رويه فعلي و پرداخت 
سود علي الحساب به نحو ماه ش��مار، اين امكان به شكل 
محتمل تري به وجود مي آيد كه ضمن كاهش هزينه هاي 
بانك، س��هم سود س��پرده گذاران از س��ود علي الحساب 
پرداختي بيشتر شود تا امكان كس��ر حق الوكاله از آن به 
نفع بانك فراهم آيد.اما از منظر اقتصاد كالن، رويه جديد 
مي تواند اثرات متنوعي را به همراه داشته باشد. با كاهش 
هزينه هاي بانكي و بهبود وضعيت ترازنامه اي بانك، هزينه 
تامين مالي نيز تعديل خواهد ش��د و از اين جنبه، امكان 
پرداخت بهتر و سريع تر تسهيالت به بخش هاي نيازمند 
تامين مالي به دس��ت مي آيد. از س��وي ديگر، بخشي از 
جريان س��فته بازي در بازارهاي اقتصادي كش��ور نتيجه 
پرداخت روزشمار سود حس��اب هاي كوتاه مدت ارزيابي 

مي ش��ود كه با تغيير اين رويه، كاهش حجم اين دسته از 
اقداماِت مخرب دور از انتظار نخواهد بود.اما نكته حساسي 
كه در اين مسير وجود دارد آن است كه با كاهش پرداخت 
سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت، 
سپرده گذاران خود را با حداقل چهار تصميم متفاوت روبرو 
خواهند ديد. تصميم اول، حفظ منابع در همان سپرده هاي 
كوتاه مدت اس��ت؛ به عبارتي تغيير رويه در محاس��به و 
پرداخت سود علي الحساب، انگيزه جدي اي جهت تغيير 
در تابع تصميم گيري س��پرده گذاران ايجاد نخواهد كرد. 
تصمي��م دوم انتقال منابع از حس��اب هاي كوتاه مدت  به 
حساب هاي بلندمدت جهت دريافت سود باالتر است. چرا 
كه در حال حاضر، نرخ سود براي سپرده هاي بلندمدت تا 
س��قف ۱۵ درصد و براي سپرده هاي كوتاه مدت تا سقف 
۱۰ درصد تعيين شده است. انتخاب اين تصميم موجب 
مي شود بانك ها امكان تخصيص بهتر منابع و تامين مالي 
بيشتر اقتصاِد بخش توليد را دريابند. تصميم سوم مي تواند 
انتقال اين منابع به بازار سرمايه جهت خريد سهام و ساير 
اوراق بهادار موجود در بازار باشد. در انتها، تصميم چهارم، 
ايجاد تقاضاي سفته بازانه جديد در بازارهايي همچون بازار 
ارز، طال، سكه يا خودرو با اميد كسب سود بهتر است. مبناي 

اين تصميم آن اس��ت كه وقتي طي ماه، وجهي به دست 
سپرده گذار مي رسد از آنجاكه وي مي داند واريز آن به سپرده 
كوتاه مدت خود، حداقل تا انتهاي ماه سودي براي او دربر 
نخواهد داشت، تصميم به ايجاد تقاضا در بازارهاي مذكور 
براي دوره هاي كوتاه مي گيرد تا از افزايش انتظاري قيمت 
در آن بازارها استفاده كرده باشد.هر چند تصميم دوم و سوم 
مي تواند اثرات مثبتي براي اقتصاد كالن به همراه داشته 
باشد، اما تصميم چهارم ظرفيت ايجاد نوسان و نااطميناني  
در فضاي اقتصادي كش��ور را تا حدي در خود دارد. آنچه 
مسلم اس��ت تصميم اتخاذ شده از س��وي سپرده گذاران 
حساب هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت، پس از اجرايي شدن 
مصوبه جديد، تركيبي از تمامي اين موارد خواهد بود، اما 
اينكه غلبه تصميمات با كدام گزينه خواهد بود، به شدت به 
رفتار مسووالن نظام پولي و بانكي در نحوه اطالع رساني، 
اطمينان بخشي و آماده سازي فضاي رواني اقتصاد كشور، 
نحوه نظارت بر شبكه بانكي در رعايت سقف نرخ سود مقرر 
در حساب هاي س��رمايه گذاري مدت دار، جهت و شدت 
پيش��امدهاي سياس��ي در عرصه داخلي و خارجي و نيز 
چشم انداز جامعه نسبت به سود انتظاري بازارهاي موازي 
خصوصا در دوره هاي كوتاه مدت و ميان مدت وابسته است.



آمار معامالت 5 بازار سرمايه

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي تشريح كردند

شفافيت؛ ركن اصلي معامالت بورس كاالي ايران
چند سالي است كه فعاالن حوزه كشاورزي از اجراي 
يك سياس��ت در راس��تاي اصالح فرآيند هاي بخش 
كشاورزي بيشتر مي شنوند. سياست قيمت تضميني از 
جمله سياست هايي است كه از سال ۹۴ بطور آزمايشي 
روي دو محصول جو و ذرت اجرايي شد و به دليل آثار 
مثبت آن، امروز دولت نگراني از بابت خريد تضميني 
جو و ذرت در كش��ور ندارد. به گ��زارش كاالخبر، اين 
سياست كه براساس ماده ۳۳ قانون افزايش بهره وري 
بخش كشاورزي عملياتي شده است رفته رفته اصالح 
استراتژيك ترين محصول كش��اورزي يعني گندم را 
نشانه مي رود تا رفته رفته شاهد دشواري هاي هر سال 
دولت در خريد تضميني گندم و همچنين حمايت از 

كشاورزان و رشد انگيزه آنها در توليد باشيم. 

   عزمي ملي براي اصالح بخش كشاورزي 
در همين رابطه، نايب رئيس اول كميسيون اقتصادي 
مجلس در خص��وص اجراي ط��رح قيمت تضميني 
گندم در بورس كاال گفت: خريد تضميني محصوالت 
كش��اورزي كه س��ال ها در كشور اجرا ش��ده، ثمرات 
فراواني داش��ته و دارد اما به هر ح��ال اصالح روندها و 
به روز رس��اني سياس��ت ها به منظور حمايت درست 
از فعاالن بخش كش��اورزي الزم است و در اين زمينه 
مي توان از ظرفيت هاي بورس كاال بهره برد. سيد ناصر 
موسوي الرگانی افزود: اگر بحث اجراي سياست قيمت 
تضميني گندم با عزمي ملي و حمايت همه دستگاه ها 
رقم بخورد، مي تواند آغاز مسير اصالح ساختاري طرح 
خريد تضميني دولت باشد. به گفته وي، اصلی ترين 
ثمره عرضه گندم در بورس اطمينان خاطر گندمكاران 
از فروش محصوالتشان و دريافت س��ريع مطالباتشان 
است كه البت��ه دولت بايد به صورت جدي از اين طرح 
حماي��ت كند تا اه��داف آن به خوبي به بار بنش��يند. 
موسوي الرگانی رشد كيفيت محصوالت توليدي به 
دليل نظارت در معامالت بورس كاال را از ديگر مزاياي 
ورود كااله��ا به بورس عنوان كرد و افزود: يكي ديگر از 
آثار مطلوب عرضه محصوالت کشاورزي به خصوص 
گندم در بورس، حذف دالالنی است که هر ساله ح�اصل 
دسترنج کشاورز را به قيمت هاي ناچيز خريداري کرده 

و سود اصلی نصيب آنها می شود.

   موفقيت طرح قيمت تضميني جو و ذرت
عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي نيز 
به توضيح روش هاي خريد گندم از كشاورزان اشاره 
ك��رد و گفت: در حال حاضر محصوالت كش��اورزي 

ب��ا دو روش خري��د تضميني و قيم��ت تضميني از 
كش��اورزان خريداري مي ش��ود كه البته هر كدام از 
آنها ش��رايط ويژه اي دارد بطوري كه در روش خريد 
تضميني دولت قيمتي را در آغاز فصل برداشت اعالم 
مي كند و پس از آن محصول را از كشاورز خريداري 
و وجوه را به كشاورز مي پردازد. در اين روش به دليل 
حجم نقدينگي م��ورد نياز )ب��راي خريد گندم ۱۰ 
هزار ميليارد تومان هزينه مي شود( دولت مطالبات 
كشاورزان را با تاخير پرداخت مي كند؛ چرا كه تأمين 
اين حجم نقدينگي به سختي تامين مي شود كه اين 
روش گله مندي كشاورزان را به دنبال داشته است. 

عباس پاپي زاده به روش قيمت تضميني نيز اش��اره 
و بيان كرد: در اين روش كش��اورزان ب��ا ارايه گندم 
خود به ب��ورس كاال و معامله با قيم��ت بازار، ظرف 
چند روز مي توانند وجوه خ��ود را دريافت كنند. در 
اين روش مابه التفاوت قيمت كش��ف شده در بورس 
با خريد تضميني از س��وي دولت پرداخت مي شود. 
در اي��ن روش دول��ت كمت��ر از معادل ن��رخ خريد 
تضميني، هزينه ب��ه گندم كاران را پرداخت مي كند 
و بار س��نگين مالي از دوش دولت برداشته مي شود. 
وي به طرح قيمت تضميني جو و ذرت اش��اره كرد و 
گفت: عرضه محصوالت كشاورزي در قالب سياست 
قيمت تضميني در بورس كاالي ايران توانسته است 
تا حد زي��ادي اعتماد و رضايت كش��اورزان را جلب 
كند؛ بطوري كه تجربه موف��ق معامله ذرت و جو به 
صورت قيمت تضميني در سال هاي اخير كشاورزان 
را ترغيب كرد تا محصول خود را به بورس كاال تحويل 
داده و سريع تر به پول خود دست پيدا كنند؛ موضوعي 
كه عالوه بر پرداخت سريع مطالبات كشاورزان، فشار 

مالي دولت را تا حدود زيادي كاهش داده است.

   بورس كاال مسير تعادل و نظارت بر بازارها 
از س��ويي ديگر، عضو كميس��يون برنامه، بودجه و 
محاس��بات مجلس گفت: بورس كاال مكان شفافي 
است كه مي تواند در ثبات قيمت كاالهاي اساسي و 
ايجاد تعادل در بازارها نقش تعيين كننده اي داشته 
باش��د و نمايندگان مردم نيز در مجل��س از حضور 
پررنگ تر ب��ورس كاال در عرص��ه اقتصادي حمايت 
مي كنند. حسينعلي حاجي دليگاني درباره تنظيم 
بازارها و نظارت بر كاالي اساسي، عنوان كرد: وجود 
س��اليق مختلف و بعضا دور از اصول اقتصادي براي 
تنظيم بازارها از جمله اتخاذ سياست هاي دستوري 
از عواملي اس��ت كه باعث بروز مشكالتي در تنظيم 

بازار كاالهاي اساس��ي ش��ده اس��ت. نماينده مردم 
شاهين ش��هر، ميمه و برخوار در مجلس ادامه داد: 
اگر همه نهادهاي تصميم گير براس��اس راهكارها و 
قواعد اقتصادي تالش كنن��د، تنظيم بازار كاالهاي 
اساس��ي همانند بازار ارز به نتيجه مطلوب مي رسد، 
بطوري كه در حال حاضر شاهد اين هستيم با اراده 
و نظارت دقيق و درست از سوي بانك مركزي شاهد 
ثبات نس��بي در بازار ارز هس��تيم. عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به نقش تاثيرگذار 
ب��ورس كاال در ثبات قيمت در كاالهاي اساس��ي و 
تنظيم بازار اش��اره كرد و گفت: بعضا براي مديريت 
بازارها مسيرهايي انتخاب مي شود كه براي اقتصاد 
هزينه هاي سنگين و طوالني مدتي دارد، اما تجربه 
دنيا و بازار داخل اثبات كرده اس��ت كه مسير بورس 
كاال كمتري��ن هزين��ه را در تعامل مي��ان خريدار و 
فروش��نده كاالها به هم��راه دارد و نظ��ارت نيز در 
كل زنجيره معامالت در ص��ورت حضور همه جانبه 

توليدكنندگان در بورس امكان پذير است.

   منفعت اقتصادي كشور
وي اظهارداش��ت: بايد توجه داش��ت كه بورس تنها 
فضاي ش��فافي اس��ت كه هرگونه س��رمايه گذاري، 
مب��ادالت تجاري، عرض��ه و خريد كااله��ا و واريز و 
جمع آوري س��رمايه در اين بازار شفاف بوده و به نفع 
اقتصاد كشور است. حاجي دليگاني ادامه داد: اگر با 
برنامه ريزي درست در س��ال هاي گذشته و اعتماد 
به بازار س��رمايه ترتيبي داده مي شد تا حجم باالي 
نقدينگ��ي كه در كش��ور وجود دارد به س��مت بازار 
بورس س��وق پيدا مي كرد در ماه هاي اخير اين همه 
گرفتاري در كش��ور ايجاد نمي شد. عضو كميسيون 
برنامه و بودجه و محاس��بات مجلس اف��زود: امروز 
با گرفت��ن درس از رويدادهاي گذش��ته بايد زمينه 
هدايت حجم زياد نقدينگي را به سمت بازار سرمايه 
و ابزارهاي مالي فراه��م كنيم چراكه اين ابزارها هم 
مولد بوده و هم بدون لطمه زدن به بازارهاي واقعي، 
سود مناسبي را نصيب سرمايه گذاران مي كند. وي 
با تاكيد بر نقش س��ازنده بورس كاال در تنظيم بازار 

گف��ت: معامالت بورس كاال ب��راي همه قابل رصد و 
شفاف است و عرضه كاالهاي اساسي در اين بورس 
مي تواند به پاي��ان التهاب هاي كنوني و آينده كمك 
كند. نماينده م��ردم در مجلس ده��م افزود: حجم 
زياد پول پرفشاري كه به عنوان نقدينگي در گردش 
در اختي��ار جامعه اس��ت ك��ه بنا بر گ��زارش مركز 
پژوهش هاي مجلس ۷۰ درصد اين پول در دس��ت 
يك درصد جامعه ق��رار دارد كه اين خطر بزرگي به 
شمار مي رود و كشور را تهديد مي كند، اگر به سمت 
بورس سوق داده شود بطور يقين خطرات ناشي از اين 
حجم نقدينگي كاهش خواهد يافت. عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاكيد كرد: بايد با 
نگاهي عميق تر شرايط را براي فعال تر شدن بورس 
كاال و عرضه همه جانبه كاالهاي اساس��ي در بورس 
كاال فراهم كرد و مجلس نيز اين آمادگي را دارد كه از 
اين بازار پشتيباني و حمايت كند چرا كه بورس كاال 
مي تواند يكي از اصلي ترين راهكارهاي برون رفت از 

شرايط فعلي اقتصاد كشور باشد.
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 افزايش حجم معامالت
در بورس تهران

گروه ب�ورس| در پايان معامالت هفته گذش��ته 
شاخص كل نسبت به هفته ماقبل با 2 درصد افزايش 
مواجه شد. بر اين اساس، نماگر اصلي بازار با 2۴55 
واحد افزايش نس��بت به هفته ماقبل توانست رقم 
۱6۰8۹۹ واحدي را به خود اختصاص دهد. در همين 
حال، شاخص بازار اول با 2۱5۱ واحد افزايش به رقم 
۱۱86۹5 واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با ۳2۴۱ 
واحد افزايش رق��م ۳۱۹۷6۳ واحد را تجربه كرد. به 
اين ترتيب شاخص بازار اول با 2 درصد و شاخص بازار 
دوم با يك درصد افزايش نسبت به هفته ماقبل رو به رو 
شدند. افزون بر اين، در 5 روز كاري هفته گذشته ارزش 
كل معامالت اوراق بهادار به ۳۷۰56 ميليارد ريال بالغ 
شد كه نسبت به هفته ماقبل ۹ درصد افزايش پيدا 
كرده است. در ضمن تعداد ۱6۰22 ميليون انواع اوراق 
بهادار در بيش از 8۳8 ه��زار دفعه مورد معامله قرار 
گرفت و به ترتيب ۴۳ و ۳۰ درصد افزايش را نسبت به 
هفته ماقبل تجربه كردند. بر اساس اين گزارش، تعداد 
۱5۰ ميليون واحد از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله در بورس تهران به ارزش كل بيش از ۱56۰ 
ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت و هركدام با ۱5 
درصد كاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. 
همچنين در بازار مشتقه، تعداد 6۹۳ ميليون قرارداد 
به ارزش 22 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت. از 
س��ويي ديگر در بازار بدهي ۷۰۰ هزار برگه به ارزش 

۷۴2 ميليارد ريال مورد داد و ستد قرار گرفت.
از س��ويي ديگر، ش��اخص كل فرابورس ايران هفته 
گذش��ته بازده هفتگي 2.۱ درصدي را ثبت كرد تا 
بدين ترتيب هفته دوم معامالتي زمستان ۹۷ را در 
سطح ۱8۷5 واحدي به پايان رساند. بر اين اساس، در 
هفته گذشته حجم كل معامالت در تمامي بازار هاي 
فراب��ورس به ۳ هزار و ۴۴۴ ميليون ورقه رس��يد كه 
ارزش اين حجم از داد و س��تد ها ك��ه طي 565 هزار 
نوبت معامالتي رقم خورد به ۱۷ هزار و ۱۹ ميليارد 
ريال رسيد؛ در اين دوره متغير حجم معامالتي رشد 
۱۴ درصدي و ارزش معام��الت كاهش ۳ درصدي 
نس��بت به هفته ماقبل را ثبت كردند. در اين ميان 
بازار اول فرابورس در هفته گذشته شاهد دادوستد 
22۷ ميليون سهم به ارزش ۷۳۳ ميليارد ريال بود 
و بازار دوم از معامله يك هزار و ۳۱۷ ميليون س��هم 
به ارزش ۴ هزار و ۳8۹ ميليارد ريال ميزباني كرد كه 
متغيرهاي حجم و ارزش در بازار دوم نسبت به هفته 
ماقبل به ترتي��ب ۳ و ۱۳ درصد افزايش پيدا كردند. 
عالوه بر اي��ن، بازار پايه در مدت مش��ابه يك هزار و 
۷۹۳ ميليون س��هم به ارزش ۳ هزار و 58۷ ميليارد 
ريال ميان معامله گران دست دست شد كه به معني 
رشد ۳2 درصدي حجم و افزايش 2۱ درصدي ارزش 
معامالت در مجموع سه تابلو معامالتي اين بازار نسبت 

به هفته ماقبل است. 

تاالر نقره اي

بين الملل

عضو هيات مديره شركت ملي مس مطرح كرد
چتر حمايتي بورس كاال براي مشتريان كوچك

يك عضو هيات مديره شركت ملي صنايع مس ايران معتقد 
است، شركت هاي بزرگ و صنايع مادر مي توانند از مسير 
بورس كاال و اطالعات شفاف اين بازار، راهكارهاي حمايتي 
متعددي را ب��راي صنايع كوچك طراحي كنند. به عنوان 
مثال مي توان با اعتبارسنجي بنگاه هاي كوچك و صنايع 
پايين دستي، به آنها اعتبار براي خريد مواد اوليه از بورس كاال 
داد تا با تامين مالي اين واحدها به رشد و رونق توليد كمك  
كنيم. به گزارش كاالخبر، محمد علي احمدزاده اصل عضو 
هيات مديره شركت ملي صنايع مس ايران به لزوم تكميل 
زنجيره توليد صنايع از طريق بورس كاال اشاره كرد و گفت: 
اقتصاد غيرش��فاف ما بايد براس��اس اصول و ساختارهاي 
مناسب در مسير شفافيت قرار گيرد. اين در حالي است كه 
در حوزه بازار كاالها، بورس كاالي ايران ظرفيت مناسبي 
براي ايجاد شفافيت در دادوستدها را دارد. به گفته وي اگر در 
زنجيره ارزش، تامين كاالهاي سرمايه اي و مواد اوليه كه مورد 
نياز صنعت است تمركز و اين زنجيره بطور كامل از مسير 
بورس كاال عرضه شود، عالوه بر قطع شدن دست دالالن و 
واسطه گران، كشف قيمت واقعي تر شده و صورت هاي مالي 
و درآمدي شركت ها هم شفاف تر مي شود. اين مقام مسوول 
شركت ملي صنايع مس ايران افزود: عالوه بر مزاياي فوق، 
چنين مسير شفافي، دستاورد مهمي نيز براي دولت دارد. به 
اين ترتيب كه دولت به عنوان يك نهاد سياست گذار مي تواند 
تنظيم بازار را براساس شفافيت هاي آماري بورس كاال بطور 

واقعي اجرا كرده و مانع هرگونه نابساماني در بازار شود.

    شفافيت نظام مالياتي
وي از ديگر دستاوردهاي عرضه زنجيره كامل توليد صنايع در 
بورس كاال را افزايش شفافيت نظام مالياتي دانست و گفت: در 
اين فرآيند به دليل مسير شفاف و نظامند بورس كاال، منابع 

درآمدي و ميزان هزينه ها و درآمدهاي شركت ها شناسايي و 
شفاف سازي مي شود؛ اين روند نظام ماليات دهي را نيز كامال 
شفاف مي كند. وي با تاكيد بر اينكه تكميل زنجيره توليد در 
بورس كاال، دس��تاوردهاي بسيار مهمي براي بخش مولد 
اقتصاد خواهد داشت، افزود: ديگر براي همه اقتصادها ثابت 
شده كه بدون ايجاد رقابت، نمي توان پيشرفت كرد، پس ما 
نيز بايد بازار رقابتي را تقويت كنيم تا توليدكنندگان بتوانند 
در ش��رايطي برابر و رقابتي، محصوالتشان را روي تابلوي 
شفاف بورس كاال ببرند تا مصرف كنندگان نيز در صورتي 
كه خريد را به صرفه ديدند، اقدام به خريد از بورس كاال كنند. 
وي با بيان اينكه عرضه محصوالت در بورس كاال، قيمت تمام 
شده كاالها را كاهش مي دهد، اظهار داشت: به عنوان مثال در 
بازار آزاد و غيرنظام مند، اعالم نرخ محصوالت مس مي توان 
به بازار جهت دهد در شرايطي كه مشخص نيست معامالت 
با چه حجمي انجام شده است. اما زماني كه زنجيره توليد 
محصوالت در بورس كاال عرضه شود، كشف قيمت در كل 
زنجيره شفاف مي شود و امكان انجام معامالت با قيمت هاي 
غيرمنطقي وجود ندارد زيرا نرخ ها براساس عرضه و تقاضا 
كشف مي شود و امكان برنامه ريزي براي توليدكنندگان 
نيز فراهم مي ش��ود. احمدزاده اص��ل در خصوص تالش 
شركت ملي صنايع مس ايران براي حمايت از صنايع پايين 
دستي مصرف كننده محصوالت اين شركت از طريق عرضه 
محصوالت مس��ي در بورس كاال، گفت: اين صنعت بطور 
خاص، صنعت برق و ساختمان را پوشش مي دهد كه اين 
دو صنعت، تقاضاي زيادي دارد و صنايع وسيعي هستند كه 

مي توان گفت در هر خانه اي وجود دارند. 

    سياست حذف كامل واسطه ها 
وي به برنامه هاي ش��ركت ملي صنايع مس ايران براي 

حمايت از صنايع پايين دستي و صنايع كوچك اشاره كرد 
و اظهار داشت: به تازگي شركت ملي مس سياست هاي 
جديدي را براي حمايت از صنايع كوچك و پايين دستي 
اتخاذ كرده است كه اين روند باعث حذف كامل واسطه ها 
مي ش��ود و حمايتي كامال ش��فاف از توليدكننده را به 
دنبال دارد. وي معتقد است، برنامه هاي حمايتي ملي 
مس هرچند در كوتاه مدت ممكن است هزينه اي براي 
اين مجموعه به دنبال داشته باشد اما در بلندمدت براي 
كش��ور ظرفيت هاي جديدي ايجاد مي كند. اين عضو 
هيات مديره شركت ملي صنايع مس ايران توضيح داد: 
سياست جديد هيات مديره ملي مس حمايت از صنايع 
جانبي و پايين دستي است كه از بستر بورس كاال امكان 
اجراي آن ميسر است. محمد علي احمدزاده اصل با تاكيد 
بر اينكه اجراي برنامه هاي حمايتي از صنايع پايين دستي 
از مسيرهايي خارج از بورس كاال نتيجه نخواهد داد، گفت: 
شركت ها و صنايع مادر مثل شركت ملي مس مي توانند 
از مسير بورس كاال، راهكارهاي حمايتي متعددي را براي 
صنايع كوچك طراحي كنند. به عنوان مثال مي توان با 
اعتبارسنجي بنگاه هاي كوچك و صنايع پايين دستي، 
به آنها اعتبار براي خريد مواد اوليه از بورس كاال داد تا با 
تامين مالي اين واحدها به رشد و رونق توليد كمك  كنيم. 
وي با تاكيد بر اينكه با وجود بورس كاال، بستري مطلوب 
و آماده براي حمايت از صنايع پايين دستي فراهم است، 
گفت: حدود ۱۱ سال از فعاليت بورس كاال مي گذرد و 
بدون شك در مسير توسعه و رشد اقتصادي كشور، بيش 
از گذشته از ظرفيت هاي بورس كاال استفاده خواهد شد. 
در اين بين توسعه ابزارهاي مالي و ارايه خدمات متنوع 
به فعاالن صنايع مي تواند جايگاه بورس كاال در اقتصاد 

ملي را ارتقا دهد.

هفته گذش��ته خبري با عنوان »مجوز وزارت صمت 
براي فروش محصوالت ذوب آهن اصفهان در خارج 
از بورس كاال صادر شد« در رسانه ها منتشر شد كه در 
اين باره مديرعامل ذوب آهن اصفهان مي گويد: اين 
بخشنامه و مجوز، قديمي و مربوط زمان التهاب بازار 
بوده است. به گزارش اقتصاد آنالين، منصور يزدي زاده 

به بخش��نامه وزارت صمت اشاره و عنوان كرد: بحث 
فروش محصوالت ذوب آهن خارج از بورس كاال اصال 
مطرح نيست. وي گفت: در دوره اي كه بازار فوالد دچار 
التهاب كاذب بود و بخشنامه هاي وزارت صمت سعي 
در كنترل قيمت و ايجاد محدوديت در تقاضا و سقف 
خريدها داشت، بخشنامه مذكور به منظور پيشگيري 

از توقف كار پروژه ها زده شد اما امروز التهاب ها كنار 
رفته اين موضوع اصال مطرح نيست. مديرعامل ذوب 
آهن اصفهان افزود: تاريخ بخشنامه نيز مشخص است 
و تاكيد مي كنم كه ذوب آهن اصفهان به دليل مزاياي 
بس��يار بورس كاال، حامي هميشگي اين بورس بوده 

و خواهد بود.

بيشتر بورس هاي جهان سال 2۰۱8 ميالدي را سرخ رنگ به 
پايان بردند. بر اين اساس، از بين ۱۰۰ شاخص مورد مطالعه، 
تنها 2۷ شاخص توانستند بازه زماني يك ساله را در مدار 
مثبت به پايان ببرند. به گزارش سنا، طبق اين آمار، از ميان 
۱۰ بورس آفريقايي، شاخص چهار بورس )۴۰ درصد( باال 
رفت و از اين رو قاره سياه، بهترين عملكرد را از خود به جاي 
گذاشت. در ادامه، ۱۰ شاخص از ۳۳ شاخص بورس هاي 
آس��يايي )۳۳ درصد(، و پنج شاخص از ۱6 شاخص مورد 
مطالعه بورس  هاي قاره امريكا )۳۱ درصد( مثبت شدند. 

اين در حالي است كه، بازارهاي اروپايي بدترين عملكرد را 
در اين مدت از خود به جاي گذاشتند و تنها هشت شاخص 
از ۴۱ شاخص مورد مطالعه )2۰ درصد(، سبز رنگ بودند. 
در اين ميان، شاخص بورس ونزوئال با رشد حدود ۱2۷ هزار 
درصد، همچون سال هاي گذشته، از نظر بازدهي در صدر 
بورس  هاي جهان قرار گرفت. با توجه به تورم ميليوني اين 
كشور امريكاي التين، رشد عجيب اين شاخص دور از ذهن 
نبود. در ادامه، بورس اوكراين هم با حدود ۷8 درصد رشد، 
بهترين بورس اروپايي و دومين بورس پربازده دنيا بود. در 

رتبه سوم هم بورس تهران با افزايش حدود 68 درصدي، 
پربازده ترين بورس آسيا نام گرفت. بنا بر آمار منتشر شده، 
ش��اخص بورس ونزوئال با حدود ۱2۷ هزار درصد در رتبه 
اول، ش��اخص PFTS بورس اوكراين با حدود ۷8 درصد 
رشد در رتبه دوم، شاخص TEDPIX بورس تهران با حدود 
68 درصد، رتبه سوم، شاخص MBI ۱۰ بورس مقدونيه 
با حدود ۳۷ درصد رشد، رتبه چهارم و شاخص JSE بورس 
جاماييكا با حدود ۳2 درصد، با رتبه پنجم برترين بازارهاي 

دنيا در سال 2۰۱8 بودند.

فروش محصوالت ذوب آهن خارج از بورس كاال مطرح نيست

تهران پر بازده  ترين بورس آسيايي در سال ۲۰۱۸



تشكلها6اخبار

موانع صادرات محصوالت كشاورزي چيست؟

حمل و نقل صادرات محصوالت كشاورزي در انتظار يارانه 
با وجود آنكه توس��عه صادرات غير نفتي در تحقق اجراي 
سياس��ت اقتصاد مقاومتي و رونق تولي��د داخل اهميت 
فراواني دارد، اما متاسفانه اقتصاد داخل هميشه وابسته به 
درآمدهاي حاصل از منابع نفتي بوده و هيچگاه نتوانسته به 
صورت جدي از پس رقباي خارجي بزرگ نماي اقتصادي 

در دنيا برآيد.
اين درحالي است كه به سبب پتانسيل هاي باال در بخش 
كش��اورزي، صادرات محصوالت و م��واد غذايي مي تواند 
جايگاه بااليي در توس��عه صادرات غيرنفتي داشته باشد، 
ام��ا از آن جا كه مش��كالت و چالش هاي متعددي پيش 
روي صادركنندگان قرار گرفته اس��ت، انتظار مي رود كه 
راهكارهاي مناس��بي براي دس��تيابي به اهداف توسعه 
اقتصادي به كار گرفته شود چرا كه رابطه معناداري بين 
افزايش صادرات غير نفتي و رشد توليد وجود دارد.  ناگفته 
نماند كه تصميمات خلق الس��اعه صادرات در اتاق هاي 
دربسته منجر به از دست دادن بازارهاي هدف و ورود ساير 
رقبا خواهد شد، در حالي كه با توسعه صادرات محصوالت 
كشاورزي ديگر نيازي به درآمدهاي نفتي نخواهيم داشت.  
حال به سراغ كارشناسان ذي ربط مي رويم تا از آخرين موانع 
پيش روي صادرات محصوالت كشاورزي و تاثير تحقق و 

توسعه آن بر كاهش درآمدهاي نفتي با خبر شويم: 

    چالش چند نرخي بودن ارز 
رضا نوراني، رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي با 
اشاره به اينكه تصميمات يك شبه مسووالن دولتي مبني 
بر ممنوعيت صادرات محصوالت كشاورزي چالشي اساسي 
پيش روي صادركنندگان به ش��مار مي رود، اظهار كرد: از 
سال ۹۱ همزمان با اوج تحريم ها، كشتيراني هاي خارجي 
از حمل و نقل كاالي ايران��ي اجتناب كردند، ضمن آنكه 
در همان س��ال شركت  كشتيراني والفجر كه داخلي بود، 
تعطيل شد و اين امر موجب شد تا مسير ۸ الي ۱۶ ساعته 
صادرات كاال به كشور هاي حاشيه خليج فارس به ۸ تا ۱۶ 
روز افزايش يابد.  وي با انتقاد از اين مس��اله كه نظارتي در 
حمل و نقل جاده اي نيس��ت، افزود: نوسان كاذب نرخ ارز 
در ماه هاي اخير موجب شد تا همه چيز حول محور اين امر 
افزايش يابد.  نوراني با اشاره به اينكه چند نرخي بودن ارز 
مشكالت متعددي براي صادركنندگان ايجاد كرده است، 
بيان كرد: با توجه به نرخ ارز ثانويه، آزاد و يارانه اي نيما، هيچ 
صادركننده و واردكننده اي نمي داند كه كاال بر مبناي چه 
نرخي محاسبه مي شود، اين در حالي است كه در گذشته 
تنها دو نرخ ارز يارانه اي و آزاد وجود داشت.  رييس اتحاديه 
محصوالت كشاورزي ادامه داد: امروز نياز صادر كننده آن 
است كه كاالي بسته بندي را با نرخ هاي مناسب خريداري 

كند، چراكه تهيه محصول با قيمت هاي باال منجر به كاهش 
قدرت چانه زني در بازارهاي خارجي مي شود.  نوراني با اشاره 
به اينكه در توليد مواد پتروشيمي مشكلي نداريم، بيان كرد: 
اين در حالي است كه مواد پتروشيمي نسبت به ماه هاي قبل 
افزايش چشمگيري داشته است.  وي در ادامه افزود: با توجه 
به وضعيت مساعد توليد پتروشيمي جاي اين سوال مطرح 
است كه چرا مواد بازيافتي مورد استفاده قرار مي گيرد.  به 
گفته نوراني، هم اكن��ون هيچ صادر كننده اي نمي تواند از 
محصوالت پتروشيمي در حد نو استفاده كند كه اين امر 
موجب شده به جاي ارتقاي بس��ته بندي استفاده از مواد 

بازيافتي افزايش يابد. 

  اعطاي يارانه به حمل و نقل محصوالت
 عباس پاپي زاده، عضو كميس��يون كشاورزي با اشاره به 
چالش هاي پيش روي صادرات محصوالت كشاورزي به 
عنوان مهم ترين جايگزين درآمدهاي نفتي، اظهار كرد: در 
صادرات محصوالت كشاورزي در مباحث اوليه همچون 
بازارهاي خارجي مش��كل داريم، به طوري كه اطالعات 
شفافي از بازارهاي هدف در دسترس نداريم .  وي افزود: با 
توجه به آنكه اكثر كشاورزان خرده مالك هستند، از اين 
رو در تجارت بين الملل ناتوانند و نمي توانند اطالعات الزم 
را از بازارهاي خارجي به دس��ت آورند.  پاپي زاده با اشاره 
به ضرورت تقويت تش��كل هاي بخش كشاورزي گفت: 
هم اكنون تشكل هاي بخش كشاورزي ضعيف هستند 
كه دولت بايد آنها را تقويت كند تا تش��كل ها بتوانند در 
حوزه صادرات و تجارت خارجي از ظرفيت آنها استفاده 
كنند.  عضو كميسيون كش��اورزي ادامه داد: اگر دولت 
از تشكل هاي بخش كش��اورزي حمايت كند، آنها قادر 
خواهند بود تا با ايجاد دفاتري در خارج از كش��ور، اقدام 
به انعقاد قرارداد با طرف مقابل كنند تا براس��اس قرارداد 
با تجار خارجي در كشور نوع توليد، روش و كيفيت توليد 
و همچنين زمان بندي صادرات را ساماندهي كنند.  اين 
مقام مسوول با انتقاد از صادرات فعلي محصوالت كشاورزي 
به بازارهاي خارجي بيان كرد: صادركنندگان در برخي 
مواقع به دليل مازاد توليد بر نياز داخل اقدام به صادرات 
محصول مي كنند، در حالي كه مشتري خارجي به دنبال 
مازاد نيس��ت بلكه خواهان ورود هميشگي محصول به 
كشورش اس��ت تا مصرف كنندگانش دچار سردرگمي 
نشوند.  پاپي زاده مشكالت بانكي و مباحث نقل و انتقال ارز، 
كمبود صنايع تبديلي و نبود بسته بندي مناسب محصول 
را از ديگر چالش هاي پيش روي صادرات برشمرد.  وي با 
انتقاد از هزينه هاي باالي حمل و نقل محصوالت كشاورزي 
تصريح كرد: با وجود آنكه در گذشته دولت به حمل و نقل 

صادرات محصوالت كشاورزي يارانه مي داد، اما هم اكنون 
اين موضوع منتفي شده و مشكالت متعددي را به سبب 
هزينه هاي باالي حمل و نقل ايجاد كرده اس��ت. وي در 
پايان با اشاره به اينكه در پي افزايش هزينه هاي حمل و 
نقل، صادرات توجيه اقتصادي ندارد، تصريح كرد: با توجه 
به اهميت صادرات محصوالت كشاورزي و مواد غذايي 

انتظار مي رود كه دولت در اين بخش ورود كند. 

    نبود بسته بندي و برندسازي يكي از موانع اصلي 
 مسعود اسدي ، عضو شوراي مركزي خانه كشاورز با اشاره به 
اينكه بخش كشاورزي در توسعه صادرات غيرنفتي اهميت 
فراواني دارد، اظهار كرد: با توجه به آنكه با توس��عه صادرات 
محصوالت كشاورزي و مواد غذايي، ديگر نيازي به درآمدهاي 
حاصل از صادرات منابع نفت نداريم، اما وجود برخي مشكالت 
و چالش ها در داخل موجب شده تا بخش كشاورزي در عرصه 
بين الملل و بازارهاي جهاني سهم مناسبي نداشته باشد.  وي 
با اش��اره به اينكه در برندسازي محصوالت غذايي توفيقي 
نداشته ايم، افزود: با وجود آنكه بهترين زعفران جهان در ايران 

توليد مي شود، اما عدم برندسازي محصول موجب شده تا 
اسپانيا پس از ورود زعفراني ايراني آن را در بسته بندي هاي 
جديد با برند خود به ديگر كشورها صادر كند.  اسدي، نبود 
بسته بندي و س��ورتينگ را از ديگر چالش هاي پيش روي 
توسعه صادرات غير نفتي برشمرد و گفت: نبود بسته بندي 
مناسب موجب شده تا بخش عمده اي از محصول به صورت 
فله اي صادر شود كه اين امر جاي تاسف دارد.  عضو شوراي 
مركزي خانه كشاورز ادامه داد: عدم حمايت از صادركننده 
از ديگر مش��كالت پيش روي توسعه صادرات غير نفتي به 
ش��مار مي رود، در حالي كه دولت براي كاهش درآمدهاي 
نفتي بايد مشوق صادراتي مناسبي را براي بخش كشاورزي 
در نظر بگيرد.  وي با انتقاد از تصميمات يك شبه صادرات 
برخي كاالها پشت درهاي بسته بيان كرد: هر از چندگاهي، 
مسووالن دولتي بدون هيچ توجيه قانوني صادرات برخي 
كاالها را به دليل نوسان يا نگراني از افزايش قيمت در بازار 
داخل ممنوع اعالم مي كند. اما جاي اين سوال مطرح است 
كه بنابر استناد كدام قانون اين تصميمات اخذ مي شود؟  به 
گفته اسدي، دولت نه تنها براي توسعه صادرات محصوالت 

كشاورزي از صادركنندگان حمايتي نمي كند، بلكه با اتخاذ 
تصميمات يك ش��به و ايجاد چنين تنگناهايي دست در 
جيب كشاورزان مي كند. اين مقام مسوول با اشاره به اينكه 
كشاورزان نبايد تاوان توزيع محصوالت با قيمت مناسب در 
شهرها را بدهند، اظهار كرد: اگر مسووالن دولتي مي خواهند 
محصوالت و مواد غذايي را با قيمت مناسب در بازار عرضه 
كنند، براي اين امر يارانه پرداخت كنند . وي در ادامه افزود: با 
توجه به آنكه دولت كنترل قيمت محصوالت و موادغذايي را 
به بهانه فقير كردن كشاورز و تعدي به حقوق اقتصادي اين 
قشر با صدور بخشنامه ممنوعيت صادرات كاال انجام مي دهد، 
جاي اين س��وال مطرح اس��ت كه آيا در زمان پايين بودن 
قيمت كمتر از نرخ تمام شده در بازار براي جلوگيري از زيان 
كشاورز هزينه هاي توليد را پرداخت مي كند؟  عضو شوراي 
مركزي خانه كشاورز در پايان تصريح كرد: با توجه به آنكه 
صادركنندگان در بازارهاي خارجي هزينه هاي بااليي براي 
بازاريابي محصوالت پرداخت كرده اند و به عبارتي در برابر 
تجار خارجي متعهد شده اند، از اين رو صدور بخشنامه هاي 

يك شبه ضرر هنگفتي به صادركنندگان وارد مي كند.

 Sat. Jan 5.     شنبه    15 دي 1397   28 ربيع الثاني 1440  سال پنجم    شماره   1287  2019 

 ادامه ركود بازار لوازم خانگي
 تا ارديبهشت ماه 98

محمد طحان پور رييس اتحاديه فروشندگان لوازم 
خانگيدرب��اره تاثير نرخ ارز بر ل��وازم خانگي اظهار 
كرد: نوسان نرخ ارز توانسته بر واردات لوازم خانگي 
تاثيرگذارد. وي با اشاره به اينكه ركود در اين صنعت 
توانسته تاثير خود را داشته باشد اظهار كرد: با شرايط 
فعلي اين ركود تا ارديبهش��ت ماه سال آينده ادامه 
دارد. طح��ان پور با بيان اينكه درحال حاضر ركود 
كامل در بازار لوازم خانگي حاكم اس��ت، گراني را از 
ديگر عوامل كاهش قدرت خريد مردم در اين بازار 
دانست. رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 
بيان كرد: متاس��فانه وزارت صمت، طي چند روز 
گذشته، دستورالعمل ترخيص كاالهاي دست دوم 
غير مصرفي با مجوز سازمان استاندارد را صادر كرده 
است، همين امر موجب شده بسياري از شركت ها، 
افزايش قيمت را در كاال هاي خود داش��ته باشند. 
طحان پور، اذعان كرد: اميدواريم كه اين صنف بتواند 
از ركود خارج شود و وضعيت آن بهبود يابد. وي در 
پايان گفت: باتوجه به شعار حمايت از توليد داخل، 
تالش شده كه لوازم خانگي در داخل توليد شود و 

وابستگي به خارج از كشور به حداقل برسد.

 گام هاي ايران و هند
 براي توسعه روابط تجاري

وزير امور خارجه ايران هفته آينده به دهلي نو سفر 
خواهد كرد تا عالوه بر شركت در يك نشست ساالنه 
مهم، با مقامات دولت هند كه س��عي مي كنند هم 
كاخ س��فيد را راضي نگاه دارند و هم روابط تجاري 
كشورش��ان با اي��ران را تداوم بخش��ند، به مذاكره 
بنشيند. به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران  ظريف 
7 ژانويه به منظور شركت در نشست ساالنه موسوم 
به »گفت وگوي رايس��ينا« ، وارد هند خواهد ش��د 
و در روز دوم س��فر خود نيز با همتاي هندي خود 
يعني سوشما سواراج ديدار خواهد كرد. همچنين 
انتظار مي رود وزير امور خارجه ايران در سفر دو روزه 
خود به هند با نارندا مودي نخس��ت وزير اين كشور 
نيز گفت وگويي داشته باشد. سفر رييس دستگاه 
ديپلماسي ايران به هند در نخستين روزهاي سال 
جديد ميالدي نش��ان مي دهد ك��ه دو طرف براي 
پيگيري موضوعات مطرح شده در سفر قبلي وزير 
امور خارجه ايران به هند، كاماًل مصمم هستند. در 
جريان سفر محمدجواد ظريف به دهلي نو در اواخر 
ماه مي  )اوايل خرداد( هر دو كشور نه تنها بر تقويت 
روابط تجاري متقابل تأكي��د كردند بلكه در مورد 
راهكاره��اي حمايت دولت نارندا م��ودي از برجام 
–كه در آن زمان تنها دو هفته از خروج امريكا از آن 
مي گذشت- نيز مذاكراتي داشتند. ديپلمات هاي 
ايراني تنها همراهان وزير امور خارجه كشورشان در 
سفر به هند نخواهند بود، بلكه يك هيات بلندپايه 
از فع��االن بخش خصوصي به سرپرس��تي رييس 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز 
محمدجواد ظريف را در اين سفر همراهي خواهند 
كرد. همچنين سخنراني در يك همايش تجاري كه 
روز سه شنبه ۸ ژانويه )۱۸ دي( توسط كنفدراسيون 
صنعت هند برگزار مي شود نيز جزو برنامه هاي وزير 
امور خارجه ايران در سفر دو روزه اش به هند خواهد 
بود. مهم ترين هدف هيات تجاري ايراني از سفر به 
هند، مذاكره در مورد مس��ائل مرتبط با استفاده از 
روپيه هند در معامالت تجاري دو كش��ور اس��ت و 
البته دو طرف خواهند كوشيد تا چهارچوبي را براي 
س��رمايه گذاري بنگاه هاي اقتصادي ايران در هند 
مشخص كنند. ايران در سه ماهه دوم سال 20۱۸ 
سومين تأمين كننده بزرگ نفت هند بوده است و در 
فاصله ماه هاي آوريل تا نوامبر همان سال حدود ۱۱ 
ميليارد دالر كاال –كه ۹0 درصد از آن تنها نفت خام 
بوده است- به هند صادر كرده است. وزارت دارايي 
هند به تازگي پرداخت هاي روپيه اي پااليشگاه هاي 
هندي به ايران بابت خريد نفت خام را از يك ماليات 
تكليفي س��نگين معاف كرده اس��ت تا گام بسيار 
موثري در كاهش مشكالت پااليشگاه هاي هندي 
در پرداخت پول نفت ايران بردارد. با فاصله اندكي از 
انتشار اين خبر خوشحال كننده براي پااليشگاه هاي 
هندي، مدير شركت نفتي »چناي« هند از تصميم 
ايران براي سرمايه گذاري ۱5 ميليارد روپيه اي )2۱۸ 
ميليارد دالري( براي توسعه يكي از پااليشگاه هاي 
اين ش��ركت خبر داد؛ پااليش��گاهي كه قرار است 
ظرفيت آن از ۱ ميليون تن در سال به ۹ ميليون تن 
در سال برسد. منابع آگاه مي گويند طرح توسعه بندر 
چابهار ايران قطعًا يكي از محورهاي اصلي مذاكرات 
ايران و هند در سفر محمدجواد ظريف به دهلي نو 
خواهد بود. پروژه عظيم توسعه بندر چابهار اخيراً از 
دايره شمول تحريم هاي امريكا عليه ايران خارج شده 
و هند مي تواند بدون نگراني خاصي به سرمايه گذاري 
در بندر چابهار كه نقشي بس��يار حياتي در خارج 
كردن افغانستان و آسياي ميانه از بن بست ايفا خواهد 
كرد، ادامه دهد. عالوه بر طرح توسعه بندر چابهار، 
احداث خطوط ريلي مربوط��ه )چابهار-زاهدان( و 
نيز حمل و نقل نفت و فرآورده هاي نفتي از ايران به 
افغانستان نيز با مانعي از سوي امريكا موجه نيست 
و هند مي تواند در اين حوزه نيز سرمايه گذاري كند. 
طي سفر حسن روحاني رييس جمهور ايران به هند 
در فوريه سال گذشته )بهمن ماه ۹۶(، نارندا مودي به 
وي اطمينان داد كه هند در راستاي كمك به استفاده 
كامل از ظرفيت هاي بندر چابهار، از پروژه احداث 
خط آهن بين اين بندر و زاهدان نيز حمايت خواهد 
كرد اما اين پروژه مهم از آن زمان تاكنون پيشرفت 

چنداني نداشته است. 
تالميز احمد، ديپلمات باتجربه هندي و سفير اسبق 
اين كشور در كشورهاي عربستان، عمان و امارات، 
در مورد مناسبات ايران و هند در سال هاي اخير و نيز 
سفر محمدجواد ظريف به دهلي نو طي هفته آينده 
مي گويد: »ايران و هند از دهه ۱۹۹0 ميالدي همواره 
به دنبال تقويت روابط دوجانبه بوده اند و اتفاق پيش 
رو ]سفر وزير امور خارجه ايران به هند[ نيز در همين 

راستا خواهد بود. 

