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به درآمدهاي دولتي 

دنيا در سال جديد ميالدي با روندهاي رو به بهبودي 
در زمينه انرژي هاي غيرفسيلي روبرو خواهد بود

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان، بودجه 
حمل و نقل  را بررسي مي كند 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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فعاالن اقتص��ادي از وضعيت خود گالي��ه مندند و انتظار 
بهبودي اوض��اع را از دولت دارند. دولت خ��ود را هم درد با 
فعاالن اقتصادي عن��وان مي كند و آمادگي خ��ود را براي 
بهبود وضعيت اعالم مي كند. تا اينجاي كار بنظر مساله اي 
نيست و صلح و صفا برقرار است. اما مشكل از اينجا به بعد 
آغاز مي شود . فعاالن اقتصادي از دولت بهبود فضاي كسب 
و كار و ثبات قراردادها و رعايت قواعد و قوانين اقتصادي و 
تعامل مناس��ب با جهان و اصالح مولفه هاي اقتصاد كالن 
)نرخ ارز، بهره بانكي، تعرفه و...( و عدم دخالت هاي اختالل زا 
در كسب و كار و... را طلب مي كنند و دولت ضمن همزباني 
با فعاالن اقتصادي در وجود اين مسائل و ضرورت و اهميت 
اين خواست ها و مطالبات اما موقعيت و زمان را براي انجام 
اين قبيل كاره��ا و اقدامات مناس��ب نمي داند و همچون 
هميشه از اين »برهه حساس« س��خن مي گويد و اينكه 
فعال جاي اين حرف و س��خن ها نيست .بسته پيشنهادي 
دولت در مقابل به بخش خصوصي همچون ساليان گذشته 
انواع حمايت هاي مس��تقيم از توليد و صنعت است؛ ارايه 
تس��هيالت كم بهره و وام هاي يارانه اي و محدوديت هاي 
وارداتي و بلندت��ر كردن ديوارهاي تعرف��ه اي و يارانه هاي 
انرژي و مجوزه��اي وارداتي و... توصيه ه��ا و اقداماتي كه 
هم مشاهدات عيني و هم بررسي هاي كارشناسي نشان 
مي دهند نتيجه اي جز گس��ترش بخش دولتي، تضعيف 
بخش خصوصي مولد واقعي و رانتجويي و فس��اد مالي و 
ناكارايي در جغرافياي اقتصادي و توسعه نامتوازن و اتالف 
منابع دولتي و بانكي در بر نداشته است )مركز پژوهش هاي 
مجلس – بهمن 1394( . روش ها و رويه هايي كه از آن به 
»پول پاشي« نيز تعبير ش��ده و ميانه اي با ارتقاي كارايي 
بنگاه هاي توليدي و صنعتي نداشته و هيچگاه مورد عالقه 
و تاييد فعاالن اصيل بخش خصوصي نيز نبوده است.  در 
واقع س��خن فعاالن بخش خصوصي واقعي آنست كه اگر 
دولت فضاي اقتصاد داخلي و تعامالت خود با جهان را در 
چارچوب يك برنامه مشخص به گونه اي سامان دهد كه 
يك فعال اقتص��ادي بتواند در م��دت كوتاهي مجوزهاي 
الزم براي ايج��اد و راه اندازي يك واحد صنعتي را كس��ب 
يا فعاليت ه��اي توليدي و صادرات��ي و فروش محصوالت 
خود را ب��دون دخالت هاي اخت��الل زاي دولت س��امان 
دهد، هزينه هاي باالسري و مبادل هاي و در نتيجه نياز به 
نقدينگي و سرمايه در گردش او كاهش يافته و به يارانه ها 
و وام هاي دولتي ني��از نخواهد داش��ت و همچون تمامي 
همگنان خود در جهان پيشرفته صنعتي قادر خواهد بود 
از محل توليد و صادرات محصوالت خود نه فقط هزينه هاي 
بنگاه اش را تامين كند، بلكه سود اقتصادي مناسبي را نيز 
نصيب اقتصاد ملي نمايد . لذا ديگر نياز نخواهد بود دولت 
از محل س��پرده هاي مردم در بانك ها ي��ا منابع صندوق 
توس��عه ملي و... وام هاي كم بهره به گروه هايي اختصاص 
وصنعت و توليد را به رانت و امتيازات ويژه معتاد و محتاج 
و وظيفه حاكميتي خود را تمام شده تلقي نمايد و وجدان 
خ��ود را آس��وده دارد.  البته هس��تند اف��رادي در بخش 

خصوصي كه ش��يوه يارانه اي دولت را مي پسندند و اصوال 
براي بهره برداري از همين فرصت ها ي رانتي است كه پا به 
عرصه كار و فعاليت مولد مي گذارند و هستند مديراني نيز 
كه هنر مديريت آنان در همين اندازه هاست و توصيه هاي 
توليد كنندگان واقعي در اصالح س��اختارهاي اقتصادي 
براي آنان جذابيتي ندارد . اينان به بهانه “ برهه حس��اس 
“ و “ وضعي��ت وي��ژه “ و...در ب��ر روي راه و روش صحيح و 
اصالحات اقتص��ادي مي بندند و رويه مرس��وم و مقبول 
“ پول پاش��ي “ را دنبال مي كنند. اما تجارب جهاني نشان 
مي دهد كه اتفاقا بهترين زمان براي اصالحات اقتصادي و 
توقف سياست هاي غلط، دوران سختي ها و همين “ برهه 
 هاي حساس “ اس��ت. چنانكه توجه روزافزون به سياست 
يا اس��تراتژي صنعتي در تعدادي از كشورهاي صنعتي و 
درحال توس��عه در پي بحران مالي 2009 و بروز بي ثباتي 
و ابهام��ات فزاينده در بازارها رخ داد تا پاس��خي باش��د به 
چالش هاي كليدي اقتصادي و هماهنگ كردن فعاليت ها 
به منظور احياي رشد و ارتقاي رقابت پذيري در پي ركود 
چندساله. سياست هاي صنعتي كه عمدتا برخوردار از افق 
بلندمدت حداقل 7-5 سال بوده و مبتني بر توانمندي هاي 
واقعي )نه آمال(؛ سياست صنعتي كه نگاه به افق ها داشته و 
روزمرگي زمينگيرش نكرده و با محور قراردادن استراتژي 
صنعتي از تصميمات پراكنده، نامنسجم و فاقد هماهنگي 
 در اين كشورهاي پيشرفته كاسته است شاهد مثال ديگر 
در فرصت ساختن از تهديدها و اقدامات اصالحي در شرايط 
سختي ها، ايجاد نظام رگوالتوري در امريكا در سال 1930 
يعني س��ال هاي وقوع بزرگ ترين بحران اقتصادي جهان 
سرمايه داري است. نهادي كه به نام كميسيون فدرال نيرو 
وابس��ته به هيات وزيران، براي هماهنگي و توسعه فدرال 
هيدروپاور تاسيس شد.  نهادي كه رفته رفته حوزه هايي 
چون امور انرژي، ام��ور آب، تنظيم مالي، تنطيم بانك ها، 
ايمني غذايي، ايمني و سالمت شغلي و سالمت عمومي، 
تنظيم امنيت س��ايبري، تنظيم و پايش آلودگي، تنظيم 
كاالهاي درماني و مقررات وسيله نقليه وخودرو در بر  گرفت 
و امكان تثبيت جايگاه سياست گذاري، نظارتي و حاكميت 
كلي، فاصله گرفتن از امور تصدي گري غيرضروري توسط 
دولت، حمايت از مصرف كنن��ده و ارايه خدمات رقابتي به 
همگان،  سرمايه گذاري كافي و ثبات خدمات بلندمدت، 
تس��هيل حضور بخ��ش خصوص��ي و ترغي��ب آن براي 
مشاركت بيشتر در پذيرش امورتصدي گري، حفظ منافع 
ملي، ريشه كني فساد و ايجاد رقابت سالم در ميان فعاالن 
 فراهم آورد .  اكنون نيز به نظر مي رس��د مسووالن محترم 
دولت بجاي تجويز مسكن هاي موقتي و توزيع انواع رانتها 
و ايجاد انواع ستاد ها و كارگروه ها و... براي حمايت از توليد 
و بنگاه هاي توليدي، كافي اس��ت چند قلم از توصيه هاي 
بخش خصوصي _ يعني همان كساني كه دولت برايشان 
دل مي سوزاند _ همچون تعامل مناسب با جهان و كاهش 
تصدي گري ها و دخالت هاي دولتي وتك نرخي كردن ارز 
و حذف ارز هاي موهوم 4200 تومان��ي و... را جدي بگيرد 
و شرايط سخت و »برهه حساس« را سكويي براي تحول 

ساختاري اقتصاد قرار دهد !

دولت و بخش خصوصي؛ تفاوت دو نگاه
سخن نخست

جانش��ين فرماندهي ارتش جمهوري اس��المي 
ايران گف��ت: ماموري��ت اصلي ما حف��ظ حريم 
امنيت كش��ور اس��ت و ارتش بال��ذات ماموريت 
اقتصادي ن��دارد. به گزارش ايرنا، امير س��رتيپ 
رض��ا خ��رم طوس��ي روز س��ه ش��نبه در آيين 
واگ��ذاري 2 هزار واحد مس��كوني طرح مجتمع 
بزرگ آبشار )شهيد كش��وري( در پايگاه چهارم 
پش��تيباني هوانيروز اصفهان افزود: نقش ارتش 
جمهوري اس��المي در برنامه هاي كالن كشور، 
فع��ال و معنادار اس��ت. وي با اش��اره ب��ه ابالغ 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي از س��وي رهبر 
معظم انق��الب و نياز جدي كش��ور به اش��تغال 
اف��زود: بنياد تع��اون ارتش با تقويت س��اخت و 
س��از در طرح هايي همچون ش��هيد كش��وري، 
چيتگر، ش��هيد بهش��تي و... در سراس��ر كشور، 
عالوه بر مديريت و تس��ريع در پيش��رفت آنها، 
سهم بس��زايي نيز در ايجاد اشتغال داشته است. 
امير خرم طوسي همچنين امر رهبري مبني بر 
رسيدگي به مش��كالت كاركنان ارتش را نشانه 
توجه ايش��ان به مس��ائل اين نيروها دانس��ت و 
گفت: ما تمام توان خود را به كار خواهيم گرفت 
تا پاس��خگوي نياز همكارانمان باشيم. جانشين 
فرمانده��ي ارت��ش اظهار داش��ت: در گذش��ته 
براي اج��راي پروژه ش��هيد كش��وري اصفهان 
ت��الش فراوان��ي انجام ش��د كه م��ورد حمايت 
فرماندهان و مس��ووالن نيز بود ول��ي به داليل 
مختلف فراس��ازماني، رضايتمن��دي الزم وجود 
نداشت. اين مقام ارتش افزود: ما با حذف برخي 
از ساختارهاي دس��ت و پاگير و با كار جهادي و 

ش��بانه روزي، رك��ورد بي س��ابقه اي در اجراي 
طرح ها داشته ايم. امير خرم طوسي گفت: بايد با 
برنامه ريزي، حركت درست، استفاده از نيروهاي 
كار بل��د، آهن��گ اج��راي طرح ها را با س��رعت 
مناس��بت تر، ارزان ت��ر و تميزت��ر پي��ش ببريم.  
جانش��ين فرماندهي ارتش جمهوري اس��المي 
همچنين گفت: ما40 س��ال اس��ت ك��ه جلوي 
استكبار ايستاده ايم و دش��منان، همه ميدان ها 
را آزموده ان��د و اكن��ون ني��ز در ح��وزه اقتصاد، 
معيش��ت و روح و روان مل��ت ايران، ب��ه ميدان 
آمده اند و ما ب��راي ادامه راه هن��وز هم به همت 
شهيد كش��وري ها نياز داريم. فرمانده هوانيروز 
ارتش جمه��وري اس��المي نيز در اي��ن آيين از 
اتمام مرحله ششم طرح شهيد كشوري در سال 
9۸ خبر داد و گفت: 20 س��ال از آغاز اجراي اين 
طرح مي گذشت و اگر واگذاري ها انجام نمي شد، 
ش��ايد روزي ش��اهد الحاق آن به بافت فرسوده 
اصفهان بوديم. امير س��رتيپ دوم يوسف قرباني 
افزود: اما امروز با تالش ش��بانه روزي همكاران، 
اين طرح به سرانجام رس��يده است و با همكاري 
فرماندهان ارتش شاهد خوشحالي مردم منطقه 
هس��تيم. وي همچنين يادآور ش��د: 27۶ نفر از 
بهترين خلبانان و مهندس��ان پ��رواز در دوران 
دفاع مق��دس از يگان هواني��روز تقديم راه نظام 
اس��المي ش��د. در اين آيين كه احمد كش��وري 
فرزند شهيد كش��وري نيز حضور داشت از تمبر 
يادبود پروژه شهيد كش��وري اصفهان، رونمايي 
و 2 هزار واحد مس��كوني به صاحبانشان واگذار 

شد. 

جانشين فرماندهي ارتش جمهوري اسالمي ايران: 

ارتش ماموريت اقتصادي ندارد

گزارش

 همين صفحه  

سخن نخست

دولت و بخش خصوصي؛ 
تفاوت دو نگاه

اقتص��ادي  فع��االن 
خ��ود  وضعي��ت  از 
گاليه مندن��د و انتظ��ار 
بهبودي اوضاع را از دولت 
دارند. دول��ت خود را هم 
درد با فع��االن اقتصادي 
عنوان مي كند و آمادگي 
خ��ود را ب��راي بهب��ود 
وضعيت اعالم مي كند. تا اينجاي كار  بنظر مساله اي 
نيست و صلح و صفا برقرار است. اما مشكل از اينجا 
به بعد آغاز مي شود . فعاالن اقتصادي از دولت بهبود 
فضاي كسب و كار و ثبات قراردادها و رعايت قواعد 
و قوانين اقتصادي و تعامل مناسب با جهان و اصالح 
مولفه هاي اقتصاد كالن )نرخ ارز، بهره بانكي، تعرفه 
و...( و عدم دخالت هاي اختالل زا در كسب و كار و... 
را طلب مي كنند و دولت ضمن همزباني با فعاالن 

اقتصادي در وجود اين مسائل و ...

حسين حقگو

 صفحه 2  

ايران

نقش 2 مدير سابق بانك مركزي 
در پرونده اخالل ارزي

»ارزهاي دولتي به اف��راد حقيقي و حقوقي چگونه 
تخصيص داده مي ش��ود و اين ارزها صرف واردات 
چه نوع كاالهاي اساس��ي به كش��ور مي شوند؟« 
اين پرسش و پرس��ش هايي از اين دست بخشي از 
ابهاماتي بودند كه بالفاصله پس از بروز نوسان ارزي 
تابستان سال97در فضاي عمومي و رسانه اي كشور 
مطرح شدند.  در روزهايي كه نوسان ارزي برخاسته 
از جنگ رواني امريكا بازارهاي پولي و مصرفي كشور 

را با چالش هاي جدي مواجه كرده بود و...

كالن

عوامل فقر در ايران 
شناسايي شد

در مجلس ش��وراي اس��المي اخيرا طرحي اعالم 
وصول شده است كه با عنوان » حمايت از شاغلين و 
فقرا «، سعي در واكاوي آمارهاي مربوط به بازار كار 
داشته و عوامل فقر در ايران را شناسايي كرده است. 
طبق اطالعات اين طرح سه عامل دستمزد پايين، 
عدم پوشش بيمه اي و اشتغال ناقص اصلي ترين 
عامل فقير بودن خانوارها در ايران شناسايي شده 
است. در اين طرح همچنين آمده است كه يكي از 
بزرگ ترين مشكالت سياست گذاري هاي دولتي 
در زمينه اشتغال اين اس��ت كه ظاهرا صرفا توجه 
بر اشتغالزايي است و پس از آن توجهي بر وضعيت 
دستمزد و سطح زندگي شاغلين نمي شود. مركز 
پژوهش هاي مجلس اكنون با بررس��ي اين طرح 
گزارشي تهيه كرده و در آن ضمن تاكيد بر اينكه 
توجه به وضعيت زندگي شاغالن اقدامي ضروري 
و در عين حال جديد اس��ت، خواستار تكميل اين 

طرح از طريق ارايه راهكارهايي...
3

در خواست وزير ارتباطات از مسووالن

» تعادل« اطالعيه بانك مركزي در خصوص بازگشت سريع ارز صادركنندگان را بررسي مي كند

 فيلترينگ را به
  شبكه ملي اطالعات
 پيوند نزنيد

ارز صادركنندگان كجاست؟

مجلس

با معرفي نمايندگان 12 كميسيون تخصصي 
و كميس��يون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اس��المي، تركيب 45 نفره كميس��يون تلقيق 

اليحه بودجه كل كشور سال 9۸ مشخص شد.
ب��ه گ��زارش ايس��نا، تركي��ب 45 نف��ره اين 

كميسيون به شرح زير است: 
كميسيون آموزش و تحقيقات:سيد محمد 
جواد س��اداتي نژاد، محمود نگهبان س��المي و 

قاسم احمدي الشكي
كميسيون اجتماعي: عباس گودرزي، سميه 

محمودي و علي رستميان
زارع،  رحي��م  اقتص�ادي:  كميس�يون 
محمدحسين حس��ين زاده بحريني و محمد 

حسن نژاد
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي: 
ابوالفضل حسن بيگي، شهروز برزگر كلشاني و 

اردشير نوريان
كميسيون انرژي: جالل ميرزايي، علي عسگر 

ظاهري عبده وند و علي ادياني 
كميس�يون برنامه، بودجه و محاس�بات: 
غالمرضا تاجگردون، محمدمهدي مفتح، هادي 
قوامي، جهانبخش محبي نيا، حسن سليماني، 
سيد مهدي فرشادان، محمد فيضي، عزت اهلل 

يوسفيان مال و عبدالرضا مصري
كميس�يون بهداش�ت و درم�ان: همايون 

يوسفي، احمد همتي و حيدر علي عابدي
كميس�يون ش�وراها و امور داخلي: علي 
اصغر يوس��ف ن��ژاد، حس��ن كام��ران، احمد 

اميرآبادي فراهاني
كميسيون صنايع و معادن: سعيد باستاني، 
محسن كوهكن ريزي و محمدحسين فرهنگي

كميسيون عمران: محمدرضا ملكشاهي راد، 
شهرام كوسه غراوي و شادمهر كاظم زاده

كميسيون فرهنگي: نصراهلل پژمانفر، سيده 
فاطمه ذوالقدر و محمدعلي وكيلي

كميسيون قضايي و حقوقي: جليل رحيمي 
جهان آبادي، حس��ين رض��ازاده و محمدعلي 

پورمختار
كميسيون كشاورزي: علي وقف چي، عباس 

پاپي زاده و عالءالدين خادم
ب��ر اس��اس آيي��ن نام��ه داخل��ي مجل��س، 
كميسيسون تلفيق اليحه بودجه متشكل از 9 
عضو كميسيون برنامه و بودجه و 3 عضو از هر 
كميسيون  تخصصي است كه قبل از رسيدگي 
به اين اليحه در صحن علني به بررس��ي اليحه 
بودجه مي پردازد. هيات رييس��ه كميس��يون 
تلفيق اليحه بودجه س��ال 9۸ پس از برگزاري 
اولين جلسه كميسيون تلفيق و به انتخاب اعضا 

انتخاب خواهند شد. 

اعالم تركيب اعضاي 
كميسيون تلفيق بودجه ٩٨ 

خبر

سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
گفت: براس��اس گزارش مس��ووالن دانشگاه آزاد 
و فرماندهان ناجا مقصر اصلي اين س��انحه عدم 
نظارت بر اجراي دقيق مفاد ق��رارداد با پيمانكار 
حمل و نقل بوده، قرارداد منعقده بين اين شركت 
و واحد عل��وم و تحقيقات يكس��اله بوده اس��ت. 
ميرحمايت ميرزاده عصر روز سه شنبه در گفت وگو 
با خبرنگار ايرنا، درباره جلس��ه ديروز كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس ش��وراي اسالمي كه 
با حضور مس��ووالن دانش��گاه آزاد و فرماندهان 
نيروي انتظامي براي بررسي سانحه واحد علوم و 
تحقيقات برگزار شد، افزود: در جلسه كميسيون، 
محمدمهدي طهرانچ��ي رييس دانش��گاه آزاد، 
فرمانده��ان ني��روي انتظامي به هم��راه اعضاي 
كميته بررسي اين س��انحه حضور داشتند.  ظهر 
روز سه ش��نبه )چهارم دي( اتوبوسي كه تعدادي 
از دانش��جويان را در داخل محوطه دانشگاه آزاد 
واحد علوم و تحقيق��ات جابه جا مي كرد به داليل 
نامعلوم��ي واژگون ش��د و اين حادث��ه دلخراش 
منجر ب��ه م��رگ 10 دانش��جو و مصدوميت 2۶ 
نفر ش��د.   ميرزاده ادامه داد: گ��زارش اعضاي اين 
كميسيون نشان مي داد كه مهم ترين عاملي كه 
باعث اين سانحه شده است، بي دقتي نقش نظارتي 
در قرارداد اوليه بوده كه براساس اين قرارداد بايد 
خودروها اسكانيا يا بنز باش��ند اما از خودروهاي 
ش��هاب مدل 13۸1 و خارج از رده استفاده شده 
اس��ت.  نماينده مردم گرم��ي در مجلس تصريح 
كرد: اين خودرو همچنين معاينه فني نداش��ته 
و راننده پيش از اين س��انحه تخلفاتي داشته كه 
منجر به دريافت اخطارهايي شده بود، همچنين 
در مس��يري كه اين اتفاق رخ داده قالب هاي آهن 
و بتوني وجود داش��ته كه باعث سنگين تر شدن 
سانحه شده كه اگر اين اشياء نبودند حتي با وجود 
رخداد، خسارت به اين ميزان نبود.  وي گفت: البته 
احتمال بريده شدن ترمز ماشين و شيب زياد جاده 
نيز مطرح است كه به تشديد حادثه كمك كرده 
است و مسووالن مربوطه در اين قرارداد، دقت هاي 
الزم را نكردند و دانش��گاه آزاد نيز در گزارش خود 
درباره برخورد با متخلفان توضيحاتي ارايه كرده 
بود كه معاون اداري مالي و 5 نف��ر از مديران اين 
دانشگاه بركنار شدند كه شامل مدير مالي، مدير 
ترابري، مدير دانش��جويي، دو پيمانكار و مسوول 
تاسيسات در زندان اس��ت .  ميرزاده با بيان اينكه 
اين پرونده همچنان باز و توسط مسووالن قضايي 
در حال پيگيري است، گفت: در نهايت كميسيون 
به اين نتيجه رسيد كه بايد با تمام عوامل خاطي 
در هر رده، برخورد و مجازات شوند و از طرف ديگر 
نيز دانش��گاه آزاد بايد با تمام توان خ��ود در كنار 

دانشجويان در بيمارستان باشد .

مقصر اصلي سانحه اتوبوس 
دانشگاه آزاد مشخص شد

گوناگون

 واليبال نوجوانان ايران 
در رتبه نخست جهان 
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عض��و كميس��يون برنام��ه و بودجه و محاس��بات 
مجلس ش��وراي اس��المي از تصويب كليات اليحه 
بودج��ه س��ال 9۸ در اين كميس��يون خب��ر داد. 
محمدرضا تابش، عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
و محاسبات مجلس ش��وراي اسالمي، در گفت وگو 
با تسنيم، از تصويب كليات اليحه بودجه سال 9۸ 
در جلسه ديروز اين كميسيون خبر داد. وي با بيان 
اينكه ريي��س كميته امداد امام)ره( نيز در جلس��ه 
ديروز كميسيون حضور داشت، ادامه داد: فتاح در 
جلسه كميسيون با تش��كر از حمايت هاي دولت و 
مجلس خواستار افزايش اعتبارات اين نهاد بود كه 
نماينده دولت ابراز داشت س��رجمع اعتبارات اين 
نهاد نسبت به س��ال گذشته از رش��د 12درصدي 

برخوردار بوده و سهم مستمري بگيران نيز از رشد 
20درصدي برخ��وردار بوده اس��ت. نماينده مردم 
اردكان در مجلس افزود: مقرر ش��د حين بررس��ي 
اليح��ه بودجه اگ��ر مناب��ع جديدي حاصل ش��د، 
بخش��ي از آن براي تقويت اعتبارات كميته امداد و 
سازمان بهزيس��تي و خصوصًا افزايش پرداختي به 
مس��تمري بگيران اختصاص يابد. عضو كميسيون 
برنامه و بودجه عنوان داش��ت: در اين جلسه اعالم 
ش��د براس��اس برآورده��اي انجام ش��ده مجموعه 
يارانه هاي پيدا و پنهان در سال، 93۶هزار ميليارد 
تومان است كه حدوداً س��هم هر ايراني 11 ميليون 
تومان مي شود. بايد براي اين امر خطير و تخصيص 

بهينه يارانه ها تمهيداتي انديشيده شود.

 كليات اليحه بودجه ۹۸
 در كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصويب شد

بودجه



روي موج خبر

   جزئي�ات نام�ه بطحاي�ي به رهب�ر انقالب 
درباره تبليغات موسسات آموزشي؛  باشگاه 

خبرنگاران|
وزير آموزش و پرورش با اش��اره به نامه خود به رهبر 
انقالب درخصوص تبليغات موسس��ات آموزشي 
گفت: چن��دي پيش نامه اي خدم��ت مقام معظم 
رهبري نوشتم مبني بر اينكه حجم گسترده تبليغات 
كتاب هاي كمك درسي موجب تخريب هدف هاي 
تربيتي و پرورشي ما در مدرسه شده است. بطحايي 
افزود: از محضر ايشان خواستم تمهيدي به كار گيرند 
تا در رسانه ها از جمله رسانه ملي تا آنجا كه ممكن 
است اين ميزان كاهش پيدا كند و پخش تبليغات با 
نظر كارشناسي وزارت آموزش و پرورش صورت گيرد. 
وزير آموزش و پرورش ادامه داد: ايشان هم پي نوشتي 
را مرقوم فرمودند و به بخش هاي مختلف دس��تور 
دادند؛ در اولين گام و با همكاري سازمان صداوسيما 
پخش اينگونه تبليغات 50 درصد كاهش پيدا كرده 
ك��ه اين يك قدم بس��يار موثر اس��ت و از همكاري 

صداوسيما تشكر مي كنم.

   روحاني فرا رسيدن سالگرد پيروزي انقالب 
كوبا را تبريك گفت؛پاد|

رييس جمه��ور در پيامي ب��ا تبريك فرا رس��يدن 
شصتمين س��الگرد پيروزي انقالب كوبا به »ميگل 
دياز كانل برمودس« رييس شوراي حكومتي و وزراي 
جمهوري كوبا و ملت اين كشور، تاكيد كرد كه دولت 
كوبا با حمايت مردم خود توانسته است در راستاي 
حفظ استقالل و آزادي به نمادي از ايستادگي در برابر 
سلطه طلبي بدل گردد. روحاني در بخشي از اين پيام 
آورده است: فرا رسيدن شصتمين سالگرد پيروزي 
انقالب كوبا را به جناب عالي و مردم انقالبي آن كشور، 

صميمانه تبريك مي گويم.

   هيچ حس�ي جز خدمت در بارگاه مقدس را 
ندارم ؛تسنيم|

رييسي به شايعه رفتنش از آستان قدس رضوي به 
قوه قضاييه واكنش نشان داد. سيدابراهيم رييسي 
در حاش��يه آيين عمليات اجرايي ش��هرك علم و 
فناوري عالم آل محمد گفت: در حال حاضر مشغول 
خدمت رساني در آستان قدس رضوي هستم و هيچ 
حس��ي جز خدمت در اين بارگاه مقدس ندارم. او در 
پاسخ به س��والي مبني بر شايعه انتصابش به عنوان 
رييس قوه قضاييه، گفت: از همان هايي كه اين خبر را 

منتشر كرده اند، بپرسيد.

     فقدان عقالنيت سياسي در امريكا مشهود 
است؛ سپاه نيوز|

جانشين فرمانده كل سپاه گفت: در يكي از فرازهاي 
برجس��ته، خطي��ر، سرنوشت س��از و در عين حال 
اميدبخش از تاريخ اس��الم و ايران قرار داريم. سردار 
حسين سالمي در مراسم معارفه فرمانده جديد سپاه 
اميرالمومنين)ع( ايالم با بيان اينكه دشمن امروز بر 
فشار اقتصادي و عمليات رواني متمركز شده است، 
ادامه داد: امروز ملت ايران نمي ترسد و هر چه دشمن 
ارعاب و تهديد مي كند ملت آرام تر و قوي تر مي شود 
و جز بر ايمانش اضافه نمي شود و جبهه استكبار نيز 

متالطم و سرگردان است.

   سخنگوي طالبان سفر هياتي از اين گروه به 
ايران را تاييد كرد؛ برنا| 

سخنگوي طالبان تاييد كرد كه يك هيات از امارت 
اسالمي روز يك شنبه ضمن تماس هايش با كشورهاي 
منطقه به تهران آمده است. بر اساس گزارش سايت 
صداي جهاد متعلق به امارت اس��المي افغانستان، 
ذبيح اهلل مجاهد سخنگوي امارت اسالمي )طالبان( 
ضمن تاييد سفر هياتي از اين گروه به ايران گفت كه 
»اين سفر در ارتباط با مسائل و شرايط بعد از اشغال، 
بازگشت صلح و امنيت به افغانستان و منطقه انجام 
شده اس��ت.« وي همچنين اعالم كرد: هيات هاي 
امارت اس��المي به كشورهاي همس��ايه و منطقه 
سفرهايي دارند تا حمايت سياسي و اخالقي كشورها 
و نيز همكاري آنها را به منظور پايان دادن به اشغال و 

آمدن صلح و امنيت جلب كنند.

   حميرا ريگي دومين سفير زن ايران در تاريخ 
پس از انقالب؛ ايرنا| 

عضو فراكسيون زنان مجلس به نقل از وزير امور خارجه 
گفت: فرماندار كنوني قصرقند در استان سيستان و 
بلوچستان قرار است به عنوان سفير ايران در برونئي 
عازم اين كشور شود. طيبه سياوشي اظهار داشت: در 
نشست فراكسيون زنان مجلس با محمد جواد ظريف 
وزير امور خارجه، وي بر حض��ور زنان در وزارت امور 
خارجه تاكيد كرد. ظريف در اين نشست اعالم كرد 
كه حميرا ريگي به عنوان دومين زن سفير ايران پس 
از مرضيه افخم سفير ايران در مالزي در صورت نهايي 
ش��دن كارهايش به برونئي اعزام مي شود. نماينده 
مردم تهران در مجلس اضافه كرد: آقاي ظريف در اين 
نشست بيان كرد كه ممكن است سفيران زن ديگري 
نيز از سوي وزارت امور خارجه به زودي انتخاب شوند.

   ايران شناسي كه سفير تركيه در ايران شد؛ 
ايسنا| 

با توجه به اتمام م��دت ماموريت رضا هاكان تكين، 
س��فير كنوني دولت آنكارا در تهران، به زودي دريا 
اورس، يكي از ايران شناسان برجسته ترك راهي ايران 
خواهد شد تا رياست نمايندگي تركيه در كشورمان 
را برعهده بگيرد. روز دوشنبه رضا هاكان تكين، سفير 
تركيه در كشورمان در پايان ماموريت خود در ايران با 
حضور در وزارت خارجه با محمد جواد ظريف ديدار و 
خداحافظي كرد تا طي روزهاي آينده مسووليت امور 
در سفارت تركيه در تهران را به پروفسور دريا اورس، 
سفير جديد اين كشور همسايه در ايران واگذار كند . 
رضا هاكان تكين از شهريور سال 1393 به عنوان سفير 
دولت آنكارا در تهران مشغول به فعاليت بوده است . 
براساس اين گزارش، پروفسور اورس رياست موسسه 
عالي فرهنگ، زبان و تاريخ آتاتورك را بر عهده دارد و 

كامال به زبان فارسي مسلط است. 

ايران2

در جلسه دادگاه مديران متخلف بانكي مطرح شد

نقش 2 مدير سابق بانك مركزي در پرونده اخالل ارزي
گروه ايران|

»ارزهاي دولتي به افراد حقيقي و حقوقي چگونه تخصيص 
داده مي ش��ود و اين ارزها صرف واردات چه نوع كاالهاي 
اساسي به كشور مي شوند؟ «اين پرسش و پرسش هايي از 
اين دست بخشي از ابهاماتي بودند كه بالفاصله پس از بروز 
نوسانات ارزي تابستان سال97در فضاي عمومي و رسانه اي 
كشور مطرح شدند.  در روزهايي كه نوسانات ارزي برخاسته 
از جنگ رواني امريكا بازارهاي پولي و مصرفي كشور را با 
چالش هاي جدي مواجه كرده بود و بسياري از ايرانيان با 
مشكل كاهش ارزش دارايي هاي خود روبه رو بودند؛ برخي 
از كارشناس��ان اقتصادي اعالم مي كردند كه بدون شك 
در فرآيند بروز نابس��اماني هاي اخير، اشتباهاتي از سوي 
مسووالن اقتصادي و اجرايي صورت گرفته است كه بايد از 
منظر حقوقي و قضايي بطور دقيق بررسي و كنكاش شود 
تا امكان تكرار يك چنين تخلفات و سوءمديريت هايي در 
آينده گرفته شود.  24شهريورماه بود كه دادستان تهران 
در نشست خبري با اصحاب رس��انه از دستگيري برخي 
مديران بانك مركزي به اتهام تخلفات گسترده در فرآيند 
تخصي��ص ارز دولتي خبر داد؛ متهماني كه ردپاي آنها نه 
تنها در بازار ارز و دالر بلكه در س��اير حوزه هاي اقتصادي 
چون واردات خودروهاي لوكس، خريد كارخانه هاي بزرگ 
دولتي و...نيز كامال مش��هود بود و بسياري از تحليلگران 
معتقد بودند با دنبال كردن س��رنخ هايي ك��ه از اين افراد 
در بانك مركزي و س��اير حوزه هاي اقتصادي به جا مانده 
مي توان به كلوني هاي تازه اي از تخلفات گسترده اقتصادي 
دس��ت پيدا كرد.  تخلفاتي كه نه تنها پاي مديران مياني 
بانك مركزي را ب��ه ميان اين منازعه حقوقي باز كرده بود 
بلكه باعث به وجود آم��دن زمزمه هايي از ممنوع الخروج 
شدن س��يف رييس كل سابق بانك مركزي و دستگيري 
معاون ارزي او در فضاي رسانه اي شدند.  با گذشت بيش از 
4ماه از اعالم خبر دستگيري متهمان ارزي ديروز نخستين 
جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات »ق.ف« از متهمان به 
اخالل در نظام ارزي به صورت علني و در شعبه اول دادگاه 
ويژه مفاسد برگزار شد. در ابتداي اين جلسه، قاضي پرونده 
در رابطه با متهمان اصلي اين پرونده گفت: دادگاه »ق.ف« 
و مرتبطين ايش��ان به صورت علني در شعبه اول دادگاه 
ويژه مفاسد اقتصادي برگزار مي شود. دو نفر از متهمان اين 
پرونده كه با قرار بازداش��ت موقت از تاريخ 30 مرداد و 29 
آبان در زندان هستند، به دادگاه اعزام شده و حضور دارند. او 
با بيان اينكه چهار نفر از متهمان متواري هستند، گفت: به 
علت معلوم نبودن محل اين افراد، قرار رسيدگي به صورت 

غيابي صادر شده است.

   تفهيم اتهامات اقتصادي به متهمان
اما ماجراي تخلفات اين مديران بانك مركزي از كجا آغاز 
مي شود؟ قاضي موحد در رابطه با موضوع پرونده توضيح 
داد: بر اس��اس گزارش دادس��تاني، متهم رديف اول در 
مراحل مختلف جهت واردات ورق اس��تيل و اقالم ديگر 
از چن��د بانك مبلغ 44۶ ميليون و 5 هزار و 332 دالر ارز 
دولتي دريافت كرده است. وي ضمن ارتكاب جرم جعل و 
تهيه مدارك صوري، اين ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده 
اس��ت. بيش از 201 ميليون دالر با قيمت 4200 اخذ و 

با سوءاس��تفاده از بازار ارز به فروش رسانده و سودآوري 
هنگفتي داشته است، اين در حالي است كه متهم هيچ 
كااليي را به كش��ور وارد نكرده اس��ت. در ادامه جلس��ه 
رس��يدگي به اتهامات »ق.ف«، نماينده دادستان تهران 
با حضور در جايگاه، كيفرخواس��ت صادره را قرائت كرد. 
نماينده دادستان تهران در رابطه با فعاليت هاي مجرمانه 
متهم گفت: متهم از طريق چند بانك، اقدام به دريافت ارز 
دولتي مي كن��د. وي در بازه هاي زماني مختلف از جمله 
در سال 94 اقدام به اخذ بيش از 9۸ ميليون ارز دولتي با 
همكاري »ا.ا.ب« )يكي از متهمان اين پرونده( مي كند. 
وي با بيان اينكه متهم با جع��ل پروفرم ها، اقدام به ثبت 
ارز دولتي مي كرده است، اظهار داشت: در آن بازه زماني 
متهم »ق.ف« اعالم كرده ك��ه »ا.ا.ب« 7 تا 10 ميليارد 
تومان سود به وي پرداخت كرده است. طبق بررسي هاي 
اطالعات سپاه، سود حاصل از فروش ارزهاي دولتي بيش 
از 35۶ ميليارد اس��ت كه متهم »ق.ف« 30 درصد آن را 
دريافت كرده و مابقي در اختيار »ا.ا.ب« قرار گرفته است. 
نماينده دادستان تهران افزود: متهم با توجه به تجربيات 
به دست آمده و كسب سود، اين بار نيز به فكر استفاده از 
ارز دولتي مي افتد. وي از تاريخ 9۶/11/5 تا 97/4/5 با تهيه 
پروفرم هاي جعلي بيش از 320 ميليون ارز دولتي از بانك 

ملي شعبه حافظ دريافت مي كند.

   ردپاي يكي از مديران بانك مركزي
او ادامه داد: متهم از طريق يكي از مديران بانك مركزي 
به نام »ص.ك« با »ت.ع« از صرافان آشنا مي شود. »ع« 
در بازجويي ها اعالم كرده كه كريمي با من تماس گرفت 

و اعالم كرد كه »ق.ف« از همشهريان بنده است اما پس 
از مدتي، توافق ميان آنها حاصل نمي شود و »ق.ف« با 
همكاري »ع.ق«، از ديگر متهم��ان ارز دولتي دريافت 
مي كند. نماينده دادستان تهران بيان كرد: اما به دليل 
تجربيات��ش، متهم مجدداً به )ع( كه از مديران س��ابق 
حراست بانك مركزي بوده است و پس از بازنشستگي، 
به دنبال صرافي رفته، مراجعه مي كند. »ق.ف« با علم به 
اين موضوع كه »ع« با توجه به سابقه فعاليتش در بانك 
مركزي، اعتبار و نفوذ بااليي داشته است، به دنبال اخذ ارز 
مي رود. طي جلساتي كه بين اين چند نفر برگزار مي شود، 
»ت.ع« فرزندان خود از جمله »ع.ر.ع« و »ح.ر.ع«را به 
متهم معرفي مي كن��د و متهم »ع.ع« با يكي از رابطين 
خود در دوبي هماهنگ كرده و اقدام به اخذ پروفرم هاي 
يك شركت در دوبي مي كند. نماينده دادستان تهران با 
بيان اينكه پس از دريافت ارزهاي دولتي، متهمان اين 
ارزها را به امارات حواله مي دادند، گفت: متهم وكيلي از 
همدس��تان متهم در خارج از كشور، اقدام به فروش ارز 
مي كرده و سهم »ق.ف« را به حسابش و سهم مابقي را به 
صورت دالر و درهم نگهداري مي كرده است. وي با بيان 
اينكه متهم »ق.ف« در يك بازه زماني 300 ميليون دالر 
با همكاري »ع« و »م.س« ارز دولتي دريافت مي كرده 
است، تصريح كرد: پس از دريافت، اقدام به فروش در بازار 

آزاد مي كرده است.
نماينده دادستان تهران ادامه داد: در خرداد 97 متهم 
»ت.ع« در جلسه اي با »ق.ف«، از وي مي خواهد به جاي 
»ع.ع« و »م.س«، با »ح.ر.ع«همكاري كند. در نهايت 
كارت  ملي و كارت هاي بانكي »ق.ف« در اختيار »ع« 

قرار مي گيرد و در نهايت مبلغ 1۶ ميليون يورو ارز ثبت 
مي شود. او در رابطه با نكات برجسته اين پرونده گفت: 
تمامي اين اقدام��ات در صرافي »ت.ع« و با هماهنگي 
قبلي بوده است. متهم »م.س« با سفارش »ع«، وكالت 
»ق.ف« را ب��ر عهده مي گي��رد و از اين طريق براي وي 
تأمين ريالي مي كرده است. سود حاصل از اين فعاليت ها 
جهت زندگي برادران »ع« را تغيير مي دهد بطوري كه 
آنها اقدام به ايجاد ش��عبه هاي جديد در خارج از كشور 
مي كنند اما پس از دس��تگيري »ت.ع« و »ق.ف«، اين 

جريان در خارج از كشور قطع مي شود.

   متواري بودن »ع« ها  در تركيه
نماينده دادس��تان ته��ران اظهار داش��ت: »ع.ر.ع« و 
»ح.ر.ع«كه در راستاي ايجاد شعبه جديد صرافي خود 
به تركيه رفته بودند، در همان جا مانده و ديگر به ايران 
بازنگشته اند. »م.س« هم از ديگر متهمان اين پرونده، 
پس از بازداش��ت »ت.ع« و »ق.ف«، متواري مي شود. 
وي تصري��ح كرد: با بررس��ي حس��اب هاي »ق.ف«، 
مشخص شد كه 23 هزار ميليارد ريال به حساب وي 
واريز شده است كه طبق اطالعات سپاه، سود حاصل 
از فروش ارز دولتي 702 ميليارد تومان برآورد ش��ده 
است كه طبق گفته هاي »ق.ف«، سهم او 2۶0 ميليارد 
تومان بوده است كه مبلغي از آن صرف خريد كارخانه 

ماشين سازي تبريز مي شود.
نماينده دادستان تهران گفت: بررسي اسناد گمركي 
نشان مي دهد كه متهم از سال 94 تاكنون هيچ كااليي 

را به كشور وارد نكرده است. 

   دفاعيه متهم در دادگاه
در ادامه اين جلس��ه متهم با حضور در جايگاه به دفاع از 
خود پرداخت . او دررابطه با سابقه شغلي خود اعالم كرد: 
كش��اورز بودم اما 30 سال اس��ت كه در كار آهن فروشي 
هستم از سال ۸5 هم ش��روع به فعاليت در كارخانه هاي 
مختلف كردم. سابقه كيفري اينچنيني ندارم و تنها يك بار 
در اوايل انقالب به اتهام گران فروشي به زندان رفتم. ميزان 
تحصيالتم پنجم ابتدايي است. قاضي خطاب به متهم با 
بيان اينكه اتهام شما طبق كيفرخواست اخالل در نظام 
ارزي و پولي از طريق قاچاق عمده ارز است، گفت: شما با 
ايجاد تشكيالت و شبكه اقدام به دريافت ارز دولتي و فروش 
آن در ب��ازار آزاد كرديد، چه دفاعي ازخود داريد كه متهم 
پاسخ داد: هر آنچه در كيفرخواست نوشته اند دروغ است 
ارزي كه در سال هاي 93، 94 و 95 گرفتم باعث ضرر من 
بود. قاضي از متهم پرسيد اولين مرحله اي كه ارز گرفتيد 
چه مرحله اي بود، گفت: سال 94، 95 بود كه 150 ميليون 
دالر لي��ر به ما تحويل دادند كه به خاطر اش��تغالزايي ارز 
دولتي گرفتم و 100 ميليارد براي خريد كارخانه پرداخت 
كردم. قاضي از متهم پرسيد: از كجا آورده ايد كه »ق.ف« 
گفت: پول خودم بوده است. قاضي خطاب به متهم گفت: 
شما در بازجويي گفتيد ارز گرفتيد و فروختيد آيا قبول 
داريد كه متهم پاسخ داد: بانك مركزي التماس مي كرد 
چون كسي نبود ارز را بخرد. قبل از 20 روز بايد كل پول را 

به بانك مي داديم.

   متهم رديف دوم: ۳۰ سال  خدمت كردم
»ت.ع« يكي ديگ��ر از متهمان پرونده اي كه از نظر قاضي 
موحد مربوط به بزرگ ترين دريافت كنندگان تسهيالت 
ارزي است، در جايگاه حضور يافت و به دفاع از خود پرداخت. 
او خطاب به دادگاه اظهار داشت: براي دور زدن تحريم ها، 
كمك هاي فراواني كردم، بازنشسته بانك مركزي هستم 
و تحصيالتم كارشناس��ي بانكداري است كه هيچ سابقه 
كيفري هم ندارم. قاضي موحد به متهم گفت: اتهام شما 
اخالل در نظام پولي و ارزي از طريق شبكه سازمان يافته 
به مبلغ بيش از 322 ميليون دالر است؛ آيا اتهامات خود را 
قبول داريد؟متهم در پاسخ تصريح كرد: اين اتهامات را قبول 
ندارم و هيچ همكاري هم با »ق.ف« نداشته و ديناري هم 
از وي پول نگرفته ام؛ نه كسي را در بانك مركزي به ايشان 
مرتبط كردم و نه همكاري داشتم. سيامك مديرخراساني 
وكيل »ت.ع« )از متهمان به اخالل در نظام پولي و ارزي( 
خطاب به رييس دادگاه گفت: ساعاتي پيش »ق.ف«  متهم 
رديف اول پرونده مدعي شد 150 ميليون يورو را رفع تعهد 
كرده كه اس��ناد آن در پرونده قيد نشده است. وي با بيان 
اينكه متهمان هر چه كه تعهد كرده اند بايد بپردازند، گفت: 
از دادگاه در اين زمينه درخواست بررسي اسناد را داريم كه 
قاضي موحد اعالم كرد 5 روز دادگاه براي متهم به منظور 
رفع تعه��دات بانكي مهلت مي دهد. رييس دادگاه با بيان 
اينكه در صورت رفع تعهدات بانكي قطعا در ميزان مجازات 
متهمان تاثير دارد گفت: بيشتر از اين نمي توانيم مهلت 
دهيم چرا كه بعد از آخرين دفاعيات از متهم مهلت كمي 
طبق قانون براي صدور حكم داريم.در نهايت قاضي موحد 

ختم جلسه را اعالم كرد.

 نگاه واحد جمهوري اسالمي
به رژيم صهيونيستي

س��خنگوي وزارت ام��ور 
خارجه كش��ورمان، تاكيد 
كرد: در جمهوري اسالمي 
ايران نگاه واحد و سياس��ت 
غيرقابل تغييري نسبت به 
رژيم صهيونيستي و آرمان 
فلسطين وجود دارد. بهرام 
قاس��مي در گفت وگو با ايسنا، درمورد برخي از مطالب 
منتشر ش��ده در تعدادي از رس��انه هاي عربي و فضاي 
مجازي در ارتباط با نگاه جمهوري اسالمي ايران به رژيم 
اشغالگر صهيونيستي با تاكيد بر اينكه نگاه و سياست 
جمهوري اسالمي ايران نس��بت به اين رژيم نامشروع 
غيرقابل تغيير است، اظهار كرد: در چند روز اخير شاهد 
سفر دو هيات فلسطيني به تهران و ديدار آنها با مقامات 
ارشد كشورمان بوديم كه البته همواره تماس ورايزني بين 
ايران و گروه هاي فلسطيني وجود داشته و اين موضوع 
جديدي نيست.  اين ديپلمات ارشد كشورمان  گفت: در 
جريان اين سفرها آخرين تحوالت فلسطين مورد بررسي 

و ارزيابي قرار گرفته است.

 موافقت كميسيون برنامه
و بودجه با كليات اليحه بودجه
اعضاي كميس��يون برنامه 
و بودج��ه مجلس با كليات 
اليحه بودج��ه 9۸  موافقت 
كردن��د. محمدرضا تابش   
به ايس��نا، گفت: در جلسه 
سه شنبه كميسيون برنامه 
و بودجه با توجه به مباحث 
روز دوشنبه و توضيحات نماينده دولت و صحبت هاي 
مخالف و موافق و پاسخ به سواالت و ابهامات، كليات اليحه 
بودجه به اتفاق آرا به تصويب رسيد و اعضاي كميسيون 
وارد بحث در جزييات اليحه ش��دند. وي  افزود: در اين 
جلسه اعالم شد براساس برآوردهاي انجام شده مجموعه 
يارانه هاي پيدا و پنهان در سال 93۶ هزار ميليارد تومان 
است كه حدودا سهم هر ايراني 11 ميليون تومان مي شود 
و بايد براي اين امر خطير  تمهيداتي انديشيده شود. تابش 
همچنين اضافه كرد: در ادامه جلسه ، نماينده دولت گفت 
كه سرجمع اعتبارات اين نهاد نسبت به سال گذشته از 
رشد 12 درصدي برخوردار بوده و سهم مستمري بگيران 

نيز از رشد 20درصدي برخوردار بوده است.

ابالغ مصوبات شوراي عالي 
هماهنگي با دستور   رهبري 

وزير كش��ور در يازدهمين 
جلسه س��تاد اطالع رساني 
با اش��اره به بررسي مستمر   
تصميمات ش��ورا از سوي 
مقام معظ��م رهبري، ابالغ 
مصوبات مورد تاييد ايشان 
حداكثر 4۸س��اعت پس از 
تصويب را عامل اثرگذاري فوق العاده تصميمات شوراي 
هماهنگي سه قوه برشمرد و افزود: اميدوارم از رهگذر 
استمرار حمايت ها و همراهي مردم شريف، نقش آفريني 
هماهنگ همه دس��تگاه هاي ذي ربط  آرامش و ثبات 
ايجاد ش��ده در بازار و فضاي اقتصادي اس��تمرار يابد و 
شرايط معيشتي مناسب تري براي عموم مردم فراهم 
شود.  رحماني فضلي  در ادامه اين جلسه، پس از توجه به 
گزارش نماينده سازمان برنامه و بودجه از سفر به خراسان 
جنوبي و تأثير اين سفر در تصميم گيري هاي اقتصادي 
استان، با اشاره به تصميمات خوب و موثر اتخاذ شده در 
سفرهاي استاني از همه مسووالن خواست اين سفرها 

را با برنامه ريزي دقيق تر در دستور كار خود قرار دهند.

 نگاه سياسي
 به آموزش  و پرورش ممنوع

 مع��اون ام��ور مجل��س 
رييس جمهوري با اشاره به 
نقش آموزش و پرورش در 
توسعه جوامع، بيان داشت: 
جامعه توسعه يافته نتيجه 
اقدامات توسعه اي در بخش 
نيروي انساني است و بدون 
شك اين كار از مدارس و آموزش  و پرورش شروع  شده 
اس��ت و نگاه به آموزش  و پرورش نبايد سياسي باشد. 
به گزارش پرتال وزارت آموزش  و پرورش، حس��ينعلي 
اميري  خاطرنش��ان كرد: بزرگ تري��ن نهاد اجتماعي 
آموزش وپرورش اس��ت، وزارتخانه اي كه در همه نقاط 
كشور تا كوچك ترين واحد اجتماعي كه خانواده است 
حضور دارد و نقش آموزش وپرورش در توسعه اقتصادي، 
فرهنگي، سياس��ي و... مهم و اثرگذار اس��ت و معلمان 
نقش اصلي را در اين توسعه بر عهده دارند.   اقتصاددانان 
وقتي موضوع سرمايه را مطرح مي كنند عالوه بر سرمايه 
فيزيكي، مالي و غيره، ش��كوفا شدن و هدفمند هزينه 

كردن را وابسته به نيروي انساني توسعه يافته مي دانند.

 ورود دادستاني كل
به موضوع قيمت گذاري لبنيات
جلس��ه بررس��ي وضعيت 
قيمت گ��ذاري لبني��ات با 
حضور مدي��ران واحدهاي 
لبني كش��ور، مس��ووالن 
اتحاديه ه��ا، مع��اون وزير 
صنع��ت و نماينده س��تاد 
تنظيم بازار  صبح ديروز در 
دادستاني كل كشور برگزار شد. به گزارش دادستاني كل 
كشور، حشمتي معاون حقوق عامه دادستان كل كشور 
ضمن انتقاد از عدم تثبيت قيمت ها خاطرنش��ان كرد: 
متاسفانه اخبار و گزارشاتي مبني بر افزايش قيمت ها به 
ما واصل شده و همچنان شاهد افزايش قيمت ها هستيم و 
با توجه به اينكه تثبيت قيمت ها و جلوگيري از افزايش آن، 
مطالبه عموم مردم است، دادستان كل كشور به عنوان 
مدعي العموم به اين مساله ورود كرده و پيگير اين موضوع 
است.حشمتي خاطرنشان كرد: قاعدتا تالطم در بازار ارز 
و اقتصاد بر وضعيت شما تاثيرگذار است؛ اما نكته اي كه 
در اينجا وجود دارد بحث رعايت انصاف در حقوق مردم 

و رعايت قانون است.
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چهره ها

بازگشت اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم به مجلس

»سي اف تي« هم به مجمع مي رود؟
شوراي نگهبان در نامه اي به علي الريجاني اعالم كرد كه 
اصالحات مجلس روي اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 
مبارزه با تامين مالي تروريس��م )سي اف تي(، مغايرت اين 
اليحه با ش��رع و قانون اساس��ي را برطرف نكرده است. در 
اين نامه كه سوم دي ماه براي رييس مجلس ارسال شده، 
عباسعلي كدخدايي تاكيد كرده كه » در بند يك نظر قبلي 
شوراي نگهبان به جز  ايراد بند 3 سابق )بند 4 مصوبه فعلي(، 
ساير ايرادات اين بند به قوت خود باقي است.« همچنين » 
ساير ايرادات قبلي شوراي نگهبان به جز ايرادات 2 و 3 نظريه 

سابق، كماكان به قوت خود باقي است.
ايراد دوم كه شوراي نگهبان در نامه خود به آن اشاره كرده 
است، مربوط به بند 3 ماده واحده و تبصره اليحه پيوستن 
ايران به »س��ي اف تي« است. در اين بند آمده كه »موضوع 
بند 1 ماده 24 كنوانسيون در خصوص جمهوري اسالمي 
ايران منوط به رعايت اصل يكصد و سي نهم قانون اساسي 

و بند 2 ماده 7 كنوانسيون و موضوع ماده 17 كنوانسيون 
در چارچوب قوانين داخلي اعمال خواهد شد.« مواد مورد 
اشاره نمايندگان در لوايح به بروز اختالف در تفسير يا اجراي 
كنوانسيون و شيوه رفع آن باز مي گردد. بر اساس بند يك 
ماده 24 كنوانسيون »س��ي اف تي« اگر دو كشور از طريق 
گفت وگو در يك زمان مش��خص اختالف نظر خود را حل 
نكنند، درخواست يكي از طرفين جهت داوري تسليم خواهد 
ش��د. پس از آن اگر دو طرف در خصوص تعيين سازوكار 
داوري به توافق نرسند، هر يك از طرفين مي توانند اختالف را 
به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع دهند. شوراي نگهبان 
اين بخش را مغاير با اصل 139 قانون اساسي مي دانست كه 
گفته »صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع 
آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيات وزيران 
است و بايد به اطالع مجلس برس��د. در مواردي كه طرف 
دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب 

مجلس نيز برس��د. موارد مه��م را قانون تعيين مي كند.« 
شوراي نگهبان معتقد بود بند 3 ماده واحده اليحه مصوب 
مجلس ابهام داشته كه نمايندگان پس از اصالحات اين ابهام 
را رفع كردند. ايراد سوم شوراي نگهبان به واژه »ليست سياه« 
در تبصره ماده واحده ب��ود كه نمايندگان آن را هم اصالح 
كردند. در اين تبصره آمده بود كه »دولت صرفا پس از خارج 
شدن جمهوري اسالمي از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي، 
مي تواند سند الحاق را نزد امين اسناد توديع كند.« شوراي 
نگهبان اين تبصره را مبهم دانسته بود كه مجلس در اصالحيه 

خود، آن را حذف كرد. 

   احتمال ارجاع اليحه به مجمع
اما بر اساس نامه كدخدايي ديگر ايرادات شوراي نگهبان 
به اليحه همچنان پابرجاست و اگر مجلس روي نظر خود 
مصر اس��ت، بايد آن را براي داوري به مجمع تش��خيص 

مصلحت نظام بفرس��تد. مجمعي كه در حال حاضر از 4 
اليحه دولت درباره »اف اي تي اف« دو اليحه را در دست 
بررسي دارد، و حال ممكن است اليحه پيوستن ايران به 
كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم هم به مجمع 
برود.  هر چند نوع بررسي لوايح مالي در مجمع هم با انتقاد 
چند تن از نمايندگان مواجه شده است. مجمع تشخيص 
مصلحت نظ��ام كه وظيفه مصلحت س��نجي ميان نظر 
ش��وراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي را دارد، درباره 
اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي، بر اساس نظراتي كه 
پيش تر به مجلس فرستاده بود، تغييراتي در مصوبه اعمال 
كرد. اين اق��دام مجمع با واكنش تني چند از نمايندگان 
مواجه ش��د كه اعتقاد داشتند شوراي نگهبان نمي تواند 
چنين كاري انجام دهد و بايد از ميان نظر مجلس و شوراي 
نگهبان بر اس��اس مصلحت يكي را برگزيند. با همه اينها 
ظاهرا برخي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام از 
تاييد اين مصوبات در مجمع اطمينان دارند. چندي پيش 
مجيد انصاري از احتمال باالي تاييد لوايح مالي در مجمع 
خبر داده بود، به تازگي محمدرضا باهنر در گفت وگويي 
تاكي��د كرده كه »اي��ران با درنظر گرفت��ن تحفظاتي به 

اف اي تي اف« مي پيوندد. 

