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وقت عمده آق��اي روحاني در جلس��ه راي اعتماد به 
دو وزي��ر فرهنگي كابينه ص��رف تبيين چالش هاي 
سياست خارجي و مسائل و مشكالت اقتصادي كشور 
شد. اين موضوع را مي توان بازتابي از انتظارات جامعه 
دانست. در واقع بيشترين توجه مردم در حال حاضر 
معطوف به همين دو موضوع و به خصوص مشكالت 
اقتصادي اس��ت. اما متاس��فانه بايد پذيرفت همين 
كم توجهي به ريشه و اس��اس مشكالت امروز جامعه 
ايران كه مسائل فكري و فرهنگي است سبب تداوم و 

هر چه حادتر شدن اين مشكالت شده است .
 البت��ه رييس جمه��ور در جايي از سخنان ش��ان به 
اهميت آموزش اش��اره كردند و از اهميت آن سخن 
گفتند: »آغاز هرآنچه براي آينده كشور مي خواهيم 
از آموزش و پ��رورش اس��ت. اگر معنويت، نش��اط، 
پيشرفت اجتماعي و صنعتي، اشتغال، قدرت ملي را 

مي خواهيم اين از آموزش و پرورش آغاز مي شود.« 
متاس��فانه اما به نظر مي رس��د اين گفتار عمدتا در 
س��طح حرف باقي مي ماند و كمت��ر در عمل و رفتار 
ساختارهاي حاكميتي بروز و ظهور مي يابد. چنانكه 
كس��ري بودجه هاي وحش��تناك آموزش و پرورش 
و وضعيت بسيار نامناس��ب معيشتي معلمان تا افت 
تحصيلي دانش آموزان وشكاف و تبعيضات آموزشي 
و نابودي اس��تعدادها و... خبر از تخصيص نامطلوب 
منابع و نگاه نامناس��ب به مقوله آموزش در كش��ور 

مي دهد. 
واقع آن اس��ت كه رابطه فرهنگ و آموزش با اقتصاد، 
رابطه اي س��اده و سرراست نيس��ت و رابطه اي است 
بس��يار پيچيده. اما اگر اين اصل ابتدايي را بپذيريم 
كه س��ر منش��أ تحوالت در زندگي آدم��ي »فكر« و 
»انديش��ه« و قدرت »خالقيت« اس��ت گام بلندي 
براي عبور از اين دش��واري برداشته ايم. چرا كه آنگاه 
بديهي مي نمايد كه با تمركز بر مولفه فكر و انديشه و 
سرمايه گذاري بر روي ارتقاي آنها در انسان ها، مسير 
پرشتاب جامعه به س��مت توس��عه اي پايدار را آغاز 

نماييم و مرحله به مرحله پيش رويم.
مايكل پورتر در اثر ارزش��مند خود، »مزيت رقابتي 
كش��ورها« مي نويس��د: »رونق و آباداني كش��ورها 
موروثي نيس��ت، ايجاد كردني اس��ت. برخالف باور 
اقتصاددانان كالسيك، حاصل مواهب و داشته هاي 
طبيعي كشورها، همچون نرخ بهره و ارزش پول ملي 
هم نيست. توان رقابتي يك كش��ور بستگي دارد به 
توان و ظرفيت »نوآوري« در صنايع آن كشور و بهبود 
بخش��يدن به وضع صنعت«. وي در ادامه مي افزايد: 
»نوآوري اغلب برآمده از افكار و انديش��ه هايي است 
كه حتي »نو« هم نيس��تند، بلكه برآيند انديشه ها و 
افكاري هستند كه حاضرند اما مورد توجه جدي قرار 
نمي گيرند و نيازمند سرمايه گذاري دايم در مهارت 
و دانش اند... و دولت ها مي بايس��ت با تمركز در امور 

پايه اي همچون نظام آموزش��ي در مراحل ابتدايي و 
دبيرستان مسووليت خود را در ارتقاي اين توانايي ها 

ايفا نمايند.« 
آق��اي روحان��ي در نطق خود ب��ه حق از »س��رمايه 
و امان��ت 14 ميليون��ي دانش آم��وزان و 900 هزار 
آموزگاري گفتند كه بار آموزش و پرورش را بر دوش 
مي كشند«، سخن گفتند اما به راس��تي رفتار با اين 
سرمايه هاي عظيم در كشور متناسب با جايگاه آنان 

بوده است؟!
در كش��ورهاي در حال توس��عه نظير كشورمان كه 
بخشي از جامعه به س��بب فقر، امكان كمتري براي 
دسترس��ي به امكانات آموزش��ي مناس��ب دارند و 
مي بايست سياست هاي آموزشي به گونه اي طراحي 
ش��ود تا اين كمبودها و تبعيض ها به حداقل كاهش 

يابد. آيا چنين شده است؟!
»بنرج��ي« و »دوفلو« در كت��اب »اقتصاد فقير« كه 
حاصل 15 سال كار پژوهشي و تحقيقات ميداني آنان 
در كشورهاي آسيايي و آفريقايي است، مي نويسند: 
»معموال فرزندان ثروتمندان به مدارس��ي مي روند 
كه نه تنها بيش��تر و بهتر مي آموزند بلك��ه در آنجا با 
آنها دلسوزانه رفتار مي شود ...اما فقرا سر از مدارسي 
درمي آورند كه از همان ابتدا به آنها كامال مي فهماند 
كه خواس��تاري ندارند مگ��ر اينك��ه بتوانند برخي 
اس��تعداد هاي اس��تثنايي از خود بروز دهند. از آنها 
انتظار مي رود تا زماني كه ت��رك تحصيل مي كنند، 
در س��كوت رنج بكش��ند...در حالي كه برخي از اين 
افراد تقريبا بي ترديد توانايي تبديل ش��دن به استاد 
اقتصاد يا سروران صنعت را داش��ته اند اما بر عكس، 
آنها كارگر روزمزد يا مغازه دار شدند و...و جايگاه ها و 
مرتبه هايي كه آنها خالي گذاشتند، تقريبا بي ترديد، 
توسط فرزندان ميان مايه پدر و مادر هايي پر شد كه 
توانستند تمام فرصت هاي ممكن را براي موفق شدن 
به فرزندان خود ارايه دهند- »متاسفانه نظام آموزشي 
كش��ورمان هر روز بيش��تر در اين باتالق فرومي رود 
ومتاسفانه كمتر نشاني از تغيير مسير و تحول در اين 
راه مشاهده مي شود. براس��تي براي رفع نه، حداقل 

كند كردن اين روند چه كرده ايم؟! 
طبق همين پژوهش »نظام هاي اموزشي در كشورهاي 
در ح��ال توس��عه در تحق��ق دو وظيف��ه اولي��ه خود 
ناموفق اند: اينكه به هر ف��ردي مجموعه اوليه كاملي از 
مهارت ها را آموزش دهند و نيز استعداد ها را شناسايي 
كنند.« سوال اين است كه نظام آموزشي كشورمان در 

انجام اين وظايف تا چه اندازه موفق بوده است؟! 
باور كنيم طرح اين سواالت و درخواست پاسخگويي 
از دولت ها به مرات��ب مهم تر از مي��زان فروش نفت 
و آينده نرخ دالر و رابطه با امريكا و... هزار مس��اله اي 
ديگر از اين دست است كه ذهن مس��ووالن و مردم 
را اشغال كرده است؛ مش��كالتي كه خود معلول اند و 
برآمده از غفلت هايي تاريخي به ارزش و اعتبار فكر و 

انديشه و دانش آدمي.
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وقت عمده آقاي روحاني 
در جلسه راي اعتماد به 
دو وزير فرهنگي كابينه 
صرف تبيين چالش هاي 
و  خارج��ي  سياس��ت 
مش��كالت  و  مس��ائل 
اقتصادي كش��ور ش��د. 
اين موض��وع را مي توان 
بازتابي از انتظارات جامعه دانست. در واقع بيشترين 
توجه مردم در حال حاضر معط��وف به همين دو 
موضوع و به خصوص مشكالت اقتصادي است. اما 
متاسفانه بايد پذيرفت همين كم توجهي به ريشه 
و اساس مش��كالت امروز جامعه ايران كه مسائل 
فكري و فرهنگي است سبب تداوم و هر چه حادتر 
شدن اين مشكالت شده است .  البته رييس جمهور 
در جايي از سخنان ش��ان به اهميت آموزش اشاره 

كردند و از اهميت آن سخن گفتند...
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دانش و فن

 شركت هاي كوچك 
طعمه  لذيذ حمالت سايبري

تعادل| ش��ايد فكر كنيد بعيد است مشاغل 
كوچك مورد هدف جرايم سايبري قرار بگيرند، 
اما متاس��فانه چنين نيست. هر س��اله هزاران 
شركت كوچك قرباني فيش��ينگ، بدافزارها، 
هك و انواع ديگر حمالت س��ايبري مي شوند. 
رسانه هاي خبري همواره به حمالت سايبري 
عليه ش��ركت هاي بزرگ مي پردازند، در حالي 
كه حمالت عليه شركت هاي كوچك توجه هاي 

بسيار كمتري را جلب مي كند. 

خبر

رييس كل دادگس��تري اس��تان تهران گفت: حل 
مشكالت مردم و گشاده رويي با مراجعين، وظيفه 
بسيار مهمي است كه مديران قضايي و قضات بايد 
به آن توجه داشته باشند  و براي حل مشكالت مردم 
اقدامات جدي از سوي آنان صورت پذيرد. به گزارش 
دادگستري اس��تان تهران، محمدجواد حشمتي 
در نشست ش��وراي مديران دادگستري كل استان 
تهران با توجه به بروز تخلفات صورت گرفته در حوزه 
قضايي استان تهران خاطرنشان كرد: در حال حاضر 
به دلي��ل ارزش افزوده زمي��ن در تهران، متخلفان 
دس��ت به انواع و اقس��ام ش��گردها براي تصاحب 
بيت المال و زمين هاي دولتي زده اند كه به واسطه 
سوءمديريت، عدم نظارت و اشراف و اينكه مالكيت 
تثبيت شده اي بر اين اراضي وجود نداشته و با تاكيد 
رياست قوه قضاييه موضوع مبارزه با زمين خواري 
در بخش هاي مختل��ف تهران باي��د جدي گرفته 
شود و با اين پديده بايد به صورت قاطع مقابله شود 
و ضمن حفظ متوازن توسعه ش��هري و روستايي، 
جلوي ساخت و س��ازهاي بي رويه گرفته شود. وي 
حمايت از توليد را از ديگر برنامه ه��اي خود اعالم 
كرد و افزود: هم اكنون موضوع��ات زيادي از جمله 
اقتصاد مقاومتي، سالم س��ازي رواب��ط اقتصادي و 
سالمت حوزه هاي اقتصادي، گردش سرمايه و توليد 
و رونق آن را در حوزه تهران پيش رو داريم و در اين 
برهه حساس كه فشار دشمن بسيار سنگين است 
و اجحاف و زور مي گويند؛ باي��د روي پاي خودمان 
بايس��تيم و در اين زمينه واحده��اي توليدي بايد 
حمايت بشوند و تحت هيچ شرايطي نبايد واحدهاي 
توليدي تعطيل بشود و چرخ اقتصاد و كارخانه ها بايد 
بچرخد و مديران قضايي در اين زمينه تدبير كنند 
و اين را از دس��تگاه ها مطالبه كرده و به آنان تذكر و 
هشدار بدهند تا در مسير اقتصاد مقاومتي حركت 
كنند و اخذ مطالبات برخي از دستگاه ها در اين برهه 
حساس جايز نيس��ت و كمك كنيد كه كارخانه ها 
تعطيل نشوند؛ چرا كه حيات خيلي از آدم ها به اين 
اس��تمرار توليد واقعا وابس��تگي تام و تمام دارد. او 
موضوع زندان ها را مورد اشاره قرار داد و متذكر شد: 
موضوع زندانيان از اهميت خاصي برخوردار است 
و وضع زندان هاي ما به دليل كثرت زنداني در حال 
حاضر خوب نيس��ت و اين شرايط، زيبنده دستگاه 
قضايي نيست و ضروري است با درايت، هم افزايي 
و پيگيري جدي تري خيلي از مشكالت مددجويان 
و ندامتگاه ها مرتفع ش��ود. اين تكليفي است كه بر 
عهده ما نهاده ش��ده و خيلي از زنداني ها مشمول 
عفو مشروط مي شوند و اعزام به موقع آنان به مرجع 
قضايي و رفع مشكالت بايد به دقت مورد توجه قرار 
گيرد. براي ساماندهي امور مربوطه بايد كمك كنيم 
و خيلي ضروري است تا اين موضوع به يك سرانجام 

خوب و مطلوب ختم شود.

كمك كنيد كه كارخانه ها 
تعطيل نشوند

اقتصاد اجتماعي

 قوانين حفاظتي
 ريشه منابع آب را خشكاند

بحران آب در ايران فقط ناشي از تغييرات اقليمي 
نيست، بطوري كه بررسي ها نشان مي دهد سهم 
عوامل انساني در افزايش مصرف آب در سال هاي 
اخير، بيشتر از سهم عوامل طبيعي مانند كاهش 
بارش ه��ا در كمبود و از بين رفت��ن منابع آب بوده 
اس��ت. الگوي غلط مص��رف در حالي اس��ت كه 
موقعي��ت، رژيم ب��ارش، ميزان ب��ارش دريافتي و 
شرايط دما، به حاكميت اقليم خشك و نيمه خشك 
در ايران رس��ميت بخش��يده و همي��ن امر باعث 
شده اس��ت تا انتظار چنداني براي ميزان بارندگي 
باال در كشور نباش��د اما با وجود چنين شرايطي، 
برنامه ريزي ه��ا و سياس��ت گذاري ها به س��مت 
حفاظت از مناب��ع آب پيش نرفته و در س��ال هاي 
اخير كمبود آب در كشور به گونه اي بوده است كه 
نشانه هايي از بحران آب را به نمايش مي گذارد چرا 
كه آمارها حكايت از كاهش 10 درصدي ميانگين 

بلندمدت بارش در ايران داشته و ...
12

جهان

جانسون خواستار انتخابات 
زودهنگام شد

15

در حالي كه برخي منابع خب��ري طي روزهاي اخير 
از احتمال تعويق گام سوم كاهش تعهدات برجامي 
ايران خبر داده بودند؛ رييس جمهوري كش��ورمان 
ديروز اعالم كرد ك��ه »بعيد مي دانم ام��روز و فردا با 
اروپا به نتيجه برسيم، گام سوم ايران را اعالم خواهيم 
كرد.« اظهاراتي ك��ه در امتداد راهبردي اس��ت كه 
ايران براي بازگرداندن قطار برجام روي ريل تعهدات 
قانوني در پيش گرفته اس��ت و تا زمان تحقق منافع 
تصريح ش��ده كش��ورمان در برجام ت��داوم خواهد 
داش��ت.  روحاني ديروز در جلس��ه هي��ات دولت با 
تشريح روند مذاكرات، گفت: مثال اگر در ۲0 مساله 
اختالف داش��تيم، اين اختالفات اكنون در ۳ مساله 
است و بخش عمده آنها حل شده اند اما هنوز به نقطه 
نهايي نرسيده ايم و بعيد مي دانم طي امروز و فردا نيز 
بتوانيم به توافق نهايي برس��يم؛ در نتيجه گام سوم 
را برخواهيم داش��ت و جزييات اين گام سوم را طي 
امروز و فردا اعالم و بر مبناي آن عمل مي كنيم. وي 
صبر راهبردي و اقدام ايران را در برابر خروج امريكا از 
برجام، هوشمندانه خواند و اظهار داشت: ايران اولين 
گام را برداش��ت و ظرف اين اقدام، ۲ ماه نيز فرصت 
داد. در هم��ان دوره با چي��ن، روس��يه و اروپايي ها 
صحبت كرديم اما به نتيجه مطلوب نرس��يديم. هر 
چند كه آنها توصيه مي كردن��د گام دوم را برنداريم 
اما چون در عمل آنها كار مهم��ي انجام نداده بودند، 
گام دوم را برداشتيم. بعد از گام دوم باز هم گفت وگو 
و مذاكره كرديم. رييس جمهور تاكيد كرد: طي اين 
دوره ي��ك گام هايي با هم برداش��تيم. خيلي فاصله 
داش��تيم در تلفن هاي روز اول بين ما خيلي فاصله 
بود اما االن كالم همديگر را خ��وب مي فهميم. آنها 
مي دانند ما چ��ه مي خواهيم و ما ه��م مي دانيم آنها 
چه مي خواهند و كامال مفهوم اس��ت. در بسياري از 
موارد به هم نزديك ش��ده ايم و در برخي از موارد هم 
هنوز اختالف نظر داريم و به گام نهايي نرس��يده ايم. 
روحاني از تعيين يك چارچوب 5 ماهه تا پايان سال 
ميالدي با فرانسوي ها خبر داد و گفت: آنها مي گويند 
با اروپايي ه��ا و چين و ديگران و خ��ود امريكا حرف 
مي زنيم و هماهنگ مي كنيم و بحث مي كنيم. حرف 
ما با فرانس��ه در اين زمينه و ب��ه نمايندگي از طرف 

اتحاديه اروپا و سه كشور بود.

   مهم ترين گام تهران
رييس دولت دوازدهم با اش��اره به گام س��وم ايران، 
خاطرنش��ان ك��رد: ظاه��ر اي��ن گام س��وم، خيلي 
تكان دهنده نيس��ت ولي باط��ن آن فوق العاده مهم 
اس��ت و به نظر من اين گام، مهم ترين گامي اس��ت 
كه برمي داريم و آثارش بسيار فوق العاده خواهد بود 
و ان شاء اهلل با اين گام سوم، س��ازمان انرژي اتمي از 
اين روند س��رعت معمولي خارج و فعاليتش شتاب 

مي گيرد يعني با دس��توري كه امروز ي��ا فردا صادر 
خواهد ش��د س��ازمان انرژي اتمي براي رسيدن به 
اهدافش شتاب فوق العاده اي مي گيرد. رييس جمهور 
با بي��ان اينك��ه در عين ح��ال ۲ ماه ديگ��ر فرصت 
مي دهيم، افزود: ضمن اينكه گام سوم را برمي داريم، 
صحبت مي كنيم و اگر به توافق رس��يديم باز هم راه 
براي مذاكره، منط��ق و توافق وج��ود دارد. روحاني 
همچنين در بخشي از سخنان خود تندروهاي درون 
امريكا، رژيم نژادپرست صهيونيستي و برخي سران 
ارتجاع در منطقه را به عنوان سه گروهي نام برد كه 
نمي خواهند بي��ن ايران و امريكا رابط��ه اي عادالنه، 
صحيح و درست برقرار باش��د. وي با اشاره به توافق 
هس��ته اي ميان ايران و گروه 1+5 گفت: تالش شد 
تا توافق برجام به خوبي اجرايي و عملياتي ش��ود اما 
امريكا از اين توافق بي دليل و حت��ي بي بهانه خارج 
ش��د كه البته غي��ر امريكايي ها در اين كار بيش��تر 

موفق بودند. رييس جمهور اظهار داش��ت: در درون 
امريكا تندروهايي شامل صهيونيست ها، نئوكان ها 
و نژادپرست ها هستند كه خواهان رابطه اي صحيح 
ميان ايران و امريكا نيستند و هر وقت مي خواهيم در 
اين رابطه، جلو برويم يك جايي آن را به هم مي زنند. 
روحاني از رژيم نژادپرس��ت صهيونيس��تي و برخي 
مرتجعين منطقه ني��ز به عنوان دومين و س��ومين 
گروه هاي مخال��ف نام برد و گف��ت: آنها اگر بفهمند 
كه ممكن اس��ت يك روزي بين ايران و امريكا رابطه 
عادالنه اي برقرار شود مي دانند مرگ دايمي آنهاست 
چرا كه اينها همانند كف روي آب هس��تند و نابود و 
محو مي شوند. وي افزود: هر وقت مي خواهيم كاري 
انجام دهيم اين سه گروه كه متأسفانه بر كاخ سفيد 
هم مسلط ش��ده اند، نمي گذارند. علت اينكه امريكا 
از برجام خارج شد، تسلط اين ۳ گروه بر كاخ سفيد 
اس��ت. آنها از برجام خارج ش��دند و مشكالتي براي 
خود، ما و دنيا ايجاد كردند و البت��ه ما گام هايمان را 

حساب شده، صحيح و استوار برداشتيم.

   تقدير از نمايندگان
رييس جمهور در بخش ديگري از س��خنان خود با 
قدرداني از نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي به 
خاطر رأي اعتم��اد به وزيران پيش��نهادي آموزش 
و پ��رورش و ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع 
دستي در جلسه روز سه ش��نبه، گفت: نمايندگان 
محترم مجلس با رأي اعتماد خود، كابينه را تكميل 
كردند. روحاني خاطرنشان كرد: در اين مقطع بسيار 
نيازمند بوديم با كابينه كامل و با استفاده از نيروهاي 
تازه نفس بتوانيم بهتر انجام وظيفه كنيم و در آستانه 
آغاز س��ال تحصيلي جديد و مهرماه ك��ه بهار علم و 
دانش اس��ت، انتخاب وزير آموزش و پرورش بسيار 
مهم ب��ود. رييس جمهور با اش��اره ب��ه جمعيت 14 
ميليون نفري دانش آموزان كش��ور، گفت: تحول در 
آموزش و پرورش يكي از ضرورت ها است، مسووليت 
آينده كش��ور در همه ام��ور فرهنگ��ي، اقتصادي، 
سياس��ي و اجتماعي به دوش همين دانش آموزان و 
به عبارتي مديران آينده كشور است. رييس جمهور 
ادامه داد: مهم اين است كه برون داد ما چيست و آيا 
دانش آموز امروز ما پس از دوران تحصيل در بازار كار، 
سياس��ت و فرهنگ از دانش آموز سال 5۸ برتر است 
يا نه، اگر برتر باش��د ما هنر كرده ايم اما اگر وضعيت 
مثل گذشته باشد، ضرر كرده ايم. رييس جمهور در 
ادامه سخنان خود با اشاره به رأي اعتماد نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي به »مونسان« به عنوان وزير 
وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، 
گفت: گردش��گري هم براي ما بسيار مهم است و در 
اين شرايط سخت بايد بتوانيم زندگي و اشتغال مردم 

را تأمين كنيم.

روحاني در جلسه هيات دولت: 

بعيد مي دانم با اروپا به نتيجه برسيم، گام سوم را اعالم مي كنيم

گزارش

هيات وزي��ران در جلس��ه ديروز خودبه رياس��ت 
روحاني، مبلغ چهار هزار ميليارد ريال تس��هيالت 
به منظور تهي��ه و تدارك نهاده هاي كش��اورزي و 
تأمين كود مورد نياز بخش كشاورزي با نرخ مصوب 
ش��وراي پول و اعتبار، به شركت خدمات حمايتي 
كش��اورزي اختصاص داد. دولت در ادامه، با اصالح 
و كاهش حقوق ورودي برخي اقالم شامل تعدادي 
انواع لوبيا، اندام هاي تكثي��ري رز، تخم نطفه دار و 
جوجه يك روزه بوقلمون گوشتي، كوبيده دربسته 
غيرخرده فروشي و چاي س��ياه و نيز ايجاد تعرفه 
براي برخي انواع لوبيا و بذر پياز موافقت كرد. مطابق 
اين تصميم، حقوق ورودي و تعرفه هاي اقالم فوق 
به ميزان پنج درصد تعيين ش��د. در ادامه جلسه، 
گزارش معاونت امور زنان و خانواده رييس جمهور 
درخصوص »انتصاب زنان در پست هاي مديريتي 
در سال دوم دولت دوازدهم« بررسي شد. براساس 
اين گزارش بطور كلي در سطوح مديريتي سه گانه 
 )عالي، مياني و پاي��ه( تعداد مدي��ران زن از ميزان
 ۶/ 1۳ درصد در س��ال 9۶ به ۶/ 1۸ درصد در سال 
9۸ افزاي��ش يافته اس��ت. همچنين رش��دي ۳۶ 
درصدي را در انتصابات مديران زن طي دو س��ال 
اخير شاهد بوده ايم. همچنين استان هاي بوشهر، 
گيالن، چهارمحال و بختي��اري، هرمزگان و البرز 
به ترتيب بيشترين درصد مديران استانداري ها و 
مديران كل دستگاهي زن در استان ها در سال 9۸ 

را به خود اختصاص داده اند.

اختصاص 4 هزار ميليارد ريال 
تسهيالت براي بخش كشاورزي

گام سوم اعالم مي شود
 روحاني: با اروپا 

 به نتيجه نمي رسيم
تع�ادل| در حال��ي ك��ه برخ��ي مناب��ع خب��ري 
ط��ي روزهاي اخي��ر از احتم��ال تعويق گام س��وم 
كاهش تعه��دات برجامي اي��ران خب��ر داده بودند، 
رييس جمه��وري كش��ورمان ديروز اع��الم كرد كه 
»بعيد مي دانم امروز و فردا با اروپا به نتيجه برسيم، 
گام س��وم ايران را اعالم خواهيم كرد.« اظهاراتي كه 
در امتداد راهبردي است كه ايران براي بازگرداندن 
قطار برجام ب��ر روي ريل تعه��دات قانوني در پيش 
گرفته اس��ت و تا زمان تحقق منافع تصريح ش��ده 
كش��ورمان در برجام تداوم خواهد داشت.  روحاني 
دي��روز در جلس��ه هي��ات دولت ب��ا تش��ريح روند 
مذاك��رات، گفت: مث��ال اگر در ۲0 مس��اله اختالف 
داش��تيم، اين اختالفات اكنون در ۳ مس��اله است 
و بخش عمده آنها حل ش��ده اند اما هن��وز به نقطه 

نهايي نرسيده ايم و بعيد مي دانم طي امروز و فردا نيز 
بتوانيم به توافق نهايي برس��يم؛ در نتيجه گام سوم 
را برخواهيم داش��ت و جزييات اين گام سوم را طي 
امروز و فردا اعالم و بر مبناي آن عمل مي كنيم. وي 
صبر راهبردي و اقدام اي��ران را در برابر خروج امريكا 
از برجام، هوش��مندانه خواند و اظهار داش��ت: ايران 
اولين گام را برداش��ت و ظرف اين اق��دام، ۲ ماه نيز 
فرصت داد. در همان دوره با چين، روسيه و اروپايي ها 
صحبت كرديم اما به نتيجه مطلوب نرسيديم. هر چند 
كه آنها توصيه مي كردن��د گام دوم را برنداريم اما چون 
در عمل آنها كار مهم��ي انجام نداده بودن��د، گام دوم 
را برداش��تيم. بعد از گام دوم باز هم گفت وگو و مذاكره 
كرديم. رييس جمهور تاكيد كرد: ط��ي اين دوره يك 

گام هايي با هم برداشتيم. 
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 »تعادل«  صحت و سقم خبر سرمايه گذاري
 280 ميليارد دالري چين  در انرژي ايران را بررسي مي كند 



 روي موج خبر

برنامه  مجلس سوگواري 
رهبر معظم انقالب در عزاي 

سيدالشهدا)ع( 
مراس��م عزاداري حضرت اباعبداهلل الحس��ين)ع( 
از ش��ب هفتم تا دوازدهم مح��رم در محضر رهبر 
معظم انقالب و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار 

مي شود.  برنامه هاي اين 6 شب بدين شرح است: 
جمعه پانزدهم شهريور: قاري »كريم منصوري«/ 
روض��ه و پيش منب��ر »حجت االس��الم جعف��ر 
اسالمي فر«/ سخنران »حجت االسالم صديقي«/ 
مداح »حاج منصور ارضي و سيدمجيد بني فاطمه«

شنبه شانزدهم شهريور: روضه و پيش منبر »جعفر 
واضحي«/ سخنران »حجت االسالم عالي«/ مداح 

»مهدي سلحشور«
يكش��نبه هفدهم ش��هريور: روض��ه و پيش منبر 
»حجت االسالم محمدپور«/ منبر »حجت االسالم 

عالي«/ مداح »ميثم مطيعي«
پيش منب��ر  ش��هريور:  هجده��م  دوش��نبه 
»حجت االسالم آتشكار«/ سخنران »حجت االسالم 

رفيعي«/ مداح »محمدرضا طاهري«
سه ش��نبه نوزدهم ش��هريور: روض��ه و پيش منبر 
»مهدي س��ماواتي«/ س��خنران »حجت االسالم 

رفيعي«/ مداح »محمود كريمي«
چهارشنبه بيس��تم ش��هريور: روضه و پيش منبر 
»مرتضي طاهري«/ سخنران »سيد احمد خاتمي«/ 

مداح »سعيد حداديان«
در ضمن، احكام شرعي در اين شب ها پيش از نماز 

مغرب و عشا توسط آقاي كريمي بيان مي شود.

ايران2

»تعادل«ازنشستخبرياعضايكابينهدرپاستورگزارشميدهد

اجراي گام سوم كاهش تعهدات برجامي در صورت خلف وعده اروپا
گروه ايران|

مطابق انتظارها، موضوع فرجام برجام و آخرين اخبار در 
خصوص توافق ايران و اروپا براي راه اندازي اينستكس با 
اعتبار 15ميليارد يورويي، ديروز هم سايه سنگين خود را 
بر نشست خبري اعضاي كابينه با خبرنگاران گسترده بود؛ 
ماجرايي كه از ماه هاي ابتدايي حضور دولت تدبير واميد 
)سال92( تا به امروز همواره به عنوان يكي از موضوعات 

روز جامعه مطرح بوده است.
اما خبر مهم نشس��ت ديروز در خص��وص برجام مربوط 
به تداوم مس��ير كاهش تعهدات ايران در گام س��وم بود؛ 
راهبردي كه بعد از يك س��ال صبر استراتژيك ايران در 
پيش گرفته شد تا كشورهاي 1+5 را متوجه اين واقعيت 
روشن كند كه همه طرف ها بايد به تعهدات برجامي خود 
عمل كنند تا معادله برد –برد ذيل اين س��ند تاثيرگذار 
بين المللي ش��كل بگيرد .. به گزارش »تع��ادل« از ميان 
اعضاي كابينه واعظ��ي )رييس دفتر رييس جمهوري( و 
ربيعي )سخنگوي دولت( با صراحت بيشتري در خصوص 
چشم انداز مذاكرات ايران و اروپا بر سر برجام و اينستكس 
صحبت كردند و چهره ه��اي اقتصادي نيز ترجيح دادند 
در خصوص برنامه ايران براي تداوم تثبيت شاخص هاي 
اقتصادي بدون توجه به برجام سخن بگويند. روند باثباتي 
كه طي هفته ها و ماه هاي اخير چش��م انداز روشن تري را 
پيش روي فعاليت هاي اقتصادي كش��ورمان گش��وده و 
اميدواري ها را در خصوص تداوم اين روند بيش��تر كرده 
است.  خبر ديگر نشست روز گذشته را شريعتمداري وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي با خبرنگاران در ميان گذاشت؛ 
وزير كار دولت دوازدهم گفت: دولت در قانون بودجه سال 
9۸ به حذف يارانه سه دهك درآمدي باالتر مكلف شده 
است و قرار شده بر مبناي تصميمي كه بين وزارت تعاون، 
وزارت كش��ور، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه وبودجه 

تنظيم مي شود اين اقدام از پايان شهريورماه انجام شود.

    مذاك�رات اي�ران ب�ا اروپ�ا ب�ا توج�ه ب�ه 
پيچيدگي هاي آن زمان بر است

در شرايطي كه مردان ديپلماسي كشورمان درگير يكي از 
 حساس ترين مقاطع مذاكراتي ايران و اروپا قرار گرفته اند؛

صداوسيما در اقدامي عجيب با پخش مستندي حاشيه ساز 
در خصوص مذاكرات يك ب��ار ديگر بر خالف منافع ملي 
كش��ورمان عمل كرده است؛ واعظي در پاسخ به پرسش 
خبرنگار تع��ادل درباره پخش مس��تند »اتم« در زمينه 
مسائل هسته اي از سوي رسانه ملي و بيان مباحثي بحث 
برانگيز در اين مستند، اظهار كرد: من اين مستند را نديدم، 
قضاوتي نيز نسبت به آن ندارم اما بايد بدانيم كه وقتي كه 
كشوري با يك هجمه گسترده خارجي مواجه است و ما با 
يك جنگ اقتصادي از سوي كشوري مانند امريكا مواجه 
هس��تيم، طبيعتًا بايد به گونه اي رفتار كنيم كه آدرس 
غلط به دشمن ندهيم. پيامي كه از ايران بايد به دشمنان 
مخابره شود، بايد پيام وحدت، هم فكري و انسجام باشد.
واعظي در ادامه در پاسخ به اين ابهام كه در حالي كه رييس 
سازمان صداوسيما مخالفت علني خود را با پخش چنين 
برنامه هاي اعالم كرده؛ چگونه است كه مديران رسانه ملي 
بدون توجه به اين موضوع راه خ��ود را در تخريب دولت 

مي پيمايند؛ گفت: اين از ابهاماتي است كه ما هم پاسخ آن 
را پيدا نكرده ايم؛ اما مطمئن باشيد كه مردم تحت تاثير 
اين فضاسازي هاي مخرب قرار نمي گيرند و خدمتكاران 

خود را به خوبي خواهند شناخت. 
رييس دفتر رييس جمهوري درباره نتايج سفر عراقچي 
به فرانسه كه با يك تيم اقتصادي همراه شده است، اعالم 
كرد: نتيجه مذاكرات با توجه به پيچيدگي هايي كه دارد، 
زمان بر است، اما در مجموع پيشرفت هايي به وجود آمده 
اس��ت. محمود واعظي در پاسخ به پرسشي درباره اينكه 
آيا در مذاكرات اخير با اروپايي ها 11 تعهد بر زمين مانده 
اروپايي ها در برجام هم در محور مذاكرات قرار دارد، گفت: 
از 1۸ ارديبهشت سياستي جديد اتخاذ كرديم تا هر دو ماه 
اقداماتي را در خصوص كاهش تعهدات برجام انجام دهيم، 
در همين راستا روز پنجشنبه يا جمعه مهلت مرحله دوم 

تمام و مرحله سوم شروع مي شود.
رييس دفت��ر رييس جمهوري ادام��ه داد: االن بحث اين 
است كه اگر قرار است به ش��رايط قبل برگرديم در مورد 

يكسري حقوق ما در ارتباط با موضوع نفت و بانك و تامين 
نيازمندي هاي ايران از كشورهاي مختلف به نتيجه برسيم 
كه پيشرفت هاي خوبي داشتيم، اما تا به نتيجه قطعي و 
نهايي نرسيم نمي توانيم اعالم كنيم كه اين توافق انجام 
شده است. پيش بيني من اين است كه ممكن است در يكي 
دو هفته آينده بتوانيم نكات روش��ن تري را در اين زمينه 
اعالم كنيم. واعظي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره 
نتيجه سفر عباس عراقچي به پاريس و تاثير اين سفر بر 
گام سوم كاهش تعهدات، تاكيد كرد: ما اعالم كرديم كه 
سر زمان مشخص كه آخر اين هفته است اگر در مذاكراتي 
كه با رييس جمهور فرانسه داريم به توافق قطعي نرسيم، 
گام س��وم برداشته خواهد داشت. از طرف ديگر گزارشي 
كه از سفر آقاي عراقچي به همراه يك تيم اقتصادي موفق 
دريافت كرديم، نتيجه مذاكرات با توجه به پيچيدگي هايي 
كه دارد، زمان بر اس��ت، اما در مجموع پيشرفت هايي به 
وجود آمده است. وي افزود: قرار است هفته آينده نتيجه را 
به ما اطالع دهند و ما منتظريم ببينيم هماهنگي اي كه در 

داخل اروپا و طرف هاي ديگر مي شود، به ما منعكس شود.
رييس دفتر رييس جمهوري در پاسخ به پرسش ديگري 
مبني بر اينكه فرانسوي ها اعالم كردند كه همين توافق 
15 ميلياردي نيز منوط به موافقت امريكاست گفت: اين 
بخش مربوط به بانك است؛ اكثر بانك هاي دنيا يا سهامدار 
امريكاي��ي دارند يا مبادالت خ��ود را از طريق دالر انجام 
مي دهند، به همين دليل براي انتقال پول، به هماهنگي با 
امريكا نياز دارد كه اين موضوع به خودشان مربوط مي شود.

   مردم بايد تغييرات مديريتي در ايران خودرو 
را حس كنند

چهره خبر س��از ديگر كابينه كه دي��روز در حياط دولت 
روبه روي خبرنگاران ايس��تاد وزير صمت بود، رحماني با 
بيان اينكه مردم بايد تغييرات مديريتي در ايران خودرو را 
حس كنند، اظهار كرد: اميدوارم فصل جديدي از فعاليت 
خودروسازان آغاز ش��ود. وزير صمت در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه گفته مي ش��ود طرح آزادس��ازي واردات 

خودرو از مناطق آزاد روي ميز دولت است، گفت: من اين 
خبر را تاييد نمي كنم، واردات خودرو طبق مصوبه دولت 
ممنوع است. خودروهاي محدودي كه در گمركات وجود 
دارند، قبل از مصوبه ممنوعيت وارد شده اند، خودروهايي 
كه هيچ مانعي ندارند، ترخيص مي ش��وند. در خصوص 
واردات خودرو ممنوعيت هايي وجود دارد، به عنوان مثال 
خودروهايي كه باالي 25۰۰ سي سي هستند يا امريكايي 
هستند يا برخي ضوابط فني را رعايت نكرده اند ترخيص 
نشده اند. حدود 1۳ هزار خودرو در گمركات وجود دارد كه 
بخش عمده آنها ترخيص شدند. رحماني اظهار كرد: براي 
تعدادي از اين خودروها نيز حكم قضايي در دادگاه وجود 
داشته كه پرونده هاي مفتوح داشتند و به خاطر اين موانع 
قانوني، ترخيص نشده اند و خودروهايي كه موانع قانوني 
براي ترخيص آنها وجود نداشته و تشريفات اداري هم براي 
آنها انجام شده است، ترخيص مي شوند. وي در پاسخ به 
سوال ديگري درباره تحوالت مديريتي در ايران خودرو و 
تاثير آن در كيفيت و قيمت خودروها گفت: هيات مديره 
ايران خودرو تصميم به اين تغييرات گرفته است، ما هم 
از اي��ن تصميمات حمايت مي كنيم، اما م��ردم بايد اين 
تغييرات را حس كنند. اميدوارم فصل جديدي از فعاليت 
خودروسازان آغاز شود و اصالحاتي كه مورد نظر وزارت 

صنعت بوده اعمال گردد.

   يارانه خانواده هايي كه ميزان مصرف شان از 
حد معين باالتر است قطع مي شود

وزي��ر تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي گفت: آن دس��ته از 
خانواده ها كه ميزان مصرف شان از حد معين باالتر است 
مش��مول حذف يارانه مي ش��وند. محمد شريعتمداري 
در پاسخ به پرسش��ي درباره شناسايي و حذف يارانه سه 
دهك باالي درآمدي، گفت: در قانون بودجه امسال دولت 
مكلف به حذف يارانه س��ه دهك باالتر شده است يعني 
افراد ب��ا درآمدهاي باال كه نياز به درياف��ت يارانه ندارند، 
حذف ش��وند. براي تحقق اين ه��دف آيين نامه اجرايي 
پيش بيني ش��ده بود كه به هيات دولت ارايه و تصويب و 
مقرر شد وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كشور 
و ارتباطات و فناوري اطالعات و س��ازمان برنامه و بودجه 
مسوول شناسايي دهك هاي باال شوند و اين اقدام از پايان 
شهريور انجام شود. وي تاكيد كرد: دولت حساسيت جدي 
دارد كه با توجه به شرايط اقتصادي و فشارهايي كه به طور 
طبيعي در اقشار متوس��ط و پايين جامعه است، ضريب 
خطا در انتخاب افرادي كه مشمول دريافت يارانه نيستند 
به حداقل ممكن كاهش يابد و به هيچ وجه فشاري از اين 
محل به طبقه متوسط و پايين وارد نشود. در همين راستا 
تالش مي كنيم با استفاده از توانايي استانداران، فرمانداران 
و بخشداران و بانك هاي اطالعاتي به گونه اي عمل شود 
تا در حد ممكن به تكليف قانوني عمل كنيم و فشاري به 
اين افراد وارد نشود. وزير كار ادامه داد: در آيين نامه اجرايي 
سقف درآمدي معيني براي حذف يارانه وجود ندارد و نشان 
تمكن در سه دهك باال ميزان مصرف خانوارها است، آن 
دسته از خانواده ها كه ميزان مصرف شان از حد معين باالتر 
است مشمول حذف يارانه مي شوند. اين كار بايد با احتياط 

كامل انجام شود تا به مردم فشاري وارد نشود.

ديپلماتهايايرانيتاكيدكردند

فروش نفت؛ محور مطالبات ايران از اروپا
روز گذش��ته و در آستانه مهلت ايران به اروپا براي كاهش 
تعهدات برجامي وزير امور خارجه جمهوري اس��المي و 
معاون وي بر ضرورت ايفاي تعهدات اروپا در فروش نفت 

ايران تاكيد كردند.

 ظريف:تعهدات فروش نفت براي ما مهم است
 وزير امور خارجه گفت: اظهارات وزير امور خارجه فرانسه 
مثبت بود ولي آنچه براي ما تعيين كننده است تحوالت 
روي زمين و اقدامي است كه اروپايي ها در پرداخت و خريد 
نفت ايران بايد انجام دهن��د. به گزارش ايرنا، محمدجواد 
ظريف روز گذش��ته و پس از نشست خبري با رسانه هاي 
بنگالدشي در جمع خبرنگاران در خصوص آخرين وضعيت 
مذاكرات با اروپايي ها گفت: ما از روز اول اعالم كرديم كه 
آمادگي مذاكره داريم اما گام هاي خودمان را بر مي داريم. 
اگر مذاكرات به نتيجه برسد، اين گام ها مي تواند متوقف شود 
و حتي به عقب برگردد. اما اگر مذاكرات به نتيجه نرسد و 
اروپايي ها نتوانند تعهداتشان را حداقل در رابطه با فروش 
نفت و بازگشت پول نفت ايران به شكل هاي مختلف انجام 
دهند، ايران گام هايش را ادامه مي دهد. وي ادامه داد: ما در 
فاصله دو روز آينده گام س��وم را بر خواهيم داشت و آقاي 
رييس جمهوري اعالم كردند كه گام سوم گامي است كه 
تأثيرات چشمگيري در برنامه هسته اي ايران دارد و بعد از 
آن هم در مذاكره حضور خواهيم داشت. وزير امور خارجه 

يادآور شد: بعد از دو ماه طبق رويه خودمان و اگر مذاكرات به 
نتيجه نرسد گام چهارم اتخاذ خواهد شد و باز هم مذاكرات 
را ادامه خواهي��م داد. ظريف گفت: مذاكره وظيفه وزارت 
امور خارجه است و ادامه پيدا مي كند و ما وظايف خودمان 
را تعطيل نمي كنيم ضمن اينكه سياست ما اتخاذ اقدامات 
الزم در كنار مذاكره اس��ت. وي در پاسخ به سوالي درباره 
عدم اجراي تعهدات از س��وي شركت هاي اروپايي برجام 
و اينكه آيا ايران همچنان به اين مذاكرات اميدوار هست، 
گفت: ما حتماً اقتصادمان نبايد متصل به عامل خارجي باشد 
بلكه بايد بر اساس اقتصاد مقاومتي باشد همانطور كه مقام 
معظم رهبري فرمودند و سياست دولت هم همين است. 
ظريف اظهار داشت: ما از ابتدا ميز مذاكره را ترك نكرديم 
كماكان هم ترك نمي كنيم. ضمن اينكه مذاكره به معناي 
كوتاه آمدن و قبول شرايط طرف مقابل نيست و تاكنون هم 

مذاكره به اين معنا نبوده است.
رييس دستگاه ديپلماسي تصريح كرد: مذاكره يك ضرورت 
است و حتي نتيجه مقاومت هم از طريق مذاكره به نتيجه 
مي رسد. مذاكره خودش نوع جدي از مقاومت در صحنه 
ديپلماسي است و لذا ايجاد اين دوگانه كه مذاكره بايد به 

جاي مقاومت باشد دوگانه غلطي است.
وي اف��زود: مذاكره خ��ودش مقاومت، ادام��ه مقاومت و 
بهره ب��رداري از مقاومت اس��ت. كما اينك��ه مقاومت هم 
بهره برداري از دستاوردهاي مذاكره است ما همه يك كشور 

هستيم. وي در خصوص اظهارات اخير وزير دارايي فرانسه 
درباره مذاكراتش با امريكا گفت: حتمًا اين اظهارات مثبت 
است ولي آنچه براي ما تعيين كننده است تحوالت روي 
زمين هست يعني اقدامي كه اروپايي ها بايد در پرداخت يا 

خريد نفت ايران انجام دهند. 

  عراقچي: گفت وگو با 4+1 
بعد از دريافت 14 ميليارد دالر

همزمان با اظهارات رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان 
در داكا كه از قطعي ش��دن گام س��وم كاه��ش تعهدات 
ايران خبر مي دهد؛ معاون سياس��ي وزارت خارجه نيز در 
اسلووني با تشريح اس��تراتژي ايران براي مواجهه با ساير 
كشورها اعالم مي كند كه در صورت تحقق منافع برجامي 
ايران آماده است تعهدات برجامي خود را به حالت عادي 
قبل از كاهش تعه��دات بازگرداند. عراقچي همچنين با 
اشاره به اينكه ايران بعد از دريافت 14ميليارد دالر از اروپا 
آمادگي دارد تا گفت وگو با كشورهاي 1+4 را در خصوص 
موضوعات مختلف سياسي، اقتصادي، امنيتي و... از سر 
بگيرد. اظهاراتي كه نش��ان مي دهد ايران راهبرد خود را 
به صورت منعطف و مبتني بر رفتار طرف مقابل طراحي 
و اجراي مي كند.  سيدعباس عراقچي معاون سياسي وزير 
امور خارجه كشورمان كه پس از مذاكرات روز دوشنبه در 
پاريس هم اكنون در اس��لووني به سر مي برد، در پاسخ به 

خبرنگاران گفت: محور مذاكرات با فرانس��ه در خصوص 
نحوه تامين مطالبه ايران در خصوص فروش نفت و نحوه 
تامين درآمدهاي حاصله اس��ت. وي خاطرنش��ان كرد: 
ايران همچنان كه بارها اعالم كرده است تنها در صورتي 
به اجراي كامل برجام بر مي گردد كه قادر به فروش نفت 
خود و دسترسي به عوايد ناشي از آن به صورت كامال قابل 
استفاده و بدون هرگونه محدوديتي باشد و ابتكار فرانسه 

دقيقا در همين راستا است. 
عراقچي در ادامه درخصوص مطالبات ايران از طرف هاي 
مقابل تاكيد كرد: به دنبال تماس هاي تلفني آقاي ماكرون 
رييس جمهور فرانسه، به او تاكيد شد كه يا اروپا مي بايست 
از ايران نف��ت خريداري كند يا معادل ف��روش نفت را به 

صورت خط اعتباري، كه با درآمدهاي نفتي ايران تضمين 
مي شود و در حقيقت به نوعي به معناي پيش فروش نفت 
است، در اختيار ايران قرار دهد. عراقچي اضافه كرد: ميزان 
اين خط اعتباري حدود 15 ميليارد دالر براي مدت چهار 
ماه يعني تا پايان آخر س��ال ميالدي است. بدين ترتيب 
در صورت حصول توافق اي��ران در چهار ماه آينده معادل 
1۰۰ درصد نفت خود را يا خواهد فروخت يا به صورت خط 
اعتباري دريافت و پيش فروش مي كند. عراقچي در ادامه 
اين گفت وگو توضيح داد: بعد از دريافت 15 ميليارد دالر 
جمهوري اسالمي آمادگي گفت وگو با كشورهاي 1+4 را 
دارد اما واقعيت آن است كه هنوز درخصوص دستور كار اين 
گفت وگوها اختالف نظرهاي جدي بين طرفين وجود دارد.
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   سخنگوي وزارت خارجه: ۷ خدمه كشتي 
انگليسي آزاد مي شوند؛ صداوسيما|

سخنگوي وزارت خارجه ايران از بازگشت ۷ خدمه 
كشتي توقيف شده انگليس به كشورشان خبر داد.

سيدعباس موسوي درباره آخرين وضعيت خدمه 
كشتي توقيف شده انگليسي گفت: بررسي تخلفات 
كشتي انگليسي ايمپرو در مراحل قضايي و حقوقي 
آن در حال انجام بوده و ايران بنا بر سياس��ت هاي 
انسان دوستانه خود از ناخداي كشتي خواسته است 
تا خدمه كش��تي را در صورت ام��كان پياده كند تا 
بتوانند به كشورش��ان بازگردند. سخنگوي وزارت 
خارجه در ادامه افزود: ناخداي كشتي انگليسي هم 
تصميم گرفت كه ۷ خدمه اين كشتي كه از اتباع هند 
هستند از كشتي پياده شوند كه اين افراد به زودي 

مي توانند به كشورشان بازگردند.

   مذاكره مجلس با دولت براي پايان ممنوعيت 
واردات خودرو؛ خانه ملت|

رييس كميس��يون صنايع و مع��ادن مجلس دهم 
گفت: وارد نكردن خودروهاي سنگين مانند اتوبوس، 
ميني بوس، ماشين آالت راهداري و معادن در آينده 
به فاجعه اي بزرگ تبديل مي ش��ود. عزيز اكبريان 
با بيان اينكه مجل��س در رابطه با ممنوعيت واردات 
خودرو با دولت مذاكراتي داشته، اظهار داشت: شايد 
بتوانيم به مردم بگوييم به جاي تويوتا پژو پارس سوار 
شوند اما عدم ورود خودروهاي سنگين مانند اتوبوس، 
ميني بوس، ماشين آالت راهداري و معادن در آينده به 

فاجعه اي بزرگ تبديل مي شود.

   درصد غني سازي افزايش مي يابد؛ ايسنا|
يك عضو هيات رييسه مجلس دهم احتمال توافق 
با اروپا را منتفي ندانست و در عين حال گفت كه با 
توجه به تعارفاتي كه اروپايي ها با خودشان دارند گام 
سوم ايران براي كاهش تعهدات برداشته مي شود. 
به��روز نعمتي با بيان اينكه احتم��ال توافق با اروپا 
منتفي نيست، افزود: اروپايي ها بايد تكليف خود را 
روش��ن كنند. در فضايي كه در دو سال اخير بعد از 
خروج امريكا از برجام داشتيم عمال اروپايي ها قدم 
واقعي برنداشتند. ممكن است كارهايي انجام داده 
باشند ولي تعهدات برجام عمال انجام نشده است. 
نماينده مردم تهران در مجلس در پايان خاطرنشان 
كرد: س��فر ظريف به فرانس��ه س��فر مثبتي بوده و 
مي تواند گام مثبتي باشد ولي اينكه نتيجه اين سفر و 
مذاكرات عراقچي چه باشد موضوعي است كه بيش 

از همه حائز اهميت است.

   دي�وان عال�ي دس�تورپيگيري اعت�راض 
داوطلبان كنكورنظام قديم را صادر كرد؛ مهر|

رييس ديوان عالي كشور دستور پيگيري اعتراضات 
داوطلبان نظام قديم كنكور سراسري را صادر كرد.

در پي اعتراض و استمداد تعداد زيادي از داوطلبان 
نظام قديم كنكور سراس��ري در صفحه ش��خصي 
رياست ديوان عالي كشور در فضاي مجازي نسبت 
به شيوه هم ترازي كنكور سراس��ري سال جاري، 
رييس ديوان عالي كشور دستور ارسال و پيگيري 

اين اعتراضات را به ديوان عدالت اداري صادر كرد.

   نمايندگان امضا كنن�ده »بيانيه حمايت از 
سريال گاندو« از چه مي ترسند؟؛ ايرنا|

عضو فراكس��يون اميد درباره عدم انتش��ار اسامي 
امضا كنندگان بيانيه گفت: احمد امير آبادي گفته 
برخي از نمايندگان امضاكنن��ده اين بيانيه چون 
از طرف دولت و يك جريان سياس��ي تحت فش��ار 
هستند، خواسته اند اسامي منتش��ر نشود. اين در 
حالي است كه وكيل مردم از كسي و چيزي جز خدا 
نبايد ترس داشته باشد. پس از آنكه با پيگيري هاي 
رسانه اي مساله تخلف صورت گرفته در اعالم تعداد 
امضاكنن��دگان بيانيه حماي��ت از عوامل گاندو در 
مجلس در سطح رسانه ها طرح گرديد احمد مازني، 
نماينده مردم تهران، با ارايه تذكري به هيات رييسه 
خواستار شفاف شدن تخلف روي داده و جبران آن 
شد. مازني گفت: تذكر من اين بود كه يا ماده 114 
رعايت شده است، يا رعايت نشده. اگر رعايت شده 
كه هيات رييسه بايد اسامي را منتشر كند. اما اگر هم 
رعايت نشده، هيات رييسه موظف است اين تخلف 
را جب��ران كند. حاال يا به صورت عذر خواهي به هر 

صورت اعتراف به اشتباه رخ داده. 

  وزير جديد آموزش و پرورش گفت: اميدواريم با قولي كه به ما داده اند و روند پرداخت هايي كه در ش�رف انجام اس�ت، پرداخت پاداش پايان 
خدمت فرهنگيان تا اوايل مهر پايان يابد. محسن حاجي ميرزايي اظهار كرد: در برنامه هايم اشاره كردم كه ما بايد به ارتباط و پيوند بين خانه و 
مدرسه توجه كنيم. االن خانواده ها را مخاطب قرار مي دهم كه كمتر از دو هفته ديگر فرزندان شما راهي مدرسه مي شوند و بايد ارتباط خانواده 
و مدرسه افزايش پيدا كند.وزير آموزش و پرورش گفت: خبر خوب به فرهنگيان نيز اينكه فرهنگيان از مطالبات معوق رنج مي برند كه موضوع 
پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان آغاز شده و اميدواريم با توجه به قولي كه به ما داده اند و پرداختي كه در شرف انجام است، تا پايان 

شهريور ماه و اوايل مهر پاداش پايان خدمت فرهنگيان به طور كامل پرداخت شود.

پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان تا اوايل مهر

چهره ها

ايرانهيچتوافقيدربارهمحدوديتهايموشكيخودراامضانخواهدكرد
يك مقام پيش��ين امنيت��ي امريكا تأكيد 
مي كند ايران هرگز درباره برنامه موشكي 
خود مذاكره نخواهد كرد به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، پل پيالر استاد دانشگاه »جرج 
تاون« در پاسخ به اين پرسش كه ماكرون، 
چه هدفي را از ميانجي گري در روابط ايران 
و امريكا دنب��ال مي كند؟ گفت: با توجه به 
رويكرد انزواگرايان��ه دولت فعلي در امريكا و همچنين ناتواني ديگر 
كشور هاي اروپايي براي ايفاي نقش به داليل مختلف، حال فرانسه 
نوعي نقش رهبري و محوري كشور هاي غربي را براي خودش در نظر 
گرفته اس��ت. در اين ارتباط هدف او در واقع حفظ توافق هسته اي و 
كاهش احتمال جنگ تمام عيار ميان ايران و امريكا در منطقه است 
و به همين دليل روي ابتكارات سياس��ي اش كار مي كند. اينكه در 

اين مرحله ما شاهد همكاري امريكا در تهيه و انجام ابتكارات فرانسه 
باشيم، موضوعي غيرمحتمل است. اما ترامپ مواضع نرم و منعطفي 
را در خصوص مذاكره و گفت وگو نش��ان داده و مشخص است كه او 
هم متمايل به پذيرش نقش فرانسه و كمك هاي پاريس براي آغاز 
گفت وگوهاست. او گفت: به نظر مي رسد اين سخنان بيشتر ناشي از 
نظرات شخصي ماكرون است. در عين حال بايد توجه داشت ظريف 
اصراري به اين سفر و حضور در نشست جي هفت نداشت، اگرچه او 
همزمان خود را آماده انتقادات در تهران هم كرده است. پيالر در ادامه 
درباره دورنماي توافق احتمال��ي ترامپ گفت: ترامپ به دنبال يك 
توافق است كه بتواند مدعي يك توافق بهتر از دوره اوباما با ايران شود. 
ماكرون هم از اين قصد ترامپ آگاه است و فهميده كه در اين شرايط 
اگر از زبان ترامپ س��خن گويد و مانند او شعار »توافق جديد« را سر 

دهد، امكان جلب همكاري ترامپ بسيار محتمل است.

بانكهابهجبرانخساراتناشياز»عدماجرايالزاماترمزهايپويا«ملزمشدند
دادستان كل كشور در بخشنامه اي خطاب 
به دادستان هاي سراسر كشور اعالم كرد: هر 
گونه سوءاستفاده از حساب هاي مشتريان 
به دليل آسيب پذيري هاي امنيتي )ناشي 
از عدم اج��راي الزامات رمزه��اي پويا( در 
سرويس هاي بانكي مستقيما به عهده بانك 
ب��وده و در اين موارد تأيي��د مرجع قضايي 
)دادسرا(، براي جبران خسارت مشتريان كفايت مي كند. به گزارش 
دادس��تاني كل كشور، متن بخش��نامه محمدجعفر منتظري در اين 
باره به ش��رح زير اس��ت: با توجه به اينكه به موجب بخشنامه شماره 
9۷/1۸6۷1۷ مورخ 9۷/6/1 بانك مركزي، ارايه خدمات غير حضوري 
)نظير تراكنش هاي بانكي اينترنتي( در بانك ها ضرورتاً مستلزم استفاده 
از رمزهاي پويا بوده و از تاريخ 9۸/۳/1 هرگونه استفاده از رمزهاي دوم 

ايستا در تراكنش هاي غير حضوري ممنوع اعالم و ادامه به كارگيري رمز 
دوم ايستا از مصاديق آسيب پذيري امنيتي خدمات بانكي محسوب شده 
و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است كه »هر گونه سوءاستفاده از 
حساب هاي مشتريان به دليل آسيب پذيري هاي امنيتي )ناشي از عدم 
اجراي الزامات رمزهاي پويا( در سرويس هاي بانكي مستقيما به عهده 
بانك بوده و در اين موارد تأييد مرجع قضايي )دادس��را(، براي جبران 
خسارت مشتريان كفايت مي كند«. در ادامه اين بخشنامه آمده است: 
لذا مقتضي است در پرونده هاي كالهبرداري رايانه اي )برداشت غيرمجاز 
از حس��اب هاي بانكي( كه پس از الزامي شدن استفاده از رمزهاي پويا 
تشكيل شده است بررسي هاي الزم انجام شود و در صورت احراز انجام 
تراكنش مجرمانه با رمز دوم ايستا به لحاظ عدم رعايت بخشنامه بانك 
مركزي وعدم رفع آس��يب پذيري امنيتي، دستور پرداخت خسارت 

بزه ديده صادر و از طريق سامانه كاشف به بانك متخلف ابالغ گردد.«



پاورقي اقتصادي 3 كالن

شرايط برخورداري از معافيت  مالياتي درآمدهاي صادراتي اعالم شد

لغو معافيت مالياتي باز نگرداندن ارز
گروه كالن|

طبق بخش��نامه اخير رييس سازمان امور مالياتي آن 
دسته از صادركنندگاني كه ارز حاصل از صادرات خود 
را طبق مقررات اعالمي بانک مرکزی به چرخه اقتصادی 
کشور برنگردانده اند، هر گونه نرخ صفر و  معافيت های 
مالياتی ب��رای درآمدهای حاصل از ص��ادرات کاال و  

خدمات آنها لغو خواهد شد.
به گزارش »تعادل«، اميدعلی پارس��ا رييس سازمان 
امور مالياتی در بخشنامه ای به امور مالياتی شهر و استان 
تهران و ادارات کل امور مالياتی، ش��رايط برخورداری 
صادرکنندگان از نرخ صفر و معافيت های مالياتی برای 
درآمدهای حاصل از صادرات غيرنفتی سال ٩٧ و ٩٨ را 
در قالب دستورالعمل اجرای جز ۱ بند ج تبصره ۸ قانون 

بودجه سال ۹۸ اعالم کرد.

  حذف معافيت مالياتي بازنگرداندن ارز
در اين بخش��نامه آمده اس��ت: در اجرای جزء )۱( بند 
)ج( تبصره )۸( قانون بودجه س��ال ۱۳۹۷ کل کشور 
مبنی بر هر گونه نرخ صفر و  معافيت های مالياتی برای 
درآمدهای حاص��ل از صادرات کاال و خدمات از جمله 
کاالهای غيرنفتی، محصوالت بخش کشاورزی و مواد 
خام و همچنين استرداد ماليات و عوارض موضوع ماده 
)۱۳( قانون مالي��ات بر ارزش افزوده در مواردی که ارز 
حاصل از صادرات طبق مقررات اعالمي بانک مرکزی 
به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد 

سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. 
مدت زمان اس��ترداد ماليات و ع��وارض ارزش افزوده 
موضوع ماده )۳۴( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و 
ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالياتي 
کشور يک ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور 

مطابق مقررات ياد شده است. 
در خصوص پذيرش و يا عدم پذيرش اعتبار مالياتی، 
تهاتر و اس��ترداد مالي��ات و ع��وارض ارزش افزوده و 
همچنين ن��رخ صف��ر و معافيت ه��ای مالياتی برای 
درآمدهای حاص��ل از صادرات کاال و خدمات از جمله 
کاالهای غيرنفتی، محصوالت بخش کشاورزی و مواد 
خام به صادرکنندگان در س��ال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ 

موارد ذيل مد نظر قرار گيرد.

 الف- در خصومی ماليات بر ارزش افزوده:
۱- به منظور اجرای دقيق حکم جزء )۱( بند )ج( تبصره 
)۸( قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، ابزار استعالم 
برگش��ت ارز حاصل از صادرات در س��امانه ويرايش و 
استخراج اطالعات مؤديان مالياتی ايجاد شده است که 
پس از  ورود به سامانه به آدرس tax.gov.ir وارد بخش 
سامانه »بهره برداری از اطالعات« شده سپس از طريق 
زير منوی درگاه ساير منابع اطالعاتی گزينه »استعالم 
برگشت ارز حاصل از صادرات« را انتخاب كرده که در 
اين قسمت کاربر امکان دسترسی به اطالعات بر اساس 
شناس��ه ملی يا کد ملی را خواهد داشت که ماموران 
مالياتی هنگام رس��يدگی به پرونده ه��ای ماليات بر 
عملکرد و ماليات بر ارزش افزوده س��ال های ۱۳۹۷ و 
۱۳۹۸ بايد بر اساس اطالعات موجود در سامانه مزبور 

اقدام قانونی را به عمل آورند.

الزم به ذکر است: مجوز تعريف شده برای اين ابزار با کد 
)۱۰۲۶۶( با عنوان »مجوز دسترسی به ابزار استعالم 
بر گشت ارز حاصل از صادرات« ايجاد شده که کاربران 
مجاز بايد اين مجوز را داشته باشند. در حال حاضر مجوز 
مذکور در اختيار راهبران ادارات کل امور مالياتی است.

 ۲- در مورد آن دس��ته از مؤديانی که تمام يا بخش��ی 
از فعاليت اقتصادی آنها در س��ال هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸  
صادرات کاال و خدمات به خارج از کشور بوده و حسب 
بررسی اطالعات موجود در سامانه موضوع بند )۱( اين 
دستورالعمل نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات 
سال ۱۳۹۷ و برگش��ت ارز حاصل از صادرات در سال 
۱۳۹۸ اقدام نكرده اند، چنانچه پرونده ماليات بر ارزش 
افزوده آنها با پذيرش اعتبار مالياتی مربوط به ماليات و 
عوارض ارزش افزوده پرداخت شده بابت خريد کاال و 
خدمات صادر ش��ده، قطعی و ماليات و عوارض ارزش 
افزوده استرداد نشده اس��ت، ادارات امور مالياتی بايد 
به موجب فرم پيوس��ت شماره )۱( عدم امکان تهاتر و 
استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده بابت صادرات 
کاالها و خدمات به خارج از کشور در دوره های مالياتی 

سنوات فوق الذکر را به صادر کنندگان اعالم كند.
۳- در مورد آن دسته از مؤديانی که فعاليت اقتصادی 
آنها در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ همراه با صادرات کاال 
و خدمات به خارج از کشور و خريد و فروش داخلی بوده 
و حسب بررسی اطالعات موجود در سامانه موضوع بند 
)۱( اين دستورالعمل نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از 
صادرات سال ۱۳۹۷ و برگشت ارز حاصل از صادرات 
در سال ۱۳۹۸ اقدام نكرده اند، استرداد اضافه پرداختی 
ماليات و عوارض ارزش افزوده قطعی ش��ده مربوط به 

خريد و فروش داخلی بالمانع است.