ریيس کميسيون ماليات، کار و تأمين اجتماعی اتاق ایران مطرح کرد

تمرکز بر مهار فرار مالیاتی در بودجه 9۷
دولت در شش ماه ابتدای امسال 50۳.۴ هزار ميليارد ريال 
درآمد مالياتی کسب کرده که اين ميزان حدود 70 درصد 
رقم مصوب و پيش بينی ش��ده در اين دوره بوده است.با 
توجه به اينکه امس��ال نيز واردات خودرو در کنار ۱۳۳۸ 
قلم کاال، ممنوع اس��ت و درآمد مالياتی هم به طور کامل 
محقق نشده است، بايد مراقبت های الزم در رابطه با تحقق 
درآمد مالياتی در نظر گرفته ش��ود. از آنجا که در اليحه 
بودجه سال آينده، ۱5۴ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتی 
ديده شده اس��ت به نظر می رسد دولت بايد به  ابزارهای 
مناسب اين کار در بودجه با تمرکز بيشتری بپردازد و پيرو 
آن، فرارهای مالياتی را شناسايی و درآمدهای پيش بينی 
ش��ده را محقق کند. اساس آمار منتش��ره از سوی بانک 
مرکزی در ش��هريورماه س��ال جاری، دولت در شش ماه 
ابتدای امس��ال 50۳.۴ هزار ميليارد ريال درآمد مالياتی 
کس��ب کرده که اين ميزان حدود 70 درصد رقم مصوب 
و پيش بينی شده در اين دوره بوده است.بررسی وضعيت 

بودجه عمومی دولت به استثنای درآمدها و پرداخت های 
اختصاصی در اين محدوده زمانی نشان می دهد که ۶۳۴.7 
هزار ميليارد ريال از درآمدهای دولت به نسبت ۱۱0۱.7 
هزار ميليارد ريال مصوب در شش ماهه سال ۹7، محقق 
شده است. درآمدهای دولت در شش ماهه سال گذشته 
5۶7.۸ هزار ميليارد ريال بوده که نشان دهنده رشد ۱۱.۸ 
درصدی است. ميزان درآمدهای مصوب مالياتی در شش 
ماه ابتدای امس��ال 72۴ هزار ميليارد ريال بوده که از اين 
ميزان، 50۳.۴ هزار ميليارد ريال محقق شد. اين در حالی 
است که دولت در شش ماهه سال ۹۶ معادل ۴۳۱.2 هزار 
ميليارد ريال و در ش��ش ماهه سال ۹5 برابر ۴۳۳.۱ هزار 
ميليارد ريال درآمدهای مالياتی داشته که حکايت از رشد 
۱۶.۸ درصدی در سال ۹7 دارد. در بخش ماليات اشخاص 
حقوقی طی شش ماه ابتدای امسال 207.۱ هزار ميليارد 
ريال درآمد مصوب شده بود که از اين ميزان ۱22.2 هزار 
ميليارد ريال محقق ش��د. همچنين از پيش بينی ۹۸.۸ 

هزار ميليارد ريال درآمد در بخش ماليات بر درآمدها نيز 
۸۸ هزار ميليارد ريال نهايی ش��ده است. دولت در شش 
ماهه سال ۹7 موفق به کس��ب ۱7.۴ هزار ميليارد ريال 
ماليات بر ثروت ش��ده و در عين حال پيش بينی درآمد 
در اين خصوص به مي��زان ۱7.۸ هزار ميليارد ريال بوده 
اس��ت. جمع مصوب ماليات های مس��تقيم در شش ماه 
نخست س��ال جاری به ميزان ۳2۳.7 هزار ميليارد ريال 
بود ک��ه از اين ميزان، 227.۶ ه��زار ميليارد ريال محقق 
ش��د. در بخش ماليات بر واردات نيز دولت ۱۴۸.۹ هزار 
ميلي��ارد ريال درآمد پيش بينی کرده بود که در نهايت تا 
پايان شهريور ماه توانست 7۳.۹ هزار ميليارد ريال از آن 
کس��ب کند. برای شش ماه ابتدای امس��ال 25۱.5 هزار 
ميليارد ريال ماليات بر کاالها و خدمات پيش بينی شده 
بود که در نهايت به ميزان 20۱.۹ هزار ميليارد ريال محقق 
شد. جمع ماليات های غيرمستقيم در دوره مورد بررسی، 
۴00.۳ هزار ميليارد ريال مصوب بوده که در نهايت 275.۹ 

هزار ميليارد ريال نهايی شده است. آنچه مسلم است ميزان 
تحقق هدف گذاری های مالياتی ارتباط مس��تقيمی با 
رونق کس��ب و کار  دارد بنابراين در نظر گرفتن شرايط 
بنگاههای اقتصادی در سياستگذاری های مالياتی امری 
ضروری است. رئيس کميس��يون ماليات، کار و تأمين 
اجتماعی اتاق ايران گفت: تا اين لحظه درامد حدود ۱50 
هزار ميليارد تومانی از محل وصول ماليات در نظر گرفته 
شده است. اين عدد نشان  ميدهد در سال ۹۸ درامدهای 
مالياتی  نسبت به سال جاری تفاوت قابل توجهی ندارد اما 
بايد ديد که با توجه به شرايط اقتصادی اين هدف گذاری 
قابل تحقق است يا نه.  تواليی تصريح کرد: دولت ۸ درصد 
افزايش درامد مالياتی را برای سال ۹۸ پيش بينی کرده 
اس��ت اما درصد تحقق فعلی آن نسبت به يک دوازدهم 
در برخی نقاط کش��ور تا ۴0 درصد عقب تر از پيش بينی 
هاست.  وی خاطر نشان کرد: نبايد فراموش کرد که بدون 
افزايش پايه های مالياتی در کشور، با توجه به رکود موجود، 
به بخش های شفاف اقتصاد کشور فشار وارد خواهد آورد 
بايد  برای  افزايش پايه مالياتی س��ازو کاری انديشيد تا 
اقتصاد آسيب نبيند. رييس کميسيون ماليات، کار و تامين 
اجتماعی اتاق ايران گفت: بيش��ترين مبلغ ماليات های 
اخذ شده از بنگا های شناسنامه دار است؛ به رغم اينکه بار 

شرايط موجود بر دوش اين بخش بيشتر است غير توليدی 
ها نيز در صورت عدم انتفاع، برای پرداخت ماليات مشکل 
خواهند داشت. تواليی يادآور شد: صحبت های فعلی در 
خصوص ماليات، دقيق نيست چرا که ممکن است دولت 
ساز و کاری برای اخذ ماليات از بخش های غير شناسنامه 
دار داشته باشد، همان طور که سامانه هايی به اين منظور 
طراحی کرده که البته ميزان  نسبت آنها نسبت به رشد 
س��هم ماليات در بودجه اندک اس��ت. وی بر لزوم حذف 
مجوزهای غيرضروری برای جلوگيری از فرار مالياتی تأکيد 
کرد و گفت بخشنامه های غير ضروری از عمده ترين داليل 
فرار و فساد مالياتی است.  رئيس اتاق کاشان افزود: طی 
25 سال گذشته مرتبا سهم ماليات  تا حدود 25 درصد 
در بودجه افزايش داشته اما پايه مالياتی رشد ۱0 درصدی 
داشته است. گفتنی است با توجه به مستندات درج شده 
در اليحه بودجه به نظر می رس��د دولت با در نظر گرفتن 
ش��رايط خاص اقتصادی، برای جبران هزينه های خود 
درآمدهای مالياتی را چندان افزايش نداده است و توجه 
خود را بر مبارزه با فرار مالياتی متمر کز کرده است. اما اينکه 
تا چه اندازه زيرساخت های الزم برای اينکار را دارد سوالی 
است که در گزارش ها و مصاحبه های بعدی اگزيم نيوز به 

ان خواهيم پرداخت. 

كارت هاي بازرگاني یك بار مصرف چقدر به اقتصاد ایران ضربه مي زند؟ 
كارت هاي بازرگاني به معضلي چالش برانگيز در اقتصاد 
كشور بدل شده، كارت هايي كه بعضا به نام افراد بي بضاعت 
صادر مي شود.  كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف، به يكي 
از معضالت اقتصادي كش��ور تبديل شده است. در ميان 
مشكالت ريز و درشت اقتصادي موجود در اين مرز و بوم، 
كارت هاي بازرگاني اجاره اي بستر ساز سودجويي افرادي 
شده است كه به انحاي گوناگون تالش مي كنند جيب هاي 
خود را ُپر پول كنند و براي انجام اين امر، تحميل هزينه هاي 
سنگين اقتصادي به كشور و زير پا گذاشتن منافع و مصالح 
ملي نيز، براي آنها اهميتي ندارد. سخن از كارت هايي است 
كه افراد سودجو با شناسايي اقشار بي بضاعت اقتصادي و 
پرداخت مبالغ ۱، 2 يا نهايت��ا ۳ ميليون تومان به آنها، به 
اخ��ذ كارت هاي مذكور به نام آنها مب��ادرت مي ورزند و از 
اين موضوع به عنوان فرصتي براي داد و ستد هاي سنگين 
اقتصادي با اهداف و منافع شخصي خويش، بهره مي جويند.

پيش از اين، به كرات اخبار و گزارش��اتي مبني بر واردات  
ميلياردي با اتكاي به چنين كارت هايي از س��وي عده اي 
به اصطالح بازرگان نما منعكس شده كه به نوعي مترادف 
فعاليت اقتصادي قاچاق محسوب مي شد. افراد و گروه هايي 
كه ب��ا واردات ميلي��اردي از پرداخت مالي��ات و عوارض 
قانوني شانه خالي مي كردند و در نهايت صاحبان اسمي 
اين كارت ها را با مبالغ س��نگين مالياتي روبرو مي كردند، 
فرآيندي ك��ه مصداق بارز آش نخورده و دهان س��وخته 

محسوب مي شد.
پس از مدتي با عيان ش��دن س��ودجويي هاي افرادي كه 
به واس��طه اين كارت ها از پرداخت ماليات فرار مي كردند 
تدابير و تمهيداتي اتخاذ ش��د تا به نوع��ي از بروز چنين 
سوءاستفاده هايي جلوگيري شود. بنابر تدابير اتخاذ شده، 
مقرر شد دارنده كارت در سال نخست صرفا مجاز به واردات 
500 هزار دالر كاال شود، در سال دوم و در صورت پرداخت 

عوارض و ماليات مربوطه و اثبات خوش حسابي متقاضي، 
اي��ن عدد و رقم به 2 ميلي��ون دالر افزايش پيدا مي كند و 
اين روند به صورت پلكاني از قابليت افزايش هر چه بيشتر 
برخوردار اس��ت. به واقع، بر مبناي اين س��از و كار، امكان 
واردات  آنچناني بدون پرداخت ماليات و عوارض، براي افراد 
سودجو، تا حدودي كاهش مي يابد، اما بعد از مدتي مشخص 
شد روزنه و به تعبير صحيح تر، گلوگاه هاي سودجويي صرفا 
به حوزه واردات  ميلياردي خالصه نمي شود تا بر مبناي اين 
تدبير، بتوان از بروز آن پيشگيري كرد . بعد از نوسانات نرخ 
ارز، برخي از فعاالن حوزه صادرات كه مي بايد ارز حاصله 
از اين محل را به س��امانه نيما واريز مي كرد از اين كارت ها 
سوءاستفاده كرده و پيرو آن برخي از افراد بدون پايبندي 
بر قوانين و ضوابط تعريف شده كشور، ارز حاصله از محل 
صادرات را نزد خود نگه داش��ته و از پرداخت آن به سامانه 

نيما سر باز زدند.

  فرار مالیاتي 15 هزار میلیارد توماني
در واق��ع امر، متولي صدور كارت ه��اي بازرگاني، اتاق 
بازرگاني است، اما تاييد آن  بايد به واسطه وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت انجام پذيرد. بنابر اخبار و گزارش��ات 
موجود )تا پايان تيرماه( بيش از ۴۶ هزار كارت بازرگاني 
صادر شده كه از اين تعداد قريب به ۳۶ هزار و 500 كارت 
فعال و مابقي آن ابطال ش��د. به واقع، در اين ميان و در 
بازه زماني اشاره ش��ده، حدود ۱0 هزار كارت بازرگاني 
باطل شده، عدد و رقمي نسبتا درشت كه مويد ضريب 
سوءاستفاده و مفسده هاي اقتصادي اين كارت هاست. 
چندي پيش، حس��ين تاجمير رياحي، مديركل دفتر 
حقوقي سازمان امور مالياتي كشور، از فرار مالياتي ۱5 
هزار ميليارد توماني )به واسطه كارت هاي بازرگاني( خبر 
داد. به واقع اين ميزان گريز از ماليات در شرايط عادي 

و طبيعي اقتصادي كشور نيز قابل اغماض نيست، و به 
تبع در شرايطي كه اقتصاد كشور با نارسايي هاي ريز و 
درشت فراواني روبروست، آسيب هاي اين حجم از فرار 
مالياتي، به مراتب خسارت بارتر خواهد بود. رحيم زارع، 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي نيز در 
ارتباط با ميزان خسارات و آسيب هاي اين كارت ها اظهار 
كرد: با توجه به مي��زان واردات كااليي كه از طريق اين 
كارت ها انجام مي شود و با احتساب 50 درصدي قاچاق 
با استفاده از اين كارت ها، ساالنه بيش از 2۱ هزار ميليارد 
تومان به توليد كشور، آسيب زده مي شود. محمد رضا پور 
ابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي نيز با افزايشي خواندن روند فرار هاي مالياتي و 
بدهي هاي معوق گمركي مي گويد: ضريب افزايشي در 

موارد اشاره شده، بيش از 50 درصد برآورد مي شود.

  رشد و تقاضاي فزاينده براي كارت
با ورود به س��ال جديد، ضريب تقاضا و درخواس��ت براي 
دريافت كارت هاي بازرگاني به ميزان فزاينده اي با رش��د 
و افزايش همراه ش��د امري كه بنابر اظهارات رييس اتاق 
بازرگاني تهران نمي توان اين درخواس��ت ها را بي پاس��خ 
گذاشت. بنابر برآورد هاي انجام ش��ده صدور كارت هاي 
بازرگاني در فروردين و ارديبهشت ماه سال جاري، به ترتيب 
با افزايش ۶۸ و ۹0 درصدي و تمديد كارت هاي حقوقي و 
حقيقي نيز در ايام مذكور با رشدي ۴۴۳ و ۱20 درصدي 
مواجه شده است كه به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل، 

در نهايت رشد مذكور 725 درصد تخمين زده مي شود. 
محمود پژواك از فعاالن اقتص��ادي و اعضاي اتاق در 
ارتباط با افزايش فزاينده درخواست و تمديد كارت هاي 
بازرگاني، اظهار كرد: اين مي��زان تصاعدي از افزايش 
تقاضا براي كارت هاي مذكور، س��وال برانگيز است و 

با در نظر گرفتن ش��رايط خاص اقتصادي و تحوالتي 
كه از ابتداي س��ال جاري در حوزه اقتصادي شاهد آن 
بوده ايم، مش��خص مي ش��ود كه در پشت پرده بخش 
قاب��ل توجهي از درخواس��ت هاي درياف��ت و تمديد 
كارت هاي بازرگاني، سوءاستفاده هايي كالن، مستتر 
اس��ت و يقينا اين افزايش فزاينده و يك باره در ابتداي 
سال جاري در ش��رايطي كه اقتصاد كشور در شرايط 
خاص به سر مي برد، معنادار است. وي افزود: متاسفانه 
بسياري از چالش ها و نارس��ايي هاي اقتصادي كشور 
به تحريم ها، ربط داده مي ش��ود، اما در واقع امر عمده 
معضالت ما در سوءاس��تفاده هايي است كه در داخل 
كش��ور از فضاي تحريم ها نش��ات مي گيرد نه اصل و 
نفس تحريم ها و  بايد در اين خصوص به صورتي جدي 
چاره انديشي ش��ود. پژواك گفت: به واقع، رفتار هاي 
برخي از سوءاستفاده كنندگان و سودجويان، مصداقي 
بارز از بازي كردن در زمين دشمن محسوب مي شود. 

  عدم هماهنگي سیستم هاي ذي ربط
چندي پيش مصطفي رناسي ، عضو اتاق بازرگاني ايران در 
گفت وگويي با رسانه ها در ارتباط با رواج پيدا كردن پديده 
كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف اظهار كرد: در صورت 
شفافيت صادرات و واردات و يكپارچگي سيستم ها، شاهد 
سوءاستفاده هاي اينچنيني از كارت هاي بازرگاني يك بار 
مصرف نخواهيم بود. وي مي گويد: متاسفانه سيستم ها 
هماهنگ نيستند و هر مجموعه اي بصورت مجزا فعاليت 
مي كند. عضو اتاق بازرگاني ايران در ادامه مي افزايد: به چه 
دليل كارت هاي بازرگاني غير فعال در حجم انبوه به واردات 
مبادرت مي ورزند و اين عارضه اي تلخ است كه به اقتصاد 
كشور آسيب مي زند و تجار و فعاالن اقتصادي واقعي را زير 
سوال مي برد. شعبان فروتن، عضو اتاق بازرگاني ايران نيز 

به رسانه ها مي گويد: عمده استفاده از كارت هاي بازرگاني 
يك بار مصرف با ه��دف واردات و صادرات در ش��هر هاي 
بندرعباس، تهران و بوشهر عملياتي مي شود. وي مي افزايد: 
اتاق بازرگاني مجاز به ورود در حوزه نظارت بر كارت هاي 
بازرگاني يا فعاليت هاي اجرايي نيست، بنابراين  بايد وزارت 
صمت به عنوان سياستگذار در اين عرصه ورود كند و اجازه 
ندهد كارت هاي غير فع��ال و كارت هاي بازرگاني يك بار 
مصرف از چنين تنفذ و كارآيي برخوردار ش��وند، زيرا اين 
موضوع به ضرر فعاالن اقتصادي و ماليات دهندگان است.

رناسي، عضو اتاق بازرگاني ايران مي گويد: براي برون رفت از 
چالش كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف  بايد چندين شرط 
همچون شرط 5 س��ال فعاليت اقتصادي، برخورداري از 
پرونده مالياتي، تاييد ۳ تن از اعضاي اتاق بازرگاني و پرداخت 
ماليات براي صدور كارت لحاظ شود. سيد بهادر احراميان، 
عضو اتاق بازرگاني تهران نيز در گفت وگويي با رسانه ها در 
تشريح راهكار برون رفت از اين معضل اظهار كرد: قوانين 
ناكارآمد تجاري باعث بروز بسياري از نارسايي ها، همچون 
فرار مالياتي، قاچاق، پولشويي و... مي شود. به اعتقاد وي 
چتر نظارتي و مالياتي به ميزان كافي افراشته و گسترده 
نيست تا به موجب آن زمينه هاي سوءاستفاده به حداقل 
ممكن كاهش يابد. وي مي گويد: اتاق هاي بازرگاني ايران 
و تهران طي س��اليان اخير پيشنهادات س��ازنده اي را در 
راستاي كاهش سوءاس��تفاده از كارت هاي بازرگاني ارايه 
داده اند كه يكي از س��ازنده ترين اين پيشنهادات ناظر بر 
رتبه بندي كارت هاس��ت با اين كيفيت كه اولين كارتي 
كه صادر مي شود، ارزش آن  همسان با كارتي كه ۳0 سال 
گردش بانكي و مفاصا حساب مالياتي داشته است، نباشد. 
وي معتقد است، در صورت امتياز بندي كارت ها، كارت هاي 
بازرگاني يك بار مصرف به حاشيه رانده خواهند شد و بستر 

ساز چنين مشكالتي براي اقتصاد كشور نمي شوند. 
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مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در گزارشي منتشر كرد 

تداوم گفت وگوهاي تجاري ميان چين و امريكا بر قيمت نفت تأثيرگذار بود 

سفير هند در ايران عنوان كرد عربستان و ديگر اعضاي اوپك عرضه نفت به امريكا را محدود كردند

خوزستان بيشترين ميزان هدررفت آب را در سال 96 به ثبت رسانده است 

عملكرد   استان هاي ايران در توليد و فروش آب 

بازار در حال باور اوپك 

هند اميدوار به تمديد معافيت خريد نفت قهر نفت اوپك با امريكا 

گروه انرژي| 
وضعيتي كه شماري از مناطق ايران در تابستان سال 
1397 از سر گذراندند، انگيزه توليد و انتشار گزارشي از 
سوي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي بوده 
است. گزارشي كه آمار و ارقام جالب توجه و كمتر منتشر 
ش��ده اي را در خصوص حوزه »توليد« آب در ايران و 

موضوع تعرفه آن را شامل مي شود. 
ايران هر س��ال در مجموع 7.64 ميليارد متر مكعب آب 
توليد مي كند و 5.58 ميليارد متر مكعب از آن را به فروش 
مي رساند، ما به التفاوت اين دو عدد »آب به حساب نيامده« 

نام مي گيرد. 
قيمتي كه ب��راي فروش آب در ايران تعيين ش��ده به 
نحوي اس��ت كه حتي نيم بهاي تمام شده براي توليد 
را نيز كفايت نمي كند، طب��ق اطالعات گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس، در مورد آب ش��هري متوس��ط 
قيمتي كه مش��تركان به ش��ركت هاي آب و فاضالب 
پرداخت مي كنند معادل 48 درصد قيمت تمام شده 
اس��ت. فاصله قيمت دريافتي از قيمت تمام ش��ده در 
روستاها از شهرها به مراتب كمتر است. آب بهايي كه 
روستايي ها در ايران مي پردازند 24 درصد قيمت تمام 

شده را شامل مي شود.
طبق جدول��ي ك��ه مرك��ز پژوهش ه��ا از داده هاي 
ش��ركت هاي آب و فاضالب اس��تخراج كرده اس��ت، 
متوس��ط قيمت توليد هر متر مكعب آب ش��هري در 
ايران در س��ال 1396 معادل 9760 ريال بوده است. 
اين قيمت در مورد آب روستايي بيشتر بوده و در اين 
سال به 10983 ريال رسيده است. متوسط قيمتي كه 
هر متر مكعب آب شرب شهري در اين سال به فروش 
رفته است 4652 ريال بوده كه 48 درصد قيمت تمام 
شده است. متوس��ط فروش آب روستايي در اين سال 
نيز 2684 ريال بوده است كه 24 درصد بهاي تمام شده 

10983 ريالي است. 
 بررسي »تعادل« از اين داده ها نشان مي دهد كه در حالي 
كه قيمت تمام شده توليد هر متر مكعب آب شرب شهري 
از سال 1395 تا 1396 معادل 3 درصد افزايش را تجربه 

كرده است، قيمت فروش 1 درصد افزايش يافته است. 
»استهالك« و »هزينه نيروي كار« به ترتيب 41 درصد 
و 27 درصد از كل هزينه تمام شده براي توليد هر متر 

مكعب آب در ايران را به خود اختصاص مي دهند. 
مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي البته در 
بخشي از گزارش خود عنوان كرده است كه در خصوص 

اعالم قيمت تمام شده »شفافيت« وجود ندارد. 
در سال 1396 استان تهران 1417 ميليون متر مكعب 

آب توليد كرده است كه 22.9 درصد كل توليد آب ايران 
را شامل شده و با فاصله بيشترين توليد آب در كل ايران 
را شامل مي ش��ود. پس از تهران و با فاصله قابل توجه 
استان خوزستان 418 ميليون متر مكعب آب در اين 

سال توليد كرده است. 
كاش��ان با توليد 40 ميليون متر مكعب آب در سال 96 
كمترين توليد آب را در ايران داش��ته است. اما وقتي پاي 
»آب به حس��اب نيامده« به ميان مي آيد كارنامه كاشان 
نسبت به بسياري از اس��تان ها قابل دفاع تر است چرا كه 
80 درصد آب توليد شده در اين استان به حساب مي آيد. 
در مورد آب به حساب نيامده كه در واقع »هدررفت« 
را نش��ان مي دهد، خوزس��تان كه در واقع در باشگاه 
توليدكننده ها رتبه دوم را دارد، بدترين عملكرد را به 
ثبت رسانده است. اين استان پر آب در جنوب ايران در 
سال 96 معادل 418 ميليون متر مكعب آب توليد كرده 
اما موفق شده است تنها بابت 251 ميليون متر مكعب 
آن درآمد داشته باشد. استان كرمانشاه در غرب ايران 
با فاصله كمي بعد از خوزستان عملكردي مشابه اين 
استان رقم زده است. طبق آمار مندرج در گزارش مركز 
پژوهش ها، كرمانشاه در سال 96 معادل 155 ميليون 
متر مكعب آب توليد كرده اما در نهايت 94 ميليون متر 
مكعب از آن را به فروش رسانده است. اين آمار نشانگر 
آن است كه 39.4 درصد از آب توليد شده در كرمانشاه 

دچار هدررفت شده است.
بعد از كرمانشاه، استان مجاور اين استان، يعني كردستان 
قرار مي گيرد. كردس��تان در سال گذشته با 32.1 درصد 
هدررفت آب در فاصله توليد تا فروش روبرو بوده و از 112 
ميليون متر مكعب آب توليد شده 76 ميليون متر مكعب 

را به فروش رسانده است.
هر دوي اين اس��تان ها از مناطق پرآب ايران محسوب 

مي شوند. 
نكته جالب توجه ديگر ج��دول توليد و فروش آب، به 
بهترين عملكردها باز مي گردد. استان »يزد« در سال 
1396 تنها 94 ميليارد متر مكعب آب توليد كرده اما 
79 ميليارد متر مكعب از آن را به فروش رسانده است. 
اين روند نشان مي دهد يزدي ها تنها 16 درصد آب به 
حساب نيامده داشته اند. درصدي كه يك رقيب نزديك 

با درصد 16.2 آن را دنبال كرده است: »اصفهان«. 
استان اصفهان در س��ال 96 معادل 395 ميليون متر 
مكعب آب توليد كرده و 331 ميليون متر مكعب آن را 
فروخته است. اصفهان در تابستان سال جاري در آستانه 
جيره بندي قرار داشت كه مديريت مصرف باعث شد اين 

موضوع كمرنگ شود. 

كل آبي كه ايران در س��ال 1396 توليد كرده است 6 
هزار و 169 ميليون متر مكعب بوده كه در نهايت بابت 4 
هزار و 625 ميليون متر مكعب از آن »درآمد« به دست 
آمده اس��ت. 25 درصد آب توليد شده در اين سال در 
دسته »آب به حساب نيامده« قرار مي گيرد. البته مركز 
پژوهش ها در بخشي از گزارش خود در جدولي معادل 
1.7 درصد از »آب به حساب نيامده« را »مصارف مجاز 
بدون درآمد« معرفي كرده است. اين مقدار كه مشخص 
نشده است در چه مجاري مورد استفاده قرار مي گيرد 
معادل 96 ميليون متر مكعب است كه برابر با توليد آب 

يك سال يك استان مانند يزد است. 
راه حل هايي كه مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي 
اس��المي براي كنترل وضعيت به ويژه در سال 1400 
مطرح كرده اس��ت، تفاوت معناداري با آنچه تاكنون 
تحت عنوان راه حل مطرح ش��ده اس��ت ن��دارد. اين 
گزارش با دسته بندي پيشنهادها به 2 گروه »مديريت 
عرضه« و »مديريت تقاضا« در دس��ته اول خواس��تار 
اقداماتي چون »افزايش تامين و توليد آب« و »پايداري 

خدمات در شرايط اضطرار« شده است. در دسته دوم 
نيز پيش��نهادهايي گنجانده شده كه عمال »مديريت 
عرضه« به حس��اب مي آيد. يكي از اين موارد »كاهش 
آب به حساب نيامده« است كه مركز پژوهش ها اعتقاد 
دارند با كاهش آن امكان اينكه 3.9 متر مكعب بر ثانيه 

به ظرفيت تامين آب ايران افزوده مي شود. 
محققان مركز پژوهش ها پيش��نهاد كرده اند كه براي 
مديريت مصرف آب، خانواره��اي »پرمصرف« براي 
»مازاد مصرف« بر الگو، تعرفه بيشتري پرداخت كنند. 
اين تعرفه بطور كل��ي »تعرفه مازاد بر الگو« نام گرفته 
اس��ت. در اين گزارش همچنين پيشنهاد شده است 
كه در ادارات دولتي ايران »تجهيزات كاهنده مصرف 

آب« نصب شود. 
مركز پژوهش ها در خصوص موضوع »آب بها« كه يكي 
از دغدغه هاي چند س��ال اخير اداره آب در ايران بوده 
است، با تاكيد بر فاصله قابل توجه ميان قيمت توليدي 
آب و قيمت دريافتي خواس��تار »اصالح تعرفه ها« كه 
خود از آن با عنوان »واقعي كردن تعرفه« ياد مي كند 

شده و تاكيد كرده است كه اين موضوع »بايد« در دستور 
كار متوليان بخش آب »شرب« ايران قرار بگيرد. 

آب شرب در ايران حدود 7 درصد از مصرف را به خود 
اختصاص مي دهد. 

مركز پژوهش هاي مجلس در بخشي از گزارش خود با 
بيان اينكه در تابستان 97 معادل 46 درصد از جمعيت 
ايران در ش��رايطي از منظر منابع آب قرار گرفتند كه 
»تنش آبي« نام دارد، پيش بيني كرده است كه احتمال 
اينكه اين تنش در صورت ادامه وضع موجود در تابستان 
1400 تشديد شده و 80 درصد از جمعيت ايران را تحت 

»تنش آبي« قرار بدهد وجود دارد. 
مركزپژوهش ها برآورد كرده اس��ت كه براي عملياتي 
كردن يكي از راهكارهاي پيشنهادي در زمينه افزايش 
»تامين آب« به 100 هزار ميليارد ريال در سال اعتبار 
احتياج اس��ت. اين مركز تاكيد كرده است از آنجا كه 
وضعيت آب تجديدپذير ايران در شرايط كاهشي قرار 
گرفته است، تامين آب جديد بايد از منابع غير متعارف 

مانند »نمك زدايي از آب دريا« صورت بگيرد. 

گروه انرژي| 
بهاي نفت خام كه نخستين روز 2019 را كاهشي آغاز 
كرده ب��ود، در روز جمعه افزايش��ي قابل توجه از خود 
نش��ان داد. بسياري بر اين باور هستند كه اين افزايش 
نشان مي دهد بازار طالي سياه اثر كاهش توليد نفت 
خام اوپك را پذيرفته اس��ت اما موضوع جنگ تجاري 
چين و امريكا و اثر آن بر رش��د اقتصادي، بازار را دست 

به عصا كرده است. 
به گزارش »تعادل« به نقل از س��ي ان بي سي، قيمت 
نفت روز جمع��ه افزايش يافت. اين اتف��اق پس از آن 
رقم خورد كه چين اعالم كرد گفت وگوهاي تجاري با 
اياالت متحده امريكا را ادامه خواهد داد. از سوي ديگر 
آمارهاي��ي كه مبين وضعيت اقتص��ادي قوي اين دو 
كشور بود، از جمله يك ارزيابي كه نشان مي داد بخش 
خدماتي اقتصاد چين در ماه دسامبر، گسترش يافته 
است منتشر شد تا قيمت را تقويت كند. اين در حالي 
است كه نش��انه هايي از كاهش عرضه نفت خام نيز به 

افزايش قيمت ها كمك كرده است.
بررسي رويترز نشان مي دهد كه اوپك در ماه دسامبر 
توليد نفت خام خود را كاهش داده اس��ت. همچنين 
گزارش موسسه نفت امريكا )API( حاكي از افت ذخاير 
تجاري نفت خام اين كشور بوده است. داده هاي دولتي 

در خصوص ذخاير، روز جمعه منتشر مي شود. 

نفت برنت، ش��اخص جهاني نفت، در ساعت 13 و 32 
دقيقه به وقت گرينويچ، يك دالر و 23 س��نت يا 2.2 
درصد افزايش يافت و به 57 دالر و 18 س��نت به ازاي 
هر بشكه رسيد. نفت خام امريكا نيز با 89 سنت يا 1.9 
درصد افزايش به با 47 دالر و 98 س��نت در هر بشكه 

معامله شد. 
استفان برنوك، دالل نفتي PVM بيان كرد: احساس 

وحش��ت در خصوص س��المت اقتصاد جهان به نظر 
مي رسد كه همچنان در همان وضعيت سابق باقي مانده 
اما در مورد بازار نفت حداقل در حال حاضر در حال از 

دست رفتن است. 
وي افزود: اين موضوع نش��ان مي دهد كه نمي توان با 
اطمينان گفت ك��ه دوره فعلي از قيمت ها تا چه اندازه 

پايدار خواهد بود. 

افزايش قيمت نفت همچنين با آخرين گزارش گروه 
صنعتي API حمايت شد كه روز پنج شنبه بيان كرد 
ذخاير نفت خام امريكا در هفته گذشته در حدود 4 و 

نيم ميليون بشكه افت كرده است. 
با وجود افزايش نگراني ها نسبت به جنگ تجاري چين و 
امريكا كه مي تواند اقتصاد جهان را به سمت ركود ببرد، 
برنت و دبليو تي اي هر دو در مسير كسب سود خالص 

در نخستين هفته تجاري سال 2019 هستند. 
اما در راستاي اقداماتي كه به باال بردن قيمت نفت كمك 
كرد، وزارت بازرگاني چين اعالم كرد كه گفت وگوهاي 
تجاري با همتايان امريكاي��ي خود را در تاريخ 7 الي 8 

ژانويه در پكن برگزار خواهد كرد. 
هر دو كشور بيشتر سال گذشته را درگير جنگ تجاري 
بوده اند كه در گردش مالي كاالها به ارزش صدها هزار 
ميليارد دالر اختالل ايجاد كرده، نگراني از كم ش��دن 
س��رعت رش��د اقتصادي را افزوده و بازارهاي مالي را 

آشفته كرده است. 
پژوهشي از موسسه مديريت عرضه روز پنج شنبه نشان 
داد كه در ماه دس��امبر سرعت فعاليت توليدي اياالت 
متحده امريكا بيش از آنچه انتظار مي رفت كاهش يافته 
اس��ت. اقتصادهاي برتر آسيا و اروپا نيز از پايين آمدن 
فعاليت هاي توليدي در كارخانه هاي اصلي اين منطقه 

گزارش داده اند.

با وجود نگراني هاي ط��رف تقاضا، نفت حمايت هايي 
را از طرف كاهش عرضه اعالم ش��ده توس��ط ائتالف 
جهاني توليدكنن��دگان نفت، يعني اوپك و غيراوپك 

دريافت كرد. 
اوپك، روس��يه و ديگر توليدكنندگان غيرعضو اوپك 
در دس��امبر توافق كردند كه براي سال 2019 عرضه 
نفت را در حدود يك ميليون و 200 هزار بشكه در روز 
كاهش دهند. س��هم اوپك از كاهش توليد 800 هزار 

بشكه در روز است.
بررس��ي هاي رويترز در روز پنج شنبه نشان داد كه در 
ماه دسامبر عرضه نفت توسط اوپك حدود 460 هزار 
بشكه در روز كاهش يافته است. متعاقبأ ارزيابي هاي 
انجام شده توس��ط بلومبرگ و جي بي سي انرژي نيز 

نشان دهنده همين ميزان كاهش عرضه بوده اند.
اكن��ون تمرك��ز بر اين اس��ت كه آي��ا در م��اه ژانويه 
توليدكنندگان محدوديت هاي اضافي براي پياده سازي 

كامل اهدافشان ارايه خواهند كرد.
اول هانسن از ساكسو بانك مي گويد: »به نظر مي رسد 
بازار نفت خام كم كم در حال پذيرش اين موضوع است 
كه توليد نفت خام اوپك در مسير كاهش قرار گرفته 
است.« او ادامه مي دهد: »با وجود اين، اين باور در بازار 
و قدرت آن، در مقابل مانعي به نام جنگ تجاري ترامپ 

با چين، تضعيف مي شود« 

ايسنا| محموله هاي نفتي كه از سوي اوپك به امريكا صادر مي شود 
در دسامبر به پايين ترين ميزان در پنج سال اخير رسيد.

آمارها نشان داد محموله هاي نفت از سوي كشورهاي عضو اوپك به 
امريكا ماه ميالدي گذشته به 1.63 ميليون بشكه در روز در مقايسه با 
1.89 ميليون بشكه در روز در نوامبر و 1.78 ميليون بشكه در روز در 

اكتبر، كاهش پيدا كرد.
به گفته تحليلگران، عربستان سعودي كه بزرگ ترين صادركننده نفت 
جهان اس��ت و اعضاي ديگر اوپك در مواجهه با رشد فزاينده توليد و 

ذخاير امريكا، عرضه به اين كشور را محدود كردند.
توليدكنندگان اوپ��ك و غيراوپك از جمله روس��يه با هدف تقويت 
قيمت ها، ماه ميالدي گذش��ته موافقت كردند توليدشان را در نيمه 

اول سال 2019 به ميزان 1.2 ميليون بشكه در روز كاهش دهند.
طبق نظرسنجي رويترز، اوپك در دسامبر 32.68 ميليون بشكه در 
روز نفت توليد كرد كه 460 هزار بشكه در روز نسبت به نوامبر كاهش 
داش��ت و نشان داد برخي از اعضاي اين گروه زودتر از موعد توافق، به 

محدود كردن عرضه خود اقدام كردند.
»ريد ايانسون«، اقتصاددان انرژي در شركت »كپلر« در اين باره گفت: 

معموال عربستان سعودي از جريان صادرات به امريكا به عنوان روشي 
براي نشان دادن نيات خود استفاده مي كند.

طبق آمار شركت كپلر، نفتكش ها در دسامبر حدود 534 هزار بشكه 
در روز نفت از عربستان سعودي به امريكا حمل كردند كه در مقايسه 
با 632 هزار بشكه در روز در نوامبر كاهش داشت. الجزاير در دسامبر 
10 هزار بش��كه در روز نفت به امريكا صادر كرد كه 94 هزار بشكه در 
روز نسبت به ماه پيش از آن كاهش داشت و صادرات نيجريه با 48 هزار 

بشكه در روز كاهش، به 103 هزار بشكه در روز رسيد.
تنها استثنا در اين ميان عراق بود كه طي مدت مذكور 295 هزار بشكه 
در روز نفت به امريكا صادر كرد كه 140 هزار بش��كه در روز نسبت به 
نوامبر افزايش داش��ت. صادرات ونزوئال نيز 22 هزار و 378 بشكه در 

روز باالتر بود.
رونق توليد شيل امريكا و رشد ذخاير اين كشور، تقاضاي امريكا براي 
واردات نفت را كمتر كرده اس��ت. طبق اع��الم اداره اطالعات انرژي 
امري��كا، ذخاير نفت اين كش��ور در هفته منتهي به 21 دس��امبر به 
441 ميليون بشكه رسيده كه باالتر از 394 ميليون بشكه در اواسط 

سپتامبر بوده است.

ايلنا| سوراب كومار سفير هند در ايران گفت: در زمينه نفت يك حساب 
بانكي در هند براي ايران ايجاد شده كه 50 درصد از پول نفت به صورت 
روپي��ه و 50 درصد ديگر به صورت يورو به آن واريز مي ش��ود. در زمينه 
پتروشيمي نيز بايد ديد چه پيش مي آيد اما چيزي كه مشخص است تمام 
مبالغ به روپيه پرداخت مي ش��ود كه ايران مي تواند اين مبالغ را در هند 

تبديل به يورو و سپس از كشور خارج كند.
س��وراب كومار پيش از پايان ماموريت خود در تهران در خصوص برنامه 
هندي ها براي توسعه ميدان گازي “فرزاد بي “ گفت: گفت وگو هاي خوبي 
در خصوص اين ميدان گازي صورت گرفته اس��ت و همچنان ادامه دارد 
اما فقط در همين حد اس��ت و در حال حاضر هيچ تغيير چشمگيري در 
حوزه اجرايي صورت نگرفته اس��ت. اين را بايد در نظر داشت كه باتوجه 
به مشكالت موجود نمي توان زمان دقيقي را براي آغاز به كار پااليشگاه 

فرزاد بي تعيين كرد.
كومار در خصوص آخرين روند خطوط انتقال گاز از ايران به اين كشور 
گفت: هرگونه پروژه در حوزه انتقال گاز درحال حاضر با دشواري هاي 
بسياري روبرو است. كاري كه مي توانيم انجام دهيم اين است كه به 
گفت وگوها ادامه دهيم و اميدوار باشيم كه بتوانيم در آينده وضعيت 

تغيير كند. وي يادآور شد: در مورد خط لوله صلح و عبور آن از پاكستان 
نيز هنوز چالش هاي زيادي وجود دارد كه بايد براي آن وقت گذاشت.

سفير هند در خصوص ادامه خريد نفت از ايران پس از پايان معافيت 
امريكا گفت: ما همچنان تمايل داريم كه بعد از اتمام مهلت 180 روزه 
از اي��ران نفت خريداري كنيم، اما بايد ديد اوضاع به چه صورت پيش 

مي رود.
كومار در پاسخ به اين سوال كه در طول مدت سفارت خود در ايران فكر 
مي كند چه كاري بايد صورت مي گرفت و چه ظرفيتي مغفول مانده گفت: 
افسوس مي خورم كه در زمينه ايجاد پروژه فرزاد بي آنچنان كه بايد پيش 
نرفتيم. باوجود اينكه اين پروژه زمان زيادي از ما گرفت اما آنطور كه بايد 

پيش نرفت.
وي در خصوص چگونگي پرداخت پول نفت و محصوالت پتروشيمي ايران با 
توجه به تحريم ها گفت: در زمينه نفت يك حساب بانكي در هند براي ايران 
ايجاد ش��ده كه 50 درصد از پول نفت به صورت روپيه و 50 درصد ديگر به 
صورت يورو به آن واريز مي شود. در زمينه پتروشيمي نيز بايد ديد چه پيش 
مي آيد اما چيزي كه مشخص است تمام مبالغ به روپيه پرداخت مي شود، اما 
ايران مي تواند اين مبالغ را در هند تبديل به يورو و سپس از كشور خارج كند.
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حراج نفت عربستان در آسيا 
رويترز|بزرگ ترين صادركننده نفت خام جهان، 
به دليل كمتر شدن حاشيه س��ود نفت، قيمت 
نفت با رده هاي س��نگين را در ماه فوريه كاهش 

خواهد داد.
تحليل گران به رويترز گفتند: حاشيه سود ضعيف 
پااليشگاه ها و افت تقاضاي نفت خام آسيا در دوره 
تعمير و نگهداري پااليشگاه ها در ربع دوم، باعث 
خواهد شد كه عربستان س��عودي در ماه فوريه 

قيمت ها را كاهش دهد.
طبق نظر 4 نفر از شركت گنندگان در اين بررسي 
كه نماينده پااليش��گاه ها بودند، قيمت رسمي 
فروش نفت خام نيمه س��نگين و سنگين عرب، 
در ماه فوريه تا 50 س��نت نسبت به ماه قبل خود 

كاهش خواهد يافت.
يكي از پاسخ دهندگان به نظرسنجي رويترز كه 
پيش بيني مي كرد قيمت ها كاهش يابند، گفت: 
نفت سنگين عرب در ماه هاي اخير خيلي گران 
بوده است. داده هاي رفينيتيو ايكون نشان مي دهد 
در ماه دسامبر، حاشيه سود معمول يك مجتمع 
پااليشگاهي در سنگاپور به بشكه اي 2.84 دالر 
افت كرده اس��ت كه كمترين ميزان، از آگوست 
2013 تاكنون است. با اين حال، به نظر مي رسد 
تقاضاي نفت عربس��تان در آسيا امسال افزايش 
يابد، چراكه پااليشگاه هاي جديدي در نيمه اول 
2019 فعال خواهند ش��د كه قراردادهاي خريد 
بلندمدتي با عربستان سعودي دارند. قيمت رسمي 
فروش نفت خام عربستان معموال در پنجم هر ماه 
منتشر مي ش��ود و روند افزايش يا كاهش را براي 
نفت خام ايران، كويت و عراق تعيين مي كند. اين 
قيمت گذاري حدودا بر 12 ميليون بشكه نفت در 
روز، تاثير مي گذارد. 12 ميليون بشكه اي كه براي 

صادرات به آسيا فرستاده مي شوند.

كاهش توليد بزرگ ترين 
ميدان نفتي چين 

تسنيم| توليد نفت خام در ميدان نفتي داكينگ 
ش��ركت ملي نفت چي��ن )CNPC(، بزرگ ترين 
ميدان نفتي اين كش��ور، در 2018 بيش از 6 درصد 
كاهش يافت. ب��ه گزارش، توليد نفت خام در ميدان 
 ،)CNPC( نفتي داكينگ ش��ركت ملي نفت چين
بزرگ تري��ن ميدان نفتي اين كش��ور، در 2018 به 
32 ميليون تن رسيد، يعني بيش از 6 درصد كمتر 

از سال گذشته .
اين كاهش توليد با وجود افزايش تالش ها براي باال 
بردن توليد داخلي صورت گرفت. داكينگ مسوول 
يك سوم توليد نفت شركت ملي نفت چين در داخل 

كشور است .
توليدكنندگان نفت و گاز داخلي چين تعهد كردند 
اكتشاف و توليد نفت و گاز داخلي را گسترش دهند 
تا به تقويت امنيت انرژي داخلي كمك كنند . شركت 
ملي نفت چين با كاهش 20 درصدي توليد اين ميدان 
نفتي در 2018 نسبت به اوج توليد ساالنه 40 ميليون 
تن در 2008، تصميم دارد از تكنيك هاي حفاري غير 

سنتي تري استفاده كند .
داكينگ همچنين 4.33 ميلي��ارد مترمكعب گاز 
طبيعي در 2018 توليد كرد كه نسبت به 4 ميليارد 

مترمكعب در سال 2017، افزايش داشته است.

پايبندي عراق به توافق 
كاهش توليد نفت

ايرنا| وزير نفت عراق تاكيد كرد كه كشورش 
به سهميه هاي مشخص شده اعضا اوپك پايبند 
است و سهميه خود را بطور كامل رعايت خواهد 
كرد. ثامر الغضبان، روز جمعه در بيانيه اي اعالم 
كرد كه عراق بطور كام��ل توافق اعضاي اوپك 
مبني ب��ر كاهش توليد را رعاي��ت خواهد كرد.  
وي با اش��اره به نقش مهم ع��راق در تحقق اين 
توافق در سطح اوپك براي جلوگيري از عرضه 
بيش از حد، گفت كه تدابي��ر الزم براي اجراي 
اين توافق در كش��ورش اتخاذ شده است. وزير 
نفت عراق گفت كه بر اساس توافق اوپك، عراق 
سه درصد از توليد خود معادل 140 هزار بشكه 
نفت در روز را كاهش مي ده��د.  اعضاي اوپك 
در نشس��ت ماه گذش��ته در وين براي كاهش 
توليد يك ميليون و 200 هزار بش��كه به توافق 
رسيدند. از اين ميزان دو سوم مربوط به اعضا و 
بقيه مربوط به كشورهاي توليد كننده بيرون از 

اوپك بوده است.
جمهوري اسالمي ايران با تالش هاي بيژن زنگنه، 

وزير نفت، از اين كاهش معاف شد.

افزايش مصرف 5 فراورده 
نفتي در سال 96

ف�ارس|  مصرف 5 ف��رآورده اصلي در س��ال 96 
در حدود6.9ميليون ليتر در روز نس��بت به س��ال 
95 افزايش داش��ته ك��ه عمدتا ناش��ي از افزايش 
لجام گس��يخته مصرف بنزين طي س��ال 96 بوده 
اس��ت كه در سال 97 نيز متاس��فانه اين روند ادامه 

پيدا كرده است.
براساس اعالم سازمان برنامه و بودجه مصرف فرآورده 
اصلي طي سال هاي برنامه چهارم از رشد 2 درصدي 
برخوردار بوده است و طي سال هاي برنامه پنجم اين 
رشد منفي بوده و مصرف 2.1 درصد كاهش داشته 
است. بررسي ارقام مصرف فرآورده نشان مي دهدكه 
طي سال هاي مذكور روند كاهشي نفت سفيد از 20.5 
ميليون ليتر در روز در سال 84 به 8.5 ميليون ليتر در 

روز در سال 95 رسيده است.
متاس��فانه مصرف 5 ف��رآورده اصلي در س��ال 96 
در حدود6.9 ميليون ليتر در روز نس��بت به س��ال 
95 افزايش داش��ته كه عمدتا ناشي از افزايش لجام 
گسيخته مصرف بنزين طي سال 96 بوده است كه در 
سال 97 نيز متاسفانه اين روند ادامه پيدا كرده است.



