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حسين حقگو|
تحليلگر اقتصادي|

ي��ك اش��تراك مه��م س��ه وزارتخان��ه از چه��ار 
وزارتخانه اي كه وزراي پيشنهادي آنها اين هفته از 
مجلس راي اعتماد گرفتند، نداشتن شرح وظايف 

و اختيارات مصوب قانوني است ! 
براساس قانون تش��كيل س��ه وزارتخانه »صنعت، 
معدن و تج��ارت«، »راه و شهر س��ازي« و »تعاون، 
كار و تامي��ن اجتماع��ي« در س��ال 1390 )3/31 
و 1390/4/11( مق��رر گردي��ده ب��ود ت��ا ظ��رف 
6 م��اه وظاي��ف و اختي��ارات اي��ن وزارتخانه ها در 
كارگروه��ي در دول��ت تدوي��ن و پ��س از تصويب 
هي��ات وزي��ران روان��ه مجلس ش��ود. بي��ش از 7 
س��ال از آن تاريخ مي گ��ذرد و نه ش��رح وظايف و 
اختي��ارات وزارتخانه هاي مذك��ور چنانكه در فوق 
آمد - برخ��اف تاكيد قانونگ��ذار - مصوب گرديد 
و نه بس��ترها و نهاده��اي الزم براي پيش��برد امور 
حوزه ه��اي مختلف در فض��اي اينده تدارك ش��د 
و نه متاس��فانه تيم ق��وي مديريتي ب��راي چنين 

مسووليت سنگيني تعيين گرديد.
عدم انج��ام اين وظيف��ه قانوني بي ش��ك پراكنده 
كاري، روزمرگ��ي، م��وازي كاري و ع��دم ام��كان 
نظارت مناس��ب بر عملكردها و بي ثباتي در فضاي 
تصميم سازي سياس��ت گذاران و فعاالن اقتصادي 
را سبب ش��ده اس��ت. آنهم در وزارتخانه هايي كه 
مي بايست بسياري از اهداف توس��عه اي را اجرايي 
نمايند كه ضرورت انجام اين مهم، ثبات و پايداري 

سازماني است. 
اصوال چگونه مي توان از دس��تگاهي كه س��اختار و 
سازوكار حاكم بر آن نه براس��اس مصوبات قانوني 
برآمده از خرد جمعي و منطق بروكراس��ي بلكه بر 
طبق سايق و عايق مس��ووالن آن دستگاه شكل 
مي گيرد و ح��دود وظايف و اختي��ارات آن با تغيير 
و تحول مديريت ها يا منافع و تش��خيص هاي زود 
گذر دچار تغيير مي شود توقع و انتظار نظم دهي و 

ساماندهي به امور را داشت؟ !
هنگامي كه با تغيير و تح��ول مديريت ها، ادارات و 
دفاتري در يك دس��تگاه ايجاد يا در يكديگر ادغام 
يا از هم تفكي��ك يا اصوال حذف مي ش��وند چگونه 
مي توان انتظار انباش��ت تجرب��ه و خدمتگزاري به 
ذي نفعان را داش��ت؟! در واق��ع اين چنين وضعيت 
بي ثباتي، صرفا به نفع رانت جويان و منفعت طلبان 
است كه از ش��كاف هاي ايجاد ش��ده و لغزان بودن 
ساختارها و مديريت ها بيشترين استفاده را برده و 
راه را براي سوءاستفاده خود بيش از هر زمان ديگر 

گشوده مي بينند. 
كافي اس��ت نماين��دگان محترم مجل��س، نمودار 
تش��كياتي و ش��رح وظايف بخش ه��اي مختلف 
همين س��ه وزارتخانه موصوف را در اين سال هاي 
تاسيس بررس��ي كنند تا مش��اهده نمايند در اين 

مدت چه مي��زان تغيي��ر و جابه جاي��ي در دفاتر و 
ادارات و وظايف و اختيارات آنها ايجاد ش��ده است 
و چه حجم عظيمي از نابودي و حيف و ميل منابع 
م��ادي و فك��ري روي داده اس��ت و چه مي��زان از 
بي عاقگي، س��رخوردگي و ناكارآمدي بر كاركنان 
اين وزارتخانه ها عارض و بر فضاي اين وزارتخانه ها 

حاكم شده است!
آنچه امروزه قطعي به نظر مي رسد آنست كه وجود 
يك نظم سياس��ي به عنوان پيش ش��رط توس��عه 
مبتني بر وجود دولتي قوي به لحاظ بوروكراس��ي 
اس��ت. اين امر به گفته »فوكوياما« فارغ از بزرگي 
و كوچكي دولت ه��ا به كيفيت بروكراس��ي در آنها 
بستگي دارد و اينكه تا چه حد مي توانند حاكميت 
قانون را به منظور دسترس��ي برابر ش��هروندان به 
فرصت ها، مقررات گ��ذاري كنن��د. در واقع ارزش 
س��ازمان ها براي بهبود اقتصادسياسي يك كشور 
بسيار است چرا كه س��ازمان ها چارچوبي مي شوند 
كه روابط دراز مدت در بس��تر آنها شكل مي گيرد.

در اين چارچوب بوروكراس��ي قدرتمن��د آنچنان 
اهميت دارد كه حتي آزاد سازي و دمكراتيزاسيون 
در غي��اب آن مي تواند به فس��اد و حام��ي پروري 

بينجامد.
اهميت س��اختار منظم تش��كياتي و بوروكراسي 
قدرتمند وزارتخانه ها و دس��تگاه هاي دولتي از آن 
رو نيز در كشورمان اهميتي دو چندان مي يابد كه 
با توجه به ش��كل گيري بنگاه ه��ا و نهادهاي عظيم 
شبه دولتي، امكان دست اندازي باندها و جريان ها 

به منافع جامعه بيش از پيش شده است.
در واقع از جمل��ه عوامل مهم افزايش فس��اد طي 
اين س��ال ها تضعيف س��اختار بروكراتيك كشور و 
فقدان نظم و ثبات قانون��ي در مجموعه اختيارات 
و وظايف دس��تگاه ها بوده اس��ت .كافي است مثا 
نگاهي ب��ه ماجراي فس��اد ثب��ت س��فارش ها در 
وزارت صمت يا درگيري ها در حوزه س��اخت و ساز 
ش��هري و نظام مهندسي س��اختمان در وزارت راه 
و بيمه هاي س��امت و ماجراهاي س��ازمان تامين 
اجتماعي وپروژه ه��اي فقر زداي��ي در وزارت كارو 
تامين اجتماعي بيندازيم تا مش��اهده كنيم كه چه 
ميزان ابهام در شرح وظايف و اختيارات و تغييرات 
و بي ثباتي هاي س��ازماني و مديريت��ي باعث بروز 
اين مشكات حاد ش��ده و ناكارآمدي قوه مجريه را 

سبب شده است.
از اين منظر فوري و فوتي ترين كار براي س��ه وزير 
تازه برگزيده شده، تعيين تكليف ساختار قانوني و 
وظايف و اختيارات اي��ن وزارتخانه ها و تاش براي 
تصويب آن در دول��ت و مجلس اس��ت و اال قدرت 
اين وزيران هر روز بي��ش از پيش در بي نظمي هاي 
ناگزي��ر، تحلي��ل رفت��ه و كار پي��ش نخواهد رفت 
همچون ماش��يني كه بر س��طحي ليز و لغزنده در 

حركت است !

ايران|
»به راستي؛ مسافري كه به سمت تو كوچ مي كند چه 
راهش نزديك اس��ت.« اين عبارت در دعاي ابو حمزه 
ثمالي از زب��ان امام س��جاد )ع( انگار آغاز مس��يري را 
تصويرسازي مي كند كه فرزندان آدم براي رسيدن به 
هدف متعالي و دريافت خويشتن واقعي خويش بايد از 
آن عبور كنند.  س��لوكي مرحله به مرحله و گام به گام 
كه آدمي را آرام آرام از تعلقات مادي و نيازهاي دنيايي وا 
مي رهاند و او را به سمت تحول و تكامل سوق مي دهد. 
سلوكي از جنس عاشقان حسين )ع( كه در راهپيمايي 
اربعين، عمودها و خيمه ها را يك به يك و قدم به قدم 
طي مي كنند تا به عمود نهايي و خيمه پاياني مي رسند. 
زانوان خسته و پاهاي به خون نشسته اي كه، كيلومترها 
مسير را قدم به قدم طي مي كنند. اگرچه زخم ها سرباز 
كرده اند و دمل پاها چركين ش��ده اند، اما هنوز ميل به 
رفتن و ادامه دادن بر روح  و روان سالك راه عشق مسلط 
است. غبار راه درازي بر سر و سينه ها نشسته و شانه ها 
از كشيدن توشه راه خم ش��ده. با وجود اين همه رنج و 
س��ختي، دل ها اما تو گويي در مسير عشق به حسين 
)ع( هيچگاه مرده و غمگين نمي شوند.  اين واقعيت را 
مي شود از اعداد و ارقام صعودي حضور عاشقان حسين 
)ع( در يافت. هرس��ال كه مي گذرد درياي خروش��ان 
عاشقان حسين مواج تر و توفاني تر از قبل مي شود؛ سال 
گذشته خبر از حضور 13ميليوني عاشقان حسيني در 
كربا بود و امسال اعداد و ارقام بيش��تري از اين اعام 
مي ش��ود. هر اندازه كه تروريست هاي تكفيري بيشتر 
تهديد مي كنند كه جلوي حركت زائ��ران را با بمب و 
گلوله سد مي كنند؛ عطش عاشقان حسين براي وصال 
به مرحله نهايي بيشتر مي ش��ود.  تا چند روز پيش در 
ايران و در ش��هرهايي چون مهران، شهري مرزي بين 
عراق و ايران، اقيانوس مواجي از زائراني ديده مي شد كه 
براي حضور در يكي از بزرگ ترين تجمعات مذهبي در 
جهان، در حال عبور از اين گذرگاه مرزي هس��تند؛ اما 
ديروز كرانه هاي اين درياي مواج به ساحل كربا رسيد؛ 
جايي نزديك عمود 1452 كه عاشقان حسين )ع( هر 
سال  فرياد لبيك يا حسينشان را از آنجا به گوش زمين 
و آسمان مي رسانند؛  از هر قش��ري در اين راهپيمايي 
ديده مي شود؛ از جوانان و پيران سالخورده اي كه روي 
ويلچر نشسته اند تا مردان و زنان مشتاق و از كودكان و 
نوجوانان تا نوزادان شيرخواره اي كه مشق عاشقي را از 
كودكي تمرين مي كنند. مردان و زناني كه دريافته اند 
جهان با هم��ه س��ترگي و بزرگي اش؛ بدون عش��ق؛ 
اين تابنده تري��ن حقيقت جاري در هس��تي؛ چيزي 
كم دارد؛ كمبودي كه انگار عش��ق به حسين )ع( يك 
تنه بخش قابل توجه��ي از مطالبات دروني انس��ان را 
يكجا پاس��خ مي دهد. از ميان دولتمردان نيز اسحاق 
جهانگيري همراه با سلطاني فر )وزير ورزش( صالحي 
)رييس س��ازمان انرژي اتمي( ديروز بعد از حضور در 

نجف و ديدار با استاندار اين ش��هر در تماس تلفني با 
رييس جمهوري عراق ضمن تش��كر از ميهمان نوازي 
عراقي ها از رييس جمهور عراق براي سفر به ايران دعوت 
كرد. معاون اول رييس جمهور ابتدا حرم نوراني و بارگاه 
مقدس اميرالمومنين عل��ي )ع( را زيارت كرد و پس از 
آن در مسير نجف به كربا در راهپيمايي بزرگ اربعين 

شركت كرد. 

  مردمـي بـودن از ويژگي هـاي اصلـي 
راهپيمايي اربعين است

جهانگيري ديروز در بدو ورود به فرودگاه نجف اشرف 
در گفت وگو با خبرنگاران گفت: اربعين امروز به عنوان 
يك نماد بسيار مهم در جهان اسام تبديل شده است و 
ميليون ها مسلمان عاشق امام حسين )ع( در اين روز در 
مراسم اربعين و اين راهپيمايي عظيم شركت مي كنند. 
او با بيان اينكه راهپيمايي اربعي��ن پيام هاي زيادي در 
زمينه هاي فرهنگي، سياس��ي و اجتماع��ي با خود به 
همراه دارد اظهار داش��ت: اين راهپيماي��ي به يكي از 
نمادهاي قدرت ملت مسلمان به خصوص مردم و دولت 
ايران و عراق تبديل شده است. جهانگيري افزود: مراسم 
راهپيمايي اربعين احياگر اسام ظلم ستيز و اسامي 
اس��ت كه به دنبال آزادي و نه گفتن ب��ه هر گونه ظلم 
است كه حضرت اباعبداهلل )ع( اين مكتب را ترويج كرد 
و اين مراسم روز به روز پرشكوه تر و با وسعت بيشتري در 
دنيا معرفي مي شود. جهانگيري خاطرنشان كرد: پيام 
ديگر حضور من در اين سفر عاوه بر زيارت و شركت در 
مراسم راهپيمايي اربعين اين است كه تشكر قلبي خود 
را از مردم و دولت عراق به خاطر ميزباني خوب از زائران 
امام حسين )ع( اعام كنم. البته در روزهاي گذشته با 
نخست وزير عراق تماس تلفني داشتم و مراتب قدرداني 

دولت و مردم ايران را از ميزباني خوب عراق اعام كردم.

  دعوت از رييس جمهور عراق
 براي سفر به تهران

معاون اول رييس جمهور و رييس شوراي عالي مشترك 
روابط ايران و عراق كه جهت ش��ركت در مراسم پياده 
روي اربعين در نجف به س��ر مي برد، در تماس تلفني با 
برهم صالح رييس جمهور عراق گفت وگو كرد. به گزارش 
س��فارت ايران در عراق، جهانگي��ري در اين گفت وگو، 
ضمن تشكر و قدرداني دولت و ملت ايران از دولت و ملت 
عراق به خاطر ميزباني از زائران اربعين بار ديگر انتخاب 
برهم صالح به عنوان رييس جمه��وري جديد عراق را 
تبريك گفت و ب��راي وي، دولت و ملت ع��راق آرزوي 
توفيق و تحقق خواس��ته هاي ملت اين كش��ور را كرد. 
معاون اول رييس جمهوري همچنين با اشاره به روابط 
عميق سياس��ي، اقتصادي، فرهنگي و علمي ميان دو 
كشور ابراز اميدواري كرد مناسبات ميان ايران و عراق هر 
چه بيشتر و در همه ابعاد توسعه يابد.  ادامه در صفحه 2

عراق ميزبان بيش از 12 ميليون زائر 

خلق عظيم ترين اجتماع انساني در كربال
حركت بر سطح لغزنده !