۴- هنگام رسيدگی به پرونده ماليات بر ارزش افزوده 
دوره های مالياتی رسيدگی نشده و يا رسيدگی شده و 
استرداد نشده مربوط به دوره های مالياتی سال ۱۳۹۷ و 
همچنين دوره های مالياتی سال ۱۳۹۸ صادر کنندگان 
از ابتدای سال جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و 
عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی 
کشور حسب مورد در سال های فوق الذکر طبق مقررات 
اعالمی بانک مرکزی، آن بخ��ش از ماليات و عوارض 
ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کاالها و خدمات 
به خارج از کشور مربوط به دوره های مالياتی مزبور، قابل 
پذيرش به عنوان اعتبار مالياتی نبوده و به تبع آن قابل 

تهاتر و استرداد نخواهد بود.
۵- در صورت ع��دم رفع تعهد ارزی و عدم برگش��ت 
ارز حاص��ل از صادرات به چرخه اقتصادی کش��ور در 
س��ال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ف��روش کاالها و خدمات 
صادر شده به خارج از کشور مستند به اسناد و مدارک 
مثبته، جزو ماخذ مش��مول مالي��ات و عوارض ارزش 

افزوده دوره های مالياتی سنوات مذکور نخواهد بود.
۶- صرفا دوره های مالياتی رسيدگی نشده و يا رسيدگی 
شده و اس��ترداد نش��ده مربوط به دوره های مالياتی 
س��ال ۱۳۹۷ تا تاريخ الزم االجراء شدن قانون بودجه 
س��ال ۱۳۹۸ کل کشور و همچنين دوره های مالياتی 
سال ۱۳۹۸، مش��مول حکم جزء )۱( بند )ج( تبصره 
)۸( قانون بودج��ه مزبور بوده و حک��م موصوف قابل 
تسری به دوره های مالياتی س��ال ۱۳۹۷ آن دسته از 
صادرکنندگان کاال و خدم��ات که قبل از الزم االجراء 
شدن قانون ياد شده، رسيدگی و ماليات و عوارض ارزش 
افزوده استرداد گرديده و همچنين دوره های مالياتی 

سنوات قبل نيست.

۷- از آنجايی که حس��ب مقررات اعالمی توسط بانک 
مرک��زی، حداکثر زمان رف��ع تعهد ارزی ه��ر پروانه 
صادراتی در  سال ۱۳۹۸ حداکثر چهار ماه از تاريخ پروانه 
صادراتی است، بنابراين ادارات امور مالياتی بايد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ اعالم فهرست توسط بانک مرکزی 
در سامانه مربوط در خصوص صادرکنندگانی که بابت 
صادرات در س��ال ۱۳۹۷ رفع تعهد ارزی نكرده و يا ارز 
حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ را به چرخه اقتصادی 
برگشت داده اند در صورت درخواست استرداد از سوی 
مؤدی طبق مقررات نسبت به استرداد ماليات و عوارض 

ارزش افزوده اقدام كنند.
بديهی است آن دسته از صادرکنندگان کاال و خدمات 
به خارج از کش��ور در س��ال ۱۳۹۷ که حس��ب اعالم 
بانک مرکزی بيش از ۷۰درصد تعهد ارزی خود را رفع 
كرده اند، کل اعتبارات مالياتی پذيرفته شده مربوط به 
صادرات انجام شده در دوره های مالياتی سال مزبور با 
رعايت قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده قابل تهاتر 
و يا استرداد حسب مورد است در غير اين صورت تهاتر و 
يا استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده بايد به تناسب 

رفع تعهد ارزی در سال يادشده صورت پذيرد.
از طرفی صادر کنندگانی که کاال و خدمات خود را در 
سال ۱۳۹۸ به خارج از کشور صادر و در مهلت تعيين 
شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعالمی توسط 
بانک مرکزی، نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات 
به چرخ اقتصادی کش��ور در س��ال مزبور اقدام نكرده 
باشند، تهاتر و يا استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده 

به اينگونه از مؤديان امکان پذير نخواهد بود.
۸- ادارات کل امور مالياتی بايد حداکثر ظرف مدت يک 
هفته پس از پايان هر دوره مالياتی، اطالعات مربوط به 

آن دس��ته از صادر کنندگانی که از ابتدای سال جاری 
رس��يدگی و در اجرای جزء )۱( بن��د )ج( تبصره )۸( 
قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، استرداد ماليات 
و عوارض ارزش افزوده به آنان صورت پذيرفته اس��ت 
را مطابق فرم پيوست ش��ماره )۲( در قالب فرم اکسل 
جهت اعالم به بانک مرکزی به معاونت ماليات بر ارزش 

افزوده اعالم كنند.

  ب- در خصوص ماليات بر درآمد:
۱- از آنجاي��ی که حس��ب مقررات اعالمی توس��ط 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران، حداکثر زمان 
رفع تعه��د ارزی هر پروانه صادراتی در س��ال ۱۳۹۸ 
حداکثر چهار ماه از تاريخ پروانه صادراتي است، صرفا 
صادرکنندگانی ک��ه کاال و خدمات خود را در س��ال 
۱۳۹۸ به خارج از کشور صادر و در مهلت تعيين شده و 
طبق جدول مندرج در مقررات اعالمی توسط آن بانک 
، نس��بت به برگش��ت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی کشور در س��ال مزبور اقدام نموده باشند با 
رعايت ساير مقررات مشمول بهره مندی از نرخ سفر 
مالياتی موضوع ماده )۱۴۱( قانون ماليات های مستقيم 

مصوب سال ۱۳۹۴خواهند بود.
 ۲- صادر کنندگان کاال و خدماتی که در سال ۱۳۹۷ 
حسب اعالم بانک ياد شده بيش از ۷۰درصد تعهد ارزی 
خود را رفع كرده اند، با رعايت ساير مقررات مشمول نرخ 

صفر مالياتی موضوع ماده مذکور خواهند بود.
 ٣- صادرکنندگان کاال و خدماتی که در سال ۱۳۹۷ 
حسب اعالم آن بانک کمتر از ۷۰درصد تعهد ارزی خود 
را رفع كرده اند با رعايت ساير مقررات متناسب با عملکرد 
اعالمی از سوی بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ 

صفر مالياتی مورد نظر خواهند بود.
۴- صادرکنندگان کاال و خدماتی که در س��ال ۱۳۹۷ 
حس��ب اعالم بانک مذک��ور تعهد ارزی خ��ود را رفع 
نكرده اند  مش��مول بهره مندی از ن��رخ صفر مالياتی 

موضوع ماده )۱۴۱( قانون مورد نظر نخواهند بود.
۵- صادر کنندگان مش��مول بند )۷( تصويب س��ال 
۱۳۹۷ و )صادركنندگاني كه مقصد نهايی کاالی آنها 
کشورهای عراق و افغانس��تان است( که قبل از تاريخ 
۱۶ مرداد ۹۷ به کشورهای عراق و افغانستان صادرات 
داش��ته اند، می توانند شماره پروانه های صادراتی را به 
بانک ياد ش��ده اعالم نمايند تا در صورت پذيرش آن 
بانک نس��بت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات ريالی 

آنها اقدام شود.
۶- از آنجاي��ی ک��ه مالي��ات و ع��وارض ارزش افزوده 
پرداختی بابت خريد کاالها و خدمات صادر ش��ده به 
خارج از کش��ور مربوط به دوره های مالياتی سال های 
۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جزء )۱( بند )ج( تبصره 
)۸( قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دليل عدم 
رفع تعهد ارزی و عدم برگش��ت ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادی کشور در سال های مذکور به عنوان 
اعتبار مالياتی قابل پذيرش نب��وده و به تبع آن تهاتر 
و استرداد نش��ده و با توجه به اينکه موضوع منطبق با 
تبصره )۵( ماده )۱۷( قانون مالي��ات بر ارزش افزوده 
نيست بنابراين جزء  هزينه های قابل قبول ماليات های 

مستقيم محسوب نخواهد شد.
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ثبات در بازار ارز ادامه دارد؟
وزير امور اقتصادي و دارايي مي گويد با كنترل عرضه 
و تقاضا بازار ارز مديريت ش��د و اي��ن روند ادامه دار 
است. فرهاد دژپس��ند وزير امور اقتصادي و دارايي 
در گفت وگو با خانه ملت، درباره ش��رايط بازار ارز، 
گفت: مدت زيادي است در تالش هستيم، از طريق 
سياست گذاري براي عرضه و تقاضا و عوامل محيطي 
عوامل مخل ثبات بازار ارز مديريت ش��ود، اين امر 
در قالب س��ازوكارها و روش هاي اقتصادي صورت 
مي گي��رد. وي افزود: با اعمال روش هايي عرضه ارز 
تقويت و افزايش پيدا كرد بطور مثال صادركنندگان 
ارز حاصل از صادرات را بيشتر به چرخه توليد كشور 
بازگردانند از سوي ديگر عواملي كه موجب تحريك 
غيرمنطق��ي و غيراقتصادي تقاضاي ارز مي ش��د، 
مديريت ش��د. وزي��ر اقتصاد اظهار ك��رد: با اعمال 
روش هاي مذكور و برقراري سياست محيطي، بازار 
ارز مدتي است كه در ثبات به سر مي برد، به نظر ما 

اين روند ماندگار بوده و ادامه دارد.

مردم، قدرت و منافع )71(

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

فصل 5
  فاينانس و بحران امريكايي

نا واسطه گري بيشتر
شكس��ت بخش مالي فراتر از اجراي نقش سنتي 
واسطه گري خود كه آوردن پول از بخش خانوار به 
بخش شركت ها بود،  است، بانك ها اكنون درست 
عكس اين نق��ش را انجام مي دهد و آن، اينكه پول 
را از بخش ش��ركتي بر مي دارند و به بخش خانوار 
مي آورند بنابراين ثروتمندان مي توانند بيش��تر از 
ثروتشان لذت ببرند. .يك راه كه بانك ها براي اين 
كار انجام مي دهند كه همراه با مزيت مالياتي است 
اين است كه به شركت ها كمك مي كنند تا سهام 
را از بازار با پولي كه به آنها براي انجام اين كار قرض 
مي دهند بخرند، درس��ت مثل همان نمونه اي كه 
از اپل بيان كرديم. پول از ش��ركت بيرون مي رود. 
ش��ركت پول كمي براي س��رمايه گذاري خود در 
آينده دارد. شغل هاي كمتري قادر به ايجاد خواهد 
ش��د. اليته دريافت كنندگان همان مالكان سهام 

هستند كه به طور 
غيرمتناسبي خيلي 
ثروتمند شده اند. در 
سال هاي اخير اين 
نوع از باي بك هاي 
س��يار زياد شده اند 
به طوري كه همواره 
از س��رمايه گذاري 
ي  كت ها ش��ر
غيرمالي )ش��كل 

س��رمايه اي آنها( جلو زده – يك تف��اوت بزرگ از 
سال هاي پس از جنگ جهاني دوم كه در آن دوران 
باي بك ها ناچيز و قابل صرف نظر كردن بودند. بعد 
از آنكه اليحه مالياتي جمهوري خواهان در دسامبر 
سال ۲۰۱۷ تصويب شد يك افزايش قابل توجهي در 
باي بك ها صورت گرفت به طوري كه در سال ۲۰۱۸ 

گام هايي براي ثبت ركورد برداشته شد. 

  از بانكداري س�نتي به يك سيس�تم مالي 
ناكارآمد

سيستم مالي به آن اندازه اي كه امروزه ناكارآمد شده، 
ناكارآمد نبوده است. با آنكه رش��د اقتصادي از ۲.۵ 
درصد توليد ناخالص داخلي به ۸ درصد زمان بحران 
رسيده بود اما اقتصاد اصال خوب كار نكرده است. در 
واقع رشد كندتر و اقتصاد بي ثبات تر شده – و در ۷۰ 

سال اخير به اوج بدترين بحران خود رسيده است.
كاس��تي هاي بخش مالي فقط در ي��ك ربع قرن 
گذشته به تدريج خودش را كه از بانكداري سنتي 
دور مي كرد نش��ان داد. همچنانكه خاطرنش��ان 
كرده ايم، بانكداري سنتي افراد را ملزم مي كرد كه 
پس اندازشان را به بانك ها بسپرند كه بانك ها هم آن 
را به بنگاه ها قرض بدهند كه به نوبه خود آن پول ها 
براي استخدام بيشتر كارگران يا خريد ماشين آالت 
بيشتر استفاده كنند. آن پول هايي كه به آن بخش ها 
مي رفت توانمندترين بخش ها براي استفاده بهتر از 
اين پول ها بودند. بانك ها سعي نمي كردند كه آخرين 
پني را از قرض كننده بقاد: مي دانستند كه اعمال 
باالترين نرخ بهره، قرض كننده را تشويق نمي كند 
بلكه ريسك پذيري را تشويق مي كند. عالوه براين، 
بانك يك رابطه درازمدت با قرض كننده داش��ت 
بنابراين مي توانست كمك كند تا روزهاي خوب و 
بد شركت را ببيند. اين نوع از بانكداري، بانكداري 
رابطه اي ناميده مي شود. بانكداري مدرن اين روش 
را از چندين راه تغيير داده است. در بانكداري سنتي، 
بانكداران اعصاب خردكن بودند اما مردمان به شدت 
قابل احترامي بودند، آنها قطب هاي جامعه ش��ان 
بودند كه مي خواس��تند ديگران از پاكدامني شان 
مطمئن باشند- آنها مي خواستند ديگران را قانع 
س��ازند كه مس��تحق اعتماد كافي هستند كه به 
بانكداران اجازه دهند تا از پول هايشان مراقبت كنند. 
آنها پيامدهاي قرض دهي بد را برعهده مي گرفتند: 
اگر آنه��ا كار خوبي انجام نمي دادند و به آنهايي كه 
پول قرض مي دادند نمي توانستند بازپرداخت كنند، 

سرمايه شان را از دست مي دادند.
در مدل تازه » originate-to-distribute« كه 
در قرن بيست و يكم بر بانكداري حاكم شده، بانك ها 
مبدا وام هستند اما اين وام ها را به ديگراني كه ريسك 
قرض دهي ب��د را بر عهده مي گيرند مي دهند. آنها 
ديگر سودشان را از شكافي كه بين نرخ قرض گيرنده 
كه مي پردازد و نرخي كه آنها به سپرده گذار مي دهند 
به دست نمي آورند بلكه از هزينه اي كه در هر مرحله 

از فرآيند شارژ مي كنند به دست مي آورند. 

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر كالن تاخير  اخذ  ماليات  بر  خانه هاي  خالي  به عهده  وزارت  راه 
رييس س��ازمان امور مالياتي اظه��ار ك��رد: وزارت راه و 
شهرسازي قول داده است كه سامانه امالك و مستغالت را 
تا پايان سال راه اندازي كند. با آغاز به كار كردن اين سامانه، 
بس��تر الزم براي اجراي اخذ ماليات ب��ر خانه هاي خالي 

فراهم مي شود.
اميدعلي پارسا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره 
علت عدم اجراي قانون اخذ ماليات از خانه هاي خالي اظهار 
كرد: براي اجراي اخذ ماليات از خانه هاي خالي، وزارت راه و 
شهرسازي بايد سامانه هاي تحت عنوان امالك و مستغالت 

راه اندازي مي كرد كه هنوز اين سامانه فعال نيست.
وي ادامه داد: براي تعيين ماليات از واحدهاي مس��كوني 
خالي از سكنه، بايد  ويژگي هاي آن واحد مشخص شود كه 

ويژگي هاي هر واحد هم قابل تغيير است.
رييس سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين سوال كه سامانه 
امالك و مستغالت چه زماني فعال مي شود، گفت: وزارت 
راه و شهرسازي قول داده است كه اين سامانه را تا پايان سال 
راه اندازي كند. با آغاز به كار كردن اين سامانه، بستر الزم 
براي اجراي اخذ ماليات بر خانه هاي خالي فراهم مي شود.

پارسا تاكيد كرد: درباره اجراي اخذ ماليات از خانه هاي خالي 

از سكنه قوانين مورد نياز وجود دارد و فقط در ارايه داده هاي 
دقيق مشكل داريم كه وزارت شهرسازي قول داده است 
سامانه اي كه اين اطالعات را در اختيار سازمان امور مالياتي 

قرار مي دهد را راه اندازي كند.
وي همچنين درباره سرنوشت موضوع ماليات بر عايدي 
مسكن اظهار كرد: يك ش��كل از ماليات بر سرمايه بحث 
ماليات بر عايدي مسكن است كه حداكثر تا بيستم شهريور 
در قالب اليحه جامع تري تحت عنوان ماليات بر مجموع 

درآمد براي بررسي هاي بيشتر به دولت مي رود.
پارسا درباره برخي از اظهارات مبني بر اينكه اخذ ماليات 

از مسكن باعث فرار سرمايه ها از اين بخش مي شود، گفت: 
در همه دنيا هر فردي حقيقي و حقوقي كه سودي كسب 
مي كند بايد مطابق قانون ماليات آن سود را بپردازد بنابراين 
ماليات بر سود گرفته مي شود و اين طور نيست كه با اخذ 
ماليات، بخشي زيان ده ش��ود و اين اظهارات بدبينانه در 

بخش مسكن، واقعي نيست.
رييس سازمان امور مالياتي همچنين درباره اخذ ماليات 
از سود سپرده ها تاكيد كرد: اخذ ماليات از سود سپرده ها 
پيشنهاد جدي نبوده و نيس��ت، ماليات بر سود و درآمد 
گرفته مي شود. در شرايطي كه در كشورمان در بسيار مواقع 
نرخ سود بانكي از نرخ تورم كمتر است يعني بازده واقعي 
سپرده گذاري منفي است ديگر نمي توان ماليات را در اين 

بخش اعمال كرد.
وي افزود: در شرايطي كه سود سپرده ها ۱۶ درصد و نرخ 
تورم ۳۰ درصد است يعني ۳۰ درصد از ارزش پول كم شده 
و عمال كسي كه پولش را سپرده گذاري كرده نه تنها سودي 
كسب نمي كند بلكه چيزي را هم از دست داده است. وقتي 
در اقتصادي سود سپرده واقعي منفي است عمال ماليات بر 

سود سپرده معنا پيدا نمي كند.

اليحه ماليات بر مجموع درآمد در مرحله كارشناسي
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه اليحه ماليات بر مجموع 
درآمد قطعا مسكن را هم در بر مي گيرد، گفت: تمام تالش 
ما اين است كه تا يكي دو هفته آينده اليحه را جمع بندي و به 
دولت ارسال كنيم. محمدعلي دهقان دهنوي در گفت وگو با 
مهر در رابطه با اينكه تهيه اليحه ماليات بر مجموع درآمد در 
چه مرحله اي قرار دارد، اظهار داشت: در حال حاضر اليحه 
ماليات بر مجموع درآمد در مراحل كارشناسي قرار دارد و 
جلساتي بين مديران سازمان امور مالياتي و معاونت امور 

اقتصادي وزارتخانه در حال برگزاري است.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: جلسات 
كارشناسي در حال برگزاري اس��ت و پس از ارايه به وزير، 
جلسات جمع بندي برگزار و در نهايت به دولت ارايه مي شود. 
وي ادامه داد: تمام تالش ما اين است كه طي يكي دو هفته 
آينده اليحه را به دولت ارسال كنيم اما اينكه چه مدت زماني 

در دولت بررسي شود بستگي به دولت دارد.
دهقان دهنوي در پاس��خ به اين سوال كه مكانيزم ماليات 
در نظر گرفته ش��ده براي مسكن در اليحه مذكور چگونه 
است، افزود: فعاًل نمي توان در مورد جزييات اليحه صحبت 
كرد اما به طور كلي ماليات بر درآمد اشخاص بايد به همه 

درآمدهاي اش��خاص ورود كند يعني وضعيت درآمدي را 
تعيين تكليف كند.

وي ادام��ه داد: حال براي بعضي از درآمدها ممكن اس��ت 
معافيت در نظر گرفته شود؛ به بعضي درآمدها ممكن است 
تا يك سقف مشخصي معافيت داده شود؛ و بعضي درآمدها 

نيز كاًل مشمول ماليات شود.
دهقان دهنوي تصريح ك��رد: در اليحه ماليات بر مجموع 
درآمد، براي مس��كن و ساير آيتم هاي درآمدي ماليات در 
نظر گرفته شده و جزييات آن مثاًل اينكه چه مقدار معافيت 

بگيرند يا نگيرند در اليحه ذكر شده است.

اجراي طرح هاي شاخص قيمت الكترونيك مي شود
معاون دفتر شاخص قيمت مركز آمار ايران مي گويد 
از مهر ماه س��ال جاري اجراي طرح هاي ش��اخص 
قيمت به طور كامل با تبلت انجام خواهد شد و اجراي 

كاغذي آن پايان مي گيرد.
معاون دفتر شاخص قيمت مركز آمار ايران از اجراي 
طرح هاي ش��اخص قيمت با تبل��ت و پايان اجراي 
كاغذي آن، از مهرماه سال جاري خبر داد. اسعداهلل 
رضاي��ي در افتتاحي��ه كارگاه آموزش��ي طرح هاي 
ش��اخص قيمت مصرف كنن��ده )CPI(، با بيان اين 
مطلب افزود: اجراي طرح هاي آمارگيري با تبلت از 
چند سال پيش توسط مر كز آمار ايران شروع شده 
و دفتر ش��اخص قيمت از دفاتر پيشرو در اين زمينه 

بوده است.
اين كارگاه آموزش��ي از تاريخ دهم ش��هريور ماه به 
مدت ٣ روز و با حضور حدود ٥٠ نفر از كارشناسان 
طرح از اس��تان ها و ١٠ نف��ر از كارشناس��ان دفتر 
ش��اخص قيمت ها و ٥ نفر از كارشناسان ساير دفاتر 
مرك��ز در محل كالس هاي آموزش��ي س��اختمان 
يوس��ف آباد برگزار ش��د.  دكتر رضايي ب��ا ذكر اين 

نكته كه از س��ال ١٣٩٦، طرح هاي شاخص قيمت 
به ط��ور همزمان، به صورت كاغ��ذي و با تبلت اجرا 
مي شود، گفت: طراحي نرم افزار و تهيه چارچوب اين 
طرح ها براي تبلت از س��ال ١٣٩٦، شروع و تا سال 
١٣٩٧ طول كشيده و از سال ١٣٩٧، نيز به صورت 
آزمايش��ي با اس��تفاده از تبلت اجرا شده است. وي 
تصريح كرد: از مهر ماه سال جاري اجراي طرح هاي 
شاخص قيمت به طور كامل با تبلت انجام خواهد شد 
و اجراي كاغذي آن پايان مي پذيرد. رضايي در ادامه 
با اش��اره به مصوبه شوراي عالي آمار در رابطه با رفع 
موازي كاري در انتشار آمار هاي رسمي و الزم االجرا 
بودن مرجعيت مركز آمار ايران در توليد و انتش��ار 
شاخص هاي اقتصادي از جمله نرخ تورم، گفت: اين 
موضوع حساس��يت هر چه بيشتر اجراي طرح هاي 
ش��اخص قيمت ودقت و زحمتي را كه كارشناسان 
اس��تاني براي اجراي اين طرح بايد داش��ته باشند، 
 نشان مي دهد. وي افزود:  طرح هاي شاخص قيمت 
روستايي نيز پس از يك يا دو دوره اجرا، با استفاده از 
تبلت اجرا خواهد شد. گفتني است شاخص قيمت 

مصرف كننده )CPI( به عنوان ي��ك نماگر اقتصاد 
كالن جهت سياست گذاري و برنامه ريزي در اموري 
مانند تنظيم سياست هاي پولي و مالي، سياست هاي 
توزي��ع و مصرف، محاس��به قدرت خري��د خانوار و 
تعدي��الت حقوق و دس��تمزد و همچني��ن تعديل 
حساب هاي ملي مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. اين 
شاخص با تجميع ش��اخص هاي ١٢ بخش مصرفي 
بر اس��اس طبقه بندي استاندارد COICOP در دو 
گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« و 
گروه »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« و به تفصيل 
بخش هاي مختلف نظير نان و غالت، گوش��ت قرمز 
و ماكيان، گوش��ت ماهي و ص��دف داران، لبنيات، 
روغن ها و چربي ها، ميوه و خش��كبار، س��بزيجات، 
شكر، شيريني، مسكن، پوش��اك، كفش، بهداشت 
و درم��ان، آموزش، حمل و نقل، هتل و رس��توران، 
ارتباطات، انرژي، لوازم خانگي و... به تفكيك مناطق 
شهري و روستايي محاسبه مي شود. براي محاسبه 
اين ش��اخص از اطالعات جمع آوري شده ٤٧٥ قلم 
كاال و خدم��ت در قالب ٤٢٠ ه��زار مظنه قيمت با 

مراجعه ب��ه ٧٥ هزار منبع اط��الع در ٣٥٧ منطقه 
شهري و ٦٢٦ آبادي دركل كشور به صورت ماهانه 
جمع آوري مي شود. با توجه به اينكه تربيت نيروي 
انساني فني براي انجام اين حجم كار، با اجراي يك 

برنامه آموزش جامع امكان پذير مي شود، لذا آموزش 
دستورالعمل ها و نكات فني اجرا به كارشناسان ٣١ 
استان، توسط كارشناسان دفتر شاخص قيمت هاي 

مركز آمار داده مي شود.
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بانك ها براي پرداخت وام ازدواج به يك ضامن راضي شدند

رمزارزهاوبازارجديددارايي

گروه بانك و بيمه| 
قيمت ارز در بانك ها و صرافي ه��اي مجاز بانك مركزي 
نسبت به روز قبل با كاهش همراه بود. صرافي هاي مجاز 
بانك مركزي قيم��ت دالر را ۵۰ توم��ان كاهش دادند؛ 
بطوري كه قيمت خريد دالر در اين صرافي ها ۱۱ هزار و 
۲۵۰ تومان و قيمت فروش آن ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان است.
اي��ن صرافي ها هر يورو را به قيمت ۱۲ هزار و ۴۵۰ تومان 
مي خرند و ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان مي فروشند كه نسبت به 

روز گذشته ۵۰ تومان كاهش قيمت داشته است.
روز چهار شنبه ۱۳ ش��هريور 98، نرخ دالر در بازار آزاد و 
معامالت نقدي به ۱۱۳8۰ تومان رسيد. نرخ لحظه اي دالر 
در سامانه سنا به ۱۱۳۵۰ و يورو به ۱۲۵۵۰ تومان رسيد. 
سامانه سنا نرخ ميانگين ارز معامله شده در روز سه شنبه 
را ب��راي دالر ۱۱۲7۲، يورو ۱۲۵۵6، درهم ۳۰۵6، يوآن 
۱7۲۰، پوند ۱۳7۳7 و لير تركيه ۲۰7۰ تومان اعالم كرد. 
بانك ها روز ۱۳ شهريور هر دالر امريكا را ۱۱ هزار و ۲۴7 
تومان مي خرند كه حدود ۵۰ تومان كاهش داشته است.

همچنين هر يورو در بانك ها به قيم��ت ۱۲ هزار و ۳۴۵ 
تومان خريداري مي شود كه قيمت اين ارز نيز با كاهش 
اندكي همراه بوده است. قيمت خريد هر پوند انگليس در 

بانك ها نيز ۱۳ هزار و 6۱8 تومان است.
قيمت ارز مسافرتي در بانك ها همچنان از قيمت فروش آن 
در بازار باالتر است؛ بطوري كه قيمت فروش ارز مسافرتي 
در بانك ها ۱۲ هزار و 7۰7 تومان اعالم شده كه با احتساب 

كارمزد به حدود ۱۳ هزار تومان مي رسد.
همچنين در بازار طال با اعالم هر اونس جهاني به قيمت 
۱۵۳۵ دالر و دالر به قيمت ۱۱۳8۰ تومان، مظنه مثقال 
طالي ۱7 عيار يا طالي آبشده به ۱ ميليون و 79۳ هزار، 
طالي ۱8 عيار به ۴۱۴ هزار، س��كه امامي طرح جديد ۴ 
ميليون و ۱۲۰ هزار، نيم س��كه ۲ ميلي��ون و ۱۰۰ هزار، 
ربع سكه ۱ مليون و ۳۱۰ هزار، سكه گرمي به 89۰ هزار 

تومان معامله شد. 
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در تيرم��اه ١٣٩٨ متوس��ط قيم��ت ف��روش ي��ك 
دالر امريكا در ب��ازار آزاد ش��هر ته��ران ١٢٦٤٨٥ ريال 
بود كه در مقايس��ه با ماه قبل ٥/٨ درصد كاهش داشته 
است همچن�ين ح�داقل و ح�داكثر ن�رخ ف�روش ي�ك 
دالر امريكا در م�اه م�ذكور ب�ه ترتي�ب ١١٣٤٠٠ ريال و 
١٣٢٤٨٠ ريال بوده اس��ت.  از آنجايي كه در سال 97 به 
دليل التهابات ب��ازار ارز، محدوديت هاي فروش ارز آزاد و 
نوس��ان قيمت دالر بين ۱۰ تا۱۵ هزار تومان در تيرماه و 
مرداد ماه 97 و... نرخي مشخص براي تيرماه اعالم نشده 
در نتيجه امكان مقايسه با تيرماه سال 97 وجود ندارد. اما 
در مقايس��ه با دارايي متناظر سكه طالي طرح جديد كه 
در تيرماه 98 نسبت به تيرماه 97 حدود ۵۵ درصد رشد 
كرده، كه البته ۲۰ درصد آن حاصل از رشد قيمت اونس 
جهاني ط��ال از ۱۲7۰ دالر در تيرماه 97 به حدود ۱۵۰۰ 
دالر در تيرماه 98 است و ۳۵ درصد افزايش حاصل از نرخ 
دالر داشته است، مي توان دريافت كه نرخ دالر نيز تقريبا 

چنين روندي را طي كرده و احتماال ميانگين نرخ دالر در 
تيرماه سال 97 با ۳۰ درصد كمتر از نرخ تيرماه 98 عددي 
حدود 9۳۰۰ تومان بوده است. اين نرخ دالر تيرماه 98 در 
مقايسه با پايان سال ۱۳96 كه قيمت ۴۰۴۵۳ ريال بوده 
نيز معادل ۲۱۲ درصد رشد طي ۱6 ماه منتهي به تيرماه 

98 داشته است. 
در تيرماه ١٣٩٨ متوسط قيمت فروش يك يورو در بازار 
آزاد شهر تهران ١٤٤٧٤٣ ري�ال ب�ود كه در مقايسه با ماه 
قبل ٥/٣ درصد كاهش داشته است . همچنين حداقل و 
حداكث��ر نرخ فروش يك يورو در م��اه مذكور به ترتي�ب 
١٣١٥٠٠ ري�ال و ١٥١٦٠٠ ريال بوده است. در چهارماه 
اول سال ١٣٩٨ متوسط قيمت فروش يك دالر امريكا و 
يك يورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتيب ١٣٥٣٧٨ ريال و 
١٥٣٩٨٦ ريال بوده است  در تيرماه ١٣٩٨ متوسط قيمت 
فروش يك سكه تمام بهار آزادي طرح قديم در ب�ازار آزاد 
شهر تهران ۴ ميليون و ۲77 هزار تومان بود كه در مقايسه 
با ماه قبل ٥/٥ درص�د ك�اهش و نس�بت ب�ه م�اه مشابه 
سال قبل ٥٦/٤ درصد افزايش نشان مي دهد  همچن�ين 
ح�داقل و ح�داكثر ن�رخ ف�روش س�كه م�ذكور در م�اه 
ي�اد ش�ده ب�ه ترتي�ب ۳ ميليون و 78۰ هزار و ۴ ميليون 
و ۵۰۳ هزار تومان بوده اس��ت. در تيرماه ١٣٩٨ متوسط 
قيمت فروش يك س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد در 
ب�ازار آزاد شهر تهران ۴ ميليون و ۴7۰ هزار تومان بود كه 
در مقايسه با ماه قبل ٤/٢ درص�د ك�اهش و نس�بت ب�ه 
م�اه مشابه سال قبل ٥٤/٧ درصد افزايش نشان مي دهد. 
همچن�ين ح�داقل و ح�داكثر ن�رخ ف�روش س�كه م�ذكور 

در م�اه ي�اد ش���ده ب�ه ترتي�ب ۳ ميليون و 88۵ هزار، و 
۴ ميليون و 7۱۱ هزار تومان بوده اس��ت. در چهارماه اول 
سال ١٣٩٨ متوسط قيمت فروش يك سكه تم�ام به�ار 
آزادي در ب�ازار آزاد ش�هر تهران با طرح قديم ۴ ميليون و 
۵۴۵ هزار و با طرح جديد ۴ ميليون و 7۳۴ هزار تومان ب�ود 
ك�ه نس�بت ب�ه دوره مشابه سال ١٣٩٧ به ترتيب ١١١/٤ 

درصد و ١١١/١ درصد افزايش يافته است.

  ف�روش ۱۹.۱ ميلي�ارد تومان س�فته و برات
 در تهران

براس��اس آمار بانك مركزي حدود ۱9 ميلي��ارد و ۱8۰ 
ميليون تومان سفته و برات در چهار ماه نخست سال در 
شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 

قبل ۳۵.7 درصد افزايش نشان مي دهد.
براس��اس تازه ترين آمار بانك مركزي حدود ۵ ميليارد و 
6۳۰ ميليون تومان س��فته و برات در تيرماه سال جاري 
در شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه ب�ا ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتيب ۱7 درصد و ۴۱.۴ درصد افزايش 
داشته است. همچنين در چهارماه اول سال ١٣٩٨ بالغ 
بر ۱9 ميليارد و ۱8۰ ميليون تومان سفته و برات در شهر 
تهران فروخته شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 

۳۵.7 درصد افزايش نشان مي دهد.
همچنين طبق آمار شعبه واخواست دادگستري استان 
تهران در تيرماه ٩٨ مع��ادل ۵۰۰ برگ سفته و برات به 
مبلغي معادل يك ميليارد و 6۵6 ميليون تومان در شهر 
تهران واخواست شد. در اين ماه شاخص هاي تعداد و مبلغ 

سفته و برات واخواست ش��ده به ترتيب به اعداد 6۵.8 و 
89.8 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۲۳.9 
درصد كاهش و از لحاظ مبل�غ ۴6 درص�د افزايش و نسبت 
به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۳6.۱ درصد كاهش 
و از لحاظ مبلغ ۴۲.8 درصد افزايش داشته است. شاخص 
متوسط مبل�غ يك برگ سفته و برات واخواست شده در 
تيرماه ١٣٩٨ به عدد ۱۳6.6 رسيد. عدد شاخص مذكور 
در تيرماه ١٣٩٧ معادل 6۱.۱ بوده است. در چهارماه اول 
سال ٩٨ معادل ۲ هزار و ۳۰۰ برگ سفته و برات به مبلغي 
مع�ادل ۴9 ميليارد و 9۰ ميليون تومان در ش�هر تهران 
واخواس�ت شد.  در اين دوره متوس�ط ش�اخص هاي تع�داد 
و مبلغ سفته و برات واخواست ش��ده به ترتيب به اعداد 
7۰.8 و 66.6 رسيد كه نس��بت به دوره مشابه سال قبل 
به ترتيب ۱۵ درصد و ۵۱ درصد كاهش نش��ان مي دهد. 
شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست 
شده در چهارماه اول س���ال ١٣٩٨ به عدد 9۵.۳ رسيد. 
عدد شاخص مذكور در چهارماه اول س�ال ١٣٩٧ مع�ادل 

۱۴9.7 بوده است.

  ارزش پوند به كمترين سطح ۳ سال اخير
با تداوم بن بست سياسي در انگليس بر سر مساله برگزيت، 
ارزش پوند بار ديگ��ر كاهش يافت. پوند ك��ه در ابتداي 
معامالت با رسيدن به ۱.۲ پوند به پايين ترين سطح خود 
در طول ۳۵ سال اخير رسيده بود تا انتهاي معامالت اندكي 
تقويت ش��د و به ۱.۲۱ دالر رسيد اما هنوز در پايين ترين 
سطح خود طي سه سال اخير قرار دارد. از زماني كه انگليس 

در س��ال ۲۰۱6 راي به ترك از خ��روج اتحاديه اروپا داد، 
ارزش پوند در برابر دالر ۲۰ درصد كاهش پيدا كرده است.

بس��ياري از معامله گران نگرانند ك��ه انگليس در تاريخ 
سي و يكم اكتبر بدون دستيابي به توافقي با اتحاديه اروپا بر 
سر چگونگي روابط آينده و در نظر گرفتن مهلتي به عنوان 
دوران گذار از اتحاديه اروپا خارج ش��ود. اندرو ميليگان، 
استراتژيست موسسه »ابردين استاندارد اينوستمنت« 
گفت: ۴8 ساعت آينده تعيين خواهد كرد كه نخست وزير 
به گوش��ه رينگ رانده خواهد شد يا موفق مي شود حرف 
خود را به كرسي بشاند. شايد هم تا اواسط اكتبر انتخابات 
برگزار شود. در برابر يورو نيز پوند مسير كاهشي را در پيش 
گرفت و به ازاي ۱.۱۰۲۵ يورو مبادله شد. همچنين نرخ 
برابري پوند در برابر فرانك سوييس ۱.۱9۴۴ و در برابر ين 
ژاپن ۱۲8.۳۰7 اعالم شد. برخي از كارشناسان معتقدند 
در صورت انحالل پارلمان، احتمال رسيدن پوند به سطح 

۱.۱ دالر نيز وجود خواهد داشت.

  توقف دالر در بازارهاي جهاني
كاهش رشد توليدات كارخانه هاي امريكايي باعث توقف 

دالر در برابر ارزهاي مختلف شد.
به گزارش رويترز، طبق اعالم موسس��ه مديريت عرضه 
امري��كا، براي نخس��تين بار در طول س��ه س��ال اخير، 
فعاليت هاي توليدي اين كشور با رشد منفي مواجه شده 
است و اين مس��اله باعث شد تا احتمال كاهش نرخ بهره 
توس��ط بانك مركزي افزايش يابد. از سوي ديگر بازدهي 
اوراق قرضه ۱۰ س��اله وزارت خزان��ه داري امريكا نيز به 

پايين ترين سطح ۲ سال اخير رسيد.
 رودريگو كارتيل، استراتژيست ارشد ارزي در بانك ملي 
اس��تراليا گفت: انتظارات براي وارد شدن بانك مركزي 
امريكا به ميدان براي نجات اقتصاد از وضعيت فعلي افزايش 
پيدا كرده است. اين اتفاق باعث توقف روند افزايشي اخير 

دالر شد.
در معامالت روز چهارشنبه، شاخص دالر كه نرخ برابري 
آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد با 
۰.۴ درصد كاهش به 98.9۴۴ واحد رسيد. امروز هر دالر 
امريكا به ازاي ۱.۴76 دالر استراليا، ۱.۳896 دالر سنگاپور 
و ۱.۳۳۲6 دالر كانادا معامله شد. دالر در برابر روپيه هند 
موفق به فتح كانال جديدي ش��د و و با گذشتن از كانال 
7۲ واحدي به ازاي 7۲.۲۳۰9 رويه معامله ش��د. در برابر 
س��اير ارزهاي آسيايي، نرخ برابري هر دالر امريكا معادل 
۴.۲۱۰۳ رينگت مالزي، ۱۰۵.98۵۲ ين ژاپن و 7.۱66۴ 
يوان چين اعالم شد.  دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا 
در پيامي توئيتري اعالم كرده است كه اگر مذاكرات تجاري 
به نتيجه اي نرسد، وي موضع سرسختانه تري عليه چين 
اتخاذ خواهد كرد و با وجود واكنش نشان ندادن بازار ارز 
به اين توئيت، احتمال تشديد تقاضا براي ارزهاي امن در 
صورتي كه اين تهديد رنگ و بوي واقعي بگيرد وجود دارد. 
دالر در برابر ارزهاي اروپايي نيز كاهش��ي بود؛ به گونه اي 
كه هر پوند انگليس به ازاي ۱.۲۱۰۲ دالر، هر يورو به ازاي 
۱.۰97۴ دالر و هر فرانك سوييس به ازاي ۱.۰۱۳۲ دالر 

مبادله شدند.

پس از تاكيد دوباره بانك مرك��زي به بانك ها مبني 
بر پرداخت وام ازدواج با يك ضامن معتبر و س��فته، 
بانك ها اين بار حرف بانك مركزي را گوش كردند و وام 
ازدواج در بسياري از شعب بانك ها با يك ضامن معتبر 
قابل پرداخت ش��د. به گزارش ايسنا، مجلس شوراي 
اسالمي، مبلغ وام ازدواج را از سال ۱۳98 دو برابر كرد 
كه با اين افزايش، مبلغ وام مذكور به ۳۰ ميليون تومان 
براي هر نفر رسيد، اما شرايط پرداخت اين وام در ابتدا 

اندكي با مشكل مواجه شد.
در ابت��دا قرار بود كه بانك ها كارت يارانه سرپرس��ت 
خان��وار را به عن��وان ضامن تس��هيالت قبول كنند، 

اما با توج��ه به اين مبلغ پرداختي يارانه سرپرس��ت 
خانوار، عمدتا كمتر از اقساط تسهيالت بود، بانك ها 
از پذيرفت��ن اين كارت خ��ودداري كردن��د. به اين 
ترتيب، پيدا كردن ضامن براي دريافت وام ازدواج به 
معضلي تبديل شد كه گريبان برخي از متقاضيان اين 
تسهيالت گرفت. با عدم پذيرش كارت يارانه به عنوان 
ضامن وام ازدواج، بانك ها طبق شرايط پيشين خود 
به ازاي هر ۲۰ ميليون تومان تس��هيالت يك ضامن 
از تسهيالت گيرنده طلب كردند كه براي وام ازدواج 
نيز دو ضامن براي هر فرد نياز بود. اما بانك مركزي با 
ابالغ بخش نامه اي به شبكه بانكي كشور، اعالم كرد از 

محل پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي، به 
زوج هايي كه تاريخ عقد آنها بعد از يكم فروردين سال 
۱۳96 است و تاكنون وام ازدواج دريافت نكرده اند، با 
اولويت نخست و با سقف فردي ۳۰۰ ميليون ريال، با 
دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ يك ضامن معتبر و 
سفته، تسهيالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت شود. 
با اين حال، پيگيري هاي ايس��نا از بانك ها نشان داد 
كه بانك ها با وجود بخش نام��ه بانك مركزي به اخذ 
دو ضام��ن از مردم ب��راي وام ازدواج اقدام مي كردند 
و عم��ال به بخش نامه بانك مركزي بي توجه ش��دند. 
همين امر سبب شد تا در روزهاي اخير بانك مركزي 

بار ديگر با اش��اره به بخش نامه قبلي خود بر پرداخت 
وام ازدواج با يك ضامن معتبر تاكيد كند. اما اين بار به 
نظر مي رسد كه بانك ها حرف بانك مركزي را گوش 
كردند، چراكه اكثر بانك ها با يك ضامن وام ازدواج را 
پرداخت مي كنند، اما تاكيد مي كنند كه ضامن بايد 

معتبر باشد.
به اين ترتيب به نظر مي رسد كه با بخش نامه دوم بانك 
مركزي، بانك ها توجه بيشتري به دستورات اين بانك 
كردند و در نتيجه اكن��ون پرداخت وام ازدواج با يك 

ضامن معتبر امكان پذير شده است.
البته زوجيني كه مي خواهند از يك شعبه وام ازدواج 

خود را دريافت كنند بايد بدانند كه يك نفر نمي تواند 
بطور همزمان ضامن تس��هيالت هر دو نفر شود و در 
واقع ه��ر زوج بايد دو نفر را به عن��وان ضامن خود به 

بانك معرفي كنند.
ب��ه اين ترتي��ب، متقاضي��ان وام ازدواج مي توانند با 
مراجعه به س��امانه وام ازدواج نسبت به ثبت نام براي 
دريافت اين وام اق��دام كنند كه بانك مركزي پس از 
مدتي با توجه به محل سكونت افراد، شعبه هايي را كه 
منابع موردنظر براي پرداخ��ت وام ازدواج دارند را به 
افراد معرفي مي كند و به اين ترتيب زوجين مي توانند 

براي دريافت وام به اين شعب مراجعه كنند.

محمد گلشاهي|
با توجه به جمعيت باالي جوانان در كشور ممكن است 
اشتياق به استفاده از رمزارزها بيشتر شود و در گذر زمان 
با رفع شدن ساير مالحظات سياست گذاران، به عنوان 

يك بازار دارايي جديد در كشور مطرح شود.
در كش��ور ما به دلي��ل وجود ت��ورم هم��واره يكي از 
دغدغه هاي آحاد جامعه، حفظ ارزش پول بوده است، 
از اين رو در اين س��ال ها برخ��ي دارايي ها حكم حافظ 
ارزش پول و حتي وسيله اي براي كسب سود بوده اند. 
البته در سال هاي مختلف دارايي هايي كه جهت حفظ 
پول به كار مي رفتند متفاوت بوده اند. شايد تا چندسال 
ديگر غيرقابل باور باشد كه سيم كارت تلفن همراه در 
س��ال هايي نه تنها وس��يله حفظ ارزش بود بلكه سود 
مناسبي هم از پيش خريد اين وسيله نصيب صاحبان 
آن مي شد و سبب مي شد صف هاي عظيمي براي ثبت 

نام آن تشكيل شود.
يا در دوره اواسط دهه هشتاد به دليل وفور درآمدهاي 
نفتي و ثبات نرخ ارز دالر به هيچ عنوان وسيله مناسبي 
جهت حفظ ارزش پول نبود چرا كه افزايش قيمت آن 
حتي كمتر از س��ود بانكي ساالنه يا كوتاه مدت بود؛ اما 
در دهه نود به ناگاه دالر و ارز اجر و قرب خاصي در بازار 
دارايي ها يافت. برخي اوق��ات نيز يكي از اين بازارهاي 
دارايي مورد هجوم نقدينگي س��رگردان در كشور قرار 
مي گيرد و جهش هاي اساسي را در دوره اي به آن وارد 
مي نمايد مانند بازار مسكن كه هر چند سال يك بار با 
افزايش قيمت مواجه مي شود و پس از آن به ركود چند 

ساله مي رود.
يكي از جديدتري��ن مباحثي كه وارد ادبيات اقتصادي 

كش��ور ش��ده و بس��يار در مورد آن در چند وقت اخير 
صحبت مي شود بحث رمزارز است كه از عمر پيدايش 
آن در دني��ا نيز زمان زيادي نمي گذرد. س��والي كه در 
ذهن بس��ياري از افراد مطرح مي شود اين است كه آيا 
اين رمزارزها مانند بيت كوين و امثالهم قابليت تبديل 
شدن به يك دارايي را دارند يا خير؟ همچنين رمزارزها 
با دارايي هاي سنتي حافظ ارزش چه شباهت ها و چه 

تفاوت هايي دارند.
در رابط��ه با رمزارزها بايد دو ن��گاه را در موضوع لحاظ 
نمود يكي كاربرد عمومي اين ارزه��ا در دنياي واقعي 
اس��ت و نكته ديگر ش��رايط بهره برداري و استفاده آن 
در هر كش��وري. يعني در واقع هم بايد به مسائل كلي 
رمزارزها كه در همه جا وجود دارد پرداخته شود و هم 
به مسائلي كه مختص كشورمان است بپردازيم. شايد 
براي بسياري از افراد رمزارز مترادف با بيت كوين باشد 
اما بايد در نظر داشت كه بيت كوين اولين رمزارز است 
و امروزه تعداد ارزهاي رمزنگاري شده به بيش از ۲۰۰۰ 
مورد رس��يده كه البته تعدادي در حدود ۱۰۰ رمزارز 
مورد مبادله قرار مي گيرن��د. همچنين هر كدام از اين 
رمزارزها ويژگي هاي مربوط به خ��ود را دارند و بر اين 
اس��اس مورد مبادله قرار مي گيرند. شايد جالب باشد 
كه بدانيد در سال ۲۰۱۴ آكسفورد در رابطه با رمزارز از 
اصطالح ارز ديجيتالي كه براي توليد و انتقال رمز نگاري 
شده باشد استفاده كرده بود اما اخيرا تعريف خود را به 
هر نوع سيستم پول الكترونيكي كه براي خريد و فروش 
آنالين استفاده مي شود و نيازي به بانك مركزي نداشته 

باشد تغيير داده است.
در حقيقت اين امر ناشي از اين موضوع است كه امروزه 

برنامه نويسان بر اساس نياز جامعه به توليد يك رمز ارز 
جديد مي پردازند كه ويژگي خاصي در آن برجسته تر 
است. به عبارت ديگر اگر بيت كوين به عنوان نخستين 
رمزارز با تكيه بر غيرمتمركز بودن پايه گذاري شد امروز 
هر رمزارز جديد سعي بر آن دارد كه به يك نياز و دغدغه 
جامعه پاسخ دهد. اين پويايي سبب شده تا هر روز يك 
رمزارز جديد متولد ش��ود. بنابراين مي توان به بررسي 

ويژگي رمزارزها به عنوان يك دارايي پرداخت.
نخست آنكه رمزارزها مانند هر دارايي ديگري در جهان 
داراي قيمت هستند و با پول قابل سنجش هستند و براي 
خريد و فروش آن بايد پول پرداخت ش��ود. اين ويژگي 
درست مانند خريد يك ارز خارجي است. شما ممكن 
است احساس نماييد كه ارزش پول ملي يك كشور در 
آينده نسبت به واحد پول ملي شما ارزش بيشتري بيابد 
پس ب��راي خريد آن اقدام مي نماييد. دومين نكته اين 
اس��ت كه گروهي از رمزارزها به مانند سهام قيمت آن 
براساس عرضه و تقاضا مشخص مي شود و قيمت در آن 
رشد مي يابد. اين خصيصه سبب مي شود همانطور كه 
عده اي به خريد سهام عالقه دارند با خريد بيت كوين 
به كسب درآمد بپردازند. س��ومين نكته اين است كه 
برخي رمزارزها قابليت ريسك گريزي و ثبات قيمت را 
نيز دارند در واقع نوعي از رمز ارزها با نام استيبل كوين 
)Stablecoin( وجود دارد كه در حقيقت ارز ديجيتال 
به قيمت ثابت هستند به عنوان نمونه يكي از مشكالت 
رمزارزي مانند بيت كوين نوسانات باالي آن بوده است 

كه دايره قيمتي را در محدوده وسيعي قرار مي داد.
اين امر سبب شد ريسك خريد اين رمزارز بسيار باال برود؛ 
 )Tether( از اي��ن رو مدتي بعد رمزارزهايي مانند تتر
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رييسكميسيوناقتصاديمجلس:

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس اظهار داشت: 
بانك صنعت و معدن نقش مهمي در توسعه كشور 
دارد و امي��دوارم با حمايت مجلس و دولت بتواند در 
اين شرايط حساس نقش حياتي خود را در كمك به 

صنايع و معادن كشور ايفا نمايد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن، 
دكتر حضرتي رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي در نشس��تي كه ديروز چهارشنبه 
۱۳ ش��هريور با مديرعامل و اعض��اي هيات مديره و 
جمعي از مديران و روس��اي شعب اين بانك داشت 
ضمن تسليت به مناسبت فرا رسيدن ايام سوگواري 
امام حسين)ع( اظهار داشت: كاهش و قطع وابستگي 
اقتصاد به نفت يكي از مهم ترين موضوعاتي اس��ت 
كه بر اساس سياس��ت هاي كلي نظام در دستور كار 
مجلس و دولت قرار گرفته و اصالح نظام بودجه ريزي 
در كش��ور نيز بر اس��اس همين اصل در دستور كار 
قرار دارد. وي با تجليل از نقش ارزنده بانك صنعت و 
معدن در ايجاد و احياي واحدهاي توليدي و صنعتي 
بيان داشت: در شرايط كنوني اقتصاد كشور بايد تمام 
تالش خود را براي رفع مش��كالت توليدكنندگان 
به كار ببندي��م و براي گذار از موانع پيش رو حمايت 
از شبكه بانكي ضرورت دارد. دكتر حضرتي با اشاره 
به نقش توس��عه اي بانك صنعت و معدن در توسعه 
زيرساخت هاي كشور در حوزه صنعت و معدن اظهار 
اميدواري كرد با برنامه ريزي دقيق و ارايه تسهيالت 
به كارآفرينان و توليدكنندگان سطح توليد و اشتغال 
كشور حفظ و ارتقا يابد. رييس كميسيون اقتصادي 
با توجه به محدوديت منابع كشور خواستار تخصيص 
بهينه منابع به صنعتگران شد و از عملكرد و خدمات 

بانك صنعت و معدن تشكر و قدرداني كرد.

دستورالعمل تملك سهام 
بانك ها  و موسسات اعتباري 

گ�روه بان�ك و بيمه|ش��وراي پ��ول و اعتب��ار 
»دس��تورالعمل تملك س��هام بانك ها  و موسسات 
اعتباري غيربانكي« و افزايش سقف فردي تسهيالت 
خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده 
شهدا در سال ۱۳98 را تصويب كرد. به گزارش روابط 
عمومي بانك مركزي، عصر سه شنبه در جلسه شوراي 
پول و اعتبار به رياست همتي؛ در ادامه سلسله اقدامات 
و برنامه هاي اصالحات ساختاري بانك مركزي در نظام 
پولي و بانكي كشور »دستورالعمل تملك سهام بانك ها  
و موسسات اعتباري غيربانكي« � كه به استناد »قانون 
اصالح قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل چهل 
و چهارم )۴۴( قانون اساس��ي« مصوب سال ۱۳97 

توسط بانك مركزي تدوين شده بود � تصويب شد.
اي��ن دس��تورالعمل ش��رايط و احكام جدي��دي را 
درخصوص تملك سهام موسس��ات اعتباري براي 
كليه اش��خاص اعم از ايراني و خارج��ي مقرر كرده 
است.  بر اساس دستورالعمل جديد، از اين پس تملك 
س��هام توس��ط مالك واحد كه اهم مصاديق آن در 
دستورالعمل ذكر شده است، در سطوح بيش از ۱۰ 
درصد تا ۲۰ درصد و بيش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد 
كه تا پي��ش از اين ممنوع بود، با مجوز بانك مركزي 
امكان پذير خواهد بود.  همچنين براي هر مالك واحد، 
تملك سهام در سطوح باالي ۱۰درصد حداكثر در 
يك موسسه اعتباري مجاز است. لذا مالك واحدي 
كه در حال حاضر دارنده س��هام هر يك از موسسات 
اعتباري بيش از حدود مجاز است، مكلف است ظرف 
مدت حداكثر ش��ش ماه نس��بت به اخذ مجوز الزم 
براي هر سطح، اقدام يا مازاد سهام خود را واگذار كند.  
چنانچه پس از سپري شدن مهلت هاي تعيين شده در 
دستورالعمل، مالك واحد بدون مجوز الزم، همچنان 
دارنده سهام هر يك از موسسات اعتباري به ميزاني 
بيش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، 
در مجامع عمومي صاحبان سهام موسسه اعتباري 
ذيربط حق رأي نخواهد داشت و متعاقب اعالم بانك 
مركزي، حق رأي ناش��ي از س��هام مازاد در مجامع 
عمومي ب��ه وزارت امور اقتص��ادي و دارايي تفويض 
مي شود.  عالوه بر اين، درآمدهاي حاصل از سود سهام 
توزيع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام 

مازاد، مشمول ماليات با نرخ ۱۰۰ درصد مي شود.
 به موجب مقررات ياد شده، بانك مركزي مي تواند با 
تصميم هيات انتظامي بانك ها، مجوز تملك سهام 
توسط مالك واحد در سطوح بيش از ۱۰ درصد را در 
چارچوب مواردي كه در دستورالعمل تصريح شده، 
ابطال كند. در اين جلس��ه همچنين افزايش سقف 
فردي تس��هيالت خريد يا ساخت مسكن آزادگان، 
جانبازان و خانواده شهدا در س��ال ۱۳98 )موضوع 
تصويب نامه م��ورخ ۲۱ خرداد 98 هي��ات وزيران( 
تصويب شد. بر اين اساس سقف مبلغ اين تسهيالت 
به ازاي هر واحد مسكوني از ۱۰۰۰ ميليون ريال به 
۱۳۰۰ميليون ريال در شهرهاي با جمعيت بيش از 
يك ميليون نفر؛ از 77۰ ميليون ريال به ۱۰۰۰ميليون 
ريال در مراكز استان ها )با جمعيت كمتر از يك ميليون 
نفر(؛ از 66۰ ميليون ريال به 8۵۰ ميليون ريال در ساير 
شهرها و از ۳8۰ ميليون ريال به ۵۰۰ ميليون ريال 
در روس��تاها افزايش يافت. گفتني است تسهيالت 
موصوف با معرفي متقاضي از سوي بنياد شهيد و امور 
ايثارگران به بانك هاي عامل، با نرخ سود يارانه اي )%۴( 
و با دوره بازپرداخت حداكثر ۲۰ ساله، قابل اعطاست.

توس��ط برنامه نويسان ارايه ش��د كه قيمت آن ثابت و 
معادل يك دالر امريكا قرار گرفت. اين مورد در كشوري 
مانند كشور ما كه نوسانات قيمت ارز در آن از يك طرف 
باالست و برخي حاضر به خريد رمزارزهاي داراي نوسان 

نيستند كارآمد است.
مساله بعدي اين است كه رمزارزها امكان سرمايه گذاري 
در هر دارايي سودآور را به شما ارايه مي دهند. در واقع 
رم��ز ارزهاي مبتني بر هر دارايي مانن��د طال، نفت و... 
ايجاد شده اند تا شما بتوانيد در هر بازاري كه بخواهيد 
سرمايه گذاري كنيد. اگر شما پيش بيني افزايش قيمت 
طال را در آين��ده داريد، احتياج به خريد س��كه و طال 
نيست. رمزارزهايي وجود دارد كه مبتني بر قيمت مثال 
يك گرم طال است. البته فرآيند عملكرد در اين زمينه 
به آساني ديگر ارزها نيست. از اين رو هنوز رمزارز مبتني 
بر دارايي چندان فراگير نشده است؛ اما بعيد نيست در 
آينده نه چندان دور رمزارزي با اين پشتوانه و به صورت 

غيرمتمركزتر به وجود  آيد.
عالوه بر مسائلي كه در باال مطرح شد رمزارزها در كشور 
ما مي تواند كاربرد مضاعفي داشته باشند. يكي از مسائل 
و مشكالت پيش روي كشور بحث مشكالت تحريم و 
ارتباط بانكي كشور با ساير كشورهاست. اين مساله سبب 
ش��ده تا بانك ها در زمينه انتقال پول نتوانند در كشور 
عملكرد مطلوبي داشته باشند در نتيجه انتقاالت ارزي 
اكثرا از طريق صرافي ها و به صورت حواله انجام مي شود 
كه اين موضوع نيز خارج از خطر نيست. بنابراين رمزارزها 
مي توانند نياز مالي كش��ور براي پرداخت ها را پوشش 
دهد. همچنين كارت هاي بين المللي بانكي مانند ويزا 
هنوز در كشور ما فعال نيستند و بسياري از ايرانيان كه به 
كشورهاي ديگر سفر مي نمايند تمايل دارند به جاي به 
همراه بردن پول نقد با خود از يك كارت بانكي استفاده 
كنند كه ش��ايد رمزارزها بتوانند در مواردي جايگزين 

اين كارت ها ش��وند. در كنار آن بس��ياري از شركت ها 
براي هم��كاري با اي��ران و تبادالت مالي ب��ا آن دچار 
مشكالتي هستند كه به دليل ترس از تحريم ها و جرايم 
امريكا عطاي تجارت با ايران را به لقايش مي بخش��ند 
ولي رمزارزها قابليت مخفي ش��دن شركت ها را از ديد 

تحريم كنندگان فراهم مي نمايد.
مورد بعدي اين اس��ت كه قاچ��اق و ماليات گريزي دو 
مشكل اصلي اقتصاد ايران بوده و هست وبا وجود تمام 
مسائل همچنان در كشور ما تقاضا براي انجام مبادالت 

بدون داشتن اثر و ردي از خود باالست.
البته در كنار تمام مس��ائل ياد شده اين نكته را در نظر 
داش��ت كه ورود به اين بازارها خالي از خطر نيس��ت. 
بسياري از رمزارزهاي ناموفق در بازار وجود دارد كه در 
ابتدا رش��د خيره كننده اي را داشته ولي حاال خبري از 
آنان نيست. همچنين دستكاري قيمتي نيز در رمزارزها 
به وفور ديده مي شود. مثال گروه هايي وجود دارد كه با 
افزايش تقاضا براي يك رمزارز باعث رشد فوق العاده آن 
در مدت كوتاهي مي ش��وند و افراد را ترغيب به خريد 
مي نمايند كه پس از رشد قيمت آن به يك باره با فروش 
ارزهاي خود و خروج از بازار زيان بااليي را متوجه افراد 

تازه وارد مي نمايند.
بايد در نظر داشت خواه ناخواه رمزارزها در كشور ما مورد 
تقاضا قرار مي گيرند و با توجه به جمعيت باالي جوانان 
در كشور ممكن است اشتياق به استفاده از اين رمزارزها 
بيشتر نيز شود و به عنوان يك بازار دارايي جديد در كشور 
به مرحله اجرا درآيد. اگرچه هنوز بانك مركزي تبادالت 
رمزارز را به رسميت نشناخته و خطرات آن را بر عهده 
مبادله كنندگان گذاشته اما به نظر مي رسد خواه ناخواه 
در آينده نزديك رمزارزها در اقتصاد كشور نفوذ نمايند؛ 
بنابراين بايد قوانين آن پيش از همگاني شدن استفاده 

در آن در كشور تدوين شود.

بانك صنعت و معدن نقش 
مهمي در توسعه كشور دارد
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پوشش ريسك در سبد
گروه بورس|

 هنگامي كه افراد، اقدام به سرمايه گذاري در بورس مي كنند، 
مشاوران و كارشناسان بازار سرمايه، به صورت مترتب به آنها 
مي گويند كه بهتر است سبد سرمايه گذاري داشته باشند. در 
واقع تصميم به سرمايه گذاري، زماني انجام مي شود كه افراد 
تمايل دارند از منابع مادي و پول خود، سود كسب كنند. 
قطعا همه ما تصميماتي در خصوص شيوه سرمايه گذاري 
مي گيريم كه نتيجه آن كسب بازده زياد )بازده معقول و 
واقعي( با قبول ريسك متناسب باشد. اما اين سوال پيش 
مي آيد كه چگونه مي توان ريسك حاصل از سرمايه گذاري 

را تا حد امكان كاهش داد؟
گواه تاريخ��ي و ادبياتي اي��ن موضوع نيز، آن اس��ت كه 
مي گويند، »هم��ه تخم مرغ ها را در يك س��بد نچينيد، 
زيرا اين واقعيت كه پيش بيني دقيق س��ود ي��ا زيان در 
بازار س��رمايه گذاري ممكن نيس��ت، باعث مي شود كه 
عاقالنه ترين تصميم در خصوص سرمايه گذاري ايجاد يك 
سبد سرمايه گذاري با دارايي هاي متنوع باشد. درواقع هر 
سرمايه گذار بايد يك پورتفو )Portfolio( سرمايه گذاري 
داشته باشد كه ش��اخص و معيار اصلي براي انتخاب آن، 
ميزان ريسك پذيري سرمايه گذار است. انتخاب صحيح 
نوع و تعداد سهام در س��بد سرمايه گذاري، باعث كاهش 
ريسك حاصل از سرمايه گذاري مي شود كه بايد با مشورت 
يا توسط افراد مجرب و متخصص اين حوزه صورت پذيرد. 
مهم ترين و اصولي ترين نكته در سرمايه گذاري اين است 
كه بايد سبدي از دارايي ها تشكيل داد تا ريسك حاصل از 
سرمايه گذاري كاهش يابد و هرقدر تعدد و مخصوصا تنوع 
دارايي ها در سبد سرمايه گذاري بيشتر باشد، قطعا منجر به 
كسب سود با ريسك كمتر خواهد شد؛ البته نبايد فراموش 
كنيد كه اين امر نبايد به نحوي انجام شود كه كنترل خود را 
روي دارايي هاي مختلف از دست دهيد )به زبان ساده براي 
افزايش تنوع سبد سرمايه گذاري نبايد تعداد خيلي زيادي 
از انواع دارايي ها را وارد سبد كرد( . يكي از مهم ترين داليل 
ضرورت تشكيل سبد س��رمايه گذاري براي سرمايه گذار 
اين است كه اگر به هر دليلي ارزش يكي از دارايي ها با افت 
قيمت مواجه شده باشد احتمال جبران آن در ارزش ساير 
دارايي هاي سبد سرمايه گذاري، بيشتر خواهد بود. درواقع 
تنوع در سبد سرمايه گذاري به نوعي مديريت ريسك به 

حساب مي آيد.

