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آلبرت بغزيان|
استاد دانشگاه تهران|

بيانيه اخير بانك مركزي كه در آن به شكل غيرمستقيم 
از صادركنندگان��ي ك��ه ارز حاص��ل از ص��ادرات خود 
را به س��امانه نيما نداده اند، گله كرده، پرده از بخشي از 
مش��كالت اقتصادي ايران در س��ال جاري بر مي دارد. 
تصميم��ات ض��د و نقيض��ي ك��ه هم��واره در قب��ال 
صادركنندگان از سوي دستگاه هاي مجريه اتخاذ شده، 
مسبب اين است كه حاال صادركنندگان در زمان هايي 
كه امكان چانه زني پيدا مي كنند از تمام توان خود براي 
كسب منافع بيشتر استفاده مي كنند. البته بانك مركزي 
بايد رفتار سختگيرانه اي را در قبال آنها در پيش بگيرد 
چرا كه به صادركنندگان در صورتي مجوز صادرات داده 
شد كه ارز خود را در سامانه نيما ارايه كنند. چنانچه در 
شرايط سخت كنوني مسير مماش��ات در پيش گرفته 
ش��ود، س��رپيچي از تصميمات به بخش هاي ديگر هم 
تعميم خواهد يافت. پيش از نوسان ارزي امسال، برخي 
از كارشناسان و صادركنندگان ادعا مي كردند، صادرات 
موتور رشد اقتصاد اس��ت و چنانچه نرخ ارز واقعي شود، 
با افزايش صادرات مي توان بخش��ي از بازار كشورهاي 
ديگر را هم تصاحب كرد. اين حرب��ه اي بود كه همواره 
صادركنندگان به بانك مركزي براي افزايش قيمت ارز 
و درواقع تضعيف پول ملي فشار مي آوردند. تجربه هايي 
كه در ايران ظرف چند دهه گذشته وجود دارد، حاكي 
از آن اس��ت كه سياس��تمداران كش��ور هيچگاه از يك 
سياست مشخص و منسجم در رابطه با صادرات پيروي 
نكرده ان��د؛ گاهي به دليل ني��از بازار داخ��ل و افزايش 
قيمت ها، صادركنندگان را از صادرات منع كرده تا نياز 
داخلي تامين ش��ود. گاهي نيز در كل صادرات برخي از 
كاالها ممنوع يا آزاد مي شوند. در اين ميان در شرايطي 
مشابه امروز، با صادركنندگان پيمان ارزي بسته مي شد 
تا پس از صادرات ارز حاصله را به دليل كمبود ارز داخل، 
به داخل كش��ور بازگردانند و اجازه ص��ادرات را منوط 
به چنين اقدام��ي مي كردند. به بيان ديگر نوس��ان در 
تصميم گيري، صادركنندگان را به مار گزيدگاني تبديل 
كرده كه فكر مي كنند بايد از ه��ر راهي براي تامين هر 
چه بيشتر منافع خود اس��تفاده كنند. در رابطه با بحث 
اخير، با وجود پيماني كه مي��ان صادركنندگان و بانك 
مركزي بسته شده تا صادرات را به ش��رط بازگرداندن 
ارز به سامانه نيما انجام دهند، به دليل آنكه پيش بيني 

مي شود قيمت ارز دوباره افزايش يابد، كارشكني صورت 
گرف��ت. صادركنندگان تص��ور مي كنن��د دادن ارز به 
سامانه نيما اشتباه است و س��عي دارند ارز خود را خارج 
از كشور نگه دارند تا دوباره قيمت ارز باال برود كه به هر 
حال صادركنندگان مي توانند با تاخير در وارد كردن ارز 
خود در روزهاي آينده با قيمتي باالتر آن را بفروش��ند.  
با كاهش قيمت ارز در روزهاي اخي��ر، صادركنندگان 
همچنان منتظر روزهايي هستند كه دوباره قيمت ها به 
ش��كل صعودي افزايش يابد. به بيان ديگر آنها مقاومت 
مي كنند و مي خواهند زمان بخرن��د تا روزي كه قيمت 
دالر افزايش يابد يا اينكه دول��ت از تصميم خود صرف 
نظر كند و ب��ه آنها اجازه ده��د ارز خود را در ب��ازار آزاد 
بفروشند. با وجود پيمان اوليه بس��ته شده ميان دولت 
با صادركنندگان آنها چنانچه پرداخت ارز خود به بازار 
ثانويه را نمي پذيرفتند، امكان صادرات هم نداش��تند. 
اميد به تضعيف دوباره ارزش پول ملي، سبب شده تا آنها 
به قيمت ميان هشت تا ده هزار توماني سامانه نيما تن 
ندهند. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه احتماال برخي 
از صادركنندگان ارز خود را وارد كشور كردند اما به جاي 
ارايه آن به سامانه نيما، اقدام به فروش آن در بازار كردند 
و حاال زمان آن فرا رسيده كه براي صادرات خود دوباره 
ارز تهيه كنند. اين اتفاق موجب مي ش��ود تقاضاي ارز 
افزايش يابد كه مي تواند آثار تورمي از خود به جا گذارد. 
بايد تمام اين احتماالت را در نظر گرفته تا بتواند به بحث 
33 ميليارد دالر ارز حاصل از صادرات پرداخت و راه هاي 
مقابله با آن را يافت. بررس��ي عملكرد بانك مركزي در 
چند ماهه گذشته نشان مي دهد احتماال بانك مركزي از 
مطالبه و پيمان اوليه خود كوتاه بيايد و از صادركنندگان 
بخواهد با ارز حاص��ل از ص��ادرات كاال وارد كنند. اين 
پيشنهاد نيز به سود صادركنندگان چرا كه آنها مي توانند 
واردات خ��ود را در بازار آزاد و با قيم��ت باالتر به فروش 
برسانند. يكي از داليلي كه اجازه كاهش قيمت كاالها 
را با وجود كاهش قيمت ارز نداد، همين مساله است. به 
نظر مي رسد بانك مركزي به جاي انتخاب مماشات بايد 
قاطعيت را انتخاب كند چرا كه كوتاه آمدن نهاد متولي 
پولي در كش��ور ادامه اين روند را تضمين مي كند. نبايد 
در شرايطي كه مردم دچار مشكالت گوناگون هستند، 
اجازه داد عده اي دست در جيب مردم كنند و منابع ملي 
را به خارج از كش��ور ببرند و مردم را مجبور به پرداخت 

هزينه هاي گزاف كنند.

ضرورت برخورد قاطع با صادركنندگان متخلف

سخن  نخست

گ�روه راه و شهرس�ازي| بعداز ظهر روز گذش��ته 
بوي نامطبوعي در مناطق شرق و مركزي شهر تهران 
پيچيد كه منجر به نگراني شهروندان شد. دقايقي بعد 
از پخش اين خبر ش��ايعات و اظهارنظرهاي گوناگون 
نيز در فضاي مجازي درباره اين موضوع شدت گرفت.

ابتدا عنوان شد منش��أ اين بو تركيدگي لوله فاضالب 
در ميدان انقالب اس��ت اما مدير رواب��ط عمومي آب 
و فاضالب كش��ور تخري��ب فاضالب مركزي ش��هر را 
تكذيب كرد.در نتيجه خيلي زود اين ش��ايعه رد شد و 
فرضيه فعال شدن آتش فش��ان دماوند و گوگرد بودن 
بوي منتش��ر ش��ده قوت گرفت. فرضيه اي كه مهدي 
زارع عضو هيات علمي پژوهشگاه بين المللي مهندسي 
زلزله و زلزله شناسي آن را رد كرد و گفت: اين بو ناشي 
از فعاليت هاي زميني و آتش فش��اني نيست.به گفته 
زارع انتش��ار اين بو كه بوي نا مطبوعي است بيشتر به 
نظر مي رسد كه ناش��ي از زباله باش��د. وي در پاسخ به 
اين سوال كه »آيا بوي منتش��ر شده بوي گوگرد است 
يا خير«، خاطرنشان كرد: اين بو »گوگرد« نيست. من 
نيز اين بو را استشمام كردم و هرگز بوي گوگرد حس 
نكرده ام.زارع همچنين در خص��وص بر خي ادعاها كه 
بوي منتشر شده ناشي از فعال شدن آتشفشان دماوند 
است، تاكيد كرد: من با بوي گوگرد آشنا هستم و بويي 
كه هم اكنون در هواي تهران منتشر شده است، ربطي 

به فعال شدن آتش فشان ندارد. 

   آغاز گشـت هاي ويژه براي شناسايي منشأ 
بوي نامطبوع در پايتخت

بعد از اين اتفاق رييس مركز مديريت محيط زيس��ت 
و توسعه پايدار ش��هرداري تهران از تالش گشت هاي 
ويژه براي شناسايي منش��أ بوي نامطبوع در پايتخت 
خبر داد.صدرالدي��ن عليپور با بيان اينكه منش��أ بوي 
نامطبوع مش��خص نيس��ت، گف��ت: محيط زيس��ت 
اس��تان تهران گشت هايي را براي شناس��ايي اين بو به 
نقاط مختلف اعزام كرده و در ح��ال حاضر ما نيز براي 
شناسايي منشأ اين بو به اين گشت ها ملحق شده ايم. 
عليپور در پاس��خ ب��ه اينك��ه گفته مي ش��ود اين بوي 
نامطبوع از غرب به س��مت مركز تهران در حال انتشار 
است، گفت: گش��ت هاي ويژه به همين دليل به سمت 
غرب تهران اعزام شدند. تيم هاي آتش نشاني نيز براي 
كمك مشغول فعاليت هستند. جالل ملكي سخنگوي 
آتش نش��اني نيز در گفت وگو با » تعادل« اظهار داشت 
كه اين سازمان در حال آماده باش نيست و اگر اين بوي 
بد منشأ نگران كننده داشت بعد از گذشته چند ساعت 
چند مصدوم به جاي مي گذاش��ت ك��ه خوش بختانه 
هيچ مصدومي نداشته ايم. صميم روزبهاني سخنگوي 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرداري تهران 
نيز ضمن رد تركيدگي لوله فاضالب در ميدان انقالب 
مبدا انتش��ار اين بوي نامطبوع را منطقه »حسن آباد« 
واقع در مركز پايتخت اعالم كرد. صميم روزبهاني گفت: 
تخمين زده مي شود كه محل انتش��ار بو از حوالي اين 

محل بوده باشد اما بررسي ها براي اطمينان بيشتر در 
اين زمينه و نيز علت و منش��أ آن در حال انجام اس��ت. 
به محض اعالم اين موضوع، در س��تاد مديريت بحران 
هشيار باش به دستگاه هايي همچون شركت گاز، آبفا، 
س��ازمان پدافند غيرعامل و ديگر نهادهاي متولي داده 
شد. اينك دو گروه از شركت گاز و نيز يك تيم از آبفا در 
نقاطي از شهر مستقر شده اند و درحال بررسي هستند. 
وي با بيان اينكه جلسه مديريت بحران تشكيل خواهد 
شد گفت: منتظر گزارش هاي ميداني اين تيم ها هستيم 
تا ب��راي مقابله با اين ب��وي نامطبوع ني��ز برنامه ريزي 
در دس��تور كار قرار گيرد. روزبهان��ي همچنين برخي 
گمانه زني ها مبني بر اينكه تركيدگي لوله فاضالب در 
ميدان انقالب علت اين بوي نامطبوع اس��ت را تكذيب 

كرد و گفت: آبفا اين موضوع را رد كرده است.

   تشـكيل كميته ويژه براي انتشار بوي بد در 
تهران

كيومرث كالنتري مديركل محيط زيست تهران نيز از 
تشكيل كميته ويژه براي يافتن علت انتشار بوي بد در 
تهران خبر داد و گفت: گش��ت هاي آتش نشاني تهران 
در حال بررسي منش��أ بوي بد در شهر تهران هستند 
و نيروهاي آتش نش��اني و امدادي در تهران تش��كيل 
جلس��ه مديريت بحران داده اند. كالنت��ري گفت: اين 
بو ش��باهت به ماده اي دارد كه شركت گاز به لوله هاي 
گاز تزريق مي كنند و براي آسان سوختن گاز استفاده 
مي ش��ود اما هنوز مديركل ش��ركت گاز ته��ران اين 
موضوع را تاييد نكرده اس��ت. مديركل محيط زيست 
اس��تان تهران اعالم كرد: كميته ويژه اي تشكيل شده 
و هواشناسي و شهرداري هاي ۲۲ منطقه و آتش نشاني 
وارد عمل شده اند. كيومرث كالنتري افزود: اطالعات 
غيرمس��تندي اعالم ش��ده كه هيچ كدام مورد تاييد 
نيست. هواشناسي هرگونه تغييرات جوي را رد كرده 
اس��ت. بررس��ي هاي ما تا اين لحظه به نتيجه قطعي 
نرس��يده اس��ت. همه بخش ها را وارد عم��ل كرده ايم 
و كارگروه ه��اي مختلف تش��كيل ش��ده و ب��ه زودي 
جلسه اي در اين موضوع هم خواهيم داشت. كيومرث 
كالنتري در گفت وگو با شبكه خبر نيز عنوان كرد كه 
سيستم هاي س��نجش آلودگي هوا بعد از انتشار بوي 
نامطبوع در تهران با افزاي��ش ۴۰ واحدي آلودگي هوا 
مواجه شده اند.گفتني است انوشيروان محسني بندپي 
اس��تاندار تهران از ورود استانداري تهران براي بررسي 
اين موض��وع و برگزاري جلس��ه در اين خصوص خبر 
داد.  شكراهلل حس��ن بيگي معاون سياسي و اجتماعي 
اس��تاندار تهران نيز در اين باره گفت: براس��اس اعالم 
هواشناسي و ديگر نهادهاي متولي، منشأ بوي نامطبوع 
كه از عصر چهارشنبه در پايتخت متصاعد شده ناشي از 
مشكل آلودگي هوايي نيست بلكه منشأ زميني دارد و 
خطرناك نيز نيست. گفتني است تا لحظه تنظيم اين 
خبر هيچ س��ازماني درباره علت و منشأ بوي بد تهران 

اطالعات موثقي ارايه نكرده است.

انتشار بوي نامطبوع در تهران با منشأ ناشناخته 

گزارش

اي�ران| »آماره��اي اقتص��ادي نش��ان مي ده��د 
مي توانيم بيكاري را مهار كنيم.« اين عباراتي اس��ت 
كه رييس جمهوري ديروز در واكنش ب��ه ارايه آمار در 
خصوص افزايش توليد و مهار بيكاري مطرح مي كند.  
روحاني در جلسه هيات دولت، با بيان اينكه در جلسات 
اين هفته هيات دولت، وزرا و مس��ووالن گزارش هاي 
خوبي از اقدامات خ��ود ارايه كردند ك��ه الزم مي دانم 
ملت عزيز ايران از آن باخبر باش��ند، گفت: در ۹ ماهه 
گذشته تراز تجاري ناش��ي از صادرات غيرنفتي با رقم 
حدود ۷۵۰ ميلي��ون دالر، داراي ت��راز مثبت بوده كه 
اين رقم نشان دهنده تالش هاي موفقيت آميز فعاالن 
اقتص��ادي بخش خصوص��ي و دولتي اس��ت. رييس 
دولت دوازدهم فعاليت هاي اقتصادي كشور را با وجود 
فشار هاي دش��منان، مثبت و اميدواركننده دانست و 
تاكيد كرد: به هيچ عن��وان امريكايي ها به اهداف خود 
براي جلوگيري از صادرات نفت ومش��تقات آن دست 
نخواهند يافت و ايران اس��المي در اين مسير، اقدامات 
خود را با قوت ادامه مي دهد. رييس جمه��ور افزود: بر 
اساس گزارش وزير نفت، فروش نفت به همان صورتي 
كه مدنظر بود ادامه دارد و برخي مش��كالت جزئي كه 
وج��ود دارد قابل حل بوده و ب��ه زودي برطرف خواهد 
شد. روحاني با اش��اره به گزارش ارايه ش��ده در زمينه 
اش��تغال تصريح كرد: اين آمار در پاييز امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۶۲3 هزار نفر اشتغال خالص 
را نش��ان مي دهد و اين با توجه به ش��رايط كشورمان 
اميدواركننده است و براي اولين بار آمار اشتغال خالص 
تقريبا به مرز ۲۴ ميليون نفر رسيده است و اين درحالي 
است كه در آغاز دولت، تعداد ش��اغالن ۲۰ ميليون و 
۶۰۰ هزار نفر بود و طي سال هاي گذشته در مجموع 3 
ميليون و 3۰۹ هزار نفر به ميزان اشتغال خالص افزوده 
شده است. رييس جمهور تصريح كرد: اين آمار نشان 
مي دهد ما مي توانيم بي��كاري را مهار كنيم. روحاني با 
اشاره به گزارش دستاورد هاي وزارت دفاع در حوزه هاي 
دفاعي گفت: وزي��ر دفاع گزارش بس��يار خوبي درباره 
پيش��رفت ها در زمينه موش��ك هاي برد متوسط، برد 
بلند و همچنين موشك هاي هوا به هوا، زمين به دريا، 
دريا به دريا و همچنين پهپاد ها ارايه دادند و كار بسيار 
خوبي در اين زمينه ها انجام گرفته است. رييس جمهور 
با تاكيد بر اينكه در زمينه تقويت و ارتقاء قدرت دفاعي 
سرزمين خود هيچ وقت ترديد نمي كنيم، اظهارداشت: 
يكي از اهداف بلند دولت يازده��م و دوازدهم، تقويت 
بنيه دفاعي بوده و همه آمار و ارقام نش��ان مي دهد كه 
عملكرد اين دولت نسبت به دولت هاي قبل در زمينه 
تقويت بنيه دفاعي پيشتاز بوده است. روحاني گفت: اين 
آمار نشان مي دهد با وجود اينكه بعضي ها ادعا مي كنند 
دولت چشم به آس��مان و زمين و غرب و شرق دوخته 
است، چشم ما ابتدا به رحمت خداوند بزرگ است كه 
رزق و قدرت از اوست و دوم به بازوان پرتوان ملت عزيز 

ايران و نه كسي ديگر است.

   برنامه ريزي در مسير توسعه
رييس جمهور بهره گيري از همه فرصت ها در مس��ير 
آباداني كش��ور را ضروري خواند و در عين حال تاكيد 
كرد: اين بهره گيري از فرصت ها البته بدان معنا نيست 
كه اميد ما به ديگران اس��ت. ما باي��د از همه فرصت ها 
استفاده كنيم و بحمداهلل پيشرفت هاي خوبي در اين 
زمينه حاصل شده است و گزارش امروز در اين حوزه، 
گزارش اميدواركننده اي بود. روحاني در ادامه خطاب 
به اعضاي هيات دولت و مجلس شوراي اسالمي گفت: 
ما امسال باوجودي كه تاحدودي مشكالت اقتصادي 
داشتيم، موفق ش��ديم اليحه بودجه را به موقع تقديم 
مجلس شوراي اس��المي كنيم و اين كار بسيار مهمي 
است. رييس جمهور با قدرداني از تالش سازمان برنامه 
و بودجه و همه وزرا و معاون��ان در روند تدوين بودجه 
اظهارداش��ت: از نمايندگان مجلس خواهش مي كنم 
كه به دو اص��ل ۵۲ و ۱۲۶ قانون اساس��ي توجه كنند. 
اصل ۵۲ اگر با اصل ۱۲۶ ديده نش��ود، ممكن اس��ت 
مسير غيردقيق انتخاب كنيم، طبق اصل ۱۲۶ قانون 
اساس��ي، مس��ووليت برنامه و بودجه كش��ور، مسائل 
اداري و استخدامي، مستقيمًا در اختيار رييس جمهور 
و با مسووليت رييس جمهور است و اين نه صرفا براي 
دستگاه هاي اجرايي بلكه تمام بودجه كشور براي همه 

بخش ها است.
 روحاني با تاكيد بر اينكه تمام برنامه كشور، مسائل 
اداري و استخدامي، طبق قانون اساسي صرفًا به عهده 
شخص رييس جمهور است، گفت: رييس جمهور در 
اين حوزه ها يا شخصًا تصميم مي گيرد يا نماينده اي 
را انتخاب مي كند و ما بايد توج��ه كنيم قدرت ها و 
حدودي كه در قانون اساس��ي تبيين شده، مخلوط 
نش��ود. رييس جمهور افزود: البته بودجه ساالنه هم 
طبق اصل ۵۲ به مجلس ارسال مي شود و نمايندگان 
اليحه بودجه را مورد رس��يدگي و بررسي قرار داده و 
تصويب مي كنند، اما اصل برنامه ريزي و بودجه ريزي 
كار دولت و كار دس��تگاه اجرايي است، همانطور كه 
پيوس��ته با مجلس هم��كاري و هماهنگي كرديم 
امس��ال نيز با همكاري و هماهنگ��ي، اين بودجه به 
تصويب مي رسد و در اختيار ما قرار مي گيرد. روحاني 
در بخش ديگري از اظهاراتش با بيان اينكه فحاشي، 
سخن درشت، دروغ و تهمت اصاًل نسبتي با انقالب 
ندارد، اظهارداشت: در مطالب دروغ و تهمت آلودي 
كه مي نويسند و پخش مي كنند، نويسنده مرتكب 
گناه بزرگ مي شود، تهمت مي زنند، خواننده مرتكب 
گناه بزرگ مي شود، آنها را بيخودي مي خواند. سومي 
مرتكب گناه مي شود آن را پخش مي كند، چهارمي 
فوروارد مي كند و همه گناه مي كنند. براي يك نفر كه 
مي خواهد مسوول شود، چقدر گناه مي شود؟ و چقدر 
فرمان خدا زير پا گذاشته مي شود براي اينكه اين آقا 
مسوول بشود يا آن آقا بشود؟ چه فرقي مي كند. مگر 

همه براي كشور و انقالب نيستيم.

رييس جمهوري در جلسه هيات دولت: 
آمار اشتغال خالص به مرز ۲۴ ميليون نفر رسيده است

دولت

 همين صفحه  

سخن نخست

 ضرورت برخورد قاطع 
با صادركنندگان متخلف

بياني��ه اخي��ر بان��ك 
مرك��زي ك��ه در آن به 
شكل غيرمس��تقيم از 
صادركنندگاني كه ارز 
حاصل از صادرات خود 
را به سامانه نيما نداده اند، 
گله كرده، پرده از بخشي 
از مش��كالت اقتصادي 
ايران در س��ال جاري بر مي دارد. تصميمات ضد 
و نقيضي كه همواره در قب��ال صادركنندگان از 
سوي دس��تگاه هاي مجريه اتخاذ شده، مسبب 
اين است كه حاال صادركنندگان در زمان هايي 
كه امكان چانه زني پيدا مي كنن��د از تمام توان 
خود براي كسب منافع بيشتر استفاده مي كنند. 
البته بانك مركزي بايد رفتار سختگيرانه اي را در 
قبال آنها در پيش بگيرد چرا كه به صادركنندگان 
در صورتي مجوز صادرات داده شد كه ارز خود را 

در سامانه نيما ارايه كنند. 

آلبرت  بغزيان

 صفحه8  

دريچه

 نحله جديدي از پوپوليسم
مولف:  ولفگانگ استريك|

مترجم:  مجتبي هاتف|
 اينفرنس ريويو| از ش��كاف هاي نهادهاي در 
حال فروپاش��ي ش��خصيت هايي عجيب وغريب 
گران قيم��ت،  لباس ه��اي  مي آين��د.  پدي��د 
نطق هاي پرطمطراق و نمايش قدرت جنس��ي از 
مشخصه هاي بارز بيش��تر اين شخصيت هاست. 
اولي��ن ش��خص ترامپ م��آب در دوران پ��س از 
جنگ يك دانماركي مخالف ماليات به نام موِگنز 
گليس��تراپ و بنيان گذار حزب پيشرفت ملي گرا 

همين صفحهبود كه با عملي كردن اصول خود...

انرژي

سايه   ركود بر چشم انداز 
طالي سياه 

 نادي صبوري|
بهاي نفت خام  برنت در نخستين ساعت معامالتي 
سال جاري ميالدي با ۷۰ س��نت به ۵3 دالر و ۱۰ 
سنت در هر بشكه رسيد. كاهش��ي كه رويترز آن 
را به ميزان عرضه از س��وي كشورهاي اوپك و غير 
اوپك و ركود اقتصادي كه ممكن اس��ت تقاضا را 
تحت تاثير ق��رار بدهد نس��بت داد.  اگرچه بازارها 
روز پاياني معامالتي در سال ۲۰۱8 با افزايش روبرو 
شدند اما در همان روز اعالم شد كه بهاي نفت خام 
در آستانه ثبت ركورد بيشترين كاهش در يك سال 
است. بهاي نفت خام برنت پارسال در چنين روزي، 
با افزايشي چشمگير به عدد ۶۷ دالر در هر بشكه 
رسيد و نويد س��الي خوب براي طالي سياه را داد، 
در عمل اما سال ۲۰۱8 سالي پر از نوسان براي نفت 
خام بود.  يكي از مسائلي كه رسانه ها آن را در كاهش 
قيمت نفت خام در نخستين معامالت سال ۲۰۱۹ 
موثر دانستند، انتشار آمار توليد نفت خام روسيه بود. 
7

رييس جمهوري در جلسه هيات دولت: 

بدون تغيير نسبت به پاييز پارسال

آمار اشتغال خالص به مرز ۲۴ ميليون نفر رسيده است

نرخ بيكاري 11/7 درصد شد

جهان

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



روي موج خبر

  دادس�تان تهران: با رانندگان مست برخورد 
مي شود؛ ايسنا|

دادس��تان تهران بر برخورد با رانندگاني كه در حال 
مستي پشت ماشين مي نشينند و توقيف خودروي 
آنها تاكيد كرد.عباس جعفري دولت آبادي با اشاره به 
گزارشات واصله از پليس درباره رانندگي حين مستي، 
اظهار كرد: رانندگي حين مستي در تمام دنيا جرم است 
و در كشور اسالمي مثل ايران هم كه بر مبناي دين دارد 
اداره مي شود كسي به خودش اجازه بدهد عالوه بر اينكه 
مست است پشت ماشين بنشيند و خطر براي ديگران 
ايجاد كند هم جرم است.وي ادامه داد: اتفاق تلخي كه 
افتاد، عده اي مشروب تقلبي خوردند و تعداد زيادي 

فوت كردند و عده اي هم براي آنها دلسوزي كردند.

  ۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد توم�ان از وجوه پرونده 
زنجاني بازگشته است؛ ميزان|

وكيل مدافع بابك زنجاني گفت: طبق گفته معاون 
دادستان تهران تاكنون ۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان 
از وجوه در اين پرونده بازگشته است.كوهپايه زاده 
درباره اعالم دادستان تهران مبني بر اينكه تنها مانع 
براي اجراي حكم بابك زنجاني بازگشت وجوه است، 
گفت: ديوان عالي كشور حكم موكلم را در چند صد 
صفحه اعالم و اتهام وي را افساد في االرض و مجازات 
اشد اعالم كرده است اما در انتهاي همين حكم آورده 
كه بديهي است در صورت اس��ترداد اموال و اظهار 
ندامت، پشيماني و توبه محكوم عليه مذكور استحقاق 
برخورداري از مقررات ذيل ماده ۱۱۴ قانون مجازات 
اسالمي را خواهد داشت و مساله عفو نيز در اين ماده 
 آمده است و به عبارتي رييس قوه قضاييه مي تواند از 
 مقام معظم رهبري درخواست عفو محكوم عليه را 
داشته باشد.وي افزود:همان مرجعي كه تشخيص 
داده زنجاني مفس��د في االرض است صراحتا اعالم 
كرده درص��ورت اس��ترداد اموال و اظه��ار ندامت 
اس��تحقاق برخورداري از ماده ۱۱۴ قانون مجازات 

اسالمي را داراست.

  مش�اركت دادن م�ردم در پروژه هاي محلي 
درجه موفقيت را باال مي برد؛ ايلنا|

معاون حقوق��ي رييس جمهور با اش��اره به اليحه 
پرسمان محلي تاكيد كرد: مش��اركت دادن مردم 
در پروژه هاي محلي، درجه موفقيت را باال مي برد.

لعيا جنيدي در همايش پرسمان همگاني محلي 
و مش��اركت ش��هروندان در اداره امور شهر كه در 
فرهنگسراي انديش��ه برگزار شد، گفت: متن اوليه 
اليحه پرس��مان همگاني محلي در شوراي علمي 
طرح شده و روي آن كار بس��يار انجام شده تا قابل 
توجيه باشد.وي با بيان اينكه مشاركت في نفسه ارزش 
است، اظهار داشت: حتي مشاركت براي مشاركت نيز 
ارزشمند است. همه كشورهاي دنيا متوجه شده اند 
چند چيز بر تارك انديشه ها مي  درخشد. يكي از اين 
موارد، حكومت قانون و مورد ديگر، قاعده مشاركت 

در همه ابعاد آن است. 

  كنايه معنادار ظري�ف به رژيم هاي امريكا و 
اسراييل؛ تعادل|

 وزير امور خارجه كش��ورمان، در توييتي به اقدام 
رژيم صهيونيس��تي و امريكا مبني ب��ر خروج از 
يونسكو واكنش نشان داد. محمدجواد ظريف در 
اين ارتباط نوشت: »بعد از برجام، نفتا )توافق تجارت 
آزاد امريكاي شمالي(، پيمان مشاركت فراآتالنتيك 
)اروپا � امريكا( و معاه��ده آب و هوايي پاريس و...، 
رژيم ترامپ به همراه رژيم اسراييل امروز رسما از 
يونسكو خارج شدند. آيا چيز ديگري باقي مانده 
اس��ت كه دولت ترامپ و رژيم نوچه او از آن خارج 

شوند؟! شايد هر دو با هم از سياره زمين؟«

  هيات رييسه كميس�يون تلفيق بودجه ۹۸، 
هفته آينده انتخاب مي شوند؛ ايسنا|

 اعضاي هيات رييسه كميسيون تلفيق اليحه بودجه 
۹۸ هفته آينده انتخاب خواهند شد. محمد فيضي عضو 
كميسيون تلفيق بودجه ۹۸ با اعالم اين خبر گفت: در 
پي تكميل فهرست ۴۵ نفره اعضاي كميسيون تلفيق 
اليحه بودجه ۹۸، اعضاي كميسيون تلفيق يكشنبه 
هفته آينده اولين جلسه خود را تشكيل مي دهند و در 
اين جلسه رييس و اعضاي هيات رييسه كميسيون 

تلفيق بودجه ۹۸ انتخاب مي شوند.

  استيضاح وزير علوم از حدنصاب افتاد؛ ايرنا| 
حسين سيمايي صراف معاون حقوقي و امور مجلس 
وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: چندي پيش طرح 
اس��تيضاح وزير علوم با ۸۲ امضا تقديم هيات رييسه 
مجلس شد كه مطابق آيين نامه كميسيون آموزش و 
تحقيقات براي رسيدگي به همه محورهاي استيضاح 
تشكيل جلسه داد و وزير علوم به ۱۰ محور مطروحه 
در طرح به صورت مبس��وط با ارايه مستندات پاسخ 
داد. معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم، تحقيقات 
و فناوري خاطرنش��ان كرد: پ��س از اين توضيحات، 
نمايندگان متقاضي استيضاح قانع شدند؛ 7۵ امضا 
مسترد شد و فقط هفت نفر از امضا كنندگان باقي ماندند 

لذا طرح استيضاح بايگاني شد. 

  كميس�يون اصل ۹۰ از تخلفات دانشگاه آزاد 
گزارش تهيه مي كند؛ ايسنا|

 بهرام پارسايي س��خنگوي كميسيون اصل ۹۰ 
اظهار كرد: در جلسه اي كه در هفته  جاري در مورد 
تعدادي ش��كايت واصله از دانشگاه آزاد داشتيم، 
آقاي تهرانچي، رييس دانشگاه آزاد بر خالف عرف 
در جلسه حضور پيدا نكرد. بهانه ايشان هم حضور 
دادستان كل كشور در دانشگاه آزاد بود، در حالي كه 
در اين صورت هم نيازي به حضور ايشان در دانشگاه 
نبود و حضور آقاي تهرانچي در كميسيون الزم تر 
بود. وي با اشاره به وضعيت دانشجويان پذيرفته 
شده علوم پزشكي دانشگاه آزاد در كميسيون اصل 
»۹۰«، خاطرنشان كرد: كميسيون اصل “۹۰ “ 
قطعا گزارش��ي درباره تخلفات و سوء مديريت ها 
در دانشگاه آزاد تهيه خواهد كرد تا در صحن علني 

مجلس شوراي اسالمي قرائت شود.

ايران۲

گزارش »تعادل« از حياط دولت 

واعظي: رييس جمهوري به دنبال حفظ وزير بهداشت در كابينه است 

پاسخ رييس سازمان برنامه و بودجه به انتقادات وزير بهداشت

گروه ايران|
نشست روز گذشته هيات وزيران ديروز در حالي در پاستور 
برگزار شد كه موضوع استعفاي وزير بهداشت به دليل آنچه 
قاضي زاده هاشمي عدم تامين تمام بودجه مورد نياز اين 
وزارتخانه براي اجراي طرح جامع سالمت عنوان كرده؛  
طي هفته گذش��ته بازتاب هاي وس��يعي در رسانه هاي 
گروهي و شبكه هاي اجتماعي پيدا كرده بود؛ موضوعي 
كه ديروز نيز در راس پرسش هاي خبرنگاران از مهره هاي 
كليدي كابينه قرار داشت و در قالب پرسش هاي رسانه ها 
هم از واعظي رئيس دفتر رئيس جمهوري و هم از نوبخت 

رئيس سازمان برنامه و بودجه مطرح شدند؛
 نحوه پاسخگويي اين دو عضو كليدي كابينه اما تفاوت هاي 
بنياديني با هم داشت؛ از يك طرف واعظي با اشاره به اين 
واقعيت كه رئيس جمهوري به دنبال بازگرداندن قاضي 
زاده هاشمي به كابينه است تالش كرد تا آبي روي آتش 
انتقادات مطرح شده  بپاش��د و از سوي ديگر محمد باقر 
نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه به عنوان مخاطب 
اصلي انتقادات قاضي زاده با صراحت اعالم كرد كه نحوه 
برنامه ريزي و اجراي طرح جامع س��المت با اش��كاالت 
عديده اي عملياتي ش��ده و قاضي زاده هاش��مي و يا هر 
شخص ديگري كه قصد داشته باشد سكان هدايت ساختار 
بهداشتي و درماني كشور را به دست بگيرد بايد طرح جامع 
سالمت را با اصالحات و بر اساس ظرفيت هاي بودجه اي 

كشور در دوران تحريم ها اجرايي كند. 
قب��ل از حض��ور اعضاي كابين��ه در ميان خبرن��گاران ؛ 
استانداران جديد استان هاي قم، خراسان رضوي، فارس 
و يزد با عبور از ساختمان شيشه اي  به ميان خبرنگاران 
آمدند تا بخشي از راهبردهاي اجرايي خود براي توسعه 
پايدار اس��تاني را تشريح كنند؛ به موجب تصميم هيأت 
وزيران ، عليرضا رزم حسينی، بهرام سرمست، محمدعلی 
طالبی و عنايت اهلل رحيمی به ترتيب به عنوان استانداران 
خراسان رضوی، قم، يزد و فارس انتخاب شدند تا تركيب 
 اس��تانداران كابينه دوازدهم آرام ارام ش��كل و ش��مايل

كامل تري به خود بگيرد. 

 تالش رييس جمهور براي حفظ
قاضی زاده هاشمی 

در شرايطي كه طي هفته گذشته حاشيه هاي دامنه داري 
در خصوص كاهش بودجه وزارت بهداشت مطرح شده 
بود؛ چهره ه��اي نزديك به رئيس جمهوري با رويكردي 

دو گانه در خصوص اين موضوع به اظهارنظر پرداختند.
واعظی، رييس دفتر رييس جمهور، در حاشيه جلسه 
ديروز هي��ات دول��ت و در جمع خبرن��گاران درباره 
استعفای وزير بهداشت گفت: آقای قاضی زاده هاشمی 
از وزرای موفق و خوب ما در دولت يازدهم و دوازدهم 
بودند و هس��تند.وی افزود: او خدمات زيادی را داشته 
و طرح تحول س��المت را با جدي��ت و فداکاری به خوبی 

پيش برد. وزارت بهداش��ت؛ وزارتخانه حساس و مهمی 
است و اداره آن نياز به مديريت باال و بودجه دارد.رييس 
دفتر رييس جمهور درباره علت استعفای وزير بهداشت 
تصريح کرد: آقای هاش��می به علت اختالف نظر درباره 
بودج��ه اس��تعفا داده و رييس جمه��ور او را وزير اليقی 
می دان��د و مقاومت کرده که  از دولت نرود و تا حد امکان 
مشکل حل ش��ود.واعظی ادامه داد: ش��رايط امروز ما با 
سال های گذشته متفاوت است و به دليل جنگ اقتصادی 
و تحريم؛ سازمان برنامه و بودجه با محدوديت مواجه است. 
اميدوارم مذاکراتی که در اين باره در حال انجام است به 
نتيجه برس��د و بتوان تا امروز تصميم گيری کرد.رئيس 
دفتر رئيس جمهوري درباره موض��ع دولت در قبال رد 
شدن CFT توسط شورای نگهبان بيان کرد: بحث لوايح 
چهارگانه برای کشور بسيار کم است و در واقع استاندارد 
همکاری ما با بانک های دنياست. حتما مجلس دنبال اين 
است که اين اليحه مسير ديگری طی کند تا تصويب شود.

واعظي درباره مذاکره دولت ايران با طالبان گفت: هدف ما 
برقراری صلح و امنيت است و ما هم تنها کشوری نيستيم 
که با طالبان مذاکره کرديم. امريكا هم با آنها مذاکره دارد.

 تشريح آخرين وضعيت بدهی های
وزارت بهداشت

به فاصله چند دقيقه پس از آنكه واعظي از تالش رئيس 
جمهوري براي حفظ قاضي زاده هاشمي در كابينه خبر 
داده ب��ود؛ رييس س��ازمان برنامه و بودجه در پاس��خ به 
پرسشي در خصوص اين حاشيه ها با بيان متفاوتي پاسخ 
داد.نوبخت گفت: در حال حاضر اين سوال مطرح است که 
علت اينکه وزارت بهداشت همچنان بدهی به بار می آورد، 
آن است که سازمان برنامه و بودجه تخصيص های سال 
قبل را انجام نداده؟ اين در حاليست که وزارت بهداشت 
طرح تحول سالمت را که طرحی بسيار مهم برای دولت 
اس��ت انجام می دهد، به دليل آنکه ب��رای وزير محترم 
استرسی حاصل نش��ود کار ويژه ای انجام شده که برای 
هيچ دستگاه ديگری انجام نشده است و آن اين است که 
در آغاز هر سال با وزير محترم در جلسه ای می نشينيم و 
به ايشان می گوييم که در سال پيش رو چه ميزان اعتبار 
دارد و متعهد به پرداخت اين اعتبار می شويم تا ايشان در 

حد اين مقدار اعتبارات برنامه ريزی کنند.
رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه ب��ا تاکيد ب��ر اين که 
»بدهی های وزارت بهداشت به دليل عدم عمل به تعهدات 
از سوی سازمان برنامه و بودجه نيست« گفت: ترديدی 
در دلسوزی مديران و مس��ئوالن وزارت بهداشت برای 
خدمت به مردم وجود ندارد اما س��وال من اين است که 
اعتبار روبان هايی که روزهای پنجشنبه در قالب افتتاح 
بيمارس��تان، درمانگاه و ... پاره می ش��ود از کجا تامين 
می شود؟ آيا اگر سازمان برنامه و بودجه به موقع پشتيبانی 
نکند اين اتفاقات می افتد؟نوبخت با بيان اين که »وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳۰۰۰ ميليارد تومان 
را که به صورت علی الحس��اب از سازمان برنامه و بودجه 
گرفته به اين سازمان بازگرداند« تاکيد کرد: من به عنوان 
رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه بايد اعتب��ار مربوط به 
طرح های عمران��ی را پرداخت کنم و همه بدانند که من 
تحت هيچ شرايطی از اين موضوع گذشت نخواهم کرد.او 
با تاکيد بر اين که »می شود با همين اعتبارات موجود نيز 
به گونه ای عمل کرد که بدهی باال نياورد«، گفت: گرچه 
قرار است از طرح تحول سالمت استفاده کنيم اما قرارمان 
اين نيس��ت که هر کس هر جور که کسالت دارد، بدون 
داشتن هيچ راهنمايی مسئله را حل کنيم يا اينکه بدون 
پيگيری نظام ارجاع و پرونده های الکترونيکی عمل کنيم 
بلکه همه اين موارد را بايد اصالح ساختار کنيم. بسياری 
از دلسوزان نيز در ابتدا نگران آن بودند که اينگونه که ما 

پيش می رويم در ميانه راه کم می آوريم.
رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه در بخ��ش ديگری از 
صحبت ه��ای خود در پاس��خ به پرسش��ی درباره طرح 
برخی انتقادات نس��بت به وضعيت بودج��ه دفاعی در 
اليحه پيش��نهادی دولت به مجلس گفت: هم مقداری 
افزاي��ش در اين بودجه لحاظ ش��ده و هم منابعی که هر 
سال در بودجه بنيه دفاعی منظور می شود افزايش داشته 
است. برای سال جاری در تبصره ۴ قانون بودجه از سوی 

مقام معظم رهبری اجازه داده ش��د تا ۲.۵ ميليارد دالر 
برای بنيه دفاعی و نيروهای مسلح کشور استفاده شود. 
تا کنون اين رقم را هن��وز وارد بودجه نکرده ايم؛ البته در 
ماده واحده بندی قرار داده شد مبنی بر اينکه اگر منابع 
از محل افزايش فروش نفت، اصالح س��اختار يا استفاده 
مجاز از صندوق حاصل شد، ۲۰ هزار ميليارد تومان را به 

رديف ها اضافه کنيم.
خبرنگار تع��ادل از وزير عل��وم در خصوص دغدغه هاي 
 دانش��جويان و خانواده ه��ا در خص��وص مش��كالت 
س��خت افزاري و ن��رم اف��زاري دانش��گاه ها و مطالبات 
خانواده ها در اين زمينه پرسش خود را مطرح كرد .  غالمي 
با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس واحد علوم و تحقيقات 
و کش��ته و زخمی ش��دن تعدادی از دانشجويان گفت: 
از روز نخس��ت حادثه بدون انج��ام هيچ گونه تبليغاتی، 
بررسی های خود را در اين زمينه آغاز کرديم و قطعًا بايد 
کارهايی انجام شود تا ديگر شاهد چنين وضعيتی نباشيم.

وزير علوم در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره برنامه های 
اين وزارتخانه برای رس��يدگی به وضعيت توسعه کمی 
دانشگاه ها اظهار کرد: توسعه کمی دانشگاه ها در مقطعی 
به صورت حرکتی جهشی اتفاق افتاد و شايد در بسياری 
از جاها اين توسعه مبتنی بر برنامه هم نبوده باشد اما در 
حال حاضر ساماندهی آموزش عالی در حال انجام است.

 واگذاری »شستا«
منافع بيمه شدگان را تامين می کند

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی نيز با اشاره به واگذاري 
برخي بنگاه ها  گفت: واگذاری ش��رکت های شس��تا 
به منظ��ور کاهش تصدی اين وزارتخانه اس��ت و يک 

جراحی بزرگ محسوب می شود.
محمد شريعتمداری درباره واگذاری همه شرکت های 
شستا، اظهارکرد: نظر رييس جمهور جدا شدن وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امر تصدی گری است.
او ادام��ه داد: برای تحقق اين هدف برنامه ای را تهيه 
و به مجلس ارائه کرديم تا با ادغام شرکت ها بازدهی 
را باال ببريم؛ از جمله ادغام چند شرکت پتروشيمی 
بوده اس��ت. واگذاری ها بر اس��اس قواعد و مقررات 
انجام می ش��ود.وزير تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
واگذاری های صورت گرفته  را جراحی بزرگی دانست 
و گفت: نتيجه اين اقدامات منافع بيمه ش��دگان را 
تامين خواهد کرد.شريعتمداری با اشاره به تالش ها  
برای تعيين حداقل دستمزد يادآور شد: مقرر است 
فاصله حقوق و دس��تمزد با تورم ظرف پنج سال به 
نصف برسد. اميدوارم با ادامه اين کار بتوانيم در فاصله 
زمانی کمتری اين مهم را محقق و اين فاصله موجود 

در حقوق و دستمزد را کم کنيم.

حقوق جانباختگان حادثه 
دانشگاه آزاد استيفا خواهد شد
دادستان كل كشور گفت: 
دستگاه قضايي اين اطمينان 
را مي ده��د ك��ه حق��وق 
جانباخت��گان و مصدومان 
حادثه دانشگاه آزاد استيفا 
خواهد شد.به گزارش باشگاه 
خبرن��گاران، منتظري در 
نشس��ت خبري كه پيرامون حادث��ه واژگوني اتوبوس 
حامل دانشجويان دانشگاه آزاد برگزار شد، ضمن تسليت 
به بازماندگان اين حادثه اظهار كرد: همه مسووالن از وقوع 
اين حادثه ناراحت هستند و بايد ابعاد مختلف آن مورد 
بررسي قرار گيرد.وي با بيان اينكه اگر در حادثه دانشگاه 
آزاد كسي مقصر باشد طبق قانون برخورد مي شود، گفت: 
اين حادثه بايد يك عبرت باش��د. منتظري ادامه داد: از 
دست دادن يك انس��ان آن هم جواني كه درس خود را 
تمام كرده و ذخيره كش��ور است، ناراحت كننده است.
دادستان كل كشور با بيان اينكه اين افراد اميد هاي آينده 
كشور هستند و بايد در حفظ سرمايه ها تالش كرد، گفت: 
يكي از معاونين دادستاني كل به بنده گفته است كه در 
يكي از شهرستان ها دانشگاهي وجود دارد كه شرايط آن 

از شرايط دانشگاه آزاد تهران بدتر است.

 يكسره آيه يأس خواندن
هنر نيست

مع��اون اول رييس جمهور 
گف��ت: دل م��ردم را خالي 
كردن و يكس��ره آيه يأس و 
نااميدي خواندن هنر نيست. 
به گزارش ايس��نا، اسحاق 
جهانگي��ري در نشس��ت 
بررسي مشكالت سيستان 
و بلوچس��تان گفت: راه برون رفت از شرايط حساس و 
پيچيده پيش روي كشور انسجام و تفاهم بيش از پيش 
ميان ملت و دولت است. نبايد به مردم دروغ گفت، بلكه 
بايد شرايط سخت و دشوار را با مردم در ميان گذاشت تا 
از طريق اتحاد، انسجام و وحدت ملي بتوان از آن خارج 
شد. وجود وحدت در اقوام كشور موجب يأس و نااميدي 
دشمنان مي ش��ود.معاون اول رييس جمهوري با بيان 
اينكه براي رفع مشكالت همه مسووالن چه در دولت 
چه در مجلس بايد با جديت ت��الش كنند، گفت: دل 
مردم را خالي كردن و يكسره آيه يأس و نااميدي خواندن 
هنر نيست.معاون اول رييس جمهور گفت: ما در شرايط 
حساس��ي قرار داريم به همين سبب مردم ايران بايد با 
دقت و حساسيت مسائل را دنبال كنند؛ زيرا دشمنان به 

هر بهانه اي ما را مورد تهاجم قرار مي دهند.

تحوالت در راستاي پيروزي 
مقاومت است

ريي��س مجلس ش��وراي 
اس��المي گفت: در صحنه 
تح��والت  منطق��ه اي، 
پي��روزي  راس��تاي  در 
مح��ور مقاوم��ت حركت 
مي كن��د و اي��ن مس��اله 
دش��منان را مصمم ت��ر 
 ب��ه مقابله و محدودس��ازي مردم فلس��طين مي كند.

علي الريجاني رييس مجلس شوراي اسالمي صبح ديروز 
با زياد النخاله، دبيركل جنبش جهاد اسالمي فلسطين و 
هيات همراه ديدار و گفت وگو كرد. رييس مجلس شوراي 
اسالمي در اين ديدار با بيان اينكه حمايت از مردم مظلوم 
فلسطين وظيفه اس��المي ايران است، گفت: حمايت 
از فلس��طين بر افزايش امنيت منطقه تاثير مي گذارد 
و جمهوري اس��المي همواره از مردم فلسطين و آرمان 
مقاومت حمايت مي كند.وي با اشاره به تحوالت اخير 
فلسطين و برگزاري راهپيمايي بازگشت توسط مردم اين 
كشور، گفت: در شرايط كنوني استراتژي امريكا و رژيم 
صهيونيستي مقابله و محدود كردن محور مقاومت است، 
اما اقدامات و ابتكارات مردم فلسطين مانند راهپيمايي 

بازگشت اين رفتارها را خنثي مي كند.

يادداشتي درباره اوضاع ايران 
و اروپا و برجام

يادداشت س��فير ايران در 
بلژيك و اتحاديه اروپا درباره 
اوضاع ايران و اروپا و برجام 
در خبرگ��زاري يوروني��وز 
منتشر شد.به گزارش ايسنا 
به نق��ل از يورونيوز، پيمان 
س��عادت، س��فير ايران در 
بلژيك و اتحاديه اروپا در بخش��ي از يادداش��ت خود 
نوشت: در پي خروج نامشروع رييس جمهور امريكا از 
برنامه جامع اقدام مشترك در هشتم مه سال ۲۰۱۸، 
سران اروپايي ايران را قانع كردند كه در توافق هسته اي 
باقي بماند. بنا بر اين ش��د كه اروپا سازوكار ويژه مالي 
را ايج��اد كند تا ام��كان دور زدن تحريم هاي امريكا و 
تجارت با ايران فراهم شود.پيمان سعادت در بخشي 
ديگري از يادداشت خود با اش��اره بر انجام تعهدات از 
سوي ايران اظهار كرد: آژانس بين المللي انرژي اتمي 
در ماه گذشته براي سيزدهمين بار پايبندي ايران به 
برجام را تاييد كرد.سفير ايران در ادامه يادداشت خود، با 
اشاره به اهميت برجام براي اروپا نوشت: اين توافق براي 
امنيت اروپا، اهميتي استراتژيك دارد. برجام تنها راه حل 

ديپلماتيك براي بحران حاد منطقه است.

تضعيف مجلس خواسته يا 
ناخواسته عاقبت خوبي ندارد

عضو كميسيون بهداشت 
و درم��ان مجلس��گفت: 
تضعيف مجلس خواسته 
و يا ناخواسته عاقبت خوبي 
ن��دارد چرا ك��ه تضعيف 
مجلس به معناي تضعيف 
مردم است.به گزارش خانه 
ملت، محسن عليجاني زماني در جلسه علني ديروز 
مجلس شوراي اس��المي در تذكر شفاهي خود به 
رييس سازمان صدا و سيما گفت: در برنامه هايي ديده 
شده كه جايگاه رفيع و عظيم مجلس مورد تعرض 
قرار گرفته، چرا بايد از برنامه هاي ساخت صدا و سيما 
گفته شود “ شرم بر مجلس “ در حالي كه تضعيف 
مجلس خواسته و يا ناخواسته عاقبت خوبي ندارد 
چرا كه تضعيف مجلس به معناي تضعيف مردم است.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر در 
مجلس شوراي اسالمي در تذكري به رييس جمهور 
افزود: حال كه با تدبير مقام معظم رهبري شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه با توجه به 
شرايط كشور و آرايش مناس��ب در برابر تحريم ها 

شكل گرفته است.
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چهره ها

يك فوريت و دوفوريت طرح انتقال تعدادي از وزارتخانه هابه استان هاي ديگر رد شد

طرحي با 50 سال قدمت
گروه ايران|

طرح انتقال برخي وزارتخانه ها به استان هاي ديگر به اين 
زودي ها در مجلس تعيين تكليف نمي شود. اين راي ديروز 
نمايندگان مجلس بود كه بررسي دو فوريت و يك فوريت 
طرح »انتقال وزارتخانه های دولت از تهران به استان های 
مس��تعد« را رد كردند. در اين ط��رح که به امضای ۴۳ نفر 
از نمايندگان رس��يده ، پيش بينی ش��ده است که انتقال 
وزارتخانه های دولت از تهران به استان های مستعد و دارای 
ظرفيت در يک دوره پنج ساله صورت بگيرد و حداقل ساالنه 
سه وزارتخانه به استان های مستعد منتقل شوند. نمايندگان 
مجلس ديروز صب��ح، ابتدا با ۵۱ رای مواف��ق و  ۱۰۸ رای 
مخالف و ۸ رای ممتن��ع از مجموع ۲۰۸ نماينده حاضر با 
دوفوريت اين طرح مخالفت کردند. سپس با ۵۰ رای موافق، 
۱۲۰ رای مخالف به يك فوريت بررسي اين طرح هم »نه« 
گفتند. پيش از راي گيري درباره بررسي اين طرح به صورت 
يك فوريت يا دو فوريت، محمدرض��ا صباغيان به عنوان 

نماينده طراحان تصويب و اجراي اين طرح را تلويحا پيش 
زمينه اي براي انتقال پايتخت دانست. هر چند او گفت كه 
»درخواست انتقال برخی از ادارات از تهران به ساير استان ها 
با هدف انتقال پايتخت نبوده بلکه هدف اصلی رفع مشکالت 
کنونی پايتخت است.« با اين حال او تاكيد كرد كه »پيش از 
اين هم تهران نقطه امنی نبوده که به پايتخت تبديل شده 
است« و پيشنهاد داد »که حداقل برای شروع کار يک يا دو 
وزارتخانه به استان های همجوار منتقل شود.« به اعتقاد اين 
نماينده »اجرای اين طرح مشکلی در سيستم مديريتی آنها 
ايجاد نمی کند و می تواند با هزينه اداره يکی از وزارتخانه ها 
در پايتخت حداقل سه ساختمان در استان های همجوار 

خريداری کرد.«
طرح نمايندگان مجلس دهم براي انتقال چند وزارتخانه 
از تهران به استان هاي ديگر، اولين طرحي نيست كه براي 
كاهش تمركز جمعيت از تهران مطرح ش��ده اس��ت. در 
۵۰ سال گذش��ته براي رهايي تهران از افزايش جمعيت، 

آلودگي و آسيب پذيري در برابر زلزله، طرح هاي زيادي از 
سوي دولت ها و مجالس مختلف مطرح شده است. چنانكه 
پيش از انقالب و در دهه چهل، بحث بر سر استقرار صنايع 
در خارج از شعاع ۱۲۰ کيلومتري تهران مطرح شد و همين 
مسئله گسترش صنعت در شهرهايی نظير تبريز، مشهد، 
اراک، قزوي��ن، يزد و اهواز را در پي داش��ت. پس از انقالب 
اسالمي، بار ديگر در سال ۶۴ و همچنين سال هاي پاياني 
جنگ طرح انتقال پايتخت از تهران مطرح شد كه دولت 
و مجلس وقت به آن روي خوش نش��ان نداد. پس از عدم 
اقبال به انتقال پايتخت، قرار بر آن شد که طرح » ساماندهی 
پايتخت «با هدف بهسازی معابر و امکانات شهر تهران عملی 
ش��ود. در كنار آن هم، طرح انتقال نيز با عنوان » بررس��ی 
مقدماتی انتقال پايتخت سياسی - اداری کشور« مورد کند 
و کاو قرار گيرد، طوری که بارديگر در اواخر دهه هفتاد، در 
دولت اصالحات بحث انتقال پايتخت از س��وی مسووالن 
وقت با لحنی جدی تر مطرح شد. هر چند دولت اصالحات 

هم موفق به انتقال پايتخت نش��د، تا پ��س از آن، محمود 
احمدي ن��ژاد در دولت دوم خود كاهش جمعيت و انتقال 
پايتخت را پيگيري كند. دولت او ابتدا در آيين نامه اي برنامه 
انتقال كاركن��ان دولت از تهران را در پيش گرفت. دولت او 
در اواخر سال ۱۳۸۸ با تصويب آيين نامه ای برای کارکنان 
متقاضی انتقال از تهران تسهيالتی در نظر گرفت و بعد از 
آن در ارديبهشت سال ۱۳۸۹ اعالم کرد که ۱۶۳ شرکت، 
سازمان و موسسه آموزشی و پژوهشی و بعضی موسسات و 
نهادهای عمومی بايد از تهران منتقل شوند. تصميم دولت 
احمدي نژاد براي انتقال كاركنان دولت به ديگر استان ها بعد 
از آن گرفته شد كه او اعالم كرد بايد ۵ ميليون نفر از تهران 
خارج ش��وند. حتي محمدرضا رحيمي، معاون اول وقت 
رييس جمهور گفت كه »به منظور تمرکز زدايی از پايتخت 
برخی از وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت ها از تهران خارج 
خواهند شد.« اما احمدي نژاد هم همچون روساي جمهور 
پيشين موفق به اجرايي شدن طرح انتقال پايتخت، يا دست 
كم كاهش جمعيت شهر تهران با انتقال كارمندان دولت به 
ديگر استان ها نش��د. با روي كارآمدن دولت روحاني، او به 
طور جدي به طرح انتقال پايتخت ورود نكرد، اما در دو دوره 
مجلس نهم و دهم نمايندگاني در پي به سرانجام رساندن 
طرح انتقال پايتخت برآمدند. تا آنجا كه نمايندگان مجلس 

نهم در دي ماه س��ال ۹۲، پس از ۴ ماه از آغاز به كار دولت 
روحاني، کليات طرح انتقال پايتخ��ت را تصويب و حتي 
شهرهايي را هم براي اين انتقال مطرح كردند. اما اين طرح 
مجلس نهم هم سرنوشتي بهتر از اقدامات پيشين نيافت و 
راهي بايگاني شد. با اين حال از مهرماه امسال براي چندمين 
 بار طرح انتقال پايتخت، يا طرحي مش��ابه آن، مانند طرح 
» انتقال وزارتخانه های دولت از تهران به استان های مستعد« 
مطرح شده است. در همين ارتباط ابوالفضل ابوترابي كه عضو 
كميسيون امور داخلي و شوراها است، از فعال شدن شوراي 
عالي انتقال براي اجرايي كردن اين مطالبه خبر داد. آن طور 
كه ابوترابي در آبان ماه گفته بود، »در نشست شورای عالی 
انتقال پايتخت مقرر شد که کارگروه ويژه ای برای اين مسئله 
زير نظر وزارت راه و شهرسازی تشکيل شود« و هدف اصلي 
اين كارگروه هم »جانمايی برای انتقال پايتخت« اس��ت. 
از س��وي ديگر، دولت هم مهرماه امسال در نشست هيأت 
وزيران، آيين نامه انتقال پايتخت را مورد بررسی و تصويب 
قرار داد که بر اساس اين مصوبه وزارت راه و شهرسازی ملزم 
شد دبير دبيرخانه انتقال پايتخت سياسی و اداری را تعيين 
کند.بر اساس اين آيين نامه، دبيرخانه انتقال پايتخت سياسي 
موظف شد، هر سه ماه يکبار درباره روند اجرای آيين نامه به 

شورای انتقال پايتخت گزارش دهد.



اخبار كالن 3 كالن

بر اساس گزارش مركز آمار ايران:

سازمان برنامه و بودجه در گزارشي از اخذ ماليات از سود سرمايه دفاع كرد

نرخ  بيكاري پاييز 11.7 درصد شد

سود سرمايه به عنوان پايه مالياتي جديد در ايران

گروه اقتصاد كالن| 
تازه ترين نتايج وضعيت ني��روي كار در ايران حاكي از 
آن است كه نرخ مشاركت در پاييز سال جاري نسبت 
به فصل پاييز 0.6 درصد رشد داشته ولي از سوي ديگر 
اين نرخ نس��بت به تابستان امسال كاهش حدود 0.4 
درصدي داش��ته است. با اين وجود از نرخ بيكاري نيز، 
البته در قياس با تابستان سال جاري كاسته شده و نرخ 
آن به 11.7 درصد رسيده است. اين در حالي است كه 
با توجه به تشديد فشارهاي آمريكا عليه اقتصاد ايران و 
آغاز دور دوم تحريم ها از ميانه آبان، انتظار مي رفت نرخ 
اشتغال در كشور متاثر شود و از آمار آن كاسته شود. با 
اين همه مركز آمار ايران در آخرين بررسي هاي خود 
چنين چيزي را تا حدي رد كرده زيرا برخي از آمارهاي 
مرتبط با اشتغال كش��ور نسبت به پاييز سال گذشته 
بهبود داشته است. هر چند كاهش نرخ رشد اقتصادي 
در نيمه نخست س��ال جاري و پيش  بيني هايي كه از 
رشد منفي اقتصاد براي امسال و سال آينده وجود دارد، 
احتمال تداوم اين روند و افزايش اش��تغال در كشور را 
تا حد زيادي نامحتمل مي كند. با اين همه افزايش نرخ 
بيكاري ش��اغالن فارغ التحصيل دانشگاه ها كه ظرف 
يك سال حدود 3.5 درصد رشد كرده حاكي از سخت 
شدن يافتن شغل براي دانشگاه رفته ها است. پيش از 
اين آمارها نشان مي دادند از سال 1384 تا 1394، نرخ 
بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاه ها از 20 درصد به 40 
درصد رسيده بود كه نشان مي دهد بازار كار ايران تمايل 
و گنجايش كافي براي شاغل شدن دانشگاهيان را ندارد 
و از سوي ديگر آموزش  عالي در كشور فاصله معناداري 
با نيازهاي شغلي و اقتصادي در كشور دارد. عالوه بر اين 
همچنان زنان در دستيابي به شغل وضعيت بغرنجي 
دارند و تنها كمي بيش از 13درصد زنان ايراني توانستند 

در بازار كار شاغل شوند.
به گ��زارش تعادل، و براس��اس گ��زارش مركز آمار 
ايران، نرخ بيكاري در پاييز امس��ال به 11.7 درصد 
رسيده كه اين رقم برابر با نرخ بيكاري در پاييز سال 
1396 است. در تابستان س��ال جاري نرخ بيكاري 
12.2 درصد ش��ده بود كه بر اين اس��اس مي توان 
گفت نرخ بيكاري در كش��ور و در فصل پاييز نسبت 
به فصل پي��ش از آن كاهش 0.5 درصدي داش��ته 
است. همچنين ش��اخص مش��اركت اقتصادي در 
كش��ور نيز به 40.5 درصد رسيد كه نسبت به پاييز 
سال گذشته رشدي 0.6 درصدي داشته و نسبت به 
تابستان امسال نيز 0.3 درصد كاهش يافته است. به 
نظر مي رسد سخت تر شدن وضعيت اقتصادي كشور 
ميزان جمعيت متقاضي به يافتن شغل در كشور را 
كاهش داده اس��ت. پيش تر در آغ��از دهه 90 و اوج 
بحران اقتصادي ناشي از تحريم ها كه به ركود تورمي 
دامن زد نيز نرخ مشاركت اقتصادي كاهش يافت و تا 
35 درصد پايين رفت. فعال شرايط اقتصادي به اندازه 
ابتداي دهه 90 بغرنج نشده چرا كه هنوز در ابتداي 

بحران اقتصادي هستيم و اگر دولت برنامه ريزي هاي 
كافي را انجام دهد و ميزان س��رمايه گذاري دولتي 
در بخش هاي اش��تغال زا را افزاي��ش دهد، مي توان 
در مقاب��ل تبعات اين بحران بهتر ايس��تادگي كرد. 
اين ميان از كل جمعيت كشور، 35.9 درصد شاغل 
هستند كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 0.1 
درصد كاهش داشته و نسبت به تابستان 0.2 درصد 

بهبود يافته است.
نرخ مشاركت اقتصادي به مجموعه اي از افراد شاغل، 
بيكاران و افراد جوياي شغل گفته مي شود و اشتغال 
جمعيت نيز به نرخ كل شاغالن نسبت به كل جمعيت 
اش��اره دارد. به همين منظور مي ت��وان گفت از كل 
جمعيت كشور تنها 40.9 درصد شاغل يا جوياي كار 
هس��تند و از ميان تمام كشور كمي بيش از يك سوم 
مردم ش��اغل هستند. جمعيت ش��اغل براي مردان 
58.6 درصد و براي زنان 13 درصد را در بر مي گيرد 
كه نشان مي دهد همچنان بازار كار ايران بسيار مردانه 
است زيرا تعداد مردان شاغل چهار برابر بيش از زنان 

شاغل است.

