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منصور  بيطرف|
سردبير|

بيش از 200 س��ال پيش انقالبي در فرانس��ه رخ داد كه 
براي اولين ب��ار ش��عار آزادي و برابري را س��رلوحه خود 
قرار داده بود. حدود 100 س��ال بعد از اين انقالب همين 
شعارها س��ر لوحه جنبش ها و نهضت هاي آزاديخواهي 
در كشورهاي منطقه خاورميانه شد . اما هر كدام معنا و 
مفهوم خود را داشتند . آزادي كه در فرانسه شعار آن داده 
مي شد منبعث از مكتبي بود كه با ش��عار اين منطقه از 
جغرافيا فرق اساسي داشت. اين فرق را عبداهلل عروي، از 
انديشمندان عرب و جامعه شناس مراكشي كه الاقل دو 
كتاب او در ايران ترجمه شده يكي »اسالم و مدرنيته« و 
ديگري »در باب مفهوم آزادي«، به خوبي بيان كرده است. 
هر دو كتاب خواندني اس��ت به ويژه دومي آنكه به بحث 
درباره مفهوم آزادي در كشورهاي عربي مي پردازد . اين 
بحث از آن جهت جالب و قابل تامل است كه موضوع آن 
با جامعه ايراني به دليل فصل مشترك ميان ايران و جامعه 
عرب تقريبا سنخيت عجيبي دارد . زيرا هر دو جامعه يك 
دين دارند، وجه اشتراك زبانش��ان نزديك به هم است و 
تاريخ آنها هم به همديگر پيوند خورده است. همچنان كه 
چالش مفهوم آزادي براي ما خواه ناخواه بيش از يك قرن 
نيست يعني از زماني كه بحث مشروطه در ايران آغاز شد 
و بدنبال آن انقالب مشروطه در ايران پا گرفت براي آنها 
هم تقريبا همين مدت قدمت دارد،  يعني از زمان فروپاشي 
امپراتور عثماني كه پس از جنگ جهان��ي اول رخ داد. از 
همان زمان بس��ياري از مفاهيمي كه ب��ا رونق مدرنيته 
در ايران و كشورهاي منطقه مطرح شد معنا و مفهومي 
متفاوت با بنيان آن در كش��ورهاي غربي داشت. همانند 
همين واژه آزادي. اين مفهوم وقتي براي اولين بار چه در 
ايران و چه در كش��ورهاي عربي به كار برده شد با معنا و 
مفهومي كه در جامعه غربي بود بدون شك تفاوت بسيار 
داشت . عبداهلل عروي در اينجا به درستي تاكيد مي كند 
كه »داليل زيادي داريم دال بر اينكه افرادي كه واژه آزادي 
را براي نخس��تين بار به كار بردند معني آن را آنچنان كه 
بايد و شايد درك نكرده بودند.« البته در اين ميان عبداهلل 
عروي تنها نيست . احمد كس��روي تاريخ نگار ايراني هم 
همين مضمون را در كتاب تاريخ مش��روطه خود به كار 
مي برد و در باب مشروطه چنين نوشته است كه »...معني 
مش��روطه و نتيجه هاي آن را بدانسان كه مي شناختند 
كمتر مي دانستند و از سياست و از رفتاري كه با همسايگان 

بايستي داشت كمتر آگاه بودند.« شايد به همين خاطر بود 
كه در تدوين قانون اساسي مشروطه آن را براساس قوانين 
بلژيك نوش��تند بدون آنكه بدانند نگاه، ع��رف و جامعه 
و طبقات آنها از بيخ و بن با اي��ران فرق مي كند .  واقعيت 
آن اس��ت كه مفاهيمي مانند آزادي كه از دل ليبراليسم 
برمي خيزد، مفاهيمي سيال هس��تند و از جغرافيايي به 
جغرافياي ديگر تغيير معنا مي دهند . نس��بت آزادي با 
دولت در كشوري مانند انگلستان با نسبت آزادي با دولت 
در كشورهاي خاورميانه فرق اساسي دارد . به گفته عروي 
»مجازنيس��تيم دولت ليبرالي را كه يك��ي از انواع دولت 
تاريخي است بدون هيچ نقدي نقطه عزيمت قرار دهيم و 
جوياي آزادي در اسالم، يعني آزادي اسالمي باشيم و فكر 
كنيم دولت اسالمي همانندي تام با دولت ليبرالي دارد . 
درست آن است كه از واقعيت جامعه آغاز كنيم و جوياي 
توانايي هاي فرد و آرمان هاي او باش��يم .« اين را مي توان 
يك��ي از بزرگ ترين خطاه��اي انديش��مندان و بزرگان 
روشنفكري ايران و كش��ورهاي منطقه دانست كه بدون 
توجه به فرهنگ و آداب و رس��وم و س��نت مي خواستند 
دس��ت به تغييري بزنند كه با واقعيت هاي جامعه مغاير 
بود. اكنون با وجود گذشت نزديك به 110سال از انقالب 
مشروطه در ايران و تغيير دو رژيم پادشاهي و برقراري يك 
رژيم جمهوري هنوز نتوانسته ايم بر سر مفاهيم اصلي به 
توافق برسيم . االن تقريبا نسل پنجم پس از مشروطيت 
پا به عرصه وجود گذاشته اس��ت اما هنوز قادر نشده ايم 
كه به كنه معناي آزادي اقتص��ادي پي ببريم . زيرا نقص 
بزرگي در انديش��ه هاي ب��زرگان ما وجود داش��ت و آن؛ 
اينكه آنان نتوانسته بودند به گفته عروي ليبراليسم را در 
فرايند تاريخي اش درك كنند. شايد از همين رو است كه 
موضوعاتي مانند آزادي اقتصادي در كشوري مانند ايران 
با گذشت 70 سال از برنامه ريزي توسعه يا كشورهاي ديگر 
خاورميانه هنوز حل نشده و هنوز هم نمي دانيم كه حدود 
دخالت دولت تا كجاس��ت و هنوز ه��م نمي دانيم كه آيا 
آزادي سياسي ارجح است يا آزادي اقتصادي. زيرا مفاهيم 
آزادي يا ليبراليس��م از دل كش��وري برخاسته كه روابط 
دولت - شهروند با روابط دولت - شهروندي در كشورهاي 
مبدا اين تفكر فرق مي كند .  انديشمندان ما درست مانند 
قوم يهود كه 40 سال سرگردان در صحراي سينا بودند در 
اين مدت سرگردان و حيران بر سر معنا و مفاهيم اصلي 
مانده اند . از همين رو نتوانسته اند در تئوري هاي اقتصادي 

و سياسي پيشرفت چنداني داشته باشند.

تأويل ليبراليسم 
سرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

تأويل ليبراليسم 
بيش از 200 سال پيش 
انقالبي در فرانس��ه رخ 
داد ك��ه ب��راي اولين بار 
ش��عار آزادي و براب��ري 
را س��رلوحه خ��ود قرار 
داده ب��ود. ح��دود 100 
س��ال بعد از اين انقالب 
همين شعارها سر لوحه 
جنبش ها و نهضت هاي آزاديخواهي در كشورهاي 
منطقه خاورميانه ش��د . اما هر كدام معنا و مفهوم 
خود را داشتند . آزادي كه در فرانسه شعار آن داده 
مي شد منبعث از مكتبي بود كه با شعار اين منطقه 
از جغرافيا فرق اساسي داش��ت. اين فرق را عبداهلل 
ع��روي، از انديش��مندان عرب و جامعه ش��ناس 
مراكشي كه الاقل دو كتاب او در ايران ترجمه شده 
يكي »اسالم و مدرنيته« و ديگري »در باب مفهوم 
آزادي«، ب��ه خوبي بيان كرده اس��ت . هر دو كتاب 
خواندني اس��ت به ويژه دومي آنكه به بحث درباره 

مفهوم آزادي در كشورهاي عربي...
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بازار سرمايه

 رسوخ رنگ گرم
به مردودي هاي بورسي 

دستورالعمل بازار پايه فرابورس در روزهاي اخير 
با تغييراتي همراه شده كه قرار است از خرداد ماه 
سال آينده اجرايي شود. به طور كلي بازار پايه، به 
دليل نداشتن محدوديت معامالت شركت هاي 
بورسي، همواره تحت ريس��ك هاي شديد قرار 
داشته؛ به طوري كه نوسان هاي زيادي را تجربه 
مي كند. نوسان هاي ش��ديد بازار پايه و فعاليت 
نوسان گيران در اين بازار كه باعث از دست رفتن 
س��رمايه افراد كم تجربه شده، مس��ووالن بازار 

سرمايه را بر آن داشته است كه...

كالن

»شفافيت« حلقه مفقوده 
نظام مالياتي كشور

نظام مالياتي كشور در حال گذار به مرحله ديگري 
و در ميان انبوهي از اهداف پيچيده مانند نيازهاي 
درآم��دي دولت، ت��وازن بي��ن براب��ري و كارايي، 
پيچيدگي سيس��تم مالياتي، فش��ارهاي ناشي از 
رقابت پذيري خارجي و... س��ردرگم ش��ده است. 
اين سبب شده تا يكي از موسسات وابسته به نهاد 
رياس��ت جمهوري در گزارشي به اهميت توسعه و 
موانع اين بخش پرداخته است. مهم ترين پيشنهاد 
اين مركز به سازمان امور مالياتي، سرعت بخشيدن 
به توسعه نظام مالياتي كش��ور و گسترده تر كردن 
چتر نظام مالياتي براي مقابله با فرار مالياتي است. 
به گزارش »تعادل«، از سال 1۳۹0 تا پايان 1۳۹۶ 
درآمدهاي مالياتي دولت ۵/1۸ درصد رشد داشته 
است )البته ماليات  هاي مستقيم در زمان ياد شده 
رشد ۳0 درصدي داشته  اند( . در اليحه سال 1۳۹۸ 
س��هم ماليات از منابع عمومي دولت ح��دوداً ۳۸ 

درصد تعيين شده است و ...
3

 وزير نفت در مراسم
 آغاز ساخت پتروشيمی در انديمشک:

توسعه در نفت ادامه دارد 

گزارش مركز  پژوهش هاي  مجلس از  ميزان مصرف و قاچاق سوخت  در كشور

نوك  پيكان حمله امريكا 
صنعت نفت است

خطر رشدباالي مصرف بنزين

خبر

س��فير و نماينده دايم جمهوري اس��المي ايران 
در مقر اروپايي س��ازمان ملل متحد در ژنو گفت: 
مداخالت خارج��ي، خصوصًا در قال��ب اقدامات 
قهرآميز يكجانبه و تحريم هاي غير موجه، موجب 

نابرابري شده و در تقويت آن موثر است.
به گزارش ايرنا، »اس��ماعيل بقايي هامانه« طي 
س��خناني در خصوص گ��زارش س��اليانه خانم 
»ميشل باش��ليت« كميس��رعالي حقوق بشر، 
احقاق حق توس��عه، رفع نابرابري ه��ا و مقابله با 
اقدامات قهرآميز يكجانبه از جانب برخي دولت ها 
را زمينه س��از رفع چالش هاي حقوق بشري در 
جهان بر شمرد. س��فير و نماينده دايم ايران نزد 
س��ازمان ملل متحد، در آغاز سخنان خود كه در 
جريان برگزاري اجالس چهلم شوراي حقوق بشر 
ارايه شد، اظهار داشت: نابرابري هاي گسترده در 
تمامي اش��كال آن، تهديد كننده توس��عه پايدار 
بوده و با تحريك احساس نفرت و بيگانه هراسي، 
صلح و حقوق بش��ر را به خطر مي اندازند.  بقايي 
گفت: سياست ها و اقدامات قهرآميز، موجب فشار 
اقتصادي بر جامعه هدف ش��ده، با نقض حقوق 
بش��ر، از جمله حق غذا و حق س��المت، عواقب 
جدي بشردوس��تانه در پي داش��ته و حق حيات 
افراد را به خط��ر مي اندازد. وي اف��زود: تحريم ها 
به عنوان يك عامل تشديد كننده وضعيت عمل 
كرده و تأثيرات مخرب اقدامات قهرآميز يكجانبه 
در بهره مندي از حقوق بشر واضح است. نماينده 
دايم ايران نزد س��ازمان ملل متحد ب��ا تأكيد بر 
اهميت حق توس��عه گف��ت: اعمال فش��ارهاي 
اقتصادي بر مردم سرزمين هاي اشغالي فلسطين، 
يمن و نقاط ديگر جهان، كه باعث به گرس��نگي 
كشاندن مردم بيگناه شده اس��ت، فراتر از نقض 
س��اده حقوق بش��ر بوده و در زمره جرايم شديد 
بين المللي محسوب مي شود.  س��فير و نماينده 
دايم جمهوري اس��المي ايران در مق��ر اروپايي 
سازمان ملل متحد اظهار داشت: اعمال محاصره 
اقتصادي، از جمله در مورد مردم غزه و عليه يكي 
از كش��ورهاي همس��ايه در منطقه ما و هر نقطه 
ديگر جهان باعث شرمساري و عقب گرد از تمدن 
بشري است؛ اين يك نشانه هشدار دهنده از سطح 
باالي مصونيت عامالن اينگونه اقدامات ويرانگر 
است. بقايي با بيان اين اينكه با كميسرعالي موافق 
هستيم كه حقوق بشر، عامل اميد زا است، افزود: 
ما بايد بايس��تيم و با همكاري يكديگر آينده اي 
بهتر و ع��اري از كليش��ه ها و ش��ماتت هاي ناروا 
را براي بش��ريت تضمين كني��م. اجالس چهلم 
ش��وراي حقوق بش��ر تا دوم فروردين ماه 1۳۹۸ 
ادامه خواهد داشت و تمركز اصلي گزارش امسال 
كميسر عالي حقوق بشر، »نابرابري هاي شديد« 

و آثار و تبعات آن بر حقوق بشر بود.

مداخالت خارجي و تحريم ها 
عامل گسترش نابرابري 

جهان

سقوط بازارهاي جهاني در 
نگراني از كندي رشد اقتصادي
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين 

سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



روي موج خبر

   بيانيه گام دوم انقالب اكسير است؛ايرنا|
خطيب نماز جمعه تهران بيانيه گام دوم انقالب 
را راهگش��ا برش��مرد و گفت: اين بيانيه اكسير 
است اگر قدر آن دانس��ته شود. كاظم صديقي 
در خطبه هاي دوم نماز جمعه اين هفته تهران 
افزود: بياني��ه گام دوم انقالب پاس��خگويي به 
ش��بهات اس��ت. وي با بيان اينكه اي��ن بيانيه 
راهكاري است كه رهبري فرزانه انقالب داده اند، 
ادامه داد: بيانيه گام دوم منشور و راهگشا است 
و يك تصوير كلي از نظام ديني به ما مي دهد كه 

چهل سال از آن گذشته است.

   رييس جمهوري پيش از عيد به بوش�هر 
سفر مي كند؛پانا|

استاندار بوشهر با بيان اينكه سفر حسن روحاني، 
رييس جمهوري به اس��تان خي��ر و بركت هاي 
فراواني دارد، گفت ك��ه رييس جمهوري همراه 
هيات دولت پيش از پايان س��ال 97 به بوش��هر 
سفر مي كند. عبدالكريم گراوند در نشست ستاد 
اقتصاد مقاومتي بوشهر افزود: »در اين سفر افزون 
بر بررسي مشكالت و ارايه راهكارهاي الزم براي 
حل آنها، طرح ها و پروژه هاي مهمي كه در توسعه 
استان و كش��ور نقش مهمي دارد، بهره برداري 
مي شود.« گراوند بدون اشاره به برنامه ها و مدت 
زمان حضور رييس جمهوري در استان ادامه داد: 
»با تامين تس��هيالت بانكي از محل اعتبارهاي 
اشتغالزايي روستايي پروژه هاي نيمه تمام توليدي 
و اقتصادي در مناطق مختلف اس��تان تكميل و 

راه اندازي مي شود.«

   س�ازمان ملل اقدام امري�كا را درتحريم 
پزشكي ايران محكوم كند؛تعادل|

وزير امور خارجه در توئيتي با بازتاب نامه ۶۶ تن 
از دانشمندان علوم پزشكي به دبيركل سازمان 
ملل متحد، خواس��تار محكوميت تحريم هاي 
امريكا عليه ايران در خصوص نيازهاي پزشكي 
از جامعه بين الملل ش��د.ظريف در اين توئيت، 
نامه ۶۶ تن از دانش��مندان علوم پزشكي كشور 
به دبيركل سازمان ملل متحد را بازتاب داد.وزير 
امور خارجه همچني��ن در اين توئيت، از جامعه 
بين المللي خواس��ت تا تحريم هاي امريكا عليه 
ايران به ويژه در هدف قراردادن نيازهاي پزشكي 
مردم و تحقيق و توسعه علمي را محكوم كنند. 
وزيران امور خارجه اي��ران همچنين در تماس 
تلفني با وزير خارجه عراق در خصوص تمهيدات 
سفر قريب الوقوع رييس جمهوري اسالمي ايران 

به اين كشور گفت وگو كرد.

   حمل�ه دزدان درياي�ي ب�ه نفتك�ش 
 ايران�ي در »باب المن�دب« ن�اكام مان�د؛

روابط عمومي ارتش|
يك فروند كشتي نفتكش ايراني كه مورد تعرض 
11 فروند قايق دزدان دريايي در محدوده تنگه 
باب المندب واقع در خليج عدن قرار گرفته بود، 
با اقدام به موقع تيم تكاوران محافظ كشتي هاي 
تجاري مس��تقر در ش��صتمين ناو گروه نيروي 
درياي��ي از دس��ت دزدان درياي نج��ات يافت.  
بنابر اين گزارش، كش��تي نفتكش حامل بيش 
از يكص��د و پنجاه هزار تن م��واد نفتي بود كه به 
سالمت به مسير خود ادامه داد. گفتني است ناو 
گروه هاي نيروي در يايي طي چند سال گذشته 
تاكنون بيش از 400 فرون��د نفتكش تجاري را 
اس��كورت نموده و بيش از 300 مرحله با دزدان 
دريايي درگيري داشته اند كه در اين درگيري ها 
كشتي هايي با مليت هاي ايراني و غير ايراني را نيز 

از چنگ دزدان دريايي نجات داده اند.
 

   قاسمي سفير ايران در پاريس شد؛فارس|
ب��ه پيش��نهاد وزي��ر ام��ور خارج��ه و تصويب 
رييس جمهور، بهرام قاسمي سخنگوي وزارت 
خارجه به عنوان س��فير جديد ايران در فرانسه 
منصوب شد.  بهرام قاسمي از تيرماه سال 139۵ 
تاكنون به عنوان سخنگو و رييس مركز ديپلماسي 
عمومي و رس��انه اي وزارت امور خارجه فعاليت 

داشته است. 

   اعطاي حمايت ديپلماتيك به » زاغري« 
مخالف حقوق بين الملل است؛تعادل|

سفير ايران در انگليس اعطاي حمايت ديپلماتيك 
به نازنين زاغ��ري را مخالف حق��وق بين الملل 
دانست. حميد بعيدي نژاد در صفحه توييترش 
نوشت: تصميم وزارت خارجه انگليس به اعطاي 
حمايت ديپلماتيك به خانم زاغري، مخالف حقوق 
بين الملل است و فاقد آثار حقوقي و اجرايي است.

حقوق بين الملل اعطاي حمايت ديپلماتيك از 
سوي دولت ها را فقط نسبت به اتباع خود ممكن 
مي داند. طبق قانون ايران، ايرانيان فارغ از محل 

اقامت، تابعيت خود را حفظ مي كنند.

   دزديده ش�دن آرشيو صدا و سيما هنوز 
در شوراي نظارت مطرح نشده است؛برنا|

عضو هيات نظارت بر عملكرد س��ازمان صدا و 
س��يما در خصوص دزديده شدن آرشيو صداو 
س��يما و پخش آنها از ش��بكه هاي معاند گفت: 
موضوع هنوز در ش��وراي نظارت مطرح نشده 
است. غالمرضا كاتب در خصوص دزديده شدن 
آرشيو صداو س��يما و پخش آنها از شبكه هاي 
معاند در گفت وگو با برنا گفت: موضوع هنوز در 
شوراي نظارت مطرح نشده است. وي در پاسخ 
به اين س��وال كه آقاي ضرغامي، رييس اسبق 
سازمان صدا و سيما، دزيده شدن اين آرشيو در 
زمان رياست خود را تكذيب كرد، ادامه داد: بعيد 
مي دانم در دوره آق��اي ضرغامي چنين اتفاقي 
افتاده باش��د ولي از س��وي ديگر حتما نبايد از 
آرشيو رفته باشد. ممكن است زماني كه فيلمي 
پخش مي شود آن را ضبط كنند و ممكن است 

شخصي براي آنها فرستاده باشد.

ايران2

با حكم رهبر معظم انقالب اسالمي

حجت االسالم والمسلمين رييسي به رياست قوه قضاييه منصوب شد
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي در 
حكمي حجت االسالم والمسلمين آقاي حاج سيد ابراهيم 
رييسي را به رياست قوه قضاييه منصوب كردند. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ رهبر انقالب 
اسالمي در اين حكم با تأكيد بر لزوم تحول در قوه قضاييه 
و آغاز پرقدرت دوران جديدي كه زيبنده گام دوم انقالب 
باشد، از فقاهت، دانش، تجربه، سالمت، امانت و كارآمدي 
حجت االسالم والمسلمين رييس��ي در مقاطع گوناگون 
خدمت و سوابق طوالني ايشان در قوه قضاييه و آشنايي كامل 
با همه زواياي آن، به عنوان داليل اين انتخاب ياد كرد و در 
ادامه هشت توصيه مهم خطاب به رييس جديد قوه قضاييه 
بيان كردند. متن حكم رهبر معظم انقالب اسالمي به اين 

شرح است:  بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب مستطاب حجت االس��الم والمسلمين آقاي حاج 

سيد ابراهيم رييسي دامت بركاته
آغاز دهه پنجم انقالب و گذش��ت چهل س��ال از تشكيل 
دادگستري مبتني بر فقه و حقوق اسالمي، ايجاب مي كند 
كه با تكيه بر تجربه ها و دستاوردها و رهنمودهاي انباشته 
در اين نصاب زماني، تحولي متناسب با نيازها و پيشرفت ها 
و تنگناها در قوه قضاييه صورت گيرد و دس��تگاه عدالت با 
نفسي تازه و انگيزه اي مضاعف و نظم و تدبيري حكمت آميز، 
دوران جديدي را كه زيبنده گام دوم انقالب است، با قدرت 
و جديت آغاز كند. اينجانب براي تحقق اين مقصود حياتي، 
جنابعالي را برگزيده ام كه داراي سوابق طوالني در سطوح 
مختلف قوه قضاييه و آشنا با همه زواياي آن مي باشيد و از 
طرفي در كنار فقاهت از تحصيالت حقوقي و دانش و تجربه 
در اين عرصه مهم برخورداريد و سالمت و امانت و كارآمدي 

خود را در مقاطع گوناگون خدمت نشان داده ايد. سند تحول 
قضايي پيش��نهادي جنابعالي را مالحظه كردم. بر اساس 
مشورتها و نظرات كارشناسي، آن را مفيد و كارساز مي دانم. 
با اين حال چند نكته را موكداً به جنابعالي سفارش مي كنم. 
نخست آنكه براي همه فصول اين سند و بندهاي ذيل آنها، 
زمان تعيين كنيد و خود و همكارانتان را بر پايبندي به سرآمد 
برنام��ه الزام نماييد. در زمان بندي ها نه عجله و نه مماطله 

نبايد راه داده شود.
دوم آنكه در همه فصول تحول، مردمي بودن و انقالبي بودن 

و ضد فساد بودن را رعايت كنيد.
سوم آنكه عنصر نيروي انساني صالح را در رأس عوامل تحول 
و پيشرفت قوه بدانيد. سالمت قضات و پاكي دامن آنان از 
هر گونه فساد، ش��رط الزم و اول براي همه توفيقات شما 
است. در ريشه كني فساد از درون قوه كه مايه مباهات شما 
و سرافرازي اكثريت قضات دادگاه ها و دادسراها است، هيچ 

ترديد و درنگ نكنيد.
چهارم آنكه گسترش عدل و احياء حقوق عامه و آزادي هاي 
مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را كه در شمار هدف هاي قوه 
قضاييه در قانون اساسي است در رأس برنامه ها قرار دهيد. 
اين موجب اعتم��اد مردم و دلگرمي آنان به قوه قضاييه در 

حوادث و منازعات خواهد شد.
پنجم آنكه در برخورد قضايي مالحظه اين و آن را نكنيد.

ششم آنكه از جوانان صالح و انقالبي و فاضل در مسووليت هاي 
قوه استفاده كنيد. هفتم آنكه قاضي و دادگاه را عزيز بداريد. 
احساس عزت و ش��رافت در قاضي، سد محكمي در برابر 
انگيزه ها و عوامل نفوذ و انحراف است. هشتم آنكه همكاري 
با قواي مجريه و مقننه و هم افزايي با آنان را كه س��فارش 

هميشگي اينجانب است در نظر داشته باشيد. آنان نيز موظف 
به همراهي و همكاري با ش��مايند.در پايان الزم مي دانم از 
آيت اهلل آملي به خاطر تالش هاي ارزشمندش��ان تشكر و 

قدرداني كنم و براي توفيق كامل جنابعالي و همكارانتان 
دست دعا و توسل به درگاه ربوبي بلند كنم و توجهات و دعاي 

حضرت بقية اهلل ارواحنا فداه را مسألت نمايم.

والسالم عليكم و رحمة اهلل
سيد علي خامنه اي
۱۶ اسفند ۱۳۹۷

رييس جمهور در دومين روز سفر به گيالن: 

ادغام بانك هاي نظامي اقدامي پيچيده و بسيار درست است
گروه ايران|

رييس جمهوري در دومين روز س��فرش به استان گيالن 
با تش��ريح رويكرد دولت دوازدهم در اصالح ساختار پولي 
و بانكي كش��ور ادغام بانك هاي نظامي در بانك سپه را در 
استمرار تصميم سازي هاي گذشته دولت در ساماندهي 
موسسات غيرمجاز ارزيابي كرد و آن را اقدامي پيچيده، مهم 
و البته درست دانست. راهبردي كه به اعتقاد رييس جمهوري 
با گذشت زمان جريان سيال گردش مالي كشور را در مسير 
شفافيت بيشتر و در مسير برنامه ريزي هاي كالن كشور قرار 
خواهد داد.  روحاني با بيان اينكه ما اهل مذاكره هستيم و 
ق��درت آن را نيز داريم و به دليل تخص��ص در اين حوزه با 
قدرت اعالم مي كنم ترسي از ميز مذاكره نداريم، تصريح 
كرد: منطق و استدالل ما قوي و مطمئن است تا جايي كه در 
دادگاه هاي بين المللي در برابر امريكا موفق شده ايم و از ميز 
مذاكره بحث حقوقي و جنگ ترسي نداريم. رييس دولت 
دوازدهم در جلسه شوراي اداري استان گيالن با بيان اينكه 
ملت ايران نشان داد كه از سختي ها خسته نمي شود و متكي 
به خداس��ت، گفت: با وجود همين مشكالت و تحريم ها، 
بزرگ ترين پااليش��گاه ها و پروژه ه��اي راه آهن را افتتاح 
كرديم و به زودي نيز بزرگ ترين پروژه گازي در عس��لويه 
افتتاح مي شود. رييس جمهور با اشاره به سختي هاي ملت 
بزرگ ايران در سال 97، تأكيد كرد: با اين وجود موفقيت هاي 
كشور در س��طح بين المللي، جاي شكرگزاري در پيشگاه 
خداوند متعال را دارد و با وجود تحريم هاي يكجانبه امريكا 
عليه ايران، اين براي اولين بار از ابتداي انقالب اسالمي است 
كه تحريم هاي اين كشور تنها چند طرفدار بيشتر در دنيا 
ندارد و اكثريت يا قريب به اتفاق كش��ورهاي جهان با آن 

مخالف هستند. 
روحاني با بيان اينكه در ابتداي انقالب امريكا براي تحريم 
ايران بهانه هاي��ي مي آورد و در مواردي نيز اروپا به آنها حق 
مي داد، تصريح كرد: اما االن شرايطي به وجود آمده است 
كه سردمداران تحريم امريكاس��ت و چند كشور مرتجع 
به همراه رژيم صهيونيستي از آن طرفداري مي كنند، اما 
متحدين اين كشور يعني اروپا، آسيا، آفريقا، امريكاي التين 
و حتي امريكاي شمالي و در داخل امريكا نيز معتقدند كه 
اين تحريم ها عليه ايران درست نبود. رييس جمهور با اشاره 

به نظرسنجي انجام ش��ده در داخل امريكا مبني بر اينكه 
۶0 درصد مردم اين كشور، معتقد بودند ترامپ حق اعمال 
تحريم عليه جمهوري اسالمي ايران را نداشته است، تأكيد 
كرد: اين يك پيروزي سياسي است و در سازمان ملل متحد 
نيز شاهد بوديم كه اكثريت كشورها اين تحريم هاي يكجانبه 
را تقبيح يا محكوم مي كردند و تنها چند كشور از آن حمايت 
كردند و اين موفقيت سياسي، فرهنگي و افكار عمومي بسيار 

مهم است و نبايد اين نعمت خداوند را فراموش كرد.

    عبور از چالش ها با كمك مردم
روحاني با تأكيد بر اينكه حضور ملت ايران با وجود سختي ها 
و مشكالت، نشانگر اين است كه خسته نمي شوند، ايستادگي 
مي كنند و قدرت بزرگ در منطقه هستند، ادامه داد: ملت 
بزرگ ايران متكي به خداست و پروردگار نيز در اين مسير به 
آنها ياري مي رساند. او با اشاره به زلزله كرمانشاه در سال 9۶، 
ادامه داد: اينكه جمهوري اسالمي ايران در حوادثي همانند 
زلزله كرمانشاه و سرپل ذهاب به گونه اي عمل كرد كه در 
عرض يكسال 71 هزار خانه ساخته يا مرمت شد، نشانگر 
كار بزرگي است كه ملت ايران انجام دادند. رييس جمهور با 
ذكر خاطره اي از سفر به مناطق زلزله زده كرمانشاه و بيهوش 

شدن يكي از كادرهاي پزشكي بر اثر بي خوابي و فعاليت هاي 
شبانه روزي و امدادرساني به مردم، افزود: انجام 300 عمل 
جراحي در 48 ساعت كاري بسيار بزرگ بود كه در آن زمان 

اتفاق افتاد و اين به معناي ايمان، اخالق و ايثار مردم است.
روحاني با تأكيد بر اينكه واضح است كه روزهاي سختي براي 
كشور پيش رو داريم اما راهي جز ايستادگي و مقاومت وجود 
ندارد، گفت: در سفر به نيويورك در سال 9۶ مقامات دولت 
امريكا 8 بار تقاضاي مالقات با دولت جمهوري اسالمي ايران 
را داشتند و در سال 97 نيز ۵ رهبر دنيا واسطه مالقات شدند 
اما در آنجا اعالم كردم كه زمان و شرايط مناسب براي مذاكره 
و مالقات وجود ندارد. رييس جمهور تأكيد كرد: در آنجا اعالم 
كردم كه امريكا ابتدا بايد به توافق هسته اي برجام بازگردد و 
جبران نمايد، چرا كه اين گونه نيست ما عاشق چشم و ابروي 

آنها باشيم و شايد آنها اين گونه و به دنبال ما باشند.
روحاني با بيان اينكه ما نيز اهل مذاكره هستيم و قدرت آن 
را نيز داريم و به دليل تخصص در اين حوزه با قدرت اعالم 
مي كنم ترسي از ميز مذاكره نداريم، تصريح كرد: منطق و 
استدالل ما قوي و مطمئن است تا جايي كه در دادگاه هاي 
بين المللي در برابر امريكا موفق شده ايم و از ميز مذاكره بحث 

حقوقي و جنگ ترسي نداريم.

    دستاوردهاي دولت در سال97
روحاني با اشاره به توطئه هاي امريكا در سال 97 براي اينكه 
ملت ايران را بشكند، به موفقيت هاي بزرگ دولت ايران در 
سال 97، همانند افتتاح پااليشگاه، اتصال دو استان اروميه و 
گيالن به راه آهن سراسري كشوري، اشاره كرد و گفت: تا آخر 
سال نيز بزرگ ترين طرح گازي در عسلويه افتتاح مي شود و تا 
االن در هر استاني تا هزاران ميليارد پروژه، افتتاح يا عمليات 
اجرايي آنها آغاز شده است. رييس جمهور با تأكيد بر اينكه 
ما مأيوس نيستيم و راه را ادامه مي دهيم، تصريح كرد: البته 
در ميدان مبارزه گاهي شكست مي خوريم و گاهي نيز پيروز 
مي شويم؛ گاهي بدر و گاهي احد است و در اين مسير فراز 
و نشيب وجود دارد. روحاني تأكيد كرد: در اين شرايط بايد 
تالش كنيم كه هزينه ها كاهش يابد و البته در اين ميدان 
هزينه پرداخت مي ش��ود و گر نه در ميدان جنگ تسليم 
خواهيم شد و براي مقاومت، بايد هزينه كرد. رييس جمهور 
با بيان اينكه بايد تالش و هنر مس��ووالن كاهش هزينه ها 
باشد، تأكيد كرد: مبناي رابطه جمهوري اسالمي ايران با 
دنيا منفعت مشترك است و قطعاً يك رابطه يك طرفه نبوده 
و بايد در مراودات با كشورهاي دنيا منفعت يكديگر در نظر 

گرفته شود وگر نه اين مسير ادامه دار نيست.
روحاني در ادامه با تأكيد بر اينكه در كش��ورمان 2 مشكل 
عمده وجود دارد كه بايد حل و فصل شود، اظهار داشت: يكي 
از اين مشكالت نبود احزاب قوي است. امروز احزابي كه در 
كشورمان فعاليت دارند، عمدتاً فصلي هستند و شيوه هاي 

حزبي مرسوم دنيا در آنها رعايت نمي شود.

    تقويت بخش خصوصي
رييس جمهور ضعيف بودن بخش خصوصي را يكي ديگر از 
مشكالت كشور عنوان كرد و گفت: اگر چه بخش خصوصي 
در كش��ورمان وجود دارد، اما آنچنان توانمند نيستند كه 
بتوانن��د در عرصه منطقه اي و جهاني ب��ه رقابت بپردازند 
لذا بايد اين بخش هر چه بيش��تر تقويت ش��ود. روحاني 
خاطرنشان كرد: اگر اقتصاد كشور بر عهده بخش خصوصي 
آگاه به تجارت جهاني بود، بي ترديد تحريم ها اثر كمتري 
روي كشورمان مي گذاشت و اگر چند بانك خصوصي قوي 
داشتيم با دغدغه كمتري مي توانستيم با مشكالت مواجه 

شويم. رييس جمهور لزوم ساماندهي بانك ها را مورد تأكيد 
قرار داد و گفت: در اين راستا چند قدم مهم برداشته شده 
است و در دولت يازدهم، ريشه موسسات اعتباري غيرمجاز 
كنده شد. اگر چه در اين مسير فحاشي و توهين هاي زيادي 
به دولت شد كه بايد وزارت اطالعات يك روزي پشت صحنه 
اين قضايا را منتشر كند. روحاني با بيان اينكه نقدينگي را 
كساني ساختند كه موسسات غيرمجاز را افريدند؛ سر مردم 
را كاله گذاشتند و خودشان آنها را به خيابان ها كشاندند! 
افزود: در مسير انحالل موسسات غيرمجاز بار سنگيني بر 
دوش دولت بود و توانستيم حدود 30 هزار ميليارد تومان 
پول مردم را پرداخت كنيم كه البته اين كار به طور طبيعي 
در افزايش نقدينگي تأثير داشته است، اما نقدينگي اصلي را 
كساني ايجاد كردند كه موسسات غيرمجاز را تأسيس كرده 
و مردم را به خيابان كشاندند و دولت به خاطر مردم ناچار شد 

كه براي جبران زيان مردم به آنها پول پرداخت كند.

    اصالحات بانكي در گام دوم
رييس جمهور با بيان اينكه دولت گام دوم را براي اصالحات 
بانكي آغاز كرده اس��ت، گف��ت: يكي از اي��ن گام ها ادغام 
بانك هاي نيروهاي مس��لح در بانك سپه است كه در اين 
زمينه تصميم گيري ها و هماهنگي هاي الزم انجام شده 
است و البته در مسير اصالحات بانكي گام هاي ديگري را 
هم در سال آينده برخواهيم داشت. ادغام بانك هاي نظامي 
در بانك س��په اقدامي پيچيده، مهم و بسيار درست است. 
رييس جمهور حل و فصل ريشه اي مشكالت اقتصادي كشور 
را مورد تأكيد قرار داد و گفت: در كشورمان ميزان مصرف 
انرژي زياد است و زماني كه قيمت آن گران مي شود، زندگي 
مردم با مشكل مواجه مي گردد و با قيمت ارزان نيز با مشكل 
قاچاق مواجه هستيم و لذا بهبود چنين وضعيتي نيازمند 

ايجاد تحول اقتصادي است. 
روحاني خاطر ش��ان كرد: دولت تصمي��م گرفته كه 2۵ 
رقم كاال اساس��ي با ارز 4200 تومان به دست مردم برسد، 
اما در روند اجرا بعضي از اين موارد درس��ت اجرا شده و در 
برخي موارد نيز شاهد نابساماني هستيم و براي غلبه بر اين 
مشكالت الزم است همه در كنار هم باشيم و نظارت همگاني 

شكل بگيرد تا يك دالل نتواند نظم امور را به هم بزند.

امكان تغيير در روابط ايران و 
امريكا وجود دارد

ي��ك ديپلم��ات س��ابق 
كشورمان تاكيد كرد: تغيير 
در رواب��ط اي��ران و امريكا 
امكان پذي��ر اس��ت، اما هم 
نيازمن��د صبر اس��ت و هم 
روش مناس��ب. يك تغيير 
واقعي و بزرگ چند س��ال 
طول خواهد كشيد به شرط اينكه دو طرف تعهدات و 
فرصت هاي مسير صلح را در آغوش گيرند. به گزارش 
ايلنا، سيد حسين موسويان در مقاله اي در نشريه ميدل 
ايست آي نوش��ت: در 11 فوريه امس��ال، در روزي كه 
ميليون ها ايراني چهلمين سالگرد انقالب اسالمي سال 
1979 را گرامي مي داشتند ترامپ در توييت هاي فارسي 
و انگليسي خود نوشت »40 سال فساد، 40 سال سركوب 
و 40 سال ترور، رژيم تهران تنها 40 سال شكست ايجاد 
كرده است. در پاس��خ به اين توييت، وزير امور خارجه 
ايران، در توئيتر خود نوشت: »40 سال شكست در قبول 
اين موضوع كه ايرانيان هيچ گاه به تسليم باز نخواهند 
گش��ت.« او با طرح اين پرسش كه آيا پرزيدنت ترامپ 
مي خواهد دو سال باقيمانده رياست جمهوري خودش 
را با همين روش پرهزينه و كم نتيجه ادامه دهد گفت: 
»رهبر انقالب اسالمي قباًل تأكيد كرد كه »تغيير كنيد تا 

ما هم رفتارمان تغيير كند.«

آثار تحريم بر بنگاه هاي 
اقتصادي مستندسازي مي شود
معاون حقوقي رييس جمهور 
با اش��اره به تشكيل كميته 
ملي امور حقوقي تحريم در 
اين معاون��ت، گفت: در اين 
كميته تالش داريم تا تمامي 
آثار تحريم بر ش��ركت ها و 
بنگاه ه��اي اقتص��ادي را 
مستندس��ازي كنيم و آن را در اختيار گزارش��گر ويژه 
س��ازمان ملل در حوزه تاثير منفي اقدامات يك جانبه 
قهري قرار دهيم. به گزارش ايسنا، لعيا جنيدي در مراسم 
گراميداشت سالروز استقالل كانون وكالي دادگستري و 
سيزدهمين دوره تحليف كارآموختگان وكالت گلستان 
اظهار كرد: اين مس��تندها براي دعاوي تك به تك اين 
بنگاه ها و شركت ها و ارايه به آقاي الجزايري كه به تازگي 
به عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در حوزه تاثير منفي 
اقدامات يك جانبه قهري منصوب ش��ده، جمع آوري 
خواهد شد. او خاطرنش��ان كرد: اين مستندسازي ها 
عالوه بر اقدامات حقوقي، براي ثبت در اين بخش از تاريخ 
ايران كه امريكا بدون هيچ دليل و مبنايي از توافقي كه 
براي صلح و امنيت بود خارج شد، جمع آوري مي شود. 
او تصريح كرد: به محض اينكه اين آيين نامه تصويب شد 
اين موضوع را به عنوان يك نگراني مطرح كرديم و قرار 
شد كه اين آيين نامه به كميسيون لوايح ارجاع داده شود. 

چين در كنار همه طرف ها براي 
حفظ برجام تالش مي كند

س��خنگوي وزارت خارجه 
چين گفت: چين مايل است 
به اتفاق ساير طرف ها براي 
حفظ و اج��راي توافقنامه 
جامع مس��اله هس��ته اي 
ايران موس��وم به »برجام« 
تالش كند. لوكانگ ديروز 
در كنفرانس خبري در پكن در پاسخ به سئوال خبرنگار 
ايرنا با اشاره به برگزاري نشست كميته ائتالف توافقنامه 
جامع مساله هس��ته اي ايران در ژنو در روز چهارشنبه 
گفت: پس از برگزاري نشست وزراي خارجه كشورهاي 
ذيربط در مس��اله هس��ته اي ايران در ژوئيه و سپتامبر 
سال گذشته، با كوشش مشترك طرف ها و پشتيباني 
گسترده جامعه جهاني، تالش ها براي حفاظت از اين 
توافقنام��ه ثمرات مثبتي حاصل كرده اس��ت. او ادامه 
داد: اين براي حفظ ساز و كار منع گسترش سالح هاي 
هسته اي و صلح و ثبات خاورميانه مساعد و براي حفظ 
چند جانبه گرايي و اصول بين المللي در وضعيت كنوني 
مفيد است. سخنگوي وزارت خارجه چين اظهار داشت: 
وظيفه اصلي اين نشست در ژنو تحكيم گرايش سياسي 
و برنامه ريزي اقدامات در مرحله بعدي اس��ت. لوكانگ 
گفت:در  اين نشست همه طرف ها اقدام ايران را در ادامه 

اجراي وظايف خود مطابق برجام ستودند.

 ايران به دنبال مذاكره 
دولت سوريه و كردها است

رييس كميس��يون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجل��س دهم اع��الم كرد 
كه اي��ران مي خواهد دولت 
سوريه و كرد ها وارد مذاكره 
ش��وند و اين شرايط اكنون 
در حال مهيا ش��دن است. 
حشمت اهلل فالحت پيش��ه در گفت وگو با ايرنا، با بيان 
اينكه تا زماني كه دولت سوريه بخواهد، ايرانيان به آنها 
كمك خواهند كرد، اظهارداشت: ايران كماكان به سوريه 
كمك مستشاري در حوزه هاي مختلف ارايه مي دهد و 
اين كمك ها بي بديل هستند؛ با وجود اينكه كشورهاي 
مختلفي با سوريه همكاري دارند، هيچ كشوري نتوانسته 
است كمك هاي بي بديل جمهوري اس��المي ايران را 
جايگزين كند. رييس كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي توضيح داد: يكي از مشكالت اساسي سوريه در 
منطقه 'بوكمال' است كه امريكايي ها وضعيت را نامعلوم 
نگه داشته اند؛ در جنوب منطقه كردي در شرق فرات نيز 
قبايل عربي سكونت دارند كه به هيچ وجه حاضر به جدايي 
از دولت مركزي سوريه نيستند و روز به روز نيز نزديك تر 
مي شوند. فالحت پيشه گفت:  اكنون نيز مذاكراتي بين 
كردها و دولت سوريه شكل گرفته و اين شرايط در حال 

مهيا شدن است.

 دومديريتي در گراني ها
 به كشور لطمه مي زند

دادس��تان كل كش��ور 
گفت: اش��كالي در قانون 
و تش��كيالت داريم و آن 
اينكه برخورد با يكسري 
مسائل مانند گراني ها و ... 
بر عهده قوه قضاييه نيست 
و دو مديريتي در اين عرصه 
به كش��ور لطم��ه وارد مي كند. به گ��زارش فارس، 
محمدجعفر منتظري ديروز در جمع خبرنگاران در 
كرمان تصريح كرد: به هيچ وج��ه اعتقاد نداريم كه 
رسانه ها، مطبوعات و فضاي مجازي بايد بسته شود، 
آنچه ب��ه آن اعتقاد داري��م و آن را منطقي مي دانيم 
اين اس��ت كه فضاهاي مطبوعاتي، فضاي مجازي و 
ش��بكه هاي اجتماعي بايد مديريت شود. منتظري 
خاطرنش��ان كرد: امروز در شرايط جنگ اقتصادي 
هستيم و رسانه ها مي توانند نقش موثري در آرام كردن 
و ايجاد اميد در مردم داشته باشند. دادستان كل كشور 
عنوان كرد: گاهي يكس��ري تيترها و عبارت هايي را 
مي بينيم كه به نفع ما و اين جنگي نيست كه دشمن 
آغاز كرده و بايد اگر كمبودهايي است به نحو شايسته 
توجيه كنيم و به جاي اينكه بعضي از رسانه ها بخواهند 
بر آتش اين جنگ اقتصادي بيفزايند بايد سعي كنند، 

جو را آرام كنند.
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»شفافيت« حلقه مفقوده نظام مالياتي كشور
گروه  اقتصاد كالن |

نظام مالياتي كشور در حال گذار به مرحله ديگري و در 
ميان انبوهي از اهداف پيچيده مانند نيازهاي درآمدي 
دولت، توازن بين برابري و كارايي، پيچيدگي سيس��تم 
مالياتي، فشارهاي ناش��ي از رقابت پذيري خارجي و... 
سردرگم شده است. اين سبب شده تا يكي از موسسات 
وابسته به نهاد رياست جمهوري در گزارشي به اهميت 
توس��عه و موانع اين بخش پرداخته اس��ت. مهم ترين 
پيش��نهاد اين مركز به س��ازمان امور مالياتي، سرعت 
بخشيدن به توسعه نظام مالياتي كش��ور و گسترده تر 
كردن چتر نظام مالياتي براي مقابله با فرار مالياتي است.

به گ��زارش »تعادل«، از س��ال ۱۳۹۰ ت��ا پايان ۱۳۹۶ 
درآمدهاي مالياتي دولت ۵/۱۸ درصد رشد داشته است 
)البته ماليات  هاي مس��تقيم در زمان ياد شده رشد ۳۰ 
درصدي داشته  اند( . در اليحه سال ۱۳۹۸ سهم ماليات 
از منابع عمومي دولت حدوداً ۳۸ درصد تعيين شده است 
و نسبت به رقم سال ۱۳۹۷ حدود ۸ درصد رشد داشته 
است. اما اگر تورم را لحاظ كنيم درآمدهاي مالياتي سال 
۱۳۹۸ بيش از ۲۰ درصد نسبت به ماليات سال ۱۳۹۷ 

كاهش داشته است.
همچنين در شاخص جهاني پرداخت ماليات نيز وضعيت 
شاخص پرداخت ماليات در كش��ور ما چندان مطلوب 
نيست. ايران در ش��اخص پرداخت ماليات رتبه جهاني 
۱۴۹ را به خود اختصاص داده است. نكته قابل تأمل در 
مورد اين شاخص براي ايران، توجه به ميزان ساعت صرف 
شده براي پرداخت ماليات توسط بنگاه ها است. در سال 
۲۰۱۷ اين ساعت بطور متوسط، ۳۵۰ ساعت بوده است. 
در حالي كه اين رقم براي كش��ورهاي خاورميانه بطور 

متوسط ۲۰۴ ساعت است.
در گزارش��ي كه اخيرا مركز بررس��ي هاي استراتژيك 
رياس��ت جمهوري با عنوان »شفافيت در نظام مالياتي 
ايران« منتش��ر كرده، توضيح داده مي شود كه چگونه 
بخش��ي از وقفه درآم��دي در نظام ماليات��ي با افزايش 
ش��فافيت بهبود مي  ياب��د. در اين گزارش مش��كالت و 
موانع نظام مالياتي ايران در چند مش��كل توهم مالي، 
معافيت  ه��اي پنهان ماليات��ي، اندازه دولت، س��اختار 
ماليات  ستاني، هزينه هاي باالي وصول ماليات و افزايش 
ناگهاني ماليات، عدم نظارت و عدم شفافيت و نبود بانك 

داده طبقه  بندي و توضيح داده  شده است.
سازمان امور مالياتي قدم  هاي مثبتي براي اصالحات آغاز 
كرده اس��ت اما تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله جدي 
وجود دارد. براي مثال بسيار پر ابهام است كه چرا دو ماده 
مهم در خصوص ماليات بر مجم��وع درآمد و ماليات بر 

ثروت از اصالحيه قانون ماليات حذف شده است. چنانچه 
در اين گزارش توضيح داده مي شود، حذف اين دو ماده 
نقش مهمي در تثبيت معافيت  هاي پنهان مالياتي و فرار 
مالياتي دارد. به عالوه ضعف مهم ديگر نظام مالياتي، عدم 
برخورداري از نظام جامع اطالعاتي است. گزارش هاي 
متعددي تأكيد دارند كه »همكاري براي تبادل اطالعات« 
مهم تري��ن راه براي مب��ارزه با فرار مالياتي اس��ت. اين 
همكاري در قالب »س��امانه جام��ع اطالعات مالي« در 
اصالحيه قانون ماليات در سال ۱۳۹۴ پيش بيني شده 
است. قانون، ايجاد پايگاه را پذيرفته است اما اجرايي شدن 
آن منوط به همكاري بين س��ازماني ب��ه همراه الزامات 
ضمانتي قوي است. سامانه در حال حاضر تنها سامانه  اي 
درون سازماني است و نتوانسته است به هدف شفافيت در 
اين خصوص دست يابد. بنابراين ايجاد زيرساخت  هايي در 
بيشتر شدن شفافيت از مهم ترين سازوكارهايي است كه 
توانايي سازمان امور مالياتي را براي شناسايي فرار مالياتي 
افزايش مي دهد. همچنين در اين گزارش توضيح داده 
مي شود كه در حال حاضر نظام مالياتي ايران بر اساس 
اخذ ماليات بر پايه هر منبع درآمدي است كه الزم است بر 
ماليات بر مجموع درآمدها تمركز داشته باشد. در نهايت 
سازمان امور مالياتي مي تواند در يك فرايند شفاف با دادن 
كارت هاي سفيد، خاكس��تري و قرمز به موديان ميزان 

خوش  حسابي آنها را مشخص كند.

  دلي�ل كم توجهي به سياس�ت هاي مالي در 
ايران

سياست مالي به نوعي استفاده از منابع دولت به منظور 
اثرگذاري بر متغيرهاي كالن اقتصادي است. استفاده 
درست از ابزارهاي سياست مالي، مي تواند نقش مهمي 
در تشكيل سرمايه، تجهيز منابع، رشد و ثبات اقتصادي، 
ايجاد اشتغال و عدالت در توزيع و تخصيص منابع داشته 
باشد. يكي از اين ابزارها ماليات است. در كشورهاي توسعه 
يافته ماليات تنها به عنوان ابزاري براي تامين هزينه هاي 
دولت نيست و در اجراي سياست هايي چون توزيع منابع 
نقش تعيين كننده اي دارد. اما در ايران به علت بهره مندي 
از منابع طبيعي مانند نفت، به ماليات به عنوان ابزاري براي 
تحقق اهداف سياست هاي مالي و مهم ترين درآمد پايدار 
دولت نگريسته نمي شود. در ايران سياست هاي معلول 
نوسان نفت است و به همين دليل از كارايي الزم برخودار 
نيس��ت و حتي در برخي موارد به تشديد عدم تعادل در 

اقتصاد كمك مي كند. 
در حال حاضر با تش��ديد تحريم ها و مشكالت پيرو آن 
در زمينه فروش نفت، دولت به فكر س��امان دهي نظام 

ماليات ستاني افتاده است. ايران نيازمند شديد اصالح در 
نظام مالياتي خود است و »طرح جامع مالياتي« در اين 
راستا كليد خورده است اما به دليل وابستگي تمام ساختار 
اقتصادي بطور مستقيم و غير مستقيم به نفت و فقدان 
نظام جامع اطالعات اصناف و افراد انجام چنين اصالحاتي 

در كوتاه مدت امكان پذير نيست. 
اهميت بحث ماليات صرفا در كس��ب درآمدهايي براي 
دولت نيس��ت، از ده شاخص فضاي كس��ب و كار، سه 
شاخص شروع كسب و كار، ثبت دارايي و پرداخت ماليات 
به نظام مالياتي كشور مربوط اس��ت. ايران در شاخص 
پرداخت ماليات رتبه جهاني ۱۴۹ را به خود اختصاص 
داده است. اين ش��اخص با توجه به ميزان ساعت صرف 
ش��ده براي پرداخت ماليات، نرخ كل��ي ماليات و تعداد 
دفعات پرداخت ماليات به دست مي آيد. نكته قابل تامل 
در مورد اين شاخص براي ايران، توجه به ميزان ساعت 
صرف شده براي پرداخت ماليات توسط بنگاه ها است. 
در سال ۲۰۱۷ اين ساعت بطور متوسط ۳۵۰ ساعت بوده 
در حالي كه اين رقم براي كش��ورهاي خاورميانه بطور 

متوسط ۲۰۴ ساعت است. اين مي توان به آن معنا باشد 
كه نظام ماليات ستاني ايران حتي نسبت به كشورهاي 

همسايه  خود نيز عملكرد ضعيفي دارد.

  ارايه پيشنهادهاي سياستي 
جهت بهبود شفافيت ساختار مالياتي

در اولين گام ايجاد زيرساخت هايي براي كشف ماليات 
در منبع از مهم ترين س��ازوكارهايي اس��ت كه توانايي 
س��ازمان امور مالياتي را براي شناس��ايي فرار مالياتي 

افزايش مي دهد.
سپس، با توجه به اينكه در حال حاضر نظام مالياتي ايران 
بر اساس اخذ ماليات بر پايه هر منبع درآمدي است كه 
بايد بر ماليات بر مجموع درآمدها تمركز داشته باشد. اما 
بايد زيرساخت  هايي را در اين خصوص فراهم كرد، مثال 
واحد مالياتي )فرد يا خانواده( انتخاب ش��ود. همچنين 
بانك اطالعاتي جامع در م��ورد منابع درآمدي موديان 
مالياتي فراهم باش��د. وضع نرخ مالياتي يكسان به تمام 
مناب��ع درآمدي فرد ي��ا خانوار )البت��ه در اين خصوص 

نقدهاي جدي هم وجود دارد( . ايجاد بس��تر الزم براي 
مجموع درآم��د در قانون و بر اس��اس آن پايه اطالعات 

موديان پياده سازي و ثبت شود.
عالوه بر اين موارد پيشنهاد مي شود وضعيت معافيت  ها 

در حقوق پايه لحاظ شود.
 بر اساس گزارش سال ۲۰۱۹ بانك جهاني درخصوص 
پرداخت ماليات، اجباري كردن پرداخت هاي الكترونيكي، 
تصويب سيستم پرداخت الكترونيكي متمركز، اجازه ارايه 
گزارش مالياتي به نزديك ترين دفاتر مالياتي، استفاده 
از فلش در نرم افزار مالياتي، پذيرش سيستم هاي ثبت 
و پرداخت الكترونيكي، كاه��ش نرخ تأمين اجتماعي، 
معافيت هاي جديد در بيمه تأمين اجتماعي، كاهش نرخ 
ماليات بر انتقال ملك، تمبر و درآمد شركت ها از مهم ترين 
اصالحاتي است كه در ديگر كشورها صورت گرفته است. 
بنا بر قانون پنجم توسعه بنا بود كه به جاي معافيت هاي 
مالياتي از نرخ ماليات صفر استفاده گردد. اين عمل سبب 
بيشتر شدن ش��فافيت و در دسترس قرار گرفتن حجم 

اقتصاد خارج از نظام مالياتي كشور خواهد شد.