گزارشسخن  نخست

 همين صفحه  

سخن  نخست

حركت بر سطح لغزنده !
ي��ك اش��تراك مه��م 
س��ه وزارتخانه از چهار 
وزارتخان��ه اي كه وزراي 
پيش��نهادي آنه��ا اين 
هفت��ه از مجل��س راي 
اعتماد گرفتند، نداشتن 
شرح وظايف و اختيارات 
مص��وب قانوني اس��ت!  
براساس قانون تشكيل س��ه وزارتخانه »صنعت، 
معدن و تج��ارت«، »راه و شهر س��ازي« و »تعاون، 
كار و تامين اجتماعي« در س��ال 1390 )3/31 و 
1390/4/11( مق��رر گرديده بود تا ظ��رف 6 ماه 
وظايف و اختيارات اين وزارتخانه ها در كارگروهي 
در دولت تدوين و پس از تصويب هيات وزيران روانه 
مجلس شود. بيش از 7 سال از آن تاريخ مي گذرد 
و نه شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي مذكور 
چنانكه در ف��وق آمد - برخاف تاكي��د قانونگذار 
- مصوب ش��د و نه بس��ترها و نهادهاي الزم براي 
پيش��برد امور حوزه هاي مختلف در فضاي آينده 

تدارك شد و...

حسين حقگو

 صفحه3  

كالن

 كدام استان ها كمترين 
و بيشترين تورم  را دارند؟

مركز آمار ايران آخرين نرخ تورم استان هاي كشور 
را اعام كرد كه بر اين اس��اس بيشترين نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به استان ايام ٣٩,٩ درصد و 
كمترين آن مربوط به استان كرمان با ٢٦.١ درصد 
است. ايام از جمله استان هاي محروم ايران است 
كه در شرايط عادي نيز زندگي مردم اين استان با 
مشكات فراواني مواجه است و حاال براساس اعام 
مركز آمار ايران، تامين معيش��ت در اين استان از 

گذشته نيز سخت تر شده است. 

انرژي

عبرتگاه يارانه  بنزين
نادي صبوري- عليرضا كياني | 

قيمت بنزي��ن در ونزوئا در تمام فهرس��ت ها و 
ليس��ت ها رتبه »كمترين« را به خود اختصاص 
مي دهد. اين وضعيت باعث شده است كه حتي 
مردم عادي نيز در اين كش��ور ب��ه قاچاقچيان 
سوخت تبديل شوند. س��وختي كه اغلب روانه 
كلمبي��ا مي ش��ود. مطل��ب پيش رو بررس��ي 
»تع��ادل« از گ��زارش 10 هزار كلم��ه اي گروه 
روزنامه نگاري تحقيقي روزنامه »ال پايس« تهيه 
شده است. اين گروه به مدت 2 هفته در مرزهاي 
ونزوئا مستقر شد تا فرآيند »بزرگ ترين قاچاق 
در امري��كاي التين« را بررس��ي كن��د.   اعمال 
كنترل قيمت ها بر كاالهاي اساس��ي از س��وي 
دولت ونزوئا باعث ش��ده تا قاچاق در سال هاي 
اخير در اين كش��ور افزايش ياب��د. قيمت هاي 
عجيب و نازل كاال هايي مانند بنزين، غذا و دارو 
مشوق بزرگي بوده تا قاچاق اين كاال ها به سمت 

كلمبيا به صورت سرسام آوري باال رود. 
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عراق ميزبان بيش از 12 ميليون زائر 

ابالغيه شوراي عالي هماهنگي هاي اقتصادي در خصوص بازگشت  ارز صادرات غير نفتي

خلق عظيم ترين اجتماع انساني در كربال

ارزصادرات بايد 3 ماهه برگردد

ديپلماسي

وزيرامور خارجه جمهوري اسامي ايران گفت 
كه جامعه جهاني مقابل تحريم امريكا ايستاده 
اس��ت بطوري كه همس��ايگان و كش��ورهاي 
اروپايي در برابر اقدام يكجانبه واشنگتن خوب 

مقاومت كرده اند.
محمد جواد ظريف در حاش��يه نشس��ت سه 
جانب��ه وزراي امور خارج��ه اي��ران، تركيه و 
جمهوري آذربايجان در استانبول، در مصاحبه 
ب��ا ايرن��ا گف��ت: امريكايي ها ب��ا تحريم هاي 
غيرقانوني علي��ه ايران به ه��دف پيش بيني 

شده خود نرسيدند.
وي بي��ان كرد: ام��روز جامعه جهان��ي با يك 
انتخاب مواجه است كه مرتبط با برجام و ايران 
نيس��ت و اين انتخاب هم انتخ��اب حمايت از 
يك روش قانوني در برابر روش��ي غيرقانوني و 

زورگويانه است.
وزير ام��ور خارجه اي��ران تصمي��م امريكا در 
تحريم ايران را اقدامي برخاف قوانين و عرف 
بين الملل عنوان كرد و گفت: متاس��فانه اين 
كشور قانون ش��كن مي خواهد، كشورهايي را 

كه پايبند قانون هستند، مجازات كند.
وي اين روش را داراي تبعات عظيمي بر نظم 

جهاني عنوان كرد.
ظريف در ادام��ه ب��ا تقدي��ر از مواضع رجب 
طي��ب اردوغ��ان و مول��ود چ��اووش اوغل��و 
رييس جمه��وري و وزير ام��ور خارجه تركيه 
ازاي��ران دربراب��ر تحريم ه��اي غيرقانون��ي و 
يكجانبه امريكا ادامه داد: برخي ش��ركت هاي 
بخش خصوصي ممكن است كه در روش كار 
خود با ايران تغييراتي دهند ولي كش��ورهايي 
مثل تركي��ه اجازه نمي دهند كه روابط ش��ان 
با ايران به خاطر خواس��ته يك كش��ور ديگر 

خدشه دار شود.
وي ادامه داد: هر دو كشور تركيه و جمهوري 
آذربايج��ان از مواض��ع اي��ران در خص��وص 
تحريم ه��ا حماي��ت و تاكي��د كردن��د ك��ه 
همكاري هاي خ��ود با اي��ران را ادامه خواهند 
داد. وزي��ر خارجه اي��ران اضافه ك��رد: در اين 
نشس��ت همچنين مذاكره درب��اره ترانزيت، 
ان��رژي، گردش��گري و همكاري ه��اي دانش 
بني��ان انج��ام ش��د و اميدواريم اي��ن روابط 

همچنان ادامه داشته باشد. 
وزي��ر امور خارج��ه ايران همچنين نشس��ت 
امروز را بس��يار خوب و مفيد خواند وگفت: در 
اين نشس��ت تصميم گرفته شد كه دور بعدي 
گردهمايي س��ه وزيرخارجه در اي��ران برگزار 
ش��ود و همين ط��ور تصميم گرفتي��م كه در 
مورد حوزه هاي مختلفي ك��ه در بيانيه آمده، 

همكاري كنيم.

جامعه جهاني مقابل تحريم 
امريكا ايستاده است

خبر

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي 
گفت: باتوجه به مسائلي كه در اقتصاد اتفاق افتاده 
اس��ت صحبت از نب��ود ابرتورم در اقتصاد كش��ور 
غيركارشناس��ي اس��ت. محمدرضا پور ابراهيمي 
داوراني در گفت وگو با خبرگ��زاري خانه ملت، در 
خصوص اعام نرخ تورم گف��ت: نرخ عمومي تورم 
و نرخ اختصاصي تورم وج��ود دارد كه نرخ عمومي 
براساس متوسط شاخص هاي معين شده، محاسبه 
و اعام مي شود. رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اس��امي ادامه داد: نرخ تورم عمومي براي 
اكثريت جامعه مهم نيست؛ نرخ تورم اختصاصي 
مجموعه اقام كاال و خدماتي است كه به عبارتي 
در س��بد مصرفي خانوارهاي كم درآمد و متوسط 
قرار مي گيرد كه بيش��ترين تاثير بر زندگي دارد. 
وي افزود: بخش عمده مربوط به كاالهاي اساسي 
و س��اير كاالهاي مورد نياز غيراساسي است مثل 
خدمات در بحث اجاره مس��كن و امثال آن اس��ت 
كه سبد خانوارها را تشكيل مي دهد. پورابراهيمي 
تصريح كرد: آنچه مش��اهده مي ش��ود آثار تورمي 
اختصاصي در مجموعه سبدهاي تعريف خانوارها 
با درآمد متوس��ط و كم درآمد است كه به مراتب از 
نرخ عمومي تورم باالتر اس��ت و از نرخ عام تورم كه 
اعام مي شود باالتر اس��ت و آنچه مردم ماحظه 
مي كنند مربوط به سبد اختصاصي است و منظور 
نرخ عموم��ي تورم نيس��ت. رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس شوراي اسامي افزود: زماني كه 
با شرايط ش��وك ارزي در اقتصاد روبه رو مي شويم 
در چند مرحل��ه موضوع اثرات ناش��ي از وضعيت 
مذكور، ملموس مي ش��ود كه اولين مرحله ناشي 
از ش��وك ارزي رابطه مس��تقيم با كاالهايي است 
كه آني و لحظه اي متاثر مي ش��وند كه مي توان به 
قيمت طا اشاره كرد. نماينده مردم كرمان و راور 
در مجلس شوراي اس��امي ادامه داد: موضوع بعد 
مربوط به كاالهاي وارداتي كه ب��ا ارز خارجي وارد 
مي شود كه بطور سريع نرخ كاالها متاثر مي شود. 
پورابراهيمي گفت: بخش سوم مربوط به كاالهاي 
داخلي اس��ت كه تركيب��ي از ارز ب��ري خارجي و 
تركيبي از عدم ارزبري دارن��د بطور مثال در توليد 
پوشاك ممكن اس��ت بخش هزينه خياطي به ارز 
ارتباط ندارد و بخشي با واردات نخ خارجي ارتباط 
دارد كه اثر محاس��باتي در محاسبه نرخ تورم دارد. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: كاالهايي وج��ود دارد كه 
ارتباطي به واردات ندارند در اين نوع كاالها قيمت 
جايگزيني صادرات براي آنها اتفاق مي افتد، بطور 
مثال يك كارت��ن آب معدن��ي 10 دالر به فروش 
مي رسد كه معادل 35 هزار تومان در سابق بود اما 
در حال حاضر هر كارتن براساس نرخ دالر تا حدود 
100هزار توم��ان قيمت گذاري مي ش��ود چرا كه 

قيمت جايگزين صادرات ماك است.

نرخ  تورم اختصاصي مطرح 
است نه تورم عمومي

جهان

 پيروزي ترس و خشم
در انتخابات  برزيل
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گزارش

روي موج خبر

  تج�ارت و تبادالت مال�ي با اي�ران را حفظ 
مي كنيم؛ تعادل|

دفتر اطالع رساني سياست هاي اتحاديه اروپا در امور 
ايران تأكيد كرد كه »س��ازوكار ويژه« اتحاديه اروپا 
براي حفظ مبادالت مالي و تجاري با ايران در دست 
اجراست و اين اتحاديه مصمم به حفظ توافق اتمي با 
ايران است. دويچه وله گزارش داد: اتحاديه اروپا مصمم 
است توافق اتمي با ايران را حفظ كند. يك سخنگوي 
اتحاديه اروپا در بخش سياست هاي ايران در گفت وگو 
با دويچه وله تأكيد كرد كه »سازوكار ويژه اتحاديه اروپا 
براي حفظ تبادالت مالي و تجاري با ايران« در دست 
اجراست. او در پاسخ به پرسشي مبني بر علت تأخير 
در اجراي اين سازوكار پيش از آغاز تحريم هاي امريكا 
عليه ايران گفت: تصميم به راه اندازي چنين سازكاري 
دوم مهرماه )۲۴ س��پتامبر( در ديدار وزراي خارجه 
اتحاديه اروپا در حاشيه اجالس ساالنه سازمان ملل در 
نيويورك اتخاذ شد. اين تصميم سپس براي اجراي به 

كشورهاي عضو اتحاديه اروپا واگذار شد.

  سوال نمايندگان از وزيركشور درباره نحوه 
تامين امنيت كاميون ها در جاده ها؛ تسنيم|

جمع��ي از نمايندگان اخي��راً س��والي از عبدالرضا 
رحماني فضلي درباره چگونگي برقراري امنيت خطوط 
انتقال، آب، برق، گاز و حمل ونقل جاده اي درون كشور 
تدوين و تقديم هيات رييسه قوه مقننه كردند و اين 
هيات نيز اين سوال را به كميس��يون شوراها و امور 
داخلي مجلس براي بررسي بيشتر ارجاع داده است. 
در شرح اين سوال نمايندگان آمده است: در كمتر از 
هفت ماه ۲۲ بار آب انتقالي به يزد قطع گرديد چند بار 
مستقيماً خط لوله انتقال آب و چند بار خطوط انتقال 
برق مورد حمله و تعرض قرار گرفت. اخيراً در جاده ها 
به كاميون ها حمله مي شود و بار كاميونها يا كاميون را 
با بارش مي برند. وزارت كشور در جهت تامين امنيت 
تاسيسات زيربنايي چه اقداماتي را انجام داده است؟ و 
چگونه امنيت را برقرار مي نمايد؟ چرا اجازه مي دهيد 

اين اتفاقات در بعضي از نقاط كشور عادي شود.

  اروپا منتظر دس�تورالعمل امري�كا در مورد 
كاالهاي بشردوستانه است؛ ايسنا|

 ژرارد آرو، س��فير فرانسه در امريكا در اين باره گفت: 
واقعيت اين اس��ت ك��ه بانك ها آنق��در از تحريم ها 
مي ترسند كه نمي خواهند هيچ كاري با ايران انجام 
دهند و اين احتمال خطر وجود دارد كه ظرف چند 
ماه كمبودهايي به وجود بيايند. وي همچنين اظهار 
داش��ت: تنگناي موجود در وضعيت كاالهاي بشر 
دوستانه با وجود انتظار اروپا براي دستورالعمل امريكا 
در اين مورد، يك مساله فني است. وي تصريح كرد: 
يك پيش��نهاد مي تواند اين باشد كه اياالت متحده 
امريكا به يك بان��ك ايراني اين اختيار را بدهد كه به 
عنوان يك واس��طه با بانك هاي اروپايي براي نقل و 
انتقال اعتبار مال الزم براي كاالهايي كه از تحريم هاي 

امريكا مستثني هستند، مشاركت كند. 