  يك چه�ارم جوان�ان زي�ر 30 س�ال بيكار 
هستند

از نگران كننده ترين آمارهاي بخش اشتغال در ايران، 
نرخ بيكاري جوانان اس��ت كه به نح��و فزاينده اي در 
كش��ور رو به افزايش است. بر اين اساس نرخ بيكاري 
جمعيت 15 تا 24 س��اله 26.9 درصد و نرخ بيكاري 
15 تا 20 ساله ها 24.4 درصد اعالم شده كه به ترتيب 
نسبت به پاييز سال گذشته 1.4 و 0.6 درصد بهبود 
داشته اس��ت. با اين همه همچنان از هر چهار جوان، 
يك نفر بيكار اس��ت. اين ميان نرخ بيكاري جمعيت 
10 س��اله و بيش��تر كه فارغ التحصيل نظام آموزش 
عالي هستند نيز 18.3 درصد اعالم شده كه نشانگر 
ثابت ماندن آن نس��بت به نرخ اين ش��اخص در سال 
گذش��ته اس��ت. جالب تر آن كه هر چند حضور زنان 
در موسس��ات آموزش عالي رو به افزايش اس��ت اما 
نرخ بيكاري زنان فارغ التحصيل نيز از مردان بيشتر 
و 27.9 درصد اعالم ش��ده است. اين كه نرخ بيكاري 
فارغ التحصيالن دانش��گاه از ميانگي��ن نرخ بيكاري 
كشور 6.6 درصد بيشتر است حاكي از آن است كه در 
ايران فارغ التحصيالن دانش��گاهي براي يافتن شغل 
كاري به مراتب  س��خت تر از ديگ��ران دارند و به بيان 
ساده تر تحصيالت دانشگاهي نه تنها موجب افزايش 
مزيت شغلي نمي شود بلكه امكان اشتغال را در ايران 
كاهش مي دهد. شايد بتوان از اين آمار براي توضيح 
چرايي باال بودن نرخ بيكاري جوانان اس��تفاده كرد؛ 
بيشتر جمعيت تحصيلكرده در ايران جوانان هستند 
و همين بخش بيشترين بيكاران نسلي را هم تشكيل 
مي دهند. با اين همه به نظر مي رسد بازار كار ايران نياز 
چنداني به فارغ التحصيالن و افرادي كه به فراگيري 

آموزش هاي آكادميك پرداختند، ندارد و همين امر 
سبب شده تا انگيزه براي ادامه تحصيل از يافتن شغل 
به ارتقاي شغلي تغيير كند. هر چند آمار دقيقي از اين 
مهم وجود ندارد اما با يك نگاه كلي هم مي توان متوجه 
ش��د حداقل در دوره هاي تحصيالت تكميلي مانند 
كارشناسي ارشد و دكترا بيشتر دانشجويان، شاغالني 
هس��تند كه براي ارتقاي ش��غلي خود ني��از به ادامه 
تحصيل دارند و به همين دليل آموزش هاي دانشگاهي 

چندان مسير شغلي آن ها را تغيير نمي دهد.

 40.5 درص�د بي�كاران فارغ التحصي�ل 
آموزش عالي هستند

بخش كشاورزي 17.2 درصد از اشتغال كشور را تامين 
كرده كه بر اين اساس 0.1 درصد نسبت به مدت مشابه 
در سال گذش��ته وضعيت بهتري را در اشتغال زايي 
داش��ته اس��ت. همچنين بخش صنعت بدون تغيير 
نس��بت به پاييز 96 همچنان 32.9 درصد از اشتغال 
كشور را تشكيل داده و بخش خدمات نيز با 0.1 درصد 
موفق شده 49.9 درصد از كل شاخص اشتغال كشور 
را به خود اختصاص دهد. خدمات تنها بخشي است 
كه در آن زنان س��هم بيشتري از اشتغال را از آن خود 
كردند؛ 51.4 درصد از كل اشتغال اين بخش به زنان 
تعلق دارد با اين همه سهم زنان از اشتغال اين بخش 
نس��بت به مدت مشابه در سال گذش��ته 1.3 درصد 

كاسته شد. به بيان ديگر از چهار ميليون و 480 هزار 
زن ش��اغل در كش��ور، دو ميليون و 300 هزار نفر در 

بخش خدمات شاغل بودند.
همچنين دو ميليون و 796 هزار نفر از شاغالن در كشور 
به اشتغال ناقص مشغول هستند كه معادل 11.7 درصد 
شاغالن كشور را در بر مي گيرد. به بيان ديگر 11.7 درصد 
شاغالن كشور كمتر از زمان كاري تعيين شده در هفته 
كار مي كنند و براي كار بيشتر تمايل به يافتن شغلي تمام 
وقت هس��تند كه البته در يافتن آن ناكام مانده اند. 12.9 
درصد از مردان شاغل و 6.3 درصد از زنان شاغل جزو اين 

دسته كاركنان و شاغالن قرار دارند.  نكته نگران كننده ديگر 
باال بودن سهم فارغ التحصيالن دانشگاهي از كل بيكاران 
كشور است كه در پاييز امسال هم روندي فزاينده داشته 
است. بر اين اساس 40.5 درصد از بيكاران كشور را فارغ 
التحصيالن آموزش عالي تشكيل مي دهند كه اين رقم 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدي 3.4 درصدي 
داش��ته اس��ت. مردان فارغ التحصيل دانشگاهي، 28.1 
درصد مردان بيكار را تش��كيل مي دهند و زنان دانشگاه 
رفته نيز 68.2 درصد از بيكاران زن كش��ور را از آن خود 
كرده اند. اين در حالي است كه مركز پژوهش ها افزايش 
بي��كاري در ميان فارغ التحصيالن دانش��گاهي را نگران 
كننده ارزيابي كرده بود زيرا در سال 84 تنها 20درصد از 
فارغ التحصيالن دانشگاهي بيكار بودند اما اين رقم ظرف 
يك دهه 100 درصد افزايش داشت و به بيكاري 40 درصد 
از فارغ التحصيالن دانشگاه ها در كشور منجر شد. اين در 
حالي اس��ت كه فارغ التحصيالن دانشگاهي تنها 23.9 
درصد از كل شاغالن كشور را تشكيل مي دهند و در فاصله 
سال گذشته تا امسال اين رقم دو درصد بهبود داشته اما 
به نظر مي رسد نرخ باالي فارغ التحصيالن دانشگاهي با 
وجود افزايش دو درصدي اش��تغال همچنان از افزايش 
بيكاري در ميان اين بخش ناتوان بوده چرا كه 3.4 درصد 
به بيكاران اين بخش هم افزوده شده است. اين ميان 20.6 
درصد مردان شاغل را فارغ التحصيالن دانشگاهي و 38.5 

درصد از زنان شاغل را دانشگاه رفته ها تشكيل مي دهند.

گروه اقتصاد كالن|
سازمان برنامه و بودجه در گزارشي پيشنهاد كرده است 
كه يكي از مولفه هاي اصلي بهبود عملكرد نظام مالياتي، 
برقراري سيس��تم ماليات گيري از عايدي س��رمايه و 
دريافت ماليات از سوداگران بازار برخي دارايي ها مانند 
پيش فروش سكه و ...است. ماليات بر عوايد سرمايه اي 
نوعي از ماليات ها است كه با هدف كاهش ميزان سود 
س��رمايه گذاري در بازارهاي غيرمولد و موازي بخش 

توليد، اخذ مي شود.
با توجه ب��ه اينكه بازار س��رمايه به دو بخ��ش مولد و 
غيرمولد، تقسيم مي شود، اغلب دولت ها سياست هايي 
اتخاذ مي كنند تا سرمايه ها به سمت بخش مولد )بخش 
تولي��دي( هدايت ش��ود. الزمه اين امر كاهش س��ود 
سرمايه گذاري در بازارهاي موازي بخش توليد است. 
اگر س��ود حاصل از سرمايه گذاري در بازارهاي موازي 
توليد بيش��تر از سود ناشي از سرمايه گذاري در بخش 
توليد باشد، بديهي است كه سرمايه هاي سرگردان به 

اين سمت حركت خواهند كرد.

  راهكار كاهش سود غيرمولدها
به گزارش »تعادل« يكي از راهكارهاي كاهش س��ود 
بازارهاي موازي، اخذ ماليات مخصوصأ ماليات بر سود 
سرمايه است. با اتخاذ اين ماليات درصدي از ما به التفاوت 
افزايش سود سهام، قيمت مس��كن و... توسط دولت 
در قالب ماليات دريافت مي ش��ود. بنابراين با افزايش 
هزينه سرمايه گذاري در بخش هاي غيرمولد، جذابيت 
سرمايه گذاري در اين بازارهاي موازي كاهش مي يابد.

بطور مثال در حوزه امالك و مستغالت به عنوان يكي 
از س��ودآورترين بازارهاي م��وازي، اين نوع ماليات در 
شكل »ماليات بر خانه هاي دوم و بيشتر« جهت كنترل 
سوداگري و نيز جلوگيري از شكست بازار سال ها است 
كه در بسياري از كشورها اخذ مي شود. اين نوع ماليات 
در بسياري از كشورهاي با سيستم مالياتي پيشرفته 
اجرا و روي س��ود ناشي از رش��د قيمت ها در بازارهاي 

مالي و دارايي ماليات گرفته مي شود.
 رشد ش��ديد قيمت دارايي ها در سال جاري در ايران 
هم موجب شد كه بحث ماليات بر عايدي سرمايه در 
محافل گرم تر شود و حتي طرحي در اين خصوص در 

مجلس در جريان افتاد. 
س��ازمان برنامه و بودجه نيز در گزارش��ي از ماليات بر 
عايدي س��رمايه حمايت كرده است. اين گزارش ابتدا 
با بررسي عملكرد درآمدهاي مالياتي سال 96 به نقاط 
ضعف و بايسته هاي اين نوع ماليات پرداخته است. در 

اين گزارش آمده اس��ت: وضعيت درآمدهاي مالياتي 
مهم ترين متغير در بررسي عملكرد نظام مالياتي است. 
درآمدهاي مالياتي ب��ه عنوان يكي از درآمدهاي مهم 
منابع بودجه عمومي دولت به ش��مار مي آيد و از آنجا 
كه در قوانين باالدستي بر افزايش درآمدهاي مالياتي 
و كاهش وابس��تگي بودجه به درآمدهاي نفت تأكيد 

شده است، عملكرد اين حوزه اهميت دو چندان دارد.
مطابق گ��زارش مذك��ور در س��ال 1396، عملكرد 
درآمدهاي مالياتي نسبت به هدف برنامه ششم، تحقق 
حدود 102.7درصد را نشان مي دهد و بيش از 36درصد 
منابع بودجه عمومي كش��ور را تأمين كرده است، در 
حالي كه س��هم مصوب آن، كمتر از 33.6 درصد بود. 
ضمن اينكه نس��بت به هدف برنامه كه 35.2 درصد 
است، باالتر بوده و مطلوب ارزيابي مي شود. همچنين 
درآمدهاي مالياتي نس��بت به سال قبل، حدود 14.2 
درصد رشد داشته است. در مورد شاخص نسبت ماليات 
به توليد ناخالص داخلي ني��ز هدف برنامه 7.4 درصد 
است كه عملكرد سال 1396 بيش از 7.8 درصد است 
و مطلوب ارزيابي مي ش��ود. براي افزايش درآمدهاي 
مالياتي و بهبود نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي، 
رش��د درآمدهاي مالياتي بايد بيش از رشد اقتصادي 
باشد. از لحاظ نظري و تجربي، اين افزايش به دو شيوه، 
يعني جلوگي��ري از فرارهاي ماليات��ي و افزايش پايه 

مالياتي انجام مي گيرد.
بررسي ها نشان مي دهد معموال ماليات هايي كه با هدف 
توزيع درآمد وضع مي ش��ود، داراي پايه هاي كمتر و 
نرخ هاي باالتري هستند و اين خود قابليت فرار مالياتي 

را ايجاد مي كند. عالوه بر اين، افزايش نرخ هاي مالياتي 
در زمان ركود، زمينه  الزم براي فرار مالياتي را نيز فراهم 
مي كند و اين خود نتيجه اي ج��ز كاهش درآمدهاي 
دولت را ندارد كه خ��ود منجر به بروز چالش در منابع 
بودجه خواهد شد. بنابراين دولت در سال 1396 با توجه 
به شرايط اقتصاد داخلي و بين المللي، در تحقق هدف 

برنامه، موفق بوده است.
درآمدهاي مالياتي شامل درآمد ماليات هاي مستقيم 
و ماليات هاي غيرمستقيم اس��ت. سهم ماليات هاي 
مس��تقيم در اين س��ال از درآمدهاي مالياتي بيش از 
45.8 درصد بوده كه نسبت به سال 95 به ميزان 2.5 
واحد درصد كمتر ش��ده است. از نظر عدالت مالياتي، 
باالتر بودن سهم ماليات هاي مستقيم، مثبت ارزيابي 
مي شود. البته رشد اين درآمدها نسبت به سال گذشته 
بيش از 8 درصد بوده است. ضمن اينكه رشد درآمد 
ماليات هاي غيرمستقيم تقريبا 19.8 درصد بوده است. 
همچنين درصد تحقق درآمد ماليات هاي مس��تقيم 
حدود 4.5 واحد درصد كمتر از سال قبل است و درصد 
تحقق درآمد ماليات هاي غيرمستقيم بالغ بر 7.7 واحد 

درصد نسبت به سال 1395 باالتر است.
درآمد ماليات هاي مستقيم از سه جزء درآمد ماليات 
اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد، و ماليات بر ثروت 
تش��كيل مي ش��ود. س��هم اين م��وارد از درآمدهاي 
ماليات هاي مستقيم در سال 1396 به ترتيب حدود 
65.9، 28.7و 5.4 درصد بود كه نسبت به سال 1395 
به ترتي��ب 1.6، 0.1.5 و 0.05- واح��د درصد تغيير 

داشته است.

اين درآمدها نسبت به سال گذشته به ترتيب 10.8، 2.7 
و 7.2 درصد رش��د كرده است. يادآور مي شود كه قرار 
مالياتي با عدم تمكن مالياتي در ماليات بر درآمدها بيش 
از س��اير موارد وجود دارد كه با ايجاد شفافيت بيشتر 
درفعاليت هاي اقتصادي و اجراي ماليات بر مجموع در 

آمد، مي توان به درآمدهاي مالياتي باالتر دست يافت.
درآمد ماليات هاي غيرمس��تقيم از دو جزء ماليات بر 
كاال و خدمات و ماليات ب��ر واردات )حقوق گمركي( 
تش��كيل مي ش��ود درآمد ماليات بر ارزش افزوده نيز 
جزئ��ي از ماليات بر كاال و خدمات اس��ت. نرخ ماليات 
بر ارزش افزوده در چند س��ال اخير ثابت مانده است و 
با ايجاد زيرساخت هاي الزم مانند نصب صندوق هاي 
مكانيزه فروش كه افزايش ش��فافيت فعاليت ها را به 
دنبال خواهد داشت، درآمدهاي باالتر مورد انتظار است.

س��هم ماليات بر كاال و خدمات از درآمد ماليات هاي 
غيرمستقيم در سال 1396 بيش از 628 درصد بود كه 
نسبت به سال گذشته حدود 1.2 واحد درصد كاهش 
يافته است. رشد درآمد ماليات بر كاال و خدمات نسبت 
به سال 1395 حدود 17.6 درصد و رشد درآمد حاصل 

از ماليات بر واردات تقريبا 24 درصد بوده است.
در ادامه اين گزارش سازمان برنامه و بودجه به داليل 
عدم موفقيت نظام مالياتي اشاره كرده است كه شامل 
پوش��ش مالياتي ناكافي، مقاوم��ت در مقابل افزايش 
اطالعات منجر به افزايش پوش��ش مالياتي، اجتناب 
از پرداخت ماليات، محدود ب��ودن پايه هاي مالياتي، 
عوارض متعدد و پراكنده واردات، عدم دسترسي كامل 
به اطالعات هويت��ي و اقتصادي موديان، گس��ترش 
بي روي��ه مناطق آزاد تجاري، صنعت��ي و مناطق ويژه 
در كشور، نبود ساختار س��ازماني متناسب با نقش و 
ماموريت ه��ا، تعدد و گس��تردگي معافيت ها، ضعف 
فرهنگ مالياتي، عدم يكپارچگي س��امانه ها در حوزه 
تج��ارت فرامرزي، وج��ود گس��ترده واردات قاچاق، 
نظام مند نبودن مشوق هاي مالياتي و نبود ساز و كار 
تنبيهي الزم براي تمام خود اظهاري موديان مالياتي 

مي شود.
همچنين نقاط ضعف نظام مالياتي از ديدگاه سازمان 
برنام��ه و بودجه عبارت اس��ت از: وجود معافيت هاي 
گسترده مالياتي و محدود بودن پايه مالياتي، طوالني 
شدن تصويب قوانين حوزه مالياتي نظير قانون ماليات 
بر ارزش افزوده، غير واقعي بودن پايه و نرخ هاي مالياتي 
و عدم اصالح و بهنگام س��ازي آنها بر اس��اس شرايط 
اقتصادي و بخشي، عدم تكميل طرح جامع مالياتي، 
عدم اجماع بر كاه��ش فرار ماليات��ي، متصل نبودن 

پايگاه ه��اي اطالعاتي مرتبط )ماليات و تس��هيالت 
بانكي( .

نهايتا سازمان برنامه و بودجه پيشنهاداتي را براي بهبود 
نظام مالياتي مطرح كرده اس��ت. اين توصيه ها ش��امل، 
تدوين و اراي��ه اليحه اصالح و س��اماندهي معافيت ها و 
مشوق هاي مالياتي، پيگيري دريافت اطالعات موردنياز 
براي تكميل بانك اطالعاتي باهدف تس��هيل در مطالبه 
ماليات، الزام و توسعه كاربرد صندوق هاي مكانيزه فروش 
و استفاده از س��اير روش هاي نوين ضمانت زا در وصول 
درآمدهاي مالياتي، ابالغ الكترونيكي اوراق مالياتي، ارايه 

خدمات الكترونيكي و ماليات الكترونيكي مي شود.
همچنين گفته شده كه با توجه به عملكرد شاخص هاي 
ماليات��ي، در مجموع عملكرد نظام مالياتي در س��ال 
1396 نسبت به اهداف برنامه مطلوب ارزيابي مي شود. 
لذا براي بهبود نظام مالياتي و اجراي عدالت مالياتي و 
تحقق هدف عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي، اجراي 
كامل نظام جامع مالياتي و اقداماتي نظير ساماندهي 
معافيت هاي مالياتي و ايجاد بسترهاي قانوني جديد 
براي گسترش پايه هاي مالياتي و اخذ ماليات بر مجموع 

درآمد و... الزامي است.
در اين گزارش توصيه شده كه برخي از اقدامات اجرايي 
به منظور تحقق موارد گفته شده انجام گيرد؛ توسعه 
س��امانه ماليات بر ارزش افزوده براي بهبود مكانيسم 
توزيع عوارض ارزش افزوده، تدوي��ن برنامه مبارزه با 
فرار ماليات��ي، تدوين و ارايه پيش نويس اليحه اصالح 
سيستم مالياتي ماليات بر اشخاص حقيقي يا اجراي 
سيستم مالياتي TIP، ايجاد واحدهاي ويژه سازماني 
 ،)IWNI( مانند واحد اش��خاص حقيقي ثروتمن��د
حسابرسي و قطعي كردن پرونده هاي مالياتي بزرگ 
اشخاص حقيقي و حقوقي، كش��ف پرونده هاي فرار 
مالياتي و شناس��ايي فعاالن اقتص��ادي فاقد پرونده 
مالياتي )واحديابي(، تكميل پايگاه اطالعات مالياتي، 
ابطال مصوبه هيات وزي��ران در خصوص نحوه اجراي 
مفاد بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه و رأي 
ديوان عدالت اداري در خصوص اين موضوع، معرفي و 
اجراي نظام ماليات بر عايدي س��رمايه، برون سپاري 
خدمات ماليات بر نقل و انتقال امالك، دريافت ماليات 
از س��وداگران بازار برخي دارايي ها مانند پيش فروش 
س��كه و ...، تدوين اليحه ماليات ب��ر درآمد و پيگيري 
وصول معوقات مالياتي به ويژه كارت هاي بازرگاني و 
شركت هاي صوري و ارتقاء شاخص سالمت اداري در 
حوزه ادارات مالياتي برخي از اين توصيه هاي اجرايي 

هستند كه گزارش مذكور به آنها اشاره كرده است. 
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 دولت باعث افزايش 
رشد نقدينگي است 

تسنيم| طهماسب مظاهري، اظهار كرد: همه 
دولت ها در همه كش��ورها از جمله كشور ما، اگر 
بخواهند ارزش پول ملي را حفظ كنند دو كار بايد 
انجام دهند، اول اينكه سياس��تهاي تشويق براي 
توليد كاال و خدمات را دنبال كنند و از طرف ديگر 
رشد انتشار پول يا چاپ پول يا رشد نقدينگي بيش 
از رشد كاال و خدمات نباشد. اگر رشد نقدينگي و 
رشد پول بيش از توليد كاال و خدمات باشد، تورم 
2يا 3 درص��دي را ايجاد مي كند كه اين مي تواند 
عامل رش��د و رونق و تحرك بيش��تري باشد و به 

معناي ديگر اقتصاد را روغن كاري مي كند.
وي عوامل رشد نقدينگي را اينچنين برشمرد: باال 
رفتن پايه پولي، بدهي هاي دولت، تسهيالت ديكته 
شده به بانك ها )تس��هيالت تكليفي، تسهيالت 
اجباري، تسهيالت دستوري( و در نهايت كسري 

بودجه دولت.
مظاهري در ادامه افزود: دولت بايد با انضباط مالي 
در بودجه، كسري بودجه و تسهيالت ديكته شده 
را كاهش دهد و البته بانك مركزي هم بايد نظارتي 
بر بانك ها داشته باشد كه رشد نقدينگي ناشي از 
عمليات اعتباري بانك ها كنترل شود و به حداقل 
برسد، رشد بخش نقدينگي ناشي از بي انضباطي 
بودجه دولت كه بخش اصلي است بايستي توسط 

دولت مهار شود.
وي در ادام��ه به خيال باطلي اش��اره كرد و گفت: 
دولت با بي مباالتي باعث افزايش رشد نقدينگي 
شده است، براي اينكه افزايش نقدينگي و قدرت 
خريدي كه اين نقدينگي ايجاد مي كند، تبديل به 
افزايش قيمت نشود خطاي دوم را انجام مي دهد 
و نرخ كاالها و خدمات را به صورت اداري سركوب 
مي كند، به اين خيال باطل ك��ه اگر با اين ابزارها 
جلوي قدرت خريد نقدينگ��ي را بگيرد مثل اين 
است كه نقدينگي ايجاد نكرده است. درحالي كه 
هر فنري را كه فشرده كنيد، هر پارامتر اقتصادي را 
كه سركوب كنيد، در صورت فشرده شدن بيشتر، 

رهايي سختي خواهد داشت.
مظاه��ري درخص��وص پرريس��ك ب��ودن 
س��رمايه گذاري در كش��ور گف��ت: ب��راي 
سرمايه گذاري س��ه عنصر اوليه الزم است. اول 
ايده، ابتكار، كارآفريني و دوم فضاي كسب و كار 
و سوم منابع مالي. در اين سه نياز، در بخش اول 
مملكت ما بسيار غني است و سرمايه انساني بسيار 
خوبي داريم. در بخش فضاي كسب و كار بسيار 
بد هس��تيم، تقريبا در هيچ مرحله اي از مراحل 
انجام س��رمايه گذاري نمي توان مطمئن شد كه 
بطور س��الم و صحيح و بدون هزينه هاي جنبي 
و مبادله اي بت��وان مجوزه��اي الزم را دريافت 
كرد. در قس��مت سوم به علت افزايش نقدينگي 
و بدهي ه��اي بزرگ موجود، نظ��ام بانكي دچار 
تنگناي مالي شده است و بانك ها تقريبا قادر به 

تامين مالي سرمايه گذارها نيستند.

5 ميليارد دالر جذب سرمايه 
خارجي در سال 96

سازمان برنامه و بودجه در گزارشي آورده است: ميزان 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي )FDI( مصوب يا 
همان س��رمايه گذاري جلب شده )مصوب( در سال 
1396 حدود 10.6 ميليارد دالر بوده است. اين ميزان 

در سال 1395، 7.1 ميليارد دالر بوده است.
بر اساس اطالعات دريافتي از سازمان سرمايه گذاري، 
ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب شده 
)سرمايه واردش��ده( حدود 5.02 ميليارد دالر بوده 
است. هرچند ميزان سرمايه گذاري خارجي جذب 
شده ناشي از ادامه روند سرمايه گذاري هاي مصوب 
قبلي و بخشي از سرمايه گذاري هاي جديد است ولي 
مي توان گفت كه حدود 50 درصد از سرمايه مصوب 
به جذب تبديل ش��ده اس��ت. گفتني است ميزان 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب شده در سال 

95 حدود 3.2 ميليارد دالر بوده است.
در ادامه اين گزارش س��ازمان برنامه و بودجه آمده 
است: در سال 1396 بر اساس اطالعات بانك مركزي 
تجهيز منابع مالي خارجي با رش��د چشمگيري از 
2.34 ميليارد دالر در سال 1395، به 32.6 ميليارد 

دالر رسيده است.
متعاقب توافقات هسته اي به عمل آمده برجام و فضاي 
پسابرجامي، مكاتبات و مذاكراتي با بانك هاي خارجي 
از كشورهاي اروپايي و آسيايي و همچنين موسسات 
بيمه اعتبار صادراتي بسياري از كشورهاي از جمله 
روسيه، چين، كره جنوبي، اتريش، دانمارك و ايتاليا 
باهدف تجهيز منابع مالي خارجي انجام شده است. در 
اين راستا، طي سال 1396 حدود 32.6 ميليارد دالر 
منابع مالي خارجي حاصل شده است كه حدود 27 
ميليارد دالر در چارچوب خطوط اعتباري منعقد شده 
في مابين تسهيالت دهندگان خارجي و بانك هاي 
عامل ايراني و 5.6 ميليارد دالر در قالب تس��هيالت 
موردي از اگزيم بانك كشور چين بوده است. همچنين 
بالغ بر 1.65 ميليارد دالر فاينانس در سال 96 جذب 
شده است كه 420 هزار دالر بيشتر از رقم مذكور در 

سال 95 است.
براساس اين گزارش س��ازمان برنامه و بودجه، رتبه 
اعتباري هر كش��ور، نش��ان دهنده وضعيت مالي و 
اعتباري و ميزان اعتماد ساير كشورها به نظام اقتصادي 
و بانكي آن كش��ور اس��ت، بهبود اين رتبه در جذب 
سرمايه هاي خارجي و همچنين در كاهش هزينه 

جذب منابع تأثيرگذار است.
بهبود مس��تمر رتبه اعتباري در شرايطي اقتصادي 
كشورمان حائز اهميت اس��ت. از اين رو اين موضوع 
تا حدودي مي تواند در رفع موانع همكاري بانك ها و 
موسسات اعتباري خارجي در اعطاي خطوط اعتباري 
و فاينانس به پروژه هاي توليدي و عمراني كشور موثر 
باشد، بهبود رتبه ريسك اعتباري ايران، بر ميزان هزينه 
تجهيز منابع مالي و جذب سرمايه از منابع بين المللي 

نيز موثر خواهد بود.

  نكت�ه نگران كنن�ده ب�اال ب�ودن س�هم 
فارغ التحصيالن دانش�گاهي از كل بيكاران 
كشور اس�ت كه در پاييز امس�ال هم روندي 
فزاينده داشته است. بر اين اساس 40.5 درصد 
از بيكاران كشور را فارغ التحصيالن آموزش 
عالي تشكيل مي دهند كه اين رقم نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته رشدي 3.4 درصدي 
داشته است. مردان فارغ التحصيل دانشگاهي، 
28.1 درصد مردان بيكار را تشكيل مي دهند و 
زنان دانشگاه رفته نيز 68.2 درصد از بيكاران 

زن كشور را از آن خود كرده اند.

برش



بانك و بيمه4يادداشت

در اثر سياست هاو اقدامات اخير بانك مركزي صورت گرفت

رشد منفي 29 درصدي دالر، 27 درصدي يورو  و 20 درصدي سكه طال  از مهر تا دي 97

روند نزولي نرخ ارز و سكه در سه ماه اخير 

تجليل از پيشكسوتان بيمه البرز  در شصتمين سال تاسيس 

برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه شركت سرمايه گذاري پارس آريان

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز چهارش��نبه دوازدهم دي ماه 97، س��امانه سنا نرخ 
لحظه اي معامالت را براي دالر 10450 تومان و براي يورو 
12400 توم��ان اعالم كرد. همچنين ميانگين نرخ ارزها 
براي روز سه شنبه 11 دي 97 نيز براي دالر 10695، يورو 
12545، پوند 13647، ي��وآن 1663، درهم 2939، لير 
تركيه 2129 تومان اعالم شده اس��ت. در بازار آزاد تهران 
نيز نرخ دالر 10700 تومان معامله شد و در بازار هرات نيز 
صرافي ها دالر را 10500 و درهم را 2940 تومان دادوستد 
كردند.  به گزارش تعادل، با اعالم نرخ اونس جهاني به نرخ 
1288 دالر، نرخ طال و سكه نيز با نوسان اندك همراه شد و 
مظنه مثقال 17 عيار به قيمت 1ميليون و 437 هزار تومان، 
گرم 18 عيار 332 هزار تومان، سكه گرمي 650 هزار تومان، 
 ربع سكه 1 ميليون و 170 هزار تومان، نيم سكه 1 ميليون 
و 880 هزار تومان، سكه طرح جديد 3 ميليون و 635 هزار 
تومان، اعالم شد.   همچنين نرخ رسمي هر دالر امريكا روز 
چهارشنبه دوازدهم دي ماه بدون تغيير 4200، هر پوند 
انگليس با 152 ريال كاهش 53 هزار و 483 ريال و هر يورو 

با 199 ريال افت 48 هزار و 75 ريال ارزش گذاري شد.

  كاهش نرخ هاي ارز و سكه در سه ماه اخير 
براساس، گزارش آمارهاي اقتصادي بانك مركزي در آبان 
97 كه نرخ ميانگين دالر، يورو و س��كه طال را اعالم كرده، 
مقايسه نرخ هاي ارز و سكه طال در 12 دي 97 با نرخ هاي 
مهر 97 نشان مي دهد كه بعد از اتخاذ سياست هاي جديد 
بانك مركزي، ستاد هماهنگي دولت و سران سه قوه، كه 
با اقداماتي نظير كاهش سقف تراكنش هاي بانكي، كاهش 
چك هاي تضميني در گردش، تزريق ارز بيشتر از سوي 
بانك مركزي، اختيارات بانك مركزي براي افزايش عرضه 
ارز صادركنندگان و... همراه بود، موجب شد كه نرخ هاي 
ارز از جمله قيمت دالر و يورو و همچنين نرخ س��كه طال 
از مهرماه تا دي ماه روند نزولي به خود بگيرد و در س��ه ماه 
اخير، با رشد منفي نرخ هاي دالر، يورو و سكه طال مواجه 

شده است. 
نرخ دالر از ميانگين 14815 در مهر 97 به 10450 در روز 
12 دي ماه 97 رسيده و 4365 تومان معادل 29.4- درصد 
كاهش داشته باش��د. همچنين نرخ يورو با 4779 تومان 
كاه��ش از 17179 تومان در مهرماه ب��ه 12400 در 12 
دي رس��يده و معادل 27.8- درصد كاهش داشته است. 
نرخ س��كه طرح جديد نيز از 4 ميليون و 538 هزار تومان 
در مهرماه به 3 ميلي��ون و 635 هزار تومان در 12 دي 97 
رسيده و معادل 903 هزار تومان يا 19.9- درصد كاهش 

مواجه شده است

  نشست مديران صرافي هاي بانكي
از س��وي ديگر، صرافان بانكي كشور در نشست مشترك 
مديران عامل صرافي ه��اي بانكي در كان��ون صرافان بر 
آمادگي به منظور تالش براي مقابله با تحريم هاي امريكا 
تاكيد كردند و رضا تركاش��وند دبيركل كانون صرافان در 
اين نشست با ارايه گزارش فعاليت هاي اخير چند ماهه، 
اظهار داشت: تالش كرديم تا با هدف گذاري، نقاط ضعف 
و مشكالت گذشته را شناسايي و در جهت رفع آنها اقدام 
كنيم. وي افزود: تعامل كانون صرافان با نهادهاي باالدستي 
و نظارتي خود از جمله بانك مركزي، دولت، مجلس و قوه 
قضاييه در اين مدت برقرار شده و تالش شد تعامل كانون 
با بانك مركزي عالوه بر س��طوح مختلف بانك مركزي با 
رييس كل نيز هم برقرار شود. ديدار و گفت وگو با اعضاي 
دولت از جمله مع��اون اول رييس جمه��ور، بازرس ويژه 
رياست جمهوري، مسووالن مرتبط با امور ارزي در حوزه 
مالياتي و نمايندگان مجلس در كميسيون هاي اقتصادي 
و برنامه ريزي از ديگر اقدام��ات صرافان در اين مدت بوده 
است. تركاش��وند گفت: مذاكره و گفت وگو با قوه قضاييه 
جهت پيشگيري از بروز مشكل براي صرافان هم از رئوس 
اصلي برنامه هاي ما در اين مدت بوده است. دبيركل كانون 
صرافان پيگيري هويت بخشي قانوني به كانون را از ديگر 
تالش هاي چند ماه اخير دانست و گفت: پيگيري كانون از 
بانك مركزي جهت طرح در شوراي پول و اعتبار، تشكيل 
كميته هاي تخصصي 12 گانه در كانون و تعامل با رسانه ها از 
جمله مطبوعات و صدا و سيما از ديگر فعاليت ها بوده است.

  ضرورت همكاري صرافان بانكي و تضامني
در ادامه اين نشست بهروز صديق نيكجو، عضو هيات مديره 
صرافي بانك پارسيان شفافيت بيشتر تعامالت صرافي ها 
با يكديگر را خواس��تار شد و گفت: با توجه به تحريم هاي 
اخير اين تعامالت مي تواند موجب هم افزايي صرافي هاي 
تضامني با صرافي هاي بانكي باشد.محمد برزنده، مديرعامل 
صرافي بانك آينده نيز در اين نشس��ت گفت: سرمايه 22 
صرافي بانكي موجود در كش��ور ب��ا صرافي هاي تضامني 
براب��ري مي كند كه همكاري دو بخ��ش مي تواند راهكار 
موثري در مقابله با تحريم ها باش��د. برزن��ده افزود: ادامه 
برپايي اين نشست ها و تعامل صرافان با يكديگر، آمادگي 
صرافي هاي بانكي و تضامني را براي مقابله با تحريم ها دو 

چندان خواهد ساخت.

  افزاي�ش بازگش�ت ارز حاص�ل از ص�ادرات 
با نزديكي نرخ نيما و آزاد

از سوي ديگر، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با اشاره 
به تالش دولت و بانك مركزي براي روانسازي بازگشت ارز 
صادراتي، گفت: نزديكي ن��رخ ارز نيمايي به آزاد فرصتي 
فراهم كرده كه ارز حاصل از صادرات با ش��تاب بيشتري 
بازگ��ردد. عباس آرگ��ون در گفت وگو با خبرن��گار ايِبنا، 
افزود: صادركنن��دگان قصد دارند كه چرخ��ه ورود مواد 
اوليه و صادرات كاالي توليدي را بهبود بخشند بر همين 
اس��اس صادر كنندگان به دنبال بازگرداندن ارز صادراتي 
هستند و در صورت عدم بازگش��ت ارز امكان ادامه توليد 

وجود نخواهد داشت. وي افزود: محدوديت هاي تحريمي، 
مشكالت وصول مطالبات، تاخير زماني، افزايش ريسك 
صادرات و استفاده از راستي آزمايي به دليل محدوديت ها 
از جمله مواردي اس��ت كه صادرات كش��ور با آن مواجه 
اس��ت و راهكارهايي ب��راي حل اين مش��كالت در حال 
آزمون و خطاست. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و 
صنايع و معادن تهران گفت: نگاه به بازگشت ارز حاصل از 
صادرات بايد نگاهي سيستمي و همه جانبه باشد و از صدور 
بخشنامه هاي متعدد كه يكديگر را نقض مي كنند، پرهيز 
ش��ود. آرگون گفت: بحث پيمان سپاري موضوعي است 
كه تمامي صادركنن��دگان را ملزم مي كند تا ارز حاصل از 
صادرات را به كشور برگردانند. اگر صادركننده اي نخواهد 
يا نتواند ارز حاصل از صادرات خود را به كش��ور برگرداند 
امكان ادامه فعاليت در حوزه صادرات را نخواهد داشت. وي 
افزود: صادرات موضوعي مستمر و دايمي است و اينگونه 
نيست كه فقط براي يك بار انجام شود. صادركننده بايد 
قادر باش��د مواد اوليه توليد صادراتي خود را به كشور وارد 
كند و پس از تبديل به كاال آن را صادر كند. قواعدي كه در 
س��ال اخير به مرحله اجرا درآمده است، محدوديت هايي 
براي صادركنندگان ايجاد مي كند. آرگون گفت: موانع و 
مشكل هايي براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات وجود 
داشته است. به دليل موانع نقل و انتقاالت پولي يا فروش 
نسيه كاالهاي صادراتي، دشواري هايي در بازگرداندن ارز 
حاصل از صادرات وجود دارد و بايد روان سازي صادرات در 
دستور كار قرار گيرد. تسهيل در روند صادرات كشور موجب 

مي شود تا خود به خود توليد رونق گيرد و اشتغال ناشي از 
آن نيز حاصل شود.

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

توجهي نيستند.

  مقايسه سرمايه گذاري طال با نرخ سود اوراق
مجيد گودرزي مدرس دانش��گاه در رشته مديريت مالي 
دولتي و پژوهشگر اقتصادي مي گويد: طال يك دام طاليي 
محسوب مي شود .كساني كه با حرص و ولع در صف خريد 
ارزهاي مختلف ايستادند تا چند دالر بخرند و در بازار آزاد 
به فروش برسانند، نمي دانستند كه يك ارز را با 100، 200 
يا حتي 300 درصد گران تر فروختن سود نيست، چرا كه 
آنها تنها در يك قلم كاال سود كرده اند و هزاران قلم كاال و 

خدمت را با همين درصد افزايش خواهند خريد.
وي در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: تاثير ارز بر بازارهاي 
پولي و مالي اظهر و من الش��مس اس��ت اما نمي دانم چرا 
برخي نمي خواهند اين را درك كنند . با اوراق سپرده اي كه 
دولت با نرخ 20 درصد منتشر كرد، بدون محاسبه صرف 
ريسك تمام فعاليت هاي اقتصادي با بازدهي زير 20 درصد 

غيراقتصادي شدند. اين در حالي است كه در برخي كشورها 
با نرخ به��ره 2 درصد فعاليت هاي اقتصادي حتي با زير 5 

درصد بازدهي هم اقتصادي محسوب مي شوند 
اين مدرس دانش��گاه بيان كرد: وقتي در سيكل معيوب 
افزايش و تثبيت قيمت مسكن به بازارها هجوم مي بريم و 
تا 5 سال ركود آن را تحمل مي كنيم، باورمان نمي شود كه 
هيچ س��ودي نكرده ايم، چون در نرخ بهره 20 درصد در 5 
سال حداقل بازدهي بدون ريسك 100 درصد است و اگر 
حتي با 100 درصد افزايش ملك خود را بعد از 5 س��ال به 
فروش برسانيم، سود واقعي ما صفر و هزينه فرصت هايمان 
بسيار باالست . در خربد خودرو هم هجوم بدون تدبير باعث 
عقب ماندگي اين صنعت شده و بعد از 5 سال يك خودرو 

چقدر سود مي كند كه بتوان آن را سود واقعي دانست؟ !
گودرزي با بيان اينكه اما داستان طال چيز ديگري است، 
تصريح كرد: طال بخودي خود هيچ ارزش افزوده اي ايجاد 
نخواهد كرد. نوسانات آن هم ناشي از تحوالت اقتصادي و 
كاهش يا افزايش ارزش پول ملي است. در مقايسه با سهام 
كه ه��م ارزش ذاتي دارد و هم س��ود، طال يك دام طاليي 
محسوب مي شود .آنچه در اقتصاد زايش دارد توليد است 
نه داللي و آنچه اقتصاد را سودده مي كند، ارزش افزوده است 
نه ارزش ذاتي، استهالك در كمين سرمايه گذاري هاست، 
با نرخ سود واقعي و موثر سرمايه گذاري كنيم نه با نوسانات 

صوري!

ب�الك چي�ن  ايج�اد محدودي�ت در    
امكان پذير نيست

سيد ابوطالب نجفي، كارشناس صنعت پرداخت گفت: با 
توجه به اينكه بالك چين يك فناوري است، هيچ كشوري 
نمي تواند مانع ورود و فعاليت ديگر كشورها در اين حوزه 
شود. بالك چين محدوديت پذير نيست بنابر اين بسياري 
از ش��ركت ها هم اكن��ون در ايران در حال اس��تفاده از آن 
هستند. هيچ كش��وري نمي تواند مانع بهره گيري از اين 
فناوري در ساير كشورها ش��ود، اما در صورت توافق براي 
پرداخت هاي منطقه اي از بستر بالك چين مي توان بانك 
عاملي را كه پش��توانه ارز رمز مورد تب��ادل در توافق هاي 
منطقه اي به منظور تسويه مبادالت در آن ذخيره مي شود 
را تحريم كند. وي در خصوص روش هاي نوين تس��ويه و 
پرداخت هاي تجاري در تب��ادالت مالي بين الملل گفت: 
بسياري از كارشناسان اظهار مي كنند با ارز رمزها مي شود، 
تحريم ها را دور زد درحالي كه مبناي ارز رمزها استفاده از 
فناوري بالك چين است و اين بستر در مديريت تحريم براي 
انجام مبادالت منطقه اي و بين المللي نمي تواند به عنوان 

ابزار مورداستفاده قرار گيرد.
وي توافقات سياسي و اقتصادي بين دولت ها را مهم ترين 
مساله در تبادالت بين المللي در بستر بالك چين و با ارز 
رمزها دانست و اظهار داش��ت: اين امر با پيچيدگي هاي 
متعددي مواجه بوده كه به نحوه تسويه بازمي گردد البته 
نحوه تسويه در تبادالت مالي بين المللي و اينكه چه شخص 
يا نهادي در كدام كشور عامل تسويه باشد داراي اهميت 
اس��ت ولي مهم ترين مساله دراين بين پش��توانه ارز رمز 
مورداستفاده در تبادالت مالي منطقه اي و بين المللي است.

مديرعامل شركت خدمات انفورماتيك با بيان اينكه، دارايي 
كه موردتوافق تمام كشورها است بايد به عنوان پشتوانه ارز 
رمزها در تبادالت منطقه اي در نظر گرفته شود كه مي تواند 
طال، دالر و يورو باشد، افزود: در صورت شكل گيري چنين 
توافق هايي در مراحل بعد ذخيره سازي پشتوانه  در بانك 
عامل به عنوان نهادي براي تسويه بايد انجام شود. موارد فوق 
چالش هاي اصلي در انجام تبادالت مالي با ارز رمزها هستند 
و تاز ماني كه اين موانع حل نشود، نمي توان از اين ابزار مالي 

نوين در منطقه به منظور تبادالت تجاري استفاده كرد.
نجفي بابيان اينكه عمده تبادالت تجاري از سوي فعاالن 
اقتصادي صورت مي گيرد، تاكيد كرد: ايجاد انگيزه و مشوق 
براي فعاالن اقتصادي در بهره گيري از بستر بالك چين از 
ديگر موارد مورد توجه است البته اطمينان تجار از وجود 
يك چارچوب حقوقي محكم در تبادالت مالي در بس��تر 
بالك چين، امنيت اطالعات و آگاهي از نهادي كه ريسك 
معامالت را تضمين مي كند در زمان اجرا اهميت ويژه اي 
در بهره گي��ري از رمز ارزها براي مديريت مبادالت مالي و 

تجاري منطقه اي دارد.

در شصتمين سال تاسيس شركت بيمه البرز، شانزدهمين 
آيين معرفي نمايندگان و كارگزاران همكار برتر شركت 
بيمه البرز با حضور مديران عامل س��ابق و پيشكسوتان 
اين شركت برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومي بيمه 
الب��رز، در اين آيين كه محمدج��واد آقاجري، مديركل 
نظارت بر شركت هاي بيمه و هماهنگي امور استان هاي 
بيمه مركزي و ريي��س و اعضاي هيات مديره بيمه البرز 
نيز حضور داش��تند، مديرعامل بيمه البرز اظهار داشت: 
شانزدهمين آيين معرفي نمايندگان و كارگزاران همكار 
بيمه البرز متمايز از آيين هاي برگزار شده گذشته است. 
چون پذيراي مهمانان گرانقدري همچون مديران عامل 
س��ابق و نمايندگان پيشكسوت بيمه البرز هستيم و هر 
موفقيتي كه تاكنون بيمه البرز كسب كرده است مرهون 
تالش اين عزيزان در سال هاي گذشته است. سيد رسول 
تاجدار درباره ش��رايط كنوني اقتصادي حاكم بر كشور، 

 توضيح داد: خروج امريكا از برجام وظيفه فعاالن اقتصادي 
و سياستمداران را در قبال كشور دو چندان كرد به ويژه در 

صنعت بيمه كه شرايط خاصي بر آن حاكم است.
وي ادامه داد: خوشبختانه با درايت دولت تدابير خوبي در 
صنعت بيمه براي مقابله با تحريم و حوادث ملي احتمالي 
انديشيده شد و بر همين اساس،  صندوق مشترك تحريم با 
مشاركت دولت،  بيمه مركزي و شركت هاي بيمه تشكيل 
شد تا در زمان وقوع حوادث بزرگ، خسارت ها بدون اتكاي 

شركت هاي خارجي به زيان ديدگان پرداخت شود.
نايب رييس هيات مديره بيمه البرز ش��رايط كنوني اين 
شركت را خوب توصيف كرد و گفت: سرمايه گذاري هاي 
بورسي بيمه البرز در سال جاري به 540 ميليارد تومان 
افزايش يافت. همچنين در بخش ساختمان حدود 37 
هزار متر مربع پروژه در دس��ت احداث داريم و 39 هزار 
متر مربع پروژه ساختماني هم در حال طراحي است و در 

مجموع از محل ساختمان هاي خريداري شده از ابتدا تا 
به امروز 760 ميليارد تومان ارزش افزوده براي ش��ركت 
كسب كرده ايم كه در صنعت بيمه منحصر به فرد است.

وي ادامه داد: در بخش س��پرده گذاري بانكي بيمه البرز 
هم اكنون 610 ميليارد تومان سپرده بانكي دارد و سود 
حاصل از مديريت نقدينگي در ش��ش ماهه سال جاري 
دو برابر س��ال گذش��ته بود.تاجدار درباره موفقيت هاي 
كسب شده بيمه البرز، گفت: بيمه البرز در سال گذشته 
در بين بيش از 500 ش��ركت بورس��ي رتبه شانزدهم و 
در بين ش��ركت هاي بيمه بورسي رتبه اول كيفيت افشا 
و اطالع رس��اني مناسب را كس��ب كرد كه نشان دهنده 
شفافيت مالي شركت است. همچنين بيمه البرز رتبه اول 
انفورماتيك را در بين ش��ركت هاي بيمه دارد.وي تاكيد 
كرد: بيمه البرز كم ترين تخلف شبكه فروش را در صنعت 
بيمه دارد ك��ه حاكي از فعاليت حرف��ه اي نمايندگان و 

كارگزاران همكار با شركت و كنترل و نظارت دقيق بيمه 
البرز بر عملكرد شبكه فروش است.به گفته مديرعامل 
بيمه البرز پورتفوي اين ش��ركت در 14 سال گذشته با 
وجود كاهش 90 نفري كاركنانش، 16 برابر شده است.

وي افزود: متوسط ضريب خسارت بيمه البرز در 10 سال 
گذشته كمتر از ميانگين صنعت بيمه بوده است.تاجدار 
به پرداخت خس��ارت دقيق و سريع خسارت در حوادث 
بزرگ همچون زلزله كرمانشاه و كشتي سانچي از سوي 
بيمه البرز اشاره كرد و گفت: بيمه البرز به خاطر توانگري 
مالي توانست در كوتاه ترين زمان ممكن اين خسارت ها 
را پرداخت كند.تاجدار در پايان با قدرداني از پيشكسوتان 
و مديران عامل سابق بيمه البرز، گفت: اميدوارم وارثان 
خوب��ي براي اين عزيزان باش��يم و بيمه الب��رز را بهتر از 
گذشته به آيندگان تحويل دهيم.وي خطاب به تمام ذي 
نفعان و سهامداران بيمه البرز اعالم كرد: اموال و دارايي 

شما در دستان كاركنان امين، درستكار و صادق شركت 
است و مطمئن باشيد تمام منافع شما در بيمه البرز حفظ 
مي شود.در اين آيين، دكتر ضياء رفيعيان ناييني، اولين 
مديرعامل بيمه البرز پس از انقالب اسالمي از تمبر يادبود 
شصتمين سال فعاليت شركت بيمه البرز رونمايي كرد.
اين گزارش حاكي اس��ت، دكتر ضياء رفيعيان ناييني، 
نصراهلل طهماس��بي، احمدرضا رفيعي، علي فتحعلي و 
سيد محمد آسوده از مديران عامل پيشكسوت بيمه البرز 
بودند كه در آيين شصتمين سالگرد تاسيس شركت بيمه 
البرز حضور داشتند و با اهداي لوح قدرداني و تمبر يادبود 
از س��وي رييس و اعضاي هيات مديره فعلي اين شركت 
از آنها قدرداني ش��د. بنا بر اين گزارش، در شانزدهمين 
آيين معرفي نمايندگان و كارگزاران همكار بيمه البرز از 
69 نماينده و سه كارگزار همكار برتر اين شركت با اهداي 

لوح قدرداني شد.

مجمع عمومي عادي ساالنه شركت سرمايه گذاري 
پارس آريان )سهامي عام( مربوط به عملكرد سال هاي 
1395 و 1396 و همچنين مجمع عمومي فوق العاده 
جهت تصويب اساسنامه جديد ش��ركت در انطباق 
با ضوابط س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در تاريخ 
12 دي ماه س��ال هاي 1397 در محل دانشگاه خاتم 

برگزار شد. به گزارش روابط عمومي پارس آريان، در 
اين مجمع كه با حضور بيش از 95درصد از دارندگان 
سهام برگزار شد، ضمن استماع گزارش هيات مديره 
و بازرس قانوني در خصوص عملكرد سال هاي مالي 
منتهي به 30 اسفند س��ال 1395 و 29 اسفند سال 
1396، صورت هاي مالي مربوط به عملكرد سال هاي 

مزبور بررس��ي و با اكثريت قاط��ع آراي حاضرين به 
تصويب سهامداران رسيد. براساس اين خبر، موسسه 
حسابرس��ي آزمون پرداز ايران مش��هود و موسس��ه 
حسابرسي آزموده كاران با كسب اكثريت آرا به ترتيب 
به عنوان بازرس اصلي و ب��ازرس علي البدل انتخاب 
ش��دند.  روزنامه اطالعات نيز با رأي س��هامداران به 

عنوان روزنامه رسمي شركت معرفي شد.گفتني است 
كه شركت سرمايه گذاري پارس آريان )سهامي عام( 
كه ش��ركت مادر گروه مالي پاسارگاد است، در حال 
حاضر به عنوان بزرگ ترين ش��ركت سرمايه گذاري 
كشور در حوزه مالي، از جايگاه ويژه اي در بازار سرمايه 

كشور برخوردار است.
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 نظام مالي بانك محور 
و رشد اقتصادي

سعيد   سلطاني|
اگرچ��ه توزيع مناب��ع در ارتباط ب��ا نظام هاي مالي 
بانك محوري همچون نظ��ام مالي ايران مي تواند به 
گونه اي باشد كه موجب حداكثرسازي سود بانك ها 
ش��ود، اما اين لزوما تخصي��ص كاراي منابع مالي را 

تضمين نخواهد كرد.
بي ترديد بخش واقعي هر اقتصادي، ظرفيت محدود و 
مشخصي براي توليد دارد و براي گسترش فعاليت هاي 
آن به سرمايه گذاري هاي جديد نياز است. بخش مالي 
اقتصاد، منابع مالي الزم براي سرمايه گذاري و به تبع 
آن توسعه بخش واقعي را فراهم مي كند. همچنين اين 
بخش، توليد و توزيع محصوالت و خدمات در بازارهاي 
واقعي اقتصاد را تسهيل مي كند. بخش مالي بايد بتواند 
منابع الزم را با كمترين هزينه براي تامين مالي بخش 
واقعي فراهم كند تا بهاي تمام شده كاالها و خدمات 
بخش واقعي نيز بيش از حد متاثر از هزينه هاي مالي 
نشود. به عالوه، سيستم مالي بايد بتواند منابع الزم را 
به طور هماهنگ و يكنواخت براي تمامي بخش هاي 
اقتصاد تجهيز كند تا همه بخش ها به صورت متوازن 

رشد كنند.
سيس��تم هاي مالي توس��عه يافته از طريق كاهش 
هزينه هاي نظ��ارت، معام��الت و اطالعات، نقش 
اساس��ي در بهبود كاركرد واس��طه گري مالي ايفا 
مي كنند. نظام هاي مالي كارآمد با شناسايي و تامين 
مالي فرصت هاي مناس��ب كس��ب و كار، تجميع و 
تخصيص پس اندازها، نظارت بر سرمايه گذاري ها، 
اعمال حاكميت شركتي، تس��هيل مبادله كاالها و 
خدمات، توزيع و مديريت ريسك و همچنين كاهش 
هزينه هاي مبادله موجب تخصيص بهتر منابع مالي 
و سرمايه و در نهايت افزايش رشد اقتصادي مي شوند. 
البته برخي از تحليلگران معتقدند كه رابطه توسعه 
مالي و رشد اقتصادي به درجه توسعه يافتگي هر كشور 
بستگي دارد. در مراحل ابتدايي توسعه، بهبود خدمات 
مالي و گسترش ابزارهاي جديد مالي و تغيير ساختار 
مالي موجب رشد اقتصادي مي شود، اما در ادامه روند 
توسعه اقتصادي، تحوالت مالي دنباله رو تقاضا براي 
آن مي شود و تقاضا براي انواع جديدتر ابزارها و خدمات 

مالي عامل تعيين كننده مي شود.
نكته مهمي كه بايد به آن توجه ش��ود اين است كه 
عوام��ل تعيين كننده ميزان توس��عه يافتگي مالي 
كش��ورها فراتر از شاخص هاي س��نتي نظير عمق 
مالي، سركوب مالي و سهم بخش غيردولتي از كل 
تسهيالت بانكي بوده و عوامل ديگري چون »محيط 
سياسي و اقتصاد كالن«، »زيرساخت هاي نهادي، 
قانوني و اطالعاتي«، »ابزارهاي سياست پولي، نظارت 
و مقررات بانكي«، »س��طح رقابت و كارايي« و »نوع 
مالكيت شركت هاي مالي )دولتي يا غيردولتي( « نيز 
از ويژگي هاي يك نظام مالي هستند كه بر تجميع و 

تخصيص منابع پس اندازي اثر قابل توجه دارند.
به طور كلي، محيطي كه نهادهاي مالي در آن فعاليت 
مي كنند، مهم ترين متغيري است كه تخصيص منابع 
و مصارف را جهت دهي مي كند. اگر شرايط رقابتي بر 
تمامي بازارهاي اقتصاد حاكم باشد اطالعات كامل 
و ش��فاف مي تواند در نهايت اقتصاد را در مس��يري 
قرار دهد كه كارايي تخصيص منابع تضمين شود، 
اما تحت شرايطي كه فضاي رقابتي بر بازارها حاكم 
نيس��ت، نمي توان تخصيص كاراي منابع را انتظار 
داش��ت. تحت اين ش��رايط از بعد فردي يا بخشي 
ممكن اس��ت تخصيص منابع كارا صورت گيرد، اما 
كاراي��ي جمعي تضمين نخواهد ش��د. در ارتباط با 
نظام هاي مالي بانك محوري همچ��ون نظام مالي 
ايران، اگرچه توزيع منابع مي تواند به گونه اي باشد كه 
موجب حداكثرسازي سود بانك ها شود، اما اين لزوما 
تخصيص كاراي منابع مالي را تضمين نخواهد كرد 
به خصوص اينكه وقتي عدم توازني بين بخش هاي 

مختلف اقتصادي وجود دارد.
ضمن اينكه توسعه مالي اثر مثبتي بر رشد اقتصادي 
دارد، توزيع تسهيالت به نفع بخش هاي توليدي نيز 
اثر مثبتي بر رش��د اقتصادي دارد. در واقع، افزايش 
تسهيالت بانكي اثر مثبت بر رشد تمامي بخش ها دارد، 
اما هرچه گرايش اين تسهيالت به سمت تسهيالت 
توليدي باشد، رشد اقتصادي بيشتر تحت تاثير قرار 
خواهد گرفت. با توجه به اين موارد به نظر مي رس��د 
در اقتصاد ايران، يك رابطه علي يك طرفه از كيفيت 
توسعه مالي به توسعه مالي و از توسعه مالي به رشد 

اقتصادي وجود دارد.
در حقيقت نمي توان نسبت به نحوه توزيع تسهيالت 
بين بخش هاي اقتصادي بي تف��اوت بود. بنابراين، 
ش��رايط را به گونه اي بايد تغيير داد كه دسترس��ي 
بخش هاي توليدي به منابع بانكي سهل تر شود و موانع 
متعدد بخش هاي توليدي براي استفاده از خدمات 
مالي مرتفع ش��ود. بررس��ي هاي ميداني نيز نشان 
مي دهد كه عموم بنگاه هاي توليدي در دسترسي به 
منابع مالي با محدوديت هاي جدي مواجه هستند. بايد 
توجه داشت در راستاي اين اقدامات نمي توان نسبت 
به نرخ هاي سود تسهيالت بي تفاوت بود زيرا توانايي 
بازپرداخت تسهيالت در بخش هاي توليدي بسيار 
متفاوت از بخش هاي غيرتوليدي است. در شرايطي 
كه نرخ هاي سود تسهيالت باال هستند بخش هاي 
توليدي صنعتي و كشاورزي رغبت چنداني به دريافت 
تسهيالت ندارند و اين بخش هاي واسطه گري و داللي 
هستند كه برنده خواهند بود. البته نرخ سود پرداختي 
به سپرده ها نيز به اندازه نرخ سود تسهيالت اهميت 
دارد. در فضايي كه بانك هاي خصوصي و موسسات 
اعتباري نرخ هاي سود باالتري به سپرده ها پرداخت 
مي كنند، منابع بيشتري جذب خواهند كرد و اين 
در حالي اس��ت كه گرايش اين بانك ها به پرداخت 
تسهيالت به بخش هاي خدمات و بازرگاني به مراتب 
بيشتر از بخش هاي صنعتي و كش��اورزي است. در 
نهايت نبايد نظارت دقيق بانك مركزي بر نحوه تجميع 
و تخصيص منابع مالي را به فراموشي سپرد؛ بسياري 
از انحرافات موجود در تسهيالت بانكي نشات گرفته از 
ضعف نظارتي يا نبود قوانين كارآمد در حوزه تجميع 

و تخصيص منابع مالي است.
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آمار معامالت 5 بازار سرمايه

مدير صندوق سرمايه گذاري طالي كيان: 

»ريسك«درصندوقهايطالمديريتميشود
استفاده از ابزارهاي نوين مالي اين روزها در همه جاي 
دنيا مرس��وم و معمول اس��ت و با توجه به مزايايي كه 
اين ابزارها نس��بت به بازار س��نتي دارند، كمتر كشور 
پيشرفت هاي را مي توان يافت و نام برد كه ابزارهاي مالي 
در آنها توسعه نيافته باشد و مورد توجه و استفاده قرار 
نگيرد. در اين ميان بيش از هر كاال و محصول ديگري 
شايد بتوان از طال ياد كرد كه به دليل ويژگي ها و اهميت 
و ارزشي كه دارد، ابزارهاي معامالتي مربوط به آن، مورد 

توجه بيشتر قرار مي گيرند.
بر اين اساس كاالخبر در خصوص مزاياي اوراق مبتني بر 
كاال و صندوق هاي طال به گفت وگو با مسعود فاضلي نيا، 
عضو هيات مديره كارگزاري توسعه معامالت كيان و 
مدير صندوق سرمايه گذاري مبتني بر سكه طالي كيان 

)با نماد گوهر( پرداخته است كه در ادامه مي خوانيد.

