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تنها  2سالن و حداکثر  14فیلم
برای فجر مشهداختصاص یافت

اجحاف سینمایی به مردم مشهد
درحالیکهپیشازایناعالمشدهبودجشنواره
فیلم فجر مشهد در پنج سالن سینمایی این
شهر برگزار خواهد شد اما روز گذشته بازهم
تهرانیهابرایاستانهانسخهپیچیوبااعمال
محدودیتاعالمکردندکهجشنوارهفیلمفجر
در استان ها حداکثر در دو سالن سینمایی و
با حداکثر  14فیلم برگزار خواهد شد؛ خبری
که روز گذشته توسط مدیربخش استان های
دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
اعالم شد و کام سینمادوستان مشهدی را تلخ
کرد.به گزارش خراسان معاون امور هنری و
سینمایی اداره کل ارشاد خراسان رضوی در
این بــاره می گوید :مسلم است تابع تصمیم
گیریسازمانسینماییکشوربرایکلاستان
ها هستیم ،اما تالش می کنیم راهکاری پیدا
کنیم تا در مشهد یک سالن سینمایی دیگر را
به این دو سالن اضافه و حداقل نسبت به سال
گذشته که اکــران فیلم ها در سه سالن بود،
همان روش را حفظ کنیم .این اقدام دبیرخانه
جشنواره فیلم فجر که یک نسخه یکسان برای
تمام استان ها پیچیده اســت قطعا به ضرر
سینمادوستان مشهدی خواهد بود؛ شهری
که هرسال در آن شاهد استقبال شهروندان از
اینرخدادبزرگهنریبودیموامکاناتسخت
افزاری آن نیز از جمله تعداد سالن های مجهز
سینماییوتعدادبیشمارمخاطبانسینمایی
در مشهد ظرفیت ویژه ای در مقایسه با بقیه
استانهایکشوربودهاست.

پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

دکتر خوش چهره در گفت و گو با خراسان درباره وضعیت اقتصاد و الیحه بودجه  98مطرح کرد:

معضل«شاغالن فقیر» پیش روی دولت

نقره داغ فوالدی ها به دلیل
بازنگرداندن ارز صادراتی

بانک مرکزی در واکنش به اخبار منتشر
شده و ادعــای «توقف صدور مجوز ترخیص
کاال از گمرک بــرای فــوالدســازان بــزرگ از
سوی بانک مرکزی» ،به توقف تخصیص ارز
جدید برای صادرکنندگان متخلف در زمینه
بازگشت ارز صادراتی اشاره کرد .طبق این
اعــام ،تاکنون بیش از دو میلیارد یــورو ارز
صادراتی صادرکنندگان عمده کانیهای
فلزی ،به رغم دریافت  319میلیون یورو ارز
یارانه ای 234 ،میلیون یورو ارز نیمایی و
دیگر تسهیالت ارزی و ریالی متنوع از شبکه
بانکی به چرخه تعریف شــده توسط بانک
مرکزیبازنگشتهاست.اینبانکتاکیدکرده
است که تخصیص ارز به صادرکنندگانی که
به تعهدات خود عمل کرده اند ،ادامه دارد.
پس از خط و نشان های رئیس دفتر رئیس
جمهور در خصوص اقدامات قانونی علیه
صادرکنندگانیکهارزصادراتیخودراعرضه
نکنند و نیز نشست رئیس کل بانک مرکزی با
فعاالن تجاری کشور در خصوص لزوم عرضه
ارزهای صادراتی ،به نظر می رسد این بانک
نخستین گام علیه صادرکنندگان متخلف را
برداشته است .به طوری که طبق اطالعیه
بانک مرکزی در این زمینه ،برخی رسانه ها
از توقف صدور مجوز ترخیص کاال از گمرک
برای فوالدسازان بزرگ خبر داده اند.