   ايران توصيه هاي »اف اي تي اف« را مي پذيرد
او در گفت وگوي��ي، درب��اره نزدي��ك ب��ودن پايان مهلت 
»اف اي ت��ي اف« و زمان تعيين تكليف »س��ي اف تي« در 
مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام گفت ك��ه »طرح ها و 
لوايح نبايد مغاير سياست هاي كلي نظام باشند. همزمان با 
بررسي هاي طرح ها و لوايح در مجلس، هيات نظارت مجمع 
س��عي مي كند با مجلس رايزني كند تا در مسير تصويب 
مغايرت ها با سياست هاي كلي برطرف شود.« باهنر احتمالي 
داد كه اصالح قانون مبارزه با پولشويي هفته آينده در مجمع 
تمام شود.  او درباره اختالف نظر ها ميان تصويب يا رد لوايح 
مالي باقي مانده نيز گفت: »اگر يكي دو مرحله را جلو برويم 
ديپلمات هاي ما مي توانند رايزن��ي كنند. »اف اي تي اف« 
كشور ها را به سه گروه همكار، تعامل با ريسك باال و مستحق 
عمل متقابل تقسيم مي كند. اكنون ما در گروه دوم هستيم 
و آنها مي گويند اگر اين لوايح به موقع تصويب نشود در گروه 
سوم قرار مي گيريم. اما با توجه به مسيري كه طي مي شود 
اين اتفاق نمي افتد.« به اعتقاد باهنر بايد به گونه اي عمل 
شود كه منافع ملي رعايت ش��ود؛ »بنابراين نبايد مهلت 
»اف اي تي اف« را اين طور تعريف كرد كه به پايان مي رسد. 
ما به »اف اي تي اف« با لحاظ كردن تحفظاتي مي پيونديم.«



اخبار كالن 3 كالن

در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس

آخرين گزارش هاي مركز آمار از ضريب جيني  خبر مي دهند

عوامل فقر در ايران شناسايي شد

نابرابري افزايش يافت

13.5 درصد فاصله تورمي بين استان ها

گروه اقتصاد كالن |
در مجلس شوراي اسالمي اخيرا طرحي اعالم وصول شده 
اس��ت كه با عنوان » حمايت از شاغلين و فقرا «، سعي در 
واكاوي آمارهاي مربوط به بازار كار داشته و عوامل فقر در 
ايران را شناسايي كرده است. طبق اطالعات اين طرح سه 
عامل دستمزد پايين، عدم پوشش بيمه اي و اشتغال ناقص 
اصلي ترين عامل فقير بودن خانوارها در ايران شناس��ايي 
شده اس��ت. در اين طرح همچنين آمده است كه يكي از 
بزرگ ترين مشكالت سياست گذاري هاي دولتي در زمينه 
اشتغال اين است كه ظاهرا صرفا توجه بر اشتغالزايي است 
و پس از آن توجهي بر وضعيت دس��تمزد و سطح زندگي 
شاغلين نمي ش��ود. مركز پژوهش هاي مجلس اكنون با 
بررسي اين طرح گزارشي تهيه كرده و در آن ضمن تاكيد بر 
اينكه توجه به وضعيت زندگي شاغالن اقدامي ضروري و در 
عين حال جديد است، خواستار تكميل اين طرح از طريق 
ارايه راهكارهايي براي بهبود وضعيت معاش فقرا شده است. 
به گزارش تعادل، طرح »حمايت از شاغلين و فقرا « يكي از 
طرح هاي مجلس است كه با واكاوي آمارهاي مربوط به فقر 
تهيه شده و بعد از برگزاري چندين جلسه كارشناسي از تاريخ 
تيرماه 1396 در كارگروه ويژه اشتغال مجلس در نهايت در 
آذر سال جاري در مجلس شوراي اسالمي اعالم وصول شده 
است.  در توضيحات توجيهي اين طرح آمده است: شواهد 
نشان مي دهد كه با وجود تأكيد اصول 28، 29 و 34 قانون 
اساسي، بر وظيفه دولت در ايجاد امكان اشتغال و همچنين 
برخورداري همگان از تأمين اجتماعي، بيمه و تأمين نيازهاي 
اساسي و با وجود تالش هاي صورت گرفته طي چهار دهه 
گذشته، همچنان بخشي از جامعه از فرصت شغلي بي بهره اند 
يا با وجود شاغل بودن از تأمين نيازهاي اساسي، دستمزد 

مكفي و پوشش تأمين اجتماعي محروم هستند. 
همچنين بررسي و آسيب شناسي سياست هاي بازار كار 
نش��ان مي دهد كه تاكنون تمركز غالب اين سياست ها بر 
اشتغال زايي صرف بوده است و فرآيند بعد از اشتغالزايي، 
سرنوشت شاغالن و بيكاران، حمايت و آموزش و... توجهي 
نشده است. بنابراين ارايه طرح هايي با هدف ايجاد حساسيت 
در برنامه ريزان و سياست گذاران به سطح معيشتي شاغالن 
و ارايه راهكار حمايتي براي بهبود وضعيت معيشتي آنان، 
حائز اهميت خواهد بود.  در اين طرح ابتدا مروري به آمارهاي 
بازار كار ايران شده و آمده است: مهم ترين مشكالت بازار كار 
ايران در سال 1397 شامل نرخ باالي بيكاري جوانان )27.2 
درصد در تابستان 1397،( پايين بودن نرخ مشاركت )40 
درصد در تابستان 1397،( افزايش ميانگين سني جمعيت 
شاغل، عدم توازن منطقه اي بيكاري، افزايش عدم تطابق 

شغلي و روند فزاينده اشتغال ناقص مي شود. 
از سوي ديگر آمار و اطالعات بازار كار نشان مي دهد كه در 
حال حاضر پديده هايي نظير شاغالن فقير، دستمزد پايين 
و اشتغال غيررسمي رو به گسترش است. بطور كلي هرچند 
يكي از مهم ترين علل فقر خانوار، بيكاري سرپرست خانوار 
است با اين حال نتايج مطالعات نشان مي دهد داشتن شغل 

لزوماً نمي تواند خانوار را از خطر فقر برهاند. 
نويسندگان گزارش بر اساس آمارهاي موجود افراد فقير را 

در دو گروه كلي طبقه بندي مي كنند: گروه اول خانوارهايي 
هستند كه سرپرست آنها خارج از بازار كار است )40 درصد 
فقرا )، و گروه دوم خانوارهايي كه سرپرس��ت آنها شاغل يا 
جوياي كار هستند )60 درصد(.  گروه دوم از نظر اقتصادي 
فعال و توانايي كسب درآمد بيشتر يا تأمين خانواده خود را 
دارد اما عدم اشتغال، اشتغال ناقص و درآمد كم ازمهم ترين 
عوامل فقير بودن اين خانوارهاست. همچنين بررسي ها 
نش��ان مي دهد كه 61 درصد از سرپرس��تان خانوارهاي 
فقير ش��اغل، در بخش مش��اغل مزد و حقوق بگير بخش 
خصوصي، 14.2درصد به عنوان كاركن مستقل در بخش 
كشاورزي و 18.7 درصد به عنوان كاركن مستقل در بخش 
غيركشاورزي مشغول به كار هستند. اين طبقه بندي نشان 
مي دهد كه كاركنان بخش عمومي سهم بسيار ناچيزي در 
ميان خانوارهاي فقير دارند و اين واقعيت در تضاد كامل با 
غالب سياست هاي حمايتي دولت است كه همواره كاركنان 
دولت را در صف اول دريافت يارانه و حمايت هاي خود قرار 
مي دهد. همينطور نتايج منتشر شده نشان مي دهد بخش 
قابل توجهي از خانواده هاي فقير داراي سرپرست شاغل 
)53 درصد( يا جوياي كار )7 درصد( هس��تند با اين وجود 
داليلي مثل اشتغال ناقص، دستمزد پايين، عدم پوشش بيمه 
بازنشستگي، بار تكفل باال و... از مهم ترين عوامل فقير بودن 
اين خانوارهاست. اين گزارش در ادامه سه مورد از مهم ترين 

اين داليل را بطور اجمالي تشريح مي كند. 

  اشتغال ناقص عامل موثر در فقر
در اين گزارش آمده است كه افراد داراي اشتغال ناقص شامل 
تمام شاغالني است كه در هفته مرجع، حاضر در سر كار يا 
غايب موقت از محل كار بوده، به داليل اقتصادي نظير ركود 
كاري، پي�دا نكردن كار با ساعت كار بيشتر، قرار داشتن در 
فصل غيركاري و ... كمتر از 44 ساعت كار كرده، خواهان و 
آم�اده براي انجام كار اض�افي در هفته مرجع بوده اند. بررسي 
داده هاي س��ري زماني موجود براي نرخ اشتغال ناقص در 
كشور در سال هاي 1384 تا 1396 مشاهده مي شود طي 
اين سال ها نرخ مذكور بين 6 الي 10.4 درصد بوده است و 
در تابستان 1397 به 10 درصد رسيده است. نكته قابل توجه 
اين است كه اختالف نرخ اشتغال ناقص بين زنان شهري و 
روستايي بسيار كم است درحالي كه بطور متوسط مردان 
روستايي به مراتب بيشتر از مردان شهري دچار اشتغال ناقص 
هستند. همچنين نرخ اشتغال ناقص براي گروه هاي سني 

جوان باالتر از ساير گروه هاي سني است.

  تاثير دستمزد پايين بر فقر 
 يكي ديگر از مهم ترين علل وجود شاغالن نيازمند حمايت، 
دريافت دس��تمزدهاي پايين است. متأس��فانه در طرح 
آمارگيري نيروي كار كه توسط مركز آمار ايران اجرا مي شود 
سوال هاي مربوط به دستمزد افراد شاغل حذف شده است و 
بنابراين نمي توان اطالع درستي نسبت به وضعيت درآمدي 
نيروي كار شاغل در كشور داشت. با اين حال بررسي آمار 
كارگاهء هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر نشان مي دهد 
كه در س��ال1393، كارگران در 198 بنگاه صنعتي كمتر 

از 500 ه��زار توم��ان در ماه دس��تمزد دريافت مي كنند. 
هرچند نسبت به سال 1391 و 1392، تعداد بنگاه هاي با 
دستمزد پايين رو به كاهش و بنگاه هاي با دستمزد باال رو به 
افزايش است، با اين حال وضعيت نشان مي دهد كه بخشي 
از كارگران ش��اغل در كارگاه هاي صنعتي زير خط فقر و با 
دستمزد پايين مشغول به كار است و به لحاظ ميزان درآمد، 

تفاوت قابل توجهي با بيكاران ندارند.

  عدم پوشش بيمه اي 
محاسبات اين طرح همچنين نشان مي دهد كه حدود 40 
درصد از فقرا سرپرستان خارج از بازار كار هستند. بررسي 
دقيق تر اين گروه نشان مي دهد ميانگين سن سرپرست 
خانوار اين گروه 68 سال است بنابراين عمده دليل فقر اين 
خانوارها مي تواند ناشي از بازنشستگي يا ازكارافتادگي باشد. 
بنابراين نقش بيمه در حمايت از اين افراد مي تواند بسيار با 
اهميت باشد. با اين حال بخش زيادي از نيروي كار فعلي 
كشور تحت پوشش بيمه نيست. جدول گزارش مذكور نشان 
مي دهد كه طي سال هاي 1384 تا 1395، درصد شاغالن 
بيمه ش��ده از 31 به 41 درصد افزايش يافته است و بطور 

متوسط طي اين دوره، 37 درصد از شاغالن بيمه بوده اند.
در س��ال 1394 نسبت به س��ال 1393 حدود 668 هزار 
نفر به جمعيت ش��اغل كشور اضافه ش��ده است كه از اين 
تعداد حدود 53 درصد معادل 354 هزار نفر به ش��اغالن 
غيررسمي )شاغالني كه به واسطه شغل خود داراي هيچ 
نوع بيمه اي نيستند( و 47 درصد معادل 312 هزار نفر به 

شاغالن رسمي اضافه شده است. در سال 1395 نيز از 615 
هزار نفر به شاغالن اضافه شده، حدود 29 درصد آن )179 
هزار نفر( داراي بيمه اس��ت و در سال 1396 نيز 790 هزار 
نفر به ش��اغالن اضافه شده است كه در اين ميان، 8 درصد 
آن يعني 70 هزار نفر داراي بيمه هستند. عوامل مختلفي 
در فاقد بيمه بودن افراد تأثيرگذار است كه عمده دليل آن 
ناآگاهي افراد، دستمزدهاي پايين و عدم وسع مالي افراد 
جهت پرداخت حق بيمه و تلقي متفاوت تأمين اجتماعي و 

افراد از بيمه شده است.

  ورود مجلس به موضوع شاغالن فقير
مركز پژوهش هاي مجلس با بررسي اين طرح در گزارشي 
اين طرح ها را بررس��ي كارشناس��ي كرده و آورده اس��ت: 
مجموعه عواملي كه مطرح ش��د، نش��ان مي دهد يكي از 
چالش ها و دغدغه هاي مهم كش��ور اين است كه درحال 
حاضر جمع كثيري از شاغالن در تأمين نيازهاي اساسي 
و حداقل معيشت دچار مش��كل هستند. به عبارت ديگر 
هرچند اين افراد براساس محاس��بات بازار كار، شاغل به 
حساب مي آيند اما در امرار معاش تفاوتي با يك فرد بيكار 
ندارند و نيازمند توجه و حمايت هس��تند. بررسي طرح ها 
و سياست هاي بازار كار نش��ان مي دهد تمركز غالب اين 
سياست ها )از جمله طرح وام خوداشتغالي، طرح ضربتي 
اشتغال و طرح بنگاه هاي زودبازده(، بر اشتغالزايي صرف 
بوده است و به فرآيند بعد از اشتغالزايي، سرنوشت شاغالن 
و بيكاران، حمايت و آموزش و... توجهي نشده است. اين در 

حالي است كه براي اولين بار در مجلس به وضعيت شاغالن 
و سرنوش��ت پس از اش��تغال آنها توجه شده است كه اين 
موضوع اقدامي رو به جلو ارزيابي مي شود.  با اين حال بررسي 
مواد اين طرح سنخيت چنداني با اهداف خود ندارد و با آنكه 
در مقدمه توجيهي طرح، بر حمايت از شاغالن فقير تأكيد 
شده اما در محتواي طرح راهكار مشخصي در اين خصوص 
ارايه نشده است. يكي از مزيت هاي ديگر طرح حاضر، تأكيد 
بر شفاف سازي و تهيه نظام جامع آمار و اطالعات بازار كار و 
تهيه سند كار شايسته است كه در مواد )2(، )6( و )7( بر اين 

مساله تأكيد داشته است. 
همچنين تأكيد بر نقش متولي بودن وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي و هماهنگي ساير دستگاه هاي اجراي ذيربط 

از نكات قوت اين طرح به شمار مي رود. 
لذا با توجه به انتقادهاي گفته ش��ده و با توجه به مزيت ها 
و نقاط قوت طرح مذك��ور، در صورت اعمال اصالحاتي در 
مواد و برطرف كردن ايرادهاي قانوني برشمرده شده، مركز 
پژوهش هاي مجلس با كليات طرح موافقت كرده اس��ت. 
البته اضافه كردن پيشنهادها در چارچوب سياست هاي بازار 
كار جهت كم شدن اشتغال ناقص، افزايش اشتغال رسمي 
و نرخ بيمه شدگان، تعيين دستمزد مبتني بر تفاوت هاي 
منطقه اي و شغلي و... مي تواند تا حدودي وضعيت معيشتي 
شاغالن فقير را بهبود بخش��د. با اين حال اجراي هرگونه 
سياست حمايتي بايستي كليه افراد فقير جامعه را شامل 
ش��ود و تفكيك بين شاغل، غيرشاغل و... چندان مطلوب 

ارزيابي نمي شود.

آمارها حاكي از آن است كه علي رغم تاكيد  برنامه ششم 
توس��عه بر كاهش ضريب جيني، نهايتا در سال گذشته 
هم ضريب جيني رو به افزايش گذاش��ته است. براساس 
آخرين آمار، نرخ ضريب جيني كشور در سال گذشته، به 
0.3981 رسيد كه حاكي از رشد آن نسبت به سال 1395 
است. اين در حالي است كه با توجه به افزايش نرخ تورم در 
سال جاري، احتمال افزايش آن مي رود. در برنامه ششم 
توسعه كاهش رقم ضريب جيني به 0.34 پيش بيني شده 
بود كه به نظر مي رسد با توجه به شرايط كشور، دستيابي 
به اين رقم در عمل ممكن نباشد و اين بند از برنامه ششم 
در س��ال هاي اجراي اين برنامه تا 1400 محقق نش��ود. 
به گ��زارش تعادل، آن طور كه از آمارها به نظر مي رس��د 
باالترين فاصله شكاف درآمدي كشور در دهه 90 به سال 
1396 تعلق گرفته است؛ براين اساس نرخ ضريب جيني 
براي سال گذشته به رقم 0.3981 رسيد كه در تمام دهه 
90 باالترين رقم محسوب مي ش��ود. آخرين بار در سال 
1389 اين شاخص به 0.4099 رسيده بود ولي با وجود 
انواع بحران ها به داليلي از جمله پرداخت يارانه نقدي در 
آغاز دهه جاري، نرخ ضريب جين��ي رو به كاهش رفت. 
درنتيجه اين سياست، نرخ جيني در سال هاي 1390 و 
1391 كاهشي بود ولي با روي كار آمدن حسن روحاني، 
علي رغم اجراي سياست هاي اقتصادي متفاوت و كاهش 
نرخ تورم، سال به س��ال بر نرخ آن افزوده شد تا نهايتا در 
س��ال 1396 به باالترين نرخ خود برسد. به بيان ديگر در 

4 سال نخست رياست جمهوري حسن روحاني ضريب 
جيني در ايران افزايش بيش از سه درصدي داشته كه به 

معناي افزايش نابرابري درآمدي است.

  ضريب جيني چيست
ضريب جينی يک واحد اندازه گيری پراکندگی آماری است 
که معموال برای سنجش ميزان نابرابری در توزيع درآمد يا 
ثروت در يک جامعه آماری اس��تفاده می شود. اين ضريب 
با نسبتی تعريف می شود که ارزشی بين صفر و يک دارد. 
هر چقدر ضريب جينی نزديک به عدد صفر باشد، برابری 
بيشتر در توزيع درآمد را نشان می دهد و بالعکس هر چقدر 
ضريب جينی نزديک به عدد يک باشد، توزيع نابرابر درآمد 
را مشخص می کند. اگر ضريب جينی مساوی با عدد صفر 
باشد يعنی همه درآمد و ثروت يکسان دارند )برابری مطلق( 
و اگر مساوی با عدد يک باشد يعنی نابرابری مطلق به گونه ای 
که ثروت تنها در دست يک نفر است و مابقی هيچ درآمدی 
ندارند. از ضريب جينی می توان برای نشان دادن چگونگی 
توزيع درآمد در داخل کشور طی يک دوره از زمان استفاده 
کرد. در نتيجه اين امکان وجود دارد تا ببينيد که  آيا نابرابری 
در حال افزايش است يا کاهش. ضريب جينی نابرابری درآمد 
را اندازه گيری می کند اما نابرابری های فرصت را اندازه گيری 
نمی کند. اگر دو کشور ضريب جينی يکسان داشته باشند 
ممکن است يک کشور ثروتمند باشد و ديگری فقير، می توان 
نتيجه گرفت اندازه گيری ضريب جينی در دو کشور متفاوت 

است.ضريب جينی نقطه برآورد در يک زمان خاص است. از 
اين رو تغييرات درآمدی را در طول زمان ناديده می گيرند. 

  فاصله طبقاتي عامل اصلي فروپاشي نظام هاي 
جهان است

در همين رابطه وحيد ش��قاقي، كارشناس اقتصادي در 
گفتگو با تعادل، ضمن تاكيد بر اهميت حفظ عدالت در 
اقتصاد گفت: ش��كاف طبقاتي و رشد نابرابري ها فاكتور 
بسيار مهمي است. توزيع ناعادالنه ثروت و درآمد معموال 
در همه كشورهاي جهان، آن طور كه تاريخ نشان مي دهد، 
سيستم هاي متعددي را دچار مشكل كرده است. هر چه 
شكاف طبقاتي بييشتر شود، بستر اعتراضات و فروپاشي 
يك نظ��ام را فراهم مي كن��د. حتي در پيش��رفته ترين 
كشورهاي سرمايه داري چون آمريكا پس از بحران مالي 
س��ال 2008 اعتراضاتي با ش��عار يك درصد در برابر 99 
درصد آغاز شد و در روزهاي اخير نيز اعتراضاتي در فرانسه 

و سودان به همراه داشته است. 

  نابرابري رژيم شاه را زمين گير كرد
وي افزود: پيش از انقالب و به ويژه در دهه 50 شكاف طبقاتي 
به شدت افزايش يافت و يكي از داليل مهم سرنگوني رژيم 
شاهنشاهي همين افزايش شديد نابرابري ها بود. در دهه 50 
شمسي، ضريب جيني تا بيش از 0.5 افزايش يافت و يك 
شكاف طبقاتي شديد ايجاد شد كه يكي از داليل آن هم فساد 

آنگونه كه مركز آمار ايران گزارش داده اس��ت: در آذر ماه 
بيشترين تورم نقطه اي در ميان استان ها مربوط به استان 
ايالم با 44.4 درصد و كمترين آن مربوط به استان قم با 
30.9 درصد بوده است كه نشان از فاصله 13.5 درصدي 
تورم نقطه به نقطه در ميان استان هاي كشور دارد. آنگونه 
كه مركز آمار ايران گزارش داده اس��ت در آذر ماه س��ال 
١٣٩٧ ش��اخص كل براي خانوارهاي كشور بر پايه سال 
1395 به عدد ١٥١.٧ رس��يده اس��ت كه نشان دهنده 
ت��ورم ماهانه ٢.٦ درصد افزايش نش��ان مي دهد. در اين 
ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور مربوط 
به اس��تان بوش��هر با ٤.٤ درصد افزايش و كمترين نرخ 
تورم ماهانه مربوط به استان سيستان وبلوچستان با ١.٧ 
درصد افزايش است. درصد تغيير شاخص كل نسبت به 
ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي 

كشور ٣٧.٤ درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به استان ايالم )٤٤.٤ درصد( و كمترين آن مربوط 
به استان قم )٣٠.٩ درصد( است. يعني خانوارهاي ساكن 
استان ايالم بطور متوسط ٧.٠ درصد بيشتر از ميانگين 
كل كش��ور و خانوارهاي ساكن استان قم بطور متوسط 
٦.٥ درصد كمتر از ميانگين كل كش��ور نس��بت به آذر 
١٣٩٦ براي خريد يك »مجموعه كاال و خدمات يكسان« 
هزينه كرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به آذر ماه 
١٣٩٧ براي خانوارهاي كشور به عدد ١٨.٠ درصد رسيد. 
بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان 
)٢١.٩ درص��د( و كمترين آن مربوط به اس��تان كرمان 
)١٤.٢ درصد( است. شكاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها 
در آذر ماه ٧.٧ درصد است كه نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد 

درصد افزايش نشان مي دهد.

  كمترين تورم مناطق شهري براي كرمانشاه
در آذر ماه ١٣٩٧ عدد شاخص كل براي خانوارهاي شهري 
)١٠٠=١٣٩٥( به ١٥١.٠ رسيد كه نسبت به ماه قبل ٢.٥ 
درصد افزايش نشان مي دهد. در اين ماه بيشترين نرخ تورم 
ماهانه خانوارهاي ش��هري مربوط به استان بوشهر با ٤.٤ 
درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان 
كرمانشاه با ١.٦ درصد افزايش است. درصد تغيير شاخص 
كل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي 
خانوارهاي شهري كشور ٣٦.٩ درصد است. بيشترين نرخ 
تورم نقطه به نقطه خانوارهاي شهري مربوط به استان ايالم 
)٤٤.٩ درصد( و كمترين آن مربوط به استان كرمان )٣٠.٨ 
درصد( است، يعني خانوارهاي شهري ساكن استان ايالم 
بطور متوسط ٨.٠ درصد بيش��تر از ميانگين كل كشور و 
خانوارهاي شهري ساكن استان كرمان بطور متوسط ٦.١ 
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 رشد درآمد نفتي بودجه 
به دليل افزايش نرخ تسعير ارز

سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد، به دليل افزايش 
نرخ تس��عير ارز در اليحه، مبلغ مربوط به صادرات 
فرآورده هاي نفتي افزايش يافته اس��ت. س��ازمان 
برنامه و بودجه اعالم كرد، بر اس��اس تبصره )14( 
اليحه بودجه سال 1398 كل كشور، منابع حاصل 
از ف��روش فرآورده هاي نفت��ي و گاز طبيعي بدون 
افزايش قيمت آنها و معادل قيمت هاي سال جاري 
محاسبه شده اس��ت دليل افزايش مبلغ مربوط به 
صادرات فرآورده هاي نفتي مربوط به نرخ تسعير ارز 
است. به استناد ماده )39( قانون برنامه ششم توسعه، 
قانون هدفمند كردن يارانه ها، ماده )1( قانون الحاق 
برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 
دولت )2(، دولت مي تواند قيمت حامل هاي انرژي را 
افزايش دهد. وليكن در اليحه بودجه سال 1398 كل 
كشور در اين خصوص اقدامي صورت نگرفته است.

 ظرفيت استان هاي مرزي 
در پيشبرد توسعه اقتصادي 

جمشيد انصاري با انتقاد از عملكرد برخي بانك ها در 
پرداخت تس��هيالت ابالغي به متقاضيان نيز اظهار 
كرد: بانك هاي عامل بايد با سرعت بيشتري نسبت به 
پرداخت تسهيالت اقدام كنند و پرداخت تسهيالت 
تنها به 26 درصد از متقاضيان معرفي شده به بانك هاي 
استان رقم قابل قبولي نيس��ت. وي از موافقت بانك 
مركزي با تامين ريالي پرداخت اعتبارات براي تسهيالت 
اشتغال پايدار روستايي و عشايري خبر داد و تصريح كرد: 
تا پايان دي ماه سال جاري اعتبارات مورد نياز در اختيار 
بانك هاي عامل قرار خواهد گرفت. وي بر ممنوعيت 
پرداخت بودجه به پروژه هاي دولتي نيمه تمام تاكيد 
و تصريح كرد: براس��اس قانون بودجه و در راس��تاي 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي در اليحه بودجه سال 
آينده از پرداخت بودجه به پروژه هاي دولتي با پيشرفت 
فيزيكي زير50 درصد جلوگيري مي شود و صرفا براي 
اجراي پروژه هاي دولتي كه به بخش خصوصي واگذار 
ش��ده اند بودجه تعلق مي گيرد. باي��د از ظرفيت ها و 
پتانسيل استان هاي مرزي در توسعه اقتصادي كشور 
نهايت استفاده را كرد. استان ها مي توانند با بهره گيري 
از ظرفيت هاي مرزي و مبادالت تجاري خود در حل 
مسائل اقتصادي كشور و عبور از شرايط تحريم كارساز 
باشند. رييس س��ازمان اداري و اس��تخدامي كشور 
سياست امريكا را اعمال فش��ار حداكثري به كشور و 
تحريم هاي ظالمانه عليه نظام جمهوري اسالمي عنوان 
كرد و گفت: مماشات با اقدامات خصمانه امريكا عليه 
نظام امكان ندارد و بايد با پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي 
و ايستادگي درمقابل تحريم ها كشور را از بحران هاي 
احتمالي خارج كنيم كه البته رويكرد مقاومتي در مقابل 
تحريم هاي غرب مسلما هزينه و دشواري هايي نيز براي 

كشور خواهد داشت.

رشد ۴5درصدي اعتبارات 
هزينه اي بخش آب و كشاورزي

مهر|مژگان خانلو، در خصوص وضعيت بخش آب و 
كشاورزي در اليحه بودجه سال 98 كل كشور اظهار 
كرد: اعتبار الزم براي خاتمه 23 طرح خاتمه يافتني 
بخش آب، با رقم پيشنهادي 531 ميليارد تومان در 
سال 98 در نظر گرفته شده است. اين رقم 5 برابر رقم 
متناظر در قانون بودجه 97 اس��ت. وي با بيان اينكه 
اجراي طرح هاي مصوبات سفر مقام معظم رهبري 
و رياس��ت جمهوري در اولويت هستند، گفت: براي 
تامين تعهدات دولت، در طرح هاي فاينانس، به ميزان 
يك هزار ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده است. 
خانلو همچنين به خريد تضميني آب اش��اره كرد و 
افزود: براي تقويت اعتبارات هزينه اي خريد تضميني 
آب استحصالي و پساب تصفيه شده از 209ميليارد 
به 410 ميليارد تومان در نظر گرفته ش��ده است كه 
96 درصد رشد را نش��ان مي دهد. سخنگوي ستاد 
بودجه ادامه داد: همچنين به موضوع احيا و بازسازي 
آب بندان هاي استان هاي شمالي كشور توجه ويژه اي 
ش��ده و به ميزان 245 ميليارد تومان در رديف هاي 
متفرقه اليحه بودجه اعتبار پيش بيني شده است. 
خانلو در ادامه با تاكيد بر ت��داوم برنامه هاي ايجاد و 
تثبيت اشتغال در بخش كشاورزي در قالب تبصره 
18 اليحه گفت: اس��تمرار تامين اعتبار منابع مورد 
نياز بيمه كشاورزي به مبلغ 1000 ميليارد تومان، 
واكسيناسيون دام به مبلغ هزار ميليارد ريال و ايجاد 
زيرساختهاي توليد واكس��ن آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان در داخل كشور به مبلغ 200 ميليارد تومان 
در قالب تبصره 13 پيش بيني شده است. سخنگوي 
ستاد بودجه گفت: تقويت اعتبارات كاداستر اراضي 
كش��اورزي و ملي به منظور حف��ظ كاربري اراضي 
كشاورزي و تثبيت مالكيت دولت بر اراضي ملي با 65 
درصد افزايش نسبت به سال 97 مواجه بوده و به رقم 
52 ميليارد تومان رسيده است. وي افزود: همچنين 
براي تقويت اعتبارات هزينه اي رديف خريد واكسن 
و واكسيناس��يون دام، 1270 ميليارد ريال در نظر 
گرفته ايم كه نسبت به سال 97 رشد 42 درصدي دارد. 
بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در كليه شركت هاي 
دولتي و دستگاه هاي بخش كشاورزي مستقر شده 
است. خانلو همچنين به تقويت اعتبارات طرح هاي 
تامين آب شرب اشاره كرد و گفت: به تقويت اعتبارات 
طرح هاي تامين آب ش��رب و آبرساني به شهرها در 
بودجه 98 عنايت ويژه اي صورت گرفته به گونه اي كه 
اعتبار پيشنهادي براي طرح هاي آبرساني و سدهاي با 
هدف تامين آب شرب در اليحه بودجه سال 98 حدود 
2421 ميليارد تومان پيش بيني شده است كه نسبت 
به مصوب سال 97 رشد 24 درصدي دارد. سخنگوي 
ستاد بودجه 98 افزود: در مجموع اعتبارات طرح هاي 
تملك دارايي س��رمايه اي بخش آب و كشاورزي در 
سال 98 نسبت به سال 97 رشدي معادل 21 درصد 
داشته است. همچنين اعتبارات هزينه اي بخش آب 
و كشاورزي در سال 98 با رشد 45 درصدي از مبلغ 
1564 ميلي��ارد تومان در س��ال 97 به مبلغ 2274 

ميليارد تومان رسيده است.

و رانت بود. پس از انقالب در هشت سال جنگ سياست هاي 
كشور سياس��ت هاي تثبيت اقتصادي بود، نظام كوپني و 
يارانه اي بود و كش��ور موفق شد تا حدي شكاف طبقاتي را 
خنثي كند. پس از جنگ و در دهه 70 مجددا نابرابري تشديد 
شد و سياستهاي تعديل اقتصادي، خصوصي سازي هاي 
بي برنامه و واگذاري هاي شبهه ناك صورت گرفت. اين امر 
موجب شد يك نظام اقتصادي كه توليدكننده نابرابري است، 
مجددا ايجاد  شود. البته در دولت دوم رفسنجاني سياستهاي 
تثبيت بازگشت. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: متاسفانه 
از دهه 80 دوباره سياست هاي كشور تشديدكننده نابرابري 
شد؛ نظام مالياتي، بانكي و يارانه اي از دهه 80 به بعد در خدمت 
ثروتمندان قرار گرفت. يك نظام بانكي لجام گس��يخته با 
محوريت ثروتمندان ش��كل گرفت، نظام مالياتي عمدتا 
دهك هاي كم درآمد و توليدكنندگان واقعي را هدف گيري 
ك��رد و پايه هاي مالياتي كه ثروتمن��دان را هدف قرار دهد 
تصويب نشد. نظام يارانه اي هم در خدمت ثروتمندان بود و 
هر كس مصرف بيشتري داشت، يارانه بيشتري مي گرفت. 
هنگامي كه اين سه نظام در خدمت دهك هاي پر درآمد قرار 
گرفت، بر فشارهاي خود بر كم درآمدها افزود. به گفته اين 
كارشناس، در همين زمان دوباره رانت و فساد كه ماحصل 

يك نظام اقتصادي نفتي بود، افزايش يافت. 

  با وجود دولتي بودن اقتصاد، نابرابري  بس�يار 
زياد است

ش��قاقي گفت: در اواخر اين دهه سياست هاي حمايتي و 
يارانه اي دوباره برجسته تر شدند و دولت وقت تالش كرد تا 
حدودي اصالح سياست هاي يارانه اي را در دستور بگذارد. 
البته دولت وقت در اصالح نظام بانكي و مالياتي ناموفق بود. 
ماحصل اين تصميمات اين شد كه تا حدي شكاف طبقاتي 

كاهش يافت و به 0.365 رسيد. متاسفانه دوباره در كشور 
سياست هاي يارانه اي رها شد و خيلي به اصالح اين بخش 
يا حتي بخش هاي ديگر مانند ماليات و بانك پرداخته نشد. 
دو بحران ارزي دهه 90 در كنار عدم اصالحات موجب شد 
كه ضريب جيني در سال گذشته به نزديك 0.40 برسد و 
امسال و سال آينده نيز قطعا اين رقم تا 0.42 افزايش خواهد 
يافت. كه اين نرخ ايران را در زمره كشورهاي نابرابر و از نظر 
طبقاتي بد قرار خواهد داد زيرا معموال در جهان كشورهايي 
كه نظام سرمايه داري افسارگسيخته دارند ضريب جيني 
بيش از 0.4 را از خود به ج��ا مي گذارند ولي در اقتصادي 
مانند ايران كه سهم دولت باال است اين ارقام بسيار عجيب 
اس��ت.  وي در رابطه با عواقب بي توجهي به شاخص هاي 
مرتبط با نابرابري گفت: اگر ما اصالحات جدي در سه نظام 
بانكي، مالياتي و يارانه اي نداشته باشيم اين شكاف طبقاتي 
كشور را از پا در خواهد آورد و ما شاهد تجمع عظيم ثروت 
در دست يك ابر طبقه خواهيم بود. 80 درصد سپرده هاي 
بانكي در دست يك درصد سپرده گذاران است و 85 درصد 
سود سپرده ها نصيب دو درصد سپرده گذاران مي شود. به 
بيان ديگر در سال 96 بالغ بر 200 هزار ميليارد تومان سود 
ناشي از سپرده هاي بانكي نصيب 2.5 درصد سپرده گذاران 
ش��ده است. اين به آن معناس��ت كه نظام بانكي كامال در 
خدمت ثروتمندان اس��ت. ما نظامي س��اختيم كه مولد 
نابرابري و تجميع ثروت است. اين ميان در نظام يارانه اي 
نيز دهك دهم در س��ال گذشته 11 برابر دهك اول يارانه 
مستقيم و غير مستقيم دريافت كرده و در نظام مالياتي از 
دهكهاي كم درآمد ماليات مي گيرند ولي كلي پايه مالياتي 
كه ثروتمندان را هدف قرار مي دهد تصويب نمي شود. او 
افزود: اقتصاد ايران دولتي است ولي نابرابري در آن، در حد 

سرمايه داري هاي لجام گسيخته است.

درصد كمتر از ميانگين كل كش��ور نس��بت به آذر ١٣٩٦ 
براي خريد يك »مجموعه كاال و خدمات يكسان« هزينه 
كرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به آذر ماه ١٣٩٧ براي 
خانوارهاي شهري به عدد ١٨.٠ درصد رسيد. بيشترين نرخ 
تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان )٢١.٩ درصد( 
و كمترين آن مربوط به اس��تان هرمزگان )١٤.٩ درصد( 
است. شكاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در آذر ماه ٧.٠ 
درصد است كه نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزايش 

نشان مي دهد.

  كمترين تورم روستايي براي اردبيل
همچني��ن در آذر م��اه ١٣٩٧ عدد ش��اخص كل براي 
خانوارهاي روستايي كش��ور )١٠٠=١٣٩٥( به ١٥٥.٣ 
رس��يد كه نس��بت به ماه قبل ٣.٠ درصد افزايش نشان 
مي دهد. در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي 
روس��تايي مربوط به اس��تان قم با ٥.٠ درصد افزايش و 
كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان اردبيل با ١.٤ 

درصد افزايش است. درصد تغيير شاخص كل خانوارهاي 
روستايي نسبت به ماه مشابه س��ال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( ٣٩.٩ درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
خانوارهاي روس��تايي مربوط به استان كردستان )٤٧.٦ 
درصد( و كمتري��ن آن مربوط به اس��تان كرمان )٣٢.٤ 
درصد( اس��ت، يعني خانوارهاي روستايي ساكن استان 
كردستان بطور متوسط ٧.٧ درصد بيشتر از ميانگين كل 
كش��ور و خانوارهاي روستايي ساكن استان كرمان بطور 
متوس��ط ٧.٥ درصد كمتر از ميانگين كل كشور نسبت 
به آذر ١٣٩٦ ب��راي خريد يك »مجموعه كاال و خدمات 
يكسان« هزينه كرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به 
آذر ماه ١٣٩٧ براي خانوارهاي روستايي كشور به ١٨.٠ 
درصد رسيد. بيش��ترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان چهارمحال وبختياري )٢٢.١ درصد( و كمترين آن 
مربوط به استان كرمان )١١.٩ درصد( است. شكاف نرخ 
تورم دوازده ماهه استان ها در آذر ماه ١٠.٢ درصد است كه 
نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد افزايش نشان مي دهد.
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ارز صادركنندگان كجاست؟

كاهش نرخ دالر و سكه و طال 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
بانك مركزي در اطالعيه اي خطاب به صادركنندگان 
خواس��تار سرعت بخش��يدن به بازگش��ت ارز حاصل 
از ص��ادرات غير نفتي ش��ده و در آن تاكي��د كرده كه 
صادركنندگان به موجب مصوبات هيات وزيران و ابالغيه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، مكلف به بازگشت ارز 
حاصل از صادرات خود حداكثر ظرف مدت زماني سه ماه 
بعد از صادرات به چرخه اقتصادي كشور هستند، از اين رو 
با توجه به اين دستورالعمل، در صورتي كه صادركنندگان 
تاكنون نسبت به اين مهم اقدام نكرده اند، بايد در برگشت 

ارز حاصل از صادرات تسريع كنند.
به گ��زارش روابط عموم��ي بانك مركزي، با اس��تناد 
به مفاد مصوب��ات هيات وزيران و نيز ابالغيه ش��وراي 
عالي هماهنگي اقتصادي، صادركنن��دگان مكّلف به 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات خ��ود حداكثر ظرف 
مدت زماني س��ه ماه بعد از صادرات، مطابق با ترتيبات 
مقرر در»دستورالعمل  و ضوابط اجرايي رفع تعهد ارزي 

صادركنندگان« به چرخه اقتصادي كشور بوده اند. 
براين اساس و ضمن قدرداني از تالش هاي صادركنندگان 
در رشد و تعالي كشور، به اطالع مي رساند با توجه به پايان 
مهلت تعيين شده، در صورتي كه صادركنندگان تاكنون 
نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه 
اقتصادي كش��ور مطابق ترتيبات اعالمي و رفع تعهد 
ارزي اقدام نكرده اند، مي بايست نسبت به انجام اين مهم 
تسريع كنند. خاطرنشان مي شود به موجب تكليف مقرر 
در تبصره )2( ذيل بند )1( مصوبات چهاردهمين جلسه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، بانك مركزي مكّلف 
اس��ت در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به 

چرخه اقتصاداقدامات قانوني الزم را انجام دهد.
از اين رو مقتضي اس��ت صادركنندگان محترم نسبت 
ب��ه ايفاي تعه��دات ارزي خ��ود مطابق ب��ا مصوبات و 
دس��تورالعمل هايي كه پيش تر به آنها اشاره شد، اقدام 

الزم را به عمل آورند.
به گزارش »تعادل«، طبق آمار قطعي تا پايان آذر 97 و 
ظرف مدت 9 ماه اول، صادرات غيرنفتي به بيش از 33 
ميليارد دالر رسيده كه اگر به همين روند ادامه دهد، تا 
پايان سال 97 حداقل معادل 44 ميليارد دالر صادرات 
خواهيم داشت. البته پيش بيني مقامات اقتصادي، نشان 
مي دهد كه تا پايان سال حدود 47 ميليارد دالر صادرات 
غيرنفتي خواهيم داشت كه انتظار مي رود حجم قابل 
توجهي از آن به كشور بازگردد تا بتواند در بازار شب عيد 
و پايان سال و رشد تقاضاي ارزي، پاسخ گوي نيازهاي 
وارداتي و مسافرتي باشد. اما در صورتي كه مانند نيمه 
اول سال عملكرد ضعيفي از سوي صادركنندگان شاهد 
باشيم كه از 27 ميليارد دالر تنها 26 درصد آن يعني 7 
ميليارد دالر به كشور بازگشته، بايد انتظار داشت كه از 
47 ميليارد دالر مثال 13 ميليارد دالر به كشور بازگردد، 
كه عمال انتظارات بانك مركزي را محقق نخواهد كرد. 

براين اس��اس، بايد ديد كه گمرك و بانك مركزي چه 
ب��رآوردي از ميزان بازگش��ت ارز 33 ميلي��ارد دالري 
صادرات تا پايان آذر 97 ارايه مي دهند و آيا نس��بت به 
رقم قبلي كه از 27 ميليارد دالر 7 ميليارد دالر بازگشته 
بود، توفيقي حاصل شده و ميزان بازگشت ارز صادراتي به 

كشور رشد كرده است يا همان روند ادامه دارد؟
از اين رو به نظر مي رس��د، كه حت��ي در صورت بهبود 
روند قبلي، همچنان انتظار بانك مركزي، افزايش رقم 
بازگش��ت ارز اس��ت زيرا متن اطالعيه بانك مركزي و 
هشدار نسبت به اقدامات قانوني در صورت عدم بازگشت 
ارز صادراتي، نشان دهنده آن است كه ميزان بازگشت ارز 
صادراتي اگرچه بهبود داشته اما هنوز تا نقطه مورد انتظار 
بانك مركزي فاصله دارد. اين موضوع به خصوص از آن 
جهت ادامه دارد كه در روزهاي آينده مانند سال هاي قبل 
انتظار مي رود كه متاثر از بازار ش��ب عيد، رشد واردات، 
رشد مسافرت هاي خارجي و... شاهد رشد تقاضاي ارز 
در بازار باشيم كه اين موضوع باعث خواهد شد كه فشار 
تقاضاي بيشتري به بانك مركزي براي تامين ارز شكل 
بگيرد و بانك مركزي را مجبور خواهد كرد كه از ذخاير 
ارزي خود ميزان بيشتري را به بازار تزريق كند تا مانند 
پنج ماه اخير شاهد كاهش نرخ ها و ثبات نسبي آنهادر 

يك ماه اخير باشد. نكته ديگر حايز اهميت آن است كه در 
شوك تقاضاي سه ماهه آخر سال، بانك مركزي نمي تواند 
از اقداماتي مانند كاهش چك هاي تضميني، يا سقف 
تراكنش بانكي و.. بهره ببرد زيرا اين اقدامات قبال انجام 
شده و اثر خود را گذاشته است و حال بايد ديد كه در اين 
سه ماه پيش رو تا آخر سال 97 و شروع سال 98، بانك 
مركزي چه اقدامات و سياست هايي را در دست خود دارد 
تا بتواند با موج فزاينده رشد نقدينگي و تقاضاي بازار ارز و 

طال و سكه مقابله كند؟
به عقيده كارشناس��ان، اگرچه يكي از موارد اثرگذار بر 
كاهش نرخ ارز از مرداد تا دي ماه 97، تاكيد مصوبه ستاد 
هماهنگي اقتصادي و سران سه قوه بر بازگشت ارز حاصل 
از صادرات و اختيارات بانك مركزي در اين زمينه بوده، اما 
صدور اين اطالعيه بانك مركزي نشان مي دهد كه ميزان 
بازگشت ارز حاصل از صادرات، با پيش بيني ها و انتظارات 
بانك مركزي متناس��ب نبوده و به همين خاطر، بانك 
مركزي در اين اطالعيه خواس��تار سرعت بخشيدن به 
بازگشت ارز صادراتي شده و پايان مهلت مقرر و حداكثر 

ظرف مدت زماني سه ماهه را يادآور شده است. 
پيش از اين ريي��س كل بانك مركزي و برخي مقامات 
س��ازمان تجارت اعالم كرده بودند ك��ه از مجموع 27 
ميليارد دالر ص��ادرات غيرنفتي تنها 7 ميليارد دالر به 
كشور بازگش��ته و از جمله 250 صادر كننده بزرگ كه 
دالر 6-5 هزار توماني گرفته اند، هنوز ارز خود را به بازار 

عرضه نكرده اند. 
البته در اي��ن زمينه، برخ��ي صادركنندگان معتقدند 
كه مدت زماني س��ه ماهه براي بازگش��ت ارز صادراتي 
كافي نيست و مشكالت و محدوديت هاي موجود باعث 
مي شود كه صادركننده در زمان مقرر نتواند نسبت به 
بازگشت ارز صادراتي اقدام كند. برخي كارشناسان نيز 
با توجه به نحوه محاسبه نرخ ارز با ارقام 4200 توماني، 
نرخ س��نا، نرخ نيما و... معتقدند كه نرخ هاي متفاوت و 
روش هاي تحوي��ل ارز به بانك مركزي، بازارهاي نيما و 
سنا باعث شده كه ارقام ارز بازگشت شده به كشور كمتر 
از رقم صادرات باشد و بايد آمار گمرك، سازمان تجارت، 
بانك مركزي، نيما و س��نا و... مورد بررس��ي دقيق قرار 
گيرد تا ميزان صادرات و همچنين ارز بازگش��ت شده 

آن مشخص شود. 
ام��ا در هر صورت، اين نكته كه صادركنندگان بزرگ از 
ابتداي س��ال ارز خود را عرضه نكرده اند، نشان مي دهد 
كه اراده كافي براي بازگشت ارز و عرضه ارز به نيما و سنا 
نداش��ته اند. برخي صادركنندگان به خاطر خريدهاي 
خود، نياز ماه هاي آينده، گران شدن احتمالي نرخ ارز، 
تامين مواد اوليه و... ترجيح داده اند كه با سرعت كمتري 

نسبت به بازگشت ارز صادراتي اقدام كنند. 
به گفته برخي صاحب نظ��ران، در صورتي كه اين روند 
ادامه يابد، فشار اصلي عرضه ارز روي دوش بانك مركزي 
خواهد بود ك��ه بايد مانند پنج ماه اخير، ب��ا تزريق ارز، 
ميزان تقاض��ا و عرضه را كنترل كند تا دالر در محدوده 
كانال 10 هزار تومان باقي بماند. اما در صورتي كه ميزان 
عرضه ارز صادراتي افزايش نداشته باشد و به روند قبلي 
ادامه يابد، باعث خواهد شد كه فشار تقاضاي آخر سال، 
عمال نرخ ها را افزايش داده و نرخ دالر را باال ببرد و شايد 
همين موضوع اس��ت كه بانك مركزي را وادار به صدور 
اطالعيه و درخواس��ت از صادركنندگان و اولتيماتوم 

دادن كرده است.
همتي 26 آبان گفته بود كه در مشورت با فعاالن بخش 
خصوص��ي، تمهيداتي در مورد نح��وه عمل گروه هاي 
مختلف صادركنندگان اتخاذ ش��ده است كه با اجراي 
آن، برگشت ارز ناش��ي از صادرات به چرخه اقتصاد كه 
براي امسال كه حداقل ٤٧ ميليارد دالر برآورد مي شود، 
س��رعت خواهد گرفت. انتظ��ار از صادركنندگان نيز 
همچون گذشته همكاري با دولت و بانك مركزي است 
و بايد به خاطر داش��ت كه عملكرد هم��ه ما و از جمله 
صادركنندگان در شرايط خطير كشور توسط مردم به 

قضاوت گذاشته خواهد شد.
اشاره همتي به تمهيدات انديش��يده شده مربوط به 
تغييرات جديد قانون پيمان س��پاري ارزي است كه 
قرار شده صادرات  زير يك ميليون دالر معاف از تعهد 

ارزي شود و صادرات بين يك تا سه ميليون دالر شامل 
معافيت 50 درصدي شود كه براي هزينه هاي صادرات، 
براي تجارت ريالي يا واردات در مقابل صادرات در نظر 
 گرفته شد. همچنين مقرر شد كه صادرات بين سه تا
10 ميليون دالر ش��امل معافيت 30 درصدي شود و 
صادرات باالي 10 ميليون دالر همچنان به روال قديم، 

90 تا 95 درصد موظف به تعهد ارزي خواهند بود.

   تس�هيل بازگش�ت ارز صادراتي ب�ا 4 روش
و مهلت سه ماهه

پس از اعالم مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
 و اختيارات س��ران س��ه قوه به بانك مركزي، از جمله 
پيمان سپاري ارزي حاصل از صادرات و اجباري شدن 
امضاي تعهدنامه توسط صادركنندگان قبل از صادرات 
تا متعهد شوند كه ظرف2 ماه ارز حاصل از صادرات خود 
را به كشور وارد كنند، بانك مركزي طبق بخشنامه اي 
اعالم كرد كه صادركنندگان مي توانند تا سه ماه بعد از 

صادرات، ارز حاصل را به كشور وارد كنند.
صادركنندگان كاال مكلفند حداكثر ظرف مدت زماني 
 سه ماه از تاريخ صدور پروانه صادراتي گمركي، حداقل
95 درص��د ارزش فوب كاالي صادر ش��ده را به چرخه 
اقتصادي كش��ور بازگردانند و از طريق س��امانه جامع 
تجارت به بانك مركزي اظهار نمايند. 5 درصد باقي مانده 
به منظور تأمين هزينه هايي از قبيل بازاريابي، تبليغات 
و دفاتر خارج از كشور و نظاير آن در اختيار صادركننده 
خواهد بود. همچنين مصاديق بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات بيش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تعيين خواهد شد و از اين طريق صادركنندگان 
فرصتي بيش از س��ه ماه براي بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات برخي كاالها خواهند داش��ت. از سوي ديگر، 
روش بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به دوره هاي 
قبل ساده تر شده و صادر كنندگان نه تنها مي توانند ارز 
حاصل را به بانك ها، يا وارد كننده بفروشند، يا در سپرده 
ارزي س��پرده گذاري كنند بلكه مي توانند ارز خود را به 
صرافي ها نيز بفروشند يا بابت تسهيالت ارزي به صورت 
فاينانس، يوزانس و ريفاينانس پرداخت نمايند. براين 
اساس، با اين روش ها، تمايل صادركننده به بازگشت ارز و 
همچنين راه هاي بازگشت ارز تقويت شده و صادركننده 
ساده تر و بهتر مي تواند ارز خود را به كشور برگرداند و به 
هر روشي كه تمايل داشته باشد مي تواند ارز خود را به 
كشور برگرداند و مثال با صرافي مورد عالقه خود كاركند.

اين موضوع باعث خواهد شد كه دوره مقاومت دارندگان 
ارز ب��راي فروش كاهش ياب��د و ميزان عرض��ه ارز نيز 
افزايش خواهد يافت و اي��ن موضوع به كنترل بازار نيز 

كمك خواهد كرد و صادركنندگان نيز نيازي به رعايت 
مالحظات مورد نظر خود نخواهند داشت و به سادگي 

مي توانند با صرافي مورد نظر خود همكاري كنند.
از س��وي ديگر، انتظار مي رفت كه دوره س��ه ماهه و 
افزايش آن در صورت موافق��ت وزارت صمت، باعث 
افزايش بازگشت ارز صادراتي ش��ود اما اين موضوع 
مانند تجربه هاي تاريخي گذشته نتوانست به بازگشت 
ارز صادراتي كمك زيادي كند. در گذشته و در دوره 
سال هاي 1374 به بعد، در دوره مديريت دكترمحسن 
نوربخش در بان��ك مركزي نيز در ارديبهش��ت 74 
موضوع پيمان سپاري ارزي در دستور كار قرار گرفت 
و دوره بازگش��ت ارز حدود 6 ماه بود و پس از مدتي، 
دولت و بانك مركزي متوجه اين موضوع شدند كه اين 
روش نمي تواند به كاهش نرخ ارز و بازگشت ارز كمك 
زيادي كند و سرانجام با پذيرش رشد نرخ دالر، موضوع 

پيمان سپاري نيز كنار گذاشته شد. 
اما در س��ال 97، كارشناس��ان انتظار داشتند كه به 
دليل گسترش بانكداري الكترونيك و توسعه روش ها 
و ابزارها و مكاني��زم بازار ارز و ام��كان كنترل بانك 
مركزي و دولت بر صادرات، شرايطي ايجاد شود كه 
صادر كنندگان مجاب شوند، در دوره سه ماهه ارز را 
برگردانند و بيش از دوره ش��ش ماهه 23 سال پيش 
كارايي داشته باشند و ارز خود را به بازار تزريق كنند 

و كمكي به كاهش نرخ ها باشند. 
برخي صاحب نظران در اين زمينه مي گويند كه تعدادي 
از صادر كنندگان با بازگش��ت ارز خود و تس��ريع روند 
بازگشت ارز به اين انتظارات بانك مركزي پاسخ داده اند، 
اما بايد توجه داشت كه موضوع معافيت خريداران نفت 
ايران بيش از اقدام صادركنن��دگان در كاهش نرخ ارز 

موثر بوده است. 
همانطور كه رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرده 
بود، با توجه به اينكه قيمت ارز براي صادركنندگان خوب 
شده است، انتظار مي رفت كه ارز حاصل از صادرات خود 
را به داخل از كشور بياورند تا جريان واردات و صادرات به 
خوبي انجام شود. اما واقعيت اين است كه موضوع معافيت 
خريداران و تحريم نفتي در س��ال 98، باعث ش��ده كه 
عده اي از صادركنندگان به سمت وقت خريدن و تاخير 

و كاهش سرعت بازگشت ارز حركت كنند. 
براين اساس، بانك مركزي چاره اي جز اولتيماتوم دادن 
و هشدار دادن به صادركنندگان در صورت عدم بازگشت 
ارز صادراتي نداشته و حال بايد ديد كه اقدامات قانوني 
چه خواهد بود و چه ن��وع جريمه ها يا اقدامات حقوقي 
و كيفري مي تواند صادركنندگان را مجاب به پذيرش 

درخواست بانك مركزي كند؟

  سرعت بيشتر در بازگشت ارز
بانك مركزي در بخشنامه قبلي خود به تاريخ 20 مرداد 
97 نيز تاكيد داش��ته كه براي سرعت بيشتر در عرضه 
ارز حاصل از صادرات»دس��تورالعمل و ضوابط اجرايي 
رفع تعهد ارزي صادركنندگان و برگش��ت ارز حاصل 
از صادرات كاال به چرخه اقتصادي كش��ور« در 6 بند به 

دستگاه هاي ذي ربط ابالغ شده است.
 براي��ن اس��اس، گمرك مكلف اس��ت پي��ش از اظهار 
الكترونيك صادرات در پنج��ره واحد تجارت فرامرزي 
نسبت به اخذ سيستمي تعهد بازگش��ت ارز حاصل از 
ص��ادرات از صادركننده اقدام و تاييدي��ه مربوطه را از 
بانك مركزي دريافت كن��د. همچنين گمرك موظف 
است اطالعات پروانه هاي صادراتي را به صورت برخط 
و سيستمي به بانك مركزي ارسال كند. در اين راستا، 
صادركنندگان كاال مكلفند حداكثر ظرف مدت زماني 
سه ماه از تاريخ صدور پروانه صادراتي گمركي، حداقل 95 
درصد ارزش فوب كاالي صادر شده را به چرخه اقتصادي 
كشور بازگردانند و از طريق سامانه جامع تجارت به بانك 
مركزي اظهار نمايند. 5 درصد باقي مانده به منظور تأمين 
هزينه هايي از قبيل بازاريابي، تبليغات و دفاتر خارج از 
كش��ور و نظاير آن در اختيار صادركنن��ده خواهد بود. 
همچنين مصاديق بازگشت ارز حاصل از صادرات بيش 
از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين 
خواهد شد و از اين طريق صادركنندگان فرصتي بيش از 
سه ماه براي بازگشت ارز حاصل از صادرات برخي كاالها 

خواهند داشت.
 

    4 روش بازگشت ارز
نحوه بازگردان��ي ارز به چرخه اقتصادي كش��ور برابر 
مقررات و سياست هاي بانك مركزي مي تواند به يك يا 
تركيبي از شكل هاي زير صورت گيرد: واردات در مقابل 
صادرات خود يا اشخاص ثالث - پرداخت اقساط بدهي 
ارزي تسهيالت فاينانس، ريفاينانس و يوزانس خود   - 
فروش ارز به بانك ها و صرافي هاي مجاز   - سپرده گذاري 
ارزي نزد بانك ها.   همچنين ارايه خدمات و تسهيالت 
ويژه به صادركنندگان توسط كليه دستگاه هاي اجرايي 
از جمله خدمات و تس��هيالت بانكي، صدور و تمديد 
كارت بازرگاني و اعطاي س��اير مشوق هاي صادراتي 
و نظاير آن من��وط به رفع تعهد ارزي صادركنندگان و 
اس��تعالم برخط و سيستمي دستگاه ذي ربط از بانك 
مركزي اس��ت. بانك مركزي نيز موظف است امكان 
استعالم اطالعات تعهدات ارزي صادركنندگان را براي 
تمام دستگاه هاي متولي اجرايي و نظارتي به صورت 

برخط و سيستمي فراهم كند. 

گروه بانك و بيمه |
روز سه ش��نبه 11 دي 97، به دنبال اعالم نرخ اونس 
جهاني طال با نرخ 1282 دالر و همچنين كاهش نسبي 
نر خ ارز، نرخ طال و سكه نيز تاحدودي كاهش يافت و 
نرخ گرم 18 عيار كه روز دوشنبه تا 340 هزار تومان باال 
رفته بود با كاهش 10 هزار توماني به 330 هزار تومان 
رسيد.به گزارش »تعادل«، نرخ مظنه مثقال 17 عيار 
نيز با 1 ميليون و 432 هزار تومان، سكه طرح جديد 3 
ميليون و 630 هزار تومان، نيم سكه 1 ميليون و 880 
هزار تومان، ربع س��كه 1 ميليون و 180 هزار تومان و 
سكه گرمي 650 هزار تومان معامله شد. در بازار ارز نيز 
نرخ دالر تا 10600 تومان كاهش يافت و نرخ لحظه اي 
دالر در سامانه سنا براي روز سه شنبه 10500 تومان 
و براي يورو 12450 تومان اعالم ش��د. همچنين نرخ 
ميانگين ارز براي روز دوشنبه نيز در سامانه سنا براي 
دالر 10819، يور 12586، يوآن 1694، درهم 2978، 
پوند 13845 و لير تركيه 2156 تومان اعالم شده است. 

  نرخ خريد دالر بانكي كاهش يافت
بانك ها ن��رخ خريد دالر را كاهش دادند و به 10 هزار و 
603 تومان رساندند.بانك ها از تابستان امسال با دستور 

بانك مركزي مجاز شدند كه نسبت به خريد ارز مردم 
و صادركنندگان اقدام كنند.نرخ خريد ارز در بانك ها 
تفاوت زيادي با بازار آزاد داشت اما به تدريج اين اختالف 
كاهش پيدا كرد و نرخ خريد ارز در بانك ها به بازار آزاد 
نزديك شد؛ تا جايي كه در برخي روزها قيمت خريد در 

 بانك ها از بازار آزاد پيشي گرفت.در همين راستا، روز
11 دي ش��عب ارزي بانك ها نرخ خريد دالر را حدود 
100 تومان كاه��ش دادند و هر دالر امريكا را 10 هزار 
و 603 تومان مي خرن��د. همچنين نرخ خريد يورو در 
بانك ها با كاهش همراه بود و به 12 هزار و 162 تومان 

رس��يد و قيمت خريد هر پوند انگليس در بانك ها 13 
هزار و 496 تومان است.همچنين شعب ارزي بانك هاي 
ملي، تجارت، ملت، س��امان و پارس��يان مي توانند در 
صورت تكميل بودن مدارك مسافران، تا سقف 500 
يورو و 1000 يورو بسته نوع كشور مقصد ارز مسافرتي 
ارايه كنند. نرخ ارز مسافرتي در بانك ها 12 هزار و 518 
تومان است كه با احتساب كارمزد بانك مركزي و بانك 
عامل به حدود 12 هزار و 850 تومان مي رسد.همچنين 
بر اس��اس اعالم صرافي ها، هر لير تركيه امروز 2100 
تومان، درهم امارات 2900 تومان و پوند انگليس حدود 

14 هزار تومان است.

  كدام ارز در سال ۲۰۱۸ پربازده تر بود؟
باوجود روند كاهش��ي چند روز اخي��ر، دالر بهترين 
عملكرد سه س��ال اخير خود را در س��ال 2018 به 

ثبت رساند.
به گزارش رويترز، افزايش خوش بيني نسبت به حل و 
فصل اختالفات تجاري بين چين و امريكا باعث شده 
اس��ت تا امس��ال انتظار عملكرد بهتري از دالر وجود 
داشته باشد. شاخص دالر كه برابري اين ارز در مقابل 
سبدي از ارزهاي مهم جهاني را مي سنجد در آخرين 

روز معامالت سال 2018 با 0.22 درصد عقب نشيني 
به كار خود خاتمه داده بود. شاون اوزبورن، استراتژيست 
ارزي بانك »اسكوشيا« گفت: دالر در پايان سال گذشته 
با زيان به كار خود خاتمه داد اما به لطف صعود درخشان 

خود در اواسط سال گذشته، ارزي پربازده باقي ماند.
جنگ تجاري بين چين و امريكا يكي از مهم ترين داليل 
ريزش سنگين بازارهاي مالي در سراسر جهان بود. اين 
تنش ها بيش از هر چيز به تقويت ين ژاپن منجر شد كه 
يكي از امن ترين ارزهاي خارجي محسوب مي شود. ين 
اكنون در باالترين سطح شش ماهه اخير خود در برابر 
دالر قرار دارد. ارزش ين در سال 2018 با افزايشي 4.4 
درصدي همراه بود كه بهترين عملكرد اين ارز از سال 

2015 محسوب مي شود.
از ط��رف ديگ��ر يورو برخ��الف انتظ��ار تحليلگران 
مالي س��ال ضعيفي را پشت س��ر گذاشت و باوجود 
افزايش ارزش يورو در برابر دالر در هفته هاي اخير، 
س��رمايه گذاراني كه روي يورو سرمايه گذاري كرده 
بودند، متحمل زيان پنج درصدي در مقايسه با سال 
2017 شدند. پوند، ديگر ارز مهم اروپايي نيز چندان 
درخشان ظاهر نشد و بازدهي منفي شش درصدي 

در سال 2018 را به ثبت رساند.
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اهداي۲ آمبوالنس و ۱۰ دستگاه 
دياليز به علوم پزشكي كرمانشاه 

توسط بانك پاسارگاد
بانك پاس��ارگاد در راس��تاي ايفاي مسووليت هاي 
اجتماعي خود، دو دستگاه آمبوالنس و 10 دستگاه 
دياليز به دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه اهداء كرد. 
به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، اين بانك در 
راستاي انجام رسالت هاي اجتماعي خود و كمك به 
مردم شريف زلزله زده كرمانشاه، با توجه به بررسي ها 
و نيازسنجي از اين منطقه، 2 دستگاه آمبوالنس و 10 
دستگاه دياليز را براي خدمات رساني به هم ميهنانمان 
در كرمانشاه به دانشگاه علوم پزشكي اين استان اهداء 
كرد.بر اساس اين خبر، رييس دانشگاه علوم پزشكي 
كرمانش��اه در مراس��م اهداي اين تجهيزات ضمن 
قدرداني و تشكر از توجه بانك پاسارگاد به اين منطقه 
و ارسال كمك از س��وي اين بانك گفت: مسووالن 
بانك پاسارگاد مي توانستند جهت كار تبليغاتي هم 
شده پروژه هايي مانند خانه بهداشت كه ماندگاري 
بيشتري دارند بسازند. اما آنها با تحقيقي كه از دانشگاه 
داشتند نياز هاي درماني مردم منطقه را سنجيدند 
و در راس��تاي آن اقدام كردند كه بسيار قدردان آنها 
هس��تيم. وي همچنين تصريح كرد: عالوه بر اين 
مسووالن بانك اين اجازه را دادند كه اين تجهيزات 
در هرجاي استان كه نياز است استفاده شود. بنابراين 
در حال حاضر با توجه به نياز بيمارستان امام رضا )ع( 
كرمانشاه به دستگاه دياليز، تعدادي از اين دستگاه ها 

در اين بيمارستان نصب مي شوند. 
اي��ن بانك  هنگام وق��وع اين حادثه تل��خ، عالوه بر 
ارس��ال تعداد قابل توجهي پتو و چ��ادر امدادي، از 
طريق شركت نس��يم سالمت پاسارگاد، در منطقه 
س��ر پل ذهاب، بيمارس��تان هاي صحرايي جهت 
امدادرساني به مجروحان، انجام عمل هاي جراحي 
ضروري و همچني��ن انجام عمل ه��اي زايمان، با 
تجهيزات و امكانات كامل پزشكي درنظر گرفته بود. 
همچني��ن در اقدامي ديگر، ضم��ن اعزام تيم هاي 
پزشكي و روانشناس هاي خبره به منطقه، اقدامات 
ارزشمندي را جهت مشاوره به بازماندگان، به ويژه 
تالش براي تجديد روحيه و بازگرداندن نشاط ميان 
ك��ودكان مناطق زلزله زده انج��ام داده بود.گفتني 
است بانك پاسارگاد در نظر دارد عالوه بر كمك هاي 
انجام شده، همانند سال گذشته، ضمن حذف چاپ 
سررسيد و هداياي تبليغاتي، هزينه هاي آن را نيز براي 
كمك به مناطق زلزله زده غرب كشور اختصاص دهد.