  براي مخاطباني كه اطالعات كمتري از ابزارهاي 
بورس كاالي ايران دارند، چه تعريفي مي توان از 

گواهي سپرده كااليي داشت
گواهي س��پرده كااليي اوراق بهاداري است كه مويد 
مالكيت دارنده آن بر مقدار معيني كاال بوده و پشتوانه 
آن قبض انبار اس��تانداردي است كه توسط انبارهاي 
مورد تاييد بورس صادر مي شود. به عبارت ساده تر هر 
توليدكننده يا مالك كاال مي تواند محصوالت خود را به 
انبارهاي مورد تاييد بورس تحويل دهد و در قبال آن 
گواهي دريافت كند كه قابليت نقد و انتقال دارد. بر اين 
اساس بطور مشخص اين موضوع در خصوص سكه طال 
نيز صادق اس��ت و در حال حاضر انبارهاي چهار بانك 
صادرات، ملت، سامان و رفاه در كشور امكان پذيرش و 
ارايه اين اوراق را دارا هستند؛ البته در اين بين بانك ملت 

هنوز فعاليت خود را آغاز ننموده است.
همچني��ن اعالم اين نكته نيز حائز اهميت اس��ت كه 
از گواهي  س��پرده كااليي مي توان ب��ه عنوان يك ابزار 
معامالتي ياد كرد، چرا كه اين اوراق به دليل استاندارد 
بودن و درياف��ت مجوزهاي مورد نياز و نيز ورقه بهادار 
بودن، قابليت معامالت پيوس��ته در انواع بازارها را دارا 
هس��تند. از طرفي ديگر به دليل ماهيت اوراق بهادار 
بودن گواهي سپرده كااليي، اين امكان وجود دارد كه 
با توثيق اين اوراق نزد بانك نسبت به اخذ تسهيالت به 
پشتوانه آن اقدام كرد كه به نوعي از اين اوراق به عنوان 

ابزار تامين مالي مي توان ياد كرد.
  و صندوق هاي سرمايه گذاري طال چطور

صندوق س��رمايه گذاري هم نوع ديگ��ري از ابزارهاي 
نوين در خصوص معامالت طال است. اين صندوق ها 
به پش��توانه طال، نوعي از صندوق ه��اي كااليي قابل 
معامله در بورس اس��ت كه س��رمايه هاي جمع آوري 
ش��ده از مشتريان، در گواهي س��پرده طال و ابزارهاي 
مبتني بر طال سرمايه گذاري مي كند. به عبارت ديگر 
صندوق س��رمايه گذاري با پشتوانه طال امكان پيروي 
از بازده قيمت سكه طال را فراهم مي آورد و واحدهاي 
سرمايه گذاري آن در بورس كاالي ايران قابل معامله 

است.
فعاليت اصلي اين صندوق ها، سرمايه گذاري در گواهي 
سپرده سكه طال بوده كه به عنوان دارايي پايه صندوق 
در نظر گرفته شده است؛ بنابراين عملكرد صندوق، به 
عملكرد سكه طال بس��تگي دارد و بخش عمده منابع 
صندوق، صرف خريد گواهي سپرده سكه طال مي شود. 
اگر بخواهيم تعريف ساده تري از اين نوع از صندوق ها 
داشته باشيم مي توان گفت صندوق هاي سرمايه گذاري 
طال اين امكان را به سرمايه گذاران مي دهند تا به جاي 
خريد و نگهداري كاالي موردنظر و تحمل ضرر و زيان 
ناشي از سرقت، اوراق اين صندوق ها را خريداري كنند و 
نگراني از بابت ريسك نگهداري آن كاال را نداشته باشند. 
از آنجا كه سرمايه گذاري مستقيم در حوزه فيزيكي سكه 
طال، ريسك ناشي از لزوم حمل و نقل فيزيكي سكه ها، 
كسب اطمينان از اصل بودن سكه ها و پيگيري مستمر 
قيمت خريد و فروش و مسائلي از اين دست را به همراه 
دارد، بنابراين استفاده از صندوق هاي طال مي تواند تا 

حد زيادي اين ريسك ها را مديريت كند.
   هر كااليي با هر ويژگي قابليت تبديل به گواهي 

سپرده كااليي را دارد؟
خير، كاالها براي طي ك��ردن مراحل مختلف جهت 

تبديل به گواهي سپرده بطور حتم بايد استانداردهايي 
را كس��ب كنند كه اتفاقا اين موض��وع از مزاياي اوراق 
گواهي سپرده كااليي نسبت به بازار آزاد به شمار مي آيد. 
به عنوان مثال استانداردپذيري كاال، قابليت ماندگاري 
كاال براي يك دوره زماني قابل قبول در انبار، عدم وجود 
مازاد تقاضا براي كاال )به اين مفهوم كه اگر كاالي بازاري 
با مازاد تقاضا داشته باشند، انگيزه اي براي توقف آن در 
انبار و نگهداري آن وجود ندارد( و قابليت تفكيك كاال 
به محموله هاي اس��تاندارد از جمله اين استانداردها و 
ش��رايط براي پذيرش كاالها در انبارهاي مشخص و 
مورد تاييد بورس كاال و در قبال آن صدور اوراق گواهي 

سپرده كااليي است.
   م�ردم چگون�ه مي توانن�د سكه هايش�ان را 

به گواهي سپرده سكه تبديل كنند
اگر فردي تصميم به خريد يا فروش س��كه در قالب و 
س��اختاري به غير از بازار سنتي به دليل ريسك هاي 
مختلف دارد، مي تواند از اين ابزار استفاده كند. بدين 
منظور دارنده سكه طالي بهار آزادي مي تواند سكه هاي 
خود را به خزانه يكي از بانك هاي طرف قرارداد و مورد 
تاييد بورس تحويل داده و پس از اصالت سنجي سكه 
توسط خزانه بانك، يك قبض دريافت كند. اين قبض 
تبديل به گواهي سپرده بانام، به نام دارنده سكه شده و در 
بورس قابل معامله است. بر اين اساس نيز دارنده گواهي 
هر زمان كه اراده كند مي تواند سكه خود را از خزانه بانك 
تحويل بگيرد يا اقدام به خريد و فروش اين گواهي كند. 
به عبارت ديگر، اوراق گواهي سپرده سكه، حكم سكه 
طال را به صورت فيزيكي دارد و مردم و سرمايه گذاران به 
راحتي مي توانند اين گواهي را بدون محدوديت خريد 

و فروش كنند.
  به اعتقاد شما اصلي ترين مزاياي اوراق گواهي 

سپرده سكه طال چيست
ش��ايد يكي از بزرگ ترين مزاياي اين اوراق به ويژه در 
حوزه س��كه اين باشد كه ش��ما نياز نداريد به صورت 
فيزيكي دارايي خود را حمل و نقل و جابه جا كنيد كه 
دردسرهاي خود را دارد. بنابراين به راحتي مي توانيد 
اين گواهي ها را در بستري امن و شفاف دادوستد كنيد. 
از س��وي ديگر نگهداشتن كااليي مانند طال همواره با 
ريسك هاي مختلفي از جمله سرقت، گم شدن، هزينه 
پولي و مكاني نگهداري و... همراه است. به همين جهت 
اگر حتي اوراق گواهي س��پرده سكه طال پس از ثبت 
نزد كارگزاري گم ش��ود، اطالعات شما در سامانه اي 
ثبت شده اس��ت و مالك آن دارايي هستيد و تا زماني 
كه نخواهيد آن كاال را بفروش��يد تحت مالكيت شما 
است. عالوه بر اين شما در بازار سنتي زماني كه سكه  
طال خريداري مي كنيد و تصميم به فروش آن داريد، 
تفاوت قيمت خريد و فروش رقم قابل توجهي مي شود، 
در صورتي كه در بورس كاال در خصوص اوراق گواهي 
سپرده سكه طال اين تفاوت فاحش نيست. همچنين 
به دليل اينكه عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت نهايي 
است، واقعي بودن قيمت ها به دور از بازارگرمي واسطه ها 
در مبادالت س��نتي نيز از ديگر مزاي��اي اوراق گواهي 
سپرده سكه طال و دادوستد آن است. افزون بر اين نكته 
مهم و قابل توجه ديگر اينكه مش��كالت بازار سنتي از 
جمله سرقت، تقلبي بودن سكه، پايين بودن كيفيت آن 
و... در بازار اوراق گواهي سپرده سكه طال وجود ندارد و با 
بررسي هايي كه كارشناسان بانك براي دريافت سكه ها 
انجام مي دهند، مي توان با آسودگي خاطر از كيفيت و 
عيار طالي سپرده شده، اقدام به دادوستد اوراق و نيز 
تحويل آنها كرد. از سوي ديگر به تازگي نيز بحث هايي 
به جريان افتاده اس��ت ت��ا واحده��ااي صندوق هاي 
س��رمايه گذاري طال، پش��توانه دريافت تسهيالت از 
كارگزاري ها قرار گيرد كه اين موضوع نيز بر اهميت اين 

ابزارها و نيز آسان شدن دريافت تسهيالت مي افزايد.
   بازدهي اوراق گواهي س�پرده سكه طال تحت 

تاثير چه عواملي است
عمده عوامل تاثيرگذار ب��ر بازدهي اين اوراق و بطور 
كلي قيمت سكه طال، قيمت اونس جهاني و همچنين 
نوس��ان ارزي به ويژه دالر اس��ت. نكته جالب اينكه 
بررسي بازدهي 10 س��ال گذشته بازارهاي مختلف 
از جمله مس��كن، طال، ارز، خودرو، س��هام و... نشان 
مي دهد بازار طال و سكه و نيز سهام بيشترين بازدهي 

را از آن س��رمايه گذاران خود كرده است. بنابراين به 
نظر مي رس��د با توجه به مزاياي ابزارهايي كه در اين 
رابطه در بورس كاال استفاده مي شوند از جمله اوراق 
گواهي س��پرده س��كه طال و همچنين صندوق هاي 
سرمايه گذاري طال و پتانسيل خوبي كه در بازار طال 
وجود دارد، س��رمايه گذاري در اي��ن ابزارها به دليل 
ريسك نس��بي پايين دادوستد آنها نس��بت به بازار 
س��نتي آزاد و همچنين بازدهي 10 سال گذشته اي 
كه به ثبت رس��انده اند، يكي از بهتري��ن بازارها براي 
سرمايه گذاران باشد. از س��وي ديگر هر چند در 10 
سال گذشته، بازار سهام هم بازدهي مناسبي را عايد 
س��رمايه گذاران كرده اس��ت اما با توجه به ساختار 
سرمايه گذاري در بازار سهام كه با ريسك هاي زيادي 
همراه است و زمان و انرژي زيادي هم از سرمايه گذاران 
براي رصد ش��رايط مختلف مي گي��رد، بنابراين بازار 
طال به ويژه اس��تفاده از ابزاري مانن��د صندوق هاي 
طال، براي سرمايه گذاري حداقل بخشي از دارايي ها 

پيشنهاد مي شود.
   چرا ريس�ك  ورود به صندوق ه�اي طال براي 
سرمايه گذاران كمتر از ورود به معامالت سنتي 

است
در كل صندوق سرمايه گذاري مانند شركتي است كه 
با جمع آوري منابع پولي كوچك، به سرمايه گذاري در 
س��بدي از اوراق بهادار مي پردازد كه اين سبد ممكن 
است شامل سهام، اوراق مشاركت، سپرده بانكي و ساير 
اوراق بهادار يا طال باشد. بر اين اساس هر سرمايه گذاري 
مي تواند با سرمايه مورد نظر خود كه حتي بسيار اندك 
باش��د، در س��بدي از دارايي هاي متنوع از جمله طال 
سرمايه گذاري كرده و نس��بت به آورده خود در سود 
و زيان صندوق سهيم شود. ضمن اينكه سرمايه گذار 
مي تواند هر زمان كه بخواهد سرمايه خود را از صندوق 
خارج كند. نكته قابل توجه در خصوص صندوق هاي 
س��رمايه گذاري طال اين اس��ت كه به عنوان مثال اگر 
ش��ما بخواهيد در بازار س��نتي در زمينه س��كه طال 
سرمايه گذاري كنيد، بطور حتم بايد منابع مالي شما 
به اندازه دستكم يك سكه طال كه اين روزها حدود 3 
تا 4 ميليون تومان در نوسان است، باشد؛ اين در حالي 
است كه اگر كسي يك ميليون تومان داشته باشد تقريبا 
امكان خريد سكه براي وي فراهم نيست. اما همين فرد 
مي تواند يك ميليون تومان خ��ود را در صندوق هاي 
سرمايه گذاري طال با خريد واحدهاي اين صندوق ها 
س��رمايه گذاري كند و به نسبت نقدينگي خود از بازار 
طال كسب سود كند؛ به اين ترتيب اين صندوق ها براي 
سرمايه گذاران با سرمايه هاي خرد از جذابيت زيادي 
برخ��وردار هس��تند. اما در خصوص پرس��ش مطرح 
شده بايد عنوان كنم با توجه به اينكه افراد كارشناس 

و خبره كه به بازار طال و همچنين بازار سرمايه اشراف 
كامل دارند بازارگرداني اوراق و مديريت صندوق هاي 
سرمايه گذاري طال را بر عهده دارند، بطور حتم ريسك 
خريد طال به اشكال مختلف در بورس به مراتب بسيار 
پايين تر از بازار آزاد و سنتي است. در اين ميان هر چند 
ممكن است در كوتاه مدت به داليل مختلف از جمله 
نوس��ان نرخ ارز و اونس جهاني اوراق يا واحدهاي آنها 
دچار نوس��ان اندكي شود، اما بطور حتم در بلندمدت 
سود مناسبي نصيب سرمايه گذاران بازار طال ار طريق 

بورس خواهد شد.
  در خص�وص صن�دوق ط�الي كي�ان توضيح 

مي دهيد؟
صندوق طالي مبتني بر س��كه طالي��ي كيان با نماد 
»گوهر« س��ومين صندوق طالي بازار سرمايه كشور 
است كه پس از پذيره نويس��ي و اخذ مجوز فعاليت از 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، از 18 اس��فندماه سال 
گذش��ته فعاليت و معامالت ثانويه خ��ود را آغاز كرده 
اس��ت. اين صندوق در مدت كوتاه عمر و فعاليت خود 

بازدهي مناسبي را از آن س��رمايه گذاران كرده است. 
همچنين اين صندوق تحت مديريت يكي از بزرگ ترين 
ش��ركت هاي بخش خصوصي در مديري��ت دارايي با 
دارايي تحت مديريت حدود 700 ميليارد تومان است.
  در پايان چه توصيه اي به مردم و عالقه مندان 

به سرمايه گذاري در بازار طال داريد
به دليل نوس��ان و ريس��ك هاي باال، حضور در بازار 
آزاد و س��نتي طال نياز به وقت و انرژي زيادي جهت 
سرمايه گذاري دارد. به همين دليل پيشنهاد مي شود 
افراد با حضور در بورس كاالي ايران كه بازاري شفاف 
و كم ريسك است از سرمايه گذاري در حوزه طال البته 
با آس��ودگي خاطر بهره برده و كسب سود نمايند. از 
طرف ديگر بايد گفت با وجود مزاياي بي شمار بورس 
كاال ب��ه ويژه در بحث س��رمايه گذاري در حوزه طال، 
هنوز هم مردم عادت به خريد س��كه از ب��ازار آزاد و 
به صورت فيزيكي دارند، به همين دليل نياز اس��ت تا 
فرهنگ سازي مناسبي به ويژه از سوي رسانه ها در اين 

رابطه صورت گيرد.
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عقب نشيني بازار سهام
گروه بورس| شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران 
در معامالت روز گذشته با افت 941 واحدي همراه 
شد و در نهايت به رقم 160 هزارو 898 واحدي ريزش 
پيدا كرد. عالوه بر اين، شاخص بازار اول با 622 واحد 
افت به رقم 118 هزارو 694 واحدي بازگش��ت و در 
نقطه مقابل شاخص بازار دوم با افت 2219 واحدي 
به رقم 319 هزارو 763 واحدي سقوط كرد. افزون 
بر اين، شاخص قيمت نيز با كاهش 273 واحدي به 
رقم 46 هزارو 722 واحد عقب نش��يني كرد. بر اين 
اساس، شركت هاي كارتن ايران، بانك پاسارگاد،  شير 
پاستوريزه پگاه خراسان، كوير تاير در گروه برترين 
تقاض��ا قرار گرفتند و در نقطه مقابل ش��ركت  هاي 
فوالد كاوه  جنوب كيش، قند هكمتان، بانك سينا و 
پااليش نفت اصفهان عنوان برترين عرضه كنندگان 
را به خود اختصاص دادند. افزون بر اين، بيش ترين 
افزايش قيمت را در معام��الت ديروز بورس تهران 
شركت هاي دارويي لقمان،  داروسازي زاگرس فارمد 
پارس، كارتن ايران و داروسازي امين تجربه كردند. 
عالوه بر اين، ح. س��رمايه گذاري رن��ا، ملي صنايع 
مس ايران، جام دارو، كشت و صنعت چين چين  و 
سيمان شمال بيش ترين كاهش قيمت را داشتند. 
بر اساس اين گزارش،  ارزش معامالت ديروز بورس 
تهران به رقم 937 ميليارد تومان رس��يد. عالوه بر 
اين، ديروز معامالت فرابورس ايران با تغيير مالکيت 
756 ميليون ورقه بهادار ب��ه ارزش بيش از 3 هزار 
و 558 ميليارد ريال به پايان رس��يد.  عالوه بر اين،  
بازارهای اول و دوم فرابورس ميزبان تغيير مالکيت 
358 ميليون سهم به ارزش بيش از يک هزار و 190 
ميليارد ريال بودند. همچنين، ادامه مبادالت سهام در 
بازار پايه نيز به نقل وانتقال بيش از 446 ميليون سهم 
در تابلوهای الف، ب و ج اين بازار انجاميد که ارزش اين 
معامله ها به 977 ميليارد ريال رسيد. بر اين اساس، 
نگاهی به جدول افزايش و کاهش قيمت نمادهای 
فرابورسی حاکی از آن است که نمادهای »بپاس« 
و »غف��ارس« به ترتيب از گروه های بيمه و صندوق 
بازنشس��تگی جز تامين اجتماع��ی و محصوالت 
غذايی و آشاميدنی جز قند و شکر، بيشترين رشد 
قيمت و در س��مت مقابل نماد ذوب بيشترين افت 
قيمت را تجربه کرده اس��ت. همچنين، نماد ذوب 
در عين حال بيش��ترين تاثي��ر را در افت 7 واحدی 
آيفکس در روز گذشته بر جای گذاشت شاخص کل 
فرابورس در ارتفاع 1875 واحدي قرار گرفت. افزون 
بر اين، ديروز 5 درصد از سهام غير مديريتی شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه در 
نماد معامالتی »سپرده 4« به صورت بلوکی معامله 
شد. همچنين ش��نبه هفته آتی 32 درصد از سهام 
مديريتی غيرکنترلی شرکت پخش البرز با قيمت 
پايه کل 870 ميليارد و 720 ميليون ريال از طريق 

بازار دوم فرابورس ايران، عرضه می شود.

ديدگاه
عضو كميسيون كشاورزي مجلس مطرح كرد

بازي برد- برد توليدكننده و مصرف كننده در زمين بورس كاال
عضو كميس��يون كش��اورزي مجلس معتقد اس��ت 
اساسا يكي از مش��كالت تنظيم بازار در كشور، اعالم 
قيمت هاي دس��توري اس��ت كه بعضا با شرايط بازار 
در تناقض اس��ت. به همين دلي��ل اين تصميم ها كه 
البت��ه به منظور حماي��ت از مصرف كنندگان گرفته 
مي ش��ود، خود عاملي براي تشديد نوسان در بازارها 
خواهد بود. به گزارش كاالخبر، نماينده مردم شازند 
در مجلس ش��وراي اسالمي افزود: در اصول اقتصاد و 
تجارت، عرضه و تقاضا مهم ترين عامل تعيين كننده 
قيم��ت هس��تند، اما آنچه در كش��ور تح��ت عنوان 
نوسانات قيمتي مردم را س��ردرگم كرده، اين است 
كه مس��ووالن با هدف حمايت از مردم س��عي دارند 
تا اقتصاد را به هر نحوي كنت��رل كنند بطوري كه با 
تخصيص يارانه و بعضا سياست هاي سركوبي سعي 
مي كنند تا قيمت ها را پايين نگ��ه دارند، اما همواره 
مش��اهده مي كنيم كه بازارها مس��ير واقعي خود را 
مي روند و اين سياست هاي سركوبي تنها مانند يك 
دس��ت انداز موقتي كاربرد دارند. وي ادامه داد: همه 
فعاالن بازاره��ا، به خوبي مي دانند كه رانت، ماحصل 
دو قيمتي ش��دن قيمت يك كاال اس��ت. بطوري كه 
همواره در كنار نرخ هاي واقعي ك��ه خود خريداران 
و فروشندگان بر سر آن به توافق رسيده اند، يك نرخ 

دولتي هم قرار مي دهيم و توقع داريم تاثير آن قيمت 
دولتي در بازار نمايان ش��ود كه هيچ��گاه اين اتفاق 
نمي افتد. به گفته علي ابراهيمي، تعيين قيمت هاي 
دستوري و دادن امتيازهاي مقطعي و كمك هايي در 
قالب يارانه، اثرات مقطعي و كوتاه مدت داش��ته و از 
سوي ديگر عمده سود آن به جيب واسطه ها مي رود 
كه در اين صورت هم توليد كننده و هم مصرف كننده 
متضرر مي شوند. ابراهيمي با بيان اينكه بايد به سمت 
اقتصاد آزاد و كشف قيمت ها براساس واقعيت هاي بازار 
حركت كنيم، اظهار كرد: در اقتصاد واقعي و اصولي، 
بازار تعيين كننده قيمت است و با حذف قيمت هاي 
دستوري و نيز جلوگيري از تزريق ارز با قيمت پايين 
كه در كنت��رل و نظارت بر قيمت ه��ا تاثيري ندارد، 
شاهد شكل گيري رقابت س��الم در توليدات داخلي 
و محصوالت واردات��ي خواهيم بود. نماينده مردم در 
مجلس اضافه ك��رد: در اين صورت توليد كنندگان و 
حتي واردكنندگان براي باقي ماندن در رقابت و جلب 
نظر مشتريان خود، كيفيت محصوالت توليدي خود 

را افزايش داده و قيمت ها را متعادل نگه مي دارند.
عضو كميسيون كش��اورزي مجلس با اشاره به اينكه 
بورس كاال، بهترين و هموارتري��ن زمين براي بازي 
برد-ب��رد توليدكنندگان و مصرف كنندگان اس��ت، 

گفت: پياده سازي تاكتيك هاي اصولي براي اقتصاد 
تنها در بس��تري ش��فاف ميسر اس��ت بطوريكه اگر 
مي خواهيم نرخ هاي واقعي و براساس منطق بازار در 
اقتصادمان شكل بگيرد، بايد زمينه ورود مواد زنجيره 
توليد در ب��ورس كاال را فراهم كنيم و آن زمان اجازه 
دهيم قيمت ها به صورت واقعي كشف شوند؛ در اين 
زمان است كه به دليل شفافيت بورس، مي توانيم به 
همه اع��الم كنيم كه اگر قيمت فوالد رش��د كرد، به 
اين داليل مش��خص بوده و هيچ سوءاستفاده اي نيز 
رقم نخورده است. ابراهيمي اظهار داشت: البته نقطه 
ايده آل اين روند زماني است كه همه توليدكنندگان 
و مصرف كنندگان به ب��ورس كاال بيايند كه با اتفاق 
بسياري از مشكالت بازار كاالي كشور مرتفع مي شود. 
وي ادامه داد: در شرايط فعلي كه قيمت ها بدون هيچ 
منطق اقتص��ادي در برخي از كااله��ا افزايش يافته 
است، بايد از همه امكانات موجود در كشور استفاده 
كنيم تا هم توليد كننده به س��ود واقعي برس��د و هم 
مصرف كننده دچار زيان نشود. نماينده مردم شازند 
در مجلس تاكيد كرد: بنابراين روي آوردن به بورس 
كاال و توجه به اين بورس مي تواند زمينه هاي بسياري 
از فسادهاي اقتصادي را از بين ببرد و كشور را به سمت 

شفافيت اقتصادي سوق دهد.
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تعادل| مجتبي عبدي|
مب��ارزه با قاچاق كاال به »لوازم خانگي« هم رس��يد. 
س��ال گذش��ته بود كه دولت براي حمايت از توليد 
داخل و جلوگيري از ورود كاال از مبادي غيررسمي، 
طرح »سامانه مديريت شناسه کاال « را در دستور کار 
قرار داد تا مبارزه با كاالي قاچاق ش��كل تازه تري به 
خود بگيرد. بر اساس اين طرح قرار بود تا لوازم خانگي 
به عنوان بخش��ي از ۱۴۹۷ قلم کاال مشمول مبارزه 
با قاچاق، ابتدا شناس��ه دار و س��پس رهگيري شود. 
اما به گفت��ه فعاالن بازار اين ط��رح در همان مرحله 
شناسه دارش��دن، منجمد ش��د. اگرچه اين طرح با 
استقبال توليدكنندگان روبه روشده بود، اما در مقابل 
فروشندگان انتقادات زيادي به اجراي آن داشتند و 
معتقد بودند كه اجراي شناسه دار كردن لوازم خانگي 
ش��وك قيمتي به بازار وارد مي كند؛ همانند آنچه كه 
در رجيستري موبايل اتفاق افتاد. البته از همان ابتدا، 
كارشناسان هشدارهايي نسبت به ايرادات اين طرح 
مي دادند؛ نخست آنكه شناسايي كاالهاي موجود در 
بازار امري زمانبر اس��ت و البته اين امكان وجود دارد 
كه برخي سودجويان كاالي قاچاق را به جاي كااليي 
كه رسمي وارد شده معرفي كنند. دومين ايراد اما آن 
است كه بخشي از اجراي طرح به عهده توليدكنندگان 
قرار داده ش��ده كه در اين صورت زمينه براي امكان 
تخلف فراهم است. با اين حال به گفته متوليان طرح 
مديريت شناسه کاال، طوالني ش��دن فرآيند ثبت و 
صدور كد شناسه كاال و نيز تكميل زير ساخت ها، دو 
عاملي است كه باعث توقف در ادامه راه مبارزه با قاچاق 

كاال  به صورت كد دار شدن لوازم خانگي شده است.

   مبارزه با قاچاق لوازم خانگي در ابهام
طرحي که در س��ال جاری برای حماي��ت از توليدات 
داخلي و جلوگي��ري از ورود كاالي قاچاق به بازار لوازم 
خانگي مطرح ش��د، طرح »كددار شدن کاالهای لوازم 
خانگی« بود. به گفته طراح��ان آن، با اجرای اين طرح 
امکان خوبی برای رصد و مميزی تعداد و انواع کاالهای 
شناسه دار در سطح بازار ايجاد شده است . عالوه بر اين 
امکان ش��ناخت کاالهايی که به شکل قانونی در کشور 
توليد و عرضه شده يا به شکل قانونی از مجاری گمرکی 
 وارد ش��ده، برای دس��تگاه ها و بازرسان مختلف فراهم 
مي ش��ود. بنابراين مقرر شد تا در فاز اول واردکنندگان 
کاال نسبت به دريافت شناس��ه اقدام کنند و در فاز بعد 
توليدکنندگان کاالهای داخلی برای دريافت شناس��ه 
کاال وارد عمل ش��وند. اين طرح در ۶ ماهه نخست سال 
۹۷ اجرايی ش��د و کد شناسايي به کاالی لوازم خانگی 
توليدات داخلی و وارداتي داده شد اما در همين مرحله 
باقی ماند. در همين رابطه رييس اتحاديه فروشندگان 
لوازم خانگی تهران نيز در گفت و گو با »تعادل« می گويد: 
اگرچه قرار بر اين بود که س��امانه شناس��ه کاال موجب 
مديريت شناسه های کاال در زنجيره تجاری کشور و نيز 
تشخيص کاالی قاچاق شود اما گويا اين طرح در همين 
مرحله متوقف شده است. به گفته محمد طحان پور، پس 
از راه اندازی س��امانه شناسه کاال، طرح بايد وارد مرحله 
بعدی يعنی شناس��ه رهگيری می ش��د؛ اما مسووالن 
تاکنون در اين خصوص هيچ اقدامی نکرده اند. طحان 

پور در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به گرانی 
بازار لوازم خانگی و التهاب ناشي از آن، مي گويد: اين امر  
می تواند دليل محکمی باش��د برای اينکه زمان اجرای 
طرح کد رهگيری کمی به تعويق بيفتد؛ چرا که به باور 
او، مش��کل ارز بازار لوازم خانگی را به اندازه کافی تکان 
داده است. رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگی 
تهران ادامه داد: با اينکه افزايش قيمت ها همواره باعث 
هجوم مردم برای خريد لوازم خانگی می شد، اما چون 
قدرت خريد مردم نيز متناس��ب با تورم اخير افزايش 
نيافته، اين بار خبری از خريد های هجومی هم نيست. 
به گفته اين فعال اقتصادي، اين طرح هم همانند طرح 
رجيستری در آغاز دردسرهايی را به همراه خواهد داشت 
و بازار را به نوس��ان فرو می برد. عجيب اس��ت که بعد از 
طرح رجيستری درسی از اجرای آن نگرفته باشيم و باز 
با مشکل مواجه شويم؛  به خصوص اينکه وزارت صنعت 
اعالم کرده که مبارزه با قاچ��اق و اعطای کد رهگيری 
بعد از وسايل خانگی به قطعات مصرفی و يدکی وسايل 
نقليه، فرآورده ها و مشتقات نفتی، گازی و پتروشيميايی، 
منسوجات و پوش��اک، اس��باب بازی و دام زنده شامل 

گوشت سفيد و قرمز هم خواهد رسيد. 
رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگی تهران در 
توضيح اين مطلب گفت: دولت سال گذشته توانست 
با اجرای طرح رجيس��تری، افزاي��ش درآمدی برای 
بخش های مختلف را ب��ه وجود بياورد و البته با پديده 
قاچاق هم مب��ارزه ک��رد، اما هنوز ه��م تبعات طرح 
رجيستری کم و بيش در بازار و بين کاربران وجود دارد. 
بايد ديد که موضوع کد رهگيری لوازم خانگی می تواند 
با مرور مشکالت رجيستری، معضل قاچاق کاالی لوازم 

خانگی را حل کند يا خير.

   ایرادات طرح چه بود 
از سوي ديگر، اگرچه كددار شدن لوازم خانگي، طرحي 
بود كه با استقبال توليدكنندگان روبه رو شد اما فعاالن 
بازار انتقادهايي نيز به اين طرح داشته و معتقدند كه 
امكان تخل��ف همچنان وج��ود دارد. رييس اتحاديه 
توليدكنندگان لوازم خانگي در گفت وگو با »تعادل« 
مي گويد: از س��ال گذشته، دولت طرحي را در دستور 
كار قرار داد كه طي آن قرار بود تا از واحدهاي توليدي 
وفروشگاه هاي لوازم خانگي بازديد شود و موجودي 
واحدهاي توليدي و توزيعي را شناسه دار كنند تا به اين 
طريق كاالي قاچاق را از غير قاچاق تشخيص بدهند. 
به گفته حبيب اهلل انصاري، اين طرح گستره وسيعي 
از لوازم خانگي را شامل مي شد و اصناف و اتحاديه ها 
را نيز درگير اجراي آن مي كرد. عالوه بر اين دو ايراد به 
اين طرح وارد بود؛ نخست آن كه شناسايي كاالهاي 
موجود در ب��ازار امري زمانبر بود و البت��ه اين امكان 
وجود داشت كه برخي س��ودجويان كاالي قاچاق را 
به جاي كااليي كه رس��مي وارد ش��ده معرفي كنند. 
دومين ايراد اما آن اس��ت كه بخشي از اجراي طرح به 
عهده توليدكنندگان قرار داده شده كه در اين صورت 
امكان تخلف وجود دارد. او ادامه داد: به همين ترتيب 
اين طرح با اعتراضاتي روبه رو ش��د و ادامه اجراي آن 
در ابهام مان��د. تاكنون نيز مدت زي��ادي از اين طرح 
گذشته اما اطالعات ديگري براي ادامه اجراي طرح و 
يا دستورالعمل هاي جديد براي رهگيري لوازم خانگي 

به ما داده نشده است.
از ديگر سو، موضوع »گارانتی و خدمات پس از فروش« 
از ديگر مواردي بود كه اين طرح روي آن تاكيد داشت. 
قرار بود يكي از شروط اين طرح الزام به خدمات رساني 

توسط توليدكنندگان و واردكنندگان كاالهاي لوازم 
خانگي باشد. اما برخي معتقدند كه طبيعتا اين الزام، 
موجب��ات گرانی را در بازار فراهم مي كند.  انصاري در 
بخش ديگري از سخنان خود مي گويد: جلوگيري از 
قاچاق به نفع توليدكننده است؛ چرا كه در اين صورت 
استفاده از كاالي توليد داخل فراگير شده و نيز توليد 
افزايش مي يابد. به گفت��ه او، كاالي قاچاق نه تنها به 
توليد لطمه مي زند، بلكه آسيب آن به مصرف كننده 
هم مي رس��د؛ چراكه هر كااليي پس از فروش نياز به 
خدمات هم دارد، در حالي كه تضميني براي كيفيت 

و خدمات كاالي قاچاق وجود ندارد.
رييس اتحاديه توليدكنندگان ل��وازم خانگي با بيان 
اينكه توليدكنندگان از ه��ر اقدامي براي جلوگيري 
از قاچاق حماي��ت مي كنند، مي گويد: ب��ا اين وجود 
اما مش��كل فعلي اين صنعت با اين گونه طرح ها رفع 
نمي ش��ود. به گفته او، بازار لوازم خانگي هم در بخش 
برندهاي داخلي و ه��م در بخش برندهاي خارجي با 
كاهش تقاضا روبه رو اس��ت كه ادامه اين روند آسيب 
زيادي به توليدكنندگان و فروشندگان رسانده است. 
انصاري افزود: عالوه بر اين، توليدكنندگان با مشكالتي 
از قبيل تامين مواد اولي��ه و تكميل قطعات كاالهاي 
توليدي خود روبه رو هس��تند؛ م��واد اوليه و برخي از 
قطعات مورد نياز كارخانه ها وابس��ته به واردات است 
كه اين فرآيند زمان بر ش��ده است. به گفته او، »روند 
كند تخصيص ارز«، »نياز شديد واحدهاي توليدي به 
نقدينگي«، »زمانبر ب��ودن ترخيص كاال از گمرك«، 
»رك��ود« و »كاهش قدرت خري��د« از ديگر مواردي 
است كه صنايع لوازم خانگي را در چالشي عميق فرو 

برده است.

   دولتمردان چه مي گویند
از س��وي ديگر، مدير کل دفت��ر صنايع فلزی و لوازم 
خانگی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت درخصوص 
اجرای اين طرح ب��ه »تعادل« مي گوي��د: مبارزه با 
کاالی قاچاق موجب ش��د تا س��ال گذش��ته طرح 
س��امانه مديريت شناس��ه کاال در دس��تور کار قرار 
گيرد. اين اقدام در راستای کنترل قاچاق و شفافيت 
اس��ناد تجاری صورت گرفت تا ب��ه اين طريق بتوان 
نس��بت به جمع آوری کاالی قاچاق در ب��ازار اقدام 
کرد؛ حال با گذشت يک س��ال فاز دوم اين طرح در 
حال اجرا اس��ت. پيش از اين نيز به توليدکنندگان 
داخلی مهلت ۶ ماهه داده ش��د تا نسبت به دريافت 
کد شناس��ه اقدام کنند. عباس هاشمي با بيان اينكه 
تاکنون ۱۸۰ نوع محصول واردات��ی و داخلی لوازم 
خانگ��ی شناس��ه کاال دريافت کرده ان��د، ادامه داد: 
پس از شناس��ه دار ش��دن تمام کاالهای وارداتی و 
توليد داخلی، واردکنن��دگان و توليدکنندگان بايد 
نسبت به دريافت شناس��ه رهگيری اقدام کنند. به 
اين ترتيب مهلتي نيز براي دريافت شناسه رهگيري 
به فعاالن حوزه لوازم خانگي داده مي ش��ود. به گفته 
مدير کل دفتر صنايع فلزی و ل��وازم خانگی وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت، ط��رح شناس��ه کاال در 
مجموع ۱۴۹۷ قلم کاال را دربرمی گيرد كه بر مبنای 
آيين نامه های تدوين شده، کاالهای هدف در سه گروه 
کااليی »الف«، »ب« و »پ« دسته بندی می شوند. 
»لوازم خانگی برقی با اولويت تلويزيون، يخچال، کولر 
گازی و اس��پيلت و...« و »قطع��ات مصرفی و يدکی 
وسايل نقليه«، »فرآورده ها و مشتقات نفتی، گازی و 
پتروشيميايی« از جمله کاالهای زيرمجموعه گروه 
کااليی »ب« هس��تند که در اين طرح بايد نسبت به 
دريافت شناس��ه کاال اقدام کنند. عالوه بر اين دارو و 
تجهيزات پزشکی به عنوان يکی از اقالم اين کاالها به 
تنهايی ۴۰۰ قلم کاال را شامل می شود و بايد گام به گام 

وارد سامانه شود. 
هاش��مي در پاس��خ به اين كه چرا با گذشت فرصت 
۶ماهه از مهلت تعيين شده براي دريافت کد شناسه 
توس��ط توليدكنندگان،  طرح شناس��ه کاال وارد فاز 
س��وم خود، يعني رهگيري كاال نشده است؟ گفت: 
صدور كد شناسه كاال هنوز پايان نيافته و هم اكنون 
كارشناس��ان مربوطه در حال ثبت و صدور شناسه 
كاال به مراجعه كنندگان هس��تند؛ طبيعي است كه 
ثبت شناس��ه براي اين حجم از اق��الم كااليي اعالم 
شده، نيازمند صرف زمان زيادي باشد. عالوه بر اين، 
بخشي از زير ساخت ها براي رهگيري كاال در دست 
تكميل اس��ت كه اميد م��ي رود تا اواخر م��اه بعد، با 
تكميل زيرساخت ها، طرح شناسه کاال در حوزه لوازم 
خانگي وارد فاز سوم ش��ود. او در پاسخ به اين سوال 
كه آيا اجراي طرح به دليل ركود بر بازار و فشار تامين 
مواد اوليه بر توليد متوقف ش��ده است؟ عنوان كرد: 
مبارزه با قاچاق اگرچه بر بازار تاثير گذار است اما به 
توليد و بازار داخل نه تنها آسيب نمي زند بلكه دست 
سودجويان را از بازار كوتاه مي كند. بنابراين اولويت 
همچنان در مبارزه با قاچاق است و اين طرح تنها به 

داليل فني وارد فاز بعدي نشده است.

رئي��س هيات مديره انجمن صنف��ی دفاتر خدمات 
مسافرتی استان تهران از اخالل در نقل و انتقال های 
مال��ی توره��ای گردش��گری خب��ر داد. اميرپويان 
رفيعی شاد گفت: قطع روابط بين المللی بانک های 
ايران، ب��ه دنبال تحريم ه��ای آمريکا باعث ش��ده 
م��راودات بانکی آژانس ه��ای مس��افرتی مختل و 
ب��ه کانال های غير رس��می وارد ش��ود. آژانس های 
مس��افرتی به وي��ژه آن هاي��ی ک��ه در بخش جذب 
گردش��گر خارج��ی فعاليت می کنند با مش��کالت 
زيادی روبه رو شده اند، آن ها مجبورند پول ها را نقد به 
همراه مسافر به کشور وارد کنند که تا به حال تبعات 
گسترده ای داشته است. در برخی مواقع اين اقدام به 
بی اعتمادی مسافر منجر شده است، چون اين روش 
متداول در پرداخت هزينه ی سفر در ساير کشورها 
نيس��ت. از طرفی چون امکان پرداخ��ت هزينه و يا 
بيعانه پيش از سفر  وجود ندارد در صورت کنسلی، 
اين آژانس ايرانی است که متضرر می شود،   مواردی 

که بارها اتفاق افتاده است. به گزارش ايسنا، او ادامه 
داد: روش ديگر ترانس��فر هزينه ها از طريق واسطه 
و يا صرافی اس��ت که به خاطر کارمزد باال، بيش��تر 
آژانس های مس��افرتی ترجيح می دهند اين کار را 
انجام ندهند، چون در نرخ تمام شده سفر تاثير دارد. 
رئي��س هيات مديره انجمن صنف��ی دفاتر خدمات 
مسافرتی استان تهران افزود: مراوده بانکی از برخی 
کشورهای ثالث همچون ترکيه روش ديگری است 
که به خاطر ريس��ک پايين تر، بيشتر مورد استفاده 
قرار می گي��رد هرچند ک��ه تحريم ها باعث ش��ده 
همکاری در برخی کشورها به ويژه در حوزه آسيای 
ش��رقی و حاش��يه خليج فارس در پايين ترين حد 
باش��د. مواردی هم بوده که آژانس مجبور ش��ده از 
طريق شخص واسطه در کشور سوم، هزينه تورهای 
فروخته شده به گردشگران خارجی را دريافت کند 
اما در نهايت پولی به آژانس ايرانی عودت داده نشده 
اس��ت. برخ��ی آژانس ها هم برای حل اين مش��کل 

در کش��ور ديگری حس��اب بانکی باز کرده اند که به 
خاطر تحريم ها حساب های آن ها بلوکه شده و پولی 

بازگردانده نشده است.
او توضيح داد که اين ش��رايط تازه نيست و پيش از 
برجام و دور قبل تحريم ها نيز وجود داشته است، اما 
آن زمان مشکالت و حساسيت ها به اندازه حاال نبود. 
پس از برجام هم توافق ها برای برقراری س��وئيفت 
درحال انجام بود که با بازگشت تحريم های آمريکا، 

اين طرح به حالت تعليق درآمد. 
رييس هيات مديره انجمن صنف��ی دفاتر خدمات 
مسافرتی تهران درباره مش��کالت آژانس هايی که 
در بخ��ش توره��ای خروج��ی کار می کنند، گفت: 
مهم ترين مشکل اين بخش تامين ارز مورد نياز برای 
خريد خدمات در خارج از کشور است. در نخستين 
دور طرح س��امان دهی ن��رخ ارز در کش��ور، بخش 
گردشگری از اولويت دريافت ارز ۴۲۰۰ تومانی کنار 
گذاشته شد، مشکالت و گرانی سفرهای خارجی از 

همان جا آغاز ش��د، رايزنی هايی هم با بانک مرکزی 
برای تامين ارز با قيمت مناس��ب صورت گرفته اما 
هنوز به نتيجه نرس��يده است. رفيعی ش��اد افزود: 
معضل ديگ��ر نبود ثبات در نرخ ارز اس��ت، هرچند 
درح��ال حاضر يک ثبات نس��بی حاصل ش��ده اما 

هميش��گی نيس��ت. ما تور را با ارز ۱۰۵۰۰ تومان 
تنظيم می کنيم وقتی می خواهيم بفروش��يم دالر 
۱۱ هزار تومان را هم رد می کند. اين بی ثباتی باعث 
شده برخی آژانس های ايرانی به هتل ها و کارگزاران 

خارجی بدهکار شوند.
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 رقابت براي واردات
لوازم یدكي خودرو

ايسنا| رييس اتحاديه فروشندگان لوازم يدكي 
خودرو كرج از كاه��ش 3۰ درصدي قيمت لوازم 
يدكي وارداتي به كشور خبر داد و گفت: در توليدات 
داخلي اين كاهش قيمت را شاهد نبوده ايم. سيد 
احمد موسوي ادامه داد: واردات قطعات يدكي به 
داخل كشور توسط وارد كنندگان به امري رقابتي 
تبديل شده اس��ت و واردكنندگان با هم در حال 

رقابت براي واردات هستند.
اودر ادامه افزود: با وجود كاهش قيمت در قطعات 
وارداتي، بازار همچنان در ركود اس��ت، اين ركود 
فعاليت هاي اقص��ادي را مختل ك��رده و به نظر 
مي رس��د همه در انتظار كاهش قيمت بيشتري 
هس��تند كه البت��ه اين توقع بي جايي نيس��ت و 
اميدواريم قطع��ات و لوازم يدك��ي خرد كاهش 
قيمت بيشتري نيز پيدا كنند. موسوي در ادامه اين 
كاهش قيمت را فقط مربوط به كاالهاي وارداتي 
دانست و اظهار كرد: قطعات توليد شده در داخل به 
دليل وجود تحريم ها و وابستگي به واردات كاهش 
قيمتي نداش��ته اند و حتي در برخي موارد مانند 
فوالد كه يكي از نيازهاي اصلي براي توليد قطعات 
يدكي است بر خالف تصور افزايش قيمت زيادي 

داشته و دارد. 
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم يدكي خودرو با 
بيان اينكه تا وقتي مواد اوليه نداريم نبايد انتظار 
كاهش قيمت داشته باش��يم اعالم كرد: البته در 
برخي موارد تولي��د داخلي كاهش قيمت جزئي 
داش��ته   ايم اما مانند اجناس وارداتي محس��وس 
نبوده است. او در پايان خاطرنشان كرد: پيش بيني 
مي ش��ود در ادامه كاهش قيمت بيش��تري را در 
هر دو بخش يعني ه��م واردات و هم توليد داخل 

داشته باشيم.

 پيش فروش خودرو
فقط با مجوز وزارت صنعت

تسنيم| معاونت نظارت بر سازمان حمايت با بيان 
اينكه وزارت صنعت بايد پاسخگوي مجوز فروش 
مدت دار خودرو باش��د، گفت: اگرش��ركت هايي 
مش��غول پيش فروش خودرو هستند، حتمًا بايد 
مجوز وزارت صنعت را دريافت كرده باشند. شهرام 
ميرآخرلو با اشاره به اينكه در حال حاضر همچنان 
واردات خودرو به صورت »س��ي بي يو« به كشور 
ممنوع است، اظهار داش��ت: ممكن است برخي 
شركت ها قطعات خودرو را به صورت سي كي وارد 

و در كشور مونتاژ كنند.
او با بيان اينكه سازمان حمايت به جهت صيانت از 
حقوق مصرف كنندگان اعالم كرده كليه شركت ها 
حق فروش مدت دار خودرو به هيچ عنوان ندارند، 
افزود: فقط بايد تحويل فوري 3۰ روز انجام شود. 
مصرف كنندگان بايد اين موض��وع را مورد توجه 
قرار داده و از خريد خودرو به صورت مدت دار حتي 
با قيمت قطعي با سودهاي مشاركت باال اجتناب 
كنن��د. ميرآخرلو تصريح كرد: اگر ش��ركت هايي 
مش��غول پيش فروش خودرو هستند حتمًا بايد 
مجوز وزارت صنعت را دريافت كرده باشند در غير 
اين صورت مجاز به پيش فروش نيستند. او در پاسخ 
به اين پرسش كه شما تأكيد زيادي به مردم براي 
عدم خريد خودرو به صورت مدت دار داريد، اما چرا 
همچنان فروش هاي مدت دار برخي از شركت ها با 
مجوز وزارت صنعت در حال انجام است، گفت: از 
نظر ما در اين شرايط نبايد خودروهاي خارجي به 
صورت فروش مدت دار فروخته شود، اما اگر وزارت 
صنعت مجوزها را ارايه مي كند در آينده خود بايد 
پاسخگوي وضعيت خريداران اين شركت ها باشد. 
ميرآخرلو با اعالم اينكه نظارت س��ازمان حمايت 
بر بازار خودرو هر روز ش��ديدتر مي ش��ود، گفت: 
پرونده هاي مختلفي به تعزيرات حكومتي و ساير 
مراجع قضايي ارس��ال ش��ده كه مشغول بررسي 
آنها هس��تند. اما بايد اين را بگويم يك بخش��ي از 
محصوالت امكان تولي��د ندارند و بايد براي جلب 
رضايت مش��تريان اقدام��ات الزم را انجام دهيم. 
معاونت نظارت بر سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان اضافه كرد: در حال حاضر نبايد 
تاوان فش��ارهاي وارده ب��ه صنعت خ��ودرو را از 

مصرف كنندگان گرفت.

بخش معدن، نگران 
تصميم هاي متناقض دولت

تس�نيم|دبيركل اتحادي��ه توليدكنن��دگان و 
صادركنندگان محصوالت معدني ايران با اشاره به 
اينكه بخش معدن امروز با مشكالت متعددي روبه رو 
است، اظهار داشت: در بخش سنگ آهن متأسفانه 
معادن در مقطعي متهم به خام فروشي شدند اما بعد 
از اينكه واحدهاي فرآوري در اين معادن مستقر شد 
اين مشكالت برطرف، اما اعمال قوانين جديد دولتي 
و حتي هزينه هاي باالي حمل ونقل موانع فعاليت 
آنها را بيشتر كرده است. او با بيان اينكه در اين شرايط 
سخت تحريم دولت بايد در كنار فعاالن اقتصادي 
كشور باشد، افزود: متأسفانه اين روزها دولت گوش 
شنوايي براي ش��نيدن دردهاي فعاالن اقتصادي 
ندارد. ما به هيچ عنوان نگران تحريم هاي بين المللي 
نيستيم، اما نگرانيم كه دولت در تصميمات متعدد هر 

روز بخشنامه  جديدي را ابالغ كند.
كامران وكيلي با تاكيد بر اينكه مش��كل اساسي 
بخش مع��دن متولي بخش اين صنعت اس��ت، 
گفت: هميش��ه صحبت هاي مختلف��ي در مورد 
بخشنامه هاي امنيت سرمايه گذاري و بهبود فضاي 
كس��ب و كار مطرح اس��ت اما وقتي مدير دولتي 
درب اتاق خود را به روي فعاالن اقتصادي مي بندد 
چگونه مي توان به كسب و كار اميدوار بود. امروز 
بخشي از معادن كش��ور با كمتر از ظرفيت خود 
فعاليت مي كنند و اگر همين روال ادامه داشته باشد 
اين بخش با شرايط نامساعدي روبه رو خواهد شد.

با بهبود نسبی شرايط سياس��ی و امنيتی در سوريه، 
دولت اين کش��ور بار ديگر آماده می شود تا شرايط را 
برای بازسازی اقتصادی و در کنار آن باال بردن شرايط 
همکاری های اقتصادی فراهم کند و در اين بين ايران 
يکی از اصلی ترين گزينه های پيش روی دولت بشار 
اسد خواهد بود. روز يکشنبه هفته جاري، محمد سامر 
الخليل، وزير اقتصاد و تجارت سوريه، که به ايران آمده 
بود، با حضور در اتاق بازرگانی اي��ران مذاکراتی را در 
رابطه ب��ا چگونگی افزاي��ش همکاری های اقتصادی 
ميان دوطرف انجام داد. به گزارش ايسنا، در جريان اين 
جلسه مشترک، محمد اسالمی، وزير راه و شهرسازی و 
غالمحسين شافعی، رئيس اتاق ايران، از امکان افزايش 
همکاری ها سخن گفتند و بازار سوريه را برای حضور 
بخش خصوصی ايران مناسب ديدند و از اين رو با توجه 
به نزديکی سياسی دو کشور می توان انتظار داشت که 
در آينده ميزان همکاری ها و مراودات اقتصادی ايران 
و س��وريه افزايش يابد. اينکه ايران در بازار سوريه چه 

رويکردی داشته باشد و بخش خصوصی چه استقبالی 
از اين بازار خواهد داشت تا حد زيادی آينده اقتصادی 
دو طرف را مش��خص می کن��د. در همين خصوص، 
سيدرضی حاجی آقاميری، عضو اتاق بازرگانی تهران 
و از اعضاي هيات مديره كنفدراسيون صادرات ايران 
از لزوم استفاده از تجارب گذشته کشور در همکاری 
با کشورهای منطقه ياد کرد و گفت: با توجه به اين که 
در طول س��ال های گذشته شرايط سياسی سوريه به 

ش��کلی بوده که امکان فعاليت گسترده در آن وجود 
نداش��ته، قطعا نمی توان در حال حاض��ر به راحتی از 
ظرفيت های موجود و آنچه اقتصاد ايران می تواند در 
اين کشور به دست آورد، صحبت کرد؛ هرچند تجربه 
همکاری  س��ال های اخير با عراق برای ما بسيار مهم 
خواه��د بود. او ادامه داد: ما در س��ال هايی که عراق از 
نظر اقتصادی آسيب پذير بود و نياز به کمک داشت، 
در کنار آنها حضور داشتيم اما وقتی شرايط آنها بهبود 
پيدا کرد، اوضاع عوض ش��د. آقاميری با تاکيد بر لزوم 
اس��تفاده از تجارب سال های گذشته برای استفاده از 
ظرفيت های پيش رو، اظهار کرد: ما از سويی برای ورود 
به سوريه بايد شرايط سياسی منطقه را تحليل کنيم. 
اينکه مثال دولتی مانند دولت روس��يه چه ارزيابی از 
اين بازار خواهد داشت و چه رويکردی اتخاذ می کند، 
می تواند برای ما اثر گذار باشد. قطعا امکان آنکه ايران 
از بازار سوريه استفاده کند وجود دارد، اما بايد اقدامات 

با دقت انجام شوند.

عضو هيات رئيسه اتاق ايران گفت: توليد و اشتغال 
اولويت اصلی مديران قضايی اس��ت، به طوری که 
با وجود تمام س��ختی ها با صيان��ت از توليد اجازه 
نمی دهند اش��تغال و فعاليت در واحدهای صنعتی 
و توليدی دچار خلل شود. اين عزيزان درصدد اين 
هستند که چالش ها و تهديدهای واحدهای صنعتی 
را ب��ه فرصت تبديل کنند و  مراقبت الزم را از اينکه 
محيط توليد دچار مش��کل يا به تعطيلی کش��انده 

نشود را انجام می دهند.
حس��ين پيرموذن ادامه داد: فراه��م کردن محيط 
س��الم و امن برای کس��ب  و کار فع��االن اقتصادی 
به  خصوص توليدکنندگان در اس��تان باعث ش��ده 
تا س��رمايه گذاران در تاس��يس و بهره ب��رداری از 
واحده��ای تولي��دی در اي��ن وضيعت نامناس��ب 
اقتصادی ب��ا اطمينان خاطر بيش��تری وارد عمل 
ش��وند. پيرموذن در بخش ديگری از سخنان خود 
تصريح ک��رد: کميت��ه اجرايی حماي��ت قضايی از 

توليد، اشتغال و س��رمايه گذاری در استان اردبيل 
از مهمترين کميته ها در س��طح کش��ور است. اين 
کميته الگوی مناسبی برای کميته حمايت قضايی 
ساير استان ها است. در سال جاری نزديک به ۱۰۰ 
پرونده واحدهای توليدی، صنعتی، سرمايه گذاری 
و خدماتی در اين کميته طرح و با هدف برگشت به 
چرخه توليد يا س��رمايه گذاری مورد بررسی قرار 

گرفته است.
رئيس کل دادگس��تری اس��تان اردبيل نيز در اين 
نشس��ت تأکيد کرد: دستگاه قضايی استان همواره 
با تمام توان ت��الش می کند تا ب��ا رعايت قوانين و 
مقررات از ظرفيت های اس��تانی برای احيا و فعال 
س��ازی واحدی توليدی به منظور رونق اقتصادی، 
توليد و اش��تغال حمايت کند. محمدعلي قاصدي 
ادامه داد: اش��تغال و توليد دو پايه اصلی در اقتصاد 
مقاومتی اس��ت و پيوس��تگی و تکامل اين دو پايه، 

افزايش اشتغال را در پی دارد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

 نفت خام نخستين روز معامالتي 2019 را بر خالف روز نخست 2018 آغاز كرد 

يك سال پس از آيين افتتاح پروژه »تاپي« در هرات افغانستان 

سايه   ركود بر چشم انداز طالي سياه 

از تاپي چه خبر؟

گروه انرژي| نادي صبوري|
بهاي نف�ت خ�ام  برنت در نخس�تين س�اعت 
معامالتي سال جاري ميالدي با 70 سنت به 53 
دالر و 10 س�نت در هر بشكه رسيد. كاهشي كه 
رويترز آن را به ميزان عرضه از سوي كشورهاي 
اوپ�ك و غير اوپك و رك�ود اقتصادي كه ممكن 
است تقاضا را تحت تاثير قرار بدهد نسبت داد.  
اگرچه بازارها روز پاياني معامالتي در سال 2018 
با افزايش روبرو شدند اما در همان روز اعالم شد 
كه بهاي نفت خام در آستانه ثبت ركورد بيشترين 
كاهش در يك س�ال است. بهاي نفت خام برنت 
پارس�ال در چنين روزي، با افزايشي چشمگير 
به عدد 67 دالر در هر بشكه رسيد و نويد سالي 
خوب براي طالي س�ياه را داد، در عمل اما سال 
2018 سالي پر از نوسان براي نفت خام بود.  يكي 
از مس�ائلي كه رس�انه ها آن را در كاهش قيمت 
نفت خام در نخستين معامالت سال 2019 موثر 
دانستند، انتشار آمار توليد نفت خام روسيه بود. 
رويترز نوشت كه اطالعاتي كه در روز چهارشنبه 
منتشر شد نشان داد كه روسيه به ركورد توليد 
خود در زمان اتحاد جماهير شوروي دست پيدا 
كرده است. از سوي ديگر اطالعاتي كه چند روز 
پيش از سوي دولت امريكا منتشر شده بود نشان 
داد كه توليد نفت خام امريكا در ماه اكتبر ركورد 
زده است. به تمام اين ها ركورد صادرات نفت خام 

عراق در ماه دسامبر نيز اضافه مي شود. 

برنت كه ديروز با كاهش��ي 70 سنتي به 53 دالر و 10 
سنت در هر بشكه رسيد، روز 26 دسامبر قيمت 49.93 
دالر در هر بشكه را نيز تجربه كرد كه كمترين بهاي نفت 
خام از جوالي سال 2017 تاكنون به شمار مي رود. نفت 
خام وست تگزاس اينترمديت نيز با كاهشي 62 سنتي 

به 44 دالر و 79 سنت در هر بشكه رسيد. 
برنت و دبليو تي آي نخس��تين روز س��ال 2018 را بسيار 
متفاوت تجربه ك��رده بودند، روز 2 ژانوي��ه 2018 اين دو 
شاخص نفتي هر دو با افزايش قيمت روبرو شده و به ترتيب 
با 67 دالر و 60 دالر و 71 سنت در هر بشكه معامالت شدند. 
اين افزايش باعث شد براي نخستين بار از سال 2014، بهاي 
هر دو شاخص نفتي در نخستين روز معامالتي سال 2018، 

باالي 60 دالر در هر بشكه قرار گيرند. 
اس��تفن برنوك از ش��ركت معامله نفتي پي وي ام در 
توضيح كاهش قيمت نفت در روز نخست معامالتي سال 
2019 و چشم اندازي كه براي بهاي نفت خام در سال 
جاري ميالدي وجود دارد به رويترز مي گويد: »نشانه ها 

دلگرم كننده نيستند«. 
پيش از اين و بع��د از آن كه اوپك و متحدانش به ويژه 
روسيه در روز 7 دسامبر توافق كردند كه روزانه 1ميليون 
و 200 هزار بشكه از سطح عرضه نفت خام موجود در 
بازارها بكاهند، برخي تحليلگران اين موضوع را مطرح 
كردند كه اين ميزان از كاهش براي آنكه »كف قيمتي« 

ثابتي براي قيمت نفت خام ايجاد شود كافي نيست. 
موضوع ابهام در وضعيت رشد اقتصادي جهان نيز عامل 

ديگري براي وضع فعلي قيمت نفت معرفي مي شود، 
رويترز مي نويسد كه وضعيت شاخص مديران خريد 
نشان مي دهد در ماه دسامبر 2018 فعاليت کارخانه  ها 
در آسيا از جمله در چين تحت تاثير جنگ تجاری اين 
كشور با امريكا و کندی تقاضای چينی ها ضعيف شد و 
بخش توليد اکثر اقتصادهای اين منطقه آسيب ديد که 
نشان دهنده شروع پرتالطم برای آسيا در سال 2019 

به شمار مي رود. 
اين شروع با شرايطي همراه شده است كه اياالت متحده، 
روسيه و عربستان هر سه به ثبت ركوردهاي تاريخي در 

توليد نفت خام خود نزديك هستند. 
بهاي نفت خام در س��ال 2018 براي نخس��تين بار از 
سال 2015، كاهش ساالنه پيدا كرد. نفت خام دبليو 
تي آي در س��ال 2018 به طور كلي 25 درصد و نفت 
خام برنت در اين س��ال به طور كلي 20 درصد كاهش 

قيمت را تجربه كرد. 
اين در حالي بود كه در ش��روع سال 2018 ميالدي و 
با ثبت روند افزايش��ي در روز نخست، تحليل ها سالي 
پر س��ود و افزايش��ي را براي طالي س��ياه پيش بيني 
مي كردند. 2 تفاوت مهم ش��روع سال 2018 با شروع 
2019 براي بازار نفت خام يكي چشم انداز مثبت رشد 
در س��ال 2019 و ديگري كفايت توافق تازه و جان دار 

اوپك براي كاهش عرضه بود. 
وضعي��ت چي��ن ب��ه عن��وان يك��ي از بزرگ تري��ن 
مصرف كنندگان نفت خام نيز با اندكي ابهام روبرو شده 
است. ديروز رويترز به نقل از 4 منبع آگاه نوشت كه در 
آمارهاي وزارت بازرگاني چين در زمينه اعطاي مجوز به 
شركت ها براي واردات نفت خام، نسبت به سال گذشته 

كاهش ديده مي شود. 
در اين خبر آمده است كه وزارت بازرگانی چين در نخستين 
مجوزها برای سال 2019، سهميه هايی به ميزان مجموع 
89.84 ميليون تن نفت برای 58 ش��رکت اعطا کرد. اين 
سهميه ها در مقايسه با 121.32 ميليون تن حجم نخستين 

سهميه  صادر شده در سال 2018 کاهش داشته است. 
البته منابع آگاه اظهار کردند که پکن ممکن است در 
دومين سهميه های امسال، مجموع حجم سهميه های 

واردات در سال 2019 را افزايش دهد. 
با اين تفاسير برخي مانند گرك مك گنا يك تحليلگر 
مستقل بازارها اعتقاد دارند سخت است كه روندي كه 

در حال رخ دادن است را »ركود اقتصادي« نناميد. 
اوپك پالسي ها البته در چند نوبت پس از نشست 6 و 7 
دسامبر كه منجر به توافق براي كاستن روزانه 1 ميليون 
و 200 هزار بشكه از عرضه نفت خام موجود در جهان 
شد، اعالم كردند كه آماده هستند نشست اضطراري را 

در پاسخ به تحوالت بازار برگزار كنند. 
نشست بعدي اوپك نيز بر خالف هميشه كه با فواصل 

حدود 6 ماهه برگزار مي شد، در آوريل خواهد بود. 
برخي تحليلگران مانند جان كم��پ اعتقاد دارند كه 
قيمت هاي نق��دي و جاري برنت نش��ان مي دهد كه 
معامله گران و سرمايه گذاران انتظار دارند كه بازار نفت 
خام در 2019، به  رغم توافق اوپك همچنان با مقداري 

مازاد عرضه روبرو باشد.

او ام��ا مانند گرك مك گنا اطمينان ن��دارد چيزي كه 
جهان در حال حاضر با آن روبرو اس��ت را بايد »ركود 
اقتصادي« ناميد. او مي نويس��د كه هر چند بسياري 
شاخص ها از جمله شاخص KOSP-100 كره جنوبي 
كه شاخصي مهم در زمينه تعداد معامالت جهاني است، 
از يك ركود پيش روي اقتصاد جهان نشانه دارند اما اگر 
چه رشد اقتصادي از سال 2017 كمي شل شده است 
هنوز نمي توان يك ركود اقتصادي مشخص را به اين 

وضع نسبت داد. 
همچنان اما »اوپك« بازيگر اصلي بازار نفت خام در سال 
پيش رو است. ديروز بانك  مورگان استنلي نوشت كه در 
واقع محدوده نفت خام در سال 2019 به ميزان متعهد 

بودن اوپك به توافقش بستگي دارد. 
به گزارش ايسنا به نقل از سي ان بي سي بانک امريكايي 
مورگان استنلی اعالم کرد اگر اوپک کاهش توليد نفت 
را آن طور که وعده داده است، حفظ نکند قيمت نفت 

برای مدت طوالنی پايين خواهد ماند.

 اس��کات دارلينگ، مدير نفت و گاز منطقه آس��يا-
اقيانوس��يه بانک جی پی مورگان نيز هشدار داد اگر 
اوپک به تعهداتش برای کاهش توليد نفت در س��ال 
2019 عم��ل نکند، نف��ت برنت حماي��ت چندانی 

نخواهد يافت.
طبق سناريوی قيمت پايين نفت بانک مورگان استنلی، اگر 
تعهد اوپک برای کاهش توليد ادامه پيدا نکند، قيمت نفت 
برنت در سال 2019 حدود 55 دالر در هر بشکه خواهد ماند.

اسکات دارلينگ به شبکه سی ان بی سی گفت: جی پی 
مورگان پيش از نشست دسامبر اوپک اعالم کرده بود 
اگر اين گروه توليدش را بيش از 1.2 ميليون بشکه در روز 
کاهش ندهد و اگر اين کاهش تنها برای نيمه اول امسال 
و نه کل سال باشد، در اين صورت قيمت نفت برنت برای 
کل سال 2019 حدود 55 دالر در هر بشکه خواهد بود.