 »تعادل« ادعاي يك سايت مصري
را بررسي مي كند

گردشسعوديها
بهسويتهران؟

يك رسانه مصري مدعي شده مقامات عربستاني در 
هفته هاي اخير ب��ا ايراني ها تماس گرفته و خواهان 
توافق بر سر اختالفات منطقه اي شده اند؛ آن هم در 
روزهايي كه اين كشور درگير بحران سياسي ناشي از 
قتل خاشقجي روزنامه نگار منتقد است. وب سايت 
»خليج آنالين« مس��وول برقراري اين تماس هاي 
محرمانه را عادل الجبير، وزير امور خارجه عربستان 
عنوان ك��رده كه هدف آن تفاهم ايراني-س��عودي 
درباره مسائل منطقه به ويژه پرونده يمن است. سايت 
اصولگراي مشرق اين سايت ناشناخته را نزديك به 
قطر دانسته و نوشته است كه هفته گذشته چند منبع 
توييتري همچنين ادعايي را مطرح كرده بودند. اما 
وزارت خارجه ايران اين خبر را تاييد نمي كند. بهرام 
قاسمي سخنگوي وزارت خارجه ايران در اين باره به 

»تعادل« مي گويد كه اطالعي از اين موضوع ندارد. 
از س��وي ديگر، در حالي س��ايت مصري اين خبر را 
منتش��ر كرده كه فروردين ماه امسال، محمد جواد 
ظريف وزير امور خارجه ايران، در گفت وگو با شبكه 
تلويزيوني »بي بي سي« به پيشنهاد تهران در ابتداي 
بحران يمن اش��اره كرده بود كه بر اساس آن، جنگ 
متوقف ش��ده، كمك هاي بشردوستانه به يمني ها 
برسد و دولت جديد يمن هم با مشاركت گروه هاي 
مختلف تشكيل ش��ود. اما به گفته ظريف، مقامات 
عربس��تاني اين پيش��نهاد ايران را رد كرده و خود را 
گرفتار جنگ در اين كش��ور كردند؛ چراكه به تصور 
ظريف، سعودي ها گمان مي كردند جنگ با گروه هاي 
مخالف در يمن در مدت دو هفته به پايان مي رسد. با 
اين حال، ظريف در شهريورماه و در گفت وگويي ديگر 
تاكيد كرد كه درهاي ايران براي مذاكره با كشورهاي 
منطقه و همسايگان ايران از جمله عربستان باز است. 
پيش از اين مقامات ايران به ش��كلي ديگر از تمايل 
براي تش��كيل يك مجمع گفت وگ��وي منطقه اي 
سخن گفته بودند. مجمعي كه مي تواند تا تشكيل 
يك پيمان منطقه اي پيش برود. ايران اين پيشنهاد 
را بط��ور جدي در كنفرانس امنيت��ي تهران مطرح 
كرد؛ اما با اقبالي از س��وي كشورهاي عرب منطقه، 
از جمله عربس��تان و امارات مواجه نشد. با اين حال، 
برخي كارشناس��ان از احتمال تغيير سياست هاي 
عربس��تان پس از بحران قتل خاش��قجي و فش��ار 
كشورهاي غربي سخن مي گويند. بر اساس ديدگاه 
اين دسته از كارشناسان، قتل روزنامه نگار عربستاني 
ترمز سياست هاي ماجراجويانه عربستان را مي كشد، 
چراكه غرب به ويژه امريكا احتماال مجبور به كاهش 
حمايت ها از عربستان مي ش��وند. با اين حال، هنوز 
شواهدي از عربستان مبني بر تغيير سياست هاي اين 
كشور و گردش احتمالي به سوي كشورهاي منطقه 

از جمله ايران به چشم نمي آيد.

ايران2

در نشست مشترك ظريف، چاووش اوغلو و محمدياراوف تاكيد شد

پايبندي به برجام؛  تاكيد ايران، آذربايجان و تركيه
روز گذشته نشست سه جانبه وزراي خارجه ايران، تركيه 
و آذربايجان با برگزاري نشس��ت و انتشار بيانيه اي پايان 
يافت؛ بيانيه اي كه در بخشي از آن بر ادامه پايبندي اين سه 
كشور به برجام تاكيد شد. همچنين محمد جواد ظريف در 
كنفرانس مشترك مطبوعاتي با »مولود چاووش اوغلو« 
و »المار محمدياراوف« وزيران خارجه تركيه وجمهوري 
آذربايجان، نشست روز )سه شنبه( در استانبول را مثبت 
خواند و افزود: همكاري تهران، آنكارا و باكو براي توسعه سه 
كشور، توسعه منطقه، بهبود شرايط زندگي و همين طور 
تقويت صلح و امنيت منطقه كه متاس��فانه با چالش هاي 

متعددي رو به رو است، بسيار مهم است.
وي مواضع سه كشور در خصوص اين چالش ها را مشابه 
خواند و با اظهار اميدواري براي حل مش��كالت منطقه به 
خصوص مش��كالت مردم سوريه، فلسطين، يمن و ساير 
مش��كالت مردم خاورميانه از طريق صلح آميز بيان كرد: 
ما هميشه تاكيد كرده ايم كه مسائل منطقه بايد بر اساس 
حقوق بين الملل و با روش هاي صلح آميز حل شود و اينجا 

هم همين واقعيت را در بيانيه پاياني تكرار كرديم.
ظري��ف در ادامه با قدرداني از حمايت دو كش��ور تركيه و 
جمهوري آذربايجان در اعالم حمايت از برجام و تاكيد بر 
ضرورت ادامه همكاري ها در چارچوب برجام و محكوميت 
اقدامات يكجانبه گفت: خروج از برجام اقداماتي عليه يك 
كشور نبوده و عليه صلح و امنيت بين المللي و عليه روابط 
معقول و قانونمند و قابل پيش بيني بين كش��ورها است 
و جايگاهي بين جامعه متمدن ن��دارد. وي تاكيد كرد: ما 
سه كش��ور امكانات بس��يار خوبي براي همكاري داريم و 
همكاري در بخش هاي حمل و نقل، انرژي، علوم و فناوري 
و همكاري هاي فرهنگي و انساني بين سه كشور كه همواره 
وجود داشته و ما اين همكاري ها را تسريع و افزايش خواهيم 
داد. وزير امور خارجه ايران با بيان اينكه امروز دنيا با اقتصاد 
دانش بنيان مي تواند حركت جدي داش��ته باشد و ما سه 
كش��ور اين توان را داريم كه در اين زمينه همكاري هاي 
خوبي داش��ته باش��يم، اضافه كرد: همكاري ها در بخش 
خصوصي نيز حوزه ديگري از همكاري مهم براي سه كشور 
است. وي درباره ديگر نتيجه نشست نيز بيان كرد: ما اينجا 
تصميم گرفتيم كه يك نشست مشترك سه جانبه بين 
بخش خصوصي سه كشور ش��كل بگيرد و اين امر را يك 
گام بسيار مهمي در راستاي همكاري منطقه اي مي دانيم. 
ظري��ف همكاري هاي پولي و بانكي، اس��تفاده از ارزهاي 
ملي براي توس��عه روابط منطقه اي براي مصون ماندن از 
دخالت هاي خارجي و همكاري هاي گمركي را از س��اير 
زمينه هاي مشترك براي توسعه مناسبات بين سه كشور 

عنوان كرد. وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران اضافه 
كرد: ما امروز تصميم گرفتيم كه با توجه به اين همكاري هاي 
بخشي، كارشناسان سه كشور نيز در حوزه هاي مورد نياز 
عالوه بر بخش خصوصي با يكديگر جلسه داشته باشند و 
برنامه سه ساله آينده را با اين ديدگاه اصالح كنند تا بتوانيم 
در جلسه بعدي كه در ايران برگزار خواهد شد، برنامه ريزي 

خوبي داشته باشيم. 

ادامههمكاريتركيهباايران
مولود چاووش اوغلو وزير خارجه تركيه نيز در اين كنفرانس 
خبري مشترك با اشاره به ديدار دوجانبه با همتايان ايراني 
و آذربايجاني خود و برگزاري موفق نشست سه جانبه ديروز 
گفت: در اين ديدار با تاكيد بر تاريخ غني يكديگر، چگونگي 
تقويت روابط و اينكه در چه زمينه هايي مي توانيم گام هاي 
جديدي را برداري��م و نيز درباره موضوع��ات منطقه اي، 
افزايش همكاري و همبستگي هاي في مابين با جزييات 
كام��ل مذاكره كرديم. وي گفت: م��ا بر اتخاذ تصميمات 

مشترك و چندجانبه تاكيد داريم و مخالف اتخاذ تصميمات 
يكطرفه هستيم و بر اين اساس س��ه كشور براي غلبه بر 
مشكالت منطقه اي از طريق گفت وگو و صلح توافق دارند 
و داراي اراده اي مش��ترك هس��تند. وي خواستار تداوم 
همكاري هاي مشترك براي ثبات، صلح و امنيت منطقه اي 
شد و همكاري هاي مشترك اقتصادي سه كشور از جمله 
در زمينه حمل و نقل براي همه كشورهاي منطقه را مفيد 
دانست. وزير امور خارجه تركيه همچنين بااشاره به بررسي 
موضوع همكاري درزمينه ه��اي اجراي پروژه هاي حمل 
ونقل و راه آهن بين س��ه كشور در اين نشست اظهار كرد: 
ايران و جمهوري آذربايجان منابع غني انرژي از جمله گاز 
طبيعي و نفت دارند و تركيه هم از اين كشورها نيازهاي خود 
را دريافت مي كند و در آينده نيز اين تجارت دو طرفه را با 
دو كشور برادر ادامه خواهيم داد. وي اضافه كرد: با نگاهي به 
تجارت ميان سه كشور با جمعيتي حدود 170 ميليون نفر 
مي بينيم كه ميزان تجارت ميان اين سه كشور به حداكثر 
10 ميليارد و 650 ميليون دالر مي رسد ولي ما با ايران براي 

رساندن تجارت بين دو كش��ور تا 30 ميليارد دالر تالش 
مي كنيم و با آذربايجان نيز به ه��دف 10 ميليارد دالري 
تجاري مي خواهيم برسيم و براي تحقق اين هدف بر تشويق 
سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در اين سه كشور تاكيد 
ويژه داريم. چاووش اوغلو همچنين افزود: همكاري تركيه 
با ايران پس از خروج امريكا از برجام نيز ادامه يافته و پس 
از اين هم اقدام��ات الزم انجام خواهيم داد و در اين زمينه 
با كش��ورهاي اروپايي درباره چگونگي همكاري در حال 
رايزني هستيم. وي بار ديگر با اعالم حمايت از ايران در برابر 
تحريم هاي امريكا و با تاكيد بر ادامه همكاري كشورش با 
ايران با وجود تحريم هاي يكجانبه امريكا يادآور شد: درباره 
آثار تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران و نحوه حمايت 

تركيه از ايران نيز در اين نشست به مذاكره پرداختيم. 

تاكيدآذربايجانبرتوسعهمناسباتحملونقلي
الم��ار محمدي��اراوف وزيرام��ور خارج��ه جمهوري 
آذربايجان نيز در اين نشست با اشاره به تاريخ و فرهنگ 

مشترك ايران، تركيه و آذربايجان و ادامه همكاري سه 
كشور در سال هاي گذشته گفت: ما خواهان همكاري در 
زمينه حمل و نقل و توسعه ارتباطات تجاري با همديگر 
هستيم. وي خواس��تار ادامه اجراي طرح هاي راه آهن 
در سه كشور و نيز تكميل راه آهن رشت � آستارا براي 
تكميل كريدور حمل و نقل شمال � جنوب شد و افزود: 
با اجراي طرح هاي مشترك شبكه حمل و نقل سه كشور 
به هم وصل ش��ده و ارتباطات س��ه همسايه گسترش 
مي يابد. وي بااشاره به جمعيت 170 ميليون نفري سه 
كشور، گسترش مناسبات حمل و نقل را موجب توسعه 
روابط تجاري ميان ايران، تركيه و جمهوري آذربايجان 
عنوان كرد. ششمين نشست س��ه جانبه وزيران امور 
خارجه ايران، جمه��وري آذربايجان و تركيه با حضور 
محمد جواد ظريف، المار محمدياراوف و مولود چاووش 
اوغلو روز سه شنبه در كاخ دولما باغچه شهر استانبول 

تركيه برگزار شد. 

حمايتازبرجام
همچنين در بيانيه پاياني س��ه كش��ور بر پايبندي به 
برجام تاكيد كردند. در بخشي از اين بيانيه كه به توافق 
هسته اي اش��اره دارد، آمده است: سه كشور بر اهميت 
برنامه جامع اقدام مشترك كه منعكس كننده موفقيت 
ديپلماسي و مذاكرات چندجانبه است، تاكيد كردند؛ 
تصديق كردند كه اجراي موفق برجام نيازمند اجراي 
كامل وظايف توسط تمامي طرفين است تا بتوانند كامال 
از مزاياي برجام بهره مند شوند. با در نظر گرفتن پيروي 
جمهوري اس��المي ايران از برجام كه توسط سازمان 
بين الملل��ي انرژي اتمي به عنوان بخش��ي از قطعنامه 
۲۲31 )۲015( ش��وراي امنيت تاييد ش��ده اس��ت، 
تعهدات تمامي اعضاي س��ازمان مل��ل براي همكاري 
و كمك رس��اني بر اج��راي برجام را يادآور ش��دند و از 
همين بابت، تحريم هاي يكجانبه كه روي پيش��رفت 
تجارت و بازرگاني ميان كشورها تاثير منفي مي گذارد 
را محكوم كردند. در اين بيانيه تاكيد ش��ده است: با در 
نظر گرفتن پيروي جمهوري اس��المي ايران از برجام 
كه توس��ط س��ازمان بين المللي انرژي اتمي به عنوان 
بخشي از قطعنامه ۲۲31 )۲015( شوراي امنيت تاييد 
شده اس��ت، تعهدات تمامي اعضاي سازمان ملل براي 
همكاري و كمك رساني بر اجراي برجام را يادآور شدند 
و از همين بابت، تحريم هاي يكجانبه كه روي پيشرفت 
تجارت و بازرگاني ميان كشورها تاثير منفي مي گذارد 

را محكوم كردند.