بازگشايي نماد بانك پاسارگاد 
با رشد 33 درصدي قيمت 

پس از برگ��زاري موفقيت آميز مجمع عمومي 
عادي ساالنه سال هاي 1395 و 1396 و با انتشار 
عملكرد درخشان 6 ماهه بانك پاسارگاد، نماد اين 

بانك در يازدهم دي ماه 1397 بازگشايي شد. 
بر اين اساس، با استقبال چشمگير سهامداران، 
تع��داد ي��ك ميلي��ارد و 200 ميلي��ون س��هم 
بانك پاس��ارگاد با رش��د 33 درصدي در قيمت 

توسط سهامداران در بورس معامله شد.

معرفي برندگان مسابقه 
دانشجويي ايده ملت

مسابقه ايده ملت كه از سوي بانك ملت با موضوع 
تدوي��ن برنامه بازاريابي و تبليغاتي برگزار ش��د، با 
معرفي سه تيم برتر از ميان 70 برنامه ارايه شده به 

كار خود پايان داد.
به گ��زارش روابط عمومي بانك ملت، در مراس��م 
اختتاميه اين مسابقه كه با حضور علي رضا لگزايي 
قائم مقام مديرعامل بانك ملت و جمعي از مديران 
ارش��د اين بانك و همچنين دكتر سهرابي رييس 
دانش��كده مديريت دانش��گاه ته��ران و تعدادي از 
اعضاي هيات علمي اين دانشگاه برگزار شد سه تيم 
»دهه شصتي هاي خالق«، »بنچمارك« و »شريف 
ماركترز« به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را كسب و 
جايزه نقدي 24، 15 و 9 ميليون توماني خود را در 

قالب چك جام بانك ملت دريافت كردند.
علي رضا لگزايي در اختتاميه اين مسابقه دانشجويي- 
تخصصي، با قدرداني از همكاري دانشگاه تهران به 
ويژه دانشكده مديريت اين دانشگاه، ارتباط بانك 
ملت و دانشگاه را ارتباطي عميق و باسابقه توصيف 
كرد و از حمايت كامل مديرعام��ل و هيات مديره 
اين بانك از همكاري با واحدهاي دانش��گاهي خبر 
داد.عضو هيات مديره بانك ملت مسابقه ايده ملت 
 را تبلور ارتباط صنعت و دانش��گاه دانس��ت و آن را 
زمينه ساز تحوالت مثبت در آينده صنعت بانك داري 
و استفاده از ظرفيت نيروهاي خالق علمي و جوان 
برش��مرد.لگزايي همچنين با اعالم اين مطلب كه 
مسابقه ايده ملت قابل تسري به موضوعات ديگري 
از قبيل خدمات و تسهيالت اعتباري بانك و خدمات 
مبتني بر فناوري بالك چين نيز هست، خواستار 
ورود دانش��جويان عالقه مند به اين موضوعات در 
آينده نزديك شد.قائم مقام مديرعامل بانك ملت 
در اين س��خنراني خود ياد و خاطره دانش��جويان 
درگذشته در سانحه واحد علوم و تحقيقات دانشگاه 
آزاد اسالمي را گرامي داشت و ابراز اميدواري كرد با 
توجه بيشتر مسووالن امر ديگر شاهد چنين حوادثي 
براي فرزندان اين سرزمين نباشيم.دكتر سهرابي 
رييس دانش��كده مديريت دانشگاه تهران هم طي 
سخناني از ابتكار بانك ملت و مديريت ارشد آن در 
برگزاري اين مس��ابقه قدرداني و ارتباط دانشكده 
متبوع خود با بانك ملت را داراي سابقه اي ديرينه 
ذكر كرد.دكتر مسعود كيماسي مديركل بازاريابي 
بانك ملت و عضو هيات علمي دانشگاه تهران هم در 
سخنراني آغازين اين مراسم نتايج حاصله از مسابقه 
ايده ملت را ش��گفت انگيز توصيف كرد و افزود: در 
ابتداي طرح ايده مس��ابقه انتظار چنين استقبالي 
را نداشتيم اما در ادامه شاهد ارايه ايده هاي جذاب، 
كاربردي و ارزشمندي از دانشجويان دانشگاه هاي 

مختلف سراسر كشور بوديم.
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»تعادل«تاثيرمنازعاتدولتامريكابربورسايرانرابررسيميكند

از ديوار مكزيك تا تاالر حافظ
گروه بورس|  مسعود كريمي| 

حدود 12 روزي مي ش��ود كه دولت امريكا به دليل 
اختالف��ات داخل��ي از جمله موضوعات��ي پيرامون 
تصويب بودجه براي ساخت ديوار مكزيك با مجلس 
نمايندگان كه اغلب صاحبان كرسي آن دموكرات ها 
هستند در يك مناقش��ه تمام عيار قرار گرفته است. 
اين مهم ك��ه در نهايت دولت را به تعطيلي كش��اند 
بطور معمول هر سال در اياالت متحده اتفاق مي افتد 
چرا كه گفته مي ش��ود دولت ها در راس��تاي گرفتن 
امتيازات بيشتر دست به چنين اقدامي مي زند. اين 
در حالي اس��ت كه در دولت اوباما نيز شاهد تعطيلي 
17 روزه دولت نيز بوديم. به هر روي با توجه به اينكه 
اقتصاد اي��االت متحده از بزرگ تري��ن اقتصاد هاي 
جهان محس��وب مي ش��ود طي چند روز اخير بازار 
كاموديتي ها نيز به اين مه��م واكنش منفي از خود 
نش��ان داده  است و بازار سرمايه ايران كه بخش قابل 
مالحظه  آن تحت تاثير قيمت كاال هاي اساس��ي در 
جهان قرار دارد مش��اهده مي ش��ود كه تا حدودي 
ريزش هاي سنگيني را در صنايع بزرگ خود تجربه 
كرده اس��ت. ب��ه هر روي، ب��ا توجه به اينك��ه از 25 
دسامبر بازار هاي جهاني به استقبال تعطيالت سال 
نو ميالدي رفتند گمانه زني هايي در خصوص تداوم 
كاهش تنش هاي دونالد ترامپ با ساير كشور ها وجود 
دارد كه اين مهم به عقيده برخي از كارشناسان بازار 
س��رمايه مي تواند ي��ك آرامش نس��بي را در فضاي 
اقتصادي جهان ايجاد كند. از طرفي، با توجه به اينكه 
دولت امريكا براي مدت طوالني متوقف نخواهد ماند 
طبيعتا با انعطاف هايي كه هر دوطرف در اين كشور 
خواهند داشت، رس��يدن به يك توافق حداقلي دور 
از ذهن نيس��ت. از طرفي، پيش بين��ي  فعاالن بازار 
سرمايه ايران حاكي از اين است كه همزمان با بهبود 
شرايط داخلي امريكا در كنار كاهش واقعي تنش هاي 
چين با اين كشور مي توان در انتظار بهبود قيمتي در 
اقتصاد بين الملل بود. گفتني است، در معامالت روز 
گذشته بورس تهران اغلب شركت هاي حاضر در گروه 
فلزات اساسي، فرآورده هاي نفتي، شركت هاي چند 
رشته اي صنعتي در مدار نزولي قرار داشتند. اين در 
حالي است كه مطابق آمار هاي موجود شركت هايي 
اعم از فوالد مباركه اصفه��ان با 152 واحد، پااليش 
نفت بند عباس ب��ا 84 واحد، ملي صنايع مس با 61 
واحد، معدني و صنعتي گل گهر و پااليش نفت تهران 
هر كدام با 56 واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس 
با 40 واحد و ساير ش��ركت هاي از اين قبيل تاثيري 
منفي در كاهش شاخص داش��تند. در همين حال، 
صاحب نظران بازار سرمايه بر اين باورند كه موضوعات 
بين المللي از اصلي ترين عوام��ل اثر گذار در كاهش 

پارامتر هاي مذكور محسوب مي شوند.

     اثر گ�ذاري كاموديتي ه�ا، نه تصميمات 
امريكا

در همي��ن رابط��ه، علي اكب��ر امين تفرش��ي عضو 
هيات مديره ش��ركت بورس اوراق به��ادار تهران در 
خصوص اثر گذاري اختالفات بودجه  اي اياالت متحده 
امريكا در روند حركتي كاموديتي ها و به تبع آن بازار 
س��رمايه ايران، در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: 
شاخص بورس هاي بين المللي به خصوص بورس هاي 
امري��كا كه تحت تاثير اختالف��ات بودجه  اي در روند 
نزولي قرار گرفت، بازار كاموديتي ها را نيز تحت تاثير 
قرار داد بط��وري كه روند قيمتي كاالهاي اساس��ي 

جهاني نيز به ش��دت منفي شده است. بر اين اساس، 
زماني كه بازار كااليي در دنيا كاهش پيدا مي كنند در 
نتيجه بورس ايران هم كه ح��دود 45 درصد از آن با 
بازار هاي كااليي مرتبط است تحت تاثير اين مهم قرار 
مي گيرد. وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر صنايعي 
از جمله فوالدي ها، معدني ها و پتروش��يمي ها روند 
نزول قيمت��ي را در پيش گرفته اند، بنابراين اتفاقات 
بازار   ه��اي بين المللي از جمله ع��دم تصويب بودجه 
امري��كا مي تواند يكي از دالي��ل كاهش قيمت ها در 

نظر گرفته شود.
عضو هيات مديره ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران 
در پاسخ به اينكه تعطيالت ژانويه و كاهش تنش هاي 
جهاني مي تواند فرصتي براي رشد بازار سرمايه ايران 
محسوب شود يا خير، بيان كرد: با توجه به اين موضوع 
كه اقتصاد امريكا نمي تواند در حالت بالتكليف باقي 
بماند پيش بيني مي شود كه در نهايت توافقي صورت 
بگيرد كه در درواقع سر منشأ رونقي جديد در بازار ها 
ش��ود. علي اكبر امين تفرش��ي تصريح كرد: احتماال 
افزايش نرخ بهره در بازار امريكا منتفي است، بنابراين 
پيش بيني روند رونق در امريكا دور از ذهن نخواهد بود 
كه در ادامه مطابق چنين گمانه زني هايي بازار ايران 
نيز تحت تاثير مثبت اين امر قرار خواهد گرفت. وي 
تاكيد كرد: ب��ورس ايران متصل به تصميماتي كه در 
دولت امريكا گرفته مي ش��ود نيست و فقط از نوسان  

بازار هاي كاموديتي تاثير مي پذيرد.

   70 درص�د بورس ايران كاموديتي محور 
است

از سويي ديگر، مهدي طحاني مدير سرمايه گذاري 
شركت مديريت س��رمايه كيان با اشاره به چگونگي 
اثر گذاري تعطيل��ي دولت امري��كا در روند حركتي 
بازار  ه��اي جهاني از جمل��ه بازار س��رمايه ايران، در 
گفت وگو با »تعادل« بيان كرد: تحليل اوضاع اياالت 
متحده كار ساده اي نخواهد بود چرا كه بازي ها و نيات 
سياسي آنها مشخص نيس��ت اما اگر اين تعطيلي به 
معناي منازعات در داخل امريكا تلقي ش��ود به اين 
معني خواهد بود كه در رش��د اقتص��ادي جهان كه 
بزرگ ترين آن امريكا است مي تواند خلل ايجاد كند. 
وي خاطرنشان كرد: هر عاملي از جمله جنگ تجاري 
چين و امريكا، مش��كالت داخلي امريكا يا مواردي از 
اين قبيل كه باعث خلل در رشد اقتصادي جهان شود 
بطور قطع قيمت كاموديتي را با كاهش در بورس هاي 

جهاني همراه مي كند.
 اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به پس لرزه هاي 
تعطيل��ي دولت امري��كا نيز گفت: قيم��ت كاال هاي 
جهاني از جمله نفت، ش��اخص س��هام داو جونز در 
بورس امريكا كه تكانه هاي بااليي داشتند به يك باره 
به روند نزولي ختم شدند. از س��ويي، آشتي تجاري 
چين و امريكا در كنار افزاي��ش احتمال توافق باعث 
شده بود تا حدودي روند  قيمت هاي جهاني، باثبات 
تداوم پيدا كنند و خيلي دچار نوسان نشوند. به گفته  
مدير س��رمايه گذاري شركت مديريت سرمايه كيان 
سابقه تعطيلي دولت امريكا در زمان اوباما نيز به دليل 

رفتار هاي كاسبي رييس وقت دولت وجود داشت. 
مهدي طحاني تاكيد كرد: به دليل كاموديتي محور 
بودن بازار سرمايه ايران كه بيش از 70 درصد ارزش 
بازار آن كاال محور است، رصد قيمت كاال هاي جهاني 

بسيار مهم ارزيابي مي شود.
 از طرفي با توجه به اينكه اقتصاد كش��ور، اقتصادي 

كاموديتي محور اس��ت به اين معني كه وابس��تگي 
زيادي به نفت، كاال هاي مشتقه نفتي يا فلزات وجود 
دارد در نتيج��ه بازار هاي جهاني مي توانند به صورت 
مقطعي تكانه ه��اي زيادي را به اقتصاد كش��ور وارد 
كنن��د. بنابراين، زماني كه قيمت ه��اي جهاني افت 
كنند كليت اقتصاد كشور منقبض خواهد شد و كاهش 
درآمد دولت و ش��ركت هاي بورسي از پيامد هاي آن 

خواهد بود.
 در نقطه مقابل، رشد قيمت هاي جهاني نيز مي تواند 
در بهبود وضعيت دولت و قيمت س��هام ش��ركت ها 
تاثير بسزايي داشته باشد. اين تحليلگر بازار سرمايه 
معتقد است، هر عاملي كه باعث شود چشم انداز رشد 
اقتص��ادي جهان با كاهش رو به رو ش��ود بطور قطع 
كاه��ش قيمت كاموديتي  و كاال ه��ا را در پي خواهد 
داش��ت و تداوم اين مهم در صورت��ي كه تحليلگران 
جهاني به اين برس��ند كه چنين امري چالشي براي 
رشد اقتصادي جهان ايجاد مي كند بطور قطع بورس 

ايران نيز متاثر از اين مهم خواهد شد.
وي در خصوص افزايش قيمت جهاني نفت و س��اير 
كاال هاي اساس��ي نيز عنوان كرد: قيمت نفت تغيير 
چنداني را تجربه نكرد و از رقم 51 به 54 دالر رسيد. 
از طرفي قيمت مس و روي در همان سطوح قبلي قرار 
دارند. اين در حالي است كه حجم معامالت بازار سهام 
در ميانگين س��االنه صورت مي گيرد و بورس در يك 
فضاي انتظاري همگام با نوسان اندك به فعاليت خود 

ادامه مي دهد. مدير سرمايه گذاري شركت مديريت 
سرمايه كيان معتقد است، در حال حاضر قيمت سهام 
شركت ها در بورس ايران نش��انه هاي پاييني ندارند 
و ش��اخص 154 هزار واحدي به عنوان كف شاخص 
بورس در مقطع فعلي با توجه به نرخ دالر حال حاضر، 
در نظر گرفته مي ش��ود. بنابراين، اگ��ر در بازار  هاي 
جهاني يا در نرخ برابري دالر به ريال ش��اهد اتفاقات 
جديدي باشيم بطور قطع مسير بازار سهام نيز تغيير 

پيدا خواهد كرد.

   اثر پذيري بازار ها
افزون بر اين، پيمان مولوي كارشناس بازار سرمايه در 
گفت وگو با »تعادل« اظهار داشت: نرخ بهره در گذشته 
توسط بانك مركزي امريكا مشخص شده است و شاهد 
تاثير آن در ساير بازار ها بوديم. وي با اشاره به بازار اوراق 
قرضه نيز گفت: در بازار  هاي سهام نرخ اوراق بلندمدت 
و كوتاه مدت به يك ديگر نزديك مي شوند. اين تحليلگر 
بازار س��رمايه با اشاره به بازار سهام آمريا نيز گفت: اين 
بازار در حال تجربه سقوط خيلي بزرگ ناشي از اتفاقات 
س��اختاري در امري��كا از جمله جنگ تجاري اس��ت. 
بنابراين در صورتي كه شاهد افول بازار سهام باشيم، بازار 
كاموديتي ممكن است شاهد افزايش باشد. بنابراين، 
زماني كه بازار كاموديتي با افزايش همراه ش��ود تمام 
محصوالت كاموديتي محور در بازار سرمايه ايران از اين 
مهم متاثر مي شوند. اين مشاور سرمايه گذاري تصريح 
كرد: پيش بيني مي شود كه موضوعات بين دولت فدرال 
و س��نا در حوزه بودجه به زودي حل خواهد شد و اين 

مهم در اقتصاد امريكا طبيعي است.

آمار معامالت

    به گفته طحاني، به دليل كاموديتي محور بودن بازار س�رمايه ايران كه بيش از 70 درصد 
ارزش بازار آن كاال محور اس�ت، رصد قيمت كاال هاي جهاني بس�يار مهم ارزيابي مي ش�ود. 
از طرفي با توجه به اينكه اقتصاد كش�ور، اقتصادي كاموديتي محور اس�ت به اين معني كه 
وابستگي زيادي به نفت، كاال هاي مشتقه نفتي يا فلزات وجود دارد در نتيجه بازار هاي جهاني 
مي توانند به صورت مقطعي تكانه هاي زيادي را به اقتصاد كشور وارد كنند. بنابراين، زماني 
كه قيمت هاي جهاني افت كنند كليت اقتصاد كشور منقبض خواهد شد و كاهش درآمد دولت 

و شركت هاي بورسي از پيامد هاي آن خواهد بود.

برش

ديدگاه
كارشناسبازارسرمايه:

روندمثبتهرصنعتبهكلبازارتعميمپيداميكند
افزايش چشمگير شاخص در فصل گذشته و توجهي 
كه سرمايه گذاران فعال در ساير عرصه ها به اين حوزه 
نشان دادند منجر به افزايش تعداد فعاالن بازار حقيقي 

و حتي نهادهاي حقوقي شد.
به گزارش س��نا، رحمان بابازاده، مديرعامل ش��ركت 
كارگزاري فارابي در خصوص جذابيت هاي بازار سرمايه 
نسبت به ديگر بازارها گفت: انتظار مي رود كه بازار بورس 
به عنوان يك بازار متشكل بتواند كاركرد بهتري نسبت 
به بازارهاي غيررسمي و موازي داشته باشد. سابق بر 
اين حوزه بورس و بازارس��رمايه ايران يك حوزه نسبتا 
تخصصي، كمتر شناخته شده و نه عامه پسند بود و فعل 
و انفعاالت س��اير بازارها تاثير آن چناني در آن نداشت 
و ش��اخص هاي قيمتي حتي نس��بت به موضوعات 
بااهميتي مثل كاهش نرخ بهره و سود بانكي نيز واكنشي 
نشان نمي داد. اما با افزايش توجه ها به اين بازار و فراگير 
شدن فرهنگ حضور در بازار سرمايه هم اكنون انتظار 

مي رود كه بازار س��رمايه به عنوان يك بازار جايگزين 
بيشتر نس��بت به رويدادهاي مهم اقتصادي واكنش 
نشان دهد. وي ادامه داد: به اين ترتيب جذب سرمايه 
و سرمايه گذاري بيشتري را در اين بازار شاهد خواهيم 
بود. به خصوص اگر اين دستورالعمل و قوانين جديد 
كه از طرف بانك مركزي نسبت به بانك ها اعالم شده 
است با قاطعيت بيشتري اجرايي شود مي توانيم شاهد 
حضور بخش بااهميتي از نقدينگي سرگردان، در بازار 

سرمايه باشيم .
بابازاده در خصوص تأثير تحريم ها بر بازار اشاره داشت: 
نگراني هاي زيادي نسبت به اينكه آثار تحريم جديد 
مي تواند چقدر زي��اد يا كمتر از تحريم قبلي باش��د 
وج��ود دارد اما گزارش هاي تولي��د و فروش ماهانه و 
سه ماهه به ش��دت از طرف فعالين بازار در حال رصد 
شدن اس��ت و بالطبع هر سيگنال اميد بخشي از اين 
ناحيه به خص��وص در گزارش هاي انتهايي امس��ال 

مي تواند جهت بازار را مشخص كند. مديرعامل شركت 
كارگزاري فارابي در اين خصوص خاطرنشان ساخت: 
بطور عمومي وقتي بازار روند مثبت به خود مي گيرد 
و روند افزايش��ي از يك صنعت آغاز مي شود، به مرور 
به تمامي صنايع ديگ��ر بازار نيز تعميم پيدا مي كند. 
من اين مس��اله را به عنوان يك كارگزار به فال نيك 
مي گيرم و انتظار دارم اين روند مداوم باشد و بازگشت 
حقيقي ها و ورود آنها به صنايعي خاص موجب رشد 

ديگر صنايع هم بشود .
وي در پايان راهكار توس��عه بازار س��رمايه و افزايش 
اقبال به آن را توس��عه فرهنگ سهامداري دانست و 
ابراز داشت: تنها راه پرداختن به اين مهم فقط و فقط 
»توس��عه فرهنگ سهامداري« اس��ت و اين موضوع 
مي توان��د گامي ب��راي اعتالي بازار س��رمايه و ورود 
س��رمايه هاي س��رگردان به اين بازار باشد. در اصل 
چيزي كه مي تواند به عنوان يك آپشن جايگزين، براي 
عموم مردم در جذب سرمايه هاي سرگردان باشد اين 
است كه مردم ما به مفهوم سرمايه گذاري در بورس به 
عنوان يك موضوع عجيب و غريب و ترسناك و سفته 

بازانه نگاه نكنند.

واكنشبورسبهمصوبهسود»ماهشمار«
ورودنقدينگيجديدبهبازارسرمايه

يك كارشناس بازار سرمايه معتقد است تغيير سياست 
بانك مركزي در ماه ش��مار شدن نرخ سود سپرده ها، 

احتماال بخشي از نقدينگي را وارد بازار سرمايه كند.
يعقوب مهدوي در گفت وگو با ايِبنا درباره تاثير تصميم 
جديد بانك مركزي درباره تبديل سود روز شمار به ماه 
شمار در بازار سرمايه، اظهار داشت: درباره بخشنامه تازه 
بانك مركزي و تاثير احتمالي آن در بازار سهام نمي توان 
به صراحت اعالم كرد، اما با عملياتي شدن اين بخشنامه 
كه از بهمن ماه آغاز مي شود مي توان انتظار داشت كه 
بخشي از تمايل سپرده گذاري مردم در بانك ها كاسته 
شود و قس��متي از نقدينگي هاي سيستم بانكي وارد 

بورس شود.

   اهداف سرمايه گذاري ها
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: به هر حال كسب بازده 
هميشه يكي از اهداف هر سرمايه گذاري در بازارهاي مالي 
است و به همين خاطر مي توان كاهش بازده كوتاه مدت 
سود با تبديل شدن س��ود روزشمار به سود ماه شمار را 
عامل تحريك كننده اي براي تغيير نگاه سرمايه گذاران 
عنوان كرد به گونه اي كه س��رمايه گذاران سرمايه هاي 
خود را از بانك ها خارج و وارد بورس كنند.اين تحليل گر 
بازارهاي مالي در ادامه اشاره كرد كه البته خوش بيني 
افراط��ي در اين زمينه نبايد صورت بگيرد، به اين دليل 
كه قطعا سپرده گذاران كم ريسك سيستم بانكي حتي 
در شرايط تازه نيز تمايلي به خروج نقدينگي هاي خود از 

بانك و ورود آن به بورس از خود نشان نخواهند داد كه اين 
مساله مي تواند به يك عامل بازدارنده در شكل گيري يك 
موج همه گير منجر شود. تاثير ورود نقدينگي مهدوي در 
خصوص تاثير ورود بخشي از اين نقدينگي ها به بورس 
نيز اشاره كرد: به صورت طبيعي ورود هر پول تازه به بازار 
سرمايه و بازار سهام باعث رونق بخشي و عميق تر شدن 
اين بازار منجر مي شود كه مي تواند طراوت تازه اي را به اين 
بازار وارد كند و اين منابع جديد مي تواند به سمت تسريع 
توليد صنايع به حركت در ايد و با شكل گيري تامين مالي 
كم هزينه و تسهيل شده منجر به رشد بازده شركت هاي 
حاضر در تاالر شيشه اي شود. اين كارشناس بازار سهام 
در نهايت اذعان داش��ت: به هر حال وضعيت بازار سهام 
بايد در يك بستر متعادل و تثيبت شده قرار داشته باشد تا 
نيازي به محرك هاي اين چنيني نداشته باشد و هر زمان 
اين وضعيت برقرار ش��د مي توان ادعا كرد كه بورس به 
يكي از بازارهاي اصلي در اقتصاد ايران تبديل شده است.

رشد  آهسته  و  پيوسته  
گروه بورس| ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار 
تهران در پايان معامالت روز س��ه شنبه 11 دي ماه 
97 با افزايش 435 واحدي به رقم 161 هزار و 840 
واحد رسيد. در روز گذشته شاخص كل هم  وزن نيز 
با افزايش 218 واحدي عدد 27 هزار و 986 واحد را 
به نمايش گذاش��ت. شاخص سهام آزاد شناور نيز با 
افزايش 1452 واحدي به رقم 176 هزار و 675 واحد 
دس��ت يافت. روز سه شنبه، معامالت سهام در نماد 
معامالتي شركت هاي بانك پاسارگاد با 436 واحد 
و پتروش��يمي جم با 203 واحد و گروه مپنا با 118 
واحد افزايش بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص كل 
داشتند. در مسير مخالف آن نيز نمادهاي معامالتي 
شركت هاي فوالد مباركه با 152واحد، پااليش نفت 
بندر عباس با 84 واحد و ملي صنايع مس ايران با 61 
واحد كاهش، بيشترين تاثيرمنفي را در محاسبه اين 
نماگر به دوش كش��يدند. در روز گذشته، ارزش كل 
معامالت بورس تهران به بيش از 772 ميليارد تومان 
رس��يدكه حاصل دست به دست ش��دن بيش از 3 
ميليارد و 732 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله 

طي 189 هزار و 794 نوبت داد و ستد بود. 
   »آيفكس« مثبت شد

ديروز ش��اخص كل فرابورس اي��ران در ادامه روند 
صعودي خود ضمن ثبت رش��د 9 واحدي و تجربه 
افزاي��ش نيم درصدي در پايان معام��الت در ارتفاع 
1882 واحدي ايس��تاد. اين ش��اخص تحت تاثير 
معامالت مثبت در نماد ه��اي »كگهر«، »مارون« و 
»دماوند« اين رشد را تجربه كرد كه بيشترين ميزان از 
29 آبان ماه امسال محسوب مي شود.  در ادامه، بررسي 
نماد هاي فرابورسي نشان مي دهد كه نماد »بپاس« 
بيشترين افزايش و نماد »پخش« بيشترين كاهش 
قيمت را تجربه كرده اند. به ع��الوه، نماد معامالتي 
ش��ركت بازار پايه اي بيمه آرمان ب��ه دليل برگزاري 
مجامع عمومي در روز ش��نبه 15 دي ماه، در پايان 
معامالت روز گذشته متوقف شد. رصد معامالت در 
بازارهاي سهام فرابورس بيانگر آن است كه 67 ميليون 
سهم به ارزش 176 ميليارد ريال در بازار اول و 306 
ميليون سهم به ارزش 939 ميليارد ريال در بازار دوم 
فرابورس ميان معامله گران دست به دست شده كه 
نماد »ذوب« در اين ميان بيش��ترين حجم و ارزش 
معامالتي را به خود اختصاص داده است. همچنين سه 
تابلو بازار پايه نيز از معامله 344 ميليون سهم به ارزش 
804 ميليارد ريال ميزباني كردند. در سمت ديگر بازار، 
مجموع حجم معامالت اوراق بدهي، اوراق تسهيالت 
مس��كن و صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
)ETF( در بازار ابزار ه��اي نوين مالي به 32 ميليون 
ورقه به ارزش يك هزار و 332 ميليارد ريال رس��يد.  
در نهايت در روزي كه گذشت در مجموع بازار هاي 
فرابورس بيش از 748 ميليون ورقه به ارزش بيش 
از 3 ه��زار و 250 ميليارد ري��ال ميان معامله گران 

دست به دست شد.



تشكلها6اخبار

ترانزيت و حمل ونقل بين المللي 

در دوازدهمين نشست كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني تهران مطرح شد

در گفت وگو با رييس اتاق ايران و عمان بررسي شد

تفسير اشتباه گمركات، كاميون ها را زمين گير كرد

محور توسعه صنعت گردشگري مشخص نيست

عمان دروازه اي براي صادرات مجدد كاالهاي ايراني

از ابتداي امسال، با جهش نرخ دالر به باالي 6 هزار تومان 
و ماجراي اعالم تك نرخي شدن ارز برمبناي دالر 4200 
تومان، هيات اقتصادي دولت مصوباتي را گذراند كه بر 
اساس يكي از آنها، واردات همه كاالها به صورت تجاري 
به كش��ور اعم از مناطق آزاد تج��اري- صنعتي و ويژه 
اقتصادي و ساير مبادي ورودي بدون انجام ثبت سفارش 
ممنوع و اعالم ش��د گمركات هم جوار با مناطق جديد 
ضمن اس��تقرار كامل در ورودي كاال به مناطق ضمن 
اخذ ثبت سفارش جهت ورود كاال به مناطق نسبت به 
انجام تشريفات گمركي كاالهاي وارداتي به مناطق بر 
اساس مصوبه فوق و اعمال مقررات مناطق اقدام كنند.

فعاالن اقتص��ادي معتقدند طبق روال معمول تجارت 
در جهان، مبادي ورودي كاال به هر كشور، درب خروج 
و ترخيص گمرك است و تا كااليي از گمرك ترخيص 
نش��ود عماًل وارد كشور نخواهد شد اين در حالي است 
كه در گم��ركات م��رزي، به ويژه در مرز ب��ازرگان كه 
پرترددترين مرز زميني كشور براي عبور كاميون هاي 
ايراني و بين المللي محس��وب مي شود، متوليان امر با 
استناد به همين مصوبه دولت از ورود كاميون هاي حامل 

كاالهاي بدون ثبت سفارش ممانعت مي كنند.
ريي��س هي��ات راهب��ردي فدراس��يون حمل ونقل و 
لجستيك ايران مي گويد: مقاصد نهايي كاميون هاي 
ايراني و خارجي كه از كشورهاي ديگر كاالي متعلق به 
تجار ايراني را بارگيري مي كنند، گمركات داخلي ايران 
است و فقط حامل كاال به شمار مي آيند و متولي بررسي 
مطابقت آن با قوانين خلق الساعه اي كه در حوزه تجارت 

وضع مي شود نيستند.
جواد سمساري لر، در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران 
افزود: تفسير گمرك از مبادي ورودي، مرز كشور است 
درحالي كه كاميون هاي حمل ونقل بين المللي اعم از 
ايراني و خارجي در حال ترانزيت كاال هستند و آن را در 
گمرك مقصد تخليه مي كنند بنابراين مبادي ورودي 
مدنظر مصوبه دولت، گرم مقصد است و اگر بايد قانوني 

براي ثبت سفارش كاال اعمال شود بايد در اين گمركات 
اعمال شود.

سمساري لر با اش��اره به اينكه فعاًل به دليل مشكالت 
اخذ ويزا براي رانندگان بين المللي كش��ور، 60 درصد 
كاميون هاي ترانزيتي حامل كاالهاي وارداتي به ايران، 
كاميون هاي خارجي هس��تند، گفت: فارغ از مباحث 
امنيتي كه معطل ش��دن كاميون ه��ا در نقاط مرزي 
به هم��راه دارد، كاميون هاي خارجي ب��ه ازاي هر روز 
توقف 250 يورو از شركت حملي و نقلي طرف قرارداد 
مي گيرند و اين مبلع درنهايت بايد از جيب واردكننده و 

مصرف كننده نهايي كاال پرداخت شود.
او با تأكيد بر اينكه اين اقدام مصداق بارز خودتحريمي 
است، تصريح كرد: فعاالن حمل ونقل بين المللي به دنبال 
ارتباط با معاون اول رييس جمهور هستند تا اين تفسير 
اشتباه را برطرف كند اما تاكنون پيگيري ها نتيجه اي در 

بر نداشته است.
ريي��س هي��ات راهب��ردي فدراس��يون حمل ونقل و 
لجس��تيك ايران درباره اينكه عاقب��ت كاميون هاي 
متوقف شده به دليل حمل كاالهاي فاقد ثبت سفارش 
چه مي شود و اين معطلي چقدر ادامه پيدا مي كند، اظهار 
كرد: اين تصميمات خلق الساعه محسوب مي شود و نظم 
تجارت را به هم مي ريزد اما باالخره كاميون ها، شركت ها 
و واردكنندگان راهي را براي وارد شدن به كاال با همكاري 
كساني كه ارتباطاتي در گمرك دارند پيدا مي كنند و 
باالجبار هزينه هاي اضافه اي متحمل مي شوند كه البته 

اثبات آن امكان پذير نيست.
سمس��اري لر با تأكيد بر اينكه بسياري از كاالها پس از 
بارگيري از مبدأ خارجي در ايران ثبت سفارش مي شوند 
و عماًل راننده و شركت حمل ونقل بين المللي اطالعي از 
ثبت سفارش كاال ندارند، گفت: ماموران گمرك مرزي 
مي دانند كه طبق قوانين جاري كشور، هيچ كااليي بدون 
داشتن ثبت سفارش، قرنطينه و مجوزهاي استاندارد و 
... از گمركات داخلي ترخيص نمي شود پس اگر اجازه 

عبور كاميون از مرز را صادر كنند، تخلف نيس��ت و به 
قانون عمل كرده اند اما به داليل مختلف اين اتفاق رخ 

نمي دهد.
او ادامه داد: از ارديبهشت ماه تاكنون پيگيري از هيچ كدام 
از دستگاه هاي مس��تقر در مرز بازرگان نتيجه اي در بر 
نداش��ته و نامه نگاري با رييس كل سابق گمرك نيز با 

تغيير ايشان عماًل بي نتيجه مانده است.
به گفته سمساري لر، تنها پاسخي كه در اين پيگيري ها 

گرفته شده اين اس��ت كه اين مصوبه دولت بوده و اگر 
اعتراض و اش��كالي به آن وارد مي كني��د بايد از دولت 
بخواهيد كه آن را اصالح كند و البته صداي فعاالن اين 

حوزه هنوز به گوش دولت نرسيده است.
پيگيري هااز برخي از فعاالن حوزه حمل ونقل بين المللي 
حاكي از اين اس��ت كه به واسطه تفسير اشتباه مصوبه 
دولت در مرزهاي ورودي كش��ور، به ويژه در گمركات 
مرزي حمل ونقل بين المللي و ترانزيت كشور با مشكل 

جدي مواجه شده و بسياري از كاميون ها را زمين گير 
كرده است.

يكي از فعاالن اين حوزه اظهار مي كند تفس��ير اشتباه 
از مصوبه دولت باعث رواج رش��وه و فس��اد شده است 
كاميون هاي حامل كاالي بدون ثبت سفارش براي عبور 
از مرز و رسيدن به گمرك مقصد، تحت عناويني مانند 
پول چايي و شيريني مبالغي را بپردازند تا به حق قانوني 

خود براي عبور از مرز و ترانزيت كاال تا مقصد برسند.

در دوازدهمين نشست كميس��يون گردشگري اتاق 
تهران مشكالت فراروي توسعه گردشگري و راه حل هاي 
رفع آن و نيز طرح ايجاد رس��انه ديجيتال واحد براي 
اين صنعت مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت. فعاالن 
عضو كميس��يون گردش��گري اتاق تهران از ضرورت 
به روزرساني طرح جامع گردشگري و اجراي آن براي 

توسعه اين صنعت در كشور سخن گفتند.
در ابتداي اين جلس��ه محس��ن مهرعليزاده، رييس 
كميسيون گردش��گري اتاق تهران از توافق با رييس 
سازمان امور مالياتي براي برگزاري نشستي مشترك 
خبر داد و گفت كه اين نشس��ت براي طرح مشكالت 
مالياتي فعاالن صنعت گردش��گري و حل آنها برگزار 
خواهد شد. او همچنين از برگزاري جلسه اي با معاونت 

ارزي بانك مركزي به همين منظور خبر داد.
 

  چالش هاي صنعت گردشگري
 پ��س از ارايه اي��ن توضيح��ات، فرخ ميرش��اهزاده، 
كارش��ناس اين كميسيون گزارش��ي از موانع توسعه 
صنعت گردش��گري ارايه ك��رد. او عوام��ل و عناصر 
سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، تكنولوژيك، 
قانوني و محيطي تأثيرگذار بر كس��ب وكار در صنعت 
گردشگري را برش��مرد و از فعاالن گردشگري حاضر 
در اين جلسه درخواست كرد كه در شناسايي عوامل و 
عناصر تاثيرگذار بر سطوح كمي و كيفي كسب وكارهاي 
حوزه گردشگري و دستيابي به يك برنامه استراتژيك و 

كارآمد در اين زمينه مشاركت كنند.
 در ادام��ه اين جلس��ه، اكب��ر غمخوار عض��و انجمن 
آژانس ه��اي مس��افرتي، مس��اله عم��ده در صنعت 
گردش��گري را فقدان طرح جامع گردشگري دانست 
و عنوان كرد كه مش��خص نيس��ت كه محور توسعه 

گردشگري در ايران چيست. او در ادامه با اشاره به جايگاه 
شوراي عالي ميراث فرهنگي، نسبت به بهره گيري از 
ظرفيت هاي اين ش��ورا تاكيد كرد و گفت: چند تن از 
وزرا در عضويت اين شورا هستند و مصوبات آن در حد 
مصوبات هيات دولت است. بنابراين بايد به ظرفيت هاي 

اين شورا توجه ويژه اي معطوف شود.
 او همچنين با اش��اره به اينكه منابع داخلي تكافوي 
توسعه صنعت گردش��گري را نخواهد داد، از ضرورت 
تنظيم ضوابطي براي جذب س��رمايه گذاران خارجي 
سخن گفت. غمخوار در ادامه با اشاره به وجود سه جاذبه 
مهم براي گردشگران مذهبي در خراسان، قم و شيراز 
گفت: حدود 300 ميليون شيعه در سراسر جهان وجود 
دارد كه اگر پنج درصد اين تعداد گردشگر نيز به كشور 
جذب شوند، درآمد قابل توجهي را عايد ايران خواهند 
كرد. بنابراين متوليان امر زيارت بايد به اين پتانسيل 

بيش از پيش توجه نشان دهند.
عليرضا خائف، نايب رييس كميسيون گردشگري اتاق 
تهران، نيز بر اين عقيده بود كه مس��اله اصلي توسعه 
صنعت گردشگري در وهله نخست، اين است كه دولت 
و حاكميت بپذيرد، گردشگري صنعت حائز اهميتي 

است و  مي تواند براي كشور درآمدزا باشد.
او با اشاره به اينكه در حال حاضر 25 هزار پروژه عمراني 
نيمه تمام وجود دارد گفت: دولت اكنون اليحه بودجه 
را اراي��ه كرده و در آن توزيع نامناس��ب درآمدها، عدم 
تطابق در منابع و مصارف و بي نظمي در سياست هاي 
مالي مشاهده  مي شود. بنابراين نمي توان به هزينه كرد 
دولت در بخش عمراني اميد بست. در عين حال، فضاي 
سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران خارجي نيز مبهم 
است و آنان نمي دانند چگونه بايد سود خود را از كشور 

خارج كنند.

 او گفت: پيشنهاد من اين اس��ت كه به جاي بررسي 
فهرست بلندباالي مشكالت در صنعت گردشگري، حل 
سه الي چهار مساله بزرگ را در دستور كار قرار دهيم. 
در عين حال با برگزاري سمينارهايي، اهميت صنعت 

گردشگري را براي دولتمردان تبيين كنيم.
محسن مهرعليزاده نيز با بيان اينكه شرايط سياسي، 
اقتص��ادي و فرهنگي در توس��عه گردش��گري نقش 
تعيين كنن��ده اي ايف��ا  مي كن��د، ادامه داد: توس��عه 
س��رمايه گذاري داخلي و خارج نيز تحت تاثير فضاي 
كالن كشور اس��ت و در اين شرايط كه فضاي كسب و 
كار از بي ثباتي رنج  مي برد، كسي براي سرمايه گذاري 

ترغيب نخواهد شد.
او ني��ز با اش��اره به اينكه مق��ررات و ضواب��ط مربوط 
به گردش��گري پراكنده اس��ت، از پيگي��ري تدوين 
يا به روزرس��اني ط��رح جامع گردش��گري دفاع كرد. 
مهرعليزاده افزود:  مي توان موضوع تدوين طرح جامع 
گردشگري را با رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري در ميان گذاشت و براي شكل گيري 
يك قان��ون جامع در حوزه گردش��گري از رييس اين 

سازمان نيز كمك بگيريم.
 

  رسانه اي ديجيتال براي صنعت گردشگري
در همين حال، ميرش��اهزاده توضيح داد كه سازمان 
جهاني گردشگري نيز از تدوين طرح جامع گردشگري 
در كشورها، حمايت  مي كند. او با تاكيد بر اينكه نبايد 
از ايجاد حساسيت نس��بت به صنعت گردشگري در 
ميان افكار عمومي غافل ش��د، ادام��ه داد: ايجاد يك 
رسانه ديجيتال  مي تواند در ايجاد اين حساسيت به ما 
كمك كند. او سپس از تصميم كميسيون گردشگري 
اتاق تهران مبني بر زمينه س��ازي براي تاسيس يك 

رسانه ديجيتال در حوزه گردشگري خبر داد و گفت: 
خأل نبود مرجع متجانس و همگن در عرصه صنعت 
گردشگري كشور، معضلي است عظيم كه پر كردن 
آن فقط و فقط به دس��ت توانمند فعاالن عرصه اين 
صنعت مقدر خواهد شد. همين مهم ما را بر آن داشته 
تا به پش��توانه س��ينرژي موثر و تعامالت متكثر بين 
اعضاي كميسيون گردشگري اتاق تهران، مقدمات 
راه اندازي رس��انه ديجيتال تخصصي و چندوجهي 

حرفه اي را بنا كنيم.
او ويژگي هاي رسانه ديجيتال را سرعت و وسعت دامنه 
انتشار، بستر نشر آس��ان، تنوع و حجم باالي محتوا، 
جذابيت و تعاملي بودن محص��والت، بدون مرز بودن 
ارتباطات، كم هزينه بودن توليد و دسترسي به محتوا و 

طيف وسيع و متنوع مخاطبان برشمرد.
اكبر غمخوار نيز ضمن دفاع از اين ايده گفت: مساله مهم 
در ايجاد رسانه ديجيتال براي صنعت گردشگري، توليد 
محتواست. بخشي از اطالعات اين رسانه، استاتيك بوده 
و بخش��ي از اين اطالعات پوياست و اگر اين اطالعات 
مدام به روز نش��ود، اثربخش��ي خود را از دست خواهد 
داد. همچنين نقطه اثرگذاري اين رسانه بايد در سطح 
سياست گذاران باش��د. احتماال توليد محتوا براي اين 
رس��انه هزينه در بردارد. بنابراين بايد نسبت به جذب 

اسپانسر نيز برنامه ريزي كرد.
 

   مزاياي عضويت در اتاق تهران
در ادامه اين جلس��ه مباحثي درب��اره اهميت گرايش 
فعاالن صنعت گردشگري به عضويت اتاق تهران مطرح 
شد. رييس كميسيون گردشگري اتاق تهران در اين باره 
گفت: توسعه عضويت فعاالن صنعت گردشگري در اتاق 
بازرگاني تهران بسيار حائز اهميت است. توسعه عضويت 

فعاالن حقيقي و حقوق��ي اين بخش در اتاق تهران نه 
تنها پشتوانه كميسيون گردشگري را تقويت  مي كند 
كه اتاق نيز  مي تواند سخنگو و پشتيبان آنان در مراجع 

تصميم گير باشد.
غالمرضا ملكي، مدير امور تشكل هاي اتاق تهران نيز با 
اشاره به اينكه 200 تشكل توسط اتاق ايران و تهران به 
ثبت رسيده اند، ادامه داد: از اين ميان سه تشكل مربوط 
به حوزه گردش��گري هس��تند كه اعضاي دو تشكل 
مشخص نيست. اما يكي از سه تشكل داراي شش عضو 
در اتاق تهران است. در عين حال 10 تشكل در حوزه 
گردشگري نيز در وزارت كار به ثبت رسيده كه 5 تشكل 

در استان تهران و 5 تشكل نيز ماهيت ملي دارد.
 او افزود: اتاق تهران  مي تواند با تكيه بر قوانين موجود، 
حامي فعاالن صنعت گردشگري باش��د. براي مثال، 
شوراي گفت وگوي استان تهران، مركز داوري و خانه 
تشكل هاي اتاق تهران براي توانمندسازي و رسيدگي 
به مشكالت فعاالن اقتصادي تاسيس شده و اكنون150 
تشكل از ظرفيت خانه تشكل ها استفاده  مي كنند. اتاق 
تهران آمادگي دارد، تشكل هاي حوزه گردشگري را در 
اس��رع وقت به ثبت برساند. اما به نظر  مي رسد كه اين 

صنعت از فردگرايي رنج  مي برد.
در همين حال، تعدادي از فعاالن اقتصادي از آنچه 
دش��وار بودن فرآيند عضويت در اتاق هاي بازرگاني 
 مي خواندند گاليه كردند كه غالمرضا ملكي توضيح 
داد فرآيند عضويت سخت گيرانه و زمان بر نيست و 
با تشكل ها در زماني كوتاه و با ارايه حداقلي مدارك 
مي توانند به عضويت اتاق ه��اي بازرگاني دربيايند. 
بر اين اساس مقرر ش��د، متقاضيان ايجاد تشكل و 
عضويت در اتاق تهران از طريق واحد امور تشكل ها 

اقدام كنند.

 رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عمان و مشاور وزير 
صنعت، معدن و تجارت در حوزه با ذكر اين نكته كه عمان 
بازار مس��تعدي براي كاالي ايراني است، گفت: توسعه 
تعامالت اقتصادي با كش��ور عم��ان، فرصتي ناب براي 
ارتباط با بازارهاي بين المللي است كه نبايد در مراودات 

اقتصادي و تجاري ايران كم رنگ ديده شود.
محس��ن ضرابي در خصوص سطح و كيفيت مناسبات 
تجاري دو كشور گفت: رشد مبادالت تجاري دو كشور 
از سال 92 از 221 ميليون دالر به 967 ميليون دالر در 
8 ماهه اول سال جاري رسيده كه نشان دهنده رشد قابل 
مالحظه در زمين��ه صادرات و واردات اس��ت و افزايش 
حج��م 106 درصدي حجم مبادالت تج��اري در 8  ماه 
امسال در قياس با مدت مشابه سال گذشته شاهدي بر 
اين مدعاست. از سويي حجم واردات از عمان نيز رشد 
داش��ته و از 77 ميليون دالر در س��ال گذشته به 379 
ميليون دالر در 8 ماه س��ال ج��اري افزايش پيدا كرده 
كه نش��ان مي دهد حتي با اعمال تحريم هاي يكجانبه 
امريكايي، مراودات اقتصادي دو كشور در سطح مناسبي 

قرار دارد.
مشاور وزير صنعت، معدن وتجارت، در ادامه مهم ترين 
فرايندهايي كه در سال هاي اخير براي بهبود مناسبات 

اقتصادي دو كشور انجام شده را تشريح كرد و گفت: 
 در حال حاضر شركت هاي ايراني مي توانند با صد درصد 
سهامداري ايراني و معاف از ماليات در مناطق آزاد و در 

س��رزمين اصلي با هفتاد درصد سهام ايراني به سهولت 
نسبت به ثبت ش��ركت اقدام نمايند. درحالي كه قبل از 
ايجاد اتاق مشترك اين كار، بسيار دشوار و مستلزم طي 
مراحل پيچيده اي بود و تنها در سرزمين اصلي اين امر 
امكانپذير بود حال آنكه در مناطق آزاد براي شركت هاي 
تجاري امكان ثبت وجود نداشت و تنها آن دسته از افرادي 
كه تمايل به سرمايه گذاري داشتند مي توانستند از اين 

شرايط بهرمند شوند.
وي در خصوص ارزيابي خود از مناسبات اقتصادي پنج 
سال اخير ايران با عمان اظهار داشت: مناسبات تجاري 
دو كشور طي پنج سال اخير از روند رو به رشدي برخوردار 
بوده است؛ كه مايلم آماري را از روند مبادالت تجاري دو 
كشور ارايه نمايم؛ با توس��عه زيرساخت هاي الزم براي 
تجارت دوجانبه طي پنج س��ال گذشته كه با پيگيري 
مستمر اتاق مش��ترك ايران و عمان انجام شده است، از 
سال 92، حجم صادرات ما از 146 ميليون دالر به 520 
ميليون دالر در سال 96 رسيد و نكته حائز اهميت آنست 
كه در 8 ماهه اول سال 97 ميزان صادرات 584 ميليون 
دالر و كل مبادالت تجاري دو كشور در سال 96 معادل 
597 ميليون دالر و در 8 ماهه اول سال 97 معادل 963 
ميليون دالر بوده اس��ت و اين به معناي آنست كه بيش 
از كل سال 96 و نس��بت به 8 ماهه اول سال 96 رشد را 
تجربه كرده ايم و چنانچه در سال 96 صادرات دام زنده با 
ممنوعيت مواجه نمي شد، حداقل 200 ميليون دالر به 

حجم صادرات س��االنه اضافه مي شود حال آنكه از سال 
96 ممنوعيت صدور دام زنده وج��ود دارد. الزم به ذكر 
اس��ت در حال حاضر دام زنده بص��ورت قاچاق در حال 
ارس��ال به كشور عمان اس��ت و اين به اين معناست كه 
جلوي صادرات بصورت قانوني گرفته شده و در مقابل راه 

صادرات غيرقانوني همچنان باز است.
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عمان در خصوص 
نظر طرف عماني در اين مورد روند مناسبات تجاري دو 

كشور و چالش هاي آن گفت: 
يكي از گله مندي هايي كه تجار عماني مطرح مي نمايند 
عدم ثبات در رويه هاي تجاري و مقررات حاكم بر صادرات 
كاالي ايراني اس��ت ك��ه اين امر موجب��ات عدم امكان 
برنامه ري��زي بلندمدت درخص��وص چگونگي فعاليت 
اقتصادي با شركاي ايراني را فراهم اورده است و لذا سبب 
سلب اعتماد طرف عماني گرديده است. در سال گذشته 
براساس پيشنهاد اتاق مشترك و موافقت سازمان توسعه 
تجارت و وزارت جهاد كشاورزي و ستاد تنظيم بازار مقرر 
شد صادرات دام زنده مشروط به اينكه به ازاي صدور هر 
يك كيلو دام زنده يك كيلو الشه گوشت گرم وارد شود 
آزاد شد. اين راهكار بسيار خوبي بود ليكن تنها سه ماه 
دوام آورد و مجدداً از ابتداي سال جاري صادرات دام زنده 
ممنوع شد. از آنجاييكه دام زنده ايران از اقبال بسيار خوبي 
در كشور عمان برخوردارست، اين راهكار مي توانست از 
يكسو به حجم صادرات ايران كمك كند و سويي ديگر 

با واردات گوش��ت گرم عرضه در بازار داخلي نيز تنظيم 
گردد. لذا، پيشنهاد ما اين است كه اوال اين راهكار دوباره 
اجرايي شود تا بتوانيم ثبات تجارت با عمان را حفظ كنيم 

و از طرفي مانع قاچاق دام زنده شويم .
 وي در ادامه در مورد س��رانجام موضوع سوآپ دام زنده 

براي جلوگيري از توقف صادرات آن بيان داشت: 
يكي از بحث هايي كه با همكاري سازمان توسعه تجارت 
مطرح ش��د موضوع س��وآپ دام زنده اس��ت. به عنوان 
مثال، افغانس��تان كشوري اس��ت كه از دام زنده خوبي 
برخورداراست. ما مي توانيم دام زنده را از افغانستان وارد 
ك��رده و دام زنده ايران را صادر نماييم. از طرفي مي توان 
روي ترانزيت دام زنده از افغانستان به عمان برنامه ريزي 
كرد. به اين معنا كه دام زنده افغانستان را وارد و در ايران 
قرنطينه نماييم و سپس آن را صادر كنيم. الزمه اجرايي 
شدن اينگونه طرح ها، ارتباط تنگاتنگ دولتمردان ما با 
اتاق هاي مشترك و بخش خصوصي است تا فرمول هايي 
را طراحي نماييم كه به بازار داخل نيز لطمه وارد نكند. 
س��واپ دام زنده ايده اي بسيار خوب و راهكاري حساب 

شده براي اين منظور است.
ضرابي در پاس��خ به اين س��وال كه » آيا عمان مي تواند 
نقش مهم تري در اقتصاد خارجي كش��ور در آينده ايفا 

كند؟« گفت: 
عمان بازاري است كه مي توانيم يك سري محصوالتمان 
را به آن صادر كنيم و اين در صورتي اس��ت كه ثبات در 

استراتژي صادراتمان فراهم شود. ولي نگاه ما به عمان 
تنها بازار داخلي آن نيس��ت و با توجه به ظرفيت هايي 
كه دارد باي��د از عمان به عنوان پايگاهي براي صادرات 
مجدد كاالهاي ايراني استفاده كنيم. از آنجاييكه عمان 
با 16 كشور عربي آفريقايي، امريكا و سنگاپور، قرارداد 
تجارت آزاد دارد، براي صادرات مجدد كاالهاي ايراني 
يك ظرفيت ايده آل محسوب مي شود؛ عمان كشوري 
است كه با توجه به مناسباتمان، امكان استفاده از اين 
امتياز برايمان بيش��تر فراهم اس��ت و با بهره مندي از 
اين فرصت بر اساس قوانين عمان، توليدكنندگان در 
مناطق آزاد عمان با يك ارزش افزوده 30 درصدي روي 
كاالهايش��ان مي توانند گواهي مبداء عمان را دريافت 
كنند و به راحتي به كشورهايي كه ذكر شد، با گمرك 
صفر، صادر نمايند. به عنوان مثال، در حال حاضر زعفران 
ايران بصورت فله از تركيه به يونان و اسپانيا صادر و در 
اين كشورها بس��ته بندي شده و از آنجا به امريكا صادر 
مي شود. درحالي كه اين اتفاق مي تواند در عمان بيفتد 
و تمام ارزش افزوده آن به كشور خودمان برگردد چون 
س��رمايه گذاري را خود ما در عمان انجام مي دهيم . در 
موضوع ايجاد ارزش افزوده در واقع 70 درصد از كار در 
ايران و 30 درصد از كار در عمان انجام مي ش��ود؛ حتي 
سهم 30 درصد عمان نيزمي تواند با نيروي كار ايراني، با 
دانش فني ايراني و سرمايه گذاري ايراني اتفاق بيفتد و 

بخش عمده اي از آن باز برگردد.
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انتقاد از افزايش ماليات
در بودجه98 

محمود تواليي رييس كميس��يون ماليات، كار و 
تأمين اجتماعي اتاق ايران مي گويد: نرخ ماليات 
در كشور پايين نيست، بلكه نرخ »ماليات پردازان« 
پايين است. بايد عدالت مالياتي جايگزين معافيت 

مالياتي شود.
بررس��ي نقش��ه راه مالي دولت در سال 98، نكات 
كليدي را منعكس مي كند. اليحه بودجه 98 ازنظر 
كل مناب��ع بودجه بالغ ب��ر 1703.2 هزار ميليارد 
تومان است كه بررسي درآمدهاي دولت به عنوان 
يكي از اجزاي اصلي منابع عمومي بودجه نش��ان 
مي ده��د درآمدهاي حاصل از مالي��ات دولت در 
مقايسه با سال جاري )97( با افزايش 8.1 درصدي 

پيش بيني شده است.
 »واگذاري طرح ه��اي نيمه تمام دولتي به بخش 
خصوصي« ديگر نكته اي اس��ت كه در تبصره 19 
اليحه بودجه 98 به آن پرداخته شده و بر اساس آن 
دستگاه هاي اجرايي مكلف شده اند از محل منابع 
بودجه كل كش��ور تمهيدات الزم را براي اجراي 
طرح جديد، نيمه تمام و آماده بهره ب��رداري و در 
حال بهره برداري از طريق انعقاد قرارداد واگذاري 
يا مش��اركت با بخش هاي خصوص��ي، تعاوني و 

شهرداري ها و دهياري ها فراهم كنند.
محمود تواليي رييس كميس��يون ماليات، كار و 
تأمين اجتماعي اتاق ايران در گفت وگو با »پايگاه 
خبري اتاق ايران« در مورد تكاليف مالياتي بودجه 
98 گف��ت: با توجه به وضعي��ت فعلي بنگاه هاي 
اقتصادي، افزايش ماليات منجر به تعميق ركود و 

توسعه بيكاري مي شود.
او تصري��ح ك��رد: دول��ت به خوب��ي از وضعي��ت 
كسب وكارهاي ش��فاف، مولد و شناسنامه دار در 
كشور مطلع است. از طرفي بر اساس آماري كه خود 
دولت ارايه داده و پيش بيني هايي كه كرده است، 
درآمد كسب وكارها در سال 98 مازاد بر سال جاري 
نخواهد بود. بر همين اس��اس افزايش 8 درصدي 
ماليات در سال آينده به ركود و بيكاري دامن خواهد 
زد. مگر اينكه دولت تصميم بگيرد توسعه پايه هاي 
مالياتي را كه سال ها صحبت از اجرايي شدن آنها 
در س��ازمان امور مالياتي مطرح است، بطور كامل 

اجرا كند.
تواليي بابيان اين موضوع كه به نسبت رشد درآمد 
مالياتي اما پايه مالياتي بدون تغيير بوده اس��ت، 
پيش��نهاد داد: 8 درصد افزاي��ش درآمد مالياتي 
پيش بيني ش��ده در بودجه 98 نس��بت به تحقق 

ماليات سال هاي گذشته محاسبه شود.
به گفته رييس كميس��يون ماليات، كار و تأمين 
اجتماعي اتاق ايران مبناي محاسبه اين 8 درصد بر 
اساس ميزان رقم بودجه سال قبل )بودجه سال 97( 
بوده است درحالي كه اگر بخواهد بر اساس ميزان 
تحقق درآمدهاي مالياتي در س��ال جاري محقق 

شود، به 30 درصد هم خواهد رسيد.
تواليي تأكيد ك��رد: صاحب نظران و مس��ووالن 
در نهادهاي مختلف به خص��وص وزارت اقتصاد 
و س��ازمان امور مالياتي همواره ادعا دارند كه نرخ 
ماليات در كشور به نسبت GDP پايين است؛ اما بايد 
توجه داشت كه نرخ ماليات در كشور پايين نيست، 
بلكه نرخ »ماليات پردازان« پايين است. متأسفانه 
معافيت هاي قانوني مالياتي بزرگي در كشور وجود 
دارد كه اگر اصالح شوند، نسبت نرخ ماليات به توليد 
ناخالص داخلي در ايران، حتي در مقايسه با ديگر 

كشورهاي منطقه قابل توجه خواهد بود.
رييس كميسيون ماليات، كار و تأمين اجتماعي 
ات��اق ايران ب��ا تأكيد بر عدال��ت مالياتي به جاي 
معافيت مالياتي، گفت: متأس��فانه معافيت هاي 
مالياتي در همه حوزه ها مش��كل دارد. به اس��م 
تشويق براي سرمايه گذاري كاري كرديم كه برخي 
صنايع پيش��رو مانند پتروشيمي از دادن ماليات 

امتناع مي كنند.
محمود تواليي رييس كميسيون ماليات، كار و 
تامين اجتماعي اتاق ايران در پاسخ به اين سوال 
كه الزامات مشاركت بخش خصوصي در طرح هاي 
نيمه تمام دولتي چيست، تاكيد كرد: تجربه نشان 
داده است هر گاه بخش خصوصي وارد اين پروژه ها 
شده اس��ت، بعضا با تبعات س��نگين اقتصادي، 
اجتماعي و سياسي مواجه شده است كه اگر اين 
سرمايه ها در ديگر بخش هاي پيشران اقتصادي 
كشور هزينه مي شد، هم براي بخش خصوصي و 

هم كشور منفعت بيشتري داشت.
به گفته عضو هيات نماين��دگان اتاق ايران، نگاه 
منفعت طلبان��ه دول��ت در خص��وص واگذاري 
پروژه هاي نيمه تمام دولتي به بخش خصوصي 
به نحوي است كه پروژه هاي داراي بازدهي، اصال 
ارايه نمي ش��وند. از طرفي بروكراسي هاي اداري 
 مانع از آن مي ش��ود كه برگشت س��رمايه براي

 بخش خصوصي اطمينان پذير باشد.