به گفته دارلينگ، عواملی که قيمت نفت را در س��ال 
2019 پايين نگه می دارند ش��امل کندی تقاضا برای 
نفت و ابهامات پيرامون پايبندی کامل اعضای اوپک از 

جمله عربستان سعودی به توافق کاهش توليد هستند.
عربستان سعودی در ماه های اخير توليدش را بيش از 
يک ميليون بش��که در روز افزايش داده است و اکنون 
قصد دارد ظرف دو ماه توليدش را حدود 900 هزار بشکه 
در روز کاهش دهد. با فشارهای کاهشی که اخيرا متوجه 
قيمت نفت بوده است، عربستان به قيمت باالتر نفت 

برنت برای متوازن کردن بودجه اش نياز دارد.
پيشتر 24 تحليلگر در يك نظر س��نجي از سوي رويترز 
ش��ركت كرده و پيش بيني كرده بودند كه متوسط بهاي 
نفت خام در س��ال جاري ميالدي ح��دود 70 دالر در هر 

بشكه خواهد بود. 
سرنوشت جنگ تجاري چين و امريكا نيز بر آنچه بازار 
نفت خام ب��ا آن روبرو خواهد ب��ود، اثري مهم خواهد 
گذاشت. تحليلگران به رويترز گفته اند كه در نبود يک 
رکود ش��ديد اقتصادی مصرف جهان��ی نفت با همان 
س��رعت قبلی افزايش می يابد و توس��ط کشورهای 

نوظهوری مثل چين تقويت می شود .

گروه انرژي|
نزدي�ك ب�ه يك س�ال پي�ش اش�رف غني، 
رييس جمهور كش�ور افغانستان در مراسمي 
پر سر و صدا از آغاز پروژه عمليات احداث خط 
لوله گازي تاپي كه قرار است گاز تركمنستان 
را از خاك افغانس�تان به پاكس�تان و س�پس 
هند ارس�ال كند، رونمايي كرد. آيين افتتاح 
اين پ�روژه كه در ش�هر هرات برگزار ش�د، با 
حضور رييس جمهور تركمنستان، نخست وزير 
پاكس�تان و وزير امور خارجه هند همراه بود 
و در اين مراس�م اش�رف غني، رييس جمهور 
كشور افغانس�تان آغاز پروژه تاپي را به تمام 
مسلمانان جهان تبريك گفت و از روز افتتاحيه 
تحت عنوان »س�ال نو« ياد كرد تا نشان دهد 
پروژه تاپي براي كش�ورش تا چه حد اهميت 
دارد. افغانس�تان عالوه ب�ر منفعت مالي قابل 
توجهي ك�ه از انتقال خط لول�ه گازي از خاك 
خود مي ب�رد، پ�روژه تاپي را ب�راي گره زدن 
امنيت خود به امنيت همس�ايگان و در نتيجه 
افزايش امنيت داخلي خ�ود حياتي مي داند، 
امري كه با اع�الم حمايت طالبان از اين پروژه 
درست يك روز پيش از مراس�م افتتاحيه در 
هرات تأييد ش�د. با اين حال، پس از گذش�ت 
نزديك به يك س�ال از اين مراس�م، خبري از 
آغاز عمليات اجرايي تاپي به گوش نمي رسد 
و كش�ورهاي مش�اركت كننده در آن فقط به 
اظهارنظره�اي كل�ي در خصوص زم�ان آغاز 
اجراي عمليات�ي آن اكتفا كرده ان�د. در يك 
نمونه مش�خص، حدود 20 روز پيش، رس�انه 
پاكستاني سياس�ت از برگزاري جلسه اي در 
موسسه مطالعات استراتژيك اسالم آباد خبر 
داد و اعالم كرد كه در اين جلس�ه معين شده 
است كه پروژه خط لوله گازي تاپي در سه ماهه 
نخست س�ال 2019 آغاز ش�ود. اين در حالي 
است كه كشور افغانس�تان هنوز در عمليات 
اجرايي پروژه رقيب خط لوله ايران-پاكستان 

پيشرفت چشمگيري نداشته است.

چهارم اس��فندماه س��ال گذش��ته مقامات بلندپايه 
4كش��ور افغانستان، تركمنس��تان، پاكستان و هند 

در ش��هر هرات افغانستان دور هم جمع شدند تا آغاز 
پروژه اي را كليد بزنند كه مي تواند نقش بس��زايي در 
اقتصاد و امنيت منطقه و به خصوص كشور افغانستان 
ايفا كند. اميدواري ها نس��بت به تأثيرات مثبت اين 
پروژه در امنيت افغانس��تان ت��ا جايي پيش رفت كه 
محمد اشرف غني، رييس جمهور افغانستان در مراسم 
افتتاحيه عمليات اجراي��ي آن گفت: »به حيث يك 
هراتي، به حيث يك افغان، و به حيث يك مسلمان، 
اين روز را، سال نو مي بينم و بر تمام مردم افغانستان، 
كشورهاي آس��يايي و جهان اسالم تبريك مي گويم. 
اين پروژه نيست، يك كريدور انكشافي، يك كريدور 

همكاري است«
 پروژه »تاپي« قرار است ساالنه 33 ميليارد مترمكعب 
گاز تركمنس��تان را از مسير افغانستان به پاكستان و 
سپس به هند ارسال كند و به عقيده كارشناسان عبور 
اين خط لوله گازي از داخل خاك افغانس��تان عالوه 
بر منافع مال��ي زيادي كه عايد اين كش��ور مي كند، 
با پيوند زدن اقتصاد 4 كش��ور آس��ياي ميانه سبب 
افزايش امنيت در خاك افغانس��تان خواهد داشت؛ 
كش��وري كه انواع دخالت هاي س��اير كش��ورها به 
منظور بر هم خ��وردن امنيت خود را تجربه مي كند. 
در اين رابط��ه عباس ملكي، محقق ارش��د در پروژه 
سياس��ت گذاري انرژي، مركز مطالعات بين المللي 
در موسس��ه تكنولوژي ماساچوست )ام اي تي( قبأل 

به »روزنامه تعادل« گفته بود: »بحث هاي زيادي در 
مطبوعات و رسانه ها مطرح مي شود كه هر كشوري 
منافع خودش را در افغانستان دنبال مي كند. البته بايد 
در نظر داشت كه باقي كشورها از جمله امريكا، آلمان، 
چين، كشورهاي آسياي مركزي و روسيه هم به نوبه 

خود در افغانستان نقش ايفا مي كنند.«
يكي از كش��ورهاي تأثيرگ��ذار بر بي ثباتي كش��ور 
افغانستان، همسايه جنوبي آن يعني پاكستان است. 
بنا به گفته عباس ملكي، نقش پاكستان در افغانستان، 
نقش امنيتي، نظامي، سياسي بسيار پيچيده اي است 
و اين كشور در دهه هاي گذشته از شبه نظاميان تندرو 
افغانستان حمايت كرده و در كل منافع ملي خود را در 
بي ثباتي و عدم امنيت در كشور شمالي خود تعريف 

كرده است.
اما اكنون به نظر مي رسد كه پروژه تاپي و لزوم حراست 
از امنيت خط لوله گازي سبب شده است كه پاكستان 
در راهبرد امنيتي خود نسبت به افغانستان تجديدنظر 
كند. شاهد خاقان عباسي، نخست وزير سابق پاكستان 
در روز افتتاح پروژه در هرات گفت كه »پاكس��تان به 
اهداف درازمدت اقتصادي كه متضمن ثبات در منطقه 
اس��ت، متعهد است و كش��ورهاي منطقه، همكاري 
متعهدتر از پاكس��تان، نخواهند يافت. آقاي عباسي 
افزوده بود: »شما هيچ همكار خوب نسبت به پاكستان 
نخواهيد يافت كه در تأمين صلح و ثبات متعهد باشد.«

يك روز پي��ش از افتتاحيه پروژه تاپي نيز طالبان كه 
مهم ترين عامل تهديدكننده اين پروژه به حس��اب 
مي آيد، با انتش��ار خبرنامه اي از آغاز كار عملي پروژه 
تاپي در افغانستان اعالم پشتيباني كرد كه به عقيده 
برخ��ي با توجه به س��ابقه روابط پنهان پاكس��تان با 
ش��به نظاميان توندرو طالبان، اين اعالم پش��تيباني 
نش��انه اي از تالش پاكس��تان براي برقراري امنيت 
پروژه تاپي بوده اس��ت. به گزارش »تعادل« به نقل از 
آريان نيوز طالبان در خبرنامه خود آورده بود: »تاپي 
يك پروژه مهم اقتصادي در منطقه و سود رسان براي 
مردم افغانس��تان است و در س��احات زير حاكميت 
طالبان، براي اجرايي شدن اين پروژه همكاري خواهد 
شد. طالبان همچنان از طرف هاي عملي كننده پروژه 
تاپي خواس��ته اند از سازمان ملل تضمين مصوونيت 
اين پروژه را بگيرند و نگذارند تا پروژه تاپي با تاخير و 

چالش  روبرو شود«.

  اكنون تاپي در چه مرحله اي است؟
پايگاه خبري پاكستاني »سياست« اخيرأ در وب سايت 
خود خبر از برگزاري جلسه اي در موسسه مطالعات 
استراتژيك اسالم آباد خبر داد و اعالم كرد كه در اين 
جلسه معين شده است كه عمليات اجرايي پروژه خط 
لوله گازي تاپي در سه ماهه نخست سال 2019 آغاز 
ش��ود. محمد مراد امانوف، رييس شركت پايپ الين 
گفت كه كشورهاي افغانستان و پاكستان نسبت به 
حفظ امنيت اين پروژه در خاك خود اطمينان دارند. 
با وجود اين، با گذشت يك سال از افتتاح رسمي اين 
پروژه در افغانس��تان، هنوز پيشرفت چشمگيري در 
اجراي عملي پروژه تاپي در خاك افغانستان و پاكستان 
رخ نداده است. ترديدها در رابطه با احتمال عدم انجام 
تعهدات اجرايي اين پروژه زماني بيشتر مي شود كه 
كارنامه منفي پاكستان در رابطه با اجراي تعهدات خود 
 )IP( در اجراي پروژه خط لوله گازي ايران پاكستان

مد نظر قرار گيرد. 
در پروژه IP كه در ابت��دا تحت عنوان خط لوله صلح 
از آن ياد مي شد، قرار بود گاز ايران از طريق خط لوله 
زميني از اس��تان سيستان و بلوچس��تان گذر كرده، 
وارد خاك پاكستان ش��ود و پس از آن به هند برسد؛ 
پروژه اي كه برخي از جمله عباس ملكي، كارشناس 
مسائل پاكستان و آسياي ميانه بر اين باور هستند كه 

تاپي، با حمايت امريكا و در رقابت با آن تعريف ش��د. 
اما با وجود آنكه ف��از اجرايي پروژه IP در خاك ايران 
زودتر از موعد به اتمام رسيد، پيشرفت كار در خاك 
پاكستان در نقطه صفر متوقف ماند و تاكنون با وجود 
نظر مساعد مقامات تازه پاكستاني نسبت به اين پروژه، 
همچنان وارد مرحله اجرايي نشده است. ملكي بيان 
كرد كه پاكستان دليل عدم اجراي تعهدات خود در 
پروژه گازي ايران- پاكستان را نداشتن بودجه كافي 
براي اختصاص دادن به آن عنوان كرده اس��ت. حال 
سوال اينجاس��ت كه آيا پاكستان براي آغاز عمليات 
اجرايي پروژه تاپي با مس��ائل مالي مشابهي دست به 

گريبان است؟
تاپي يك پروژه  گازرس��اني به طول 1814 كيلومتر 
اس��ت كه از كش��ورهاي تركمنس��تان، افغانستان، 
پاكستان مي گذرد و به هند مي رسد. سهم افغانستان 
از طول اين خط لوله نزديك به 43 درصد اس��ت كه 
816 كيلومتر ط��ول دارد. تاپي 826 كيلومتر نيز در 
پاكس��تان ادامه مي يابد و در نهايت در مرز هند و در 
شهر فاضلكا به انتها مي رسد. هرات كه مراسم افتتاح 
عمليات اجرايي تاپي در آن برگزار شده است نقطه اي 
به شمار مي رود كه قرار اس��ت گاز تركمنستان را از 
بندر تورغندي در ش��مال غرب خود دريافت كرده و 
آن را به فراه، هلمند و قندهار انتقال دهد. رسانه هاي 
افغانستان پيش از اين در تشريح اهميت اقتصادي اين 
پروژه براي افغانس��تان نوشته بودند كه افغانستان از 
طريق ترانزيت گاز از طريق تركمنستان به كشورهاي 
پاكستان و هند، ساالنه بالغ بر 500 ميليون دالر درآمد 

كسب خواهد كرد. 
تاپ��ي همچنين اهمي��ت راهب��ردي- امنيتي براي 
افغانس��تان دارد و مي تواند به افزايش امنيت و ثبات 
در خاك افغانستان كمك كند. البته امنيت گزاره اي 
است كه حداقلي از آن براي اجراي چنين پروژه هاي 
بزرگي الزم است و همواره شك و ترديدهايي نسبت به 
توانايي كشور افغانستان در حفظ امنيت خط لوله تاپي 
وجود داشته است. در اين راستا، چندي پيش، استان 
فراه افغانستان كه در مسير عمليات اجرايي خط لوله 
تاپي قرار دارد دچار ناامني هايي به دست شبه نظاميان 
طالبان شد و نگراني ها نسبت به عدم تعهد طالبان و 
توانايي دولت افغانس��تان به حفظ امنيت پروژه تاپي 

افزايش يافت.
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 سرمايه گذاري ايران 
در پااليشگاه هندي

ايس�نا| ش��ركت ايندين اويل ك��ه بزرگ ترين 
پااليشگر نفت هند اس��ت اعالم كرد ايران ممكن 
اس��ت در پروژه توس��عه يكي از زيرمجموعه هاي 
اين شركت سرمايه گذاري كند. به گزارش رويترز، 
سانجيو سينگ، رييس هيات مديره شركت ايندين 
اويل اظهار كرد كه ايران مشاركت در طرح توسعه 
شركت چناي پتروليوم را منتفي نكرده است. شركت 
چناي پتروليوم يك پااليشگاه مستقر در جنوب هند 
با ظرفيت 20 هزار بشكه در روز است. مشاركت ايران 
پس از اينكه هند به دليل تحريم هاي امريكا، واردات 
نفت ايران را كاهش داد مورد ترديد قرار گرفت. اما 
سينگ پس از كنفرانس مطبوعاتي روز چهارشنبه 
به رويترز گفت: ايران نسبت به مقررات جديد نظر 
مثبتي دارد و تصور مي كنم قادر باشد سرمايه گذاري 
كند. اي��ران مي تواند از پول فروش نفت خود كه در 
بانك دولتي UCO س��پرده گذاري مي شود، براي 
سرمايه گذاري مستقيم در پروژه هاي هندي از جمله 

طرح توسعه چناي پتروليوم استفاده كند.
شركت چناي پتروليوم قصد دارد حداكثر 356.98 
ميليارد روپيه )5.1 ميليارد دالر( براي جايگزيني 
پااليشگاه ناگاپاتينام با ظرفيت 20 هزار بشكه در 
روز در جنوب تاميل نادو با پااليش��گاه جديدي به 
ظرفيت 180 هزار بشكه در روز سرمايه گذاري كند.

شركت نفت ايران اينترتريد كه زيرمجموعه سويسي 
شركت ملي نفت ايران است، 15.4 درصد در چناي 
پتروليوم سهم دارد در حالي كه سهم ايندين اويل 

حدود 52 درصد است.

 تعيين سهميه گازوئيل 
توسط دولت

ش�انا| هيئت دولت براي حمايت از ناوگان ملي و 
توسعه صادرات، ميزان سهميه دولتي گازوئيل براي 
ناوگان ايراني و همچنين نرخ فروش آن به ناوگان 

ايراني و خارجي خروجي از كشور را تعيين كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، 
هيئ��ت دول��ت در نشس��ت روز چهارش��نبه، 
12 دي م��اه به رياس��ت دكتر حس��ن روحاني، 
رييس جمهوري، سهميه دولتي گازوئيل را براي 

ناوگان ايراني و خارجي تعيين كرد.
به دنبال اين تصميم، سهميه دولتي گازوئيل براي 
ناوگان ايراني خروجي )گازوئيل سوز( به مقصد 
كش��ورهاي ارمنس��تان، نخجوان، تركمنستان، 
عراق، آذربايجان و افغانس��تان 200 ليتر، اقليم 
عراق و تركيه 300 ليتر و به مقصد كش��ورهاي 

ثالث 500 ليتر تعيين شد.
دولت همچنين نرخ ف��روش گازوئيل را در صورت 
تقاضاي راننده، به ميزان 90 درصد قيمت رسمي 

طرف مقابل تعيين كرد.

100 روز، 99 ميلي متر بارش
تسنيم| با ثبت 99.3 ميلي متر بارش در 100 
روز ابتدايي س��ال آبي جاري، رشدي 224.5 
درصدي در ميزان بارش هاي كشور نسبت به 

مدت مشابه سال قبل به ثبت رسيده است.
بر اساس آمار رسمي دفتر مطالعات پايه منابع 
آب ش��ركت مديريت منابع آب ايران، ارتفاع 
كل ريزش هاي جوي از اول مهر تا دهم دي ماه 
سال آبي 98-97 )100 روز ابتدايي سال آبي 

جاري( بالغ بر 99.3 ميلي متر است.
اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره هاي 
مشابه درازمدت )72.1 ميلي متر( 37.7 درصد 
افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته 
)30.6 ميلي متر( 224.5 درصد افزايش نشان 

مي دهد.
همچنين حجم بارش هاي كش��ور از اول مهر تا 
دهم دي ب��ه 163 ميلي��ارد و 649 ميليون متر 
مكعب رس��يد. از مجموع 99.3 ميلي متر بارش 
ثبت ش��ده در 100 روز ابتدايي سال آبي جاري، 
7.2 ميلي متر بارش در 10 روز ابتدايي زمستان 

به ثبت رسيده است.

 فاز دو توسعه پتروشيمي
 در ماهشهر 

نيپنا| مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي 
در جري��ان بازدي��د از طرح هاي در دس��ت اجراي 
منطقه ماهشهر گفت: تا سال 1400 با فعال سازي 
و بهره برداري كامل از طرح هاي پتروشيمي مجموع 
توليد فعلي صنعت به 75 ميليون تن در سال خواهد 
رسيد و اين امرنشان دهنده شيب رو به رشد صنعت 
است و حتي اگر تا پايان سال 1404 طرح جديدي 
هم تعريف نشود و با تكميل طرح هاي موجود، اين 
رقم به بيش از 100 ميليون تن خواهد رسيد. بهزاد 
محمدي در مورد سهم مجتمع هاي توليد ماهشهر در 
مجموع كل توليد صنعت پتروشيمي گفت: ماهشهر 
از توليد كل صنعت پتروشيمي سهم 38 درصدي را 
دارد، و بايد تالش كرد راندمان توليد در اين منطقه را 
از 78 درصد فعلي به درصد متناسب تري افزايش داد. 
وي ادامه داد: منطقه ماهشهر به دليل نوع خوراكي 
كه از صنايع باالدس��ت و مناطق نفت خيز دريافت 
مي كند، از نظر تنوع توليد بسيار فعال و غني است و 
اين امر نشان دهنده كاهش ريسك پذيري و افزايش 
انعطاف پذيري اس��ت. محمدي در خصوص برنامه 
توس��عه فاز دوم منطقه پتروشيمي ماهشهر گفت: 
با تاكيد و توصيه وزير محترم نفت به دنبال توس��عه 
اين صنعت در ماهشهر با دو هدف ريل گذاري مسير 
توسعه و نيز حمايت و پشتيباني از آن هستيم. اما اين 
منطقه به دليل نزديكي به دريا، از نظر استحصال زمين 
با مشكالتي همراه است و تالش داريم كه منطقه اي را 
به عنوان فاز دوم توسعه پتروشيمي در ماهشهر تعريف 
كنيم و تعداد قابل توجهي صنايع ميان دستي و پايين 
دستي را در اين منطقه با هدف افزايش توليد و تكميل 

زنجيره ارزش محصوالت ايجاد نماييم.

  اس�تفن برنوك از ش�ركت معامل�ه نفتي 
پي وي ام در توضيح كاهش قيمت نفت در روز 
نخست معامالتي س�ال 2019 و چشم اندازي 
كه براي بهاي نفت خام در سال جاري ميالدي 
وج�ود دارد به رويت�رز مي گويد: »نش�انه ها 

دلگرم كننده نيستند«. 
پيش از اين و بعد از آن كه اوپك و متحدانش 
به ويژه روسيه در روز 7 دسامبر توافق كردند 

كه روزانه 1 ميليون و 200 هزار بشكه از سطح 
عرضه نفت خام موج�ود در بازارها بكاهند، 
برخ�ي تحليلگران اي�ن موض�وع را مطرح 
كردند كه اين ميزان از كاهش براي آنكه »كف 
قيمت�ي« ثابتي براي قيمت نف�ت خام ايجاد 

شود كافي نيست. 
موضوع ابهام در وضعيت رشد اقتصادي جهان 
نيز عامل ديگري براي وضع فعلي قيمت نفت 

معرفي مي شود، رويترز مي نويسد كه وضعيت 
شاخص مديران خريد نش�ان مي دهد در ماه 
دس�امبر 2018 فعاليت کارخانه  ها در آسيا از 
جمله در چين تحت تاثي�ر جنگ تجاری اين 
كشور با امريكا و کندی تقاضای چينی ها ضعيف 
شد و بخش توليد اکثر اقتصادهای اين منطقه 
آسيب ديد که نش�ان دهنده شروع پرتالطم 

برای آسيا در سال 2019 به شمار مي رود. 

برش
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بن بست دموكراسي

ترامپ، ترامپيست ها و نحله جديدي از پوپوليسم
مولف:  ولفگانگ استريك|

مترجم:  مجتبي هاتف|
 اينفرنس ريويو|  از شكاف هاي نهادهاي در حال فروپاشي 
شخصيت هايي عجيب وغريب پديد مي آيند. لباس هاي 
گران قيمت، نطق هاي پرطمطراق و نمايش قدرت جنسي از 
مشخصه هاي بارز بيشتر اين شخصيت هاست. اولين شخص 
ترامپ مآب در دوران پس از جنگ يك دانماركي مخالف 
ماليات به نام موِگنز گليستراپ و بنيان گذار حزب پيشرفت 
ملي گرا بود كه با عملي ك��ردن اصول خود، به خاطر فرار از 
ماليات به زندان افتاد. ِخيرت ويلدرس در هلند و بوريس 
جانسون در انگلستان دو تا از همتايان ترامپ با مدل هاي موي 
مشابه اند. پيم فورتاين ]سياست مدار تندرو هلندي[ و يورگ 
هايدر ]سياست مدار جنجالي اهل اتريش[ هر دو شيك پوش 
بودند. و در لباس ه��اي پرزرق وبرق خود مردند. بِپه گريلو 
]كمدين ايتاليايي[، نايجل فراژ ]سياست مدار بريتانيايي[ 
و ژان ماري لو پن ]بنيان گذار و رهبر پيش��ين جبهه ملي 
 فرانسه[ هركدام يك سوم از شخصيت كامل ترامپ را دارند.

ترامپ مآبان با تمرد از عرف براي خود كاريزمايي پوپوليستي 
در ميان ترامپيس��ت ها ايجاد مي كنند؛ آنها از ديد كساني 
فوق العاده به نظر مي رسند كه دستگاه كنترل اجتماعي 
جامعه تحسين ش��ان را برنمي انگيزد بلكه مرعوبش��ان 
مي كند. حاال معلوم مي ش��ود كه گويي دموكراسي هاي 
مبتني بر سرمايه داري س��ال ها منتظر ترامپ مآبان خود 
بوده اند، زنان و مرداني كه مشتاق اند نطق هاي عمومي را 
از قيد التزام به سخنان باورنكردني آزاد كنند. وعده دونالد 
ترامپ براي بازگرداندن دوباره عظمت به امريكا خود نوعي 
اعتراف به اين است كه امريكا قدرتي رو به زوال است و بطور 
شرم آوري نتوانس��ته از زمان جنگ ويتنام تاكنون پيروز 
ميدان باشد يا حتي به جنگ هايي كه خود آغازگرش بوده 
اس��ت پايان دهد. وقتي ترامپ مآبان درباره ناتو پرس وجو 
مي كنند، درواقع مي خواهند بدانند كه چرا با گذشت يك ربع 
قرن پس از فروپاشي شوروي، ناتو بايد همچنان وجود داشته 
باشد. دعوت به حمايت گرايي اقتصادي پرسشي را مطرح 
مي كند كه مدت ها در مي��ان فراملي گرايان تابو بوده و آن 
اين است كه آيا قراردادهاي جديد تجارت آزاد واقعًا به نفع 
همگان است يا نه و به خصوص اينكه چرا دولت امريكا بايد 
اجازه مي داد كشورش صنعت زدايي شود. اياالت متحده 
از سياست مهاجرتي دقيقي برخوردار است، اما هنوز هم 
يازده ميليون مهاجر غيرقانوني در خاك اين كشور حضور 
دارن��د . ترامپ مآبان مي گويند اين چيز عجيبي اس��ت و 

ترامپيست ها حرفشان را تأييد مي كنند.

  بناپارتيسم
كارل ماركس در كتاب هجدهم برومر لوئي بناپارت ماجراي 
كودت��اي ۱۸۵۱ لوئي بناپ��ارت برادرزاده ناپلئ��ون اول را 
در فرانس��ه روايت مي كند كه پس از كودتا ابتدا به عنوان 
رييس جمهور و يك س��ال بعد درمقام امپراتور قدرت را به 
دست گرفت. او تا سال ۱۸۷۱ با نام ناپلئون سوم حكومت 
كرد، س��الي كه در آن ارتش پروس به فرماندهي هلموت 
فون مولتكه به دولت و خودخواه��ي او پايان داد. ماركس 
بناپارتيسم را ش��كلي مردم پسند از حكومت با حكمراني 
ش��خصي توصيف مي كند. او معتقد است كه بناپارتيسم 
در جوامع اروپايي به بن بست رسيده ظهور كرد، جوامعي 
كه طبقه سرمايه دارش��ان به حدي ازهم گسسته و طبقه 
كارگرش��ان به حدي بي س��امان بود كه نمي توانستند به 
حكومت راهنمايي يا آگاهي دهند. نتيجه اين شد كه كشور تا 
حدي استقالل نسبي يافت كه، هرچند سرپوشيده، حكايت 

از وجود نوعي بن بست بين طبقات اجتماعي مي كرد.
هر سياست بناپارتيستي از خصيصه هاي شخصي بناپارت 
خودش گرفته شده است. اين نس��خه براي حكمراني 
موثر مناسب نيست. چون جامعه سرمايه داري در نظام 
بناپارتيسم قدرت كنترل يا برخورداري از نيروهاي بازار 
را ندارد، سرمايه گرايان مي توانند اجازه دهند بناپارتشان 
پهلوان بازي سياسي درآورد؛ پشت صحنه نيز بازارها كار 
خود را مي كنند. ماركس ب��ا تأمل در كار هر دو ناپلئون، 
مي گويد اولي يك تراژدي ولي دومي نمايش��ي كمدي 
بود. هيچ كس نمي خواهد در صحنه سياسي بين المللي 
زياد كمدي ببيند. ازكارافتادگي تدريجي سرمايه داري با 
مديريت دولتي در دهه ۱۹۷۰ فروپاشي فاجعه بار خلف 
نئوليبرال خود را در سال ۲۰۰۸ به دنبال داشت، رويداد 
يا مجموعه رويدادهايي كه اعتبار نئوليبراليسم را در مقام 
دكتري��ن اقتصادي از بين برد و حاكمان س��رمايه داري 
جهاني را سردرگم گذاش��ت. امروزه در اين بحث كه آيا 
جايگاه درست و مناسب حكومت بايد در سطح ملي باشد 
يا سطح بين المللي اختالفات عميقي هست. همچنين 
ش��اهد رخدادهاي ديگري بوده ايم ازقبيل زوال جهاني 
سياست چپ ميانه، چندپاره شدن نظام هاي حزبي ملي 
كه معمواًل تشكيل دولت را، اگر نگوييم ناممكن، دشوار 
مي كند و افزايش همزمان نابرابري و بدهي در اقتصادهاي 
سرمايه داري توس��عه يافته. ترامپ با حمايت طبقه اي 
روبه زوال و نابس��امان پيروز انتخابات رياست جمهوري 
امريكا شد، طبقه كارگران صنعتي امريكاي ميانه كه در 
نوع خود همتاي دهقانان مزارع كوچك فرانسه در اواسط 
قرن هجدهم اند كه ماركس توصيف مي كند. هيالري 
كلينتون نشان داد كه از ايجاد ائتالف بين وال استريت و 
ِمين استريت يا بين بورژوازي بزرگ و خرد يا بين كارگران 
سيليكون ولي و كارگران صنعتي يا بين نيروهاي مالي و 
برني س��اندرز ناتوان است. در طرف مقابِل نظام سياسي 
در حال انحطاط، حزب جمهوري خواه نش��ان داد كه از 
پركردن شكاف بين جمهوري خواهي قديمي و جنبش 
تي پارتي يا بي��ن تجددخواهان اجتماعي و بنيادگرايان 
مذهبي يا بين لذت طلبان شهري و پيوريتن هاي روستايي 
يا بين مداخله گراي��ان بين المللي و حمايت گرايان ملي 
ناتوان اس��ت. ترك ها تبديل شدند به شكاف و مجموعه 
فزاينده اي از شكاف ها راه را براي بيگانه اي مثل ترامپ باز 
كرد تا نامزدي حزب جمهوري خواه را به چنگ آورد. اگر 
هسته قدرت مدار دموكرات ها دست كم به اندازه هسته 
قدرت مدار جمهوري خواهان از خود دفاع مي كرد، ممكن 

بود ترامپ از ساندرز شكست بخورد.

  مرگ چپ ميانه
در ربع قرن گذش��ته، چپ ميانه تعه��دي تاريخي براي 
فراملي گرايي از خود نش��ان داده اس��ت، جنبشي كه هم 
مدرن سازي اقتصادي و اجتماعي را ترويج مي كند و هم آن را 
الزامي مي داند. اكنون اين جنبش از نفس افتاده است. ترامپ 
و ترامپيسم را بايد با در نظر گرفتن اين پيش زمينه درك 
كرد. در دهه ۱۹۹۰ چپ ميانه به بازيابي رشد و تقويت ماليه 
عمومي برپايه بازارهاي آزاد بين المللي اميد بسته بود. سپس 
تالشي جهاني براي بازسازي صنعتي و اجتماعي به راه افتاد. با 
فشار رقابت هاي بين المللي، نظام هاي اقتصادي ملي مجبور 
شدند كارآمدتر شوند. بازنده هاي اقتصادي با دستمزدهاي 
هرچه كمتر و كاهش مزاياي بيمه اجتماعي تنبيه شدند. 
پاداش برنده هاي اقتصادي نيز سود بيشتر و ماليات كمتر 
بود. به اين ترتيب سياست هاي موجود در بين رأي دهندگان 
چپ ميانه خريدار چنداني نداشت، بنابراين به نيروي طبيعي 
و مقاومت ناپذير جهاني شدن نسبت داده شد. از اين رو، چپ 
ميانه اميدوار بود بتواند از مسووليت درد و رنج واردشده بر 
عناصر خود فرار كند. اين داروي تلخ كارساز نبود؛ همين طور 
مصونيت سياس��ي چپ ميانه كه بديهي گرفته مي ش��د 
نيز فايده اي نكرد. در همه كشورهاي دنياي توسعه يافته 
سرمايه داري، شمار بازندگان متضرر رو به فزوني گذاشت 
تا اينكه كارآفرينان سياسي فرصت را غنيمت ديدند و وارد 
صحنه عمومي شدند. ظهور ترامپيست ها با افول چپ ميانه 
در امريكا، ايتاليا، فرانسه، بريتانيا، اتريش، هلند و حتي آلمان 
ممكن شد. در آلمان بازندگان جمهوري دموكراتيك آلمان 
سابق )آلمان شرقي( از نخستين حاميان حزب راست گراي 
نوين، يعني حزب آلترناتيو براي آلمان، بودند. كساني كه از 
بين المللي شدن شتاب زده جوامع خود آزرده خاطر بودند 
احساس مي كردند دولت ملي شان آنها را رها كرده است. 
نخبگاني كه زمام امور عمومي را به دست گرفته بودند به 
تسليم كردن حاكميت ملي كشورش��ان به سازمان هاي 
بين المللي متهم شدند. اين اتهامات تا حد زيادي درست بود. 
نئوليبراليسم جهاني با كم رمق  كردن دولت ملي دموكراسي 
ملي را تضعيف كرده اس��ت. تنها ابزاِر بيان نارضايتي براي 
شهرونداني كه بيش از همه از اين رويدادها متأثر شده بودند 
رأي شان بود. ترامپيسم خيز برداشت و مثل جاهاي ديگر در 
امريكا نيز با رنجش مردم از تحسين عمومي بين المللي شدن 
قوت گرف��ت. نخبگان اقتصادي و فرهنگ��ي وارد فضايي 
بين المللي ش��دند كه براي منافعشان بسيار مساعد بود و 
در داخل و خارج از كش��ورها راحت بودند. اگر دموكراسي 
به معني فراهم كردن امكان تعيين تعهدات اجتماعي نسبت 
به اقشار بدبخت بازار باشد، نخبگان جهاني وارد دنيايي شده 
يا دنيايي را خلق كرده بودند ك��ه در آن بدبختي فراوان و 
تعهدات اندكي وجود داشت. كساني كه براي بهره برداري 
از نارضايتي فزاينده نقشه مي كشيدند ملي گرايي را فرمولي 
بديهي هم براي بازسازي اجتماعي و هم موفقيت سياسي 
مي ديدند. برندگان و بازندگان جهاني گرايي خود را در آيينه 
تضاد بين جهان شهرگرايي و ملي گرايي مي ديدند. با كشيدن 
كار چپ قديم به فراملي گرايي بدون دولت، راست جديد 
گزينه دولت ملي را براي پركردن خأل سياسي پديدآمده 
مطرح كرد. انزجار ليبرال ها از نطق هاي ترامپ كمك كرد 
به توجيه توقف حمايت چپ  از عناصر خود و توضيح عدم 
كمك به آنها در بيان نارضايتي هايشان به زباني عمومي و 
متمدانه. نارضايتي به سرعت افزايش يافت. رياست جمهوري 
ترامپ هم محصول نسخه امريكايي نئوليبراليسم است و هم 
پاياني بر آن. رژيم نئوليبرال كه در دوران جورج دبليو. بوش 
شروع به فروريختن كرده بود توانست در دوره باراك اوباما 
سيماي سرزنده خود را باز يابد. اين رژيم با رفتن اوباما زير 
بار تناقضات و درحقيقت پوچي هايش محكوم به فروپاشي 
بود. كلينتون خود را مدافع امريكايي هايي معرفي مي كرد 
كه »سخت كار مي كنند و مطيع قانون اند«، اما اين تالش 
جسورانه او در سايه ثروت اندوزي اش از راه گرفتن دستمزد 
بابت سخنراني  براي ش��ركت گلدمن ساكس محكوم به 
شكست بود. همين طور اصرار كلينتون بر اينكه انتخاب او به 
عنوان اولين رييس جمهور زن وظيفه تاريخي رأي دهندگان 
امريكايي است را بي ثمر مي نمود. توالت هاي تراجنسيتي 
خشم همه را برانگيخت جز كساني كه در پي دسترسي به 
آنها بودند و در اين ميان تالش دولت اوباما براي نماياندن 
دسترسي به مستراح به عنوان حقي مدني اهميت نداشت. 

درواقع هيچ كس در دل خود اهميتي نمي داد.

  طبقه، منزلت، حزب
نزديك يك ق��رن پيش، ماكس وبر بي��ن طبقه و منزلت 
تمايز قائل شد. طبقه ها را بازار تشكيل مي دهد و گروه هاي 
منزلتي را س��بك زندگي و نياز خاص م��ردم به احترام و 
منزلت اجتماعي. گروه هاي منزلتي اجتماعاتي خانگي اند؛ 
اما طبقه ها فقط از راه سازماندهي است كه طبقه مي شوند. 
دستگاه انتخاباتي ترامپيست  حاميان خود را به صورت گروه 
منزلتي بسيج مي كند. اين دستگاه بيشتر به حس افتخار 
مشترك آنها متوسل مي شود تا منافع مادي شان. ترامپيسم 
از اين لحاظ از نئوليبراليسِم دموكرات هاي نو و حزب كارگر 
نو پيروي مي كند كه واژه طبقه را از قاموس سياسي خود 
حذف كرده اند. آنها، در عوض، مبارزه براي برابري اجتماعي 
را به منزله مبارزه بر س��ر هويت بازتعريف كردند، يعني بر 
سر به رسميت شناختن نمادين و منزلت جمعي تعدادي 
بي ش��مار از گروه ه��اي منزلتي كوچك ت��ر و كوچك تر. 
نئوليبراليس��م نتوانس��ته بود پيش بيني كند كه كشف 
اقليت هاي نو به دست كارشناسان و سياست مداران ممكن 
است باعث شود طبقه كارگر مرخص شده احساس كنند 
به خاطر منافع خاصي رها شده اند. با تبديل اياالت متحده 
به جامعه سياسي متشكل از گروه هاي منزلتي، طبقه كارگر 
حس هويت و اتحاد خود با كل كشور را از دست دادند، شايد 
فقط به اين دليل كه همين طبقه، كه به هويت و منفعتي 
واحد در بين ديگران تقليل  يافته اس��ت، اكنون مسوول 
كينه توزي هاي اجتماعي گوناگون ش��ناخته مي شود، از 
نژادپرستي و تبعيض جنس��يتي گرفته تا خشونت هاي 
مسلحانه و افت تحصيلي و صنعتي. اين وضعيت سكوي 
پرتابي شد براي پروپاگانداي ترامپي. چپ ميانه خوشحال 
بود از اينكه به امريكايي هاي محروم از هويتي دست يافتني 

اطالع مي دهد كه به زودي به »اقليتي در سرزمين خود« 
تبديل خواهند شد. ترامپيسم بازگشت جالل و بزرگي شان 
را به آنها نويد مي داد. قرار بود كشور دوباره به صورت گروه 
منزلتي متحدي بازسازي شود، گروهي كه هم در مقابل 
مهاجران و هم در برابر نخبگان شهري از يكپارچگي خود 
دفاع مي كند. ترامپيسم نيز دقيقاً مانند سياست هويتي چپ 
ميانه فقط به جاه و جالل جمعي مربوط مي شود. اما برخالف 
چپ ميانه مخاطبش اكثريت خاموش طبقه اي نابسامان 
است. طبقه اي كه آزرده خاطر از تنزل خود به پايگاه اقليت 
اخالقي است، منزلتي كه به خاطر گناهان گذشته عليه 
روحيه نوين گش��ودگي و تنوع نسبت به ديگر اقليت ها از 
عزت و احترام كمتري برخوردار اس��ت. اكنون ديناميك 
انتخاباتي پيروزي ترامپ در امريكا به خوبي شناخته شده 
است. در اين انتخابات بحث بيشتر بر سر شكست كلينتون 
بود تا پيروزي ترامپ. برخالف ديگر ترامپيست ها، ترامپ 
براي برنده شدن مجبور نبود مش��اركت راي دهندگان را 
باال ببرد.كلينتون با متعلق دانس��تن طرفداران ترامپ به 
»س��بد رقت انگيزها« پيروزي خود را در گرو مجموعه اي 
از گروه هاي منزلتي مي ديد كه براساس رنگ، جنسيت، 
اصالت ملي، هويت جنسي و مواردي از اين دست تعريف 
مي شوند. او پيش تر شكست در ايالت هاي پنسيلوانيا، اوهايو، 
ميشيگان و ويسكانسين را پذيرفته بود. كلينتون همچنين 
به پشتيباني مالي وال استريت و سيليكون ولي دلگرم بود و 
به جذبه پرزرق وبرق حاميانش در صنعت سرگرمي همچون 
مريل استريپ و بيانس��ه اميد بسته بود. ثروت كلينتون و 
راه هاي مشكوك كسب آن مايه دردسر او در مقام قهرماني 
امريكايي هاي طبقه متوس��ط شده بود كه سخت كوش و 
تابع قانون بودند. ترامپ بيش��ترين بخش آراي خود را از 
طرف قربانيان صنعت زدايي در مركز كشور به دست آورد. 
نتيجه اين شد كه مرزبندي تقريباً كاملي بين اكثريت هاي 
حامي ترامپ در مرك��ز و اكثريت هاي حامي كلينتون در 
مناطق ساحلي در منظره سياسي به وجود آمد. كلينتون 
به جاي طبقه بر منزل��ت تمركز و طبقه را به ترامپ واگذار 
كرد كه او نيز با نبوغ سياس��ي غريزي اش از اين طبقه يك 
گروه منزلتي فراموش شده و بي عزت و احترام ديگر ساخت. 
او با اين كار توانست رأي دهندگاني را جذب كند كه اوضاع 
اقتصادي كمابيش راحتي داشتند اما ديگر احترامي درخور 
از طرف نيروهاي مدرن فرهنگي نمي ديدند. بددهني هاي 
ترامپ در انظار عمومي و سيماي غيرعادي او طرفدارانش 
را منصرف نكرد، ش��ايد به اين دليل كه س��خنان ترامپ 
درمقايسه با نطق هاي عمومي مرسوم و متعارف به حرف 
دل آنها نزديك تر بود. همچنين اين واقعيت كه ترامپ از 
سياست سررشته اي ندارد رأي دهندگانش را از تصميم شان 
منصرف نكرد. حمايت از او تجلي ايمان ازدست رفته شان به 
ظرفيت حل مسئله سياست هاي متعارف بود. جذبه ترامپ 
به احترام و عدم مقبوليت كلينتون به طبقه مربوط مي شد. 
نتيجه آراي زنان سفيدپوس��ِت طبقه كارگر براي ترامپ 
۶۲: ۳۴ بود و كلينتون درمقايسه با اوباما در بين سياهان و 

امريكاي التيني ها و آسيايي ها بازنده بود.

  شهرها و سرزمين هاي غيرشهري
در مي��ان ترك هاي س��اختاري جوامع معاصر كه محيط 
مساعدي براي نشو و نمو ترامپيسم شده اند شكافي روبه رشد 
بين شهرها و سرزمين هاي دورافتاده غيرصنعتي و كمابيش 
روستايي به چشم مي خورد. ش��هرها قطب رشد جوامع 
پساصنعتي اند. آنها مكان هايي بين المللي، جهان شهري 
و به لحاظ سياسي مهاجرپذيرند، ش��ايد به  اين دليل كه 
موفقيتشان در عرصه رقابت جهاني به توانايي شان در جذب 
استعدادهاي مختلف از سراسر دنيا وابسته است. شهرها 
همچنين به كارگران خدماتي نيمه ماهر با دستمزد پايين   
نياز دارند، براي انجام كارهايي مثل نظافت دفاتر، نگهباني، 
غذادرست كردن در رستوران ها، تحويل بسته ها و پرستاري 
از بچه هايي كه پدر و مادرشان هردو شاغل اند. طبقه متوسط 
سفيدپوس��ت ديگر توان پرداخت هزينه ه��اي روزافزوِن 
مسكن شهري را ندارند؛ آنان يك باره مي بينند كه به زندگي 
در جامعه اي با مهاجران فزاينده مشغول شده اند يا با ترك 

كالن شهرها به شهرستان هاي كوچك روي مي آورند.
جدايي جغرافيايي پيامدهاي فرهنگي و سياسي عميقي 
به بار مي آورد. نخبگان شهري مي توانند به راحتي به فكر 
جابه جايي از شهري جهاني به شهر جهاني ديگر بيفتند؛ 
اما انتقال از نيويورك به ايم��ز در ايالت آيووا بحث ديگري 
اس��ت. نخبگان ش��هري مرزهاي غيررسمي بين جوامع 
شهري و روستايي را برجسته تر از مرزهاي ملي مي بينند. 
با جهاني شدِن بازارهاي كار شهري، كارجويان اهل مناطق 
دورافتاده و غيرشهري كشور مجبور مي شوند با استعدادهايي 

از سراسر دنيا رقابت كنند. جهاني شدن دولت ها و كارفرمايان 
را به اين فكر وامي دارد تا در حوزه آموزش زياد سرمايه گذاري 
نكنند. چرا به خودشان زحمت بدهند؟ آنها هميشه مي توانند 
نيروي كار ماهِر ديگر كشورها را به راحتي به چنگ آورند. 
امريكا اينگونه توانسته است يكي از بدترين نظام هاي آموزش 
مدرس��ه اي دنيا را با بهترين دانشگاه ها و مراكز پژوهشي 
دنيا درآمي��زد. نوعي حصار فرهنگي تقريب��ًا عبورناپذير 
بين مناطق ش��هري و روس��تايي وجود دارد كه مفهومي 
ديرآشنا براي ساكنان شهري و روستايي است. شهرنشينان 
نگرشي چندفرهنگي و جهان شهري به وجود آورده اند. با 
همگرايي ارزش هاي شهرنشينان روي منافعشان، چيزي 
كه پيش تر ليبراليسم اجتماعي ناميده مي شد به سمت 
ليبراليس��م مبتني بر بازار آزاد سوق پيدا مي كند. البته از 
منظر شهرستان ها، جهان شهرگرايي نخبگان در خدمت 
منافع مادي طبقه جديدي از برندگان جهاني است. تحقير 
متقابل با انزواي خودساخته تشديد مي يابد و هردو طرف در 
اردوگاه خود و براي اردوگاه خود سخن مي گويند، يكي از 
طريق رسانه هاي مستقر در شهرها و ديگري از راه كانال هاي 

اينترنتي خصوصي و خودساخته.

  سياست رنج
مدرن سازي نئوليبرال نوعي برنامه بازآموزي فرهنگي با خود 
مي آورد. جنگ ليبرال عليه سنت كه نخبگان جهان شهري 
در پيش گرفته اند و اصالح��ات اقتصادي نئوليبرال با هم 
مرتبطند. اولي نقش پوشش را براي دومي بازي مي كند. اما 
هردو از بازتعريف همبستگي اجتماعي و مساوات خواهي 
اقتصادي س��خن مي گويند. هميش��ه خطر انديشيدن يا 
بازگشت به نگرشي كه براي پيشرفت سرمايه داري زيان بار 
است جوامع مبتني بر حس مشترك تعهد را تهديد مي كند. 
نئوليبراليسم موفقيت فردي را بر همبستگي جمعي ترجيح 
مي دهد. طبق تحليل برجسته تي.اچ. مارشال درباره وضعيت 
رفاهي اروپا، اين امر منجر مي ش��ود به برگش��ت از حقوق 
اجتماعي حمايت جمعي مبتني بر شهروندي در يك جامعه 
سياسي )ملي( به حقوق مدني مشاركِت برابر در بازارها )ي 
فوق ملي( . ملت ها اجتماعاتي تخيلي اند. ساخت ملت مستلزم 
خلق نهادهايي رس��مي اس��ت كه حلقه هاي همبستگي 
گروهي و غيررسمي پيشين را به همه افراد با مليت مشترك 
تعميم مي دهند. جهاني ش��دن به دسترسي برابر همه به 
بازارهاي جهاني كمك مي كند. نظام اخالقي ديگري در كار 
است. براي از بين بردن همبستگي سنتي و جايگزين كردن 
آن با اصول اخالقي دسترسي برابر و فرصت برابر بدون توجه 
به منزلت فرد )مانند ن��ژاد، عقيده و اصالت ملي( بازآموزي 
فرهنگي الزم است. به محض برابرشدن فرصِت دسترسي 
به بازاْر عدالت برقرار مي شود. جايگزيني همبستگي طبقاتي 
با حقوق منزلتي سازگاري با شرايط متغير بازار را مي طلبد. 
اخالق بازاري كردن مستلزم مشروعيت زدايي بي قيدوشرط 
از تمايزهاست. به اين ترتيب، همدلي و خيرخواهي وظيفه 
اخالقي فرد در قبال همگان مي شود نه فقط همسايه اش. 
حقوق اجتماعي جاي خود را ب��ه حقوق مدني مي دهند، 
فرايندي كه، طبق مشاهده روشن هانا آرنت در سال ۱۹۴۸، 
هرگونه سيستم حمايت اجتماعي اثربخش را به ناچار كم رنگ 
و تقريباً نامشهود مي كند. اين براي سياست داخلي كشوري 
كه دس��تخوش بازتعريف نئوليبرال شده است پيامدهاي 
اثرگذاري خواهد داشت. طبقه هايي كه براي اصالح بازارها 
تالش مي كنند درمقابِل گروه هاي منزلتي اي كه مي كوشند 
به همان بازارها دسترسي پيدا كنند عقب مي نشينند. بحث 
بر سر شرايط مبادله و همكاري بين منافع متضاد طبقه ها يا 
محدوده هاي بهره كشي يك طبقه از طبقه اي ديگر نيست، 
بلكه موضوع بحث گروه هاي منزلتي با دسترسي مسلم و 
جاافتاده به بازار است كه گروه هاي منزلتي فاقد دسترسي 
را از گردونه رقابت حذف مي كند. اخالق سياسي حكم به 
گشودن عرصه رقابت با حذف موانع ورود به آن مي دهد، نه 
محدودكردن رقابت از راه اعمال محدوديت هاي نهادينه شده 
بر كاالشدگي. وظيفه اخالقي گروه هايي كه از پيش به بازار 
دسترسي پيدا كرده اند اين است كه، به نام برابري، خودشان 
را با راه دادن به تازه واردها به چالش بكشند و خطر عقب ماندن 
از رقبا و درنتيجه اختالل در زندگي شان را به جان بخرند. حال 
اين تازه واردها هركه مي خواهند باشند: همشهري هايشان، 
مهاجران يا شهروندان ديگر كشورها. اين تغيير وضعيت از 
طبقه به منزلت، بازمانده هاي طبقه كارگر سنتي را به شدت 
رنجانده است. ترامپيسم نتيجه انفجار سياسي ديرهنگام 
چنين رنجشي اس��ت. در امريكا، بريتانيا، فرانسه، سوئد و 
آلمان، طبقه كارگر قديمي كه در مناطق روبه تنزل جمع 
شده  و از شهرهاي جهاني جدا مانده اند، مدتي است احساس 
مي كنند با سياست نويِن استحقاق براساس قرباني بودن از 

معركه بيرون رانده شده اند. انزواي اقتصادي و اخالقي آنها 
به واسطه رسانه ها و پويش هاي بازآموزي بدتر نيز شد. آرلي 
راسل هاشچيلد با توصيف شكاف هاي عميق بين جوامع 
امريكايي س��نتي و فرهنگ ش��هري غالب اعالم مي كند 
وظيفه اخالقي شهروندان است كه احساسات جمع گرايانه 
غمخواري، همبستگي و برادري خود را از محدوده همسايگان 
و دوستان به همگان و درواقع به بشريت تعميم دهند. آنهايي 
كه قادر نيستند به درخواست غمخواري آشكار ديگران پاسخ 
دهن��د، از نظر اخالقي معيوب يا به بيان بهتر گنگ خوانده 
مي شوند. مقاومت با حاشيه اي شدگي فرهنگي مجازات 
مي شود كه خودش طي فرايندي ظريف و طنزگونه رفته رفته 

به قالبي از قرباني شدن تبديل مي شود.
ترامپيسم به عنوان جنبش��ي فرهنگي نمايانگر واكنشي 
ش��ديد عليه تنزل يك طبقه نابس��امان و تحسين كننده 
ميلي فروخورده  به احياي اعتبار نمادين اس��ت. استيالي 
ترامپ با ازدست رفتن چش��مگيِر پايگاه كشور در عرصه 
بزرگ تر بين المللي همزمان شده است. طبقه كارگر امريكا از 
جنگ هايي كه اياالت متحده به راه انداخته قوياً حمايت كرده 
است و حاال مي بيند كه كشورش هيچ وقت برنده اين جنگ ها 
نبوده، بنابراين هميشه بازنده ميدان بوده است. قلب امريكا 
)هارتلند( هميشه در قدرت جهاني سرمايه گذاري احساسي 
شده است. شكست هاي پياپي در جنگ زخم هاي عميقي 
در آگاهي جمعي اين كشور بر جا گذاشته است، همان كاري 
كه بي توجهي به كهنه سربازان بازگشته از ميدان هاي نبرد 
كرد. از نظر مردمان قلب امريكا، ناتواني پي درپي كشوري 
با قوي ترين ارتش دنيا در چيره شدن بر دشمنانش نتيجه 
رهبري سست  و غيرمسووالنه است. شكستن غرور كشور 
منجر شد به درخواست هاي مكرر مردم براي خروج كامل 
از ماجراجويي هاي خارجي و اس��تفاده نامحدود از نيروي 
نظامي. به نظر مي رسد امثال ترامپ در كشورهايي كه پيشينه 
اس��تعماري دارند به راحتي ظهور مي كنند – كشورهايي 
مانند امريكا، فرانسه، بريتانيا، هلند و روسيه. خاطره جمعي 
قرارگرفتن در مركز دنيا، يا دست كم مركز دنياي خود، ظاهراً 
باعث مي شود پذيرش تنزل به پايگاه كشوري مثل كشورهاي 
ديگر دشوار باشد. ش��عر »آه كه چقدر همه چيز دور افتاده 

است« مي تواند بيانگر احساس مشترك همه مردم باشد.

  در باب صالحيت حاكميتي ترامپيسم
آي��ا ترامپ مي توان��د حكومت كن��د؟ لو پن در فرانس��ه 
مي توانس��ت؟ گريلو در ايتاليا چطور؟ در نظام حكمراني 
شخصي، نقص هاي شخصي اهميت دارند: خودشيفتگي، 
دمدمي مزاجي و كوتاه بودن بازه زماني توجه. معلوم نيست 
آيا ترام��پ وقت، و درواقع، قصد مطالعه گزارش ها يا حتي 
شنيدن مشاوره ها را دارد يا نه. عملكرد ترامپ در نخستين 
هفته ه��اي روي كار آمدن��ش دمدمي، آش��فته و توأم با 
بي كفايتي بوده است. اوايل احتمال مي رفت در طول اولين 
دوره رياست جمهوري اش استعفا دهد، شايد در اثر تضعيف 
به دست جامعه اطالعاتي امريكا كه حين كارزار انتخاباتي اش 
به آنها توهين كرده بود. همچنين ممكن بود به خاطر تعارض 
منافع وادار به استعفا شود يا طبق متمم بيست وپنجم قانون 
اساسي امريكا عدم كفايتش اعالم ش��ود. از طرف ديگر، 
چينش افراد كابينه ترامپ حاكي از تالش او بود براي برقراري 
آشتي بين خواص بانفوذ ارتش و امنيت ملي با خريد ثبات 
در قدرت از راِه دادِن امتيازاتي در حوزه سياس��ت گذاري، 
 به خصوص درمورد ناتو، روسيه و بطوركلي مسائل جهاني.

رييس جمهور مي تواند بدون مجازات عمومي از نطق هاي 
انتخاباتي اش منحرف شود. ممكن است ترامپ از پيشينيان 
خود درس گرفته باشد. اما اگر هم ترامپ نحوه حكومت داري 
را ياد گرفته باشد، دليل نمي شود كه باور كنيم در مديريت 
بحران هاي سرمايه داري جهاني و نظام بين المللي كشورها 
كه قدرتش را مديون آنهاس��ت بهتر از اسالف خود عمل 
خواهد كرد. افزايش نابرابري ها و بدهي ها و كاهش رش��د 
اقتصادي به راحتي درمان پذير نيستند. درواقع ترامپيسم 
جلوه و نمود اين بحران  است نه راه حل آن. اگر ترامپيست ها 
مقيد به وعده هاي انتخاباتي خود باشند، بايد به اصالحات 
نئوليبرال پايان دهند. اين كار بن بست بين سرمايه داري و 
جامعه را از بين نخواهد بود. درصورت عدم برقراري تعادل 
طبقه اي پايدار بين سرمايه و نيروي كار، سياست گذاري 
دلبخواهي خواهد ش��د. شايد ترامپيس��م انحراف خود از 
نئوليبراليس��م و تجارت آزاد را با افزاي��ش اعتبار، بدهي و 
تورم براي سرمايه خوشايند خواهد كرد؛ سياستي ديگر با 
هدف خريد زمان و نه چيزي ديگري. هيچ كس نمي داند 
ترامپيست ها درصورت شكست ملي گرايي اقتصادي در 
برآورده كردن نتايج موعود، براي حفظ پشتوانه سياسي خود 
منبع:ترجمان دست به چه كاري خواهند زد.  
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2019 سال تصميمات 
گريزناپذير در خاورميانه

تش��ديد سياس��ت هاي تهاجمي و راديكال برخي 
بازيگران خاورميانه سبب شد تا فهرست بحران هاي 
منطقه اي در س��الي كه گذش��ت طوالني تر شود؛ 
بحران هايي كه س��ال نو را ب��ه دوره اي براي اتخاذ 
تصميمات مهم، سرنوش��ت س��از و در عين حال 

گريزناپذير مبدل كرده است.
به گزارش ايرنا، سال نو ميالدي در شرايطي آغاز شده 
كه خاورميانه چونان سال هاي قبل در آتش التهاب، 
درگيري ه��اي نظامي و ه��راس از جوالن تكفير و 
تروريسم نمي سوزد اما هنوز زخمي بحران هاي چند 
ساله است و عالوه بر آن سياست هاي تهاجمي برخي 
بازيگران تشديد تنش و ايجاد بحران هايي تازه را به 

دنبال داشته است.
از مهم ترين رخدادهاي سال ۲۰۱۸ در خاورميانه، 
ت��داوم و گس��ترش اختالفات عربس��تان و برخي 
همپيمانان رياض با دوحه بود كه خردادماه پارسال 
بحران ديپلماتيك حاش��يه جنوبي خليج فارس 

را رقم زد.
افزايش رقابت ها ميان سران سعودي و قطر، تداوم 
اختالفات مرزي و تقابل منافع اين دو در پرونده هايي 
چون سوريه، فعاليت اخواني ها، مناسبات با ايران، 
پايگاه ه��اي نظامي خارجي در منطقه و... س��بب 
ش��د تا دوحه در محاصره اقتصادي قرار گرفته و با 
تهديداتي مكرر از س��وي عربستان، امارات، مصر و 

بحرين روبرو شود.
اين تحوالت با پيامدهايي چون ايجاد انش��قاق در 
پيمان هاي جمعي كشورهاي عربي حاشيه خليج 
فارس همراه ش��د. در حالي كه پاييز پارسال سران 
چهار كش��ور عربي عضو ش��وراي همكاري خليج 
فارس از حضور در اجالس كويت و نشستن دور يك 
ميز با حضور امير قطر خ��ودداري كردند، اجالس 
س��ال ۲۰۱۸ ش��وراي همكاري به عرصه اي براي 
تالفي امير قطر مبدل شد و شيخ »تميم بن حمد« 
دعوت پادش��اه عربس��تان براي حضور در نشست 

رياض را رد كرد.
ديگر بح��ران منطقه اي در ماج��راي قتل »جمال 
خاشقچي« روزنامه نگار عربستاني منتقد در خاك 
تركيه رقم خورد؛ رخدادي ك��ه اوايل پاييز به يك 
رسوايي براي هيات حاكمه عربستان مبدل شد و 
آشكار شدن نقش »محمد بن سلمان« وليعهد در 
سالخي خاشقچي وي را آماج شديدترين انتقادات 
و واكنش هاي منفي دولت ها و افكار عمومي قرار داد.

ماجراي قتل خاش��قچي از ديد برخ��ي ناظران با 
مخ��دوش ك��ردن حيثيت وليعه��د چالش هايي 
را پيش روي بن س��لمان براي نشس��تن كامل بر 
كرسي پادشاهي به وجود آورد و روابط عربستان با 
كشورهايي چون تركيه و نيز قطر را با پيچيدگي و 

گره هايي مضاعف روبرو ساخت. 
در سالي كه گذشت فلسطين همچنان قلب تپنده 
تحوالت منطقه و جهان اسالم بود. رييس جمهوري 
امريكا ميانه ماه مه ۲۰۱۸ در هفتادمين س��الگرد 
تاسيس رژيم صهيونيستي موس��وم به روز نكبت 
سفارت كش��ورش را با وجود مخالفت هاي جهاني 
و نق��ض معاه��دات بين المللي به بي��ت المقدس 

انتقال داد.
سال ۲۰۱۸، دوره اي سرنوشت ساز براي كشورهايي 
چون عراق و لبنان بود كه شاهد برگزاري انتخابات 
سراس��ري بودند. با وجود تالش برخ��ي بازيگران 
خارجي به ويژه سعودي ها براي اثرگذاري بر نتايج 
انتخاب��ات و در نهايت رويك��رد دولت هاي بغداد و 
بيروت، ماحصل تحوالت سياسي دو كشور عكس 

چيزي بود كه سعودي ها انتظار مي كشيدند.
تحول ديگري كه در منطقه رقم خورد، ورود امريكا 
به فاز تازه اقدامات خصمانه عليه جمهوري اسالمي 
ايران بود. ترامپ پس از خروج از توافق هس��ته اي، 
در س��ال ۲۰۱۸ دو دور تحريم اقتص��ادي را عليه 
ايران به اجرا درآورد تا با ايجاد تنگناهايي شديد در 
ارتباطات مالي و تجاري، تهران را به تسليم در برابر 
خواسته هاي خود و در واقع منافع و اهداف منطقه اي 

متحداني چون اسراييل و عربستان وادارد.
در تحليل اقدامات واشنگتن در نقض پيمان برجامي، 
تحليلگران جلب رضايت البي هاي صهيونيستي و 
نيز عربستان به عنوان مشتري بزرگ تسليحات و 
تجهيزات امريكايي را دو متغير اساسي منطقه اي 
مي دانند كه سبب شده ترامپ و دستگاه سياست 
خارجي او گستاخانه پيش شرط هايي دوازده گانه 
به خصوص توقف فعاليت هاي دفاعي موشكي ايران 

را پيش شرط مذاكره مجدد عنوان كند.
سال ۲۰۱۸ با گذر از اين تحوالت پايان يافته و دوره 
زماني تازه اي فرارسيده است كه از ديد صاحبنظران 
مس��ائل منطقه بايد آن را برهه تصميم سازي هاي 
اساس��ي برخي رهب��ران و دولت ه��اي خاورميانه 

برشمرد.
از ديد ناظران يك تصميم جدي متوجه رياض و اين 
پرسش مطرح است كه س��ران سعودي چه زماني 
به سياس��ت هاي تنش زا، مصيب��ت بار و تهاجمي 
خود پايان خواهند داد؟ خصوصا پس از دوره اي كه 
رسوايي قتل خاشقچي فشارهايي سنگين را بر هيات 
حاكمه عربستان وارد ساخته و نتايج سياست هاي 
مزبور به شكست هاي مكرر سعودي در جنگ يمن، 
تحوالت سوريه، تغيير رفتار و مهار قطر، انتخابات 
عراق و لبنان و نيز هماوردي با ايران انجاميده است. 
البته تصميم اخير پادشاه در خانه تكاني سياسي در 
كابينه سعودي به ديده گروهي از تحليلگران پيامي 
براي تغيير اس��ت كه مي تواند در سياست خارجي 

عربستان به وقوع بپيوندد.
عالوه بر آنچه گفته شد، در سال تازه رهبران بسياري 
از كش��ورهاي خاورميانه همچن��ان با تصميمات 
دش��واري در زمينه حض��ور نظام��ي قدرت هاي 
فرامنطقه اي، چگونگي پاس��خگويي به مطالبات 
سياس��ي و مدني براي جلوگيري از غافلگيري در 
حوادثي نظير بهار عربي، تصميم گيري هاي جمعي 
در زمينه اقتصاد انرژي و سرنوش��ت سازمان هاي 

منطقه اي و... مواجه خواهند بود.
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دست انداز مالي  در مسير  بودجه نويسي  پايتخت

فساد در شهرداري ها فقط مالي نيست

گروه راه و شهر سازي| آزاده كاري|
بودجه مهم ترين سند و دس��تور العمل هر سازمان و 
نهاد است، از اين رو، همواره مديريت سازمان ها تالش 
مي كنند كه در تنظيم بودجه باالترين دقت و حوصله 
كارشناسي و فني را رعايت كنند. اين حوصله و دقت 
براي نهادهايي از قبيل شهرداري به واسطه آنكه منابع 
و درآمدهايش از ش��هروندان اخذ مي شود، ضرورتي 
دو چندان مي يابد. از طرف ديگر، نهاد ناظر شهرداري 
مطابق با قانون، شوراي شهر است، به واسطه نمايندگي 
اعضاي ش��وراي ش��هر و همچنين اهميت بودجه در 
مديريت شهري لزوم دقت و حوصله كارشناسي براي 
شوراي شهر در بررسي بودجه شهرداري نيز مهم تر از 

شهرداري است.
به گ��زارش تعادل، بررس��ي بودجه ش��هرداري طي 
سال هاي گذشته نشان مي دهد، مجموعه منابع بودجه 
عمومي شهرداري تهران ظرف سال هاي 90 تاسال 95 
رشدي حدودا 200 درصدي داشته است. اما بعد از آن 
بودجه روند كاهشي پيدا كرده است. بودجه عمومي 
شهرداري تهران در س��ال 90، 9 هزار و 294 ميليارد 
تومان بوده است كه اين رقم براي سال 91، 10 هزار و 
968ميليارد تومان در نظر گرفته شده و در سال 92 با 
افزايش حدود 3 هزار ميليارد توماني به 13 هزار و 898 

ميليارد رسيده است.
همچنين ميزان بودجه در س��ال 93، 15 هزار و 845 
ميليارد تومان لحاظ ش��د و براي سال 94، 17هزار و 
219 ميليارد تومان در نظر گرفته شد. اين رقم براي 
س��ال 95، 17 هزارو 880 ميليارد تومان به تصويب 
رسيد. براي سال 96 نيز شهرداري تهران رقم 18 هزار 
و 489 ميليارد توماني را پيشنهاد داد كه شوراي شهر 
تهران پس از بررس��ي ها، رقم 17 هزار و 900 ميليارد 
تومان را به تصويب رساند. بودجه سال 97 شهرداري 
ته��ران اما 17 ه��زار و 500 ميلي��ارد تومان تصويب 

شده است.
بر اين اس��اس، بودجه سال 95 شهرداري تهران هزار 
ميليارد كاهش يافت. سقف درآمدي بودجه در سال 
95، 17 هزار و 800 ميليارد تومان تعيين شد كه نسبت 
به بودجه پيشنهادي ش��هرداري حدود هزار ميليارد 

تومان كاهش داشت.
محمدباقر قاليب��اف آخرين اليحه بودج��ه در دوره 
مديريتش بر ش��هر تهران را با رقم 18 ه��زار و 489 
ميليارد تومان به پارلمان محلي پايتخت تقديم كرد. 
بودجه س��ال 96 نيز با رقم 18 ه��زار و 489 ميليارد 
تومان براي سومين سال متوالي از كمترين نرخ رشد 
تك رقمي برخوردار شده بود. در حالي كه پيش از اين 
)دست كم تا س��ال 93( بودجه اداره پايتخت حداقل 
10 تا 15 درصد در هر س��ال افزايش پيدا مي كرد. اما 
سال 95 مبلغ بودجه معادل 8.3 درصد در مقايسه با 
سال 94 رشد كرد و بودجه پيشنهادي شهرداري براي 
سال 95 نيز با افزايش 3.4 درصدي از سوي شهرداري 
در نظر گرفته شد. البته بودجه سال 96 توسط شوراي 
شهر كاهش پيدا كرد و با رقم 17 هزار و 900 ميليارد 
تومان بسته شد. اقبال شاكري، رييس كميته عمران 
شوراي شهر تهران درباره ويژگي هاي بودجه سال 96 
شهرداري گفته بود: »در هزينه هاي نگهداشت پروژه ها 
بايد تجديدنظر ش��ود، همچنين جز بزرگراه ش��هيد 
شوشتري اعتباري براي پروژه هاي جديد پيش بيني 
نخواهد شد.« به گفته او، بودجه سال 96 شهرداري بر 

اساس سياست هاي انقباضي تدوين شده بود.