دريچه8تحليل

تحوالتجديدمنطقهبهكدامسمتوسوميرود

از نقش تركيه تا برگ برنده ايران، بعد از خروج نيروهاي امريكايي
سيد محمد حسين مالئك |

 سفير اسبق ايران در سوييس و چين|
در تصميم ترامپ براي خروج از سوريه سئوال مهم آن 
است كه اين تصميم منطقه را به سمت بحران جديد تري 

هدايت مي كند يا بايد شاهد آرامش در آينده باشيم؟ 
روز يكشنبه 97/10/2 )23 دسامبر 2018( بعد از 5 روز 
از توييت اطالع رساني آقاي ترامپ مبني بر اعالم خروج 
نيروهاي روسيه از سوريه، دستور العمل آن كتبي شد. 
بر اين اساس اين نيروها كه بالغ بر دو هزار نفر مي شوند 
طي 100 روز از سوريه به پايگاه امريكا در اربيل منتقل 
خواهند شد. بعدا آقاي ترامپ در مذاكره با مقامات سنا 
و فرماندهان ارتش ب��ه آنها گفت براي اين تخليه چند 
ماهي فرصت دارند. اخبار منتشره از كاخ سفيد دال بر 
اين است كه اين خروج در منطقه با تركيه هماهنگ و 
به اسراييل هم اطالع رساني شده است. بر اساس اخبار 
منتشره زمانبندي اين تحول را مي توان اينگونه داشت 
كه در اجالس »جي بيست« )اول دسامبر 2018( آقاي 
ترامپ تصمي��م خروج اين نيروها را ب��ه آقاي اردوغان 
منتقل، سپس در 18 دسامبر آن را توسط توييت منتشر 

و در نهايت در 23 دسامبر آن را كتبي كرد.
اي��ن تصمي��م اگرچه ب��ا رفت��ار »ترام��پ« مي تواند 
»برگش��ت پذير« و يا با تاخيرهاي اجرايي روبه رو شود 
چند تاثير فوري در موضوع س��وريه داشت و يا خواهد 

داشت كه واجد توجه جدي است: 

1- تاثير در بن بست سياسي -  نظامي فعلي 
ظرف چند ماه گذش��ته بعد از اجالس تهران )تركيه - 
روسيه -  ايران( در 7 سپتامبر 2018 )16 شهريور 97( 
و نيز توافق تقريبا عمل نشدني روسيه - تركيه در مورد 
پاكسازي ادلب وضعيت سياس��ي و نظامي در سوريه 
كامال به بن بست رسيده بود. در هيچ كدام از جبهه هاي 
عمليات و يا مذاكرات سياسي در ژنو و آستانه پيشرفتي 
احساس نمي شد. اين وضعيت بيشتر به نفع نيروهاي 
معارض مسلح در ادلب و پشتيبان آنها تركيه بود. از طرف 
ديگر كردها در يك فرآيند درگيري شكست و پيروزي 
توانسته بودند شهر حجين را در منطقه ديرالزور با كمك 
هوايي جدي امريكا از دست »داعش« خارج و اين گروه 
را هر چه بيشتر پراكنده كنند. قدرت  نمايي كردها نيز بر 

عمق بن بست سياسي سوريه افزوده بود.
صرف اعالم خروج نيروهاي امريكايي بن بست موجود 
را شكست و تحركات قابل توجهي در شمال در منطقه 
»منبج« و شمال غرب در منطقه »ادلب« و »عفرين« و 
حتي در داخل تركيه و در مرز با س��وريه صورت گرفت 
كه نشان مي داد شرايط جديدي به وقوع پيوسته است.

دركنار آن بايد به بازگشايي سفارت امارات و عربستان 
و بحرين در دمش��ق و مالقات هاي متعدد مس��ووالن 
امنيتي مصر و س��وريه در هفته هاي گذشته نيز توجه 
كرد كه نش��ان مي دهد جناح امريكايي منطقه ظاهرا 
ديگر به دنبال تغيير رژيم در سوريه نيست و همانطور 
كه »ترامپ« به اردوغان گفته است: »سوريه مال تو«، 
سوريه را به تركيه با خواست ها و سياست هايش سپرده 
است. اهميت اين شرايط جديد در ائتالف هايي است كه 
بايد در آينده شاهد آن باشيم و مي تواند بسيار متفاوت 

از گذشته باشد. 

2- تركيه 
در همكاري با امريكا و اتخاذ اين تصميم تركيه مسووليت 
هم��كاري ديپلماتي��ك و نظامي براي تحق��ق اهداف 
مش��ترك از جمله مبارزه با »داعش« را به عهده گرفته 

است )اينكه تركيه بخواهد با داعش مبارزه كند سئوال 
بزرگي اس��ت كه بايد به آن جداگانه پرداخته شود( . اما 
از آق��اي )Jonathan Schanzer( از »بنياد دفاع از 
دموكراسي«  نقل مي ش��ود كه توييت كرده است: چه 
چيزي در اردوغان است كه سياستگذاران امريكايي را 
وادار به اعتماد به وي مي كن��د؟ »اوباما« فكر مي كرد او 
مي تواند بهار عربي را هدايت كند. آقاي »كري« به وي 
در مورد غزه اعتماد داشت و اينك »ترامپ« كه سوريه را 
به وي بخشيده است.   بر اساس نظريه نويسان نشريات 
اس��راييلي اقدام ترامپ اقدامي نافي منافع اسراييل و به 
نفع تركيه محسوب مي شود. روزنامه »ها آرتز« در اين 
مورد مي نويسد با وجود اينكه ترامپ به اسراييل خيلي 
كمك كرده است و اطرافيان سياسي و اقوامش نيز همه 
 يهودي هستند نمي توان در دراز مدت به وي اتكاء كرد. 

در حال حاضر نيروهاي معارض سوري كه توسط تركيه 
پش��تيباني مي ش��وند فعال ترين نيروها در حد واسط 
مناطق تحت كنترل كردها و ارتش تركيه در ش��مال و 
شمال غرب سوريه مستقر مي باشند و در دوسال گذشته 
تركيه دوبار وارد س��وريه شده است. به هر حال تركيه با 
وجود اينكه عالقه مند است با پشتيباني امريكا از اين پس 
سياست هاي خود را در سوريه دنبال كند تمايل دارد كه 
خروج امري��كا آرام آرام بوده تا تركيه بتواند چالش هاي 
پيش رو را ارزيابي و بر آن مسلط شود. در يك ارزيابي كلي 
تركيه در وضعيت فعلي قدرت پشتيباني زميني و هوايي 
از نيروه��اي خود تا »ديرالزور«  ي��ا »التنف« در جنوب 
شرقي سوريه كه فعال نيروهاي امريكايي حضور دارند را 
ندارد و بنابر اين آنچه براي تركيه احتماال قابل دسترسي 
است مناطق شمالي سوريه است. اما زمان اعالم خروج 
نيروهاي امريكايي منطبق بود بر موافقت امريكا به فروش 
موشكهاي پاتريوت به تركيه. همين اقدام نتايج توافق هاي 
»اس��تراتژيك« روسيه با تركيه را زير س��ئوال برد و و از 
دودلي روس ها براي تصميم گيري در مورد حوادث سوريه 

كاست. شرايطي كه برنده آن دولت سوريه خواهد بود. 

3- سوريه 
اگرچه به هر صورت افق روشني از پايان بحران سوريه 
به چشم نمي خورد ولي كمتر ترديدي در مورد تثبيت 
دولت بشار اسد وجود دارد. احتماال برقراري يك دولت 
ضعيف در دمشق و وجود تعدادي مناطق قدرتمند براي 
سال هاي آينده ساختار سياسي سوريه را شكل خواهد 
داد. كردها از يك طرف و موضوع ادلب و گروه هاي مسلح 
موجود در آنكه تركيه را در پش��ت خود دارند به عنوان 
يك معضل سياس��ي اجتماعي و انساني باقي خواهند 
ماند. اين در حالي است كه اين مناطق نفت خيز و مراكز 
كشت گندم سوريه هستند.  از سال 2016 بخش هايي 
از ش��مال و شمال غرب سوريه رس��ما در اشغال ارتش 
تركيه قرار گرفته است. دولت سوريه مي تواند فهرست 
اين مناطق را به ادعاهاي سوريه در مورد »اسكندرون« 
اضافه كند. به نظر بسيار بعيد است كه تركيه اين مناطق 
را در ميان مدت تخليه كند مگر اينكه شرايط بطور جدي 

جنگي شود. 

4- اسراييل 
اين كشور با ناكام شدن در تجزيه عراق و سوريه در خالل 
بحران هاي موجود اكنون صرفا روي نقاط قوت ايران در 
سوريه تمركز كرده است. اسراييل با تصميم »ترامپ« 
خيلي مخالفت ندارد زيرا مطمئن است كه اهداف مورد 
نظر وي در س��وريه با اهداف امريكا كه عبارت اس��ت از 
ممانعت از شكل گيري مناطق تحت نفوذ ايران در عراق 

و س��وريه مي تواند منطبق باش��د.  اما اسراييل يكي از 
محركين ناآرامي در مناطق كردنشين باقي خواهد ماند.

5- اكراد 
كردها در طول بحران سوريه اول با دولت سوريه همكاري 
كردند سپس با روس ها هماهنگ شدند و در نهايت نيز 
پذيرفتند كه در كمپ امريكا تعريف شوند. اين بي اصولي 
)پراگماتيستي( براي اين قوم نتايج خوبي دربرنداشته 
است.  در طول 8 سال درگيري در سوريه امريكا تالش 
متعددي براي تشكيل نيروي وابس��ته به خود كرد. از 
مذاكره با بخشي از نيروهاي عملياتي در صحنه تا آموزش 
چند هزار نيروي گزينش شده طيفي از فعاليت »سيا« و 
پنتاگون در سوريه بود كه همگي به شكست انجاميد تا 
چهار سال پيش و پس از واقعه »كوباني« امريكا تصميم 
گرفت با كردها كار كن��د كه حمايت اروپايي ها را نيز با 
خود داشتند. از آن پس كردها با اعتماد به نفس بيشتري 
تحركات نظامي خود را افزايش داده و به مهم ترين ابزار 
امريكا در آزادي »رقه« به عنوان پايتخت »داعش« و نيز 
حضور در »دير الزور« و تسلط بر چاه هاي نفت آن منطقه 
و موازنه با نيروهاي روسي و وابسته به ايران در آن منطقه 
پرداختند. اين نيروها هم اكنون تحت آموزش نظامي 
بيش��تري قرار دارند كه بنا به قولي در حال حاضر هنوز 
تكميل نشده است. با تصميم جديد امريكا اين گروه در 
شرايطي بسيار مبهمي قرار خواهند گرفت.  سرنوشت دو 

گروه زبده و ورزيده PYD  و YPG  كه كردهاي سوريه را 
نمايندگي مي كنند وبر بيش از 25 درصد از خاك سوريه 
و 65 درصد از مرز 900 كيلومتري سوريه با تركيه كنترل 
امنيتي دارند اما از نظر تركيه گروه تروريستي هستند 
بس��يار با اهميت اس��ت. آيا آنها در ارتش آينده سوريه 
جايگاه خواهند داشت؟ آيا مناطق كردي از نوعي خود 
مختاري برخوردار خواهد شد؟ و چندين سوال ديگر كه 

پاسخ همگي در تضادبا نظرات تركيه خواهد بود. 

6- خالء ب�ه وجود آم�ده از »خ�روج امريكا« 
كجاست

اينكه گفته مي ش��ود با خروج امريكا خأل قدرتي به وجود 
خواهد آمد كه تركيه، روسيه، دولت سوريه و يا حتي ايران به 
دنبال پركردن آن خواهند بود در واقع چگونگي حل و فصل 
موضوع كردي در سوريه خواهد بود. حمايت امريكا از اكراد 
باعث شده بود نه ترك ها بتوانند راسا وارد عملياتي عليه كردها 
بشوند و هم نيروهاي موئتلف با دولت امكان عمليات عليه آنها 
را نداشتند به شمول روسيه. آقاي الوروف در ماه گذشته طي 
مصاحبه اي با تلويزيون دولتي روسيه امريكا را متهم كرد كه 
باعث شده است كه كردها در شرق فرات به دنبال تنظيم و 
 برپايي يك شبه دولت براي تضعيف حاكميت سوريه باشند. 
رقابت بين روس��يه و تركيه در مورد اكراد و تبعات سياسي 
- نظامي آن ش��ايد نزديك ترين احتمالي باشد كه بايد به 

آن پرداخت. 

7- نتيجه گيري و موقعيت ايران 
با هر دليل و سياس��ت و تحت هر لوا و ش��عاري و با هر 
هزينه اي كه انجام ش��د حضور ايران در سوريه باعث 

افزايش قدرت ملي شد. 
در شرايط نوين س��وريه كه چالش تروريسم در حال 
افول و درگيري ها شكل جديدتري را به خود مي گيرد 
كه ماهيتا ژئوپليتيكي و درگيري مرزي است نياز به 
تعريف مجددي از حضور ايران و محدوده آن احساس 

مي شود.
 با »خروج« امريكا از سوريه دولت روسيه تالش خواهد 
كرد كه مديريت بين المللي سوريه با همسايگانش را با 
توجه به مزيت هاي خود بيش از پيش در دس��تور كار 
قرار دهد. مذاكره براي تنظيم روابط مرزي س��وريه با 
اسراييل، اردن و تركيه كال در توانايي روسيه است كه 
ايران از آن بهره اي ندارد. تركيه تنها كشوري است كه 
هنوز موضع واضحي در مورد دولت بش��ار اسد ندارد و 
احتمال بروز تعارض بين روسيه و تركيه بسيار بيشتر 
از امكان همكاري دو كش��ور در س��وريه اس��ت و اين 
 مهم ترين موضوعي اس��ت كه باي��د از آن پرهيز كرد. 
در تقسيم وظايف جديد شايد اولويت تهران بهتر است 
صرف��ا برحمايت امنيتي و پليس��ي از مناطق جنوبي 
سوريه و تثبيت دستاوردها و تعميق حضور اجتماعي و 

اقتصادي و سازندگي در اين مناطق باشد.
منبع: ديپلماسي ايراني 

اراده آهنين ايران در دفاع مقدس بر توطئه امريكا چيره شد
حميد بعيدي نژاد در يادداشتي پيرامون تجهيز لجستيكي 
و تسليحاتي رژيم صدام توسط غرب و شرق به ويژه امريكا 
و اشاره به فرازهايي از اعترافات »هوارد تايشر«عضو شوراي 
امنيت ملي امريكا در دادگاه، تصريح كرد كه اراده آهنين 

ايران در دفاع مقدس بر توطئه امريكا چيره شد.
به گزارش ايرنا، س��فير ايران در انگلي��س در گفت وگو با 
خبرنگاران ايراني درباره سند اعترافات »هوارد تايشر« عضو 
شوراي امنيت ملي امريكا درباره جنگ ايران و عراق افزود: 
اين سند مهمي است كه در قالب پيوست در دادگاهي كه 
موضوع آن يكي از شركت هاي امريكايي در كمك به عراق 
مطرح بود ثبت ش��د و حاوي نكات و مطالب مهمي است 
كه سعي كردم در گزارش مختصري كه دادم به آن نكات 
اشاره كنم. سفير كشورمان توضيح داد: ايشان در آن سند 
اش��اره مي كند كه در سال 77 تا 87 ميالدي عضو شوراي 
امنيت ملي بوده و در تمام تصميم گيري هاي شوراي امنيت 
ملي حضورداشته و بطور منظم و مرتب با رييس سازمان 
آقاي ويليام كيسي و همين طور معاون سازمان سيا همكاري 
نزديك و منظمي داشته و در تمام جريان هاي سياست ساز 

امريكا در زمان جنگ حضور قوي داشته است.
بعيدي ن��ژاد افزود: او اذعان مي كند در س��ال 82 داليل و 
ش��واهدي كه امريكا به دست آورد، به اين اطمينان رسيد 
كه عراق در جنگ با ايران در مسير شكست قرار دارد و اين 
مي تواند براي منافع منطقه اي و بين المللي براي امريكا و 
اسراييل بسيار زيان بار باشد. بر اين اساس جلسات بسيار 
زيادي را در شوراي امنيت ملي برگزار مي كنند و به نتيجه 
مي رسند كه وقت اين است امريكا دخالت كند و اجازه ندهد 
كه رژيم صدام سقوط كند و براي اين كار يك عزمي را جزم 
مي كنند كه تمام اقدامات لجستيك، پشتيباني، تسليحاتي 
و تبادل اطالعات ماهواره اي و درواقع عكس هايي كه بطور 
دقيقي از مناطق مختلف تهيه مي ش��ود را به اطالع صدام 

برسانند تا مانع شكست او شوند.
وي ادام��ه داد: ابتدا تصميم رييس جمهوري امريكا را نياز 
داش��تند چون رونالد ريگان در آن زمان عماًل در برابر اين 

وضعيت دوگانه قرار گرفته بود كه يا بايد مي پذيرفت امريكا 
دخالتي در جنگ نداشته باشد يا بايد منافع منطقه اي خود 
را معلوم مي كرد و به نحوي وارد جنگ و به نفع صدام وارد 
عمل مي شد كه درنهايت با بحث هايي كه باهم داشتند به 
جمع بندي دوم مي رسند و جمع بندي امريكا اين مي شود كه 
اين كشور بايد به نفع عراق وارد جنگ شود و تضمين كند كه 
عراق از تمام امكانات لجستيك و تسليحاتي برخوردار شود و 

در جنگ با ايران شكست نخورد.
بعيدي نژاد عنوان كرد: اتفاقي كه اينجا مي افتد اين است 
كه نويسنده در اين سند بطور روشن اعالم مي كند تصاوير 
ماه��واره اي دقيقا نظر فني فرمانده ه��اي نظامي را تاييد 
مي كند مبني بر اينكه در عراق، رژيم صدام با دو تمركز نيرو 
در شمال به سمت بغداد و در جنوب به سمت بصره مواجه 
است و اين يك خأل و شكاف دفاعي بين اين دوتا تجمع نيرو 
وجود دارد. از آن طرف مشاهده مي كنند كه نيروهاي نظامي 
ايران دقيقاً براي آن خأل دفاعي برنامه ريزي مي كنند و هدف 
حضور گسترده رزمندگان ايراني اين است كه بتوانند اين 
شكاف دفاعي را پر كنند و با شكستن خط دفاعي شمال و 
جنوب عراق و جدا كردن بغداد از بصره درواقع ارتش صدام 

را با شكست مواجه كنند .
سفير كشورمان افزود: وقتي اينها براي امريكا قطعي و مسلم 
مي شود، تصميم مي گيرند كه به هر نحوي شده بايد اين 
خطوط يا ترميم شود يا با پش��تيباني از رژيم صدام كاري 
كنند كه ايران نتواند از خأل بين دو تمركز نيرو استفاده كند. 
لذا وارد صحنه مي شوند و با پيام هاي زيادي كه توسط افراد 
مختلف به رژيم صدام ابالغ مي كنند، تالش مي كنند كه هم 
تسهيالت پيشرفته زيادي را از سرتاسر دنيا به دست صدام 
برسانند و هم با آنچه كه خودشان از آن به عنوان»توصيه ها و 
مشورت هاي عملياتي و راهبردي« به عراق نام مي برند صدام 

از يك شكست حتمي نجات پيدا كند.
بعيدي ن��ژاد ادامه داد: اولين موردي كه نويس��نده در اين 
سند اشاره مي كند تماسي است كه جورج بوش كه در آن 
زمان معاون رييس جمهوري امريكا بود، از ُحسني مبارك 

رييس جمهور مصر درخواس��ت مي كند ك��ه پيامي را به 
شخص صدام برساند مبني بر اينكه حمالت نظامي را به 
سمت حمالت هوايي و بمباران هاي پي درپي ايران بكشاند 
و بتواند با اين تدابير ايران را از موقعيتي كه بوده يك مقدار 
عقب بكشاند. وي افزود: نويسنده همچنين عنوان مي كند 
كه امريكا بطور مكرر از طريق رهبران كشورهاي اروپايي و 
كشورهاي خاورميانه كه متحدان امريكا بودند توصيه هاي 
استراتژيك، راهبردي و عملياتي را به نوعي به رژيم صدام 
رسانده كه بتوانند بر روند شرايط جنگ در مرزهاي ايران 

و عراق تأثير بگذارند. 
سفير كش��ورمان افزود: يكي از ماموريت هايي كه ايشان 
به صراحت اعالم مي كند اين است كه بر اساس دستورهاي 
محرمانه رييس جمهور كه حتي ايش��ان مي گويد شماره 
آن هم محرمانه است، »ويليام كيس��ي« رييس سازمان 
سيا مامور مي شود نظارت نزديكي را داشته و مطمئن شود 
عراق از تمام تسهيالت و تجهيزات و ادوات الزم براي دفاع از 

خودش برخوردار است و با شكست مواجه نشود.
وي اف��زود: بنابراين اينها يك مانيتورينگ انجام مي دادند 
كه هر كس در سراس��ر دنيا اسلحه مي فروخته را تشويق 
مي كردند و همه كشورها و كمپاني هاي بزرگ را ترغيب 
مي كردند كه باالترين و پيش��رفته ترين نوع س��الح را به 

عراقي ها بدهند.
بعيدي نژاد افزود: سياست امريكا اين طور كه ايشان اعالم 
مي كند ابن بود كه بطور مستقيم وارد تأمين تسليحات عراق 
نشود و حتي االمكان اين را از طرق بازار جهاني و كشورهاي 
ديگر تأمين كنند. اما اي��ن مانيتورينگ ازاين جهت حائز 
اهميت بود كه اطمينان به دست بياورند جنگ افزارهايي 
كه به عراق مي رسد سالح هايي باشد كه مانع شكست عراق 
از ايران بشود و سازمان سيا مامور بود كه بطور پيوسته اين 
مانيتورينگ را انجام دهد. منتها ايشان به صراحت مي گويد 
اينكه امريكا نمي خواست بطور مستقيم سالح به عراق بدهد 
براي اين بود كه احس��اس مي كردند عراق قادر به تأمين 
سالح هايش بوده است.  وي ادامه داد: ايشان مي گويد يكي 

از مثال هايي كه مي تواند با آن نشان دهد امريكا هركجا الزم 
بوده بطور مستقيم وارد صحنه ارسال سالح به عراق مي شود، 
به سالح هاي نفوذي ضد زره اشاره مي كند و مي گويد ما از 
مانيتورينگي كه داشتيم متوجه شديم كه اين نوع سالح به 
هر دليلي به عراق ارسال نشده و چون اعتقاد داشتند كه ورود 
اين سالح مي تواند صحنه نبرد را به نفع عراق تغيير دهد، 
خود امريكا وارد عمل مي شود و اين نوع سالح را به صورت 

مستقيم به عراق تحويل مي دهد.
سفير كش��ورمان ادامه داد: مورد ديگري كه ايشان اشاره 
مي كند مي گويد از سالي كه وارد شوراي امنيت ملي شدم، 
ويليام كيسي به عنوان رييس سازمان سيا اصرار داشت كه 
ما بايد بمب هاي خوشه اي را به عراق تحويل دهيم. چون اين 
بمب ها مي تواند سالح موثري در برابر سياست موج انساني 
ايران باشد و درواقع نيروهاي نظامي ايران را با يك تهديد 
جديد مواجه مي كند. او مي گويد ويليام كيسي همواره اصرار 
داشته كه ما از هر طريقي كه شده بايد بمب هاي خوشه اي 
را به عراق تحويل دهيم كه همين اقدام هم صورت گرفت. 

. بعيدي نژاد افزود: يكي از فرازهاي مهم اين سند اشاره به 
تمايل اسراييل به كمك به صدام است. در مطلبي ايشان 
اذعان دارد كه رژيم صهيونيستي از ما درخواست كرد كه 
جلسه اي را در اورشليم برگزار كنيم كه ايشان مي گويد من و 
)دونالد( رامسلفد به شهر اورشليم رفتيم و اسحاق شامير كه 
در آن زمان وزير امور خارجه اسراييل بود صريحًا به امريكا 
اعالم مي كند كه ما در تحليل هاي خودمان به اين نتيجه 
رس��يديم كه دولت و نظام ايران خطر بسيار بزرگي براي 
اسراييل هست وبا وجود ش��عارهايي كه رژيم بعثي عراق 

مي دهد، اما حركت نظام ايران براي ما خطر دارد.
سفير كشورمان افزود: وقتي اينها براي امريكا قطعي و مسلم 
مي شود، تصميم مي گيرند كه به هر نحوي شده بايد اين 
خطوط يا ترميم شود يا با پش��تيباني از رژيم صدام كاري 
كنند كه ايران نتواند از خأل بين دو تمركز نيرو استفاده كند. 
لذا وارد صحنه مي شوند و با پيام هاي زيادي كه توسط افراد 
مختلف به رژيم صدام ابالغ مي كنند، تالش مي كنند كه هم 

تسهيالت پيشرفته زيادي را از سرتاسر دنيا به دست صدام 
برسانند و هم با آنچه كه خودشان از آن به عنوان »توصيه ها و 
مشورت هاي عملياتي و راهبردي« به عراق نام مي برند صدام 

از يك شكست حتمي نجات پيدا كند.
بعيدي ن��ژاد ادامه داد: اولين موردي كه نويس��نده در اين 
سند اشاره مي كند تماسي است كه جورج بوش كه در آن 
زمان معاون رييس جمهوري امريكا بود، از ُحسني مبارك 
رييس جمهور مصر درخواس��ت مي كند ك��ه پيامي را به 
شخص صدام برساند مبني بر اينكه حمالت نظامي را به 
سمت حمالت هوايي و بمباران هاي پي درپي ايران بكشاند 
و بتواند با اين تدابير ايران را از موقعيتي كه بوده يك مقدار 
عقب بكشاند. وي افزود: نويسنده همچنين عنوان مي كند 
كه امريكا بطور مكرر از طريق رهبران كشورهاي اروپايي و 
كشورهاي خاورميانه كه متحدان امريكا بودند توصيه هاي 
استراتژيك، راهبردي و عملياتي را به نوعي به رژيم صدام 
رسانده كه بتوانند بر روند شرايط جنگ در مرزهاي ايران و 

عراق تأثير بگذارند. 
سفير كش��ورمان افزود: يكي از ماموريت هايي كه ايشان 
به صراحت اعالم مي كند اين است كه بر اساس دستورهاي 
محرمانه رييس جمهور كه حتي ايش��ان مي گويد شماره 
آن هم محرمانه است، »ويليام كيسي« رييس سازمان سيا 
مامور مي شود نظارت نزديكي را داشته و مطمئن شود عراق 
از تمام تس��هيالت و تجهي��زات و ادوات الزم براي دفاع از 

خودش برخوردار است و با شكست مواجه نشود
.وي گفت: اگر بخش��ي از اين مطالب به خوبي تبيين شود 
مي تواند بسياري از شبهاتي را كه اين روزها از طرق مختلف 
در دل جوانان و مردم كشور ترديد و شك ايجاد مي كند از 
بين ببرد و ملت و جوانان ما خواهند فهميد كه آن دوران، 
دوره نوراني از تاريخ كش��ور بود كه ثمرات آن را كش��ورما 
توانست حس كند. امروز اقتدار ايران حاصل همان رشادت ها 
و ايثارگري هايي بود كه رزمندگان ما داشتند و تاكنون اثر 
خودش را داش��ته و از اين به بعد هم اين آثار در منطقه ما 

مشهود خواهد بود. 
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 مذاكره با طالبان
 مطالبه امنيت براي افغانستان

تحليلگران گفت وگوي مس��تقيم ايران با طالبان را 
در راس��تاي ايجاد ثبات در افغانستان گامي مثبت 
مي دانند اما مقام هاي امريكايي از افزايش نفوذ تهران 
در افغانستان پس از خروج نيروهاي ناتو ابراز نگراني 
مي كنند. به گزارش ايرنا، ايران طي ساليان گذشته 
اهم اهداف راهبردي خود در افغانس��تان را برقراري 
صلح و امنيت در اين كشور با مشاركت همه گروه هاي 

سياسي و بدون مداخله خارجي عنوان كرده است. 
در روزهايي كه گذش��ت ايران در راستاي اين هدف 
اقداماتي ديپلماتيك را به انجام رساند. دبير شوراي 
عالي امنيت ملي كه )پنجم دي ماه( به كابل س��فر 
كرد به صورت رسمي از گفت وگوهاي رسمي تهران 
با طالبان س��خن گفت. روز دوشنبه نيز سخنگوي 
وزارت امور خارجه از حضور هياتي از طالبان در تهران 
براي ديدار با معاون وزير امور خارجه خبر داد. او هدف 
اين ديدار را كمك به پيش��برد گفت وگوهاي صلح 
افغانستان عنوان كرد.  افغانستان يكي از همسايگان 
ايران است كه شرايط آن از لحاظ فرهنگي، سياسي، 
امنيتي و اقتصادي اهميت بسيار زيادي براي تهران 
دارد. برقراري صلح و آرامش در اين كش��ور مي تواند 
پيامدهاي مثبت فراواني را براي جمهوري اسالمي 
ايران و منطقه در پي داشته باشد. گذشته از اشتراكات 
فرهنگي و زباني با اين كشور، بحث كنترل و امنيت 
مرزها، مقابله با قاچاق انس��ان و مواد مخدر و تعيين 
وضعيت مهاجران افغانستاني در ايران از جمله نكاتي 
اس��ت كه در صورت برقراري آرامش انگيزه خوبي را 
براي تهران و كابل جهت ارتقاي روابط پديد مي آورد. 
در موضوع رونق مبادالت اقتصادي و تجاري دوجانبه 
هم نياز شديد افغانستان به كمك هاي فني، صنعتي 
و كاالهاي توليدشده در ايران مي تواند ضمن ارتقاي 
سطح زندگي مردم در اين كشور موجبات صادرات 
هرچه بيشتر توليدات صنعتي و مصرفي و رونق صنايع 
در ايران را فراه��م آورد. اين دورنماي مثبت تنها در 
صورتي رخ خواهد داد كه امنيت به شكلي گسترده در 
افغانستان برقرار شود.  تهران با نگاه به همين مسائل 
به رايزني با همه طرف ها پرداخته و با اطالع كابل، با 
طالبان مذاكره داشته است. تارنماي شبكه خبري 
»اي.بي.س��ي« امريكا در اين زمينه عنوان داش��ت 
مذاكرات اخير در تهران اولين مورد از رايزني دو طرف 
نيس��ت اما در دوره اي صورت مي گيرد كه اين گروه 
حدود نيمي از كشور را در كنترل خود دارد و حمالت 
روزم��ره اي را صورت مي دهد؛ ضم��ن آنكه طالبان 
مذاكرات صلح با نمايندگان امريكايي را هم پيگيري 
مي كند.  افغانستان از چند دهه قبل درگير جنگ هاي 
گوناگوني شده است اما در دو دهه اخير مفهوم جنگ 
در اين كش��ور با تهاجم امريكا و متحدانش به بهانه 
حضور القاعده تغيير كرد و پس از چندي تنش هاي 

خونين داخلي جاي تجاوز خارجي را گرفت. 
اكنون هزاران نيروي خارجي در اين كش��ور حضور 
دارند و اين نيروهاي اش��غالگر به نوشته خبرگزاري 
»رويترز« مدعي اند خروج ناگهاني اياالت متحده از 
افغانستان باعث تشديد بي ثباتي و ناامني در اين كشور 

و وقوع بحران مهاجرتي براي همسايگان مي شود. 
گفته مي شود يكي از مهم ترين موانع در ايجاد ثبات 
و امنيت در افغانستان فعاليت هاي گروه طالبان است 
كه اصلي ترين دليل اقدامات خود را حضور نيروهاي 
خارجي به ويژه امريكايي ها در اين كشور مي داند. از 
اين رو طالبان در جهت مش��روعيت زدايي از دولت 
مركزي كه با قدرت هاي خارجي همكاري مي كند 
دست به اقداماتي مي زند كه امنيت را در اين كشور 
به مخاطره مي اندازد و مانع ايجاد ثبات مي شود.  به 
عب��ارت ديگر طالبان علت اقدامات خش��ن خود را 
حضور نيروهاي خارجي در اين كشور بيان مي كند 
و خ��روج آنها بهانه را از اين گ��روه خواهد گرفت.  در 
چند ماه اخير مقام هاي چند كشور از جمله امريكا، 
پاكستان، عربستان و افغانستان در قطر و امارات چند 
دور گفت وگو را با نمايندگان طالبان برگزار كردند ولي 
تاكنون به نتيجه ملموسي دست نيافته اند. اكنون ايران 
اعالم كرده است با هماهنگي دولت كابل به رايزني با 
اين گروه مي پردازد. تحليلگران اين رويكرد را نشان 
از دست برتر ايران در تحوالت افغانستان مي دانند و 
برخي ديگر هدف از آن را از دو جهت مورد ارزيابي قرار 
مي دهند؛ نخست گفته مي شود اين اقدامات براي 
جلوگيري از نفوذ و قدرت گيري داعش در افغانستان 
صورت گرفته است. البته برخي ديگر نيز اعتقاد دارند 
ايران از قدرت چانه زن��ي خوبي براي ميانجي گري 
ميان دولت مركزي و طالبان براي مذاكره مستقيم 
برخوردار است و اين اقدامات براي نيل به اين هدف 
صورت مي گيرد.  تارنماي شبكه خبري »بلومبرگ« 
اما تحليلي متفاوتي را ارايه مي كند و مدعي اس��ت 
تالش هاي ايران به آن علت است كه در شرايط خروج 
اياالت متحده، خأل ايجاد شده در افغانستان را پر كند. 
»فرانس پ��رس« هم به نق��ل از نمايندگان طالبان 
اظهار داشت مالقات هاي اين گروه با ايران به منظور 
گفت وگو در زمينه دوره پس از پايان اشغالگري صورت 
گرفته است. همچنين در ديدار طالبان با مقام هاي 
ايراني محوره��اي ديگري همچ��ون ايجاد صلح و 
امنيت در افغانستان و منطقه مطرح شده است.  اين 
گزارش آورده است كه تهران هم به تالش هاي خود 
براي برقراري صلح در افغانس��تان شتاب بخشيده 
زيرا نش��انه ها حكايت از آن دارند كه طالبان اكنون 
اطمينان بيشتري پيدا كرده است كه اياالت متحده 
از افغانستان خارج مي شود.  اعالم چند هفته پيِش 
»دونالد ترامپ« در اين زمينه باعث تقويت اين ديدگاه 
شد. فرانس پرس البته به وجود نگراني در كاخ سفيد 
در مورد جايگاه ايران در افغانس��تان و سوريه پس از 
عملي ش��دن تصميم هاي رييس جمهوري امريكا 
اشاره كرد و همين موضوع را يكي از داليل ترديد كاخ 
سفيد دانست.  روزنامه »تلگراف« چاپ انگليس هم 
در گزارشي ميزباني و مذاكرات ايران با طالبان را با نگاه 
به دوره پس از خروج امريكا از افغانستان تحليل كرد و 
عنوان داشت طالبان در اين مذاكرات در مورد وضعيت 
پس از اشغال به رايزني با ايران پرداخت زيرا تهران هم 
فشارهاي بيشتري را براي برقراري صلح وارد مي آورد. 

سفيرايراندرانگليس:

   در طول 8 سال درگيري در سوريه امريكا تالش متعددي براي تشكيل نيروي وابسته به خود كرد. از مذاكره با بخشي از نيروهاي عملياتي در صحنه 
تا آموزش چند هزار نيروي گزينش ش�ده طيفي از فعاليت »سيا« و پنتاگون در سوريه بود كه همگي به شكست انجاميد تا چهار سال پيش و پس از 
واقعه »كوباني« امريكا تصميم گرفت با كردها كار كند كه حمايت اروپايي ها را نيز با خود داشتند. از آن پس كردها با اعتماد به نفس بيشتري تحركات 
نظامي خود را افزايش داده و به مهم ترين ابزار امريكا در آزادي »رقه« به عنوان پايتخت »داعش« و نيز حضور در »دير الزور« و تسلط بر چاه هاي نفت 
آن منطقه و موازنه با نيروهاي روسي و وابسته به ايران در آن منطقه پرداختند. اين نيروها هم اكنون تحت آموزش نظامي بيشتري قرار دارند كه بنا به 

قولي در حال حاضر هنوز تكميل نشده است.
   حضور ايران در سوريه باعث افزايش قدرت ملي شد.  در شرايط نوين سوريه كه چالش تروريسم در حال افول و درگيري ها شكل جديدتري را به 

خود مي گيرد كه ماهيتا ژئوپليتيكي و درگيري مرزي است نياز به تعريف مجددي از حضور ايران و محدوده آن احساس مي شود.

برش



اخبار كشاورزي 9 اقتصاد سياسي

گفت و گو با استاد ممتاز دانشگاه هند

امپرياليسم سرمايه مالي و » جنگ هاي تجاري«
دونال�د ترامپ يك رهبر جهان�ي دمدمي مزاج 
اس�ت. به نظر مي رس�د به نظم قديمي بي اعتنا 
است، يعني به س�ازوكارهاي جهاني  سازي كه 
اردوگاه امپرياليستي پس از سقوط اتحاد شوروي 
و طرح جهان سوم با دقت مستقر ساخت. ترامپ 
در دومين روز رياست جمهوري، دستور اجرايي 
براي مذاكره دوباره بر س�ر نفت�ا )موافقت  نامه 
تجاري امريكاي شمالي( را امضا و برنامه همكاري 
فراآتالنتيك را لغو كرد. او در ادامه روي كاالهاي 
كليدي كه از اتحاديه اروپا و چين و عالوه بر آن 

كانادا و مكزيك وارد مي شد تعرفه بست.
اياالت متحده بار بس�يار س�نگين كسري هاي 
تجاري را بر دوش دارد. كس�ري تجاري امريكا 
براي كاالها و خدمات در سال 2017 معادل 566 
ميليارد دالر بود. بزرگ ترين كس�ري تجاري با 
چين اس�ت به ميزان 375 ميليارد دالر. ترامپ 
گفته اس�ت مي خواه�د با اقدام ه�اي مختلف 
حمايتي - وضع تعرف�ه روي فوالد و آلومينيوم 
و روي كاالهاي مختلف چيني - اين كس�ري ها 

را كاهش دهد.
ترامپ وع�ده داد »ب�ه امريكا دوب�اره عظمت 
ببخش�د«. اين ش�عار معرف كارزار انتخاباتي و 
رياست جمهوري او بود. هياهوي او اغلب به خاطر 
تمايالت نسبت به آن شعار بخشيده مي شد - آن 
شعار الهام بخش اين اميد بود كه سياست هاي 
ترام�پ، با حفظ اقتصاد امري�كا، مي تواند روند 
كاهش س�طح زندگي امريكايي ه�ا را معكوس 
كند. با گذشت دو سال از رياست جمهوري ترامپ 
شواهد اندكي از بهبود )اقتصادي( وجود دارد. 
چشم انداز اقتصادي امريكا همچنان با نابرابري 
تعريف مي ش�ود – داده هاي دولت جديد نشان 
مي دهد كه مدي�ران عامل )هن�وز( مي توانند 
حقوق خ�ود را هزار بار بيش ازكارمندان ش�ان 
افزايش دهند. جف ب�زوس مدير عامل آمازون 
127 ميلي�ارد دالر، معادل آن چ�ه 2.3 ميليون 
امريكايي در اختيار دارند، پ�ول درمي آورد )او 
هر 9 ثانيه ميانگين حقوق كاركن�ان آمازون را 
دريافت مي كند( . محال است بگوييم مشخصه 
عظم�ت امريكا اين نابرابري گس�ترده اس�ت. 
كاله هاي قرمز )كاله انتخاباتي ترامپ - مترجم.( 
كه در آن اين ش�عار نقش بسته به آساني توليد 
مي شود. اما اگر اين كاله ها در بنگالدش و چين و 
ويتنام ساخته شوند - همانطور كه اغلب چنين 
است - وضعيت نامطلوبي است كه امريكايي ها 

ناگزير به پذيرش آن شده اند.
موسس�ه تحقيقات اجتماعي، به درك ماهيت 
اساس�ي اين »جتگ تجاري« كه بين متحدان 
كلي�دي برافروخت�ه ش�ده اس�ت عالقه مند 
ش�ديم. اين ويژگي هم�واره در مباحث مربوط 
به تعرفه ها آش�كار نيس�ت. به همين منظور به 
» پرابهات پاتنايك«، استاد ممتاز مركز مطالعات و 
برنامه ريزي اقتصادي مدرسه علوم اجتماعي در 
دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلي نو )هند( مراجعه 
كرديم تا از كمك وي برخوردار شويم. پرفسور 
پاتنايك يكي از برجسته ترين اقتصاددان هاي 
چپ زمان ماست. او شماري از متن هاي كليدي 
ازجمل�ه زمان، تورم و رش�د )1988(، اقتصاد  و 
مس�اوات طلبي )1990(، آن چه در امپرياليسم 
رخ داد و ساير مقاالت )1995(، انباشت و ثبات در 
سرمايه داري )1997(، واپس نشيني به ناآزادي 
)2003(، ارزش پ�ول )2008(، تخي�ل دوب�اره 
سوسياليسم )2011(، و )همراه با التسا پاتنايك( 
نظريه اي درباره امپرياليس�م )2016( را نوشته 
است. پرفسور پاتنايك معاون دايره برنامه ريزي 
ك�رال )2006-2011( و س�ردبير » سوش�يال 
ساينتيست« است. او يكي از نويسندگان منظم 

دموكراسي مردم است.
 

هژموني ماليه جهاني
   اولين برداش�ت ش�ما از »جنگ تجاري« كه 
ترامپ آغاز كرده چيس�ت؟ آي�ا اين يك تغيير 
سياس�ت جدي يا چيز ديگري است كه بايد از 

آن آگاه شويم؟ 
اعتقاد دارم كه كل بحث درباره سياست هاي حمايتي 
ترامپ به صورت نادرس��تي قالب بندي ش��ده است. 
تصويري كه معموال ارايه شده، تصوير تبهكاري به نام 
ترامپ اس��ت ك��ه در جهاني كه ب��دون وجود جنگ 
تجاري دنيايي شاد است، به ناگهان جنگ تجاري راه 
انداخته است. اين تصوير كامال غلط است. تمام جهان 
سرمايه داري در زكام بحراني طوالني و جدي كه پي آمد 
نوليبراليسم اس��ت گرفتار شده اس��ت. نظام موجوِد 
بورژوازي ليبرال يا اين بحران را به رسميت نمي شناسد 
يا صرفًا آن را با بي ميلي به رسميت مي شناسد. ترامپ 
آن را به شيوه فاشيستي خود به رسميت مي شناسد. 
او »ديگران« را كه مكزيكي ها، چيني ها و مس��لمانان 
هستند مقصر اين وضعيت مي داند، نه سيستم را. همين 
شناخت به نوبه خود عماًل دليل آن است كه چرا مردم 
امريكا به فرد ناگواري مانند او براي رياست جمهوري 

رأي دادند.
نمي ت��وان ترامپ و سياس��ت هاي او را ج��داي از اين 
بحران ديد. ترامپ مي خواهد بحران امريكا را كه ناشي 
از نوليبراليسم است درون محدوده هاي بنيادي خود 
نوليبراليس��م حل كند، يعني بدون نقض مش��خصه 

مركزي آن كه تحرك جهاني آزاد ماليه است.
بايد س��ازوكاري را كه از طريق آن نوليبراليس��م اين 
بحران را پديد آورده است آش��كار كرد. نوليبراليسم 
مس��بب تغيير جابه جايي جهان��ي در توزيع درآمد از 
سمت دستمزدها به سوي ]ارزش[ اضافي شده است. 

چنين تغييري هميشه سبب گرايشي پيش از وقوع به 
سوي بحران مازاد توليد در اقتصاد جهان مي شود. اين 
گرايش را حباب هاي »دات كام« و »مسكن« در اياالت 
متحده مهار مي كردند. تركيدن آن حباب ها يكي پس 
از ديگري بحران پيش از وقوع را به بحران پس از واقعه 
تبديل كرده است. چون ماليه جهاني شده بر دخالت 
دولت در »مديريت تقاضا«ي مورد حمايت كينز چشم 
مي بندد، اين بحران را نمي توان در چارچوب نوليبرالي 
فقط از طريق تشكيل حباب جديد كاهش داد. چنين 
حباب هايي نمي تواند به صورت منظم ايجاد شود و حتي 
اگر تشكيل شود، به ناگزير با ايجاد وضعيت بحراني ديگر 

دوباره فرو مي پاشد.
ترامپ تالش مي كند با بزرگ كردن كس��ري مالي از 
اين وضعي��ت فرار كند، )كاري( ك��ه اياالت متحده با 
برخورداري از برخي مصونيت ها از مجازات آن را انجام 
مي دهد، چون پول آن كش��ور »بهت��ر از طال« تلقي 
مي شود )و به عالوه چون امريكا اخيراً نرخ بهره خود را با 
وعده درآمد بيشتر افزايش داده است، پول را از سراسر 
دنيا به سوي اياالت متحده مي مكد(، اما اگر اين تحريك 
تقاضا »انتشار« نيابد و نتيجه صرفاً ايجاد شغل در جايي 
ديگر به هزينه بدهي خارجي بزرگ تر براي امريكا باشد، 
در آن صورت سياس��ت حمايتي براي اياالت متحده 

ضروري مي شود.
از اين رو ترامپ صرفاً ديوانه اي كه در نظم ليبرالي مداخله 
مي كند نيست، بلكه سياس��تي منسجم را به نمايش 
مي گذارد. اين سياست در هر حال نمي تواند كار كند 
چون اين سياس��ت به سياس��ت »به گدايي انداختن 
همس��ايه ها« )بهبود وضع خود به حساب كشورهاي 
ديگر- مترجم( ختم مي شود و به نادرست تصور مي كند 

كه كشورهاي ديگر نمي توانندمقابله به مثل كنند.
پيشنهاد ترامپ به ديگر كشورهاي متروپل مقابله به مثل 
نيست بلكه رشد بيشتر اقتصاد خود از طريق هزينه هاي 
نظامي فزون تر است. اما چنين هزينه اي از سوي آنها 
فرار ماليه از اقتصادهاي شان را تشديد مي كند، سبب 
افزايش نرخ هاي بهره آنها مي شود كه مي تواند هرگونه 
افزايش فعاليت آنه��ا را خنثي كند. بنابراين در غياب 
هر افزايشي، خود آنها نمي توانند به جاي تسليم شدن 
ساده به حمايت گرايي امريكا به سمت حمايت گرايي 
بروند كه در نتيجه نمي توانند از تحقق راهبرد ترامپ 

جلوگيري كنند.
من وضع كردن تعرفه ها را اساس��ًا پاس��خي به بحران 
داخلي اياالت متحده، كه جديت آن نبايد ناديده گرفته 
ش��ود، ارزيابي مي كنم، البته در هر ح��ال آن اقدام ها 
تأثيرات هم زم��ان ديگري نيز دارن��د. براي ذكر فقط 
يك نمونه از حاد بودن بحران، نرخ مرگ ومير در ميان 
كارگران سفيدپوست امريكايي در سال هاي اخير باال 
بوده است، باالتر از هر كش��ور غربي كه درگير جنگ 
نيست. اين نرخ باالي مرگ ومير از ناامني و ازدست رفتن 

اعتماد به نفس كه هميش��ه با بيكاري همراه اند ناشي 
مي شود كه افراد را به سوي مصرف مواد مخدر و الكل 

مي راند.
افرادي اعتقاد دارند كه خودكار س��ازي سبب بحران 
است. خودكارس��ازي يا بطور عمومي تر روند فناوري 
صرفه جويي در كار، يك جنبه چندساله سرمايه داري 
است كه همواره با بيكاري همراه است. اما جهاني سازي 
قطعًا وضعيت بي��كاري را در امري��كا از طريق انتقال 
كارخانه هاي توليدي به مناطق كار ارزان جهان بدتر 

كرده است.
   در زمينه همين پرس�ش - آي�ا اين مانورهاي 
ترامپ نشان دهنده تغييري ماندگار در سيستم 
»تجارت آزاد« كنوني است يا صرفًا يك انحراف 

موقت و انتخاباتي است؟ 
مالحظه اين سياس��ت ها ب��ه عنوان انح��راف موقت 
انتخاباتي ناديده گرفتن بحران س��رمايه داري اس��ت 
ك��ه يك بحران وجودي براي سيس��تم نيز هس��ت و 
س��ربرآوردن كنوني فاشيس��م يك تجلي آن است. 
سيستم به خاطر آن چه انجام داده است نمي تواند پيش 
برود. ترامپ فكر مي كند كه سيستم با اصالح »تجارت 
آزاد«، اما حفظ دست نخورده جريان آزاد سرمايه مالي، 
مي تواند نجات يابد. اين نادرست است چون در جهان 
كنوني ملت–دولت ها بدون برقراري كنترل بر سرمايه، 
هيچ گسترش جهاني اقتصاد نمي تواند وجود داشته 
باشد.اما به نظر مي رسد ترامپ بطور ضمني دست كم از 
نياز به تغيير پايدار آگاه است كه براي آن تالش مي كند، 
درحالي كه منتقدان ليبرال او اقدامات او را صرفًا امري 

غيرضرور و هوس بازانه مي دانند.
   ترامپ و مش�اوران او اعتق�اد دارند كه تغيير 
سياست به بهبود مشاغل صنعتي امريكا كمك 
خواهد كرد. س�ي سال گذشته اس�ت، آيا فكر 
مي كنيد بهبود اين مشاغل براي امريكا امكان 

پذير است ؟
راهبرد ترامپ ممكن اس��ت در صورتي كه كشورهاي 

ديگر سياست »به گدايي انداختن همسايه«ي ترامپ 
را بپذيرند جواب دهد. اما آنها آش��كارا آن سياست را 
نخواهند پذيرفت. بااين حال، اگرچه ممكن است براي 
لحظه اي به نظر برسد كه راهبرد ترامپ جواب مي دهد، 
اما اوضاع زماني كه ديگران مقابله به مثل كنند تغيير 
خواهد كرد. و زماني كه آنها مقابله به مثل كنند، حقيقت 
مهم »جنگ تجاري« انگيزه هاي سرمايه داران را براي 
سرمايه گذاري در اقتصاد جهاني كاهش خواهد داد و 

ازاين رو بحران را تشديد مي كند.
   ش�ما منتق�د اي�ن دي�دگاه بوده ايد ك�ه اين 
جن�گ تج�اري جدي�د ممكن اس�ت س�بب 
جهاني سازي زدايي ش�ود چرا اعتقاد داريد كه 
اين عقب نشيني آشكار از سيستم جهاني امكان 

استقالل را ايجاد نخواهد كرد؟ 
در نزد من اس��اس جهاني سازي كنوني جهاني سازي 
مالي است. از اين جنبه اس��ت كه با برنامه هاي قبلي 
جهاني سازي متفاوت است و تأثير عظيمي بر ماهيت 
دولت دارد: دولت��ي كه يك ملت-دولت باقي مي ماند 
مجبور به پاس��خ به درخواست هاي مالي جهاني شده 
است )در غير اين صورت سرمايه از كشور داراي مشكل 
و بحران مال��ي فرار مي كند( . حتي اگر حمايت گرايي 
در حركت كااله��ا وجود دارد به خودي خود نمي تواند 
اين واقعيت سلطه مالي جهاني ش��ده را ذره اي تغيير 
دهد. تا ام��روز هيچ رهبر متروپل از تحميل كنترل بر 
سرمايه سخني نگقته است، بنابراين به نظر من تمام 
اين گفت وگو درباره جهاني سازي زدايي اهميت خود 

را از دست مي دهد.