   كدام ريسك؟
ريس��ك عب��ارت از احتمال ب��روز نتايج متف��اوت با 
پيش بيني ها يا انتظارات اس��ت، به عبارتي ريسك به 
معني انحراف »نتايج واقعي« از »نتايج مورد انتظار« 

است. بنابراين، در جايي كه نتايج مورد انتظار يك پديده 
بطور قطعي مشخص نباشد و همراه با احتمال باشد، با 

موقعيت ريسكي مواجه خواهيم بود. 
به عنوان مثال پيش بيني شخص اين است كه قيمت 
سهام X در روز آينده به 115 تومان برسد،  اما اطمينان 
كامل ندارد و احتمال مي دهد كه دامنه انحراف آن 5 
تومان باشد. بنابراين، اين يك موقعيت ريسكي است، 
چون ممكن است فردا قيمت مورد انتظار )115 تومان( 
محقق نشود، بلكه قيمت بين 110 تومان و 120 تومان 
نوس��ان داشته باشد. بر اين اس��اس، در موقعيت هاي 
ريس��كي چند نتيجه ممكن وج��ود دارد كه احتمال 

رخداد هر كدام نيز مشخص است.

   ريسك هاي بازار سهام
حال بايد توجه داشت كه در بازار سهام، ريسك بر اساس 
رويكردهاي مختلفي تقس��يم بندي مي شود. يكي از 
دسته بندي هاي ريسك، بر اساس عامل ايجاد ريسك 

است كه بعضي از موارد آنها عبارتند از: 
ريسك قدرت خريد )تورم( ديگر ريسكي است كه در 
تعريف اين نوع از ريسك، بيان مي شود كه احتمال اينكه 
قدرت خريد ناشي از جريان هاي نقدي كسب شده در 
آينده متفاوت از ميزان پيش بيني شده باشد. به عبارتي 

در اثر تورم، قدرت خريد پول تغيير پيدا كند.
سپس نوبت به درك ريسك سياس��ي مي رسد كه از 
احتمال وقوع رخدادهاي سياسي كه مي تواند بر بازده يا 
ريسك فرصت هاي سرمايه گذاري تاثيرگذار باشد، خبر 

مي دهد و باعث نوسان قيمت هاي سهام شود.
ريسك نرخ سود، ديگر ريسك موجود در بازار سرمايه 
اس��ت و همواره اين احتم��ال وجود دارد ك��ه در اثر 
تصميمات بانك مركزي يا س��اير عوامل، نرخ سود در 

اقتصاد تغيير كند و باعث تغيير قيمت ها شود.
ريس��ك نرخ ارز، آخرين ريسكي است كه فعاالن بازار 
سرمايه بايد آن را محل توجه قرار دهند و احتمال نوسان 
نرخ ارز و تغيير ارزش پول ملي در برابر س��اير ارزها كه 
مي تواند ميزان جريان هاي نقدي واقعي را تغيير دهد، 

با اين نوع از ريسك همراه است. 

   راه آسان مديريت ريسك در بازار سهام 
يكي از آسانترين راه هاي ورود به بورس كه مي تواند ضمن 
ورود پول به چرخه مولد اقتصاد، ريسك ها را نيز كنترل 
كند، ورود به صورت غير مستقيم از طريق سيستم هاي 
سبدگرداني يا صندوق هاي س��رمايه گذاري مشترك 
است كه اصطالحا به آن سرمايه گذاري غير مستقيم نيز 

مي گويند.  اين نوع از سرمايه گذاري مناسب افرادي است 
كه به داليل مختلف نمي توانند به صورت مستقيم اقدام 
به خريد و فروش سهام نمايند. مثال فرصت، اطالعات يا 
مهارت كافي را براي بررس��ي و تحليل و خريد و فروش 
س��هام ندارند.به اين دسته از افراد توصيه مي شود كه به 
صورت غيرمستقيم در بورس سرمايه گذاري نمايند.در 
روش غير مستقيم، فرد سرمايه گذار مديريت سرمايه 
خود را به دس��ت افرادي مي س��پارد كه ه��م مهارت و 
دانش مالي بااليي دارند و هم بيشتر وقتشان را مستقيما 
صرف بررسي تحليل گزينه هاي مختلف سرمايه گذاري 
مي كنند.در نتيجه س��رمايه توس��ط يك تيم حرفه اي 

مديريت خواهد شد.
هم اكنون كه تعداد زيادي از اين صندوق ها تحت عنوان 
صندوق هاي در سهام، مختلط و درآمدثابت در بازار حضور 
دارند كه اولين مزيتي كه براي سرمايه گذاران دارند، تحت 
عنوان مديريت حرفه اي دارايي ها شناخته مي شود. در 
واقع نخستين مزيت صندوق سرمايه گذاري، مديريت 
حرفه اي پول است.به اين معني كه سرمايه افراد توسط 

يك تيم حرفه اي و آشنا به مسائل مالي و سرمايه گذاري 
مديريت خواهد شد.

كاهش ريس��ك س��رمايه گذاري ها، ديگ��ر مزيت اين 
صندوق هاس��ت كه تحت عنوان تش��كيل س��بدي از 
دارايي ها كه اصطالحا متنوع س��ازي دارايي ها نام دارد، 
باعث كاهش ريسك سرمايه گذاري مي شود. صندوق 
س��رمايه گذاري نيز با متنوع سازي سرمايه گذاري هاي 
خود ريسك سرمايه گذاري شما را به مقدار قابل توجهي 

كاهش مي دهد.
نظ��ارت و ش��فافيت اطالعاتي، مهم تري��ن مزيت اين 
صندوق هاست كه در زمانه بي اعتمادي به نهادهاي مالي 
همچون موسسات مالي، صندوق هاي سرمايه گذاري 
در بازه هاي زماني مشخصي توس��ط سه نهاد سازمان 
بورس و اوراق بهادار، متولي و حس��ابرس مورد بازرسي 
قرار مي گيرند و تمامي فعاليت هاي آنان به صورت شفاف 

اطالع رساني مي شوند.
نقد ش��وندگي باال كه يك��ي از مهم تري��ن فاكتورهاي 
س��رمايه گذاري در هر بازاري به ش��مار م��ي رود، بطور 

حرفه اي در تدوين مقررات اين صندوق ها ديده شده و اين 
امكان را به سرمايه گذاران مي دهد كه خيلي زود پول خود 
را نقد كنند. .در واقع در زمان فروش، ضامن نقد شوندگي 
صن��دوق ورود مي كند و در هر زماني كه س��رمايه گذار 

بخواهد، سرمايه اش به وي باز مي گردد. 
صرفه جويي نس��بت به مقي��اس، ديگ��ر مزيت اين 
صندوق هاس��ت كه با توج��ه به اينك��ه صندوق هاي 
سرمايه گذاري از گردآوري سرمايه هاي خرد تشكيل 
مي شوند، بنابراين امكان استفاده از مزاياي يك مجموعه 
سرمايه گذاري بزرگ براي دارندگان آن فراهم مي شود. 
شايد يك فرد با 1 ميليون تومان توانايي سرمايه گذاري 
در گزينه هاي متنوعي را نداش��ته باشد.اما با توجه به 
حجم باالي سرمايه در صندوق س��رمايه گذاري، اين 
ام��كان فراهم مي ش��ود. ضمنا به دلي��ل حجم باالي 
سرمايه صندوق ها هزينه هايي از قبيل تحليل، بررسي، 
ارزش گذاري، خريد و فروش و س��اير هزينه ها در بين 
سرمايه گذاران سرشكن مي شود و براي سرمايه گذار 

صرفه جويي زيادي خواهد داشت.

گروه بورس|
روز گذش��ته ش��اخص ب��ورس ته��ران ركوردي 
تازه برجاي گذاش��ت و در حال��ي دومين هفته از 
ش��هريورماه را به اتمام رس��اند كه شاخص بورس 
تهران براي نخستين بار در تاريخ محاسبه اين نماگر 
به رقم 290 هزار و 178 واحدي رس��يد. به موجب 
رشدي كه در اين روز شاهد بوديم، اين شاخص به 
ميزان 4هزار و 600 واحد رش��د كرد، كه حاكي از 

افزايش 1.6درصدي ارزش بازار ياد شده است.
بر اس��اس آمارهاي معامالتي، روز گذش��ته اكثر 
شاخص هاي بورس با رش��د مواجه شدند بطوري 
كه شاخص  قيمت »وزني- ارزشي« با 12۳7 واحد 
افزايش معادل 1.61 درصد به 77 هزار و 991 واحد، 
شاخص كل »هم وزن« با 1752 واحد رشد معادل 
2.26 درصد به 79 هزار و 204 واحد، شاخص قيمت 
»هم وزن« با 117۳ واح��د افزايش، معادل 2.26 
درصد به 5۳ هزار و 19 واحد، ش��اخص آزاد شناور 
با 5292 واحد رش��د، معادل 1.6۳ درصد به ۳۳0 
هزار و 76 واحد، ش��اخص بازار اول با 2871 واحد 
افزايش معادل 1.۳7 درصد به 211 هزار 82۳ واحد 
و شاخص بازار دوم با 11496 واحد رشد معادل 2 

درصد، به 585 هزار و 929 واحد رسيد.
از س��ويي ديگر در اين روز 6 نم��اد »فارس با 801 
واحد، فوالد با ۳87 واحد، رمپنا با ۳67 واحد، اخابر 
با 261 واحد، پارسان با 216 واحد و شتران با 215 
واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل 

بورس بر جاي گذاشتند.
اين گزارش مي افزايد، در روز گذشته شاخص هاي 
صنايع تاالر شيش��ه اي نيز با رش��د مواجه شدند 
بطوري كه شاخص صنايع »انتشار و چاپ با 49900 
واحد صعود مع��ادل 4.92 درصد به يك هزار و 6۳ 
واحد، فني مهندسي با 1۳5 واحد افزايش معادل 
4.89 درص��د به 2 هزار و 917 واح��د، اطالعات و 

ارتباطات با 14 واحد رش��د معادل 4.61 درصد به 
۳۳7 واحد، كاشي و سراميك با 4۳6 واحد افزايش 
مع��ادل 4.48 درصد ب��ه 10 ه��زار و 175واحد، 
محص��والت كاغذ ب��ا ۳۳6۳ واحد رش��د، معادل 
4.۳8درصد به 80 هزار و 65 واحد، وسايل ارتباطي 
با ۳04 واحد افزايش معادل 4.۳1 درصد به 7 هزار 
و ۳74 واحد، منسوجات با 15۳ واحد رشد معادل 

4.10درصد به ۳ هزار و 892 واحد« رسيد.
در عين ح��ال، نگاهي به آماره��اي معامالتي اين 
روز در بازار سهام مش��خص مي كند: قيمت سهام 
نمادهاي »سرود، پالسك، وبيمه، سكرما، غنوش، 
غدش��ت و غپينو« بيش��ترين افزاي��ش قيمت و 
نمادهاي »فپنتا، فخاس، لخزر، فنورد، البسا، غمهرا 
و شامال« بيشترين كاهش قيمت را در بازار سهام 

رقم زدند و در تابلوهاي بورس به ثبت رسيدند.
به اين ترتي��ب، در پايان داد و س��تدهاي روز قبل 
ب��ورس ته��ران، در ۳61 ه��زار نوب��ت معامالتي، 
۳ميليارد و 240 ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش 
14 هزار و 191 ميليارد تومان در بورس معامله شد.

در فرابورس نيز اوضاع معامالت چهارشنبه همانند 
بورس، پر رونق و رو به رش��د بود. به موجب همين 
رونق در آخرين روز هفته ش��اخص كل فرابورس 
55 واحد رشد كرد و به سطح سه هزار و 770 واحد 
رس��يد. در اين روز نمادهاي »زاگرس«، »ذوب« و 
»دماوند« بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص بازار 
ياد شده داش��تند و نمادهاي »مارون«، »بپاس« و 
»ارفع« نيز تاثير منفي بر پيشروي نماگر فرابورس 
گذاشتند. گفتني است، نمادهاي »ذوب«، »دي« 
و »س��مگا« ني��ز از جمله نمادهاي��ي بودند كه در 
فرابورس اي��ران توجه س��رمايه گذاران را به خود 
جلب كردند و در صدر نمادهاي پربيننده اين بازار 
در سايت ش��ركت مديريت فناوري بورس تهران 

قرار گرفتند.

افزايش۴۶۰۰واحدينماگرتاالرشيشهاي
مروريبرمعامالتبورسوفرابورس

فراخوان عمومي سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص 
الزام انتش��ار اطالعات كامل مالي موسسات و نهادهاي 
عمومي غيردولتي و صندوق هاي بازنشستگي منتشر شد .  
به گزارش سنا، ، مدير نظارت بر بازار اوليه اين سازمان گفت: 
ارايه اطالعات كامل مالي شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي 
مشمول بند )5( ماده )6( قانون اجراي سياست هاي كلي 
اصل 44، مصوب 28 خرداد 98، به سازمان بورس و اوراق 
بهادار بعد از اصالحاتي در مجلس شوراي اسالمي الزامي 
شد و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار مجدد 

آن اقدام كرد . 
علي بيگ زاده ميالني اف��زود: اخيرا نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي اختيارات بيشتري در اين باره به سازمان 
بورس و اوراق بهادار دادند تا بخش عمومي اقتصاد و عملكرد 
آن شفاف تر شود. مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و 
اوراق بهادار توضيح داد: بر اين اساس، موسسات و نهادهاي 
عمومي غيردولتي، قرارگاه هاي س��ازندگي و نهادهاي 
نظامي و انتظامي كشور و بنيادهاي تعاون وابسته به آنها، 
سازمان ها و موسسات خيريه، نهادها و موسسات وقفي 
و  آستان هاي مقدس و بقاع متبركه، كليه صندوق هاي 
بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري و بنيادها و نهادهاي 
انقالب اسالمي مكلف شدند ليست شركت هاي متعلقه 
و اطالعات كامل مالي خود و شركت هاي كنترلي و غير 
كنترلي خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه دهند. 
بيگ زاده ميالني با بيان اينكه تاكنون بيش از 400 شركت 
اطالعات و صورت هاي مالي خود را روي كدال قرار داده اند، 
تصريح كرد: ارائه فهرس��ت كامل كليه شركت ها اعم از 
تعاوني، سهامي خاص، سهامي عام و مسووليت محدود و 
بنگاه هاي اقتصادي و موسسات متعلقه به خود اعم از تابعه و 
وابسته يا با هر ميزان از تملك سهام كه به صورت مستقيم يا 
غيرمستقيم در مالكيت يا مديريت )كنترلي يا غير كنترلي( 
توسط اشخاص مشمول به صورت ساالنه باشد، از تكاليف 
اطالع رساني مقرر در قانون است . وي ادامه داد: همچنين 
ارائه صورت هاي مالي حسابرس��ي شده شامل ترازنامه، 

صورت س��ود و زيان، صورت جريان وجوه نقد و حسب 
مورد صورت هاي مالي تلفيقي حسابرسي شده و همچنين 
تغييرات هيات مديره به صورت ساالنه و حداكثر تا شش 
ماه پس از اتمام س��ال مالي مندرج در اساسنامه رسمي، 
توسط اشخاص مشمول از ديگر تكاليف قانوني خواهد بود.

بيگ زاده ميالني خاطرنش��ان كرد: مش��مولين موظف 
به مراجعه به مديريت ب��ازار اوليه )اداره تمركز اطالعات 
نهادهاي عمومي( سازمان بورس و اوراق بهادار يا مكاتبه 
با مديري��ت مذكور جهت ارايه مدارك م��ورد نياز و طي 
كردن مراحل ارسال الكترونيكي اطالعات از طريق سامانه 
 جامع اطالع رساني ناش��ران )كدال( به نشاني اينترنتي

 www.codal.ir هس��تند. مدير نظارت بر بازار اوليه 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داش��ت: به موجب 
تبصره )2( قانون اصالح بند )5( م��اده )6( قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسي 
كليه اشخاص حقوقي مشمول حداكثر طي شش ماه از 
زمان الزم االجرا شدن اين قانون )تاريخ ابالغ 98/04/26( 

موظف به ارسال اطالعات كامل مالي هستند. 
وي گفت: مرجع ثبت شركت ها مكلف است از انجام امور 
ثبتي ش��ركت هاي متخلف خودداري كند و امور ثبتي 
مربوط به اش��خاص مش��مول صرفًا در صورت دريافت 
مجوز از س��ازمان بورس و اوراق بهادار  امكان پذير است. 
بيگ زاده ميالني افزود: همچنين بانك ها و موسس��ات 
غيربانكي موظفند با اعالم سازمان بورس و اوراق بهادار و 
حكم مرجع قضايي ذي صالح حساب هاي بانكي اعضاي 
متخلف هيات مديره   شركت ها را تا زمان انجام تكاليف 

مقرر، مسدود كنند. 
او توضيح داد: سازمان بورس نيز مكلف است كليه اعضاي 
هيات مديره اشخاص مشمول را كه براي اولين مرتبه پس 
از الزم االجرا شدن قانون از انجام تكاليف خود در مهلت 
زماني مقرر تخلف كنند، متخلف محسوب و به پرداخت 
جريمه نقدي براساس ترتيبات مقرر در ماده )14( قانون 
توس��عه ابزارها و نهادهاي مالي جديد محكوم كند. وي 

تصريح كرد: سازمان بورس و اوراق بهادار همچنين مكلف 
است در صورتي كه اشخاص مشمول قانون تا سه ماه پس 
از اتمام مهلت قانوني نسبت به انجام تكاليف موضوع اين بند 
اقدام نكنند يا در صورت تكرار تخلف در دوره هاي مالي بعد، 
عالوه بر اخذ مجدد جريمه نقدي مذكور، اسامي اعضاي 
هيات مديره و هيات امنا يا هيات موس��س آنها را حسب 
مورد به سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اعالم كند و اين 
سازمان عضويت اشخاص حقيقي مذكور را به مدت سه 
سال در كليه اشخاص حقوقي مشمول و ساير شركت ها 

و بنگاه هاي اقتصادي اعم از دولتي يا خصوصي لغو كند.
مدير نظارت بر بازار اوليه س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
تاكيد كرد: هرگونه دريافتي اشخاص حقيقي مذكور از 
ش��ركت ها، بنگاه هاي اقتصادي و موسسات متخلف از 
احكام اين بند، مشمول مجازات تصرف در اموال عمومي 
مي شود. سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در مدت زمان 
مزبور نبايد هيچ گونه خدمات ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجاري به اشخاص حقيقي مذكور ارايه كند و همچنين 
عضويت آنها در هيات مديره يا براي تصدي سمت )پست( 
مديرعاملي در شركت هاي ديگر و تأسيس شركت هاي 
جديد يا سهامداري آنها را نيز نبايد ثبت و تأييد كند. به 
گفته بيگ زاده ميالني، شركت روزنامه رسمي جمهوري 
اسالمي ايران نيز مكلف است آگهي لغو عضويت اشخاص 
حقيقي مذكور را در كليه اشخاص حقوقي موضوع اين بند 
و ساير تعاوني ها و شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي اعالم 
و در پايگاه اطالع رس��اني خود بارگذاري كند. وي افزود: 
اشخاص مشمول در صورت تخلف از تكاليف مقرر در اين 
ماده به صورت تضامني در اجراي احكام اين ماده مسووليت 
دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است اشخاص 
حقوقي مذكور را در صورت تخلف يا عدم انجام تكاليف 
قانوني از سوي هر يك از شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي 
تابعه و وابسته به آنها، مطابق احكام و اجزاء و ترتيبات مقرر 
در ماده )14( قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد 

بورس مصوب 25 آذر 1۳88 جريمه كند.

الزامارايهاطالعاتماليشركتهاونهادهايعموميبهسازمانبورس
مديريتنظارتبربازاراوليه:
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   شيران سود تلفيقي را ۱.۱۶۹ ريال اعالم كرد: 
شركت سرمايه گذاري صنايع ش��يميايي ايران در 
صورت هاي مالي 6 ماهه سود تلفيقي هرسهم را يك 
هزار و 169 ريال اعالم كرد. ش��ركت سرمايه گذاري 
صنايع ش��يميايي ايران در اطالعات و صورت هاي 
مالي 6ماهه منتهي به ۳1 خرداد 1۳98 سود تلفيقي 
هرسهم را يك هزار و 169ريال اعالم كرد. اين در حالي 
است كه »شيران« سود هرسهم شركت اصلي را يك 
هزار و 162 ريال اعالم كرده است. در صورت هاي مالي 
تلفيقي اين شركت سود عملياتي 4هزار و ۳15ميليارد 
ريال، سود خالص را 5هزار و 409ميليارد ريال و سود 
انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شركت اصلي 
را 9هزار و 795ميليارد ريال اعالم كرد. »شيران« در 
تش��ريح اهداف و برنامه هاي راهبردي در خصوص 
توليد و فروش محصوالت اع��الم كرد كه مطابق با 
س��نوات گذشته، راهبرد ش��ركت توليد با حداكثر 
ظرفيت و مانند سال هاي گذشته بيشتر از ظرفيت 
اسمي و اولويت فروش با بازارهاي داخلي و همزمان 
صادرات به كشورهاي همسايه است. همچنين اين 
شركت نرخ فروش محصوالت نسبت به ابتداي سال 
مالي افزايش بيش از 70درصدي داشته است و پيش 
بيني مي شود اين نرخ با ثبات باشد. شايان ذكر است 
عرضه محصوالت از طريق بورس كاال و بر اساس نرخ 
تعيين شده و مورد توافق با دفتر صنايع پايين دستي 
صورت مي پذيرد. »شيران« اعالم كرد كه از ابتداي 
سال 1۳98 نرخ تسعير خريد خوراك از پااليشگاه 
اصفهان از نرخ مبادله اي به نرخ س��امانه نيما تغيير 
يافته است. همچنين نرخ بنزن نسبت به ابتداي سال 
مالي جاري با افزايش چشمگيري مواجه شده است. با 
توجه به افزايش قانوني حقوق و دستمزد، اين شركت 
در پيش بيني 6ماهه دوم سال مالي جاري لحاظ كرده 
اس��ت. همچنين با توجه به افزايش نرخ اجاره بهاي 
مخازن در بوشهر هزينه هاي صادرات نيز در 6 ماهه 
دوم افزايش خواهد داشت. همچنين با توجه به تحقق 
بيش از 547ميليارد ريال سود خالص توسط شركت 
بازرگاني و خدمات بندري ايران در 6 ماهه نخس��ت 
سال مالي، پيش بيني مي شود در مجموع و در پايان 
سال مالي جاري سودي معادل 700 ميليارد ريال از 
اين محل شناسايي شد. »شيران« در تشريح ساير 
برنامه ه��اي با اهميت خود اع��الم كرد كه پيگيري 
تكاليف مقرر شده در مجمع عمومي عادي ساليانه در 
خصوص به سرانجام رساندن طرح توسعه دوم توليد 
LAB و نيز پيگيري مطالبات ناش��ي از فروش هاي 
خارجي است. از ديگر برنامه هاي با اهميت مي توان 
به عرضه 10 درصد از سهام شركت فرعي )شركت 
بازرگاني و خدمات بن��دري ايران( در فرابورس و نيز 
تالش در جهت تكميل زنجي��ره ارزش محصوالت 

شركت اشاره كرد.

   »اپرداز« و »چفيبر« پيگير افزايش سرمايه: 
شركت هاي آتيه داده پرداز و توليد فيبر ايران پيگير 
افزايش سرمايه خود هستند. به گزارش سنا، شركت 
آتيه داده پرداز اعالم كرد كه اظهارنظر حس��ابرس و 
بازرس قانوني نسبت به گزارش توجيهي هيات مديره 
در خصوص افزايش س��رمايه اعالم شده و اين اقدام 
را بدون مانع اعالم كرده اس��ت. »اپرداز« قصد دارد 
براس��اس گزارش توجيهي افزايش سرمايه مصوب 
هيات مديره در 20 مرداد 1۳98 س��رمايه خود را از 
مبلغ 750 ميليارد ري��ال به مبلغ يك هزار ميليارد 
ريال معادل ۳۳ درص��د افزايش دهد. اين افزايش از 
محل سود انباشته تامين مي شود و به منظور اصالح 
ساختار مالي اس��ت. گفتني اس��ت؛ انجام افزايش 
سرمايه به شرط موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار 
و تصويب مجمع عمومي فوق العاده اس��ت. از سوي 
ديگر ش��ركت توليد فيبر ايران اعالم كرده است كه 
پيشنهاد هيات مديره در خصوص افزايش سرمايه را 
به مجمع عمومي فوق العاده مي برد. »چفيبر« اعالم 
كرد كه پيشنهاد افزايش سرمايه از مبلغ يك هزار و 
۳46 ميليارد و 925ميليون و۳07هزار ريال به مبلغ 
يك هزار و 800ميليارد ريال معادل ۳۳درصد را ارايه 
كرده است. اين افزايش س��رمايه قرار است از محل 
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي تامين 
شده و به منظور تأمين سرمايه در گردش به منظور 
جبران كمبود نقدينگي واردات انواع محصوالت چوبي 
كه در تاريخ 11شهريور1۳98 به تصويب هيات مديره 
رسيده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني 

ارسال شده است.

   »س�اينا« ۶ماهه ۱.۰۸۳ريال سود ساخت: 
شركت صنايع بهداشتي ساينا در صورت هاي مالي 
6ماه��ه اعالم كرد كه طي اين دوره توانس��ته براي 
هرس��هم يك هزار و 8۳ ريال س��ود بسازد. شركت 
صنايع بهداشتي س��اينا در اطالعات و صورت هاي 
مالي 6ماهه منتهي به ۳1خرداد1۳98 سود هرسهم 
را يك ه��زار و 8۳ ريال اعالم كرد كه در مقايس��ه با 
مدت مشابه سال گذشته معادل 858درصد افزايش 
داشته است. در گزارش منتشر شده اين شركت طي 
مقايسه اي كه با مدت مش��ابه سال گذشته داشته 
اعالم كرده اس��ت كه سود عملياتي شركت با رشد 
556درصدي به مبلغ 158ميليارد ريال، سود خالص 
با رش��د 862 درصدي به مبلغ 108 ميليارد ريال و 
سود انباشته پايان دوره با افزايش ۳21درصدي به 
مبلغ 180ميليارد ريال رس��يده است. »ساينا« در 
اين دوره 15 هزار و 917 تن انواع محصوالت خود را 
به مبلغ ميليارد ريال به فروش رسانده است و از اين 
محل سود ناخالص را 245ميليارد ريال اعالم كرد. 
عالوه بر اين براي 6ماهه دوم منتهي به ۳0 آذر 1۳98 
پيش بيني كرده است كه فروش 6ماهه ۳1 هزار و 
581 تن و به ارزش يك ه��زار و 446 ميليارد ريال 
خواهد بود. اين ش��ركت در برآوردي كه از تغييرات 
نرخ فروش محصوالت و ن��رخ خريد مواد اوليه دارد 
اعالم كرده كه افزايش يا كاهش قيمت محصوالت 
با اخذ مجوز از انجمن صنعت ش��وينده و س��ازمان 
حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان انجام 
خواهد ش��د. همچنين با توجه به افزايش نرخ مواد 
اوليه آخرين قيمت خريد با رشد 20درصدي، مالك 

عمل بوده است.

يكفعالبازارسرمايهبيانكرد

روندمنطقيقيمتسهمباتعييندامنهنوسانمناسب
به گفته يك كارشناس بازار س��رمايه، در بازارهايي 
كه شفافيت كاملي وجود ندارد، ايجاد دامنه نوسان 
مناسب در كنار مواردي در ريزس��اختار بازار مانند 
محدودي��ت تعدادي خري��د يا ف��روش مي تواند به 

جلوگيري از رشد غيرمنطقي قيمت ها كمك كند.
مديرعامل گروه صنعتي و معدني امير، در گفت وگو 
با سنا ضمن بررسي دس��تورالعمل جديد بازار پايه 
فرابورس به چيس��تي ش��ركت هاي اين بازار اشاره 
كرد و گفت: ماهيت ش��ركت هاي حاض��ر بازار پايه 
عمدتا شركت هاي غيرش��فاف در كنار شركت هاي 

زيان ده، غيرفعال يا ورشكسته است. حسيني اضافه 
كرد: هرچند برخي از ش��ركت ها با وجود سودآوري 
و وضعي��ت بنيادي مناس��ب به دليل ع��دم تمايل 
س��هامداران عمده به موجب ماده ۳6 احكام دايمي 
قانون برنامه و ماده 99 قانون برنامه در اين بازار معامله 
مي شوند، اما وقتي س��خن از بازار پايه است، منظور 

شركت هاي دسته اول است.
وي اين شركت ها را بسيار پرريسك دانست و افزود: 
از س��ال 96 دسترس��ي معامله گران عادي از طريق 
س��امانه آنالين به اين بازار ميس��ر شده است، از اين 

رو ب��ا الگوهاي رفتاري و تهييج س��هامداران و رفتار 
توده وار، شاهد رش��د قيمت غيراصولي در برخي از 
اي��ن نمادها بوديم؛ اين ش��ركت ها به دليل كوچك 
بودن، تحت تاثير فش��ار پول رشد كردند. موضوعي 
كه ب��ا واقعيت هاي بخ��ش واقعي اقتصاد كش��ور و 
همچنين وضعيت سودآوري و ارزش ذاتي شركت ها 

سازگاري نداشت.
حس��يني توضيح داد: در اين ش��رايط شركت هايي 
ك��ه زيان دهي عمليات��ي دارند و هي��چ بهبودي در 
وضعي��ت صنعت آنها رخ ن��داده و خالص ارزش روز 

دارايي هايش��ان منفي اس��ت، ارزش هاي چند هزار 
ميليارد ريالي يافتند. بر اين اساس، ساماندهي بازار 
پايه گامي مناسب براي جلوگيري از روند غيرمنطقي 

قيمت سهام اين شركت ها است.
مديرعامل گروه صنعتي و معدني »امير« اظهار كرد: 
بنابر اين دس��تورالعمل، شركت هايي كه سودآوري 
مناس��ب يا ش��فافيت بيش��تري دارند، امكان ورود 
ب��ه بازارهاي باالتر را دارند كه پيش��نهاد مي ش��ود 
دس��تورالعملي براي تسريع و تس��هيل اين موضوع 

تصويب شود.

فرهنگ حسيني در خصوص دامنه نوسان تغيير يافته 
در دستورالعمل تازه و خطرات دامنه نوسان نامناسب 
در اين بازار پرريسك، بيان كرد: دامنه نوسان پايين 
مي توان��د اثر ربايش��ي ايج��اد كن��د، بنابراين براي 
جلوگيري از اين موضوع، بايد از دامنه نوسان مناسب 
استفاده شود. با اين حال، در بازارهايي كه شفافيت 
كاملي وجود ندارد، ايجاد دامنه نوس��ان مناسب در 
كنار مواردي در ريزس��اختار بازار مانند محدوديت 
تعدادي خريد يا فروش مي تواند به جلوگيري از رشد 

غيرمنطقي قيمت ها كمك كند.

نگاه بازار



تشكلها6اخبار

از نگاه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه » اُ  اي سي دي« بررسي شد

چشم انداز توليد وتجارت محصوالت كشاورزي ايران 
تعادل |

براساس برآوردهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه 
»اُ اي سي دي« پيش بيني مي شود، در سال 2028 توليد 
و صادرات برخي محصوالت كشاورزي ايران دستخوش 
تغييراتي شود كه در اين گزارش برخي از آنها به تفكيك 
 مورد بررس��ي ق��رار مي گيرند. از جمل��ه محصوالتي كه 
پيش بيني مي شود با افزايش صادرات همراه باشند، مي توان 
به »ماهي و غذاهاي دريايي، گوشت مرغ و پنير« اشاره كرد و 
نمونه محصوالتي كه با كاهش صادرات همراه خواهند بود، 
»روغن هاي گياهي« است. از سوي ديگر، به نظر مي رسد، 
در سال 2028، رشد مصرف »كنجاله، گوشت مرغ، گوشت 
گوسفند، ساير دانه هاي روغني، روغن هاي گياهي و پنبه« از 
ميزان رشد توليد داخلي اين محصوالت نسبت به متوسط 

سال هاي 2018-2016 بيشتر باشد. 

 چشم انداز كشاورزي  ايران 
در ادامه، عالوه بر تشريح وضعيت توليد، صادرات، واردات 
و مصرف برخي از محصوالت كش��اورزي ايران از جمله 
برخي محصوالت لبن��ي، دامي و نباتي طي س��ال هاي 
2018- 2016 به ارايه چش��م اندازي از موارد ذكر شده 
در سال 2028 به تفكيك محصوالت پرداخته مي شود. 
شايان ذكر اس��ت اين گزارش شامل محصوالت باغي از 
جمله »سيب، زعفران و خرما« نمي شود و صرفا برخي از 

اقالم از گروه كشاورزي را در برمي گيرد. 
داده هاي اين تحليل نشان مي دهد، طي سال هاي 2016 
تا 2018، صادرات محصوالت دامي و لبني مورد بررسي در 
اين گزارش شامل »ماهي و غذاي دريايي، گوشت، گوشت 
مرغ و پنير ايران« به ترتيب هركدام با متوس��ط صادرات 
ساالنه 113هزارتن، 81 هزارتن، 72 هزارتن و 35 هزار تن 
همراه بوده است و بيشترين مقدار صادرات را در اين گروه 
محصولي داشته اند. بر اساس برآوردهاي سازمان همكاري 
و توس��عه اقتصادي پيش بيني مي شود در سال 2028، 
»صادرات ماه��ي و غذاهاي دريايي« ب��ه 139 هزارتن، 
صادرات »گوش��ت« به 82 هزارتن، صادرات »گوش��ت 
مرغ« به 75هزارتن و صادرات »پنير« به 68 هزارتن برسد.

همچنين طي سال هاي 2016 تا 2018، توليد محصوالت 
دامي و لبني ايران مورد بررس��ي در اين گزارش ش��امل 
»ش��ير« با 5.6 ميليون تن، »گوش��ت« با 3 ميليون تن، 
»كنجاله« با 2.2 ميليون تن و »گوش��ت م��رغ« با 1.2 
ميليون تن همراه بوده و باالترين مقدار توليد را در اين گروه 
محصولي داشته اند. بر اساس پيش بيني صورت گرفته 
توسط »اُ اي س��ي دي« در سال 2028 نيز همچنان اين 
كاالها بيشترين توليد را در ميان محصوالت دامي و لبني 

مورد بررسي در اين گزارش خواهند داشت. 
اما ارزيابي ها نشان مي دهد، واردات »كنجاله و انواع گوشت 
ايران« طي س��ال هاي 2016 تا 2018 از ساير كاالهاي 
دامي و لبني مورد بررسي در اين گزارش بيشتر بوده و طبق 
پيش بيني هاي صورت گرفته توسط »اُ اي سي دي« در 

سال 2028 همچنان واردات اين دو محصول از ساير اقالم 
اين گروه بيشتر خواهد بود.شايان ذكر است »گوشت گاو و 
گوساله و كره« بيشترين رشد مصرف را در ميان محصوالت 
لبني و دامي مورد بررسي در اين گزارش در سال 2028 
نسبت به متوسط سال هاي 2018- 2016 خواهند داشت 
)به ترتيب 2.3 درصد و 2.1 درصد( همچنين، در س��ال 
2028 ميزان رشد مصرف »كنجاله، گوشت مرغ و گوشت 
گوسفند« از ميزان رشد توليد اين محصوالت بيشتر خواهد 
بود كه مي تواند گوياي وابستگي اين محصوالت به واردات 

براي تامين نياز داخلي باشد.
همچنين ط��ي س��ال هاي 2016 ت��ا 2018، در ميان 
محص��والت نبات��ي ذكر ش��ده در اين گ��زارش )به غير 
از محصوالت باغي(، متوس��ط صادرات س��االنه س��ويا 
107هزارتن و »روغن هاي گياهي« 56 هزار تن بيش از 
ساير اقالم بوده و براساس پيش بيني هاي سازمان همكاري 
و توسعه اقتصادي در س��ال 2028 همچنان »سويا« با 
112هزارتن و »روغن هاي گياهي« با 12 هزارتن بيشترين 

مقدار صادرات را در اين گروه محصولي خواهند داشت.
از سوي ديگر، مطابق داد هاي گزارش سازمان همكاري 
اقتصادي و توس��عه، طي س��ال هاي 2016 ت��ا 2018، 
بيشترين توليد محصوالت نباتي ذكر شده در اين گزارش 
متعلق به »برنج و شكر« به ترتيب با مقدار توليد 1.9ميليون 
تن و 1.8 ميليون تن اس��ت و طبق برآوردهاي سازمان 
همكاري اقتصادي و توسعه » اُ اي سي دي« در سال 2028 
همچنان توليد اين دو محصول نسبت به ساير محصوالت 
نباتي بيشتر خواهد بود. )شكر 2.5 ميليون تن و برنج 2.2 

ميليون تن( . 
الزم به ذكر اس��ت كه در ميان محصوالت عنوان شده در 
اين گزارش در سال 2028 رشد مصرف روغن هاي گياهي 
)2.2 درصد( و پنبه )1.7( درصد از ساير محصوالت اين 
گروه بيشتر خواهد بود. همچنين ذكر اين نكته ضروري 
است كه در سال 2028 ميزان رشد مصرف ساير دانه هاي 
روغن��ي، روغن هاي گياهي و پنبه از ميزان رش��د توليد 
داخلي اين محصوالت نسبت به متوسط سال هاي 2018 
- 2016 بيشتر خواهد بود، از اين رو، به نظر مي رسد، طي 
س��ال هاي آتي براي تامين نياز داخل��ي اين محصوالت 
نياز به واردات افزاي��ش يابد. البته در پايان ذكر اين نكته 
ضروري اس��ت كه با توجه به مغايرت برخي از آمارهاي 
ارايه شده توسط » اُ اي سي دي« وفائو با آمارهاي موجود 
در داخل كش��ور، پيشنهاد مي شود، بخش آماري وزارت 
جهاد كشاورزي و مركز آمار نسبت به روز رساني اطالعات 

بارگزاري شده در سايت فائو اقدام كنند. 

 وضعيت بازار محصوالت كشاورزي در جهان
گزارش چشم انداز كشاورزي 2028- 2019 با همكاري 
 مش��ترك س��ازمان هاي همكاري و توسعه اقتصادي

» اُ اي س��ي دي« و فائو تهيه شده اس��ت. اين گزارش 
ارزيابي جامعي از چشم اندازهاي 10 ساله بازار كاالهاي 

كش��اورزي و ماهيگيري در س��طح ملي، منطقه اي و 
جهاني ارايه كرده است. براساس اين گزارش كه از سوي 
معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران منتشر شده، 
مازاد عرضه محصوالت كشاورزي طي چند سال متوالي 
منجر به كاهش قيمت هاي بين المللي در اكثر كاالهاي 
كشاورزي ش��ده اس��ت، به طوري كه قيمت »غالت، 
گوشت گاو و گوس��فند« در كوتاه مدت به قيمت اوليه 
خود بازگشته است. پيش بيني مي شود، طي دهه آينده 
قيمت هاي واقعي تقريبا در تمام كاالهاي بررسي شده در 
گزارش چشم انداز، در سطح فعلي يا پايين تر باقي بمانند، 
چراكه رشد توليد همچنان از رشد تقاضا پيشي مي گيرد.

جمعيت رو به رشد جهاني، همچنان به استفاده از مقادير 
فزاينده محصوالت كشاورزي به عنوان »غذا، خوراك« 
و براي اهداف صنعتي ادامه مي دهد. بيش��تر تقاضاي 
مازاد مواد غذايي طي يك دهه آينده در مناطقي با رشد 
باالي جمعيت به ويژه كشورهاي جنوب صحراي آفريقا، 
هند، خاورميانه و ش��مال آفريقا خواهد بود. بر همين 
اس��اس، انتظار مي رود مصرف سرانه غذاهاي اصلي به 
دليل اش��باع تقاضا براي بيشتر جمعيت جهان، راكد 
باشد. همچنين انتظار مي رود، تقاضاي »گوشت« در 
امريكا نس��بتا زياد باشد، اين در حالي است كه مصرف 
»گوشت« در كشورهاي جنوب صحراي آفريقا به دليل 
درآمدهاي پايين همچنان محدود است. محصوالت 

لبني تازه، بخش عمده اي از نياز پروتئين در آسيا به ويژه 
هند و پاكستان را برآورده مي كنند. عمدتا پيش بيني 
مي شود سرانه مصرف شكر و روغن هاي گياهي افزايش 
يابد كه ناش��ي از شهرنشيني و تغيير سبك زندگي به 
استفاده از غذاهاي فرآوري شده و آماده مصرف به ويژه 
در اقتصادهاي نوظهور و در حال توس��عه و متناسب با 

افزايش سطح درآمدهاي آنهاست.
همچنين براس��اس اين گزارش، انتظار مي رود، توليد 
محصوالت كشاورزي طي يك دهه آينده 15 درصد رشد 
داشته باشد، اين در حالي است كه پيش بيني مي شود، 
ميزان اس��تفاده از زمين هاي كشاورزي در جهان ثابت 
بماند، كه اين اتف��اق به معني افزايش راندمان توليد در 
هر هكتار از مزارع كش��اورزي است. پيش بيني افزايش 
توليد محصوالت كشاورزي را مي توان در درجه اول به 
بهبود محصول و افزايش بيشتر توليدات ناشي از نوآوري 
فناورانه نسبت داد. رشد پيش بيني شده در توليد دامي بر 
اساس گسترش گله ها و استفاده بيشتر و كاراتر از خوراك 
دام خواهد بود. به دليل محدوديت هاي موجود در صيد 
ماهي، تقريبا تمام رشد پيش بيني شده در عرضه ماهي و 
غذاهاي دريايي از آبزي پروري ناشي مي شود و سهم آن از 
كل توليد تا سال 2028 به حدود 55 درصد خواهد رسيد.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده اس��ت كه تجارت 
بين الملل در بس��ياري از كش��ورهاي واردكننده مواد 

غذايي به لحاظ امنيت غذايي و در كشورهاي صادركننده 
همچون كشورهاي امريكاي التين و حوزه كاراييب كه 
درآمد و معيشت خود را از اين طريق به دست مي آورند، 
حايز اهميت است. همچنين در سال هاي آتي، منطقه 
درياي سياه، موقعيت خود را به عنوان صادركننده اصلي 
گندم و ذرت با صادرات بيشتر به خاورميانه و آفريقاي 

شمالي تثبيت خواهد كرد.
بازاره��اي جهان��ي كش��اورزي ب��ا طيف وس��يعي از 
نااطمينان هاي جديد روبه رو هستند كه به ريسك هاي 
بسيار بزرگي كه پيش روي اين بازار قرار دارد، مي افزايد. 
در طرف عرضه، اين موارد ش��امل شيوع بيماري هايي 
مانند تب خوكي آفريقايي، مقاومت در برابر رشد مواد 
ضد ميكروبي، پاسخ هاي نظارتي به تكنيك هاي جديد 
تولي��د مثل گياهان و پاس��خ به ح��وادث آب و هوايي 
مي ش��ود. در طرف تقاضا، اين موارد شامل رژيم هاي 
غذايي در حال تغيير، درك افراد از اهميت مسائل مربوط 
به سالمتي و پاسخ هاي سياستي به روند هشدار دهنده 
چاقي مي ش��وند. عامل ديگر، افزايش عدم قطعيت در 
مورد توافق هاي تج��اري آتي بين چندين بازيگر مهم 
در بازارهاي كش��اورزي جهان اس��ت. چراكه تشديد 
تنش هاي تج��اري در حال انج��ام مي تواند با كاهش 
تجارت و عكس العم��ل بازارهاي داخلي و بين المللي 

همراه باشد. 

عضو هيات مديره مركز داوري اتاق بازرگاني ايران: 

»داوري« در كشورهاي توسعه يافته راهكار رفع مشكالت تجاري است
عضو هيات مديره مركز داوري اتاق ايران گفت: داوري 
و مراجعه به داوري در همه جاي دنيا مرسوم و معمول 
است. بايد مركز داوري اتاق ايران بيشتر معرفي شود تا 
اعضا شناخت دقيق تري داشته باشند. در حال حاضر 
پرونده هاي متعدد از كش��ورهاي مختلف كه به ايران 

مرتبط است براي مركز داوري ارسال مي شود.
ناصر رياحي در گفت وگو با پايگاه خب��ري اتاق ايران 
در تبيين اين موضوع اظه��ار كرد: داوري و مراجعه به 
آن در همه جاي دنيا مرس��وم و معمول است. قضات 
تحصيالت حقوقي دارند و از مفاهيم اقتصادي خيلي از 
آنها اطالع دقيقي ندارند؛ براي همين هم بايد به جايگاه 
آن در محاكم قضايي اش��اره كرد و هم بر رجوع به اين 
مركز در زمان وجود اختالف تاكيد كرد. او افزود: راي 
داوري اصوال قطعي و الزم االجراس��ت؛ زيرا در داوري، 
مرحله تجديدنظر نداريم. بنابراين چنانچه طرفي حكم 
عليه او صادرشده، از اجراي آن خودداري كند، مي توان 
رأي داوري را توس��ط واحد اجراي احكام دادگستري 
اجرا كرد. يا اينك��ه مي تواند بار ديگر پرونده خود را در 

آنجا مطرح كند.
ب��ه گفته رياح��ي، داوري به عنوان ي��ك روش و ابزار 
تخصصي براي حل وفصل اختالف اس��ت كه البته با 

ريش سفيدي و كدخدا منشي و روش هاي مشابه تفاوت 
دارد. روش داوري هم اكن��ون مهم ترين و اصلي ترين 
ابزار ب��راي حل وفصل اختالف��ات تجاري به خصوص 
تجارت بين المللي است. سريع بودن، تخصصي بودن، 
محرمانه بودن، مش��اركتي بودن و داشتن تسهيالت 

اجرايي بين المللي از مهم ترين مزاياي اين روش است 
كه باعث شده چنين فراگير شود. اولين وظيفه مركز 
داوري اين است كه از تشكل ها و از همكاران خود براي 
حل اختالف استفاده كند اما استقبال از اين نهاد زياد 
نيست. او به گزارش دبيركل اين مركز در نشست اخير 

هيات نمايندگان اشاره مي كند كه بر اساس آن در سال 
97 كمتر از 200 پرونده به اين مركز ارسال شده بود كه 
تعدادي با توافق و تعدادي با رأي حل وفصل شده است و 
اين عدد قابل مالحظه اي نيست. عضو هيات نمايندگان 
اتاق ايران عنوان كرد: در شهرستان ها مراكز داوري اجازه 
دارند طبق قانون از قضات بازنشس��ته استفاده كنند، 
آنها بر اين باور هستند كه چون اين قضات بازنشسته 
هس��تند و با دادگستري آش��نايي دارند مي توانند در 
روند پرونده كمك كنند؛ ولي اين باور نادرست است. 
به گفته او، پيشنهاد ما اين است كه در داوري تخفيف 
قابل مالحظه اي به اعضاي هيات نمايندگان داده شود، 
در داوري بايد هر دو طرف قبول كنند كه پرونده آنها به 
داوري ارسال شود و هزينه منصفانه بدهند يا آنكه بازنده 
پرونده است بايد هزينه فرد برنده را هم در داوري بدهد.

رياحي افزود: از دوره هفتم هيات نمايندگان اتاق ايران، 
به مركز داوري كمك مي كرد ولي از دوره هشتم هيات 
نمايندگان قرار شد اين كمك قطع شود و اتاق مكاني 
در اختيار آنها بگذارد و مركز داوري خودكفا شود ولي 
هنوز تعداد مراجعه كننده به اين مركز خيلي كم است. 
او اظهار كرد: فعاالن اقتصادي غير عضو اتاق ايران هم 
مي توانند به مركز داوري اتاق ايران براي داوري مراجعه 

كنند؛ حتي در داوري بين المللي هم به اين مركز رجوع 
مي ش��ود و از اين طريق درآمد ارزي هم داشته ايم كه 
در اين دوره اين درآمد كم ش��ده اس��ت. البته داوري 
انجام مي ش��ود ولي درآمد آن ب��ه مركز بازنمي گردد. 
به گفته او، بايد تعداد پرونده ها باالي 100 عدد باش��د 
تا اتاق مش��ترك داوري بين ايران و عراق و ايران با هر 
كشوري تشكيل شود؛ اما اآلن اين تعداد پرونده وجود 
ندارد. البته در شرايط حاضر از همه كشورهاي مختلف 
پرونده اقتصادي كه يك طرف آن ايراني است، به مركز 
داوري ارس��ال مي شود. او درباره دليل عدم مراجعه به 
مركز داوري توسط برخي فعاالن اقتصادي مي گويد: 
در قانون ما مش��كلي وجود دارد و م��ن بارها اين را در 
كميسيون حمايت قضايي و مالكيت فكري اتاق ايران، 
در جلسه با قوه قضاييه و جلسات اقتصاد مقاومتي عنوان 
كرده ام؛ داوري يك توافق است و اگر مركز داوري اتاق 
ايران حتي حكم هم بدهد، در صورت داشتن اعتراض 
به مراجع قضايي مراجعه مي كند؛ البته شايد باالتر از 
90 درصد آراي مركز داوري اتاق تأييد مي ش��ود. ولي 
اينكه مي شود اعتراض كرد خيلي ها ترجيح مي دهند 
به محكمه مراجعه كنند. اين يكي از داليلي است كه 

مراجعه به مركز داوري را كمتر مي كند. 
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ماجراي سبوس ادامه دار شد
تسنيم| رييس هيات مديره اتحاديه كارخانجات 
خوراك دام، طيور و آبزيان گفت: كارخانه هاي آرد 
از تحويل سبوس گندم به دامداران خودداري و آنها 
را براي تهيه اين محصول روان��ه بازار آزاد كرده اند. 
حسين كيهاني اظهار كرد: قيمت سبوس گندم در 
چند ماه گذشته بدون كار كارشناسي گران شده و 
نسبت به سال قبل 140 درصد افزايش يافته است. 
او با بيان اينك��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
ارتباط با تعيين قيمت س��بوس گندم تنها منافع 
آردس��ازان را تامين مي كند، افزود: درست نيست 
كه اين وزارتخانه سود كارخانه هاي آرد را از طريق 
افزايش قيمت سبوس تامين و به جامعه دامداران 
فشار وارد كند. اين فعال اقتصادي ادامه داد: در هيچ 
جاي دنيا محصول فرعي يك كارخانه از محصول 
اصلي آن گران تر نيست اما در ايران شاهد آن هستيم 
كه قيمت سبوس گندم از آرد پيشي گرفته است. 
او با بيان اينكه س��تاد تنظيم بازار زير بار مخالفت 
وزير جهاد كشاورزي و حتي دستور رييس جمهور 
نمي رود، تصريح كرد: مگر س��تاد تنظي��م بازار يا 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
مكلف به تعيين قيمت كاالها بر اساس هزينه تمام 
ش��ده نيس��تند، چرا بدون مبناي منطقي قيمت 
س��بوس را افزايش داده اند. كيهاني گفت: قيمت 
1250 توماني س��بوس باعث افزايش مفس��ده در 
فروش سبوس به دامداران مي شود و كارخانه هاي 
آرد براي فروش س��بوس به دام��داران آرد گندم را 
نيز كه قيمت كمتري )900 تومان( دارد با سبوس 
مخلوط مي كنند. او گفت: دولت به جاي اينكه نان 
را گران كند درآمد آردس��ازان را با افزايش قيمت 
س��بوس جبران كرده كه اين ام��ر وضعيت توليد 

دامداران را با مشكل موجه مي كند. 

 ثبات قيمت مواد شوينده
در بازار 

اتاق اصناف ايران| رييس اتحاديه عمده فروشان 
مواد شوينده و پاك كننده گفت: هم اكنون به دليل 
ثبات نرخ ارز، قيمت مواد شوينده در بازار ثابت است. 
عليرضا رضايي قهرودي اظهار كرد: اكنون قيمت 
مواد ش��وينده در بازار ثابت است و به دليل كاهش 
نرخ ارز دليلي بر افزايش قيم��ت آن در بازار وجود 
ندارد و پيش بيني نمي شود كه قيمت مواد شوينده 
افزاي��ش پيدا كند. به گفت��ه او، 150 واحد صنفي 
رس��مي در اين حوزه در تهران فعاليت مي كنند و 
توانسته ايم كمبود هاي موجود در بازار )مواد اوليه( 
را مرتفع كنيم كه اميدواريم اين روند ادامه داشته 
باشد. قهرودي با تاكيد بر اينكه كيفيت مواد شوينده 
در بازار مناسب است و مي تواند قابل رقابت با ديگر 
كشور ها باشد، اظهار كرد: اين موضوع سبب مي شود 
كه دست دالالن و سودجويان در بازار كوتاه شود. او 
گفت: مواد شوينده به كشور هايي همچون عراق و 
افغانستان صادر مي شود. فعاالن حوزه موادشوينده 
و پاك كننده همانند ساير صنايع، در جهت تحقق 
رونق توليد گام هاي بلندي برداشته اند كه اميدواريم 

تا پايان سال اين مهم محقق شود.

 قيمت ظروف پالستيكي
4 برابر شده

ايس�نا| رييس اتحاديه فروشندگان پالستيك 
و مشمع مش��هد درباره علت گراني ظروف يك بار 
مصرف پالستيكي گفت: علت گراني ظروف يك بار 
مصرف مربوط به مواد اوليه وارداتي است و قيمت ها 
نسبت به گذشته چهار برابر شده است. احمد فكري 
درباره وضعيت بازار فروش ظروف پالستيكي اظهار 
كرد: اكنون به دليل گراني و مسائل بهداشتي مردم 
تمايلي به خريد ظروف يك بار مصرف پالستيكي 
ندارند و اين وضعيت در سال گذشته نيز به همين 
شكل بوده و مي توان گفت كه اين بازار رونق خاصي 
ندارد. او افزود: در گذش��ته قيم��ت ظروف يك بار 
مصرف پالستيكي مقرون به صرفه بود و هيات هاي 
مذهبي و ايستگاه هاي صلواتي از اين ظروف استفاده 
مي كردند اما اكنون از استكان هاي شيشه اي و ديگر 
ظروف استفاده مي شود. اين فعال اقتصادي عنوان 
كرد: علت گراني ظ��روف يك بار مصرف مربوط به 
مواد اوليه وارداتي است و قيمت ها نسبت به گذشته 
چهار برابر شده است. فكري اضافه كرد: تاكنون بارها 
شنيده ايد كه مردم از خوردن چاي و مواد غذايي داغ 
در ظروف يك بار مصرف پالستيكي منع شده اند و 
اين مساله هم سبب ركود بازار شده است. او درباره 
جايگزيني مواد اوليه براي رفع مش��كل بهداشتي 
تصريح كرد: بازرس��ي و نظارت اي��ن كار بر عهده 
اتحاديه است و اتحاديه نيز به دنيال رفع مشكالت 
اس��ت، در حال حاضر قيمت ظروف يك بارمصرف 
پالستيكي بين 800 تا 1000 تومان است و ديگر 

خريد آن براي مردم مقرون به صرفه نيست.

 افزايش 22 درصدي
قيمت الستيك

ايس�نا| رييس اتحادي��ه صنف تعمي��ركاران و 
فروشندگان الستيك مشهد گفت: اكنون 60 درصد 
نياز الستيك در شركت هاي داخلي توليد مي شود و 
40 درصد عمده واردات براي الستيك هاي كاميوني 
اس��ت. محمدكاظم جنتي اظهار ك��رد: در بخش 
كاميوني در برخي س��ايزها، توليد داخلي نداريم و 
باي��د واردات صورت گيرد كه يكي از ش��ركت هاي 
توليدكننده امروز در نمايشگاه بين المللي چهار سايز 
الستيكي كه قبال وارد مي شد را رونمايي مي كند. او 
با بيان اينكه 22 درصد در بخش الس��تيك افزايش 
قيمت داشتيم، عنوان كرد: بعد از اين ميزان افزايش 
ديگر شاهد افزايش قيمت نبوديم. در زمينه مواد اوليه 
مختصري واردات صورت مي گيرد اما عمدتا در حدود 
70 تا 80 درصد در داخل توليد مي شود. جنتي گفت: 
اكنون ما در بخش كاميوني هيچ متقاضي نداريم كه 

بيان كند ثبت نام كرديم و الستيكي به ما ندادند.

رييس انجمن واردكنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبي مطرح كردسفير عمان در ايران: 

داليل كاهش تمايل افراد به خريد گوشيآماده تعامل بيشتر با تجار ايراني هستيم
سفير عمان در ايران گفت: اين كشور آماده تعامل بيشتر با تجار ايراني 

است؛ اما بايد برنامه ريزي عملي در اين خصوص صورت گيرد.
سعود بن احمد بن خالد البرواني در جمع تجار و اعضاي اتاق بازرگاني 
اروميه اظهار كرد: بازرگانان اهل اين اس��تان نيز مي توانند از ظرفيت 
تعام��ل اقتصادي با عمان بهره ببرند. او با ابراز خرس��ندي از حضور در 
آذربايجان غربي، ظرفيت هاي اين استان را بسيار قابل توجه ارزيابي كرد و 
ادامه داد: همكاري ها در حوزه تجاري، اقتصادي و گردشگري بين عمان 
و اين استان مي تواند با استفاده از اين ظرفيت ها روز به روز توسعه يابد. 
در 6 سال حضورم در ايران ضمن تحكيم توسعه سياسي، راهكارهاي 
توسعه اقتصادي را نيز احصا كرده ايم ولي با نقطه ايده آل همكاري هاي 

اقتصادي ايران و عمان فاصله داريم.
سفير عمان در ايران با اشاره به شناختش از آذربايجان غربي به واسطه 
حضور در اتاق بازرگاني مشترك ايران و عمان اضافه كرد: قابليت هاي 
اقتصادي اين اس��تان منحص��ر به فرد اس��ت و اميدواريم اين س��فر 
دستاوردهاي مثبتي را براي ارتباط اين استان با كشور عمان داشته باشد. 
او با اشاره به برگزاري جلسات مشترك بين اتاق بازرگاني ايران و عمان 
طي آبان ماه سال جاري به ميزباني تهران بيان كرد: آذربايجان غربي با 
توجه به ظرفيت هاي بي نظيري كه دارد، مي تواند نسبت به معرفي اين 

قابليت ها در اين نشست اقدام كند. »البرواني« ظرفيت هاي گردشگري 
آذربايجان غربي را نيز قابل توجه ارزيابي و اظهار كرد: در آينده نزديك 
وزير گردشگري ايران به عمان سفر مي كند و اين سفر مي تواند بستر 

خوبي براي بيان ظرفيت هاي استان باشد.
رييس اتاق بازرگاني اروميه نيز در اين گردهمايي با اشاره به ظرفيت هاي 
آذربايجان غربي در حوزه هاي مختلف گفت: وجود 967 كيلومتر مرز 
مشترك با سه كشور، برخورداري از پنج پايانه مرزي، 33 شهرك صنعتي 
و ظرفيت هاي كشاورزي منحصر به فرد از جمله مزيت هاي اين استان 
است. حس��ن انتظار افزود: در آذربايجان غربي ساالنه 2.5 ميليون تن 
چغندرقند، 1.5 ميليون تن س��يب، 21 هزار تن عسل، 200 هزار تن 
انگور با 74 نوع مختلف و نزديك به 400 هزار تن ميوه هسته دار توليد و 
روانه بازار مصرف داخل و خارج كشور مي شود. او اضافه كرد: اين استان 
با سهم 65 درصدي در توليد آبميوه و كنسانتره كشور و همچنين حضور 
در رتبه هاي برتر توليد قير و عايق هاي رطوبتي س��هم بسزايي در بازار 
اين محصوالت دارد. رييس اتاق بازرگاني اروميه بيان كرد: عمان عالوه 
بر مراوده اقتصادي دو طرفه با اين استان، با توجه به اينكه ظرفيت هاي 
باالي تجاري با كشورهاي آفريقايي دارد، مي تواند سكوي پرتابي براي 

آذربايجان غربي در راستاي تجارت با اين كشورها باشد.

رييس انجمن واردكنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبي با اشاره 
به اينكه در هر دقيقه 85 دس��تگاه تلفن همراه در كش��ور به فروش 
مي رس��د، گفت: اميدواريم با تس��هيل واردات و كنترل قيمت ارز، 
بتوانيم شاهد كاهش قيمت گوش��ي تلفن همراه و ترغيب كاربران 

اين دستگاه هاي كاربردي به به روزرساني موبايل هاي خود باشيم.
حسين غروي رام در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به تغيير الگوي مصرف 
كاربران موبايل گفت: در سال 1395 تا 1396 چيزي بالغ بر 24 تا 27 
ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در ايران به فروش رسيده است. در 
حالي كه سال گذشته اين ميزان به 12 ميليون دستگاه كاهش پيدا 
كرده است كه پيش بيني مي كنيم در سال 98 نيز همين تعداد گوشي 
در كشور به فروش برسد. او دليل اين كاهش تقاضا را تغيير رفتار كاربران 
تلفن همراه دانست و اظهار كرد: با افزايش ضريب نفوذ تلفن هوشمند در 
كشور، الگوي رفتاري كاربران اين دستگاه ارتباطي تغيير كرد و استفاده  
روزمره از اين ابزار به سرعت براي مردم تبديل به يك ضرورت شد. اين 
روزها ممكن است مردم هنگام خروج از خانه هرچيزي را جا بگذارند 

اما امكان ندارد تلفن همراهشان را فراموش كنند.
رييس انجمن واردكنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبي افزود: 
حجم اطالعاتي كه همواره در تلفن هاي هوشمند همراه كاربران است 

و لزوم در دسترس بودن اين اطالعات، يكي از عوامل بازدارنده براي 
خريد يك گوشي جديد و به تبع انتقال آن ميزان اطالعات به گوشي 
تلفن هوشمند جديد است. از سوي ديگر تلفن هاي همراه نسل جديد 
تفاوت چشمگيري از لحاظ تكنولوژيك با يكديگر ندارند و كاربران 
ترجيح مي دهند تا زمان بيشتري از تلفن همراه فعلي خود استفاده 
كنند. مگر اينكه پاي يك تكنولوژي انقالبي مثل 5G درميان باشد. 
آن وقت اس��ت كه الگوي مصرف تغيير مي كند و جهش براي خريد 
محصوالتي با اين تكنولوژي در بازار ايجاد مي شود. او ادامه داد: البته 
حجم باالي اپليكيش��ن هاي كاربردي كه اين روزها روي تلفن هاي 
هوشمند نصب مي شود نيز يكي ديگر از عوامل عدم تمايل كاربران 
به خريد گوشي تلفن همراه جديدتر است، چرا كه پس از اين تغيير 
ناچار به انتقال يا بارگذاري مجدد تمام اين اپليكيشن ها هستند و اين 
موضوع را كاري دش��وار مي دانند. غروي رام ضمن برشمردن داليل 
مختلف عدم تمايل جامعه به ارتقاي گوشي هاي تلفن همراه گفت: 
مجموع اين عوامل به عالوه نوسانات قيمت ارز باعث شد تا عامه مردم، 
با ورود گوشي هاي موبايل جديد چندان تمايلي به به روز رساني گوشي 
قبلي خود نداشته باشند و همين عامل به مرور باعث كاهش تقاضا 

در بازار شده است. 