   انقباضي ترين بودجه دهه 90
 اما شايد بتوان گفت انقباضي ترين بودجه شهرداري 
در سال 97 و توسط محمدعلي نجفي، شهردار وقت 
بسته شد. محمدعلي نجفي درباره بودجه 97 عنوان 
كرد كه اين بودجه به شكل واقعي انقباضي تدوين و 
تنظيم شده اس��ت.در واقع با تغيير مديريت شهري 
بعد از 12 س��ال برخي مشكالت ش��هر تهران هويدا 
شد كه يكي از آنها بدهكاري 56 هزار ميليارد توماني 
ش��هرداري به پيمانكاران، س��ازمان ها و بانك هاي 
مختلف ب��ود. بدهي كه به اندازه بودجه س��ه س��ال 
شهرداري تهران است و طي دو سال گذشته به شدت 
مديريت شهري را با مشكل مواجه كرده است. فساد 
مالي، ساخت پروژه هاي نمادين با صرف هزينه هاي 
بسيار، اس��تخدام هاي نجومي در يك س��ال پاياني 
مديري��ت قاليب��اف و م��واردي ديگر باعث ش��ده تا 
هزينه هاي جاري شهرداري به ش��دت افزايش يابد. 
به همين دليل نجفي شهردار وقت تصميم گرفت تا 

بودجه سال 97 به شكل انقباضي بسته شود.
مهم ترين تغيير بودجه س��ال 97 در بخش عمراني 
بود. نجفي در اين باره گفته بود: »با توجه به مشكالت 
اقتصادي اي كه ش��هرداري تهران با آن درگير است، 
بودجه سال 97شهرداري تهران بطور كامل انقباضي 
خواهد بود. اين در حالي اس��ت كه ب��ا وجود آنكه در 
س��ال هاي گذش��ته بخش قابل توجهي از بودجه به 
بخش هاي عمران��ي و حمل و نق��ل عمومي هزينه 
تخصيص داده مي شد؛ اما مديريت جديد شهر تهران 
در نظر دارند تا با كاهش چشمگير بودجه پروژه هاي 
عمراني بيش��تر به فكر بازپرداخت ديون شهرداري 
و تامين هزين��ه حق��وق كاركنان اي��ن مجموعه و 
نگهداشت شهر باشند. در نهايت بودجه »انقباضي« 
سال 97 با كاهش2.2 درصدي نسبت به بودجه سال 
قبل، بالغ بر 17هزار و 500 ميليارد تومان تصويب شد.

   داليل انقباضي شدن بودجه
واقعيت اين است كه طي سال هاي گذشته ركود حاكم 
بر بخش مس��كن، كاهش ارتباط منابع شهرداري به 
اقتصاد ش��هر و تاثير منفي آن بر تحقق منابع پايدار 
حاصل از قانون مالي��ات بر ارزش اف��زوده به عنوان 
مهم ترين منبع درآمد پايدار س��بب متمايل ش��دن 
مديران ش��هري به كس��ب درآمد از مناب��ع ناپايدار 
ش��ده اس��ت. موضوعات ياد ش��ده در كنار نوس��ان 
س��هم درآمدهاي پايدار طي دهه گذش��ته )بين 7 
تا 25 درصد(، تورم ديون س��نواتي طي س��ال هاي 
اخير )ح��دود 29 هزار و 500 ميلي��ارد تومان ديون 
قطعي ثبت ش��ده(، افزايش بي رويه و يك باره حدود 
13هزار نفر به مجموع نيروي انساني در انتهاي سال 
1395 و ابتداي س��ال 96 )و كس��ري اعتبار ناشي از 
آن( و وجود پروژه هاي نيمه تمام كه نيازمند بيش از 
34 هزار ميليارد تومان اعتبار براي اتمام آنها اس��ت، 
باعث شد تا روند بودجه شهرداري روندي كاهشي و 

انقباضي باشد.

   بودجه سال 98
البته نجفي همان زمان پي��ش بيني كرد كه بودجه 
س��ال 98 متفاوت تر از بودجه 97 خواهد بود و گفته 
بود: »بودجه سال 98 براساس برنامه 5 ساله سوم تهيه 
خواهد شد و قطعا تغييرات بنيادين خواهد داشت.« 
اكنون بودجه س��ال 98 در دست تدوين است و بايد 

تا دي ماه تهيه و به ش��ورا ارسال شود. اما ارايه اليحه 
بودجه كل كش��ور به مجلس كه هفته گذشته انجام 
شد، بحث ها بر س��ر اليحه بودجه شهرداري را بر سر 
زبان ها انداخت. برخي اعضاي شوراي شهر معتقدند 
در اليحه بودجه سال 98، س��هم شهرداري ها مورد 
بي مهري قرار گرفته و تغييراتي كه در اين اليحه در 
ارتباط با شهرداري وجود دارد در بودجه سال آينده 

شهرداري تهران هم تاثيرگذار خواهند بود.
مجيد فراهان��ي، رييس كميته بودجه و نظارت مالي 
شوراي شهر تهران انتقادات جدي در خصوص اثرات 
اين اليحه بر ماليه شهرداري ها دارد. به گفته او نكاتي 
دراليحه بودج��ه 98 وجود دارد ك��ه وضعيت مالي 
شهرداري را با چالش هاي جدي مواجه مي كند. او از 
دو تغيير مهم در اليحه بودجه 98 خبر داد و گفت: بر 
اساس اليحه بودجه 98 كل كشور، سهم شهرداري ها 
و كالن شهرها به نسبت 88 درصد تهران و 12 درصد 
ساير نقاط روستايي و عشايري استان اختصاص پيدا 
مي كند اما در بند تبصره 6 دو اتفاق افتاده اس��ت كه 
شهرداري ها را با مشكل مواجه كرده است. بر اساس 
برنامه توسعه ششم و بر اساس اليحه بودجه 98 سهم 
ش��هرداري تهران از محل ارزش افزوده مستقيما به 
ش��كل تخصيص 100 درصد به خزانه واريز مي شود 
اما دولت امس��ال گفته كه اين س��هم بايد در اختيار 
شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قرار بگيرد. يعني 
اين درآمد به جاي اينكه در سال آينده به خزانه برود 
به تشخيص استان توزيع مي شود. اين امر بدين معنا 
است پولي كه متعلق به شهرداري ها بوده در اختيار 
شوراي برنامه ريزي و توس��عه استان گذاشته است. 
اين ش��ورا الزام ندارد مقدار مش��خصي به شهرداري 
تخصيص بدهد از س��وي ديگر تش��ريفات دولتي بر 
اين امر حاكم مي ش��ود و فرآيند پي��چ در پيچ دولت 
كه مراحل بسياري دارد . اين فرآيند زمان بر خواهد 
شد و قطعا مثل گذشته تخصيص صورت نمي گيرد 

همچنين اين فرآيند مي تواند فساد ايجاد كند.فراهاني 
بيان كرد: مبلغ ماليات بر ارزش افزوده در س��ال هاي 
اول به صورت 50-50 بود. سپس در سال هاي بعدي 
بودجه به 30 درص��د براي ش��هرداري و 70 درصد 
براي دولت اختصاص پيدا كرد و در س��ال 97 سهم 
شهرداري به 12 درصد رس��يد و اين تصميم دولت 
مخالف نص صريح برنامه ششم توسعه است. در حال 
حاضر دولت موظف است سهم شهرداري ها را بدون 
تشريفات دولتي تا پانزدهم ماه واريزكند. اين در حالي 
است كه در اليحه بودجه 98 كل كشور شاهد دست 

اندازي دولت محترم به اموال شهرداري ها هستيم.
فراهان��ي پيش تر نيز عنوان كرده بود كه به دليل اين 
تغييرات و نيز كاهش درآمدهاي شهرداري از محل 
تراكم فروشي سال آينده با كس��ري 5 هزار ميليارد 
توماني مواجه خواهيم شد. بودجه سال 97 شهرداري 
ني��ز تاكنون 3 ه��زار و 500 ميليارد تومان كس��ري 

داشته است.

  نگراني از كسري بودجه سال جاري 
محم��د س��االري، رييس كميس��يون معم��اري و 
شهرسازي شوراي ش��هر تهران نيز معتقد است كه 
ميزان كسري بودجه س��ال جاري شهرداري تهران، 
اجتناب ناپذير اس��ت. او در گفت وگو با »تعادل« در 
اين باره گفت: متاس��فانه منابع درآمدي شهرداري 
تهران بر خالف رويه س��ال هاي گذشته كه افزايش 
پيدا مي كرد، به شدت دچار مشكل شده است. دليلش 
اين است كه بخش عمده اي از منابع درآمدي تهران 
از محل ساخت و ساز، بارگذاري و فروش تراكم تامين 
مي شده، البته اين فقط مختص به شهرتهران نيست 
و در همه كالن ش��هرها شرايط به اينگونه بوده است.

اما طي س��ال هاي گذش��ته ظرفيت بارگذاري طرح 
تفضيلي به ويژه در مناطق داراي ارزش افزوده شهر 

تهران به شدت كاهش پيدا كرد.

وي ادامه داد: همچنين درآمدهايي كه ش��هرداري 
از مح��ل ص��دور پروانه ه��اي ح��وزه پروژه ه��اي 
چندعملكردي مانند پاس��اژها، مال ه��ا و مگامال ها 
داشته به دليل اشباع ش��دن و ايجاد پروژه هاي زياد 
به شدت كاهش يافته است. ازسوي ديگر در سال هاي 
اخير بخ��ش قابل توجهي از بودج��ه از محل فروش 
امالك و اراضي ش��هرداري محقق مي شده و اكنون 
درآمدهاي شهرداري از محل فروش امالك و اراضي 
نيز كاهش يافته است .مجموعه اين عوامل باعث شده 
تا اين نگراني براي ش��وراي ش��هر به وجود بيايد كه 
بودجه 17 هزار و 500 ميلياردتوماني امس��ال بطور 
كامل محقق نش��ود.به گفته س��االري اين در حالي 
است كه طي سال گذشته شهرداري نه تنها با كسري 
بودجه مواجه نبوده، بلكه بودجه متمم ارايه مي كرده، 
يعني بودجه اي مازاد بر بودجه پيش بيني شده محقق 
مي ش��ده اس��ت. حتي مازاد بر بودجه متمم از محل 
تبصره هاي بودجه هم كه شامل فاينانس و تهاتر بود، 
بودجه قابل توجهي توسط شهرداري احصا مي شد.

رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر 
افزود: با توجه به وضعيتي كه اكنون بر شهرداري حاكم 
است به خصوص بدهي هاي شهرداري، نگراني جدي 
بابت محقق نشدن بودجه وجود دارد.شايد بتوان گفت 
دليل اصلي اين امر آن است كه طي دهه هاي گذشته 
اصوال نگراني در خصوص منابع درآمدي وجود نداشت 
و س��هل الوصول ترين راه همين ص��دور پروانه هاي 
ساختماني بوده كه به راحتي محقق مي شده است.

بنابراين هيچ اتاق فكر و كارگروهي براي كسب درآمد 
از ساير ظرفيت هاي شهر در شهرداري تشكيل نشده 
و به همين دليل اكنون مشكالت جدي در اين زمينه 
ب��ه وجود آمده اس��ت. معتقدم كالن ش��هري مانند 
تهران ب��ه عنوان پايتخت ظرفيت هاي بس��ياري در 
حوزه درآمدزايي دارد كه بايد از حالت بالقوه، بالفعل 

تبديل شوند.

گروه راه و شهرسازي|
 وجود و رايج ش��دن فساد در حاكميت، عالوه بر اينكه 
موجب ناكارآم��دي و كاهش كيفي��ت ارائه خدمات 
مي شود، به واسطه از بين بردن اعتماد مردم به نهادهاي 
حاكميت��ي تأثيرات نامطل��وب پايداري بر س��رمايه 
اجتماع��ي، اعتماد و به تبع آن مش��اركت مردم دارد. 
ش��هرداري ها، هم از لحاظ ارتباط نزديك و رودررو با 
مس��ائل روزمره مردم و هم از نظر حجم باالي فعاليت 
و ورود به طرح هاي كالن مالي و اقتصادي، بطور بالقوه 
جزو نهادهاي داراي ريس��ك باالي فساد و بستر بروز 
فسادهاي بزرگ اقتصادي هستند.يكي از كارآمدترين 
روش ها براي مقابله با فساد در مديريت شهري و احيا و 
ارتقاي سطح اعتماد متقابل مردم و شهرداري قرار دادن 
شهرداري در اتاق شيشه اي از طريق ابزارهاي شفافيت 
است. به همين دليل شوراي شهر پنجم تهران بعد از 
روي كار آمدن موضع شفاف سازي را در دستور كار خود 
قرار داد و اولين گام نيز راه اندازي سامانه شفافيت بود كه 
به گفته كارشناسان مي تواند نقش پر رنگي در مبارزه با 
فساد و شفاف سازي داشته باشد. كامبيز مصطفي پور 
كارشناس شهري در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد كه 
فساد فقط در زمينه مالي صورت نمي گيرد، گاهي اوقات 
نوع حكمراني بر اساس يك باور خاص است و جرياني 
را ايجاد مي كند كه اصوال مورد نياز مردم نيست و فقط 

هدر دادن سرمايه هاي مردم است.
مصطفي پور با اش��اره به با بيان اينكه سامانه شفافيت 
در 21 فروردين 97 در شهرداري تهران راه اندازي شد، 
تصريح كرد: يكي از ش��يوه هاي سالم سازي اين است 
كه افكار عمومي را متوجه اهميت اين موضوع كنيم. 
اكنون روي سامانه شفافيت ش��هرداري قراردادهاي 
مهم، اطالعات مربوط به مديران و سوابق آنها، بودجه 
سال 97، گزارش عملكرد مالي شهرداري تهران قرار 

داده شده كه اتفاق مثبتي است.

 برگزاري رفراندوم شهري
او ادامه داد: از آن جا كه شهرداري يك سازمان عمومي 
محسوب مي ش��ود، همه منابع و مصارف آن در حوزه 
بخش عمومي است و هيچ پروژه خصوصي وجود ندارد. 

در نتيجه مردم بايد در تصميم گيري ها حتي در زمينه 
ساخت و سازپروژه ها سهيم باشند.به نظر من براي انجام 
پروژه هاي شهرداري بايد رفراندوم شهري برگزار شود و 
مردم نظر خود را عنوان كنند.شهرداري ها بايد به مردم 
اطالع دهند كه چه پروژه اي با چه مشخصات و هزينه اي 
قرار است احداث شود و آيا شهروندان راضي به اجراي 

اين پروژه هستند يا خير.
به گفته او مديريت شهري كه نتواند مشاركت مردم را 
جلب كند، قطعا هزينه هايي را براي شهر مي پردازد كه 
آن هم ممكن است فس��اد تلقي شود. بنابراين اصالح 
فرايندها يكي از اقدام هاي بسيار مهم در جهت شفافيت 
امور شهري به شمار مي رود.اكنون بسياري از فرايندها 
در شهرداري كهنه و قديمي شده و با شرايط جديد و 
مدرن تطابق ندارد و اصالح اين فرايندها مي تواند منجر 

به انسداد منافذ فساد شود.

 اصالح قوانين 
اين كارشناس شهري دومين موردي كه در شفاف سازي 
بايد مورد توجه قرار بگيرد را، ضوابط، قوانين و مقررات 
دانست كه بعضا بسيار پيچيده و متناقض است. او در 
اين باره توضيح داد: بايد با سبك كردن قوانين و شفاف 

كردن آنها، ش��هروندان را با قوانين آشنا كرد. بسياري 
مواقع شهروندان با مراجعه به شهرداري در مواجهه با 
قوانين سردرگم مي شوند. دليل آن هم شفاف نبودن 
قوانين است. گاهي بر اساس يك دستورالعمل مي توان 
جلوي يك تخلف را گرفت و بر اساس يك دستورالعمل 
ديگر انجام همان كار خالف قانوني شده است.در واقع 
آيين نامه ه��ا و ضوابط پيچيده اي��ن فرصت را فراهم 
مي كند تا دسترسي شهروندان به اطالعاتي كه مورد 
نيازشان است، از آنها دور نگه داشته شود. بنابراين هر چه 
سطح دسترسي و سهم شهروندان به اطالعات شهري 
افزايش يابد، ريسك فساد پذيري كاهش خواهد يافت.

او با بيان اينكه فقط مديريت شهري مسوول مبارزه با 
فساد و شفاف سازي نيست، تصريح كرد: نهادهاي مدني، 
رسانه ها و حتي شهروندان عادي نيز دراين قضيه نقش 
دارند.وقتي تخلف رشوه صورت مي گيرد، رشوه دهنده 
نيز خود يكي از عوامل تخلف به شمار مي رود.متاسفانه 
گويي مردم به اين شيوه عادت كرده اند و چنانچه مامور 
متخلفي از آنها رشوه بخواهد، نمي توانند از حق و حقوق 
خود دفاع كنند و ترجيح مي دهند با دادن رشوه هر چه 
زودتر مشكل را برطرف كنند.در واقع يك بخش فساد 
خود مردم هس��تند و در نتيجه جامع��ه بايد در حوزه 

شفاف سازي رش��د كند كه اين امر با حمكراني خوب 
اتفاق مي افتد.

او با اش��اره به نظام ه��اي اقتصادي گف��ت: يك نظام 
اقتصادي نقش اثرگذاري در بروز فساد دارد و مي تواند 
فس��اد را افزايش يا كاه��ش دهد.در واق��ع زماني كه 
دستيابي به اهداف مشروع به وسيله ابزار مشروع محقق 
نشود، »ابداع« صورت مي گيرد. كاركنان هر سازماني 
كه حقوق و درآمدهايشان كفاف يك زندگي شهري را 
نمي دهد و قادر به تامين نيازهاي زندگي خود در بعد 
كالن نيستند، دست به ابداع مي زنند. در واقع زماني كه 
نظام اقتصادي دچار اختالل مي شود، فساد اقتصادي 
هم افزايش مي يابد. چرا در جامعه ما دروغ زياد است زيرا 
در صورت راستگويي نمي توانند به اهداف مورد نظر خود 
برسند. متاسفانه بايد گفت، فساد در بدنه شهروندان هم 
نفوذ كرده است. بنابراين براي شفاف سازي يك ساختار 
اجتماعي -  اقتصادي سالم هم بايد وجود داشته باشد.

  فساد در خارج از حيطه شهرداري 
مصطفي پور در اين زمينه اظهار كرد: براي مثال، يكي از 
شاخص هاي شفاف سازي بحث اعتماد مردم به يكديگر 
اس��ت.اكنون ميزان اعتماد عموم��ي و اعتماد فردي 
شهروندان به يكديگر چقدر است؟چقدر يك شهروند 
مي تواند يك كيف پر از پول را براي 5 دقيقه سر خيابان 
قرار دهد و دوباره باز گردد و آن را بر دارد؟! سازمان ها هم 
از همين مردم تشكيل شده، جامعه اي كه سرمايه هاي 
آن افول پيدا ك��رده و ميزان اعتماد بين افراد خانواده، 
 دوستان و مردم محله به شدت كاهش پيدا كرده است. 
وي تاكيد كرد: البته مي ت��وان با انجام كارهايي نظير 
ساده كردن ساختار، عمومي كردن برگزاري مناقصه ها 
و مزايده ها و نظاير آن س��ازمان را شيش��ه اي كرد اما 
بخش��ي از اين فس��ادها اصوال در اعتبارات شهرداري 
صورت نمي گيرد و در بين م��ردم اين اتفاق مي افتد. 
يعني ممكن است، نيروي شهرداري با فعاالن بخش 
خصوصي در بيرون از ش��هرداري تبان��ي كنند و اين 
موضوع مي تواند هيچ ربطي به درآمدهاي شهرداري 
نداشته باشد.در واقع ثروت شهر تهران فقط آن ثروتي 
نيست كه شهرداري به عنوان بودجه 17 هزار ميليارد 

تومان��ي در نظر دارد. دارايي هاي مردم در ش��هر براي 
مردم است. در اين مكان ها هم شفافيت نيست. براي 
مثال، وقتي هنگام چك كردن پروانه هاي ساختماني 
عمدتا در آنها تخلفات وجود دارد. اين خودش مي تواند 
يك شاخص باش��د كه چقدر شهروندان ما تابع قانون 
هستند.در نتيجه مي توان گفت ساختار اجتماعي ما 
نيز داراي اشكاالتي است كه همه با هم بايد براي رفع 

آن تالش كنيم.
او با بيان اينكه خوشبختانه اقدام هاي شهرداري تاكنون 
نتايج مثبتي داشته است، اظهار كرد: طبق نظر سنجي 
كه مركز مطالعات شهرداري انجام داده از سال گذشته 
تاكنون ميزان فساد در ش��هرداري 11 درصد كاهش 
داشته است. راه اندازي سامانه شفافيت كمك بزرگي به 
سالم سازي امور در شهرداري خواهد كرد، زيرا قبال به 
دليل روشن نبودن وضعيت قراردادها اين امكان وجود 
داشت كه در بخش هايي تهاتر صورت مي گرفت به دليل 
پيچيده شدن فرايندها زمينه فساد نيز افزايش مي يافت 
كه اكنون اين زمينه از بين رفته اس��ت.از سوي ديگر 
حساس شدن رس��انه ها و مردم نيز به ايجاد شفافيت 

كمك خواهد كرد.

 گستره وسيع فساد
مصطفي پور با بيان اينكه فس��اد فقط در زمينه مالي 
ص��ورت نمي گيرد، تصري��ح كرد: گاه��ي اوقات نوع 
حكمراني بر اس��اس يك باور خاص است و جرياني را 
ايجاد مي كند كه اصوال مورد نياز مردم نيست و فقط هدر 
دادن سرمايه هاي مردم است. اكنون مهندسي ارزش 
در پروژه هاي ما گم است و معنايي ندارد. به همين دليل 
ش��هر گران اداره مي شود و اين به معناي حيف كردن 

مال مردم است.
او با اشاره به اينكه نگه داشتن نيروهاي سالم و با سواد 
و كارا از جمله مواردي است كه موردغفلت قرار گرفته 
است، گفت: اين موضوع نيز به نوعي آسيب وارد كردن به 
شهر است . زيرا كسي كه سابقه كار در امور شهري دارد 
و در اين راه تالش مي كند نبايد به راحتي كنار گذشته 
ش��ود. منظورم اين است كه فس��اد مي تواند در ابعاد 

گسترده تري از قراردادها و بحث هاي مالي رخ دهد.
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 نظام برنامه ريزي
و اداره امور شهر

پويا عاشوري|كارشناس شهري|
بطور كلي برخي از خصايص و ويژگي هاي نظام 
برنامه ريزي و اداره امور شهر در ايران را مي توان 

در قالب الگوهاي زير دسته بندي كرد.
حاكميت برنامه ريزي اقتصادي و بخش��ي: در 
نظام برنامه ريزي كش��ور بعد اقتصادي و كمي 
برنامه ريزي ب��ر ابعاد اجتماع��ي آن برتري تام 
دارد. نتيجه اين امر، بروز ناگزير اختالف درآمد 
و سطح زندگي ميان گروه هاي اجتماعي از يك 
سو و تفاوت هاي جغرافيايي، اقتصادي و اجتماعي 
ميان منطقه هاي مختلف شهر و روستا از سوي 

ديگر است.
برنامه ريزي از باال به پايين: حفظ وحدت ملي از 
طريق قدرتمند ش��دن هر چه بيشتر »مركز« و 
»مركز مداري« در اداره امور جامعه، نظام اداري 
كشور را به شدت متمركز كرده است. اين ويژگي 
با توجه به اينكه منابع اصل��ي و مالي در اختيار 
دولت است و هدف رشد شتابان اقتصادي مورد 
توجه قرار دارد، روند تمركز طلبي را در نظام هاي 
برنامه ري��زي و اجرايي كش��ور تقويت مي كند. 
بنابراين تحول در نظام مديريت ش��هري ايران، 
ضرورتي غير قابل انكار براي سياس��ت گذاران 
و فعاالن عرصه تصميم گيري كالن در كش��ور 
است. آنچه در اين حوزه ضروري است، پيگيري 
سياست هاي كالن نظام، در زمينه تمركز زدايي، 
واگذاري وظايف، گسترش سطوح محلي نظام 
مديريت س��رزمين و نيز ايجاد پايداري مالي در 
اداره امور محلي در كشور است. برخي منابع در 
اين زمينه سياس��ت هاي تمركز زدايي سه دهه 
اخير كشور را در سه دسته كلي زير جاي داده اند: 
 الف( تمركز زدايي سياس��ي: تشكيل شوراهاي 

شهر و روستا 
ب( تمركز زداي��ي اداري- اجرايي: تش��كيل و 

تقويت نهادهاي استاني
 ج( تمرك��ز زدايي مالي: تش��كيل خزانه معين 

استان
با اين ح��ال به نظر مي رس��د، در عرصه تمركز 
زدايي سياسي در ايران، شكل گيري و استقالل 
حكومت محل��ي از حكومت مرك��زي در عمل 
چندان محقق نشده است. حتي تشكيل شوراها 
و شهرداري هاي مردمي با تعريف تمركز زدايي 
سياس��ي همخواني ن��دارد. زيرا در س��اختار و 
عملكردهاي س��طوح مختل��ف تصميم گيري 

سرزمين تفاوت ماهوي ايجاد نشده است.
عدم تش��كيل سلس��له مراتب كاملي از شوراها 
)ش��وراهاي محله، نواحي، مناطق ش��هرداري، 
شوراي شهر و شوراهاي منطقه كالن شهري(: 
نظ��ام كنوني اداره امور ش��هر در اي��ران امكان 
تعميق و توسعه مشاركت هاي مردمي در شهرها 
و همچنين امكان انتقال خواس��ت ها، نيازها و 
اولويت هاي شهر به منتخبان را فراهم نمي كند 
و امكان دسترسي شهروندان به منتخبان خود 
در شوراي شهر ميسر نيس��ت و عمومًا افراد پر 
سر و صدا و مشهور به عنوان نمايندگان انتخاب 
مي شوند. به نظر مي رسد براي دستيابي به اهداف 
و فلسفه شكل گيري ش��وراهاي شهر، تغيير در 
نظام انتخاب اعضاي شوراي شهر ضرورتي جدي 
است. رسميت دادن و تشكيل شوراهاي محله و 
نواحي و مناطق ش��هر به عنوان زير مجموعه و 
مكمل شوراي شهر مي تواند كارآيي و اثربخشي 

اين نهاد مردمي را افزايش دهد .
نظ��ام اجرايي كش��ور در حال حاض��ر ماهيتي 
دوگانه دولتي عمومي يا انتصابي انتخابي دارد. 
در وضعيت كنوني به دليل س��اختار متمركز و 
يكپارچ��ه دولت نقش مقامات دولت��ي در اداره 
امور قوي تر است. نهادهاي انتخابي داراي قدرت 
اجرايي محدود به ش��هر و روستا مي شوند و در 
ساير سطوح اگرچه نهادهاي انتخابي وجود دارند 
اما به عللي فاقد اقتدار موثر هستند، از جمله اين 
علل مي توان به فقدان ق��وه اجرايي براي آنها و 
انتخاب غير مستقيم از سوي شوراهاي فرودست 

اشاره كرد.
اين روند مش��كالت و چالش هاي عديده اي در 
زمينه توسعه شهري به ارمغان آورده و ضرورت 
اس��تقرار حكمروايي شايسته ش��هري را پيش 
از پيش مطرح س��اخته اس��ت. در واقع، امروزه 
بيش از هر زماني نياز به ش��يوه جديد اداره امور 
احساس مي ش��ود و تقريبًا اجماع حاصل شده 
كه ديگ��ر حكومت ها و دولت ها چون گذش��ته 
نمي توانند بدون مشاركت تمامي گروه هاي متأثر 
از برنامه ريزي به تصميم گيري، سياست گذاري و 

برنامه ريزي و مديريت بپردازند.
از اين رو، مديران، دولتمردان و سياست گذاران 
كش��ور م��ا، نيازمند توجه بيش��تر ب��ه الگوي 
حكمروايي شايس��ته شهري هس��تند كه طي 
آن براي حضور ش��هروندان و س��اير عناصر در 
تصميم گيري ها، فرصتي دوچندان فراهم مي آيد 
و در اين بين، الزمه گذار از حكومت به حكمروايي 
مس��تلزم تغيير در روابط بين حكومت و مردم 
يا بين ش��هروندان و دولت، تغيي��ر در وظايف و 
نقش هاي مديران و نيروهاي درون سازمان هاي 
عمومي محل��ي و تغيير در خود س��ازمان هاي 

عمومي است.
اهداف حكمروايي شايسته شهري را مي توان به 

شرح زير تدوين كرد: 
- بازساخت جامعه مدني براي تقويت و اعتالي 

بيشتر سازمان ها، نهادها وجوامع محلي
-كاهش فقر و جدايي گزيني اجتماعي، قومي و 

فرهنگي در شهرها
- كاهش فساد

- بهبود كيفيت معاش
- حفظ دموكراسي

- ايجاد فرصت و امكان براي مردم به منظور نشان 
دادن خواسته ها و آمالشان در زندگي



دانش و فن10اخبار

حكم قضايي فيلترينگ اينستاگرام در دستان دادستاني

وزير ارتباطات: فيلترينگ را دوقطبي نكنيد
گروه دانش و فن | 

 در حالي كه جواد جاويد نيا سرپرس��ت معاونت امور 
فضاي مجازي دادس��تاني كل كش��ور از صدور حكم 
قضايي براي فيلترينگ شبكه اجتماعي اينستاگرام 
خبر داده و گفته اس��ت: اينستاگرام يك بار فيلتر شد 
و دول��ت وعده داد كه با كمك فيلترينگ هوش��مند 
مي تواند اي��ن فضا را كنت��رل كند اما متاس��فانه در 
اين زمينه هزينه  زيادي انجام ش��د ولي به نتيجه اي 
نرسيديم؛ هم اكنون دس��تور قضايي براي فيلتر اين 
س��رويس داريم و نظر اكثريت ش��وراي عالي فضاي 
مجازي و ديگر تصميم گيران نيز مبني بر فيلتر شدن 

اين سرويس است.
وي در ادامه صحبت هايش گفته است: طبق مصوبات 
شوراي عالي فضاي مجازي نبايد ترافيك اينستاگرام 
از يك سطح باالتر مي رفت كه متأسفانه فراتر رفت 
و از طرفي براس��اس مصوبات اين ش��ورا بايد دولت 
براي فعاليت اين شبكه در كشور، پس از التزام اين 
شبكه اجتماعي به قوانين كش��ور و انتقال سرورها 
به داخل كش��ور مجوز صادر مي كرد كه اين كار هم 

انجام نشده است.
وي با اش��اره به اينك��ه معاونت امور فض��اي مجازي 
دادس��تاني كل كش��ور در حال حاضر به صورت يك 
طرفه دستگاه قضايي مي تواند با توجه به انجام نشدن 
مصوبات شورا اقدام كند اما فعال منتظر اجماع نظر در 
اين زمينه است،  افزوده: اگر صبر كردن فايده نداشته 

باشد دادستان كشور تصميم الزم را خواهد گرفت.
اما اين صحبت هاي سرپرس��ت معاونت امور فضاي 
مجازي دادستاني كل كشور با واكنش وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات همراه شد .وي روز گذشته در حاشيه 
جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت: من متن 
صحبت هاي معاون دادستان را نخواندم و در دولت از 
تيتر اخبار متوجه اين موضوع ش��دم. فرض بر اينكه 

حرف هاي معاون دادستان درست است و وي اختيار 
قانوني براي فيلترينگ اينس��تاگرام دارد، اين سوال 
پيش مي آيد بعد از اين قرار اس��ت چه اتفاقي بيفتد؟ 
اين را براي مردم روشن كنند و دو قطبي فيلترينگ يا 

مخالفت با فيلترينگ را درست نكنند.
آذري جهرمي افزود: فرض را بر اين بگذاريم كه حرف 
ايش��ان درس��ت اس��ت و برگرفته از اختيارات شان، 
دست به فيلترينگ اينس��تاگرام بزنند اما چه اتفاقي 
رخ خواهد داد؟ در زندگي م��ردم چه تأثيري خواهد 
داشت؟ در حاكميت كشور و كاهش جرايم چه اتفاقي 

رخ خواهد داد؟
وزير ارتباطات اذعان كرد: بايد با مردم و همه به صورت 
روشن صحبت كرد و جمع بندي را به عقال سپرد؛ اينكه 
بگوييم تفنگ را روي سر يكي بگذاريم و شليك كنيم، 

مي ميرد يك واقعيت است.
 اي��ن صحبت هاي وزي��ر ارتباط��ات در حالي مطرح 
مي شود كه وي در مراس��م افتتاح پروژه »ارتقاي سه 
برابري هسته IP ش��بكه ملي اطالعات« از مسووالن 
خواست تا فيلترينگ را با شبكه ملي اطالعات پيوند 
نزنند و آن را با مسائل سياسي آميخته نكنند، چرا كه 

شبكه ملي اطالعات يك شبكه فني است .
در ادامه سووال خبرنگاران از وزير ارتباطات در حاشيه 
جلس��ه هيات دولت وي در پاس��خ به اين پرسش كه 
آيا نظارتي بر بس��ته هاي اينترنتي كه اپراتورها ارايه 
مي كنند وجود دارد بيان كرد: نظارت دقيق اس��ت و 
كم فروشي نداريم. امروز گزارشي از سازمان تنظيم و 
مقررات درباره بسته هاي اينترنتي و مكالمه ها به من 
رسيده است. طبق اين گزارش در گذشته سهم مصرف 
فن��اوري اطالعات در زندگي مردم 2.1 درصد س��بد 
خانوار بوده است اما با افزايش تعرفه ها و تعرفه مكالمات 
و بسته هاي اينترنتي كه در چارچوب مصوبات سازمان 
تنظيم مقررات بوده است، اين رقم حدود 0.3 درصد 

افزايش يافته اس��ت. درآمد اپراتورها هم هفت تا 10 
درصد افزايش داشته است.

آذري جهرمي با اشاره به اينكه » 70 درصد هزينه هاي 
اپراتورها ارزي و 100 درصد درآمد آنها ريالي است « 
گفت: نوس��انات نرخ ارز اين اپراتورها را دچار مشكل 
جدي كرده است. پيشنهاد ما به ستاد اقتصاد مقاومتي 
اين بوده است كه هزينه هاي توسعه اپراتورها را كاهش 

دهيم و باند 700 و 800 آزادس��ازي ش��ود. زيرا اگر 
كاهش هزينه براي اپراتورها انجام نش��ود معناي آن 

افزايش هزينه هاي بسته هاي اينترنتي است.
به نظر مي رس��د اخت��الف نظ��ر ب��راي فيلترينگ 
اينستاگرام بين مس��ووالن قضايي و ارتباطي كشور 
در حالي باال گرفته است كه وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات حاضر نيس��ت اين ش��بكه اجتماعي هم به 

سرنوشت تلگرام دچار شود،  از سوي ديگر از شواهد و 
رفتار كاربران در شبكه هاي مجازي مي توان اينگونه 
برداش��ت كرد كه آنه��ا دغدغه اي ب��راي فيلترينگ 
اينستاگرام ندارند و همانطور كه با فيلتر شدن تلگرام 
از آن اس��تفاده مي كنند با فيلتر ش��دن اينستاگرام 
نيز به فعاليت خود در اين ش��بكه ادامه مي دهند و با 

فيلتر شكن قانون را دور مي زنند .

فون آرنا | 
تازه ترين گزارش هاي منتش��ر شده نشان مي دهد كه 
برخي از اپليكيش��ن هاي اندرويدي بدون كسب اجازه 
از كاربران، اطالعات حس��اب كارب��ري كاربران را براي 

فيس بوك ارسال مي كردند.
به نظر مي رسد كه سريال رسوايي هاي فيس بوك تمامي 
ندارد و هر روز از گوش��ه و كنار جهان گزارشي مبني بر 
رسوايي هاي اطالعاتي و افشاي حريم خصوصي كاربران 
اين شبكه اجتماعي بزرگ منتشر مي شود و چهره اين 
شركت امريكايي را بيشتر از پيش تخريب كرده و اعتماد 

كاربرانش را بيشتر از بين مي برد.
سال 2018 ميالدي سال بسيار سخت و دشواري براي 
شركت فيس بوك به عنوان يكي از بزرگ ترين غول هاي 
تكنولوژي در جهان و اياالت متحده امريكا بود چرا كه 
در اوايل س��ال 2018، بزرگ ترين رسوايي اين شركت 
در طول مدت فعاليت خود رخ داد چرا كه گزارش هاي 
زيادي منتش��ر و سپس معلوم ش��د كه اين شركت با 
همكاري موسسه و ش��ركت مشاوره سياسي كمبريج 
آنالتيكا موجب افشاي اطلالعات بالغ بر 87 ميليون نفر 
از كاربران فيس بوك شده است. پس از رسانه اي شدن 
اين رسوايي بزرگ، مردم و منتقدان بسياري فيس بوك 
را ب��ه خيانت در امانت و همكاري ب��ا نهادهاي دولتي و 
تحقيقاتي و همچنين نقض حريم ش��خصي كاربران 

متهم كردند.
اين شبكه اجتماعي به سرعت در آماج حمالت شديد 
كاربران بسياري در سراسر جهان قرار گرفت، به گونه اي 
كه تعداد كثيري از ش��ركت ها و افراد معروف به بستن 
و غيرفعال ك��ردن صفحات مجازي خود در فيس بوك 
اقدام كرده و استفاده از اين شبكه اجتماعي را ننگي براي 

دنياي مجازي توصيف كرده اند.
پس از انتش��ار خبر رس��وايي فيس بوك و نقض حريم 
شخصي كاربرانش، افراد مشهور و شركت هاي كوچك 

و بزرگ بسياري اقدام به حذف صفحه كاربري خود در 
اين ش��بكه اجتماعي كرده اند تا بدين ترتيب، اعتراض 

خود را نسبت به سهل انگاري فيس بوك نشان دهند.
برخي از اپليكيشن هاي اندرويدي بدون كسب و دريافت 
اجازه از كاربران اطالعات شخصي مربوط به حساب هاي 
كاربري شان را تحويل فيس بوك داده و براي آن ارسال 

مي كردند.
هنوز معلوم نيست كه انگيزه و برنامه اين اپليكيشن هاي 
اندرويدي ب��راي ارس��ال و تحويل اطالع��ات مربوط 
ب��ه كاربران ب��ه فيس بوك دقيق��ا چه بوده اس��ت اما 
كارشناس��ان و تحليلگران بر اين باورند كه بالغ بر 3۴ 
برنامه و اپليكيشن كه برخي از آنها از محبوبيت خوبي 
برخوردارند و در فروش��گاه هاي آنالين اپ اس��تور اپل 
و گوگل پلي اس��تور نيز موجودند، همگي با فيس بوك 
همكاري هاي نزديكي دارند و به نظر مي رسد كه اين غول 
شبكه اجتماعي به منظور ارتقاي سطح الگوريتم هاي 
خود براي شناسايي بهتر ساليق و عاليق مخاطبانش از 
راه هاي مختلفي همچون دسترسي و نفوذ بدون اجازه به 
حساب هاي كاربري آنها در ساير شبكه هاي اجتماعي و 
اپليكيشن هاي مختلف استفاده كرده و بهره گرفته است.

فيس بوك كه به نظر مي رسد با اين گزارش هاي جديد 
باري ديگر هدف تهاجم و حمله منتقدان و معترضان قرار 
بگيرد و به دردسرهاي جديد امنيتي و اطالعاتي جديدي 

بيفتد، هنوز در اين باره واكنشي نشان نداده است.

ديلي ميل |
پليس راه سيدني دوربين هايي در جاده هاي اين شهر تعبيه 
كرده است كه داخل ماشين رانندگان را هم شكار مي كنند. 
هم اكنون در جاده هاي سيدني دوربين هايي وجود دارد 
كه با استفاده از فناوري باال توليد شده اند و بسيار پيشرفته 
هستند. استفاده از اين دوربين ها از سال جديد ميالدي 
آغاز شده و مي توانند از طريق شيشه جلو اتومبيل، داخل 
ماشين ها را رصد كنند. زمان استفاده آزمايشي دوربين ها 
۴ هفته به طول انجاميد و در اين زمان 11 هزار راننده را كه 
هنگام رانندگي از گوشي خود استفاده مي كردند، شناسايي 
 كرد.اين دوربين ه��اي پيش��رفته از اول ژانويه در جاده

 Anzac Parade  در ش��رق س��يدني فعال شدند. به 
رانندگاني كه حين اس��تفاده از گوش��ي شناسايي شده 
بودند هش��دار داده ش��د و يك ماه پس از آن نيز برايشان 
حكم جريمه ارسال شد. جريمه افرادي كه حين رانندگي 
از گوشي خود استفاده كردند، 337 دالر اعالم شده است 
و اگر راننده در محدوده يك مدرس��ه مشغول به استفاده 
از گوشي خود باش��د، جريمه وي ۴۴8 دالر خواهد بود. 
از ماه فوريه نيز از رانندگان خاطي ۵ امتياز كس��ر خواهد 
شد. دوربين هاي نصب شده 2۴ ساعت شبانه روز را فعال 
هستند و شرايط جوي نيز بر كاركرد دوربين تاثير منفي 
نمي گذارد.ايالت هاي ديگر استراليا نيز در نوبت هستند تا 

اين دوربين ها را آزمايش كنند.

انگجت |
خانه هاي دولتي ش��هر پكن به منظور افزايش ايمني 
مستاجران و خانه هايشان به فناوري تشخيص چهره 
مجهز مي شوند. وابستگي چين به فناوري تشخيص 
چهره روز به روز در حال گسترش است و در جديدترين 

قدم به مسكن هاي عمومي رسيده است.
پكن در پي استفاده وسيع از قفل هوشمند تشخيص 
چهره در پروژه هاي مس��كن دولتي اس��ت تا امنيت 
مس��تاجران را تقويت كند، مان��ع از ورود غريبه ها به 
اين خانه ها ش��ود و از سوءاس��تفاده هايي مانند اجاره 

غيرقانوني جلوگيري كند.
اين فناوري حتي اگر يك ساكن سالمند خانه را ترك 
كند و پس از مدت معيني بازنگردد، مديريت ساختمان 
را مطلع مي كند. ۴7  پروژه تا پايان سال 2018 از اين 
تكنولوژي استفاده كردند، اما اكنون پكن قصد دارد آن را 
در تك تك خانه ها نصب كند. اين فناوري تا اواخر ژوئن 
سال 2019 براي حدود 120 هزار مستاجر در دسترس 
خواهد بود. بحثي كه هميشه همراه با فناوري تشخيص 
چهره به ميان مي آيد، بحث حريم خصوصي است و در 
اين مورد هم با انتقادها و مخالفت هايي همراه شده است، 
چرا كه با استفاده از فناوري تشخيص چهره، زمان دقيق 
ورود و خروج مستاجران مشخص است و شايد دعوت 

مهمان براي مستاجران سخت شود.

ورج |  
يك برنامه جديد تح��ت وب براي نمايش پركاربردترين 
رنگ هاي عكس هاي ارسالي در اينستاگرام طراحي شد . 
 yearofcolour.com برنامه يادشده كه از طريق سايت
در دسترس است، با بررسي حس��اب كاربري هر فرد در 
اينستاگرام بيشترين رنگ هاي مورد استفاده در عكس هاي 
هر فرد را به ش��كل موزاييكي به وي نشان مي دهد. براي 
استفاده از خدمات اين سايت بايد با نام كاربري و كلمه عبور 
  yearofcolour.com اينس��تاگرام خود را در آدرس
وارد كنيد. البته خدمات يادشده تنها براي حساب هاي 
كاربري عمومي در دسترس است و اگر افرادي قصد دارند 
از امكانات yearofcolour.com براي حس��اب هاي 
خصوصي خود استفاده كنند، ابتدا بايد با مراجعه به بخش 
تنظيمات حساب مذكور را عمومي كنند. راه اندازي سايت 
يادشده توسط اس��تف لواندوسكي صورت گرفته كه در 
لندن زندگي مي كند و اپليكيشن مورد نياز بدين منظور 
را در اوقات فراغت خود طراحي كرده اس��ت. البته الهام 
بخش اين كار همسر وي اميلي كوئينتون بوده است كه 
شركتي به نام ميك اليت را اداره مي كند كه كار آن كمك 
به افراد براي ارتقاي كيفيت حضورش��ان در اينستاگرام 
است. اين سايت با بررسي پراليك ترين عكس هاي حساب 
كاربري هر فرد و تجزيه وتحليل رنگ هاي آنها دست به 

بصري سازي اطالعات در اين زمينه مي زند.

اپليكيشن هاي اندرويدي جاسوسي فيس بوك را مي كنند  دوربين هاي نامحسوس
كه داخل ماشين را هم  مي بينند

تجهيز مسكن هاي دولتي چين 
به فناوري تشخيص چهره 

شناسايي پركاربردترين 
رنگ ها بايك اپليكيشن
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رويداد

ام اي تي | 
با ت��الش محققان موسس��ه فناوري ماساچوس��ت، 
فناوري چاپ س��ه بعدي در حال گسترش به دنياي 
ريخته گري شيشه است.  دنياي چاپ سه بعدي روز 
به روز در حال گسترش است و اكنون به لطف محققان 
موسسه فناوري ماساچوست )MIT(، چاپ سه بعدي 

به جهان شيشه اي قدم مي گذارد.
باور كنيد يا نه، شيش��ه مذاب آخرين بخش از چاپ 
سه بعدي است كه محققان MIT معتقدند جهان را 
متحول خواهد كرد. چيكارا اينامورا، مايكل استرن، 
دانيل ليزاردو، پيتر هوك و نري اوكس��من محققاني 
هس��تند كه اين روش را توس��عه داده و ابداع و نتايج 
خود را منتشر كرده اند. سيس��تم ايجاد شده توسط 
اين محققان نه تنها كنترل مواد داغ شيشه را فراهم 
مي كند، بلكه يك محصول نهايي بي نقص نيز توليد 
مي كند. تركيب روش »توليد افزودني« با شيشه هاي 
مذاب، يك مس��ير بالقوه را براي توليد هندسه هاي 
بس��يار پيچيده و اش��ياي سفارش��ي  طراحي  شده 
ايجاد مي كند، در حالي كه شفافيت نوري و پايداري 
شيميايي كه در فرآيندهاي توليد سنتي امكان پذير 
اس��ت حفظ مي كند.محققان اين چاپگ��ر جديد را 

»G3DP2« نام گذاشته اند.
 چاپگ��ر »G3DP2« ي��ك پلتف��رم جدي��د براي 
شيش��ه هاي مذاب است كه سيستم كنترل حرارتي 
ديجيتال را با سيس��تم كنترل حركت چهار محوره، 
همراه با معرفي قابليت هاي توليد در مقياس صنعتي 

با افزايش ميزان توليد و ارايه محصول قابل اطمينان 
تركي��ب مي كند.اساس��ا اين چاپگر ي��ك ابرچاپگر 
س��ه بعدي اس��ت كه غيرقابل تصور است.محققان 
MIT معتقدند كه اين چاپگر سه بعدي براي اولين بار 
شفافيت مطلوبي را براي ايجاد چاپ شيشه با كيفيت 

باال ارايه مي دهد.
آنها مي گويند ذرات سيليكات شيشه در رزين به حالت 
تعليق درمي آيند و اين اجازه مي دهد تا آن را پس از 

حذف رزين به اشكال هندسي پيچيده دربياورد.
به گفته محقق��ان، اين روش براي س��اخت قطعات 
كوچك و بسيار دقيق مانند ريزسيال ها و قطعات نوري 
مناسب است، زيرا كه دقت باال و شفافيت نوري را در 
اختيار قرار مي دهد. اين پروژه داراي دو هدف ايجاد 
يك چاپگر سه بعدي در مقياس صنعتي و ساخت يك 
ساختار شيشه اي مناسب براي چاپگر سه بعدي است.

چاپگ��ر G3DP2 با اس��تفاده از يك جعبه بس��ته و 
گرم براي نگه داشتن شيشه ذوب شده و يك كنترل 

حرارتي براي چاپ كار مي كند.

يورك الرت | 
پژوهشگران امريكايي در بررسي جديدي دريافتند كه 
نورون ها مي توانند با فيلتر كردن اطالعات، به سازگاري 

مغز با محيط اطراف كمك كنند.
هنگامي كه جهان اط��راف خ��ود را درك مي كنيم، 
در مي يابيم كه اش��ياي به خصوصي، بيش از اش��ياي 
ديگر مورد توجه ما هستند. براي مثال، هنگامي كه يك 
كوه پوشيده از درخت را مي بينيم، گويي به يك قالي 
بزرگ سبزرنگ نگاه مي كنيم اما با نزديك شدن به كوه 

مي توانيم درختان را به صورت مجزا ببينيم.
دانشمندان در طول دهه هاي گذشته، سيستم بينايي را 
با تك تك نورون هاي آن كه مانند فيلتر عمل مي كنند، 
مورد بررس��ي قرار دادن��د. برخ��ي از نورون ها، عناصر 
بزرگ تر يك صحنه را ترجيح مي دهند و از جزييات غافل 
مي مانند اما برخي نورون ها دقيقا برعكس عمل مي كنند. 
پژوهش هاي صورت گرفته در دهه هاي گذشته حاكي 
از اين بودند كه هر نورون، فيلترينگ مخصوص به خود 

را انجام مي دهد.
بررس��ي جديد پژوهشگران »موسس��ه پژوهش هاي 
زيس��تي س��الك« در كاليفرنيا، اين اي��ده را به چالش 
مي كشد. اين پژوهش نشان مي دهد همان نورون هايي كه 
عناصر درشت را ترجيح مي دهند، تحت شرايط متفاوتي 
مي توانند جزييات كوچك را نيز پردازش كنند. نتايج اين 
پژوهش مي توانند به كشف مكانيسم هاي عصبي كه به 

درك ما از جهان شكل مي دهند، كمك كنند.
پروفس��ور » توم��اس آلبراي��ت « از نويس��ندگان اين 

پژوهش گفت: تالش م��ا اين بود كه نحوه فيلتر كردن 
اطالعات توسط نورون ها را درك كنيم. آمباريش پاوار از 
پژوهشگران موسسه سالك و نويسنده ارشد اين پژوهش 
گفت: تصور پيشين اين بود كه حس انتخاب نورون ها، 
ثابت باشد اما پژوهش ما نشان مي دهد كه ويژگي هاي 
فيلترينگ نورون ها، انعطاف پذيرتر از تصورات پيشين 

است.
تمركز اين گروه پژوهشي، بر نورون هاي قشر بينايي يك 
مدل حيواني بود. پژوهشگران در اين بررسي، الگوهايي با 
كنتراست تيره و روشن به حيوانات نشان دادند و اولويت 
نورون ها را در انتخاب جزييات بزرگ و كوچك سنجيدند.

هدف آنها از اين آزمايش، بررسي نحوه پردازش اين الگوها 
توسط نورون ها به خصوص نورون هاي قشر بينايي بود. 
دانش��مندان انتظار داشتند نورون ها يا عناصر بزرگ يا 
جزييات كوچك را درك كنند اما دريافتند كه هر نورون 
مي تواند براساس كنتراس��ت الگو، از عهده پردازش هر 
دو مورد برآيد. پژوهشگران با سنجش نورون هايي كه 
با شبيه سازي نوري فعال شده بودند، نشان دادند كه اگر 

همه شبكه هاي نورون مانند نورون هاي انفرادي عمل 
كنند، چنين انعطافي امكان پذير است.

 » سرجي جپش��تاين « ، دانش��مند مركز سالك و از 
نويسندگان اين پژوهش گفت: نتايج اين پژوهش نشان 
مي دهند كه توصيف پژوهش هاي پيش��ين در مورد 

نورون هاي انفرادي، نادرست بوده است.
پاوار افزود: امكان دارد اولويت نورون ها، براساس تغيير 
در تعادل س��يگنال هاي مثبت و سيگنال هاي منفي 
تغيير كند كه در اثر آن، ارتباط نورون ها در شبكه برقرار 

مي شود.
پژوهشگران نشان دادند كه شبكه نورون ها مي توانند 
به سادگي تنظيم يك راديو، مغز را براي تغيير شرايط، 

سازگار و تنظيم كنند.
جپشتاين ادامه داد: ما در اين پژوهش، بعد جديدي از 
سازگاري شبكه هاي قش��ر مغز را نشان داده ايم. نتايج 
بررسي ما نشان مي دهند كه براي درك اين سازگاري، 
بايد دوباره راجع به واحدهاي محاسباتي مغز فكر كنيم.

پاوار اضافه كرد: ش��ايد اين نتايج غيرمنتظره بتوانند 
مكانيس��م هاي عصبي كه پايه گ��ذار انعطاف پذيري 
فوق العاده مغز با محيط زندگي پيوسته متغير هستند، 

را مشخص كنند.
آلبرايت ادامه داد: اگرچه اين پژوهش فقط به سيستم 
بيناي��ي اختصاص دارد ام��ا نتاي��ج آن در مورد همه 
بخش هاي مغز صدق مي كنند. پژوهشگران در حال 
حاضر قصد دارند تاثير تغيير در اين شبكه هاي عصبي 

سازگار را بر رفتار مورد بررسي قرار دهند.

چاپ ۳ بعدي شيشه محقق شد نورون ها مي توانند اطالعات مغز را  فيلتر كنند 
دريچه فراسو

طرح هاي استارت آپي 
تجاري سازي مي شوند 

آنا| رييس پارك علم و فناوري دانش��گاه تهران از 
استقرار ۶ ماهه تيم هاي برگزيده استارت آپ ويكند 

طراحي صنعتي در اين پارك خبر داد.
عب��اس زارعي هنزكي گفت: پارك عل��م و فناوري 
دانشگاه تهران، رويدادها را به فرصت تبديل مي كند. 
به همين دلي��ل رويداده��اي آخر هفت��ه يا همان 
اس��تارت آپ ويكند در اين پارك برگزار مي شود تا 
ايده هاي برتر به كس��ب وكار منجر شوند. وي افزود: 
طبق برنامه از پيش تعيين شده براي ايده هاي برتر 
اس��تارت آپ ها، مكاني براي اس��تقرار در پارك علم 
و فناوري دانش��گاه تهران در نظر گرفته شده تا بين 
سه تا ۶ ماه فرصت براي تبديل ايده خود به محصول 
داشته باشند. به اين ترتيب هم ايده ها به مرحله توليد 
و تجاري سازي مي رسند و هم دانشجويان مي توانند 
طرح هاي خود را پياده س��ازي كنند. رييس پارك 
علم و فناوري دانشگاه تهران درخصوص طرح هاي 
تجاري سازي ش��ده در اين پارك توضيح داد: بطور 
قطع باالي ۵00 ايده در پارك علم و فناوري دانشگاه 
تهران به مرحله تجاري س��ازي رسيده است كه اين 
مساله در پنج سال گذش��ته اتفاق افتاده است. اين 
پارك فقط در حوزه استارت آپ و استارت آپ ويكند 
فعال نيست بلكه بيش از ۵۵ هزار دانشجو و استاد در 
پلتفرم تعيين شده پارك تحت پوشش ما قرار دارند و 
سالي 200 ايده برتر در اين پارك شناسايي مي شود.

وي تأكيد كرد: 1۵0 شركت در پارك علم و فناوري 
دانشگاه تهران مستقر هستند و استارت آپ ويكند 
طراح��ي صنعت��ي براي محص��والت ح��وزه IT و 
محصوالت فيزيكي اس��ت. در انتهاي روز س��وم از 
برگزاري اين استارت آپ ويكند، طرح ها و ايده هاي 

برتر در پارك استقرار پيدا مي كنند.

 »نيكي هيلي« مجبور
به خداحافظي با توئيتر شد

انگجت | ب��ر مبناي قوانيني كه ب��راي كاركنان 
ارشد دولت امريكا در زمينه استفاده از شبكه هاي 
اجتماعي در دوران رياس��ت جمهوري اوباما وضع 
شده، نيكي هيلي نماينده سابق اياالت متحده در 
سازمان ملل مجبور به پاك كردن حساب خود در 
توئيتر مي شود. وي بايد حساب توئيتري خود را پاك 
و با 1.۶7 ميليون تعقيب كنن��ده يا فالوئر خود هم 
خداحافظي كند. اين قوانيني است كه براي كاركنان 
ارشد وزارت خارجه امريكا الزم االجراست. وي كه 
سال ها حسابي در توئيتر داشته از اين مساله اظهار 
تاسف كرده است. از همين رو تمامي متون، عكس ها 
و ديگر محتواي ارسالي هلي از توئيتر حذف مي شود. 
قوانين يادشده در سال 2017 ميالدي وضع شدند 
تا از افش��اي برخي اطالعات حس��اس سياس��ي و 
رسوايي هاي امنيتي جلوگيري شود. قوانين مذكور 
براي اف��رادي كه حين خدم��ت در وزارت خارجه 
امريكا از حس��اب هاي كاربري شخصي در توييتر 
استفاده كنند، مجازات هايي را در نظر گرفته است. 
گفته مي شود نيكي هلي برنامه هايي براي حضور در 
انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا در سال 2020 
دارد و لذا به فعاليت در شبكه هاي اجتماعي به شدت 

عالقه مند است.

 دستيار هوشمند گوگل
كار خير مي كند

انگجت| امروزه فناوري هاي متعددي براي كمك 
به اعطاي پول براي انجام فعاليت هاي خيريه ابداع 
شده اند. اما حاال دستيار هوشمند گوگل اسيستنت 
نيز براي اين كار قابل استفاده است. بلندگوي گوگل 
اسيستنت بي سروصدا قابليت تازه اي را براي كمك 
به خيرين در نظر گرفته كه به آنها امكان مي دهد از 
طريق گوشي همراه يا بلندگوي هوشمند گوگل هوم 
با صدور فرمان صوتي مبلغ م��ورد نظر را در اختيار 
س��ازمان هاي خيريه قرار دهند. براي اين كار تنها 
كافيست كاربر عبارت »كمك مالي كن« را بر زبان 
آورد و در ادام��ه مبلغ مد نظر خ��ود براي پرداخت و 
خيريه مورد نظرش را از ميان س��ازمان هاي توصيه 
شده، انتخاب كند. سپس اين فرايند به سرعت انجام 
مي شود. البته تكميل اين فرايند مستلزم تاييد نهايي 
آن است. اما در مجموع اين كار از طريق گوشي و گوگل 
هوم س��ريع تر انجام مي شود. ش��ركت هاي سازنده 
دس��تيارها و بلندگوهاي هوشمند در ماه هاي اخير 
رقابت خود را براي ارايه خدمات متنوع و تازه تشديد 
كرده اند. در اين ميان اگر چه گوگل هوم دقت بيشتري 
در مقايس��ه با محصوالت رقيب دارد، اما آمازون به 
علت عرضه زودهنگام بلندگوي آلكسا بازار مذكور را 

در كنترل خود دارد.

تصاوير دورترين جرم آسماني 
به بشر منتشر شد

ساينس آلرت| ناسا تاييد كرده كه موفق به تهيه 
عكس هايي از دورترين جرم آس��ماني شده كه تا به 

حال انسان توانسته به آن دسترسي يابد.
 كاوش��گر فضايي نيوهوريزونز ناسا با عبور از فاصله 
نزديكي از يك جرم آس��ماني ب��ه نام آلتيمت تيول 
توانسته تصاويري را از آن تهيه و به زمين ارسال كند.