فرشادمومنيدرنشستموسسهمطالعاتدينواقتصادمطرحكرد

حركت مشكوك خصوصي سازي
گروه اقتصاد كالن|

فرش��اد مومني با بيان اينكه در كشور ما خصوصي سازي 
يكي از كانون هاي اصلي شكست برنامه تعديل ساختاري 
است، گفت: بارها تاكيد شده است كه وقتي كشور از نظر 
شاخص هاي متعارف مشوق بخش خصوصي مولد وضعيت 
نابساماني دارد كوبيدن افراطي بر طبل واگذاري دارايي هاي 

بين نسلي مردم يك حركت مشكوك است
به گزارش »تعادل« فرشاد مومني و احسان خاندوزي در 
نشست هفتگي موسس��ه دين و اقتصاد به بررسي كتاب 
»درس هايي از آخرين موج خصوصي سازي« نوشته سيد 
احس��ان خاندوزي، استاديار دانش��گاه عالمه طباطبايي 
پرداختند. ابتدا مومني در مورد موج خصوصي سازي ها در 
كشور گفت: بخش خصوصي و بخش دولتي و نحوه تعامل 
و همكاري آنها يكي از مسائل حياتي جهان و در عين حال 
يكي از پرمناقشه ترين مباحث در عرصه سياست گذاري 
محسوب مي شود. رس��يدن به يك تركيب خردمندانه از 
بخش خصوص��ي و دولتي در اداره اقتصاد كش��ور يكي از 
چالش برانگيزترين و دشوارترين عرصه هاي سياست گذاري 
اقتصاد است. دستيابي به اين تركيب خردمندانه نيازمند 
يك بلوغ انديشه اي در زمينه شناسايي مهم ترين ويژگي ها 
و توانايي ه��اي هر ك��دام از اين دو بخش در يك ش��رايط 
تاريخي معين و يك زمان و مكان مش��خص و همچنين 
آگاهي از مجموعه درماندگي هاي دولت و بازار دارد كه هم 
فعاليت دولت و هم بخش خصوصي را متاثر مي كند. اما اين 
مساله در كشور ما همانند مس��ائل ديگر كه در آن رويه ها 
شتابزده و غيرمبتني بر كار كارشناسي جدي هستند براي 
جامعه مساله ساز مي شود. بايد توجه داشت كه در كشور ما 
خصوصي سازي يكي از كانون هاي اصلي شكست برنامه 

تعديل ساختاري است.
 وي ادامه داد: بس��ياري از اف��راد در مواجهه با اين واقعيت 
ادعا و استدالل مي كنند كه اگرچه اين شكست ها همراه با 
جابه جايي عظيم منابع رانتي بين نسلي از دولت به سمت 
افراد حقيقي و حقوقي بوده است، اما اذعان به اين مساله آنها 
را مخالف بخش خصوصي و فعاليت هاي آن مطرح خواهد 
كرد. چون طرز مواجهه با مسائل اساسي در ايران به شدت 
تحت تأثير منافع گروه هاي غيرمولد و برخوردار از مافياي 
رسانه اي است و عده اي را دچار ترديد مي كند كه بطور بايسته 
اين موضوع را به بحث بگذارند و از دل آن فهم هاي راهگشا 
براي كشور حاصل ش��ود. مومني ادامه داد: ما در اينگونه 
موارد بايد منافع كشور را در اولويت بگيريم و اين تجربه ها 
را زي��ر ذره بين قرار دهيم تا الگوي مطلوب حاصل ش��ود. 
متاسفانه يك مافياي رسانه اي در چارچوب غيرمتعارف، 
واقعيت ها را در راستاي منافع رانتي ها دستكاري مي كند. 
همچنين در كشور ما كساني هستند كه نزديك به سه دهه 
بر طبل خصوصي سازي مي كوبند و بعد از اينكه فسادها و 
سوء عملكرد هاي اين شعار بدهنگام آشكار مي شود بهانه 
مي تراشند، يك بار مي گويند اصل كار خوب است اما بد اجرا 
شده است، بار ديگر مي گويند كه قبل از خصوصي سازي بايد 
آزاد سازي صورت مي گرفت. در حالي كه وقتي اين منابع 
رانتي جابه جا مي شدند، ساكت بودند اما وقتي آثار و نتايج 

توصيه هاي آنها آشكار شد اين رويه را در پيش مي گيرند. اين 
استاد دانشگاه با اشاره به سند پيوست شماره ۱ قانون برنامه 
اول توس��عه گفت: براساس اين سند شاخص كل مداخله 
دولت در اقتصاد در سال ۱۳۵۶ از مرز ۶۳ درصد گذشته بود، 
در ده ساله بعد از پيروزي انقالب و با وجود آنكه دولت هشت 
س��ال از اين ده س��ال را در جنگ بود اين شاخص در سال 
۶۷ به ۴۰ درصد رسيد. اما وقتي منافع رانتي ها ايجاب كرد 
كه تحت عنوان خصوصي سازي جابه جايي هاي بزرگ در 
دارايي هاي بين نسلي دولت به سمت افراد حقيقي و حقوقي 
موضوعيت پيدا كند ناگهان بانگ برآورند كه در ده س��اله 
اول انقالب با دولت ساالري افراطي روبرو بوديم. وي گفت: 
همين افراد وقتي شاخص مداخله كلي دولت در اقتصاد در 
نيمه دوم دهه ۱۳۸۰ از مرز ۸۰ درصد هم عبور كرد هرگز 
آن دولت را با تمايالت سوسياليستي معرفي نكردند. اين 
حكايت از آن دارد كه وقتي جوي سازي ها مسيرهاي خاص 
منافع رانتي ها را تامين مي كند اين سر و صداها و ادعاها با 
وجود واقعيت مطرح مي شود. متاسفانه نظام تصميم گيري 
به ويژه در سه دهه اخير به طرز غيرمتعارف تحت تاثير آن 
قرار گرفته است. از اين زاويه به شدت نياز داريم كه مسائل 
مربوط در امر سياست گذاري اقتصادي را با دقت بيشتر از 
جنبه كارشناسي دنبال كنيم و همين طور مواظب باشيم از 
همه كساني كه در زمينه خصوصي سازي سخن مي گويند 
تنها مطالب مستند، مستدل و قابل دفاع آنها را بپذيريم در 
غير اين صورت اين خطر وجود دارد كه ما هم بازي رانتي 
گروه هاي پرنفوذ و مافياي رسانه اي و و فكري آنها را همانند 
نظام تصميم گيري بخوريم. رييس موسسه دين و اقتصاد 
تاكيد كرد: بارها تاكيد ش��ده است كه وقتي كشور از نظر 
شاخص هاي متعارف مشوق بخش خصوصي مولد وضعيت 
نابساماني دارد كوبيدن افراطي بر طبل واگذاري دارايي هاي 
بين نسلي مردم يك حركت مشكوك است. تصور ما اين 
است كه در كنار تحريم ها، آشفتگي جدي متعدد در اقتصاد 
يك بستري فراهم كرده تا كساني تحت لواي ارايه راه حل 
براي دوران بازگش��ت تحريم ها بستر فرار بخش نامولد و 
رانتي  را فراهم كنند. حداقل يك برنامه شفاف در اين زمينه 

ارايه شود و بر اساس آن نظام تخصصي مدني شكل بگيرد 
تا مالحظه ش��ود وقتي تحت اين عنوان دارايي هاي بين 
نسلي واگذار مي شود قرار است به ازاي آن چه چيزي نصيب 

كشور شود.

   مدل موفق واگذاري چيني
احسان خاندوزي در اين نشست با بيان اينكه برخالف دهه 
۸۰ و ۹۰ كه موافقان و مخالفان خصوصي سازي به صورت 
بنيادي نقدهايي عليه همديگر  مي نوشتند، بحث هاي كنوني 
تا حد زيادي از تب وتاب آن دوران افتاده اس��ت، گفت: اما 
براي كشورهايي مانند ايران كه درگير اجراي و سياست ها و 
پيامدهاي خصوصي سازي هستند همچنان پرونده بحث ها 
گشوده مانده است.  وي افزود: خصوصي سازي سياستي 
اس��ت كه براي رس��يدن به اهدافي براي سياست گذاران 
طريقيت دارد، بدين معني كه موضوعيت في النفسه ندارد 
و آنگونه نيست كه خصوصي  كردن به هر نحو و روش براي 
ما ارزشمند باش��د بلكه ما خصوصي سازي را براي توسعه 
مي خواهيم. به گفته خاندوزي بنابراين اگر خصوصي سازي 
براي ما ابزاري اس��ت براي رسيدن به اهداف، بايد وسواس 
زيادي به خرج دهيم براي طراحي برنامه اي كه ما را به آن 
اهداف برساند.  وي با بيان اينكه خصوصي سازي طريقيت 
دارد براي بهبود و بهره وري توليد و عدالت نه وسيله اي براي 
درآمدزايي دولت، افزود: سه موج خصوصي سازي در دهه ۷۰ 
تا ۹۰ در كشورهاي اروپايي و در سال ۲۰۰۰ در كشورهاي 
آسيايي مي تواند در طراحي يك برنامه خصوصي سازي سالم 
الگوهاي مناسبي باشد. به گفته وي ما آثار خرد و كالن قابل 
دفاع سياست هاي خصوصي سازي چين را اكنون مشاهده 
مي كنيم. شايد به همين جهت است كه در ادبيات نظري 
برخي اقتصاددانان ميان مدل الگوي واگذاري چيني و روسي 
تمايز جدي گذاشته اند و كشورهاي را ترغيب كرده اند كه 

ميان مدل ناكام روسي و چين دومي را برگزينند.
وي گفت: خصوصي سازي روسي نقطه شروع بزرگ شدن 
بخش خصوصي تلقي مي شود، اما در مدل چيني نقطه شروع 
تقويت بخش خصوصي را در جاي ديگري دنبال كرده است.
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تجارت ۷۸ ميليارد دالري 
ايران با دنيا در ۱۱ ماه

تسنيم| رييس كل گمرك ايران مجموع تجارت 
غيرنفتي كشور با جهان در ۱۱ ماهه نخست سال 

جاري را ۷۸.۵ ميليارد دالر اعالم كرد.
مهدي ميراشرفي با بيان اينكه مجموع تجارت 
غيرنفتي ايران با جهان در ۱۱ ماهه سال جاري 
به ۷۸.۵ ميليارد دالر رس��يده است، گفت: طي 
۱۱ماهه امسال صادرات غير نفتي كشورمان به 
۴۰ميليارد دالر رس��يد و در اين مدت به ميزان 
۳۸.۵ ميلي��ارد دالر كاال به كش��ور وارد ش��د. 
ميراش��رفي گفت: مديري��ت هماهنگ مرزي و 
يكپارچه نياز ب��ه حق بازرگانان و تجار اس��ت و 

گمرك از اين مطالبه حمايت مي كند. 
 در دني��ا مبح��ث مديريت هماهن��گ مرزي و 
مديريت يكپارچ��ه مرزي مطرح ش��ده و همه 
واردكنن��دگان و صادركنن��دگان حق دارند كه 
شاهد هماهنگي بين تمامي سازمان هاي متولي 
باش��ند. وي افزود: مس��اله ديگر پنج��ره واحد 
تجاري نيز مطالبه به حق مردم است و مي توانند 
خواستار استقرار نمايندگان سازمان هاي متولي 
در اسكله ها و گمركات باشند. يكي از مشكالت 
كشورهاي در حال توس��عه اين است كه هر جا 
تمركز ايجاد شود، كمي مترادف با فساد و تا حدي 

مثل ايستايي مي ماند.
ميراشرفي با تاكيد بر اينكه بايد كشور را به سمت 
آرام��ش پيش ببريم، عنوان ك��رد: يك زماني با 
۱۰ ميليارد دالر درآمد ارزي مقابل دنيا ايستاده 
بوديم ولي اكنون ۷۰ ميليارد دالر صادرات نفتي 

و غيرنفتي داريم.
رييس كل گمرك ايران با بيان اينكه تالش��مان 
اين اس��ت كه با ساير س��ازمان ها كه عمدتا سه 
سازمان تاثيرگذار هستند، هماهنگي بيشتري 
داشته باش��يم، اضافه كرد: در استان خوزستان 
اي��ن مطالبه گري ها حق فعاالن عرصه تجارت و 
اقتصاد است ولي بايد قانون را درنظر داشته باشند.

زمان واريز آخرين  يارانه امسال 
تعادل| مديرعامل س��ازمان هدفمندس��ازي 
يارانه ه��ا با صدور اطالعيه اي زم��ان واريز يارانه 
نقدي اسفند را اعالم كرد. متن اطالعيه سازمان 

هدفمندسازي يارانه ها به اين شرح است: 
احترامًا، به اطالع مردم ش��ريف ايران مي رساند 
»نود و هفتمين« مرحله يارانه نقدي مربوط به 
اسفند امسال به ازاي هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان 
به همراه افزايش حداقل مس��تمري خانوار هاي 
مددجويان تح��ت حمايت كميته ام��داد امام 
خميني و سازمان بهزيستي كشور ساعت ۲۴ روز 
دوشنبه بيستم اسفندماه به حساب سرپرستان 

خانوار ها واريز و قابل برداشت خواهد بود.
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گزارش »تعادل« از تازه ترين تحوالت بازار ارز و طال

افزايش نرخ اونس جهاني طال در روز جمعه به 1293 دالر

نرخ ارز در صرافي هاي بانكي افزايش يافت

بازار نه چندان داغ اسكناس نو در آستانه شب عيد

گسترش فين تك ها در ساير حوزه هاي غير پرداختاثر محدوديت هاي ارزي بر رشد اقتصادي

گروه بانك و بيمه|
روز ۵ شنبه ۱۶ اسفند 97 نرخ ميانگين ارز معامله شده 
در سامانه سنا، براي دالر امريكا ۱3 هزار و 2۱3 تومان، 
ي��ورو ۱۵ ه��زار و ۱24 تومان و پوند ۱۶ ه��زار و 990 
تومان، درهم 3۶29، ي��وآن 2008و ليرتركيه 2۵82 
تومان معامله شد. نرخ فروش ارز در صرافي هاي بانكي 
نيز افزايش يافت و دالر در صرافي هاي مجاز بانكي به 
باالي ۱3 هزار تومان و ۱30۵0 و يورو به كانال ۱۵ هزار 

تومان و ۱۵0۵0 تومان افزايش يافت. 
به گزارش تعادل، با وج��ود كاهش نرخ ارزهاي عمده 
در روزهاي گذشته، صرافي هاي بانكي روز پنج شنبه 
با هدف كاهش فاصله قيمت ها با بازار آزاد و به منظور 
مقابله با سوداگران، نرخ فروش اسكناس دالر و يورو را 
افزايش دادند و باعث شد بهاي هر اسكناس دالر امريكا 
 در صرافي ها ب��ه ۱3 هزار و 2۵0 توم��ان و هر يورو به

۱۵ هزار و 200 تومان برسد.
روز جمعه ۱7 اس��فند 97 نيز نرخ دالر نقدي در بازار 
آزاد، ۱32۵0 تومان اعالم ش��د و ن��رخ هر اونس طال 
در بازارهاي جهان��ي ۱293 دالر قيمت خورد . براين 
اس��اس، نرخ طالي ۱8 عي��ار به 4۱7 ه��زار تومان، 
مظنه مثقال ۱7 عيار ۱ ميلي��ون و 808 هزار تومان، 
س��كه گرمي 8۵0 هزار، ربع س��كه ۱ ميليون و ۶40 
هزار، نيم س��كه 2 ميليون و 4۵0 هزار و س��كه طرح 
جديد 4 ميليون و ۵40 هزار تومان داد و س��تد ش��د. 
از س��وي ديگ��ر، رييس كميس��يون تخصصي طال و 
 جواهر اتاق اصناف با توجه به تحوالت بازار طال در روز 
پنج شنبه گفت: روز پنجشنبه، نرخ هر گرم طالي ۱8 
عيار با 27 هزار تومان افزايش به 427 هزار تومان صعود 
كرده اس��ت. البته كاهش تقاضا در بازار باعث كاهش 

حباب سكه به 400 هزار تومان شده است.
محمد كشتي آراي در مورد آخرين وضعيت بازار گفت: 
در حال��ي كه قيمت جهاني طال رون��د باثباتي را طي 
مي كند قيمت ها در داخل به دليل افزايش نرخ ارز روند 
افزايشي داشته اند. به طوري كه نرخ هر قطعه سكه تمام 
با طرح جديد با 200 هزار تومان افزايش به 4 ميليون 
و۶00 هزار تومان رسيده است.وي ادامه داد: همچنين 
نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار با 27 هزار تومان افزايش به 
427 هزار تومان صعود كرده است. البته كاهش تقاضا 
در بازار باعث كاهش حباب س��كه به 400 هزار تومان 
شده است.كشتي آراي يادآور شد: البته اين نوسانات 
در آخر سال طبيعي است چون اين روزها بطور سنتي 

سرعت معامالت افزايش مي يابد و با توجه به افزايش 
سفرهاي نوروزي و در نتيجه تقاضا براي ارز، قيمت طال و 
سكه نيز با نوسان همراه مي شود.وي در مورد آخرين نرخ 
انواع سكه گفت: در حال حاضر نرخ هر قطعه سكه تمام 
 با طرح جديد 4 ميليون و ۶00 هزار تومان، نيم س��كه

2 ميليون و ۵30 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 
۶۵0 هزار تومان، سكه هاي گرمي 8۵0 هزار تومان و هر 

گرم طالي ۱8 عيار نيز 427 هزار تومان است.

 بادكنك ارزي نبايد با افزايش 
حجم نقدينگي باد شود

در اين رابطه نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس، 
با بيان اينكه سيل نقدينگي معموال به سمت بازار ارز 
حركت مي كند، گفت: پول هاي بلوكه شده و سرگردان 
بايد با سياست صحيح به س��مت يك بازار منطقي و 

اصولي يعني توليد و بخش خصوصي هدايت شود.
معصوم��ه آقاپور عليش��اهي نايب رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، در گفت وگو با خانه 
ملت، اب��راز اميدواري كرد كه دالر ط��ي روزهاي آينده 
براساس اظهارات رييس كل بانك مركزي به كانال ۱۱ 
هزار توماني بازگردد و گفت: در دو هفته پايان سال ازدحام 
تقاضا براي ارز ايجاد مي شود، لذا بايد متناسب با آن عرضه 
ارز انجام شود، چراكه بازار ارز متاثر از ميزان عرضه و تقاضا 
است.نماينده مردم شبستر در مجلس شوراي اسالمي، 
با بيان اينكه برخي ش��ركت هاي خصوص��ي در پايان 
سال تسويه حس��اب هاي مالي خود را با خارج از كشور 
انجام مي دهند، افزود: حسابرسي شركت ها هر ساله در 
پايان ماه مارس انجام مي شود، همان گونه كه شركت ها 
صورت هاي مالي خود را در تير ماه ارايه مي دهند، لذا در 
شرايط كنوني بايد افزايش تقاضا را كنترل كرد، چرا كه 

اگر كنترل نشود قيمت ها افزايش مي يابد.

  س�يل نقدينگي هميش�ه به س�مت بازار ارز 
حركت مي كند

وي با تاكيد بر اينكه عرضه و تقاضا قيمت ارز را تعيين 
مي كن��د، ادامه داد: به جز تقاضاي اصلي ارز، تقاضايي 
مازاد براي سفته بازي در جامعه وجود دارد، لذا دولت 
بايد ابتدا حجم نقدينگي در جامع��ه را كنترل كند و 

سپس وارد بحث قيمتي بازار ارز شود.
آقاپور عليشاهي با بيان اينكه بادكنك ارز نبايد با افزايش 
حجم نقدينگي در جامعه باد ش��ود، اظهار داش��ت: با 

افزايش حجم نقدينگي نمي توان قيمت ارز را كنترل 
كرد، چرا كه سيل نقدينگي هميشه به سمت بازار ارز 

حركت مي كند.

   سياست واحد و يكپارچه
براي كاهش حجم نقدينگي

وي افزود: زماني كه با سياس��ت انقباضي پولي و مالي 
نمي توان حجم نقدينگي را جمع كرد، حجم نقدينگي 
افزايش يافته و بازارهاي مختلف از جمله بازار ارز را به 
هم ريخته و مشكالتي در اقتصاد كشور ايجاد مي كند.

نايب رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسالمي، با بيان اينكه تمام قواي كشور بايد يك سياست 
واحد و يكپارچه براي كاهش حجم نقدينگي ارايه دهند، 
تصريح كرد: پول هاي بلوكه ش��ده و سرگردان بايد با 
سياست صحيح به س��مت يك بازار منطقي و اصولي 
يعني توليد و بخش خصوصي هدايت شود.در حالي كه 

تقاضاي مكان امن سرمايه گذاري براي طال در بازارهاي 
جهاني با افزايش روبرو شده ولي تقويت ارزش دالر مانع 

از رشد قيمت اين فلز گرانبها شده است.
بر اساس اين گزارش قيمت طال ديروز به ۱293 دالر 
در هر اونس رسيده است. شاخص ارزش دالر در برابر 
ارزهاي معتبر بين المللي به باالترين س��طح خود در 
2 هفته اخير رسيده اس��ت.كاهش شاخص سهام در 
بازارهاي آس��يايي موجب رش��د تقاضاي مكان امن 

سرمايه گذاري براي طال شده است.
ادامه نگراني هاي بين المللي درباره مذاكرات تجاري 
امري��كا و چين تاثير زي��ادي بر افت ارزش س��هام در 
بازارهاي آس��يايي داشته اس��ت.وانگ تائو تحليلگر 
بازارهاي بين المللي بر اين باور است كه سطح حمايتي 
قيمت طال در كوتاه مدت ۱283 دالر و سطح مقاومتي 
ني��ز ۱300 دالر خواه��د بود.ماي��كل م��ك كارتي، 
استراتژيست ارشد بازار در شركت سي ام سي ماركتس 

اظهار كرد: اندكي حمايت از دارايي هاي امن وجود دارد. 
بازارهاي س��هام در آسيا از پيشروي دست كشيده اند 
و اين وضعيت منعكس كننده فش��اري است كه روي 
دارايي هاي پر ريس��ك وجود دارد. از سوي ديگر قوي 
شدن ارزش دالر، مانع از افزايش قيمت طال شده است.

بازارهاي سهام آسيايي در معامالت روز پنجشنبه كه 
سرمايه گذاران در انتظار براي مشاهده نتيجه مذاكرات 
تجاري امريكا و چين، جانب احتياط را برگزيده بودند، 
عقب نشيني كردند.بر اس��اس گزارش رويترز، دونالد 
ترامپ، رييس جمهور امريكا اعالم كرد مذاكرات با چين 
به خوبي پيش مي رود و پيش بيني كرد يا توافق خوب 
ميان دو قدرت اقتصادي جهان انجام مي گيرد يا توافقي 
در كار نخواه��د بود.وانگ تائ��و، تحليلگر فني رويترز 
پيش بيني كرد هر اونس طال ممكن است به مدت يك 
يا دو روز در باالي س��طح حمايتي ۱293 دالر بماند و 

پس از آن روند نزولي را در پيش بگيرد.

گروه بانك و بيمه|
 امسال برخي مشكالت اقتصادي، بازار فروش اسكناس هاي 
تانخورده را س��رد كرده، اما گرايش مردم به سمت خريد 

اسكناس  كم ارزش تر بيشتر شده است.
چند روزي بيشتر به پايان سال نو باقي نمانده است. بازار 
خريد و فروش كاالها به دليل رشد قيمت ها با احتياط بيشتر 
خريداران روبروست و هم عرضه كننده جانب احتياط را 
نگه مي دارد كه به دليل قيمت باال، مشتري پس نزند و هم 
خريداران حساب و كتاب بيشتري مي كنند تا بلكه بتوانند 
آنچه كه مايحتاج شب عيدشان است را با قيمتي مناسب تر 

خريداري نمايند.
در اين ميان مطابق با رس��وم و س��نت هاي هر ساله، بازار 
خريد و فروش اسكناس هاي نو و تانخورده نيز داغ است و 
البته برخي خودپردازهاي بانكي نيز از هفته ها قبل اقدام به 
بارگذاري اسكناس هاي نو در مخازن خود كرده اند و بنابراين 
مردم چند هفته اي است كه مي توانند اسكناس هاي جديد 

را در مبادالت روزمره خود استفاده كنند.
در اين ميان مطابق با شرايط هر سال، فاصله بين ميدان 
فردوسي تا چهارره استانبول نيز، از دستفروشاني پر شده 

است كه اسكناس نو مي فروشند و فارغ از هياهويي كه بازار 
ارز اين روزها تجربه مي كند، تالش دارند تا حال و هواي عيد 
را به فضاي بازار ارز غالب و مردم را تشويق به خريد اسكناس 

نو براي عيدي دادن به دوستان و آشنايان خود كنند؛ البته 
اين كار با توجه به ش��رايط اقتصادي امسال چندان آسان 
به نظر نمي رسد.علي. م يكي از فروشندگان اسكناس نو 

گفت: مردم در خريد اسكناس هاي نو همچون ساير بازارها 
استقبال كمتري نسبت به سال هاي گذشته دارند و اگر هم 
دنبال خريد اسكناس هاي نو باشند، ديگر تمايلي به خريد 
اسكناس ۱0 هزار توماني و ۵ هزار توماني تانخورده ندارند؛ 
بلكه بيشتر تقاضا روي خريد اسكناس هاي ۱000 توماني 

و 2000 توماني نو است.
وي افزود: البته ديگر كمتر كس��ي به سراغ اسكناس هاي 
 تانخ��ورده قديمي تر مث��ل ۱00 تومان��ي، ۵0 توماني،

20 توماني و ۱0 توماني مي آيد و اگر هم مشتري براي آن 
وجود داشته باشد، بطور قطع فقط به خاطر زنده نگاه داشتن 

ياد و خاطره قديمي است.
به گفته اين فروش��نده، قيمت برخي از اسكناس هاي نو 
نسبت به سال گذشته گران تر شده است؛ البته مردم اين 
افزايش قيمت را با توجه به شرايط افزايش قيمتي كه روي 
ساير كاالها به چشم مي خورد، مي پذيرند؛ اما بطور كلي 

تقاضا كمتر از قبل شده است.
اگرچه همه س��اله عالوه بر اينكه اس��كناس فروش��ان از 
هفته هاي ابتدايي اسفندماه، به خواسته متقاضيان خود 
براي خريد اسكناس هاي نو پاسخ مي دهند، اما طبق روال 

همه ساله، بانك مركزي نيز فهرست شعب عرضه كننده 
اسكناس هاي نو را اعالم مي كند تا مردم با هزينه كمتر و 
سهولت بيشتري، اقدام به خريد اسكناس تانخورده مورد 
نياز كنند. بنابراين انتظار مي رود كه در روزهاي پيش رو، 
بانك مركزي، فهرست اين شعب را بطور رسمي اعالم كند.

در اين ميان، بازار اس��كناس هاي تانخ��ورده در خارج از 
بانك ها، روال خود را طي مي كند. بررس��ي هاي ميداني 
 نش��ان مي دهد كه هر بس��ته ۱00 عددي اس��كناس نو
۱0 هزار توماني يك ميليون و 30 تا يك ميليون و 40 هزار 
تومان است كه سودي 30 هزار توماني را براي فروشندگان 
به دنبال دارد، اما بالطبع، مشتريان كمتري را هم دارد.در 
عين حال هر بسته ۱00 عددي اسكناس نو ۵ هزار توماني، 
بين ۵32 تا ۵3۵ هزار تومان است كه سودي بين 32 تا 3۵ 
هزار تومان را براي فروش��ندگان در پي دارد، اما در همين 
بازار، هر بسته ۱00 عددي اسكناس نو 2 هزار توماني كه 
متقاضي بيشتري نسبت به دو نوع قبلي دارد، 22۵ هزار 
تومان، بسته ۱00 عددي اسكناس نو ۱000 توماني ۱2۵ 
هزار تومان و هر بسته ۱00 عددي ۵00 توماني نيز 80 هزار 

تومان فروخته مي شود.

ايلناز   ابراهيمي|
در س��ال آينده، با توجه به تنگناهاي پي��ش روي واردات 
م��واد اولي��ه و كاالهاي واس��طه به دليل وج��ود برخي از 
محدوديت هاي ارزي، احتمااًل از اين ناحيه موجودي انبار 
با كاهش مواجه باش��د. ركود نسبي حاكم است و افزايش 
موجودي انبار بنگاه هاي اقتصادي حكايت از عمق ركود در 
كشور دارد، اين عبارتي است كه بسياري از رسانه هاي جهان 
و حتي كشور خودمان ايران در دوره هاي زماني مختلف، در 
مورد حقانيت ادعايشان در مورد بروز ركود در اقتصاد مكرر 
به كار گرفته و احتماال در آينده نيز از آن استفاده خواهند 
كرد، كما اينكه در س��ال هاي ۱394 و ۱39۵ بس��ياري از 
ژورناليست ها و البته محققان اقتصادي از رشد باالي ميزان 
موجودي انبار به عنوان س��يگنالي براي نشان دادن خطر 
ركود اس��تفاده  كردند.  به عبارت ديگر، از ديد بس��ياري از 
صاحب نظران اقتصادي، اين نبود تقاضاي موثر و كاهش 
تقاضا در اقتصاد است كه باعث مي شود كاالهاي توليدي 
بنگاه ها فروش نرفته و بر موجودي انبار افزوده شود، به اين 
ترتيب بنگاه هايي كه توان فروش محصوالت توليدي خود را 
ندارند هر چه بيشتر از توليد خود خواهند كاست كه ثمره آن 
مي تواند كاهش رشد اقتصادي يا حتي منفي شدن آن باشد.

از طرف ديگر، صاحب نظران عكس قضيه را نيز در بسياري 
از مواقع صادق دانس��ته و معتقدند با رونق يافتن اقتصاد، 
بنگاه ها تا آن زمان كه بتوانند در واكنش به افزايش تقاضا، 
ميزان عرضه خود را افزايش دهند از موجودي انبار خود براي 
جوابگويي به آن استفاده كرده و در نتيجه از اين موجودي 
كاسته مي شود. بنابراين، در يك اقتصاد، كاهش موجودي 
انبارها مي تواند يك نشانه بسيار اميدبخش بوده و نويد پايان 
ركود يا سرعت گرفتن رونق اقتصادي باشد. ولي استثنائات 
همواره وجود دارند، مي تواند موجودي هاي انبار در اقتصادي 

ته بكشد در حالي كه رونقي اتفاق نيفتاده است و آن زماني 
است كه عرضه از پس پاسخگويي به تقاضا بر نيايد، خطري 
كه در سال آينده مي تواند يكي از مهم ترين تهديدات براي 
بخش هاي توليدي مختلف كشور باالخص در بخش صنعت 
باش��د.اگر بنا به تعريف متداول، موجودي انبار بنگاه ها را 
متشكل از مواد خام و اوليه، كاالهاي واسطه و نيمه ساخته 
و در نهايت كاالهاي نهايي آماده براي عرضه به بازار بدانيم، 
هر يك از اين اجزا نقش متفاوتي را در گردش اقتصادي و 
مالي يك كسب و كار و به تبع آن كل اقتصاد بازي مي كند. 
همانطور كه وجود مواد اوليه و واسطه در انبار مي تواند دوام 
و بقاي خط تولي��د را در مواقع محدوديت عرضه اين مواد 
تضمين كند، وجود كاالهاي نهايي هم قادر است اگر به هر 
دليلي خط توليد با مشكلي مواجه شد، با حفظ عرضه مستمر 
و بدون وقفه كاال به بازار از افزايش قيمت آن جلوگيري كرده 
و در يك س��طح كلي، جلوي شوك ناگهاني به نرخ تورم را 
بگيرد. به عبارت بهتر، دو مورد از برجسته ترين كاركردهاي 
موجودي انبار در اقتصاد، يكي تضمين عرضه بدون وقفه 
كاال و حفظ استمرار فعاليت خطوط توليدي باالخص در 
بخش صنعت بوده و ديگري عمل به عنوان ضربه گير تورم 
در صورت ه��ر گونه اخاللي در عرضه اس��ت. پس، وجود 
موجودي انبار و زياد بودن آن گاهي نه تنها بد نيست بلكه 
ضرورتي اجتناب ناپذير است، نيازي كه در سال آينده كه 
اقتصاد كشور احتماالً تأثير بيشتري از محدوديت هاي ناشي 
از تحريم هاي ظالمانه نفتي خواهد گرفت، مي تواند تضميني 
براي عملكرد مناسب اقتصاد باشد.مي توان حدس زد كه در 
سال آينده، با توجه به تنگناهاي پيش  روي واردات مواد اوليه 
و كاالهاي واسطه به دليل وجود برخي از محدوديت هاي 
ارزي، از اين ناحيه موجودي انبار با كاهش مواجه باشد. به اين 
ترتيب، امكان دارد عرضه در برخي از صنايعي كه با مشكل 

تأمين كاالهاي واسطه و مواد اوليه وارداتي مواجه هستند 
با اختالالتي مواجه شود. در ماه هاي اوليه بروز اين معضل 
مي توان از موجودي فعل��ي انبار در بخش كاالهاي نهايي 
براي تأمين جريان مستمر عرضه كاالهاي نهايي اين صنايع 
به بازار استفاده كرد كه به نوبه خود منجر به افت موجودي 

انبار از اين ناحيه خواهد شد.
پس موجودي انبار كاهش مي يابد ب��دون آنكه رونقي در 
اقتصاد اتفاق افتاده باش��د و اين موض��وع، باعث افزايش 
ضربه پذي��ري كلي كش��ور در براب��ر تورم خواهد ش��د. 
بنابراين، يكي از اولويت هاي اساسي سال آينده در عرصه 
سياس��ت گذاري، باالخص در مورد بخش صنعت، فراهم 
آوردن زمينه هايي براي تأمين بدون وقفه مواد اوليه و واسطه 
وارداتي مورد مصرف بنگاه هاي توليدي است كه به نوبه خود 
باعث خواهد شد موجودي انبار از ناحيه كاالهاي نهايي نيز 
چندان كاهشي پيدا نكند. در اين بين تعيين اولويت اقالم 
وارداتي نيز از اهميت فوق العاده اي برخوردار است، چرا كه 
برخي از مواد اوليه و واسطه موردنياز خطوط توليد هستند 
كه جانشين داخلي براي آنها وجود ندارد و هر گونه اختالل 
در عرضه آنها مي تواند منجر به توقف يك خط توليدي شود. 
همچنين بين صنايع مختلف و ضرورت حفظ توليد آنها 
نيز تفاوت وجود دارد، صنايعي مانند داروسازي، سلولزي و 
بهداشتي، غذايي و نظاير آنكه محصوالت توليدي آنها مورد 
استفاده روزمره اقشار مختلف هستند، از اهميت بيشتري 
برخوردار بوده و طبيعي است كه هر گونه اخاللي در عرضه 
آنها، كه به دليل افت و كاهش موجودي انبار اتفاق بيفتد، 
مي تواند تبعات اقتصادي و رفاهي بيشتري براي كشور داشته 
باشد و البته افزايش موجودي انبار آنها نه تنها موجب نگراني 
نيس��ت، بلكه مي تواند به عنوان يكي از بهترين ابزارهاي 

كنترل انتظارات تورمي عمل نمايد.

دبير انجمن فين تك گفت: تمركز اكوسيستم فين تك 
از پرداخت به ساير حوزه ها تقس��يم شده و در حال از 

بين رفتن است.
مهدي عبادي در گفت وگو با ايِبنا درباره ارتباط ميان 
بانك ها و اين مساله كه بانك ها به عنوان دوست، دشمن 
يا همكار سيستم بانكي به شمار مي روند، گفت: براي 
ارزيابي فين تك ها ابتدا بايد جنس ارايه خدمت آنها را 
ارزيابي كرد چرا كه فين تك ها در برخي از حوزه ها به 
هيچ عنوان توانايي رقابت با بانك ها را ندارند كه از جمله 
آنها بايد به مالكيت حساب هاي بانكي اشاره داشت كه 

معتقدم همچنان در اختيار بانك ها باقي خواهد ماند.
دبير انجمن فين تك با بيان اينكه فين تك ها مي توانند 
در زمينه ارايه تسهيالت با مبالغ پايين سهم بازار بانك ها 
را به خود اختصاص دهند، خاطرنشان كرد: از سويي 
ديگر فين تك ها در ارايه برخي خدمات به مش��تريان 
بانكي رقيب بانك ها هستند كه نمونه آن مي تواند ارايه 
خدمات در زمينه تسهيالت خرد باش��د، در واقع اگر 
مشكالت قانوني رفع شود، فين تك ها مي توانند در حوزه 
تسهيالت خرد با بانك ها رقابت كنند و اين خدمت را در 

قالبي جديد به مشتريان ارايه كنند.
وي تاكيد كرد: در ح��ال حاضر فين تك ها در بخش 
عمليات روزمره بانكي از جمله انتقال وجه، پرداخت 
قبض و س��اير اين دس��ته از خدمات رقيب بانك ها 
به ش��مار مي روند چرا كه روزانه تعداد بسيار زيادي 
كاربر از آنها براي دريافت و انجام تراكنش هاي مالي 

استفاده مي كنند.
دبير انجمن فين تك با اش��اره به ضرورت تعامل براي 
ارتقاي اكوسيس��تم بانكي و فين تك در كشور، اظهار 
داشت: بطور مشخص صنعت فين تك با صنعت بانكي 

رابطه دوستي، دش��مني يا رقابت ندارد و فين تك ها 
در بخشي رقيب و در بخش ديگري همكار بانك ها به 
شمار مي روند؛ در حقيقت بانك ها در صورت همكاري 
و تعامل با فين تك ها مي توانند عالوه بر ايجاد خدمات 
نوين و جذب مشتري، ميزان سودآوري را افزايش دهند 
كه اين تعامل به نفع اكوسيستم فين تك و بانكي است.

عبادي با بيان اينكه رشد حوزه فين تك نيازمند ايجاد 
زيرس��اخت هاي قانوني و فني است، خاطرنشان كرد: 
هنگامي كه زيرساخت قانوني و فني وجود داشته باشد از 
سوي كسب و كارهاي جديد سرويس طراحي مي شود و 
صنعت مي تواند با تعامل و همكاري با بانك ها به عنوان 

يك پيشران مهم رشد پيدا كند.
دبير انجمن فين تك با اشاره به رفع تمركز اكوسيستم 
فين تك به حوزه پرداخت و ورود كسب و كارهاي نوپا به 
ساير بخش هاي صنعت مالي گفت: تمركز اكوسيستم 
فين تك از پرداخت به ساير حوزه ها تقسيم شده و در 
حال از بين رفتن است، در حال حاضر ۱۵ استارت آپ 
 حوزه بيمه ايجاد شده و فعاليت دارند، از طرفي ديگر
۱0 استارت آپ در حوزه بورس و حدود ۱0 استارت آپ 
در زمينه PFM ايجاد شده و تعداد بسيار زيادي كسب 
و كار در ساير حوزه هاي فين تك از جمله بالك چين و 
رمز ارز فعال هستند. وي افزود: حوزه پرداخت در يك 
بازه زماني در صنعت فين تك دچار ترافيك شد چرا كه 
تعداد بسيار زيادي تيم و كسب و كار جديد به سمت 
حوزه پرداخت در صنعت فين تك ايران آمدند و دليل 
اين مساله نيز مهيا بودن شرايط نسبت به ساير حوزه ها 
با توجه به قانون گذاري هاي الزم از سوي بانك مركزي 
و توجيه تفكر س��نتي بانك ها براي همكاري كسب و 

كارهاي نوآور در اين حوزه بوده است.
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 كاهش تعداد شعب بانكي
با مالحظات منطقه اي

وزير ام��ور اقتصادي و دارايي گفت: تعداد ش��عب 
بانكي با در نظر گرفتن نيازها و مالحظات منطقه اي 

كاهش مي يابد.
فرهاد دژپسند در گفت وگو با ايِبنا اظهار كرد، برنامه 
جدي براي كاهش شعب داريم اما بايد در اين زمينه 
نيازمندي ها و مالحظات منطقه اي را در نظر بگيريم.

وي اف��زود: در مورد ش��عب بانك��ي لزوما كاهش 
موضوعيت ندارد و ممكن است در برخي نقاط ايجاد 
ش��عب جديد كاركرد اقتصادي و اجتماعي داشته 
باشد اما در مجموع تعداد شعب كاهش پيدا خواهد 
كرد. وزير اقتصاد درباره مقاومت هايي كه نسبت به 
جمع آوري شعب بانكي وجود دارد نيز گفت: اگر نظام 
بانكي متحول و خدمت رساني تسهيل شود و همه 
احساس كنند كه بدون شعبه نيز مي توانند خدمات 
دريافت كنند، مقاومت از بين خواهد رفت و وجود 

شعبه ديگر مطالبه نخواهد بود.
دژپسند با تاكيد بر اينكه تعداد شعب بانك هاي ما 
خارج از عرف و استاندارد است و بايد برنامه اي براي 
پايش آن تهيه ش��ود، تصريح كرد: با تجهيز منابع 
حاصل از واگذاري شركت ها و اموال مازاد و همچنين 
تبديل شعب به منابع مي توان اين منابع را در تامين 
نياز فعاالن اقتصادي و بنگاه هاي توليد به كار گرفت.

افزايش سقف برداشت از 
خودپردازها

رييس كل بانك مركزي اعالم كرد: سقف برداشت 
از خودپردازهاي بانك ها در ايام پاياني س��ال تا 
۵00هزار تومان افزايش مي يابد اما سقف تراكنش 
روي كارتخوان ها همان روزانه ۵0 ميليون تومان 

خواهد بود.
به گزارش تعادل، عبد الناصر همتي با اعالم اينكه 
در حال حاضر آرامش در نظام بانكي حاكم شده 
اس��ت، گفت: مردم از خدمات مختلف سيستم 
بانكي اس��تفاده مي كنند، ضم��ن اينكه تامين 
اس��كناس از طريق بانك هاي عام��ل نيز انجام 
مي شود. رييس كل بانك مركزي اظهار داشت: 
اين اجازه داده شده كه مردم با كارت بانكي خود 
از خودپردازهاي همان بانك بتوانند در ايام پايان 
سال به صورت نقدي تا ۵00 هزار تومان برداشت 
كنند. همتي درباره سقف استفاده از كارت بانكي 
در دستگاه هاي كارت خوان بانكي نيز گفت: اين 
س��قف همان ۵0 ميليون تومان روزانه اس��ت و 

تغييري نمي كند.

تركيب آرايش سهامداران از 
بانك هاي دولتي به خصوصي

يك كارش��ناس ارش��د بانكداري معتقد است، 
خصوصي سازي صنعت بانكداري دولتي از جمله 

تصميمات موفق اقتصادي نظام است.
علي نظافتي��ان كارش��ناس ارش��د بانكي در 
گفت وگو با ايِبنا، درباره خصوصي سازي صنعت 
بانكداري در ايران، اظهار داشت: واقعيت آن است 
كه دولتي سازي ريز و درشت امور اقتصادي يكي 
از آفات مهمي بود كه در ابتداي پيروزي انقالب 
اسالمي گريبان اقتصاد كشور را گرفت و در اين 
مس��ير چندان راه افراط در پيش گرفته شد كه 
متاسفانه به هر پديده اقتصادي از منظر مداخله 

و تصدي گري دولت نگاه مي شد.
وي افزود: اما عامه مردم معتقدند كه دولت تاجر 
خوب و موفقي نيست و اين باور عمومي از نظر 
كارشناسي هم، چندان دور ازمنطق نيست. به 
بيان ديگر نمي توان انتظار داشت كه دولت هم 
سياست گذار و ناظر امور بانكي و هم يك بانكدار 

موفق در بازار رقابت بانكي باشد.
اين كارشناس ارش��د بانكي، در ادامه گفت: از 
سوي ديگر منطقي نيست كه هر دستگاه اجرايي 
دولتي يا عمومي براي رفع و رجوع نيازهاي مالي 
بتواند به راحتي بانك تاس��يس كند و در كنار 
وظايف قانوني خود به امر بانكداري نيز بپردازد. 
اين پديده اي اس��ت كه نوعي تبعيض در رفتار 
دولت ها ب��ا بانك هاي دولت��ي و بانك هاي غير 

دولتي به وجود خواهد آورد.

 دريافت مانده حساب
در اپليكيشن هاي موبايلي

ارايه خدمت مانده گيري دراپ هاي موبايلي ۶ شركت 
PSP با اتصال به س��امانه نهاب بانك مركزي بعد از 
طي آزمون هاي موفق سامانه مانا و نهاب و تطبيق با 

روال هاي جديد شاپرك، امكان پذير شد.
به گزارش تعادل، خدمت مانده گيري روز پنجشنبه 
از س��وي بانك مركزي با همكاري شركت خدمات 
انفورماتيك و ش��ركت هاي پرداخ��ت الكترونيك 
بر اس��اس »مس��تند الزامات اراي��ه خدمات بانكي 
توس��ط برنامك هاي همراه« در اپليكيش��ن هاي 
موبايلي شركت هاي آسان پرداخت پرشين، پرداخت 
الكترونيك پارسيان، پرداخت الكترونيك سامان، 
پرداخت الكترونيك س��داد، ش��ركت به پرداخت 
مل��ت و الكتروني��ك كارت دماوند ك��ه روال هاي 
جديد ش��اپرك را طي و آزمون هاي س��امانه مانا و 
نهاب براي ارايه اين خدمت را با موفقيت پشت سر 
گذرانده بودند، امكان پذير و اجرايي شد.بر اساس اين 
گزارش، تطابق كد ملي با شماره تلفن همراه كاربران 
در اپليكيش��ن هاي موبايلي عصر دي��روز بااتصال 
۶ شركت ذكرشده به سامانه نهاب بانك مركزي با 
همكاري شركت خدمات انفورماتيك اجرايي و امكان 
سرويس مانده گيري در اپ هاي موبايلي اين ۶ شركت 
امكان پذير شد. الزم به ذكر است كه اين شركت ها از 
بهمن ماه سال جاري آزمون هاي مربوط به سرويس 
مانده گيري را مورد تس��ت و ارتباط با سامانه مانا در 
محيط عملياتي آزمون نش��انه گذاري را با موفقيت 

پشت سر گذاشته بودند.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

»تعادل«ازتغييرمقرراتبازارپايهگزارشميدهد

مديرعاملسماتتشريحكرد

ضرورتپيادهسازياصولاقتصادرقابتي

رسوخ رنگ گرم به مردودي هاي بورسي 

حذف كد  هاي صوري و كاهش هزينه معامالتي

گروه بورس|
دس��تورالعمل بازار پايه فراب��ورس در روزهاي اخير با 
تغييراتي همراه ش��ده كه قرار اس��ت از خرداد ماه سال 

آينده اجرايي شود.
به طور كل��ي بازار پاي��ه، به دليل نداش��تن محدوديت 
معامالت شركت هاي بورسي، همواره تحت ريسك هاي 
شديد قرار داشته؛ به طوري كه نوسان هاي زيادي را تجربه 
مي كند. نوسان هاي ش��ديد بازار پايه و فعاليت نوسان 
گيران در اين بازار كه باعث از دست رفتن سرمايه افراد 
كم تجربه شده، مسووالن بازار سرمايه را بر آن داشته است 
كه ابزارهاي كنترلي مختلف و محدوديت هايي را براي 

معامالت اين بازار در نظر بگيرد.
بر اين اساس در راستاي بازنگري مقررات حاكم بر بازار 
پايه فرابورس، ناشران بازار پايه در 3 تابلوي زرد، نارنجي 
و قرم��ز طبقه بندي مي ش��وند. در واقع طبقه بندي كه 
تاكنون به صورت الف، ب و ج بوده، به صورت رنگ هاي 

مذكور در مي آيد.
در طبقه بندي جديد، تابلو »الف« در عمل حذف شده 
اس��ت. تابلو ب به تابل��و »زرد« تبديل ش��ده و تابلوي 

»نارنجي« نيز به جاي تابلو »ج« فعاليت مي كند. 
همچنين يك تابلو جديد با نام تابلو »قرمز« ايجاد شده 
و ش��ركت هايي كه حكم هاي ورشكستگي را دريافت 
كرده اند يا در حال انحاللند يا اينكه س��ه سال متوالي 
اطالعات مالي خود را منتش��ر نكرده اند، در اين تابلو 

درج مي شوند.
به گفته بهنام محسني، معاون بازارهاي خارج از بورس 
فرابورس از اين به بعد با اجرا شدن دستورالعمل جديد 
بازار پايه، سفارش ها در بازار پايه نمايش داده نمي شود 
و مانند روش بو ك بيلدين��گ مظنه هاي خريدوفروش 

منتشر نمي شود.
محس��ني مي گويد: از اين طريق قرار اس��ت سنجش 
معامله گران و فعاالن باز پايه اش��اره انجام ش��ود. به اين 
ترتيب معامله گران و سرمايه گذاران در اين بازار پس از 
اجراي دستورالعمل جديد جهت خريد و فروش نمادهاي 
اين بازار بايد در آزمون مربوطه كه براي اين بازار طراحي 
ش��ده ش��ركت، و مجوز معامله و فعاليت در اين بازار را 

دريافت كنند .

وي افزود: اي��ن آزمون جهت كنترل ريس��ك بوده و 
مانند بيانيه ريسك است كه كارگزار از مشتريان خود 
دريافت مي كن��د. همچنين س��رمايه گذاراني كه به 
صورت هيجاني وارد اين بازار مي شوند و اطالع كمي 
از نحوه معامالت اين بازار دارن��د ديگر امكان معامله 
نداشته و دچار زيان نمي شوند. محسني هدف از آزمون 
مذكور را اخراج سرمايه گذاران  غيرحرفه اي از بازار پايه 

فرابورس دانست. 

   ماموريت بازار پايه چه بود
فلس��فه وجودي بازار پايه اين بود كه معامالت س��هام 
شركت هاي س��هامي عام در يك بستر شفاف و قانوني 

انجام شود. 
در واق��ع هدف اصل��ي قانونگذار اين بود ك��ه اين نقل و 
انتقاالت در دفاتر سهام شركت ها يا بنگاه هاي معامالتي 
امالك انجام نشود و اين تكليف قانوني در قانون برنامه 

پنجم توسعه به صراحت عنوان شده بود.
اما به گفته صابر جعفروند آذر، بازار پايه به شكل كنوني 
امكان ادامه فعاليت نداشت و سهامداران زيادي در معرض 

ضرر و زيان قرار داشتند. 
وي افزود: در اين بازار برخي از اين شركت ها شفافيت 
و ش��رايط الزم را نداشته و شرايط پذيرش در بورس و 
فرابورس را ندارند. از طرفي الزام قانوني معامله سهام 
شركت هاي سهامي عام تنها از طريق بازار سرمايه وجود 
دارد، بنابراين نهاد ناظر بايد براي س��اماندهي هر چه 
بيشتر معامالت اين شركت ها كه اساسا پذيرفته شده 
نيستند و تنها نزد سازمان ثبت شده اند فكري مي كرد.

جعفروند داليل تغييرات جديد در بازار پايه را اينگونه 
تش��ريح كرد: س��هامداران بايد مطلع باشند كه اين 
ش��ركت ها اطالعات كاملي ندارند و ريسك بيشتري 
براي خريد خواهند داشت. اين ريسك باال، هم مي تواند 
سود باال و هم ضرر زيادي داش��ته باشد. وي افزود: در 
ساختار جديد بازار پايه هم قدرت نقدشوندگي سهام 
ش��ركت ها وجود دارد و هم تفكيك الزم بين س��هام 
شركت هاي پذيرفته شده و فقط ثبت شده رعايت شده 
است و س��هامداران با علم به تمام ريسك هاي موجود 

اقدام به فعاليت در اين بازار خواهند كرد.

   تغيير مقررات روي دور تند
نگاهي به تغييرات مقررات گذاري در بازار پايه فرابورس نشان 
مي دهد كه تقريبا هيچ بخشي از بازار سرمايه به اندازه اين بازار 
دستخوش تغييرات جدي نشده است. عمر قوانين در اين بازار 
بسيار پايين است و هر از چندگاهي يك تغيير گسترده در آن 
رخ مي دهد. شايد اگر دقيق تر بگويم تقريبا هر سال يك بار اين 
بازار دستخوش تغيير مي شود اين امر هم ناشي از چند مساله 
است. اول اينكه اين بازار به دليل يك نياز اساسي ايجاد شده 
است و آن معامله سهام شركت هاي پذيرفته نشده در بازار 
بورس و فرابورس يا اخراج شده است يعني طبق قانون و نيازها 
نمي شود اين بازار را نداشت و در مقابل چون شركت هاي اين 
بازار يا مشكل دارند يا پذيرفته نشده اند بنابراين رفتار قيمتي 

آنها متناسب با بقيه بازارها نيست. در واقع سهام اين بازار چون 
مشخصات اوليه قيمت گذاري نظير سود يا ارزش دارايي يا 
تداوم فعاليت را بعضا ندارند، سفته بازي در آنها به سهولت 
انجام مي شود حال اگر به اين شرايط كوچكي شركت ها يا 
نداشتن سهام شناور را هم اضافه كنيم مشكل دو چندان 
مي شود و باعث مي شود كه مثال شركتي كه چند سال است 
تعطيل است در يك دوره اي چند صد درصد بازدهي را ثبت 
كرده و به تبع آن افراد كم تجربه نيز درگير اين معامالت شده 
و متضرر ش��وند. از اين رو اين بازار با يك حالت بالتكليفي 
مواجه است بايد باشد و بودنش تبعات دارد. از سويي هم به 
نظر مي رسد فاز مطالعاتي و تحقيقي در مورد اين بازار نيز 
كامل نيست و بطور دايم با سعي و خطا تالش مي شود اين 

بازار بهتر كار كند كه متاسفانه برخي اوقات تغييرات مثبت 
از آب در مي آيد و برخ��ي اوقات نه. عمال هم چون مطالعه 
كافي انجام نمي شود مي بينم هنوز چند روز از دستورالعمل 
جديد نگذشته يا اصالح مي شود يا با محدوديت در اجرا به 
لحاظ نرم افزاري مواجه شود يا حتي ممكن است در عمل 
نتيجه ديگري حاصل شود كه از االن مشخص نيست.در اين 
شرايط به نظر مي رسد توجه ويژه به اصل مطالعه مقدماتي 
و دقيق، مشورت با كارشناسان بازار، پرهيز از شتاب زدگي و 
توجه به تجربيات قبلي بتواند مشكالت را ريشه اي كاهش 
دهد و گرنه بدون هيچ ترديدي يك سال ديگر مجدد اين 
دستورالعمل همانند دستورالعمل هاي قبلي دچار تغيير و 

حك و اصالح خواهد شد.

مديرعامل سمات از رونمايي سامانه جامع تسويه معامالت 
بورس هاي كااليي بخش انرژي در روز   هاي آينده خبر داد. 
حسين فهيمي اظهار داشت: طبق برنامه ريزي هاي انجام 
ش��ده، دوشنبه ۲۰ اس��فند ۹۷ بهره برداري رسمي از اين 
سامانه كه در بلندمدت مي تواند هزينه هاي معامالتي را به 
نحو قابل توجهي كاهش دهد، آغاز مي شود. به گزارش سنا، 
وي با بيان اينكه سامانه جامع تسويه معامالت بورس هاي 
كااليي بخش انرژي پلت فرم و چارچوبي كلي براي تسويه 
معامالت بورس هاي كااليي فراهم مي كند، افزود: ذي نفعان 
سامانه جديد سه گروه كارگزاران، بورس انرژي و شركت 

سپره گذاري مركزي خواهند بود. 
مديرعامل شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و 

تسويه وجوه ادامه داد: با سامانه جديد استفاده از كدهاي 
صوري ب��ه نحو قابل توجهي به س��مت صفر كاهش پيدا 
مي كند و ديگر تخلفات احتمالي نيز به آساني قابل شناسايي 
و برخورد خواهد بود. وي تاكيد كرد: از آنجا كه در س��امانه 
جامع تسويه معامالت بورس هاي كااليي بخش انرژي تمام 
عمليات تسويه بورس ها در يك نهاد متمركز مي شود، اين 
سامانه مي تواند در بلندمدت هزينه هاي معامالتي را به نحو 

قابل توجهي كاهش دهد.
مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و 
تسويه وجوه با بيان اينكه يكي از راه هاي توسعه بازار، 
كاهش هزينه هاي معامالتي است، توضيح داد: امروزه 
در دنيا نيز در بورس ها و س��پرده گذاري ها رويكرد به 

سمت ادغام و كاهش هزينه هاي معامالتي بوده و سود 
به عنوان آخرين اولويت مطرح است. وي همچنين با 
اشاره به اينكه در سامانه جديد نواقص و كاستي هاي 
سامانه قديم برطرف شده اس��ت، گفت: تمام مراحل 
مطالعاتي، معماري و بررس��ي س��امانه جامع تسويه 
معامالت بورس هاي كااليي بخش انرژي مطابق آخرين 
استانداردهاي جهاني انجام شده و بهره برداري آزمايشي 
آن نيز نتايج درخشاني به همراه داشته است. فهيمي در 
تشريح ديگر ويژگي ها و نقاط قوت سامانه جديد توضيح 
داد: سامانه جديد امكان تفكيك دو نهاد معامله كننده 
و تس��ويه كننده را فراهم مي آورد و به نوعي در توسعه 

بازارهاي كااليي نقش شتاب دهنده ايفا مي كند.

   بالتكليفي سهام عدالت
فهيمي در ادامه به آخرين اقدامات شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه در خصوص سهام 
عدالت اشاره كرد و گفت: تمام زيرساخت هاي الزم براي 
واگذاري سهام عدالت در شركت سپرده گذاري فراهم 
است و اين شركت براي عمليات ثبت، سپرده گذاري 
در مرحل��ه پيش و پس از معامله و عمليات تس��ويه و 
پرداخت با هماهنگي نظام بانكي كش��ور، تدابير الزم 
را اتخاذ كرده است، هرچند به لحاظ تصميمات كالن 
در خارج از شركت در نوعي بالتكليفي به سر مي بريم. 
مديرعامل سمات توضيح داد: به نظر مي رسد كه دولت 
تصميم خود را گرفته و راهكار پيشنهادي را در قالب يك 

اليحه به مجلس ارايه كرده است؛ لذا مجلس شوراي 
اسالمي بايد در خصوص اليحه دولت يا هر مكانيسم 
جايگزين ديگري تصميم گيري كن��د تا تكليف اين 

موضوع روشن شود .
فهيمي افزود: آنچه مسلم است اين است كه ما در شركت 
سپرده گذاري بايد جامعه هدف سهام عدالت را ثبت كنيم، 
دارايي هاي آنها را سپرده كنيم و بعد از انجام معامالت آن 
در يكي از بورس هاي كشور، تسويه بعد از معامالت را انجام 
دهيم. وي همچني��ن در پايان با بيان اينكه تاكنون بيش 
از ۷۰۰ هزار نفر در س��امانه سجام ثبت نام كرده اند، افزود: 
هم اكنون صدور كد در اين س��امانه، به صورت آني انجام 

مي شود و بالفاصله هم قابل فعالسازي است.

يك كارشناس بازار سرمايه معتقد است يكي از بهترين 
راهكارهاي حمايت همه جانبه از صنايع پايين دستي در 
بورس كاال، رتبه بندي بنگاه ها و واحدهاي توليدي كوچك 
است. محمدعلي احمدزاده اصل در گفت وگو با تسنيم 
ضمن تأكيد بر اينكه راه اندازي موسسات رتبه بندي در اين 
راستا اقدامي بسيار مهم است، افزود: رتبه بندي شركت ها 
و بنگاه هاي كوچك هم زمان با توس��عه ابزارهاي تأمين 
مالي در بورس كاال مي تواند به صنايع كوچك در تأمين 
مواد اوليه و كنترل نرخ بهاي تمام ش��ده، كمك شاياني 
كند. وي با تأكيد بر اينكه براي توسعه اقتصادي بايد به 

اصول اقتصاد آزاد و رقابتي احترام بگذاريم، تاكيد كرد: 
تجربه جهاني تأييد مي كند كه بدون اجراي اصول اقتصاد 
آزاد نمي توان شاهد رشد و توسعه اقتصادي بود. يكي از 
مهم ترين نيازها و الزمه اقتصاد توسعه يافته، فراهم كردن 
زمينه براي ايجاد بازاري رقابتي بر پايه عرضه و تقاضاست. 
وي با اش��اره به اينكه بورس كاال در چارچوب توس��عه و 
اجراي كامل اصول اقتص��اد آزاد تالش هاي قابل قبولي 
داشته است، اضافه كرد: با اين  وجود، اين بازار همچنان 
جاي پيشرفت بيشتري دارد تا توليدكنندگان بتوانند 
در فضايي رقابتي محصوالت خود را در اين بازار عرضه و 

مصرف كنندگان كه شامل صنايع كوچك و پايين دستي 
هس��تند در فضايي عادالنه درصورتي ك��ه قيمت ها را 
مقرون  به  صرف��ه ديدند، اقدام به خريد كنند. احمدزاده 
همچنين لزوم تكميل زنجيره توليد براي عرضه از مسير 
بورس كاال را بسيار مهم دانست و تأكيد كرد: تكميل اين 
زنجيره در بستر بورس كاال باعث مي شود تا توليدكننده 
و مصرف كنن��ده در فضايي نظام من��د معامالت خود را 
انجام دهند. عرضه مواد اوليه توسط صنايع مادر و خريد 
كاالهاي سرمايه اي از اين بازار بطورقطع دست دالالن 
را كوتاه كرده و باعث حذف هرگونه رانت قيمتي خواهد 

شد. وي چنين روندي را منجر به واقعي شدن قيمت ها و 
همچنين افزايش شفافيت صورت هاي مالي صنايع بزرگ 
و كوچك دانس��ت و گفت: چنين روندي باعث مي شود 
نظام مالياتي در صنايع نيز شفاف شود و فرارهاي مالياتي 
حداقل در شركت ها و بنگاه هاي توليدي رخ ندهد. چراكه 
معامالت اين واحدهاي توليدي در ب��ازاري قانون مند 
بطور كامل ثبت مي ش��ود. احمدزاده اص��ل با تأكيد بر 
اينكه اقتصاد كش��ور ما متأسفانه در شرايط غيرشفافي 
قرار دارد، تصريح كرد: بورس كاال بهترين مسيري است 
كه مي تواند بر اساس قوانين و مقررات مشخص، اقتصاد 

را در مسير واقعي خود هدايت كرده و آن را به شفافيت 
هرچه بيش��تر نزديك كند. درواقع بورس كاال توانايي 
بااليي براي افزايش شفافيت در اقتصاد كشور دارد. وي با 
تأكيد بر اينكه دولت مي تواند به راحتي از مسير بورس كاال 
هرگونه دست كاري، قيمت سازي و نابساماني در بازارها 
را رصد و كنترل كند، ادامه داد: به همين دليل مي توان 
گفت بورس كاال با توسعه بيش��تر و رفع موانع پيش رو 
مي تواند دستاوردهاي مهمي در جهت افزايش شفافيت 
اقتصادي براي دولت به همراه داشته باشد و مانع هرگونه 

نابساماني اقتصادي شود.