چين و اياالت متحده
   راق�ورام راج�ان، رييس اقتصاددان س�ابق 
صن�دوق بين المللي پ�ول و مدير س�ابق بانك 
مركزي هندوستان، زماني گفت كه چين و امريكا 
در »هم آغوشي شيطاني« هستند و روابط داخلي 
آنها بي ثبات و خطرناك است. آيا شما با اين نظر 

موافقيد؟ 
من عب��ارات اين گفتمان را نمي پذيرم. اين س��رمايه 
امريكايي است كه براي ايجاد سود بيشتر به چين منتقل 
شده است. ازاين رو مساله »امريكا در برابر چين« نيست 
بلكه مساله »امريكا در برابر سرمايه امريكايي« است. به 
خاطر پريشاني اجتماعي و خشمي كه اين امر به ويژه در 
دوران طوالني بحران جاري در امريكا ايجاد كرده است، 
ترامپ سعي مي كند تا از طريق حمايت گرايي خود تا 
حدي انگيزه سرمايه امريكايي را براي انتقال توليد به 
خارج، اما نه حركت آزاد امريكا در سراسر جهان، يا به 
عبارت درس��ت تر، ماليه بين المللي، را محدود كند. و 
او براي جبران زياني كه به واس��طه اين حمايت گرايي 
مي توان��د براي س��رمايه امريكاي��ي رخ دهد، كاهش 
هنگفت ماليات شركت ها را مطرح مي كند. ازاين رو من 
در تحليل خود سرمايه امريكايي را پيش زمينه مي دانم.
   آيا نمايش اقتصاد ظاهراً آرام )بي تنش( امريكا 
بر خط مش�ي چين تأثي�ر دارد؟ پيش بيني تان 
درباره واكنش چين به نمايش ترامپ - جداي از 
واكنش اوليه كه باالبردن تعرفه ها بود- چيست؟ 
 آشكار است كه جداي از باال بردن تعرفه، چين اكنون 
براي حفظ آهنگ رشد خود ناچار از تكيه بر بازار داخلي 
اس��ت. اين امر مي تواند مستلزم هزينه دولتي بيشتر، 
نرخ باالي رشد كش��اورزي، و توزيع برابرتر درآمد در 
داخل چين باشد. اين ها سياست هايي است كه بطور 
سنتي با سوسياليس��م )با اين فرض كه هزينه دولتي 
در آموزش و پرورش، بهداش��ت و خدمات اجتماعي 
صرف شود( ارتباط دارد. اين تعديلي است كه اقدامات 
ترامپ مي تواند چين را به انجام آن وادار كند. ازاين رو 
تأثير آن هل دادن بيشتر چين به سمت سياست هاي 
سوسياليستي است. به نظر من اين بايد خوش آيندترين 

حالت باشد.
چين در اي��ن جنبه مزيت بزرگ��ي دارد، يعني چين 
مي تواند با كم ترين هزينه به سمت سياست هايي گذر 
كند كه بر محور بازار داخلي مي چرخند. چراكه چين 
برخالف هند هرگز ب��ه صورت كاماًل نامحدود به روي 
جريان مالي باز نبوده است. بنابراين مشكل فرار سرمايه 
در طي دوران گذار وج��ود ندارد. همچنين، برخالف 
هند، چين حس��اب جاري اضافي در تراز پرداخت ها 
دارد، به نحوي كه طي دوران گذار هيچ مش��كل مالي 

ناشي از كسري تراز جاري نمي تواند چين را آزار دهد.
به نظ��ر م��ن، مخالفت با چني��ن گذاري به س��مت 
سياست هاي برابري  طلبانه تر مي تواند احتماالً سياسي 
و ناش��ي از فش��ار طبقه متوسط ش��هري رشديابنده 
چين باش��د، چون طبقه متوسط شهري چين مانند 
همتاي هندي خود، هميشه چش��م به فرصت ها در 
غرب، برخورداري عمده از رشد سريع چين و تعصبي 

ضدبرابري دارد.

امپرياليسم دالر
   چن�د س�ال قب�ل، پتر گ�وان )اس�تاد روابط 
بين المللي در دانشگاه متروپوليتن لندن و عضو 
تحريريه بررسي چپ نو – مترجم( از رژيم دالر 
وال استريت و از عصر اربابي دالر سخن مي گفت 
مبني بر اينكه دالر و وال اس�تريت يك ديگر را 
تقوي�ت مي كنند و اربابي دالر ب�ه امريكا اجازه 
مي دهد تا كس�ري تراز تجاري بزرگ را به اجرا 
بگذارد و سيستم مالي امريكا به منبع اصلي دنيا 

تبديل شود. آيا اين سيستم هنوز زنده است؟ 
با وجود اعالم سياست هاي حمايتي ترامپ و افزايش 
در كسري تراز مالي، كه بطور معمول مي توانست دالر 
را تضعيف كند، امريكا در حال مكيدن سرمايه مالي از 
سراسر جهان اس��ت. اين پويايي به تقويت ارزش دالر 

منجر مي شود. در حقيقت، امكان افزايش نرخ بهره در 
امريكا، همراه با احتمال افزايش بيشتر آن درآينده وجود 
داشته است. اما اين به من نشان مي دهد كه نقش دالر 
به عنوان ميانگين پايدار حفظ ثروت در اقتصاد جهان 
دست نخورده باقي مي ماند و قدرت دست نخورده دالر 

نيز مستلزم قدرت دست نخورده وال استريت است.
    آيا اعتقاد داريد كه اگر ترامپ اين جهت گيري 
سياس�ي را ادامه دهد ممكن است تالش جدي 
درباره نقش دالر به عنوان ارز اصلي در جهان و 
نقش وال استريت به عنوان منبع اصلي اعتبار 

بازسازي شود؟ 
نقش دالر و همبس��ته با آن نقش وال استريت مطرح 
مي شود چون اقتصاد جهان سرمايه داري نيازمند يك 
ميانگين پايدار حفظ ثروت اس��ت. در حال حاضر ارز 
ديگري وجود ندارد كه بتواند اين نقش را ايفا كند. يورو، 
كه هميشه نسبت به دالر در رتبه دوم قرار داشت و به 
نظر مي رسيد بتواند براي مدتي چالش هايي را بر دالر 
تحميل كند، قدرت خود را از دس��ت داده است. البته 
اعتماد هر كارگ��زار انفرادي به ثبات ارز از اين واقعيت 
ناشي مي شود كه همه به اين ثبات باور دارند. به عبارت 
ديگر، غريزه اي جمعي نسبت به آن وجود دارد، اما اين 
غريزه جمعي دلخواه نيست، چيزي است كه نمي تواند 
به هر ارزي پيوست ش��ود. براي اينكه يك ارز شرايط 
»بهتر از طال« بودن را كس��ب كن��د بايد ويژگي هاي 
معيني داشته باشد. كشوري كه ارز به آن تعلق دارد بايد 
در داخل خاك خود امنيت روابط دارايي سرمايه داري را 
تضمين كند. همچنين بايد براي تضمين امنيت روابط 
دارايي سرمايه داري در همه جا از طريق دخالت ها، از 
جمله دخالت هاي نظام��ي، به اندازه كافي قدرت مند 
باشد. به همين ترتيب بايد براي جلوگيري از هر تهديد 
تورمي به ارز خود )براي آنكه مردم ارز خود را به طالي 
واقعي تبديل نكنند كه به معني آن اس��ت كه ارز آنها 
بايد »به همان خوبي طال« باقي بماند( با حفظ ارتش 
ذخيره كار كافي و تحميل »كاهش ارزش درآمد« بر 

توليدكنندگان كاالهاي اوليه از طريق يك رژيم اقتصاد 
جهاني، با پش��تيباني قدرت نظامي خود قادر باشد، و 
كارهايي از اينگونه. به عبارت ديگر، قدرت امپرياليستي 
بايد سنگر يا پايگاه خانگي سرمايه داري جهاني باشد. 
امريكا به ايفاي نقش سنگر سرمايه داري جهاني ادامه 
مي دهد، و چرايي آنك��ه ارز آن »به همان خوبي طال« 
تلقي مي شود، با وجود اينكه تمام اقتصاد آن به سختي 
كار مي كند و سياست ها تغيير مي كند به همين دليل 
اس��ت. دالر تا آينده اي قابل پيش بيني چنين نقشي 
خواهد داش��ت. جالب است كه پس از تركيدن حباب 
مس��كن، زماني كه بحران مال��ي در كانون مالي خود 
امريكا آغاز شد، سرمايه مالي به جاي خروج از امريكا 
از سراس��ر جهان به داخل امريكا جريان يافت. اين امر 
مانند پناه بردن به سنگر در زمان يورش وحشت است. 
به همين ترتيب، امروز جريان سرمايه مالي مشابهي به 
داخل اياالت متحده وجود دارد. سنگر بودن آن براي 
سرمايه ازاين رو به عامل هايي ژرف تر از صرفًا نمايش 

سياست هاي ويژه يا عملكرد آن ربط دارد.
   دولت هاي مترقي در اين چارچوب براي ايجاد 
جايگاهي براي خود چه مي توانند بكنند؟ مثاًل 
دولت جديد مكزيك براي ايجاد فضا براي نوعي 
برنامه سوس�يال دموكراتيك چه كار مي تواند 
بكند؟ به عبارت ديگر، در اين زمينه شما مايليد 

كدام سياست هاي مالي را توصيه كنيد؟ 
من اعتقاد دارم هر دولتي كه سياست هاي هوادار مردم 
را دنبال كند دير ي��ا زود بايد كنترل جريان هاي مالي 
فرامرزي را به دس��ت بگيرد. دليل روشن است: دولت 
مجبور خواهد بود يا به س��رمايه مالي گوش كند يا به 
مردم. اگر هم به مردم گوش كند، موجب خشم سرمايه 
مالي خواهد شدكه بر ضد آن مجبور خواهد بود جريان 
سرمايه مالي را كنترل كند. اما فكر مي كنم دولت هايي 
مانند » لوپز ابرادور« در مكزيك، به جاي فرياد از سقف 
هدف هاي خود براي تحميل كنترل بر سرمايه، ابتدا 
مي توانند به سمت تصويب سياست هاي هوادار مردم 
حركت كنند، و زماني كه سرمايه مالي با فرار سرمايه با 
چنين سياست هايي مخالفت كرد، كنترل بر سرمايه را 
اعمال كنند. به عبارت ديگر، اقدام دولت براي كنترل 
سرمايه بايد نزد همگان در اثر بوالهوسي هاي سرمايه 
مالي ض��روري جلوه كند و نه اقدامي كه صرفًا منتج از 

ايدئولوژي است.
   ش�ما گفتيد كه جهاني سازي س�رمايه مالي 
با وج�ود اين حمايت گرايي زن�ده مي ماند. يك 
دولت مترق�ي براي برنامه بدي�ل در اين دوران 
طوالني شده جهاني سازي سرمايه مالي چگونه 

مي تواند تأمين مالي كند؟ 
بايد در اين جا بين سرمايه مالي و پس انداز خط  فاصل 
بكشيم. نفس س��رمايه مالي هرگز مشكلي براي يك 
كشور نيس��ت، مگر آنكه آن كشور دس��تان خود را با 
كنارگذاشتن بانك مركزي )مانند كشورهاي منطقه 
يورو( ببندد، ي��ا خودمختاري كامل به آن بدهد كه به 
معناي آن است كه عماًل مس��ووالن صندوق يا بانك 
اداره اش مي كنند. تا زماني كه از طريق كنترل سرمايه 
از فرار سرمايه جلوگيري شود و كنترل دموكراتيك بر 
بانك مركزي برقرار باشد، هيچ مشكل مالي بر سر راه 

هيچ دولت مترقي نخواهد بود.
مش��كل واقعي اما به پس انداز ها مربوط اس��ت و اين 
پس اندازها را هر دولت مترقي كه خواس��تار تصويب 
سياس��ت هاي هوادار فق��را از طريق اخ��ذ ماليات از 
ثروت مندان و كس��اني ك��ه در دوره جهاني س��ازي 
ثروت مندتر شده اند باش��د مي تواند بسيج كند. مثاًل 
در كش��وري مانند هند جايي كه ي��ك درصد بااليي 
خانوارها مالكيت 60 درصد از كل ثروت را دارد، نرخي 
كه در دوره سياست هاي نوليبرالي افزايش يافت و حتي 
هم اكنون نيز به رشد خود ادامه مي دهد، هيچ ماليات بر 
ثروتي كه ارزش نام گذاري داشته باشد وجود ندارد كه 
يك رسوايي است. همين امر كم وبيش در مورد ديگر 
كش��ورها هم صادق اس��ت. با اين حال، دشواري هاي 
رودرروي هر دولت مترقي نه به خاطر محدوديت هاي 
عيني اقتصادي كه با آنها مواجه مي شود، بلكه به خاطر 
توان امپرياليسم جهاني به وجود مي آيد كه امروز نه فقط 
بر حسب امپرياليس��م امريكايي، الماني يا ژاپني بلكه 
همچنين بر حسب امپرياليسم سرمايه مالي جهاني نيز 
منبع : نقد اقتصاد سياسي بايد مالحظه شود.   
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 كمبودي در تامين
 نهاده كشاورزي نداريم

معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي 
گفت: هيچگون��ه محدوديت يا كمبودي در زمينه 

تامين و توزيع نهاده هاي كشاورزي نداريم . 
به گزارش ايرنا، مرتضي رضايي در نشست بررسي 
مسائل و مش��كالت حوزه دام و طيور در سيرجان 
افزود: گرچه در كوتاه زماني اين كمبود احساس شد 

ملي هم اكنون مشكل برطرف شده است . 
وي اضافه كرد: اين وزارتخان��ه تامين نيازها و رفع 
مشكالت دامداران و پرورش دهندگان طيور را در 
اولويت كاري قرار داده اس��ت.  رضايي گفت: تمام 
امكانات را براي افزايش بيش��تر تولي��دات دامي و 
طيور به كار گرفته ايم و اس��تقبال خوبي هم شده 
اس��ت .  وي ادامه داد: امروز هيچ محدوديتي براي 
ايج��اد طرح هاي دامي نداري��م و اين بخش ضمن 
اشتغال باال صرفه اقتصادي بااليي داشته و رقابت 
پذير شده اس��ت.  معاون امورتوليدات دامي وزارت 
جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه اصل اين است كه 
در شرايط كنوني همه بخش هاي اقتصادي بايد با 
هم حركت كنند اظهارداشت: به زودي از اين بحران 
عبور مي كنيم و بايد به��ره وري را ببريم و با دنياي 

تكنولوژي حركت كنيم. 
به گفت��ه رضايي اينك همه طرح ه��اي اقتصادي 
در حوزه دام و طي��ور توجيه پذيرند و ما هيچگونه 
محدوديتي براي واگذاري امكانات نداريم و از اين 
بخش حمايت مي كنيم.  وي همچنين استان كرمان 
را با موقعيت آب وهوايي گرم و خشك براي طرح هاي 
دامپروري و مرغداري را مناسب دانست و افزود: اين 
اس��تان عالوه بر قطب اقتصاد كشاورزي از مناطق 
برتر كش��ور در توليدات دامي و توليد گوشت مرغ 
است. رضايي از ابطال پروانه هاي راكد طرح هاي دام 
و طيور خبر داد و گفت: تمامي طرح هاي دام و طيور 
كه تسهيالت را دريافت كردند و فعاليتي نداشته يا بر 
اساس ظرفيت كا رنمي كنند پروانه بهره برداري آنان 
باطل و به واجدين شرايط متقاضي واگذار مي شود. 

مديريت آب خصوصي شود
معاون امور زراعت وزارت جهاد كشاورزي گفت: آب 
يك مقوله اجتماعي، امنيتي و سياس��ي است، لذا 
بايد هزينه بخش هاي زيست محيطي و اجتماعي 
آب را دولت پرداخت كند، با اين حال مديريت آب 
بايد خصوصي باشد. در واقع تا زماني كه مديريت آب 
دولتي باشد، اوضاع و شرايط همين است. به گزارش 
ايسنا، عباس كشاورز در همايش ملي مديريت آب 
در شرق كشور با اشاره به اينكه بحران آب به تنهايي 
متوجه عملكرد بخش كشاورزي يا صنعت نيست، 
اظهار كرد: مشكل در اين مساله از سيستم مديريت 
آب در كشور نشات مي گيرد كه به مولفه هاي متعدد 
و مهمي بي توجه ب��وده و ظرفيت هاي اكولوژيكي، 
نمونه اي از آنهاست. يكي از نقاط ضعف ما عدم توجه 
به به رويكردهاي مديريت آب است كه از اين ديد، 
بايد در برخي سياس��ت ها و راهبردها تجديدنظر 
كرد. وي با تاكيد بر لزوم اعمال مديريت تقاضا براي 
آب، تصريح كرد: آب يك مقوله اجتماعي، امنيتي 
و سياسي اس��ت، لذا دولت بايد هزينه بخش هاي 
زيست محيطي و اجتماعي آب را پرداخت كند. با 
اين حال مديريت آب بايد خصوصي باشد. در واقع تا 
زماني كه مديريت آب دولتي باشد، اوضاع و شرايط 
همين است. براي اين منظور الزم است همه آحاد 
جامعه به اهميت مديريت آب توجه كنند زيرا اتخاذ 
يك رويكرد مديريتي كارآمد در اين حوزه مستلزم 

مشاركت جويي تمام بخش هاي جامعه است.
كشاورز با بيان اينكه در حال حاضر آمار و ارقامي كه 
در حوزه آب از سوي سازمان هاي دولتي و خصوصي 
ارايه مي ش��ود، يكسان نيس��ت، گفت: به عبارت 
ديگ��ر در گفتمان خود پايه هاي زباني مش��ترك 
نداريم. در همين راستا اتاق بازرگاني بايد بسته اي 
از ظرفيت هاي منطقه اي ش��رق كشور گردآوري 
كند تا ب��ه زبان آمايش س��رزمين ب��ا دولت وارد 
مذاكره شود. به عقيده من تنها راهكار برون رفت 
از بحران تهيه همين ظرفيت ها است. معاون امور 
زراعت وزارت جهاد كش��اورزي خاطرنشان كرد: 
بايد توجه داشت كه الزم نيست تمركز تنها براي 
تامين آب ب��راي برون رفت از بحران باش��د، بلكه 
ضروري است با تمركز بر رفع و حل مسائل مرتبط 
با ناپاي��داري منطقه، مديريت يكپارچه طبيعي و 
اصالح زيرساخت ها، براي برون رفت از بحران آب در 
شرق كشور اقدام شود. كشاورز در خصوص ارتقاي 
مديريت منابع آب، گفت: ارتقاي مديريت منابع آب 
از طريق ساماندهي بخش تقاضا، ارزش گذاري آب 
به عنوان يك نهاده اقتصادي، مشاركت ذي نفعان 
و بخش خصوصي در مديريت آب، كاهش تبخير و 
بازچرخاني هاي متعدد آب، استفاده از فناوري هاي 
نوين در صنعت، بهره گيري مجدد از پساب شهري، 
ارتقاي بهره وري، اصالح آموزش و فرهنگ سازي 
عمومي، اص��الح الگوي مص��رف در بخش هاي 
كشاورزي، شرب و صنعت، اصالح ساختار مديريت 
آب و... ممك��ن مي ش��ود. وي ب��ا اش��اره به ديگر 
راهكارها در خصوص مس��اله بحران آب، تصريح 
كرد: راهكارهاي ديگر ارتقاي زيرساخت هاي كمي 
و كيفي، حفاظت از منابع آب، تعادل بخشي منابع 
آب زيرزميني، به كاربردن سياس��ت آب مجازي 
و مشاركت و همگرايي دس��تگاه هاي حاكميتي 
در اجراي اين اقدامات اس��ت. معاون امور زراعت 
وزارت جهاد كش��اورزي ادام��ه داد: فراهم كردن 
مش��اركت بخش خصوصي براي سرمايه گذاري 
در طرح هاي آبي، حماي��ت از صنايع كم آب بر در 
منطقه، اص��الح الگوي كش��ت و معرفي گياهان 
با تقاضاي آبي كمتر، توس��عه پايدار شرق كشور 
از طريق تدوين برنامه توس��عه اقتصادي و توجه 
بيشتر به ظرفيت هاي طبيعي، صدور ديپلماسي 
از طريق تثبيت حق آبه هاي داخلي و مرزي، ايجاد 
تكنولوژي هاي جديد براي ايجاد ارزش افزوده در 

بخش كشاورزي و غيره نيز از ديگر موارد است. 

  اس�اس جهاني سازي كنوني جهاني سازي 
مالي است. از اين جنبه است كه با برنامه هاي 
قبلي جهاني س�ازي متف�اوت اس�ت و تأثير 
عظيمي بر ماهيت دولت دارد: دولتي كه يك 
ملت- دولت باقي مي ماند مجبور به پاسخ به 
درخواست هاي مالي جهاني شده است . حتي 
اگر حمايت گرايي در حركت كاالها وجود دارد 
به خودي خود نمي تواند اين واقعيت س�لطه 
مالي جهاني شده را ذره اي تغيير دهد. تا امروز 
هيچ رهبر متروپل از تحميل كنترل بر سرمايه 
سخني نگقته است، بنابراين به نظر من تمام اين 
گفت وگو درباره جهاني س�ازي زدايي اهميت 

خود را از دست مي دهد.

برش
   هر دولتي كه سياست هاي هوادار مردم را 
دنبال كند دير يا زود بايد كنترل جريان هاي 
مالي فرامرزي را به دست بگيرد. دليل روشن 
است: دولت مجبور خواهد بود يا به سرمايه 
مالي گوش كند يا به مردم. اگر هم به مردم 
گوش كند، موجب خش�م س�رمايه مالي 
خواهد شدكه بر ضد آن مجبور خواهد بود 

جريان سرمايه مالي را كنترل كند.

   اقدام دولت براي كنترل سرمايه بايد نزد 
همگان در اثر بوالهوسي هاي سرمايه مالي 
ضروري جلوه كند و نه اقدامي كه صرفاً منتج 

از ايدئولوژي است.

برش



دانش و فن10اخبار

تكرار سناريو تلگرام براي اينستاگرام 

وزير ارتباطات: فيلترينگ  جواب  نمي دهد 
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

 فيلترينگ اينستاگرام در حالي براي چندمين بار متوالي در 
سال جاري مطرح شده است كه وزير ارتباطات و برخي از 
مسووالن مخالف آن هستند،  اين در حالي است كه معاون 
دادستاني با اشاره به اينكه اجازه فيلتر كردن اينستاگرام 
را در دست داريم و اگر صبركردن فايده نداشته باشد اين 
اپليكيش��ن را فيلتر مي كنيم به نوعي اولتيماتوم آخر را 

صادر كرده است .
بس��ياري از كارشناس��ان نيز با وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات مبني بر اينكه فيلتر كردن چاره كار نيست، موافق 
هستند،  اما به نظر مي رسد براي فيلتر كردن اينستاگرام 

شمارش معكوس آغاز شده است.
چنانكه از شواهد اينگونه بر مي آيد كه اراده اي در پي فيلتر 
كردن اينستاگرام است،  بطوريكه وزير ارتباطات در توييتي 
نوشت: گويا هنر برخي تنها ايجاد اضطراب در دل مردم با 

مشكالت اقتصادي وتحريمي روزانه است.
در اين توييت آمده است: براي قدرداني از دستاوردهاي 
جوانان مشهدي به نمايشگاه ICT آنها آمده ام. در حرم 
رضوي و در نمايشگاه، باالتفاق در خصوص انسداد بيشتر 
شبكه هاي اجتماعي مي پرس��يدند. نه از دستاوردشان 
گفتند و ن��ه از اميدش��ان. گويا هنر برخ��ي تنها ايجاد 
اضطراب در دل مردم -با مشكالت اقتصادي وتحريمي 

روزانه- است.
وي در ادامه حضور خود در مش��هد در جمع خبرنگاران 
گفت:  وقتي صحبت از مخالفت با فيلترينگ مي ش��ود 
مفهومش اين نيست كه بگوييم اتفاقاتي كه مي افتد را 

ناديده مي گيريم.
جهرمي افزود: قطعا اشكاالت و مخاطرات جدي در فضاي 
مجازي وجود دارد و اتفاقاتي نيز در اين حوزه رخ مي دهد 
اما اين فضا مي تواند تبديل به بستري شود كه در كشور 
مورد استفاده قرار بگيرد و جوانان از آن براي توسعه كسب 
و كار خودشان استفاده كنند و روي اين بستر كسب و كار 

بومي شكل بگيرد.
وزير ارتباطات گفت: از نظر بحث امنيتي موضوع كالن 
داده ها مي تواند مهم باشد اما يك روز و دو روز نيست كه ما 
در كشور با مساله فيلترينگ مواجهيم، واقعيت اين است 

كه تجربه نشان داده فيلترينگ جواب نمي دهد. 
جهرمي گفت: نمي شود وزارت ارتباطات تنها در عرصه 

فضاي مجازي باشد و ديگران مدام مطالبه كنند وبراي 
توسعه اين حوزه حركت همسو و هم جهت بين مسووالن 

و توجيه و همراهي مردم را نياز داريم. 
وي در خصوص احتمال فيلترينگ برخي ش��بكه هاي 
اجتماعي در كشور بيان كرد: فيلترينگ در كشور يا بايد 
توسط شوراي تعيين مصاديق مجرمانه انجام شود كه به 
دليل عدم موافقت دولت موضوع در اين شوراطرح نشده 

است يا بايد دادگاه حكم بدهد.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در پاسخ به اين سوال 
كه آيا اينستاگرام فيلتر مي شود، تصريح كرد: چيزي كه 
من متولي آن نيستم، چگونه جواب دهم كه مي شود يا نه؟

آذري جهرم��ي با بيان اينكه اين ي��ك كار كوتاه مدت و 
زود بازده نيس��ت كه امروز تصميم بگيريم و فردا جواب 
دهد، عنوان كرد: به اين راحتي محقق نخواهد شد، بلكه 
مجاهدت و تالش ني��از دارد. وزارت ارتباطات نمي تواند 
داخل گود برود و عده اي در مسائل فرهنگي و حوزه هاي 
ديگر بودجه هايي بگيرند كه وظيفه آنها كار فرهنگي است 
و اينكه آن را انجام مي دهند يا نه موضوع ديگري است و 
بعد نيز مطالبه كنند كه وزارت ارتباطات چه كاري انجام 
مي دهد؟ در آخر نتيجه مطالبه اين است كه بايد ببنديد. 

اين راهكار و صورت مساله جواب نمي دهد.
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات گف��ت: اگر ما واقعا 
بخواهيم فضاي مجازي را در خدمت رشد و توسعه كشور 
استفاده كنيم، به سمت استقالل در اين فضا پيش برويم 
و سهم خود را در فضاي جهاني داشته باشيم، با حركت 
همسو و هم جهت همه مسووالن و توجيه و همراه سازي 
مردم پاس��خ مي دهد. وي بيان كرد: دو راه حل براي اين 
موضوع قرار داده شده كه راه حل اول بحث كارگروه تعيين 
مصاديق در قانون است كه متشكل از 6 نماينده از دولت، 
دو نماينده از مجلس و چهار نماينده از نهادهاي عمومي 
شامل صداوسيما، س��ازمان تبليغات، نيروي انتظامي و 
دادستان است كه از دولت نيستند. به اين دليل كه دولت 
با اين رويكرد موافق نيست، در كارگروه طرح و جلسه اي 
تشكيل نشده است. دولت نظر مساعدي در خصوص اين 

مساله ندارد. 
آذري جهرمي اضافه كرد: يك راهكار نيز اين است كه قوه 
قضاييه حكم صادر كند. اين ساختاري است كه قانون قرار 
داده و ممكن اس��ت حكم صادر شود كه در فيلتر تلگرام 

نيز همين اتفاق افتاد، تاكنون حكمي صادر نشده است. 
مسووالن قضايي صحبت هايي مي كنند، فصل الخطاب 
موضوعات قانون اس��ت و برخي به لحاظ حقوقي اعتقاد 
دارند اينك��ه يك قاضي براي كش��ور در خارج از حيطه 
صالحيت خود حكم كند، قانوني نيست اما در حال حاضر 

اجماعي در رابطه با اين مساله وجود ندارد.
همچنين در اين خصوص محمد هادي يوسفي كارشناس 
ارشد فضاي مجازي در گفت وگو با خبرنگار تعادل گفت: 
 بسياري از كارشناسان با وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
موافق و هم نظر هس��تند،  بطوريكه پس از صحبت هاي 
معاون دادستاني برخي از مسووالن و كارشناسان اذعان 
كردند كه فيلتر نمي تواند مانع حضور كاربران در اين شبكه 

اجتماعي شود .

وي به فيلتر شدن تلگرام براي خروج كاربران ايراني از اين 
اپليكيشن اجتماعي اشاره كردو گفت:  آيا با فيلتر شدن 
تلگرام كاربران ايراني ديگر در آن فعاليت نكردند؟ جواب 
اين سوال منفي اس��ت چرا كه كاربران ديگر آموخته اند 
كه چگونه فيلتر را دور بزنند،  هرچند براي آنها زحمت و 
شايد هزينه هم به همراه داشته باشد ولي براي استفاده 
از تلگرام حاضر هستند كه هزينه كنند، اين اتفاق براي 

اينستاگرام هم مي افتد .
وي تصريح كرد: راه حل تمامي مسائل نبايد به دستگاه 
قضايي و فيلترينگ ختم شود، بايد برنامه هاي مختلفي 
در اختيار كاربران قرار بگيرد و كاربران از برنامه اش��باع 
شوند و خود ترجيح دهند كه از تلگرام يا اينستاگرام و ديگر 
برنامه ها استفاده كنند،  اينكه كاربران را مجبور به كاري 

كرد بطور قطع جواب نمي دهد . وي در ادامه به فيلترينگ 
هوشمند اشاره كرد و گفت: هرچند قرار بود روي برخي 
شبكه هاي اجتماعي از جمله اينس��تاگرام فيلترينگ 
هوشمند عملياتي ش��ود،  اما به نظر مي رسد فيلترينگ 
هوشمند هم نمي تواند مانع استفاده اپليكيشن هايي شود 

كه كاربران به آنها اقبال زيادي دارند .
در هر صورت به نظر مي رس��د فيلتر ش��دن اينستاگرام 
در دس��توركار برخي قرار گرفته است و در اين بين وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات در حال چانه زني و مقاومت 
است تا اين اپليكيشن پرطرفدار فيلتر نشود،  در صورت 
فيلتر شدن اينستاگرام،  اين دومين اپليكيشن پرطرفدار 
بعد از تلگرام خواهد بود ك��ه به فاصله چند ماه از تلگرام 

مسدود مي شود.
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رگوالتوري |  
معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه پردازش حجم عظيمي از 
ديتا دراختيار ۴ شركت بزرگ فناوري دنيا است، گفت: هر 
دقيقه ۱۵6 ميليون ايميل درجهان ارسال و ۲۰۴ ميليون 

كليدواژه روي گوگل جست وجو مي شود.
حسين فالح جوشقاني گفت: براساس آمار در سال ۲۰۱۷، 
در هر دقيقه ۳۵۰ هزار توئيت معادل با ۱۸۴ ميليارد توئيت 
در سال، ۱۵6 ميليون ايميل و ۲۰۴ ميليون كليد واژه روي 
گوگل جست وجو مي شود و اين آمار نشان مي دهد با حجم 
عظيمي از ديتاها مواجه  هستيم كه پردازش و استفاده از آن 
در بخش خصوصي و غالبا در ۴ ش��ركت بزرگ دنيا شامل 

گوگل، اپل، فيس بوك و آمازون انجام مي شود.
فالح جوش��قاني در ارتباط با دسترسي شركت هاي چند 
مليتي به اين اطالعات تصريح كرد: يكي از مولفه هاي اصلي 
حكمراني شركت ها به جاي حكمراني دولت ها، كالن داده ها 
و حجم عظيم داده هايي است كه در اختيار شركت ها قرار 
دارد و در همه كشورها به عنوان يك اصل پذيرفته شده است.
مع��اون وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات با اش��اره به 
چالش هاي بزرگ اين حوزه گفت: ش��فاف نبودن فرآيند 
پ��ردازش اطالعات از چالش هاي مهم اين حوزه اس��ت و 
الگوريتم هايي كه ش��ركت هاي بزرگ براي پردازش اين 
اطالعات استفاده مي كنند فاقد شفافيت است. چالش ديگر 
حجم بسيار باالي داده هاست كه با توجه به برخي ويژگي ها 
از جمله حساس و غيرحساس بودن قابل تشخيص و بررسي 
نيست. وي تاكيد كرد: عدم رعايت اصل بي طرفي و تبعيض 
از ديگر چالش هاي پيش روي اين حوزه است و شركت هاي 
چند مليتي نتايج و اطالعات را براس��اس آراء و منافع خود 
توزيع مي كنند و اطالعات به صورت تبعيض آميز در اختيار 

قشرهاي مختلف جامعه قرار مي گيرد.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي حفاظت 

از داده هاي شخصي را چالش اصلي در حوزه بهره برداري 
از كالن داده ها دانس��ت و گفت: در حال حاضر مش��خص 
نيست كساني كه داده هايشان توسط شركت ها و دولت ها 
جمع آوري مي شود، چه حقوقي در قبال استفاده از اين ديتا 
دارند و اگر مشتركي نمي خواهد از اطالعات شخصي اش 
استفاده ش��ود چه كسي مسوول حفاظت از اين اطالعات 

است.
فالح جوشقاني با توجه به ظهور رگوالتوري كالن داده ها 
از سال ۲۰۱۷ در اروپا و الزم االجرا بودن مصوبات آن براي 
تمامي كشورهاي عضو اتحاديه، از نبود يك نهاد تصميم گير 
و مشخص در كش��ور در حوزه كالن داده ها به عنوان يك 

خأل نام برد.
وي گفت: البته به اين موضوع در كميسيون تنظيم مقررات 
مركز ملي فضاي مجازي پرداخته مي ش��ود، اما به دليل 
پراكندگي هاي موجود، بهتر است با سياست گذاري هاي 
كالني كه در مركز ملي فضاي مجازي انجام مي شود هرچه 
زودتر نسبت به معرفي متولي و نهاد تصميم گير اقدام شود 
و كالن داده ها در اختيار بخش خصوصي و كسب و كارها 
قرار گيرد. به گفته فالح، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي كه رگوالتور حوزه ICT اس��ت مي تواند به عنوان 
جزئي از تصميم گيري در اين چرخه باشد اما تصميم گير 

اصلي نيست.

گيزمگ |
ش��ركت امريكاي��ي “Sarcos Robotics “ اخيرا يك 
اس��كلت پوش��يدني توس��عه داده كه كاربران توسط آن 
مي توانند به سرعت صدها پوند مواد را برداشته و بلند كنند.

اين شركت به لطف فناوري پيشرفته موفق به توسعه اين 
اس��كلت پوشيدني مقاوم شده اس��ت. اسكلت پوشيدني 
مذكور تمام بدن را مي پوشاند و درون آن باتري تعبيه شده 
است. بنابر برنامه ريزي ها اين اس��كلت اوايل سال ۲۰۲۰ 
عرضه خواهد ش��د. پس از س��ال ها تالش اكنون شركت، 
 Guardian“ موفق به توسعه اين اسكلت كه  “ Sarcos“
XO Max “ نام دارد، ش��ده است. اين اسكلت پوشيدني 
مي تواند باهر بار شارژ، تا هشت ساعت كار كند. باتري هاي 
اين اسكلت مجهز به رابط هاي “اتصال گرم “ هستند. اين به 
آن معنا است كه باتري هاي خالي را مي توان با باتري هاي 

جديد جايگزين كرد.
تقريبا تمامي وسايلي كه داراي حافظه فلش هستند، براي 
ارتباط با كامپيوتر از رابط هاي اتصال گرم استفاده مي كنند. 
اتصال گرم به اين معناست كه كاربر مي تواند وسيله داراي 
حافظه فلش را در هنگام روشن بودن كامپيوتر به آن متصل 
كند. بنابراين براي متصل كردن اين وسايل به كامپيوتر نياز 
نيست كامپيوتر را خاموش كرد و سپس آنها را به كامپيوتر 

متصل نمود.
»بن ولف« مديرعامل شركت Sarcos Robotics گفت: 
ما با نوآوري هايمان در بهينه سازي مصرف انرژي، توانسته ايم 
كاري را انجام دهيم كه هيچ ش��ركت رباتيك ديگري در 
دنيا قادر به انجام چنين كاري نبوده اس��ت. با پوش��يدن 
Guardian XO Max كاربر مي تواند اجسامي حدود 
۱۰۰ پوند )۴۵ كيلوگرم( را بلند كرده و احساس كند كه يك 

جسم ۵ پوندي )۲.۲ كيلوگرم( را برداشته است.

فون آرنا | 
سرانجام ويندوز ۱۰ توانست سهم بيشتري از ويندوز ۷ را 
به خود اختصاص دهد. چند پيش بود كه مايكروسافت به 
عنوان شركت توسعه و ارايه دهنده سيستم عامل محبوب و 
پرطرفدار ويندوز، اعالم كرد كه تنها تا سال ۲۰۲۰ ميالدي از 
نسخه ويندوز ۷ پشتيباني مي كند و شركت ها و سازمان هايي 
كه مي خواهند همچنين از اين نس��خه به نسبت قديمي 
اس��تفاده كنند، بايد با پرداخت مبلغي معلوم و مشخص، 
پش��تيباني مايكروس��افت را براي دريافت به روزرساني و 

وصله هاي امنيتي دريافت كنند.
حاال به نظر مي رس��د كه اين بيانيه مايكروس��افت تا حد 
بسيار زيادي موثر واقع ش��ده است چراكه تازه ترين آمار و 
گزارش هاي منتش��ر شده نشان مي دهد كه سهم ويندوز 
۱۰ كه تاكنون بسيار كمتر از نسخه ويندوز ۷ بود، حاال از 
آن پيشي گرفته و سهم بيشتري از بازار را به خود اختصاص 
داده است. اين بدان معناست كه در ميان رايانه هاي شخصي 
و دسكتاپ، تعداد كاربراني كه تا پايان سال ۲۰۱۸ ميالدي 
از جديدترين نسخه سيستم عامل ويندوز يعني ويندوز ۱۰ 
استفاده كرده و آن را بر روي رايانه خود نصب كرده اند، بيشتر 
از كاربراني است كه هنوز از نسخه ويندوز ۷ روي رايانه خود 

استفاده مي كنند.
بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه مايكروسافت توانسته 
است سرانجام در ترغيب و تشويق كاربران اين سيستم عامل 
محبوب عملكرد موفقيت آميزي را به نام خود ثبت كند و اين 
نسخه سهم بيشتري از ويندوز ۷ را به خود اختصاص دهد.

محبوبيت و استقبال از ويندوز ۱۰ به تدريج در ميان كاربران 
رايانه هاي شخصي و دسكتاپ رو به افزايش است كه البته 
در برهه اي از زمان اندكي بعد از معرفي و انتشار رسمي آن، 

اين استقبال رو به كاهش رفت.

گيزمگ | 
پژوهشگران آلماني سعي دارند نوعي اسكنر جيبي ارايه 
دهند ك��ه مي تواند كيفي��ت و ماندگاري م��واد غذايي را 

مشخص كند.
هر س��ال ميليون ها تن مواد غذايي در سراس��ر جهان به 
خاطر عدم اطمينان از تازگي، دور ريخته مي شوند. سازمان 
پژوهشي »جامعه فراونهوفر« در آلمان براي رفع اين مشكل، 
راهي پيدا كرده اس��ت. پژوهشگران اين سازمان در تالش 
هستند تا يك اسكنر جيبي مادون قرمز ابداع كنند كه به 
مصرف كنندگان، فروشگاه ها و مسووالن شركت هاي مواد 

غذايي امكان مي دهد تازگي مواد غذايي را مشخص كنند.
به گزارش »س��ازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد« يا 
»فائو«، يك سوم همه غذاهاي توليد شده در جهان كه حدود 
۱.۳ ميليارد تن در هر سال است، دور ريخته مي شوند. در 
كشورهاي توسعه يافته كه باالترين ميزان دور ريختن مواد 
غذايي را دارند، هر سال 6۸۰ ميليارد دالر صرف تلفات مواد 

غذايي مي شود.
اتالف مواد غذايي، داليل بسياري دارد اما مهم ترين عامل 
اين است كه مصرف كنندگان در تشخيص قابل خوردن 
بودن مواد غذايي با مش��كل مواجه هستند. محصوالتي 
مانند گوشت، اغلب با توجه به ظاهرشان مورد قضاوت قرار 
مي گيرند يا تاريخ فروش آنها با تاريخ استفاده، اشتباه گرفته 
مي شود. اسكنر جيبي فراونهوفر طوري طراحي شده كه 
راه كم هزينه اي براي تعيين قابل استفاده بودن مواد غذايي 
باشد. اين اسكنر، به يك حسگر مادون قرمز با دقت باال مجهز 
اس��ت. پرتو مادون قرمز به غذا تابيده مي شود و سپس نور 
منعكس شده، مورد بررسي قرار مي گيرد. اين ابزار با مقايسه 
طيف جذب غذا مي تواند قابل خوردن بودن، رسيده بودن يا 

حتي تقلبي بودن آن را مشخص كند.

جست وجو ي ۲۰۴ ميليون كليدواژه روي گوگل در هر دقيقه  اسكلت پوشيدني
 براي حمل اجسام سنگين 

 ويندوز۱۰ گوي رقابت را 
از ويندوز ۷ ربود

 بررسي كيفيت مواد غذايي
با اسكنر جيبي 

رويداد

گارتنر | 
تحليلگران فعال در موسسه گارتنر برآورد كرده اند ارزش 
مجموع كسب و كارهاي مبتني بر فناوري بالك چين تا يك 

دهه آينده از مرز يك تريليون دالر عبور كند.
در چند سال اخير ارزهاي ديجيتال رمزنگاري شده بسياري 
همچون بيت كوين، مونرو، ريپ��ل و اتريوم از محبوبيت و 
استقبال بي نظيري برخوردار ش��ده و كاربران بسياري در 
جهان به دنبال استخراج و تبديل پول هاي خود به ارزهاي 
ديجيتال هستند؛ چراكه اين روزها بسياري از افراد با خريد 
و اس��تخراج اين ارز توانس��ته اند به پول زيادي دست پيدا 
كنند. بيت كوين از س��ال ۲۰۰۹ ميالدي معرفي شد و به 
تدريج به مش��هورترين ارز ديجيتال در سراسر جهان كه 
ارزش بس��يار بااليي پيدا كرد، تبديل شد. گفته مي شود 
ارزهاي ديجيتال رمزپايه غيرقابل هك هس��تند و بايد به 
صورت ناشناس و با استفاده از سخت افزارهاي قدرتمندي 
از پلتفرم هاي مخصوص استخراج اين نوع ارزهاي مجازي، 
استخراج يا به اصطالح ماينينگ شوند. در واقع بايد گفت 
كه ارزهاي ديجيتال رمزنگاري شده بر پايه فناوري بالك 
چين )Blockchain( هستند كه حقيقتا نقش يك پايگاه 
داده را براي رمزنگاري، ثبت و ايمن س��ازي تراكنش هاي 

ديجيتالي بازي مي كنند.

بر اس��اس تازه ترين پيش بيني هاي صورت گرفته توسط 
كارشناسان و تحليلگران فعال در موسسه گارتنر، مجموع 
ارزش كل كسب و كارهاي مبتني بر فناوري بالك چين تا 
س��ال ۲۰۲6 ميالدي به عددي بيش از ۳6۰ ميليارد دالر 
مي رسد و تا پايان سال ۲۰۳۰ ميالدي يعني يك دهه آينده 

نيز به رقمي معادل ۱.۳ تريليون دالر خواهد رسيد.
نتاي��ج پژوهش ه��اي موسس��ه تحقيقات��ي اكس��نچر 
)Accenture( نش��ان مي ده��د ك��ه س��ال ۲۰۱۵ 
س��ال ش��كوفايي و به اوج رس��يدن فناوري بالك چين و 
س��رمايه گذاري دولت و شركت هاي مختلف بوده است و 
به همين دليل توجه سرمايه گذاران و موسسات فراواني در 
سال هاي بعد از آن يعني ۲۰۱6 و ۲۰۱۷ ميالدي به سمت 

و سوي بالك چين سوق داده شد.

ايسنا | 
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اش��اره به 
ثبت نام بي��ش از ۱۵ ميليون نفر در پيام رس��ان هاي 
داخلي، گفت: فضا اين طور نيس��ت كه ۱۰ پيام رسان 
داشته باشيم، اما آنها مي توانند از اين قابليت پيام رساني 
در حوزه ه��اي ديگر اس��تفاده كنند و بعض��ي از آنها 

همچنين برنامه هايي دارند.
حميد فتاح��ي درباره  تعداد اعضاي پيام رس��ان هاي 
داخلي اظهار كرد: مجم��وع اعضايي كه ثبت كردند و 
عضو ش��دند چيزي بيش از ۱۵ ميليون نفر از كاربران 
هس��تند كه البته اينها با هم اشتراك هم دارند؛ يعني 
ممكن اس��ت ف��ردي كه در پيام رس��ان آ هس��ت در 
پيام رسان ب هم باشد. البته اين به معناي فعاليت دايم 
نيست، براي مثال پيام رسان سروش با ۱۰ ميليون نفر، 
بيشترين كاربر رجيستر شده  را دارد، اما كاربران فعالش 

در حدود پنج ميليون هستند.
وي با بيان اينكه مركز ملي فضاي مجازي اعالم كرده 
كه به صورت ويژه روي حمايت از دو پيام رسان سروش 
و گپ تمركز داشته باشيم، افزود: اما با ساير پيام رسان ها 
هم اگر نيازمندي داشته باشند، در ارتباط هستيم و آنها 
هم برنامه هاي خوبي براي چند ماه آينده دارند و مدل 

خدماتي شان را عوض كردند. در حالي كه هجوم كاربران 
به س��مت آنها در روزهاي اول زياد بود، پيام رس��ان ها 
غافلگير شدند كه طبيعي هم بود. اما اكنون خودشان را 

بازيابي كردند و آماده خدمات رساني هستند.
عضو هيات مديره ش��ركت ارتباطات زيرساخت ادامه 
داد: به نظر مي رسد اين پيام رس��ان ها به صورت ويژه 
برنامه هاي خوبي دارند، ه��م در حوزه خدماتي كه به 
كاربران مي دهند و هم در حوزه گسترش سخت افزار 
و نرم افزار و مدل معماري كه قابل توسعه باشد. ما نيز 
با آنها و مديرانشان در ارتباط هستيم و در صورتي كه 
نيازمندي س��خت افزاري يا ش��بكه اي داشته باشند، 

كمك مي كنيم.
فتاحي در پاسخ به اينكه آيا پيام رسان ها از لحاظ فني 

قابليت پشتيباني از كاربران را دارند؟ گفت: يك موضوع 
فني و تكنيكي خود پيام رس��ان ها دارند كه معتقديم 
مي توانند از پسشان بربيايند. از سمت وزارت ارتباطات 
هم حمايت هاي فني همه جانبه انجام شده و بعد از اين 
هم انجام خواهد شد. موضوع ديگر حواشي پررنگ تر از 
متن است؛ درواقع بحث اعتماد و اقناع كاربران كه خيلي 
فني نيست، بلكه اجتماعي است، حتي مدل بازاريابي 
و ماركتينگ پيام رس��ان ها ه��م از اين جهت اهميت 
دارد. بخش��ي از اين موارد به دستگاه هاي حاكميتي 
برمي گردد و بخش��ي هم به خود پيام رسان ها كه اگر 
بتوانند آنها را هم به توازن موضوعات فني رشد دهند، 

موفق مي شوند.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در پاس��خ به 
اينكه آيا س��اير پيام رسان ها همچنان به فعاليت خود 
ادام��ه مي دهند، گفت: عمال خود فضا به اين س��مت 
مي رود كه يكي دو پيام رسان بماند و فضا اين طور نيست 
كه ما ۱۰ پيام رسان داشته باش��يم. اما آنها مي توانند 
حوزه هاي خود را عوض كنن��د و در بخش هاي ديگر 
مش��غول به كار ش��وند و از اين قابليت پيام رساني در 
حوزه هاي ديگر استفاده كنند و بعضي از آنها هم چنين 

برنامه هايي دارند.