دو تصوير يادش��ده اطالعاتي را در مورد ابعاد و ظاهر 
آلتيمت تيول در اختيار دانشمندان قرار داده است. 
قرار اس��ت عكس هاي بيشتري از اين جرم آسماني 

دوم ژانويه به زمين برسد.
آلتيمت تيول اولين بار در سال 201۴ توسط تلسكوپ 
فضايي هابل شناسايي شد، اما تا به امروز دانشمندان 
نتوانسته بودند از نزديك نگاهي به آن بيندازند و درك 

بهتري از اين توده اسرارآميز پيدا كنند.
كاوشگر فضايي نيوهوريزونز در ساعت 33 :12 روز 
گذشته به فاصله 3۵00 كيلومتري از جرم آسماني 
مذكور رس��يد كه از نظر ظاهري مشابه با گوي هاي 
بازي بولينگ اس��ت و ابع��اد آن 32 در 1۶ كيلومتر 

برآورد شده است.
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معاون هماهنگي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در مهدي شهر تاكيد كرد 

»صنايع كوچك و متوسط« نجات دهنده اقتصاد كشور هستند

 رضايت ۹۵ درصدي مسافران مترو
 از افزايش اعزام قطارهاي تندرو از ايستگاه كرج

 برنامه كميسيون هاي اتاق تعاون 
براي هفته آينده اعالم شد

گروهبنگاهها| 
معاون هماهنگي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
تأكيد كرد: معتقديم صنايع كوچك و متوسط مي توانند 

اقتصاد كشور را نجات دهند.
سيدمصطفي سيدهاشمي كه در آيين بهره برداري از 
طرح مشاركتي توانمندسازي اقتصادي و اشتغال زايي 
بنياد بركت در مهدي شهر با حضور نماينده ولي فقيه 
در اس��تان س��منان و امام جمعه شهرستان سمنان، 
استاندار س��منان، مديرعامل بنياد بركت، فرماندار و 
امام جمعه مهدي ش��هر و جمعي از مسووالن استاني 
سخن مي گفت، افزود: سياس��ت كلي و اصولي ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( توجه به صنايع كوچك 
و متوسط است، چراكه اين صنايع، مردم محور بوده و 

مي توانند اقتصاد كشور را نجات دهند. 
وي تأكي��د كرد: كمك به توس��عه صناي��ع كوچك و 
متوس��ط، ايران را از حيث تولي��دات داخلي تقويت و 
موجب افتخار كشور مي شود. معاون هماهنگي ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با اشاره به اينكه امروز 
شاهد بهره برداري از يك واحد توليدي توانمند هستيم، 
اظهار اميدواري كرد كه به زودي فاز دوم گروه صنعتي 

ساتراپ راه اندازي شود.
سيدهاشمي توجه ويژه ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( به كارآفرينان و اش��تغال زايي را مورد توجه 
قرار داد و تصريح كرد: متأسفانه در كشور ما آن چنان 
كه بايد و ش��ايد به كارآفرينان بها داده نمي ش��ود، اما 
س��تاد اجرايي فرم��ان حضرت امام )ره( در راس��تاي 
تحقق اقتصاد مقاومتي مورد تأكيد رهبر معظم انقالب، 
قدرداني ويژه از كارآفرينان و تعامل و مساعدت با آنها 

را در دستور كار دارد.
وي با اش��اره به واردات ساالنه دستكش هاي صنعتي 
از كش��ورهايي هم چون مالزي و كره، عن��وان كرد: با 
راه اندازي كارخانه س��اتراپ مهدي شهر و واحد هاي 

اين چنيني، مي توان در اين زمينه خودكفا شد.
معاون هماهنگي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با 
اشاره به از تحصيل بازماندن تعدادي از دانش آموزان در 
مناطق محروم افزود: با كمك و حمايت ستاد توانستيم 

به اين دانش آموزان براي ادامه تحصيل كمك كنيم. 
وي از توزيع 300 هزار بس��ته نوش��ت افزار در مناطق 
محروم توسط اين س��تاد خبر داد و گفت: همچنين 

پكيج هاي س��المت، ورزش��ي و تربيت بدني از سوي 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( به دانش آموزان 
مناطق كمتر برخوردار ارايه مي شود. سيدهاشمي تقبل 
هزينه هاي درمان كودكان ناشنوا و زوج هاي نابارور در 
مناطق محروم را از ديگر خدمات ستاد اجرايي فرمان 

حضرت امام )ره( برشمرد.
 

  كارآفريني در شرايط فعلي خطير است
در ادامه، استاندار سمنان با تأكيد بر اين نكته كه حضور 
بنياد بركت وابس��ته به س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( در همه عرصه ها همراه با بركت بوده اس��ت، 
خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي كشور كه همه به دنبال 
تثبيت اشتغال هس��تند، ايجاد و افزايش كارآفريني، 
امري خطير و حساس است كه از سوي بنياد بركت در 

مناطق محروم كشور انجام مي شود.
عليرضا آشناگر خواس��تار حضور پررنگ تر و فعاليت 
بيشتر و گسترده تر بنياد بركت در استان سمنان شد 
و گفت: اميدواريم بنياد بركت در بحث اش��تغال زايي 

به خصوص در مناطق محروم استان بيشتر ورود كند.
وي از اعالم آمادگي اس��تانداري س��منان براي انعقاد 
تفاهم نامه هم��كاري در زمين��ه محروميت زدايي و 
اشتغال زايي خبر داد و اظهار اميدواري كرد راه اندازي 
فاز دوم واحد توليدي س��اتراپ، منج��ر به توانمندي 

اقتصادي و اجتماعي مهدي شهر شود.
آش��ناگر با تأكيد بر اين مهم كه توسعه هر استان بايد 
براس��اس مزيت هاي همان اس��تان انجام شود، ادامه 
داد: شهرستان مهدي شهر با توجه به اقليم مناسب و 
مردمان صميمي كه از آنها برخوردار است، مي تواند يكي 

از قطب ها و مقاصد گردشگري استان سمنان باشد.

  ايجاد ۲۲۸ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلي در كشور
مديرعامل بني��اد بركت نيز در اين مراس��م گفت: در 
۱۱س��الي كه از تأسيس بنياد بركت با عنايت و تدبير 
رهبر معظم انقالب مي گذرد، ش��اهد اثرات اقدامات 
اين بنياد در زمينه محروميت زدايي، توانمندس��ازي 

اقتصادي و پيشرفت در مناطق محروم هستيم.
سعيد جعفري در تشريح برخي از اقدامات بنياد بركت 
وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( اظهار 
داش��ت: بنياد تا به امروز ۹۱ هزار ميليارد ريال در 3۵ 

هزار و پانصد پروژه س��رمايه گذاري ك��رده كه از اين 
تعداد، ۱۴ هزار پروژه به پايان رسيده و ۲۱ هزار پروژه 
ديگر در دس��ت اقدام اس��ت. وي در ادامه متذكر شد: 
شايد بنياد بركت بيشتر به عنوان يك نهاد مدرسه ساز 
در جامعه شناخته  ش��ود اما در واقع اينگونه نيست و 
بنياد در حوزه هايي مختلفي هم چون اش��تغال زايي، 
توانمندس��ازي اقتصادي، ساخت مس��اجد و مراكز 
فرهنگي و خانه هاي عالم، احداث مراكز بهداش��ت و 
درمان، ساخت و تكميل بيمارس��تان و مراكز درمان 
سرطان، انجام امور عمراني و زيربنايي، ارايه خدمات 
بيم��ه اي، حماي��ت مالي و معن��وي از ايت��ام، درمان 
بيماري هاي صعب العالج و ... حضور و فعاليت موثر دارد.

مديرعامل بنياد بركت تصريح كرد: تا به امروز ۲۲۸ هزار 
و ۵00 فرصت شغلي ايجاد كرده ايم و ۲۵00 روستا را 

بطور كامل تحت پوشش قرار داده ايم.  جعفري با اشاره 
به فعاليت هاي بنياد بركت در استان سمنان ادامه داد: 
3۷ طرح ب��ا اعتباري بالغ بر ۸00 ميلي��ارد ريال را در 
استان انجام داده ايم يا در دست اجرا داريم. با مشاركت 
در ش��ش واحد توليدي، ۲۶00 فرصت شغلي ايجاد 
كرده و س��پس از چهار واحد خارج شده ايم و آنها را به 
كارآفرينان محلي واگذار كرده ايم. وي با اشاره به ايجاد 
اشتغال آفريني مس��تقيم براي ۴۷ نفر و غيرمستقيم 
براي بيش از ۱۸۸ نفر در كارخانه ساتراپ مهدي شهر 
تأكيد كرد: با راه اندازي فاز ۲ و گسترش پروژه، ۹0 نفر در 

اين واحد توليدي مشغول به كار خواهند شد. 
مديرعامل بنياد بركت با اشاره به ديگر اقدامات ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( از طريق اين بنياد در 
استان سمنان خاطرنش��ان كرد: ۱۹ مدرسه با ۱۴0 

كالس درس و ۱۲0 ميلي��ارد ريال بودجه در اس��تان 
احداث ش��ده اس��ت. همچنين در قالب طرح بركت 
خانواده، ۱۱ زوج كه مش��كل ناب��اروري دارند، تحت 
پوشش حمايتي قرار گرفته اند. از ۵۲۱ كودك يتيم نيز 
در اس��تان حمايت مي شود و به 3۸۵ متقاضي هم وام 

قرض الحسنه پرداخت شده است. 
وي از مش��اركت بنياد بركت در تكمي��ل و راه اندازي 
بيمارستان ۱۶۴ تخت خوابي گرمسار خبر داد و گفت: 
حدود ۲۵0 ظرفيت اشتغال زايي را در شهرهاي گرمسار 
و آرادان در دست اجرا داريم كه ۱۵0 فرصت شغلي تا 

پايان سال به بهره برداري مي رسد.
پس از اين مراسم، سيدهاش��مي و هيات همراه با دو 
خانواده معظم شهيد دفاع مقدس و شهيد مدافع حرم 

ديدار و از ايشان تجليل به عمل آوردند.

در ش��رايطي كه مسافران خط متروي تهران- كرج 
خواس��تار افزايش ميزان قطاره��اي اعزامي تندرو 
بودن��د  تصميم اخير متروي تهران مبني بر افزايش 
قطارها با اس��تقبال مس��افران مواجه شده است در 
همين خصوص بيش از ۹۵ درصد مسافران ايستگاه 
متروي ك��رج از افزايش اعزام قطاره��اي تندرو به 
مقصد ايستگاه تهران )صادقيه( ابراز رضايت كردند.

به گزارش »تع��ادل« از مديري��ت ارتباطات و امور 
بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه، 
فرنوش نوبخت نايب رييس هيات مديره و مديرعامل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با اشاره به 
افزايش ميزان اعزام قطارهاي تندرو از ايستگاه كرج 
به سمت ايستگاه تهران )صادقيه( افزود: بررسي هاي 

ما نشان مي دهد كه بيشتر مسافران خط ۵ )گلشهر- 
تهران( تمايل به استفاده از قطارهاي تندرو دارند و به 
همين منظور و در راستاي ارتقاي رضايت مسافران 
از ابت��داي مهرم��اه ۹۷؛ دو حركت تن��درو از مبدأ 
ايس��تگاه كرج به برنامه حركت قطارهاي اين خط 
افزوده ش��د كه با توجه به استقبال مسافران، از روز 

 سه شنبه ۴ دي ماه ۹۷ اين تعداد به سه اعزام افزايش 
پيدا ك��رد. او ادام��ه داد: پس از اج��راي اين طرح، 
يك نظرخواهي از مس��افران مترو در ايستگاه كرج 
انجام گرفت كه نشان مي دهد ۹۵.۸ درصد از اعزام 
قطارهاي تندرو از اين ايس��تگاه به س��مت ايستگاه 
ته��ران )صادقيه( در س��اعات ۵:۵۵، ۶:3۵ و ۷:۱۵ 
رضايت دارند. گفتني اس��ت، ج��دا از افزايش اعزام 
قطاره��اي تندرو، خط ۵ متروي ته��ران و حومه از 
مهرماه امس��ال نيم س��اعت زودتر از ساير خطوط 
)از ساعت ۵ صبح(، فعاليت خود را آغاز مي كند كه 
مجموع اين اقدامات س��بب افزاي��ش رضايتمندي 
مسافراني شده است كه از تهران به كرج و بالعكس 

تردد مي كنند .

 كميس��يون هاي تخصصي صنعت و معدن و كميسيون 
مس��كن و خدمات فني مهندس��ي اتاق تعاون ايران در 
هفته آينده تشكيل جلسه خواهند داد. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني اتاق تعاون ايران، در هفته آينده هفدهمين 
نشست كميسيون تخصصي صنعت و معدن با ۲ دستور 
تشكيل مي شود. اين نشست با هدف بررسي نحوه استفاده 
از توانمندي هاي شركت هاي تعاوني در خصوص واگذاري 
طرح هاي نيمه تمام دولتي و بررسي پيشنهادات اصالحي 
كميسيون در خصوص اصالح اليحه قانون بودجه سال ۹۸ 

۱۶ دي ماه در اتاق تعاون ايران تشكيل مي شود.
ام��ا در هفته آينده كميس��يون مس��كن و خدمات فني 
مهندسي اتاق تعاون نيز بررسي 3 دستور را در برنامه دارد. 
بر اساس اين گزارش، س��ي و يكمين نشست تخصصي 

كميسيون مس��كن و خدمات فني مهندسي اتاق تعاون 
با هدف بررس��ي و تصويب طرح بازآفريني شهري بخش 
تعاون، بررسي پيشنهادات اصالحي كميسيون در خصوص 
اصالح اليحه قانون بودجه سال ۹۸ و چگونگي ارايه خدمات 
مش��اورين در حوزه مسكن در بس��تر وب توسط شركت 

كارگشا برگزار خواهد شد.

 ارتباط بهبود فضاي كسب و كار 
با اصالح تعامل كشور با دنيا

آذربــايجانشرقي|
رييس س��ازمان مديريت 
و برنامه   ري��زي آذربايجان 
  ش��رقي گفت: ۷0 درصد 
مسير بهبود فضاي كسب و 
كار مربوط به اصالح فضاي 

تعامل كشور با دنياست . 
داود بهبودي در گفت وگو با خبرنگاران اظهار كرد: اگر 
بطور مثال گمرك و سيس��تم بانكي ما همواره دچار 
اشكال است به دليل نبود تعامالت موثر با فضاي جهاني 
است و با تقويت هم   پيوندي هاي اقتصادي و سياسي 
كشور و در نتيجه ارتقاء استانداردها در سطح جهاني 
خودبه خود بسياري از مسائل مربوط به فضاي كسب 

و كار رفع مي   شود . 
وي افزود: فضاي كسب و كار شاخص   هاي مختلفي مثل 
فرايند صدور جواز تاسيس، ثبت، ماليات، بيمه، روابط 
خارجي، تسهيالت، نيروي انساني و ... را دربر مي گيرد 
و بس��ترهاي نهادي جامعه مثل قواني��ن و مقررات، 
همچنين بار رواني موجود در جامعه بر هر يك از اين 

شاخص   ها تاثير مي   گذارد . 
بهبودي خاطرنشان كرد:  يكي از الزامات رونق و توسعه 
اقتصادي تسهيل فضاي كسب و كار است تا به دنبال 
آن سرمايه  گذاري   هاي انجام گرفته اثرگذاري خود را 
نشان دهد؛ بنابراين يكي از وظايف مهم مديريت عالي 

استان بهبود فضاي كسب و كار است . 
رييس سازمان مديريت و برنامه   ريزي آذربايجان   شرقي 
با بيان اينكه پروتكل   ها و اس��تانداردهاي بين   المللي 
كس��ب و كار در دنيا به صورت كامال مشخص تعريف 
شده اند ولي ما به دليل هم   پيوندي   هاي ضعيف با عرصه 
جهاني نتوانسته   ايم اين استانداردها را اعمال و رعايت 
كنيم، افزود: الزامات هم   پيوندي با جهان خود به خود 
منجر به پياده   س��ازي استانداردهاي بين   المللي و در 

نتيجه شفافيت فضاي كسب و كار مي   شود . 

 1252 فقره جواز تاسيس 
در 9 ماهه سال 97 صادر شد

خراسـانرضوي|يكي 
از مهم تري��ن راهكاره��اي 
رونق توليد در كشور بهبود 
ش��اخص هاي حقوق��ي 
و قانون��ي در مواجه��ه ب��ا 
واحدهاي توليدي و صنعتي 
است، بر اين اساس است كه 
مديران اقتصادي استان خراسان رضوي تالش مي كنند 
تا با افزايش دامنه مجوزهاي صادر ش��ده در حوزه هاي 
اقتصادي زمينه بهبود شاخص هاي توليدي در  استان 
را فراهم كنند.بر اساس اعالم مديران اقتصادي استان 
طي ۹ ماهه سال جاري تعداد ۱۲۵۲ فقره جواز تاسيس 
با سرمايه گذاري حدود ۵۶ هزار ميليارد ريال و اشتغال 
۲۶۵۶0 نفر صادر ش��ده كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال قبل از نظر سرمايه گذاري 3۶ درصد رشد را نشان 

مي دهد.
به گزارش ايلنا از مشهد، راضيه عليرضايي اظهارداشت: 
از مجوزهاي صادره، بيشترين س��هم سرمايه گذاري 
در طرح هاي اس��تان خراسان رضوي، مربوط به بخش 
ماش��ين آالت و دس��تگاه هاي برقي بوده كه ۱30۱۴ 
ميليارد ريال )۲3درصد( از كل سرمايه گذاري و بخش 
ساير محصوالت كاني غيرفلزي با سرمايه ۶۶3۶ ميليارد 
ريال )۱۲درصد( رتبه دوم و بخش ساخت فلزات اساسي 
با سرمايه ۵۲۷۱ ميليارد ريال )۹درصد( رتبه سوم را به 

خود اختصاص داده است.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي 
گفت: بيشترين اش��تغال در طرح هاي استان خراسان 
رضوي، مربوط به بخش محصوالت غذايي و آشاميدني ها 
بوده كه 3۱۶۱ نفر )۱۲درصد( از كل اش��تغال را شامل 
مي شود و ساخت مواد و محصوالت شيميايي با اشتغال 
۲۷۱۹ نفر )۱0درصد( رتبه دوم و بخش ساير محصوالت 
كاني هاي غيرفلزي با اشتغال ۲۵۴۶ )۵۶/۹درصد( رتبه 

سوم را به خود اختصاص داده است.

 از مزاياي صنعت نساجي 
در ايران غافليم

اصفهـان| دبي��ر ات��اق 
تع��اون اصفه��ان گف��ت: 
ني��روي كار ارزان، مناب��ع 
ارزي ارزان قيم��ت، نيروي 
تحصيل ك��رده، موقعيت 
مكان��ي مناس��ب، ب��ازار 
گسترده داخلي و منطقه اي 
از مزيت هاي كشور در صنعت نساجي است كه از آنها 

غافل هستيم.
به گزارش ايلنا از اصفهان، محمد حسن تبريزيان ادامه 
داد: صنعت نس��اجي در ايران متناسب با مزيت هاي 
نسبي آن در كشور، مورد توجه قرار نگرفته و با وجود 
آنكه صنعت نساجي در كشورهاي مختلف، به عنوان 
بخش اشتغال زا و ارزآور به شمار مي آيد، اين صنعت در 

ايران مورد بي مهري قرار گرفته است.
وي با اشاره به قدمت و سابقه طوالني صنعت نساجي در 
كشور، بررسي مشكالت اين حوزه، يافتن راهكارهاي 
الزم براي حل آنها را اقدامي ضروري دانست و تصريح 
كرد: اين صنعت ظرفيت بااليي براي ايجاد اش��تغال 
پايدار دارد. در سطح دنيا صنعت نساجي به عنوان يكي 
از صنايع پرسود و اشتغال زا ش��ناخته مي شود اما در 
ايران به ظرفيت هاي اين صنعت توجه الزم نمي شود.

دبير اتاق تعاون اصفهان تصريح كرد: با توجه به وجود 
شوراي گفت وگوي فعال در استان و روابط سازنده اي 
كه بين اتاق تعاون اي��ران و دولت محترم وجود دارد، 
مي توان از پتانسيل هاي اين بخش براي پيگيري و رفع 

موانع قانوني در صنعت نساجي استفاده كرد.
وي ضمن اعالم آمادگي براي آسيب شناسي وضعيت 
صنعت نساجي گفت: در اين حوزه تشكل هاي فعال 
مي توانند به كمك اتاق تعاون بيايند تا مطالعه دقيقي در 
مورد وضعيت اين صنعت انجام شود. زماني كه مشكل و 
چالش موجود را ريشه يابي كنيم، مي توانيم راهكارهاي 

مناسبي براي آن ارايه دهيم.

 طرح محروميت زدايي 
در سيستان و بلوچستان

سيستانوبلوچستان|
رييس بنياد مس��تضعفان 
انق��الب اس��المي گفت: 
طرح محروميت زدايي در 
اس��تان هاي ديگر فقط در 
يك نقطه اجرا مي شود ولي 
در سيس��تان و بلوچستان 
به دليل پهناور بودن و اينكه محروميت نقاط اس��تان 
بسيار زياد است در سه نقطه اجرا مي شود. به گزارش 
تسنيم، محمد سعيدي كيا در حاشيه نشست بررسي 
مسائل و مشكالت استان سيستان و بلوچستان كه با 
حضور معاون اول رييس جمهور و ديگر مسووالن در 
زاهدان برگزار ش��د، اظهار داشت: شعار ما كار با مردم 
براي مردم و با جهت گيري معيشت پايدار است. رييس 
بنياد مستضعفان انقالب اسالمي افزود: كشور با ساخت 
پروژه هاي ب��زرگ آن طوري كه الزمه آباداني اس��ت 
آباد نمي شود چون اين الزمه توسعه كشور است ولي 
آباداني زماني حاصل مي شود كه مردم باشند و مغزها و 
دست هاي آنها فعال شود. وي همچنين به قلعه گنج از 
توابع شهرستان كرمان كه به عنوان پايلوت فعاليت هاي 
بنياد علوي در طرح پيش��رفت و آباداني انتخاب شده 
بود اشاره كرد و گفت: با شناخت مزيت هاي منطقه و 
توانمندسازي مردم توسط مشاور و با تشكيل گروه هاي 
توسعه روستايي و ايجاد اشتغال پايدار در منطقه طرح 
محروميت زدايي را آغاز كرديم كه بسيار موفق عمل 
شده است. سعيدي كيا به مناطق محرومي كه در كل 
كشور با طرق علمي جهت اين طرح انتخاب شده اشاره 
داشت و عنوان كرد: شهرس��تان لنده در كهگيلويه و 
بويراحمد. چالدران در آذربايجان غربي. مانه و سملقان 
در خراسان شمالي. ملكشاهي در ايالم. گرمي در استان 
اردبيل و زهك در شمال استان سيستان و بلوچستان از 
جمله مناطقي بود كه طرح پيشرفت و آباداني با كمك 

بنياد علوي در آنها آغاز شده است.

 ميانگين سني استانداران 
۸ سال كاهش يافت

تهران|سخنگوي وزارت 
كش��ورگفت: با تغييراتي 
كه در اس��تانداران ايجاد 
شد، سن استانداران بطور 
ميانگين حدود ۸ س��ال 

كاهش پيدا كرد.
سيد س��لمان س��اماني 
س��خنگوي وزارت كشور با اش��اره به اجراي قانون 
منع به كارگيري بازنشس��تگان در وزارت كش��ور 
اظهارداش��ت: ب��ا تصوي��ب اصالحيه قان��ون منع 
به كارگيري بازنشس��تگان ما مكلف شديم كه در 
مهلت مقرر شده ۱۴ استاندار، ۱۱ معاون استاندار، ۵ 
فرماندار، ۱۲ نفر از مديران در ستاد وزارت كشور و 
۱۲ نفر هم از مديران در ستاد استانداري هاي سراسر 
كشور را كه مشمول ممنوعيت مقرر در اين قانون 

بودند با افراد جديد جايگزين كنيم.
وي در ادامه افزود: الزم مي دانم از خدمات و زحمات 
همه اين عزيزان كه در شروع به كار دولت به دعوت 
ما پاسخ مثبت دادند و در يك سال و نيم گذشته هم 
انصافا منش��أ خدمات ارزشمندي بودند صميمانه 

تشكر كنم.
قائم مقام وزير كش��ور در امور مجلس و هماهنگي 
استان ها تصريح كرد: اين قانون مانند ساير قوانين، در 
راس مهلت مقرر شده در تمامي دواير وزارت كشور، 
با وجود پيچيدگي ها و اهمي��ت كار اين وزارتخانه 
اجرايي ش��د و امروز هم پروسه انتخاب استانداران 

موضوع اين قانون به اتمام رسيد.
ساماني با بيان اينكه رويكرد وزير كشور در انتصاب 
افراد جديد جوانگرايي مبتن��ي بر كارآمدي اثبات 
ش��ده، به عبارت ديگر جوانگرايي ضابطه مند بوده 
است، گفت: با تغييراتي كه در استانداران ايجاد شد 
به صورت ميانگين سن اس��تانداران حدود ۸ سال 

كاهش پيدا كرد.
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 از خشکيدگی درختان 
تا زوال بلوط

خرمآباد | معاون نظارت و پايش اداره کل حفاظت 
محيط زيس��ت لرس��تان گفت: ۲۵0 هزار هکتار از 
جنگل های استان دچار خشکيدگی شده و اين نشان 
می دهد يکی از مهم ترين عوامل اوليه خشکيدگی و 
زوال بلوط گردوغبارهايی است که ميزبان آن هستيم.

 الهام برنا در شورای سالمت و امنيت غذايی استان با 
اشاره به وضعيت گردوغبار در جهان، ايران و به تبع 
آن در استان اظهار کرد: از چهار دهه پيش تاکنون در 
مناطق وسيعی از جهان ازجمله جنوب غرب آسيا و 
امريکای شمالی و شمال آفريقا اين پديده به فراوانی 
ديده شده است. متأسفانه کشور ما نيز جزو اين کمربند 
گردوغبار است و ۲۲ استان با فراوانی گردوغبار مواجه 
هس��تند. معاون نظارت و پايش اداره کل حفاظت 
محيط زيست لرستان با اش��اره به اينکه بروز پديده 
خشکسالی در ايران و تشديد آن در سال ۸۵ سبب 
شد منش��أهای جديد داخلی و فرامرزی در نواحی 
غرب و جنوب غرب داشته باشيم، عنوان کرد: بخش 
اعظمی از اين کانون ها در کشورهای همسايه )عراق، 

شرق سوريه، اردن، کويت و شمال عربستان( است.

لجن فاضالب دورريز نيست
زنجان| مجری طرح های فاضالب استان زنجان 
گفت: آن چه به عنوان کيک لجن از فرآيند تصفيه 
فاضالب حاصل می شود، کودی بسيار مغذی برای 
اراضی کش��اورزی است. اميرحس��ين غالمی در 
حاشيه بازديد از تصفيه خانه فاضالب شهر زنجان، 
در جمع خبرنگاران، با اشاره به اين که تصفيه خانه 
شهر زنجان در سه مدول طراحی شده است، اظهار 
کرد: ظرفي��ت مدول اول ۱۲۵ هزار نفر و 3۲0 ليتر 
در ثانيه است و نزديک به ۴00 ليتر در ثانيه فاضالب 
جهت تصفيه به آن وارد می ش��ود؛ در واقع سعی بر 
اين اس��ت که طبق فرآيندهايی، از ورود ۴00 ليتر 
فاضالب به زنجان رود جلوگيری ش��ود. وی ادامه 
داد: با توجه به محدوديت اعتبار در س��طح کشور، 
به سمت مشارکت بخش خصوصی رفتيم و قرارداد 
BOT س��رمايه گذاری در راس��تای ارتقای مدول 
اول و احداث مدول دوم تصفيه خانه فاضالب شهر 

زنجان منعقد شد.

 ايران در عرصه طراحی طال 
و جواهر خودکفا  می شود

مشهد|معاون صنايع کوچک شرکت شهرک های 
صنعتی خراسان رضوی گفت: با افتتاح واحد طراحی 
طال و جواهر بسياری از مشکالت مربوط به طراحی و 
توسعه گوهر سنگ ها برای ورود به بازار های خارجی 
برطرف خواهد شد. ايران کشور چهارم گوهرسنگ ها 
است. مجيد عليخواه در حاشيه افتتاح واحد طراحی 
طال و جواهر با حضور معاون وزير در شهرک صنعتی 
ت��وس در گفت وگوی اختصاصی ب��ا خبرنگار گروه 
اس��تان های باش��گاه خبرنگاران جوان از مشهد ، با 
بيان اينکه ايران کشور چهارم گوهرسنگ ها است، 
گفت: صادرات کشورمان در اين حوزه هشت صدم 
درصد )٠٨/٠( اس��ت که اين فرصت بس��يار خوبی 
برای کشورمان اس��ت تا در اين حوزه فعاليت های 
بيشتری کند. وی با بيان اينکه پيش از اين در حوزه 
گوهرسنگ ها تمامی طرح ها از کشور های خارجی 
خريداری می ش��د، افزود: برای اولين بار در استان با 
حضور استاد بين المللی نحوه طراحی جواهر، طال و 

گوهرسنگ ها آموزش داده می شود.

کارگروه فرش در 
آذربايجان شرقی تشکيل می شود

تبريز| معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استاندار آذربايجان شرقی از تشکيل کارگروه 
فرش در اس��تان خب��ر داد. »عل��ی جهانگيری« 
در نشس��ت تخصص��ی بررس��ی وضعيت صنعت 
فرش با حضور مديران ارشد استانی، نماينده اتاق 
بازرگانی، رئيس اتاق اصن��اف و رئيس اتاق تعاون 
در س��الن جلس��ات معاونت اقتصادی استانداری 
آذربايجان شرقی اظهار کرد: آيين نامه تشکيل اين 
کارگروه طی هفته آينده تدوين و نسبت به تشکيل 
رسمی اين کارگروه اقدام می ش��ود. او، با تأکيد بر 
ضرورت تبيين دقيق شرح وظايف اين کارگروه با 
رويکرد بررس��ی و حل مشکالت اساسی صنعت و 
هنر فرش در استان خاطرنشان کرد: ساختارهای 
اين کارگ��روه بايد با رويک��رد عملياتی و به صورت 
دقيق تدوين شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع استاندار آذربايجان شرقی، با اشاره 
به تعام��ل بين بخش های مختل��ف درگير در اين 
صنعت خاطرنشان کرد: توسعه اين صنعت و هنر در 
استان نيازمند ساماندهی دقيق فعاالن اين بخش و 

تشکل های مرتبط است.

توليد ۷۴ هزار تن گوشت 
قرمز در خراسان رضوی

مشهد| معاون بهبود توليدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی خراس��ان رضوی گفت: خراسان رضوی 
با توليد ساالنه ۷۴ هزار تن گوش��ت قرمز رتبه اول 

کشور را دارد.
سعادت علی نيا معاون بهبود توليدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: هم اکنون با 
توليد روزانه ۲ هزار و ۷00 تن شير در دامداری های 
خراسان رضوی، ميزان توليد اين محصول پروتئينی 
به ۹۹0 هزار تن در س��ال رسيده است که نسبت به 

توليد سال ۵۷ )۲۲۵ هزارتن( چهار برابر شده است.
وی با بيان اينکه خراسان رضوی بيشترين تعداد دام 
سبک در سطح کش��ور را داراست تصريح کرد: اين 
استان ساالنه ۷۴ هزار تن گوشت قرمز توليد می کند 
که نسبت به توليد سال ۵۷ )۲3 هزارتن(، سه برابر 
افزايش توليد را نش��ان می دهد و رتبه اول توليد در 

کشور هستيم.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

سازمان غذا و دارو مي گويد با افزايش نرخ ارز بايد منتظر »منطقي سازي« قيمت دارو بود

داروبرايحفظچرخهتوليدگرانميشود
نوسانات نرخ ارز از ابتداي امسال حوزه دارو و تجهيزات 
پزشكي را متالطم كرد اما از همان زمان تاكنون تاكيد 
مسووالن بر اين بود كه قرار نيست بحران ارز يا شروع 
تحريم ها تاثيري در بازار دارويي كش��ور داشته باشد،  
چرا كه بيش از 96 درصد داروهاي مورد نياز در كشور 
توليد مي ش��ود و از نظر ذخي��ره دارويي هم وضعيت 
مناسبي در كشور وجود دارد. با اين حال آنچه فعاالن 
اين حوزه را نگران كرده بود تامين مواد اوليه آن هم با 
قيمت هاي صعودي و ناپايدار ارز بود كه سبب مي شد 
تصميم گيري و اتخاذ سياست درست از توليدكننده ها 
سلب ش��ود؛ البته دولت براي آنكه با ايجاد بحران در 
اين زمين��ه مقابله كند،  ارز 4200 تومان��ي براي دارو 
اختصاص داد، اين روند آن طور كه محمدباقر نوبخت،  
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در مراسم رونمايي 
از اليحه بودجه 98 اعالم كرد،  قرار بود براي سال آينده 
هم ادامه داشته باشد،  موضوعي كه مسووالن سازمان 
برنامه و بودج��ه آن را از جهت گيري هاي مهم اليحه 
بودجه سال آينده دانستند چرا كه دارو در رده كاالهاي 
اساسي است كه بخشي از درآمد ارزي دولت براي تامين 
آن اختصاص داده شده  اما مسووالن سازمان غذا و دارو 
معتقدند،  در حال حاضر بسياری از نهاده های توليد و 
تامين دارو عمال از ارز 4200 تومانی خارج هس��تند و 
در چنين شرايطي نبايد از اين سازمان انتظار اقداماتي 
بيشتر از آنچه در حال حاضر انجام مي شود، داشت چرا 
كه س��ازمان غذا و دارو در صورتي كه بودجه منطقي 
نشود،  برای حفظ چرخه اقتصادی دارو، بايد به سمت 

منطقي سازي قيمت دارو حركت كند. 

   ني�از به هماهنگ�ي بين انتظ�ارات دارويي 
و بودجه

به گفته رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور، دولت 
14 ميلي��ارد دالر از درآمده��اي ارزي خ��ود را با نرخ 
4200 تومان در سال 98 به واردات كاالهاي اساسي، 
دارو و نهاده هاي كش��اورزي اختص��اص خواهد داد. 
از طرف ديگر مژگان خانلو،  س��خنگوی ستاد بودجه 
سال 98 سازمان برنامه و بودجه کشور هم ادامه روند 
تخصيص ارز دولتي به دارو را از جهت گيري هاي مهم 
اليحه بودجه 98 دانسته و درباره آن اعالم كرد: از ديگر 
جهت گيری های مهم مربوط ب��ه تأمين 3.5 ميليارد 

دالر ب��راي دارو و تجهيزات پزش��کی بوده که از محل 
14 ميليارد دالر کاالهای اساس��ی در نظر گرفته شد 
که با ارز 4200 تومانی به کش��ور وارد می شود. تقريبًا 
حدود 21.7 ميلي��ارد دالر درآمد نفتی داريم که 3.5 
ميليارد دالر معادل 14 هزار و 700 ميليارد تومان آن 
برای دارو و تجهيزات است تا يارانه آن به مصرف کننده 
برسد. اما آن طور كه سخنگوي سازمان غذا و دارو بيان 
كرد،  بودجه  دارو در اليحه بودجه سال آينده مشكالت 
بسياري دارد. كيانوش جهانپور گفت:  در حال حاضر 
بس��ياری از نهاده های توليد و تامي��ن دارو عمال از ارز 
4200 تومان��ی خارج هس��تند. بنابراين هزينه های 
توليدکننده و تامين کننده هم در حال افزايش است. 
اين موارد ه��م بايد در بودج��ه دارو لحاظ ش��ود. در 
غير اين صورت برای حف��ظ چرخه اقتصادی دارو، در 

قيمت گذاری دارو منطقی سازی انجام می شود. 
او افزود: در صورتی که قرار است سرويس ها و خدماتی 
که در گذشته به بيماران خاص ارائه می شد، حفظ شود 
و حتی ارتقاء هم پيدا نکنند، بايد مسائل تورمی در بودجه 
لحاظ شود. برابر بودن يا رشد پايين تر بودجه از ميزان نرخ 
تورم، در حوزه دارو و تجهيزات پزشکی به اين معنی است 
که بسته های خدمتی را کوچک کنيم. اگر انتظارات در 
ارائه خدمات با نرخ تورم و بودجه هماهنگ نباشد، نبايد 
انتظارات جديدی از سازمان غذا و دارو و نظام سالمت 
ايجاد شود. بنابراين اگر انتظار است که خدمات دارويی 
به بيماران مانند گذشته حفظ شده و يا حتی بر اساس 
انتظارات موجود، ارتقاء يابند، بايد در بودجه نيز به منابع 
توجه شود. هميشه در طول سال ها شاهد بوده ايم که 
انتظاراتی حتی فراتر از بودجه تعيين ش��ده و تصويب 
شده، برای نظام سالمت از گوشه و کنار مطرح می شود که 
به طور مکرر هم در رسانه ها منتشر شده، اما قاعدتا بايد 

محل منابع اين انتظارات و توقعات هم مشخص باشد.

   اعتبارات  روي كاغد مي آيد 
اما داده نمي شود

آنچه بايد ب��ه آن توجه كرد، اين اس��ت كه بودحه در 
نظر گرفته ش��ده با بودجه تخصيص داده ش��ده،  دو 
مقوله متفاوت هس��تند. در بس��ياري از موارد بودحه 
معيني براي يك س��ازمان در نظر گرفته مي شود اما 
تمام رقم پيش��نهادي به آن س��ازمان داده نمي شود. 

كيانوش جهانپور با اش��اره به اين موض��وع بيان كرد:  
مساله تخصيص بودجه هم بسيار مهم است، شاهديم 
که برخی اعتبارات روی کاغذ می آيند، اما اينکه چقدر 
از آن تخصيص پيدا کند، موضوع ديگری اس��ت. فکر 
می کنم بخش��ی از اعتراضات و مباحثی که اين روزها 
مطرح اس��ت، به نحوه تخصيص بودج��ه و تحقق آن 
بازمی گردد. بنابراين بايد دقيقا انتظاراتی که از سازمان 
غذا و دارو و وزارت بهداش��ت دارند، در بودجه تبيين و 
تصويب  شود و ماموريت ها با نرخ تورم و منابع هماهنگ 
باش��د. در غير اين ص��ورت ممکن اس��ت در مواردی 
 الجرم منجر به کاهش س��رويس ها و خدمات ش��ود.

او افزود:  در طول سال از نواحی مختلف از سازمان غذا و 
دارو و وزارت بهداشت انتظار دارند که داروهای مختلفی، 
در فهرست دارويی کشور، در همه حوزه های بيماران 

خاص و نادر قرار گيرد و انواع حمايت ها انجام شود، اما 
تا زمانی که محل و منابع اين انتظارات دقيقا مشخص 
نش��ود، چنين اقدامی قاب��ل انجام نيس��ت. بنابراين 
دقيقا بايد مشخص ش��ود که به چه بيمارانی بايد چه 
سرويس هايی داده شود و منابعش هم مشخص شده 
و تخصيص داده ش��ود. در اين صورت در طول يکسال 
نظام سالمت با باالترين کيفيت و اثربخشی خدمات را 

ارائه می دهد.
سخنگوی سازمان غذا و با بيان اينكه  امسال عالوه بر 
مواردی که در سال گذش��ته وجود داشته است، بايد 
مابه التفاوت نرخ ارز هم افزايش يابد، اظهار کرد: ما يک 
يارانه برای بيماران خاص داريم و يک مابه التفاوت نرخ 
ارز. مجموعه اين رديف ها عمدتا برای بيماران خاص 
و صعب العالج مصرف می ش��ود. از آنجايی که به نظر 

می آيد، امس��ال باز هم نرخ ارز دارو در بودجه افزايش 
نمی يابد و در حال حاضر اعالم شده است که ارز 4200 
تومانی باز هم به حوزه دارو و تجهيزات پزشکی تعلق 
می گيرد، اين نکته مثبتی است، اما ارز 4200 تومانی 
فقط گروه های کااليی خاصی را ش��امل می شود و در 
حال حاضر بس��ياری از نهاده های توليد و تامين دارو 
عم��ال از ارز 4200 تومان��ی خارج هس��تند. بنابراين 
هزينه های توليدکننده و تامين کنن��ده هم در حال 
افزايش است.  اين موارد هم بايد در بودجه دارو لحاظ 
ش��ود. در غير اين صورت برای حفظ چرخه اقتصادی 
دارو، در قيمت گذاری دارو منطقی سازی انجام می شود 
که اين منطقی س��ازی بايد محل و منابع مش��خصی 
داشته باشد. زيرا بسياری از اين داروها را نهايتا با واسطه 

و بی واسطه خود دولت خريداری خواهد کرد.
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توضيحات نوبخت و سكوت 
سخنگوي وزارت بهداشت

با تاييد خبر استعفاي حسن قاضي زاده هاشمي وزير 
بهداشت در اعتراض به كمبود بودجه طرح تحول و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، توجه ها 
به سمت بررسي ميزان اعتبارات تخصيص يافته به 
اين وزارتخانه جلب ش��د. چنين وضعيتي درحالي 
است كه ميان آنچه مسووالن وزارت بهداشت درباره 
بودجه تخصيص يافته شده براي زيرمجموعه هاي 
اين وزارتخانه براي س��ال 98 اعالم كرده اند با آنچه 
س��ازمان برنامه و بودجه مطرح كرده اس��ت تفاوت 
وجود دارد. روز گذشته رييس سازمان برنامه و بودجه 
با بيان توضيحاتي به برخي حواشي ايجاد شده درباره 
تخصيص بودجه به وزارت بهداشت پاسخ داد. آن طور 
كه محمدباقر نوبخت در حاشيه جلسه هيات دولت 
در جمع خبرنگاران مطرح كرد، بر اس��اس اس��ناد 
خزانه تاكنون سه هزار ميليارد تومان براي پرداخت 
بدهي هاي وزارت بهداشت به اين وزارتخانه تخصيص 
يافته است. او افزود: »وزارت بهداشت وجود رديف هاي 
اعتباري كه پرداخت شده آنقدر بدهكار است كه ما 
مجبور شديم از مقام معظم رهبري درخواست كنيم 
تا 500 ميليون يورو از صندوق توسعه ملي برداشت 
كنيم تا اين وزارتخانه بتواند بدهي خود به شركت هاي 
داروي��ي را پرداخت كند.« نكته مه��م  در اظهارات 
نوبخت، تاكيد او بر اين نكته بود كه »مي شود با همين 
اعتبارات موجود نيز به گونه اي عمل كرد كه بدهي باال 
نياورد« اما او توضيح دقيقي درباره اين موضوع نداد. 

اين وضعيت درحالي است كه در آستانه خروج وزير 
بهداش��ت از كابينه، ايرج حريرچي، سخنگوي اين 
وزارتخانه هم حاضر به ارايه توضيح درباره اظهارات 
رييس سازمان برنامه و بودجه نشد و به تعادل اعالم 
كرد كه درب��اره اين موضوع تا رخ ن��دادن اتفاق تازه 

صحبت   نمي كند. 

 70درصد زنداني ها
مرتبط با مواد مخدرند 

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر به افزايش 5600 
نفري ظرفيت نگهداري معتادان متجاهر اشاره كرد و 
گفت: تالش مي كنيم تا پايان سال معتادان متجاهر 
را جمع آوري و س��اماندهي كنيم. اسكندر مومني 
با اش��اره به اينكه اولويت اول ما جمع آوري و درمان 
معتادان متجاهر است گفت: در كل كشور 60 هزار 
معتاد متجاهر و بي خانمان وجود دارد كه 15 هزار نفر 
آنها در تهران هستند و تالش مي كنيم تا پايان سال 
اين افراد را جمع آوري و نگهداري كنيم. او افزود: در 
حال حاضر مدت نگهداري معتادان متجاهر 3 ماه و 
در شرايط خاص 6 ماه است كه در تالش هستيم اين 
مدت را افزايش دهيم. مومني به حرفه آموزي اين افراد 
نيز اشاره كرد و گفت: بايد شرايط مهارت آموزي را براي 
معتادان در مراكز ايجاد كنيم تا در برگشت به جامعه 
امكان فعاليت را داشته باشند در رابطه با اشتغال آنها 
قرار دادي كه با سازمان زندانها و بسيج منعقد شده 
و قرار است اين اتفاق در ظرفيت هاي جديد 3200 
ظرفيت س��ازمان زندانها و همچنين بس��يج ايجاد 
شود. او در مورد پيشگيري نيز گفت: در اين خصوص 
سازمان هاي مردم نهاد، دولت و بخش هاي مختلف 
اعالم آمادگي مي كنند و بايد ساختار و بستر الزم فراهم 
شود. مومني با اش��اره به اينكه 70 درصد زنداني ها 
مرتبط با مواد مخدر هستند گفت: 40 درصد مستقيم 
و 30 درصد نيز مرتبط با مواد مخدر هستند برهمين 
اساس بايد هر كس��ي در هر جايگاهي كه هست به 
مواد مخدر به عنوان مسووليت اجتماعي نگاه كند. 
مواد مخدر منشأ آسيب هاي اجتماعي ديگر است. 
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: نهادهايي 
مانند آموزش و پرورش وزارت ارشاد، وزارت ورزش و 
همه رسانه ها بايد در فرهنگ سازي در اين خصوص 
نقش ايفا كنند ورود پيدا كنند و همچنين سازمان هاي 
غيردولت��ي نيز اقدام��ات خوبي انج��ام داده اند كه 
ما تصميم داري��م در س��ال 98، 20 درصد ديگر به 
ظرفيت هاي اين سازمان هاي مردم نهاد اضافه كنيم.

آموزش و پرورش اقدامات موثر براي اصالح نظام آموزشي كشور با مطرح شدن كهريزك به  عنوان مركز نگهداري معتادان عنوان شد

زور آزمايي با مافياي كنكور  ايرادهاي بهزيستي به كهريزك
عمده تمركز نظ��ام آموزش وپ��رورش در چهار دهه 
گذشته، بر آموزش بوده و به مساله پرورش كم توجهي 
شده اس��ت. اين مساله آس��يب هاي زيادي به كشور 
وارد كرده و نتيج��ه اين رويك��رد، افزايش بيكاري و 
فارغ التحصيلي دانش آموزاني كم مهارت بوده است؛ 
دانش آموزاني كه فقط با حفظ ك��ردن دروس، نمره 
قبولي گرفته اند تا به مقطع باالتر بروند. تكليف شب، 
كتاب هاي آموزشي و از همه مهم تر سد بزرگي به نام 
كنكور دانش آموزان را نگران و گذر از اين آزمون ها به 
دغدغه اي براي آنها و والدينش��ان تبديل شده است. 
مسووالن آموزش و پرورش مي گويند تصميم به اصالح 
اين روند دارند. محمد بطحايي وزير آموزش و پرورش از 
روزهاي آغاز فعاليتش در دولت دوازدهم اين موضوع را 

در دستور كار قرار داده است. 
حذف تكليف ش��ب دانش آموزان اول تا سوم ابتدايي 
و ممنوعيت استفاده از كتاب هاي كمك  آموزشي به 
عنوان خوان اول اين ماجرا بوده و البته خوان دوم كه 
مقابله با موسسات آموزشي است همچنان با موانعي 

روبه روست. 
جمعي از دفاتر اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان در 
دانشگاه هاي فرهنگيان به تازگي در نامه اي از تالش 
براي برخورد با موسسات كنكور تقدير و حمايت خود 
را از اين رويكرد اعالم كردند. در اين نامه با اش��اره به 
پيگيري هاي وزير آموزش وپرورش و ارس��ال نامه به 
رهبر انقالب، وزارت ارش��اد، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و س��ازمان صداوس��يما در خصوص مقابله با 
مافياي كنكور، اين پيگيري ها را نشان دهنده دغدغه و 
نگاه عميق و دقيق اين وزارتخانه نسبت به مساله تعليم 

و تربيت اعالم كرده اند.

   نامه بطحايي به رهبر معظم انقالب 
درباره تبليغات موسسات كنكور

بطحايي به تازگي در حساب كاربري توئيترش از نامه 
محرمانه به رهبر معظم انق��الب و وزيران دولت خبر 
داد. وزير آموزش وپرورش در قالب يك رش��ته توئيت 
در صفحه ش��خصي اش در توئيتر عنوان كرد: چندي 
پيش نام��ه اي را ب��ه محضر رهبر معظ��م انقالب در 
خصوص تبليغات پرتعداد و ناسالم برخي موسسات 
در رسانه ها نوشتم كه مورد لطف و نظر مساعد ايشان 
قرار گرفت و دستورات موثري در اين خصوص صادر 
كردند. از وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي و برادرم 
جناب دكتر صالحي خواس��ته ام تا صدور مجوز براي 
كت��ب كمك درس��ي را منوط به تأييد كارشناس��ان 
آموزش وپ��رورش نمايد. ب��ه برادر عزي��زم مهندس 
رحماني وزير محترم صمت نيز اعالم كردم كه ازنظر 
وزارت آموزش وپرورش تخصيص ارز دولتي و حمايتي 
براي كاغذ كتب كمك درسي هيچ توجيهي ندارد و ارز 
مربوطه صرف تأمين ساير اقالم شود. در نامه اي به برادر 
عزيزم دكتر علي عسگري با استناد به نص صريح قانون 
خواسته ام هرگونه تبليغات در اين زمينه با مجوز وزارت 

آموزش وپرورش انجام پذيرد.
نفي روحيه  مدرك گرايي ش��كوفا ك��ردن و پرورش 
اس��تعدادهاي دانش آموزان در فضايي شاد و پرهيز 
از تكاليف س��نگين براي آنها از تأكيدات كارشناسان 

آموزش��ي بوده اما آموزش و پرورش تا به حال موفق 
نشده موانعي كه بر سر اين راه وجود دارد، بردارد.

چندي پيش بود كه وزير آموزش وپرورش اعالم كرد به 
دليل پخش بازي فوتبال تيم باشگاهي كاشيماي ژاپن 
و پرسپوليس در مدارس دخترانه توبيخ رسمي شده 
است. محمد بطحايي در اين باره گفت: »يادتان هست 
من گفتم هركدام از مدارس��ي كه امكاناتش را دارند 
فوتبال )كاشيما( ژاپن و پرسپوليس را پخش كنند؟ 
من اجبار نكردم. من پيش بيني نمي كردم اما موجي 
راه افتاد. باورتان مي شود به خاطر همين موضوع توبيخ 
شدم؟من وقتي توبيخ شدم خنديدم چون فكر كردم 
ش��وخي مي كنند، اما توبيخ رسمي ش��دم! گفتند تو 
چه كاره اي كه بگويي در مدرسه بايد تلويزيون بگذارند 

و فوتبال را پخش كنند؟« 
 وزير آموزش وپرورش همچنين درباره حضور مافياي 
پرقدرت كنكور اعالم كرد: »وقتي تبليغات حجيم اين 
موسسات خصوصي را مي بينيم به نظر مي رسد نوعي 
لجبازي وجود دارد و كتشان را درآورده اند براي مبارزه 
با آموزش وپرورش. اعت��راف مي كنم هنوز زورمان به 
موسسات خصوصي در دوره متوسطه نرسيده است 
و هنوز درآمده��اي ميلياردي آنه��ا از ِقبل كنكور و 

دانش آموزان حاصل مي شود.«

   حمايت از رويكردهاي پرورش محور
ارزيابي هاي انجام ش��ده از اظهارات كارشناسان در 
اين زمينه حماي��ت از رويكردهاي پرورش محور را 
نشان مي دهد. عبدالرسول عمادي، معاون آموزش 
متوس��طه وزارت آموزش وپرورش با اشاره به اثرات 
مخرب برگ��زاري آزمون ها ب��ر دانش آموزان گفت: 
اين رقابت هاي ناس��الم باعث افزاي��ش هزينه براي 
خانواده ها و ايجاد اس��ترس مي شود. وي با اشاره به 
گردش مالي سنگيني كه در جريان كنكور ايجادشده 
اس��ت گفت: مافياي كنكور وجود دارد و معتقديم 
قانون سنجش و پذيرش اگر با تمام الزامات به خوبي 
پياده ش��ود، تب كنكور را برطرف مي سازد و فضاي 

مافيايي را كاهش مي دهد.
س��عيد باس��تاني، نماينده مردم تربت حيدريه نيز با 
حمايت از رويكردهاي بطحايي در همين راس��تا به 
»تعادل« گفت: هرچند تا امروز فرايند كنكور مبناي 
ارزيابي و ورود به دانش��گاه ها بوده است اما مجلس در 
تالش اس��ت كه موانع ورود به دانش��گاه ها را از ميان 

بردارد.
مير حمايت ميرزاده، س��خنگوي كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي نيز با بيان اينكه 
»حذف كنكور و حذف مش��ق شب با يكديگر ارتباط 
دارد«، به تعادل گفت: مش��ق شب همچون سواالت 
تستي كليشه اي كنكور است كه با چند سوال تستي 
مي خواهيم سرنوشت كش��ور و افراد را در دو ساعت 
تعيين كنيم، كاري غلط و غير كارشناسي است كه در 

حال تسري به مشق شب است.
او با انتقاد از نحوه عملكرد اين موسسات گفت: گويا اين 
كشور به ساير مشاغل مثل كارگر، كارمند، خبرنگار نياز 
ندارد و قرار است همه بچه ها مهندس و پزشك شوند 
آن هم به شرط اينكه در اين موسسات ثبت نام كنند و 

اين بدبختي ما است. وي با اشاره به اينكه مافياي چاپ 
كتب كمك درس��ي و كنكور خود را درخطر ديده اند 
گفت: اصواًل نبايد اجازه داده مي شد كه مافياي چاپ 

كتب كمك درسي و كنكور به مدارس وارد شود.
داود محمدي، عضو كميس��يون آموزش و تحقيقات 
مجلس نيز در اين باره اظهار كرد: سال هاي سال است 
كه مباح��ث ايمني حذف كنكور و اس��تفاده از كتب 
كمك آموزشي در حوزه آموزش كشور مطرح مي شود 
كه بايد س��اماني به آن داده شود. وي با اشاره به اينكه 
بايد آثار منفي برجاي مانده را پاك كرد گفت: اين كار 
بايد در وهل��ه اول از س��وي وزارت آموزش وپرورش 

صورت بگيرد.
اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي 
اسالمي در ادامه تاكيد كرد: وزارت آموزش وپرورش و 
متوليان امر آموزش بايد آنچنان برنامه ريزي داش��ته 
باشند كه ديگر احتياجي به كتب كمك آموزشي وجود 
نداشته باش��د؛ يعني آنقدر محتواي دروس و آموزش 
معلمان به خوبي انجام شود كه ديگر خانواده ها نيازي 
به اين كتب نداشته باشند در چنين شرايطي مي توان 

جلوي مافياي كتب كمك آموزشي را گرفت.
اين نماينده مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه 
»وزارت آموزش وپ��رورش مي تواند ب��ا تقويت رويه 
آموزشي جلوي مافياي كنكور و مشق شب را بگيرد« 
افزود: بايد برنامه ريزي به گونه اي باشد كه احساس نياز 
به كتب وجود نداشته باشد تا دانش آموزان به گونه اي 
تحصيل كنند كه بعد از پايان تحصيل و بر اساس سوابق 
تحصيلي شان به دانشگاه وارد شوند و آموزش عالي هم 
به راحتي انتخاب كند نه اينكه روش تست زني ترويج 
پيداكرده كه در حال  حاضر به  پيش دبستاني ها رسيده 

است. اين روش غلطي است.
كاظ��م اكرم��ي، وزير اس��بق آموزش وپ��رورش هم 
ني��ز در همين راس��تا با اش��اره به تالش ه��اي وزير 
آموزش وپ��رورش در اي��ن خصوص گف��ت: اقدامات 
خوبي براي حذف موسساتي كه سال هاست با فروش 
كتاب هايي كه هيچ تحقيقي در رابطه با موثر بودن آن 

نشده، انجام شده است
اكرمي با اشاره به اينكه اگر معلمي به خوبي تدريس كند 
و از طرفي دانش آموز درس هايش را به خوبي بخواند 
ديگر نيازي به اين كتاب هاي كمك آموزشي نيست، 
گفت: كار وزير آموزش وپرورش در اين خصوص اقدام 

شايسته اي است كه بايد زودتر انجام مي شد.
وزير اس��بق آموزش وپرورش با اش��اره ب��ه اينكه اين 
كتاب هاي كمك آموزشي تحميلي است بر خانواده ها 
گفت: اينها از طريق پيامك، فضاي مجازي و از طرق 

مختلف ايجاد دغدغه و نگراني مي كنند.
او با اشاره به اينكه صداوس��يما به دليل منافع مادي 
كه از اين مس��ير مي برد حاضر نيست تبليغات خود 
را قطع كند،گفت: وظيفه دبير ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي اس��ت كه به جد پيگير مصوبات شورا باشد 
و در اين رابطه به صداوس��يما تذكر بدهد و همچنين 
نماينده دولت در صداوسيما بايد در اين راستا تالش 
كند تا مصوبه شوراي عالي را عملي كند تا صداوسيما 
دس��ت از تبليغات خود بردارد و در اين راستا به وزير 

آموزش وپرورش كمك كند.

پيشنهاد تبديل بازداشتگاه كهريزك به مركز نگهداري از 
معتادان متجاهر براي نخستين بار در تيرماه امسال مطرح 
شد؛ پيشنهادي كه در ابتدا با واكنش مثبتي از سوي سازمان 
بهزيستي همراه نشد اما درنهايت بهزيستي صدور مجوز براي 
اين مركز كه نامش به »سروش« تغيير كرده است را به رعايت 
دستورالعمل هاي خاصي منوط كرد. آذرماه امسال بود كه 
س��ردار رحيمي، رييس پليس پايتخت از تغيير كاربردي 
بازداشتگاه كهريزك به محلي براي نگهداري و بازپروري 
معتادان متجاهر خبر داد. اين پيشنهاد براي فراهم كردن 
ظرفيت كافي براي جمع آوري معتادان متجاهر از معابر و 
خيابان هاي شهر تهران مطرح شد و به دليل آنكه سازمان 
بهزيستي متولي صدور مجوز براي مراكز موضوع ماده 16 و 
نگهداري از معتادان متجاهر است، الزمه صدور مجوز اين 
مركز كه وابسته به نيروي انتظامي است نيز منوط به رعايت 
پروتكل هاي مصوب اين س��ازمان است. تا كنون سازمان 
بهزيستي چند نوبت از اين مركز كه حاال با نام »سروش« 
شناخته مي شود، بازديد انجام داده اما به نظر مي رسد هنوز 
شرايط الزم براي صدور مجوز جهت نگهداري از معتادان 

متجاهر در اين مركز، از س��وي سازمان بهزيستي فراهم 
نشده است. فرزانه جوادي با اشاره به تغيير نام مركز درمان 
معتادان كهريزك به »سروش« به ايسنا گفت: اين مركز ابتدا 
با تيمي متشكل از شوراي هماهنگي، نماينده ناجا و نماينده 
بهزيستي در هجدهم آذرماه مورد بازديد قرار گرفت. براساس 
همين بازديد مكاتباتي با نيروي انتظامي انجام و نكاتي از 
سوي سازمان بهزيستي مطرح شد. او با بيان اينكه بازديد 
مجدد سازمان بهزيستي از اين مركز در 30دي ماه انجام شد 
و طي اين بازديد مواردي كه بايد براساس دستور العمل ها و 
استانداردهاي مراكز موضوع ماده 16 بايد رعايت مي شد را 
عنوان كرديم، افزود: با توجه به اينكه اين مركز بايد 600نفر 
را پذي��رش كنند و با مجوز 600 نفره در اين مركز موافقت 
شده است، به همين دليل فضاي فيزيكي كه براي پذيرش 
اين تعداد بيمار مورد نياز است، بايد فراهم شود. طي بازديد 
دوم يك س��ري از موارد برطرف شد اما برخي از اين موارد 
همچنان باقي مانده بود. او گفت: برخي از اين موارد شامل 
فضاهاي بهداشتي، استحمام و راه اندازي تجهيزاتي بود كه 

در اين مركز نصب شده، اما راه اندازي نشده بود. 

آگهی مناقصه عمومي يک مرحله اي
نام مناقصه گزار: شركت توزيع نيروي برق مازندران 

1( موضوع مناقصه: عبارت است از:

شركت توزيع نيروي ربق مازندران

)سهامی خاص(

2 -  زمان فروش اسناد:  از روز شنبه تاريخ 97/10/22 لغايت پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 97/10/26
3 - محل دريافت اسناد : سايت  شرکت توزيع نيروی برق مازندران-http://www.maztozi.ir   مناقصه و مزايده 

۴-  مبلغ فروش اسناد: مبلغ218.000ريال به حساب جام  شماره۵2۴0332۴12بانك ملت شعبه امير مازندراني ساري )پرداخت از طريق درگاه اينترنتی(
۵-  مهلت تحويل پيشنهاد و زمان بازگشايي پاكات: زمان تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 13روز شنبه مورخ 06 /1397/11 مي باشد و زمان بازگشايی در ساعت 1۴ همين روز به ترتيب شماره مناقصه می باشد. 

6-  محل تحويل و بازگشايي پيشنهاد: ساري، بلوار خزر، بعد از خيابان حزب ا.. . امور تداركات شركت توزيع برق استان مازندران
6-1(  شرايط مناقصه گران:

الف - داشتن شخصيت حقوقی  ب- داشتن ظرفيت خالی در رشته مورد نظر  پ- ارائه تصوير گواهينامه تائيد صالحيت )رتبه( نيرو   ج- ارائه گواهينامه ايمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی                                             
7 -   نشانی کسب اطالعات بيشتر:    

        www.Tender.Tavanir.org.ir ب- سايت معامالت توانير به آدرس   www.Iets.Mporg.ir الف- سايت پايگاه ملي مناقصات به آدرس 
 ج- سايت شركت توزيع برق مازندران به آدرس www.maztozi.ir    د- شماره تلفن 33۴0۵121-011 امور تداركات- اداره مناقصات

مبلغ تضمین ریالمبلغ برآوردی ریالشرح مناقصهشماره مناقصهردیف
825.902.65883.000.000پروژه توسعه احداث شهري فاز 9 شهري غرب آمل1971010911

2.185.364.654219.000.000پروژه توسعه احداث شهري و احداث فاز 12 امور قائمشهر2971010912

1.854.377.027186.000.000توسعه احداث شهري فاز 6 شمال ساري3971010929

1.745.881.063175.000.000توسعه خطوط20کیلوولت خروجي پست63 کیلو ولت فیدر جاده جدید آمل فاز 1 جنوب بابل4971010930

1.457.478.401146.000.000توسعه خطوط20کیلوولت خروجي پست63 کیلوولت فیدرجاده جدیدآمل فاز2 جنوب بابل5971010931

1.076.677.000108.000.000اصالح و بهینه سازي شهري معین حوادث امور برق شمال ساري6971010939

1.500.603.601151.000.000توسعه احداث شهری 3 امور جنوب بابل 7971010940

1.905.348.155191.000.000اصالح و بهینه سازي روستایي و رفع ضعف ولتاژ فاز 3 قائمشهر8971010941

1.127.218.438113.000.000رینگ خطوط گتاب و خشرودپي - گتاب و آهنگرکال امور جنوب بابل9971010942

1.000.000.000100.000.000توسعه احداث شهري فاز 9 جنوب ساري971010943 10

1.245.450.733125.000.000اصالح و بهینه سازي شهری و رفع ضعف ولتاژ  فاز 2  قائمشهر11971010947

1.634.607.788164.000.000توسعه احداث شهري فاز 15 امور برق قائمشهر12971010949

933.180.86094.000.000توسعه احداث شهري فاز 16 امور برق قائمشهر13971010950
توضیحات:

1- تضمین شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما شامل »ضمانت نامه بانکی، فیش واریزی و تائیدیه مطالبات« مورد تائید می باشد.
2- این شرکت از پذیرش چک بانکی، چک شخصی، ارائه وجه نقد و... تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه خودداری خواهد نمود.

