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   اتحاديه اروپا و ژاپن
بر اجراي برجام تاكيد كردند

فدريكا موگريني مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و »تارو كونو« وزير امور خارجه 
ژاپن روز جمعه در گفت وگوي تلفني بر حمايت و تعهد قوي خود نسبت به توافق هسته يي 
جامعه بين المللي با ايران )برجام( و اجراي آن تاكيد كردند.  به گزارش ايرنا، سرويس اقدام 
خارجي اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه يي اعالم كرد: موگريني نماينده عالي اين اتحاديه در 
امور خارجي و سياست امنيتي صبح روز جمعه در گفت وگوي تلفني با وزير امور خارجه 
ژاپن مسائل مختلف از جمله توافق هسته يي با ايران را مورد بررسي قرار داد. دو طرف در 

اين گفت وگو، تعهد قوي خود به برجام و اجراي آن را مورد تاكيد قرار دادند. 
موگرين��ي در اي��ن ارتباط از كم��ك ژاپن در زمينه اجراي برج��ام از جمله از طريق 

كمك هاي فني تشكر كرد. 
بر اس��اس اين بيانيه، دو طرف در اين گفت وگو همچنين اوضاع شبه جزيره كره را با 
توجه به تحوالت اخير مورد بررس��ي قرار دادند و موگريني موضع اتحاديه اروپا مبني بر 
تعامل انتقادي با كره و اعمال فشار از طريق تحريم در كنار تالش براي رسيدن به راه حلي 
از طريق مذاكره در زمينه تهديدهاي ناش��ي از برنامه هس��ته يي و موشكي كره شمالي را 

مورد تاكيد قرار داد. 
همزمان با حمايت مجدد ديپلمات هاي ارشد اتحاديه اروپا و ژاپن از برجام، كشورهاي 
اروپايي نيز در تالش هستند تا ادامه اجراي برجام را به عنوان يك توافق مهم بين المللي 

تضمين كنند. 
در همي��ن ارتباط رس��انه هاي آلمان روز پنج ش��نبه گزارش دادند ك��ه آنگال مركل 
صدراعظم اين كش��ور اوايل ارديبهشت ماه در واشنگتن با دونالد ترامپ رييس جمهوري 
اياالت متحده ديدار مي كند. ترامپ قرار است، تصميم خود درباره تمديد تعليق تحريم ها 
و ادامه اجراي برجام را روز 12 مه )22 ارديبهشت( اعالم كند و اروپايي ها به تالش هاي 

خود براي حفظ برجام ادامه مي دهند. 
در همي��ن حال قرار اس��ت، روز 24 آوريل )چهارم ارديبهش��ت( نيز امانوئل ماكرون 

رييس جمهوري فرانسه با ترامپ در واشنگتن ديدار و گفت وگو كند. 

  وزير كشور، رييس گازپروم و مشاوران پوتين  
در ليست تحريم امريكا

 وزارت خزان��ه داري امري��كا 38 فرد و نهاد روس ازجمله مقامات سياس��ي و رهبران 
تجاري قدرتمند اين كشور را در ليست تحريم هاي خود قرار داد. 

به گزارش فارس، خبرگزاري اسپوتنيك گزارش داد كه امريكا 38 فرد و نهاد روسيه 
را در ليست تحريم هاي خود قرار داده است.  پيش از اين رسانه هاي امريكايي از احتمال 

تحريم رهبران تجاري و مقامات سياسي روسيه از سوي واشنگتن خبر داده بودند. 
در ليست جديد امريكا نام افرادي همچون سليمان كريم اف از مشاوران نزديك پوتين، 

كوريل شامالوف داماد پوتين و سرگئي فورسنكو ديده مي شود. 
براساس اين گزارش، پاتروشف معاون شوراي امنيت ملي روسيه، الكسيس ميلر رييس 
شركت گازپروم روسيه، آندري كاستين رييس بانك وي تي بي، والديمير كولوكولتسف 
وزير امور داخلي، كنس��تانيتن كوساچف رييس كميته روابط خارجي شوراي فدراسيون 
روس��يه، ميخاييل فرداكوف رييس مركز مطالعات اس��تراتژيك روسيه و ويكتور زولوتف 
فرمانده گارد ملي روسيه نيز در اين ليست ديده مي شوند.  خزانه داري امريكا همچنين 
شركت راسل، گروه تجاري رنووا، Basic Element و Russian Machines را مورد 
تحريم قرار داده است.  بنابر گزارش ها، اولگ دريپاسكا ميلياردر روسي كه با پائول مانفورت 
از مقامات كمپين انتخاباتي ترامپ مرتبط بود نيز در ليس��ت تحريم ها ديده مي ش��ود.  
براساس گزارش آسوشيتدپرس در ليست نام 7 تاجر قدرتمند همچنين 17مقام سياسي 
روس وجود دارد.  تنش در روابط ميان امريكا و روسيه بعد از مساله سرگئي اسكريپال، 

جاسوس روس كه در انگليس هدف حمله با گاز سمي قرار گرفته، تشديد شده است. 
مسكو هر گونه دست داشتن در موضوع اسكريپال را قويا رد كرده است. 

به دنبال درخواست اروپا از امريكا، واشنگتن بيش از 60 ديپلمات روس را از اين كشور 
اخراج و كنسولگري مسكو در سياتل را تعطيل كرد. در مقابل روسيه نيز ده ها ديپلمات 

امريكا را اخراج و كنسولگري واشنگتن در سن پترزبورگ را بست. 
با اين حال خبرگزاري اسپوتنيك مي گويد كه اين تحريم ها قبل از بحران اسكريپال 

تهيه و برنامه ريزي شده بود. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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 نايب رييس كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس ش��وراي اسالمي گفت: تا پايان سال 
13۹۹ ح��دود 3۵0ه��زار معلم بازنشس��ته 
مي شوند.  قاسم احمدي الشكي در گفت وگو 
ب��ا خانه ملت با بيان اينكه آموزش و پرورش 
در س��ال هاي آينده با چال��ش كمبود معلم 
روبه رو اس��ت، گفت: امروزه حدود ۹28هزار 
فرهنگي در كشور مشغول به فعاليت هستند 
اما تا پايان سال 13۹۹ حدود 3۵0 هزار معلم 
بازنشسته مي شوند؛ يعني حدود يك سوم از 
نيروهاي فعال اين وزارتخانه سال هاي آينده 
از چرخه تدريس خارج مي ش��وند.  نماينده 
نوش��هر و چالوس در مجلس شوراي اسالمي 
اف��زود: ظرفيت جذب و تربيت دانش��جو در 
دانش��گاه فرهنگيان محدود است چراكه 64 
پرديس دانش��گاهي در مراكز استان ها وجود 
دارد و حدود 32 دانش��گاه در خارج از مراكز 
استان ها موجود است؛ اين تعداد دانشگاه در 
بهترين حالت نمي تواند نياز كشور به معلم را 
رفع كند بنابراين بايد براي اين موضوع فكري 

اساسي كرد. 

بي سوادي نتيجه كمبود معلم 
احمدي ب��ا بي��ان اينكه كمب��ود معلم 
تاثيرات نامطلوب بس��ياري را در سيس��تم 
آموزش��ي كش��ور به دنبال دارد، اظهار كرد: 
يك��ي از اين مش��كالت را مي توان باال رفتن 
نرخ بي س��وادي در كش��ور دانست؛ براساس 
سرشماري نفوس و مسكن 13۹۵ بالغ بر ۹ 

ميليون نفر در كشور بي سواد هستند. 

اي��ن نماينده مجل��س در ادام��ه تاكيد 
كرد: كمبود معلم باعث شده معلم موردنياز 
بيش��تر روستاها و عش��اير تامين نشود و به 
همين دليل كودكاني كه در سنين ورود به 
مدرسه هس��تند نتوانند آموزش هاي الزم را 
ببينند در نتيجه هر روز به تعداد بي سوادان 
افزوده ش��ود. وي خاطرنش��ان كرد: مدارس 
استثنايي كشور نيز به نيروهايي نياز دارند كه 
از تخص��ص كافي براي آموزش دانش آموزان 
اس��تثنايي برخوردار باش��ند اي��ن در حالي 
است كه اين مدارس نه تنها با كمبود جدي 
نيروي متخصص روبه رو هستند بلكه ممكن 
اس��ت در سال هاي آينده با كمبود معلم نيز 
مواجه شوند. نايب رييس كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به راهكارهاي موجود براي حل اين مشكل، 
افزود: مي توان با استفاده از روش 2+2 بخشي 
از اين مش��كل را برطرف كرد؛ در اين روش 
امكانات دانشگاه هاي معتبر دراختيار دانشگاه 
فرهنگيان قرار مي گيرد تا بتوانند دانشجوي 

موردنياز خود را تربيت كنند. 

 تم�ام مطالب�ات س�ال 96 فرهنگي�ان 
تا پايان فروردين تسويه شود

در همين حال س��خنگوي كميس��يون 
آموزش مجلس معتقد است آموزش و پرورش 
باي��د تمام مطالبات س��ال ۹6 معلمان را در 
فروردين ماه تسويه كند در غير اين صورت 
در طول سال درگير مسائل مالي خواهد ماند. 
سيدحمايت ميرزاده با اشاره به عدم پرداخت 

حق��وق 6ماهه دوم س��ال گذش��ته معلمان 
خريد خدماتي و ساعت حق التدريِس معلمان 
ش��اغل، گفت: متاسفانه س��ال ۹6 پرداخت 
مطالبات فرهنگيان در بدترين شرايط انجام 
ش��د چراكه عالوه بر حقوق معلمان خدمات 
خريد، دستمزد حق التدريسي ها، حق الزحمه 
و مطالبات قانوني آنها در بسياري موارد ديگر 
نيز پرداخت نش��ده و اين موضوع نارضايتي 

فرهنگيان را به دنبال داشته است. 

كميس�يون آموزش مجلس پيگير عدم 
پرداخت مطالبات فرهنگيان

نماين��ده گرم��ي در مجل��س ش��وراي 
اس��المي با تاكيد بر اينكه ادامه اين شرايط 
بيش از اين به كيفيت آموزش��ي لطمه زده 
و مش��كالت آموزش و پ��رورش را دوچندان 
خواهد كرد، ادامه داد: كميس��يون آموزش و 
تحقيقات مجلس، اين مهم را در نخس��تين 
جلسات سال جديد با دعوت از وزير پيگيري 
خواهد كرد. وي اضافه كرد: مسووالن آموزش 
و پ��رورش در حالي اق��دام به خريد خدمات 
آموزش��ي مي كنند كه معلم��ان آنها 6 ماه 
است حقوق خود را دريافت نكرده اند لذا بايد 
اس��تدالل آنها را براي چنين اقداماتي جويا 
شد.  اين نماينده مجلس تاكيد كرد: آموزش 
و پرورش بايد مطالبات س��ال ۹6 فرهنگيان 
را در فروردين ماه تس��ويه كند؛ در غير اين 
ص��ورت در طول س��ال ج��اري درگير اين 
مس��ائل بوده و پرداختن به آموزش به عنوان 

وظيفه اصلي آنها به حاشيه خواهد رفت. 

 تلقي اش�تباه از نح�وه پرداخت حقوق 
حق التدريسان از خزانه

ميرزاده با بيان اينكه بخشي از مشكالت 
اقتصادي اين وزارتخانه به خودش و بخشي 
ديگر به خزانه مربوط مي ش��ود، توضيح داد: 
در بخش��ي كه ب��ه خود آم��وزش و پرورش 
مربوط مي ش��ود آنها باي��د تمامي مطالبات 
فرهنگي��ان را به صورت ماهان��ه پيگيري و 
خزان��ه را توجي��ه كنند چراك��ه خزانه دارها 
گمان مي كنند حق التدريس همان اضافه كار 
معلمان است در حالي كه تمامي حقوق آنها 
را شامل مي شود، درواقع عدم پيگيري ماهانه 
اين حقوق سبب شده چنين رويكردي براي 

مسووالن خزانه داري كشور ايجاد شود. 

كس�ري بودجه آموزش و پرورش باعث 
تلنبار شدن بدهي ها مي شود

و  آم��وزش  كميس��يون  س��خنگوي 
تحقيقات مجل��س همچنين اظهار كرد: از 
لحظه نخس��ت تصويب بودج��ه آموزش و 
پرورش، كس��ري بودجه آن نيز مش��خص 
اس��ت؛ مثال براي سال ۹6 حدود 10 هزار 
ميليارد تومان بودجه عالوه بر آنچه مصوب 
ش��ده بود براي صفر كردن بدهي آموزش 
و پ��رورش به فرهنگي��ان الزم بود اما عدم 
پرداخ��ت اي��ن وزارتخانه را در س��ال هاي 
بع��د و بعدي ني��ز دچار مش��كل مي كند 
و ب��ه همي��ن دليل اس��ت ك��ه مطالبات 
حق  التدريسي ها و خريد خدماتي ها و... به 

درستي پرداخت نمي شود. 

الهام عل��ي اف رييس جمهوري آذربايجان 
گفت: ما و همه كش��ورهاي حاش��يه درياي 
خ��زر در زمينه حل و تعيي��ن رژيم حقوقي 
نهاي��ي دري��اي خزر در مس��يري صحيح به 
پيش مي روي��م.  الهام علي اف در مصاحبه با 
خبرگزاري تاس روس��يه، با اش��اره به وجود 
حس��ن تفاهم در حل اين مساله منطقه يي 
اف��زود: بخش عم��ده كارهايي ك��ه الزم بود 
در اين راس��تا انجام شود، تحقق يافته است. 
علي اف اظهارداشت: معتقدم حسن نيتي كه 
از سوي همه كشورهاي ساحلي خزر تاكنون 
ش��اهد آن بوديم، امكان خواهد داد به نتيجه 
نهاي��ي در تعيين رژيم حقوقي اين پهنه آبي 
مشترك برسيم. وي افزود: برخي مسائل حل 
نشده در زمينه رژيم حقوقي درياي خزر، در 
همكاري هاي چندجانبه و دوجانبه كشورهاي 

حاشيه اين دريا تاثيري ندارد. 
رييس جمه��وري آذربايج��ان گفت: ما با 
همه كشورهاي حاشيه خزر روابط تنگاتنگ 
دوس��تانه داريم و اين روابط پرثمر و مبتني 
بر اعتماد باالي طرفين اس��ت. علي اف افزود: 
همه كش��ورهاي حاشيه اين پهنه آبي براين 
باورند كه نبايد مس��اله رژيم حقوقي درياي 

خزر را به عنوان موضع شماره يك در دستور 
كار روابط با همسايگان قرار دهيم، بلكه بايد 
بيشتر توجه خود را به اشتراكات و مسائلي كه 
مي توانيم و الزم است در آن زمينه همكاري 
داشته باش��يم معطوف كنيم و از اين طريق 
ش��رايطي را براي حل اين مساله هم فراهم 
كنيم.  وي تصريح كرد: همانند ساير مسائل 
بين المللي در حل اين مساله نيز بايد اصول و 
موازين حقوق و تجربه بين المللي و حسن نيت 
طرف ه��ا در اولويت باش��د.  رييس جمهوري 
آذربايجان گفت: تالش هايي كه تاكنون انجام 
شده، قابل تقدير است و پيشرفت هايي نيز در 
اين مورد به دس��ت آمده و در آينده نزديك 
ش��اهد نتايج خوبي خواهيم بود.  كشورهاي 
ساحلي درياي خزر پس از فروپاشي شوروي 
تعيين رژي��م حقوقي جديد خزر و توس��عه 
همكاري هاي چند جانبه مربوط به مس��ائل 
اين دريا را در دس��تور كار دارند.  به گزارش 
ايرنا، در پي برگزاري نشس��ت وزيران خارجه 
پنج كشور س��احلي خزر در مس��كو در آذر 
ماه 13۹6، بهرام قاس��مي سخنگوي وزارت 
امور خارجه ب��ا رد موضوع تصميم گيري در 
خصوص سهم كش��ورها در اجالس يادشده، 

تاكيد كرد كه مسائل مربوط به تحديد حدود 
نه تنها به هيچ وجه نهايي نش��ده بلكه حتي 
در دس��تور كار مذاك��رات اج��الس وزرا هم 
نبوده اس��ت. بنابراين، ايران در مواضع خود 
در زمين��ه تحديد ح��دود، هيچگونه تجديد 
نظري نداشته اس��ت.  سخنگوي وزارت امور 
خارجه تصريح كرد: پروسه مذاكرات تحديد 
حدود، خارج از مذاكرات كنوانس��يون انجام 
مي شود و به دليل اختالفات زياد در مواضع، 
به نظر مي رسد در آينده نزديك به سرانجام 
نخواهد رس��يد و امكان درج جزئيات تمامي 
موضوعات در كنوانسيون اصوال ممكن نيست. 
در عين ح��ال، موضوعات مربوط به حدود و 
سهم هر يك از كش��ورها طي موافقتنامه ها 
و پروتكل ه��اي ديگري مذاكره و جزئيات آن 
مش��خص خواهد ش��د.  به گفته سخنگوي 
وزارت خارجه ايران، كنوانسيون رژيم حقوقي 
درياي خزر، يك كنوانسيون چارچوبي است 
كه در آن )مانند ديگر كنوانسيون هاي مشابه( 
فقط اصول اساسي، كليات مربوط به حقوق و 
تكاليف كش��ورها در زمينه هاي مختلف درج 
مي ش��ود و اصوال در اينگونه كنوانس��يون ها 
امكان درج جزئيات تمامي موضوعات ممكن 

نيست. در كنوانس��يون رژيم حقوقي درياي 
خزر كليات مس��ائلي نظير اه��داف، تعاريف، 
اصول همكاري ها، چگونگي اعمال حاكميت، 
حقوق حاكم��ه و صالحيت، حفاظت محيط 
زيست، انحصار دريانوردي فقط تحت پرچم 
كشورهاي ساحلي، ممنوعيت حضور نظامي 
كش��ورهاي غيرساحلي، مس��ائل دريانودي، 
حمل و نقل، حق دسترسي به/از آب هاي آزاد، 
ترانزيت، برابري رفتار، عدم تبعيض نسبت به 
كش��تي هاي تحت پرچم، حفاظت و استفاده 
بهينه از منابع زنده آبي، كليات فعاليت هاي 
امنيتي، انرژي، تحقيقات دريايي، س��ازوكار 
همكاري ها و س��اير مس��ائل درج مي ش��ود.  
قاسمي اظهار داشت: در اجالس مسكو هيچ 
س��ندي امضا يا پاراف نشد اما تفاهم شد كه 
پس از هماهنگي هاي داخلي و برگزاري چند 
جلسه كارشناسي پنج جانبه، برخي اقدامات 
حقوق��ي انجام گي��رد و در نهايت هم تالش 
خواهد ش��د كنوانسيون رژيم حقوقي درياي 
خزر پس از نهايي شدن متن آن، در اجالس 
آتي روس��اي جمهوري پنج كش��ور ساحلي 
درياي خزر كه تاري��خ آن بعدا توافق خواهد 

شد، به امضا برسد. 

اخبار سرمقاله

  پيامدهاي توسعه بدون فرهنگ

اوايل قرن هيجدهم در فرانسه شخصيتي ظهور كرد كه عمال تمام حقوق و 
قوانين اعصار بعدي خود را تحت تاثير قرار داد. اين فرد كسي نبود جز مونتسكيو. 
او با نوش��تن كتاب »روح القوانين« دنياي آن زمان را وارد عرصه يي كرد كه در 
اص��ل مي ت��وان حقوق و قوانين مدرن فعلي را به دو زمان قب��ل از او و بعد از او 
تقسيم كرد. كتاب روح القوانين هر چند كه در ايران ترجمه شد اما فقط از آن 
يك نكته اس��تخراج شد و آن تقسيم حوزه ها و قواي مدني است،  يعني تقسيم 
قدرت به س��ه قوه مقننه، مجريه و قضايي��ه؛ اما آنچه براي ما مبهم باقي مانده، 
همان روح اين قوانين است كه به گفته ويليام تامس جونز تمام مقصود و هدف 

مونتسكيو از نوشتن آن را در بر گرفته است. 
مونتس��كيو در اين كتاب جدا از تقسيم قواي قدرت به يك نكته بسيار مهم 
اشاره مي كند و آن سير تطور و تحول قوانين است. به اعتقاد اين انديشمند كه 
بسياري انديشه هاي او را شارح قوانين مدرن مي دانند، نهادهاي انساني و عرف و 
عادات و قوانين هر كشوري محصول شرايط اقليمي و حتي جنس خاك  است. 
جالب است كه قوانين و مقررات را نمي توان از جاي ديگري برداشت و در كشور 
ديگري به كار گرفت؛ قوانين و نهادها به مثابه گياهي و انسان هايي هستند كه 
بايد در همان اقليم به طور طبيعي رشد و نمو كنند در غير اين صورت بازدهي 
و ثمره مطلوبي را كه در جاي ديگر داش��ته اس��ت، نمي دهد و نبايد هم انتظار 

داشت كه بدهد. 
270سال از انتشار روح القوانين مي گذرد و با اين حال هنوز اين سوال براي 
ما هست كه چرا قوانين ما به درستي بار نمي دهند؟ چرا قوانين توسعه يي كشور 
جواب نداده اند و ايران هنوز كماكان در مدار توس��عه نيافتگي مي چرخد و اين 
مدار هر سال از مركز توسعه يافتگي دورتر و دورتر مي شود؟ چرا قوانين ضد فساد 
در كشور ثمره يي ندارد و با وجود برخوردهاي سختگيرانه دايره فساد گسترده تر 
مي شود؟ چرا سياست هاي پولي و ارزي كه در كشورهاي ديگر – كشورهايي كه 
ما اين سياست ها را از آنها نسخه برداري كرده ايم- موفق بوده اند اما در كشور ما 
جواب نمي دهد؟ دهه ها مي گذرد و س��وال هايي از اين قبيل همواره و هر س��اله 
تكرار مي ش��وند بدون آنكه جواب مكفي و قانع كننده يي براي آن وجود داش��ته 
باشد، زيرا اگر جواب ها قانع كننده مي بودند،  طرح مجدد اين سواالت بدون شك 

كار بيهوده يي مي بود. 
بدون شك يكي از زيانبارترين رويدادهاي گذشته براي ما نسخه برداري صرف 
از فن و قوانين جوامع ديگر است بدون آنكه فرهنگ آن را منتقل كنيم. اگر اين 
گفته كانت را قبول داش��ته باش��يم كه »فرهنگ مهارت استفاده« است در اين 
صورت آيا فرهنگ توسعه را داريم يا خير؟ به نظر مي آيد كه پاسخ به اين سوال 
مي تواند گره از خيلي سواالت ديگر بگشايد از جمله اينكه چرا توليد ايراني تا به 
حال موفق نبوده است و نتوانسته ايم با آنكه خيلي زودتر از شركت هايي نظير كيا 
 توليد خودرو را آغاز كرده ايم، نه تنها در صدر صادركنندگان خودرو قرار بگيريم 

بلكه در داخل با مشكل فروش مواجه هستيم. 
 فرهنگ و توس��عه رابطه تنگاتنگي با يكديگ��ر دارند. نگاهي به تاريخچه 
كش��ورهاي پيش��رفته و توس��عه يافته چه در گذش��ته و چه در حال نشان 
مي دهد كه بدون ارتقاي فرهنگي، اقتصادي توس��عه نيافته اس��ت. رنسانس 
اروپ��ا نه از اقتصاد كه از فرهنگ آغاز ش��د، آن هم زماني كه به اين س��وال 
فلس��في پاس��خ دادند كه »چگونه بايد زندگي كنند؟« نه اينكه »چطور بايد 
زندگي كنند؟« در واقع علت عقب ماندن ما هم در اين است كه »نمي دانيم 

چگونه بايد زندگي كنيم؟« 
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خروج ۳۵۰ هزار معلم از چرخه تدريس تا 2 سال ديگر

الهام علي اف: در تعيين رژيم حقوقي خزر در مسيري صحيح پيش مي رويم

 منصور بيطرف   
سردبير

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطب�ان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيش�نهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

اوايل قرن هيجدهم در فرانسه شخصيتي ظهور 
ك��رد كه عمال تم��ام حقوق و قواني��ن اعصار بعدي 
خود را تحت تاثير قرار داد. اين فرد كس��ي نبود جز 
مونتسكيو. او با نوشتن كتاب »روح القوانين« دنياي 
آن زم��ان را وارد عرصه يي كرد كه در اصل مي توان 
حقوق و قوانين مدرن فعلي را به دو زمان قبل از او و 
بعد از او تقسيم كرد. كتاب روح القوانين هر چند كه 
در ايران ترجمه شد اما فقط از آن يك نكته استخراج 
ش��د و آن تقسيم حوزه ها و قواي مدني است،  يعني 
تقسيم قدرت به س��ه قوه مقننه، مجريه و قضاييه؛ 
ام��ا آنچه براي ما مبهم باقي مان��ده، همان روح اين 

قوانين است...

موضوع حضور خارجي ها در اقتصاد ايران همواره 
م��ورد توجه دولتمردان و همچنين بخش خصوصي 
كشور بوده است. با اين حال بعد از كش و قوس هاي 
فراوان طي س��ال هاي تنگ تر شدن حلقه تحريم ها 
از اواخر س��ال ۹4 و همزمان با اجرايي شدن برجام 
اين موضوع جدي تر از گذش��ته مطرح شد. تكاپوي 
تم��ام بخش هاي اقتصادي كش��ور بع��د از برجام تا 
حدي توانست جذابيت ايران براي سرمايه گذاري را 
نزد خارجي ها افزايش دهد. آمارها نيز گواه اين گفته 
است كه حضور خارجي ها طي اين مدت ملموس تر 
از گذشته در اقتصاد و به خصوص بازار سرمايه بوده 
اس��ت. در همين راس��تا ميزگردي با موضوع جذب 
س��رمايه گذاري خارجي در بورس، موانع و راهكارها 

برگزار شد...

 پيامدهاي توسعه 
بدون فرهنگ

 مشكالت جذب 
سرمايه گذاري خارجي در بورس

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 5  

نفت و انرژي

15

دگرديسي كارتل نفتي
گروه انرژي| نادي صبوري |

روز چهارش��نبه، خبري به نقل از الكس��اندر 
نواك وزير انرژي روس��يه، منتشر شد كه حكايت 
از احتم��ال ادام��ه دار ش��دن »قال��ب« همكاري 
س��ازمان اوپك و توليدكننده ه��اي غيراوپك در 
راس آنها روس��يه داش��ت. نواك در اظهارنظري 
در جم��ع خبرن��گاران عن��وان كرد ك��ه ممكن 
است س��ازماني براي ادامه يافتن همكاري ميان 
كش��ورهاي اوپك و كشورهاي غيراوپك در پايان 
س��ال 2018 تشكيل ش��ود. در اين گزارش نظر 
كريس كوك پايه گذار بورس انرژي ايران و س��ارا 
 SVB وخشوري مديرعامل شركت مشاوره انرژي
را در اي��ن باره كه چه گروهي از ش��دت گرفتن 
هم��كاري ميان اوپ��ك و روس��يه منتفع خواهد 
ش��د را جويا ش��ديم. وخش��وري اعتقاد دارد هم 
اوپك هم روس��يه و هم ب��ازار نفت نفع زيادي را 
از اين همكاري خواهند برد. كوك اما از جنبه يي 
ديگ��ر به موضوع ن��گاه كرده و اعتق��اد دارد اين 
همكاري ها بايد به س��مت كاس��تن از هزينه هاي 
توليد نف��ت خام برود. چگونه؟ مش��روح گزارش 

پاسخي به اين پرسش خواهد بود...

 منصور بيطرف   

7



 توصيه رييس مجلس به صدا و س�يما؛ ايسنا  
علي الريجاني در ديدار با مس��ووالن صدا و سيماي 
ق��م گفت: زماني كه وقوف و توجه مردم به مس��ائل 
كشور بيشتر ش��ود قطعا مسير براي توسعه فراهم تر 

خواهد شد. 
به طور مثال در ش��رايط كنوني مردم از برخي مسائل 
در نظ��ام بودجه ريزي مانند ميزان صادرات غيرنفتي 
مطلع نيستند از اين رو مفيد است كه بدانند مجلس 
به عنوان نمونه در س��ال جاري مش��وق هاي بس��يار 
خوبي را براي گس��ترش صادرات ايجاد كرده اس��ت. 
او افزود: همچنين مفيد اس��ت كه مردم مطلع شوند 
كه به طور مثال مجلس در س��ال ج��اري مقرر كرده 
كه براي توسعه سرمايه گذاري در روستاها تسهيالت 
ارزان قيمت به س��رمايه گذاران ارائه ش��ود از اين رو 
رس��انه ملي و صدا و س��يما باتوجه به جايگاه بسيار 
خوب خود مي توانند مس��ائل مهم و كليدي را نش��ر 
دهند تا افراد و س��رمايه گذاران به مش��اركت در اين 

امور تشويق شوند. 
 قرائ�ت گزارش تحقي�ق و تفحص از صندوق 
ذخي�ره فرهنگيان در مجلس؛ ايرنا  گزارش نهايي 
كميس��يون آم��وزش و تحقيق��ات مجلس ش��وراي 
اسالمي در مورد تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره 
فرهنگيان در جلس��ات اين هفته خان��ه ملت قرائت 

مي شود. 
همچنين نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي قرار 
اس��ت در جلس��ات اين هفته اليحه تج��ارت و طرح 
اص��الح قانون بودجه س��ال 96 كل كش��ور را براي 
تامين نظر ش��وراي نگهبان بررس��ي كنند. بررس��ي 
طرح اصالح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 
قانون اساس��ي، طرح تعيين تكلي��ف كارگزاران بيمه 
كش��اورزي و طرح تش��كيل وزارت ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي نيز در دستور كار جلسات 

مجلس قرار دارد. 
 تيراندازي به خودرو نماينده ش�ادگان داليل 
شخصي داشته است؛ خانه ملت  استاندار خوزستان 
ش��ائبه تروريس��تي بودن حادثه تيراندازي به خودرو 
نماينده شادگان در مجلس را منتفي دانست و گفت: 
»به  احتمال زياد اين اقدام به خاطر مس��ائل شخصي 
ب��وده و ني��روي انتظامي در حال بررس��ي موضوع و 

مظنونين است.« 
اف��رادي ناش��ناس ش��ب پنج ش��نبه، 16 فروردي��ن 
در ش��ادگان به  س��مت خ��ودرو پارك  ش��ده مجيد 
ناصري نژاد نماينده اين شهرستان در مجلس شوراي 
اسالمي تيراندازي كرده و از محل متواري شدند. اين 
حادثه تلفات جاني نداش��ته و تنها خ��ودرو نماينده 
شادگان و س��ه خودرو ديگر مورد اصابت چند گلوله  

قرار گرفته اند. 
 برجام محور دي�دار مركل و ترامپ؛ ايلنا  يك 
مقام ارش��د امريكايي گفت كه صدراعظم آلمان قرار 
اس��ت در ديدار خود با رييس جمه��ور امريكا درباره 
توافق هس��ته يي با ايران گفت وگو كند. آنگال مركل 
صدراعظم آلمان قرار است 27 آوريل )7 ارديبهشت 
ماه( با دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا در واشنگتن 
 ديدار كند. به گفته يك مقام ارشد امريكايي، اختالفات 
بر س��ر توافق هس��ته يي با ايران و مسائل تجاري در 
روابط فرا آتالنتي��ك از موضوعات مورد گفت وگو در 

اين ديدار خواهد بود. 
 درب�اره خريد اس400 گفت وگويي با روس�يه 
نش�ده اس�ت؛ ايلنا  مهدي سنايي س��فير ايران در 
روس��يه درخص��وص همكاري هاي نظام��ي ايران و 
روس��يه گفت: همكاري هاي فن��ي و نظامي بين دو 
كشور از قبل وجود داشته كه تحويل سامانه اس۳۰۰ 
نقطه مهمي در تعامالت دفاعي-نظامي دو كشور بود. 
سفير ايران افزود: درمورد سامانه اس4۰۰ تا به حال 

گفت وگويي بين دو كشور نشده است. 
 رژيم س�عودي بايد در دادگاه صالح اسالمي 
محاكمه شود؛ مهر  خطيب نماز جمعه تهران گفت: 
رژيم عربس��تان سعودي، رژيم مفسدي است كه بايد 
در دادگاه صال��ح اس��المي به جنايات آن رس��يدگي 

شود. 
سيداحمد خاتمي در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته 
تهران ب��ا بيان اينكه در اين بره��ه از زمان، صحبت 
كردن در خصوص مذاكره با رژيم صهيونيس��تي يك 
اش��تباه اس��تراتژيك اس��ت، گفت: جهان اسالم بايد 
در برابر جنايت هاي صهيونيس��ت ها، از خود واكنش 
نشان دهد و اين به اقتضاي غيرت مسلماني و غيرت 

عربي است. 
خاتمي گفت: چرا آرام هستيد، چرا سكوت مي كنيد 
و چ��را از مظلومين حماي��ت نمي كنيد؟ پيامبر)ص( 
قب��ل از بعثت در پيمان جوانمردان ش��ركت كردند؛ 
بنابراين فت��واي مفتيان، ضدق��رآن و ضد صحبت و 

رفتار نبوي است. 
 پيشرفت ها مرهون رهبري و مشكالت ناشي 
از مديري�ت دولت ه�ا اس�ت؛ ايلنا  خطي��ب نماز 
جمعه مش��هد مقدس با بيان اينكه ام��روز به اثبات 
رسيده كه سعودي ها، يهودي و صهيونيست هستند، 
پيشرفت هاي كشور را مرهون هدايت داهيانه رهبري 
و مش��كالت ناش��ي از مديريت دولت ها دانست و با 
انتق��اد از مس��ووالني كه ب��ه حرف رهب��ري گوش 
نمي دهند، گفت: روزي بي خود گفتيد دستتان روي 
دكم��ه فيلتر نم��ي رود و حاال مي خواهي��د به گردن 

رهبري بيندازيد. 
س��يداحمد علم الهدي در خطبه هاي نماز جمعه اين 
هفته مش��هد همچنين به موضوع فيلترينگ تلگرام 
اشاره كرد و گفت: از چهار سال پيش در همين مكان 
مقدس و از همين تريبون مس��اله فيلتر ش��بكه هاي 
خارج��ي را مط��رح كردم اما ش��ما فح��ش داديد و 
جنجال كرديد و حاال خودتان به اين نتيجه رسيديد 
كه تمام مش��كالت كشور و مفاس��د اخالقي ناشي از 

همين است. 
 انفجار ديروز مركز تهران، در خيابان پاستور 
نبود؛ ايسنا سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني ش��هر تهران از آتش س��وزي و انفجار در يك 

واحد ساختماني براثر نشت گاز شهري خبر داد. 
جالل ملكي در مورد اين حادثه اظهار كرد: س��اعت 
1۳:42 روز جمعه انفجار در يك ساختمان مسكوني 
در خيابان كارگر، نرس��يده به ميدان حر به س��امانه 
12۵ س��ازمان آتش نش��اني اعالم ش��د و ۳ ايستگاه 
متش��كل از دو گروه اطفا و يك گروه نجات به همراه 
تجهي��زات و نردبان هيدروليكي در كمتر از 4 دقيقه 

در محل حادثه حاضر شدند. 
همچني��ن به گ��زارش مرك��ز اطالع رس��اني پليس 
پايتخت انفجار منزل براثر نشت گاز در خيابان كارگر 
جنوبي، 2۰۰ متر بعد از ميدان حر به س��مت ميدان 
قزوين در يكي از كوچه هاي فرعي بوده است و اينكه 
در برخي از رسانه هاي مجازي در خيابان پاستور ذكر 

شده، صحت ندارد. 

روي موج خبر

رييس سازمان انرژي اتمي:

ضرب شست ويژه اي براي برهم زنندگان برجام داريم
گروه ايران  

واكنش ايران نس��بت به بره��م زنندگان احتمالي 
برجام چه خواهد بود؟ اين پرسش��ي است كه از زمان 
انعقاد توافقنامه برجام و متعاقب آن نشس��تن ترامپ 
روي صندلي رياس��ت جمهوري امريكا بارها در فضاي 
رس��انه يي و مراودات ديپلماتيك تكرار ش��ده اس��ت. 
اينكه آيا ايران و ساير طرف هاي برجام از قبل نسبت 
به ماجراجويي ه��اي احتمالي رييس جمهوري امريكا 
برنامه ريزي خاصي را ت��دارك ديده اند يا اينكه هنوز 
نس��بت به حيات برجام خوشبين هستند و معتقدند 
كه حتي با وجود حاشيه س��ازي هاي امريكا مي توانند 
چارچوب كلي اين سند تاثيرگذار بين المللي را حفظ 
كرد؟   رييس س��ازمان انرژي اتمي كش��ورمان اما در 
پاس��خ به اين ابهامات و پرس��ش ها از ضرب شس��ت 
خاص ايران در مقاب��ل برهم زنندگان برجام صحبت 
مي كند و مي گويد: »دش��منان بايد بدانند در شرايط 
برگشت پذيري برجام شرايط ويژه يي رقم خواهد خورد 
و زماني كه مسووالن بلندپايه نظام اراده كنند، ضرب 
شست ويژه يي براي برهم زنندگان اين توافق خواهيم 

داشت. « صالحي در ادامه با تشريح فضاي پيش روي 
ديپلماسي ايران در ماه هاي آينده افزود: البته هيچ گاه 
به دنبال حدوث چنين وضعيتي نيس��تيم. ما به جد 
به دنبال حفظ منافع و حاكميت ملي خود هس��تيم 
اما در صورت خارج ش��دن امريكا و عقب نشيني اروپا 
و قدرت ه��اي بزرگ ديگر از اين توافق، قطع به يقين 

به گونه ديگري عمل خواهيم كرد. 

 سال پرچالش در عرصه بين المللي
به گزارش »تعادل« و به نقل از سازمان انرژي اتمي، 
علي اكبر صالحي در مراسم ديدار نوروزي با كاركنان اين 
سازمان افزود: در سه تا چهار ماه آينده گردنه هاي بسيار 
مهم��ي در عرصه بين المللي داريم كه بايد از آن به نحو 
مطلوبي عبور كنيم و اين امر تنها با وفاق ملي، همدلي، 
همزبان��ي و صرف نظر از مس��ائل اختالف برانگيز محقق 
خواهد ش��د.  رييس س��ازمان انرژي اتم��ي با تاكيد بر 
اينكه سال 97، سال پرچالشي براي كشورمان در عرصه 
بين المللي خواهد بود، افزود: ما در اين س��ال در گردنه 
ترامپ قرار داريم؛ فردي تاجرمس��لك كه علم تجارت را 

وارد علم سياست كرده و با تصميمات غيرقابل پيش بيني 
س��عي بر اين دارد تا آراي خويش را در عرصه بين الملل 
به پيش ببرد. از جمله همين مساله مذاكره با كره شمالي 
است كه با وجود آنكه به ظاهر كره شمالي در يك توازن 
بازدارندگي قرار دارد، اما دورنماي مذاكرات اين دو كشور 
در فضايي مبهم و پيچيده قرار گرفته كه نتايج آن براي 
كش��ور ما هوشياري و بيداري مضاعفي را در عمل و در 

تصميمات سرنوشت ساز كشور مي طلبد. 
او با اش��اره به پروژه هاي در دس��ت انجام س��ازمان 
انرژي اتمي اظهار داش��ت: وقتي از اين سازمان در افكار 
عمومي صحبت مي شود كلماتي چون سانتريفيوژ، نطنز، 
آب سنگين و... در ذهن متبادر مي شود، حال آنكه ابعاد 
كاري و خدمات اجتماعي اين صنعت بسيار وسيع است.  
صالحي اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر پروژه مركز يون 
درماني با مشاركت كشور اتريش در حال پيگيري است. 
مقدمات احداث اين مركز از س��ال گذش��ته در دس��ت 
انجام اس��ت كه در صورت تحقق، خدمات ارزش��مند و 
دس��تاوردي عظيم براي ملت ايران در بر خواهد داشت.  
 GMP وي خاطرنش��ان كرد: از طرف ديگ��ر در بحث

راديو داروها نيز متخصصان و مهندسان گرانقدر سازمان، 
پروژه بزرگ 6۰ميلي��ون يورويي به عالوه 1۰۰ ميليارد 
تومان را در دس��ت اجرا دارند كه ايران را از لحاظ توليد 
راديوداروهاي باكيفيت در شرايط متفاوتي قرار مي دهد. 
وي افزود: س��ازمان انرژي اتم��ي همچنين احداث 
دو نيروگاه جديد در بوش��هر را در ح��ال انجام دارد كه 
هم��كاران پرتالش ما در بوش��هر در حال پيش��برد آن 
هس��تند. ضمن آنكه در زمينه اكتشاف و استخراج هم 
دس��تاوردهاي خوبي ب��راي ملت عزيز اي��ران داريم كه 
همزمان با روز ملي فناوري هس��ته يي بخشي از آن در 

معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت. 
صالحي س��ال گذش��ته را در پيش��رفت برنامه ها و 
طرح هاي پي��ش روي صنعت هس��ته يي س��الي پربار 
توصي��ف كرد و گفت: با وجود تنگناه��اي موجود واقعا 
كارهاي شايس��ته يي در س��ال 96 با هم��ت همكاران 
سازمان صورت گرفته كه ان شاء اهلل در روز ملي فناوري 

هسته يي از برخي از آنها رونمايي خواهد شد. 

 انتقاد از مواضع غيرمنصفانه مخالفان داخلي 
رييس سازمان انرژي اتمي با اشاره به برخي مواضع 
غيرمنصفانه داخلي از سوي مخالفان برجام خاطرنشان 
كرد:  اي كاش مس��ائل در كشور با لحاظ كردن انصاف 
مورد ارزيابي قرار مي گرفت. زماني كه رييس جمهوري 
امريكا توافق برجام را بدترين معاهده براي كشور خود 
مي داند، عده ي��ي در داخل در حال تكذيب يا تخفيف 

اين دس��تاورد و به طور كل تالش ها و پيش��رفت هاي 
دانشمندان ما هس��تند و با طرح مسائل شبهه برانگيز 
سعي دارند، بذر نااميدي در جامعه بپاشند. در حالي كه 
عبور از بحران هاي پيش روي كشور نيازمند وفاق ملي و 
همبستگي تمام جبهه هاي سياسي داخل كشور است. 
صالح��ي با ذك��ر اين نكته كه ايران تنها كش��وري 
اس��ت كه غني س��ازي آن به گونه يي به تاييد سازمان 
ملل رس��يده است به موقعيت حس��اس كشورمان در 
منطقه اشاره كرد و گفت: وليعهد عربستان با سفر اخير 
خود به امريكا س��عي در امتيازگي��ري و برخورداري از 
حق غني س��ازي داش��ت كه تاكنون با مخالفت جدي 
البي صهيونيس��ت ها روبه رو ش��ده اس��ت. حال آنكه 
جمهوري اس��المي ايران تنها با تكيه بر همت جوانان 
اين مرز و بوم بدون نيازمندي به ابرقدرت ها نه تنها به 
غني سازي دست يافته بلكه آن را به طور غيرمستقيم به 
تاييد مجامع بين المللي نيز رسانده است؛ همين مساله 

كشورمان را در منطقه مقتدرتر از قبل ساخته است. 
او تصريح كرد: لذا امروز ش��اهد نگراني عربستان و 
كشورهاي بي ريشه برابر ايران مقتدر هستيم و به تبع 
آن كينه توزي ها و دشمني هاي آنهايي كه نمي خواهند 
اين اقتدار را شاهد باشند، لذا شرايط و فضاي كنوني 
نيازمند هوشياري و عملكرد مقتدرانه ماست تا عالوه 
بر حفظ اين اقتدار و س��ربلندي كش��ور بر توانمندي 
كشور عزيزمان در همه عرصه ها هرچه بيشتر و بهتر 

افزوده شود. 

ظريف در اجالس ميان دوره اي وزيران امور خارجه جنبش عدم تعهد چه گفت؟

ديپلماسي ايراني در برابر تحركات سعودي- صهيوني
گروه ايران 

درحالي كه وليعهد س��عودي در كن��ار دولتمردان 
صهيوني روز به روز بر دامنه اتهام زني به ايران مي افزايد، 
دستگاه ديپلماسي كشورمان و در راس آن محمدجواد 
ظريف در ديپلماسي فعاالنه مي كوشد بر وزن بين المللي 
ايران افزوده و »نعل وارونه« مخالفان جمهوري اسالمي 
را بي اثر كند. از تهران به آنكارا مي رود تا در اجالس سران 
ايران، روسيه و تركيه در حل بحران سوريه نقش آفريني 
كن��د در همان ح��ال با وزير امور خارجه پاكس��تان بر 
س��ر ناامني ها در كش��مير رايزني مي كند و دست آخر 
دقايقي از اجالس آنكارا نگذش��ته به باكو س��فر كرده و 
در جمع سفراي »غيرمتعهد«ها عليه سياست هاي رژيم 
صهيونيستي سخن مي راند. اين درحالي است كه رقباي 
منطقه يي ايران از عربستان گرفته تا رژيم صهيونيستي 
دس��ت به دامان امريكاي ترامپ شده و خواهان كاهش 
نفوذ ايران به ادعاي آنچه آنان حمايت از تروريس��م در 
منطقه مي خوانند، هستند. اما در همين حال حقيقت 
تروريس��م در غزه به دست سربازان صهيوني به نمايش 

درآمده است. 

 نطق هوشمندانه ظريف
ظريف هم هوش��مندانه در اجالس ميان دوره يي 
وزي��ران ام��ور خارجه جنب��ش عدم تعه��د محور 
س��خنراني خ��ود را همين واقع��ه ق��رار داد كه از 
قض��ا مورد اعت��راض اروپايي ها، ش��ركاي تجاري و 
سياس��ي اس��راييل هم هس��ت. تا آنجا كه چندي 
پيش فردريكا موگريني، مس��وول سياست خارجي 
اتحادي��ه با صدور بيانيه يي ضم��ن تاكيد بر احترام 
ب��ه حق آزادي بي��ان و اجتماعات مردم فلس��طين 
خواستار آغاز »تحقيقات مستقل و شفاف در رابطه 
با دخالت نظاميان اس��راييل با گلوله هاي واقعي به 

تظاهر كنندگان فلسطيني در مرز اين  باريكه شد.« 
مطالبه يي كه ظريف هم در نشس��ت وزراي خارجه 
غيرمتعهده��ا دقيقا آن را مورد اش��اره قرار داد و از 
كشورهاي عضو اين جنبش خواست كه بر تشكيل 
ي��ك كميت��ه تحقي��ق بين المللي ب��راي محاكمه 
مس��ببان اين جنايات اصرار كنند. او كه نخس��تين 
س��خنران اين نشست بود با اش��اره به حوادث رخ 
داده در غ��زه گفت: همگي ما اخبار قتل عام عمدي 
و برنامه ريزي ش��ده تظاهركنندگان مس��المت آميز 
و غيرمسلح فلس��طيني ازجمله زنان و كودكان در 
غ��زه را با اندوه فراوان دنبال مي كنيم. اينها آخرين 
جنايات صهيونيس��ت ها عليه فلسطيني ها در طول 
تاريخ س��بعيت آنها در 7۰سال گذشته است كه در 

ل��واي مصونيتي كه عمدتا توس��ط اياالت متحده و 
برخي از متحدان منطقه يي و فرامنطقه يي آن مهيا 

شده، انجام مي پذيرد. 
ب��ه اعتقاد ظري��ف آنچ��ه اس��راييل را در بروز 
جنايات جديد جس��ور كرده، حمايت هاي امريكا از 
اين رژيم اس��ت:»اقدامات تش��ويقي اخير امريكا به 
ويژه تصميم غيرقانوني آن درخصوص قدس شريف 

باعث جسارت اين رژيم آپارتايدي شده است.«
ظري��ف در همي��ن ح��ال از اعض��اي جنب��ش 
غيرمتعهده��ا خواس��ت در اي��ن جلس��ه و نيز در 
س��ازمان ملل اين جنايات، سياس��ت ها و اقداماتي 
كه منجر به جسارت صهيونيست ها شده را محكوم 
كنند و تش��كيل يك كميته تحقي��ق بين المللي را 

براي محاكمه مسببان اين جنايات خواستار شوند.  
به گفته وزير امور خارجه كش��ورمان »الزم اس��ت 
جنبش عدم تعهد خواس��تار احق��اق كامل حقوق 
فلس��طيني ها به ويژه در استقرار يك كشور مستقل 
فلس��طيني ب��ه پايتختي قدس ش��ريف و نيز پايان 

دادن فوري به محاصره غزه شود.«
او با بيان اينكه »بازگذاش��تن دست اسراييل در 
انجام اين جنايت ها نش��ان از پيدايش موج جديدي 
از يكجانبه گراي��ي دارد كه ب��ار ديگر امنيت جهاني 
را مورد تهديد جدي قرار داده اس��ت«، گفت: موج 
قبلي يكجانبه گرايي در اوايل س��ده بيس��تم منجر 
ب��ه بي ثباتي منطق��ه ما در ابعاد فاجعه ب��ار و نهايتا 
پيدايش افراط گرايي خش��ونت آميز و تروريس��م و 
افزاي��ش تنش ها و بحران ها در غرب آس��يا و فراتر 
از آن ش��د. حتي امروز منطقه ما با وجود شكس��ت 
سرزميني داعش به واسطه مقاومت قهرمانانه مردم 
عراق و س��وريه هنوز از بقاياي گروه هاي تروريستي 

و جابه جايي هاي مشكوك آنها رنج مي برد. 

 تكرار پيشنهاد مجمع گفت  و گوي منطقه اي
ظريف سياست هاي منطقه يي عربستان سعودي 
و برخ��ي حاميان��ش را ه��م به چالش كش��يد و با 
اش��اره به اينك��ه اقدامات يكجانب��ه و تحريك آميز 
اين كش��ورها منجر به ادامه افراط گرايي و تروريسم 
ش��ده، تاكيد كرد كه اين اقدام��ات برخالف تصور 
باع��ث وخامت چالش هاي مزمن و آش��فتگي ها در 

غرب آسيا و شمال آفريقا شده است. 
به اعتقاد او در اين ش��رايط خاورميانه نيازمند يك 
تغيير پارادايم به سوي همكاري و همگرايي منطقه يي 
اس��ت:»ما نياز داريم جوار همسايگي خود را از طريق 
پذيرش پاراداي��م فراگير احترام به منافع يكديگر و رد 

پارادايم منس��وخ شده س��لطه جويي و انزوا كه فقط به 
افزاي��ش تنش و رقابت مخرب تس��ليحاتي مي ش��ود، 
تقويت كنيم.« اين براي نخستين بار نيست كه ظريف 
تغيير پارادايم به سوي همگرايي منطقه يي را پيشنهاد 
مي دهد. او پيش تر اين پيشنهاد را پس از برجام مطرح 
كرد سپس در كنفرانس امنيتي تهران در دي ماه سال 
گذش��ته بر آن تاكيد كرد. ظريف در اين كنفرانس كه 
در حض��ور جمعي از مقامات عاليرتبه ايراني و خارجي 
برگزار ش��ده بود با اش��اره ب��ه ماجراجويي ها مقامات 
س��عودي »تالش ب��راي هژموني در س��طح جهاني يا 
منطقه يي« را بي حاصل و خطرناك دانست و پيشنهاد 
»مجمع گفت وگوي منطقه ي��ي« را مطرح كرد كه به 
گفته او »اين مجمع مي تواند به عنوان سازوكاري براي 
گفت وگو در همه سطوح رسمي و غيررسمي در منطقه 
خليج فارس مورد استفاده قرار گيرد و همزمان با ترغيب 
همكاري و گفت وگوي رسمي و دولتي مشوق گفت وگو 
بين نخبگان غيردولتي باش��د.« پيشنهادي كه اين  بار 
آن را در حض��ور جمعي از وزراي خارجي كش��ورهاي 
عضو جنبش عدم تعهد مطرح كرد تا بار ديگر سياست 

صلح جويانه ايران در منطقه را متذكر شود. 
همچنين ظريف در خاتمه سخنراني خود در اين 
نشس��ت در باكو اقدامات دولت امريكا در حوزه خلع 
سالح را مورد اشاره قرار داد كه به گفته او بي اعتنايي 
فزاينده دولت اين كشور به تعهدات بين المللي و برنامه 
ي��ك و دو دهم تريليون دالري براي مدرن س��ازي و 
ساخت سالح هاي هس��ته يي جديد منجر به مسابقه 
تسليحاتي نويني در حوزه هسته يي خواهد شد. او در 
اي��ن خصوص تاكيد كرد ك��ه جنبش عدم تعهد  بايد 
قاطعان��ه اولويت هاي خود در حوزه خلع س��الح را از 
طريق مكانيسم هاي موجود ازجمله كنفرانس سطح 
باالي خلع سالح هسته يي سازمان ملل پيگيري كند.
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چهرهها

مشاور عالي رييس جمهور تاكيد كرد: 
اقتصاد مقاومتي بايد موجب شود هر چه 
سريع تر در كشور گفت وگوي ملي شكل 
گيرد، در واقع اقتص��اد مقاومتي همان 
مساله يي است كه مي تواند محور اتفاق 
نظر در شرايط فعلي باشد. همگان بايد 
براي تمركز روي اين تفكر تالش كنند و 
من بعيد مي دانم جرياني در كشور باشد 
كه متوجه شرايط سخت و بحراني كشور در سطح بين الملل نباشد. 
ما بايد بر تكيه بر اقتصاد مقاومتي با اين شرايط مقابله كنيم.  اكبر 
تركان  در گفت و گو با ايلنا گفت: من براي ارزيابي شرايط فعلي، يك 
پرده به عقب يعني زمان ش��روع دولت روحاني بازمي گردم. روحاني 
شايد تنها رييس جمهوري باشد كه قبل از شروع دولت خود مباني 
سياس��ي و اقتصادي دولت مورد نظرش را به صورت كتبي نوشته و 
منتش��ر كرده  بود. زماني كه روحاني در مركز تحقيقات استراتژيك 
حضور داشت دو كتاب به نام نظام اقتصادي و امنيت ملي منتشر كرد 
كه تمام نظرات و سياست هايش در آنها به طور مدون وجود داشت.  
مش��اور عالي رييس جمهور با اش��اره به اظهارات برخي درباره ناكام 
ماندن كش��ور در بهره برداري از توافق برجام اظهار داش��ت: مجموع 
اين به هم ريختگي ها باعث ش��د ما نتوانيم از دستاوردهاي برجام در 

حوزه هاي مختلف بهره مند شويم.

 ضرورت شكل گيري گفت وگوي ملي
در حوزه اقتصاد

معاون هماهنگ كنن��ده ارتش ايران با 
بي��ان اينكه ما براي افزاي��ش توان دفاعي 
خود از كس��ي اجازه نمي گيري��م، گفت: 
ما ب��راي حفظ و ارتقاي جاي��گاه خود در 
س��طح جهان بايد ت��وان دفاعي مان را باال 
ببريم و قدرت س��ازي كني��م.  به گزارش 
ف��ارس، دريادار حبيب اهلل س��ياري معاون 
هماهنگ كنن��ده ارت��ش در صحبت هاي 
خود پيش از خطبه هاي نمازجمعه ديروز تهران گفت: امروز كش��ور ما 
در وضعيت بس��يار مطلوب و درخشاني قرار دارد، جايگاه ايران، جايگاه 
رفيع در س��طح جهان است. امروز كسي نمي تواند موقعيت ايران را در 
تصميم��ات جهاني ناديده بگيرد. ايران ح��رف حق را دنبال مي كند ما 
ب��راي حفظ و ارتقاي اي��ن جايگاه بايد توان دفاعي م��ان را باال ببريم و 
قدرت سازي كنيم. بايد توان بازدارندگي كشور را باال ببريم و آن قدر توان 
دفاعي كشور را باال ببريم كه هيچ كس به خودش اجازه ندهد به منافع 
ما آسيبي وارد كند.  او افزود: براي اينكه توان بازدارندگي كشور باال برود 
بايد به دو موضوع عمده توجه ش��ود؛ اول اينكه ما نياز به تجهيزات روز 
داريم. امروز تجهيزات عمده در داخل كشور ساخته مي شود اما مهم تر از 
ساختن تجهيزات نيروي انساني الهي محوري است كه بايد داشته باشيم. 
بزرگ ترين سرمايه هر سازماني انسان ها هستند كه مي تواند تجهيزات 

مورد نياز را بسازد و به كار گيرد و بالندگي كشور را حفظ كند. 

 براي باال بردن توان دفاعي كشور
از كسي اجازه نمي گيريم

س��خنگوي وزارت خارجه كش��ورمان 
گفت: بن س��لمان نه تاريخ خوانده است، 
ن��ه جغرافيا مي داند و نه از س��تمي كه بر 
امت اسالمي و فلسطينيان رفته و مي رود، 
چيزي مي فهمد. بهرام قاسمي در واكنش 
به س��خنان تازه وليعهد س��عودي گفت: 
جاه طلبي وليعهد بدانديش سعودي از حد 
و اندازه برون شده است و مي رود تا به يك 
بيماري العالج و مزمن بدل ش��ود. او در جنگ ق��درت درون خاندان 
سلطنتي و براي جلب حمايت امريكا و اخيرا رژيم اشغالگر قدس در كنار 
پرداخت ميلياردها دالر از ثروت مردم خود، به بيان هر سخن مضحك 
و البته ش��رم آوري نيز مبادرت مي ورزد. او افزود: اين س��خنان نش��ان 
مي دهد او نه تاريخ خوانده اس��ت، ن��ه جغرافيا مي داند، نه آرمان مردم 
خود و آزادگان جهان را درمي يابد و نه از س��تمي كه بر امت اس��المي 
و فلس��طينيان رفته و مي رود چيزي مي فهمد و نه فلسطين، نه جهان 
عرب، نه جهان اسالم و نه دوست و نه دشمن را از هم باز مي شناسد. 

س��خنگوي وزارت امور خارجه در پايان تصريح كرد: سياست هاي 
دوران اخير س��عودي ها يك تراژدي بس��يار غم انگيز است كه كشوري 
اسالمي با آن همه ادعاهاي پرطمطراق خود را تا سطح يك مجيزگوي 
رژيم اشغالگر قدس تنزل دهد. قطعا اين مذلت و خودزني فرجام شومي 

براي مسببان اين عقبگرد تاريخي به همراه خواهد داشت.

 »بن سلمان« نه تاريخ خوانده
و نه جغرافيا مي داند

رييس جمه��ور ع��راق با بي��ان اينكه 
جمهوري اسالمي ايران نخستين كشوري 
ب��ود كه به عراق كمك ك��رد گفت كه ما 
با عينك امريكا به اي��ران نگاه نمي كنيم.  
به گ��زارش ايس��نا، ف��واد معص��وم گفت: 
جمه��وري اس��المي ب��ا برخي كش��ورها 
مش��كالتي دارد و وظيفه ما اين است كه 
تا حد توان ب��راي كاهش اين اختالفات و 
مشكالت تالش كنيم و نبايد از يك طرف عليه طرف ديگر حمايت كنيم 
و زمينه هاي زيادي براي حل اختالفات ميان اين كشورها وجود دارد كه 
ادامه اين اختالفات به سود عراق نيست و مصلحت و منافع عراق در اين 
است كه در حد توان براي كاهش و حتي حل اين اختالفات و مشكالت 
تالش كند. بنابراين ما با يك طرف عليه طرف ديگري نخواهيم بود، زيرا 
در اين صورت )اگر از طرفي عليه ديگري حمايت كنيم( اعتبار خود را از 
دست خواهيم داد.  معصوم افزود: من حتي سال 2۰14 در سفري كه به 
امريكا داشتم و با جو بايدن معاون رييس جمهور وقت امريكا ديدار كردم 
به او گفتم كه ما با نگاه و عينك امريكا به جمهوري اسالمي ايران نگاه 
نمي كنيم. همان طوري كه با نگاه و عينك ايران به امريكا نگاه نمي كنيم. 
ما دوس��ت داريم و مي خواهيم با همه روابط خوبي داش��ته باشيم، ما با 
كشورهاي منطقه منافع مشتركي داريم، ما منافع خاص خود را داريم و 

براي محقق شدن آن تالش مي كنيم.

 با عينك امريكا
به ايران نگاه نمي كنيم

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي در پاسخ به 
نامه چندي قبل آقاي اس��ماعيل هنيه، رييس دفتر سياس��ي جنبش 
مقاومت اس��المي فلس��طين)حماس( با تاكيد بر مواضع هميش��گي 
جمهوري اس��المي در حمايت كامل از فلسطين و مجاهدان آن، عالج 
مساله فلسطين را تقويت جناح مبارز و مقاوم در دنياي اسالم و تشديد 
مبارزه با رژيم غاصب و پشتيبانان آن دانستند و تاكيد كردند: حركت 
به سمت مذاكره با رژيم فريبكار و دروغگو و غاصب، خطاي نابخشودني 
بزرگي اس��ت كه پيروزي ملت فلس��طين را به عق��ب مي اندازد و جز 

خسران عايد آن ملت ستم كشيده نمي كند. 
متن كامل نامه رهبر معظم انقالب اسالمي به اين شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
والحمدهلل رب العالمين و الصالة و السالم علي سيدنا الرسول االعظم 
االمين و علي اهلل الطاهرين و صحبه المنتجبين و من تبعهم باحس��ان 

الي يوم الدين. 
برادر مجاهد عزيز آقاي دكتر اسماعيل هنيه دامت توفيقاته

نامه را با اين كالم نوراني خداوند آغاز مي كنم كه گويي همين امروز 
خطاب به شما و ما نازل شده است:»وال تِهُنوا فِي ابِتغاءِ الْقوِم اِْن تكونُوا 
تالُمون فاِنُّهْم يأْلُمون كما تالُمون و تْرُجون ِمن اهلل ِ ما اليرُجون و كان اهلل 
عليماً حكيماً« اي عليماً بانتصاركم و غلبتكم عليهم باذن اهلل و حكيماً 

في نهيكم عن الوهن والّتواني في هذا الطريق. 
در روزهايي كه شدت يافتن ظلم و قساوت دشمن صهيونيست در 
غزه، دلبستگان به مساله فلسطين را غمگين و خشمگين كرده، الزم 
مي دانم بار ديگر بر مواضع هميشگي جمهوري اسالمي در اين مساله 
مهم كه در صدر مسائل امت اسالمي است، تاكيد كنم. بي شك مبارزه 
و مقاومت تنها راه نجات فلس��طين مظلوم و تنها نس��خه شفابخش 
جراحات وارد بر پيكر آن ملت ش��جاع و سرافراز است. جنابعالي در 
نامه محبت آميز خ��ود برخي از چالش هاي بزرگ امت اس��المي را 
مطرح كرده و به خيانت و نفاق برخي از كشورهاي عرب اين منطقه 
و نقشه هاي خباثت آميز آنان در تبعيت از شيطان بزرگ)امريكا( اشاره 
نموده و نيز از مجاهدان فلس��طيني به عنوان مبارزان خط مقدم در 

برابر فش��ار و ظلم و جنايت دش��من ياد كرده ايد. آنچه در اين باره 
نوش��ته ايد حقيقت محض و مورد تاييد ماست. ما خود را موظف به 
حمايت از شما از هر نوع آن مي دانيم.  اين وظيفه  ديني و نيز فريضه  
انساني و فراتر از حوادث و تحوالت سياسي است و ان شاءاهلل همچون 
گذشته به اين وظيفه عمل خواهيم كرد. دولت ها و ملت هاي مسلمان 
و جريانات اس��المي همگي مخاطب و موظف به اين وظيفه بزرگند. 
امروز بازگش��ت به عزت و اقتدار براي امت اسالمي منحصرا در گرو 
ايستادگي در برابر استكبار و نقشه هاي خباثت آميز آن است و مساله 
فلسطين در رأس همه مسائل بين الملل اسالمي در مقابل استكبار 
اس��ت. حركت به سمت مذاكره با رژيم فريبكار و دروغگو و غاصب، 
خطاي نابخشودني بزرگي است كه پيروزي ملت فلسطين را به عقب 
مي اندازد و جز خس��ران عايد آن ملت ستم كشيده نمي كند. خيانت 
برخي سران عرب كه اكنون به تدريج درحال آشكار شدن است نيز 
همي��ن هدف را دنبال مي كند. عالج اين همه تقويت جناح مبارز و 
مقاوم در دنياي اس��الم و تشديد مبارزه با رژيم غاصب و پشتيبانان 
آن است. ملت ها به ويژه جوانان غيور در كشورهاي اسالمي و عربي 
و نيز دولت هايي كه نسبت به فلسطين احساس مسووليت مي كنند 
بايد اين وظيفه بزرگ را كامال جدي بگيرند و با مجاهدت حماسي و 
مدبرانه، دشمن را مجبور به عقب نشيني به سمت نقطه زوال كنند.  
از خداوند متعال كمك به شما و همه نيروهاي مقاومت را خواستارم 

و نزديك ش��دن روز پيروزي ش��ما را كه امري قطعي است، مسألت 
مي كنم. آقاي اسماعيل هنيه چندي قبل در نامه يي به رهبر معظم 
انقالب اس��المي با اشاره به ابعاد توطئه بزرگ استكبار عليه قدس و 
ملت فلسطين با هدف سرنگون  كردن غزه به عنوان قلعه مقاومت و 
پايان دادن به مبارزه عليه رژيم اش��غالگر و عادي سازي روابط حكام 
وابس��ته منطقه با آن از حمايت هاي ملت ايران و هدايت هاي رهبر 
معظ��م انقالب اس��المي از جنبش مقاومت قدردان��ي كرده و گفته 
بود: ما با ش��روع انتفاضه خروش��ان مردمي در داخل كرانه باختري 
و قدس به اذن خداوند توطئه طاغوت عصر)ترامپ( و حاكمان نفاق 
در پايتخت هاي دور و نزديك را در پايان دادن به مس��اله فلس��طين 

خنثي خواهيم كرد. 

رهبر معظم انقالب اسالمي در پاسخ به نامه اسماعيل هنيه رييس دفتر سياسي حماس: 

ما خود را موظف به حمايت از شما از هر نوع آن مي دانيم
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3 كالن
اصالح قانون ماليات بر ارزش 

افزوده تا پايان سال ۹۷
رييس كميسيون اقتصادي مجلس از ارائه اليحه 
اصالح ماليات ارزش افزوده تا يك ماه ديگر خبر داد. 
به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهيمي اظهار 
كرد: اين اليحه 3۰محور اصلي دارد كه با مش��ورت 3 
اتاق بخش خصوصي تعريف شده و قول مي دهيم يكي 
از اقدامات مهم س��ال ۱3۹۷ اص��الح ماليات بر ارزش 
افزوده باش��د. وي افزود: ايران جزو كش��ورهايي است 
كه مالي��ات بر ارزش افزوده در آن باالس��ت و ما وعده 
مي دهيم، اواس��ط ارديبهشت ماه اليحه اصالح ماليات 
بر ارزش افزوده را هيات رييسه مجلس ارائه و با فوريت 
آن را بررس��ي كنيم. نماينده كرمان در مجلس شوراي 
اس��المي تاكيد كرد ب��ا تصويب اين اليحه بخش��ي از 
مشكالت توليدكنندگان كاال و خدمات حل خواهد شد. 

 جزئيات يك فرار مالياتي
از زبان رييس كل

رييس كل س��ازمان مالياتي با اشاره به اعمال برخي 
ش��گردها براي فرار مالياتي از بررسي پرونده يك شركت 
كه دفتر مركزي آن در مناطق آزاد به ثبت رس��يده بود 
و وصول ۷۰۰ميليارد تومان ماليات خبر داد.  سيدكامل 
تقوي ن��ژاد در گفت وگو با ايبنا درخصوص مزايا و معايب 
مالياتي موضوع افزايش تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
كشور كه قرار است به زودي در مجلس به بحث گذاشته 
ش��ود، گفت: افزايش تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
كش��ور بايد با بررس��ي دقيق تاثيرگذاري آن در س��اير 
بخش ها صورت بگيرد.  مع��اون وزير اقتصاد درخصوص 
فعاليت ش��ركت هاي ص��وري و ف��رار ماليات��ي اينگونه 
ش��ركت ها گفت: ما در كل كش��ور 3هزار شركت صوري 
شناس��ايي كرديم كه ممكن است برخي در مناطق آزاد 
فعاليت داشته باشند.  به گفته تقوي نژاد، شگردهايي كه 
برخي انجام دادند اين است كه محل ثبت و دفتر مركزي 
ش��ركت را به مناطق آزاد منتقل كردند ولي فعاليت آنها 
در س��رزمين اصلي بوده و اين مساله در سازمان مالياتي 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت.  وي تاكيد كرد: بررس��ي 
اس��ناد يك ش��ركت كه دفتر مركزي آن در مناطق آزاد 
بود، مش��خص كرد كه اين ش��ركت يا اظهارنامه مالياتي 
ارائه نمي كرد يا با س��ود اندك و زي��ان اظهارنامه مي داد 
ولي فعاليت اصلي و عمومي آن در س��رزمين اصلي بود. 
تاكنون بيش از ۷۰۰ميليارد تومان از اين شركت ماليات 
دريافت ش��د. معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه از اين نوع 
شركت ها ممكن است وجود داشته باشد، گفت: همچنين 
شركت هايي هس��تند كه پرونده آنها در مراحل دادرسي 
است و سازمان مالياتي ادعاي آن را دارد كه بايد ماليات 
بپردازند. از س��ويي نيز بايد مراقبت شود كه مناطق آزاد 
ب��ه جاي توليد و صادرات ب��ه محلي براي واردات تبديل 
نشوند.  رييس كل سازمان امور مالياتي بيان كرد: در هر 
ص��ورت بايد گفت فرار مالياتي داريم و اينگونه فعاليت ها 
در بخ��ش پنهان اقتصاد صورت مي گيرد ولي اگر ما اين 
نوع ش��ركت ها را پيدا كنيم يا تراكنش هاي آنها بررسي 

شود از آنها ماليات مطالبه مي شود. 