نابساماني نهاده هاي دامي
محمد يوسفي رييس انجمن پرورش دهندگان 
مرغ گوش��تي درباره آخرين وضعيت بازار مرغ 
اظهار ك��رد: با توج��ه به توزيع م��رغ منجمد و 
استمرار روند نزولي قيمت مرغ طي هفته جاري، 
ما نگرانيم كه مجددا افت قيمت در حدي باشد 
كه مرغداران متضرر شوند.  وي با اشاره به اينكه 
روزانه 1200 تن مرغ منجمد از سوي پشتيباني 
امور دام  توزيع مي شود، بيان كرد: با توجه به آنكه 
دولت براي فروش هر كيلو مرغ منجمد حداقل 
2 هزار تومان يارانه پرداخت مي كند، از اين رو به 
خانوارها توصيه مي شود كه نسبت به خريد مرغ 
منجمد استقبال كنند.  اين مقام مسوول با اشاره 
به اينكه بازار نهاده هاي دامي تعريفي ندارد، بيان 
كرد: طي روزهاي اخير مجددا كاميون داران براي 
حمل بار نهاده هاي دامي مبلغي باالتر از بارنامه از 
مرغداران مطالبه كردند كه توليدكنندگان براي 
جلوگيري از گرسنگي مرغ ها چاره اي ندارند جز 

اينكه به خواسته كاميون داران تن دهند.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

دنيا در سال جديد ميالدي با روندهاي رو به بهبودي در زمينه انرژي هاي غيرفسيلي روبرو خواهد بود 

رونق توليد نفت شيل، امريكا را به فكر تصرف ارزشمندترين بازار نفت جهان انداخته است
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2019 براي فناوري هاي حوزه انرژي تجديدپذير سالي 
هيجان انگيز خواهد بود. بسياري از كشورها و كارخانه ها 
در حال دنبال كردن سياست هاي توسعه پايدار هستند 
و چشم انداز اين حوزه به سرعت در حال تحول است. 6 
روندي كه به نظر مي رسد در سال پيش روي ميالدي 

دنبال كردني هستند از اين قرار است: 

 ذخيره سازي انرژي 
ذخاير انرژي در توازن ميان عرضه و تقاضا نقشي مهم 
ايفا كرده و در مسائل مربوط به انرژي تجديدپذير حياتي 
و كليدي محسوب مي ش��وند. جفت و جور كردن يك 
سيستم ذخيره انرژي در كنار يك منبع تامين انرژي 
تجديدپذير باعث مي شود حتي وقتي آب و هوا چندان 
مناسب نيست، شما به سيستمي باثبات در تامين انرژي 

دسترسي داشته باشيد. 
باطري ها محبوب ترين وسيله و ابزار براي ذخيره سازي 
انرژي در تجديدپذيرها هستند و استفاده از آنها چه در 
بخش خانگي و چه در مقياس شبكه هاي عظيم رو به 
افزايش است. پيشرفت تكنولوژي ذخيره سازي انرژي، با 
انتظار براي ادامه يافتن در روند بهبود خود همراه است، 
چيزي كه استفاده از آنها را ماندني تر و مقرون به صرفه تر 
مي كند. پيش بيني مي شود كه باتري ها يكي از اجزاي 
اصلي روند پيشرفتي باش��د كه تكنولوژي هاي حوزه 
انرژي در آينده از س��ر خواهند گذراند، به اين ترتيب 
كه همگام با اينكه مزاياي مصرف انرژي هاي فسيلي 
كاهش مي ياب��د، هزينه انرژي ه��اي تجديد پذير كم 

مي شود. 
 هم اكن��ون در جزاي��ر كاراييب باتري ه��اي قديمي 
خودروها دوباره استفاده مي ش��ود تا تا ذخاير را براي 
شبكه تامين كرده و طول عمر مفيد آنها را افزايش دهد. 

 ميكرو شبكه ها و هوش مصنوعي 
ميكروشبكه ها در واقع شبكه هاي انرژي محلي هستند 
ك��ه مي توانند هم به صورت مس��تقل و هم به صورت 
متصل به يك ش��بكه برق با ساختار سنتي كار كنند. 
اين شبكه ها در اوقات اضطرار، »مصونيت«، »مستقل 
بودن« و »كارآمدي شبكه« را حفظ مي كنند. استفاده 
از توانايي هاي هوش مصنوعي در يادگيري ماشيني، 
با كنترل كننده هاي ميكروشبكه ها ش��رايط را براي 
س��ازگاري رو به استمرار و بهبود در عملكرد ابزارهاي 

انرژي تجديدپذير فراهم مي كند. 
استقرار ميكروشبكه ها با نرم افزارهاي جديدي كه زمينه 
تكميل را به يك روز كاهش داده، به طرز چشمگيري 
س��ريع تر شده اس��ت. پاالئو يك جزيره پاسفيكي كه 
س��يزدهمين كش��ور دنيا از منظر كوچكي محسوب 
مي شود متعهد شده است كه بزرگ ترين ميكروشبكه 

را متش��كل از 35 مگاوات پنل خورش��يدي كه با 45 
مگاوات ساعت از ذخاير انرژي جفت شده است، بسازد. 
اين تالش بخشي از هدف اين منطقه براي تامين 75 
درصد انرژي مورد نياز از منابع تجديدپذير در س��ال 

2050 است. 
 

  انرژي بالك چين
تكنولوژي بالك چين ك��ه در اصل براي ثبت و ضبط 
ارزهاي ديجيتالي توسعه داده شده، براي استفاده در 
بازار انرژي نيز تطابق داده شده است. بالك چين يك 
دفتر ديجيتال فسادناپذير است كه تراكنش   را از طريق 

يك شبكه همتا-همتا انجام داده و بايگاني مي كند. 
نبود اس��تقرار در مركز در بالك چي��ن آن را به عنوان 
ايده  اي در زمينه حذف واس��طه ها از عرضه كنندگان 
برق مط��رح مي كند. اين ايده نابراب��ري و ناكارآمدي 
انرژي را كاهش داده و مصرف كنندگان را قادر مي سازد 
كه به صورت مستقيم به خريد و فروش انرژي با ديگر 

مصرف كنندگان انرژي بپردازند. 
به اشتراك گذاش��تن تكنولوژي توزيع بالك چين با 
وس��ايل روزمره كه براي دريافت و انتقال اطالعات از 
آنها استفاده مي كنيم امروزه با عنوان »اينترنت اشيا« 
شناخته و ناميده مي شود. اين ساز و كار مي تواند تاثيري 

بنيادين بر سيستم هاي انرژي داشته باشد. 
با استفاده از برنامه هاي مناسب، دستگاه ها مي توانند 
به صورت خودكار در زمان بهينه و انتخابي به خريد و 
فروش انرژي بپردازند، »تنظيمات سيستم انرژي« را 
در يك بافت Real-time بهينه كرده و عملكرد وسايل 

مصرف كننده انرژي را مانيتور و تحليل كند. 
فرآيند اس��تفاده از اي��ن تكنولوژي ه��ا در پروژه هاي 
پيشگامانه مانند ميكرو شبكه »بروكلين« در حال آغاز 
است. اين پروژه در واقع يك ريز شبكه را شامل مي شود 
كه مالكان آن از طريق تكنولوژي بالك چين، برق را با 
يكديگر خريد و فروش مي كنند. موفقيت پروژه هايي 
مانند اين، اجرايي بودن آنها در مقياس گس��ترده تر را 

تضمين مي كند. 

 برابري شبكه و كاهش هزينه ها 
»برابري شبكه« زماني رخ مي دهد كه يك منبع انرژي 
جايگزين مي تواند ب��رق را در كيفيت و قيمتي برابر يا 
بهتر از توليد برق با روش هاي مرس��وم توليد كند. در 
حال حاضر انرژي خورش��يدي و بادي در بس��ياري از 
مناطق دنيا هم از بعد قيمت هم از بعد عملكرد به نقطه 
برابري رسيده اند، و تكنولوژي هاي جديد در حال رقابت 

لب به لب هستند. 
مدل س��نتي »بزرگ«، »از باال به پايي��ن« و »توزيع 
از مرك��ز« توليد ان��رژي در حال جايگزين ش��دن با 
روش »پيمانه اي«، »مصرف كننده-محور« و »توزيع 
مساوي« شده است. در حالي كه تصور مي شد كه ادغام 

در شبكه، دش��وار رقم مي خورد تجديدپذيرها اكنون 
در حال تقوي��ت انعطاف پذي��ري و قابليت اطمينان 

شبكه هستند. 
كارب��رد بالك چي��ن، ه��وش مصنوع��ي و ديگ��ر 
تكنولوژي ه��اي اتوماس��يون، ب��ا افزاي��ش بازدهي 
تجديدپذيرها، اين دسته از انرژي ها را »خودگردان« 
مي كند. انرژي هاي خورش��يدي و بادي همين حاال 
كارآمد تر و مقرون به صرفه تر از منابع مرس��وم تامين 
انرژي هستند و تكنولوژي در حال تحول به بهبود قيمت 
و عملكرد آنها ادامه خواهد داد. با تركيب نفع اقتصادي و 
اثرات اندك زيست محيطي، ما خواهيم توانست انتظار 
ديدن حركت تجديدپذيرها از يك منبع »قابل قبول« 

تامين انرژي به منبع »ارجح« را داشته باشيم. 

 تعهدات بزرگ 
تعداد فزاينده اي از شركت ها، شهرها و كشورها در حال 
پذيرش اهداف تعيين شده براي كاهش انتشار كربن 
و اقدامات اقليمي براي پاسخ دادن به دغدغه گرمايش 

زمين و محدود كردن عوامل موثر در آن هستند. 
تا امروز 100 ش��هر در دنيا گزارش كرده اند كه دست 
كم 70 درصد از انرژي مورد نيازشان را از تجديدپذيرها 
تامين مي كنند و بيش از 40 شهر نيز تمام انرژي را از 
اين منابع تامين مي كنند. صدها شهر ديگر نيز پيمان 

بسته اند كه در مسير تامين 100 در 100 انرژي از منابع 
تجديدپذير حركت كنند. 158 شركت نيز با تشخيص 
اثراتي كه بر تغييرات اقليم دارند، متعهد ش��ده اند كه 
به س��مت تامين صد در صدي از تجديدپذيرها گذار 

داشته باشند. 
بس��ياري از اين شركت ها و ش��هرداري ها، ايجاد اين 
تعه��دات را از توافق 2015 پاري��س الهام گرفتند. بر 
اس��اس داده هايي گزارش جديد سال 2018 مجمع 
بين المللي تغييرات آب و هوايي مي توان انتظار داشت 
كه افزايش در تعهدات برجسته  در زمينه تغيير به سمت 

تجديدپذيرها از سوخت هاي فسيلي ديده شود. 

 پيشرفت در دسترسي انرژي
در كشورهاي پيشرفته 

وقتي پاي صحبت از تكنولوژي هاي هيجان انگيز جديد 
در حوزه انرژي تجديدپذير پيش مي آيد، اين موضوع 
كه هن��وز درصد قابل توجهي از جمعيت جهان بدون 
دسترسي به برق و منابع انرژي باقي مانده اند، به سادگي 
فراموش مي شود. يك ميليارد نفر در دنيا هنوز بدون 
دسترسي به برق زندگي مي كنند و صدها ميليون نفر 
نيز ناگزير هستند برق مورد نياز خود را از منابعي تامين 
كنند كه هم به طرز سرسام آوري گران بوده و هم غير 

قابل اتكا هستند. 

دس��تيابي جهاني به ان��رژي يكي از اج��زاي حياتي 
پرداختن به چالش هاي توسعه جهاني به شمار مي رود. 
تغييراتي ك��ه در حال رخ دادن در بازار انرژي اس��ت، 
راه حلي را در خصوص »دسترسي« به انرژي پيشنهاد 
مي كند. ريز ش��بكه هايي كه روي تبادل انرژي ميان 
مالكان شبكه مبتني هس��تند، اين امكان را دارند كه 
مقرون به صرفه ترين راه را براي تامين مطمئن و قابل 
اتكاي برق براي كساني كه هنوز به آن دسترسي ندارند 

را نشان دهند. 
انرژي هاي پاك، پيمانه اي و تجديدپذير براي جوامعي 
كه قادر نبوده اند از سيستم هاي مرسوم تامين انرژي كه 
توليد و توزيع آنها به صورت مركزي صورت مي گيرد 
منتفع شوند، ايده آل هستند. در حالي كه سياست ها 
اغلب مانع پيشرفت هس��تند، تكنولوژي هاي جديد 
انرژي و تعهدات از س��وي گروه هاي بين المللي مانند 
»بانك جهاني« و س��ازمان »انرژي پايدار براي همه« 
موسوم به »SEFORALL« در حال طرح ريزي پايه اي 
براي فراهم كردن دسترسي به انرژي در كشورهاي در 

حال توسعه هستند. 
 با بهبودهاي بي سابقه در قيمت و معيارهاي عملكرد، ما 
مي توانيم منتظر اين باشيم كه تجديدپذيرها براي اينكه 
برق را به جوامعي كه مدت زمان زيادي است در تاريكي 

باقي مانده است ببرد، مستقر شوند. 

ايسنا|
رشد انفجاري نفت شيل امريكا رشد قيمت هاي نفت 
را مح��دود و تالش هاي اوپك ب��راي كاهش توليد و 

حذف اشباع عرضه را بي اثر كرد.
اوپ��ك اكنون پيم��ان جديدي با روس��يه و س��اير 
توليدكنندگان غيراوپك براي مهار روند نزولي قيمت 
نفت بسته است. قيمت نفت برنت كه شاخص قيمت 
جهاني است اكنون در محدوده 50 دالر در هر بشكه 
قرار دارد كه براي توازن بودجه توليدكنندگان نفت 

خاورميانه كافي نيست.
اما تبعات افزايش توليد نفت سبك امريكا در جريان 
تجارت جهاني نفت انعكاس يافته و بازيگران بزرگ 
اوپك مانند عربستان سعودي را وادار كرد براي حفظ 

سهم بازارشان در آسيا كه باارزش ترين بازار دنياست 
و رشد مصرف سريعي را تجربه مي كند، مبارزه كنند.

صادرات نفت سبك امريكا به مدد رونق توليد شيل 
افزايش پيدا كرده و سهم بازار گريدهاي سبك تري 
كه عربس��تان و س��اير اعضاي اوپك به آس��يا صادر 

مي كنند را تصرف كرده است.
به عالوه توليد باالتر نفت در امريكا به صادرات باالتر 
محصوالت نفتي منجر شده كه در كنار صادرات باالتر 
فرآورده هاي نفتي چين، باعث ايجاد مازاد عرضه در 
آسيا شده و حاشيه سود پااليش را در دسامبر به شدت 

كاهش داد.
طبق آمار اداره اطالعات انرژي امريكا، توليد نفت خام 
امريكا در ماه هاي اخير پي در پي ركوردشكني كرده 

است و مجموع صادرات نفت امريكا نيز در سال 2018 
ركورد جديدي را ثبت كرد.

طبق آمار شركت كپلر، صادرات نفت سبك امريكا به 
آسيا در سال 2018 با وجود توقف خريد نفت امريكا 
از سوي چين، رشد كرده و از آگوست نسبتا ثابت بود.

در حالي كه اوپك ب��راي دور جديد كاهش توليد از 
ابتداي ژانويه آماده شده اس��ت، عربستان سعودي 
تالش كرده س��هم بازارش در آس��يا را حفظ كند و 
اخيرا قيمت همه گريدهاي خود براي فروش به آسيا 
را كاهش داد و همزمان قيمت همه گريدهاي خود 
براي فروش به امريكا، اروپاي شمال غربي و مديترانه 
را افزايش داد. بيشترين تخفيف آرامكوي عربستان 
براي مشتريان آس��يايي براي گريدهاي سوپر اليت 

و اكس��ترا اليت بود كه نس��بت به قيمت دسامبر به 
ترتيب 2 دالر و 1.50 دالر در هر بش��كه كاهش پيدا 
كردند. قيمت فروش رس��مي عرب الي��ت، مديوم 
و هوي نيز بين 40 س��نت تا يك دالر در هر بش��كه 
كاهش يافت.به گفته تحليلگران، تخفيف بيشتر براي 
گريدهاي س��بك تر بيانگر تالش عربستان سعودي 
براي حفظ سهم بازار در آسيا بوده زيرا رقابت از سوي 

نفت سبك امريكا تشديد شده است.
يك معامله گر نفت ب��ه »اس اند پي گلوبال پالتس« 
گفت: كاهش قيمت گريدهاي سبك بسيار چشمگير 

بوده است.
عربستان س��عودي و ساير اعضاي اوپك همچنين با 
صادرات فزاينده فرآورده هاي نفتي از سوي امريكا و 

چين مواجه ش��ده اند كه باعث اشباع عرضه بنزين و 
نفتا شده و به حاشيه سود پااليش در آسيا ضربه زده 
است.در اوايل دسامبر، حاشيه سود پااليش بنزين در 
سنگاپور كه شاخص بازار آسيا است، ضررده شد و به 
پايين ترين سطح در برابر قيمت برنت از نوامبر سال 

2011 كاهش يافت.
چين هم گويا سهميه صادرات سوخت در سال 2019 
را به ميزان 13 درصد افزايش داده كه ممكن اس��ت 

اشباع عرضه اين فرآورده را تشديد كند.
طبق آماري كه از س��وي بلومبرگ گردآوري ش��ده 
است، ميانگين صادرات ماهانه ميعانات سبك امريكا 
به آسيا شامل بنزين و نفتا در سال 2018، نسبت به 

دو سال گذشته تقريبا سه برابر شده است.
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آغاز اجراي توافق اوپك پالس
شانا| همزمان با آغاز سال 2019 ميالدي، توافق 
كاهش يك ميليون و 200 هزار بش��كه اي نفت 
اوپك و غيراوپك اجرا و رياست دوره اي سازمان 
كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( نيز به وزير 

نفت ونزوئال سپرده مي شود.
با پايان رياست س��هيل محمد المزروعي، وزير 
انرژي و صنعت امارات، مانوئل ساالوادور كودود 
فرنان��دز، وزير نف��ت ونزوئال به مدت يك س��ال 

عهده دار رياست كنفرانس اوپك شد. 
14 كش��ور عضو اوپك در نشس��ت ماه دسامبر 
)يكصدوهفتادوپنجمين نشست( اين سازمان در 
وين تصميم گرفتند توليد نفت خود را 800 هزار 
بشكه در روز كاهش دهند. متعهدان غيراوپكي 
نيز با كاهش 400 هزار بشكه اي موافقت كردند. 
اين تصميم از امروز اجرايي مي شود.ايران، ونزوئال 
و ليبي سه كش��وري هستند كه بر اساس توافق 

دسامبر 2018، از كاهش توليد معاف شدند.

توليد نفت امريكا ركورد  زد
تس�نيم| توليد نفت خام امريكا در ماه اكتبر 
به 11.5 ميليون بش��كه در روز رس��يد كه طبق 
اطالع��ات دولتي اين كش��ور باالترين حد ثبت 

شده تا حاال است.
به گزارش رويترز، وزارت اطالعات انرژي امريكا 
در گزارش ماهانه خود اعالم كرد توليد نفت خام 
امريكا در اكتبر 79 هزار بش��كه در روز افزايش 
يافته و به 11.537 ميليون بشكه رسيده است. 
اين وزارتخانه رقم توليد نفت امريكا را در سپتامبر 
17 هزار بشكه در روز پايين تر و 11.458 ميليون 

بشكه اعالم كرده بود.
توليد نفت امريكا ركورد 10.04 ميليون بشكه اي 
خود را كه در 1970 به دست آورده بود، در نوامبر 
2017 شكس��ت و از ماه ژوئ��ن در 5 ماه متوالي 
باالترين ركورد ماهانه را به دس��ت آورد . امريكا 
تبديل به بزرگ ترين توليد كننده نفت جهان شده 

و روسيه و عربستان را پشت سر گذاشته است.
در همي��ن حين، طب��ق گزارش تولي��د وزارت 
اطالعات انرژي، توليد ناخالص گاز طبيعي در 48 
ايالت امريكا به باالترين حد 96.7 ميليارد فوت 
مكعب در روز در ماه اكتبر رسيد كه از ركورد قبلي 

96 ميليارد فوت مكعب در سپتامبر باالتر بود.

كاهش بيشتر توليد نفت اوپك؟
ايسنا|وزير انرژي الجزاير اعالم كرد كه مطمئن 
اس��ت قيمت نفت تا آوريل به 65 تا 70 دالر در 
هر بش��كه بهبود خواهد يافت اما اگر تا آن زمان 
قيمت ها پايين ماند، اوپك پالس كاهش بيشتري 

در توليدش صورت خواهد داد.
مصطفي قيطوني در پاس��خ به س��والي درباره 
ريزش قيمت نفت، به خبرگزاري APS گفت:  اگر 
وضعيت حال حاضر مستلزم كاهش بيشتر توليد 

نفت باشد، ما اين كار را انجام خواهيم داد. 
وزير انرژي الجزاير گفت: ما بايد تا پايان سه ماهه 
نخس��ت س��ال 2019 صبر كنيم و نتايج توافق 
جديد كاهش توليد را مشاهده كنيم. وي در ادامه 
افزود: قيمت هاي نفت پيش از آوريل به 65 تا 70 

دالر در هر بشكه صعود خواهد كرد.
قيطوني بر اين باور است كه قيمت مذكور براي 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان مناسب است 
با اين حال اوپك مكررا تاكي��د كرده كه قيمت 
خاص��ي را هدف نگرفته و تنها به عوامل عرضه و 
تقاضا متمركز است. بهاي معامالت نفت برنت از 
86.74 دالر در اكتبر حدود 40 درصد ريزش كرد 
و سال 2018 را در محدوده 50 دالر به پايان برد.

الجزاير حدود 1.06 ميليون بش��كه در روز نفت 
توليد مي كند و در كميته نظارت بر توافق كاهش 

توليد اوپك و غيراوپك حضور دارد.

شيرين سازي گاز  بيشتر در فاز 13 
ش�انا| پااليش��گاه فاز 13 پارس جنوبي آماده 
فرآيند شيرين سازي گاز معادل ظرفيت اسمي 
56 ميليون مت��ر مكع��ب در روز از چهار رديف 

پااليشي شد.
پيام معتمد با بيان اينكه دستيابي به ظرفيت كامل 
شيرين سازي گاز در پااليشگاه فاز 13 با راه اندازي 
چهارمين و آخرين رديف شيرين سازي اين فاز 
محقق شده، اعالم كرد: هم اكنون در اين رديف 
شيرين سازي، 6 ميليون مترمكعب گاز غني در 
روز فرآوري و به شبكه سراسري تزريق مي شود.

به گفته وي، هر كدام از اين چهار رديف فرآورشي 
كه با تالش كاركنان بخش هاي مختلف عملياتي 
راه اندازي شده است، روزانه 14 ميليون مترمكعب 
گاز را شيرين سازي و به شبكه سراسري تزريق 

خواهد كرد.
مجري طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبي تصريح 
كرد: قرار اس��ت امس��ال نيمي از اين واحدهاي 
فرآورشي شامل رديف هاي اول و دوم با تكميل و 
بهره برداري از زنجيره توليد مرحله نخست اين فاز 
روزانه 28 ميليون مترمكعب گاز بخش فراساحلي 
اين فاز را دريافت و پس از فرآوري به واحد ارسال 

گاز تزريق كنند.
هم اكنون گاز اسيدي رديف هاي نخست و دوم 
شيرين سازي پااليشگاه فاز 13 به مقدار 25 تن 
بر ساعت با غلظت 20 درصد سولفيد هيدروژن 
به واحد 108 بازيافت گوگرد اين پااليشگاه ارسال 
مي شود تا يكي از واحدهاي مهم زيست محيطي 
در طرح هاي پااليش��گاهي همزم��ان با تكميل 
رديف هاي شيرين سازي و آمادگي پااليشگاه به 
منظور ورود گاز غني از دريا به بهره برداري برسد.

با بهره برداري از چهار سكوي بخش فراساحل فاز 
13 و ارسال گاز غني به پااليشگاه اين فاز، روزانه 
56 ميليون مترمكعب گاز ترش غني در واحدهاي 

فرآورشي اين فاز شيرين سازي خواهد شد.

ايرنا|
وزارت دارايي هند پرداخت به روپيه كه براي واردات نفت ايران انجام 

مي شود را از ماليات سنگين معاف كرد.
به گزارش رويترز، اين معافيت در 28 دسامبر به اجرا گذاشته شد اما به 
پنجم نوامبر برمي گردد و به پااليشگاه هاي هندي اجازه مي دهد حدود 
1.5 ميليارد دالر بدهي معوق به شركت ملي نفت ايران را تسويه كنند. 
اين بدهي از زماني كه تهران در اوايل نوامبر هدف تحريم هاي امريكا 
قرار گرفت، ايجاد شد.اين دو كشور در دوم نوامبر توافق دوجانبه اي را 
براي تسويه پول نفت از طريق بانك دولتي UCO و به روپيه هند امضا 
كردند.با اين حال درآمد يك شركت خارجي كه در يك بانك هندي 
سپرده گذاري مي شود مشمول 40 درصد ماليات تكليفي و ماليات هاي 

ديگري شده كه در مجموع به 42.5 درصد بالغ مي شود.
اين مساله توافق را براي ايران غيرقابل اجرا كرده بود و در نتيجه پرداخت 

پول از سوي پااليشگاه ها تا زمان اعالم اين معافيت متوقف شده بود.
طبق اسناد دولتي كه از سوي رويترز مشاهده شده است، ايران مي تواند 
از اين پول براي تامين هزينه هاي خود ش��امل پ��ول واردات از هند، 
تامين هزينه هاي كاركنان دولت در هند و س��رمايه گذاري مستقيم 
در پروژه هاي ايران و فاينانس دانشجويان ايراني در هند استفاده كند. 
همچنين ايران مي تواند با استفاده از اين پول در اوراق بهادار دولت هند 
سرمايه گذاري كند.يك مقام دولتي هند كه مايل نبود نامش فاش شود 
به رويترز گفت: در دور قبلي تحريم ها ايران اجازه يافت از اين پول براي 
واردات از هند استفاده كند اما اين بار ما زمينه استفاده از اين پول را به 

نفع هر دو كشور گسترش داديم.
سيستم پرداخت پول واردات نفت ايران به روپيه به هند كمك خواهد 

كرد تراز تجاري ميان دو كشور را كه به نفع ايران بود، بهبود دهد.
با اين حال معافيت مالياتي تنها شامل نفت خام بود و شامل واردات 
كاالهاي ديگري مانند كود، گاز مايع نفت و موم نمي ش��ود.هند كه 

بزرگ ترين مشتري نفت ايران پس از چين است به دنبال بسته شدن 
كانال هاي بانكي به دليل تحريم هاي امريكا عليه ايران، به پرداخت پول 

نفت ايران با استفاده از روپيه متوسل شده است.
يك��ي از مقام��ات وزارت نفت هند اع��الم كرد اعالم اي��ن اطالعيه، 
محدوديت هاي پااليشگاه هاي هندي براي پرداخت پول واردات نفت 
ايران را تسهيل مي كند.يكي از مقامات شركت ايندين اويل كه يكي 
از بزرگ ترين مشتريان نفت ايران در هند است، اعالم كرد شركتش 

پرداخت پول نفت ايران را از ژانويه آغاز خواهد كرد.
تحريم هاي امريكا عليه صادرات نفت ايران در اوايل نوامبر آغاز شد اما 
واشنگتن به هشت خريدار بزرگ نفت ايران از جمله هند براي ادامه 
وارداتش معافيت موقت داد. ارزش واردات نفت هند از ايران به حدود 
11 ميليارد دالر بالغ شده است و نفت در فاصله آوريل تا نوامبر سال 

2018 حدود 90 درصد از واردات هند از ايران را تشكيل داد.
تمهيد هند براي سرمايه گذاري مستقيم ايران مي تواند به ايران كمك 
كند در طرح هاي توسعه شركت چناي پتروليوم مشاركت كند. ايران 

15.4 درصد در اين شركت سهم دارد.

ايرنا|
عمر ايوب خان، وزير برق كابينه فدرال پاكس��تان، نس��بت به انجام 
مذاكرات با جمهوري اسالمي ايران در راستاي تمديد قرارداد واردات 

104 مگاوات برق از كشورمان اعالم آمادگي كرد.
مهدي هنردوس��ت، سفير جمهوري اس��المي ايران در پاكستان روز 
دوشنبه با عمر ايوب خان، وزير برق اين كشور ديدار و گفت وگو كرد. 
در اين ديدار، وزير دولت فدرال پاكستان اعالم كرد كه به دنبال تمديد 

قرارداد براي واردات 104 مگاوات برق از ايران است.
در اين ديدار، دو طرف تمايل و عزم خود را در راس��تاي تقويت روحيه 
همكاري برادرانه ايران و پاكستان و يافتن راه هاي جديد در زمينه توليد 
و انتقال انرژي اعالم كردند. سفير جمهوري اسالمي ايران در پاكستان 
با اعالم آمادگي تهران براي حضور شركت هاي ايراني در پروژه هاي برق 
و انرژي پاكستان، استفاده پاكستان از توان فني و مهندسي شركت هاي 
ايراني را خواستار شد.»عمر ايوب خان« وزير برق پاكستان نيز با بيان 
تعهد اين كشور در راستاي ارتقاي روابط برادرانه خود با ايران، گفت كه 
دولت اين كشور در خصوص تقويت همكاري خود با ايران در زمينه توليد 
برق و انرژي استقبال مي كند.حدود 17 سال پيش در سال 2002، ايران 
و پاكستان نخستين موافقت نامه صادرات برق به ميزان 34 مگاوات را 
امضا كردند و سپس اين رقم را به 74 مگاوات رسانده و اكنون اين رقم 
به 104 مگاوات افزايش يافته است. يك خط انتقال نيروي برق 220 
كيلوولت نيز در منطقه »پالن« چابهار در دس��ت احداث است كه در 
صورت تكميل آن مي توان صادرات برق به پاكستان و بندر گوادر را تا 
300 مگاوات افزايش داد. درحال حاضر از طريق يك خط انتقال 132 
كيلوولت كه از جكيگور سيستان و بلوچستان ايران تا منطقه »مند« 
پاكستان ادامه دارد، 104 مگاوات برق از ايران به پاكستان صادر مي شود. 
همچنين از طريق دو خط 20 كيلوولت در منطقه ميرجاوه و سراوان 
حدود 4 مگاوات برق به پاكستان صادر مي شود كه با احتساب اين دو 

خط مي توان گفت مجموع ميزان صادرات به اين كشور همسايه حدود 
104 مگاوات اس��ت. جمهوري اسالمي ايران در سال 95، در مجموع 
حدود 482 هزار مگاوات ساعت برق به كشور پاكستان از طريق اين سه 
خط صادر كرده است. جمهوري اسالمي ايران پيش از اين، آمادگي خود 
را براي تامين مهم ترين منبع تامين انرژي پاكستان اعم از گاز، برق، نفت 
و فرآورده هاي نفتي براي حل بحران انرژي اين كشور اعالم كرده است. 
عبدالرضا رحماني فضلي وزير كش��ور ايران، ش��امگاه سه ش��نبه ٢٤ 
فروردين ماه 1397 در مراسم بزرگداشت روز ملي پاكستان در تهران 
گفت��ه بود: ايران خط لوله انتقال گاز IP را كه كمك مهمي به حل اين 
بحران خواهد كرد، تا نزديكي مرز رس��انده و آماده اتصال به خط لوله 
پاكستان كرده  و براي صادرات برق به ميزان يك هزار تا سه هزار مگاوات 
نيز اعالم آمادگي كامل كرده و منتظر اقدام هاي دولت پاكستان در اين 
زمينه هستيم. معاون برنامه ريزي شركت توانير )توليد و انتقال نيروي 
ايران( نيز ارديبهش��ت ماه 1397 در اس��الم آباد اظهار كرد: براساس 
برنامه ري��زي و توافق هاي انجام ش��ده، ميزان صادرات ب��رق ايران به 

پاكستان به 200 مگاوات افزايش مي يابد.

شركت هاي هندي از ماليات سنگين براي پرداخت بدهي نفتي به ايران معاف شدند
تسهيل در پرداخت بدهي نفتي هند به ايران

سفير ايران در پاكستان با وزير برق كابينه فدرال اين كشور ديدار كرد
آمادگي پاكستان براي تداوم خريد برق از ايران



دريچه8گزارش

نهاد كندكننده تحريم هاي فرامرزي امريكا

استاد باسابقه علوم نظامي: 

ناشناخته هاي سازوكار ويژه مالي اروپا

شبكه اجتماعي جاي بحث تخصصي نظامي نيست

اتحاديه اروپا به پيشراني مهم در حفظ برجام تبديل شده 
است. اين نكته از آنجا اهميت مي يابد كه به نظر مي رسد 
س��طح و عمق كنش برجامي اتحاديه اروپا، به مهم ترين 
پيش��ران جهت دهي به كن��ش ديگر بازيگ��ران عمده 
برجام به ويژه روس��يه، چين و تركيه تبديل شده است.  
پرسش اينجاست كه سازوكار مالي ويژه اتحاديه اروپا يا 
»اس پي وي«، به عنوان يكي از مهم ترين س��ازوكارها و 
ابزارهاي اعالم��ي اتحاديه اروپا براي حفظ س��طحي از 
انتظارات و منافع ايران از برجام، با چه عدم قطعيت هايي 
مواج��ه اس��ت. در واقع ناش��ناخته هاي شناخته ش��ده 
»اس پي وي« كدامند و چه سناريوي هايي را بر مي سازند؟  
به نظر مي رسد موقعيت نظم قاعده محور، جايگاه آينده 
اروپا در تنظيم دستور كار جهاني، سطح هزينه اي كه اروپا 
براي نجات برجام خواهد پرداخت، سطح تنش در روابط 
ايران و امريكا، سطح همراهي ايران با دغدغه هاي امنيتي 
اروپا، سطح اثرگذاري مسائل داخلي اروپا و تفسير امريكا از 
»اس پي وي«، مهم ترين ناشناخته هاي شناخته شده پيش 
روي »اس پي وي« هستند.  در ضمن به نظر مي رسد تبديل 
سازوكار مالي ويژه به سازوكاري بشردوستانه، تبديل اين 
سازوكار به س��ازوكاري تهاتري، تبديل سازوكار به نهاد 
كندكننده تحريم هاي فرامرزي امريكا و عملياتي شدن 
گام به گام و مرحله اي سازوكار مالي ويژه اروپا، سناريوهاي 

محتمل پيشاروي »اس پي وي« هستند.

 1- موقعيت نظم قاعده محور
تضعيف نظم قاعده محور و چند جانبه گرا در عرصه نظام 
بين الملل، فرضيه اي است كه تقريباً در مورد آن اجماع وجود 
دارد. اين نكته از آنجا اهميت مي يابد كه نظم قاعده محور 

مهم ترين پيشران برسازي نهاد برجام نيز بوده است.
 پرسش��ي كه هم اكن��ون مطرح اس��ت آن اس��ت كه آيا 
نظم قاعده محور در حال جايگزيني با نظمي جديد است 
يا وضعيت كنوني را بايد به عنوان عارضه اي زودگذر در نظر 
بگيريم. عارضه اي كه در نهايت به باز تجديد نظم قاعده محور 
كنوني البته در قالب هايي نوين منجر خواهد شد. بديهي 
است قائل بودن به هر يك از اين دو فرضيه مي تواند پيامدهاي 
متفاوتي را در خصوص كنش برجامي اروپا از جمله در حوزه 
سازوكار مالي ويژه برس��ازد.   در واقع در چارچوب فرضيه 
نخست، اروپا مسير احتياط را در پيش خواهد گرفت حال 
آنكه در چارچوب فرضيه دوم، اروپا به برجام به عنوان يكي 
از مهم ترين نهادهاي حافظ نظم چندجانبه گرايانه نظام 

بين الملل خواهد نگريست.

 2-جايگاه آينده اروپا در تنظيم دستور كار 
جهاني

به نظر مي رس��د ميان حفظ منافع ايران از برجام با نقش 
و جايگاه اروپا در نظم سياسي و اقتصادي نظام بين الملل 
كه به صورت عمده ذيل حاكميت و حكمراني امريكا قرار 
دارد ارتباطي وثيق وجود دارد. پرس��ش مهم در واقع آن 
اس��ت كه آيا اروپا عزم و توان الزم و كافي براي حركت به 
سمت خوداتكايي راهبردي و اقتصادي از جمله با استفاده 

از ظرفيت هاي نهادي برجام را دارد يا نه؟

 3-سطح هزينه اي كه اروپا براي نجات برجام 
خواهد پرداخت

به نظر مي رسد انديشه پيرامون هزينه اي كه اروپا بايد براي 
نجات برجام بپردازد، يكي از مهم ترين دغدغه هاي امروزي 
اروپا است. اروپا از يك سو برجام را پديداري امنيت ساز براي 
اروپا مي داند. در واقع كمتر موضوع امنيتي، مشروعيتي و 
ديپلماتيك به اندازه برجام براي اروپا مهم است. ضمن آنكه 
ارايه تصويري از يك اروپاي ناتوان و چندپاره در مواجهه با 
برجام، به  احتمال  زياد، آغازي بر پايان آمال ژئوپليتيكي و 
اقتصادي اروپا در عرصه نظام بين الملل خواهد بود. از ديگر 
سو، اروپاي درگير با چالش هاي سياسي، اقتصادي و مالي، 
با محدوديت هاي ساختاري چون آسيب پذيري نسبت به 
تحريم ه��اي ثانويه امريكا و پر هزينه بودن افزايش تنش با 

امريكا مواجه است.

 4- سطح تنش در روابط ايران و امريكا
به نظر مي رسد جديت اروپا در عملياتي شدن حداقل سطوح 
عميق تر »  اس پي وي «، به سطح اطمينان آن در خصوص 
ورود اي��ران و امريكا به مرحله تنش زدايي در آينده نزديك 
وابسته است. در واقع فرضيه كاهش همراهي اروپا با ايران 
در چشم انداز روابط ايران و امريكا فرضيه اي قابل تأمل است.

 5-س�طح همراهي اي�ران ب�ا دغدغه هاي 
امنيتي اروپا

به نظر مي رس��د ورود اروپا به برس��ازي س��طوح عميق تر 
»اس پي وي«، مش��روط به س��طحي از همراه��ي ايران با 
نگراني هاي امنيتي اروپا خواهد بود. در واقع اين انتظار كه 
اروپا به سمت ساخت نهادي دوران ساز برود انتظار معقولي 
به نظر نمي رسد. تصويب و اجرايي كردن قوانين مرتبط با 

»اف اي تي اف« نيز در اين چارچوب قابل تحليل است.

 6- اثرگذاري مسائل داخلي اروپا
اروپا چه در مورد اجماع سازي كنش مشترك در حوزه برجام 
و چه در حوزه تمركز بر برجام با چالش هايي مواجه است. از 
يك سو ش��اهد آن هستيم كه برخي دولت هاي اروپايي به 
علت هايي متفاوت، با ايده ها و طرح هاي برجامي اتحاديه 
اروپا از جمله »اس پي وي« همراهي كمتري نشان مي دهند. 
از ديگر سو، قدرتمندترين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه 
درعين حال بيشترين سطح اراده سياسي براي نجات برجام 
را نيز از خود نشان داده اند )بريتانيا؛ آلمان؛ ايتاليا و فرانسه(، 
با مش��كالت داخلي عديده اي دس��ت به گريبان هستند. 
مساله اي كه از سطح تمركز آنها بر ايده ها و طرح هايي چون 
»اس پي وي« مي كاهد. اين نكته نيز قابل تأمل است كه اروپا 
با فشارهاي ضد برجامي البي هاي طرفدار رژيم صهيونيستي 

و برخي كشورهاي منطقه خليج فارس نيز مواجه است.

 7- تفسير امريكا از اس پي وي
امريكا »اس پي وي« را به عنوان تالشي براي تضعيف 
رژيم تحريم��ي ايران و تضعيف سياس��ت خارجي و 
منطقه اي خود تفسير مي كند. پرسشي كه از جمله براي 
مقامات اروپايي مطرح است آن است كه امريكا تا چه 

سطحي به عملياتي شدن سازوكار مالي ويژه اروپا پاسخ 
خواهد داد؟ آيا امريكا حتي به قيمت ايجاد شكاف شديد 
در روابط يورو آتالنتيكي، در به شكست كشاندن سطوح 

عميق تر »اس پي وي« پيش خواهد رفت؟

 سناريوهاي محتمل سازوكار مالي ويژه اروپا
به نظر مي رس��د، مكان و زمان اس��تقرار و همچنين، 
دامنه؛ دس��تور كار و كاركرد »اس پ��ي وي« به عنوان 
مهم ترين مشخصه هاي سناريوهاي محتمل پيشاروي 
اين س��ازوكار، با ع��دم قطعيت ها يا ناش��ناخته هاي 
شناخته شده در س��طور فوق در ارتباط است. در اين 
چارچوب مي توان قائل به چهار سناريوي محتمل بود: 

 1-تبديل سازوكار مالي ويژه به سازوكاري 
بشردوستانه

در اين سناريو، اتحاديه اروپا تبديل سازوكار مالي ويژه 
به سازوكاري بشردوستانه را به عنوان گامي كم هزينه تر 

براي دولت ها و شركت هاي اروپايي در نظر مي گيرد كه 
ضمن ممكن ساختن اجماع سازي در سطح اروپا، گامي 
نمادين در مسير خوداتكايي راهبردي اروپا نيز خواهد 
بود. بديهي است دامنه و كاركرد اين سناريو در حوزه 
كاالهاي تحريم نش��ده اي چون مواد غذايي و دارويي 

محدود خواهد ماند.

 2- س�ناريوي تبديل سازوكار مالي ويژه به 
سازوكاري تهاتري

در اين سناريو، سازوكار مالي ويژه به سازوكاري تهاتري 
تبديل خواهد ش��د. البته در اين سناريو درآمد حاصل 
از نفت ايران به اروپا از طري��ق »اس پي وي«، با كاالها و 
فناوري هاي مورد نياز ايران از جمله كاالهاي تحريم شده 
تهاتر خواهد شد. البته با توجه به حساسيت اروپا بر كاالها 
و فناوري هاي با كاربرد دوگانه، سطح پوشش اقالم مورد 
نياز ايران محدوديت خواهد داشت. در ضمن، سيستم 
تهاتر احتمااًل محدود به شركت هاي كوچك و متوسط 

اروپايي باقي خواهد ماند گرچه امكان پيوس��تن ديگر 
كشورها به اين سيستم نيز دور از ذهن نيست.

 3- س�ناريوي تبديل سازوكار مالي ويژه به 
نهاد كندكننده تحريم هاي فرامرزي امريكا

تعميق دامنه، دس��تور كار و كارك��رد »اس پي وي«، در 
سطحي كه از جمله بتواند واسط بانك هاي ايران و اروپا 
شود، امكان دريافت ارز حاصل از فروش كاالهاي صادراتي 
ايران را به اروپا و امكان سرمايه گذاري هاي اروپا را در ايران 
فراهم سازد و با پيوستن كشورهايي چون چين و روسيه، 
ورود اروپا را به مرحله نهادسازي اقتصادي خارج از رژيم 

دالر مهيا سازد، سناريوي محتمل سوم است.

 4- س�ناريوي عملياتي ش�دن گام به گام و 
مرحله اي سازوكار مالي ويژه اروپا

تحقق گام به گام سه سناريوي مورداشاره در سطوح باال 
نيز سناريويي با احتمال وقوع زياد خواهد بود.

يك اس�تاد علوم و فنون نظامي با اش�اره به داليل 
و ش�رايط طرح ريزي عمليات كربالي چهار و پنج 
و اينكه عمليات كربالي چهار ايذايي نبوده اس�ت 
بيان داش�ت در فضاي مجازي نمي توان به شكلي 
كارشناسانه درباره اين مسائل سخن گفت. سالگرد 
آغ�از عمليات كربالي چهار ب�ا دو توئيت جنجالي 
از س�وي »محس�ن رضايي« فرمانده س�ابق سپاه 
پاسداران همراه شد.  وي نوشت »با عمليات كربالي 
چهار به دشمن وانمود كرديم كه عمليات ساالنه ما 
تنها همين بوده اس�ت. ده روز بعد در همان نقطه و 
در زماني كه نيروهاي ارتش بعثي به مرخصي رفته 
بودند، عمليات كربالي پنج را انجام داديم«. وي در 
توئيت ديگري نيز اظهار كرد » عمليات كربالي چهار 
براي فريب دشمن انجام شد. اگر تحليلگر تاريخي 
در فهم آن فريب بخورد، پس واي به حال نوشته هاي 
او.« هر چند محسن رضايي در برنامه اي تلويزيوني 
توضيحاتي را درباره اين س�خنان ارايه داد و گفت 
منظورش اين بوده كه عمليات كربالي چهار به فريبي 
براي برگزاري عمليات موفق كربالي پنج مبدل شد، 
اما انتقاداتي گسترده از سوي مردم پيامد دو توئيت 
جنجالي دبير مجمع تشخيص بود.  در همين ارتباط، 
پژوهشگر ايرنا با اميرسرتيپ »مسعود بختياري« از 
كارشناسان برجسته نظامي و استاد با سابقه دافوس 
كشور به گفت وگو پرداخت. بختياري ضمن رد ايذايي 
بودن عمليات، به سواالتي درباره چرايي، چگونگي 

و همچنين آثار و نتايج اين دو عمليات پاسخ داد. 

  عمليات كربالي 4 و كرب�الي 5 چرا برنامه ريزي و 
اجرا شد؟ 

عملي��ات كرب��الي 4، در تاريخ 5 دي م��اه 1365 صورت 
پذيرفت و قرار بود طبق نقش��ه عملياتي، خطوط دفاعي 
دشمن شكسته ش��ود و نيروهاي ايراني جهت محاصره و 
تصرف بصره اقدام كنند. پس از عدم موفقيت اين عمليات، 
عمليات كربالي 5 در تاريخ 19 دي 1365 آغاز ش��د.  در 
س��طوح عالي فرماندهي نظام و ب��ا موافقت رهبر انقالب، 
تصميم بر آن شد كه ايران با تصرف برخي مناطق كليدي 
عراق، دس��ت باالتر را در جنگ به دست آورد و بتوان با اين 
برگ برنده، عراق را تسليم خواسته هاي ايران كرد. اين طرح 

كلي مورد تصويب شوراي عالي دفاع قرار گرفت. 
بعد از عمليات »بيت المقدس«، بصره به عنوان هدف زميني 
كليدي مورد نظر براي به دس��ت آوردن برتري مورد نظر، 
انتخاب شد. از آن زمان به بعد عمليات هاي پياپي با هدف 

تصرف بصره شكل گرفت. عمليات »رمضان«، »محرم«، 
»مسلم ابن عقيل«، »والفجر مقدماتي«، »بدر«، »خيبر«، 
»والفجر 8«، »كرب��الي 4« و »كربالي 5«، طراحي و اجرا 

شدند تا ما به اين هدف برسيم. 
  در حال�ي كه آقاي رضاي�ي از اصطالح »عمليات 
براي فريب« استفاده كرد، بسياري از جمله سردار 
»قاسم سليماني«، فرمانده سپاه قدس اين عمليات 
را يك عمليات اصلي خواندند. از همين رو بحث بر 
سر فريب و ايذايي بودن يا اصلي بودن عمليات در 
محافل نظامي و سياسي دوباره طرح شد. آيا عمليات 

كربالي 4 ايذايي بود؟ 
عمليات كربالي 4، يك عمليات اصلي و بزرگ بود. عمليات 
ايذايي اصاًل چنين شكلي ندارد. عملياتي ايذايي يعني با 
چند گلوله توپ يك نقطه را هدف قرار دهيد تا دشمن گمراه 
شود و گمان كند كه قرار است در محور مورد نظر، حمالتي 
صورت پذيرد. عملياتي با چنين سطحي از نيرو و امكانات 
يك عمليات بزرگ و اصلي است. شكل، ماهيت، قصد و حجم 
نيروهاي عمل كننده، همگي نشان دهنده اصلي بودن اين 

عمليات   هستند. 
  برآورد مي شود كه ايران در طي اين عمليات حدود 
هزار شهيد، مابين دو تا سه هزار مفقود و حدود يازده 
هزار اسير داده است. اين س�وال همواره در اذهان 
وجود دارد كه چرا با وجود ناموفق بودن اين عمليات، 
عمليات كربالي 5 صورت پذيرفت؟ همچنين اين 
پرسش مطرح مي شود كه با توجه به خطوط دفاعي 
پيچيده و درهم فشرده عراق، آيا امكان شكستن اين 

خطوط براي ايران ممكن بود؟ 
انجام اين عمليات هاي پياپي، تصميم شوراي عالي دفاع 
بود. شما وقتي هدفي داريد كه به آن نمي رسيد، طبيعي 
است كه بايد تالش مجدد كنيد. اگر قرار بود يك عمليات 
شما را به هدف برساند، پس بايد تمامي جنگ ها يك روزه 
تمام مي شدند. در دوران دفاع مقدس نيز همين طور بود 
و هر بار تالش مي شد با رفع مشكالت عمليات هاي قبلي 
بتوان در عمليات بعدي به نتيجه رسيد.  هيچ خط دفاعي در 
جهان نيست كه قابل شكستن نباشد. منتها بايد تجهيزات و 
تاكتيك الزم براي شكستن آن را فراهم كرد. در تمام طول 
جنگ ها نيز همين گونه بوده است.  اگر به تاريخ نبردها نگاه 
كنيم مي بينيم كه براي نمونه، استحكامات فرانسه در جنگ 
دوم در برابر آلمان بي نظير ب��ود اما آلمان از آن عبور كرد و 
وارد فرانسه شد.  در عمليات كربالي 4، نيروهاي ما خطوط 
دفاعي دش��من را در مراحل اوليه شكستند اما نتوانستند 
مسير خود را ادامه دهند. همين مواضع سنگين در كربالي 
5 نيز شكس��ت و نيروهاي ما توانستند تا 10 كيلومتري 
بصره نيز پيشروي كنند.  نكته مهم اين است كه هزينه هاي 
الزم براي شكس��تن اين خطوط تا چه اندازه هستند و در 
صورت شكستن اين خطوط مي توان به چه نتايجي رسيد. 
اينها سواالت مهمي هستند كه بايد در زمان طراحي يك 

عمليات، به آنها پاسخ داد. 
  ادعاه�اي فراواني وجود دارد كه عمليات كربالي 
4، پيش از انجام آن، لو رفته و نيروهاي عراقي از اين 
عمليات مطلع بودند. آيا عمليات كربالي 4، از پيش 

لو رفته بود؟ 

بحث لو رفتن يك عمليات، بحثي كلي است. قبل از هر چيز 
بايد گفت كه لو رفتن يعني چه؟ طبيعي است كه دشمن 
حدس بزند احتمال انجام عملياتي در آينده نزديك وجود 
دارد و ممكن اس��ت در اين باره اطالعاتي نيز داشته باشد 
اما بايد ديد آيا چنين اطميناني در فرمانده كل اجرا كننده 
عمليات وجود داشته است؟ شايد فرمانده چنين عقيده اي 
نداشته باش��د. هر فرمانده اي پيش از عمليات و براساس 
برآوردهاي خود به اين نتيجه مي رس��د كه عمليات تا چه 
اندازه غافلگيرانه است و براساس اين يافته ها تصميم براي 
اجرا يا عدم اجراي يك عمليات مي رسد.  برخي اين فرضيه 
را مطرح مي كنند كه امريكا از طريق ماهواره ها و هواپيماهاي 
جاسوسي خود، از احتمال وقوع عمليات باخبر شده بود و 
اين اطالعات را در اختيار عراق گذاشته است.  نمي توان با 
اطمينان گفت كه امريكا اطالعات عمليات را به عراق داده 
باش��د. اما همه مي دانيم كه امريكا در اين جنگ در جبهه 
روبروي ما بود و با عراق نيز ارتباط داش��ت و حتي در پايان 
جنگ به كشتي هاي ايراني در دريا حمله كرد.  امريكا هم 
امكان و هم اطالعات الزم را مي توانست از طريق ماهواره هاي 
و هواپيماهاي جاسوس��ي خود به دست آورد و با احتمال 
بسيار زياد مي توان حدس زد كه امريكا اين اطالعات را در 
اختيار عراق قرار داده باش��د اما نمي توان با قطعيت در اين 
مورد و درباره ميزان يا ش��كل اطالعات ارايه داده ش��ده به 

عراق سخن گفت. 
  برخ�ي در س�ال هاي اخير اين فرضي�ه را مطرح 
مي كنند كه ارتش در اين عمليات همكاري مناسب 
با سپاه پاسداران را انجام نداده است و حتي گروهي 
تالش كردند تا در ميان اين دو نيرو اختالف افكني 
كنند. آي�ا ارتش در اين عمليات ك�م كاري صورت 

داده بود؟ 
بايد در پاسخ به چنين گمانه ها و نظرياتي گفت نيروهاي 
ارتش در عمليات كربالي 4 در منطقه عملياتي سپاه مستقر 
نبودند كه در مورد ورود به عمليات اقدامي صورت دهند. 
نيروهاي ارتش در آن زمان در منطقه س��ومار و نفت شهر 
مستقر بودند و قرار بود پس از گسترش عمليات، در صبح 
روز بعد، از خطوط خود به سمت خطوط نيروهاي عراقي 
پيشروي كنند.  با توجه به نياز نيروهاي سپاه به تجهيزاتي 
براي انجام اين عمليات، ارتش تمام امكانات الزم و پيش بيني 
شده براي انجام موفق عمليات را در اختيار نيروهاي سپاه قرار 
داده بود. همچنين قرار بود وقتي عمليات پيش رفت، ارتش 
در منطقه خود عمل كند. اما عمليات تنها 4-5 ساعت طول 
كشيد و فرصتي براي انجام عمليات توسط ارتش پيش نيامد. 
در واقع پيش از آنكه زمان آغاز عمليات از س��وي نيروهاي 

ارتش برسد، عمليات از سوي فرماندهان متوقف شد. 
  گفته مي ش�ود »يك پي�روزي بزرگ ب�راي آغاز 
مذاكره« اي�ده اي بود كه به انج�ام عمليات پياپي 
نظامي، از جمله كربالي 4 و 5 و با هدف تصرف بصره 
منجر شد. حال امروز اين سوال مطرح است كه آيا 
با انجام چنين عمليات�ي و در صورت تصرف بصره، 

مي شد با قطعيت سخن از پايان جنگ گفت؟ 
نمي توان با قاطعيت گفت كه با تصرف بصره عراق تسليم 
مي شد يا با ما مذاكره مي كرد. هرگز چنين تضميني وجود 
نداشت.  به ياد داشته باشيم كه صدام سال ها بعد و در جنگ 
دوم خليج ف��ارس، حتي زماني كه امريكا بغداد را گرفت و 
وارد كاخ هاي او شد نيز خود را تسليم نكرد و حاضر به مذاكره 
نش��د.  به ياد بياوريم كه تصرف فاو هم يك پيروزي بزرگ 
بود اما عراق باز هم تسليم نشد. براي مقايسه در نظر بگيريم 
زماني كه عراق خرمش��هر را گرفت، ما هم تسليم نشديم. 
هرگز كشوري كه شهر مهمي در دست دشمن خود دارد، به 
سادگي حاضر به مذاكره و دادن امتياز نخواهد شد و تالش 
مي كند جنگ را ادامه دهد تا مناطق تصرف ش��ده خود را 
بازپس گيرد.  تيم هاي فوتبال تالش مي كنند به سمت دروازه 
حريف پيش بروند و گل بزنند. ايده هر تيمي اين است كه با 
حمله و گل زدن بازي را ببرد اما زدن يك گل تضميني براي 
پيروزي نيست. ممكن است حريف در ادامه بازي، گل خورده 
را جبران كند و حتي گل هاي بيشتري را نيز به تيم مقابل 
بزند. هر فوتباليست و مربي فوتبالي مي داند كه با زدن يك 

گل، بازي به پايان نمي رسد. 
  مباحثي كه اخيرا در فضاي مجازي مطرح شد آيا 
مي تواند به آشكار شدن ابعاد گوناگون تاريخ دفاع 

مقدس كمك كند؟ 
مدتي است بحث هايي در فضاي مجازي درباره دوران دفاع 
مقدس، عمليات ها و تاكتيك هاي نظامي صورت مي پذيرد. 
انجام چنين بحث هايي است كه اغلب نيز غيركارشناسانه 
هستند، كمك به بررسي تخصصي دفاع مقدس نخواهد كرد.  
سخن گفتن غيركارشناسانه در مورد عمليات هاي كربالي 4 
و كربالي 5 مدتي است كه در فضاي مجازي تكرار شده است 
و به اندازه كافي در اين باره نظر داده شده است؛ نظراتي كه 
بسياري از آنها توسط افراد غير متخصص و غير نظامي بيان 
شده و گاهي نيز از روي احساس يا بي دقتي طرح مي شوند. 
بحث درباره عمليات هاي نظامي، بحثي تخصصي است و 
عمليات نظامي بايستي در فضاي كارشناسانه و حرفه اي 
مورد نقد و بررسي قرار گيرند و نمي توان به اين سادگي در 
مورد تاكتيك هاي نظامي و هدايت نيروها در ميدان نبرد 

سخن گفت. 
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دردسري كه ناو  هواپيمابر 
امريكايي براي  هند دارد

نويسنده: جيمز دورسي|
 ورود ناو هواپيمابر »يو  اس  اس جان سي. استنيس« 
اياالت متحده امريكا به خليج فارس براي بازداري 
ايران از آزمايش بيش��تر موش��ك هاي بالستيك 
احتم��اال اميدهاي هند را به اينك��ه معافيت بندر 
چابهار از تحريم هاي دولت دونالد ترامپ به تعامل 
بيشتر اقتصادي ايران با آسياي ميانه و يكپارچگي 

بيشتر منطقه بيانجامد را كاهش خواهد داد.
حضور اين گروه نظامي امريكايي در خليج فارس كه 
براي اولين مرتبه در 8 ماه گذشته و در پي تشديد 
تنش ها بين اياالت متحده و اي��ران پس از خروج 
ترامپ از برجام صورت گرفته، نگراني  ها درباره بروز 

يك درگيري نظامي را افزايش داده است.
اعزام اين ناو هواپيمابر به خليج فارس براي مدت 
زماني دو ماهه با حمل��ه انتحاري به مقر نيروهاي 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المي در بندر چابهار 
همراه شد. به گزارش رسانه هاي عربستان و ايران، 
مسووليت اين حمله تروريستي را كه 2 كشته و 40 
زخمي بر جا گذاشت، گروه »انصار الفرقان« بر عهده 
گرفت. يك گروه افراطي سني كه ايران معتقد است 
عربستان سعودي، اياالت متحده و اسراييل از آن 

حمايت مي كنند.
عربس��تان س��عودي كه حامي سرسخت رويكرد 
ضدايران��ي امريكاس��ت، مقادير زي��ادي پول به 
جنگجويان مسلمان س��ني فوق محافظه كار ضد 
شيعه ضد ايراني در مرز استان بلوچستان پاكستان 
و استان سيستان و بلوچستان ايران كه چابهار يكي 
از شهرهاي آن است، تزريق كرده است. هدف از اين 
تزريق بودجه ايج��اد بلوك هايي براي تالش هاي 
پنهاني در راس��تاي بي ثبات كردن ايران از طريق 

ايجاد ناآرامي ميان اقليت هاي قومي بوده است.
به گفته مقامات امريكاي��ي، اعزام ناو هواپيمابر به 
منطقه خليج فارس در واكنش به پرتاب آزمايشي 
موش��ك بالس��تيك قادر به حم��ل كالهك هاي 
چندگانه توس��ط ايران صورت گرفته است. يكي 
از اه��داف امري��كا از اعمال تحريم ه��ا عليه ايران 
وادار كردن اين كش��ور به دست كشيدن از توسعه 
موشك هاي بالستيك است. مقامات ايراني اصرار 
مي كنن��د كه ماهي��ت برنامه هاي موش��كي آنها 

دفاعي است.
مايك پومپئو، وزير امور خارجه اياالت متحده گفت: 
»اگر نتوانيم به عنوان بازدارنده عمل كنيم، مخاطره 

بروز درگيري را در منطقه افزايش داده ايم.«
چشم انداز تنش هاي فزاينده نظامي در خليج فارس 
در پي ورود گروه ناو هواپيمابر امريكايي و احتمال 
خشونت هاي سياس��ي تحت حمايت عربستان و 
امريكا در ايران و همچنين وضعيت دشوار امنيتي 
در افغانس��تان تهديدي براي تاثي��رات معافيت 
سرمايه گذاري هند در چابهار از تحريم اقتصادي 
واشنگتن عليه تهران محسوب مي شود. مقامات 
هندي و ايراني نگران اين مساله هستند كه امريكا 
با تش��ديد موضع گيري نظامي و افزايش تنش ها ، 
تالش هاي آنها براي تبديل چابهار به بندري براي 

تجارت بين هند و آسياي ميانه را به خطر اندازد.
مقامات دو كشور به نتيجه بخشي تالش هايشان 
در راستاي مهندسي روند صلح در افغانستان اميد 
بسته اند. نماينده ويژه اياالت متحده و نمايندگان 
امارات متحده عربي، عربستان سعودي و پاكستان 
اخيرا با طالبان ديدار كرده اند تا درباره پايان دادن 
به جنگ 17 ساله افغانس��تان مذاكره كنند. يك 
فرستاده دولت افغانستان نيز در بيرون سالن مذاكره 
حضور داش��ته و تنها به اين دليل در اين جلس��ه 
شركت نكرده كه طالبان اصرار داشته تنها با امريكا 
مذاكره مي كند. گفت وگوها با طالبان تاكنون به اين 
دليل به بن بست خورده كه آنها يك جدول زماني 
مبني بر خروج همه نيروهاي خارجي از افغانستان 

را خواستار شده اند. 
مقامات امريكايي گفتند كه گ��روه ناو هواپيمابر 
عالوه بر تالش ها براي بازداري ايران، از جنگ امريكا 
در افغانس��تان نيز حمايت خواهد كرد؛ نيروهاي 
امريكايي اخيرا در تالش براي تحت فشار گذاشتن 
طالبان براي مذاكرات صلح، حمالت هوايي عليه 

مواضع آن را افزايش داده اند.
دونال��د ترامپ رييس جمهوري امري��كا اخيرا با 
ارسال نامه اي به عمران خان نخست وزير جديد 
پاكستان، از او كمك به كشاندن طالبان بر سر ميز 
مذاكره را خواس��تار شده است. اگرچه عربستان 
س��عودي و پاكستان هر دو به اس��تفاده از روابط 
نزديك خود با طالبان براي پايان دادن به جنگ 
افغانستان تمايل دارند، اما هنوز مشخص نيست 
كه آيا مي خواهند با كاهش تنش ها و خشونت ها 
به ظهور چابهار به عنوان يك مركز تجاري تحت 
حمايت هند كمك كنند يا خير. طبق تحقيقات 
انجام شده توسط انديشكده سعودي موسوم به 
»موسسه بين المللي مطالعات ايراني« كه ظاهرا 
با حمايت محمد بن س��لمان وليعهد س��عودي 
فعاليت مي كند، بندر چابهار تهديدي مستقيم 
براي كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس است 
و از اين رو، بايس��تي براي مقابله ب��ا آن تدابيري 
در نظر گرفته ش��ود. در اين تحقيق هشدار داده 
ش��ده كه تهديد چابهار از آنجايي ناشي مي شود 
كه س��هم صادرات نفتي اي��ران را در بازار هند به 
بهاي كاهش سهم عربس��تان سعودي، افزايش 
مي دهد، سرمايه گذاري هاي خارجي در جمهوري 
اسالمي را بيشتر مي كند، درآمدهاي دولت ايران 
را باال مي ب��رد و به ايران اجازه مي دهد در منطقه 
خليج فارس و اقيان��وس هند اعمال قدرت كند. 
بطور مشابه، پاكستان هم با حمايت چيني ها در 
بندر گوارد سرمايه گذاري كرده است كه تنها 70 
كيلومتر با س��احل چابهار فاصله دارد. اگر ورود 
ن��او هواپيمابر امريكايي »يو  اس  اس جان س��ي. 
اس��تنيس« در خليج فارس باعث افزايش تنش 
شود، پاكستان احتماال دليل كمتري براي نگراني 
منبع:ديپلماسي ايراني خواهد داشت. 