كوتاه ازدنياي انرژي 7 انرژي

»تعادل« صحت و سقم خبر منتشر شده درباره سرمايه گذاري چين در انرژي ايران را بررسي مي كند 

مطالبه ايران از چين و روسيه: نقشه راه همكاري اقتصادي
گروه انرژي| نادي صبوري |

ديروز همزمان با اينك��ه اظهارات مقام��ات ايراني درباره 
برداشتن گام سوم در كاهش تعهدات برجامي خيلي داغ 
بود، وب سايت پتروليوم اكونوميست خبري را منتشر كرد 
كه حاوي اطالعاتي بود كه طبق ادعاي اين رس��انه برخي 
جزييات از »همكاري استراتژيك ايران و چين« را شامل 
مي شد. پيش تر 4 شهريور ماه محمد جواد ظريف در بدو 
ورود به پكن به خبرنگاران گفته بود كه برنامه درازمدت و 
راهبردي ۲۵ ساله روابط ايران و چين را به مقامات چيني 
ارايه خواهد داد. او اين صحبت ها را درس��ت بعد از س��فر 
برنامه ريزي نشده اش به محل نشست س��ران گروه 7 در 
فرانس��ه مطرح كرده بود. جزييات اين برنامه دراز مدت و 
راهبردي اما اعالم عمومي نش��د تا اينكه ديروز پتروليوم 
اكونوميست كه خود را يك رسانه مستقل حوزه انرژي معرفي 
مي كند بنويسد كه طي اين برنامه چين ۲80 ميليارد دالر در 
بخش نفت، گاز و پتروشيمي ايران و همچنين 1۲0 ميليارد 
دالر در بخش حمل و نقل و زير س��اختي سرمايه گذاري 
خواهد كرد. پتروليوم اكونوميست مدعي شده اين خبررا يك 
منبع نزديك به وزارت نفت ايران به اين رسانه داده است اما 
پيگيري »تعادل« از وزارت نفت حاكي از اين است كه وزارت 
نفت با وجود استقبال از همكاري ايران و چين، مفاد اين خبر 
و جزييات منتشر شده در خصوص اينكه اين همكاري قرار 
است به اين شكل برنامه ريزي و سازمان دهي شده باشد را 
تاييد نمي كند. همچنين رضا پديدار رييس كميسيون انرژي 
اتاق بازرگاني ايران كه در جلساتي كه خروجي آن پيشنهاد 
ايران به چين بوده حضور داشته است در گفت وگو با »تعادل« 
وجود هر گونه رقم دقيق در خصوص سرمايه گذاري چين در 
ايران را تكذيب كرده و تاكيد مي كند بحث از »سرمايه گذاري 
مشترك« بوده و آن چه تاكنون مورد صحبت قرار گرفته 

است »چار چوب همكاري« بوده نه عدد و رقم.
پتروليوم اكونوميست ديروز نوشت كه »ستون مركزي« 
آنچه كه اين رسانه همكاري استراتژيك ايران و چين توصيف 
مي كند را يك بسته سرمايه گذاري به ارزش ۲80 ميليارد 
دالر از س��وي چين در بخش نفت، گاز و پتروشيمي ايران 
تشكيل مي دهد. در اين خبر عنوان شده است كه طبق اين 
برنامه، در همكاري دراز مدت ايران و چين، ۵ سال اول بخش 
بيشتري از اين ۲80 ميليارد دالر را به خود اختصاص خواهند 
داد و همچنين در پايان دوره هاي ۵ ساله ممكن است اعداد 

بيشتري هم با توافق طرفين مطرح شود. 
بيژن زنگنه وزير نفت ايران ارديبهشت ماه سال 9۵ در حاشيه 
نمايشگاه نفت در پاسخ به »تعادل« كل نياز صنعت نفت، گاز 
و پتروشيمي ايران به سرمايه گذاري خارجي را ۲00 ميليارد 
دالر توصيف كرده بود. به همين خاطر عدد ۲80 ميليارد 

دالري كه پتروليوم اكونوميست در خبر خود از آن استفاده 
كرده حتي با در نظر گرفتن اينكه اين رقم قرار باشد در دراز 
مدت سرمايه گذاري شود اندكي عجيب به نظر مي رسيد. 

»تعادل« در وهله نخس��ت براي صحت و سقم خبر اقدام 
به برقراري ارتباط با روابط عمومي وزارت نفت ايران كرد. 
پتروليوم اكسپرت در متن خبر خود مدعي شده است كه 
اعداد و ارقام را يك منبع در وزارت نفت ايران به اين رسانه 
داده است. روابط عمومي وزارت نفت اما در مورد اعداد مطرح 
شده در اين خبر و اينكه چه منبعي در اين وزارتخانه ممكن 

است اين خبر را اعالم كرده باشد اظهار بي اطالعي كرد. 
از آن جايي كه در خبر منتشر شده اسم بخش پتروشيمي 
آورده شده كه بخش اعظم آن در ايران خصوصي است، در 
ادامه تالش براي برق��راري ارتباط با اعضاي اتاق بازرگاني 
چين و ايران صورت گرفت اما تلفن همراه مجيدرضا حريري 
رييس اين اتاق، اسداهلل عسگراوالدي نايب رييس اين اتاق و 
هرويك ياري جانيان عضو اين اتاق هر سه از دسترس خارج 
بود.  رضا پديدار رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران 
اما اطالعاتي جالب را در مورد خبر منتشر شده به »تعادل« 
داد. پديدار ماجرا را اين طور روايت مي كند كه قضيه از نامه 
وزارت نفت ايران به شركت سي ان پي سي چين در خصوص 
پروژه فاز 11 ش��روع مي شود، چيني ها به ايران مي گويند 
براي اينكه بتوانند خودشان را مهياي اين پروژه كنند 3 سال 
مرخصي مي خواهند، ايران نمي خواهد با اين زمان موافقت 
كند و همزمان سفرهاي يكي پس از ديگري محمد جواد 
ظريف به كشورهاي مختلف از جمله چين شدت مي گيرد. 
پدي��دار عن��وان مي كن��د: »با توجه ب��ه اينكه از س��وي 
رييس جمهور فرانسه به عنوان نماينده اتحاديه اروپا درباره 
اعالم آمادگي براي همكاري با ايران مسائلي مطرح شد، ايران 
از طريق محمد جواد ظريف وزير امور خارجه از كشورهاي 
چين و روسيه خواست كه موضع شان را در برجام مشخص 
كنند« در واقع طبق روايت رييس كميسيون انرژي اتاق 
بازرگان��ي ايران، با اين درخواس��ت ظري��ف، چين اعالم 
مي كند كه هياتي را براي مشخص كردن پروژه ها در زمينه 
»سرمايه گذاري مشترك« تعيين خواهد كرد. اين هيات و 
مذاكرات در سطوح مختلف و از جمله با حضور نمايندگان 
بخش خصوصي ايران دنبال مي شود و به يك »چارچوب 

همكاري« ختم مي شود. 
پتروليوم اكونوميست در خبرش مي نويسد كه در حالي كه 
چين قرار است در دراز مدت ۲80 ميليارد سرمايه گذاري 
در نفت، گاز و پتروشيمي ايران داشته باشد از سويي نيز يك 
پروتكل مشخص براي بهره مندي مصرف كنندگان چيني 
نفت خام ايران در نظر گرفته مي شود. اين تخفيف در ۲ حالت 
مختلف است كه در يك حالت تا 1۲ درصد و در حالت ديگر 

بين 6 تا 8 درصد را ش��امل مي شود. اين رسانه همچنين 
مدعي شده است كه چين در قالب تفاهم نامه استراتژيك 
همكاري با ايران اين فرصت را خواهد داشت كه در صورت 
نياز پول خريد نفت خام از ايران را تا ۲ سال بعد پرداخت كند. 
امير حسين زماني نيا معاون امور بين الملل وزارت نفت ايران 
يكي از ديگر كساني است كه »تعادل« براي بررسي صحت 
و سقم اخبار منتشر شده در پتروليوم اكونوميست با او تماس 
گرفت. آقاي زماني نيا اما از اظهارنظر در اين مورد خودداري 
ك��رده و عنوان كرد كه اين خبر را نديده اس��ت.  اس��دهلل 
قره خاني عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي هم 
از اظهارنظر در اين مورد خودداري كرده و گفت نمي تواند 
خبر را تاييد كند.  رضا پديدار كه به نسبت چهره هاي مجلس 
و دولت تمايل بيشتري براي صحبت كردن درباره ابعادي از 
همكاري استراتژيك ايران و چين نشان مي دهد مي گويد 
كه مهم ترين چي��زي كه در صحبت ها ميان دو طرف و در 
نشست هاي مش��ورتي ايران بر آن تاكيد شده چارچوب 
همكاري بوده اس��ت. او مي گوي��د: »در واقع تالش بر اين 
بوده كه طرف چيني برنامه اي مشخص و نقشه راه در مورد 

حضورش در اقتصاد ايران داشته باشد، در نهايت در بخش 
نفت، گاز و پتروشيمي شيوه حضور شركت هاي اين كشور 
به سه بخش باالدست، ميان دست و پايين دست تقسيم شد. 
پروژه هاي باالدست پروژه هاي پارس جنوبي، ميان دست 
پروژه اي مانند خطوط انتقال اوره-جاس��ك و تاسيسات 
بانكرينگ و بخش پايين دست تاسيس 17 واحد پتروشيمي 
در چابهار را شامل مي شود. اينها پيشنهادات و صحبت ها 
بوده است«.  او تاكيد مي كند در هيچ مرحله و جلسه اي كه 
او حضور داشته از هيچ عدد مشخصي صحبت نشده است 
اما ايران اظهار تمايل كرده كه بيشتر در بخش هاي نفت، گاز، 

پتروشيمي و پااليش همكاري داشته باشد.
   روسيه 

همزمان با خبر پتروليوم اكونوميس��ت، راشاتودي هم در 
خبري نوشت كه ممكن است روسيه در پروژه اي در پارس 
جنوبي ايران حضور داشته باشد. با توجه به اينكه سي ان پي 
سي قبال تلويحا عنوان كرده كه برايش سخت است كه دست 
تنها از پس پروژه توسعه فاز 11 برآيد، اين احتمال مطرح 
شده كه شايد قرار است يك شركت روسي شريك سي ان 

پي سي شود.  در يك سال و نيم بعد از برجام ايران چندين 
تفاهم نامه و چارچوب همكاري شامل مطالعات برخي از 
ميادين نفتي به ويژه در مناطق مركزي خود با شركت هاي 
مختلف روس��ي امضا كرد اما هيچ كدام تاكنون به قرارداد 
منجر نشدند.  اواخر خرداد ماه امسال اما پانزدهمين اجالس 
كميسيون مشترك اقتصادي ايران و روسيه برگزار شد. در 
پايان اين اجالس سه روزه 1۲ سند همكاري ميان طرف هاي 
ايراني و روسي با حضور الكساندر نواك وزير انرژي روسيه و 
رضا اردكانيان وزير نيروي ايران به عنوان روئساي كميسيون 
مشترك در دو طرف امضا ش��د. اين سندها در حوزه هاي 
مختلف اقتصادي و تجاري، حمل و نقل، آب و انرژي به امضا 
رسيدند.  انتشار همزمان خبرها در مورد تمايل و سر و شكل 
برنامه چين و روسيه براي حضور در اقتصاد ايران در حالي 
صورت مي گيرد كه ۲7 مرداد ماه هم خبري مبني بر اين 
منتشر شد كه چين در واقع به امريكا اعالم خواهد كرد كه 
اگر مانع فعاليت اين كشور در پروژه هاي انرژي ايران شود 
1.4 تريليون دالر اوراق قرضه كه در خزانه امريكا دارد را به 

فروش خواهد رساند. 

رشد 2.5 درصدي قيمت برنت
گروه انرژي|

قيمت نفت پس از آنكه روز سه  ش��نبه به پايين ترين حد در يك ماه 
گذشته سقوط كرد، در معامالت روز چهارشنبه بازار جهاني بخشي از 

اين كاهش را احيا كرد و افزايش يافت.
بهاي معامالت آتي نفت برنت يك دالر و 36 سنت يا ۲.33 درصد رشد 
كرد و به ۵9 دالر و 6۲ س��نت در هر بشكه رسيد. بهاي معامالت آتي 
وست تگزاس اينترمديت امريكا نيز با يك دالر 46 سنت يا ۲.71 درصد 

افزايش، به ۵۵ دالر و 40 سنت در هر بشكه رسيد.
قيمت نفت روز سه ش��نبه پس از آماري كه نشان داد فعاليت بخش 
توليدي امريكا در آگوست براي نخستين بار در سه سال گذشته كوچك 
شده و فعاليت توليدي منطقه يورو در آگوست براي هفتمين ماه متوالي 
رشد منفي داشته است، به پايين ترين حد در يك ماه گذشته سقوط 
كرد. اما بازارهاي جهاني روز چهارشنبه پس از انتشار يك نظرسنجي 
خصوصي كه نش��ان داد فعاليت بخش خدمات چين در آگوس��ت با 
سريع ترين روند در سه ماه اخير رشد كرده است، بهبود يافتند. چين 

دومين مصرف كننده بزرگ نفت و بزرگ ترين واردكننده نفت در جهان 
است. به گزارش ايسنا، به گفته مايكل مك كارتي، استراتژيست ارشد 
بازار در شركت »سي ام س��ي ماركتس«، با توجه به ريزشي كه شب 
گذشته روي داد، معامله گران احتماال با پيش بيني اعالم زمان مذاكرات 

تجاري از سوي چين به خريد قراردادها اقدام كرده اند.
دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا روز سه شنبه به چين هشدار داد 
اگر مذاكرات تجاري طوالني ش��ود، وي رويكرد شديدتري در قبال 
پكن خواهد داشت. استفن اينس، استراتژيست بازار در شركت اكسي 
تريدر نيز در اين باره گفت: فعاالن بازار نسبت به ريسك ركود اقتصادي 
فوق العاده نگران هستند. بعالوه تعرفه ها، تهديدي براي رشد اقتصاد 
امريكا و سالمت اقتصاد جهان است و اگر جنگ تجاري و تعرفه هاي 
تالفي جويانه ادامه پيدا كنند، قيمت نفت تحت فش��ار كاهشي قرار 
خواهد گرفت. بر اساس گزارش رويترز، انتشار آمار ذخاير نفت امريكا 
هفته جاري به دليل تعطيلي روز كارگر در روز دوشنبه، يك روز به تاخير 

افتاده و روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه منتشر خواهد شد.

رقابت گازي روسيه و امريكا قيمت گاز در اروپا را پايين آورد
تسنيم|

قيمت گاز طبيعي اروپا در هفته جاري به پايين ترين حد طي حداقل يك دهه 
گذشته رسيد. دليل اين كاهش قيمت، جنگ بر سر سهم بازار بين بزرگ ترين 
توليدكنندگان دنيا، روسيه و امريكا بود. به گزارش راشاتودي، به نظر مي رسد 
قيمت گاز بيش از اين هم كاهش يابد. شاخص قيمت گاز در هلند هنوز از 
10 پوند )11 دالر( در هر مگاوات باالتر نيامده است. قيمت گاز هلند در اوايل 
تابستان سال جاري ميالدي به كمتر از 11 دالر در هر مگاوات ساعت رسيد.

طبق نظر مشاوران ريستاد انرژي، قيمت گاز هلند كه شاخص اصلي براي 
بازار گاز طبيعي در غرب اروپا است، به خاطر عرضه باالي اين محصول، در 
پايين ترين حد از زمان آغاز بهره برداري از آن در ۲010 قرار دارد. نيك ون 
كوترن، يك تاجر ارشد در شركت انرژي هلندي PZEM، گفت: » سايت هاي 
ذخيره گاز در شمال اروپا در سپتامبر پرخواهند شد كه خطر كاهش بيشتر 
قيمت گاز را افزايش مي دهد. در قيمتهاي مشخصي، توليدكنندگان مجبور 
مي شوند گاز كمتري توليد كنند ولي در همين حين عرضه كنندگان بزرگي 
مثل روسيه سعي دارند سهم خود را در بازار افزايش دهند. ذخاير گاز در   شمال 

غرب اروپا، ايتاليا و اتريش در ۲8 آگوست به 6۲.3 ميليارد مترمكعب معادل 
94 درصد كل ظرفيت رس��يد. با وجود كاهش قيمت گاز، روسيه و امريكا 
صادرات خود را در پنج ماه اول سال جاري ميالدي به شدت افزايش دادند. 

روسيه سال گذشته 38 درصد تقاضاي گاز اروپا را تامين كرد.
گزارش اداره اطالعات انرژي امريكا نشان داد در ۲018، صادرات ساالنه گاز 
طبيعي مايع به اروپا 13 برابر سال ۲016 بود.  كارلوس تورس دياز، سرپرست 
تحقيقات بازارهاي گاز ريس��تاد انرژي گفت: » دو توليد كننده بزرگ گاز 
طبيعي جهان، روسيه و امريكا، رقيباني طبيعي در بازار آسيا و حاال در بازار اروپا 
هستند. هر دوي اين كشورها مقادير فزاينده اي از گاز را با وجود قيمت پايين 
آن به اروپا فرستاده اند«. گزپروم، شركت بزرگ انرژي روسيه هفته گذشته 
اعالم كرد صادرات آن به اروپا تا 19۲ ميليارد مترمكعب در سال جاري كاهش 
مي يابد كه 4.۵ درصد كمتر از ۲018 است. انتظار مي رود ميانگين قيمت گاز 
هم 13 درصد نسبت به سال گذشته پايين بيايد. ولي گزپروم قصد ندارد به 
خاطر پايين آمدن قيمت، صادرات گاز را متوقف كند. بخش صادرات شركت 
گزپروم اعالم كرد: » وقتي فرصت داريم، فروش بيشتري خواهيم داشت«.

تا دو سال ديگر فلرها به جاي سوختن به پتروشيمي ها هدايت مي شوند

شمارش معكوس پايان مشعل سوزي
ايسنا|

ب��ا توجه ب��ه ارزش اقتص��ادي گازهاي مش��عل و منافع 
غيرمس��تقيمي كه از جمع آوري آنها حاصل مي ش��ود، 
كش��ورهاي مختلف در اين حوزه س��رمايه گذاري هايي 
انجام داده و توانسته اند تا حدودي از حجم گازهاي مشعل 
خود بكاهند. كشورهاي حاشيه خليج  فارس نظير امارات، 
كويت و عربستان از جمله اين كشورها هستند كه به واسطه 
س��رمايه گذاري  در اين زمينه، بخش زيادي از سكوهاي 
مشعل خود را در ميادين نفتي خاموش كرده اند. ايران نيز 
اقداماتي انجام داده و آن طور ك��ه وزير نفت اعالم كرده تا 
دو سال آينده فلرها خاموش مي شوند. دو دسته گازهاي 
ارس��ال به مش��عل در ايران وجود دارد كه يكي مربوط به 
پارس جنوبي است كه با آمدن تجهيزات مورد نياز خاموش 
مي شوند و تعداد ديگري مشعل داريم كه بايد براي آنها واحد 
ان جي ال يا گاز مايع درست كنيم كه به گفته وزير نفت اكنون 
واحد ان جي ال 3100 در جن��وب ايالم، ان جي ال خارك، 
ان جي ال 3۲00 در غرب كارون و يك واحد عظيم به اندازه 
يك پااليشگاه عظيم دو فازي نزديك بهبهان داريم كه با گاز 
ارسالي به مشعل، خوراك شان تامين مي شود؛ به اين صورت 
كه گاز مشعل تصفيه و تفكيك مي شود و هر كدام كه مربوط 
به پتروشيمي ها باشد، تبديل به خوراك پتروشيمي و بقيه 
وارد شبكه گاز كشور مي شود. ما از امسال براي هر مشعلي 

كه خاموش شود، جشن مي گيريم و تا دو سال آينده فلرها 
خاموش مي شوند.

  جمع آوري فلر در مناطق نفت خيز جنوب
همچنين براي جمع آوري گازهاي هر ك��دام از فلرها در 
مناطق نفت خيز جنوب برنامه ريزي شده و قرار است حدود 
90 درصد از گازهاي همراه جمع آوري شود. عمده گازها در 
ميادين كوچك است كه امكان احداث تاسيسات جمع آوري 
در آنها نبوده، اما براي اين ميادين به گفته سعيد كوتي- مدير 
توليد شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب- برنامه هايي در 
نظر گرفته شده است. بر اين اساس به سوزي فلرها در نقاطي 
كه مجاور مناطق مسكوني است آغاز شده و به طور كلي از 
نظر ايمني، فلر خاموش معني ندارد و شمعك آن بايد روشن 
باشد، اما روشن بودن شمعك، گازسوزي تلقي نمي شود. 
براي جمع آوري فلره��ا ۲3 كارخانه كوچ��ك راه اندازي 
خواهد شد كه صفر تا 100 تجهيزات آن ايراني است و باعث 
اشتغال زايي نيروهاي بومي مي شود. ظاهرا بخش خصوصي 
از پروژه هاي گازهاي همراه استقبال بسيار خوبي كرده و در 
اين راستا مناقصه ها برگزار شده و برنده آن مشخص شده 
اس��ت كه برخي پروژه ها راه اندازي ش��ده و برخي در حال 
احداث است و با انجام اين پروژه ها گاز و گاز مايع به ميزان گاز 
توليدي كشور اضافه مي شود؛ در واقع گاز به ميزان توليد گاز 

طبيعي و مايعات به خوراك پتروشيمي ها تبديل خواهد شد.

  قرارداد با هلدينگ خليج فارس و مارون
طبق آنچه اعالم شده قرارداد با هلدينگ خليج فارس و مارون 
امضا شده و اين  دو شركت حاضر به سرمايه گذاري شده اند 
و طبق قرارداد، گازهاي جمع آوري شده توسط هلدينگ 
خليج فارس خ��وراك بيدبلند ۲ را تامين مي كند و مارون 
تثبيت و افزايش توليد پتروشيمي از مارون را فراهم مي كند. 
مارون نيز 167 ميليون دالر در هشت پروژه سرمايه گذاري 
كرده و حجم گازي كه جمع آوري مي كند، ۲۵0 ميليون 
فوت مكعب در روز اس��ت و هلدينگ خليج فارس نيز يك 
ميليارد و 49 ميليون دالر سرمايه گذاري كرده كه حجم 
گازي جم��ع آوري ش��ده توس��ط آن، ۵10 ميليون فوت 
مكعب است. سابقه اجراي طرح جمع آوري گازهاي همراه 
ميدان هاي نفتي در شركت ملي نفت ايران به سال 1349 
همزمان با تاسيس شركت ملي گاز ايران مربوط مي شود. 
حتي مي توان دليل اوليه ايجاد ش��ركت ملي گاز ايران را 
جمع آوري گازهاي همراهي دانس��ت كه در ميدان هاي 
تحت مديريت شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب سوزانده 
مي شد. در دهه ۵0 به دليل عدم بهره برداري از ميدان هاي 
مستقل گازي، گازهاي همراه پس از جمع آوري و فرآورش 
به خط لوله اول سراس��ري )به ط��ول 1100 كيلومتر( به 

منظور گاز رساني شهري و نيروگاهي )بخش هايي از شيراز 
و تهران( تزريق و بخش عمده اي از آن نيز به شوروي سابق 
صادر مي شد. همچنين گازهاي همراه جمع آوري شده از 
ميدان هاي نفتي اهواز، آغاجاري و مارون پس از فرآورش در 
پااليشگاه گازي بيد بلند از طريق خط لوله اول سراسري گاز و 
ايستگاه هاي تقويت فشار بين راهي به مصارف داخلي كشور 
و صادرات اختصاص يافته بود.  جمع آوري و تبديل گاز همراه 
نفت مي تواند هم از نظر اقتصادي و هم از نظر زيست محيطي 
فوايد فراواني داشته باشد كه در اين راستا طبق اعالم شركت 
ملي نفت ايران براي جلوگيري از سوزاندن گازهاي ترش 
همراه نفت و آلودگي محيط زيست، تأمين كمبود خوراك 
كارخانه هاي پتروشيمي، توليد عمده گاز سبك براي مصارف 
صنعتي و خانگي و سرانجام استفاده بهينه از اين گازها، طرح 
جمع آوري گازهاي همراه نفت اليه بنگستان )آماك( مخازن 
نفت اهواز، آبتيمور، منصوري، كوپال و مارون را در اولويت 
طرح هاي خود قرار داد كه متاسفانه به داليل مختلف از جمله 

بروز جنگ تحميلي و بروز مشكالت ارزي، به تعويق افتاد.
بعد از جمع آوري و بازيافت گازهاي آالينده مي توان از آنها 
به عنوان سوخت در شبكه  سوخت همان پااليشگاه )مانند 
بويلرها و كوره ها( اس��تفاده كرد. برگرداندن گاز بازيافت 
شده به چرخه  پااليش گاز در پااليشگاه، تزريق به خطوط 
سراسري گاز )پس از شيرين سازي(، تزريق به مخازن نفت 

از طريق خط لوله ۵6 اينچ موجود بين عسلويه تا آغاجاري، 
به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت، توليد انرژي الكتريكي، 
 LPG و GTL، LNG فرآوري و تبديل گاز به مايع از جمله
كه انتخ��اب و توليد فرآورده به تركيبات گاز آالينده و بازار 
هدف مربوط مي ش��ود، ف��رآوري گاز و تبديل به خوراك 
پتروشيمي ها، از ديگر موارد كاربرد گازهاي فلر محسوب 
مي شود. قبل از انجام هر اقدام در زمينه، گازهاي فلر كه داراي 
ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي متغيري است، بايد بازيافت 
شده تا بتواند قابل استفاده باشد. از اين رو يكي از بزرگ ترين 
اقدامات اوليه اي كه طرح جامع توسعه پايدار بايد انجام دهد، 
اهتمام در جمع آوري و بازيافت اين گازها، مطالعات اوليه در 
خصوص ويژگي هاي فيزيكي، شيميايي و ميزان اين گازها، 
آگاهي از بازار هدف و آشنايي با زيرساخت هاي انتقال اشكال 
مختلف انرژي در منطقه است كه اين امر مي تواند در انتخاب 

نوع مصرف گازهاي بازيافت نقش مهمي داشته باشد.
در مجموع، كارشناس��ان بر اين باورند ب��ا توجه به اينكه 
جم��ع آوري گازه��اي مش��عل ضمن منافع مس��تقيم 
اقتصادي داراي منافع غيرمستقيم زيادي همچون كاهش 
آلودگي هاي زيست محيطي است و در برنامه ششم توسعه 
نيز تاكيدات ويژه اي به جمع آوري اين گازها صورت گرفته، 
وزارت نفت بايد با جديت و سرعت بيشتري در اين مسير 

گام بردارد.

رشد توليد و صادرات نفت اوپك
تسنيم|

بزرگ ترين توليدكنندگان اوپك در ماه آگوست به طور 
ميانگين 1۵.73 ميليون بش��كه نفت خام در روز صادر 
كردند كه 736 هزار بشكه در روز بيشتر از ماه جوالي بود. 
به گزارش اويل پرايس، اطالعات ردياب كشتي ها در روز 
سه شنبه نشان داد صادرات نفت اوپك به باالترين حد 

طي 4 ماه گذشته رسيده است. بزرگ ترين توليدكنندگان 
اوپك - ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي و امارات- 
كه س��ه چهارم توليد نفت اين گروه را بر عهده دارند، در 
ماه آگوست به طور ميانگين 1۵.73 ميليون بشكه نفت 
خام در روز صادر كردند كه 736 هزار بشكه در روز بيشتر 
از ماه جوالي بود و به يك ركورد 4 ماه رسيد. اين در حالي 

است كه اوپك سعي دارد به قول خود براي متعادل كردن 
بازار نفت عمل كند.

عربستان س��عودي و امارات هركدام صادرات نفت خام 
و ميعانات گازي خود را 300 هزار بشكه در روز افزايش 
دادند. صادرات عراق 1۵0 هزار بشكه در روز افزايش يافت 

و ايران 6۵ هزار بشكه نفت بيشتري صادر كرد.

صادرات نفت خام كشورهاي حاشيه خليج فارس از جمله 
عربستان س��عودي به امريكا ۵8 درصد نسبت به سال 
گذشته كاهش يافته است ولي در اطالعات واردات امريكا 
تا سپتامبر نش��ان داده نمي شود. اوپك با وجود افزايش 
توليد و صادرات نفت، هنوز هم طبق قرارداد كاهش توليد 
عمل مي كند. تخمين زده مي شود كشورهاي عضو اوپك 
در ماه آگوست 136درصد تابع قرارداد كاهش توليد اوپك 
باشند. با افزايش توليد عربستان سعودي، نيجريه و عراق 

تخمين زده مي شود كه كل توليد اوپك در ماه آگوست 
۲9.61 ميليون بشكه در روز باشد. به نظر مي رسد توليد 
عربستان سعودي در ماه آگوست ۵0هزار بشكه در روز 
افزايش يافته و به 9.83 ميليون بش��كه رس��يده باشد. 
روسيه، بزرگ ترين توليد كننده نفت غير اوپك كه قرارداد 
كاهش توليد را امضا كرده هم توليدش را در ماه آگوست 
افزايش داد ولي اعالم كرده همچنان براي ماه سپتامبر 

تابع قرارداد كاهش توليد خواهد بود.
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بنزين امسال سهميه بندي 
نمي شود

ايرنا| عضو كميس��يون انرژي مجلس شوراي 
اسالمي، موضوع سهميه بندي و افزايش قيمت 
بنزين و گازوئيل براي س��ال ج��اري را منتفي 
دانست و گفت: افزايش قيمت بنزين براي سال 
جاري در مجلس با مخالف��ت نمايندگان روبرو 
ش��د اما چنانچه دولت به دنبال افزايش قيمت 
سوخت اس��ت بايد در قالب اليحه بودجه سال 
آينده به مجلس ارايه كند. »غالمرضا ش��رفي« 
ديروز گفت: استفاده از كارت سوخت اگر چه در 
سال هاي قبل جا افتاده بود اما با وقفه ايجاد شده 
به دنبال تك نرخي شدن بنزين،  بايد براي اقبال 
دوباره مردم زماني را در نظر بگيريم. وي با اشاره 
به اينكه شرايط در منطقه، تفاوت سرانه درآمدي 
و هزينه هاي مصرف��ي و قيمت كاال باعث ايجاد 
تفاوت قيمتي س��وخت در ايران و كش��ورهاي 
همسايه ش��ده اس��ت، افزود: تنها نمي توانيم بر 
اساس شرايط كشور تصميم بگيريم زيرا زماني كه 
ارزش پول در منطقه دچار مشكل مي شود،  قيمت 
كاال در كش��ور به شدت ارزان ش��ده و رفتارهاي 
نابه هنجار اقتص��ادي در مبادالت مرزي را دامن 
مي زند كه كل كشور را تحت تاثير قرار خواهد داد. 
به گفته شرفي، بازگشت كارت سوخت به چرخه 
سوخت گيري كشور، اطالعات مصرف را به روز در 
اختيار مسووالن قرار مي دهد و برنامه ريزي را براي 
ايام پيك مصرف مانند نوروز يا تعطيالت چند روزه 
فراهم مي كند زيرا مس��ووالن براي برنامه ريزي 
بايد اطالعات به روزي از ميزان مصرف در اختيار 
داشته باشند. وي با تاكيد بر اينكه راه اندازي دوباره 
كارت سوخت در چند ماه اول مشكالتي خواهد 
داشت، گفت: در اين زمينه بايد تصميم سيستمي 
گرفته شده و با در نظر گرفتن تبعات و تاثيرگذاري 

آن تصميم، به دنبال بهترين بازخورد باشيم.

تاكيد روسيه بر همكاري نفتي 
با عربستان

تس�نيم| الكس��اندر نواك، وزير نفت روسيه 
و كريل دميتريف، رييس صن��دوق ثروت ملي 
روسيه گفتند تغييرات در صنعت نفت عربستان 
سعودي تاثيري بر همكاري بين مسكو و رياض 
نخواهد گذاش��ت. به گزارش رويترز، عربستان 
سعودي در همين هفته ياسر الرمايان، دبيركل 
صندوق س��رمايه گذاري عمومي عربستان را به 
عنوان رييس شركت نفت آرامكو معرفي كرد تا 
جايگزين خالد الفالح شود. اين اقدام عربستان پس 
از تفكيك وزارت نفت اين كش��ور و ايجاد وزارت 
جديد صنعت و منابع معدني صورت گرفت. به نظر 
مي رسد تفكيك وزارت نفت و انتصاب الرمايان 
قدرت الفالح را كه حاال مقام وزارت نفت را دارد، 
كم كرده باشد. نواك گفت: »ما به همراه دوستم 
آقاي فالح به همكاري بين المللي با همتايان خود 
ادامه مي دهيم«. وي گفت قصد دارد از عربستان 
سعودي ديدار و زمينه حضور والديمير پوتين، 
رييس جمهور روسيه را در ماه اكتبر فراهم كند. 
همكاري بين روس��يه و عربس��تان طي دو سال 
گذشته به خاطر اتحاد آنها با ساير اعضاي اوپك 
و توليد كنندگان غير اوپك در كاهش توليد نفت 
گسترش يافته است. دميتريف، رييس صندوق 
ثروت ملي روس��يه كه نقش��ي مهم در تعميق 
روابط بين مسكو و رياض داشته همكاري با فالح 
را تحس��ين كرد و گفت تمام طرح هاي موجود 
بدون تغيير باقي مي مانند. وي گفت: » عربستان 
سعودي يك شريك بسيار كليدي براي ماست. 
خالد الفالح نقشي اساسي در متعادل كردن بازار 
جهاني نفت داشته است«. نواك روز چهارشنبه 
گفت اوپك و كشورهاي غير اوپك همچنان در 
مورد توليد نفت با هم همكاري مي كنند: »اين 
مساله براي حفظ تعادل بازار بسيار اهميت دارد«.

 شورون امريكايي
در تدارك ترك ونزوئال

ايسنا| به نظر مي رسد شركت شورون در حال 
چيدن مقدم��ات ترك ونزوئ��ال در صورت عدم 
تمديد معافيت از سوي دولت امريكا براي ادامه 

فعاليت در اين كشور امريكاي جنوبي است.
مناب��ع آگاه به بلومبرگ گفتند: طي يك س��ال 
گذشته شورون برخي از قراردادهايش با شركاي 
خود در ونزوئال را اصالح كرده كه به اين شركت 
امريكايي اجازه مي دهد به قراردادها زودتر از موعد 
خاتمه دهد. تحت شرايط جديد، شركت شورون 
ب��راي خاتمه زودهن��گام قراردادهايش جريمه 
نخواهد شد. تمهيدات جديد در شرايطي صورت 
مي گيرد كه امريكا تحريم ها عليه ونزوئال را با هدف 
براندازي دولت نيكوالس مادورو، رييس جمهور 
اين كشور تشديد كرده اس��ت. شورون آخرين 
شركت امريكايي توليدكننده نفت در ونزوئال است 
كه با اتمام مهلت معافيت از تحريم ها در ۲۵ اكتبر 
روبروست. برخي از قراردادهاي بلندمدت شورون 
در اواخر س��ال ۲018 به روز شدند در حالي كه 
ساير قراردادها پس از دريافت معافيت از تحريم ها 
توسط اين ش��ركت در ماه جوالي به روزرساني 
شدند. سخنگوي شورون ابراز اميدواري كرد كه 

مجوز فعاليت اين شركت در اكتبر تمديد شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اگر دولت امريكا حاضر 
نشود معافيت ش��ورون را تمديد كند، تصميم 
مذكور به 100 سال سابقه فعاليت اين شركت در 
ونزوئال پايان خواهد شد. شورون در اوت هشدار 
داده بود كه تحوالت در كشور بحران زده ونزوئال 

ممكن است به درآمدهايش آسيب بزند.
به گفته يك منب��ع آگاه، ش��ورون حدود 330 
كارمند مس��تقيم در ونزوئال دارد و ونزوئال يك 
درصد از توليد جهاني نفت شورون در سال ۲018 

يا معادل 4۲ هزار بشكه در روز را تشكيل داد.



پرونده8گزارش

سرمايه داري و درك انسان از مفهوم »وقت«

زماندراسارتسرمايهداري
سرمايه داري درك انسان را از گذر زمان، روزها و 
 هفته ها تغيير داد. اين كار مردم را بيش از پيش موّلد 
بار آورد، اما آيا آنها را بيشتر از گذشته خوشحال 

هم كرد؟

درك تاپسون| آتالنتيك| 
اقتصاد چيست؟ شما ممكن اس��ت بگوييد، اقتصاد 
يعني اينك��ه چگونه افرادي ك��ه نمي توانند آينده را 

پيش بيني كنند با آن برخورد مي كنند.
مردم ب��راي محافظ��ت از خود در براب��ر فاجعه پول 
پس انداز مي كنند. بانك ها براي حس��اب ها به خاطر 
وجود ريس��ك، بهره در نظر مي گيرند. افراد سهام را 
به خاطر به دس��ت آوردن سود يك ش��ركت معامله 
مي كنند. اولين ماليات كه براي حمايت از ارتش هاي 
آماده باش پرداخت گرديد با آن مي توانستند در صورت 

تهاجم دشمن به آنها حمله كنند.
خطرات ناشناخته زمان، به شكوفايي انديشه اقتصادي 
كمك كرد. اما پس از آن چيزي جالب به وقوع پيوست. 
مخلوق تبديل به خالق ش��د: اقتصاد، زمان را دوباره 
 اختراع كرد. يا اگر بخواهيم كم��ي واضح تر بگوييم،

عصر اكتش��اف و انقالب صنعتي، روشي را كه مردم 
براي اندازه گيري زمان استفاده مي كردند، دركشان 
از زمان، احساس و نوع صحبتش��ان در مورد زمان را 

كامال تغيير داد.
فقط فك��ر كنيد: وقتي س��ر كار هس��تيد دنبال چه 
مي گرديد؟ ممكن است به ساعتي فكر كنيد كه به شما 
خوش گذشته و يا به آخر هفته فكر كنيد و يا اينكه به 
آينده اي دورتر و به زمان بازنشستگي خود بينديشيد. 
هركدام از اينها دوره اي مجزا از زمان هستند و هر كدام 
اختراعي هستند مربوط به 150 سال قبل كه تغييرات 

اقتصادي مسبب آنها بوده است.
كلمه تعطيالت آخر هفت��ه، مخلوق انقالب صنعتي 
است؛ زيرا يك هفته كاري گسسته )همراه با تعطيالت( 
در مزرعه اي كه نيازمند كار مداوم است، اصال معنايي 
ندارد. بازنشس��تگي، به عنوان يك اصطالح، به دهه 
1600 باز مي گ��ردد، همانطور كه مربوط به خدمات 
ارتش هم مي شود، اما استفاده مدرن از آن پس از گذار 
به اقتصاد صنعتي به جريان اصلي تبديل شد. »ساعت 
خوش« يك واژه جديد اس��ت كه از دهه 1950 رواج 
يافته است كه خوشحال كننده ترين زمان براي كساني 
بود كه با خوش بيني به كار اداري مي نگريستند. هم تراز 
با آن، ش��عار »خدا رو شكر جمعه فرا رسيده« از دوره 
تاريخي پس از جنگ جهاني دوم نشات مي گيرد… .

س��ه نيرو به اختراع مدرن زمان كمك كرده اند. اول 
اينكه، فتح سرزمين هاي خارجي در سراسر اقيانوس 
به ناوبري دقيق به گاه شمارهاي دقيق نياز داشت. دوم 
اينكه، اختراع راه آهن مستلزم استانداردسازي زمان 
در سراسر كشور بود كه بايد جايگزين سيستم محلي 
براي نگهداري زمان مي ش��د و در اين راه از س��ايه ها 
و ساعت هاي خورشيدي اس��تفاده مي كردند. سوم، 
اقتصاد صنعتي نيازمند قوانين جديد كار بود كه تفكر 

مردم را در مورد كار تغيير داد.

  1- ساعت هاي جديد امپراتور
تاريخ تكه هاي زماني، تاريخ امپراتوري هاست!

مدت ها قبل از اينكه س��اعت مدرن از فنرها و عالئم 
آشنا اس��تفاده كند، هر تمدن بزرگ تالش مي كرد تا 
زمان را اندازه گيري كند و آن هم بدين ترتيب كه هر 
كدام از آنها به روش خاصي شكس��ت مي خوردند. در 
مصر باستان، چين و بين النهرين، ساعت هاي آفتابي 
و يا ساعت هاي سايه اي نياز به نور آفتاب روشن براي 
ش��مارش س��اعت ها داش��تند، به همين خاطراين 
ساعت ها در روزهاي ابري قابل استفاده نبودند. براي 
كنار آمدن با اين مش��كل، برخ��ي از اين تمدن هاي 
باستاني از ساعت »آبي« يا »clepsydra«، استفاده 
مي كردند. اين دستگاه وسيله اي است كه بطور مداوم 
آب را از طريق س��وراخ كوچك به ظرفي كه خطوط 
نقاشي ش��ده اي در اطراف آن قرار دارد مي ريزد تا با 
استفاده از اين خطوط زمان را نشان دهد. اما تغييرات 
جزئي در درجه حرارت مي توانست ويسكوزيته آب و 
سرعت قطره را تغيير دهد. در روز سرد، آب ممكن بود 

يخ بزند و با اين اتفاق زمان هم يخ مي زد.
يك��ي ازمهم ترين كش��فيات غيرمنتظ��ره در تاريخ 
ساعت سازي نياز به انگيزه ها و منابع يك امپراتوري 
جهاني داش��ت. در پايان دوران اكتشاف، قدرت هاي 
بزرگ مانند انگلستان، فرانسه و اسپانيا به دنبال هم 
تالش مي كردند تا ب��ه اقيانوس ها راه پيدا كنند، زيرا 
نمي توانستند طول جغرافيايي يا پيشرفت خود را به 
سمت شرق يا غرب دقيقا اندازه گيري كنند. در نتيجه، 
آنها به س��نگ ها برخورد مي كردند و گم مي شدند و 

غذايشان تمام مي شد.
به نظ��ر بعضي ها، اين مش��كل به نظر يك مش��كل 
جهت گيري بود. به نظر جان هريس��ون كه يك نجار 
انگليسي بود، اين مشكل به وضوح يك مساله مربوط 
به زمان بود. تصور كنيد كه يك كش��تي با داشتن دو 
ساعت از لندن به س��مت جاماييكا حركت مي كند. 
اولين ساعت زمان لندن را به خوبي در طول سفر نگه 
مي دارد. س��اعت دوم، هر روز در اقيانوس، در هنگام 
ظهر، زماني كه آفتاب به باالترين نقطه اش در آسمان 
مي رس��د دوباره تنظيم مي ش��ود. در نتيجه، تفاوت 
زماني بين دو س��اعت هنگامي كه كش��تي به سوي 
امريكا حركت مي كند، بيشتر مي شود. همانطور كه 
مي دانيد، زمين هر 24 س��اعت 360 درجه چرخش 
مي كند. اين به معناي 15 درجه در هر ساعت است. 
بنابراين، براي هر ساعتي كه اين دو عدد ساعت از هم 
جدا بودند، كشتي 15 درجه به سمت غرب و يا حدود 
900 مايل دريايي سفر مي كرد. اين مقدار تقريبا فاصله 
بين نيويورك و ميسوري است كه يك منطقه زماني 

به حساب مي آيد. سناريويي كه در باال مطرح شد يك 
فرضيه نيست؛ بلكه دقيقا محاسباتي است كه هريسون 
انجام داده است. فاعل كتاب كالسيك طول جغرافيايي 
كه توس��ط داوا سوبل نوشته ش��ده هريسون بود كه 
براي ساخت دو ساعت بسيار پيشرفته )از لحاظ فني: 
زمان سنج( معروف شد، چون در طول تاريخ بي سابقه 
بوده است. ساعت هاي او به قطره آب، جريان شن و يا 
حتي نوسان پاندول سنگين متكي نبودند. آنها به اندازه 
كافي دقيق و با دوام بودند تا بتوانند در سفر اقيانوس 
ريكيتي مقاومت كنند. اگر بخواهيم از سختي هاي او 
بگوييم همين قدر كافي است كه بدانيم او حدود 30 
س��ال را صرف طراحي و بهينه سازي ساعت ها كرد و 

جايزه لوكسي را هم از دولت بريتانيا گرفت.
امپراتوري بريتانيا صرفا به تكميل كردن ساعت هاي 
مدرن كمك نكرد، بلكه به محبوب ش��دن س��اعت 
كمك كرد. در اواخر دهه 1800، س��اعت ها به عنوان 
جواهرات زنانه شناخته شدند؛ مردان ساعت هاي خود 
را در جيب نگه مي داشتند. اما در مبارزات استعماري 
مانند جنگ اول بوئر و و جنگ سوم برمه، فرماندهان 
بريتانيا ساعت هاي كوچكي را به مچ دستان سربازان 
خود مي بستند. رفتن به نبرد با جواهرات زنانه ممكن 
بود باعث شود تا مردان جنگي بطور يكنواخت كاركرد 
بدي داشته باشند. اما نوآوري براي هماهنگ كردن 

حركات سربازان بسيار مفيد بوده است.
تا قبل از جنگ جهاني اول، ساعت ها به يكي از لوازم 
استاندارد براي يونيفرم سربازان تبديل شد. مرداني 
كه زنده ماندند به خانه برگشتند اما اين عادت ساعت 
گذاشتن را حفظ كردند. به اين ترتيب ساعت مچي كه 
به عنوان يك طال و جواهر براي زنان طراحي شده بود، 
از طريق جنگ استعماري به صورت يك مدل كامال 
مردانه بازاريابي شد. تا پيش از دهه 1930، ساعت هاي 
مچي عادي بود و ساعت جيبي ديگر قديمي شده بود. 

خود زمان به يك ضميمه انساني تبديل شده بود.

  2- سفر منطقه زماني
زم��ان و فضا، ن��ه تنها در س��اختار جه��ان، بلكه در 
اصطالحات زباني ما هم متصل هستند. ما زمان را يك 
فاصله مي دانيم كه به لحاظ لحظه اي )پانزده دقيقه تا 
پنج( و جغرافياي��ي )من پنجاه دقيقه از فالن منطقه 
فاصله دارم( به كار برده مي شود. شايد به همين دليل 
اختراع يك ماشين براي جابه جايي الهام بخش اين ايده 
است كه ماشين ممكن است در طول زمان سفر كند.

ظهور راه آهن در دهه 1800، دانشمندان آن دوره را 
شوكه كرد و درهايي تازه را به سوي پيشرفت باز كرد. 
ژول ورن در س��فر خود به مركز زمين در سال 1864 
يك ماش��ين را تصور كرد كه به جاي حركت به دور 
زمين، در امت��داد محور عمودي زمين حركت كند و 
از طريق گوشته كروي آن به س��مت داخل برود. در 
 H.G. Wells سال 1895، ماشين زمان، شخصيت
در امتداد بعد ديگر، يعني سوار بر زمان شد، انگاركه 
خود تاريخ يك خط راه آهن قابل پيمايش از گذشته 
به آينده است. انسان ها از قبل از اوراكل دلفي سعي در 

پيش بيني آينده داشتند.
كش��ف قدرت ماش��ين، ب��ه طرق مختلف، كش��ف 
 Time Travel آينده بود. جيمز گلياك دركت��اب
مي نويسد: »مسافراني كه در قطارهاي راه آهن سوار 
مي ش��دند، از پنجره هايش��ان به يك چشم انداز نگاه 
مي كردن��د و مي ديدند كه گاوها مانن��د دوران قرون 
وسطي در حال شخم زدن بودند، هنوز هم از اسب ها 
براي برداش��ت و خرمن كوبي استفاده مي كردند، در 
عين حال س��يم هاي تلگراف آسمان را به دو قسمت 
تقس��يم مي كردند«. اين مساله باعث نوع جديدي از 
سردرگمي و يا تفرقه ش��د. گليك اين سردرگمي را 

»ناهنجاري زماني« مي نامد.

ناهنجاري درس��ت اس��ت. راه آهن، بحران مديريت 
زمان را بر خالف آنچه انس��انها تا به حال تجربه كرده 
بودند، ايجاد كرد. در دوران پيش از قطار، تمام وقت ها 
محلي بود و بيشتر از زاويه خورشيد در آسمان فهميده 
مي شد. اگر فيالدلفيا و هريسبرگ زمان هاي متفاوتي 
داشتند، هيچ كس متوجه نمي شد، زيرا يكي از ساكنان 
فيالدلفيا نمي توانست با تلفن يا راه آهن به هريسبرگ 
برود تا تفاوت را بيابد. در نتيجه صدها زمان محلي در 

اياالت متحده وجود داشت.
زمان محلي كامال براي اقتصاد كشاورزي محلي مناسب 
بود. اما براي يك ش��ركت راه آهن و مشتريان آن، يك 
كابوس بود. تصور كنيد كه از ميان يك ترمينال فرودگاه 
در حال راه رفتن هستيد و مي فهميد كه پروازهاي دلتا 
و يونايتد در حال حاضر با برنامه هاي كامال جداگانه اي 
كار مي كنند: يك پرواز يونايتد كه سر وقت در ساعت 
1 بعد از ظهر پرواز مي كند همزمان است با پرواز دلتا 
كه آن هم سر وقت در ساعت 2 بعد از ظهر از زمين بلند 
مي شود. اين در حالي است كه ساعت روي ديوار نه با 

پرواز دلتا مطابقت دارد و نه با پرواز يونايتد!
اين مساله به نظر مسخره است اما براي اولين مسافران 
راه آهن، اين سناريو عادي بود. در ايستگاه قطار بوفالو، 
هر ش��ركت راه آهن از برنامه زماني خودش استفاده 
مي كرد. راه آهن مرك��زي نيويورك زمان نيويورك را 
اجرا كرد. برنامه راه آهن ميش��يگان جنوبي بر اساس 
زمان محلي كلمبوس، اوهايو اجرا مي ش��د و هر دوي 
اين ساعت ها از ساعتي كه زمان محلي بوفالو را نشان 

مي داد مجزا بودند.
همانطور كه گليك مي نويسد، »وجود راه آهن ايجاد 
مناطق زماني را اجتناب ناپذير ساخت.« شركت هاي 
راه آه��ن در نهايت در ده��ه 1880 با يكديگر متحد 
شدند و تصميم گرفتند كه اياالت متحده را به چهار 
منطقه زماني استاندارد تقسيم كنند: شرقي، مركزي، 
كوهس��تاني، اقيانوس آرام. الزمه اين كار آن بود كه 
جوامع محلي به خاطر شكل جديد كنترل زمان تاوان 
دهن��د. به خاطر آنكه در يك كش��ور مبتني بر اصول 
فدرال اين كار به خوبي صورت نگرفت. براي بسياري، 
استانداردسازي زمان مانند تصاحب حق ملي مردم 
بود. ديگران س��اعت فروش��ان را مته��م مي كردند و 
مي گفتند كه آنها انقالب منطقه زماني را سازماندهي 
كردند تا مردم ساعت هاي مچي و ديواري جديد آنها 

را بخرند.
اين چهار منطقه در 18 نوامبر س��ال 1883 تنظيم 
ش��ده بود. زمان دقيق توس��ط يك تكنولوژي جديد 
كه به نظر مي رس��يد در درون مرز فض��ا و زمان نفوذ 
كرده است ديكته ش��د و آن چيزي نبود جز تلگراف. 
سال بعد، كنفرانس بين المللي زمان، برنامه اي براي 
مناطق زمان��ي جهاني ايجاد كرد. بنابراين، س��اعت 
مچي و زمان اس��تاندارد )معروف ترين عالمت زمان( 

زاييده سفر بودند.
ديگر كسي درباره مناطق زماني زياد شكايت نمي كند، 
مگر اينك��ه به خاطر مناطق زماني متف��اوت از پرواز 
طوالني خسته شده باشد. در عوض، نفرتمان را از جلو 
بردن ساعت به ميزان يك ساعت در تابستان و عقب 
آوردن دوباره آن در پاييز براي اس��تفاده بيشتر از نور 
 )DST( روز پنهان مي كنيم. اين كار را بطور اختصاري
مي گويند. در ابتدا توس��ط آلمان براي صرفه جويي 
در س��وخت در طول جنگ جهان��ي اول DST بنياد 
نهاده شد و براي اولين بار در اياالت متحده در همان 
جنگ پيشنهاد پيشنهاد گرديد. برخالف ايده مردم 
كه صرفه جويي در زمان روز براي كشاورزان به منزله 
يك هويِج بيشتر بود، اين خرده فروشان شهري بودند 
كه به دنبال صرفه جويي در هزينه هاي نورمصنوعي 
جزو مدافعان قوي DSTبودند. در واقع كش��اورزان، 
هدايت كننده تالش ملي براي لغو زمان صرفه جويي در 

وقت تابستاني در سال 1919 بودند. DST كه مربوط 
به سال هاي دور مي شد در سال 1942، هنگامي كه 
فرانكلين روزولت »زمان جنگ« را دو ماه پس از پرل 
هاربر بنا نهاد، برگش��ت و تنها در سال 1945 بود كه 
دوباره زمان استاندارد عادي بازگشت. زمان براي هيچ 
انساني منتظر نمي ماند، اما زماني كه يك ملت در حال 
جنگ است، اين زمان اس��ت كه مردم را كامال تحت 

فشار قرار مي دهد.
فراتر از زمان استاندارد، تأثير دقيق تر راه آهن، اختراع 
 career مفهوم ش��غلي قرن 21 آنها بود كه ب��ه آن
 carrier مي گفتند. اين كلمه خود يك لغت فرانسوي
آمده اس��ت كه به معني ميدان مس��ابقه است. با اين 
حال، براي به دس��ت آوردن معناي مدرن، كار نياز به 
يك عنصر پيشرفت حرفه اي داشت. كارگران مزرعه 
در اوايل 20 سالگي خود به باالترين دستمزد دست 
مي يافتند. اما دهه ها براي كاركنان راه آهن طول كشيد 
تا باالترين دستمزد را در اواخر دهه 1800 و در اواخر 

40 سالگي خود به دست آورند.
همانطور كه اقتصاد از شخم زدن به سمت ريل راه آهن 
تغيير مسير داد، شكل درآمدزايي افراد هم در كل عمر 
آنها تغيير كرد. به جاي پيشرفت دستمزد، حقوق براي 
چندين دهه بدون تغيير )يا شايد غيرقابل پيش بيني( 
باقي ماند. انقالب صنعتي، منحني آش��ناي درآمد را 
ارايه كرد كه كارگران مدرن آن را تش��خيص دادند. 
اين منحني اينگونه بود كه حقوق و دستمزد به تدريج 
تا اواسط س��ن افزايش مي يافت و سپس به دنبال آن 
به آهس��تگي كاهش پيدا مي كرد. به همين ترتيب، 
اقتصاد صنعتي مفهوم يك حرف��ه مدرن را به وجود 
آورد و گذر زمان را براي كارگراِن نقطه عطف قرن، از 

نظر مادي مهم كرد.

  3-كار براي آخر هفته
»برنامه زماني شما چطور است؟«

اين سوال يكي از ش��ايع ترين سواالت قابل تصور در 
يك محل كار مدرن است. اما اگر از كسي در دهه هاي 
1400 يا 1700 ميالدي مي پرسيديد، در مورد سوال 
شما هيچ نظري نداشت. كلمه انگليسي »برنامه« در 
زبان انگليسي به قرون وسطي برمي گردد، زماني كه 
براي صد ها س��ال اين كلمه صرفا به معناي يك تكه 
كاغذ بود كه برنامه را روي آن مي نوش��تند و بس. اما 
تعريف مدرن، يك ترتيب منظم از رويدادها و زمان ها، 
اختراعي بسيار جديدتر از اين كلمه است كه در اواخر 
دهه 1800 ايجاد ش��د. اين كلمه ب��راي اولين بار در 
ليست شركت هاي راه آهن براي حركت قطار از مبدا 

استفاده مي شد.
نيم ق��رن بعد، صنعتگران امريكايي از بهينه س��ازي 
برنامه هاي خوب، به تنگ آمدند. اگر اواخر قرن نوزدهم 
زمان را به يك ش��يفتگي فرهنگي تبديل كرد، قرن 

بيستم آن را تبديل به يك بازار فروش كرد.
رس��اله بهره وري فردريك وينس��لو تيل��ور كار را به 
فعاليت هاي گسسته تقسيم كرد و »به حداكثر رساندن 
توليد« در طول زمان را تشويق كرد، در حالي كه اغلب، 
به اين فكر مي كردند كه چگونه »دستمزد« را در طول 
زمان به حداقل برسانند. اولين استفاده از ساعت براي 
عالمت گذاري ساعات ورود و خروج كارگران، به همراه 
تئوري مديريت تيلور شكل گرفت. ساعت ها كه زماني 
يك ابزار هماهنگ كننده نظامي بودند، حال به وسيله اي 
براي حفظ كارآمدي كارخانه تبديل شده بودند. حتي 
توليدكنندگان ساعت ها، ساعت را به عنوان ابزاري براي 

كارمند »سودآور« تبليغ مي كردند.
همچنين، تاري��خ طوالني جنب��ش كارگري اياالت 
متحده تالش��ي بود براي حرك��ت از يك تعهد بدون 
محدودي��ت، به س��مت كار كردن در ي��ك محدوده 
زماني كه چارچوب قانون، آن را مشخص مي كند. اين 

تالش ها براي محدود كردن روز و هفته كاري صورت 
پذيرفت و اعتراضي ب��ود براي اصالح زمان . بعضي از 
اولين اعتراضات كارگري در اياالت متحده، اعتراض 
براي رس��يدن به يك روز كاري 10 س��اعته ناميده 
مي شد، چيزي كه كارگران امروزي آن را وحشتناك 

مي خوانند.
اما آنها بايد از يك جايي ش��روع مي كردند، زيرا براي 
كاركنان نساجي در اوايل دهه 1800، دوازده ساعت 
كاري در روز، چيز معمول و رايجي بود. در سال 1840 
مارتين ون بورن، دس��تور اجرايي براي يك س��اعت 
كاري 10 س��اعته را امضا كرد. پي��ش از دهه 1860، 
ليگ هاي بزرگ هشت ساعته و شواليه هاي كارگري، 
در تالش بودند تا دو ساعت ديگر را از هفته كار حذف 
كنند. در س��ال 1868، رييس جمهور اوليسس اس 
گران��ت، يك اعالمي��ه را براي ايجاد ي��ك روز كاري 
هش��ت س��اعته براي كارمندان دولت امضا كرد. اين 
قانون در سال 1915 شامل كارگران راه آهن هم شد 
و سپس به كل بخش خصوصي تحت قانون منصفانه 
اس��تانداردهاي كار در س��ال 1937 تعميم يافت. به 
زودي توج��ه جنبش كارگ��ري از روز كاري به هفته 
كاري معطوف ش��د و از يك تعطيالت آخر هفته دو 
روزه حمايت كرد. بين سال هاي 1920 و 1927 تعداد 
ش��ركت هاي بزرگ با ارايه هفته هاي كاري پنج روزه 

رسمي به ميزان هشت برابر افزايش يافتند.
همه گفته اند ك��ه در يك قرن و نيم گذش��ته، هفته 
كاري از 10 س��اعت در روز و ش��ش روز در هفته، در 
دهه 1880 به هشت ساعت در روز و پنج روز در هفته، 
كاهش يافت كه اين مساله يك كاهش 33 درصدي را 
نشان مي دهد. وقت اضافي كجا رفت؟ بسياري از اين 
وقتها به اوقات فراغت تبديل شد. حجم زياد رسانه اي 
كه در قرن گذشته رشد كرده است، از جمله مجالت 
هفتگي، فيلم ها، راديو، تلويزيون، تلويزيون هاي كابلي 
و رسانه هاي اجتماعي، بر منابع و انبوهي از توجه متكي 
است، كه تنها به دليل كاهش ساعت كاري در هفته اين 

ميزان از اوقات زياد شده بود.

  4-خانه زمان
فيزيكدانان كوانتومي مي گويند گذشته و آينده توهم 
اس��ت. آنها مي گويند زمان بيش��تر شبيه فضا است. 
چيزي است كه صرفا وجود دارد اما نبايد آشكارا بدان 
پرداخت. يك خانه را تصور كنيد. همه اتاق ها صرفا سر 
جاي خود وجود دارند، و اين يك توهم است كه بگوييم 
يك اتاق »بعد« يا »قبل« از اتاق ديگري به وجود آمده 
است. در عوض، آگاهي هر فردي كه از ميان خانه عبور 
مي كند، اين توهم را ايج��اد مي كند كه توالي اتاق ها 

پشت سر هم وجود دارد.
نظريه كوانتومي زمان، به نظر مي رسد كه هيچ ارتباطي 
با تاريخ اقتصادي زمان شناس��ي ما ن��دارد. بعضي از 
دانشمندان مي گويند زمان بطور فني وجود ندارد. شما 
تصور مي كنيد كه زمان وجود دارد ولي در واقع اينطور 
نيست. مردم عادي زمان را به عنوان جريان، يك سيل 
بي نهايت از افتادن مهره ه��اي دومينو، زنجيره اي از 
وقايع علي و معلولي مي بينند ك��ه نه لحظاتي چند 
به جلو مي پرد و نه بطور ناگهاني به عقب برمي گردد، 
بلكه با حركت ثانيه هاي قابل پيش بيني لحظه حال 

مي گذرد و با سرعتي ثابت به لحظات بعدي مي رود.
هدف از اقتصاد اين است كه خطرات آينده را مديريت 
كند تا زمان را بفهميم و آن را براي خود به كار گيريم. در 
دهه1930 جان مينارد كينز، اقتصاددان، پيش بيني 
كرد كه بهره وري اقتص��ادي آينده، كار طوالني هفته 
را فقط به 15 س��اعت كاهش مي دهد. پس خنده دار 
اس��ت كه پس از چندين هزاره تفكر در مورد اقتصاد و 
تكامل، برخي از ثروتمندترين امريكايي از ثروت خود 
براي خريد وقت اس��تفاده نكرده اند. آنها از ثروت خود 
براي خريد كار بيشتر استفاده كرده اند. ثروتمندترين 
امريكايي ها اكنون ساعت ها طوالني تر از چند دهه قبل 

كار مي كنند.
همانطور كه نوشته ام، به ويژه مردان ثروتمند امريكايي 
در جهان جزو كس��اني هس��تند كه ديوان��ه وار كار 
مي كنند، كه س��اعت ها طوالني ت��ر از افراد ثروتمند 
خارج از كشور و امريكايي هاي كم درآمد كار مي كنند. 
يافتن چرايي اين مساله دشوار است. شايد تلفن هاي 
همراه، هميش��ه مثل با يك قالده به آنها بسته شده 
است. شايد ش��كار منزلت اجتماعي و ثروت در ميان 
اغنياء، يكي ديگر از افسارهايي است كه به گردنشان 
آويخته شده است. يا شايد افراد ثروتمند فقط دوست 
دارند كار كنند. يعني همانطور كه اقتصاددان رابرت 
فرانك نوش��ت: »ايجاد ثروت ب��راي آنها يك فرآيند 
خالقانه اس��ت و نزديك ترين چيزي است كه آنها را 

سرگرم مي كند.«
ي��ك مطالعه ت��ازه بيانگر آن اس��ت كه بس��ياري از 
اي��ن عاش��قان كار ارزش خود را كامال پش��ت س��ر 
جا گذاش��ته اند. ال اي هرشفيلد و كس��يه موگيلنر، 
 ،UCLA استادياران دانشكده مديريت اندرسون در
از 4000 امريكايي با س��نين، درآمد و وضعيت تأهل 
مختلف پرسيدند: آيا پول را قبول مي كنيد يا زمان را؟ 
حدود دو س��وم از پاسخ دهندگان آنها گفتند كه پول 

را ترجيح مي دهند.
اما كساني كه به زمان نس��بت به پول ارزش بيشتري 
مي دادن��د خوش��حال تر بودند، حتي اگ��ر محققين 
درآمدشان را كنترل مي كردند. در ميان افرادي با درآمد 
مشابه باال، كساني كه بيش��تر از زندگي راضي بودند، 
كساني بودند كه به احتمال زياد زمان را انتخاب كردند.