اخبار

بودجه  98با وجود تحریم ها ،مشابه بودجه های گذشته است

دکتر خوش چهره اقتصاددان و نماینده مجلس
هفتم ،در سفر اخیر خود به مشهد ،مهمان جمعی
از فعاالن رسانه ای و فضای مجازی بــود .وی
در حاشیه ایــن نشست ،به ســواالت «روزنــامــه
خــراســان» دربـــاره وضعیت اقتصادی کنونی
کشور و نیز الیحه بودجه سال  98پاسخ داد .وی
معتقد است که تبعات تورمی افزایش نرخ ارز
در شرایط کنونی ،به پدیده «شاغالن بیکار» در
جامعه دامن زده است که بر اساس آن ،شاغالن
به رغــم داشتن شغل ،از حفظ سطح معیشت
خود ،بیش از پیش فاصله گرفته اند .به گفته وی،
تبعات رکود و به ویژه تورم ناشی از شوک ارزی در
جامعه ،در سال آینده ،بیشتر آشکار می شود .با
این حال و بر خالف انتظار ،بودجه سال آینده ،از
نظر شکل و محتوا ،شباهت های زیادی به بودجه
های سنواتی قبل دارد بنابراین برای اصالح آن،
الزم است نگرش و روش دولت در بودجه نویسی
تغییر کند .خوش چهره در نهایت ،راهکارهای
خود برای برون رفت از وضع موجود را در اصالح
وضع منابع و درآمدهای بودجه خالصه کرد .از
سخنان وی چنین برداشت می شود که کاهش
وابستگی بودجه به نفت که نرخ آن بیش از نرخ
های گفته شده کنونی است ،باید پیگیری شود.
همچنین اصالح ساختار مالیاتی به گونه ای که
مالیات درست از بخش سوداگری و غیر مولد و
مالیات منطقی و عادالنه از بخش تولید گرفته
شود ،ضروری است.
▪رکود تورمی به منزله تب و لرز

دکتر خوش چهره در بخش اول سخنان خود ،به
سابقه رکود تورمی اقتصاد ایران ،از آغاز به کار
دولت و بی توجهی دولت به این پدیده اشــاره و
اظهار کرد :اقتصاد ایــران از چندین سال پیش
یعنی تا قبل از شروع کار دولت یازدهم ،در شرایط
رکــود تورمی بــود .رکــود تورمی شبیه تب و لرز
است که کار معالجه را سخت می کند اما نشدنی
نیست .به این معنا که اگر شما بخواهید تنها
جلوی تب را بگیرید ،باید بدن بیمار را به اصطالح

خنک کنید کــه در آن صــورت لــرز بیمار زیــاد
میشود .اگر هم بخواهید لرز بدن بیمار را کنترل
و او را گرم کنید ،تب باال می رود .بنابراین باید
با این پدیده هدفمند و حرفه ای مواجه شد.وی
افزود :با این وصف  ،اگر چه قبول داریم که دولت
یازدهم شرایط رکــود تورمی را به ارث بــرد ،اما
معالجه را خوب شروع نکرد .این دولت ،در چند
سال اول ،تمرکزش را بر مبارزه با تورم گذاشت.
با این حال ،بعد از سه سال اذعان کرد که تورم را
کاهش دادیم ،اما رکود شدید شد .بعد دوره دوم
را با عنوان مقابله با رکود مطرح کرد .با این حال،
بخش های جدی اقتصاد مثل مسکن در یک رکود
سنگین ماند و سال قبل هم این رکود ادامه داشت
تا این که امسال یک تورم سنگین به آن اضافه شد.
متاسفانه در برنامه های عملیاتی ساالنه یعنی
بودجه هم در پنج ،شش سال گذشته اقدامات
موثری برای حل مسئله رکود یا تورم اتخاذ نشد.
▪بروز پدیده ای به نام شاغالن فقیر

خوش چهره تبعات این موضوع با توجه به شوک
ارزی را موجب ایجاد قشری در جامعه که وی آن
را «شاغالن فقیر» نامید ،دانست و گفت :افت نرخ
ارز که تعبیر صحیح تر آن ،کاهش معنی دار ارزش
پول ملی است ،قدرت خرید آحاد مردم را به شدت
کاهش داد و پدیده شاغالن فقیر را ایجاد کرد.