اخبار كالن

ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور به تصويب هيات وزيران رسيد

نشانه هاي صرفه  جويي مالي در بودجه 97
گروه اقتصاد كالن  

هفته گذشته هيات وزيران در جلسه يي به رياست 
اس��حاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري، به 
بررسي و تصويب ضوابط اجرايي بودجه سال ۱3۹۷ 
كل كش��ور پرداخت. ضوابط اجرايي بودجه س��ال 
جاري حاوي نكاتي است كه آن را از ضوابط بودجه 
س��ال ۱3۹6 متمايز مي كند. هر چند براي ارزيابي 
دقيق ت��ر ضوابط اجرايي قانون بودجه ۹۷ بايد متن 
كامل آن را در اختيار داش��ت، اما خبر اخير پايگاه 
اطالع رساني دولت از مصوبه هيات وزيران شمايلي 

كلي از بودجه ۹۷ ارائه مي دهد. 
برخ��ي موارد كه در مصوب��ه اخير هيات وزيران 
ب��ه چش��م نمي خ��ورد، ش��امل پرداخت پ��اداش، 
كمك هاي رفاهي مس��تقيم و غيرمس��تقيم، هزينه 
غذاي اي��ام تعطيل، هزينه اياب و ذهاب، فوق العاده 
ماموريت كاركن��ان دولت و موارد متعدد ديگري از 
اين دس��ت است. عدم ذكر اين موارد در تصويبنامه 
ضواب��ط اجراي��ي بودج��ه ۹۷ اين احتم��ال را در 
ذه��ن تقويت مي كند كه دول��ت به صورت جدي تر 
به دنبال كاهش هزينه هاي اداري است و اين مساله 
را بايد ب��ه فال نيك گرفت. اما ازس��وي ديگر، اين 
موضوع تامل برانگيز است كه در سال هاي متمادي 
رديف هاي هزينه يي ب��راي كاركنان دولتي تعريف 
ش��ده كه ب��ار هزينه يي مش��اغل دولتي را بس��يار 

سنگين كرده است. 
هرچند همان گونه ك��ه محمدباقر نوبخت رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه هم پس از ارائه اليحه بودجه 
۹۷ مدعي ش��د، بيش��ترين بار هزينه يي بودجه تنها 
مربوط به چند بخش ش��امل هزين��ه  پرداخت يارانه 
نقدي، هزينه دفاعي، س��المت و مواردي از اين دست 
است و شايد موارد ياد شده در انبوه هزينه هاي جاري 
دولت پيدا نباش��د، اما اين مس��اله حاكي از يك رويه 
بي انضباطي در اداره هزينه هاي جاري دولت است كه 

هرچه سريع تر بايد متوقف شود. 
تا پيش از آنكه وضعيت بودجه اين چنين بحراني 
شود، شايد كاهش هزينه در اين سطح و حتي سطوح 
باالتر مورد توجه دولت نبود، اما اكنون كه ديگر همه 
ب��ر بحران مالي دولت اذعان دارند و س��طح آگاهي از 
جزئيات بودجه در ميان اقشار جامعه باالتر رفته، اين 
مسووليت س��نگين هم براي دولت ايجاد شده است 
ك��ه براي كاه��ش هزينه ها ابتدا از خود ش��روع كند. 
البت��ه ب��راي ارزيابي دقيق تر اين مس��اله بايد منتظر 
جزئي��ات مصوب��ه هيات وزي��ران بود ام��ا حركت به 
سمت صرفه جويي هاي مالي در بودجه ۹۷ نسبت به 

سال هاي گذشته مشهودتر است. 

 الزام دستگاه ها به ارائه عملكرد 
براس��اس مصوب��ه هي��ات وزيران و ب��ه موجب 
ضوابط ياد شده، دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني 
و اش��خاص حقوقي كه به نح��وي از انحاء از بودجه 
كل كش��ور استفاده كرده اند، موظفند عملكرد خود 
را مطاب��ق نظام جامع نظارت به س��ازمان برنامه و 
بودجه كشور ارائه كنند. البته اين مساله در ضوابط 
اجرايي بودجه سال گذشته هم عنوان شده بود، اما 
ارائه عملكرد يكي از مباني حركت به سمت بودجه 
مبتن��ي بر عملكرد اس��ت كه بر اين اس��اس انتظار 
مي رود گزارش عملكرد دس��تگاه ها در تدوين لوايح 

بودجه بيشتر مورد استناد قرار گيرد. 
براس��اس مصوبه هيات وزيران، دولت همچنين 
دس��تگاه هاي اجرايي را مكلف كرد اجراي مصوبات 
ابالغي س��تاد فرمانده��ي اقتص��اد مقاومتي اعم از 
بس��ته ها، برنامه ه��ا، طرح ها و پروژه ها را در س��ال 
۱3۹۷ در اولويت برنامه هاي اجرايي خود قرار داده 
و مناب��ع الزم براي مديريت و اجراي آنها را از محل 
اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابالغي 
و تسهيالت بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط 

تامين كنند. 

در عي��ن حال، هيات وزيران براي دس��تيابي به 
ارتقاي بهره  وري و زمينه  س��ازي رش��د توليد ملي، 
دس��تگاه هاي اجراي��ي را مجاز كرد ت��ا 3درصد از 
اعتب��ارات پژوهش��ي هزينه ي��ي خ��ود را در قالب 
قراردادهاي پژوهش��ي و از طريق مبادله موافقتنامه 
با س��ازمان، متضمن هماهنگ��ي برنامه هاي ارتقاي 
بهره وري دس��تگاه اجرايي با برنامه جامع بهره  وري 
كش��ور به پژوهش هاي كارب��ردي در زمينه ارتقاي 

بهره  وري اختصاص دهند. 

 همسان سازي حقوق بازنشستگان
يك��ي از موارد ديگري كه ضواب��ط اجرايي بودجه 
۱3۹۷ را از س��ال گذش��ته متمايز مي كند، مس��اله 
همسان س��ازي حقوق بازنشس��تگان اس��ت كه اين 
موضوع در ضوابط اجرايي بودجه سال گذشته مطرح 
نش��ده بود. براساس مصوبه اخير هيات وزيران، دولت 
وزارت ام��ور اقتصادي و داراي��ي را موظف كرد براي 
همسان  سازي حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري، 
نس��بت به شناس��ايي و فروش ام��وال و دارايي هاي 
منقول و غيرمنق��ول مازاد دس��تگاه هاي اجرايي )به 
استثناي اموال مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي 

سياس��ت هاي كلي اصل )۴۴( قانون اساسي( تا پايان 
تير ماه سال جاري و واريز آن به حساب هاي مربوطه 

نزد خزانه  داري كل كشور اقدام كند. 
همچنين به موجب يك��ي ديگر از ضوابط اجرايي 
قانون بودجه س��ال ۱3۹۷ كل كشور، احداث و خريد 
ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي 
ازجمله ش��ركت هاي دولت��ي، بانك ها و موسس��ات 
انتفاعي وابس��ته به دولت )به اس��تثناي موارد تغيير 
سطح تقسيمات كش��وري، تجميع س��اختمان هاي 
اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد، تمركززدايي 
و خروج از كالن ش��هرها بدون ايج��اد بار مالي جديد 
و همچني��ن طرح هاي خريد يا اح��داث در طرح هاي 
مصوب قانون بودجه سال ۱3۹۷ كل كشور و حوادث 

غيرمترقبه( ممنوع است. 
به موج��ب تصميم دولت، تمامي دس��تگاه هاي 
اجراي��ي ك��ه در محدوده ه��ا و پهنه ه��اي ه��دف 
بازآفريني شهري مصوب هيات وزيران داراي طرح 
هس��تند يا خدماتي ارائه مي كنند، موظفند نسبت 
ب��ه اختصاص 3۰درصد از اعتبارات خود براي اجرا، 
تكميل و بهره  برداري از پروژه هاي اولويت دار مرتبط 

با آن دستگاه در همان پهنه اقدام كنند. 

دول��ت همچني��ن ب��راي كاهش مص��رف انرژي، 
ايمن س��ازي، كاهش آلودگي محيط زيس��ت و انتقال 
دانش فن��ي، تمامي دس��تگاه هاي اجراي��ي ازجمله 
دانش��گاه ها و م��دارس را موظ��ف ك��رد در مناط��ق 
داراي ش��بكه گاز طبيعي در صورت نياز به خريد )يا 
جايگزيني( تجهيزات گرمايشي )بخاري( صرفا از انواع 
بخاري هاي هوش��مند هرمتيك با بازده )راندمان( باال 

)حداقل راندمان ۸۵درصد( استفاده كنند. 
دستگاه هاي اجرايي نيز مجازند عالوه بر پرداخت 
هزينه ه��اي مربوط به امور قرآني، پايگاه هاي مقاومت 
بسيج و فعاليت هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود 
و ارتقاي دانش و سالمت كاركنان، نسبت به پرداخت 
هزينه هاي مربوط به اجراي آيين نامه ترويج و توسعه 
فرهنگ نماز در سقف اعتبارات سال ۹6 اقدام كنند. 

ضوابط اجرايي بودجه س��ال ۱3۹۷ بر يك نكته 
مهم تكيه دارد و آن كاهش هزينه هاس��ت. البته در 
ضوابط اجرايي بودجه س��ال گذشته هم مواردي به 
چشم مي خورد كه نشان از صرفه جويي در هزينه ها 
داشته باشد اما با تنگ تر شدن عرصه مالي بر دولت، 
ان��گار اين بار كاهش هزينه ه��ا به صورت جدي تري 
دنبال مي ش��ود. البته همواره يكي از مس��ائلي كه 
در پ��ي اين صرفه جويي ها ايجاد مي ش��ود، فش��ار 
گروه هاي ذي نفع اس��ت كه با تهديد ش��دن منافع 
خود، فش��ار را بر دولت مي افزايند تا مانع از كاهش 
هزينه ها ش��وند. حال بايد ديد كه دولت درخصوص 
كاهش هزينه ها تا چه ميزان مصمم اس��ت و آيا در 

برابر فشارها مقاومت خواهد كرد يا خير. 
هر چن��د دولت پيش از تصوي��ب قانون بودجه 
خيز بزرگي ب��راي كاهش هزينه هاي جاري آن هم 
از محل بازنگ��ري در توزيع يارانه نقدي برداش��ته 
ب��ود، اما اين مس��اله ب��ا مقاومت ه��اي مجلس به 
س��رانجام نرسيد و به نظر مي رس��د كه امسال هم 
يارانه نقدي همچون س��ال هاي پيش��ين پرداخت 
خواهد ش��د و روند ح��ذف يارانه بگي��ران كندتر از 
آن اس��ت كه كاهش هزينه مش��هودي براي دولت 
به همراه داش��ته باش��د. بنابراين دولت بايد در نوع 
نگرش خود براي كاهش هزينه هاي جاري بازنگري 
كن��د و صرفه جوي��ي در بودجه را تنها مش��روط به 
كاه��ش هزينه هاي كالن نكن��د، چراكه هزينه هاي 
متع��ددي وجود دارد كه گرچه در مقايس��ه با كل 
هزينه هاي جاري دولت ناچيز است اما مجموع آنها 
مي تواند به ارقام چش��مگيري برسد. رويكرد دولت 
در اجراي قانون بودجه ۹۷ در شرايط تنگناي مالي 
و محدودي��ت مناب��ع، روند صرفه جوي��ي و كاهش 

هزينه ها را نمايان تر خواهد كرد. 
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برنامه ريزي در حمايت از كاالي 
ايراني قبل از تامين مالي

وهاب قليچ|
عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي|

»حمايت« صرفا به معناي تزريق منابع مالي به بخش 
توليد نيست اما دسترسي به منابع مالي باعث شكوفايي اين 
بخش مي شود و قبل از مباحث مالي، انسجام برنامه ريزي  
و هدف گذاري ه��ا و ايجاد ثبات و آرام��ش اولويت دارد. با 
توجه به شرايط ركودي اقتصاد ايران در چند سال گذشته 
و شرايط نابس��امان بخش توليد در كش��ور، سال ۱۳۹۷ 
مزي��ن به عنوان »حمايت از كاالي ايراني« ش��ده اس��ت. 
بديهي اس��ت بار حمايت از كاالي ايران��ي بر دوش آحاد 
جامعه اعم از مسووالن، سياس��ت گذاران، توليدكنندگان 
و مصرف كنن��دگان بوده و هر يك به نوبه خود نقش��ي در 
تحقق شعار سال برعهده دارند. شايد مقدماتي ترين تصوير 
از حماي��ت از كاالي ايراني در خريد كاالي داخلي متبلور 
ش��ود اما اين برداش��ت نه تنها تنهاترين جنبه حمايت از 
كاالي ايراني نيست بلكه ش��ايد مقدماتي ترين جنبه نيز 
نباش��د. از اي��ن رو به نظر مي رس��د، وظيفه مس��ووالن و 
سياس��ت گذاران در انجام اين نوع حمايت نسبت به آحاد 
جامعه ابتدايي تر و حياتي تر باش��د. از اي��ن رو در ادامه به 
برخي از نكات الزم اش��اره مي ش��ود: يك تصور اشتباه آن 
است كه كاالي ايراني را محصور و محدود به موارد مشهود 
و ملموس همچون محصوالت كشاورزي و صنعتي كنيم. 

عبارت »كاال« صرفا در موارد ملموس خالصه نمي شود؛ 
ك��ه در اين صورت »خدمات« ب��ه عنوان موارد غيرملموس 
خ��ارج از دايره تعري��ف »كاال« قرار خواه��د گرفت. امروزه 
اقتصاد بخش خدمات يك��ي از پربازده ترين و پردرآمدترين 
بخش هاي اقتصاد جهاني است به نحوي كه براساس آمارهاي 
جهاني در س��ال هاي اخير حدود ۸۰ درصد از ارزش افزوده 
كل در برخي از كشورهاي توسعه يافته از بخش خدمات بوده 
است. همچنين نيمي از سطح اشتغال كشور نيز مشغول به 
بخش خدمات اس��ت. از اين رو آنچه در اينجا حايز اهميت 
است، مفهوم كاال در شعار »حمايت از كاالي ايراني« اعم از 
كاالي مشهود و غيرمشهود)خدمات( است و جميع خدمات 
ازجمله آموزش، گردشگري، مشاوره، پست، بيمه، بانكداري، 
حمل ونقل و... نيز در دايره اين تعريف قرار خواهند داش��ت. 
با اين مالحظه، مشخص مي شود كه به عنوان مثال تقويت 
اقتصاد گردش��گري اي��ران با توجه به ظرفيت ه��اي فراوان 
طبيعي در 4 گوش��ه كش��ور مي تواند يك��ي از توابع هدف 
سياست گذاري »حمايت از كاالي ايراني« قرار داشته باشد. 
روشن است كه تقويت اقتصاد گردشگري و جذب توريست  
داخلي و خارجي قادر است به افزايش اشتغال زايي، افزايش 
ورود ارز به كش��ور و كاهش خروج ارز از آن منتج شود. يك 
تصور اش��تباه ديگر آن است كه »حمايت« صرفا به معناي 
تزري��ق مناب��ع مالي به بخش ه��اي توليدي قلمداد ش��ود. 
گرچه سهولت دسترسي به منابع مالي از مهم ترين الزامات 
شكوفايي بخش توليد است اما پيش از مباحث مالي، انسجام 
برنامه ريزي ه��ا و هدف گذاري ها و ايج��اد ثبات و آرامش در 
اولويت هستند. در فضايي كه ريسك توليد ناشي از ريسك 
نوسانات ارزي، ريسك تغييرات قوانين پولي، بانكي و مالياتي، 
ريسك قيمت گذاري دولتي روي محصوالت، ريسك اعمال 
تحريم هاي جديد و دشوارسازي تعامالت بين المللي و... در 
كنار پيروي از دانش س��نتي و منسوخ در توليد غيررقابتي 
محصوالت وجود دارد، تزريق منابع مالي صرفا به رانت جويي 
بيش��تر، هدررفت منابع، تعميق بار بدهي توليدكنندگان و 
افزاي��ش مطالبات مع��وق بانكي منجر خواهد ش��د. تجربه 
ناموفق تزريق منابع ارزان به بنگاه هاي زودبازده در دوره هاي 
قبل پيش  روي سياس��ت گذاران ما ق��رار دارد و بايد نهايت 
اس��تفاده از اين تجربه گران بها انجام پذيرد. تصور نادرست 
ديگر آن است كه حمايت از كاالي ايراني به معناي حمايت 
از توليد همه انواع كاالهاي مصرفي در كش��ور تفسير شود. 
اصل مزيت نس��بي كه اس��اس تجارت بين الملل را ش��كل 
مي دهد، مي طلبد كه كشورها به سمت توليد كااليي بروند 
كه از حيث اس��تراتژيك و هزينه يي داراي صرفه باش��د. آيا 
توليد محصوالت كش��اورزي در ژاپن كه از خاك حاصلخيز 
كمتر برخوردار اس��ت، ضرورت اقتصاد اين كش��ور است يا 
توليد كامپيوتر كه در آن از لحاظ فناوري داراي مزيت نسبي 
هستند؟ اين پرسش را با توجه به شرايط زيست محيطي و 
كم آبي ايران و توانمندي هاي بخش��ي در صنعت و خدمات 
مي توان به انحاي مختلف بازنويس��ي كرد. آنچه مسلم است 
نياز به برنامه ريزي هدفمند جهت حمايت از توليد كاالهايي 
است كه اقتصاد ايران از مزيت نسبي در آن برخوردار است. 
البته توجه به توليد كاالهاي استراتژيك در فرصت ديگري 
قابل بحث اس��ت كه فعال از آن عبور مي كنيم. نكته يي كه 
در اين بين اهميت دارد آن است كه تبعيت از قواعد مزيت 
نسبي در توليد گزينشي كاال نيازمند برقراري رابطه تجاري 
مثبت و گسترده با كش��ورهاي طرف  تجاري است تا بتوان 
با يك تعامل تج��اري كارآمد كاالهايي كه توليد آنان مورد 
مزيت ما قرار ندارد را وارد  كنيم. البته ايجاد يك نظام ارزي 
فعال و مقتدر ك��ه بتواند به بهبود تراز تجاري اقتصاد ايران 
كمك رس��اند ني��ز از الزامات اقتصاد ايران اس��ت. از اين  رو 
س��اماندهي بازار ارز و سياست گذاري ارزي منطبق با اصول 
اقتصادي مي تواند كمك ش��اياني به تحقق ش��عار سال در 

حمايت از كاالي ايراني باشد. 

تدوين آيين نامه پرداخت 
۱۵ميليون توماني وام ازدواج

س��خنگوي كميسيون تلفيق بودجه س��ال ۹۷ مجلس 
با تاكيد بر اينكه پرداخ��ت وام ۱۵ميليون توماني ازدواج از 
نخستين روز س��ال جديد الزم االجرا است، گفت: آيين نامه 

پرداخت وام ۱۵ميليون توماني در حال تدوين است. 
علي اصغر يوسف نژاد، با اشاره به امتناع بانك ها از دريافت 
درخواست وام ازدواج ۱۵ميليون توماني توسط زوج ها، اظهار 
داشت: از نگاه مجلس قانون بودجه سنواتي از نخستين روز 
سال قابليت اجرايي دارد. سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 
س��ال ۹۷ مجلس، بيان داش��ت: قانون بودجه سال ۹۷ در 
خص��وص وام ازدواج صراحت الزم و كافي را دارد و بانك ها 
باي��د وام ۱۵ميليون توماني را با اقس��اط ۵ س��اله به زوج ها 
پرداخت كنند. نماينده مردم س��اري و مياندرود در مجلس 
دهم، در خصوص نحوه اجرايي ش��دن قان��ون و وام ازدواج 
گفت: بانك مركزي بايد نسبت به اين مصوبه مجلس اقدام 
كند، چرا كه وام ۱۵ميليون توماني ازدواج خواس��ته دولت، 
رييس جمهور و مجلس اس��ت. وي يادآور ش��د: موضوع وام 
ازدواج ۱۵ميليون توماني را شخص رييس جمهور با حضور 
در وزارت اقتص��اد مطرح كرد و در مجلس نمايندگان با آن 
موافقت كردند كه به نظر مي رسد اين وام از جمله مطالبات 
مردم است. يوسف نژاد تاكيد كرد: وام ازدواج قابليت اجرايي 
دارد و انتظار مي رود دولت نسبت به اجراي هر چه سريع تر 

اين قانون اقدام كند. 

يادداشت

خبر

آغاز حراج و پيش فروش دوباره سكه در سال 97 از امروز 

افزايش 75هزار توماني نرخ پيش فروش سكه 6ماهه 

رييس كل بانك مركزي مطرح كردپوشش كسري بودجه دولت با افزايش نرخ ارز

برنامه  اصالح نظام بانكي براي توليد كاالي ايراني ژاله زارعي|
صاحب  نظر پولي و بانكي|

بررس��ي قيمت هاي نفت و نرخ ارز در قوانين بودجه دهه اخير نش��ان 
مي دهد، دولت و مجلس در برآوردهاي خود كم ش��ماري نكرده و افزايش 
نرخ ارز در اين س��ال ها متاثر از سياست دولت براي پوشش كسري بودجه 

نبوده است. 
كس��ري بودج��ه در اقتص��اد اي��ران همواره وج��ود داش��ته و با توجه 
ب��ه چس��بندگي مخارج جاري و س��هم ب��االي آن از كل مخ��ارج دولت، 
سياس��ت گذاران مالي نتوانس��ته اند هيچگاه مخارج خود را كاهش دهند و 
براي تامين مالي كسري بودجه همواره از رويكرد افزايش درآمدهاي دولت 
اس��تفاده كرده اند. به طوري  كه كسري بودجه همواره با برداشت از حساب 
ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي، فروش اوراق بدهي)در سال هاي اخير(، 
استقراض از بانك مركزي و افزايش نرخ تسعير ارز پوشش داده شده است. 
ل��ذا يكي از دغدغه هاي اصلي در زم��ان ارائه اليحه بودجه، پيش بيني 
ميزان درآمدهاي نفتي و اتخاذ سياست هاي ارزي دولت است كه به عنوان 
دو عامل بسيار مهم روند تغييرات نرخ ارز و به دنبال آن درآمدها و مخارج 
دولت را رقم مي زنند بنابراين تعيين قيمت نفت و نرخ ارز در قانون بودجه 

ساالنه از اهميت بااليي برخوردار است. 
بررسي قيمت هاي پيش بيني شده نفت در قانون بودجه دولت در دهه 
اخير نشان مي دهد، كارشناسان و خبرگان توانسته اند با بررسي ميزان عرضه 
و تقاضاي بازار براي اين كاال و ارزيابي مازاد عرضه يا تقاضاي اين كاال كه در 
انبارهاي مصرف كنندگان و توليدكنندگان وجود دارد همچنين با استفاده 
از چش��م انداز ميان مدت قيمت هاي جهاني نف��ت، فاصله بين قيمت هاي 
پيشنهادي و قيمت فروش نفت در سال هاي اخير را كاهش دهند. همچنين 
دولت نيز نرخ ارز پيش��نهادي در قانون بودجه را با تاكيد بر اصل تعادل در 
بودجه در نظر گرفته اس��ت. اما آمار و ارقام گوياي اين هستند كه طي اين 

سال ها دولت همواره با كسري بودجه مواجه بوده است. 
وجود اين ش��رايط مي تواند چند س��وال در ذهن كارشناسان را متبادر 
 نمايد. س��وال اول اينكه، آيا دول��ت و مجلس در برآوردها و پيش بيني هاي 
الزم براي ميزان مجموع درآمدها و هزينه ها دچار اش��تباه شده يا فرضيات 
غيرمنطقي درخصوص رشد اقتصادي و مسائل برون مرزي در نظر گرفته اند 
يا اينكه شفافيت الزم در ارقام بودجه وجود ندارد؟ سوال دوم به اين موضوع 
اشاره دارد كه آيا مازاد تقاضا و كاهش عرضه در بازار ارز باعث به وجود آمدن 

اين شكاف در درآمدها و مخارج دولت شده است؟
در صورتي كه پاس��خ به پرس��ش اول صحيح باش��د مي ت��وان گفت، 
پيش بيني اش��تباه از نرخ ارز و ادامه اين روند مي تواند منجر به برآوردهاي 
اشتباه از ميزان درآمد شود و زمينه كاهش اعتبار بودجه را فراهم آورد. در 
اين صورت كارشناسان اين حوزه  بايد همچون سياست گذاراني كه در بخش 
تعيي��ن قيمت نفت در بودجه فعاليت مي كنند، ت��الش خود را در كاهش 

شكاف نرخ ارز در بودجه پيشنهادي و بازار آزاد به كار گيرند. 
براي پاسخ به پرسش دوم  بايد نرخ ارز متعادل كننده بودجه محاسبه و با 
نرخ ارز مصوب مقايسه شود. نتايج يك تحقيق در اين خصوص نشان داد كه 
در دهه هاي اخير نرخ ارز مصوب در قانون بودجه به اس��تثناي سال ۱۳۸۷ 
همواره باالتر از نرخ ارزي بوده كه دولت براي پوشش كسري بودجه در نظر 
داشته است. به  عبارتي طي اين سال ها دولت مي توانسته با تبديل دالر به 
ريال براساس نرخ مصوب، كسري بودجه خود را به طور كامل پوشش دهد. 

عالوه بر اين، بررس��ي قوانين بودجه و عملكرد دولت ها مويد آن است 
كه سياس��ت گذاران مالي به  ويژه دولت نهم و دهم توانسته اند از واگذاري 
شركت هاي دولتي منابع درآمدي قابل توجهي در راستاي پوشش كسري 
بودجه به دست آورند. در سال هاي اخير نيز سهم عمده يي از كسري بودجه 
دولت توس��ط فروش اوراق مالي- اس��المي و واگذاري شركت هاي دولتي 
تامين مالي مي شود. بنابراين مبلغ مصوب قيمت ارز حتي مي توانسته كمتر 

از نرخ ارز متعادل كننده بودجه باشد. 
لذا با توجه به پاس��خ هاي دو پرس��ش مطرح ش��ده، مي توان اين گونه 
اس��تنباط كرد كه دولت و مجل��س در برآوردها و پيش بيني هاي خود كم 
ش��ماري نكرده و افزايش نرخ ارز در اين س��ال ها متاثر از سياس��ت دولت 
براي پوش��ش كسري بودجه نبوده اس��ت. اين موضوع تاييدي بر اظهارات 
دولتمردان اس��ت كه بيان مي دارند، افزايش نرخ ارز متاثر از سياست دولت 
براي پوش��ش كسري بودجه نبوده و ساير شرايط اقتصادي توانسته زمينه 
افزايش نرخ ارز را موجب ش��ود كه از آن جمله مي توان به افزايش تقاضا يا 
كاهش عرضه در بازار اشاره كرد. نرخ ارز تابعي از عرضه و تقاضاي اين كاال 
در بازار، ميزان تورم داخلي و خارجي همچنين متاثر از تغييرات قيمتي است 
كه در بازارهاي داخلي و جهاني ايجاد مي شود. در اقتصاد ايران تقاضا براي 
ارز مي تواند ناشي از تقاضاي واقعي براي واردات يا سفر، تقاضاي احتياطي 
يا تقاضاي سفته بازي و  انتظارات افراد باشد. به طور خالصه افزايش تقاضا به 
دليل وجود تحريم هاي  بين المللي و نااطميناني مردم به شرايط اقتصادي در 
ابتداي دهه ۹۰ از يك سو يا كاهش عرضه ارز در بازار از سوي ديگر ازجمله 

مواردي هستند كه زمينه افزايش نرخ ارز را فراهم آورده اند. 
 البت��ه عوامل خارجي نيز مي توانند زمينه افزاي��ش تقاضا و به دنبال 
آن افزاي��ش قيمت را فراهم آورند. به عنوان مثال تقويت دالر در بازارهاي 
جهاني، ميزان آربيتراژ اس��عار عمده با كش��ورهاي همسايه، تغييرات نرخ 
بهره كليدي امريكا و به تبع آن نوسانات قيمت جهاني طال ازجمله عوامل 

خارجي هستند كه مي توانند بر رشد قيمت ارز تاثيرگذار باشند. 
در بخش كنترل عرضه ارز، مديران و كارشناسان بانك مركزي بر 
اين باورند كه تغيير ساختار تراز تجاري يعني افزايش سهم صادرات 
غيرنفتي از مديريت بازار ارز ايران)۶4 درصد در سال۱۳۹4( توانسته 
اس��ت با وارد ك��ردن ارز حاصل از فروش صادرات غيرنفتي ش��امل 
صادرات پتروشيمي به تامين ارز در اين بازار و كاهش نوسانات نرخ ارز 
كمك كند. تحقق اين شرايط بدين معني است كه سهم بانك مركزي 
در عرض��ه ارز ك��ه عموما از محل درآمدهاي نفتي تامين مي ش��ود، 
كاهش يافته و به مراتب كمتر از س��هم ارز عايد از صادرات غيرنفتي 
است بنابراين در شرايط كنوني بانك مركزي مي تواند با مديريت ارزي 
مناس��ب، شرايط مطلوب تري را براي بازار ارز فراهم آورد لذا مي توان 
افزايش تقاضا را ازجمله علل اصلي روند صعودي قيمت ارز برشمرد. 

در پايان بايد به اين نكته توجه داشت در صورتي مي توان از اين نتايج 
حمايت كرد كه اوال بودجه پيش��نهادي دولت از ش��فافيت الزم در بخش 
درآمدها و مخارج برخوردار بوده و ثانيا درآمدهاي تبيين ش��ده در بودجه 
نيز محقق شده باشند. به  عنوان نمونه در صورت عدم تحقق منابع درآمدي 
مانند درآمدهاي مالياتي و نفتي يا عدم استقبال مردم از اوراق مالي اسالمي، 
دولت با كمبود منابع مالي مواجه ش��ده و در اين صورت دولت مي تواند با 
افزايش نرخ ارز و درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز بازار و قيمت مصوب 

آن در قانون بودجه به تامين منابع مالي خود كمك كند. 

 ريي��س كل بان��ك مركزي حماي��ت از كاالي ايراني را وظيفه و 
مسووليت  همه اعالم و عنوان كرد: اجراي مجدانه  برنامه  اصالح نظام 
بانكي جه��ت حمايت از چرخه فعاليت هاي اقتصاد كش��ور و توليد 

كاالي ايراني امري حياتي است. 
به گزارش»تعادل« ولي اهلل س��يف در كانال شخصي خود درباره 
س��ال »حمايت از كاالي ايراني« نوشت: نامگذاري سال جاري تحت 
عنوان »حمايت از كاالي ايراني« توس��ط مقام معظم رهبري بيانگر 
اس��تمرار اولويت و دغدغه  ايش��ان در حوزه اقتصاد كشور بوده و بر 
همين اس��اس عنوان س��ال جاري را به موضوع حماي��ت از كاالي 
ايراني اختصاص داده اند. بديهي اس��ت چنانچ��ه بخواهيم اين مهم 
به نحو شايس��ته يي محقق ش��ود ابتدا الزم اس��ت موضوع از منظر 
مصرف كنن��دگان، توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي و نيز حاكميت 

مورد مداقه و تبيين قرار گيرد. 
 از بُع��د مصرف كننده، خريد كاالي ايراني يك انتخاب و فرهنگ 
رفتار مصرفي است. نگرش ملي مبني بر ارزشمند بودن هزينه كرد در 
داخل كشور داراي آثار مثبتي بر اقتصاد كشور است؛ چراكه حمايت 
از كاالي ساخت داخل، اشتغال ايرانيان به ويژه جوانان، ايجاد بستري 
پايدار براي سرمايه گذاري و رشد اقتصادي و بهبود توزيع درآمد را به 
دنبال دارد و تحقق اين شعار ملي زمينه مناسبي براي مهار چالش ها 

و بهبود شرايط كنوني اقتصاد كشور فراهم مي كند. 
البت��ه كاالي ايران��ي، مفهومي عام ب��وده و دربرگيرنده كاالها 
و خدم��ات ايراني اس��ت و در س��ال جاري براي تحق��ق اين امر 
مهم هموطنان عزيز بايد توجه و اقبال بيش��تري نسبت به خريد 
كاالهاي ايراني و بهره گيري از خدمات داخلي)به ويژه در صنعت 

گردشگري( از خود نشان دهند. 
 نكته مهم آن است كه در كنار ارزش تلقي شدن خريد كاالي 
داخل��ي به عنوان فرهن��گ مصرفي بايد انتخ��اب كاال و خدمات 
ايران��ي به لحاظ اقتصادي نيز انتخابي مناس��ب و به صرفه باش��د 
چراك��ه در غير اي��ن صورت اين رفتار مصرف��ي، مقطعي و داراي 

اثرات كوتاه مدت بوده و نهادينه نخواهد شد. 
ل��ذا در تكميل اي��ن فرهنگ ارزش��مند مصرفي الزم اس��ت 
توليدكنن��دگان كاالها و خدمات نيز در جهت حمايت از توليدات 
داخلي پيش��قدم ش��وند. تكريم مش��تريان و ارائه خدمات پس از 
ف��روش مطلوب به آنه��ا، ارتقاي كيفيت س��اخت و بهره گيري از 
فناوري ه��اي روز دني��ا و ني��ز ارائه محص��ول با قيمت��ي رقابتي 
و منصفان��ه ازجمل��ه اقدامات��ي اس��ت ك��ه الزم اس��ت توس��ط 

توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي مورد توجه قرار گيرد. 
 به بيان ديگر توليدكننده  بايد توليد و عرضه داخلي كاالي خود را 
مشابه با توليدات خود براي عرضه در بازارهاي صادراتي و در رقابت 
با س��اير توليدكنندگان كاال، ارائه دهد و در اين راس��تا هزينه هايي 
همچون هزينه هاي س��ربار، به��ره وري پايين و س��وءمديريت را بر 

مصرف كننده داخلي تحميل نكند. 
مساله بسيار مهمي كه الزم است مورد توجه قرار گيرد، مساله 
برندس��ازي اس��ت. طبيعي اس��ت كه وقتي يك توليدكننده نشان 

كاالي خارج��ي را ب��راي فروش كاالي خود ب��ه كار مي برد، توجه 
به مس��اله كيفيت و خدمات پ��س از فروش ديگر مفهومي نخواهد 
داش��ت. لذا در تعامل سازنده، شفاف و پايدار ميان مصرف كننده و 
توليدكننده مقوله برندس��ازي تجاري از اهميت ويژه يي برخوردار 
اس��ت؛ به طوري  كه مصرف كنن��ده داخلي به راحت��ي و با اتكا به 
برندهاي تجاري ملي خوش��نام، كاالها و خدم��ات مورد نياز خود 
را تامين كرده و توليدكننده نيز در جهت تقويت و گس��ترش برند 
تجاري خود تالش مضاعف كند. بدين ترتيب مصرف كننده احساس 
خواه��د كرد كه توجه و التزامش به فرهنگ خريد كاالي داخلي از 
سوي توليدكنندگان داخلي نيز مورد احترام و تكريم واقع مي شود. 
 بعد س��وم در حماي��ت از كاالي توليد داخ��ل، نقش و وظايف 
حاكميت اس��ت. الزم است دولت و س��اير قوا و نهادهاي اجرايي با 
بهبود و تسهيل فضاي كسب وكار ضمن كاهش هزينه هاي مبادله 
به سرمايه گذاري و توليد در اقتصاد كشور كمك كنند. در اين رابطه 
به طور مش��خص دولت بايد به نحوي متغيره��اي كليدي اقتصاد 
همچون، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود و دستمزدها را مديريت كند 
ك��ه هم قدرت خري��د ملي مصرف كننده حفظ ش��ود و هم قدرت 

رقابت پذيري براي توليدكننده تقويت شود. 
در اين چارچوب انتظار مي رود مبارزه جدي با قاچاق كاال، ثبات 
در سياس��ت گذاري اقتصادي، هماهنگي ميان سياس��ت هاي پولي، 
ارزي، مال��ي و تج��اري و رفع تنگناهاي تولي��دي و در نهايت بهبود 

فضاي كسب وكار سرلوحه اقدامات دولت و ساير قوا قرار گيرد. 
الزم ب��ه يادآوري اس��ت كه توليد كاال و خدم��ات و تامين مالي 
فعاليت هاي توليدي دو روي يك س��كه هستند؛ چراكه براي توليد 
كاالي داخلي  بايد بازارهاي مالي خدمات مناسبي را به فعاليت هاي 
مول��د ارائه دهند. در ش��رايط كنوني ح��دود ۹۰درصد تامين مالي 
فعاليت هاي اقتصادي توسط بازار پول صورت مي گيرد، اين درحالي 
اس��ت كه بازار پول با مش��كل تنگناي اعتباري مواج��ه بوده و توان 
اعتباردهي آن كاهش يافته است. بر همين اساس ارتقاي نقش بازار 
سرمايه در تامين مالي بنگاه هاي بزرگ و اجراي مجدانه  برنامه  اصالح 
نظام بانكي جهت حمايت از چرخه فعاليت هاي اقتصاد كشور و توليد 

كاالي ايراني امري حياتي است. 

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
محمود احم��دي دبيركل بانك مركزي از آغاز حراج 
س��كه از روز ش��نبه ۱۸ فروردين ماه  ام��روز خبر داد و 
اف��زود: عدم حراج در روزهاي اوليه س��ال ۹۷ به معناي 
توقف حراج س��كه نبوده و بار ديگ��ر از ۱۸ فروردين ماه 
شاهد آغاز حراج سكه به صورت سه روز در هفته در بانك 

كارگشايي خواهيم بود. 
ب��ه گزارش »تعادل« بر اس��اس اين طرح متقاضيان 
مي توانند هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي را با سررسيد 
۶ماه��ه با قيمت قطعي يك ميلي��ون و 4۰۰هزار تومان 
و سررس��يد يك س��اله را با قيمت قطعي يك ميليون و 
۳۰۰هزار تومان پيش خريد كنند. همچنين طبق اعالم 
بانك مركزي، قيمت پيش فروش س��كه طال در ش��عب 
بانك ملي نيز با سررسيد ۶ماهه، يك ميليون و 4۷۵هزار 
توم��ان و پيش فروش س��كه طال با سررس��يد ۱۲ماهه، 

يك ميليون و ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود. 
اين نرخ ها نشان مي دهد كه قيمت پيش فروش ۶ماهه 
۷۵هزار توم��ان و پيش فروش يك س��اله ۵۰هزار تومان 
افزايش يافته اس��ت و هر چند كه برخي نس��بت به اين 
افزايش نسبت به سال گذشته انتقاد دارند، اما عده يي از 
كارشناس��ان با توجه به رشد نرخ ارز و همچنين افزايش 
نرخ اونس جهاني معتقدند كه اين افزايش با توجه به نرخ 
۱.۷ميليون توماني بازار منطقي است و اگر فاصله دو نرخ 
پيش فروش و بازار زياد ش��ود باع��ث ايجاد صف و رانت 

خواهد شد و سفته بازي سكه را افزايش مي دهد. 
اي��ن كارشناس��ان مي گويند: به دنبال رش��د اونس 
جهاني به ۱۳۲4دالر و دالر به ۵۰4۵ تومان، نرخ سكه 
به يك ميليون و ۷۵۰هزار تومان در بازار آزاد رسيده در 
حالي كه عده يي به رش��د ۷۵هزار توماني پيش فروش 
سكه انتقاد دارند اما برخي كارشناسان افزايش ۷۵هزار 
توماني را با توجه ب��ه فاصله بيش از ۳۰۰ هزار توماني 
نرخ پيش فروش با نرخ بازار آزاد منطقي ارزيابي كرده اند. 
 ب��ر اس��اس جزئيات اعالم ش��ده، حراج س��كه در 
س��ال ۹۷ س��ه روز در هفته انجام خواهد ش��د و طرح 
پيش فروش س��كه نيز در بانك ملي ادامه خواهد يافت. 
در اين راس��تا برخي كارشناس��ان با توجه به نرخ سود 
س��پرده ۲۰درص��دي، معتقدند كه س��كه يك ميليون 
و 4۰۰ه��زار توماني با در نظر گرفتن ۱۰درصد س��ود 
۶ماهه معادل يك ميليون و ۵4۰ هزار تومان ارزش حال 
خواهد داشت و در نتيجه اين قيمت زير قيمت كنوني 
يك ميلي��ون و ۷۰۰ هزار توماني بازار اس��ت و احتماال 
باعث رشد تقاضاي پيش خريد و حراج سكه خواهد شد. 
 در ماه ه��اي پايان��ي س��ال ۹۶ بانك مرك��زي براي 
مديريت قيمت و جلوگيري از افزايش حباب در بازار آزاد، 
حراج سكه را در دستور كار قرار داد. بر همين اساس هر 
هفته و در روزهاي زوج، حراج س��كه در بانك كارگشايي 
انجام مي ش��د. اين روال البته تا قبل از پايان سال و آغاز 
تعطيالت نوروزي ادامه داش��ت. البته بانك مركزي براي 
مديريت نقدينگي و قيمت بازار س��كه و ارز، پيش فروش 
س��كه را نيز از سال قبل به اجرا درآورد و امسال نيز آن 
را ادامه داد. در همين حال مسعود سليماني رييس بانك 
كارگشايي چندي پيش در گفت وگو با ايبنا با بيان اينكه 
حراج سكه در بانك كارگشايي توانست به خوبي نوسان 
نرخ در بازار آزاد را كنترل كند، اظهار داش��ت: از چهارم 
آذرماه تاكنون حدود 44۰هزار قطعه سكه در حراج هاي 

اين بانك فروخته شده است. 

 قيمت هاي جديد پيش فروش سكه در سال 97
از س��وي ديگر بان��ك  مركزي قيم��ت پيش فروش 
قطع��ي مس��كوك طال »س��كه به��ار آزادي منقوش به 
تصوي��ر حضرت امام خميني )ره( « را از روز ش��نبه ۱۸ 
فروردين ماه به شرح ذيل اعالم كرد. بر اين اساس قيمت 
پيش فروش سكه طال با سررس��يد ۶ ماهه، يك ميليون 
و 4۷۵هزار تومان و پيش فروش س��كه طال با سررس��يد 
۱۲ماه��ه، يك ميلي��ون و ۳۵۰هزار توم��ان خواهد بود. 
گفتني اس��ت، بانك ملي ايران از روز ش��نبه ۲۸ بهمن 
ماه سال گذشته پيش فروش سكه بهار آزادي را با روش 
جديد در ۱۱۳۱ شعبه منتخب بانك ملي انجام مي دهد. 
اين گزارش مي افزايد: پيش از اين و در س��ال گذش��ته، 
پيش فروش ۶ ماهه سكه بهار آزادي با نرخ يك ميليون و 
4۰۰ هزار تومان و پيش فروش يك ساله سكه بهار آزادي 

با نرخ يك ميليون و ۳۰۰هزار تومان انجام مي شد. 

 افزايش نرخ سكه در بازار
موضوع حراج و پيش فروش س��كه و افزايش ۷۵هزار 
تومان��ي پيش فروش س��كه در ش��رايطي مطرح ش��ده 
ك��ه قيمت س��كه در روزهاي ابتداي س��ال ۹۷ افزايش 
قابل توجهي داش��ته و ب��ه دنبال افزايش ن��رخ دالر به 
۵۰4۵توم��ان و همچنين افزايش ن��رخ اونس جهاني به 
بي��ش از ۱۳۰۰دالر كه روز جمع��ه ۱۷ فروردين نيز به 
۱۳۲4دالر افزايش داش��ته، قيمت سكه به يك ميليون و 

۷۵۰هزار تومان رسيده است. 
روز پنج شنبه ۱۶ فروردين ۹۷، قيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد با افزايش ۱۰هزار توماني با قيمت يك 
ميليون و ۷۵۰هزار تومان معامله شد، همچنين دالر نيز 
۵۰4۵تومان قيمت خورد. همچنين هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم با ۱۷هزار تومان رشد يك ميليون و 
۶۸۸ هزار تومان داد و ستد شد. نيم سكه بهار آزادي نيز 
با يك هزار تومان كاهش ۸4۲هزار تومان به فروش رفت. 

هر قطعه ربع بهار آزادي با ۶هزار تومان رش��د ۵۳4هزار 
تومان و هر قطعه س��كه گرمي با اف��ت يك هزار توماني 
۳4۱هزار تومان معامله شد. هر گرم طالي ۱۸عيار نيز با 
۳۲۶ تومان كاهش ۱۶۰هزار و ۱۷4تومان ارزش گذاري 
ش��د. در بازار ارز نيز صرافي هاي پايتخت هر دالر امريكا 
را ب��ا ۱۰تومان افزايش ۵ هزار و 4۵ تومان فروختند. هر 
يورو نيز با ۱۰ تومان رش��د ۶ ه��زار و ۲۱۵ تومان و هر 
پوند ني��ز با افزايش ۱۰ توماني به قيم��ت ۷ هزار و ۹۰ 

تومان معامله شد. 
در بازار ارز مبادله يي نيز از ۳۹ ارز اعالم ش��ده نرخ ۶ 
ارز از جمله يورو افزايش و قيمت ۲۶ واحد پولي كاهش 

يافت؛ نرخ ۷ ارز نيز ثابت ماند. 
نرخ ه��ر دالر امريكا با يك ري��ال كاهش ۳۷ هزار و 
۸۱۹ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس با ۳۷ 
ري��ال افت ۵۳ هزار و ۲۶۰ ريال و هر يورو نيز با ۵ ريال 

افزاي��ش 4۶ هزار و 4۵۸ ريال ارزش گذاري ش��د. بر اين 
اساس تفاوت دو نرخ دالر مبادله يي و آزاد به ۱۲۶۳تومان 

افزايش يافته است. 

 دولت از سياست عرضه ارز در مبادي خروجي 
بهره گيرد

به نظر مي رس��د كه راه��كار پيش فروش و حراج 
س��كه با توجه به كنترل نرخ دالر از طريق صرافي ها 
و مقابل��ه ب��ا دالالن ارزي يك��ي از راهكارهاي موثر 
در كنترل نرخ ارز و س��كه اس��ت، زيرا آن دس��ته از 
متقاضيان ارز و س��كه كه به دنبال حفظ ارزش پول 
خود در شرايط التهاب بازار و نوسانات نرخ ها هستند، 
ب��ا توجه به اثرگ��ذاري اونس جهاني و ن��رخ دالر بر 
قيمت س��كه و مشخص نش��دن قيمت ارز به صورت 
ش��فاف در بازار ترجيح مي دهند كه با خريد س��كه 

هم اونس جهاني و هم نوس��ان نرخ دالر را پوش��ش 
دهند و ارزش پول خود را حفظ كنند. همين موضوع 
باعث ش��ده كه در روزهاي اخير قيمت سكه بيش از 
نرخ دالر م��ورد توجه متقاضيان و خريداران بازار ارز 

و سكه باشد. 
از اي��ن رو در كن��ار پيش ف��روش و حراج س��كه، 
عده ي��ي معتقدن��د كه براي كنترل ن��رخ ارز نيز بايد 
برنامه ه��اي ديگري مورد توجه ق��رار گيرد. از جمله 
برخي كارشناس��ان مانند مديرعامل صندوق ضمانت 
صادرات براي مهار رش��د ن��رخ ارز در روزهاي اخير 
برنامه هايي مانند فروش ارز در مبادي خروجي جهت 
نياز مس��افران و متقاضيان ديگر را پيشنهاد كرده اند. 
س��يدكمال سيدعلي در گفت وگو با ايبنا درباره تاثير 
افزاي��ش نرخ ارز بر هزين��ه واردات و نرخ تورم اظهار 
داشت: بدون شك بانك مركزي برنامه هاي مختلفي 
براي كنت��رل نرخ ارز دارد و بهتر اس��ت كمتر اقدام 
به تزريق ارز به صورت اس��كناس كرده و از سياست 
عرضه ارز در مبادي خروج��ي بهره گيرد. صرف نظر 
از دو، سه ماه گذش��ته كه نرخ ارز به يك باره جهش 
داش��ته اس��ت اگر بخواهيم به پنج سال گذشته نگاه 
كنيم، پول ملي و ريال تقويت شده است و اين جهش 
قيمتي به دليل اينكه در گذشته روش درستي به كار 
گرفته نش��ده و نرخ ارز حداقل سالي ۸درصد افزايش 

نيافته است، اتفاق افتاد. 
وي با بيان اينكه بالطبع همزمان با افزايش نرخ ارز 
افزايش نرخ كاالها در داخل كشور اتفاق افتاده است، 
اف��زود: قيمت كاالها همزمان با رش��د نرخ ارز حدود 
۱۰ تا ۱۳درصد افزايش يافته اس��ت اما اعتقاد ندارم 
كه اين امر منجر به تورم وارداتي چش��مگيري شود، 
هرچند افزايش بي��ش از هزار توماني نرخ ارز و تاثير 

آن بر تورم وارداتي منطقي است. 
س��يدعلي ادامه داد: بدون ش��ك بان��ك مركزي 
برنامه هاي مختلفي براي كنترل امور در دست دارد و 
بهتر است كمتر اقدام به تزريق ارز به صورت اسكناس 
كرده و از سياست عرضه ارز در مبادي خروجي بهره 
گيرد. مديرعام��ل صندوق ضمانت ص��ادرات درباره 
چگونگي تاثير ن��رخ ارز بر ت��ورم وارداتي گفت: اين 
موض��وع بس��تگي به نح��وه ثبت س��فارش دارد، اگر 
كماكان ارز با قيمت مبادله يي به مردم فروخته شود، 
افزايش نرخ ها كنترل مي ش��ود. البت��ه موضوع مهم 
ديگر اين اس��ت كه بانك مركزي براي ارز مبادله يي 
چه برنامه يي دارد و اين نرخ را در چه سطحي حفظ 
مي كن��د. اگر بان��ك مركزي بتواند قيم��ت را حدود 
4هزار تومان نگه دارد، ت��ورم وارداتي چنداني وجود 

نخواهد داشت. 
وي درباره وضعيت يكسان س��ازي نرخ ارز در اين 
شرايط نيز تصريح كرد: در حال حاضر اولويت دولت 
كنترل تورم اس��ت و در اين صورت توجه خاصي به 
يكسان سازي نرخ ارز نمي كند و آن را به اولويت اول 
خود تبديل نكرده است، بنابراين به نظر مي رسد كه 
بايد منتظر باشيم، نرخ سود سپرده هاي بانكي به نرخ 

۱۵درصد بازگشته و از طرفي تورم را كنترل كنيم. 
سيدعلي در پايان خاطرنشان كرد: در سال جاري 
هم كماكان باي��د بازار ارز در كنت��رل بانك مركزي 
باشد، همچنين بايد نرخ ارز بانك مركزي به نرخ بازار 

آزاد نزديك شود. 

جدول نرخ ارز و سكه در بازار )قيمت ها به تومان( 
پنج شنبه      چهارشنبه    سه شنبه    نوع سكه و ارز    
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5 بورس و فرابورس
 صعود 50 درصدي ارزش 
معامالت در بورس تهران

 گ�روه ب�ورس   طي اس��فند م��اه 96، ارزش معامالت
50 درص��د افزايش يافت، يعن��ي از 63053ميليارد ريال 
به 94881ميليارد ريال رسيد. بر اين اساس، طي 19روز 
كاري اس��فند ماه 96، ارزش معامالت در مقايسه با پايان 
بهم��ن96، 50درصد افزايش ياف��ت و از 63053ميليارد 
ري��ال به 94881ميلي��ارد ريال رس��يد. همچنين حجم 
 س��هام معامل��ه ش��ده از 22278 ميلي��ون س��هم ب��ه 
47653 ميلي��ون س��هم مع��ادل 114درص��د كاه��ش 
يافت. براس��اس اي��ن گ��زارش، از ابتداي س��ال تا پايان 
اس��فند ماه، متوس��ط روزانه حجم و ارزش معامالت بازار 
 اول و دوم ب��ه ترتي��ب برابر ب��ا 1040 ميليون س��هم و 
2237 ميليارد ريال بوده اس��ت. همچنين، در اسفند ماه 
96، دفعات معامالت س��هام برابر با 8درصد در مقايسه با 
پايان بهمن ماه 96 افزايش يافت و از 1622هزار دفعه به 
1496 هزار دفعه بالغ شد. افزون بر اين، شاخص بورس در 
پايان اسفند 96 در مقايسه با بهمن 96، به ميزان 1859 
واحد برابر با 1.9درص��د كاهش يافت و از 98149 واحد 
به 96290واحد رس��يد. در س��ويي ديگر، ارزش بازار در 
 پايان اسفند ماه 96 در مقايسه با پايان بهمن 96 به ميزان 
2درص��د  ب��ا  براب��ر  اف��ت  ري��ال  ميلي��ارد   84646
ب��ه  ري��ال  ميلي��ارد  از 3908882  و  ياف��ت   كاه��ش 
3824237 ميليارد ريال رسيد. براساس معامالت نرمال، 
در اين ماه ارزش س��هام خريداري شده اشخاص حقوقي 
در ح��دود 23693 ميلي��ارد ريال و مع��ادل 60درصد از 
كل خريد ها بود، در حالي كه ارزش س��هام فروخته شده 
آنه��ا 22737 ميليارد ريال و در ح��دود 58درصد از كل 
فروش ه��ا بود. بر اين اس��اس در اين ماه س��رمايه گذاري 
خالص اش��خاص حقوقي به ميزان 956ميليارد ريال شد. 
در عين حال ميزان خريد و فروش سهام اشخاص حقيقي 

به ترتيب 39 و 41درصد از ارزش خريد و فروش بود.

  رشد شاخص
به معناي كسب سود نيست

رش��د 25درصدي ش��اخص بورس در س��ال گذشته به 
معناي اين نيست كه همه افرادي كه در بازار سهام اقدام به 
خريد و فروش س��هام كرده اند سود خوبي به دست آورده اند. 
عل��ي زارعي گفت: برخي آمار و ارق��ام درخصوص معامالت 
ب��ورس نبايد موجب ورود يا خروج هيجاني س��رمايه گذاران 
به ويژه افرادي كه اطالع كمتري از س��ازوكار معامله در بازار 
سهام دارند، شوند. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به رشد 
25درصدي شاخص بورس در سال گذشته، افزود: اين موضوع 
ممكن اس��ت اين تصور را در برخي افراد كه اطالع ناچيزي 
از بورس دارند، ايجاد كند كه س��رمايه خود را به بازار سهام 
آورده و سودي بيشتر از ساير بازارها ازجمله بازار پول نصيب 
خود كنند، در حالي كه رش��د 25درصدي شاخص بورس به 
معناي اين نيس��ت كه همه افرادي كه در بازار س��هام اقدام 
به خريد و فروش س��هام نموده اند دس��ت كم 25درصد سود 
كسب كرده اند. به گزارش ايبنا، وي همچنين با تاكيد بر اين 
نكته كه در راستاي تعميق بازار سرمايه بايد فرهنگ سازي و 
اطالع رساني مناسبي انجام شود، اذعان داشت: سرمايه گذاري 
در بورس بايد در بازده بلندمدت انجام ش��ود، بر اين اساس 
ديدگاه كسب س��ود در مقطع زماني كوتاه مدت و دادوستد 
زودهنگام س��هام به ويژه فروش سهامي كه به لحاظ بنيادي 
سودده هستند يكي از اشتباهات رايج سهامداران است.  اين 
كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: از سوي ديگر سرمايه گذاران 
نبايد از اين نكته نيز غافل ش��وند ك��ه در صورتي كه بنا به 
داليلي، س��هم خاص زيانده شد بايد هرچه سريع تر اقدام به 
فروش آن سهم كنند و به اصالح پرتفوي خود بپردازند. وي 
گفت: توجه به ظرافت ها و نكاتي اينچنيني در كنار مطالعه، 
رصد خبرها، توجه به مس��ائل بنيادي شركت ها و صنايع در 
سطح داخلي و خارجي، استفاده از تجربه ساير معامله گران و 
خبرگان بازار و... مي تواند موجب افزايش سودآوري و رضايت 

سرمايه گذاران از حضور خود در بازار سهام شود. 

 نگاه�ي به صورت ه�اي مالي س�رمايه گذاري ملي 
اي�ران: ش��ركت س��رمايه گذاري مل��ي اي��ران اطالعات و 
صورت ه��اي مال��ي 12 ماهه منتهي ب��ه 30 آذر ماه 96 را 
حسابرس��ي نشده و با س��رمايه معادل 7 هزار ميليارد ريال 
منتش��ر كرد. افزون بر اين، شركت در سال مالي96 معادل 
يك ه��زار و 743 ميليارد و 140ميليون ريال س��ود خالص 
كس��ب كرد و بر اين اس��اس مبلغ 249ريال س��ود به ازاي 
هر س��هم محقق كرد كه در مقايس��ه با دوره مش��ابه سال 
مالي قبل معادل 27درصد كاهش داش��ت. اين شركت در 
پايان س��ال مالي 95 مبلغ 343 ريال سود به ازاي هر سهم 
اختصاص داده بود. براس��اس اين گزارش، با اضافه ش��دن 
 سود انباشته ابتداي سال به سود خالص دوره درنهايت مبلغ

4 و 562ميليارد و 725 ميليون ريال س��ود انباش��ته پايان 
دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 

 نگاه�ي ب�ه عملك�رد مديري�ت صنعت ش�وينده 
توس�عه صنايع بهشهر: شركت مديريت صنعت شوينده 
توس��عه صناي��ع بهش��هر اطالع��ات و صورت ه��اي مالي 
12ماه��ه منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرس��ي نش��ده 
 و با س��رمايه معادل يك ه��زار ميليارد ريال منتش��ر كرد. 
بر اين اساس، شركت در سال مالي 96 معادل 694ميليارد 
و 345 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس 
مبلغ 694 ريال س��ود به ازاي هر س��هم محقق كرد كه در 
مقايس��ه با دوره مشابه س��ال مالي قبل تغيير به خصوصي 
نداش��ت. اين ش��ركت در پايان س��ال مالي 95 مبلغ 692 
ريال س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص داده ب��ود. افزون بر 
اين، با اضافه شدن سود انباشته ابتداي سال به سود خالص 
دوره درنهايت مبلغ 885 ميليارد و 503 ميليون ريال سود 
انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 

 تحقق سود 887 ريالي پااليش نفت تبريز: شركت 
پااليش نفت تبريز اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره يي 
9 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرس��ي نشده و با 
س��رمايه ثبت ش��ده معادل 3ه��زار و 884 ميليارد و 211 
ميلي��ون ريال منتش��ر كرد. همچنين، ش��ركت با انتش��ار 
عملك��رد 9 ماهه س��ال جاري خود اعالم ك��رد در دوره 3 
ماهه س��وم سال مالي جاري مبلغ 3 هزار و 446 ميليارد و 
341ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين اساس 
مبلغ 887ميليون ريال س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص 
داد كه در مقايس��ه با دوره مش��ابه س��ال مالي قبل معادل 

184درصد افزايش داشت. 

آمار معامالت

ديدگاه

روي خط شركت ها

در ميزگرد چگونگي بين المللي شدن بورس تهران مطرح شد

مشكالت جذب سرمايه گذاري خارجي در بورس
موضوع حض��ور خارجي ه��ا در اقتصاد ايران 
هم��واره م��ورد توج��ه دولتم��ردان و همچنين 
بخش خصوصي كش��ور بوده اس��ت. با اين حال 
بع��د از كش و قوس هاي فراوان طي س��ال هاي 
تنگ تر ش��دن حلقه تحريم ها از اواخر س��ال 94 
و همزمان با اجرايي ش��دن برج��ام اين موضوع 
جدي تر از گذش��ته مطرح ش��د. تكاپ��وي تمام 
بخش هاي اقتصادي كشور بعد از برجام تا حدي 
توانس��ت جذابيت ايران براي س��رمايه گذاري را 
ن��زد خارجي ها افزايش دهد. آمارها نيز گواه اين 
گفته اس��ت كه حضور خارجي ها طي اين مدت 
ملموس تر از گذشته در اقتصاد و به خصوص بازار 
س��رمايه بوده است. در همين راستا ميزگردي با 
موضوع جذب سرمايه گذاري خارجي در بورس، 
موانع و راهكارها برگزار ش��د ك��ه در ابتدا بهادر 
بيژني جانش��ين رييس س��ازمان بورس در امور 
بين الملل گزارش��ي از عملكرد س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار در زمين��ه بين الملل��ي ش��دن و 
ج��ذب س��رمايه گذار خارجي ارائ��ه داد. وي در 
ابتدا با اش��اره به تدوين برنامه بين المللي شدن 
در س��ازمان بورس و اوراق بهادار بيان كرد: يكي 
از فعاليت هاي��ي كه طي يك س��ال گذش��ته در 
س��ازمان صورت گرفته، تدوين برنامه بين المللي 
شدن بازار سرمايه اس��ت. بيژني در ادامه افزود: 
اين برنامه با همكاري دوستاني كه هم در حوزه 
فاينان��س و هم در حوزه بورس فعاليت داش��ته 
تنظيم شده اس��ت. يكي از نكات بسيار مهم در 
اي��ن برنامه وجود يك رهياف��ت فعاالنه به جاي 
ي��ك رهيافت عكس العملي اس��ت. ب��ه گزارش 
س��نا، وي در توضيح موارد فوق گفت: به عنوان 
مثال اگر احس��اس كنيم كه بايد با نهاد ناظري 
ارتباط داشته باش��يم، بهتر است خودمان سراغ 
آنه��ا برويم. منتظر نباش��يم آنها ارتباط را برقرار 
كنن��د. يا اگ��ر فكر مي كنيم بعض��ي از بازيگران 
بازار س��رمايه مورد نظر و جزو اهداف ما هستند، 
خودمان فعاالن��ه برويم، به ج��اي اينكه منتظر 
بمانيم آنها سراغ ما بيايند. به نحوي تالش شود 

كه ديد ماركتينگ را توسعه دهيم. 

 50درصد حجم سرمايه گذاري در ايران 
متعلق به آلمان

جانشين رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
با اش��اره ب��ه ارتباط نه��اد ناظر با فع��االن بازار 
س��رمايه در زمينه بين المللي ش��دن بيان كرد: 
در اين خصوص چند فعاليت مهم صورت گرفته 
اس��ت. مورد اول در صنعت نهادهاي ناظر است 
كه توانس��تيم با چند نهاد ناظ��ر ارتباط عميق، 
درازم��دت و س��ازنده برقرار كني��م. وي در اين 
زمينه ادامه داد: س��ازمان ب��ورس تالش كرد به 
جاي اينكه با تعداد بسيار زيادي نهاد ناظر ارتباط 
سطحي و كم عمقي داشته باشد، با چند نهاد به 
تعامالت جدي برسد. يكي از اين ارتباطات موفق 
با نهاد ناظر آلمان )بافين( اس��ت كه با همكاري 
آنها در ايران ورك ش��اپ برگزار ش��د. همچنين 
در اي��ن مدت ايران هم در آلمان حضور پررنگي 
داش��ت و از زماني ك��ه موافقتنامه ميان طرفين 
امضا شد، جلسات متعددي بين دو كشور برگزار 
ش��د. بيژني همچنين اف��زود: آلماني ها در بحث 
آيس��كو حمايت جدي اي از ايران داشتند. عالوه 
بر آن بيش از 50درصد حجم سرمايه گذاري در 

بازار سرمايه ايران متعلق به آلماني هاست. 

 ارتباط با ساير كشور ها
وي با اعالم خبر همكاري بازار س��رمايه ايران 
و چي��ن بيان ك��رد: همچنين س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار طي مدت اخير ارتباط بسيار خوبي 
با نه��اد ناظر بورس هنگ كنگ، عم��ان و يونان 
داش��ته است. آخرين خبري كه در اين خصوص 
مطرح است، همكاري هاي مشترك ايران با نهاد 
ناظر بازار س��رمايه چين است. طي مذاكراتي كه 
صورت گرفت، توانس��تيم يك موافقتنامه امضا و 
پروژه هاي مختلفي را تعريف كنيم. بيژني بخش 
دوم فعاليت هاي بين المللي ش��دن را در س��طح 
نهادهاي منطقه يي يا نهادها و سازمان هاي ويژه 
بيان كرد و گفت: ارتباط ما با كامس��ك »كميته 
دايمي همكاري هاي اقتصادي سازمان همكاري 
اس��المي«، مثالي از ارتباط ما در سطح نهادهاي 

منطقه يي است. در اين زمينه ما توانستيم رييس 
يكي از بخش هاي اين كميته باش��يم و در بخش 
 IFSP ديگ��ر نايب رييس هس��تيم. همچنين در
كه در واقع آيس��كو اس��المي اس��ت، فعاليت ما 
جدي تر ش��ده اس��ت. در زمينه قانونگذاري اين 
كميته حضور ايران جدي اس��ت به طوري كه در 
اين جلسات معاون حقوقي سازمان بورس ايران 
نيز حضور دارد. جانش��ين رييس سازمان بورس 
در امور بين الملل در بخش ديگري از اظهاراتش 
با اش��اره به حضور ايران در آيسكو بيان كرد: در 
سطح نهادهاي بين المللي مهم ترين فعاليت ايران 
عضويت در IOSCO اس��ت. بيش از يك س��ال 
اس��ت كه س��ازمان بورس عضو پيوسته آيسكو 
ش��ده و در تالش اس��ت به عضو ع��ادي تبديل 
ش��ود. تا امروز چند مرحل��ه از تصويب عضويت 
عادي ايران در اين نهاد طي رايزني هاي بس��يار 
زيادي انجام ش��ده است. در اين زمينه ما با نهاد 
ناظر س��وييس يا همان فينما و نهاد ناظر آلمان 
جلسه حضوري داشته ايم و حمايت آنها را جلب 
كرده ايم. وي در ادامه افزود: در بحث گفت وگوي 
مالي مذاكرات مش��ترك س��ازمان بورس، بانك 
مركزي و طرف هاي سوييس��ي را در دستور كار 
داش��ته ايم. در اين زمينه سوييسي ها به حمايت 
از عضويت عادي ما در IOSCO اشاره كرده اند. 
در مرحله اول پرونده ما در تيم ارزيابي با حضور 
آفريقاي جنوبي،  انگلي��س،  چ��ون  كش��ورهايي 
كره جنوبي، نهاد ناظر كبك و يونان بررس��ي شد 
و اع��الم كردند كه ما اس��تانداردهاي الزم براي 
همكاري با IOSCO ب��ه صورت عضو عادي را 
دارا هس��تيم. بعد از حصول اين موافقت كه يكي 
از مراحل بسيار مهم عضويت عادي ما در آيسكو 
اس��ت، پرونده ما به تيم ناظر ارس��ال شد كه در 
ح��دود 30 نهاد ناظر از كش��ورهاي مهم دنيا در 

آن عضو هستند. 