نماگر اصلي بورس تهران در معامالت هفته گذشته با 
ريزش ۲468 واحدي همراه ش��د و در نهايت به رقم 
16۲ هزارو 8۲۷ واحدي عقب نشيني كرد. در همين 
حال، شاخص بازار اول با ۲31۷ واحد كاهش به رقم 
1۲۲۲13 واحد بازگشت و شاخص بازار دوم با ۲558 
واحد ريزش رقم 3161۷۰ واحدي را به ثبت رساند و 
به اين ترتيب شاخص بازار اول 86 / 1 و شاخص بازار 
دوم هر دو با 81 / ۰ درصد كاهش نسبت به هفته ماقبل 
همراه شدند. اگرچه ش��اخص كل در هفته گذشته 
بازدهي منفي از خود به جاي گذاش��ت، اما شاخص 
هم وزن با روندي مثبت از اقبال به نمادهاي كوچك 
بورس��ي خبر داد. در هفته اي كه گذشت حقوقي ها 
حدود 6۰ ميليارد تومان نقدينگي به سمت پرتفوي 
حقيقي ها روانه كردند. به گزارش س��نا، هفته اي كه 
گذشت نوسان هاي بسياري براي شاخص كل بورس 
تهران به همراه داشت. موضوع كوچ به سمت نمادهاي 
كوچك بورسي هفته گذشته، در شاخص هم وزن به 
خوبي هويدا بود. با توجه به اينكه در اين شاخص كليه 
شركت هاي پذيرفته ش��ده در بورس با وزني برابر در 
محاسبه شاخص كل سهيم بودند به راحتي مي توان 
استنباط كرد كدام گروه رشد قيمتي بيشتري داشته 
است. شاخص هم وزن كه بيش از يك هفته در كانال 

مقاومتي 3۰ هزار واحدي ماند، در 5 روز كاري هفته 
گذشته نيز اين مقاومت را حفظ كرد و در عين حال 
بازدهي ۰.8 درصدي را به ثبت رس��اند. عالوه بر اين، 
ميانگين ارزش معامالت روزان��ه بورس نيز در 5 روز 
كاري به 63۰ ميليارد تومان رسيد. ارزش معامالت 
بورس در اين مدت تحت تاثير ثبات نس��بي در بازار 
قرار داشت و نسبت به هفته ماقبل تغيير چنداني را 
تجربه نكرد. در ميان صنايع بورسي قند و شكر در بازه 
هفتگي س��رآمد ديگر صنايع بود. اين گروه در 5 روز 
هفتگي رشد 1۰ درصدي داشت. عالوه بر اين، هفته 
گذشته حقوقي ها توانس��تند تغيير مالكيت را به نام 
خود رقم بزنند. ميانگين تغيير مالكيت هفتگي بورس 
تهران حدود 1۲ ميليارد توم��ان و به نفع حقوقي ها 
رقم خورد. بزرگان بازار در 5 روز معامالتي 56 ميليارد 
تومان نقدينگي وارد سبد سهامداران عمده كردند. از 
سويي ديگر، معامالت هفته گذشته تاالر شيشه اي 
عمدتا تحت تاثير خروج از نمادهاي بزرگ و ورود به 
نمادهاي كوچك بورسي بود. رفتاري سنتي، كه بارها 
بعد از جهش هاي محسوس شاخص ديده مي شود. 
نمادهاي فلزي – معدني در اين روزها ش��اهد خروج 
بسياري از سهامداران به خصوص حقيقي ها هستند. 
مشابه اين رفتار، براي پتروپااليشي ها نيز رخ داد. اين 

مهم در ش��رايطي رخ داد كه بازارهاي جهاني عالوه 
براينكه هفته ماقبل را مثبت به پايان رس��اندند، در 
شروع هفته گذشته نيز تحت تاثير خبرهاي مثبت 
از خاتمه جدال تج��اري ميان امريكا و چين فعاليت 
خود را با رش��د قيمت ها آغاز كردند. همچنين، دالر 
در بازارهاي داخلي هفته گذشته با افت قيمتي همراه 
شد. اين فرض وجود داش��ت، كه با كاهش نرخ دالر 
شاهد هدايت نقدينگي به سمت بازار سهام باشيم . اما 
عمده سهامداران اين افت نرخ را از دريچه شركت هاي 
صادرات محور و كااليي بررسي كردند و از اين گروه ها 

خارج شدند.

   برآيند منفي شاخص
از سويي ديگر، هفته گذشته معامالت فرابورس ايران با 
داد و ستد 3 هزار و 8۹۰ ميليون ورقه بهادار به ارزش ۲6 
هزار و 3۷۹ ميليارد ريال، افت 1.۷ درصدي شاخص 
كل و قرار گرفتن اين نماگر در ارتفاع ۲۰64 واحدي 
به پايان رسيد. همچنين، آمار معامالت بازار سهام در 
اين هفته حاكي از معامله 435 ميليون سهم به ارزش 
يك هزار و 43۲ ميليارد ري��ال در بازار اول و خريد و 
فروش يك هزار و 4۲1 ميليون سهم به ارزش 4 هزار 
و 311 ميليارد ريال در بازار دوم فرابورس است كه به 

معني كاهش حداقل ۷ درصدي متغير هاي مذكور 
اس��ت. در ادامه، بازار پايه در هفته گذش��ته ميزبان 
معامله يك هزار و ۹54 ميليون سهم به ارزش 6 هزار 
و 6۷۹ ميليارد ريال در سه تابلو الف، ب و ج خود بود 
كه از اندكي كاهش نس��بت به هفته ماقبل حكايت 
دارد. بر اين اس��اس، در ب��ازار ابزار هاي نوين مالي در 
اين بازه زماني 8۰ ميلي��ون ورقه به ارزش 13 هزار و 
۹56 ميليارد ريال ميان معامله گران دادو ستد شد كه 
نگاهي به آمار معامالت به تفكيك اين بازار بيانگر ثبت 
بيشترين ارزش معامالتي براي اوراق بدهي با ارزش 
1۲ هزار و 5۰۷ ميليارد ريال است. همچنين بيشترين 
حجم به معامالت ETF با حجم 65 ميليون ورقه اي 

اختصاص يافت. به عالوه، معامالت اوراق تسهيالت 
مسكن نيز در هفته گذشته با نقل و انتقال 4۹۰ هزار 
ورقه به ارزش ۲66 ميليارد ريال در اين بازار پيگيري 
شد. هم زمان ارزش معامالت خرد در بازارهاي اول، 
دوم، پاي��ه و SME در فرابورس ايران نيز به 11 هزار 
و ۷۲۰ ميليارد رسيد كه گروه فلزات اساسي با ارزش 
معامالتي به مي��زان يك ه��زار و 6۰8 ميليارد ريال 
14 درص��د از ارزش كل معام��الت را از آن خود كرد 
و در صدر ايس��تاد. گرو ه هاي محصوالت شيميايي و 
فعاليت هاي كمكي به نهاد  هاي مالي واس��ط نيز به 
ترتيب 13 و 11 درصد از ارزش كل معامالت را به خود 
اختصاص دادند و در جايگاه هاي دوم و سوم ايستادند. 

بازگشتبهعقب
مروري  بر آمار معامالت هفته گذشته نشان مي دهد
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  سود هر س�هم »ذوب« ۱۷۴ريال اعالم شد: 
ش��ركت ذوب آهن اصفه��ان در صورت هاي مالي 
ميان دوره اي ۹ماهه سود هرسهم خود را 1۷4ريال 
اعالم كرد. همچنين، شركت در اطالعيه اي افزايش 
سرمايه طي جريان از سرفصل مازاد تجديد ارزيابي 
دارايي ها به افزايش سرمايه در اطالعات و صورت هاي 
مالي ميان دوره اي ۹ماهه منتهي به 3۰آذر13۹۷ را 
اصالح كرد. از سويي ديگر، »ذوب« با سرمايه بيش از 
61هزار ميليارد ريالي سود هرسهم را 1۷4ريال اعالم 
كرد. اين شركت سود عملياتي را ۹هزار و 6۲۲ميليارد 
ريال، سود خالص را 5هزار و ۷58ميليارد ريال و زيان 
انباش��ته را در پايان اين دوره 14هزار و 516ميليارد 
ريال منتشر كرده است. اين ش��ركت از برنامه آتي 
خود به افزايش توليد به خصوص راه اندازي كوره بلند 
شماره يك و راه اندازي پروژه PCI و همچنين توليد 
محصوالت كيفي- در مورد فروش نير افزايش سهم 
فروش صادراتي اش��اره دارد. بر اساس اين گزارش، 
»ذوب« با توجه به روند قيمت ها و قيمت محصوالت 
طويل شركت )ميلگرد و تيرآهن( تثبيت و پيش بيني 
كرده اس��ت ميانگين نرخ فروش محصوالت در سه 
ماهه پاياني سال تقريبا قيمت ۹ماهه را تجربه مي كند. 
همچنين با افزايش قيمت ذغال سنگ به دليل تغيير 
مباني محاس��به نرخ ۲6درصد قيمت شمش فوالد 
خوزستان و افزايش قيمت ساير مواد، نرخ مواد اوليه 
در 3ماهه پاياني رشد خواهد داش��ت. عالوه بر اين 
پيش بيني مي ش��ود در 3ماهه اول سال۹8 قيمت 
مواد اوليه متاثر از افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي 
به دليل تحريم ها و همچنين افزايش ناشي از افزايش 
قيمت ها در ابتداي سال، نرخ مواد اوليه مصرفي رشد 

خواهد داشت.
  زيان تلفيقي »ش�پلي« ۲۴۳ريال محاسبه 
شد: ش��ركت پلي اكريل ايران در صورت هاي مالي 
ميان دوره اي تلفيقي 6ماهه زيان هرسهم را ۲43ريال 
اعالم كرد. همچنين، اين شركت زيان عملياتي اين 
دوره را 486ميليارد ريال و زيان خالص را 8۲۷ميليارد 
ريال منتش��ر كرد. با اين حال در ش��ركت اصلي در 
صورت هاي مالي دوره مورد گزارش، زيان هرس��هم 
1۹3ريال، زيان عملياتي 3۹4ميليارد ريال و زيان 
خالص 68۹ميليارد ريال درج ش��ده است. از سويي 
ديگر، »شپلي« در دوره س��ه ماهه توليدات خود را 
با رش��د 41۹درصدي نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته، به 1۲هزار و 53۰تن رسانده است. همچنين 
ميزان فروش اين ش��ركت با رش��د 1۷4درصدي 
به 11ه��زار و 58۹ت��ن و ب��ه ارزش 6۲۹ميليارد و 
351ميليون ريال رسيده كه به لحاظ ارزشي افزايش 

۲55درصدي را تجربه كرده است.
  »دامين« ۳ماهه ۴۱۱ريال سود ساخت: شركت 
داروسازي امين در گزارش ۹ماهه خود سود هرسهم را 
411ريال اعالم كرد. بر اين اساس، شركت صورت هاي 
مالي ميان دوره اي ۹ماهه منتهي به 3۰آذر13۹۷ را 
اعالم كرد. اين شركت با سرمايه 8۲۹ميليارد ريالي 
سود هرسهم را 411ريال منتشر كرد. عالوه بر اين، 
»دامين« سود خالص اين دوره را 34۰ميليارد ريال 
و سود عملياتي را 5۷۲ميليارد ريال اعالم كرد، كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 1۰۲ و 
۷8درصد افزايش داش��ته است. از سويي ديگر، اين 
شركت صورت هاي مالي ۹ماهه خود را با سود انباشته 
585ميليارد ريال منتشر كرده است. »دامين« با توجه 
به وضعيت فروش خود و دس��تيابي به هدف حفظ 
توان عملياتي سعي دارد با توجه به توليد محصوالت 
كارمزدي با سود بيشتر و توليد محصوالت در حاشيه 
سود مناسب و ارزش ريالي بيشتر در برنامه توليد و 
فروش قرار گيرد. همچنين، در سال جاري تخفيفات 
فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل كاهش يافته 
كه اي��ن تخفيف��ات از ۲3درصد پاي��ان دوره مالي 
۲۹اسفند ۹6 و 31ش��هريور13۹۷ به 18درصد در 
دوره 3۰دي13۹۷ كاهش يافته است. عالوه بر اين 
با توجه به شرايط ويژه كشور خريد مواد اوليه داخلي 
و وارداتي براي تامين الباقي بودجه۹۷ و 6ماهه اول 

سال ۹8، با اهميت تلقي مي شود.
  شناسايي سود »خموتور« از محل تسعير ارز: 
شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران در اطالعيه اي 
اعالم كرد كه با توجه به تاثيرات با اهميت ناش��ي از 
قيمت ارز مبلغ ۷6ميليارد ريال بابت سود حاصل از 
تسعير ارز شناسايي شده است. بر اين اساس، شركت 
اعالم كرده است با توجه به تاثيرات با اهميت ناشي از 
تغييرات ارزي )قيمت ارز(، سود سال جاري نسبت 
به مدت مشابه سال گذش��ته با رشد ۲۹3درصدي 
همراه ش��ده اس��ت. افزون بر اين، »خموت��ور« در 
۲3بهمن13۹۷مبلغ دارايي ارزي خود را يك ميليون 
و 45۹هزار و 13۲يورو اعالم كرد، كه اين رقم نسبت به 
سود سال قبل ۲۹3درصد افزايش داشته است. الزم به 
ذكر است؛ با توجه به فروش بخشي از ارزهاي موجود 
در شركت جهت رفع تعهدات ارزي و مشخص شدن 
نرخ ارز و قابليت معامله در سامانه ارز نيما، »خموتور« 
اعالم كرده است مبلغ ۷6ميليارد و 33۰ميليون ريال 
از بابت سود حاصل از تسعير ارز تحت سرفصل ساير 
درآمدها و هزينه هاي عملياتي در حساب هاي شركت 

منظور شده است.
  افزايش س�رمايه 5۶درصدي »بهپاك« به 
جريان افتاد: هيات مديره شركت صنعتي بهپاك 
از ارايه گزارش توجيهي افزايش س��رمايه شركت به 
حس��ابرس و بازرس قانوني خبر داد. بر اين اساس، 
هيات مديره ش��ركت در نظر دارد سرمايه شركت را 
از مبلغ 3۲۰ميليارد ريال به مبلغ 5۰۰ميليارد ريال 
معادل 56درصد افزايش دهد. همچنين، »بهپاك« 
اين افزايش س��رمايه را از محل سود انباشته تامين 
مي كند و هدف از اين افزايش سرمايه را اصالح ساختار 
مالي، كاهش نياز ش��ركت به دريافت تسهيالت از 
بان��ك و در نتيجه كاهش هزينه مالي و اس��تفاده از 
معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه از محل سود 
انباشته سال۹۷ برابر مصوبه شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي است. از س��ويي ديگر، اين اقدام در تاريخ 
1۷بهم��ن13۹۷ به تصويب هيات مديره ش��ركت 
رسيده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني 
ارسال شده است. اظهارنظر بازرس قانوني نسبت به 

گزارش مذكور به زودي اطالع رساني مي شود. 

رويداد

نگاهبازار



تشكلها6اخبار

لزومورودتشكلهابهبحثخصوصيسازي

دبیرکلاتاقایرانوعراقخبرداد

خصوصيسازيچقدرباعثصرفهجوييدرهزينههاميشود

استارت کانال ارزی با تاسیس شعبه بانک »رافدین« در ایران

چرامردمكمتربهسمتكااليدستدومميروند؟

واژه خصوصي سازي، عبارتي غريب نيست و حدود ۳۰سال 
است كه در فرهنگ اقتصادي كش��ور از آن سخن به ميان 
مي آيد. به واقع از سال ۱۳۶۸ كه نخستين مقررات واگذاري 
تصدي هاي دولت به بخش خصوصي به تصويب رس��يد، 
زمزمه هاي خصوصي س��ازي در كش��ور نيز قوت گرفت و 
اين امر خطي��ر در ابتداي دهه ۸۰ كه سياس��ت هاي اصل 
۴۴ از سوي مقام معظم رهبري ابالغ شد با عمق و فراگيري 
هر چه بيش��تري همراه ش��د.با اين وجود و در مقام عمل، 
خصوصي س��ازي به معناي واقعي كلمه در اقتصاد كشور 
نهادينه نش��د و پس از آن به تدريج ش��اهد زايش پديده اي 
نوظهور تحت عنوان خصولتي ها بوده ايم. اين واژه تركيبي 
از تصدي گري دولت و خصوصي سازي با يكديگر است و به 
تعبيري همچنان نفوذ دولت در بسياري از حوزه هاي اقتصادي 
ديده و مشاهده مي شود.هرگاه سخن از خصوصي سازي به 
ميان مي آيد برخي اينچنين استنباط مي كنند كه گويي بايد 
دولت بصورت كامل و صد در صد از حوزه هاي اقتصادي دور 
باشد و اساسا بستري شكل گيرد كه امكان اجازه دخالت دولت 
در هيچكدام از شؤون اقتصادي فراهم نشود، اما در واقع امر 
دولت بايد نقش نظارتي خود را در اين حوزه حفظ و از بازيگري 

و بازيگرداني در اين حوزه اجتناب كند.

   كاهش چشمگیر هزینه ها با خصوصي سازي واقعي 
محمد صوري، يكي از اعضاي اتاق بازرگاني با اشاره به لزوم 
كاهش هزينه ها در تمامي امور كش��ور اظهار كرد: كشور 
به شدت نيازمند كاهش ميزان هزينه هايي است كه خواسته 
يا ناخواسته به آن تحميل مي شود و بايد به اين واقعيت اذعان 
كرد كه اساس��ا ايران، گران اداره مي شود.وي افزود: برخي 
گمان مي كنند راهكار مقابله با اين امر با بستن بودجه فالن 
حوزه يا فالن پروژه محقق مي شود در صورتي كه طبيعتا 
در صورت عدم اختصاص بودجه يا تزريق قطره چكاني آن 
به پروژه هاي تعريف ش��ده در كشور و يا اجتناب از تعريف 
پروژه هاي جديد، روند توسعه و شكوفايي و آباداني كشور 
كند خواهد شد.اين فعال حوزه صنعتي و اقتصادي گفت: 
گران اداره شدن كش��ور را در حوزه صنعتي و توليدي نيز 
شاهد هستيم و اشاره به باال بودن قيمت تمام شده توليد، 
گواه اين ادعا است كه وجود آن در بازار تجاري، يك عارضه 
جدي به شمار مي رود.صوري تصريح كرد: راهكار غلبه بر 
اين مشكل، تخصيص قطره چكاني بودجه يا چشم پوشي 
اختصاص بودجه به فالن طرح يا پروژه نيست بلكه راهكار 
اصلي حصول موفقيت و غلبه بر اين مشكل را بايد در كاهش 
حداكثري تصدي گري دولت و خصوصي سازي به معناي 
واقعي كلمه جس��ت وجو كرد.وي اف��زود: البته طرح اين 
موضوع به معناي عدم تالش براي كاهش هزينه هاي غير 
ضروري نيست، زيرا اين امر يكي از پايه هاي اصلي و اساسي 
در پيشبرد سياست هاي اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود، 
اما متاسفانه بعضا ديده مي شود در اولويت گذاري ها دچار 
اشتباهات محاسباتي مي شويم و راه را به اشتباه مي رويم. 
وي افزود: بدون ترديد، در ش��رايط تحريم و تحميل فشار 
اقتصادي، مديريت هزينه ها يك امر ضروري به شمار مي رود 

و اين اصلي است كه براي دستيابي به توسعه و شكوفايي 
اقتصادي حتي در شرايط طبيعي و غير تحريمي نيز بايد 
در دس��توركار قرار گيرد، اما بهترين ش��يوه براي كاهش 
هزينه هاي كشور، خصوصي سازي و مردمي كردن اقتصاد 
است و در اين راستا نقش آفريني مثبت اصناف از مصاديق 
و نمود هاي بارز استراتژي مذكور به شمار مي رود.اين فعال 
صنعتي و اقتصادي در ادامه بيان كرد: ش��اهد اين مدعا در 
اشتغالزايي قابل توجهي است كه در سايه فعاليت اصناف به 
وجود آمده در صورتي كه در نقطه مقابل دولت براي ايجاد 
اشتغال ميليارد ها تومان هزينه مي كند و در نهايت همچنان 
شاهد وزن سنگين بيكاري در صحنه اقتصادي و اجتماعي 
كشور هستيم.صوري گفت: منظور نظر از واژه دولت لزوما 
دولت تدبير و اميد نيست و فارغ از جناج بندي هاي سياسي، 
بايد به اين واقعيت اذعان شود كه متاسفانه تمامي دولت ها 
اعم از اصالح طلب، اصولگرا و اعتدال گرا در پياده س��ازي 
واقعي خصوصي سازي و مردمي كردن اقتصاد آنچنان كه 
بايد موفق عمل نكرده اند و متاسفانه در تامين منويات مقام 
معظم رهبري در ارتباط با سياست هاي اصل ۴۴ آنچنان كه 

بايد توفيق نداشته اند.

   میراث اشتباهات خصوصي سازي
خصوصي س��ازي امري اس��ت كه پيش از ما كشورهاي 
ديگر آن را تجربه ش��ده بود و الزم نبود كه ما براي تحقق 
خصوصي سازي در كشور، موضوع جديدي را تجربه كنيم، 
بنويسيم يا به دنبال فرضيه هاي جديد برويم. با اين نتيجه ي 
نسبتا متفاوت روبرو شد. پس از سال ها باالخره دولت قبول 
كرد كه ناكارآمدي اقتصاد به خاطر دولتي بودن آن است و به 
همين دليل بحث خصوصي سازي آغاز شد.خصوصي سازي 
ب��ه مجموعه اي از اقدامات گفته مي ش��ود كه در قالب آن 
سطوح مختلف كنترل، مالكيت و مديريت از دست بخش 
دولتي خارج و به دست بخش خصوصي سپرده مي شود.

متداول ترين روش هايي كه براي اين سياست وجود دارد 
عبارتند از عرضه س��هام به عموم مردم، عرضه س��هام به 
گروه هاي خاص، تفكيك واحدهاي مشمول واگذاري به 
واحدهاي كوچك تر و واگذاري مالكيت يا مديريت، جلب 
مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز 
واحدهاي دولتي وعقد واگذاري مديريت يا اجاره دارايي ها.

زماني كه سياست هاي اجراي اصل ۴۴ از سوي مقام معظم 
رهبري ابالغ شد همه مردم و كارشناسان منتظر انقالبي در 
اقتصاد بودند با اين حال پس از گذشت يك دهه از اين ابالغيه 
و در آستانه سالگرد آن، نه تنها انقالبي رخ نداد بلكه اقدامات 
اجرايي در خصوص اين قانون زمينه بس��يار زيادي براي 
اتالف منابع و بروز فساد اقتصادي شد. خصوصي سازي در 
ايران با مشكالت مختلفي همراه شد. در نتيجه روش اجراي 
خصوصي سازي بخش جديدي به اقتصاد ايران پاي گذاشت.

بر اساس قانون اساس��ي اقتصاد كشور به ۳ بخش دولتي، 
تعاوني و خصوصي تقسيم مي شد اما در طول اين اجراي 
خصوصي سازي در عمل بخش چهارمي در اقتصاد شكل 
گرفت كه در اصطالح خصولتي ها يا شبه دولتي ها ناميده 

شدند. فساد، انگيزه را از فعاالن اقتصادي واقعي سلب مي كند
در فضاي خصوصي سازي واقعي، رقابت ها بيشتر مي شود 
و قطعا در چنين بس��تر رقابتي، كيفي��ت كاال ها به ميزان 
فزاينده اي ارتقاء پيدا مي كند. در فضاي رقابتي، به موازات 
ارتقاي كيفي محصوالت، قيمت تمام شده آن نيز به حداقل 
ممكن كاهش مي يابد، زيرا تنها در چنين فضايي ربودن گوي 
سبقت از رقبا محقق مي شود و اين امر در نقطه مقابل انحصار 
قرار دارد. به واقع خصوصي سازي و انحصار دو واژه اي است 
كه نسبت به يكديگر دافعه دارند و همچون آب و روغن امكان 
اختالط آن با يكديگر وجود ندارد. فعاالن اقتصادي واقعي و 
بستر رقابتي، قرابتي با فساد ندارد و در صورت وجود فساد، 
انگيزه الزم از فعاالن اقتصادي به منطور سرمايه گذاري و 
فعاليت سلب خواهد شد. بنابر گزارش هاي بين المللي در 
خصوص ادراك فساد )كه در رسانه ها انعكاس يافته( ايران 
از ۱۰۰ نمره )به عن��وان بهترين و باالترين نمره( رتبه ۲۷ 
را كسب كرده كه رقم رضايت بخشي به نظر نمي رسد.در 
ارتباط با وضعيت محيط كسب و كار نيز گزارشات بين المللي 
رتبه كشور ايران در ميان ۱۸۹ كشور، ۱۱۸ برآورد شده و 
از نمره ۱۰۰ به عنوان بهترين و مطلوب ترين نمره، كشور 
ايران، نمره نزديك به ۵۷/۵ را كس��ب ك��رده كه با توجه 
به توانمندي ها، اس��تعداد ها و ظرفيت هاي بالقوه موجود 
اقتصادي در كشور، عدد رضايت بخش و سازنده اي به شمار 
نم��ي رود. ثبات و امنيت و قابل پيش بيني بودن اقتصاد از 
ديگر مولفه هايي است كه ضريب ريسك فعاليت اقتصادي 

و سرمايه گذاري را به ميزان قابل توجهي كاهش مي دهد.
در اين ميان اصناف از نمونه عرصه هايي است كه تا حدودي 
خصوصي س��ازي در آن متبلور ش��ده و با ارزيابي ميزان 
كارآمدي و دستاورد هاي صنوف به روشني اين واقعيت محرز 
خواهد شد كه هر آنچه در راستاي تحقق خصوصي سازي و 
حمايت از اصناف تالش شود به همان ميزان شاهد دستيابي 

به توفيقات اقتصادي افزون تري خواهيم بود.

   سكوت تشكل هاي بخش خصوصي
يكي از نهادهايي كه مي توانست در خصوصي سازي نقش 
كليدي ايفا كند تشكل هاي بخش خصوصي به ويژه اتاق 
بازرگاني بود. طبيعتا در قبال رقيبي مانند شبه دولتي ها بايد 
اين انتظار را داشت كه بخش خصوصي به صورت منسجم 
واكنش نشان دهد پس اين انتظار نامعقول نيست كه بپذيريم 
تشكل هاي بخش خصوصي بايد در مقابل نهادهايي قرار 
گيرند كه عمال باعث ايجاد ش��به دولتي ها و خصولتي ها 
در اقتصاد ايران شده اند. حضور اين شركت ها عمال باعث 
تضعيف بخش خصوصي مي شود و به عنوان رقيب مانع از 
اين مي شوند كه بخش خصوصي سهم بزرگ تري از بازار 
داشته باشد.با اين وجود در سال هاي اخير تشكل هاي بخش 
خصوصي بسيار كم به موضوع شبه دولتي ها در اقتصاد ايران 
ورود كرده اند. هرچند در برهه هايي شاهد انتقادهاي بخش 
خصوصي از نظام خصولتي در اي��ران بوديم اما به صورت 
كلي هيچگاه اين صحبت ها تبديل به يك انتقاد عمومي 

و خواسته كلي بخش خصوصي نشده است. دو دليل كلي 
براي اين موضوع ذكر مي شود. دليل اول عدم يكسان بودن 
بازار قس��مت اعظم بخش خصوصي ايران با شركت هاي 
شبه دولتي است. اكثريت فعاالن بخش خصوصي واقعي 
در حقيقت در زمره SMEها يا بنگاه هاي كوچك و متوسط 
مقياس تعريف مي شود. اين در حالي است كه تقريبا اكثريت 
ش��ركت هاي خصولتي بنگاه هاي بزرگ مقياس هستند 
و طبيعتا به دلي��ل عدم رقابت ميان اين دو بخش به ظاهر 
مشكلي وجود ندارد اما در سطح كالن براي اقتصاد بخش 
خصوصي مشكل ايجاد مي شود. ش��ايد اين تعريف براي 
تشكل هاي صنفي و اتحاديه هاي صنفي صدق كند اما در 
عمل تشكل هايي نيز هستند كه بخش مهمي از اعضاي آن 
بنگاه هاي بزرگ بخش خصوصي هستند.دليل دوم سكوت 
نسبي تشكل ها را مي توان به موضوع حضور شبه دولتي ها 
در تشكل هاي بخش خصوصي نس��بت داد. واقعيت اين 
است كه هرچند تشكل ها خود را نماينده بخش خصوصي 
معرفي مي كنند اما در هيچ جاي قانون و اساس��نامه آنها 
تفكيك خصوصي يا دولتي بودن اعضا ذكر نشده است. در 
حقيقت عنوان تشكل ها ناظر بر فعاليت در رشته يي خاص 
است و كمتر به موضوع دولتي يا خصوصي بودن اعضا اشاره 
شده است. همچنين اكثر تشكل ها در اساسنامه خود به 
عنوان نهادهايي غيرانتفاعي و غيردولتي ذكر شده اند اما اين 
موضوع نافي امكان عضويت دولتي ها نيست. در حقيقت يك 

نهاد مي تواند دولتي نباشد اما اعضاي دولتي داشته باشد.

در روزهای گذش��ته ريي��س کل گمرک اي��ران از اعمال 
تدابير ويژه گمرک برای مقابله با تحريم ها به ويژه راهبرد 
ويژه نس��بت به مرزهای عراق خبر داد. افزايش اختيارات 
گمرکات اجرايی و توجه بيشتر به مرزهای زمينی به عنوان 
يک پتانسيل خيلی قوی در دستور کار گمرک قرار گرفته 
زيرا در صورت س��اماندهی هزينه های تجارت را کاهش و 
همچنين منجر به افزايش اشتغال، ارايه خدمات لجستيک 

و تجارت می شود.
مهدی ميراشرفی اعالم کرد طی ۱۱ ماه امسال ۳۸.۵ ميليارد 
دالر کاال به کشور واردات ش��ده که ۱.۵ ميليارد دالر تراز 
تجاری مثبت است و از اين ۳۸.۵ ميليارد دالر تقريبا ماهی 

يک ميليارد دالر آن واردات کاالی اساسی به کشور است که 
به لحاظ وزنی نس��بت به مدت مشابه سال قبل ۷۰۰ هزار 

ُتن افزايش داشت.
رئيس کل گمرک ايران با اعالم خبر صادرات ۴۰ ميليارد 
دالری )نفتی و غيرنفتی( در ۱۱ ماهه اول سال جاری اظهار 
کرد: کشور چين با ۸.۳ ميليارد دالر مقام اول شريک تجاری 
و کشور عراق با ۸.۲ ميليارد دالر شريک دوم تجاری ايران 
است. درهمين زمينه سيد حميد حسينی دبيرکل اتاق 
مش��ترک ايران و عراق اشاره به روند رو به رشد صادرات به 
عراق گفت: امس��ال در صادرات به عراق وضعيت مطلوبی 
داشتيم به طوری که متوسط صادرات روزانه کشورمان به 

عراق طی ۴ ماهه ابتدای س��ال جاری به ۴۰ ميليون دالر 
رسيده است. دبيرکل اتاق مشترک بازرگانی ايران و عراق با 
بيان اينکه افزايش قيمت ارز و رقابتی بودن محصوالت ايران 
در بازار عراق از داليل افزايش صادرات ما به اين کشور است، 
عنوان کرد: اما طی دی ماه امسال روند صادرات ايران به عراق 
از وضعيت مناسبی برخوردار نبود، تعطيالت ژانويه و موضوع 
پيمان سپاری ارزی و مشکالت ناشی از آن دو علت کسری 
صادرات در اين ماه برای صادرکنندگان بود که در مجموع 
صادرات ايران به عراق در اين ماه به ۵۱۰ ميليون دالر کاهش 
يافت و اين در حالی است که در سال جاری در برخی ماه ها 
ميزان صادرات کشورمان به عراق به ۹۰۰ ميليون دالر هم 

رسيد. حسينی از اعالم آمادگی کشور عراق برای راه اندازی 
بانک مشترک ايران و عراق خبرداد و افزود: در جريان سفر 
وزيرامورخارجه به عراق و مذاکراه با مسووالن عراقی مقرر 
شد بانک مشترک ايران و عراق راه اندازی شود که پيرو همين 
موضوع اکنون بانک »رافدين« عراق آمادگی خود را برای 

تاسيس شعبه در ايران اعالم کرده است.
وی افزود: با هماهنگی بانک مرکزی و دس��تورالعملی که 
بزودی اعالم می شود صادرکنندگان می توانند دينار خود را 
به بانک های ايرانی درعراق تحويل دهند، صادرکنندگان ما 
می توانند دينار خود را به بانک های ايرانی در عراق تحويل 
دهند و در ايران ، معادل ريالی آن را از بانک دريافت کنند. 

اين فرآيند پيش از اين توسط صرافی ها انجام می شد. اما 
اکنون بانک ملی اين فرايند را آغاز کرده که با اجرای اين روش 
هم ارز صادرات به عراق به ايران باز می گردد و هم مشکالت 

صادرکنندگان برطرف می شود.
دبيرکل اتاق مش��ترک ايران و عراق با اعالم اينکه ايران در 
۱۲ ماهه سال ۲۰۱۸ با صادرات ۸ ميليارد و ۷۵۰ ميليون دالر 
کاال به عراق صادر کرد، خاطرنشان ساخت: بانک مرکزی با 
جايگزين کردن بانک های ايرانی به جای صرافی های عراقی 
مشکل پيمان سپاری صادرکنندگان به عراق را حل کرد که 
با اتخاذ اين تصميم روند روبه رشد صادرات به عراق در سال 

آينده تجربه خواهد شد.

به داليل متعدد، سال جاري، سالي سخت از لحاظ اقتصادي 
براي كشور و خانوار هاي ايراني بود. ريشه يابي و واكاوي داليل 
وضعيت پشت سر گذاشته كه همچنان نيز بسياري از آثار و 
پيامد هاي آن در صحنه هاي اقتصادي كشور جاري و ساري 
اس��ت امري ضروري به نظر مي رسد، اما از ديگر سو، اتخاذ 
تدابير الزم براي فراگيري زيستن در چنين شرايطي براي 
سبك تر كردن بار مشكالت موجود نيز، امري الزامي است. 
بدون ترديد، كاهش هزينه ها، نخستين امر مهم در مواجهه 
با شرايط موجود خواهد بود، رويكردي كه نه تنها در شرايط 
سخت و دشوار اقتصادي بلكه در تمامي مواقع، راهكاري موثر 

براي تسريع روند توسعه اقتصادي به شمار مي رود.

   كاال ي دست دوم، رویكردي براي تمامي فصول
بنابر اسناد و مطالعات تاريخي، روحيه و تفكر خود انتقادي 
براي نخستين بار در زمان فتحعليشاه قاجار و توسط عباس 
ميرزا از فرماند ه هاي س��پاه اي��ران در برابر روس ها مطرح 
ش��د. البته در حال حاضر تفاوت هايي جدي در مقايسه با 
آن دوران در صحنه هاي سياس��ي، اقتصادي، فرهنگي و 
اجتماعي جامعه وجود دارد و اساس��ا جامعه امروز ايران با 
جامعه آن دوران قابل مقايسه نيست، اما اصل و نفس اين 
روحيه خود انتقادي امري سازنده و نيك به شمار مي رود و 
هر آنچه در راستاي تقويت آن تالش شود ضريب حصول 
توفيقات، بيشتر خواهد شد. طرح اين مقدمه، با اين هدف 
انجام پذيرفت كه در اين مجال گري��زي به برخي عادات 
غلط و غير س��ازنده، ما ايراني ها زده شود. سخن از الگوي 
مصرف نامناس��ب، روحيه مصرف گرايي فراتر از قاعده و 
عجين شدن به برخي عادات غلط است كه اقتصاد كشور 
را دچار مش��كالت فراواني مي كند. اس��تفاده ۵ برابري از 
انرژي )در مقايس��ه با ميزان نرم جهاني در مصرف انرژي( 

يكي از نمود هاي اين رفتار غلط است كه به تبع هزينه هاي 
سنگيني را به كشور تحميل مي كند. بدون شك، طرح ايراد 
به برخي از سياست گذاري هاي غلط دستگاه هاي ذي ربط 
اقتصادي، امري غير واقع بينانه نيست. وجود نارسايي هاي 
متعدد در سيستم و روند بروكراسي پيچيده اداري كشور 
و عادت دولت ها از ابتداي انقالب تاكنون به فروش نفت و 
تامين هزينه هاي جاري و ده ها اشكال ديگر كه هر يك به 
نوعي بسان ضربه هايي مهلك بر بدنه اقتصادي كشور، آن را 
نحيف و رنجور كرده، نه سياه نمايي است و نه بزرگ نمايي 
مشكالت؛ اما انصاف حكم مي كند، افراد جامعه نيز به برخي 
از رفتار هاي غلط خود توجه كنند و در راس��تاي بهبود آن 
تالش فزاينده تري داشته باشند؛ رفتار هايي كه در وجود من 
نگارنده تا بسياري از مخاطبان نهادينه شده و همين رفتارها، 
هزينه كشور را به ميزان قابل توجهي افزايش داده اند. يكي 
از چالش هاي اساس��ي مرتبط با حوزه اقتصادي كشور به 
واردات بي رويه معطوف مي شود، اما كمتر به اين موضوع 
اشاره مي شود كه در كنار نقد دستگاه هاي متولي بايد رفتار 
غلط مردم جامعه در عرصه تقاضا را نيز مورد تحليل و واكاوي 
قرار داد. قطعا واردات حجم انبوهي از كاال به داخل كشور، 
بنابر يك نياز موجود )هر چند كاذب( عملياتي مي شود، در 
غير اين ص��ورت واردات فالن كاال و عدم خريد آن آنچنان 
دست وارد كننده را داغ خواهد كرد كه هيچگاه به خريد و 
روانه كردن آن به بازار كشور مبادرت نخواهد ورزيد. سخن از 
روحيه مصرف گرايي در جامعه ايراني است، سخن از عالقه و 
تمايل به خريد كاال ها و محصوالت متعددي است كه بعضا 
بخش قابل توجهي از آن ن��ه از روي اضطرار بلكه به دليل 
روحيه تنوع طلبي، چشم و هم چشمي، رقابت هاي كاذب 
درون خانوادگي و برون خانوادگي انجام مي پذيرد. طرح اين 
موضوع، با هدف توجيه مشكالت اقتصادي موجود انجام 

نمي پذيرد و ب��دون ترديد، تنظيم بازار و كاهش تورم يك 
نياز جدي و اجتناب ناپذير به شمار مي رود. گراني بسياري 
از اقالم و محصوالت اساسي مورد نياز مردم و جامعه هيچ 
توجيهي ندارد و بايد دس��تگاه هاي ذي ربط براي كاهش 
آن و افزايش قدرت خريد مردم نهايت تالش خود را به كار 
گيرند. اين امر ضروري به كرات از س��وي دلسوزان نظام و 
انقالب و مس��ووالن رده هاي مختلف كشوري، استاني و 
شهرستاني مورد تاكيد قرار گرفته، لذا با همه اين اوصاف در 
شرايط كنوني نيز با اتخاذ تدابير هوشمندانه و تجديد نظر در 
رويه خريد و زندگي در محيط اجتماعي و تغيير رفتار هاي 
اقتصادي، مي توان بر بسياري از نارسايي هاي مرتبط با اين 
عرصه )اقتصادي( غلبه و از بار مشكالت كنوني جامعه كم 
كرد. يك��ي از اين رويكرد ها به اجتن��اب از خريد كاال هاي 
غير ضروري و عادت به اس��تفاده از كاال هاي دست دوم، اما 
تميز و سالم باز مي گردد. عادت به نوكردن وسايل منزل و 
خريد محصوالت نو در شرايطي كه هيچگونه نياز و ضرورتي 
براي آن احساس نمي شود، از نمونه رفتار هاي غلطي است 
كه همواره در طول ساليان گذشته از سوي طبقات مختلف 
اجتماعي جامعه مشاهده شده است. شايد برخي اينچنين 
عنوان كنند كه افزايش قيمت محصوالت موجود در بازار 
فعلي، به ميزاني اس��ت كه عمال اكثري��ت قريب به اتفاق 
جامعه، به چنين ريسكي مبادرت نمي ورزند، اما يقينا در 
صورت صحت اين امر نمي توان از هزينه هاي سنگيني كه 
اين رفتار ها و رويكرد ها در سنوات گذشته به اقتصاد كشور 
تحميل كرده به سادگي گذشت و شرايط امروزي، نتيجه 
مجموعه اي از رفتار ها و رويه هاي نادرست اقتصادي است 
كه در بين دستگاه هاي مختلف فعال در كشور و البته آحاد 
مردم در مقاطع مختلف ظهور و بروز پيدا كرده است. اگرچه 
با نيم نگاهي به اطراف خود همچنان به اين واقعيت خواهيم 

 Sat. Mar9. 2019    شنبه   18 اسفند 1397   2 رجب 1440  سال پنجم    شماره   1338 

 نمایشگاه  بهاره  مي تواند
راه  مبارزه  با دالالن باشد؟

عضو هيات مديره كنفدراسيون صنعت ايران با بيان 
اينكه هدف از راه اندازي نمايشگاه هاي بهاره، مبارزه 
با دالالن و واس��طه هايي اس��ت كه كاالها را احتكار 
كرده اند، اظهار كرد: راه اندازي اين نمايشگاه ها، بهار 

فروش را از صنعتگران واقعي مي گيرد.
نصراله محمدحس��ين فالح در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان اينكه هر سال در روزهاي منتهي به عيد نوروز 
قيمت ها به شدت باال مي رود و به مردم ضربه مي زند 
و برگزاري نمايشگاه هاي بهاره به عنوان يك راهكار 
مطرح مي ش��ود، اظهار كرد: افزايش قيمت ها و در 
تنگنا قرار گرفتن مردم درس��ت نيست، اما از طرف 
ديگر، گرفتن امتيازات از توليدكنندگان و صنعتگران 
در زماني كه آنها بايد از موقعيت هاي بازار بهره برداري 

كنند نيز اشتباه  است.
وي همچنين مشكل اصلي اقتصاد را بازار عنوان كرد 
و گفت: راه اندازي نمايشگاه هاي بهاره، بهار فروش را 
از صنعتگران واقعي مي گيرد و مانند اين است كه در 
زماني كه بايد در گلستان گل چيد، قلم پاي بلبل را 

بشكنيم  .
عضو هيات مديره كنفدراسيون صنعت ايران ادامه داد: 
هدف از راه اندازي اين نمايشگاه ها، مبارزه با دالالن و 
واسطه هايي است كه كاالها را احتكار كرده اند، اما اين 

راه در نهايت به زيان صنعتگران تمام مي شود.
فالح با بيان اينكه حريف را اشتباه گرفتيم و اين باعث 
ضربه به صنعت مي شود، تصريح كرد: بايد ببينيم در 

واقعيت چه كساني سودجويي مي كنند.
وي همچنين با بيان اينكه با رسيدن شب هاي عيد 
مردم نگران افزايش قيمت ها هستند، گفت: در اين 
ميان، توليدكنندگاني كه يك سال زحمت كشيدند 
بايد سود خود را دو دستي به واسطه ها و دالالن تقديم 
كنند كه نشان مي دهد برنامه ريزي مركزي در اقتصاد 

را از دست داديم.

اقتصاد ایران صد درصد 
تحریم پذیر نیست

مجيدرضا حريري نائ��ب رييس اتاق بازرگاني ايران 
و چين اظهار كرد: ش��ايد در سال هايي ميزان ارزش 
معامالت تجاري ايران با چين كاهش يافته باشد اما 
بطور كلي و در مجموع روند مبادالت اقتصادي اين دو 

كشور نزولي نبوده است.
حريري كاهش قيمت جهاني نفت يا ساير مواد خام 
همانند آهن را از عوامل كاهش ارزش معامالت تجاري 

ايران با چين دانست.
وي با اش��اره به اينكه چين در ش��ش سال گذشته، 
ش��ريك اول تجاري ص��ادرات و واردات ايران بوده 
است اظهار كرد: چين در حالي كه بزرگ ترين مبدا 
كاال به ايران محسوب مي شود اولين مقصد تجاري 

ايران نيز است.
حريري با بيان اينكه بيش��ترين كاال هاي چيني به 
اتحاديه اروپا و امريكاي شمالي صادر مي شود، افزود: 
در س��ال مبلغي بالغ بر هزار ميليارد دالر به كانادا و 

امريكا صادر مي شود.
نائب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين با بيان اينكه 
چين به عنوان بزرگ ترين واردكننده و صادركننده 
دنيا مقام اول ص��ادرات را دارد تصريح كرد: چين با 
بيش از ۱۲۰ كشور دنيا روابط تجاري دارد. وي ميزان 
تجارت جهاني ساالنه چين را ۴۳ هزار ميليارد دالر 

اعالم كرد.
حريري در خصوص لزوم واردات كاال هاي استراتژيك 
از چين براي پيش��برد اهداف توسعه اي كشورمان، 
گفت: ورود مواد اوليه و ماشين آالت از اين كشور زمينه 

افزايش توليد و اشتغالزايي داخلي را فراهم مي كند.
نائب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين، نوسانات ارز و 
اخذ مابه التفاوت را از مشكالت ُتجار برشمرد و گفت: 
قبل از صدور بخش��نامه ها بايد با بخش خصوصي 
مشورت شود و تصميمات در حوزه صادرات و واردات از 
سمت دولت يك شبه اعمال نشود؛ اگر از چندماه قبل 
اين تصميمات ابالغ مي شد حداقل تجار برنامه ريزي 
ديگري در اين زمينه مي كردند. حريري در پايان درباره 
تحريم پذيري اقتصاد ايران گفت: وجود تحريم ها به 
حدي نيست كه زندگي مردم را مختل كند چراكه 
اقتصاد ايران صد درصد تحريم پذير نيست، اما نبايد 

تاثير اين تحريم ها را بر معيشت مردم ناديده گرفت.

 فروش چاي یارانه اي
به قیمت ارز آزاد

دبيركل اتحاديه بنك��داران مواد غذايي گفت: چاي 
خارجي با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد مي شود ولي عماًل با 
دالر ۱۲۰۰۰ توماني در بازار توزيع مي شود. امروز چاي 
وارداتي كه هر كيلوي آن بين ۴ تا ۵ دالر است با قيمت 

۶۰ هزار تومان در بازار بفروش مي رسد.
قاسمعلي حس��ني در گفت وگو با تسنيم با اشاره به 
سوءاس��تفاده دالالن از چاي وارداتي ب��ا ارز ۴۲۰۰ 
توماني اظهار كرد: متاسفانه در شرايط فعلي شاهد 
سوءاستفاده برخي افراد از ارز ۴۲۰۰ توماني هستيم؛ به 
عنوان مثال در بخش چاي، شاهد تخصيص ارز دولتي 
به واردات چاي هس��تيم ولي در عمل به جاي چاي 
وارداتي با قيم��ت دالر ۴۲۰۰ توماني، چاي وارداتي 
با قيمت دالر ۱۲۰۰۰ توماني به دست مصرف كننده 
مي رسد. دبيركل اتحاديه بنكداران موادغذايي گفت: 
امروز چاي وارداتي كه قيمت هر كيلوي آن بين ۴ تا ۵ 
دالر است درحالي با قيمت هاي ۶۰ هزار توماني در بازار 
در حال توزيع و فروش است كه اين چاي با احتساب 
دالر ۴۲۰۰ توماني بايد بين ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان در 
اختيار مردم قرار گيرد. وي با تاكيد بر اينكه ارز ۴۲۰۰ 
توماني، آفت اقتصاد كشور شده است و فضاي رقابت 
را از بين برده است، ادامه داد: متاسفانه تخصيص ارز 
دولتي باعث ش��ده تا بجاي توزيع كاالي ارزان بين 
مردم، س��ودهاي آنچناني نصيب ۳ درصدي ش��ود 
كه مي توانند اين ارز دولتي را دريافت كنند. حسني 
خاطرنشان كرد: متاسفانه چاي خارجي با ارز دولتي 
به كشور وارد مي شود و عماًل يا با قيمت آزاد به دست 

مردم مي رسد يا از ايران به كشورهاي ديگر مي رود.

رسيد كه در شرايط كنوني نيز كم نيستند افرادي كه همان 
رفتار نادرست گذشته در عرصه اقتصادي را ادامه مي دهند.

عادت به خريد كاال هاي دست دوم باعث كاهش قابل توجه 
هزينه خانوار ها خواهد شد و همين تنزل هزينه ها عالوه بر 
مقاومت پذيري اقتصاد در سطح كالن، به مديريت هر چه 
مطلوب تر هزينه ها از س��وي سرپرستان خانوار در جامعه 
كمك شاياني مي كند. در صورتي كه برخي با خريد فالن 
مارك يخچال يا تلويزيون و ...، متحمل هزينه هاي سنگيني 
مي شوند، در شرايطي كه به راحتي مي توانند با خريد كاالي 
مشابه دست دوم، از صرف هزينه هاي سنگين بسيار، اجتناب 
كنند. برخالف تصور عمومي جامعه، مردم كشور هاي توسعه 
يافته جهان در مديريت هزينه هاي شخصي و خانوادگي 
خويش بسيار حسابگر و هوش��مندانه عمل كرده و حتي 
المقدور از خريد كاال هاي غير ض��روري پرهيز مي كنند. 
اين همان رويكردي اس��ت كه در دهه هاي نه چندان دور 
گذش��ته در متن خانوار هاي ايراني نهادينه بود و اساس��ا 
س��هولت زندگي در آن دوران از حيث اقتصادي ريشه در 
همين رويه دارد. وحيد شقاقي، اقتصاد دان و استاد دانشگاه 
در ارتباط با نقش كاال هاي دست دوم در سهولت مديريت 
و زيست اقتصادي جامعه به رسانه ها مي گويد: تا زماني كه 
بسياري از خانوار هاي ايراني از حيث اقتصادي در شرايط 
مساعدي قرار داشتند، الگوي مصرفي مناسبي در سطح 
جامعه ديده نمي شد و متاسفانه در سايه اين الگوي مصرفي 
نادرست، بسياري از كاال ها از سوي خانوار ها خريداري و در 
منازل بصورت بال استفاده، به نوعي دپو و انبار مي شد. وي 
مي افزايد: به هر ترتيب در شرايط سخت اقتصادي فعلي، 
بسياري از نياز هاي خانوار هاي ايراني با خريد كاال هاي دست 
دوم، تامين و مرتفع خواهد شد. شقاقي مي گويد: توسعه بازار 
دست دوم در شرايط ركود اقتصادي عمال مي تواند موجب 
تزري��ق يك قدرت خريد مضاعف به مردم ش��ود. به واقع، 
رويكرد و استراتژي خريد كاال هاي دست دوم، روشي كارا 
است كه نه تنها در شرايط سخت اقتصادي بلكه براي تمامي 

فصول سازنده و موثر خواهد بود و اساسا كشوري كه درصدد 
دستيابي به توسعه اقتصادي است بايد با تكيه بر اين روش، 
زيست اقتصادي را فراگيرد، زيرا يكي از مولفه هاي اين امر 
خطير )دستيابي به توسعه اقتصادي( به كاهش هزينه هاي 

غير ضروري معطوف مي شود.

   نیم�ي از خانوار هاي ایران�ي، فاقد قدرت 
خرید كاال هاي نو هستند

تبديل كردن تهديد ها به فرصت ها، روشي عقالني در تمامي 
عرصه ها به ش��مار مي رود و مي توان اين قاعده را به شرايط 
فعلي اقتصادي كش��ور نيز تعمي��م داد. در حال حاضر، به 
نظر برخي كارشناسان )همچون شقاقي شهري( نيمي از 
خانوار هاي ايراني قدرت خريد كاال هاي نو را از دست داده اند. 
وي مي گويد: با تكيه براين روش )خريد كاال هاي دست دوم( 
امكان تامين ۶۰ تا ۷۰ درصد از نياز هاي خانوار ها ميسر خواهد 
ش��د. از منظر اين كارشناس حوزه اقتصادي، خريد كاالي 
دس��ت دوم، جلوي واردات بي رويه را مي گيرد و به تبع آن 
مانع خروج غير ضروري ارز از كشور مي شود و به تعبيري از 
اتالف منابع جلوگيري مي كند. انتظار مي رود با يك عزم ملي و 
فراگير، تهديدات موجود در عرصه اقتصادي در شرايط كنوني 
به فرصتي ويژه براي توسعه كشور تبديل شوند و از وضعيت 
فعلي، زمينه توفيقات اجباري بسياري براي جامعه فراهم 
شود. البته حصول چنين توفيقي، مستلزم فرهنگ سازي 
و اطالع رساني كافي و موثر خواهد بود. آنچنان كه شقاقي 
مي گويد: فرهنگ خريد و استفاده از كاال هاي دست دوم، در 
بسياري از شهر هاي كوچك كشور وجود ندارد و با كاركردن 
بر روي اين موضوع و فرهنگ سازي و ساختار سازي در بازار 
كاالي دست دوم مي توان فضاي رقابتي الزم در اين حوزه 
را ايجاد كرد. وي معتقد است: دولت بايد با سياست گذاري 
مقتضي بازار مذكور را ساماندهي كند و در صورت حصول اين 
امر، مي توان هم در بخش ماليات ستاني و هم شكل گيري 

بازاري منسجم به توفيقات مطلوبي نائل شد.
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وزیر نفت در مراسم آغاز ساخت پتروشیمی در شهرستان اندیمشک:

توسعه در نفت ادامه دارد 
گروه انرژی| نادی صبوری|

روز پنج ش�نبه دش�ت های زیبای اندیمشک 
و هوای به�اری این شهرس�تان، میزبان مردم 
منطقه، وزیر نفت، استاندار خوزستان، نماینده 
اندیمشک و بزرگان قبایل این شهرستان بود تا 
مراسم آغاز به ساخت پتروشیمی اندیمشک را 
به صورت رسمی برگزار کنند. پتروشیمی ای که 
مالک آن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
بوده و روی کاغذ ۳ سال زمان می برد تا ساخته 
شود. این پتروشیمی با ۴۵۰ میلیون یورو ساخته 
شده و در زمان س�اخت برای ۲۰۰۰ نفر اشتغال 

ایجاد می کند. 