وی توضیح داد :معمو ًال فقر مربوط به بیکاران
است و کسانی که از کار افتاده اند ،آسیب پذیر
و فقیرند .این افراد معمو ًال  5درصد اقتصادهای
باثبات را شامل می شوند .با این حال ،با کاهش
معنی دار ارزش پول ملی ،طیف گسترده ای
از مردم به ویژه طبقات متوسط یعنی به جز سه
دهک پایین ،دچار آسیب های جدی اقتصادی
شدند که منجر به ایجاد پدیده «شاغالن فقیر»
شده است .این افراد به رغم اشتغالی که دارند،
نمی توانند معیشت خود را در سطحی که قب ً
ال
بودند ،اداره کنند .همچنین این افراد ،جدای از
فقرا و دهک های پایین هستند که دولت با دادن
بسته های حمایتی فکر می کند مث ً
ال می تواند از
آن ها حمایت کند .اقدامی که خیلی هم محدود
است و در طول سال یکی دو بار صورت می گیرد.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران نتیجه مستقیم
شکل گیری این پدیده اقتصادی-اجتماعی را
افت تقاضای موثر در جامعه اعالم کرد و گفت:
مسائل موجود ،تقاضای گــروه های متوسط را
پایین می آورد .با توجه به این که عامل اساسی
پویایی اقتصاد ،رشد تقاضای این افــراد است،
بنابراین می توان از هم اکنون یک جریان رکود
غلیظ را پیش روی اقتصاد تصور کرد.
▪پیشنهادها برای اصالحات بودجه ای

دکتر خوش چهره به تحلیل بودجه سال آینده
با توجه به وضعیت خــاص اقتصادی و تحریم
ها پرداخت و گفت :این بودجه ،به رغم برخی
تغییرات محدود ،هم از نظر ساختار و هم از نظر
شکل ،شباهت های معنی داری با بودجه های
سنواتی گذشته دارد و برای همین نمی توان آن را
یک بودجه تاثیرگذار و اعجاب انگیز دانست.وی
با تاکید بر لزوم تغییر نگرش و روش در ساختار
بودجه اظهار کرد :در این زمینه ،یک تغییر نگرش
و روش قطع ًا الزم است تا شرایط اقتصاد ملی
بهبود یابد .باید دانست که خیلی از راه حل های
مقابله با آن هم از دل تشخیص درســت در می
آید .لیکن به اعتقاد من در سطح ملی ،هنوز در

این زمینه ضعف داریم .چون در گزارش رئیس
محترم جمهور که چند مــاه پیش در مقابله با
کاهش معنی دار ارزش پول ملی ارائه شد ،حرف
ایشان ،این بود که ما می خواهیم به کاالهای
اساسی ارز به نــرخ  4200تومانی بپردازیم.
در حالی که تنها یک بخش سبد هزینه خانوار،
غذاست و کاالهای اساسی در آن نقش مهمی
دارد .قیمت بخش هــای دیگر مانند مسکن و
اجاره نیز به شدت افزایش پیدا کرده است .این
موارد ،قبل از این که به تحریم ربط داشته باشد
به بی دقتی و بی توجهی به سوداگری در زمین
و مسکن بر می گردد که دولت ،شهرداری ها،
شوراهای شهر و حتی مجلس می توانستند به
آن بپردازند تا این فشار به مردم وارد نشود.وی
در خاتمه و در بیان راهکار ،به ساختار درآمدهای
مبتنی بر نفت دولت در بودجه و غفلت از ظرفیت
های مالیات و کاهش فرارهای مالیاتی اشاره
کرد وخواستار بهبود آن شد .وی اظهار کرد:
همان طور که می دانید حدود دو سوم بودجه
کل ،مربوط به بودجه شرکت ها و بنگاه های
دولتی است و تنها یک سوم آن مربوط به بودجه
عمومی است و همه چالش ها و بحث ها مربوط
به همان یک سوم است .در حالی که تاثیر بودجه
کل بر اقتصاد را باید دنبال کرد.وی روی دیگر
پیشنهاد اصالحی اش را معطوف به اصالح نظام
مالیاتی دانست.خوش چهره گفت :مالیاتی
که باید اصلی ترین بودجه در یک اقتصاد باشد
(نه فشار مالیاتی) ،االن این گونه نیست .به این
معنا که باید مالیات درست از بخش سوداگری
و غیر مولد و مالیات منطقی و عادالنه از بخش
تولید گرفته شود .اما اکنون فشارهای مالیاتی
بیشتر روی تولید کننده و حقوق بگیر است .این
ساختار در بودجه جاری هنوز وجود دارد .اگر چه
صحبت هایی شده است که برای تشخیص حوزه
هایی که از قلمرو مالیات فراری یا در امان هستند
توجه بیشتری شود ،اما در عین حال ،این ساختار
االن بیشتر متکی به درآمــدهــای نفتی است و
درآمدهای مالیاتی در درجه دوم قرار دارد.