 موضوع جدي عضويت در آيسكو
بيژن��ي در ادامه توضي��ح داد: تا به حال چندين 
جلس��ه برگزار شده اس��ت. در اين زمينه طي چند 
روز گذش��ته ني��ز مش��غول تعامل ب��ا IOSCO و 
پاس��خگويي به س��واالت آنان بوديم. با وجود اينكه 
در بس��ياري از نهادهاي بين المللي عضو هس��تيم، 
اما عضوي��ت در آيس��كو ماهيت ديگ��ري دارد. به 
جرات مي توان گفت ك��ه عضويت عادي ما در اين 
نهاد، موضوع بس��يار جالب، جذاب و جدي اس��ت. 
جانش��ين رييس س��ازمان بورس، بين المللي شدن 
بورس را مس��يري براي جذب سرمايه گذار خارجي 
دانست و گفت: تصوري كه از بين المللي شدن بازار 
سرمايه وجود دارد، مربوط به افزايش ميزان جذب 
سرمايه گذار خارجي است. اين نكته مقبول است كه 
هر قدر سرمايه گذاري خارجي بيشتري جذب شود، 
فضاي بازار س��رمايه مطلوب تر مي شود، اما واقعيت 

اين اس��ت كه بين المللي شدن بازار سرمايه را نبايد 
ناديده گرفت. وي در تشريح اين موضوع بيان كرد: 
يك��ي از مهم تري��ن تاثيرات بين المللي ش��دن بازار 
سرمايه باال رفتن استانداردها در بازار داخلي است. 
اين نكته قابل قبول اس��ت كه حجم سرمايه گذاري 
خارجي هنوز در ش��أن بازار س��رمايه نيست. براي 
همين بيش��ترين و مهم ترين تاثير بين المللي شدن 
را در افزايش اس��تانداردهاي بازار سرمايه مي بينم. 
ب��ه عنوان مث��ال بس��ياري از قوانين كنون��ي بازار 
مانند قانون توس��عه و قانون ب��ازار به دليل الزاماتي 
بود كه ب��راي عضويت در نهادهايي مانند WFE و 
IOSCO بايد تصويب مي ش��د. بهادر بيژني افزود: 
ه��دف اصلي آيس��كو حمايت از س��رمايه گذاري و 
سرمايه گذاران است، مسلما با عضويت عادي در اين 
نهاد بيشترين فايده متوجه سرمايه گذاران داخلي ما 
خواهد شد. بعد از اجرايي شدن برجام ميزان حضور 
س��رمايه گذاران خارجي بيش از سه برابر شده است. 
آلماني ها حجم بس��يار عمده يي را از سرمايه گذاري 
خارجي در ايران داش��تند و ما ارتباط مان را با نهاد 
ناظر س��رمايه گذاري آلمان به دقت ادامه مي دهيم 
تا اعتمادي كه س��رمايه گذاران آلماني به بازار، نهاد 
ناظ��ر، بورس ها و كليه فعاالن بازار س��رمايه داخلي 
كردن��د را حفظ كنيم. بيژن��ي در بخش ديگري از 
ارائه گزارش فعاليت هاي س��ازمان بورس در زمينه 
بين المللي شدن به IFRS اشاره كرد و گفت: يكي 
از بحث ه��اي مهم ما طي م��دت اخير IFRS بوده 

است كه الزاماتي در اين حوزه وجود دارد. 
 IFRS يك��ي از اه��داف مه��م اجرايي ك��ردن
ايجاد زبان مش��تركي بين ما و فعاالن خارجي بازار 
سرمايه اس��ت. در اين زمينه يكي از پروژه هايي كه 
س��پرده گذاري به صورت ج��دي پيگيري مي كند، 
پروژه XNET اس��ت ك��ه اگر اين پ��روژه اجرايي 
ش��ود ما به بيش از 20 بازار دنيا متصل مي ش��ويم 
و مي تواند تاثير بسيار زيادي را در بين المللي شدن 

بازار سرمايه داشته باشد. 

 مدل قابل اجرا
وي در ادامه به همكاري هاي مشترك بورس 
تهران و اس��تانبول اش��اره ك��رد و گفت: بورس 
ته��ران با بورس اس��تانبول جلس��ات و مكاتبات 
زيادي داش��ته اس��ت. يكي از اختالفات بين اين 
دو بورس در زمينه بحث گزارش��گيري و ساعات 
معامالتي ب��ود كه در نهايت به ي��ك مدل قابل 
اجرا رسيدند. از سوي ديگر فرابورس فعاليت هاي 
بين الملل��ي خود را به صورت جدي در حوزه هاي 
مختل��ف ادام��ه مي ده��د و ش��اهد تحوالتي در 
فعاليت ه��اي بين المللي آن هس��تيم. در آخرين 
اق��دام هم��كاري با بازار س��رمايه ع��راق را آغاز 
كردند و اخيرا جلس��ه يي ب��ا رييس بورس بغداد 
داش��تند. در نهايت آخري��ن تحولي كه در حوزه 
فعاليت هاي بين المللي انجام ش��د، تعامل بورس 

كاال و بحث س��كوي مشترك معامالتي بين اين 
ب��ازار و بورس مل��ي كاالي هند اس��ت. در اين 
زمينه پلتفرم و مس��ائل اجرايي آن آماده ش��ده 

و در آينده نزديك اميدواريم كه اجرايي شود. 

 چالش ها خارج از اختيارات نهاد  ها
در ادام��ه اي��ن ميزگ��رد و بع��د از تش��ريح 
فعاليت هاي سازمان بورس درخصوص بين المللي 
شدن و جذب سرمايه گذار خارجي، رامين ربيعي 
مديرعامل گروه مالي فيروزه به چالش هاي جذب 
س��رمايه گذار خارجي در چند س��ال اخير اشاره 
ك��رد. وي در ابتدا با اش��اره به اث��ر كمرنگ اين 
فعاليت ها در زمينه جذب س��رمايه گذار خارجي 
گف��ت: اين مس��اله مهم اس��ت ك��ه رابطه بين 
نهادهاي ناظر و بورس هاي بين المللي مستحكم 
باش��د، اما نياز به ديده ش��دن اثر مطلوب آن در 
بحث جذب س��رمايه گذار خارج��ي وجود دارد. 
وي در ادامه بيان كرد: طبيعتا بايد عضو آيس��كو 
ش��ويم و همه ش��ركت ها مانند س��پرده گذاري، 
شركت بورس و فرابورس با همتايان خارجي شان 
رابطه خوبي داشته باشند، اما در بحث عملياتي 
كه شركت ما خيلي با آن درگير بوده، مشكالت 
متعددي وجود دارد. در اين خصوص چالش ها را 
مي توان به دو بخش تقسيم كرد؛ بخش اول اين 
چالش ها به نحوي اس��ت كه از حيطه اختيارات 

همه نهادها خارج است. 

Custodian بحث كليدي 
ربيع��ي در اي��ن زمين��ه توضي��ح داد: مش��كل 
ب��زرگ  بانك ه��اي   )Custodian( كاس��تودين 
بين الملل��ي يك بحث كليدي اس��ت. پول با حجم 
زي��اد وارد ايران نخواهد ش��د، مگ��ر اينكه يكي از 
بانك هاي ب��زرگ بين المللي ق��رارداد بلندمدتي با 
س��پرده گذاري مركزي اي��ران و بانك ه��اي ايراني 
ببندد. در دو يا س��ه سال آخر فعاليت دولت هشتم 
كه همه بانك هاي بين المللي در ايران دفتر داشتند، 
موضوع كاس��تودين بس��يار جدي بود. شايد بتوان 
گفت تنها 10 بانك بزرگ در دنيا كاس��تودين هاي 
معتبر هستند كه از اين تعداد 7 الي 8 بانك متعلق 
به كشور امريكاست كه آنها به ايران ورود نمي كنند. 
به همي��ن دليل تنها از تعداد باق��ي مانده مي توان 
انتظار داش��ت كه به ايران آمده، ش��عبه بزنند و با 

بانك هاي ايراني قرارداد ببندند. 

 عدم همكاري بانك مركزي
ربيع��ي در ادام��ه با توضيح اي��ن موضوع كه 
مس��ير طوالني بروكراتيك در بس��ياري از موارد 
جذب س��رمايه گذار را با مش��كل همراه مي كند، 
گف��ت: ما در اين مس��ير به اجب��ار بايد تيمي را 
تش��كيل دهيم كه به دنبال سرمايه گذار خارجي 
باش��د و با تمام مش��كالت بروكراتيكي كه دارد، 

از او وكالت بگيرد تا س��ود سهام آنها را دريافت 
كند. در اين بخش مش��كل اعظ��م در بانك ها و 
در زمينه قبول اين وكالتنامه هاس��ت كه فرآيند 
دريافت سود سهامدار خارجي را بسيار به تعويق 
مي اندازد. وي ادامه داد: نمونه ديگر اين چالش ها 
درخصوص حساب بانكي افراد خارجي در ايران 
اس��ت؛ اگر س��رمايه گذار خارجي اقدام به خريد 
اوراق مش��اركت كند، به دلي��ل اينكه نمي تواند 
حس��اب بانك��ي ايراني داش��ته باش��د در زمينه 
درياف��ت س��ود خود با مش��كل رو به رو اس��ت. 
اين م��وارد از جمله مش��كالت عملياتي اس��ت 
كه س��ازمان بورس بدون نياز ب��ه بانك مركزي 
نمي تواند حل كند. مديرعامل گروه مالي فيروزه 
همچني��ن بيان كرد: متاس��فانه در بس��ياري از 
موارد بانك مركزي همكاري هاي الزم را نداشته 
اس��ت. در زمان ورود پول به ايران بانك مركزي 
حماي��ت پررنگي دارد، اما زم��ان خروج حمايت 
چنداني نمي كند، به همين دليل س��ازمان بورس 

بايد اين راه حل ها را پيدا كند. 

 ضرورت به روز رساني قوانين
در س��ويي ديگر، شهريار ش��هميري مديرعامل 
كارگزاري س��هم آش��نا، با تاييد اظه��ارات ربيعي 
گف��ت: فعاليت��ي ك��ه س��ازمان ب��ورس در حوزه 
بين الملل انجام مي دهد واقعا قابل س��تايش است 
و همان طور كه اش��اره ش��د تيم قوي در سازمان 
اي��ن كار را جل��و مي برد. با وجود اي��ن براي ورود 
س��رمايه گذار خارجي به ساده ترين موارد عملياتي 
در بازار س��رمايه، توجهي نمي ش��ود. وي در ادامه 
بيان كرد: قوانين سرمايه گذاري خارجي براي چند 
دهه پيش اس��ت و نياز به به روز رساني دارد. بحث 
تعامالت با بانك مركزي مطرح ش��د. س��اده ترين 
اتفاقي ك��ه در ح��وزه س��رمايه گذار خارجي بايد 
بيفت��د، ايجاد فرم ه��اي واحد اس��ت. اين موضوع 
ناراحت كننده است كه هنوز يك فرم فارسي تاييد 
شده براي س��رمايه گذار خارجي نداريم. شهميري 
در توضيح اين چالش بيان كرد: تصور كنيد پس از 
پشت سر گذاش��تن يك سري مراحل بسيار دشوار، 
يك قرارداد با س��رمايه گذار خارجي امضا شود، در 
اين مقطع، موضوع فرم مطرح مي ش��ود. براي حل 
اين مش��كل بهترين راه حل تاس��يس موسسه يي 
ب��ا كاراي��ي مترجم معتمد اس��ت. وي پيش��نهاد 
داد: همان ط��ور كه حس��ابرس و اف��راد معتمد در 
س��ازمان بورس حضور دارد، موسس��ه يي به عنوان 
مترج��م معتمد انتخاب كني��م. در اين صورت اگر 
كش��ورهاي خارجي بخواهند از يك ايراني مدرك 
بگيرند، چن��د دارالترجمه مورد وث��وق دارند. وي 
درخصوص مس��ائل بانكي در زمينه سرمايه گذاري 
خارجي بيان كرد: بس��ياري از چالش ها در زمينه 
س��رمايه گذاري خارجي با هم��ان تعداد بانكي كه 
ذكر ش��د، حل ش��ده اس��ت و بحث س��ود سهام 
ش��ركت ها جدا از بحث مشكالتي كه دارد يكي از 
موانع ج��دي پيش رو اس��ت. وي همچنين ادامه 
داد: عرضه هاي س��ازمان خصوصي س��ازي شرايط 
مناسبي براي س��رمايه گذاران خارجي ايجاد كرده 
اس��ت، اما ش��رايط براي آنها فراهم نيس��ت و بايد 
با سازمان خصوصي س��ازي نقد معامله كند. البته 
خريد نقدي بهتر از قس��ط است اما همين شرايط 
نيز براي آنها فراهم نمي ش��ود. م��ا فرصت بزرگي 
در بحث س��رمايه گذاري در كشور داريم كه خيلي 
راحت از دس��ت مي دهيم و شايد عدم تعامل بانك 

مركزي در آن بسيار مشخص است. 
ش��هميري در ادامه با اش��اره به جذابيت بازار 
بده��ي اي��ران بيان ك��رد: ما ب��راي معرف��ي بازار 
س��رمايه ب��ه س��رمايه گذار خارجي وق��ت زيادي 
ص��رف مي كني��م، اما زمان��ي كه اس��ناد خزانه يا 
اوراق مش��اركت دولتي معرفي مي شود، اين زمان 
به حداقل مي رس��د. باتوجه به ن��رخ جذاب اوراق 
در ايران و نقدش��وندگي مناس��ب آن تقاضا براي 
خري��د زياد اس��ت، اما روند نقد ك��ردن آن تقريبا 
ميس��ر اس��ت. وي در ادامه بيان كرد: مس��ير پول 
س��رمايه گذار خارجي در هاله يي از ابهام قرار دارد. 
در ابتدا بايد پ��ول از طريق صرافي يك بانك وارد 
حس��اب يك كارگزار شود و اس��ناد خزانه اسالمي 
خريداري شود. باتوجه به اينكه زمان سررسيد اين 
اوراق كامال مش��خص است، اين نقدينگي مي تواند 

برگردد يا مجددا سرمايه گذاري شود. 

مشاور رييس كل سازمان خصوصي سازي از واريز 
بيش از 2 هزار و 600 ميليارد تومان س��ود س��هام 
عدالت تاكنون خبر داد. س��يدجعفر سبحاني افزود: 
واريز سود 20گروه از مش��موالن سهام عدالت آغاز 
شده و تا قبل از عيد با 19گروه از سهامداران به طور 
كامل تس��ويه حساب شد و تنها يك گروه باقي  ماند 
كه آن هم ش��امل ش��اغلين و كاركنان دستگاه هاي  
اجرايي و بازنشستگان كشوري و لشگري و كارمندان 
تامين  اجتماعي بود كه واريز سود بخش كوچكي از 
آنها در 28 اس��فند ماه كليد خورد. به گزارش ايبنا 
وي افزود: واريز س��ود اين گروه از آخر اس��فند ماه 
آغاز ش��د و ما همان زمان اعالم كرديم، واريز س��ود 
اين گروه به تدريج انجام مي ش��ود زيرا اخذ س��ود و 
مجموعه پولي كه الزم است از اين شركت ها گرفته 
ش��ود تا به اين گروه از مش��مولين داده شود حدود 
460ميلي��ارد توم��ان اس��ت و اين رق��م را يك باره 
نمي تواني��م از ش��ركت ها دريافت كنيم. س��بحاني 
خاطرنش��ان كرد: س��ود بخش كوچكي از اين گروه 
را پرداخ��ت كرده ايم و طي روزهاي آينده نيز مابقي 
مبالغ را تسويه خواهيم كرد. وي با بيان اينكه حدود 
9ميليون نفر مش��مولين گروه 20 هس��تند، افزود: 
س��ود اين افراد يكسان نيس��ت و به عنوان مثال اگر 
فردي530 هزار تومان سهام داشته باشد حدود 80 
هزار تومان س��ود دريافت خواهد كرد. مشاور رييس 
سازمان خصوصي سازي در پاسخ به اين پرسش كه 
پيش بيني ها از پايان واريز س��ود س��هام عدالت چه 
زماني است، خاطرنش��ان كرد: تصور مي شود، واريز 

سود سهام عدالت گروه بيستم تا پايان فروردين ماه 
به اتمام برسد ضمن اينكه افرادي كه به تازگي شماره 
شباي خود را وارد سامانه سهام عدالت كرده اند پس 
از راستي آزمايي شماره ها توسط سيستم بانكي واريز 

سودشان آغاز مي شود. 

 سود مشموالن متوفي 
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه س��ود س��هام 
عدال��ت وراث متوفي��ان س��هام عدالت چ��ه زماني 
پرداخت مي شود، گفت: فرآيند پرداخت سود توسط 
كارشناسان سازمان خصوصي سازي درحال بررسي 
اس��ت و احتماال واريز سود به اين مشموالن پس از 
پايان فرآيند آغاز مي شود. مشاور رييس كل سازمان 
خصوصي س��ازي با بيان اينكه تاكنون دستورالعمل 
خاص��ي براي واريز س��ود س��هام عدالت ب��ه وراث 
متوفيان تدوين نش��ده است، اظهار كرد: تدوين اين 
دس��تور العمل در دستور كار بوده و برنامه ريزي هايي 

نيز انجام شده است. 

 استفاده از پتانسيل كاركنان تعاوني ها
وي در ادام��ه اف��زود: در مرحله آزادس��ازي از 
پتانسيل كاركنان تعاوني هاي سهام عدالت استفاده 
مي كنيم. مش��اور رييس س��ازمان خصوصي سازي 
تعداد كاركنان در تعاوني هاي شهرس��تان را حدود 
هزاروپانص��د نف��ر عن��وان ك��رد و گفت: ت��ا زمان 
ثبت نام س��هامداران، دولت تعهد داش��ت تا از اين 
افراد اس��تفاده كند اما اكنون ديگ��ر تعهدي ندارد 

زي��را ديگر ثبت نامي وجود ندارد. جعفر س��بحاني، 
مش��اور رييس س��ازمان خصوصي س��ازي در مورد 
اعت��راض كاركنان تعاوني هاي س��هام عدالت عليه 
س��ازمان خصوصي س��ازي اظهار داش��ت: سازمان 
خصوصي س��ازي تالش دارد نس��بت ب��ه تعاوني ها 
تصميم درستي اتخاذ كند، هر چند در اليحه جديد 
نمي توان در مورد تعاوني ها مانور زيادي داش��ت اما 
تعاوني ها ارگان دولتي نيس��تند كه دولت نسبت به 
آنها تعهدي داش��ته باشد. به گزارش ايلنا، سبحاني 
با بيان اينكه در مرحله آزادس��ازي س��هام عدالت 
از پتانس��يل اين افراد اس��تفاده خواهد شد، گفت: 
در اين چند س��ال تالش زي��ادي براي ثبت نام ها از 
س��وي اين تعاوني ها صورت گرفت، هر چند دولت 
نس��بت به اين افراد تعهدي ندارد اما تالش مي كند 
تا از توانايي و پتانس��يل اين افراد در مراحل بعدي 
اس��تفاده كند. وي تصريح كرد: دولت طي دو سال 
گذش��ته با هماهنگي هايي كه از س��وي س��ازمان 
صورت گرفت تالش  كرد ت��ا 35 ميليارد تومان به 
كاركنان تعاوني ها پرداخت كند. وي افزود: تا زمان 
ثبت نام مش��موالن براي س��هام عدالت، تعاوني ها 
كمك زيادي كردند اما از چهارس��ال گذشته هيچ 
ثبت نامي  نداش��ته ايم و به لحاظ قانوني دولت از دو 
س��ال قبل تالش كرد تا با استفاده از برخي منابع، 
مش��كالت اين افراد را مرتفع كند. مش��اور رييس 
سازمان خصوصي سازي خاطرنش��ان كرد: قطعا از 
توانايي و پتانس��يل اين افراد در مرحله آزادسازي و 

تشكيل صندوق ها استفاده خواهيم كرد. 

مشاور رييس كل سازمان خصوصي  سازي اعالم كرد

واريز 2 هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان سود سهام عدالت
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 توليدكنندگان زير آوار 
زلزله اقتصادي مانده اند

عبدالوهاب س��هل آبادي رييس خانه صنع��ت، معدن و 
تجارت در گفت وگو با تس��نيم با اشاره به اينكه براي تحقق 
شعار امس��ال در حمايت از توليد ملي پيشنهادات مختلفي 
را تهي��ه و درصددي��م آنها را به مس��ووالن مربوطه از جمله 
وزارت صنعت ارس��ال كنيم، اظهار داش��ت: باي��د ابزارهاي 
الزم براي حمايت از توليد داخلي فراهم باش��د تا بتوانيم به 
توليدكنندگان كشور كمك كنيم. وي با بيان اينكه فرهنگ 
اس��تفاده از كاالي ايراني بايد در كشور نهادينه شود، افزود: 
بايد توليدكنندگان، مصرف كنندگان، توزيع كنندگان و دولت 
همكاري الزم را براي حماي��ت از توليد داخلي انجام دهند. 
ريي��س خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با تاكيد بر اينكه 
امروز توليدكنندگان زير آوار زلزله اقتصادي مانده اند، گفت: با 
يك بسيج عمومي بايد توليد كنندگان را از اين آوار نشان داد. 
س��هل آبادي اضافه كرد: براي حمايت از توليدكننده داخلي 
باي��د با برنامه ريزي موج كارآفريني را در كش��ور ايجاد كرد. 
وي با اش��اره به اينكه امروز توليدكنن��دگان نبايد به منابع 
دولتي چشم داشته باشند، افزود: هميشه گفته ايم دولت فقط 
مس��اعدت الزم براي بازپرداخت ديون معوق توليدكنندگان 

داشته باشد تا توليدكننده بتواند نفس بكشد. 

برجام تاثيري بر صنعت 
قطعه سازي خودرو نداشته است

نادر سيفي عضو اتاق بازرگاني تهران در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران با اشاره به توان باالي قطعه سازان در توليد قطعات 
باكيفيت اظهار كرد: در صورت حمايت دولت از قطعه سازان 
داخل��ي در يك دوره زماني ش��اهد ش��كوفايي اين صنعت 

خواهيم بود. 
عضو اتاق بازرگاني تهران با اش��اره ب��ه صادرات قطعات 
توليدي س��اخت كش��ور به اروپ��ا تصريح كرد: بس��ياري از 
قطعه سازان تا قبل از سال ۸۸ با استفاده از مهندسي معكوس، 
قطعات با كيفيتي را توليد كردند كه در برخي موارد ش��اهد 
عقد قرارداد با خودروس��ازان اروپايي براي تهيه قطعات مورد 
نياز بوديم. وي با بيان اينكه وضع تحريم ها از سال ۸۹ صنعت 
قطعه س��ازي را با مش��كل مواجه كرده است، بيان كرد: پس 
اعمال تحريم ها عليه ايران از سوي امريكا و كشور هاي اروپايي 
صنعت قطعه سازي با مشكالت فراواني مواجه شد و بسياري 
از قرارد ادهاي تجاري ميان قطعه سازان داخلي و خودروسازان 
اروپايي منتفي شد. سيفي با بيان اينكه پس از برجام تحول 
چنداني در صنعت قطعه س��ازان رخ نداد، گفت: مش��كالت 
صنعت قطعه س��ازي تنها مربوط ب��ه تحريم هاي بين المللي 
نيست و بسياري از مشكالت موجود به دليل عدم حمايت از 
اين صنعت در داخل كشور است. عضو اتاق بازرگاني تهران با 
بيان اينكه حضور شركت هاي خارجي مي تواند باعث افزايش 
رقابت ش��ود، تصريح كرد: واردات كاال ه��اي خارجي بايد با 
نظارت بيش��تري صورت گيرد و در صورت كسب مجوز هاي 
الزم مي تواند باعث رش��د كيفيت و رقابت بيشتر در ساخت 
قطعات داخلي شود. وي در پايان با اشاره به نرخ باالي سود 
بانكي در كشور گفت: بسياري از قطعه سازان به دليل تحريم 
دچار مشكالت عديده يي شدند كه براي احياي خود نياز به 
تامي��ن منابع مالي دارند كه عمده آن از س��وي بانك تامين 
مي شود، نرخ باالي تسهيالت در بسياري از مواقع مشكالت 
توليدكنندگان را حل نمي كند و حتي براي بازپرداخت بدهي 

سختي هاي فراواني را به وجود مي آورد. 

 برندسازي، نقطه ضعف
كاالي ايراني

رضا فراهاني عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه توليد 
در كشور وضعيت مناسبي ندارد، اظهار كرد: حال توليد خوب 
نيست و بس��ياري از توليدكنندگان به دليل ركود در بازار با 

تمام ظرفيت خود كار نمي كنند. 
عضو اتاق بازرگاني تهران با اشاره به كاهش قدرت خريد 
مردم تصريح كرد: كاهش قيمت واحدپول ملي قدرت خريد 
مردم را كاهش داده است و در اين شرايط مردم بيشتر تمايل 

به حفظ سرمايه دارند و عالقه به خريد نشان نمي دهند. 
وي با اش��اره به تورم موجود در ب��ازار بيان كرد: افزايش 
قيم��ت كاال در كاه��ش خريد مردم موثر اس��ت كه به تبع 

كاهش توليد را در پي خواهد داشت. 
فراهاني با بيان اينكه توليد در كشور با چالش هاي مانند 
قاچاق مواجه اس��ت، گفت: بس��ياري از كاال هاي توليدي در 
كش��ور بايد در ش��رايطي نابرابر با كاال هاي قاچاق كه بدون 
پرداخت عوارض وارد كشور مي شوند، رقابت كنند و به دليل 

قيمت پايين كاالي قاچاق بايد بازار را به آنها واگذار كنند. 
عضو اتاق ب��ازرگان تهران با بيان اينك��ه عمر واحد هاي 
توليدي در كشور كوتاه است، اذعان كرد: بسياري از واحد هاي 
توليدي به دليل چالش هاي موجود و عدم حمايت هاي الزم 
ورشكس��ت و از ادام��ه فعاليت بازمي مانند. وي با اش��اره به 
ضعف در برندس��ازي كاال هاي ايراني اظهار كرد: بس��ياري از 
كاال ه��اي ايراني به دليل ضعف در برندس��ازي و تبليغات بر 
ضد كاالي داخلي مجبور مي شوند با برند كاالي خارجي وارد 
بازار شوند تا استقبال مردم از آنها افزايش يابد. به گفته وي 
نقش رس��انه ها براي حماي��ت از كاالي داخلي نقش حياتي 
است كه بايد با فرهنگ سازي ميزان استفاده از كاالي داخلي 
در س��بد خريد مردم افزايش يابد. فراهاني در پايان با اشاره 
به نامگذاري امس��ال به عنوان حمايت از كاالي ايراني گفت: 
نامگذاري امس��ال به عنوان حمايت از كاالي ايراني نشان از 
دغدغه مسووالن در حمايت از توليدكنندگان داخلي دارد كه 

مي توان به بهبود شرايط توليد در كشور اميدوار بود. 

 خرده فروشان قيمت گوشت
را افزايش دادند

منصور پوريان رييس شوراي تامين كنندگان دام زنده با 
انتقاد از افزايش نرخ گوش��ت در خرده فروشي ها اظهار كرد: 
گراني قيمت گوشت ارتباطي به وضعيت توليد ندارد، چرا كه 
هم اكنون در تامين و توزيع دام زنده و الشه مشكلي نيست. 

وي افزود: خرده فروشان به بهانه نوسان نرخ دالر در سطِح 
عرض��ه گراني ايج��اد كردند در حالي كه هي��چ نوع افزايش 

قيمتي در سطح عمده فروشي نداريم. 
پوريان از افزايش واردات الشه منجمد و گرم گوسفندي 
خبر داد و گفت: روزانه 70 تا ۸0تن گوش��ت از اس��تراليا و 
اورآس��يا وارد كشور مي ش��ود به طوري كه 70درصد گوشت 

گوسفندي در سطح بازار از طريق واردات تامين مي شود. 
رييس شوراي تامين كنندگان دام زنده نرخ هر كيلو الشه 
داخلي بره سنگين با دنبه را 32هزار تومان، بره سبك 35هزار 
تومان، گوشت وارداتي اورآسيا 2۹ و استراليا 30 هزار تومان 
را اعالم كرد. وي در پاس��خ به اين سوال كه نوسان نرخ دالر 
تاثيري در هزينه هاي واردات نداشته است، بيان كرد: اگرچه 
نوسان نرخ دالر مشكالتي را براي واردكنندگان ايجاد كرده، 

اما دولت با تامين ارز درصدد رفع مشكالت تجار است.

اخبار

سال انتخابات بخش خصوصي

جاي خالي »لويي جرگه« اتاق بازرگاني

رييس اتاق بازرگاني ايران و روسيه مطرح كرد

كيفيت پايين محصوالت ايراني پاشنه آشيل صادرات به روسيه
 روس��يه به عنوان همس��ايه يي اس��تراتژيك با 
س��ابقه ديرينه تجارت و تب��ادل كاال و بهره مندي 
از موقعيت سوق الجيش��ي درياي خزر براي انتقال 
كاال و انرژي به سراس��ر جهان، منافع مشتركي را 
براي دو كش��ور به ارمغان آورده است با اين وجود 
مش��كالتي چون چالش هاي مالي و بانكي، پروسه 
طوالني اخذ رواديد، عدم اس��تفاده از قابليت هاي 
بالقوه طرفين، مشكالت موجود در حمل و نقل به 
وي��ژه حمل و نقل ريلي، تعامالت تجاري في مابين 
را در س��طح پايين��ي نگه داش��ته اس��ت. فعاالن 
اقتصادي در بازار روسيه به مشكالت ياد شده، خأل 
قانون��ي در حمايت الزم از س��رمايه گذاران و عدم 
آشنايي كافي با بازارهاي مصرف را اضافه مي كنند. 
در همين راس��تا رييس اتاق بازرگاني مشترك 
ايران و روس��يه بر لزوم ارتقاي كيفي كاالي ايراني 
به خص��وص محص��والت كش��اورزي صادراتي به 
روس��يه تاكيد كرد و گفت: در زمينه عدم توسعه 
صادرات محصوالت كش��اورزي به روس��يه مقصر 
اصلي ما هس��تيم؛ متاس��فانه در بخش بسته بندي 
و كيفيت محصوالت كشاورزي و باغي در مقايسه 
با رقبا در س��طح بسيار پايين تري قرار داريم و اين 
موضوع تاثير بس��يار بدي بر ص��ادرات محصوالت 

كشاورزي و غذايي ما به روسيه دارد. 
اسداهلل عس��گراوالدي افزود: موضوع استاندارد 
و كيفيت اساس��ي ترين عامل توس��عه و گسترش 
متاس��فانه  ك��ه  مي ش��ود  محس��وب  ص��ادرات 
صادركنندگان ايراني آن را جدي نمي گيرند؛ حال 
آنك��ه اين اصل كه تداوم صادرات يك محصول در 
گرو رضايت مصرف كننده كش��ور مقصد صادراتي 

است غيرقابل انكار است. 
وي خاطرنش��ان كرد: جلب اعتماد طرف روس 

در تج��ارت با اين كش��ور نق��ش تعيين كننده در 
تعامالت تجاري آتي ايفا مي كند؛ مشتري روس در 
صورت حصول اعتم��اد و اطمينان در مورد كاالي 
ايران��ي يقينا ادام��ه تعامل تجاري با اي��ران را رها 
نخواهد كرد؛ ورود به بازار روس��يه در عين آس��ان 
بودن مس��تلزم رعاي��ت مقررات و اس��تانداردهاي 
س��ختگيرانه اس��ت كه البته بازار روس��يه ارزش 
رعايت اين استانداردها را دارد و اگر بخواهيم سهم 
بيشتري از اين بازار داشته باشيم بايد مقررات آن 

را رعايت كنيم. 
رييس اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و روس��يه 
گفت: نبايد به بهانه بحراني بودن وضعيت تجاري 
از كيفيت محصوالت كم كنيم؛ تجربه ده ها س��ال 
كار با روس��يه به من ثابت كرده كه حفظ كيفيت 
كاال و محص��والت از مهم ترين عوامل تداوم تعامل 

تجاري با روسيه است. 
 عسگراوالدي خاطرنش��ان كرد: به تجار ايراني 
توصي��ه مي كن��م، موضوع خوش قول��ي و كيفيت 
را در تعام��ل با تجار روس م��ورد توجه قرار دهند 
چراكه الزمه توس��عه تعامالت اقتصادي و تجاري، 
شناخت مش��تري، جلب اعتماد و آشنايي كامل با 

استانداردهاي اين كشور و رعايت آنهاست. 
وي ب��ر اهمي��ت س��فر هيات ه��اي تج��اري و 
برگزاري نشست هاي بي تو بي  بين دو كشور تاكيد 
كرد و گفت: اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه 
در اختيار تجار و بازرگانان است و هر گونه مشاوره 
و حمايت��ي كه در چارچوب اختيارات اتاق باش��د 
در اختيار فعاالن اقتصادي حوزه روس��يه قرار داده 

مي شود. 
همچنين قدير قياف��ه از حضور هيات بلندپايه 
تج��اري روس در تهران از تاريخ 1۹تا 21فروردين 

ماه سال جاري خبر داد. نايب رييس اتاق مشترك 
بازرگان��ي ايران و روس��يه در ادامه گفت: س��رگي 
كاترين، رييس اتاق بازرگاني و صنايع روس��يه به 
همراه هياتي 30نفره از فعاالن اقتصادي اين كشور 
به تهران سفر خواهد كرد؛ در اين ديدار 3 روزه كه 
همزمان با س��فر يك مقام بلندپايه سياسي روسي 
به ايران انجام مي گيرد پيرامون مسائل اقتصادي و 

سياسي دو كشور رايزني انجام خواهد شد. 
ش��ركت هاي  از  زي��ادي  تع��داد  اف��زود:  وي 
ب��زرگ و مجموعه ه��اي ب��زرگ صنعتي روس��ي 
 در اين س��فر حض��ور خواهند داش��ت؛ اين برنامه 
به طور مش��خص از س��وي اتاق بازرگاني و صنايع 
روس��يه ب��ا ه��دف افزاي��ش مي��زان مب��ادالت و 
همكاري هاي بين اتاق هاي بازرگاني و تشكل هاي 

كارفرمايي دو كشور تدارك ديده شده است. 
قيافه ضمن اشاره به برنامه ريزي اتاق بازرگاني 
اي��ران براي برگ��زاري نشس��ت هاي دوجانبه بين 
فع��االن اقتص��ادي دو كش��ور در مح��ل اين اتاق 
اذعان كرد: اين جلس��ات بر ارتقاي سطح تعامالت 
اقتصادي آتي تاثير مثبت خواهد داشت؛ به جرات 
مي توان گفت با تالش هاي انجام ش��ده از سوي دو 
طرف در چند س��ال اخير بخش عمده يي از موانع 
بر سر راه توسعه مبادالت تجاري دو كشور ازجمله 
موان��ع گمركي، مبادالت مالي و بانكي و تس��هيل 
صدور وي��زا براي فعاالن اقتص��ادي دو طرف حل 

شده است. 
وي گفت: ب��ا وجود دس��تاوردهاي قابل توجه 
در حوزه آسان س��ازي تعامالت تجاري دو كش��ور 
كماكان در بخش لجستيك و حمل و نقل و انتقال 
كاال مش��كالتي وجود دارد كه بخشي از آن مربوط 
به داخل ايران و بخشي از آن در كشورهاي مسير 

انتقال كاال به روسيه مربوط مي شود كه اميدواريم 
بتوانيم با مذاكره و گفت وگو آن را حل كنيم. 

نايب رييس اتاق مشترك ايران و روسيه با اشاره 
به چهاردهمين نشس��ت كميسيون هاي مشترك 
همكاري ه��اي اقتص��ادي دو كش��ور كه اواس��ط 
اس��فند ماه گذش��ته در مس��كو برگزار شد، گفت: 
در نشس��ت مزبور 17پروتكل و يادداش��ت تفاهم 
در حوزه هاي مختلف از پروتكل توس��عه همكاري 
اتاق هاي بازرگاني ايران و روس��يه، اتاق مش��ترك 
ايران و روسيه و نيز شوراي همكاري هاي مشترك 
بازرگانان روس��يه و ايران و در حوزه همكاري هاي 
گمرك��ي، نفت، گاز و پتروش��يمي و چندين حوزه 

ديگر نيز يادداشت تفاهم هايي به امضا رسيد. 

به گفته قدير قيافه در س��فر پيش روي هيات 
روس��ي به ته��ران عالوه ب��ر مذاك��ره درخصوص 
توس��عه همكاري اتاق هاي بازرگان��ي ايران و اتاق 
بازرگاني و صنايع روس��يه، اتاق بازرگاني مشترك 
ايران و روس��يه به عن��وان متولي امر و مس��وول 
يادداش��ت  پيگي��ري  وظيف��ه  هماهنگ كنن��ده 
تفاهم هاي امضا ش��ده در نشس��ت كميسيون هاي 
مش��ترك همكاري هاي اقتصادي دو كش��ور را به 
عهده خواهد داش��ت.  قيافه اظه��ار كرد: با توجه 
به عزم ج��دي مقامات عالي، فع��االن اقتصادي و 
كارآفرينان دو كشور براي توسعه روابط تجاري دو 
كش��ور، اميدواريم بتوان از بس��تر پيش رو به نفع 

اقتصاد دو كشور بهره كافي را ببريم.

فراز جبلي|
امس��ال را بي ش��ك بايد س��ال انتخاب��ات بخش 
خصوصي دانس��ت. تشكل هاي مهمي در سال 13۹7 
ش��اهد برگزاري انتخابات هس��تند. ابتداي س��ال با 
انتخابات اتاق اصناف برگزار مي ش��ود. شرايط در اتاق 
اصن��اف به گونه يي اس��ت كه ب��ه هيچ وجه نمي توان 
نتيج��ه را از قب��ل پيش بيني كرد. پس از آن ش��اهد 
برگزاري انتخابات نظام مهندسي هستيم كه شرايط 
آن كمي با اتاق ها متفاوت اس��ت. در نهايت در پايان 
س��ال انتخابات سراس��ري اتاق ه��اي بازرگاني برگزار 
مي ش��ود. اين انتخابات كه مهم تري��ن انتخابات براي 
تش��كل ها محس��وب مي ش��ود داراي قواعد و شرايط 
خاص خود اس��ت. اتاق بازرگاني در 15س��ال گذشته 
كمت��ر رنگ آرام��ش به خود دي��ده و ش��رايط اتاق 
بازرگاني هميش��ه ب��ه گونه يي پيش رفته اس��ت كه 
گروه هايي از شرايط ناراضي باشند. اين اختالفات كه 
محس��ن جالل پور رييس سابق اتاق بازرگاني ايران از 
آن به ن��ام جنگ هاي حيدري نعمتي اتاق نام مي برد 
اين بار گريبانگير بس��ياري از اتاقي ها شده است. اين 
در شرايطي است كه كشور از نظر وضعيت اقتصادي 
به هيچ وجه اوضاع جالبي ندارد و نوس��انات اقتصادي 
توان پيش بيني آينده را از فعاالن گرفته است. در اين 
ش��رايط اتاق بازرگاني مي توانست نقش مهمي براي 
حمايت از فعاالن اقتصادي و كاهش آسيب ها ايفا كند 
اما شاهد هس��تيم كه چنين موضوعي رخ نمي دهد. 
حال اين س��وال مطرح مي شود كه راه حل چيست و 
چگونه مي توان با كاهش اختالفات اتاق را به س��مت 

يك اتحاد به نفع بخش خصوصي هدايت كرد. 

 چرا هميشه در اتاق بازرگاني اختالف است؟
در بيش از يك دهه گذش��ته اتاق بازرگاني كمتر 
روي آرامش را به خود ديده اس��ت و اگر هم آرامشي 
وجود داش��ته است مربوط به يك دوره كوتاه بوده كه 
در كن��ار آن اختالف��ات به صورت زيرپوس��تي دنبال 
مي شده است. در دوره هفتم و هشتم هر بار شاهد دو 
انتخابات رييس و چند انتخابات نايب رييس هستيم و 
يك هيات رييس��ه واحد هيچ گاه كار خود را به پايان 
نبرده است. گروه بندي ها در درون اتاق مي تواند منشا 
پيش��رفت، رقابت و بيان نظرات مختلف باش��د اما به 
دليل اينكه ريش��ه اين گروه بندي ها چندان روش��ن 
نيس��ت، معموال مشكالت جدي بر س��ر راه به توافق 
رس��يدن وجود دارد و گروه ها نمي توانند نقش خود را 

به درستي ايفا كنند. 
حتي در دوره هش��تم كه در ات��اق تهران يك 
گروه اكثريت مطلق را به دست آورد هم اختالفات 
كاه��ش پيدا نكرد و گروه هاي ديگر اين گروه را به 
رسميت نش��ناختند. همه اينها اين سوال مهم را 
مط��رح مي كند كه چرا هميش��ه در اتاق بازرگاني 

اختالف نظر اس��ت؟ جواب ساده به اين سوال اين 
اس��ت كه تعداد كرسي ها از تعداد كانديداها بسيار 
كمتر است و به همين دليل هميشه اختالف وجود 
دارد ام��ا اين موضوع در تمام كش��ورها و نهادهاي 
انتخاب��ي وج��ود دارد پ��س چرا نظر گ��روه برنده 

هيچ گاه نظر اكثريت نيست؟

 ضعف هاي دموكراسي
ات��اق ب��ه خاطر قان��ون آن ت��ا حدي ي��ك نهاد 
دموكراتيك محسوب مي شود. دموكراسي در تعريف 
س��اده آن راي اكثريت با در نظر گرفتن حقوق اقليت 
تعريف شده است. معموال اين راي اكثريت را مترادف 
نتايج انتخابات مي دانيم اما س��وال اين است كه الزاما 
ه��ر نتيجه يي كه از صندوق ها بيرون مي آيد حتي در 

صورت صحت انتخابات باز هم نظر اكثريت است؟
در يك س��اختار بدون گروه بندي ج��واب به اين 
س��وال مي تواند مثبت باش��د، در يك س��اختار با دو 
گ��روه اصلي هم اين جواب باز مي تواند مثبت باش��د 
اما در س��اختارهايي ك��ه آرا به ص��ورت جزيره يي و 
منطقه يي وج��ود دارند، گاهي نتاي��ج انتخابات نظر 
اكثريت نيست. تصور كنيد در يك ساختار با چندين 
گروه روبه رو هس��تيم كه براي ي��ك انتخابات تالش 
مي كنند. قوي ترين گ��روه 20 درصد آرا را در اختيار 
دارد و س��اير گروه ه��ا هر يك كمت��ر از 20درصد آرا 

را عهده دار هس��تند. در صورتي كه اين آرا به صورت 
منسجم و تيمي راي دهند گروهي كه تنها 20درصد 
آرا را عهده دار اس��ت تمام كرس��ي هاي انتخاباتي را از 
آن خ��ود مي كند و ب��راي ۸0 درصد ديگر كه نظرات 
متفاوت��ي دارند، تصميم مي گيرد. مث��ال ديگر آن را 
مي توان در انتخابات شوراي شهر تهران در دوره فعلي 
ديد. گروه پيروز 100درصد آرا را در اختيار نداش��ت 
و ي��ك اقليتي قدرتمند در مقابل آنها بود اما به دليل 
راي دادن گروه��ي نتيج��ه آرا 100درصد در مقابل 
صفر درصد بود. حال س��وال اين است كه واقعا سهم 
گروه هاي ديگر صفر بود؟ در شوراي شهر به اين دليل 
كه افراد عدد قابل توجهي از آرا را در اختيار داش��تند 
اين پارادوكس كمتر ديده ش��د ام��ا در انتخابات اتاق 
ته��ران تيم برنده حداكث��ر 30 درصد آرا را به صورت 
منسجم در اختيار داشت كه همين موضوع باعث شد 
70 درصد باقيمانده كه تنها 5 كرس��ي از ۴0 كرسي 
را در اختيار داشتند هيچ گاه با اين نتايج كنار نيايند. 

 مدل لويي جرگه
س��اختار افغانس��تان يكي از مثال هاي معروفي 
است كه هميشه در آن مشكل جمع شدن آرا وجود 
دارد. قبيله ه��ا و فرقه هاي مختلف نمي توانند با راي 
جمعي به نتيجه برس��ند. به همين دليل در آنجا هر 
زمان مشكل بسيار حاد مي شود از روش لويي جرگه 

استفاده مي شود. قانون اساسي در افغانستان با لويي 
جرگه رابطه ناگسستني دارد. از هشت قانون اساسي 
اين كش��ور هفت تاي آن توس��ط جرگه ها تصويب 
ش��ده اند. در ش��ش قانون اساس��ي يك فصل كامل 
ب��ه لويي جرگه اختصاص يافته اس��ت. لويي جرگه 
ي��ا جرگه بزرگ يا جرگه ملي به معني »گردهمايي 
بزرگ س��ران قبايل افغانس��تان« است. لويي جرگه 
بزرگ ترين مجمع بزرگان و ش��خصيت هاي قومي و 
اجتماعي كش��ور افغانستان است و در موارد بحراني 
در افغانس��تان تشكيل مي ش��ود. در بيشتر موارد از 
سوي پادشاه يا رييس جمهور فراخوانده شده اعضاي 
آن مي توانن��د ه��م انتخابي و هم انتصابي باش��ند. 
نخس��تين جرگه در س��ال 11۶0 هج��ري )17۴7 
ميالدي( برگزار ش��د. اين جرگه سرنوشت و آينده 
كش��ور تازه يي به نام افغانس��تان را رقم زد، پس از 
كشته ش��دن نادر شاه افش��ار، در ماه اكتبر 17۴7 
در مزار ش��ير س��رخ در داخل قلعه نظامي نادر آباد 
برگ��زار ش��د و ۹ روز به درازا كش��يد. پس از ۹ روز 
مباحثه ميان سران اقوام غلزايي، پوپلزايي، نورزايي، 
سدوزايي و ديگران، احمدشاه ابدالي از قوم سدوزايي 

به عنوان پادشاه برگزيده شد. 
اي��ن روش در س��اختارهاي ديگري نيز كه چنين 
مش��كلي دارند كاربرد دارد و بارها مورد استفاده قرار 
گرفته اس��ت. بر اين اس��اس هر زم��ان آرا به صورت 

جزيره يي اس��ت با يك فراخوان س��عي مي شود آرا را 
متحد كنند تا در نهايت نتيجه راي گيري ها يك نتيجه 
مورد قبول اكثريت مطلق باش��د و از پيروزي اكثريت 

نسبي كه بسيار كوچك است، جلوگيري شود. 
اين اتفاق در اتاق بازرگاني نيز مي تواند رخ دهد و 
حتي اين بحث در قالب جلس��ات حل و عقد در اتاق 
ايران ش��كل گرفته است. با وجود اين، هنوز چندان 
نتوانسته است موفق عمل كند. دليل اصلي آن عدم 
پايبندي اعضا ب��ه اين راي، ج��دي نگرفتن فعاالن 
اقتصادي و همچنين مشكالتي از سوي كساني است 
كه منافع خود را در چنين توافقي در خطر مي دانند. 

 اهميت كاهش اختالفات
اختالف��ات فعلي اتاق بازرگان��ي اول از همه باعث 
آسيب به اعضا، ساختار اتاق و در نهايت كشور مي شود 
ولي در عين حال براي عده يي نيز داراي س��ود است. 
اگر اتاق بدون اختالف باشد طبيعتا نمايندگان پارلمان 
بخش خصوصي از س��وي اعض��اي قديمي و قوي كه 
كسب و كارهاي معتبري دارند انتخاب مي شوند اما در 
غير اين صورت مجبور هستند، گروه ها از افراد ديگري 
اس��تفاده كنند. اتاق از نظر قانون��ي داراي اختيارات 
بسياري اس��ت و در نهادهاي گوناگوني عضويت دارد 
كه اين عضويت ها مي تواند در شرايط اقتصادي كنوني 
به خوبي نظر بخش خصوصي را منتقل كند اما زماني 
كه در اتاق بازرگاني اختالف اس��ت طبيعتا هيچ يك 
از نظرات ش��نيده نمي شود. در دوره تاچر نخست وزير 
انگليس اين بحث از س��وي وي مطرح مي شد كه اگر 
از تشكل هاي كارفرمايي يا كارگري چند صدا شنيده 
ش��ود دولت به راحتي همه نظرات را كنار مي گذارد و 

تنها نظر خود را اجرايي مي كند. 

 لزوم تغيير ديدگاه دولتي ها
در اين ميان يكي از مش��كالت نوع نگاه دولت به 
تش��كل هاي بخش خصوصي است. دولت در بسياري 
از موارد اين تشكل ها را ابزار اجراي سياست هاي خود 
ديده اس��ت تا يك مشاور امين كه نظراتش را اجرايي 
كند. در حقيقت به ويژه در دولت مهرورزي اين بحث 
شديدا مطرح بود كه براي مردمي نشان دادن نظرات 
دولت الزم اس��ت ك��ه پارلمان بخ��ش خصوصي در 
اختيار دولت باشد تا نظرات دولت به پيشنهاد بخش 
خصوصي اجرايي ش��ود و زماني كه بخش خصوصي 
حاضر به قبول اين موضوع نشد عمال اتاق بازرگاني از 
س��وي دولت بايكوت شد. حال هنوز هم ديدگاه هايي 
شبيه به دولت مهرورزي در بدنه فعلي دولت نيز ديده 
مي ش��ود اما اين سوال مطرح اس��ت كه در اين دوره 
دولت چه ديدگاهي به تش��كل هاي بخش خصوصي 
خواهد داشت و آيا حاضر خواهد شد كه براي تشكيل 

لويه جرگه پيش قدم شود؟

محمدرضا شهيدي، دبير انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و 
تصويري با اشاره به قدمت 50 ساله توليد تلويزيون در كشور اظهار 
كرد: درحال حاضر ۹0درصد قطعات برند هاي معروف مثل ال جي، 

سامسونگ و سوني در داخل كشور ساخته مي شود. 
دبي��ر انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري با اش��اره 
به كيفيت مناسب تلويزيون هاي ساخت داخل بيان كرد: كيفيت 
ساخت تلويزيون در ايران همسطح تركيه و روسيه است و به طور 
مثال در خط توليد تلويزيون سامسونگ 20هزار اشتغال مستقيم 

وجود دارد. 
وي با بيان اينكه عمده قطعات تلويزيون در داخل كشور توليد 
مي شود، تصريح كرد: در دنيا 200كارخانه تلويزيون سازي فعاليت 
مي كنند كه تنها 5 كارخانه توانايي ساخت پنل و صفحه نمايش را 

دارند و به توليدكنندگان ديگر صادر مي كنند. 
دبير انجمن توليدكنندگان ل��وازم صوتي و تصويري، ظرفيت 
اسمي توليد دستگاه تلويزيون در كشور را ۴ميليون دستگاه اعالم 
كرد و گفت: به دليل مشكالت توليد اعم از بهره بانكي باال، پايين 
ب��ودن ميزان بهره وري نيروي انس��اني و از همه مهم تر قاچاق اين 

كاال، توليد كنندگان با ظرفيت 30درصدي فعاليت مي كنند. 
وي ب��ا بيان اينكه عوارض دريافتي از توليدكنندگان تلويزيون 
لطمه هاي س��نگيني به اين صنعت وارد كرده اس��ت، اذعان كرد: 
درحال حاضر صنعت تلويزيون ساالنه بيش از ۸00 ميليارد تومان 
تح��ت عناوين مختلف حق��وق ورودي، ماليات ب��ر ارزش افزوده، 
ماليات بر درآمد و بيمه به دولت پرداخت مي كند كه بس��ياري از 

اين دريافتي ها قابل وصول نيست. 
دبير انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري با اش��اره به 
قاچاق يك  ميليون دستگاه تلويزيون به كشور افزود: نياز كشور به 
تلويزيون در س��ال حدود 2ميليون و 200هزار دس��تگاه است كه 
حدود يك ميليون و 200هزار دستگاه آن در كشور توليد مي شود 
و حدود يك ميليون دس��تگاه به ص��ورت قاچاق وارد بازار مصرف 

مي شود. 
ش��هيدي در پايان با بيان اينكه رقابت با كاال هاي قاچاق نابرابر 
است، گفت: ماليات پرداختي توليدكنندگان داخلي تلويزيون حدود 
25درصد قيمت نهايي است كه كاال هاي قاچاق بدون پرداخت اين 

عوارض بازار را براي توليدكنندگان تنگ تر مي كنند. 

ساالنه يك  ميليون دستگاه تلويزيون به كشور قاچاق مي شود
مس��عود اسدي، عضو ش��وراي مركزي خانه كش��اورز با اشاره 
به اينكه كش��ت فراس��رزميني به قيمت نابودي كش��اورزان تمام 
مي ش��ود، اظهار كرد: اگرچه كشت فراسرزميني براي كشورهايي 
كه ب��ا محدوديت منابع آبي روبه رو هس��تند از لحاظ علمي قابل 
قبول اس��ت و به طور مطلق نمي توان آن را رد كرد اما با از دست 
دادن كشاورزي و نبود جايگزيني شغل مناسب براي كشاورزان با 

مشكالت بزرگ تري روبه رو مي شويم. 
وي افزود: با وجود اينكه كش��ت فراسرزميني توسط بسياري از 
كشورها به س��بب بحث تامين غذا مطرح است اما در كشور ما به 
سبب وابس��تگي ۹0درصد اقتصاد به بخش كشاورزي و دامپروري 
و امنيت غذايي، مانور دادن بر آن بس��يار خطرناك اس��ت. اسدي 
ادامه داد: با وجود آنكه برخي كارشناسان اعتقاد دارند كه 30درصد 
جمعيت روستانشين و مابقي شهرنشين هستند اما بنده معتقدم كه 
۹0درصد اقتصاد با كش��اورزي ارتباط دارد و جز كشاورزي چيزي 
براي توليد ثروت نداريم كه اين امر با توسعه كشت فراسرزميني و 
تعطيلي اين بخش به قيمت بيكاري هزاران كشاورز تمام مي شود. 
عضو شوراي مركزي خانه كشاورز با بيان اينكه امريكا و ابرقدرت ها 

از هر حربه يي براي فشار آوردن به كشور استفاده مي كنند، گفت: با 
اين وجود چه اطميناني وجود دارد كه با توسعه كشت فراسرزميني 
كش��ورهاي بيگانه به ما غذا بدهند. به گفت��ه وي با توجه به آنكه 
تعداد محدودي از كشاورزان توان رفتن به خارج از كشور را دارند به 
نظر مي رسد كه با افزايش تكنولوژي و توسعه گلخانه هاي پيشرفته 
با حداقل اس��تفاده از منابع آب بتوان حداكثر توليد را داشت. وي 
افزود: در سال هاي اخير آمار توليد به سبب شرايط اقليمي افزايش 
يافت اما بايد منتظر ماند و ديد كه اين افزايش توليد در خشكسالي 
تداوم پيدا مي كند كه عملكرد دولت در بخش كشاورزي در اقتصاد 
مقاومتي تحقق يابد يا خير. به گفته اس��دي؛ مقاومت وزارت جهاد 
كشاورزي در برابر واردات بي رويه محصوالت كشاورزي را مي توان 
از نقاط قوت سياست اقتصاد مقاومتي برشمرد. عضو شوراي مركزي 
خانه كش��اورز با اشاره به نقاط ضعف سياست اقتصاد مقاومتي در 
بخش كش��اورزي، كم لطف��ي و بي توجهي بخش كش��اورزي در 
اختصاص بودجه، تاخير در اعالم نرخ خريد تضميني گندم و عدم 
افزايش نرخ مطابق با ميزان تورم و تغييرات نامناس��ب در مديريت 

بخش را از مهم ترين ضعف هاي دولت دانست. 

كشت فراسرزميني به قيمت نابودي كشاورزان تمام مي شود
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7  جهان
 آيا فرانسه شريك جنايات 

عربستان است؟
گروه جهان  وليعهد عربستان سعودي دوشنبه درحالي 
پا به كاخ اليزه مي گذارد كه فرانس��ه، سومين صادركننده 
س��اح در جهان يك��ي از تامين كنندگان اصلي اس��لحه 
عربستان و نيروهاي ائتاف در جنگ يمن به شمار مي رود. 
يورونيوز نوشته، جنگ يمن يكي از محورهاي گفت وگوي 
بن سلمان با ماكرون خواهد بود زيرا درحالي كه منتقدان 
عربستان در جامعه جهاني، رياض را به جنايت جنگي در 
يمن متهم مي كنند، فرانس��ه نيز از س��وي منتقدانش به 
دس��ت داشتن در اين جنايت از طريق تامين ساح متهم 
شده اس��ت. تاكنون 10 سازمان حقوق بشري بين المللي 
ازجمله عف��و بين الملل، پزش��كان بدون م��رز و اتحاديه 
جهاني حقوق بشر از فرانس��ه خواسته اند تا مجوز فروش 
تمام ساح هايي را كه براي استفاده در جنگ يمن خريده 
مي شوند، لغو كند تا آنها بتوانند كريدورهاي انساني را براي 
كمك رساني به جنگ زدگان ايجاد كنند. اما فلورانس پارلي 
وزير دفاع فرانس��ه، در توجيه سياست فروش ساح گفته 
تسليحات كشورش براي استفاده در جنگ يمن فروخته 
نشده اند. عربستان و امارات بزرگ ترين مشتريان تسليحات 
فرانس��وي در جهان هس��تند. خريد آنها جز ساح شامل 
خدمات و فناوري هاي نظامي، تصاوير ماهواره يي، اطاعات 
فني و آموزش هاي تاكتيكي اس��ت. ش��ركت هاي داسو و 
نكس��تر عموما بيش از شركت هاي ديگر فرانسوي در اين 
زمينه ها با اين دو كشور عربي همكاري دارند. گفته شده، 
در جريان ديدار بن سلمان از فرانسه، يك قرارداد عمده در 
زمينه خريد قايق هاي گشتي ساخت بندر شربورگ فرانسه 
امضا خواهد ش��د. روزنامه محل��ي لو تلگرام، چاپ منطقه 
بروتاني فرانسه با ذكر اين خبر مي نويسد شركت نكستر هم 
قراردادي براي فروش توپ هاي كايسر با طرف هاي سعودي 
امض��ا خواهد كرد. ظاهرا اين خبر در ابتدا قرار بود س��ري 
باشد تا س��ازمان هاي حقوق بشري به آن اعتراض نكنند، 
اما كليت آن فاش شد. مساله فروش تسليحات اروپايي به 
كشورهاي عربي درگير جنگ يمن قبا نيز خبرساز شده 
بود و جز فرانس��ه دولت هاي بريتانيا و آلمان نيز در مظان 
چنين اتهامي قرار گرفته بودند. برخي نمايندگان مجلس 
آلمان حتي پيشنهاد ممنوعيت فروش ساح به عربستان 
را مطرح كرده اند و نروژ برخي قراردادهاي فروش س��اح 
خ��ود به امارات را به حال تعليق در آورده اس��ت. پارلمان 
اروپا از دولت فرانس��ه خواس��ته همين اقدام را انجام دهد 
و مطابق موازين اروپايي از فروش ساح به كشورهايي كه 
حقوق  بش��ر در آن نقض مي ش��ود، خودداري كند. اما به 
نظر مي رس��د كه ماكرون با قراردادهاي فروش س��اح به 
عربستان به دنبال تامين هزينه هاي ايجاد ده ها هزار شغل 
در فرانسه اس��ت، رويكردي كه بي دردسر هم نيست زيرا 
گروهي از نمايندگان عمدتا از جناح چپ مجلس فرانسه با 

اين سياست مخالفند. 

 امير قطر به ديدار ترامپ 
مي رود

ش��يخ تميم بن حمد آل ثاني امير قطر، 23 آوريل با 
دونالد ترام��پ رييس جمهوري امريكا، ديدار مي كند. به 
گزارش رويترز، روابط امنيتي و اقتصادي مش��ترك بين 
دو كشور مهم ترين موضوع گفت وگوهاي دوطرف است. 
پيش از اين قرار بود رهبران شوراي همكاري خليج فارس 
ماه آينده ميادي با ترامپ ماقات كنند ولي كاخ سفيد 
اين نشس��ت چندجانب��ه را به تعوي��ق انداخت. برخي 
مقامات امريكايي دليل اين امر را فشرده بودن برنامه هاي 

كاخ سفيد اعام كرده اند. 

 افتتاح پايگاه نظامي دايمي 
بريتانيا در بحرين

بريتانيا يك پايگاه نظامي دايمي در اين كشور حاشيه 
خليج فارس افتتاح كرد. به گزارش رس��انه دولتي بحرين، 
با انجام يك مراس��م رسمي كه با حضور وليعهد بحرين و 
ش��اهزاده اندرو از خانواده سلطنتي بريتانيا صورت گرفت، 
پنج ش��نبه يك پايگاه نظامي دايمي اين كشور در بحرين 

افتتاح شد. 

  امريكا و عربستان
به دنبال احياي مسعود بارزاني 
يكي از رهبران حزب الدعوه اس��امي از تاش امريكا 
و عربس��تان و استفاده از زور براي احياي سياسي مسعود 
بارزاني رييس سابق اقليم كردس��تان عراق و بازگرداندن 
او به صحنه سياس��ي خبر داده است. به  گزارش المعلومه 
عراق، جاس��م البياتي گفته كردهاي عراق و بارزاني تاثير 
فراواني بر مذاكرات مربوط به تشكيل دولت آينده و انتخاب 
نخست وزير خواهند داشت. در پي همه پرسي جدايي طلبانه 

در كردستان عراق، مسعود بارزاني مجبور به استعفا شد. 

 آزادي محافظان زنداني 
اردوغان در امريكا 

دو نفر از محافظان ش��خصي رجب طي��ب اردوغان 
رييس جمهوري تركيه كه در جريان س��فر سال گذشته 
وي به امريكا، در واش��نگتن دستگير ش��ده بودند، آزاد 
ش��دند. به گ��زارش ايرنا، اين دو نف��ر در پي درگيري با 
معترضان در مقابل اقامتگاه س��فير تركيه در واشنگتن، 
توس��ط پليس امريكا ب��ه علت ضرب وش��تم معترضان 
 بازداش��ت ش��ده بودن��د. اي��ن دو محافظ اردوغ��ان با
 6 اتهام محاكمه ش��ده و به يك س��ال و يك روز زندان 
محكوم شده بودند ولي به علت حسن رفتار آزاد شدند. 

  سفر نخست وزير پاكستان
به كابل 

دولت افغانستان، اسام آباد را به انجام حمات هوايي 
در واليت كونر در مرز متهم كرده كه باعث خسارات مالي 
سنگيني به اين منطقه شده است. به گزارش رويترز، اين 
تنش ميان اس��ام آباد و كابل پيش از سفر برنامه ريزي 
شده شاهد خاقان عباسي نخست وزير پاكستان، به وجود 
آمده است. جنگنده هاي پاكستاني اواخر هفته گذشته در 
منطق��ه دنگام واقع در واليت كونر بمب انداخته و باعث 

ايجاد خسارات فراوان مالي به اين منطقه شدند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

سال ها حبس در انتظار »لوال داسيلوا« و »پارك گئون هاي«

پاياننافرجام2رييسجمهور

چين با اطمينان به پيروزي گام بر مي دارد

قمار تجاري ترامپ در جنگ تعرفه با پكن
گروه جهان  طال تسليمي 

در ادامه جنگ تجاري امريكا و چين، كاخ سفيد 
اعام ك��رده دونالد ترامپ رييس جمه��وري امريكا، 
به دنبال اعم��ال 100 ميليارد ديگ��ر در تعرفه ها بر 
واردات كاالهاي چيني است و باتوجه به 50 ميليارد 
دالر تعرفه ي��ي ك��ه در هفته گذش��ته ب��ر كاالهاي 
وارداتي از چين وضع ش��ده، جمع بالقوه تعرفه ها به 
150ميليارد دالر مي رس��د. چين نيز اندكي پس از 
انتشار اين بيانيه هشدار داد اگر واشنگتن به پيشروي 
در مسير حمايت از توليدات داخلي ادامه دهد، پكن 
»به هر قيمتي« با اعمال تدابير جديد تجاري در برابر 
امريكا خواهد ايس��تاد. با ش��عله ورتر شدن آتش اين 
جنگ تجاري، سوالي كه در ذهن مردم هر دو كشور 
و باقي جهان نقش بس��ته اين اس��ت كه اين روند تا 
كجا مي تواند ادامه داشته باشد و كدام كشور بيشتر 
آس��يب مي بيند؟ آيا ترامپ از روي قدرت تعرفه هاي 

جديد را مطرح يا با دست خالي قمار كرده است؟
واشنگتن پس��ت نوش��ته، تهديد ترامپ به اعمال 
تعرفه هاي جدي��د 100 ميلي��ارد دالري اگر عملي 
ش��ود، مي تواند بازي را به نفع واشنگتن عوض كند. 
اعم��ال تعرفه هاي متقابل از س��وي پكن هم اگر به 
53ميلي��ارد دالر تج��اري كه در ح��ال حاضر مورد 
تهديد قرار گرفته اضافه شود، مي تواند گفت قابليت 
چين براي تافي از طريق ابزار قراردادي به س��ر حد 
ممكن رس��يده اس��ت. واردات چين از امريكا در دو 
سال پس از پيوس��تن اين كشور به سازمان تجارت 
جهاني )س��ال 2001( به 153ميليارد دالر افزايش 
ياف��ت، ام��ا از آن زمان به بعد افزايش چش��مگيري 

نداش��ته اس��ت. در همين حال باتوجه به كس��ري 
تجاري قابل توجه امريكا با چين، ترامپ همچنان بالغ 
بر 350 ميليارد دالر از حجم مبادالت تجاري با پكن 

را مي تواند مورد تهديد قرار دهد. 
اما راه هاي ديگري هم براي چين وجود دارد كه 
فش��ار موجود را قابل تحمل كند. امريكا با 3درصد 
انباشته سرمايه گذاري مستقيم )به ارزش 41ميليارد 
دالر(، بزرگ ترين س��رمايه گذار غيرآسيايي در چين 
محسوب مي شود. اما طبق تجربيات گذشته مي توان 
گفت اگر پكن بخواهد، دارايي هاي خارجي در چين 
مي توانند خيلي سريع ارزش خود را از دست بدهند. 
عواقب چني��ن اتفاقي براي ش��ركت هاي امريكايي 
بس��يار س��نگين خواهد بود. بيش��تر ش��ركت هاي 
امريكايي كه درآمدي در چين داشتند تا اين لحظه 
از خش��م تافي جويانه اين كش��ور مستثنا شده اند، 
اما اگر آتش درگيري ها شعله ورتر شود شركت هاي 
فن��اوري همچ��ون اپِ��ل، كوالكام و اينت��ل در خط 
مق��دم خواهند بود. اين احتمال هم زياد اس��ت كه 
بويينگ، جنرال الكتري��ك و يونايتد تكنولوژي هم 
ك��ه تجارت هاي ه��وا و فضاي آنه��ا در چين تا اين 
لحظه از جنگ تجاري مستثنا شده، مورد هدف قرار 
بگيرند. كاترپيار هم با خطر حذف ش��دن از برنامه 
زيرس��اختي كمربند و جاده مواجه اس��ت. فهرست 
شركت هايي كه در خشم پكن خواهند سوخت، زياد 
اس��ت. ممكن اس��ت در تئوري امريكا دست خوبي 
براي قمار داشته باشد، اما در عمل اين نقاط ضعف 
طرف مقابل اس��ت كه مي تواند ب��ه برد يك بازيكن 
منجر شود و نه صرف داشتن دستي خوب. در حال 

حاضر، قدرتمندترين اس��لحه در دست پكن آسيب 
رساندن به شركت هاي امريكايي است و بدين ترتيب 
ترام��پ مجبور مي ش��ود در مقاب��ل جامعه تجاري 

اياالت متحده قرار بگيرد. 
به گزارش فايننشال تايمز، اگر دولت ترامپ تهديد 
به اعم��ال تعرفه هاي جديد را عمل��ي كند، احتماال 
چين ه��م تهديد ديگري به اعم��ال تعرفه  را مطرح 
خواهد كرد. شي يينهونگ استاد روابط بين الملل در 
دانش��گاه رنمين در پكن در اين ب��اره گفت: »وقتي 
كس��ي از يك چماق بزرگ اس��تفاده مي كند، پاسخ 
اين اس��ت كه ش��ما هم از چماق خودتان اس��تفاده 
كنيد.« تحليلگران چيني بر اين باورند كه باتوجه به 
س��اختار دولتي در دو كشور، آغاز جنگ تعرفه براي 
ترامپ مشكات سياسي بيشتري ايجاد خواهد كرد. 
ژانگ يينگچائو تحليلگر مالي در بانك سرمايه گذاري 
اوربرايت در پكن گفت: »گروه هاي صنعتي امريكايي 
ديدگاه هاي متفاوتي ب��ه برنامه ترامپ براي افزايش 
تعرفه ها دارند و احتماال بر سياست نهايي تاثيرگذار 
خواهن��د بود. اما در چين همه در حمايت از تصميم 
دولت متحد ش��ده اند.« ش��ي يينهونگ در اين باره 
گفت: »وال استريت خش��نود نيست و اين مساله به 
ترام��پ در امريكا آس��يب مي زن��د. وقوع يك جنگ 
تجاري براي هر دو كشور آسيب هايي به همراه خواهد 
داش��ت، اما عواقب اين مس��اله مي تواند در انتخابات 
ميان دوره كنگره گريبانگير جمهوري خواهان ش��ود. 