3- مقادیر و مبالغ پایه به صورت برآوردی بوده و  به صورت دقیق در اسناد مناقصه اعالم میگردد.
4- به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده، سپرده  های مخدوش، سپرده  های کمتر از میزان مقرر و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در این فرآخوان واصل شود مطلقا 

ترتیب اثرداده نخواهد شد.
5- سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است.

نوبت اول

روابط عمومی شركت توزيع نيروي برق مازندران

به شرح ذيل :



ايرانشهر 13 راهوشهرسازي

»تعادل«،بازار9ماهنخستمسكندر5سالگذشتهرابررسيميكند

تعميق ركود تورمي ملك در سال 97
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

نگاهي به تازه ترين آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي 
درباره تحوالت بازار مسكن نشان مي دهد، تعداد معامالت 
آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران در 9 ماهه ابتدايي سال 
1397 به 97.7 هزار واحد مسكوني رسيده كه در مقايسه 
با مدت مشابه سال پيش 25.6درصد كاهش داشته است.
همچنين طي اين مدت، متوس��ط قيمت يك متر مربع 
بناي واحد مس��كوني در ش��هر تهران 7 ميليون و 540 
هزار تومان بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
63.9 درصد افزايش داشته اس��ت. در واقع طي 9 ماهه 
ابتدايي سال جاري همگام با افزايش قيمت مسكن، حجم 

معامالت كاهش يافته است.
مقايسه آمار قيمت و تعداد قراردادهاي امضا شده براي 
خريد و فروش مس��كن در 9 ماهه س��ال جاري با مدت 
مش��ابه سال قبل نشان از رش��د چشمگير قيمت و افت 
قابل مالحظه حجم معامالت دارد، مقايسه آمار مربوط 
به تحوالت بازار مس��كن طي 9 ماهه سال جاري با دوره 
مشابه س��ال گذشته و همچنين س��ال هاي پيش از آن 
مي تواند تصوير درستي از بازار مسكن طي سال هاي اخير 
در اختيار متقاضيان خريد قرار دهد، چون تحوالت اصلي 
بازار مسكن در همين 9 ماه رخ مي دهد و بخش مسكن 
در سه ماه پاياني س��ال، عموما در الك خود فرو مي رود. 
در واقع اغلب خريداران پيش از زمس��تان اقدام به خريد 
مسكن مي كنند، برهمين اساس بررسي معامالت در اين 

مدت به خوبي شرايط بازار را نشان مي دهد.
ضمن اينكه بررس��ي و مقايسه ش��اخص قيمت و حجم 
معامالت بازار در سال هاي 96 و 97 تغيير محسوسي داشته 
است و تفاوت چشمگير بين شاخص ها اين سوال را مطرح 
مي كند كه سير رشد قيمت و تعداد حجم معامالت طي 9 
ماهه نخست سال هاي گذشته چگونه بوده است؟ آيا همين 
تفاوت ميان سال هاي 96 و 95 هم مشاهده مي شود يا اينكه 
در سال جاري، شاهد چنين شوكي به بازار مسكن بوديم؟ 
برهمين اس��اس، روزنامه »تعادل« گزارش��ي از بازار 9 
ماهه مس��كن طي 5 س��ال اخير تهيه كرده است. نتايج 
بررس��ي هاي »تعادل« حاكي از آن است كه دو شاخص 
حجم معامالت و قيمت مسكن در 9 ماهه ابتدايي 5 سال 
اخير شاهد تغييراتي بوده كه اين تغييرات هيچگاه مشابه 
اتفاق رخ داده در بين س��ال 97 و96 نبوده است، در واقع 
اگرچه قيمت جز سال94 همواره روند افزايشي نسبت به 
دوره مشابه سال قبل خود داشته است، اما تنها در سال 

97، اين رشد به 63 درصد رسيده است.
حجم معامالت هم در بررس��ي 9 ماهه ابتدايي سال 
93 ت��ا 97 از روند دقيق و قابل پي��ش بيني تبعيت 
نمي كند و در حالي كه طي 9 ماهه نخس��ت س��ال 
94 نسبت به 93 شاهد كاهش معامالت هستيم، اما 
تعداد قراردادهاي امضا ش��ده طي دوره زماني مورد 

نظر در سال 95 نس��بت به 94، افزايش داشته است. 
كارشناس��ان دليل عدم تغيير محسوس و چشمگير در 
ش��اخص قيمت و حجم معامالت از سال 93 تا 97 را در 
ركود مس��كن مي دانند كه از سال 92 آغاز شد و تا نيمه 
دوم سال 96 هم ادامه داشت. البته از مهرماه سال گذشته 
تا بهمن ماه، بازار مسكن رونق اندكي را تجربه كرد. پس از 
روزهاي بي رمق پايان سال و نخستين ماه سال جاري، در 
ارديبهشت ماه بازار مسكن شوكه شد و همزمان قيمت 
مسكن و حجم معامالت رشد چشمگيري را به ثبت رساند. 
اما در خرداد ماه بازار وارد دوره ركود تورمي شد و تا آذرماه 
اين وضعيت ادامه يافت. بر طبق پيش بيني ها اين ركود 

تا پايان سال جاري ادامه مي يابد.

   جزييات شاخص ها بين سال 97 - 93
بررس��ي حجم معامالت و قيمت ها طي 9 ماهه نخست 
سال هاي 93 تا 97 نشان مي دهد كه سال 96 بيشترين 
تعداد معامالت در بازار مسكن طي 5 سال مورد به ثبت 
رسيده است و تعداد قراردادها رشد 12 درصدي داشته 
اس��ت. همچنين در اين مدت، قيمت ها نسبت به دوره 
مشابه س��ال گذش��ته خود هم 8 درصد افزايش داشته 
است، يعني همراه با باالرفتن محسوس معامالت، قيمت 
مسكن هم رشد كرده است كه همگامي اين دوعامل يكي 
از نشانه هاي بازار مسكن براي ورود به دوران رونق است.

اما در 5 س��ال اخير، طي 9 ماهه ابتدايي سال 94 اتفاق 
جالبي رخ داده اس��ت و با كاهش 1.1 درصدي قيمت ها 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته خود، حجم معامالت 
كاهش يافته است، اين درحالي است كه انتظار مي رود با 

افت قيمت ها، تعداد قراردادهاي امضا شده افزايش يابد.
بررسي ها نشان مي دهد كه وضعيت بازار مسكن در سال 
95 نس��بت به س��ال هاي 93، 94 و 97 بهتر است و در 
شرايطي كه قيمت ها 4.7 درصد رشد داشته معامالت هم 
8.6 درصد افزايش يافته است، يعني قيمت ها و معامالت 

هم مسير بوده اند.
 در بين 5 سال اخير، س��ال 97 تنها سالي است كه ركود 
تورمي به دليل شوك قيمتي بر بازار حاكم است و با افزايش 
شديد قيمت ها، حجم معامالت هم كاهش چشمگيري 

داشته است.
همچنين بررسي روند قيمتي طي 9 ماهه ابتدايي سال 
93 - 97 نشان مي دهد كه جز سال 94 كه شاهد كاهش 
قيمت نسبت به مدت مشابه اش هستيم طي 4 سال ديگر، 
قيمت ها رشد داشته است اما اين رشد هيچگاه جز سال 

97 بيش از 8 درصد نبوده است.
در كل بررسي ها حكايت از آن دارد كه طي 5 سال اخير 
كه جز يك دوره كوتاه رونق اندك، بازار مسكن با ركود 
سپري شده است و هيچگاه ركود تورمي همچون سال 

97 عميق نبوده است.

گاليه از فشارهاي مالياتي بر انبوه سازانآلودگي 10 موتور به اندازه يك اتوبوس ديزلي
يك كارش��ناس حوزه آلودگي هوا با اش��اره به اندازه گيري تعداد ذرات 
معلق ناش��ي از موتورسيكلت هاي كاربراتوري در يك پژوهش گفت: هر 
10 موتورسيكلت كاربراتوري در هر كيلومتر به اندازه يك اتوبوس ديزلي 
قديمي، ذرات معلق توليد مي كند، اين در حالي است كه مي توان با تبديل 
موتور كاربراتوري به انژكتوري، تعداد ذرات معلق را تا 90 درصد كاهش 

مي دهد.
حسين ايزانلو در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اينكه تاكنون اعالم سهم 
موتورس��يكلت ها در توليد ذرات معلق بر چه اصولي مبتني بوده است؟ 
اظهاركرد: در استاندارد وسايل نقليه بنزيني )جز استاندارد يورو6( ذرات 
معلق به طور مستقيم اندازه گيري نمي شوند چون وسايل نقليه بنزيني 
كه به سيستم انژكتوري مجهز شده اند، ذرات معلق قابل توجهي ندارند 
و در ايران كه هنوز ناوگان بنزيني كاربراتوري بزرگي در حال تردد است، 
سهم انتشار آنها از ذرات معلق بر مبناي مدل سازي است. بر اساس همين 
مدل سازي ها، سهم موتورسيكلت هاي كاربراتوري در توليد ذرات معلق 
شهري مثل تهران 10 درصد و ساير آالينده هاي گازي 18 درصد است اما 

اخيرا اين ذرات نيز بطور مستقيم اندازه گيري شده است.
اين كارش��ناس حوزه آلودگي هوا با اين توضيح كه در سال هاي اخير در 
استانداردهاي جديد دنيا به دليل ارتباط مستقيم تعداد ذرات با سالمتي 
به جاي اينكه جرم را مح��ور قرار دهند روي تع��داد ذرات به ويژه ذرات 
كوچك تر از 2.5 ميكرون تمركز دارند، گفت: بر اساس اندازه گيري هاي 
انجام شده هر موتورسيكلت كاربراتوري در هر كيلومتر 10 به توان 13 ذره 
توليد مي كند اين درحالي است كه ميزان توليد ذره يك اتوبوس كاركرده 

فرسوده 10 به توان 14 است. 
وي ادامه داد: به عبارت ساده 10 موتورسيكلت كاربراتوري به لحاظ توليد 
آاليندگي، هم ان��دازه يك اتوبوس ديزلي كاركرده اس��ت بنابراين عدد 
بسيار بااليي است و اگر اين سئوال پرسيده شد كه آيا موتورسيكلت هاي 
كاربراتوري در انتشار مستقيم ذرات معلق نيزمقصر هستند يا خير؟ پاسخ 

مثبت اس��ت. موتورس��يكلت ها در توليد ذرات معلق اوليه تا حد زيادي 
مقصر هستند.

ايزانلو با بيان اين نكته كه تعداد ذرات ناش��ي از يك وسيله نقليه بنزيني 
بايد كمتر از10 به توان 12 باشد، گفت: جالب اينجاست كه در يك پروژه 
پايلوت تبديل موتورسيكلت هاي كاربراتوري كاركرده به موتورسيكلت 
انژكتوري و اندازه گيري تعداد ذرات آنها قبل و بعد نشان داد كه آلودگي 
موتورسيكلت ها بعد از تبديل به شدت كاهش مي يابد، بطوري كه تعداد 
ذرات معلق يك موتور كاربراتوري از 10 به توان 13 ذره در هر كيلومتر به 
10 به توان 12 ذره در هر كيلومتر كاهش يافته است، يعني تعداد ذرات تا 

حداقل 90 درصد كاسته شده است. 
وي افزود: بر اس��اس اس��تاندارد ي��ورو3، مجموع آالينده ه��اي گازي 
موتورسيكلت هاي كاربراتوري اعم از هيدروكربن ها، اكسيدهاي ازت و 
مونواكسيدكربن 15.5 گرم در كيلومتر است اما بعد از تبديل يك موتور 
كاربراتوري 5 سال كاركرده اين عدد به حدود 1.2 گرم در كيلومتركاهش 

يافت و بعد 8000 كيلومتر كار، به 1.4 گرم كيلومتر رسيد. 
ايزانلو گفت: در يك خودروي سواري يورو2 ميزان توليد آالينده هاي 
هيدروكربن، اكسيدهاي ازت و مونواكس��يدكربن كمتر از 3 گرم بر 
كيلومتر است اما يك موتورسيكلت كاربراتوري 15.5 گرم در كيلومتر 
بنابراين اين گزاره كه آلودگي موتورسيكلت شش برابر سواري است، 

كامل صحت دارد. 
اين كارشناس در پاس��خ به اينكه در تبديل موتورسيكلت كابراتوري به 
انژكتوري چه تغييراتي در سيس��تم موتور ايجاد مي شود؟ تصريح كرد: 
كاربراتور برداشته و 14 سنس��ور و عملگر از جمله حسگر دماي موتور، 
حسگر اكسيژن، دريچه گاز، كاتاليس��ت و .... روي موتور نصب مي شود. 
همه اينها كنترل دقيقي روي مقدار و زمان پاشش سوخت، كنترل جرقه و 
هوا ايجاد مي كند و باعث مي شود آلودگي تا حد بااليي كاهش يابد. ضمن 

اينكه سبب كاهش 15 تا 20 درصدي مصرف سوخت مي شود.

     منطقه 15، ركورددار ساخت و ساز در تهران
مدي��ركل تدوي��ن ضوابط، نظ��ارت و ص��دور پروانه 
ش��هرداري تهران از افزايش ساخت و س��از در تهران 

خبرداد.
رضا عباس��ي در گفت وگو با ايس��نا، در مورد وضعيت 
صدور پروانه س��اختماني در تهران، گف��ت: در 9 ماه 
نخست سال جاري نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
ش��اهد رش��د 15درصدي صدور پروانه س��اختماني 

بوده ايم.
وي اضافه كرد: در 9 ماهه نخست سال قبل 7123 فقره 
پروانه ساختماني صادر شده بود و اين در حالي است كه 
در 9ماهه سال جاري 8271 فقره پروانه ساختماني اعم 

از تجاري، اداري و مسكوني صادر شده است.
عباسي با بيان اينكه در شاخص متراژ نيز شاهد رشد 
هس��تيم، افزود: در 9 ماهه اول سال 96 براي حدود 9 
ميليون متر مربع پروانه صادر شد كه اين ميزان امسال 
با رش��د حدود 14 درصدي به 10 ميليون و 700 هزار 

متر مربع رسيده است. مديركل تدوين ضوابط، نظارت و 
صدور پروانه شهرداري تهران در پاسخ به سوالي در مورد 
صدور مجوز ساخت مال جديد در تهران گفت: در سال 
جاري هيچ پروانه اي براي ساخت مال در تهران صادر 
نشده است و از اين پس در صدور مجوز مال هاي جديد 
به پيوست هاي محيط زيستي، ترافيكي، اجتماعي و... 
توجه مي شود تا شاهد پيوند اجتماعي در جامعه باشيم.

وي درباره درآمد ش��هرداري از محل صدور پروانه نيز 
با تاكيد براين مطلب كه عوارض بر مبناي س��ال 93 
محاسبه مي شود، ادامه داد: با اين حال شاهد رشد 10 

درصدي در اين زمينه بوديم. 
عباس��ي در مورد مناطقي كه بيشترين و كمترين 
پروانه ها در آنجا صادر شده است، با بيان اينكه در سه 
سال گذش��ته منطقه 15ركورد دار صدور بيشترين 
تعداد پروانه اس��ت، گفت: در ش��اخص پروانه هاي 
تجميعي، ني��ز منطقه 15 اين ش��اخص را به خود 
اختصاص داده اس��ت و با اين حال كمترين صدور 

پروانه براي منطقه 9 و12 بوده اس��ت.  به گفته وي، 
فرهنگ مردم ما اينگونه اس��ت كه خريد و ساخت و 
س��از در حوزه مسكن را يك س��رمايه مي دانند و به 
دليل برخي مشكالت اقتصادي مردم سرمايه هاي 
خود را از بانك خارج و بخشي از اين سرمايه را وارد 
بازار مس��كن كردند و به دنبال آن تقاضاي ساخت 

افزايش پيدا كرد.
مدي��ركل تدوي��ن ضوابط، نظ��ارت و ص��دور پروانه 
ش��هرداري تهران همچنين اظهار كرد: تجربه نش��ان 
داده است كه در ماه هاي پاياني سال درخواست صدور 
پروانه س��اختماني افزايش يافته و شهرداري با تراكم 
درخواس��ت براي تخريب و نوس��ازي روبرو مي شود و 
ما نيز پيش بيني مي كنيم كه همانند س��ال هاي قبل، 
امسال نيز همچون سال هاي گذشته در ماه هاي منتهي 
به پايان سال، ش��اهد رشد تقاضا باش��يم اما بايد اين 
فرصت را به درس��تي كنترل كرده و بتوانيم مديريت 

ساخت و ساز را به بافت فرسوده ببريم.

   ورود دادستاني به كم كاري انبوه سازان
مديرعامل ش��ركت عمران پرديس از ورود دادستاني 
به موضوع عدم پايبندي برخي ش��ركت هاي انجمن 
انبوه س��ازان در مس��كن مه��ر خب��ر داد و گفت: با 
حذف سازنده هايي كه به تعهد خود عمل نكرده اند، 
پروژه ه��اي فاز 5 و 9 مس��كن مهر به س��ازنده هاي 
خوب همين فازها اقاله خواهد شد.مهدي هدايت در 
گفت وگو با تسنيم، اظهار كرد: در فازهاي 5 و 9 جديد 
مسكن مهر پرديس با انجمن انبوه سازان استان تهران 
و شركت توسعه شهرسازي امضا شده است، به دليل 
اتفاقاتي كه در مسير اين قرارداد روي داده متاسفانه 

پيشرفت پروژه  قابل قبول نيست.
وي با اشاره به مراجعه متقاضيان اين پروژه به شركت 
عمران پرديس، افزود: اولويت ما حل اين موضوع بود 
كه بر اين اساس توافق كرديم در جهت صالح مالكان 
و تسريع در س��اخت و ساز، آماده س��ازي و كارهاي 

زيربنايي را از قرارداد انبوه سازان جدا و اقاله شود.

وي ادامه داد: در اسرع وقت اين بخش از كار كه هزينه 
بر است تا دو هفته آينده از شركت توسعه شهرسازي 
اقاله خواهد ش��د. در بخش س��اخت كار هم به خود 
سازنده ها اقاله مي شود؛ البته فقط به سازنده هايي كه 

خوشنام بوده و متعهد هستند.
وي بيان كرد: در اين مقطع كار را از سازنده هايي كه 
خوب كار نكرده اند به سازنده هاي خوب اقاله مي كنيم 
و در اين مرحله سازنده هايي كه به تعهدات خود عمل 

نكرده اند از پروژه هاي مسكن مهر حذف مي كنيم.
مديرعام��ل ش��ركت عم��ران پرديس يادآور ش��د: 
دادستاني همكاري بسيار خوبي براي احقاق حقوق 
متقاضيان با ش��ركت عمران دارد و چندين پيمانكار 
را تاكنون احضار كرده است. اگر پيمانكاران پروژه ها 
را فعال نكنند در محاكم قضاي��ي موضوع آنها طرح 
مي شود كه به نفع س��ازنده ها نيست. هدايت تاكيد 
كرد: همه س��ازنده هايي كه با شركت عمران قرارداد 

دارند بايد پاي كار بيايند.

دبير كانون انبوه سازان با بيان اينكه سنگيني ماليات بر گرده بخش 
توليد مسكن به زودي باعث فرار فعاالن اين عرصه مي شود، گفت: در 
قانون ماليات هاي مستقيم، فعاالن صنعت ساختمان كه به توليد و 
اشتغال كشور كمك مي كنند، همتراز برخي موج سواران كه تعادل 

بازار را به هم مي زنند قرار گرفته اند.
فرشيد پورحاجت در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: قوانين مالياتي 
كه در حوزه توليد مس��كن تحت عنوان قانون ماليات هاي مستقيم 
وضع شده پس از اصالحات س��ال 1394 صنعت ساختمان كشور 
را به مخاطره انداخته اس��ت. بعد از سه سال از اجراي اين قانون كه 
ارتباط مستقيم با 20 نوع عوارض دارد در برخي نقاط كشور شاهد 
ت��ورم 3000 درصدي حوزه توليد مس��كن، امالك، مس��تغالت و 

اراضي هستيم.
وي افزود: مواد 59 و 77 قانون ماليات هاي مس��تقيم كه از ماده 64 
اعتبار مي گيرد، هزينه هاي س��نگيني را براي بخش توليد مسكن 
ايجاد كرده است. متاس��فانه در تغييراتي كه سال 1394 در حوزه 
مالياتي صورت گرفته هيچ تفاوتي بين بخش توليد و سوداگر مسكن 
قائل نشده است. يعني جايگاه كس��اني كه صنعت ساختمان را به 
عنوان يك صنعت پيشران و ضدتحريم، تقويت و به اشتغال كشور 
كمك مي كنند، از برخي دالالن كه از نوس��ان بازار مسكن به نوعي 

موج سواري مي كنند تميز داده نشده است.
دبير كانون انبوه سازان با بيان اين هش��دار كه فعاالن واقعي حوزه 
ساخت و ساز به زودي اين بخش را ترك مي كنند، گفت: ما مخالف 
دريافت ماليات از بخش هاي اقتصادي نيس��تيم. در تمام دنيا بحث 
ماليات بر سرمايه وجود دارد اما در كشورهاي توسعه يافته جايگاه هاي 
بخش هاي مختلف از يكديگر جدا شده است. در آن كشورها هرگاه 
يك بخش توليدي دچار مشكل مي ش��ود، ابزارهاي تشويقي را در 
ح��وزه ماليات در نظر مي گيرند ولي در اصالحيه 1394 هيچ يك از 

اين موارد لحاظ نش��د كه يكي از داليل كاهش توليد بود. در نتيجه 
تعادل بازار مس��كن به هم خورد و آثار سوء آن را در جهش قيمت ها 

طي يك سال اخير مشاهده كرديم.
به گفته پورحاجت، ماليات بايد براي كمك به توليد باشد نه اينكه به 
شكلي وضع كنيم تا گرده بخش توليد خم شود و بخش ديگر هيچ 
مالياتي نپردازد. چرا بايد آنقدر حلقه را تنگ كنيم كه فعاالن صنعت 

ساختمان، عطاي كار را به لقايش ببخشند؟
وي همچنين با اشاره به طرح ماليات بر عايدي سرمايه كه هم اكنون 
در كميسيون اقتصادي مجلس مطرح است، افزود: تصويب قوانين 
خلق الس��اعه و بدون كارشناسي، جز اينكه حلقه توليد مسكن را به 
مخاطره بيندازد اثر ديگري نخواهد داشت. با سيستم موجود كه در 
سازمان هاي امور مالياتي وجود دارد به نظر مي رسد كه نتوانيم اين 
ماليات ها را دريافت كنيم. همين االن براي يك استعالم مالياتي براي 
عايدي درآمد، رسيدگي به پرونده ها تا 20 روز طول مي كشد. كجاي 
دنيا براي چنين موضوعي 20 روز معطل مي ش��وند؟ از سوي ديگر 
بالغ بر 2.5 ميليون پرونده مالياتي در كشور وجود دارد. اگر در بخش 
مسكن هم تمركز كنند حدود 2 ميليون پرونده به اين تعداد اضافه 

مي شود كه با سيستم ناكارآمد مالياتي فعلي نمي توان انجام داد.
دبير كانون انبوه سازان تصريح كرد: حدود 13 ميليون جوان در كشور 
داريم كه به س��ن ازدواج رسيده يا از س��ن ازدواج گذشته اند. يعني 
هم اكنون با 5 تا 6 ميليون كس��ري مسكن مواجهيم كه بايد تامين 
شود. از سوي ديگر گفته مي شود 2.5 ميليون مسكن خالي در كشور 
وجود دارد. در همه جاي دنيا براي تعادل بخشي به بازار مسكن، مازاد 
6 تا 10 درصد را نگه مي دارند. اين 2.5 ميليون نيز حدود 10 درصد 
كل واحدهاي مسكوني كشور را تشكيل مي دهد كه مي توان آن را 
به عنوان تعادل بخشي در نظر گرفت و بر اين اساس به 5 تا 6 ميليون 

مسكن در كشور نياز داريم.
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خودرو هاي وارداتي ۲01۴ 
مشمول اخذ معاينه فني هستند

ستاد معاينه فني خودرو هاي تهران در اطالعيه اي از 
لزوم مراجعه خودرو هاي وارداتي توليد سال 2014 
به مراكز معاينه فني خبر داد.به گزارش ايلنا، ستاد 
معاينه فني در اين اطالعيه آورده است: به آغاز سال 
جديد ميالدي معافيت خودرو هاي وارداتي از معاينه 
فني با آغاز سال 2019 تغيير كرده است. براين اساس 
تمام خودرو هاي وارداتي توليد سال 2014 و قبل از 
آن مشمول دريافت معاينه فني هستند.خودرو هاي 
واردات��ي 2014 در صورت نداش��تن معاينه فني با 
تردد در ش��هر به وسيله دوربين هاي مكانيزه سطح 
ش��هر رصد و روزانه 50 هزار تومان جريمه خواهند 
شد. درمورد خودرو هاي توليد داخل نيز خودرو هاي 
توليدي س��ال 1392 و قبل از آن مشمول دريافت 

معاينه فني هستند.

نظرسنجي شهروندان تهراني 
درباره طرح  و زوج و فرد

معاونت حمل و نقل و ترافيك با همكاري سازمان 
فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران درباره 
اجراي طرح هاي ترافيك و زوج يا فرد از شهروندان 
نظرس��نجي مي كند.به گزارش ايسنا، طبق اعالم 
معاونت حمل و نقل شهرداري تهران، اين نظرسنجي 
به منظور ارزيابي طرح ترافي��ك و طرح زوج و فرد 
و تغييرات احتمالي آنه��ا در آينده نزديك، تهيه و 
تنظيم شده است و شهرونداني كه در محدوده هاي 
طرح ترافيك و زوج و فرد با خودروي ش��خصي يا 
س��ازماني تردد مي كنند مي توانند با ش��ركت در 
اين نظرسنجي در »س��امانه تهران من« به نشاني 
my.tehran.ir نظرات خود را براي انجام پژوهش 
و كمك به تصميم گيري بهتر در حوزه ترافيكي در 
اختيار مديريت ش��هري قرار دهند.شركت در اين 
نظرسنجي نيازمند داشتن حساب شهروندي در 
سامانه تهران من اس��ت، از اين رو شهرونداني كه 
تاكنون در اين سامانه براي خود حساب شهروندي 

ايجاد نكرده اند بايد نسبت به ايجاد آن اقدام كنند.

احتمال سوال شوراي شهر
از شهردار تهران 

رييس كميس��يون عمران و حمل و نقل ش��وراي 
شهر تهران با اش��اره به عدم اجراي مصوبات توسط 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران گفت: 
در صورتي كه اي��ن روند ادامه پي��دا كند ما پس از 
جمع بندي و تذكر مجدد فرايند س��وال از شهردار 
تهران پيگيري مي كنيم.محمدعليخاني در گفت وگو 
با تس��نيم با اش��اره به آخرين وضعيت خط 7 مترو 
تهران اظهار كرد: در اين خصوص ش��هردار تهران 
بازديدي را از خط داشته اس��ت و قرار است افتتاح 
ش��ود اما در كل كارها به كن��دي پيش مي رود.وي 
تصريح كرد: مسووالن مربوطه در حوزه حمل ونقل 
و ترافيك ش��هرداري تهران باره��ا اعالم مي كنند 
كه نبود منابع مالي مش��كل اصلي عدم افتتاح خط 
7 مترو تهران اس��ت و در واقع بايد ب��ه اين عزيزان 
بگويم كه منابع مالي كه از آسمان نمي آيد و يكي از 
محل هاي درآمد پارك حاشيه اي بوده و در بودجه 
97 نيز مصوب كرديم كه 900 ميليارد تومان پيش 
بيني شده كه كال كنار گذاشتند.عليخاني بيان كرد: 
مصوبات شوراي شهر تهران نيز اجرا نمي كنند و در 
واقع منابع مالي شركت مجتمع هاي ايستگاهي مترو 
است كه ما مصوب كرديم برگردد به مترو و آن را نيز 
اجرا نكردند و خود اين مجتمع ايستگاهي مي توانست 
از طريق س��رمايه گذاري در ايس��تگاه هاي مترو با 
مالكين زمين توافق مي كردند و هزينه يك خط يا 
يك ايستگاه را بعضا پوشش مي دادند و اينها حذف 
شده است.رييس كميسيون عمران و حمل و نقل و 
شوراي شهر تهران ادامه داد: در خصوص كمك هاي 
دولت نيز تا پيگيري نشود و آنها نيز وصول نمي شود.

وي با انتقاد از عملكرد معاون حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران بيان كرد: با توجه به عدم اجراي 
مصوبات شوراي شهر تهران توسط اين معاونت ما 
در چند نوبت تذكر مي دهيم و در صورتي كه تغيير 
در رويه فعاليت اين معاونت صورت نگيرد ما سمت 
سوال از شهردار تهران خواهيم رفت.عليخاني بيان 
كرد: مصوبات شوراي ش��هر تهران غالبًا اجرا نشده 
است و مكاتبات ما نيز بي پاسخ مانده است، هم اكنون 
فرايند جمع آوري آنها را در دستور كميسيون عمران 
ق��رار داده ايم و آنها را يك مرحله ديگر مجدداً تذكر 
مي دهيم و چون آقاي حناچي تازه آمده اند تقصير 
را متوجه ايشان نمي دانيم ولي جهت اطالع وي آنها 
را منعكس و مكاتبه مي كنيم و اگر پاسخ قانع كننده 
داده نش��ود همه موارد را در صحن از شهردار تهران 

سوال خواهيم كرد.

مرگ 500 نفر با سقوط هواپيما 
در سال ۲01۸

نرخ جهاني تلفات هواپيماهاي جت مسافربري در 
2018 افزايش يافت و در اين س��ال 500 نفر كشته 
شدند.به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، نرخ جهاني 
تلفات هواپيماهاي جت مسافربري در 2018 افزايش 
يافت. خطوط هوايي در سال 2017 مرگ و مير ناشي 
از تصادف هاي جت هاي مسافربري را تقريبا صفر اعالم 
كرده بودند .طبق گزارش شركت مشاوره هوانوردي 
To70 هلند و شبكه ايمني هوانوردي، بيش از 500 
كشته در حوادث هوايي در 2018 وجود داشت، ولي 
تاكيد كردند كه حوادث مرگبار همچنان نادر هستند 
. اين شركت مشاوره هوايي تخمين زد كه نرخ حوادث 
مرگبار براي پروازهاي مسافربري بزرگ 0.36 در هر 
يك ميلي��ون پرواز بوده يا يك حادث��ه مرگبار از هر 
3 ميليون پرواز. اين رقم باالت��ر از نرخ 0.06 در يك 
ميليون پرواز 2017 و بيشتر از ميانگين 5 ساله 0.24 
در هر يك ميليون پرواز است. در 2017، 13 كشته 
در دو حادثه مرگبار در كل جهان وجود داشت، ولي 
هر دو در هواپيما هاي محلي توربوجت اتفاق افتادند .

قيمت، حجم معامالت و درصد تغيير اين دو شاخص  طي 9 ماهه ابتدايي سال 93-97
درصد تغيير معامالت نسبت به سال قبلدرصد تغيير قيمت نسبت به سال قبلحجم معامالتقيمت )به ميليون تومان(سال 
933.9١٢٧٥٥٢--
943.8١٠٨٧٩٠-1.1-14.7
954.31174264.78.6
964.6131537812
977.59792063.9-25.6

مسكن



رييس اتاق بازرگاني ايران معتقد اس��ت در شرايط فعلي، 
ص��ادرات مي تواند يك��ي از بهترين ابزاره��اي در اختيار 
دولت براي بهبود اوضاع اقتصادي باش��د و از اين رو بايد به 
صادركنندگان بخش خصوصي اعتماد شود. غالمحسين 
شافعي گفت: با توجه به فشارهايي كه از طريق تحريم ها 
به وجود آمده، در شرايط فعلي صادر كنندگان مي توانند 
با اس��تفاده از امكاناتي كه در اختيار دارند، شرايط را براي 

مديريت اوضاع اقتصادي ايران بهتر كنند. از اين رو بخش 
خصوصي آماده است با اس��تفاده از ظرفيت هاي خود در 
اين دوره كامال فعال باش��د. به گفته او، در ش��رايط فعلي 
آنچه اهميت بسيار زيادي دارد، به وجود آمدن يك اعتماد 
دو جانبه ميان صادركنندگان و سياست گذاران دولتي است؛ 
در صورتي كه اين اعتماد ب��ه وجود آيد، مي توان از فرصت 
شكل گرفته بهترين استفاده را برد، اما در غير اين صورت 

بايد شاهد آن باشيم كه فعاالن اقتصادي فشارهاي بيشتري 
را تحمل كنند. به گزارش ايس��نا، رييس اتاق بازرگاني با 
بيان اينكه صادركنندگان بزرگ حتي به باز نگرداندن ارز 
حاصل از فروش خود فكر هم نمي كنند توضيح داد: وقتي 
يك سرمايه گذار در فضاي داخلي كشور پول و سرمايه خود 
را صرف كرده و زيرس��اخت ها و امكاناتي را فراهم كرده كه 
مي تواند از آنها بهره ببرد، قطعا به دنبال آن نخواهد بود كه 

با نياوردن ارز صادرات خود، به واحدهاي توليدي اش فشار 
وارد كند. شافعي ادامه داد: قطعا در صورتي كه شرايط مهيا 
باشد، صادركنندگان نس��بت به وارد كردن ارز خود اقدام 
مي كنند و اين منابع مي تواند در نگاه كالن به اقتصاد كشور 
نيز كمك كند. او در پاسخ به اين سوال كه پارلمان بخش 
خصوصي براي مديريت اين فضا چه امكاناتي را در اختيار 
دولت قرار مي دهد اظهار كرد: خوشبختانه در جلسه اخير 
ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي اعضا به اين 
جمع بندي رسيدند كه يك كميته مشترك شرايط فعلي را 
بررسي كند كه اتاق بازرگاني نيز در اين پروسه حضور داشته 
و نماينده خواهد داشت. رييس پارلمان بخش خصوصي 

ادامه داد: بخش خصوصي به منظور مديريت بهتر بازار ارز 
و بازگشت ارزهاي صادراتي پيشنهادهايي را ارايه كرد كه 
بنا شد در آينده نزديك كميته مشترك تعريف شده آن را 
بطور كامل بررسي كند كه اميدواريم با لحاظ كردن نظرات 
فعاالن بازار در نهايت سياستي به تصويب نهايي برسد كه 
براي اقتصاد ايران نتايج مثبت قابل توجه به همراه آورد. اين 
در حالي اس��ت كه عصر روز دوشنبه هفته جاري، شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي تشكيل شد. در اين 
نشست نمايندگان بخش خصوصي پيشنهادهايي را ارايه 
كردند كه بخش قابل توجهي از آن به اصالح سياست هاي 

بازار ارز به نفع صادر كنندگان اختصاص داشت. 

صنعت،معدن و تجارت14اخبار

در يك گزارش پژوهشي ابزارها و مشوق هاي حمايتي »هند و چين« از صادرات بررسي شد 

دولت؛ بازيگردان صادرات  
گروه تجارت| 

بررسي ها نشان مي دهد، كشورهايي كه با برنامه از توليد 
وتجارت خ��ود حمايت كرده ان��د، در عرصه هاي جهاني 
حضور فعال تري داشته اند. به طور نمونه، تجربيات موفق 
دو كشور »هند وچين« در عرصه صادرات، نشان مي دهد، 
دولت نقش مهمی در فرآيند توس��عه صادرات بازي كرده 
است. چراكه با انتخاب صنايع خاص و با حمايت هدفمند و 
مشروط، در يک دوره مشخص، سبب رشد صادرات صنايع 
منتخب شده است. اما مهمترين مشوق هاي صادراتي كه 
اين كشورها از صادركنندگان خود به عمل آوردند، مواردي 
چون »معافيت و تخفيف های مالياتی و طرح های استرداد 
حقوق گمرکی، ايجاد صندوق های مالی و ارائه تسهيالت 
مالی با بهره کم با هدف ارتقای صادرات و توليد با تاکيد بر 
نوسازی صنايع و تجاری سازی تحقيق  و توسعه به ويژه به 
صنايع  کوچک  و متوسط،  ارايه اطالعات بازرگانی، آموزش 
و مشاوره صادراتی، ايجاد دفاتر فعال در مراکز مهم تجاری 
دنيا، بازاريابی صادراتی و اعطای وام برای توسعه بازار، توسعه 
برند تجاری و اعتبار مالی جهت صادرات خدمات توس��ط 
سازمان های مرتبط از جمله توسعه تجارت يا اتاق بازرگانی،  
بيمه های صادراتی با هدف پوشش دادن ريسک هايی که 
بيمه های تجاری آن را قبول نمی کنند )به خصوص در مورد 
صادرکنندگان کوچک تر( را در بر مي گيرد. اين كشورها 
همچنين با ايجاد مناطق ويژه صادراتی در نقاط مختلف 
كش��ور، به اعطاي امتيازات خاص به آن ها از جمله اعطاي 
اجازه صدور بخش��ی از توليدات واحده��اي 100درصد 
صادراتي مناطق مزبور به داخل خاك کشور مبادرت مي 
كنند. به طوري كه صدور كاال به اين مناطق از كلية مزاياي 
مربوط به صادرات برخوردار است. همچنين در مناطق آزاد 
تجاری اين كشورها، هيچ گونه عوارض گمركي پرداخت 
نمي ش��ود و كاالهاي آورده ش��ده در اين مناطق از ديگر 

قسمت ها بدون پرداخت عوارض منتقل مي شوند. 

      مشوق های صادراتی هند
آنچه تحت عنوان بس��ته سياستي توس��عه صادرات در 
كشورهاي مختلف با اولويت هاي متفاوت جهت حمايت، 
تش��ويق و توسعه صادرات اس��تفاده مي شود، مشتمل بر 
سياس��ت هاي تجاري، مالياتي، گمركي، ارزي، اعتباري، 
بيمه، ايج��اد مناطق آزاد، جلب  و جذب س��رمايه گذاري 
 خارج��ي، منطقه گرايي  و سياس��ت هاي زيرس��اختی  و 
پشتيباني كننده تجارت است. اين بسته های سياستي در 
كشورهاي مختلف با اولويت هاي متفاوت جهت حمايت، 
تشويق  و توسعه صادرات استفاده مي شود. الزامات، بسترها 
و زمينه هاي الزم براي توس��عه صادرات از چهار جهت از 
جمله »ايجاد انگيزه براي ص��ادرات، كاهش هزينه توليد 
صنعتي براي ص��ادرات، ارتقاي قابليت رقابت بين المللي 
ايجاد محيط امن براي فعاليت هاي صادراتي«  در دستور 
کار دولت ها قرار می گيرد.  از آنجايی که استفاده از تجارب 
سايرکشورها می تواند به عنوان راهنما به کار گرفته شود، 
در اينجا با هدف دستيابی به موثرترين ابزارهای حمايتی و 
تشويقی بخش صادرات کشور به شناسايی انواع حمايت ها 
و مشوق های صادراتی و تاثير آن ها در بخش صادرات هند و 

چين پرداخته شده است. 
در همين راستا، س��ميراگلکاران مقدم و فاطمه پناهي از  
پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در 
تحليلي به »بررسی روند ابزارهای حمايتی ومشوق های 
صادراتی هند و چين« پرداخته اند. براساس اين تحليل، 
دولت هند براي دس��تيابي به هدف كالن رشد مستمر و 
اهدافی مانند توسعه صادرات و تبديل هند به يك بازيگر 
عمده در تجارت جهاني، به استفاده از ابزارها و مشوق هاي 
خاصي از جمله براي حماي��ت از صنايع برگزيده اي نظير 
صنايع پايه، فناوري اطالعات، داروسازي و غيره پرداخته 
است. از مهمترين مش��وق هايي كه كشور هندوستان در 
دو دهه اخير براي توسعه صادرات خود به كار برده و اغلب 
آنه��ا هنوز ادامه دارد ش��امل 9 م��ورد از جمله » معافيت 

كامل درآمده��اي صادراتي از پرداخ��ت ماليات، اعطاي 
تسهيالت اعتباري به پول ملي )روپيه( و ارزهاي معتبر با 
س��ود نازل به صادر كنندگان، تضمين اعتبارات صادراتي 
و تحت پوشش قرار دادن خطرات ناشي از صادرات توسط 
بنگاه تضمين اعتبارات صادراتي هند ، واگذاري 60 درصد 
ارزهاي صادراتي به صادركنندگان و عدم الزام به فروش آن 
به شبكه بانكي، ايجاد بيش از 6 منطقه پردازش صادرات 
در نقاط مختلف كش��ور و اعطاي امتيازات خاص به آنها، 
بازپرداخت حقوق گمركي مواد اوليه، قطعات و تجهيزات 
وارداتي به كار رفته در ساخت كاالهاي صادراتي، معافيت 
پارك ه��اي الكترونيك ي��ا پارك هاي فناوري ن��رم افزار 
هندوس��تان از پرداخت ماليات و تعرفه گمركي و عوارض 
گوناگون، اعط��اي پروانه هاي خاصي براي ورود كاال بدون 
پرداخت حقوق گمركي به واحدهاي صادراتي، در نهايت 
هر فردحقيقي يا حقوقي كه ماشين آالت صنعتي را بدون 
پرداخت حقوق گمركي  و عوارض متعقله از خارج وارد كند، 
بايد متعهد شود كه 6 برابر ارزش آن، كاال يا محصول توليد 

شده به خارج صادر كند.«
همچنين به منظور ارتقاء صادرات و به دست آوردن ارز و 
پول خارجي، دولت هند چندين طرح و پروژه را تنظيم 
كرده كه اعطاي مشوق ها و ساير تسهيالت از آن جمله 
آنها است. به طور نمونه مي توان به دو طرح »مناطق آزاد 
تجاري و كمك هاي دولت در زمينه بازاريابي« از نقطه نظر 
ماليات وعوارض گمركي اشاره كرد. چندين منطقه آزاد 
تجاري در مكان هاي مختلف هند تاسيس شده است؛ 
كه براي كاالهاي صادراتي ساخته شده در اين مناطق 
هيچ گونه عوارض گمركي پرداخت نمي شود. از آن سو، 
كاالهاي آورده شده در اين مناطق از ديگر قسمت هاي 
هند بدون پرداخت عوارض صورت مي گيرد. به همين 
نحو، هيچ گونه عوارض گمرك��ي به مواد خام وارداتي و 
اجزاي به كار رفته در كاالهاي س��اخته شده صادراتي 
تعلق نمي گيرد. نظر به اين كه ممكن است فروش تمام 
قطعات توليدي اين مناطق در خارج از هند هميش��ه 
مقدور نباشد، به همين خاطر امكان فروش 25درصد از 
اين توليدات در داخل كشور نيز فراهم شده است.   عالوه 
بر سياست هاي مالي دولت در جهت گسترش صادرات 
هند اقداماتي نيز در جهت بازاريابي محصوالت، خصوصا 
توليدات صنعتي و شناساندن بيشتر آن ها در بازارهاي 
جهاني از جانب دولت به عمل آمده است. با توجه به عدم 
اطمينان از ميزان سودآوري و نيز تاثيرات خارجي اين 
گونه توليدات صنعتي، صادركنندگان به تنهايي مايل به 
سرمايه گذاري در امر گردآوري اطالعات و امور بازاريابي 
نيستند و به همين لحاظ بديهی است كه دولت در اين 
گونه ام��ور در قالب حمايت های زير به صادر کنندگان 
كمك می  كند؛ »تخفي��ف در نرخ حمل و نقل راه آهن، 
يارانه هاي مربوط ب��ه نهاده ها، تامين مواد اوليه داخلي 
مورد نياز صنايع صادراتي به قيمت هاي جهاني، واحدهاي 
صد در صد صادرات گر، پارك س��خت افزار تكنولوژي 
الكترونيكي  و پارك هاي فناوری نرم افزاری، طرح حق 
معافيت از عوارض/گواهينامه و جوازهاي از قبل داده شده، 

طرح كاالهاي سرمايه اي مشوق صادراتي.«

      مشوق های صادراتی چین
بنا به گ��زارش س��ازمان تجارت جهان��ي در »چين« 
برنامه ه��اي حمايت��ي گس��ترده اي در چارچ��وب 
سياست های بخشي، منطقه اي و بنگاهی جهت پيشبرد 
اهداف اقتصادي و اجتماعي به کار گرفته می شود. اين 
برنامه ها طيفي از برنامه هايي كه ب��راي نيل به اهداف 
كالن همچون رشد اقتصادي تا برنامه هاي مختلفی كه 
با هدف ارتقاي يك صنعت خاص طراحي شده اند، را در 
بر مي گيرد.  با توجه به اهميت سياست های اعتباری در 
چين، »بانك خلق يا بانك مركزي چين« به موسسات 
ملي تاكيد كرده تا حمايت هاي خود در زمينه هايي از 
جمله علم و فناوري، صنايع در حال ظهور و داراي اهميت 

استراتژيك و صنايع خدماتي را تعميق بخشند.همچنين 
موسسات مالي موظف به گسترش خدمات اعتباري خود 
به راه آهن، كشتي سازي، صنايع نيروگاهي و فوالد شده 
و به شركت هاي سودآور و داراي رويكرد صادرات محور 

خدمات اعتباري ارائه مي كنند. 
اگرچه »چي��ن« در ابتدای ژانويه 1991، رس��ما مخارج 
بودجه ای مستقيم صادرات را حذف كرد. اما در سال 2001 
هنوز بسياری از صادرات صنعتی چين انواع يارانه صادراتی 
را دريافت کرده اند. اين يارانه ها اغلب از طريق اقدامات اداری 
درونی و يا از طريق مکانيزم هايی از جمله تخصيص اعتبار يا 

وام های کم بهره صورت می گيرد. 
ساير ش��يوه های ارايه يارانه های صادراتی شامل »تامين 
تضمينی انرژی، مواد خام و نيروی کار« بوده است. »چين« 
بعضا به منظور تشويق شرکت های صادراتی، زيان های مالی 
شرکت های مذکور را هنگام باز پرداخت وام ها جبران كرده 
است. همچنين در »چين« الزامات صادراتی بر شرکت های 
تجاری ايالتی و بنگا ه های با سرمايه گذاری خارجی به طور 
يکس��ان اعمال  شده اس��ت.  از جمله يارانه های صادراتی 
پرداختی در »چين« مش��وق های مالياتی است. چين در 
راستای هماهنگ كردن سيستم ماليات و عوارض پرداختی 
شرکت های داخلی و خارجی تالش كرده تا سياست های 
ماليات و عوارض ترجيحی برای صادرکنندگان در مناطق 
ويژه اقتصادی و ش��هرهای س��احلی به کار گرفته  شود. 
اگرچه از اوايل 1999، اس��ترداد ماليات های خاص برای 
صادرکنندگان مناط��ق ويژه اقتصادی پ��س از اعتراض 

شرکت های صادرکننده داخلی و خارجی متوقف شد. 

      معافیت هاي مالیاتي چین 
با افزايش نقش ص��ادرات در اقتصاد چي��ن، بازپرداخت 
ماليات بر ارزش افزوده به طور پيوسته تعديل شده است. 
در برنامه های پنچ ساله دهم و يازدهم )2005-2001( و 
)2010-2006( به وضوح آمده که هدف دولت چين انتقال 
ساختار صادراتی چين به سمت محصوالت با ارزش افزوده 
باالتر و محصوالت با تکنولوژی برتر است. مسائل انرژی و 
زيست محيطی نيز در برنامه پنج ساله دهم درنظر گرفته 
شده بود. از سال 2004 دولت چين بازپرداخت ماليات بر 
ارزش افزوده برای بعضی محصوالت انرژی بر را کاهش داده 
يا کال متوقف کرده است. به طور کلی سياست های تجاری 
چين در راستای اولويت ها و برنامه های سياست صنعتی اين 

کشور جهت گيری شده است. افزايش ماليات بر صادرات در 
چين برای مواد اوليه به طور معنی داری بيشتر از کاالهای 
فرآوری شده بوده است. همچنين اين رابطه، همبستگی 
بين افزايش در ماليات بر صادرات و کاهش تعرفه واردات 
ناشی از پيوستن به سازمان جهانی تجارت را نشان می دهد. 
از سوي ديگر، با توجه به اينكه سياست  تجاری چين بعد از 
پيوستن به سازمان تجارت جهانی نشان دهنده هدف اين 
کشور برای تشويق صنايعی که کاالی با ارزش افزوده باالتر 
توليد می کنند،  بوده و اين هدف از طريق محدوديت های 
اعمال شده برصادرات مواد اوليه پيگيری شده است. از اين 
رو، بيشتر افزايش ماليات بر صادرات ناشی از کاهش نرخ 
اس��ترداد ماليات بر ارزش افزوده بوده و ماليات بر صادرات 

صنايع پايين دستی تغيير قابل مالحظه ای نداشته است.

         درس هایی برای ایران 
اگر چه اهميت توجه به مسايلی از قبيل »شناسايی بازارهای 
ه��دف صادراتی با توجه به معيارهاي��ی نظير مزيت های 
اقتصادی، موافقت نامه ها و سطح روابط اقتصادی،  برند سازی 
برای کاالهای صادراتی کشور در سه سطح محصول، بنگاه و 
ملی،  تامين نقدينگی و سرمايه در گردش واحدهای توليدی 
و صادراتی توس��ط ش��بکه بانکی و بانک های توسعه ای و 
معافيت صادرات از پرداخت ماليات ب��ر ارزش افزوده« بر 
کسی پوشيده نيست، اما چيزی که در تجربه کشور ما کمتر 
وجود دارد آن است که بايد در کنار مشوق هايی که به آنها 
اشاره شد، به کارگيری ديپلماس��ی اقتصادی مناسب از 
طريق »سياست خارجی و اهرم هاي اقتصادی و سياسی 
ايران« برای دستيابی به بازارهای جديد به منظور توسعه 
صادرات اهميت بااليي دارد؛  چراکه بدون فراهم کردن اين 
شرايط، مشوق های صادراتی عمال بی حاصل خواهند بود. 
به طوري كه دو کشور »چين و هند« نظير تمام کشورهای 
پيشرو در تجارت جهانی به دليل درهم تنيدگی در اقتصاد 
جهانی، در راستای پيشبرد راهبرد توسعه صادرات خود، 
مدتهاست ديپلماسی اقتصادی را چراغ راه خود کرده اند. از 
آن سو، عمده کشورهای پيشرو در صادرات کاال و خدمات 
هم دارای اس��ناد ديپلماسی اقتصادی هستند که توسط 
باالترين مراجع تصميم گيری تصويب و ابالغ شده است. 
در ميان همس��ايگان ايران نيز کشورهايی مانند »ترکيه، 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی« اسناد ديپلماسی 

اقتصادی خود را تدوين کرده اند. 

اين در حالي است كه ديپلماسی اقتصادی در ايران در نظر 
و عمل با نوعی ابهام، ناهماهنگ��ی و رقابت های متناقض 
سياس��تگذاری و بروکراتيک همراه اس��ت و نياز به سند 
ديپلماسی اقتصادی وتعيين راهبردهای مربوطه در اقتصاد 
ايران از اين جهت اهميت دارد که فراتر از مقابله روزمره با 
تحريم های بين المللی، بايد اولويت های کالن ديپلماسی 
اقتصادی کشور روشن شود. کارکرد مهم اين سند کمک 
به پيشبرد دستور کار کشور در زمينه های تجاری خصوصا 
توسعه صادرات و سرمايه گذاری است. که در غياب چنين 
سند جامعی در زمينه ديپلماسی اقتصادی، شکل دهی به 
يک دستور کار منس��جم در حوزه های مورد اشاره بسيار 

دشوار و چه بسا ناممکن است. 
   البته در س��ال های اخير معاونت اقتصادی در وزارت امور 
خارجه احياء شده است، اما هنوز اثرات اين اقدام در عرصه    
ديپلماسی اقتصادی کشور مشخص نشده است. بديهی  
 است  هماهنگی و هم افزايی ميان نهادها، سازمان ها و فعاالن 
اقتصادی کشور خصوصا بازيگران عرصه صادرات در صورتی 
محقق خواهد شد که سندی در سطحی باالتر از وزارت امور 
خارجه و حتی دولت وجود داشته باشد که همگی اجزای 

حاکميت در چارچوب آن سند اقدام کنند.
در حال حاضر با توجه به افزايش تالش های ديپلماتيک 
به عمل آمده در خصوص حفظ برجام در چارچوب 1+4 
با همکاری 3 کشور اروپايی، چين و روسيه، بدون حضور 
آمريکا، و لزوم بهره برداری ايران از منافع اقتصادی برجام، 
اهميت ديپلماسی اقتصادی و لزوم هماهنگی در اجرا 
و  روش��ن بودن اهداف و راهبردهای آن برای بازيگران 
ملی و بين المللی بيش از پيش محسوس است. دراينجا 
مي توان به اين مورد اشاره كرد كه به طور نمونه، تحقق 
بند 10 سياست های ابالغی اقتصاد مقاومتی  مبنی بر 
»توسعه صادرات با هدف گس��ترش پايدار سهم ايران 
در بازارهاي هدف« بدون تحقق مفاد بند 12 آن يعنی 
»توس��عه پيوندهاي راهبردي وگس��ترش همكاري و 
مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان بويژه همسايگان« 
و تعامل با رقبا و شرکای تجاری امکان پذير نخواهد بود؛ 
چراکه درهم تنيدگی اجزای متعدد سياست های اقتصاد 
مقاومتی و تحقق اجزای متعدد آن در صحنه عمل و اجرا 
به منظور تحقق رقابت پذيری اقتصادی و توسعه صادرات 
کشور لزوما هماهنگی و يک صدايی حول محور سند 

ديپلماسی اقتصادی کشور را  می طلبد.  

جلسه سران قوا براي تعيين تكليف خودروهاي مانده در گمرك

ترخیص 13 هزار خودرو دپو شده 

رييس اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد

صادركنندگان بزرگ به باز نگرداندن ارز فكر هم نمي كنند

نتيجه جلسه سران سه قوا درباره ترخيص خودروهاي مانده 
در گمرك به زودي اعالم مي شود. به گزارش گمرك ايران، 
در صورت موافقت سران قوا، شرايط خاصي از جمله پرداخت 
عوارض و حقوق گمركي براي ترخيص اين خودروها تعيين 
مي ش��ود. همچنين صبح امروز صدا و سيما به نقل از يك 
مس��وول در وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، از ترخيص 
خودروهاي ثبت سفارش غيرقانوني از گمرك در روزهاي 

آينده خبر داد. 
بر اين اساس، قرار است خودروهايي كه با ارز 4200 توماني 
وارد ش��ده، تفاوت آن پرداخت و س��پس ترخيص شود. 
همچنين آن دسته از خودروهايي كه برخي شركت ها با ثبت 
سفارش غيرقانوني وارد كردند؛ اما از مشتريان پيش ثبت نام 
كردند نيز از گمرك ترخيص و به مشتريان تحويل شود. 
بر اين اساس، واردكنندگاني كه به صورت غيرقانوني ثبت 
سفارش كردند، بايد مراحل دادرسي را طي و مجازات قانوني 
را تحمل كنند. به اين ترتيب به نظر مي رس��د با ترخيص 

خودروهاي دپو ش��ده در گمرك، شركت هاي واردكننده 
خودرو بتوانند به بيشتر تعهدات خود در قبال مشتريان عمل 
كنند و دوره انتظار مشتريان براي دريافت خودرو كوتاه شود.

بعد از تغيير سياست هاي ارزي از خرداد ماه سال جاري بر 
اساس مصوبه دولت واردات بيش از 1330 قلم كاال از جمله 
خودرو به كش��ور ممنوع شده است، اين در حالي است كه 
حدود 120 ميليون دالر ارز دولتي در 3ماهه نخست سال 
براي واردات خودرو تخصيص داده شده اما بعد از ممنوعيت 
واردات، عماًل قس��مت مهمي از خودروهاي واردش��ده به 
گمرك امكان ترخيص پيدا نكرد. همچنين در موضوع ثبت 
سفارش هاي فاقد اعتبار كه در سازمان توسعه تجارت ايران 
انجام ش��ده بود حدود 6500 خودرو با ثبت سفارش هاي 
جعلي وارد كشور شدند كه از اين تعداد حدود 1900 دستگاه 
ترخيص و نزديك به 1400 دس��تگاه نيز در محوطه هاي 
گمركي توقيف ش��د. بر اس��اس آمارهاي گمرك حدود 
13هزار دستگاه انواع خودرو در گمركات كشور دپو شده و با 

توجه به تداوم ممنوعيت ثبت سفارش خودرو وضعيت بازار 
خودروهاي خارجي نيز با آشفتگي جدي روبرو شده است.

از آن سو اما دبير انجمن واردكنندگان خودرو خواستار 
ورود سازمان توسعه تجارت براي ترخيص خودروهاي 
مانده در گمرك شده است. مهدي دادفر گفت: سازمان 
توس��عه تجارت بايد در جهت حل مش��كل و ترخيص 
خودروهاي مانده در گمرك اقدام كند. دادفر در گفت وگو 
با ايسنا، گفت: طبق آمار موجود تعداد زيادي بالغ بر 14 
هزار و 240 دستگاه خودروي دپو شده در گمرك وجود 
دارد كه خبري از زمان ترخيص آنها در اختيار نيس��ت، 
چراكه در حال حاضر گرفتار معض��ل بزرگي به عنوان 
نپذيرفتن مسووليت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و در واقع سازمان توسعه تجارت هستيم. او افزود: كارها 
توسط سازمان توسعه تجارت انجام نمي شود چراكه قصد 
انجام وظايف خود را ندارند. در حال حاضر چاله اي كوچك 
تبديل به گودال��ي بزرگ ش��ده و در واقع يك عمليات 

پيش پا افتاده به معضلي بسيار بزرگ تبديل شده است. 
در نهايت نيز كار به دست به سران قوا و پاسكاري هاي مكرر 
كشانده شده است در صورتي كه رسيدگي به اين موضوع 
)ترخيص خودروها( وظيفه سازمان توسعه تجارت بوده 

كه به درستي انجام نشده است.
 دبير انجمن واردكنندگان خودرو ب��ا ذكر اين عبارت كه 
انسان هميشه به اميد زنده است، تصريح كرد: اميدواريم كه 
تكليف خودروهاي دپو شده هرچه سريع تر مشخص شود؛ 
اما موضوع اصلي در حال حاضر اين است كه هرگاه سازمان 
توسعه تجارت قصد كند كه به وظايف خود عمل كند اين 
موضوع تعيين تكليف خواهد شد. دادفر با تاكيد بر اينكه 
مشكل نه از سوي گمرك و جاي ديگر نيست، گفت: مشكل 
تنها از سوي سازمان توسعه تجارت است و الغير. اطالعات 
چه صحيح و چه غلط از برخي نقاط به وزير منتقل مي شود اما 
تا زماني كه سازمان بر موضع خود براي حل نشدن مشكالت 
باشد، مشكلي حل نخواهد شد. زماني كه موضع ها تغيير كند 

و دستشان براي حل گره و گرفتاري حركت كند، قطعا ظرف 
24 ساعت مشكل اين حوزه حل خواهد شد.

اين اما در حالي است كه اخباري از ترخيص خودروهاي دپو 
شده طي هفته آينده به گوش مي رسد. به گزارش تسنيم، 
با پيگيري هاي انجام ش��ده در گم��رك و وزارت صنعت و 
تصويب پيشنهاد جامع ارايه شده به شوراي عالي هماهنگي 
سه قوه، فرآيند ترخيص بيش از 13هزار خودروي دپوشده 
در گمركات از هفته آتي آغاز خواهد ش��د. به نظر مي رسد 
با صدور مجوز درخواست شده در شوراي عالي هماهنگي 
اقتص��ادي از هفته آينده فرآيند ترخيص و رفع مش��كل 
13 هزار خودروي دپوش��ده در گمركات كشور آغاز شود. 
گراني خودرو در ماه هاي اخير يكي از مشكالت مهم بازار 
خودرو در كشور بوده كه آزادسازي واردات 13 هزار دستگاه 
خودروي دپوشده در گمركات مي تواند زمينه ساز كاهش 
قيمت و همچنين وصول درآم��د حداقل 1500 ميليارد 

توماني براي گمرك باشد.
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 اعمال عوارض صادراتي
بر كاالهاي یارانه اي 

ايرنا| سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت گفت: 
س��ازمان توس��عه تجارت براي مديريت صادرات از 
ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي س��ران سه قوه 
خواسته كه به اين سازمان يا وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مجوزي بدهند كه بتواند بر اقالمي كه يارانه اي 
اس��ت يا تنظيم بازار براي آن مهم اس��ت، عوارض 

صادراتي وضع كند.
محمدرضا م��ودودي درباره صدور بخش��نامه هاي 
متعدد براي ممنوعيت برخي اقالم صادراتي تاكيد 
كرد: محدوده ممنوعيت يا آزادسازي صادرات كاالها 
بيشتر مربوط به محصوالت كش��اورزي و يارانه اي 
اس��ت كه دولت براي آنها يارانه مي پردازد. مودودي 
بيان ك��رد: اگر امكان وضع ع��وارض صادراتي براي 
برخي اقالم وجود داشته باشد، در اين صورت يارانه 
دولت تنه��ا در اختيار مصرف كنندگان داخلي قرار 
مي گيرد. سرپرست س��ازمان توسعه تجارت افزود: 
رويكرد اين سازمان ترويج ممنوعيت صادرات نيست 
اما اولويت با تنظيم بازار داخلي است و نمي خواهيم در 
بازار كاستي باشد و مردم دغدغه تامين مايحتاج خود 
را داشته باشد. مودودي گفت: اينكه صادرات برخي 
اقالم را ممنوع مي كنيم، دليل آن تامين نياز داخل 
است هرچند كه در شرايط كنوني صادرات غيرنفتي 

نيز براي كشور اهميت دارد.
سرپرست سازمان توسعه و تجارت درباره برنامه هاي 
صادراتي اين س��ازمان گفت: برنامه هاي صادراتي 
بايد بيشتر معطوف به توانمندسازي شود و بتوانيم 
ش��ركت هاي خود را بين المللي كني��م. وي افزود: 
بزرگ ترين مش��كل ام��روز ما توليد نيس��ت بلكه 
توانمندسازي ش��ركت هاي داخلي براي حضور در 
عرصه بين المللي است. مودودي با تاكيد براينكه بايد 
تعاريف خاصي از توليدات بين المللي و جهاني داشته 
باشيم، گفت: سهم 2.5 درصدي از 1200 ميليارد دالر 
واردات كشورهاي همسايه كه نتوانستيم از پتانسيل 
قدرتمند كشورهاي اطراف خود به درستي استفاده 
كنيم. وي اظهار داشت: بايستي پتانسيل قدرتمند 
كشورهاي منطقه به درستي شناسايي شود و براساس 
نيازهاي وارداتي دنيا به خصوص كشورهاي همسايه 

توليد كنيم. 