خلق عظيم ترين اجتماع انساني در كربال
جهانگيري همچنين از برهم صالح براي سفر به ايران 
دعوت كرد كه مورد اس��تقبال رييس جمهوري عراق 

قرار گرفت.
بره��م صالح نيز در اين گفت وگ��وي تلفني از حضور 
مع��اون اول رييس جمهوري اي��ران در جمع زائران 

اربعين حسيني در عراق ابراز خرسندي كرد.
رييس جمهور عراق با اشاره به برگزاري موفقيت آميز 
مراسم ميليوني اربعين، اظهار اميدواري كرد اين روند 
تا پايان مراسم ادامه يابد.صالح گفت: دولت و مسووالن 
عراقي كمك به هر چه بهتر برگزاري مراسم اربعين را 
وظيفه و افتخار خود مي دانند. ايران و عراق دو كشور 
همسابه و دوست هستند كه روابط تاريخي با يكديگر 
دارن��د و ما اميدواري��م در اين دوره ش��اهد تعميق و 
گسترش هر چه بيشتر روابط درهمه زمينه ها باشيم.

زائرانخودشاهدانخدماترساني
دولتهستند

اما در ش��رايطي كه دولت تمام ابزاره��اي ارتباطي، 
اعتباري و خدماتي خود را در جهت هرچه بهتر برگزار 
شدن اين مراسم به كار گرفته برخي تحركات سياسي 
و جناحي در تخريب تالش هاي دولت؛ باعث ش��د تا 
دولت جهت شفاف  س��ازي بيانيه اي را صادر كند. در 
واكنش به اين برنامه هاي تخريبي دبيرخانه شوراي 
اطالع رس��اني دولت اعالم كرد: زائ��ران اربعين خود 

شاهدان خدمات رساني دولت هستند.
در پي پخش برخ��ي برنامه هاي تخريب��ي در صدا و 

سيما در جهت انكار و تضييع خدمات رساني دولت به 
زائران اباعبداهلل )ع( و بازنشر آن در برخي رسانه هاي 
خاص، دبيرخانه شوراي اطالع رساني دولت بيانيه اي 
صادر و تصريح كرد: اربعين امس��ال نيز فرارس��يد و 
همانند ساليان گذشته ميليون ها ايراني شيفته ساالر 
شهيدان عازم كربال شدند تا ضمن ابراز ارادت عملي 
به اباعبداله الحس��ين )ع(، سهمي سترگ در برپايي 
بزرگ ترين مراس��م مذهبي جهان داشته باشند.اين 
بيانيه مي افزايد: در اين ميان، دولت كه برخاس��ته از 
مكتب س��رور آزادگان است و خود را خادم شيفتگان 
حسيني مي داند، از ماه ها پيش و درقالب ستاد اربعين 
همه كوش��ش خويش براي آماده س��ازي بس��ترها و 
زيرس��اخت هاي الزم جهت تشرف بيش از ۲ ميليون 
زائر به س��مت عتبات عاليات را به عمل آورده است، 
اما متاس��فانه معدودي از رسانه هاي خاص و در رأس 
آنها برخ��ي برنامه هاي صدا و س��يما در ميان تعجب 
همگان ضمن برقراري ارتباط »زنده« به جاي پخش 
برنامه هاي معنوي و س��خنان كارشناسان فرهنگي � 
مذهبي، آنتن را در اختيار افراد سياس��ي و كينه توز 
قرار داد و آنان نيز كوشيدند با برجسته كردن نارواي 
برخي حاش��يه ها، خدمت رس��اني خادمان اباعبداله 
الحس��ين )ع( به زائران را مخدوش و مورد ترديد قرار 
دهند.در اين بيانيه آمده اس��ت: ب��ه عنوان نمونه، در 
يكي از اين برنامه ها كه توس��ط يكي از افراد شهره به 
مخالفت با دولت، مديريت مي شود كارشناس مدعي 
شد دولتمردان، بهره معنوي از سفره اربعين نبرده و 

صرفا به سفره داري مي پردازند. اين بيانيه مي افزايد: 
اين رويكرد مغاير منافع ملي در صدا و س��يما با هدف 
تخريب و تضييع زحمات و خدمات دولت و ناكارآمد 
نشان دادن آن به جامعه، متاسفانه تبديل به راهبرد و 
رويه اي ثابت شده و در هر بره هاي به يك بهانه و حتي 
با توسل به بهانه سازي تكرار مي ش��ود.در اين بيانيه 
آمده است: اين بار نيز، برخي كاستي ها در ارايه ارز به 
برخي زوار اربعين، دستاويزي شد تا اين جريان، تمام 
خدمات ارايه ش��ده از س��وي نهادهاي دولتي به زوار 
اربعين حسيني )ع( را ناديده بگيرند و اينگونه القا كنند 
كه دولت نس��بت به مراسم پرشكوه اربعين بي تفاوت 
است.در بيانيه دبير خانه شوراي اطالع رساني دولت 
آمده اس��ت: اين روش كه با نادي��ده گرفتن خدمت 
رساني گسترده دستگاه هاي اجرايي و به بهانه برخي 
كاس��تي ها- كه قطعًا بايد برطرف مي ش��ده � دولت، 
آماج سهمگين ترين تهمت ها، دروغ ها و تخريب هاي 
جه��ت دار قرار گي��رد، در تعارض آش��كار با منويات 
مقام معظم رهبري اس��ت كه همگان را از آن برحذر 
داشته اند و بارها خطاب به رسانه هاي تندرو و به ويژه 
مسووالن صدا و سيما در اين خصوص هشدار داده اند 
كه از تزريق ويروس بدبيني در جامعه پرهيز كنند.اين 
بيانيه مي افزايد: عالوه بر اين، رويكرد تخريبي مبتني 
بر دروغ و تجاهل در قبال خدمت رساني دستگاه هاي 
اجرايي در حالي اس��ت كه مديران و مسووالن ارشد 
صدا و سيما و برخي رسانه هاي همسوي آن، به خوبي 
از خدمات ارايه شده از سوي تمام دستگاه هاي دولتي 

در همه حوزه ها براي هرچه با ش��كوه تر برگزار شدن 
مراسم معنوي اربعين حسيني )ع( اطالع دارند و جاي 
سئوال اس��ت كه آيا اين آگاهي را به مديران مياني و 
زيردستان خود منتقل نكرده اند يا آنها فاقد كنترل بر 
توليد محتواي برخي مديران خود هستند و سياست ها 
از جايي سواي مديران ارش��د به مديران مياني ابالغ 
مي شود كه در هر دو صورت، جاي ابراز تاسف است و 
مي توان رد پاي طراحي دشمن يا افتادن در تله دشمن 
براي ايجاد شكاف ميان دولت و ملت يا در واقع همان 
نظام و مردم را مشاهده كرد.در اين بيانيه آمده است: 
به شهادت زائراني كه از خدمت رساني گسترده دولت 
استفاده كرده اند مديريت عزيمت و بازگشت بيش از ۲ 
ميليون زائر به كشوري ديگر با كمترين هزينه ممكن 
نيازمند هماهنگي ها و اماده س��ازي زيرساخت هاي 
مختلف اس��ت و بدون دخالت و حضور دستگاه هاي 

دولتي امكان پذير نيست.
اين بيانيه مي افزايد: در ادامه براي تنوير افكار عمومي 
ملت ش��ريف ايران بط��ور گذرا به برخ��ي از خدمات 
ارايه ش��ده دولت در هرچه باش��كوه تر برگذار شدن 
اين مراسم معنوي اش��اره مي شود.»تسهيل صدور و 
كاهش هزينه رواديد، تامين امنيت توسط نيروهاي 
اطالعاتي، انتظامي و نظامي، تقويت زيرساخت ها در 
استان ها و محورهاي مرزي همجوار با عراق، ساخت 
و بهبود وضعيت جاده ه��اي مواصالتي، پاركينگ ها، 
كنارگذرها، تامين بهداشت محيط، بيمه زائران، ارايه 
خدمات پزشكي و دارو، توزيع آب شرب و بهداشتي، 

تامين روش��نايي برق معابر و مواك��ب، ارايه خدمات 
مخابراتي ش��امل اينترنت و مكالم��ه، توليد و توزيع 
گس��ترده محتواي معنوي براي به��ره مندي زائران 
عزيز، تس��هيل حضور زائران اتباع خارجي كه نمادي 
از همبستگي و وحدت را به نمايش گذاشت.« در اين 
بيانيه آمده است: اما اين هياهوي جريان مخالف دولت 
درحالي صورت گرفته است كه تنها ساعاتي در ارايه 
خدمات بانكي و تخصيص ارز به زائران محترم آن هم به 
داليل مختلف اعم از نامساعد بودن شرايط آب و هوايي 
و توفان صورت گرفته در منطقه مرزي، زيرساخت هاي 
ضعيف، قطعي برق و اينترنت كشور عراق و همچنين 
عدم تامين س��اختمان مناسب براي ايجاد باجه ارايه 
خدمات بانكي از سوي مسووالن عراقي، اخالل ايجاد 
شد كه در س��اعات وقفه و براي تسهيل ارايه خدمات 
مربوطه، مجبور به استفاده از ساختمان هاي نامناسب 
شد كه با تالش مس��تمر و رايزني هاي صورت گرفته 
ساعاتي پس از وقفه، مشكالت و موانع مرتفع، و پس از 
آن ارايه خدمات به نحو شايسته صورت گرفت. شوراي 
اطالع رساني دولت ابراز اميدواري كرده است مديران 
سازمان صدا و سيما، حرمت مراسم معنوي باشكوهي 
همچون اربعين سيد و س��االر شهيدان را پاس دارند 
و اجازه ندهند رس��انه ملي به تريبون و ابزار تس��ويه 
حس��اب هاي سياسي و ش��خصي برخي افراد تبديل 
ش��ود و نپذيرند منافع ملي، مصالح انقالب اسالمي و 
نيز اعتبار اعتقادات مذهبي، فداي اهداف جريان ها و 

افراد تندرو سياسي شود.

ديدارنتانياهوباسلطانقابوستوجيهندارد
دستيار ارشد رييس مجلس ش��وراي اسالمي در امور 
بين المل��ل با انتقاد از ديدار س��لطان عمان با نخس��ت 
وزير رژيم صهيونيس��تي تاكيد كرد كه اين ديدار قابل 

توجيه نيست.
حسين اميرعبداللهيان در رابطه با سفر اخير نتانياهو، 
نخست وزير رژيم صهيونيستي به عمان گفت: شخصا 

اين اتفاق را به دور از حكمتي كه ما در ش��خص سلطان 
قابوس سراغ داريم مي بينيم البته وي در دوران حكومت 
خود در س��لطنت عمان هميش��ه در تالش ب��وده تا به 
عنوان يك ميانجي گر براي حل مناقش��ات پيچيده و 
منطقه اي وارد شود اما وقتي يك طرف اين منازعه رژيم 
نامشروع اسراييل است چيزي به عنوان توسعه اين نگاه 

در چارچوب رفتار حكمت آميز قابل تفس��ير و تحليل 
نيست. وي در گفت وگوي تفصيلي با شبكه العالم افزود: 
البته بن عل��وي وزير خارجه عمان توضيحاتي ارايه داد 
و تالش مي كنند ت��ا القا كنند كه اين ديدار براي بهبود 
وضعيت فلس��طين صورت گرفته اما نفس به رسميت 
شناختن نخس��ت وزير جنايتكار رژيم صهيونيستي و 

استقبال از او در مسقط توسط سلطان قابوس به هيچ وجه 
در چارچوب رفتار حكمت آميز سلطان قابوس نيست 
هرچند اين سفر مي تواند يك نمايش تبليغاتي و سياسي 
براي نتانياهو باش��د اما در همي��ن فرصت يك نمايش 
آفريني از س��وي نتانياهو در كشوري مثل عمان فراهم 
كردن هم قابل توجيه نيست. وي در پاسخ به اين سوال 

كه آيا امريكايي ها براي شكل گيري اين ديدار اقداماتي 
انجام دادند؟ گفت: امريكايي ها اقداماتي را براي كمك 
به رژيم صهيونيستي انجام مي دهند كه اين اقدامات در 
دوره ترامپ شتاب بيشتري گرفته است كه بخشي از آن 
به كوشنر داماد يهودي ترامپ برمي گردد و بخشي ديگر 
به روابط قبلي كوشنر با شخص نتانياهو مرتبط مي شود.
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ادامه از صفحه اول

در اربعين حسيني عليه السالم، حسينيه امام خميني 
)ره( ميزبان هيات هاي دانشجويي از سراسر كشور بود 
و دانشجويان دلداده حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( و 
اصحاب باوفاي ايشان، در حضور رهبر معظم انقالب 

اسالمي به عزاداري پرداختند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
رهبر انقالب اسالمي پس از عزاداري دانشجويان در 
سخنان كوتاهي، دل هاي پاك، احساسات صادقانه و 
ايمان زالل جوانان مومن را زمينه ساز جلب تفضالت 

الهي خواندند و براي دس��تيابي مل��ت ايران به همه 
اهداف بزرگ و آرمان هاي بلند اسالم و انقالب اسالمي 

دعا كردند.
همچنين در اين مراس��م، حجت االسالم سعدي در 
سخناني اربعين را روز بازخواني سنت الهي مبني بر 
تحقق پيروزي جريان حق و شكست دشمن دانست 
و گفت: پايه هاي تمدن حسيني عليه السالم بر اساس 
ارتباط با خدا و تس��ليم در برابر حق، زيارت اربعين و 

ايستادگي در برابر استكبار شكل گرفته است.

آقاي س��عدي، تمدن سازي با محور اربعين را وظيفه 
دانشگاه و نخبگان حوزوي و دانشگاهي خواند و افزود: 
رسيدن به تمدن نوين اس��المي مبتني بر اربعين و 
فرهنگ حسيني عليه السالم بايد مساله امروز دانشگاه 

باشد.
در اين مراسم، آقاي ميثم مطيعي نيز به ذكر مصيبت 

و نوحه خواني پرداخت.
در پايان مراس��م، دانش��جويان نماز ظهر و عصر را به 

امامت رهبر انقالب اسالمي اقامه كردند.