چين با چنين مشكلي مواجه نيست.«
نيويورك تايم��ز ه��م نوش��ته، از نظ��ر اقتصادي 
چين خيلي بيش��تر از آنچه مقامات اين كشور ادعا 

مي كنند در مواجهه با يك جنگ تجاري آسيب پذير 
اس��ت. صادرات بخش قابل توجهي از رشد اقتصادي 
چين را تش��كيل مي ده��د و از آنجا كه امريكا خريد 
زيادي از چي��ن مي كند، واش��نگتن راه هاي زيادي 
براي آس��يب رس��اندن به كارخانه هاي چيني دارد. 
در مقاب��ل، تعرفه هاي تافي جويانه يي كه پكن وضع 
كرده بيش از يك س��وم خريدهاي چين از امريكا را 
پوش��ش مي دهد و گزينه هاي كمت��ري براي دولت 
ش��ي جين پينگ در تافي تهديده��اي ترامپ باقي 

مي گذارد. 
اما در حيطه سياسي، شي جين پينگ از امتيازاتي 
برخ��وردار اس��ت كه ام��كان واكنش به مش��كات 
اقتصادي را وراي توانايي هاي ترامپ، فراهم مي آورد. 
كنترل او بر رس��انه ها و حزب حاكم كمونيس��ت به 
اين معناس��ت كه او در سياست گذاري با انتقادهاي 
كمتري مواجه خواهد ش��د. دول��ت چين همچنين 
كنترل بيش��تري بر اقتص��اد دارد و مي تواند از مردم 

در برابر بيكاري يا تعطيلي كارخانه ها محافظت كند 
و از بانك ها بخواهد از صنايع آس��يب ديده در اعمال 
تعرفه هاي امريكا حمايت كنند. به عبارتي ديگر، اگر 
امريكا حقيقتا قصد داش��ته باش��د چين را شكست 
ده��د، بايد خود را براي جنگي به ش��دت بي رحمانه 

آماده كند. 
اما تحليلگر چيني معتقد است تهديدهاي كنوني 
تنها اس��تراتژي بازي هس��تند و آرام��ش باز خواهد 
گشت. چو شوالنگ استاد اس��تراتژي بين المللي در 
دانشگاه سينگوا مي گويد: »چين از آنچه امريكا انجام 
مي دهد، پيروي مي كن��د؛ اگر امريكا بخواهد تهديد 
كند، چين هم تهديد مي كن��د و اگر امريكا بخواهد 
گفت وگو كند، چين هم گفت وگو خواهد كرد. اما اين 
تنها يك راهبرد است و جنگ تجاري نيست. همانند 
ديگر مناقشات امريكا و چين، تهديدهاي اوليه شديد 
هستند، اما وقتي دو طرف شروع به مذاكره مي كنند 

از شدت تهديدها هم كاسته مي شود.«

گروه جهان 
دو رييس جمهور سابق جهان يكي در كره جنوبي 
و ديگري در برزيل به اتهام فس��اد به زندان و حبس 
محكوم ش��ده اند. در كره جنوبي دادگاه پارك گئون 
 هاي، رييس جمهوري سابق اين كشور را كه روزگاري 
»زن مورد اعتماد« خوانده مي شد براي رشوه خواري 
مجرم ش��ناخته و به 24س��ال زن��دان محكوم كرده 
اس��ت. در برزيل هم دي��وان عالي درخواس��ت لوال 
داسيلوا، رييس جمهوري پيشين كه آرمانش تشكيل 
يك دولت پاكدس��ت بود را براي آزادي به قيد وثيقه 
تا زمان صدور حكم دادگاه تجديد نظر رد كرده است. 
حال اين امكان وجود دارد داس��يلوا كه پيش از اين 
در دادگاه بدوي به جرم فساد مالي به 12سال زندان 

محكوم شده بافاصله زنداني شود. 
به گزارش يورونيوز، دادس��تاني كره جنوبي پيش 
از اي��ن براي پارك گئون  هاي سياس��تمدار س��ابق 
درخواس��ت 30س��ال زن��دان و 112ميلي��ون دالر 
جريمه نقدي كرده بود. رييس جمهوري س��ابق اين 
كشور در ماه مارس س��ال گذشته با تصميم دادگاه 
قانون اساس��ي بركنار و به اتهام فساد، رشوه خواري 
و سوءاس��تفاده از قدرت بازداش��ت ش��د. دادستاني 
اعام كرده كه خانم پارك با سوءاس��تفاده از قدرت 
سياس��ي به نفع دوس��ت قديمي خود خانم »چوي  
س��ون  س��يل« اعمال نفوذ كرده و ميلياردها دالر از 
ش��ركت هايي مانند سامسونگ به نفع خانواده چوي 
رشوه دريافت كرده است. پارك گئون  هاي 66 ساله 
كه اين اتهامات را رد مي كند در دادگاه جمعه)ديروز( 
شركت نكرد. صدور حكم پارك گئون  هاي به صورت 

زنده از تلويزيون اين كشور پخش شده است. 
دادگاه كره جنوب��ي همچنين خانم پ��ارك را به 
پرداخ��ت 16.9ميليون دالر جريم��ه نقدي به اتهام 
رشوه، سوءاس��تفاده از قدرت و تهديد محكوم كرده 
اس��ت. »كيم س��ه  يون« قاض��ي رس��يدگي به اين 
پرونده همزم��ان با اعام حكم گفته: متهم از قدرت 
رياس��ت جمهوري خ��ود در بي اعتبار ك��ردن وجهه 
رياس��ت جمهوري اس��تفاده كرده و در نتيجه باعث 
ايجاد ناآرامي هاي گس��ترده ش��ده كه اي��ن اقدامي 

غيرمنتظره محسوب مي شود.« در حكم دادگاه آمده 
ك��ه پارك گئون  هاي با دوس��ت قديمي خود چوي 
سون  سيل براي دريافت 23.1ميليارد ون)واحد پول 
كره   جنوبي( از شركت هاي بزرگي چون سامسونگ و 

لوته تباني كرده است. 

 لوال هم روانه زندان مي شود
در گوش��ه ديگري از دنيا، دي��وان عالي برزيل با 
درخواس��ت لوال داسيلوا رييس جمهوري پيشين اين 
كش��ور مبني بر آزادي به قي��د وثيقه تا زمان صدور 
حكم دادگاه تجديد نظر مخالفت كرده است. به اين 
ترتيب داس��يلوا كه پيش از اي��ن در دادگاه بدوي به 
جرم فساد مالي به 12سال زندان محكوم شده با اين 
خطر مواجه اس��ت كه بافاصله زنداني شود. موضوع 

اين پرونده كه راي دادگاه تجديدنظر درباره آن آينده 
سياسي اين سياس��تمدار چپگراي محبوب برزيل را 
رقم خواهد زد موجب دو پاره ش��دن جامعه و ايجاد 
اختافاتي ميان فرماندهان ارتش شده و بر انتخابات 
رياست جمهوري اين كش��ور كه در ماه اكتبر برگزار 

خواهد شد، سايه انداخته است. 
داس��يلوا ك��ه ع��اوه ب��ر اين پرون��ده ب��ا اتهام 
رش��وه خواري نيز مواجه است، قصد دارد امسال نيز 
در انتخابات رياست جمهوري برزيل شركت كند. اين 
احتمال وجود دارد كه با توجه به پيش��ي گرفتن او 
در نظرس��نجي ها، او بار ديگر و براي س��ومين بار به 
عنوان رييس جمهوري اين كش��ور در مسند قدرت 

قرار بگيرد. 
يك س��ال و ني��م پ��س از آنك��ه ديلما روس��ف، 

رييس جمهور پيش��ين برزيل به  دليل رسوايي فساد 
و بحران اقتصادي اس��تيضاح و بركنار ش��د، جامعه 
برزيل عميقا دو دس��ته شده اس��ت. تنش ها در اين 
هفت��ه بار ديگر پس از آن افزاي��ش يافت كه رييس 
س��تاد مشترك ارتش برزيل در يك پيام توييتري از 
ديوان عالي خواس��ت تا با درخواس��ت آزادي به قيد 

وثيقه داسيلوا مخالفت كند. 
به گزارش رويترز، لوال داسيلوا پس از رد تقاضاي 
آزادي اش به قيد وثيقه از سوي ديوان عالي با انتشار 
پيام��ي خطاب به هوادارانش اعام كرده اس��ت:»در 
تاريخ برزيل س��ابقه نداش��ته فردي اينگونه كه من 
قرباني ش��ده ام، قتل عام ش��ود. اگر مرتكب اشتباهي 
ش��ده ام، مي خواه��م كه پيش از قض��اوت قضات در 

دادگاه، مردم برزيل درباره من قضاوت كنند.«

كره تايمز با اشاره به همزماني صدور حكم دادگاه 
عليه پارك گئون  ه��اي در كره جنوبي و راي ديوان 
عال��ي برزيل درباره لوال داس��يلوا در برزيل نوش��ته، 
ديدن اين دو سياس��تمدار در چنين ش��رايطي براي 
حاميانش��ان بس��يار دشوار اس��ت. پارك براي مردم 
كره جنوبي يادآور رييس جمهور اس��بق اين كش��ور 
پارك چانگ  هي است، كس��ي كه رشد اقتصادي را 
براي اين كش��ور به ارمغان آورد. از اين روس��ت كه 
حاميانش ترجيح مي دهند تا اش��تباهات مهلك اين 
سياس��تمدار را ناديده بگيرن��د. در برزيل هم مردم 
ب��ه لوال داس��يلوا ن��گاه مي كنند و روزه��اي خوش 
گذش��ته را به ياد مي آوردند. غافل از اينكه در دوران 
رياس��ت جمهوري لوال زمانه شرايط خوبي داشت نه 

شخص داسيلوا. 
رودريگو كيوري، اس��تاد علوم سياسي مي گويد: 
»به  لحاظ جهاني وضعيت اقتصادي خوب بود و تمام 
كاري كه دولت لوال داسيلوا انجام داد، استفاده بهينه 
از شرايط موجود بود. شايد او قهرمان طبقه فرودست 
جامع��ه برزيل باش��د اما نبايد فرام��وش كرد كه در 
دوران زمامداري اش، او به حلقه نزديكان خود كمك 

كرد تا ثروت بيشتري به دست بياورند.«
دولت برزيل هنوز هم با دولت هاي فاس��د درگير 
اس��ت. اين روزها فشار بر ميشل تامر، رييس جمهور 
فعل��ي برزيل ب��راي كناره گيري از ق��درت به  دليل 
رس��وايي هاي مالي و فس��اد بيشتر ش��ده است. اين 
درحالي است كه جانشين احتمالي او نيز همين حاال 
درگير چند پرونده فساد است. اما به نظر مي رسد كه 
كره جنوبي در اين زمينه چند گام جلوتر است؛ چراكه 
مون جائه  اين، رييس جمهوري فعلي كره جنوبي عزم 
جدي براي مبارزه با فس��اد دارد و نمي خواهد كه به 
سرنوشت پارك گئون  هاي دچار نمي شود. كره تايمز 
در پايان مي نويس��د:»در اين ميان به نظر مي رس��د 
برزيل نياز به چهره جديدي دارد كه بتواند به معني 
واقعي كلمه به  دنبال اصاحات بنيادين باشد؛ مردم 
برزي��ل بايد بتوانند فراتر از نمايش��نامه هايي كه لوال 
ب��راي آنان تدارك دي��ده حركت كنن��د و به آينده 

اميدوار باشند.« 

»زاكربرگ«دركنگرهامريكا
شهادتميدهد

دادگاهآلماناسترداد»پوجدمون«
راردكرد

ماكرون:اعتراضها
سياستماراتغييرنميدهد

گروه جهان 
يك دادگاه آلماني درخواس��ت استرداد رهبر س��ابق كاتالونيا را كه از جانب دولت 
اس��پانيا به آشوب و دست داشتن در كمپين اس��تقال كاتالونيا متهم شده بود را رد 
و موافق��ت خود را با آزادي اين رهبر س��ابق جدايي طلب ب��ه قيد وثيقه اعام كرد. به 
گ��زارش رويترز، اين دادگاه آلماني ضمن موافقت ب��ا آزادي كارلوس پوجدمون رهبر 
سابق جدايي طلب كاتالونيا به قيد وثيقه اظهار كرد: استرداد او به اسپانيا براي اتهامي 
خفيف تر از سوءاس��تفاده از س��رمايه هاي عمومي مي تواند، صورت گيرد. فراك هولمر 
س��خنگوي دادگاه آلمان توضيح داد: اين حكم به اين معناس��ت كه پس از اس��ترداد 
پوجدمون نمي تواند به اتهام ايجاد آش��وب در اس��پانيا مورد محاكمه قرار بگيرد، زيرا 
جرم او از اين اتهام خفيف تر تش��خيص داده ش��ده است. هولمر افزود: »اكنون دادگاه 
بايد درباره احتمال اس��ترداد پوجدمون به دليل اختاس تصميم گيري كند. اگر اتهام 
او اين باش��د و پوجدمون بتواند به دليل سوءاستفاده از سرمايه هاي عمومي به اسپانيا 
بازگردانده شود، محاكمه براي ايجاد آشوب ممكن نخواهد بود. « يكي از سخنگوهاي 
دولت اس��پانيا پيش تر گفته اس��ت كه اين كش��ور به راي دادگاه آلمان احترام خواهد 
گذاش��ت. دادگاه آلمان اظهار كرد: اتهام ايجاد آش��وب كه پوجدمون در اسپانيا به آن 
متهم شده در آلمان يك اقدام مجرمانه محسوب نمي شود و عاوه بر آن مولفه  خشونت 
كه اتهام خيانت را توجيه كند نيز در اين پرونده وجود ندارد. سخنگوي دادگاه آلمان 
گفت: »اقداماتي كه پوجدمون به خاطر آنها تحت پيگرد قانوني قرار گرفته، بر اساس 
قوانين آلمان مجرمانه ش��مرده نمي ش��وند. « اتهام ايجاد آشوب در اسپانيا مي تواند تا 
25سال حبس را در پي داشته باشد. دادگاه آلمان ارزش وثيقه براي آزادي پوجدمون 
را 75هزار يورو اعام كرده اس��ت. به گفته س��خنگوي دادگاه آلمان، پوجدمون بايد تا 
زماني كه رسيدگي به درخواست استرداد او ادامه دارد در آلمان بماند و به طور هفتگي 
به دادگاه گزارش دهد. اين دادگاه در شرح تصميم خود براي آزادي پوجدمون به قيد 
وثيقه اظهار كرد: »خطر پرواز او وجود دارد، اما از آنجا كه اس��ترداد او به اتهام ايجاد 
آشوب غيرمجاز اس��ت، خطر پرواز اساسا كاهش مي يابد. « ولفگانگ شومبرگ وكيل 

آلماني پوجدمون گفت او در تاش است تا مبلغ وثيقه را به آلمان منتقل كند. 

گروه جهان 
براساس گزارش هاي جديد، شركت فيس بوك اطاعات شخصي ۸7 ميليون كاربر را 
بدون اجازه آنها به يك شركت بريتانيايي موسوم به »كمبريج آناليتيكا« داده است. گفته 
مي شود بيشتر افراد متضرر، كاربران ساكن در اياالت متحده امريكا هستند. در ارتباط با 
همين مساله مارك زاكربرگ، رييس فيس بوك 11 آوريل در كنگره امريكا حاضر خواهد 
شد. به گزارش دويچه وله، گفته مي شود زاكربرگ بايد در برابر كميسيون تجارت مجلس 
نمايندگان پاسخگو باشد. شبكه اجتماعي فيس بوك كه يك شركت اينترنتي امريكايي 
اس��ت به  دليل رسوايي اس��تفاده بدون اجازه از داده هاي ميليون ها كاربر توسط شركت 
بريتانيايي تحليلي: كمبريج آناليتيكا« تحت فش��ار فزاينده است. كارشناسان باور دارند 
كه اين رسوايي اساس كار فيس بوك و ساير شركت هاي اينترنتي مانند گوگل و توييتر 
كه به  صورت گسترده وابسته به جمع آوري اطاعات كاربران هستند را تحت الشعاع قرار 
مي دهد. اطاعات ش��خصي كاربران احتماال بدون مجوز براي مبارزات انتخاباتي دونالد 
ترامپ، رييس جمهوري امريكا ارزيابي و استفاده شده است. همچنين از اطاعات حدود 
310ه��زار كاربر آلماني ني��ز در روند جمع آوري اطاعات از دوس��تان ازجمله از طريق 
ارتباطات با كاربران در كشورهاي ديگر استفاده شده است. براساس معلومات فيس بوك 
تنها 65 كاربر از آلمان به  صورت مستقيم در نظرسنجي كه از طريق اپليكيشن شركت 
تحليلي »كمبريج آناليتيكا« برگزار شده، شركت كرده بودند. زاكربرگ همچنان در تاش 
براي محدود كردن خس��ارت است. او از سوء استفاده اطاعات كاربران عذرخواهي كرده 
و يك سلسله اصاحات را در اين زمينه به اجرا گذاشته است. رييس فيس بوك در يك 
مصاحبه گفت كه حل مشكل تامين مصونيت اطاعات كاربران چند سالي طول خواهد 
كشيد و در عين حال اعتراف كرد كه اين شركت براي محافظت از كاربران خود به اندازه 
كافي تاش نكرده است. زاكربرگ گفت:»اين اشتباه ما بود، اين اشتباه من بود. اين بدان 
معني اس��ت از اش��تباهي كه به ناچار اتفاق افتاده بايد آموخت«. رييس بخش فناوري 
فيس بوك گفته كه شرايط جديد حفظ حريم خصوصي كاربران از دوشنبه گذشته فعال 
شده اند. زيرمجموعه هاي ديگر فيس بوك مانند اينستاگرام نيز بايد مطابق شرايط »حفظ 

حريم خصوصي« فيس بوك عمل كنند. 

گروه جهان 
رييس جمهوري فرانس��ه اعام كرده اعتراض هاي اتحاديه ه��اي كارگري و اعتصاب آنها 
مش��روع اس��ت اما هيچ تغييري در سياس��ت هاي دولت ايجاد نمي كند. به  گزارش شينهوا، 
امانوئل ماكرون در جريان س��فرش به منطقه يي واقع در ش��مال غرب فرانسه گفته: »امروز 
مس��ائلي مطرح ش��ده كه باعث ش��ده تا دولت به آنها واكنش نش��ان دهد و اعام كند اين 
تظاهرات كاما مش��روع هس��تند. اين جنبش محلي نبايد كاري كن��د كه جلو حكمراني و 
زمامداري كشور و تداوم تصميم گيري گرفته شود.« رسانه هاي خبري فرانسه اين اعتصاب ها 
را كه از سه شنبه آغاز شده »سه شنبه سياه« ناميده اند. اتحاديه هاي كارگري فرانسه قصد دارند 
تا 2۸ژوئن 2روز در هفته اعتصاب كنند و اين بدان معنا خواهد بود كه سيستم حمل و نقل 
فرانس��ه تا 3ماه آينده 36روز با اختال جدي روبه رو خواهد شد. دانشجويان، جمع كنندگان 
زباله و برخي كاركنان بخش هاي انرژي و برق و كاركنان شركت هواپيمايي ايرفرانس نيز به 
اين اعتصاب گسترده پيوسته اند. اين بزرگ ترين موج مخالفت با اصاحات پيشنهادي دولت 
ماكرون به ش��مار مي رود. شركت يورواستار نيز برنامه سفر 5 قطار خود در مسيرهاي لندن 
و پاريس را لغو كرده اس��ت. 4 اتحاديه بزرگ كارگري خواستار اعتصاب گسترده عليه طرح 
و برنامه هاي دولت پاريس براي اصاح ساختار شركت حمل و نقل ريلي فرانسه شده اند. به 
گزارش فايننشال تايمز يكي از موضوعات اصلي اين مجادالت و تهديد به اعتصاب هاي دوره يي 
در مدت  زماني 3 ماهه كه به ميليون ها نفر آس��يب خواهد رس��اند، تمايل ماكرون به پايان 
دادن به ش��رايط سخاوتمندانه استخدام و كار اس��ت كه در يك قرن گذشته براي كاركنان 
بخش خدمات ريلي وجود داش��ته و به مرور زمان تثبيت ش��ده است. براي ماكرون شرايط 
ويژه كاركنان خدم��ات ريلي يعني كار مادام العمر، بليت هاي مجاني قطار، ارتقاي اتوماتيك 
ش��غلي و بازنشس��تگي زودهنگام، مجموعه يي از مزايايي است كه توسط خودي هاي تحت 
محافظت در اقتصاد فرانسه انباشته شده و قابليت رقابتي آن را از بين برده است. همچنين 
شركت راه آهن ملي، انباشت بدهي 46ميليارد يورويي كه در نتيجه سال ها تصميمات اشتباه 
در س��رمايه گذاري  ايجاد شده اس��ت. در اين ميان دولت فرانسه با تخصيص كمك مالي 50 
ميليارد يورويي به »اس ان سي اف« در برابر بازار آزاد خدمات ريلي فرانسه و تعيين سقف براي 

پرداخت هاي سخاوتمندانه بازنشستگي و مزاياي كاركنان موافقت كرده است. 
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ضرورت ايجاد يك ثبت درآمد جهاني براي جلوگيري از فرار مالياتي

تقلبهايمالياتيچگونهشكلميگيرند
احمد سيف 

بخ�ش اول »تقلب ه�اي مالياتي چگونه ش�كل 
مي گيرند« در ش�ماره گذشته منتشر ش�د. در اين 

شماره بخش پاياني اين مقاله را مي خوانيد.

آنچه معموال تحت عنوان »رقابت مالياتي« از آن سخن 
گفته مي ش��ود در واقع كوشش هاي پوشيده و آشكار براي 
گس��ترش بهشت هاي مالياتي است كه دركل خويش پايه 

مالياتي دولت هاي مدرن را زير ضرب گرفته است. 
گاردنر و ديگران گزارش كرده اند كه يك گروه ش��امل 
258 بنگاه بزرگ امريكايي براي هش��ت سال نرخ مالياتي 
موثري معادل 21.2 درصد داش��تند ك��ه اندكي از نصف 
مالياتي كه بايد بپردازند بيشتر بود. 18 بنگاه بزرگ جهاني 
هيچ ماليات��ي در طول اين م��دت نپرداختند و 48 بنگاه 
بزرگ ديگ��ر � حدود يك پنج��م از كل � هم نرخ ماليات 

موثرشان كمتر از 10 درصد بود. 
اس��تفاده از پناهگاه هاي مالياتي به  تك��رار در ادبيات 
اقتصادي تكرار مي ش��ود ول��ي براي مقابله ب��ا آن تقريبا 
هيچ كاري صورت نمي گيرد. بدون اينكه وارد جزييات بشوم 
بايد بگويم كه عمده ترين دستاورد بهشت هاي مالياتي اين 
اس��ت كه اين امكان را دراختيار ثروتمن��دان و بنگاه هاي 
بزرگ قرار مي دهند تا ماليات كشور ديگري را نپردازد. ولي 

چه گونه اين كار را مي كنند؟
بروكز در كتابش نمونه هاي مشخصي به دست مي دهد 
كه اين تقلب هاي مالياتي چه گونه انجام مي گيرد. بد نيست 

به چند نمونه به  اختصار اشاره كنم. 
در س��ال 2007 يك خرده  فروش��ي بس��يار معروف و 
گسترده در بريتانيا � بوتز � به مالكيت يك بنگاه سوييسي 
درآمد. نخستين كاري كه مالكان جديد كردند اين بود كه 
بوتز به  ناگهان مقدار بس��يار زيادي � چندين ميليارد پوند 
� وام گرفت كه بر آن اس��اس البت��ه كه بايد بهره بپردازد، 
بهره يي كه البته از سود مشمول ماليات بوتز كسر مي شود. 
اينكه وام دهنده از خودش��ان بود تغيي��ري در اصل ماجرا 
نمي دهد ولي خبر داريم كه درس��ال مالي 2011-2010 
اين خرده فروش��ي به ازاي بيش از يك ميليارد پوند سود، 
تنها 59 ميليون پوند ماليات پرداخت يعني يك نرخ موثر 

مالياتي كه از شش درصد هم كمتر است. 
نمون��ه ديگر درب��اره بنگاه ديه گو ي��ك بنگاه بزرگ 
فروش نوش��يدني اس��ت كه در هلند يك بنگاه كاغذي 
به ثبت رسانده كه مالكيت برندهاي گوناگون مشروبات 
الكلي است. سپس متخصصان حساب سازي كنترل امور 
را دردست گرفته و بنگاه هاي توليدكننده اين مشروبات 
در اس��كاتلند حداق��ل مي��زان مالي��ات را مي پردازن��د 
چون س��ود هاي حاصله با اس��تفاده از اين تكنيك هاي 

حساب سازي به هلند منتقل مي شود. 
دراين دنياي كدر آف شور، لوكزامبورگ خدمات زيادي 
ارائه مي دهد كه براي كس��اني كه مي خواهند در پرداخت 
ماليات تقلب كنند امكانات زي��ادي فراهم مي كند. ايجاد 
بنگاه هاي مادر يكي از اين خدمات است و به اين ترتيب يك 
بنگاه جهاني از يك كشور مي تواند مالك بنگاه هاي متعدد 
در كش��ورهاي ديگر باشد. يادآوري كنم كه اين بنگاه هاي 
مادر به ازاي درآمد س��هام كه از ش��عبه هاي تحت مالكيت 
خود دريافت مي كنند، مالياتي نمي پردازند. حتي وقتي اين 
ش��عب به فروش مي رس��ند به ازاي درآمدهاي سرمايه يي 
كه ممكن اس��ت به دست آمده باشد، هم مالياتي پرداخت 
نمي شود. سود اين شعبه ها به عنوان بنگاه هاي ساكن خارج 
مشمول ماليات نمي شود. البته در كشورهايي كه اين شعب 
در آنها به ثبت مي رسند مي كوشند از آنها ماليات بگيرند. 
البته اگر قضيه را در همين جا رها كنيم كه ديگر مزاياي 
اجتناب از پرداخت مالي��ات قابل توجهي وجود ندارد پس 
اجازه بدهيد به يك بهشت مالياتي ديگر � سوئيس � اشاره 
كرده و ربط ش را با آن چه كه تاكنون گفته ام توضيح بدهم. 
سوئيس بدون اينكه جزييات را توضيح بدهم كه چه گونه 
وارد فرايند »حق حاكميت فروش��ي« مي شود بايد بگويم 
كه شامل 26 بلوك است كه امكانات مالياتي بسيار جذابي 
ارائه مي دهند. همان گونه كه بروكز توضيح مي دهد در چند 
بلوك سوئيس »نرخ موثر مالياتي كم تر از 2 درصد است«. 
ناگفته روش��ن است كه اگر يك متقلب مالياتي بتواند اين 
دو � يعني امكانات لوكزامبورگ و امكانات س��وييس � را با 
هم مخلوط كند امكانات فراواني براي تقلب مالياتي فراهم 
مي شود. اجازه بدهيد با استفاده از يك مثال اين فرآيند را 

توضيح بدهم. 
ابتدا، متقلب مالياتي كه يك بنگاه انگليسي است، يك 
بن��گاه مادر در لوكزامبورگ به ثبت مي رس��اند و مالكيت 
ش��عبه هاي مختلف بنگاه خود را به اين بنگاه مادر منتقل 
مي كند. اين كمپاني مادر در س��وييس يك شعبه افتتاح 
مي كن��د و منابع مالي فراواني از بريتانيا به اين ش��عبه در 
س��وييس منتقل مي ش��ود. در مرحله بعد اين شعبه اين 
منابع مالي را به ش��عبه ديگر وام مي دهد و اين شعبه هم 
بهره پرداختي را از سود مشمول ماليات خود كسر مي كند. 
ش��عبه بنگاه مادر در س��وييس ولي »كمت��ر از 2 درصد 
ماليات موثر مي پردازد. « در بريتانيا س��ودهاي بنگاه مادر 
در لوكزامبورگ و ش��عبه يي كه در سوييس دارد به عنوان 
»بنگاه هاي س��اكن خارج از بريتاني��ا« از پرداخت ماليات 
معاف اند و به اين ترتيب، بنگاه انگليس��ي قادر مي شود به 
مق��دار قابل توجهي در مالياتي كه باي��د به دولت فخيمه 
بريتانيا بپردازد »صرفه جويي« كند. حاال بگذاريد اين نمونه 

را با يك مثال واقعي ادامه بدهم. 
چن��د س��ال پي��ش ودافون ك��ه يك ش��ركت معتبر 
مخابراتي در بريتانياس��ت كوش��يد يك بن��گاه مخابراتي 
آلماني را خريداري كند. نخس��تين كاري كه انجام گرفت 
در س��ال 2000 بنگاه راپيدويو ب��ه صورت يك بنگاه مادر 
در لوكزامبورگ به ثبت رسيد. كمي بعد يك شعبه هم در 
سويس افتتاح ش��د. ودافون 118 ميليارد يورو را به بنگاه 
م��ادر در لوكزامبورگ منتقل كرد كه 74 ميليارد يورو در 
كمپاني آلماني سرمايه گذاري شد و از طريق شعبه سوييس 
44 ميليارد يورو هم به اين بنگاه آلمان قرض داده شد. تنها 
س��ه ماه بعد بنگاه مادر 897 ميليون يورو از وامي كه داده 
بود درآمد كسب كرد »مالياتي كه به سوييس پرداخت شد 
تنه��ا 7.3 ميليون يورو بود« كه نرخ موثر ماليات بر درآمد 
آن هم 0.8 درصد مي ش��ود« در همان روز ولي يك سال 
بعد، 2.9 ميليارد يورو ديگر بهره پرداخت ش��د كه همانند 

دفعه قبل نرخ موثر مالياتي اش فقط 0.8 درصد بود. 
اين وضعيت اس��تثنايي نيست بلكه قاعده است. دراين 
راس��تا، آراپوگلو و ديگران به م��وارد متعددي كه متقلبان 
مالياتي در امريكا از آن استفاده مي كنند گزارشي به دست 
داده اند كه چه گونه اين تقلب ها باعث مي شود تا ثروتمندان 

غني تر ش��وند. نخس��تين كلك مالياتي به نظر آراپوگلو و 
ديگران »س��وراخ مالياتي در پيوند باتعريف درآمد« است. 
من و شما و بطور كلي هر آدم متوسطي كه درآمدي داشته 
باش��د طبق قوانين هر سرزميني كه در آن زندگي مي كند 
بايد بخشي از آن را به صورت ماليات به دولت متبوع خود 
بپردازد. در انگليس براي نمونه ما نظام PAYE داريم كه 
مخفف Pay as you earn اس��ت يعني ماليات شما قبل 
از آنكه مزدتان به دست تان برسد از آن كسر مي شود. براي 
ثروتمن��دان و بنگاه ها ولي روال كار به گونه ديگري اس��ت 
آنها هم »منافع منتقل ش��ده« دارند و هم »درآمد ناش��ي 
از افزاي��ش ارزش س��رمايه«. نرخ مالياتي درآمد ناش��ي از 
افزايش س��رمايه البته از مالياتي كه از مزد گرفته مي شود 
بس��يار كم تر اس��ت. افزايش بهاي دارايي هم تا زماني كه 
دارايي موردنظر به فروش نرسد و آن افزايش بها به صورت 
نقد درنيايد ش��امل ماليات نمي شود. اما درباره كساني كه 
مزدهاي بسيار باال دارند مي دانيم كه بخش ناچيزي از آن به 
عنوان »حقوق« يا »مزد« ثبت مي شود كه مشمول ماليات 
بر درآمد مي ش��ود ولي بخش قابل توجهي از مزد و حقوق 
مديران ارشد به صورت سهام يا اختيار سهام به آنها واگذار 
مي شود كه اگرچه مزد و درآمد آنهاست ولي به عنوان منافع 
منتقل شده ثبت مي شوند و به عنوان درآمدهاي سرمايه يي 
ماليات مي دهند كه همان گونه كه پيش تر هم گفته ش��د 
از نرخ ماليات بر مزد به مراتب كمتر اس��ت. براي نمونه در 
امريكا متوس��ط نرخ ماليات بر مزد براي كساني كه در اين 
گروه حقوقي قرار مي گيرند 39.6 درصد اس��ت ولي وقتي 
همان س��طح باالي مزد به صورت منافع منتقل شده ثبت 
مي شود نرخ مالياتي آن حداكثر 20 درصد است كه حدود 
نصف نرخ ماليات بر مزد است. اندرسون و پيتزيگاتي درباره 
بعد ديگ��ري ازاين تقلب هاي مالياتي گ��زارش مي دهند و 
آن هم درواقع پاداش هاي پرداخت به ازاي كارآمدي اس��ت 
كه از سوي بنگاه وقتي پرداخت مي شود مي تواند از ميزان 
ماليات بنگاه كس��ر شود. در فاصله 2012 تا 2015 بيست 
بانك بزرگ امريكايي بيش از 20 ميليارد دالر به پنج مدير 
ارشد خود پاداش به ازاي كارآمدي پرداختند كه البته شامل 
تخفيف مالياتي ش��د و اگر نرخ مالي��ات بر بنگاه را كه 35 
درصد است در نظر بگيريم، درواقع به اين معناست كه اين 
بانك ها ب��ه ازاي حقوقي كه به مديران خود پرداخته اند، در 
كل در طول چهار سال 725 ميليون دالر »يارانه«ي دولتي 
دريافت كرده اند. س��ومين تقلب مالياتي هم اين است كه 
ماليات به تعويق افتاده عمال به صورت مالياتي كه پرداخت 

نمي شود درمي آيد.

ماليات بردرآمدهاي س��رمايه يي ك��ه گفتيم از ماليات 
بر مزد كم تر اس��ت و افزايش به��اي دارايي ها هم تا زماني 
كه دارايي به فروش نرس��د و افزايش بها نقد نشود مالياتي 
نمي پ��ردازد. اضاف��ه كنم كه نظام ماليات��ي كنوني امريكا 
هيچ گون��ه مالياتي بر ثروت ندارد. چهارمين تقلب مالياتي 
ب��ه گفته  آراپوگل��و و ديگران هم تقلب ايج��اد بنگاه هاي 
خيريه يي اس��ت. موقعيت كنوني به اين صورت اس��ت كه 
هرگاه ش��ما مبلغي را به يك موسس��ه خيريه اختصاص 
بدهيد آن مبلغ مش��مول تخفيف مالياتي مي ش��ود ولي 
قانون كنوني به اين صورت اس��ت » موسسه خيريه  هيچ 
اجباري ندارد كه ث��روت تخصيص يافته را هزينه كند. در 
واقع قوانين اداره مالي��ات داخلي مقرر مي دارد كه تنها 5 
درصد از دارايي س��رمايه گذاري ش��ده در يك سال هزينه 
ش��ود. و جالب اينكه اين 5 درصد مي تواند صرف پرداخت 
مزد يا هزينه هاي ديگر بشود و ضرورت قانوني وجود ندارد 
كه حتما صرف موضوعي ش��ود كه خيريه بر آن اس��اس 
تاسيس شده است« تقلب مالياتي ديگر درواقع بيان بيروني 
اين ضرب المثل معروف است »مرا بگير اگر مي تواني«. به 
سخن ديگر پناهگاه هاي مالياتي ايجاد شده اند تا امكاناتي 
ب��راي پنهان ك��ردن درآمدها براي ثروتمن��دان و بنگاه ها 
فراهم بش��ود. اگر يك پناهگاه مالياتي به عنوان امكاناتي 
غيرقانوني اعالم نشود ثروتمندان و بنگاه ها مي توانند از آن 
اس��تفاده كنند. حداكثر اينكه اگر ماموران مالياتي بتوانند 
تقلب مالياتي ناشي از استفاده از آن پناهگاه را كشف كنند 
حداكثر اينكه از متقلب مالياتي خواسته مي شود تا ماليات 
را به اضافه بهره ديركرد و احتماال مقداري جريمه بپردازد. 
به طور متوس��ط كمتر از يك درصد از اظهاريه هاي مالياتي 
هر ساله حسابرسي مي شود و به اين ترتيب احتمال اينكه 
تقلب هاي مالياتي كشف شوند چندان قابل توجه نيست. 
به عكس خبر داريم كه بيش از 17500 البي ايست مالياتي 

در واش��نگتن به ثبت رس��يده اند كه براي تاثيرگذاري بر 
قانون گ��ذاران در پيوند با ماليات فعاليت مي كنند. پيش تر 
هم گفته ايم و اضافه كنيم كه سوراخ هاي مالياتي در پيوند 
با ماليات بر سود بنگاه هاي فرامليتي در يك خأل سياسي 
وجود ندارند و درواقع نتيجه يك بازي سياسي است كه از 
سوي صاحبان اين منافع گسترده برعهده گرفته مي شود. 
متخصصان مالياتي فراوان كه از سوي بنگاه ها و ثروتمندان 
به كار گرفته مي شوند از همه مهارت هاي خود براي استفاده 
از اين س��وراخ هاي مالياتي بهره مي گيرند به سخن ديگر 
اين تقلب هاي مالياتي به طور مستقل اتفاق نمي افتد بلكه 
طرح ريزي و برنامه ريزي شده است. اين بنگاه هاي فرامليتي 
و ثروتمندان قدرت سياسي قابل توجهي دارند و از آن براي 
پيش��برد منافع خود به كمال بهره مي گيرند و ش��يوه كار 
از جمله حفظ و حتي گس��ترش اين سوراخ هاي قانوني و 
حفظ و گس��ترش پناهگاه هاي مالياتي است. در امريكا و 
در اتحادي��ه اروپا، البي كردن به صورت يك كار اساس��ي 
و دايم��ي درآمده اس��ت. در بريتانيا ه��م كمك هاي مالي 
به احزاب سياس��ي همان نقش را دارد. دونالد متذكر شد 
ك��ه در طول 2009 تا 2015 پنجاه بنگاه فرامليتي بزرگ 
امريكايي در كل بيش از 2.5 ميليارد دالر صرف البي گري 
كرده اند كه 352ميليون دالر مش��خصا صرف البي كردن 
براي منظورهاي مالياتي ش��د. درعين حال، در طول اين 
مدت اين بنگاه ها از 423 ميليارد دالر تخفيف هاي مالياتي 
بهره مند شدند به عبارت ديگر به ازاي هر دالري كه صرف 
الب��ي كردن در امور مالياتي ش��د اين بنگاه ها 1200 دالر 
تخفيف مالياتي گرفته اند. ازسوي ديگر در امريكا، از 1952 
به اين س��و س��هم سود بنگاه ها به نس��بت توليد ناخالص 
داخل��ي كه 5.5درصد بود به 8.5 درصد افزايش يافت ولي 
نسبت مالياتي كه مي پردازند به توليد ناخالص داخلي كه 

5.9 درصد بود به 1.9 درصد سقوط كرد. 
پيام��د آنچ��ه در صفحات پي��ش وارس��ي كرديم در 
وهله اول اين اس��ت ك��ه پايه ماليات��ي دولت هاي مدرن 
به شدت تضعيف مي ش��ود. اكسفام گزارش كرده است كه 
بطور متوس��ط دولت امريكا هرس��اله 111 ميليارد دالر از 
درآمده��اي ماليات��ي خود را از دس��ت مي ده��د و ميزان 
زيان ناش��ي براي كش��ورهاي در حال توس��عه در نتيجه 
تقلب هاي مالياتي هم سالي 100 ميليارد دالر است. ديگر 
پژوهش��گران ولي درباره زيان هاي ناشي از فرار مالياتي و 
اجتن��اب از پرداخت ماليات برآوردهاي باالتري به دس��ت 
داده اند. به گفته مورفي كه درباره شكاف مالياتي دربريتانيا 
پژوهش مي كند ميزان اين ش��كاف به مراتب بيشتر از آن 
چيزي است كه دولت مي گويد. شكاف مالياتي هم درواقع 
تفاوت بين مالياتي اس��ت كه بايد براس��اس قوانين جاري 
پرداخت ش��ود و آنچ��ه در واقعيت پرداخت مي ش��ود. در 
سال 2010 براساس برآورد مورفي اين شكاف 95 ميليارد 
پوند بود ولي براي 2014 اين شكاف به 122 ميليارد پوند 
افزاي��ش يافت كه درواقع 20 ميليارد پوند بيش��تر از كل 
بودجه آموزشي در بريتانياست. جزئيات اين شكاف مالياتي 
هم جالب اس��ت. 85 ميليارد پوند زيان فرار مالياتي است 
و هزينه اجتن��اب از پرداخت ماليات هم 19 ميليارد پوند 
است و 18 ميليارد پوند ديگر هم مالياتي است كه پرداخت 
نمي شود. اداره ماليات بريتانيا برآورد بسيار كمتري مي دهد 
و براين گمان اس��ت كه در 2010 كل شكاف مالياتي تنها 
42 ميليارد پوند بود ولي بعد براي 2013 ميزان اين شكاف 
حتي كمتر گزارش ش��د؛ 35 ميلي��ارد پوند. اما در 2010 
اتحاديه كارگري خدمات بازرگاني شكاف را 120 ميليارد 
پوند اعالم كرد كه 95 ميليارد آن فرار مالياتي و اجتناب از 
پرداخت ماليات بود. دولت وقت از اين برآورد انتقاد كرد و 
براي سال مالي 2011-2012 ميزانش را تنها 35 ميليارد 
پوند اعالم كرد كه براس��اس همه شواهد موجود برآوردي 
است كه شكاف را كم برآورد مي كند. برآورد شبكه عدالت 
مالياتي براي س��ال مالي 2013-2014 به برآورد اتحاديه 
كارگري خدمات بازرگاني بسيار نزديك است و ميزانش را 

119.4 ميليارد پوند مي داند. 
دركنار كوشش براي تقلب مالياتي مشكل جريان 
غيرقانون��ي مالي را هم داريم كه در س��ال هاي اخير 
روند افزايشي داشته است. براي روشن شدن موضوع 

به چند نمونه اشاره مي كنم. 
براي اينكه حجم مشكلي كه وجود دارد روشن شود 
بد نيس��ت اش��اره كنم كه برآورد مي شود كه در طول 
2000-2011 دركل بي��ش از 3.79 تريلي��ون دالر از 
چين به طور غيرقانوني به در برده شد. اگر به سال هاي 
منفرد نگاه كنيم مش��اهده مي كنيم كه ميزان جريان 
غيرقانون��ي مالي كه در 2000 تنها 172 ميليارد دالر 
ب��ود در 2011 به بيش از 602.9 ميليارد دالر افزايش 
يافت. با توجه ب��ه ماهيت اين جريان غيرقانوني مالي 
البته كه آمارهاي رسمي درباره شان نداريم ولي همانند 
تقلب هاي مالياتي بايد روي برآورد پژوهش��گران تكيه 
كنيم. به اين ترتيب روشن مي شود كه بخش عمده يي 
از منابع��ي ك��ه بط��ور غيرقانوني از چين ب��ه در برده 
مي ش��ود بعد براس��اس آنچه آن را »حركت دايره وار« 
مي نامم دوباره به صورت سرمايه داري مستقيم خارجي 
وارد چين مي ش��ود و از دولت هم يارانه و تخفيف هاي 
ماليات��ي مي گيرد. درآمده��اي مالياتي دول��ت از دو 
س��و زير ضرب قرار مي گي��رد. اول درآمد مالياتي كه 

پرداخت نمي شود و بعد يارانه هاي پرداختي به اصطالح 
س��رمايه گذار خارج��ي كه بايد از مناب��ع ديگر تامين 
مالي ش��ود. دولت ميزبان همچنين وام هاي پرداختي 
بنگاه ه��اي خارجي ب��ه بنگاه هاي داخل��ي را تضمين 
مي كند و به آنها زمين و تسهيالت ديگر با هزينه هاي 
به ش��دت كاهش يافته ارائه مي ده��د. البته كه منابع 
مالي بطور قانوني هم از چين به عنوان سرمايه گذاري 
مس��تقيم خارج��ي در هنگ كنگ و جزاي��ر ويرجين 
انگليسي به در برده مي شود ولي مدتي بعد همان منابع 
به عنوان سرمايه گذاري مستقيم خارجي اين كشورها 
ب��ه چين بازمي گردد. به عنوان مث��ال جزاير ويرجين 
انگليسي، كشوري كه تنها 28000 نفر جمعيت دارد 
و توليد ناخالص داخلي آن هم حدود 1.1ميليارد دالر 
برآورد مي شود، گفته مي شود كه 213.7ميليارد دالر 
درچين سرمايه گذاري كرده است. ناگفته روشن است 
كه اين ارقام با يك ديگر هم خواني ندارد مگر اينكه ما 
سير دايره وار حركت منابع مالي را در نظر داشته باشيم. 
اكسفام در گزارش ديگري مدعي مي شود كه دولت 
امريكا س��الي 135 ميلي��ارد دالر درنتيجه تقلب هاي 
مالياتي بنگاه ها و ثروتمندان درآمد مالياتي از دس��ت 
مي دهد و زيان برآوردش��ده براي كش��ورهاي در حال 
توسعه هم سالي 100 ميليارد دالر است. اكسفام براين 
گمان است كه تقلب مالياتي نه پراكنده بلكه درسطح 
بسيار گسترده يي اتفاق مي افتد. اين مساله از اين نظر 
بسيار مهم اس��ت كه اگر نظام مالياتي درست تنظيم 
ش��ده و كار كند منابع الزم براي بازتوزيع و همچنين 
تهيه و ت��دارك كاالها وخدمات عمومي كه موثرترين 
راه براي كاس��تن از نابرابري اس��ت فراهم مي شود. از 
منظ��ري كه من به جهان مي نگرم اين مس��اله كامال 
سرراست است ولي انتقال قدرتي كه در اقتصاد جهاني 
صورت گرفته است باعث شده كه نظام مالياتي موجود 
ما پي آمده��اي بازتوزيعي خود را به مق��دار زيادي از 
دس��ت بدهد. اگر نظام مالياتي تصاعدي داشته باشيم 
و بنگاه هاي فرامليتي موفق هم آنچه براس��اس قوانين 
جاري بايد پرداخت ش��ود را بپردازند درآمد بيشتري 
براي دولت ايجاد مي شود كه مي تواند در تهيه خدمات 
عمومي بيش��تر و با كيفيت بهتر سرمايه گذاري شود. 
اگر ايجاد يك نظام رفاه اجتماعي بهتر را كنار بگذاريم 
اين نوع سرمايه گذاري ها موجب مي شود توان رقابتي 
اقتصاد هم دربازارهاي جهاني بيش��تر ش��ود و رش��د 
بيشتر نه فقط عملي كه پايدار هم خواهد بود. از سوي 
ديگر وقتي با تقلب ه��اي مالياتي برخورد الزم صورت 

نمي گيرد از دو حال خارج نيست: 
 يا بايد عرضه خدمات عمومي كاهش يابد و طبيعتا 

كيفيت آنها هم متزلزل مي شود. 
 يا بايد براي جبران درآمدهاي مالياتي ازدست رفته 

ماليات بر ديگران را افزايش داد. 
از منابع پژوهش��ي گوناگون خب��ر داريم كه براي 
تامين درآمدهاي مالياتي از دست رفته ماليات برارزش 
افزوده كه يك ماليات قهقرايي اس��ت مقبوليت زيادي 
پيدا كرده است و همان طور كه به اشاره گفته ام خصلت 
قهقرايي آن باعث بيش��تر ش��دن نابرابري خواهد شد. 
اكسفام گزارش مي كند كه در كشورهاي بخش جنوبي 
افريقا 67 درصد از درآمدهاي مالياتي دولت ها با وضع 
مالي��ات بر ارزش افزوده به دس��ت مي آي��د و اين نوع 
ماليات ها هم به نس��بت فشار بيش��تري بر دهك هاي 
فقي��ر و فقيرتر اعم��ال مي كند. باي��د بالفاصله اضافه 
كنم كه كاس��تن از ماليات بر ش��ركت ها و ثروتمندان 
اگرچه باعث مي ش��ود تا درآمد پس از ماليات بنگاه ها 
و ثروتمندان بيشتر شود و در نهايت به صورت شكاف 
بيشتر درآمدي و همچنين ثروتي دربيايد ولي به  تجربه 
مي داني��م كه پيامد مثبتي بر اقتص��اد در كليت خود 
ندارد. گفته مي ش��ود كاس��تن از مالكيت بر شركت ها 
باعث مي ش��ود تا س��رمايه گذاري مستقيم خارجي به 
اين كشورها جلب شود كه براي توسعه اغلب كشورها 
بسيار مفيد و حتي الزم است. پژوهش هايي كه درباره 
توان رقابتي كش��ورها داريم نشان مي دهند كه اتفاقا 
تخفيف هاي مالياتي به بنگاه ها در ارزيابي بنگاه ها براي 
ورود به يك كش��ور اهميت زيادي ندارند بلكه آن چه 
مهم است كيفيت و گس��تردگي زيربناهاي ارتباطي، 
جاده ه��ا، راه آه��ن، بن��ادر اس��ت كه اتفاق��ا به  دليل 
كمبود منابع � ازجمله ب��ه خاطر همين تخفيف هاي 
مالياتي � درش��رايط ناهنجاري به س��ر مي برند. دراين 
راس��تا گزارش فوروم اقتصاد جهان��ي را هم داريم كه 
در آن گفته مي ش��ود عمده ترين عامل جلب سرمايه 

خارجي در واقع كيفيت زيرساخت ها و همچنين وجود 
كارگران با مهارت باالس��ت ك��ه هردو به دليل كمبود 
منابع دراين كش��ورها صدمه ديده و در س��طوح قابل 
قبولي نيس��تند. در اين زمينه به نظر مي رس��د كه در 
سطح جهاني با مسابقه براي رسيدن به حداقل ماليات 
روبه رو هستيم. در سه دهه گذشته، سود خالصي كه از 
سوي بنگاه هاي بزرگ فرامليتي در بهشت هاي مالياتي 
پارك شده از 2 تريليون دالر در 1980 به 7.2 تريليون 
دالر در 2013 افزايش ياف��ت ولي ماليات بردرآمدي 
كه از س��وي اين بنگاه ها پرداخت مي شود از اين روند 
تبعيت نكرد و اين مقوله به خصوص براي كش��ورهاي 
فقير يك مشكل اساسي است. ماليات برسود شركت ها 
به عنوان بخش��ي از درآمد مالياتي كل در كشورهاي 
فقير بيش از دو برابر مهم تر است تا در كشورهاي غني 
سرمايه داري. اكشن ايد برآورد مي كند كه اين كشورها 
به خاطر يارانه هاي مالياتي كه به بنگاه هاي فرامليتي 
مي پردازند سالي 138 ميليارد دالر ضرر مي كنند. نرخ 
متوسط ماليات بر سود بنگاه ها كه 27.5 درصد بود در 
2015 به 23.6 درصد كاهش يافت. براي كش��ورهاي 
گروه 20 متوس��ط نرخ ماليات برسود بنگاه ها كه 25 
س��ال قبل 40 درصد ب��ود به كم ت��ر از 30 درصد در 
2015 رس��يد. براي كش��ورهاي عضو OECD سهم 
درآمد ماليات برس��ود بنگاه ه��ا در كل درآمد دولت ها 
ك��ه در س��ال 2007، 3.6 درص��د ب��ود در 2014 به 
2.8 درص��د كاه��ش يافت. بروك��ز در همان پژوهش 
پيش گفته به نكته قابل  تامل ديگري هم اش��اره دارد. 
در امريكا و بريتانيا به نظر مي رسد در برخورد با تقلب 
مالياتي يك سلسله مراتب هم داريم. به سخن ديگر در 
حالي كه حسابرسي اظهارنامه هاي مالياتي ثروتمندان 
و بنگاه هاي فرامليتي روند نزولي دارد ولي در برخورد 
با »تقلب مالياتي« يا »تقلب در دريافت پرداخت هاي 
رفاهي« فقرا س��خت گيري بيش��تري اعمال مي شود. 
ناگفته روشن است كه فقرا براي مثال ممكن است در 
پيوند با تخفيف ه��اي مالياتي مخصوص فقرا »تقلب« 
كنند يا درباره پرداخت هاي رفاهي راس��ت نگويند. به  

هرحال ارقام آمده در اين جدول قابل تامل اند. 
با بررسي مختصري كه از نظام مالياتي بين المللي ارائه 
كرده ام دشوار است، بپذيرم كه به حال خود رهاكردن اين 
همه سوراخ هاي قانوني براي سوءاستفاده تصادفي يا ازسر 
ندانم كاري باشد. براي مثال، در امريكا شركت هاي مالي 
خصوصي و مديران صندوق هاي بزرگ س��رمايه گذاري 
)هج فاند ه��ا( مي توانند بخش بزرگي از حقوق و مزدهاي 
خود را به صورت درآمدهاي سرمايه يي به ثبت برسانند 
و در نتيج��ه، به جاي اينكه نزديك به 40 درصد ماليات 
بدهن��د، تنه��ا 15 درصد ماليات بپردازن��د. با اين همه، 

پرسش اين است كه چه بايد كرد؟

 چه بايد كرد؟
در دهه هاي اخير نه تنها نظامي كه پس از كنفرانس 
برتون وودز ايجاد شده بود قدم به قدم برچيده شد بلكه 
به طور موثري عوامل اقتصادي را عمال تشويق كردند 
تا از اجزاي نظام تازه يي كه ايجاد شد استفاده كنند: 

 بهشت هاي مالياتي
 مناطق پنهان كاري مالي و مالياتي

 فرار مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات
به گمان من، نخستين قدمي كه بايد برداشته شود 
كوشش براي ايجاد شفافيت مالي است. به اين ترتيب 
وقتي با فرارسرمايه روبرو مي شويم فرآيند مقابله با آن 
بايد مس��ووليت هر دو سوي اين سرمايه فراري باشد. 
هم سرزميني كه سرمايه از آن مي گريزد و هم كشوري 
كه سرمايه به آن ورود مي كند. يعني هر دو كشور بايد 
براي ثبت س��رمايه يي كه مي گريزد و به جاي ديگري 
مي رود اطالعات الزم را فراهم آورند و از آن مهم تر بايد 
مبادله اطالعاتي هم صورت بگيرد. ما درباره فس��اد در 
كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي نوظهور دانش 
به نسبت كاملي داريم ولي در نظر نمي گيريم وقتي فرار 
سرمايه آغاز مي شود بحث و گفت وگوي كمتري درباره 
سرزميِن از نظر مقررات مالي فاسد كه اين سرمايه به 
آن وارد مي ش��ود، صورت بگيرد و اغلب در اين زمينه 
سخني گفته نمي شود. با توجه به مقياس مشكلي كه 
هست به اعتقاد من الزم است كنفرانسي جهاني براي 
مقابله با انتقال غيرقانوني منابع مالي صورت بگيرد كه 
عالوه بر جريان غيرقانوني به مقوله اجتناب از پرداخت 
مالي��ات و همچنين مناطق از نظر مالي پنهان كار هم 
برخورد ش��ده و براي مقابله با آن سياس��ت هاي الزم 
اتخاذ ش��ود. در اين راس��تا، من خواه��ان ايجاد يك 
سازمان جهاني براي مديريت نظام مالياتي بين المللي 
هستم. بايد مجموعه يي از قواعد و مقررات حسابداري 
كه كاركرد بين المللي داشته باشد تدوين شده و مورد 
تواف��ق قرار گرفته و اعمال ش��ود و در اين فرآيند بايد 
مصرف كنندگان، سرمايه گذاران و ديگر صاحبان منابع 
در جهان مش��اركت كنند و موقعيت مالي كشورها در 

مبادالت بين المللي مالي بررسي شود. 
در تواف��ق ب��ا زوكمن من هم موافق��م كه جامعه 
جهاني براي كش��ورهايي كه با زيرپا گذاش��تن قواعد 
بين المللي به فرار مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات 
كمك مي كنند تحريم هاي واقعي مالي در نظر گرفته 
ش��ود. به گمان من همه كساني كه دراين تقلب هاي 
گسترده مالياتي مشاركت مي كنند بايد مجازات شوند. 
يك ثبت دارايي هاي مالي جهاني الزم است تا روشن 
ش��ود چه منابعي وجود دارد و اين منابع در مالكيت 
كيست و به چه كش��وري ماليات پرداخته مي شود و 
ب��ه چه ميزان. يكي از كارهايي كه بايد صورت بگيرد 
اين است كه بايد وام هاي درون بنگاهي بازتعريف شده 
و بهره پرداختي به آن به مشموليت مالياتي دربيايد. 
اين نوع وام ستاني ها در واقع انتقال منابع درون بنگاهي 
اس��ت و بايد به عنوان منابع مالي درون بنگاهي به آن 
نگريس��ت و از نظر مالياتي ب��ه همين صورت ارزيابي 
شود. مقوله ايجاد بنگاه هاي كاغذي بايد مورد بررسي 
جدي قرار بگيرد و به ويژه بايد مبادالت درون بنگاهي 
كه با استفاده از قيمت گذاري هاي دروني منبع بخش 
بزرگ��ي از اين تقلب هاي مالياتي اس��ت به طور جدي 
بررس��ي و بر اساس استانداردهاي بين المللي كه بايد 
ايجاد شوند مديريت شود. بطور كلي، معتقدم كه براي 
توفي��ق در اين مبارزه همكاري گس��ترده بين المللي 
الزم اس��ت و تا دير نشده بايد همه قدرت هاي مالي و 

اقتصادي جهان را به اين همكاري فراخواند. 

دراين دنياي كدر آف شور، 
لوكزامبورگ خدمات زيادي 

ارائه مي دهد كه براي كساني كه 
مي خواهند در پرداخت ماليات تقلب 
كنند امكانات زيادي فراهم مي كند. 

ايجاد بنگاه هاي مادر يكي از اين 
خدمات است و به اين ترتيب يك 

بنگاه جهاني از يك كشور مي تواند 
مالك بنگاه هاي متعدد در كشورهاي 

ديگر باشد

                                                                                                      

اكسفام گزارش مي كند كه در 
كشورهاي بخش جنوبي افريقا 67 

درصد از درآمدهاي مالياتي دولت ها 
با وضع ماليات بر ارزش افزوده به 

دست مي آيد و اين نوع ماليات ها هم 
به نسبت فشار بيشتري بر دهك هاي 

فقير و فقيرتر اعمال مي كند

                                                                                                      

پرونده
 زنگ خطر كمبود آب 
كشاورزي در مازندران

كمبود آب براي زير كشت بردن شاليزارهاي مازندران در 
نخس��تين روزهاي فصل بهار به بازي دومينواي شبيه شده 
كه با گذشت زمان مناطق بيشتري را تحت تاثير قرار داده و 

كاسه »چه كنم چه كنم« دست كشاورزان داده است. 
به گزارش ايرنا، در حالي كه شاليكاران مازندران اين روزها 
شبانه روزي در حال شخم و ش��يار زمين ها و خزانه گيري و 
نشاي برنج در مناطق مختلف هستند، مسووالن شهرستان 
جويبار در مركز اس��تان ب��ه مالكان 2 ه��زار و 400 هكتار 

شاليزاري هشدار داده اند كه به فكر كشت جايگزين باشند. 
مدير آب منطقه يي جويبار در جلس��ه ش��وراي اداري، با 
اعالم اينكه امس��ال آب س��د ش��هيد رجايي به شاليزارهاي 
منطقه نمي رس��د، به مالكان زمين هايي كه از آب اين س��د 
استفاده مي كردند هشدار داد كه با كشت برنج در اين زمين ها 

به استقبال خطر نروند. 
براساس گزارش هاي رسمي، 25 ميليون مترمكعب از 
آب كش��اورزي شهرس��تان جويبار در سال هاي گذشته از 

سد شهيد رجايي تامين مي شد. 
هادي نيك اختر افزود: امسال سد شهيد رجايي 60 درصد 
كمتر از فروردين ماه س��ال گذشته آب دارد و بر اين اساس 
2 هزار و 400 هكتار از اراضي شاليزاري جويبار كه از نعمت 
آب سد شهيد رجايي استفاده مي كردند، امسال از اين نعمت 

محروم شدند. 
اين سد كه 162ميليون مترمكعب ظرفيت ذخيره سازي 
دارد، هم اكنون تنها حدود 55 ميليون متر مكعب آن آبگيري 
شده كه به گفته كارشناسان شركت آب منطقه يي مازندران 
از اين ميزان تنها 33 ميليون مترمكعب قابل برداشت است و 

بقيه براي پايداري سد قابل برداشت نيست. 
اواي��ل فروردي��ن ماه ج��اري هم رييس س��ازمان جهاد 
كش��اورزي مازندران به مالكان سه هزار هكتار از زمين هاي 
شاليزاري حوزه شهرستان مياندرود در بخش انتهايي شبكه 
آبياري سد شهيد رجايي هشدار داده بود كه زمين هايشان را 

زير كشت برنج نبرند. 
همچني��ن مدي��ر اداره آب منطقه ي��ي جويبار نس��بت 
به برداش��ت بي رويه و بي��ش از حد از مناب��ع زيرزميني به 
كشاورزان هشدار داد و گفت: اگر مصرف آب مديريت نشود 
باعث مي شود آب چاه ها به سمت لب شوري كشانده شود كه 

منجر به زياندهي بيشتر خواهد شد. 
وي كش��ت جايگزين را هم براي كاهش خطر كمبود 
آب به كشاورزان توصيه و تاكيد كرد: بايد با بهره گيري از 
تمام راه حل هاي ممكن جلوي خس��ارت زايي كمبود آب 

كشاورزي را بگيريم. 
فرماندار جويبار هم گفت: شركت آب منطقه يي مازندران 
بر قطع شدن آب سد شهيد رجايي براي آبياري شاليزارهاي 
شهرس��تان جويبار تاكيد كرده و قرار است بخشي از كمبود 

آب از طريق سد البرز تامين شود. 
رجبعلي وهابي افزود: مسووالن شركت آب وعده داده اند 
طي دو هفته آينده آب سد البرز را از طريق پمپاژ در روستاي 
آهنگركال و بهره گيري از آب رودخانه سياهرود به زمين هاي 

جويبار برسانند. 
بخشدار بخش مركزي جويبار هم به كمبود آب كشاورزي 
در س��ال زراعي جاري با توجه به خشكس��الي اشاره كرد و 
گفت كه با كمك شورا و دهياري ها بناست اليروبي و مرمت 

آببندان ها به صورت جدي انجام شود. 
محم��د مدانل��و افزود: امس��ال بنا داريم ت��ا هفت قطعه 
آببندان در حوزه بخش مركزي را اليروبي كنيم تا به تامين 

آب كشاورزان كمك شود. 
زنگ خطر كمبود آب كشاورزي در شهرستان جويبار از2 
س��ال پيش با كاهش دبي آب رودخانه هاي سياهرود و تالر 
به صورت ج��دي به صدا در آمد، ولي از آن زمان تاكنون نه 
راه ه��اي جايگزين به صورت جدي مدنظ��ر قرار گرفت و نه 

مديريت مصرف آب اجرايي شد. 
كارشناسان مهم ترين راهكارها براي جلوگيري از بحران 
كم آبي را مديريت منابع آبي، تغيير الگوي كشت بهينه براي 
هر منطقه، استفاده از آبياري قطره اي، يكپارچه سازي اراضي، 
مديريت بر آبهاي مجازي، اليروبي آببندان ها و فرهنگ سازي 
مصرف صحيح آب مي دانند، راهكارهايي كه اگر در چند سال 
گذش��ته به صورت جدي مورد توجه قرار مي گرفت، امسال 
مازندراني ه��ا با ريزش س��ريع مهره ه��اي دومينوي كم آبي 

مواجه نمي شدند. 
كش��اورزان جويبار امسال در حالي در نخستين روزهاي 
بهار با كمبود آب كش��اورزي مواجه شدند كه بدون توجه به 
هشدارهاي كارشناسان، سال گذشته بيش از سه هزار هكتار 
از شاليزارهاي شهرستان را زير كشت دوم برنج بردند، كشتي 
كه آب مورد نياز آن عمدتا از منابع زير زميني تامين مي شود. 
روي آوردن به مصرف بي رويه آب هاي زيرزميني س��بب 
شد تا به اس��تناد گزارش هاي رسمي عالوه بر وجود 6 هزار 
و 344 حلق��ه چاه مجاز، صدها حلقه چ��اه غيرمجاز نيز در 
شهرستان جويبار خالي كردن سفره هاي زيرزميني را تسريع 
كند.  اين در حالي اس��ت كه در اين شهرستان دست كم 60 
قطع��ه آببندان به مس��احت 2 ه��زار و 200 هكتار با حجم 
آبگي��ري 6.2 ميليون مترمكعب وجود دارد كه بعضي از آنها 

سال هاست كه اليروبي و ترميم نشده است. 
آببندان ها در س��ال هايي نه چندان دور مهم ترين منبع 
تامين آب كش��اورزي به ويژه اراضي شاليزاري در مازندران 
بودن��د. آبگيري اين ذخيرگاه هاي آب��ي در فصل پاييز انجام 
مي ش��ود ولي در بيش��تر از يك دهه گذش��ته بس��ياري از 
آببندان ها به خاطر همراهي نكردن كش��اورزان در پرداخت 

عوارض و حق آبه رو به خشكيدن رفتند. 
گزارش آب منطقه يي جويبار نشان مي دهد آببندان هاي 
روستاهايي همچون ميستان، انارمرز، روشندان، شهنه كال، 
ميان ده، اس��ماعيل كال و س��يد محله در سال هاي اخير به 
دلي��ل پرداخت نكردن حق آب��ه و عدم اليروب��ي و ترميم، 

آبگيري نشده و خشك شده است. 
بخش��دار مركزي جويبار پاييز پارس��ال به خبرنگار ايرنا 
گفته بود كه بخش��ي از كشاورزان منطقه از سال 84 به بعد 
نس��بت به پرداخت عوارض و حق آبه خود اقدام نكردند و به 
همين دليل نيز شركت آب به آنها اجازه آبگيري آببندان ها را 
نداد.  بر اساس مصوبه شركت آب منطقه يي، كشاورزان بايد 
براي هر هكتار زمين شاليزاري كه از ذخيره آببندان ها آبياري 
مي شود، مبلغ 157هزار تومان پرداخت كنند كه انباشت اين 
مبلغ براي بيش از 12 سال براي بسياري از آنان سنگين شد. 
كارشناس��ان كشاورزي و آب منطقه يي هشدار داده اند 
كه س��ريال كمبود آب كش��اورزي در مازندران دنباله دار 
اس��ت و چنان چه كش��اورزان به كش��ت جايگزين روي 
نياورند و بر كشت دوم برنج اصرار بورزند، فصل هاي جديد 
اين س��ريال با بازيگران بيشتري از مناطق مختلف استان 

رونمايي خواهد شد. 
اين هشدار كارشناس��ان را داده هاي هواشناسي و وزارت 
ني��رو نيز تايي��د مي كند؛ چنان ك��ه در تازه تري��ن گزارش 
هواشناسي مازندران مشخص شده است كه ميزان بارندگي 
در نيم فصل اول سال زراعي جاري )مهر تا اسفند 96( نسبت 
به مدت مش��ابه سال زراعي گذش��ته 14 درصد و نسبت به 

دوره بلندمدت 30 ساله 17 درصد كاهش يافته است. 