بی��ژن زنگنه وزیر نفت در جریان س��خنرانی خود در 
مراس��م آغاز به کار س��اخت این مجتمع عنوان کرد: 
»من معموال به پروژه های شهرستان ها نمی روم ولی 
امروز به چند دلیل به اندیمش��ک آم��دم. یکی از این 
دالیل این بود که ما از سال های دور و از زمان تصویب 
پروژه  اتیلن غرب به اندیمشک یک پتروشیمی بدهکار 
بودیم که به دست فراموشی سپرده شده بود. از طرف 
دیگر من به اینجا آمدم تا نش��ان بدهم این یک طرح 

نمایشی نیست.«
او در ادامه عنوان کرد: »بزرگ ترین هلدینگ کش��ور 
اکنون مسئولیت این کار را بر عهده گرفته است، خیلی 
طول کشید تا ما توانستیم هلدینگ خلیج فارس را قانع 
کنیم که در این طرح سرمایه گذاری کند. آن ها عنوان 
می کردند که این طرح برای ساخت پلی اتیلن اقتصادی 
نیست و در ادامه با انتخاب کردن اتیلن اکساید برای 

سرمایه گذاری پا پیش گذاشتند«
ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در سخنرانی 
خود در مراس��م آغاز به کار پتروش��یمی اندیمشک 
در توضیح دلی��ل برگزیدن اتیلن اکس��اید برای این 
مجتمع عنوان کرد: »پتروشیمی ایران تاکنون بیشتر 
بر میان دس��ت متمرکز بوده اس��ت. باید به س��مت 
پایین دس��ت حرکت کنیم که بازار صادراتی بهتری 
دارد. از سوی دیگر در ایران پایین دست اتیلن بیشتر 
پلی اتیلن شناخته ش��ده بود که از نظر ما سودآوری 
مناسبی که ساخت این پروژه را مقرون به صرفه کند 
نداشت در نتیجه با مطالعات اتیلن اکساید را انتخاب 
کردیم که سودآوری بیشتری داشته و زنجیره متفاوتی 

را در کشور ایجاد می کند«
طبق اظهارات مطرح شده توسط مسئوالن این طرح 
در زمان ساخت برای ۲۰۰۰ نفر و در زمان بهره برداری 

برای ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کند. بیژن زنگنه وزیر 
نفت در بخش دیگری از صحبت های روز پنج ش��نبه  
خود به مسائلی که این روزها وزارت نفت با آن دست و 
پنجه نرم می کند پرداخته و عنوان کرد: »امروز نوک 
پیکان حمله آمریکا به سمت صنعت نفت ایران است، 
من و همکارانم در وزارت نفت در این شرایط فشارها را 

تحمل می کنیم تا آسیبی به ملت ایران نرسد.«
زنگنه در ادامه با اشاره به اینکه آمریکا صنعت نفت ایران 
 را در نوک پیکان حمالت قرار داده اس��ت، گفت: آنها 
می خواهند ما نفت نفروش��یم و پول آن را هم جابه جا 
نکنیم، ام��ا به لطف اله��ی آنها نتوانس��تند و در این 
کار موفقیتی کس��ب نکردند اگرچه ام��روز به نوعی 
آبروداری می کنند. وزیر نفت برای بیان س��ختی این 
دوره به خاطراتی از روزهای نخست وزارتش در وزارت 
جهاد و سازندگی اش��اره کرده و با بیان اینکه از سال 
۶۲ وزیر بودم و مسئولیت هایی به عهده داشتم، افزود: 
ما آن روزها را هم دیدیم، اما هیچ وقت فش��ار دشمن 
همانند امروز نبود، تفاوت آن سال ها با امروز این است 
که هر چند شهید و زخمی و بمباران نداریم، اما شدت 
فشارهای دشمن بیشتر است، هرچند که آنها توفیقی 

کسب نکردند و نخواهند کرد.
او اضاف��ه ک��رد: ما البته ایس��تاده ایم و ب��رای همین 
 امسال در مناطق نفتخیز با اتکا به منابع مالی داخلی
۶.۵ میلیارد دالر پروژه اجرا خواهیم کرد. ما در وزارت 
نفت با وجود فش��ار فراوان فق��ط در فکر حفظ تولید 
نیس��تیم بلکه برنامه های مختلفی ب��رای پروژه های 

توسعه ای داریم. 
زنگنه با اشاره به اینکه با زحمت کارکنان شرکت ملی 
نفت و شرکت ملی گاز زمس��تان امسال بدون اینکه 
آب در دل کس��ی تکان بخورد طی شد گفت: »واقعا 
برای اینکه هر لوله ای به لول��ه ی دیگر جوش بخورد 
خون دل ها خورده می ش��ود. در یک روز با تمام توان 
می شود ۲۰۰۰ لوله را به هم جوش داد، برای هر پروژه 
بیش��مار لوله به یکدیگر وصل می ش��ود. از همین رو 
است که تا کسی نیاید و پاالیشگاهی را از نزدیک نبیند 
نمی داند اینکه ما امسال توانستیم ۱۰۰ میلیون متر 
مکعب به ظرفیت تولید گازمان اضافه کنیم به معنی 
چقدر کار اس��ت« وزیر نفت ادامه داد: »شبانه روز کار 
می کنیم و هم تولید و هم توسعه را پیش می بریم، حتی 
س��رمایه گذار خارجی نیز می آوریم اما نمی گوییم تا 

دشمن نتواند از آن علیه ما استفاده کند«
وزیر نفت با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ایران در اوج 
تحریم ها در آستانه تحول بزرگ است و برای نخستین 

بار در س��ال آینده تامین خوراک بیش از نیاز خواهد 
بود، گفت: کل ارزش تولید پتروشیمی هم اکنون ۲۰ 
میلیارد دالر و مقدار آن ۳۰ میلیون تن اس��ت که این 
رقم ظرف دو سال با تکمیل طرح های نیمه تمام به ۴۵ 
میلیون تن محصول خالص برای عرضه به بازار می رسد

زنگنه در واکنش به س��خنان اف��رادی که می گویند 
وزارت نفت برنامه ای ب��رای مقابله با تحریم ها ندارد، 
عنوان ک��رد: من نمی توانم ع��دد و رقمی اعالم کنم، 
کارها را در شرایط سخت پیش می بریم، اما نقشه ها و 
برنامه های مقابله با تحریم ها را افشا نخواهیم کرد، خود 
و همکارانم در وزارت نفت تحت فشار قرار می گیریم تا 

ملت ایران سرافراز باشد.
او در ادام��ه عنوان کرد:: به م��ن و همکارانم در وزارت 
نفت فش��ار خواهد آمد چرا که عده ای دائم می گویند 
چرا کاری نمی کنید و شما برنامه ای ندارید، اشکالی 
ندارد، خانواده ش��هدا عمری تحمل کرده اند، اکنون 
من هم چند وقتی تحمل می کنم، متاس��فانه برخی 
نمی دانند و فش��ارهایی می آورند که بعضی مسائل و 

موارد را به اصطالح لو دهیم، اما ما برنامه های مقابله با 
تحریم را افش��ا نمی کنیم تا آسیبی به ملت ایران وارد 
نشود.وزیر نفت در اظهاراتش بر اینکه دیدن سوختن 
فلرها او را همواره ناراح��ت می کند تاکید کرد: پروژه 
جلوگیری از س��وزاندن گازهای هم��راه نفت تا پایان 
دولت دوازدهم تکمیل می شود، این اقدام آثار مثبت  
به همراه دارد و بر محیط زیست نیز اثرگذار است. من 
 معتقدم با س��وزاندن گازهای همراه نفت، اسکناس 
می س��وزانیم. جمع آوری گازهای هم��راه در کنار ۲ 
موضوع دیگر از خواس��ته های مقام معظم رهبری از 

وزارت نفت به شمار می روند. 
وزیر نفت در پایان ضمن ابراز خوش��حالی از س��فر به 
اندیمش��ک گفت: امیدوارم طرح احداث پتروشیمی 
اندیمشک حداقل تا سه س��ال آینده پایان یابد، این 
طرح بزرگ، خط جدیدی برای پتروشیمی های اتیلن 
اس��ت و می تواند مانند اتفاقی ک��ه در اراک و اطراف 
مجتمع های پتروشیمی این شهر افتاد به یک خوشه 
صنعتی در منطقه تبدیل ش��ود به گونه ای که صدها 

پتروشیمی پایین دست می تواند در کنار آن احداث 
شود و اشتغال و زندگی ایجاد کند.فریدون حسنوند 
رئیس کمیسیون انرژی و نماینده مردم اندیمشک در 
مجلس شورای اسالمی نیز که طبق اظهارات وزیر نفت 
پروژه ی پتروشیمی اندیمشک با پیگیری او عملیاتی 
شده است در سخنرانی خود در مراسم آغاز به کار این 
مجتمع عنوان کرد: »نوک حمله تحریم ها وزارت نفت 
است، جایی که تولید و اقتصاد ایران در آن تعریف شده 
است. اما با همدلی و وحدت اکنون تحریم ها در دستان 

مسئوالن در حال فشرده شدن است«
طبق اظهاراتی که ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج 
فارس مطرح کرد بخش��ی از س��رمایه مورد نیاز برای 
ساخت پتروشیمی اندیمشک که حدود ۴۰۰ میلیون 
یورو است از طریق صندوق توسعه ملی و بخشی از آن 
از طریق منابع داخلی این هلدینگ تامین خواهد شد. 
به گزارش »تعادل« اتیلن اکساید ترکیبی آلی با فرمول 
C۲H۴O  است که یکی از مهم ترین موارد مصرف آن 

در استریلیزاسیون پزشکی است. 
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هند به دنبال تمدید معافیت نفتی
ایس�نا| منابع آگاه اعالم کردند هند در مذاکره با 
واشنگتن برای تمدید معافیت از تحریم های آمریکا 
علیه نفت ایران، خواه��ان ادامه خرید نفت ایران در 
سطح فعلی حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز شده است.

این مذاکرات همزمان با تش��دید تنش های تجاری 
میان واشنگتن و دهلی نو انجام می شود. آمریکا قصد 
دارد پیمان توافق ترجیحی برای هند را که به این کشور 
امکان داده ۵.۶ میلیارد دالر صادرات بدون تعرفه به 
آمریکا داشته است، خاتمه دهد. وینسنت کمپوس، 
س��خنگوی بخش انرژی وزارت خارجه آمریکا این 
موضوع که هند از آمریکا درخواست کرده معافیت های 
خود را تمدید کند را تأیید نکرد اما گفت مذاکرات با 
هشت مشتری نفت ایران ادامه دارد. یک منبع آگاه 
هندی به رویترز گفت: مذاکرات با واشنگتن درباره 
تمدید معافیت از تحریم های ایران به دلیل تعطیلی 
دولت آمریکا طوالنی شد. هند خواهان شفافیت پیش 

از برگزاری انتخابات عمومی در ماه مه است.

افزایش واردات نفت خام چین
تسنیم| واردات نفت خام چین با باال رفتن خرید 
پاالیش��گاه های خصوصی جدید افزایش یافت و 
واردات گاز طبیعی آن به خاطر کاهش تقاضا کاهش 
یافت. به گزارش رویترز، چین بزرگ ترین وارد کننده 
نفت خام جهان سال گذشته ۱۰ میلیون و ۲۳۰ هزار 
بشکه در روز نفت وارد کرده است که ۲۱.۶ درصد از 
سال پیش از آن بیش��تر بوده است. این چهارمین 
 ماه پیاپی اس��ت که واردات نفت خام چین باالتر از

۱۰ میلیون بشکه در روز قرار می گیرد. پاالیشگاه 
های جدید ی��ک عامل افزایش واردات هس��تند. 
واردات زی��اد نفت خام نش��انه تقاضای باالی نفت 
از طرف بخش خصوصی و س��رعت گرفتن ایجاد 

زیرساخت هاست.

 کشف میدان عظیم گازی
در دریای سرخ

تس�نیم| وزیر انرژی عربستان گفت کشورش 
مقادیر قابل توجهی گاز در دریای س��رخ کش��ف 
کرده است. به گزارش رویترز، خالد الفالح همچنین 
گفت آرامکو، شرکت بزرگ نفت عربستان در حال 
مطالعه فرصت های اجرای پروژه های گاز طبیعی 
مایع در آمریکا اس��ت. وی اضاف��ه کرد که آرامکو 
همچنین قصد دارد در آفریقای جنوبی هم سرمایه 
گذاری کند. عربستان یک پروژه پتروشیمی را در 
آفریقای جنوبی بررسی می کند. آرامکوی عربستان 
طرحی بلندپروازانه برای دو برابر کردن ظرفیت 
پاالیشگاهی خود دارد و به شدت در فعالیت های 
پاالیشگاهی و تولید مواد شیمیایی در سراسر جهان 

سرمایه گذاری می کند.

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پیشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه 

را با ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 
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شرکت ملي گاز ایران

شرکت گاز استان خوزستان

ایس�نا| قیمت نف��ت دیروز به دنبال تیره تر ش��دن 
دورنمای اقتصاد جهانی پس از هشدار بانک مرکزی اروپا 
نسبت به تداوم ضعف و آمار جدیدی که افت صادرات و 

واردات چین را نشان داد، کاهش پیدا کرد.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 
۴۱ سنت یا ۰.۷ درصد کاهش نسبت به قیمت نهایی 
روز پنج شنبه، به ۵۶ دالر و ۲۵ سنت در هر بشکه رسید. 
بهای معامالت آتی نفت برنت هم با ۵۲ س��نت یا ۰.۸ 
درصد کاهش، به ۶۵ دالر و ۷۸ سنت در هر بشکه رسید. 
بازارهای مالی از جمله بازارهای معامالت آتی نفت خام 
پس از این ک��ه ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا 
اعالم کرد اقتصاد در یک دوره ی ضعف و ابهام فراگیر 
قرار دارد، سقوط کردند. ضعف اقتصادی اروپا با کندی 
رش��د اقتصادی در اروپا همزمان شده است. تاکنون 
تقاضا برای نفت به ویژه در چین که باالی ۱۰ میلیون 

بش��که در روز نفت واردات می کند، تغییری نداشته 
است. با این حال انتظار می رود کندی رشد اقتصادی 
در مقطعی تقاضا برای نفت را متأثر کرده و قیمت ها را 

تحت فشار نزولی قرار دهد.
آمار رسمی نشان داد صادرات چین در فوریه ۲۱ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و بسیار 
پایین تر از حد انتظار تحلیل گران بوده است و همزمان 

واردات این کشور ۵.۲ درصد کاهش داشته است.
در بخش عرضه، قیمت ها از توافق کاهش تولید میان 
کش��ورهای اوپک و غیراوپک تقویت ش��ده اند. اوپک 
پالس اواخر سال گذش��ته موافقت کردند تولیدشان 
را در نیمه اول امسال حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز 
کاهش دهند تا از اشباع عرضه بازار جلوگیری کرده و 
قیمت ها را تقویت کنند. اما این تالش ها تحت الشعاع 
جهش تولید نفت آمریکا قرار گرفته که از اوایل س��ال 

۲۰۱۸ بیش از ۲ میلیون بشکه در روز رشد کرده و به 
رکورد بی سابقه ۱۲.۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. 
آمریکا اکنون بزرگترین تولیدکننده نفت جهان است 
و باالتر از روسیه و عربستان س��عودی قرار دارد.بانک 
سرمایه گذاری جفریز روز جمعه اعالم کرد رشد تولید 
نفت آمریکا تا حدود زیادی تحت تأثیر تولید شیل است 
که اخیراً از سرمایه گذاری های غول های نفتی اکسون 
موبیل و ش��ورون بهره مند شده اس��ت. صادرات نفت 
آمریکا نیز به رکورد ۳.۶ میلیون بشکه در روز در فوریه 
رسید که بیشتر از صادرات برخی اعضای اوپک مانند 
امارات متحده عربی، کویت یا ایران بود.بر اساس گزارش 
رویترز، ش��رکت مشاوره »ریستاد انرژی«  پیش بینی 
کرد تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۱۹ یک میلیون بشکه 
در روز دیگر رشد خواهد کرد و صادرات نفت، مزایای 

عظیمی برای اقتصاد آمریکا به ارمغان خواهد آورد.

افت صادرات و واردات چین قیمت نفت را تحت تأثیر قرار داد
کاهش قیمت نفت در روز جمعه

مجتبي محمدقلي / شانا



دريچه8اخبار   كشاورزي

گزارش مركز  پژوهش هاي  مجلس ازميزان مصرف و قاچاق سوخت  در كشور

خطر رشدباالي مصرف بنزين
تعادل| 

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به بررسي 
وضعي�ت مصرف و قاچ�اق س�وخت پرداخته 
اس�ت . كارشناس�ان مركز در اين گ�زارش به 
نكات مهمي در خصوص رش�د مصرف سوخت 
اشاره و پيش بيني كرده اند كه با توجه به رشد 
10 درصدي مصرف بنزين در كش�ور راه اندازي 
پااليشگاه س�تاره خليج فارس فقط مي تواند 
اس�فندماه امسال را جوابگو باش�د . با توجه به 
اين گ�زارش مي توان گفت كه اي�ران باالترين 
رش�د مصرف س�وخت در جهان را دارا است . 
كارشناسان اين مركز در آخر  پيشنهاد كرده اند 
كه مس�ووالن براي جلوگيري از رش�د مصرف 
س�وخت به تمهيداتي از قبيل به كار انداختن 
كارت مصرف سوخت بينديشند. گزارش مركز 

پژوهش ها را در زير مي خوانيد. 

وضعيت مصرف انرژي نهايي در س��ال 1395 نشان 
مي دهد، كل مص��رف انرژي نهايي معادل 1348.65 
ميليون بشكه نفت خام در سال بوده كه 35 درصد آن 
در بخش خانگي تجاري، 24 درصد صنعت، 17 درصد 
كشاورزي )خوراك پتروشيمي و ساير( و 24 درصد در 

بخش حمل ونقل صورت گرفته است.
تركيب مصرف انرژي نهايي در سال 1395 در بخش 
حمل ونقل به شرح زير بوده است: بنزين 46/7 درصد، 
نف��ت گاز 35/3 درصد، CNG 14/9 درصد و س��اير 
سوخت ها )ش��امل نفت كوره و سوخت جت( حدود 

3/1 درصد. 
اي��ن تركيب در س��ال 1396 و 1397 نيز كم و بيش 
به همين ترتيب اس��ت. در ادامه به توضيح مهم ترين 
ويژگي هاي وضعيت كنوني مصرف سوخت در كشور 

مي پردازيم. 

  1-1- بي توجه�ي ب�ه اجراي قانون توس�عه 
حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت

 قانون توس��عه حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف 
سوخت در سال 1386 مصوب شد. طبق ماده )1( اين 
قانون، دولت مكلف است در جهت توسعه حمل ونقل 
درون شهري و برون شهري كشور و مديريت بر مصرف 

سوخت اقدامات زير را انجام دهد: 
٭يكپارچه س�ازي و س�اماندهي مديري�ت 

حمل ونقل، 
٭بهس�ازي و از رده خ�ارج ك�ردن خودروهاي 
فرسوده سبك و سنگين مسافري و باري درون 

و برون شهري، 
تبديل خودروهاي بنزين س�وز و گازوييل سوز 

به دوگانه سوز، 
٭توس�عه ن�اوگان حمل ونق�ل همگان�ي ون و 

ميني بوس و مدي بوس و اتوبوس، 
٭استفاده از سامانه هوشمند حمل ونقل، 

عرضه بنزين و گازوئيل در بخش هاي حمل ونقل 
و صنعت و كشاورزي با اولويت

  كارت هوشمند سوخت، 
٭احداث جايگاه هاي عرضه گاز، 

٭حمايت از ابداعات و اختراعات موثر در كاهش 
مصرف سوخت، 

بهينه س�ازي تولي�د خ�ودرو از طري�ق توليد 
خودروهاي گازسوز

٭حمايت از توليد خودروهاي برقي، دونيرويي 
)هيبريدي( و كم مصرف، 

٭استانداردس�ازي تولي�د خودروي س�بك و 
سنگين و موتورس�يكلت در مصرف سوخت و 

كاهش آاليندگي، 
٭خ�روج بنزي�ن و گازوييل از س�بد حمايتي، 

حداكثر از ابتداي سال 1391 هجري شمسي.

  2-1- بي توجهي به اجراي قانون اصالح الگوي 
مصرف انرژي

 قانون اص��اح الگوي مصرف انرژي در س��ال 1389 
تصويب شد. طبق ماده )11( قانون مذكور، معيارها و 
مشخصات فني و استاندارد اجباري انرژي تجهيزات 
و ماش��ين آالت انرژي ب��ر و فرآينده��اي صنعت��ي، 
معدني و كش��اورزي، همچنين اس��تاندارد كيفيت 
ان��واع س��وخت هاي مصرف��ي و برق ب��ه ترتيبي كه 
توليدكنن��دگان و واردكنندگان م��وارد مذكور ملزم 
به رعايت آن باش��ند توس��ط كارگروهي متش��كل 
از نماين��دگان وزارتخانه ه��اي نفت، ني��رو، معاونت 
برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، موسسه 
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان حفاظت 
محيط زيست و وزارتخانه هاي ذي ربط تدوين مي شود 
و به تصويب هيات وزيران مي رسد. مسووليت كارگروه 
موضوع اين ماده در زمينه سوخت و احتراق، با وزارت 

نفت و در زمينه انرژي الكتريكي با وزارت نيرو است. 
همچنين، طبق ماده )33( قانون مذكور، شهرداري ها 
موظفند نسبت به س��اماندهي معابر و تسهيل عبور 
و مرور عابران پياده و دوچرخه س��واران در شهرهاي 

كشور اقدام نمايند.
در ماده )34( كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند فقط 
نسبت به خريد و به كارگيري خودروهاي واجد معيارها 
و مشخصات فني موضوع ماده )11( اين قانون، اقدام 

نمايند. 
طبق ماده )35( قانون مذكور، وزارت كش��ور موظف 
است با همكاري دستگاه ها و س��ازمان هاي ذي ربط 
با به كارگي��ري خودروهاي عمومي واج��د معيارها 
و مش��خصات فني موضوع م��اده )11( اي��ن قانون، 
خودروهاي فاق��د معياره��اي ف��وق را از رده خارج 
نمايد و خودروهاي عمومي فق��ط در صورت رعايت 

شرايط فوق، قابل شماره گذاري است. در ماده )36( 
وزارت صنايع و معادن موظف است به منظور ارتقاي 
كارايي مصرف سوخت، نسبت به همكاري و نظارت 
جهت توس��عه توليد، عرضه و خدمات پس از فروش 
خودروهاي ديزلي سبك با اولويت خودروهاي عمومي 
بار و مسافر، مطابق با استانداردهاي روز دنيا و معيارها 
و مشخصات فني موضوع ماده )11( اين قانون اقدام 

نمايد.

  3-1- افزايش رشد مصرف
نكت��ه قاب��ل توج��ه در مص��رف س��وخت در بخش 
حمل ونقل، افزايش نرخ رش��د آن در سال هاي اخير 
است. مصرف بنزين در سال 1393 روزانه 69/6 ميليون 
ليتر گزارش شده كه در سال 1394 به 71/2 ميليون 
ليتر رسيد )نرخ رش��د 3 / 2 درصد( . در سال 1395 
مصرف بنزين به روزانه 75 ميليون ليتر و نرخ رش��د 
به 5/3 درصد افزايش يافت. در سال 1396 مصرف به 
روزانه 80 ميليون ليتر و نرخ رشد به 6/7 درصد صعود 
كرد. با تحقق مصرف 88 ميليون ليتر در روز در سال 
1397 نرخ رش��د به 10 درصد بالغ خواهد ش��د. اگر 
نگاهي به رش��د خودرو سبك در كشور داشته باشيم 
بعيد به نظر مي رسد نرخ رشد بنزين در سال 1397 با 
نرخ رشد خودروها هماهنگ باشد و احتماال افزايش 
نرخ رشد داليل ديگري دارد.اين وضعيت در مصرف 
نفت گاز نيز ديده مي شود. مصرف نفت گاز در بخش 
حمل ونقل از 47/7 ميليون ليتر در روز در سال 1395 
به 50/2 ميليون ليتر در سال 1396 رسيده كه رشدي 
بيش از 5 درصد داشته است. اين در حالي است كه نرخ 
رشد خودرو سنگين در كشور در سال 1396 كمتر از 

دو درصد بوده است.
الزم به ذكر است، با وجود افزايش مصرف نفت گاز در 
بخش حمل ونقل، س��رجمع مصرف در حال كاهش 
بوده و از بيش از 100 ميليون ليتر در روز در سال 1392 
به حدود 80 ميليون ليتر در روز در سال 1397 رسيده 
است.عمده كاهش مصرف نيز در مصرف نيروگاهي 
صورت گرفته به طوري كه از حدود 30 ميليون ليتر در 
روز در سال 1392 به حدود 14 ميليون ليتر در سال 

1397 كاهش يافته است.

  4-1- خودروهاي پرمصرف
كاهش مصرف س��وخت خودرو با تكيه بر دو فناوري 
بهينه س��ازي موتور و كاهش اتاف حين انجام كار به 
منظور انتقال حداكثري توان توليد شده به چرخ هاي 
محرك انجام مي گيرد. نتايج بررسي ها نشان مي دهد 
ميزان مصرف س��وخت در خودروي توليد داخل در 
مقايسه با بسياري از خودروهاي خارجي يا وارداتي با 
حجم موتور يكسان، باالتر است. براي مثال در خصوص 
خودروي تيبا با حجم موتور 1/5 ليتر، متوسط مصرف 
سوخت در حدود 6/95 ليتر در 100 كيلومتر است، در 
حالي كه متوسط مصرف سوخت در مورد تعدادي از 
خودروهاي خارجي و وارداتي با حجم موتور 1/5 ليتر 

در حدود 5/96 ليتر در 100 كيلومتر است.

  5-1- قاچاق گسترده نفت گاز
تفاوت قيمت بنزين در ايران و كش��ورهاي همسايه 
زمينه قاچاق اين كاال را به وجود آورده است. هرچند 
درباره مقدار قاچاق فرآورده ه��ا اطاعات دقيقي در 
دسترس نيست، اما طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال، روزانه حدود 5 / 11 ميليون ليتر قاچاق سوخت به 
خارج از كشور صورت گرفته و بيش از 80 درصد قاچاق 
فراورده به قاچاق نفتگاز اختصاص دارد.  در مورد نفتگاز 
شايان ذكر است كه در سال جاري روزانه حدود 104 
ميليون ليتر نفتگاز در كشور مصرف شده و 54 ميليون 
ليتر از مصرف نفتگاز در حمل ونقل و 50 ميليون ليتر 
در مصارف صنعتي و كشاورزي صورت مي گيرد. اكثر 
قاچاق نفتگاز به سوءاستفاده از سهميه اختصاص يافته 
به مرغداري ها و گلخانه ها مربوط است. طبق اطاعات 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال، 70 درصد قاچاق سوخت از 

يك استان كشور صورت مي گيرد. 

  جمع بندي وضعيت كنوني
در جمع بندي وضعيت كنوني مي توان گفت تقريبًا 
همه مناب��ع حاص��ل از افزايش قيم��ت حامل هاي 
ان��رژي چه به ص��ورت يارانه نقدي و چ��ه به صورت 
س��اير خدمات دولتي )طرح سامت، سبد كاال، قير 
رايگان، افزايش مس��تمري و...( به مردم برمي گردد 
و ش��ركت هاي عرضه كننده ان��رژي در تأمين منابع 
الزم براي س��رمايه گذاري دچار مضيقه هس��تند. با 
س��خت تر ش��دن تحريم ها، تأمين مالي از خارج نيز 
دشوارتر شده است. به عاوه، ساير اهداف قانونگذار از 
افزايش قيمت انرژي در سال 1389 در جهت افزايش 
بهره وري انرژي و كاهش مصرف ناكام ماند. در نتيجه با 
فقدان برنامه هاي كاهش مصرف چه از طريق گسترش 
سوخت هاي جايگزين و چه از طريق توليد خودروهاي 
برقي و ثابت ماندن ظرفيت توليد بنزين كشور، افزايش 
شكاف توليد و مصرف بنزين نياز به افزايش واردات و 
افزايش كسري دولت را در پي خواهد داشت. به عاوه، 
در ش��رايط كنوني هر فردي كه تحرك و جابه جايي 
بيش��تري داشته باشد، چه با استفاده از وسايل نقليه 
عمومي چه با استفاده از وس��ايل شخصي، از بنزين 
ارزان بيشتري اس��تفاده مي كند و برعكس آنان كه 
نياز به سفر درون شهري يا برون شهري كمتري دارند 

از يارانه پنهان كمتري استفاده مي كنند.
ش��ايان ذكر اس��ت كه ذخيره س��ازي و حمل ونقل 
فرآورده هاي نفتي در كش��ور بيش از ظرفيت اسمي 
آنها انجام ش��ده و گس��ترش اين ظرفي��ت نيازمند 
س��رمايه گذاري در ذخيره س��ازي و انتقال است. در 
واقع زيرساخت كنوني شركت پااليش و پخش، براي 

پخش حدود 70 ميليون ليتر در روز طراحي شده و با 
زيرساخت موجود امكان اضافه شدن ساالنه 10 درصد 

به مصرف بنزين وجود ندارد. 
نكته مهم بعدي اينكه طبق اطاعات منتش��ر شده 
توس��ط ش��ركت ملي پااليش و پخش ايران، مصرف 
ميانگين بنزين در 6 ماه اول س��ال 1397 حدود 88 
ميليون ليتر در روز اس��ت. هر چند با اتمام فاز يك و 
دو پااليشگاه س��تاره خليج فارس، ميانگين توليد 6 
ماهه 1397 در حدود 88 ميليون ليتر در روز اس��ت. 
با س��رعت 10 درصدي افزايش مصرف بنزين، حتي 
با اتمام فاز سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس، توليد 
داخل جوابگوي مصرف نخواهد بود و سرعت افزايش 
مصرف قطعا بيش��تر از س��رعت احداث پااليشگاه ها 
خواهد بود. به طوري كه، به راحتي پيش بيني مي شود 
در دو سال آينده مصرف بنزين بيش از 120 ميليون 
ليتر در روز و ظرفيت توليد داخل حدود 105 ميليون 

ليتر در روز خواهد بود.

عاوه بر اين، طبق اطاعات راهنمايي و رانندگي در 
س��ال 1396 حدود 17/4 ميليون خ��ودرو بنزيني و 
حدود 2/9 ميليون خودرو گازس��وز در كشور وجود 
دارد. 1 در حالي كه در سال 1390 خودروهاي بنزيني 
10/7 ميليون و خودروهاي گازسوز 2/4 ميليون بودند. 
بي توجهي به رشد خودروهاي گازسوز و ارتقاي فني 
آنها يكي از داليل موثر در افزايش مصرف بنزين بوده 

است. 
ويژگي هاي برش��مرده، لزوم اتخاذ راهكارهايي براي 

مهار مصرف سوخت را نشان مي دهد.

2- راهكارهاي كاهش مصرف بنزين و مهار 
قاچاق نفتگاز

CNG 1-2- استفاده از ظرفيت جايگاه هاي   

 گسترش خودروهاي دوگانه سوز و موتورسيكلت هاي 
برقي شرط موفقيت كاهش مصرف بنزين با افزايش 
قيمت، امكان جايگزيني بنزين با س��اير حامل هاي 
انرژي يا س��اير روش هاي حمل ونقل اس��ت. با توجه 
به اينكه ب��ا افزايش قيمت بنزين، احتم��ال و امكان 
 LPG و CNG جايگزيني حامل ه��اي ديگر نظي��ر
براي اين نوع خودروها وج��ود دارد، لذا بايد امكانات 
زيرساختي كه در ادامه توضيح داده مي شود، مدنظر 

قرار گيرد.
CNG استفاده از ظرفيت خالي عرضه   

در حالي كه ظرفيت ارايه 39/6 ميليون مترمكعب در 
روز CNG وجود دارد، فقط 20/6 ميليون مترمكعب 
در روز اس��تفاده مي ش��ود. گفتني اس��ت، اگر بتوان 
مصرف CNG را فقط 12 ميليون مترمكعب در روز 
افزاي��ش داد، مصرف بنزين 10 ميلي��ون ليتر در روز 

كاهش مي يابد.

   دوگانه سوز كردن خودروها
طب��ق اطاع��ات ش��ركت مل��ي پاالي��ش و پخش 
خودروهاي بنزيني كشور حدود 16 ميليون خودرو و 
مصرف بنزين آنها حدود 83 ميليون ليتر در روز است، 
در صورتي كه سوخت مصرفي 3 ميليون وسيله نقليه از 
بنزين به CNG تغيير يابد، پيش بيني مي شود مصرف 
بنزين، بيش از 15 ميليون ليتر در روز كاهش يابد كه 
با فرض قيمت 40 سنت براي هر ليتر بنزين، ساالنه 

بيش از 2 ميليارد دالر صرفه جويي به همراه دارد.
همچنين، براي توسعه سريع CNG در نظر گرفتن 
تسهيات مناسب جهت تبديل خودروهاي بنزيني 
موجود به دوگانه سوز، س��رمايه گذاري بر روي بهبود 
فن��اوري خودروهاي دوگانه س��وز و افزايش ظرفيت 

مخزن گاز ضروري است.

   گسترش LPG و موتورهاي برقي
 LPG نكته مهم بع��دي در اين زمينه، توجه جدي به
است. LPG سوختي مناسب براي خودرو بوده و الزم 
است جايگاه مناسبي در ش��بكه توزيع شركت ملي 

پخش فرآورده هاي نفتي پيدا كند.
همچنين ب��ا توجه به مصرف 5 ميلي��ون ليتر بنزين 
توسط موتورسيكلت ها، برقي كردن موتورسيكلت ها 
نيز مي تواند س��هم قابل توجه��ي در كاهش مصرف 

بنزين داشته باشد. 

   2-2- احياي كارت سوخت بدون سهميه بندي
همانطور كه اشاره شد، تفاوت قيمت بنزين در ايران 
و كشورهاي همسايه زمينه قاچاق گسترده اين كاال 
را به وجود آورده كه نياز به تدبير مناسب دارد. يكي از 
راهكارهاي مواجهه با اين موضوع، الزام استفاده از كارت 
س��وخت خودرو در هنگام سوختگيري و ممنوعيت 
هرگونه مبادله بنزين خارج از اين س��امانه اس��ت. در 

شكل يك مشاهده مي شود استفاده از كارت سوخت 
و اختصاص نفتگاز بر اس��اس پيمايش، مصرف آن در 
بخش حمل و نقل را از حدود 54 ميليون ليتر در روز 
در س��ال 1393 به كمتر از 48 ميليون ليتر در روز در 

سال 1394 رساند.
به عاوه مي توان با استفاده از انواع فناوري ها از جمله 
نصب دوربين ه��اي پاك خ��وان در جايگاه ها براي 
كنترل و تاييد ورود خودروها ي��ا فناوري RFID هر 
كارت سوخت را منحصر به يك خودرو كرد و از استفاده 

از كارت خودروي ديگر جلوگيري كرد. 
به عاوه، همان طور كه ذكر ش��د، بيش از 70 درصد 
قاچاق سوخت از يك اس��تان صورت مي گيرد. الزام 
سوخت گيري در آن استان با كارت سوخت و كدينگ 
كارت هاي س��وخت به گونه اي كه فقط خودروهاي 
همان استان بتوانند در جايگاه ها، سوخت گيري كنند، 
)با در نظر گرفتن تسهياتي براي مسافران( يك اقدام 

موثر در مهار قاچاق است. 

   3-2- احي�اي كارت س�وخت ب�ه هم�راه 
سهميه بندي

برآورد رشد 10 درصدي مصرف بنزين در سال جاري 
و سال آينده، لزوم توجه به رويكردهاي مهار تقاضاي 
بنزين با ابزاره��اي قيمتي و غيرقيمت��ي را ضروري 

كرده است.
حتي با بهره برداري كامل از پااليش��گاه ستاره خليج 
فارس، ظرفيت توليد بنزين در كش��ور به حدود 105 
ميليون ليتر در روز خواهد رس��يد و اين توليد فقط تا 
اسفندماه 1397 جوابگوي مصرف كشور خواهد بود 
و در سال آينده تامين اعتبار براي واردات بنزين مورد 
نياز كشور )فارغ از مشكات لجستيكي( مساله حياتي 
خواهد شد. مكانيسم كارت سوخت با سهميه بندي، 
روشي غيرقيمتي براي مهار تقاضاست. الزام استفاده 
از كارت س��وخت ش��خصي در جايگاه ها ب��ه همراه 
سهميه بندي و تعيين قيمت دوم براي مصارف فراتر 
از سهميه، راه حل تجربه شدهاي براي كاهش مصرف 
است. استفاده از اين روش در سال 1386 مصرف بنزين 
را به ش��دت كاهش داد، به طوري كه مصرف بنزين از 
روزانه 73/6 ميليون ليتر در سال 1385 به روزانه 64/5 
ميليون ليتر در سال 1386 و به كمتر از 60 ميليون ليتر 
در سال 1390 رسيد. به عاوه، آمادگي در برابر تحريم 
واردات بنزين و مقاوم س��اختن اقتصاد كشور در برابر 
تحريم هاي احتمالي واردات بنزين، استفاده از مكانيسم 
سهميه بندي در كشور را اجتناب ناپذير ساخته است. با 
استفاده از كارت سوخت امكان سهميه بندي در مواقع 
ضروري فراهم مي شود. محدوديت جدي امكان قاچاق، 
امكان كنترل معاينه فن��ي، پرداخت عوارض، بيمه و 
جرائم وسايل نقليه و فراهم آوردن بستر مربوط به اخذ 
عوارض و ماليات جديد از وسايل نقليه پرمصرف از ديگر 

مزاياي استفاده از كارت سوخت است.

  طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق كاال، 
روزانه ح�دود 5 / 11 ميلي�ون ليتر قاچاق 
س�وخت به خارج از كشور صورت گرفته و 
بيش از 80 درصد قاچاق فراورده به قاچاق 
نفتگاز اختص�اص دارد.  در م�ورد نفتگاز 
شايان ذكر اس�ت كه در سال جاري روزانه 
حدود 104 ميليون ليتر نفتگاز در كش�ور 
مصرف ش�ده و 54 ميليون ليتر از مصرف 
نفت�گاز در حمل ونق�ل و 50 ميليون ليتر 
در مص�ارف صنعتي و كش�اورزي صورت 
مي گيرد. اكثر قاچاق نفتگاز به سوءاستفاده 
از س�هميه اختصاص يافته به مرغداري ها 
و گلخانه ه�ا مربوط اس�ت. طبق اطالعات 
س�تاد مب�ارزه ب�ا قاچ�اق كاال، 70 درصد 
قاچاق سوخت از يك استان كشور صورت 

مي گيرد. 
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خودکفايی گندم وشکر 
ازخروج ارز جلوگيری کرد

معاون وزير جهاد کشاورزی گفت: با خوداتکايی در 
توليد گندم و شکر از خروج 3 ميليارد دالر ارز کشور 
جلوگيری شد. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی؛ 
عبدالمهدی بخش��نده در گردهماي��ی معاونين 
برنامه ريزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی 
استان ها، اظهار داشت: با توجه به شرايط تحريم های 
ظالمانه و جنگ اقتصادی، تأمين و توزيع مناسب 
نهاده های توليد و کاالهای اساسی مورد نياز مردم 
از اولويت های دولت و وزارت جهاد کشاورزی است. 
وی گفت: س��ران نظام سلطه، در جمع بندی های 
داخلی خودشان اعام کرده بودندکه در مدت 3 ماه 
در بازار اي��ران قحطی ايجاد خواهيم کرد و با توجه 
به کمبود اجناس و ارزاق در بازار، مشکات جدی 
برای ايران ايجاد خواهد ش��د، ام��ا در حال حاضر 
انبارها و ذخاير راهبردی ما پر است و 10 قلم کاالی 
اساسی مردم به وفور موجود است و از اين بابت هيچ 
نگرانی وجود ندارد. او اضافه کرد: با برنامه ريزی های 
مجموع��ه وزارت جهاد کش��اورزی، باخوداتکايی 
کش��ور در توليد گندم و شکر، نيازی به ورادات اين 
محصوالت وجود ندارد و اگر موضوع خودکفايی در 
وزارت جهاد کشاورزی با جديت پيگيری نمی شد و 
نياز به واردات اين محصوالت بود و در شرايط کنونی 
حداقل 3 ميليارد دالر از منابع ارزی ما هزينه واردات 
اين محصوالت می شد. وی در ادامه به بازار گوشت 
قرمز اشاره کرد و گفت: با کيفيت ترين گوشتی که 
در بازار اروپا و روس��يه نيز مصرف می شود از کشور 
برزيل وارد می شود و در 11ماه گذشته نيز گوشت 
منجمد گوساله برزيلی برای مصرف خانوارها تأمين 
شده است. بخشنده تصريح کرد: در حال حاضر 97 
ش��رکت، از 13 کشور گوشت گرم گوسفندی را به 
کشور وارد می کنند که با توجه به سيستم پيشرفته 
لجس��تيک و خطوط هواپيمايی و کشتارگاه های 
مجهز کشور اس��تراليا، 70 درصد آن از اين کشور 
تأمين می ش��ود و روزانه ش��اهد واردات 100 تن 
گوش��ت گرم صرفا از اين کشور هستيم. وی افزود: 
مش��کاتی که در سيستم توزيع مشاهده می شود 
ناشی از ضعف در تأمين نيس��ت و خارج از وظايف 
محوله مجموعه وزارت جهاد کش��اورزی است که 
برای رفع اين مش��کل در س��تاد تنظيم بازار مقرر 
شد توزيع گوشت هدفمند شود. بخشنده، قاچاق 
دام از مرزهای غربی و جنوبی کشور را عاملی مهم 
در افزايش قيمت گوش��ت دانست و گفت: در حال 
حاضر در بغداد گوشت گوسفندی به قيمت 165 
هزار تومان و در اقليم کردس��تان عراق 140 هزار 
تومان معامله می شود که اين کشف قيمت بر نرخ 
گوشت در داخل تاثير داشته است. او با تاکيد بر اين 
که قيمت خرده فروش��ی مرغ برای مصرف کننده 
11 هزار و 500 تومان است، افزود: بر اساس قيمت 
نهاده ها و محاسبه س��ود توليد کننده، قيمت مرغ 
زنده برای مرغدار بيش از 8000 تا 8500 نيس��ت. 
بخشنده در ادامه به وضعيت بودجه اين وزارت در 
سال 98 اشاره کرد و گفت: تخصيص 400 ميليون 
دالر برای سامانه های نوين آبياری، 1.500 ميليارد 
تومان برای آبخي��زداری و 1.000 ميليارد تومان 
برای بيابان زدايی از مهمتري��ن اعتبارات مصوب 
وزارت جهاد کشاورزی در بودجه سال آينده است. 
وی س��رمايه گذاری در بخش کشاورزی بر مبنای 
ارائه تس��هيات به توليد کنندگان را از مهمترين 
برنامه های وزارت جهاد کش��اورزی طی سال آتی 
عنوان و تاکيد کرد: در بررسی و تصويب تسهيات 
و تخصيص اعتبارات به توليد کنندگان، به توجيه 
اقتصادی طرح ها و هدف گذاری جهت اس��تمرار 

سرمايه گذاری و توليد توجه ويژه شود.

 توزيع ميوه 
در دهه پايانی اسفند 

وزير جهاد کشاورزی با اشاره به مصوبات ستاد تنظيم 
بازار گفت: سيب و پرتغال شب عيد خريداری شده 
است و در دهه پايانی اس��فند در اختيار هموطنان 
قرار می گيرد و گوش��ت قرمز هم به همين شکل و 
بر اساس تصميمات ستاد به شکل هدفمند توزيع 
می شود. به گزارش ايسنا، محمود حجتی، در جريان 
سفر خود به شهرستان تالش و بهره برداری از چندين 
پروژه، در جمع خبرنگاران اظه��ار کرد: همزمان با 
سفر رئيس جمهور به گيان، چندين پروژه سرمايه 
گذاری، عمرانی و عام المنفعه در حوزه جهاد کشاورزی 
به بهره برداری رسيد. وی با بيان اينکه در اين سفر از 
طرح های مختلف در حوزه های کشاورزی، صيادی، 
عرصه های منابع طبيعی، مرغداری و ساير حوزه ها 
بازديد به عمل آمد، ادام��ه داد: پروژه هايی از قبيل 
سيس��تم نوين آبياری اراضی کش��اورزی، تجهيز و 
نوسازی اراضی، آبخيزداری، صيد و صيادی، پرورش 
ماهيان خاوي��اری و زراعت چوب نيز افتتاح ش��د. 
حجتی با اشاره به پتانسل های تالش در زمينه صنعت 
کشاورزی، خاطرنشان کرد: کيوی توليدی در تالش 
از اقام مهم صادراتی است که توانسته است بازارهای 
آسيای ميانه و ساير بازارها را به خود اختصاص دهد. 
وی با اشاره به وضعيت آب کشاورزی در سطح کشور، 
توضيح داد: در حال حاضر بالغ بر 2 ميليون 50 هزار 
هکتار از اراضی کشور توسط سيستم نوين، آبياری 
می شود. در دولت تدبير و اميد با حمايت های مجلس 
شورای اسامی، 900 هزار هکتار در طول پنج سال 
اخير به اين سيستم مجهز شده است و اين روند ادامه 
دارد. وزير جهاد کشاورزی با تأکيد بر اينکه راندمان 
آبياری کشور از 39 درصد به 45 درصد رسيده است، 
افزود: کار جدی تر و کم هزينه تری که در حال انجام 
است، افزايش بهره وری با کارهای تحقيقاتی، توسعه 
گلخانه ها و ... اس��ت و ساالنه به طور متوسط شاهد 
افزايش بهره وری 6 درصدی هستيم. وی در بخش 
ديگر سخنان خود از پرداخت نامحدود تسهيات از 
بانک کشاورزی برای خريد ماشين آالت و تجهيزات 
مکانيزاسيون کش��اورزی در کشور خبر داد و گفت: 
اين تسهيات با سود 15 درصد است و طی چند سال 

اخير حدود 6000ميليارد ريال پرداخت شده است.

جدول 1- نرخ رشد مصرف بنزين و خودروهاي سبك 

نرخ رشد )درصد( تعداد خودروي سبك )ميليون عدد( نرخ رشد )درصد( مصرف روزانه بنزين )ميليون ليتر( سال 

139369/6-15/94-

139471/22/316/745/0

139575/05/317/977/3

139680/06/719/37/4

139788/010/0--

جدول 2- نرخ رشد مصرف نفت گاز در بخش حمل و نقل و خودروهاي سنگين 

نرخ رشد )درصد( تعداد خودروي سنگين )هزار عدد( نرخ رشد )درصد( مصرف روزانه نفتگاز )ميليون ليتر( سال 

139356/36-998/024-

139447/59-15995/334-0/27

139550/2-0/331000/640/53

1396545/151019/31/86

13977/6-

مأخذ: ترازنامه هيدروكربوي كشور.



تحليل 9 گزارش

چگونه ثروتمندترين كشور امريكاي التين به فقيرترين تبديل شد

اگر ارتش پشت دولت را خالي نكند، چه مي شود

درونزوئالچهميگذرد؟

حيثيت امريكا در گرو زورآزمايي مادورو و گوايدو

پوريا  هاشمي |
 كارشناسي ارشد  روابط بين  الملل دانشگاه امام صادق|

در يادداشت حاضر تالش مي شود ضمن بررسي وضعيت 
اقتصادي فعلي ونزوئال با توجه ب��ه جديدترين آمارهاي 
اقتصادي، بحران جدي��د كاراكاس و جنگ ديپلماتيك 
كشورهاي بين المللي بر س��ر ماندن يا رفتن مادورا مورد 
واكاوي قرار گيرد تا از اين رهگذر نيم نگاهي به افق روابط 
ونزوئال با كشورهاي امريكا، چين و روسيه در آينده پرداخته 
ش��ود. مادورا كه تا پيش از كودتاي نظاميان در ونزوئال با 
ش��غل رانندگي اتوبوس در خيابان هاي كاركاس روزگار 
مي گذراند امروز در كس��وت رياست جمهور كشورش را 
به سمت پرتگاه خطرناكي س��وق داده است و مديريت او 
در عالي ترين سطح سياسي ونزوئال جز فقر فزاينده، تورم 
۷رقمي ونااميدي نتيجه خاصي براي مردم در پي نداشته 
اس��ت. مادورا در انتخاباتي كه كمتر از ۴۶درصد از مردم 
ونزوئال مشاركت داشتند توانست به مقام رياست جمهوري 
برس��د و ادامه دهنده مس��يري باش��د كه »هوگو چاوز« 
بنيان گذارش بود. او راه دشواري براي مقابله با فروپاشي 
اقتصادي كاراكاس بايد طي مي كرد؛ معضالتي كه به باور 
اقتصاددان ها به دليل رويك��رد كالن اقتصادي دولت در 
مديريت »صادرات نفت« و ارزش گذاري »پول ملي« بود. 
سياست هاي اقتصادي مادورا در »۴سال« اخير نتوانست 
در عمل كمكي به حل مش��كالت اقتصادي ونزوئال كند 
بلكه گره هاي زيادي به آن افزود . براس��اس آمار رس��مي 
بانك مركزي ونزوئال نرخ رش��د »ناخال��ص ملي« از رقم 
»۱+« درصد در س��ال ۲۰۱۴ به »۱۶.۶-« در سال ۲۰۱۸ 
روند »كاهش��ي« پرش��تابي را طي كرده اس��ت. اقتصاد 
ورشكسته كاراكاس از نرخ »تورم« ساالنه شگفت آور ۶۷۰ 
۶۸۸ ۲ درصد رنج مي برد و تورم ماهانه »۳۱۵درصدي« 
»محصوالت غذايي« صداي آژير بحران »فقر مطلق« را در 

اين كشور به صدا درآورده است.
دولت از يك س��و در حل بحران اقتص��ادي عاجز مانده و 
روزبه روز وضع اقتصادي و سياسي اش خراب تر مي شود و 
از سوي ديگر در ميان بازي قدرت هاي بين المللي نفسي 
برايش باقي نمانده اس��ت. »امريكا« تاب تحمل دولتي را 
ندارد كه در نزديك ترين فاصله از مرزهايش ش��عارهاي 
»چپ گرايانه« و »ضدامريكايي« مي دهد ازاين رو امريكا 
براي تغيير در ساختار سياس��ي كاراكاس از هيچ تالش 
سياسي اقتصادي چشم پوشي نكرده است. در اين ميان 
دولت ونزوئال چشم اميد به حمايت ها و توافقات با »روسيه« 
و »چين« بسته است تا با حمايت روس ها و چيني ها در برابر 

فشار امريكايي ها به ادامه حياتش اميدوار بماند. 
  سايه سرد بحران اقتصادي بر ونزوئال نفت خيز

اقتصاد ونزوئال وابستگي زيادي به فروش »نفت خام« دارد 
و تقريبًا درآمدهاي نفتي »۹۵درصد« كل بودجه دولت را 
تشكيل مي دهد. اين حجم از وابستگي به نفت همچون 
شمشير دو لبه اي عمل كرده كه با افزايش يا كاهش قيمت 
آن در بازارهاي جهاني تأثير مستقيمي را بر اقتصاد داخلي 
ونزوئال مي گذارد. در سال هاي »۲۰۱۰تا۲۰۱۴ « ميالدي 
با ركورد زني قيمت نفت - هر بشكه بطور متوسط»۱۰۰ 
دالر«- درآمد بااليي )۳۲+ درصد نسبت به دوره گذشته( 
به جيب دولت ونزوئال واريز شد اما اين درآمدها به صورت 
صحيحي براي »توس��عه« و بهبود وضعيت »معيش��ت 
مردم« هزينه نش��د.يك مركز تحقيقات��ي اقتصادي در 
كاراكاس ب��ر اس��اس برآوردهاي آماري مدعي ش��د كه 
هوگو چاوز متوسط س��الي ۳.۵ميليارد دالر در بيرون از 
مرزهاي ونزوئال خرج كرده اس��ت؛ اين مبالغ در راستاي 
تحقق اهدافي چون تبليغ رويكردهاي »چپ گرايانه« و 
مقابله با »نفوذ واشنگتن« در امريكاي التين دنبال شده 
است كه ازجمله مهم ترين آنها مي توان به: درمان رايگان 
چش��م فقرا در مكزيك، كمك مالي به صد هزار خانواده 

فقير امريكايي، صادرات نفت رايگان به كوبا اشاره كرد. اين 
حاتم بخشي از سوي دولت چاوز در حالي صورت گرفت كه 
بخش عمده اي از شركت هايي كه وظيفه پااليش نفت در 
ونزوئال داشتند »خارجي« بودند. كارشناسان انرژي باور 
دارند كه اگر چاوز بجاي دنبال كردن اهداف بلندپروازانه 
به »بومي س��ازي« شركت هاي پااليش��ي پرداخته بود و 
درعين حال به چاره انديش��ي براي »تنوع بخش��ي اقالم 
صادراتي« فك��ر مي كرد امروز اقتصاد كاراكاس به مهلكه 

سقوط كشانده نمي شد.
بيماري سرطان در سال ۲۰۱۳ چاوز را به كام مرگ كشاند و 
پس از يك انتخابات پرحرف و حديث، مادورا -وزير خارجه 
سابق چاوز- به مقام رياست جمهوري رسيد. دوران ركود 
اقتصادي به مرور با »كاهش« قيمت نفت آغازش��ده بود و 
سياست هاي اقتصادي مادورا نيز مزيد بر علت شد تا وضع 
بدتر ش��ود. درآمدهاي نفتي دولت انقدر كاهش پيدا كرد 
كه حتي امكان پرداخت دستمزد به شركت هاي پااليشي 
نفت كه كارمندان خارجي داشت امكان پذير نبود. مادورا بر 
اين باور بود كه علت اصلي مشكالت اقتصادي »بازرگانان 
تحت حمايت امريكا« هستند كه موجب كاهش »ارزش 
پول ملي« و »افزايش تورم« ش��ده اند او براي اينكه نشان 
دهد تواناي��ي مقابله با امري��كا را دارد هرگونه كمك هاي 
بشردوستانه را رد كرد و فقط به »چاپ اسكناس« روي آورد 
و سقف حقوق كارمندان را »۷بار« در يك سال افزايش داد 
كه اين اتفاق باعث باال رفتن »حجم نقدينگي« شد. ميوه 
تلخ اين سياست نادرست تورم» ۶رقمي« و كاهش »ارزش 
بوليوار«- پول ملي ونزوئال – به »صفر« شد. بر اساس يك 
نظرسنجي معتبر در ونزوئال از مردم اين كشور خواسته شده 
است تا به اين سوال پاسخ دهند: با »حداقل دستمزد« يك 
كارگ��ر )۵ميليون و ۲۰۰هزار بولي��وار( توانايي خريد چه 
كاالهاي »خوراكي« دارند ؟ - پاس��خ ها ش��گفت آور بود؛ 
يك كارگر با كل حقوق ماهانه خود مي تواند يك همبرگر 
كوچك »يا« ۳۰۰ گرم قهوه »يا« ۱.۷ كيلو س��يب زميني 
»يا« ۲۴ عدد تخم مرغ »يا« ۳ تكه پيتزا »يا« ۲.۶ كيلوگرم 
گوجه فرنگي »يا« ۲ليتر آب پرتقال بخرد. بر اساس آخرين 
آمار مركز اس��ناد و تجزيه وتحليل فدراسيون آموزگاران 
ونزوئال، يك خانواده ۵ نفري براي اينكه شكمشان راسير 
كنند حداقل نيازمند ماهانه »۳۰۰ميليون بوليوار« هستند 
كه معادل جمع كل دستمزد حداقل »۵۷ كارگر« است. 
عالوه بر اين موضوع مواد غذاي در ونزوئال پس از رشد تورم 
بسيار »ناياب« هم شده و كاالها در »بازار سياه« با »۵ برابر« 
قيمت به فروش مي رسد. عدم توانايي مردم براي خريد مواد 
غذايي و همچنين كمبود اين مواد به دليل گراني بس��يار 
زياد پديده »بحران گرسنگي« ايجاد كرده است. صندوق 
بين المللي پول مي گويد بر اساس برآوردها »۷۴درصد« از 
مردم ونزوئال در يك سال گذشته به دليل كمبود مواد غذايي 
بطور متوسط »۸.۷ كيلوگرم« وزن خود را ازدست داده اند 
همچنين سازمان مهاجرت سازمان ملل متحد ضمن نگراني 
از سيل جمعيت مهاجرين ونزوئاليي به كشورهاي همسايه 
تعداد اين پناه جويان تا پايان سال ۲۰۱۸م را »سه ميليون« 
نفر اعالم كرده اس��ت كه اين روند با وخيم ش��دن اوضاع 
معيشت مردم، با ش��دت بيشتري ادامه مي يابد مويسس 
نعيم وزير س��ابق صنعت و معدن ونزوئال در تشريح ريشه 
بحران مي گويد: » سياست هاي بد دولت و دزدي گسترده 
از پول عموم از سوي سياستمداران فاسد متحد دولت هاي 
چاوز و مادورو در ونزوئال، لوال داسيلوا و روسف در برزيل و 
كرشنر در آرژانتين توضيح دهنده بحران اين كشورهاست. 
بحران هاي امروز امريكاي التين حتي بيشتر به فساد مربوط 
هستند «. بحران اقتصادي عالوه بر تأثير مستقيم بر زندگي 
شهروندان ونزوئاليي به ميزان قابل توجهي »تبهكاري« و 
»خشونت« را در اين كشور باالبرده و شكاف هاي سياسي 
سرآغاز تنش هاي خشونت آميزي شده است از انسان هايي 

كه ديگر چيزي براي از دس��ت دادن ندارند و فقر آنها را به 
ستوه آورده است. در چند هفته گذشته رويدادي مهمي در 
صحنه سياسي كاراكاس اتفاق افتاد كه هم بيم درگيري 
خش��ونت آميز حاميان دولت و مخالفي��ن دولت بيش از 
بيش موردتوجه قرارداد و هم باعث تنش بين قدرت هاي 

بين المللي شده است . 

  آيا بحران ليبي در ونزوئال تكرار خواهد شد ؟
امريكايي ها ش��رايط اقتصادي فعل��ي ونزوئال را فرصتي 
مناس��ب براي ضرب��ه زدن نهايي به دول��ت چپ گرايي 
مادورا مي دانند، پس دور از انتظار نبود كه به محض اعالم 
غيرقانوني بودن رياس��ت جمهوري مادورا از سوي خوان 
گوايدو ماركز- عضو حزب اراده ملي – موج حمايت هاي 
كشورهاي غربي گوش رسانه هاي دنيا را كر كند. گوايدو 
خود را رييس جمهور دوران گذار معرفي مي كند و مدعي 
است مردم از وضعيت اقتصادي كالفه شده اند و از وي در 
برابر مادورا حمايت مي كنند. شرايط هرروز روز پيچيده تر 
مي ش��ود گودرا تهديد مي كند كه در صورت كنار نرفتن 
مادورا از ق��درت از امريكايي ها مي خواهد كه با »مداخله 
نظامي« كار او را يكسره كند اما رييس جمهور مادورا اقدام 
او را كودتاي غيرقانوني مي خواند و دست كمك به سوي 
»هم پيمانان« بين المللي دراز كرده است تا جلوي هرگونه 

اقدام مداخله جويانه امريكايي ها را بگيرد. 
روسيه به شدت هرگونه اقدام عليه دولت مادورا را رد مي كند 
و با شديدترين لحن به امريكا هشدار مي دهد: » به هيچ وجه 
اجازه نمي دهيم امريكا در ونزوئال مداخله كند« روس ها در 
كنار درگيري لفظي درصحنه عمل نيز تحركاتي نش��ان 
داده اند و تالش مي كنند تا به امريكا بفهمانند كه در برابر 
هرگونه اقدام نظامي مداخله جويانه ايستادگي مي كنند 
ازاين رو روسيه در ماه دسامبر دو هواپيماي مجهز به سالح 
اتمي در فرودگاه كاراكاس نشاند تا پيام روشني را به غرب 
اعالم كند. همچنين دولت روسيه باهدف جلب رضايت 
معترضين داخلي از بس��ته هاي دارويي و غذايي خبر داد 
كه به ونزوئال ارسال خواهد شد، الوورف در يك مصاحبه 
گفت: » مس��كو به درخواس��ت كاراكاس ۵/۷ تن دارو به 
ونزوئال فرستاده و ليست جديدي از اقالم پزشكي ضروري 

نيز در حال بررسي است. الوروف افزود كه مواد خوراكي 
در صدر كمك هاي انسان دوستانه بعدي هستند.روسيه 
در ماه ژانويه بيش از ۳۰هزار تن گندم به ونزوئال ارس��ال 

كرده است.«
وزارت امور خارجه چين نيز پس از باال گرفتن شعله هاي 
تنش در ونزوئال در يك موضع رسمي اعالم كرد: با هرگونه 
مداخله نظامي در ونزوئال مخالفت كرده و به امريكا هشدار 
داد: چنين اقدامي باعث تش��ديد مناقشات و تنش ها در 
اين كشور خواهد شد« چين به دنبال سياست حمايت از 
مادورا »قطعنامه پيشنهادي امريكا« در شوراي عالي امنيت 
سازمان ملل كه آغازي براي اجازه غرب به فشار بيشتر و 
حتي مداخله نظامي در ونزوئال بود را به همراه »روسيه« 
»وت��و« كرد و مانع از تصويب آن ش��د.چين همچنين بر 
ارسال محموله هاي غذايي براي اثبات حمايتش از دولت 

مادورا تأكيد مي ورزد.
روس ها و چيني ها نمي خواهند تجربه »ليبي« و »سقوط 
بنغازي« كه موجب هرج ومرج فراواني در اين كشور شد 
تكرار شود و به پشتوانه اين ذهنيت تاريخي با هرگونه اقدام 
نظامي احتمالي واش��نگتن در تعيين سرنوشت ونزوئال 
مقابله مي كنند. روسيه و چين منافع مشترك »سياسي و 
اقتصادي« در كاراكاس دارند كه روي كارآمدن يك دولت 
متمايل به »غرب« مي تواند اين منافع را به خطر بيندازد 
پس اولويت با »حفظ مادورا« اس��ت. ديميتري روزنتال 
محقق در آكادمي علوم روسيه پيرامون تأثير تنش هاي 
جدي��د در پايتخت ونزوئال بر منافع روس��يه مي گويد: » 
بي ثباتي سياسي در كاراكاس سرمايه هاي روسيه به ارزش 
۲۵ ميليارد دالر را درخطر جدي قرار مي دهد و اگر گوايدو 
بتواند مادورا  را كنار بزند رابطه مسكو كاراكاس تحت الشعاع 
قرار مي گيرد و روس��يه متضرر مي ش��ود« چيني ها نيز 
س��رمايه گذاري زياد در بخش »زيرساخت هاي انرژي« 
ونزوئال كرده اند و بي ش��ك با تغيير مادورا چانه زدن براي 
»۶۲ميليارد« دالر سرمايه گذاري »۲۵ساله« كه از سال 
»۲۰۱۰م« در ونزوئال داش��ته اند بسيار پردردسر خواهد 
بود. چيني ها همچنين »وام هاي« زيادي به دولت كاراكاس 
داده اند كه فروپاشي دولت ونزوئال حتمًا پكن را با نگراني ها 
مالي عميقي مواجه مي كن��د. چيني ها در بخش معادن 

ونزوئال فعال هستند. ونزوئال داراي معادن و ذخاير طال به 
ارزش »۲۰۰ميليارد« دالر است و چيني ها با شناخت اين 
پتانسيل مهم در ونزوئال در اكتشاف و توليد »۱۲.۲ درصد« 

از كل معادن طال؛ با دولت مادورا همكاري مي كنند.