با حضور رهبر معظم انقالب اسالمي در حسينيه امام خميني )ره(

مراسمعزادارياربعينحسينيعليهالسالمبرگزارشد



آمار 3 كالن

»تعادل«آمارتورممركزآماررابررسيميكند

رييسكميسيونويژهاصل۴۴قانوناساسيمجلسمطرحكرد

كدام استان ها كمترين و بيشترين تورم را دارند؟

تهيه فرمول واگذاري سهام سرخابي ها

گروه اقتصاد كالن|
مركز آمار ايران آخرين نرخ تورم استان هاي كشور را 
اعالم كرد كه بر اين اساس بيشترين نرخ تورم نقطه 
به نقطه مربوط به استان ايالم ٣٩,٩ درصد و كمترين 
آن مربوط به استان كرمان با ٢٦.١ درصد است. ايالم 
از جمله استان هاي محروم ايران است كه در شرايط 
عادي نيز زندگي مردم اين استان با مشكالت فراواني 
مواجه است و حاال براس��اس اعالم مركز آمار ايران، 
تامين معيشت در اين استان از گذشته نيز سخت تر 
شده اس��ت. در طرف ديگر بيشترين افزايش قيمت 
در ميان اقالم خوراكي به رب گوجه فرنگي با افزايش 
227,8 تعلق گرفت و پس از آن موز و گوجه فرنگي 

بيشترين افزايش را از سر گذراندند. 
رب گوجه و گوجه فرنگي از اقالمي هستند كه مصرف 
زيادي در غذاهاي ايراني دارند و افزايش شديد قيمت 
آنها مي تواند بيش از اق��الم ديگري چون موز يا هلو 
سفره معيشت خانوار ايراني را هدف بگيرد. با توجه به 
اينكه شتاب تورم در مهرماه اندكي نسبت به شهريور 
كاهش داشته، كه اين در نوع خود براي سال 1397 
يك اتفاق ويژه محسوب مي شود، چنانچه اين روند 
در ماه��اي آينده ني��ز ادامه يابد، بايد براي مس��اله 
معيشت فرودس��تان چاره جويي شود. البته آن طور 
كه رييس جمهوري و سرپرس��ت پيشين وزارت كار 
گفته ان��د، دولت به زودي اقدام به پخش س��بدهاي 
غذايي در سراسر كشور مي كند كه به گفته مسووالن 
اين س��بدهاي غذايي حدود 50 درصد خانوارهاي 
كش��ور را در بر مي گيرد. نكته جالبي كه در گزارش 
مركز امار ايران به چشم مي خورد اين است كه استان 
كرمان در تمام ش��اخص هاي تورم، اعم از شهري و 
روستايي كمترين نرخ تورم در كشور را دارد. در واقع 
ه��م در بخش ميانگين تورم اس��تاني، هم در بخش 
تورم خانوارهاي ش��هري و هم در بخش خانوارهاي 
روستايي، نرخ تورم استان كرمان از تمام استان هاي 
كشور كمتر اس��ت. درنتيجه مي توان نتيجه گرفت 
مردم اين اس��تان كويري نسبت به استان هاي ديگر 
كمتر با مش��كالت روزمره ناشي از نوسان اقتصادي 

اخير مواجه شدند.

  اس�تان تهران نيز نرخ ت�ورم نقطه به نقطه و 
ساليانه باالتري از سطح كشور داشته است

به گزارش تعادل، در مهر ماه ١٣٩٧ عدد شاخص كل 
براي خانوارهاي كش��ور )١٠٠=١٣٩٥( به ١٤٤,١ 
رس��يد كه نس��بت به ماه قبل ٧.١ درص��د افزايش 
نشان مي دهد. در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه 
خانوارهاي كشور مربوط به استان ايالم با ٩.٥ درصد 
افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان 
قم با ٥.٠ درصد افزايش است. درصد تغيير شاخص 
كل نسبت به ماه مشابه سال قبل يا همان تورم نقطه 
به نقطه براي خانوارهاي كشور ٣٢.٨ درصد مي باشد. 
بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان 
ايالم با ٣٩.٩ درصد و كمترين آن مربوط به اس��تان 
كرمان ٢٦.١ درصد اس��ت. يعني خانوارهاي ساكن 
اس��تان ايالم به طور متوس��ط ٧.١ درصد بيشتر از 
ميانگين كل كشور و خانوارهاي ساكن استان كرمان 
بطور متوسط ٦.٧ درصد كمتر از ميانگين كل كشور 

نسبت به مهر ١٣٩٦ براي خريد يك »مجموعه كاال 
و خدمات يكسان« هزينه كرده اند. نرخ تورم دوازده 
ماه منتهي به مهر ماه ١٣٩٧ براي خانوارهاي كشور 
به عدد ١٣.٤ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده 
ماه مربوط به اس��تان لرستان با تورم ١٦.٦ درصدي 
و كمتري��ن آن مربوط ب��از هم به اس��تان كرمان با 
١٠.٤درصد تورم تعلق گرفت. شكاف نرخ تورم دوازده 
ماه اس��تان ها در مهر ماه ٦.٢ درصد است كه نسبت 

به ماه قبل يك واحد درصد افزايش نشان مي دهد.
 

  استان كرمان كمترين ميزان افزايش قيمت
در مهر ماه ١٣٩٧ عدد شاخص كل براي خانوارهاي 
ش��هري به ١٤٣,٦ رس��يد كه نس��بت به م��اه قبل 
٦.٨درصد افزايش نشان مي دهد. در اين ماه بيشترين 
نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري مربوط به استان 
ايالم با ٩.٨ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه 
مربوط به اس��تان فارس با ٤.٤ درصد افزايش است. 
درصد تغيير شاخص كل نس��بت به ماه مشابه سال 
قبل،  تورم نقطه به نقطه، براي خانوارهاي ش��هري 
كشور ٣٢,٤ درصد اس��ت. بيشترين نرخ تورم نقطه 
به نقطه خانوارهاي ش��هري مربوط به استان ايالم با 
٤٠.٦ درصد و كمترين آن باز هم مربوط به اس��تان 
كرمان با ٢٥.٥ درصد است، يعني خانوارهاي شهري 
ساكن استان ايالم بطور متوسط ٨.٢ درصد بيشتر از 
ميانگين كل كشور و خانوارهاي شهري ساكن استان 
كرمان بطور متوسط ٦.٩ درصد كمتر از ميانگين كل 
كشور نسبت به مهر ١٣٩٦ براي خريد يك »مجموعه 
كاال و خدمات يكس��ان« هزين��ه كرده اند. نرخ تورم 
دوازده ماه منتهي به مهر ماه ١٣٩٧ براي خانوارهاي 
شهري به عدد ١٣.٤ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم 
دوازده ماه مربوط به استان همدان با ١٧.٣ درصد و 
كمترين آن مربوط به استان يزد ١١.٠ درصد است. 
شكاف نرخ تورم دوازده ماه استان ها در مهر ماه ٦.٣ 
درصد است كه نس��بت به ماه قبل ٠.٣ واحد درصد 

افزايش نشان مي دهد.

  تورم خانوارهاي روستايي بيش از شهرها
در مهر ماه ١٣٩٧ عدد ش��اخص كل براي خانوارهاي 
روستايي كشور به 146,81رسيد كه نسبت به ماه قبل 
٣.٨ درصد افزايش نشان مي دهد تا به اين ترتيب تورم 
مهرماه در مناطق روس��تايي بيش از تورم در مناطق 
شهري باش��د. در اين ماه بيش��ترين نرخ تورم ماهانه 
خانوارهاي روستايي مربوط به استان خراسان شمالي با 
12,5 درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط 
به استان سمنان با ٥.٣ درصد افزايش است. درصد تغيير 
شاخص كل خانوارهاي روستايي نسبت به ماه مشابه 
سال قبل يا همان تورم نقطه به نقطه ٣٥.٣ درصد است.

 بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي روستايي 
نيز مربوط به كردس��تان با ٤٣.١ درص��د و كمترين 
آن مربوط به اس��تان كرمان ٢٧.٥ درصد است، يعني 
خانوارهاي روستايي ساكن اس��تان كردستان بطور 
متوس��ط ٧.٨ درصد بيش��تر از ميانگين كل كش��ور 
و خانوارهاي روس��تايي ساكن اس��تان كرمان بطور 
متوسط ٧.٨ درصد كمتر از ميانگين كل كشور نسبت 
به مهر ١٣٩٦ براي خريد يك »مجموعه كاال و خدمات 

يكسان« هزينه كرده اند.  نرخ تورم دوازده ماه منتهي 
به مهر ماه ١٣٩٧ براي خانوارهاي روستايي كشور 
به ١٣.٠ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماه 
مربوط به استان چهارمحال وبختياري با ١٦.٣ درصد 
و كمترين آن مربوط به اس��تان كرمان ٨.٠ درصد 
است. ش��كاف نرخ تورم دوازده ماه استان ها در مهر 
ماه ٨.٣ درصد است كه نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد 

درصد افزايش نشان مي دهد.

  رب گوجه و گوجه فرنگي پيش�تاز افزايش 
قيمت اقالم خوراكي

در بخش اقالم خوراكي نيز، وضعيت قيمت برخي از 
مواد خوراكي چندان مناسب نيست و افزايش قيمت 
در اين دست از كاالها بسيار چشمگير بوده است. در 
همين رابطه و همانطور كه از قبل نيز قابل پيش بيني 
بود، بيشترين افزايش قيمت نس��بت مهر ماه سال 

گذش��ته مربوط به »رب گوج��ه فرنگي« با ٢٢٧,٨ 
درصد افزاي��ش و پس از آن » موز « با 168,2 درصد 
افزايش و »گوجه فرنگي « با ١٤٧.٤ درصد افزايش 

است. 
بر اس��اس نتايج به دس��ت آمده در مهر ماه ١٣٩٧، 
بيش��ترين افزايش قيمت در ماه جاري نس��بت به 
ماه گذش��ته، مربوط به اقالم »رب گوجه فرنگي« با 
٨٩,٧ درصد افزايش، »سيب زميني « با ٤٦.١ درصد 
افزايش و » گوجه فرنگي« ب��ا ٤٠.٥ درصد افزايش 
بوده است. همانطور كه مركز آمار اعالم كرد سه قلم 
از كاالهايي كه در آشپرخانه ايراني ها نقش پررنگي 
دارند، بيشترين افزايش را در يك ماه گذشته داشتند 
و به اين ترتيب مي توان ادعا كرد تورم اقالم خوراكي 
در س��فره معيشتي خانوارها به ش��دت اثرگذار بوده 
است. هرچند به نظر مي رس��د چنانچه از تب و تاب 
تورمي در كش��ور كاسته ش��ود، قيمت اين اقالم نيز 

بايد تا حدي تعديل شود. همچنين در اين ماه اقالم 
»پرتقال محص��ول داخل« ٣٢.٩ درصد و »س��يب 
درختي زرد « ٤.٤ درصد، نسبت به ماه قبل كاهش 
قيمت داشته اند. همچنين قيمت خيار نيز نسبت به 
ماه گذشته كاهشي اندك داش��ته است. با توجه به 
اينكه فصل برداشت سيب و پرتقال آغاز شده، به نظر 
مي آمد بخشي از افزايش قيمت اين دو ميوه نسبت 
به شهريور ماه كاهش يابد و حاال براساس اعالم مركز 
آمار قيمت پرتقال ايراني حدود يك س��وم كمتر از 
قيمتي اس��ت كه در آخرين ماه تابستان سال جاري 

اعالم شده بود. 
 بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل 
يا همان تورم نقطه به نقط��ه مربوط به »رب گوجه 
فرنگي« با ٢٢٧,٨ درصد افزايش و پس از آن » موز « 
با ١٦٨.٢ درصد افزايش و » گوجه فرنگي « با ١٤٧.٤ 

درصد افزايش است.

گروه اقتصاد كالن| 
موضوع خصوصي سازي سرخابي ها كه اخيرا از سوي 
رييس سازمان خصوصي سازي مطرح و مورد موافقت 
رييس جمهوري قرار گرفته ب��ود، اكنون با خبرهايي 
ك��ه از مجلس به گوش مي رس��د در حال قوت گيري 
بيشتر است. رييس كميس��يون ويژه اصل 44 قانون 
اساسي مجلس از اعالم آمادگي براي طراحي فرمول 
خصوصي سازي استقالل و پرسپوليس و كمك به دولت 
در اين زمينه خبر داده است. در فرمولي كه حميدرضا 
فوالدگر ارايه داده اس��ت، 20 درصد س��هم به دولت و 
مابقي به صورت سهامي عام به مردم و پيشكسوتان اين 

دو تيم واگذار خواهد شد. 

  طرح دوباره واگذاري بعد از دو سال
به گ��زارش »تعادل« خصوصي س��ازي دو باش��گاه 
پرسپوليس و استقالل در ماهاي اخير دوباره در دستور 
كار دولت و سازمان خصوصي سازي قرار گرفته است. 
در پي مزايده ها ناكام واگذاري باشگاه هاي استقالل و 
پرسپوليس در بهار سال 94 و به دنبال آن خروج اين دو 
باشگاه از ليست واگذاري ها، به تازگي مشاور سازمان 
خصوصي سازي از موافقت رييس جمهور با واگذاري 

استقالل و پرسپوليس خبر داده است.
به گفته جعفر سبحاني، مسعود سلطاني فر وزير ورزش 
به جد پيگير خصوصي سازي دو باشگاه است و با نامه اي 
كه به درخواست وزير ورزش و جوانان براي شروع دوباره 
روند خصوصي س��ازي اين دو تيم، اين نامه از س��وي 
رحمت اهلل اكرمي سرپرست وقت وزارت اقتصاد و امور 

دارايي به دولت رفت.
اين مقام مسوول ابراز اميدواري كرده كه ظرف هفته هاي 
آينده، هيات وزيران با شروع روند خصوصي سازي دو 
باش��گاه موافقت كند و بالفاصله در آن زمان ش��رايط 
و نحوه كار آغاز ش��ود.  در س��ال 94 پس از قرار گيري 
تيم هاي استقالل و پرسپوليس در ليست واگذاري هاي 
سازمان خصوصي سازي و برگزاري چندين مزايده براي 
اجراي قانون، هيات وزيران با استفاده از مصوبه اي مبني 
بر فرهنگي بودن اين دو تيم ورزش��ي آنها را از شمول 
واگذاري خارج كرد.  اين مصوبه سپس در هيات تطبيق 

مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسالمي بررسي 
و تاييد شد و بر همين اساس نيز واگذاري اين دو باشگاه 

بطور كامل از دستور كار خارج شد.
 به همي��ن دليل حاال كه مس��اله خصوصي س��ازي 
سرخابي ها دوباره از سوي سازمان خصوصي سازي و 
وزير ورزش مطرح شده، بايد اين مصوبه مجلس تغيير 
كند؛ موضوعي كه مشاور سازمان خصوصي سازي هم 
به آن اش��اره كرده است. س��بحاني با اشاره به اينكه با 
تغيير مصوبه قبلي، امكان واگذاري س��هام استقالل و 
پرسپوليس فراهم مي شود گفته است: در اين صورت 