خيلي از چيزهايي كه ما اكنون به آن، زمان مي گوييم، 
يك افس��انه جمعي اس��ت ك��ه توس��ط امپراتوران، 
صنعتگران، معترضين و متفكران ايحاد ش��ده است. 
پس اينكه بگوييم، شادترين كارگران كساني هستند كه 
در ازاي كار كردن به جاي پول زمان مي خرند، كنايه آميز 
منبع: باشگاه انديشه حرف زده  ايم. 
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 سازمان هاي مردم نهاد
و مبارزه با فساد

داده هاي موج��ود در آغاز هزاره س��وم بيانگر 
ابتالي بيش��تر كشورها به فس��اد و تالش هاي 
كمتر موفق آنها در مقابله با اين پديده اس��ت. 
نتايج پژوهش هاي انجام شده از سوي سازمان 
شفافيت بين الملل در س��ال 2009 بين 168 
كش��ور نش��ان مي دهد مردم جهان فس��اد را 
يك مساله و مش��كل بزرگ مي دانند كه بطور 
گس��ترده اي زندگ��ي آنان را تح��ت تاثير قرار 
داده و از هر ده نفر يك نفر از مردم جهان رشوه 
پرداخت كرده است و اين ميزان در كشورهاي 

حوزه آسيا– اقيانوسيه افزايش داشته است.
س��ازمان ش��فافيت بين الملل براي سال هاي 
متم��ادي، برخي از كش��ورها مانن��د فنالند، 
سنگاپور، دانمارك و… را به عنوان كشورهايي 
ب��ا حداقل فس��اد و درجه باالتري از س��المت 
و مبارزه با فس��اد رتبه بندي كرده اس��ت. اين 
رتبه بندي ها نشان مي دهد كه بايد برخي عوامل 
و سازوكارها از جمله س��ازوكارهاي نظارتي و 
نظارت س��ازمان هاي مردم نهاد و… منجر به 

اين وضعيت شده باشد. 
س��ازمان هاي مردم نهاد به پشتوانه شهروندان 
قابل اعتماد بسياري از كش��ورها، هم اعتبار و 
اطمينان كسب كرده و هم توانسته اند به صورت 
س��ازمان يافته در برابر فس��اد عمل كنند. اين 
س��رمايه اجتماعي قابل اعتمادي است جهت 
ورود جدي آنها به مبارزه با فس��اد و اين بدين 
معني است كه مردم آماده و حساس نسبت به 
فراخوان اين س��من ها جهت اقدام عليه فساد 

هستند.
»ميثم پيله فروش« كارشناس مسائل اقتصادي 
و معاون سازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت و 
عدالت در خصوص نحوه فعاليت سازمان هاي 
مردم نه��اد در مبارزه با فس��اد اقتصادي و نيز 
چگونگي اعتم��اد مردم به اين س��ازمان ها به 
»ايرنا« گفت: اگر سازمان هاي مردم نهاد در اين 
حيطه وارد نش��وند و مسووليت مبارزه با فساد 
فقط به دستگاه هاي دولتي يا حكومتي سپرده 
ش��ود، امر مبارزه با فس��اد حتما دچار خدشه 
مي شود. يعني ممكن است با تغيير مديريت ها 
و جناح هاي سياس��ي حتي كارشناس��اني كه 
به اين دس��تگاه ها تعلق دارند تحت فشار قرار 
بگيرن��د و نتوانن��د آن طور كه بايد و ش��ايد به 
مساله فساد بپردازند. اين سازمان ها با توجه به 
استقالل عملي كه از دستگاه هاي دولتي دارند، 
مي توانند كمك حال دس��تگاه هاي دولتي در 
مبارزه با فساد باشند. مي توانند ياور خوبي براي 
دولت باشند و چشم بينايي براي دولت در اين 

زمينه باشند.
نكته دوم اينك��ه خيل��ي از گزارش دهندگان 
فساد به داليل متعددي ممكن است به برخي 
از دستگاه هاي ناظر اعتماد نكنند چون موارد 
متعددي وجود داشته كه وقتي گزارشي درباره 
فس��اد ارايه ش��ده به نحوي اين امر سبب شده 
فردي كه اين گ��زارش را داده هزينه بپردازد. 
اما دس��تگاه هاي مردم نهاد مورد اعتماد مردم 
هس��تند و معموال خيلي راحت تر گزارش هاي 
فساد در دس��تگاه ها به سازمان هاي مردم نهاد 
منتقل مي ش��ود و تجربه هم نش��ان داده اين 
دستگاه ها منبع گزارش دهي خود را هيچ وقت 
افشا نمي كنند بلكه بر اس��اس اسناد به دست 
آمده امر مبارزه با فس��اد را بر عهده مي گيرند 
و اصال سازمان هايي از اين قبيل باعث كاهش 
هزينه مي شوند. براي مثال شما فكر كنيد يك 
نفري مي خواهيد به مبارزه با فس��اد بپردازيد، 
بنابراي��ن هزين��ه هنگفتي متوج��ه خودتان 
مي ش��ود. اما وقتي به اس��م س��ازمان با فساد 
مبارزه مي كنيد هزينه ها كامال به آن س��ازمان 
منتقل مي شود و اين س��ازمان ها امر مبارزه با 

فساد را تسهيل و آسان مي كنند.
نكته سوم اين اس��ت كه اين سازمان ها يكي از 
مصاديق جمع شدن دور هم و كمك به يكديگر 
براي تقوا طلبي است. »يك دست صدا ندارد« 
اما وقتي دور هم جمع مي ش��ويد و مي خواهيد 
با فس��اد مبارزه كنيد مي بينيد خيلي راحت تر 
مي شود. چرا؟ چون در سازمان هاي مردم نهاد 
از گروه هاي مختلف حض��ور دارند و اين باعث 
مي شود يكديگر را پوشش دهند اين موارد سبب 

مي شود كار مبارزه با فساد راحت تر پيش رود.
پيله فروش در خصوص اهميت حمايت دولت 
از س��ازمان هاي مردم نهاد گف��ت: دولت نبايد 
اين سازمان ها را رقيب خود بداند بلكه بايد اين 
سازمان ها را ياور خود بداند و چشم هاي بيناي 
خود بداند. نگرش دولت اگر به اين صورت باشد 
خودش طالب مي شود تا از اين نيرو و پتانسيلي 
كه وجود دارد، اس��تفاده كن��د. يعني در واقع 
خ��ود دولت متقاضي اس��تفاده از خدمات اين 

سازمان ها و موسسه ها مي شود.
وي در خص��وص چگونگي و ض��رورت اعتماد 
مردم به سازمان هاي مردم نهاد گفت: مهم ترين 
ش��رط موفقيت س��ازمان هاي مردم نهاد اين 
است كه در نزد افكار عمومي به يك تشكيالت 
منسجم، متخصص و امين و نفوذ ناپذير شهره 
شوند و اين برند نبايد خدشه دار شود. همه چيز 
مبتني بر اعتم��اد عمومي اس��ت. فقط كافي 
است يك بار اين س��ازمان ها و موسسات خطا 
كنند. همين باعث مي ش��ود آب��روي چندين 
ساله شان از بين برود. تا وقتي آبرو و برندشان 
را حفظ كرده اند محل رجوع مردم خواهند بود 
و در اي��ن زمينه موفق خواهند بود. اگر مردم از 
اين س��ازمان ها حمايت نكنند اين سازمان ها 
هيچ چيز نخواهند داشت چون اين سازمان ها 
امكانات و حمايت دولت ندارند و تنها س��رمايه 
آنها اعتماد مردم اس��ت و وقتي آن از بين برود 
آنها هم نمي توانند به فعاليت خود ادامه دهند.

  امپراتوري بريتانيا صرفا به تكميل كردن ساعت هاي مدرن كمك نكرد، بلكه به محبوب شدن ساعت كمك كرد. در اواخر دهه 1800، ساعت ها به 
عنوان جواهرات زنانه شناخته شدند؛ مردان ساعت هاي خود را در جيب نگه مي داشتند. اما در مبارزات استعماري مانند جنگ اول بوئر و و جنگ سوم 

برمه، فرماندهان بريتانيا ساعت هاي كوچكي را به مچ دستان سربازان خود مي بستند.
  ساعت ها كه زماني يك ابزار هماهنگ كننده نظامي بودند، حال به وسيله اي براي حفظ كارآمدي كارخانه تبديل شده بودند. حتي توليدكنندگان 

ساعت ها، ساعت را به عنوان ابزاري براي كارمند »سودآور« تبليغ مي كردند.
  همان طور كه گليك مي نويسد، »وجود راه آهن ايجاد مناطق زماني را اجتناب ناپذير ساخت.« شركت هاي راه آهن در نهايت در دهه 1880 با يكديگر 

متحد شدند و تصميم گرفتند كه اياالت متحده را به چهار منطقه زماني استاندارد تقسيم كنند: شرقي، مركزي، كوهستاني، اقيانوس آرام.
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گردن زدن صنعتي ايران در دوره قاجاريه

سرمايه دار بود، سرمايه هم بود اما عزم ملي نبود
احمد   سيف|

طي روزهاي گذشته و در روزهاي هفتم و دهم شهريور ماه به 
بررسي ورود صنايع اوليه از جمله نساجي به ايران پرداختيم و 
نوشتيم چگونه واردات پارچه هاي ارزان از اروپا به ويژه بريتانيا 
به صنعت سنتي ايران ضربه زد و حكومت وقت هم نه تنها 
نتوانست اين صنايع را ارتقا بخشد بلكه با كمك به واردات 
اين صنايع را در كل نابود كرد . در اين ش��ماره آقاي دكتر 
احمد سيف به اين موضوع مي پردازد كه سرمايه گذاراني كه 
اقدام به ورود ماشين آالت نساجي كردند چه رويدادهايي 
را تحمل كردند و چرا آنها هم نتوانستند در اين راه توفيق 

حاصل نمايند. 

  توسعه فعاليت هاي كارگاهي و كارخانه اي 
برخالف وضعيتي كه در قالي بافي وجود داشت هيچ سرمايه 
خارجي در توليد پارچه هاي پنبه اي يا ابريشمي در ايران 
به كار گرفته نشد. در كنار عوامل ديگر يكي از عوامل اصلي 
اين بود كه منسوجات پنبه اي و ابريشمي نقش قابل توجهي 
در واردات از بريتانيا و روس��يه به ايران داش��تند و طبيعتًا 
س��رمايه گذاري خارجي دراين شاخه ها توليد داخل را در 
رقابت با كاالهاي مشابه خارجي تقويت مي كرد. درصفحات 
پيشين ما عمدتاً بر واحدهاي كوچك توليد دستي كه عمدتًا 
در مالكيت افراد بود تمركز كرده بوديم كه در شهرها و دهات 
ايران پراكنده بودند. در بخش پاياني، به كوشش هاي دولت و 
چند سرمايه گذار به نسبت بزرگ براي ايجاد كارخانه و كارگاه 
براي توليد اين كاالها اشاره خواهيم كرد. ولي پيش از آن به  

اختصار به سه نكته بايد بپردازيم.
- اوالً هيچ كدام از اين كوشش ها موفقيت آميز نبود.

- با وجود اينكه شماري از اين كارخانه ها دولتي بودند ولي 
ورشكستگي بعدي شان عمدتاً به اين دليل بود كه در هيچ 
حوزه اي مورد حمايت همان دولت قرار نگرفتند. نه تعرفه اي 
براي حمايت از آنها وضع و نه اينكه جوايز صادراتي اعطا شد يا 

محدوديتي بر واردات كاالهاي مشابه اعمال شد.
- تمام كارخانه هاي شخصي در دهه آخر قرن نوزدهم ظهور 

يافتند و اغلب هم پس از چند سال ورشكست شدند.
عالوه بر نبود حماي��ت از اين واحدها عوامل ديگري را هم 

مي توان به عنوان علل ورشكستگي شان مطرح كرد.
- جمعيت ايران در مناطق بس��يار گس��ترده اي پراكنده 
ب��ود و نبود راه هاي آبي يا حمل ونقل مكانيزه ش��ده باعث 
ش��د تا چيزي به عنوان بازار ملي و سراسري شكل نگيرد. 
درنتيجه هيچ گونه صرفه جويي ناشي از مقياس درعمل 

وجود نداشت.
- هزينه به  نسبت باالي مواد انرژي زا و فقدان قدرت ناشي 
از آب باعث شد تا هزينه توليد به نسبت باال باشد همانطور 
كه فقدان نيروي كار ماهر و آش��نا ب��ه چگونگي كاركرد 
ماشين آالت يا مديريت پرس��نل مديريت اين واحدها را 
دشوار مي كرد. به عبارت ديگر، تداوم اين فعاليت ها الزم بود 
تا حداقل تجربه در حين كار به دست آيد و مهارت هاي الزم 
انباشت شود. ولي اغلب اين كارخانه ها پس از مدت كوتاهي 
تعطيل شدند و درنتيجه كمبود نيروي كار ماهر يا مديران 

كارورز تداوم يافت.
- كمبود س��رمايه وجود داشت و درنبود بانك و موسسات 
مالي مش��ابه اعتبارات صنعتي هم نداشتيم. اين تركيب 
موجب شد تا به صورت يك مانع جدي برسر راه گسترش 
و بهبود فعاليت هاي مولد عمل كن��د. به عالوه فقدان اين 
امكانات تعديل كننده و مددكار باعث مي شد تا هرگونه هزينه 
پيش بيني نشده و ناگهاني به صورت ورشكستگي و تعطيلي 

اين واحدها در بيايد.
- رقابت خارجي هم بسيار قابل توجه بود. همانطور كه 
پيش تر هم اشاره كرديم هيچ گونه سياست حمايتي 
براي واحدهاي بومي وجود نداش��ت و تعجبي ندارد 
كه كاالهاي توليدش��ده در اين واحده��ا توان رقابت 
با كاالهاي مشابه خارجي را نداش��تند. افزون بر اين، 
همانط��ور كه اش��اره كرديم سياس��ت دامپينگ هم 

به گستردگي اجرا مي شد.
بد نيست به اشاره بگويم كه شراكت دولت در تشكيل كارخانه 
و كارگاه درايران تاريخ درازدامني دارد.. در طول قرن نوزدهم 
ولي شراكت دولت در اين عرصه ها بي برنامه و حتي مي گويم 

با نيازهاي كشور ناهمخوان بود. عمده ترين سياست مداري 
كه به اين سياست باور داش��ت و كوشيد به آن عمل كند 
صدراعظم اصالح طلب، اميركبير بود. او در طول صدارت، 
1848 تا 1851، سياست هايي در پيش گرفت كه اگر تداوم 
مي يافت به نفع صنايع داخلي و به ويژه واحدهاي توليدكننده 
پارچه هاي پنبه اي و ابريشمي درمي آمد. قتل ناجوانمردانه 
او در 1851 اين سياست مفيد را در نيمه راه متوقف كرد. او 
نه فقط براي اصالح مقررات گمركي به كوشش هايي دست 
زد بلكه برنامه هاي مشخصي براي تشويق توليدات داخلي 
داشت. امير كبير خودش لباسي كه مي پوشيد از پارچه هاي 
داخلي بود و از اس��تفاده از كااله��اي وارداتي به صراحت 

اجتناب مي كرد.
به عالوه همانطور كه آدميت يادآوري كرد يكي از بخش هاي 
اساسي برنامه اقتصادي اميركبير تشويق توليدات داخلي 
بود و دراين زمينه براي مثال دستور داد كه لباس سربازان 
دولت��ي بايد از پارچه هاي توليد داخل تهيه ش��ود و با اين 
كار كوشيد بازار داخلي را براي اين محصوالت حفظ كند. 
در تهران و اصفهان س��الي 50 هزار دس��ت از اين لباس ها 
دوخته مي شد. شماري از منتقدان داخلي اميركبير را فاقد 
دورانديشي دانسته اند كه به گمان من ايراد بي جايي است 
چون اين سياست بايد در فضايي مورد بررسي قرار بگيرد كه 
واحدهاي توليد دستي داخلي به سرعت از بين مي رفتند و 
چنين انهدامي البته كه پي آمدهاي مخرب درازمدت داشت. 
كارخانه هاي زيادي در مالكيت دولت شروع به كار كرد كه 
در ميان ش��ان »يك كارخانه بافندگي در چهار طبقه و به 
وسعت 60 ذرع در 60 ذرع در تهران شروع به كار كرد. سقف 
اين ساختمان از آهن بود و ابزارها و دوك هاي ريسندگي از 
اروپا وارد شده بودند.« به عالوه، »يك كارخانه چلواربافي هم 
در بين راه تهران به شميران و يك كارخانه ابريشم بافي در 
كاشان درميان كارخانه هايي بود كه به وسيله دولت اميركبير 
در ايران بنا شده بود.« كارگران و كارورزان ايران به روسيه 
اعزام شده بودند تا با كار در كارخانه هاي آن جا مهارت هاي 
الزم را كسب كنند و كار در اين كارخانه هاي تازه را بياموزند.

پس از قتل اميركبير در 1851 برنامه اقتصادي او متوقف شد 
و همه بهبود هاي حاصله هم از دست رفت. كارخانه ها تعطيل 

شدند و كارگران آنها هم به امان خدا رها شدند.
در اواخ��ر دهه 1850، در 1859 يك كارخانه نخ ريس��ي 

در نزديكي تهران ايجاد ش��د. هزينه ايجاد آن براي دولت 
95هزار تومان بود و همه ماشين آالت و دوك ها را از روسيه 
وارد كرده بودند ولي »پس از اينكه مدتي نخ ريسي انجام 
گرفت فعاليت اش متوقف شد ابتدا از ساختمانش به عنوان 
انبار مهمات دولتي استفاده مي كردند و بعد به صورت يك 
اداره دولتي مورد استفاده بود.«. ولي روايتي كه ايستويك از 
تحوالت در ايران دراين سال ها مي دهد با تصوير باال تفاوت 
دارد. او نوشت كه درايران تنها يك كارخانه دولتي وجود دارد 
و افزود »در ايران مقوله شراكت براي ايجاد صنايع بزرگ 
به اندازه كافي رشد نكرده است و هيچ گونه گردهم آمدني 
براي فعاليت هاي صنعتي وجود ندارد. ش��ركت سهامي 
وجود ندارد تنها يك كارخانه هست.« اين بيان در واقع مبين 
اين نظر است كه حداقل تا 1861 هيچ گونه واحد صنعتي 
به نسبت بزرگ كه در مالكيت اشخاص بوده باشد در ايران 
وجود نداشت. ولي او ادامه داد تحت رياست شخصي به نام 
پنكوف – كارخانه بزرگي درشمال تهران – 3.5مايلي تهران 
بنا شده است. هزينه ساختمان اين كارخانه اندكي زياد بود 
و »ساختمان كارخانه سه طبقه است و هرطبقه هم شامل 
يك سالن بزرگ است… ماش��ين آالت دو طبقه بااليي 
هرگز بطور كامل نصب نشده اند. به همان زودي كه طبقه 
همكف آماده شد – در 24 مه 1859 – كارخانه افتتاح شد و 
هفته اي دو روز فعاليت مي كند. اين كارخانه 30هزار دوك 
نخ ريسي دارد ولي تنها 1600 دوك يعني اندكي بيش از 5 
درصدشان فعال اند. اين دوك ها ساخته مسكو است و يك 
موتور بخار كه 25 اسب قدرت دارد آنها را مي گرداند. 150 
كارگر را به كار گرفته اند و كل هزينه كارخانه را اندكي كم تر 
از 300هزار تومان – يعني 136هزار پوند برآورد مي كنند. 
درآمدآفريني كارخانه قابل توجه نبود. پنج سال بعد تامسون 
در 1864 درباره كارخانه نوشت كه هنوز بطور كامل نصب 
نش��ده اس��ت و با ظرفيتي كم تر از نصف فعاليت دارد. به 
نظر او »اگر اين كارخانه را به يك ش��ركت سهامي واگذار 
مي كردند نتايج بهتري به دست مي آمد ولي در حال حاضر 
در اين كشور امنيتي براي مالكيت خصوصي وجود ندارد 
و افراد بومي به اين دليل پول خود را به خطر نمي اندازند. 
تشكيل اين نوع شركت ها به زعامت خارجي ها را هم دولت 
ايران اجازه نمي ده��د.« در همين گزارش مي خوانيم كه 
يك كارخانه ابريشم بافي كه »اخيراً در حوالي تهران داير 

شده بود« تعطيل شده است كه باعث شد صاحب اش كه 
يكي از وزراي ايران بود 14هزار تومان زيان ببيند و اكنون 
»مي كوشد كه ساختمان و ماشين آالت را به دولت ايران 

بفروشد.«
اگرچه برآوردي از اندازه اي��ن كارخانه نداريم ولي به 
نظر مي رس��د كه اين اولين اقدام و براي چندين سال 
بعد آخرين اقدامي ب��ود كه بخش خصوصي در ايران 
براي ايجاد كارخانه درپي��ش گرفته بود. تا جايي كه 
مي دانيم تا اوايل قرن بيستم هيچ كوشش ديگري از 
سوي دولت براي ايجاد كارخانه ابريشم يا پارچه پنبه اي 
بافي در ايران صورت نگرفته است. با اين همه، اطالعات 
پراكنده اي داريم كه در اواخر قرن نوزدهم ش��ماري 
از تجار كوش��يدند تا كارخانه و كارگاه ايجاد كنند. در 
ميان شان مي توانيم از حاجي محمد حسن امين الضرب 
نام ببريم كه در گيالن يك كارخانه نخ پيچي ابريشمي 
ايجاد كرد »كه همه ماشين آالتش از ليون فرانسه و از 
س��وي بنگاه برثاد به ايران ارسال شده بود.« براساس 
اطالعاتي كه كنس��ول بريتانيا در رش��ت به دس��ت 
مي دهد در 1903 اين كارخانه هنوز فعال بود »كمپاني 
نخ پيچي رشت كه متعلق به امين الضرب است 150 
دوك نخ ريسي تازه از جديدترين دوك هايي را كه در 
ليون به كار گرفته مي ش��ود نصب كرده است.« ديگر 
فعاليت هاي بخش خصوصي به اين ميزان دوام نياورده 
بودند. جمال زاده نوشت كه يك كارخانه نخ ريسي كه 
در 1895 افتتاح شده بود مدت كوتاهي بعد تعطيل 
شد با وجود اينكه »ماشين آالت پرارزشي در آن به كار 
گرفته شده بود و ابتدابه ساكن محصوالت با كيفيت باال 
توليد مي كرد ولي نتوانست با واردات به مراتب ارزان تر 
خارجي رقابت كند.« مك لين در 1904 گزارش كرد 
كه »درايران كرباس هم با نخ هاي پنبه اي توليد داخل و 
وارداتي توليد مي شود ولي بازار قابل توجهي كه پيش تر 
در مناطقي چون بروجرد، كردستان، و ساوجبالغ براي 
اين پارچه وجود داش��ت عمدتًا در دست پارچه هاي 
وارداتي است و از تجارت گسترده پيشين چيز زيادي 
باقي نمانده است.« مك لين افزود كه »صنايع در ايران 
انگار محكوم به شكست اند همين سرانجام در توليد قند 
و شكر، كبريت، ظروف چيني، نخ اتفاق افتاده است.«

   نتيجه گيري
با اس��تفاده از اس��ناد رس��مي وزارت امور خارجه بريتانيا 
كوشيديم پي آمدهاي تجارت آزاد را بر صنايع دستي ايران 
بررسي كنيم. اگرچه بطور كلي درست است اگر گفته شود 
كه در مبادله تحت نظام س��رمايه داري بديهي اس��ت كه 
واحدهاي كارآمدتر برنده بازي رقابت با واحدهايي هستند 
ك��ه كارآمدي كم تري دارند. ولي در اين بررس��ي نش��ان 
داديم كه تنها عامل اين نبود كه واحدهاي »كارآمدتر« بر 
واحدهاي »كم تر كارآمد« غلبه كرده اند. در موارد متعددي 
از مداخله بنگاه هاي خارجي در عملكرد بازار سخن گفتيم 
كه به ش��كل ها و صورت هاي مختلف كوش��يدند س��هم 
بيشتري از بازارهاي ايران به دست بياورند. عبرت آميز اينكه 
ط��رف ضعيف تر در اين مبادالت – يعن��ي ايران به خاطر 
محدوديت هاي ناشي از قراردادهاي امضاشده نمي توانست 
براي حمايت از صنايع دس��تي در حال فروپاشي خود به 
سياست پردازي دست بزند. از بررسي ما روشن مي شود كه 
در اواخر قرن نوزدهم و حتي در سال هاي اوليه قرن بيستم 
كه ايران به آهستگي روند صنعتي شدن و ايجاد كارخانه هاي 
مدرن را در پيش گرفت سياست طرف هاي تجارتي ايران 
تغييري پيدا نكرد. عالوه بر پي آمد اين سياس��ت بر سطح 
اشتغال مولد در ايران، انهدام صنايع دستي مشكل كسري 
تراز پرداخت هاي ايران را تشديد كرد و موجب افزايش بدهي 
خارجي ايران ش��د. در اين مقاله، از پي آمدهاي سياسي و 
اقتصادي اين وام دادن ها س��خني نگفتي��م ولي احتمااًل 
واقعيت دارد كه در نتيجه همين وام ستاني ها تتمه كنترلي 
كه بر اقتصاد ايران وجود داش��ت از دست رفت. با اكتشاف 
نفت در سال هاي اوليه قرن بيستم، دالرهاي نفتي اندكي 
از اين فشارها كاست ولي ساختار اقتصاد هم چنان معيوب 
باقي ماند و براي تغيير آن كار دندان گيري انجام نگرفت. به 
عبارت ديگر، حت��ي اگر به زمانه كنوني مان بنگريم، نكته 
اين است كه ساختار شكننده كنوني در گذر دهه ها شكل 
گرفت و اين روايتي است كه هم چنان ادامه دارد. البته كه 
اقتصاد ايران مي توانست سرانجام متفاوتي داشته باشد، اگر 
سياست هاي متفاوتي به كار گرفته مي شد. همانطور كه به 
اشاره گفته ايم در زمان اميركبير صدراعظم ناصرالدين شاه 
با چنين كوششي روبرو شده بوديم كه متأسفانه با كم عقلي 
ش��اه و حرص و آز تمام نشدني درباريان كه به واقع محرك 
اصلي شاه كم عقل بودند در نطفه خفه شد. بعيد نمي دانيم 
كه عوامل برون ساختاري هم در اين برنامه ريزي براي قتل 
امير كبير مشاركت داشته اند چون اگر امير در آن چه كه براي 
ايران مي خواست موفق مي شد به احتمال زياد اقتصاد كشور 

در وضعيت متفاوتي شكل مي گرفت.
آيا از اي��ران ب��ه خاطر فعالي��ت ش��ركاي تجارتي اش 
»صنعت زدايي« شد؟ من با چنين تعبيري همراه نيستم 
و توضيح من هم اين است كه آن چه درايران در طول قرن 
نوزدهم داش��تيم نه »صنعت زدايي« بلكه »گردن زدن 
صنعتي« بود. اگر بخواهم اندكي دقيق تر سخن بگوييم 
»صنعتي« نداشتيم كه كسي يا قدرتي باعث نابودي اش 
بشود. آن چه در ايران اتفاق افتاد اينكه »جوانه هايي« كه 
مي توانست در سير تكاملي خويش به صورت »صنعت« 
دربيايد، »نابود« شدند و درنتيجه در برهوت اقتصادي كه 
باقي ماند، درخت تناور صنعتي هم ريشه نبست. همچنين 
معتقدم آن چه در ايران اتقاق مي افتد نوعي »جهت دادن 
غير معقول« اقتصادي بود چون كارگران ايران و صاحبان 
كارگاه ها اين فرصت را نيافتند تا بر تجربه خويش بيفزايند 
و به اصطالح كارآمدشدن را در فرايند عملي آن بياموزند 
و از سوي ديگر، اگرهم طرف هاي تجاري ايران در طول 
اين دهه ها ساختار ويژه اي را تحميل نكرده باشند بلكه 
با آن چه كه كرده بودن��د و گزارش مختصري از آن را در 
صفحات پيشين ارايه كرده ايم، يك تركيب خاص توليدي 
را كه با اين فرايند گردن زدن صنعتي هم خواني داش��ته 
باشد »ضروري« ساخته بودند. بدين ترتيب، تا اكتشاف 
نفت تأمين مالي واردات محصوالتي كه تا مدتي پيش تر 
در داخل توليد مي شد هم به گردن بخش كشاورزي افتاد 
و اين خود مصيبت ديگري بود كه براقتصاد ايران در اين 

دوره تحميل شد.
منبع:   نقد اقتصاد سياسي 

تحولي كه مي تواند تحريم مالي را بي اثر كند

رمزارزها و ديپلماسي
 )crypto currency( رمز ارز معادلي است براي كلمه
كه اين روزها دوباره بحث داغ محافل خبري شده است. 
بسياري از ما تنها بيت كوين كه قديمي ترين رمز ارز ارايه 
شده است را مي شناسيم و از نوسانات قيمتي و چالشهاي 
استخراج آن كم و بيش مطلع هستيم. اما تعداد بسيار 
زيادي از اين رمز ارزها تاكنون به بازار فناوري اطالعات 
جهان معرفي شده و همانطور كه بديهي به نظر مي رسد 
تنها تعداد معدودي از اين ارزها توانس��ته اند جايي در 
بازار نقل و انتقال ثروت براي خود باز كنند. اما هدف از 
نگارش اين سطور پرداختن به موضوع مهمي است كه 
در حاشيه اين فناوري نو پا مي بايست دانست و آگاهانه با 
آن برخورد كرد. تاثيري كه اين فناوري مي تواند بر فضاي 

ديپلماتيك جهان و ايران بگذارد.
محمد امين منيري، در مقاله اي در ديپلماسي ايراني 
با بيان اين مطل��ب افزود: از ابتداي تم��دن در جهان، 
يكي از اصلي ترين چالش هايي كه بشر را به فكر ارتباط 
ديپلماتيك با ساير كشورها انداخت همانا نقل و انتقال 
ثروت بود. كش��ورها گاهي اوقات سال هاي سال براي 
وصول مطالبات تجاري پرداخت نشده مي جنگيدند 
و همين جنگ ها س��بب س��از غرامت ه��اي جديد و 
جنگ هاي جديدتر مي شد. قرن بيستم و به خصوص 
دوره پس از جنگ جهاني دوم عصر جديدي اس��ت در 
عرصه ديپلماسي. پيشرفت فناوري ابزارهاي كم نظيري 
در اختيار انس��ان قرار داد كه بخشي از آن نيز در حوزه 
بانكداري و انتقاالت بانكي بود. كشورها در اين دوره به 
راحتي در اقتصاد يكديگر سرمايه گذاري مي كردند و از 

هم استقراض مي كردند و به ندرت داليل مالي سبب بروز 
اختالفات شديد بين كشورها مي شد. با شروع قرن حاضر 
اما فناوري اطالعات ش��روع به گسترش فزاينده اي در 
جهان كرد و بستر اينترنت باعث سرعت گرفتن مبادالت 
مالي در جهان شد. اما ساز و كارهاي مالي در دولت ها هم 
چنان به سنتهاي قرن بيستمي كه براي امنيت و ثبات 
بيشتر طراحي شده بود وفادار ماند. اين امر باعث شكافي 
ش��د كه بين هيجان به وجود آمده از سرعت در دنياي 
ديجيتال و ثبات كند بروكراتيك در اقتصاد اغلب بانك 
محور كشورها به وجود آمد. و فكرهاي خالقي در جهان 
به سمت پر كردن اين شكاف با ايده اي نو رفتند. عبور 
از نظام بانكي س��نتي و ابداع ارزي نوين كه براي ارزش 
آفريني نياز به حمايت هيچ بانكي در جهان نداشته باشد. 
ث��روت بي كراني كه در تجارت الكترونيك و كس��ب و 
كارهاي مجازي در قرن بيس��ت و يكم خلق ش��د، به 
سرعت صاحبان قدرتمندش در امريكا را به فكر رهايي از 
فشارهاي غير ضروري دولت امريكا بر خودشان انداخت. 
شايد بتوان گفت ركود سنگين اقتصادي در سال 2008 
و ضرر هنگفتي كه كس��ب و كاره��اي الكترونيك در 
قبالش پرداخت كردند و دولت امريكا را در بسياري از 
موارد مسوول اين نا بساماني مي دانستند سبب شد كه 
روي روش هاي ديجيتالي براي انتقال هاي مالي خود 
-اغلب به خارج از امريكا- سرمايه گذاري كنند. اينجا 
بود كه ط��رح ژاپني گمنامي كه اولين رمز ارز را بر پايه 
حل مسائل رياضي مربوط به رمز بنا كرده بود به عنوان 
يك راه حل منطقي شروع به گسترش كرد. همزمان با 

قولهاي فناوري اطالعات و با ش��دت بيشتري، فعاالن 
زيرزميني دنياي مجازي كه در بس��تر ش��بكه عميق 
مشغول به تبادل پول هاي كثيف در بستر اينترنت بودند 
شروع به بهره برداري از اين ارز جذاب ديجيتالي كردند. 
ارزي كه براي جابه جا كردنش نه نياز به باز كردن حساب 
بانكي قابل پيگرد است و نه طرف مقابل اين تبادل مالي 
مي تواند از هويتت مطلع شود. اين بود كه ارزش اين رمز 
ارز كه در ابتدا به شدت نازل بود به سرعت افزايش يافت. 
تقاضا از دو سو و غفلت دولت هاي جهان از سوي ديگر 

بستر امني براي اين رشد روز افزون پديد آورد.
ممكن اس��ت بپرس��يد ارتباط اين ابزار با ديپلماسي 
كجاست؟ شايد بتوان نقطه عطف تاريخچه كوتاه رمز 
ارزها را انتخابات رياست جمهوري امريكا در سال 2017 
دانست. جايي كه رقابت شديدي براي جذب منابع مالي 
به نفع هر كانديدا وجود دارد. قوانين سختي نيز تبادالت 
مالي مربوط به سوپر پك ها براي كمك به هر كارزار را 
مورد نظارت شديد و مستقل بانك مركزي اين كشور 
قرار مي دهد. اينجاست كه براي اولين بار رمز ارز به عنوان 
وسيله تبادل امن و آسان و غير قابل پيگيري توانست 
تاثي��ر فوق العاده اي در نتيجه بگ��ذارد. كمپين دونالد 
ترامپ كه بر اس��اس اسناد تبادالت مالي رقم به شدت 
كمتري نسبت به رقيب از اين حاميان دريافت كرده بود 
پيروز انتخابات شد. اگر نگاه دقيقتري به روند افزايشي 
ش��ديد قيمت بيت كوين در سال منتهي به انتخابات 
امريكا و تاريخ هاي بحراني اين تغيير قيمت بيندازيد 
به آساني مي توان دريافت پول هاي كثيفي كه هنوز هم 
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رسانه ها و خأل قوانين 
سوت زني 

مبارزه با فس��اد اقتصادي، يكي از مس��ووليت هاي 
انكار ناپذير رسانه هاي عمومي است؛ هرچند كه برخي 
موانع قانوني و پيامدهاي حقوقي مانع از آن مي شوند 
كه رسانه ها، مفس��دين اقتصادي را رسوا كنند؛ اما 
بررسي ساختارهاي فس��ادزا و مشكالت قانوني كه 
باعث بروز فس��اد مالي مي شوند، موضوعي هستند 

كه رسانه هاي مي توانند بدون نگراني به آن بپردازند.
در حالي كه طي يك س��ال گذشته، بحث مبارزه با 
فس��اد، به يكي از موضوعات اصلي محافل سياسي 
و رسانه اي تبديل شده اس��ت و بحث هاي بسياري 
در ارتب��اط با آن صورت مي گيرد؛ اما هنوز دس��ت و 
پاي رسانه ها براي مقابله با فساد بسته است و به نظر 
مي رسد كه مديران رسانه ها در اين زمينه دست به 
 عصا حركت مي كنند. اين در حالي اس��ت كه نقش

 انكار ناپذير رس��انه ها در مبارزه با فس��اد، يك اصل 
پذيرفته شده است و از رسانه به عنوان يكي از بازوهاي 

اصلي در برخورد با فساد ياد مي شود.
اگر اين نكته را بپذيريم كه يكي از روش هاي مقابله با 
فساد در رسانه ها، افشاي جزييات پرونده هاي فساد 
اس��ت، بايس��تي گفت هنوز راه درازي براي مقابله 
رس��انه ها با فس��اد در ايران، در پيش است. از يكسو 
قوانين مربوط به حمايت از افشاگران فساد يا همان 
قوانين »سوت زني« به تصويب نرسيده اند و از سوي 
ديگر قوانين مربوط به دسترسي آزادانه به اطالعات 
براي كشف و افشاي فساد با وجود تصويب، راه درازي 

تا اجراي بي  كم و كاست دارند.
طبق قانون: »هر ش��خص ايراني حق دسترس��ي 
به اطالعات عموم��ي را دارد، مگر آنكه قانون منع 

كرده باشد«
از اين رو رسانه ها با دو مشكل اساسي مواجه هستند: 
مش��كل اول آن است كه رس��انه ها يا حق ندارند يا 
نمي توانند به اطالعات مربوط به فسادهاي مالي دست 
پيدا كنند. اگرچه بر طبق قانون »انتشار و دسترسي 
آزاد به اطالعات« و ماده دوم آن آمده اس��ت كه »هر 
ش��خص ايراني حق دسترسي به اطالعات عمومي 
را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد«، با اين حال 
بسياري از س��ازمان ها و ادارات دولتي و غيردولتي با 
استناد به ساير مواد و تبصره هاي اين قانون از اجراي 
كامل آن اجتناب كرده و اطالعات مهم و حياتي را در 
رده اطالعات محرمانه، قرار مي دهند تا مانع دسترسي 
رسانه ها به آن شوند. به ويژه مواد »13« الي »17« اين 
قانون، فرصت استنكاف از بيان شفاف اطالعات را براي 
بسياري از اين سازمان ها، ايجاد كرده است و به موجب 
همين قانون، رسانه ها اجازه دسترسي به »اطالعات 
طبقه بندي شده«، »حريم خصوصي«، »اطالعاتي 
كه موجب ايجاد خسارت مالي يا جاني مي شوند«، 
»اطالعات مخل امنيت و آسايش عمومي«، »اطالعات 
پيشگيري از جرايم يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب 
مجرمان«، »مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول 
آن ها« يا برخي موارد ديگ��ر را ندارند. بدين ترتيب 
سازمان ها با محرمانه خواندن اغلب اطالعات، مانع از 

انتشار آزادانه و قانوني اين اطالعات مي شوند.
هرچند مدت ها از تصويب قانون دسترس��ي آزاد به 
اطالعات مي گذرد؛ اما همچنان برخي سازمان ها از 
دسترسي رس��انه ها به برخي اطالعات به بهانه هاي 

مختلف، ممانعت مي كنند.
مشكل دوم نيز اين است كه حتي در صورت دستيابي 
رسانه ها به اطالعات مربوط به فساد، تبعات انتشار 
اين اطالعات به حدي است كه هيچ مدير رسانه اي، 
حاضر به پذيرش خطرات حاصل از اين اقدام نيست و 
ترجيح مي دهد تا عطاي انتشار اطالعات را به لقايش 
بخشد و از خير آن بگذرد. بر همين اساس است كه 
رسانه ها همچنان از افشاي اخبار مربوط به فسادهاي 

مالي حذر مي كنند.
اگر گاهي نيز خبر از فس��ادهاي مالي و افشاي آن به 
گوش مي رسد، اين انتشار نه از جانب رسانه ها كه يا 
از جانب برخي نمايندگان مجلس و مقامات قضايي 
است يا از سوي خبرنگاران مستقل كه به جاي تكيه بر 
رسانه ها، از فضاي مجازي براي انتشار اسناد مذكور، 
بهره مي گيرند. به همين دليل طبيعي است رسانه ها 
به جاي پرداختن به اطالعات مربوط به فس��ادهاي 
مالي، به موارد ديگري مي پردازند كه مي تواند مفيد 

و موثر باشد.
رسانه ها هرچند نمي توانند يا نمي خواهند به بحث 
درباره فس��ادهاي مالي بپردازند؛ اما بحث در مورد 
ساختارهاي فسادزا يا نقد و بررسي نقاط ضعف قوانين 
مقابله با فساد مالي، موضوعي است كه رسانه ها همواره 

امكان پرداختن به آن را دارند.
برخالف افشاي پرونده هاي فساد مالي، بحث بر سر 
ساختارهاي فسادزا و مش��كالت قانوني پيش پاي 
مبارزه با فس��اد مالي، مي تواند موضوعي باش��د كه 
رسانه ها از طريق بحث هاي كارشناسي، مي توانند 
فض��اي جامعه و به تب��ع آن اذه��ان قانون گذاران و 
مسووالن را به س��مت آن هدايت كنند و در نتيجه 
باعث شوند تا مقابله با فساد مالي، تبديل به يك موضوع 
محوري در اذهان ش��هروندان شود.  هرچند وحيد 
مظلومين اعدام شد و پرونده وي به پايان رسيد؛ اما 
رسانه ها همچنان مي توانند به اين پرونده و چگونگي 

تبديل يك صراف ساده به سلطان سكه بپردازند.
امروز و در شرايطي كه مقابله با فساد و به ويژه فساد 
مالي، تبديل به يكي از كليد واژه هاي مسووالن و به 
ويژه مسووالن قضايي كشور شده است، اين فرصت 
براي رسانه ها مهيا است كه بيش از پيش به موضوع 
فس��اد بپردازند. واكاوي پرونده هاي فساد مالي كه 
اكنون ب��ه صورتي علني در محاكم قضايي كش��ور 
طرح شده و در حال دادرسي هستند؛ به خبرنگاران، 
روزنامه نگاران و تحليلگران رسانه اي فرصت مي دهد 
تا بتوانند به اين سوال پاسخ دهند كه چطور براي مثال 
يك بانك بزرگ يا يك صندوق اعتباري قدرتمند، 
به دره فساد مالي فروغلتيدند؟ فقدان كدام قوانين 
فرصت را براي مفسدان فراهم ساخته است؟ چطور 
اين مفاسد، مدت ها پيش از اين افشا نشدند و چطور 
برخي از متخلفان اقتصادي توانستند از چنگ عدالت 
منبع:  ايرنا بگريزند؟  

كسي نتوانسته سرازير شدنش به كارزار ترامپ را اثبات 
كند از طريق بيت كوين جابه جا شده و به احتمال بسيار 
زياد در طرف مقابل نيز همين ابزار به شدت به كار گرفته 
شده است. بالفاصله پس از رس��يدن ترامپ به قدرت 
 تقاضا ب��راي اين ارزها كاهش يافته و قيمت با ش��يب
 باور نكردني در همه بازارهاي جهان سقوط كرده است.

يكي از مهم ترين چالش هاي دموكراس��ي در اين دهه 
ميزان دخالت نيروهاي غير بومي در روند دموكراتيك 
انتخابات در كشورهاس��ت. پرونده دخالت روسيه در 
انتخاب��ات امريكا بارز ترين نمونه از اين چالش اس��ت. 
و ش��ايد هيچ ابزاري به اندازه رم��ز ارز براي اين منظور 
مناسب نباش��د. در عين حال نظام نا عادالنه بانكي در 
جهان كه به راحتي امكان تحريم و فشار را به دولت امريكا 
مي دهد دير يا زود ساير كشورها را به رويكردي روز افزون 
به سمت رمز ارز براي تبادالتي كه الاقل نمي خواهند 
ساير كشورها از جزييات آن مطلع شوند تشويق خواهد 
كرد. مثال در مورد ايران شايد صادراتي كه به ناحق براي 
ايران تحريم شده است بتواند با استفاده از رمز ارزها انجام 
 شود. اما تا زماني كه منش��أ ارزش آفرين در اين ابزارها 
نا معلوم است گرايش به آن براي تبادالت بسيار كالن 
ناامن و غير ممكن خواهد بود. ال اقل دو راه حل اساسي 
مي توان يافت، يكي اينكه زير ساخت الزم براي تجارت 
بر پايه رمز ارزها براي صادر كننده هاي خرد به وجود آورد 
و اين صادر كننده ها با افزايش مهارت در زمينه امنيت 
س��ايبري به مرور در ساز و كار تبادالت ملي و صادرات 
نفتي كشور نيز به كار گرفته شوند. ديگر اينكه خودمان 
ابتكار عمل را به دست گرفته رمز ارز بومي را راه اندازي 
كنيم و طرف هاي تجاري ايران در بازارهاي مختلف را به 

استفاده از رمز ارز ايراني تشويق كنيم.
اما از فرصت ها كه بگذريم تهديدهاي ديپلماتيك هم 
در پشت اين ابزار كم نيستند. شايد مهم ترين آنها همان 

اس��ت كه براي امريكا اتفاق افتاده است. دستگاه هاي 
نظارتي در اي��ران بايد هر چه زودت��ر در خصوص اين 
ابزار آگاهي الزم را كس��ب كنند. نگارن��ده بر اين باور 
اس��ت كه تاكنون مس��ير اين روش هاي نقل و انتقال 
شبهه دار به انتخابات يا ديپلماسي عمومي و بين المللي 
ايران نرسيده اس��ت. اما دير نخواهد بود كه جاذبه اين 
ابزار، شروع به تاثير گذاري بر محيط سياسي ايران نيز 
خواهد كرد. اصلي ترين هدف از نگارش اين سطور شايد 
همين باشد كه بگويم پيش گيري بهتر از درمان است. 
همانطور كه استفاده از اين ابزار در محيط حال حاضر 
جهان براي ايران بسيار منطقي و حتي واجب مي كند 
رويكرد به آن در محيط سياس��ي داخل بسيار مهلك 
است. وزارت كشور و وزارت امور خارجه به عنوان جبهه 
نخست در محيط ديپلماسي داخلي و بين المللي بايد 
هرچه سريعتر به آموزش و ارتقاي آگاهي در اين زمينه 

مبادرت كنند. 
و در پايان بد نيس��ت نگاهي به آينده داش��ته باشيم. 
همانطور كه در ابتداي اين يادداش��ت از تاثير تبادالت 
مالي در تمدن هاي گذشته س��خن آمد، تمدن پيروز 
آينده حتما پرچمدار تجارت در بستر مجازي خواهد بود 
و شايد اطالعات ارزشمندترين كاالي جهان تا سال هاي 
سال باقي بماند. ايران در اين مسير مي تواند با بهره مندي 
از نيروي متخصص بومي قدرت شاخص و تاثير گذاري 
باشد. پيوند زدن بين بازارهاي سنتي كشور و فرصت ها 
و چالش ه��اي تازه ب��ه وجود آمده بر مبن��اي تجارت 
الكترونيك هنري است كه اگر هوشمندانه به كار بسته 
شود دنياي جديدي پيش روي ما و همه جهان خواهد 
گشود و اگر به حال خود رها شود كشور را به جوالنگاه 
قدرت هاي خارجي براي قدرتنمايي و تاثير گذاري بدل 
خواهد كرد. در آينده كسي برنده است كه از امروز فردا 

را ديده و مديريت كرده باشد.

  يكي از بخش هاي اساسي برنامه اقتصادي اميركبير تشويق توليدات داخلي بود و دراين زمينه براي مثال دستور داد كه لباس سربازان دولتي بايد از پارچه هاي توليد 
داخل تهيه شود و با اين كار كوشيد بازار داخلي را براي اين محصوالت حفظ كند. در تهران و اصفهان سالي 50 هزار دست از اين لباس ها دوخته مي شد. شماري از 
منتقدان داخلي اميركبير را فاقد دورانديشي دانسته اند كه به گمان من ايراد بي جايي است چون اين سياست بايد در فضايي مورد بررسي قرار بگيرد كه واحدهاي 

توليد دستي داخلي به سرعت از بين مي رفتند و چنين انهدامي البته كه پي آمدهاي مخرب درازمدت داشت
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شركتهايكوچكومتوسطمنابعكمتريبهموضوعامنيتاختصاصميدهند

شركت هاي كوچك، طعمه  لذيذ حمالت سايبري
تعادل|

شايد فكر كنيد بعيد است مش��اغل كوچك مورد هدف 
جرايم سايبري قرار بگيرند، اما متاسفانه چنين نيست. هر 
ساله هزاران شركت كوچك قرباني فيشينگ، بدافزارها، 
هك و انواع ديگر حمالت س��ايبري مي شوند. رسانه هاي 
خبري همواره به حمالت سايبري عليه شركت هاي بزرگ 
مي پردازند، در حالي كه حمالت عليه شركت هاي كوچك 
توجه هاي بس��يار كمتري را جلب مي كن��د. اين موضوع 
مي تواند براي شركت هاي كوچك احساس امنيت كاذب به 
همراه داشته باشد، درحالي كه شركت هاي كوچك به طور 
كلي آس��يب پذيرتر از شركت هاي بزرگ هستند زيرا آنها 
اساسا منابع كمتري براي اختصاص به موضوع امنيت دارند.
 thebalancesmb همانطور كه در گزارش وب سايت
آماده است، حمالت سايبري يك خطر جدي براي مشاغل 
كوچك هستند. اين موضوع توسط يك نظرسنجي امنيتي 
در موسسه Ponemon در سال 2018، تاييد شده است. 
اين نظرسنجي 1.045 شغل كوچك و متوسط را در اياالت 
متحده امريكا و انگلستان بررسي كرده و اين اطالعات به 

دست آمده است:
1( 67 درصد از پاسخ دهندگان در سال 2018 دچار حمله 

سايبري شدند )در مقايسه با 61 درصد در سال 2017( . 
2( 60 درصد از پاسخ دهندگان به اين نظرسنجي كه مورد 
حمالت نقض داده قرار گرفتند، گفتند كه علت اين موضوع، 

يك كارمند سهل انگار يا پيمانكار مستقل بوده است.
 3( اكثريت قابل توجهي از پاسخ دهندگان، مورد سوء استفاده 
كدهاي مخرب يا بدافزارها قرار گرفتند كه قدرت تشخيص 

شركت يا نرم افزارهاي آنتي ويروس را از بين برده است.
4( دستگاه هاي تلفن همراه آسيب پذيرترين نقاط ورود به 

شبكه هاي رايانه اي شركت ها بودند.

    انواع حمالت سايبري و تاثير آنها بر مشاغل 
مانند بس��ياري از مش��اغل كوچك، شركت شما هم 
احتمااًل از اينترنت استفاده مي كند. شايد شما صاحب 
يك شركت باشيد كه وب سايتي دارد و محصوالتش 
را آنجا تبليغ مي كند يا مش��تريانش را درباره صنعت 
خ��ودش، آم��وزش  مي دهد. ممكن اس��ت محصول 
يا خدمات��ي را ارايه دهي��د كه مش��تريان به صورت 
آنالي��ن خريداري كنند. اما باي��د بدانيد كه هر يك از 
اين فعاليت ها مي تواند خطرات س��ايبري ايجاد كند. 
اطالعاتي كه شما در اينترنت قرار مي دهيد، مي تواند از 
لحاظ حقوقي عليه شركت شما مورد استفاده قرار گيرد. 
براي مثال، يك رقيب ادعا مي كند كه شما شركتش را 
در تبليغي كه به صورت آنالين منتشر كرده ايد، متهم 
كرديد. يا ممكن است يكي از رقبايتان ادعا كند كه شما 
حق برند تجاري يا حق مالكي��ت معنوي اش را نقض 
كرده ايد. به گفته سيسكو ، متداول ترين انواع حمالت 
سايبري عليه مشاغل، بدافزارها، فيشينگ، حمالت 

 ،)MITM( حمله مرد مياني ،)DoS( انكار سرويس
تزريق كد ب��ه پاي��گاه داده )SQL( و حمله روز صفر 
است. در حمله مرد مياني، مجرم خود را بين دو طرف 
در حال انجام معامله قرار مي ده��د تا بتواند داده ها را 
سرقت كند. تزريق SQL شامل تزريق كدهاي مخرب 
است كه در يك سرور SQL )نوعي نرم افزار مديريت 
پايگاه داده كه توس��ط مايكروسافت تهيه شده است( 
نصب شده اند. حمله روز صفر، حمله اي است كه بين 
زمان انتش��ار آس��يب پذيري تا زماني كه رفع مشكل 
در دسترس باش��د، اتفاق مي افتد. حمالت مي توانند 
از داخل يا خارج از ش��ركت شما انجام شوند. حمالت 
داخلي اغلب توسط كارمندان بي پروا صورت مي گيرد 
و حمالت خارجي ممكن است توسط مجرماني انجام 
شود كه تقريبًا در هر نقطه از جهان واقع شده اند و حتي 
برخي از آنها ممكن اس��ت توسط جاسوسان شركتي 
انجام شود. حمله سايبري مي تواند از جهات مختلف بر 

تجارت تاثير بگذارد.
1. ضرر يا خسارت به اطالعات الكترونيك: يك 
حمله مي تواند به اطالعات الكترونيكي ذخيره ش��ده 
در رايانه هاي ش��ما آسيب برس��اند. براي مثال، يك 
ويروس مي تواند ركورد فروش ش��ما را بي اعتبار كند 
و بازآفريني اين اطالعات يك فرايند وقت گير اس��ت 

 كه ش��امل غربال كردن فاكتورهاي قديمي مي شود.
2. هزينه هاي اضافي: ممكن است براي ادامه فعاليت 
شغل خود متحمل هزينه هاي اضافي شويد. براي مثال، 
يك هكر به دو رايانه آسيب مي رساند و شما را مجبور 
مي كند دو لپ تاپ اج��اره كنيد كه بتواني��د تا زمان 
 تعمير كامپيوترهاي خود، فعاليت تان را ادامه دهيد.

 3. از دس�ت دادن درآم�د: ممك�ن اس�ت 
حم�الت س�ايبري منج�ر ب�ه از دس�ت دادن 
درآمدت�ان ش�ود. براي مث��ال، يك حمل��ه انكار 
س��رويس، ش��ما را مجبور مي كند ت��ا دو روز تجارت 
خ��ود را تعطيل كني��د و تعطيل��ي دوروزه هم باعث 
 مي ش��ود درآمد و مش��تري خود را از دس��ت بدهيد. 
4. دادخواس�ت هاي امني�ت ش�بكه و حري�م 
خصوصي: اگر يك دزد س��ايبري اطالعات سيستم 
رايانه ش��ما را بدزدد و اين اطالعات متعلق به شخص 
ديگري باشد )مانند مشتري(، آن شخص ممكن است 

از شركت شما شكايت كند.
 براي مثال، يك هكر اطالعات مربوط به ادغام شركت 
يك مش��تري را س��رقت مي كند و اين ادغام به دليل 
سرقت اطالعات شكست مي خورد. مشتري هم شما را 
به دليل عدم محافظت از اطالعات خود شكايت و ادعا 
مي كند سهل انگاري شما باعث شده شركت متحمل 

ضرر مالي ش��ود. همچنين اكثر ايالت ه��ا قوانيني را 
تصويب كرده اند كه ش��ما را ملزم مي كنند به كس��ي 
كه اطالعاتش وقتي در مالكيت شما بوده، نقض شده 
است، موضوع را اطالع دهيد. حتي ممكن است از شما 
خواسته شود به قربانيان بگوييد چه اقداماتي را براي 
اصالح اوضاع انجام مي دهيد. 5. ضررهاي اخاذي: يك 
هكر اطالعات حساسي را سرقت مي كند، اين اطالعات 
مي تواند براي شما يا شخص ديگري باشد، سپس شما 
را تهديد مي كند كه آن را در اينترنت منتش��ر خواهد 
كرد مگر اينكه 000 ،50 دالر باج به او بدهيد. يا ممكن 
است ش��ما به طور تصادفي باج افزاري را دانلود كنيد 
كه اطالعات ش��ما را رمزگذاري كرده و اين اطالعات 
را غيرقابل اس��تفاده مي كند. هكري كه اين باج افزار 
را منتش��ر كرده، در ازاي دريافت كليد الكترونيكي، از 
شما مبلغي باج مي خواهد كه به شما اجازه دهد بتوانيد 
به اطالعات رمزنگاري شده خود دست پيدا كنيد. 6. 
خس�ارت به اعتبار: حمالت س��ايبري مي تواند به 
اعتبار شركت ش��ما آسيب جدي وارد كند. مشتريان 
بالقوه ممكن است از همكاري با شما خودداري كنند، 
زيرا معتقدند شما بي دقت هستيد، كنترل هاي داخلي 
شما ضعيف است يا اينكه ارتباط با شما به اعتبارشان 

آسيب مي رساند.

   شلركت هايي كله  نمي تواننلد حملالت  
سايبري را شناسايي كنند 

از طرفي همان طور كه ايس��نا به نقل از وب س��ايت 
ITproprtal اشاره مي كند، با توجه به روند صعودي 
حمالت س��ايبري و بدافزاري در جهان، بس��ياري از 
كارشناس��ان و تحليلگران فعال در ح��وزه فناوري و 
امنيت سايبري به تازگي دريافته و اعالم كرده اند كه 
بسياري از شركت هاي كوچك و بزرگ در جهان قادر 
نيستند حمالت س��ايبري و بدافزاري و نفوذ هكرها 
را زودتر از وقوع تش��خيص داده و پيش بيني كنند و 
بدين ترتيب از بروز آس��يب هاي سايبري و اينترنتي 
كه به س��رقت حجم زي��ادي از اطالعات ش��خصي 
و خصوص��ي كاربران منج��ر مي ش��ود، جلوگيري 
به عمل بياورن��د. پيش تر نيز اخب��ار و گزارش هاي 
متعددي از س��وي كارشناسان و تحليلگران امنيتي 
منتش��ر ش��ده بود كه نش��ان دهنده ضعف و ناتواني 
شركت هاي كوچك و بزرگ در شناسايي بدافزارهاي 
خطرناكي كه سيس��تم و پلتفرم هاي آنه��ا را آلوده 
كرده و اطالعات محرمانه آنها را به س��رقت مي برد، 
بوده اس��ت. اين موضوع در درازمدت تهديد بزرگي 
براي امنيت سايبري به شمار مي رود و دست هكرها 
و مجرمان س��ايبري را براي دسترس��ي به اطالعات 
محرمانه و خصوصي شركت هاي مذكور باز مي گذارد. 
كارشناسان امنيتي كاسپرسكي به تازگي خاطرنشان 
كرده اند كه ش��ركت هاي كوچك و متوسط در برابر 
حمالت سايبري و نفوذ هكرها بسيار آسيب پذيرتر از 
حد تصور هستند، چراكه هكرها با علم به اين مساله كه 
شركت هاي بسيار بزرگ معمواًل از اليه هاي حفاظتي و 
امنيتي بسيار بيشتري براي نگهداري و ذخيره سازي 
اطالعات مهم، حس��اس و محرمانه خود اس��تفاده 
مي كنن��د و با در اختيار داش��تن متخصصان امنيت 
سايبري زبده و ماهر به حفاظت از اطالعات، مراكز داده 
و سرورهاي شركت هاي مربوطه مي پردازند، چندان 
مايل نيستند كه خود را به دردسر بيندازند و با هدف 
قرار دادن ش��ركت هاي بزرگ و معروف جهان، براي 
خود ناكامي و شكس��ت رقم بزنند. ساالنه شركت ها 
و س��ازمان هاي دولتي و خصوصي بزرگي در سراسر 
جهان متحمل خسارات و آسيب هاي جبران ناپذيري 
مي شوند كه از جمله مهم ترين آنها مي توان به حمله 
سايبري به شركت مالي اكوئيفاكس در امريكا، سازمان 
بهداشت و س��المت در انگلستان، وزارت هاي دفاع و 
امور خارجه بسياري از كشورها، شركت حساب رسي 
ديلويت )Deloitte( در امريكا اشاره كرد. بنابراين 
مي توان گفت خطر حمالت سايبري در كمين تمامي 
افراد، كاربران و شركت هاي كوچك و بزرگ در جهان 
اس��ت و ديگر نمي توان ادعا كرد كه كس��ي از گزند و 

خطرات حمالت سايبري در امان است.
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بسياري از كارشناسان امنيتي با تحقيق و بررسي هاي 
جديد خود دريافته و اعالم كرده اند كه نرم افزار وردپرس 
به عنوان يكي از محبوب ترين سيستم هاي مديريت 
محتوا آس��يب پذيري هاي امنيتي متعددي دارد كه 
راه نف��وذ هكرها و مجرمان س��ايبري را باز مي گذارد. 
ب��ه گزارش ايس��نا، وردپرس كه يك��ي از مهم ترين و 
محبوب ترين نرم افزارهاي توليد و مديريت محتوا در 
جهان به ش��مار مي رود، آس��يب پذيري و ضعف هاي 
امنيت��ي متعددي در بخش افزونه ه��اي پلتفرم خود 
دارد كه به هكرها و مجرمان سايبري اجازه مي دهد تا 
با استفاده از اين آسيب پذيري ها به اطالعات موردنظر 
خود نفوذ و دسترس��ي پيدا كنن��د و بدين ترتيب به 
 Wordfence اهداف خود دست يابند. گروه امنيتي
به تازگي دريافته و اعالم كرده است كه هكرها مي توانند 
با استفاده از آس��يب پذيري هاي مذكور، حساب هاي 
كاربري مدير سيستم )admin( را بسازند و از اطالعات 
تحت نظر و قابل دسترسي ادمين سوءاستفاده كنند.   
محققان و پژوهشگران فعال در حوزه امنتي سايبري با 
بررسي و تحقيقات جديد خود دريافته و اعالم كرده اند 
كه هكرها و مجرمان سايبري با استفاده از آدرس  IPهاي 
مختلفي وب سايت هاي وردپرس را مورد حمله و هجوم 

قرار مي دهند ك��ه البته برخي از آنها به ارايه كنندگان 
خدمات و سرويس هاي هاس��تينگ مربوط مي شود. 
در سال هاي اخير آمار حمالت سايبري، هك و نفوذ به 
حساب هاي كاربري، سيستم و نرم افزارهاي مختلفي 
در سراس��ر جهان رو به رش��د و افزايش بوده است؛ به 
گونه اي كه بسياري از كارشناسان و تحليلگران فعال در 
حوزه فناوري و امنيت سايبري به شركت هاي مختلف، 
دولت ها و استارتاپ هاي فعال در نقاط مختلف جهان 
هشدار داده اند كه با به روزرساني مداوم سيستم هاي 
مورد استفاده خود و ساير اقدامات امنيتي الزم، از نفوذ 
و دسترس��ي هكرها و مجرمان س��ايبري به اطالعات 

محرمانه خود جلوگيري كنند.