   اروپا چه در مورد اجماع س�ازي كنش مش�ترك در حوزه برجام و چه در حوزه تمركز بر برجام با چالش هايي مواجه است. از يك سو شاهد آن هستيم كه 
برخي دولت هاي اروپايي به علت هايي متفاوت، با ايده ها و طرح هاي برجامي اتحاديه اروپا از جمله »اس پي وي« همراهي كمتري نشان مي دهند. از ديگر سو، 
قدرتمندترين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه درعين حال بيشترين سطح اراده سياسي براي نجات برجام را نيز از خود نشان داده اند )بريتانيا؛ آلمان؛ ايتاليا 
و فرانسه(، با مشكالت داخلي عديده اي دست به گريبان هستند. مساله اي كه از سطح تمركز آنها بر ايده ها و طرح هايي چون »اس پي وي« مي كاهد. اين نكته 

نيز قابل تأمل است كه اروپا با فشارهاي ضد برجامي البي هاي طرفدار رژيم صهيونيستي و برخي كشورهاي منطقه خليج فارس نيز مواجه است
  تبديل سازوكار مالي ويژه به سازوكاري بشردوستانه، تبديل اين سازوكار به سازوكاري تهاتري، تبديل سازوكار به نهاد كندكننده تحريم هاي فرامرزي 

امريكا و عملياتي شدن گام به گام و مرحله اي سازوكار مالي ويژه اروپا، سناريوهاي محتمل پيش روي سازوكار مالي ويژه اتحاديه اروپا هستند.

برش



گزارش 9 حملونقل

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان، بودجه راهداري، راه آهن،  صنايع هوايي و دريايي را بررسي مي كند 

كاهش وابستگي حمل و نقل به درآمدهاي دولتي 
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

چهارم دي ماه س�ال ج�اري، رييس جمهوري 
اليحه بودجه سال 98 را تقديم مجلس شوراي 
اس�المي كرد، در اي�ن اليحه 8 ه�زار ميليارد 
و 400 ميلي�ون توم�ان اعتبار ب�راي وزارت راه 
وشهرسازي، سازمان ها و شركت هاي تابعه اين 
وزارتخانه در نظر گرفته شده كه نسبت به ميزان 
بودجه امس�ال )7 هزار و 830 ميليارد تومان( 

حدود 600 ميليارد تومان افزايش يافته است. 
با وجود رش�د بودجه اختصاص يافته به حوزه 
حمل و نقل و همچنين بخش مس�كن در سال 
جاري اما افزاي�ش نرخ تورم در س�ال جاري و 
پيش بيني براي افزايش نرخ تورم در سال آينده، 
تداوم اعمال تحريم هاي امريكا عليه ايران و ... 
حكايت از آن دارد كه رشد بودجه در سال آينده 
نمي توان�د افزايش هزينه ها و فش�ارهاي مالي 
وارده به بخش هاي مختلف حوزه حمل و نقل و 
بودجه تكميل و احداث پروژه هاي اين حوزه را 

تامين كند.
در اين ميان، بخش جاده اي و ريلي شاهد كاهش 
17 و 11 درصدي بودجه خود بودند و بخش هوايي 
كاهش يا افزايش قابل مالحظه اي را تجربه نكرده 
است و بودجه بخش بندري هم در پيوست اليحه 
بودجه درج مي شود و مورد بررسي مجلس قرار 

نمي گيرد.
البت�ه ناگفته نماند ك�ه اگرچه كارشناس�ان و 
فعاالن حوزه حمل و نقل انتقادات بسياري را به 
بودجه اين حوزه در س�ال آينده وارد مي دانند 
اما بررس�ي وضعيت كش�ورهاي توسعه يافته 
حكايت از آن دارد كه بخش هاي مختلف حوزه 
حمل و نقل با جذب سرمايه گذار بخش خصوصي 
و مديريت بر درآمد- هزينه، بايد هم پروژه هاي 
در دس�ت احداث و نيمه تمام خود را تكميل و 
ه�م هزينه هاي جاري خ�ود را تامين كنند، اما 
در ايران حوزه حمل و نقل همچنان وابس�ته به 
دولت و بودجه دولتي است. با توجه به اعتبارات 
اختصاص يافته به حمل و نقل كشور در سال هاي 
اخير، شركت ها و سازمان هاي وابسته به دولت 
در اين ح�وزه بايد تالش كنند تا از وابس�تگي 
به بودجه دولت كاس�ته و با مديريت مناسب بر 
فعاليت هاي مالي و جذب سرمايه گذار خارجي، 

درآمد بيشتري كسب كنند.

     كاهش وابستگي صنعت هوايي به بودجه 
دولتي

بخش هوايي كش��ور در اليحه بودج��ه رديف بودجه 
اختصاصي دارد كه اين موضوع نش��ان از توجه ويژه 
دولت به اين بخش اس��ت، اگرچه با اين وجود برخي 
كارشناسان بخش هوايي همچنان معتقدند كه دولت 
براي خريد ناوگان تازه نفس بايد حمايت مالي بيشتري 

از بخش هوايي به عمل آورد.
عليرضا منظري، معاون اس��بق س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري درباره اليحه بودجه س��ال آينده در بخش 
حم��ل و نقل هوايي ب��ه »تعادل« مي گوي��د: در اين 
بخش بايد سه بخش متفاوت را در نظر بگيريم بخش 
اول نهادها و دستگاه هايي است كه فعاليت حاكميتي 
انجام مي دهند و دستگاه هاي اجرايي دولتي هستند 
ك��ه بودجه آنه��ا از طريق اعتب��ارات عمومي تأمين 
مي شود مانند سازمان هواپيمايي كشوري كه با توجه 
به هزينه ها و مقررات اين بخش، بودجه اي براي آنها در 

نظر گرفته مي شود.
منظري مي افزايد: سازمان هواپيمايي كشوري، بودجه 
اختصاصي دارد، اين سازمان چون درآمد اختصاصي 
دارد، از محل اين درآمدها، هزينه هايي هم از س��وي 
سازمان برنامه و بودجه به عنوان اعتبار براي سازمان 

هواپيمايي كشوري در نظر گرفته مي شود.
او اضافه مي كن��د: عموما بودجه اختص��اص يافته از 
سوي دولت به گونه اي است كه هزينه جاري سازمان 

تأمين مي شود.
اين كارشناس ارشد صنعت هوايي با اشاره به دو بخش 
ديگر حمل و نقل هوايي مي گويد: به غير از س��ازمان 
هواپيمايي كش��وري، فرودگاه؛ و شركت هما هم در 

حوزه حمل و نقل فعاليت مي كنند.
به گفته منظري، شركت هما بودجه اي از دولت دريافت 
نمي كند و بودجه آن به صورت شركتي بسته مي شود 
بنابراين هزينه هايش بايد مرتبط با درآمدهايش باشد 
و اين ش��ركت اگر خدمات بهتري را نس��بت به ساير 
شركت ها ارايه دهد و فعالتر عمل كند، مي تواند درآمد 
بيشتري كسب كند و به تبع آن هزينه جاري خود را 

پرداخت كند.
او اظهار مي كند: با توجه به اينكه در سال آينده، زمان 
باز پرداخت اقس��اط هواپيماي نو خريداري شده فرا 
مي رسد بنابراين اين ش��ركت بايد نسبت به گذشته 
فعالتر عمل كند تا به درآمدزايي بيشتري برسد و اگر 
اين روند كنوني را تغيير ندهد و سيستم مديريتي پوياتر 
نباشد، اين احتمال وجود دارد كه در پرداخت اقساط 

با مشكالت عديده اي مواجه شود.
معاون اس��بق س��ازمان هواپيمايي كشوري تصريح 
مي كند: در بخش فرودگاه ها ه��م كه به حوزه حمل 
و نقل هوايي تعلق دارند، ش��ركت شهر فرودگاه امام 
خميني )ره( و شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 

دو بخش اصلي بخش فرودگاهي كشور است.
منظري با انتقاد از بودجه هاي اختصاص يافته به اين 
دوبخش بيان مي كند: طي دو سه سال اخير، اعتباراتي 
كه به ش��هر فرودگاهي امام خميني اختصاص يافته، 
بودجه كمي است و اين شركت نمي تواند سرمايه گذاري 
مناسبي براي فعالسازي پروژه هاي اين شهر فرودگاهي 

انجام دهد.

او ادامه مي دهد: تنها راهكار پيش روي شهر فرودگاهي 
امام خميني اين اس��ت كه براي انجام پروژه هايش از 
مشاركت عمومي – خصوصي اس��تفاده كند و براي 
ساخت پروژه هاي جديد از منابع مالي سرمايه گذاران 
بخش خصوصي بهره بگيرد و بايد بتواند جاذبه هايي 
ايجاد كند و موانع موجود براي تضمين انجام پروژه ها 

را از ميان بردارد.
اين كارشناس ارش��د صنعت هوايي بيان مي كند: در 
صورتي كه شهر فرودگاهي نتواند جذب سرمايه كند 
طبيعتا مانند سال هاي گذشته، پروژه هاي مربوط به 

ترمينال جديد و ... ناتمام مي ماند. 
منظري اظهار مي كند: شركت فرودگاه ها بخش ديگر 
حوزه حمل و نقل هوايي بوده كه دولتي اس��ت و مثل 
سال هاي گذش��ته از اعتبارات دولتي بهره مي برد و با 
دريافت هزينه از طريق فضاي هوايي كش��ور، درآمد 
خوبي را كس��ب مي كند و در صورتي كه درآمدهاي 
اين شركت به خوبي مديريت شود، شركت فرودگاه ها 

مشكلي براي تأمين منابع پيدا نمي كند.

او با اش��اره به اينكه نرخ تسعير ارز افزايش يافته است، 
مي گويد: با توجه به اين رشد، شركت فرودگاه ها درآمد 
مناسبي خواهد داشت و اگر اين شركت، مديريت هزينه 
داشته باش��د و در بهره گيري از هزينه ها صرفه جويي 
الزم را انجام دهد، سال آتي با مشكلي مواجه نمي شود.

     حوزه هوايي از منابع دولتي استفاده نكند
اين كارش��ناس ارش��د صنعت هوايي اظهار مي كند: 
سازمان ها و شركت هاي وابسته به حوزه هوايي نبايد از 
اعتبارات دولتي استفاده كنند، البته در گذشته از منابع 
عمومي دولت براي بخش فرودگاهي و ش��ركت هاي 
هواپيمايي اس��تفاده مي كردند اما به تدريج استفاده 
از مناب��ع عمومي كاهش يافت و اي��ن بخش ها بايد با 
مديريت هزينه – درآمد و بهره گيري از سرمايه هاي 
بخش خصوصي از فش��ارهاي مال��ي وارده به دولت 

بكاهند.
منظري ادامه مي دهد: در دنيا حوزه حمل ونقل از منابع 
عمومي دولتي كم اس��تفاده مي كند تا از اين طريق، 
دولت ها از منابع عمومي بيشتر براي بهداشت، آموزش 

و ... هزينه كنند.

     حوزه بندري نيازمند امكانات زيرساختي 
بخش دريايي و بندري ردي��ف بودجه اي در اليحه 
بودجه ندارد در حالي كه اين صنعت يكي از صنايع 
مهم و حياتي در كشورهاي ديگر محسوب مي شود، 
هادي حق شناس، معاون امور دريايي سازمان بنادر 
و دريانوردي درباره ام��ا و اگرهاي اليحه بودجه در 
خصوص حوزه حمل و نقل به »تعادل« مي گويد: در 
اليحه بودجه، رديفي به نام بخش حمل و نقل دريايي 
نداري��م، اين درحالي اس��ت كه ب��راي طرح تحول 
سالمت، آموزش عالي، يارانه و ... رديف بودجه داريم.

حق شناس مي افزايد: براي بخش دريايي و بندري در 
بودجه جاري و عمراني رديفي در نظر گرفته نشده 
است اما در پيوس��ت بودجه بودجه سازمان بنادر و 
دريانوردي و اين سازمان به عنوان يكي از بخش هاي 
مهم حمل و نقل دريايي كه زيرس��اخت ها را فراهم 

مي كند در اين پيوست مي آيد.
او ادام��ه مي دهد: بودجه ش��ركت مل��ي نفتكش، 
شركت كشتيراني و ... كه در بورس فعال هستند يا 
خصوصي سازي شده و س��هم دولت در آنها كاهش 
يافته است، در مجلس مورد بحث قرار نمي گيرند و 

از منابع عمومي كش��ور براي اين بخش ها استفاده 
نمي شود.

به گفته اين كارشناس ارشد بندري، از ماليات دريافت 
ش��ده يا اوراق خزانه منابعي به بخ��ش دريايي تعلق 
نمي گيرد و بودجه حوزه حمل و نقل دريايي نمي تواند 

مورد بررسي قرار گيرد.
حق شناس اظهار مي كند: س��ازمان شيالت ايران يا 
شركت هاي وابس��ته به وزارت نفت كه فعاليت هايي 
دور از س��احل انجام مي دهند، در بخش دريايي قرار 
مي گيرند و در مناب��ع عمومي دولت، بودجه اي كه به 
آنها اختصاص داده مي شود، ناچيز است و بخش دريايي 
كشور بيشتر به صورت درآمد- هزينه فعاليت مي كند و 

تنها كمك هايي را از دولت دريافت مي كند.
او بيان مي كند: دولت براي بخ��ش بندري و دريايي 
ردي��ف يا برنام��ه مجزاي��ي در اليحه بودج��ه ندارد 
و ش��ركت ها و س��ازمان هاي بن��دري و درياي��ي در 
خوش بينانه تري��ن حالت به ص��ورت درآمد- هزينه 

فعاليت مي كنند.
 معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي درباره 
نيازمندي بخش دريايي و بندري به كمك هاي دولتي 
مي گويد: با توجه به اينكه دولت رديف بودجه مشخصي 
براي بخش دريايي در نظر نمي گيرد اين بخش نيازمند 
دريافت تسهيالت است تا بتوانند سهم دريا در اقتصاد 
ملي را افزايش دهند و اين حمايت بيشتر بايد در بخش 

زيرساخت ها بايد باشد.

     جانمايي شهرهاي مهم كنار سواحل
حق ش��ناس اضافه مي كن��د: هم اكن��ون مهم ترين 
ش��هرهاي دنيا در كنار دريا و بنادر قرار دارند و ايران 
به عنوان كشور دريايي مهم ترين شهرهايش در مركز 
كش��ور قرار دارد بنابراين راهبرد بايد تغيير كند و اگر 
امكانات زندگي درچابهار، جاسك و ... بهبود يابد اين 
اقدامات اثرگذارت��ر از ارايه بودجه س��االنه به بخش 

دريايي و بندري است.
او تصريح مي كند: اما وقتي امكانات در بنادر حداقلي 
است و در تهران، اصفهان و ... امكانات زندگي حداكثري 
است نبايد انتظار داشت سهم دريا در اقتصاد افزايش 
يابد، بنابراين دولت بايد به زيرساخت هاي سواحل نگاه 
ويژه اي داشته باشد و خدمات مربوط به آموزش، برق 
و گاز و .... بايد به خوبي در اختيار س��اكنان شهرهاي 

بندري كشور قرار گيرد.
اين كارشناس ارشد بندري كش��ور، معتقد است در 
صورتي كه امكانات زيرس��اختي بنادر كشور افزايش 
يابد ش��اهد رونق بخش دريايي و بندري خواهيم بود 
و اختصاص بودجه س��االنه به اين بخش ها نسبت به 

امكانات زيرساختي در رتبه بعدي قرار دارد.

     احتمال افزايش تلفات جاده اي
حميد نجف، كارشناس حمل و نقل جاده اي درباره 
اليحه بودجه و اعتبار اختصاص يافته به اين بخش 
به »تع��ادل« مي گويد: بودجه س��ازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي نس��بت به سال گذشته بيش 
از 17 درص��د كاهش يافته اس��ت ك��ه اين موضوع 
مي تواند بخش نگهداري راه ها را با مشكالت بزرگي 

مواجه كند.
نجف اظهار مي كند: كشورهاي پيشرفته اولويت برتر، 
حوزه حمل و نقل اس��ت و دولت ها در بدترين شرايط 

اقتصادي هم به اين بخش نگاه ويژه  اي دارند.
او ادامه مي دهد: بررس��ي اجمالي رديف بودجه هاي 
اختصاص يافته در سال آتي نشان مي دهد كه در برخي 
بخش ها شاهد افزايش بودجه بوديم در حالي كه اگر 
بودجه اين بخش ها ثابت بماند، جان و امنيت مردم به 
خطر نمي افتد اما با افت بودجه راهداري، امكان افزايش 

سوانح رانندگي وجود دارد.
به گفته اين كارش��ناس حمل و نقل جاده اي، مركز 
ملي فضاي مجازي امس��ال 24 ميليارد و 6 ميليون 
تومان بودجه داشت، اما اين بودجه در اليحه بودجه 
سال 98 به 45 ميليارد و 351 ميليون تومان افزايش 
يافته اس��ت، همچنين رقم اضافه ش��ده به بودجه 
سازمان صداوسيما نيز قابل توجه است، بودجه اين 
سازمان سال 97، هزار و 876 ميليارد و 420 ميليون 
تومان بود كه در اليحه بودجه سال آينده هزار و 988 
ميليارد و 510 ميليون تومان پيش بيني شده است.

نجف اضافه مي كند: با توجه به اينكه حجم تصادفات 
مانند س��ال هاي اخير روند نزولي را نمي پيمايد و به 
ايستايي رسيده و احتمال افزايش آن هم در سال هاي 
آتي وجود دارد، بنابراين بايد بودجه اختصاص يافته 
به بخش حمل و نقل جاده اي در س��ال آينده رش��د 
كند نه اينكه ش��اهد كاهش 17 درصدي بودجه اين 

بخش باشيم.
او ادامه مي دهد: حمل و نقل چون ش��رياني، س��اير 
اجزاي خدماتي، بازرگاني، صنعتي و كش��اورزي را 
در دو س��طح ملي و بين المللي به هم پيوند مي دهد 
و تاثيرات عميقي بر رش��د و توسعه اين بخش ها بر 
جا مي گذارد بنابراين باي��د اولويت آن را در بودجه 
نويسي مالك عمل قرار دهيم، در واقع اگر به ايمني 
و نوس��ازي ناوگان عمومي باور داريم و خواهان رفع 
نواقص نقاط پر حادثه در جاده ها يا نگهداري و حتي 
ايجاد راه هاي جديد جاده اي و ريلي هستيم، بدون 
تعارف چاره اي جز س��رمايه گذاري و هزينه در اين 

بخش ها نداريم.

به گفته نجف، قطعا بازخ��ورد توجه به حوزه حمل و 
نقل و هر گونه سرمايه گذاري در اين بخش در اندك 
زماني كل كشور را تحت تاثير قرار خواهد داد و نتايج 
موفقيت هاي اين حوزه به مرور ساير اركان صنعت و 

اقتصاد را در بر خواهد گرفت.
اين كارشناس حمل و نقل جاده اي، تصريح مي كند: 
كاهش 17 درصدي بودجه سازمان راهداري در حالي 
انجام مي شود كه برخي شركت هاي وابسته به سازمان 
راهداري بدهكاري قابل توجهي به پيمانكارانش��ان 
دارند ضمن اينكه پيش بيني مي شود كه در سال آتي 
همچون سال جاري نرخ تورم باال باشد و همين موضوع 
مشكالت سازمان راهداري را چندين برابر مي كند و 
درواقع كاهش 17 درصدي )با توجه به رشد نرخ تورم( 

بيش از 50 درصد خواهد بود. 

     رشد 25 درصدي اعتبارات راهداري 
درحالي كه براساس گفته برخي نمايندگان مجلس 
از جمله نماينده دورود و ازنا و عضو كميسيون عمران 
مجلس شوراي اسالمي و همچنين كارشناسان حوزه 
حمل و نقل ج��اده اي، اعتبارات اين بخش در اليحه 
بودجه س��ال 98، 17 درصد كاهش يافته اس��ت اما 
سازمان برنامه و بودجه به اين انتقادات واكنش نشان 
داد و در جوابيه اي كه به اين انتقادات داش��ت اعالم 
كرد كه مقايسه اعتبار اليحه 1398 با اعتبار مصوب 
سال 1397 در قانون بودجه بوده و بر همين اساس، 
مطلب را ب��ه صورت كاهش 17 درص��دي اعتبارات 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در سال 1398 
نسبت به سال 1397 اعالم كرده اند، درصورتي كه در 
اجراي قانون بودجه سال 1397 و با توجه به تكاليف 
مصوب مجل��س )نظير تبصره 18 يا قانون توس��عه 
متوازن(، اعتبارات ابالغي س��ال 1397 نس��بت به 
مصوب 1397 با 25 درصد كاهش مواجه بوده و عمال 
مالك و مبناي اجراي بودجه سال 1397، اعتبارات 

ابالغي بوده است.
اعتب��ارت ابالغي طرح هاي تملك دارايي هاي س��ال 
1397 س��ازمان راهداري و حمل و نق��ل جاده اي در 
پيوست ش��ماره يك قانون بودجه، برابر 568 ميليارد 
و 900 ميليون تومان بوده كه در فرايند تنظيم اليحه 
بودجه س��ال 1398 كل كش��ور، با توجه ويژه صورت 
گرفته از جانب سازمان برنامه و بودجه كشور به تقويت 
اعتبارات راهداري، اعتباري برابر 713 ميليارد و 700 

ميليون تومان براي طرح هاي سازمان مزبور پيشنهاد 
شده  اس��ت كه نس��بت به اعتبار ابالغي سال 1397، 

رشدي برابر 25 درصد را نشان مي دهد.

     افت اعتبارات ريلي
اليحه بودجه سال 98 نش��انگر آن است كه اعتبارات 
بخش ريلي نسبت به سال گذشته، 11 درصد كاهش 
يافته اس��ت و برهمين اساس كارشناسان حوزه ريلي 
پيش��نهاد مي كنند كه در ش��رايط كنون��ي بهترين 
راهكار فراهم ك��ردن زمينه حضور بخش خصوصي و 
سرمايه گذاران خارجي در حوزه حمل و نقل ريلي است.

كاهش بودجه حوزه ريلي در شرايطي انجام مي شود 
كه توس��عه و افزايش استفاده از حمل و نقل ريلي آثار 
مثبتي را براي كشور به دنبال دارد و در اين ميان مي توان 
به كاهش هزينه س��فر و حمل كاال، كاهش تصادفات 

جاده اي و كاهش ميزان مصرف سوخت اشاره كرد.
سعيد قصابيان، كارش��ناس ارشد حمل و نقل ريلي 
در گفت وگ��و با »تعادل« درباره اليحه بودجه س��ال 
98 مي گوي��د: تخصيص اعتبار ب��راي تهيه ناوگان و 
احداث خطوط جديد مي تواند موجب تحرك بخش 
ريلي شود و دراين ميان فرض مي كنيم كه نگهداري 
از خط و ناوگان موجود در بودجه جاري دس��تگاه ها 

قرار مي گيرد.
قصابيان اظهار مي كند: مديرعامل ش��ركت راه آهن 
همين اواخر اعالم كرد كه براي تحقق سهم حمل ونقل 
ريلي نيازمند 55000  واگن باري، 616 لكوموتيو باري، 
2400 واگن مسافري و 227 لكوموتيو مانوري هستيم.

او ادامه مي دهد: عالوه ب��ر تهيه ناوگان بايد به احداث 
خطوط هم توجه ويژه اي داش��ت ضم��ن اينكه براي 
تكميل خطوط ناتمام مشكالت بسياري وجود دارد، 
چند خط ريلي ناتمام مهم كه راه آهن ايران را به خطوط 
بين المللي متصل مي كنند عبارتند ازشلمچه – بصره 
)فقط 32 كيلومتر و يك پ��ل روي اروند رود(، راه اهن 
غرب و اتصال به راه آهن عراق )حدود 260 كيلومتر(، 
راه آهن رشت – آستارا در مسير كريدور شمال – جنوب 

)حدود 250 كيلومتر( . 
اين كارشناس ارشد حمل و نقل ريلي اضافه مي كند: 
راه آهن قزوين رشت در مسير كريدور شمال – جنوب، 
راه آهن خواف - هرات كه براي تكميل حلقه اتصال هند 
به افغانستان از داخل خاك ايران )حدود 140 كيلومتر 
كه بخش��ي از اون احداث شده است(، راه آهن زاهدان 
– چابهار براي تكميل حلقه اتصال هند به افغانستان 
از داخل خاك ايران )ح��دود 600 كيلومتر(، راه آهن 
شيراز – بوشهر )اتصال به خليج فارس(، برقي كردن 
گرمس��ار – اينچه برون، برقي كردن تهران – مشهد، 

سريع السير تهران – اصفهان و ... 
به گفته قصابيان، همه اين خطوط در قالب طرح هاي 
عمراني بايد اجرا ش��وند اما نگاهي به بودجه عمراني 
نش��ان مي دهد كه با 65 هزار ميليارد توماني كه براي 
كل بودجه عمراني كشور درنظر گرفته شده است هيچ 
كدام از اين طرح ها قابل تحقق نيس��ت، همچنانكه با 
60 هزار ميليارد توماني كه در بودجه 97 براي بودجه 
عمراني كشور ديده شده بود كه هيچ كدام از اين طرح ها 
محقق نشدند. او بيان مي كند: احداث هر كيلومتر خط 
ريلي حداقل 800 ميليون تومان هزينه دارد و براي هر 
لكوموتيو در حدود 2 ميليون دالر بايد كنار گذاشته شود 
و اين طرح ها كه هركدام مي تواند مزيتي نسبي براي 
كشور ايجاد كند )بخصوص براي ترانزيت بارو مسافر(، 

به ليست چند هزار پروژه ناتمام كشور اضافه مي شود.
قصابيان اظهار مي كند: نگاهي به اعتبارات بودجه اي 
سال 98 نشان مي دهد كه هدفمندي يارانه ها )يارانه 
نقدي و غير نقدي( 2.2 برابر بودجه عمراني است، حقوق 
و دس��تمزد كاركنان دولت: 3.2 برابر بودجه عمراني 
كشور اس��ت، بودجه ش��ركت هاي دولتي 18.5 برابر 
بودجه عمراني است، يارانه پنهان، 14.3 برابر بودجه 

عمراني است.
اين كارشناس ارشد حمل و نقل ريلي با مقايسه رديف 
بودجه هاي بخش هاي مختلف با بودجه عمراني كشور 
مي افزايد: نگاهي به اين اعداد نشان مي دهد كه اولويت 
دولت انجام طرح هاي عمراني نيست و فقدان بودجه 
عمراني يعني توقف سرمايه گذاري و خوابيدن كسب و 

كارها و بيكاري است. 
او تصري��ح مي كن��د: بودج��ه اي را ك��ه مي ت��وان 
س��رمايه گذاري كرده و شغل بيافرينيم، صرف هزينه 

جاري و يارانه مستقيم و غير مستقيم مي شود.
قصابيان ادامه مي دهد: ش��ركت هاي دولتي و به ويژه 
شركت هاي توليدي كه علي القاعده بايد توليد كنند، 
سود بيافرينند و به دولت ماليات دهند، به كارخانجات 
ضررده��ي تبديل ش��ده اند كه دولت هر س��اله مبلغ 
هنگفتي رو به جبران ضرر آنها اختصاص مي دهد )هر 
ايراني 15 ميليارد تومان در سال / هر ماه يك ميليون 

و 250 هزار تومان( .
اين فعال حمل و نقل ريلي مي گويد: ضرر دو خودرو ساز 
انحصاري دولتي در سال جاري 5.5 هزار ميليارد تومان 
بوده اس��ت و دولت به جاي ايجاد بهره وري، سعي در 
فروش اين ش��ركت هاي ضرر ده دارد و براي بخشي از 
درامد سال آينده بر فروش كارخانجات ضرر ده حساب 
باز كرده است و اين فروش براين اساس انجام مي شود 
كه بدون توجه به اهليت فروشنده فقط براساس مبلغ 
پرداختي بيشتر انجام مي شود و اين موضوع مي تواند 
موجب تكرار تجربه تلخ كارخانه نيش��كر و گروه ملي 

فوالد شود.
او اظهار مي كند: اگرچه دولت براي برقي كردن گرمسار 
– اينچه برون، برقي كردن تهران – مشهد، سريع السير 
تهران – اصفهان از سرمايه گذاران خارجي درخواست 
همكاري داشته است اما سرمايه گذاران خارجي به اين 
همكاري تمايلي ندارند و دليل آنها تنها اعمال تحريم ها 

نيست بلكه ناامني درسرمايه گذاري است.
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فراز و نشيب هاي بودجه 
ترابري در سال آينده 

درحالي كه براساس اظهارات سخنگوي ستاد بودجه، 
در اليحه بودجه س��ال 98 بيشترين سهم اعتبارات 
عمراني به طرح هاي حمل و نق��ل اختصاص يافته 
است، اما كارشناس��ان حوزه ريلي و حوزه جاده اي از 
بودجه هاي اختصاص يافته به اين بخش ها ناراضي اند 
و كاهش 17 درصدي بودجه راهداري و 11 درصدي 
بودجه ح��وزه ريلي را كم لطفي دول��ت در حق اين 
حوزه هاي مي دانند. كارشناس��ان ج��اده اي و ريلي 
معتقدند: تخصيص بودج��ه به بخش هاي مختلف 
حمل و نقل به درستي انجام نشده است و در صورتي 
كه مجلس تغييراتي را در اليحه بودجه اعمال نكند، 
سال آينده براي بخش ريلي و جاده اي، سال سختي 
خواهد بود. با توجه ب��ه اهميت تخصيص بودجه در 
حوزه حمل و نقل كشور، روزنامه »تعادل« گزارشي از 
اليحه بودجه اين حوزه تهيه كرده است و جزييات آن 

را شفاف سازي كرده است.
   جزييات بودجه حمل و نقل 

    دولت در اليحه بودجه سال آينده براي انجام امور 
مربوط به زيربناهاي حمل ونقل و حوزه شهرسازي 7 
هزار و 717 ميليارد و 496 ميليون و 500 هزار تومان 
اعتبار در نظر گرفته كه بيش از 92 درصد بودجه سال 

آينده وزارت راه و شهرسازي است.
    در اليحه بودجه س��ال 1398 بيش��ترين س��هم 
اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به طرح هاي 
فصل حم��ل و نقل )مع��ادل 7121 ميليارد تومان( 

اختصاص دارد.
    جهت گيري اساس��ي براي اختص��اص منابع به 
طرح هاي اين فصل بر اس��اس اولوي��ت دادن به 1( 
تأمين اعتبار طرح هاي قابل خاتمه در س��ال 1398 
2( طرح هاي مصوب س��فرهاي مقام معظم رهبري 
و رياس��ت جمهوري، 3( طرح هاي مهم و اولويت دار 
ش��بكه حمل و نقل و 4( طرح هاي نگهداري بهينه 
زيرس��اخت هاي حم��ل و نقل )ش��امل طرح هاي 

نگهداري راه و راه آهن( است.
    اعتب��ار طرح ها و پروژه هاي قابل خاتمه در س��ال 
1398 از 240 ميلي��ارد تومان ابالغي س��ال 1397 
به 350 ميليارد تومان در اليحه بودجه سال 1398 

افزايش يافته است.
    اعتب��ار طرح ها و پروژه هاي مربوط به س��فرها از 
666.2 ميليارد توم��ان ابالغي در س��ال 1397، به 
10427 ميليارد تومان و اعتبار طرح ها و پروژه هاي 
مهم و اولويت دار ش��بكه حمل و نقل در سال 1398 
از 1120.5 ميلي��ارد تومان ابالغي س��ال 1397 به 

1783.2 ميليارد تومان افزايش يافته است.
    اعتب��ار طرح ه��ا و پروژه ه��اي نگه��داري بهينه 
زيرساخت هاي حمل ونقل از 1200 ميليارد تومان 
ابالغي سال 1397 به 1720.6 ميليارد تومان در اليحه 

بودجه سال 1398 افزايش يافته است.
    در اليح��ه بودجه س��ال آينده دول��ت براي انجام 
پروژه ه��اي عمراني در ح��وزه راهس��ازي و آزادراه و 
بزرگراه هاي كش��ور و ساخت ش��بكه ريلي 4 هزار و 
40 ميليارد و 662 ميليون تومان اعتبار براي شركت 
ساخت و زير بناهاي حمل ونقل پيش بيني كرده است.

    دول��ت براي انج��ام طرح هاي عمران��ي در حوزه 
راهداري و حمل ونقل جاده اي مبلغ يك هزار و 327 
ميليارد و 186 ميليون تومان براي سازمان راهداري و 
براي اجراي طرح هاي ريلي مورد نياز يك هزار و 398 
ميليارد و 951 ميليون تومان براي ش��ركت راه آهن 

جمهوري اسالمي ايران اعتبار در نظر گرفته است.
    در اين اليحه، دولت براي توسعه طرح هاي زيربنايي 
و عمراني در شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 34 
ميليارد و 200 ميليون تومان براي توسعه طرح هاي 
س��رمايه اي و تملك دارايي ها توس��ط شركت شهر 
فرودگاهي امام خميني )ره( معادل 5 ميليارد تومان 

اعتبار پيش بيني كرده است.
    ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هواي��ي ايران ديگر 
دستگاه زير مجموعه وزارت راه و شهرسازي است كه در 
سال جاري بودجه اي 2 ميليارد و 200 ميليون توماني 
داشت و در سال آتي براي آن بودجه اي 34 ميليارد و 

200 ميليون توماني در نظر گرفته اند.
    براي مركز آم��وزش عالي هوانوردي و فرودگاهي 
كشور هم بودجه اي معادل 18 ميليارد و 378 ميليون 

تومان در لحاظ شده است.
    بودجه شركت شهر فرودگاهي امام خميني )ره( 
نيز از 6 ميليارد و 200 ميليون تومان در سال جاري به 

55 ميليارد تومان در سال آينده كاهش يافته است.
    بودجه حمل و نقل كش��ور در بخش هوايي براي 
دستگاه هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي در مجموع 
رقمي معادل 152 ميليارد و 579 ميليون تومان است.

    طبق اطالعات ارايه ش��ده در اليحه بودجه س��ال 
1398، وزارت راه و شهرسازي به همراه سازمان هاي 
زير مجموعه خود ح��دودا 8381 ميلي��ارد تومان 
بودجه خواهند گرفت و اين درحالي است كه بودجه 
سازمان هاي حمل و نقل هوايي كشور اعم از سازمان 
هواپيمايي كشوري، شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي، 
مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي و شركت 
شهر فرودگاهي امام خميني )ره( رقمي حدود 152 

ميليارد تومان است.
    بودجه سازمان هواپيمايي كشوري در سال 1398 
رقمي حدود 95 ميليارد تومان در نظر گرفته ش��ده 
است، درحالي كه اين اعتبار براي سال گذشته حدود 

108 ميليارد تومان بود.
   انتظارات 

    پيش بيني مي شود كه با اجراي سياست ها و تأمين 
اعتبارات بودجه در بخش حمل و نقل در سال 1398: 
1( ش��اهد احداث و بهره ب��رداري از حداقل 1000 
كيلومت��ر ان��واع راه 2( اح��داث و بهره ب��رداري از 
حداقل 332 كيلومت��ر راه آهن )خطوط جديد(  3( 
ارتقاي وضعيت زيرس��اخت هاي موجود جاده اي و 
ريلي با رويكرد جلوگي��ري از تخريب و اضمحالل 
زيرس��اخت هاي موجود 4( جذب سرمايه گذاري و 
مش��اركت بخش غيردولتي در تمام شقوق حمل  و 
نقل و صيانت از اش��تغال موجود در بخش و توسعه 

آن باشيم. 

    هادي حق ش�ناس: وقت�ي امكانات در 
بنادر حداقلي اس�ت و در تهران، اصفهان 
و ... امكانات زندگي حداكثري اس�ت نبايد 
انتظار داشت سهم دريا در اقتصاد افزايش 
يابد، بنابراين دولت بايد به زيرساخت هاي 

سواحل نگاه ويژه اي داشته باشد.
    حميد نجف: بودجه سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي نسبت به سال گذشته 
بيش از 17 درصد كاهش يافته است كه اين 
موضوع مي تواند بخش نگهداري راه ها را با 

مشكالت بزرگي مواجه كند.

برش
     عليرضا منظري:  سازمان ها و شركت هاي 
وابس�ته به حوزه هوايي نبايد از اعتبارات 
دولتي اس�تفاده كنند و اي�ن بخش ها بايد 
با مديريت هزين�ه – درآمد و بهره گيري از 
سرمايه هاي بخش خصوصي از فشارهاي 

مالي وارده به دولت بكاهند.
     سعيد قصابيان: تكميل خطوط نيمه تمام 
ريلي در قال�ب طرح هاي عمراني بايد اجرا 
ش�وند اما نگاهي به بودجه عمراني نشان 
مي دهد كه هيچ ك�دام از اين طرح ها قابل 

تحقق نيست.

برش



دانش و فن10اخبار

درخواست وزير ارتباطات از مسووالن:

فيلترينگ را به شبكه ملي اطالعات پيوند نزنيد
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

 وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در مراس��م افتتاح 
پروژه ارتقاي سه برابري هسته IP شبكه ملي اطالعات 
از مسووالن خواست تا شبكه ملي اطالعات را با مسائل 
سياسي آميخته نكنند و كلمه فيلترينگ را به اين شبكه 
پيوند نزنند. مراس��م افتتاح پروژه ارتقاي سه برابري 
هسته IP شبكه ملي اطالعات روز گذشته با حضور وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات، دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي و جمعي از معاونان وزير و مسووالن ارتباطي 

كشور برگزار شد.
محمدجواد آذري جهرمي در اين مراسم با اشاره به اينكه 
تمام تجهيزات استفاده شده در شبكه ملي اطالعات 
ايراني است و از هيچ تجهيزات خارجي استفاده نشده 
 IP است،  گفت: با بهره برداري اين پروژه سرعت هسته
كشور اطالعات از 6/8 به 18/5 ترابيت بر ثانيه خواهد 
رسيد. وزير ارتباطات با اشاره به قابليت هاي شبكه ملي 
اطالعات گفت: ارايه س��رويس از 3 ترابيت بر ثانيه به 
بي��ش از 8 ترابيت بر ثانيه، افزايش نقاط ارايه خدمات 
به مش��تريان از 90 نقطه به 105 نقطه، تمركز زدايي 
و توجه ب��ه مالحظات پدافند غير عام��ل در طراحي 
شبكه، پايداري و اطمينان شبكه، طراحي و راه اندازي 
سيستم مديريت و مونيتورينگ يكپارچه از مهم ترين 

قابليت هاي اين شبكه است .
وزير ارتباطات در ادام��ه از همكاري چهارجانبه بين 
ايران،  تركيه،  آذربايجان و روسيه خبر داد و گفت: اين 
همكاري در قالب تفاهم نامه اي براي استفاده بهينه از 
ظرفيت هاي منطقه اي و اشتراك گذاري بازارهاي چهار 
كشور براي استارتاپ ها و رويدادهاي مشترك آموزشي 

به امضا رسيده است . 
وي ب��ه اقدامات انجام ش��ده براي باالب��ردن امنيت و 
سالم س��ازي در فضاي مج��ازي را از ديگر اهداف اين 
ش��بكه اعالم كرد و گفت: در س��ال گذش��ته تنها 9 
س��امانه رصدي در مركز ماهر وجود داشت كه اكنون 
به 18 سامانه رسيده است. همچنين پوشش خدمات 
محافظت ابري براي وب سايت هاي دولتي از ۲000 به 
۲800 رسيده اس��ت. اين در حالي است كه طي يك 
سال گذش��ته 1۲1 ميليون حمله شناسايي و كشف 
بدافزار از ۴6۴0 مورد در سال 96 به ۴۴ هزار و 399 در 
سال 9۷ رسيده است.  جهرمي با بيان اينكه حمالت 
بدافزاري افزايش نيافته بلكه توانايي ما در شناسايي و 
كش��ف اين بدافزارها باالرفته است،  افزود: در سال 9۷ 
آسيب هاي امنيتي 50 هزار وب سايت را شناسايي و 

به آنها اعالم كرديم .
وزير ارتباطات خاطرنشان كرد: در مركز ماهر تاكنون 
بي��ش از ۲5 ميليون حم��الت اينترنت��ي و مقابله با 
آنها، شناس��ايي و كشف ش��ده اس��ت كه به اين آمار 
مي توان شناس��ايي بيش از ۲00 هزار حمله و تهديد 
در دستگاه هاي كش��ور، شناسايي بيش از 500 حمله 
فيشينگ عليه سايت هاي پرداخت الكترونيك بانكي 
كش��ور، حفاظت بي��ش از 3000 وب س��ايت دولتي 
در برابر حم��الت اينترنتي ddos و شناس��ايي نفوذ 

به 6500وب سايت كشور اش��اره كرد . در اين مراسم 
همچنين از بسته اقتصادي حمايت از كسب و كارهاي 
خدمات ابري، ميزباني و شبكه توزيع محتوا نيز رونمايي 
شد. وزير ارتباطات در خصوص خدمات ابري گفت:  اين 
خدمات نسبت به سال 96 با رشد 300 برابري مواجه 
بوده است، همچنين در سال جاري ۲50 هزار اپليكيشن 
از ماركت هاي بومي نصب شده است و 66 هزار اپ ايراني 
نيز توليد شده است كه تقريبا نسبت به سال گذشته رشد 
۲ برابري داشته ا ست . آذري جهرمي در ادامه به اقدامات 
حمايتي در حوزه خدمات كسب و كارهاي داخلي اشاره 
كرد و گفت: تدوين لوايح و آيين نامه ها در راستاي رفع 
موانع و تسهيل فعاليت  كسب و كارهاي مجازي براي 
حمايت از پيام رس��ان ها و كس��ب و كارهاي داخلي، 
تشكيل كارگروه كاهش موانع كسب و كارهاي مجازي 
در دولت، كارگروه عدم فيلترينگ دسترسي كسب و 
كارها به سامانه احراز هويت ديجيتال، آيين نامه طرح 
نوآفرين حمايت از شركت هاي نوپا در اقتصاد ديجيتال 
و اليحه صيانت و حفاظت از داده هاي شخصي از جمله 

اين حمايت ها بوده است .

   پلتفرم ها سياست گذاران  فضاي مجازي
همچنين در اين مراس��م ابوالحسن فيروزآبادي دبير 
ش��وراي عالي فضاي مجازي با بيان اينك��ه در حوزه 
پيام رسان ها و سكوهاي اينترنتي عقب هستيم، گفت: 
در حال حاضرپلتفرم پيام رساني از ما گرفته شده است 
و اگر اين روند ادامه پيدا كند و اقدام نكنيم در حوزه هاي 
ديگري از جمله ماليات، بيمه، س��المت و آموزش هم 

جايي نخواهيم داشت .
وي اف��زود: پلتفرم ه��ا ام��روزه سياس��ت گذاران و 
مقررات گ��ذاران فضاي مجازي و انحصاري هس��تند 
كه مي توانند از مزيت س��رويس بهتر اس��تفاده كنند 
و هرچه اطالعات يك ش��ركت بيشتر باشد، مي تواند 
س��رويس هاي بهتر و ارزان تري را در اختيار افراد قرار 
دهد. وي افزود: كشور در شرايط كنوني ۲ تا 3 پلتفرم 
دارد كه در تالش هس��تيم آن را ب��ه 10 تا 1۲ پلتفرم 
برس��انيم و با ارايه خدمات بهت��ر و ارزان تر به كاربران 
بتوانيم جايگاه خود را به دست آوريم و با مستقل شدن 

شبكه ملي اطالعات اين مهم ميسر مي شود .
وي به استقالل در حوزه پيام رسان هاي داخلي اشاره 
كرد و گفت: در حال حاضر ما هفت پيام رسان فعال در 
كشور داريم كه بخش��ي از ترافيك اينترنت را به خود 
اختصاص داده  است و دولت بايد به صورت جدي از اين 

پيام رسانها حمايت كند.
رييس مركز ملي فضاي مجازي در ادامه با بيان اينكه ما 
در برابر يك تصميم بزرگ هستيم كه بخواهيم مستقل 
باش��يم يا نه، افزود: در ايران هنوز جامعه  مدني قدرت 
دولت را پيدا نكرده است و به همين دليل از دولت انتظار 
داريم از موتورهاي جست وجو و پلتفرم ها حمايت كند، 
براي اينكه در اين فضا زنده و مستقل بمانيم، تا زماني 
كه ذي نفعان ديگر قدرتي ندارند، دولت بايد نقش خود 

را ايفا كند.
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ونچربيت| مرورگرهاي اينترنتي كه اين روزها از هر 
شيوه اي براي نمايش تبليغات آنالين استفاده مي كنند، 

روش خالقانه تازه اي را بدين منظور ابداع كرده اند.
از روز گذش��ته برخي كاربران فايرفاكس از مش��اهده 
پيام هاي تبليغاتي در زمان باز كردن پنجره جديد در 
اين مرورگر خبر مي دهند. يكي از اين پيام ها كه به كرات 
نمايش داده شده مربوط به تبليغ دريافت كارت هديه 
خريد ۲0 دالري آمازون در صورت رزرو هتل از طريق 
سايتي خاص است. موزيال بعد از پيگيري خبرنگاران 
استفاده از اين شيوه تبليغاتي تازه را تاييد كرده و افزوده 
كه هر بار كاربران پنجره جديدي را در اين مرورگر باز 
كنند اين تبليغات را مشاهده خواهند كرد. اين شركت 
مدعي شده كه در جريان نمايش تبليغات يادشده هيچ 
اطالعات خاصي از كاربران در اختيار شركت ها يا افراد 
ثالث قرار نمي گيرد و به حريم خصوصي و امنيت افراد 

احترام گذاشته مي شود. آگهي هاي يادشده در بخش 
پايين هر يك از زبانه هاي تازه فايرفاكس نمايش داده 
مي شود و مربوط به نسخه روميزي اين مرورگر است. 
مضمون برخي از اين پيام ها مشابه است، اما براي نمايش 
آنها از متون تبليغاتي متفاوتي اس��تفاده مي شود. به 
نظر مي رسد اين اقدام تازه ترين روش فايرفاكس براي 

درآمدزايي است.

آسوشيتدپرس| فضاپيماي»اوسيريس-ركس« ناسا ۲ 
ركورد ثبت كرد. نخست دور سيارك »بن نو« مدار زد. اين 
كوچك ترين شي آسماني است كه فضاپيما دور آن مدار زده 
است. عالوه بر آن به فاصله 1.6 كيلومتري سطح سيارك 
رس��يد. يك فضاپيماي ناسا كه دور سياركي قديمي مدار 

مي زد، ركوردهاي جديدي ثبت كرده است.
فضاپيماي Osiris-Rex روز دوشنبه وارد مدار سيارك 
»بن نو« ش��د. اين سيارك 110 ميليون كيلومتر از زمين 
فاصله دارد و كوچك ترين شي آسماني است كه يك فضاپيما 

دور آن مدار زده است. قطر »بن نو« حدود 500 متر است.
عالوه بر اين ركورد، فضاپيما به فاصله 1.6 كيلومتري سيارك 

رسيد كه خود ركورد ديگري به حساب مي آيد.
Osiris-Rex  در ماه دسامبر به »بن نو« رسيد. هدف نهايي 
اين ماموريت جمع آوري نمونه هايي از سيارك در ۲0۲0 و 

بازگشت به زمين تا ۲0۲3 ميالدي است.

انگجت| چين در پروژه هاي مسكن دولتي خود از قفل هاي 
مجهز به فناوري شناس��ايي صورت استفاده مي كند. اگر 
ساكنان س��المند پس از مدتي از خانه خارج نشوند، قفل 
هوشمند به مدير ساختمان هشدار مي دهد. چين هر روز به 
فناوري هاي پيشرفته وابسته تر مي شود. در همين راستا به 
نظر مي رسد در پروژه هاي مسكن دولتي در پكن از فناوري 
شناسايي چهره براي رصد ساكنان استفاده شود. استفاده 
از قفل هاي هوش��مند مجهز به فناوري شناسايي صورت 
در پروژه هاي مسكن دولتي افزايش يافته است. اين روند 
نشان دهنده اهميت امنيت براي ساكنان و روشي نوين براي 
مقابله با سوءاستفاده هاي احتمالي است. به عنوان مثال اگر 
ساكنان س��المند پس از مدت زماني خاص از خانه خارج 
نشوند، قفل هوشمند به مدير ساختمان هشدار مي دهد تا 
اين افراد را كنترل كنند. تا پايان ۲018 ميالدي در ۴۷ پروژه 

مسكن دولتي از اين فناوري استفاده شده است.

انگجت|   اپليكيشن توئينينگ كه بعد از دريافت عكس هاي 
كاربران به آنها اعالم مي كند چهره شان شبيه به كداميك از 
بازيگران مشهور است، در واقع اين عكس ها را ناخواسته در 

اختيار ديگران قرار مي دهد. 
بررسي ها نش��ان مي دهد اپليكيش��ن Twinning كه 
توسط شركت Popsugar عرضه شده به حريم شخصي 
و امنيت كاربران خود احترام نمي گذارد. اين برنامه از كاربران 
مي خواهد از خودشان سلفي بگيرند و بعد از دريافت عكس 
سلفي و بررسي آن تصاوير 5 بازيگر مشهور كه فرد به آنها 

شباهت دارد را نمايش مي دهد.
عكس هايي كه كاربران در اين اپليكيشن آپلود مي كنند در 
س��رويس ذخيره داده تحت وب آمازون ذخيره مي شوند. 
اما آدرس اينترنتي اين سرويس در وب سايت اپليكيشن 
Twinning در دسترس اس��ت و با تايپ اين آدرس هر 
فردي مي تواند به هزاران عكس سلفي افراد دسترسي يابد.

 بمباران تبليغاتي كاربران 
به سبك مرورگر فايرفاكس

 ثبت 2 ركورد توسط
فضاپيماي ناسا 

 قفل هاي مجهز به 
فناوري شناسايي صورت 

لو رفتن عكس هاي شخصي 
توسط يك اپليكيشن 

رويداد

ديلي ميل| 
پژوهشگران امريكايي توانستند با آموزش يك سيستم هوش 

مصنوعي، اثر انگشت هاي تقلبي ايجاد كنند.
پژوهشگران دانشگاه نيويورك و دانشگاه ايالتي ميشيگان 
نوعي سيستم هوش مصنوعي ابداع كرده اند كه مي تواند 
يك كليد اصلي براي اثر انگشت ابداع كند. اين ابداع، سواالت 
بسياري را در مورد ايمني تلفن هاي همراه و ابزار ديگر وابسته 
به آنها پديد آورده است. پژوهشگران با استفاده از اين سيستم 
توانستند اثر انگشت هاي تقلبي موسوم به “اثر انگشت اصلي 
عميق “ايجاد كنند و با كمك آنها از عهده تقليد بيش از يك 

اثر انگشت در ميان پنج نمونه برآيند.
پژوهشگران در مصاحبه اي گفتند: اين سيستم توانست 
تعداد زيادي از تلفن هاي همراه - حدود 30 تلفن همراه - را 
قفل گشايي كند.آنها هشدار داده اند كه اين سيستم مي تواند 
يك راه كسب درآمد براي هكرها و روشي براي كالهبرداري 
باشد. در مقاله اين پژوهش آمده است: اثر انگشت هاي اصلي، 
اثر انگشت هايي هستند كه مي توان آنها را با بسياري از اثر 
انگشت هاي ديگر تطابق داد. ما در اين پروژه، اثر انگشت هاي 
اصلي موسوم به »اثر انگشت اصلي عميق« ابداع كرديم كه 

دقت آنها بسيار بيشتر از مدل هاي پيشين است.
اين روش، با آموزش تصاوير واقعي اثر انگشت به يك »شبكه 
مولد تخاصمي« ايجاد شده است. در شبكه مولد تخاصمي، 

يك شبكه يادگيري عميق كه مولد ناميده مي شود، با يك 
روند تخاصمي رقابت مي كند. ش��بكه عميق ديگري كه 
متمايزكننده ناميده مي شود، سعي مي كند نمونه هاي توليد 
شده از شبكه مولد را از داده هاي اصلي متمايز كند. رقابت بين 
اين دو شبكه، در نهايت باعث يادگيري بهتر و بهبود عملكرد 
هر دو مي شود. سيستم هاي مبتني بر اثر انگشت، معموال 
همه اثر انگشت را بررسي نمي كنند بلكه فقط قسمت هايي 
كه در تماس با اسكنر قرار مي گيرند، ثبت مي شوند؛ در نتيجه 

فريب آنها ساده است.
شبكه مولد تخاصمي در اين بررسي، آثار انگشت تقلبي به 
وجود آوردند كه با نمونه واقعي آنها مطابقت دارند و مي توانند 
عالوه بر چشم انسان، اسكنر را نيز فريب دهند. پژوهشگران 
دريافتند كه توانايي تقليد اين سيس��تم، بيش از يك اثر 

انگشت در ميان پنج نمونه است.

پژوهشگران با هوش مصنوعي اثر انگشت تقلبي ساختند
دريچه

مهر| 
رييس سازمان پدافند غيرعامل با تأكيد بر اينكه شبكه 
پيام رسان تلگرام با امنيت ملي ما همزاد نيست، گفت: 
ما نبايد اجازه دهيم ك��ه ۴5 ميليون كاربر تحت تأثير 

مولفه هاي اين شبكه قرار گيرد.
سردار غالمرضا جاللي رييس سازمان پدافند غيرعامل، 
با بيان اينكه ش��بكه هاي اجتماعي يكي از حوزه هاي 
پدافندي كشور محسوب مي ش��وند كه پايش و رصد 
تهدي��دات مربوط به آن در ماموريت س��ازمان پدافند 
غيرعامل اس��ت، اظهار داش��ت: هم اكنون در فضاي 
موجود ش��اهد ضعف قوانين و تقسيم كار هستيم و به 
دليل همپوشاني وظايف، خطوط اصلي هر نهادي در 

اين حوزه مشخص نيست.
وي با بيان اينكه نبود قوانين مشخص در حوزه امنيت 
ملي، امنيت سايبري و امنيت فيزيكي باعث كندي كار 
در بخش فضاي مجازي شده اس��ت، افزود: تحليل ها 
نش��ان مي دهد كه تلگرام امنيت ملي را در مولفه هاي 
سياسي، فرهنگي، اقتصادي و امنيت عمومي تحت تاثير 
قرار مي دهد. اين موضوع يك بحث حياتي است و بايد 

براي آن تصميم گيري درستي شود.
رييس سازمان پدافند غيرعامل با اشاره به اينكه در حوزه 
هسته اي، پدافند سايبري بدون اختالف نظر در حال كار 

است، گفت: اما در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي 
شاهد اختالف نظر هستيم و هر كسي از يك منظر به اين 
موضوع نگاه مي كند اين در حالي است كه پيام رساني 
مانند تلگرام پنج مولفه امنيت ملي ما را تحت تأثير قرار 
داده و اين يك معضل حياتي است كه بايد به آن توجه 
شود. سردار جاللي با اشاره به اينكه مطابق با اظهاراتي 
كه در كنفرانس امنيت اروپا و توس��ط رييس جمهور 
فرانسه مطرح شد، حتي اروپايي ها نيز از وضعيت فعلي 
اينترنت راضي نيستند و معتقدند كه امريكايي ها فضاي 
مجازي را تحت تأثير قرار داده اند، افزود: در همين راستا 
انحصار پيام رسان خارجي مطلقاً با امنيت ملي ما همزاد 
نيست و ما نبايد اجازه دهيم كه ۴5 ميليون كاربر تحت 
تأثير مولفه هاي اين ش��بكه قرار گيرد. وي با اشاره به 
مصوبه ش��وراي عالي فضاي مجازي در حوزه حمايت 

از پيام رس��ان هاي بومي گفت: اين مصوب��ه در اجرا با 
اشكاالتي همراه شد. رييس سازمان پدافند غيرعامل 
ادامه داد: پيام رسان هاي بومي بايد در كل كشور توزيع 
ش��ده و بحث رومينگ و همپوشاني آنها مطرح شود تا 
بتوانند به همه كاربران سرويس دهند اما هم اكنون شاهد 
هستيم كه در اين حوزه دو جريان »ما مي توانيم« و »ما 
نمي توانيم« درست شده است. عده اي مي گويند »ما 
نمي توانيم« و به همين دليل پوسته هاي داخلي تلگرام 

را فعال كرده اند و مي گويند »آنها مي توانند«.
س��ردار جاللي گفت: اگر م��ا نمي تواني��م، چطور در 
امنيت دفاعي موشك هدايت نرم افزاري كه تكنولوژي 
به شدت س��نگين تر از ش��بكه هاي اجتماعي دارد و با 
وجود اينكه در چه��ار اليه تكنولوژي، با تحريم مواجه 
هستيم، توانسته ايم فعاليت كنيم اما در شبكه اجتماعي 
نمي توانيم به اهداف برسيم؟ به نظر مي رسد اين موضوع 

بيشتر يك گرايش سياسي است.
وي تصريح كرد: از زمان انس��داد تلگرام تا باز شدن دو 
پوسته فارسي هاتگرام و تلگرام طاليي، پيام رسان هاي 
فارسي موفق تر بودند و بس��ياري از كاربران به سمت 
آنها مهاجرت پيدا كردند اما ش��اهد هستيم كه پس از 
فعال شدن اين دو نسخه، فعاليت پيام رسان هاي بومي 

كمرنگ شد.

سردار جاللي، رييس سازمان پدافند غيرعامل : تلگرام امنيت ملي را تهديد مي كند
كاربر

نظر دادستاني توقف هاتگرام 
و تلگرام طاليي است

مهر| معاون فضاي مجازي دادستان كل كشور 
با بيان اينكه نسخه هاي فارسي تلگرام در موعد 
مقرر نتوانس��ته اند اس��تقالل پيدا كنند، گفت: 
نظر دادستاني، توقف فعاليت هاتلگرام و تلگرام 
طاليي در كش��ور اس��ت.  جواد جاويدنيا اظهار 
داش��ت: در موعد مقرر دو پوسته فارسي تلگرام 
)تلگرام طاليي و هاتگرام( مستقل نشدند و نظر 
ما اين اس��ت كه اين دو ش��بكه پيام رسان بايد 

متوقف شوند.
وي گفت: مانند مركز ملي فضاي مجازي، نظر ما 
نيز اين است كه هاتگرام و تلگرام طاليي در موعد 
مقرر نتوانسته اند از زيرساخت تلگرام، مستقل 
شوند. جاويدنيا اظهارداشت: ما تصميم خود را به 
سلسله مراتب مدنظر اعالم كرده ايم اما تصميم 
نهايي براي توقف فعاليت اين دو پيام رسان بايد 
به صورت جمعي گرفته شود و هنوز در اين زمينه 

ابالغي صورت نگرفته است.