گزارش
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سفير آذربايجان در ايران: 

مسير ترانزيتي ايران اقتصادي است

چه مي شود اگر كل زندگي را با كار اشتباه بگيريم؟
مولف: اندرو تگرت  

مترجم: سجاد اميري  
ايان- تصور كنيد، كار تمام دنيا را تصرف كرده و 
به كانون ديگر عرصه هاي زندگي بدل ش��ده است. در 
اين صورت س��اير امور مطيع كار خواهند بود. سپس 
كم ك��م هر چيز ديگري بازي ها و س��رگرمي هايي كه 
زماني جريان داش��تند، آهنگ هايي ك��ه پيش از آن 
خوانده مي ش��دند، عش��ق هايي كه كامروا مي شدند، 
جش��ن و بزم هايي كه برپا مي شدند همگي به  شكلي 
تقريبا نامش��هود شبيه هم شده و نهايتا به كار تبديل 
مي شوند. پس از آن زماني فرا خواهد رسيد كه دنياهاي 
متعددي كه پيش از حكمفرمايي كار بر جهان وجود 
داش��تند، كامال از حافظه فرهنگي و تاريخي ما پاك 

شده و به دست فراموشي سپرده مي شوند. 
حال در اين جهان كار مطلق، نحوه انديش��يدن، 
ظاه��ر و رفتار مردم چگونه خواه��د بود؟ آنها در هر 
جاي��ي انس��اني را ببينن��د، او را در نس��بتش با كار 
قضاوت مي كنند: پيش از استخدام، حين استخدام، 
پس از اس��تخدام، نيمه بيكار و بيكار؛ كس��ي در اين 
سرش��ماري از قلم نخواه��د افتاد. م��ردم كار را در 
همه جا س��تايش كرده و به آن عشق خواهند ورزيد، 
پرثمرتري��ن روز را براي يكديگ��ر آرزو خواهند كرد، 
صبحش��ان را با بيدارباش كار آغاز مي كنند و ش��ب 
را در آغوش كار به خ��واب مي روند. روحيه پركاري 
و سختكوش��ي، راه دس��تيابي به موفقي��ت معرفي 
خواهد شد و تنبلي نابخش��ودني ترين گناه شناخته 
مي ش��ود. همه جا در ميان تامين كنن��دگان محتوا، 
كارگزاران دانش، گروه هاي طراحي، رييس هاي اداره 
و سازمان هاي جديد مدام حرافي هايي درباره گردش 
كار، طرح ها و معيارهاي پيشرفت، گسترش مقياس 

و رشد شنيده خواهد شد. 
در چنين جهاني خوردن و دفع كردن و استراحت 
و رابطه جنسي و مراقبه و رفت و آمدهاي كاري -كه 
به  دقت نظارت شده و پيوسته بهينه سازي مي شوند- 
همگي موجبات س��المتي را فراهم مي آورند كه اين 
نيز به  نوبه خود در خدمت بيش��ينه كردن بهره وري 
ق��رار خواهد گرفت. هيچ كس بيش از حد مش��روب 
نخواهد نوش��يد، برخي براي بهب��ود عملكرد كاري 
مقدار اندكي مواد روان گردان استعمال خواهند كرد 
و همه عمر طوالني خواهند داش��ت، ب��دون پاياني 
مش��خص. گهگاهي اين ور و آن ور ش��ايعاتي درباره 

مرگ يا خودكش��ي ناش��ي از بي��ش كاري به گوش 
مي رس��د، اما اين زمزمه هاي مطبوع خفيف را از سر 
صداق��ت، چيزي بيش از تجس��م روح و جوهره كار 
مطلق در س��طح محلي نخواهند پنداش��ت و حتي 
برخي آن را حركتي س��تودني مي انگارند كه با فراتر 
بردن مرزه��اي منطقي كار همچ��ون ايثاري نهايي 
نمايان ش��ده اس��ت. از اين رو در گوش��ه  كنار جهان 
ت��الش بر اين خواه��د بود تا ژرف تري��ن تمناي كار 
محقق ش��ود: اينكه كار تجلي و تحقق كامل خود را 

به تماشا بنشيند. 
دنيايي كه توصيف شد از قضا اثري علمي-تخيلي 
نيس��ت؛ بلكه بدون ترديد همين نزديكي ها در پس 
دروازه هاي دنياي امروزي مان به انتظار نشسته است. 
 اصط��الح »كار مطل��ق« ابداع فيلس��وف آلماني 
جوزف پيپر اس��ت كه پ��س از جنگ جهاني دوم در 
كتاب فراغت: اس��اس فرهنگ )۱۹۴۸( آن را مطرح 
كرد. اين عبارت به فرآيندي اش��اره دارد كه انسان ها 
در نتيجه آن به كارگراني صرف تبديل مي ش��وند. از 
نظر من كار از اين طريق در مس��ير مطلق شدن قرار 
مي گي��رد، غايت همه چيز مي ش��ود، كانوني كه كل 
زندگي بش��ري بر مدار آن مي چرخد؛ در اين هنگام 
هر چيز ديگ��ري در خدمت كار خواهد بود؛ فراغت، 
جشن و س��رور و بازي همگي همس��ان مي شوند و 
نهايت��ا ب��ه كار تبديل خواهند ش��د؛ وقتي هيچ بعد 
ديگ��ري وراي كار براي زندگي باقي نمانده اس��ت، 
زمانه يي كه انس��ان ها عميقا به اين باور رس��يده اند 
ك��ه ما صرفا  زاده ش��ده ايم براي كاركردن. و س��اير 
طريقه هاي زيس��تن و وجود كه پي��ش از يكه تازي 
كار مطلق رواج داش��تند، كامال از حافظه و پيشينه 

فرهنگي ما محو خواهند شد. 
ما در آستانه تحقق كار مطلق قرار داريم. هر روز 
با افرادي صحبت مي كنم كه كار افس��ار زندگي آنها 
را در دس��ت گرفته است، تكليف و وظيفه جهانشان 
را پر كرده و مس��ووليتي وصف ناشدني بر افكارشان 

سنگيني مي كند. 
برخالف كس��ي ك��ه زندگي خ��ود را وقف تفكر 
و تعم��ق مي كند، ف��رد مقيد ب��ه كار مطلق خود را 
كارگ��زاري مي داند ك��ه از ازل در پيش��گاه جهاني 
ب��وده كه تلقي اش از آن جهان زنجي��ره بي پاياني از 
تكاليف اس��ت كه در امت��داد آينده يي نامش��خص 
گسترده ش��ده. در نتيجه اين تكليف انگاري جهان، 

زم��ان در نظر او همچون منب��ع كميابي مي ماند كه 
بايد حساب گرانه استفاده شود، هميشه نگران انجام 
كاري اس��ت كه بايد انجام دهد و اغلب دو دلواپسي 
در ذهن دارد: يكي درس��تي كاري كه در حال انجام 
آن اس��ت و ديگري اينكه هميشه كار بيشتري براي 
انجام  دادن وجود دارد. اساس��ا بيش كاري نمي تواند 
آيينه تمام نماي نگرش فرد مقيد به كار مطلق باشد، 
نگ��رش چنين فردي در اين مس��اله تبل��ور مي يابد 
ك��ه مصرانه غرق در انجام كارهايي مي ش��ود كه به 
او محول ش��ده و در  عين  حال به��ره وري، كارايي و 
اثرگ��ذاري را نيز بايد ارتقا دهد. اما چگونه؟ از طريق 
ش��يوه هاي برنامه ريزي كارآمد، تعيين هوش��مندانه 
اولويت ها و محول كردن به  موقع كارها. در يك كالم، 
سرس��پرده كار مطلق ش��مايلي از فعاليت بي وقفه، 
فشرده و شلوغ اس��ت، شمايلي كه اساسي ترين رنج 
و محنتش بي تابي وجودي عميقي است كه بر توليد 

فايده استقرار مي يابد. 
آزاردهنده ترين مساله درباره كار مطلق صرفا اين 
نيست كه رنجي بي جهت را بر بشر تحميل مي كند، 
بلكه ش��يوه هاي پوياي مكاشفه يي را از ميان مي برد 
كه هدفش پرس��يدن، انديشيدن و پاس��خ  دادن به 
اساسي ترين مسائل وجودي است. براي اينكه روشن 
شود اين رنج بي سبب چگونه بر بشر تحميل مي شود، 
محتويات گفت وگويي دونفره را كه در زير آمده است 
در نظر بگيريد و ببينيد چگونه پديدارشناسي واضح 
كار مطل��ق خود را در آگاهي روزم��ره دو طرف اين 
گفت وگوي خيال��ي نمايان مي كند. پيش از هر چيز 
تنش��ي دايم مشهود است، حس همه جانبه فشار در 
نتيجه اين مشغوليت ذهني كه كاري هست كه بايد 
انجام ش��ود و هميش��ه انتظار م��ي رود در هر لحظه 
مشغول انجام كاري باشم. طرف ديگر گفت وگو نيز از 
پرسشي سخن مي گويد كه همواره با اين افكار همراه 
است: آيا بهتر از اين نمي توانم از زمانم استفاده كنم؟ 
زمان همچون دش��من يا عنصري ناياب، محدوديت 
اختيار و عمل كارگزار خود را در قالب رنج ش��تاب و 
عجله و بهاي مسلم فرصت هاي از دست  رفته آشكار 

مي كند. 
افكاري مثل هنوز كاري را كه بايد انجام نداده ام، 
بايد تا حاال تمام ش��ده ب��ود، االن بايد كار مفيدتري 
انجام مي دادم و همچنين كار بعدي اي كه هميش��ه 
در نوبت اس��ت به دش��منان صاحب خود بدل شده 

و ب��ا دسيس��ه چيني او را به س��توه مي آورند، او كه 
به خودي خود هميشه از پي اكنون ناتمام دوان است. 
همچني��ن اوقاتي كه فرد فك��ر مي كند به  قدر كافي 
مفيد نبوده اس��ت، احس��اس معصيت خواهد كرد. 
معصيت در اينجا بيانگر ناكامي در تس��لط بر امور و 
مهار آنهاست، به  عالوه اينكه كارها در نتيجه غفلتي 
فرض��ي يا كاهلي نس��بي -به  زعم خ��ود فرد- روي 
هم انباشته ش��ده اند. نهايتا اينكه تكانه هاي طعن و 
لعن آميزي كه متوجه به سرانجام رساندن كارهاست 
نش��ان مي دهد اي��ن حالت ب��ودن تجرب��ه كامل و 
بي كم وكاست امور را در عمل ناممكن مي كند. طرف 
اول گفت وگو نتيجه مي گيرد كه ش��الوده »هس��تي 
من« »يك مسووليت است« يا به عبارت ديگر چرخه 

بي پايان نارضايتي. 
از اين رو ماهيت مسووليت مدار كار مطلق با چنين 
چيزهايي شناخته مي شود: با فعاليت بي وقفه، بي قرار 
و سراس��يمه؛ نگراني براي آينده؛ بار طاقت فرس��اي 
زندگي؛ غرولند افكار پريش��ان ب��راي فرصت هاي از 
دس��ت  رفته و احساس گناه ناش��ي از ظن كاهلي يا 
سستي. بنابراين نگاه تكليف انگار به جهان با ماهيت 

مسووليت مدار كار مطلق در ارتباط است. جان كالم 
اينك��ه كار مطل��ق ناگزير به دوكا منتهي مي ش��ود، 
اصطالحي بوداي��ي كه به طبيع��ت رضايت ناپذير و 

مملو از رنج زندگي اشاره دارد. 
كار مطل��ق عالوه بر پديدآوردن دوكا يا به عبارتي 
رن��ج، مانع از دس��تيابي به س��طوح واالت��ر واقعيت 
مي ش��ود. از اي��ن رو تبل��ور زيبايي در هن��ر، تجلي 
جاودانگ��ي در دي��ن، حظ بي آاليش عش��ق و حس 
سرگشتگي فلس��في، واقعياتي هستند كه در دنياي 
كار مطلق يافت نمي ش��وند. همه اين احواالت براي 
اينك��ه دريافت ش��وند نيازمند س��كوت، س��كون و 
اش��تياقي برآمده از دل و جان اند. اگر معنا به مفهوم 
تعامل بازي گوشانه كران و بيكران، گستره ادراك ما 
را فراتر از مشغوليات و امور پيش پاافتاده مادي برده 
و به آن تعالي بخش��د و به ما امكان دهد آنچه واالتر 
از خودمان است را مستقيما تجربه كنيم، آنگاه متاع 
ناياب دنياي كار مطلق قطعا فرصت تجربه معناست. 
آنچه يافت مي  نشود، كشف چرايي حضور ما در اين 

عالم است. 
منبع: ترجمان

ايرنا 
»بنياد حس��ين اف« سفير تام االختيار جمهوري 
آذربايجان در ايران گفت: مس��ير ترانزيتي ايران در 
مقايسه با مسيرهاي ديگر از نظر زمان 60 درصد و 

از نظر قيمت ۴0درصد ارزان تر است. 
حس��ين اف در گفت وگ��و ب��ا ايرن��ا از رش��د 
همكاري ه��اي ته��ران- باك��و در س��ال هاي اخير 
خبر داد و گفت: در 25س��ال گذش��ته بين ايران و 
آذربايجان بيش از ۱70س��ند امضا ش��ده است كه 
از اين تعداد 50 س��ند در حوزه اقتصادي بوده و به 
ويژه در 5 سال گذشته در زمينه اقتصادي ارتباطات 

بسيار قوي بين دو كشور ايجاد شده است. 
س��فير آذربايج��ان در تهران افزود: در 5 س��ال 
گذش��ته روس��اي جمهوري دو كش��ور ۱۱مالقات 
داش��ته اند ك��ه از اينها 7 مالق��ات در پايتخت هاي 
دو كش��ور و بقي��ه ه��م در حاش��يه كنفرانس هاي 

بين المللي بوده است. 
وي با اش��اره به همكاري هاي دو كشور در حوزه 
ترانزي��ت گفت: بنا ب��ه تصميم روس��اي جمهوري 
دو كش��ور راه آهن آذربايج��ان وارد خاك جمهوري 
اس��المي ايران شده اس��ت. بر اين اساس در خاك 
جمه��وري آذربايج��ان راه آهن كمربن��دي به طول 
6 كيلومت��ر و ني��م و در ادامه ي��ك دهنه پل روي 
رودخانه ارس همچنين يك هزار و 300متر راه آهن 
در اراض��ي جمهوري اس��المي ايران احداث ش��ده 
اس��ت. حس��ين اف افزود: عالوه بر اي��ن 35هكتار 
زمين در اختيار راه آه��ن جمهوري آذربايجان قرار 
داده شده و در اين زمين بارانداز ساخته مي شود. 

 راه  آهن رشت- آستارا ظرف 3 سال
به بهره برداري مي رسد 

وي با بيان اينكه راه آهن قزوين- رش��ت درحال 
اتمام اس��ت، اظهار ك��رد: عالوه بر اي��ن جمهوري 
آذربايج��ان براي احداث راه آهن رش��ت- آس��تارا 
اعتب��ار500 ميليون دالري اختصاص داده و در اين 

زمينه هم نتايج خوبي گرفته شده است. 
اين ديپلمات جمهوري آذربايجان در پاس��خ به 
اين س��وال كه احداث راه آهن رشت- آستارا چقدر 
زم��ان مي برد، گفت: كاره��اي مطالعاتي اين پروژه 
حل ش��ده و در واقع راه آهن رش��ت- آستارا پروژه 

آماده ي��ي اس��ت و فك��ر مي كنم در عرض 3س��ال 
مي تواند به نتيجه برسد. 

حسين اف خاطرنشان كرد: اگر راه آهن دو كشور 
به هم وصل شود هر كااليي كه در بندرعباس روي 
قطار گذاش��ته مي شود به شمالي ترين نقطه اروپا و 

روسيه در هلسينكي و مسكو منتقل خواهد شد. 
وي ب��ا بيان اينكه جمه��وري آذربايجان درحال 
توس��عه ظرفيت ه��اي ترانزيتي خود اس��ت، گفت: 
اخي��را با كم��ك دول��ت آذربايجان راه آه��ن باكو- 
تفليس- قارص به بهره برداري رس��يد. عالوه بر اين 
دولت در نظر دارد از باكو تا آس��تاراي ايران اتوبان 
بس��ازد و در اي��ن زمينه هم با ش��ركت هاي ايراني 

همكاري مي كنيم. 
س��فير جمهوري آذربايجان در تهران ادامه داد: 
دو ط��رف همچني��ن در حوزه خودروس��ازي ايران 
خ��ودرو و آذرماش، خودرو مش��ترك به نام »خزر« 
توليد مي كنند كه كارخانه آن در جريان سفر آقاي 

دكتر روحاني افتتاح شد. 
حسين اف با اش��اره به همكاري دو كشور براي 
توليد دارو در منطقه صنعت��ي پيراللهي آذربايجان 
اظه��ار كرد: همكاري هاي دو كش��ور چه در زمينه 
ترانزيت و چه در توليد محصوالت مشترك نه فقط 

دوجانبه بلكه منطقه يي است. 
وي با بيان اينكه درحال حاضر به نوعي ترانزيت 
تركيبي انجام مي ش��ود، اظهار كرد: كاال از مومباي 
هندوستان با كشتي به بندرعباس منتقل مي شود. 
در ادامه و از بندرعباس تا قزوين با قطار و از قزوين 
به آس��تاراي آذربايج��ان با كاميون و از آس��تاراي 
آذربايج��ان تا روس��يه هم ب��ا قطار مس��ير را طي 
مي كند. اين ديپلمات جمه��وري آذربايجان اضافه 
كرد: اين مس��ير در مقايسه با مس��يرهاي ديگر به 
لحاظ زم��ان 60 درصد و از نظ��ر قيمت ۴0درصد 
اقتصادي ت��ر اس��ت. وي در درب��اره دس��تاوردهاي 
نشس��ت هاي س��ه جانبه يي كه در س��ال هاي اخير 
برگزار ش��ده اس��ت، گفت: به جز نشس��ت هاي سه 
جانبه نخستين نشس��ت چهارجانبه وزراي خارجه 
ايران، آذربايجان، تركيه و گرجستان هم ۱5مارس 

20۱۸ در باكو برگزار شد.
اين نشس��ت ها تاكنون دس��تاوردهاي خوبي به 
ويژه در زمينه ترانزيت، تجارت و گردشگري داشته 

اس��ت. اين ديپلمات خاطرنش��ان ك��رد: در زمينه 
انرژي هم نشس��ت هاي سه جانبه ايران/ آذربايجان/ 
گرجس��تان و اي��ران/ آذربايجان/ روس��يه در آينده 

برگزار خواهد شد. 

 همكاري هاي سه جانبه در زمينه
ترانزيت برق

حس��ين اف همچنين درخصوص همكاري هاي 
ته��ران- باكو در زمينه انرژي ه��م گفت: خط برق 
ايران و آذربايجان در ۴ منطقه به هم وصل است و 
دو طرف با هم مبادالت برق دارند. اين امكان وجود 
دارد ك��ه آذربايجان برق بيش��تري توليد كند و از 
طريق ايران در تجارت برق ش��ركت كند و ايران با 
توجه به وس��عت جغرافيايي و امكاناتي كه دارد اين 

برق را به كشورهاي ديگر بفروشد. 
س��فير آذربايجان در تهران يادآور شد: در زمينه 

ترانزيت و تجارت برق همكاري هاي سه جانبه ميان 
گرجستان- آذربايجان- ايران و روسيه- آذربايجان- 

ايران در سطح كارشناسي بررسي مي شود. 

 راه اندازي سامانه »آسان ويزا« براي دريافت 
ويزاي آذربايجان

اي��ن ديپلمات درخص��وص فرآيند ص��دور ويزا 
ب��راي اتب��اع ايران��ي اظه��ار ك��رد: قيم��ت ويزاي 
جمه��وري آذربايجان ب��راي اتب��اع ايراني 20دالر 
و م��دت ويزا 30روز اس��ت. اتباع ايران��ي مي توانند 
به بخش كنس��ولي س��فارت آذربايجان در تهران و 
سركنس��ولگري آذربايجان در تبريز مراجعه كرده و 

ويزا دريافت كنند. 
وي ادامه داد: عالوه بر اين سامانه »آسان ويزا« 
هم براي تس��هيل صدور ويزا راه اندازي شده و اتباع 
ايراني بيشترين دريافت كنندگان ويزا از طريق اين 

سامانه هستند. سفير جمهوري آذربايجان در تهران 
ب��ا بيان اينكه از ۱5م��ارس 20۱۸ هم اتباع ايراني 
مي توانند در فرودگاه هاي بين المللي آذربايجان ويزا 
بگيرند، اظهار كرد: هر تبعه خارجي وارد آذربايجان 
مي شود بايد بعد از ۱0روز به اداره مهاجران مراجعه 

و جايي كه زندگي مي كند را ثبت كند. 
به گفته حسين اف كساني كه در هتل ها زندگي 
مي كنند، محل س��كونت آنها به صورت آنالين ثبت 
مي شود ولي كس��اني كه در منازل شخصي زندگي 

مي كنند بعضا با مشكالتي مواجه مي شوند. 
اي��ن ديپلمات جمه��وري آذربايج��ان گفت: ما 
ه��م در اين زمين��ه از طريق امكان��ات اينترنتي و 
فضاي مجازي س��فارت و هم در مرزها اطالع رساني 
مي كنيم تا كس��اني كه در منازل شخصي سكونت 
دارند ب��ه اداره مهاجرين مراجعه و محل س��كونت 

خود را ثبت كنند.
وي اضافه ك��رد: در صورتي كه اف��رادي كه در 
منازل شخصي س��كونت دارند بعد از ۱0روز اقامت 
اقدام ب��ه ثبت محل س��كونت خود نكنن��د، موقع 

خروج 300منات جريمه مي شوند. 
حسين اف خاطرنشان كرد: از ماه فوريه 20۱0 
اي��ران براي اتباع آذربايجان وي��زا را لغو كرده االن 
س��االنه نزديك به يك ميليون نفر از آذربايجان به 
ايران س��فر مي كنند. س��فير آذربايج��ان در تهران 
گفت در س��ال 20۱7 بيش از 350هزار نفر از اتباع 
ايران به آذربايجان س��فر كردند و ما هم سفر اتباع 

دو كشور را تشويق مي كنيم. 

 هفته فرهنگي ايران در آذربايجان
برگزار مي شود

حس��ين اف همچني��ن درب��اره همكاري ه��اي 
فرهنگ��ي ايران و جمه��وري آذربايجان اظهار كرد: 
تابس��تان 20۱7 هفت��ه فرهنگ��ي آذربايج��ان در 
اصفهان برگزار ش��د و در اين رويداد فرهنگي عالوه 
بر برگزاري نمايشگاه عكس شاهد اجراي موسيقي 

و نمايش فيلم هاي توليد آذربايجان بوديم. 
به گفته سفير آذربايجان در تهران فوريه 20۱۸ 
هم هفته فيلم ايران در آذربايجان برگزار شد ضمن 
اينكه به زودي هفت��ه فرهنگي ايران در آذربايجان 

برگزار خواهد شد. 

استارت آپ ها يا كسب وكارهاي نوپا نوعي فعاليت  
اقتصادي بر بس��تر اينترنت هس��تند ك��ه عالوه بر 
افزايش بهره وري در فضاي اقتصادي مي توانند سبب 

ايجاد برخي مشاغل جديد شوند. 
كس��ب وكارهاي نوپ��اي مبتني ب��ر اينترنت از 
جمله مشاغلي هس��تند كه با رشد سرعت اينترنت 
و گس��ترش آن در كشور مطرح شدند. اگر بخواهيم 
منصفانه بگوييم، مقوله اقتص��اد ديجيتال و به تبع 
آن رش��د كس��ب وكارهاي نوپا در ايران بعد از روي 
كار آمدن دولت تدبير و اميد مطرح ش��د. به اعتقاد 
برخ��ي كارشناس��ان دوران وزارت محم��ود واعظي 
در وزارت ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات همچون 
انقالب��ي ب��راي حوزه اينترن��ت ب��ود؛ دوره يي كه با 
ايجاد زيرس��اخت هاي عظيم براي افزايش سرعت و 

گسترش ش��بكه اينترنت، همچنان به عنوان نقطه 
عطفي براي ارتباطات و فناوري اطالعات در كش��ور 

شناخته مي شود. 
اما استارت آپ ها در فضاي اقتصاد ديجيتال بيشتر 
معنا مي گيرند، اقتصادي كه هرچند هنوز قوام نيافته 
اما گفته هاي دولتم��ردان حاكي از نگاه ويژه آنها به 
اين حوزه از اقتصاد براي حل موانع اشتغال و احتماال 
افزايش بهره وري از اين طريق اس��ت؛ اش��تغالي كه 
حاال و ب��ا ورود خيل عظيم فارغ التحصيالن به بازار 
كار، رفته رفته مي رود تا شكل يك معضل را به خود 

بگيرد. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اما مش��خص 
كردن شاخص ها را براي آزادسازي امور و سپردن به 
كسب و كارهاي نوپا مناسب دانسته و تاكيد دارد كه 

بايد توجه داشته باشيم كه استقامت جلوي تحوالت 
و كس��ب و كارهاي نوپا درنهايت مس��اوي اس��ت با 
عقب ماندگي كه بيكاري و عدم توس��عه را به همراه 
دارد. واقعيت اين است كه با ظهور كسب و كارهاي 
نوپا، بسياري از شغل ها از بين مي رود؛ اما بنابه آمار 
مكنزي تا س��ال 2025، در مجموع ۸00 هزار شغل 
در انگليس از بين مي رود، در حالي كه 3.5 ميليون 

شغل جديد جايگزين آنها مي شود. 

 اشتغال زايي مولد استارت آپ ها در بلندمدت
محمدجواد آذري جهرمي همچنين با اش��اره به 
اينكه رشد كسب و كار حوزه فاوا سال گذشته قابل 
توجه بوده، تصريح كرده است: در سال ۱3۹7 براي 
حل موانع اين كس��ب و كارها برنامه ريزي خواهيم 
كرد و بس��تر مناس��ب براي زيست بوم اين كسب و 

كارها را فراهم مي كنيم. 
در اي��ن باره اما يك كارش��ناس ح��وزه فناوري 

اطالعات با اش��اره به بخش رو به رشد استارت آپ ها 
در توس��عه اقتص��اد ديجيتال، بر اش��تغال زايي اين 
كس��ب وكارها در بلندم��دت تاكيد ك��رده و معتقد 
اس��ت: وقتي كه بدنه سنتي سرمايه گذاران مشاهده 
كند كه نس��ل جوان با كمترين سرمايه ها مي توانند 
كسب وكارهاي خوبي را راه اندازي كنند، در اين حوزه 
سرمايه گذاري بيشتري خواهند داشت، امري كه از 
س��وي استارت آپ ها بيش��ترين نياز به آن احساس 

مي شود، امر سرمايه گذاري است. 
مهدي غيبي با اش��اره به نقش پراهميت كسب 
و كاره��اي نوپا و مبتني بر اينترنت در رونق اقتصاد 
ديجيتال بيان كرد: بخش سنتي سرمايه گذاران در 
كشور به تدريج و با ديدن موفقيت هاي نسل جوان در 
ايجاد استارت آپ ها و رونق آنها براي سرمايه گذاري 

در حوزه هاي ديجيتالي ترغيب خواهند شد. 
ايس��نا افزود: با تمام اين اوصاف شركت هاي نوپا 
مي توانن��د در هر ش��كلي و به ه��ر اندازه يي ايجاد 

ش��وند اما س��رمايه گذارها بطور كلي به آن دسته از 
ش��ركت هاي نوپايي جلب مي شوند كه نسبت خطر 
به سود بااليي دارند و مقياس پذيرتر هستند. معموالً 
يك ش��ركت نوپاي موفق قابليت رش��د بيش��تري 
نسبت به يك شركت جاافتاده دارد، يعني مي تواند 
با س��رمايه يي كمت��ر، ني��روي كار يا زمينه رش��د 
بيشتري نسبت به شركت هاي قديمي داشته باشد. 
شركت هاي نوپا براي رشد سريع خود نياز به جذب 
سرمايه دارند و در اين راه گزينه هاي مختلفي دارند. 
ش��ركت هاي ديگر يا افراد سرمايه گذار مي توانند به 
ش��ركت هاي نوپا با تبادل پول نقد در برابر س��هام 
كمك كنند تا فعاليت خود را شروع كنند؛ هرچند در 
عمل خيلي از شركت هاي نوپا توسط بنيانگذارانشان 
س��رمايه گذاري مي ش��وند. اگر ارزش يك ش��ركت 
براس��اس فناوري خاص آن شركت باشد، مهم است 
كه بنيانگ��ذاران بتوانند از مالكيت معنوي ايده هاي 

خود حفاظت كنند. 

مسير حركت استارت آپ ها هموار مي شود؟

 مشكالت بازار در حوزه 
تكنولوژي بررسي مي شود

مع��اون علمي و فناوري رياس��ت جمهوري گفت: ما 
بايد بتوانيم مش��كل بازار در حوزه تكنولوژي را بررسي 
كنيم تا بتوانيم مسير را براي ورود استارت آپ ها تسهيل 
كنيم. به گزارش مهر، س��ورنا ستاري در حاشيه بازديد 
از س��يزدهمين دوره مسابقات ربوكاپ آزاد ايران 20۱۸ 
در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: مسابقات ربوكاپ هر 
س��اله بهتر از سال گذش��ته برگزار مي شود و اين نشان 
از رشد تيم هاي ش��ركت كننده در رقابت هاي روباتيكي 
است. وي با بيان اينكه تيم هاي حاضر در اين مسابقات 
عمدت��ا با پول ش��خصي روبات هاي خود را س��اخته اند، 
گفت: تزريق فناوري هاي كس��ب شده در بخش صنعت 
ب��ه كندي صورت مي گيرد؛ بطوري كه كمتر در صنعت 
مي بينيم از فناوري هاي داخلي در حوزه روباتيك استفاده 
مي شود. ستاري خاطرنش��ان كرد: بايد سياست هاي ما 
در اس��تفاده از فناوري در بخ��ش صنعت تغيير كند تا 
بتوانيم از پتانس��يل هايمان كه همان نيروهاي انساني و 
جوانان هس��تند، بهره ببريم و ضروري اس��ت كه از آنها 
حماي��ت كنيم. به گفته وي، ما از لحاظ نيروي انس��اني 
و س��طح تكنولوژي وضعيت خوبي داريم، اما مشكل ما 
تجاري س��ازي است كه بايد در اين زمينه فرهنگ سازي 
ش��ود؛ در واقع عدم داش��تن چني��ن فرهنگي منجر به 
به وجود آمدن مشكل تجاري س��ازي شده است. معاون 
علمي و فناوري رياست جمهوري با تاكيد بر تغيير ديدگاه 
در حوزه روباتيك گفت: توس��عه روباتيك منجر به ورود 
نيروهاي انس��اني و محصوالتشان به بخش هاي صنعتي 
خواهد ش��د؛ در اين راس��تا بايد به اي��ن موضوع توجه 
ويژه يي داشته باش��يم. وي با بيان اينكه تا دو ماه آينده 
دو يونيف��رم در حوزه ICT خواهيم داش��ت، افزود: دو 
شركت بزرگي كه بر پايه دانش فعاليت مي كنند، ارزش 
آنها يك ميليارد دالر است و اين شركت ها طي يكي، دو 
س��ال اخير ايجاد شده اند. اين شركت ها توانسته اند بازار 
خوب��ي در حوزه تكنولوژي ايجاد كنند. س��تاري عنوان 
كرد: ضروري اس��ت كه مشكل بازار در حوزه تكنولوژي 
را مورد بررس��ي قرار دهيم تا بتوانيم زمينه را براي ورود 

استارت آپ ها به وجود آوريم. 

  چگونگي دريافت مجوز
براي كسب و كار اينترنتي

براي تامين حقوق مطرح ش��ده و س��اماندهي كسب 
و كارهاي مجازي، مركز توس��عه تجارت الكترونيكي به 
اعط��اي نماد به كس��ب و كارهاي اينترنت��ي اقدام كرده 
كه هويت مالك و محل فعاليت آنها احراز ش��ده اس��ت. 
به گزارش ايس��نا، حجم اقدامات انجام ش��ده در وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
ب��ه اندازه يي بوده كه حاال ديگر تقريبا كس��ي نمي تواند 
بگويد كه در انجام كس��ب و كارهاي اينترنتي يا اساس��ا 
در ارتباط با اينترنت مش��كل زيرس��اختي دارد. هرچند 
هن��وز به لحاظ تعرفه يي مباحثي وج��ود دارد اما از حق 
نمي توان گذشت كه همين اقدامات زيرساختي وزارتخانه 
ارتباطات در دولت هاي يازدهم و دوازدهم حاال باعث شد 
تا حجم عظيمي از كسب وكارهاي اينترنتي كه اصطالحا 
اس��تارت آپ يا كس��ب وكارهاي نوپا هم ناميده مي شوند 
بر بس��تر اينترنت ايجاد شوند. اما پاسخ به اين نكته هم 
ضروري اس��ت كه تكليف مجوز كسب و كارهاي مجازي 
چگونه مشخص مي شود؟ كس��ب و كارهاي داراي نماد 
ملزم به رعايت مقررات مندرج در نماد هستند و مداركي 
م��ورد نياز براي دريافت پروانه كس��ب داش��ته باش��ند، 
عبارتند از: ۱- ارائه نش��اني دفت��ر كار يا اقامتگاه قانوني 
 متقاضي. 2- گواهي صالحيت شخصي از نيروي انتظامي.
3- گواهي اداره امور ماليات��ي ذي ربط مبني بر پرداخت 
يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده. ۴- گواهي 
گذراندن دوره هاي آموزشي احكام تجارت و كسب وكار. 
5- تاييدي��ه ويژگي هاي تخصصي كس��ب و كار مجازي 
توسط مركز توسعه تجارت الكترونيكي. 6- تصوير كارت 
ملي براي اش��خاص حقيقي و شناسه ملي براي اشخاص 
حقوق��ي يا گذرنامه و پروان��ه كار براي اتباع خارجي. 7- 
تصوي��ر كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دايم 
يا پزشكي براي آقايان كمتر از پنجاه سال سن يا گواهي 
اش��تغال به تحصيل. ۸- پروانه تخصصي و فني يا ديپلم 
فن��ي يا مدارك تحصيلي دانش��گاهي مرتبط، يا معرفي 
يك نفر واجد ش��رايط مذكور براي صن��وف. ۹- مصوبه 
هيات مديره براي صدور پروانه كسب به نام مديرعامل يا 
يكي از صاحبان امضاء مطابق اساس��نامه و آخرين آگهي 
روزنامه رس��مي ثبت ش��ركت براي اشخاص حقوقي. در 
اين باره رس��ول سراييان معاون وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات در گفت وگو با ايس��نا با تاكيد بر ضرورت ايجاد 
تسهيل گري در حوزه كس��ب وكارهاي نوپا، اساسي ترين 
كمكي كه كس��ب و كارهاي نوپا نياز دارند را اين دانست 
كه ما مانع از كار آنها نشويم و درواقع نقش تسهيل گري 
را براي آنها داشته باشيم. در همين راستا و به گفته او در 
وزارت ارتباطات و همچنين در سازمان فناوري اطالعات 
يك مركز تسهيل گري ايجاد شده است كه در آنجا نقشه 
كمك به اس��تارت آپ ها، ارتباطات و شبكه يي كردن آنها 
طراحي ش��ده و جزو اولويت هاي اين وزارتخانه است. به 
گفته رييس سازمان فناوري اطالعات، وزارت ارتباطات در 
راستاي نقش تسهيل گري خود اگر نياز باشد، مصوباتي 
را از مجلس بگذراند يا اقداماتي ديگر را انجام خواهد داد. 

  واكنش به شبهات
پيام رسان هاي داخلي

مركز ملي فضاي مجازي در پاس��خ به ش��بهات پيام 
رسان هاي داخلي كشور اطالعيه يي صادر كرد. به گزارش 
مركز ملي فضاي مجازي، روابط عمومي مركز ملي فضاي 
مجازي كش��ور درخصوص ش��بهات امنيتي و حفاظتي 
برخ��ي پيام رس��ان هاي داخل��ي در كش��ور در روزهاي 
اخير اع��الم كرد ك��ه باگ هاي برخي اپليكيش��ن هاي 
مش��ابه خارجي كه در روزهاي اخير به آنها اشاره شده، 
احتمال لو رفتن اطالعات شخصي كاربران در اين اپ ها 
و ايرادهايي كه درباره  پيام رس��ان هاي بومي در روزهاي 
اخير مطرح ش��ده، به دليل ويژگي و پيچيدگي اينگونه 
نرم افزاره��ا، وجود اين اش��كال ها در ابتداي كار طبيعي 
اس��ت و انعكاس غيرمغرضانه  آن توس��ط متخصصان و 
كاربران، كاري شايس��ته و موجب بهبود پيام رسان هاي 
بومي خواهد ش��د. مركز ملي فضاي مج��ازي از طريق 
تشكيل يك كارگروه كارشناسي از دستگاه هاي ذي ربط 
و پيام رس��ان هاي بومي، درصدد رفع اين اشكال هاست و 
ب��ه مردم اطمينان مي دهد ك��ه نهايت تالش خود را در 
حفاظت از حريم خصوصي ملت ايران در فضاي مجازي 

به عمل خواهد آورد. 

اخبار

 پس از جنگ جهاني دوم، يك فيلسوف آلماني اصطالح »كار مطلق« را وضع كرد. 
به نظر او كار مطلق شرايطي است كه در آن انسان ها تمام فلسفه وجود و زندگي شان 

را در كاركردن مي جويند. مدام از اينكه كم كار كرده اند يا آن كارهايي كه 
مي خواسته اند را انجام نداده اند، احساس گناه مي كنند. امروز در اين دنياي هراسان و 

شتاب زده گويا فاصله چنداني از »كار مطلق« نداريم، اما اگر چنين شود، چه چيزهايي 
را از دست خواهيم داد؟
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بورسكاال10
فاينكس

گاممهمفرهنگسازي
برگزاري نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه در 
فروردين ماه سال جاري فرصت ارزنده يي براي آشنايي 
آح��اد جامعه و به وي��ژه عالقه مندان و فع��االن حوزه 
اقتصادي با بازار س��رمايه ايران اس��ت. عليرضا سيري، 
مديرعامل تامين سرمايه سپهر ضمن بيان مطلب فوق 
عنوان كرد: فاينكس 2018 گام مهم فرهنگ سازي براي 
بازار سرمايه است و اين رويداد زمينه خوبي براي آشنايي 
با بازار سرمايه و فرهنگ سرمايه گذاري فراهم مي كند. 
به گزارش سنا، وي ادامه داد: در خصوص بازار سرمايه 
نياز به فرهنگ سازي صحيح احساس مي شود. يكي از 
راه هايي كه در اين زمينه كمك مي كند و در سال هاي 
گذشته استقبال خوبي هم از آن صورت گرفته، فاينكس 
است. تجربه سال هاي گذشته نشان داده است كه اين 
رويداد بي نظير، بازار هاي مال��ي از جمله بورس را يك 
هفته به س��رخط خبرهاي رسانه هاي مكتوب، ديداري 
و ش��نيداري هداي��ت مي كند. وي اف��زود: اين موضوع 
افزون بر آشنايي بيشتر جامعه با بازار سبب مي شود تا 
شركت ها و كارگزاري هاي فعال بتوانند از دريچه بيروني 
به عملكرد خود بنگرن��د و اقدامات و اصالحات الزم را 
جهت بهبود عملكرد يا غني س��ازي شركت خود انجام 
دهند. مديرعامل تامين سرمايه سپهر افزود: يازدهمين 
نمايش��گاه بورس، بانك و بيمه فرصت بسيار مغتنمي 
است تا شركت هاي فعال داخلي و خارجي، دستاوردها 
و خدمات خود را در معرض بازديد دس��ت اندركاران و 
متخصص��ان اين عرصه قرار دهن��د و با در نظر گرفتن 
روند تقاضاي بازارها و س��مت و سوي رشد اين عرصه، 
فعاليت ه��ا و نوآوري ه��اي آتي خ��ود را معرفي كنند. 
سيري با بيان اينكه وظيفه نهاد ها و فعالين بازار سرمايه 
ايجاد مجال بيشتر براي افزايش مشتريان و كسب بازار 
گسترده تر اس��ت گفت: اين نمايشگاه يكي از ابزارهاي 
رسيدن به اين مهم است و مجالي براي صنعت خدمات 
مالي كشور محسوب مي ش��ود تا در اين بازه آخرين و 
جديدترين دستاوردهاي خود را عرضه كنند. مديرعامل 
تامين سرمايه سپهر ادامه داد: مخاطبان بازار هاي مالي و 
عموم جامعه نياز به آشنايي بيشتر با اين بازارها دارند و 
يكي از مهم ترين فوايد برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي 
همچون فاينكس مي تواند حضور و تشويق عموم مردم 
جهت ورود به اين بازار و عمق بخش��يدن به آن باشد. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه برگزاري چنين نمايش��گاه هايي 
مي تواند موجب ورود اشخاص بيشتري به بازار سرمايه 
ش��ود و تحرك آن را افزايش ده��د گفت: واقعيت اين 
است بورس كش��ورمان با وجود سابقه 50 ساله يي كه 
دارد بورس نوپايي محسوب مي شود و جهت گسترش 
اين بازار بهترين راه حل باال بردن س��طح مش��اركت از 
طريق فرهنگ س��ازي اس��ت و فاينكس در اين مسير 
نقش بس��زايي ايفا مي كند. سيري افزود: اين نمايشگاه 
مي تواند محلي باشد تا كارگزاران تعداد مشتريان خود 
را افزايش دهند، اركان درگير در بازار سرمايه رخدادها 
و نوآوري ه��اي جديد بازار مالي را ارائه دهند، نيروهاي 
كار تخصصي در اين بازار به شركت هاي متقاضي معرفي 
شوند، بانك ها آخرين دستاوردهاي خود را به مخاطبين 
معرفي كنند و همچنين فرصتي براي دست اندركاران 
صنعت بيمه اس��ت كه به ارزيابي بي واسطه و رودرروي 

عملكرد و دستاوردهاي صنعت بيمه كشور بپردازند. 

افزايشتامينمالي
درفرابورس

فرابورس ايران اعالم كرده كه در س��الي كه گذشت 
رقم ۳0۶  هزار و ۶۶5 ميليارد ريال تامين مالي از چهار 
طريق عرضه اوليه، اس��ناد خزانه اسالمي، پذيره نويسي 
و افزايش س��رمايه شركت ها براي بنگاه هاي اقتصادي، 
دولت و س��اير ذي نفعان داشته است. به گزارش ايسنا، 
در س��الي كه گذش��ت در فرابورس ايران شاخص كل، 
ش��اخص ب��ازار اول و بازار دوم به ترتي��ب افزايش 25، 
1۷ و 2۷ درص��دي را در پرون��ده كاري خ��ود به ثبت 
رس��اندند. آيفكس در آخرين روز كاري سال 1۳۹۶ در 
ارتفاع 10۹۷ واحدي ايس��تاد كه نش��ان از رشد 221 
واحدي معادل 25 درصد داش��ت. همچنين ارزش بازار 
فرابورس با رشد ۴0 درصدي به بيش از رقم يك ميليون 
و ۴۷0 هزار ميليارد ريال در روز 28 اس��فندماه 1۳۹۶ 
رس��يد. خالصه عملكرد بازار فرابورس ايران در س��ال 
1۳۹۶ حكايت از افزايش 20 درصدي ارزش بازار سهام، 
2۹ درصدي ارزش كل معامالت، 12 درصدي حجم كل 
دادوس��تدها يعني تعداد كل سهام و اوراق معامله شده، 
8 درصدي تع��داد كل خري��داران و ۶ درصدي تعداد 
نمادهاي اصلي پذيرش ش��ده يا درج ش��ده در مجموع 
بازارهاي فراب��ورس دارد. همچنين در بازارهاي ۹ گانه 
فرابورسي ماهانه بطور متوسط ۷51۴ ميليون ورقه به 
ارزش ۴۹ هزار و ۶21 ميليارد ريال خريد و فروش ش��د 
و روزانه دادوس��تد متوسط ۳۷۴ ميليون ورقه به ارزش 
2 هزار و ۴۷1 ميليارد ريال به ثبت رس��يد. در مجموع 
نيز ۹0 ه��زار و 1۶۶ ميليون ورقه ب��ه ارزش معامالتي 
5۹5 هزار و ۴50 ميليارد ريال در بازارها دست به دست 
شد كه به ترتيب نشان از رشد 12 و 2۹ درصدي حجم 
و ارزش كل معامالت در مقايس��ه با سال 1۳۹5 دارد. 
رصد معامالت در بازارهاي فرابورسي نشان مي دهد به 
ترتيب بازارهاي SME، ابزارهاي نوين مالي، دوم و پايه 
با بيشترين افزايش در حجم معامالت تا سطح حداكثر 
۶5 درصد روبرو شدند و اين در حالي است كه بازارهاي 
اول و س��وم، كاهش حجم دادوس��تدها را در سالي كه 
سپري شد تجربه كردند. همچنين ارزش معامالت در 
بازارهاي پايه، ابزارهاي نوين مالي و سوم افزايش يافت و 
ساير بازارها با كاهش اين متغير معامالتي روبه رو شدند. 
س��ال 1۳۹۶ در بازار اول تع��داد 11 هزار و 2۷ ميليون 
برگه سهم به ارزش 22 هزار و 11۴ ميليارد ريال خريد 
و فروش شد كه اين ميزان دادوستد 12 درصد از حجم 
و ۴ درص��د از ارزش كل معامالت را به خود اختصاص 
مي داد. در بازار دوم نيز شاهد تغيير مالكيت ۳۴ هزار و 
151 ميليون س��هم به ارزش ۹1 ه��زار و 88۷ ميليارد 
ريال بوديم كه ۳8 درصد از حجم و 15 درصد از ارزش 
كل معامالت را دربرمي گرفت. همچنين بيشترين سهم 
از حجم و ارزش كل معامالت به ترتيب به بازارهاي پايه 
و ابزارهاي نوين مال��ي اختصاص يافت بطوري كه ۴۳ 
درصد از حجم و ۶۹ درص��د از ارزش كل معامالت در 
اختيار اين دو بازار قرار گرفت. در همين حال بازارهاي 
مش��تقه و SME كمترين س��هم از حجم و ارزش كل 

معامالت را به نام خود ثبت كردند. 

ديدگاه

فرابورس

يككارشناسبازارسرمايهچشماندازتاالرنقرهايراترسيمميكند

نقشبورسكاالدرحمايتازكااليايراني
در دني��ا بورس ه��اي كاالي��ي يك��ي از ابزارهاي 
اقتص��ادي مهم محس��وب مي ش��وند، بط��وري كه 
قيمت بس��ياري از كاالهاي اساسي موجود در دنيا، 
در بورس هاي كااليي كش��ف مي ش��ود. به عبارتي، 
بورس ه��اي كااليي را مي توان فرصت��ي براي ايجاد 
رقابت و شفافيت در اقتصاد دانست. به گزارش ميزان، 
كاظم دوست حسيني، كارشناس مسائل اقتصادي و 
اس��تاد دانشگاه در خصوص نقش بورس هاي كااليي 
در شفافيت اقتصاد، آزادس��ازي قيمت ها و حمايت 
از كاالي ايران��ي گفت: بط��ور كلي بورس كاال محل 
تالقي عرضه و تقاضاس��ت و كشورهاي توسعه يافته 
و در حال توس��عه براي شفافيت معامالت و تسهيل 
تج��ارت از اين ابزار اس��تفاده مي كنن��د. اين عضو 
ات��اق بازرگاني تهران افزود: عرض��ه كاالها و حضور 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان در بورس، اتفاقي 
صحيح و ارزش��مند است؛ در اين بين قيمت كاالها 
ع��الوه بر ميزان عرضه و تقاضا و نرخ دالر در داخل 
به قيمت جهاني نيز وابستگي دارد. دوست حسيني 
در خصوص ش��فافيت قيمت ها به كمك بورس كاال 
افزود: ش��فافيت و فاصله گرفت��ن از اقتصاد دولتي 
و دس��توري از مزيت هاي اس��تفاده از ظرفيت هاي 
بورس كاالس��ت در اين بين براي كارآيي حداكثري 
اين بستر، همفكري فعاالن صنايع براي بهبود روند 
معامالت نياز اس��ت كه خوشبختانه اين رويداد رقم 

مي خورد. 

تغييرازحالتدخالتيبهحمايتي
دوس��ت حس��يني با بيان اينكه نق��ش دولت با 
اس��تفاده از بورس كاال از حال��ت دخالتي به نظارتي 
تغيي��ر مي يابد، گف��ت: با توجه به ش��فافيت آماري 
بورس كاال، مسووالن مي توانند با تمركز بر آمارهاي 

معامالتي بورس، از ب��روز اختالل ها در آينده بازارها 
جلوگي��ري كنند. اين عضو ات��اق بازرگاني تهران در 
اين باره كه س��نگ آهن از آخرين كاالهايي است كه 
در زنجيره توليد فوالد در مس��ير آزادسازي قيمتي 
در ب��ورس كاال قرار گرفته اس��ت، اظه��ار كرد: لزوم 
آزادسازي قيمت ها در بورس كاال به اين امر بستگي 
دارد ك��ه اهميت ي��ك كاال درون س��بدي كه تورم 

براساس آن محاس��به مي شود به چه اندازه مي تواند 
محدودتر باشد. به عنوان مثال آخرين كااليي كه در 
مسير آزادسازي قيمتي در بورس كاال قرار مي گيرد، 
كااليي باش��د كه در اقتصاد كشور از اهميت زيادي 
برخوردار اس��ت و تاثير زيادي بر تورم دارد و س��هم 
زيادي را در تعيين قيمت ها داش��ته باش��د. دوست 
حس��يني تاكيد ك��رد: پيش بيني مي ش��ود كه اگر 

كاالها را رتبه بندي كنند، س��نگ آهن مي تواند جزو 
آن كاالها باش��د كه بايد در مسير آزادسازي قيمت 
در بورس كاال ق��رار گيرد. در حالي كه فوالد و آهن 
جزو كاالهايي است كه قيمت جهاني دارد و بخشي 
از اهميتش هم براي جهاني بودن آن است؛ بنابراين 
اين روند براي آزادسازي قيمت ها مطلوب است. وي 
به موضوع عرضه س��يمان در بورس نيز اشاره كرد و 

گفت: س��يمان جزو كاالهايي استراتژيك نبوده و در 
حال حاضر شركت هاي س��يماني متعدد با توليدات 
بسيار زياد و متنوعي در كشور فعال هستند. بنابراين 
اين كاال به راحتي مي تواند وارد بورس شده و از اين 
طريق به صورت ش��فاف و براساس عرضه و تقاضاي 
بازار قيمت گذاري ش��ود؛ بنابراين عرضه سيمان در 

بورس نيز مي تواند جزو اولويت ها باشد. 

فاصلهزماني5سالهبراياتصال
بهبورسهايجهاني

دوست حس��يني در پاسخ به اينكه بورس كاال تا 
چه اندازه مي تواند به ص��ادرات هدفمند محصوالت 
كمك كرده و در قيمت منطقه يي تاثيرگذار باش��د؟ 
اظه��ار ك��رد: اميدواريم ب��ا اقداماتي ك��ه در زمينه 
معامالت بين المللي كاالها از طريق بورس كاال انجام 
مي شود، شاهد حضور خريداران خارجي پرشمار در 
ب��ورس كاالي ايران و اتصال ب��ه بورس هاي جهاني 

باشيم. 
وي افزود: البته ايران در منطقه جزو كشورهايي 
است كه بورس آن داراي پيشينه و قدمت به مراتب 
بيش��تري نسبت به ساير كشورها است؛ ولي با توجه 
به قابليت ها و پشتوانه يي كه بورس كاال پيدا كرده و 
توسعه سريعي كه داشته است، بطور قطع در فاصله 
زماني 5 س��اله اين اتصال برقرار مي شود و خريداران 
خارج��ي براي خري��د كاالي موردنياز خ��ود به اين 

بورس ورود مي كنند. 
وي در پاي��ان عملكرد بورس كاال در اقتصاد ملي 
را مثبت ارزيابي كرد و گفت: بطور قطع وجود بورس 
كاال براي ايجاد ش��فافيت در معامالت واجب اس��ت 
و براس��اس آمار و ارقام موجود اين نتيجه به دس��ت 

مي آيد كه اين بورس عملكرد مثبتي داشته است. 

مروريبرمهمترينرويدادهايتاالرنقرهاي
گروهبورس

در هفت��ه گذش��ته رويداده��ا و اظهارنظره��اي 
مهمي پيرامون بورس كاالي ايران صورت گرفت كه 
شكسته شدن ركورد معامالت محصوالت كشاورزي 
در ب��ورس كاال، آينده روش��ن توليد كاالي ايراني با 
بهره گيري از ظرفيت هاي بورس كاال و تحقق شعار 
سال ۹۷ از مس��ير بورس كاال از مهم ترين آنها بود. 
بر اين اس��اس، مديرعامل ب��ورس كاال عنوان كرد: 
پ��س از 10 س��ال رك��ورد معامالت كش��اورزي به 
ارزش ۳۳00 ميليارد تومان در اين بورس شكس��ته 
ش��د. حامد سلطاني نژاد با اش��اره به اينكه مجموع 
ارزش معامالت بورس كاال تا پايان س��ال گذش��ته 
به 11۷ هزار ميليارد تومان رس��يد، افزود: براس��اس 
برآوردهاي انجام شده سال گذشته براي نخستين بار 
حج��م معامالت محصوالت كش��اورزي به ۳ميليون 
تن رس��يد كه در 10 س��ال گذش��ته بي سابقه بوده 
اس��ت. مديرعامل بورس كاالي ايران افزود: تا پايان 
سال گذشته حجم معامالت محصوالت پتروشيمي 
۳ميليون و ۹00 ه��زار تن به ارزش 15 هزار ميليارد 
تومان فرآورده هاي نفتي 10ميليون و 800 هزار تن 
به ارزش 10 هزار و ۴00 ميليارد تومان و محصوالت 
صنعت��ي نيز 8 ميلي��ون و 800 هزار ت��ن به ارزش 
20 ه��زار و 500 ميلي��ارد تومان بود ك��ه اين اعداد 
بي سابقه بوده است. وي گفت: ميزان معامالت بازار 
فيزيكي بورس در س��ال گذش��ته 50 ه��زار ميليارد 
توم��ان و معامالت بازار مالي نيز در س��ال گذش��ته 

۶۷ هزار ميليارد تومان بوده است. 

تحققشعارسال
در س��ويي ديگر، وزير اس��بق بازرگاني با اشاره 
به شعار امس��ال اظهار داشت: بورس كاال به عنوان 
يك��ي از اركان ب��ازار س��رمايه و بورس��ي كه بطور 
مستقيم با توليدكنندگان باالدستي و پايين دستي 
در ارتباط اس��ت، اثرات مهمي در رفع دغدغه هاي 
توليد و تحقق ش��عار امسال دارد. يحيي آل اسحاق 
افزود: يك��ي از راه هايي كه منجر به رش��د كيفيت 
تولي��د داخل و افزايش بهره وري، كاهش هزينه ها و 
اس��تمرار توليد را به ارمغان مي آورد و باعث تامين 
مالي آسان تر و سامان ضوابط و مهندسي مالي اين 
واحدها مي شود، استفاده از ظرفيت هاي بورس كاال 
اس��ت. رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق 
تاكيد ك��رد: بورس كاال بايد با حمايت مس��ووالن، 
زمينه ورود ۹0 درص��د واحدهاي توليدي كوچك 
را مهي��ا كند تا ش��اهد ورود تقاضا، چرخش كاالها 
از طريق بازارهاي مالي، افزايش بهره وري و كاهش 
هزينه و حاكم ش��دن انضباط مالي در اين واحدها 

باشيم. 

مشوقبرايتوليدكنندگانبرتر
اف��زون بر اين، نايب رييس ات��اق بازرگاني تهران 
معتقد اس��ت كه در س��ال حمايت از كاالي ايراني، 
دولت مي تواند براي عرضه كنندگان برتر محصوالت 
در ب��ورس كاال كه ب��ه تامين نياز صناي��ع داخلي و 
رون��ق توليد كم��ك مي كنند، مش��وق هايي در نظر 
بگيرد. عال مير محم��د صادقي اظهار كرد: اگر براي 
توليدكنندگان��ي كه بطور مس��تمر محصوالتش��ان 
را در ب��ورس كاال عرضه مي كنن��د و از نظر كيفيت 
محصوالت نيز در رتبه بااليي قرار دارند، مشوق هايي 
از س��وي دولت در نظر گرفته شود، مي توان به رونق 

توليد در صنايع پايين دستي كمك كرد. 
نائب ريي��س اتاق بازرگاني ته��ران با بيان اينكه 
عرضه محصوالت توليد كنندگان ش��ناخته ش��ده و 
برتر در ب��ورس كاالي ايران باع��ث افزايش تقاضا و 
توس��عه كاالهاي مرغوب مي ش��ود، تاكيد كرد: بايد 
از ظرفيت هاي بورس در راس��تاي حمايت از كاالي 
ايراني، ايجاد ش��فافيت و توسعه كيفيت كاالها بهره 

برد. 

آيندهروشنتوليدكااليايراني
عالوه ب��ر اين، عضوهيات رييس��ه مجلس معتقد 
اس��ت كه از مهم ترين ويژگي هاي ب��ورس كاال، رانت 
زدايي از مبادالت كاالها اس��ت كه مي توان با استفاده 
از ظرفيت هاي اين بازار، ريسك هاي احتمالي در مسير 
توليد محصوالت را به حداقل رس��اند. محمد حسين 
فرهنگي ادامه داد: اگر معامله محصوالت به خصوص 
محصوالت اس��تراتژيك به ش��يوه سنتي و غيرشفاف 
انجام شود، زمينه معامالت صوري، دستكاري قيمت، 
سندس��ازي ها و اس��تفاده رانت فراهم مي ش��ود اما با 
تقويت بورس كاال در س��ال هاي اخير و عرضه عمده 
محص��والت در اين بازار، مش��كالت و رانت هاي بازار 

سنتي برطرف شده است. 
وي اظهارداش��ت: بورس كاال با ايجاد ش��فافيت، 
نظم و ابزارهاي مالي تنظيم گر بازار، بس��تري اس��ت 
كه مي تواند آينده روش��ني را براي توليد محصوالت 
كشاورزي، صنعتي و معدني و پتروشيمي حاصل كند 
كه بط��ور طبيعي اگر در مس��ير عرضه محصوالت و 
خريد مصرف كنندگان، معايبي براس��اس شرايط بازار 
ايجاد شود، با همفكري فعاالن بازار بايد برطرف شود. 

حمايتازكااليايرانيرويريلرقابت
براس��اس اين گزارش، معاون اسبق وزارت صنعت 
نيز بيان كرد: حمايت از كاالي ايراني بدون بازار رقابتي 
حاصل نخواهد شد كه در اين راستا عرضه محصوالت 
مختلف در بورس كاال ك��ه بازاري مبتني بر عرضه و 
تقاضا و رقابت است از اهميت ويژه يي برخوردار است. 

محمود دودانگه گفت: بورس كاال بستري براي حضور 
عرضه كنندگان و مصرف كنندگان كاال در يك فضاي 
ش��فاف فراهم كرده اس��ت تا قيمت رقابتي براساس 
عرض��ه و تقاضا كش��ف ش��ود؛ از اي��ن رو حمايت از 
توليدكنندگان ايراني در بستر بورس كاال مي تواند به 

صورت هدفمند رقم بخورد. 
وي گفت: ب��ا حضور همه جانب��ه عرضه كنندگان 
و مصرف كنن��دگان در ب��ورس كاال ب��ا حمايت هاي 
مسووالن، عالوه بر رسيدن اين بورس به جايگاه واقعي 
خود در اقتصاد ش��اهد رونق توليد، حمايت از كاالي 
ايراني، شفاف سازي آمارها و رشد صادرات محصوالت 

ساخته شده خواهيم بود. 

محليبرايقيمتگذاري
افزون بر اين، يك كارش��ناس بازار سرمايه اذعان 
داش��ت: بورس كاال محلي براي قيمت گذاري مناسب 
كاالهاي ايراني است و اين بورس از زمان آغاز فعاليت 
خود تاثير قابل توجهي بر ش��فافيت قيمت كاالهاي 
داخلي گذاش��ته اس��ت و اذهان مخاطب��ان و فعاالن 
اقتص��ادي را به درجه يي از امني��ت الزم در خصوص 
رون��د معامالت و قيمت ها رس��انده اس��ت؛ از اين رو 
تقويت بورس كاال در تحقق ش��عار سال موثر خواهد 
بود. سيد حميد ميرمعيني، افزود: طيف هاي مختلفي 
از محصوالت داخلي در بورس عرضه مي شود و تقويت 
اين بازار مي تواند نه تنها در تحقق شعار سال بلكه در 
تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي بسيار موثر باشد. 
اين كارش��ناس بورس تاكيد كرد: تحكيم بورس و 
در كل بازار س��رمايه باع��ث تقويت توليدات داخلي و 
در نتيجه افزايش فرصت شغلي و حل معضل بيكاري 
در جامعه مي ش��ود كه در نهايت منج��ر به پايداري 

اقتصادي در كشور خواهد شد. 

لزومحمايتازكااليايراني
در س��ويي ديگر، يك كارشناس بازار سرمايه نيز 
معتقد است مانع اصلي در مسير حركت ايرانيان براي 
توليد با كيفيت و قابل رقابت كاالي ايراني س��رمايه 
در گ��ردش واحدهاي اقتصادي اس��ت؛ در حالي كه 
شكس��ت نقدينگي در بانك ها باعث شده تسهيالت 
به بنگاه ها تخصيص داده نش��ود. محس��ن محمدي 
درباره الزام هاي تحقق ش��عار حمايت از كاالي ايراني 
گفت: براي بررسي اين موضوع از منظر توليد كننده، 
مصرف كنن��ده و سياس��ت گذار مي توان تفاس��يري 
را مط��رح كرد. س��خنان رهبر انق��الب در نوروز ۹۷ 
برخالف س��ال هاي گذش��ته كه همواره مسووالن و 
سياس��ت گذاران كش��ور را به عنوان جامعه هدف در 
نظر مي گرفت، امس��ال با ش��عار حماي��ت از كاالي 
ايراني، مخاطب صحبت ها مردم اعم از توليد كننده و 

مصرف كننده قرار گرفت. به گزارش فارس، وي افزود: 
مانع اصلي در مس��ير حركت ايراني��ان براي توليد با 
كيفيت و قابل رقابت كاالي ايراني همواره سرمايه در 
گردش و تامين مالي واحدهاي اقتصادي اس��ت اين 
در حالي است كه نرخ س��ود سرمايه گذاري و هزينه 
تامي��ن مالي بنگاه ه��اي اقتصادي افزاي��ش يافته اما 
شكست نقدينگي در بانك ها باعث شده تا تسهيالت 
به بنگاه ها تخصيص داده نشود يا در قبال تسهيالت 
اعطايي نرخ س��ود بااليي از بانك ها مطالبه ش��ود. به 
گفته اين مقام مسوول طي سال هاي گذشته سيستم 
بانكي كشور همواره به بنگاه ها و شركت هاي بزرگ با 
پوس��ته دولتي اقدام به تخصيص تسهيالت كرده اند 
كه متاس��فانه با معوقات س��نگيني مواجه شده و در 
نهاي��ت بانك ها را مجبور به اعطاي وام به ش��ركت ها 
و بنگاه هاي تابعه يا شركت هاي خدماتي كرده است. 
محمدي با اشاره به مشكالت توليد كنندگان در بخش 
گمركات كشور افزود: تعرفه گذاري روي ورود كاالي 
خارجي اگر چه مي تواند براي توان رقابت توليد كننده 
داخلي قابل تامل باشد اما تداوم نظام تعرفه گذاري باال 
نبايد تداوم داشته و بايد توليد كننده بتواند روي پاي 
خود بايستد. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: از 
طرفي قاچاق كاال حتي با وجود تعرفه گذاري بهينه اما 
همچنان از مبادي غير رسمي و خاص به كشور وارد 

مي شود كه مي تواند به توليد كننده آسيب برساند. 
مديرعام��ل س��رمايه گذاري ايرانيان ع��دم توجه 
به س��اليق و نيازه��اي مصرف كنن��دگان را از ديگر 
چالش هاي حمايت از كاالي ايراني عنوان كرد و افزود: 
مصرف كننده محكوم به خريد برخي توليدات داخلي 
با هر كيفيتي مي ش��ود در حال��ي كه توليدكنندگان 
ايراني مي بايست بخش هاي مهمي همچون بازار يابي، 
دريافت انتقاد و پيش��نهاد، شنيدن صداي مشتريان 
و مش��تري م��داري را تقوي��ت كنند. ب��ه گفته وي 
مصرف كننده كاالي داخل��ي در حالي براي خريد به 

بازار مي رود كه نسبت به كاالي ايراني مشتاق نيست 
و در عين حال ارتباط با مشتري از سوي توايد كننده 
بس��يار ضعيف اس��ت. محمدي با اش��اره به اهميت 
كيفيت براي مصرف كننده ايران��ي عنوان كرد: اغلب 
مردم معتقدند كاالي خارجي يا خراب نمي شود يا آن 
چنان از مردم نظر سنجي كرده كه هيچ خريداري به 
آن خرده نمي گيرد. برخي اصناف به خاطر سودجويي 
بيش��تر در حالي اقدام به تولي��د كاالي بي كيفيت با 
ظاهر مشابه خارجي مي كنند كه در نهايت باعث عدم 

گرايش مصرف كننده به كاالي ايراني مي شود. 
به باور اين كاش��ناس ب��ازار س��رمايه هنرمندان، 
فرهنگي��ان، مراجع ديني، انديش��مندان و رس��انه ها 
مي توانند ضمن تبيين سخنان راهگشاي رهبري در 
خص��وص حمايت از كاالي ايراني و تبليغ آن، فارغ از 
هر گونه تصور منفعت شخصي از طريق فعاليت هاي 
فرهنگي به دنبال معرفي شاخص هاي مورد نياز براي 
حمايت از كاالي ايراني باشند. كاالي ايراني بايد تبيين 
ش��ود تا ضمن ترغيب مردم براي استفاده از كيفيت 
مشابه و قيمت يكسان از آن استفاده كنند. محمدي 
ورود همه جانب��ه دولت و بانك مركزي براي كمك به 
توليد كننده و رس��اندن صداي وي به سياست گذاران 
كش��ور را از ديگ��ر الزامات ضروري ب��راي حمايت از 
كاالي ايراني عنوان كرد و افزود: دخيل كردن نظرات 
توليد كنن��دگان در نظام تعرفه گذاري يا فرايند صدور 
پروانه ها، بده��ي مالياتي واحدهاي توليدي و س��اير 
بخش هاي حاكميتي از جمله اقدام هايي است كه در 
بخش سياست گذاري منجر به حمايت از كاالي ايراني 
خواهد شد. گاهي اوقات ديده شده براي واحد توليدي 
كه هنوز راه نيفتاده انبوهي از قبوض صادر شده يا در 
زمين��ه تامين مالي در حالي بانك ها با نرخ س��ود 20 
درصدي اقدام به جمع آوري پول مي كنند كه در مقابل 
خطوط اعتباري روي آنها بس��ته شده و در عمل هيچ 

اقدامي براي حمايت از توليد كننده ميسر نمي شود. 

گروهبورس
ارزش كل معامالت بورس كاالي ايران در س��الي كه گذشت در 
حالي به بيش از 11۷ هزار ميليارد تومان رسيد كه اين رقم در سال 
ماقب��ل، معادل 81 هزار ميليارد تومان بود؛ به اين ترتيب ارزش كل 
معامالت بورس كاالي ايران نس��بت به مدت مشابه سال گذشته با 
رش��د ۴۴ درصدي مواجه شده است. براين اساس، بررسي عملكرد 
بازار فيزيكي بورس كاالي ايران در س��ال ۹۶ نش��ان مي دهد كه در 
اي��ن بازار بيش از 2۶ ميليون و ۶5۴ هزار تن محصول به ارزش بالغ 
بر ۴۹8 هزار ميليارد ريال داد و ستد شد كه حجم و ارزش معامالت 
اين بازار نس��بت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب با رشد 5 و 
۳۴ درصدي مواجه ش��ده اس��ت. تاالر محصوالت كشاورزي بورس 
كاالي ايران در سال ۹۶ شاهد داد و ستد 2 ميليون و ۹۶2 هزار تن 
محصول به ارزش ۳۳ هزار و ۹0 ميليارد ريال بود كه حجم و ارزش 
معامالت اين تاالر در مقايس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته با رشد 
18 درصدي مواجه ش��ده اس��ت. در اين تاالر بيش از 2 ميليون تن 
گندم، ۳۷0 هزار و ۴۷۴ تن جو، 2۹۶ هزار و 8۷5 تن شكر، 20۶ هزار 
و ۷15 ت��ن ذرت، ۷۳ ه��زار و ۷00 تن روغن خام، ۴ هزار و 850 تن 

كنجال��ه، ۳ ه��زار و ۳85 تن مرغ منجم��د، 252 تن عدس، 50 تن 
برنج به فروش رس��يده است. همچنين در س��ال ۹۶، ۷۴ هزار عدد 
تخم مرغ در گروه كش��اورزي مورد معامله قرار گرفت. عالوه بر اين 
ب��ه ميزان ۷ميليون ۶5۷ هزار و ۶00 عدد مرغ و جوجه )جوجه يك 
روزه گوشتي( در سال ۹۶ مورد معامله قرار گرفت. همچنين در سال 
۹۶ بي��ش از 10 ميلي��ون و 821 هزار تن محصول به ارزش بيش از 
10۴ هزار ميليارد ريال در تاالر فرآورده هاي نفتي به فروش رفت كه 
حجم و ارزش محصوالت معامله ش��ده در اين تاالر به نسبت مدت 
مشابه سال گذشته به ترتيب رشد ۹ و ۴۹ درصدي را نشان مي دهد. 
ب��ر اس��اس اين گزارش در اين تاالر 5 ميلي��ون و ۴۹۶ هزار تن قير، 
۳ ميلي��ون و 8۳۶ هزار تن وكيوم باتوم، ۹81 ه��زار و ۴00 تن لوب 
كات، ۳8۹ هزار و 1۶5 تن گوگرد، 50 هزار و ۷01 تن عايق رطوبتي، 
۴۳ هزار و 1۹۴ تن روغن و 2۳ هزار و ۹50 تن سالپس واكس معامله 
ش��د. در تاالر محصوالت پتروشيمي بورس كاال نيز در سال گذشته 
بيش از ۳ ميليون و ۹۴0 هزار تن محصول به ارزش بيش از 151 هزار 
ميليارد ريال داد وستد شد كه حجم و ارزش معامالت اين بازار نيز 
رشد 11 و ۳۳ درصدي را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه 
كرده است. به اين ترتيب در اين تاالر دو ميليون و 82۷ هزار تن انواع 
مواد پليمري، يك ميليون و 112 هزار تن انواع مواد شيميايي و 5۷0 
تن گازها و خوراك ها به فروش رسيد. آمار معامالت تاالر محصوالت 

صنعتي و معدني نش��ان مي دهد كه در سال ۹۶ بيش از 8 ميليون 
و ۷۶0 هزار تن محصول به ارزش 20۴ هزار ميليارد ريال مورد داد و 
ستد قرار گرفته و اين تاالر رشد ۳1 درصدي ارزش معامالت نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال گذشته را تجربه كرده اس��ت. در اين تاالر ۶ 
ميليون و ۹۳2 هزار تن ف��والد، بيش از يك ميليون و ۴1۹ هزار تن 
سنگ آهن، 25۳ هزار و 525 تن مس، ۹8 هزار و ۴00 تن آلومينيوم، 
2۶ هزار و ۶00 تن سيمان، 1۴ هزار و ۳00 تن كك، ، ۷ هزار و 500 
تن آهن اس��فنجي، ۶ هزار و ۷۶0 تن كنسانتره موليبدن، ۹۴0 تن 
روي، 2۹۷ تن كنسانتره و ۳۷۶ كيلوگرم طال معامله شد. همچنين 
در س��ال ۹۶، ۳50 دس��تگاه خودرو در ت��االر محصوالت صنعتي و 
معدني مورد معامله قرار گرفت. بررس��ي عملكرد بازار فرعي بورس 
كاالي ايران در مدت مذكور نشان مي دهد كه در اين تاالر در مجموع 
1۶۹ ه��زار و 85۴ تن محصول به ارزش ۴ هزار و ۳۷۷ ميليارد ريال 
داد و س��تد ش��د كه نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته رشد ۴8 
درصدي حجم و 1۹5 درصدي ارزش معامالت را نشان مي دهد. در 
اين بازار۶۳ هزار و ۶25 تن محصوالت كشاورزي، ۳۳ هزار و 2۳۳ تن 
ضايع��ات، 25 هزار و 2۳۴تن مواد معدني 20 هزار تن آهك، ۹ هزار و 
258 تن مواد پليمري، ، ۴ هزار و ۷۹۴ تن مواد ش��يميايي، ، 8 هزار 
و 10 ت��ن ف��والد، ، ۳ هزار تن مس و 2 هزار و ۷00 تن س��ولفات به 
فروش رف��ت. همچنين تعداد 22 هزار و 585 عدد بش��كه خالي و 

2۴ هزار و 2 عدد تراورس چوبي طي سال 1۳۹۶ در گروه بازار فرعي 
م��ورد معامله قرار گرفت. عالوه بر اين تعداد ۶2۳ هزار و 200 قطعه 
جوج��ه يك روزه طي س��ال 1۳۹۶ در گروه كش��اورزي بازار فرعي 
مورد معامله قرار گرفته اس��ت. همچنين ۶8 رأس تليسه آبستن و 
8 هزار قطعه جوجه يك روزه تخم گذار نيز طي سال 1۳۹۶ در گروه 
كشاورزي بازار فرعي مورد معامله قرار گرفته است همچنين در سال 
گذشته و در بازار مالي كه شامل اوراق سلف موازي استاندارد، گواهي 
سپرده كااليي و صندوق سرمايه گذاري است، بيش از ۶21 ميليون 
و 55۶ ه��زار قرارداد به ارزش بي��ش از 1۶ هزار ميليارد ريال منعقد 
شد. همچنين آمار معامالت قراردادهاي مشتقه بيانگر آن است كه 
در مجموع ۴ ميليون و 288 هزار قرارداد به ارزش ۶58 هزار ميليارد 
ريال منعقد شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 
۳2 درص��دي حجم و ۶۹ درصدي ارزش را نش��ان مي دهد. به اين 
ترتيب در س��ال ۹۶ بيش از ۴ ميليون و 2۴۶ ه��زار قرارداد آتي به 
ارزش ۶5۷ هزار ميليارد ريال منعقد ش��د كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته با رش��د ۳۳ درصدي حجم و ۶۹درصدي ارزش رو به 
رو شده است. قراردادهاي اختيار معامله نيز در حالي نسبت به مدت 
مش��ابه سال قبل رشد ۴ درصدي ارزش را به ثبت رسانده است كه 
در اين مدت ۴1 ه��زار و ۷۷1 قرارداد به ارزش 52۳ ميليارد و ۶۶2 

ميليون ريال معامله شد. 