راهنفوذهكرهابازاست
امنيت

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در واكنش به تحريم 
سازمان فضايي، مركز تحقيقات فضايي و پژوهشگاه 
فضايي ايران  اظهار كرد: جهان و آينده روشن متعلق به 

همه است و نه يك عده محدود.
به گزارش ديجياتو، امريكا سازمان فضايي و دو مركز 
تحقيقاتي هوافضاي ايران را در حالي به بهانه ارتباط با 
برنامه موشك هاي بالستيك به فهرست تحريم هايش 
اضافه كرد كه اين دو مركز شامل پژوهشگاه هوافضا و 
پژوهشگاه فضايي است كه به ترتيب زيرنظر وزارت علوم 
و تحقيقات و وزارت ارتباطات قرار داشته و از بازوهاي 

اصلي صنعت هوافضاي كشور به شمار مي روند.
وزارت خزان��ه داري دليل اعمال اين تحريم ها را نقض 
قطعنامه 22۳1 ش��وراي امنيت سازمان ملل متحد و 
هدف از آن را فش��ار بر ايران ب��راي توقف فعاليت هاي 
هس��ته اي عنوان كرد. در ضميمه دوم اين قطعنامه از 
ايران خواسته شده در راس��تاي توسعه موشك هاي 
بالس��تيك با قابليت حمل س��الح هاي هسته اي گام 
برندارد. از نظر امريكايي ها فناوري پرتابگرهاي فضايي 
شباهت زيادي به موش��ك هاي قاره پيما دارد و ايران 
به بهانه پروژه هاي فضايي تجربه زيادي را در توس��عه 
سكوي پرتاب، پرتاب موش��ك و كنترل آن به دست 

مي آورد. »مايك پمپئو«، وزير امور خارجه امريكا هم 
در بيانيه خود به اين نكته اشاره كرده: »اياالت متحده 
به ايران اجازه نخواهد داد از برنامه هاي فضايي به عنوان 
پوششي براي پيشرفت پروژه هاي موشك بالستيك 
اس��تفاده كند.« پمپئو مدعي شده كه آزمايش راكت 
فضايي اخير در سمنان نشان دهنده يك تهديد فوري و 
گواه ديگري بر درست بودن تصميم امريكا براي خروج 
از توافق برجام است. البته محمدجواد آذري جهرمي 
-وزير ارتباطات و فناوري اطالعات- پس از اعالم خبر 
تحريم سازمان فضايي ايران، پژوهشگاه هوافضا و مركز 
تحقيقات فضايي ايران، در توييتي به زبان انگليسي با 
انتشار تصويري از فضا نوشت: »نمي توانم امريكا را حتي 

در اين تصوير بيابم چه برسد به اينكه فضا را تحريم كند. 
جهان و آينده روشن متعلق به همه است و نه يك عده 
محدود.« جهرمي همچنين در حاشيه جلسه هيات 
دولت در روز گذشته، در خصوص تحريم حوزه صنعت 
فضايي  ايران  گفت: »مي گفتند شخصي رفت گواهينامه 
بگيرد و مرتب��ا امتحان مي داد و قب��ول نمي كردند و 
سپس س��وار ماشين شد و پليس گفت گواهينامه؟ او 
نيز گفت مگر گواهينام��ه دادي كه مي خواهي؟ حال 
امروز امريكايي ها در عرصه صنعت فضايي چه چيزي 
به ما داده بودند كه حاال بخواهند ما را تحريم كنند؟ اين 

تحريم ها به درد خودشان مي خورد.«
پنجشنبه گذش��ته خبرهايي در مورد پرتاب ناموفق 
ماهواره ايراني در »پايگاه فضايي امام خميني« سمنان 
منتشر شده بود اما علي ربيعي سخنگوي دولت با تاييد 
انفجار در س��كو اعالم كرد اين حادث��ه زماني رخ داده 
كه ماهواره ناهيد 1 به س��كو منتقل نشده بود. ربيعي 
همچنين احتمال دست داش��تن عوامل خارجي در 
عدم موفقيت اين آزمايش را رد كرد. ماهواره ناهيد يك 
ماهواره مخابراتي است كه در باند UHF و KU امكان 
ارتباطات مخابراتي را در مدار 250 كيلومتري فراهم 

مي كند.

واكنشوزيرارتباطاتبهتحريمسازمانفضاييايران
فضا

حجاج ايراني در ايام حج امس��ال بيش از ۳ ميليون و ۳52 
هزار دقيقه مكالمه داشتند. شركت ارتباطات زيرساخت 
اعالم كرد: ترافيك مكالمات حج امسال از 17 تيرماه ۹8 با 
اعزام زائران ايراني به كشور عربستان آغاز شد و تا پايان روز 
12 شهريور بيش از سه ميليون و ۳52 هزار دقيقه مكالمه 
حجاج ايراني برقرار شد. سهراب آغ بيات ، سرپرست معاونت 
فني شركت ارتباطات زيرساخت در اين باره گفت: » با توجه 
به پيش بيني هاي الزم و تشكيل كميته هاي ويژه در شركت 
ارتباطات زيرساخت و همكاري اپراتورهاي همراه كشور 
براي حفظ پايداري كيفيت ارتباطات در باالترين سطح، 
تمامي درخواست ها به مقصد عربستان با استفاده از تمامي 
ظرفيت هاي ارتباطي كش��ور و ظرفيت هاي مسيرهاي 
بين الملل با موفقيت برقرار ش��د.« معاون فني ش��ركت 
ارتباطات زيرس��اخت در خصوص راهكارهاي ش��ركت 
ارتباطات زيرساخت براي تسهيل ارتباط زائران در اين ايام 
توضيح داد: »امسال نيز همانند سال هاي گذشته اين شركت 
ظرفيت هاي ترانزيتي خود را با اپراتورهاي كشور عربستان 
افزايش داد و همزمان كيفيت ارتباطات شركت هاي ترانزيتي 
نيز تحت كنترل و پايش ويژه قرار گرفته اس��ت. براساس 
 )ASR( ترافيك  سنجي انجام شده درصد تماس هاي موفق
40.۹7 درصد ثبت شده و همچنين متوسط زمان مكالمات 

)ACT( در حدود 2 دقيقه بوده است.« 

همچنين محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات  روز گذش��ته در حاش��يه جلس��ه 
هيات دول��ت در جمع خبرنگاران اظهار كرد: »تهيه و 
توسعه زيرس��اخت هاي ارتباطي برعهده اپراتورهاي 
عراقي اس��ت. همچنين تيم مذاكراتي ما هفته آينده 
پس از تاسوعا و عاشورا عازم عراق خواهند شد تا پيگير 
موضوعات شوند. البته حدود يك ماه پيش وزير عراقي 
سفر به ايران داش��ت كه در آن سفر مذاكراتي را انجام 
داديم. پيشنهاد مشخص ما اين بود كه در ايام اربعين 
تعرفه مكالمات ميان دو كشور را همچون ويزا به صفر 
برسانيم. همچنين بحث بهبود مسير ارتباطي و توسعه 
شبكه مدنظر بوده، البته سال پيش نسبت به سال هاي 

گذشته بهتر شده است.«

بيشاز3ميليوندقيقهمكالمهدرحجامسال
خبر

س��ودي كه در واردات گوش��ي مس��افري وجود دارد 
و الزام به وجود مدارك س��فر ب��راي دريافت معافيت 
گمركي، باعث شده س��ودجويان اين بار با استفاده از 
مدارك حجاج، اقدام به ثبت گوش��ي كنن��د. در اين 
راس��تا وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات در صفحه 
توييتر خود آورده است: »عده اي كالهبردار به حاجيان 
امس��ال س��يم كارت رايگان داده اند، سپس از مدارك 
آنها سوءاستفاده كرده و گوشي قاچاق ثبت كرده اند. 
ولي انگار ما را نشناخته اند. خواهند ديد كه حق الناس 
گفتن هاي ما الكي نيست. با دزدي مبارزه مي كنيم چه 

بزرگ باشد و چه كوچك.«
به گزارش ايسنا، پس از اجراي طرح رجيستري، برخي 
از فروشندگان سودجو در بازار اقدام به افزايش قيمت 
گوشي با اين بهانه كردند، در صورتي كه مسووالن بارها 
اظهار كردند رجيستري هزينه اي ندارد و نبايد باعث 
افزايش قيمت ش��ود. از طرفي در يك س��ال گذشته، 
موضوع افزايش نرخ ارز نيز با توجه به ماهيت وارداتي 
بودن گوشي ها، موجب افزايش دو تا سه برابري قيمت 
گوشي ها ش��د. البته گوش��ي هايي كه در بازار وجود 
داشتند هم در مقايس��ه با همان گوشي ها در خارج از 
كش��ور، گران تر بودند و اين موضوع باعث شد برخي 
به دنبال واردات گوشي مسافري باشند، زيرا به گفته 

جهرمي، هر مسافر مي تواند 80 دالر بار مسافرتي با خود 
به همراه داشته باشد و مسافران مي توانند از اين معافيت 

گمركي براي واردات گوشي استفاده كنند.
واردات گوشي هاي مسافري با هزينه پايين تر، موجب 
شد س��ودجويان كه مس��افر نبودند هم از اين امكان 
فراهم شده كه با استفاده از كارت ملي، امكان واردات يك 
گوشي وجود داشت، استفاده كنند. در برهه اي شرايط 
اين طور بود كه قاچاقچي بارش را بدون ثبت سفارش 
به صورت قاچاق وارد كشور مي كرد و با عنوان گوشي 
مسافري مي توانست كد رجيستري بگيرد. به همين 
دليل پس از مدتي، اين روند شكل صحيح تري به خود 
گرفت؛ همان طور ك��ه جهرمي اظهار كرد كه موضوع 
وصل سيستم سامانه نيروي انتظامي به گمرك مطرح 

اس��ت كه بايد اتفاق مي افتاد. قرار بود اين اتصال براي 
مشخص ش��دن دقيق واردات گوشي از طريق مسافر 
صورت بگيرد، نه اينكه به اسم بار مسافر، بتوان خارج 
از روال هاي مورد تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
گوشي وارد كرد. اما به نظر مي رس��د موضوع واردات 
گوشي مسافري توسط كساني كه واقعا مسافر نبودند و 
از اطالعات مسافران سوءاستفاده كردند، به اينجا ختم 
نشده است. اگرچه با اتصال سامانه هاي نيروي انتظامي 
و گمرك، ديگر فقط كارت ملي براي واردات گوش��ي 
مسافري كافي نيست و مس��افر واقعي مي تواند از اين 
امكان استفاده كند، برخي با گرفتن اطالعات مسافران، 
اقدام به واردات گوشي به اسم آنها كرده اند، چراكه در 
اين بين آذري جهرمي اخيرا در صفحه توييتر خود از 
كالهبرداري عده اي كه به حاجيان امسال سيم كارت 
رايگان داده اند و از مدارك آنها سوءاس��تفاده و گوشي 
قاچاق ثبت كرده اند، خبرداده است. رضا باقري اصل- 
دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات- نيز با اشاره به 
اين اظهارات وزير در توييتر نوشته است: دفاتري كه به 
اطالعات حاجيان دست درازي كردند را ضمن تعليق 
يا انحالل طبق ماده 25 قان��ون جرايم رايانه اي 75۳ 
مجازات و مواد 1۹ و 20 مسووليت اشخاص حقوقي به 

مراجع قضايي معرفي كنيد.

بهنامحاجيانبهكامقاچاقچيان
گزارش

اندرويد 10 منتشر شد
سيس��تم عامل اندرويد 10 منتشر شده و اكنون در 
موبايل هاي شركت گوگل عرضه مي شود. البته برخي 

ويژگي هاي آن هم اكنون فعال نيستند.
به گ��زارش مهر به نقل از ورج، پس از چندماه انتظار 
گوگل باالخره اندرويد 10 را منتشر كرد كه اكنون در 
موبايل هاي اين شركت عرضه مي شود. در همين راستا 
گوگل قول داده با تعدادي از شركت ها همكاري كند تا 
ارتقاي دستگاه ها به سيستم عامل اندرويد 10 در سال 
جاري انجام شود. اين موضوع نشانه اميدواركننده اي 
از ارايه سريع تر نسخه جديد اندرويد در موبايل هاست. 
ع��الوه بر ويژگي جديد كنترل دس��تگاه با حركات 
دس��ت كه در اندرويد 10 عرضه مي ش��ود، قابليت 
»Focus Mode«  ني��ز ب��راي غيرفع��ال كردن 
اپليكيش��ن ها، كنترل راحت تر نوتيفيكيشن ها و 
حالت تيره در اين نسخه وجود دارد. يكي از مهم ترين 
ويژگي هاي جدي��د اندرويد براي بيش��تر كاربران 
نامرئي اس��ت و »Project Mainline« نام دارد 
كه به گوگل اجازه مي دهد برخي وصله هاي امنيتي 
را به طور مس��تقيم از طريق »پلي استور« ارايه كند. 
به اين ترتيب ب��راي عرضه وصله ني��ازي به انتظار 
براي توليدكنندگان موبايل ها و كريرهاي مخابراتي 
نيست. البته تمام ويژگي هاي اندرويد 10 به طور كامل 
عرضه نمي ش��وند. ويژگي Focus Mode به طور 
 Live آزمايشي عرضه مي شود. يك ويژگي ديگر به نام
Caption نيز به كاربران اجازه مي دهد به طور واقعي 
به زيرنويس هر صوت يا ويديويي در موبايل هايشان 
دسترسي يابند. اما متاس��فانه اين ويژگي در اواخر 
س��ال جاري عرضه مي ش��ود و براي مدتي فقط در 
گوشي هاي پيكس��ل وجود خواهد داشت. به گفته 
 گوگل تمام اپليكيشن هاي اين شركت از حالت تيره يا
 Dark Mode پش��تيباني خواهند كرد اما زمان 
عرضه نسخه س��ازگار آنها به طور يكسان و همزمان 
با عرضه اندروي��د 10 نخواهد بود. ب��ه عنوان مثال 
اپليكيش��ن جيميل هن��وز در حال توس��عه براي 
پش��تيباني از دارك مود است و تا يك ماه ديگر از آن 

پشتيباني نخواهد كرد. 

متروي نيويورك و معضلي 
به نام ايرپادهاي گم شده

رها ش��دن تعداد زيادي ايرپاد در مس��ير رفت و آمد 
قطارهاي متروي ش��هر نيويورك س��بب تاخير در 
رس��يدن قطارها شده و مسووالن اين ش��هر را وادار 
به انتشار اعالميه كرده اس��ت. به گزارش ديجياتو، 
قطارهاي خطوط 4 و 5 و 6 متروي ش��هر نيويورك 
اخيراً با تاخير به ايس��تگاه ها مي رس��ند. علت دير 
رس��يدن قطارها رها ش��دن تعداد زيادي ايرپاد در 
اطراف ريل قطار و تالش كاركنان براي جمع آوري 
آنهاست. روزنامه وال استريت ژورنال گزارش مي دهد 
آنقدر تعداد ايرپادهاي گم شده زياد بوده كه مقامات 
شهر مجبور شدند به شهروندان با انتشار بيانيه اخطار 
دهند. بيانيه مذكور دارندگان ايرپاد را خطاب قرار داده 
و از آنها درخواس��ت كرده تا حين سوار شدن و پياده 
شدن از قطار ايرپاد همراه نداشته باشند. مقامات شهر 
نيويورك اميدوارند با اين كار تاخير قطارها كاهش 
پيدا كرده و نظم به متروي ش��هر بازگ��ردد. يكي از 
مسووالن تعميرات و نگهداري حمل و نقل عمومي 
شهر نيويورك مي گويد با عرضه نسل دوم ايرپاد در 
فروردين ماه امسال، مشكل گم شدن ايرپاد به باالترين 
حد خود رس��يد. گرم و ش��رجي بودن هوا در فصل 
تابستان نيز گم شدن ايرپادها را بيش از پيش افزايش 
داده است. او مي گويد در يك روز و پيش از ظهر بيش 
از 18 درخواست براي پيدا كردن وسايل گم شده به 
مترو گزارش شده كه شش مورد از آنها براي ايرپاد بوده 
است. او مي گويد كوچك بودن اين گجت پيدا كردن 
آن را بسيار سخت مي كند. يكي از كاربران توييتر براي 
حل مشكل پيشنهاد كرده دارندگان ايرپاد پيش از 
استفاده از مترو ايرپادها را با چسب نواري روي گوش 
خود بچسبانند.  اپل مي تواند با تغيير در طراحي ايرپاد 
اين مش��كل را حل كرده و كاري كند تا هم كاربران 
دچار ضرر 200 دالري نشوند و هم كاركنان مترو به 
زحمت نيفتند. مشكل ايرپاد تك سايز بودن آن است 
و كاربر نمي تواند س��ايز گوشي ها را با توجه به اندازه 
گوش خود تغيير دهد. البته نمي توان انتظار داشت اين 
شركت به اين زودي ها طراحي هدفونش را تغيير دهد.

 سرقت 243 هزاردالري 
با فناوري ديپ فيك

يك كالهبردار با استفاده از فناوري »ديپ فيك« و 
نرم افزار هوش مصنوعي، صداي مدير يك ش��ركت 
آلمان��ي را تقلي��د و از زيرمجموع��ه آن در انگليس 
24۳ هزار دالر س��رقت كرد. به گزارش مهر به نقل 
از فيوچريس��م، اين فرد با اس��تفاده از نرم افزارهاي 
هوش مصنوع��ي توليد صوت، صداي مدير ارش��د 
اجرايي شركت مادر اين موسسه را تقليد كرده است. 
كالهبردار از مدير زيرمجموعه در انگليس خواسته تا 
طي يك ساعت مبلغي را به يك شركت تهيه كننده 
بلغارس��تاني انتقال دهد و همچنين تضمين كرده 
بود اين مبلغ بازپرداخت مي شود. مدير زيرمجموعه 
انگليس��ي كه با لهجه آلماني و ويژگي هاي س��خن 
گفتن رييس خود آش��نا بوده نيز درباره اين تماس 
ترديد نمي كند. اما نه تنها مبلغ ارسالي بازگشت داده 
نش��د، بلكه كالهبردار خواهان انتقال مبلغ ديگري 
نيز شد اما اين بار مدير انگليس��ي از انجام آن سرباز 
زد. در نهايت مشخص شد مبلغي كه به بلغارستان 
منتقل شده، در نهايت به مكزيك و نقاط ديگر ارسال 
شده است. مقامات قضايي هنوز مشغول بررسي اين 
عمليات كالهبرداري س��ايبري هستند. البته اين 
زيرمجموعه انگليسي بيمه است و شركت بيمه نيز 
تمام مبلغ سرقت شده را بازپرداخت مي كند. طبق 
نوشته وال اس��تريت ژورنال اين حادثه در ماه مارس 
اتفاق افتاده و نام ش��ركت و اطالعات ديگر نيز فاش 
نشده است. اكنون به نظر مي رسد فناوري ديپ فيك 
مجالي جديد براي گسترش فعاليت هاي مجرمانه 

سايبري فراهم كرده است.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد

توسعه بخش تعاون و استقرار بيانيه گام دوم

چشم اندازهاي بخش تعاون در اشتغالزايي

عبور از شرايط سخت اقتصادي با اقتصاد تعاوني

مع��اون فرهنگی و اجتماع��ی وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی در تشریح چشم اندازهاي بخش تعاون با اشاره 
به ظرفيت هایي كه بخش تعاون براي فعاليت هاي مولد 
زنان به عنوان ظرفيت ه��اي پنهان جامعه ایجاد كرده 
است از تعاونگري بيش از 19ميليون بانوي ایراني خبر 
داد. اعداد و ارقامي كه نشان دهنده ظرفيت هاي باالي 

بخش تعاون در كشورمان است.
ابراهي��م صادقی فر، دیروز در چهاردهمين جش��نواره 
تجليل از تعاونی های برتر در سالن اجتماعات اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی س��منان اف��زود: ۵۳ درصد 

تعاونی های کشور در زمينه توليدی فعال است.
وی ادامه داد: تعاونی روشی برای جمع آوری سرمایه های 
خرد برای اتفاقی بزرگ است و به عنوان نمونه در کشوری 
مانند برزی��ل ۴۰ درصد توليدات کش��اورزی در قالب 
تعاونی اس��ت که این ميزان چشمگير است.وی اظهار 
داشت: اقتصاد در عرصه تعاون عدالت گرا است و زمينه 
ساز توزیع سالم سرانه ثروت و کاهش فقر در جامعه است.

صادق��ی ف��ر با بي��ان اینک��ه تع��اون در کش��ور نگاه 
محدودگرایان��ه ندارد، اف��زود: کارکردهای اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی برای تعاون در کشور تعریف شده 
است.معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تصریح کرد: تعاون شریکی سالم و کارآمد برای 
دولت است و به دليل سر و کار داشتن با افراد کم درآمد 
و کمک به تقویت عدالت اجتماعی در اقتصاد مقاومتی 

نقشی مهم ایفا می کند.
وی یادآور شد: توسعه پایدار گره خورده با تعاون است 
و رش��د و بالندگی تعاون در کنار تسهيل گری قوانين، 
تسهيالت، نيازمند فرهنگسازی و توجه به این موضوع 
از منظر اجتماعی اس��ت.به گفته صادقی فر، انس��جام 
اجتماعی الزمه ش��کل گيری تعاونی است و پيگيری 
بستر رشد و نمو تعاونی در بخش اقتصادی نيست، راهکار 

توسعه تعاون تقویت ش��اخص هایی از جنس همدلی، 
همکاری و انسجام اس��ت.وی اضافه کرد: حوزه تعاون، 
اجتماع و فرهنگ به هم گره خورده است و تنها رشد و 
توسعه با آگاهی و مهارت آموزی محقق می شود.وی با 
بيان اینکه تعاونی ها اهل رقابت نيستند، گفت:  ارتقای 
دانش، آگاهی، دانایی، مهارت و توانمندس��ازی، الزمه 
موفقيت در تعاونی ها است و اکنون در تعاونی کشور به 
این موضوع ها کمتر پرداخته شده است.معاون فرهنگی 
و اجتماعی وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در 
 یکس��ال گذش��ته س��ه هزار و ۵۵۷ تعاونی با عضویت
۷۳ هزار و ۸۷ نفر و ظرفيت اش��تغال ب��رای ۵۲ هزار و 

۴۸۷نفر ایجاد شده است.

 تعاون گری نزديک به ۱۹ میلیون زن ايرانی
صادقي فر با بيان اینکه ۵۳ درصد تعاونی های کشور در 
زمينه توليدی فعال است گفت: 1۸ ميليون و ۷۵۵ هزار 
و ۳۷9 نفر از اعضای تعاونی های کشور را بانوان تشکيل 
می دهند.معاون وزیر تعاون افزود: تعاونی سهام عدالت 
با 1۷ ميليون و ۳۴9 هزار و ۳۶۶ عضو، بيشترین عضو 
از جمعي��ت بانوان را دارد. تعاون��ی تامين نياز مصرف 
کنندگان با داشتن ۷۲۰ هزار و 1۸۳ عضو زن دومين 
تعاونی است که بانوان س��هم باالیی در آن دارند. پنج 
ميليارد ریال تسهيالت بدون وثيقه از جمله راهکارهای 
تشویقی دولت برای سوق دادن و ترغيب زنان به سمت 

ایجاد تعاونی است.
معاون فرهنگ��ی و اجتماعی وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی ابراز داش��ت: ۶۴۳ طرح تعاونی با مشارکت 
۳9 هزار و ۶۲۳ عضو و سرمایه گذاری بالغ بر 1۵ هزار و 
۶۵۰ ميليارد ریال امسال در هفته تعاون به بهره برداری 
رسيد. از مجموع ۶۴۳ طرح افتتاحی در هفته تعاون، 
۵۷ درصد تعاونی ها مربوط به بخش توليد، ۲1 درصد 

مرب��وط به بخ��ش خدم��ات و ۲۲ درص��د مربوط به 
بخش های توزیعی و مسکن است.

وی یادآور شد: 1۸ هزار و ۶۲۴ فرصت شغلی با افتتاح 
این تعداد تعاونی در هفته تعاون امسال در کشور ایجاد 
شده اس��ت.معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خاطر نش��ان کرد: ۲۵۸ مجتمع 

ورزشی در کشور برای تعاونی ها به منظور تقویت نشاط 
اجتماعی در نظر گرفته ش��ده که از این تعداد بيش از 
1۸۰ مجتمع به بهره برداری رسيده و ۷۷ مجتمع در 
 حال س��اخت اس��ت.وی ادامه داد: در استان سمنان

۲ مجموعه ورزشی در هفته تعاون امسال به بهره برداری 
 رسيد.در یک سال گذشته س��ه هزار و ۵۵۷ تعاونی با 

عضویت ۷۳ هزار و ۸۷ نفر و ظرفيت اشتغال برای ۵۲ 
هزار و ۴۸۷ نفر ایجاد ش��ده اس��ت.صادقی فر، معاون 
فرهنگي، اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
منظور شرکت در جشنواره تجليل از تعاونی های برتر 
و افتتاح چند طرح ورزش��ی و چند تعاونی توليدی به 

استان سمنان سفر کرد.

بيانيه گام دوم انقالب اسالمي، 
حركتي در مسير تمدن سازي 
نوین ایران اسالمي است و باید 
نظام اقتصادي متناسب با شأن 
و تراز این تمدن هم با آن همراه 

شود.
اگ��ر بپذیریم اقتص��اد بخش 
خصوصي تحت سلطه تئوري ها 
و نظریه ه��اي اقتصادي غربي، 
شرقي و ليبراليسم و نظام سرمایه 
داري است و دولت هم به اعتقاد بيشتر كارشناسان و تجارب، 
تاجر خوبي نيست، باید در ایران اسالمي الگوي تازه نفسي 
از اقتصاد منظم و علمي را جس��ت وجو و تعریف كنيم كه 
1( رفتاره��اي این نظام اقتصادي پيش بيني پذیر باش��د 
۲( دس��تاوردهاي آن قابل ارزیابي و ردیابي باشد ۳( نظم 
اقتصادي جدید باید پاسخگو باشد ۴( به ساماندهي بازارهاي 
بازار كار، كاال، پول و سرمایه كمك كند ۵( متناسب با الگوي 
ایراني و اسالمي باشد ۶( اقتصاد مقاومتي را تقویت كند ۷( 
اهداف اقتصادي بيانيه گام دوم انقالب اس��المي را فراهم 
آورد ۸( به كاهش فقر و توانمندس��ازي مردم براي توليد 
ثروت كمك كند( هویت ه��اي اجتماعي و مردم محوري 
اقتصاد و توليد را احيا كن��د 1۰( نظام اقتصادي تاب آور را 
بستر سازي كند 11( عدالت اقتصادي را همراه با پيشرفت 
اقتصادي به ارمغان آورد و 1۲( به مردم ساالري اقتصادي در 

ایران اسالمي كمك كند.
نگاهي به انباشت تاریخي نظام هاي توليد ثروت و توزیع و 
مصرف نشان مي دهد این رشته از تالش هاي علمي انسان و 
جوامع بشري همواره خود را در زمان هاي مختلف در معرض 
سرزمين هاي مختلف قرار داده است و هر كشوري متناسب با 

كارایي و اثربخشي آنها تالش مي كند به رشد و توسعه برسد.
بدون تردید اقتصاد تعاوني در سرزمين ایران، تاریخي بيشتر 
از اقتصاد بخش خصوصي دارد و رد آن را مي توان در بلنداي 
تاریخ این س��رزمين یافت. این تحوالت و تطورات سبب 
شكل گيري شاخه اي از علوم اقتصادي به نام علم توسعه 

اقتصادي شده است.
اقتصاد تعاون از اجتماعي ترین و ارزشي ترین بخش هاي 
اقتصادي در ایران است كه در قانون اساسي جایگاه خوبي و 
هم تراز با بخش دولتي و بخش خصوصي دارد هر چند هنوز 
با هدف ۲۵ درصدي هم فاصله دارد. در مجموع بيش از یك 
ميليون و ۶۲۴ هزار فرصت شغلي در بخش تعاون ایجاد شده 
است. گزارش سامانه جامع آمارهاي ثبتي تعاون حاكي است 
از این مجموع بيش از ۳۳۸ هزار فرصت ش��غلي در بخش 
مسكن بوده كه در ميان سایر رشته فعاليت ها بيشترین رقم 

را به خود اختصاص داده است.
همچنين بخش خدمات بيش از ۳۳۳ هزار فرصت شغلي، 
بخش كشاورزي بيش از ۲۳1 هزار فرصت شغلي، بخش 

صنعتي بيش از 1۷۸ هزار فرصت شغلي را ایجاد كرده اند.
در چهل سال اخير، بيش از 91 هزار تعاوني در كل كشور 
به ثبت رس��يد. اما این عملكرد با ظرفيت ها و مزیت هاي 
این بخش فاصله زیادي دارد و نمي ت��وان تعاون را در این 
آمارها محدود كرد.توسعه بخش تعاون براي احياي همه 
ظرفيت هاي آن نيازمند نظام سازي اقتصادي كشور در دوره 
جدید اصالح ساختار اقتصادي است كه مي تواند به پيشرفت 

و توسعه عدالت محور هم منجر شود.
از طرف دیگر اقتصاد سياسي كشورها شامل مجموعه اي 
از ابزار، روش شناسي فرآیند، اهداف- وسيله هاي اقتصادي 
است كه كميت و كيفيت آنها متناسب با فرهنگ، آداب و 
رسوم، ایدئولوژي، دین، خرد مذهبي شهروندان همچنين 

كيفيت تعامل با اقتصاد هاي پيراموني است تا هدف توسعه 
تحقق یابد. هر كار توسعه اي باید مباني خود را محكم كند و 

در ادامه هم متزلزل نشود.
بخش تعاون به عنوان اجتماعي ترین پدیده اقتصادي در 
ایران جایگاه تاریخ��ي دارد و مي توان ابزارهاي اقتصادي و 

اجتماعي زیادي در این حوزه، تعریف و ارایه كرد.
از طرف دیگر بحران هاي مالي – اقتصادي و اجتماعي در 
كشورهایي كه مدعي توسعه یافتگي بودند، نشان داد كه 
در تقدم و تاخر توس��عه درون زا یا توسعه برون زا )مبتني 
بر تقسيم كار جهاني و مزیت هاي نسبي( باید اولویت را به 

توسعه درون زا بدهيم.
این اولویت در كنار هم سنجي آثار اجتماعي اقتصاد تعاوني 
ایجاب مي كند، دولت توس��عه بخش تعاون را در اولویت 
نخست قرار دهد. توسعه تعاوني هم بومي و ایراني است، هم 
درون زا محسوب مي شود. توسعه درون زا در ایران با توسعه 
اقتصاد تعاوني، بيش��ترین امكان موفقيت را دارد و فقط با 
توجه به قابليت هاي ملي مي توان به دوره شكوفایي دوباره 
رسيد و بر دولت است كه حمایت گرایي نوین را از اقتصاد 

تعاوني آغاز كند.
این ضرورت هم فقط مختص ایران نيست بلكه همه كشورها 
به نظام اقتصادي بومي و ویژه خود نياز دارند و نمي توان با 
تكيه بر نظام هاي اقتصادي دیگر كشورها و حتي كشورهاي 
همسایه هم به رشد و توسعه واقعي رسيد. چون قرار است 
نظام اقتصادي در خدمات توس��عه و ش��هروندان باشد نه 
اینكه س��رزمين و جامعه ملي بطور یكجانبه در اختيار و 
تحت تسلط تئوري هاي خارج از اقتصاد ملي قرار گيرد و به 
هدف آزمایشگاهي آنها تبدیل شود. اقتصاد ایران هم بيش 
از نيم قرن است كه نتوانسته به توسعه واقعي و شایسته خود 
برسد. علت عمده آن ناسازگاي بخش عمده اي از ابزارها و 

رویكردهاي نظام اقتصادي غربي و وارداتي و نداشتن الگویي 
بومي و ملي متناسب با قابليت هاي توليدي و تجارتي ایران 
اسالمي است.براي رهایي از این وضع و دستيابي به اقتصاد 
توسعه یافته ایران باید نظام اقتصادي بومي یا همان الگوي 

اسالمي – ایراني توسعه؛ تبيين و معرفي و اجرایي شود.

 نیازهاي جديد و نسل تازه اقتصاد در ايران
اقتصاد تعاوني با توس��عه چندضلعي و متداخل و متراكم 
مي تواند با ایجاد تعاوني هاي متنوع و متعدد و در اندازه هاي 
محلي تا ملي و برون گ��را، ضریب نفوذ بيمه را تا چند برابر 
جمعيت ایران یعني چند برابر ۸۰ ميليون هم افزایش دهد 
یعني تعریف ۵۰۰ ميليون عضو - تعاوني )یك نفر - عضو 

چند تعاوني( هم ارتقا دهد.
تعاوني هاي اقتصادي و خدماتي در همه رشته هاي اقتصادي 
و زیر شاخه هاي اقتصادي تا ده ها ميليون تعاوني قابل توسعه 
است. نياز به توسعه اقتصاد تعاوني را مي توان در قالب 1۴ بند 

تشریح كرد كه به شرح ذیل است: 
1( به نيازهاي اقتصادي كشور پاسخ شایسته مي دهد ۲( 
اقتصاد شایسته بياینه گام دوم را محقق مي كند ۳( اقتصادي 
همراه با مسووليت اجتماعي است ۴( توليد ثروت را آمایش 
جمعيتي همراه خواهد كرد ۵( به خوبي نظارت پذیر است 
چون س��اختار ش��فافي دارد ۶( طرف تقاضا را همزمان با 
طرف هاي عرضه اقتصادي تقویت مي كند و مي توان بخش 
تعاوني را دشمن ركود و فقر اقتصادي هم ناميد ۷( در مقابل 
تحریم هاي ظالمانه هم؛ تاب آوري بيشتري دارد ۸( انباشت 
تجربي طرح هاي توسعه در ایران نشان مي دهد امروز بيش 
از هر زمان دیگري به توسعه تعاوني نياز داریم 9( سهم بخش 
تعاون از بازار پولي باید بيش��تر ش��ود 1۰( مدیریت سهام 
عدالت باید در اختيار اتاق تعاون قرار گيرد 11( تقویت سواد 

تعاوني مردم باید بيشتر شود 1۲( بخش تعاون باید راهبر 
شبكه توزیع شود 1۳( بخش تعاون تنها بخشي است كه 
مي تواند در ایران اقتصاد شایسته را مستقر كند و به تحقق 
اهداف بيانيه گام دوم كمك كند و 1۴( به كاهش فقر هم 

كمك خواهد كرد.
دولت كه تجارب اجرایي همچنين انباشت علمي و پژوهشي 
مركز تحقيقات استراتژیك را در اختيار دارد باید تالش كند 
به نوعي از برنامه ریزي و نظام اجرایي و اداري اقتصادي برسد 
كه بتواند به پرسش هاي تاریخي توسعه نيافتگي كشور پاسخ 
مطمئن دهد و ابراز و راهكارهایي را ارایه كند كه توسل به آنها 
توسعه یافتگي و رفع عقب ماندگي را تضمين مي كند. به این 
نوع دانش همان دانش بومي علم اقتصاد مي گویند و تحقق 

این اهداف فقط از مسير اقتصاد تعاوني مي گذرد.
عمده كارشناسان معتقدند كه ایران، منابع اقتصادي دارد 
اما دانش اقتصادي توسعه ساز را ندارد و با فقر دانش اقتصاد 
بومي نمي توان به توسعه ملي رسيد. این فقر دانش اقتصادي 
با توسعه »سواد تعاوني« برطرف مي شود تا اقتصاد شایسته 

بيانيه گام دوم مستقر شود.
با فقر دانش اقتصادي هم نمي توان نظام اقتصاد تببين و ایجاد 
كرد. اگر خواهان پيشرفت اقتصادي ایران هستيم باید ابتدا 
دانش اقتصادي ایران را توليد كنيم و توسعه دهيم و سواد 
اقتصاد تعاوني را در ميان همه مردم به گفتمان ملي اقتصادي 
تبدیل كنيم. این تركيب علمي باید با دانش اقتصاد اسالمي و 
الگوهاي مردم ساالري اقتصادي ایران مي تواند اركان نظام 
اقتصاد تعاوني ایران را تبيين و براي استقرار ان ساختارسازي 
كند.تحریم غربي ها نشان داد كه اگر در برنامه هاي توسعه 
به تقویت ظرفيت ه��اي دروني توجه مي كردیم كمترین 
آسيب را مي دیدیم و اقتصاد تعاوني مي تواند در این عرصه 

نقش برتري ایفا كند.

عدم اشتغال از عوامل مهم جرایم 
و آسيب هاي اجتماعي است

یي��س كل  ر | ين و قز
دادگستري استان قزوین 
عدم اش��تغال را به عنوان 
یكي از عوامل مهم جرایم 
و آس��يب هاي اجتماعي 

عنوان كرد.
حجت االس��الم ن��وراهلل 
قدرت��ي ریيس كل دادگس��تري اس��تان قزوین در 
گفت وگو با ایسنا، با بيان اینكه با هر شغلي كه ایجاد 
مي شود درب چندین جرم بسته مي شود، اظهار كرد: 
یكي از عوامل مهم جرایم و آسيب هاي اجتماعي عدم 
اشتغال است و اگر توليد رونق پيدا كند بسياري به این 
س��مت نمي روند.وي افزود: در حال بررسي طرحي 
هستيم كه طي آن تعدادي از صنایع و كارخانه هاي 
استان و مدیران آن حاضر به همكاري با انجمن حمایت 
زندانيان شوند كه بي شك امكانات و تسهيالتي نيز به 

این مراكز توليدي و كارخانه ها داده خواهد شد.
قدرتي با اعالم اینكه در این طرح صنایع از مددجویان 
در زندان بعد از آزادي استفاده مي كنند، گفت: حداقل 
۵۰ درص��د از كارگران خود را از مي��ان زندانيان قرار 
مي دهند، البته مي توان هماهنگ كرد كه شخصي در 
زندان باشد و براي اشتغال نيز در این صنایع مشغول 
باشد.وي افزود: این طرح هنوز در مرحله بررسي بيشتر 
قرار دارد و اميدواریم تا دو ماه آینده بتوانيم طرح پخته 

و كاملي را ارایه كنيم.

بهره برداري از 21 پروژه 
اقتصادي در بابل و جویبار

مازندران|مدیرعام��ل 
شركت توزیع برق مازندران 
از بهره ب��رداري ۲1 پروژه با 
سرمایه گذاري 1۴۴ ميليارد 
ریال در شهرستان هاي بابل 

و جویبار خبر داد.
رض��ا غف��اري گف��ت: این 
پروژه ها ش��امل ۳ پ��روژه با مبلغ ریال��ي ۴۳ ميليارد و 
1۰۰ ميليون ریال در شمال شهرستان بابل و 9 پروژه 
با مبلغ ریالي ۸۷ ميليارد و ۳۵۳ دميليون ریال و جنوب 
شهرستان بابل و ۳ پروژه با مبلغ ریالي ۳ ميليارد و ۳۵۰ 
ميليون ریال در امير كال ۶ پروژه با مبلغ ریالي ۵ ميليارد و 

۶1۰ ميليون ریال در شهرستان جویبار است.
وي افزود: هدف از اجراي این پروژه ها، تامين برق چاه هاي 
محوري كشاورزي، مرمت روستایي، اصالح و بهينه سازي 
شبكه توزیع رینگ خطوط و قدرت مانور جهت پایداري 
و قابلي��ت اطمينان ش��بكه و كاهش تلف��ات، احداث 
خروجي هاي پست و توسعه فيدرهاي فشار متوسط بوده 
است.مدیر امورتوزیع برق شمال بابل نيز از افتتاح ۳ پروژه 
با مبلغ ریالي ۴۳ ميليارد و 1۰۰ ميليون ریال در شمال 
بابل خبر داد.نور علي قاسمي گفت: براي بهره برداري از 
این پروژه ها حدود ۲۴ كيلومتر كابل خود نگهدار و بيش 
از یك كيلومتر خط فشار متوسط و 1۴۳ پایه احداث و 
حدود 1۴ كيلومتر كابل سرویس تعویض شده و 1۰هزار 

و ۶۰۰ خانوار از نعمت این پروژه ها بهره مند شدند.

انتخاب اردبيل به عنوان پایلوت 
توسعه صنعت پوشاك كشور 
اردبيل|مدیرعامل شركت 
شهرك هاي صنعتي استان 
اردبيل گفت: با اجراي طرح 
ملي توليد پوشاك، استان 
اردبي��ل به عن��وان پایلوت 
توس��عه صنعت پوش��اك 

كشور انتخاب شد .
به گزارش ایسنا، محمد اهلي دیروز در جلسه ساماندهي 
مشكالت طرح ملي پوشاك در اردبيل با بيان اینكه هدف 
اصلي از اجراي طرح ملي توليد پوشاك، ایجاد اشتغال و 
رونق توليد و جلوگيري از مهاجرت روس��تایيان است، 
گفت: راه اندازي و توس��عه توليد پوشاك در شهرك ها 
و نواحي صنعتي اس��تان در قالب كارگاه هاي كوچك 
و متوسط و با تس��هيالت بانكي كم بهره و با محوریت 
همكاري یكي از بانك ها در استان در حال اجرا است كه 
اجراي این طرح ملي بي شك نقش مهمي در توسعه و 

رشد صنعت استان خواهد داشت. 
وي با بيان اینكه مقدمات اجراي این طرح ملي از سال 9۶ 
و بر اساس تفاهم نامه منعقد شده ميان استانداري هاي 
پنج استان كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور، یكي از 
بانك ها و سازمان صنایع كوچك و شهرك هاي صنعتي 
ایران آغاز شده است، گفت: استان اردبيل نيز یكي از پنج 
استان پایلوت اجراي این طرح ملي انتخاب شده است. 

به گفته اهلي توس��عه صنایع نس��اجي و پوش��اك از 
مزیت هاي بسياري در كشور ما برخوردار است.

سفير عمان: آماده تعامل بيشتر 
با تجار ایراني هستيم

آذربايجان غربي|سفير 
عمان در ایران گفت: این 
كشور آماده تعامل بيشتر 
با تجار ایراني اس��ت ولي 
باید برنامه ریزي عملي در 
این خصوص صورت گيرد.

س��عود بن احمد بن خالد 
البروان��ي دی��روز در جم��ع تج��ار و اعض��اي اتاق 
بازرگان��ي اروميه اظهار داش��ت: بازرگانان اهل این 
اس��تان نيز مي توانند از ظرفيت تعامل اقتصادي با 
عمان بهره ببرند.وي با ابراز خرس��ندي از حضور در 
آذربایجان غربي، ظرفيت هاي این اس��تان را بسيار 
قابل توجه ارزیابي كرد و ادامه داد: همكاري ها در حوزه 
تجاري، اقتصادي و گردشگري بين عمان و این استان 
مي تواند با استفاده از این ظرفيت ها روز به روز توسعه 
یابد.وي بيان كرد: در ۶ سال حضورم در ایران ضمن 
تحكيم توسعه سياسي، راهكارهاي توسعه اقتصادي 
را نيز احصا كرده ایم ولي با نقطه ایده آل همكاري هاي 

اقتصادي ایران و عمان فاصله داریم.
س��فير عمان در ای��ران با اش��اره به ش��ناختش از 
آذربایجان غربي به واس��طه حضور در اتاق بازرگاني 
مش��ترك ایران و عمان، اضافه ك��رد: قابليت هاي 
اقتصادي این استان منحصر بفرد است و اميدواریم این 
سفر دستاوردهاي مثبتي را براي ارتباط این استان با 

كشور عمان داشته باشد.

2.2 ميليارد دالر مبادالت 
تجارت خارجي در كردستان

كردس�تان|معاون امور 
بازرگاني و توسعه تجارت 
س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت كردس��تان گفت: 
طي پنج ماه اول سال جاري 
دو ميليارد و ۲۷۶ ميليون 
دالر مب��ادالت تج��ارت 

خارجي در این استان انجام شده است.
به گزارش مهر، محمدبختيار خليقي دیروز در نشست 
خبري اظهار داش��ت: كل مبادالت تجارت خارجي 
استان كردستان در پنج ماهه اول سال 9۸ حدود هزار 
و ۵۴۲ هزار ت��ن و به ارزش دو ميليارد و ۲۷۶ ميليون 
دالر بوده است كه این ارقام نسبت به سال گذشته از 
لحاظ وزني 1۰ درصد و از لحاظ ارزش دالري 1۲ درصد 
كاهش داشته اس��ت.وي افزود: كل صادرات استان 
كردستان در پنج ماه اول امس��ال ۸۵۶ هزار تن كاال 
به ارزش ۵۰۷ ميليون دالر است كه از این مقدار ۴۸۲ 
هزار تن كاال به ارزش دالري ۲۷۶ ميليون دالر مربوط 
به صادرات از مرزهاي اس��تان بوده و صادرات س��ایر 
گمركات به ارزش وزني ۳۷۴ هزار تن و ارزش دالري 
۲۳۰ ميليون دالر است.معاون امور بازرگاني و توسعه 
تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان ادامه 
داد: حجم صادرات در پنج ماه امسال در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش وزني 1۳ درصد و 

از لحاظ ارزش دالري 1۰ درصد افزایش داشته است.
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 اسماعيل خليل زاده
نايب رييس اتاق تعاون 

ايران و رييس اتاق 
تعاون استان تهران

توقیف ۷ فروند كشتي صیادي 
ترال با ۲۴ خدمه خارجي

روابط عمومي نيروي دریایي س��پاه در اطالعيه اي 
از توقيف ۷ فروند كش��تي صيادي ترال در منطقه 

جاسك خبر داد.
به گ��زارش روابط عمومي نيروي دریایي س��پاه در 
اطالعيه اي از توقيف ۷ فروند كش��تي صيادي ترال 
توسط یگان ش��ناوري پایگاه امامت نيروي دریایي 
سپاه در منطقه جاسك خبر داد. در این اطالعيه آمده 
است: ۷ فروند شناور صيادي ترال كه ۲۴خدمه آن 
خارجي هستند، شامگاه گذشته )سه شنبه( به دليل 
رعایت نكردن فاصله مجاز از ساحل براي صيادي و 
تخلف صيد آبزیان، توسط شناورهاي نيروي دریایي 
سپاه توقيف و به منظور ادامه روند رسيدگي به پرونده 
تخلف، تحویل مقامات قضایي شدند. در این اطالعيه 
با بيان اینكه شناورهاي توقيف شده ۲۲۲ تن انواع 
آبزیان را صيد كرده اند، تاكيد ش��ده اس��ت: نيروي 
دریایي سپاه با راه اندازي بسيج دریایي و گشت هاي 
ش��ناوري با هرگون��ه تخلف در ح��وزه صيادي كه 
معيشت و زندگي مردم منطقه را با چالش و مشكل 

مواجه كند، با جدیت برخورد مي كند.

اقدامات سلیقه اي به جريان 
عاشورا لطمه وارد مي كند

كرمان|به گفت��ه نماینده ولي فقيه در اس��تان و 
امام جمع��ه كرمان گاهي اعمال، رفت��ار و اقدامات 
 سليقه اي به جریان عاشورا لطمه وارد مي كند كه باید 
دست اندركاران هيات هاي مذهبي براي جلوگيري 
از هر گون��ه انح��راف و بدعتي به ای��ن مهم توجه 
جدي داشته باشند. حجت االسالم حسن عليدادي 
س��ليماني دیروز با بيان اینكه طبيعي است برخي 
مطالبي غيرواقع را به جریاني با حجم واقعه عاشورا كه 
چندین قرن از رخ دان آن مي گذرد وارد كنند، گفت: 
كارشناسان امر باید با دقت و وسواس هرچه تمام تر 
نوع عزاداري و مطالب ارایه شده را بررسي و با آنچه 
طبق اسناد تاریخي نيست، غيرمنطقي و سليقه اي 
است برخورد كنند.حجت االسالم عليدادي گفت: 
در رابطه با واقعه بسيار مهم، سرنوشت ساز و غم انگيز 
كربال ما نياز داریم فلسفه عاشورا را خوب بشناسيم 
یعني بدانيم عوامل و شرایطي كه عاشورا را به وجود 

آوردند چه چيزهایي بودند.

طرح جامع پدافند غیرعامل 
در استان ها اجرا مي شود

ايرنا|مع��اون امور اس��تان هاي س��ازمان پدافند 
غيرعام��ل گفت: ط��رح جامع پدافن��د غيرعامل 
اس��تان هاي كش��ور تدوین ش��ده و به زودي اجرا 

مي شود.
س��ردار غالمعلي حيدري دیروز در جلسه شوراي 
پدافن��د غيرعامل اردبي��ل افزود: تاكن��ون قرارداد 
طرح جامع ۳1 استان كشور منعقد شده و در برخي 
استان ها سند طرح جامع پدافند غيرعامل تكميل 
ش��ده اس��ت. اكنون دش��من از طریق شبكه هاي 
اجتماعي تهدیدهاي مردم محور را دنبال مي كند تا 
نارضایتي در بين مردم ایجاد كرده و به اهداف شوم 
خود دست یابد.حيدري اضافه كرد: در حال حاضر 
مهم ترین رویكرد جنگ اقتصادي دش��من ایجاد 
شكاف بين مردم و حاكميت است تا از ظرفيت مردم 

در داخل عليه نظام بهره برداري كند.

آتش سوزي در بندر تجاري 
كیش مهار شد

آتش س��وزي یك لنج باري در اس��كله غربي بندر 
تجاري كيش به كمك س��ه شناور آتش نشان مهار 

و خاموش شد.
یك  فروند لنج  باري با محموله كاالي تجاري، دیروز 
در اسكله غربي بندر تجاري كيش طعمه حریق شد 
و آتش به سرعت به كل قسمت هاي لنج و قسمتي از 

بارهاي موجود در بار انداز اسكله سرایت كرد .
این لنج باري درحالي كه شعله ور شده بود، به كمك 
سه شناور آتش نش��ان جزیره كيش و با استفاده از 
بكسل، به مكاني امن هدایت و از سرایت آتش به سایر 
لنج ها جلوگيري شد. روابط عمومي و امور بين الملل 
سازمان منطقه آزاد كيش در اطالعيه اي اعالم كرد: 
این حادثه تلفات جاني نداشته و ملوانان لنج مذكور 
پس از آتش سوزي، به سرعت از این شناور خارج و 

همگي در كمال صحت و سالمت هستند.

 آغاز عملیات اجرايي ساخت
۲ نیروگاه سیكل تركیبي

ساري|عمليات اجرایي ساخت ۲ نيروگاه سيكل 
تركيبي با ظرفيت ۳۲۴ مگاوات، با حضور مدیرعامل 
شركت مادر تخصصي برق حرارتي ایران در سایت 
نيروگاه ش��هيد س��ليمي نكاء در ش��رق مازندران 

شروع شد.
مدیرعامل نيروگاه شهيد سليمي نكاء اعتبار مورد نياز 
براي تكميل این ۲ واحد نيروگاهي را افزون بر1۴هزار 

ميليارد ریال بيان كرده است.
محسن نعمتي در آیين كلنگ زني ۲ واحد نيروگاه 
س��يكل تركيبي نكاء اجراي این طرح را در راستاي 
عملياتي كردن طرح توسعه نيروگاه شهيد سليمي 

نكاء و توسعه پایدار برق كشور بيان كرده است.
وي مدت زمان تكميل این ۲ نيروگاه را حدود ۲۴ماه 
بيان كرد و اظهار داش��ت: با تكميل این ۲ نيروگاه 
حدود ۳۲۴ م��گاوات به ظرفيت ب��رق توليدي در 

نيروگاه شهيد سليمي نكاء اضافه مي شود.
به گفته نعمتي با اتمام عمليات س��اخت این واحد 
نيروگاهي سيكل تركيبي، عمليات ساخت یك واحد 
نيروگاه بخار نيز با ظرفيت 1۶۰مگاوات در حاشيه 
این نيروگاه در راستاي توسعه نيروگاه شهيد سليمي 
شروع خواهد شد. با تكميل این ۲ واحد براي حدود 

۵۰۰ نفربه صورت شناور ایجاد اشتغال خواهد شد.

چهرههاياستاني

يادداشت



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از بررسي مركز پژوهش هاي مجلس پيرامون قانون و نقش آن در بحران آبي

قوانين حفاظتي، ريشه منابع آب را خشكاند
بحران آب در ايران فقط ناشي از تغييرات اقليمي نيست، 
بطوري كه بررسي ها نشان مي دهد سهم عوامل انساني 
در افزايش مصرف آب در سال هاي اخير، بيشتر از سهم 
عوامل طبيعي مانند كاهش بارش ها در كمبود و از بين 
رفتن منابع آب بوده است. الگوي غلط مصرف در حالي 
است كه موقعيت، رژيم بارش، ميزان بارش دريافتي و 
شرايط دما، به حاكميت اقليم خشك و نيمه خشك در 
ايران رسميت بخش��يده و همين امر باعث شده است 
تا انتظار چنداني براي ميزان بارندگي باال در كش��ور 
نباش��د اما با وجود چنين ش��رايطي، برنامه ريزي ها و 
سياست گذاري ها به سمت حفاظت از منابع آب پيش 
نرفته و در سال هاي اخير كمبود آب در كشور به گونه اي 
بوده اس��ت كه نش��انه هايي از بحران آب را به نمايش 
مي گذارد چرا كه آمارها حكايت از كاهش 10 درصدي 
ميانگين بلندمدت بارش در ايران داشته و به دنبال آن 
خشكسالي هاي مداوم هم از اواخر دهه 70 شروع شده 
كه وضعيت منابع آب ايران را در ش��رايط كم آبي قرار 
داد. با نگاهي دقيق تر به وضعيت منابع آب مش��خص 
اس��ت كه وضعيت به وجود آمده تنها به كم آبي ختم 
نمي شود، بلكه خشك شدن و نابودي پهنه هاي مهم 
و بزرگ آبي كشور مانند درياچه اروميه، درياچه هاي 
طش��ك و بختگان، تاالب گاوخوني، درياچه هامون و 
غيره، نشان مي دهند كه در شرايط فعلي، ايران فاصله 
چنداني با بحران ملي آب ن��دارد. مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي، در گزارشي كه روز گذشته با 
عنوان »آسيب شناسي حوزه قانونگذاري ايران از منظر 
سازوكارهاي تأثيرگذار بر منابع آب« منتشر كرد، بر اين 
موضوع تاكيد داردكه بحران مديريتي چه از سوي مردم 
و چه ازسوي مسووالن، اين فرضيه را قوت مي بخشد 
كه حتي اگر شرايط اقليمي ايران دچار تغيير نمي شد 
هم با وجود قوانيني كه در ايران تدوين شده، دير يا زود 
كش��ور با همين مشكالت مواجه شده و خشكسالي و 
تغييرات اقليمي فقط اين روند را تشديد كرده و سرعت 

بخشيده اند. 

     قوانين تاثيرگذار بر آب در بخش كشاورزي
در گزارش مركز پژوهش ها، نحوه مصرف و مديريت 
منابع آب در بخش هاي كشاورزي، شرب و خدمات 
در نظر گرفته شده و مشخص شده است كه برمبناي 
بررس��ي نحوه و ميزان مص��ارف بخش هاي مختلف 
اقتصادي از منابع آب س��طحي و زيرزميني، بخش 
اقتصادي كش��اورزي بالغ بر 90درصد برداشت ها از 
منابع آب تجديدش��ونده و اغلب غيرتجديدش��ونده 
را ش��امل مي ش��ود اما با وج��ود كاه��ش منابع آب 
تجديدشونده، روند تغييرات سطح زيركشت تغيير 
محسوسي نداش��ته است و در س��ال هاي اخير تنها 
به دليل ناتواني در بهره برداري از آب، سطح زيركشت 
كمي كاهش پيدا كرده اس��ت. اين وضعيت در حالي 
اس��ت كه بالغ بر 60 قانون و بي��ش از 1500 مصوبه 
از س��ال 1309، همزمان با تصويب قانون »راجع به 
قنوات« تا سال 1395 و تصويب »قانون برنامه ششم 
توس��عه« درباره اين موضوع در كشور وجود دارد اما 
گزارش مركز پژوهش ها حكايت از آن دارد كه قوانين 

آب مرتبط با بخش كش��اورزي)منابع آب سطحي و 
زيرزميني( در اليه هاي دروني خود، پنج س��ازوكار 
اصلي را به صورت پنهان شكل داده اند كه آثار تخريبي 
)مستقيم و غيرمستقيم( بر منابع آب كشور داشته اند. 
اين پنج سازوكار اصلي و پنهان عبارتند از: واگذاري 
اراضي ملي، واگذاري اراضي ملي متصرف شده، حفر 

چاه، حفر چاه غيرمجاز و توسعه كشاورزي.
قوانين مرتبط ب��ا واگذاري اراضي مل��ي از اين حيث 
حائزاهميت هستند كه بطور غيرمستقيم باعث افزايش 
برداش��ت از منابع آب و فشار بر آن شده اند. براي مثال 
به موجب مواد 31 و 32 »قانون حفاظت و بهره برداري 
از جنگل ه��ا و مراتع« به منظور اتخاذ سياس��ت هاي 
حمايت از اقتصاد كشاورزي و درواقع بهبود رفاه با توسعه 
كشاورزي، دولت اجازه داشت تا همه اراضي ملي شده 
را براي كشاورزي واگذار كند. جداي از اينكه اين عمل 
باعث افزايش اراضي تحت كش��ت و به خصوص بطور 
مستقيم بهره برداري هرچه بيش��تر از منابع آب شد، 
س��ازوكار واگذاري اراضي ملي ش��ده توسط دولت را 

هم شكل داد.
از سوي ديگر از س��ال 1373 تا سال 1385 به موجب 
ماده 34 »قان��ون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و 
مراتع« برمبناي اطالعات سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري كشور، نزديك به بيش از 180 هزار هكتار از 
اراضي تصرفي از سوي دولت به متصرفان واگذار شد و 
در حال حاضرهم بالغ بر 700 هزار هكتار از اراضي ملي 
و دولتي تحت تصرف هستند. اين امر جداي از 188 هزار 
هكتاري است كه تحت ماده 34واگذار شده بود. بنابراين 
با توجه به مطالب بيان شده، از اين منظر نه تنها نگرش 

افراد تغيير كرده اس��ت بلكه وجود سازوكار واگذاري 
اراضي ملي متصرف ش��ده به شكل گيري هنجارهاي 
جديدي از سوي نهادهاي غيررسمي منجر شده است 
كه تنها به بدتر شدن وضعيت سيستم اكولوژيكي منابع 

آب انجاميده است.
بر اس��اس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي، بررسي و تحليل قوانين مرتبط با بخش آب 
نشان از وجود تفكري در بين نهادهاي غيررسمي مبني 
بر برداشت و بهره برداري از منابع آب به هر ميزان و هر 
روش مورد پسند، دارد. اين طرز تفكر نشاني از وجود 
سازوكار پنهان حفر چاه در قوانين كشور است. بر اين 
اساس بررسي قوانين موجود دركشور در زمينه حفر 
چاه نشان مي دهد، نه تنها اجازه حفر چاه و برداشت به 
هر ميزان را فراهم كردند بلكه عالوه براين نگرش، باعث 
شكل گيري اين تفكر در نهادهاي غيررسمي شدند كه 
نتيجه اين نگرش، برداشت و استفاده از منابع آب بطور 
دلخواه بوده است. قوانين آزادي عمل خوبي براي حفر 
چاه در اختيار اش��خاص قرار دادند. ام��ا با وجود ادامه 
روند برداشت از منابع آب و تخريب آن، باز همان دست 
قوانين ادامه پيدا كردند و تمديد شدند. وضعيت وقتي 
بدتر شد كه سيستم با تغيير اكولوژيكي گسترده به اسم 
خشكسالي مواجه شد و وقتي سيستم مديريتي به فكر 
پاسخ برآمد، بازهم از همان جنس قوانين تصويب و عماًل 
در اين ميان فضا بيشتر از قبل براي حفر چاه مساعد شد.

از طرف ديگر طي س��ال هاي متمادي افزايش سطح 
زيركشت و توسعه كشاورزي به حدي پيش رفت كه 
هيچ محدوديتي براي الگوي كشاورزي ايجاد نكرد. به 
همين دليل در ديدگاه كشاورزان، آب به صورت منبعي 

كافي و هميشه در دسترس تصوير شد و همين امر باعث 
مي شود تا بزرگ ترين وظيفه دولت و وزارت آب و برق و 
بعدها وزارت نيرو »تأمين آب« به هر روش ممكن به ويژه 
از طريق سدسازي تعبير شود و عماًل وظيفه اصلي، كه 
حفظ و حراست از منابع آب است، ناديده گرفته شود. 
طبق اطالع��ات وزارت نيرو، تأمين آب تنها نزديك به 
2.5ميليون هكتار از اراضي كشاورزي ايران، از نزديك 
به مجموع 12 ميليون هكتار، توس��ط سدها صورت 
مي پذيرد. بيش��ترين درصد مصرف منابع آب توسط 
بخش كشاورزي درحالي است كه طبق آمار كمترين 

سهم را در توليد ناخالص داخلي دارد.

     قوانين تأثيرگذار بر آب
در بخش شرب و خدمات

برمبناي ارزيابي و تحليل مركز پژوهش ها، مشخص 
ش��د كه قوانين آب مرتبط با بخش شرب و خدمات، 
چهار سازوكار اصلي را به صورت پنهان شكل داده اند 
كه آثار تخريبي بر منابع آب كشور داشته اند. اين چهار 
سازوكار اصلي و پنهان عبارتند از: توسعه و گسترش 
خانه سازي، شهرك سازي و شهرسازي؛ تأمين مسكن 
اقش��ار كمدرآمد؛ توسعه ش��هري مبتني  بر عملكرد 

شهرداري و نحوه و الگوي مصرف.
طي س��اليان متمادي، قواني��ن بر تأمين و توس��عه 
ساختمان هاي مس��كوني در شهرها و روستاها تأكيد 
داشته اند. اين پافشاري گاهي به اقدام مستقيم ازسوي 
دولت در راستاي خانه س��ازي يا به گونه غيرمستقيم 
توسط ارايه تسهيالت حمايتي از اين بخش و فرايند، 
منجر ش��ده اس��ت اما اينكه به هر نحوي به گسترش 

مسكن در شهرها پافشاري ش��ود آن هم در شرايطي 
كه بسياري از س��اختمان هاي مسكوني مخصوصًا در 
كالن ش��هرها خالي هس��تند تنها باعث افزايش نرخ 
مهاجرت كاذب مي ش��ود و درنتيجه توازن بين منابع 
قابل دسترس در شهرها با جمعيت نيازمند خدمات 
آب را برهم مي زند. برمبناي آمار موجود، با وجود خالي 
بودن بالغ بر 1.5ميليون واحد مسكوني در كل كشور 
روند تأمين و توسعه مسكن ادامه يافت و در سرشماري 
س��ال 1395 اين ميزان به بالغ ب��ر 2.5 ميليون واحد 
رس��يد. اين درحالي اس��ت كه تقريبًا در همين دوره 
زماني نزديك به800 هزار واحد مسكوني با حمايت هاي 
دولتي ساخته ش��داند. دليل اينكه سازوكار گسترش 
مسكن داراي نقش تخريبي غيرمستقيم بر منابع آب 
در نظر گرفته شده بسيار ساده است. مادامي كه عرضه 
و تقاضاي مس��كن در يك شهر يا كالن شهر متعادل و 
برابر باشد، نرخ مدنظر براي استفاده از اين مساكن نيز 
متعادل با شرايط كالن شهر تعيين مي شود اما زماني كه 
عرضه بيشتر از تقاضا باشد، نرخ استفاده از امالك كاهش 
پيدا مي كند و شرايط بهتري براي مهاجرت كاذب فراهم 
مي شود. بسياري از مشكالت امروزه كالن شهرها ريشه 
در مهاجرت كاذب دارد. ارزيابي نشان داد كه هيچ گونه 
پاس��خ و راه حلي براي رفع مشكل محدوديت تأمين 
منابع آب شهرها اتخاذ نش��ده است و هميشه وزارت 
نيرو موظف به تأمين آب شرب به هر طريق ممكن بوده 
است. دليل اين امر نيز نياز بي قيد وشرط جمعيت عنوان 
شده است اما هيچ گونه راه حلي براي كنترل فشارهاي 
وارد آمده بر منابع آب شهرها اتخاذ نشده است و تنها 
راه حل هاي مقطعي مانند سدسازي و انتقال آب انجام 

شده اما اين گونه راه حل ها پايدار نبوده و نيستند.