 تجهيز اتوبوس ها  
 به هدست واقعيت مجازي 

انگجت| از اين پس انجام س��فرهاي بين شهري 
طوالني با اتوبوس ها با اس��تفاده از هدس��ت هاي 
واقعيت مجازي كه امكان اجراي بازي هاي مختلفي 
 را دارند، خسته كننده نخواهد بود. شركت مسافرتي

 Flixbus اتوبوس ه��اي بين ش��هري خ��ود را به 
هدس��ت هاي واقعيت مج��ازي ارزان قيمت ولي 
پيش��رفته اي مجهز كرده كه به مس��افران امكان 
مي دهد با انج��ام بازي هاي مختلف گ��ذر زمان را 
احساس نكنند. قرار اس��ت اين خدمات در مرحله 
اول بطور آزمايشي در برخي جاده هاي امريكا مورد 
اس��تفاده قرار بگيرد. فعال خدمات يادش��ده براي 
مس��افراني ارايه مي شود كه از ش��هرهاي توسان، 
فونيكس، لس آنجلس و سن ديه گو به ديگر شهرها 
مي روند. صندلي هاي طراحي شده براي اتوبوس هاي 
يادش��ده نيز بزرگ تر بوده و داراي امكانات خاصي 
اس��ت و 50 بازي واقعيت مجازي نيز به رايگان در 
دس��ترس مس��افران قرار دارد. FlixBus  كه در 
كشورهاي اروپايي نيز خدمات ارايه مي دهد سال 
گذشته براي اولين بار فعاليت خود را در امريكا نيز 
آغاز كرد.  هزينه پايين مسافرت با اتوبوس هاي اين 
شركت كه در امريكا بطور متوسط به 5 دالر براي هر 
مسير مي رسد باعث جذب مسافران شده است. ارايه 
خدمات رايگان واي  فاي، پريز برق و برخي امكانات 

ديگر از جمله جذابيت هاي اين اتوبوس هاست.

هك شدن سيستم تاييد هويت 
مبتني بر رگ هاي خوني 

ورج| هكرها با طراحي و ساخت يك دست قالبي 
توليد ش��ده با موم توانستند يك سيستم تاييد 
هويت مبتني بر رگ هاي خون دس��ت را فريب 
دهند. سيس��تم تاييد هويت مبتني بر رگ هاي 
خوني يك روش امنيتي بيومتريك است كه براي 
شناس��ايي هويت هر كاربر دس��ت وي را اسكن 
مي كند. اما هكرها توانستند اين روش تشخيص 

هويت را هم دور بزنند.
دو هكر مشهور به نام هاي جان كريسلر و جوليان 
آلبرشت با استفاده از دست مومي ساخته شده 
خود اس��كنرهاي توليدي دو شركت هيتاچي و 
فوجيتسو را فريب دادند. اين اسكنرها در مجموع 
95 درصد از اين بازار را در اختيار دارند. روش مورد 
اس��تفاده اين هكرها در كنگره ارتباطات ساالنه 

كيوس آلمان به نمايش گذاشته شد.
پيش از اين گفته مي شود اسكنرهاي اثر انگشت 
دقت كافي نداشته و در مقابل اسكنرهاي رگ هاي 
خون كه به راحتي قابل دسترس نيستند، دقت 
بااليي دارند. اما حاال مشخص شده كه كپي كردن 
از چينش رگ هاي خون با استفاده از يك دوربين 
قدرتمند اس ال آر مجهز به فيلتر مادون قرمز به 
راحتي ممكن بوده و اس��كنرها هم بدين شيوه 
فريب مي خورند. هكرها مي گويند براي طراحي 
اين دست تنها 15 دقيقه وقت صرف كرده اند، اما 
تكميل ساخت آن مستلزم 30 روز صرف وقت و 
تهيه بيش از ۲500 عكس بوده است. لذا اين كار 
صرفا با هدف اثبات اين موضوع انجام شد كه هك 

كردن اين روش تاييد هويت هم ممكن است.

 با فيلترينگ
 مانع كسب وكار نشويم

ايس�نا| معاون علمي و فناوري رييس جمهور 
گفت: آنچه كه امروز باي��د مورد توجه و اهميت 
قرار گيرد، اين اس��ت كه سيستم اقتصاد سنتي 
در كس��ب و كار بداند كه بايد ب��ر جوانان نخبه و 
متخصص سرمايه گذاري كند، نه آنكه بر سر راه 
آنها سد شود و يك روز با فيلترينگ و روزي ديگر 
با قوانين دست و پاگير و... مانع از فعاليت آنها شود، 

چراكه درنهايت خود اوست كه مي بازد.
معاون علمي و فناوري رييس جمهور با تاكيد بر 
ايجاد محيط و اكوسيستمي مناسب براي رشد 
اقتصاد دانش بنيان مح��ور، اظهار كرد: آنچه كه 
منجر به رشد اقتصاد دانش بنيان مي شود، محيط 
و اكوسيس��تم اس��ت كه در آن عوامل مختلفي 
اثرگذار است بطوري كه عامل مالي در رده پنجم 
يا ششم قرار مي گيرد؛ در حالي كه در اقتصاد نفتي 
عامل مالي در اولين رده قرار مي گيرد و به عنوان 

عاملي محوري به شمار مي رود. 
معاون علمي و فناوري رييس جمهور اضافه كرد: 
اگر به درستي مطرح شود كه سرمايه گذاري در 
حوزه پژوهش مي تواند در اقتصاد كشور راهگشا 
باشد، سرمايه گذاران به جاي آنكه در حوزه هايي 
مانند دالر، طال و س��كه سرمايه گذاري كنند، به 
اين سمت و سو سوق داده مي شوند. تمام تالش 

ما   روي اقتصاد دانش بنيان و اكوسيستم است.

رواب�ط عموم�ي وزارت ارتباط�ات| مع�اون 
رييس جمهوري و رييس سازمان برنامه و بودجه 
روزگذشته با همراهي وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات با حضور در پژوهشگاه فضايي ايران 
از دو ماهواره پيام اميركبير و دوستي دانشگاه 
شريف بازديد كرد و با چگونگي بهره برداري از 
اطالعات ماهواره اي براي پايش منابع طبيعي 
آشنا شد. محمدباقر نوبخت با اشاره به اينكه 
تقويت و توس�عه پژوهشگاه ها از اولويت هاي 
دولت است، گفت: اين پژوهشگاه با در اختيار 
داش�تن داده هاي اصلي و درست مي تواند به 
برنامه ريزان كشور كمك كند و در بعد نظارت 
بر اج�راي برنامه نيز اطالعات بس�يار دقيق و 
درس�تي را در اختيار مسووالن و برنامه ريزان 

كشور قرار دهد.
وي ب�ا اع�الم اينكه تمرك�ز دولت ب�ه مراكز 
پژوهش�گاهي مي تواند در ش�رايط تحريمي 
كشور را بي نياز كند، افزود: دستاوردهاي علمي 
دانشمندان جوان ما در كشور در ابعادي است 
كه مي توانيم ماهواره را در م�دار قرار دهيم و 
از آن اس�تفاده كني�م و فرات�ر از آن داده ها و 

اطالعاتي كه ماهواره ه�ا مي دهند را پردازش 
كنيم. رييس سازمان برنامه و بودجه با تاكيد بر 
اينكه يكي از معضالت كشور موضوع آب است 
و داده هاي ماهواره اي براي مديريت منابع آب 
مي تواند به س�ازمان هاي مرتبط بسيار كمك 
كند، تصريح كرد: در حال حاضر مطالعاتي را در 
ژرفاي زمين براي موضوع آب انجام داده ايم و 
توانستيم به آب هاي ژرف دست پيدا كنيم ولي 
آنچه كه به عنوان مناب�ع آبي در اختيار داريم 
محدود است و اس�تفاده از آن به يك راهبري 
و مديريت نياز دارد. نوبخت آمايش سرزمين 
را با توجه به كم ب�ودن منابع يكي از معضالت 
جهان دانس�ت و گفت: داده ه�اي ماهواره اي 
فرآيند تهيه سند آمايش سرزمين را تسريع 
و تس�هيل و بهره وري ما را ه�م باالتر مي برد 
و نه تنها س�ازمان برنامه و بودجه بلكه س�اير 
دس�تگاه هاي دولتي نيز باي�د از اين ظرفيت 
بزرگ استفاده كنند.  همچنين در اين بازديد 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه 
س�ازمان برنامه  و بودجه هم�واره براي تحقق 
برنامه هاي وزارت ارتباطات همكاري داش�ته 

اس�ت، گفت: از يكس�ال پيش با برنامه ريزي، 
مس�ير رش�د دانش فضاي�ي را ب�ا همكاري 
مجموعه سازمان فضايي، پژوهشگاه فضايي و 
دانشگاه ها براي بهره برداري در عرصه اجرايي 
كش�ور آغاز كرديم. آذري جهرمي با اشاره به 
اينكه ماهواره هاي ساخته شده سفارش توليد 
آنها در سال 78 داده شده بود، تصريح كرد: قرار 
بود اين ماهواره ها با دقت تصاوير 1000 متر و با 
همكاري دانشگاه ها و مراكز علمي بين المللي 
ساخته شود ولي با عدم همكاري سازمان هاي 
بين الملل�ي در طراح�ي آنها بازنگري ش�د و 
جوانان ايراني توانستند ماهواره را با دقت بيش 

از 20برابر يعني با دقت 45 متر طراحي كنند.
آذري جهرم�ي در پايان اظهار كرد: جوانان در 
محدوديت هاي مختلف توانسته اند شكوفايي 
خود را نش�ان دهند و در سايه بي توجهي ها و 
عدم همكاري ساير كش�ورها به دليل مسائل 
سياسي صنعت فضايي كش�ور را رشد دادند 
ك�ه افتخار بزرگي اس�ت و در ش�رايط جديد 
با اس�تفاده از اي�ن دس�تاوردها مي توانيم به 

موفقيت هاي باالتري هم دست يابيم.

برش
   رييس سازمان برنامه و بودجه: تقويت و توسعه پژوهشگاه ها از اولويت هاي دولت است 
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معاون اول رييس جمهور خبر داد 

در گفت وگو با رييس شوراي راهبردي همايش مطرح شد يك استاد اقتصاد اسالمي مطرح كرد

عزم دولت براي راه اندازي سريع تر راه آهن چابهار

 نقش آفريني تعاون 
در اقتصاد نيازمند گسترش

چشم انداز همايش روابط عمومي، اقتصاد 
فناوري اطالعات و توسعه

يكي از مهم ترين پيش نيازهاي توس��عه پاي��دار براي هر 
جامعه اي وجود شبكه حمل و نقل سامان يافته و پويايي 
است كه بتواند مناسبات ارتباطي جامعه هدف را در جهان 
پيراموني به خوبي برقرار س��ازد. فرآيندي كه بنا به داليل 
گوناگون تا به امروز در استان سيستان و بلوچستان تحقق 
پيدا نكرده است؛ اما معاون اول رييس جمهور معتقد است: 
در هيات دولت همه مصمم هستند كه عمليات ساخت راه 
آهن چابهار به زاهدان با سرعت تكميل شود كه اميدواريم 

در اين سفر اين موضوع نهايي شود.
اس��حاق جهانگيري كه از صبح روز گذشته راهي استان 
سيستان و بلوچستان شده است؛ ديروز در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: استان سيستان و بلوچستان با داشتن يك هزار 
و ۱۰۰ كيلومتر مرز مشترك با كشورهاي همسايه و ۳۰۰ 
كيلومتر مرز آبي با درياي عمان از اهميت ويژه اي برخوردار 
است. وي با اشاره به اينكه اين شرايط به موقعيت راهبردي و 
ترانزيتي و اهميت سيستان و بلوچستان افزوده است، گفت: 
خدا را شاكرم كه توفيق حاصل شد تا باري ديگر خدمت مردم 

عزيز و بزرگوار اين استان برسم.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: مردم مرزدار سيستان و 
بلوچستان اعم از شيعه و سني با تالش و پشتكار خود همواره 

موجب سربلندي كشور و اسالم بوده و هستند.
وي تصريح كرد: در اين س��فر فرصت را مغتنم شمرده و با 
مسووالن، مردم، نخبگان و صاحب نظران استان سيستان و 
بلوچستان براي رفع مشكالت به گفت وگو خواهيم پرداخت.

جهانگيري با اشاره به اينكه سيستان و بلوچستان ظرفيت ها 
و استعدادهاي فراواني براي توسعه دارد، بيان داشت: منابع 
طبيعي و نيروي انساني تحصيل كرده و پر انرژي از جمله 

مهم ترين استعدادهاي سيستان و بلوچستان است.
وي افزود: اما باي��د اين ظرفيت هاي بي نظير و منحصر به 
فرد را در مس��يرهاي درس��ت و مختلف از جمله شيالت، 
كشتي سازي، صنايع دريايي و صنايع مرتبط با منابع طبيعي، 

معدن و تجارت هدايت كرد.

   محروميت هاي تاريخي بايد برطرف شود
معاون اول رييس جمهور با اشاره به محروميت هاي تاريخي 
سيستان و بلوچستان ادامه داد: متاسفانه با توجه به همه اين 
ظرفيت هاي بي نظير اين استان از محروميت هاي زيادي در 
بخش هاي مختلف رنج مي برد كه به هيچ وجه قابل قبول 

نيست و بايد براي رفع آنها اقدامات جدي تري انجام شود.
جهانگيري تصريح كرد: براي توس��عه استان سيستان و 
بلوچستان بايد روي چند موضوع اصلي تمركز شود و آن 
موضوعات قطعا بايد موضوعاتي باشد كه موجب سرعت 

بيشتر توسعه در اين منطقه شود.
وي توسعه و ايجاد زيرساخت ها از جمله راه آهن، جاده ها 
و بنادر در سيستان و بلوچس��تان را مهم برشمرد و گفت: 
خوشبختانه در بخش بندري اقدامات بسيار خوبي انجام 
شده و در حال حاضر بندر چابهار به عنوان يك نقطه كليدي 

در كشور و سواحل مكران مطرح است.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه چابهار در آينده 
به يكي از مهم ترين بنادر ايران و منطقه تبديل خواهد شد، 
افزود: توس��عه بندر چابهار عالوه بر اينكه براي كشور مهم 
است، موجب توسعه ترانزيت و حمل و نقل براي كشورهاي 

آسياي ميانه و افغانستان هم مي شود.
جهانگيري در خصوص گازرساني به شهرهاي سيستان و 
بلوچستان هم گفت: سعي مي كنيم هر چه سريعتر همه 
شهرهاي سيستان و بلوچستان به خط انتقال گاز متصل 
ش��ود و عالوه بر آن صنايع مرتبط با گاز هم در اين استان 
مستقر شود تا همه مردم اين استان از اين نعمت خدادادي 
برخوردار شوند. وي با تاكيد بر اينكه پيگير اجراي طرح هاي 
عمراني سيستان و بلوچستان هستيم، بيان داشت: براي 
مقابله با موضوع ريزگردها اعتبار مالچ پاش��ي در بودجه 
سال ۹۸ براي استان سيستان و بلوچستان در نظر گرفته 
شده اس��ت. معاون اول رييس جمهور افزود: موضوع آب 
مردمان اين منطقه را به شدت تحت تنگنا قرار داده است 
از همين رو در اين س��فر حتما به موضوع آب بطور ويژه 

خواهيم پرداخت.
وي ادامه داد: موضوع دريافت حق آبه هيرمند براي ما يك 
بحث جدي است كه اميدواريم با مسووالن دولت افغانستان 

به يك تفاهم مناسب در اين زمينه دست پيدا كنيم.
جهانگيري با اشاره به ظرفيت هاي فرهنگي و هنري سيستان 
و بلوچستان گفت: بايد از اين ظرفيت هاي مهم و مغفول مانده 

در جهت توسعه گردشگري استان استفاده كرد.

   امنيت تنگه هرمز را ايران تامين مي كند
بعد از گفت وگو با خبرنگاران ش��ركت در جلس��ه شوراي 
اداري شهرس��تان هاي جنوبي استان بخش ديگر برنامه 

سفر جهانگري به سيستان و بلوچستان را تشكيل مي داد. 
 مع��اون اول رييس جمه��ور جلس��ه ش��وراي اداري 
شهرستان هاي جنوب سيستان و بلوچستان در ايرانشهر با 
اشاره به اينكه ايران حافظ امنيت خليج فارس و تنگه هرمز 
اس��ت، تصريح كرد: ايران با ق��درت خود هيچ گاه نخواهد 

گذاشت كه تنگه هرمز ناامن شود.
معاون اول رييس جمهور با اش��اره ب��ه موقعيت راهبردي 
سيستان و بلوچس��تان، گفت: اين استان جايي است كه 
همه منافع ملي كش��ور به حضور مردم اين خطه از كشور 

گره خورده است.
وي با اشاره به اينكه طرح توسعه سواحل مكران يك موضوع 
ملي است، بيان داشت: طبق تاكيدات رهبر معظم انقالب 
حتما طرح توسعه سواحل مكران با جديت از سوي دولت 

پيگيري مي ش��ود.جهانگيري با اشاره به اينكه جمهوري 
اسالمي ايران حافظ امنيت خليج فارس و تنگه هرمز است، 
تصريح كرد: جمهوري اسالمي ايران با قدرت خود هيچ گاه 
نخواهد گذاشت كه تنگه هرمز ناامن شود. ولي اين دليل بر 
آن نيست كه نفت ما فقط در آن سوي تنگه هرمز تحويل 
نفت كش ها ش��ود. از همين رو برنامه ريزي مناسب براي 
استفاده از ظرفيت هاي بي نظير بندر چابهار به عنوان تنها 

بندر اقيانوسي ايران بسيار حائز اهميت است.
وي با اش��اره به اينكه تصميم هاي راهبردي براي توسعه 
سواحل مكران مدنظر است، ادامه داد: توسعه بندر چابهار 
عالوه بر اينكه براي كشور ما مهم است قطعا موجب توسعه 
ترانزيت و حمل و نقل براي كش��ورهاي آس��ياي ميانه و 

افغانستان هم مي شود.

وي تصريح كرد: البته ايجاد زيرساخت ها از جمله مسائل 
مهم در هر منطقه اي است از همين رو بايد راه آهن چابهار 

به زاهدان هر چه زودتر تكميل شود.
جهانگيري با تاكي��د بر اينكه به ص��ورت جدي پيگير 
اجراي طرح هاي عمراني سيستان و بلوچستان هستيم، 
بيان داشت: اميدواريم نخبگان و صاحب نظران استان 
سيس��تان و بلوچس��تان هم به كمك دول��ت بيايند و 
طرح هاي بومي تهيه ش��ود و در اختيار دولتمردان قرار 
بگيرد.وي با اش��اره به اينكه اكث��ر مزيت هايي كه براي 
توسعه يك منطقه الزم است در سيستان و بلوچستان 
وجود دارد، افزود: نيروي انساني مستعد يكي از مهم ترين 
عامل هاي توسعه اس��ت كه در اين استان استعدادهاي 

بسيار خوبي وجود دارد.

ايرج توتونچيان اس��تاد اقتصاد اسالمي و كارش��ناس ارشد پول 
و بانك��داري نقش آفرين��ي تعاوني ها در اقتصاد اي��ران را ناكافي، 
و نيازمند گس��ترش وس��يع دانس��ت. ب��ه گزارش تع��ادل، ايرج 
توتونچيان با تاكيد بر تفاوت اساس��ي مباني اسالم براي جامعه و 
رويكرد انسان گرايانه نسبت به اقتصاد كه مرز آن را با سرمايه داري 
مشخص مي كند، گفت: در اقتصاد اس��المي رفتار توليدكننده و 
مشاركت كارگران در سود بنگاه توليدي، نظام قيمت گذاري، رفتار 
مصرف كننده )با تاكيد بر تئوري انفاق( و نقش تامين مالي اسالمي 
در اقتصاد تعيين شده اس��ت كه با نظام سرمايه داري تفاوت هاي 

اساسي دارد.
وي با اشاره به ش��يوه تامين مالي اسالمي در پروژه هاي اقتصادي 
ادامه داد: مدل عملياتي در نظام اقتصاد اسالمي بدين شرح است 
كه منابع مالي پروژه توسط بانك و با استفاده از قرارداد مشاركت 
انجام مي شود، س��پس بانك ها به عنوان وكيل سپرده گذاران در 
تامين مالي پروژه ها تنها سپرده مشتريان را استفاده مي كنند و از 
منابع خود استفاده نمي كنند. براي حفظ رابطه دو طرفه؛ بانك ها 
گروه ها يا مثال كميته هايي متشكل از سپرده گذاران با هدف نظارت 
بر مفاد توافق در هر يك از قراردادها انتخاب مي كنند و به محض 
اينكه قرارداد مشاركتي منعقد شد؛ س��پرده ها تبديل به سرمايه 
مي شوند. استاد برجسته اقتصاد اسالمي با تاكيد بر عدم تضمين 
سود در اين روش گفت: در اين روش؛ سپرده ها تجميع شده و به 
پروژه ها اختصاص مي يابد. يعني هر سپرده گذاري در همه پروژه ها 
سهيم اس��ت، اما آورده اوليه س��پرده گذاران و اصل سپرده ها به 

وسيله بانك ضمانت نمي شود. به گزارش تسنيم، وي گفت: من در 
كتاب هايم همواره بر اين موضوع تاكيد داشته ام كه اقتصاد اسالمي 
بر سه ركن اساسي عدالت، تعاون و رفاه جامعه استوار است و اين 
س��ه اصل را به اين دليل نام مي برم كه نظام سرمايه داري بيشتر 
به كارآيي توجه دارد و عدالت از دس��ت آنها خارج شده است، در 
حالي كه عدالت به عنوان هدف غايي جامعه اسالمي مطرح است 
و جايگزي��ن ندارد. توتونچيان در پاي��ان تاكيد كرد كه پا نگرفتن 
تعاوني ها در ايران باعث و ريشه بسياري از مشكالت است كه يكي 
از داليل آن به ساختار تعاوني  باز مي گردد كه در آن اثرگذاري هر 
شخص بر تصميمات را يكسان در نظر گرفته و اثرگذاري به نسبت 
آورده را منع كرده اس��ت، كه اشتباه اس��ت و اينكه هر شخص به 
نسبت آورده خود در تصميمات تعاوني اثرگذار باشد مخالفتي با 

اصول اسالمي ندارد.

همايش تخصص��ي و جامع روابط عمومي نص��ف جهان با موضوع 
اقتصاد، فناوري اطالعات و توسعه با حمايت اتاق تعاون ايران ۱۳دي 
ماه جاري در اصفهان برگزار مي ش��ود. هادي زماني رييس شوراي 
راهبردي همايش روابط عمومي، اقتصاد، فناوري اطالعات و توسعه 
با بيان اين مطلب گفت: تشكيل هسته علمي براي طرح سرفصل هاي 
جديد آموزش��ي و علمي، ايجاد بستري مناسب و علمي براي طرح 
ديدگاه ها، فرضيات و نظرات علمي، ارتباط مس��تمر با دانشگاه ها 
و مراكز معتب��ر علمي از مهم ترين اهداف همايش اس��ت. به گفته 
زماني، در جامعه امروزي به دليل عدم آشنايي كاركنان و مديران با 
فرآيند ارتباطات بين فردي و فقدان اصول گفت وگوي صحيح؛ عمال 
سازمان هايي فاقد كارآمدي الزم مشاهده مي شوند؛ چراكه اساس 
يك نهاد بر روابط بين اجزا، عناصر و افراد آن استوار است. همچنين 
در سازمان هايي كه اين نظام ارتباطي تدوين نشده است عمال همه 
امور با سختي و بروكراسي هاي پيچيده دنبال مي شود. وي يادآور 
شد: روابط عمومي ها مديريت ارتباطات سازمان را برعهده دارند اما 
آنچنان درگير روزمرگي و تبليغات و تشريفات هستند كه تكاليف 
واقعي خود از جمل��ه اطالع يابي و تحقيق و افكارس��نجي را از ياد 
برده اند درحالي كه دانش روابط عمومي بايد طبق رسالت تاريخي 
خود پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد. زماني خاطرنشان كرد: اكنون 
با توجه به اين اصل كه تنها راه ب��رون رفت جامعه, ترويج فرهنگ 
گفت وگوي آزاد و بدون واس��طه و حركت به سمت توسعه فرهنگ 
ارتباط بين فردي و آموزش مهارت هاي حرفه اي آن به عموم است و با 
دانستن اين موضوع كه بدون وجود كرسي هاي علمي نظريه پردازي 

و نبود هس��تي علمي خالق و ب��ا برنامه و انديش��مند جهت طرح 
ديدگاهاي جديد و فرضيات نو كه پاسخگوي نيازهاي امروز جامعه 
باشد حركت به سمت توسعه عقيم خواهد شد لذا برگزاري چنين 
همايش هايي روابط عمومي را در آس��تانه تحقق جامعه اطالعاتي, 
به مثابه علمي و دانش محور ترس��يم كرده و هسته اي توانا را براي 
شكل دهي به رويدادهاي علمي تشكيل مي دهد. گفتني است، ۱۳ 
دي ماه جاري سومين همايش تخصصي و جامع روابط عمومي نصف 
جهان با محوريت اقتصاد، فناوري اطالعات و توسعه با حضور استاندار 
اصفهان، معاونين و مديران اجرايي و كارشناس��ان روابط عمومي 
استان، خانه ارتباطات اصفهان، سازمان فرهنگي اجتماعي ورزش 
شهرداري اصفهان، دپارتمان روابط عمومي و ارتباطات اصفهان و 
موسس��ه آموزش عالي فناوران حكيم با حمايت اتاق تعاون ايران 

برگزار مي شود.

اجرای 70 کيلومتر شبکه فاضالب 
با مشاركت بخش خصوصی

ابت��دای  اصفه�ان|از 
س��ال جاری ت��ا کنون 7۰ 
کيلومتر ش��بکه فاضالب 
در ش��هرهای زيباش��هر و 
ديزيچه با سرمايه گذاری 
ش��رکت فوالد مبارکه  به 
روش بي��ع متقاب��ل  اجراء 
گرديد. معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان  گفت: طی س��الهای ۹6 و ۹7 بيش از 
۱۱۸کيلومتر ش��بکه فاضالب در شهرهای زيباشهر 
و ديزيچه با س��رمايه گذاری ش��رکت ف��والد مبارکه 
عملياتی ش��د. حکمتيان  اجرای سريع و به موقع اين 
پروژه را حائز اهميت برشمرد و عنوان کرد: طی سال 
۹6 و ۹7 بيش از 76 کيلومتر شبکه فاضالب در شهر 
ديزيچه با مشارکت بخش خصوصی اجرايی گرديد وبه 
پيشرفت 7۰ درصدی رسيده است اين در حاليست که 
در همين بازه زمانی در زيبا شهر بيش از 4۱ کيلومتر 
شبکه فاضالب عملياتی شد که بيانگر پيشرفت فيزيکی 
7۱ درصدی  است. وی اجرای شبکه فاضالب در شهر 
ديزيچه و زيبا ش��هر  را طی ۱۸ماهه اخير قابل توجه 
دانس��ت و خاطرنشان س��اخت:    طی ۱۸ ماهه اخير  
بيش از 72 درصد شبکه فاضالب ديزيچه عملياتی شد.

مشكالت توزيع کاالهای 
اساسی در خوزستان

 خوزس�تان|مدير کل 
هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار خوزستان گفت: 
روند توزيع کاالی اساسی 
در اس��تان به شکلی است 
که تا به ح��ال اثر آن برای 
مردم قابل لم��س نبوده 
اس��ت. اميد بن عباس در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
به تالش دولت برای تامين کاالهای اساس��ی اظهار 
کرد: هر چقدر تالش می کنيم نمود توزيع را در بين 
مردم نمی بينيم، زيرا روند توزيع به شکلی است که 
تا به حال اثر آن برای مردم قابل لمس نبوده اس��ت. 
او افزود: هيچ نگران��ی بابت تامين کاال وجود ندارد و 
در اين زمينه انتظار داريم تا س��رعت عمل در توزيع 
کاالهای اساسی و مورد نياز مردم با نرخ دولتی، نسبت 
به ش��رايط کنونی چندين برابر شود و روند توزيع با 
سرعت بيشتری در استان انجام شود. او با بيان اينکه 
نبايد در توزيع کاال خساست به خرج داد، عنوان کرد: 
کاال بايد در چارچوب ضوابطی که تعيين می ش��ود 
توزيع و بازار بايد اشباع شود. وقتی بازار تشنه می ماند 
ممکن است داد و ستدی خارج از شبکه هم انجام شود 

و شرايط را برای ما دشوار کند.

مرحله سوم تسهيالت اشتغال 
روستايی به زودی واريز می شود
خوزس�تان |مع��اون 
توس��عه، کارآفرين��ی و 
اش��تغال وزير تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با اش��اره 
به پرداخت مرحله س��وم 
تسهيالت اشتغال روستايی 
گفت: سازمان برنامه و بوجه 
اين تسهيالت را ابالغ کرده و به زودی به حساب بانک ها 

واريز می شود. 
عيس��ی منصوری در سيزدهمين جلس��ه کارگروه 
اش��تغال استان خوزس��تان اظهار داش��ت: با وجود 
استعداد های فعلی، اما نيروی کار متخصص مورد نياز 
در حوزه نفت از طريق آموزش های دانشگاهی و مراکز 
فنی و حرفه ای تأمين نمی شود. وی از جمله راهبرد های 
جدی را پرورش نيروی انسان افزار مورد نياز بازار کار 
برشمرد و بيان کرد: صنايع بزرگ نظير صنعت نفت 
عالوه بر نياز به نيروی مهارت آموخته، در پی نيرو های 
ماهر همراه با دانش فنی و علمی هستند. معاون توسعه، 
کارآفرينی و اشتغال وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
اشاره به وجود چالش در زمينه ورود تکنولوژی در کوتاه 
مدت، ادامه داد: اين خأل را می توان با تربيت و آموزش 

حرفه ای نيروی کار جبران و برطرف کرد.

ضرورت ساخت سوله 
مديريت بحران در مازندران

مازن�دران| مدي��رکل 
بحران س��ازمان پزشکی 
قانونی کشور، ايجاد سوله 
مديريت بحران را برای ارائه 
خدم��ات در زمان حوادث 

در مازندران الزم دانست.
به گزارش مهر، مهردادعلی 
بخشی ديروزدر گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اينکه 
س��وله بحران در تهران، تکميل ش��ده است گفت: 
همچنين سوله بحران در استان هايی مانند اصفهان، 
آذربايجان و فارس در حال تکميل ش��دن اس��ت و 
احداث اين سوله در استانی مانند مازندران الزم است.

بخش��ی با اشاره به اجرايی ش��دن طرح دادپزشک 
در تمامی اس��تان ها اظهار داشت: اکنون اين طرح 
در برخی شهرس��تان ها نيز در دست اجرا است که 
رضايتمندی زيادی ايجاد کرده اس��ت. وی با اشاره 
به وظايف دادپزشکان گفت: طبق قانون يکسری از 
خدمات پزشکی قانونی که خدمات غيرحاکميتی 
است و معطل مانده بود به دادپزشکان محول شده و 
درواقع اين طرح کمکی به مردم است تا از ارجاعات 
بی م��ورد و غيرقضايی م��ردم به دس��تگاه قضای 

جلوگيری شود.

حمل 22 ميليون تن بار در 
محورهای مواصالتی يزد

يزد|مدي��رکل راهداری 
و حم��ل و نقل ج��اده ای 
اس��تان يزد از حمل و نقل 
22 ميليون تن بار از طريق 
ج��اده ه��ای مواصالت��ی 
اس��تان با کاميون ها طی 
س��ال جاری خب��ر داد. به 
گزارش ايلنا، علی عليخانی ديروز  در نشست معاون 
هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار يزد و دستگاه های 
حمل و نقلی اس��تان با خبرنگاران اظهار داشت: اداره 
کل راهداری به عنوان بهره بردار و نگهدارنده راه های 
مواصالتی استان يزد است. او با بيان اينکه ۸ هزار و 27۰ 
کيلومتر راه مواصالتی در استان داريم که نگهداری از 
آن به عهده ما است ادامه داد: در راستای اقداماتی که 
بايد برای استفاده بهتر رانندگان از راه ها انجام شود در 
سال جاری، ۱44 کيلومتر روکش آسفالت با آسفالت 
گرم، ماسه آس��فالتی و ... با توجه به شرايط منطقه و 
نوع خرابی آن انجام شده است. عليخانی بيان داشت: 
همچنين بيش از ۹۳ هزار مت��ر در طول، درزگيری 
آسفالت انجام شده و 66 هزار ۸۰۰ متر مربع نيز لکه 
گيری و 24۰ کيلومتر نيز اصالح ش��يب و آرام سازی 

کناره های جاده های موجود انجام شده است.
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درخت كاجي كه همكالسي 
دانش آموزان شد

تبريز| با انتشار عكس ها و فيلم هايي از قطع درختان 
در ارسباران و قره داغ، مدير مدرسه اي براي افزايش 
كالس درس��ي از قطع يك درخت خودداري كرد و 
حال آن درخت همكالسي دانش آموزان آن كالس 
شده است. محمد حسين يگانه مدير مدرسه پسرانه اي 
در تبريز با اشاره به حفظ يك درخت در وسط كالس 
درس��ي اظهار كرد: با توجه به اس��تقبال و افزايش 
ثبت نام در مدرسه پسرانه دانش پژوهان علوي ما نياز 
به افزايش فضاي آموزشي داشتيم از اين رو چندين 
فضا براي افزايش كالس درسي مدنظر گرفته شد. وي 
با بيان اينكه متاسفانه در فضاهاي ديگر امكان ايجاد 
كالس نبود، توضيح داد: تنها جاي مناسب براي ايجاد 
كالس همين كالسي بود كه درخت كهن سال كاج 

در آن قرار دارد.

»فاطمي امين« قائم مقام جديد 
آستان قدس رضوي شد

مشهد|»س��يدرضا فاطم��ي امي��ن« از س��وي 
سيدابراهيم رييسي به عنوان قائم مقام جديد آستان 
قدس رضوي منصوب شد. »سيدرضا فاطمي امين« 
مديرعامل سازمان اقتصادي آستان قدس رضوي 
در حكمي از س��وي حجت االس��الم والمسلمين 
سيدابراهيم رييسي به عنوان قائم مقام جديد آستان 
قدس رضوي منصوب و جايگزين س��يد مرتضي 
بختياري شد. سيدرضا فاطمي امين، دانش آموخته 
دكتري مديريت راهبردي دانش است و در سوابق 
اجراي��ي او عضو هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني، 
صنايع و معادن كشور، معاون وزير صنعت، معدن و 
تجارت، رييس ستاد تحول صنايع و معادن و مشاور 
و مدير سرمايه گذاري و مشاركت هاي آستان قدس 

رضوي وجود دارد.

چاپ مقاله ISI  استان مركزي 
در خارج از كشور 

اراك| فاطمه اكبري از منطقه استان مركزي موفق 
به تهيه وچاپ مقاله ISI دريك مجله بين المللي خارج 
از كشورش��د.  فاطمه اكبري كارشناس آموزش اين 
منطقه به همراه دونفرپژوهشگر ديگر موفق به تهيه 
وچاپ مقاله ISI در يكي از مجالت بين المللي خارج 
از كشور ش��ده اند . دراين مقاله، مولفه هاي مديريت 
اس��تعداد ازمنظرقرآن مورد شناس��ايي قرارگرفته 
وبراي انجام اين پژوه��ش ازدوروش تحليل محتوا 
وپرسشنامه استفاده شده اس��ت . الزم به ذكراست 
كه اين مقاله برمبناي پايان نامه پژوهش��ي مقطع 
كارشناسي ارشد فاطمه اكبري تهيه شده كه درآن 
تحقيق، آيات قرآن مجيد، تحليل محتوا شده و سپس 
اجزاي تشكيل دهنده مدل مفهومي استخراج شده از 
ادبيات موضوعي تحقيق، به روش ميداني وبا استفاده 
ازپرسشنامه مورد سنجش وارزيابي قرارگرفته است .

قيمت مرغ در ايالم در كانال 
افزايشي قرار گرفت

ايالم|افزايش قيمت هاي روز به روز سفره مردم 
ايالم كه به علت بيكاري، فقر، نبود رونق اقتصادي 
كوچك بوده و كوچك تر شده است اما واكنشي 
از سوي مس��ووالن ايالمي درباره اين نابساماني 
مش��اهده نمي ش��ود. هر چند متصديان بازار و 
مديريت ارشد اس��تان ايالم براي كاهش قيمت 
گوش��ت قرمز و مرغ تالش مي كنن��د اما به نظر 
مي رسد، تالش ها ناموفق و قيمت افزايش يافته و 
اجازه بازگشت روزهاي ارزاني به بازار را نمي دهند.

اين روزها افزايش قيمت گوش��ت در ايالم از 55 
ه��زار تومان به 7۰ هزارتوم��ان ظرف يك هفته 
گذشته رسيده است و اين بار مرغ در استان ايالم 

پر كشيده و به ۱4۰۰۰ تومان در بازار رسيد.

چهره هاي استاني

ويژه

توليد لوازم خانگی در مهرماه 
امسال افزايش يافت

 بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان 
دهنده بهبود وضعيت و رشد توليد لوازم خانگی در 
مهرماه نسبت به شهريورماه امسال است.  به گزارش 
روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ايرنا از آمارهای وزارت 
صنعت، در مهرماه امسال به ترتيب 57 هزار و ۳۰۰ 
دستگاه يخچال، ۸4 هزار و 6۰۰ دستگاه يخچال و 
فريزر، 46 هزار و 4۰۰ دستگاه ماشين لباسشويی و 
2۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه كولر آبی در كشور توليد شد. 
در هفتمين ماه از سال، توليد تلويزيون با رشد ۱۸,2 
درص��دی، يخچال و فريزر با رش��د ۳۱,5 درصدی، 
ماشين لباس شويی با رشد 2۹,۱ درصدی و كولر آبی 

با رشد 5,6 درصدی همراه بوده است. 

 كاهش توليد ل�وازم خانگی در هفت ماهه 
امسال 

با اين حال، بررس��ی آمارهای وزارت صنعت، معدن 
و تجارت حاكی از كاهش توليد انواع لوازم خانگی از 
آغاز امسال تا پايان مهرماه است، به طوری كه در اين 
مدت توليد انواع تلويزيون با كاهش ۳2,5 درصدی 
در همسنجی با پارسال به ۳۹4 هزار و 2۰۰ دستگاه 
رسيد.  در هفت ماهه امسال 55۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه 
يخچال و فريزر توسط شركت های داخلی توليد شد 
كه در مقايسه با مدت مش��ابه پارسال ۱۳,۸ درصد 
كاهش نش��ان می دهد.  برپايه اين گزارش، تا پايان 
مهر ماه 2۹6 هزار و 5۰۰ دستگاه ماشين لباسشويی 
در كشور توليد شد كه در همسنجی با پارسال ۳۸,2 
درصد كاهش داش��ته است.  همچنين در مدت ياد 
ش��ده 52۸ هزار و 4۰۰ دستگاه كولر آبی توليد شد 
كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 5,۹ درصد 

افت داشته است. 



اقتصاد اجتماعي12اخبار

»بيمه درمان اعتياد« در اليحه بودجه سال 98 حذف شد

سهم معتادان از بودجه  98؛  تقريبا  هيچ
ريحانه جاويدي|

11 سال از زماني كه »بيمه درمان اعتياد« در ستاد 
مبارزه با مواد مخدر مصوب ش��د و 9 سال از زماني 
كه در قانون مبارزه با مواد مخدر به اين مساله اشاره 
ش��د، مي گذرد؛ اما اين قانون هيچ وقت به درستي 
اجرا نشد تا اينكه نا بس��اماني هايي كه در تخصيص 
بودج��ه بيمه درم��ان اعتياد از نخس��تين روزهاي 
تصويب تا امروز وجود داش��ت، س��رانجام كار را به 
آنجا كش��اند كه بعد از 11سال بالتكليفي، »بودجه 
بيمه درمان اعتياد« در اليحه بودجه سال 98 بطور 
كامل حذف و ان��دك اميدواري معت��ادان مايل به 
ترك براي بهبودي، قربان��ي اختالف و ناهماهنگي 
ميان دس��تگاه هاي متولي ش��د. اين در حالي است 
كه 46 هزار معتاد به مواد مخدر تحت پوشش بيمه 
سالمت هستند كه از اين تعداد 20 هزار نفر در سال 
گذشته با استفاده از خدمات اين بيمه اقدام به درمان 
كرده اند كه مشخص نيست قرار است هزينه درمان 
آنها بعد از حذف بودجه از كدام منبع تامين ش��ود. 
در حالي كه مسووالن بيمه سالمت، مخالف چنين 
تصميمي هستند اما مسووالن بهزيستي معتقدند در 
بروز اين اتفاق مقصر اوليه مسووالن وزارت بهداشت، 
سازمان بيمه سالمت و س��تاد مبارزه با مواد مخدر 
هس��تند و در چنين وضعيتي جايي ب��راي انتقاد از 

سوي آنها نيست.

  از تخصيص نصفه و نيمه تا حذف كامل
بيمه درمان اعتياد در سال 1389 در اصالحيه قانون 
مبارزه با مواد مخدر گنجانده ش��د. در تبصره 2 ماده 
15 قانون مبارزه با مواد مخدر به وزارت رفاه و تامين 
اجتماعي ماموريت داده ش��د ضمن تحت پوش��ش 
قراردادن معتادان بي بضاعت، تمام هزينه هاي ترك 
اعتياد را مش��مول بيمه هاي پايه و بستري قرار دهد. 
در اين تبصره دولت هم مكلف شد همه ساله در لوايح 
بودج��ه، اعتبارات الزم را پيش بيني و تامين كند. اما 
بودجه الزم براي اجرايي شدن آن تا چند سال تامين 
نشد تا اينكه باالخره در س��ال 1392 براي اولين بار 
بودج��ه 22.5 ميلي��ارد توماني براي بيم��ه درمان 
معتادان تخصيص داده شد. مبلغ اختصاص داده شده 
آن قدري نبود كه براي همه معتادان مورد اس��تفاده 
قرار گيرد، اما در نهايت حتي همين بودجه اندك هم 
جذب نشد. اختصاص بودجه در سال هاي بعد هم ادامه 
پيدا كرد يعني در سال 1393، 30 ميليارد تومان، در 
سال 1394، 30 ميليارد تومان، در سال 1395، 33 

ميليارد تومان، در سال 1396، 78 ميليارد، در سال 
1397 هم 78 ميليارد تومان براي بيمه معتادان در 
نظر گرفته شد. اما باز هم بودجه ها به درستي جذب 
نشد. البته در سال 1396 و سال 1397 وضعيت جذب 
بودجه نس��بت به س��ال هاي قبل بهتر بود و به گفته 
مسووالن بيمه س��المت حدود 25 درصد اعتبارات 
جذب ش��د اما بخت با معتادان يار نبود و براي س��ال 
98 هيچ بودجه در راستاي بيمه درمان براي آنها در 
نظر گرفته نشده است. اين وضعيت در حالي است كه 
چندين سال از زماني كه سازمان بهزيستي، به عنوان 
متولي رفع معضل اعتياد پيشنهاد تخصيص بودجه 
درمان به اين سازمان را مطرح كرده مي گذرد اما براي 
س��ال 98 بودجه نه به بيمه س��المت رسيد و نه قرار 
است در اختيار بهزيستي قرار گيرد. فريد براتي سده، 
معاون توسعه، پيشگيري و درمان سازمان بهزيستي 
كشور، درباره داليل حذف بودجه بيمه درمان اعتياد 
براي سال 98 به تعادل گفت: » در اين تصميم گيري 
نمي توان خرده اي به سازمان برنامه و بودجه گرفت 
بلكه دليل حذف بيمه درمان اعتياد را بايد در عملكرد 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان 
بيمه سالمت كش��ور و دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد 
مخدر جست وجو كرد چرا كه اين سه نهاد هيچ وقت به 
سازمان برنامه و بودجه اطالع نداند با بودجه دريافتي 
چه اقدامي كرده و پول را كجا هزينه كرده اند، بنابراين 
نمي توان از سازمان برنامه و بودجه انتقاد كرد كه چرا 
رديف بودجه اي كه هيچگاه اطالع نداشتند در كجا و 

چگونه خرج شده را حذف كردند.«
او افزود: » اين بيمه هيچگاه در بدنه بيمه ها ادغام نشد 
و هميشه به صورت يارانه بود. در حالي كه اگر از ابتدا 
به سازمان بهزيس��تي كه متولي اصلي درمان اعتياد 
بود، داده مي شد، امروز نتيجه بهتري به دست آورده 
بوديم. وزارت بهداشت در زمينه بيمه درمان اعتياد 
كوتاهي كرد چرا كه اين بيمه را فقط به مراكز دولتي 
تخصيص داد در حالي كه عمده مراكز درمان اعتياد، 

خصوصي هستند.«
براتي سده بيان كرد: « درباره عملكرد دبيرخانه ستاد 
مبارزه با مواد مخدر هم بايد گفت كه در س��ال هاي 
گذش��ته بودحه دريافتي بابت بيمه درمان اعتياد در 
جاهاي ديگري هزينه ش��ده است و ما چندين بار به 
اين ستاد پيشنهاد داديم كه حداقل 50 درصد از اين 
بودجه را به بهزيستي پرداخت كند چرا كه هنوز هم 
عمده مراجعات براي درمان اعتياد به بهزيستي است 

اما دبيرخانه ستاد اين پيشنهاد را نپذيرفت.«

معاون توس��عه، پيش��گيري و درمان اعتياد سازمان 
بهزيس��تي درباره وضعيت بودجه اين سازمان براي 
درمان اعتياد گفت: » امس��ال بودجه 2 ميلياردي را 
با عنوان هزينه درمان اعتياد براي بهزيستي در نظر 
گرفته اند كه عمال كف��اف هيچ كدام از برنامه هاي ما 
براي درمان اعتياد را نمي دهد در حالي كه بودجه بيمه 
درم��ان اعتياد رقمي معادل 70 تا 80 ميليارد تومان 
است كه اگر حداقل 50 درصد آن را به ما مي دادنددر 
قالب همين رديف 2 ميليارد توماني، هم منابع مالي 
درمان اعتياد در يك سازمان تجميع مي شد و هم ما 
مي توانستيم برنامه ريزي بهتري داشته باشيم و به اين 
نا به ساماني ميان دستگاه هاي متولي هم پايان داده 
مي شد اما احتماال همه اين پول به ستاد مبارزه با مواد 

مخدر داده شده است.«

  حذف بيمه درمان اعتياد عقب گرد است
اظه��ارات براتي س��ده در حالي اس��ت ك��ه معاون 
بيمه خدمات سالمت س��ازمان بيمه سالمت ايران 

بر حذف بيم��ه درمان اعتياد دو دو اش��كال را وارد 
مي دان��د. مرتضي ادياني، درب��اره اين موضوع بيان 
ك��رد: « ايراد اول اين تصميم گيري آن اس��ت كه از 
زمان برنامه پنجم توس��عه، نظام س��المت دايما از 
تجميع منابع س��خن گفته و سياست گذاري اش را 
بر اين حوزه متمركز كرده و معتقد اس��ت مش��كل 
بيمه اي مردم از اين طريق قابل حل است در حالي 
كه ح��ذف بيمه درمان اعتياد، مغاير با اين حركت و 
روند است. اما درباره ايراد دوم بايد گفت كه اگر قرار 
باشد اين بودجه در اختيار ارگان هاي ديگر هم قرار 
داده ش��ود، در مس��ير صحيح هزينه نخواهد نشد و 
اين اقدام به نوعي پاك كردن صورت مس��اله است. 
چون دستگاه هاي مرتبط ديگر هيچ كدام ساز و كار 
الزم را براي هزينه كرد اين بودجه ندارند و احتمال 
اينكه اي��ن بودجه در جايي به غير از درمان بيماران 

بي بضاعت هزينه شود زياد است.
به گفت��ه ادياني يكي از داليل اصلي جذب نش��دن 
بودجه توسط بيمه سالمت نبود ساز و كار درست و 

زير س��اخت بوده كه البته به تدريج اين ساز و كارها 
در حال ش��كل دهي بود. او بيان كرد: » مدت هاست 
كه در همه جاي دنيا از ساز و كار بيمه اي براي هزينه 
كرد در حوزه درمان به��ره مي برند، بنابراين حذف 
بيمه درم��ان اعتياد از بودجه، نوع��ي عقب گرد در 
درمان اعتياد محس��وب مي شود. اگر كلينيك هاي 
درمان اعتياد با بيمه طرف قرارداد شوند، هم تعرفه ها 
مش��خص اس��ت و هم بيماران مي دانن��د كه براي 

دريافت خدمات درماني بايد به كجا مراجعه كنند.
به گفته ادياني، امسال حدود 25 درصد بودجه بيمه 
درمان اعتياد جذب شده است. او مي گويد اين روند 
كه مدتي طول بكش��د تا بيمه شدگان براي دريافت 
خدم��ات بيمه درم��ان مراجعه كنن��د غيرطبيعي 
نيس��ت. به گفته او رون��د بيمه درم��ان اعتياد طي 
سال گذشته از رشد خوبي برخوردار بوده و اگر اين 
فرايند ادامه پيدا مي كرد در سال هاي آينده فرهنگ 
استفاده از اين بيمه براي درمان اعتياد در بين مردم 

جا مي افتاد.
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مساله آموزش به تجارت 
تبديل شده است

سال ها تالش براي حذف كنكور يا كمتر كردن تاثير 
آن در ورود دانش��جويان به دانشگاه، كمترين اثر را 
داشته است و آنچه مافياي كنكور مي خوانند اجازه 
نداده، اين شيوه سنتي و غيرعلمي جذب دانشجو، به 
حاشيه برود. شيوه هاي كهنه آموزشي و مشق شب 
نيز با مافياي كتب كمك آموزشي مواجه هستند و 
به گفته محمود صادقي، نماينده مجلس، مس��اله 

آموزش را به تجارت تبديل كرده اند. 
محمود صادقي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس تأكيد كرد كه تبليغات گسترده كتاب هاي 
كمك درس��ي در رس��انه ها تبديل به يك تجارت 
و س��وداگري ش��ده اس��ت. صادقي در واكنش به 
نامه وزير آموزش وپرورش ب��ه مقام رهبري درباره 
تبليغات پرتعداد و ناسالم برخي موسسات آموزشي 
در رس��انه ها به »تعادل« گفت: اص��واًل بحث هاي 
تكليف محوري براي دانش آموزان با س��ند تحول 
بنيادين آموزش وپرورش ك��ه مورد تأييد رهبري 
هم هس��ت، مغايرت دارد. در سند تحول بنيادين 
آموزش وپ��رورش رويكردي وج��ود دارد كه بايد 
خالقي��ت را پرورش دهي��م و دانش آم��وزان را بر 
اساس عالقه، استعداد، ذوق هنري و ذوق علمي به 
فعاليت هاي در خانه و بيرون از مدرسه تشويق كنيم.

صادقي با تأكيد بر اينكه پشت پرده تبليغات گسترده 
موسسات آموزش��ي و كتاب هاي كمك درسي در 
رس��انه ها كسب وكار اس��ت، گفت: به نوعي مساله 
آموزش ب��ه يك بيزين��س، تجارت و س��وداگري 
تبديل ش��ده اس��ت. به عبارت ديگر اين تبليغات 
گس��ترده، دغدغه تربيت و آم��وزش را ندارد، بلكه 
بيشتر دغدغه سود و فايده بردن را دنبال مي كند كه 

خيلي هم خطرناك است. 

وجود ۲۳ هزار كالس درس 
فرسوده در تهران

مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان 
تهران از وجود 23 هزار كالس درس فرس��وده در 
استان تهران خبر داد كه نيازمند تخريب، نوسازي 
و بازسازي هس��تند. علي شهري با بيان اينكه در 
استان تهران حدود 23 هزار كالس درس فرسوده 
وجود دارد، اظهار كرد: در ش��هر ته��ران 7104 
كالس درس و در شهرس��تان هاي تهران 1390 
كالس درس نيازمند تخريب و بازسازي هستند؛ 
همچنين 8708 كالس در ش��هر تهران و 5462 
كالس درس در شهرستان هاي تهران نيز نيازمند 

مقاوم سازي هستند. 
او افزود: تعدادي مدرسه با عمر باالي 60 سال نيز 
در ش��هر تهران وجود دارد كه در دل همين آمار 
مدارس نيازمند تخريب و بازسازي يا مقاوم سازي 

قرار مي گيرند. 



ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

»تعادل«راهكارهايتحققشعار»اتاقشيشهاي«درمديريتشهريرابررسيميكند

معاونوزيرراهوشهرسازيعنوانكرد

شفاف سازي در شهرداري با رعايت اصول حكمراني خوب

جزييات فرونشست زمين در مسكن مهر اصفهان 

سوريهاهزينهبازسازيراپرداختميكنندنهايران

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |
ش��وراي پنجم ش��هر ته��ران از ابت��داي فعاليت خود، 
شهرداري و شوراي شفاف و شيشه اي را به عنوان شعار 
و هدف اصل��ي خود ق��رار داد. محمدعلي نجفي اولين 
شهردار منتخب ش��وراي پنجم گام هاي مهمي در اين 
راستا برداشت. او عالوه بر اينكه دو دستورالعمل مهم در 
جهت مبارزه با فساد در شوراي مناطق و ممنوعيت صدور 
هولوگرام صادر كرد، براي ايجاد شهرداري شيشه اي نيز 
shafaf. تالش كرد و در اولين گام با راه اندازي سامانه

tehran.ir قراردادهاي باالي ي��ك ميليارد تومان را 
روي سايت منتشر كرد و در معرض ديد تمام شهروندان 
قرار داد. همچنين فهرست خبرنگاراني كه مجوز طرح 
ورود به محدوده طرح ترافيك را گرفتند در اين سامانه به 
نمايش درآمد و بودجه سال97 با تمام جزييات نيز در اين 
سايت بارگذاري شد. عالوه بر اين اطالعات كامل مديران 
شهري در اين سامانه بارگذاري شده است و هر شهروند 
تهراني مي تواند با مراجعه به اين پايگاه، مسووالن شهري 
و مدارك تحصيلي و تمامي اطالعات الزم در مورد آنها را 
بيابد و بداند. محمدعلي افشاني دومين شهردار شوراي 
پنجم نيز بر شفافيت در شهرداري تهران تاكيد داشت 
و به نظر مي رسد پيروز حناچي نيز راه دو شهردار قبلي 

اصالح طلبان را ادامه خواهد داد.
يكي از راه هايي كه شهرداري براي شفافيت در نظر گرفته 
الكترونيكي كردن كارها است . همانطور كه عنوان شد، 
راه اندازي س��امانه شفافيت و بارگذاري قراردادها نمونه 
اين اقدام اس��ت. هر چند به گفته به��اره آروين رييس 
كميته ش��فافيت و هوشمند س��ازي موانعي بر سر راه 
ش��فافيت و الكترونيكي كردن امور شهرداري قراردارد. 
يكي از مهم ترين كارهايي كه قرار اس��ت شهرداري در 
اين زمينه انجام دهد، الكترونيكي كردن تشكيل پرونده 
پروانه ساخت و ساز است. به گفته عبدالرضا گلپايگاني، 
معاون شهرس��ازي ش��هردار تهران فرايندهاي صدور 
پروانه مربوط به ۵۰ س��ال پيش است و متقاضيان بايد 
براي صدور كسب پروانه 27 مرحله را طي كنند. طوالني 
شدن روند صدور پروانه ساخت و ساز عالوه بر اينكه در 
كار متقاضيان مشكالت بسياري ايجاد مي كند فساد زا 
نيز هست. در واقع يكي از اصلي ترين گلوگاه هاي فساد نه 
تنها در شهرداري تهران كه در همه شهرداري ها همين 
طوالني بودن روند صدور پروانه س��اخت است. به گفته 
مس��ووالن امر، راه اندازي سامانه اينترنتي صدور پروانه 
مي تواند بس��ياري از فسادهاي موجود را از بين ببرد. در 
اين خصوص روز گذش��ته جلس��ه »كميته شفافيت و 
شهر هوشمند« شوراي ش��هر تهران با موضوع بررسي 
ايجاد »س��امانه شهرس��ازي اينترنتي« برگزار شد. در 
اين جلس��ه مقرر شد تا پايان دي ماه سامانه شهرسازي 
شهروندي رونمايي شده و شهروندان بتوانند نسبت به 

ثبت درخواست به صورت اينترنتي و غير حضوري اقدام 
كنند و تا پايان سال تمام فرآيند صدور پروانه تخريب و 
نوسازي به صورت تمام الكترونيكي و غير حضوري آماده 

و رونمايي شود.
همچنين بخشي از اين جلسه به بررسي اجراي مصوبه 
الزام ش��هرداري تهران به انتش��ار عمومي شهرسازي 
اختصاص داشت. بر اساس اين مصوبه شهرداري تهران 
مكلف بود حداكثر ظرف دو ماه از ابالغ مصوبه نس��بت 
به برقراري دسترسي عمومي و برخط اقالم اطالعاتي، 
مشخصات طرح تفصيلي شامل پهنه، زيرپهنه، سطح 
اش��غال و تعداد طبقات مجاز، بر و كف شامل ابعاد باقي 
مانده اصالحي، عرض گذر مصوب مالك عمل ملك، كد 
ارتفاعي مالك عمل و ... را روي نقشه هاي اطالعات مكاني 
شهر تهران براي پالك هاي ثبتي كه از ابتداي فروردين 
ماه امسال نسبت به تشكيل پرونده و اخذ پرونده اقدام 
كرده اند، انجام دهد.اما در اين زمينه مش��كالتي وجود 
داشت از جمله اينكه نشان دادن برخي اطالعات از جمله 
آراي كميسيون ماده ۱۰۰ نياز به دانستن هويت اطالعات 
فرد استعالم گيرنده است. در اين باره پيشنهاد شد اين 
اطالعات در مرحله نخست روي سامانه شفافيت بدون 
نام مالك ملك بارگذاري شود و سپس در نقشه تهران به 

شهروندان براي كسب اين اطالعات دسترسي داده شود. 
اما به نظر مي رس��د با گذشت يك س��ال از عمر شوراي 
پنجم اين اقدام ها كافي نبوده و هنوز گلوگاه هاي بسياري 
در شهرداري وجود دارد كه مي توانند محل ايجادرانت و 
فساد باشند. بهاره آروين روز گذشته در توييتي عنوان 
كرد كه »سازمان ها وشركت هاي تابعه شهرداري حياط 
خلوت ش��هرداري تهران اند و اغلب به سامانه هاي ثبت 
اطالعات در شهرداري تهران متصل نيستند. به همين 
دليل امكان نظارت درموردشان اندك است.اغلب زيان 
ده و داراي موازي كاري هاي متعدد با يكديگرند.« به گفته 
آروين، اصلي ترين كاركرد اين ش��ركت ها خارج كردن 
فرآيند انجام كارها از شمول آيين نامه مالي- معامالتي 
شهرداري تهران است و معموال از بين برنده فضاي رقابتي 
و در قالب واسطه اي ميان شهرداري مناطق و پيمانكاران 
براي دريافت كارمزد از عقد قراردادهاي ترك تشريفات 
عمل مي كنند.  او با اش��اره به جلسه هفته گذشته شورا 
تصريح كرد: بر اس��اس پيشنهادم كه در جريان بررسي 
طرح كاهش س��طوح سازماني ش��هرداري به تصويب 
رسيد، شهرداري ملزم به ارايه برنامه عملياتي و زمان مند 
براي كاهش اين واحدهاي تابعه شد، به نحوي  كه ميزان 
وابستگي ش��ركت ها به بودجه ش��هرداري، ساالنه ۱۵ 

درصد كاهش يابد. ادغام واحدها با كاركردهاي مشابه، 
اصالح ساختار شركت هاي زيان ده، بازتعريف ساختار 
حقوقي سازمان ها و  شركت ها و در صورت لزوم انحالل 
واحدهاي تابعه غيرضرور از راهكارهاي اجراي اين مصوبه 
است. درحال حاضر تعداد واحدهاي تابعه نسل اول در 

شهرداري تهران ۴۴ واحد است.
سعيد س��ادات نيا، كارشناس ش��هري در گفت وگو با 
»تعادل« عنوان كرد ك��ه الكترونيكي كردن امور فقط 
يكي از ابزارهاي شفافيت است و قبل از همه گير شدن 
اينترنت نيز راه هايي براي شفافيت مالي و اداري وجود 
داشته است. او با بيان اينكه راه براي شفافيت بسيار است، 
تصريح كرد: البته الكترونيكي كردن امور در اين زمينه 
بسيار كمك كننده اس��ت و باعث مي شود اطالعات به 
شكل وسيع تر و با سرعت بيشتري دراختيار شهروندان 
قرار گيرد، اما نمي توان گفت كه تنها راه شفاف س��ازي 
الكترونيكي كردن امور است.از هر طريقي مي توان اعداد 
و ارقام را در اختيار عموم قرارداد. عالوه بر اين مسووالن 
بايد ارتباط بيشتري با نشريات و رسانه ها داشته باشند و 
سيستم هاي اطالعات خود را به روي مردم باز كنند. در 
واقع از آنجا كه ش��هرداري درآمد خود را از طريق مردم 
كس��ب مي كند، بنابراين وظيف��ه دارد اطالعات مالي 

خود را نيز مس��تقيما در اختيار ش��هروندان قرار دهد. 
اين كارش��ناس ش��هري در ادامه اجراي شاخص هاي 
حكمراني خوب را از ديگر مولفه هاي شفاف س��ازي بر 
شمرد و توضيح داد: اجراي شاخص هاي حكمراني خوب 
كه با مشاركت موثر شهروندان و بخش خصوصي فعال 
در اداره امور شهر محقق مي شود، در ابتدا موجب ايجاد 
شفافيت و پاسخگويي به شهروندان مي شود و به تدريج 
همين شفافيت مانع از بروز فساد سيستمي در ساختار 

شهرداري خواهد شد.
او ادام��ه داد: مطالعه تطبيقي الگوهاي مبارزه با فس��اد 
در كش��ورهاي مختلف نش��ان مي دهد، اگر شهرداري 
مي خواهد با بروز فساد در سيستم مبارزه كند و ميزان 
رضايتمندي شهروندان از مدل اداره شهر را افزايش دهد 
نياز است تا شاخص هاي حكمراني خوب را براي اجراي 
محكم قوانين به جاي اراده ش��خصي افراد و مشاركت 
ش��هروندان در اجراي قوانين به دليل افزايش كنترل و 
نظارت اجتماعي تقويت كند. در الگوي حكمراني خوب، 
به جاي آنكه تمامي امور اداره ش��هر توس��ط شهرداري 
انجام  شود، امور مختلف توسط سه جزو بخش خصوصي 
فعال، شهروندان و خود شهرداري پيگيري مي شود. اين 
روند باعث مي شود تا ش��هروندان در يك پروسه زماني 
به تدريج به محيط اطراف و الگوهاي اداره ش��هر توسط 
شهرداري حساس شوند و از آنها بابت چگونگي اداره شهر 
سوال كنند. سادات نيا با اشاره به اينكه شهرداري تهران 
تعداد كثيري از س��ازمان ها و شركت هاي زيرمجموعه 
دارد كه در ابتدا با هدف درآمدزايي ش��كل گرفته اند اما 
طي سال هاي گذشته نه تنها از اين هدف فاصله گرفته اند 
بلكه به سازماني هزينه زا براي ساختار شهرداري تهران 
تبديل ش��ده اند، عنوان كرد: در اين زمينه ش��هرداري 
براي تغيير رويه و حركت به س��مت يك سازمان خوب 
مي تواند قاعده اي براي تغيير رفتار سازمان زيرمجموعه 
از طريق اعمال اجبار و زور ايجاد كند. به عنوان مثال، با 
تعيين ضرب االجل زماني، در صورتي كه تغيير رويه اي 
در سازمان ايجاد نشود مي تواند به برون سپاري يا تعديل 

نيروهاي مازاد اقدام كند. 
به گزارش تعادل، با وجود راه اندازي س��امانه ش��فافيت 
هنوز مشخص نيست روند واگذاري، انتخاب پيمانكاران 
و همين طور تسويه حساب مالي با آنها چگونه است. به 
اعتقاد كارشناسان و پژوهشگران شهري، اين اقدامات 
مي تواند گام هاي بعدي تكميل سامانه شفافيت باشد، 
چراكه مطابق بررسي ها، در ايران منهاي شهرداري ها، 
ميزان فس��اد بقيه ادارات همچون بقيه دنياست و تنها 
تفاوت باال بودن نمره فساد در كشور به دليل وضعيت فساد 
در شهرداري ها است. از اين رو، اگر بنا باشد براي كاهش 
ميزان فساد و افزايش سالمت اداري تالش شود بايد حوزه 

عملكرد شهرداري ها در اولويت قرار گيرد.