بالك چين يك تريليون دالري مي شود معاون وزير ارتباطات: فضا براي ۱۰ پيام رسان نداريم
دريچه كاربر

 دستكشي كه فشار خون
و ضربان قلب را اندازه مي گيرد

ديلي ميل| يك شركت توليد كننده موبايل و 
لپ تاپ، حق امتياز اختراع دستكش��ي با پارچه 
هوش��مند را ثبت كرده كه مي تواند فشار خون، 

تنفس و ضربان قلب را رصد كند.
اپل حق امتياز چن��د اختراع را ثب��ت كرده كه 
نشان مي دهد اين شركت قصد دارد نوعي پارچه 
هوشمند توليد كند. به نظر مي رسد اين حق امتياز 
مربوط به يك دس��تكش داراي مدار الكتريكي 
است. دستكش��ي كه مدارهاي الكتريكي در آن 
بافته ش��ده و به كمك آن مي توان فشار خون را 

رصد كرد.
 اطالعاتي كه اين دستكش جمع آوري مي كند 
به يك لپ تاپ، موبايل يا دستگاه هوشمند ديگر 
منتقل مي ش��ود. اين پارچه داراي رشته هايي از 

مواد رسانا است. 
 همچنين عالوه برفشار خون مي تواند ضربان قلب 

و تنفس را نيز رصد كند.

 حركت »ماه نورد« چيني
در بخش تاريك ماه 

آسوش�يتدپرس| ۱۲ س��اعت پس از فرود 
كاوشگر »چانگ ۴« در قس��مت دورافتاده ماه، 
يك ماه نورد روي سطح آن حركت كرد. سازمان 
 )rover( فضايي چين تصويري از يك ماه نورد
منتش��ر كرده كه م��دت كوتاهي پ��س از فرود 
كاوش��گر Chang e ۴ در قس��مت تاريك ماه، 

حركت روي سطح آن را آغاز كرده است.
ماه نورد » Jade Rabbit ۲« حدود ۱۲ساعت 
پس از فرود كاوش��گر چيني روي سطح ماه وارد 
ش��د. »وو ويرن« طراح ارش��د اين پروژه ماه اين 
فراين��د را گام كوچكي براي ماه نورد عنوان كرد 
كه پيشرفتي بزرگ براي چين به حساب مي آيد.

س��ازمان فضايي چين تصوي��ري مربوط به اين 
رويداد را منتشر كرده است. در تصوير رد چرخ هاي 
پيمايشگر هنگام ورود به سطح ماه ديده مي شود.

اكتشاف قسمت هاي دوردست ماه به دانشمندان 
كمك مي كند دانش بيش��تري درباره روزهاي 
اوليه منظومه شمس��ي و حتي تولد نخس��تين 

ستارگان در آن دست يابند.

حذف سريع پس زمينه 
عكس ها با هوش مصنوعي

ورج| در بسياري از موارد افراد نياز به نرم افزاري 
دارند كه بتواند به سرعت و بدون دردسر پس زمينه 
عكس ها را حذف كند و حاال هوش مصنوعي اين 
مشكل را برطرف كرده است. تا به حال براي انجام 
چنين ام��وري از نرم افزارهايي مانند فوتوش��اپ 
استفاده مي ش��د، اما حاال مي توانيد با مراجعه به 
س��ايت remove.bg اي��ن كار را بطور خودكار 
انجام دهيد. ح��ذف پس زمينه عكس ها از طريق 
سايت يادشده تنها در عرض ۵ ثانيه انجام مي شود 
و فرايند اين كار ۱۰۰ درصد خودكار است. خدمات 
يادش��ده به رايگان ارايه مي شود و براي اين كار يا 
بايد عكسي را از حافظه رايانه انتخاب و در سايت 
يادشده آپلود كنيد يا آدرس وب عكس مد نظر خود 

را در آن وارد كنيد.
س��ايت يادش��ده براي اين كار از هوش مصنوعي 
اختصاصي خود اس��تفاده كرده و در نهايت فايل 
خروجي را با پسوند پي ان جي در اختيار شما قرار 
مي دهد. از جمله ديگر سايت هايي كه با استفاده 
از هوش مصنوعي خدمات ويرايش عكس سريع 
 deepart.io و خودكار ارايه مي دهند مي توان به
اش��اره كرد كه عكس دريافتي را به يك اثر هنري 
 letsenhance.io مبدل مي كند. سايت ديگر
است كه براي تغيير ابعاد عكس از الگوريتم هوش 

مصنوعي بهره مي گيرد.

سير صعودي استقبال كاربران 
iOS ۱۲ آيفون از

فون آرنا| ۷۸ درصد از كاربران گوشي هاي آيفون 
 iOS و تبلت هاي آي پد نسخه جديد سيستم عامل
۱۲ را روي دس��تگاه هاي خود نصب و اس��تفاده 
كرده ان��د.  با وجود مي��زان محبوبي��ت و توزيع 
نسخه هاي مختلف سيستم عامل اندرويد كه به 
صورت روتين توس��ط خود گوگل ارايه و منتشر 
مي شود، موسسات تحقيقاتي مختلفي همواره 
به انتش��ار آمارهاي مربوط به توزيع نسخه هاي 
سيستم عامل iOS مي پردازند كه توسط اپل نيز 
به تاييد مي رسد. اپل چند ماه پيش بود كه نسخه 
به روزرساني شده و جديد سيستم عامل موبايلي 
خود يعن��ي iOS ۱۲ را به صورت عمومي و براي 
همه كاربران عرضه كرد تا بدين وسيله كاربران 
گوش��ي هاي آيفون و تبلت هاي آي پد بتوانند با 
نصب و دريافت جديدترين نسخه ارايه شده توسط 
اپل، از قابليت هاي جديد آن نيز بهره مند شده و 

به افزايش سرعت دستگاه خود نيز كمك كنند.
بسياري از نسخه هاي جديد سيستم عامل هاي 
موبايل در ابتداي انتشار عمومي چندان از استقبال 
كاربران برخوردار نمي ش��وند و معموال چند ماه 
طول مي كش��د تا توس��ط كاربران گوشي هاي 
هوشمند به صورت وسيع و گسترده مورد استقبال 

قرار گرفته و نصب شوند.
اما تازه ترين آمارهاي منتش��ر ش��ده از توزيع و 
محبوبيت نسخه هاي iOS نش��ان مي دهد كه 
نسخه جديد آي اواس ۱۲ روي بالغ بر ۷۸ درصد 
از دس��تگاه هاي اپل يعني گوش��ي هاي آيفون و 
تبلت هاي آيپد نصب و دريافت شده است كه اين 
خود نشان دهنده ميزان موفقيت باالي اين نسخه 
از سيستم عامل توسعه داده شده توسط اپل است. 
همچنين سهم نس��خه iOS ۱۱ از گوشي هاي 
آيفون ۱۷ درصد و نسخه هاي قبلي نيز ۵ درصد 

اعالم شده است.



ويژه 11 بنگاهها

مركز آمار ايران گزارش داد

همايش روابط عمومي، اقتصاد، فناوري اطالعات و توسعه در اصفهان برگزار شد

شهردار مشهد خبر داد

جزئيات آمار استاني بيكاري  پاييز

تعاون نهادي فعال و پويا

آغاز عمليات ساخت مجتمع مسكوني در مناطق كم برخوردار

گروهبنگاهها| 
گزارش هاي مركز آمار ايران  نشان مي دهد پاييز امسال در 
مقايسه با مدت مشابه پارس��ال نرخ بيكاري در 16 استان 
كاهش يافت كه در اين ميان كرمانشاه با نرخ بيكاري 18.2 
درصد و سمنان با 6.6 درصد به ترتيب بيشترين و كمترين 
نرخ بيكاري را داشتند. به گزارش ايرنا بررسي جداول مركز 
آمار ايران نشان مي دهد نرخ بيكاري در پاييز امسال 11.7 
درصد بود كه نسبت به مدت مشابه پارسال تغييري نكرد؛ 
در حالي كه نرخ مشاركت اقتصادي در اين مدت 0.6 درصد 
افزايش يافت. نرخ مشاركت اقتصادي )نرخ فعاليت( كه به 
معني نسبت جمعيت فعال )شاغل و بيكار( به جمعيت در 
سن كار است، پاييز پارسال 39.9 درصد بود و پاييز امسال 
به 40.5 درصد رسيد. بررسي آمار نيروي كار در پاييز 1397 
نشان مي دهد در اين فصل 66 ميليون و 972 هزار نفر در 
سن 10 سال به باال قرار داشتند كه از اين ميزان 27 ميليون 
و 96 هزار نفر جمعيت فعال و در سن اشتغال بودند. همچنين 
39 ميليون نفر نيز جمعيت غيرفعال بودند يعني جمعيت 

باالي 10 سال را تشكيل مي دادند.

  البرز  و كرمانشاه
 بيشترين تغييرات نرخ بيكاري

نرخ اشتغال كشور در اين دوره 23 ميليون و 922 هزار نفر 
بود. س��ه ميليون و 174 هزار نفر نيز بيكار بودند. خراسان 
رضوي با 46.9 درصد بيش��ترين نرخ مشاركت اقتصادي 
و اس��تان مركزي با 34.9 درصد كمترين نرخ مش��اركت 

اقتصادي را به خود اختصاص دادند. براساس جداول آماري، 
در پاييز امسال بيشترين درصد افزايش نرخ بيكاري مربوط 
به استان البرز بود. نرخ بيكاري استان البرز در پاييز 1396 
معادل 10.3 درصد بود كه پاييز امسال با 5.5 درصد رشد 
به 15.8 درصد رسيد. نرخ بيكاري در كرمانشاه با 6.9 درصد 
كاهش، رتبه نخست بيشترين نرخ بيكاري بين استان هاي 
كشور را در يك سال )پاييز 1396 تا پاييز 1397( به خود 
اختصاص داد. پاييز امسال نرخ بيكاري پايتخت در مقايسه 
با مدت مشابه پارسال 0.9 درصد افزايش يافت. نرخ بيكاري 
تهران در پاييز امسال 12.4 درصد برآورد شد كه از ميانگين 
كشوري نيز 0.7 درصد بيش��تر بود. آمارها نشان مي دهد 
نرخ مش��اركت اقتصادي تهران در پاييز امسال 39 درصد 
بود كه 0.4 درصد نس��بت به مدت مشابه پارسال كاهش 
يافت. بخش خدمات با 49.9 درصد بيشترين سهم اشتغال 
در بخش هاي عمده فعاليت اقتصادي را به خود اختصاص 
داد. در جايگاه هاي بعدي، بخش صنعت با 32.9 درصد و 
كشاورزي با 17.2 درصد قرار گرفت. سهم شاغالن بخش 
كشاورزي در پاييز 1397 نسبت به فصل مشابه پارسال 0.1 
درصد افزايش يافت، سهم شاغالن بخش صنعت هيچگونه 
تغييري نكرد و از سهم شاغالن بخش خدمات نيز 0.1 درصد 
كاسته شد. براساس اين گزارش نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٩ 
ساله حاكي از آن است كه 24.5 درصد از فعاالن اين گروه 

سني در پاييز ١٣٩٧ بيكار بودند.
بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي دهد، 
اين نرخ در مقايسه با پاييز پارسال ٠.٥ درصد كاهش يافت.

س��ومين همايش تخصصي و جامع روابط عمومي 
نصف جهان با موضوع اقتص��اد، فناوري اطالعات و 
توس��عه با حمايت اتاق تعاون اي��ران و اتاق تعاون 
اس��تان اصفه��ان، در كتابخانه مرك��زي اصفهان 

برگزار شد.
به گزارش ايسنا، محسن حاج محمدي، دبير اجرايي 
اين همايش و مدير روابط عمومي اتاق تعاون ايران 
اظه��ار كرد: رواب��ط عمومي باي��د در قامت نهادي 
فعال، پويا، اس��تاندارد و كارآم��د بتواند با طراحي 
مهندس��ي افكار عمومي و بهره گيري از شيوه هاي 
نوين ارتباطي و اطالع رساني به نيازهاي مخاطبان 
درون و برون سازماني پاس��خ گويد و رضايتمندي 
حداكثري را در راس��تاي پيشرفت و تعالي سازمان 

متبوعش به ارمغان آورد.
وي ب��ا تاكي��د بر محور اي��ن همايش يادآور ش��د: 
رايج تري��ن، قديمي  تري��ن، رس��مي ترين، اجتماع 
اقتصادي در جهان، اقتصاد تعاون است. دنيا از برون  
سپاري به جمع س��پاري رسيده است. چون فاصله 
طبقاتي و ضريب نامناسب جيني باعث شده است 
كه بسياري از كش��ورها مثل امريكا و كشورهاي به 

ظاهر در بلوك س��رمايه داري به اين نتيجه برسند 
كه براي حفظ پايه ه��اي حكومت، خود مردم را در 
اقتصاد مداخله دهند. براي تحقق و نهادينه كردن 

اقتصاد مقاومتي، بايد از مردم شروع كرد.

حاج محمدي ادامه داد: پايه بسياري از ناكامي ها و 
نرسيدن به اهداف حتي هدف هاي جزئي، دولتي، 
نفت��ي و بانك��ي بودن اقتصاد اس��ت. هنوز ش��بيه 
كشورهاي ثروتمند از لحاظ ذخاير هستيم كه از فقر 

مزمن و س��ازمان يافته اي رنج مي  بريم و پايه آن به 
توزيع غيرعلمي و اصولي منابع نفتي در بخش هاي 

غيراولويت دار برمي گردد.
غالمرضا قائدي ها، مدي��ركل روابط عمومي و امور 
بين الملل اس��تانداري اصفهان نيزدر اين همايش 
گفت: در همايش تخصصي و جامع روابط عمومي 
نصف جهان با محوريت اقتصاد، فناوري اطالعات و 
توسعه كه با همكاري استانداري و خانه ارتباطات در 
كتابخانه مركزي برگزار شد گفت: در عصري كه به 
عنوان عصر دانايي از آن نام مي بريم اقتصاد مبتني 
بر دانش اس��ت و در پي تغييرات وسيع اقتصادي و 
اجتماعي موفقيت سازمان ها به كسب منابع مالي 
و مادي محدود نمي ش��ود، بلكه منوط به دستيابي 
به سرمايه هاي نامش��هودي است كه به كمك آنها 

مي توان به برتري رقابتي پايدار رسيد.
وي افزود: در محيط راهبردي جديد، سازمان هايي 
پيش��رفت خواهند ك��رد كه خ��ود را »س��ازماني 
يادگيرنده« بدانند كه هدفش بهبود مداوم سرمايه 
فكري است، زيرا سازماني كه قادر به افزايش سرمايه 
فكري خود نباشد، قادر به بقا نيست. ليكن با وجود 

اهميت فزاينده سرمايه فكري به عنوان منبع حياتي 
برتري رقابتي سازمان ها، درك محدودي از آن وجود 
دارد. اين در حالي است كه مديريت سرمايه فكري 
به مديران سازمان ها اجازه خلق، پرورش، كنترل و 
حفظ يك منبع مستحكم مزيت رقابتي را مي دهد؛ 
آن چه كه به سادگي به تصرف رقبا در نخواهد بود. 
قائدي ها با اشاره به اينكه روابط عمومي چشم، گوش 
و زبان هر س��ازمان است و حيات سازماني بدون آن 
دوام ندارد، افزود: حيات س��ازماني مستلزم فعاليت 
مداوم روابط عمومي ها است و در صورتي كه روابط 
عمومي در س��ازماني موفق عمل كند بي ش��ك آن 

سازمان زنده، پويا، موفق و اثربخش خواهد بود.
س��ومين همايش تخصصي و جامع روابط عمومي 
نصف جهان با محوري��ت اقتصاد، فناوري اطالعات 
و توس��عه با حضور اس��تاندار اصفه��ان، معاونين و 
مديران اجرايي و كارشناسان روابط عمومي استان، 
خانه ارتباطات اصفهان، سازمان فرهنگي اجتماعي 
ورزش شهرداري اصفهان، دپارتمان روابط عمومي 
و ارتباط��ات اصفهان با حمايت ات��اق تعاون ايران 

برگزار شد.

اختيارات كارگروه هاي اشتغال 
استان ها افزايش يابد

 مركزي|عضو ناظر مجلس 
دهم در كارگروه اش��تغال 
خواستار افزايش اختيارات 
كارگروه ه��اي اش��تغال 

استان ها شد.
به گزارش ايسنا، سيد مهدي 
مقدس��ي در كارگ��روه 
تخصصي اشتغال استان مركزي با تاكيد بر اينكه الزم 
است دس��تگاه هاي فعال در حوزه پرداخت تسهيالت 
اشتغال پايدار روستايي تش��ويق شوند و دستگاه هاي 
اجرايي پاسخگوي كوتاهي و كم كاري خود باشند و موانع 
را اطالع دهند، گفت: تغيير رويكرد اشتغال در روستاها 
بايد مدنظر قرار گيرد چراكه اگر با نگاه سنتي در حوزه 
اشتغال روستايي پيش برويم قطعا به برخي از طرح ها 

محدود مي شويم.
وي با تاكيد بر اينكه تس��هيالت ١.٥ ميلي��ارد دالري 
صندوق توسعه ملي به جهت توسعه و تحول روستاها 
مدنظر قرار گرفته اس��ت، افزود: تركيب جمعيتي در 
كشور به شكلي است كه ٧٠ درصد جمعيت كشور در 
شهرها ساكن شده اند در حالي كه اگر درآمد در روستاها 
افزايش يابد و به اشتغال توجه شود قطعا جمعيت به روستا 
بازمي گردد و بايد موانع و مشكالت به وزارتخانه منتقل 
شود و جهت پيگيري نيز رونوشتي به مجمع نمايندگان 
استان ارسال شود. قطعا در كميسيون توليد و اشتغال 

مجلس اين مهم را پيگيري خواهيم كرد.

گردشگري بايد محور 
فعاليت ها در ابوموسي باشد

هرمزگان|ب��ا توج��ه به 
اهميت طرح هاي توس��عه 
محور در حوزه گردشگري 
و توريس��م ب��راي بهب��ود 
شاخص هاي رشد اقتصادي 
و اش��تغالزايي در مناط��ق 
مختلف كشورمان، استاندار 
هرمزگان مي گويد: گردش��گري بايد محور فعاليت ها 
و سرمايه گذاري ها در جزيره ابوموسي باشد چون اين 
شهرستان در بخش گردش��گري ظرفيت هاي بسيار 
وسيعي دارد. به گزارش مهر، فريدون همتي پنجشنبه 
شب در نشس��ت شوراي اداري شهرس��تان ابوموسي 
با تاكيد بر اينكه گردش��گري بايد مح��ور فعاليت ها و 
سرمايه گذاري ها در جزيره ابوموسي باشد، عنوان كرد: 
بايد مش��وق هاي الزم براي رونق س��رمايه گذاري ها و 
افزايش حضور گردشگران در ابوموسي در نظر گرفته 
شود. وي ادامه داد: اين شهرستان در بخش گردشگري 
ظرفيت هاي بسيار وسيعي دارد كه مي تواند درآمدهاي 
جديدي را براي ابوموسي ايجاد كند. استاندار هرمزگان 
خواستار تقويت فضاي سبز جزيره ابوموسي شد و بيان 
داشت: خيابان ها و بلوارهايي كه در اين جزيره ساخته 
مي شوند بايد طراحي مناسبي براي فضاي سبز داشته 
باش��ند. همتي افزود: بايد مجموع��ه امكانات رفاهي، 
تفريحي و س��رگرمي در جزيره ابوموسي ساخته شود 

تا مردم اين جزيره و گردشگران از آن بهره مند شوند.

350ميليارد تومان ساالنه صرف 
دفع زباله هاي توليدي مي شود

اردبيل|ش��هردار اردبيل 
گفت: س��االنه 35 ميليارد 
تومان از جيب مردم صرف 
دف��ع زباله ه��اي توليدي 

مي شود.
به گزارش تس��نيم، حميد 
لطف اللهي��ان دي��روز در 
جلسه بررسي وضعيت زباله هاي شهري و اجراي طرح 
تفكيك زباله از مبدا در اردبيل اظهار داشت: متاسفانه 
هم اكنون بحث جمع آوري و دفع زباله در اردبيل به يك 
معضل و چالش جدي تبديل شده  كه در تالش هستيم 
با ارايه راهكارهاي اساس��ي هزينه ناشي از اين مورد را 

به حداقل برسانيم.
او بيان كرد: در طول سه سال گذشته يك هزار ميليارد 
ريال به شركت هاي خدماتي به منظور جمع آوري و دفع 
زباله هاي شهري در اردبيل به صورت نقدي پرداخت 
ش��ده در حالي كه اين هزينه مي توانست بسياري از 
پروژه هاي نيمه تمام را به مرحله تكميل برس��اند و از 

زباله نيز به عنوان يك ظرفيت مناسب استفاده شود.
شهردار اردبيل گفت: توليد زباله بيشتر هزينه بيشتري 
را نيز درب��ردارد و اين هزينه ها از جي��ب مردم خارج 
مي شود كه به همين دليل نياز است مشاركت همگاني 
براي حل اين معضل مبن��اي كار قرار گيرد تا از طرف 
ديگر سرعت بهبود وضعيت عمراني و آباداني شهري 

نيز افزايش قابل توجهي پيدا كند.

فعال سازي واحدهاي توليدي 
راكد، رويكرد مديريت است

قزوين| معاون هماهنگي 
ام��ور اقتصادي اس��تاندار 
قزوي��ن گف��ت: رويك��رد 
مديريت استان فعال سازي 
واحدهاي تولي��دي راكد و 
نيمه تمام است كه با جديت 

در دستور كار قرار دارد.
منوچهر حبيبي در حاشيه بازديد از چند واحد توليدي 
در ش��هرك صنعتي خرمدش��ت اظهار كرد: 60 تا 70 
واحد راكد و نيمه تمام با ظرفيت هاي توليدي مختلف 
در استان شناسايي شده است كه بايد براي فعال سازي 
و احياي آنها با همكاري تمامي دس��تگاه هاي مجري و 

متولي اقدام شود.
او افزود: خوش��بختانه هم اكنون هماهنگي خوبي در 
اين زمينه ميان مجموعه دس��تگاه قضايي، اجرايي و 
نمايندگان قزوين در مجلس شوراي اسالمي به وجود 
آمده و بازديدهاي هماهنگ و منسجمي از واحدهاي 
تولي��دي صورت مي گيرد كه نويدي ب��راي حمايت از 

واحدهاي توليدي است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار قزوين ابراز كرد: 
در همين راستا يكي از برنامه هاي ثابت و مستمر استاندار 
و مديران دس��تگاه هاي اجرايي سركشي از واحدهاي 
توليدي در بخش صنعت، گردشگري و كشاورزي است 
تا بتوان هرچه سريع تر واحدهاي مش��كل دار، راكد و 

نيمه فعال را به چرخه توليد برگرداند.

بخش كشاورزي از مهم ترين 
بخش هاي اقتصادي است

آذربـايــجانغربي| 
ريي��س س��ازمان جه��اد 
كشاورزي آذربايجان غربي 
گفت: بخش كش��اورزي از 
مهم ترين و استراتژيك ترين 
بخش هاي اقتصادي كشور 
كه امنيت غذايي جامعه به 
آن وابسته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، كريم زاده 
در س��خنراني خطبه هاي قبل از آيين سياسي عبادي 
نماز جمعه اين هفته اروميه با تبريك سالروز 14 دي ماه 
روز جهاد كش��اورزي بااشاره به اينكه بخش كشاورزي 
از مهم ترين و اس��تراتژيك ترين بخش هاي اقتصادي 
كشور است كه امنيت غذايي جامعه به آن وابسته است 
گفت: خودكفايي در توليد محصوالت اساسي همواره 
يكي از جهت گيري هاي اصلي توسعه بخش كشاورزي 
در راستاي ارتقاي امنيت غذايي است. رييس سازمان 
جهاد كشاورزي گفت: در آغاز پيروزي انقالب اسالمي 
ميزان توليدات كشاورزي در كشور حدود 20 ميليون 
تن بود و با وجود جمعيت 25 ميليون نفري فقط براي 
33 روز جيره غذايي داشتيم، اما الحمدهلل امروز با وجود 
جمعيت 85 ميليون نفري كشور، حدود 95 درصد مواد 
غذايي مورد نياز جامعه در كشور توليد مي شود كه عالوه 
بر تامين نياز هاي داخلي با وجود تحريم هاي ظالمانه و 
شيطنت هاي بدخواهان، مازاد توليدات بخش كشاورزي 

را به كشور هاي همسايه صادر مي كنيم.
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 بوي نامطبوع ارتباطي 
با ايستگاه هاي خطوط مترو ندارد 
مديريت ارتباط��ات و امور بين الملل ش��ركت 
بهره ب��رداري متروي تهران و حوم��ه اعالم كرد 
كه ايستگاه هاي خطوط مترو منشأ انتشار بوي 
نامطبوع نيستند و در شب گذشته )چهارشنبه 
دوازده��م دي ماه 97( بدون هي��چ تغييري در 
خطوط مترو، خدمات رس��اني به ش��هروندان و 

مسافران انجام پذيرفت.
به گزارش مديريت ارتباط��ات و امور بين الملل 
شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه، 
در خصوص انتشار بوي نامطبوع از ايستگاه هاي 
مترو، اعالم كرد: منشأ بو از ايستگاه هاي خطوط 
مترو نيست، چرا كه ساختار ايستگاه هاي مترو از 
بتن است و امكان ندارد منشأ بوي نامطبوع باشد.

گفتني است ايستگاه هاي خطوط مترو توسط 
پرس��نل پرتالش ايس��تگاه كنترل مي شوند و 
ايس��تگاه ها به صورت مداوم رصد مي ش��وند و 
شهروندان و مس��افران محترم مي توانند بدون 
هيچ نگراني براي رسيدن به مقاصد خود از مترو 

استفاده كنند.
الزم به توضيح اس��ت انتش��ار بوي نامطبوع از 
ايستگاه هاي خطوط مترو صحت ندارد و از ديروز 
بعدازظهر در پي ش��رايط انتشار بوي نامطبوع؛ 
فعاليت متروي تهران و حومه بدون هيچ مشكل 
و اختاللي، به ش��هروندان و مسافران در خطوط 
6 گان��ه خدمات رس��اني كرد و مش��كلي براي 

سرويس دهي وجود نداشت.

دستگيري ۹ نفر از عناصر 
كليدي و سرشبكه دالالن ارزي

اصفهان|فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان از 
دس��تگيري 9 نفر از عناصر كليدي و سرشبكه 
دالالن ارزي و عامالن اصلي گرانفروش��ي ارز در 

عمليات كارآگاهان پليس آگاهي خبر داد.
سردار مهدي معصوم بيگي اظهار داشت:  با توجه به 
اينكه برابر مصوبه شوراي امنيت كشور و بر اساس 
تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، خريد 
و ف��روش هرگونه ارز در خارج از بانك هاي عامل 
و صرافي هاي مجاز ممنوع است در همين راستا 
عمليات مبارزه با اخاللگ��ران بازار ارز در قرارگاه 
عملياتي اقدام و عمل فرماندهي انتظامي استان 

اصفهان طراحي و به مرحله اجرا گذاشته شد.
فرمانده انتظامي اصفه��ان گفت: در نتيجه اين 
عمليات 9 نفر از عناصر كليدي و سرشبكه دالالن 
ارزي و عامالن اصلي گرانفروشي ارز شناسايي و 

با تشكيل پرونده روانه زندان شدند.
 وي اف��زود: در اجراي اين عملي��ات از متهمان 
دستگير شده مبالغي ارز شامل 28 هزار و 150 
دالر، 150 س��نت، 150 پوند، هزار دينار عراق، 
500 لير تركيه و مبلغ 500 ميليون و 296 هزار و 

340 ريال وجه نقد توقيف شد.

بدهي ۱۱۵ ميليارد توماني 
شهرداري هاي لرستان

خرمآباد|مع��اون اس��تاندار لرس��تان گفت: 
بيش��ترين بدهي مربوط به شهرداري بروجرد با 

8 ماه حقوق معوقه است.
»احمد مرادپور« در جلس��ه ش��هرداران استان 
اظهار كرد: لرستان سومين استان پرآب كشور 
پس از استان هاي ش��مالي است، لرستان با 28 
هزار و 380 كيلومترمساحت داراي يك ميليون 
و 760 هزارنفر جمعيت است. از جمعيت ذكرشده 
يك ميليون جمعيت شهري و مابقي مربوط به 
جمعيت روستايي است، همچنين لرستان 27 

شهر دارد كه از اين تعداد 9 شهر بزرگ است.
وي با بيان اينك��ه اعتبار عمران��ي و جاري كل 
ش��هرداري هاي اس��تان 700 ميلي��ارد تومان 
است، خاطرنش��ان كرد: متأسفانه با وجود همه 
ظرفيت هاي استان شامل معادن، آب، كشاورزي 
و ديگر م��وارد اما ش��هرداري ها هم اكنون 115 
ميليارد تومان بدهي به پرس��نل دارند كه بدون 
احتس��اب بدهي پيمانكاران و اشخاص حقيقي 

و حقوقي است.
مرادپ��ور تصريح كرد: بيش��ترين بدهي مربوط 
به ش��هرداري بروجرد با 8 ماه حقوق معوق و41 
ميليارد تومان اس��ت، خرم آباد ب��ا 5 ماه حقوق 
معوق و 26 ميليارد تومان بدهي در رديف بعدي 

قرار دارد.

۵۱  مدرسه در سيستان و بلوچستان 
در حال ساخت است

زاهدان|مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
سيستان و بلوچستان گفت: هم اينك 51 مدرسه 
با 2 هزار و 189 كالس درس در اين استان در حال 

ساخت است.
عليرضا راشكي اظهار داشت: اين مدارس افزون بر 

255 هزار متر مربع زير بنا دارند.
او افزود: 117 مدرسه با 422 كالس درس از مجموع 
مدارس در دست ساخت سيستان و بلوچستان بطور 
100 درصد توسط خيران در حال احداث هستند.

مدي��ركل نوس��ازي، توس��عه و تجهي��ز مدارس 
سيستان و بلوچس��تان ادام��ه داد: همچني��ن 
205مدرس��ه ب��ا 936 كالس درس ب��ه ص��ورت 
مش��اركتي اين اداره كل با خيران در حال ساخت 
است. وي ادامه داد: سيستان و بلوچستان با توجه 
به نرخ باالي مواليد و جذب بازماندگان از تحصيل 
با وجود همه اقدامات مطلوب انجام گرفته همچنان 
در مدرسه س��ازي به پنج هزار كالس درس جديد 

نياز دارد.

چهره هاي استاني

در راستاي پاسخگويي به مطالبات طبقات كمتر 
برخوردار شهردار مش��هد از آغاز عمليات اجرايي 
ساخت مجتمع مسكوني 2120 واحدي در منطقه 
كم برخوردار و بزرگ ترين مجتمع مسكوني شرق 

كشور در مشهد خبر داد. 
به گزارش خبرنگار تعادل از مش��هد؛ محمدرضا 
كاليي در مراسم كلنگ زني 2120 واحد مسكوني 
در منطقه كم برخوردار مشهد اظهار كرد: اجراي 
اينگونه پروژه ه��ا كه ابتدا با هدف بس��تن حريم 
ش��هر و جلوگيري از توس��عه حاشيه نشيني تنها 

با احداث واحدهاي مس��كوني انجام مي ش��د، اما 
اكنون كامل تر شده و در كنار مقاوم سازي به تكامل 
رسيده و س��رانه هاي خدماتي از جمله سرانه هاي 
آموزشي، بهداش��تي، فرهنگي و اقتصادي را نيز 
در خود جاي داده كه الگوي مناس��بي در حاشيه 

شهر است.
كاليي تصريح كرد: شهر مشهد به دليل عناصري 
همچون ترافي��ك، مباحث كالبدي و تكنولوژيك 
به متن و حاش��يه تبديل شده كه اكنون گسترده 
ش��ده اس��ت و اگر اين مناطق را حاش��يه و متن 

مي دانيم به اين دليل است كه گفت وگوي اين دو 
محدوده با هم قطع شده است. وي با اشاره به اينكه 
مي خواهي��م گفت وگوي ميان متن و حاش��يه را 
برقرار كنيم، افزود: به دنبال اين هستيم با برقراري 
گفت وگوي ميان محالت مناطق حاشيه و متن به 
ساكنان محالت حاشيه نشين عزت نفس بدهيم 
و كاربري هايي را در اين محدوده ها تعريف كنيم 
كه رفت و آمد در اين مناطق ايجاد كرده و به افراد 
حس تعلق ببخشد و به دنبال آن گفت وگو برقرار 
ش��ود. وي با اش��اره به اينكه يكي از سياست هاي 

ما در اين دوره مديريت ش��هري توسعه گفت وگو 
ميان حاشيه و متن است، عنوان كرد: براي تحقق 
اين موضوع در اجراي پروژه ها به ويژه پروژه هاي 
بزرگ مقياس نگاهي نيز به حاشيه شهر و مناطق 

كم برخوردار خواهيم داشت.
در ادامه معاون اقتصادي شهردار مشهد اظهار كرد: 
شهرداري مشهد با مشاركت بخش خصوصي در 
منطقه كم برخوردار ش��هر مشهد اقدام به ساخت 
مجتمع ٢١٢٠ واحدي »زندگي« با رويكرد ايجاد 

الگوي ساخت ايمن و مقاوم مي كند.

رضا خواجه ناييني بيان ك��رد: ارزش اين پروژه 5 
هزار و 430 ميليارد ريال و مس��احت زيربناي آن 

٢٨٢ هزار متر مربع است.
معاون اقتصادي شهردار مشهد افزود: شهرداري 
مشهد در راستاي تشويق سرمايه گذار براي ساخت 
در اي��ن منطقه كم برخوردار، پروانه س��اخت را با 

تخفيف ١٠٠ درصدي صادر كرده است.
وي عنوان ك��رد: اين پروژه بزرگ تري��ن قرارداد 
مشاركتي شهرداري مشهد بوده و توسط شوراي 

پنجم به تصويب رسيده است.

اخبار شهرستان ها



اقتصاد اجتماعي12اخبار

ورود به 8۵ درصد ظرفيت دانشگاه ها در سال 98 نيازي به شركت در كنكور ندارد

يك گام رو به جلو براي حذف كنكور
چهل و هشتمين كنكور ورود به دانشگاه ها، تابستان 
97 برگزار شد اما تصميم هاي جديدي كه در آخرين 
جلسه تعيين تكليف نهايي كنكور سال آينده گرفته 
ش��د، حكايت از آن دارد كه سرانجام در راستاي عمل 
به قانون، كنكور 98 قرار است متفاوت با سال هاي قبل 
برگزار شده و مقدمه اي باش��د براي آنكه غول كنكور 
سرانجام بعد از سال ها بي سرانجامي، دانش آموزان را رها 
كند، چرا كه بنابر پست توئيتري وزير آموزش و پرورش: 
» ورود به 8۵ درصد ظرفيت دانشگاه ها نيازي به شركت 
در كنكور و تحمل اضطراب هاي طاقت فرسا را ندارد و 

صرفا سوابق تحصيلي مالك عمل است.«

    جزييات آخرين جلسه تعيين و تكليف
براي نخس��تين بار در س��ال ۱۳8۶، مجلس شوراي 
اسالمي قانوني با عنوان »پذيرش دانشجو در دانشگاه ها 
و مراكز آموزش عالي كش��ور« تصويب كرد. طبق اين 
قان��ون، تا س��ال ۱۳9۰، كنكور بايد حذف مي ش��د و 
پذيرش دانشجو در دانشگاه ها بر اساس سوابق تحصيلي 
آنها صورت مي گرفت اما اين قانون هيچ زماني اجرا نشد 
تا اينكه در س��ال ۱۳9۲، قانون توسط مجلس اصالح 
ش��د و نام آن به قانون »سنجش و پذيرش دانشجو در 
دانشگاه ها و مراكز عالي كشور« تغيير يافت. در تبصره 
۴ ماده ۵ قانون جديد، تأثير سابقه تحصيلي تدريجي و 
صعودي در نظر گرفته شد؛ بطوري كه تا پنج سال پس 
از تصويب قانون يعني سال ۱۳97، حداقل، 8۵ درصد 
ظرفيت پذيرش دانش��جو در كل كشور بايد بر اساس 
سابقه تحصيلي صورت مي گرفت، اين اتفاق البته در 
چهل و هشتمين كنكور كه در تابستان امسال برگزار 
شد، به اجرا نرسيد اما ظاهرا بخت با ورودي هاي بهمن 
ماه و همچنين كنكوري هاي سال آينده يار بود چرا كه 
براساس مصوبه شوراي س��نجش و پذيرش دانشجو 
مبني بر »ورود ب��دون كنكور ب��ه 8۵ درصد ظرفيت 
دانشگاه ها« قرار است س��ازوكار ورود دانش آموزان به 
سيستم آموزش عالي با تغييراتي همراه باشد. رييس 
مركز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش درباره 
جزييات اين مصوبه اعالم كرد: »پنج س��ال از اجراي 
قانون سنجش و پذيرش دانش��جو مي گذرد و در اين 
قانون تاكيد ش��ده بود كه از س��ال 97 بايد 8۵ درصد 
ظرفيت دانشگاه ها بدون كنكور پر شود.امسال اولين 
سالي است كه قبل از ثبت نام كنكور سراسري، ظرفيت 
اين 8۵ درصد رش��ته هاي آزاد از كنكور اطالع رساني 
مي شود و بدون آنكه داوطلبان نياز به شركت در كنكور 
داشته باشند مستقيم به دانش��گاه هاي محل اجراي 
رشته هاي موردنظر مراجعه مي كنند و در وب سايت 

دانشگاه ثبت نام اوليه خود را انجام مي دهند.«
عبدالرسول عمادي، افزود: »سازمان سنجش فرايند كار 
را به زودي اعالم خواهد كرد و همه دانش��گاه هايي كه 

ظرفيت آزاد از كنكور دارند اعم از دولتي، آزاد، پيام نور 
و غيرانتفاعي مشمول اين مصوبه خواهند بود. بر اساس 
اين مصوبه سوابق تحصيلي دانش آموزان مالك عمل 
است. داوطلبان مدارك خود را پس از ثبت نام به دانشگاه 
ارايه مي كنند و در نهايت دانشگاه پس از بررسي مدارك 
اعالم پذيرش خواهد كرد. ضمن اينكه پذيرش بدون 
كنكور در دانشگاه ها ربطي به نظام قديم يا جديد بودن 
ندارد و همه افرادي كه بخواهند در كنكور شركت كنند 

را شامل مي شود.«
اظهارات عمادي درباره سنجش بدون آزمون براي 8۵ 
درصد ظرفيت دانش��گاه ها در حالي است كه حسين 
توكلي، مشاور عالي رييس سازمان سنجش آموزش 
كشور هم شرايط رشته هاي با آزمون را پس از آخرين 
جلسه تعيين و تكليف كنكور 98، تشريح كرد. توكلي 
گفت: »مقرر شده اس��ت كه براي پذيرش دانشجو در 
رشته هاي تحصيلي با آزمون در آزمون سراسري سال 
98 ميزان تاثير سوابق تحصيلي حداكثر ۳۰ درصد و با 
تاثير مثبت بر اساس ضوابط مندرج در قسمت هاي الف 

و ب بند يك اين مصوبه است.«
از طرف ديگر س��يدجواد س��اداتي نژاد، عضو شوراي 
س��نجش و پذيرش دانشجو در تشريح جلسه شوراي 
س��نجش و پذيرش دانشجو و تعيين و تكليف كنكور 

98، گفت: »درمورد كنكور و قانون سنجش و پذيرش 
كه در سال 9۲ تصويب ش��د بحث بود براي اينكه بار 
رواني كنكور كاهش پيدا كند، دانشجو براساس سوابق 
تحصيلي پذيرش شود. كليات نحوه پذيرش دانشجو 
براساس سوابق تحصيلي در جلسه پيش مصوب و در 
اين جلسه شيوه نامه اجرايي آن تصويب شد كه براساس 
آن پذيرش دانشجو در 8۵ درصد از رشته محل ها صرفا 
با استفاده از سوابق تحصيلي صورت بگيرد.درواقع 8۵ 
درصد رشته ها از فرآيند كنكور بيرون مي آيند و از سوي 

داوطلبان انتخاب رشته صورت نمي گيرد.«
او افزود: »فرآيند به گونه اي اس��ت كه دانشگاه ها اين 
رشته ها را اعالم مي كنند، متقاضي در آنجا درخواست 
مي دهد و براس��اس سوابق تحصيلي كه معدل كتبي 
ديپلم دانش آموزان اس��ت و وزارت آموزش و پرورش 
آن را تاييد كرده، دانش��گاه ها آنه��ا را مرتب مي كنند 
و براس��اس ظرفيتي كه وزارت علوم آن را تاييد كرده 
است، دانشجو پذيرش مي شود. اين موضوع از نيمسال 
دوم امسال يعني بهمن ماه 97 آغاز مي شود. دانشگاه ها 
ظرفيت خود را به زودي اعالم مي كنند و اين موضوع 
عملياتي مي شود. براي مهرماه 98 نيز همين فرآيند 
اجرايي و 8۵ درصد رش��ته ها بدون ثبت نام در كنكور 

پذيرش مي شوند.«

عضو شوراي س��نجش و پذيرش دانشجو درباره نحوه 
اجراي اين موضوع گفت: »سازوكار اجرايي آن تمهيد 
شده و اتوماسيوني مشترك ميان دانشگاه ها و وزارت 
آموزش و پرورش طراحي شده است كه به زودي تكميل 
مي شود. لذا دانشگاه ها براساس معدلي كه وجود دارد 
عمل مي كنند، معاونت آموزشي مجوز رشته ها را كنترل 
و سازمان سنجش و آموزش كشور نيز ظرفيت را كنترل 
مي كند. دانشگاه ها براساس اين موارد پذيرش را انجام 
مي دهند. پيش بيني مي شود اين سازوكار هم كمك 
كند قانون رعايت شود و هم به كاهش التهاب كنكور 

كمك كند.«

    كيفيت تحصيل به مخاطره مي افتد؟
با اين حال هنوز هم اين موض��وع موافقان و مخالفان 
خود را دارد، برخي كارشناسان آموزش بر اين باورند كه 
چنين تصميم دانش آموزان را به سمت مهارت محوري 
سوق مي دهد و س��بب مي شود با دست بازتر و ذهني 
آرام تر به انتخاب رشته بپردازند اما در مقابل مسووالن 
برخي دانشگاه ها كه تجربه عملي در اين زمينه داشته اند 
معتقدند اين سيستم پذير،  كيفيت دانشگاه ها را پايين 
مي آورد. معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه 
بوعلي سيناي همدان درباره اين موضوع به »تعادل« 

گفت: » در سال هاي گذشته براي پذيرش رشته هاي 
زمين شناس��ي، زيست شناسي، مهندس��ي باغباني، 
مهندسي خاك، مهندسي علوم دامي، ژنتيك گياهي 
و آموزش كش��اورزي به جاي كنكور سوابق تحصيلي 
مدنظر قرار داده ش��د اما اين تصميم داخلي دانشگاه 
نيست و ما از اين سياست ناراضي بوديم چراكه نتيجه 
مطلوبي نخواهد داش��ت و كيفيت ورودي ها را پايين 
مي آورد. اين كار از ط��رف وزارت علوم صورت گرفته 
اس��ت و دانش��گاه اصال تمايلي به انجام اين كار ندارد 
چرا كه ورودي ها تنها با توجه به سوابق تحصيلي شان 

پذيرش خواهند شد.«
با اي��ن وجود محمدرضا نيك نژاد، كارش��ناس آموزش، 
معتقد است قانون 8۵ درصد ظرفيت بدون كنكور، يك 
اقدام مثبت در راستاي حذف كنكور است. او به »تعادل« 
گفت: »سال هاست كارشناسان آموزشي در حال يافتن 
جايگزيني براي كنكور هس��تند و مسووالن آموزش��ي، 
دانش��گاهي و مديران مدارس و... به عدم كارايي كنكور 
پي برده اند. بنابراين در شرايطي كه با تصويب قانون 8۵ 
درصد يك گام عملي از سوي مسووالن براي پايان دادن به 
معضل كنكور برداشته شده است، بايد از آن حمايت كرد.«

او اف��زود: »در ش��رايط فعل��ي تجربه اين اتف��اق را در 
هنرستان ها شاهد هس��تيم. دوره هاي مهارت افزايي 
در دوره هاي هنرس��تاني در ايران انجام ش��ده و نتايج 
موفقيت آميزي داشته است. در اين دوره ها دانش آموزان 
در دو سال پاياني دبيرستان مهارت كسب خواهند كرد 
و دانش  و س��واد آنها افزايش مي يابد و بدون كنكور به 
دانشگاه ورود پيدا مي كنند. براي برخي از دانش آموزان 
دانش افزايي و براي برخي ديگ��ر مهارت افزايي انجام 
مي شود تا آنها بدون نياز به عبور از كنكور مستقيما به 
دانشگاه ورود پيدا كنند. بنابراين به نظر حذف كنكور به 
عنوان يك ضرورت نيازمند تعريف جايگزين مناسب 
براي آن اس��ت كه افرادي كه توانايي و سواد الزم براي 
ورود به دانش��گاه و رش��ته هاي برتر را دارند، مشخص 
شوند.« نيك نژاد بيان كرد: »اما با اين وجود اگرچه عملي 
شدن اين قانون اتفاق خوبي است بايد نظام آموزشي هم 
به موازات آن دچار تحول شده و از حالت مدرك محور به 
عالقه محور سوق پيدا كند، به اين معني كه اجراي چنين 
قانوني نبايد زمينه را فراهم كند كه دانش آموزان صرفا 
به دليل اينكه به دانشگاه راه يافته و مدركي بگيرند، از 
رشته هاي بدون آزمون استقبال كنند و در نتيجه آن ما 
شاهد گسترش فارغ التحصيالن بي انگيزه و بي عالقه و 
به تبع آن بي سواد باشيم، بلكه بايد نسبت به رشته هاي 
بدون آزمون اطالعات درستي به دانش آموزان داده شود 
تا انتخاب آنها از روي آگاهي باش��د چرا كه در غير اين 
صورت بحران مدرك گرايي شدت مي گيرد و دانشگاه ها 
تبديل به سيس��تم تربي��ت و ص��دور فارغ التحصيل 

كم دانش مي شوند.«

دو سوم مراكز درمان اعتياد تهران فاقد مجوزند
بسياري از مراكز ترك اعتياد، بدون هيچگونه مجوزي و 
بعضا با روش هاي غيرعلمي و بي حاصل فعاليت مي كنند. 
مديرعامل انجمن مراكز بهبودي اقامتي استان تهران، با 
بيان اينكه صدور مجوز مركز درماني اعتياد در سازمان 
بهزيستي پروسه و مراحل س��ختي ندارد، گفت: تعداد 
مراكز درمان اعتياد داراي مجوز رسمي، يك سوم مراكز 

غيررسمي و بدون مجوز است.
يوسف دولتي با بيان اينكه در استان تهران حدود ۲۰۰ 
مركز درماني و اقامتي داراي مجوز رسمي در حوزه ترك 
اعتياد فعاليت مي كنند، افزود: سازمان بهزيستي متولي 
صدور مجوز مراكز درماني اعتياد است و با اهتمام به موارد 
و شرايط مختلف پروسه صدور مجوز مراكز درمان و ترك 

اعتياد را پيگيري مي كند.
او با بيان اينكه زماني يك مركز درماني اعتياد كار خود را 
به خوبي پيش مي برد كه تلفيقي از علم و تجربه را به همراه 
داشته باشد، اظهار كرد: فعاليت تشكل مراكز بهبودي و 

اقامتي استان، در زيرمجموعه آنها تشكل هاي بهبودي و 
اقامتي اعتياد شهرستان دو بال اجرايي قوي براي سازمان 
بهزيستي هستند. بطوري كه سازمان بهزيستي از طريق 
اين دو بال وظيفه نظارتي خود را در مسير بهتري پيش 
ببرد. دولتي با اشاره به فعاليت مراكز غيرمجاز اعتياد در 
تهران، اظهار كرد: تعداد مراكز درماني اعتياد داراي مجوز 

رسمي، يك سوم مراكز غير رسمي و بدون مجوز است.
او با بيان اينكه صدور مجوز مركز درماني اعتياد در سازمان 
بهزيستي پروسه و مراحل سختي ندارد، تصريح كرد: اگر 
يك فرد ش��رايط احراز سازمان بهزيستي را داشته باشد 
به راحتي مي تواند مجوز رسمي خود را ظرف زمان يك 
ماهه از آن سازمان دريافت كند. مديرعامل انجمن مراكز 
بهبودي اقامتي استان تهران در ادامه گفت: مراكز داراي 
مجوزي كه نتوانند با پرتكل هاي جديد سازمان بهزيستي 
كار خود را تنظيم كنند، بايد مركز خود را تعطيل كنند. 
مراكز غيرمجاز ترك اعتياد توسط افراد قانون گريز اداره 

مي شوند. يك مركز غيرمجاز ترك اعتياد مي تواند بدون 
توجه به قوانين موجود تعداد بسيار بيشتري از معتادان را 
در مركز خود تحت درمان قرار دهد. دولتي با بيان اينكه 
مركز غيرمجاز ترك اعتياد مي تواند هزينه هاي بس��يار 
بيشتري را نسبت به يك مركز مجاز از فرد تحت درمان 
اخذ كند، اظهار كرد: تعطيلي هر چه بيشتر مراكز غيرمجاز 
درماني اعتياد با مشاركت مردم امكان پذير است، چرا كه 
سازمان بهزيستي بدون وجود شكايت اجازه ورود به مراكز 
درماني غيرمجاز را ندارد. رويا نوري، محقق و مدرس حوزه 
اعتياد نيز با اشاره به اينكه رفتار خشونت آميز نمي تواند 
فرد را از انجام كاري سلب كند، گفت: بدون شك مقابله 
با بيماري اعتياد را نمي توان از مس��ير خشونت و اعمال 
خش��ونت بار پيگيري و درمان كرد. اين جامعه شناس با 
اشاره به اينكه اعتياد در كشور ايران تعاريف مختلفي دارد، 
افزود: وجود تعريف هاي گوناگون از معضل اعتياد در كشور 
زمينه ايجاد يك راهبرد مشخص براي رفع اين معضل را از 

درمانگران و مقابله گران سلب كرده است.
او با بيان اينكه مشخص نبودن مرز جرم و بيماري در معضل 
اعتياد مي تواند از جمله موارد مبهم و سردرگم كننده در 
اين حوزه باشد كه به عدم رفع اين معضل كمك مي كند، 

تصريح كرد: اگر تمامي س��ازمان هاي مسوول در حوزه 
اعتياد با يك تعريف مشخص و هماهنگي و پيوستگي در 
اين حوزه اقدامات مشتركي را انجام دهند، فرصت فعاليت 

از نهادهاي غيرمجاز در اين حوزه سلب خواهد شد.
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بسته جديد حمايت از 13 بيماري 
خاص و صعب العالج

رييس مركز مديريت پيون��د و درمان بيماري هاي 
وزارت بهداش��ت جزييات بس��ته جديد حمايت از 
بيماران صعب العالج را تشريح كرد. مهدي شادنوش 
با اشاره به جزييات بسته حمايتي وزارت بهداشت براي 
بيماران مبتال به بيماري هاي صعب العالج، گفت: بسته 
حمايت مالي از بيماران صعب العالج به دانشگاه هاي 
علوم پزشكي ابالغ شده و از دهم آذر ماه سال جاري 
قابليت اجرايي داشته اس��ت. او با بيان اينكه اعتبار 
در نظر گرفته ش��ده براي اين بسته حمايتي حدود 
۴۰۰۰ ميليارد ريال بوده است، افزود: تمام اين اعتبار 
از س��وي معاونت درمان و از محل صرفه جويي هاي 
وزارت بهداشت تامين شده اس��ت. بايد توجه كرد 
كه خدماتي كه در اين بسته پيش بيني شده شامل 
خدمات تشخيصي، درماني و توانبخشي خواهد بود. 
شادنوش با بيان اينكه در اين بسته مشخص است كه 
براي هر بيماري چه اقداماتي بايد انجام شود، به ايسنا 
گفت: مجموعه اين خدمات نوعي حمايت مالي از آن 
بيماري ها محسوب مي شود. در اين بسته حمايتي 
حدود ۱۳ بيماري صعب العالج شامل بيماري هاي 
پيوند،  تاالسمي، هموفيلي و... ديده شده است. در عين 
حال بيماران مي توانند براي بهره مندي از اين بسته 
حمايتي به 8۳ مركز جامع بيماران خاص يا كارشناس 
مسوول بيماران خاص در دانشگاه هاي علوم پزشكي 
سراسر كشور مراجعه كرده و براي دريافت خدمات 

حمايتي راهنمايي شوند.