     ضعف قوانين كجاست؟
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در انتهاي 
گزارش خود به ارايه ي��ك نتيجه گيري درباره ضعف 
قوانين موجود پرداخته و نوشته است: بخشي از قوانين 
و مواد اين اسناد به راهكارهايي براي مشكالت مرتبط 
با منابع آب اشاره مي كنند كه در مبناي اصلي، خوب و 
كارآمد به نظر مي رسند اما هنوز پس از ساليان متوالي 
اجرايي نشده اند، مانند آمايش سرزمين كه از برنامه اول 
تا شش��م بر اجراي آن تأكيد شده است. از طرف ديگر 
بخشي از محتواي اين اسناد متشكل از موادي است كه 
ازلحاظ محتوايي بهترين پاسخ به مشكالت منابع آب 
را نشان مي دهند، اما به دليل اينكه غالبًا كلي هستند 

تنها در كلمات باقي مانده اند.
همچنين بر اساس اين گزارش، بخشي از قوانين در 
اسناد مورد اش��اره نيز همان محتوايي را دارند كه در 
مواد بررس��ي شده در بخش هاي قبل وجود داشتند. 
مكانيسم هاي مخرب و مستتر در قوانين قبلي در اين 
اسناد هم به چشم مي خورند مانند تأكيد تك بعدي بر 
خودكفايي در كشاورزي با هدف تأمين امنيت غذايي 
آن هم در ش��رايط حاضر كه منابع آب و خاك كشور 
به دليل توس��عه ناپايدار در معرض تهديد جدي قرار 
گرفته اند و عماًل امنيت غذايي نس��ل آينده به خطر 

افتاده است.
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آيين نامه اجرايي طرح منع 
حيوان آزاري تدوين مي شود

به دنبال اع��الم وصول طرح منع حي��وان آزاري در 
مجلس ش��وراي اس��المي، يك فعال حوزه محيط 
زيس��ت تأكيد كرد: در صورت تصويب اين طرح در 
مجلس شوراي اسالمي حيوان آزاري به هر شيوه و 
با هر انگيزه اي ممنوع خواهد شد. طرح »ممنوعيت 
حيوان آزاري« در مجلس ش��وراي اس��المي اعالم 
وصول شد. در روز دوش��نبه )11 شهريور( در پايان 
جلسه علني علي اصغر يوسف نژاد- عضو هيات رييسه 
مجلس- اعالم وصول طرح ممنوعيت حيوان آزاري را 
قرائت كرد. در اين باره كتايون جهانگيري فعال حوزه 
محيط زيست با بيان اينكه دو روز پيش، تمام مراحل 
تاييد طرح »منع حيوان آزاري« طي ش��د، به ايسنا 
گفت: منع حيوان آزاري در قالب »طرح« در مجلس 
پيگيري مي ش��ود و آقاي تابش- رييس فراكسيون 
محيط زيس��ت مجلس- با پيگي��ري و گفت وگو با 
نمايندگان از تمام طيف ها 100 امضا از نمايندگان  
براي حمايت از طرح منع حيوان آزاري گرفتند تا اينكه 
در نهايت روز دوشنبه )11 شهريور( اين طرح را اعالم  
وصول كرد. او در مورد جزييات طرح منع حيوان آزاري 
تصريح كرد: طرح منع حيوان آزاري در 8 ماده در شكل 
يك قانون مستقل مطرح خواهد شد. با تصويب اين 
طرح، اولين قانون براي حمايت از حيوانات در قوانين 
ايران وضع مي شود. اين فعال محيط زيست در ادامه 
با اش��اره به بخش هايي از طرح منع حي��وان آزاري 
گفت: حيوان آزاري ش��امل ضرب و شتم، شكنجه، 
مجروح كردن عمدي، جراحي ه��اي غيرضروري، 
مثله كردن، نسل كشي و استفاده از ابزارهاي كشتار 
گروهي، تخريب مكان زيس��ت يا آشيانه، مسموم 
كردن حيوان، آب يا خوراك آن يا تلف كردن حيوان 
به هر روش، ربودن، زنداني كردن، رها كردن حيوان 
صاحب دار يا گونه هاي غير بومي در محدوده و حريم 
شهر و روستا و طبيعت  است. جهانگيري ادامه داد: 
هر نوع بهره كشي يا استفاده از حيوان كه با طبيعت 
و روش زندگ��ي و توان حيوان همگون و متناس��ب 
نباشد از جمله سوءاس��تفاده جنسي و نسل كشي، 
كارهاي نمايشي، تربيت و اس��تفاده از حيوانات در 
مقاص��د غيرقانوني از جمله جن��گ انداختن، عدم 
رعايت اصول بهداشتي و اخالقي در تكثير و پرورش، 
نگهداري، تحقيقات، حم��ل و نقل، خريد و فروش، 
واردات و صادرات حيوانات بطوري كه موجب رنج و 
عذاب يا بيمار شدن و آسيب به حيوان شود، در دايره 
حيوان آزاري قرار مي گيرد.  او با بيان اينكه آيين نامه 
اجرايي قانون منع حيوان آزاري طي مدت شش ماه 
در مجلس با مش��اركت فراكسيون محيط زيست 
و ادارات حقوق��ي و تنقيح مجلس همچنين مركز 
پژوهش هاي مجلس با همكاري سازمان هاي متولي به 
ويژه سازمان دامپزشكي تهيه خواهد شد، تأكيد كرد: 
پايه اصلي طرح منع حيوان آزاري، موادي است كه در 
سال 95 در سازمان حفاظت محيط زيست با دعوت 
از سازمان ها و وزارتخانه هاي مختلف از جمله وزارت 
كشور تهيه شد البته حقوقدان ها و فعاالن حوزه محيط 
زيست در تهيه مواد اصلي نقش قابل توجهي داشتند 
كه در جلس��ات مختلف از آنها دعوت شد. در حال 
حاضر نيز بايد آيين نامه اجرايي اين طرح با پيگيري 
رييس فراكسيون محيط زيست مجلس تهيه شود. 
طبيعتا در اين فرآيند نيز از سازمان هاي متولي به ويژه 
سازمان دامپزش��كي دعوت خواهند شد تا در مورد 
جزييات اظهارنظر كنند. اين فعال محيط زيست در 
پاسخ به اين پرسش كه مگر قرار نبود معاونت حقوقي 
رياست جمهوري، موضوع ممنوعيت حيوان آزاري را 
در قالب يك اليحه پيگيري كند، گف�ت: سال گذشته 
معاونت حقوقي رياست جمهوري قرار بود با كمك 
نهادهاي مختلف از جمله سازمان حفاظت محيط 
زيست اليحه منع حيوان آزاري ارسالي را بررسي كند 
و به مجلس ارايه دهند اما اقدام جدي در اين باره انجام 
نشد و چون زمان زيادي گذشت با رايزني با دكتر تابش 
و حساسيتي كه خود او هم روي اين موضوع داشت و 
طي جلساتي كه با گروه گذاشت، به سرعت اقدام الزم 
براي به صحن رساندن »طرح منع حيوان آزاري« را 
به انجام رساند و خوشحاليم كه تاكيد دارد اين قوانين 
بطور مستقل به تصويب برس��د. وصول طرح منع 
حيوان آزاري در حالي انجام ش��ده كه بنا به آخرين 
اظهارات س��ازمان محيط زيست قرار است اليحه از 
سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري براي مقابله 

با حيوان آزاري تنظيم شود.

دليل اصلي ناكامي در اطفاي 
حريق جنگل هاي ارسباران 

نماينده مردم تبريز، آذرش��هر و اس��كو در مجلس 
شوراي اسالمي گفت: دليل اصلي عدم اطفا حريق 
در جنگل هاي ارس��باران كمبود تجهيزات نيست 
بلكه گرماي هوا، خشك بودن علوفه هاي موجود در 
اين محدوده است و بي احتياطي رانندگان مي توانند 
آتش سوزي به بار آورند. محمد اسماعيل سعيدي؛ 
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي 
اسالمي در مورد آتش سوزي جنگل هاي ارسباران با 
بيان اينكه در تجهيزات آتش نشاني محدوديت داريم 
افزود: متاسفانه طي سال هاي اخير اين موضوع بارها 
تكرار و پيگيري شده ولي تاكنون نتوانستيم براي اين 
محدوديت ها راه حلي پيدا كنيم. او به خانه ملت گفت: 
اگر اراده قوي مجهز كردن تجهيزات آتش نشاني وجود 
داشت مطمئنا اين كار قبل از تحريم هاي يكجانبه از 
سوي امريكا انجام مي شد ولي نبايد محدوديت هاي 
شرايط تحريم را ناديده بگيريم. سعيدي با اشاره به 
آتش سوزي جنگل هاي آمازون كه همچنان در حال 
سوختن است و با وجود تجهيزات پيشرفته تاكنون 
موفق نش��ده اند آتش را خاموش كنند تشريح كرد: 
دليل اصلي عدم اطفا حريق در جنگل هاي ارسباران 
كمبود تجهيزات نيس��ت بلكه گرماي هوا، خشك 
بودن علوفه هاي موجود در اين محدوده، بي احتياطي 
رانندگاني كه سيگار خود را به محدوده فضاي سبز 
مي اندازند كه اين سيگارهاي روشن با يك نسيم هم 

مي توانند آتش سوزي به بار آورند.

روايت وزير بهداشت از بالي سازش با فساد 
وزير بهداشت ضمن اش��اره به اقدامات انجام شده در 
جهت شفاف سازي در وزارت بهداشت و به ويژه سازمان 
غذا و دارو، گفت: آرزو مي كنم روزي كس��وت وزارت را 
كنار گذارده و با مردم راحت و بي مالحظه صحبت كنم 
و بگويم گاهي سازش ما با فس��اد كه به صغير و كبير 

مملكت رحم نكرده، چه باليي سر آنها آورده است.
سعيد نمكي با بيان اينكه اولين گام ما در وزارت بهداشت 
تقدم پيش��گيري بر درمان و تقدم درمان سرپايي بر 
درمان بستري اس��ت، اظهار كرد: تعداد بيماراني كه 
به علت فش��ارخون باال گرفتار بيماري مي شوند، روبه 
افزايش است و به س��مت گرفتاري فشارخون باال در 
سنين زير 50 سال مي رويم، طبق آخرين مطالعات مان 
قبل از اجراي طرح بس��يج ملي كنترل فشارخون، از 
تعداد 380 هزار مرگ س��االنه، حدود 97 هزار مرگ 
منتسب به فشارخون باال و عوامل وابسته به پرفشاري 

خون است.
او افزود: ديابت، سبك زندگي غلط، تحرك بدني ناكافي 
و مشكالت سالمت روان، همه ما را تهديد مي كند و نظام 
سالمت در سال هاي گذشته، به جاي پرداختن به موارد 
كم هزينه، مرتبا بخش هاي ICU و CCU و دياليز را 

اضافه كرده است، اما اين راه قابل تداوم نيست.
نمكي گفت: وقتي تعداد ماشين هاي دياليز را با چند 
سال قبل مقايسه مي كنم، مي بينم كه تعداد آنها چند 
برابر شده و هنوز هم نماينده محترم و فرماندار عزيز و 
مقامات اجرايي هر اس��تان و حتي روساي دانشگاه ها 

 CCU و ICU درخواست ماش��ين دياليز و تجهيزات
دارند؛ اين موضوع نش��ان از آن دارد كه هنوز بر درمان 
محوري تاكيد داريم و پيشگيري همچنان مغفول مانده 
اس��ت. بنابراين، تقدم پيشگيري بر درمان را به عنوان 
سياست محوري جديد كم هزينه در وزارت بهداشت 

ادامه خواهيم داد.
دليل اينكه بر درمان سرپايي بر بستري تاكيد داريم، 
اين اس��ت كه اگر در مراحل اوليه تشخيص بيماري را 
شناسايي و مهار كنيم، بيماري در مراحل پيشرفته تر، 
براي نظام س��المت كشور هزينه بر نخواهد بود. وي با 
بيان اينكه تقدم پيشگيري بر درمان و درمان سرپايي 
بر درمان بستري جزو اصلي ترين سياست هاي وزارت 
بهداشت در اين دوره است، تصريح كرد: تقدم پيشگيري 
بر درمان و تقدم درمان سرپايي بر درمان بستري، هم از 
منظر اقتصاد سالمت و هزينه اثربخشي و هم از ديدگاه 
پرداختن به مقوله پيش��گيري به عنوان رسالت نظام 
سالمت، بايد با جديت بيشتري دنبال شود. از طرفي، 
اعتقادي به افزايش تخت هاي بيمارستاني بي رويه و 
افزايش فهرس��ت ICU و CCU و بخش هاي دياليز 
ندارم، مگر در مناطق محروم��ي كه نياز واقعي وجود 

داشته باشد.
وزير بهداشت بيان كرد: اس��تقرار پرونده الكترونيك 
س��المت را به عن��وان ي��ك تكليف برج��اي مانده از 
برنامه هاي قبلي، اجرا كرديم؛ اين حركت به عنوان يك 
ساختار و ريل اساسي در عبور و مرور فعاليت هاي نظام 

سالمت مغفول مانده بود كه با همت، جسارت و تالش 
همه دانشگاه ها آغاز و اجرايي شد. اين ريل گذاري بسيار 
مهم، كمك خواهد كرد كه سيستم ارجاع، راهنماهاي 
باليني و پزشكي خانواده را كه از ضرورت هاي برجاي 

مانده است، در ماه هاي آينده اجرايي كنيم.
نمكي با تاكيد بر اجراي نس��خه نويسي الكترونيك، 
خاطرنشان كرد: از چندماه قبل در اين زمينه اقداماتي 
آغاز شده اس��ت. وزير بهداش��ت در بخش ديگري از 
سخنان خود گفت: چندماه است كه از ضرورت نظام 
سالمت الكترونيك و بعضي نقصان هاي زيرساختي در 
نظام سالمت و قوانين مغفول مانده فرياد مي زنيم ولي 
برخي دوستان به تازگي دوربين به دست گرفته اند و 
در اين عرصه روشنگري مي كنند كه البته باز هم جاي 

خوشبختي است و از آن استقبال مي كنيم.
او اظهار كرد: ٣٠ سال قبل كه معاون بهداشت وزارت 
بهداشت بودم، در آن زمان، به عنوان لكه ننگ سيستم 
دارويي كشور به يكي از سيستم هاي امنيتي پناه برديم 
كه ناصر خس��رو از محدوده كنترل ما خارج اس��ت و 
كمك الزم داريم، طبق يك قرارداد بنا شد كه سرويس 
دريافت كنيم و سقف ريالي هم براي قرارداد تعيين شد 
و بعداز مدتي كوتاه، كوپن سقف ما تمام شد و حاصل 
آن تنها شناسايي وانت مملو از داروي قاچاق زير يكي 
از پل هاي شهر بود. از 30 سال قبل كه در نظام سالمت 
حضور دارم، مشكل ناصر خسرو را داريم. نمكي ادامه 
داد: در سازمان غذا و دارو كه متاسفانه گاهي تعدادي از 

مجرمين اين مجموعه يا شريك يا رقيب مجموعه هاي 
خ��ارج از س��ازمان بودند، افراد خالص دانش��گاهي را 

جايگزين كرديم.
او افزود: آرزو مي كنم روزي كسوت وزارت را كنار گذارده 
و با مردم راحت و بي مالحظه صحبت كنم و بگويم گاهي 
سازش ما با فساد كه به صغير و كبير مملكت رحم نكرده، 
چه باليي سر آنها آورده اس��ت. به گفته سعدي، »مرا 
درديست اندر دل اگر گويم زبان سوزد/ اگر پنهان كنم 

ترسم كه مغز استخوان سوزد«
وزير بهداش��ت گفت: روزي بايد همه ما پاسخ دهيم 
در روزهاي س��خت مملكت كجا بوديم و چه كرديم؟ 
اميدوارم آن روز مجبور نباشيم بگوييم زير چشمان ما 

با IRC پودر كاكائو و نارگيل، داروي قاچاق وارد كرده 
و توزيع كردند و كارمند ما هم پشت سيستم و سامانه 
اين موضوع را تاييد كرده است؛ يعني به جاي چرتكه، 
به دزدها، ماش��ين حساب داديم! خدا كند كه نگوييم 
سامانه اي داشتيم كه در آن، اين قابليت وجود داشته 
كه يك خانم دكتر در ١٣ يا 14 مركز، مسوول فني بود 

و سيستم و سامانه او را ريجكت نكرده بود.
بنابر اع��الم وبدا، وي عنوان ك��رد: پرونده الكترونيك 
سالمت را راه اندازي كرديم و سوال اينجا است كه چرا 
اين پرونده سال ها اجرايي نمي ش��د؟ و چرا سه ماهه 
امكان استقرار آن ايجاد شد؟ چرا امكان آن فراهم نشود 

تا  بسياري از مسائل شفاف شود.

برنامه آموزش و پرورش براي مدارس متروكه چيست
مديركل نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس استان 
تهران درباره برنامه آموزش و پرورش براي ساماندهي 
فضاهاي آموزش��ي خال��ي و متروكه و در پاس��خ به 
پرسش��ي پيرامون مدارس��ي متروكه ك��ه به فضاي 
بي دفاع شهري تبديل شده اند و از جمله آنها مي توان 
به مدرس��ه 12 امامي در ميدان شوش اشاره كرد كه 
ديوارش فرو ريخت��ه و به محلي براي تجمع معتادان 
تبديل شده است گفت: مدارسي از جمله مدرسه اي 
كه به آن اشاره شد، در اس��تان تهران وجود دارد كه 
برخي مشكالت حقوقي دارند و تا زماني كه مشكالت 
اين مدارس مرتفع نشود و مدرسه در اختيار اداره كل 
نوسازي مدارس استان تهران قرار نگيرد، عمال امكان 

عمليات عمراني وجود نخواهد داش��ت. علي شهري 
درباره وضعيت مدارس فرسوده در تهران اظهار كرد: 
اس��تان تهران پس از سيس��تان و بلوچستان از نظر 
فضاهاي آموزشي در محروميت قرار دارد و بسياري از 
فضاهاي آموزشي تهران نيز فرسوده هستند كه در اين 

قسمت به نظر رتبه نخست كشور را داراست.
او افزود: تمام تالش دولت، وزارت آموزش و پرورش 
و سازمان نوسازي مدارس كش��ور در جهت كاهش 
مدارس رس��وده و همچنين اح��داث مدارس جديد 
با امكانات و عمر مفيد بس��يار باال است اما با توجه به 
اينكه حدود 23 هزار كالس درس فرسوده در تهران 
وجود دارد، عزمي جدي و فراتر از نوس��ازي مدارس 

را طلب مي كن��د تا بتوانيم اين تع��داد كالس درس 
را مقاوم س��ازي يا تخريب و بازسازي كنيم. مديركل 
نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان تهران درباره 
برنامه آموزش و پرورش براي س��اماندهي فضاهاي 
آموزش��ي خالي و متروكه و در پاس��خ به پرسش��ي 
پيرامون مدارس متروكه كه به فضاي بي دفاع شهري 
تبديل شده اند و از جمله آنها مي توان به مدرسه 12 
امامي در ميدان ش��وش اش��اره كرد كه ديوارش فرو 
ريخته و به محلي براي تجمع معتادان تبديل ش��ده 
است گفت: مدارسي از جمله مدرسه اي كه به آن اشاره 
شد، در استان تهران وجود دارد كه برخي مشكالت 
حقوق��ي دارند و تا زماني كه مش��كالت اين مدارس 

مرتفع نشود و مدرس��ه در اختيار اداره كل نوسازي 
مدارس استان تهران قرار نگيرد، عمال امكان عمليات 

عمراني وجود نخواهد داشت.
ش��هري ادامه داد: هر مدرسه اي در تهران كه مشكل 
عمده فضاي فيزيكي داش��ته باش��ند، با درخواست 
مناطق آموزش و پرورش بازديد مي شود و در صورتي 
كه براي دانش آموزان كوچك ترين خطري داش��ته 
باشد، در ابتدا دستور تخليه مدرسه و سپس نسبت به 

رفع نواقص اقدامات الزم انجام مي شود.
او با اش��اره به فضاهاي آموزش��ي خالي گفت: تمام 
فضاهاي آموزش��ي كه دانش آموز دارند يا به صورت 
خالي يا متروكه هس��تند، در اختيار ادارات آموزش 

و پرورش مناطق هس��تند و بهره بردار اين مدارس و 
فضاها، ادارات آموزش و پرورش هستند. تا زماني كه 
فضايي در اختيار اداره كل نوس��ازي مدارس استان 
تهران قرار نگيرد، عمال انجام عمليات عمراني امكان 
پذير نيس��ت. تعداد و آمار اين فضاه��ا نيز در اختيار 
ادارات آموزش و پرورش است، زيرا فضاهاي متعلق به 
آموزش و پرورش است. توجه داشته باشيد كه اداره 
كل نوس��ازي مدارس اس��تان تهران، مدارس جديد 
احداث مي كند، مدارس فرس��وده كه توسط ادارات 
آموزش و پرورش معرفي مي ش��ود را مقاوم سازي يا 
تخريب و بازس��ازي مي كند. مابق��ي امر و چگونگي 
بهره برداري در اختيار ادارات آموزش و پرورش است.
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پس از  4 سال دوباره مطرح شد

پيشنهاد پدافند هوايي براي جذب بخشي از درآمد پروازهاي عبوري

حكم قلع و قمع برج هاي سعادت آباد صادر شد

استقبال از بازنشستگي پيش از موعد كارمندان شهرداريتشريح جزييات 4 خط جديد مترو پايتخت

گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه 4 سال از نخستين درخواست پدافند هوايي 
ارتش از ش��ركت فرودگاه ها براي اختصاص بخشي از 
درآمد پروازهاي عبوري مي گذرد،  روز گذشته جانشين 
قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبيا )ص( بار ديگر اعالم 
كرد كه بايد سهمي از درآمدهاي پروازهاي عبوري به 

اين قرارگاه اختصاص يابد.
امير سرتيپ قادر رحيم زاده در گفت وگو با فارس گفت: 
پيش��نهاد اين قرارگاه 30 درص��د كل درآمد پروازهاي 
عبوري از آسمان ايران است، اما اين رقم قابل مذاكره است.

او در باره نتيجه پيگيري قرارگاه پدافند بابت كسب درصدي 
از درآم��د حاص��ل از پروازهاي عبوري از فضاي كش��ور 
اظهاركرد:  از زماني كه آس��مان كشور براي هواپيماهاي 
عبوري امن اعالم شد، تعداد هواپيماهاي عبوري از فضاي 

كشور نسبت به گذشته، سه برابر شده است.
جانش��ين قرارگاه پدافند هواي��ي خاتم االنبياء )ص( 
ادام��ه داد: از آن منظر كه تأمين امنيت  و ايمني پرواز 
هواپيماهايي كه از كشور عبور مي كنند، يكي از وظايف 
قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء )ص( است،  در همين 
راستا براي انجام دقيق اين مسووليت، تعداد ايستگاه ها، 
تعداد نفرات و تجهيزات رصد و پايش خود را افزايش 

داده ايم و اين مستلزم يك سري هزينه هاست.
درخواس��ت دوباره قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبيا 
ارتش براي دريافت س��هم اختصاص��ي از پروازهاي 
عبوري درش��رايطي انجام مي گيرد كه طي سال هاي 
گذشته شركت فرودگاه ها بارها مخالفت خود را با اين 
درخواست اعالم كرده است. درواقع استدالل قرارگاه 
پدافند هوايي ارتش براي دريافت س��هم اختصاصي 
اين است كه هر نوع پرواز از هر كشوري با اجازه پدافند 
هوايي و ارسال اطالعات كامل آن پرواز در آسمان ايران 
امكان پذير اس��ت، بنابراين بايد بخشي از درآمدها به 
اين پدافند اختصاص يابد، اما ش��ركت فرودگاه ها هم 
داليل بس��ياري براي عدم پذيرش اين موضوع دارد، 
در ح��ال حاضر ش��ركت فرودگاه ها ب��ا فرودگاه هاي 
زيان ده بس��ياري روبه رو است كه براي تأمين حقوق 
كارمندان و كارشناسان خود با مشكل مواجه هستند، 
اين ش��ركت پس از اعمال دوباره تحريم ها همچنين 
انتش��ار اطالعيه س��ازمان هوانوردي امريكا )پس از 
سقوط پهپاد امريكايي( با كاهش نسبي پروازها روبه رو 
شد، ضمن اينكه بدهي س��نگيني هم از ايرالين هاي 
ايراني مي خواهد اما اين بدهي هنوز تسويه نشده است.

درواقع وضعيت مالي و اقتصادي شركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي ايران براي تأمين منابع مالي مورد نياز 

مجموعه تحت نظارتش هم كفايت نمي كند و تحميل 
هزينه جديدي به اين شركت، مي تواند ايمني پروازها 

را خدشه دار كند.

 اختصاص سهم، مخالف با اصول ايكائو
در شرايطي كه دوباره بحث اختصاص سهمي از درآمد 
پروازه��اي عبوري براي پدافن��د هوايي ارتش مطرح 
مي شود كه درهمان س��ال 95 كه اين بحث داغ بود، 
كارشناس��ان و فعاالن حوزه هوايي بارها اعالم كردند 
كه اين اقدام مشكل قانوني دارد چون ايران عضو ايكائو 
و كنوانسيون هاي آن اس��ت بنابراين بايد الزامات اين 
س��ازمان بين المللي را در مورد صنع��ت حمل و نقل 
هوايي رعايت كند از جمله اين الزامات اين اس��ت كه 
هيچ يك از كشورهاي جهان نبايد هيچ هزينه مازادي 
را بر هزينه هاي جاري صنعت هوانوردي به آن تحميل 
كنند.در واقع براس��اس چارچوب هاي ايكائو، اين يك 
اصل است كه كش��ورهاي متعهد نبايد بابت برقراري 
امنيت عمومي خود در آسمان و زمين، هزينه اي را به 
صنعت هوانوردي تحميل كنند و درآمدهاي حاصل 
از صنعت هوايي بايد براي افزايش كيفيت تجهيزات و 
خدمات و در نتيجه ايمني پروازها در خود صنعت هزينه 
شود. ناگفته نماند كه پيش از اين هم طرحي ارايه شده 
بود كه براساس آن براي كمك به سازمان هالل احمر 
بايد مبلغي بر بليت هواپيما اضافه شود كه بنابر همين 

اصل تصويب و اجرايي نشد.
كارشناسان هوايي همچنين معتقدند كه بحث ايمني 
را بايد از امنيت جدا كرد. در واقع از نظر ش��ركت هاي 
هواپيمايي بين المللي، ايمني پرواز يك كشور است كه 
اعتماد آنها را افزايش داده و به رشد پروازهاي عبوري 
و درآمدزاي��ي آن كش��ور منجر مي ش��ود و نه امنيت 
پرواز و اگر بخواهيم با يكسان پنداري ايمني و امنيت، 
هزينه هاي دفاعي را بر اين صنعت تحميل كنيم از نظر 

بين المللي و قانوني دچار مشكل مي شويم.
انتقاد ديگري كه نسبت به اختصاص سهمي از درآمد 
پروازهاي عبوري به پدافند هوايي وجود دارد، اين است 
كه در نظرگرفتن بخشي از درآمد پروازهاي عبوري به 
امور نظامي مي تواند موجب از دست رفتن اين پروازها 
و اعمال تحريم هاي بيشتر بر اين صنعت شود، ضمن 
اينكه هزينه و درآمد حاصل از پروازهاي عبوري، كفاف 
هزينه هاي فرودگاه هاي كشور را هم نمي دهد. در واقع 
چون تعداد كمي از فرودگاه هاي ايران سودده بود بقيه 
زيان ده هستند براي شركت نفع مالي  ندارند و هزينه اي 
هم به همراه دارند.ناگفته نماند كه با جدا شدن فرودگاه 

امام خمين��ي )ره( به عنوان دومين فرودگاه س��ودده 
كشور، شركت فرودگاه ها بخشي از درآمدهاي خود را از 
دست داد و باتوجه به اينكه شركت درآمد-هزينه است 
و از دولت كمكي دريافت نمي كند، اختصاص بخشي از 
اين درآمد به پدافند هوايي ارتش موجب مي ش��ود كه 
شركت در تأمين منابع كافي براي تجهيز و به روزرساني 
فرودگاه ها و پرداخت دس��تمزد كاركنان متخصص با 
مشكالت عديده اي روبه رو شود، يكي از اين مشكالت 
بدهي ايرالين ها به شركت فرودگاه هاست، هم اكنون 
ايرالين ها 700 ميليارد تومان به ش��ركت فرودگاه ها 
بدهكار هس��تند و همين موض��وع وضعيت مالي اين 

شركت را با مشكل مواجه كرده است.

 درآمد، كفاف هزينه ها را  نمي دهد
اگرچه شركت فرودگاه ها با فرودگاه هاي زيان ده، كاهش 
پروازهاي عبوري نسبت به دو،سه سال گذشته و بدهي 
سرسام آور شركت هاي هواپيمايي روبه رو است و دخل 
و خرجش نمي خواند، پدافند هوايي خاتم االنبيا دوباره 

بحث اختصاص س��همي از درآمد پروازهاي عبوري را 
مطرح مي كند، در اين ميان اين سوال مطرح مي شود 
كه درآمدساالنه شركت فرودگاه ها از پروازهاي عبوري 
هواپيماها چقدر اس��ت؟ براس��اس تازه ترين آماري 
كه از س��وي مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران مطرح شده، اين ش��ركت ساالنه 1800 
ميليارد تومان از محل پروازه��اي عبوري درآمد دارد 
كه درآمدهاي فرودگاهي در حال حاضر پاس��خگوي 

نيازهاي فرودگاهي نيست.
درحال حاضر ايران براي عب��ور پروازهاي خارجي از 
آس��مانش به ازاي وزن هواپيما و مس��افت عبوري در 
محدوده آس��مان، از خطوط هواي��ي هزينه دريافت 
مي كند و براساس اعالم ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري 
 هوايي اي��ران، هزينه براي هر يك ت��ن وزن هواپيما،

4 هزارم دالر در هر كيلومتر است.
مثال اگر نرخ برابري دالر حدود 13هزار تومان باشد، 
در ازاي ه��ر ه��زار كيلوگرم وزن هواپيما، ش��ركت 
فرودگاه ها از ايرالين هاي خارجي حدود 52 تومان 

براي هر كيلومتر در حريم هوايي ايران، پيش از ورود 
به آس��مان ايران هزينه مي گيرد. اما سوال اين است 
كه درآمد ش��ركت فرودگاه هاي اي��ران از پروازهاي 
عبوري از آسمان ايران چقدر است؟ فرض كنيد يك 
ايرباس A 380 خط هوايي ام��ارات از مبدا وين در 
اتريش به دوبي مي رود، اين هواپيماي پهن پيكر، با 
مسافر و باك پر، هنگام بلند شدن از باند حدود 590 
ت��ن وزن دارد، اين هواپيما در كري��دور پروازي اين 
مسير از روستاي دوستان در ش��مال غربي ايران تا 
جزيره سيري در خليج فارس را در حريم هوايي ايران 
مي پيمايد، يعني مس��افتي حدود 1700 كيلومتر. 
حاال حاصل ضرب 590 ت��ن وزن هواپيما در 1700 
 كيلومتر مسافت طي شده، در 52تومان، 52ميليون 
و 156 هزار تومان خواهد بود. نگاهي به اين اعداد و 
ارقام نش��ان مي دهد كه شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران مي تواند هزينه قابل توجهي را با افزايش 
 حتي 100 پرواز عبوري از آس��مان اي��ران )بيش از 
5 ميليارد و 200 ميليون تومان در روز( كسب كند.

گروه راه و شهرسازي|
محمدجواد حشمتي، رييس كل دادگستري استان تهران 
گفت: حكم توقف ساخت برج هاي سعادت آباد و همچنين 

قلع و قمع آنها صادر شده است.
حشمتي در حاش��يه مراسم تشييع دو شهيد گمنام در 
جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات دس��تگاه قضايي 
در رابطه با برج هاي سعادت آباد كه قرار بوده حسينيه در 
زمين آن ساخته شود، اظهار كرد: با پيگيري هاي صورت 
گرفته و احكام صادره ساخت و ساز متوقف شده و حكم 

قلع و قمع آن صادر شده است.
ش��هرداري مي گويد از تيرماه كه بازپرس دستور توقف 
ساخت وساز در برج سعادت آباد را صادر كرده هيچ فعاليتي 
صورت نگرفته اما همس��ايه ها چيز ديگري مي گويند؛ 
پرده ها تا چهار روز قبل كشيده بوده و فعاليت ساختماني 

در واحدها در حال انجام بوده است.
به گزارش ايسنا، پنجشنبه گذشته خبري درباره وقوع 
تخلف ساخت در يكي از برج هاي خيابان سوم سعادت آباد 
تهران به نام هاي راژان1، راژان2 و ديار2 كه قرار بود زمين 
آن به حس��ينيه تبديل شود، منتشر ش��د كه با واكنش 
ش��هرداري تهران مبني بر توقف فعاليت ساخت و ساز 
در اين بنا مواجه ش��د. ش��هرداري تهران در توضيحات 
خود اعالم كرده بود بعد از دس��تور بازپرس در تيرماه كه 
خواهان توقف ساخت وساز شده هيچ نوع فعاليتي در برج 
سعادت آباد صورت نگرفته است. با اين حال همسايه ها 

مي گويند كه تا پنج شنبه هفته گذشته )7 شهريورماه( 
عوامل ساختماني، پشت پارچه هاي پوشاننده با حداكثر 

توان پروژه را پيش مي بردند.
روز پنج شنبه اما به يك باره پارچه ها كنار رفت، شهرداري 
هم جوابيه اي فرستاد و اعالم كرد كه به دستور بازپرس 
از تيرماه پروژه خوابيده است، اما منابع آگاه مي گويند در 
طول 8 ماه گذشته كار ساخت و ساز در اين پروژه در حال 
انجام بوده و تا همين 4 روز قبل كارگران مشغول كار بودند.

در نهايت روز گذشته دادگاه اعالم كرد هر سه قطعه برج 
س��عادت آباد كه قرار بود حسينيه شود اما براي مجتمع 
مسكوني جواز ساخت گرفته، به طور كامل بايد تخريب 

شود و زمين به مالكيت دولت برگردد. 
ماجراي عجيب برج س��عادت آباد موسوم به »حسينيه 
سعادت آباد« )هيات بني فاطمه( از زماني آغاز شد كه سال 
1386 و بنا به گفته حسين معصوم، رييس كارگروه راه و 
شهرسازي، افرادي با محوريت يكي از نمايندگان مجلس، 

زمين 3 هزار متري دولتي را به قصد س��اخت حسينيه 
گرفتند اما حسينيه نساختند؛ زمين را فروختند و رفتند. 
البته اعضاي هيات بني فاطمه سعادت آباد مدعي هستند 
كه ابتدا قرار بود زمين براي ساخت حسينيه به هيات آنها 
داده ش��ود اما يك وقفه كوتاه در پيگيري موضوع همان 
و واگذاري زمين به نماينده مجلس و دوستانش همان. 
حاال اعضاي هيات بني فاطمه به جاي اين زمين مجبور 
هستند هيات عزاداري امام حسين )ع( را در پاركي نزديك 
همان زمين برپا كند.مع الوصف، فرد يا افرادي كه زمين 
را در س��ال 1386 خريداري كرده اند، در سال 1392 از 
شهرداري منطقه 2 تهران مجوز ساخت مجتمع مسكوني 
گرفته اند و حاال دو قطعه از سه قطعه را به پيشرفت حدود 
70 درصد و يك قطعه را به پيش��رفت حدود 30 درصد 
رسانده اند؛ اما پس از كش و قوس هاي فراوان و شكايت 
مدعي العموم، اخيرا راي نهايي دادگاه مبني بر ابطال سند، 
ابطال قرارداد، خلع ي��د از پالك ثبتي و قلع و قمع بناي 
3هزار متري سعادت آباد، موسوم به حسينيه سعادت آباد 
صادر شده است.سال 1396 با ورود معاون دادستان كل 
كشور در حقوق عامه، توجه ها به برج سعادت آباد جلب 
شد. با دستور وزير سابق راه و شهرسازي به قائم مقام او در 
ش��وراي حفظ حقوق بيت المال، ماجرا پيگيري و نهايتا 
راي قلع و قمع صادر ش��ده اس��ت. البته وزير فعلي راه و 
شهرسازي معتقد است: »فردي كه اين زمين را مي سازد، 
خالف قانوني نكرده اس��ت. اين فرد طبق قانون مجوز و 

پروانه ساخت دارد و حق و حقوق شهرداري و همچنين 
پول زمين را پرداخت كرده است«.

حسين معصوم، قائم مقام سابق وزير، فردي است كه از ابتدا 
تا انتها پرونده را دنبال كرده است. او مي گويد: جدا از اينكه 
ساختمان بايد تخريب و زمين به دولت برگردانده شود، 
مساله  اصلي احترام به قانون است. بعد از اينكه شهرداري 
جواز را در س��ال 1392 صادر كرده ما سال 1397 حكم 
توقف بنا را گرفتيم اما با شكايت مالك به كش و قوس افتاد. 
گاليه ما از شهرداري تهران اين است كه چرا اجازه داده 
در سه ماه اخير كه حكم توقف ساخت وساز صادر شده، 

عمليات ساختماني در اين بنا ادامه پيدا كند؟!
رييس پيش��ين كارگروه راه و شهرس��ازي با بيان اينكه 
اگر به حكم دادگاه بي توجهي ش��ود سنگ روي سنگ، 
بند نخواهد شد، تاكيد كرد: بايد از مالكان بپرسيم چك 
سفيد امضا از چه كساني دارند كه پروژه را جلوي چشم 

شهروندان و مسووالن تا اين مرحله رسانده اند؟
 اكنون اين سواالت جدي مطرح است كه افكار عمومي 
به دنبال پاسخ آن است؛ چرا فرد يا افرادي كه زمين دولتي 
را براي حس��ينيه دريافت كرده ان��د و حتي اجازه تغيير 
كاربري نداشته اند به راحتي توانسته اند آن را بفروشند؟ 
آن افراد االن چه مي كنند؟ خريداران چه كساني هستند؟ 
چگونه توانستند براي زميني كه كاربري خدمات شهري 
داشته س��ند مس��كوني بگيرند؟ افكار عمومي منتظر 

پاسخ هاي قانع كننده است.

معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران نقشه و اطالعات خطوط 
و ايستگاه هاي پيشنهادي مشاور مطالعاتي طرح جامع حمل ونقل ريلي 

تهران را منتشر كرد.
به گزارش ايسنا، معاونت حمل ونقل و ترافيك در اطالعيه اي اعالم كرد: 
شهرداري تهران همزمان با پيگيري تأمين منابع مالي و اقدامات اجرايي 
براي تكميل و رفع اشكاالت خط 7 و افتتاح و تكميل خط 6 مترو، براي 
تكميل مطالعات منجر به تصميم گيري درباره نحوه توسعه مترو در 
محدوده ش��هر تهران و حومه آن اقدام كرد. اين مطالعات هم اكنون 
به مرحله نهايي رسيده و در مراحل تصميم گيري و تصويب نهايي در 

مراجع ذي ربط دولتي قرار دارد.
بر اساس طرحي كه از سوي شركت فرانسوي سيسترا و شركت گنو 
به عنوان همكار آن پيشنهادشده، شهر تهران در افق 1420 عالوه بر 
خطوط موجود و خطوط حومه اي، نياز به 4 خط جديد مترو دارد و براي 

پس از آن نيز دو خط اكسپرس پيشنهاد شده است.
مهم ترين وجه تمايز خطوط پيش��نهادي جدي��د با خطوط موجود 
در شبكه متروي تهران آنجاس��ت برخالف خطوط فعلي كه عمدتا 
مسيرهاي قطري، شرقي- غربي يا شمالي- جنوبي را طي مي كنند 
و همگ��ي از محدوده مركزي ش��هر عبور مي كنند، مس��ير خطوط 
پيش��نهادي 8 و 9 و 10 و 11 حلقه هاي مكمل و نسبتا وسيعي را در 

خارج از محدوده مركزي شهر پوشش مي دهند.
بر اساس پيش��نهادهاي مطالعات اخير طرح جامع حمل ونقل ريلي 
 C تهران، خط 8 مترو به طول 37 كيلومتر و با 35 ايستگاه، به صورت
شكل، يك رينگ مياني تشكيل مي دهد كه از بزرگراه رسالت، محدوده 
جانبازان آغاز مي ش��ود، به س��مت غرب تا تقاطع يادگار امام- شيخ 

فضل اهلل مي رسد، سپس با عبور از بزرگراه يادگار امام تا انتهاي بزرگراه 
آيت اهلل سعيدي به سمت جنوب پيش مي رود و نهايتا به سمت شرق 
تا بزرگراه بسيج امتداد مي يابد. اين خط با هشت خط فعلي و آتي مترو 

و همچنين خطوط راه آهن تبادل سفر خواهد داشت.
خط 9 مترو ني��ز در اين طرح به طول 46 كيلومتر و با 39 ايس��تگاه 
پيش بيني  شده است و به نوعي مكمل خط 8 محسوب مي شود. اين 
خط از محدوده چيتگر در شمال غرب تهران آغاز مي شود، ابتدا به سمت 
ش��مال و سپس در مسيري طوالني به سمت شرق حركت مي كند و 
س��پس در محدوده بزرگراه امام علي )ع( به س��مت جنوب حركت 
مي كند و در محله دولت آباد در جنوب شرق تهران پايان مي يابد. خط 9 
پيشنهادي، تمام خطوط شمالي- جنوبي فعلي مترو را قطع مي كند و با 
آنها ايستگاه تبادلي خواهد داشت.خط 10 مترو به طول 41 كيلومتر و با 
34 ايستگاه، شمالي ترين خط پيشنهادي براي متروي تهران است كه 
از ايستگاه وردآورد در ميانه خط 5 مترو شروع مي شود، از محدوده هاي 
شمالي بزرگراه نيايش و صدر به سمت شرق امتداد مي يابد و ايستگاه 
انتهايي آن قنات كوثر خواهد بود. اين خط نيز با تمام خطوط شمالي- 

جنوبي متروي تهران تبادل سفر دارد.
خط 11 مترو نيز به طول 26 كيلومتر و با 17 ايس��تگاه، از ايس��تگاه 
مترو چيتگر آغاز مي ش��ود و مناطق 18، 19، 20 و 21 را به ش��بكه 
حمل ونقل ريلي درون شهري متصل مي كند. اين خط كه محدوده هاي 
 TOD جنوبي و جنوب غرب ش��هر تهران را پوشش مي دهد، با نگاه
طراحي شده و با چند خط فعلي و آتي مترو تقاطع و تبادل سفر خواهد 
 داش��ت و محله هاي تهرانس��ر، خليج و يافت آباد را به شبكه متروي 

تهران متصل مي كند.

حامد مظاهريان، معاون برنامه ريزي و سرپرست معاونت منابع انساني 
شهرداري تهران درباره اجراي طرح بازنشستگي پيش از موعد، گفت: 
شهرداري از مصوبه اي كه به همكاران اين اختيار را مي دهد تا به صورت 

داوطلبانه بازنشسته شوند، استقبال مي كند.
به گزارش ايلنا، مظاهريان درباره گزارش مالي 4 ماهه س��ال جاري 
ش��هرداري تهران كه در صحن شوراي شهر تهران قرائت شد، گفت: 
افزايش فراتر از برنامه هزينه ها در حدي نبود كه نگران كننده باشد. 
گزارش 4ماهه بودجه مي گويد كه يك بخش به صورت ميانگين در 
4 ماهه اول سال و نسبت به بودجه كل خود چقدر هزينه كرده و اگر 
واحدي بيش��تر از برنامه اي كه براي آن پيش بيني شده خرج كند، 
بايد در دو 4 ماهه بعدي هزينه هاي خود را تنظيم و كمتر خرج كند. 
او با بيان اينكه اضافه خرج در 4 ماهه اول سال مي تواند غير طبيعي 
نباش��د به مثالي در اين باره اش��اره كرد و گفت: ب��راي مثال يكي از 
نهادهايي كه اضافه بر مبلغ 4 ماهه هزينه كرد،  بخش رفاه شهرداري 
بود. اين طبيعي اس��ت، زيرا در تابس��تان تورها و س��فرهايي براي 
كاركنان در نظر گرفته مي ش��ود، در نتيجه در اين بازه زماني شاهد 
رش��د هزينه هاي رفاهي هس��تيم، در حالي كه اين هزينه در پاييز 

كاهش مي يابد. 
مظاهريان افزود: يا در بخش هاي ديگر ممكن است آغاز به كار پروژه ها 
در 4ماهه اول باشد و به همين دليل بايد هزينه بيشتري صرف شود، 

اما اينها نشانه هايي است كه بودجه در حال كنترل است.
معاون شهردار با اشاره به اينكه اين آمار در معاونت هاي شهرداري و 
به نيت شفاف سازي تهيه شده است، تصريح كرد:  در بخش هزينه اي 
گزارش موضوع نگران كننده اي نديدم. اين گزارش  هش��دار خوبي 

بود، به بخش هايي كه خرج بيشتر از برنامه داشتند تا بدانند معاونت 
برنامه ريزي و شوراي شهر بيدار هستند و هزينه و درآمد شهرداري 

را رصد مي كنند. 
وي در پاسخ به اينكه از يك طرف در حوزه رفاه شاهد رشد هزينه ها 
بوديم و در بعضي بخش ها هزينه كمتري شده است،  گفت: بايد دقيق تر 
ديد كه چه پروژه هايي در حال انجام است. اما حقيقت اين است كه 
گزارش 4ماهه نگران كننده نيست كه چه بخشي زيادتر خرج كرده 
و كدام بخش كمتر. اما به همه دستگاه ها هشدار الزم داده شده و اين 
وظيفه مديران هر يك از بخش هاس��ت كه نظ��ارت دقيق تري روي 

حوزه هاي تحت سرپرستي خود داشته باشند. 
او درباره افزايش هزينه دفتر شهردار نيز گفت: سياست شفافيت در 
شهرداري و معاونت برنامه ريزي و بودجه باعث شده كه هيچ بخشي 
مجزا نباشد و دفتر ش��هردار نيز مستثني نيست. شهردار در جريان 
مخارج هس��تند و از ش��فافيت و مديريت هزينه ها استقبال كردند. 
در بس��ياري از موارد روشن است كه برنامه هاي كنترلي شروع شده 
و هزينه ها به تناس��ب تقسيم مي ش��ود و در طول سال اين هزينه ها 
متعادل خواهد شد.وي درباره اجراي طرح بازنشستگي پيش از موعد 
كه توسط شوراي نگهبان به تصويب رسيده است، در شهرداري تهران 
گفت: در شهرداري حدود 300 نفر داوطلب بازنشستگي داريم، اما 
براي تامين پاداش پايان خدمت نيازمند بودجه اي معادل 74 ميليارد 
تومان هستيم كه در كوتاه مدت به بودجه شهرداري فشار مي آورد، اما 
در درازمدت به نفع شهرداري و همچنين كارمندان است. شهرداري از 
اين مصوبه كه به همكاران اين اختيار را مي دهد تا به صورت داوطلبانه 

بازنشسته شوند استقبال مي كند.
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نرخ نامه جديد بليت هواپيما 
منتشر شد

انجمن ش��ركت هاي هواپيماي��ي نرخ نامه جديد 
بليت هواپيما را اعالم كرد كه بر اساس آن خبري از 

بليت هاي باالي يك ميليون توماني نيست.
به گزارش مهر، انجمن شركت هاي هواپيمايي در پي 
اعالم وزير راه و شهرسازي و دستور كميسيون عمران 
مجلس به ايرالين ها مبني بر لزوم كاهش قيمت بليت 
هواپيما متناسب با كاهش نرخ ارز، سقف جديدي 
بر اس��اس توافق شركت هاي هوپيمايي براي بليت 

هواپيما اعالم كرد.
در حالی که نخس��تين توافق ايرالين ها در آذر 97 
برای تعيين دامنه نرخ بليت هواپيما حاصل شده بود، 
پس از افزايش مجدد ارز در ابتدای سال جاری، اين 
شرکت ها بر سر نرخ نامه جديدی توافق کردند که اين 

توافق در تيرماه امسال علنی شد.
پس از آنکه در مرداد ماه ش��اهد افت شديد قيمت 
دالر به کانال 11 ه��زار تومانی بوديم، اما همچنان 
دامنه قبل��ی نرخ ها پابرجا بود که پ��س از اعتراض 
مردم، رسانه ها، نمايندگان مجلس و شخص وزير راه 
و شهرسازی به اين وضعيت، نرخنامه جديد ديروز 
اعالم شد و قرار است اين سقف قيمتی از 21 شهريور 
اجرايی ش��ود.به گفته مقامات مسوول در سازمان 
هواپيمايی کشوری، هر ايرالين يا مرکز فروش بليت 
اعم از آژانس های هواپيمايی يا سايت های اينترنتی، 
اگر اين دامن��ه قيمتی را رعاي��ت نکنند، متخلف 
محسوب شده و به نهادهای نظارتی يا مراجع قضايی 
معرفی خواهند شد.در نرخنامه جديد، عالوه بر آنكه 
كليه نرخ هاي پروازي باالي يك ميليون تومان حذف 
شده، از حداكثر قيمت مسير پروازي تهران- مشهد 
هم 50 هزار تومان ديگر كس��ر ش��د و از 750 هزار 
تومان نرخنامه تيرماه، به 700 هزار تومان كاهش 
يافت.گران ترين مس��ير پروازي در اين نرخنامه به 
مسير قشم-رشت با قيمت 994 هزار و 500 تومان 
تعلق دارد و ارزان ترين مسير پروازي هم 173 هزار 
و 400 تومان براي تعدادي از مس��يرهاي كوتاه تر 
تعيين شده است.دراين ميان، سخنگوي سازمان 
هواپيمايي كشوري با اشاره به قيمت بليت هواپيما 
گفت: به دليل قيمت بليت هواپيم��ا تنها 2 تا 2.5 
درصد مردم از حمل و نقل هوايي استفاده مي كنند.

رضا جعفرزاده افزود: سازمان هواپيمايي طبق قانون، 
نرخ تكليفي براي شركت هاي هواپيمايي ندارد، اما 
مديران عامل شركت هاي هواپيمايي دامنه نرخي 
را بر اساس هزينه هاي تمام شده يك ساعت صندلي 
پرواز تعيين كرده اند.سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كش��وري ادامه داد: بخش��ي از هزينه  شركت هاي 
هواپيمايي ارزي و بخش ديگر غير ارزي است. مطابق 
محاسبات صورت گرفته 64 درصد اين هزينه ها ارزي 
و 36 درصد ريالي است كه بايد شركت ها پرداخت 
كنند.او يادآور شد: نگاه سازمان هواپيمايي كشوري 
فقط به اين نيست كه هواپيما بايد بپرد بلكه هواپيما 
بايد ايمن بپرد، درحال حاضر310 فروند هواپيماي 
س��نگين در حوزه مس��افري و تع��دادي در بخش 
كارگوي كشور داريم كه اين هواپيماها براي پريدن 
بايد ايمن باشند.جعفرزاده با اشاره به اينكه درصدي 
از هزينه  شركت هاي هواپيمايي ارزي است، گفت: به 
شركت هاي هواپيمايي اعالم شده به دليل كاهش 
نرخ ارز نسبت به ارزيابي و كاهش دوباره قيمت بليت 
هواپيما اق��دام كنند و نرخ ارز اي��ن روزها درصدي 
پايين آمده بنابراين به همان نسبت بليت هواپيما 
بايد كاهش پيدا كند.او ادامه داد: فروش بليت هواپيما 
خارج از دامنه نرخ مورد تعيين از سوي شركت هاي 
هواپيمايي، تخلف بوده و ب��ا هرگونه تخلف مراكز 

فروش در اين زمينه برخورد خواهد شد.

 تخفيف براي 
راه اندازي ايرتاكسي ها 

مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران اعالم كرد: اگرچه مش��كل اصلي راه اندازي 
ايرتاكسي در كشور تنها ناظر بر هزينه ها و قيمت ها 
نيست، اما براي راه اندازي ايرتاكسي ها و كمك به 
رونق آن، تخفيف ها و بسته هاي تشويقي در نظر 

گرفتيم.
به گزارش ايسنا، سياوش اميرمكري اظهار كرد: 
مش��كالت اصلي پيش روي هوانوردي عمومي 
كش��ور در حال حاضر چالش ه��اي حاكميتي  
بودن، دولتي ب��ودن و نگاه مديريت دولتي به آن 
اس��ت و از س��وي ديگر، قوانين و مقررات ناظر بر 
فعاليت هاي صنعت هوانوردي، ناوگان و شرايط 
خاص فعلي كشور و حتي فراموشي مفهوم كسب 
و كار تاكسي هوايي به علت وقفه طوالني مدت اين 
موضوع مهم تر از هزينه ها و قيمت هاي آن است.

اوافزود: اس��تراتژي شركت فرودگاه ها حمايت از 
شركت هاي ايرتاكسي در قالب تدوين بسته هاي 
تشويقي و حمايتي بوده كه شامل ارايه تخفيف ها 
در حوزه خدمات ناوبري هوايي و فرودگاه ها مانند، 
ناوبري هوايي، نشس��ت و برخاس��ت، روشنايي، 

پاركينگ و غيره است. 
مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
ادام��ه داد: تخفيف 30 درص��دي در موضوعات 
مذكور براي هواپيماهاي زير 2000 كيلوگرم يكي 
از پيشنهادهاي اين ش��ركت با هدف حمايت از 
هوانوردي عمومي كشور بود كه با موافقت وزير راه 
و شهرسازي ابالغ شد و ديگر بسته هاي تشويقي و 
حمايتي نيز در حال تهيه و ارسال براي طي كردن 

مراحل قانوني، تصويب و اجرايي شدن است.
اميرمكري گفت: فارغ از اين تخفيف و تشويق ها كه 
حتما صورت مي گيرد، نبايد از اين موضوع غافل 
شد كه يكي از رويكردها به خدمات ايرتاكسي اين 
است كه اين خدمات را در قالب كاالهاي لوكس 
طبقه بندي كرد كه با افزايش درآمد، تقاضا براي آن 
هم افزايش يابد و شايد طبيعت اين نوع از خدمات 
به گونه اي نباشد كه كل كنشگران جامعه، مخاطب 
و مش��تري اينگونه خدمات باشند. البته يكي از 

رويكردها به ايرتاكسي اينگونه  است.
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»تعادل«صنعتخودروسازيومشكالتآنرابررسيميكند

دو مانع اصلي در رونق  بازار خودرو
تعادل| نيلوفر جمالي|

با تمام تغييرات و سياس��ت گذاري هاي اخير در صنعت 
خودرو هن��وز بازار اين محصول آرام نگرفته و خريدارن و 
فروش��ندگان آن از ترس ضرر و زيان عالقه اي براي ورود 
به اين بازار نشان نمي دهند. همچنين مشكالت موجود 
در اين صنعت باعث ش��ده تا توليد خودرو س��واري طي 
پنج ماه نخست امسال با روند كاهش��ي همراه باشد. در 
اين راستا، برخي فعاالن اين حوزه دو مانع اصلي رسيدن 
صنعت خودروس��ازي به بازاري متع��ادل را ممنوعيت 
واردات و نبود برنامه منس��جم براي حل مش��كالت اين 
صنعت از سوي وزير مربوطه مي دانند. آنها بر اين باورند كه 
آزادسازي واردات خودرو مي تواند شرايط بازار را رقابتي 
كند و همچنين ممنوعيت واردات خودرو تاثير خود را در 
واردات خودروهاي س��نگين مانند اتوبوس، ميني بوس، 
ماشين آالت راهداري و معادن نيز مي گذارد كه در آينده 
به فاجعه اي بزرگ تبديل خواهد شد. اما گمانه زني ها بر 
اين اساس اس��ت كه دولت قصد دارد ممنوعيت واردات 
خودرو را از طريق مناطق آزاد بردارد؛ چراكه دبير شوراي 
عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور چندي پيش به 
تاييد طرح آزادسازي واردات خودرو از مناطق آزاد توسط 
وزارت صمت و گمرك اشاره كرده و گفته است كه اين طرح 
روي ميز هيات دولت قرار دارد. اما همچنان وزير صنعت، 
معدن و تجارت اي��ن موضوع را رد مي كند و مي گويد كه 
واردات خ��ودرو طبق مصوبه دولت ممنوع اس��ت و تنها 
خودروهاي محدودي كه در گمركات وجود داشته اند و 
قبل از مصوبه ممنوعيت وارد شده اند از اين طريق قابليت 

ورود خواهند داشت.

  كاه�ش 27 درص�دي تولي�د خودروهاي 
سواري

آمارهاي ارايه شده از سوي خودروسازان به بورس نشان 
مي دهد، در پنج ماه نخست امسال و نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته كاهش تيراژ را در محصوالت سواري تجربه 
كرده اند. بر اس��اس اين داده ها مجموعا ۳۲۰ هزار و ۳۳۹ 
دستگاه انواع محصول سواري تا پايان مرداد امسال توليد 
شده اس��ت كه در مقايسه با مدت مش��ابه سال گذشته 
كاهشي ۲7 درصدي را نشان مي دهد؛ چراكه توليد 11 
خودرو و گروه خودرويي با كاهش همراه بوده اند. در اين 
ميان آريو با كاهش ۹7 درصد سردمدار كاهش توليد بوده 
و پس از  آن سوزوكي ويتارا با كاهش ۹۲.5 درصدي رتبه 
دوم كاهش توليد را به خود اختصاص داده است. در ادامه 
اين روند تندر ۹۰ با كاه��ش 85.5 درصد، دانگ فنگ با 
كاهش 8۰.6 درصد، هايما با كاهش 6۲.5 درصد، چانگان 

با كاهش 61.5 درصد، س��راتو با كاهش 56 درصد، دنا با 
كاهش 4۰.5 درصد، گروه پژو با كاهش ۲8 درصد، سمند 
با كاهش ۲7.6 درصد و در نهايت تيبا با كاهش 1۰ درصد 
به ترتيب در مقام هاي سوم تا يازدهم كاهش رشد توليد 
قرار دارند. اما در بين خودروهاي توليد سه خودرو با رشد 
توليد همراه بوده اند. بيشترين ميزان توليد مربوط به رانا 
بوده كه رشدي 6۰.۲ درصدي را تجربه كرده است و پس 
از آن پژو ۲۰۰8 با رشد 14 درصدي قرار دارد. در نهايت نيز 
پرايد با رشد 5.4 درصدي آخرين خودرويي است كه طي 
مدت زمان مورد نظر در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 

خود رشد مثبت را در توليد تجربه كرده است. 
آمارهاي ارايه ش��ده از مي��زان تيراژ خودروه��ا در 5 ماه 
نخست امسال نشان مي دهد، پرايد با توليد 111 هزار و 
671دستگاه در مقام اول توليد قرار دارد. گروه پژو توانسته 
است، 86 هزار و 774 دستگاه خودرو سواري توليد كند. در 
اين مدت 64 هزار و 5۹۳ دستگاه تيبا، 15 هزار و ۲18 هزار 
دستگاه سمند، 11 هزار و ۹۳7 دستگاه دنا، 4 هزار و 1۰۹ 
دستگاه پژو ۲۰۰8، ۳ هزار و ۳6۰ دستگاه سراتو، ۲ هزار 
و 4۹7 دستگاه رانا، 4 هزار و 1 دستگاه تندر ۹۰، ۲ هزار و 
1۳1 دستگاه دانگ فنگ، 1۲۰ دستگاه سوزوكي ويتارا، 
۲ هزار و 48۰ دس��تگاه چانگان  و ۲ هزار و 7۲1 دستگاه 

هايما توليد شده است.

   واردات خودرو آزاد مي شود؟
مشكالت پشت سر هم صنعت خودروسازي شرايط را در 
بازار آن با ابهام مواجه كرده است به قدري كه روند كاهشي 
قيمت خودروها همراه با مشكالت سياست گذاري ها در 
اين صنعت باعث شده تا هم خريداران و هم فروشندگان 
در انتظار ثبات بازار از معامله س��ر باز مي زنند. از اين رو، 
وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت با اعمال سياس��ت هاي 
جديد صنعت خودرو و تغيي��رات مديريتي در اين حوزه 
اميدوارست تا بتواند شرايط را مديريت كند. در اين راستا، 
رضا رحماني معتقد است كه مردم بايد تغييرات مديريتي 
در ايران خ��ودرو را حس كنند و اميدوار اس��ت كه فصل 
جديدي از فعاليت خودروسازان آغاز شود. اما برخي بر اين 
باورند كه تنها تغييرات اعمال شده توان ساماندهي به بازار 

خودرو را ندارد و بايد واردات آن نيز آزاد شود. 
همچنين صحبت هاي اخير مرتضي بانك، دبير شوراي 
عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كش��ور مبني بر طرح 
آزادس��ازي واردات خودرو از مناطق آزاد در انتظار تاييد 
هيات دولت است نيز شبهاتي در رابطه با كوتاه آمدن دولت 
در راستاي اين منع قانوني ايجاد كرد. اما رحماني اين خبر 
را رد مي كند و مي گوي��د كه واردات خودرو طبق مصوبه 

دولت ممنوع است. خودروهاي محدودي كه در گمركات 
وج��ود دارند، قب��ل از مصوبه ممنوعيت وارد ش��ده اند، 
خودروهايي كه هيچ مانعي ندارند، ترخيص مي شوند. در 
مورد واردات خودرو ممنوعيت هايي وجود دارد، به عنوان 
مثال خودروهايي كه باالي ۲5۰۰ سي س��ي هستند يا 
امريكايي هستند يا برخي ضوابط فني را رعايت نكرده اند 
ترخيص نشده اند. حدود 1۳ هزار خودرو در گمركات وجود 
دارد كه بخش عمده آنها ترخيص شدند. براي تعدادي از 
اين خودروها نيز حكم قضايي در دادگاه وجود داشته كه 
پرونده هاي مفتوح داشتند و به خاطر اين موانع قانوني، 
ترخيص نش��ده اند و خودروهايي كه موانع قانوني براي 
ترخيص آنها وجود نداشته و تشريفات اداري هم براي آنها 

انجام شده است، ترخيص مي شوند.
به اعتقاد برخي از مس��ووالن وارد نك��ردن خودروهاي 
سنگين مانند اتوبوس، ميني بوس، ماشين آالت راهداري 
و معادن در آينده به فاجعه اي بزرگ تبديل مي ش��ود. به 
همين دليل است كه مجلس در رابطه با ممنوعيت واردات 
خودرو با دولت مذاكراتي داشته است. عزيز اكبريان، رييس 

كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي معتقد 
است كه شايد بتوانيم به مردم بگوييم به جاي تويوتا، پژو 
پارس سوار شوند اما عدم ورود خودروهاي سنگين مانند 
اتوبوس، ميني بوس، ماش��ين آالت راهداري و معادن در 

آينده به فاجعه اي بزرگ تبديل مي شود. 

   سه شرط آزاد سازي واردات خودرو
بخش خصوصي نيز ش��رط رفع انحصار از بازار خودرو را 
آزادس��ازي واردات خودرو با تعرفه صفر مي داند. در اين 
راس��تا، دبير انجمن قطعه س��ازان نيز مي گويد: هميشه 
اين بحث مطرح بوده كه ما در بازار خودرو انحصار ايجاد 
مي كنيم، حال مي گوييم كه آن انحص��ار را برداريد و هر 
خودرويي مي خواهيد با تعرفه صفر وارد كنيد فقط تعرفه 
واردات مواد اوليه ما نيز به صفر برس��د و شروط ديگر هم 
برقرار شود. مازيار بيگلو شرط برقراري رقابت در اين بازار 
را آزادس��ازي واردات خودرو دانس��ته و معتقد است كه 
تعيين ش��رط پرداخت يارانه در تامين مواد اوليه داخلي 
معني ندارد. او شروطي را براي آزادسازي واردات خودرو 

بيان كرده و مي گويد: بر اساس پيشنهادي كه براي ارايه 
به وزير صنعت، معدن و تجارت آماده شده، قطعه سازان 
با آزادس��ازي واردات خودرو با تعرفه صفر موافق هستند 
به ش��رطي كه براي اين كار، صفر ش��دن تعرفه واردات 
مواد اوليه، آزادس��ازي قيمت خ��ودرو و اختصاص يارانه 
4۰ درص��دي بابت خري��د مواد اوليه داخل��ي نيز لحاظ 
ش��ود. در اين مورد سه شرط را با مديرعامل ايران خودرو 
مطرح كرديم بطوريكه ش��رايط واردات خودرو با تعرفه 
صفر مهيا ش��ود، البته به ش��رطي كه ما هم بتوانيم مواد 
اوليه مورد نيازمان را به ب��ا تعرفه صفر درصد وارد كنيم. 
همچنين قيمت خودرو آزاد شود و مواد اوليه داخلي نيز 
با يارانه 4۰درصدي به قطعه س��ازان ارايه شود.  اما برخي 
ديگر مشكالت اين صنعت را عالوه چالش هاي گذشته 
نوعي بي برنامگي مي دانند. سيده حميده زرآبادي، عضو 
كميسيون صنايع مجلس شوراي اسالمي در اين راستا 
مي گويد: مشكالت صنعت ناشي از تحريم، سوء مديريت 
و چالش هاي گذشته است وبه نظر مي رسد وزارتخانه هم 

هيچ برنامه منسجمي براي حل مشكالت ندارد.
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وضع عوارض 2۵ درصدي
بر صادرات سنگ آهن

شاتا| مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت اعالم كرد: در صورت تصويب هيات 
وزيران و به منظور ايجاد ارزش افزوده بيشتر از مهرماه 
امسال ۲5 درصد عوارض صادرات بر سنگ  آهن اعمال 
مي شود. س��يف اهلل اميري افزود: براي جلوگيري از 
خام فروشي وضع عوارض بر صادرات مواد معدني و 
سنگ آهن بر حس��ب كد تعرفه چهار رقمي اعمال 
مي ش��ود كه براي امسال ۲5 درصد پيشنهاد داديم 
و در صورت تصويب از مهرماه اجرايي مي ش��ود. او با 
اشاره به عدم نياز واحدهاي توليدي داخل به سنگ 
آهن هماتيت، تصريح كرد: البته خودمان در اين زمينه 
مديريت خواهيم كرد و اگر سنگ آهن هماتيت در 
كشور مصرفي نداشته باشد تصميم ديگري مي گيريم. 
اين مقام مسوول اعالم كرد: با اين تصميم خام فروشي 
سنگ آهن به زير 5 ميليون تن خواهد رسيد و اين در 
حالي است كه سال گذشته 8.5 ميليون تن سنگ 

آهن صادر شد. 