جزئيات واگذاري دو باشگاه اعالم خواهد شد.
خصوصي سازي دو تيم اصلي پايتخت طرفداران زيادي 
دارد؛ آنهايي كه عامل اصلي مس��ائل مالي سرخابي ها 
را دولتي بودن آن مي دانند و دوم كس��اني هستند كه 
هزينه هاي باالي دولت در فوتبال حرفه اي كه به زعم 
آنها هيچ ارتباطي با س��المت عمومي ندارد و تنها به 
جيب تع��داد معدودي مي رود را نوع��ي ناكارآمدي و 
حتي بي عدالتي در فعاليت هاي رفاهي مي دانند. گروه 
اول به مشكالت مالي سال هاي اخير اين دو باشگاه مانند 
عدم پرداخت حق پخ��ش تلويزيوني، نبود كپي رايت 
و سيس��تم ناكارآمد بليت فروشي مس��ابقات اشاره و 

معتقدند با واگذاري اين مسائل براي هميشه از صحنه 
فوتبال كشور رخت خواهد بست. گروه دوم نيز به خريد 
بازيكنان ميلياردي اشاره مي كنند كه هيچ نفعي براي 

ورزش عمومي كشور ندارد. 
 ب��ا اي��ن اح��وال وزارت ورزش اخيرا كم��ك كرده تا 
بدهي هاي اين دو باشگاه به صفر برسد تا اين باشگاه ها 
بدون داشتن بدهي واگذار ش��وند. اين خبري بود كه 
رييس س��ازمان خصوصي س��ازي ابتداي همين ماه 
رس��انه اي كرد و ازعزم ج��دي و جدي��د وزير ورزش 
براي خصوصي سازي پرسپوليس و استقالل صحبت 
كرد. ميرعلي اش��رف پوري حسيني به رسانه ها گفته 
بود: »خوش��بختانه آقاي س��لطاني فر ب��ه جد پيگير 
خصوصي س��ازي دو باش��گاه اس��ت و با نامه اي كه به 
درخواس��ت وزير ورزش و جوانان براي ش��روع مجدد 
روند خصوصي سازي اين دو تيم از سوي آقاي اكرمي 
سرپرس��ت وزارت اقتصاد و امور دارايي به دولت رفته 
اس��ت، منتظر مصوبه هيات وزيران براي شروع روند 
واگذاري استقالل و پرسپوليس هستيم. فكر مي كنم 
ظ��رف دو هفته آين��ده، هيات وزيران با ش��روع روند 
خصوصي سازي دو باشگاه موافقت كند و بالفاصله در 

آن زمان شرايط و نحوه كار را خواهيم گفت.«

  سه دليل براي واگذاري
در همين راس��تا برخي نماينده ه��اي مجلس هم نه 
تنها آمادگ��ي خود را ب��راي اين برنامه آم��اده كرده، 
بلكه خواس��تار تس��ريع در اين واگذاري شده اند. روز 
گذشته حميدرضا فوالدگر درباره تصميم دولت براي 
خصوصي سازي استقالل و پرس��پوليس گفت: ما در 
مجلس به س��ه دليل معتقد بوديم بايد اين دو تيم به 
بخش خصوصي واگذار شوند؛ نخست آنكه از آنجا كه 
اين تيم ها در AFC به صورت باش��گاه حرفه اي ثبت 
شدند و باش��گاه حرفه اي بايد خصوصي باشد، استناد 

ما به AFC بود.
نماينده مردم اصفهان در گفت وگو با تسنيم افزود: دوم 
اينكه ماهيت استقالل و پرسپوليس، شركت است و در 
اساسنامه به عنوان شركت تجاري معرفي شده اند و در 
قالب يك شركت ثبت شدند نه يك موسسه فرهنگي 
و به همين دليل ه��م AFC آنها را پذيرفت.وي درباره 
سومين دليل نيز گفت: در برنامه پنجم توسعه كه بعدتر 
هم در برنامه ششم آمده، دولت از هزينه كردن در ورزش 

حرفه اي منع شده است.
فوالدگ��ر درباره كم��ك كنوني دولت به اس��تقالل و 
پرسپوليس توضيح داد: درس��ت است كه اين تيم ها 
اسپانسر دارند و از تبليغات دور زمين و لباس و امثالهم 
پول دريافت مي كنند و خودشان درآمد دارند ولي دولت 
هم كمك مي كند و اگر دخل و خرج آن برابر نش��ود، 

كسري هايشان را از دولت كمك مي گيرند.
وي درباره خروج اين دو تيم از جريان مزايده در اولين 
دوره تصميم براي خصوصي سازي با مصوبه هيات دولت 
نيز گفت: دولت اين دو تيم را به دليل فرهنگي بودنشان 
از ليس��ت واگذاري خارج ك��رد ولي مجلس در همان 
زمان روي اين مصوبه دولت بحث داشت؛ تصميم دولت 
مبني بر تعريف استقالل و پرسپوليس به عنوان يك 
موسسه فرهنگي ورزشي براي خارج شدن از شموالت 

خصوصي سازي، اشتباه بود.
رييس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي در مجلس 
درباره فض��اي كنوني و حساس��يت هاي موجود براي 
واگذاري اين دو تيم توضيح داد: دولت ها مرتب اينطور 
وانمود مي كنند كه اين دو باش��گاه آنقدر مهم است كه 

واگذاري آنها به اين س��ادگي ش��دني نيست؛ در حالي 
كه اينطور نيست و اگر فرمول واگذاري براي آن تعريف 
ش��ود، به درس��تي و با كمترين پيامد منفي خصوصي 

خواهند شد.
وي با دسته بندي باشگاه ها، گفت: برخي، باشگاه هاي 
وابس��ته به ش��ركت ها ش��دند؛ همچون س��پاهان، 
فوالدمباركه، ذوب آهن، مس و تراكتور كه اينها شركتي 

هستند و اين شركت ها غيردولتي شدند.

  مدلي براي خصوصي سازي سرخابي ها
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس در ادامه با 
انتقاد از برخي اش��كاالت و عيب تراشي هايي كه براي 
خصوصي كردن س��رخابي ها صورت مي گيرد، مدلي 
را براي واگذاري اين دو تيم ارايه كرد. وي با اش��اره به 
حساسيت هايي كه روي اشخاص تقاضا كننده وجود 
دارد، اظهار كرد: گفته مي ش��ود كه اين حساسيت ها 
به دليل ملي بودن استقالل و پرسپوليس و طرفداران 
زياد آنهاست اما با اين حال اين موضوع قابل حل است 

و مي توان براي آن يك مدل تعريف كرد.
وي توضيح داد: شركتي تاسيس شود كه خود دولت 
20 درصد سهم و يك كرسي مي گرفت؛ از آن سو سهام 

استقالل و پرسپوليس قابل ارايه به مردم مي شد.
وي همچنين درباره نمونه اين مدل گفت: مثال سهمي 
به پيشكسوتان مي دادند، از ظرفيت طرفداران استفاده 
مي شد، شركت س��هامي عام تشكيل مي دادند و وارد 
بورس مي كردند تا خيل عظيم طرفدار و عالقه مندان 
اين دوباشگاه مي توانستند سهام آن را خريداري كنند 

تا در تمركز يك فرد هم نباشد.
رييس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي در مجلس 
با ابراز رضايت از نامه وزير ورزش براي خصوصي سازي 
استقالل و پرسپوليس به خانه ملت گفت: ما موافقيم و 
حتي حاضريم با دولت همكاري كرده و مدل واگذاري 
را هم تعريف كنيم؛ مثال ش��ركتي تاس��يس شود كه 
خود دولت 20 درصد سهم و يك كرسي مي گرفت تا 
نظارتش را هم داشته باشد؛ از آن سو اين سهام قابل ارايه 
به مردم باشد، يعني سهامي عام شود و مردم و هواداران 

و پيشكسوتان سهامدار آن شوند.
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 تغييرات قيمت
در مصالح ساختماني

گزارش مركز آمار ايران از بازار مصالح س��اختماني 
حاكي از آن است كه تابس��تان امسال در مقايسه با 
تابستان س��ال گذشته قيمت نهادهاي ساختماني 

49.1 درصد افزايش يافته است. 
مطابق آمار منتشر شده مركز آمار ايران شاخص كل 
قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر تهران 
بر مبناي سال پايه 1390 در تابستان امسال 315,4 
بوده كه نسبت به فصل قبل )بهار 97( با 250,8 بالغ بر 
25,7 درصد افزايش و نسبت به تابستان سال گذشته 

با 211,6 بالغ بر 49,1 درصد افزايش يافته است.
درصد تغييرات شاخص كل در چهار فصل منتهي به 
فصل تابستان امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل 
معادل 26,7 درصد بوده كه نسبت به همين اطالع 
در فصل قبل 17,4 درصد با افزايش روبرو بوده است.

شاخص قيمت گروه » آهن آالت، ميلگرد و پروفيل 
درب و پنجره و نرده « با 45 درصد نس��بت به فصل 
قبل بيشترين تاثير را در افزايش شاخص كل در فصل 

تابستان داشته است.
گروه » چ��وب« ب��ا ٦64,3درصد افزاي��ش و گروه 
»خدمات« با 4 درص��د افزايش به ترتيب رتبه هاي 
بع��دي را در افزايش ش��اخص قيم��ت نهاده هاي 
ساختمان هاي مسكوني شهر تهران در فصل تابستان 

سال 1397 مورد بررسي داشته اند.

توقيف ۴.۳ تن سيب زميني 
قاچاق

ماموران گمرك پرويزخان موفق به كشف 4300 
كيلوگرم سيب زميني قاچاق به مقصد كشور عراق 
ش��دند. قاچاقچيان قصد داشتن با جاسازي، اين 
ميزان سيب زميني را در قالب محموله صادراتي 
تره بار به كش��ور عراق صادر كنن��د كه در نهايت 
با هوش��ياري ماموران گمرك پرويزخان، پس از 
بازرسي از كاالهاي صادراتي كشف شد.  در همين 
راس��تا گمرك پرويزخان به اس��تناد بند د ماده 
113 قانون امور گمركي مصوب سال 90 كاال را از 
مصاديق محرز قاچاق تلقي كرده و پس از تنظيم 
صورت جلسه كشف و تشكيل پرونده، جهت سير 

مراحل قانوني به مراجع قضاي ارجاع شود.

صادرات غير نفتي۲۷ ميليارد 
دالري شد

رييس كل گمرك گفت: صادرات غير نفتي ايران در 
هفت ماه سال جاري از مرز 27 ميليارد دالر گذشت و 
به 27 ميليارد و 229 ميليون دالر رسيد. فرود عسگري 
رييس كل گمرك ايران اظهار كرد: براساس تازه ترين 
آمار گمرك از تجارت خارجي هفت ماه سال جاري، در 
اين مدت حجم صادرات غيرنفتي ايران به 67 ميليون 
و 362 هزار تن رسيده است كه ارزش آن رقمي برابر 

27 ميليارد و 229 ميليون دالر مي شود.
 عسگري با بيان اينكه تا ابتداي آبان ماه سال جاري 
صادرات ايران نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
افزايش 13 و 35 صدم درصدي از نظر ارزش دالري 
داشته اس��ت افزود: از س��وي ديگر در همين مدت 
ميزان واردات قطعي كاال به ايران 18 ميليون و 929 
هزار تن به ارزش 26 ميليارد و 303 ميليون دالر بوده 
است. معاون وزير اقتصاد و رييس كل گمرك ايران 
ادامه داد: واردات ايران در اين مدت نس��بت به هفت 
ماه سال گذشته 8 و 68 صدم درصدي از نظر وزني و 
11 و 7 صدم درصدي از حيث ارزش دالري كاهش 
داشته است. وي افزود: اين آمار نشان مي دهد كه در 7 
ماه سال جاري ارزش تجارت خارجي ايران به بيش 
از 5/53 ميليارد دالر افزايش يافته و مازاد تراز تجاري 
كشورمان هم به مثبت 926 ميليون دالر رسيده است. 
عسگري بيان كرد: ميعانات گازي، پروپان مايع شده، 
روغن هاي سبك و فرآورده ها به جز بنزين، متانول 
و پلي اتيلن گريد فيلم به ترتيب عمده ترين كاالي 
صادراتي و ذرت دامي، قطعات منفصله جهت توليد 
خودرو، برنج و لوبياي سويا به ترتيب عمده ترين كاالي 

وارداتي كشورمان در اين مدت بوده اند.

جوابيه

توضيحات بانك تجارت 
درباره يك خبر

پاسخ بانك تجارت به خبر پخش شده در برنامه “بدون 
خ��ط خوردگي “ راديو گفت وگ��و با موضوع حقوق 

نامتعارف اين بانك منتشر شد.
ب��ه گزارش ايِبن��ا، روابط عمومي بان��ك تجارت در 
توضيحاتي پيرامون خبر پخش شده در برنامه بدون 
خط خوردگ��ي راديو گفت وگو مورخ پنجم آبان ماه 
97 ساعت 19، كه به موضوع دريافت حقوق نامتعارف 

يكي از مديران سابق اين بانك اشاره شد، اعالم كرد.
- در گفت وگو با جناب آقاي اميرخجس��ته رياست 
محترم فراكسيون مبارزه با مفاسداقتصادي مجلس 
به رقم حقوق دريافتي 710 ميليون توماني مديرعامل 
س��ابق بانك تجارت اش��اره ش��د كه اين رقم فاقد 

مستندات موثق بوده است.
- موضوع مطرح شده در اين گفت وگو مربوط به خبري 
است كه در سال 95 از سوي برخي رسانه ها منتشر 
شد و در بازه زماني مذكور عالوه بر ارايه مستندات الزم 
به مراجع ذي صالح، اين بانك به منظور تنوير اذهان 
عمومي و اطالع رساني شفاف به ذي نفعان، توضيحات 
كاملي را در اين خصوص از طريق رسانه هاي عمومي 
و پايگاه رس��مي در تاريخ 1395.03.30 منتش��ر 

نموده است.
بانك تجارت به عنوان امانتدار به مشتريان و سهامداران 
خود اطمينان مي دهد كه در شرايط حساس كنوني 
اقتصاد كش��ور كه بيش از هر زمان ديگري نيازمند 
انسجام و همبستگي است همچنان به عهد خود با 
مشتريان و ذي نفعان پايبند بوده و در راستاي اهداف 

نظام مقدس اسالمي قدم بر مي دارد.