  آينده مبهم و نگران كننده 
در انتظار مردم ونزوئال

امريكا مي خواهد خيلي زود »جشن سرنگوني« مادورا را 
برگزار كند و نفوذش را كه از سال »۱۹۹۹م« در ونزوئال 
مسدود ش��ده است بار ديگر از س��ر بگيرد اما دو قدرت 
»امنيتي« و »اقتصادي« يعني »روسيه« و »چين« به 
اين سادگي از هم پيمان خود دست نمي كشند چراكه 
»حفظ دولت« كاراكاس مساوي با »حفظ سرمايه هاي 
مالي« و »پرس��تيژ سياسي« مس��كو و پكن محسوب 
مي شود .مداخله نظامي واشنگتن در ونزوئال سناريويي 
رنگ پريده  در معادالت منطقه امريكا التين است چراكه 
روسيه و چين با وتو هرگونه قطعنامه امريكا عليه مادورا 
در شوراي عالي امنيت مچ نظامي امريكا عليه ونزوئال را 
قبل از آنكه به زورآزمايي نمايان برسد به خاك ماليدند. 
اما وضعيت داخلي در ونزوئال بغرنج اس��ت و بر اس��اس 
پيش بيني هاي بانك جهاني اوضاع اگر به همين صورت 
پيش برود رشد فزاينده »تورم« ادامه مي يابد و اوضاع از 
شرايط تلخ فعلي »بدتر« مي شود. در دهه ۱۹۹۰ ونزوئال 
»ثروتمندترين« كشور »امريكاي التين« بود كه از آن به 
عنوان موتور محركه توسعه در اين منطقه ياد مي كردند 
اما بي تدبيري در »سياست گذاري اقتصادي«، »رانت هاي 
دولتي« منجر شد تا شعارهاي پرطمطراق پوپوليستي 
پس از كاهش قيمت نفت و گذار از دوران رونق بودجه اي 
درصحنه عمل رنگ ببازد و مردم ثروتمندترين كشور 
نفتي در بدترين ش��رايط ممكن روز را به شب برسانند؛ 
بحراني فراگير كه تمام ابع��اد زندگي اكثريت جامعه را 
فراگرفته است.كشورهاي خارجي منافعشان را در ونزوئال 
جست وجو مي كنند اما اين »دولت ونزوئال« است كه بايد 
به »تاريخ« پاس��خ دهد »چرا مردم بايد در چنين وضع 

نااميدكننده اي زندگي كنند«. 
منبع: شمس   

لوسيوس سپتيموس س��وروس از ژنرال هاي رومي كه از 
۱۹۳ تا ۲۱۱ ميالدي به عنوان امپراتور فرمانروايي كرد، در 
واپسين لحظات مرگش به پسرش توصيه اي كرد: »حقوق 
سربازارن را بپرداز. باقي مس��ائل اهميتي ندارد.« به نظر 
مي رسد نيكالس مادورو به اندرز امپراتور رومي به خوبي 
عمل مي كند. بقاي سياس��ي اين راننده اتوبوس سابق و 
رييس جمهوري كنوني در حال حاضر به اين مساله بستگي 
دارد كه نيروهاي مسلح ونزوئال در كنار او بايستند يا در برابر 
او قرار بگيرند و از خوان گوايدو، رييس مجلس ملي و رهبر 

مخالفان حمايت كنند.
ديپلماسي ايراني در گزارشي به نقل از راشا اينسايدر آورد: 
گوايدو پيروزي مادورو در انتخابات رياست جمهوري ماه 
مه گذشته و ماندن در قدرت براي يك دوره ۶ ساله ديگر را 
ساختگي دانسته و به عنوان رييس جمهوري موقت ونزوئال 
سوگند ياد كرده است. در پي اين تحوالت، ژنرال والديمير 
پادرينو لوپز، وزير دفاع و فرمانده ارتش ونزوئال گوايدوي ۳۵ 
ساله را دست نشانده ايالت متحده خواند و وفاداري خود را 
به مادورو اعالم كرد. اين در حالي است كه وزير امور خارجه 
امريكا در جلسه اضطراري شوراي امنيت سازمان ملل متحد 

با موضوع ونزوئال گفت: »زمان آن فرا رسيده است كه همه 
كشورها طرف خود را انتخاب كنند... يا در كنار نيروهاي 
آزادي مي ايس��تيد، يا با مادورو و نيروهايش در يك طرف 
مي مانيد.«  اما جهانيان پيش از اظهارات پومپئو طرف خود 
را انتخاب كرده بودند. روسيه و چين و تركيه  طرف مادورو 
را گرفتند. مكزيك، نيكاراگوئه، كوبا و بوليوي نيز از مادورو 
حمايت كردند. همسايگان ونزوئال يعني اكوادور، برزيل و 
كلمبيا، اياالت متحده امريكا و كانادا و سازمان كشورهاي 
امريكايي هم پشت گوايدو درآمدند. بريتانيا، فرانسه، آلمان 
و اس��پانيا ابتدا يك ضرب االجل ديپلماتيك براي مادورو 
تعيين كردند و به او ۸ روز براي برنامه ريزي انتخابات مهلت 
دادند و پ��س از بي توجهي مادورو به اي��ن ضرب االجل، 
حمايت رسمي خود را از گوايدو اعالم كردند. دونالد ترامپ، 
رييس جمهوري امريكا گفته همه گزينه ها روي ميز است. 
روس��يه هم اقدام گوايدو را »شبه كودتا« توصيف كرده و 
هشدار داده است كه مداخله مي تواند »عواقب فاجعه بار« 

داشته باشد. 
شرايط براي همه طرفين درگير به شدت مهم است. روسيه 
پيمانكاراني در ونزوئال دارد ك��ه ميلياردها دالر به دولت 

مادورو كمك كرده اند. چين ده ها ميليارد دالر به ونزوئال وام 
داده است كه بازپرداخت آنها به صورت محموله هاي نفتي 
صورت مي گيرد. كوبا افس��ران نظامي و اطالعاتي را براي 
حفظ امنيت داخلي ونزوئال فرس��تاده است. هوگو چاوز، 
فيدل كاس��ترو را پدر معنوي خود مي دانست و ونزوئالي 
جديد را بر مبناي كوباي كاسترو بنا نهاده كه البته نتايج 
مشابهي هم داشته است. درست همانند دهه ۱۹۶۰ كه 
صدها ه��زار نفر از انقالب كاس��ترو گريختند، ۳ ميليون 
ونزوئاليي هم به اكوادور، برزيل، كلمبيا و ديگر كشورهاي 
امريكاي جنوبي و اياالت متحده امريكا فرار كرده اند. شرايط 
اقتصادي وخيم است. اگرچه ونزوئال بزرگ ترين ذخاير نفتي 
 در جهان را دارد، اما توليدات آن خيلي كمتر از گذشته است.

 خويشاوند ساالري و فساد همه گير است. تورم به شدت 
ارزش ارز ملي را كاهش داده و فقر، س��وء تغذيه و كمبود 
اقالم ضروري در زندگي مدرن زندگي را براي ونزوئاليي ها 
دشوار كرده است. اما هنوز يك سوال مهم و تعيين كننده 
وجود دارد: س��ربازان چه مي كنند؟ و اگر ارتش همچنان 
طرف مادورو بماند و مادورو حاضر به كناره گيري نش��ود، 

امريكايي ها براي بركناري او چه خواهند كرد؟

حمله نظامي؟ اين گزينه مي تواند آغاز يك فاجعه باشد. 
ونزوئال، پاناما، هاييتي يا گرنادا نيست. اين كشور كه از ايالت 
تگزاس بزرگ تر است، بيش از ۳۰ ميليون نفر جمعيت دارد. 
به عالوه، نيروهاي اياالت متحده در حال حاضر در سراسر 
جهان پراكنده و درگير هستند. محاصره و تحريم؟ اين گزينه 
هم بيشتر از آنكه دولت مادورو را تضعيف كند، رنج مردم 
ونزوئال را تشديد و طوالني تر مي كند. اينكه متحدان امريكا 
از محاصره حمايت كنند هم يك مساله ديگر است. و وقتي 
سال ها رنج كشيدن مردم ونزوئال قدرت مادورو را تضعيف 
نكرده، چه چيزي باعث مي شود اميدي به تشديد فشارها 
وجود داشته باش��د؟ به مادورو و ارتش وعده داده شده در 
صورت كناره گيري صلح آميز، مشمول عفو مي شوند. اما 
اگر مادورو از ونزوئال بگريزد، سرنوش��ت او چگونه خواهد 
بود؟ اگر در پي تهديدهاي امريكا از قدرت كناره گيري كند، 
كار او تمام ش��ده و از او به عنوان يك بزدل ياد خواهد شد. 
برايش بهتر نيست كه در ميانه يك مبارزه سقوط كند؟ و 
اگر فرماندهي نيروهاي نظامي مادورو را رها كند، همچنان 
افسران جوان و جاه طلبي هستند كه احتماال آينده روشن 
خود را در تالش براي نجات دولت او ببينند. احتمال وقوع 

جنگ داخلي در ونزوئال وجود دارد؟ يا ممكن است ارتش 
در كاراكاس شروع به تيراندازي به مردم كند؟ واقعيت اين 
است كه هيچ كسي به احتماالت گوناگون درباره ونزوئال و 

چگونگي واكنش به آنها نينديشيده است.
ايدئولوژي مادورو يك ملت را به نابودي كشانده است؛ اما 
اگر بتواند گويش ماجرا را از مواجهه نيروهاي نظامي تحت 
فرمان خود با ونزوئاليي ها به دفاع از كشور در برابر يانكي هاي 
امپرياليست تغيير دهد، آنگاه به يك قهرمان در امريكاي 
التين تبديل خواهد ش��د. و طبق شواهد موجود، مادورو 
قصد دارد در برابر اياالت متحده ايس��تادگي كند و در اين 

مسير همه ضدامريكايي ها در جهان را با خود همراه كند.
ادعاي خوان گوايدو بر رياس��ت جمهوري ونزوئال طبق 
قانون اساسي طرحي بوده كه با توافق واشنگتن صورت 
گرفته و مايك پومپئو، وزي��ر امور خارجه، جان بولتون، 
مشاور امنيت ملي و سناتور ماركو روبيو آن را تاييد كرده اند 
و ترامپ هم بر آن مهر تاييد زده اس��ت. اين نقش��ه »آ« 
بود. اما اگر نقشه »آ« موفق نشود و مادورو از قدرت خود 
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تهران و بغداد 
روي دور تند همكاري

س��فر رييس جمهوري به عراق نقطه اوج رايزني و 
ديدارهايي هايي است كه طي روزهاي گذشته بين 
مس��ووالن ايراني و مقامات كشور همسايه صورت 
گرفته است. به گزارش ايرنا، در آستانه سفر روحاني 
به عراق، حجم مراودات و رايزني هاي ديپلماتيك و 
اقتصادي بين تهران و بغداد به شكل چشمگيري 
افزايش يافته كه آخريِن آن گفت وگوي تلفني وزراي 
امور خارجه براي تبادل نظر و گفت وگو درباره اين 
سفر مهم بود. پيش از گفت وگوي ظريف و محمدعلي 
حكيم، وزير صمت نيز با همتاي عراقي خود در تهران 
ديدار كرد. رحماني با اشاره به مذاكرات صورت گرفته 
در جهت ارتقاي روابط استراتژيك تهران- بغداد، از 
هدف گذاري صورت گرفته براي تجارت ساالنه ۲۰ 
ميليارد دالري بين دو كشور همسايه سخن گفت.  
رييس جمهوري دو روز پيش و در جريان س��فر به 
گيالن با  رييس مجلس ع��راق ديدار كرد. روحاني 
با تاكيد بر اينكه اراده رهبري، دولت و مجلس ايران 
همكاري برادرانه و نزديك با عراق است، بيان داشت: 
امنيت و ثبات عراق و اي��ران در يكديگر تاثيرگذار 
اس��ت. اكنون مقام هاي بغ��داد در تدارك ميزباني 
از روحاني هس��تند كه براي نخستين بار است در 
قامت رييس جمهوري طي ۶ سال گذشته به عراق 
سفر مي كند.  فشار تحريم هاي آمريكايي و شرايط 
حاكم بر منطقه، تضمين و توسعه مناسبات سياسي 
و اقتصادي با يكي از مهم ترين شركاي استراتژيك 
را به مس��اله اي ضروري براي ته��ران تبديل كرده 
است؛ هدفي كه از محورهاي اصلي ديدارهاي اخير 
ميان مقام هاي ايراني و عراقي است و اظهارات اخير 
رييس جمهوري عراق آن را تاييد مي كند.  با توجه به 
اينكه رييس جمهوري و نخست وزير تكنوكرات عراق 
بارها تاكيد كرده اند كه حسن همجواري، تنش زدايي 
و منافع ملي را مبناي عمل خود در عرصه سياست 
خارجي و منطقه اي قرار خواهند داد، ناظران منافع 
مشترك ايران و عراق در مناسبات دوجانبه را چالشي 
جدي براي آمريكا در مسير خدشه دار كردن روابط دو 
كشور مي دانند.  رييس جمهوري كشورمان در حالي 
طي روزهاي آينده عازم عراق مي شود كه همتاي 
عراقي او به طور ويژه به استقبال او رفته و بر اهميت 
اين ديدار تاكيد كرده است.  »برهم صالح در گفت وگو 
با رسانه ها داش��تن »روابط بسيار خوب« با ايران را 
در راستاي منافع عراق توصيف كرد و از ظرفيت و 
مزيت هاي مبنا قرار گرفتن اين روابط به عنوان »پايه 
س��ازمان منطقه اي« مورد نظر خود سخن گفت.  
صالح با اشاره به اهميت اصل تنش زدايي در روابط 
كشورها به ريشه هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي 
روابط تهران- بغداد پرداخت و گفت: اين مسائل را با 
جزييات مطرح مي كنم تا اهميت روابط ايران و عراق 
را به جهانيان و خودمان يادآور شوم.  رييس جمهوري 
عراق افزود: هر كش��وري ميراثي از گذشته دارد و 
قرارداد ۱۹۷۵ نيز از همين قبيل است و هر دو كشور 
بر اساس آن تعهداتي دارند. مذاكراتي ميان ايران و 
عراق در جريان اس��ت و هنوز پايان نيافته است. ما 
منتظر سفر آقاي روحاني هستيم و ان شاء اهلل اين 
مذاكرات منجر به توافقات و تفاهماتي خواهد شد كه 

در راستاي پيشرفت روابط دو كشور است. 
صالح ب��ار ديگر تاكيد كرد كه سياس��ت عراق اين 
اس��ت كه جزو قطب بندي هاي سياس��ي نباشد و 
عراق را از درگيري ه��ا و تنش هاي بيهوده دور نگه 
دارد.  رييس جمهوري ع��راق پيش از اين هم بارها 
از لزوم پرهيز از كش��مكش هاي منطقه اي و ايجاد 
توازن در سياست خارجي خود صحبت كرده بود. 
اظهارات او در جريان سفر به كويت مبني بر اينكه 
»ما نمي خواهيم عراق بار تحريم هاي آمريكا عليه 
ايران را به دوش بكش��د« گوياي نقشه راه سياست 
خارجي عراق در قبال تقابل مي��ان آمريكا و ايران 
است.  با همين پيش فرض، اظهارات اخير صالح را 
مي توان دست رد بغداد به تالش هاي بي وقفه آمريكا 
در همراه كردن عراق با سياس��ت هاي ضد ايراني 
واشنگتن دانس��ت.  وي پيش از اين و اندك زماني 
پس از آغاز دور دوم تحريم هاي آمريكا عليه كشورمان 
يعني در آبان ماه امسال به تهران سفر كرد تا راه هاي 
گس��ترش همكاري ها را با مس��ووالن ايران مورد 
بررسي قرار دهد.  آمريكا در راستاي اجرايي سازي 
»فش��ار حداكثري« و تنگ تر كردن حلقه فش��ار 
عليه كشورمان، بر عراق به عنوان يكي از مهم ترين 
شركاي استراتژيك جمهوري اسالمي ايران تمركز 
كرده اس��ت.  پس از اينكه تالش هاي واشنگتن و 
همپيمانان منطقه اي آمريكا براي تاثيرگذاري بر 
انتخابات پارلماني عراق و تغيير كلي رويكرد دولت 
برآمده از آن در جهت تقويت گرايشات آمريكايي 
آن بي نتيجه ماند، اقداماتي در راستاي اعمال فشار 
مضاعف بر بغداد براي همراهي با تحريم هاي ثانويه 
عليه كشورمان در دستور كار واشنگتن قرار گرفت.  
قرارگرفتن برهم صالح در جايگاه رييس جمهوري 
و ني��ز »ع��ادل عبدالمهدي« در جايگاه نخس��ت 
وزيري و اعالم مواضع رسمي آنها در عدم همراهي 
با آمريكا در تحريم هاي ضد ايراني، از دشواري كار 
آمريكايي ها در اعمال فش��ار حداكثري عليه ايران 
نشان داشت.  عبدالمهدي در جلسه نخست كابينه 
خود ب��ا بيان اين جمله كه »عراق بخش��ي از نظام 
تحريم عليه ايران نخواهد بود«، به صراحت مسير 
سياست خارجي خود را در راستاي منافع ملي عراق 
و حسن همجواري با همسايه ديرينه خود تعيين 
كرد؛ مساله اي كه در جريان سفر رييس جمهوري 
عراق به كش��ورمان در آبان ماه هم م��ورد تاييد و 
تاكيد قرار گرفت و نگراني هاي واشنگتن را افزايش 
داد.  ايران و عراق در جست وجوي سازوكاري براي 
كاهش محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي آمريكا 
در توسعه و تعميق مناسبات خود به ويژه در حوزه 
اقتصادي اند؛ سازوكارهايي چون جايگزيني دينار 
به جاي دالر در مب��ادالت اقتصادي، ايجاد منطقه 
آزاد تجاري در مرزهاي دو كشور، صادرات و واردات 
به صورت تهاتري و ... كه مي تواند روزنه هاي مناسبات 
اقتصادي و تجاري ميان دو كشور را گشوده نگاه دارد. 



دانش و فن10اخبار

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات: 

 اعتقادي به قطع كردن فضاي مجازي ندارم
گروه دانش و فن   

در حال��ي كه برخي مس��ووالن غير ارتباطي كش��ور 
معتقدن��د كه فضاي مجازي بايد محدودتر ش��ود و از 
همين رو خواستار مسدود ش��دن برخي شبكه هاي 
اجتماعي و پيام رسان ها هستند و بر موضع خود اصرار 
دارند، ولي وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات نه تنها 
موافق محدوديت در فضاي مجازي نيست بلكه بارها 
در محافل خبري بطور رس��مي مخالفت خود را اعالم 
كرده است، وي در تازه ترين اظهارنظر خود در خصوص 
محدوديت در فضاي مجازي با تاكيد به اينكه اعتقادي 
به قطع كردن فضاي مجازي ندارد، تصريح كرد: علما 
و مراجع از طريق فضاي مج��ازي با ۵۰۰ ميليون نفر 
مخاطب در كل دنيا در ارتباط هس��تند و اگر اين فضا 

نبود امكان اين ارتباط نيز وجود نداشت.
محمدجواد آذري جهرمي كه در س��فر رييس جمهور به 
استان گيالن حضور داشت، در بخشي از سخنان خود به 
نگراني و دغدغه علما و مراجع درباره فضاي مجازي اشاره 
كرد و افزود: توس��عه فضاي مجازي ك��ه مي تواند داراي 
فرصت هاي بسيار باش��د، تهديداتي هم دارد كه دغدغه 
علما و مراجع به ما براي استفاده از فرصت ها كمك مي كند.

آذري جهرمي با تاكيد به اينكه اعتقادي به قطع كردن 
فضاي مجازي ندارد، تصريح كرد: علما و مراجع از طريق 
فضاي مجازي با ۵۰۰ ميليون نفر مخاطب در كل دنيا 
در ارتباط هستند و اگر اين فضا نبود امكان اين ارتباط 

نيز وجود نداشت.
وي ب��ا بيان اينكه اس��تفاده از تفكر و دس��تاوردهاي 
۸ميليارد انسان ارزشمندتر از يك شبكه محلي است، 
افزود: بايد در اين ميدان ابزار خود را داش��ته باشيم و 
محصول خود را به دنيا عرضه كنيم كه البته اين كار با 

تالش و مرارت به دست مي آيد.
وي افزود: با بيانيه »گام دوم« كه ادامه مس��ير و نقشه 
راه انقالب اس��ت و مس��ووليت اصلي بر دوش جوانان 

اس��ت، جوانان مي توانند مس��ووليت هاي اساسي را 
عهده دار شوند.

وي به تحريم اي پي هاي ايراني توس��ط ش��ركت اپل 
در س��ال هاي ۸۷ و ۸۸ اش��اره كرد و افزود: با اين حال 
استفاده از گوش��ي هاي اپل فراگيرتر شد، اما امسال با 
ايجاد محدوديت توس��ط اين ش��ركت بر اساس آمار 
مستند، استفاده از اين گوشي ها كاهش يافت چراكه 
نيازمندي هاي افراد مانند خدمات بانكي، حمل و نقل و 
ديگر خدمات از طريق اين گوشي ارايه نمي شود و مردم 

به دريافت آن خدمات نيازمندند.
وزير ارتباطات با بيان اينكه فضاي مجازي فقط يك پيام 
رسان نيست، تاكيد كرد: از آنچه بايد انجام دهيم، فرو 

گذار نخواهم كرد.

  شناسايي عامالن دستكاري نظر مردم 
همچنين روز گذشته وزير ارتباطات از شناسايي عامل 
دستكاري در نظر مردم مربوط به برنامه تلويزيوني خبر 
داد و گف��ت: گزارش كامل و با جزييات فني چگونگي 
دستكاري نظر مردم در جشنواره صداوسيما، نهايي و 

براي پليس ارسال شده است.
 تعداد بسياري از كاربران اپراتورهاي تلفن همراه طي 
روزهاي گذشته اعالم كردند پيامك تأييد رأي به يك 
برنامه تلويزيوني برايشان ارسال شده، در حالي كه آنها 
اصاًل در اين رأي گيري شركت نكرده بودند يا راي شان 
برنامه ديگري بوده اس��ت. اين موض��وع از اختالل در 
سامانه رأي گيري بخش مردمي جشنواره تلويزيوني 
جام جم حاكي ب��ود. محمدجواد آذري جهرمي- وزير 
ارتباطات و فن��اوري اطالعات- همان زمان اعالم كرد 
آراي اعالم شده، واقعي نيستند و از بررسي اين موضوع 

و ارسال نتايج به صداوسيما و پليس فتا خبر داد.
البته پس از آن، دبير جشنواره تلويزيوني جام جم مدعي 
شد »جابه جايي آراي نظرسنجي محبوب ترين برنامه 

صداوسيما را شركتي كه از وزارت ارتباطات مجوز دارد، 
انجام داده است.«، اما سيدجمال هاديان - رييس مركز 
روابط عمومي و اطالع رساني وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات - اي��ن ادعا را رد كرده و گف��ت: تغيير آرا در 
شركت طرف قرارداد تبليغات انحصاري صدا و سيما 
صورت گرفته است كه هيچ مجوزي از وزارت ارتباطات 
ندارد.  همچنين وزير ارتباطات، با تاكيد بر شفاف سازي 

در اين زمينه در پس��ت توييتري نوشت:  شركت هاي 
ارزش افزوده و USSD مجوزي از وزارت ICT ندارند 
و فعاليت آنها مطابق قانون تجارت است، اگر آنگونه كه 
در بخش هاي خبري سيما طرح شد، فعاليت آنها بايد 
با اخذ مجوز از وزارت ICT باشد، مطابق مصوبه ۱۹۲ 
كميسيون تنظيم مقررات، تبليغ يا فعاليت آنها سريعًا 

در صداوسيما متوقف شود.

در نهايت آذري جهرمي از شناسايي عامل دستكاري 
در نظر مردم خبر داد و در توييتر نوشته است: گزارش 
كامل و با جزييات فني چگونگي دستكاري نظر مردم 
در جشنواره صداوسيما، نهايي و براي پليس ارسال شد. 
عامل دستكاري در نظر مردم شناسايي شده است. هك 
يا اختالل منتفي است. طبيعتًا شناسايي آمر يا آمران و 

انگيزه آنها را پليس پيگيري خواهد كرد.

پي س�ي ورلد| فيس��بوك با تحت فش��ار گذاشتن 
قانون گذاران در كشورهاي متعدد تالش كرد تا با تصويب 
قوانين بيشتر در ارتباط با حريم خصوصي مقابله كند. 
اطالعات داخلي و محرمانه جديدي از غول شبكه هاي 
اجتماعي منتشر شده است كه حقايق نگران كننده اي را 
برمال مي كند. طبق آن اطالعات، فيسبوك سياست مداران 
متعددي را در سرتاسر جهان براي برنامه هاي جديد خود 
هدف قرار داده است. از اين ميان مي توان به جرج آزبرن 
از سياست مداران بزرگ بريتانيايي اشاره كرد. فيسبوك 
با فشار بر آن افراد، قول سرمايه گذاري و مزاياي ديگري 
به آنها مي دهد و در مقابل، درخواست مي كند تا به جاي 
آن ش��ركت، براي مقابله با تصويب قوانين بيشتر حفظ 
حريم خصوصي تالش كنند.  اسناد درزكرده از فيسبوك، 
 Computer و Observer توسط رسانه هايي همچون
Weekly مطالعه و بررسي ش��ده اند. طبق آن اسناد، 
يك البي جهان��ي محرمانه درجريان اس��ت كه صدها 
قانون گذار را در كش��ورهاي متعدد هدف قرار مي دهد. 
هدف از آن البي و همكاري مخفيانه، افزايش تأثيرگذاري 
بر سياست مداران كشورهايي همچون انگلستان، امريكا، 
كانادا، هن��د، ويتنام، آرژانتين، برزي��ل، مالزي و تمامي 
كشورهاي اروپايي است. اسناد منتشرشده اطالعات زير 
را درباره فيسبوك مشخص مي كند:  البي استراتژيك با 
سياست مداران در سرتاسر اروپا با هدف ايجاد تغيير در 
قانون »بيش ازحد س��خت گيرانه « GDPR. البي هاي 
فيسبوك شامل ادعاهاي سنگين نخست وزير ايرلند هم 
مي شود كه اعالم كرد كشورش مي تواند به عنوان رييس 

دوره اي اتحاديه اروپا، تأثيرات مهمي ايجاد كند. آن تأثيرها 
شامل تالش هايي در جهت منافع فيسبوك خواهد بود. 
البته تالش مي شود تا فعاليت هاي ايرلندي ها، بي طرفانه 
 »Lean In« انگاشته شود. استفاده از كتاب فمينيستي
مدير عمليات فيس��بوك يعني ش��ريل سندبرگ براي 
ارتباط نزديك تر با قانو ن گ��ذاران زن در اروپا. افراد مورد 
نظر از نظر فيس��بوك، مش��كالتي را با سياست هاي آن 

شركت داشته اند.
تهديد كش��ورهاي متعدد به حذف يا مس��دود كردن 
سرمايه گذاري ها. فيسبوك اين تهديد را تنها در صورتي 
بر مي دارد كه قوانين به نفع آن شركت تصويب و اجرا شوند.

به نظر مي رسد اسناد اخير از دل دادگاهي عليه فيسبوك 
بيرون آمده باش��ند. دادگاهي كه ب��ا تالش هاي يك 
توسعه  دهنده اپليكيشن با نام Six4Three عليه غول 
ش��بكه هاي اجتماعي به جريان افتاد. طبق آن اسناد، 
ش��ريل س��ندبرگ قانون گذاري هاي حفظ داده هاي 
خصوص��ي در اروپ��ا را تهديدي جدي براي ش��ركت 

مي داند.

ف�ون آرنا| بازار گجت هاي هوش��مند در س��ال ۲۰۱۸ 
ميالدي با ۲۷ درصد رش��د نسبت به سال گذشته، موفق 
شده است روند افزايشي و موفقيت قابل توجهي را براي خود 
به ثبت برساند. با توجه به آنكه در چند سال اخير گجت هاي 
پوشيدني همچون س��اعت هاي هوشمند از محبوبيت و 
استقبال بي نظيري برخوردار ش��ده است، حاال به تازگي 
جديدترين آمار و گزارش هاي منتشر شده در وب سايت 
نشان مي دهد كه كاربران و عالقه مندان به سمت و سوي 
خريداري و استفاده از گجت هاي هوشمند نظير ساعت و 
مچ بندهاي هوشمند روي آورده اند و اين بدان معناست كه 
بازار فروش اين محصوالت نيز از موفقيت بزرگي برخوردار 
شده است. همچنين حاكي از آن است كه فروش گجت هاي 
هوشمند در سال ۲۰۱۸ ميالدي، به خصوص در سه ماهه 
چهارم و پاياني سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال 
۲۰۱۷ ميالدي، شاهد يك رشد و افزايش ۲۷ درصدي بود 
كه به رهبري شيائومي و اپل صورت پذيرفته است. دو شركت 
اپل و شيائومي در سال هاي اخير با توجه به ركود بي سابقه اي 
كه در بازارهاي جهاني موبايل وجود دارد، همچون بسياري 
ديگر از توليدكنندگان موبايل از توليد انحصاري گوشي هاي 
هوشمند روي برگردانده و به سمت و سوي توليد و عرضه 
گجت هاي هوش��مند همچون س��اعت هوش��مند روي 
آورده اند، به گونه اي كه اين دو شركت رهبري فروش اين 

محصوالت در بازارهاي جهاني را در دست گرفته اند.
اپل در س��ال ۲۰۱۸ ميالدي 4۶.۲ ميليون دستگاه گجت 
هوش��مند را به فروش رساند اين در حالي است كه در سال 
۲۰۱۷، اين رقم ۳۳.۱ ميليون دس��تگاه بود. هواوي نيز با 
4۵ درصد رشد در مقايسه با سال قبل از آن، توانست ۱۱.۳ 
ميليون دستگاه در سال ۲۰۱۸ ميالدي را به بازارهاي جهاني 
عرضه كند اين در حالي است كه در سال ۲۰۱۷، تنها موفق به 
فروش 4.۶ ميليون دستگاه گجت هوشمند شده بوده است.

س�اينس ديل�ي| گ��زارش جديدي از موسس��ه 
تحقيقاتي MMC نش��ان مي دهد كه تقريبًا نيمي 
از اس��تارتاپ هاي اروپايي راجع به استفاده از هوش 

مصنوعي دروغ مي گويند.
گزارش جديد نش��ان مي دهد كه تنه��ا ۶۰ درصد از 
اس��تارتاپ هاي اروپايي كه ادع��ا مي كنند از هوش 
مصنوعي در كسب و كار خود استفاده مي كنند واقعًا 

اين كار را انجام مي دهند.
اين آمار تكان دهنده را يك ش��ركت تحقيقاتي واقع 
در لندن به عنوان بخش��ي از تحقيقات خود در مورد 
اس��تفاده از ه��وش مصنوعي در كس��ب و كار برمال 

كرده است.
از ۲۸۳۰ اس��تارتاپ مشغول به فعاليت در اروپا كه خود 
را در دس��ته ش��ركت هاي هوش مصنوعي طبقه بندي 

كرده اند، تنها ۱۵۸۰ مورد با اين تعريف مطابقت دارند.
»ديويد كلنار« سرپرس��ت تحقيقات��ي MMC به 
فورب��س گفت: م��ا به تك ت��ك ش��ركت ها و مواد و 
محصوالت و وب س��ايت و اسناد آنها نگاه كرديم و در 
4۰ درصد موارد ما هيچ شواهدي از هوش مصنوعي 

پيدا نكرديم.
وي افزود: در بعضي موارد اين كسب و كارها تبليغات 
نادرستي نكرده اند بلكه سايت هاي ثالث آنها را اشتباه 

طبقه بندي كرده اند.
ب��ه نظر مي رس��د انگيزه كم��ي ب��راي تصحيح اين 
اش��تباه وجود دارد و شركت ها تمايل دارند تا در اين 
دسته بندي بمانند، چرا كه شركت هايي كه به عنوان 
هوش مصنوعي برچسب خورده اند ۱۵ تا ۵۰ درصد 
بيش��تر از اس��تارتاپ هاي فناور ديگر حمايت مالي 

مي شوند.
تحقيق MMC به منظ��ور ارايه يك تصوير جامع از 
نحوه استفاده از هوش مصنوعي در كسب و كارهاي 

امروزي اس��ت. اين گزارش پس از چند ماه تحقيق و 
بررسي جامع در تمام صنايع نوشته شده است.

اين گزارش نشان مي دهد كه تعداد كسب و كارهاي 
مرتبط با هوش مصنوعي از نسبت ۱ به ۵۰ در حدود 

شش سال پيش به ۱ به ۱۲ افزايش يافته است.
ربات هاي پيام رسان )Chatbots( به مانند ابزارهاي 
اتوماسيون رايج ترين كاربرد هوش مصنوعي هستند. 
ديگر ش��ركت ها هم از هوش مصنوع��ي براي انجام 
وظايفي مانند تشخيص تقلب و بررسي خطا استفاده 

مي كنند.
 Barclays كه توسط بانك MMC گزارش كامل
حمايت شده اس��ت، يك مرور كلي بر ماهيت هوش 
مصنوعي و چگونگي اس��تفاده از آن در كسب و كار و 
همچنين بررس��ي آثار آن در كسب و كارهاي آينده 

است.
جالب توجه اس��ت ك��ه اين گزارش نش��ان مي دهد 
بسياري از فناوري هاي هوش مصنوعي كه ما به تازگي 
شروع به اس��تفاده از آنها كرده ايم، خيلي هم جديد 
نيستند و مدت نسبتًا زيادي از تولد آنها مي گذرد اما 

به تازگي در دسترس عموم قرار گرفته اند.
تقريبًا نيمي از شركت هاي بزرگ ابزار هوش مصنوعي 
خ��ود را از يك ش��ركت ديگ��ر مي خرند و س��اخته 

خودشان نيست.

البي فيسبوك براي مقابله با قوانين حفظ حريم خصوصي

ج�ي اس ام آرنا| به نظر مي رسد كه گوگل دوپلكس 
در نهايت به گوشي هاي هوشمند پيكسل كه به صورت 
اختصاصي توسط گوگل توس��عه داده شده است، قدم 

خواهد گذاشت.
 Google I/O گوگل دوپلكس كه در جريان روي��داد
۲۰۱۸ جنجال و سر و صداي بسيار زيادي را به راه انداخته 
بود، حاال به نظر مي رس��د كه به گوشي هاي هوشمند 
پيكسل كه به صورت اختصاصي توسط گوگل توسعه 

داده شده است، قدم خواهد گذاشت.
يكي از پر س��روصداترين و جنجالي ترين فناوري هاي 
جديدي ك��ه گوگل در كنفرانس توس��عه دهندگان و 
رويداد Google I/O ۲۰۱۸ از آن رونمايي كرد، نسخه 
آزمايشي گوگل دوپلكس بود. اين فناوري كه مبتني بر 
هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني فوق پيشرفته است، 
قادر است بسيار شبيه به انسان صحبت كند و همانند 
يك دستيار صوتي به مخاطبان موردنظر كاربران تماس 
گرفته و دقيقًا با آنها همانند يك انسان مذاكره كرده و به 
گفت وگو بنشيند. صداي گوگل دوپلكس آنقدر شبيه 
به انسان بوده و هوشمندانه است كه توسط مخاطبان 
روبات بودن و مصنوعي بودن مكالمات آن، كاماًل غير قابل 
تشخيص است. گوگل حاال به تازگي اعالم كرده است كه 
كاربران گوشي هاي پيكسل از اين پس قادر خواهند بود 
از خدمات، سرويس و قابليت هاي اين فناوري نوين مبتني 

بر هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني بهره مند شوند.

هوش مصنوعي باالخره به 
گوشي هاي گوگل راه يافت

افزايش گجت هاي 
هوشمند در سال 2018

گلف نيوز| اپراتور مخابرات��ي اتصاالت در امارات 
متحده عربي با همكاري شركت اريكسون قصد دارد 
 به توس��عه زيرساخت هاي مربوط به شبكه اينترنت

 5Gدر اين كشور بپردازد.
با توجه به اهميت روزافزون و محبوبيت نسل پنجم 
اينترنت همراه 5G بسياري از اپراتورهاي مخابراتي 
در كشورهاي مختلف با همكاري شركت هاي فعال 
در حوزه تكنولوژي همچون هواوي، اريكسون و نوكيا 
س��عي دارند كه به تكميل و توسعه زيرساخت هاي 

مربوط به فناوري شبكه 5Gبپردازند.
اوايل سال ۲۰۱۲ ميالدي بود كه اتحاديه بين المللي 
مخابرات )ITU( تحت نظر س��ازمان ملل برنامه اي 
را براي توس��عه تيم ارتباط��ات بين المللي موبايلي 
 )۲۰۲۰-IMT( براي افق ۲۰۲۰ و فراي آن )IMT(

آغاز كرد. 
در نتيجه رسمًا يك مسابقه جهاني براي تعيين نسل 
پنجم شبكه موبايل شروع ش��د و از آن پس، شاهد 
رقابت تنگاتنگي مي��ان اپراتورهاي اينترنت و تلفن 
همراه در سراسر جهان هستيم كه هر يك به دنبال 
برقراري و راه اندازي نسل جديد و پرسرعت اينترنت 
5G در كش��ورهاي مختلفي همچون كره جنوبي، 
ژاپن، چين، اياالت متحده امريكا، اس��تراليا و غيره 
هستند و از توانايي ها و برنامه هاي خود در اين زمينه 

رونمايي مي كنند.
به تازگي ش��ركت اتصاالت فعال در امارات متحده 
عربي اعالم كرده اس��ت ك��ه مي خواهد با همكاري 

شركت اريكسون، اينترنت 5Gرا توسعه بخشد و به 
كاربران در اين كشور اين امكان را بدهد از خدمات و 
سرويس هاي اينترنت پرسرعت 5G بهره مند شوند.

بدين ترتيب انتظار مي رود كه امارات متحده عربي 
به زودي به شبكه 5G مجهز خواهد شد و همزمان 
با بس��ياري ديگر از كش��ورهاي ديگر زيرساخت و 

تجهيزات الزم براي آن را فراهم خواهد آورد.
كش��ورهاي بس��ياري در سراس��ر جه��ان از جمله 
اي��االت متحده امريكا، كانادا، اس��تراليا، چين، كره 
جنوب��ي، ژاپن و بس��ياري از كش��ورهاي اروپايي و 
غي��ره با هم��كاري بزرگ تري��ن اپراتورهاي جهان 
5G در حال برقراري نس��ل پنج��م اينترنت همراه
 هس��تند و در اين زمينه فعاليت هاي گسترده اي را

 انجام داده اند.
اما هنوز اين كشورها نتوانسته اند به صورت گسترده 
به اين فناوري دس��ت پيدا كنند. گفته مي شود كره 
جنوبي به عنوان نخستين كش��ور در ارايه فناوري 
نسل پنجم ارتباطات از ديگر كشورها پيشقدم است.

5G امارات در يك قدمي برقراري اينترنت

نيمي از استارتاپ هاي هوش مصنوعي اروپا دروغگو هستند
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 ۴۶۹حمله سايبري 
به ۴۶۹ دستگاه راديويي 

ماهر| مركز مديري��ت امداد و هماهنگي عمليات 
رخدادهاي رايانه اي از شناسايي 4۶۹ دستگاه راديويي 
Ubiquiti مورد نفوذ قرار گرفته در كشور خبر داد.

بررسي اخير صورت گرفته از شناسايي 4۶۹ دستگاه 
راديويي Ubiquiti مورد نفوذ قرار گرفته حكايت 
دارد. همچنين ش��مار زيادي از اين دس��تگاه ها با 
نسخه هاي firmware )سيستم عامل( آسيب پذير 
ش��ده اس��ت. اين دس��تگاه ها نياز به ايمن سازي و 
 Ubiquiti به روزرساني فوري دارند. دستگاه هاي
معمواًل تجهيزات ش��بكه و راديويي هستند كه در 
بس��ترهاي مخابراتي و زيرس��اخت شبكه استفاده 
مي شوند. نفوذ به دستگاه ها توسط آسيب پذيري ها 
و ضعف ه��اي متعددي صورت گرفته اس��ت كه در 
سيستم عامل به روز نشده اين تجهيزات وجود دارد. 
۵۳ درصد اين نفوذ در تهران گزارش شده است. مركز 
ماهر توصيه كرد كه عالوه بر به روزرس��اني نس��خه 
firmware دستگاه، اقدام به تغيير و تنظيم گذرواژه 
پيچيده ش��ود و از ايمن بودن پيكر بندي اطمينان 
حاصل شود. عالوه بر اين، اين مركز اكيداً توصيه كرده 
كه دسترسي مديريتي اينگونه تجهيزات روي اينترنت 
مسدود شود. چرا كه احتمال باقي ماندن آلودگي در 
دستگاه هاي هك شده حتي پس از به روزرساني وجود 
دارد. لذا الزم است از پاكسازي كامل سيستم اطمينان 

حاصل شود. 

اولين راهپيمايي فضايي زنان 
فضانورد

انگجت| فضانوردان زن مقيم ايس��تگاه فضايي 
بين المللي در تاريخ ۲۹ مارس براي اولين بار اقدام 
به راهپيمايي فضايي خواهند كرد. پس از گذشت 
پنج دهه از فضاپيمايي انسان و پا گذشتن »ادوارد 
اچ.وايت« به فضا در تاريخ ۳ ژوئن ۱۹۶۵ در نهايت 
نوبت به اولين راهپيمايي فضايي بدون حضور مردان 
رسيده است. ناسا تأييد كرده است كه فضانوردان 
»آن مك كالين« و »كريستينا كخ«  براي اولين بار 
در تاريخ ۲۹ مارس به يك ماجراجويي ۷ س��اعته 
زنانه در خارج از ايستگاه فضايي بين المللي خواهند 
پرداخت. تم��ام فضانوردان امريكايي كه تا آخر ماه 
مارس در ايس��تگاه فضايي بين الملل��ي قرار دارند 
حاصل كالس هاي سال ۲۰۱۳ ناسا هستند و براي 
اولين بار است كه زنان ۵۰ درصد از خدمه ايستگاه 
را تشكيل مي دهند. ممكن است در آينده نزديك 
شاهد راهپيمايي فضايي زنان از جانب كشورهاي 
ديگر نباشيم، چرا كه به عنوان مثال خدمه ۲۰۱۸ 

كشور روسيه تمامًا از مردان تشكيل شده است.

آزمايش قابليت تماشاي ويدئو 
همراه دوستان در اينستاگرام

مشبل| اينستاگرام قصد دارد يك ويژگي جديد 
عرض��ه كند تا ب��ه كاربرانش اجازه ده��ده همراه 
دوستان خود ويدئو تماش��ا كنند. اين ويژگي در 
ويدئو چت و در قس��مت »دايركت« اينستاگرام 
قابل دسترسي خواهد بود. سال گذشته فيس بوك 
ويژگي به ن��ام Watch Party را براي كاربران 
خود عرضه ك��رد. اين ويژگي به اعضاي گروه هاي 
فيس بوكي اجازه مي داد ويدئوهاي از پيش ضبط 
شده را همراه يكديگر تماشا و چت كنند. اكنون به 
نظر مي رسد اين شركت مشغول آزمايش ويژگي 
مشابهي در اينستاگرام است و كاربران مي توانند 
همراه دوس��تان خود ويدئو تماشا كنند. »جين 
مانچون وانگ« يك��ي از بالگرهاي حوزه فناوري 
اين ويژگي را رصد كرده اس��ت. به نظر مي رس��د 
 Direct اين ويژگي طي ويدئو چت در قس��مت
اينس��تاگرام قابل دسترسي است و با كليك روي 
يك دكمه مي توان آن را فعال كرد. هنوز مشخص 
نيست چه نوع ويدئوهايي با كمك اين ويژگي قابل 

مشاهده است.

رويداد

كاربر
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گزارش مشروح ديدار رحماني و وزير تجارت عراق

معاون اقتصادي دولت در جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي :

 ديپلماسي رحماني براي افزايش تراز تجاري ايران و عراق به ۲۰ميليارد دالر
تجارت ايران و عراق در مسير اطمينان 

با نفي بخش خصوصي اقتصاد به پيش نخواهد رفت

گروه بنگاه ها|
 در ديدار وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير تجارت عراق 
براي ارتقا و افزايش س��طح همكاري هاي تجاري اين دو 
كشور تا ۲۰ ميليارد دالر تاكيد شد. وزير صنعت، معدن و 
تجارت ايران با وزير تجارت كشور عراق در تهران ديدار كرد. 
رضا رحماني در آغاز اين ديدار ضمن خوش آمد گويي به 
محمدهاشم عبدالمجيد و هيات همراه در خصوص توسعه 
روابط دو كشور گفت: در راستاي توسعه روابط تجاري بين 
دو كشور به زودي رييس جمهور ايران به عراق سفر مي كند. 
اين سفر در پاسخ به سفر اخير رييس جمهور عراق به ايران و 

ايجاد زمينه مشاركت هاي بيشتر انجام مي شود.
او افزود: در جهت گس��ترش تج��ارت و مبادالت بين دو 
كشور هماهنگي هاي الزم انجام شده است. ما به عنوان 
كميسيون مشترك دو كشور اين مساله را پيگيري كرديم 
و اميدوارم در اين سفر تفاهم هاي الزم كسب شود. وزير 
صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد: تاكنون سه اجالس 
مشترك بين دو كشور ايران و عراق برگزار شده كه آخرين 
آن در سال ۹۳ شمسي در بغداد بوده و در اين اجالس ۱۲ 
سند همكاري امضا شده است. رحماني با بيان اينكه اين دو 
وزارتخانه مي توانند زمينه توسعه روابط را در وزارتخانه هاي 
خودمان و ساير وزارتخانه هاي دو كشور مهيا كنند، تصريح 
كرد: چند مورد مهم براي توسعه روابط وجود دارد كه يكي 
از آنها تسهيل مبادالت بانكي و گمركي في مابين و ديگري 

تطابق استانداردهاي كااليي دو كشور است.

   رعايت استاندارهاي كااليي
در صادرات و واردات

وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: ايران در 
۴۰ سال گذشته به پيشرفت هاي چشمگيري دست 
يافته و در رشته هاي بس��ياري جزو برترين هاي دنيا 
است. وي ادامه داد: ما در صادرات و واردات موارد مورد 
نياز را رعايت مي كنيم. در اين خصوص عالوه بر اينكه 
توليد كنندگان ما حساسيت هاي الزم را دارند، سازمان 
استاندارد هم كنترل هاي الزم را براي ارسال و دريافت 

كاالهاي استاندارد انجام مي دهد. 

    تقويت بازارچه هاي مرزي
 و توسعه خطوط تجارت ريلي 

رحماني اضافه كرد: براي تسهيل صادرات از هر دو كشور 
نيازمند همكاري ه��اي گمركي در مرزه��ا به خصوص 
گذرگاه هاي مشترك هس��تيم. در اين راستا با توجه به 
گسترش روابط دو كشور معتقديم بازارچه هاي بين مرزي 
بايد تقويت و فعال ش��ود. وزير صنع��ت، معدن و تجارت 
عنوان كرد: يكي از امكاناتي كه براي توسعه روابط تجاري 
و مردمي الزم است تسهيل رفت و آمد است. رييس جمهور 
محترم عراق در سفر به ايران گفتند بحث راه آهن شلمچه 
و بصره را پيگيري كنيم. در اين جهت خط ريلي خسروي 
و كردس��تان هم مي تواند مورد بحث باش��د. اتصال برق 
ميان ايران، عراق و س��وريه هم يكي ديگر از موارد مورد 
نظر است. رحماني خط ترانزيت زميني بين عراق، ايران، 

س��وريه و كويت را يكي ديگر از موارد عنوان كرد و گفت: 
از سرمايه گذاري دو كشور استقبال مي كنيم و الزم است 
توافقاتي انجام شود كه بتوانيم از سرمايه گذاران دو كشور 
حمايت كنيم كه در اين زمينه امضا موافقت نامه گمركي 

و عدم ماليات مضاعف موثر است. 

   هدف گ�ذاري افزاي�ش تراز تج�اري ايران 
و عراق به ۲۰ميليارد دالر 

وي با تاكيد بر اينكه مرز مش��ترك دو كش��ور، همكاري 
اس��تان هاي مرزي و توس��عه روابط استان هاي همجوار 
مي تواند روابط دو كشور را توسعه دهد، افزود: با توجه به 
تمام ظرفيت ها ما آمادگي داريم همكاري هاي تجاري بين 
دو كشور تا دو سال آينده به ۲۰ ميليارد دالر افزايش پيدا 
كند. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حال حاضر 
مراوداتي با كشورهاي همسايه مثل امارات متحده عربي 
انجام مي ش��ود كه تمايل داريم اين روابط با كشور برادر 
توسعه پيدا كند و اين مراودات از طريق عراق انجام شود. 
اين توسعه روابط موجب افزايش چشمگير صادرات عراق 
به ايران هم مي شود. در تمام راه اين توسعه آمادگي هاي 

الزم جهت پيگيري را داريم.

 تالش براي رفع موانع تجاري
همكاري بلندمدت 

رحماني با تاكيد بر اينكه ما به كش��ور عراق براي تجارت 
بلندمدت نگاه مي كنيم، گفت: بنابراين تهيه نقش��ه راه 
همكاري هاي تجاري بين دو كش��ور، ارتباطات مستمر 
و پيگيري رفع موانع در روابط بين دو طرف به تس��هيل 
همكاري ها كمك مي كند. همچنين ع��الوه بر افزايش 
هيات هاي تجاري و سرمايه گذاري مشترك، همكاري هاي 
نمايشگاهي، تاسيس مراكز تجاري بين دو كشور و ترانزيت 
مي تواند توسعه پيدا كند. وي يادآور شد: رييس جمهور 
محترم عراق در خصوص شهرك هاي صنعتي مشترك 
تاكيد داشتند كه ما در اين خصوص مطالعه انجام داديم و 
به دنبال آن چند منطقه را مشخص كرده ايم كه اين مساله 

مي تواند يكي از محورهاي اين جلسه باشد. 

   اعمال تعرفه ترجيحي صادرات و واردات 
رحماني با اش��اره به اينكه كش��ورهاي ايران و تركيه 
موافقت نامه تعرفه ترجيحي صادرات و واردات بين دو 
كشور دارند، گفت: مي توانيم اين تفاهم نامه را با كشور 

عراق هم داشته باشيم.

 سطح روابط ايران و عراق
فراتر از ديگر همسايه هاست 

در ادامه اين جلسه محمدهاشم عبدالمجيد وزير تجارت 
عراق، با تشكر از مهمان نوازي ايراني ها گفت: روابطي كه 
بين و عراق برقرار است، رابطه اي عادي نيست و با روابط 
تمام كشورهاي همسايه متفاوت است.مرز خاكي گسترده 
۱۴۰۰كيلومتري ايران و عراق باعث مي شود، روابط ايران 
و عراق با ديگر همسايگان عراق تفاوت داشته باشد. روابط 

دو جانبه بين دو كشور به درازاي تاريخ است و اين روابط 
در تمام زمينه هاس��ت و فقط منحصر ب��ه روابط تجاري 
نمي شود. وي افزود: دولت و مردم عراق قدردان مردم ايران 
هستند كه در مبارزه با داعش در كنار مردم عراق بودند.ما 
اين مساله را در عراق قدردان هستيم و اين، نشان دهنده 
عمق روابط دولت ايران و عراق است. به همين دليل يكي 
از اولين ديدارهاي رييس جمهور عراق به ايران به عنوان 

يك كشور مهم بود.

   حضور تجار ايراني
در تامين تجهيزات بازسازي عراق

وزير تجارت كش��ور عراق ادامه داد: عراق در حال حاضر 
كار بازس��ازي را در اس��تان هايي كه به تازگي از دس��ت 
داعش آزاد شده آغاز كرده است. سفر وزير خارجه ايران، 
به ع��راق در گردهمايي تاجران ايران و عراق در خصوص 
تصميم گيري ها براي بازس��ازي نقش زيادي داش��ت به 
همين دليل تمايل داش��تيم پيش از سفر رييس جمهور 
ايران به عراق ديدارهايي در زمينه هاي تجاري داش��ته 
باشيم.محمدهاش��م عبدالمجيد با تاكيد بر اينكه دولت 
عراق تماي��ل دارد تبادالت با ايران را افزايش دهد، گفت: 
از س��رمايه گذاران ايراني دعوت  مي كنيم در استان هايي 
كه از دست تروريس��ت آزاد شده شركت داشته باشند و 
س��رمايه گذاري كنند. مواضع ايراني ارزشمند است و ما 
دوست داريم گردهمايي هايي در سطح تاجران، اتاق هاي 

بازرگاني و شوراي تجاري تشكيل شود. 

   انتقال تكنولوژي ايران به عراق
پيشرفت ايران چشمگير است 

وزير تجارت عراق با بيان اينكه اين ديدار مقدمه اي 
براي تبادل ديدارها و س��فرهاي آينده است، گفت: 
اين اولين ديدار و سفر من به ايران است. از پيشرفتي 
كه تهران داشته است، شگفت زده شدم. در اين سفر 
اطالعات زيادي در زمينه پيش��رفت هاي صنعتي و 
تجاري به دس��ت آوردم و واقعا اي��ران به مراحلي از 
پيشرفت رسيده كه باعث افتخار است. وزير تجارت 
عراق ادامه داد: تمايل داريم تكنولوژي هاي ايران را 
از طريق س��رمايه گذاري و مشاركت به عراق منتقل 
كنيم. اميدوارم در اين س��فر موفق باشيم و بتوانيم 
مقدم��ات را براي امض��ا تفاهم نامه هن��گام حضور 

رييس جمهور ايران در عراق آماده كنيم.

    پاسخ به نيازهاي طرف ايراني
در دوران تحريم 

محمدهاشم عبدالمجيد در خصوص درخواست وزير 
صنعت، معدن و تجات در خصوص ماليات گفت: مساله 
مربوط به ماليات هماهنگ ش��ده است. در خصوص 
اقدامات مشترك با اقليم كردستان عراق صحبت هايي 
انجام شده و تمام مواردي كه شما اشاره كرديد، ما هم 
تمايل داريم انجام شود.در خصوص تعرفه هاي گمركي 
هم دولت عراق استقبال مي كند كه اين تعرفه ها براي 
ايران نسب به ديگر كش��ورها تغيير داشته باشد. اين 

موضوع را با رييس جمهور و نخس��ت وزي��ر در ميان 
مي گذارم، ولي يقين دارم در اين خصوص مش��كلي 
نيست كه اين كار براي ايران  انجام شود؛ چرا كه ايران 

سال هاي زيادي است مواضع مشتركي با عراق دارد. 
وي تصريح كرد: در مورد ترانزيت هم عراق مانعي ندارد. 
با قطر صحبت هايي انجام شده كه يك خط ترانزيت بين 
تركيه، قطر، ايران و عراق وجود داشته باشد و اين مساله 

براي عراق موضوع مهمي است.
مساله ديگر مشكالت اقتصادي جديد براي ايران است 
كه به دليل فشارهاي امريكا به وجود آمده است. عراق 
در اين زمينه هر كاري الزم باش��د براي كنار زدن اين 
مشكالت انجام مي دهد. يكي از اين  مشكالت مسائل 
بانكي اس��ت كه عراق هم  مي خواهد اين مشكل حل 
شود و بايد جايگزين هايي براي اين موضوع مطرح شود. 
وزير تجارت عراق با تاكيد ب��ر اينكه عراق تمايل دارد 
سطح تبادالت دو كشور در طول دو سال به ۲۰ ميليارد 
دالر برسد، عنوان كرد: در اين خصوص درهاي همكاري 
باز است.در مورد شركت ها هم عراق همكاري هاي الزم 
را انجام مي دهد. اين تبادالت تجاري بايد ادامه پيدا كند. 
البته شركت هاي ايراني مشكالتي مثل عدم پذيرش 

دينار عراق دارند كه اين مشكالت قابل حل است.
ياد آور مي شود در اين نشست رييس سازمان استاندارد، 
قائم مق��ام وزير صنع��ت در امور مجلس و اس��تان ها، 
سرپرست سازمان توسعه تجارت و جمعي از مديران 

ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند.

 مع��اون اقتص��ادي رييس جمهور در جلس��ه ش��وراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در محل اتاق بازرگاني 
تبريز، تاكيد كرد: شوراي گفت وگو براساس يك مفهومي 
متولد شده و بدون آن رشد نمي كند و آن مفهوم اين است 
كه دولت و بخش خصوصي براي خدمت به مردم در مقابل 
هم نيستند بلكه در كنار هم و در يك طرف ميز قرار دارند. 
نهاونديان در جلسه اين شورا كه با حضور مسعود پزشكيان 
نايب رييس مجلس دهم و نماينده تبريز و ديگر نمايندگان 
استان، سرپرست س��ازمان تامين اجتماعي و همچنين 
اعضاي اتاق بازرگاني اس��تان آذربايجان ش��رقي برگزار 
شد، گفت: دولت و بخش خصوصي براي حل مشكالت 
اقتصادي كشور و كمك به رشد توليد بايد به يك مفهوم 
واحد برسند كه اين هدف در ش��وراي گفت وگو محقق 

مي شود.
معاون اقتصادي رييس جمهور با تاكيد بر اينكه رشد اقتصاد 

ملي با حركت تك بعدي دولتي حاصل نمي شود و با نفي 
بخش خصوصي نيز اقتصاد پيش نخواهد رفت، خاطرنشان 
كرد: تركيب بخش خصوصي و منفعت عمومي مي تواند 

گره گشاي اقتصاد كشور باشد .
نهاونديان با اشاره به مباحث مطرح شده از سوي اعضاي 
اتاق بازرگاني درخصوص پيگيري مصوبات و پيشنهادات 
ش��وراي گفت وگو در دولت، اظهارداشت: اين موضوع در 
دولت مطرح ش��ده و آن را باجديت پيگيري مي كنيم تا 
مصوبات و پيشنهادات شوراهاي مراكز در دستور كار قرار 
گيرد.معاون اقتصادي رييس جمهور درخصوص پيشنهاد 
تفويض اختيارات به بخش خصوصي و اصناف، گفت: اين 
موضوع بايد با دقت مورد بررسي قرار گيرد و هرجا تفويض 
اختيار مي شود بايد تقبل مسووليت و پاسخگويي هم از 
سوي بخش خصوصي صورت گيرد.نهاونديان درخصوص 
درخواس��ت توازن در تجهيز و تخصيص منابع بانكي در 

استان هاي كشور نيز اظهارداشت: عملي شدن اين مساله 
بايد با توجه به تجربيات گذش��ته باشد و امروز بايد براي 
تجهيز و تخصيص منابع بانكي فكر و ايده جديدي داشته 

باشيم كه با مشكل روبرو نشويم.