صعودارزشمعامالت
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 پاريس؛ ميزبان هفته فرهنگي اصفهان
اصفهان| رييس نمايندگي وزارت امورخارجه در اصفهان 
گفت: هفته فرهنگي اصفهان از شنبه 18 تا 25 فروردين 
در پاريس برگزار مي ش��ود. رييس نمايندگي وزارت امور 
خارج��ه در اصفه��ان گفت: ق��درت ا... نوروزي ش��هردار 
اصفهان كه به دعوت رييس گروه دوستي پارلماني ايران 
و فرانس��ه به پاريس س��فر كرده در مراسم افتتاحيه اين 
رويداد در محل مجلس ملي فرانسه سخنراني خواهد كرد. 
عليرضا ساالريان افزود: كنفرانس كاشي ها، نشست ادبي، 
كنفرانسي با موضوع انجمن هاي شهري اصفهان، نشست 
با انجمن كارفرمايان فرانس��ه و نشست شعر و موسيقي، 
كنفرانس معماري معاصر اصفه��ان، كنفرانس با موضوع 
گل رز اصفهان، كنفرانس اصفهان از ديد سياحان غربي، 
كنفرانس هايي پيرامون باغ هاي اصفهان، نگارگري، مكتب 
موس��يقي، ارامنه، گنجينه اصفهان در م��وزه لوور، حس 
وحدت در معماري و شهرسازي سنتي اصفهان، تبادالت 
فرهنگي فرانسه و ايران در مجلس سنا و كنفرانس فرش 
اصفهان از جمله برنامه هاي اين رويداد اس��ت. ساالريان 
افزود: همچنين همزمان با هفته فرهنگي اصفهان جلساتي 
با موضوع سرمايه گذاري، اقتصاد و آب برگزار خواهد شد. 
 ني�از به يك  ميلي�ارد تومان براي مب�ارزه با آفت 

برگ خوار بلوط در لرستان
خرم آباد| مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري لرس��تان 
گفت: آفت برگ خوار بل��وط در بيش از پنجاه هزار هكتار 
از جنگل هاي استان شيوع پيدا كرده است. شيرزاد نجفي 
اظهار كرد: متاسفانه هر چند سال يك بار اين آفت طغيان 
مي كند و از جمله آفاتي اس��ت كه در عرصه هاي جنگلي 
فعال بوده و به درختان جنگلي خس��ارت هاي ش��ديدي 
وارد مي كند. او با اش��اره به اينكه ميزبان اصلي اين آفت 
درختان بلوط است، بيان كرد: اين آفت جوانه خوار بلوط از 
اواخر اسفند تا نيمه دوم ارديبهشت به فعاليت خود ادامه 
مي دهد و موجب از بين رفتن برگ ها، جوانه ها و خش��ك 
شدن درختان بلوط مي ش��ود. اين مسوول با بيان اينكه 
آفت جوانه خوار بلوط از درختان جنگلي ديگري همچون 
زالزالك، بنه و گالبي وحشي نيز تغذيه مي كند، خاطرنشان 
كرد: با توجه به پراكندگي جنگل هاي بلوط اين آفت نيز 

در سطح جنگل هاي استان پراكنده  شده است. 
 صدور 1.5 ميليارد دالر كاال به افغانستان

مش�هد| يك ميليون و 877 هزار و 545 تن انواع كاال به 
ارزش بيش از يك ميليارد دالر در سال گذشته از گمرك 
مرزي دوغارون به كش��ور افغانستان صادر شد. مديركل 
گمرك دوغارون گفت: اين ميزان صادرات نسبت به سال 
95، 34 درصد افزايش يافته است. محمد كوه گرد افزود: 
اين مقدار صادرات از نظر ارزش نيز نسبت به مدت مشابه 
س��ال 95، 23درصد افزايش يافته است. مديركل گمرك 
دوغارون گفت: همچنين پارسال يك ميليون و 93هزار و 
70تن انواع كاال به ارزش 3ميليارد و 592ميليون دالر از 
طريق گمرك دوغارون به افغانس��تان ترانزيت شد كه از 
نظر ارزش 28درصد افزايش يافته است. او گفت: مهم ترين 
اقالم صادراتي، انواع مصالح س��اختماني، ميوه و تره بار و 
مواد غذايي اس��ت. 90درصد كاالهاي صادراتي از گمرك 
دوغارون به مقصد ش��هر ه��رات دومين ب��ازار اقتصادي 

افغانستان منتقل مي شود. 
 كسب رتبه اول ثبت متقاضيان طرح هاي اشتغال 

در كشور
كرمانش�اه| مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان 
كرمانش��اه گفت: اس��تان كرمانش��اه در ثبت و پذيرش و 
معرف��ي به بانك ه��اي عامل با 1449ط��رح رتبه اول در 
كشور را به خود اختصاص داده است. داود ياوري ديروز در 
دومين كارگروه اش��تغال كه روز جمعه با حضور استاندار 
كرمانش��اه در شهرس��تان صحنه برگزار ش��د، گفت: در 
تسهيالت اشتغال روستايي و عشايري تا پايان سال 139۶ 
در مجم��وع 4399ط��رح در بانك هاي عامل ثبت ش��ده 
كه خوشبختانه با تاكيدات اس��تاندار محترم در كارگروه 
كرمانشاه با 1449طرح رتبه اول را به خود اختصاص داده 
اس��ت و استان بعدي در رتبه دوم در حال حاضر بيش از 
828 ط��رح با رتبه اول فاصله دارد. مديركل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي استان كرمانشاه با اشاره به ساير آمارها در 
اين زمينه گفت: در زمينه ارجاع پرونده ها به كارگروه هاي 
اش��تغال و سرمايه گذاري در كل كشور نيز 27173 طرح 
ارجاع ش��ده كه استان كرمانش��اه با ارجاع 3737طرح به 

كارگروه استان رتبه اول كشور را دارد. 
 كارآفريني با توليد تابلو فرش در مراغه

تبريز| كارآفري��ن مراغه يي براي 100نفر در حوزه توليد 
تابلو فرش ش��غل ايجاد كرده است. جليل پاشايي تجربه 
15ساله اش را به كار گرفته و براي خيلي ها آن هم در خانه 
و در پاي  دار قالي ش��غل ايجاد كرده است. اين كارآفرين 
گفت: بيشتر كساني كه در اين شغل فعاليت مي كنند، زن 
هستند و تابلوفرش ها را در خانه هايشان مي بافند. او افزود: 
بافندگان نزديك به 500 تخته تابلوفرش و 50متر فرش 
ابريش��م را در اندازه ها، طرح و رنگ هاي متنوع و مختلف 
توليد مي كنند.  پاش��ايي نبود صادرات را از مشكالت اين 
هنر صنعت بيان كرد و افزود: با وجود بازار كم رونق فرش 
همچنان به فكر رونق كار توليد هس��تم. وي افزود: سال 
گذشته در حوزه كسب و كارهاي خرد و كوچك به عنوان 

كارآفرين برتر استاني معرفي شده است. 
 ممنوعيت كشت برنج در استان كرمانشاه

كرمانشاه| مديرعامل ش��ركت آب منطقه يي كرمانشاه 
از ممنوعيت كش��ت برنج در اس��تان كرمانشاه خبر داد. 
كياس��ت اميريان گفت: پيرو ممنوعيت كش��ت برنج در 
اس��تان كرمانش��اه، اطالعيه ها و ابالغ هاي صورت گرفته 
قبلي و تصميمات شوراي حفاظت از منابع آب در استان 
و شهرس��تان هاي تابعه كش��ت برنج در استان كرمانشاه 
ممنوع است. او افزود: متاسفانه در سال هاي اخير با وجود 
كاهش چشمگير بارش در سطح كشور و همچنين ابالغ 
اطالعيه هاي مكرر مشاهده مي ش��ود كه در برخي نقاط 
افراد براي انتفاع بيش��تر و فراتر از حقابه معمول اقدام به 
كشت برنج در سطح استان مي كنند كه اين رويه خالف 
الگوي كشت ارائه شده بوده و در صورت مشاهده اين نوع 
كش��ت با حكم مراجع قضايي معدوم و مسووليت عواقب 

آن به عهده كشاورزان متخلف است. 
 رش�د كيفي زيرس�اخت هاي حوزه س�امت در 

آذربايجان غربي
اروميه| با اجراي طرح تحول سالمت زيرساخت هاي مهم 
حوزه سالمت در اس��تان عملياتي و شاخص سالمت در 
استان از رتبه 28 كشوري به رتبه هفتم ارتقا يافت. رييس 
دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي گفت: با اجراي طرح 
تحول سالمت زيرساخت هاي مهم حوزه سالمت در استان 
عملياتي و شاخص سالمت در استان از رتبه 28 كشوري 
به رتبه 7كش��وري ارتقا يافت. آقازاده افزود: از آغاز اجراي 
طرح تحول سالمت براي نوسازي و هتلينگ بيمارستان ها 
بيش از 1800 ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است. او از 
احداث 80 خانه بهداش��ت در مناطق روس��تايي در قالب 
طرح تحول س��المت در اس��تان خبر داد و گفت: در اين 
مدت همچنين با ايج��اد 18 مركز جديد خدمات جامع 
س��المت مجموع مراكز خدمات جامع س��المت شهري 

استان از ۶8 مركز به 8۶ مركز افزايش يافته است. 

اخبارشهرستانها

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خبر داد

اشتغال خرد و فقرزدايي برنامه  اصلي سال 97

سر كنسول ايران در بازديد از غرفه سايپا در اتومكانيكاي استانبول مطرح كرد

عملكرد مناسب سايپا در توسعه بازارهاي صادراتي

گروه بنگاه ها 
در ميان چهره هاي اجرايي كابينه دوازدهم، علي 
ربيعي كاراكتري اس��ت كه ظاه��را وظيفه بنيادين 
پيگي��ري برنامه ه��اي عدالت محور و مقابل��ه با فقر 
مطل��ق را به عهده گرفته تا در كن��ار وزرا و معاوناني 
ك��ه رويكرده��اي توس��عه محور را در دول��ت دنبال 
مي كنن��د نوعي توازن و تعادل ايجاد ش��ود؛ تعادلي 
كه دولت تدبير و امي��د از ابتداي روي كار آمدن در 
س��ال92 اعالم كرده كه به دنب��ال تحقق و اجرايي 
كردن آن در ش��ؤون مختلف اس��ت. براس��اس اين 
تقسيم وظايف است كه مهم ترين پروژه هاي اجرايي 
براي اش��تغال زايي و مقابله با فق��ر مطلق به وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار ش��ده و اين علي 
ربيعي اس��ت كه تالش مي كند گفتمان عدالت محور 
رييس جمه��وري را به گوش م��ردم مناطق مختلف 

كشورمان برساند. 
براس��اس اين دس��تورالعمل بنيادين اس��ت كه 
ربيعي به استان هاي مختلف كشورمان سفر مي كند 
و تصوي��ري از ايده هاي اجرايي رييس جمهوري را به 

طبقات كمتر برخوردار در ميان مي گذارد. 
ربيعي در روزهاي پاياني هفته راهي اس��تان ايالم 
ش��د و هر چند هدف س��فر خود به اي��الم را دنبال 
كردن سياست هاي وزارتخانه و اضافه شدن دو مركز 
درماني تامين اجتماع��ي در دولت تدبير و اميد ذكر 
كرد، اما در كنار آن مهم ترين برنامه هاي عدالت محور 
رييس جمه��وري در س��ال 97 را نيز تش��ريح كرد؛ 
برنامه هايي كه به اعتقاد ربيعي بر پايه دوگانه توسعه 
اشتغال و فقرزدايي تنظيم شده و در صورت همراهي 
و همكاري ساير دستگاه هاي حاكميتي مي تواند تاثير 
قابل توجهي در فرآيند فقرزدايي كش��ور داشته باشد. 
بودجه يي كه دولت براي مقابله با فقر مطلق تخصيص 
داده اس��ت؛ 7 هزار ميليارد تومان است كه قرار است 
براساس ظرفيت هاي استاني هر منطقه اختصاص پيدا 

كند. 
ربيع��ي در ديدار با نماينده ولي فقيه در اس��تان و 
امام جمعه ايالم اظهار كرد: فقرزدايي و ايجاد عدالت، 
كاهش نابرابري و توسعه اشتغال از سياست هاي دولت 
و اين وزارتخانه است. او با بيان اينكه توسعه اشتغال 
خرد و فقرزدايي ازجمله برنامه هاي رييس جمهور در 
سال جاري است، افزود: ايالم يكي از استان هايي است 
كه در طول هشت سال دفاع مقدس و دفاع از مرزها 
حق بسياري بر گردن كشور و نظام دارد و تمام تالش 
دولت و مس��ووالن س��وق دادن آن به شرايط بهتر و 

كاهش نابرابري ها و افزايش عدالت است. 
اجتماع��ي گف��ت:  رف��اه  و  كار  تع��اون،  وزي��ر 
يك��ي از چالش ه��اي پي��ش روي كش��ور فق��دان 
مه��ارت جوانان به وي��ژه در مي��ان دانش آموختگان 
دانش��گاهي اس��ت و باوجود توس��عه مراكز آموزش 
عال��ي مهارت ه��اي كارب��ردي دراختيار آن��ان قرار 
نمي گي��رد ك��ه بايد اي��ن رويه اصالح ش��ود. ربيعي 
اب��راز امي��دواري ك��رد: با آم��وزش مي ت��وان فقدان 
 مهارت نيروي متخصص در اس��تان ايالم را جبران و 
در راس��تاي اه��داف وزارت و ش��عار فقرزداي��ي اين 
مس��ائل را پيگيري كرد. نماينده ولي فقيه در استان 

و امام جمعه ايالم نيز در ديدار با ربيعي گفت: موضوع 
اش��تغال جوانان و بيكاري به چالش��ي براي كشور و 
نظام تبديل ش��ده اس��ت كه دولت بايد به آن توجه 
ويژه يي داش��ته باش��د. حجت االس��الم والمسلمين 
محمدنق��ي لطفي افزود: دولت ني��ز در اين زمينه با 
تمام توان براي ايجاد اشتغال گام هاي مثبتي برداشته 
است و اميدواريم با توانمندي و اخالص اين وزارتخانه 
و همدلي استاندار ايالم و نمايندگان مجلس مشكالت 
مردم رفع ش��ود. او گفت: با وجود مش��كالت فراوان 
برنامه ه��اي خوبي اجرا ش��ده هر چن��د به وضعيت 
مطلوب نرسيده اما اميدواريم با سفر وزير تعاون كار و 
رفاه اجتماعي مشكل اشتغال كه دغدغه اصلي استان 

است، رفع شود. 

 مقابله جدي با كاهش فقر مطلق 
ام��ا قبل از ديدار با نماينده ولي فقيه در ايالم علي 
ربيعي در جلس��ه مشترك ش��وراي اداري و كارگروه 
اشتغال و سرمايه گذاري استان ايالم با بيان اينكه در 
ايالم بايد مهاجرت معكوس صورت پذيرد و اس��تان 
اي��ن ظرفي��ت را دارد، اظه��ار ك��رد: توصيه مي كنم 
نخبگان مركزنشين ايالمي را جمع آوري كنيد چراكه 
اين اس��تان س��رمايه هاي فكري دارد كه بايد آنها را 

جمع آوري كرد. 
وزي��ر تع��اون كار و رف��اه اجتماع��ي گفت: همه 
شاخص ها به ما نشان مي دهند كه بايد در ايالم براي 

كاهش نابرابري تالش بيشتري كنيم. 
او در اين جلسه هم دو اولويت كاري امسال دولت 
را فقرزدايي و توسعه اشتغال اعالم و عنوان كرد: دولت 
قصد دارد اين دو برنامه را به صورت توأمان دنبال كند 

و باتوج��ه به اينكه در اس��تان ايالم بايد براي كاهش 
فقر مطلق و محدود ك��ردن فقر مطلق به طور جدي 
عمل كنيم از همه مديران استان به عنوان نمايندگان 
دولت دعوت مي كنم حول اين برنامه ها جمع شوند. 
ربيعي با بيان اينكه در ذيل افزايش رفاه و كاهش فقر، 
مقابله با آسيب هاي اجتماعي و كاهش آنها را تعريف 
مي كنيم، اف��زود: يكي از برنامه ها ب��راي فقرزدايي و 
مقابله با فقر مطلق شناس��ايي و بازگرداندن كودكان 
بازمانده از تحصيل است كه در ايالم 312نفر هستند 
و عدد بااليي دارد ولي خوش��بختانه همه آنها به نام 
شناسايي شده اند كه بايد آنها را به مدرسه بازگردانيم. 
وزي��ر تعاون كار و رفاه اجتماع��ي برنامه ديگر در 
اين زمينه را مس��كن دو معلول ب��ه باال ذكر و اضافه 
كرد: اين كار يك كار مشترك است كه در اواخر سال 

گذشته يارانه تس��هيالت آن با موافقت دكتر نوبخت 
فراهم شده اس��ت. او با اشاره به اينكه امسال 7 هزار 
ميليارد تومان بودجه مستقيم براي فقرزدايي داريم، 
گفت: اين رقم منهاي طرح بزرگ تحول سالمت است 
كه در سال گذشته عدد بزرگ 40 هزار ميليارد تومان 

براي آن اختصاص يافت. 
ربيعي با بيان اينكه هم اكنون يك خانواده 5 نفره با 
يارانه اش 80درصد حداقل دستمزد را دريافت مي كند 
اظهار كرد: امسال 10درصد به آن اضافه خواهيم كرد. 
اين عضو هيات دولت با اعالم اين خبر كه اطلس 
اجتماع��ي اي��الم آماده ش��ده و ب��راي چكش كاري 
دراختيار استان قرار مي دهيم، گفت: آماده ايم بودجه 

پژوهشي هم براي اين كار اختصاص دهيم. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه بايد 

روي خودكشي تمركز كنيم، افزود: خودكشي راه حل 
ملي ندارد بلكه راه حل بومي و منطقه يي دارد و به نظر 

بنده مسائل نياز به مطالعه منطقه يي دارند. 

 حمايت از زنان سرپرست خانواده
شادمهر كاظم زاده نماينده استان ايالم در مجلس 
دهم نيز در اين نشست اظهار كرد: آنچه براي استان 
ايالم نياز اس��ت بحث س��رمايه گذاري اس��ت و نبايد 
فراموش كرد آن گونه كه شايس��ته اين اس��تان است 

سرمايه گذاري صورت نگرفته است. 
وي افزود: تعاوني هاي مسكن مهري در شهرستان 
دهل��ران وجود دارد كه با وجود اينكه ش��روع ش��ده 
و كاري انج��ام گرفته اما ح��دود 1500 واحد از اين 
مس��كن ها بالاس��تفاده مانده كه در قالب بودجه 97 
راهكاري براي مددجويان تحت پوش��ش بهزيستي و 
كميته امداد انديشيده شود تا از اين مسكن ها استفاده 
كنند. جالل ميرزايي ديگر نماينده اس��تان ايالم در 
مجلس دهم نيز در اين نشست با بيان اينكه مشكل 
اصلي استان ايالم در حال حاضر مساله بيكاري است، 
اظهار كرد: براي برون رفت از اين مشكل بيشتر نگاه ها 
به دولت دوخته شده و اميدواريم دولت بتواند در اين 

دوره بخشي از اين مشكل را حل كند. 
وي ب��ا اش��اره به اينك��ه اين دول��ت و دولت هاي 
گذش��ته با اعطاي وام ه��اي كم بهره درص��دد ايجاد 
اشتغال بودند، افزود: متاسفانه ما طرح و برنامه تجربه 
شده يي كه با استفاده از تسهيالت ارزان قيمت بتوانيم 
اش��تغال پايدار ايجاد كنيم، نداشتيم و مرتب درگير 
يك فرآيند آزمون و خط��ا بوديم. ميرزايي ادامه داد: 
االن هم اين نگراني وجود دارد كه س��مت و س��وي 
اعطاي تس��هيالت، طبق روال گذش��ته باشد. سهم 
اس��تان ايالم از تسهيالت ايجاد اشتغال 350ميليارد 

تومان است. 
10درصد از خانوارهاي ايالمي داراي سرپرس��ت 
زن هس��تند به عبارتي 18 هزار و 5۶2 زن سرپرست 
خانوار در استان ايالم وجود دارد كه تنها 14درصد از 
آنها تحت پوشش بهزيستي هستند كه انتظار داريم 
كمك شود تا تعداد افراد بيشتري تحت حمايت قرار 

گيرند. 

 سرمايه گذاري؛ ضرورت اصلي توسعه
سالم اميني نماينده استان ايالم در مجلس نيز در 
اين نشست اظهار كرد: ما در استان ايالم سرمايه گذار 
نداري��م و جوانان م��ا تنها تني س��الم و يك مدرك 
تحصيلي دارن��د و بيش از اين چيزي در توان ش��ان 
نيست. مدل ساز و الگوساز در استان ما يا وجود ندارد 
يا كم وج��ود دارد كه انتظار داريم يك مدل س��ازي 
كنيد چراكه 10 شهرستان داريم و در هر شهرستان 

طرحي اجرا شود. 
او با بيان اينكه استان ايالم نفت خيز است، افزود: 
به طوري كه 90درصد مواد هيدروكربني غرب كشور 
در اين استان وجود دارد، پرورش نيرو در زمينه نفت 
و گاز به ش��كل كارگر ماهر و نيمه ماهر نياز است كه 
اين مهم در گرو تقويت سازمان فني و حرفه اي است 

چراكه االن از نيروهاي غيربومي استفاده مي شود. 

سركنس��ول اي��ران در تركي��ه در بازدي��د از غرفه 
قطعه س��ازان گروه خودروسازي س��ايپا در نمايشگاه 
اتومكانيكاي استانبول گفت: س��ايپا به عنوان يكي از 
فعال ترين شركت هاي ايراني در زمينه صادرات توانسته 
حضور خود در بازارهاي برون مرزي را گس��ترش دهد.  
به گ��زارش »تعادل« به نقل از س��ايپا ني��وز؛ بختيار 
اسدزاده در اين بازديد افزود: اينكه در ايران مزيت هاي 
تولي��د صادراتي قطع��ات خودرو وج��ود دارد، فرصت 
مناس��بي اس��ت كه بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد. 
وي با اشاره به صادرات قطعات توليد ايران به بازارهاي 

خارج��ي ادامه داد: ص��ادرات قطعه از اي��ران همانند 
محصوالت ايران رادياتور و فنر سازي زر نشان مي دهد 
اگ��ر به خوبي به مقوله صادرات توجه ش��ود، ظرفيت 
موجود در كش��ور مي تواند امكان حضور در بازارهاي 
بين المللي را فراهم كند. اسدزاده توجه و حمايت دولت 
تركيه از صنعت قطعه سازي را نمونه خوبي در حمايت 
از اين صنعت عنوان ك��رد و گفت: راهكار اصلي براي 
ارتقاي جاي��گاه ايران در اين حوزه، توانمندس��ازي و 
حمايت از توليد قطعاتي است كه مزيت صادراتي دارند 
تا با ورود به شبكه تامين زنجيره جهاني خودروسازان 

ضمن كسب دانش و فناوري، سود اين بازار نيز نصيب 
توليدكنندگان داخلي ش��ود. نمايش��گاه اتومكانيكاي 
اس��تانبول با حضور ش��ركت هاي مختل��ف توليدي و 
بازرگان��ي فعال در زمينه قطعات خودرو از 4۶كش��ور 
جهان دي��روز آغاز به كار كرده و گروه خودروس��ازي 
سايپا با حضور ش��ركت هاي سازه گستر، فنرسازي زر، 
رينگ سايپا، سايپاشيشه و رادياتور ايران دستاوردهاي 
خود را به نمايش گذاشته است. نمايشگاه اتومكانيكاي 
استانبول تا 19فروردين ماه امسال پذيراي عالقه مندان 

از سراسر جهان خواهد بود. 

مازن�دران| مديرعام��ل ش��ركت 
گاز اس��تان مازندران در ديدار نوروزي 
ب��ا كاركنان اب��راز امي��دواري كرد كه 
كاركن��ان و مدي��ران اين ش��ركت در 
پيش��برد اهداف س��ازماني با همت و 
تالش مضاعف انجام وظيفه كنند. وي 
گفت: در سال گذش��ته 300 ميليارد 
تومان بودجه ب��راي اجراي پروژه هاي 
عمومي عمراني گازرس��اني اس��تان اختصاص يافته است. جعفر 
احمدپور مديرعامل شركت گاز استان در ديدار نوروزي با كاركنان 
اين ش��ركت ابراز اميدواري كرد كاركنان و مديران ش��ركت گاز 
مازندران همچون سال 139۶ در پيشبرد اهداف سازمان با همت 
و ت��الش مضاعف انج��ام وظيفه كنند. احمدپ��ور اضافه كرد: در 
س��ال گذشته پروژه هاي اجرايي گازرساني پيشرفت بسيار خوبي 
داش��ت و در اين راستا 70 هزار مشترك جديد به مشتركين گاز 
مازندران افزوده ش��دند. وي به كار گروهي و جمعي در س��ازمان 
اشاره كرد و گفت: همه بايد نسبت به سازمان احساس مسووليت 
كرده و خدمات دهي بدون منت به مش��تركين گاز طبيعي را در 
اولويت ويژه قرار دهن��د. احمدپور تصريح كرد: حمايت از كاالي 
ايراني  محور اصلي تحقق اقتصاد مقاومتي اس��ت و فعاالن حوزه 
كش��اورزي نقش مهمي در تحقق اين ش��عار دارند. او  گفت: اين 
نام گذاري ها كه هر س��اله باتوجه به اساسي ترين نيازهاي جامعه 
صورت مي گيرد، در حقيقت نقش��ه راهي براي رس��يدن بيش از 
پيش كشور به رونق اقتصادي و خودكفايي كامل است. مديرعامل 
ش��ركت گاز مازندران، اضافه كرد: ملت ايران براي رسيدن به اين 
نقطه از رش��د و ش��كوفايي هزينه هاي زيادي داده و حراس��ت از 
انقالب باتوجه به هجمه هاي گس��ترده دش��منان عليه اين نظام 

ارزشي، نياز به تالش آحاد مردم و مسووالن دارد. 

اختصاص 300 ميليارد تومان بودجه براي 
اجراي پروژه هاي گازرساني

با  اس��تاندار هرمزگان  هرمزگان| 
بي��ان اينكه كمب��ود آب در هرمزگان 
جدي اس��ت، افزود: مردم و سازمان ها 
در مص��رف آب صرفه جويي كنند زيرا 
امس��ال بارندگي ها 90درصد كمتر از 
ميانگين بلندمدت اس��تان بوده است. 
به گزارش ايس��نا، فري��دون همتي در 
نخستين نشست اجرايي مديران استان 
در سال 97 در شوراي حفاظت از منابع آب گفت: ارزيابي ۶ ماهه 
من از تالش مديران و دس��تگاه هاي اس��تان در مجموع مثبت و 
قابل قبول اس��ت. او افزود: مديران اس��تان در مجموع اراده خوبي 
براي خدمت رساني و بهبود امور دارند و تغيير زماني مثبت است 
كه به وضعيت بهتري منجر شود. مديران استاني بايد بدانند كه 
تا آخرين لحظه و روزي كه مس��ووليت دارن��د بايد با تمام توان 
براي پيش��برد امور و حل مشكالت مردم تالش كنند. هر زماني 
كه الزم باش��د بدون يك روز تاخير مدير ناكارآمد تغيير مي كند 
اما هر مديري كه تغيير نكرده نش��ان از رضايت نسبي از عملكرد 
وي بوده اس��ت و مديران نيز بايد س��عي كنند با تالش جهادي 
به مردم خدمت رس��اني كنند. اس��تاندار هرمزگان از رس��انه ها و 
فعاالن ش��بكه هاي اجتماعي خواست با طرح مسائل، پيشنهادها 
و برنامه هاي خوب، به مديران و دستگاه هاي استان انرژي مثبت 
بدهند. وي افزود: اكنون ذخاير سدها و منابع آب استان بسيار كم 
است و براي عبور از اين بحران و جلوگيري از جيره بندي نياز به 
صرفه جويي در مصرف آب است. همتي خاطرنشان كرد: رسانه ها 
و صداوس��يما بايد با اطالع رساني در اين زمينه به كاهش مصرف 
آب كم��ك كنند و آموزش  و پرورش نيز بايد به ش��كل جدي در 
زمينه مصرف آب فرهنگ سازي كند. او ادامه داد: تالش مي شود تا 
آب شيرين كن هاي در دست  ساخت در استان به بهره برداري برسد.

 كمبود آب در هرمزگان
جدي است

قم| رييس مركز راهبردي اقتصاد 
مقاومت��ي ح��وزه علميه تاكي��د كرد: 
واردات بي رويه به كش��ورمان س��بب 
تعطيل ش��دن كارگاه ه��ا و كارخانه ها 
و بي��كار ش��دن كارگران مي ش��ود و 
روزب��ه روز تعداد افراد بي��كار در ايران 
افزايش پيدا مي كند. به گزارش تسنيم، 
حجت االس��الم  يوس��في در سخنراني 
پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته افزود: حمايت از كاالي 
ايراني در يك بيان ساده مساوي با توليد كاالي باكيفيت به عالوه 
مصرف كاالي داخلي اس��ت، هر دو عنصر بايد با هم باش��د. اگر 
توليدكننده ايراني كيفي��ت كاالي خود را ارتقا ندهد، حمايت از 
كاالي ايراني رخ نمي دهد، از طرف ديگر در اين زمينه همچنين 
بايد فرهنگ سازي الزم انجام شود. رييس مركز راهبردي اقتصاد 
مقاومتي حوزه علميه بيان كرد: دش��من جمهوري اسالمي ايران 
و اس��الم از مردم هميش��ه در صحنه سيلي هاي محكمي خورده 
و روزب��ه روز مواضع او در كش��ورهاي اس��المي تضعيف و مواضع 
جمهوري اس��المي ايران تقويت  شده است. وي با تاكيد بر اينكه 
شاهد واردات بي رويه كاالهاي خارجي به كشورمان هستيم، ابراز 
كرد: مناطق آزاد كه بايد به مراكز صادرات به كشورهاي خارجي 
تبديل مي ش��دند، اكنون مراكز واردات كاالهاي خارجي به ايران 
هستند و مسير واردات كاالهاي قاچاق به كشورمان تسهيل شده 
است. رييس مركز راهبردي اقتصاد مقاومتي حوزه علميه تاكيد 
كرد: واردات بي رويه به كشورمان سبب تعطيل شدن كارگاه ها و 
كارخانه ها و بيكار ش��دن كارگران مي شود و روزبه روز تعداد افراد 
بيكار در ايران افزايش پيدا مي كند. رييس مركز راهبردي اقتصاد 
مقاومتي حوزه علميه گفت: علما در بيش از 20 مورد به خصوص 

در دوره قاجار به حمايت از كاالهاي داخلي پرداختند.

 اهميت توليد
با كيفيت كاالي ايراني

مازن�دران| مدي��ر ش��ركت ملي 
پخ��ش فرآورده ه��اي نفت��ي منطقه 
س��اري گفت: در ايام تعطيالت نوروز، 
مس��افران اس��تان مازن��دران دغدغه 
سوخت نداش��تند. حسينعلي طالبي 
مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه س��اري به ميزان مصرف 
فرآورده هاي نفتي در منطقه س��اري 
اشاره كرد و گفت: ميزان مصرف بنزين در بازه زماني 25/12/9۶ 
تا 13/1/97 در مقايس��ه با زمان مش��ابه س��ال قبل 14درصد 
افزايش داش��ته اس��ت. وي افزود: در اين م��دت، ميزان مصرف 
ميانگين روزانه نفت س��فيد 21درصد كاهش، بنزين 14درصد 
افزايش و نفت گاز 7درصد كاهش داشته است. حسينعلي طالبي 
بيان كرد: رشد 14درصدي مصرف بنزين نسبت به مدت مشابه 
در ايام نوروزي امس��ال، به دليل اس��تقبال مس��افران نوروزي از 
استان مازندران است و ميانگين مصرف روزانه حدود 3.۶ميليون 
ليتر ثبت شده است. طالبي ادامه داد: بنزين مصرف شده از 25 
اس��فند 9۶ تا 13 فروردين 97 حدود ۶5 ميليون ليتر اس��ت و 
اين درحالي است كه ميزان بنزين مصرف شده در مدت مشابه 
س��ال قبل حدود ۶0 ميليون ليتر است كه در ايام نوروز امسال 
در 122 پمپ بنزين منطقه س��اري توزيع شد. وي خاطرنشان 
كرد: در اين مدت ح��دود 18ميليون ليتر نفت گاز و حدود 17 
ميليون ليتر نفت س��فيد در مازندران توزيع ش��د. مدير منطقه 
س��اري تاكيد كرد: با بررسي هاي انجام ش��ده از ميزان مصرف 
روزانه مشخص ش��د بيشترين حجم استقبال مسافران نوروزي 
از استان مازندران بعد از تحويل سال بوده كه با مقايسه مصرف 
13روزه اي��ام نوروزي 9۶ و 97 حدود 1۶درصد افزايش مصرف 

بنزين توسط واحد آمار و اطالعات اين شركت به ثبت رسيد.

 افزايش 1۶درصدي مصرف بنزين
در تعطيات نوروزي

شادمهر كاظم زاده نماينده ايالم در مجلس دهم: آنچه براي استان ايالم نياز است 
بحث سرمايه گذاري است و نبايد فراموش كرد آن گونه كه شايسته اين استان است 

سرمايه گذاري صورت نگرفته است

سالم اميني نماينده استان ايالم در مجلس: استان ايالم نفت خيز است به طوري كه 90درصد 
مواد هيدروكربني غرب كشور در اين استان وجود دارد، پرورش نيرو در زمينه نفت و گاز 

به شكل كارگر ماهر و نيمه ماهر نياز است 

جالل ميرزايي نماينده استان ايالم در مجلس دهم: مشكل اصلي استان ايالم در حال حاضر 
مساله بيكاري است براي برون رفت از اين مشكل بيشتر نگاه ها به دولت دوخته شده و 

اميدواريم دولت بتواند در اين دوره بخشي از اين مشكل را حل كند
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اقتصاد اجتماعي12
 احتمال افزايش روزهاي 

آلوده پايتخت در سال  97
مديرعامل ش��ركت كنترل كيفيت ه��واي تهران با 
بيان اينكه علت آلودگي هوا در عيد امسال پديده گرد 
و غبار با منشأ داخلي بود، گفت: به احتمال زياد امسال 
ش��رايط كيفي هواي تهران در مقايس��ه با س��ال هاي 

گذشته مطلوب نخواهد بود. 
تعطيالت نوروز امس��ال در حالي به پايان رس��يد كه 
تهراني ها در اين ايام با وجود كاهش تردد وس��ايل نقليه 
در سطح شهر و تعطيالت نوروزي صنايع و معادن اطراف 
پايتخ��ت، تنه��ا ۸ روز هواي مطلوب تنف��س كردند اين 
درحالي اس��ت كه در سال هاي قبل كيفيت هواي تهران 
در ايام نوروز در ش��رايط ايده آل بود و پايتخت نشينان در 
ن��وروز هواي مطلوبي را تنفس كردند. وحيد حس��يني - 
مديرعامل ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران- پيش از 
اين اظهار كرده بود كه برآيند ش��اخص هاي كيفيت اين 

دهه نشان مي دهد نوروز ۹۷ آلوده ترين هوا را داشت. 
اوبا اش��اره به اينكه نوروز امس��ال براي ته��ران نوروز 
بي سابقه يي بود، به ايسنا گفت: طي دهه اخير اندازه گيري 
آالينده هاي جوي به صورت علمي و با استناد به معيارهاي 
متداول جهاني انجام ش��ده است و بررسي اين آمار نشان 
مي دهد كه هيچگاه هوا در پايتخت در ايام نوروز به اندازه 
امسال آلوده نبود. همانطور كه شاخص ها مشخص كردند 
در نوروز امس��ال، هوا يك روز پاك، ۷ روز س��الم و ۵ روز 
ناس��الم براي گروه هاي حساس بود. حسيني درباره علت 
اي��ن آلودگي گفت: يكي از عوام��ل اصلي افزايش غلظت 
آالينده هاي جوي پايتخ��ت در روزهاي اخير ورود گرد و 
غبار به فضاي تهران اس��ت. پديده گرد و غبار و س��امانه 
آلوده ناش��ي از آن در پايتخت پدي��ده غالب نوروز ۹۷ در 
تهران بود كه همين امر تاثير مستقيمي بر افزايش غلظت 

آالينده هاي شهر در روزهاي تعطيل داشت. 
مديرعامل ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران ادامه 
داد: عالوه بر گرد و غبار، حجم ترافيك معابر سطح شهر 
تهران نيز در هفته نخست سال جديد بيش از حد انتظار 
بود ك��ه همين امر منجر به افزايش ش��اخص آاليندگي 
هواي تهران در روزهاي نخس��ت تعطيالت نوروز شد. به 
همين دليل امس��ال ش��اهد افزايش آلودگي هوا و تعداد 
روزهاي ناسالم شهر تهران در ايام نوروز بوديم كه نسبت 

به سال هاي گذشته چشمگير بود. 
حس��يني با بيان اينكه به احتمال زياد امسال شرايط 
كيفي هواي تهران در مقايسه با سال هاي گذشته مطلوب 
نخواهد بود، تصريح كرد: ممكن اس��ت طي امسال شاهد 
افزاي��ش روزهاي آلوده و ناس��الم هواي ش��هر تهران در 
مقايسه با س��ال گذشته باشيم اين در شرايطي است كه 
هواي پايتخت در ۱۵ روز از سال بطور معمول پاك است 
كه بيش��تر اين روزهاي پاك ني��ز مربوط به فروردين ماه 

هستند كه متاسفانه نوروز امسال هوا اينطور نبود. 
او همچني��ن گف��ت: بخش عمده پديده گ��رد و غبار 
نوروزي به عنوان يكي از عوامل اصلي آلودگي هواي شهر 
تهران منشأ داخلي دارد و راهكار اصلي مقابله با اين پديده 
مديريت منابع آبي كشور با هدف مقابله با ريزگردها است.

  كشته شدن 77۱ نفر
بر اثر حوادث غيرمترقبه 

معاون وزير كش��ور و رييس س��ازمان مديريت بحران 
گف��ت: در س��ال ۱۳۹۶، ۳۱ اس��تان كش��ور تحت تاثير 
وقوع حوادث غيرمترقبه نظير زلزله، سيل، توفان و... قرار 
گرفتن��د كه منجر به فوت ۷۷۱ نفر ازهموطنان عزيزمان 
ش��د. اس��ماعيل نجار از پيگيري ها براي تصويب »اليحه 
بيم��ه همگاني مخاطرات طبيعي« خب��ر داد و گفت: در 
همين زمينه نماينده يي براي تهيه پيش نويس و تامين 
بار مالي آن در راستاي رفع ايرادات شوراي نگهبان معرفي 

شده است. 
او با اش��اره به اينكه در س��نوات گذش��ته ۱۷ مركز 
كنت��رل و مديري��ت مخاطرات طبيعي در اس��تان هاي 
كش��ور به بهره برداري رسيده و ۱۰ پروژه نيز در مراحل 
اجراي عمليات ساختماني هستند، افزود: از سوي ديگر 
نيز پيگيري هاي الزم از س��ازمان برنامه و بودجه كشور 
جهت تامين اعتبار به منظ��ور احداث، تكميل و تجهيز 
پايگاه ه��اي چند منظ��وره مديريت بح��ران در مناطق 
ش��هري كش��ور صورت گرفته كه البته تاكنون محقق 
نشده است. معاون وزير كشور با اعالم اينكه در سنوات 
گذش��ته ۱۴۸ پايگاه مديريت بحران احداث ش��ده و به 
بهره برداري رس��يده اس��ت و ۱۱۸ پايگاه چند منظوره 
مديري��ت بحران نيز در مراحل مختلف عمليات اجرايي 
هستند، به ايلنا گفت: با پيگيري هاي انجام شده توسط 
دفتر فني س��ازمان، زمين مناس��بي در محدوده ش��هر 
آفتاب به مس��احت حدود ۸ هكتار جهت احداث مركز 
كنت��رل و مديريت مخاطرات طبيعي كش��ور اختصاص 
يافت��ه و مش��اور طرح و پيمانكار ديوار و احداث س��وله 
انتخاب ش��ده اس��ت. او با اش��اره به بررس��ي عملكرد 
مقاوم س��ازي مدارس از س��ال ۸۴ تا سال ۹۵، گفت: از 
ابتداي شروع طرح )سال ۱۳۸۴(، در مجموع ۳۶ درصد 
از كالس هاي نامقاوم مدارس كش��ور )۹۳۴۲۷ كالس( 
ب��ا اعتباري بالغ بر ۵۶۲۶۰ ميليارد ريال، مقاوم س��ازي 
وايمن سازي شده است. نجار در ادامه به آخرين گزارش 
بنياد مسكن اشاره كرد و اظهار داشت: براساس آخرين 
گزارش بنياد مس��كن انقالب اسالمي در حال حاضر ۵ 
ميليون و ۳۷۳ هزار واحد مس��كوني روستايي در كشور 
وج��ود دارد كه بمنظور مقاوم س��ازي اماكن غيرمقاوم، 
تعداد يك ميليون و ۷۹۷ هزار و ۱۹۴ واحد عقد قرارداد 
ش��ده و عمليات احداث و نوس��ازي يك ميليون و ۶۰۶ 
هزار و ۷۹۹ واحد به پايان رسيده است. رييس سازمان 
مديريت بحران نظ��ارت بر اس��تانداردهاي اجباري در 
مراح��ل توليد، توزي��ع و مصرف مصالح س��اختماني از 
طريق تعامل با س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران و انجام 
پيگيري هاي الزم از ادارات كل مديريت بحران استان ها 
را از ديگر اقدامات اين س��ازمان عنوان كرد و ادامه داد: 
براي كنت��رل س��يالب و مديريت خشكس��الي اجراي 
پروژه هاي آبخيزداري پيگيري شد؛ در اين رابطه پس از 
اخذ مطالعات انجام شده توسط وزارت جهاد كشاورزي، 
۱۰ اس��تان به عنوان اس��تان هاي اولويت دار شناسايي 
ش��دند و پيش��نهاد اعتبار به مبلغ ۲۰۰۰ ميليارد ريال 

به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است. 
او با اعالم اينكه در سال ۱۳۹۶، ۳۱ استان كشور تحت 
تاثير وقوع حوادث غيرمترقبه نظير زلزله، س��يل، توفان 
و... ق��رار گرفتند كه منجر به فوت ۷۷۱ نفر از هموطنان 
عزيزمان ش��د، عنوان كرد: تعداد ۷۲۷۳۹ واحد مسكوني 
شهري و روستايي دچار آس��يب كلي شده و به ۸۸۸۲۳ 
واحد مس��كوني آسيب جزيي وارد شده است؛ با پيشنهاد 
اختص��اص اعتبارات بازس��ازي به بنياد مس��كن انقالب 
اس��المي و پيگيري هاي انجام شده روند بازسازي مناطق 

آسيب ديده در حال انجام است. 

اخبار

دالر 5 هزارتوماني ثبات بازار دارو را به هم ريخت

مصايب دالر و دارو
ريحانه جاويدي  

هفته هاي پاياني س��ال ۹۶ بود كه مسووالن 
اعالم كردند، در س��ال آينده قيم��ت دارو ثبات 
داش��ته و افزاي��ش نخواهد يافت، ق��رار بود دالر 
۳ه��زارو۵۰۰ توماني ب��راي تهي��ه دارو در نظر 
گرفت��ه ش��ود ت��ا آب در دل مصرف كنن��دگان 
داروهاي خاص تكان نخورد اما با شروع سال ۹۷ 
و عبور نرخ ارز از مرز پنج هزار تومان، ورق براي 
بيماران برگش��ت. افزايش قيمت دالر خيلي زود 
تاثير خود را بر بازار دارو گذاشت و در نتيجه كم 
لطفي شركت هاي بيمه، شيريني سال نو به كام 
مردم تلخ ش��د. انگار قرار است باز هم سناريوي 
چش��م هاي نگران بيماران و خانواده هايش��ان در 
اط��راف داروخانه ه��ا و بالتكليفي ش��ركت هاي 

دارويي تكرار شود. 

 از تعيين ارز مرجع تا وعده ثبات قيمت ها 
در آخرين جلس��ه كميس��يون تلفي��ق كه با 
حضور رييس كل بانك مركزي برگزار شد مقرر 
ش��د در حوزه دارو و كاالهاي س��المت در سال 
۹۷ ارز مرج��ع تخصي��ص داده ش��ود. موضوعي 
كه رس��ول خضري، عضو كميس��يون اجتماعي 
مجلس، دي ماه س��ال گذش��ته مط��رح كرده و 
گفت: »با تخصيص ارز مرج��ع، پايين ترين نرخ 
ارز در ح��وزه دارو در نظر گرفته خواهد ش��د تا 
كمترين افزايش از لحاظ گراني داشته باشد. ارز 
مرجع به ش��ركت هاي داروي��ي پرداخت خواهد 
ش��د و در اين م��ورد دولت و مجل��س حمايت 
خواهند كرد تا در تامين داروي كش��ور مشكلي 

به وجود نيايد.« 
يك ماه بعد از اي��ن اظهار نظر، چهارم بهمن 
۹۶، غالمرض��ا اصغري، معاون غذا و داروي وزير 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي اعالم كرد، 
قيمت دارو س��ال ۹۷ تغيي��ري نخواهد نكرد. او 
درباره جزئيات اين خب��ر افزود: »فزايش قيمت 
تنه��ا براس��اس افزايش نرخ ت��ورم خواهد بود و 
تاكن��ون در س��طح اي��ن وزارت، برنامه يي براي 
افزاي��ش قيمت دارو در س��ال آتي ديده نش��ده 
است.« اين در حالي است كه دو روز پيش از اين 
اظهار نظر، سخنگوي سازمان غذا و دارو، نسبت 
به گران ش��دن قيمت دارو با توج��ه به افزايش 
نرخ ارز هش��دار داده بود. كيان��وش جهانپور در 

نشس��ت خب��ري نخس��تين كنگ��ره  بين المللي 
داروس��ازي نوين، با اش��اره ب��ه باالرفتن قيمت 
دالر و ب��ه تبع آن صحبت هايي مبني بر افزايش 
قيمت دارو بيان كرد: »افزايش دالر شايد سبب 
افزاي��ش قيمت دارو در توليدات دارويي و هزينه 
واردات دارو شود اما اين مساله بر اساس بررسي 
و برگزاري جلس��ات قيمت گذاري انجام مي شود 
پيش بيني مي ش��ود قيمت دارو حداكثر تا سقف 

تورم افزايش يابد.« 
ب��ا اين حال با ش��روع س��ال ۹۷ و ورود دالر 
پنج هزارتوماني به اقتصاد كش��ور، بازار دارو هم 
متالطم شد. اگرچه تاكيد مسووالن بر اين است 
كه حدود ۹۷ درصد از داروي مورد نياز كش��ور 
در داخل توليد مي شود با وجود اين بيش از ۶۰ 
درصد مواد اوليه دارويي براي س��اخت داروهاي 
داخلي نيز از خارج كش��ور وارد مي ش��ود كه با 
تغيي��ر نرخ ارز گ��ران مي ش��وند. از طرف ديگر 
آنه��ا معتقدند، فق��ط ۳ درص��د از داروي مورد 
نياز كش��ورمان از خارج مي آيد؛ بنابر اين تقريبا 
افزايش قيمت شديد اين داروها تاثير چنداني بر 
وضع بيماران ندارد، اما اين تصور درست نيس��ت 
چ��ون داروهايي كه از خ��ارج مي آيد داروهاي با 
تكنولوژي س��اخت باالس��ت و براي بيماري هاي 
س��خت اس��تفاده مي ش��ود و گ��ران ش��دنش 
آسيب پذيرترين قش��ر جامعه يعني مبتاليان به 
بيماري هاي صعب العالج و مزمن را تحت فش��ار 

قرار مي دهد. 

 بيمه ها جا خالي مي دهند
روند افزايش قيمت برخي داروها در روزهاي 
نخست سال ۹۷، سبب شد تا كيانوش جهانپور، 
نس��بت ب��ه اين موض��وع واكنش نش��ان داده و 
شفاف س��ازي كند. سخنگوي سازمان غذا و دارو 
درب��اره اين موض��وع بيان ك��رد: »قيمت داروها 
براس��اس برآوردهاي انجام شده شامل هزينه ها، 
منابع انس��اني و برابري نرخ ارز تعيين مي شود. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: ب��راي تغيي��ر قيم��ت و 
منطقي شدن بهاي داروها در طول سال، به طور 
مستمر در مورد داروهاي توليد داخل و وارداتي 
تصميم گيري مي ش��ود. وي تصريح كرد: افزايش 
هزينه ها ممكن اس��ت منجر ب��ه افزايش قيمت 
داروها ش��ود كه در آن صورت ميزان افزايش تا 

س��قف نرخ تورم خواهد بود. سخنگوي سازمان 
غ��ذا و دارو يادآور ش��د: البته هر س��ال مواردي 
از داروه��ا نيز بوده اند كه بج��اي افزايش قيمت، 
كاهش قيمت داش��ته اند كه اين تغيير قيمت ها 

به صورت مستمر اعالم شده اند. 
به گفته جهانپور افزايش قيمت دارو در سال 
گذش��ته براس��اس نرخ تورم حداكثر تا ۹ درصد 
اعمال ش��د. سال گذشته دس��ت كم قيمت ۱۵ 
قل��م دارو تغيير كرد. با اي��ن حال فعاالن عرصه 
تولي��د و واردات دارو، معتقدند عالوه بر افزايش 
نرخ ارز، سياس��ت شركت هاي بيمه هم منجر به 
تحميل فشار مضاعف بر دوش بيماران مي شود. 
مديرعام��ل يك��ي از ش��ركت هاي واردات دارو، 
درباره اي��ن موضوع به تع��ادل مي گويد: »طبق 
آمار مسووالن ۹۷ درصد داروهاي مورد استفاده 
در كش��ور، توليد داخل هستند و ۳ درصد باقي 
مانده آن وارد مي ش��ود كه اين ميزان ۳۰ درصد 
ارز ريالي كش��ور را به خود اختصاص مي دهد اما 
واقعي��ت اين اس��ت كه ۸۰ درص��د از داروها در 
داخ��ل توليد ش��ده و ۲۰ درص��د از نياز دارويي 
كش��ور از خارج وارد مي شود كه اين ۲۰ درصد 
معادل ۵۰ درصد ارزش ارزي بازار دارو مي ش��ود 
چ��را كه داروهايي وارداتي اغل��ب داروهاي مهم 
و گران��ي هس��تند كه مورد ني��از بيماران خاص 

مانند مبتاليان به س��رطان و بيماري هاي خوني 
اس��ت. بنابراين اگر آمارهاي ارائه شده مسووالن 
صحت داش��ته باش��د و ۳ درصد داروها وارداتي 
باش��د در نتيجه نبايد فشاري به مردم وارد شود 
ام��ا بايد توجه كرد كه ماده اوليه داروهاي توليد 
داخل هم از خارج از كش��ور وارد مي ش��ود و در 
نتيجه افزايش نرخ ارز نه تنها سه درصد داروهاي 
واردات��ي را گران مي كند بلك��ه منجر به افزايش 

قيمت داروي توليد داخل هم مي شود.«
او افزود: »دولت براي واردات آن س��ه درصد 
داروهاي خاص كه ما معتقديم آمار سه درصدي 
آم��ار درس��تي نيس��ت و نزديك ب��ه ۲۰ درصد 
ميزان دقيق آن است، به شركت ها دارويي يارانه 
مي دهد اما در ش��رايطي كه دالر گران مي ش��ود 
مناس��بات بازار به هم مي ري��زد و دولت قادر به 
افزايش يارانه براي واردات نخواهد بود در نتيجه 
شركت ها مجبورند براي تامين دارو يا مواد اوليه، 
كسري بودجه را از طريق افزايش قيمت جبران 
كنند. در چنين ش��رايطي انتظار مي رود بيمه ها 
به كمك مردم آيند و مانع تحميل فشار بر مردم 
ش��وند اما اغلب ش��ركت هاي بيمه زي��ر بار اين 
موضوع نمي روند چرا ك��ه براي چنين وضعيتي 
بودجه يي به آنها داده نشده در نتيجه بيمار بايد 
ميزان افزايش قيمت را از جيب پرداخت كند يا 

اينكه شركت هاي توليد كننده و واردكننده آن را 
تقبل كنند و قيمت هايشان را افزايش ندهند.«

 تجهيزات پزشكي هم بي نصيب نماند
اين فعال صنعت دارويي معتقد است در زمينه 
تجهيزات پزش��كي هم وضعيت مشابه دارو حاكم 
اس��ت با اين تفاوت كه افزايش ن��رخ ارز و به تبع 
آن افزاي��ش قيم��ت تمام ش��ده تولي��د تجهيزات 
پزش��كي در داخل را راه ب��راي ورود كاالي چيني 
هم��وار مي كن��د، او بيان كرد: »در س��ال حمايت 
از كاالي ايراني، افزايش نرخ ارز س��بب مي ش��ود 
بنيان ش��ركت هاي توليد كننده تجهيزات پزشكي 
روز به روز ضعيف تر ش��ود. براي مثال در ش��رايط 
فعلي توليد يك س��رنگ براي توليد كننده داخلي 
۱۲۰۰ تومان تمام مي ش��ود اما ناگهان با افزايش 
ن��رخ دالر،  ۵۰ درص��د به قيمت م��واد اوليه مورد 
نياز براي توليد اضافه مي ش��ود و توليد كننده بايد 
همان س��رنگ را با قيمت تمام ش��ده بيشتري به 
بازار عرضه كند اما در همين شرايط سرنگ چيني 
كه كيفيت كمتري نس��بت ب��ه نمونه داخلي دارد 
ب��ا قيمت پايين ت��ر راه خود را به ب��ازار ايران پيدا 
مي كند و جايگزين كاالي داخلي مي شود بنابراين 
اگ��ر واقعا ق��رار بر حمايت از كاالي ايراني اس��ت، 

 مسووالن بايد قيمت گذاري ها را مديريت كنند.«

پنج ماه از زلزله در اس��تان كرمانش��اه مي گ��ذرد، اما هنوز 
بس��ياري از زلزله زدگان در شرايط س��ختي در چادر و كانكس 
زندگي مي كنن��د. با اين حال، سرپرس��ت س��ازمان داوطلبان 
جمعي��ت هالل احمر با تش��ريح اقدامات اين س��ازمان در ايام 
ن��وروز به ادام��ه فعاليت ه��اي داوطلبانه در مناط��ق زلزله زده 
كرمانش��اه اشاره كرد و از اجراي طرحي براي حمايت معيشتي 
از زلزله زدگان كرمانشاه و بازگشت شرايط كاري آنها به پيش از 
زمان زلزله با همكاري فدراسيون جهاني صليب سرخ خبر داد. 
حبيب درگاهي با اش��اره به اجراي طرح هايي از س��وي سازمان 
داوطلب��ان ه��الل احمر در ايام نوروز به ايس��نا گف��ت: يكي از 
فعاليت ه��اي ما در اين ايام اجراي ط��رح نيابت بود كه در اين 
طرح داوطلبان و خيران جمعي��ت هالل احمر به خانواده هايي 
ك��ه به هر دليلي فاقد اوالد و اطرافيان بودند س��ر مي زدند و با 
اين كار به نيابت از فرزندان آنها تالش كردند تا جو متفاوتي را 
ب��راي اين افراد ايجاد كنند و با انجام اين ديد و بازديدها كاري 
كنند تا آنها هم تغيير سال را احساس كنند. سرپرست سازمان 
داوطلبان جمعيت هالل احمر اضافه كرد: همچنين در آس��تانه 
س��ال نو ايام چهارشنبه آخر س��ال نيز فعاليت هاي فرهنگي را 
انجام داديم و با برپايي چادرهاي س��المت و مكان هاي پرتردد 
سعي كرديم با انجام راهنمايي ها افراد را از فعاليت هاي پر خطر 

دور كنيم. 
او با اشاره به يكي ديگر از طرح هاي اجرا شده در ايام نوروز 
گفت: ما در نوروز حلقه اتصال توان توانمندان و نياز نيازمندان 
را ترويج داديم و با جمع آوري س��بدهاي حمايتي اين سبدها را 
در مي��ان افراد نيازمند توزيع كرديم ك��ه تعداد آنها نزديك به 

۷۰ هزار سبد بود. 
درگاهي به ادامه اجراي طرح كاروان س��المت در مناطق زلزله 
زده كرمانش��اه اش��اره كرد و گفت: در ادامه برگزاري طرح كاروان 
سالمت در روزهاي پاياني اسفند دومين كاروان سالمت از استان 
ف��ارس در مناطق زلزله زده كرمانش��اه حاضر ش��د و اين تيم كه 
متشكل از پزشكان متخصص و عمومي استان فارس بود در ثالث 

باباجاني مس��تقر ش��دند و طي دو روز بيش از ۱۶۰۰ نفر ويزيت 
رايگان ش��دند و همينطور در ميان آنها دارو هم توزيع شد. ضمن 
اينكه در كنار ارائه خدمات پزشكان استان فارس برنامه حاشيه يي 
هم براي كودكان برگزار ش��د و با توجه به آس��يب هاي رواني كه 
در منطقه وجود دارد نمايش��گاه نقاش��ي ويژه اين كودكان برگزار 
شد. همينطور بسته هاي حمايتي در قالب طرح فرشتگان رحمت 
ميان افراد شناسايي شده در منطقه توزيع شد. سرپرست سازمان 
داوطلب��ان جمعيت ه��الل احمر همچنين از اعزام س��ومين تيم 
كاروان س��المت به كرمانشاه خبر داد و گفت: از ۲۸ فروردين تيم 
سوم از استان همدان اعزام خواهد شد و اين تيم در سرپل ذهاب 

مستقر مي شود و خدمات پزشكي ارائه مي كند. 
او اف��زود: همچني��ن برنامه هايي براي حمايت معيش��تي و 
بازگش��ت افراد به زندگي عادي داريم كه با همكاري فدراسيون 
جهاني صليب س��رخ انجام مي شود و تالش مي كنيم كه از نظر 
كاري ش��رايط در منطقه به قبل از زمان زلزله برگردد، در اين 
همين راس��تا افرادي كه ش��اغل بودند را شناسايي مي كنيم و 
با حمايت از كس��ب و كارهاي آنها اقداماتي براي بازگش��ت به 
شرايط مناسب انجام مي شود تا بتوانيم با اين كار از آسيب هاي 

ديگر جلوگيري كنيم.

ي��ك نماينده م��ردم در مجل��س دهم، تاخي��ر در برگزاري 
جلس��ات ش��وراي عالي بيمه را عامل اصلي بي نظمي ناش��ي از 

دريافت سليقه يي تعرفه هاي پزشكي در سال جديد دانست. 
محمدجواد جمالي نوبندگاني، ش��وراي عالي بيمه را مقصر 
اصلي افزايش خودس��رانه تعرفه هاي پزش��كي ازس��وي برخي 
پزشكان قبل از اعالم تعرفه تعيين شده از سوي وزارت بهداشت 
دانس��ت و گفت: بر اساس قانون تعرفه هاي پزشكي بايد ابتداي 
هر سال اعالم شود چراكه با آغاز سال هزينه هاي مراكز درماني 

نيز افزايش پيدا مي كند. 
نماينده مردم فس��ا در مجلس شوراي اس��المي، ادامه داد: 
بي ترديد هزينه نيروي تامين اجتماعي ابتداي هر سال افزايش 
يافت��ه و در پ��ي آن هزين��ه مراك��ز درماني كه از اي��ن نيروها 
استفاده مي كنند نيز افزايش خواهد يافت از سوي ديگر هزينه 
پش��تيباني و گاه نرخ داروها هم هر س��ال افزايش پيدا مي كند. 
او اظهار كرد: متاس��فانه شوراي عالي بيمه به صورت تعمدي و 
براي فرار از زير بار مسووليت جلسات تصميم گيري براي تعيين 
تعرفه ه��ا را به تعويق مي ان��دازد و به اين امر توجه نمي كند كه 
افزايش ساالنه ده درصد تورم شامل نيروي انساني و پشتيباني 
هم مي ش��ود، بنابراين اين اقدام ش��وراي عال��ي بيمه هم باعث 
ضرر و زيان مراكز درماني شده و هم بي نظمي ايجاد مي كند. 

جمالي نوبندگاني يادآورش��د: اگر ش��وراي عالي بيمه طبق 
قانون اواخر هر س��ال تشكيل جلسه دهد و در آغاز سال جديد 
تعرفه ه��ا را اعالم كند، اين بي نظمي ايجاد نمي ش��ود و در آن 

ص��ورت اگر برخي مراكز درماني به صورت س��ليقه يي تعرفه ها 
را افزاي��ش دهند مي توان با متخلف��ان برخورد كرد. او با تاكيد 
ب��ر اينكه ايج��اد قانون بد بهتر از بي قانوني اس��ت تصريح كرد: 
هم اكن��ون در زمينه افزايش تعرفه هاي پزش��كي ش��اهد نوعي 
بي قانوني هس��تيم و اين مشكلي است كه هر سال شوراي عالي 

بيمه ايجاد مي كند. 
اي��ن نماينده م��ردم در مجلس دهم، با اش��اره ب��ه عواقب 
بي نظمي در تعيين تعرفه ها خاطرنشان كرد: دريافت سليقه يي 
تعرفه ها نارضايتي در س��طح عمومي را به همراه داشته و حتي 
ممكن اس��ت برخ��ي در اين وضعيت از بي قانوني ايجاد ش��ده، 

سوءاستفاده مالي كنند. 

خبرها حكايت از بررس��ي حذف تدريجي كنكور براي ورود 
به دانش��گاه دارد، اما آن گونه كه آموزش و پرورش اعالم كرده، 
امس��ال، س��هم س��وابق تحصيلي در كنكور، مانند س��ال هاي 
گذش��ته اس��ت و اگر قرار باش��د تغييري در اين سهميه اتفاق 

بيفتد، به سال هاي بعد موكول مي شود. 
ريي��س مركز س��نجش آموزش و پرورش ب��ا اعالم اينكه 
ميزان و س��هم س��وابق تحصيلي در كنكور امس��ال همانند 
س��ال گذش��ته همان ۳۰درصد با تاثير مثبت اس��ت گفت: 
پيش��نهادهاي مطرح درب��اره چگونگي پذيرش دانش��جو در 
سال هاي آتي در جلسه فروردين ماه شوراي پذيرش دانشجو 

مورد بررسي قرار مي گيرد. 
عبدالرس��ول عم��ادي ب��ا اش��اره ب��ه برگ��زاري جلس��ه 
شوراي س��نجش و پذيرش دانشجو كه با حضور وزراي آموزش 
وپرورش و علوم در واپس��ين روزهاي س��ال گذشته برگزار شد 
اظهار كرد: مقرر شد پيش��نهادات اعضاي شورا براي چگونگي 
تصميم گيري پيرامون پذيرش دانشجو در سال هاي آتي ظرف 
م��دت يك ماه ارائه ش��ود تا در جلس��ه فروردين ماه ش��وراي 

پذيرش مورد بررسي قرار بگيرد. 
او افزود: ميزان و س��هم س��وابق تحصيلي در كنكور امسال 
همانند س��ال گذش��ته همان ۳۰ درصد با تاثير مثبت اس��ت. 
رييس مركز س��نجش آموزش و پرورش با بي��ان اينكه اما در 
س��ال ۹۸ شاهد اس��تقرار پايه دوازدهم و تكميل ساختار نظام 
آموزشي ۳-۳-۶ هس��تيم و از اين منظر شرايط براي پذيرش 
دانش��جو و برگ��زاري امتحان��ات نهاي��ي متف��اوت خواهد بود 
اظهار كرد: در س��ال ۹۸، بخ��ش اول داوطلبان ورود به كنكور 
همي��ن كالس دوازدهمي ها هس��تند و بخش دوم نيز پش��ت 
كنكوري هاي س��ال هاي قبل اند و به نظر مي رس��د الزم اس��ت 
فقط در همان س��ال دو كنكور برگزار ش��ود تا فارغ التحصيالن 
نظام هاي آموزشي قبلي با مشكل مواجه نشوند. عمادي با اشاره 
به قانون سنجش و پذيرش دانشجو كه در سال ۹۲ به تصويب 
رس��يد گفت: در اين قانون مبناي پذيرش دانش��جو تلفيقي از 

س��وابق تحصيلي و آزمون هاي كنكوري اس��ت. بر اس��اس اين 
قانون بايد با افزايش س��االنه سهم س��وابق تحصيلي، درنهايت 
۸۵درصد ظرفيت دانشگاه ها با مالك سوابق تحصيلي پر شوند. 
هرچند قانونگذار ابهاماتي را به جا گذاشته و به روشني درباره 

رشته محل هاي پرمتقاضي تعيين تكليف نكرده است. 
او افزود: راهكارهاي مختلفي براي اين منظور قابل بررس��ي 
اس��ت از جمله اينك��ه امتحانات نهايي تنه��ا در پايه دوازدهم 
برگزار ش��ود و س��هم س��وابق تحصيلي در پذيرش دانشجو در 
رش��ته محل هاي پرمتقاضي حداكثر تا ۵۰درصد افزايش يابد 
و ۵۰درصد باقي مانده س��هم  آزمون هاي عمومي و اختصاصي 
كنكور باش��د. افزايش سهم سوابق تحصيلي از رقابت شديد در 

كنكور مي كاهد. 
رييس مركز س��نجش آموزش و پرورش با اشاره به استقرار 
تدريجي س��امانه تصحيح الكترونيكي اوراق امتحاني و امنيت 
كام��ل امتحانات نهايي در مراحل مختلف از ارس��ال س��واالت 
ت��ا ثبت نمرات افزود: اينگونه س��وابق تحصيل��ي در آموزش و 
پرورش با استانداردهاي باالتري ثبت خواهند شد و اين نمرات 
بهترين بستر سنجش كارايي و اثر بخشي نظام آموزش عمومي 

خواهد بود. 