بانك و بيمه4اخبار

ابالغيه شوراي عالي هماهنگي هاي اقتصادي در خصوص بازگشت  ارز صادرات غير نفتي

ارزصادرات بايد 3 ماهه برگردد

اثر جايگزيني چك صيادي در رشد تعداد وصولي 
متاثر از جايگزين شدن چك هاي صيادي، وصولي چك در مهر و آبان افزايش مي يابد

گروه بانك و بيمه| 
رييس شوراي عالي هماهنگي هاي اقتصادي اعالم كرد: 
هر شخص حقيقي و حقوقي مي تواند با رعايت مقرراتي 
كه بانك مركزي اعالم كرده به هر ميزان اسكناس ارز 
وارد كش��ور كند. حس��ن روحاني، رييس جمهوري و 
رييس شوراي عالي هماهنگي هاي اقتصادي، مصوبات 
چهاردهمين جلسه اين شوراي مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ كه 
به تاييد مقام معظم رهبري رسيده را براي اجرا ابالغ به 

دستگاه هاي مختلف ابالع كرد.
متن اين ابالغيه به شرح زير است: 

۱- كليه صادركنندگان غير نفتي موظفند، حداكثر 
۳ ماه بعد از صادرات ارز حاص��ل از صادرات خود را در 
سامانه نيما عرضه كرده يا به ترتيبي كه بانك مركزي 
معين مي كند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه 
اقتصادي كشور بر گردانند. صادركنندگاني كه اين امر 
را رعايت كنند، با تصويب دولت مشمول تشويق هاي 

ويژه مي شوند.
     تبصره ۱- نحوه اجرا و موارد استثناء توسط كميته 

موضوع بند ۲ اين مصوبه تعيين مي شوند.
     تبصره ۲- با توجه به شرايط ويژه اقتصادي كشور، 
عدم رعايت اين امر با تشخيص و اعالم بانك مركزي در 
حكم قاچاق ارز محسوب شده و با متخلفين برخورد 

قضايي مي شود.
۲- در راس��تاي تامي��ن ارز ب��راي واردات كاال و خدمات، 
كميته اي با مس��ووليت بانك مركزي و متشكل از رييس 
كل بانك مركزي، رييس سازمان برنامه و بودجه، وزير امور 
اقتصادي و دارايي، وزير نفت و وزير صنعت، معدن و تجارت، 
جهت برآورد درآمدهاي ارزي ماهيانه كشور، اعم از صادرات 
خدمات و كاالهاي نفتي و غيرنفتي، تشكيل مي شود و ميزان 
ارز قابل تامين را جهت مديريت ثبت سفارشات به وزارت 

صنعت، معدن و تجارت ابالغ مي نمايد.
۳- تعيين و تخصيص سهميه ارزي حوزه مسووليت 
هر دستگاه به عهده كميته اي با مسووليت وزير صنعت، 
معدن و تجارت و متش��كل از سازمان برنامه و بودجه، 
وزارت امور اقتص��ادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت 
نفت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشكي خواهد بود. توزيع ارز تخصيص يافته 
در حوزه مسووليت هر دستگاه ، به عهده وزير مربوطه 

خواهد بود.
۴- هر ش��خص حقيقي و حقوقي، مي تواند با رعايت 
مقرراتي كه بان��ك مركزي اعالم كرده اس��ت، به هر 
ميزان اس��كناس ارز وارد كش��ور نمايد و هيچ يك از 
دستگاه هاي امنيتي و انتظامي و گمرك، حق ممانعت 
از آن را ندارند. هر گونه ممانعت، تخلف اداري محسوب 
مي شود و فرد متخلف، در صورت محكوميت، در بار اول 
به انفصال موقت به مدت شش ماه و در صورت تكرار به 

مجازات هاي باالتر محكوم مي شود.

۵- به منظور مديريت بازار ارز، بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران مي تواند با اختيار كامل توام با مراقبت هاي 
الزم، ب��راي مديريت بازار در قالب سياس��ت ها، تدابير 
و اقدام��ات ضروري كه به تايي��د رييس بانك مركزي 
مي رس��د از طريق بانك ها و صرافي هاي مجاز و ديگر 
روش هاي مناسب، در بازار ارز، مداخله كرده و از منابع 
ارزي خود و صادركنن��دگان غيرنفتي، اقدام به عرضه 
كنند و نيز از هر شخص حقيقي و حقوقي خريداري كند.

۶- خريد و ف��روش ارز، صرفا در بانك ها و صرافي هاي 
مج��از و در چارچوب  مقررات اعالم��ي بانك مركزي 
مجاز است. بانك مركزي ترتيباتي، اتخاذ مي كند كه 

قيمت مبادله در بازار ارز به نحو مقتضي اطالع رساني 
شود. هر گونه اعالم قيمت خارج از رويه اعالمي و ايجاد 
جو رواني و التهاب در بازار، با تش��خيص و اعالم بانك 
مركزي و س��تاد تبليغات اقتصادي، اخالل اقتصادي 
محس��وب ش��ده و مراجع امنيتي و قضايي موظف به 

برخورد قانوني با آن هستند.
۷- سازمان صدا و سيما و ساير رسانه هاي رسمي و مجاز 
كشور كه بايد در خط مقدم مبارزه با جنگ تبليغاتي و 
رواني دشمن باشند، موظفند در ارايه اخبار و تحليل هاي 
مرتبط با بازار ارز و سكه، به گونه اي عمل كنند كه مغاير 
با سياست اطالع رساني بانك مركزي و ستاد تبليغات 

اقتصادي نباش��د و در عين حال ب��اب انتقاد منطقي 
هم بس��ته نش��ود. مراجع امنيتي و قضايي، موظفند 
با تش��خيص و اعالم بانك مركزي و س��تاد تبليغات 
اقتصادي با تخلف از اين حكم، برخورد فوري قضايي 
نمايند قوه قضاييه در اينگونه موارد مجازات هاي عادالنه 

را مشخص و از طريق قانوني پيگيري كند.
۸- به منظور تشويق سرمايه گذاري و جذب منابع ارزي، 
اتباع دولت هاي خارجي كه از سوي دولت جمهوري 
اسالمي ايران به رسميت شناخته شده اند در صورتي 
ك��ه حداقل ۲۵۰ هزار دالر جهت س��رمايه گذاري در 
ايران، به كش��ور وارد كنند، مطابق ضوابطي كه دولت 
اعالم مي كند مي توانند از امتياز مجوز اقامت ۵ س��اله 

برخوردار شوند.
۹- بانك مركزي جمهوري اسالمي در چارچوب ضوابط 
و مقررات بازار سرمايه، مجاز به انجام عمليات بازار باز 
اس��ت و مي تواند براي اعمال سياست پولي، نسبت به 
خريد و فروش اوراق مالي اس��المي منتش��ره توسط 
دولت و همچنين انتشار اوراق ارزي - ريالي با هماهنگي 
كميته بند ك - ۱ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ 

اقدام نمايد.
     تبص�ره ۱- هرگونه دريافت پ��ول از مردم، بايد به 

عنوان وديعه باشد و نه قرض.
     تبصره ۲- اين منابع، صرفا در اختيار بانك مركزي 

قرار مي گيرد و دولت، حق بهره برداري از آن را ندارد.
۱۰- بانك مركزي موظف است تمهيدات الزم را براي 
خريد ارز حاصل از صادرات پتروشيمي و فوالد و ديگر 
محصوالت صادراتي كه توسط صادركنندگان عرضه 
مي ش��ود، فورا فراهم نمايد. بانك مركزي مي تواند ارز 
عرضه شده را به نحو مستقيم يا غيرمستقيم به نرخي كه 
در بازار ثانويه ارز )سامانه نيما( تعيين مي شود، خريداري 
نمايد. ريسك ناش��ي از عمليات خريد و انتقال، كه از 
مخاطرات مربوط به مقابله با تحريم  حاصل مي شود، با 
نظارت رييس كل بانك مركزي در حساب هاي عملياتي 

بانك مركزي پذيرفته و منظور خواهد شد.
۱۱- مدت اعتبار اين مصوبه حداكثر يك سال از تاريخ 

تصويب خواهد بود.

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
بررس��ي تعداد و مبلغ چك هاي عادي مبادله ش��ده و 
وصول شده در شبكه بانكي كشور در مرداد و شهريور 
۹۷ نشان مي دهد كه با وجود كاهش حدود ۳ درصدي 
تعداد و مبلغ وصولي چك ها در مرداد نسبت به تيرماه، 
در ش��هريورماه تعداد و مبلغ وصول��ي حدود ۷ درصد 
افزايش داشته و متاثر از جايگزيني چك هاي صيادي به 
جاي چك هاي قديمي، بخشي از تعداد و مبلغ چك ها 
به پاس كردن اوراق باقي مانده دسته چك هاي قديمي 

اختصاص يافته است. 
به گزارش تعادل، ميانگين مبلغ هر چك وصول شده در 
كشوردر مرداد و شهريور نيز حكايت از آن دارد كه تحت 
تاثير پاس كردن بخش��ي از چك هاي قديمي با مبالغ 
اندك در شعب با هدف پاس كردن آنها و ارايه درخواست 
دسته چك صيادي، ميانگين مبلغ وصولي هر چك نيز 
در كل كشور، از باالي ۹ ميليون تومان در مرداد ۹۷ به 
۸ ميليون و ۹۶۴ هزار تومان در شهريور كاهش داشته 
است و با وجود افزايش تعداد و مبلغ وصولي چك ها در 
شهريورماه، ميانگين هر فقره چك وصولي كاهش حدود 

۵۰ هزار توماني نشان مي دهد.

    كاه�ش 50 ه�زار تومان�ي ميانگي�ن مبلغ
و افزايش 600 هزار فقره اي تعداد

در كل كشور نيز با وجود كاهش حدود ۳ درصدي تعداد 
و مبلغ وصولي چك ها در مرداد نس��بت به تيرماه، در 
شهريورماه تعداد و مبلغ وصولي حدود ۷ درصد افزايش 
داشته و متاثر از جايگزيني چك هاي صيادي به جاي 
چك هاي قديمي، بخش��ي از تعداد و مبلغ چك ها به 
پاس كردن اوراق باقي مانده دس��ته چك هاي قديمي 
اختصاص يافته اس��ت. ميانگين مبلغ هر چك وصول 
شده در كشوردر مرداد و شهريور نيز حكايت از آن دارد 
كه تحت تاثير پاس كردن بخشي از چك هاي قديمي 
با مبالغ اندك در ش��عب با هدف پاس كردن آنها و ارايه 
درخواست دسته چك صيادي، ميانگين مبلغ وصولي 
هر چك نيز در كل كشور، از باالي ۹ ميليون تومان در 
مرداد ۹۷ به ۸ ميليون و ۹۶۴ هزار تومان در ش��هريور 
كاهش داش��ته اس��ت و با وجود افزايش تعداد و مبلغ 
وصولي چك ها در شهريورماه، ميانگين هر فقره چك 

وصولي كاهش حدود ۵۰ هزار توماني نشان مي دهد.
تعداد چك مبادله شده نيز از ۹.۱ ميليون در مرداد به 
۹.۷ ميليون فقره در شهريور رسيده و ۶۰۰ هزار فقره 
افزايش داشته وتعداد وصولي ها نيز از ۷.۸ ميليون فقره 
به ۸.۴ ميليون فقره رسيده است جالب اين است كه به 
همين ميزان افزايش در چك هاي مبادله شده، به تعداد 
وصولي ها اضافه شده و اين رشد تعداد ۶۰۰ هزار فقره به 
رشد برگشتي ها به صورت طبيعي منجر نشده است كه 
نشان مي دهد متاثر از پاس كردن اوراق دسته چك هاي 

قديمي بوده است.

    پيش بين�ي افزاي�ش تع�داد وصولي چك
در شهريور، مهر و آبان 

بررسي ها نشان مي دهد كه تحت تاثير تعويض دسته 
چك هاي قديمي با دس��ته چك هاي صي��ادي و الزام 
دارندگان چك به تعويض آنها در مهلت مقرر كه تا ششم 
آبان ماه ۹۷ اعالم شده بود، دارندگان حساب جاري از 
شهريور ماه مراجعه به شعب بانك ها براي تعويض دسته 

چك را شروع كردند و در نتيجه، شاهد رشد قابل توجه 
تعداد چك هاي مبادله ش��ده و وصول شده در بانك ها 
هس��تيم، زيرا طبق مقررات اعالم شده بانك مركزي، 
براي پذيرش چك در شعب ساير بانك ها، بايد چك هاي 
قديمي با چك هاي صيادي جايگزين شود و دارندگان 
حساب جاري، براي آنكه بتوانند از سيستم كلر و خدمات 
بين بانكي استفاده كنند، بايد دسته چك قديمي خود 
را با دسته چك صيادي تعويض كنند. اين كار اگرچه 
چند ساعت از وقت مشتري و كارمند بانك جهت پاس 
كردن اوراق باقي مانده دسته چك را به خود اختصاص 
داده، اما طبق مقررات، تا دسته چك قديمي تمام نشود، 
نمي توان درخواست چك صيادي كرد و همه اوراق بايد 

به سيستم وارد شود. 
البته، چك هاي قديمي در خود شعب بانك صادركننده 
دسته چك، همچنان قابل پذيرش است و دارنده حساب 
جاري مي تواند از طريق ش��عب بانك خود، همچنان 
به مبادل��ه چك اقدام كند، اما از آنج��ا كه اكثر فعاالن 
اقتصادي و كسب وكارهاي مختلف، با ساير كسب وكارها 
و بانك هاي آنها در ارتباط هستند و بيش از ۳۳ بانك و 
موسسه اعتباري، حساب جاري و چك در حال گردش 
دارند، در نتيجه براي آنكه چك مشتريان، در شعب ساير 
بانك ها نيز پذيرفته و قابل مبادله باشد، تصميم به تعويض 

دسته چك خود كرده اند. 
اما اين اقدام، نيازمند پاس ش��دن تمام اوراق دس��ته 
چك هاي قديمي دارد و هر مش��تري بايد اوراق باقي 
مانده دسته چك خود را در شعب بانك خود پاس كند تا 
سابقه آن در سيستم وارد شده و پس از پايان اوراق دسته 
چك قديمي، بتواند درخواست دسته چك صيادي را به 
بانك ارايه دهد و پس از آن ظرف مدت ۱۰ روز، دس��ته 
چك صيادي خود را از شعبه بانك خود تحويل بگيرد و 
به مبادله با ساير فعاالن اقتصادي و بانك ها در سيستم 