 رويارويي با شوك اقتصادي 
معاون اقتصادي رييس جمهور با اشاره به شرايط اقتصادي 
كشور و تحميل شرايط جنگ اقتصادي از سوي دشمنان، 
گفت: درحال حاضربا يك ش��وك اقتصادي قوي مواجه 

هستيم كه عامل اصلي آن سياسي بوده است.
نهاونديان با بيان اينكه در سال هاي ۹۴ تا ۹۶ با كاهش تورم 
و همچنين رشد توليد و سرمايه گذاري در كشور مواجه 
بوديم، افزود: اميد ما اين بود كه شرايط ادامه خواهد يافت 
و نقدينگي را كاهش مي دهيم، قيمت تمام ش��ده توليد 
كاال كاهش مي يابد و نرخ رشد افزايش خواهد يافت اما اين 

كار صورت نگرفت.معاون اقتصادي رييس جمهور فعاليت 
برخي موسسات مالي غيرمجاز در كشور را يكي از عوامل 
اصلي افزايش نقدينگي در كشور عنوان كرد و اظهارداشت: 
وقتي در سيستم بانكي انضباط مالي حاكم نبود و، به قوانين 
پايبند نبودند، با رشد نقدينگي باال در كشور مواجه شديم 

و اينجا بود كه ضرورت جراحي اقتصادي احساس شد.
نهاونديان با بيان اينكه فعاليت هاي ناسالم برخي موسسات 
مالي غيرمجاز باع��ث افزايش نقدينگي ش��ده و بحران 
اقتصادي امروز كش��ور را ايجاد كرده است، افزود: دولت 
تالش هاي زيادي براي حل مشكالت انجام داده اما براي 
اصالح امور نمي ت��وان اوضاع را فقط از منظر دولت ديد و 

عرصه را براي بخش خصوصي تنگ كرد.
معاون رييس جمهور تاكيد كرد: معتقدم مش��كل ايجاد 
شده براي اقتصاد كشور حتما قابل حل است به شرطي 
كه م��ا دردهاي اين مرحله گذار را به خوبي درك كنيم و 
دولت، خانوار و بنگاه هاي اقتصادي را در كنار هم ببينيم .

نهاونديان با بي��ان اينكه در چالش هاي موجود كش��ور 
و ش��رايط س��خت، فرصت خوبي براي انجام اصالحات 
اقتصادي الزم فراهم ش��ده است، افزود: اينكه امروز بين 
دولت، مجلس و اقتصاد دانان درمورد اصالح اقتصادي و 

بازبيني در روش هاي حمايتي اتفاق نظر وجود دارد را بايد 
به فال نيك گرفت.

معاون اقتصادي رييس جمه��ور با تاكيد بر اينكه بخش 
خصوص��ي و اتاق ه��اي بازرگاني در فص��ل جديد بايد 
مس��ووليت بپذيرند، گفت: آق��اي رييس جمهور عميقا 
اعتقاد دارند كه كارها بايد به بخش خصوصي واگذار شود 
و دولت از تصدي گري و بنگاه داري دست بردارد، فرصت 
بسيار خوبي است كه اتاق هاي بازرگاني به ميدان بيايند 
و مسووليت بپذيرند.نهاونديان با تاكيد بر ضرورت جلب 
اعتم��اد عمومي و از بين ب��ردن بي اعتمادي و بدبيني ها 
نسبت به بخش خصوصي، گفت: اگر مسووليت پذيري از 
طرف اتاق ها و بخش خصوصي باشد، تفويض اختيار هم 

در كنار آن انجام خواهد شد.
معاون اقتصادي رييس جمهور با بيان اينكه بايد بپذيريم 
صادر كننده واقع��ي با اقتصاد داخلي فعاليت مي كند و با 
وارد كردن ارز حاصل از ص��ادرات خود به چرخه اقتصاد 
كشور كمك مي كند، گفت: دولت هم بدنبال همين است 
اما بايد شيوه و فرمول مناسبي با همفكري توليد كنندگان 
و صادركنندگان براي اجراي آن تعيين شود تا ارز حاصل 

از صادرات به چرخه اقتصاد داخل بازگردد.

1677 پايگاه مردمي جشن 
نيكوكاري پيش بيني شد

مركزي|مديركل كميته 
ام��داد امام خمين��ي )ره( 
اس��تان مرك��زي گف��ت: 
يكه��زار و ۶77 پاي��گاه 
جم��ع آوري كمك ه��اي 
مردمي اين اس��تان براي 
جشن احسان و نيكوكاري 
پيش بيني شده است. »قنبر موسي نژاد« با بيان اينكه 
بيست و نهمين جش��ن نيكوكاري در سال ۹7 برگزار 
مي شود، افزود: جشن احسان و نيكوكاري امسال در 
سطح ۴۴ پايگاه ثابت و۶۰ پايگاه سيار اين نهاد حمايتي 
از ۱5 اسفند ماه همزمان با سراسر كشور آغاز مي شود.

وي اظهار داش��ت: شعار امسال جش��ن نيكوكاري 
»عيدي براي همه« است و پيش بيني مي شود مردم 
خير اس��تان مركزي در ايام پاياني سال 5۲ ميليارد 
ريال كمك كنند.مديركل كميته امداد امام خميني 
)ره( استان مركزي گفت: جشن نيكوكاري امسال از 
۱5 اسفند س��ه مرحله در مدارس، ۱۶ اسفند ماه در 
پايگاه هاي كميته امداد امام )ره( و ۱7 اسفند ماه در 

ميعادگاه هاي نماز جمعه برگزار مي شود.

 مشكالت حوزه توليد استان
با كدخدامنشي حل شود

ي�زد| نماين��ده عالي قوه 
قضاييه در استان يزد گفت:در 
جلسه اجراي سياست هاي 
اقتص��اد مقاومت��ي تالش 
مي ش��ود تا با وس��اطت و 
كدخدامنش��ي تا آنجا كه 
ام��كان دارد فرصت ه��اي 
جديد در اختيار فعاالن اقتصادي و شركت هاي توليدي با 
هدف ترميم و امكان تداوم كار قرار گيرد. به گزارش ايلنا، 
محمدرضا حبيبي در يازدهمين جلس��ه ستاد استاني 
اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي استان يزد، افزود: 
هدف اين است تا با راه افتادن چرخه اقتصادي بنگاه هاي 
توليدي و اقتصادي ضمن اشتغال زايي و چرخيدن چرخ 
اقتصاد، منابع مالي بانكي نيز برگردد تا در اختيار ساير 
توليدكنندگان قرار گيرد.او توسعه و پيشرفت چرخ هاي 
اقتصادي كش��ور را در گرو كار و تالش و توليد دانست و 
بيان داشت: در ش��رايط اقتصادي حال حاضر، حمايت 
از توليد كنندگان و ايجاد س��از و كارهايي براي گردش 
س��ريع تر منابع مالي بانك ها در مسير توليد و اشتغال 

مهم ترين رويكردي است كه مي توان اتخاذ كرد.

 محدوديت مالي عامل
تكميل نشدن جاده چهاربانده
گيالن|مديركل راهداري 
و حم��ل و نقل ج��اده اي 
گيالن گف��ت: محدوديت 
مال��ي عاملي ب��ر تكميل 
نش��دن ج��اده چهاربانده 

رشت – آستارا است.
محمدرضا ن��ازك كار در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: تكميل جاده چهار بانده 
رشت – آستارا از اولين پيشنهادات شركت ساخت 
و توسعه پيش از سفر رييس جمهور بود كه به عنوان 
پيش نيازهاي سفر مطرح شد.وي بابيان اينكه حدود 
۹5 درصد اين مسير چهار بانده شده است و به دليل 
محدوديت هاي مالي حاكم بر پروژه تاكنون تكميل 
نشده است.، ادامه داد: كنارگذر پره سر تكميل و در 
سفر رييس جمهور به استان گيالن به بهره برداري 
رسيد و كنارگذر تالش و خطبه سرا در صورت تأمين 
اعتبار در سفر رييس جمهور، تكميل مي شود. وي  
افزود: در تالش هس��تيم تا با ايجاد يك راه فرعي در 
خطبه سرا، تراكم هاي گلوگاهي را كم كنيم تا پيك 

ترافيكي در ايام نوروز مرتفع شود.

اميدواري براي تجربه 
كسب وكارهاي نوين

اردبيل|مدي��ركل دفتر 
ن��وآوري معاون��ت علمي 
رياست جمهوري گفت: با 
اميدآفريني و انگيزه سازي 
در بين دانش��جويان نبايد 
تجربه حضور در كس��ب و 

كارهاي نوين رنگ ببازد.
به گ��زارش مهر، حس��ام زند حس��امي تصريح كرد: 
افزايش پيوند دانش��گاه ها و مراكز علمي با پارك علم 
و فناوري زمينه س��از افزايش اميد دانشجويان براي 
ورود ب��ه عرصه هاي كارآفريني و حضور در مش��اغل 
نوين خواهد بود. به گفت��ه وي پارك هاي علم و فناور 
در سراس��ر كشور بايد به دل دانشگاه ها رفته و شرايط 
ارتقاي مهارت هاي علمي و انگيزه اساتيد و دانشجويان 
را براي ارتباط بيشتر با پارك هاي علم و فناوري فراهم 
كند.او  اضافه كرد: در شرايط سخت اقتصادي كمترين 
ميزان تعطيل��ي فعاليت ها و ريزش در ش��ركت هاي 
دانش بنيان كشور مشاهده شد تا اهميت شكل گيري 
شركت هاي اينچنيني و س��مت و سو دادن بيشتر به 

چنين فعاليت هايي مورد يادآوري قرار گيرد.

ابطال 16۰ هزار كارت سوخت 
در سيستان و بلوچستان

سيستان و بلوچستان| 
اس��تاندار سيس��تان و 
بلوچس��تان با بيان اينكه 
تاكنون ۱۶۰ هزار كارت 
س��وخت خارج از استان، 
ابطال شده است، گفت: در 
سيستان و بلوچستان پنج 
گلوگاه ورودي داريم كه آنها را كنترل مي كنيم و براي 
جلوگيري از بارنامه هاي جعلي كه به نام استان و به 
كام قاچاقچيان است پيشنهاداتي داريم كه به زودي 
اجرايي خواهند ش��د. به گزارش ايسنا، احمدعلي 
موهبتي در نشست خبري با اصحاب رسانه اظهار 
كرد: سيس��تان و بلوچستان به دليل پهناوري بايد 
تقس��يم ش��ود اما با رعايت اصولي كه هدف از آن 
ايجاد توس��عه همه جانبه باش��د .وي تصريح كرد: 
زيرساخت ها در سيستان و بلوچستان ضعيف است 
 به همين علت س��رمايه گذار قدم جلو نمي گذارد .

استاندار سيس��تان و بلوچس��تان گفت: كارخانه، 
بزرگراه و اشتغال در اين استان كم و فاصله ها زياد و 

تراكم گرفتاري ها زياد است .
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رييس جديد قوه قضاييه بايد 
با فساد جدي تر برخورد كند

مشهد|امام جمعه مشهد گفت: رييس جديد قوه 
قضاييه بايد جلوي فساد را در لحظات اوليه بگيرد 
و با آن برخورد كند. آيت اهلل سيد احمد علم الهدي 
امام جمعه مشهد گفت: مبارزه با فساد بايد توسط 
دستگاه درون حكومتي و در جريان هاي اقتصادي 
كشور انجام ش��ود. رييس جمهور در گيالن اعالم 
كرد در كش��ور كمبودي نداريم و تمام انبارها پر از 
كاال بوده و مشكل در توزيع است كه بايد گفت اين 
مشكل از فساد در تدبير و مديريت آمد. وي گفت: 
اينكه امروز گفته مي شود انبارها پر از كاال و گوشت 
است اما قشر آس��يب پذير چند ماه است گوشت 
نخورده اند جز فس��اد در توزيع نيس��ت. در توزيع 
گوش��ت كيلويي ۱۲۰هزار تومان جريان فاسدي 
وجود دارد كه گوشت را در اختيار يك مشت دالل 

زالو صفت قرار داده است.

 كشف شترهاي قاچاق
در كاميوني در يزد

يزد|فرمانده انتظامي شهرس��تان ميبد از كشف 
۱۲ نفر ش��تر قاچاق توسط ماموران پليس بخش 

»ندوشن« اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ »سيدمحمد طاهر موسوي«با اعالم اين 
خبر گفت: ماموران پليس بخش ندوشن شهرستان 
ميبد، هنگام گشت زني و كنترل محورهاي عبوري 
به ۲ دستگاه كاميون مشكوك شدند و خودروها را 
متوقف كردند.وي ادامه داد: ماموران در بازرس��ي 
از اين كاميون ها ۱۲ نفر ش��تر بدون مجوز از اداره 
دامپزش��كي را كش��ف كردند. فرمانده انتظامي 
شهرستان ميبد با بيان اينكه كارشناسان ارزش اين 
ش��ترها را يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال برآورد 
كردند، تصريح كرد: در اين رابطه ۲ متهم دستگير و 

به مراجع قضايي معرفي شدند.

 4۰۲8هكتار از منابع طبيعي
در ورامين آزاد شده است

تهران|ريي��س اداره منابع طبيعي و آبخيزداري 
ورامين گفت: در سال جاري ۴۰۲8 هكتار از منابع 

طبيعي در ورامين آزاد شده است.
احمد فدايي در سخنراني قبل از خطبه هاي نماز 
جمعه اين هفته شهرستان ورامين طي سخناني 
اظهار داشت: در سال ۹7، ميزان ۴ هزار و ۲8 هكتار 

از منابع طبيعي در ورامين آزاد شده است.
فدايي در ادامه افزود: فشارهاي بسيار زيادي زمان 
آزاد ك��ردن اين زمين ها خصوص��ًا از طرف برخي 
دس��تگاه هاي اجرايي بر ما وارد مي شود، اما هيچ 
فشاري نمي تواند از انجام وظيفه توسط اين دستگاه 
و اعمال قانون جلوگي��ري كند. رييس اداره منابع 
طبيعي و آبخيزداري ورامين تاكيد كرد: با اجراي 
ساختار جديد، برخورد با تخريب كنندگان منابع 
طبيعي به صورت جدي خواهد بود و اگر اين طرح 
اجرا شود بدون فوت وقت حكم بازداشت و تخريب 

براي متخلفين صادر مي شود.

نشست مديرعامل شركت گاز 
مازندران با بانوان شاغل

س�اري|به مناس��بت والدت بانوي بزرگ اسالم 
حض��رت فاطمه زه��را)س( روز م��ادر و هفته زن 
نشس��ت صميمي بان��وان با مديرعامل ش��ركت 

گازمازندران برگزار شد.
جعفر احمدپور مديرعامل ش��ركت گاز استان در 
اين نشس��ت ضمن تبريك روز زن، نقش زنان در 
تحوالت اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي 
را مهم دانس��ته و افزود: افتخار بزرگي براي بانوان 
جامعه اس��المي است تا با بهره گيري از شخصيت 
بارز و نوراني حضرت فاطمه زهرا )س( در تكامل و 
ارتقاي زندگي خود قدم بردارند. وي افزود: جايگاه 
زن و ارزش مه��ر مادري در دين مبين اس��الم بر 
كس��ي پوشيده نيس��ت چرا كه مسووليت خطير 
تربيت انس��انها بر عهده زن به عن��وان كانون مهر، 
محبت، تجلي مهرورزي و صبوري گذاش��ته شده 
اس��ت. احمدپور با اشاره به اينكه نگاه دولت تدبير 
واميد نس��بت به افزايش ظرفيت ها براي فعاليت 
زنان در عرصه مديريتي اس��ت گف��ت: امروز زنان 
دوشادوش مردان در صحنه هاي مختلف اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادي و سياسي نيز فعاليت مي كنند 
و توانايي خود را نشان داده اند. مديرعامل شركت 
گاز مازندران گفت: جامعه اي در مس��ير سالمت و 
پويايي گام بر مي دارد كه زنان در سرنوشت جامعه 
خود بيش��تر احساس مس��ووليت كنند و حضور 
جدي تري در عرصه هاي تصميم سازي و مديريت 
داشته باشند، لذا شايسته است به زنان كه نيمي از 

جمعيت كشور هستند توجه ويژه شود.

آمادگي شركت توزيع نيروي 
برق مازندران براي ايام نوروز 98

ساري|مديرعامل ش��ركت توزيع برق مازندران 
بيان داش��ت: اس��تان مازندران با توجه به شرايط 
جوي و اقليمي و همچنين مسافرخيز بودن، تمام 
نيروهاي ش��ركت توزيع برق مازن��دران كامال به 
 صورت شبانه روزي در حالت آماده  قرار مي گيرند 
تا درصورت بروز هرگونه مشكل برق نسبت به رفع 
آن در س��ريع ترين زمان ممكن اقدام كنيم. قاسم 
شهابي گفت: تمام خطوط ناپايدار شناسايي شده و 
رفع آن در قالب مانور در شبكه برق رساني در حال 
انجام است تا شاهد خاموشي و بروز مشكلي نباشيم. 
مديرعامل شركت توزيع برق مازندران با اشاره به 
اينكه براي ايام نوروز و تابستان ۹8 آماده مي شويم، 
افزود: تمام طرح ها و برنامه ها در زمينه تحقق اين 
مهم است كه بتوانيم باكمترين خاموشي و قطعي 

به مردم خدمات شايسته اي ارايه كنيم. 

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

خداحافظي زودهنگام دختران با مدرسه ؟

آمارهاي متناقض از دختران بازمانده از تحصيل 
اگرچه از روزهايي كه تحصيل براي دختران ايراني مانند 
يك روياي دور از دس��ترس بود، زمان بسياري گذشته 
است اما هنوز هم برخي دختران به ويژه در مناطق مرزي 
كشور س��همي از حضور در مدرس��ه ندارند. مشكالت 
اقتص��ادي خانواده ها، از مهم ترين داليلي اس��ت كه در 
سال هاي اخير دانش آموزان را از مدرسه دور كرده تا به 
جاي نشستن پش��ت ميز و نيمكت كالس درس، راهي 
خانه بخت ش��وند. به اين ترتيب با سوادي كه بر اساس 
منشور حقوق كودك حق مسلم كودكان است، برايشان 
تبديل به آرزويي دست نيافتني مي شود. آمارها حكايت 
از دارند كه در سال تحصيلي 97-96، تعداد 142 هزار و 
502 كودك از تحصيل بازماندند، اين در حالي است كه 
دو سال قبل و در سال تحصيلي 95 � 94، تعداد 1۳4 هزار 
كودك بازمانده ازتحصيل بودند. با اين حال هنوز هم ميان 
آمارهايي كه مسووالن از دختران بازمانده از تحصيل ارايه 
مي كنند، هماهنگي وجود ندارد، در حالي كه مشاور وزير 
و مديركل ام��ور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش 
معتقد است 19 درصد دختران كشور بازمانده از تحصيل 
هستند، روز گذشته معصومه ابتكار، معاون رييس جمهور 
در امور زنان و خانواده در مالقات با كيت گيلمور، معاون 
كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعالم 
كرد: آمار بازماندگي از تحصيل دختران از ۳۸ درصد طي 
چهار دهه اخير به س��ه درصد رسيده است. با اين حال 
فارغ از آمارهاي ضد و نقيض مسووالن، شناسايي عوامل 
بازماندگي از تحصيل دختران در كشور، نكته مهم تري 

است كه بايد ريشه يابي شود. 

     ازدواج زودهنگام دختران؛ مانع تحصيل
كمبود امكانات آموزش��ي، دوري مدارس از روستاهاي 
دورافتاده و مح��روم، ازدواج زودهنگام، كمبود معلم و... 
از موضوعاتي اس��ت كه دانش آموزان را از تحصيل دور 
مي كند كه اين ميان دختران آس��يب بيشتري در اين 
محروميت مي بينند. نبود مدرسه در روستا و دوري راه 
باعث مي ش��ود خانواده ها ترجيح بدهند، دخترانشان 
در خانه بمانند، موضوعي كه مع��اون امور ابتدايي وزير 
آموزش و پرورش درب��اره آن بيان كرد: 40 تا 50درصد 
دانش آموزان مقطع متوس��طه در استان هاي مرزي به 
داليل مختلف ترك تحصيل مي كنن��د كه يكي از اين 

داليل ازدواج زودهنگام است.
رضوان حكي��م زاده درباره عوام��ل بازماندن كودكان از 
تحصيل در مناطق ك��م برخوردار كش��ور اظهار كرد: 
در برخي خانواده ها به خصوص در ش��هرهاي كوچك 
كودكان بازوي كار خانواده محس��وب مي شوند، به طور 

مثال در فصل برداش��ت محصول اين ك��ودكان بايد در 
كنار خانواده ها باشند كه شايد انعطاف پذيري در زمان 
و مكان آموزش بتواند اين مساله را حل كند يا در برخي 
استان ها به دليل تعصباتي كه وجود دارد، ممكن است 
دختران شان را به مدارس مختلط يا جايي كه معلم خانم 
ندارد، نفرستند. معاون وزيرآموزش و پرورش با تاكيد بر 
اينكه داليل فرهنگي نيز در بازماندن كودكان از تحصيل 
موثر است به ايلنا گفت: در برخي روستاها به دليل دور 
بودن مدرسه فرزندانشان را با وجود وسيله حمل و نقل 
به مدرسه نمي فرستند. ما در بازديد هايي كه از مناطق 
مختلف كشور داشتيم به داليل متعددي براي بازماندن 
كودكان از تحصيل رسيديم. او با تاكيد بر اينكه دبيرخانه 
مناطق محروم در چهار استان كشور به صورت نقطه به 
نقطه داليل بازماندن كودكان از تحصيل را شناسايي و 
بررسي مي كند، افزود: در برخي بخش هاي استان هاي 
محروم نيز شرايط تحصيل مهياست و ميانگين ها به ما 
كمك نمي كند؛ بنابراين اين موضوع به شكل نقطه اي 
با محورهاي مختلفي از جمله نب��ود يا كمبود امكانات 
تحصيلي، داليلي فرهنگي و تعصبي يا ازدواج زود هنگام 
دانش آموزان دختر بررسي ش��د. حكيم زاده با اشاره به 
ازدواج زودهن��گام كودكان و بازمان��دن آنها از تحصيل 
گفت: با تصويب قوانين الزم، آگاه سازي و فرهنگ سازي 
خانواده ها اين امكان وجود خواهد داشت كه ما بتوانيم 
تغيير نگرش و رفتار ايجاد كنيم و اين فرصت به دختران 

داده شود كه در مدرسه حضور داشته باشند.
معاون امور ابتدايي آم��وزش و پرورش با تاكيد بر نقش 
رسانه ها براي فرهنگ سازي در رابطه با ازدواج زودهنگام 
كودكان گفت: قطعا تلويزيون به عنوان رسانه ملي بسيار 
قدرتمند اس��ت و به جاي برنامه هايي مانند تبليغ براي 
كالس هاي كنكور و تست زني قسمتي از برنامه هايش را 
به فرهنگ سازي و آگاه سازي مردم به ويژه براي مناطق 
محروم اختصاص دهد و براي توانمندي دختران و زنان كه 
چه نقشي مي توانند در تربيت نسل داشته باشند، مي تواند 
بس��يار موثر باش��د. حكيم زاده تاكيد كرد: علت اصلي 
بازماندن از تحصيل دانش آموزاني كه ازدواج مي كنند، 
خود آنها و خانواده هايش��ان است و در واقع منع خاصي 
براي حضور دانش آموزان در آم��وزش و پرورش وجود 
ندارد. او با اشاره به سرشماري هاي انجام شده و جمعيت 
واجب التعليم ها گفت: با توجه به آمار افراد واجب التعليم 
و تعداد دانش آموزاني كه در مدارس ثبت نام مي كنند و 
مقايسه يي كه بين اين دو موضوع وجود دارد. كودكان كار 
دو دسته هستند، در بسياري از مناطق كودكان كمك  كار 
خانواده ها محسوب مي شوند، اما در مواردي كودكان به 

خاطر كار كردن و كمك به معاش خانواده فرصت حضور 
در مدرسه را از دست مي دهند كه اين موضوع مساله ساز 
است. وگرنه در بسياري از خانواده هاي روستايي كودكان 
در كار به خانواده ها كمك مي كنند، اما اينكه فرصت هاي 

تحصيل از كودكان گرفته شود، ناپسند است.
معاون وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه منعي براي 
حضور دانش آموزان در مدرسه وجود ندارد، افزود: آموزش 
و پرورش در تالش است كه همه امكانات را براي تحصيل 
واجب التعليمي ها فراهم كند. اكثريت دانش آموزاني كه 
ازدواج مي كنند بيشتر در دوره متوسطه هستند و ما در 
مناطق محروم پوشش ابتدايي بسيار بهتري نسبت به 

پوشش متوسطه داريم.
حكيم زاده تاكيد كرد: در بسياري از استان هاي مرزي، 
نرخ پوش��ش دانش آموزان دختر دوره متوسطه حدود 
50 درصد است يعني 40 تا 50 درصد دانش آموزان اين 
مقطع در مدرسه حضور ندارند و اين آمار، تكان دهنده 
است و ممكن است برخي از آنها به دليل ازدواج زودهنگام 
مدرسه را ترك مي كنند. معاون امور ابتدايي آموزش و 

پرورش گفت: نهاد متولي اصلي تربيت و فرهنگ سازي 
آموزش و پرورش است. 1۳ميليون دانش آموز در اختيار 
اين نهاد است بنابراين همه بودجه هايي كه صرف امور 
فرهنگي در كشور مي شود به دليل اينكه در بيشتر اوقات 
مفيد شبانه روز، دانش آموزان در اختيار مدارس هستند، 

بايد به آموزش و پرورش تعلق بگيرد.

     اقدامات آموزش و پرورش
اظهارات حكيم زاده در حالي است كه مديركل امور زنان 
وزارت آموزش و پرورش، معتقد اس��ت 20 درصد از اين 
دانش آموزان در متوسطه دوم مدرسه نمي روند. فرحناز 
مينايي پور درباره اقداماتي كه وزارت آموزش و پرورش 
درباره ريشه كني بازماندگي از تحصيل انجام داده است، 
بيان كرد: در نظر داريم تا شهرس��تان هاي پنج اس��تان 
محروم كشور را بررسي كرده و علت بازماندگي از تحصيل 
را در دختران اين مناطق دريابيم و بر همين اساس راه حل 
مناس��ب براي هر استان مشخص ش��ود. وي ادامه داد: 
متناسب با هر استان بايد پيشنهادي براي جلوگيري از 

جمعيت دختران بازمانده از تحصيل داشته باشيم كه در 
اين مرحله از بررسي بخشي از اعتبارات به وسيله معاونت 
امور زنان رياست جمهوري و بخشي به وسيله آموزش و 

پرورش پرداخت مي شود.
مديركل امور زنان وزارت آموزش و پرورش با اش��اره به 
اينكه تا 6 ماه آينده نتايج اين بررسي مشخص مي شوند، 
بيان كرد: با مشخص شدن نتايج بايد بودجه مناسب هر 
اس��تان را دريافت كنيم تا جمعيت دختران بازمانده از 
تحصيل تا حد امكان كنترل ش��وند. مديركل امور زنان 
وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اين سوال كه آيا امور 
زنان برنامه هاي فرهنگي براي بهبود وضعيت پوش��ش 
تحصيلي دختران داشته اس��ت، اظهار كرد: با توجه به 
محدوديت نيروي انساني در بخش امور زنان آموزش و 
پرورش شرايط براي برگزاري چنين دوره هاي فرهنگي 
وجود نداش��ته اس��ت. مينايي پور تصريح كرد: البته با 
وجود كمبودها در تالش هستيم تا برنامه هاي پژوهشي، 
بس��ته هاي پيش��نهادي براي بهبود ش��رايط پوشش 

تحصيلي دختران در مناطق محروم داشته باشيم.

وزير بهداشت:

قول مي دهيم كمبود دارو و تجهيزات پزشكي نداشته باشيم
وزير بهداشت با اش��اره به تامين تجهيزات پزشكي مورد 
نياز س��ال آينده، گفت: به مردم قول مي دهيم كه با وجود 
فش��ارهاي تحريم، پديده اي تحت عنوان كمب��ود دارو و 

تجهيزات پزشكي در كشور نخواهيم داشت.
وزير بهداشت با اش��اره به تامين تجهيزات پزشكي مورد 
نياز س��ال آينده، گفت: به مردم قول مي دهيم كه با وجود 
فش��ارهاي تحريم، پديده اي تحت عنوان كمب��ود دارو و 
تجهيزات پزشكي در كشور نخواهيم داشت. همكاران من 
بايد بدانند در سال 9۸ چگونه مديريت كنند كه كمترين 
آسيب به مردم به ويژه تهيدستان و مردم ساكن در مناطق 
دوردست و محروم، وارد شود و بيشترين حمايت از منابع 
دولتي از آنها انجام شود و دارو و تجهيزات پزشكي به عنوان 
كاالهاي ضروري و اساسي چگونه تامين شود تا حتي يك 
روز اضطراب كمبود دارو و تجهيزات پزش��كي در مناطق 
مختلف كشور نداشته باشند و چگونه منابع را هزينه كنيم 
كه صرفه جويي هاي بيشتري داشته باشيم و چگونه بيمه 
سالمت را حمايت كنيم كه مردم با سقف بسته اي روبه رو 
نشوند.  وزير بهداشت با بيان اينكه در حوزه آموزش سعي 
ما اين است نيروهايي با منابع ملي تربيت كنيم كه گرهي 
از مش��كالت ملي باز كنند، افزود: بايد به دانش��جويان و 
فارغ التحصي��الن، مهارت هاي كافي را آم��وزش دهيم و 
جايگاه هاي مناسب در نظام ارايه خدمت براي آنها تعريف 
كنيم و از دانش��گاه ها به عنوان مراكزي كه حل مشكالت 

م��ردم را بر عهده دارند و تربيت نيروي مورد نياز نظام ارايه 
خدمت را بر عهده گرفته اند و نقشي كه در اقتصاد ملي دارند، 
بتوانيم از آنها استفاده كنيم. بنابر اعالم وبدا،  نمكي تاكيد كرد: 
اميدواريم كه در بهار سال آينده، پرونده الكترونيك سالمت 
را به عنوان يك ابزار و جاده مهم براي خدمات نظام سالمت 
مهيا كنيم و همكاران ما در دانشگاه ها بسيج شده اند كه تا 
پايان خردادماه بتوانيم پرونده الكترونيك سالمت را در اكثر 
مناطق كشور، تكميل كنيم.  وي با اشاره به تامين تجهيزات 

پزشكي مورد نياز سال آينده، گفت: به مردم قول مي دهيم كه 
با وجود فشارهاي تحريم، پديده اي تحت عنوان كمبود دارو 
و تجهيزات پزشكي در كشور نخواهيم داشت. البته اولويت 
ما حمايت از دارو و تجهيزات پزش��كي توليد داخلي است 
و اگر عزيزاني در كشور بضاعت توليد آنها را داشته باشند، 
اجازه واردات دارو و تجهيزات پزش��كي را نمي دهيم. وزير 
بهداشت تاكيد كرد: مطالبات شركت هاي تجهيزات پزشكي 
با مكانيزم هايي در حال پرداخت است و مشكالت آن در حال 

برطرف شدن اس��ت و حدود ۳0 تا ۳5 درصد از مطالبات 
اين شركت ها پرداخت شده، اما بخش ديگر آن مربوط به 
مطالبات وزارت بهداشت از سازمان تامين اجتماعي است 
كه قول داده اند تا قبل از پايان سال، مقدار قابل توجهي از اين 
مطالبات به وزارت بهداشت پرداخت شود و اولويت اول ما، 
پرداخت بدهي هاي حوزه دارو و تجهيزات پزشكي است. 
بنابر اعالم وبدا، نمكي در يكصد و هشتمين اجالس روساي 
دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور كه در 
سالن همايش هاي بين المللي رازي دانشگاه علوم پزشكي 
ايران برگزار شد، با اش��اره به اينكه ساماندهي حوزه دارو و 
تجهيزات پزشكي در وزارت بهداشت ضرورت داشت، گفت: 
اولين كاري كه در وزارت بهداشت كردم در همين حوزه بود. 
در حوزه تجهيزات پزشكي، دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم 
پزشكي مظلوم واقع شدند و تجهيزاتي كه به آنها نياز نداشتند 
را از طريق خريد متمركز به آنها مي داديم. درست است كه 
اگر خريد متمركز داشته باشيم، قدرت چانه زني باال مي رود 
اما تجهيزات و وسايلي كه نيازي نيست نبايد خريداري و در 

دانشگاه ها انبار شود.
وزير بهداش��ت در ادام��ه افزود: تمايل داريم كه روس��اي 
دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي با مسووالن استان 
از جمله استانداران و نمايندگان مجلس تعامل داشته باشند 
اما رييس دانشگاه را زيرسقف كسي نخواهم برد. نمكي تاكيد 
كرد: نبايد دانشگاه ها سياسي شوند و اجازه نخواهيم داد واگن 

وزارت بهداشت و دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي به 
سياست بسته شود. وزير و رييس دانشگاه ها براي تمام آحاد 
ملت ف��ارغ از هر نوع نژاد، قوميت، دين و فرقه و حتي براي 

زندانيان محكوم به اعدام بايد كار كنند. 
وزير بهداشت خطاب به روساي دانشگاه ها گفت: شما حق 
نداريد به جناحي سرويس ويژه بدهيد يا به منطقه اي كه 
نماين��ده آن از يك حزب و ياجناح خاص اس��ت، امكانات 
ندهيد. اگر مسوول يا نماينده اي با هر نگاه سياسي، امكاناتي 
را مطالبه كرد كه مطابق با قانون و حق مردم اس��ت، حتما 
اجازه آن را بدهيد. بنابراين بايد با گفتمان، رفاقت و صميميت 
كاره��ا را پيش ببريد. وي با بيان اينكه س��ال آينده از نظر 
تحريم هاي ظالمانه، سال دشواري براي كشور خواهد بود، 
گفت: بايد مصرف داروهاي غير ضروري را كاهش داده و به 
نسخه نويسي الكترونيكي اهميت دهيم. از سوي ديگر اگر 
دارو يا محصولي در حوزه سالمت، توليد داخل داشته باشد 
اجازه واردات محصول خارجي به كشور را نخواهيم داد؛ چون 
در اين صورت شاهد نابودي صنايع داخلي هستيم. بايد به 
كارخانه ها، توليد كننده ها و صنعتگران داخلي كمك كنيم 

و آنها را در پيچ و خم اداري، گرفتار نكنيم.
وزير بهداشت در پايان يادآور شد: در حوزه پرستاري جذب 
9500 نيروي پرس��تاري كه براي سال 9۸ ضروري و الزم 
است، زمينه ها فراهم شده و در سال 99 نيز به همين مقدار 

نيرو نياز است كه اقدامات الزم براي آن انجام خواهد شد.
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ضرورت بازنگري در موضوع 
مشاغل سخت و زيان آور

سرپرست سازمان تامين اجتماعي با اشاره به اينكه 
موضوع مشاغل سخت و زيان آور بايد به صورت جدي 
بازنگري شود، گفت: در اين زمينه برخي تخلفات وجود 
دارد كه بايد اصالح شود. محمد حسن زدا، سرپرست 
س��ازمان تأمين اجتماعي با بيان اينكه شعار تأمين 
اجتماعي كمك ب��ه رونق بخش بخش خصوصي و 
توليد اس��ت، گفت: همراهي و هم��كاري با بخش 
خصوصي وجود دارد و نس��بت به بدهي هاي بخش 
خصوصي نهايت همكاري را داريم و فضاي كسب و 
كار را در وص��ول مطالبات از بخش خصوصي لحاظ 
مي كنيم. وي ادامه داد: از پيشنهاد بخش خصوصي 
و كارآفرينان در موضوعات بيمه اي كه منجر به رونق 
توليد و حل مشكالت كارگران شود استقبال مي كنيم. 
وي گفت: در سازمان تأمين اجتماعي، ٣٠ سرويس به 
صورت غيرحضوري به مخاطبين ارايه مي شود و ديگر 
نيازي به حضور فيزيكي در تأمين اجتماعي نيست و 
در آينده نزديك اين خدمات به ٦٥ مورد مي رسد كه 
آذربايجان ش��رقي در اين زمينه پايلوت است. وي با 
بيان اينكه موضوع مشاغل سخت و زيان آور بايد به 
صورت جدي بازنگري شود، گفت: در اين زمينه برخي 
تخلفات وجود دارد كه بايد اصالح شود و در موضوع 
بيمه كارگران ساختماني نيز، نياز به اصالحاتي وجود 
دارد و در حال حاضر يك ميليون نفر كارگر ساختماني 
تحت پوشش است و تنها ٧ درصد پرداخت مي كنند 
كه سه برابر را ما پرداخت مي كنيم و بايد در مجلس 
موضوع تأمين منابع اين نوع بيمه مجدداً بررسي شده 
و از نمايندگان مجلس مي خواهيم تا در اين زمينه ما 
را همراهي كنند. سرپرست سازمان تأمين اجتماعي 
گفت: با وجود مش��كالت مالي در س��ازمان نسبت 
به بدهي هاي بيم��ه اي بخش خصوصي مالحظات 
فضاي كس��ب و كار را در نظر مي گيري��م و نهايت 

همكاري را داريم.

واريز آخرين نوبت وام ضروري 
بازنشستگان كشوري

مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري اعالم 
ك��رد: وام ض��روري نوبت هاي شش��م و هفتم 
بازنشس��تگان و وظيفه بگيران اين صندوق به 

مبلغ 5 ميليون تومان به حساب آنان واريز شد.
جمشيد تقي زاده مديرعامل صندوق بازنشستگي 
كشوري گفت: با همكاري بانك صادرات ايران و 
طبق مرحله بندي اعالم شده، وام ضروري مرحله 
ششم و هفتم براي 42 هزار نفر از متقاضيان واجد 
ش��رايط كه آخرين نوبت هاي مرحله نخس��ت 

پرداخت وام بودند به حساب آنان واريز شد.
وي يادآور ش��د: با واريز مراحل 6 و هفت، تمامي 
200 هزار نفر واجد شرايط مرحله نخست وام خود 

را دريافت كردند.
تقي زاده افزود: پرداخت وام واجدين ش��رايط در 
مرحله نخست به ترتيب اولويت »كمترين مجموع 
وام دريافت��ي« و »كمترين حق��وق دريافتي« 
مرحله بندي و با توجه به سقف اعتبار تخصيصي 

توسط بانك عامل به صورت ماهانه انجام شد.

 دليل قاچاق دارو
ارزاني آن در ايران است

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: داروها 
با يارانه دولتي توليد و در كلينيك ها و بيمارستان ها 
ارزان ارايه مي شود و اين مساله سبب شده برخي از 

افراد سودجو داروهايي را از مرز كشور خارج كنند.
محمدحس��ين قرباني، با اش��اره ب��ه صحبت هاي 
اخير مع��اون وزير بهداش��ت و درمان در خصوص 
قاچاق برخ��ي از دارو هاي بيماران خ��اص به خانه 
ملت گفت: از آنجايي كه كاالهاي بسيار ضروري و 
استراتژيكي مانند داروها با يارانه دولتي توليد و در 
كلينيك ها و بيمارستان ها براي بيماران خاص ارزان 
ارايه مي شود لذا اين مساله سبب شده برخي از افراد 

سودجو داروهايي را از مرز خارج كنند.
نماينده مردم آس��تانه اش��رفيه در مجلس شوراي 
اس��المي افزود: زمان��ي كه قيم��ت داروهاي توليد 
داخلي ب��ا نمونه خارج��ي آن تف��اوت معني داري 
داشته باشد، ممكن است مانند كاالهاي غير دارويي 
به صورت قاچاق مبادله ش��ود، اما خروج رس��مي 
و صادرات هرگونه از داروهاي مورد نياز كشور به ويژه 
داروي بيم��اران خاص بدون توجه به نياز داخلي به 
هيچ عنوان وجود ندارد. قرباني اظهار كرد: ايران براي 
توليدات دارو و كاالهاي استراتژيك يارانه بسياري در 
اختيار توليدكنندگان قرار مي دهد، از طرفي تفكرات 
و بحث هاي دانش بنيان ني��ز تاثير زيادي بر كاهش 
قيمت دار وهاي توليد داخل داش��ته  است، طبيعتًا 
تفاوت قيمت نسبتًا باالي داورها باعث سوءاستفاده 
برخي از افراد شده است؛ بنابراين ضروري است وزارت 
بهداشت هر چه سريع تر تمهيداتي را جهت مقابله 
با اين مس��اله مدنظر قرار دهد. اين نماينده مردم در 
مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: خوشبختانه 
ام��روز با وجود دانش��مندان ايراني و توان نيروهاي 
داخلي بسياري از داروهاي بيماران خاص و داروهاي 
خاص و گران قيمت از جمله داروي درمان ام اس، در 
كشورمان توليد و پس از تامين نياز داخلي به بسياري 
از كشورهاي جهان صادر مي شود، الزم به ذكر است 
در حال حاضر بيش از ۸0 درصد بازار دارويي روسيه 
در اختيار داروهاي ايراني اس��ت.  عضو كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي گفت: ساز 
و كار توزيع دارو با بس��ياري از كاالهاي بهداشتي و 
داروخانه اي متفاوت است، توليدكنندگان در سيستم 
توزيع دارو هيچ نقشي نداشته و داروها صرفا از طريق 
چند شركت محدود پخش دارو كه زيرنظر وزارت 
بهداشت و درمان فعاليت مي كنند، توزيع مي شود. 
بي ترديد اگر ضعف و تخلفي در اين سيستم وجود 
داشته باشد، ناشي از كوتاهي مسووالن مربوطه است 
و اگر نتوانند همين تعداد محدود شركت هاي پخش 
دارو را مديريت و كنترل كنند، ماندنشان در وزارت 

بهداشت منطقي نيست.

اعتبارات   آموزش و پرورش در سال آينده 3   برابر مي شود 
وزير آموزش و پرورش در ش��وراهاي آم��وزش و پرورش 
شهرستان هاي جنوبي استان بوشهر اظهار كرد: در سال 
٩٧ اعتبارات آموزش و پرورش س��ه برابر سال٩6 است و 
ان شاءهلل اين اعتبارات در سال ٩٨ سه برابر سال٩٧خواهد 
بود و در سال جاري بودجه عمراني كه تخصيص گرفتيم 
١١٢ درصد است كه اين عدد در سال تا پايان اسفند ٩6 رقم 
6۳ درصد بود. محمد بطحايي در جلسه شوراهاي آموزش 
و پرورش شهرستان هاي جنوبي استان بوشهر با اشاره به 
تشريح مسائل آموزش و پرورش شهرستان هاي جنوبي 
استان بوشهر توسط استاندار، مديركل آموزش و پرورش، 
نمايندگان مجلس و فرهنگيان اين مناطق، با تبريك آغاز ماه 
رجب، اظهار كرد: موارد طرح شده را پيگيري خواهم كرد تا 
آموزش و پرورش به جايگاه مدنظر و شايسته نظام اسالمي 
برسد. وي افزود: اگر آموزش و پرورش به نقطه اي نرسد كه 
امكانات و وسايل و تجهيزات الزم را نداشته باشد، حتما دچار 
چالش خواهد ش��د.  بطحايي خاطرنشان كرد: اگر كشور 
بخواهد به توسعه يافتگي دست پيداكند؛ ناهنجاري هاي 
رفتاري در آن وجود نداشته باش��د و عاطفه و مهرباني در 
آن افزايش يابد، اين هدف و مسير تنها از طريق آموزش و 

پرورش امكان پذير است.
وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه نيازهاي كشور بسيار 
متنوع است، گفت: اگر كشور همه منابع خود را در اختيار 
آموزش و پرورش ق��رار دهد به طوري كه مدارس مجهز و 
معلمان با مشكالت معيش��تي روبرو نباشند، اين مهم در 

كوتاه مدت اتفاق نمي افتد و اگر برنامه كوتاه مدت مدنظر 
باشد بايد ديگر به فكر احداث بيمارستان ها و توسعه جاده ها 
و ...نباش��يم. بطحايي با اش��اره به اينكه در برخي مناطق 
سازمان هاي مجهزي را مي بينيم كه در كنار آنها مدارس با 
كمترين امكانات وجود دارد، اظهار كرد: اگر معتقد به نقش 
آموزش و پرورش هستيم بايد از شهردار بخواهيم خيابان را 
آسفالت نكند اما حياط مدرسه را آسفالت كند و در آن روز 

مشكالت آموزش و پرورش حل خواهد شد.
وي در ادامه گفت: امروز به مدرسه اي نياز داريم كه دانش آموز 
فارغ التحصيل آن مهارت هاي ارتباطي و زندگي را داشته 
باش��د. وزير آموزش و پرورش با اش��اره به اينكه در كشور 
محدوديت منابع وجود دارد، افزود: زماني كه معاون توسعه 
مديريت و پشتيباني بودم، به اين نتيجه رسيده بوديم كه 
٣برابر بودجه كشور بايد به آموزش و پرورش اختصاص پيدا 
كند تا آموزش و پرورش بتواند نقش هاي خود را به خوبي ايفا 

كند، اما در كوتاه مدت اين شدني نيست.
بطحايي تاكيد كرد: در مديريت استراتژيك مفهوم بسيار 
مهمي وجود دارد و تا زماني كه در پست اجرايي قرار نگرفته 
باشيم نمي توان آن را درك و حس كرد و آن مفهوم مقاومت 
در برابر تغيير اس��ت؛ اگر به اين مفهوم دقت نشود، دچار 
مشكل مي شويم. وي در ادامه اضافه كرد: فرهنگ سازماني 
آموزش و پرورش طوري است كه بايد مقاومت در برابر تغيير 
را در آن به تدريج كاهش دهيم، در غير اين صورت حرف ها 
شعاري و پوپوليستي خواهد بود و برنامه اي كه در آموزش 

و پرورش پيگيري مي كنيم افزايش تدريجي مش��اركت 
معلمان در تصميم سازي ها است. وزير آموزش و پرورش در 
ادامه اضافه كرد: انتخاب و انتصاب نظام مند مديران مدارس، 
انتخاب نمايندگان معلمان در صندوق ذخيره فرهنگيان 
و ش��وراي عالي آموزش و پرورش، برنامه ويژه مدارس كه 
دوساعت آموزشي در اختيار مدير مدرسه قرار گرفته است، 
از ديگر اقدامات و برنامه هايي است كه بسيار ارزشمند است 
و اجرايي شده است. وي گفت: در سال ٩٧ اعتبارات آموزش 
و پرورش سه برابر سال٩6 است و ان شاءهلل اين اعتبارات در 
سال ٩٨ سه برابر سال٩٧خواهد بود و در سال جاري بودجه 
عمراني كه تخصيص گرفتيم ١١٢ درصد است كه اين عدد 

در سال تا پايان اسفند ٩6 رقم 6۳ درصد بود. 
بطحايي با بيان اينكه در سال ٩٨ با وجود دشمني قدرت هاي 
جهاني، سال سختي در پيش رو داريم، گفت: با همگرايي و 
همكاري بايد در كنارهم باشيم و امكانات و مقدورات كشور 

را بشناسيم و با شناخت به سمت پيشرفت رويم.
وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد: افزايش سهميه دانشگاه 
فرهنگيان و تقويت بنيه علمي پذيرش معلمان از طريق ماده 
٢٨ را پيگيري خواهيم كرد و مهم ترين سياست آموزش 
و پرورش تبديل مدرس��ه به خانه و محي��ط دوم زندگي 
دانش آموزان است تا دانش آموزان با اشتياق به مدرسه بيايند. 
لذا براي رسيدن به اين هدف بايد مدرسه، فضاي آموزشي، 
برنامه درسي و محتوا اصالح شود و معلمان شايستگي الزم 

را پيدا كنند.

صادرات 25 ميليون دالري دارو  به عراق
رييس س��ازمان غذا و دارو گفت: ايران در زمينه دارو و 
تجهيزات پزشكي ساالنه 25 ميليون دالر صادرات به 
كشور عراق دارد و ظرفيت افزايش صادرات تا مرز 200 

ميليون دالر را در اين بازار داراست.
مهدي پيرصالحي در نشست مشتركي كه با حضور وزير 
بهداشت و وزير تجارت كشور عراق برگزار شد درباره 
ثبت داروها و تجهيزات پزش��كي ايراني در اين كشور 
افزود: با وج��ود تفاهمنامه هايي كه از قبل بين وزارت 
بهداشت دو كشور منعقد شد، متأسفانه فرآيند ثبت 
داروهاي ايراني در عراق هنوز هم با سرعت قابل قبول 
صورت نمي گيرد. امروزه بيش از 120 داروي ايراني در 
كش��ور عراق وجود دارد، اما فقط فرآيند ثبت 20 قلم 

دارو تكميل شده است.
پيرصالحي بيان كرد: تصور مي شود با حضور داروهاي 
ايراني در بازار عراق اين كش��ور مي تواند به ميزان 50 
درصد صرفه جويي ارزي در واردات داروها داشته باشد.

وي ادام��ه داد: ايران در زمينه محصوالت آرايش��ي و 
بهداشتي پيشرفت هاي قابل توجهي داشته است و ما 
تصور مي كنيم در زمينه آرايشي و بهداشتي نيز امكانات 
مطلوبي را براي همكاري مشترك بين دو كشور داشته 
باشيم. به طوري كه در حال حاضر در حدود ۸0 ميليون 
دالر محصوالت آرايش��ي و بهداش��تي به كشور عراق 

صادر مي شود.
رييس سازمان غذا و دارو افزود: شركت هاي ما مي توانند 

تكنولوژي خود را به كش��ور عراق منتق��ل كنند و ما 
انتظار داريم در چنين شرايطي كه ايران دچار تحريم 
شده اس��ت، كش��ور عراق نيز در زمينه انتقال پول به 
كشورهاي اروپايي براي خريد دارو و تجهيزات پزشكي 

به ما كمك كند.
وي اظهار كرد: دارو و تجهيزات پزشكي جزو اقالم بشر 
دوستانه محسوب مي شود و نبايد تحريم ها روي اين 
اقالم اعمال شوند، اما متأسفانه تحريم هاي امريكا بر 
حوزه دارو و تجهيزات پزش��كي تأثير منفي گذاشته و 

باعث ايجاد مشكالتي براي كشور ما شده است.
پيرصالحي افزود: با توجه به منابع ارزي ايران در كشور 
عراق، مي توان از اين پول براي خريد دارو و تجهيزات 

پزشكي از كشورهاي اروپايي استفاده شود.
وي در پاي��ان بيان كرد: با توجه ب��ه ايجاد زمينه هاي 
همكاري بي��ن دو كش��ور در زمينه غ��ذا، مي توان با 
راه اندازي آزمايشگاه هاي مش��ترك مرزي، واردات و 
صادرات مواد غذايي بين دو كش��ور را تس��هيل كنيم 
چراكه فرآيندهاي آزمايش��ات بس��يار زمانبر است و 
در مواد غذاي��ي به علت مدت مصرف كوتاه مدت آنها، 
اين فرآيند نمي تواند طوالني باشد بنابراين راه اندازي 
آزمايشگاه هاي مرزي ضرورت دارد. اميد است در سفر 
آينده رييس جمهوري ايران و تيم همراه به كشور عراق، 
تفاهمنامه هاي خوبي با كشور عراق منعقد و سريع تر 

اجرايي شود.
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همگام با تداوم ركود تورمي مسكن بررسي شد

3 ديدگاه متفاوت درباره خروج مسكن از ركود

بازارآنالينتهاترامالكدرشهرداريتهرانراهاندازيميشود

باغات با اجراي طرح خانه باغ حفظ مي شوند

گروه راه و شهرسازي|
روزهاي پاياني س��ال 97 را مي گذرانيم و بازار مسكن 
همچن��ان درگير ركود تورمي اس��ت، ط��ي 11 ماه 
گذشته قيمت ها نسبت به مشابه سال گذشته 68.8 
درصد افزايش يافته و حجم معامالت هم 32.5 درصد 
كاهش داشته است و رشد قيمت ها و افت قراردادهاي 
مسكن، نگراني هايي درباره آينده اين بازار در سال آتي 

به همراه داشته است.
در اين شرايط و با توجه به هشدار كارشناسان اقتصاد 
مسكن درباره تداوم ركود تورمي در بازار، سه ديدگاه 
متفاوت براي بهبود شرايط بازار مسكن پيشنهاد شده 
است، در ديدگاه نخست كه وزير جديد راه و شهرسازي 
هم از آن حمايت مي كند، افزايش تسهيالت ارايه شده به 
طرف عرضه و به تبع آن كاهش قيمت مسكن مورد نظر 
است، حاميان اين ديدگاه معتقدند كه در شرايط كنوني 
بازار مسكن، بايد سمت عرضه مورد توجه قرار بگيرد. 

در سوي ديگر، برخي كارشناسان مسكن و وزير سابق 
راه و شهرس��ازي قرار دارند كه از افزايش تس��هيالت 
بخش تقاضا حمايت كرده و مي كنند. نگاهي به سياست 
گذش��ته وزارت راه و شهرسازي هم نشان مي دهد كه 
طي سال هاي گذشته چندين بار شاهد افزايش سقف 

تسهيالت ارايه شده به بخش تقاضا بوديم.
البته برخ��ي ديگر از كارشناس��ان معتقدند كه براي 
بازگش��ت رونق به بازار مس��كن بايد از هر دو سمت 
عرضه و تقاضا حمايت ش��ود و حمايت از يك بخش، 
تضعيف بخش ديگر را به هم��راه دارد، به اعتقاد اين 
كارشناسان براي برقراري تعادل در بازار، حمايت بايد 

دوطرفه باشد.
در اين ميان، وزير راه و شهرسازي كه از همان روزهاي 
نخست پذيرش مسووليت وزارتخانه از بخش عرضه 
حمايت ك��رد، در تازه ترين اظهاراتش با تأكيد دوباره 
بر افزايش تسهيالت طرف عرضه گفت: در چند سال 
گذشته در حوزه تامين مس��كن دچار عقب ماندگي 
بوده ايم كه بايد تالش كنيم تا اين عقب ماندگي ها را 
جبران كنيم. بايد تالش كنيم تا ساخت و ساز مسكن 
به جريان مولد تبديل ش��ود و بتوان��د روز افزون اين 
چرخه توليد مسكن را به حركت درآورد و پاسخگوي 
نياز مسكن براي همه اقشار به ويژه مسكن اولي ها شود.

به گ��زارش پايگاه خب��ري وزارت راه و شهرس��ازي، 
محمد اس��المي افزود: طرح جامع مس��كن را احياءو 

عقب ماندگي بخش مسكن را جبران خواهيم كرد.
او ادامه داد: از 928 برجي كه در تهران س��اخته شده 

7۰۰ برج بدون پروانه ساختماني انجام شده است.
ناگفته نماند كه تغيير رويكرد دولت به سمت توليد و 
عرضه مسكن به ش��رط استفاده از روش هاي صحيح 
مي تواند منجر به افزايش اشتغال و تنظيم بازار مسكن 

شود.

كاهشانگيزهسرمايهگذاران
در ش��رايطي كه وزير راه و شهرس��ازي بر حمايت از 
سمت عرضه و افزايش سقف تسهيالت ساخت مسكن 
اصرار دارد انبوه سازان از وضعيت موجود بازارساخت و 
ساز ناراضي هستند، چندي پيش بود كه رييس كانون 
صنفي انبوه سازان كل كشور در گفت وگويي اعالم كرد 
كه سود ساخت و ساز به 15 درصد افت كرده است و 
همين موضوع اشتياق سازندگان براي توليد مسكن 
را كاهش داده است، دبير كانون سراسري انبوه سازان 
كش��ور هم در همين راس��تا با بيان اينكه اگر هزينه 
دريافت تسهيالت به بخش توليد مسكن افزايش نيابد، 
سازنده ها از ساخت و ساز استقبال خواهند كرد، گفت: 
توليدكنندگان به علت ريسك باالي سرمايه گذاري 

رغبتي براي توليد مسكن ندارند.
فرش��يد پورحاجت در گفت وگو با فارس با اشاره به 
اينكه ب��ا افزايش قيمت ها از جمله قيمت مس��كن، 
ارزش پول ملي به يك سوم كاهش يافته است، گفت: 
اين مساله سبب شده است، نقدينگي توليدكنندگان 
به خصوص سازندگان به يك سوم كاهش پيدا كند، 
بنابراين وقتي قدرت خريد متقاضيان مسكن كاهش 
مي يابد، توليدكننده ها هم رغبتي براي ورود به عرصه 

ساخت و ساز از خود نشان نمي دهند.
پورحاجت با تاكيد بر اينكه تقويت نقدينگي يكي از 
مهم ترين مولفه هاي افزايش قدرت خريد است، اظهار 
كرد: از 18 ماه پيش كه قيمت مسكن روند رو به رشد 
خود را آغاز كرد، س��قف تسهيالت ساخت مسكن و 
ش��رايط پرداخت آن هيچ تغييري نكرده است، پس 
بايد س��يكل معيوبي كه ساليان س��ال در پرداخت 

تسهيالت ساخت مسكن داريم، تغيير كند.
دبير كانون سراسري انبوه سازان كشور ادامه داد: بارها 
اعالم كرديم كه بايد مسير هدايت نقدينگي و تقويت 
قدرت خريد متقاضي مسكن بايد از اين سيكل عبور 
كند و اگر فضاي كس��ب و كار در بخش ساخت و ساز 
از بن بست خارج شود، با افزايش توليد مسكن شاهد 

متعادل شدن قيمت مسكن در كشور خواهيم بود.
او با اشاره به مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار مبني 
بر افزايش س��قف تسهيالت س��اخت مسكن گفت: 
پرداخت تسهيالت به بخش عرضه و امكان تقسيط 
به بخش تقاضا در بازه بلندمدت به خريداران مسكن 
نش��ان مي دهد كه ش��وراي پول و اعتبار به اين بلوغ 
رسيده اس��ت و اتفاق خوبي كه در اين مصوبه شاهد 
آن هس��تيم، اين است كه در اين مصوبه براي تمامي 
بانك هاي خصوصي و تجاري و بانك مس��كن مجوز 

داده شده است.