كارمزد خدمات براي
»عراق و افغانستان« نصف شد

تس�نيم| مديرعامل صندوق ضمان��ت صادرات 
از نصف ش��دن كارمزد خدمات اي��ن صندوق براي 
صادركنندگان به ۲ كشور عراق و افغانستان در جهت 
حمايت هرچه بيشتر از صادرات به كشورهاي همسايه 
خبر داد. اف��روز بهرامي با اش��اره به تمركز صندوق 
ضمانت صادرات بر حمايت هرچه بيشتر از صادرات به 
كشورهاي همسايه اظهار كرد: با توجه به اينكه توسعه 
صادرات به كشورهاي همسايه مهم ترين استراتژي 
وزارت صمت است، صندوق ضمانت صادرات ايران 
نيز خدمات خود را در كش��ورهاي همسايه توسعه 
داده و توس��عه ارايه خدمات ب��ه صادركنندگان به 
كشورهاي همسايه در دستور كار قرار گرفته است. 
او ادامه داد: اين يعني نرخ فعلي كارمزد خدمات ارايه 
شده به »عراق و افغانستان« مشابه كشورهايي است 
كه در زمره ريس��ك هاي تجاري بسيار پاييني قرار 
دارند. اين درحالي اس��ت كه رتبه ريسك در اين دو 
كش��ور 7 اس��ت؛ اما نرخ كارمزد در نظر گرفته شده 
براي صادركنندگان به اين ۲ كش��ور بر مبناي نرخ 
كارمزد خدمات به كشورهايي است كه رتبه ريسك 
۲ دارند. بهرامي عنوان كرد: اين در حالي اس��ت كه 
ما براي ارايه خدمات در عراق و افغانستان با مشكل 
جدي اعتبارسنجي مشتريان مواجه هستيم و آماري 
براي اعتبارسنجي اين شركت ها وجود ندارد و حتي 
بخش بزرگي از مشتريان اين كشورها، شركت ها و 
افراد حقوقي نيستند، بلكه افراد حقيقي هستند كه 
اعتبارسنجي آنها را براي صندوق ضمانت صادرات 

به شدت سخت مي كند.



15 جهان

نخست وزير بريتانيا نمايندگان شورشي را از حزب اخراج كرد

اليحه جنجالي استرداد متهمان به چين رسما پس گرفته شد

جانسون خواستار انتخابات زودهنگام شد

عقب نشيني دولت هنگ كنگ در برابر معترضان

گروه جهان| 
بوريس جانسون نخست وزير بريتانيا، يك روز پس از 
اينكه با شورش نمايندگان مخالف برگزيت بدون توافق 
در حزب محافظه كار، اكثريت پارلماني را از دست داد، 
برگزاري انتخابات پيش از موع��د در تاريخ 15 اكتبر 
را خواستار شد. سي ان ان، تحليلگران شكست دولت 
جانس��ون در راي گيري سه شنبه پارلمان را به معناي 

پايان تسلط او بر روند برگزيت ارزيابي كرده اند. 
بسياري از نمايندگان پارلمان نگران خروج بدون توافق 
هس��تند و مي گويند در اين صورت اختالل اقتصادي 
بزرگي رخ خواهد داد. اين در حالي است كه جانسون 
تاكيد كرده ب��ا يا بدون توافق، 31 اكتب��ر بريتانيا را از 

اتحاديه اروپا خارج خواهد كرد.
به گزارش يورونيوز، جانس��ون چهارشنبه در پارلمان 
طرح جرمي كوربين رهبر حزب كارگر، براي جلوگيري 
از خروج بدون تواف��ق بريتانيا از اتحاديه اروپا را اليحه 
تس��ليم توصيف كرد و گفت: »اين دولت، بريتانيا را تا 
آخر اكتبر از اتحاديه اروپا خارج خواهد كرد و تنها يك 
چيز بر س��ر راه ما قرار دارد كه آن اليحه تسليم است 
كه در حال حاضر توس��ط رهبر اپوزيسيون )كوربين( 
پيشنهاد شده است.« او خطاب به جرمي كوربين گفت: 
»آيا مي تواند تاييد كند اگر اليحه تسليم تصويب شد، 
مردم بريتانيا خود ديدگاه شان را نسبت به آنچه به اسم 
آنها انجام مي شود از طريق انتخاباتي در تاريخ 15 اكتبر 
مشخص كنند؟« طرح مخالفان دولت و نيز قانونگذاران 
حزب محافظه كار كه به جانسون پشت كردند، با 3۲۸ 
راي در برابر 3۰1 راي موفق ش��د كنترل بحث درباره 
خروج بدون توافق را از دست دولت خارج كند. بوريس 
جانس��ون كه اكنون براي انحالل پارلمان و برگزاري 
انتخابات به راي دو سوم نمايندگان نياز خواهد داشت 
بايد رهبر حزب كارگر را با خود همراه كند. گفته شده، 
مخالفان برگزيت بدون توافق در نظ��ر دارند تا با ارايه 
طرحي دولت را موظف كنند در صورت عدم دستيابي 
به توافق با اتحاديه اروپا خروج بريتانيا از اين اتحاديه را تا 
31 ژانويه سال ۲۰۲۰ به تعويق بيندازد. جانسون از اين 

طرح با عنوان »اليحه تسليم« ياد مي كند.
سي ان ان با اشاره به طرح هفته گذشته خود براي تعليق 
پارلمان با هدف جلوگيري از كارش��كني نمايندگان 
مخالف، نوش��ته ك��ه مخالفان در پارلمان سه ش��نبه 

اختالفات خود را كنار گذاش��ته و پاس��خ محكمي به 
نخس��ت وزير دادند. در راي گيري سه ش��نبه عالوه بر 
نمايندگان احزاب مخالف دول��ت ۲1 نماينده حزب 
محافظه كار ني��ز عليه موضع بوريس جانس��ون راي 
دادند. اقدامي كه خش��م جانس��ون را در پي داش��ت. 
گفته شده، اين نمايندگان كه رسانه هاي انگليسي از 
آنان با عنوان »شورش��ي« نام مي برند و نوه وينستون 
چرچيل نخست وزير دوران جنگ جهاني دوم بريتانيا، 
نيز در ميان آنان ديده مي شود از حزب اخراج شده اند. 
سي ان ان نوشته: اخراج اعضاي ارشد ميانه روي حزب 
محافظه كار كه بيشتر از برخي از نخست وزيران سابقه 
سياسي دارند از جمله »كنت كالرك« كه لقب »پدر 
مجلس« را دارد و اف��راد ديگري همچون »نيكوالس 
سومز« نوه چرچيل نش��ان مي دهد تا چه اندازه مركز 

ثقل اين حزب تغيير كرده است. »پدر مجلس« عنواني 
است سنتي و غيررسمي كه در بريتانيا به عضوي خاص 
از اعضاي مجلس قانونگذاري اعطا مي شود. در بعضي 
دوره ها ترجيح داده شده كه اين عنوان به مسن ترين 
فرد داده ش��ود اما در دوره هاي اي ديگر اين عنوان به 
طوالني ترين دوران خدمت به عنوان نماينده اعطا شده  
است. جانسون در شرايطي خواستار برگزاري انتخابات 
زودهنگام شده كه هيچ تضميني براي پيروزي حزب 
محافظه كار وجود ندارد. به نظر مي رسد كه او با افزايش 
مخالفت هاي درون حزبي به دنب��ال جايگزين كردن 
اعضاي همس��وتر در انتخابات سراسري است. اما ترزا 
مي نخست وزير پيش از او نيز همين تاكتيك را در سال 

۲۰1۷ به كار بست كه ضربه مهلكي به او بود. 
در ص��ورت برگ��زاري انتخابات، غي��ر از حزب كارگر 

جانس��ون ب��ا تهديده��اي ديگ��ري ني��ز از س��وي 
فراكس��يون هاي ديگر مواجه است. بي ترديد حزب او 
بسياري از كرس��ي هاي خود را در اسكاتلند از دست 
خواهد داد كه بايد آن را در مناطق ديگري جبران كند. 
دموكرات ليبرال ها به ان��دازه كافي در مناطقي كه در 
سال ۲۰1۶ به ماندن در اتحاديه راي دادند، قوي هستند 
كه ممكن است برخي از كرسي هاي حزب محافظه كار را 
از آنها بگيرند. حزب برگزيت كه »نايجل فاراژ« رياست 
آن را برعهده دارد نيز اگر تا زمان برگزاري انتخابات هنوز 
از اتحاديه اروپا خارج نشده باشد، مي تواند برخي از آراي 
حزب محافظه كار را از آن خود كند. فاراژ از جمله اعضاي 
موسس حزب استقالل انگليس موسوم به »يوكيپ« 
اس��ت كه در پي امضاي پيمان اتحاديه اروپا در س��ال 

1۹۹۲ حزب محافظه كار را ترك كرد.

در اين ميان، اوضاع اقتصادي بريتانيا در سايه ناروشن 
بودن فرجام برگزيت رو به وخامت نهاده است. بهاي پوند 
بريتانيا به گونه اي مداوم كاهش مي يابد. اكنون بهاي 
هر پوند انگليس به يك دالر و ۲۰ سنت امريكا رسيده 
كه در 35 سال گذشته بي سابقه بوده است. در مقابل 
اما، اميدواري ها به پرهيز از برگزيت بدون توافق باعث 
افزايش شاخص هاي بورسي جهان در روز چهارشنبه 
ش��د. بلومبرگ نوش��ته، در معامالت اروپا ش��اخص 
»استوكس5۰« كه در بر دارنده نماد 5۰ شركت بزرگ 
اروپايي است با صعود ۰.5درصدي بسته شد. در آسيا نيز 
شاخص شانگهاي كامپوزيت چين با صعود ۰.3درصدي 
به كار خود خاتمه داد. در س��ئول كره جنوبي شاخص 
»كسپي« ۰.۲ درصد و در استراليا شاخص »اس اندپي/ 

اس اند ايكس ۲۰۰« ۰.3 درصد رشد كرد.

   تصميم گيري دشوار كوربين
جانسون در شرايطي درخواست برگزاري انتخابات را 
كرده كه جرمي كوربين رهبر حزب كارگر، ماه هاست 
كه خواستار برگزاري چنين انتخاباتي است بنابراين 
اكنون مخالفت با اين درخواست براي او دشوار خواهد 
بود؛ اما حزب كارگر درباره انگيزه هاي جانسون مظنون 
است. بر همين اساس كوربين سه شنبه توپ را در زمين 
جانس��ون انداخت و گفت: »اگر نخست وزير بخواهد 
انتخابات برگزار ش��ود نخست بايد طرح جلوگيري از 
برگزيت بدون توافق كه مورد حمايت گروه شورشي در 

پارلمان است، تصويب شود.«
اما اگر پيش��نهاد برگزاري انتخابات بدون نتيجه باقي 
بماند و ط��رح جلوگيري از خروج ب��دون توافق مورد 
حمايت قرار گيرد جانسون در وضعيت دشواري قرار 
خواهد كرد و چاره اي نخواهد داشت مگر اينكه به دنبال 
راه حلي براي توافق با بروكس��ل باشد كه اين موضوع، 

همه چيز را به خانه اول باز خواهد گرداند.
جانس��ون در عين حال با تالش ها و اقدام هاي متعدد 
قانوني و قضايي در كشور از جمله در اسكاتلند و ايرلند 
شمالي براي جلوگيري از تعليق فعاليت پارلمان بريتانيا 
به مدت پنج هفته روبه رو اس��ت. او جوالي گذشته با 
وعده اجراي همه پرسي ۲۰1۶ و خارج كردن بريتانيا 
از اتحاديه اروپا تا 31 اكتبر به كرس��ي نخست وزيري 

دست يافت. 

گروه جهان|
 كري لم رييس دولت محلي هنگ كنگ چهارشنبه اعالم 
كرد كه اليحه جنجالي استرداد متهمان به چين را پس 
مي گيرد. ارايه اين اليحه شديدترين بحران سياسي در 
هنگ كنگ در دهه هاي اخير را رقم زده بود. مخالفان اين 
اليحه در ماه هاي گذشته به دفعات در خيابان هاي اين 

شهر تظاهرات كرده بودند.
رييس دولت محلي هنگ كنگ خبر لغو اليحه استرداد 
متهمان به چين را چهاشنبه در جمع قانونگذاران هوادار 
خود بيان كرد. ش��اخص اصلي س��هام در هنگ كنگ 
به دنبال انتشار خبر لغو اليحه استرداد متهمان به چين 
بيش از چهار درصد افزايش يافت. يكي از خواسته هاي 
اصلي معترضان در هنگ كنگ اين بود كه دولت محلي 

اليحه استرداد متهمان به چين را پس بگيرد.
خبرگزاري رويترز پيش��تر فاش ك��رده بود كه رييس 
دولت محلي هنگ كنگ هفته گذش��ته در جلس��ه با 
تجار اين ش��هر در م��ورد خود گفته بود ك��ه »ويراني 
غيرقابل بخششي« را در هنگ كنگ پديد آورده است 
و اگر امكانش را داش��ت ضمن عذرخواهي از س��مت 
خود اس��تعفاء مي داد. او البته گزارش ه��اي حاكي از 
اينكه رهبران چين مانع استعفايش شده اند را تكذيب 

كرده و گفته مي خواهد خودش بحران را حل كند. روز 
دوشنبه شماري از دانش آموزان و دانشجويان به جاي 
حاضر شدن سر كالس هاي درس دست به حركت هاي 
اعتراضي زدند و عده اي از آنها جلوي مراكز آموزشي و 
دانشگاه چيني هنگ كنگ تجمع كردند. خبرگزاري 
آلمان از حضور گسترده نيروهاي پليس و واحدهاي ويژه 
نيروهاي انتظامي در س��طح شهر گزارش داده و هدف 
آنها را جلوگيري از برنامه از پيش اعالم شده معترضان 
براي برپايي تجمع هاي بزرگ اعتراضي عنوان مي كند. 
اعتراض ها به اليحه اس��ترداد متهمان به چين در ماه 
مارس آغاز شد. مخالفان دولت محلي هنگ كنگ عالوه 
بر لغو اليحه استرداد خواستار تحقيق مستقل در مورد 
خشونت پليس اين شهر و موج بازداشت معترضان شده 
بودند. بنا به آخري��ن آمار موجود 11۸3 نفر در جريان 
اعتراضات ماه هاي اخير در هنگ كنگ بازداشت شده اند.

هنگ كنگ در س��ال 1۹۹۷ از استعمار انگليس خارج 
ش��د و به جمهوري خلق چين پيوس��ت. اين منطقه 
هم اكن��ون تحت فرمول »يك كش��ور، دو نظام« اداره 
مي ش��ود كه به موجب آن از استقالل نسبي برخوردار 
است، اما جزيي از خاك كشور چين محسوب مي شود. 
نا آرامي هاي هنگ كنگ از خرداد ماه سال جاري و در 

اعتراض به اليحه استرداد مجرمان از هنگ كنگ به چين 
آغاز شد. پكن معتقد است برخي از كشورهاي غربي از 
جمله امريكا و انگليس در اين نا آرامي ها نقش دارند و 
بارها به اين كشورها هشدار داده است از دخالت در امور 
هنگ كنگ دست بردارند. پيش از اين، پكن اعتراض هاي 

هنگ كنگ را نشانه هايي از تروريسم دانسته بود.
رويت��رز گ��زارش داده كه ش��اخص اصلي س��هام در 
هنگ كنگ به دنبال انتش��ار خبر لغو اليحه اس��ترداد 
متهمان به چين بيش از چهار درصد افزايش يافت. تداوم 
اعتراض ها باعث شده بود تا كارشناسان نسبت به شرايط 
اقتصادي اين منطقه هشدار دهد؛ از جمله بانك آسياي 
شرقي بزرگ ترين بانك مستقل در هنگ كنگ هشدار 
داده ك��ه اعتراض ها به بخش ه��اي خدماتي و تجاري 
آسيب رسانده و باعث بي اعتمادي فزاينده به تجارت و 
سرمايه گذاري در هنگ كنگ مي شود. اين هشدار پس 
از آن صادر ش��د كه دولت هنگ كنگ اعالم كرد رشد 
اقتصادي اين منطق��ه در ۲۰1۹ بين صفر تا 1 درصد 
خواهد بود. همچنين برآوردهاي رسمي نشان مي دهد 
ميزان س��ودآوري بسياري از بخش هاي اقتصادي اين 
منطقه در جنوب چين به دنبال اعتراض ها تا ۷5درصد 

كاهش يافته است.

بانك آسياي شرقي كه عمدتا در چين و هنگ كنگ فعال 
است، گفته بود در نيمه اول سال جاري ميالدي فقط 
1۲۷ ميليون دالر سودآوري داشته است در صورتي كه 
اين رقم معادل يك سوم سود اين بانك در نيمه اول سال 
۲۰1۸ ميالدي است. اين بانك در بيانيه اي هشدار داده 
بود كه اگر وضعيت تغيير نكند و ناآرامي هاي ادامه يابد، 
اقتصاد هنگ كنگ يكي از بدترين سال هاي خود را در 

۲۰1۹ تجربه خواهد كرد. 
هنگ كن��گ يك منطق��ه داراي خودمخت��اري ويژه 
است كه از سال 1۹۹۷ به عنوان يك كشور تحت نظر 
سرزمين مادري چين فعاليت مي كند. اين شهر ۲۰1۹ 

به عنوان آزادترين اقتصاد جهان از سوي بنياد هريتيج 
معرفي شد. آزادي تجارت همراه با حمايت هاي نيرومند 
دولت از فعاالن اقتصادي و تجاري، اين بندر را به يكي 
از محبوب تري��ن مناطق تجاري جه��ان تبديل كرده 
است. نظام مالياتي هنگ كنگ يكي از پيشرفته ترين 
سيس��تم هاي مالياتي جهان اس��ت. 1۴درصد درآمد 
داخلي اين كش��ور مربوط به ماليات است. نرخ ماليات 
بر درآمد افراد 15 درصد و ماليات بر درآمد ش��ركت ها 
1۶.5درصد است. تعرفه وارداتي در هنگ كنگ جز چند 
استثنا بسيار پايين است و اكنون بر واردات 1۴۹ گروه 

كااليي تعرفه اي دريافت نمي شود.

دريچه

كوتاه از منطقه

شورش عليه خارجي ها 
در آفريقاي جنوبي

گروه جهان| دست كم ۷۰ نفر در آفريقاي جنوبي به 
اتهام غائله آفريني، غارت مغازه ها و آتش زدن خودروها و 
ساختمان ها دستگير شده اند. به گزارش دويچه وله، مركز 
شهر ژوهانسبورگ در آفريقاي جنوبي صحنه اغتشاش 
صدها نفر از كس��اني ش��ده كه در اعتراض  به اشتغال 
خارجي ها به خيابان ها ريختند. اين افراد عالوه بر چپاول 
مغازه ها و سوپرماركت ها، ساختمان ها و خودروها را نيز به 
آتش كشيدند. پليس آفريقاي جنوبي براي مهار اين غائله، 
از گاز اش��ك آور و فشنگ هاي الستيكي استفاده كرد. 
آشوب زماني شروع شد كه ساختماني در ژوهانسبورگ، 
بر اثر آتش سوزي فرو ريخت و سه نفر جان باختند. پس از 
آن دامنه شورش گسترش يافت و به شهر پرتوريا كشيده 
شد. رسانه هاي محلي نوشته اند كه بيش از همه، مال و 
اموال و مغازه هاي خارجي ها در آتش سوخته اند. اين غائله 
كه مشابه آن به كرات در آفريقاي جنوبي رخ مي دهد، 
همزمان بود با اعتراض سراس��ري راننده هاي كاميون 
به حض��ور راننده هاي خارج��ي در عرصه حمل ونقل. 
ش��ماري از مردم معتقدند كه اش��تغال شهرونداني از 
سرزمين هاي همس��ايه هم چون لسوتو، موزامبيك يا 
زيمبابوه، مسبب نرخ باالي بيكاري در اين كشور است. 
مقامات دولت آفريقاي جنوبي مي گويند علت شورش و 
آشوب بيگانه ستيزي نبود، بلكه خالفكاران و مجرمان 
براي غارتگري به خيابان ها ريختند. وزير خارجه نيجريه 
اما تاكيد كرده كه مساله به طور مستقيم به بيگانه هراسي 
مرتبط بود، زيرا اكث��ر مغازه هايي كه مورد چپاول قرار 
گرفتند يا آتش زده شدند، به شهروندان اين كشور تعلق 
داشتند. حزب »اتحاد دموكراتيك« ، موضوع را ناشي از 

مشكالت اقتصادي حاد  مي داند. 

آماده باش مادورو به ارتش 
براي مقابله با حمله كلمبيا

گروه جهان| رييس جمهوري ونزوئال ضمن هشدار 
درباره احتم��ال حمله نظامي كلمبيا، ب��ه نيروهاي 
ارتش كش��ورش دس��تور داده تا به ح��ال آماده باش 
درآيند. به گزارش يورونيوز، نيكالس مادورو همچنين 
همزمان با مسلح ش��دن دوباره يك گروه چريكي در 
كش��ور همس��ايه از انجام مانوورهاي نظامي در مرز 
كشورش با كلمبيا خبر داده است. گروه چريكي سابق 
فعال در كلمبيا موس��وم به فارك هفته گذشته اعالم 
كرد براي ادامه مبارزات خود بار ديگر سالح در دست 
مي گيرد. مقامات كلمبيايي معتقدند كه اين ويديو در 
ونزوئال تهيه و ضبط شده است؛ اين گمانه زني احتمال 
باال گرفتن تنش نظامي دو كش��ور و امكان گسترش 
فعاليت چريك هاي ف��ارك در خاك ونزوئال را تقويت 
كرده است.  با وجود تشديد حمالت لفظي مقامات دو 
كشور، اظهارات تازه رييس جمهوري ونزوئال برگرفته 
از تنش هاي ج��اري و معمول ميان كاراكاس و بوگوتا 
در 1۰سال گذشته است كه گاهي اوقات با جابه جايي 
نيروه��اي نظامي براي نش��ان دادن اقتدار يا كس��ب 
امتيازهاي سياسي همراه بوده است. هشدار و آماده باش 
مادورو به نيروهاي نظامي كش��ورش در حالي مطرح 
شده كه مقامات كلمبيايي تاكنون به دفعات هرگونه 
قصد و اراده براي حمله به ونزوئال را تكذيب و رد كرده اند. 
وزارت خارجه كلمبيا نيز از هرگونه اظهارنظر و اعالم 
موضع درباره سخنان رييس جمهوري ونزوئال خودداري 
كرده است. در اين ميان واشنگتن كه پيشتر با فشارهاي 
سياسي و وضع تحريم هاي سنگين اقتصادي تالش 
كرده تا زمينه سرنگوني مادورو و حكومتش را فراهم 

كند در اين تنش نيز با كلمبيا همراه شده است. 

تشكيل دولت جديد ايتاليا با 
جنبش 5ستاره و حزب دموكرات
گروه جهان| به دنبال راي گيري اينترنتي اعضاي 
جنبش پنج ستاره ايتاليا براي حمايت يا رد ائتالفي با 
رقباي سابقشان از حزب دموكرات چپ گرا، مشخص 
شد كه اين كش��ور دولتي تازه خواهد داشت و نيازي 
به برگزاري انتخابات زودهنگام نيس��ت. به گزارش 
خبرگزاري آلمان، بنا بر آمار منتشر ش��ده از س��وي 
جنبش پنج ستاره، ۷۹.3درصد از شركت كنندگان در 
اين راي گيري از تشكيل ائتالف با حزب دموكراتيك 
حمايت كردند. اگر اعضاي اين جنبش اين طرح را رد 
مي كردند، ايتاليا احتماال در ماه نوامبر شاهد برگزاري 
يك انتخاب��ات زودهنگام بود. لوئيجي دي مايو رهبر 
جنبش پنج ستاره، گفته معتقد است كه بحران دولت 
اكنون به پايان رسيده است. او در نشستي خبري گفته: 
»از راي گيري صورت گرفته و دولتي كه قرار اس��ت 
تشكيل شود بسيار خرسندم. ما بايد به اين چارچوب 
ديجيتال راي گيري افتخار كنيم زيرا روشي متفاوت 
را براي تشكيل دولت ارايه كرديم.« جنبش پنج ستاره 
نظرات هر دو جناح راست و چپ را منعكس مي كند 
اما به طور عمده خود را حزبي ضدتشكيالتي مي داند 
كه يكي از داليل عدم همكاري آن با حزب دموكرات 
در گذشته بود. تدوين بودجه انبساطي سال ۲۰۲۰ 
ايتاليا در صدر برنامه ائت��الف اين دو حزب قرار دارد. 
ماتئو سالويني رهبر حزب راس��ت افراطي ليگ، در 
صورت موافقت اعضاي جنبش پنج ستاره با تشكيل 
دولت جديد به خواس��ته خود كه برگزاري انتخابات 
زودهنگام اس��ت نخواهد رسيد. از جمله برنامه هاي 
حزب دموكرات و جنبش پنج ستاره براي دولت آينده 

تعيين حداقل دستمزد است. 

همدستي احتمالي امريكا 
بريتانياو فرانسه در جنايات يمن
گروه جهان| بازرسان سازمان ملل متحد احتمال 
داده اند كه نيروهاي ائتالف به رهبري عربس��تان در 
جنايت هاي جنگي در يمن از همدستي امريكا، فرانسه 
و بريتانيا در زمينه هاي مختلف، از جمله پش��تيباني 
اطالعاتي و لجس��تيكي، بهره مند مي شوند.  رويترز 
نوشته، بازرسان س��ازمان ملل فهرستي محرمانه از 
مظنونان بين المللي را گردآوري كرده اند كه احتمال 
دارد در جناي��ات جنگي ش��ركت كرده باش��ند. اين 
فهرست بر اساس آخرين گزارش اين سازمان در مورد 
جنايات جنگي است كه در چهار سال اخير در جنگ 
يمن رخ داده است. رويترز به نقل از بازرسان سازمان 
ملل، نوشته كشورهاي غربي حاميان نيروهاي ائتالف 
در جنگ يمن هستند. بازرسان سازمان ملل احتمال 
داده اند كه اين كشورها با عربستان سعودي همكاري 
اطالعاتي و لجستيكي مي كنند. اين بازرسان هر دو 
طرف جنگ را در جنايات جنگي شريك مي دانند.  از 
سال ۲۰1۴ كه ائتالف عربستان سعودي تجاوزهاي 
خود را به يمن آغاز كرده تاكنون هزاران نفر در جنگ 
يمن كشته ش��ده اند. س��ازمان ملل از چشم اندازي 
كه قحطي در برابر مردم يمن ايج��اد كرده به عنوان 
بزرگ ترين بحران بشردوس��تانه در جهان ياد كرده 
است. اين س��ازمان گفته است كه هيات مستقل آن 
فهرستي محرمانه از »افرادي كه ممكن است مسوول 
جنايات بين المللي« باش��ند را براي ميشل باچلت، 
كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، فرستاده است. 
اين فهرست ش��امل نام 1۶۰ نفر از بازيگران اصلي در 
جنگ يمن است كه در ميان آنها نام افرادي از عربستان 

سعودي، امارات متحده عربي و يمن وجود دارد. 

واكنش چين به تحريم 
شركت هاي هسته اي خود 

گروه جهان|چين تحريم شركت هاي اتمي خود را از 
سوي امريكا محكوم كرد و آن را در نهايت به زيان امريكا 
دانست. به گزارش ايرنا، رييس امنيت هسته اي چين 
گفته: »ما به خاطر روابط گسترده اي كه با شركت هاي 
كش��ورهاي ديگر در عرصه انرژي هسته اي داريم به 
فعاليت هاي خود با اقتدار ادامه مي دهيم.«  »ليو هوا« 
رييس اداره امنيت هس��ته اي چين تاكيد كرده پكن 
به همكاري با ديگر كشورها ادامه مي دهد اما به دليل 
تحريم ها، اين شركت هاي امريكايي هستند كه زيان 
مي بينند. اين مقام چيني گفته: »بازار بزرگي در دنيا 
براي انرژي هسته اي وجود دارد. ما با كشورهاي روسيه 
و فرانسه همكاري هاي بسيار زيادي داريم و كشورهاي 
ديگري نيز هس��تند كه با چين همكاري مي كنند و 
انرژي اتمي مختص همكاري با امريكا نيست.« چين 
همزمان در بيانيه اي كه درباره انرژي هسته اي منتشر 
كرده، خواس��تار آن شده اس��ت كه امريكا اين اشتباه 
خود را جبران كند و با ديدگاهي برابر با مناس��بات و 
همكاري هاي دو كشور برخورد كند. وزارت بازرگاني 
امريكا در ماه اوت امس��ال گروه برق هس��ته اي چين 
موس��وم به »س��ي جي ان« را تحريم كرد. اين تحريم 
شامل شركت هاي وابس��ته به اين گروه نيز مي شود. 
اين وزارتخانه چين را متهم ك��رده تالش مي كند به 
فناوري هاي پيشرفته اتمي امريكا دست يابد تا براي 
مص��ارف نظامي از آنها بهره بگي��رد. اين گروه چيني 
مي گويد كه اين تحريم زيان چنداني وارد نخواهد كرد 
زيرا اين گروه داراي ۲5نيروگاه برق هسته اي فعال با 
۲5 گيگاوات برق توليدي است و 5نيروگاه نيز با توليد 

بيش از ۶ مگاوات در حال ساخت است.
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فرانسوي ها از دولت 
چه انتظاري دارند؟

گروه جه�ان| بهبود قدرت خري��د و رفع نگراني 
محيط زيس��ت در صدر انتظارات مردم فرانس��ه از 
دولت قرار دارد. نظرسنجي ها نشان مي دهد كه 5۸ 
درصد مردم فرانسه انتظار بهبود توان خريد را دارند. 
همچنين س��ه چهارم فرانسوي ها، عملكرد امانوئل 
ماكرون رييس جمهوري را منفي ارزيابي مي كنند و 
فقط از نگاه ۲5 درصد آنها، اين عملكرد مثبت است. 
بر اساس اين نظرس��نجي كه نتايج آن چهارشنبه 
منتشر ش��ده، 51 درصد از پاس��خ دهندگان سابقه 
عملكردي رييس جمهوري فرانسه را بد مي دانند. در 
بين انتظارات مردمي، بهبود قدرت خريد و نگراني 
محيط زيستي از عمده موارد برجسته بوده است. تقريبا 
هشت نفر از هر 1۰ فرانسوي )۷۹ درصد( معتقدند كه 
كه دولت بايد به پيشنهاد مردم اين كشور گوش كند. 
افزايش قدرت خريد، انتظار اصلي فرانسوي ها است؛ 
5۸ درص��د آنها انتظار بهبود ق��درت خريد را دارند. 
سپس موضوع حمايت از محيط زيست با 3۸درصد 
مطرح شده است. در اين نظرسنجي كه در بازه زماني 
۲۷ تا ۲۹ ماه اوت انجام شده، يكهزار فرد باالي 1۸ سال 
شركت كردند. نشريه لوپوئن نوشته: چند روز پس از 
برگزاري چهل وپنجمين اجالس »گروه۷« به ميزباني 
فرانسه، نتايج نظرسنجي موسسه ايفوپ مويد آن است 
كه گرچه ميزان محبوبيت ماكرون فقط 3۸ درصد 
بوده و تغييري نسبت به ماه گذشته ندارد اما در عين 
حال 55 درصد فرانسوي ها )با افزايش هفت درصدي 
در ۲ ماه اخير(، معتقدند كه »دولت به خوبي از منافع 
فرانسه در خارج از كشور دفاع مي كند.« افراد 1۸ تا ۲۴ 
ساله مي گويند كه ماكرون به خوبي از منافع فرانسه در 
خارج از كشور دفاع مي كند. اين حمايت در حالي است 
كه ۶۲ درصد مردم فرانسه همچنان عملكرد ماكرون 
را تايي��د نمي كنند. در ۲ماه اخير مي��زان رضايت از 
عملكرد دولت ماكرون و شخص رييس جمهوري 3۸ 
درصد بوده است. نارضايتي ها از عملكرد ماكرون در 
حالي همچنان ميزان بااليي را در برگرفته كه دولت 
تالش هايي براي خاموش كردن اعتراض ها انجام داده 
و در پاسخ به مطالبات مردم قدم هايي برداشته است؛ با 
اين وجود، مردم فرانسه معتقدند كه وضعيت تغييري 
نداشته و دولت كارهاي زيادي بايد انجام دهد. جنبش 
»جليقه زردها« كه از حدود 1۰ماه گذشته حركت 
خود را آغاز كرده نمونه بارز اعتراض هاي مردمي به 
سياست هاي اقتصادي دولت و ضد نظام سرمايه داري 
است. طبق اعالم رييس ديد بان نظارت بر نابرابري ها، 
هشت ميليون فرانس��وي در شرايط بد استخدامي 

)بيكاري و ناپايداري شغل( قرار دارند.

مخالفت تركيه  با  طرح جايگزين 
عضويت در اتحاديه اروپا

وزير خارجه تركيه از پيشنهاد ارايه »وضعيت ويژه« 
به تركيه به جاي عضويت كامل در اتحاديه اروپا انتقاد 
كرد. به گزارش آناتولي، مولود چاووش اوغلو با اشاره 
به پيشنهاد بروت پاهور رييس جمهوري اسلووني، 
مبني بر اعطاي وضعيت ويژه به تركيه به جاي عضويت 
اتحادي��ه اروپا گفته: »بايد اصلي مبني بر اس��تمرار 
وضعيت اتحاديه اروپا وجود داشته باشد.« به گفته او، 
تركيه آماده است تا فصل جديدي در مذاكرات با اين 
اتحاديه آغاز كند به شرط آنكه اين مساله با استانداردها 
و تعهدات همخواني داشته باشد. مذاكرات در سال 
۲۰۰۷ با ايجاد مانع از س��وي دولت يوناني قبرس و 

مخالفت فرانسه و آلمان، متوقف شد.

ايجاد گذرگاه مرزي
 هند و پاكستان 

مذاكرات هيات هاي پاكستان و هند براي عملياتي 
كردن طرح اح��داث گذركاه جدي��د مرزي معبد 
كرتارپور به ميزباني هن��د در منطقه مرزي آتاري 
برگزار شد. اقدامي كه در بحبوبه تحوالت كشمير 
گام��ي در جهت كاهش تنش ها مي��ان دهلي نو و 
اسالم آباد ارزيابي شده اس��ت. گفته شده، محمد 
فيصل مدير آسياي غرب و سخنگوي وزارت خارجه 
پاكستان رياست هيات اين كشور را برعهده دارد. 
اعضاي هيات پاكستاني با عبور از گذرگاه واگه وارد 
منطقه مرزي هند ش��دند. روابط دو كشور در چند 
هفته اخير به دليل بحران كشمير متشنج شده است. 

وزير انرژي روسيه
به عربستان مي رود

وزير انرژي روس��يه اعالم كرده تا پيش از س��فر 
والديمير پوتين به عربستان در مهرماه، راهي اين 
كشور خواهد ش��د تا مقدمات سفر رهبر روسيه 
را فراهم كند. الكساندر نوواك گفته اين سفر در 
آينده نزديك براي هماهنگي مواضع روس��يه و 
عربستان سعودي پيش از سفر والديمير پوتين 
و پادشاه عربستان صورت مي گيرد. مسكو اعالم 
كرده كه پوتين قصد دارد اكتبر س��ال جاري به 

دعوت پادشاه عربستان به اين كشور سفر كند. 

واكنش كويت به شكايت عراق
يك مقام وزارت خارجه كويت در واكنش به شكايت 
عراق در شوراي امنيت س��ازمان ملل در خصوص 
اختالفات مرزي دو كشور گفته ساخت تاسيسات 
دريايي »فشت العيج« در خليج فارس حق مشروع 
و قانوني كويت اس��ت. به گزارش خبرگزاري كونا، 
مقام كويتي گفته اين منطقه جزو اقليم و مرز دريايي 
كويت است و در واقع بخشي از حاكميت ملي كويت 
محسوب مي شود. عراق به ساخت تاسيسات دريايي 
فشت العيج توسط كويت در خليج فارس اعتراض 
كرده بود و با طرح ش��كايت از اين كشور در شوراي 

امنيت سازمان ملل اعتراض خود را نشان داد.
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عكسروز

چهرهروز

جشنوارههايتئاترجريانسازنبودهاند
بهزاد صديقي مي گويد: بسياري از جشنواره هاي تئاتر كشور تاكنون جريان ساز نبوده اند و همچنين وجود تدوين آيين نامه، افزايش بودجه و ايجاد 
دبيرخانه دايمي را از نيازهاي جشنواره هاي تئاتري مي خواند. بهزاد صديقي، نمايشنامه نويس، كارگردان و پژوهشگر تئاتر تعداد جشنواره هاي تئاتر 
خصوصي را در ايران بسيار كم دانست و به ايلنا گفت: اين جشنواره ها شايدبسيار كم باشد؛ اما براي اينكه به صورت دقيق و درست دريابيم كه تأثير 
اين جشنواره ها چقدر بوده نياز به نظرسنجي از همه اعم از هنرمندان، منتقدان، برگزاركنندگان، مخاطبان و تماشاگران داريم. او افزود: واقعيت 
اين است كه اغلب جشنواره هاي تئاتر خيلي موثر واقع نشدند يا درست تر مي توانم بگويم، جريان ساز نبودند. اين نكته را نبايد از نظر دور بداريم 
كه برگزاري جشنواره هاي خوب، به بودجه و حمايت مالي خوب و مناسب، گروه برگزاركنندگان و سياست گذاران و دبير ثابت آنها بستگي دارد.

بازارهنر

»متري شيش و نيم« براساس يك دغدغه شكل گرفت

جشنواره فيلم بوسان ميزبان سينماي ايران

تالش براي اجراي يك نمايش ايراني امروزي 

كارگردان و بازيگران فيلم سينمايي »متري شيش و 
نيم« در حاش��يه نمايش فيلم شان در جشنواره فيلم 
»ونيز« از دغدغه اي كه باعث ش��كل گيري اين فيلم 
شد، سخن گفتند. سعيد روستايي كارگردان اين فيلم 
به همراه پيمان معادي، نويد محمدزاده، فرهاد اصالني، 
هومن بهمنش و محمد اطبايي پخش كننده بين المللي 
فيلم )مستقل هاي ايراني( عوامل اين فيلم در جشنواره 
ونيز هستند و شامگاه 13 شهريور ماه در نمايش رسمي 
فيلم حاضر شدند.  پس از نمايش فيلم كه با استقبال 
ويژه مخاطبان همراه شد، كارگردان و بازيگران فيلم 
به چند پرسش درباره ساخت و نقش هاي خود پاسخ 
دادند.  سعيد روستايي كارگردان فيلم درباره سوژه فيلم 
كه اعتياد است مورد پرسش قرار گرفت و گفت: كشور 
ما به خاطر منطقه جغرافيايي كه دارد خيلي موقعيت 
حساس��ي به لحاظ سياس��ي، جغرافيايي و تاريخي و 
همچنين از لحاظ مواد مخدر دارد و ما همس��ايگاني 
داريم كه بيشترين مقدار مواد مخدر در جهان را توليد 
مي كنند و در چند سال اخير اعتياد در كشور ما و ساير 
مناطق جهان شكل جديدي به خود گرفته است. ولي 
اين قصه بر اس��اس يك داستان ش��كل نگرفته بلكه 
بر اساس يك دغدغه اجتماعي شكل گرفته است. پيمان 
معادي هم درباره نقش اش در فيلم »متري ش��يش و 
نيم«يادآور شد: ما پنج ماه فيلمبرداري مي كرديم و در 
لوكيشن خيلي سختي بوديم. بعضي روزها در معرض 
هفتصد، هشتصد معتاد واقعي كارتن خواب بوديم كه 
آنها بيماري هايي داشتند و ما بايد در نزديكي شان كار 
مي كرديم. بچه هاي ديگر سختي هاي كار خودشان را 
داشتند اما فكر مي كنم سخت ترين بخش كاري من 
اين بود كه نقشي را بازي مي كردم كه حساسيت هاي 

خيلي ويژه اي بر روي آن بود و هست. او اظهار كرد: اين 
كار خيلي سخت بود و با مشكالت و اصالحاتي روبرو 
شديم به هرحال اين بخش سخت ترين ويژگي نقشي 
بود كه من بازي مي كردم. نويد محمدزاده ديگر بازيگر 
»متري شيش و نيم« خطاب به تماشاگران گفت: در 
واقع همانطور كه در فيلم ديديم، نقش من خودش را 
كشته بود و وقتي لبه استخر او را مي بينيم، مثل يك بچه 
توي آب خوابيده است. وقتي دوباره زنده اش مي كنند، 
يك اميدي به زندگي پيدا مي كند. او با اشاره به يكي از 
سكانس هاي فيلم ادامه داد: در ادامه دست وپاهاي آخر 
رو ميزنه و مثل شيري كه در قفس هست همه تالشش 
را انجام مي دهد و وقتي مي فهمد واقعا نمي تواند كاري 
بكند، هرچه به انتها مي رسيم انگار پير شده، انگار آرام 
ش��ده و در طول يك سال خيلي پيرتر شده و در ميان 
شروع ش��خصيت او تا پايانش كه مرگ است، تالش 
و زندگي بايد قرار داش��ته باش��د.  فرهاد اصالني هم 
خطاب به تماش��اگران گفت: ممنون كه اين فيلم را با 
ما تماشا كرديد. درباره سختي هاي كار بايد بگويم كه 
فكر مي كنم قسمت آسان بازي در اين كار، به من افتاد. 
چون به نظر مي رسد اين روزها قضاوت كردن كار آساني 
شده و سختي كار بيشتر بر روي دوش دوستان من بود.

فهرست بيست و چهارمين جشنواره بين المللي فيلم 
بوس��ان با حضور پررنگ سينماي ايران در اين رويداد 
اعالم شد. فيلم »در ميان تپه ها« اولين فيلم بلند ساخته 
محمدرضا كيوان فر و »دياپازون« به كارگرداني حامد 
تهراني دو نماينده س��ينماي ايران در بخش مسابقه 
رسمي »جريان هاي نو« بيست و چهارمين جشنواره 
بين المللي فيلم بوسان هستند. در اين بخش در مجموع 
1۴ فيلم از كشورهاي مختلف جهان براي كسب جوايز 
به رقابت مي پردازد. اما در بخش »پنجره اي به سينماي 
آسيا« نيز ۵ فيلم ايراني شامل »شبي كه ماه كامل شد« 
به كارگرداني نرگس آبيار، »ناگهان درخت« ساخته 
صفي يزدانيان، »هفت و نيم« از نويد محمودي، »بنفشه 
آفريقايي« به كارگرداني مونا زندي حقيقي و »سينما 

دانكي« از ش��اهد احمدلو به نمايندگي از س��ينماي 
ايران به روي پرده خواهند رفت.  بيس��ت و چهارمين 
دوره جشنواره بين المللي فيلم بوس��ان در تاريخ ٣ تا 
١٢ اكتبر برابر با ١١ تا ٢٠ مهرماه در شهر بوسان كره 

برگزار مي شود. 

كارگردان نمايش كريم لوژي با اش��اره ب��ه انگيزه ها و 
دغدغه هاي خود در به صحنه بردن اين اثر نمايش��ي از 
واكنش مثبت تماشاگران پس از تماشاي اين نمايش 
سخن گفت. رضا بهرامي كارگردان نمايش »كريم لوژي« 
كه اين روزها در تاالر سايه مجموعه تئاتر شهر روي صحنه 
رفته و با اس��تقبال خوب مخاطبان نيز مواجه شده، با 
اشاره به ويژگي هاي اين اثر نمايشي توضيح داد: نمايش 
»كريم لوژي« يك اثر كالژگونه از سبك هاي مختلف 
نمايشي اس��ت كه ما تالش كرديم با خلق يك فضاي 
جديد به مخاطبان تئاتر تلنگر بزنيم تا بدانند نمايش هاي 
ايراني داراي قابليت هاي بس��يار فراواني هس��تند كه 
فقط محدود به شبيه خواني، نقالي، خيمه شب بازي و 
پرده خواني نمي شود و داراي ارزش هاي زيادي است كه 
در برگيرنده شيوه هاي ارزشمندي در حوزه بازيگري و 
نمايشنامه نويسي است. او افزود: محمود استادمحمد، 
اكبر رادي، عباس نعلبنديان، غالمحس��ين س��اعدي 
برخي از نويسندگان ارزشمند حوزه نمايش هاي ايراني 
هستند كه در زمان حيات خود با آثاري كه خلق كردند 
تاثير بس��يار زيادي در جريان نمايشنامه نويسي ايران 
گذاش��تند، اما اكنون ما در شرايطي هستيم كه به غير 
از مواردي معدود اينگونه نمايشي بسيار مهم در حيطه 

فراموشي قرار گرفته در حالي كه بنده معتقدم اگر از اين 
زبان به درستي استفاده كنيم مي توانيم شرايط جديدي 
را براي تئاتر ايران ايجاد كنيم كه قطعا مي تواند چارچوب 
ارزشمند اينگونه نمايشي را دوباره احيا كند. بهرامي با 
اشاره به دغدغه گروه اجرايي نمايش »كريم لوژي« براي 
به صحنه بردن اين نمايش در تاالر سايه مجموعه تئاتر 
شهر گفت: مهران رنج بر به عنوان نويسنده و كهبد تاراج 
به عنوان طراح متن تالش مي كنند تا در اين حوزه متوني 
را توليد كنند كه بتواند فضاي تازه اي را از نمايش ايراني 
پيش روي مخاطب قرار دهند. من هم كوشيدم در جهت 
احياي نمايش هاي ايراني و تطابق آن با دغدغه هاي امروز 
جامعه، نمايشي را روي صحنه ببرم كه بتواند حرف هايي 

براي گفتن داشته باشد.

تاريخنگاري

تروراتابكوجايگزينيمشيرالسلطنه
پس از كشته ش��دن اتابك، براي تعيين جانشين او بين محمدعلي ميرزا و مجلس 
اختالف نظر حاصل شد. مجلس تمايل به ناصرالملك وزير دارايي كابينه قبل داشت، 
ولي محمد علي ميرزا مايل به زمامداري مشيرالس��لطنه بود. سرانجام شاه پيروز و 
چهاردهم شهريور 1286، فرمان نخس��ت وزيري به نام مشيرالسلطنه صادر شد و 
او كابينه خود را در 16 ش��هريور ماه 1286 ش به مجلس معرفي كرد. در اين كابينه 
وزارت كش��ور را خود بر عهده گرفت ولي تحريكات��ي از طرف بعضي از نمايندگان 
مجلس به عمل مي آمد و با در نظر گرفتن اين نكته كه محمدعلي شاه قصد آشتي و 
سازش با مشروطه و مجلس را داشت مشيرالسلطنه را وادار به استعفا كرد و به جاي او 
ناصرالملك همداني به رياست دولت رسيد. ناصرالملك نيز مدتي كوتاه نخست وزير بود 
تا اينكه واقعه توپخانه پيش آمد و ناصرالملك معزول به اروپا تبعيد شد و نظام السلطنه 
به زمامداري رس��يد و او نيز پس از پنج ماه نخست وزيري چون نتوانست بين شاه و 
مجلس را التيام دهد كنار رفت و مشيرالسلطنه بالفاصله نخست وزير و كابينه خود را 
تشكيل داد و وزارت كشور را نيز عهده دار و در تهران حكومت نظامي برقرار شد. حادثه 
به توپ بستن مجلس و تشكيل محكمه باغشاه و اعدام عده اي از مشروطه خواهان در 
اين دوره صورت گرفت. مشيرالسلطنه در مجموع يازده ماه بر سر كار بود و سه كابينه 
تشكيل داد كه در هر سه كابينه وزارت كشور با خودش بود. در كابينه مشيرالسلطنه 
افراد موجهي مانند مستوفي و موتمن الملك و مشيرالدوله و محتشم السلطنه هم 
عضويت داشتند. دوران يازده ماهه صدارت مشيرالسلطنه در تاريخ مشروطيت ايران 
به استبداد صغير تعبير شده است. سه ماه پيش از اينكه قواي مجاهدين، تهران را فتح 
كند مشيرالسلطنه از صدارت اعظم كنار رفت و ناصرالملك براي زمامداري از لندن 
احضار شد، ولي ناصرالملك در ترديد بود و در غياب او سعدالدوله كابينه را سرپرستي 
مي كرد. اين كابينه چون پيشرفت مجاهدين را ديد به هيات اجتماع استعفا داد و كشور 
بدون نخست وزير و هيات دولت بوسيله محمدعلي ميرزا و چند نفر از همكاران نزديك 

او اداره مي شد. پس از فتح تهران محمدعلي شاه به سفارت روس پناهنده شد. عده 
زيادي از رجال به سفارت انگليس رفتند ولي مشيرالسلطنه سفارت عثماني را براي 
پناهندگي انتخاب كرد و در آنجا متحصن شد. در عفو عمومي كه براي پناهندگان از 
طرف فاتحين تهران صادر شد مشيرالسلطنه يكي از سه استثناء بود و دولت مشروطه 
عقيده به تعقيب و مجازات او داشت. ادوارد براون، در كتاب انقالب ايران با ترديد نوشته 
است كه مشيرالسلطنه 6۰ هزار تومان به اردوي ملي كمك مالي كرد تا مورد عفو قرار 
گرفت ولي ابراهيم صفايي در كتاب رهبران مشروطه قاطعا متذكر شده است كه وي 
يكصد هزار تومان به مجاهدين داد تا آزادي خود را بازخريد كند. دقيقا نمي توان گفت 

كدام يك از اين دو درست است.

میراثنامه

كشفبقايايپستخانهايراني۲۵۰۰سالهدرتركيه
كاوش هاي باستان شناسان در تپه »اولزو« واقع در 
استان »آماسيه« به كش��ف بقاياي يك پستخانه 
2۵۰۰ ساله ايراني منجر شد. به گزارش حريت ديلي 
نيوز، سيزدهمين دوره از كاوش هاي باستان شناسان 
در تپه »اولزو« از بيست و چهارم ماه جوالي امسال 
آغاز شد.تاكنون حدود 1۰ بنا درجريان  كاوش در 
اين تپه كشف شده است. »سوكت دونمز« استاد 
دپارتمان باستان شناس��ي دانشگاه استانبول، كه 
سرپرس��تي اين گروه تحقيقات��ي را برعهده دارد 
بيان كرد، اين تيم باستان شناس��ي بقاياي بنايي 
را كه حدود 12۰ متر مربع در برمي گيرد و به نظر 
مي رسد در گذش��ته به عنوان يك پستخانه مورد 
استفاده قرار مي گرفته است، كشف كردند. به گفته 
سرپرست اين تيم باستان شناسي، اين بناي 2۵۰۰ 
ساله به دوران حكومت ايرانيان در اين منطقه تعلق 
دارد. »دونمز«  بيان كرد: »هر ساله شاهد اكتشافات 
مهمي در اين منطقه هستيم. اين منطقه از لحاظ 
باستان شناسي از اهميت بااليي برخوردار است. از 
سال 2۰1۰ تاكنون آثار و بقاياي كشف شده در اين 
منطقه، با معماري و سبك ايراني مرتبط بوده اند. 
اهميت اين منطقه به ورود ايراني ها به اين مكان و 
ساخت بناهايي با استفاده  از سبك معماري ايراني 
اس��ت. آنها يك آتشكده در اين منطقه بنا كردند و 
سپس ش��هر خود را اطراف آن توسعه دادند. يك 
عبادتگاه جاده هاي س��نگي و تاالرهاي ستون دار 
نيز در نزديكي اين آتش��كده وجود دارد. اين سالن 
س��تون دار، اولين بناي متعلق به دوران حكومت 
ايراني ها بوده كه در منطقه آناتولي كش��ف ش��د. 

تاالرهاي ستون دار ديگري كه متعلق به عصرهاي 
ديگر باش��ند پيش از اين كش��ف ش��ده اند اما اين 
تاالر كه قدمت آن به قرن پنجم مي رس��د بس��يار 
حائز اهميت اس��ت. اينكه اين تاالر درست مقابل 
آتش��كده قرار دارد اين فرضيه را به وجود مي آورد 
كه اين تاالر به عنوان مكاني براي گردهمايي مورد 
استفاده قرار مي گرفته است.« »دونمز« در مصاحبه 
با »ديلي صاباح« بيان كرد: »ايرانيان اولين تمدني 
بودند كه سيستم پستي را به منطقه آناتولي آورند. 
آنان امپراتوري گس��ترده اي داش��تند كه از يونان 
تا آس��ياي مركزي و مص��ر را دربرمي گرفت. اين 
مناطق توس��ط حكمرانان اداره مي شد. آنان بايد 

اطمينان حاصل مي كردند كه اخبار را بطور صحيح 
از پايتخت به شهرهاي اطراف مخابره مي كنند به 
همين دليل سيس��تم هاي جاده اي متفاوتي را در 
اطراف مرزهايش��ان بنا كردند.« »دونمز« معتقد 
اس��ت ايراني ها موقعيت هاي مكاني بخصوصي را 
براي س��اخت پس��ت خانه در نظر گرفتند. پس از 
آنكه اين منطقه كاوشي در سال 1۹۹8 كشف شد، 
كاوش ها در تپه »اولزو«  از س��ال 2۰۰۷ آغاز شد. 
كاوش هاي اين دوره با همكاري ۵ استاد دانشگاه، 3 
باستان شناس و 1۵ كارآموز باستان شناسي و يك 
دانش��جوي مرمت بناهاي تاريخي از دانشگاه هاي 

مختلف تا آخر اين ماه ادامه خواهد داشت.

ايستگاه

معرفينامزدهايجايزه
»گيلر«باحضوراتوود

كريستوفوالتس
بازيگرسريالشد

»م��ارگارت ات��وود«، 
 نويس��نده »داس��تان 
نديم��ه«، با اث��ر جديد 
خ��ود در فهرس��ت اوليه 
دوازده نفري جايزه ادبي 
»گيلر« ق��رار گرفت. به 
گزارش رويترز، »اتوود« 
كه پيش تر در سال 1۹۹6 

جاي��زه ادبي گيلر را ب��راي رم��ان »گريس ديگر« 
دريافت كرده بود، اين بار با رمان جديد خود با عنوان 
»وصيت ها« كه هنوز منتشر نش��ده، به اين رقابت 
ادبي بازگشته است. رمان»وصيت ها« در حقيقت 
دنباله  رمان مشهور »داستان نديمه« است. نام رمان 
»وصيت ها« ديروز به عنوان يكي از نامزدهاي نهايي 
جايزه »بوكر« 2۰1۹ نيز اعالم ش��د. از ديگر آثار راه 
يافته به اين جايزه ادبي مي توان به رمان »روزهايي 
با نور ماه« نوش��ته »اندره الكسيس« نويسنده اهل 
تورنت��و، كه پيش تر اي��ن جايزه را در س��ال 2۰1۵ 
براي رمان »1۵ س��گ« دريافت كرده بود، اش��اره 
كرد. فهرس��ت كامل نامزدهاي اولي��ه جايزه بوكر 
گيلر 2۰1۹ از اين قرار اس��ت: »وصيت ها« نوشته 
»مارگارت اتوود«، »ش��هر مهاجر«  نوشته »ديويد 
بزموگزيس«، »روزهايي با نور ماه« نوش��ته »اندره 
الكسيس«، »جنگل سبز« نوشته »مايكل كريستي«، 
»بازي كوچك شكار در كلوب محلي تفنگ كوارد« 
نوشته »مگان گيل«، »سكانس رويا« نوشته »آدام 
فولدز«، »تفريح ديروقت« نوشته »كي. دي. ميلر«، 
»بي گناهان« نوشته »مايكل كرامي«، »المپدوسا« 
نوشته »استيون پرايس«، »ش��هروندان دوگانه« 
نوشته »آليكس اولين«، »چنارسوزان« نوشته »زاليكا 
ريدبنتا« و »تكثير« نوشته »ايان ويليامز«. جايزه ادبي 
»گيلر« كه در سال 1۹۹۴ پايه گذاري شد، به عنوان 
معتبرترين جايزه كتاب هاي داستاني كانادا شناخته 
مي شود و هرساله به بهترين رمان يا مجموعه داستان  
كوتاه كانادايي تعلق مي گيرد كه به زبان انگليسي در 

سرتاسر اين كشور منتشر شده باشد. 

بازيگر برنده اس��كار به 
ليام همس��ورث در يك 
سريال موبايلي پيوست. 
ب��ه گ��زارش ورايت��ي، 
كريس��توف والتس در 
يك س��ريال اكشن در 
شبكه كيوبي در برابر ليام 
همسورث بازي مي كند. 

والتس جديدترين بازيگري است كه به محصولي 
از كمپاني كيوبي جفري كاتزنبرگ افزوده مي شود. 
اين سريال درباره ش��خصيتي به نام داج مينارد 
با بازي همسورث اس��ت كه از محافظت همسر 
باردارش در برابر يك بيماري مغزي نااميد ش��ده 
و به همين دليل پيش��نهاد يك ب��ازي مرگبار را 
كه در آن او ش��كارچي نيست بلكه طعمه است، 
مي پذيرد. والتس در اين سريال نقش شخصيت 
مايلز سلرز را ايفا مي كند. اين سريال درصدد كشف 
محدوديت هاي يك فرد براي حفظ زندگي خود و 
خانواده اش است. نويسنده فيلمنامه اين سريال 
نيك سانتورا نويسنده »سوپرانوها« است و فيل 
آبراهام كارگردان كهنه كار »مد ِمن« كارگرداني 
آن را برعه��ده دارد. هر دوي اين ش��خصيت ها از 
تهيه كنندگان سريال هم هستند. »آليتا: فرشته 
جنگ« از جديدترين فيلم هاي كريستوف والتس 
بوده و او به تازگي اولين تجربه كارگرداني اش را با 
»جورج تاون« انجام داد. كيوبي قرار اس��ت از بهار 
2۰2۰ برنامه هايش را در دسترس كاربران بگذارد 

و در حال توليد برنامه هاي مختلف است. 

ليگ۲ژاپنباارزشترازليگبرترايران!

جالل حسيني : بيرانوند كاري نكرده كه محرومش كنند

با ارزش گذاري س��ايت معتبر ترانس��فر 
ماركت، ليگ ايران با ارزش 126 ميليون 
يورويي در جايگاه هش��تم آسيا قرار دارد. 
در سايت مشهور ترانسفر ماركت، ليگ هاي معتبر دنيا 
بر اس��اس قيمت بازيكنان ارزش گذاري مي شود كه در 
آسيا، ليگ برتر ايران با ارزش 126 ميليون يورو در جايگاه 
هشتم قرار دارد كه اين رقم برابر با مبلغ انتقال ژائو فليكس، 
ستاره پرتغالي از بنفيكا به اتلتيكو مادريد است. در صدر 
ليگ هاي آسيايي، سوپر ليگ چين با ۵۷3 ميليون يورو 
در صدر قرار دارد و جي ليگ ژاپن و ليگ عربستان به 33۹ 
ميليون يورو در رده هاي بعدي قرار دارند. نكته جالب اين 
ارزش گذاري، ارزش باالتر ليگ 2 ژاپن نس��بت به ايران 
است؛ اين ليگ با 1۷۹ ميليون يورو در جايگاه پنجم قرار 
دارد و از ليگ هايي چون اي ليگ استراليا، ليگ امارات و 

كي ليگ كره جنوبي جايگاه باالتري دارد. 

كاپيتان تيم پرسپوليس مي گويد دروازه بان تيمش 
حاشيه اي در ديدار برابر تراكتور ايجاد نكرده است. 
سيد جالل حس��يني درباره ش��رايط اين روزهاي 
پرس��پوليس اظهار كرد: هفت��ه اول ليگ برابر تيم 
بس��يار خوب پارس جنوبي جم ب��ازي كرديم و در 
نهايت توانستيم سه امتياز با ارزش را به دست آوريم. 
ما سه فصل پياپي نتايج بسيار خوبي گرفتيم و االن 
هم مي دانيم انتظارات از تيم باالست. بنابراين تمام 
تالش��مان را مي كنيم كه در اين فصل هم بهترين  
نتايج را بگيري��م. او افزود: ما در دي��دار با تراكتور، 
بازي خوبي انجام داديم و تراكتور هم يك تيم بسيار 
قدرتمند اس��ت اما با وجود ب��ازي خوبي كه انجام 
داديم، روي يك اش��تباه گل خورديم و نتوانستيم 
جبران كنيم. مي دانم شرايطمان بسيار سخت است 
ام��ا نياز به فرصت داريم چ��ون كادر فني جديد به 
دنبال اين اس��ت كه تفكرات تاكتيكي خود را اجرا 
كند. تيم هايي كه چند سال قهرمان مي شوند، گاهي 
در يك فصل نمي توانند نتاي��ج قبلي خود را تكرار 

كنند ولي ما نمي خواهيم اينگونه باش��يم و تالش 
مي كنيم امسال هم مثل فصل قبل نتيجه بگيريم. 
كاپيت��ان تيم فوتبال پرس��پوليس در ادامه درباره 
حواشي ايجاد ش��ده براي عليرضا بيرانوند و اينكه 
تراكتوري ها خواهان محروميت اين بازيكن شده اند، 
به ايس��نا گفت: هيچ حاشيه اي وجود ندارد. برخي 
صحبت ها بيهوده مطرح مي ش��ود. بيرانوند كاري 
نكرده كه او را محروم كنند. ما اگر حرف نمي زنيم، 
اينگونه نيست كه بلد نباشيم خيلي مسائل را مطرح 

كني��م. كميته اخالق و كميت��ه انضباطي به جاي 
بررسي اينگونه مس��ائل، بهتر است كارهايي را كه 
خيلي هاي ديگر انجام مي دهند و كسي از آنها خبر 
ندارد بررسي كنند. بيرانوند كاري نكرد كه بخواهند 
عملكرد او را بررسي كنند. حسيني در ادامه درباره 
ديدار بعدي پرس��پوليس برابر صنعت نفت آبادان 
اظهار كرد: صنعت نفت، تيم ريش��ه داري است كه 
امس��ال نتايج خوبي گرفته اس��ت. آنها از دو بازي، 
چهار امتياز به دس��ت آوردند و اين موضوع نش��ان 
مي دهد كه كار سختي داريم. اميدوارم در روز بازي 
ما، سيستم هاي فروش الكترونيكي بليت به درستي 
كار كند و هواداران ما بتوانند به ورزشگاه  بيايند. او 
در پايان درباره حضور محمدحسن انصاري فرد در 
باشگاه پرسپوليس گفت: آقاي انصاري فرد از مديران 
با تجربه هستند كه طي چند روز اخير تالش زيادي 
انجام دادند تا مشكالت باشگاه را حل كنند اما همه 
مي دانيم در باشگاه مشكالت زيادي وجود دارد كه 
بايد زمان بگذرد تا با مديريت انصاري فرد حل شوند.

ورزشي
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