 علي بيت اللهي، رييس بخ��ش زلزله مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي با بيان جزييات فرونشست زمين در 
مسكن مهر حبيب آباد و شمال اصفهان، نسبت به اين بحران 
در استان يادشده هشدار داد و راهكارهاي علمي مركز را براي 

دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و نيرو تشريح كرد.
بيت اللهي با تشريح جزييات فرونشست زمين در مسكن مهر 
حبيب آباد و شمال شهر اصفهان، به پايگاه خبري وزارت راه 
و شهرسازي گفت: فرونشست زمين در دشت هاي برخوار و 
مهيار اصفهان، امري اثبات شده است. حاشيه دشت مهيار 
در مرز بين كوه و دشت نمونه شكاف هاي ممتد كالسيك و 

آموزشي تيپيك را نشان مي دهد.
رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
ادامه داد: در محدوده مياني دشت مهيار و در نهشته هاي 
آبرفتي به دليل مصرف بيرحمانه آب هاي زير زميني كه 
موجب افت شديد س��طح آب هاي زيرزميني شده است، 
فرونشست مستمر در حال تكوين است و در مرز بين كوه و 
دشت به دليل عدم وجود پتانسيل تحكيم و فرونشست در 
سازندهاي سخت و رخنمون دار حاشيه دشت، تنش برشي 
ايجاد و در نهايت با گسيختگي خاك و تشكيل شكاف هاي 
ممتد محاطي دشت، اثر تخريبي فرونشست در سطح زمين 

نمودار مي شود.
عضو هيات علمي مركز تحقيقات افزود: در شمال شرقي 
اصفهان و در فاصله تقريبي 22 كيلومتري از مركز ش��هر 

و در امتداد بلوار زينبيه كه به اراضي اطراف مس��كن مهر 
طالب حبيب آب��اد اصفهان )پس از گ��ذر از علي آباد مال 
علي( منتهي مي شود، آثار فرونشست در بخشي از دشت 
پهناور برخوار كه روزگاري با آبخوان هاي غني خود شناخته 
مي شد، با بروز شكاف هاي ناشي از فرسايش تونلي خود را 
نمايان كرده است. مكانيسم ايجاد شكاف هاي اين منطقه 
از دش��ت برخوار با مكانيسم پيدايش شكاف هاي حاشيه 
دشتي دشت مهيار متفاوت است.  بيت اللهي توضيح داد: در 
شمال و شمال شرق اصفهان و همچنين در اراضي اطراف 
فرودگاه مهم و بين المللي ش��هر گردشگري با جاذبه هاي 
متنوع توريستي اصفهان، رسوبات سطحي و نيز نهشته هاي 
سطوح فوقاني تراز آب زيرزميني كه اكنون به مراتب افت پيدا 
كرده است، ريز دانه با پتانسيل باالي فرونشست است. وي 
ادامه داد: اين نهشته ها در سطح به دليل وجود امالح خاص، 
از نوع خاك هاي بدرفتار و واگرا بوده و با از دس��ت دادن آب 
و رطوبت، با توجه به ظرفيت واگرايي خود، دچار شكاف و 
سپس در معرض فرسايش تونلي قرار گرفته و در زير سطح 
زمين، تونل هاي ممتد با قطر زياد را به وجود مي آورد. اين 
تونل ها در درون خاك هاي با چسبندگي ضعيف و واگرا، 
فاقد استحكام الزم بوده و به تدريج با ريزش از سقف به سطح 
زمين نزديك شده و در نهايت بطور ناگهاني فروريزش هاي 

ممتد و خسارت باري را موجب مي شوند.
رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 

اظهار كرد: چنين سناريويي مسلما در مراكز جمعيتي مانند 
مسكن مهر، در پاي دكل هاي فشار قوي برق و در حاشيه 
مستحدثات فوق حساس، بسيار هشدار دهنده خواهد بود.

وي تصريح كرد: با پيش��روي اثر فرونشس��ت در منطقه، 
فروريزش هاي خطي متعددي را بايد انتظار داش��ت. امر 
مقابله با آثار فرونشست زمين و نحوه جلوگيري و پيشروي 
شكاف هاي فرونشستي امكان پذير است و حسب مورد با 
اتخاذ شيوه هاي مهندسي مي توان از پيشروي شكاف ها 

جلوگيري نمود. 
بيت اللهي با تاكيد بر مقابله با فرونشس��ت زمين در بيان 
راهكارهاي فوري اعالم كرد: در اين كارزار، بايد وزارت نيرو 
با چاه هاي غيرمجاز مقابله جدي نمايد، زمان ناچيزي به 
اتمام آب هاي آبخوان هاي پهناور اصفهان مانده اس��ت و 
جاي سستي و حركت هاي كند و الك پشتي نيست، بايد 
وزارت نيرو و شركت هاي تابعه مسوول آن، با بهره برداري هاي 
غيرمجاز از چاه هاي مجاز نيز مبارزه جدي بكنند. ضرورت 
دارد تا در پروانه بهره برداري چاه هاي مجوزدار نيز بازنگري 
به عمل ايد. وي تصريح كرد: ضروري است وزارت نيرو براي 
اجرايي كردن نكات مذكور و امكان اعمال مديريت سامان 
يافته، حتما نصب كنتورهاي هوشمند آب در سر چاه ها را 
بطور جد دنبال كند. هرگونه هزينه در اين راه، مسلم بدانند 
كه سرمايه گذاري غني براي آينده اين مرزوبوم است و نبايد 

در اين كار ذره اي ترديد داشت.

  راهكارهاي مواجهه با بحران فرونشست
عضو هي��ات علمي مرك��ز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرس��ازي در بي��ان راهكارهايي ك��ه وزارت جهاد 
كش��اورزي بايد مدنظر قرار دهد، گفت: وزارت جهاد 
كش��اورزي نقش مستقيمي در تش��ديد فرونشست 
 زمي��ن دارد و باي��د به مس��ووليت هاي ج��دي خود 

عمل كند.
وي تاكيد كرد: وزارت جهاد كشاورزي بايد شيوه هاي نوين 
آبياري كش��اورزي را به ويژه در زون هاي با خطر بسيار باال 
و باالي فرونشست زمين ترويج و اجرايي نمايد. روش هاي 

قديمي غرقابي درصد بسيار بااليي از آب را به صورت تبخير 
هدر مي دهد و موجب استحصال بيشتر و بيشتر آب هاي 

زيرزميني مي شود.
بيت اللهي ادامه داد: وزارت جهاد كشاورزي بايد كاشت 
هرگونه كشت و زرع و باغات پرمصرف آب را در مناطق 
با نرخ باالي فرونشس��ت زمين ممن��وع اعالم نمايد و 
در اين راه بس��يار جدي عمل كند. همچنين، وزارت 
جهاد كشاورزي و به يژه بخش هاي مرتبط آبخيزداري 
آن، عمليات آبخيزداري و تغذيه س��فره هاي آب هاي 

زيرزميني را در رئوس كاري خود قرار دهد. 

معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت راه و شهرسازي گفت: 
قطع به يقين هيچ گونه منابع مالي از سوي دولت ايران به 
بازسازي سوريه اختصاص نمي يابد و همه هزينه هاي عمراني 
را دمشق متقبل مي شود. امير اميني، معاون برنامه ريزي 
و اقتصادي وزارت راه و شهرسازي كه در همه جلسات 
مشترك ميان نمايندگان ايران و سوريه، چه در دمشق 
و چه در تهران حضور داش��ته است، در گفت وگو با مهر 
درباره آخرين وضعيت قرارداد همكاري ايران و سوريه در 
پروژه هاي بازسازي اين كشور و اقداماتي كه طرف ايراني 
قرار است در اين كشور انجام دهد و همچنين تعهداتي 
كه طرف س��وري براي پرداخت هزينه هاي اجراي اين 
پروژه ها متقبل شده، اظهار كرد: در حال حاضر تفاهم 
نامه يا موافقت نامه راهبردي همكاري بلندمدت ميان 
دو كش��ور را در حد پاراف داريم ولي وقتي امضا شود در 
آن همه موارد به صورت شفاف و روشن ذكر مي شود. وي 
ادامه داد: به اين معنا كه اگر مكانيزم تأمين مالي را دولت 
س��وريه تدارك نبيند، طبيعتا بخش خصوصي ما هم 
نمي تواند ورود پيدا كند. يكي از پيش نيازهاي مشاركت 
بخش خصوصي ما در بازسازي سوريه، شفاف بودن نظام 

تأمين مالي طرف سوري است.

 دولت ايران هيچ هزينه اي نمي دهد 
معاون وزير راه و شهرس��ازي افزود: س��وري ها يا 
امتياز مي دهند يا منابع مالي. قرار نيست مبلغ يا 
منبعي را دولت ايران سرمايه گذاري كند. بلكه قرار 
است بازار كار مناسبي را در اين كشور فراهم كند.

س��وري ها متقاضيان زيادي براي مش��اركت در 
بازسازي اين كشور دارند. اما دولت دمشق و خود 
مردم اين كشور مايل هستند تا اين پروژه ها را به 

ايران و بخش خصوصي كشورمان واگذار كنند.
وي با بيان اينكه سوري ها متقاضيان زيادي براي 
مشاركت در بازس��ازي اين كش��ور دارند، گفت: 
از روس��يه و كش��ورهاي عربي به دمشق مراجعه 
كرده اند تا در پروژه هاي عمراني سوريه مشاركت 
كنند. اما دولت دمش��ق و خود مردم اين كش��ور 
مايل هس��تند تا اين پروژه ها را ب��ه ايران و بخش 
خصوصي كشورمان واگذار كنند. بنابراين قطع به 
يقين منابع مالي از سوي دولت ايران براي بازسازي 

سوريه نخواهد رفت.
امين��ي تأكيد ك��رد: در موافقت نام��ه راهبردي 
دو كش��ور نظر بر اين است كه مش��اركت بخش 

خصوصي اتف��اق بيفتد تا ص��دور خدمات فني و 
مهندس��ي داشته باش��يم. در حقيقت بازار كاري 
در اين كشور ايجاد مي شود كه مهندسان مشاور 
و پيمان��كاران ما بتوانند با همكاري مهندس��اني 
كه در اين كش��ور هس��تند، به فعاليت بپردازند. 
اتفاقا س��وري ها نظام مهندس��ي ق��وي اي دارند 
ممكن اس��ت در طول اين 7 س��ال، شاكله بخش 
مهندس��ي آنه��ا از بين رفته باش��د ام��ا به لحاظ 
 علم��ي همچنان از مهندس��ان با دانش��ي س��ود 

مي برند.
وي اظهار كرد: موافقت نامه نهايي راهبردي ايران 
و سوريه تهيه شده ولي هنوز به امضا نرسيده است. 
در اين موافقتنامه، نظام تأمين مالي هم پيش بيني 
شده است. نيت اين است كه ما بتوانيم از بازار كار 
س��وريه استفاده كنيم و س��وري ها هم عالقه مند 
هستند ايران اين امتياز را داشته باشد كه حضور 
داش��ته باشد. خوِد س��وريه اي ها مي گويند خون 
ما و ايراني ها با هم درآميخته اس��ت. بنابراين حق 
تقدم و حق تشرف براي ورود به بازسازي سوريه را 

حاضريم به ايراني ها بدهيم.
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توضيح هاشمي درباره تجمع 
پيمانكاران و حادثه دانشگاه آزاد

محسن هاشمي رييس ش��وراي شهر تهران در 
حاشيه جلسه روز گذشته شوراي شهر با حضور 
در جمع خبرنگاران توضيحاتي درباره جلسه و نيز 

حادثه دانشگاه آزاد ارايه كرد.
او در پاسخ به اين پرسش كه شما چه اظهارنظري 
درباره دانش��گاه آزاد و مشكالت پيش آمده اش 
داري��د، گفت: قرار ش��د كار پدر به پس��ر ربطي 

نداشته باشد . 
هاشمي در ادامه با بيان اينكه امروز همه حالشان 
خوب بود و جلسه با آرامي برگزار شد، توضيح داد: 
در ابتداي جلسه بررسي اليحه تعرفه جابه جايي 
درختان در دستور كار اعضاي شوراي شهر تهران 
قرار گرفت و ب��ا توجه به نظر اعض��ا، اين اليحه 

مقداري طول كشيد.
رييس شوراي ش��هر تهران گفت: در ادامه بحث 
امداد و نجات و اليحه اي كه در اين زمينه ارسال 
شده بود در دستور كار قرار گرفته بود كه البته اين 
اليحه مربوط به دوره گذشته مديريت شهري بود 
كه در آن بر تمركز مراكز امداد و نجات تاكيد شده 
بود كه با توجه به موضوعات مطرح شده پيشنهاد 
شد كه در اين زمينه دولت تكاليفي را برعهده دارد 
و به همين منظور اين اليحه براي بررسي بيشتر 

به شهرداري تهران بازگشت داده شد.
هاشمي ادامه داد: ساماندهي خيابان كارگر، يكي 
ديگر از موضوعات دستور جلس��ه امروز بود كه 
بحث هاي زيادي در اين ب��اره صورت گرفت كه 
البته شهرداري تهران عالوه بر موضوع ساماندهي 
به موضوعات ديگر تاكيد داشت كه براي بررسي 
بيشتر اين موضوع به كميسيون مربوطه ارجاع 

داده شد.
وي گفت: در پايان جلسه امروز دو پالك ثبتي در 
خصوص باغ يا عدم باغ بودن در دس��تور كار قرار 
گرفت كه از اين دو پالك ثبتي يك پالك به عنوان 
باغ و ديگري به عنوان غير باغ تشخيص داده شد.
رييس شوراي شهر تهران همچنين در پاسخ به 
اين پرس��ش كه شوراي شهر تهران چه تدبيري 
براي تجمع هاي مك��رر پيمان��كاران در مقابل 
ساختمان ش��وراي ش��هر دارد گفت: البته بايد 
در اين زمينه اش��اره ش��ود كه منظور از تجمع 
پيمانكاران شورا نيست، بلكه با توجه به مجاورت 
ساختمان شورا و ش��هرداري، آنها شهرداري را 
خطاب مش��كالت خود مي دانند اما در جلس��ه  
هم انديشي قرار شد اين موضوع نيز مورد بررسي 
قرار بگيرد.البته با تمهيدات صورت گرفته، طلب 
پيمانكاراني كه كمتر است، بخشي قابل توجهي 
از آن پرداخت شده كه در واقع برنامه ريزي براي 
پرداخت طلب پيمانكاران با رقم هاي باال بايد در 

دستور كار قرار بگيرد.

تصويب كليات طرح توسعه 
منطقه ساحلي مكران 

 وزير راه و شهرس��ازي با اعالم تصويب كليات طرح 
ويژه توس��عه و عمران منطقه ساحلي مكران گفت: 
اس��تراتژي ملي ما اين اس��ت كه صنايع آب بر را به 
سمتي سوق  دهيم كه بتوانند از آب دريا استفاده كنند. 
همچنين انتظار م��ي رود تا در اين طرح، پهنه هايي 
كه در طرح مستعد ايجاد صنايع در منطقه ساحلي 

هستند به صورت مشروح به آن پرداخته شود.
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي در نوزدهمين 
جلسه شوراي عالي و در بررسي طرح ويژه توسعه و 
عمران منطقه ساحلي مكران، ضمن اعالم تصويب 
كلي��ات طرح، اعالم ك��رد: بايد اين اطمين��ان را به 
سرمايه گذاران بدهيم كه استقرار صنايع در مناطق 
ساحلي كه آب دارند به عنوان سياستي پابرجا است 
تا سرمايه گذاران اعتماد كنند و اين انتقال ها صورت 

بگيرد.
اسالمي توضيح داد: در حال حاضر بسياري از صنايع 
از جمله صنعت فوالد در كش��ور مشكل آب دارند و 
براي مناطق خود بحران ايجاد كرده اند كه اينها بايد به 
مناطق ساحلي استان هاي جنوبي انتقال يابند تا هم 
بحران آب در مناطق مختلف كشور برطرف شود و از 
سوي ديگر تقاضا براي ايجاد صنايع فوالد در شهرهاي 

مختلف كاهش يابد.
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، وي 
همچنين اع��الم كرد: در دول��ت در خصوص طرح 
ويژه توسعه و عمران منطقه ساحلي مكران بحث و 
بررسي هاي مفصلي انجام ش��ده است كه ضرورت 

تصويب كليات اين طرح را دوچندان مي كند.
رييس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران گفت: 
براي اولين بار در كشور است كه برنامه ريزي توسعه اي 
منطقه اي را تدوين و تصويب مي كنيم، بدين معنا كه 
توسعه يك سرزمين را به صورت جامع و كالن ديده ايم 
و در حال تبديل آن برنامه به يك سند اجرايي هستيم. 
همچنين براي نخستين بار است كه در تهيه اين سند، 

به ساختارها هم توجه مي كنيم.
وي ط��رح فوق را از نظر كلي��ات، طرحي قابل قبول 
عنوان كرد كه واجد ويژگي هايي است كه از آن انتظار 
مي رفت. شهرام آدم نژاد، معاون حمل و نقل وزارت راه 
و شهرسازي نيز در اين جلسه، در بيان نظر خود، گفت: 
در اينكه كشور ايران واجد يك موقعيت ژئوپلتيك به 
ويژه در زنجيره تامين بين المللي است، شكي وجود 
ندارد. آدم نژاد با يادآوري اينكه در برنامه هاي ۱۴۰۴ 
بنا بر اين ش��ده تا وزارت راه و شهرس��ازي و صمت 
)صنعت، معدن وتجارت( در خصوص مباحث مربوط 
به لجستيك و زنجيره تامين يكسري اقداماتي را انجام 
دهند، ادامه داد: توسعه در طرح منطقه ساحلي مكران 
با پهنه هايي كه ايجاد شده، بسيار خوب ديده شده 
است اما معتقدم كه بايد در اين طرح به دو نكته توجه 
ويژه اي شود. اول آنكه، سهم اين منطقه در زنجيره 
تامين منطقه و ايران س��نجيده شود، زيرا معتقدم 
اگر روي اين موضوع نتوانيم متمركز ش��ويم و براي 
آن پاسخي نداشته باشيم، توسعه، توسعه متوازني 

نخواهد بود.

  روش هاي اجراي پروژه هاي عمراني؟
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت راه و شهرسازي 
با بي��ان اينكه يكي از سيس��تم هاي تأمين مالي در 
بخ��ش پروژه هاي زيرس��اختي س��وريه، نظام هاي 
تأمين مالي BOT )ساخت، بهره برداري، واگذاري( 
يا BLT )ساخت، اجاره، واگذاري( است، درباره نحوه 
تأمين مالي بخش مسكن در س��وريه تصريح كرد: 
دو گروه ابنيه در سوريه لطمات زيادي ديده اند. در 
بخش هايي كه آزاد شده اند، بخشي از ساختمان هاي 
دولتي و بخشي از ساختمان هاي خصوصي آسيب 

ديده اند. 
يكي از پيش نيازهاي مشاركت بخش خصوصي ما 
در بازسازي سوريه، ش��فاف بودن نظام تأمين مالي 

طرف سوري است.
وي ادامه داد: هزينه ساخت ساختمان هاي دولتي 
را دولت مركزي دمشق تقبل مي كند و ممكن است 
از ايران مصالح ساختماني به اين كشور صادر شود و 
همزمان از مهندسان و كارگران سوري هم استفاده 
شود. آنها عمدتا به مصالح ساختماني مانند كاشي، 

سيمان و ... نياز دارند.
اميني يادآور شد: تصور بسياري از مردم اين است كه 
ساختار اين كشور پس از 7 سال جنگ داخلي از هم 
فروپاشيده باشد اما اينگونه نيست و روابط اجتماعي 
اين كشور مستحكم است و مردم به سرنوشت خود 

عالقه مند بوده و مردم قانعي هس��تند. ممكن است 
دولت اين كش��ور از نظر مالي با محدوديت روبه رو 

باشد اما اين محدوديت، شديد نيست. 
وي درب��اره ش��كل امتيازات��ي كه ممكن اس��ت به 
پيمانكاران ايراني براي مشاركت در بازسازي واگذار 
شود، گفت: اين امتيازات مي تواند به صورت واگذاري 
زمين باش��د؛ زمين را دولت سوريه در آن بخش كه 
تخريب نشده، مي دهد و هزينه ساخت را متقاضيان 
پرداخت مي كنند و س��اكن مي ش��وند. س��پس با 
بازگشت بيش��تر مردم سوريه به شهرها و خانه هاي 
خود، بخش هايي كه تخريب شده بازسازي مي شود 
و مردم در خانه هاي س��ابق خود سكونت مي كنند؛ 

اين سيستم گردشي ادامه مي يابد.

  استفاده از الگوي مسكن مهر در سوريه
اميني در پاس��خ ب��ه اينكه آي��ا با توجه ب��ه تجربه 
موفقي كه پيمانكاران ايراني در ساخت مسكن مهر 
داش��ته اند، امكان آن وجود دارد تا فرآيند مش��ابه 
مسكن مهر ايران در س��وريه اجرا شود؟ گفت: اين 
طرح هم نوعي نظام تأمين مالي است، اگر آن بخش 
از آسيب هاي مسكن مهر شامل فشارهاي نقدينگي 
را كنار بگذاري��م و آورده م��ردم را در نظر بگيريم، 
شبيه همان مكانيزم تأمين مالي است كه سوري ها 

پيشنهاد داده اند.



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

حذف اولويت بندي تامين ارز واردات گام جديد بانك مركزي براي اصالحات ارزي است

جدال ارزي سياست گذار و بخش خصوصي 
تعادل |

مناقش��ه ارزي سياس��ت گذار و بخش خصوصي باوجود 
38 بخش��نامه متناقض، تبدي��ل به يك مارات��ن ناتمام 
ش��ده اس��ت. دولت مصرا بر اجراي پيمان س��پاري ارزي 
اما بخ��ش خصوص��ي معترض به ش��يوه اج��را. فعاالن 
اقتصادي، صدور بخشنامه هاي متعدد را نتيجه رويكردي 
اشتباهي مي دانند كه بر سيس��تم اقتصادي حاكم شده، 
 از اي��ن رو، خواه��ان اصالح هس��تند. اما سياس��ت گذار، 
مي گويد: چنانچه مجددا بخشنامه ها مورد بازنگري قرار 
گيرد، موجب بي ثباتي بيشتر در اقتصاد خواهد شد. بخش 
خصوصي بار ديگر مراتب اعتراض خود را نسبت به بخشنامه 
آبان ماه 97 كه براساس آن، دالرهاي صادراتي طبقه بندي 
و مهلت بازگش��ت ارز س��ه ماهه ش��ده، اين بار در حضور 
سياست گذار اقتصادي اعالم مي كند. بخش خصوصي با 
باور به اينكه بخشنامه اخير، تنبهي براي صادركنندگان 
بزرگ است، مي گويد: دولت بايد در تصميمات ارزي ميان 
كاالهاي »پتروش��يمي، ميعانات گازي، مشتقات نفتي و 
كاني هاي فلزي« كه دريافت كننده ارز دولتي هس��تند با 
س��اير كاالها تفاوت قائل ش��ود. اما ديگر خواسته آنها اين 
است كه در بخش��نامه اخير بانك مركزي، شرايط پس از 
تحريم و سختي هاي بازگشت ارز، مورد توجه قرار نگرفته 
است. از اين رو، پيش��نهاد مي كند كه حداقل براي برخي 
از صادركنندگان شرايطي فراهم ش��ود تا بتوانند با روش 
برگشت معادل ريالي ارز ناش��ي از صادرات كاالهاي خود 
را به فروش برس��انند. آنها همچنين معتقد بودند كه اين 
بخشنامه تنها براي صادركنندگان كوچك مناسب است و 
عمال براي صادركننده اي كه در سال بيش از ۲۰۰ ميليون 
دالر ص��ادرات دارد، معافيت يك ميلي��ون دالري تفاوت 
خاصي ايجاد نمي كند. بنابراين درخواست كردند تا شرايطي 
فراهم شود كه صادركنندگان باسابقه، بتوانند از توان خود 
براي فعال كردن اقتصاد كشور و ارزآوري استفاده كنند. اما 
محور چهارم صحبت هاي آنها به تغيير در اجراي بندي از 
بخشنامه معطوف شد؛ از اين رو از بانك مركزي درخواست 
كردند ت��ا صادركنندگان كاالهاي س��بز )كاالهايي كه از 
ارز دولتي استفاده نمي كنند( اجراي بخشنامه را از تاريخ 
ابالغ آن يعني ۲7 آبان 1397 آغاز كنند و براي پيش از آن 
همچنان از ش��يوه هاي قبل و بازگشت ريالي ارز حاصل از 
صادرات استفاده كنند. با مطرح شدن اين درخواست ها و 
صحبت هايي كه از سوي نمايندگان بخش خصوصي انجام 
ش��د، در پايان اين نشست وزير اقتصاد موافقت كرد كه به 
منظور بررسي اين طرح ها و روش هاي جايگزين احتمالي 

كارگروهي تشكيل شود.

      ارتباط افت صادرات باپيمان سپاري ارزي
مهلت بخش خصوصي ب��راي بازگردان��دن ارز به چرخه 
اقتصادي پايان يافته، اما آنها همچنان با پيمان س��پاري 
ارزي مخالف هستند. از همين رو، در نشست اخير شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، اين موضوع بار ديگر از 
سوي هيات نمايندگان اتاق ايران مورد اعتراض قرار گرفت. 
به گفته آنها، پيمان س��پاري ارزي نه تنها به بازگشت ارز 
كمك نمي كند، بلكه مانند تجربيات گذشته موجب فرار 
سرمايه ها از كشور مي شود. البته بي ميلي بخش خصوصي 
به پيمان سپاري ارزي اثر خود را بر افت صادرات در آذرماه 
سال 97 گذاشته است. بطوريكه جديدترين آمار اعالمي از 
سوي گمرك، نشان از افت صادرات در پايان آخرين ماه از 
فصل پاييز دارد. بطوريكه مقايسه آمارهاي تجاري دو ماه 
آبان و آذر نشان مي دهد، ميزان صادرات آذرماه با افت ۵۶ 
درصدي نسبت به ماه قبل از آن )آبان( به يك ميليارد و 8۶7 
ميليون دالر رسيده است. يكي از داليل اين افت صادراتي 
را مي توان افزايش نامتعارف قيمت پايه صادراتي در آذر ماه 
سال 97 عنوان كرد؛ چراكه ارزش پايه صادراتي از دالر ۴۲۰۰ 
توماني بر مبناي دالر نيمايي تغيير يافته و به همين دليل 
متوسط قيمت صادراتي در آذرماه افت شديدي داشته و از 
۵38 دالر در هرتن در آبان 1397 به 1۶۰ دالر در هرتن در 
آذرماه كاهش يافته است. البته صادركنندگان بارها نسبت 
به اين موضوع معترض بوده و عنوان مي كردند كه حاضر 

نيستند كاالهاي خود را با پايه صادراتي سال قبل بفروشند. 
البته دولت تصميم گرفت كه نرخ نرخ پايه صادراتي را اصالح 
كند. البته به نظر مي رسد اين موضوع هم نتوانسته مانع از 

افت صادرات در آذرماه سال جاري شود. 
اما دليل ديگ��ر كاهش صادرات در آذرم��اه، را مي توان به 
بخش��نامه آبان ماه 97 بانك مركزي نس��بت داد؛ چراكه 
براساس اين بخش��نامه دالرهاي صادراتي طبقه بندي و 
مهلت بازگشت ارز سه ماهه شد؛ به طوري كه بانك مركزي 
در بخش��نامه اخير خود صادركنندگان را به چهار دسته 
تقس��يم كرده و براي هر يك از آنها شرايطي خاص در نظر 
گرفت؛ صادركنندگان كمتر از يك ميليون يورو در سال از 
ورود به سامانه نيما معاف هستند و سپس در چهار مرحله تا 
سقف 1۰ ميليون يورو معافيت هايي خواهند داشت. اگرچه 
تالش اين دس��تورالعمل اين بود كه بخشي از مشكالت 
فعاالن اقتصادي را مرتفع كند ام��ا درعمل براي برخي از 
صادركنندگان نيز مشكالتي را به وجود آورد. همين مساله 
موجب شد تا نشست اخير ش��وراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي تحت الشعاع اين موضوع قرار گيرد. اگرچه 
بخش خصوصي نس��بت به صدور اين بخشنامه نيز بارها 
مخالفت خود را اعالم كرد، اما سياست گذار همچنان مصر 
به اجراي آن اس��ت. بطوريكه بانك مركزي روز گذشته در 
تازه ترين اطالعيه خود، اعالم كرد: با توجه به پايان مهلت 
مقرر، در صورت��ي كه صادركنندگان تاكنون نس��بت به 
بازگش��ت ارز صادراتي اقدام نكرده اند، مي بايست اين كار 
را تس��ريع كنند. در اين اطالعيه آمده است كه » با استناد 
به مفاد مصوبات هيات وزيران و نيز ابالغيه ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي، صادركنندگان مكّلف به بازگشت ارز 
حاصل از صادرات خود حداكثر ظرف مدت زماني سه ماه 
بعد از صادرات، مطابق با ترتيبات مقرر در»دستورالعمل  و 
ضوابط اجرايي رفع تعهد ارزي صادركنندگان« به چرخه 

اقتصادي كشور بوده اند.« 
از آن سو، اما با نزديك شدن نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نيما 
همزمان با اعمال مديريت از س��وي بانك مركزي، خبرها 
حاكي از اين است كه اصالحات روي بخشنامه هاي اخير 
ارزي در حوزه استفاده از ارز صادراتي براي تامين نيازهاي 
وارداتي كشور، به تدريج در حال انجام است؛ بطوريكه ظاهرا 
بانك مركزي تصميم گرفته تا اولويت بندي هاي كااليي 
در تامي��ن ارز را لغو كرده و كاالها را ب��ه دو گروه كاالهاي 
اساس��ي )مش��مول دريافت دالر ۴۲۰۰ توماني( و ساير 
كاالها تقس��يم بندي كند تا امكان تخصيص ارز حاصل از 
صادرات براي واردات كاالها، با تس��هيل بيشتري فراهم 
ش��ود. در اين رابطه، يك مقام مس��وول در بانك مركزي 
در گفت وگو با مهر گفته اس��ت: »بر اساس تصميم جديد 
بانك مركزي، اولويت بندي هاي كااليي براي اس��تفاده از 
ارز سامانه نيما و صادركنندگان، لغو شده و تنها كاالهاي 
اساسي و دارو، دالر ۴۲۰۰ توماني مي گيرند و مابقي كاالها 
در اولويت بندي »ساير« تقس��يم بندي مي شوند.«بنابه 
اظهارات او، اولويت بندي كااليي عمال حذف شده و دولت 
فقط مس��ووليت تامين ارز كاالهاي اساس��ي را بر عهده 
دارد و مابقي كااله��ا بايد با ارز صادراتي تامين منابع ارزي 
شوند. بر اين اساس، صادركنندگان مي توانند ارز حاصل از 
صادرات خود را براي واردات كاالهاي غيراساسي استفاده 
كرده و به اين روش، رفع تعه��د ارزي كند. به اين معنا كه 
صادركنن��دگان مي توانند ارز حاصل از ص��ادرات را براي 
واردات خود يا ساير واردكنندگان مورد استفاده قرار دهند و 
ديگر اولويت بندي هاي كااليي، مانع استفاده از ارز حاصل از 
صادرات نيست. البته سه شنبه شب )97/1۰/1۰( مديركل 
صادرات بانك مركزي هم در نشست شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي اعالم كرده بود كه صادركنندگان 
مي توانند براي استفاده از ارز حاصل از صادرات به منظور 
واردات كاالهاي مورد نياز كش��ور و خطوط توليدي، اقدام 

كرده و تنها در سامانه نيما، آن را به ثبت برسانند.
صمد كريمي، در اين نشس��ت با بيان اينكه رويكرد بانك 
مركزي تعامل است و پيمان س��پاري ارزي در بخشنامه 
اخير بانك مركزي كه در اواخر آبان ماه س��ال جاري صادر 
شد مدنظر بانك مركزي نيس��ت، بلكه موضوع مورد نظر 

تعامالت ارزي است، گفت: مديرت منابع و مصارف ارزي 
بايد در موضوع بازگش��ت ارز صادرات انجام ش��ود، بر اين 
اساس جلس��اتي با صادركنندگان بزرگ جلساتي برگزار 
شده و گزارش آن به مقامات بانك ارسال شده و مشكالتي 
كه صادركنندگان بزرگ در جلسات مطرح كردند به صادرات 
ريالي به عراق و افغانستان بر مي گردد كه در اين رابطه در آن 
دوره ه هايي كه مجاز بوده، صادرات ريالي جزو تعهدات ارزي 

صادركننده قبول شده است. 
به گفته او، اما صادركنندگان مي خواهند صادرات ريالي كه 
بعد از 97/۵/1۶ انجام داده اند تعيين تكليف ش��ود كه اين 
موضوع در حال بررسي است. كريمي همچنين با بيان اينكه 
برخي از صادركنندگان، وارداتي در مقابل صادرات انجام 
داده اند كه در سامانه هاي ارزي ذي ربط ثبت نكرده اند كه 
براساس بخشنامه 1۰ دي ماه 97 صادركنندگان براساس 
دستورالعمل مذكور مي توانند صادر كنندگان مي توانند 
واردات در مقابل صادرات را در آن سامانه ثبت كنند و وقتي 
ثبت صورت گيرد در سامانه نيما مشخص مي شود و جزو 
تعهدات صادركنندگان خواهد بود. او در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود آماري از وضعيت سامانه نيما ارايه داد. 
بر اساس اظهارات او، در 8 ماه نخست سال ۲7 ميليارد يورو 
صادرات انجام شده است. همچنين تا تاريخ 9 دي ماه سال 
جاري در حدود ۶.8 ميليارد يورو در سامانه نيما ارز به فروش 
رس��يده، بالغ بر 7.3 ميليارد يورو از منابع بانك مركزي به 
نرخ ۴۲۰۰ تومان دريافت شده و برابر با ۲.7 ميليارد يورو از 
سامانه نيما ارز خريداري شده است. از طرفي ۲۵.۲ درصد از 

ارز فروخته شده به چرخه اقتصاد برگشته است.

      آمارها غيرواقعي است!
اما در نشس��ت اخير ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي چه گذشت؟ در هشتاد و يكمين نشست شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي موضوع پيمان سپاري 
ارزي مجدد مورد بحث قرار گرفت. ريي��س اتاق ايران در 
اين نشست نوع نگاه بخش خصوصي به دولت و در مقابل 
نگاه دولت به بخش خصوصي را از چالش هاي امروز كشور 
دانست و تأكيد كرد: همه دولتمردان و نمايندگان مجلس، 
توليد و فعاالن اين عرصه را قبول دارند اما چه طور مي شود 
كه ناغافل همين افراد به عنوان متهمان درجه اول صحنه 

اقتصادي كشور معرفي مي شوند؟
غالمحس��ين ش��افعي، ادامه داد: ش��ايد در حرف اين را 
تأييد نكنيد اما رفتار ش��ما گواه اين مدعاست. اگر همين 
صادركنندگان طي سال هاي گذشته ارز خود را به كشور 

برنگردانده بودند، كشور امروز از ارز تخليه شده بود. همين 
نگاه ها و رويكردهاي نادرست است كه زمينه فرار سرمايه ها 

را فراهم مي كند.
او با بيان اينكه ما پيمان سپاري ارزي را تجربه كرديم ونتيجه 
آن را هم ديديم، افزود: چرا بايد دوباره همان راه اشتباه قبل 
را تكرار كني��م؟ در دوره اي عده اي ك��ه اصاًل صادركننده 
نبودند از دست رييس جمهور وقت به عنوان صادركننده 
نمونه لوح تقدي��ر گرفتند چراكه با پيمان س��پاري ارزي 
زمينه را براي دالالن پيمان باز كرديم. شافعي از رييس كل 
گمرك درخواست كرد كه آمار افرادي كه از زمان ابالغ اين 
بخشنامه وارد عرصه صادرات شده اند و قبل از آن حتي يك 
كيلو كاال هم صادر نكرده بودن��د را اعالم كند. رييس اتاق 
ايران، آمار ارايه ش��ده در مورد ميزان صادرات را نادرست 
خواند و ادامه داد: هنوز قيم��ت پايه هاي صادراتي اصالح 
نش��ده و به همين دليل آماري كه گمرك به عنوان ميزان 
صادرات كش��ور اعالم مي كند، درست نيست. او از دولت و 
نمايندگان مجلس خواست كه در مورد مسائلي از اين دست 
عجله نكرده و بخشنامه هاي خود را با پشتوانه كارشناسي 
ابالغ كنند. از آن سو، محمدرضا انصاري، نايب رييس اتاق 
ايران نيز با بيان اينكه امروز برگرداندن ارز نسبت به گذشته 
سخت تر شده، گفت: حال به جاي اينكه در اين مسير ما را 
تشويق كنيد، مانع تراشي مي كنيد. همين طور اشتباه پشت 
اشتباه اتفاق مي افتد؛ چون نگاه ها در مورد مسائل نادرست 
اس��ت. انصاري تأكيد كرد: اگر صادركننده، ارز را به كشور 
برنگرداند كه ريشه اش مي س��وزد. صادركننده در داخل 
كشور س��رمايه گذاري كرده و براي ادامه حيات به اين ارز 
نياز دارد. صدور 38 بخشنامه متناقض نتيجه رويكرد اشتباه 
و نگاه هاي كنترلي است كه متأسفانه بر سيستم اقتصادي 

امروز كشور حاكم است.

      بخش خصوصي راه حل وتعهد بدهد
اما از آن سو، به گفته وزير اقتصاد و رييس شوراي گفت وگو، 
يك��ي از موضوعات مهمي كه اقتص��اد از آن رنج مي برد را 
بي ثباتي مقررات دانس��ت و تأكيد كرد: براي رسيدگي به 
مشكالت ناشي از پيمان س��پاري ارزي بايد موضوعات را 
شناس��ايي و اصالح كرد. اينكه مجددا كل بخشنامه مورد 
بازنگري قرار گيرد، خود باعث بي ثباتي بيشتر در اقتصاد 
خواهد ش��د كه همين بي ثباتي ها م��ورد اعتراض بخش 
خصوصي هم هست. فرهاد دژپسند، هدف از پيمان سپاري 
ارزي را اطمينان از حفظ سرمايه كشور دانست و ادامه داد: 
بر اساس آمار گمرك، 33 ميليارد دالر صادرات غيرنفتي 

انجام ش��ده؛ حال بايد ديد از اين 33 ميليارد چقدر ارز به 
سامانه نيما وارده شده است؟

وزير امور اقتصادي و دارايي، در ادامه با اشاره به مثبت شدن 
تراز تجاري كشور يادآور شد: كاهش واردات با توجه به اينكه 
8۵ درصد واردات كش��ور كاالهاي سرمايه اي است، لزومًا 
اتفاق خوبي نيست و بطور حتم اين موضوع آثار و پيامدهايي 
را درپي دارد. دژپس��ند البته در مورد نحوه بازگش��ت ارز 
صادراتي توپ را به زمين بخش خصوصي انداخت وگفت: 
چرا بايد منتظر شد كه دولت براي برگشت ارز، راه حل ارايه 
بدهد؟ اين بار بخش خصوصي نظر بدهد. وزير امور اقتصادي 
و دارايي اشاره اي هم به موضوع كارت هاي بازرگاني اجاره اي 
داشت و گفت: اين كارت ها حيثيت بازرگانان واقعي را زير 
سوال مي برد. وزير اقتصاد در پاسخ به پرسش يكي از فعاالن 
اقتصادي در مورد اينكه چ��را دولت در برگرداندن ارزهاي 
ناش��ي از فروش نفت موفق نبوده و چگونه انتظار دارد كه 
بخش خصوصي بتواند در همين شرايط براي برگرداندن ارز 
به كشور تعهد بدهد، گفت: ما معتقديم بخش خصوصي راه 

برگرداندن ارز را پيدا مي كند.
اما محمدرضا پورابراهيمي رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس كه در اين نشست حضور يافته بود، با اشاره به اينكه 
پيمان س��پاري ارزي چند محور اساسي دارد، عنوان كرد: 
اولين نكته قيمت گذاري نرخ ارزي است كه بخش خصوصي 
وارد كشور مي كند و هر چه تفاوت بين نرخ ارز سامانه نيما و 
بازار سوم بيشتر شود، جذابيت براي اجراي بخشنامه دولت 
كاهش مي يابد. اما نكت��ه دوم از ديد اين نماينده مجلس، 
مربوط مي ش��ود به مدت زمان در نظر گرفته ش��ده براي 
بازگشت ارز است. به گفته او، مدت زمان بازگشت ارز حاصل 
از صادرات محصوالت مختلف با يكديگر متفاوت اس��ت 
پس بايد براي آنه��ا زمان هاي متفاوتي هم در نظر گرفت. 
پورابراهيمي براين باور بود كه شيوه طبقه بندي محصوالت 
در بخشنامه بانك مركزي نيز بايد مورد بازنگري قرار گيرد. 
در كل به نظر مي رسد با اين بخشنامه، صادركننده عمده 
تنبيه و صادركننده خرد تشويق مي شود. او در عين حال 
پيشنهاد داد: توافقي بين دولت و بخش خصوصي انجام شود 
و پارلمان بخش خصوصي بازگشت ارز حاصل از صادرات را 
تعهد كند. سرانجام پس از بحث هاي صورت گرفته در اين 
زمينه پيشنهاد شد كه سه نماينده از اتاق ايران، يك نماينده 
از بانك مرك��زي و يك نماين��ده از وزارت صنعت، معدن 
وتجارت معرفي شوند تا پيشنهادهاي بخش خصوصي در 
مورد پيمان س��پاري ارزي را بررسي كنند كه نتايج آن در 

جمع بزرگ تري با حضور روساي دستگاه ها بررسي شود. 

سنگ اندازي در مسير مبارزه با برندهاي قاچاق پوشاك

مشكل ترخيص قطعات خودرو حل نشده استسامانه بهين ياب بستري مناسب براي بانك ها

 عض��و هيات مدي��ره اتحادي��ه صنف توليد كنن��دگان و 
فروشندگان پوشاك تهران گفت: يك جريان سازمان يافته 
نمي خواهد طرح مبارزه با برندهاي محرز قاچاق پوشاك به 
سرانجام برسد. مجيد افتخاري با اشاره به آغاز طرح مبارزه 
با برندهاي محرز قاچاق پوشاك، گفت: اين طرح با اقدامات 
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز از هفته گذشته آغاز و 
مقرر شد تا از ابتداي هفته جاري برندهاي محرز عرضه كننده 
پوشاك قاچاق جمع آوري شوند. او با بيان اينكه براساس اين 
طرح ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز در سه مرحله 
اقدام به جلوگيري از عرضه پوشاك قاچاق مي كند، اظهار 
كرد: در مرحله اول ستاد با متقلبان و عرضه كنندگان پوشاك 

قاچاق در بازار برخورد مي كند. 

به گزارش فارس، او افزود: براين اساس ستاد مركزي مبارزه 
با قاچاق با عرضه كنندگان پوشاك وارداتي كه داراي تابلوي 
يك برند خارجي هس��تند، اما فاقد نمايندگي بوده و براي 
اخذ نمايندگي هم اقدامي نكرده اند و همچنين كاالهايشان 
از مجاري قانوني وارد نش��ده، مب��ارزه مي كنند. افتخاري 
افزود: اين عرضه كنندگان داراي سه تخلف محرز هستند 
و س��تاد هم در اين مقطع قرار است كه با آنها برخورد كند. 
اين توليدكننده پوشاك بيان كرد: در مرحله دوم ستاد با 
متخلفيني در زمينه عرضه پوشاك قاچاق برخورد مي كند 
كه با وجود ثبت برند و با داشتن تعدادي فروشگاه براي عرضه 
پوش��اك حتي يك قلم كاال )پوشاك( هم ثبت سفارشي 
نداشته اند و كااليي هم وارد نكرده اند و در مرحله سوم هم 

افرادي كه ثبت سفارش واردات پوشاك را انجام داده اند اما 
دستورالعمل فعاليت برندهاي پوشاك وارداتي كه توسط 
وزير صنعت وقت نعمت زاده ابالغ ش��د را انجام نداده اند يا 
براساس آن دستورالعمل ۲۰ درصد توليد داخلي را بعد از 
۲ سال انجام نداده اند.  افتخاري اظهار كرد: در مرحله اول 
مبارزه با عرضه پوشاك قاچاق مقرر شده تا ستاد مركزي 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز با 1۰۰ فروشگاه محرز عرضه كننده 
پوشاك قاچاق برخورد كند. او افزود: بر اين اساس نمايندگان 
ستاد هفته گذشته به تمام مراكز تجاري مراجعه كرده  و نامه 
جمع آوري كاالهاي قاچاق را به آنها ابالغ كرده اند. افتخاري 
با بيان اينكه دارندگان اين فروشگاه ها حدود ۴۰ نفر هستند، 
گفت: در چند روز اخير برخي از مسووالن و برخي از افراد در 

حوزه هاي مختلف صنعت پوشاك با بيان اينكه اين اقدامات 
منجر به از بين رفتن آرامش بازار مي شود، سعي در توقف 
طرح داشته اند.  افتخاري با طرح اين سوال كه چگونه ممكن 
است؛ جمع آوري متقلبين منجر به از بين رفتن آرامش بازار 
شود؟ گفت: اين افراد يك جريان سازمان يافته را تشكيل 
مي دهند كه با دو كليد واژه آرامش بازار از بين مي رود و بازار 
پليسي مي شود، قصد جلوگيري از برخورد با برندهاي متقلب 
را دارند.  او با تاكيد بر اينكه هر فردي كه مخالف اجراي طرح 
مبارزه با عرضه پوشاك قاچاق است در اصل مخالف توليد 
ملي است، گفت: تنها يك برند دست سوم عرضه پوشاك 
تركيه اي در ايران سال 9۵ مبلغ ۲۵۰ ميليون دالر از عرضه 
پوشاك در ايران درآمد داش��ته است. افتخاري با اشاره به 
آمار ۲.۶ ميليارد دالري واردات قاچاق پوش��اك از س��وي 
س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، گفت: براس��اس 
استانداردهاي جهاني اين ميزان قاچاق بين ۲۶۰ تا ۵۰۰ هزار 

شغل را از بين مي برد و براساس آمار وزارت كار اين ميزان 
واردات ۵۰۰ هزار شغل را از بين مي برد.  او دربخش ديگري 
از سخنان خود با بيان اينكه از اول تيرماه سال جاري واردات 
پوشاك به كش��ور ممنوع شده و از ابتداي امسال هم ثبت 
سفارش واردات پوشاك انجام نشده، گفت: اين در حالي است 
كه از خردادماه تاكنون وزارت صنعت، به ۲7 برند خارجي 

پوشاك، گواهي فعاليت داده است. 
افتخاري با اشاره به اينكه البته اعطاي اين مجوزها متوقف 
شده است، گفت: تا خردادماه حدود ۴۰ برند عرضه پوشاك 
در كشور مشغول فعاليت بودند كه اين تعداد اكنون به ۶7 
مورد رسيده است. او با تاكيد بر اينكه ستاد مركزي مبارزه 
با قاچ��اق كاال و ارز اعالم كرده كه طب��ق برنامه اين كار را 
ادامه خواهد داد، اظهار كرد: احس��اس مي كنم كه عده اي 
نمي خواهند و نمي گذارند ستاد مبارزه با قاچاق كار خود را 

به درستي انجام دهد. 

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
سامانه بهين ياب با داشتن آخرين اطالعات واحدهاي 
صنعتي، فرصت مغتنمي براي سيس��تم بانكي كشور 
است. به گزارش شاتا سعيد زرندي در جلسه هماهنگي 
عملياتي كردن تبصره 18 كه با حضور مديران بانك ها 
برگزار شد افزود: مبناي اطالعات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت سامانه بهين ياب است و تمام اطالعات، واحدهاي 
صنعتي از قبيل: فعال و غيرفعال بودن، ميزان ظرفيت 
توليد، سرمايه گذاري، اش��تغال، در اين سامانه موجود 
است از اين رو، بانك ها براي استفاده از اطالعات مورد نياز، 

مي توانند از آن بهره ببرند.
وي گفت: براي اجرايي ش��دن تبص��ره 18 كه به ايجاد 

اش��تغال صنعتي كمك مي كند، همراهي و همكاري 
مطلوب نظام بانكي را مي طلب��د. زرندي افزود: بانك ها 
هر نظر، پيشنهاد يا ابهامي در اجراي تبصره 18 دارند را 
اعالم كنند و ما قبل از ابالغ آيين نامه اجرايي تبصره 18 
نظرات همه ذي نفعان را دريافت مي كنيم و سپس آن را 

به استان ها ابالغ مي كنيم.
وي تأكيد كرد: به دنبال فضاي جديدي در سرمايه گذاري 
هستيم و آن اين است كه سرمايه هاي جديد را به سمت 
طرح هاي نيمه تمام سوق دهيم. زرندي در توضيح اين 
مطلب گفت: س��رمايه گذاري از صف��ر هم زمان بر و هم 
هزينه بر است، پس بهتر است به جاي آن، سرمايه گذاري 
جديد را به سمت واحدهاي تعطيل يا واحدهاي نيمه تمام 

هدايت كنيم. او تصريح كرد: در شرايطي كه كشور به لحاظ 
مالي و پولي در محدوديت است، اين سياست مي تواند هم 
براي صنعت و هم براي اقتصاد كالن كشور مفيد باشد. 
زرندي در ادامه جلسه در خصوص نحوه تجهيز منابع مالي 
كل برنامه هاي توليد و اشتغال حوزه صنعت و معدن در 
قالب تبصره 18 گفت: تسهيالت ريالي صندوق توسعه 
ملي 1۰ هزار ميليارد تومان، تسهيالت از محل منابع نظام 
بانكي 1۰ هزار ميليارد تومان، يارانه سود تسهيالت بطور 
يكسان براي تمام برنامه ها به ميزان سه درصد در مجموع 
معادل يك هزار ميليارد تومان و كمك هاي فني و اعتباري 
براي توسعه خوشه ها و خدمات كلينيكي كسب وكار ۲۶ 

ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. 

رييس انجمن صنايع همگن قطعه سازي، مي گويد: همچنان 
مشكالت ترخيص قطعات خودرو از گمرك حل نشده است. 
چندي پيش حجم زيادي از مواد اوليه و قطعات نيم ساخته 
قطعه سازان در گمرك مانده و ترخيص آنها با مشكل مواجه 
شده بود. اين وضعيت باعث ايجاد مشكل در فرايند توليد 
قطعه سازان و در نتيجه خودروسازان شد. طبق پيگيري ها 
براي اط��الع از آخرين وضعيت اي��ن موضوع، محمدرضا 
نجفي منش رييس انجمن صنايع همگن قطعه سازي اظهار 
كرد: در برخي موارد گمرك همكاري ه��ا را آغاز كرده اما 
همچنان ترخيص قطعات از گمرك بطور كامل انجام نشده 
است. وي افزود: البته شايان ذكر است كه مشكل اصلي از 
س��وي گمرك نبوده و مشكل مجموعه قواعدي است كه 

براي گمرك گذاشته شده و موجب گرفتاري شده و كار را 
متوقف كرده است.

نجفي منش تصريح كرد: اين موضوع »دور باطل« است. اگر 
كااليي وارد شود، بايستي ارز آن را بانك مركزي تخيص دهد. 
بخواهند ارز بگيرند بايد به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مراجعه شود تا تخصيص صورت گيرد كه البته تخصيص و 
دريافت ارز به بانك مركزي ارجاع مي ش��ود؛ در نهايت هم 
بانك مركزي يا ارز نمي دهد يا اصال ندارد كه تخصيص دهد؛ 
لذا دور، دور باطل باقي مي ماند. رييس انجمن صنايع همگن 
قطعه س��ازي ادامه داد: هنگام ترخيص كاالي وارد شده، 
شماره ارز دريافت شده از بانك مركزي طلب مي شود، اين 
شماره تنها زماني در دست است كه ارزي دريافت شده باشد. 
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قيمت هاي جديد خودرو 
پنج شنبه اعالم مي شود

حماي��ت  س��ازمان  تس�نيم|مديرعامل 
مصرف كنن��دگان و توليد كنن��دگان از اع��الم 
سياس��ت هاي وزارت صنعت در م��ورد قيمت 
خودروه��اي مش��مول قيمت گذاري و س��اير 
خودروه��ا در پنج ش��نبه اين هفت��ه )13 دي 
م��اه( خبرداد. عب��اس تابش با اش��اره به اينكه 
كلي��ه سياس��ت هاي وزارت صنع��ت در مورد 
قيم��ت خودروه��اي مش��مول قيمت گذاري 
و س��اير خودروها پنج ش��نبه اي��ن هفته )13 
دي م��اه( اعالم خواهد ش��د، اظهارداش��ت: در 
اي��ن سياس��ت گذاري توجه جدي ب��ه حقوق 
مصرف كنندگان شده است. مديرعامل سازمان 
حمايت مصرف كنن��دگان و توليد كنندگان در 
خصوص وضعيت تحويل خودروهاي هاوال به 
مش��تريان نيز گفت: تعهدات ش��ركت در مورد 
اين خودرو ۲3۰۰ دس��تگاه است اما موجودي 
شركت فقط ۴۰۰ دس��تگاه بوده و امكان توليد 
هم نيست. وي افزود: در سياست گذاري جديد 
براي مشتريان هاوال كه هنوز خودرو هاي خود 
را تحويل نگرفته اند تناس��بي ايجاد كرده ايم تا 
حقوق آنها تأمين شود و رضايت آنها به دست  آيد.

شرط امكان خريد مواد اوليه
مهر|معاون وزير صنعت، مع��دن وتجارت از 
اتصال س��امانه هاي مرتبط با خريد محصوالت 
از بورس كاال با پروانه هاي بهره برداري در حال 
فعاليت و مواد اوليه مورد نياز درج شده در آنها، 
خبر داد وگفت: اين كار در جهت شفافيت است. 
فرشاد مقيمي با بيان اينكه اگر در اجراي برخي 
مكانيس��م ها همچون ادامه فعاليت واحدهاي 
فاقد پروانه بهره برداري به خوبي عمل نش��ده، 
نبايد ماهيت نهادهاي حامي شفافيت از جمله 
بورس كاال را زير سوال برد، گفت: در اين شرايط، 
بايد نسبت به شناسايي نقاط ضعف در راستاي 
پايش واحده��اي فاقد پروانه بهره برداري اقدام 
كنيم كه اين اقدامات در ماه هاي گذش��ته، در 

دستور كار قرار گرفت.
معاون وزير صنعت، مع��دن و تجارت افزود: در 
واقع بورس كاال زمينه همگرايي تا رس��يدن به 
ش��فافيت را به حداكثر رس��اند تا مواد اوليه از 
اين ساختار اقتصادي به دست توليدكنندگان 
واقعي كه نيازمند مواد اوليه هستند، برسد؛ اين 
در حالي است كه با هدف شفاف سازي و سهولت 
در تامين مواد اوليه از سوي صنايع، سامانه هاي 
مرتبط لينك شده و از اين پس خريد محصوالت 
از بورس كاال با پروانه هاي بهره برداري در حال 
فعالي��ت و مواد اولي��ه مورد نياز درج ش��ده در 

پروانه ها، انجام خواهد شد.
او يادآور شد: در حال حاضر تعداد قابل توجهي از 
واحدها فاقد پروانه بهره برداري هستند و ساليان 
سال از فعاليت آنها در كشور مي گذرد. هرچند 
ساماندهي اين واحدها چندين بار در دستور كار 
قرار گرفت و زحمات زي��ادي نيز در اين زمينه 
كشيده ش��د، اما اين واحدها همچنان مشغول 
فعاليت هستند. مقيمي اظهار كرد: با اقدامات 
انجام شده تمهيداتي اتخاذ شده است تا امكان 
دريافت مواد اوليه از سوي واحدهاي فاقد پروانه 
بهره برداري به حداقل برس��د كه اين رويداد به 
رش��د توليد و سهولت تامين مواد اوليه از سوي 
صنايع پايين دست كمك شاياني مي كند؛ اين 
در حالي است كه راه اندازي بورس كاال بر اساس 
يك تكليف قانوني بوده است و براساس قانون، 
كاال و مواد اوليه واسطه اي به بورس كاال سپرده 
مي شود و اين تنها تجربه ايران نبوده؛ بلكه يك 
تجربه جهاني به منظور ايجاد نظم و ش��فافيت 
در دادوستدهاست. مقيمي افزود: هدف اصلي 
راه اندازي بورس كاال در اقتصاد، شفاف س��ازي 
است و با همين هدف نيز مواد اوليه وارد بورس 
شده تا واحدهاي توليدي از مرجعي رسمي به 

نام بورس كاال نياز خود را تامين كنند.