حمايتدولتازعرضهمسكن
نگاهي به سياس��ت هاي اعمال شده از سوي دولت در 

بخش مسكن طي چهارپنج ماه گذشته نشان از تغيير 
رويكرد در بخش مس��كن دارد و درحالي كه در دوره 
عباس آخوندي تاكيد ب��ر حمايت از بخش تقاضا بود 
در اين دوره وزير جديد راه و شهرسازي قاطعانه اعالم 
كرد كه برنامه اي براي افزايش سقف تسهيالت خريد 
مسكن ندارد و اواسط هفته گذشته هم بانك مركزي 
در اطالعيه اي از افزايش وام ساخت مسكن در تهران تا 
سقف 1۰۰ ميليون تومان براي متقاضيان فردي و 16۰ 

ميليون تومان براي زوجين خبر داد.
در همين ارتباط مهدي غالمي، مدير گروه مسكن مركز 
مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت در گفت وگو با 
مهر با مثبت ارزيابي كردن تغيير رويكرد دولت به سمت 
توليد مسكن گفت: با توجه به ظرفيت باالي اشتغالزايي 
توليد مسكن و ارتباط گسترده آن با صنايع ديگر، رونق 
اين بخش مي تواند موجب حركت كل اقتصاد كشور 
شود البته اين موضوع در سال هاي اخير مورد غفلت قرار 
گرفت و سياست هاي اعمالي نتوانست بخش مسكن 

را از ركود خارج كند.
غالمي افزود: بررسي آمار كشور بيانگر كمبود عرضه 
مسكن در اين سال ها است. مطابق با داده هاي حاصل 
از سرشماري سال 95 در حالي كه تعداد خانوار كشور 
به 2۴.1 ميليون نفر رسيده، كل موجودي مسكن كشور 

22.8 ميليون واحد اعالم شده است كه نشان از كمبود 
تعداد مسكن نسبت به خانوارهاي كل كشور دارد.

اين كارشناس اقتصاد مسكن اضافه كرد: اينكه در يك 
سال اخير قيمت ها در بازار مسكن تقريبًا دو برابر شده 
است و همچنين مس��تأجران با افزايش شديد مبلغ 
اجاره بها مواجه شده اند علل مختلفي دارد كه يكي از 
آنها همين كاهش توليد و عرضه واحدهاي مسكوني 

بوده است.
غالمي به تكميل واحدهاي باقي مانده مسكن مهر اشاره 
كرد و گفت: در حال حاض��ر حدود 5۰۰ هزار خانواده 
منتظر واحدهاي مسكن مهر خود هستند. براي مثال 
بيش از 12۰ هزار واحد تكميل نشده در شهرهاي جديد 
اطراف شهر تهران وجود دارد كه تكميل و تحويل آنها 
مي توانست نقش مهمي در تنظيم بازار مسكن و اجاره 

در شهر تهران داشته باشد.

حمايتازطرفتقاضا
در كنار كارشناس��اني كه از افزاي��ش ظرفيت توليد 
حمايت مي كنند برخي كارشناس��ان افزايش سقف 
تس��هيالت طرف تقاضا را پيشنهاد مي كنند، حسين 
عبده تبريزي، مش��اور وزير س��ابق راه و شهرسازي از 
صاحب نظراني است كه  افزايش ميزان تسهيالت خريد 

مس��كن را ضروري دانسته و گفت : متاسفانه امكانات 
بانك هم محدود است.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، او افزود: 
اكنون سال هاست كه ديگر بانك ها از اعطاي تسهيالت 
رهني )يعني تس��هيالت بلندمدت خريد مس��كن( 
عاجزند زيرا هزينه پول براي آنها باالست و نمي توانند با 
نرخ هاي پايين تسهيالت بدهند. اگر هم بخواهند با نرخ 
باال بدهند، مردم نمي توانند اقساط را پرداخت كنند، از 
اين رو بانك مسكن با نرخ يارانه اي 8 تا 1۰ درصد اعطاي 

تسهيالت مي كند.
عبده تبريزي درباره راه صحيح براي تنظيم بازار مسكن 
تاكيد كرد: اعطاي تسهيالت براي خريد مسكن به مردم 
اجازه مي دهد كه مس��كن را نه فقط از محل پس انداز 
گذش��ته و حال خود، بلكه از محل پس انداز آتي خود 

خريداري كنند.
او افزود: محدوديت بودجه امروز گرفتاري هاي زيادي 
ايجاد كرده است و متاسفانه از س��ال 1386 تا امروز، 
بودجه خانوارها به قيمت ثابت در حال كاهش است و 
اجاره نشيني در حال گسترش؛ اجاره نشيني از حدود 
1۰ درصد س��ال 1365 به بيش از 3۰ درصد در سال 
1395 رسيده است و در تهران، اين نسبت حدود 5۰ 

درصد است.

گروه راه و شهرسازي|
 بهاره آروين، رييس كميته ش��فافيت و شهر هوشمند 
شوراي ش��هر تهران در كانال شخصي خود گزارشي از 
آخرين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند ارايه كرد. 
به گفته او در شصت وسومين جلسه كميته شفافيت و 
شهر هوشمند شوراي شهر دو موضوع »راه اندازي بازار 
آنالين تهاتر« و »يكپارچگي س��امانه هاي حوزه مالي« 

مورد پيگيري قرار گرفت .
ب��ه گفت��ه آروين، بن��د »ب« بخ��ش پنج��م مصوبه 
»دستورالعمل اجرايي مديريت منابع و مصارف غيرنقد«، 
شهرداري تهران را مكلف كرده اس��ت تا از سال 1398 
نسبت به ايجاد س��امانه اي جهت تهاتر امالك و منابع 
غيرنقد بدهكاران قطعي با طلبكاران قطعي شهرداري 
تهران اقدام كند. اين بدان معناس��ت كه بدهكاراني كه 
متقاض��ي ارايه داراي��ي غيرنقد ب��ه  ازاي بدهي خود به 
شهرداري هستند و طلبكاراني كه متقاضي دريافت دارايي 
غيرنقد به  ازاي طلب خود از ش��هرداري هستند بتوانند 
در تهاتر با هم حساب خود با شهرداري تهران را تسويه 
كنند. با توجه به ابراز آمادگي سازمان امالك و مستغالت 
و س��ازمان فاوا مقرر شد سازمان امالك متولي تشكيل 
كارگروهي با حضور نمايندگان س��ازمان امالك، اداره 
كل مالي، اداره كل خزان��ه داري، اداره كل حقوقي، اداره 
كل بودجه و س��ازمان فاوا شد. اين كارگروه بايد تا پايان 

فروردين ماه 98 نسخه اوليه دستورالعمل پيشنهادي خود 
جهت راه اندازي بازار آنالين تهاتر را به كميته شفافيت و 

شهر هوشمند ارايه كند.
آروي��ن با بيان اينكه بخش دوم جلس��ه به بررس��ي 
گزارش معاونت مالي و سازمان فاوا )فناوري اطالعات 
و ارتباطات( از اقدام��ات صورت گرفته براي برقراري 
اتص��ال سيس��تمي و يكپارچگ��ي اطالعات��ي بين 
س��امانه هاي حوزه مالي ش��هرداري تهران از جمله 
سامانه جامع مالي، س��امانه قراردادها، سامانه جامع 
امالك، سامانه سرمايه گذاري و مشاركت ها، سامانه 
بودجه و سامانه كنترل پروژه اختصاص يافت، توضيح 
داد: منظور از يكپارچگي سامانه ها آن است كه اتصال 
سيستمي و سازگاري اطالعاتي كامل بين سامانه هاي 
حوزه مالي كه اقالم اطالعاتي مشترك يا مرتبطي را 
ثبت و نگهداري مي كنند برقرار باشد تا عالوه بر افزايش 
جامعيت اطالعاتي و كارايي سامانه هاي مذكور، امكان 
دخل وتصرف در اطالعات هنگام ثبت داده ها محدود 
شده و اعتبار اطالعات ثبت شده در پايگاه هاي داده اي 
شهرداري تهران ارتقا يابد. بنابر گزارش معاونت مالي، 
با برقراري امكان ثبت باگردش قراردادهاي مشاركتي 
در سامانه قراردادها تا پايان فروردين ماه 98، سامانه 
»س��رمايه گذاري و مش��اركت ها« از دسترس خارج 
خواهد شد و يك گام ديگر در جهت ايجاد يك پايگاه 

داده اي واحد ب��راي ثبت اطالعات كلي��ه قراردادها 
برداشته خواهد شد. 

اوادامه داد: همچنين امكان ثبت قرارداد جديد در سامانه 
كنترل پروژه از اين سامانه حذف شده است و اين سامانه 
تنها از طريق اتصال سيستمي به س��امانه قراردادها به 
اطالعات قرارداده��اي پروژه هاي عمران��ي، احداثي و 
نگه داشت شهري دسترسي پيدا مي كند. باتوجه به آنكه 
اتصال سيستمي سامانه قراردادها به سامانه جامع مالي 
نيز در شهرداري هاي مناطق بطوركامل برقرار شده است، 
اين بدان معنا اس��ت كه در زمينه اطالعات ثبت شده از 
قراردادها ازاين به بعد يكپارچگي اطالعاتي بين سه سامانه 

قراردادها، كنترل پروژه و جامع مالي برقرار خواهد بود.
او ب��ا بيان اينكه س��ه زيرسيس��تم بهاي تمام ش��ده، 
صورت وضعيت و حس��ابداري پيمان در سامانه جامع 
مالي از ابتداي سال مالي 98 در تمامي شهرداري هاي 
مناطق به كار گرفته خواهد ش��د، تصري��ح كرد: اين 
بدان معناس��ت كه ازاين به بعد، پيش از تسويه حساب 
با پيمانكاران، متناسب بودن بهاي تمام شده خدمات 
با صورت وضعيت هاي ارايه شده توسط پيمانكاران در 
زيرسيستم حس��ابداري پيمان مورد بررسي و ارزيابي 
قرار خواهد گرفت و امكان عددسازي از سوي پيمانكاران 
يا اعمال س��ليقه در پرداخت به پيمانكاران از س��وي 

ذي حسابان محدود خواهد شد.

رييس كميته شفافيت در مورد اتصال سامانه جامع امالك 
به سامانه جامع مالي نيز توضيح داد: در اين خصوص مقرر 
شد تا پايان فروردين ماه سال 98 زيرسيستم امالك در 
سامانه جامع مالي از دسترس خارج شده و ثبت هرگونه 
عمليات مالي مرتبط با امالك و تأسيسات شامل خريد، 
فروش، اجاره، مشاركت و تهاتر در سامانه جامع مالي از 
طريق فراخواني اطالعات ملك مذكور از سامانه جامع 
امالك صورت گيرد. به عبارت ديگر، انجام عمليات مالي 
روي امالك شهرداري متوقف به طي كردن فرآيند ثبت 
اطالعات آنها در سامانه جامع امالك باشد. هدف از اين 
كار آن است كه با به وجود آوردن اين الزام سيستمي، اراده 
الزم براي رفع موانع فني يا سازماني موجود بر سر راه ثبت 
اطالعات امالك در سامانه جامع امالك شكل گرفته و 
عالوه بر افزايش يكپارچگي اطالعاتي بين سامانه هاي 
حوزه مالي، ثبت اطالعات امالك در سامانه جامع امالك 

نيز سرعت بيشتري به خود بگيرد.
به گفته آروين، موضوع ديگري كه در اين بخش از جلسه 
مطرح شد شكاف بين ارقام ذكر شده در گزارش عملكرد 
مالي 6  ماهه ابتداي س��ال 97 شهرداري تهران با ميزان 
پرداختي خزانه به واحدهايي اجرايي بود كه معلول عدم 
اتصال سيستمي س��امانه بودجه به سامانه جامع مالي 
است. او ادامه داد: بنابر بررسي هاي انجام شده، اختالف 
قابل توجهي بين اعتبار هزينه شده با اعتبار پرداخت شده 

به واحدهاي شهرداري تهران به چشم مي خورد و درواقع 
اعتبار پرداخت شده به واحدها بيش از آن ميزاني است كه 
برايش اسناد هزينه موجود است. همچنين نحوه توزيع 
اعتبار پرداخت شده بين رديف هاي مختلف بودجه لزومًا 
با درصد اعتبار تخصيص داده شده به هر رديف مطابقت 
ندارد و عماًل تا انتهاي س��ال نيز مشخص نمي شود كه 
پرداخت هاي صورت گرفته صرف كدام رديف هاي بودجه 

و چه پروژه هايي شده است.
بنابر توضيحات ارايه شده توسط معاونت مالي، باتوجه به 
آنكه ابالغ بودجه مص��وب و ارايه توافق نامه هاي مربوط 
به آن با تأخيري چندماهه نس��بت به شروع سال مالي 
جديد صورت مي گيرد، پرداخت اعتب��ار به واحدهاي 
زيرمجموعه ش��هرداري نمي تواند متوقف ب��ه ابالغ و 
تخصيص بودجه شود و به همين دليل تا پيش از سرآمدن 
سال مالي، هميشه اختالفي بين مبلغ پرداخت شده با 
مبلغ هزينه شده وجود دارد. دراين رابطه، نظر كارشناسي 
كميته ش��فافيت آن بود كه حتي اگر اين مالحظات در 
شرايط فعلي موجه باش��ند، الزم است با اتصال سامانه 
بودجه به سامانه جامع مالي، پرداخت اعتبار علي الحساب 
به واحدها و نحوه هزينه كرد آن توسط واحدها به صورت 
سيستمي ثبت شود و شوراي شهر بتواند بطور مستمر 
بر نح��وه اولويت بندي مدي��ران در هزينه ك��رد اعتبار 

پرداخت شده به آنها نظارت كند.

محسن هاشمي، رييس شوراي اسالمي شهر تهران در 
مراسم كاش��ت نهال »ايثار و امنيت« از پيگيري طرح 
خانه باغ از سوي شورا خبر داد و تاكيد كرد: تنها با كاشت 

درخت نمي توان جلوي آلودگي را گرفت.
به گزارش ايلنا، هاشمي گفت: شورا براي حفظ باغ هاي 
تهران طرح خانه باغ را در دستوركار دارد كه با اجراي آن 
باغ هاي تهران حفظ خواهند شد. او تصريح كرد: بهترين 
راه براي كاهش آلودگي ش��هر ته��ران كاهش مصرف 
سوخت است كه بايد در اين زمينه تالش كنيم. همانطور 
كه مي دانيد ايراني ها بيشترين سرانه مصرف سوخت را در 
جهان دارند و مي توان با اقداماتي نظير تقويت و گسترش 
سيستم حمل و نقل عمومي كاري كرد كه مردم كمتر 
به س��راغ خودروهاي ش��خصي بروند. رييس شوراي 
اسالمي شهر تهران اضافه كرد: خوشبختانه در اين زمينه 
زيرساخت هاي خوبي در كشور ايجاد شده است و مي توان 
با تجهيز بيشتر ناوگان حمل و نقل عمومي مثل خريد 
اتوبوس و به جريان انداختن بيشتر واگن هاي قطار، حمل 
و نقل عمومي را گسترش داد تا جايي كه بتوان به ركورد 
1۰ ميليون سفر در روز از طريق مترو و اتوبوس رسيد. 
هاشمي با بيان اينكه ساخت تونل به اندازه يك اتوبان 5۰ 

باندي مي تواند ظرفيت حمل و نقل عمومي ايجاد كند، 
تصريح كرد كرد: البته در اين زمينه زيرساخت هاي الزم 
ايجاد شده و همه چيز براي گسترش حمل و نقل عمومي 
فراهم است. از سوي ديگر، هم با تالش مهندسان تمامي 
مراحل ايجاد زيرساخت ها در اين زمينه بومي شده است. 
ما در تهران نياز ب��ه گونه هايي جديد براي درختكاري 
داريم كه هم اكسيژن بيشتري توليد كند و هم مناسب 
آب و هوا و اقليم تهران باش��د كه اميدوارم در اين زمينه 
توجهات كافي صورت گيرد تا ضمن كاشت درختان، 
فضا به گونه اي طراحي شود كه مردم هم بتوانند از اين 

محيط ها استفاده كنند.

سرانهفضايسبز؟
در اين مراس��م، علي محمد مختاري، رييس س��ازمان 
بوس��تان ها و فضاي سبز ش��هر تهران گفت: امسال در 
هفته منابع طبيعي 125۰ هكتار در تهران جنگل كاري 
خواهد ش��د. قبل از انقالب در تهران به ازاي هر نفر يك 
مترمربع فضاي سبز وجود داشت كه خوشبختانه در سايه 
تالش هاي صورت گرفته اين مقدار به 16 متر به ازاي هر 
نفر رسيده است. قبل از انقالب در تهران 75 پارك وجود 

داشت و امروز اين رقم به 2262 پارك افزايش يافته است. 
مختاري با اش��اره به كمربند سبز تهران گفت: در دولت 
شهيد رجايي تصويب شد كه 5 هزار هكتار از اراضي اطراف 
تهران فضاي سبز شود، اما در سال 73 رقم مصوب به 5۰ 
هزار هكتار رسيد كه هم جلوي ساخت و سازهاي اطراف 
تهران را بگيرد و هم بتواند اكسيژن شهر را تامين كند و 
خوش��حالم كه اعالم كنم تاكنون ۴1 هزار هكتار فضاي 
سبز در اطراف تهران ايجاد شده است. وي اعالم كرد كه در 
مناطق مركزي تهران هم تعدادي از باغ ها تملك شده اند 
تا به فضاي سبز و محل تردد عموم تبديل شوند. همچنين 
در اين مراسم سعيد خال - رييس سازمان بهشت زهرا 
)س( گفت: امسال 167۰۰ متر مربع از محوطه بهشت 
زهرا )س( زير كشت درختان سرو شيراز و زبان گنجشك 
مي رود و امروز 7۰۰ اصله درخت در اين مراسم كاشته شد.

تعيينتكليف418برجباغ
عضو كميس��يون سالمت شوراي ش��هر تهران نيز گفت: 
شهرداري بايد تا پايان تير سال آينده ۴18 برج باغ را كه به آنها 
مجوز ساخت داده شده تعيين تكليف كند. ناهيد خداكرمي 
در خصوص تصميم شوراي شهر براي ساخت و ساز در 62 
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تهرانبدونهمراهيمردم
رنگنميگيرد

شهردار تهران در هفتمين مراسم يادبود هنرمندان 
درگذشته در س��ال 97، بر ضرورت همراهي مردم 
براي حل مشكالت پايتخت در كوتاه مدت تأكيد كرد. 
به گزارش ايلنا، پيروز حناچي در اين مراسم وضعيت 
تهران را ناخوش��ايند دانس��ت و تصريح كرد: الزم 
نيست من به شما بگويم كه چرا وضعيت شهر خوب 
نيست، چرا كه شما بهتر از هر كسي مطلع هستيد. 
در ميان مدت و بلندمدت راه هايي براي اصالح وجود 
دارد، اما در كوتاه مدت هيچ راهي جز همراهي مردم 
وجود ندارد. بايد كاري كنيم كه دغدغه بهبود شهر 
تبديل به يك خواسته و جريان عمومي شود. حناچي 
تصريح كرد: مسبب ۴٠ درصد از آلودگي شهر وسايل 
نقليه شخصي شهروندان است و اگر مردم دل بدهند و 
عزم عمومي وجود داشته باشد، بدون شك نتيجه اش 
را مي بينيم. ما امس��ال از نظر آلودگي روز اضطراري 
نداش��تيم. اين در ١٠ سال اخير كم سابقه بود. البته 
بدون شك افزايش نزوالت آسماني بي تاثير نيست، اما 
دوربين هاي كنترل تردد نيز تأثير بسزايي داشته اند و 
بايد همين مسير را ادامه دهيم. شهردار تهران عنوان 
كرد: تالش مي كنيم با كمك هنرمندان شهرمان را 
زيباتر كنيم و رنگ شهرمان را تغيير دهيم. اگر از ما 
بپرسند كه تهران چه رنگي است، احتماالً مي گوييم 
خاكستري است و تهران رنگ خاصي ندارد. در حالي 
كه فرهنگ و معماري سنتي ما سراسر رنگ است. انگار 

چيزهاي مهمي را فراموش كرده ايم.

50درصدبودجهشهرداري
صرفپرداختحقوقميشود

عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران درباره اختصاص 
اغلب رديف هاي هزينه اي بودجه 98 شهرداري تهران، 
به پرداخت حقوق پرسنل توضيحاتي را ارايه كرد. به 
گزارش ايس��نا، زهرا نژادبهرام در پاسخ به اينكه چرا 
بخش عمده اي از بودجه س��ال 98 شهرداري روي 
پرداخت حقوق و دستمزد متمركز شده است، گفت: 
حجم نيروهايي كه با شهرداري همكاري مي كنند، 
در حال حاضر 68 هزار نفر است.اين نيروها يك روزه 
به شهرداري نيامدند و ش��هرداري نيز به اين حجم 
نيروي انس��اني احتياج ندارد، با اين حال اين نيروها 
هستند و فعاليت هايي انجام مي دهند و بايد حقوق 
آنها پرداخت ش��ود. او با بيان اينكه حدود 5۰ درصد 
بودجه شهرداري صرف پرداخت حقوق و دستمزد 
مي شود، گفت: حدود ۴5 درصد از بودجه نيز صرف 
كارهاي عمراني و نگهداشت شهر مي شود؛ ما كه در 
مديريت شهري چاه نفت نداريم و منابع شهرداري نيز 

مبتني بر عوارض است.  

موافقتمجلسبا5پيشنهاد
بودجهايشورايعالياستانها

رييس ش��وراي عالي اس��تان ها گ��زارش عملكرد 
اين ش��ورا  را  ارايه داد و گفت: مجلس با 5 پيشنهاد 
بودجه اي شوراي عالي اس��تان ها موافقت كرد. به 
گزارش مهر، مرتضي الويري، رييس ش��وراي عالي 
اس��تان ها با ارايه گزارش��ي كوتاه از نتايج مناسب و 
كم نظير در خصوص پذيرش پيش��نهادها شوراي 
عالي اس��تان ها در رابطه با بودجه عمومي كشور در 
سال 1398 گفت: از پيشنهاد 13 گانه شوراي عالي 
استان ها در كميس��يون تلفيق و صحن مجلس 5 
پيشنهاد مورد موافقت اين كميسيون قرار گرفت. 
رييس شوراي عالي اس��تان ها از پذيرش پيشنهاد 
انتشار اوراق به مبلغي معادل 8 هزار ميليارد تومان 
براي توس��عه حمل ونقل عمومي و نوسازي بافت 
فرسوده در كميسيون تلفيق و صحن مجلس خبر داد 
و بيان كرد: موضوع توزيع ماليات بر ارزش افزوده كه 
قرار شده بود در اختيار شوراي برنامه ريزي استان ها 
قرار گيرد كنار گذاش��ته ش��د و مطابق با پيشنهاد 
ما در چارچوب برنامه شش��م توسعه توزيع صورت 
مي گيرد.او همچنين از حذف واريز مبلغ 3 ميليارد و 
2۰۰ ميليون تومان سهم شهرداري ها و دهياري ها 
كه به حساب يارانه خبر داد و افزود: پيشنهاد شوراي 
عالي استان ها به تصويب رسيد و اين مبلغ به حساب 
ش��هرداري ها و دهياري ها واريز مي ش��ود. الويري 
همچنين از اختصاص مبلغ هزار ميليارد توماني كه 
در چارچوب بند )ي( تبصره 6 به موضوع پسماندهاي 
خطرناك به سازمان شهرداري ها و دهياري ها خبر 
داد و توضيح داد: در اليحه قرار بود اين مبلغ در اختيار 
سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد كه بنا به 
پيشنهاد ش��وراي عالي استان ها در اختيار سازمان 
شهرداري ها و دهياري ها قرار گرفت.همچنين بودجه 
شوراي عالي استان ها مستقل شد و مبلغ آن نيز به 
ميزان 1۰ ميليارد تومان افزايش يافت. هرچند اين 
مبلغ با نياز و ماموريت ما همخواني ندارد ولي استقالل 
بودجه اي براي اولين بار اقدام مهم و اثرگذاري است.

مشاورانامالك
درافزايشقيمتهانقشيندارند

حس��ام عقبايي، نايب رييس اول اتحاديه مشاوران 
ام��الك در تماس با روزنامه تعادل، هر گونه مداخله 
مشاوران امالك در افزايش قيمت هاي مسكن را رد 
كرد.  روزنامه تعادل در گزارش��ي با عنوان»كروكي 
خانه هاي ارزان قيمت در پايتخت« كه پنج ش��نبه 
گذشته منتشر ش��د، به نقل از عقبايي نوشته بود: 
»مش��اوران امالك در تداوم روند افزايش��ي قيمت 
مسكن دخيل نيستند، اما تعداد كمي از آنها از قانون 
تخطي كرده و با بازار گرمي يا فروش چندين باره ملك 
طي مدت كوتاهي، تاحدودي در افزايش قيمت موثر 
بوده اند.«  نايب رييس اول اتحاديه مشاوران امالك اما 
با رد مداخله بنگاهي ها در افزايش قيمت هاي ملك 
به »تعادل« گفت: مشاوران امالك نقشي در گراني 

واحدهاي مسكوني ندارند.

برج باغ، گفت: مالكان اين 62 برج باغ قبل از لغو مصوبه برج 
باغ ها عوارض پرداخت كرده بودند برخي از آنها شكايت كرده 

و عليه شهرداري حكم صادر شده است. 
خداكرمي با بيان اينكه قبل از لغو مصوبه برج باغ ها برخي از 
مالكان اين 62 برج باغ پروانه هم دريافت كرده بودند، گفت: 
بيشتر اين برج باغ ها در منطقه يك شهرداري تهران هستند 
و البته بگويم كه به آنها مجوز 9 طبقه در سطح و 2 طبقه در 

زيرزمين داده مي شود.
عضو كميسيون سالمت شوراي شهر با بيان اينكه 38 نفر 
از مالكين اين 62 برج باغ به ش��هرداري مراجعه و تقاضاي 
دريافت طبقه اضافي كردند، گفت: شهرداري به تقاضاي 
آنها پاسخ نداده است و از شورا خواست اين موضوع را تعيين 
تكليف كند. متأسفانه بيشتر اعضاي شوراي شهر موافق 
ساخت وساز در اين 62 برج باغ بوده اند، علت موافقت آنها 
هم حكم قضايي بوده است و شهرداري محكوم شده است.

خداكرمي با بيان اينكه ۴8۰ مجوز برج باغ صادر شده است، 
گفت: 62 مورد آنها بطور كامل هزينه پرداخت كرده و الباقي 
علي الحس��اب بوده است و قرار است كه شهرداري تا پايان 
تير ماه تعيين تكليف ۴18 برج باغ را كه به آنها مجوز داده 
مشخص كند و احتماال پول آنها را پس دهد. به گفته عضو 
كميسيون سالمت شوراي شهر، فقط در يك فقره از اين 62 
برج باغ ۴5۰ اصله درخت از بين مي رود و متأسفانه ما بين 

بد و بدتر، بد را انتخاب كرده ايم.

كاشت۲00هزارنهالدرمنازل
مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران نيز 
با اشاره به شروع پويش بهار در تهران گفت: در قالب اين 
طرح تا پايان اسفندماه بيش از 2۰۰ هزار اصله نهال در 

منازل تهراني ها كاشته مي شود.
به گزارش ايلنا، محمدعلي مختاري، مديرعامل سازمان 
بوس��تان ها و فضاي س��بز ش��هر تهران با بيان اينكه 
دستورالعمل اجرايي اين طرح به مناطق بيست و دوگانه 
شهرداري ابالغ شده، گفت: طرح كاشت نهال در منازل 
شهروندان از دي ماه آغاز شده و تا آخر اسفند ادامه خواهد 
داشت و ش��هروندان مي توانند از طريق تماس تلفني 
با س��امانه 137 يا تماس و مراجعه حض��وري به مراكز 
تحقيقات، آموزش و مشاوره فضاي سبز منطقه محل 

سكونت خود نسبت به كاشت نهال اقدام كنند.
وي با بيان اينكه پس از انجام بررس��ي هاي الزم، اعزام 
كارشناس و كاشت نهال مناسب در منازل شهروندان 
در حال انجام اس��ت، گفت: اين ط��رح در 123 ناحيه 
شهرداري و با فعاليت 123 اكيپ متشكل از كارشناس، 
نيروي باغبان و ادوات الزم به اجرا در آمده و كارشناسان 
مربوطه با هماهنگي قبلي و كارت شناسايي به منازل 
مراجعه كرده و به منظور اطمينان خاطر خانواده ها، يكي 
از بانوان كارشناس فضاي س��بز شهرداري هر اكيپ را 

همراهي مي كند. 
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»تعادل« تصميم سياست گذار براي تامين كاالهاي اساسي را بررسي مي كند 

پايان دالر 4200 توماني؟
تعادل|

سياست رس��مي دولت براي تأمين كاالهاي اساسي 
مورد نياز كش��ور در س��ال 1398، بر مبن��اي تداوم 
تخصيص ارز 4200 توماني اس��توار است؛ سياستي 
كه ام��ا مخالفت مجلس ش��وراي اس��امي را در پي 
دارد. براساس طرح بهارس��تان، دولت بايد تخصيص 
ارز رس��مي را متوقف و ارز مورد نياز واردات كاالهاي 
اساس��ي را با نرخي حدود 8200 تومان )نرخ سامانه 
نيما( تأمين كند. پيش بيني مجلس اما آن است كه از 
محل اين تفاوت قيمتي، رقمي حدود 56 هزار ميليارد 
تومان منابع ريالي آزاد شود و اين در حالي است كه با 
وجود نظرات درباره هزينه كرد منابع حاصل از حذف 
ارز با نرخ ترجيحي، مشخص نيست كه اين منابع قرار 
است در چه قالبي و چگونه به مردم برگردد و اينكه آيا 
مي تواند بر معيشت مردم در ش��رايط تورمي اثرگذار 
باشد يا خير؟ خروجي اين اختاف نظر ارزي اما هر چه 
باشد، عدم بازدهي تخصيص ارز 4200 توماني و ايجاد 
موارد متعدد رانت ناش��ي از نرخ گ��ذاري چندگانه، بر 
همگان روشن است. عاوه بر اين، در مورد توزيع منابع 
ريالي ناشي از آزادسازي ارز تخصيص يافته به واردات 
كاالهاي اساسي هنوز هم اتفاق نظري ميان مجلس و 
دولت وجود ندارد. عده اي توزيع كاالبرگ الكترونيك 
و زنده كردن خاطرات كوپن هاي دهه 1360 را نوعي 
بازگشت به عقب مي دانند كه البته توأم با ايجاد رانت 
هم خواهد بود. اين در حالي است كه با وجود گذشت 
حدود 6 سال از آغاز فعاليت دولت تدبير و اميد، هنوز 
هم طرح محدودس��ازي تعداد يارانه بگيران اجرايي 
نشده و اين يعني دولت و مجلس قادر به فيلتر كردن 
مخاطبان كاالبرگ الكترونيك هم نخواهند بود. از ديگر 
سو، تخصيص منابع ريالي آزادسازي نرخ دالر در قالب 
پول نقد به مردم مي تواند بر آتش تورم هيزم بريزد. در 
صورت عدم موافقت مجلس ش��وراي اسامي، دولت 
ناچار است پايان سياست تأمين كاالهاي اساسي با ارز 

4200 توماني در سال 1398 را بپذيرد.

    ماجراي سوءاستفاده از دالر دولتي
دولت در تازه ترين تصميمات خود براي تأمين كاالهاي 
اساس��ي در س��ال آينده در نظر دارد، 25 قلم كاالي 
اساسي با ارز 4200 توماني را به دست مردم برساند، اما با 
وجود تاكيد دولت در بودجه براي اختصاص 14 ميليارد 
دالر از درآمدهاي ارزي  جهت تامين كاالهاي اساسي با 
ارز 4200 توماني، مجلس شوراي اسامي مانع تصويب 
اين پيش بيني شده و به اين ترتيب، كاالهاي اساسي 
ممكن است با ارز نيمايي با حدود دو برابر اين نرخ، يعني 

با نرخ حدود 8000 تومان تأمين خواهد شد. 

اين تصمي��م در حالي اتخاذ ش��ده كه انتخاب قيمت 
ثابت 4200 توماني ب��راي دالر دولتي در بهار 1397، 
به اندازه اي مش��كل آفرين شد كه هنوز هم هيچ يك 
از مديران دولتي حاضر به پذيرش مسووليت انتخاب 
اين نرخ به عنوان نرخ رسمي دالر نشده اند. اما ماجراي 
سوءاستفاده از قيمت رسمي دالر براي واردات كاالهاي 
مصرفي و نيز سوداگري از طريق فروش دالر دولتي در 
بازار آزاد، هنوز مانند كوه يخي است كه تمامي ابعاد آن 
روشن نشده اس��ت. ماجرا حتي تا آنجا پيش رفت كه 
در زمان رسانه اي ش��دن جنجال سوءاستفاده از دالر 
4200 توماني، از يك س��و وزارت صنعت تحت فشار 
قرار گرفت تا فهرس��ت دريافت كنندگان ارز دولتي و 
نحوه هزينه كرد اين ارزها را اعام كند و از ديگر س��و، 
اخباري مبني بر واردات خودرو توسط وزارت بهداشت 
يا واردات قهوه ساز توسط خودروسازان در صدر رسانه ها 
قرار گرفت. از اين رو، به نظر مي رسد، حساسيت مجلس 
ش��وراي اس��امي در مورد عدم تصويب اليحه دولت 
مبني بر تداوم تخصيص دالر 4200 توماني به واردات 
اقام اساسي، كاما قابل درك باشد. چراكه بسياري از 
فعاالن اقتصادي نيز بارها با اشاره به لزوم پايان يافتن 

تخصيص ارز دولتي براي برخ��ي مقاصد خاص، اين 
موضوع را اساسا ايجاد كننده رانت مي دانند و خواستار 
پايان بخشيدن به سياس��ت ارز چند نرخي در كشور 
هستند. عاوه بر اين، آزادسازي منابع ريالي دولت به 
نفع رديف هاي درآمدي آن، مي تواند منابع مالي كشور را 
به سمت اهداف توسعه اي منحرف كند. در همين راستا، 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران نيز با 
ارايه طرح تخصيص روزانه يك ليتر بنزين يارانه اي به 
هر شهروند ايراني و ايجاد بازار براي فروش مازاد بنزين 
افراد به قيمت هاي آزاد، آزادسازي هزاران ميليارد تومان 

منابع ريالي را براي دولت پيش بيني كرده بود.

    كاالبرگ يا يارانه همگاني؟
از س��وي ديگر، اما برخ��ي از طرف��داران حذف دالر 
 4200توماني، از تخصيص منابع ريالي آزادشده از ناحيه

 ما به التفاوت ارز 4200 توماني و ارز 8000 توماني در 
قالب كاالبرگ يا يارانه نيز حمايت مي كنند. اين در حالي 
است كه يكي از داليل اصلي مخالفت با تداوم تخصيص 
ارز دولتي، عدم نتيجه گيري مثبت از اجراي آن در سال 
جاري بود، چراكه با وجود اينكه واردكنندگان ارز را با 

مبلغي نصف ارز نيمايي دريافت مي كردند، اثر مثبتي 
در توزيع كاالهاي اساسي نداشت و آمار رسمي نشان از 
افزايش قابل توجه تورم در اين كاالها داشت. بنابراين 
رانت هاي موج��ود در ارز 4200 توماني و قيمت هاي 
باالي كاالهاي اساس��ي، موجب شد نمايندگان مانع 
از اختصاص 14 ميليارد دالر ارز به كاالهاي اساس��ي 
در بودجه س��ال آينده ش��وند و راهكارهاي ديگري را 

ارايه كنند. 
دولت معتقد اس��ت ارز 4200 توماني را چه در س��ال 
جاري و چه در سال آينده، براي كمك به معيشت مردم 
پيش بيني كرده بود كه مردم ناچار نباش��ند كاالهاي 
اساس��ي خود را با ارز باالي 8000 تومان سامانه نيما 
يا نرخ هاي بازار آزاد كه تا 13 هزار تومان هم مي رسد، 
تأمين كنند. راهكار سازمان برنامه و بودجه براي حل 
و فص��ل اين موضوع از دو حال خارج نيس��ت: راه حل 
اول، تداوم تخصي��ص ارز 4200 توماني براي واردات 
كاالهاي اساسي و البته اعمال نظارت هاي دقيق براي 
تأمين همين كاالها و نه سوءاستفاده از ارز براي واردات 
كاالهاي ديگر است. راهكار دوم اما توزيع منابع آزاد شده 
بين خود مردم است. برآورد سازمان برنامه آن است كه 

به اين ترتيب، ما به التفاوت 14 ميليارد دالر ارز نيمايي 
8200 توماني با ارز مرجع 4200 توماني، رقمي حدود 

56 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
اعط��اي يارانه ي��ا كاالبرگ الكترونيكي ب��راي خريد 
كاالهاي اساس��ي اما به نوبه خود سياس��تي است كه 
موافقان و مخالفان بسياري دارد. مخالفان معتقدند كه 
اگر دولت مبالغ يارانه را به صورت نقدي آن هم نه براي 
همه اقشار، بلكه براي دهك هاي پايين اختصاص دهد 
بس��يار بهتر از طرحي مانند كوپن خواهد بود؛ چراكه 
كوپن مي تواند ايجاد رانت كند. عاوه بر اين، در حالي 
كه بعد از گذشت حدود 6 سال از آغاز به كار دولت تدبير 
و اميد، مجموعه دولت و مجلس نتوانسته اند راه حلي 
براي سامان بخشي به نظام اعطاي يارانه پيدا كنند و 
اعطاي يارانه را صرف��ا  به دهك هاي درآمدي پايين تر 
مح��دود كنند، توزيع كاالبرگ هم دس��تاورد بهتري 

نخواهد داشت.
از ديگر سو، عده اي نيز معتقدند كه توزيع نقدي منابع 
حاصل از آزادسازي نرخ ارز، اثراتي به مراتب مثبت تر 
از توزيع كاالبرگ هاي الترونيكي در بر خواهد داشت، 
چرا كه مورد اخير باز هم ايجاد كننده رانت خواهد بود 
و رخدادهاي دهه 1360 را زنده خواهد كرد. عاوه بر 
اين، در حالي كه افزايش حجم نقدينگي مقصر اصلي 
تورم در كشور است و اين افزايش نقدينگي تا تخليه 
كامل تورم ادامه خواهد داش��ت، مي توان اطمينان 
 داش��ت كه توزيع نقدي يارانه همگاني در اين سطح 
نمي تواند به تورم دامن بزند. ع��اوه براين، حتي در 
صورت ايجاد تورم، بخشي از تورمي كه ايجاد شده، از 
طريق ايجاد ق��درت خريد براي مردم جبران خواهد 

شد.
از ديگر س��و، ظاهرا مجلس و دولت تأكي��د دارند كه 
سياست تعهدسپاري ارزي همچنان تداوم داشته باشد 
و بخشي از ارز مورد نياز براي تأمين كاالهاي اساسي، از 
محل ارزهاي صادراتي كه به سامانه نيما باز مي گردند، 
تأمين ش��ود. با اين همه، س��امانه نيما هم همچنان 
كژكاركردهاي خود را دارد. فرهاد دژپسند، وزير امور 
اقتصادي و دارايي، چند روز پيش و در جلسه شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي كه در اتاق بازرگاني 
ايران برگزار مي شد، با اشاره به اينكه ايران از زمان اعام 
سياست تعهدسپاري ارزي تاكنون حدود 40 ميليارد 
دالر صادرات غيرنفتي داش��ته است، از بازگشت تنها 
8ميليارد دالر از ارزهاي صادراتي به كش��ور خبر داده 
بود. براين اس��اس، به نظر مي رس��د، در صورت عدم 
موافقت مجلس شوراي اسامي، اعام پايان سياست 
ارز 4200تومان��ي، تنها راه دولت براي تداوم مديريت 

تأمين كاالهاي اساسي در سال 1398 باشد.

رييس مركز خدمات سرمايه گذاري اتاق تهران عنوان كرد

دبير انجمن سازندگان قطعات خودرو پيش بيني كردمعاون وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد

ورود چين و هند به معامالت مالي در اينستكس

كاهش قيمت قطعات خودرو تا پايان فروردينفروش فوري خودرو تا به تعادل رسيدن قيمت ها ادامه دارد

رييس مركز خدمات سرمايه گذاري اتاق بازرگاني تهران 
از ورود چين و هند به معامات مالي در اينس��تكس 
خبر داد و گفت: پوشش معامات در اينستكس صرفا 
ش��امل حوزه هاي دارو و مواد غذايي است و مشخص 
نيست به حوزه هاي ديگر هم گسترش پيدا كند. فريال 
مس��توفي، در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، 
درباره اينستكس اظهار كرد: اينستكس يك مكانيزم 
پرداختي است كه به شركت هاي اروپايي اين امكان را 
مي دهد كه بدون قرار گرفتن در معرض تحريم امريكا با 
ايران تجارت كنند. مستوفي با اشاره به خروج امريكا از 
برجام بيان كرد: اروپا براي زنده نگه داشتن اين توافق 
بين المللي، قانون انسداد را بعد از سال 1996 دوباره در 
سال 2018 به جريان انداخت. اين قانون در سال 1996 
با هدف مقابله با تحريم امريكا عليه ايران و ليبي از سوي 
پارلمان اروپا تصويب شد و به شركت هاي اروپايي امكان 

دور ماندن از تحريم هاي فرامرزي امريكا را مي دهد.
رييس مركز خدمات سرمايه گذاري اتاق بازرگاني تهران 
به جزييات اينستكس اشاره كرد و گفت: اينستكس در 
قالب يك شركت با مسووليت محدود به مديريت عاملي 

يك بانكدار آلماني با س��رمايه 3000 يورو در فرانسه 
تأسيس شد و سه كش��ور انگليس، فرانسه و آلمان به 
عنوان امضاكنندگان برجام، همگي سهامدار اين شركت 
شدند. او افزود: مكانيس��م كار به اين صورت است كه 
اين ابزار، نقل و انتقاالت غيرمستقيم را جايگزين نقل 
و انتقاالت مستقيم بين ايران و اتحاديه اروپا مي كند. 
بطور مثال، يك خريدار سوخت اروپايي با خريد نفت 
يا هر كاالي ديگري از ايران مي تواند با يك صادركننده 
ماشين آالت اروپايي هماهنگ شود؛ در اين بين خريدار 
ايراني، پولي را به صادركننده اروپايي پرداخت نمي كند 

بلكه پول را به صادركننده ايراني پرداخت مي كند.
مس��توفي با بي��ان اينكه هر ي��ك از طرفين مدارك 
مرتبط با انجام معامات خود را به اينستكس ارسال 
مي كنند تش��ريح كرد: اين مدارك شامل اطاعات 
ض��روري درب��اره خري��داران و مصرف كننده نهايي 
اس��ت. اينستكس بعد از بررس��ي مدارك در صورت 
تاييد، درخواست خريد و فروش را در دفاتر خود ثبت 
مي كند. پس از ثبت مدارك در دفتر، اينستكس نسبت 
به شناسايي فروشنده و خريدار در خصوص تقاضا براي 

دو معامله اقدام مي كند و پس از آن نقل و انتقال بين 
بانك هاي اروپاي��ي در قبال مبادله كاال انجام خواهد 
پذيرفت. او با اشاره به انجام اين پروسه در بانك هاي 
ايراني گف��ت: بطور مثال واردكننده اروپايي پس��ته 
يا زعفران با صادركنن��ده دارويي اروپايي هماهنگ 
مي ش��ود و واردكننده اروپايي پول را به صادركننده 
اروپايي از طريق سيستم بانكي خودشان مي پردازد. 
رييس مركز خدمات س��رمايه گذاري اتاق بازرگاني 
تهران گفت: راه اندازي يك ش��ركت داخلي مش��ابه 
اينس��تكس ضروري اس��ت. در اين خصوص، وزارت 
امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي دولت پيش نويس 
مصوبه اي را آم��اده كرده اند كه روش هاي تهاتري در 
مبادالت بين المللي از طريق »ايجاد ش��ركت هايي 

بدون نقل و انتقال پول« مورد استفاده قرار گيرد.
او، سازمان توس��عه تجارت را نماينده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت دانست و گفت: سازمان توسعه و تجارت 
صاحيت و ضوابط اينگونه شركت ها را از جمله حداقل 
س��رمايه، ثبت و حوزه فعاليت آنه��ا را تعيين مي كند 
همچنين قرار اس��ت كميته اي از وزارتخانه هاي امور 

اقتصادي و دارايي، صنعت، مع��دن و تجارت و وزارت 
امور خارجه تش��كيل ش��ود تا اقدامات حمايتي براي 
تسهيل فعاليت اينگونه شركت ها را انجام دهد. او درباره 
چگونگي قيمت گذاري كاال ها و كنترل در اين شركت ها 
اظهار كرد: نبود يك نهاد نظارتي كارآمد در اين پروژه، 
زمينه ساز فساد گسترده خواهد بود همچنين پوشش 
معامات مالي در اينستكس صرفاً شامل حوزه هاي دارو 
و مواد غذايي است كه تحت معافيت اقام بشردوستانه از 

طرف امريكا قرار گرفته و مشخص نيست به حوزه هاي 
ديگر هم گس��ترش پيدا كند. ريي��س مركز خدمات 
سرمايه گذاري اتاق بازرگاني تهران در پايان با اشاره به 
ورود ساير كشور ها از جمله چين و هند به اين مكانيسم 
تصري��ح كرد: اگر در آينده به جاي دالر از س��اير ارز ها 
در مبادالت استفاده ش��ود، براي ارتباط با بانك هاي 
ساير كشور ها نياز به اجراي اين استاندار دهاي بانكي 

خواهيم داشت.

معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه تا زمان 
تعديل قيمت ها، سياست فروش فوري خودرو ادامه مي يابد گفت: 

قيمت ها در بازار رو به كاهش است.
فرش��اد مقيمي با بيان اينكه قيمت ها در بازار رو به كاهش اس��ت 
افزود: تا زماني كه به تعادل در قيمت برسيم، سياست فروش فوري 
ادامه خواهد داش��ت، هرچند در ماه هاي ابتدايي سال آينده به نظر 
مي رسد به صورت سنتي كمي تقاضاي خودرو كاهش يابد و كاهش 
تقاضا كاهش قيمت را درپي خواهد داش��ت. به گزارش تسنيم، او 
با اش��اره به مصوبه ترخيص خودرو هاي واردات��ي گفت: آيين نامه 
مربوطه را وزير صمت اباغ كرده و كار ثبت س��فارش اين خودرو ها 
آغاز و به همه شركت ها اعام شده تا در ايام تعطيل نيز موضوع ثبت 
سفارش انجام شود. بر اين اساس، مشتريان مي توانند به وزارتخانه 
و گمرك مراجعه كنند و س��عي بر اين است كه تا قبل از پايان سال 
خودرو هايي كه در گمرك هستند و قابليت خروج دارند ترخيص و 
توسط شركت ها به متقاضيان تحويل شود. مقيمي به موضوع تامين 
قطعات خودرو اشاره كرد و افزود: با تامين منابع مالي ريالي و ارزي 
با همكاري بانك ها و بان��ك مركزي تاكنون بيش از 3400 ميليارد 
تومان از تسهيات مورد نياز اين بخش پرداخت شده و بقيه آن در 

دو هفته آينده پرداخت مي شود.
معاون وزي��ر صمت اضافه كرد: تامين قطعات باعث افزايش توليد 
ش��ده و توليد روزانه خودرو به 4 هزار دستگاه در روز رسيده كه به 
همين ميزان تحويل خودرو وجود دارد. مقيمي گفت: در اين هفته 
وزارت صنعت اباغيه اي به خودروسازان اعام كرد تا در روز هاي 

تعطيل نيز به تحويل خ��ودرو اقدام كنند و خدمات پس از فروش 
نيز انجام ش��ود. او افزود: در ايام پاياني سال با پيش بيني هايي كه 
صورت گرفته، براي خدمات رس��اني به مشتريان در ايام نوروز از 
امكانات الكترونيكي نيز اس��تفاده مي شود و مش��تريان با تماس 
تلفني از طريق تلفن هاي هوش��مند مي توانند پيام ارسال كنند و 
اطاعات الزم از طريق شركت خدمات رسان از طريق گوشي هاي 
تلفن همراه به مشتريان ارايه مي شود. مقيمي ادامه داد: پيش بيني 
شده كه برخي تعميرگاه ها به صورت شبانه روزي خدمات رساني 
كنند كه اين مهم در استان هاي مختلف انجام مي شود. به عنوان 
مثال، در خودروسازي سايپا بيش از 500 تعميرگاه خدمات رساني 
مي كنند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت:   تامين قطعات 
نيز انجام و به تعميرگاه ها ارسال شده و نظارت هاي الزم از طريق 

انجمن ها و وزارت صنعت انجام مي شود.

دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو از تعديل قيمت 
قطعات خودرو تا پايان فروردين سال آينده خبر داد و گفت: حدود 80 
درصد از مجموع 4 هزار ميليارد تومان طلب قطعه سازان تا نيمه اسفند 
ماه پرداخت ش��د كه از نظر سرعت عمل، بانك هاي تجارت و صنعت و 
معدن بيشترين مشاركت را داش��تند. مازيار بيگلو افزود: مقرر شده تا 
مابقي مطالبات تا هفته آينده در زنجيره تامين و قطعه سازان توزيع شود.

به گزارش ايرنا،  او ادامه داد: براي مطالبات ارزي اما تاكنون هيچ اقدامي 
انجام نشده، زيرا بانك مركزي توقع دارد ارزي كه امروز تحويل قطعه ساز 
مي دهد، 9 ماه بعد در زمان تسويه و سر رسيد، با قيمت روز تحويل بگيرد. 
بيگلو تاكيد كرد: هيچ قطعه سازي در شرايط كنوني تحريم كه وضعيت 
اقتصادي نيز ناپايدار است، حاضر به پذيرش چنين ريسكي نيست. دبير 
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو بيان كرد: در اين زمينه 
با برگزاري جلسات متعدد با نمايندگان وزارت صنعت و بانك مركزي، 
خواس��تار تثبيت نرخ ارز تحويلي به قطعه سازان ش��ديم، اما تاكنون 
نتيجه اي دربرنداشته است. بيگلو در ادامه به ارايه مدارك و مستندات 
قطعه سازان به خودروسازان براي تعديل قيمت قطعات اشاره كرد و 
گفت: قيمت هاي جديد براي بسياري از قطعات مورد توافق قرار گرفته 
و پيش بيني مي شود حداكثر تا پايان فروردين سال آينده قيمت همه 
قطعات به روز شود. اين مقام صنفي يادآور شد: از اكتبر 2017 )اواسط 
مهرماه سال97( كه به دليل تحريم ها، ناهماهنگي »كونلون« بانك 
چين و ساير مشكات، خريد مواد اوليه خارجي با مشكل مواجه شد، 
به ناچار قطعه س��ازان از موجودي انبارها استفاده كردند و در صورت 
حل نشدن باقي مانده مشكات، ممكن است از حدود خرداد ماه سال 

جاري با مشكل تامين قطعه مواجه ش��ويم. او افزود: معتقديم بانك 
مركزي در راس��تاي حمايت از توليد در كش��ور، بايد به ثبات نرخ ارز 
تحويلي راضي شود يا معادل ريالي آن )حدود 7 هزار ميليارد تومان( 
را به قطعه سازان پرداخت كند. اين مقام صنفي تاكيد كرد: امروز بايد 
همه دست به دست هم بدهيم تا از تحريم ها عبور كنيم، اما نگاه انتفاعي 
و درآمدزايي به موضوع ارز در ش��رايط كنوني به صاح نيست. بيگلو 
خاطرنشان كرد: مطابق فهرستي كه از سوي انجمن هاي قطعه سازي 
تهيه شده، همه مراحل پرداخت از اخذ تسهيات تا توزيع پول تحت 
نظارت وزارت صنعت، سازمان بازرسي و ديگر نهادهاي نظارتي انجام 
مي شود تا هيچ اجحافي در حق قطعه سازان انجام نشود. به گفته او، 
اكنون ش��مارگان توليد 2 خودروساز بزرگ كش��ور به حدود 4 هزار 
دستگاه در روز رسيده و همه روزه خودروهاي داراي كسري قطعه و 

غيرتجاري، تكميل شده و تحويل مي شوند.
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آزادسازي مبادالت تجاري 
در مناطق آزاد 

ايسنا|  دبير شوراي عالي مناطق آزاد گفت: مبادالت 
تجاري و اقتص��ادي در مناط��ق آزاد مطابق قانون 
بايد صددرصد آزاد باشند. مرتضي بانك در نشست 
هم انديشي مديران عامل مناطق ويژه اقتصادي، اظهار 
كرد: مبادالت تجاري و اقتصادي در مناطق آزاد مطابق 
قانون بايد صددرصد آزاد باشند، اما اغلب وزارتخانه ها و 
دستگاه هاي اجرايي كشور نسبت به قوانين و ماهيت 
وجودي اين مناطق بي اطاع اند و تمام بخش نامه ها 
و دستورالعمل هاي سرزمين اصلي را در مناطق آزاد 
نيز به اجرا درمي آورند. او نسبت به اجرا نشدن قوانين 
مناطق آزاد از سوي دستگاه هاي اجرايي كشور انتقاد 
كرد و افزود: قابليت هاي مناطق آزاد در توسعه اقتصاد 
كشور بسيار باال است كه اين مناطق مي توانند شرايط 
برون رف��ت از بحران اقتصادي كنوني را فراهم آورند 
اما آنقدر درگير مش��كات بر سر دستورالعمل هاي 
دستگاه هاي اجرايي مي شوند كه مجالي براي استفاده 
از فرصت هاي اقتصادي ش��ان ندارد. بختيار رازاني 
مس��وول منطقه ويژه اقتصادي لرستان نيز تصريح 
كرد: در اين جلسه مديران عامل مناطق ويژه اقتصادي 
مسائل، مشكات و موانع صادرات و واردات كشور را 
مطرح و خواستار پيگيري مشكات در مركز كشور و 

به نتيجه رسيدن آنها شدند.

قاچاق سوخت كاهش يافت
خبرگزاري مهر| رييس س��تاد مبارزه با قاچاق با 
بيان اينكه قاچاق س��وخت در 6 ماه گذشته كاهش 
يافته است، گفت: اقدامات جديدي در جدار مرز براي 
فروش سوخت انجام خواهيم داد. علي مويدي درادامه 
توضيح داد: با اقداماتي كه در زمينه مبارزه با قاچاق 
سوخت صورت گرفته است، شاهد كاهش اين پديده 
نسبت به 6 ماه گذشته بوده ايم. رييس ستاد مركزي 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز افزود: در گذشته به صورت 
روزانه ميليون ها ليتر سوخت از كشور قاچاق مي شد، 
اما مي توانم بگويم كه در حال حاضر اين روند كاهشي 
شده است. بنابه گفته مويدي، البته در آينده اي نزديك 
اقدامات جديدي با همكاري فرمان��داران مرزي در 
جدار مرز در رابطه با فروش س��وخت انجام خواهيم 
داد كه ش��رايط را بهتر خواهد كرد. او ادامه داد: فعا 
توضيح بيشتري نمي توانم در اين مورد ارايه دهم اما 
در نظر داريم سوخت را در جدار مرز با مديريت و مدل 

جديدي به فروش برسانيم.

افت صادراتي فرش دستباف
ايس�نا|مديرعامل اتحادي��ه تعاوني ه��اي فرش 
دستباف ميزان صادرات فرش دستباف در 10 ماهه 
امسال را 225 ميليون دالر ذكر كرد و گفت: اين ميزان 
نسبت به مدت مش��ابه سال قبل 30 درصد كاهش 
داشته است. عبداهلل بهرامي اظهار كرد: صادرات فرش 
دستباف ايران در مقايسه با 10 ماه گذشته 30 تا 35 
درصد كاهش داش��ته است كه بخش اعظمي از آن 
ناشي از تحريم هايي بود كه از مهرماه آغاز شد. او ادامه 
داد: طي 10 ماهه سال جاري ميزان صادرات فرش 
دستباف ما به 225 ميليون دالر رسيد، در حالي كه 
سال گذشته ميزان صادرات 340 ميليون دالر بوده 
است. مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي فرش دستباف 
در ادامه با اشاره به امضاي تفاهم نامه همكاري ميان 
معاونت تع��اون و مركز ملي فرش، اظهار كرد: مركز 
ملي فرش همواره حامي بخش تعاون بوده است و به 
دنبال تغييراتي كه در معاونت تعاون وزارتخانه ايجاد 
شد، اقدامات خوبي در جهت حمايت از تعاوني هاي 
فرش به ويژه بافندگان به وج��ود آمد. او ادامه داد: به 
موجب اين تفاهم نامه ساماندهي تعاوني هاي فرش 
دستباف، صدور پروانه براي تشكل ها و صدور كارت 
شناسايي براي قاليبافان به اتحاديه تعاوني هاي فرش 
دستباف واگذار شد. بهرامي بيان كرد: در بحث آموزش 
و بازاريابي به دليل آنكه ابزاره��اي الزم را در اختيار 
نداشتيم نمي توانستيم پروانه صادر كنيم يا نمايشگاه 
برگزار كنيم اما با امضاي اين تفاهم نامه امكان آموزش 
و شناسايي ظرفيت ها و بازاريابي و بازارسازي توسط 

اتحاديه فراهم شد. 