 عض��و كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس، اس��تفاده از 
ظرفيت بخش خصوصي در احداث بيمارستان هاي توان بخشي 

را درحل مشكالت معلوالن موثر دانست. 
عباس��علي پوربافراني درباره اظهارات وزير بهداشت و درمان 
دراي��ن مورد كه دولت دراحداث بيمارس��تان هاي توان بخش��ي 
داراي تنگناهاي مالي اس��ت، ب��ه خانه ملت گفت: درحال حاضر 
ميزان خدمات رساني به اقش��ار معلول با استانداردهاي روز دنيا 
فاصله دارد، ضمن اينكه بسياري از بيماران معلول دچار مشكالت 
بس��ياري در تامين هزينه ه��ا و نيازمندي هاي روزانه خود بوده و 
تواناي��ي پرداخت هزينه هاي گزاف درمان بيماري خود را ندارند، 
همچنين اينكه بخش دولتي نيز توان كافي براي تحت پوش��ش 
ق��رار دادن تمامي افراد معلول را ن��دارد. نماينده مردم نايين در 
مجلس ش��وراي اسالمي، با تاكيد براينكه دولت در احداث مراكز 
درماني مورد نياز معلوالن و بيمارس��تان هاي توان بخشي دچار 
مش��كالت مالي بسياري است، افزود: در اين زمينه نياز است كه 
وزارت رف��اه فعال تر عمل كرده و زمينه را براي رفع نيازهاي اين 
دسته افراد كه قطعا از اقشار ضعيف جامعه هستند فراهم كنند؛ 
اين بيماران ش��رايط درماني طوالني مدت داشته و در اين مسير 

ناچار به پرداخت هزينه هاي گزافي هستند. 
او با بيان اينكه تعداد مراكز ارائه كننده خدمات توان بخشي 
در س��طوح مختلف بايد افزايش پيدا كند، تصريح كرد: هرچند 
ك��ه دولت تنگناي مالي قابل توجه��ي در احداث مراكز درماني 
مورد نياز معلوالن دارد، اما بايد به وظايف خود درفع مشكالت 

معلوالن تا حد امكان توجه كند؛ البته براس��اس قوانين موجود 
مي توان از تمام ظرفيت بخش خصوصي نيز اس��تفاده كرد، ولي 
اس��تفاده از ظرفيت بخش خصوصي نبايد به حذف افراد معلول 

و اشخاص فاقد توان مالي منجر شود. 
پوربافراني با اش��اره ب��ه اينكه اكثر افراد معل��ول و نيازمند 
خدمات توان بخش��ي ش��رايط الزم براي پرداخ��ت هزينه هاي 
بخش خصوصي را ندارند، گفت: در برخي شرايط به دليل عدم 
توانايي پرداخت هزينه هاي بخش خصوص فرد نيازمند درصف 
نوبت دريافت خدم��ات در مراكز دولتي درانتظار باقي مي ماند؛ 
بنابراين اس��تفاده از ظرفيت بخش خصوصي الزامي بوده و بايد 

براي ارائه خدمات برنامه ريزي هاي الزم صورت گيرد.

حمايت معيشتي و شغلي از زلزله زدگان كرمانشاه 

مقصر افزايش خودسرانه تعرفه هاي پزشكي كيست؟ 

سهم سوابق تحصيلي در كنكور

معلوالن، ناتوان در پرداخت هزينه هاي مراكز خصوصي
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»تعادل«ازنبضبازارملكدرفروردينگزارشميدهد

غليان قيمت ها زيرپوست بازار مسكن
گروهراهوشهرسازي|

بازار مسكن تهران و كالن شهرها تا امروز تحت تاثير 
س��ه عامل »طوالني شدن تعطيالت نوروزي«، »بازتر 
شدن فنر نرخ ارز« و همچنين »ريسك ترامپ« بوده 
اس��ت. اين س��ه عامل كه »انتظار« را نيز وارد معادله 
فروش ملك ك��رده، اگرچه تعداد معامالت واحدهاي 
مسكوني را به شدت كاهش داده، اما زمينه هاي افزايش 
شديد قيمت ها را نيز فراهم كرده است. الگوي رابطه 
معك��وس »كاهش تعداد معامالت« و »رش��د قيمت 
مس��كن« در س��ه ماهه آخر سال گذش��ته، به دليل 
افزايش ن��رخ دالر و در پي آن افزايش قيمت مصالح 
ساختماني و واحدهاي مسكوني شكل گرفت و منجر 
ب��ه كاهش قدرت خريد متقاضي��ان مصرفي و خروج 
بدون اراده آنها از بازار مسكن شد. در چنين شرايطي 
است كه بيم بازگشت مسكن به دوره ركود وجود دارد. 
بررس��ي هاي »تعادل« از آمار مندرج در س��امانه 
اطالع��ات ب��ازار امالك ايران نش��ان مي ده��د تا روز 
پنج شنبه 16 فروردين سال جاري، تنها 124 معامله 
واحد مسكوني در شهر تهران ثبت شده است. كارنامه 
زمس��تاني بازار مس��كن تهران نيز حاكي از آن است 
كه رش��د 20.4درصدي معام��الت آذر، در دي ماه به 
6.9درصد رسيد، در بهمن ماه منفي 3.2درصد را ثبت 
كرد و اسفندماه به نيم درصد بالغ شد. اين روند نشان 
مي دهد كه رونق قابل توج��ه معامالت در آذر ماه، در 
سه ماهه زمستان فرصت تكرار نيافت. از سوي ديگر، 
رش��د قيمت مسكن در دي، بهمن و اسفند نسبت به 
ماه هاي مش��ابه س��ال قبل به ترتيب 16.7، 22.3، و 
26درصد گزارش شد. اين در حالي است كه به گفته 
نايب رييس اتحاديه امالك استان تهران، در زمستان 
س��ال گذشته قيمت مس��كن در برخي مناطق شهر 

تهران حتي تا 30درصد هم افزايش يافت. 
بررس��ي هاي ميدان��ي »تعادل« ني��ز حاكي از آن 
است كه اغلب فروش��ندگان ملك، روزهاي سه شنبه 
و چهارش��نبه هفته گذش��ته را به تعطيالت نوروزي 
ضميمه كرده و همچنان در سفر هستند. از همين رو، 
نه تنها اجازه هيچ گونه بازديد از واحدهاي مس��كوني 
فاي��ل ش��ده را نمي دهند كه از مش��اوران امالك نيز 
درخواس��ت كرده اند اطالعات فايل ش��ده در س��ال 
گذشته را دراختيار متقاضيان مسكن قرار ندهند. در 
اين ميان، مش��اوران امالك نيز از افزايش نرخ دالر و 
اعالم تصميم ترامپ درباره برجام در 22 ارديبهشت، 
به عنوان دو عامل عقب نشيني فروشنده ها از بازار ملك 
نام مي برند. البته همواره بازار مسكن در فروردين ماه، 
به دليل تعطيالت نوروز با كاه��ش معامالت رو به رو 
بوده اس��ت، اما امس��ال به نظر مي رسد  فروشندگان 
تمايل دارند اين تعطيالت براي روشن تر شدن فضاي 
اقتصادي كش��ور كمي طوالني تر شود تا آنها بتوانند 
با اطالعات بيشتر و چشم انداز روشن تري قيمت هاي 

پيشنهادي خود را افزايش دهند. 

افزايش15درصديقيمتدرنيمهاول97؟
حس��ام عقبايي نايب رييس اتحاديه امالك استان 
تهران با بيان اينكه نوس��انات ن��رخ ارز يكي از عوامل 
تاثيرگ��ذار در رش��د قيم��ت مس��كن اس��ت، گفت: 
پيش بيني مي ش��ود در نيمه اول س��ال ج��اري بازار 
مسكن با افزايش قيمت 10 تا 1۵درصدي مواجه شود. 
عقبايي در گفت وگو با ايلنا، اظهار كرد: نوس��انات 
نرخ ارز از زمس��تان س��ال گذش��ته ش��روع شد و در 
تعطي��الت نوروز قيمت دالر از ۵ هزار تومان هم عبور 

كرد كه اين رشد قيمت در بازار مسكن هم تاثيرگذار 
ب��ود. وي اف��زود: هر چند كه اي��ن افزايش قيمت در 
تعطيالت نوروز ادامه داشت اما به دليل اينكه معامالت 
مس��كن در ايام تعطي��الت انجام نمي ش��ود، در بازار 

مسكن تاثيرگذار نبود. 
نايب رييس اتحاديه امالك استان تهران با اشاره به 
رشد نامتعارف قيمت مسكن در برخي مناطق تهران 
گفت: در زمستان سال گذشته قيمت مسكن در برخي 
مناطق تهران حتي تا 30درصد هم افزايش پيدا كرد. 
اگر نوس��انات نرخ ارز كنترل نش��ود و همچنان رو به 
رش��د باشد، به طور قطع بازار مسكن را هم تحت تاثير 
ق��رار مي ده��د. وي با بيان اينكه يك��ي از عواملي كه 
مي توانست باعث افزايش قيمت مسكن شود، رشد نرخ 
سوخت بود كه به اجرا نرسيد، ادامه داد: از ديگر عوامل 
تاثيرگذار در بازار مس��كن مديريت نقدينگي است و 
به طور قطع افزايش قيمت دالر مي تواند در بي توازني و 

بي نظمي بازار مسكن اثرگذار باشد. 

هشداردربارهكاهشمعامالت
نايب رييس اتحاديه امالك اس��تان تهران با اشاره 
 به عبور نرخ تورم مس��كن از نرخ تورم عمومي گفت: 
تا پاييز سال گذشته بازار مسكن متناسب با نرخ تورم 
عمومي حركت مي كرد، اما باتوجه به افزايش نرخ ارز 
و ع��دم كنترل نقدينگي قيمت مس��كن از نرخ تورم 

عمومي عبور كرد. 
عقبايي با پيش بيني رش��د قيمت ها در نيمه اول 
س��ال جاري اظهار كرد: باتوجه ب��ه افزايش قيمت ها 
در س��ال گذشته بازار مس��كن ظرفيت افزايش تورم 
درخص��وص معامالت خريد و فروش را ندارد و رش��د 

قيمت ها بين 10 تا 1۵درصد خواهد بود. 

تاثيرنرخارزبرقيمتمسكن
حسن محتشم عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان 
استان تهران نيز درخصوص رشد نرخ ارز و تاثير آن بر 
قيمت مسكن و خروج سرمايه ها از بخش مسكن گفت: 

بسياري از كاالها به صورت مستقيم و غيرمستقيم به 
نرخ ارز بس��تگي دارند و طبيعتا وقتي نرخ ارز افزايش 
مي يابد، اكثر كاالها نيز با رشد قيمت مواجه مي شوند. 
او افزود: سال جديد قطعا با يك افزايش دستمزد 
كارگران مواجه مي ش��ويم و چون بخش��ي از مصالح 
ساختماني و بخش��ي از مواد اوليه مصالح ساختماني 
وارداتي اس��ت با تقويت نرخ ارز قيمت اين مصالح نيز 

گران مي شود. 

4مولفهاثرگذاربرقيمتمسكن
محتشم با اش��اره به اينكه قيمت مسكن از چهار 
مولفه تش��كيل و تبعيت مي كند، گف��ت: مولفه اول 
قيمت زمين اس��ت كه وقتي افزاي��ش كاال و نرخ ارز 
رخ مي دهد، معموال قيمت زمين به مرور و به صورت 
طوالني مدت خود را به رشد نرخ ارز و كاالها مي رساند. 
وي ادامه داد: قطعا با رشد نرخ ارز براي انبوه سازان 
اين تصور به وجود مي آيد كه بايد ارزش افزوده يي در 
مس��كن ايجاد شود، اما چون مسكن كاالي گراني در 
سبد هزينه خانوار است، طبيعتا ممكن است به ميزان 
افزايش قيمت تمام اجزاي تشكيل دهنده به آن ميزان 
زياد گران نشود، اما به هر حال باال رفتن قيمت مسكن 

اجتناب ناپذير است. 
عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان تهران 
در گفت وگ��و با ف��ارس اظهار كرد: اينك��ه با افزايش 
نرخ ارز س��رمايه ها به جاي بخش مسكن به سوي ارز 
مي روند، چندان درس��ت نيس��ت اما اگر سرمايه ها به 
بخش مسكن وارد شود، قيمت مسكن بيش از اندازه 

افزايش مي يابد. 
وي ادام��ه داد: فعال چند س��ال اس��ت كه هجوم 
سرمايه به بخش مس��كن را نداريم و به همين دليل 
اس��ت كه جهش قيمت در مس��كن را شاهد نبوديم، 
اما به هر حال اگر شرايط ايجاب كند، سرمايه ها وارد 
بخش مسكن شود طبيعتا جلو افزايش ناگهاني قيمت 

مسكن را نمي توان گرفت. 
عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان تهران 

افزود: شايد قيمت مسكن با هجوم سرمايه ها افزايش 
نيابد اما قطعا در س��ال جاري متناسب با نرخ تورم و 
افزايش نرخ دالر كه موجب گران شدن كاالها خواهد 
ش��د، افزايش قيمت را شاهد خواهيم بود كه اين يك 

امر طبيعي است. 
محتش��م ادام��ه داد: به هر حال چند س��الي بود 
كه قيمت مس��كن ثابت باقي مانده ب��ود و قطعا اين 

عقب ماندگي را جبران خواهد كرد. 

عقبماندگيتوليدازتقاضا؟
وي در پاس��خ به اينكه آيا توليد مس��كن از تقاضا 
عقب است يا خير، اظهار كرد: دولت بايد توليد مسكن 
را با توزيع مناس��ب هماهنگ كند و طبق آمار وزارت 
راه و شهرسازي ساالنه بايد يك ميليون واحد مسكوني 
احداث ش��ود تا در افق 140۵ توليد مسكن با تقاضا 
سر به سر شود، اما هيچ گاه در طول تاريخ اين موضوع 

رخ نداده است. 
محتش��م افزود: متاسفانه ش��هرداري ها در توليد 
مسكن بر اس��اس مصوبات ش��وراي عالي معماري و 
شهرس��ازي عمل نمي كنند و شوراي عالي معماري و 
شهرس��ازي هم توزيع ساخت مسكن را بر اساس نياز 
تعريف نمي كند، اين اس��ت كه وقتي مسكن احداث 
مي ش��ود متناسب با نياز واقعي مردم در مناطق مورد 
نظر نيس��ت و اين هم يك اختالل است كه در آينده 

مي تواند به افزايش قيمت كمك كند. 
وي افزود: اين عدم تناس��ب نياز واقعي در ساخت 
مسكن باعث مي شود كه سرمايه ها در بخش مسكن 
ابتر بمان��د و آماره��ا از 2ميليون و 400ه��زار واحد 

مسكوني خالي از سكنه در كشور گزارش دهند. 

افزايشتوليدمسكنبا2گشايش
در همي��ن حال فرش��يد پورحاج��ت دبير كانون 
انبوه سازان گفت: اميدواريم با تسهيالت بدون سپرده 
كه قرار است بانك مسكن به سازندگان پرداخت كند 
و اصالحيه قانون پيش فروش كه تا دو ماه ديگر آماده 

مي شود در سال 1397 شاهد افزايش توليد مسكن و 
ايجاد فضاي مناسب كسب و كار باشيم. 

پورحاج��ت اظهار كرد: بانك مس��كن هم اكنون 
با توجه به ش��رايطي كه ش��وراي پول واعتبار براي 
آن تعيي��ن كرده در نظر دارد تس��هيالت س��اخت 
ب��دون س��پرده را در قالب هاي متنوع و بر اس��اس 
 نياز كش��ور ارائه كند كه تصميم مناس��بي اس��ت.
بر اس��اس مصوبات ش��وراي پول و اعتبار، نرخ سود 
بانكي در حوزه توليد مسكن 1۸درصد است و نبايد 
هيچ ابزاري استفاده شود كه اين نرخ جابه جا شود. 
وي افزود: طي يك سال گذشته كانال منابع مالي 
براي بخش توليد مسكن از اين نوع سپرده ها كه در 
قالب مشاركت مدني پرداخت مي شد، متوقف بود و 
منابع از كانال اوراق تس��ه تامين مي ش��د كه هزينه 
بسيار سنگيني را بر گرده بخش توليد گذاشته بود. 
 دبير كانون انبوه س��ازان در گفت وگو با ايس��نا، 
با بيان اينكه به نظر مي رس��د امس��ال بانك مسكن 
مقداري در خصوص تامين منابع مالي بخش مسكن 
هدفمندتر وارد ش��ده است، گفت: با توجه به اينكه 
اولوي��ت دولت در حوزه مس��كن، بح��ث بازآفريني 
ش��هري اس��ت سياس��تي را براي بافت فرسوده در 
نظر گرفته و در بحث هدف گذاري توليد هم سيكل 
توليد را مطابق نياز كش��ور برنامه ريزي كرده است، 
يعن��ي الگوي مصرف را م��الك اولويت پرداخت در 
نظر گرفته كه اين هم جزو شاخص هاي خوب است. 
پورحاج��ت اظهار ك��رد: در س��ال 139۵ براي 
م��دت دو ماه اين نوع تس��هيالت پرداخت ش��د كه 
متاس��فانه بعد از آن متوقف شد و هم اكنون نيز اين 
نگران��ي وجود دارد. بايد اين نكته را مدنظر قرار داد 
كه سياس��ت گذاري س��ال جديد بايد در اين جهت 
باشد كه توليد مس��كن در كشور افزايش پيدا كند. 
هم اكن��ون توليد س��االنه بيش از 300ه��زار واحد 
نيست؛ در حالي كه اين رقم حدود 40درصد اهداف 
مدنظر طرح جامع مس��كن و برنامه شش��م توسعه 
اس��ت و اين براي آينده بازار مسكن مطلوب نيست. 
دبير كانون انبوه سازان، بخش توليد مسكن را موتور 
محركه اقتصاد دانس��ت و گفت: توليد مسكن هم به 
اش��تغال مس��تقيم اين بخش كم��ك مي كند و هم 
چرخش نقدينگي در اين حوزه باعث رونق اقتصادي 
در ديگ��ر بخش ه��اي مرتبط با صنعت س��اختمان 

مي شود. 

قانونپيشفروشبهمجلسميرود
وي همچني��ن درب��اره آخري��ن وضعي��ت قانون 
پيش فروش س��اختمان اظهار ك��رد: در اين خصوص 
پيش نويسي را وزارت راه و شهرسازي در سال گذشته 
آماده كرده است. كارگروهي هم در مركز پژوهش هاي 
مجلس به اتفاق كانون هاي سراس��ري و ديگر فعاالن 
تش��كيل شده كه اليحه يي آماده ش��ده و طي دو ماه 
آينده تقديم كميسيون عمران مجلس خواهد شد. اين 
اليحه تقريبا تا آخرين روزهاي سال گذشته در دستور 
كار مركز پژوهش هاي مجلس قرار داش��ت. جلسات 
پرچالشي برگزار شد و به نظر مي رسد، قانون روان تري 
نسبت به سابق در حال تهيه است كه هم حقوق مردم 
و بهره برداران رعايت شود و هم مشكل توليد مسكن 

برطرف خواهد شد. 
وي تاكي��د كرد: ب��ا اين دو گش��ايش پيش بيني 
مي ش��ود كه ان شاءاهلل توليد مس��كن در سال جاري 

افزايش پيدا كند.

افزايش50درصديظرفيتقطارحومهايتهران–قم
معاون مسافري شركت راه آهن از افزايش ۵0درصدي ظرفيت 

قطار حومه يي تهران -قم خبر داد. 
به گ��زارش روابط عموم��ي راه آهن جمهوري اس��المي ايران، 
ميرحس��ن موسوي گفت: با توجه به سياس��ت اتخاذ شده جهت 
انتقال مسافران از جاده به ريل و استقبال مسافران از اين قطارها، 

تعداد سيرهاي روزانه از ۸ سير به 12 سير افزايش يافته است. 
او اف��زود: در اين س��ير ع��الوه بر حفظ س��اعت حركت فعلي 

قطارها، 4 سير به طور روزانه اضافه شده است. 
به گفته معاون مس��افري راه آهن، زمان س��ير اين قطارها بين 
110 تا 120دقيقه در نظر گرفته ش��ده است و عالوه بر قطار هاي 
فوق، قطار تهران- جمكران هم هر سه شنبه يك زوج سير دارد. 

شمار مس��افران بخش ريلي از بيست و چهارم اسفند پارسال 
تا يازدهم فروردين ماه به يك ميليون و ۵77 هزار و 43نفر رسيد 

كه 4۵6هزار سفر را شامل مي شود. 

طرحتفصيليبافتهايتاريخيشهريشكستخوردهاست
رييس گ��روه تخصص��ي معماري س��ازمان نظام مهندس��ي 
س��اختمان كشور گفت: وضع موجود نش��انگر آن است كه طرح 
تفصيلي بافت هاي تاريخي شهري كه براي حفاظت از اين بافت ها 

طراحي شده، شكست خورده است. 
طاهره نص��ر در گفت وگو با ايرنا ادامه داد: تا 10س��ال آينده 
هويتي از بافت هاي تاريخي كالن شهرهاي ايران و خصوصا شيراز 
باقي نخواهد ماند. او ادامه داد: ديدگاه س��ازمان ميراث فرهنگي، 

صنايع دستي و گردشگري نسبت به بافت هاي تاريخي نگاه بافتي 
نيس��ت و به صورت تك دانه يي به تك بناهاي تاريخي موجود در 
بافت هاي قديمي ش��هرها مي نگرد كه متاس��فانه اين موضوع به 

معضلي در كشور تبديل شده است. 
رييس گروه معماري و نايب رييس كميسيون انرژي سازمان 
نظام مهندسي ساختمان كشور بيان كرد: بافت تاريخي را بايد از 
بافت فرسوده شهري جدا كرد، زيرا قسمت هايي از بافت تاريخي 
در شهرها وجود دارد كه دچار فرسودگي زيادي شده به گونه يي 
كه ديگر قابل احيا كردن نيست و ارزش تاريخي هم ندارد و بايد 
با تخريب و بهس��ازي بناهاي غير ارزشمند بافت تاريخي كيفيت 
زندگي مردمي را كه در اين مناطق ساكن هستند، بهبود بخشيد. 
او اظهار كرد: بافت ش��هري ش��امل خيابان، كوچه، توده هاي 
فرهنگي، اقتصادي و... است كه متاسفانه اين موارد در طرح هاي 
تفصيلي ديده نش��ده و تنه��ا تك خانه ه��ا و تك بناهاي تاريخي 
مدنظر قرار گرفته و اين بزرگ ترين معضلي اس��ت كه شهرهاي 

بزرگ با آن مواجه هستند. 
نصر گفت: حريم ها در بافت تاريخي بايد به طور دقيق مشخص 
شوند و حراست از اين حريم ها به لحاظ بصري، فني و استحفاظي 

بايد در اولويت كار يگان حفاظت بافت هاي تاريخي قرار گيرد. 
رييس گ��روه تخصص��ي معماري س��ازمان نظام مهندس��ي 
ساختمان كش��ور گفت: احداث هتل، رستوران، فرهنگسرا و هر 
م��كان ديگري در مجاورت ابني��ه تاريخي به كالبد بافت تاريخي 
فش��ار وارد مي كند و موجوديت آن را تهديد خواهد كرد كه اين 

امر هم بايد رعايت شود. 

نصر اظهار كرد: ساخت هتل آسمان در حريم ارگ كريم خان 
زند ش��يراز يكي از اين موارد است كه حريم بصري اين مجموعه 

تاريخي را با تهديد جدي مواجه كرده است. 

رشدابر،رگبارووزشبادشديددراستانهايكشور
سازمان هواشناسي براي روز شنبه رشد ابر، همراه با رگبار و رعد 
و برق را در استان هاي مختلف كشور از جمله تهران پيش بيني كرد. 
به گزارش فارس، امروز رشد ابر گاهي با رگبار و رعدوبرق موقت 
و وزش باد ش��ديد لحظه يي را در اصفه��ان، چهارمحال و بختياري، 
كهگيلويه و بويراحمد، نيمه شمالي استان هاي فارس و كرمان، برخي 
نقاط يزد، همدان، مركزي، لرستان، شمال و شرق خوزستان، شرق 
كرمانشاه، شرق ايالم، بوشهر، جنوب قزوين، برخي نقاط استان هاي 
تهران و البرز، ش��رق مازندران و شمال غرب سمنان شاهد خواهيم 
بود. ش��ايان توجه است كه ويژگي س��امانه هاي فصل بهار احتمال 
بس��يار باال براي وقوع رگبار همراه با رعد و برق اس��ت كه با وجود 
قابل توجه نبودن مقدار بارش تجمعي در بازه ش��بانه روز به س��بب 
بارش ش��ديد موقت در بازه زمان نس��بتا كوتاه منجر به روان آب و 
سيالب ناگهاني در مناطق مستعد و از جمله در رودخانه هاي فصلي 
و دره هاي كوهستاني پرشيب و همچينن وقوع رعدوبرق به ويژه در 

ارتفاعات مي شود. 
 توصي��ه مي ش��ود، هموطنان عزيز با توجه ب��ه فعاليت مربوطه 
در مناطق مختلف كش��ور ضمن توجه به اطالعيه هاي هواشناسي، 
پيش بيني وضع هواي منطقه مورد نظر را با جزئيات بيشتر از مركز 

هواشناسي استان مربوط دريافت كنند. 

بر اس��اس اين گزارش به هموطنان توصيه شده است كه از پناه 
گرفتن در زير درختان خودداري كرده و همچنين از اجس��ام فلزي 
بلند مانند دكل هاي انتقال نيرو قرار فاصله كافي داشته باشند و در 

نقاط مرتفع و بلندي ها توقف نكنند. 

صفرشدنتلفاتدرحملونقلعمومي
ريي��س س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده ي��ي گفت: با وجود 
افزايش 1۵درصدي س��فر ها، تلفات انس��اني در ن��اوگان حمل و نقل 

عمومي مسافري به صفر رسيد. 
به گزارش صداوس��يما، عبدالهاشم حس��ن نيا افزود: از 24 اسفند 
تاكنون 671 هزار سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومي انجام شده 
كه 7ميليون مسافر را جابه جا كرده اند و خوشبختانه هيچ گونه تلفاتي 
گزارش نش��ده اس��ت. او ادامه داد: 117هزار راننده در 2 هزار و ۵00 
ش��ركت مس��افربري آموزش هاي الزم را ديده اند و اين عامل مهم در 
كاهش تلفات حمل و نقل عمومي مس��افري است. به گفته حسن نيا، 
46ميليون تردد با 2هزار و 200 دس��تگاه ترددشمار در طرح نوروزي 
از 24 اسفند تاكنون ثبت شده است. رييس سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده يي اضافه كرد: بيش��ترين ورودي و خروجي را كالن ش��هر 
تهران با 11ميليون تردد داش��ته اس��ت و محوره��اي تهران- كرج با 
4ميليون و فيروزكوه - قائمش��هر، هراز با ي��ك ميليون تردد و محور 
كن��دوان با بيش از 900هزار مس��افرت بيش��ترين ترددها را به خود 
اختص��اص داده اند. حس��ن نيا گفت: از آغ��از طرح ن��وروزي تاكنون 
يك ميليون و 730هزار تماس تلفني با س��امانه 141 برقرار شده است 

كه وضع جوي و راه ها را خواستار شده اند. 

40درصدتخفيفويژه
درطرحجديدترافيك

مديركل واحد صدور آرم طرح ترافيك شهرداري تهران 
از ارائ��ه 40درصدي تخفيف ويژه در طرح ترافيكي جديد 

خبر داد. 
مصطفي قنبرنژاد در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه ساعت 
طرح ترافيك جديد از ساعت 6:30صبح تا ساعت 19 خواهد 
بود و پنج ش��نبه ها و تعطيالت رسمي هم طرح ترافيك اجرا 
نمي ش��ود، ادامه داد: برابر مصوبه در اين طرح دو آيتم داراي 
تخفيف براي شهروندان در نظر گرفته شده است، به گونه يي 
كه افرادي كه معاينه فني برتر را دريافت كنند از 20 درصد 
تخفيف بهره مند مي ش��وند و همچنين اگر افراد از قبل نيز 
حساب شهروندي شان داراي شارژ باشد از 20درصد تخفيف 
برخوردار مي ش��وند كه جمعا 40 درص��د تخفيف خواهند 
داش��ت. او با اش��اره به اجراي طرح ترافيكي جدي��د از اول 
ارديبهش��ت ماه سال جاري گفت: با توجه به مصوبه شوراي 
شهر تهران و تاييديه فرمانداري تهران، شهرداري تهران ملزم 
به اجراي طرح ترافيك��ي جديد كه بر پايه پرداخت عوارض 
است، شده و بر اين اساس عوارض دريافت شده از شهروندان 
بر پايه س��اعت ورود و خروج شان در محدوده طرح ترافيك 

تعيين خواهد شد. 
مديركل واحد صدور آرم طرح ترافيك ش��هرداري تهران 
در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه آيا افرادي كه از تخفيف 
برخوردار هستند همچون خبرنگاران، جانبازان و...  بايد معاينه 
فني برتر دريافت كنند، گفت: هر خودرويي كه معاينه فني 
برتر داشته باش��د از 20درصد تخفيف اين قسمت بهره مند 
ش��ده و هر خودرويي كه حساب مالي آن شارژ داشته باشد 
هم از 20درصد تخفيف ديگر بهره مند مي شود و اين مساله 

جدا از تخفيفات ديگر است. 
به گفته قنبرنژاد اگ��ر ورود خودرويي به داخل محدوده 
طرح ترافيك قبل از س��اعت 10 و خروجش قبل از س��اعت 
16 باش��د و داراي معاينه فني برتر باشد عوارضش 19هزار و 
200تومان خواهد بود و اگر داراي معاينه فني عادي باش��د، 

نرخ عوارض براي اين خودرو 24هزار تومان خواهد بود. 
 او گفت: اگر ورود خودرويي قبل از س��اعت 10 و خروج 
آن هم بعد از ساعت 16 باشد و اين خودرو معاينه فني برتر 
داشته باشد، نرخ عوارض 2۸هزار و ۸00تومان خواهد بود اما 
اگر اين خودرو با اين ش��رايط داراي معاينه فني عادي باشد 
36هزار تومان عوارض براي آن محاس��به مي شود و اگر ورود 
خودرويي به محدوده طرح ترافيك بعد از ساعت 10 باشد و 
خروج آن نيز بعد از ساعت 16 باشد در صورتي كه اين خودرو 
معاينه فني برتر داشته باشد، نرخ عوارض براي آن 19هزار و 
200تومان و در صورتي كه معاينه فني عادي داش��ته باشد، 

نرخ عوارض 24هزار تومان خواهد بود. 

احتمالافزايشروزهايآلوده
پايتختدرسال97

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران با بيان اينكه 
علت آلودگي هوا در عيد امس��ال پديده گرد و غبار با منش��ا 
داخلي بود، گفت: به احتمال زياد امسال شرايط كيفي هواي 

تهران در مقايسه با سال هاي گذشته مطلوب نخواهد بود. 
به گزارش ايس��نا، وحيد حسيني در گفت وگو با ايسنا با 
اشاره به اينكه نوروز امسال براي تهران نوروز بي سابقه يي بود، 
تصريح كرد: طي دهه اخير اندازه گيري آالينده هاي جوي به 
 صورت علمي و با استناد به معيارهاي متداول جهاني انجام 
ش��ده است و بررسي اين آمار نشان مي دهد كه هيچ گاه هوا 
در پايتخت در ايام نوروز به اندازه امسال آلوده نبود. همان طور 
كه شاخص ها مش��خص كردند در نوروز امسال هوا يك روز 
پاك، 7 روز سالم و ۵ روز ناسالم براي گروه هاي حساس بود. 
حسيني درباره علت اين آلودگي گفت: يكي از عوامل اصلي 
افزاي��ش غلظت آالينده هاي جوي پايتخت در روزهاي اخير 
ورود گ��رد و غبار به فضاي تهران اس��ت. پديده گرد و غبار 
و س��امانه آلوده ناش��ي از آن در پايتخت پديده غالب نوروز 
97 در تهران بود كه همين امر تاثير مس��تقيمي بر افزايش 
غلظت آالينده هاي شهر در روزهاي تعطيل داشت. مديرعامل 
ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران ادامه داد: عالوه بر گرد 
و غبار، حجم ترافيك معابر س��طح شهر تهران هم در هفته 
نخست سال جديد بيش از حد انتظار بود كه همين امر منجر 
به افزايش شاخص آاليندگي هواي تهران در روزهاي نخست 
تعطيالت نوروز ش��د. به همين دليل امس��ال شاهد افزايش 
آلودگي هوا و تعداد روزهاي ناسالم شهر تهران در ايام نوروز 

بوديم كه نسبت به سال هاي گذشته چشمگير بود. 

جعبهسياههواپيمايتركيهاي
باكمكمردمپيداشد

مدير روابط عمومي س��ازمان هواپيمايي كشوري از پيدا 
ش��دن حافظه FDR )بخشي از جعبه س��ياه( هواپيماي 

سانحه ديده تركيه يي خبر داد. 
ب��ه گزارش تس��نيم، رضا جعف��رزاده اظهار ك��رد: روز 
پنج شنبه حافظه FDR هواپيماي چلنجر 604 سانحه ديده 
تركيه يي توس��ط تيم بررسي سانحه س��ازمان هواپيمايي 
كشوري در ارتفاعات كوه هلن اطراف شهركرد پيدا شد. او 
با بيان اينكه در اين عمليات تيم بررس��ي س��انحه سازمان 
هواپيمايي كشوري از كمك مردم محلي برخوردار بوده اند، 
گفت: اين حافظه حاوي اطالعات پروازي و پارامترهاي موتور 
هواپيماست كه الزم است براي مشخص شدن چرايي سقوط 
اين هواپيما حافظه آن بازخواني شود. اواسط اسفندماه سال 
گذشته يك فروند هواپيماي شخصي تركيه يي با 11مسافر 
و خدمه خانم در حوالي آس��مان ش��هركرد دچار حريق در 
يكي از موتورها ش��ده و س��قوط كرد و در اين سانحه تمام 

سرنشينان پرواز جان خود را از دست دادند. 

ايرانشهر

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/ خانم مهدي رضايي فرزند محمود
خواه��ان آقاي منوچهر رضايي دادخواس��تي به طرفيت خوانده آقاي مه��دي رضايي فرزند محمود 
به خواس��ته الزام به س��ند رس��مي و غيره مطرح كه به اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده كالس��ه 
96099۸۸310400400 ش��عبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرس��تان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگي 
مورخ 1397/2/24 س��اعت 9:00 تعيين كه حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرس��ي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش��ار آگهي به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان كرمانشاه- علي فرهادي مجد

حمل و نقل

انجامبيشاز4هزارو۶00پروازدرايامنوروز
معاون امور فرودگاهي و عضو هيات مديره ش��ركت شهر فرودگاهي امام خميني 
)ره( از انجام 4هزار و 6۸6 پرواز و اعزام و پذيرش بيش از 700هزار مس��افر از زمان 

آغاز پروازهاي نوروزي خبر داد. 
 ب��ه گزارش پايگاه خب��ري وزارت راه و شهرس��ازي، علي رس��تمي اظهار كرد: 
پروازهاي ويژه نوروز در فرودگاه بين المللي امام خميني)ره( از بيست و چهارم اسفند 
ماه سال 96 آغاز شد و تا پانزدهم فروردين ماه سال 97 ادامه يافت. او گفت: در اين 
مدت 367هزار و 304 مس��افر خروجي و 3۵1هزار و ۵94 مسافر ورودي با 4هزار و 

6۸6 پرواز در فرودگاه بين المللي امام خميني )ره( اعزام و پذيرش شدند. 

سفرهايجادهاياصليترينانتخابمسافران
وزارت راه و شهرسازي آمار سفرهاي نوروزي از 24 اسفند تا 14 فروردين ماه امسال 
را ارائه كرده كه بر اين اساس همچنان سفر زميني جاده يي اصلي ترين انتخاب مسافران 
ايراني به شمار مي رود و در نوروز اخير بيش از 11ميليون مسافر جابه جا شده در بخش 
جاده يي به ثبت رسيده اند. به گزارش ايسنا، در طول اين مدت حدود 6۸0هزار مسافر 
از مرزهاي زميني كشور خارج و همين تعداد تقريبي هم به كشور بازگشته اند. حوزه 
ريل هم در طول ايام نوروز توانست بخش قابل توجهي از ظرفيت خود را با بيشترين 
اس��تقبال مواجه كند و از اين رو در ش��رايطي كه راه آهن اعالم كرده بود، در نوروز 97 
حدود يك ميليون و ۸00هزار صندلي ظرفيت براي مسافران در نظر گرفته شده، آمارها 
تا پايان روز 14 فروردين نش��ان دهنده پر شدن كامل اين ظرفيت و حتي استفاده از 
قطارهاي فوق العاده براي پاسخ به نيازهاست. در حوزه حمل و نقل هوايي فرودگاه هاي 
ايران در نوروز امس��ال بيش از 24هزار نشست و برخاست هواپيما را به ثبت رساندند 
و به دنبال بيش از 3 ميليون مس��افر با استفاده از حمل و نقل هوايي به مقاصد خود 
رسيدند. آمارهاي شركت فرودگاه ها نشان مي دهد كه در طول اين مدت فرودگاه هاي 
مهرآباد و امام خميني)ره( تهران و فرودگاه هاي مهرآباد، اصفهان، شيراز، تبريز و كيش 
بيشترين فعاليت را به ثبت رسانده اند. در حوزه دريايي هم آمارهاي سازمان بنادر نشان 
مي دهد كه در نوروز امسال بيش از 3 ميليون و 300 هزار مسافر دريايي در سواحل 

مختلف ايران به وسيله بيش از 32هزار شناور جابه جا شده اند.
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صنعت، معدن و جتارت14
 رشد اعطاي تسهيالت

به صنعت و معدن
ايرن�ا| بررس��ي آمارنامه هاي وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت نش��ان مي دهد، تس��هيالت پرداخت��ي بانك ها و 
موسسه هاي اعتباري در 11ماهه سال 96 در بخش صنعت 
و معدن با رشد 8.3درصدي در همسنجي با سال 95 به يك 

هزار و 512 هزار ميليارد ريال رسيد. 
مطابق آمار منتشر شده تا پايان بهمن ماه 96 در بخش 
بازرگاني نيز 725هزار ميليارد ريال تسهيالت پرداخت شده 
كه رش��د 12.4درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال 95 
نش��ان مي دهد. بر پايه اين گزارش، از يك هزار و 512هزار 
ميليارد ريال تسهيالت پرداختي در بخش صنعت و معدن، 
معادل 84.5 درصد آن )مبلغ يك هزار و 278هزار ميليارد 
ريال( در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده كه بيانگر 
توجه و اولويت دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط 

بانك هاست. 
همچنين بر اس��اس داده هاي آم��اري، 97هزار ميليارد 
ريال از تس��هيالت ياد ش��ده پرداختي به بخش صنعت و 
معدن )معادل 6.4درصد( صرف ايجاد، 10هزار ميليارد ريال 
)معادل هفت دهم درصد( صرف تعمي��ر، 60 هزار ميليارد 
ريال )معادل 4درصد( صرف توس��عه، 20هزار ميليارد ريال 
)مع��ادل 1.3درصد صرف خريد كاالي ش��خصي(، 5هزار 
ميليارد ريال )معادل 18.6 درصد( صرف خريد مس��كن و 
42هزار ميليارد ريال )معادل 2.8درصد( صرف ساير موارد 
شده است. مجموع تسهيالت پرداختي به همه بخش هاي 
اقتصادي كش��ور شامل كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن 
و س��اختمان، بازرگاني، خدمات و غيره در 11 ماهه س��ال 
96 معادل 5هزار و194هزار ميليارد ريال اعالم شده است. 
بيش��ترين تسهيالت در مدت ياد شده به بخش خدمات با 

2هزار و 105هزار ميليارد ريال اعتبار است. 

 كوتاهي از دولت است
يا بخش خصوصي؟

تسنيم| رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد مجلس 
با اعالم اينكه بايد مش��خص ش��ود با وج��ود توليد برخي 
محصوالت در كشور چرا همان كاالها وارد مي شوند، گفت: 
كوتاهي از كدام بخش است، وزارتخانه هاي مربوطه يا بخش 
خصوصي. حميدرضا فوالدگر با اش��اره به اينكه كميسيون 
ويژه حمايت از توليد مجلس در س��ال گذشته با ارائه يك 
گزارش وضعيت اجراي »قانون اس��تفاده حداكثري از توان 
توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور« را اعالم كرد، 
اظهار كرد: در آن گزارش مطرح ش��د كه اجراي اين قانون 
درست نبوده و كم و كاستي هاي زيادي در اين رابطه وجود 

داشته است. 
او با بيان اينكه عدم اجراي درست اين قانون باعث شده 
تا كميسيون ويژه حمايت از توليد مجلس شوراي اسالمي 
به صورت جدي به اين موضوع ورود پيدا كرده و داليل آن را 
بررسي كند، افزود: بايد بازبيني هاي الزم در اجراي اين قانون 

و راه هاي فرار آن مورد ارزيابي قرار گيرد. 
فوالدگر در ادامه به جلس��ه يك شنبه 19 فروردين ماه 
سال جاري اعضاي كميس��يون ويژه حمايت از توليد براي 
بررسي اجراي قانون استفاده حداكثري از توان توليد اشاره 
كرد و گفت: در اين جلس��ه قرار اس��ت ايرادات اين قانون و 
كوتاهي دستگاه هاي متولي مورد ارزيابي قرار گيرد. رييس 
كميسيون ويژه حمايت از توليد مجلس افزود: در كنار جلسه 
مذكور دوش��نبه اين هفته جلس��ه يي را با مسووالن وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت و وزارت اقتصاد برگزار مي كنيم 
تا برنامه روش��ن آنها را براي تحقق شعار امسال در حمايت 
از توليد ملي جويا ش��ويم. عالوه بر اين در جلس��ات آينده 
كميس��يون حمايت از توليد به ترتيب از مس��ووالن ساير 

وزارتخانه ها نيز دعوت خواهد كرد. 

سطح مبادالت ايران و الجزاير 
ارتقا مي يابد

ايسنا| سفير جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير، با 
اش��اره به سفر سال گذشته ظريف به اين كشور، گفت: 
ايران و الجزاير روابط بسيار خوبي در زمينه سياسي دارند 
و اين روابط مبتني بر اعتماد، احترام متقابل و حمايت 

دولتمردان دو كشور است. 
عبدالمنع��م االحريز كه از م��ارس 2015 ماموريت 
خود در تهران را آغاز كرده است، در مورد سطح كنوني 
مبادالت تجاري بين ايران و الجزاير، تاكيد كرد: به داليل 
عيني، مبادالت تجاري بين دو كشور به گونه يي مثبت 
و سازنده در حال رش��د است، گرچه هنوز انتظارات ما 
را ب��رآورده نمي كند. او با بيان اينك��ه »در حال حاضر 
س��طح مبادالت بين دو كشور فراتر از مبلغ 30ميليون 
دالر امريكاس��ت و فعاالن اقتصادي دو كش��ور درصدد 
افزايش اين رقم هستند«، در مورد تاثير برجام بر افزايش 
مبادالت تجاري بين دو كشور نيز تصريح كرد: برجام در 
جوالي 2015 به تصويب رسيد و شوراي امنيت سازمان 

ملل با قطعنامه 2231 به اتفاق آرا به آن راي داد. 
عبدالمنعم االحريز با بي��ان اينكه »از طريق گفتمان و 
هم انديشي مساله هسته يي ايران رفع شد و توافقنامه برجام 
به امضا رس��يد«، خاطرنشان كرد: امضاي اين توافقنامه كه 
خود نويدبخش تثبيت ارزش هاي صلح و امنيت بين المللي 
بود، مورد قبول جامعه بين المل��ل نيز قرار گرفت. البته به 
نظرم باتوجه به تداوم برخي موانع به خصوص در زمينه امور 
بانكي كه البته مس��ووالن دو كش��ور ايراني و الجزايري در 
تالش براي حل آن هس��تند، كمي زود است كه بخواهيم 
تاثير اي��ن توافق را بر تب��ادالت بازرگاني دو كش��ور مورد 
بررس��ي قرار دهيم. او با بيان اينك��ه »برجام مورد حمايت 
دولت الجزاير و بر اجراي آن تاكيد مي كند«، افزود: باتوجه 
به اتفاق نظر دو كش��ور در ارتباط با برجام، اين مساله باعث 
هم افزايي و پويايي فعاالن ايراني و الجزايري براي پيشرفت 

مبادالت تجاري دو كشور شده است. 
او همچني��ن در م��ورد حضور تجار ايران��ي در پنجاه و 
يكمين نمايشگاه بين المللي الجريزه نيز اظهار كرد: نمايشگاه 
بين المللي الجزيره مهم ترين رويداد اقتصادي و تجاري حوزه 
مديترانه و آفريقاست. هزاران شركت الجزايري و خارجي از 
50 سال پيش تاكنون در اين گردهمايي اقتصادي شركت 
مي كنند. امسال نيز قرار است از هشتم لغايت 13 مه  2018 
اين نمايشگاه اقتصادي در مركز نمايشگاه هاي شهر الجزيره 
برگزار ش��ود. س��فير الجزاير در تهران ادامه داد: از س��ال ها 
پيش تجار و مديران ش��ركت هاي ايراني به طور فعال براي 
ارائ��ه دانش و محصوالت خود و همچني��ن برقراري روابط 
اقتصادي با ش��ركت هاي حاضر در نمايش��گاه به خصوص 
شركت هاي الجزايري در اين رخداد مشاركت مي كنند و در 
واقع مي توان گفت اين نمايشگاه فرصت مناسبي براي تجار 
دو كش��ور براي آشنايي هر چه بيشتر با يكديگر و برقراري 
ارتباط��ات حرفه يي مطلوب كه تا اكنون به انعقاد و امضاي 

چندين قرارداد انجاميده، است. 

اخبار

دستورالعمل بانك مركزي براي تعيين تكليف واردات از ۴ كشور منتشر شد

امهال بدهي واردكنندگان كاال
تعادل|

به دنبال بروز بحران ارزي در نظام اقتصاد 
ايران كه از دي ماه سال گذشته كليد خورد، 
دول�ت تالش گس�ترده يي را آغاز ك�رد تا از 
افزاي�ش روز به روز قيمت ارز جلوگيري كند. 
در اين ميان آنچه كه به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و نيز بانك مركزي مربوط مي ش�ود، 
جلوگي�ري از خروج دالره�اي كمياب خزانه 
به قص�د واردات كاالس�ت. در همين راس�تا 
بان�ك مركزي از روزهاي ابتدايي اس�فند ماه 
س�ال 96 در ابالغيه يي ثبت س�فارش با نوع 
ارز »دالر امري�كا« را ممن�وع اع�الم ك�رد و 
اي�ن تبصره را هم اضافه ك�رد كه اين ابالغيه 
درخواست هايي با نوع ارز دالر امريكا كه قبل 
از تاريخ ياد شده مجوز 8 رقمي ثبت  سفارش 
خود را دريافت كرده اند را ش�امل نمي ش�ود. 
همچنين براس�اس بخش�نامه بان�ك مركزي 
زمان تس�ويه حس�اب بانكي با واردكنندگان 
كاال از ۴كش�ور»تركيه، هن�د، چي�ن و ك�ره 
جنوب�ي« كه واردات از آنه�ا به صورت بدون 
انتقال ارز انجام ش�ده تا پاي�ان فروردين ماه 
امسال خواهد بود. با اين همه در كوران تقاضا 
براي دالر در داخل كشور، تجارت خارجي كه 
بيش از هر حوزه ديگري به دالر براي واردات 
احتياج دارد به  شدت به خطر افتاده و دولت 
بايد به دنبال راه حل هاي ديگري براي كنترل 
بازار ارز بدون صدمه زدن به تجارت خارجي 
بگردد. ش�ايد عرض�ه ارز در مبادي خروجي 
كش�ور را بتوان يك راه حل تازه در دس�تور 

كار قرار داد. 
  

براس��اس ابالغي��ه بانك مركزي و ب��ا توجه به 
ابالغي��ه مع��اون اول رييس جمه��ور درخص��وص 
ممنوعي��ت واردات كاال از 4 كش��ور »چي��ن، كره 
جنوب��ي، هند و تركيه« به صورت بدون انتقال ارز 
و تاكيد بر اس��تفاده از روش هاي بانكي)گش��ايش 
اعتب��ار و...( بانك ه��ا موظ��ف به رعاي��ت مواردي 
شده اند كه ازجمله آنها مي توان به اين موارد اشاره 
كرد: براس��اس بند يك اين بخش��نامه در مواردي 
كه ثبت سفارش غيربانكي و پرداخت به فروشنده 
قبل از 16بهمن ماه س��ال 1396 صورت پذيرفته 
باشد، اس��تفاده از روش برات اسنادي بدون تعهد 
پرداخ��ت به ش��رط ارائه اصالحيه ثبت س��فارش 
مبتني بر تغيير نوع آن به شيوه هاي متداول بانكي 
و ارائه اسناد و مدارك توسط متقاضي مبين انجام 
پذيرفته يا تسويه حس��اب با ذي نفع همچنين در 
مقاب��ل ارائه اس��ناد حمل مربوطه صرف��ا تا پايان 
فروردين 97 مجاز خواهد بود. همچنين براس��اس 
بند دو اين دستورالعمل بانكي در مواردي كه ثبت 
س��فارش انجام نشده اما پرداخت ها مربوط به قبل 
از 16بهمن ماه سال 1396 باشد، استفاده از روش 
برات اس��نادي بدون تعهد پرداخت به شرط انجام 
ثبت س��فارش با ش��يوه هاي متداول بانكي و ارائه 
اس��ناد و مدارك توس��ط متقاضي حاكي از انجام 
پرداخت يا تس��ويه حساب با ذي نفع و ارائه اسناد 
حم��ل و بارنامه صرفا تا پاي��ان فروردين 97 مجاز 

خواهد بود. همچنين در بند 3 اين بخشنامه آورده 
شده كه ثبت س��فارش هاي بعد از تاريخ مذكور از 
4كش��ور مورد اش��اره انجام واردات از طريق ساير 
روش ه��ا و ابزارهاي بانكي تنها منوط به خريد ارز 

از بانك مركزي خواهد بود. 
همچنين براساس اين دستورالعمل درخصوص 
ثبت س��فارش هايي كه قبل از 16بهمن ماه 1396 
به صورت غيربانكي انجام ش��ده اند چنانچه شامل 
ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و 
واردات باشند، واردكنندگان مي توانند با هماهنگي 
گمرك نسبت به ترخيص كاالي خود اقدام كنند. 
به گزارش تسنيم در بخشي از اصالحيه ماده 
11 قانون مذكور آمده براي ترخيص كاال قبل از 
ممنوع شدن يا تغيير شرط ورود يا افزايش سود 
بازرگاني ثبت سفارش در وزارت بازرگاني انجام 
ش��ده باشد و كاال در گمرك موج�ود ب�وده و در 
دف�اتر گمرك به ثبت رس��يده باش��د. همچنين 
در م��ورد كاالهاي بدون انتق��ال ارز)بدون تعهد 
سيس��تم بانكي ب��راي پرداخت وج��ه( كه ثبت 
س��فارش قبل از ممنوعيت يا تغيير ش��رط ورود 
يا افزايش س��ود بازرگاني انجام ش��ده  باش��د و 
نخستين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير 
ش��رط ورود يا افزايش س��ود بازرگان��ي صادر و 
ظرف مهلت هاي زير به كش��ور وارد شود: الف � 
در صورت حم��ل از طريق هوايي حداكثر ظرف 
10روز از تاري��خ صدور نخس��تين بارنامه حمل. 
ب � در ص��ورت حمل از طريق دريا، زمين يا به 
طور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور 
نخستين بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد 
داش��ت: در م��ورد كاالهاي��ي كه از كش��ورهاي 
حوزه خليج ف��ارس و همجوار خريداري و حمل 

مي شود: 20روز. 

 صرفه جويي دالري و پيمان هاي پولي؟
ام��ا آيا مي ت��وان ميان تاكي��د وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بر كنترل واردات و تاكيد بر كنار 
گذاش��تن دالر از چرخه مبادالت تجاري خارجي 
هم ارتباط��ي برقرار كرد؟ ايران ام��ا پيش تر هم 
سياست جايگزيني ارز معيار براي واردات را اجرا 
كرده بود هر چند اين سياست به دليل وابستگي 
بيش از اندازه اقتصاد ايران به واردات عمال ضمانت 
اجراي��ي پيدا نك��رد. در دوره رياس��ت جمهوري 
محمود احمدي نژاد و در ش��رايطي كه بيشترين 
مي��زان واردات در تاريخ ايران رق��م خورده بود، 
دول��ت تصميم گرف��ت، تجارت با كش��ورها را بر 
مبن��اي واحد پولي خود آن كش��ورها انجام دهد. 
با اين همه دش��واري هاي اجرايي در مس��ير اين 
اقدام موجب شد كه در عمل به فراموشي سپرده 
ش��ود. فارغ از اين موضوع اما كنار گذاشتن دالر 
به عنوان واحد ارز جهاني، دش��واري هاي بي شمار 
ديگري ه��م دارد. پي��ش از اين مدي��ركل دفتر 
خدمات بازرگاني س��ازمان توسعه تجارت در اين 
ب��اره به »تعادل« گفته ب��ود: حذف دالر از روابط 
تجاري با كش��ورهايي كه ايران ب��ا آنها صادرات 
و واردات دارد ب��ا ايجاد ي��ك »پيمان پولي« يا از 
طريق تهاتري امكان پذير است اما اين موضوع در 
مورد كشورهايي كه رابطه تجاري ما با آنها صرفا 

از جنس واردات است، امكان پذير نيست. 
فره��اد نوري در مورد تجربه شكس��ت خورده 
اي��ران در كنار گذاش��تن دالر از مبادالت تجاري 
خ��ود مي گويد: اينكه كش��وري با گ��ردش مالي 
تجاري س��االنه بيش از 100ميليارد دالر بخواهد 
ارز بين الملل��ي دالر را كن��ار بگ��ذارد، هيچ وقت 
ادع��اي كارشناس��ي ش��ده يي نبوده اس��ت. اگر 
بخواهي��م چني��ن كاري بكني��م قطع��ا به س��د 

كش��ورهايي كه مب��ادالت تجاري ش��ان صرفا بر 
مبن��اي دالر صورت مي پذي��رد، برخورد خواهيم 
ك��رد. در واق��ع نمي تواني��م دالر را كام��ال كنار 
بگذاري��م. او ادامه مي دهد: ح��ذف دالر از روابط 
بازرگاني با كش��ورهايي ك��ه مبادالت ما با آنها به 
شكل واردات- صادرات است، امكان پذير است. در 
واقع اگر ما از كش��وري كاال وارد كنيم و همزمان 
به آن كشور صادرات هم داشته باشيم، مي توانيم 
ب��ا ايجاد يك »پيمان پولي« يا يك رابطه تهاتري 
بر مبناي واحد پولي آن كشور مبادالت را صورت 
دهيم. ام��ا اين موضوع در مورد كش��ورهايي كه 
رابط��ه تجاري م��ا با آنها صرف��ا از جنس واردات 

است، امكان پذير نيست. 
پيشنهاد تشكيل پيمان هاي پولي با كشورهاي 
مختل��ف جهان ام��ا درحالي مطرح مي ش��ود كه 
ايران پيش از انقالب اسالمي با برخي كشورهاي 
جه��ان پيمان هاي پولي داش��ت و در واقع حذف 
دالر از مب��ادالت تج��اري ايران موض��وع تازه يي 
نيس��ت. در واقع روابط تجاري ميان ايران با چين 
و حتي برخي كش��ورهاي اروپاي ش��رقي سال ها 
ب��ر مبناي ري��ال اي��ران انجام مي گرف��ت. »پول 
 Asian يا AMU واحد آسيايي«)موس��وم ب��ه
Monetary Unit( ني��ز تجربه ي��ي ب��ود ك��ه 
مي توانس��ت تداوم پيدا كند و ش��ايد س��اختاري 
مانن��د واحد پولي اتحادي��ه اروپا)يورو( را به خود 
بگي��رد. دبي��ركل خانه اقتصاد اي��ران نيز پيش تر 
در گفت وگ��و با »تعادل« با اش��اره به اينكه ايران 
مي توان��د براي كن��ار گذاش��تن دالر از مبادالت 
خارجي خ��ود به تش��كيل پيمان ه��اي پولي رو 
بيارود از توقف ثبت س��فارش با اس��تفاده از دالر 
دفاع كرده بود. مسعود دانشمند گفته بود: با عقد 
پيمان ه��اي پولي دوجانبه با كش��ورهاي ديگر ما 

قادر خواهي��م بود با ارزهاي مل��ي آنها مبادله را 
ص��ورت دهيم و به اين ترتيب عطش بازار داخلي 
ب��راي دالر و يورو به  ش��دت كاهش پيدا مي كند. 
ام��ا آيا عقد پيمان هاي پول��ي دوجانبه براي كنار 
گذاش��تن ارز واحد جهاني)دالر( براي كش��وري 
مانند ايران هم ش��دني است؟ دانشمند مي گويد: 
اي��ران عضو گروه كش��ورهاي س��ازمان همكاري 
اقتصادي)اك��و( اس��ت و از طرفي عض��و گروه 8 
كشور اسالمي درحال توسعه)D-8( هم هست. ما 
مي توانيم با اس��تفاده از الگوي پول واحد آسيايي 
با اعضاي اين دو گروه ك��ه اتفاقا بلوك اقتصادي 
قدرتمن��د و پرجمعيتي هم هس��تند، وارد مبادله 
براساس واحد پولي غيردالري شويم اما متاسفانه 

تجربيات گذشته مان را فراموش كرده ايم. 

 راه  حل چيست؟
ب��ا اين هم��ه به نظر مي رس��د ب��راي كنترل 
بازار ارز ب��دون صدمه زدن به تج��ارت خارجي، 
راهكاره��اي ديگري هم پيش پ��اي دولت وجود 
داش��ته باش��د. يكي از اين راهكارها را مديرعامل 
صن��دوق ضمانت ص��ادرات پيش��نهاد ك��رده و 
خواس��تار آن ش��ده كه دولت سياست عرضه ارز 
در مب��ادي خروجي را در دس��تور كار خود قرار 
دهد. س��يدكمال س��يدعلي گفت: بانك مركزي 
برنامه هاي مختلفي ب��راي كنترل نرخ ارز دارد و 
بهتر اس��ت كمت��ر اقدام به تزري��ق ارز به صورت 
اس��كناس كرده و از سياست عرضه ارز در مبادي 

خروجي بهره گيرد. 
س��يدعلي درب��اره تاثي��ر افزايش ن��رخ ارز بر 
هزين��ه واردات و ن��رخ تورم گفت: ص��رف نظر از 
دو س��ه ماه گذشته كه نرخ ارز به يك باره جهش 
داش��ته است اگر بخواهيم به 5 سال گذشته نگاه 
كنيم، پول ملي و ريال تقويت ش��ده و اين جهش 
قيمتي به دليل اينكه در گذش��ته روش درس��تي 
ب��ه كار گرفته نش��ده و نرخ ارز حداقل س��الي 8 
درصد افزايش نيافته، اتفاق افتاد. براساس چنين 
اظهاراتي به نظر مي رس��د، چگونگي تاثير نرخ ارز 
بر تورم وارداتي بس��تگي به نحوه ثبت س��فارش 
داش��ته باش��د؛ يعني اگ��ر كم��اكان ارز با قيمت 
مبادله يي به مردم فروخته ش��ود، افزايش نرخ ها 
كنترل مي شود. البته موضوع مهم ديگر اين است 
كه بانك مركزي براي ارز مبادله يي چه برنامه يي 
دارد و اين نرخ را در چه س��طحي حفظ مي كند. 
اگ��ر بانك مرك��زي بتواند قيم��ت دالر را حدود 
4ه��زار تومان نگ��ه دارد، ت��ورم وارداتي چنداني 

وجود نخواهد داشت. 
از آن س��و، مجتب��ي خس��روتاج مع��اون وزير 
صنعت، معدن و تجارت نيز با تاكيد بر لزوم توجه 
به نظام تعرفه يي در كنترل واردات گفته اس��ت: 
عده ي��ي بر اين نظام و برخ��ي بر روش هاي ديگر 
مانن��د ممنوعيت واردات تاكيد مي كنند. حال كه 
برخ��ي از بحث لزوم ممنوعيت واردات مي گويند، 
س��وال اين اس��ت كه مگر همين مجلس شوراي 
اسالمي نبود، زماني كه وزير قبلي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت دستور موقت توقف ثبت سفارش 

خودروهاي وارداتي را داد از ما شكايت كرد. 

تجارت|
دبير كميس��يون مبارزه ب��ا قاچاق 
كاال و ارز اس��تان تهران از صفر ش��دن 
آم��ار قاچاق موباي��ل ب��راي برندهاي 
تح��ت پوش��ش ط��رح رجيس��تري و 
درآم��د بي س��ابقه در اي��ن بخش پس 
از اج��راي ط��رح مذكور در س��ال 96 
خبر داد. براس��اس اعالم ستاد مركزي 
مب��ارزه ب��ا قاچ��اق كاال و ارز، تقريب��ا 
تمام برنده��اي تلفن هم��راه در قالب 
طرح شبكه  رجيس��تري قرار گرفته اند 
و براس��اس برنامه وزارت ارتباطات هم 
بقيه مدل هاي برخ��ي برندها كه هنوز 
مش��مول طرح رجيس��تري نش��ده اند 

مشمول اين طرح مي شوند. 
اش��اره  با  پوراحمدن��ژاد  علي اكب��ر 
به تاثي��ر اجراي طرح رجيس��تري در 
وضعيت قاچاق موبايل طي چند ماهي 
كه از اجراي اين طرح گذش��ته، اظهار 
كرد: به دنبال اجراي طرح رجيس��تري 
درآمد كش��ور از مح��ل واردات موبايل 
در س��ال 96 به  اندازه يي بود كه چنين 
درآمدي در تاريخ كش��ور در اين بخش 
بي س��ابقه بوده و جه��ش قابل توجهي 

داشت. 
او همچني��ن درخص��وص مي��زان 
درآمد دول��ت از واردات قانوني موبايل 
بعد از اجراي طرح رجيستري به فارس 
گفت: آمارهاي نهايي هنوز احصا نشده 
و اين آمار بايد از طريق س��تاد مركزي 
مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز به ما اعالم 
ش��ود كه تا 25 فروردين به دس��ت ما 

مي رسد. 
ب��ه گفته او، مي��زان درآمد دولت از 
طريق واردات قانوني موبايل از س��وي 
گمرك و براس��اس آمار اتخاذ ش��ده از 
س��امانه بانك مركزي اعالم مي ش��ود. 
پوراحمدنژاد درخص��وص ميزان تعرفه 
واردات موبايل گف��ت: عوارض واردات 
موبايل حدود 15 تا 16درصد است كه 
4درصد از اين رقم تعرفه واردات تلفن 
همراه اس��ت و 9درصد ارزش افزوده و 

2درصد هم ماليات تكليفي است. 
او درخصوص وضعيت گوش��ي هاي 

قاچاق كه بعد از اجراي طرح رجيستري 
بالاس��تفاده مانده اند، گفت: تعداد اين 

گوشي ها قابل مالحظه نيست. 
رييس كميس��يون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز استان تهران همچنين گفت: 
براس��اس قانون مهلتي يك ماهه براي 
اظهار گوش��ي هاي واردات��ي به صورت 
قاچ��اق مقرر ش��د ت��ا دارن��دگان اين 
گوش��ي هاي تلفن همراه ب��ا پرداخت 
تعرفه هاي قانون��ي عمال مجوز فعاليت 

در شبكه را اخذ كنند. 
پوراحمدن��ژاد با بي��ان اينكه بخش 
عمده ي��ي از اي��ن تلفن ها ب��ا پرداخت 
عوارض قانوني امكان استفاده از شبكه 
را پيدا كردند، تصريح كرد: قطعا طيف 
كالن��ي از اي��ن فرصت ب��راي پرداخت 
ع��وارض قانوني اس��تفاده كرده اند زيرا 
مي دانس��ته اند ك��ه در ص��ورت ع��دم 
پرداخ��ت ارزش سرمايه ش��ان از بي��ن 

مي رود. 
ب��ا  او همچني��ن در گفت وگوي��ي 
تس��نيم اظهار كرده بود ك��ه با اجراي 
اين ط��رح زمينه مص��رف تلفن همراه 
قاچ��اق از ب��ازار گرفت��ه ش��د و صرفه 
اقتص��ادي قاچ��اق اي��ن كاال در بخش 
موباي��ل از بين رفت و آمارهاي موجود 
نشان مي دهد در برندهايي كه مشمول 
اين طرح ش��دند، آمار قاچاق تقريبا به 
صفر رس��يد و اميد است كه با تكميل 

اجراي طرح رجيس��تري، ديگر ش��اهد 
قاچاق موبايل نباشيم. دبير كميسيون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان تهران 
افزود: پ��س از اجراي اين طرح، بخش 
اعظم��ي از تلفن ه��اي همراه��ي ك��ه 
به صورت غيرقانوني وارد كش��ور ش��ده 
بودند مجالي براي ورود به بازار نيافتند 
و اغلب اين گوشي ها يا براي طي كردن 
روند قانوني، اظهار ش��دند يا ش��رايط 

بازگرداندن آنها مهيا شد. 
پوراحمدنژاد در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا گزارش��ي از نقص و مش��كل در 
اج��راي اين ط��رح ي��ا سوءاس��تفاده 
احتمالي از اين فرآيند در دس��ت است 
ي��ا خير، گف��ت: تا اين لحظه مش��كل 
خاص��ي در حوزه رجيس��تري گزارش 
نش��د و تنها ايراداتي جزئ��ي در حوزه 
گوش��ي هاي مسافرتي وجود داشت كه 
مرتفع ش��د و در بازدي��د اخيري كه از 
داش��تيم  امام خمين��ي)ره(  ف��رودگاه 
خوش��بختانه با اطالع رساني خوبي كه 
انجام ش��ده، مش��كل خاصي نيز وجود 
ن��دارد. او تصري��ح ك��رد كه براس��اس 
ضوابط موجود براي مس��افران، كساني 
كه از خارج از كش��ور وارد ايران ش��ده 
و قص��د اقامت بيش از ي��ك ماه را در 
كش��ورمان دارند بايد گوشي هاي تلفن 
همراه خود را در س��امانه طراحي شده 

اين طرح ثبت كنند. 

گروه صنعت|
وزير صنعت، معدن و تجارت با تش��ريح 
عملكرد وزارت صنع��ت، معدن و تجارت از 
رشد 22درصدي صادرات صنعتي و معدني 
و افزاي��ش 6.5درصد كل صادرات غيرنفتي 
خبر داد و تاكيد كرد كه نوس��ازي صنعتي 
يك نياز جدي اس��ت كه در ماه هاي پاياني 
س��ال 96 با كم��ك مجل��س و نمايندگان 
مجموع��ه  از  توليد كنن��دگان  پيگي��ري  و 
نمايندگان و توج��ه دولت در اليحه بودجه 

پيشنهادات خوبي به تصويب رسيد. 
به گزارش ش��اتا، محمد شريعتمداري با 
بيان اينكه قرار است با 3200 ميليارد تومان 
ك��ه در يكي از ج��داول آمده، يارانه س��ود 
تس��هيالت بانكي را براي نوس��ازي صنعتي 
و فعاليت ه��اي صنايع صادرات گ��را با نرخ 
ترجيحي در س��ال 97 طي كنيم و با كمك 
سيس��تم بانكي و با نرخ هاي مناس��ب تري 
نوسازي صنعتي را كه يكي از نيازهاي امروز 
و اساسي است ش��كل دهيم، افزود: 1500 
ميليارد تومان به عنوان مشوق هاي صادراتي 
درنظر گرفته ش��د كه اگ��ر تخصيص داده 
شود مي تواند در نوسازي واحدهاي توليدي 
و صنعت��ي و تامين مجوزها و مش��وق هاي 
صادراتي كمك جدي باش��د. وزير صنعت، 
 معدن و تجارت همچنين با اش��اره به اينكه 
يكي از مهم ترين ش��قوق حمايت از كاالي 
ايراني اين اس��ت كه اين كااله��ا، رقابتي و 
قاب��ل عرص��ه در ب��ازار جهاني باش��د و در 
عرصه بازار داخلي بتواند در مقابل كاالهاي 
خارجي با نرخ هاي تعرفه معمول ايستادگي 
كن��د و ب��راي تحق��ق اين هدف نوس��ازي 
صنعتي الزم است، تصريح كرد: براي تحقق 
رش��د 8درصدي اقتصاد كش��ور عدد 770 
هزار ميلي��ارد تومان مناب��ع موردنياز جزو 
نيازمندي هاي واقعي اس��ت. از سوي ديگر، 
بنا به اظهارات وزير صنعت،  معدن و تجارت، 
رشد مثبت صنعتي در چند فصل متوالي را 
در سال 96 شاهد بوديم كه اميد است سال 
97 نيز سال رونق توليد در كشور باشد و در 
برخي حوزه ها كه ش��اهد شكوفايي نيستيم 
ش��اهد رشد بيشتر باش��يم. به گفته او، هر 
چند نس��بت به گذش��ته نه چندان دور كه 
رش��د منفي صنعتي داش��تيم، چند فصل 

پشت سر هم رش��د مثبت صنعتي را شاهد 
هستيم كه باعث افتخار است. شريعتمداري 
با بيان اينكه در سيستم بانكي هم مي توان 
اميدوار بود با افزايش سرمايه، توان و قدرت 
وام دهي باال برود و ش��رايطي فراهم ش��ود 
كه نيازه��اي جدي بخش تولي��د به منابع 
مالي مرتفع ش��ود، افزود: بررس��ي ها نشان 
مي دهد امس��ال و در مجموعه فعاليت هاي 
كميس��يون رف��ع و موانع تولي��د قريب به 
70درصد مش��كالت واحدها به سرمايه در 
گ��ردش و ثابت مربوط ب��ود كه بايد مرتفع 
ش��ود و 30درصد مربوط به ساير مشكالت 
نظير اصالح ساختار مالي و نيروي انساني و 
تكنولوژيك يا اختالف مالكيتي است. عضو 
كابينه دول��ت دوازدهم تاكيد كرد: چنانچه 
در سيس��تم نظام بانكي كشور تحولي را به 
نفع توليد ش��اهد باشيم تحولي را در توليد 
به طور كامل خواهيم داش��ت. شريعتمداري 
خ��ود  س��خنان  از  ديگ��ري  بخ��ش   در 
با اش��اره به نامگذاري امسال در حمايت از 
توليد مل��ي، تصريح كرد كه صدا و س��يما 
بايد در برنامه هايش حمايت جدي داش��ته 
باش��د و قبل از برنامه هاي مهم و در ساعات 
پرمخاطب تبليغ كاالي ايراني با نرخ معقول 
صورت گي��رد و تبليغ��ات ناصحيح و دروغ 
پخش نش��ود. او همچنين اب��راز اميدواري 
كرد كه شبكه ايران كاال به شبكه وسيع تري 
تبديل شود و يك شبكه مجازي در كنارش 
راه ان��دازي ش��ود ك��ه كار موثري اس��ت و 

كمپين هايي تشكيل ش��ود و در اين زمينه 
گام  برداريم و برنامه سازي معكوس نشود. 