رييس مركز روابط عمومي 
وزارت صنعت منصوب شد

در حكمي از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت، 
محمدرضا انواري به عنوان رييس مركز روابط 
عمومي و اطالع رساني وزارت صنعت، معدن و 
تجارت منصوب شد. به گزارش روابط عمومي 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، در حكم رضا 
رحماني آمده اس��ت: »با عنايت به شايستگي، 
تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالي، به 
موجب اين حكم به سمت »رييس مركز روابط 
عمومي و اطالع رس��اني« منصوب مي ش��ويد. 
انتظار مي رود با برنامه ريزي مناسب و بهره گيري 
از ابزارهاي رسانه اي و ظرفيت هاي اطالع رساني 
موجود، تعامل س��ازنده با رسانه هاي گروهي و 
مجازي به عنوان تالشگران عرصه اطالع رساني 
و همگام با سياس��ت هاي شوراي اطالع رساني 
دولت محت��رم به منظور افزاي��ش همگرايي و 
هم افزايي در راستاي تحقق اهداف، سياست ها، 
استراتژي ها و برنامه هاي تعيين شده و انعكاس 
به موقع و هوشمند عملكرد و اقدامات اجرايي 
وزارتخانه و سازمان هاي تابعه و همچنين تحكيم 
و تقويت حوزه ارتباطات و اطالع رساني با بخش 
خصوصي، انجمن ها و تش��كل ها تالش كنند. 
اميدوارم ضمن هماهنگي با معاونان و مديران 
وزارت متب��وع و رعايت اصول قان��ون مداري، 
اعتدال گرايي و منش��ور اخالقي دولت تدبير و 
اميد و ايجاد وحدت رويه اطالع رس��اني روابط 
عمومي هاي زيرمجموعه با رويكرد اميد آفريني 
در ايفاي وظايف محول اق��دام كنند. موفقيت 
روز افزون شما را از درگاه ايزد متعال خواستارم. 
گفتني اس��ت، انواري از مديران صنعت خودرو 

در حوزه رسانه و ارتباطات است.
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افول چپ سنتي در نتيجه تغيير ساختار اجتماعي بود

طرح دو بخشي دموكرات ها براي پايان دادن به تعطيلي دولت امريكا 

مرگ چپ هاي اروپا در 2018

ترامپ و جمهوري خواهان در رينگ بوكس 

گروه جهان| طال تسليمي| 
روند فروپاشي احزاب سياسي سوسياليستي كه زماني 
بر سراسر اروپا سيطره داشتند، از سال ها پيش آغاز شده 
بود و در س��ال 2018 هم ادامه يافت. اما اكنون، چپ ها 
اطالعات الزم براي متوقف كردن اين س��قوط و ظهور 
مجدد را به دست آورده و شروع به استفاده از آن كرده اند. 
با وجود كاهش حمايت ها، احزاب چپ سنتي هنوز هم 
دليل مهمي براي جنگيدن و دوام آوردن دارند و ابزار براي 

پيروزي نيز درست مقابل چشم آنها قرار گرفته است.
»لئونيد برشيدسكي« در بلومبرگ نوشت، شكست  هاي 
فاجعه بار احزاب چپ اروپايي در س��ال 2017 از جمله 
شكست سوسياليست ها در انتخابات فرانسه، همچنين 
كاهش محبوبيت حزب سوسيال دموكرات در آلمان و 
حزب كارگر در هلند و همچنين افول كلي جناح چپ در 
جمهوري چك هيچ يك آنقدري هشدار دهنده نبودند 
كه چپ ه��ا را به اقدام وا دارند. احزاب شكس��ت خورده 
نتوانستند محبوبيت ديرينه خود را باز يابند و برخي، از 
جمله سوسيال دموكرات هاي آلمان در نظرسنجي ها 
روندي نزولي داشته اند. حزب راست ميانه در انتخابات 
ايتاليا هم متحمل شكس��ت سختي شد و در نهايت دو 
حزب راس��ت افراطي پوپوليس��تي كنترل دولت را در 
دس��ت گرفتند. در سوئد، دولت سوس��يال دموكرات 
كاهش حمايت ها را در انتخابات شاهد بود و نتوانست 
برتري خود را حف��ظ كند. حتي در بريتانيا هم با وجود 
عملكرد ضعيف حزب محافظه كار، باز هم حزب كارگر 
نتوانست كنترل دولت را به دست آورد و علت اين مساله 
هم اختالف نظرهاي داخلي در اين حزب بر سر برگزيت 

و سطح مطلوب تقسيم ثروت بود.
در سراس��ر اتحاديه اروپا تنها 5 كشور يونان، اسلواكي، 
مالت و پرتغال هنوز تح��ت دولت هاي چپ گرا يا چپ 
ميانه هستند. تنها سوسياليست هاي اسپانيا بودند كه در 
سال 2018 قدرت را به دست آوردند و آن هم در نتيجه 
برگزاري انتخابات نبود، بلكه به دليل كودتاي پارلماني 
غيرمعمول رخ داد. در يونان، حزب چپ سيريزا احتماال 
در انتخابات امسال قدرت را از دست مي دهد و در اسپانيا 
هم هر زماني كه انتخابات برگزار شود، احزاب راست ميانه 
موقعيت بهتري از سوسياليست ها خواهند داشت. انتظار 

مي رود اتحاد سوسياليست ها و دموكرات ها بزرگ ترين 
بازنده انتخابات پارلمان اروپا در سال جديد ميالدي باشد.

    جناح چپ چطور روي دور شكست افتاد
براي اين افول شديد جناح چپ سه توضيح قابل پذيرش 
وجود دارد. اول اينكه خود چپ ها هم معتقد هستند كه 
احزاب س��نتي اين جناح جايي در ميانه راه، اشتباهي 
رفته اند. جفري هاجسون استاد علوم اقتصادي و تجاري 
بريتانيا در كتاب خود تحت عنوان »چرخش هاي اشتباه: 
چپ چگونه مسير خود را گم كرد«اينگونه استدالل كرده 
كه احزاب سوسياليس��ت و كارگر كه در دهه 1950 با 
سرمايه داري سازش كردند، پس از بحران مالي جهاني 

سال 2008 نتوانستند »جايگزيني قانع كننده و اجرايي 
و دموكراتيك براي سرمايه داري« پيشنهاد كنند.

توضيح دوم به تغيير س��اختار طبقاتي جامعه مربوط 
مي شود.طرفداران اين ديدگاه اينگونه استدالل مي كنند 
كه طبقه كارگر طبق ماهيت قديمي آن، از بين رفته و 
پايه سنتي اتحاد چپ گراها در ارتباط با آگاهي طبقاتي و 
نهادهايي كه از آن حمايت مي كردند را از بين برده است. 
ژان روني از موسسه مطالعات سياسي »ساينسز پو« در 
پاريس در بالگ دانشكده علوم اقتصادي لندن نوشت: 
»اول، رستگاري طبقه كارگر به دليل افزايش دسترسي 
به تحصيالت عالي اين طبقه اجتماعي و وابستگي آن 
به ساختار و موسس��ات جناح چپ را دچار تحول كرد. 

دوم، توانايي چپ ها در جست وجوي راست ها به نسل 
جوان تر اين امكان را داد كه آزادي ش��خصي خود را از 
جناح بندي هاي سنتي بيابند.« در اين ديدگاه، طبقه 
كارگ��ر قديمي در پايين ترين س��طح سلس��ه مراتبي 
حذف و طبقه كارگري جايگزين آن شده كه در اقتصاد 
خدماتي شاغل است و فرصت ها و تمايالت كمتري براي 
سازماندهي دارد. در بسياري مواقع اين طبقه از مهاجراني 
تشكيل شده كه به دليل تفاوت هاي فرهنگي به يكديگر 
نزديك نيستند. جناح چپ سنتي چيز زيادي براي ارايه 

به اين افراد ندارد.
توضيح يا ديدگاه سوم افراطي تر از دو ديدگاه اول است. 
در اين ديدگاه به فروپاش��ي كل الگوي س��نتي چپ و 

راست اشاره دارد و اينگونه توضيح مي دهد كه الگوهاي 
سنتي براي ماتريس پيچيده عوامل متعدد تاثيرگذار 
بر ارجحيت هاي سياس��ي امروز، بس��يار ساده انگارانه 
هستند. يان آلگان، اليزابت بيسلي، دنيل كهن و مارتيال 
فوكالت كارشناس��ان علوم اجتماع��ي اين ماتريس را 
اوايل س��ال 2018 با اس��تفاده از داده ه��اي مربوط به 
انتخابات رياست جمهوري س��ال 2017 فرانسه مورد 
بررس��ي قرار دادند و دريافتند افرادي كه درآمد آنها از 
سطح تحصيالتشان پايين تر بوده به چپ افراطي يعني 
ژان لوك مالنشون راي داده  بودند و افرادي با درآمد باالتر 
از سطح تحصيالتشان به راست ميانه يعني فرانسيس 
فيلون گرايش داشتند. اين كارشناسان علوم اجتماعي 
به اين مساله اشاره كردند كه افرادي با سطح اعتماد به 
نفس پايين تر براي رضايت بيشتر از زندگي به سمت 
مالنشون كش��يده ش��ده و افرادي كه در زندگي خود 
خوشحال تر بودند به مارين لوپن ملي گراي پوپليسيت 

راي داده بودند.
آنچه در همه اين توضيحات مشابه است، افول چپ سنتي 
در نتيجه تغييرات در ساختار جامعه از جمله دسترسي 
گسترده تر به خدمات آموزشي، صنعتي شدن، مهاجرت 
و موفقيت سياست هاي اجتماعي است. در همين حال، 
ابزار موجود براي بررسي و تحليل داده ها درباره تفاوت  ها 
و تغييرات در جوامع نيز پيش��رفت كرده اند، اما احزاب 
جناح چپ براي استفاده از اين ابزار براي ارايه ايده هاي نو 
به گروه هاي اجتماعي كه مي توانند حامي بالقوه باشند، 

تعلل مي كنند.
بس��ياري از آنهايي كه تجربه زندگي در اتحاد جماهير 
ش��وروي در دهه ه��اي 1970 و 1980 را داش��ته اند، 
نمي توانند خ��ود را چپ گ��را بخوانن��د و از اين جناح 
حمايت كنند، اما همچنان مي توان گفت كه اين جناح 
سياسي بخت زنده ماندن در جهان نوين را دارد. آمارها 
و نظرس��نجي ها حاكي از گرايش عموم��ي در غرب به 
تساوي بيش��تر در جوامع، محدود كردن انگيزش هاي 
امپرياليس��تي و جنگ هاي كمتر اس��ت؛ اين مسائل 
مي توانند به عنوان وزنه اي در برابر تمايالت راست سنتي 
به حمايت از تجارت هاي بزرگ، ارتش و ماش��ين هاي 

مجري قانون عمل كنند.

گروه جهان|
 دموكرات هاي امريكا براي پايان دادن به تعطيلي برخي 
نهادهاي دولت فدرال كه به علت انسداد در روند تصويب 
اليحه بودجه ايجاد شده است، طرحي را پيشنهاد داده و 
بالفاصله پس از به دست گرفتن كنترل مجلس نمايندگان 
كه پنجشنبه )فردا( اتفاق خواهد افتاد، درباره آن راي گيري 
خواهند كرد. نيويورك تايمز با اش��اره به چالشي كه اين 
طرح براي رييس جمه��وري امريكا و جمهوري خواهان 
ايجاد مي كند، نوشته دموكرات ها با اين طرح ترامپ را به 
گوشه رينگ برده و در نهايت پيروز از آن خارج مي شوند. 
نيويورك تايمز نوش��ته، گرچه سرنوشت اليحه بودجه 
جديد امريكا كامال مبهم است چرا كه هيچ اعتباري براي 
تامين مالي پروژه ساخت ديوار در مرزهاي مكزيك كه 
ترامپ بر آن اصرار مي ورزد، گنجانده نشده اما دموكرات ها 
اميدوارند اين رويكرد، جمهوري خواهان سنا را در موضعي 
سخت قرار دهد. اگر جمهوري خواهان اين تامين مالي را 
براي دپارتمان هاي غيرمرتبط با امنيت مرزي رد كنند، 
آن وقت به آنها به چش��م گروگان گيرندگان آژانس ها و 
800 هزار كارمند نگاه مي شود، امري كه مي تواند نقشي 
تاثيرگذار بر انتخابات داشته باشد. ساخت ديوار مرزي يا 
ديوار ضدمهاجرت ميان امريكا و مكزيك يكي از شعارهاي 
انتخاباتي اصلي ترامپ بود. نانسي پلوسي رهبر دموكرات 
مجلس نمايندگان امريكا، اما اين ديوار را پر هزينه، بدون 

اثر و غيراخالقي مي داند.

گفته شده، طرح دموكرات ها كه بطور جداگانه پنجشنبه 
در صحن مجلس نمايندگان به راي گذاش��ته مي شود 
شامل دو بخش است: بخش نخست شامل هزينه هاي 
كامل يك س��ال مالي نهادهايي چ��ون وزارت داخلي و 
خدمات درآمد داخلي است. بخش دوم، بودجه امنيت 
داخلي را در همين س��طح فعلي تا هشتم فوريه تمديد 
مي كند كه ش��امل 1.3 ميليارد دالر براي فنس كشي 
نواح��ي مرزي اس��ت. در اين ط��رح هيچ اش��اره اي به 
درخواست 5 ميليارد دالري ترامپ براي ساخت ديواري 

مرزي نشده است. 
رييس جمهور امريكا كه قدرت وتو كردن قوانين كنگره 
را دارد، در واكنش به طرح دموكرات ها در توييتر نوشته: 
»دموكرات ها احتماال قص��د دارند طبق معمول اليحه 
بودجه ساده اي را ارايه كنند كه در آن هيچ چيز جديدي 
براي پروژه تقويت امنيت مرزه��اي امريكا يعني ديوار 

ضدمهاجرت گنجانده نشده است.« 
او كه نشان داده قصد ندارد به هيچ عنوان از خواست خود 
عقب نشيني كند در مصاحبه اي با فكس نيوز هم گفته: 
»ما تسليم نخواهيم شد. ما دست از درخواست خود براي 
تامين بودجه س��اخت ديوار مرزي برنمي داريم. ما بايد 
امنيت مرزي داشته باش��يم. اين ديوار بخش بزرگي از 
امنيت مرزي است، بزرگ ترين بخش آن. آماده ام و تمايل 
دارم با رهبران دموكراتيك در كنگره در اين باره گفت وگو 
كنم. من آماده ام، تمايل دارم و مي توانم. من در كاخ سفيد 

هستم. من آماده ام به كنگره بروم. آنها مي توانند به اينجا 
بيايند. آنها مي توانند هر زمان كه خواستند، بيايند. من 
كريس��مس را در كاخ سفيد هستم. من شب سال نوي 

ميالدي را در كاخ سفيد هستم.« 
اگر ترامپ از امضاي طرح جديد خودداري كند تعطيلي 
بخش هايي از دولت فدرال كه از 21 دسامبر آغاز شده، 
ادامه خواهد ياف��ت. به اعتقاد ناظ��ران، دموكرات ها با 
تمديد بودجه امنيت داخل��ي قصد دارند كه راه مذاكره 
با جمهوري خواهان در يك ماه آينده را باز بگذارند. اگر 
اين دو بخش راي بياورند، بس��ته تامين مالي به سناي 
تحت رهبري جمهوري خواهان مي رود. با اين حال ميچ 
مك كانل رهبر جمهوري خواهان در سنا گفته: »واضح 
است؛ سنا چيزي را براي رييس جمهوري نمي فرستد كه 

او امضايش نكند.« 
مارك ميدوز نماينده جمهوري خواه كاروليناي شمالي، 
طرح پيشنهادي دموكرات ها را غيرعملي خوانده و گفته: 
»تازه ترين پيش��نهاد پلوس��ي هيچ تالش جدي براي 
تضمين امنيت مرزي يا رسيدن به مصالحه نكرده است. 
فهرست 1.3 ميليارد دالري دموكرات ها بدين معني است 
كه هيچ مبلغي براي ديوار مرزي در نظر گرفته نشده و به 
همين دليل غيرعملي است. اين طرح پاسخ مشروعي به 

اين بن بست نيست.« 
نيويورك تايمز نوش��ته، هدف از اين طرح دموكرات ها 
رودررو كردن جمهوري خواهان با ترامپ است. نانسي 

پلوس��ي رهب��ر دموكرات هاي مجلس نماين��دگان، با 
انتشار بيانيه اي از سوي نمايندگان حزبش گفته: »اگر 
س��ناتور مك كان��ل و جمهوري خواهان س��نا از بخش 
نخس��ت اين اليحه حمايت كنن��د در واقع در تعطيلي 
دولت امريكا شريك دونالد ترامپ ش��ده اند. اين كار به 
معني ادامه گروگان گيري سالمت و امنيت شهروندان 
و پرداخت حقوق كارگران و كاركنان امريكايي است.« 
نانس��ي پلوس��ي تاكيد كرده كه رد كردن اين طرح از 
سوي جمهوري خواهان سنا نشان دهنده باالترين حد 

بي مسووليتي و بدبيني سياسي است. 
به اعتق��اد ناظران سياس��ي، ف��ارغ از اينك��ه ترامپ و 
جمهوري خواه��ان طرح جدي��د را تاييد ي��ا رد كنند، 
دموكرات ها پيروز اين ميدان خواهند بود. چرا كه در حالت 

اول، اگر جمهوري خواهان طرح آنها را تصويب كنند و به 
امضاي دونالد ترامپ برس��انند، در حقيقت توانسته اند 
حرف خ��ود را به كرس��ي نش��انده و رييس جمهوري 
سرس��خت را وادار كنند كه چند گام به عقب بردارد. در 
حالت دوم، اگر پيشنهادات رد ش��ود، جناح دموكرات 
مي تواند مدعي شود كه دونالد ترامپ و جمهوري خواهان 
باعث بي��كاري يا كار بدون حق��وق و مرخصي اجباري 
800 هزار كارمند دولتي شده اند. به ويژه اين كه يكي از 
بزرگ ترين اتحاديه هاي كارگري امريكا از دولت ترامپ 
به دلي��ل تعطيلي دولت فدرال ش��كايت كرده اس��ت. 
فدراس��يون كارمندان دولت امريكا در ش��كواييه خود 
اس��تدالل كرده كه وادار كردن كارمن��دان به كار بدون 

حقوق غيرقانوني است. 

دريچه

كوتاه  از منطقه

كره شمالي از احتمال در پيش 
گرفتن مسيري جديد خبر داد 
گروه جهان|كيم جونگ اون رهبر كره شمالي، گفته 
با وجود عزم جدي اش براي خلع سالح هسته اي، اگر 
فشارهاي امريكا ادامه پيدا كند، ناگزير خواهد شد 
مسير ديگري را انتخاب كند. به گزارش يورونيوز، رهبر 
كره شمالي در نطق تلويزيوني خود كه به منابست آغاز 
سال نو ميالدي ايراد شد، گفت همچنان عالقه مند 
به ديدار با دونالد ترامپ است تا توافق هاي راهگشا 
براي تسريع خلع سالح كره شمالي و انجام اقدام هاي 
متناظر با آن از س��وي امريكا صورت گيرد. او تاكيد 
كرد: »اگر امريكا به وعده هايي كه در برابر جهانيان 
به كره ش��مالي داده پايبند نباش��د و با ادامه اعمال 
تحريم ها ما را تحت فش��ار بگذارد، امكان دارد صبر 
مردم ما تمام شود و ناگزير ش��ويم كه راه ديگري را 
دنبال كنيم.« رهبر كره شمالي همچنين ضمن تاكيد 
بر گسترش مناسبات اقتصادي با كره جنوبي گفت 
روابط دوجانبه همچنان بايد در مسير افزايش صلح 
و رفاه مردم دو كره توسعه يابد و بر همين اساس دو 
كشور بايد از انجام اقدام هايي همچون برگزاري مانور 
مشترك با ساير كشورها اجتناب كنند. كره شمالي 
در يك سال گذشته با حضور در المپيك زمستاني 
كره جنوبي و برگزاري ديدارهاي رهبر اين كشور با 
روساي جمهوري كره جنوبي، امريكا و چين تالش 
كرده تا تنش هاي ميان اين كشور با همسايگان و به 
ويژه امريكا را كاهش دهد. پيونگ يانگ خواستار لغو 
تحريم هاي سازمان ملل و امريكا است. با اين وجود 
امريكا تاكيد دارد اين تحريم ها تا پايان خلع سالح 

هسته اي بايد برقرار بماند.

ماكرون: پايان سرمايه داري 
ليبرال افراطي نزديك است

گ�روه جهان|امانوئل ماك��رون رييس جمهوري 
فرانس��ه در پيام خود به مردم كش��ورش ب��راي آغاز 
س��ال جديد ميالدي از نزديك شدن »سرمايه داري 
ليبرال افراطي« به پايان خود، سخن گفت. به گزارش 
يورونيوز، رييس جمهوري فرانس��ه كه در هفته هاي 
آخر س��ال 2018 ب��ا جنب��ش اعتراض آميز جليقه 
زردها در كشورش روبرو شد، اين اعتراضات را نشانه 
»تسليم ناپذيري« فرانس��وي ها دانست و تاكيد كرد 
كه اصالحات اقتصادي دولتش هنوز به بار ننشسته 
است. به گفته رييس جمهوري فرانسه اين امر نبايد 
مردم كشورش را از ادامه راه اين اصالحات »منصرف« 
كند. امانوئل ماكرون بدون نام بردن از جنبش »جليقه 
زردها« از وجود »خشم« در جامعه فرانسه سخن گفت و 
دليل وجود اين خشم را »بي عدالتي ها«، »جهاني شدن 
گاه غير قابل درك«، »نظام اداري پيچيده« و برخي 
»تغييرات« دانس��ت. محبوبيت امانوئ��ل ماكرون از 
تابستان سال 2018 و به دنبال رسوايي اقدامات يكي از 
دستياران او در سركوب معترضان در تظاهرات روز اول 
ماه مه به شدت كاهش يافت. دو نفر از وزراي كليدي 
كابينه فرانسه در سال 2018 از دولت كنار رفتند كه 
اين امر از نظر صاحب نظران، به تضعيف موقعيت امانوئل 
ماكرون نزد افكار عمومي كمك كرد. جنبش جليقه 
زردها هم از روز 17 نوامبر در شهرهاي كوچك و بزرگ 
فرانسه و در اعتراض به برنامه دولت براي افزايش ماليات 
بر سوخت آغاز شد. با اين حال، خواسته هاي معترضان 
در هفته هاي با وجود عقب نشيني دولت در حذف برنامه 

افزايش ماليات بر سوخت، افزايش يافت.

فرصت ۴ماهه ترامپ به ارتش 
امريكا براي خروج از سوريه

گروه جهان| نيويورك تايمز نوشته دونالد ترامپ به 
ارتش اياالت متحده چهار ماه فرصت داده تا از سوريه 
خارج شوند. شايد آخرين توييت ترامپ مبني بر اينكه 
خروج نيروهاي امريكايي از سوريه خروجي كند خواهد 
بود بر اين گزارش صح��ه بگذارد. به گزارش الجزيره، 
نيويورك تايمز نوشته تصميم ترامپ درباره تعيين 
زمان خروج نيروهاي امريكايي از سوريه و كند شدن 
فرآيند خروج آنها در پي تماس هايي است كه ترامپ 
با برخي طرف هاي بانفوذ در واشنگتن داشته است. 
ترامپ وعده داده، چند ماه به نظاميان امريكايي براي 
اجراي طرح خروج از س��وريه فرصت بدهد. براساس 
اظهارات خبرنگار الجزيره در واش��نگتن، ترامپ در 
جريان سفرش به عراق و در جريان نگراني فرماندهان 
نظامي درباره بازتاب خروج شتابزده آنها از عراق بر روند 
مقابله با داعش قرار گرفت؛ چراكه رييس جمهوري 
وقت امريكا ضرب االجل 30 روزه را براي عقب نشيني 
نيروها تعيين كرده بود. او دليل اصلي تصميم ترامپ 
را اجراي وعده انتخابات��ي اش در زمينه خارج كردن 
نيروها از سوريه دانسته است. ترامپ در توييتي نوشته، 
او تنها كسي است كه مي تواند از بازگشت نيروها بعد 
از دس��تيابي به پيروزي عظيم صحبت كند. ترامپ 
تاكيد كرده، تصميم��ش براي خروج از س��وريه در 
راستاي اجراي وعده انتخاباتي اش بوده است. ترامپ 
اشاره كرده، داعش بطور عمده از بين رفته و نيروهاي 
امريكايي طي فرآيندي كند به كشور بازمي گردند و 
به خانواده هايشان مي پيوندند. او تاكيد كرده مقابله با 

باقي مانده هاي داعش ادامه مي يابد. 

آغاز رياست پر مناقشه روماني 
بر اتحاديه اروپا

گروه جهان|روماني سه ش��نبه در حالي رياست 
دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده گرفت كه اين اتحاديه 
دوران پرهياهويي را پشت س��ر مي گذارد و رييس 
كميسيون اروپا نيز نسبت به كفايت روماني براي بر 
عهده گرفتن اين مسووليت ابراز ترديد كرده است. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، اتحاديه اروپا هم اكنون 
با موضع پوپوليستي دولت بوداپست در بخش هاي 
متفاوتي رو به رو است و اظهارات ژان كلود يونكر رييس 
كميسيون اروپا، نيز بر وجود اين شكاف ها تاكيد كرده 
است. يونكر با اشاره به وضعيت روماني كه همچنان با 
فساد و اختالفات عميق روبروست، گفته: »نهاد داخلي 
روماني به گونه اي است كه اين كشور نمي تواند همانند 
يك واحد فشرده در اروپا عمل كند.« روماني به مدت 
شش ماه از اول ماه ژانويه رياست اتحاديه اروپا را برعهده 
مي گيرد اما اختالفات سياسي عميقي در داخل اين 
كشور وجود دارد. اتحاديه اروپا در دوران شش ماهه 
رياست روماني با مسائل حساسي از جمله برگزيت و 
انتخابات پرلماني رو به رو است كه مخالفان اتحاديه 
اروپا طي آن براي افزايش نفوذ رقابت خواهند كرد. اين 
نخستين بار است كه روماني رياست اتحاديه اروپا را بر 
عهده مي گيرد و يكي از بزرگ ترين حاميان اتحاديه 
اروپا از زمان پيوس��تن به آن در 2007 بوده اس��ت. 
دولت چپگراي اين كشور اما اخيرا در كنار لهستان و 
مجارستان رويه اي ملي گرايانه اتخاذ كرده است. هر سه 
اين كشورها با اتحاديه اروپا بر سر اصالحات جنجالي 
كه به گفت��ه منتقدان، حاكميت قان��ون را تضعيف 

مي كند، درگير هستند. 

 مذاكره چين با هند
براي پيشبرد توافق تجاري آسيا
گروه جهان| چين درصدد گفت وگو با مقامات هند 
براي كاهش نگراني هاي اين كشور در خصوص توافق 
جامع اقتصادي منطق��ه اي برآمده اس��ت. به گزارش 
ان دي تي وي، چين به دنبال نهايي كردن توافق جامع 
اقتصادي منطقه اي تا پايان سال 2019 است. هم اكنون 
16 كشور آسيايي به عضويت اين توافقنامه درآمده اند. 
هند نگران ورود گسترده كاالهاي چيني به بازار خود در 
صورت امضاي اين توافقنامه است. اين كشور همچنين 
تس��هيل قوانين مهاجرتي براي نقل و انتقال راحت تر 
نيروي كار حرفه اي اين كشور از سوي كشورهاي عضو را 
خواستار است. ناكامي چين در اجرايي كردن اين توافق 
نشان دهنده ادامه نگراني كشورهاي منطقه در خصوص 
هدف چين براي نفوذ بيشتر در آسيا از طريق طرح هايي 
مانند توافق جامع اقتصادي منطق��ه اي و ابتكارعمل 
كمربند و جاده است. به گفته مقامات هندي، قرار است 
نشستي ميان نمايندگان چين و هند در دهلي نو برگزار 
شود. دهلي نو فهرستي از مسائل و خواسته هاي خود را 
براي ارايه به نمايندگان پكن آماده كرده است. از جمله 
خواس��ته هاي هند براي ورود به اين توافقنامه، كاهش 
دسترسي آزاد و بدون گمرك كاالهاي چيني به بازارهاي 
كشورهاي عضو است. عالوه بر چين، هند قصد دارد با 
ديگر كشورهاي عضو اين توافقنامه از جمله استراليا و 
سنگاپور گفت وگو و در خصوص اين مسائل با آنها توافق 
كند. در س��ال هاي اخير واردات هن��د از چين افزايش 
داش��ته و كسري تجاري هند با چين در سال 2017 به 
55.6 ميليارد دالر رسيده است. اين كسري تجاري در 
سال 2015 حدود 48.19 ميليارد دالر برآورد شده بود.
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اليزابت وارن، اولين رقيب 
دموكرات ترامپ در 2020 

گروه جه�ان| س��ناتور دموكرات اليزاب��ت وارن 
مي گويد براي بررس��ي نامزدي خ��ود در انتخابات 
رياست جمهوري س��ال ٢٠٢٠ كميته اي تشكيل 
مي دهد. وارن كه ٦٩ س��ال دارد، نخس��تين چهره 
برجسته دموكرات است كه احتمال نامزدي خود را 
مطرح مي كند و به اين ترتي��ب، مي تواند گردآوري 
بودجه ب��راي تبليغات انتخاباتي خ��ود را آغاز كند. 
به گزارش بي بي س��ي، س��ناتور ايالت ماساچوست 
ويدئويي در شبكه هاي اجتماعي منتش��ر و در آن 
ديدگاهايش را مطرح كرده و وعده داده است كه براي 
همه امريكايي ها فرصت ايجاد كند: »همه در امريكا 
بايد بتوانند سخت كار كنند، قوانين يكساني شامل 
حالشان باشد و بتوانند از خود و خانواده شان مراقبت 
كنند. من براي همين مبارزه خواهم كرد و به همين 
دليل يك كميته بررسي نامزدي تشكيل مي دهم. من 
به شما نياز دارم.«  در انتخابات قبلي )سال 2016(، 
وارن كه قبال پروفسور حقوق در دانشگاه هاروارد بود 
از هيالري كلينتون حمايت كرد و انتقادهاي تندي را 
عليه دونالد ترامپ مطرح مي كرد. جدال لفظي بين 
ترام��پ و وارن پس از انتخابات نيز ادامه يافت. اوايل 
امسال دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا وارن را 
»پوكوهانتاس جعلي« ناميد و او را به چالش كشيد 
كه آزمايش دي ان اي انجام دهد تا معلوم شود ادعاي 
او درباره اجدادش چقدر صحت دارد. پوكوهانتاس نام 
دختر پوهاتان رييس قبايل سرخپوست سنه كامه كه 
در قرن هفده��م ميالدي بوده اس��ت. وارن اين كار 
را كرد. آزمايش را كارلوس بوس��تامانته متخصص 
ژنتيك دانشگاه استنفورد انجام داد و به اين نتيجه 
رس��يد كه »اكثريت بزرگ« ريش��ه ژنتيكي وارن 
اروپايي است، اما »ش��واهد قوي« از وجود اجدادي 
از بوميان امريكا نيز در آزمايش ديده ش��د. وارن در 
ماه اكتبر نتيجه را علني كرد. احتمال اينكه او خود 
را نامزد رياست جمهوري خواهد كرد بالفصله بعد از 
انتش��ار نتيجه اين آزمايش مطرح شد. وارن معتقد 
است كه رياست جمهوري ترامپ به كام سرمايه داران 
بزرگ بوده است. او در طول حضور در مجلس سناي 
امريكا از منتقدان سياست هاي اقتصادي دولت كنوني 
بوده و خود را حامي منافع مردم عادي امريكا در برابر 
سلطه س��رمايه داران معرفي كرده است. به همين 
دليل احتمال دارد نامزدي او با مخالفت فعاالن بزرگ 

بازارهاي مالي مواجه شود.

نارضايتي بلوچستان پاكستان 
از پروژه هاي چين 

در ش��رايطي كه اعالم شده چين دو ميليارد دالر به 
پاكس��تان وام مي دهد، رسانه هاي محلي نوشته اند 
ك��ه مناط��ق روس��تايي پاكس��تان از پروژه هاي 
زيرساختي62ميليارد دالري تحت مديريت چين 
كه موجب ايجاد فرصت هاي برابر رشد در بخش هاي 
نسبتاً   فقير پاكستان نمي شود، ناراضي هستند. استان 
بلوچستان از منتقدان اصلي پروژه هاي پكن است و 
مجلس اين منطقه به تازگي قطعنامه اي را تصويب 
كرد و خواستار تشكيل كميسيون ملي براي اثبات 
توزيع نابرابر پروژه ها و پول ها در كريدور اقتصادي چين 
و پاكستان )سي پي اي سي( يا همان طرح يك كمربند، 
يك جاده شي جين پينگ رييس جمهوري چين، شد.

رزمايش مشترك دريايي 
پاكستان و كويت 

دو فروند كش��تي نيروي دريايي پاكستان با هدف 
تعميق همكاري هاي دوجانبه و انجام تمرين مشترك 
با نيروي دريايي كويت، در بندر كويت پهلو گرفت. 
كشتي هاي »خيبر و ژوب« نيروي دريايي پاكستان 
در اين س��فر، در تمرين دريايي مش��ترك با نيروي 
دريايي كويت شركت كرد. هدف از اين تمرين دريايي 
مشترك، تقويت همكاي هاي دريايي-دفاعي اعالم 
شده است. كويت و پاكستان از روابط دوجانبه خوبي 
برخوردارند و اين س��فر و رزماي��ش دريايي با هدف 
گسترش و بهبود روابط دوستانه دوجانبه دولت هاي 

دو كشور انجام شده است.

 اخبار ضد و نقيض
درباره يورش به منزل عبادي

در حالي كه برخي مناب��ع از حمله گارد محافظ 
نخس��ت وزيري به من��زل حيدر عب��ادي خبر 
دادند، يك منبع در داخل منطقه س��بز يورش به 
منزل نخست وزير س��ابق عراق را رد كرده است. 
به گزارش سومريه نيوز، گفته شده، عبادي به همراه 
خانواده اش در ويالهاي رياست جمهوري ساكن 
اس��ت و تحت نظارت تيم ويژه ق��رار دارد. اين در 
حالي است كه ارم نيوز نوشته، نيروهاي گارد عادل 
عبدالمهدي نخس��ت وزير عراق، به منزل عبادي 
حمله كرده است. دليل اين اقدام اختالفات عبادي 
و عبدالمهدي درباره سكونت صرف در منزل وابسته 
به دولت يا اداره ائتالف النصر و استقبال از رهبران 

سياسي در اين منزل بوده است.

 بازداشت آمر تجاوز
به زنان ايزدي 

نيروهاي امنيتي عراق يكي از سركردگان داعش كه 
مفتي و آمر آزار و تجاوز به زنان ايزدي در اين كشور 
بود، بازداشت كردند. به گزارش ايرنا، اين فرد كه فتوا 
و دستور تجاوز و آزار زنان ايزدي در جريان سيطره 
داعش بر سنجار در غرب موصل صادر كرده بود، 
در يك عمليات اطالعاتي - نظامي بازداشت شده 
است. گزارش به نام و هويت اين فرد اشاره نكرده 
است. اين فرد از مدت ها پيش تحت تعقيب قانون 

مبارزه با تروريسم عراق قرار داشت.
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عكسروز

چهرهروز

ادبيات به حال خود رها شده است
كامران پارسي نژاد مي گويد:در سال هاي اخير به دليل نبود سياست گذاري در ادبيات، ادبيات به نوعي به حال خود رها شده است و متوليان نهادهاي 
فرهنگي به نقش آن اهميتي نمي دهند. اين نويسنده درباره توجه به اقليم و زيست بوم در ادبيات داستاني اظهار كرد: در حال حاضر ادبيات مانند 
كودكي است كه خود روند رشدش را در يك جنگل بي در و پيكر دنبال مي كند و به هر سو مي رود و هيچ گونه جهت گيري و نظام مشخصي در اين 
راستا ندارد. اگر امروز بخواهند مردم را به بازگشت به سرزمين خود تشويق بكنند، ابزاري به نام ادبيات داستاني نمي شناسند؛ به همين دليل ادبيات 
داستاني ما در شرايط كنوني به اين فضا بي توجه است. او همچنين دليل جهاني نشدن ادبيات ما را بي توجهي به بومي گرايي و اقليم عنوان كرد و 
گفت: در كشورهاي غربي، زماني ادبيات كشورهاي ديگر مورد توجه قرار مي گيرد كه نويسندگان جهان سوم به مسائل بومي خود توجه كنند. 

بازارهنر

زنانيباچشماندرشتكهمشكالترافريادميزنند

اكران»جنزيبا«بازهمبهتعويقافتاد

»مانجين«تاپايانسالاجراييندارد

سي اثر نقاشي  شامل تابلوهايي با موضوع حضرت 
مسيح)ع(، امام زمان)عج( و آثاري الهام گرفته از 
مينياتور ايراني با فضاي مدرن در قالب نمايشگاه 
»بازيچه خيال« در معرض ديد عموم قرار گرفتند. 
»بازيچه خيال« ش��انزدهمين نمايش��گاه از آثار 
الهام مقتدايي اس��ت. آثار او آخري��ن بار در يك 
نمايش��گاه گروهي در ايتاليا به نمايش گذاشته 
ش��دند كه موفق به گرفتن certificate از يك 
گالري در اين كش��ور نيز شده است. مخاطب در 
بدو ورود به نمايش��گاه، متوجه حج��م انبوه آثار 
آن هم در فضايي كوچك مي شود. شايد كم كردن 
تعداد آثار نمايشگاه يا به نمايش درآوردن آنها در 
فضايي بزرگ تر، مجال بيشتري براي تفكر مي داد. 
اينها اظهاراتي اس��ت كه از البه الي صحبت هاي 
بازديدكنندگان به گوش مي رس��د.  برخي از آنها 
هم معتقدند كه نوعي ناهماهنگي در چيدمان آثار 
كنار هم ديده مي شود؛ چرا كه اگرچه در بخشي 
از نمايش��گاه، آثار داراي تم مشترك هستند اما 
در بخش��ي ديگر اي��ن تفاوت ها ب��ه وضوح ديده 
مي ش��وند. البته گويا هنرمند قصد دارد با ايجاد 
اين ناهماهنگي، نوعي تضاد را براي مخاطب ايجاد 
كند؛ خود او هم از اين تضاد و ناهماهنگي راضي 
اس��ت؛ چراكه در برخي از آثار، دو يا شايد هم سه 
نقاش��ي ظاهرا بي ربط، روي هم چيده شده بود. 
اس��تفاده از رنگ هاي گرم و خطوطي كه معرف 
سبك اكسپرسيونيسم هس��تند، از ويژگي هاي 

بارز آثار الهام مقتدايي اس��ت. در اغل��ب آثار او، 
چهره هاي زنان به وضوح ديده مي شود؛ هر كدام 
از اي��ن آثار داس��تاني را ب��راي مخاطبش روايت 
مي كند و البته قهرمان هر كدام از آنها، زني است 
كه مقتدايي تصوير كرده اس��ت. ن��گاه اعتراضي 
هنرمند »بازيچه خيال« به مشكالت زنان ويژگي 
ديگر اين نمايشگاه است كه خود مقتدايي هم آن 
را تاييد مي كند. چشم ها در هر اثر توجه مخاطب 
را به خود جلب مي كند؛ چش��م هاي زنان در آثار 
او بزرگ و لبريز از اندوه كشيده شده اند؛ اندوهي 
مشترك كه گويي اغلب زنان دنيا هر كدام به نوعي 
از آن رن��ج مي برند. اين ويژگي ها در دو نقاش��ي 
مربوط به مسيح)ع( و امام زمان)عج( نيز به چشم 
مي خورند. در نقاش��ي مربوط به امام زمان)عج(، 
يك سوار كه شمشير به همراه دارد، آن هم بدون 
چهره ديده مي شود. هنرمند قصد داشته با پرهيز 
از كليش��ه ها و نكشيدن سر اين پيكر، اثر مذهبي 

متفاوتي را خلق كند.

درحالي كه براساس اخبار منتشر شده قرار بود فيلم 
سينمايي جن زيبا از روز چهارشنبه )۱۲ دي( اكران 
ش��ود اما نمايش عمومي فيلم ب��راي دومين بار به 
تعويق افتاد. فيلم سينمايي جن زيبا به كارگرداني 
بايرام فضلي و تهيه كنندگي مه��رداد فريد قرار بود 
از روز چهارشنبه )۵ دي ماه( اكران شود اما كارگروه 
اكران قرارداد نمايش اين فيلم را ثبت نكرد و اكران 
فيلم به روز چهارش��نبه ۱۲ دي موكول شد اما روز 
گذش��ته دوباره كارگروه اكران قرارداد نمايش اين 
فيلم را با وجود آغاز تبليغات ثبت نكرد. مهرداد فريد 
)تهيه كننده فيلم( به ايلنا گفت: فيلم جن زيبا سرگروه 
سينمايي ندارد اما چون ما قصد داريم نمايش فيلم 
را همزمان با تركيه آغاز كنيم، كارگروه اكران اجازه 

داده اين فيلم را اكران كنيم.
او با اش��اره به اينكه تعويق اك��ران فيلم به آن ضربه 
مي زند، گفت: درحالي كه ما ش��رايط حضور نورگل 
يشيلچاي )بازيگر اصلي زن فيلم( را در ايران فراهم 
كرده بوديم و همچنين تبليغات فيلم نيز آغاز شده 
بود، ع��دم صدور مجوز اك��ران ب��ه برنامه هاي ما و 
همچنين بازار فيلم ضرب��ه زد ضمن آنكه با نزديك 
شدن به جش��نواره فيلم فجر قطعًا اكران فيلم هاي 
جديد تحت تأثير قرار مي گيرند و اثر منفي خواهند 

داشت. فريد در پاسخ به اين سوال كه آيا جلوگيري از 
اكران اين فيلم داليل ديگري دارد، افزود: در جلسه 
روز گذشته دوش��نبه ۱۰ دي ماه به ما اعالم شد كه 
اكران فيلم بايد از هفته آينده و ۱۹ دي ماه آغاز شود 
و درحالي كه روز گذش��ته تا زماني كه من خودم در 
جلسه بودم، مصوب ش��د كه اكران فيلم از ۱۲ دي 
آغاز ش��ود اما به نظر مي رسد زماني كه من از جلسه 
خارج شدم، تصميم عوض شد. فيلم سينمايي جن 
زيبا با حضور نورگل يشيلچاي، فرهاد اصالني، محرم 
زينال زاده و ليال زارع ساخته شده است. در خالصه 
داس��تان فيلم آمده: يداهلل يك سال است زنش را از 
دس��ت داده و حاال غمگين است. او شب ها در خانه 
بزرگ و قديمي اش تنهاست تا اينكه اتفاق جديدي 

برايش رخ مي دهد.

ارس��الن كامكار نگارش يك سمفوني را به پايان 
رساند و قصد دارد آن را با يك اركستر بزرگ روي 
صحنه ببرد. ارس��الن كامكار نوازنده و آهنگساز 
درب��اره فعاليت ه��اي اين روزهاي خ��ود به مهر 
گفت: طي چند ماه اخير در كنسرت هاي مختلف 
اركس��تر س��مفونيك تهران به عنوان نوازنده و 
كنسرت مايستر حضور داشتم كه اين همكاري ها 
در كنسرت هاي بعدي ادامه خواهد يافت. چندي 
قبل هم ساخت يك سمفوني را به اتمام رساندم 
كه فكر مي كنم ش��نونده آن مخاطبان تخصصي 

موسيقي هستند.
 پ��س از ضبط اين اثر مايلم آن را با يك اركس��تر 
بزرگ اجرا كنم كه اميدوارم هرچه زودتر محقق 
شود. او درباره برنامه هاي آينده اركستر »مانجين« 
كه مدتي اس��ت با رهبري او كار خود را در حوزه 

موسيقي آغاز كرده اس��ت، بيان كرد: برنامه هاي 
زيادي براي اركس��تر مانجين تدارك ديده شده 
اما تا پايان سال به دليل تراكم كاري بااليي كه در 
حوزه تدريس و نوازندگي دارم بعيد مي دانم اجراي 
زنده داشته باش��يم اما با توجه به استقبالي كه از 
طرف مخاطبان انجام گرفته برنامه هاي خوبي را 

براي آينده پيش بيني خواهيم كرد.

واليبال نوجوانان ايران در رتبه نخست جهان 

ترابيانرفتهاماكفاشيانهست!

فدراس��يون بين الملل��ي واليب��ال 
رده بندي جدي��د تيم هاي پايه جهان 
را اع��الم كرد ك��ه بر اس��اس آن تيم 
نوجوانان ايران ب��ا ۲ پله صعود، در رتبه نخس��ت 
قرار گرفت. در اين رده بندي كه امروز اعالم ش��د، 
تيم واليبال زير ۱۹ س��ال ايران با ۱۲۲ امتياز رتبه 
نخس��ت جهان را از آن خود كرده است. نوجوانان 
ايران با هدايت محمد وكيل��ي قهرماني جهان در 
سال ۲۰۱۷ و سومي آسيا در سال ۲۰۱۸ را به دست 
آورده اند. رده بن��دي قبلي تيم ه��اي پايه واليبال 
جهان ۲ سال قبل و در ماه ژانويه ۲۰۱۷ اعالم شده 
بود. تيم نوجوانان دختر ايران هم در اين رده بندي 
با ۵ امتي��از و ۳ پله صع��ود، در رده ۳۶ قرار گرفته 
است. در رده س��ني جوانان، تيم پس��ران ايران با 
كسب ۹۰ امتياز و ۶ پله صعود، رتبه پنجم رده بندي 
جهاني را از آن خود كرد. در بخش دختران اين رده 
سني نيز ايران با ۵ امتياز و ۲ پله صعود در رتبه ۳۲ 

جاي گرفت. در بخش زير ۲۳ سال، تيم مردان ايران 
با ۷۰ امتياز و يك پله صعود، رتبه شش��م جهان را 

به دست آورد. در بخش زنان نيز ايران با ۵ امتياز و 
يك پله سقوط در رده ۲۹ قرار گرفت.

سرپرس��ت جديد كميته فوتسال مي گويد اهالي 
اين رشته حق دارند به خاطر انتخاب شدنش انتقاد 
كنند اما او معتقد اس��ت نداشتن تجربه فوتسالي، 
تاثيري در موفقيت يك مدير ندارد. داود پرهيزگار 
درباره اينكه با وجود انتخاب او به عنوان سرپرست 
كميته فوتس��ال، همچنان علي كفاشيان در دفتر 
رياست حاضر مي شود، توضيح داد: بنده از روزي 
كه آم��دم، كارهاي تيم ملي و كميته فوتس��ال را 
انجام مي دهم؛ آقاي كفاشيان هم هست و كارهاي 
س��ازمان ليگ را انجام مي دهد. او تمايل چنداني 
ندارد كه در كميته فوتس��ال كاري كند و تنها به 
امور سازمان ليگ رسيدگي مي كند. او همچنين 
درباره اس��تعفاي عباس ترابيان نيز گفت: درحال 
رايزني هس��تم تا كميته فني را بعد از رفتن آقاي 
ترابيان دوب��اره راه اندازي كنيم. آق��اي ترابيان از 
هفته پيش تشريف برده و حضور فيزيكي در كميته 
فوتسال ندارد. ما براي رياست كميته فني و اعضاي 
آن، چند گزينه داريم و بعد از مش��ورت با رييس 
فدراسيون فوتبال، اسامي نهايي را ظرف يك هفته 

آينده اعالم مي كنيم. سرپرس��ت كميته فوتسال 
همچنين درباره هجمه انتقادات اهالي فوتس��ال 
به انتخاب شدن او، اظهار كرد: نظر همه دوستان 
محترم است و خودم به آنها حق مي دهم. معتقدم 
اي��ن انتقادها طبيعي اس��ت اما اگ��ر بخواهيم در 
كميته فوتسال موفق شويم دليلي ندارد فوتسالي 
باشيم. بحث، مديريتي است. در برنامه ام است كه 
براي بهتر شدن وضعيت، از خانواده فوتسال كمك 
بگيرم. هر دوستي كه نيت كمك داشته باشد، از او 
استفاده خواهيم كرد. براساس اساسنامه سازمان 

ليگ فوتسال، رييس كميته فوتسال، رياست اين 
سازمان را به عهده مي گيرد. پرهيزگار در واكنش 
به اين موضوع و در پاس��خ به اين پرس��ش كه چرا 
او رياست س��ازمان ليگ را نپذيرفته است، عنوان 
كرد: سازمان ليگ، يك بخش خصوصي است كه 
به عنوان موسسه ثبت شده است. اساسنامه فعلي 
مي گويد، اين يك س��ازمان مس��تقل است و هيچ 
ارتباطي با كميته فوتس��ال ندارد. بنابراين لزومي 
ن��دارد كه رييس س��ازمان ليگ، ريي��س كميته 
فوتسال باشد. او در پايان درباره آخرين برنامه هاي 
تيم ملي فوتسال به ايس��نا گفت: اردوي تيم ملي 
زير بيس��ت سال ش��روع ش��ده و پيگير تورنمنت 
چهارجانبه چين هستيم تا تيم ملي جوانان در آن 
شركت كند. ما بايد مسير و مذاكرات قبلي را ادامه 
دهيم. پيگير هستيم تا برزيل در فروردين ۱۳۹۸ به 
ايران بيايد و به دنبال هماهنگي بازي هاي دوستانه 
خوب هستيم. همچنين با خانم صوفي زاده تالش 
داري��م كادرفني تيم مل��ي فوتس��ال دختران را 

مشخص كنيم.

ورزشي

ايستگاه

»بازگشت به آينده« را ديگر 
فراموش كنيد

گري اولدمن دوباره 
»چرچيل« مي شود

راب��رت زمكي��س در 
گفت وگوي��ي، بار ديگر 
بر تصميم خود بر عدم 
ساخت ادامه مجموعه 
فيلم هاي »بازگشت به 

آينده« پافشاري كرد.
به گزارش م��ووي وب، 
مكي��س  ز ت  ب��ر ا ر

كارگردان سرشناس امريكايي بار ديگر آب پاكي 
را روي دست طرفداران فيلم »بازگشت به آينده« 
ريخت و ساخت ادام هاي ديگر بر اين تريولوژي را 
منتفي دانست. زمكيس پيش از نيز اعالم كرده بود 
كه ساخت هر گونه دنباله بر اين مجموعه زماني 

ميسر است كه او مرده باشد!
»بازگش��ت به آينده« فيلمي علمي - تخيلي به 
كارگرداني رابرت زمكيس اس��ت كه در س��ال 
۱۹۸۵ با حمايت مجموعه تحت هدايت استيون 
 Amblin Entertainment اسپيلبرگ يعني
توليد شد. داستان فيلم درباره پسري به نام مارتي 
مك فالي اس��ت كه به صورت تصادفي در زمان 
سفر مي كند و از س��ال ۱۹۸۵ به ۱۹۵۵ منتقل 
شده و به صورت اتفاقي باعث بر هم خوردن رابطه 
بين پدر و مادرش در گذشته مي شود. مارتي بايد 
تغييري كه در گذشته ايجاد كرده را اصالح كرده و 
كاري كند تا والدينش دوباره عاشق يكديگر شوند 

و بعد راهي جهت بازگشت به سال ۱۹۸۵ بيابد.
داس��تان فيلم از موضوعات موردتوجه در زمان 
خود بود و »بازگش��ت به آينده« با فروشي ۳۸۱ 
ميليون دالري پرفروش ترين فيلم سال ۱۹۸۵ 
و نامزد چندين جايزه اسكار و گلدن گلوب شد. 
بع��د از آن دو دنباله ديگر بر اين فيلم س��اخته 
شد؛ »بازگش��ت به آينده قسمت۲« )۱۹۸۹( و 
»بازگشت به آينده قس��مت۳« )۱۹۹۰( كه هر 
دوي آنها نيز مورد توجه واقع شدند تا پرونده اين 

سه گانه بسته شود. 

گ��ري اولدم��ن بازيگ��ر 
انگليسي كه براي ايفاي 
نقش وينستون چرچيل 
در فيل��م »تاريك  تري��ن 
لحظات« جايزه اس��كار 
بازيگري را برده، گفته است 
كه مي خواهد دوباره نقش 
وينستون چرچيل را بازي 

كند. به گزارش تلگراف،  گري اولدمن بازيگر انگليسي 
كه ب��راي ايفاي نقش وينس��تون چرچيل در فيلم 
»تاريك  ترين لحظات« جايزه اسكار بازيگري را برده 
است در گفت وگو با »برنامه امروز« راديو بريتانيا اعالم 
كرد كه دوباره مي خواهد نقش وينستون چرچيل را 
بازي كند. اين بازيگر ۶۰ ساله انگليسي گفت: من فقط 
به ظاهر اين كاراكتر پرداختم و به عمق آن وارد نشدم و 

فكر مي كنم بايد فصل ديگري داشته باشيم.
اولدم��ن در ادامه گفت كه در حال حاضر به همراه 
راندولف چرچيل نوه بزرگ وينس��تون چرچيل 
روي اقتباس داستان كوتاه »رويا« نوشته وينستون 
چرچيل نخست وزير س��ابق بريتانيا كار مي كند. 
در داس��تان كوت��اه »روي��ا« كه در س��ال ۱۹۴۷ 
مي گذرد، وينستون چرچيل كه به صورت آماتور 
نقاش��ي مي كند در حين كار روي پرتره نقاش��ي 
پدر درگذشته اش لرد راندولف چرچيل، روح وي 
را مالقات مي كند. اولدمن تاكي��د كرد كه اين اثر 
ممكن اس��ت يك فيلم يا يك كار تلويزيوني شود.  
او همچنين گفت كه دوس��ت دارد نقش راندولف 
چرچيل، پدر وينستون را ساموئل وست همبازيش 

در فيلم »تاريك  ترين لحظات« ايفا كند.

میراثنامه

همراهي پورناظري با مخالفان تخريب تمدن شوش
هر چند اس��تاندار خوزستان باالخره دستور توقف كار 
حفاري غيرقانوني مديريت شهري شوش را در عرصه 
اين شهر جهاني صادر كرده اما هنوز دوستداران تاريخ و 
ميراثي هستند كه دل نگرانند تا ميراث فرهنگي بخواهد 
قدم هاي بع��دي را بردارد، بار ديگر لودرهاي ش��هري 
سمت اين محوطه تاريخي بروند. سهراب پورناظري - 
آهنگساز موسيقي سنتي و نوازنده- در صفحه شخصي 
خود در اينس��تاگرام از زمان انتشار خبرهايي مبني بر 
تخريب عرصه شهر باس��تاني شوش تاكنون دو پست 
درباره وضعيت اين محوطه جهاني منتشر كرده است. 
پورناظري در دومين مطلب خ��ود اطالعات و تصاوير 
جديدي را منتشر كرده و از مردم شهر شوش درخواست 
كرده تا حساس��يت خود را به باالترين حد برس��انند و 
اجازه كوچك ترين تجاوزي را به حريم اين شهر جهاني 
ندهند. اين نوازنده و آهنگس��از نوش��ته است: »پس از 
تخريب پل ورودي شهر به دليل بر هم زدن نماي شهر!!! 
طرحي براي ايجاد پل زيرگذر در جوار محوطه باستاني 
شوش به تصويب شوراي شهر شوش مي رسد )و سوال 
اينجاست كه آيا نماي شهر بر تخريب آثار باستاني ايران 
ارجحيت دارد و تنها راه ايجاد زير گذر اين مسير است؟( 
كه با توجه به نزديكي اين مسير به سايت باستاني شوش، 
نياز به استعالم از سازمان ميراث فرهنگي جهت كسب 
اطمينان خاطر از نبود آثار در اين مسير بوده كه كارشناس 
اين سازمان، پس از بررسي نظر خود را بر وجود آثار چند 
دوره تاريخي در جوار اين محوطه و ممنوعيت هرگونه 
عمليات عمراني به ش��هرداري و سازمان هاي مرتبط 
اعالم مي دارد اما مسووالن امر بي توجه به اين گزارش  ۹ 
دي و ۱۰ دي اقدام به تخريب و ايجاد گودالي با طول۲۰ 
متر و عمق دو متر مي كنند كه در تصاوير ارسالي شاهد 

برآمدن اشيا و آثار تاريخي هس��تيم كه با ورود جدي 
سازمان ميراث فرهنگي اين خرابكاري متوقف مي شود.« 
در بخش ديگري از مطلب پورناظري نوشته شده است: 
»اين سرمايه ملي در كنار هويت بخشي به ايرانيان در 
صورت رونق صنعت توريس��م پتانسيل ايجاد انقالب 
صنعتي براي مردم شوش را دارد از مردم فهيم بافرهنگ 
و داراي تمدن كهِن اين شهر باستاني درخواست دارم 
حساسيت خود را در اين راستا به باالترين حد برسانند و 
اجازه كوچك ترين تجاوزي را به اين حريم ندهند و بدانند 
تنها راه آباداني شهر شوش استفاده بهينه از اين سرمايه 
ملي است.« همچنين جامعه علمي باستان شناسي، 
گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، 
انجمن علمي باستان شناسي ايران و انجمن ديده بان 
يادگارهاي فرهنگي طبيعي ايران، چهارشنبه ۱۲ دي 
نشستي در اين زمينه برگزار مي كنند. نشسِت »نابودي 
ميراث بشري در ش��وش؛ تاملي در مسائل ثبت ملي و 
جهاني مجموعه تاريخي شوش« با سخنراني ميرعابدين 
كابلي - باستان شناِس پيشكسوت و كاوشگر شوش -، 
محمدرضا چيت ساز - استاد تاريخ و مدير اسبق ميراث 
فرهنگي ش��وش و مش��اور و ارزياب پروژهاي عمراني 
ش��هرداري تهران - و محمدتقي عطايي - سرپرست 

برنامه تعيين عرصه و حريم مجموعه جهاني ش��وش 
- از س��اعت ۱۳ تا ۱۵ در تاالر استاد باستاني پاريزي در 
دانشكده ادبيات دانشگاه تهران برگزار مي شود. همچنين 
فعاالن فرهنگي شهرستان شوش نيز دوشنبه ۱۰ دي در 
اعتراض به اين اقدام بيانيه اي صادر كرده اند. در اين بيانيه 
آمده است: »ميراث فرهنگي يكي از اركان اساسي هويت 
بخشي و خودباوري ملي است و متعلق به كل بشريت 
است. امروزه شرايط شهرستان شوش، از بي تدبيري و 
زياده خواهي بعضي از مس��ووالن، ارزش هاي تاريخي، 

فرهنگي و پتانسيل هاي موجود در رنج و عذاب است .
با وجود كسب نشدن مجوزها و با وجود عدم دريافت 
جواب هاي منفي براي هرگونه فعاليت خاك برداري 
از محل چهارراه ورودي شهر جهاني شوش از مراجع 
ذيربط سازمان ميراث فرهنگي كشور، در ششم دي 
ماه ۱۳۹۷ شهرداري شوش اقدام به گودبرداري براي 
زدن زيرگذر در جاده ترانزيتي انديمش��ك _ اهواز در 
عرصه جهاني شوش كرده است و منجر به آسيب هاي 
جبران ناپذيري به اليه هاي تمدني چند هزار ساله اين 
كهن شهر شده است . در اين مورد ما جمعي از فعاالن 
فرهنگي شهرس��تان جهاني ش��وش الزم مي كنيم؛ 
»هرگونه تعرض، دخل و تصرف در عرصه جهاني شوش 
را به شدت محكوم مي كنيم. اقدام نابخردانه بعضي از 
مسووالن نشان داد كه نه تنها از موقعيت جهاني اين 
كهن شهر درك درستي ندارند بلكه دشمن سرسخت 

تاريخ و فرهنگ ايران هستند.
از همه مس��ووالن ميراث فرهنگي كشوري و استاني 
تقاضا مي كنيم عامالن اين اقدام چنگيزي را هرچه زودتر 
محاكمه كرده تا درس عبرتي براي ديگر مجرمان باشد و 

ديگر شاهد چنين دست درازي هايي نباشيم .«

تاريخنگاريتاريخنگاري

آغاز عمليات عظيم محمد رسول اهلل
دوازدهم دی ۱۳۶۰، عمليات محمد رس��ول اهلل با 
رمز »ال اله اال اهلل، محمد رسول اهلل« به مدت دو روز 
در منطقه بياره و طويله عراق در غرب شهر نوسود 
ايران صورت پذيرفت، هدف از اين عمليات به عقب 
راندن نيروهای عراق و ضد انق��الب از غرب پاوه و 

جنوب مريوان به پشت مرزهای بين المللی بود. 
عمليات محمد رسول اهلل که با رمز و ذکر ال اله اال اهلل 
، محمد رسول اهلل در روز ۱۲ در ماه سال ۶۰ به مدت 
دو روز در منطقه بياره و طويله عراق در غرب شهر 
نوس��ود ايران صورت پذيرفت ، يکی از آزمون های 
سخت و بزرگ چنين فرماندهانی بود. اين عمليات 
به منظور پس زدن قوای عراق و ضد انقالب از غرب 
پاوه و جنوب مريوان به پش��ت مرزهای بين المللی 
طرح ريزی شده بود . وجود نيروهای گروهک های 
کوموله و دموکرات خود مايه آسودگی خيال و قوت 
قلب صدام در جبهه ش��مال ش��ده بود، اما با ضعف 
اين گروه ها ارتش عراق دوباره دست به تجاوزات و 
حمالت اشغالگرانه خود زد و حاشيه مرزی نوسود 
تا مريوان را در زمس��تان به تصرف در آورد ، اما در 
تيرماه ۱۳۶۰ رزمندگان اس��الم ب��ا انجام عمليات 

روح اهلل منطقه ش��رق نوس��ود را از دست دشمن 
خ��ارج و آزاد کردن��د. عمليات محمد رس��ول اهلل 
نيز ب��ا همين هدف و با همکاری نيروهای س��پاه و 
ارتش ، در دو مح��ور مريوان و پاوه به اجرا در آمد و 
رزمندگان شرکت کننده در اين عمليات توانستند 
به بيشترين اهداف تعيين شده از جمله آزاد سازی 
شهرهای مرزی نوسود ، هانی گرمله ، بياره و طويله 
عراق دست يابند . ولی عواملی چون فقدان راه های 
ارتباطی و نيز حضور نيروهای دشمن در ارتفاعات 
مش��رف به اين مناطق ، پش��تيبانی از رزمندگان 
خط شکن را با مش��کل مواجه ساخت و يگان های 
عمل کننده نتوانس��تند پيروزی و فت��ح خود را بر 

مناطق آزاد شده تثبيت کنند ، بنابراين به مواضع 
خودی بازگشتند. 

در روند اين عمليات دو مقر فرماندهی از تيپ ۱۱۶ 
و ش��ماری از پايگاه های دش��من در اطراف طويله 
و بياره عراق را منهدم و مقداری س��الح س��بک و 
تجهيزات انف��رادی به غنيمت رزمندگان اس��الم 
در آمد .ضم��ن آنکه بيش از ۸۰۰ ت��ن از نيروهای 
دشمن کش��ته و زخمی شده يا به اسارت نيروهای 

خودی در آمدند . 
در پ��ی اين عملي��ات در منطق��ه اورامانات و پس 
زدن قوای عراق و ضد انقالب از ش��هر پاوه و جنوب 
مري��وان، اي��ن نيروها به پش��ت مرز بي��ن المللی 
جمهوری اسالمی ايران و عراق عقب نشينی کردند.

مردم مس��لمان کرد در منطقه غرب کشور پس از 
عقب نشينی نيروهای حامی رژيم عراق با نيروهاي 

ارتش و سپاه همكاري و همراهي كردند.  
مردم اين منطقه در پی وفاداری به كشور، از سوی 
رژيم بعث عراق ضربات س��همگين و وحش��تناکی 
همچون بمباران شيميايی شهرهای مرزی از جمله 

سردشت و حلبچه را به خود ديدند. 
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