 افزايش نظارت بر 
قطعات خودرو

فارس| رييس سازمان ملي استاندارد ايران گفت: 
قطعات خودرو كه مشمول استاندارد اجباري هستند 
با دقت بيشتر توليد مي شوند و بخشي از قطعات با خود 
خودروسازان بررسي مي شود. نيره پيروزبخت در مورد 
نظارت بر قطعات خودرو با توجه به افزايش سفرهاي 
نوروزي گفت: بخش��ي از قطعات خودرو مش��مول 
استاندارد اجباري هستند كه توليد آنها با نظارت و به 
صورت استاندارد كامل انجام مي شود و تعداد زيادي 
از قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباري نيست و 
نظارت بر آنها با خودروسازان است. رييس سازمان ملي 
استاندارد همچنين گفت: بخشي از قطعات خودرو 
به صورت قاچاقي وارد كشور مي شود كه متأسفانه 
نظارتي از نظر استاندارد و كيفيت بر آنها وجود ندارد 
و حتي اگر از قطعات مهم مشمول استاندارد اجباري 
باشند از حوزه نظارت سازمان استاندارد خارج هستند.
او تأكيد كرد: در حال حاضر بازار قطعاً قاچاقي خودرو 
را ناامن مي كنيم تا كنترل بيشتري روي اين قطعات 
انجام شده و سامت مردم تأمين شود. پيروزبخت با 
رد اين مطلب كه برخي از شركت هاي قطعه ساز داخل 
به بهانه گران شدن از كيفيت قطعات مي كاهند، گفت: 
شركت هاي قطعه ساز سعي در توليد قطعات كيفي 
دارند. رييس سازمان ملي استاندارد ايران تأكيد كرد: 
تا پايان بهمن ماه امسال 330 هزار مورد بازرسي در 
س��طح بازار از كاالهاي مختلف به ويژه مواد غذايي 
انجام شده و استاندارد آنها بررسي شده اند كه بخش 
عظيمي از اين كاالها مواد غذايي هس��تند. او تأكيد 
كرد: پيش بيني مي شود تا پايان سال 360 هزار مورد 

بازرسي و نظارت بر كيفيت و استاندارد انجام شود. 
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كاهش صادرات و واردات چين بيش از انتظارات بود

پكن: نبايد مسير فاجعه آميز گذشته را تكرار كرد

سقوط بازارهاي جهاني در نگراني از كندي رشد اقتصادي

هشدار چين درباره مداخله خارجي در ونزوئال

گروه جهان| طال تسليمي|
 در پي نگراني هاي جديد پيش آمده درباره رشد جهاني، 
كاهش ارزش س��هام چين در معامالت بامداد جمعه 
زمينه را براي كاهش سهام در بازارهاي اروپايي و اياالت 
متحده مهيا ك��رد. دولت چين جمعه در گزارش��ي از 
كاهش شديد صادرات اين كشور در ماه فوريه در قياس 
با زمان مشابه در سال گذش��ته ميالدي خبر داد. اين 
گزارش جديدترين نشانه كاهش سرعت رشد جهاني و 
تاييدي بر آسيب هاي مناقشات تجاري پكن و واشنگتن 
بر دومين اقتصاد بزرگ جهان محسوب مي شود. بانك 
مركزي اروپا هم روز پنجشنبه از احياي برنامه تامين 
وام هاي كم هزينه براي بانك هاي منطقه يورو خبر داده 
بود كه برنامه محرك اقتصادي دوران بحران مالي جهاني 
بوده و نشانه اي مبني بر افزايش نگراني ها درباره شرايط 

اقتصادي منطقه است.
به نوشته »فايننش��ال تايمز«، دولت چين اعالم كرد 
صادرات اين كش��ور در ماه گذشته ميالدي در قياس 
با فوريه 2018، برابر ب��ا 20.7درصد كاهش يافته كه 
بيش��ترين س��قوط ماهانه از فوريه 2016 محس��وب 
مي ش��ود و 4برابر ش��ديدتري از كاهش 4.8درصدي 
پيش بيني شده در نظرس��نجي رويترز از كارشناسان 
اقتصادي بوده است. واردات نيز 5.2درصد كاهش يافت 
كه از 1.4درصد پيش بيني شده خيلي بيشتر بود. در پي 
انتشار اين گزارش، سهام چيني بيشترين افت در ميانه 
روز از ماه اكتبر را ش��اهد بودند. شاخص »سي اس آي 
300« شانگهاي و سهام هاي شنزن معامالت صبح روز 
جمعه را با 4درصد كاهش به پايان رس��اندند. شاخص 
سهام »استاكس يوروپ 600« بيشترين كاهش در يك 
ماه گذش��ته را تجربه كرد و ارزش شاخص »اس اند پي 
500« نيز كاهش يافت. ديگر ش��اخص هاي سهام از 

سيدني تا هنگ كنگ هم شرايط مشابهي داشتند.
انتش��ار داده هاي تجاري چين ب��ا افزايش نگراني ها 
درباره كاهش سرعت رش��د اقتصادي در چين و در 
جهان همراه بود. »لي كي گيانگ« نخست وزير چين 
پيش��تر اعالم كرده بود كه اين كشور نرخ رشد هدف 
براي س��ال 2019 ميالدي را 6 تا 6.5 درصد تعيين 
كرده كه پايين تر از رقم رشد 6.6درصدي سال گذشته 

است. )رشد اقتصادي سال گذشته چين كمترين رشد 
اقتصادي اين كشور در 28سال گذشته بود.( 

صادرات چي��ن به اياالت متحده در 2ماهه اول س��ال 
جاري ميالدي 14.6درصد و واردات از اياالت متحده 
35درصد كاهش داشت. انتظار مي رود كاهش واردات 
و صادرات چين در تجارت با اياالت متحده به فش��ارها 
بر واشنگتن و پكن براي دستيابي به توافقي در راستاي 
پايان دادن ب��ه جنگ تجاري بيفزاي��د. دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا ماه گذش��ته مهلت مذاكرات 
در اين زمينه را تمديد ك��رد و اعمال تعرفه هاي باالتر 
بر واردات از چين به ارزش كلي 200ميليارد دالر را به 

تعويق انداخت. 

جداي از چين، كره جنوبي هم از كاهش صادرات در ماه 
فوريه براي سومين ماه متوالي خبر داد و تجارت خارجي 
ژاپن هم در ماه ژانويه بيشترين كاهش در 2سال گذشته 
را داش��ت. كم شدن س��طح واردات چين جديدترين 
نشانه كاهش سرعت رشد اقتصادي در اين كشور است 
و تحليلگران باور دارند كه همين مس��اله دليل اصلي 
كاهش صادرات كشورهاي ژاپن و كره جنوبي بوده است.

آمارهاي ضعي��ف تجاري چين به نگراني هاي عمومي 
درباره اقتصاد جهاني افزود. ارزش يورو به كمترين ميزان 
از سال 2017 و زمان كاهش پيش بيني رشد اقتصادي 
توسط بانك مركزي اروپا، رسيده و ارزش دالر هم پس از 
يك هفته متوالي افزايش، پايين آمده است. ليندزي پيزا 

كارشناس ارشد اقتصادي »استيفل نيكوالس و شركا« 
به بلومبرگ گفت: »هم��ه عوامل متفاوت تصويري نه 
چندان خوشايند از چشم انداز رشد اقتصادي جهاني 
ارايه مي كنند. ش��اهد آن بوديم كه بانك مركزي اروپا 
به دنبال مشاهده رشد ضعيف تر و سابقه تورم در اروپا، 
هشيارانه تر عمل كرد؛ اما اين مساله يك پيام گسترده تر 
ارسال مي كند و آن اين اس��ت كه روند منفي در حال 

شيوع به اياالت متحده است.« 
بانك مركزي اروپا در جلسه روز پنجشنبه خود از احياي 
طرح سياس��ت هاي پولي انبس��اطي مربوط به دوران 
بحران مالي جهاني خب��ر داد. تصميم به ارايه وام هاي 
كم هزينه ب��ه بانك هاي منطقه يورو كه به طور ضمني 

به معناي ماندن نرخ بهره در پايين ترين سطح در تاريخ 
تا س��ال آتي ميالدي است، بانك مركزي اروپا را نيز به 
يكي ديگر از بانك هاي مركزي در جهان تبديل كرد كه 
در هفته هاي اخير در مواجهه با مخاطرات فزاينده براي 
اقتصاد جهاني از حركت به سمت سياست هاي انقباضي 
به سياست هاي انبساطي بازگشته اند. سياست گذاران 
بانك مرك��زي اروپا در اقدامي كه ش��دت نگراني  آنها 
درباره ش��رايط اقتصادي را نش��ان مي داد، پيش بيني 
رشد توليد ناخالص داخلي منطقه يورو در سال جاري 
را از 1.7به 1.1درصد كاهش دادند. پيش بيني هاي نرخ 
تورم هم كاهش يافته و به نظر مي رسد دست كم تا سال 
2021 روند افزايش نرخ تورم از 2درصد نرخ هدف بانك 
مركزي پايين تر خواهد بود. پائول ديگل كارش��ناس 
ارش��د اقتصادي در »آبردين استاندارد اينوستمنت« 
گفت: »اين وراي آن چيزي اس��ت كه بسياري از ما از 
بانك مركزي اروپا انتظار داش��تيم. در اين مرحله، اين 
بيشترين حدي است كه بانك مركزي اروپا مي توانسته 
براي نش��ان دادن نگراني خود و اذعان به اينكه اقتصاد 
منطقه در ماه هاي پيش رو با مشكالت شديدي مواجه 

خواهد شد، پيش برود.«
با اين حال، اين مس��اله س��رمايه گذاران را به وحشت 
انداخت و سبب شد بسياري از آنها تصميم ماريو دراگي 
رييس بانك مركزي اروپا را هشداري درباره دوره ضعف 
اقتصادي و عدم اطمين��ان در اروپا بدانند. در اين روند 
سهام بانك هاي اروپايي بيشترين آسيب را ديدند. سهام 
»دويچه بانك« 5.1درصد، »كامرزبانك« 4.9درصد و 

»سوسايته جنراله« 4.3درصد افت داشت. 
اكنون تنها مساله اي كه مي تواند به اندك خوش بيني در 
بازارهاي جهاني منجر شود، انتشار گزارش اشتغال زايي 
اياالت متحده اس��ت كه س��رنخ هايي را درباره شرايط 
بزرگ ترين اقتصاد جهان ارايه مي كند. خبرها درباره 
چشم انداز مصالحه چين و امريكا در مناقشات تجاري 
ه��م مي تواند فضاي اقتصاد جهاني را در جهتي مثبت 
دگرگون كند. »وانگ اي« ديپلمات ارش��د چيني روز 
جمعه در كنفرانس خبري در حاش��يه جلسه ساالنه 
پارلماني چين گفت كه مذاكرات پيشرفت قابل توجهي 

داشته است.

گروه جهان| 
وزير خارجه چين نسبت به مداخله در امور داخلي ونزوئال 
و اعمال تحريم عليه اين كشور هشدار داده و با بيان اينكه 
درس تاريخ شفاف است، گفته: »نبايد مسير فاجعه آميز 
گذشته را تكرار كرد.« اين در حالي است كه دولت امريكا 
خواستار تحريم تمام بانك هايي شده كه با دولت نيكالس 

مادورو همكاري مي كنند. 
به گزارش يورونيوز، »وانگ اي« وزير خارجه چين جمعه 
در يك نشست خبري گفته: »دولت چين تاكنون بارها 
نسبت به مداخله كشورهاي ديگر در امور داخلي ونزوئال 
و تحت فشار قرار دادن نيكالس مادورو رييس جمهوري 
اين كشور، هشدار داده است. پكن از تداوم گفت وگو هاي 
مسالمت آميز براي رسيدن به راه حل سياسي ميان دولت 
و مخالفان به منظور تضمين امنيت مردم و ثبات ونزوئال 
حمايت مي كند.« روسيه نيز پيشتر با حمايت قاطع از 
دولت نيكالس مادورو اعالم كرده كه از هيچ اقدامي براي 

دفاع از دولت قانوني ونزوئال دريغ نخواهد كرد. 
اغلب كش��ورهاي غربي خوان گوايدو، رهبر مخالفان 
در ونزوئ��ال را به عنوان رييس جمه��وري خودخوانده 
دوره انتقال به رس��ميت ش��ناخته اند. با اين حال وزير 
خارجه چين در نشس��ت خبري اخير خود در پاسخ به 
اينكه آيا دولت چين مادورو را به رس��ميت مي شناسد 
يا اينكه با مخالفان ارتباطي برقرار كرده اس��ت يا خير، 
گفته: »استقالل و حاكميت كشورهاي امريكاي التين 

بايد محترم شناخته شود. تصميم در مورد امور داخلي 
هر كش��وري بايد توسط مردم همان كشور اتخاذ شود. 
دخالت خارجي و تحريم ها تنها وضعيت تنش را تشديد 

كرده و موجب مي شود تا قانون جنگل حاكم شود.«
پكن از جمله كشورهايي است كه حمايت خود از دولت 
نيكالس مادورو را دريغ نكرده است. چين در يك دهه 
گذشته در قالب وام در برابر قراردادهاي نفتي، 50 ميليارد 
دالر به دولت ونزوئال وام داده است. البته چين با رويكرد 
انرژي مورد نياز براي اقتصاد رو به رشد خود را تضمين 
كرده است. اين حضور گسترده چين در امريكاي التين 
موجب نگراني امريكا ش��ده اس��ت؛ به طوري كه جان 
بولتون مشاور امنيت ملي امريكا، ماه گذشته خواستار 
همكاري با الس��الوادور براي مقابله با توسعه يغماگرانه 
چين در منطقه ش��ده بود. الس��الوادور كوچك ترين و 
پرتراكم ترين كشور منطقه امريكاي مركزي است. وانگ 
اي وزي��ر خارجه چين، درباره حضور چين در امريكاي 
التين گفته: »پيش��رفت قابل توج��ه در روابط چين و 
كشورهاي امريكاي التين هيچ كش��ور ثالثي را هدف 
قرار نداده اس��ت. روابط ميان دو طرف انتخابي درست 
بر پايه منافع مشترك بلندمدت بوده و نبايد تحت تاثير 

مداخالت قرار گيرد.«
 واشنگتن همچنين براي مقابله به مثل كردن با پكن، 
روابط تجاري و سياسي خود را با تايوان گسترش داده 

است كه انتقادهاي جدي چين را در پي داشته است. 

    تحريم  بانك هايي كه با مادورو كار مي كنند
هش��دار پكن نس��بت به دخالت خارجي در ونزوئال و 
تاكيدش بر حمايت از مادورو در ش��رايطي اس��ت كه 
كاخ س��فيد در جديدترين اقدام خود براي تحت فشار 
گذاشتن رييس جمهوري ونزوئال، خواستار تحريم تمام 
بانك هايي ش��ده كه با دولت مادورو كار مي كنند. اين 
تحريم ها شامل تمام بانك هاي امريكاي جنوبي مي شود 

كه همچنان با دولت قانوني ونزوئال معامله مي كنند.
دونالد ترامپ بارها گفته براي سقوط دولت مادورو بايد 
تمام راه هايي درآمد آن را مس��دود ك��رد. اليوت آبرامز 
نماينده دولت ترامپ در امور ونزوئال، پنجشنبه گفته: 
»تحريم هايي شديدي روي موسسات مالي خواهيم آورد 
كه با دولت مادورو كار مي كنند.« مهم ترين منبع درآمد 
دول��ت ونزوئال از فروش نفت اس��ت و در صورت اعمال 
تحريم هاي شديد بانكي، فروش نفت نيز بسيار سخت و 
دشوار خواهد شد. درآمد حاصل از صادرات نفت بيش از 
50درصد از توليد ناخالص داخلي و تقريبًا 95 درصد از 
كل صادرات ونزوئال را تشكيل مي دهد. ونزوئال پنجمين 

توليد كننده بزرگ نفت در اوپك است.
در همين حال، سراسر ونزوئال تا اوايل جمعه در خاموشي 
مطلق به س��ر مي برد و دولت مادورو آن را به خرابكاري 
در تاسيسات اصلي برق نس��بت داده است. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، اين خاموشي 22 ايالت از 23 ايالت 
ونزوئ��ال را درگير كرد و مادورو در واكنش به اين قطعي 

گسترده برق با محكوم كردن امريكا در توييتر نوشته: 
»جنگ الكتريسيته كه توسط امپريالسيم امريكايي عليه 
مردم ونزوئال اعالم و رهبري شده، شكست خواهد خورد. 
هيچ چيز و هيچ كس نمي توان��د مردم بوليوار و چاوز را 
شكست دهد. هم ميهنان متحد شويد.« تاسيسات گوري 
در ايالت بوليوار يكي از اصلي ترين تاسيسات الكتريكي 

در امريكاي التين است. 
مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا هم با رد اتهامات وارده 
از سوي دولت مادورو گفته اين خاموشي هيچ ارتباطي 
با امري��كا ندارد. وزير خارجه امري��كا در توئيتي ديگر 
نوشت: »نبود غذا، نبود دارو. حاال نبود برق و در آينده هم 
نبود مادورو. اين قطعي برق به دليل نه امريكا، نه كلمبيا، 
نه اكوادور، نه برزيل، نه اروپا و نه هيچ جاي ديگري است. 

سياست مادورو فقط تاريكي به همراه دارد.«
بحران سياسي در ونزوئال در ماه هاي اخير وارد مرحله 
تازه اي شده اس��ت. اياالت متحده و بيش از 50 كشور 
ديگر، از جمله متحدان اروپاي��ي امريكا، خوان گوايدو 
رهبر اپوزيس��يون، را به عنوان رييس جمهوري موقت 
ونزوئال پذيرفته اند و خواستار برگزاري انتخابات آزاد در 
اين كشور شده اند. در مقابل روسيه، چين، كوبا، تركيه 
و ايران ب��ر حمايت خود از مادورو تاكيد مي كنند. دفتر 
حقوق بشر سازمان ملل جمعه به طور رسمي اعالم كرده 
كه گروهي از بازرسان اين دفتر هفته آينده براي ديدار 
با قربانيان نقض اين حقوق به ونزوئال سفر مي كند. اين 
گروه حقوق بشري به دعوت دولت نيكالس مادورو به 

اين كشور مي رود.

دريچه

كوتاه از منطقه

 47 ماه زندان براي مدير 
پيشين ستاد انتخاباتي ترامپ
گروه جهان|يك قاضي فدرال امريكا پل منافورت 
مدير پيشين ستاد انتخاباتي دونالد ترامپ، را به دليل 
تخلفات مالي به 47 ماه زندان محكوم كرده است. 
به گزارش رويترز، اين تخلفات در جريان تحقيقات 
بازرس وي��ژه پرونده دخالت روس��يه در انتخابات 
رياست جمهوري 2016 امريكا آشكار شد. اعضاي 
هيات منصفه اين دادگاه پيش��تر در 30 مرداد ُپل 
منافورت را در هش��ت اتهام از 18 اتهام مطرح شده 
عليه وي مجرم ش��ناخت. گزارش ها حاكي است 
كه دادستان ها با استناد به قوانين خواستار صدور 
حكمي بين 19سال و نيم تا 24 سال حبس براي ُپل 
منافورت شده بودند، اما قاضي تي اس اليس او را به 47 
ماه حبس و 50 هزار دالر جريمه محكوم كرد. يكي از 
محورهاي اصلي اتهامات عليه منافورت در اين دادگاه 
ب��ه مخفي كردن بخش اعظ��م 60 ميليون دالري 
مربوط بود كه از طريق يك حزب سياسي طرفدار 
روسيه در اوكراين دريافت كرده بود. او متهم است 
اين پول را در حساب هاي بانكي خارجي پنهان كرده 
و ماليات آن را پرداخت نكرده است. در همين حال 
مايكل كوهن وكيل سابق ترامپ اعالم كرده عليه 
سازمان ترامپ، شركت متعلق به رييس جمهوري 
امريكا اقامه دعوي كرده اس��ت. كوهن اين شركت 
را متهم ك��رده كه از وظيفه خ��ود مبني بر تامين 
هزينه هاي حقوقي كه او به عنوان نماينده اين شركت 
متقبل شده عدول كرده است. كوهن با تحقيقات 
قضايي درباره س��ازمان ترامپ و همچنين تحقيق 

رابرت مولر بازپرس ويژه، همكاري كرده است. 

 نخست وزير فنالند
استعفا كرد

گروه جهان|دفتر رياس��ت جمهوري فنالند اعالم 
كرد: يوها سيپيال نخس��ت وزير اين كشور استعفاي 
خود را ارايه ك��رده و رييس جمهوري فنالند هم اين 
استعفا را پذيرفته است. به  گزارش اسپوتنيك، سائولي 
نينيستو رييس جمهوري فنالند جمعه در نشستي با 
يوها سيپيال نخست وزير اين كشور كه از تلويزيون اين 
كشور پخش شد گفت كه استعفاي دولت اين كشور را 
پذيرفته است. استعفاي دولت فنالند در پي تالش هاي 
ناموفقي از جانب اين دولت به منظور اعمال اصالحات 
در نظام خدمات بهداشت و درمان و همچنين نظام 
خدمات اجتماعي اين كشور صورت مي گيرد. سيپيال 
در ادامه قرار است در ادامه از سائولي نينيستو بخواهد 
كه پارلمان فنالند را منحل اعالم كند. براساس گزارش 
يك روزنامه فنالندي، س��ائولي نينيستو از سيپيال و 
كابينه اش خواسته است فعال به عنوان دولت انتقالي 
به كارشان ادامه  دهند. سيپيال از ناتواني كابينه اش در 
زمينه اصالحات درماني بلندمدت »عميقا ابراز تاسف« 
كرد و گفت: »دولت من كارش را همچنان به عنوان 
كابينه اي مراقب )مردم( ادامه خواهد داد.« اين خبر 
در حالي اعالم ش��ده است كه فنالند خودش را براي 
برگزاري انتخابات��ي در تاريخ 14 آوريل براي تعيين 
تركيب پارلمان اين كشور متش��كل از 200 كرسي 
آماده مي كند. او ابراز اميدواري كرده است كه كشورش 
بتواند پيش از رسيدن موعد انتخابات پارلماني اروپا در 
ماه جوالي دولت جديدي تشكيل بدهد. قرار است 
فنالند در سال جاري ميالدي رياست دوره اي اتحاديه 

اروپا را بر عهده بگيرد.

مخالفت امريكا و اروپا با الحاق 
ايتاليا به طرح جاده ابريشم 

گروه جهان|اتحاديه اروپا و امريكا با پيوستن ايتاليا 
به شبكه راهبردي حمل و نقل چين موسوم به جاده 
ابريشم مخالفت كردند. به گزارش فايننشال تايمز، در 
پي مذاكرات رم و پكن درخصوص پيوستن ايتاليا به 
پروژه راهبردي چين براي راه اندازي شبكه حمل ونقل 
يكپارچه از درون سرزمين خود تا قلب اروپا موسوم به 
»جاده ابريشم جديد«، سخنگوي شوراي امنيت ملي 
كاخ سفيد گفته: »طرح كمربند و راه را به عنوان اقدامي 
حساب شده از سوي چين براي منافع خود تلقي كرده 
و نسبت به اينكه الحاق ايتاليا به آن مي تواند مزايايي را 
براي شهروندان ايتاليايي به همراه داشته باشد، ترديد 
داريم. الحاق به اين طرح ممكن است در درازمدت به 
وجهه بين المللي ايتاليا آسيب وارد كند.« ازسوي ديگر 
»لو كانگ« سخنگوي وزارت خارجه چين در واكنش 
به اين س��خنان گفته: »اين قض��اوت غيرقابل قبول 
است. ايتاليا به عنوان يك كشور بزرگ و يك اقتصاد 
بزرگ به خوبي مي داند منافعش در كجاس��ت و در 
اين راستا مي تواند سياست هاي مستقل اتخاذ كند.« 
ايتاليا نخستين كشور از كشورهاي بنيانگذار اتحاديه 
اروپا خواهد بود كه به طرح جاده ابريشم جديد چين 
مي پيوندد. ميكله جراچي معاون وزير توسعه اقتصادي 
ايتاليا، گفته مذاكرات هنوز به پايان نرسيده ولي اين 
امكان وجود دارد كه در سفر رسمي شي جين پينگ 
رييس جمه��وري چين، ب��ه رم در روزهاي 22 و 23 
مارس به نتيجه برس��د. كميسيون اتحاديه اروپا نيز 
گفته بروكسل نسبت به الحاق احتمالي ايتاليا به طرح 

جاده ابريشم جديد چين نگران است. 

امريكا يك شركت روسي را 
۸۵۰ ميليون دالر جريمه كرد

گروه جهان|وزارت دادگس��تري امريكا بزرگ ترين 
اپراتور موبايل روسيه را به  دليل دادن رشوه به پرداخت 
850 ميليون دالر محكوم كرد. به  گزارش راشاتودي، 
بزرگ ترين ش��ركت اپراتور موبايل روس��يه MTS با 
پرداخت 850 ميليون دالر جريمه به وزارت دادگستري 
امريكا مبني بر اتهامات وارده براي دادن رش��وه به يك 
مقام دولتي ازبكس��تاني به منظور دسترس��ي به بازار 
مخابرات اين كشور موافقت كرده است. در همين حال 
شركت اپراتور موبايل MTS روسيه در بازار ثانويه بورس 
نيويورك قرار دارد كه بطور داوطلبانه براي حل وفصل اين 
پرونده با كميسيون بورس و اوراق بهادر اياالت متحده 
و وزارت دادگس��تري امريكا وارد عمل شده است. اين 
ش��ركت بزرگ اپراتور روسي اعالم كرده موافقت براي 
بازجويي در مورد ش��ركت فرعي MTS در ازبكستان 
از 2004 تا 2012 به پايان رس��يده اس��ت و جريمه از 
منابع مالي ش��ركت MTS كه در س��ه ماه سوم سال 
2018 ميالدي ذخيره كرده اس��ت، پرداخت خواهد 
شد. كميس��يون بورس و اوراق بهادر امريكا اطالعات 
ارايه شده را تاييد و اعالم كرد صرفه نظر از جرايم قضايي 
و مدني، شركت MTS براي پذيرش نظارت مستقل 
ب��راي حداقل 3 س��ال موافقت كرده اس��ت. اين نهاد 
امريكايي اعالم كرد MTS حداقل 420ميليون دالر 
پرداخت غيرقانوني به شركت هاي بي نام انجام داده كه 
توسط يك مقام رسمي ازبكستاني كنترل مي شدند. 
كميسيون بورس و اوراق بهادر امريكا اعالم كرده شركت 
اپراتور موبايل MTS روسيه براي تقريبا يك دهه درگير 

پرداخت هاي مخفيانه بوده است.

 تظاهرات گسترده در الجزاير
و آماده باش نيروهاي نظامي

گروه جهان|در حالي كه مردم الجزاير براي برگزاري 
سومين تظاهرات بزرگ در اين كشور آماده مي شدند، 
مسووالن اين كشور جمعه ايستگاه هاي قطار الجزيره 
 »TSA« پايتخت الجزاير را تعطيل كردند. وبگاه الجزايري
گزارش داده كه نيروهاي ضد ش��ورش و دستگاه هاي 
امنيتي اين كشور به طور گسترده در ميدان هاي اصلي 
پايتخت مستقر شدند. نيروهاي امنيتي به خصوص در 
اطراف كاخ رياست جمهوري در المراديه مستقر بودند. 
تعدادي از گروه ها نيز در بيانيه هايي بر ضرورت برگزاري 
مسالمت آميز تظاهرات تاكيد كردند. بسياري از كاربران 
فضاي مجازي در الجزاير براي يك راهپيمايي بي سابقه 
20 ميليوني پس از نماز جمعه فراخوان داده بودند. از روز 
يكشنبه گذشته كه با وجود هشدارها و اعتراضات مردمي 
و گروه هاي مختلف، »عبدالعزيز بوتفليقه« براي پنجمين 
بار خود را نامزد رياست جمهوري الجزاير كرده، اوضاع در 
اين كشور متشنج  شده است. »احمد قايد صالح« رييس 
ستاد مشترك ارتش الجزاير سه شنبه تاكيد كرده است 
كه ارتش امنيت كش��ور را تضمين كرده و هرگز اجازه 
بازگشت به دوره درگيري و خونريزي را نخواهد داد. او 
در ابتداي هفته جاري از بوتفليقه خواسته بود تا بازگشت 
خود از ژنو به الجزاير را به تعويق بيندازد. بوتفليقه 81 ساله 
از سال  1991 رياست جمهوري الجزاير را برعهده دارد. 
او به دليل بيماري و كهولت سن كمتر در انظار عمومي 
حاضر مي شود و در حال حاضر نيز براي درمان بيماري 
در ژنو به س��ر مي برد. حال او وخيم گزارش شده است. 
بوتفليقه وعده داده كه در صورت پيروزي در انتخابات 

اصالحاتي را  به اجرا خواهد گذاشت. 
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 تقاضاي اروپا از امريكا
 براي همكاري  تجاري

گروه جهان| »سس��يليا مالمستروم« كميسيونر 
تجارت اتحاديه اروپا، هشدار داده كه اقدامات امريكا 
نظ��ام تجاري جهان��ي را تهديد به درهم شكس��تن 
مي كند و از واشنگتن خواسته اس��ت تا براي اصالح 
قوانين بازرگاني همكاري كند. سياست هاي تهاجمي 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، در حوزه تجاري 
دوس��تان و رقبا را هدف قرار داده است اما اقدامات او 
عمدتا معطوف به چين بوده است. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، مالمستروم گفته: »نگراني امريكا نسبت به عدم 
كارايي قوانين تجارت جهاني در مقابل چين قابل درك 
است اما اقدامات واشنگتن براي سازمان تجارت جهاني 
مشكل ساز است. اتحاديه اروپا و امريكا اغلب در زمينه 
تشخيص تهديدها عليه تجارت جهاني تفاهم دارند 
اما ما هميشه در مورد راه چاره توافق نداريم. اقدامات 
امريكا اينك كل سيستم را تهديد به درهم شكستن 
كل سيس��تم مي كند.« به گفته مالمستروم، چين از 
قوانين سازمان تجارت جهاني سود مي برد اما از امريكا 
خواست تا براي يافتن راه حل ها همكاري كند. توكيو، 
بروكسل و واشنگتن سال گذشته اعالم كردند كه براي 
اصالح قوانين سازمان تجارت جهاني همكاري مي كنند 
تا كاس��تي رويكردهاي تجاري را رفع كنند. اتحاديه 
اروپا و امريكا ماه هاست كه براي آغاز رسمي مذاكرات 
تجاري همكاري مي كنند. در همين راستا، مالمستروم 
هفته گذشته با رابرت اليتزر نماينده تجاري امريكا، 
ديدار كرد. مالمستروم گفته دو طرف پيشرفت هايي 
حاصل كرده اند. كميسيونر تجاري اتحاديه اروپا ابراز 
اميدواري كرده كه بروكسل و واشنگتن همه تعرفه ها 
بر كاالهاي صنعتي را لغو كنند زيرا اين اقدام اهميت 
اقتصادي دارد و درعين حال به بازس��ازي اعتماد دو 
طرفه منجر مي شود. مالمستروم با اشاره به تعرفه هايي 
كه امريكا بر واردات فوالد و آلومينيوم از اتحاديه اروپا 
وضع كرده است، گفته كه بروكسل از اين اقدام به شدت 
رنجيده خاطر شده است. او گفته: »ما دوست و متحد 
هستيم، نه تهديد.« با وجود سياست هاي سختگيرانه 
دولت ترامپ كس��ر تجاري امريكا ب��ا باقي جهان به 
بيشترين ميزان در 10سال اخير رسيده كه ضربه اي 
به طرح هاي رييس جمهوري امريكا براي كاهش اين 
شكاف است. كسر تجاري اختالف ميان ميزان كاالها 
و خدمات وارداتي امريكا در مقابل صادرات آن است. 
گفته شده، كس��ري تجاري امريكا و اتحاديه اروپا در 
2018 ميالدي 17.9 ميليارد دالر افزايش يافت و به 

سطح 169.3 ميليارد دالر رسيده است.

 جنگنده ميگ-21 هند
سقوط كرد

رسانه هاي پاكس��تان جمعه از س��قوط يك فروند 
جنگنده ميگ-21 متعلق به نيروي هوايي هند خبر 
دادند. به گزارش ايرنا، جنگنده ميگ-21 هند سقوط 
كرده و خلبان آن توانسته با چتر خود را نجات دهد. 
هش��تم اسفندماه امس��ال نيز يك روز پس از حمله 
هوايي هند به مناطقي در مرز كشمير در داخل خاك 
پاكستان، نيروي هوايي اين كشور دو فروند جنگنده 
هندي را به دليل نقض حريم هوايي پاكستان هدف قرار 
داده و هر دو جنگنده را سرنگون كرد. يكي از خلبانان 
جنگنده ساقط شده هند در خاك پاكستان بازداشت 
ش��د و دو روز بعد به دستور عمران خان نخست وزير 

پاكستان، به مقامات اين كشور تحويل داده شد.

انفجار در گردهمايي 
سياستمداران در كابل

وقوع چند انفجار پياپي در كابل، گردهمايي بزرگ 
گروهي از سياس��تمداران افغانس��تان را به هم زد. 
دس��ت كم چهار نفر در جريان اين انفجارها كشته 
ش��ده اند. به گ��زارش يورونيوز، اي��ن گردهمايي به 
مناسبت سالگرد كشته شدن عبدالعلي مزاري، رهبر 
پيش��ين حزب وحدت اسالمي افغانستان تشكيل 
ش��ده بود كه 1995 به دست طالبان كشته شد. در 
اين مراس��م صدها تن از جمله شمار قابل توجهي 
از ش��يعيان هزاره و مقامات سياسي همچون حامد 
كرزى رييس جمهوري پيش��ين، عب��داهلل عبداهلل 
رييس اجرايى دولت افغانستان و دست كم سه تن از 
نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري پيش روي اين 

كشور شركت داشتند. 

مانور مشترك روسيه و تركيه در 
درياي سياه

كشتي هاي ناوگان درياي سياه روسيه و كشتي هاي 
نيروي دريايي تركيه مانور مش��ترك برگزار كردند. 
به گ��زارش اس��پوتنيك، س��خنگوي وزارت دفاع 
روسيه گفته نيروهاي دو كش��ور در پايگاه دريايي 
نوووروسيسك ناوگان درياي سياه اين مانور مشترك 
تركيه-روسيه را برگزار كردند. گفته شده، نيروهاي 
تركيه و روسيه روي قابليت هاي عملياتي دوجانبه 
ميان نيروهاي دريايي دو طرف در درياي س��ياه كار 
كردند و ي��ك تمرين عبور از مناطق��ي كه با خطر 

مين گذاري روبه رو هستند، انجام دادند.

احتمال اعدام اعضاي 
خارجي داعش در عراق 

رييس جمهوري ع��راق گفته اتب��اع خارجي گروه 
تروريستي داعش ممكن است به اعدام محكوم شوند. 
به گزارش پايگاه خبري عربي 21، برهم صالح گفته: 
»داعش��ي ها براساس قوانين قضايي عراق محاكمه 
خواهند ش��د و درصورتي كه محكوم شوند ممكن 
است براي آنها حكم اعدام صادر شود.« پيشتر عادل 
عبدالمهدي نخس��ت وزير عراق، گفته بود از طرف 
سوريه 250 داعشي به عراق تحويل داده شده است. 
بيشتر اين اسرا عراقي هستند و در ميان آنها دست كم 

13 تبعه فرانسوي نيز بوده است.
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عكسروز

ايستگاه

گشایشنگارخانهای
بارویکردمطبوعاتی

نگارخان��ه تازه تاس��یس 
»ه��و« ب��ه مدیری��ت 
پونه ندای��ی، ب��ا برپایی 
نمایشگاهی مطبوعاتی، 
همراه با جش��ن انتش��ار 
چ��اپ پنج��م کت��اب 
»روزنامه ح��زب خران« 
گشایش می یابد. در این 

مراسم سید فرید قاسمی، پژوهشگر تاریخ مطبوعات 
و مؤلف کتاب روزنامه حزب خران سخن خواهد گفت، 
همچنین صالح تسبیحی و گروهی از نویسندگان 
مجله »توفیق« نیز حضور خواهند داشت.  گالری 
»هو« روز جمعه ۱۷ اس��فندماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ 
در نش��انی تهران، خیابان ویال، کوچه خسرو، نبش 
بن بست پرویزی، شماره ۲، طبقه همکف، گشایش 
خواهد یافت. نخستین نمایش��گاه این گالری با نام 
»تماش��ای تاریخ مطبوعات ای��ران )۱(« که به ارائه 
پوستر، کارتون و برداشت های هنری فکاهی بر اساس 
مستندات روزنامه حزب خران می پردازد، تا ۲۳ اسفند 

ماه ادامه خواهد یافت.

»روزنامهحزبخران«
چاپپنجمیشد

»روزنامه ح��زب خران« 
برای پنجمین بار با طرح 
جلد تازه از س��وی نش��ر 

امرود منتشر شد.
كت��اب »روزنام��ه حزب 
خران«  نوشته سید فرید 
قاس��می، به چاپ پنجم 
رسید. در این کتاب بریده 

مطالب روزنامه ای که از ۱۴ شهریور ۱۳۴۶ تا ۷ تیرماه 
۱۳۵۰ منتشر می شد تدوین شده است. مؤسس این 
روزنامه، باش��گاهی تحت عنوان»خران« بود که در 
سال ۱۳۲۱ به وسیله گروهی خوش ذوق در کرمانشاه 
تأسیس شد. سید فرید قاسمی در مقدمه کتاب نوشته 
است: »سال ۱۳۲۶ نشریه توفیق این سوژه را دستمایه 
کار خود قرار داد و به یکباره این تشکل محلی به یک 
حزب ملی بدل شد که با افت و خیز تا امرداد ۱۳۳۲ 
اعضای حزب به فعالیت می پرداختند. به دلیل توقیف 
توفیق و مسائل سیاسی کشور، دفتر دوره اول حیات 
این حزب در امرداد ۱۳۳۲ بسته شد تا اینکه در سال 
۱۳۴۶ به همت گردانن��دگان مجله توفیق، حزب 
خران تجدید حیات یاف��ت و روزنامه حزب خران از 
۱۴شهریور ۴۶ تا اول تیر ۵۰ دوام یافت. این پژوهشگر 
درباره هدف خود از تدوین این کتاب می نویسد: درباره 
حزب ها و گروه هایی که در تاریخ معاصر ایران تشکیل 
شده اند ده ها کتاب و صدها مقاله و رساله نگاشته اند. 
نام حزب خران اما در هیچیک از این پژوهش ها - جز 
یک اثر- دیده نمی شود! برای این که نام حزب خران 
از دفتر زمانه محو نشود ضرورت داشت، مجموعه ای 
مستقل در باره این حزب و »روزنامه اش« انتشار یابد. 
وی در بخش دیگری با اشاره به این که این کتاب به 
سرعت پس از انتشار چاپ نخست، به چاپ چهارم 
رسید، می نویسد: »... پیام های مشتاقان برای باز نشر 
اثر، این کمترین را بر آن داشت به بازنگری بپردازم و 
چاپ پنجم با افزوده های نو به ویرایش دوم بدل شود. 
هدفم از نشر کتاب حاضر انتفاع نیست. منطق پژوهش 
و گزینش این مجموعه فقط و فقط تبسم آفرینی بر 
لب های هم میهن هاست. چرا که در روزگاری به سر 
می بریم که خنده از رخسار ما رخت بر بسته است.« 
نویسنده در بخش تاریخک به تاریخچه مختصری از 
حزب خران، شرایط عضویت و مرام نامه آن ها پرداخته 
است. نش��ر امرود کتاب »روزنامه حزب خران« را با 
شمارگان ۵۰۰ نسخه، قطع رقعی، ۲۰۷ صفحه، با 
طرح جلد جدید و به بهای ۴۰ هزار تومان روانه بازار 

نشر کرده است.

چهكسيریيسهندبالميشود؟
رقابت ۱۵ کانديدا برای صندلي رياست فدراسيون هندبال

انتخابات فدراسیون هندبال در حالی 
روز دوشنبه برگزار می شود که رقابت 
۱۵ کاندیدا برای کسب کرسی ریاست 
هندبال، این مجمع را جزو مهمترین مجامع وزارت 

ورزش می کند.
انتخابات فدراسیون هندبال قرار است روز دوشنبه 
۲۰ اسفند ماه برگزار شود تا شاید با انتخاب رئیس، 
مش��کالت این رشته توپی برطرف ش��ود و باز هم 
هندبال به روزهای اوج خود برسد. هندبال یکی از 
رشته هایی است که در چند سال گذشته بیشترین 
رفت و آمد رئیس و سرپرس��ت را داشته و به نوعی 
رکورددار تغییرات مدیریتی است. البته در این بین 
خانواده هندبال نیز در رف��ت و آمد برخی مدیران 
بی تأثی��ر نبودند، به طوری که ب��ا آمدن هر رئیس 
جامعه هندبال بعد از مدتی علیه رئیس شده و ساز 
مخالف می زدند. همین مسئله هم نمک روی زخم 

این رشته می زد.
هندبال از س��ال ۹۳، هفت رئیس و سرپرس��ت به 
خود دیده اس��ت. ک��وزه گری (رئی��س(، نصیری 
و گواری (سرپرس��ت(، مه��دوی )رئیس(، اکبری 
)سرپرس��ت(، رحیمی )رئیس( و رمضانعلی دولو(

سرپرست( افرادی بوده اند که طی ۴ سال گذشته 
در این فدراس��یون مسئولیت داش��ته اند. آخرین 
موفقیت های این رشته نیز در این مدت بر می گردد 
به ریاس��ت کوزه گری که تیم ایران برای اولین بار 
راهی جام جهانی شد و برای آخرین بار روی سکوی 

آسیا و بازی های آسیایی ایستاد.
از آن به بعد هندبال روی خوش به خود ندیده است. 
از رو در رویی ملی پوشان و لژیونرها با مربیان و تنها 
گذاش��تن تیم ملی تا اوضاع بد تیم های باشگاهی 
در لیگ ها، وضعیت ب��د مدیریتی و بدهکاری زیاد 
فدراس��یون در دوران مهدوی و در نهایت پنجمی 
تمام تیم های ملی پایه تا بزرگس��ال این رشته در 
سال ۹۷ در رقابتهای آسیایی و ناکامی در راهیابی 
به رقابتهای جهانی و المپیک تنها بخشی از اتفاقات 

بد این رشته بوده است.

بعد از اجرای قانون منع به کار گیری بازنشسته ها، 
علیرضا رحیمی رئیس پر اسم و رسم این رشته بعد 
از کمتر از دو سال از این فدراسیون خداحافظی کرد. 
هر چند رحیمی نیز در این مدت نتوانست مشکالت 
این رش��ته را برطرف کند و همدلی الزم را در این 
خانواده ایجاد نماید اما حداقل توانست هندبال را از 
خطر تعلیق در آسیا نجات داده و بخش عمده ای از 

بدهکاری های بین المللی را پرداخت کند.
برای انتخابات این دوره، ۱۶ نفر ثبت نام کردند که 
بعد از کلی شائبه و شایعه، در فاصله ۵ روز مانده تا 
انتخابات اسامی نهایی ۱۵ کاندیدا از سوی وزارت 

ورزش اعالم شد. 
حمید علی نژاد، خسرو ابراهیم زاده، علیرضا پاکدل، 
محمد پورکیانی، مرتضی حسن پور درواری، هادی 
خلیلی، مهدی طالب پور، ضرغام علیجانی، مرتضی 
غالمپور، توفی��ق کابلی، احمد گواری، س��یدرضا 
مه��دوی، میت��را نوری، س��ید علی اصغ��ر رفعت 
حقیقی و فاطمه ابوالقاس��می نفراتی هس��تند که 
از س��وی وزارت برای حضور در این انتخابات تأیید 

صالحیت شده اند.

هندبال در دوره های قبل نیز ش��اهد حضور تعداد 
زی��ادی کاندی��دا در انتخابات خود بوده اس��ت. به 
طوری که در یکی از دوره ها شاهد حضور ۲۰کاندیدا 
بودیم که هر یک به نفع دیگ��ری از گردونه رقابت 

کنار رفتند.
اما این بار به نظر می رسد ش��رایط فرق کرده و هر 
کاندیدا برنامه ای برای خود دارد و قصد کناره گیری 
از گردونه رقابت را ندارند به طوری که اهالی هندبال 
پیش بینی می کنند که انتخابات به دور دوم کشیده 
شود. از س��وی دیگر انتخابات چند هیأت استانی 
برگزار نش��ده و به همین دلیل کاندیداها رأی ۶ تا 
۷هیأت را ندارند و همین مسئله کار را برای نفرات 

اصلی در این رقابت سخت تر خواهد کرد.
رئیس جدید این فدراس��یون کار سختی پیش رو 
دارد. برگزاری مسابقات آس��یا و انتخابی المپیک 
مهم ترین برنامه پیش روی این رش��ته است. شاید 
کار سخت باش��د اما برای هندبالی که دو بار سابقه 
ایستادن بر روی سکوی بازی های آسیایی و رفتن 
به رقابتهای جهان��ی را دارد و از حضور لژیونرهای 

مطرحی سود می برد دور از دسترس نیست.

ورزشي

بازارهنر

خردساالن صاحب تماشاخانه اختصاصی شدند
حامد زحمتکش از بازگشایی تماشاخانه تخصصی 
خردس��االن با نام »کندو« خب��ر داد و عنوان کرد 
نمایش »مبارک و قالیچه پرن��ده« به عنوان اولین 
اجرای رسمی این تماشاخانه در این مکان به صحنه 

رفته است.
حامد زحمتکش نویسنده و کارگردان تئاتر  درباره 
این موض��وع گفت:  به تازگ��ی از اداره کل هنرهای 
نمایشی مجوز راه اندازی یک تماشاخانه خصوصی 
ویژه خردساالن را دریافت کرده ام. این تماشاخانه، 
»کندو« نام دارد و در مجتمع تخصصی مادر و کودک 

َجم در خیابان نیاوران واقع شده است.
وی ادامه داد: در حال مطالعه و برنامه ریزی هستیم 
تا در این تماشاخانه نمایش هایی برای خردساالن 
۱۴ ماه تا سه ساله تولید کنیم چون این گونه نمایشی 
در ایران اصاًل وجود ندارد و ما قرار اس��ت به ش��کل 
متفاوتی دس��ت به تولید آثار برای این رده س��نی 
بزنیم. در این راه هادی حسنعلی به عنوان مشاور و 
پانیذ خسروی به عنوان روانشناس در این مجموعه 

در کنار من به عنوان مدیر مجموعه حضور دارند.
زحمتکش درباره افتتاح این مجموعه توضیح داد: 
اولین اجرای رسمی این تماشاخانه نمایش »مبارک 
و قالیچه پرنده« اس��ت که از ۹ اس��فند ماه اجرای 
عمومی خود را آغاز کرده و قرار است در سال ۹8 هم 
به اجراهای خود ادامه دهد. این نمایش یک بازتولید 
محسوب می شود و کاری از گروه تئاتر »کندو« است 
که از وقتی من سرپرستی این مجموعه را پذیرفتم 

راه اندازی شده است.

گالري گردي با »هنرمندان معاصر« در نگارخانه الله
هش��تمین نمایش��گاه س��االنه آثار چند نس��ل 
هنرمندان معاصر ایران با همکاری ۹۰ هنرمند و 
بی��ش از ۲۵۰ اثر جمعه ۲۶ بهمن ماه در نگارخانه 
الله برگزار می شود و تا ۲۵ اسفند ماه دایر خواهد 

بود.
در هش��تمین نمایشگاه آثار چند نسل هنرمندان 
معاصر ایران ک��ه با همکاری ۹۰ هنرمند ش��کل 
گرفته اس��ت، بیش از ۲۵۰ اثر ب��ا رویکرد مدرن 
و معاصر ارائه ش��ده که در یک ن��گاه می توان آثار 
 منتخبی از هنرمندان 8 ده��ه را در آن مرور کرد. 
رضا بانگیز، کامبیز درم بخش، مهدی حس��ینی، 
مینو اس��عدی، احمد فتوت، حس��ینعلی ذابحی، 
همایون س��لیمی، کیومرث کیاست، محمدرضا 
دادگر، ثمیال امیرابراهیمی، فرشته غازی راد، مینا 
نوری، بهزاد شیش��ه گران، محمدرضا فیروزه ای، 
آرمان استپانیان، ایرج اسکندری، ترانه صادقیان، 
اکبر نیکان پور، ژیال کامیاب، مرتضی اسدی، نیلوفر 

قادری نژاد،عل��ی ندایی، پروی��ز روزبه، مصطفی 
ندرلو، رضا خدادادی،فرح سید ابوالقاسم، فاطمه 
رادپور، احمد خلیلی فرد، جمشید حقیقت شناس، 
جواد نوبهار، رضا هدایت، مجید کورنگ بهش��تی، 
کیوان عس��گری، بهن��ام کامرانی، رضا افس��ری، 
آرمان یعقوب پ��ور، پژمان رحیم��ی زاده، محمد 
خلیلی، مانلی منوچهری، مهرداد ختایی بخشی از 
هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه هستند.

نمايش مرمت شده فيلم هاي دهه 60 در جشنواره   فجر
س��ی وهفتمین جش��نواره جهانی فیل��م فجر به 
مناس��بت چهلمی��ن س��الگرد پی��روزی انقالب 
اسالمی، فیلم هایی شاخص از دهه ۶۰ را برگزیده 
تا در بخش »نمایش فیلم های کالس��یک مرمت 

شده« به نمایش گذارد.
در بخ��ش »نمایش فیلم های کالس��یک مرمت 
ش��ده« س��ی و هفتمین جش��نواره جهانی فیلم 
فج��ر نس��خه های مرمت ش��ده ۵ فیل��م از دهه 
 ۶۰ س��ینمای ای��ران رونمای��ی خواهن��د ش��د.
»دونده« به کارگردان��ی امیر نادری، »دیده بان« 
ب��ه کارگردان��ی ابراهیم حاتمی کیا، »طلس��م« 
به کارگردانی داریوش فرهنگ، »جاده های سرد« 
به کارگردانی مس��عود جعفری جوزانی و »پرده 
آخ��ر« به کارگردان��ی واروژ کریم مس��یحی آثار 
ایرانی بخش »نمایش فیلم های کالسیک مرمت 
 شده« این دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر است.

از بی��ن این آث��ار، فیل��م »دون��ده« در همکاری 
ب��ا کان��ون پرورش��ی فک��ری ک��ودکان و 
نوجوان��ان و ۴ اثر دیگ��ر با حمای��ت و همکاری 
 فیلمخان��ه مل��ی ایران آم��اده نمایش ش��ده اند.
فیل��م »دون��ده« س��اخته امیر ن��ادری محصول 
۱۳۶۳ اولی��ن فیلم ایرانی س��اخته ش��ده پس از 
انقالب اس��ت که با کسب جوایز بین المللی توجه 
 جه��ان را به س��ینمای نوی��ن ایران جل��ب کرد.

ی��ن  ا ج��ی  ر خا ی  فیلم ه��ا می  س��ا ا
ش��د. ه��د  خوا ع��الم  ا قب��ًا  متعا  بخ��ش 

بخش »نمایش فیلم های کالسیک مرمت شده« 
که عالقمندان بس��یاری دارد از سه سال پیش به 

بخش های جش��نواره افزوده شد و ضمن تعامل با 
فیلمخانه ها و آرشیوهای فیلم معتبر ایران و دنیا، در 
کنار نمایش آثار کالسیک جهان هر سال تعدادی 
 فیلم ایرانی مرمت ش��ده را هم رونمایی می کند.

در دوره ه��ای قبلی جش��نواره جهانی فیلم فجر، 
فیلم های ایرانی »خانه خدا« ساخته جالل مقدم، 
»یک اتفاق ساده« ساخته س��هراب شهیدثالث، 
»باد صب��ا« از آلبرت الموریس، »گاو« س��اخته 
داریوش مهرجویی، »ناخدا خورش��ید« ساخته 
ناصر تقوای��ی، »یا ضام��ن آهو« س��اخته پرویز 
کیمی��اوی، »اربعی��ن« س��اخته ناص��ر تقوایی، 
»امیرکبی��ر« اثر عل��ی حاتم��ی و »بازمانده« به 
 کارگردانی س��یف اهلل داد به نمای��ش درآمده اند.

آدرس سایت رسمی جشنواره Fajriff.com و پست 
الکترونیکی جشنواره Info@Fajriff.com است.
 سی وهفتمین دوره جش��نواره جهانی فیلم فجر از

۱8 تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ )۲۹ فروردین تا ۶ اردیبهشت 
۱۳۹8( به دبیری رض��ا میرکریمی در تهران برگزار 

می شود.

چهرهروز

مادرمجسمهسازيایراندرگذشت
»لیلیت تریان« مجمسه ساز پیشكسوت در سن 88 سالگي درگذشت. لیلیت تریان مجسمه ساز پیشكسوت ایراني پنجشنبه ۱۶ اسفندماه در 88 
سالگي درگذشت. تریان نخستین بار هنر مدرن مجسمه سازي را به صورت آكادمیك وارد مراكز آموزشي ایران كرد و از موسسین دپارتمان 
مجسمه سازي دانشكده هنرهاي تزئیني بود. وي ۲۳ سال بطور حرفه اي در دانشكده هاي هنري تدریس كرد و برخي از هنرمندان شاخص امروز 
ایران از شاگردان او هستند. تریان در ۲۲ سالگي وارد مدرسه بوزار پاریس شد و نیمه دوم دهه ۱۳۳۰ معلم مجسمه سازي در هنرستان هنرهاي 
زیباي پسران و دختران مي شود. تریان مادر مجسمه سازي ایران نام گرفته است. ساخت مجسمه یادبود »مسروب ماشتوتس« )مبدع الفباي ارمني( 

و نصب در كلیساي ترمانكچاج تهران و عضو هیات داوري بي ینال مجسمه سازي تهران   از جمله فعالیت هاي این هنرمند مجسمه سازي است.

میراثنامه

رسوبنمكباليجان»سازههايآبيشوشتر«
س��ازه هاي آبي شوشتر از جمله میراث جهاني ایران 
است كه در س��ال ۲۰۰۹ توسط سازمان یونسكو در 
فهرس��ت میراث جهاني ثبت شد. قدمت سازه هاي 
آبي شوشتر به دوره ساسانیان برمي گردد، سیستمي 
به هم پیوس��ته از تونل ها، آبشارها، بندها، آسیاب ها 
و كانال هاي بزرگ كه با هماهنگي و پیوستگي، كار 
مي كنند و آب پش��ت پل بند گرگ��ر از این طریق به 
سمت آسیاب هاي آبي هدایت مي شود. در گذشته 
حدود ۴۰ آس��یاب آبي در این س��ازه فع��ال بود، اما 
تع��داد زیادي از آنها در گذر س��ال ها تخریب ش��ده 
است. این روزها به واسطه افزایش میزان امالح نمك 
در آب هایي كه ب��ه این مجموعه میراث جهاني وارد 
مي شود شاهد شوره ها و رسوب نمك در بخش هاي 
مختلف این سازه هستیم. محمدحسین ارسطوزاده، 
معاون میراث خوزستان و مدیر پایگاه میراث جهاني 
س��ازه هاي آبي � تاریخي شوشتر، با اشاره به شرایط 
كنوني آنها گفت: در خصوص سازه هاي آبي شوشتر 
سه موضوع به صورت اساسي مطرح است كه باید در 
حوزه مدیریتي میراث جهاني به آن توجه شود. یكي 
از موضوعات فاضالب هایي است كه از مسیر رودخانه 
كارون وارد مجموعه سازه هاي آبي شوشتر مي شود. 
فاضالب ها باید بنا بر یك برنامه زمان بندي شده وارد 
شبكه فاضالب مي شد اما متاسفانه انجام كار شبكه به 
كندي پیش رفت و در حال حاضر فاضالب شهري وارد 
آب كارون ش��ده و به واسطه آب كارون به سازه هاي 

آبي شوشتر مي رسد.
او ادام��ه داد: با توجه به آنكه در حال حاضر در ش��هر 
شوشتر ساماندهي شبكه فاضالب در حال انجام است 
باید در انتظار اتم��ام این پروژه بمانیم. باید از ریخته 
شدن فاضالب پاي آثار میراث جهاني جلوگیري شود. 
پروژه شبكه فاضالب در سال ۹۷ سرعت بیشتري به 
خود گرفت و امیدوار هس��تیم در سال ۹8 به نتیجه 
برسد تا این مهم به صورت ریشه اي حل و فصل شود.

ارس��طوزاده درخصوص س��یالبي بودن رودخانه ها 

گفت: این س��یالبي بودن به خودي خود آسیبي به 
سازه هاي شوش��تر وارد نمي كند چراكه این سازه ها 
براي چنین چیزهایي برنامه ریزي شده اند البته نمكي 
شدن آب رودخانه تأثیر منفي بر این سازه هاي میراث 

جهاني دارد. 
مدیر پایگاه میراث جهاني س��ازه هاي آبي- تاریخي 
شوشتر در خصوص وجود شوره ها و رسوب نمك در 
بخش هایي از بناي سازه هاي آبي شوشتر گفت: باید 
به صورت ریشه اي مبحث كوه نمك كه در پشت سد 
گتوند قرار دارد حل شود. اگر این قضیه حل شود تمام 
این مشكالت مرتفع خواهد شد، اما تا زماني كه این 
قضیه حل شود در معرض چنین مشكالتي خواهیم 
بود. رسوب نمك، سازه ها و بناي مجموعه آبي شوشتر 
را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از این رو به ناچار یكي از 
برنامه هاي پژوهشي را بررسي وجود نمك در آب قرار 
دادیم به محض به نتیجه رسیدن آن را انجام خواهیم 
داد. او با اش��اره به نیاز الیروبي رودخانه گفت: برخي 
رس��وب گذاري هایي كه در رودخانه انجام مي شود، 

امالح و رس��وب هایي را با خود به همراه دارد كه پاي 
آثار نشسته و درعین حال سبب به وجود آمدن نیزارها 
مي ش��ود. این موضوع حدود دو ماه پیش در شوراي 
عالي میراث فرهنگي استان خوزستان بررسي و اداره 
آب و برق خوزستان مكلف شد تا موضوع الیروبي ها 
و س��رویس و نگهداري بس��تر رودخانه همجوار آثار 
میراث جهاني سازه هاي آبي شوشتر را در برنامه ساالنه 
خود بگنجاند. این در حالي است كه طي این سال ها 
به دلیل به وجود آمدن س��وءتفاهم تصور مي شد كه 
این آثار از جمله میراث فرهنگي به حساب مي آید و 
متولي نگهداري آنها سازمان میراث فرهنگي است. در 
صورتي كه در این جلسات توجیهي كه برگزار شد این 
موارد مورد بررسي قرار گرفت و از این پس قرار است 
س��ازمان اداره آب و برق خوزستان به صورت ساالنه 
الیروبي رودخانه را برعهده داش��ته باشد. این كار از 
سال ۹8 محقق خواهد شد این الیروبي ها از بند میزان 
آغاز شده و تا پایین دست سازه هاي آبي و آبشارها و 

آسیاب هاي شوشتر ادامه خواهد داشت.

تاريخنگاري

توقيفروزنامههابهدستوررضاخان
یك س��ال پس از كودتاي سوم اس��فند ۱۲۹۹ هجري شمسي، در ابالغیه 
وزارت جنگ، رضاخان خود را به صراحت، مسبب اصلي كودتا معرفي كرد. 
در پي آن، روزنامه هاي آزادي خواه، به ش��دت به س��ردار س��په و حكومت 

نظامي اعتراض كردند. 
باردیگر در هفدهم اسفند، اعالمیه شدیدي از سوي وزارت جنگ صادر شد 
كه مدیران جراید را به توقیف و تنبیه تهدیدكرده بود. این عوامل، مدیران 

روزنامه ها را به واكنش و اعتراض واداشت.
در روز هجدهم اس��فند، یكي از روزنامه ها، در مقاله بسیار اعتراض آمیزي، 
به سردار س��په تاخت و اقدامات او را به شدت به باد انتقاد گرفت. به محض 
انتش��ار روزنامه، چند قزاق مامور توقیف مدیر آن روزنامه ش��دند كه او به 
محض اطالع، به سفارت روس پناه برد. برخي دیگر از مدیران جراید نیز از 
بیم حكومت نظامي به حرم حضرت عبدالعظیم رفتند اما هنگامي كه امنیت 

خود را در خطر دیدند به سفارت روس پناهنده شدند. 
سرانجام كوشش تحصن كنندگان و سفیر روسیه، سردار سپه را به پذیرش 
لغو حكومت نظامي وادار كرد، هرچند كه وي به این تعهد خود عمل نكرد.
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