 آغاز تورنمنت انتخاباتي
بخش خصوصي

پايگاه خبري اتاق تهران| رييس اتاق بازرگاني 
تهران ضمن بازديد از محل ثب��ت نام كانديداهاي 
انتخابات نهمين دوره هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي گفت: مهم ترين رسالت ما 
در اين دوره از برگزاري انتخابات استان تهران، ايجاد 
زمينه ها براي مش��اركت حداكثري جامعه بخش 
خصوصي در فرآيند انتخابات است. پارلمان بخش 
خصوصي نياز دارد كه در جريان گفت وگوهايش با 
دولت، خود را نماينده اكثريت اعضا و فعاالن اقتصادي 
كش��ور بداند. به همين جهت مش��اركت بيشتر به 
افزايش سطح آراي برگزيدگان منجر مي شود و در 
نهايت پشتوانه راي باال، نفوذ كالم و اثرگذاري اعضاي 
هيات نمايندگان در گفت وگوهاي دو سويه با دولت و 
نهادهاي ذي ربط را ارتقاء مي دهد. خوانساري افزود: 
براساس همين نگرش، آنچه دراين دوره از برگزاري 
انتخابات هدف قرار داده شده، تشويق جامعه بخش 
خصوصي براي مش��اركت در اين انتخابات صنفي 
اس��ت. حضور كانديداهاي مختل��ف از حوزه هاي 
متفاوت با نگرش ها و ديدگاهاي متنوع مي تواند به 
كيفيت انتخاب هاي نهايي كمك كند. اميدواريم تمام 
كانديداهاي اين دوره از انتخابات نيز در فضاي سالم، 
شفاف و رقابتي در قدم اول جامعه بخش خصوصي را 
دعوت به مشاركت فعال در انتخابات اتاق بازرگاني 
كنند و پس از آن هم برنامه ها و ديدگاه هايشان را دقيق 
و منطقي به جامعه مخاطبان ارايه دهند. رييس اتاق 
تهران اضافه كرد: هدف راي دهندگان و كانديداها در 
نهايت اصالح رويه هاي حاكم براقتصاد ايران به نفع 
اقتصاد ملي اس��ت. به همين جهت اطمينان داريم 
كه انتخابات در فضايي سالم، دوستانه و بدون حاشيه 
برگزار خواهد شد كه در نهايت اين هدف متعالي يعني 
تسهيل شرايط كسب و كار رقم بخورد. خوانساري 
بيان داشت: دراين دوره نهايت توان اتاق به كار گرفته 
مي شود كه از فرآيند ثبت نام كانديداها تا روز برگزاري 
انتخابات، همه روندها ش��فاف و به موقع در اختيار 
اعضاي اتاق قرار گيرد. شفافيت و اطالع رساني دقيق 
و كارآم��د قطعا به افزايش انگيزه ها كمك مي كند و 

سدي در برابر بروز هرنوع سوءتفاهمي خواهد شد. 

 انتقاد از خودتحریمي
در صادرات 

ايرنا| مع��اون فن��ی و خدمات بازرگان��ی اتاق 
بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی ايران گفت: 
فقط 30 درصد مش��کالت ما در صادرات ناش��ی 
از تحريم های بين المللی اس��ت و بقيه به سبب 
برخی رويکردهای خودتحريم��ی رخ می دهد. 
مظفر عليخانی گفت: اتاق ايران به سبد حمايت 
از صادرات س��ازمان توس��عه تجارت نقد جدی 
دارد. وی از م��وازی کاری در برخی حوزه ها مانند 
فناوری اطالع��ات و ارتباطات انتقاد کرد و گفت: 
اين امر به فع��االن بخش خصوصی ربطی ندارد و 
وزير صنعت و سازمان توسعه تجارت بايد با حضور 
تشکل های اين حوزه کارگروه تخصصی و ارتباط 
سازمان يافته ای را مديريت و در اين زمينه تصميم 
گيری کند. وی اف��زود: دولت يا بايد نهاد ديگری 
را متولی اي��ن کار کند يا دخالت ها و نظارت های 
خسته کننده سازمان های مختلف و موازی کاری 
در اين بخش را از بين ببرد. عليخانی گفت: در سه 
دهه فعاليت صنعت آی.تی در کش��ور راهکارها، 
افراد، فعاالن، تشکل ها و مسووالن دولتی همان 
هايی هستند که در قبل هم بوده اند و چيزی عوض 
نشده است. با اين اوصاف نه مشکلی رفع می شود 

و نه راهکار به نتيجه رسيده ای داريم. 
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نگاهي به تاثير سياست هاي عوام گرايانه در 2019

سرمايه گذاري نخست وزير ژاپن روي يك دارايي شكست خورده

بازارهابهايپوپوليسمراميپردازند

وقتيگرهكار»آبهنوميكس«آشكارميشود

گروه جهان|
راي دهندگان از 2016 ت��ا 2018 در اقصي نقاط جهان 
اقبال گس��ترده اي به پوپوليس��ت ها داشتند كه بخشي 
از آن نتيج��ه چالش هاي اقتصادي پ��س از بحران مالي 
جهاني 2008ميالدي ب��ود. اين چرخش راي دهندگان 
به سوي نامزدهاي پوپوليست همچنين انعكاس شورش 
عليه نخبه گرايي و تاثيرات جهاني شدن بر استانداردهاي 
زندگي در كشورهاي توس��عه يافته است. اين مشكالت 
پيچيده هستند اما سياستمداران پوپوليست راه حل هاي 
ساده و فريبنده اي را براي رفع آن ها پيشنهاد مي دهند و 
راي دهندگان هم اي��ن راه حل ها را مي پذيرند. به همين 
دليل ما در ش��رايطي وارد 2019ميالدي ش��ده ايم كه 
روابط سياستمداران پوپوليست  با افكارعمومي پشت پرده 

سياسي بازارها را شكل مي دهند.
سي ان ان نوش��ته، دونالد ترامپ با طرح سياست اقتصاد 
حمايت گرايانه و سياس��ت هاي سخت گيرانه مهاجرتي 
در انتخابات رياس��ت جمهوري 2016 به پيروزي رسيد. 
ويكتور اوربان كه به دليل رژيم سياسي اقتدارگرايانه اش 
شناخته ش��ده است، توانست در س��ال 2010 ميالدي 
نخست وزير مجارستان ش��ود. رودريگو دوترته در سال 
2016 رييس جمهوري فيليپين شد و از آن زمان تاكنون 
سياس��ت هاي جنجال برانگيزي را در كشورش به اجرا 
گذاشته اس��ت. دوترته که او را »ترامپ آسيا« ناميده اند 
به دليل طرفداری از حکم اعدام و خش��ونت با تبهکاران 
همواره مورد انتقاد مدافعان حقوق بش��ر در کشور خود 
و در جامعه بين المللی بوده است. او يک بار هم گفته بود 
که خودش در نوجوانی در جريان ي��ک دعوا، فردی را با 
چاقو کشته است. حزب »قانون و عدالت« در لهستان از 
2015 ميالدي كه به قدرت رسيده نظام قضايي مستقل 
كشور را سركوب كرده است. و ژائير بولسونارو سياستمدار 
راست گرايي افراطي از اول ژانويه رياست جمهوري خود 
را در برزيل آغاز كرد. در بريتانيا، كمپين خروج از اتحاديه 
اروپا كه از سوي حزب پوپوليست يوكيپ رهبري مي شود، 
در همه پرس��ي برگزيت در س��ال 2016 ميالدي پيروز 
شد. در ايتاليا هم حزب »ليك« و جنبش پنج ستاره، دو 

حزب پوپوليست، توانستند با پيروزي در انتخابات 2018 
ميالدي در اين كشور دولت ائتالفي تشكيل دهند. 

تا حاال هم راي دهندگان آنچه مي خواس��تند را به دست 
آورده اند. در اياالت متحده، دونالد ترامپ توانسته وعده 
كاهش مالي��ات و تجارت حمايت گرايان��ه را با موفقيت 
پيش ببرد. او با ناديده گرفتن تمام هش��دارها نسبت به 
تبعات سياست هاي تجاري  و اقتصادي اش در پيام سال 
نو ميالدي گفته: »همچنان، ما در حال حصول توافق های 
اقتصادی جديدی هستيم. ما با مکزيک به توافق رسيديم، 
با کانادا ب��ه توافق رس��يديم و واقعا داري��م خوب پيش 

می رويم.« در بريتاني��ا، روند خروج لندن از اتحاديه اروپا 
جريان دارد و قرار است كه طبق برنامه زماني اعالم شده 
برگزيت در ماه مارس 2019 اجرايي شود. در ايتاليا هم 
دولت ائتالفي راست افراطي با وجود اختالفات گسترده 
با بروكس��ل يك برنامه كاهش مالياتي و سياس��ت هاي 
انعطاف پذير مالي را آغاز كرده است،  هر چند كه به دليل 
فشارهاي بروكسل مجبور شده از برخي از وعده هاي خود 
عقب نشيني كند. شايد اين تحقق وعده هاي انتخاباتي 
تاكنون راي دهندگان را راضي كرده باش��د اما با روشن 
شدن وجهه تاريك سياست هاي پوپوليستي در ماه هاي 

آينده، ما احتم��اال در 2019 مي��الدي وارد يك بحران 
جدي خواهيم ش��د. پوپوليس��ت هاي منتخب در سال 
جاري با يك پس زمينه اقتصادي ضعيف، با واقعيت هاي 
عملگرايانه حكومتداري روبه رو خواهند ش��د. در اياالت 
متحده، دموكرات ها كه كنترل مجلس نمايندگان را در 
دست دارند، تهديد كرده اند كه تحقيقات جامعي را درباره 
روابط رييس جمهور و سياست داخلي او، انجام خواهند 
داد. پيش بيني مي شود كه دونالد ترامپ براي تحت تاثير 
قرار دادن جري��ان خبري اين تحوالت، سياس��ت هاي 
تج��اري تهاجمي تري را در پيش خواه��د گرفت؛ و اين 

رويكرد احتماال جيب هاي وفادارترين حاميان او را تحت 
تاثير قرار خواهد داد. در ايتاليا، دولت جديد قرار است كه 
با واقعيت حكومتداري توس��ط دو حزب بسيار متفاوت 
روبه رو شود. همين حاال هم كشمكش با اتحاديه اروپا و 
تاثير آن بر ايتاليايي ها، برنامه هاي اقتصادي دولت را تحت 

تاثير قرار داده است. 
تحوالت هم در بريتاني��ا در 2019 به مرحله اي بحراني 
خواهد رس��يد، چرا كه دولت يا بايد با بروكسل به توافق 
برس��د يا اين كه بدون توافق از اتحاديه اروپا خارج شود. 
اين در حالي است كه دولت ترزا مي همين حاال نه تنها با 
احزاب مخالف از جمله حزب كارگر بر سر مفاد توافق نامه 
خروج مشكل دارد بلكه در حزب محافظه كار نيز صحبت 
از خيزش هم حزبي ها عليه نخست وزير است. اين شرايط 
عمال پوپوليست هايي كه از امكان پذيري همزمان خروج 
از اتحاديه اروپا و تجارت بدون مشكل اين كشور با بروكسل 

دم مي زدند را رسوا خواهد كرد. 
بنا براين در س��ال 2019 ميالدي از شدت فراز و فرودها 
به دليل سياس��ت هاي غيرمس��ئوالنه مالي كه بگذريم، 
آشكار است كه بازارها همچنان بهاي پوپوليسم را پرداخت 
خواهند كرد. اين مساله مي تواند پوپوليست ها را وادار كند 
كه رويه خود را تغيير دهند. ما اين رويه را همين چند هفته 
پيش در ايتاليا شاهد بوديم، زماني كه رهبران پوپوليست  
از برنامه بودجه اي خود در برابر اتحاديه اروپا عقب نشيني 
كردند كه بخشي از آن به دليل واكنش هاي نزولي بازار بود. 
شرايط مشابهي نيز در انتظار مذاكراه كنندگان برگزيتي 
است، جايي كه ترزا مي نخست وزير بريتانيا مجبور شده 
تا در واكنش  به مخالفت ها رويه خود را تغيير داده و لحن 
خود را نرم تر كند. پيش بيني شده كه با ادامه اختالفات 
نماين��دگان بريتانيايي بر س��ر برگزي��ت، دولت مجبور 
خواهد شد كه همه پرسي ديگر برگزار كند، همه پرسي 
كه نتيجه اش كنار گذاش��تن برگزيت خواه��د بود. هر 
چند در نهايت، بازارها به تمام تحوالت به روش يكساني 
واكنش نشان نخواهند داد. واكنش  بازارها به سرنوشت 
دونالد ترامپ مشابه واكنش آن ها به سرنوشت اوربان در 

مجارستان نخواهد بود. 

گروه جهان| طال تسليمي|
 باتوجه به سقوط ميانگين ارزش شاخص سهام »نيكي« 
ژاپن در سال 2018 مي توان روزهايي شوم را براي بازار 
ش��كوفاي سهام اين كشور در س��ال 2019 پيش بيني 
كرد. احساس نگراني هاي آشنا درباره بازگشت نيروهاي 
ركود و اضمحالل اقتصادي دوباره پديدار ش��ده اند؛ اما 
شينزو آبه نخست وزير ژاپن 6 سال پيش با وعده ممانعت 
از همين سناريو روي كار آمد و حاال به نظر مي رسد كه 
سياست هاي اقتصادي او هيچ تاثيري در بهبود شرايط 
نداشته اند. بس��ياري از آنهايي كه نگراني خود را درباره 
چشم انداز اقتصاد ژاپن در 2019 مطرح كرده اند، دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا، را عامل بازگشت ناگهاني 
ژاپن به محدوده منفي مي دانند. اما حقيقت اين است كه 
دفتر شينزو آبه در توكيو بيشتر از دفتر ترامپ در واشنگتن 

در مشكالت پيش روي ژاپن تقصيركار است.
ب��ه نوش��ته »فورب��س«، جن��گ احمقان��ه تج��اري 
رييس جمهوري امريكا در س��ال 2018 به اقتصاد ژاپن 
ضربه ش��ديدي وارد آورد. طبق برنامه ريزي هاي دولت 
شينزو آبه، قرار بود سياست گذاري هاي اقتصادي كه به 
»آبه نوميكس« مشهور هستند در سال 2018 به افزايش 
تثبيت شده دستمزدها، باال رفتن قيمت مصرف كنندگان 
و تثبيت افزايش 98 درصدي سهام تحت نظارت شينزو 
آبه بينجامند. اما مشكالت مرتبط با تعرفه هاي وارداتي 
ترامپ سرمايه گذاران را به فرار ژاپن وابسته به صادرات 
براي بهبود، وا داشته اس��ت. روند احياي اقتصادي اين 

كشور در سه ماهه س��وم س��ال و در زمان كاهش 2.5 
درصدي نرخ رشد ساالنه به مانع برخورد. گردونه توكيو 
سبب شده بود همگان باور كنند كه افت اقتصادي ژاپن 
نتيجه زمين لرزه ها، توفان ها و بخت بد بوده اس��ت. اما 
آس��يب هاي هيچ يك از اينها با آسيب حمله ترامپ به 
زنجيره هاي تامين آسيايي قابل قياس نبود. با اين حال، 
همچنان مسووليت شرايط كنوني ژاپن بيشتر بر گردن 

شينزو آبه است تا دونالد ترامپ.
در حقيقت، اقتصاد 4.9 هزار ميليارد دالري ژاپن دچار 
ركود نمي شد اگر »آبه« از سال هاي رشد براي ابداع مجدد 
مدل اقتصادي مشابه كره جنوبي يا آلمان استفاده مي كرد. 
با وجود همه لفاظي ها درباره »آبه  نوميكس« و ساختار 
»انفجار بزرگ« گونه آن، اما در نهايت معلوم شده كه اين 
سياست گذاري اقتصادي چيزي بيش از داستان سرايي 
درباره محرك ه��اي ارز ضعيف قديمي نيس��ت. براي 
پيش بيني چشم انداز شوم ژاپن در سال 2019، در ابتدا 

بايد به چند مشكل پيش آمده در گذشته اشاره كرد.

درامكارلوسگوندرنيسانموتور
داستان غم انگيز كارلوس گون مديرعامل شركت نيسان 
موتور )متهم شدن او به سوء رفتار در پرداخت يا استفاده 
از دارايي هاي شركتي(، آشكارترين رسوايي شركتي در 
12 ماه گذشته بود و اشتباه برداشتي درباره موفقيت »آبه 

نوميكس« را اشكار كرد.
اميدها به »آبه نوميكس« بر »س��ه پيكان« استوار بود. 

شينزو آبه با اش��اره به يك نقل قول قديمي سامورايي 
پيش تر به اين مساله اش��اره كرده بود: »اگر سه پيكان 
بطور تصادفي به سمت يك هدف پرتاب شوند، ممكن 
است به هدف بخورند. اما اگر سه پيكان بطور هماهنگ 
پرتاب شوند، قطعا به هدف خواهند خورد.« در رابطه با 
آبه نوميكس، دو پيكان اول پرتاب شده به هدف خوردند. 
اولي، تجربه ش��ديداللحن ترين تسهيل پولي در تاريخ 
ب��ود كه ارزش ين را 30درصد پايي��ن آورد و صادرات را 
شكوفا كرد. دومي تسهيل قوانين پولي بود كه محركي 
براي ساخت و س��ازهاي مربوط به المپيك سال 2020 
ش��د. اما تير آخر هنوز در غالف مانده است. اين همان 
تغييرس��اختار اقتصاد »جانب عرضه« بود كه ش��ينزو 
آبه در س��ال 2013 در بازديد از بازار سهام نيويورك به 
آن اش��اره كرد. )اقتصاد جانب عرضه مكتبي در اقتصاد 
كالن است كه رشد اقتصادي موثر از طريق كاهش موانع 
براي تولي��د، عرضه كاال، خدمات و س��رمايه گذاري در 
سرمايه را ممكن مي داند.( شينزو آبه در آن زمان گفت 
كه ژاپن »بازگشته« است. بطور قطع در آن زمان درباره 
بازار سهام درست مي گفت، اما اين مساله درباره اقتصاد 

واقعي صدق نمي كرد.
ش��ينزو آبه مطمئن بود كه محرك ه��اي مالي و پولي 
ب��راي بازگردان��دن ژاپ��ن ب��ه دوران اوج آن در ده��ه 
1980 كافي خواهند ب��ود. او تصور مي كرد كه افزايش 
بي سابقه س��ود ش��ركت ها، مديران عامل آنها را به باال 
بردن دس��تمزدها ترغيب مي كند و اي��ن روند به يك 

چرخه ش��كوفايي مي انجامد. اما جنگ تجاري ترامپ 
مشكالت سياست گذاري ش��ينزو آبه را آشكار ساخت. 
همانطور كه »وارن باِفت« اش��اره كرده، زماني كه بازار 
س��ير صعودي دارد، مش��كالت مربوط به ي��ك دارايي 
خاص معلوم نمي شود، اما با تغيير در وضعيت بازار و افت 
آن، س��رمايه گذاري هاي ضعيف و ناموفق خود را نشان 
مي دهند. تاثير ترامپ هم بر اقتصاد ژاپن همينطور بود 
و اين مس��اله را به ياد سرمايه گذاران آورد كه ژاپن جاي 

مناسبي براي سرمايه گذاري نيست.
اتفاقاتي همچون رسوايي گون مديرعامل نيسان به جهان 
يادآوري كرد كه ش��ركت ژاپني پاسخگوي هيچ كسي 
نيست و قوانيني كه با هدف اهميت دادن مديران عامل 
شركت ها به اهميت دادن به سهام داران، افزايش شفافيت 
و باال بردن سطح بهره وري خيلي كم و خيلي ديرهنگام 
هستند. درخواست ها براي افزايش بيشتر حضور زنان در 

هيات مديره شركت ها بي نتيجه مانده و اميدها به ارتقاء 
شغلي بر مبناي شايسته ساالري نقش بر آب شده است. 
برنامه ه��ا براي ايجاد اصالحات و تحول در بروكراس��ي 
اجرا نشده و در نهايت، شرط بندي شينزو آبه روي روابط 
نزديك با كاخ سفيد دمدمي مزاج، اقتصاد ناتوان در رقابت 

ژاپن را تخريب كرده است.
نخس��ت وزير ژاپ��ن در حال��ي وارد 2019 ش��ده كه با 
چشم انداز ناخوشايند مذاكره بر سر توافق تجاري دوجانبه 
با رييس جمهوري امريكا معتقد به بازي مجموع صفر )برد 
برنده مس��اوي با ميزان باخت بازنده( و روابط نه چندان 
مستحكم بين توكيو و واشنگتن مواجه است. 6 سال از 
وعده شينزو آبه به بازگشت به دوران شكوه ژاپن مي گذرد 
و اگرچه در نهايت تقصيرها بر گردن ترامپ افتاده است، 
اما به مرور نقش آبه هم در ناتواني در اجراي طرح احياي 

اقتصاد كشورش آشكار مي شود.
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رهاييبرزيلازسوسياليسم
گ�روه جه�ان| ژاي��ر بولس��ونارو ك��ه دوره 
رياس��ت جمهوري او در برزيل از روز اول ژانويه آغاز 
شده گفت كه پيروزي اش در انتخابات، باعث رهايي 
كشورش از سوسياليس��م و نادرستي سياسي شده 
است. او همچنين متعهد شد تا با فساد، جرم و جنايت و 
سوءمديريت اقتصادي در بزرگ ترين كشور امريكايي 
التين مبارزه كند. ب��ه گزارش رويترز، بولس��ونارو 
رييس جمهوري جديد برزيل در نخستين سخنراني 
خود در اين سمت همچنين تاكيد كرد كه به اصول 
دموكراتيك پايبند مي ماند. اين نظامي سابق برزيلي 
كه سابقه عضويت در پارلمان را نيز داشته و صريحا از 
ديكتاتوري نظامي برزيل در سال هاي 1964 تا 1985 
ميالدي حمايت كرده، در يك سخنراني انتقادي عليه 
رسانه ها و مخالفان سياسي گفت: »اين آغاز آزادي 
برزيل از سوسياليس��م و نادرستي سياسي است.« 
بولسونارو سخنراني شديد اللحن و انتقادي خود را در 
جمعي از هزاران نفر از طرفدارانش آغاز كرد و گفت: »ما 
با چالش بزرگي از جمله بحران اقتصادي، نقض حقوق 
بشر و نابودي معناي واقعي خانواده مواجه هستيم. ما 
بايد فورا به ايدئولوژي هايي كه از جنايتكاران دفاع و 
پليس را جريمه مي كند، پايان دهيم.« بولسونارو 63 
ساله از قانون گذاران كشورش خواست تا به او كمك 
كنند كش��ور را از يوغ فساد، جنايت، بي مسووليتي 
سياسي و تبعيت بي چون و چراي ايدئولوژيكي رها 
س��ازد. در حوزه اقتصادي، رييس جمهوري جديد 
برزيل متعهد شد تا بازارهاي خارجي را به روي برزيل 
باز كند و اصالحاتي را براي كاهش كس��ري شديد 
بودجه انجام دهد و حساب هاي دولت را در مسيري 
پايدار قرار دهد. در حالي كه سرمايه گذاران اميدوار 
هستند رويكرد بازار آزاد بولسونارو اقتصاد برزيل را 
تقويت كند، طرفداران محيط زيس��ت و گروه هاي 
حقوق بشر نگران هستند كه وي تدابير حفاظتي از 
جنگل انبوه آمازون و كنترل ها بر حمل سالح در اين 
كشور كه در حال حاضر از باالترين نرخ قتل برخوردار 
است را كاهش دهد.بولسونارو قصد دارد تا برزيل را 
هم تراز با سطح بين المللي قرار دهد، فاصله اي ميان 
اين كش��ور با متحدان در حال توس��عه ايجاد كند و 
برزيل را به سياست هاي رهبران غربي به ويژه دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا كه مايك پمپئو وزير 
امور خارجه كشورش را براي حضور در مراسم تحليف 

بولسونارو اعزام كرده، نزديك تر سازد.

افزايشبيسابقهتوليدگاز
درجنوبعراق

وزارت نف��ت ع��راق از افزايش بي س��ابقه توليد 
گاز مايع در جنوب اين كش��ور خبر داده اس��ت. 
به گزارش ايرنا، سخنگوي وزارت نفت عراق گفته 
حجم توليد گاز بصره به رقم بي سابقه چهار هزار و 
814 تن در روز رسيده است. در اين خبر به ميزان 
اين افزايش نسبت به قبل اشاره نشده اما پيشتر 
ميزان توليد گاز در بصره بيش از دو هزار تن در روز 
اعالم شده بود. بر اساس برآوردهاي اوليه، ذخاير 
گازي عراق در حال حاضر به 132تريليون فوت 
مكعب مي رسد هر چند منبع70 درصد گاز اين 

كشور، چاه هاي نفت است. 

هندمايلبهگفتوگو
باپاكستاناست

نخست وزير هند گفته دهلي نو هرگونه تالشي 
براي حفظ فشار روي پاكس��تان انجام مي دهد 
اما اشتباه بزرگي است كه باور كنيد اين كشور در 
آينده نزديك رويكردهايش را اصالح خواهد كرد. 
به گزارش ايسنا، نارندرا مودي تاكيد كرده دهلي نو 
روي استراتژي هاي بس��ياري، از ضربات دقيق 
تا اقداماتي در ديگر س��طوح، كار مي كند تا روي 
پاكستان براي محدود كردن تروريسم فشار وارد 
كند. به گفته مودي، گرچه هند مايل به گفت وگو 
و داشتن روابطي بسيار دوستانه با پاكستان است 
اما حقيقت اين است كه اين همسايه قصد ندارد 
در آينده نزديك روش هايش را در زمينه ارتقاي 

تروريسم بين مرزي تغيير دهد.

رزمايشمشتركعربستان
و۵كشورعربي

نيروي دريايي مصر، عربس��تان سعودي، اردن و 
جيبوتي، يمن و سودان رزمايش مشترك دريايي 
در درياي سرخ را آغاز كردند. به گزارش شينهوآ، 
اين رزمايش ش��امل ماموريت هاي مش��ترك، 
ارتباطات زيرآب، سوخت رس��اني به كشتي ها، 
ابزار پشتيباني از واحدهاي دريايي هنگام عبور از 
مناطق خطرناك است. همچنين در اين رزمايش 
كه در آب هاي س��رزميني عربس��تان سعودي 
برگزار مي شود، فعاليت هاي ديگر از جمله تقويت 
مهارت هاي پرسنل ارتش در جنگ هاي دريايي 
انجام مي گيرد. عربس��تان و متحدانش پيش تر 
اعالم كردند با يكديگر ائتالفي را با هدف ارتقاي 
همكاري ه��اي سياس��ي، اقتص��ادي و امنيتي 

تشكيل مي دهند. 

انتقاداتحاديهاروپاازامارات
اتحاديه اروپا از تاييد حكم 10 سال حبس براي 
يك فعال مدني در دادگاه تجديد نظر امارات انتقاد 
و آن را محكوم كرده است. به گزارش اسپوتنيك، 
احمد منصور اخيرا از سوي دادگاه به اتهام توهين 
به كشور، به 10 سال زندان محكوم شد. دادگاه اين 
فعال اماراتي را به پرداخت 270 هزار دالر غرامت 
نيز محكوم كرده است. منصور كه مهندس برق و 

شاعر است، مارس 2017 بازداشت شد. 

گروه جهان|ش��ي جين پينگ رييس جمهوري 
چين، تهديد كرده كشورش تعهدي به عدم استفاده 
از زور در تايوان ندارد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
رييس جمهوري خلق چين چهارش��نبه با تاكيد 
بر ادامه سياس��ت »چين واحد« گفته: »پكن حق 
استفاده از تمام گزينه هاي الزم در برابر جريان هاي 
استقالل طلب و جدايي طلب و نيروهاي خارجي كه 
عليه وحدت صلح آميز عمل مي كنند را براي خود 

محفوظ مي داند.«
تايوان و چين از س��ال 1949 و پس از پيروزي مائو 
تسه دونگ در جريان جنگ داخلي چين، از سوي دو 
دولت جداگانه اداره مي ش��وند. در آن سال چيانگ 
كاي شك، رهبر ملي گرايان چين از سرزمين اصلي 
گريخت و با استقرار در تايپه، حاكميت »جمهوري 
چين« را در اين جزيره بنيان گذاش��ت. جمهوري 
خلق چين هرگز حاكميت مس��تقل تاي��وان را به 
رسميت نمي شناس��د و همواره تايوان را به عنوان 
يكي از »استان هاي خود توصيف مي كند. با وجود 
تالش ها براي بهبود روابط ميان اين دو كشور، چين 
همواره تهديد كرده است در صورت اعالم استقالل 
يكجانبه از س��وي تايوان يا حضور نيروهاي نظامي 
خارجي در اين جزيره، به زور متوس��ل خواهد شد. 
تساي اينگ-ون رييس جمهوري تايوان، سه شنبه در 
جريان سخنراني خود به مناسبت آغاز سال 2019 
ميالدي از پكن خواسته بود از راه هاي صلح آميز براي 
حل اختالف ها با تايپه اس��تفاده كند و ارزش هاي 

دموكراتيك اين كشور را به رسميت بشناسد.

گروه جهان|صنعت اس��تخراج زغال س��نگ در 
اسپانيا همزمان با آغاز سال جديد ميالدي تعطيل 
شد. بنا به دستورالعمل اتحاديه اروپا تمام معادن زغال 
سنگ در كشورهاي عضو در صورت عدم سوددهي 
و اس��تفاده از بودج��ه عمومي بايد فعالي��ت خود را 
متوقف كنند. به گزارش يورونيوز، به اين ترتيب كار 
در 26 معدن زغال سنگ اسپانيا از سه شنبه متوقف 
شده است. دولت اسپانيا 2016 بودجه اي معادل دو 
ميليارد و 130 ميليون يورو به تسهيل روند تعطيلي 
معادن زغال سنگ اختصاص داده بود. دولت اسپانيا 
همچنين در ماه اكتبر س��ال 2018 با اتحاديه هاي 
كارگري به توافق رس��يد تا ضم��ن اختصاص 250 
ميليون يورو براي كمك به راه اندازي كسب و كارهاي 
جديد توس��ط كارگران معادن زغال سنگ، امكان 
دسترس��ي آنها به خدمات اجتماعي را نيز تسهيل 
كند. دولت اس��پانيا پيش بين��ي مي كند كه حدود 
60 درصد از كارگران معادن زغال س��نگ به دنبال 
بازنشستگي پيش از موعد خواهند بود. اتحاديه اروپا 
پيش از اين قصد داشت كه به دليل حفاظت از محيط 
زيس��ت موعد تعطيلي معادن زغال سنگ را زودتر 
تعيين كند. اين در حالي است كه اين موعد به دليل 
مخالفت آلمان و اسپانيا پايان سال 2018 تعيين شده 
بود. آلمان نيز فعاليت در آخرين معدن استخراج زغال 
سنگ خود را اخيرا متوقف كرد. حدود 100هزار نفر 
در دهه 1950 در صنعت استخراج زغال سنگ اسپانيا 
مشغول به كار بودند. اين رقم از آن زمان تاكنون به دو 

هزار نفر كاهش يافته بود.

گروه جهان| وزير خارجه امريكا در ديدار با همتاي 
پرويي خود درباره لزوم افزايش فشارها بر دولت ونزوئال 

گفت وگو كرد.
به گزارش آسوشيتدپرس، مايك پمپئو وزير خارجه 
امريكا در سفر به امريكاي التين با »نستور باردالس« 
وزير خارجه پرو درباره لزوم افزايش فشارها به دولت 
ونزوئال با هدف بهبود ش��رايط زندگي ش��هروندان 
ونزوئالي��ي مذاكره كرد. معاون س��خنگوي وزارت 
خارجه امريكا گفت كه پومپئو در اين ديدار از پرو به 
دليل ميزباني هزاران مهاجر ونزوئاليي قدرداني كرد. 
اين ديدار پيش از حضور وزير خارجه امريكا در مراسم 
سوگند »ژاير بولس��ونارو« رييس جمهوري جديد 
برزيل انجام شد. مذاكرات پمپئو با وزير خارجه پرو 
درباره فشار به دولت نيكالس مادورو رييس جمهوري 
ونزوئال در حالي انجام شد كه دولت ترامپ پيش از اين 
اعالم كرده بود كه رويكرد سختگيرانه تري را در قبال 
ونزوئال و رييس جمهوري اين كشور در پيش خواهد 
گرفت. دولت ترامپ تحريم هايي اقتصادي و مالي را 
عليه مقامات كاراكاس اعمال كرده و مادورو معتقد 
است كه كشورش درگير يك جنگ اقتصادي تحت 
هدايت واشنگتن شده و ونزوئال بايد در برابر اين جنگ 
مقاومت كند. چالش هاي جدي اقتصادي و اجتماعي 
در ونزوئال همچنان چشم انداز اين كشور را در هاله اي 
از ابهام قرار داده است. اين كشور ماه هاست با بدترين 
چالش ها از جمله كمبود شديد مواد غذايي و دارو و 
همچنين تورم بسيار ش��ديد )نزديك به 150 هزار 

درصدي( مواجه بوده است.

گروه جهان| جرمي هانت وزير امور خارجه بريتانيا در 
سفر به سنگاپور گفت كه ترزا مي نخست وزير اين كشور 
راهي براي پيشبرد توافق برگزيتي حاصل از مذاكرات 
لندن و بروكسل در پارلمان خواهد يافت. او همچنين 
تاكيد كرد بريتانياي پسابرگزيت بايد از قدرتش براي دفاع 
از دموكراسي در سراسر جهان استفاده كند و نبايد قدرت 
خود را دست كم بگيرد.به نوشته روزنامه »ديلي ميل«، 
هانت افزود: »ما ابرقدرت نيستيم و امپراتوري نداريم. اما 
حتي پس از برگزيت هم پنجمين اقتصاد بزرگ جهان 
خواهيم بود و س��ومين بودجه كمك امدادي خارج از 
كشور، دومين بودجه نظامي بزرگ ناتو، يكي از دو مراكز 
بزرگ مالي جهان، زباني جهاني، سرويس هاي اطالعاتي 
تاثيرگذار و يك ش��بكه ديپلماتيك در سطح جهاني 
خواهيم داش��ت. ما همچنين داراي ذخاير عظيمي از 
قدرت نرم با 10 دانشگاه برتر جهان، 450 هزار دانشجوي 
بين المللي، 39 ميليون بازديد گردشگران در سال 2017 
و مخاطب��ان جهاني براي رس��انه هايمان، به خصوص 
بي بي سي با مخاطبان صدها ميليوني هستيم.« وزير 
دفاع بريتانيا با اشاره به پيوندهاي كشورش با كشورهاي 
مشترك المنافع، اياالت متحده و اروپاگفت: »به دليل 
وجود اين ارتباطات، نقش بريتانيا پس از برگزيت بايد 
به عنوان يك زنجيره نامرئي براي مرتبط نگه داش��تن 
دموكراس��ي هاي جهان عمل كند؛ جهاني كه با ما در 
ارزش ها و اعتقادات به تج��ارت آزاد، حاكميت قانون و 
جوامع باز اشتراك دارد. ما بايد نسبت به موضع جهاني 
خودمان واقع بين باش��يم. اين نه تنه��ا به معناي عدم 
تضعيف قدرتمان، بلكه عدم دست كم گرفتن آن است.«

گروه جهان|رائول كاسترو، رهبر حزب كمونيست 
كوبا در ش��صتمين س��الگرد انقالب از دولت ترامپ 
به دليل بازگش��ت به مسير منسوخ شده مقابله با كوبا 
و مداخله در امور امريكاي التين انتقاد كرد. به  گزارش 
رويترز، رائول كاسترو در سانتياگو گفته بار ديگر دولت 
امريكاي شمالي مسير مقابله با كوبا را در پيش گرفته 
است. كاسترو آوريل از رياست جمهوري استعفا داد، 
اما هنوز رياست حزب كمونيست را تا 2021 بر عهده 
دارد، در حال  حاضر ميگوئل دياز كانل رياست جمهوري 
كوبا، را بر عهده دارد. كاسترو گفته: »مقامات ارشد دولت 
ترامپ تالش مي كنند كه ما را به خاطر تمام مشكالت و 
چالش ها در منطقه مقصر بدانند.« جان بولتون مشاور 
امنيت مل��ي ترامپ، نوامبر گفته واش��نگتن مواضع 
تندتري عليه كوبا، ونزوئال و اروگوئه اعمال خواهد كرد 
و آنها را تروئيكاي اس��تبداد ناميد. كاسترو گفته: »در 
حال  حاضر مبارزه كوبا در حوزه اقتصادي اس��ت. در 
درجه اول ما نياز داريم كه تمام هزينه هاي غير ضروري 
را كاهش داده و صرفه جويي كنيم. حزب كمونيست 
كوبا تصميم گرفته از مواض��ع و اقدامات دياز كانل به 
عنوان رييس جمهور كوبا حمايت كند. اين انقالب پير 

نمي شود و همواره جوان باقي خواهد ماند.«
اظهارات كاسترو در شرايطي است كه در برزيل ژايير 
بولسونارو، رييس جمهور راست افراطي سوگند ياد كرد 
و نزديك ترين متحدان كوبا يعني ونزوئال و نيكاراگوئه 
در بحران سياس��ي به س��ر مي برند و خالف اقدامات 
اوباما مبني بر تالش براي عادي س��ازي روابط، ترامپ 
تحريم هاي امريكا عليه اين جزيره را تشديد كرده است.
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عكسروز

چهرهروز

سعيد راد بازيگر »دل« شد
پيش توليد سريال نمايش خانگي »دل« به كارگرداني منوچهر هادي از مدتي پيش آغاز شده است و به زودي با انتخاب كامل بازيگران 
و لوكيشن ها جلوي دوربين مي رود. سعيد راد، بازيگر باسابقه سينماي ايران، جديدترين بازيگري است كه در اولين همكاري با منوچهر 

هادي، به سريال »دل« پيوسته است.
جواد فرحاني تهيه كنندگي اين سريال را برعهده دارد و سعيد خندق آبادي مجري طرح و جانشين تهيه كننده سريال »دل« است.

سريال »دل« براي شبكه نمايش خانگي ساخته خواهد شد. سريال »عاشقانه«، فيلم »آينه بغل« و اخيرا فيلم »رحمان ۱۴۰۰« و 
همچنين سريال »دلدادگان« از جمله آثار اخير منوچهر هادي در سينما، تلويزيون و شبكه نمايش خانگي بوده است.

تاريخنگاري

تبريز در اشغال روسيه و عثمانی
۱۰3 سال پيش در چنين روزی يعنی سيزدهم دی ۱293 نيروهای عثمانی 
پس از اش��غال تبريز و اروميه پيشروی خود را به طرف شهرهای شمالی ايران 

آغاز کردند.
از س��ال ۱29۰ شمال غرب ايران محل تاخت و تاز ارتش های بيگانه بود. ابتدا 

ارتش روسيه تزاری با يورش به تبريز، اين شهر را به اشغال خود درآورد.
حدود 3س��ال بعد يعنی در ۶ مرداد ۱293)2۸جوالی ۱9۱۴( جنگ جهانی 
اول آغاز شد. ايران 3روز پس از آغاز جنگ بی طرفی خود را در اين جنگ اعالم 
کرد يازدهم آبان ۱293 روس��يه تزاری عليه امپراتوری عثمانی اعالن جنگ 
کرد. از ۷دی تا ۱۱دی ۱293 امپراتوری عثمانی نيروهايش را وارد خاک ايران 
کرد و پس از درگيری ب��ا نيروهای روس، آنها را عق��ب راندند. همزمان نبرد 
ساری قميش در منطقه قفقاز بين نيروهای روسی و عثمانی در جريان بود. با 
عقب نشينی روس ها تا نزديکی جلفا، شهر تبريز به تصرف عثمانی درآمد و بعد 

عثمانی ها به سمت شهرهای ديگر ايران حرکت کردند.
با ورود نيروهای کمکی از روس��يه، اين  بار نيروهای روس دست به حمله عليه 
نيروهای عثمانی زدند و پس از شکست عثمانی ها در جنوب جلفا، کنترل تبريز 
را به دست گرفتند. با وقوع انقالب ۱9۱۷ در روسيه، سازمان نيروهای اين کشور 
از بين رفت. تبريز دوباره به اشغال ارتش عثمانی درآمد. يعقوب شوقی پاشا از 
فرماندهان ارتش عثمانی که 5 لشکر را تحت امر خود داشت، دستور حمله به 
ايران و تصرف تبريز را دريافت کرد. او تا پايان ژوئن دو لش��کر خود را به دليل 
نياز عثمانی به جبهه های ديگری فرستاد. لشکر پياده نظام دوازدهم با حرکت 

به سمت جنوب، ديلمقان را تصرف کرد. اين لشکر با پيشروی بيشتر تا 5 مرداد 
روميات را اش��غال کرد. در شمال با دو لشکر، ايروان را پشت سر گذاشتند و به 
نخج��وان حمله کردند و در نهايت در 2۸تير ۱29۷ موفق به تس��خير ايروان 
شدند. اين نيروها با ادامه مسير به سمت جنوب، شهر تبريز را نيز اشغال کردند. 
عثمانی ها تا پايان جنگ جهانی اول که منجر به فروپاشی امپراتوری عثمانی 

شد، اين نواحی را در اشغال خود نگه  داشتند.

بازارهنر

درگيريكجنگقشنگشدهايم!

»رازپنهاِن«سياوشانامروزي

»عر«فضاهايتاريخيايرانراروايتميكند

نمايش��گاه »نه زن ن��ه جنگ« حميد 
عجمي، خوش��نويس و طراح در حال 
برگزاري است و او معتقد است، »مردم 
امروزه درگير يك جنگ خوب و قشنگ 
هس��تند؛ جنگ��ي ك��ه از درون با آن 
مخالفن��د ولي با اين حال ب��ا آن كنار 

آمده اند.«
در نگاه اول ش��ايد اس��م جديدترين 

نمايشگاه آثار هنري حميد عجمي، تعبيري منفي 
را به ذهن متبادر كند؛ گويي هنرمند قصد داشته 
زن را يكي از عوامل دخيل در ايجاد جنگ به  شمار 
آورد و با خارج كردن زنان از صحنه، به جنگ حاكم 
در دنيا نيز پايان دهد. ولي اگر بيشتر دقت كنيم، 
متوجه ايهامي در نام نمايشگاه خواهيم شد؛ در واقع 
مي توان نام نمايشگاه را »نزن نه جنگ« نيز خواند 

و اين وجه از نام نمايشگاه حامل يك پيام است.
اما اين پيام خطاب به چه كساني است؟ و آيا هنرمند 
قصد داش��ته مردم دنيا را مخاطب خود قرار دهد 
و آنها را از جنگيدن بيش��تر من��ع كند و يا منظور 
او صاحبان قدرتي اس��ت كه از سر حرص و طمع 
براي كسب قدرت بيشتر، جنگ و سختي را براي 

مردمانشان به ارمغان آورده اند؟
وجه ضدجنگ و نگاه اعتراض آميز عجمي در سراسر 
آثار نمايش��گاه به چشم مي خورد؛ گويي او سخت 
نگران اوضاع كنوني مردم اس��ت و با جنگي كه در 
دنيا به راه افتاده، مخالف است. در واقع آثار عجمي 
در اين نمايشگاه عكس العمل و مواضع او را نسبت به 
شرايط حال جامعه و همچنين دنيا نشان مي دهد.

عجمي در اي��ن باره به ايس��نا مي گويد: »معموال 

كلمات در حوزه ادبيات در سياق جمله 
معني و مفهوم خ��ود را پيدا مي كنند. 
درواقع همانند اين اس��ت كه بگوييم 
»زنان و م��ادري«، چراكه زنان در اين 
جمل��ه مفهومي مثبت را به ش��نونده 
الق��ا مي كند. ولي اگ��ر بگوييم »زنان 
و خيانت ه��ا«؛ همانند اين اس��ت كه 
بخواهيم خيانت را تنها به زنان نسبت 
دهيم. به همين دليل خيلي ها در نگاه اول نسبت 
به اسم نمايش��گاه جبهه گيري مي كنند و گمان 
مي كنند كه من قصد نفي كردن »زن« را داشته ام 
و او را ك��ه نيمي از آفرينش بش��ر اس��ت و جايگاه 
بااليي در خلق��ت دارد از جايگاه اصلي خود خارج 
مي كنم، چراكه زن در اصل ارتباطي با جنگ ندارد 
و مظهر آفرينش است. ولي در اينجا بحث جنسيت 
زن مطرح نيس��ت. صحبت اين است كه چون زن 
مظهر همه جمال است و همه نيكويي ها از حيث 
معشوقي در وجود اوست، بنابراين زن مي تواند يك 
سمبل خيلي قوي براي ايجاد تمايالت باشد. يعني 
وقتي مي گويم نه زن نه جنگ منظورم اين اس��ت 
كه نه زياده روي و افراط و نه شهوت قدرت داشتن. 
در اينجا زن از شاكله اصلي خود خارج مي شود. از 
طرف ديگر پاي صحبتم با سياستمداران دنياست 
كه بر س��ر مردم مي زنن��د و قصد داش��تم به آنها 
بگويم نزنيد. درواقع اينكه گفتم »نه زن« به خاطر 
شهوت سياستمداران به قدرت است كه تحت هيچ 
ش��رايطي از موضع خود كوتاه نمي آيند و با مردم 
نيز راه نمي آيند. درواقع زن س��مبلي از ش��هوت 

سياستمداران به قدرت است.«

كارگردان نمايش »راز پنهان« با اشاره 
به اينكه اين نمايش اسطوره سياوش 
را به ش��يوه اي مدرن روايت مي كند، 
عنوان كرد در اي��ن اجرا از هيچ كلمه 
غيرفارسي استفاده نشده است. داود 
اس��دالهي كارگردان »راز پنهان« كه 
اجراي عمومي خ��ود را از 2۸ آذر ماه 
در خانه نمايش اداره تئاتر آغاز كرده 

اس��ت در گفت وگو با مهر گفت: خوش��بختانه تا 
امروز شاهد استقبال خوب مخاطبان بوده ايم اما 
كمي هم از تماشاگران تئاتر دلخورم چون انتظار 
دارم بيشتر از اين از نمايش استقبال كنند چون 
»راز پنهان« يك اثر كامال ايراني است كه به جرات 
مي توانم، بگويم حتي يك كلمه غيرفارس��ي در 

ديالوگ هاي نمايش به كار برده نمي شود.
او ادامه داد: در حال حاضر در ش��رايطي به س��ر 
مي بري��م كه در هر دخمه اي س��الن تئاتر زده اند 
و نمايش هايي س��خيف كه از ه��ر ترفندي براي 
خنداندن تماش��اگران اس��تفاده مي كنند روي 

صحن��ه مي رون��د در حالي ك��ه »راز 
پنهان« يك اثر كامال ايراني درباره شاه 
بيت شاهنامه يعني اسطوره سياوش 
اس��ت و م��ن امي��دوارم خانواده ها، 
فرزندانشان را هم به ديدن اين نمايش 
بياورند تا با زبان س��ليس و درس��ت 
فارسي آشنا ش��وند. به گفته وي، در 
اين نمايش داستاني براساس يكي از 
اسطوره هاي شناخته شده ايراني با نگاهي جديد 

روايت مي شود.
اين كارگردان تئاتر يادآور شد: نمايش بدون تغيير 
داستان اصلي كه در شاهنامه آمده است با تلفيق 
شيوه اجراي س��نتي و مدرن به صحنه مي رود و 
از هن��ر پرده خواني و نقالي و حركات فرم در اجرا 

بهره گرفته شده است.
 در طراح��ي صحنه نمايش چه��ار تيرك صحنه 
تعبيه ش��ده و چهار نفر از بازيگران فرم به عنوان 
 نمادي از سياوش��ان ام��روزي به اي��ن تيرك ها 

بسته شده اند.

آرمي��ن اميريان، نمايش��گاه عكس 
»عر« را داستاني دانس��ت كه ايران 
و تاريخ��ش را رواي��ت مي كن��د و با 
مجموعه »سراپرده« كامل مي شود.

آرمين اميري��ان هنرمند عكاس كه 
نمايش��گاه عكس هاي��ش ب��ا عنوان 
»عر« تا 25 دي ماه در گالري »اعتماد 
نگارس��تان« برپاس��ت، درباره اين 

نمايش��گاه به مهر گفت: مجموعه »عر« به روال 
مجموعه عكس هايي است كه چندين سال اخير 
به اين ش��يوه كار مي كنم، يعني فضاي عكس ها 
به اي��ران و مكان هاي تاريخي مربوط مي ش��ود 
ول��ي در اصل »ع��ر« همانند جمل��ه  اول از يك 
داستان است، داس��تاني كه ايران و تاريخش را 

روايت مي كند.

 اين داس��تان در آينده در پروژه هاي 
بعدي ام ادامه مي ياب��د و با مجموعه 

»سراپرده« كامل مي شود.
او افزود: مجموعه عكس »عر« را بين 
سال هاي 2۰۱5 و 2۰۱۶ تهيه و اجرا 
كردم و به همين دليل ممكن اس��ت 
در اين سال هاي اخير تك فريم هايي 
از اين مجموعه و مجموعه  س��راپرده 

ديده شده باشد.
اميريان اظهار كرد: طي س��ه س��ال گذشته كه 
مجموعه عكس »عر« را كار كردم، پيشنهادهاي 
مختلفي از بنياده��اي خارجي براي نمايش آن 
داشتم، اما همه را رد كردم؛ چون هدفم و اولويت 
اولم اين بود كه ابتدا در ايران بتوانم اين مجموعه 

را نمايش دهم.

سايت AFC: ايران به دنبال قهرمانی چهارم در جام ملت های آسيا

کیروش:کروکوديلهانبايدبهتيمملینزديکشوند

سايت کنفدراسيون فوتبال آسيا در گزارشی 
تيم های گ��روه D جام ملت های آس��يا را 
بررس��ی کرد. به  گزارش س��ايت AFC، در 
آستانه ش��روع جام ملت های آس��يا، نگاهی به گروه های 
مختلف می اندازيم و س��راغ گ��روه D می رويم. جايی که 
تيم های اي��ران، عراق، ويتنام و يمن حضور دارند. ايران در 
دوره گذشته در مرحله يک چهارم نهايی مغلوب عراق شد. در 
کنار اين دو تيم ويتنام آماده و يمن هم حضور دارند که دوره 
اول حضورش در اين رقابت ها را تجربه خواهد کرد. تيم   ملی 
فوتبال ايران به عنوان بهترين تيم آسيايی در رده بندی فيفا 
هيچ انگيزه مضاعفی نياز ندارد تا به دنبال کسب چهارمين 
قهرمانی در اين رقابت ها باشد. آنها مدت هاست که نتوانستند 
بر بام آس��يا بايس��تند و در حال  حاضر با هدايت کارلوس 
کی روش اميدوارند بهترين عملکرد را در امارات داشته باشند 

و بعد از مدت ها عنوان قهرمانی را به دست بياورند. 

س��رمربی تيم ملی گفت: وقت آن است که حمايت 
کامل دوس��تان خودمان را از تيم ملی داشته باشيم، 

حمايت های واقعی که باعث آرامش بازيکنان بشود.
کارلوس کی روش، س��رمربی تيم ملی فوتبال ايران 
صبح چهارش��نبه و پيش از ترک قطر درباره اردوی 
تيم ملی پيش از آغاز ج��ام ملت ها گفت: از عملکرد 
بازيکنان ايران بسيار خوشحال هستم، شاهد روحيه 
جنگجويانه، انگيزه باال و تعهد تيمی تک تک بازيکنان 

در چند روز گذشته بوديم.
او ادامه داد: 5 روز قبل از آغاز جام وقت آن اس��ت که 
حمايت کامل دوس��تان خودمان را داش��ته باشيم؛ 
حمايت های واقعی که باعث آرامش بازيکنان بشود 
زي��را اين حماي��ت مهم ترين فاکتور ب��رای آرامش 

بازيکنان پيش از بازی با يمن است.
کی روش اظهار کرد: بس��يار فروتنانه پا به مسابقات 
می گذاريم و روح مان و قلب م��ان و تمرکزمان برای 
بازی با يمن اس��ت. نقاط قوت خود را می دانيم و بايد 
با کمال فروتنی تمام ان��رژی خودمان را برای بازی با 

يمن بگذاريم.
او ادامه داد: مطلب دوم��ی که می خواهم بگويم اين 
است که بازيکنانم بايد با تمرکز کامل و با هزار درصد از 
تمرکزشان پا به ميدان بگذارند و اگر بخواهيم اين کار را 
در مسابقه اول مان مقابل يمن انجام شود، بايد آقای تاج 
از اتفاقات گذشته درس گرفته باشند و بدانند دوستان 
واقعی تيم ملی چه کسانی هستند و چه کسانی تيم 
ملی را حمايت می کنند. چ��ون می دانيم بعضی ها 

می خواهند آرامش و تمرک��ز تيم ملی به هم بخورد 
و االن زمان اين نيس��ت که کروکوديل ها به تيم ملی 
نزديک شوند. آقای تاج با توجه به اختياراتی که دارند 
نبايد بگذارند چنين اتفاقاتی بيفتد. سرمربی تيم ملی 
ايران در پاسخ به اين سوال که چقدر اميدوار هستيد تا 
قهرمانی جام ملت های آسيا را به دست آوريد؟ گفت: 
فکر می کنم قهرمانی خواسته  بجا و  بحقی است. هر 
2۴ تيمی که پا به اين ميدان گذاش��ته رويا و آرزويی 
دارند. ايران هم رويای خودش را دارد. البته بايد بدانيد 
تمام تمرکز ما روی بازی اول مان مقابل يمن است و 
بعد دو بازی بعدی مان در مرحله گروهی که وظايف 
ديگری را نسبت به آن  بازی ها داريم. احتياجی نيست 
يادآوری کنم ولی تيم ملی ايران در چهل سال گذشته 
نتوانسته به قهرمانی دست پيدا کند. شايد در پانزده 
سال گذشته بدترين نتايج  را کسب کرده باشد و داليلی 
دارد که ايران نتوانسته در اين چهل سال غير از سطح 
باشگاهی به قهرمانی آسيا برسد و آن دليل اين است که 

بامشکالتی پيش رو بوده و تيم ملی ايران در چهل سال 
گذشته با آنها روبه رو بوده است. بايد با فروتنی پا به اين 
مسابقات بگذاريم. او ادامه داد:  بعضی ها فراموش کردند 
وقتی پا به ايران گذاشتند، مردم از بازی برابر بحرين به 
لرزه و واهمه می افتادند ولی ما امروز در اين مسابقات 
هستيم و بايد با فروتنی پا به اين ميدان بگذاريم. سه 
تيمی که ش��انس اصلی برای حضور در مرحله نيمه 
نهايی هستند کره جنوبی، ژاپن و استراليا هستند. آنها 
يک کارت اعتباری برای حضور در آن مرحله دارند و ما 
هم تمام تالش خود را انجام می دهيم تا به اين مرحله 
برسيم. اگر اين سه کشور نامبرده شانس اصلی قهرمانی 
هستند بدين علت اس��ت که در چهل سال گذشته 
سرمايه گذاری عظيمی در امکانات، ساخت استاديوم 
و فوتبال پايه، ساخت زمين های مختلف برای تيم هايی 
که دارند و دوره های مربيگری داشتند و به همين دليل 
آنها مدعی قهرمانی هستند. اگر اين مطلب را زير پا 
بگذاريم، نسبت به فوتبال صادق نيستيم. نشان دهنده 
اين است که فوتبال دروغ می گوييم و ما در تيم ملی به 
فوتبال دروغ نمی گوييم. کی روش در پايان گفت: تنها 
يک جايگاه برای حضور در نيمه نهايی باقی می ماند و 
ما هم تالش می کنيم اين جايگاه را به دس��ت آوريم. 
البته عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و 
ازبکس��تان خواهند جنگيد  تا اين جايگاه را به دست 
آورند. در آخر بايد عرض کنم که بيايد از بازی اول مان 
در مرحله گروهی لذت ببريم و رو به جلو حرکت کنيم. 
تيم خوبی داريم و شانس خوبی در اين رقابت ها داريم.

ورزشي

ايستگاه

 نتفليكس مقابل عربستان 
عقب نشيني كرد 

تيزر تلويزيوني »فيلم لگو ۲« 
منتشر شد

نتفليكس روز گذشته اول 
ژانويه تايي��د كرد كه يك 
اپي��زود از برنامه »اليحه 
ميهن دوس��تي با حسن 
ميناج« را از پلتفرم خود در 
عربستان سعودي حذف 
كرده اس��ت. ب��ه گزارش 
هاليوود ريپورتر، نتفليكس 

روز گذشته اول ژانويه تاييد كرد كه يك اپيزود از برنامه 
»اليحه ميهن دوستي با حسن ميناج« را از پلتفرم خود 
در عربستان سعودي حذف كرده است. اين تصميم را 
نتفليكس پس از درخواست دولت عربستان سعودي 
براي ح��ذف اين اپيزود گرفته اس��ت. در اين اپيزود 
بخشي وجود دارد كه ميناج از دولت عربستان سعودي 
به سبب قتل جمال خاشقجي روزنامه نگار واشنگتن 
پست به شدت انتقاد مي كند. او در اين اپيزود همچنين 
محمدبن سلمان وليعهد عربس��تان را به دليل قتل 
خاشقجي نكوهش مي كند. ميناج از اين اتفاق به عنوان 
بزرگ ترين تراژدي دوران محمدبن سلمان ياد كرده 
است. حسن ميناج در پايان اين برنامه به شركت هاي 
كامپيوتري سيليكون ولي در اياالت متحده امريكا 
نيز توصيه مي كند روابط اقتصادي خود با عربستان 
سعودي را برهم بزنند. آنگونه كه نتفليكس اعالم كرده 
است اين كمپاني از طرف دولت عربستان سعودي يك 
درخواست قانوني براي حذف اين اپيزود از پلتفرم خود 
دريافت كرده است. دولت عربستان اين اپيزود از برنامه 
را ناقض قانون مبارزه با جرايم سايبري بيان كرده است. 
نتفليكس روز اول ژانويه تاييد كرد كه اپيزود مورد نظر 
از سرويس هاي مورد استفاده در عربستان سعودي 
حذف شده است، با اين حال اعالم كرد كه اين اپيزود 
روي يوتيوب در عربستان سعودي همچنان موجود 
است و البته در سرويس هاي مورد استفاده در اياالت 

متحده امريكا نيز كماكان وجود دارد. 

در آخرين خب��ر از پروژه 
»فيلم لگ��و 2«، تيزر اين 
استاپ موش��ن محبوب 
از ش��بكه هاي تلويزيوني 
پخ��ش ش��د ت��ا نوي��د 
تركيب��ي هيجان انگيز از 
اسباب بازي، ابرقهرمانان و 
مهاجمان فضايي بدهد. به 

گزارش مووي وب، در آستانه آغاز سال نوي ميالدي 
تيزر جديدي از انيميشن »فيلم لگو 2: بخش دوم« به 
ايستگاه هاي تلويزيوني راه يافت. اين تيزر كه در فضاي 
مجازي نيز پخش شده حاوي اطالعات جديدي از اين 
پروژه برادران وارنر است. هم اكنون حدود پنج سال 
از آخرين باري كه قسمت نخست »لگو« پخش شد 
مي گذرد؛ زماني كه سرزمين بريگزبرك در انتهاي 
فيلم به صلح و صفا رسيده بود. حال گويا بعد از گذشت 
اين سال ها اوضاع به كلي متفاوت شده و شهر با يك 
تهديد جديد يعني مهاجمان فضايي Duplo رو به رو 
اس��ت. آنها در حال از بين بردن همه چيز هستند و 
هارموني جهان لگويي را به هم زده اند پس اِمت كارگر 
ساختماني ساده اي كه قهرمان قسمت قبل شد باز 
براي نجات جان دوستانش دست به كار مي شود، اما او 
به تنهايي نمي تواند كاري از پيش ببرد و اينجاست كه 
تيزر آشكار مي كند باز هم گروهي از ستارگان »ليگ 
عدالت« براي كمك به او همراه مي شوند. سوپرمن، 
بتمن، آكوامن، واندروومن يا همان زن شگفت انگيز، 
فلش و گرين النترن ابرقهرماناني هستند كه به كمك 
شهر لگويي مي ش��تابند و وارد كهكشاني عجيب و 
ناشناخته مي شوند؛ جايي كه همه چيز موزيكال است 
و شجاعت، خالقيت و مهارت هاي ساخت و ساز آنان 

به بوته آزمايش گذاشته مي شود.

میراثنامه

آتش به جان »فيل خانه تهران« افتاد
تنها فيل خانه تهران چندی پيش آتش گرفت و هم اکنون در وضعيت نامناسبی 
به  سر می برد. شايد برای تهرانی ها جالب باشد که بدانند زمانی در اين کالنشهر، 
فيل خانه هايی بودند که همان طور که از نامشان مشخص است، محل نگهداری 
فيل ها بودند. از ميان مجموع چند فيل خانه نادری که در ايران وجود داشت هنوز 
چندتايی باقی مانده و يکی از آنها در تهران در خيابان خيام اس��ت اما اين بنای 
تاريخی نيز دارد از پا درمی آيد. می گويند، در انتهای خيابان خيام، تکيه و ميدان و 
کاروانسرای بزرگی بود که آن را فيل خانه می ناميدند. از هنگامی که تهران پايتخت 
شد، هميشه يکی دو فيل جزو تشريفات سلطنتی قاجار در اين محل بوده است. 
فيل خانه خيام اگر حفاظت می شد، می توانست تبديل به يک بنای خاطره ساز با 
کاربری فرهنگی شود و قطعا برای تهرانی ها هم جالب خواهد بود که بدانند زمانی 

تعدادی فيل در اين محل آمد و شد می کردند. 
 در آن زمان، فيلبان باش��ی که عده ای فيلبان زير دست داشت، فيل ها را هر روز 
جمعه برای تماشای مردم بيرون می آورد و معموال عروس های خانواده های معروف 
دارالخالفه را سوار فيل می کردند و به خانه داماد می بردند که از ميان عروس های 
مشهور که با فيل به خانه داماد آمد، می توان به عصمت الدوله دختر ناصرالدين شاه 
و عروس معيرالممالک بزرگ اشاره کرد. تزيينات اين خانه تاريخی زمانی بسيار زيبا 
بود اما  امروزه نه تنها اين تزيينات ترک برداشته اند بلکه در آتشی که يک هفته پيش 
به پا شد تا حدودی از بين رفت.  دالور بزرگ نيا، مديرکل ميراث فرهنگی تهران، 
دراين خصوص به ايلنا گفت: حدود ۱۰ روز پيش شاهد آتش سوزی در فيل خانه 
بوديم که گفته می شود خسارت زيادی به بنا وارد نکرده است. البته اين بنا از گذشته 
دارای تخريب هايی بود که بايد مورد توجه قرار گيرد. ارزيابی خسارتی نداشتيم و 

اما آتش سوزی سريعا مهار شد و خسارت زيادی به بار نياورد.
بزرگ نيا اظهار کرد: باوجود عالقه مندی های زيادی که اين روزها در ميان مالکان 
خانه های تاريخی برای حفظ و صيانت از اين آث��ار به وجود آمده و برخی مراکز 

فرهنگی درصدد خريد بناهای تاريخی و تغيير کاربری آنها هم شان بنا برآمده اند 
اما هنوز تعداد زيادی از صاحبان بناهای تاريخی هستند که ممکن است نسبت 
به اهميت اين بناهای تاريخی بی تفاوت باشند و بدشان نيايد که به هر دليلی، آن 

بنای تاريخی رو به تخريب برود و خراب شود.
او با اشاره به آخرين بازديدی که اعضای شورای شهر از فيل خانه داشتند، گفت: 
اخبار حاکی از آن است که شورای شهر و شهرداری به دنبال آن هستند که اين 

بنای تاريخی را بخرند و مرمت کنند.
فيل خانه،  ملکی دوطبقه است که در هر طبقه سه اتاق در پشت و دو اتاق در سمت 
جنوب احداث ش��ده و در وسط شاه نشين با ش��کل هندسی بيضی ايجاد شده 
است. اين بنا دارای تزيينات گچبری است و ستون های گچبری شده دارد. داخل 

شاه نشين نيز سقف دارای تزيينات چوب است.
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