به دلیل نبود حمایت دولت اتفاق افتاد

حذف تنها قطار تندروی مشهد-تهران و برعکس
محمد جواد رنجبر -تنها قطار تندروی مسیر
مشهد-تهران و برعکس به دلیل حمایت نکردن
دولت ،از سامانه فروش حذف و زمین گیر شد.به
گــزارش خراسان رضــوی ،قطارهای ترن ست یا
همان تندروی مسیر مشهد-تهران و برعکس با
عنوان "تندروی پردیس" تا پیش از این ،همه روزه
در دو نوبت با شماره قطار  373در ساعت های  5و
 20دقیقهوباشمارهقطار 375درساعت 6بامداد
از مشهد به سمت تهران حرکت می کرد و طبق
برنامه به ترتیب در ساعت های  13و  25دقیقه و
 13و  40دقیقه وارد ایستگاه راه آهن تهران می
شد .یعنی این قطارها مسیر حدود هزار کیلومتری
مشهد-تهران را در حدود  7ساعت و  40دقیقه تا
هشت ساعت طی می کرد.همچنین این قطار در
مسیر تهران-مشهد نیز همه روزه در دو نوبت با
شماره قطار  372در ساعت  7و  5دقیقه و شماره

قطار  374در ساعت  7و  20دقیقه بامداد حرکت
می کرد و پس از حدود هشت ساعت ،طبق برنامه
به ترتیب در ساعت های  15و  20دقیقه و  15و
 35دقیقهواردایستگاهمشهدمیشد.قیمتبلیت
اعالمیبرایاینقطارهانیز 84هزارو 700تومان
بود که با اضافه شدن چهار هزار و  850تومان به
عنوان «خدمات ایستگاهی» ،در مجموع  89هزار
و 550تومانازمسافردریافتمیشد.اینقطارها
درمالکیتوتحتمدیریتشرکتحملونقلریلی
رجا بود که سیر آن ها در مسیر مشهد-تهران از17
دی ماه جاری و مسیر تهران-مشهد از  16دی ماه
جاری متوقف شد.مدیرعامل شرکت حمل و نقل
ریلی رجا در این باره گفت :در نبود حمایت دولت،
قطارهای ترن ست(تندروی پردیس) به دلیل
هزینههایسنگینازسامانه فروشحذفشدوگام
بعدی قطارهای حومهای هستند.محمد رجبی با

انتقادازحمایتنکردندولتازناوگان ریلیکشور
افــزود :با نوسانات اخیر ارزی ،هزینههای اغلب
بخشهایتولیدیوخدماتینظیردیگربخشهای
کشور افزایش یافت ،در ایــن میان حمل و نقل
ریلی به عنوان حمل و نقل ایمن و پاک نیز درگیر
مشکالت نوسانات ارزی و گرانیها شد.رجبی
افزود:در آخرین جلسهای که حدود دو هفته پیش
بههمراهمدیرعاملراهآهنبارئیسسازمانبرنامه
و بودجه داشتیم ،به آقای نوبخت گفتیم ضرورت
دارد حملونقل ریلی به عنوان یک نیاز اساسی
مردم و کشور ارز دولتی دریافت کند.وی با اشاره
به افزایش هزینههای تأمین قطعات ناوگان ریلی
دریکسالاخیرافزود:ترنستهایرجا(تندروی
پردیس) هزینههای ارزی در بخشهای گیربکس،
موتور ،چرخ ،ترمز ،سیستمهای کنترل و  ...دارد.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا گفت:

با وجود گازوئیل و نیروی انسانی ارزان ،بابت هر
 ۱۰۰کیلومتر سیر  ۸یورو هزینه داریم یعنی در
مسیر تهران  -مشهد که  ۹۰۰کیلومتر است باید
حدود  ۷۲یورو پول از مسافر دریافت کنیم اما آیا
دریافت این رقم امکان پذیر است؟ حتی اگر یورو
دولتی هم دریافت کنیم ،بیش از  ۳۵۰هزار تومان
خواهدبود،حالاگریوروسامانهنیمارابهمابدهند
این رقم به بیش از  ۷۰۰هزار تومان خواهد رسید
که اص ً
ال منطقی وامکان پذیر نیست.وی افزود:
به دلیل همین مشکالت و در همین راستا از دو ماه
پیش اعالم کردیم که با این ارقام نمیتوانیم ادامه
دهیم و ناوگان ما به تدریج زمینگیر میشود؛ زیرا
قدرت پشتیبانی ناوگان وجود ندارد و به صورت
رسمی ترنستها از  ۱۵دیماه از سیستم فروش
حذف شدند ،چون با این ارقام نمیتوانیم آن ها را
پشتیبانیومدیریتکنیم.
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معاون آب وزارت آب و انرژی
افغانستان:

به حقابه هیرمند متعهدیم

افغانستان خود را متعهد به رهاسازی حقابه
ایران براساس وضعیت سال آبی میداند.
نــوزدهــمــیــن اجــــاس کمیته مشترک
کمیساران آب هیرمند در تهران ،دوشنبه
شب گذشته با تدوین راهکارها و برنامههای
عملیاتی برای اجرای بهتر معاهده و دریافت
حقابه ایران توسط دو طرف خاتمه یافت.
بهگزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو،
در ایــن نشست ،طــرف ایــرانــی به ریاست
«عباس سروش» ،معاون آب و آبفای وزارت
نیروی جمهوری اسالمی ایــران با بیان
مشکالت ناشی از کاهش قابل توجه جریان
آب هیرمند به ایــران ،خواستار رهاسازی
آب به سمت ایران شد .هیئت کمیسار آب
افغانستان نیز به ریاست «خانمحمد تکل»،
معاون آب وزارت آب و انــرژی افغانستان
اعــام کرد وضعیت بار شها در سال آبی
گذشته طبیعی نبوده ،اما با این حال این
کشور خود را متعهد به رهاسازی حقابه
ایران بر اساس وضعیت سال آبی میداند.
بر اساس این گزارش ،دو طرف توافق کردند
راهکارها و برنامههای عملیاتی برای اجرای
بهتر معاهده و دریافت حقابه ایران توسط دو
طرف تهیه و برنامههای مزبور تا پایان امسال
در اجــاس آیــنــده کمیساران بــه صــورت
مشترک بررسی و نهایی و بر اساس برنامه
زما نبندی اجرایی شود .کمیته مشترک
کمیساران آب هیرمند در چارچوب معاهده
 1351که مبنای همکاری دوجانبه درباره
رودخانه هیرمند میان ایران و افغانستان
اســت ،از  15تا  17دی ماه  97با حضور
هیئت ایران و افغانستان و نمایندگان وزارت
امور خارجه دو کشور در تهران برگزار شد.

رتبه اول ایران در شاخص امید به
زندگی در میان کشورهای بریکس
معاونت جمعیت سازمان ملل در گزارشی،
ایـــــران را در مــیــان کــشــورهــای بریکس
(اقتصادهای نوظهور) دارای رتبه اول در
شاخص امید به زندگی معرفی کرد .به گزارش
مشرق ،در این رتبه بندی ،ایران در جایگاه اول
قرارداردوکشورهایترکیه،برزیل،ارمنستان،
آذربایجان،عراق،هند،ترکمنستانوپاکستان
در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