احتمال تمديد طرح خريد 
خدمت سربازي در سال ۹۸

عضوكميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: 
در صورتي كه طرح فروش خدمت سربازي در بودجه 
98 آورده نش��ود، كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس موضوع را پيگيري و تمديد مجدد آن 
را به ستاد كل نيرو هاي مسلح پيشنهاد خواهند كرد.

حسين نقوي حسيني در رابطه با احتمال بازگشت 
طرح خريد خدمت سربازي در بودجه سال 98 گفت: 
انتظار داريم طرح فروش خدمت سربازي به مشموالن 
غائب در بودجه امسال هم مانند سال گذشته ديده 
شود. نماينده مردم ورامين، پيشوا و قرچك در مجلس 
شوراي اسالمي اظهار كرد: كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس از ستاد كل نيروهاي مسلح 
درخواست مي كند طرح فروش خدمت سربازي  در 
بودجه سال آينده آورده شود، چرا كه بسياري از افراد 
به داليل مختلف نتوانستند از اين طرح استفاده كنند، 
به نظرم اگر فروش خدمت سربازي تمديد شود هم 
به نفع نيرو هاي مسلح و هم به نفع مردم خواهد بود. 
عضوكميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
به خانه ملت گفت: افراد زيادي در كشور بيش از 8 سال 
غيبت دارند و هم اكنون داراي خانواده، فرزند و شغل 
هستند و امكان خدمت سربازي را ندارند، از طرفي به 
دليل عدم ثبت معامالت در دفتر ثبت اسناد بالتكليف 
هستند. بنابر اين از نيرو هاي مسلح درخواست داريم 

اين طرح را همانند سال گذشته به اجرا در بياورد. 

 توانمند سازي محور اصلي
در سازمان بهزيستي 

رييس سازمان بهزيستي كشور گفت: مساله اصلي 
سازمان بهزيستي و روح حاكم بر قانون جامع ساختار 
نظام رفاه و تامين اجتماعي، مس��اله پيش��گيري و 
توانمند سازي است. وحيد قبادي دانا درباره با برنامه 
خود در حوزه معلوالن گفت: مس��اله اصلي سازمان 
بهزيستي و روح حاكم بر قانون جامع ساختار نظام رفاه 
و تامين اجتماعي، مساله پيشگيري و توانمند سازي 
است. محور اصلي فعاليت هاي مربوط به معلولين و 
آسيب هاي اجتماعي در سازمان بهزيستي در وهله اول 
پيشگيري و سپس توانمند سازي و بازتواني خواهد بود.  
رييس سازمان بهزيستي كشور اظهار كرد: براي ارتقاء 
سرمايه اجتماعي سازمان بهزيستي موضوع شفافيت 
در عملكرد و هزينه ها را در س��ازمان و در ش��ركاي 
اجتماعي م��ان در نظر قرار خواهي��م داد، تا بتوانيم 
مشاركت بيشتري را از جانب مردم به صورت فردي 
در فعاليت هاي مردمي سازمان و همچنين مشاركت 
سازمان هاي مردم نهاد شاهد باشيم . قبادي دانا با  بيان 
اينكه سازمان بهزيستي بايد از موازي كاري پرهيز كند 
به خانه ملت گفت: الزم است حد و مرز فعاليت هايمان 
را با سازمان هاي همكار اعم از دولتي و خصوصي شفاف 

كنيم تا كمترين اتالف وقت و هزينه را شاهد باشيم.
او با اشاره به تصويب قانون حمايت از حقوق معلوالن 
به اتفاق آرا گفت: بي ترديد اجراي اين قانون در كشور 
مفيد خواهد بود اما تنها بخشي از اجراي اين قانون به 
صورت مستقيم به سازمان بهزيستي مربوط مي شود 
و بخش اعظم آن در تعامل با ساير دستگاه ها محقق 
خواهد شد. او گفت: متاسفانه از ۱۲۵۰۰ ميليارد تومان 
بودجه اي كه براي اجراي قانون حمايت از معلوالن 
پيش بيني شده بود تنها ۱۱۰۰ ميليارد آن در اليحه 

بودجه 98 آورده شده است.

بودجه 98 سالمت پاسخگوي حداقل نيازهاست
سرپرست وزارت بهداشت ضمن تشكر از زحمات دكتر 
سيد حسن هاشمي، گفت: مردم نگران نباشند و بدانند كه 
طرح تحول نظام سالمت كه طرح دولت روحاني است، با 
قدرت بيشتري ادامه مي يابد و منابع مناسب تري برايش 
تخصيص خواهيم داد. سعيد نمكي در گفت وگو با ايسنا، 
با بيان اينكه طرح تحول نظام سالمت، طرح وزير خاصي 
نيست، بلكه طرح دولت روحاني است، گفت: بنابراين از 
تكاليف اصلي ما در دولت، حمايت بي دريغ از طرح تحول 
نظام سالمت است. در عين حال از زحمات فراوان آقاي 
دكتر هاشمي در اين طرح تش��كر مي كنيم و ان شاءاهلل 
با قدرت بيش��تري طرح تحول را ادامه خواهيم داد. او با 
بيان اينكه كاهش هزينه هاي كمرشكن درمان در افراد 
آسيب پذير از نقاط قوت طرح تحول بوده و منابع بيشتري 
را هم براي آن تخصيص خواهيم داد، به ايسنا گفت: قطعا 
با رابطه اي كه با دوستان مان در سازمان برنامه و بودجه 

و همكاران وزارت بهداشت داريم، اميدواريم بتوانيم در 
تخصيص منابع مناسب، تالش كنيم. نمكي تاكيد كرد: 
ضمن اينكه براي س��ال ۱۳98 بودجه اي كه دوستان با 
همه مضيقه هاي كشور براي وزارت بهداشت گذاشته اند، 
بودجه اي است كه پاسخگوي حداقل نيازهاي مجموعه 
خواهد بود. سرپرست وزارت بهداشت همچنين گفت: 
ما مش��كل عمده اي را نمي بينيم. اگر هم مشكلي باشد 
با همراهي دوستان حل مي شود. مردم نگران نباشند و 
بدانند كه طرح تحول نظام سالمت كه طرح دولت آقاي   
روحاني است، با قدرت بيش��تري ادامه مي يابد و منابع 

مناسب تري برايش تخصيص خواهيم داد.
رييس جمهور ديروز پنج شنبه با قدرداني از خدمات دكتر 
سيد حس��ن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��كي طي دولت هاي يازدهم و دوازدهم؛ به 
ويژه در اجرا و پيشبرد طرح تحول سالمت، استعفاي وي 

را پذيرفت و دكتر “سعيد نمكي “ را به عنوان سرپرست 
جديد اين وزارتخانه منصوب كرد.

دكتر س��عيد نمكي،  معاون علمي فرهنگي و اجتماعي 
سازمان برنامه و بودجه، مدير گروه ايمونولوژي دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي است. وي نزديك به ۲8 سال 

قبل معاون بهداشتي وزير بهداشت بوده است.
نمكي همچنين سابقه رياس��ت دانشگاه كاشان حوالي 
س��ال هاي ٦٦ تا ٧٠ را ه��م در كارنام��ه اش دارد و بين 
سال هاي 9۴ تا 9۶ معاون امور اجتماعي سازمان مديريت 
بود. گمانه زني ها حاكي از اين اس��ت كه حسن روحاني 
نمكي را به عن��وان گزينه نهايي تصدي پس��ت وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي به مجلس معرفي 
خواهد كرد.  قاضي زاده هاشمي در اعتراض به مشكالت 
بودجه اي از سمت خود كناره گيري كرده و با استعفاي او 

موافقت شده بود.
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۴۰هزار لباس پليس به دوربين مجهز مي شود
رييس پليس پيش��گيري ناجا با اش��اره به هدف گذاري 
پليس براي تجهيز ۴۰ هزار البسه پليس به دوربين گفت: 
87 درصد م��ردم از عملكرد پليس پيش��گيري رضايت 
دارند. س��ردار محمد شرفي در حاشيه همايش يك روزه 
فرماندهان پاسگاه ها و روس��اي كالنتري هاي انتظامي 
اس��تان زنجان در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: هدف از 
برگزاري اين همايش بررسي و ارزيابي عملكرد استان ها در 
حوزه كالنتريها و پاسگاه ها، نظارت بر تحقق فرامين، ابالغ 
سياست ها و خط مشي ها و ابالغ تدابير و برنامه هاي آتي 
است. رييس پليس پيشگيري ناجا با اشاره به اينكه استان 

زنجان خوشبختانه از وضعيت مطلوبي در كنترل جرايم 
خشن برخوردار است؛ خاطرنشان كرد: وقوع جرايم خشن 
در سطح استان در حد صفر يا بسيار ناچيز بوده است. او با 
اعالم اينكه بر اساس ارزيابي صورت گرفته استان زنجان 
از توانمندي بااليي برخوردار بوده بطوري كه اين استان 
در مولفه هايي چ��ون مديريت كيفيت نيروي انتظامي و 
خوشايند س��ازي محيط، اش��راف كلي و مدير برتر، جزو 
استان هاي برتر انتخاب شده است. شرفي با اشاره به اينكه 
از برنامه هاي آينده پليس پيشگيري ناجا، هوشمند سازي 
پليس است خاطرنشان كرد: در استفاده از تلكنولوژهاي 

نوين و فضاي مجازي پيشگام و پيشرو هستيم و سعي داريم 
بخشي از خدمات پليس به مردم را به صورت الكترونيكي 
اراي��ه دهيم. او افزود: كاهش هزينه ه��ا، ارايه خدمات در 
كمترين زمان ممكن، افزايش ميزان رضايتمندي عمومي 
و كاستن از مشغله نيروها براي انجام ماموريت ها از جمله 
مزاياي الكترونيكي كردن خدمات انتظامي است. رييس 
پليس پيش��گيري ناجا اظهار اميدواري كرد، اين روش با 
ايجاد بستر مشترك با دستگاه قضا در ارسال پرونده هاي 
قضايي و بدرقه متهمان به صورت ويدئو كنفرانس عملياتي 
شود. ش��رفي دوربين دار كردن البس��ه پليس را از ديگر 

برنامه هاي پليس پيش��گيري در كالنتري ها و پاسگاه ها 
عنوان كرد و گفت: اين اقدام سند محكمي براي قضاوت، 
تحقق عدالت و ابزاري براي نظارت بر رفتار پليس در مسير 
حفظ حقوق ش��هروندي است. او با اشاره به هدف گذاري 
تجهيز ۴۰ هزار لباس پليس به دوربين بيان كرد: در مرحله 
اول هزار عدد توزيع شده است و در مرحله بعد قصد داريم 
از دوربين هاي عينكي استفاده كنيم. اين مقام انتظامي با 
تاكيد بر اينكه ۱۵ هزار نفر از كاركنان پليس در كالس هاي 
آموزشي تعالي رفتار شركت كرده اند گفت: اين امر منجر به 
افزايش رضايتمندي مردم از عملكرد پليس شده و بر اساس 
پايش صورت گرفته 87 درص��د مردم از عملكرد پليس 
پيشگيري رضايت دارند. رييس پليس پيشگيري ناجا با 

اشاره به نقش دستگاه ها در كاهش آسيب هاي اجتماعي 
خاطرنش��ان كرد: نيروي انتظامي در كاهش آسيب هاي 
اجتماعي جزو سازمان هاي برتر است.  شرفي اظهار كرد: 
نيروي انتظامي با انجام اقدامات فرهنگي و سلبي در زمينه 
جمع آوري معتادان متجاهر، ح��وزه امنيت اخالقي و... 
خوب عمل كرده و اميدواريم با جانفشاني كاركنان پليس 
و مرزبانان، همراهي اصحاب رسانه و حمايت هاي مردمي 
آسيب هاي اجتماعي كاهش يابد. او   تصريح كرد: استان 
زنجان به لحاظ داشتن زيرساخت هاي فرهنگي مناسب، 
مردمان خوب، ديندار و واليت مدار و توانمندي دستگاه ها 
و تالش شبانه روزي پليس از امنيت مطلوبي برخوردار بوده 

و جزو استان ها امن و برتر كشور است.
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دالر ترمز پروازهاي خارجي را كشيد

68  درصد مساحت ايران در ناحيه پر خطر زلزله

انتقادازسياستهايحملونقليشهرداريتهران

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
در روزهاي نخس��ت سال 2019 ميالدي به سر مي بريم و 
بازار انتشار آمار مربوط به شاخص هاي مختلف اقتصادي 
در س��ال 2018، داغ است. در اين ميان حوزه حمل و نقل 
به دليل نقش زيربنايي كه بر رشد اقتصادي كشورها دارد، 
يكي از شاخص هاي اساسي در ميان آمارها محسوب مي شود 
و اراي��ه آمار مربوط به حمل ونقل هواي��ي و به ويژه حجم 
سفرهاي خارجي و داخلي هر كشور هم همواره از مهم ترين 
گزارش هايي است كه مي تواند چشم انداز خوبي از وضعيت 

اقتصادي يك كشور در هر سال، به تصوير بكشد.
هنوز آمار دقيقي درباره حجم سفرهاي خارجي و داخلي 
ايران، طي سالي كه گذشت منتشر نشده است، اما مطالعات 
ميداني و همچنين آمارهايي كه طي ماه هاي گذشته از سوي 
دبيرانجمن شركت هاي هواپيمايي و سازمان هواپيمايي 
كشوري منتشر شده نش��انگر كاهش پروازهاي داخلي و 
خارجي در ماه هاي اخير نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

بوده است.
دليل اين افت را هم مي ت��وان در تحوالت اقتصادي چند 
ماه اخير جست وجو كرد، از اواسط سال گذشته ميالدي، 
نوسانات شديد نرخ ارز در كشورمان آغاز شد، اما اين نوسانات 
تاثير چشمگيري بر قيمت بليت پروازهاي داخلي و خارجي 
نداشت چون ش��ركت هاي هواپيمايي ايراني از دولت ارز 
دولتي دريافت مي كردند، اما با گذشت چند ماه و بحراني 
ش��دن قيمت ارز، در مرداد سال جاري كه تقريبا مقارن با 
هشتمين ماه سال 2018 ميالدي بود، دولت شركت هاي 
هواپيمايي را از ليست دريافت كنندگان ارز دولتي خارج كرد، 
تا ارز با نرخ دولتي فقط براي واردات كاالهاي اساسي مورد 
استفاده قرارگيرد. پس از اين تصميم دولت، فشار ارزي وارد 
به ايرالين هاي داخلي موجب شد كه آنها نرخ بليت پروازهاي 
داخلي و خارج��ي را افزايش دهند، اگرچه ش��ركت هاي 
هواپيمايي تالش كردند كه با رايزني سازمان هواپيمايي 
كشوري با بانك مركزي، دوباره در ليست دريافت كنندگان 

قرار بگيرند اما اين خواسته آنها عملي نشد. 
البته ايرالين ها به مذاكرات خود با بانك مركزي ادامه دادند 
و در نهايت رضايت اين بانك را براي دريافت ارز از نيما )نظام 
يكپارچه معامالت ارزي( به دست آوردند اما عملي شدن اين 
وعده حدود چهارماه به طول انجاميد. در روزهاي پاياني سال 
2018، با اجرايي شدن تصميم تازه بانك مركزي و دريافت 
ارز نيمايي، فعاليت مالي و تجاري شركت هاي هواپيمايي 
ثباتي نسبي را تجربه كرد كه اين موضوع مي تواند در نرخ 
بليت پروازهاي داخلي و خارجي طي ماه هاي آينده و ثبات 

قيمت ها موثر باشد. در همين رابطه، چندي پيش، مقصود 
اسعدي ساماني در گفت وگو با »تعادل« پيش بيني كرد كه 
با دريافت ارز نيمايي توسط ايرالين ها، پيش بيني مي شود 
كه نرخ بليت در ماه هاي آتي و پيش از آغاز سال نو شمسي، 
تغييري نداشته باش��د. در اين ميان و فارغ از وضعيت نرخ 
بليت هواپيما در ماه هاي آتي، كه با ثبات خواهد بود نگاهي 
به وضعيت حجم سفرها در سالي كه گذشت به خوبي نشان 
مي دهد كه اگر فكري به حال قيمت بليت ها نشود، حجم 
سفرهاي خارجي ايراني ها در سال 2019 نسبت به 2018 
كاهش مي يابد، عليرضا منظري، معاون اس��بق سازمان 
هواپيمايي كشوري در مقايسه حجم سفرهاي خارجي در 
سال 2018 نسبت به 2017 به »تعادل« مي گويد: تعداد 
سفرهاي هوايي به خارج از كشور در سال 2018 نسبت به 
سال گذشته آن با كاهش همراه بود، البته حجم سفرهاي 
هوايي داخلي ه��م در اين مدت با كاهش هم��راه بود، اما 
افت پروازهاي خارجي بيش از داخلي بوده است. منظري 

مي افزايد: تعداد سفرهاي خارجي در سال 2018 نسبت 
به 2017، بيش از 10 درصد يعني حدود 17 تا 18 درصد 
كاهش داشته وحجم س��فرهاي داخلي افت كمتر از 10 

درصد داشته است.
او ادامه مي دهد: دليل اصلي كاهش حجم پروازهاي خارجي، 
افزايش نرخ ارز و نامشخص بودن آن بود كه موجب افزايش 
قيمت بلي��ت پروازهاي خارجي و همچنين رش��د ديگر 

هزينه هاي سفر از جمله هتل، تفريح و ... بود.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه هوايي، در ماه هاي گذشته 
كاهش توان اقتصادي خانوارها را ش��اهد بوديم، درواقع با 
افزايش نرخ ارز، قيمت تمام كاالها و خدمات رشد كرد و با 
توجه به رشد قيمت ها، امكان سفر داخلي و خارجي با هواپيما 
براي خانواده هاي متوس��ط و متوسط رو به پايين كاهش 
يافت. منظري اظهار مي كند: كاهش توان اقتصادي خانوار 
موجب شد سفر با ديگر شيوه هاي حمل و نقل از جمله ريلي 

و جاده اي را جايگزين   كنند.

او درباره وجود حباب در قيمت بليت پروازهاي خارجي بيان 
مي كند: قيمت بليت هواپيما حتي پس از افزايش نرخ ارز و 
رشد از ميانگين قيمت بليت در ساير كشورها بيشتر نيست و 
تقريبا برابري مي كند، اما مشكل اين است كه توان اقتصادي 
خانوارها به دليل افزايش نرخ ارز و رش��د كاالها و خدمات 

كاهش يافته است.
معاون اسبق سازمان هواپيمايي كشوري اضافه مي كند: اگر 
اوضاع اقتصادي بهبود يابد امكان افزيش حجم سفرهاي 
خارجي وجود دارد اما اگر شرايط به همين منوال ادامه يابد 
در س��ال 2019 تعداد سفرهاي خارجي نسبت به 2018 
كاهش مي يابد و حتي اين افت بيش از كاهش رخ داده در 

سال 2018 نسبت به 2017 باشد.
منظري درباره افزايش قيمت بليت در سال 2018 نسبت 
به 2017 مي گويد: افزايش قيمت بليت پروازهاي خارجي 
بستگي به نرخ تسعير ارز دارد. در سال 2017 قيمت ها با نرخ 
ارز كمتر از 4 هزار تومان تعيين مي شد و هم اكنون قيمت ها 

طبق دالر حدود 10 هزار توماني، در واقع مي توان گفت كه 
قيمت بليت دو برابر شده است.

   كاهش 50 تا 60 درصدي سفرهاي خارجي
درحالي كه عليرضا منظري معتقد اس��ت كه س��فرهاي 
خارجي طي سال گذشته ميالدي نسبت به سال 2017 
ح��دود 17 تا 18 درص��د كاهش يافته اس��ت، اما رييس 
هيات مديره انجمن صنف��ي دفاتر خدمات مس��افرتي، 
مي گويد: سفرهاي خارجي به استناد حجم فروش تورها و 
بليت هواپيما در آژانس هاي مسافرتي حدود ۵0 تا ۶0 درصد 

كاهش داشته است.
حرمت اهلل رفيعي در گفت وگو با ايسنا اظهار مي كند: بي ثباتي 
نرخ ارز، برنامه ريزي سفر را تحت تاثير قرار داده است. هر بسته 
س��فر از زمان برنامه ريزي تا عرضه در بازار دست كم دو ماه 
زمان مي برد، اما در اين فاصله ارز آنقدر باال و پايين مي شود 
كه نمي توان نرخ با ثباتي را تعيين كرد، از سوي ديگر وقتي 
نرخ ارز كاه��ش مي يابد انتظار مي رود قيمت خدمات هم 

كمتر شود اما اين اتفاق رخ نمي دهد.
رفيعي به وضعيت س��فرهاي خارجي در مناسبت خاص 
كريسمس و س��ال نو ميالدي نگاهي دارد و مي گويد: هر 
سال به مناسبت كريس��مس جمعيتي به خارج از كشور 
سفر مي كردند كه بيشتر هم به سمت اروپا است، اما در سال 
جاري ميالدي تعداد اين سفرها كم شده است. چون شرايط 
اقتصادي براي مردم دش��وار شده و تا وقتي غذا، پوشاك و 
مسكن مساله  مردم است، نمي توان انتظار داشت سفر را در 

اولويت اول قرار دهند.
اين فعال گردش��گري به كاهش س��فرهاي داخلي اشاره 
مي كند و تفكر حاكم درباره پوش��ش سفرهاي داخلي با 
ريزش سفرهاي خارجي را رد مي كند و مي گويد: اوايل كه 
سفرهاي خارجي گران و كم شد، برخي گمان مي كردند 

تعداد سفرهاي داخلي بيشتر مي شود، اما اين گونه نشد.
به گفته او همه آنهايي كه ديگر نمي توانند س��فر خارجي 
بروند، به ايرانگردي روي نياورده اند، چون آنهايي كه خارج 
مي رفتند از آنهايي كه ايرانگ��ردي مي كنند، متفاوت اند. 
برخي مي گويند سفر آنها به كيش زياد شده است اما آمارها 
نشان مي دهد كه تعداد پروازهاي كيش هم كم شده است.

رفيعي با استناد به فروش بليت پروازها و تورهاي داخلي هم 
بيان مي كند: گراني ها تعداد سفرهاي آنهايي كه ايرانگردي 
هم مي كردند را هم كاهش داده است، هرچند ريزش در اين 
بخش به اندازه سفرهاي خارجي نبوده است، اما اين طور هم 

نبوده كه همديگر را پوشش داده باشند.

۶8درصد مس��احت اي��ران در منطقه با خط��ر باال و 9 
درصد مساحت كش��ور در منطقه با خطر بسيار باالي 

زلزله قرار دارد.
به گزارش ايس��نا، علي بيت اللهي، مدير كارگروه ملي 
زلزله و مخاطرات با ارايه آماري در خصوص ش��هرها و 
روستاهاي كشور اظهار كرد: جمعيت حدوداً 80 ميليوني 
ايران بر اساس آمار رسمي مركز آمار ايران در 22 ميليون 
و ۶۵4 هزار و ۵91 واحد مس��كوني سكونت دارند كه از 
اين تعداد 12 ميلي��ون و 981هزار و 919 واحد از تيپ 
ساختماني اسكلت دار و مابقي در حدود 9 ميليون و ۶18 
هزار و ۶11 واحد مسكوني از نوع فاقد اسكلت و بطور كلي 

فاقد استحكام الزم در برابر زلزله است.
بيت اللهي با بيان اينكه با تقس��يم جمعي��ت بر تعداد 
واحد مسكوني بطور ميانگين به عدد ۳.۵2 نفر در واحد 
مسكوني مي رس��يم، ادامه داد: از اين رو، مي توان گفت 
حداقل جمعيت س��اكن در واحدهاي فاقد اسكلت در 

كشور، حدود ۳4 ميليون نفر است. 
به گفت��ه او، ويرايش چهارم و حاض��ر آيين نامه 2800 
كه آيين نامه الزم االجرا در طراحي ساخت و ساز مقاوم 
در برابر زلزله در كش��ور است، در پيوست خود آخرين 
ويرايش نقشه پهنه بندي خطر زلزله را دارد كه مهندسان، 
شتاب زلزله مبناي طراحي خود را به استناد آن انتخاب 

مي كنند. 
بيت اللهي با بيان اينكه اين نقشه، ايران را به چهار پهنه 
با خطر بسيار باال، خطر باال، متوسط و كم تقسيم كرده 
است، يادآور ش��د: تجربه زلزله هاي متعدد رخ داده در 
فالت ايران نشان داده است كه ساختمان هاي بنا شده بر 
مبناي آيين نامه، آزمون موفقي را داشته اند و مسلم است 
كه به مرور زمان نيز اين نقشه و محتواي آيين نامه، تدقيق 

و تكميل تر شده و مي شود.
او مبناي تهيه نقشه پهنه بندي خطر زلزله را داده هاي 

شتاب نگاشتي دانست كه توسط بيش از 1100 ايستگاه 
شتاب نگاري در كشور با مسووليت شبكه شتاب نگاري 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي اداره مي شود. 

او اظهار كرد: بر اين اساس، ضرورت توسعه و به روز كردن 
ايس��تگاه هاي آن بطور ملموس حس مي شود. بعضي 
از دستگاه هاي اين ش��بكه قديمي و فاقد امكان ارسال 
برخط اطالعات هستند كه اين امر در موقع رخداد زلزله، 

كاستي بزرگي تلقي مي شود.
به گفته وي، ب��ر مبناي زون بندي نقش��ه خطر زلزله 
آيين نامه 2800 )آيين نامه ساخت و ساز مقاوم در برابر 
زلزله در ايران( حدود ۶8 درصد از مساحت سرزميني 
ايران، در زون با خطر باال و نزديك به 9درصد مساحت 
كشور را پهنه با خطر بسيار باالي زلزله در بر مي گيرد. از 
اين ميان، تنها 4.۵ درصد سرزمين ما، در پهنه با خطر 
كم واقع ش��ده اس��ت كه اغلب آن نيز مناطق كويري و 
فاقد جمعيت و آباداني يا بسيار تنك جمعيتي زندگي 
مي كنند. وي با تاكيد بر اينكه 200 ش��هر از شهرهاي 
ايران در زون با خطر بسيار باالي زلزله واقع شده اند كه 
كالن شهرهايي مانند تهران، تبريز و كرج از جمله آنها 
است، خاطرنشان كرد: همچنين 80۳ شهر نيز در پهنه 
با خطر باالي زلزله واقع هس��تند كه معرف در معرض 
قرارگيري باالي جمعيتي ايران در برابر زلزله است و تنها 

11 شهر در زون با خطر زلزله كم قرار گرفته اند.
مدير بخش زلزله مركز تحقيقات مسكن يادآور شد: از 
ميان ۵۳024 آبادي تنها 42۵ آبادي در محدوده خطر 
كم واقع هس��تند، ۵9۳1 آبادي در زون با خطر بسيار 
ب��اال و ۳9۶24 آبادي نيز در پهنه ب��ا خطر باالي زلزله 

پخش شده اند.
بيت اللهي با بيان اينكه تعداد كل جمعيت شهري واقع در 
زون با خطر بسيار باال، حدود 19 ميليون و 2۵۵ هزار و در 
زون با خطر زلزله باال جمعيت شهري حدود ۳0ميليون 

نفر است، ادامه داد: جمعيت روستايي ساكن در زون با 
خطر بس��يار باال حدود 2 ميليون و 7۵8 هزار نفر و در 
پهنه با خطر باالي زلزله حدود 14 ميليون و 72۶ هزار 
نفر است.بطور كلي از ميان حدود جمعيتي 80 ميليوني 
ايران )آم��ار 1۳9۵(، حدود ۶۶ ميليون و 7۳9 هزار نفر 
در پهنه هاي با خطر بسيار باال و باالي زلزله )حدود 8۳ 
درصد جمعيت( زندگي مي كنند.نكته شايان توجه در 
پراكنش جمعيتي روي پهنه هاي خطر زلزله ايران، اين 
است كه هر چند زون با خطر بسيار باالي زلزله مساحتي 
نزديك به 9 درصد مساحت سرزميني ايران را دارد، اما 
درصد جمعيت واقع در اي��ن زون 27 درصد جمعيت 

كل كشور است.
او اضافه كرد: حدود 4 ميليون و 8۳0 هزار واحد مسكوني 
فاقد اسكلت شهري در زون هاي با خطر بسيار باال و باال 
واقع شده است. در مناطق روستايي اين عدد، بالغ بر ۳ 
ميليون و 100 هزار واحد است. به عبارتي ديگر نزديك 
به 8 ميليون واحد مسكوني فاقد اسكلت در پهنه خطر 
بسيار باال و باال قرار دارند كه پتانسيل آسيب پذيري به 

مراتب باالتري را دارند.
ب��ه گفته وي، اين ام��ر به ويژه در مناطق ش��هري و در 
كالن شهرها نمود بسيار با اهميتي را به خود مي گيرد؛ 
از اي��ن جهت كه در بيش��تر كالن ش��هرها، واحدهاي 
مسكوني فاقد اسكلت در بافت هاي ناكارآمد و فرسوده 
قرار مي گيرن��د، در اين مناطق عالوه ب��ر فاكتور عدم 
اس��تحكام بنا، نفوذناپذيري محدوده ها نيز امر امداد و 
نجات را در هنگام رخداد زلزله با مشكالت عديده همراه 
خواهد كرد كه شايسته توجه ويژه است. وي يادآور شد: 
به عنوان مثال، بر اساس آمار تعداد واحدهاي مسكوني 
شهر تهران اندكي بيش از 2 ميليون و ۵00 هزار واحد 
تخمين زده مي شود. از مجموع مساحت شهري تهران، 
۳2۶8 هكتار آن طبق تعريف شوراي عالي شهرسازي 

و معماري، به بافت فرسوده تعلق مي گيرد كه تقريبا ۵ 
درصد مساحت شهري را در بر مي گيرد. در اين مساحت 
حدود 1۵ درصد مردم ش��هر تهران زندگي مي كنند، 
جمعيت ساكن اين بافت حدود يك ميليون و 2۵0 هزار 
نفر است كه در 2۶2 هزار واحد مسكوني واقع در بافت 

فرسوده زندگي مي كنند.
عالوه بر بافت فرسوده، بر اساس آمارهاي موجود، حدود 
1۵ هزار هكتار بافت ناكارآمد در كالن شهر تهران وجود 
دارد كه جمعيت ساكن در آن بالغ بر 2 ميليون و 900 
هزار نفر اس��ت كه در بيش از ۶۳۵ هزار واحد مسكوني 
سكني گزيده اند. نكته مهم ديگر، قرارگيري بسياري از 
ساختمان ها در حريم گسل هاي لرزه زا در شهرها و مراكز 
جمعيتي اس��ت. مبرهن است كه در پهنه هاي گسلي، 
انرژي زلزله در باالترين حد خود بوده و تخريب، بدون 
ترديد، در طول گسل ها شديدتر است. بيت اللهي گفت: 
در كالن شهر تهران، عالوه بر محله هايي مانند دارآباد، 
گالب دره، فرحزاد، تجريش، قيطريه، دربند و حصارك 
كه دربردارنده مساحت بيشتري از بافت هاي فرسوده 

واقع در حريم گسل هاي اصلي هستند، ساختمان هاي 
بلند مرتبه اي در حريم گسل هاي تهران وجود دارد كه 
ريس��ك زلزله را به مراتب باال برده اس��ت. به گفته اين 
محقق حوزه زلزله، تعداد 101 پرونده برج هاي تهران بر 
اساس آمار موجود روي حريم گسل هاي اصلي، تعداد 
۵۵ پرونده س��اختمان بلند مرتبه در حريم گسل هاي 
متوسط و 1۶ پرونده در حريم گسل هاي فرعي تشكيل 
شده است.عالوه بر آن ۳ برج در معابر ۶ متري، 24 برج 
در معابر ۶ تا 10 متري و 2۵1 پرونده در معابر به پهناي 

10 تا 12 متري واقع شده اند.
وي با اش��اره به تقديم اليحه بودجه 98 از سوي دولت 
به مجلس، تاكيد كرد: الزم است بطور مشخص بودجه 
مناسب در اختيار وزارت راه و شهرسازي براي استمرار 
تعيين حريم گسل ها در محدوده هاي شهري و تعيين 
نوع س��اخت و س��ازها و بازنگري طرح ه��اي جامع و 
تفصيلي ش��هري تخصيص يابد. اين اقدام مشخص و 
قابل اندازه گيري نقش بارزي در كاهش ريس��ك زلزله 

خواهد داشت.

رييس كميسيون حمل ونقل شوراي شهر با اشاره به 
موضوع طرح ترافيك گفت: ما مدام به مديريت شهري 
گفتيم كه زيرساخت ها براي اجراي اين طرح فراهم 
نيست و كار را به تعويق بيندازند؛ اما آنها قبول نكردند 

و درآمد طرح ترافيك به نصف رسيد.
به گ��زارش فارس، محم��د عليخان��ي در خصوص 
كمك هاي دولت به شهرداري تهران گفت: دولت به 
وظايف خود عمل نكرده است، اينكه دولت اين پول را 

در كجا هزينه كرده است، بنده اطالعي ندارم.
وي با بيان اينكه بس��ياري از مصوبات ش��وراي شهر 
در معاونت حمل ونقل ترافيك اجرايي نش��ده است، 
گفت: اينكه بنشينيم و بگوييم دولت پول نداده پس 
نمي توانيم كار كنيم و همه تقصيرها را گردن دولت 
بيندازيم درس��ت نيس��ت؛ بله در برخي موضوعات 
دولت مقصر اس��ت اما در برخي جاه��ا خودمان هم 

مقصر هستيم.

عليخاني گفت: در بودجه سال جاري پيش بيني شده 
بود كه 900 ميليارد تومان ش��هرداري بايد از پارك 
حاش��يه اي درآمد كسب كند و تاكنون يك ريال هم 
درآمد كسب نكرده است. اگر اين رقم محقق مي شد 
مي توانستند آن را در تكميل و توسعه مترو و اتوبوس 
هزينه كنند؛ همه كاره��ا را تعطيل كرده اند و دنبال 

كارهاي بدون اولويت هستند.
رييس كميس��يون حمل ونقل ش��وراي شهر گفت: 
ما مدام به مديريت ش��هري گفتيم كه زيرساخت ها 
براي اجراي اين طرح فراهم نيست و كار را به تعويق 
بيندازند اما آنها قبول نكردند و درآمد طرح ترافيك 
به نصف رسيد. متأسفانه در حوزه معاونت حمل ونقل 
ترافيك يا درآمدها تحقق پيدا نكرده يا نصف ش��ده 

است.
وي همچني��ن با اش��اره ب��ه ش��ركت مجتمع هاي 
ايس��تگاهي گفت: كميسيون و عمران و حمل و نقل 

مصوب كرد شركت مجتمع هاي ايستگاهي از حوزه 
مالي و اقتصادي ش��هرداري به مترو برگردد اما اين 
شركت را به جاي مترو به معاونت حمل ونقل منتقل 
كردند. ظاهرا فقط به عنوان يك پست به اين شركت 
نگاه مي كنند؛ در حالي كه بايد اين ش��ركت به مترو 
واگذار ش��ود و آنها با مالكين زمين هايي كه در مسير 
مترو و ايستگاه هاي آن قرار دارد مذاكره كرده و بتوانند 
درآمد س��اخت يك خط را همانن��د دوران مديريت 
محس��ن هاش��مي ايجاد كنند، عماًل در حال حاضر 

مجتمع هاي ايستگاهي تعطيل شده است.
عليخاني در پاس��خ به اينكه چرا مصوبات ش��ورا در 
شهرداري اجرايي نمي شود، گفت: متأسفانه معاون 
حمل ونقل ترافي��ك نظر هيچ ك��س را جز خودش 
قبول ندارد و ب��ه دنبال طرح هاي شكس��ت خورده 
هستند، دوچرخه طرح شكست خورده است و معاونت 
حمل ونق��ل ترافيك براي حل مش��كل آلودگي هوا 

و ترافيك بايد به فكر حم��ل و نقل عمومي از طريق 
تكميل و توسعه مترو و خريد اتوبوس هاي برقي باشد.

وي با تأكيد بر اين موض��وع كه معاونت حمل و نقل 
ترافيك به دنبال كار اساسي نيست، گفت: به تازگي 
قراردادي در معاونت حمل و نقل ترافيك براي مطالعه 
در خصوص بررس��ي موضوع آلودگي هوا بسته شده 
است، س��وال من اينجاس��ت كه قرار است چه چيز 
جديدي كشف شود كه در مطالعات قبلي كشف نشده 
است؟ راه حل آلودگي هوا مشخص است؛ بايد شبكه 
حمل ونقل عمومي تكميل و توسعه پيدا كند. به عنوان 
مثال بگويند چه برنامه اي و كاري براي س��اماندهي 
۳ ميليون موتورس��يكلت آلوده كننده هوا در تهران 

انجام شده است.
عليخاني گفت: به تازگي نامه اي براي آقاي حناچي 
شهردار تهران نوشته ام و خواستار دريافت اطالعات 
شدم، واقعًا براي آلودگي هوا مطالعات دقيقي توسط 

شركت هاي خارجي انجام شده است، همان موضوعي 
است كه محسن هاشمي رييس شوراي شهر مطرح 
كرد كه در مطالعات پولشويي انجام مي شود. برخي 
قرارداده��اي مطالعاتي ب��ا ارق��ام ۶00، 700، يك 
ميليارد و 2 ميليارد از نظر من مشكوك اند و برخي از 
اين مطالعات را مي توان با ۵0 يا 100 ميليون تومان 
انجام داد. البته دوباره تأكيد مي كنم اينقدر مطالعه 
از گذش��ته داريم كه نياز به مطالعه دوباره و چندباره 

نيست.
رييس كميسيون حمل ونقل شوراي شهر تأكيد كرد: 
من فكر مي كنم معاونت حمل و نقل ترافيك بيشتر 
به دنبال هزينه  است. بنابراين بهتر است اين پول ها را 
در مترو هزينه كنند و به جاي هزينه براي طرح هاي 
تكراري و شكست خورده به دنبال كار اساسي باشند 
و اگر جايي هم نياز به مطالعه داشت، كسي با مطالعات 

درست مخالفتي ندارد.
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دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات 
طرح جامع مصوب ندارد

شهردار تهران با بيان اينكه »واحد علوم و تحقيقات 
دانشگاه آزاد طرح جامع مصوب ندارد«، گفت: طرح 
واحد علوم و تحقيقات حتي اگر در محدوده خارج از 
تهران است، بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي 
برسد. به گزارش ايسنا، پيروز حناچي درباره ساخت 
و س��ازهاي واحد علوم و تحقيقات دانش��گاه آزاد و 
نظارت هاي شوراي عالي شهرسازي بر اين ساخت 
وسازها، با بيان اينكه »دانشگاه علوم و تحقيقات طرح 
جامع مصوب ندارد«، تاكيد كرد: مكاتبات بسياري 
انجام داديم تا طرح جامع اين دانشگاه به شوراي عالي 
شهرسازي برسد و تصويب شود؛ حتي خاطرم هست 
كه از سال 82 اين مكاتبات آغاز شد و سال 9۳ نيز اين 
كار را انجام داديم. او همچنين درباره زمان ارايه اليحه 
بودجه شهرداري تهران به شوراي شهر تهران اظهار 
كرد: بخشنامه بودجه در شهرداري ابالغ و هفته جاري 
نيز جلسه اي در اين باره تشكيل شده است و اميدواريم 
به زودي پيش نويس بودجه سال 98 را به شوراي شهر 
ارايه دهيم.تالش ما اين است كه اليحه بودجه، بعد از 
تصويب برنامه سوم شهرداري به شوراي شهر ارايه 
شود تا ارتباط معنا داري با اين برنامه پيدا كند. شهردار 
تهران با اشاره به وجود رديف هايي در بودجه ساالنه 
كشور در خصوص كالن شهرها گفت: در اليحه بودجه 
سال 98 براي موضوعاتي چون آلودگي هوا، ترافيك، 
افزايش طرح كاه��ش )LEZ( و همچنين فاينانس 
براي توسعه قطار شهري رديف هاي جداگانه اي براي 

كالن شهرها پيش بيني شده است.

موضوع بوي نامطبوع تهران 
در شوراي شهر بررسي مي شود

عضو ش��وراي شهر تهران از بررس��ي موضوع »بوي 
نامطبوع روز چهارشنبه« تهران در جلسه شورا خبر 
داد. به گزارش ايسنا، احمد مسجد جامعي در حاشيه 
تهرانگردي دي م��اه خود گفت: اخبار ضد ونقيضي 
در مورد منشأ انتش��ار اين بو مطرح و منتشر شد، از 
همان ابتدا برخي گمانه هايي در مورد نشت فاضالب، 
زباله سوزي درآراد كوه و .... مطرح كردند كه به نظر 

مي رسيد  اطالعات دقيقي وجود نداشته باشد.
وي با بيان اينكه انتشار اين بو پديده نوظهوري بود كه 
بايد به دنبال داليل آن بگرديم، گفت: بررسي ها نشان 
داد كه برخي عوامل مي تواند دليل ايجاد و انتشار اين 
بو باشند اما دليل مشخصي نيز براي منشأ آن به دست 
نيامده است. اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه 
از اول حدس زده مي ش��د كه ممكن است اين اتفاق 
مربوط به يك شبكه سراسري در تهران همچون گاز 
باشد گفت: استاندار تهران احتمال داده اند كه اين بو 
مربوط به نشت گاز مركاپتان باشد چرا كه براي امنيت 
گاز به آن يك ماده اضافه مي كند كه بويي شبيه، بوي 
چهارش��نبه دارند كه حالت آالرم دارد اما هنوز هم 
بررسي ها ادامه دارد. وي با بيان اينكه حتما در شوراي 
شهر موضوع انتش��ار بوي نامطبوع روز چهارشنبه 
را بررس��ي خواهيم كرد، گفت: متاسفانه برخي ها 
مي گويند كه موضوعاتي همچون اين بو، زلزله، آب 
و... چه ربطي به شوراي شهر دارد، اما ما نماينده مردم 
تهران هستيم و بايد گزارشي دقيق از چرايي انتشار 

اين بو در صحن شوراي شهر ارايه شود.
مسجد جامعي افزود: به شدت پيگير آن هستيم كه 
گزارشي در خصوص چرايي انتشار و منشأ بو در شوراي 

شهر پيگيري و قرائت شود.