تعري��ف  از  انتق��اد  ب��ا  ش��ريعتمداري 
غيرواقع��ي برخي برنامه س��ازان پرمخاطب 
تلويزيوني از توليد مل��ي افزود: اين تعريف 
غيرواقعي و مخ��رب از توليد ملي به صالح 
كشور نيس��ت و كار درستي نيست و كسي 
كه توان فني و مهندس��ي كش��ور و تالش 
ش��ركت هايي ب��زرگ را ببيند ك��ه چگونه 
مهندس��ان ايراني با خالقيت كار طراحي و 
مهندس��ي را حتي بهتر از خارجي ها انجام 
مي دهند، اين گونه رفت��ار نمي كند و راضي 
نمي شود با توليد ملي اين گونه شوخي كند. 
ش��ريعتمداري ي��ادآور ش��د: در حوزه 
ش��يريني و ش��كالت و لبني��ات و صناي��ع 
تبديلي و... پيشرفت هاي خيره كننده يي در 
ايران صورت گرفته و بايد قدر دانست. وزير 
صنع��ت، معدن و تجارت در ادامه با اش��اره 
به عدم تمركز درس��ت بر ح��وزه تحقيق و 
توس��عه اف��زود: برخي واقعيات هس��ت كه 
نمي ش��ود نادي��ده گرفت و باي��د ديد نرخ 
س��ود باالي بانكي، وضعيت نظ��ام مالياتي 
و ارزش اف��زوده به ش��كل حاض��ر آيا مخل 
توليد اس��ت يا كمك ب��ه توليد، همين طور 
اثر مزيت انرژي در اليه هاي مختلف اقتصاد 
چطور ظاهر مي ش��ود؟ آيا نوسازي صنعتي 
با نرخ هاي بانكي فعلي انجام ش��دني است؟ 
اينها مس��ائلي اس��ت كه كليات توليد را با 

مشكل مواجه مي كند. 

دبير كميسيون مبارزه با قاچاق تهران خبر داد

»رجيستر« شدن گوشي هاي قاچاق با پرداخت تعرفه
وزير صنعت، معدن و تجارت تشريح كرد 

شرط رقابت پذيري كاالي ايراني
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15 نفت و انرژي
 طرح توسعه جديد 

B براي فرزاد
 ايسنا| 

رويترز به نقل از منابع آگاه نوش��ت كه هند قرار 
اس��ت هفته آينده يك طرح توس��عه 3ت��ا 4ميليارد 
دالري را ب��راي ميدان گازي ف��رزاد B به ايران ارائه 
كند. رواب��ط ميان اي��ران و هند كه هم��واره روابط 
تجاري عميقي داش��تند، س��ال گذشته پس از اينكه 
ايران س��رمايه گذاران ديگ��ري را ب��راي اين ميدان 
جس��ت و گزارش ه��اي رس��انه يي نش��ان داد، حق 
توس��عه ف��رزاد B به ش��ركت گازپروم روس��يه اعطا 
خواهد ش��د، تيره گشت. هند درصدد تالفي برآمد و 
به پااليش��گاه هاي دولتي دستور داد، واردات نفت از 
ايران را كاهش دهند.  به گفته منابع آگاهي كه مايل 
نبودند نامشان به دليل حساسيت موضوع فاش شود 
در دي��داري در دهلي نو ك��ه در فوريه انجام گرفت، 
ايران از هند خواس��ت پيشنهاد بازبيني شده يي براي 

طرح توسعه ميدان فرزاد B ارائه دهد. 
دهلي نو و تهران تالش كرده اند، اختالفاتش��ان بر 
س��ر حق توس��عه فرزاد B را كه توسط شركت هاي 
هندي ب��ه رهبري ش��ركت ONGC Videsh در 

سال ۲۰۰۸ كشف شد، كاهش دهند. 
ش��ركت هاي هندي اميدوارند حق توسعه ميدان 
گازي ف��رزاد B را درياف��ت كنند زي��را هند يكي از 
كشورهايي بوده كه در سال هاي تحريم به خريد نفت 
از ايران ادامه داد. به گفته منابع آگاه، ش��رايط جديد 
ش��ركت هاي هن��دي را تنها به توليد گاز و توس��عه 
ميدان محدود مي كند. اگرچه پيشنهاد رسمي هنوز 
داده نشده اما پيشنهاد جديد بين 3تا 4ميليارد دالر 
خواهد بود و ش��امل فرآوري گاز و توسعه پروژه هاي 

پايين دستي نيست. 
ش��ركت هاي هند س��ال گذش��ته به درخواست 
ايران يك پيش��نهاد توس��عه ۱۱ميليارد دالري داده 
بودند كه توس��عه فعاليت هاي باالدستي و زيرساخت 
پايين دس��تي را دربرمي گرفت. برآورد ش��ده كه اين 
ميدان ۲۲تريليون فوت مكعب ذخاير دارد كه از اين 
ميزان ۱۶تريليون فوت مكعب قابل برداش��ت به نظر 
مي رس��د. هند و ايران درباره برنامه توس��عه بازبيني 
ش��ده براي اين ميدان هفته آينده در جريان س��فر 

بيژن زنگنه به دهلي نو مذاكره خواهند كرد. 
دارمندرا پرادهان، وزير نفت هند ماه گذشته پس 
از دي��دار با بيژن زنگنه گف��ت: براي تحكيم روابط با 
هن��د، اي��ران تخفيف حمل باالتر ب��راي فروش نفت 
پيش��نهاد كرده همچنين موافقت كرده، درخواست 
هن��د براي س��همي در ي��ك مي��دان توليدكننده را 
بررس��ي كند. در مقابل، هند موافق��ت كرده واردات 

نفت از ايران را افزايش دهد. 

 انتظار 2 برابر شدن 
خريد نفت هند از ايران

تسنيم|
پااليش��گاه هاي دولتي هند تحت تاثير مشوق هاي 
پيش��نهادي تهران قصد دارند خريد نفت از ايران را 

در سال جاري تقريبا دو برابر افزايش دهند. 
به گزارش رويترز، منابع آگاه گفتند پااليشگاه هاي 
دولتي هند تحت تاثير مش��وق هاي پيشنهادي تهران 
قص��د دارند خريد نف��ت از ايران را در س��ال جاري 
تقريب��ا دو براب��ر افزايش دهن��د و اي��ن احتماال به 
افزايش س��هم ايران از بازار سومين وارد كننده بزرگ 

نفت جهان كمك خواهد كرد. 
در حال��ي كه ترام��پ تهديد كرده ك��ه با خروج 
از برجام مج��ددا تحريم هايي را علي��ه ايران به اجرا 
بگذارد، تهران در تالش اس��ت مش��تريان نفتي خود 
در آسيا را حفظ كند كه بدين منظور شرايط قرارداد 
بهتري نس��بت ب��ه س��اير عرضه كنن��دگان ازجمله 
عربس��تان به مش��تريانش ارائه مي كند.  تهران اخيرا 
به هند پيش��نهاد كرده در ازاي خريد نفت بيش��تر، 
محموله ه��اي نفت��ي را به صورت رايگان به س��واحل 
اين كش��ور حمل نمايد.  به گفت��ه دو منبع آگاه كه 
خواس��تند نام شان فاش نش��ود، در سال مالي جاري 
كه تا مارس ۲۰۱9 ادامه دارد، پااليشگاه هاي دولتي 
هن��د يعني ايندين اويل، مانگال��ور، بهارات پتروليوم 
و هندوس��تان پتروليوم قصد دارند روزانه 39۶ هزار 
بشكه نفت از ايران خريداري كنند.  يك منبع هندي 
نيز عنوان كرد كه مجموع خريد نفت هند از ايران در 
س��ال جاري احتماال از ۶۰۰هزار بشكه در روز فراتر 
خواهد رفت. وي افزود: »شرايط پيشنهادي از سوي 
ايران در مقايسه با س��اير خريداران بهتر است. نفت 

خام ايران براي )پااليشگاه هاي( ما مناسب است.«

 30 روز تا سوآپ 
نفت كركوك

ايسنا|
دبير اتاق مش��ترك ايران و عراق درمورد س��وآپ 
نف��ت خ��ام كركوك اظه��ار كرد: چند ماهي اس��ت 
كه اين توافق صورت گرفته اس��ت. اواخر س��ال قبل 
شايعاتي مبني بر توقف اين پروژه شنيده شد اما بايد 
گفت اين پروژه ادام��ه دارد و فكر مي كنم اواخر ماه 

آوريل )اواسط ارديبهشت( اجرايي شود. 
سيدحميد حسيني ادامه داد: در سفر جهانگيري 
معاون اول رياس��ت جمهوري ب��ه بغداد، طرف عراقي 
تاكيد كرد ك��ه بر تعهدات خود مبني بر اجراي خط 
لول��ه اي��ران به بصره براي س��وآپ نف��ت كركوك و 

همچنين واردات گاز از ايران پايبند است. 
دبير اتاق مش��ترك ايران و عراق با تاكيد بر اينكه 
س��وآپ نفت كركوك از نظر عملياتي بس��يار دشوار 
اس��ت، توضيح داد: نفت خام كركوك قرار اس��ت در 
مرحله اول با كاميون حمل ش��ود. لذا كاميون ها بايد 
از اس��تان هاي صالح الدي��ن و دياله عب��ور كنند كه 

زماني قلمروهاي داعش بوده است. 
حس��يني ادامه داد: طرف عراقي زمان اجراي آن 
را داي��م به تعويق مي اندازد اما انتظار مي رود كه اين 
طرح در نيمه ارديبهش��ت به نتيجه برسد. انتخابات 
ع��راق يكي از عواملي اس��ت كه باعث ش��ده كار به 
س��رعتي كه انتظار مي رفت، پي��ش نرود. با اين حال 
تغييري در سياس��ت هاي نفتي دول��ت عراق با ايران 

صورت نگرفته است. 

بين الملل

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« در گفت وگو با 2 تحليلگر نفتي ابعاد همكاري سازمان يافته ميان اوپك و روسيه را بررسي مي كند

دگرديسي كارتل نفتي

اردكانيان در ديدار با وزير انرژي تركمنستان خبر داد

افزايش همكاري هاي آب و برقي با همسايه شمالي

خيز بغداد براي افزايش توليد نفت خام تا 2020 

گروه انرژي|
درحال��ي كه سياس��ت هاي جدي��د وزارت نيرو 
حول مديريت تقاضا چيده ش��ده است، كشورهاي 
همس��ايه مورد غفلت واقع نش��ده به ويژه در زمينه 
ديپلماسي هاي آب و تبادل برق قرار است تا سطح 
همكاري با همس��ايگان افزايش يابد. در اين راستا 
رضا اردكانيان، وزير نيرو با وزير انرژي تركمنستان 
ديداري داش��ت ت��ا احتماال عالوه ب��ر فراهم كردن 
شرايط صادرات برق به اين كشور، هم انديشي هايي 
ه��م پيرام��ون وضعيت مناب��ع آبي مش��ترك بين 
۲كشور صورت بگيرد. هم اكنون ايران و تركمنستان 
منابع آبي هريرود را براس��اس معاهده سال ۱99۱ 

بين خود تقسيم كرد ه اند. 
اين معاهده ش��امل سد دوستي هم مي شود كه 
خروجي آن به طور مش��ترك به اس��تفاده ايران و 
تركمنس��تان مي رس��د. ۶۰ تا 7۰درصد آب شرب 
مش��هد هم از اين طريق تامين مي شود كه البته با 
توجه به سدسازي هاي اخير افغانستان، نگراني هايي 
وجود دارد و نياز ب��ه انجام اقداماتي از جانب ايران 
و تركمنس��تان را افزايش داده است. البته در ديدار 
وزير نيرو با وزير انرژي تركمنس��تان به طور جزئي 
خبري از هم انديشي هاي دو طرف براي حل مشكل 
آب هاي مشترك انتشار نيافت و تنها به اين موضوع 
اش��اره ش��د كه ۲ طرف بر لزوم همكاري مستمر و 
پايدار در حوزه تبادل انرژي و آب و تشكيل كميته 
هم��كاري مش��ترك آب و انرژي دو كش��ور تاكيد 

كرده اند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو)پاون( 
رض��ا اردكانيان كه ب��راي پيگي��ري توافقات حوزه 

انرژي روس��اي جمهور دو كش��ور در عش��ق آباد با 
تاكي��د بر اينك��ه موضوعات مرتبط ب��ا آب و انرژي 
از مس��ائل مش��ترك و م��ورد عالق��ه دو طرف در 
جري��ان س��فر رييس جمهور ايران به تركمنس��تان 
بوده اس��ت، عنوان كرد: اين س��فر شروع مجددي 
براي يك همكاري موثر در اين حوزه ها خواهد بود. 
اردكانيان يادآور ش��د: در جريان اين س��فر توافقي 
صورت گرفت كه با موافقت دولت تركمنستان، وزير 
امور آب اين كشور در شوراي حكام مركز منطقه يي 
مديريت آب حضور فعاالنه داشته باشد.  وي موضوع 
اصلي اين نشس��ت را مباحث مرتبط با بخش انرژي 
دانس��ت و گفت: در اين زمينه نيز روساي جمهور دو 
كش��ور گفت وگوهاي صريح و سازنده يي داشته اند كه 
مس��ير همكاري هاي دو طرف را ب��راي حال حاضر و 

آينده روشن مي كند. 
وزي��ر نيرو گفت وگوهاي عش��ق آب��اد در حوزه 
ان��رژي را ناظ��ر به چند مس��اله برش��مرد و افزود: 
براساس توافقات صورت گرفته، مقرر شده تا ضمن 
حل مس��ائل مالي في مابين طرف تركمن نسبت به 
برق دار كردن خط دوم انتقال برق دو كش��ور اقدام 
كن��د و همزمان با آن فعاليت هاي مربوط به تكميل 
خط س��وم انتقال برق از تركمنس��تان به ايران هم 
آغاز ش��ود و ب��راي اين امر نيز ب��ا رعايت ضوابط و 
قوانين كش��ور تركمنستان، ش��ركت هاي ايراني در 
تكميل خط سوم انتقال برق از سرخس به مرو وارد 

مرحله اجرا خواهند شد. 
وي ب��ا تاكي��د بر اينكه ب��ا جديت ه��ر چه تمام 
تصميمات روس��اي جمهور دو كشور در عشق آباد را 
اج��را خواهيم كرد، ادام��ه داد: بناي ما در وزارت نيرو 

يك همكاري مستمر و پايدار با جمهوري تركمنستان 
در زمينه تبادل انرژي است. 

وزي��ر ني��رو ب��ا نتيجه بخ��ش ب��ودن مذاكرات 
كارشناس��ي در تهران خاطرنش��ان كرد: ارتباطات 
و ديداره��اي بين دو طرف همچن��ان ادامه خواهد 
داشت و همواره از اين ارتباطات براي توسعه روابط 
دو كشور استفاده خواهيم كرد. وزارت نيروي ايران 
در كنار مس��اله برق عهده دار حوزه آب است كه از 
اين جهت هم نيازمند همكاري مس��تمر هستيم و 
براساس برنامه ريزي صورت گرفته، كميته همكاري 

مشترك آبي دو كشور نيز تشكيل خواهد شد. 
همچنين در اين نشست وزير انرژي تركمنستان، 
حضور رييس جمهور ايران در تركمنس��تان را سفري 
تاريخي دانس��ت و افزود: روابط حوزه برق و انرژي دو 
كش��ور از ديرباز داراي تاريخچ��ه مثبتي بوده كه اين 
س��فر نقطه عطف تاريخي براي پيشرفت روابط حوزه 

انرژي و برق بين دو كشور خواهد بود. 
وزير انرژي تركمنس��تان در اين نشست اطمينان 
داد ت��ا در كوتاه ترين زمان ممكن مش��كل خط دوم 

انتقال برق بين دو كشور برطرف شود. 
همچنين در جريان اين نشس��ت راه اندازي مجدد 
خط ۲۲۰كيلوولت انتقال برق از سرخس به شاتليق و 
احياي خط سوم انتقال برق از سرخس به مرو- ماري 
مورد توافق قرار گرفت. طي اين نشس��ت و براس��اس 
توافق عش��ق آباد مقرر ش��د تا كارگروه��ي در حوزه 

همكاري آب و انرژي ميان دو كشور تشكيل شود. 
شايان ذكر است در سفر هفتم فروردين  ماه هيات 
ايراني به تركمنس��تان تفاهمنامه عش��ق آباد تهيه و 

تنظيم شده است. 

 ايجاد صندوق حمايت از خانواده 
حادثه ديدگان نيرو

وزي��ر نيرو پيش از س��فر به عش��ق آباد ديداري 
ب��ا خانواده هاي درگذش��تگان صنعت آب و برق در 
س��ال گذشته داش��ت و در خالل آن از لزوم ايجاد 
صندوقي براي حمايت از آنها سخن گفت. وي بيان 
كرد: در اين صندوق تالش خواهيم كرد تا به شكل 
نظام مند پشتوانه مالي مطمئن و قانونمندي را براي 
خانواده ه��ا و فرزندان كاركنان س��انحه ديده فراهم 
كنيم.  وزير نيرو در اين مراسم پس از طرح مسائل 
و مش��كالت خانواده  جانباختگان صنعت خواس��تار 
تهيه گزارش��ي مبس��وط از مباحث مطرح شده در 
اين نشست جهت ارائه به رييس جمهور شد و افزود: 
فعاليت صنعت آب و برق و ماموريت هاي محوله در 
آن براي ارائه خدمات مناس��ب ب��ه مردم همواره با 
خاطرات فراواني همراه اس��ت و چه بس��ا در آينده 
نيز ممكن است شاهد وقوع چنين حوادثي باشيم. 
وي افزود: اين صندوق بايد از محل صرفه جويي 

در هزينه هاي وزارتخانه تش��كيل شود تا در صورت 
وقوع حادثه يي ب��راي هر يك از فعاالن اين صنعت 
بتوانيم به ش��كل نظام مند پشتوانه مالي مطمئن و 
قانونمند براي خانواده ها و فرزندان كاركنان سانحه 

ديده داشته باشيم. 
اردكانيان بر لزوم زنده نگه داش��تن ياد و خاطره 
درگذش��تگان صنعت آب و برق تاكيد كرد و افزود: 
بايد با برنامه ريزي صورت گرفته، بتوانيم از اس��امي 
اين عزي��زان براي نام گ��ذاري تاسيس��ات و مراكز 
موجود صنعت آب و برق در سراس��ر كشور استفاده 

كنيم. 
وزي��ر ني��رو همچني��ن در پايان س��خنان خود 
بر مش��اركت اي��ن وزارتخانه براي حل مش��كالت 
حقوق��ي و قضايي خانواده ه��اي حادثه ديده تاكيد 
كرد. در انتهاي اين مراس��م نيز وزير نيرو از خانواده 
درگذشتگان صنعت آب و برق در سانحه هواپيمايي 
ياس��وج همچنين خان��واده مدير امور برق مش��هد 

تقدير به عمل آورد. 

گروه انرژي|
 هي��ات دولت عراق برنامه افزايش ظرفيت توليد 

نفت اين كشور را به تصويب رساند. 
 ب��ه گزارش رويترز و به نق��ل از منبع دولتي در 
عراق، هيات دولت اين كش��ور طرح افزايش ظرفيت 
توليد نفت عراق به ۶ميليون و ۵۰۰هزار بشكه در روز 
تا سال ۲۰۲۲ ميالدي را تصويب كرد. جبار اللعيبي 

وزي��ر نفت عراق در ماه ژانويه س��ال جاري ميالدي 
اعالم كرده بود، ظرفيت كنوني توليد نفت اين كشور 

۵ميليون بشكه در روز است. 
عراق اكنون در چارچوب توافق كاهش توليد نفت 
ميان ۱4عضو سازمان كش��ورهاي توليد كننده نفت 
اوپك، روزانه 4ميليون و 4۰۰هزار بشكه نفت توليد 
مي كند. اين كشور كه هم اكنون دومين توليد كننده 

نفت در ميان كش��ورهاي اوپك اس��ت، قصد دارد تا 
در تاري��خ ۱۵ م��ارس در ۱۱ فاز جدي��د، پروژه هاي 
اكتش��اف نفت و گاز و توس��عه را آغاز و قراردادهاي 
توس��عه منابع را به امضا رس��اند.  پيش از اين عراق 
تاريخ ۲۱ ژوئن را به عنوان شروع پذيرش درخواست  
ش��ركت در مناقصه فازهاي جدي��د اعالم كرده بود؛ 
فازهايي كه در مرز ميان ايران و كويت و در آب هاي 
خليج ف��ارس قرار دارد. به گزارش ديدبان خاورميانه، 
مدارك مناقصه در تاريخ ۱3 آوريل به ش��ركت هاي 
متقاضي ارائه مي شود و پيشنهادات مي تواند تا تاريخ 

۱۵ آوريل به كشور عراق ارائه شود. 

 نفت و گاز؛ دجله و فرات مالي عراق
دولت عراق براي تامي��ن 9۰درصد از درآمدهاي 
خود به بخش نفت و گاز وابس��ته است و نمي خواهد 
هي��چ فرصتي براي افزايش درآمد خود را از دس��ت 
دهد. نزديك به س��ه ماه پيش زماني كه توليد نفت 
عراق حوالي 4.3ميليون بش��كه نفت بود، وزير نفت 
عراق اظه��ار كرد كه با وجود نزديك بودن دورنماي 
توليد روزانه ۵ميليون بشكه نفت، عراق به تعهد خود 

نس��بت به تفاهمنامه كاهش توليد ميان كشورهاي 
اوپ��ك و متحدانش پايبند اس��ت. در هم��ان زمان 
نگراني مس��ووالن عراق مانند ديگر مقامات نفتي در 
كش��ورهاي امضا كننده تفاهم كاهش توليد، عرضه و 
تقاضاي ب��ازار و قيمت نفت ب��ود چنانكه وزير نفت 
عراق گفته بود كه چشم به راه كاهش موجودي نفت 
در كش��ورهاي مصرف كنن��ده و افزايش قيمت نفت 
اس��ت. كمبود امكانات استفاده از گازي كه همراه با 
نفت از چاه ها خارج مي شود، عراق مجبور مي كند تا 
اين گاز را بسوزاند. حال عراق به استفاده از اين گاز و 
رسيدن به »نقطه صفر اشتعال گاز« حين استخراج 
نفت چشم دوخته است تا آنجا كه اللعيبي وعده داده 
كه عراق تا س��ال ۲۰۲۱ به اين نقطه خواهد رس��يد 
و از تمام گاز اس��تحصال ش��ده حين استخراج نفت 
بهره خواهد برد. با اين همه تنها يك شركت فرآوري 
گاز يعني ش��ركت گاز بصره در كشور مشغول به كار 
اس��ت. اين ش��ركت ماحصل همكاري ميان شركت 
نف��ت دولتي گاز جنوب عراق، ميتسوبيش��ي ژاپن و 

رويال داچ شل است. 
در س��ال ۲۰۰۸ و ۲۰۰9 تولي��د نفت خام عراق 

به ميانگين ۲.4 ميليون بش��كه در روز رس��يد. اين 
درحالي  بود كه ظرفي��ت توليد عراق پيش از جنگ 
۲.۸ توليد ميليون بش��كه در روز ب��ود. پس از پايان 
جن��گ ع��راق، توليد نفت اين كش��ور افزايش يافت 
و حت��ي ظهور داعش نيز نتوانس��ت ضربه اساس��ي 
ب��ه توليد نفت ع��راق وارد آورد. تولي��د نفت در اين 
كشور در مارس ۲۰۱۶ به باالترين سطح خود يعني 
4.۵۵ميليون بش��كه رس��يد كه رك��وردي براي اين 

كشور محسوب مي شود. 
عراق همچني��ن برنام��ه توس��عه جا ه طلبانه يي 
را پيگي��ري مي كن��د ت��ا بتواند ميادي��ن نفتي خود 
را گس��ترش داده و تولي��د نف��ت را در آنها افزايش 
دهد. تصويب قانون موس��وم ب��ه هيدروكربن ها كه 
مي تواند چارچوب قانوني الزم براي س��رمايه گذاري 
در بخ��ش هيدروكربن را فراهم  آورد، يكي از اهداف 
سياست گذاري در اين كشور محسوب مي شود. حتي 
در نبود اين قان��ون نيز وزارت نفت عراق بين نوامبر 
۲۰۰۸ ت��ا م��ه ۲۰۱۰ معادل ۱۲ ق��رارداد بلندمدت 
براي توس��عه ۱4ميدان نفتي را با شركت هاي نفتي 

بين المللي به امضا رساند. 

گروه انرژي| نادي صبوري |
روز چهارش��نبه، خبري به نقل از الكساندر نواك 
وزير انرژي روسيه، منتشر شد كه حكايت از احتمال 
ادامه دار ش��دن »قال��ب« همكاري س��ازمان اوپك و 
توليدكننده هاي غيراوپك در راس آنها روسيه داشت. 
ن��واك در اظهارنظري در جمع خبرنگاران عنوان كرد 
كه ممكن است س��ازماني براي ادامه يافتن همكاري 
ميان كشورهاي اوپك و كشورهاي غيراوپك در پايان 
سال ۲۰۱۸ تشكيل شود. در اين گزارش نظر كريس 
كوك پايه گذار بورس انرژي ايران و س��ارا وخش��وري 
مديرعامل شركت مشاوره انرژي SVB را در اين باره 
كه چه گروهي از ش��دت گرفتن همكاري ميان اوپك 
و روس��يه منتفع خواهد شد را جويا شديم. وخشوري 
اعتقاد دارد هم اوپك هم روس��يه و هم بازار نفت نفع 
زي��ادي را از اي��ن همكاري خواهند ب��رد. كوك اما از 
جنبه يي ديگر به موضوع نگاه كرده و اعتقاد دارد اين 
همكاري ها بايد به سمت كاستن از هزينه هاي توليد 
نفت خام برود. چگونه؟ مشروح گزارش پاسخي به اين 

پرسش خواهد بود. 
۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ و زماني كه اوپك و غيراوپك در 
راس آنها روس��يه توانستند پس از ۱۵ سال به توافقي 
مشترك در راستاي سطح توليد نفت خام دست پيدا 
كنند، بهاي نفت خام بالفاصله به باالترين سطح خود 
در ۱۶ ماه رسيد. اين وضعيت اهميت همكاري ميان 
اين دس��ته از توليدكنندگان را ب��راي بازار نفت خام 

مشهود كرد. 
خبر توافق اعضاي اوپك ۱۰ روز قبل از اين تاريخ، 
عمال براي س��اعاتي يكه تاز دنياي اخبار بود و ۱۰ روز 
بعد، قطعي شدن حضور توليدكنندگان غيراوپك و در 
راس آنها روسيه در اين همكاري، ابعاد ماجرا را بيشتر 

مشهود كرد. 
باال بودن س��طح همكاري ها در اي��ن دوره زماني 
مي��ان توليدكنن��دگان نفتي به حدي ب��ود كه بيژن 
زنگنه كه براي ش��ركت در اين نشس��ت به وين سفر 
ك��رده  بود در توصيف اين فضا اظهار كرد كه در طول 
فعاليت ۲۰س��اله خود در صنعت نفت هيچ گاه چنين 
س��طحي از همكاري را در اوپك نديده است. از همان 
زمان مش��هود ب��ود كه اين هم��كاري، آغازگر فصلي 
جدي��د در كنترل توليدكنندگان نفت��ي بر بازار نفت 
خ��ام خواهد بود. فصلي كه يخ ميان اوپك و روس��يه 
در آن آب خواهد ش��د. اما اين پرس��ش اكنون وجود 
دارد كه در صورتي كه صحبت هاي آقاي نواك در روز 
چهارش��نبه چيزي بيش از ش��عار بوده و به همكاري 
س��ازمان يافته تري ميان اوپك و غيراوپك منجر شود، 
كدام يك از طرفين نفع بيش��تري خواهد برد؟ س��ارا 

وخشوري رييس موسس��ه بين المللي مشاوره انرژي 
SVB در پاس��خ به اين پرسش به »تعادل« مي گويد: 
»همكاري اوپك و روسيه در كل براي توليدكنندگان 
و بازار نفت خام بس��يار پرمنعف��ت خواهد بود.« او در 
تشريح ديدگاه خود عنوان مي كند: »عربستان سعودي 
و روسيه رابطه بسيار نزديكي را در حوزه انرژي برقرار 
كرده ان��د كه همكاري در قالب اوپك و غيراوپك يكي 
از محدوده هاي آن به حس��اب مي آي��د. اما همكاري 
اوپك و روسيه در كل براي توليدكنندگان و بازار نفت 
خام بسيار پرمنعفت خواهد بود.« وخشوري در ادامه 
مي گويد: »اين همكاري همچنين پلتفرم قدرتمندي 
را دراختيار اوپك و روسيه قرار مي دهد تا از طريق آن 
بتوانن��د بر بازار جهاني نفت خام و قيمت ها به ويژه در 
زماني كه توليد نفت خام امريكا تاثير قابل توجهي در 

بازار دارد، داشته باشند.« 
اما س��ابقه همكاري ميان اوپك و روس��يه تاكنون 
چندان سابقه درخش��اني نبوده است. اگرچه روسيه 
از دس��امبر ۲۰۱۶ تاكنون س��طح باالي��ي از تعهد به 
 توافق را به خ��رج داده اما در موارد مش��ابه آمارهاي 
قابل دفاعي از سوي اين غول توليدكننده نفت به ثبت 
نرس��يده اس��ت. براي مثال در ماه مارس سال ۱99۸ 

ميالدي و همزمان با روزهاي پاياني دهه 7۰ شمسي 
در ايران، قيمت نفت با افت شديدي روبه رو شد. بهاي 
طالي سياه در اين سال از ۲۲ دالر در سال ۱997 به 
۱۱ دالر كاهش يافته و همين سبب شد كه اوپكي ها 
تصمي��م به كاه��ش ۲ ميليون و ۶۰۰هزار بش��كه از 
س��طح توليد خود بگيرند. در اين بين روسيه موافقت 
كرد كه ۶۱ هزار بش��كه از صادرات ۲ ميليون و 4۰۰ 
هزار بش��كه يي خود بكاهد. درنهايت توليد نفت خام 
روس��يه با 7۰ هزار بشكه كاهش مواجه شد اما طبق 
آمار، روس ها صادرات خود را ۱۰۰ هزار بشكه در روز 

افزايش دادند. 
 همچنين در نتيجه بحران اقتصاد جهاني س��ال 
۲۰۰۸ اعضاي اوپك تصميم به كاهش س��طح توليد 
مي گيرند. تصميمي كه تا نشس��ت 3۰ نوامبر امسال 
ديگر تكرار نشد. توافق اوپك براي كاهش سطح توليد 
در سال ۲۰۰۸ »بزرگ ترين توافق تاريخ« اين سازمان 
بود چراكه 4 ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه از سطح توليد 
مي كاس��ت. روس��يه در مقابل چنين سطح كاهشي 
ازسوي اوپك، حاضر شد تنها 3۰۰ هزار بشكه از توليد 
خود بكاهد، كاهش��ي كه روس ها حاضر به ارائه هيچ 

تعهدي براي انجام آن نشدند. 

چنين وضعيتي س��بب مي ش��ود برخي چندان 
نيز به قوي بودن بنيان هاي يك همكاري مش��ترك 
»س��ازمان يافته« ميان اوپك و روس��يه خوش بين 
نباش��ند. همچنين اظهارات آقاي نواك درباره قالب 
چنين س��ازماني پرس��ش هاي زي��ادي را به وجود 
آورده اس��ت. او در اظهارات خود تاكيد كرده است 
كه بحث پيوس��تن روس��يه به اوپك مطرح نيست 
ام��ا بحث ايجاد قالبي اس��ت كه در آن »اش��تراك 
اطالع��ات« ص��ورت گرفت��ه و در ص��ورت »لزوم« 
اقدام مش��تركي اتخاذ ش��ود. اس��تفاده از قيد »در 
ص��ورت لزوم« خود حاك��ي از چالش هاي احتمالي 
چنين س��ازماني كه هنوز نيز مش��خص نيست نفع 
مش��ترك ميان اعضايش تا چه ان��دازه وجود دارد، 
اس��ت. همين مس��اله نكته يي اس��ت ك��ه كريس 
ك��وك از تحليلگ��ران آوانگارد ب��ازار نفت روي آن 
دس��ت گذاش��ته و مورد تحليل قرار مي دهد. كوك 
اعتقاد دارد چيزي كه اوپك و غيراوپك بايد در آن 
همكاري كنند چيزي بيش از »اش��تراك اطالعات 
است.« كوك در پاسخ به »تعادل« درباره همكاري 
س��ازمان يافته ميان اوپك و روسيه عنوان مي كند: 
»از نظر من، همكاري ميان اعضاي اوپك با يكديگر 

همچنين آنها با توليدكنندگان غيراوپك، مرتبط با 
عملكرد قيمت نفت است. هر چه قيمت نفت باالتر 
باش��د، همكاري كمتري صورت گرفته و كشورهاي 
 متقلب عضو اوپك، مهارت هاي بيش��تري در تقلب 

به دست مي آورند.«
او در ادام��ه مي گويد: »به نظر من توليدكنندگان 
اوپك و غيراوپ��ك و حتي مصرف كنندگان تمركز بر 
كاستن از هزينه هاي توليد را آغاز كرده اند. در حالي كه 
تا چند دهه قبل، يك بشكه نفت، هزينه هاي استخراج 
۲۰ ت��ا 3۰ بش��كه نفت خام متع��ارف ديگر را تامين 
مي كرد، اكنون وضعيت تغيير كرده است. با استخراج 
بخش زيادي از نفت هاي متعارف طي دهه هاي اخير، 
اكنون يك بشكه نفت هزينه استخراج ۵ بشكه يا در 
مواردي مانند ماسه نفت هاي كانادا يا نفت شيل امريكا 

كمتر از اين را تامين مي كند.«
پايه گذار انگليسي بورس نفت ايران اظهار مي كند: 
»من بر اين باور هس��تم كه ب��ازار نفت به نقطه يي از 
انفع��ال رس��يده ك��ه در آن، همكاري ب��راي افزايش 
به��ره وري به ويژه در ميدان هاي نفتي قديمي اهميت 
بيشتري از كشف ميدان هاي جديد دارد. در وضعيتي 
كه س��ال ها از كشف ميدان هاي غول آساي نفت و گاز 

موسوم به »فيل ها« گذشته است.«
ك��وك مي گويد: »من اعتقاد دارم چيزي كه جاي 
خال��ي آن در صنعت نفت به چش��م مي خورد، وجود 
موسساتي است كه با اشتراك هزينه ها هدف كاستن 
از هزينه توليد را دنبال كند. در اينجا اوپك و غيراوپك 
مي توانند از كشاورزان اسكاتلندي الگو بگيرند كه براي 
نخستين بار توافقنامه هايي را براي به اشتراك گذاشتن 
ماشين آالت و تجهيزات براي كاستن و سرشكن كردن 

هزينه هاي توليد، به امضا رساندند.«
اين تحليلگر نفتي در تش��ريح موضع خود عنوان 
مي كند: »براي نزديك به 3۰ س��ال اخير كش��اورزان 
اسكاتلندي با وجود رقابت كردن در كيفيت و قيمت 
محصوالت توليدي خود، در اس��تفاده از ماشين آالت، 
قراردادهاي مزرعه يي، سيستم هاي حسابداري، خريد 

جمعي سوخت و ديگر موارد همكاري كردند.« 
كوك در پايان مي گويد: »من معتقدم كه اين نوع 
از همكاري در ميان كشورهاي عضو اوپك و غيراوپك 
قابليت اين را دارد كه از همكاري ايران و روس��يه در 
بازار كمتر سياسي ش��ده گاز نسبت به بازار به شدت 
حس��اس نفت خام آغاز شود. اين نوع از همكاري بايد 
به سمت نه تنها اشتراك هزينه هاي فيزيكي، دانش و 
چگونگي بلكه از لحاظ پتانسيلي به سمت مبادالت، به 
اشتراك گذاري ريسك و استفاده از پلتفرمي مشترك 

در بازار انرژي حركت كند.« 
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بازارهنر

پايانضبط»دستترابهمنبده«
به گفته تهیه كننده سريال »دستت را 
به من بده«، گروه براي ضبط بخش��ي از 
اين س��ريال بايد به گیالن و اردبیل سفر 
كنند. علي پوركیاني، تهیه كننده سريال 
دس��تت را ب��ه من بده كه اي��ن روزها به 
كارگرداني محمدمهدي عسگرپور درحال 
تصويربرداري است درباره زمان پايان اين 
مرحله از كار به مهر گفت: ما از مرداد ۹۶ 
ضبط س��ريال را شروع كرديم و امیدوارم 

تا اواخر ارديبهشت به پايان برسد. او با اشاره به اينكه 
بخش��ي از اين س��ريال در شهرس��تان تصويربرداري 
مي ش��ود، عنوان كرد: ما دو لوكیش��ن خارج از تهران 
داريم كه احتماال ۱۰روز اول ارديبهش��ت به گیالن و 
اردبیل مي رويم و باقي سريال را آنجا ضبط مي كنیم. 
پوركیاني همچنین به لوكیشن هاي سريال اشاره كرد 
و توضیح داد: اين كار ش��امل لوكیش��ن هاي اصلي و 
فرعي مي شود كه ما حدود ۲۰ لوكیشن اصلي داريم و 
ازجمله لوكیشن هاي سريال غیر از منزل شخصیت ها، 
خانه س��المندان، شركت يكي از شخصیت هاي اصلي 
اس��ت. او درباره مشكالت بودجه يي اين سريال يادآور 

ش��د: اكثر س��ريال ها به لحاظ بودجه با 
مشكل مواجه هس��تند البته ما مي دانیم 
مش��كل از مديران تلويزيون نیست و اگر 
مي توانستند بودجه را پرداخت مي كردند. 
به هر حال ما مجبوريم كار را تمام كنیم 
و به تلويزيون برس��انیم. دستت را به من 
بده يك مجموعه تلويزيوني ۳۷ قسمتي، 
پر لوكیشن و پر بازيگر است و ماه رمضان 
۹۷ از شبكه سوم سیما پخش مي شود. در 
اين مجموعه، امین تارخ، فريبا متخصص، محمدرضا 
هدايتي، مريم بوباني، مارال فرجاد، نیما ش��عبان نژاد، 
دنی��ا مدن��ي، بابك بهش��اد، علي اس��تادي، معصومه 
قاسمي پور، شیرين آقاكاش��ي، رحمان باقريان، كاظم 
هژيرآزاد، حسین ملكي و... به ايفاي نقش مي پردازند. 
در خالصه داس��تان دس��تت را به من بده آمده است: 
رسول تواليي به عنوان بزرگ تر، محبوب و مورد اعتماد 
چند خانواده اس��ت. اين اعتماد به واس��طه بازخواني 
گذش��ته خدشه دار مي شود؛ خانواده هايي كه هر كدام 
با مشكالتي دست و پنجه نرم مي كنند و در پي يافتن 

مقصر اصلي هستند. 

فروشفيلمجديدفرهاديبهبيشاز20كشور
»همه مي دانند« جديدترين س��اخته 
اصغ��ر فرهادي از س��وي كمپاني ممنتو 
پیكچ��رز تاكن��ون به بیش از ۲۰كش��ور 
جه��ان پیش فروش ش��ده اس��ت. فیلم 
اسپانیايي زبان همه مي دانند به كارگرداني 
اصغ��ر فرهادي كه به صورت رس��مي به 
عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره كن ۲۰۱۸ 
انتخاب ش��ده، پیش از رونمايي در كن از 
سوي كمپاني فرانس��وي توزيع كننده به 

كشورهاي مختلفي فروخته شده است. اين نخستین 
باري است كه فیلمي از يك فیلمساز ايراني جشنواره 
معتبر كن را افتت��اح مي كند و همه مي دانند ازجمله 
معدود فیلم هاي افتتاحیه تاريخ جشنواره كن است كه 
در بخش رقابتي نیز حضور دارد. تهیه كنندگي اين فیلم 
را ۳ كمپاني ممنتو فیلمز فرانسه، مورنا فیلم اسپانیا و 
الكي رد ايتالیا بر عهده دارند. الكساندر ماله گي، مدير 
كمپان��ي فرانس��وي ممنتو پیكچرز ك��ه در فیلم هاي 
»گذشته« و »فروشنده« نیز با فرهادي همكاري داشته 
و توزي��ع بین المللي فیلم همه مي دانند را نیز بر عهده 
دارد، فیل��م جديد فره��ادي را بلندپروازانه ترين پروژه 
س��ینمايي او خواند و گفت: همه مي دانند نه تنها يك 
فیلم هیجاني جذاب با چندين گره داستاني است بلكه 
داراي تیم بازيگري فوق العاده يي با حضور پنه لوپه كروز، 
خاوير باردم و ريكاردو دارين است. اين فیلم آمیزه يي 
از تعلیق و احساس با روايتي قدرتمند است كه مطمئنا 
بیشترين مخاطب را در میان ديگر ساخته هاي فرهادي 

خواهد داش��ت. كمپاني ممنتو فیلمز از 
تاري��خ ۹مه  )۱۹ ارديبهش��ت( و يك روز 
پ��س از افتتاحیه جش��نواره ك��ن، فیلم 
همه مي دانند را در ۳۵۰س��الن سینماي 
فرانسه اكران مي كند و كمپاني يونیورسال 
پیكچ��رز بین المل��ل نیز فیل��م فرهادي 
را در ماه سپتامبر)ش��هريور( در اس��پانیا 
اك��ران خواهد كرد. اي��ن فیلم همچنین 
تاكن��ون به كش��ورهاي آلم��ان، اتريش، 
ژاپن، چین، يونان، هنگ كنگ، مجارس��تان، لهستان، 
جمهوري چك، آرژانتین، اس��لواكي، سويیس، تايوان، 
تركیه، صربس��تان، روس��یه و منطقه بالتیك، منطقه 
اسكانديناوي و امريكاي التین فروخته شده است. در 
خالصه داستان فیلم همه مي دانند، آمده است: كارولینا 
ب��راي ديدار با خان��واده اش از آرژانتی��ن به زادگاهش 
اسپانیا بازمي گردد. در اين سفر كه پیش بیني مي شد به 
تجديد ديدار اعضاي خانواده خالصه شود، رويدادهاي 
غیرمنتظره يي به وق��وع مي پیوندد كه بر روند زندگي 
كارولینا تاثیر مي گذارد. عالوه بر پنه لوپه كروز، خاوير 
باردم و ريكاردو دارين بازيگر مطرح آرژانتیني، ادوارد 
فرناندز، باربارا لني، الويرا مینگز، ايما كوئستا، روژه كاسا 
مايور و رامون باره آ از ديگر بازيگران اصلي هش��تمین 
فیلم بلند فرهادي هستند. خوزه لويیس آلكاينه مدير 
فیلمب��رداري، كالرا نوت��اري مديريت هنري، س��ونیا 
گرانده طراح لباس، هايده صفي ياري تدوينگر و دانیل 

فونترودونا مدير صدابرداري اين فیلم هستند. 

آغازجشنوارهجهانيفجربافيلممجيدمجيدي
سي و ششمین جشنواره جهاني فیلم 
فجر با نمايش »آن سوي ابرها« تازه ترين 
ساخته مجید مجیدي آغاز مي شود. »آن 
)Beyond The Clouds( »سوي ابرها

به كارگرداني مجید مجیدي ۳۰ فروردين 
)۱۹ آوري��ل( به عنوان فیلم افتتاحیه اين 
دوره از جش��نواره جهاني فیلم فجر روي 
پرده م��ي رود. اكران بین المللي فیلم »آن 
س��وي ابرها« از ۲۰ آوريل مصادف با ۳۱ 

فروردين، يك روز پس از نمايش در افتتاحیه جشنواره 
جهاني فیلم فجر در ۳4منطقه ازجمله هند آغاز خواهد 
شد. فیلم مجیدي در مناطق حوزه خلیج فارس ازجمله 
كويت، عمان، بحرين، قطر، دوبي و... در بیش از ۷۰سالن 
س��ینما به نمايش عمومي درخواهد آمد همچنین در 
امريكا، كانادا، پاكستان، سنگاپور، آفريقاي جنوبي و... نیز 
اكران خواهد داشت. آن سوي ابرها داستان برادر)ايشان 
خاطر( و خواهري )ماالويكا موهانان( را روايت مي كند 
كه در منطقه زاغه نشین هند بزرگ شده اند. زماني كه 
تارا به اتهام قتل دس��تگیر مي شود، رابطه  او با برادرش 

 امیر به بوته آزمايش گذاش��ته مي ش��ود.
 اي. آر. رحمان آهنگساز و آنیل مهتا مدير 
فیلمبرداري فیلم ه��ر دو جزو چهره هاي 
مطرح س��ینماي هند هستند كه در فیلم 
جديد مجیدي با او همكاري كرده اند. آن 
سوي ابرها محصول مشترك كمپاني هاي 
»زي اس��توديو« و »ناماه پیكچرز« است. 
اين فیلم نخس��تین بار در دنیا اكتبر سال 
گذشته در بخش مسابقه رسمي شصت و 
يكمین جش��نواره فیلم لندن به نمايش در آمد و فیلم 
افتتاحیه چهل  و هش��تمین جشنواره بین المللي فیلم 
هند)گ��وا( نیز بود. مجید مجیدي كارگردان فیلم هايي 
چون »بچه هاي آس��مان«، »رنگ  خدا«، »باران«، »آواز 
گنجش��ك ها« و »محمد رس��ول اهلل« است. »بچه هاي 
آسمان« در س��ال ۱۹۹۸ نخس��تین نامزدي ايران در 
بخش اس��كار بهتري��ن فیلم خارجي زب��ان را به همراه 
داشت. سي و ششمین جشنواره جهاني فیلم فجر ۱۹تا 
۲۷ آوريل ۲۰۱۸ )۳۰ فروردين تا ۷ ارديبهشت ۱۳۹۷( 
به دبیري سیدرضا میركريمي در تهران برگزار مي شود.

دوئلتجاريامريكاوچين
والاستريتژورنال:
جنگ تج��اري ترامپ 
ت��ازه   مرحله ي��ي  وارد 
ش��ده اس��ت. آن طور كه 
وال اس��تريت ژورن��ال در 
صفحه اول خود نوش��ت، 
ترام��پ تعرف��ه يك ص��د 
میلیارد دالري علیه چین 
را مط��رح ك��رد. گفت��ه 
مي ش��ود اي��ن ط��رح در 

پاس��خ به »اقدام تالفي جويانه« چی��ن براي اعمال 
تعرفه بر كاالهاي امريكايي بررس��ي مي شود. پیش 
از اي��ن امريكا تصمیم گرفت كه با وجود اعتراضات 
جهاني بر واردات فوالد از برخي كش��ورها از جمله 
چین ۲۵درصد و بر واردات آلومینیوم نیز ۱۰درصد 
تعرفه اعمال كند. پس از اين اقدام وزارت بازرگاني 
چین نیز اعالم كرد كه بر ۱۲۸قلم كاالي وارداتي از 
امريكا از جمله گوشت خوك و میوه ها تعرفه اعمال 
كرده است. پس از آن، دفتر نمايندگي تجاري امريكا 
در ادامه جنگ تجاري با چین، فهرست جديد خود 
براي اعمال تعرفه روي ۱۳۰۰كاالي وارداتي ديگر از 
چین به ارزش ۵۰ میلیارد دالر را منتشر كرد. چین 
نیز در اقدامي مشابه بر لیست جديدي از محصوالت 
وارداتي امريكا از جمله س��ويا، خودرو و محصوالت 

شیمیايي تعرفه اعمال كرد. 

تايمز:
در صفحه  روزنامه  اين 
از  گزارش��ي  خ��ود  اول 
ماجراي مسمومیت نماينده 
بريتانیا  پیشین روسیه در 
منتشر كرد. آن طور كه در 
گزارش ديروز اين روزنامه 
و بسیاري نش��ريات ديگر 
منتش��ر ش��د، با تحوالت 
تازه در ماجراي مسمومیت 

سرگئي اس��كريپال در بريتانیا، روسیه يك بار ديگر 
نقش  داش��تن در اين ماجرا را رد كرده و گفته است 
كه بريتانیا از ساختن اين »داستان جعلي« پشیمان 
خواهد ش��د. پیش تر حزب مخالف دولت در بريتانیا 
خواس��تار تحقیقات درباره اغراق ه��اي وزير خارجه 
در اين پرونده ش��ده اس��ت. آن طور كه گفته شده، 
بريتانیا، روس��یه را به حمله با گاز اعصاب به سرگئي 
اسكريپال، جاسوس دوجانبه روس و دخترش يولیا در 
چهارم مارس در س��الیزبري در جنوب بريتانیا متهم 
كرده اس��ت. مقامات بريتانیا پس از مدتي تحقیقات 
و آزماي��ش اعالم كردند ك��ه گاز اعصاب به كار رفته 
در اين حمله »نووي چوك« نام دارد و تنها در اختیار 
شوروي سابق بوده است. روسیه كه خواستار تشكیل 
نشس��ت ويژه روز پنج شنبه ش��وراي امنیت در اين 

زمینه شده اين اتهام را رد مي كند. 

الپايس:
اي��ن  اول  در صفح��ه 
آزادي  از  روزنامه خب��ري 
وثیقه  قی��د  به  پوجدمون 
اس��ت. آن  منتشر ش��ده 
طور كه ال پايس نوش��ته، 
ي��ك دادگاه در آلم��ان با 
صدور ق��راري ب��ه آزادي 
ب��ه قی��د وثیق��ه كارلس 
پوجدم��ون ريیس س��ابق 

منطق��ه كاتالونیا اس��پانیا حكم داد. بر اس��اس اين 
تصمیم دولت آلمان مي تواند با توجه به اتهام فس��اد 
اقتصادي، پوجدمون را به اس��پانیا مس��ترد كند. آن 
طور كه گفته ش��ده كارلس پوجدمون ريیس سابق 
منطقه خودگردان كاتالونیا ماه گذشته در مرز آلمان 
دس��تگیر ش��د. پیش از اين دولت اس��پانیا تقاضاي 
اس��ترداد پوجدمون را به اتهام »شورش و فتنه براي 
سازماندهي يك همه پرس��ي غیرقانوني« كه در ماه 
اكتبر گذشته منجر به اعالم استقالل يك جانبه اين 
منطقه خودگران ش��د، داده بود. س��خنگوي دولت 
اسپانیا در واكنش به صدور آزادي با قید وثیقه ريیس 
سابق منطقه خودگردان كاتالونیا گفت كه اين كشور 

به تصمیم دادگاه آلماني احترام مي گذارد. 

كيوسك

دغدغهاينروزهايجمشيدمشايخي
جمشید مشايخي با بیان اينكه هنوز بهبودي كاملي از نظر وضعیت جسماني پیدا نكرده است، از ايجاد يك موسسه براي حمايت 
از هنرمنداني كه در تمام رشته هاي هنري فعالیت مي كنند خبر داد و همچنین گفت: تنها دغدغه من وضعیت زندگي و كار بچه هاي 
تئاتري اس��ت و آرزو مي كنم كه آنها مش��كلي نداشته باشند. اين هنرمند پیشكس��وت تئاتر و سینما كه در چند ماه اخیر به دلیل 
مشكالت جسماني چندين مرتبه به بیمارستان مراجعه كرده و تحت درمان و عمل جراحي قرار گرفته است، درباره وضعیت جسماني 
و حال عمومي اش به ايسنا گفت: من هر بار براي يك بیماري به بیمارستان رفتم. يك بار كه براي سنگ كلیه رفته بودم گفتند كه 
قلبم هم ناراحت است و بعد هم مشكالت ريه، دستگاه گوارشم مطرح شد. مشايخي كه امسال پیام روز ملي تئاتر را نوشته است در 
اين باره توضیح داد: تئاتر ما ريشه در مراسم مذهبي ما دارد و درواقع تئاتر ما از همین رسومات نشأت گرفته است. اكنون بهترين 
بازيگران ما در تئاتر هستند و اين در حالي است كه هنرمندان تئاتري كشورمان درآمدهاي بسیار ناچیزي دارند و امیدوارم شرايطي 

پیش بیايد كه آنها به حقشان برسند و اين تفكر همه  آنهاست كه نمي خواهند ثروتمند شوند بلكه فقط مي خواهند زندگي كنند. 

چهرهروز

نگاهيبهميزانصيدبيرويهماهيدركشورهايآتالنتيك

ماهيهايدربنداطلس
گروهگوناگون

طب��ق تازه ترين گزارش هاي منتش��ر 
ش��ده، مجرمان ماهیگیري در كشورهاي 
آتالنتی��ك معرفي ش��ده اند. آن طور كه گفته ش��ده، 
س��االنه وزارت ش��یالت اروپا حجم مج��از ماهیگیري 
تجاري را براي اين كش��ورها اع��الم مي كند. اين نهاد 
با مشاوره س��ازمان هاي علمي، حجم مجاز ماهیگیري 
را با توجه به س��المت محیط زيس��ت بررسي و اعالم 
مي كن��د. در س��ال هاي اخیر نگراني هاي بس��یاري در 
صنعت ماهیگیري ايجاد ش��ده است. آن طور كه گفته 
ش��ده، ماهیگیري بیش از حد ك��ه منجر به آلودگي و 
تغییرات آب وهوايي مي شود، تهديد بزرگي براي صنعت 

ماهیگیري به  شمار مي رود. 
طبق تازه ترين گزارش هاي به دست آمده، در سال 
۲۰۱۷ حجم ماهیگیري در ايرلند افزايش قابل  توجهي 
داش��ت. آن طور كه در س��اير گزارش ها گفته ش��ده، 
كش��ور ايرلند به دلیل دارا بودن درياچه ها و بندرهاي 
بس��یار محل مناسبي براي ماهیگیري و صید ماهي به 
شمار مي رود. در برخي مناطق نیز صید ماهي تنها راه 
امرارمعاش مردم محسوب شده و شغل اصلي آنهاست. 
آن طور كه در آمار سازمان شیالت اروپا گفته شده در 
سال ۲۰۱۷ ايرلند حدود ۳۱.۱۲۷ تن حجم ماهیگیري 
بی��ش از حد مجاز داش��ته اس��ت. در واق��ع ايرلند با 
۱۷.۸درص��د ماهیگیري بیش  از ح��د قانوني مقررات 
ماهیگیري را ناديده گرفته است. بر اين اساس آن طور 
كه گفته شده در اواخر سال ۲۰۱۷ تالش هاي بسیاري 
صورت گرفت تا ايرلند برنامه يي براي كاهش ماهیگیري 
را تا س��ال ۲۰۲۰ اجرا كند. پس از ايرلند كش��ورهاي 
بريتانیا و بلژيك نیز با ۱۸ و ۸درصد ماهیگیري بیشتر 
از حد مجاز بزرگ ترين مجرمان شیالت در كشورهاي 
آتالنتیك به  ش��مار مي روند. طبق گزارش هاي منتشر 
شده، بريتانیا در سال ۲۰۱۷ حدود ۸۰هزار تن بیشتر 
از میزان تعیین  ش��ده صید ماهي داشت كه در بلژيك 
ماهیگیري  بیش از حد مجاز ح��دود ۲هزار و ۵۰۰تن 

گزارش شده است. 
طب��ق اطالعاتي كه از مركز تج��ارت بین المللي به 
دست آمده، صادرات محصوالت شیالت در هلند ساالنه 
درآمدي بیش از ۳میلیارد دالر براي اين كش��ور ايجاد 

مي كند. اين در حالي اس��ت كه بر اساس گزارش هاي 
منتشر شده حجم ماهیگیري هلند ساالنه بیش از حد 
تعیین شده است. طبق آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۷ 
هلند بیش از ۲۲هزار تن معادل ۷.۵درصد بیش از حد 

مجاز صید ماهي داشته است. 
فرانس��ه نیز پنجمین كش��وري اس��ت كه در سال 
۲۰۱۷، بیش از حد تعیین ش��ده صید ماهي داشته و 
قوانین شیالت را ناديده گرفته است. طبق آمار منتشر 
شده، در سال میالدي گذشته فرانسه بیش از ۱۹هزار 
تن، صید ماهي بیش��تر از میزان تعیین ش��ده داشته 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه گفته شده ممكن است 
ماهیگیران فرانس��ه به دنبال تصمیم خ��روج بريتانیا از 
اتحاديه اروپا، حق دسترس��ي ب��ه آب هاي بريتانیا را از 
دس��ت بدهند. آن طور كه گفته ش��ده، نیمي از سهم 
صید كشتي هاي بزرگ فرانسه از آب هاي بريتانیاست. 
آن طور كه در اين گزارش گفته شده، حجم ماهیگیري 
آلمان و دانمارك نیز در سال ۲۰۱۷، حدود ۵.۵درصد 
بیش از حد مجاز بوده است. اسپانیا نیز در سال ۲۰۱۷ 
بیش از ۱۳هزار ت��ن معادل ۵.4 درصد صید غیرمجاز 
و بیش از حد داش��ته اس��ت. اين در حالي است كه در 
س��ال هاي اخیر اعالم شده به دلیل صیدهاي غیرمجاز 

در اي��ن كش��ور، گونه زي��ادي از ماهي ها در ريس��ك 
هس��تند؛ اتحاديه اروپا نیز در س��ال هاي گذش��ته اين 
كشور را براي صید بیش از سهمیه جريمه كرد. بر اين 
اس��اس گفته شده كه در صنعت شیالت اسپانیا جهت 
حفظ پايدار اكوسیستم دريا از فناوري حمايت و ثبت 
حركت شیالت و جانداران دريايي در سطح منطقه يي و 
بین الملل استفاده مي كند تا اقدامات الزم جهت حفظ 
و بقاي گونه هاي خاص صورت گیرد. سوئد نیز در سال 
۲۰۱۷ حدود ۲هزار و ۵۰۰تن معادل 4.۲ درصد بیش 

از میزان تعیین  شده صید ماهي داشته است. 
آن طور كه گفته شده در سال هاي گذشته عالوه بر 
اسپانیا، پرتغال نیز به دلیل ماهیگیري بیش از حد مجاز، 
جريمه و متعهد ش��دند تا می��زان صید خود را كاهش 
دهند. با اين  حال در اين كش��ور در سال ۲۰۱۷ حدود 
۳هزار تن ماهي بیش از حد مجاز صید ش��ده است. به 
گفته بسیاري از كارشناسان بايد اقدامات پیشگیرانه يي 
براي كاهش ماهیگیري بیش از حد مجاز صورت گیرد. 
همچنین كارشناسان بر اين باورند كه مصرف كنندگان 
را ب��ه انتخاب غذاهاي دريايي پايدار هدايت كنند تا بر 
اين اس��اس حجم ماهیگیري  كاهش يافته و س��المت 

آبزيان و محیط زيست تامین شود. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

»جنگستارگان«جديددركنديدهميشود
نخستین اكران جهاني قسمت جديد 
»جنگ ستارگان« در جشنواره فیلم كن 
۲۰۱۸ خواه��د بود. به گ��زارش ورايتي، 
»س��ولو: يك داس��تان جنگ ستاره يي« 
كه جديدترين فیلم از مجموعه فیلم هاي 
جنگ س��تارگان اس��ت ب��ه زودي و در 
جشنواره فیلم كن براي نخستین بار اكران 

مي شود. در حالي كه اين فیلم قرار است به صورت رسمي از ۲۵ ماه مه  روي پرده هاي 
نقره يي برود، نخس��تین اكران خود را ۱۰ روز جلوتر در جش��نواره فیلم كن ۲۰۱۸ 
خواهد داش��ت. در اين فیلم آلدن ارنرايك ۲۸س��اله در نقش هان سولو جوان بازي 
مي كند. امیلي كالرك و وودي هارلس��ون نیز از بازيگران اين اپراي فضايي هس��تند 
كه ران هاوارد آن را كارگرداني كرده است. وي جايگزين فیل لرد و كريس میلر شد 
كه تابس��تان پیش و به دلیل ديدگاه هاي متفاوت اخراج ش��دند. با اين حال هنوز نه 
س��خنگوي لوكاس فیلم و نه ديزني و نه خود جشنواره فیلم كن در اين باره خبري 
منتشر نكرده اند. »سولو« دومین فیلم از سه گانه يي است كه »يك سركش« قسمت 
نخس��ت آن بود و سال ۲۰۱۶ اكران شد و بیش از يك میلیارد دالر در باكس آفیس 
جهاني فروش كرد. اين سه گانه در واقع ادامه هايي بر قسمت اصلي و فیلم اورجینال 
۱۹۷۷ است. اين نخستین بار نیست كه جشنواره كن فیلمي از »جنگ ستارگان«  را 
اكران مي كند. »جنگ ستارگان: اپیزود ۲- حمله كلون ها« در سال ۲۰۰۲ و »جنگ 
ستارگان: اپیزود ۳-انتقام سیت« در سال ۲۰۰۵ نیز در بخش خارج از رقابت كن به 
نمايش درآمده بودند. فیلم افتتاحیه اين دوره جشنواره كن »همه مي دانند« ساخته 
اصغر فرهادي است كه با بازي خاوير باردم و پنه لوپه كروز به نمايش درمي آيد. اين 
فیلم در بخش رقابتي نیز خواهد بود. خبر ديگر اينكه درام جنگي تام هنكس با عنوان 
»سگ تازي« سال ۲۰۱۹ اكران مي شود. سوني پیكچرز ۶ آوريل ۲۰۱۹ را براي اكران 

»سگ تازي« تام هنكس تعیین كرد. 

حادثهكاخسرهنگآبادبررسيميشود
 مديركل میراث  فرهنگي اصفهان از 
تشكیل سومین نشس��ت بررسي حادثه 
آتش س��وزي كاخ س��رهنگ آباد زواره با 
حضور معاون میراث  فرهنگي كشور خبر 
داد. فري��دون  اهلل ياري ب��ا اعالم اين خبر 
افزود: همزمان با گزارش بروز آتش سوزي 
در عمارت چهلستون س��رهنگ آباد، در 

روز سه ش��نبه ۱4 فروردين نخستین نشس��ت اضطراري با حضور مسووالن شهر 
زواره ص��ورت گرفت و كار اطفاي حريق و بررس��ي هاي كارشناس��ي درباره علل و 
چگونگي بروز آتش سوزي آغاز شد. او اظهار كرد: در دومین روز از بروز آتش سوزي 
در كاخ س��رهنگ آباد ب��ا حضور تیم��ي از مدي��ران و مس��ووالن اداره  كل میراث  
 فرهنگي اس��تان و همچنین با حضور فرماندار و اعضاي ش��وراي تامین شهرستان 
مورد بررسي قرار گرفت و پس از آن با همكاري هاي مسووالن قضايي و انتظامي شهر 
زواره دو نفر از مظنونان كه به عنوان نماينده مالكان در محل باغ كاخ سرهنگ آباد 
به صورت دايم مقیم بودند، مورد بازجويي قرار گرفته اند. مديركل میراث  فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري اصفهان همچنین با اشاره به وقوع برخي آتش سوزي هاي 
پراكنده در محل كاخ س��رهنگ آباد در روز گذش��ته تاكید ك��رد: باتوجه به وجود 
سازه هاي چوبي در بدنه و سقف اين بناي تاريخي و همچنین تغییر موقعیت اقلیمي 
منطقه و وزش بادهاي ش��ديد وجود آتش پنهان در برخي چوب هاي نیمه سوز در 
سقف ها و همچنین چوب هاي انبار شده در زيرزمین هاي كاخ كه ازسوي مرمتگران 
براي مراحل بعدي مرمت انبار شده بود، به صورت موضعي در برخي قسمت هاي كاخ 
مشتعل شده بود كه افراد يگان حفاظت میراث  فرهنگي استان با همكاري پرسنل 
آتش نشاني شهر زواره با استفاده از كپسول آتش نشاني و به صورت دستي اقدام به 
اطفاي حريق كردند، زي��را به دلیل تاريخي بودن و قدمت كالبد اصلي كاخ، امكان 

اطفاي حريق با استفاده از فشار مستقیم آب وجود ندارد. 

تاريخنگاري

عقب نشيني مجاهدين جنگل از فومن 
 هجدهم فروردين ۱۲۹۸، نیروهاي نهضت جنگل 
در پي حمله قزاقان به جنگل هاي فومن، عقب نشیني 
كردن��د كه تعدادي از آنها تس��لیم و برخ��ي نیز اعدام 
ش��دند. اما اين پاي��ان نهضت جنگل نبود. يك س��ال 
بعد، در آستانه كودتاي رضاخان، شرايط سیاسي ايران 
به شدت علیه میرزا كوچك خان جنگلي بود. روس ها او 
را تنها گذاش��ته بودند و صرفا ب��ه منافع خود در ايران 
مي انديش��یدند. آنها به وي��ژه تالش داش��تند تا روابط 
صمیمانه يي را با س��ردار س��په كه با قدرت اس��لحه و 
س��ركوب ناراضي ها توانس��ته بود ثبات نیم بندي را در 
كشور به وجود آورد، برقرار كنند. آنها مصلحت خود را 
در آزاد گذاش��تن دست رضاخان براي سركوب نهضت 
جن��گل كه به ويژه اعتقادي هم به هويت اس��المي آن 
نداشتند، مي دانستند. حتي حضور رضاخان در خودرو 
كنسول ش��وروي در رش��ت ، زماني كه براي سركوب 
جنگل به آن شهر رفته بود، نشان از هم پیماني روس ها 
با س��ردار س��په در اين تصمیم داش��ت . عالوه بر اين، 
رضاخ��ان در آن زمان در كمیته »ايراني- انگلیس��ي « 
به  ن��ام »كمیته زرگن��ده« به همراه س��یدضیاءالدين 
طباطبايي در حال تدارك كودتاي سوم اسفند خود بود.

 ب��ه همین دلی��ل ، اقدام رضاخان ب��ه نوعي اجراي 
مصوب��ه كمیت��ه مذكور نیز ب��ود. كمیت��ه زرگنده در 
حقیت دو كاركرد اساسي داشت؛ يكي سركوب نهضت 
جن��گل و ديگر اس��تقرار ديكتاتوري رضاخ��ان. پروژه 
س��ركوب نهضت میرزا كوچك خان جنگلي، محصول 

اراده مشترك ش��وروي ، كمونیست هاي داخلي ، دولت 
انگلستان و استبداد رضاخاني بود. در چنین شرايطي، 
س��ران نهضت جنگل چند راه بیشتر نداشتند؛ يا بايد 
تسلیم مي شدند و اس��لحه را زمین مي گذاشتند يا به 
روسیه پناه مي بردند يا اينكه ننگ تسلیم و پناه بردن به 
بیگانه و اجنبي را نمي پذيرفتند و تا آخرين قطره خون 
ب��ه مبارزه ادامه مي دادند. چنان كه گفتیم احس��ان اهلل 

خان ترجی��ح داد به اربابان خود ك��ه به او خیانت نیز 
كرده بودند، بپیون��دد. خالوقربان نیز با قید تضمین از 
طرف سردار سپه، با همه افراد خود تسلیم قواي دولتي 
ش��د و جان خود را نجات داد. در اين میان فقط میرزا 
كوچك خ��ان بود كه نه حاضر به ترك ايران ش��د و نه 
ننگ تسلیم به قواي دولتي را پذيرفت و سرانجام نیز به 
مبارزه ادامه داد تا در ۱۱ آذر ۱۳۰۰ به شهادت رسید. 
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