پالسكوي جديد از پرداخت 
عوارض ساختماني معاف شد

شهردار منطقه 12 گفت: طبق مصوبه شوراي شهر 
تهران، عوارض در نظر گرفته شده براي ساخت بناي 
پالسكو صفر در نظر گرفته ش��ده است. به گزارش 
تسنيم، علي محمد سعادتي در پاسخ به اينكه آيا علت 
بوي نامطبوع انتشار يافته ش��ده در روز چهارشنبه 
از فاضالب پالس��كو اس��ت، اظهار كرد: اين موضوع 
هيچ ارتباطي به انبار فاضالب پالسكو نداشته ضمن 
اينكه روز گذشته در جريان عمليات عمراني پالسكو 
درب انبار فاضالب اين مجموعه باز شد.اينكه عنوان 
شود اين انبار مي تواند به اين حجم گاز توليد كند كه 
سراسر تهران را فرا بگيرد يك مقدار دور از ذهن است 
چرا كه پروژه هاي به مراتب بزرگ تر از پالس��كو در 
تهران وجود دارد. شهردار منطقه 12 گفت: در رابطه 
با اصل موضوع با باز شدن درب انبار فاضالب پالسكو 
بحثي نيست ضمن اينكه اين اتفاق در روز پنجشنبه 
و در واقع يك روز بعد از انتشار بوي نامطبوع در تهران 
بوده است ضمن اينكه حجم گاز توليد شده نيز اينقدر 
نبوده اس��ت كه كل تهران را در بر بگيرد. سعادتي با 
اشاره به آخرين وضعيت ساخت بناي جديد پالسكو 
گفت: بنابر مصوبه كميسيون ماده ۵، دستور نقشه 
صادر ش��ده اس��ت و اين موضوع در اختيار بنياد به 
عنوان مالك قرار داده شده است و دوستان ما در بنياد 
نيز بايد نقشه هاي ساختماني را تهيه و به ما ارايه كنند 
تا ما نيز اين موضوع را در مراجع ذيصالح مثل سازمان 
آتش نشاني و سازمان نظام مهندسي مورد تاييد و در 
نهايت پروانه ساختماني صادر و اقدامات الزم آغاز شود.

وي همچنين در پاس��خ به اينكه آيا در بناي جديد 
پالسكو مكان يا محلي براي نماد غيرت و فداكاري 
شهداي آتش نشان نيز در نظر گرفته خواهد شد يا 
خير گفت: اين موضوع در دس��تور كار طراحي قرار 
گرفته است كه اميدواريم عملياتي نيز بشود. شهردار 
منطقه 12 ادامه داد: در بناي جديد ساختمان پالسكو 
1۵ طبقه در س��طح و ۵ طبقه زير سطح مورد تاييد 
كميسيون ماده ۵ قرار گرفته است كه اين كار نيز به 
جهت رعايت حقوق كسبه متضرر شده در پالسكو 
بوده است.در ساختمان جديد پالسكو استانداردهاي 
الزم از جمل��ه افزاي��ش آسانس��ورها و پله هاي فرار 
پيش بيني شده است و همين امر باعث افزايش سطح 
مشاعات در بنا شده است و به همين دليل براي رعايت 
حقوق كسبه پالسكو و قرار دادن سطح مفيد به كسبه 
اين موضوع در طبقات پاييني زيرزمين پيش بيني 

شده است .
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ترفند جديد وارداتچي ها 
تعادل|

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گمرك كشور 
ظاهرا تصمي��م گرفته اند براي تنظي��م بازارها برخي 
فرآيندهاي وارداتي را تسهيل و ساده سازي كنند. در 
همين راستا اما آزادس��ازي كاالهاي رسوب كرده در 
گمرك در هفته گذش��ته به يك نقطه عطف رس��يد؛ 
آزادسازي حدود 13 هزار خودروي دپو شده. همزمان 
با اين موضوع، رفع ممنوعيت ثبت سفارش واردات براي 
برخي كاالهايي كه واردات آنها پيش تر ممنوع اعالم 
ش��ده بود، به منزله كاهش سخت گيري هاي وارداتي 
تلقي ش��د. به عنوان نمونه، در اواسط هفته گذشته، 
ممنوعي��ت ثبت س��فارش و واردات ۴۷ رديف تعرفه 
حذف شد. اين اما در حالي است كه آزادسازي كاالهاي 
رسوب كرده در گمركات كش��ور، در پاره اي موارد به 
»ش��گرد برخي وارداتچي ها« بدل شده است. بر اين 
اساس، به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، برخي 
واردكنندگان حتي ب��ا وجود اطالع از ممنوعيت هاي 
وارداتي، بدون ثبت سفارش اقدام به واردات مي كنند 
و بع��د با بهانه جلوگيري از اتالف منابع ارزي كش��ور، 
نسبت به ترخيص اين كاالها از گمركات كشور اقدام 
مي كنن��د. از ديگر س��و، اما وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت در هفته هاي اخير دو گام كليدي براي بهبود 
وضعيت واحدهاي توليدي در كشور را آغاز كرده است: 
گام نخس��ت تخصيص حدود 20 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت تا پايان سال جاري است كه بخش »ريال-

درماني« حمايت دولت از توليد را تشكيل مي دهد. اما 
گام دوم با وعده تخصيص ارز براي واردات ماشين آالت 
و تجهيزات و ني��ز نيازهاي وارداتي واحدهاي توليدي 
كليد خورده و بخش »ارز- درماني« حمايت از توليد 

را تشكيل مي دهد.

  موعد پمپاژ پول به توليد
وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهاي پاياني هفته 
گذشته باالخره يكي از وعده هاي مهم دولت در زمينه 
بهبود شرايط توليد در كشور را اجرايي كرد. حدود يك 
ماه پيش، وزير صنعت، مع��دن و تجارت از تخصيص 
ح��دود 20 هزار ميليارد تومان تس��هيالت ويژه براي 
اش��تغالزايي در صنايع توليدي خبر داده بود. به گفته 
رضا رحماني، اين تسهيالت از محل تبصره 18 بودجه 
تأمين خواهد شد و البته در شرايطي كه بودجه هنوز 
به تأييد مجلس ش��وراي اسالمي نرسيده، ظاهراً عزم 
دولت براي تخصي��ص اين مبلغ به بخش توليد، جزم 
است. محسن صالحي نيا، معاون وزير صنعت، معدن و 
تجارت نيز روز چهارشنبه هفته گذشته با تأييد اين خبر 
گفت: 20 هزار ميليارد تومان تسهيالت از محل منابع 
داخلي بانك ها و صندوق توسعه ملي در قالب سرمايه 
در گردش، نوسازي صنايع و طرح هاي داراي بيش از 60 
درصد پيشرفت فيزيكي به واحدهاي صنعتي و توليدي 

اختصاص يافته است.
اما اين تسهيالت بر اس��اس چه معياري به واحدهاي 
تولي��دي تخصي��ص داده مي ش��وند؟ وزارت صنعت 
قرار است با اس��تفاده از امكانات س��امانه بهين ياب، 
واحدهاي مشمول دريافت اين تسهيالت ارزان قيمت 
را انتخاب كند و البته واحدهاي مشمول، پس از تأييد 

كارگروه هاي استاني خود مي توانند در صف دريافت 
تس��هيالت قرار بگيرند. عالوه بر اي��ن، وزارت صنعت 
حدود هزار ميليارد تومان يارانه توليد با ميانگين كارمزد 
5 درصد هم در نظر گرفته كه قرار است به كلينيك هاي 
كسب و كار، مراكز فناوري و طرح هاي پژوهش محور 

تخصيص داده شوند. 
اين در حالي است كه بر اساس آمارهاي وزارت صنعت، 
اكنون ح��دود 15 درصد از ۴2 ه��زار واحد صنعتي و 
توليد به ثبت رس��يده در شهرك هاي صنعتي كشور، 
در وضعيت راكد به س��ر مي برد. ح��دود 20 درصد از 
واحدهاي صنعتي و توليدي در اين ش��هرك هاي نيز 
تنها با نيمي از ظرفيت خود كار مي كنند و بقيه واحدها 
)يعني حدود 65 درصد( ظرفيت توليدي ۷0 درصد و 
باالتر دارند. به عبارت ساده تر، به نظر مي رسد، تالش 
وزارت صنع��ت براي تزريق تس��هيالت به واحدهاي 
تولي��دي فعال در ش��هرك هاي صنعتي كش��ور، در 
راستاي افزايش ظرفيت توليدي آنها است. با اين همه، 
هنوز توضيحي در اين مورد وجود ندارد كه آيا با وجود 
افت شديد قدرت خريد مصرف كنندگان در ماه هاي 
گذشته، شكستن ركود از طريق افزايش ظرفيت توليد 

به اندازه كافي توجيه پذير است؟

  ارز  درماني صنعت
اين اما در حالي اس��ت كه وزارت صنعت به دنبال آن 
است كه مشكالت مالي بنگاه هاي توليدي را در هر دو 
زمينه ريالي و ارزي مرتفع كند. به اين ترتيب، دومين 
گام وزارت صنعت در حمايت مالي از بنگاه هاي توليدي، 
جهت دهي به نحوه هزينه كرد ارز در اين واحدها است. 
به گفته صالحي نيا، اولويت وزارت صنعت، پرداخت ارز 
براي رفع مس��ائل ارزي واحدهاي صنعتي و در جهت 
خريد ماشين آالت و تجهيزات است. به گفته او، دولت 
تالش مي كند مسائل ارزي واحدهاي صنعتي را حل 
كند از اين رو، اين بخش در اولويت پرداخت ارز است و 
خريد ماشين آالت و تجهيزات واحدهاي صنعتي نيز 
در اولويت ق��رار دارد. صالحي نيا در ادامه با بيان اينكه 
يكي از اولويت هاي مهم ما در ايجاد شهرك ها و نواحي 
صنعتي، توجه و تمركز بر مسائل محيط زيستي است، 
عنوان كرد كه تمامي اين موارد در اين محل لحاظ شده 
و زمينه براي حفظ و ارتقاي آن فراهم شده است، زيرا 
كه توس��عه صنعت با رعايت مسائل زيست محيطي 

امكان پذير است.
به اي��ن ترتيب، در ش��رايطي كه واردات م��واد اوليه و 
واسطه اي به دليل افزايش قيمت ارز و مشكالت موجود 
در زمينه نقل و انتقاالت بانكي بيش از هر زمان ديگري 
دشوار شده، جهت دهي كمك هاي ارزي دولت به سمت 
واردات ماشين آالت و تجهيزات، مي تواند گامي به جلو 
محسوب ش��ود. همچنين بنابه اظهارات صالحي نيا، 
واحدهاي صنعتي كوچك ومتوسط بايد به دنبال تبديل 
خود به بنگاه اقتصادي باش��ند و با آشنايي از سازوكار 
بازارهاي مختلف و تأمين منابع مالي در تحقق اهداف 
و ماموريت هاي خود پرش��تاب حركت كنند. او افزود: 
دانش فني و تكنولوژي واحده��اي صنعتي و توليدي 
بايد به روز باشد تا در هرلحظه بتوانند تحول و تغييراتي 
را در محصوالت خود بر طبق بازارهاي داخلي و خارجي 

داشته و محصول خود را صادر و با دسترسي بيشتري به 
بازارها به خصوص بازارهاي صادراتي هدف خود برسانند.

حمايت ريال��ي و ارزي از واحدهاي توليدي و صنعتي 
اما تنه��ا برنامه هاي وزارت صنعت ب��راي بهبود وضع 
بنگاه هاي كوچك و متوس��ط نيس��تند. معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهداف اين وزارتخانه 
در حماي��ت از واحدهاي صنعتي، گف��ت: »تأمين و 
تخصيص ارز الزم«، »تأمين مواد اوليه«، »مش��خص 
ك��ردن بس��تر واردات در قب��ال صادرات ب��ا حمايت 
س��ازمان«، »پشتوانه س��ازي س��رمايه در گردش«، 
»بازسازي و نوس��ازي و اصالح ظرفيت در واحدهاي 
تولي��دي براي رونق و توس��عه فعاليت هاي اقتصادي 
در سطح كالن« در دس��تور كار قرار دارد. صالحي نيا 
ادام��ه داد: واحدهاي صنعتي كوچك و متوس��ط در 
ايجاد ارزش افزوده، اش��تغال و تكمي��ل زنجيره هاي 
تأمي��ن نقش مهمي دارند و با توجه به تحوالتي كه در 
سطح بين المللي اتفاق افتاده، دولت تالش مي كند كه 
مس��ائل ارزي واحدهاي صنعتي را حل كند كه طبق 
اولويت هاي تعريف شده، بخش صنعت براي پرداخت 
ارز، مورد توج��ه قرار گرفته اس��ت و قطعا حمايت از 
توليد داخلي و توجه به توليد ملي مورد تأكيد اس��ت 
و خريد ماش��ين آالت و تجهيزات واحدهاي صنعتي 
در اولوي��ت ق��رار دارد. او اضافه كرد: س��ازمان صنايع 
كوچك و ش��هرك هاي صنعتي ايران، عالوه بر تأمين 
امكان��ات زيربنايي، س��خت افزاري و نرم اف��زاري در 
ش��هرك ها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي 
تابعه با برنامه هاي جامعي كه در حوزه صنايع كوچك 
در دستور كار قرار داده، خدمات حمايتي اعم از استقرار 
نظام پيمانكاري فرعيSPX، ايجاد و توسعه كنسرسيوم 

صادراتي، ش��ركت هاي توس��عه صادرات، شركت در 
نمايشگاه هاي بين المللي، ارتقاي صادرات واحدهاي 
صنعتي كوچك صادراتي و معرفي و پذيرش واحدهاي 
صنعتي در فرابورس و انتقال فناوري واحدهاي صنعتي 

را انجام مي دهد.

  شگرد »وارداتچي ها« براي فشار به دولت
ورود بيش از پيش دولت به حوزه هاي مختلف حمايت 
از بنگاه هاي توليدي اما وجه ديگري هم دارد. به گفته 
سرپرست سازمان توس��عه تجارت، برخي افراد قبل 
از ثبت س��فارش واردات انجام مي دهن��د و در داخل 
گمركات به در حالت دپو قرار مي دهند تا دولت تحت 
فش��ار قرار گيرد و درباره آنها تصميم گيري كند. اين 
موضوع اما از آن جهت حائز اهميت است كه به گفته 
محمدرضا م��ودودي، به دليل اهميت توليد، اگر مواد 
اوليه مورد نياز واحدهاي توليد در گمرك دپو ش��ده 
باشد، سازمان توس��عه تجارت آماده است حتي با كم 
قوه قضاييه، كاالهاي رسوب كرده در گمركات كشور را 
آزاد كند. نگراني سازمان توسعه تجارت اما از بدل شدن 

اين موضوع به يك رويه است.
مودودي گفت: حتي اگر مش��كل قانوني براي ورود اين 
وجود داشته است، قوه قضاييه معموال همكاري هاي زيادي 
دارد تا كاال بالفاصله آزاد شود، بنابراين واردكنندگان اگر 
مس��ير قانوني را براي واردات محصول طي كرده باشند، 
مشكلي نخواهند داشت. مشكل اما از اينجا آغاز مي شود 
كه ممكن است اين كاال ها جزء كاالهاي ضروري نباشند 
كه ما بخواهيم به آنها ارز اختصاص دهيم. بنابه اظهارات 
او، با اي��ن وجود دولت همراهي مي كند، اما اين كار نبايد 
تبديل به يك رويه براي واردات ش��ود، زيرا اگر قرار باشد 

دولت تحت فشار اجازه ترخيص كاال دهد، بالفاصله دوباره 
انبارها و بنادر پرمي شود و افراد خواهان ترخيص كاالهاي 

جديدي هستند كه در اولويت قرار ندارند.
به گفته مودودي، بطور مثال خيلي از خودروهايي كه 
اكنون در گمرك مانده، ثبت سفارش درستي براي آنها 
انجام نشده است و مراحل را بطور كامل طي نكرده اند 
يا اصال براي واردات آنها ثبت سفارشي نشده است. او 
افزود: برخي از اقالم نيز كه واردات آنها ممنوع است و 
در ليست 13۴9 كااليي ممنوعه قرار دارند، در گمرك 
تخليه مي شوند و واردكننده اين انتظار را دارد كه وقتي 
به زمان متروكه ش��دن كاالهايش نزديك مي ش��ود، 
ترخيص انجام شود و مي گويد كه منابع مملكت و ملي 
در حال از بين رفتن است و انتظار تعيين تكليف دارد. 
سرپرست س��ازمان توسعه تجارت ادامه داد: دولت در 
حال بررسي اين موضوع است و البته جرايم اين افراد بر 

سر جاي خود باقي است.
 همزمان با اين موضع وزارت صنعت اما واردات برخي 
كاالهاي ممنوعه نيز مش��مول برخي ساده سازي ها 
شده است. بر اين اساس، روز سه شنبه هفته گذشته، 
ممنوعيت ثبت سفارش و واردات ۴۷ رديف تعرفه در 
حوزه فعاليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت 
جهادكشاورزي حذف شد. اين رديف هاي تعرفه اي در 
گروه هاي كااليي معدني و صنايع معدني، نس��اجي و 
پوشاك، فلزي و لوازم خانگي، برق و لوازم الكترونيك، 
خودرو و نيرومحركه و حوزه كشاورزي قرار داشتند و 
اعالم رفع ممنوعيت واردات آنها اين حدس را به ميان 
كشيده كه شايد تسهيل واردات برخي كاالها به كشور 
نيز در زم��ره حمايت هاي وزارت صنعت از بخش هاي 

توليدي كشور قرار داشته باشد.

عضواتحاديهپوشاككشور:

دبيركلكانونانجمنهايصنايعغذاييايرانمطرحكردرييساتاقبازرگانيايرانتاكيدكرد

رتبه نخست قاچاق كشور به پوشاك رسيد

ايرانميتواندتمامنيازغذاييسوريهراتامينكندبدونبرنامهنميتوانيممشكلاساسيراحلكنيم

عضو اتحاديه پوشاك كش��ور با بيان اينكه در ۴ سال 
اخير، پوش��اك رتبه نخس��ت بازار قاچاق كشور را به 
خود اختصاص داده است گفت: برندينگ در صنعت 
پوشاك كشور سودآور نيست. به گزارش تسنيم، علي 
جعفري در يك برنامه تلويزيوني افزود: صنعت پوشاك 
كشورما سودآور نيست زيرا قاچاق كاال راه نفس توليد و 
واردات قانوني را تنگ كرده است به اين علت مي توان 
گفت صنعت و حوزه پوش��اك جذابيت چنداني براي 
سرمايه گذاري ندارد. او ادامه داد: از سوي ديگر ايجاد 
برندين��گ در صنعت پوش��اك هزينه هاي مضاعف 
به همراه دارد. در ۴ س��ال اخير، قاچاق پوشاك رتبه 
نخست بازار قاچاق كش��ور را به خود اختصاص داده 
است. قاچاق پوشاك توسط مافيايي حمايت و هدايت 
و اين حمايت ها سبب مي شود تا قاچاق پوشاك ارزان 

قيمت شود. توليد پوشاك با احتساب دستمزد نيروي 
كار و مواد اوليه و مخارج جانبي در ايران بستر بهتري 
نسبت به كشورهاي همس��ايه وجود دارد اما صنعت 
پوش��اك ضربه اصلي را از برندهاي تقلبي مي خورد. 
گاهي مشاهده مي شود كه يك برند اروپايي كه در چين 
توليد مي شود با يك پنجم قيمت و با كيفيت درجه دو 
به ايران وارد مي شود اما با قيمت كاالي درجه يك به 
فروش مي رسد و علت آن هم برند تقلبي پوشاك است 
اين اقدامات مسير برندسازي در كشور را سد مي كند.

عضو اتحاديه پوش��اك كش��ور وج��ود مراكز خريد 
مجلل و متنوع ب��ا پاركينگ هاي ب��زرگ را يكي از 
عوامل عدم موفقيت توليدكنندگان پوشاك داخلي 
عنوان كرد. جعفري ادامه داد: ايراني ها جزو بهترين 
توليدكنندگان پوشاكي هستند كه مجبورند با نصب 

برند فيك روي كاال وارد بازار رقابت شوند باال بودن 
هزينه هاي ش��ركت هاي توليدي اعم از هزينه جا و 
فروشگاه طراحان و برندسازان و ... از جمله عواملي 
هس��تند كه صرف��ه اقتصادي جهت برندس��ازي را 
از توليدكنن��دگان داخلي مي گيرن��د. او ادامه داد: 
طراحي مد و لب��اس، در اختيار نه��ادي خصوصي 
اس��ت كه تحت نظارت متوليان دولتي قرار دارد اما 
در بخش دولتي، كارشناس متخصصي وجود ندارد 
كه بتواند تش��خيص دهد فالن مد، داخلي است يا 
كپي از محصول خارجي. اما جالب اينجاست كه در 
جشنواره داخلي جايزه هم مي گيرد. جعفري تصريح 
كرد: مبارزه با قاچاق كاال، حمايت و اشتغال زايي در 
حوزه پوشاك و خريد و پوش��يدن پوشاك وارداتي 
قانوني به جاي پوشاك قاچاق راهكارهايي هستند 

كه در ش��رايط كنوني مي توان��د از توليدكنندگان 
داخلي حمايت كند.

از ديگر س��و، معصومه بخشي، نماينده گروه طراحان 
مد و لباس پوشاك كشور هم گفت: در حوزه طراحي 
پارچ��ه و لباس ب��ه جرأت مي توان گف��ت طرح هاي 
برتري كه به كسب جايزه هم نائل مي آيند كپي كاري 
از كارهاي خارجي هستند. اما در ادامه، دبير كارگروه 
مد و لباس وزارت ارشاد نيز گفت: مد و لباس و حوزه 
برندسازي در ايران صنعت نوپا و حدودا 10 ساله است و 
طبيعتا نمي توانيم با تجربه چندين ساله ساير كشورها 
رقابت كنيم اما در حال حاضر در حوزه پوشاك بانوان 
حدود 95 درصد توليدات موجود در بازار را كاالهاي 
توليد ايران تشكيل مي دهند توليداتي كه ويژگي هاي 
فرهنگي كشورمان هم در آن لحاظ شده است. حميد 

قبادي ادامه داد: به تازگي رابطه همكاري مناس��بي 
ميان طراحان و توليدكنندگان برقرار شده 5 سال قبل 
توليد كنندگان در مقابل طراحي داخلي جبهه گيري 
مي كردند اما حاال اكثر توليد كنندگان واحد طراحي 
خودش��ان را دارند. قبادي در بخش ديگر از سخنان 
خود، با تكذيب گفته هاي بخش��ي در خصوص كپي 
كاري طرح هاي پارچه و لباس در توليدات داخلي ادامه 
داد: تا اين لحظه حدود 2۷ هزار طرح جديد لباس وارد 
جامعه شده است گرچه با نيازهاي جامعه كمي فاصله 
دارد اما 5 س��ال قبل طرح هاي ايراني انگش��ت شمار 
بود البته مي توان بخش��ي از طراحي ها الهام گرفته از 
طرح هاي خارجي باش��د اما نمي توان گفت همه اين 
طرح ها كپي برداري است. او افزود: ما در طراحي پارچه 

ضعف مفرط داريم.

رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: مشكل اساسي در برنامه هاي توسعه 
متوازن كشور وجود دارد؛ اين امر مساله اي اساسي به شمار مي رود كه 
بدون حل آن نمي توانيم مشكل آب، صنعت و كشاورزي را حل كنيم. به 
گزارش ايسنا، غالمحسين شافعي در همايش ملي مديريت آب با بيان 
اينكه امروز بحراني ترين نقطه كشور در خصوص مساله آب خراسان 
رضوي است، اظهار كرد: در حال حاضر در استان خود، محل هايي داريم 
كه اكثر روستاهايش آب آشاميدني را با تانكر دريافت مي كنند؛ در اين 
مناطق شاهد توسعه صنايعي هستيم كه براي آينده خطرناك است. به 
بهانه توسعه غير مطالعه شده و غير كارشناسي و نان درآوردن، زندگي را 
از مردم آن منطقه مي گيريم؛ با اين نگاه آينده خطرناكي خواهيم داشت 
و در مجموع اگر برنامه هاي ما يك برنامه توس��عه متوازن منطقه اي 
نباشد، اوضاع به همين صورت خواهد بود. او با اشاره به اهميت مساله 
آب و تاثير بحران كم آبي در ساير حوزه ها تصريح كرد: مشكلي اساسي 
در برنامه هاي توسعه منسجم و توسعه متوازن كشور وجود دارد؛ اين 
امر مساله اي اساسي به شمار مي رود كه بدون حل آن نمي توانيم مشكل 
آب، صنعت و كشاورزي را حل كنيم؛ در واقع در سيستم قاعده گذاري 
كشور مشكالتي وجود دارد، بنابراين تا اين مشكالت مرتفع نشوند، 

نمي توانيم مشكالت را از سطوح پايين تر حل و فصل كنيم.

رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به تعدد قوانين، عنوان كرد: فرار 
از قان��ون را از خود مجريان قانون چطور حل كنيم؟ كس��ي در اين 
زمينه پاسخگو نيست. شافعي خاطرنشان كرد: برنامه هاي 5 ساله 
توسعه اي بسياري اوقات با نگاه عدالت خواهانه تدوين شده اما هيچ 
يك از آنها به اهدافش نرسيده؛ توسعه منطقه اي چه قبل و چه بعد از 
انقالب به اين بستگي داشته كه آيا افراد ذي نفوذ محلي، در تدوين 
آنها نقش داش��ته اند يا خير. اگر نقش داشته اند آن منطقه توسعه را 
ش��روع كرده اما اگر افراد ذي نفوذ محلي نبودند، آن منطقه در فقر 
و فالكت باقي مانده و هنوز در فقر غوطه ور اس��ت. مساله اين است 
كه هيچگاه برنامه هاي توسعه ما براساس يك نگاه آمايش تدوين و 
اجرا نشده است. او گفت: آيا مي شود براي كشوري با اين تنوع آب و 
هوايي، اقليمي و قوميتي نسخه اي واحد در مركز نوشت و گفت آن را 
اجرا كنيد؟ آيا برنامه هايي كه براي توسعه تدوين مي شود در گيالن 
با سيستان و بلوچستان مي تواند يكسان باشد. نتيجه وضع كنوني 
نسخه هاي واحدي است كه براي مناطق مختلف داده شده و هنوز هم 
به قوت خودش باقي است. در واقع اشكال كار ريشه اي تر از اين است 
كه بخواهيم بدون نگاه به بقيه عوامل، مشكالت آب را حل كنيم. ما 
اصال برنامه نداريم و تمام حركات ما با چشم هاي بسته انجام مي شود.

دبيركل كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران گفت: با وجود روابط 
مثبت سياسي و اقتصادي با سوريه، در هشت ماهه امسال تنها 9 هزار 
دالر محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي ما به اين كشور صادر شده 
است در حالي كه قادر به تامين هر نياز سوريه به صنايع غذايي هستيم. 
كاوه زرگران در گفت وگو با تسنيم، تفاهمنامه همكاري هاي بلندمدت 
اقتصادي ميان ايران و سوريه را گامي مثبت براي جبران عقب ماندگي 
از بازار س��وريه توصيف و تصريح كرد: با وجود روابط مثبت سياسي و 
اقتصادي كشورمان با سوريه حجم تجارت ميان دو كشور در هشت 
ماهه نخس��ت امس��ال تنها حدود 11۴ هزار دالر بوده است. رييس 
كميسيون كش��اورزي اتاق بازرگاني تهران صنايع تبديلي كشور با 
ظرفيت فرآوري بيش از 150 ميليون تن را داراي پتانسيل هاي بااليي 
براي تامين نيازهاي كشور س��وريه اعالم كرد و گفت: در صورتي كه 
نحوه پرداخت و روش هاي حمل و نقل از سوي اين كشور به ما اعالم 
شود، صنايع تبديلي ما در گروه هاي مختلف توليدي قادر به تامين هر 

نياز سوريه است. 
او عمده محصوالت غذايي صادراتي كشور به سوريه در هشت ماهه 
نخست امسال را شيرخشك، خرما، پسته، شيريني و شكالت، انگور 
خشك، قند و شكر، كنسرو، پنير و كشك، بيسكويت و ويفر، ماست، 

شير و خامه برشمرد و تصريح كرد: در هشت ماهه نخست امسال 
جمعًا حدود 3 هزار تن محصوالت كش��اورزي و صنايع غذايي به 
ارزش تقريبي 9 هزار دالر از كش��ور به سوريه صادر شده است كه 
5 درصد وزني و 9 درصد ارزش��ي صادرات ما به سوريه را تشكيل 
مي دهد. زرگران در ادامه خاطرنشان كرد: با وجودي كه صادرات 
ما به سوريه پس از سال 1393 روند صعودي به خود گرفته است 
اما با توجه به ظرفيت هاي باال براي گسترش روابط تجاري با سوريه 
اين حجم از تجارت رضايتبخش نيست. دبيركل كانون انجمن هاي 
صنايع غذايي ايران با بيان اينكه بيش از 55 درصد از بازار كاالهاي 
وارداتي سوريه در اختيار كش��ورهاي تركيه، چين و امارات است 
گفت: تركيه بيشترين سهم را از بازار سوريه دارد در حالي كه سهم 
كش��ور ما از بازار اين كشور تنها 5 درصد است. به گفته زرگران، با 
وجود روابط مثبت سياس��ي و اقتصادي با كشور سوريه، در هشت 
ماهه نخست س��ال جاري تنها 9 هزار دالر محصوالت كشاورزي 
و صنايع غذايي ما به اين كش��ور صادر شده اس��ت در حالي كه با 
توجه به ظرفي��ت 150 ميليون تني ف��رآوري محصوالت غذايي 
در گروه هاي مختل��ف ما قادر به تامين هر نياز س��وريه به صنايع 

غذايي هستيم. 
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رتبه بندي بازرگانان بر اساس 
۳ فاكتور

اختالف در طرح نوسازي 
تاكسي هاي فرسوده 

كاهش توليد وانت در آذرماه

مهر|معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 
با رتبه بندي بازرگانان، عالوه بر افزايش شفافيت، 
نظارت ها بيشتر و بهتر مي شود. بهنام اميري كه در 
يك برنامه تلويزيوني س��خن مي گفت، ادامه داد: 
فعاليت هاي تجاري بازرگانان در داخل كش��ور را 
بر اساس وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
س��اماندهي كرديم و با تصويب قان��ون مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز و مصوبات بعدي، اقدامات مفصلي 
در اين باره برنامه ريزي ش��د. او ادامه داد: از س��ال 
گذشته، اقدامات موثري را در حوزه توسعه سامانه 
اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري آغاز كرديم و از 
اسفند ماه سال جاري، نخستين مراحل اجراي اين 
سامانه عملياتي شده كه گام هاي مختلفي از آن به 

بهره برداري رسيد.
اميري اضافه كرد: اكنون مجموعه اي از قابليت ها 
و داده ه��ا را در داخ��ل س��امانه اعتبارس��نجي 
رتبه بندي در اختيار داريم كه كمكي به بازرگانان و 
سياست گذاران است. او درباره معيارهاي رتبه بندي 
س��امانه يكپارچ��ه رتبه بندي و اعتبارس��نجي 
گفت: براي اين منظور، س��ه گروه شاخص شامل 
ش��اخص هاي مربوط ب��ه »مس��ووليت پذيري 
بازرگانان«، »توانمندي هاي مالي« و »كس��ب و 
كار بازرگانان« در نظر گرفته ش��ده است. معاون 
تس��هيل تجاري مركز توسعه تجارت الكترونيك 
وزارت صنعت درباره مزيت ه��اي اين رتبه بندي 
گفت: ش��اخص هاي اطالعات��ي و اين رتبه بندي 
به ش��فافيت، كمك مي كن��د و در نتيجه ارزيابي 
فعاليت هاي تجاري، تسهيل مي شود و بازرگانان، 
زودتر ارزيابي مي ش��وند و فرآيند براي بازرگانان 

معتبر، تسهيل مي شود.

ايسنا|مديركل صنايع خودرو وزارت صنعت با 
اش��اره به جزييات نوسازي تاكسي هاي فرسوده 
گفت: بايد تكليف تحريم ها مشخص شود تا بتوانيم 
برنامه سال آينده توليدات را معين كنيم. محمد 
قناعتي در ادامه با اشاره به تاثير تحريم ها در حوزه 
خودروسازي گفت: بايد تكليف تحريم ها مشخص 
ش��ود. چون در حال حاضر امكان خريد و فروش 
قطعه وجود ندارد و اگر با اين شرايط پيش برويم 
شايد نتوانيم براي سال آينده توليد داشته باشيم. 
بنابراين با مشخص شدن شرايط تحريم مي توانيم 
برنامه سال آينده توليد را تعيين كنيم. او در مورد 
دستور جلسه نوسازي تاكسي هاي فرسوده با اشاره 
به اينكه هفته گذش��ته جلسه اي با شركت ايران 
خودرو در خصوص نوسازي داشتيم، گفت: سال 
گذشته 8۴ هزار و 651 نفر براي نوسازي ثبت نام 
كرده بودند. او ادامه داد: مشخصات 68 هزار و 502 
نفر از طريق اتحاديه تاكس��يراني و شركت ايران 
خودرو تهيه شده است. مديركل صنايع خودرو 
وزارت صنع��ت، گفت: تا تاريخ 11 ديماه س��ال 
جاري براي 65 هزار و 132 دستگاه پيش فاكتور 
صادر شده است. همچنين تا اين تاريخ 66 هزار 
و شش نفر متقاضي وجود داشته است و 63 هزار 
و يك پرونده كامل شده است. به گفته او، تمامي 
خودروهايي كه فاكتور برايش��ان صادر شده و در 
آستانه تحويل به مشتريان است، شامل 62 هزار و 
929 دستگاه مي شود. او ادامه داد: محل اختالف 
در بحث نوسازي اين است كه شركت خودروساز 
اعالم مي كند ك��ه تعهدش در مورد خودروهايي 
اس��ت كه براي آنها پيش فاكتور صادر شده و اگر 
قرار باشد تعداد خودروها بيش از اين تعداد باشد 
بايد تعهد ايجاد شود. او در ادامه بيان كرد: مي توان 
براي 500 دستگاه اين كار را انجام داد تا طي دو ماه 
تحويل داده شود. قناعتي در ادامه گفت: شركت 
ايران خودرو با توجه به مشكالتي كه اخيرا براي 
آن ايجاد شده 180 ميليارد تومان از محل اسقاط 
را نتوانست استفاده كند و عمال اين موضوع باعث 
از بين رفتن انگيزه اين ش��ركت براي ادامه طرح 
نوسازي شده است. او افزود: بنابراين بايد راه هايي 
براي حل اين موضوع پيدا كرد و در اين زمينه به 
همكاري سازمان برنامه و بودجه نياز داريم و سعي 
داري��م حدود 2 هزار تا 2 هزار و 500 دس��تگاه را 
به شكلي تامين كنيم تا بتوانيم 10 تا 20 درصد 

نوسازي تاكسي ها را انجام دهيم. 

ايس�نا|جديدترين آمار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نش��ان مي دهد، توليد انواع وانت در آذرماه 
س��ال جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
61.6 درص��د كاهش يافته اس��ت. تولي��د وانت در 
اين مدت به 29۴9 دس��تگاه رسيده كه نسبت به 
تعداد ۷685 دستگاهي سال گذشته، 61.6 درصد 
كاهش يافته است. طبق اين آمار ميزان توليد وانت 
در گروه خودروسازي س��ايپا و گروه بهمن كاهش 
چشمگيري داشته؛ بطوريكه سايپا در آذرماه امسال 
1889 دس��تگاه وانت توليد ك��رده و كاهش توليد 
6۴.1 درصدي را تجربه كرده است چراكه در آذرماه 
سال گذشته ميزان توليد اين شركت 526۴ دستگاه 
بوده است. گروه بهمن نيز با كاهش ۷2.2 درصدي 
بيش��ترين كاهش توليد وانت را داش��ته است. اين 
شركت آذرماه سال جاري ۴19 دستگاه وانت توليد 
كرده در حالي كه در مدت مشابه سال گذشته 1505 
دستگاه توليد كرده بود. گروه صنعتي ايران خودرو 
نيز در آبان ماه امسال 30 درصد كاهش توليد داشته 
و تعداد وانت هاي توليد شده در اين شركت از 916 
دس��تگاه در آذرماه سال گذش��ته به 6۴1 دستگاه 
رسيده اس��ت. در اين ميان وضعيت توليد وانت در 
آذرماه سال جاري در ش��ركت ارس خودرو ديزل و 
س��ازه هاي خودرو ديار نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته تغييري نداشته و در هيچ كدام از زمان هاي 
ياد شده هيچ وانتي در اين شركت ها توليد نشده است.
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كاخ سفيد نمي تواند جنگ تجاري را به نفع خود تمام كند

مجلس نمايندگان اليحه پايان تعطيلي دولت را تصويب كرد

مناقشات »باخت- باخت« امريكا با چين

اولين شليك دموكرات ها به ترامپ

گروه جهان| طال تسليمي| 
در ادامه جنگ تعرفه اي و مناقشات تجاري چين و امريكا، 
دو كشور قرار است روزهاي دوشنبه و سه شنبه همين هفته 
در پكن مذاكراتي را در سطح معاون وزير برگزار كنند. اين 
مناقشه ها كه در سال 2018 و در پي تعرفه هاي مازاد دولت 
دونالد ترامپ بر واردات فوالد و آلومينيوم به امريكا آغاز شد، 
چشم انداز تجاري دو كشور را به خطر انداخته و به كاهش 
ارزش مبادالت تجاري اقتصادهاي اول و دوم جهان انجاميده 
و هر دو طرف را بر آن داش��ته اس��ت تا درصدد پايان دادن 
به مناقش��ات برآيند. اين در حالي است كه بسياري بر اين 
عقيده اند كه در صورت ادامه مناقشات توسط ترامپ، امريكا 
هم به اندازه چين بازنده خواهد بود و ادامه اين جنگ به نفع 

هيچ يك از طرفين نيست.
گفته ش��ده، كارگروه امريكايي به رهبري جفري گريش 
معاون رابرت اليتزر نماينده تجاري امريكا قرار است براي 
شركت در نشس��ت با مقامات چيني به پكن برود. دونالد 
ترامپ و شي جين پينگ روساي جمهوري امريكا و چين 
در ديدار خود در حاشيه نشس��ت گروه 20 در آرژانتين بر 
سر آتش بس تجاري توافق كرده  و تصميم گرفته اند اعمال 
تعرفه هاي گمركي را براي ۹0 روز )از اول دسامبر 2018( 

متوقف كنند.
به نوشته سي ان ان، در چند دهه گذشته تعرفه هاي پايين 
و موانع تج��اري اندك، عامل تقويت زنجيره هاي عرضه 
جهاني ب��ود و به افزايش قابل مالحظ��ه تجارت جهاني 
انجاميد. در حقيقت نرخ متوسط   تعرفه وارداتي از سوي 
اعضاي سازمان تجارت جهاني از حدود 12.74درصد در 
سال 1۹۹6، در سال 2016 به 8.8 درصد كاهش يافت. 
در مقابل، حجم كلي تجارت جهاني از 5 هزار ميليارد دالر 
در س��ال 1۹۹6، در سال 2013 به 1۹ هزار ميليارد دالر 
رسيد. اما اكنون جهان وارد روندي معكوس شده است. 
اياالت متحده در تالش ها براي دستيابي به آنچه تجارت 
منصفانه مي پندارد، با شماري از اقتصادهاي جهاني وارد 
مناقشات تجاري ش��ده اما درگيري آن با چين از ديگر 
كشورها شديدتر است. برخي بر اين باورند كه در اين روابط 

تجاري، امريكا خريدار صرف و چين فروشنده محض است 
و به همين دليل، پكن با متحمل شدن شكست در جنگ 
تجاري، تسليم خواهد شد. اما اين نگرش چندان مبني بر 
واقعيت به نظر نمي رسد. تعرفه ها به هر دو كشور آسيب 
مي زند. بس��ياري از محصوالتي كه بر آنها تعرفه اعمال 
شده، به سادگي قابل جايگزيني نيستند يا هزينه واردات 
آنها از منبعي ديگر براي امريكا بيشتر خواهد بود. وقتي بر 
واردات كااليي تعرفه اعمال مي شود، سه نتيجه مي تواند 

داشته باشد.

 كاهش سود- در برخي صنايع، شركت ها تمايل يا امكان 
انداختن بار هزينه ها را بر دوش مشتريان ندارند. اين بدان 
معني اس��ت كه سود شركت كاهش مي يابد. در خصوص 
ش��ركت هاي دولتي، اين مس��اله عالوه بر كاهش درآمد، 
مي تواند بر قيمت سهام نيز تاثير بگذارد. براي نمونه، ممكن 
است در نظر اول به نظر برسد كه افزايش تعرفه هاي وارداتي 
به نفع شركت هاي امريكايي توليد آلومينيوم از قبيل »آلكوا« 
تمام مي شود. اما مساله به اين سادگي نيست. اين شركت 
حجم زيادي از مواد اوليه خود را از كانادا وارد مي كرده و از اين 

رو، افزايش تعرفه ها به افزايش هزينه هاي ورودي اين شركت 
مي انجامد. مديرعامل آلكوا اينگونه استدالل كرده كه نه تنها 
تعرفه ها به سود اين شركت آسيب رسانده اند، بلكه بازار را 

نيز مختل مي كنند.
  افزاي�ش قيمت ها- اين احتمال ه��م وجود دارد كه 
برخي شركت ها هزينه ها را به مشتريان خود منتقل كنند. 
براي نمونه، »اِپل« اعالم كرده كه احتماال چنين رويه اي 
در پيش خواهد گرفت و مصرف كنندگان زين پس قيمت 
بيشتري براي محصوالت خواهند پرداخت و اين بدان معني 

خواهد بود كه در شرايط يكسان، توانايي مصرف كنندگان 
براي هزينه كردن پول براي ديگر كاالها و خدمات كاهش 

مي يابد.
  كاهش تقاضا- ممكن است شركتي بتواند با انداختن 
هزينه ها بر گردن مش��تريان، از افزايش هزينه هاي خود 
جلوگيري كند، اما در چنين شرايطي تقاضا كاهش مي يابد 
چون مصرف كنندگان خريد خود را كاهش مي دهند. در 
صنعت ماشين هاي لباسشويي كه يكي از اولين صنايعي 
بود كه در ابتداي سال 2018 اعمال تعرفه هاي وارداتي را 
تجربه كرد، روند كاهش تقاضا همين حاال هم قابل مشاهده 
است. اين مساله مي تواند ديگر اقالم از جمله خودرو را نيز 

شامل شود.
ام��ا تعرفه ها اثرات منف��ي ديگري هم دارن��د. اعتماد به 
كسب و كارها را بطور فزاينده تحت تاثير نابساماني هاي 
سياس��ي قرار مي دهد. تعرفه ها مي توانند به ناكارآمدي 
و كاهش بهره وري بينجامن��د. در زمينه هايي همچون 
دسترسي به بازارهاي چين و موارد نقض مالكيت معنوي 
ممكن است نگراني هاي اياالت متحده به جا باشد؛ اما بهتر 
است كه اين نگراني ها از طريق سازمان تجارت جهاني دنبال 
شود و نه از طريق اعمال تعرفه. امريكا با اعمال تعرفه خود 
را در معرض اقدامات تالفي جويانه چين قرار مي دهد و اين 
مساله به نفعش نخواهد بود. در حال حاضر، خبر خوب اين 
است كه دو كشور با آتش بس موقت در اين جنگ تجاري 
موافقت كرده اند و درصدد حل مش��كالت برآمده اند؛ اما 
هنوز مشخص نيس��ت كه قادر به حل و فصل مناقشات 

خواهند بود يا خير.
مساله اين است كه باتوجه به اينكه شي جين پينگ مي تواند 
براي هميشه رييس جمهوري چين بماند، پكن يك بازي 
بلندمدت در پيش گرفته است؛ اما ترامپ در كمتر از دو سال 
به يك كمپين انتخاباتي مواجه خواهد بود و بايستي تا پيش 
از آن مساله را فيصله دهد. محتمل ترين حالت اين است كه 
چين سعي كند بدون قائل شدن امتياز خاصي از درگيري 
كنوني رها شود و امريكا هم پس از متحمل شدن آسيب هاي 

اقتصادي، در نهايت تسليم خواهد شد.

گروه جهان|
حزب دموكرات پس از هش��ت س��ال ب��ار ديگر رهبري 
مجلس نمايندگان امريكا را به دست گرفت نانسي پلوسي 
را به عنوان رييس انتخاب كرد. اين مجلس در نخستين 
روز كاري خود اليحه پايان تعطيلي دولت اياالت متحده 
را بدون درنظر گرفتن بودجه درخواس��تي دونالد ترامپ 
براي ساخت ديوار جنجالي مرزي تصويب كرد و يكي از 
نمايندگان نيز از ارايه طرح اس��تيضاح رييس جمهور به 

رييس مجلس نمايندگان خبر داد. 
گفته شده، بر اساس طرح پيشنهادي دموكرات ها كه با 
وجود مخالفت آشكار دونالد ترامپ و جمهوري خواهان 
در مجلس نمايندگان به تصويب رس��يد وزارت خارجه، 
تجارت، كش��اورزي، كار، خزانه داري و ساير آژانس هاي 
دولتي بايد تا 30 س��پتامبر 201۹ كه پايان س��ال مالي 
كنوني اس��ت، تامين بودجه شوند. اين در حالي است كه 
ترامپ تاكيد كرده بود اگر كنگره بدون تامين پول اضافي 
براي پيشنهاد ساخت ديوار مرزي اليحه را تاييد كند، آن 

را وتو مي كند.
به گزارش نيويورك تايمز، پنجشنبه در انتخابات داخلي 
مجلس نماين��دگان امريكا 220 نف��ر از نمايندگان، به 
نانسي پلوسي رأي دادند. دموكرات ها اكنون 235 كرسي 
از 435 كرسي مجلس را در اختيار دارند. نانسي پلوسي 
رييس تازه مجلس نمايندگان در نخستين سخنراني خود 
با تاريخي خواندن اين روز براي مردم امريكا آشكار گفت 
كه دونالد ترامپ با مجلسي نافرمان روبرو خواهد شد. او 

پس از اداي سوگند تاكيد كرد كه دموكرات ها در دو سال 
آينده با رييس جمهور و حزب جمهوري خواه او مش��كل 

خواهند داشت. 
بخش هايي از دولت امريكا در پي بي نتيجه ماندن مذاكرات 
كنگره و كاخ س��فيد بر سر تخصيص بودجه دولت در ماه 
دسامبر تعطيل ش��ده  و پلوسي تاكيد كرده اختالف نظر 
اساس��ي بر سر بودجه همچنان باقي اس��ت و حادتر هم 
خواهد شد. او تصريح كرده حزب دموكرات به هيچ وجه 
با اختصاص بودجه اي كالن براي ساختن ديواري در مرز 
مكزيك كه اقدامي غيراخالقي است، موافقت نخواهد كرد. 
جمهوري خواهان همچنان مجلس سنا را در دست دارند 
اما از آنجايي تصويب بودجه نيازمند راي موافق ٦٠ سناتور 
است و جمهوري خواهان 5٣ كرسي )از 100 كرسي( را 
در اختيار دارند همراهي دموكرات ها اجتناب ناپذير است.

رهبر فراكسيون دموكرات ها پيش تر هم از 2007 تا 2011 
ميالدي رياس��ت مجلس نمايندگان را برعهده داش��ت. 
پلوسي در دو س��ال آخر رياست جمهوري جورج بوش و 
دو سال نخست باراك اوباما، رياست مجلس نمايندگان 
امريكا را بر عهده داشت و اين نخستين بار بود كه يك زن 
به رياست اين مجلس مي رسيد. تصويب طرح اوباما درباره 
بيمه س��المتي با تالش او انجام گرفت. فرانس��وا كاست 
استاد مطالعات امريكا در دانشگاه تولوز فرانسه، مي گويد: 
»پلوس��ي براي بس��ياري از دموكرات ها نماينده جناح 
ميانه روي حزب است، در حالي كه جمهوري خواهان او را 
به عنوان يك چپگرا معرفي مي كنند و در تبليغات خود از 

او چهره اي راديكال مي سازند.«
تصويب طرح پايان تعطيلي دولت در شرايطي است كه ميچ 
مك كانل رهبر اكثريت جمهوري خواه در سنا هشدار داده 
تا زماني كه ترامپ عالمت مثبت ندهد، لوايح دموكرات ها 
را در س��نا به راي نخواهد گذاش��ت. او در جلسه افتتاحيه 
كنگره بر موضع خود پافشاري كرده و گفته: »راي گيري 
دموكرات ها يك تالش جدي نيست بلكه تئاتري سياسي 
است.« نيويورك تايمز اما با اشاره به تشديد فشارها بر حزب 
جمهوري خواه به ويژه ميچ مك كانل مي نويسد: »مك كانل 
ماه هاست كه تالش كرده تا خود را در كشمكش دموكرات ها 
و ترامپ بر سر بودجه كنار بكشد. او تاكنون اصرار داشته پايان 
بحران تعطيلي دولت به تصميم نتيجه مذاكرات دموكرات ها 
و ترامپ بس��تگي دارد. اما با تصويب طرح دموكرات ها در 
مجلس نمايندگان و آغاز سومين هفته تعطيلي دولت كار 
براي مك كانل بسيار دشوار شده است. رهبر اكثريت سنا 
تالش كرده تا با مقصر جلوه دادن دموكرات ها در تعطيلي 
دولت از خود و ديگر جمهوري خواهان در انتخابات 2020 
حمايت كند اما با بايكوت كردن طرح دموكرات ها در سنا 
انتقادهاي بسياري را از 800 هزار كارمندي كه اين روزها 
حقوق دريافت نمي كنند، متوجه خود خواهد كرد. به اين 
چالش، افزايش مقاومت هاي درون حزبي را هم اضافه كنيد. 
به عنوان مثال، كوري گاردنر نماينده جمهوري خواه ايالت 
كلرادو، از كنگره خواسته كه به هر ترتيبي، با پذيرش يا رد 
بودجه درخواس��تي ترامپ براي ديوار مرزي، به تعطيلي 

دولت پايان دهد.« 

  زمزمه بركناري 
دموكرات ها در نخستين روز كاري مجلس نمايندگان در 
مخالفت با رييس جمهوري امريكا، از رد بودجه موردنظر 
ترامپ فراتر هم رفته اند. نشريه لس آنجلس تايمز نوشته 
كه برد شرمن نماينده دموكرات، در نخستين روز كاري 
مجلس نمايندگان طرح اس��تيضاح دونالد ترامپ را به 
رييس  مجلس نمايندگان ارايه كرده اس��ت. شرمن در 
اين باره گفته: »دليلي ندارد كه اين طرح مطرح نشود. 
هر روزي كه مي گذرد، ترامپ نشان مي دهد كه رفتنش 
از كاخ سفيد به نفع امريكا خواهد بود.« گفته شده، شرمن 
در طرح خود ترامپ را به كارشكني در اجراي عدالت در 
جريان بركناري جيمز كومي رييس س��ابق اف بي آي 
متهم كرده اس��ت. )ترامپ، كوم��ي را در ماه مه 2017 

بركنار كرد.( 
پيش تر هم گفته ش��ده ب��ود كه مجل��س نمايندگان با 

اكثريت دموكرات ها قرار است تحقيقاتي را درباره ترامپ 
و اطرافي��ان او آغاز كند. خبرگزاري فرانس��ه در اين باره 
نوش��ته: »نخس��تين تحقيقات بدون تردي��د نزديكي و 
همراهي ستاد انتخاباتي ترامپ با روسيه به هنگام كارزار 
انتخاباتي ٢٠١٦ است كه پيش از اين نيز دو سال نخست 
دوره رياست جمهوري او را تاكنون بر او تلخ كرده است.« 

دموكرات ها همچنين تهديد كرده اند ترامپ را كه تاكنون 
هرگز از ميزان پرداخت ماليات خود پرده برنداشته، به انجام 
اين كار وادار كنند. بسياري در پس اينگونه اقدامات، اراده 
آغاز روند پارلماني بركناري رييس جمهوري را مي بينند، 
زيرا چش��م انداز انتخاب احتمالي مج��دد او حتي برخي 
جمهوري خواهان را نيز خوشايند نيست. بركناري او با اين 
حال بدون همراهي سنا ممكن نيست، زيرا هر چند مجلس 
نمايندگان اختيار متهم كردن ترامپ را دارد، پيگيري روند 

محاكمه او در اختيار سناست.

دريچه

كوتاه از منطقه

بازداشت 13 كانادايي در چين 
از زمان دستگيري مدير هوآوي
گ�روه جهان| كان��ادا اعالم كرده اس��ت از زمان 
دستگيري مدير مالي ش��ركت مخابراتي هوآوي 
در ونكوور به درخواس��ت امريكا و به اتهام دور زدن 
تحريم ها عليه ايران، تاكنون 13 شهروند كانادايي 
در چين بازداشت شده اند. اگرچه طبق بيانيه دولت 
كانادا، دس��ت كم 8 نفر آنها آزاد شده اند. به گزارش 
رويترز، پيش تر تنها بازداشت سه شهروند كانادايي 
به صورت علني اعالم شده بود. تنش هاي ديپلماتيك 
بين كانادا و چين از زمان دستگير منگ وانژو مدير 
مالي و دختر بنيان گذار ش��ركت ه��وآوي در اول 
دسامبر 2018 افزايش يافته است. وانژو منگ 11 
دسامبر با وثيقه 7.4 ميليون دالري آزاد شد و اكنون 
در ونكوور ساكن است و با حكم استردادش به امريكا 
دس��ت و پنجه نرم مي كند. دولت كانادا چندين بار 
گفته كه ارتباطي ميان دستگيري وانژو و بازداشت 
شهروندانش در چين نمي بيند، اما دپيلمات هاي 
غربي مستقر در پكن و ديپلمات هاي سابق كانادايي 
گفته اند كه اين بازداش��ت ها اقدامي تالفي جويانه 

هستند.
وزارت خارجه امريكا روز پنجشنبه هشدار قبلي خود 
به شهروندان اين كشور را درباره سفر به چين تمديد 
كرد و از آنها خواست باتوجه به تحوالت اخير به هنگام 
سفر به چين »احتياط بيش��تري« به خرج دهند. 
وزارت خارجه امريكا در تمديد اين هشدار اعالم كرده 
كه مقامات چيني با اس��تفاده از »ممنوع الخروج« 
كردن مي توانند مانع از خروج شهروندان امريكايي از 
چين شوند و بدين ترتيب، ممكن است افراد تا سال ها 

مجبور شوند در چين بمانند.

ورود ارتش بريتانيا به كانال مانش 
براي مقابله با مهاجران غيرقانوني
گروه جهان|يكي از كشتي هاي ارتش سلطنتي 
بريتاني��ا ب��راي كنترل عب��ور و م��رور مهاجران 
غيرقانوني در كانال مان��ش ماموريت خود را آغاز 
كرده اس��ت. به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، وزير 
كش��ور خواستار حضور اين كش��تي سلطنتي در 
كانال مانش شده است. ساجد جاويد وزير كشور 
دولت محافظه كار بريتانيا از وزير دفاع خواسته تا 
براي مقابله با تشديد بي س��ابقه حضور مهاجران 
غيرقانون��ي در كانال مانش از كش��تي »اچ ام اس 
مرس��ري« از ارتش سلطنتي اس��تفاده كند. يك 
مقام ارتش بريتانيا گفته نيروهاي ارتش سلطنتي 
مي توانند به دليل تجربيات خود به نيروهاي گارد 

ساحلي و پليس بريتانيا كمك ويژه اي كنند. 
چهارش��نبه پليس بريتانيا دو نف��ر را در ارتباط با 
انتقال غيرقانوني مهاجران به بريتانيا از طريق كانال 
مانش در شهر منچستر بازداشت كرده است. وزير 
كشور بريتانيا هفته گذشته اتفاقات اخير در كانال 
مانش را يكي از مهم ترين چالش هاي پيش��روي 
دولت اين كشور خوانده است. به گفته جاويد، در 
سه ماه گذش��ته 53۹ مهاجر غيرقانوني اقدام به 
عبور از كانال مانش ب��راي ورود به خاك بريتانيا 
كرده اند. ش��مار اين دس��ته از پناهحويان در ماه 
دس��امبر گذش��ته 230 نفر بوده است. بر اساس 
گزارش كميسارياي عالي س��ازمان ملل در امور 
پناهن��دگان، در 2018 مي��الدي 2 هزار و 262 
پناهجو تنها در دري��اي مديترانه جان خود را از 
دست داده  يا ناپديد شده اند. در اين سال بيش از 

3 هزار و صد نفر در مديترانه جان باخته بودند.

نارضايتي فرانسوي ها از 
ماكرون به ۷۵درصد رسيد

گروه جهان| نتايج يك نظرسنجي نشان مي دهد سه 
چهارم فرانسوي ها از عملكرد امانوئل ماكرون در اداره 
كشورشان ناراضي هستند. گفته شده، فرانسوي ها 
خواهان اين هستند كه دولت با اقداماتش درآمد مردم 
را افزايش دهد. به گزارش يورونيوز، در دو ماه گذشته 
موجي از تظاهرات خياباني جنبش »جليقه زردها« 
در سراسر فرانسه آغاز شد و رييس جمهوري فرانسه را 
مجبور كرد كه از برخي از اقداماتش از جمله افزايش 
ماليات سوخت عقب نش��يني كند. امانوئل ماكرون 
همچنين متعهد شد كه اصالحات ديگري را هم در 
فرانسه به انجام برساند و حداقل حقوق ها را افزايش 
دهد. حال در نظرسنجي كه از سوي موسسه اودوكسا 
براي فيگارو و تلويزيون دولتي فرانس��ه انجام ش��ده 
تنها 25درصد از مردم از سياس��ت هايي كه ماكرون 
در مدت زمامداري اش پياده كرده راضي هس��تند. 
مقايسه نتايج اين نظرسنجي با مورد مشابه در آوريل 
2018 با ميزان 5۹ درصدي نارضايتي مردم از عملكرد 
دولت ماكرون نشان مي دهد طي ۹ ماه، نارضايتي ها 
16 درصد بيشتر شده است. در همين حال يورونيوز 
گزارش داده، اريك دروئه يكي از چهره هاي سرشناس 
جنبش جليقه زردها، اواخر هفته گذش��ته به اتهام 
برگزاري و ش��ركت در تجمع بدون مجوز بازداشت 
شده اس��ت. دروئه كه راننده بين ش��هري است، در 
هفته هاي گذشته بارها اعضاي جنبش جليقه زردها 
را به اس��تمرار تظاهرات و حتي يك س��ره كردن كار 
ماكرون دعوت كرده بود. وزارت كشور و نمايندگان 
حزب »جمهوري به پيش« ماكرون در پارلمان از اين 

بازداشت حمايت كرده اند.

هند سخنان تمسخرآميز 
ترامپ را محكوم كرد

گروه جه�ان| دهلي نو اظهارات تمس��خرآميز 
رييس جمه��ور امري��كا درب��اره نارن��درا مودي 
نخس��ت وزير هند، را محكوم و اع��الم كرد دهلي 
3 ميليارد دالر كمك عمراني در اختيار اين كشور 
جنگ زده قرار داده اس��ت. به گ��زارش يورونيوز، 
ترامپ گفته ب��ود: »با هند و نخس��ت وزير مودي 
رابطه خوبي دارم، اما او م��دام به من مي گويد كه 
يك كتابخانه در افغانس��تان س��اخته است. يك 
كتابخانه. او هر بار مي گوي��د و من هم هر بار بايد 
از او به خاطر همين يك كتابخانه از او تشكر كنم. 
نمي دانم اين يك كتابخانه چه مش��كلي از كشور 
جنگ زده افغانس��تان دوا مي كند.« در واكنش به 
اين اظهارات ترامپ دولت هند در بيانيه اي مدعي 
شده بيش از 3ميليارد دالر هزينه عمراني در اختيار 
افغانستان قرار داده است و دهلي نو به عنوان يك 
شريك عمراني نقش مهمي در پيشرفت افغانستان 
ايفا مي كند و هدف از اين پروژه ها بهبود ملموس 

سطح زندگي مردم اين كشور است.
هند در اين بيانيه گفته نقش مهم و ويژه اي در بهبود 
اوضاع مردم افغانستان و باالتر بردن سطح زندگي 
آنها ايفا مي كند. در بخش ديگري از اين بيانيه، دولت 
هند كمك هاي اين كش��ور به افغانستان فهرست 
شده است: »كمك هاي دهلي نو شامل ساخت يك 
جاده 218 كيلومتري، يك سد براي آبياري مزارع و 
آموزش بيش از سه هزار و 500 افغان در هند است. 
هند همچني��ن 1.1 ميليون تن گن��دم در اختيار 
افغانستان قرار داده و يك بيمارستان 400 تختخوابي 

كودكان را ساخته و نوسازي كرده است.« 

بازداشت كارمندان بانك سوييسي 
در پرونده ۲ ميليارد دالري

گروه جهان| سه نفر از كاركنان بانك »كرديت 
سوييس« به اتهام دست داشتن در رسوايي مالي 
2ميليارد دالري و پولشويي با برخي از شركت هاي 
دولتي موزامبيكي در لندن، بازداشت شدند. اين 
س��ه نفر كه به درخواست مقامات قضايي امريكا و 
توسط نيروهاي امنيتي در بريتانيا بازداشت شده 
بودند، در ح��ال حاضر با قيد وثيقه آزاد ش��ده اند 
تا مراحل اس��ترداد آنها به اي��االت متحده انجام 
ش��ود. به گزارش يورونيوز، كاركنان س��ابق بانك 
سرمايه گذاري سوييس پنج ش��نبه در لندن و بر 
اساس درخواست بازداشت دادگاهي در نيويورك، 
دس��تگير ش��دند. از جمله اتهامات وارده به آنها 
پرداخت وام به شركت هاي دولتي در موزامبيك 
است. در كيفرخواس��ت آنها همچنين ذكر شده 
اين سه نفر كمك كرده اند تا بين سال هاي 2013 
ت��ا 2016 ميالدي بيش از 2 ميلي��ارد دالر وام به 
شركت هاي وابسته به دولِت موزامبيك تعلق بگيرد. 
به گفت��ه دادگاه نيويورك، اين س��ه نفر به اعتماد 
سرمايه گذاران بانك سوييسي لطمه وارد كرده اند 
و با مقامات يك كشور تحريم ش��ده وارد مذاكره 
شده اند. به عالوه، اين س��ه نفر با خلق پروژه هاي 
غيرواقعي بخش قابل توجهي از اين وام ها )رقمي 
نزديك به 200 ميليون دالر( را به حساب هاي خود 
واريز كرده اند. معلوم شده است كه آنها رشوه هاي 
متعددي از سوي مقامات موزامبيكي براي پرداخت 
وام ها درياف��ت كرده اند. دو نفر ديگر از جمله وزير 
سابق دارايي موزامبيك نيز در جريان اين پرونده 

بازداشت شده اند.
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پاكسازي چپ ها از مناصب 
دولتي برزيل كليد خورد 

گروه جهان| با پيروزي راس��ت گرايان افراطي در 
برزيل، دولت جديد اقدامات خود را عليه چپ گرايان 
آغاز كرده اس��ت. كابينه جديد قصد دارد به فعاليت 
نيروه��اي چپ گ��را در ادارات دولت��ي خاتمه دهد. 
به گ��زارش دويچه وله، دولت جديد برزيل آش��كارا 
از ضرورت پاكس��ازي ادارات و بنياده��اي دولتي از 
نيروهاي چپ گرا سخن گفته است. هدف آن است كه 
افراد وابسته به احزاب و نيروهاي سياسي چپ به ويژه 
فعاالن حزب كارگر كه در سال هاي 2003 تا 2016 
بر س��ر قدرت بود و اينك نيروي اصلي اپوزيسيون را 
تشكيل مي دهد، طرد شوند. سخنگوي دولت ژايير 
بولس��ونارو رييس جمهوري جديد برزي��ل، پس از 
نخستين نشست كابينه از تميز كردن خانه سخن گفته 
و تصريح كرده است كارمندان با باورهاي كمونيستي و 
سوسياليستي كه با ايدئولوژي دولت همخوان نيستند، 
بايد ادارات را ترك كنند. گفته مي شود كه بولسونارو 
رييس جمهوري راس��ت افراطي برزيل، خود كارزار 
طرد چپ گرايان از مقامات و مشاغل دولتي را هدايت 
مي كند. در برخي از وزارتخانه ها، كارمندان چپ گرا 
احضار ش��ده و به خاطر باورهاي خود مورد تحقيق و 
تفحص قرار گرفته اند. بيشتر كارمندان به سر كار خود 
برگشته اند، اما به آنها هشدار داده شده بايستي خود را 
با مواضع حكومتي هماهنگ كنند. ژايير بولسونارو كه 
سه شنبه گذشته )اول ژانويه( به عنوان رييس جمهوري 
جديد برزيل س��وگند ياد كرد، سياس��ت گردش به 
راست را در برزيل هدايت مي كند. بولسونارو در مراسم 
تحليفش در حالي كه پرچم كش��ورش را به اهتزاز 
درآورده بود، گفت كه برزيل را از »سوسياليسم« رها 
خواهد كرد. رييس جمهوري جديد برزيل متهم است 
كه فردي نژادپرست، همجنس گراستيز و زن ستيز 
اس��ت؛ اگرچه خود او اين صف��ات را نمي پذيرد. او از 
هواداران دونالد ترامپ است و آشكارا دوران استقرار 
ديكتاتوري نظامي در برزيل را س��تايش مي كند. او 
خود در اونيفورم س��رواني به آن رژيم خدمت كرده 
است. رييس جمهوري جديد برزيل از اولين زمامداراني 
بود كه به پيروي از دونالد ترامپ اعالم كرد قصد دارد 
سفارت كشورش در اس��راييل را از تل آويو به قدس 
اشغالي انتقال دهد. او در پيامي توييتري اعالم كرد در 

حال برنامه ريزي براي انتقال سفارت است. 

واكنش سازمان ملل به 
محاكمه متهمان قتل خاشقجي

كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل اعالم 
ك��رده دادگاه محاكمه متهم��ان به قتل جمال 
خاشقجي روزنامه نگار منتقد حكومت عربستان 
كه در كنسولگري عربستان سعودي در استانبول 
بطور وحش��يانه اي كشته ش��ده، كافي نيست. 
به گزارش يورونيوز، تلويزيون دولتي عربس��تان 
پيش از اين اعالم كرده بود كه دادستاني اين كشور 
براي پنج متهم به مش��اركت در قتل خاشقجي 

تقاضاي مجازات اعدام كرده است.

كابل از ترامپ توضيح خواست 
كاخ رياس��ت جمهوري افغانس��تان در واكنش به 
س��خنان اخير ترامپ درباره حضور شوروي سابق 
در اين كشور خواستار توضيحات كاخ سفيد شده 
اس��ت. به گزارش رويترز، رييس جمهوري امريكا 
اواخر هفته گذشته ضمن دفاع به تصميمش براي 
خارج كردن نيروهاي امريكايي از افغانستان گفته: 
»حمله شوروي به افغانستان كار درستي بود، دليل 
حضور روس ها در افغانس��تان تروريست ها بودند؛ 
تروريست هايي كه به سمت روسيه در حركت بودند. 

آنها كار درستي كردند كه به افغانستان رفتند.«

وعده ۵ ميليارد دالري 
اردوغان براي بازسازي عراق 

رييس جمهوري تركي��ه در ديدار با همتاي عراقي 
خود از كمك 5 ميليارد دالري آنكارا براي بازسازي 
عراق خبر داده است. به گزارش آناتولي، رجب طيب 
اردوغان در كنفران��س خبري با برهم صالح گفته: 
»متعهد شده ايم كه پنج ميليارد دالر براي بازسازي 
عراق بدهيم.« حجم تجارت دو كشور در 2018 به 
16ميليارد دالر رس��يده و رهبران دو كشور تاكيد 
كرده اند كه اين رقم بايد به 20 ميليارد دالر برسد. 

خشم ايتاليايي ها از ديدار 
ميالن و يوونتوس در عربستان

ميالن و يوونتوس قرار است فينال سوپركاپ ايتاليا را 
در عربستان برگزار كنند، اما زنان حق ندارند به تنهايي 
اين مسابقه را تماشا كنند. به گزارش يورونيوز، اتحاديه 
فوتبال ايتاليا مطابق سنت چند سال قبل كه فينال 
سوپركاپ را در كشوري ثالث برگزار مي كند تا از منافع 
مالي چشمگير آن بهره مند شود، تصميم گرفته اين 
مسابقه فصل 201۹-2018 را در جده برگزار كند. اين 
ديدار 16ژانويه برگزار مي شود اما طرفداران ايتاليايي 
براي خريد بليت مشكل دارند زيرا خريد بليت تكي تنها 
براي مردان قابل دسترسي است و زنان فقط مي توانند 
با همراهي يك مرد بليت خريداري كنند و در قسمت 
مخصوص خانوادگي اين مسابقه فوتبال را تماشا كنند. 

سفر ۲ روزه عمران خان به تركيه
س��فر دو روزه نخس��ت وزير پاكس��تان به تركيه 
پنج ش��نبه و جمع��ه انج��ام ش��د. به  گ��زارش 
آسوشيتدپرس، وزراي ارشد كابينه پاكستان در 
جريان اين س��فر، عمران خان را همراهي كردند. 
اين سفر به  دعوت اردوغان انجام شده است. عالوه 
بر روابط سياس��ي، تجاري و اقتص��ادي دوجانبه، 
تحوالت منطق��ه اي و جهاني از جمله موضوعات 

مورد بحث در اين سفر بوده است.
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عكسروز

چهرهروز

پيام »شهرام ناظري« پس از بهبودي 
شهرام ناظري كه چندي پيش به دليل عفونت ريه در بيمارستان بستري شده بود، با انتشار پيامي از تمام كساني كه نگران حال او 
بودند، تشكر كرد. متن پيام اين خواننده آواز ايراني به شرح زير است:  »با درود جا دارد كه از كليه هم ميهنان عزيزم و دوستداران هنر 
اصيل ايراني سپاسگزاري كنم، كساني كه در دوره نقاهت من نگرانم بودند و از طرق مختلف حس، قدرداني، عشق و عاطفه شان را به 
من ابراز داشتند. بي شك انرژي همين عشق در بهبود من سرعت بخشيد. اين همان عشقي است )عشق مردم( كه ما را 40 سال در 
محيط نامناسب موسيقي سرپا نگه داشته است. با تمام وجود از شما ممنونم و دوستتان دارم.« اين خواننده سرشناس موسيقي ايراني 

به دليل عفونت ريه در بيمارستان بستري و كنسرت هاي او در اصفهان به دليل بستري شدن و درمان لغو شده بود.

بازارهنر

»رسانههنر«فهرستشيندلررامينوازد

فيلم»صدرعاملي«منعيبرايحضوردرفجرندارد

بازبينيجشنوارهتئاترتجربهآغازشد

اركستر سمفونيك »رسانه هنر« به رهبري پدرام 
طاهريان به عنوان يكي از گروه هاي شركت كننده 
در س��ي و چهارمين جشنواره موس��يقي فجر به 
اجراي يك رپرت��وار مي پردازد. پ��درام طاهريان 
رهبر اركستر س��مفونيك »رسانه هنر« گفت: در 
سي و چهارمين جشنواره موسيقي فجر به عنوان 
يكي از گروه هاي ش��ركت كننده به اجراي برنامه 
مي پردازي��م كه امي��دوارم با توجه ب��ه رپرتوار در 
نظر گرفته ش��ده بتوانيم ميزبان شايسته اي براي 

مخاطبان باشيم.
او درباره دليل حضور اركستر سمفونيك »رسانه 
هن��ر« در اين دوره از جش��نواره بي��ان كرد: تيم 
برگزاركننده جش��نواره در اين دوره تخصصي تر 
كار مي كنند و همين موضوع انگيزه اي ش��د تا در 
اين دوره حضور داشته باشيم و اميدوارم شرايط به 
گونه اي باشد كه امس��ال يك جشنواره تخصصي 
برگزار ش��ود. اين رهبر اركس��تر درب��اره رپرتوار 
در نظر گرفته ش��ده براي جش��نواره توضيح داد: 
سمفوني شماره پنج شوبرت، كنسرتو فلوت باخ، 
»دانوب آبي« و قطعاتي از موسيقي فيلم »فهرست 
شيندلر« اثر جان ويليامز از جمله آثاري هستند كه 

در كنسرت پيش رو براي مخاطبان اجرا خواهد شد 
و تا آنجا ك��ه مي دانم تاالر اجراي برنامه ما رودكي 
خواهد بود. به گفته او، مريم مدني سوليست ويولن 
و مريم طاهريان سوليس��ت فلوت همراه با س��اير 
نوازندگان كنسرت در اين اجرا مي نوازند. اركستر 
سمفونيك »رس��انه هنر« در سال ۱۳۸۵ توسط 
اميرپدرام طاهريان بنيانگذاري ش��د. اين اركستر 
نخست در قالب اركستر سازهاي زهي فعاليت خود 
را آغاز كرد و سپس به اجراي رپرتوارهاي اركسترال 
پرداخت. اين اركس��تر پيش از اي��ن در تاالرهاي 
وحدت، رودكي، حوزه هنري، آويني، فرهنگسراي 

نياوران و ارسباران اجرا داشته است. 

مدير دبيرخانه سي و هفتمين جشنواره ملي فيلم 
فجر تاكيد كرد كه منعي براي حضور فيلم »سال دوم 
دانشكده من« ساخته رسول صدرعاملي در اين دوره 

از جشنواره وجود ندارد.
سيمون سيمونيان مدير دبيرخانه سي و هفتمين 
جشنواره ملي فيلم فجر در گفت وگو با خبرنگار مهر 
در پاسخ به اين پرس��ش كه با توجه به اينكه فيلم 
سينمايي »سال دوم دانشكده من« به كارگرداني 
رس��ول صدرعاملي سال گذش��ته نيز درخواست 
حضور در فجر داش��ت و حتي قرارداد اكران خود 
را نيز بسته است منعي براي حضور در اين دوره از 
جش��نواره ندارد، گفت: صاحبان اين اثر سينمايي 
براي س��ي و شش��مين جش��نواره ملي فيلم فجر 
ف��رم حضور پر كردن��د، اما فيلم براي ش��ركت در 
جشنواره آماده نشد و هيات انتخاب اثر را نديد پس 
همانط��ور كه مي دانيد منعي براي حضور »س��ال 
دوم دانش��كده من« در س��ي و هفتمين جشنواره 
ملي فيلم فجر وجود ندارد. او درباره مس��اله سال 
توليد اث��ر نيز توضيح داد: براس��اس قوانين آثاري 
مي توانند درخواست حضور بدهند كه از سال ۹۶ 
به بعد توليد شده باشند به شرط اينكه در دوره هاي 
قبلي جشنواره حضور نداشته باشند. مدير دبيرخانه 

سي و هفتمين جشنواره ملي فيلم فجر توضيح داد: 
بسياري از فيلم ها فرم حضور در جشنواره فيلم فجر 
را پر مي كنند اما اصال به جشنواره نمي رسند كه در 
اين دوره از جشنواره هم فيلم هايي فرم پر كردند كه 

حتي هنوز كليد هم نخورده اند.
او اظهاركرد: من نمي دانم چرا فيلمس��ازان اينقدر 
عالقه مند هس��تند فرم حضور در جش��نواره را پر 
كنند آن هم زماني كه هنوز اثر خود را كليد نزده اند. 
س��يمونيان درباره عقد قرارداد براي »س��ال دوم 
دانشكده من« كه قرار بود پاييز اكران شود، گفت: 
هرچند اي��ن فيلم قرارداد اكران بس��ته بود، اما در 
سينما اكران نشده است پس هيچ منعي براي حضور 

اين فيلم در جشنواره وجود ندارد.

مديرگروه هنرهاي نمايشي دانشگاه تهران اعالم كرد 
كه مرحله اول بازبيني آثار جشنواره تئاتر تجربه آغاز 
و همچنين انتخابات هيات مديره جديد مركز تئاتر 

تجربي نيز برگزار شد.
رحمت اميني مديرگروه هنرهاي نمايشي دانشكده 
پردي��س هنرهاي زيباي دانش��گاه ته��ران درباره 
وضعيت بخش هاي مختلف نوزدهمين جشنواره 
تئاتر تجربه به مهر گفت: مرحله اول بازبيني آثار اين 
دوره از جش��نواره از روز چهارشنبه ۱۲ دي آغاز و تا 
روز ۱۹ دي ادامه دارد كه در اين مرحله سمانه زندي 
نژاد، سلما محس��ني و آزاده شاه ميري كار بازبيني 

آثار را بر عهده دارند.
او ادامه داد: در مرحله اول بازبيني كار غربالگري آثار 
متقاضي انجام و مرحل��ه دوم بازبيني نيز در بهمن 
ماه برگزار مي ش��ود. اميني درباره تعداد آثاري كه 
براي حضور در جشنواره نوزدهم تئاتر تجربه در نظر 
گرفته شده است، گفت: هنوز حد خاصي براي تعداد 

آثار حاضر در جشنواره نوزدهم تعيين نشده است.
مديرگروه هنرهاي نمايشي دانشگاه تهران درباره 

وضعيت انتخاب��ات مركز تئاتر تجربي دانش��كده 
پرديس هنرهاي زيبا اظه��ار كرد: انتخابات برگزار 
و هف��ت نفر اعضاي جديد هيات مدي��ره اين مركز 
انتخاب شدند و قرار است اين افراد با پايان فعاليت 
هيات مديره قبلي كه مراسم اختتاميه نوزدهمين 
جشنواره تئاتر تجربه است، كار خود را آغاز كنند. او در 
پايان سخنان خود گفت: اعضاي جديد هيات مديره 
مركز تئاتر تجربي دبير بيس��تمين جشنواره تئاتر 
تجربه را انتخاب و در مراس��م اختتاميه جش��نواره 

نوزدهم، معرفي مي كنند.

تاريخنگاري

تصرف اصفهان به دست صمصام السلطنه بختياري 
پانزدهم دی ۱۲۸7، نجفقلی خان صمصام الس��لطنه 
بختياری از رهبران مشروطه، با سه هزار نيرو وارد اصفهان 
شد و پس از تصرف شهر، انجمن مشروطه را تشکيل داد. 
اقبال الدوله حاکم مستبد اصفهان نيز به سفارت انگليس 
پناهنده شد.  صمصام السلطنه وارد اصفهان شد و با ورود 
صمصام به اصفهان، ضرغام تمام اختيارات و تمشيت امور 
شهر را به صمصام كه از او بزرگ تر بود محول كرد. حاج آقا 
نوراهلل و انجمن اصفهان نيز حقوق و جيره  چهل روز افراد 
را در اختيار ضرغام السلطنه گذاشتند. صمصام السلطنه 
طی تلگراف های متعددی به مردم بوشهر، فارس، اراک، 
قزوين، تبريز و ... خبر فتح اصفهان را مخابره می کند و آنان 

را جهت مقابله با عمال استبداد تشويق و تحريک كرد.
 وقتی اصفهان به تصرف بختياری ها در آمد، محمدعلی 
ش��اه از طريق امير مفخم و س��ردار ظفر فشار زيادي به 
خوانين آورد و افرادي را به اصفهان اعزام نمود تا صمصام 
و ضرغام را وادار كنند به بختياري مراجعت كنند )سردار 
اسعد،۱۳۸۳: ۵۵7-۵۵۵(. شاه لقب صمصام السلطنه را 
از او پس گرفت. عبدالحسين فرمانفرما را به عنوان حاکم 
اصفهان منصوب و به وی دستور داد که عازم اصفهان شود. 

حاکم اصفهان و نيروهای تحت امرش به اصفهان نرسيده 
بازگشتند. تهران به وسيله مشروطه خواهان تصرف گرديد. 
شاه از قدرت خلع شد. »مجلس عالی« در ۲ رجب سال 
۱۳۲7 قمری صمصام السلطنه را به عنوان حاکم اصفهان 
منصوب کرد. در سال ۱۳۲۹ که محمدولی خان تنکابنی 

مأمور تشکيل کابينه گرديد، صمصام السلطنه به عنوان 
وزير جنگ انتخاب شد اما مدتی بعد شايعه بازگشت شاه 
مخلوع در تمام نقاط کشور انتشار يافت. اين مسئله در کنار 
گسترش هرج ومرج و ناامنی در کشور، شرايط دشواری به 
آورده بود. سوء ظن به سپهدار در باره ناتوانی وی در مقابله با 
شاه مخلوع و طرفدارانش نيز زبان به زبان می گشت. حتی 
نقل می کنند که سپهدار به محمدعلی شاه متمايل شده 
بود و به اتفاق محتشم السلطنه وزير خارجه با مستبدين 
ارتباط برقرار كرد. در اين اوضاع دشوار، ناصرالملک ناگزير 
شد در رجب ۱۳۲۹ قمری، نجفقلی خان صمصام السلطنه 
را که در کابينه س��پهدار اعظم سمت وزارت جنگ را بر 
عهده داشت، به سمت نخست وزيری منصوب و به مجلس 
معرفی کند.  صمصام السلطنه در انتخابات دوره چهارم 
مجلس شورای ملی به نمايندگی تهران انتخاب شد. در 
سال ۱۳00، حکومت خراسان به وی پيشنهاد شد، ولی 
او به خراس��ان نرفت. در ۱۳0۸ نيز به فرمانداری منطقه 
بختياری منصوب شد. صمصام السلطنه در سال ۱۳0۹ 
در اصفهان درگذشت و در تکيه بختياری ها در تخت فوالد، 

به خاک سپرده شد.

ايستگاه

هشدار نتفليكس به مخاطبان: 
ديوانگي نكنيد 
در پ��ي راه افت��ادن يك 
چالش اينترنتي خطرناك 
كه در آن افراد دس��ت به 
تقليد از ش��خصيت هاي 
يكي از فيلم هاي توليدي 
نتفليك��س مي زنند، اين 
كمپاني به دوس��تداران 
خود هشدار داده و خواستار 

توقف اين رفتار ش��د. به گ��زارش هاليوودريپورتر، 
نتفليكس در توييتي نسبت به موج اينترنتي تقليد از 
شخصيت هاي يكي از توليدات اين كمپاني واكنش 
و هش��دار داد. نتفليكس اين هش��دار را در رابطه با 
نوعي ترند و بازي جديد اينترنتي داده است كه طي 
آن مردم با تقلي��د از بازيگران فيلم »جعبه پرنده« با 
بستن چشمانشان دست به حركت هاي خطرناك 
همچون رانندگي، اسكيت راني يا باال رفتن از پله هاي 
برقي مي زنند. »جعبه پرنده« نام يكي از جديدترين 
محصوالت غول رسانه اي آنالين دنيا يعني نتفليكس 
است كه درامي ترسناك و پسارستاخيزي است كه از 
كتابي به همين نام به قلم جاش مالرمن اقتباس شده 
است. فيلم درباره نيرو و موجودات عجيبي است كه 
در سرتاسر جهان پخش شده و هر كس به آنها نگاه 
كند با خودكش��ي خود را از بين مي برد. در اين بين 
مادري با بازي ساندرا بوالك با بستن چشمان خود و 
فرزندانش در تالش است تا با عبور از جنگل جان خود 
را نجات دهند. حال تحت تاثير اين فيلم، هشتگي با نام 
#BirdBoxChallenge در شبكه هاي اجتماعي 
راه افتاده اس��ت كه در آن مردم به تقليد از داس��تان 
»جعبه پرنده« تالش مي كنند با چشماني بسته دست 
به انجام كارهاي روزمره اي بزنند. نتفليكس در توييت 
خود نوشته است: باور نمي كنم كه اين را بايد بگويم، 
ولي لطفا با اين چالش جعبه پرنده به خودتان آسيب 
نزنيد. ما نمي دانيم اين ماجرا از كجا ش��روع شد و از 
عشق و لطف شما ممنونيم ولي »دختر« و »پسر« 
)شخصيت هاي خردسال فيلم( تنها يك آرزو براي 
۲0۱۹ دارند و آن اين اس��ت كه بايت اين بازي هاي 

اينترنتي كارتان به بيمارستان نكشد. 

جشنواره »كاپري« بهترين ها 
را برگزيد

بيست و س��ومين دوره 
جش��نواره فيلم كاپري 
هاليوود روز چهارشنبه 
۲ ژانويه با اهداي جايزه 
بهترين فيلم به »معاون« 
ساخته آدام مك كي به 
كار خود خاتم��ه داد.  به 
گزارش هاليوود ريپورتر، 

بيست و س��ومين دوره جش��نواره فيلم كاپري 
هاليوود روز چهارشنبه ۲ ژانويه به كار خود خاتمه 
داد. در اي��ن دوره فيل��م »معاون« س��اخته آدام 
مك كي كه روايتگر زندگ��ي ديك چيني معاون 
سابق رييس جمهوري امريكاست توانست جوايز 
جشنواره فيلم كاپري هاليوود را درو كند. »معاون« 
در مجموع چهار جايزه بهترين فيلم، بهترين بازيگر 
زن مكمل )ايمي آدامز(، بهترين تدوين و بهترين 
گريم را به دس��ت آورد. جايزه بهترين كارگرداني 
بيست و سومين دوره جش��نواره نيز به آلفونسو 
كوارون براي فيلم »ُرما« رسيد. »ُرما« همچنين 
توانست جوايز بهترين فيلم غيرانگليسي زبان و 
بهترين طراحي صحنه را با خود به خانه ببرد. فيلم 
»ستاره اي متولد مي شود« ساخته بردلي كوپر نيز 
يكي از ديگر از فاتحان بزرگ جوايز ديشب بود، اين 
فيلم جوايز بهترين تدوين صدا، بهترين ميكس صدا 
و بهترين ترانه )ترانه سطحي( را از آن خود كرد. يكي 
ديگر از جوايز مهم اين دوره جشنواره را كه جايزه 
بهترين بازيگر زن نق��ش اول بود گلن كلوز براي 
فيلم »همسر« ساخته بيورن رونگه به دست آورد. 

میراثنامه

بار تاريخ جلفاي اصفهان روي يك تير چوبي
ميدان جلفا را مي توان يكي از شاهكارهاي عصر صفوي 
دانست؛ ميداني كه درست در جنوب رودخانه زاينده رود 
قرار گرفته و دروازه ورود به محله جلفا محسوب مي شود. 
اين ميدان كه س��اليان طوالني است ارامنه اصفهان را 
در قلب خود جاي داده اند شايد از نظر شهرت به اندازه 
ميداني مثل نقش جهان نباشد اما از نظر قدمت تنه به 
تنه ميدان نقش جهان مي زند. اين ميدان در اصفهان 
طرفداران س��فت و محكمي دارد و به عن��وان يكي از 
تفريحگاه هاي اصلي جوانان به حس��اب مي آيد؛ گنبد 
سه كليساي اصلي از درون اين ميدان پيداست و از اين 
منظر يكي از ميدان هاي مهم ارامنه به حساب مي آيد. 
مهرماه سال ۹4 بود كه ضلع غربي اين ميدان به دليل 
گودبرداري پشت آن نشست كرد تا جايي كه مغازه داران 
اعالم كردند كه درها و پنجره هاي مغازه هايش��ان يا باز 
نمي شود و شكسته اند يا به سختي باز شده است. مغازه 
داران در مهرماه سال ۹4 اعالم كرده بودند كه ناودان هاي 
اين ميدان مش��كل دارند و موجب مي شوند كه بخش 
سقف دار ميدان از بين برود. حاال و پس از گذشت بيش از 
سه سال از آن ماجرا،  سقف قسمت شمال غربي ميدان 
به دليل مسدودي ناودان و نم دادن در حال فروريختن 

كامل اس��ت تا جايي كه براي مهار س��قف يك تيرك 
چوبي استفاده شده است. تا اينجا در مورد سقف ميداني 
صحبت مي كنيم كه بيش از 400 سال پيش و پس از 
كوچاندن ارامنه )جوغا( به اصفهان ساخته شده است، 
اما اينچنين مورد بي توجهي است. يكي از مغازه داران 
كه مغازه اش نزديكترين مغازه به محل نم دادگي سقف 
اس��ت، مي گويد: دو مغازه ابتدايي اين ميدان مدت ها 
است كه خالي ش��ده و خرابي لوله هاي آب و كولر روي 
سقف اين مغازه ها و درست نبودن ناودان ها همه را دچار 
مشكل كرده است. او ادامه داد: من چند بار به شهرداري 
و ميراث فرهنگي مراجعه كردم ولي هر بار يكي از آنها 
م��ن را به نهاد ديگر پاس داد و كار راه نيفتاد تا پيگيري 

كردم و مامور هر دو ارگان را پاي سقف آوردم و بالخره 
همين تير چوبي هم زير سقف زده شده است، اما ظاهرا 
وضعيت اين ميدان براي كس��ي مهم نيست. فريدون 
اللهياري، مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري استان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ايسنا، 
در خصوص ميدان جلفا گفته، اين ميدان مشكالتي دارد 
و بررسي هاي الزم در خصوص اين نم دادگي، انجام، شرح 
خدمات براي آن تعريف و اقدامات حفاظت اضطراري نيز 
براي آن انجام شده است.  او افزود: براي مرمت اين ميدان 
وارد شده ايم، اما بارش هاي چند مدت اخير موجب شده 
است تا سقف ميدان اينچنين شود. مالكين و بهره برداران 
نيز بايد براي مرمت اين ميدان وارد عمل ش��وند و بايد 
جلوي مغازه هايشان را با همكاري ميراث فرهنگي مرمت 
كنند. حاال بار تاريخ جلفاي اصفهان روي يك تير چوبي 
است، تيري كه قرار است بار ناديده گرفتن اين ميدان 
توسط مسووالن را به دوش بكشد. جالب است كه اين 
ميدان در دست دو نهاد و شوراي خليفه گري ارامنه اداره 
مي شود، مركز ميدان در دست شهرداري، اطراف ميدان 
در اختيار ميراث فرهنگي و كل ميدان در دستان شوراي 

خليفه گري است، اما وضعيت آن مناسب نيست.

 توپ طالي آسيا باز هم به سون رسيد
 بيرانوند سومين بازيكن برتر آسيا 

»كيروش«شهروندافتخاريايرانميشود؟

دروازه بان تيم پرس��پوليس در بين ۳ 
بازيكن برتر سال آسيا در سال ۲0۱۸ 
قرار گرفت. به گزارش ايس��نا و به نقل 
از فاكس، نش��ريه تيتان اس��پورت چين چند سال 
است كه تالش كرده با الگو برداري از فرانس فوتبال 
فرانسه در دادن توپ طال، در فوتبال آسيا نيز با كمك 
روزنامه نگارها و خبرنگاران ورزشي بهترين بازيكن 
سال فوتبال آس��يا را انتخاب كند. در سال ۲0۱۸ 
نيز اين انتخاب با همكاري تيتان اس��پورت چين و 
فاكس اسپورت صورت گرفت و سون هيونگ مين، 
مهاجم كره اي كه در تيم تاتنه��ام عملكرد خوبي 
از خود نش��ان داده به عنوان بهترين بازيكن س��ال 
انتخاب شد و براي سومين بار توپ طالي آسيا را به 

خود اختصاص داد. 
ماكوتو هاس��به، كاپيتان تيم ملي ژاپن در رده دوم 
برترين ها قرار گرفت و عليرضا بيرانوند، دروازه بان 
ايران و پرسپوليس در رده سوم جاي گرفت كه براي 

يك دروازه بان، حائز اهميت است. سوزوكي، مهاجم 
تيم ملي ژاپن و بغداد بونجاح، مهاجم الجزايري تيم 

السد قطر به ترتيب در رده چهارم و پنجم برترين ها 
قرار گرفتند.

مراسم تجليل از مربيان فوتبال سال ۹۶ روز جمعه 
۱4 دي با حضور وزير ورزش و جوانان در س��الن قلم 
كتابخانه ملي برگزار ش��د. مراسم تجليل از مربيان 
فوتبال سال ۹۶ ديروز با حضور مسعود سلطاني فر، وزير 
ورزش و جوانان و مصطفي كواكبيان، نماينده مجلس 
شوراي اسالمي، در سالن قلم كتابخانه ملي برگزار شد. 
در اين مراسم حسن حبيبي، حميد درخشان، حسين 
شمس، محمود ياوري، پرويز مظلومي، بهمن صالح نيا، 
بيژن ذوالفقارنسب، نادر فرياد شيران، صادق درودگر، 
حسين فركي، مهدي محمدنبي و محمد مايلي كهن 
حضور داشتند. وزير ورزش و جوانان در اين مراسم از 
حسن حبيبي، سرمربي سال هاي دور فوتبال ايران 
تجليل كرد. عالوه بر حبيبي، از محمد مايلي كهن، 
بيژن ذوالفقارنس��ب، مجيد جاللي، محمود ياوري، 
پرويز مظلومي، همايون شاهرخي، ناصر ابراهيمي، 
برانك��و ايوانكوويچ و امير قلعه نويي نيز تجليل ش��د 
اما برانكو و قلعه نويي حضور نداش��تند. در حاش��يه 
برگزاري مراسم، مصطفي كواكبيان، در جمع مربيان 
درباره اعطاي شهروند افتخاري به كي روش گفت: به 
اعتقاد من اعطاي شهروندي افتخاري به كي روش به 
خاطر موفقيت هايي كه كسب كرده كار خوبي است. 
همچني��ن وي درباره حضور بانوان در ورزش��گاه ها 
افزود: ما بايد خود شرايط حضور بانوان در ورزشگاه ها 
را فراهم كني��م نه اينكه منتظر باش��يم خارجي ها 
اجازه حضور بانوان در ورزشگاه ها را مهيا سازند و ما 
را مجبور كنند كه بانوان را به ورزشگاه راه دهيم. بايد 

س��از و كار حضور بانوان در ورزشگاه آزادي را فراهم 
كنيم تا اين اتفاق رقم بخورد. همچنين در حاش��يه 
اين مراسم نادر فريادشيران در پاسخ به نظر كواكبيان 
افزود: ما مربيان بزرگي چون حسن حبيي داريم و هر 
كسي بايد در حيطه وظايف خود صبحت كند. بهتر 
است امور مربوط به فوتبال به بزرگان و پيشكسوتان 
فوتبال سپرده شود و شما به عنوان نماينده مجلس 
به مباحث حضور بانوان در ورزشگاه بپردازيد. اعطاي 
ش��هروند افتخاري به كي روش چيزي است كه بايد 
كارشناسان فوتبال نظر بدهند. كوابيان نيز در پاسخ 
به او خاطرنش��ان كرد: اگر قرار بود كه در اين زمينه 
اظهار نطر نكينم چرا از من دع��وت به عمل آوريد؟ 
فريادش��يران هم گفت: حرف من حرف شماست و 
من طرفدار مربيان فوتبال ايراني هس��تم. در پايان 
اين مراسم ضمن تجليل از مربيان فوتبال برتر زنان 
و مردان سال ۹۶، اپليكشن آموزش مربيگري فوتبال 

نيز رونمايي شد.

   جزييات مراس�م افتتاحيه ج�ام ملت ها با 
حضور رونالدو و اينفانتينو

خبر ديگر از دنياي فوتبال اينكه رسانه هاي اماراتي جزييات 
مراسم افتتاحيه جام ملت هاي آسيا را منتشر كردند.شنبه 
براي قاره آسيا روز ويژه اي خواهد بود. فردا در ورزشگاه زايد 
شهر ابوظبي مراسم افتتاحيه جام ملت هاي آسيا ۲0۱۹ در 
حالي شروع مي شود كه انتظار مي رود بيش از ۳00 ميليون 
نفر بيننده تلويزيوني داشته باشد كه يك ركورد در تاريخ اين 
رقابت ها محسوب مي شود. بلقيس فتحي، عيضه المنهالي و 
حسين الجسمي سه خواننده اي خواهند بود كه در مراسم 
افتتاحيه جام ملت هاي آسيا اجرا خواهند داشت. همچنين 
۶00 داوطلب نيز براي اي��ن رقابت ها در محل برگزاري 
ديدار افتتاحيه حضور خواهند داشت و به اجراي برنامه 
مي پردازند.  مراسم افتتاحيه قرار است ۳0 دقيقه به طول 
بينجامد و بالفاصله بعد از اين مراسم نيز ديدار دو تيم امارات 
و بحرين به عنوان اولين ديدار جام ملت ها برگزار مي شود. 
جام ملت هاي آسيا ۲0۱۹ با برگزاري ۵۱ ديدار به پايان 
 Bringing Asia“ خواهد رسيد و شعار اين رقابت ها نيز
Together “ به معناي آسيا را يكپارچه كنيد، است. در 
مراسم افتتاحيه، گلبرگ هاي بزرگ، پرنده شاهين و يك 
جام بزرگ كه شباهت زيادي به جام اصلي رقابت ها دارد 
وجود خواهد داشت.  از ايران علي دايي و مهدي مهدوي كيا 
به عنوان مهمان به مراسم افتتاحيه جام ملت هاي آسيا 
دعوت شدند. همچنين جياني اينفانتينو، رييس فيفا و 
رونالدو نازاريو، فوق ستاره سابق برزيل به عنوان مهمان 

ويژه در اين مراسم حاضر خواهند بود.

ورزشي
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