بين بانكي و كلر چك اقدام كند. 
اين موضوع باعث ش��ده كه از يك ب��رگ تا ۲۴ برگ يا 
بيشتر از اوراق باقي مانده دسته چك قديمي به بانك 
ارايه و پاس شود. اين موضوع باعث شده كه در ماه هاي 
ش��هريور، مهر و آبان ماه، تعداد قابل توجهي از مبادله 
چك ها و مبلغ وصولي آنها به پاس كردن اوراق دس��ته 
چك هاي قديمي با هدف پاس ش��دن و وارد سيستم 

شدن آنها اختصاص يابد. 
در نتيجه مش��اهده مي كنيم در حالي ك��ه در مرداد 
۹۷ تعداد و مبلغ چك هاي مبادله ش��ده و وصول شده 
بانك ها در حال كاهش بوده و رشد منفي داشته، اما در 
شهريورماه هم تعداد و هم مبلغ وصولي و مبادله شده 

چك ها افزايش قابل توجه و مثبت داشته است. 
بطوري كه در شهريور ماه ١٣٩٧، در كل كشور بالغ بر 
۹.۷ ميليون فقره چك عادي به ارزشي حدود ٩٠٩ ه�زار 
ميليارد ريال مبادله شد كه نسبت به م�اه قب�ل از نظ�ر 
تع�داد و مبل�غ ب�ه ترتي���ب ۷.۳ درص�د و ۹.۱ درصد 

افزايش نشان مي دهد 
از اين تعداد ۸.۴ ميليون فقره چك عادي به ارزشي حدود 
۷۵۳ هزار ميليارد ريال وصول شده كه كه نسبت به ماه 
قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ۶.۷ و ۷.۱ درصد رشد 

مثبت نشان مي دهد
به عبارت ديگر، اين رشد حدود ۷ درصدي در تعداد و 
مبلغ وصولي چك ها به خوبي نشان دهنده افزايش تعداد 
چك هايي است كه بخشي از آن مرتبط با تعويض دسته 

چك هاي قديمي با چك صيادي است. 
اين در حالي است كه در مرداد ماه ۹.۱ ميليون فقره چك 
عادي به ارزش ۸۳۳ هزار ميليارد ريال مبادله شده كه 
نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ ۴.۳ و ۳.۹ درصد 
كاهش يا رشد منفي داشته و از اين تعداد ۷.۸ ميليون 
فقره چك به مبلغ ۷۰۳ هزار ميليارد ريال وصول شده 
اس��ت كه از نظر تعداد و مبل��غ ۳.۸ و ۳ درصد كاهش 

داشته است. 
رشد منفي ۳ تا ۴ درصدي تعداد و مبلغ چك هاي مبادله 
شده و وصول شده در مرداد ۹۷ با رشد مثبت ۷ درصدي 
تعداد و مبلغ چك هاي مبادله ش��ده و وصول شده در 
ش��هريور ۹۷، خودگوياي افزاي��ش مراجعه دارندگان 
حساب جاري، جهت پاس كردن اوراق باقي مانده دسته 
چك هاي قديمي با هدف ارايه درخواست دريافت دسته 

چك صيادي جديد است. 
براين اساس، پيش بيني مي شود كه درمهرماه و آبان ماه 
۹۷ كه آخرين فرصت تعويض دسته چك هاي قديمي 
با دسته چك هاي صيادي است، رشد قابل توجهي در 
تعداد و مبلغ چك هاي مبادله ش��ده و صيادي دركل 

كشور باشيم. 

    افزايش تعداد 156 هزار وصولي در تهران 
در شهريور ماه ١٣٩٧، در استان تهران بالغ بر ۳ ميليون 
به مبلغ ۴۲۳ هزار هزار ميليارد ريال وصول شد و ۸۶.۵ 
درصد تعداد و ۸۲.۸ درصد مبلغ آن وصول شده است. 
يعني حدود ۲.۶ ميليون فقره به مبلغ ۳۵۰ هزار ميليارد 
ريال آن وصول شده است. اين در حالي است كه در مرداد 
۹۷ در استان تهران ۲.۸ ميليون فقره چك به مبلغ ۴۰۱ 
هزار ميليارد ريال مبادله ش��ده و ۸۷.۳ درصد تعداد و 
۸۶.۲ درصد مبلغ چك ها وصول شده است. يعني ۲.۴۴ 
ميليون فقره چك به مبلغ حدود ۳۴۵ هزار ميليارد ريال 

وصول شده است. 
مقايسه آمار در تهران در شهريور و مرداد ۹۷ نيز نشان 
مي دهد كه از نظر تعداد ۱۵۶ هزار فقره چك در شهريور 
بيش از مرداد وصول شده در حالي كه مبلغ آن به مبلغ 
۵ هزار ميليارد ريال بيشتر شده است. اين موضوع نشان 
مي دهد كه ميانگين مبلغ هر چك وصول شده از ۱۴.۱ 
ميليون در مرداد ۹۷ به ۱۳.۴ ميليون تومان در شهريور 
كاهش داشته است و يكي از داليل آن، پاس كردن مبلغ 
اوراق چك هاي قديمي با ارقام اندك مثال ۱۰ هزار ريال 
است كه مش��تري جهت پاس كردن چك تنها رقمي 
اندك را در چك وارد ك��رده و هدف پاس كردن بوده و 
مبادله رقم مبادالت بانكي و اقتصادي هدف اصلي نبوده 
و همين موضوع باعث شده كه ميانگين كل چك هاي 

وصول شده كاهش ۷۰۰ هزار توماني داشته باشد. 

    سهم باالي رمزدارها از مبلغ وصولي
در شهريور ماه ١٣٩٧، دركل كشور حدود ۱.۱ميليون 
فق�ره چ�ك رم�زدار ب�ه ارزش���ي ح�دود ٣٠٦٠ هزار 
ميليارد ريال وصول شد. دركل كش���ور از نظر تعداد 
۸۸.۷ درصد از كل تعداد چك ه��اي وصولي، عادي و 
۱۱.۳ درصد رمزدار بوده اما از نظر مبلغ ۱۹.۷ درص�د از 
ك�ل ارزش چك هاي وص�ولي، ع�ادي و ۸۰.۳ درص�د 
رم�زدار بوده است. چك هاي رمزدار ۸ برابر سهم خود از 

تعداد در وصول مبلغ چك ها سهم داشته اند. 
چ�ك رم�زدار نس��بت ب��ه ماه قبل از نظ��ر تعداد ۹.۲ 
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مشاركت خارج از سوييفت 
بانك هاي اروپايي با ايران 

رييس كميته روابط خارجي كميس��يون امنيت 
ملي مجلس جزييات مشاركت بانك هاي اروپايي 
با ايران براي نقل و انتقاالت پولي مستقل از امريكا 
را اعالم كرد. به گزارش خانه ملت، مرتضي صفاري 
نطنزي با اشاره به مشروط كردن بازگشايي دفتر 
اتحاديه اروپا به انجام تعهدات برجامي اين اتحاديه، 
اظهار داش��ت: نبايد اين دو موضوع را به يكديگر 
مرتبط كنيم و بازگش��ايي دفتر اتحاديه اروپا در 
گ��روي انجام تعهدات برجامي ۳ كش��ور اروپايي 
بدانيم. رييس كميته روابط خارجي كميس��يون 
امنيت ملي مجلس بيان داشت: اروپا حدود ۳ سال 
پيش درخواست خود براي تاسيس دفتر در ايران 
را مطرح كرد ولي به داليلي در ايران با اين موضوع 
موافقت نكردند و اكنون نيز اروپايي ها تمايل دارند 
ت��ا دفتري در تهران تاس��يس كنن��د. وي با بيان 
اينكه راه اندازي ساز و كار براي نقل و انتقاالت جز 
تعهدات اتحاديه اروپا اس��ت و آنها به خاطر حفظ 
برجام پيشنهاد راه اندازي مكانيزم انتقال پولي كه 
مستقل از امريكا باشد را مطرح كردند، افزود: نحوه 
مشاركت بانك هاي اروپايي با ايران را نيز مشخص 
كرده اند. صفاري نطنزي با بيان اينكه پيش از اين 
اعالم شد كه ۷ بانك مركزي از كشورهاي اروپايي با 
ايران توافق كرده اند تا نقل و انتقاالت پولي مستقل 
از امريكا راه اندازي شود، ادامه داد: مشكالت بانكي 
و مكانيزم نقل و انتقال پول كش��ورهاي اروپايي با 

ايران نيز حل مي شود.

 استانداردسازي بانكي
در مهلت ۴ ماهه »اف اي تي اف« 

عضو هيات رييسه مجلس تاكيد كرد: كشور بايد 
به سمت استانداردس��ازي بانكي حركت كند تا 
ضمن بهبود و منفعت در فضاي »اف اي تي اف«، 
در فضاي داخلي كشور نيز شهروندان از خدمات 
بهتري برخوردار ش��وند. به گ��زارش خانه ملت، 
عليرضا رحيمي با يادآوري تمديد مهلت ۴ ماهه 
»اف اي تي اف« به ايران و ضرورت تدوين س��از و 
كار الزم در اين دوره، گفت: بخشي از توصيه هاي 
گروه اقدام مالي مربوط به اصالح لوايح مرتبط با 
پول شويي و مبارزه با تروريسم بود كه اين اقدام 
در مجلس انجام شد، از سوي ديگر هم دو قانون 
مبارزه با تامين مالي تروريس��م اصالح و تدوين 
شده لذا فرايند قانونگذاري در مجلس تمام شده 
اس��ت. نماينده مردم تهران، ري، ش��ميرانات، 
اسالمش��هر و پرديس در مجلس، تصريح كرد: 
اليحه »س��ي اف تي«  تنها اليحه اي است كه به 
تازگي در مجلس تصويب و به ش��وراي نگهبان 
ارجاع شده، غير از اين موارد ساير توصيه نامه هاي 
گروه اقدام مالي مربوط به اصالح ساختار بانكي، 

شفافيت مالي و غيره است.

 راه مناسب كانال مالي
ايران و اروپا

يك كارشناس اقتصادي با اشاره به مزاياي كانال 
مالي ايران و اروپا براي مب��ادالت مالي در زمان 
تحري��م گفت: مزيت اين كان��ال تضمين خريد 
نفت ايران و دومين حسن آن حذف نياز دالري از 
مبادالت مالي ايران است.  به گزارش ايِبنا، هادي 
حق شناس با مفيد خواندن طراحي كانال مالي 
اي��ران و اتحاديه اروپا در ش��رايط تحريم، افزود: 
با ايجاد كانال مالي با كش��ورهاي اروپايي ضمن 
تضمين فروش نفت ايران، كشورمان از نيازهاي 
دالري معاف خواهد شد.  اين كارشناس اقتصادي 
در خصوص مكاني��زم كانال مالي اي��ران و اروپا 
تصريح كرد: مكانيزم اين كانال به اين صورت است 
كه با خريد نفت ايران توسط اروپا، وجوه فروش 
نفت در يك بانك خاص متمركز مي شود و ايران 
مجاز خواهد بود از ۲۸ كشور اروپايي اگر كااليي 
خريداري كند از محل فروش نفت، پرداخت آن 

كاال انجام گيرد.

 سيستم جديد بانكي ميان
ايران و چين تعريف مي شود

با احتمال قطع روابط بانكي ميان بانك كونلون 
چين با تجار ايراني، پكن در نظر دارد يك سيستم 
جديد بانكي براي ادامه همكاري هاي مالي و بانكي 
با تهران داير كند. به گ��زارش ايِبنا، منابع موثق 
روز دوشنبه در پكن به ايرنا گفتند اين سيستم 
جايگزين در حال راه اندازي و تاس��يس اس��ت و 
كارشناسان دو كش��ور تاكنون چندين نشست 
در مورد جزيي��ات آن برگزار كرده اند.  اين منابع 
با اشاره به اينكه بانك كونولون به دليل فشارهاي 
امريكا اعالم كرده اس��ت روابط بانكي با ايران را 
از اول نوامبر تضمين نمي كند تاكيد كردند اين 
سيستم كه قرار اس��ت جايگزين بانك كونلون 
شود قرار اس��ت از اول نوامبر يا با تاخير فعاليت 
خود را شروع كند.  در همين حال اتاق بازرگاني 
ايرانيان مقيم چين نيز در نشس��تي با مسووالن 
ايراني و چيني خواستار تعريف خواسته هاي آنان 
در قالب سيس��تم جديد شده است به نحوي كه 
مش��كالت بانك كونلون در اين سيستم جديد 

رفع شده باشد. 
 با اين حال كارشناسان معتقدند در مدل جديدي 
كه چيني ها در نظر مي گيرند نمي توان موردي 
غير از تاسيس يك بانك جديد را در نظر گرفت 
در غير اين صورت راه هاي ديگر مشكل زا خواهند 
بود.  ممكن است ايجاد ساختارهاي جايگزين از 
سوي چين مدتي به طول خواهد انجامد به همين 
دليل پيش بيني مي شود اين سيستم جديد به 
سال ۲۰۱۹ ميالدي موكول شود. بانك كونلون 
يك صندوق اعتباري است كه براي مبادله چين 
با ايران طراحي ش��ده و در دوره قبل تحريم هاي 
امريكا عليه ايران نيز به دليل ادامه فعاليت هاي 
تجاري با تهران مورد تحريم واشنگتن قرار گرفت.

درصدكاهش و از نظ�ر مبلغ ۳۰.۸ درصد افزايش داشته 
است. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ٣٦٢ 
هزار فق�ره چ�ك رم�زدار ب�ه ارزش���ي ح�دود ٢٤٧٨ 

هزار ميليارد ريال وصول شد.
در ماه مذكور ۴۹.۲ درص��د از تعداد چك هاي رمزدار 
وصولي در سه استان ته�ران )۳۳.۸درص�د(، اصفهان 
)۷.۸ درصد( و خراس��ان رضوي )۷.۶درص�د( وص�ول 
ش�ده اس�ت ك�ه بيش�ترين س�هم را در مقايسه با ساير 

استان ها دارا بوده اند.
همچني��ن ۸۶ درص��د از ارزش چك ه��اي ف��وق در 
استان هاي ته�ران )٨١ درص�د(، اص�فهان )۲.۶ درصد( 

و خراسان رضوي )۲.۴ درصد( وصول شده است
دركل كشور بالغ بر ۹.۴ ميليون فقره چك وصول شد 
كه از اين تعداد حدود ۸.۴ ميليون فقره عادي و حدود 
۱.۱ ميليون فقره رمزدار بوده است. بر اين اساس دركل 
كش���ور ۸۸.۷ درصد از كل تعداد چك هاي وصولي، 
ع��ادي و ۱۱.۳ درصد رمزدار بوده اس��ت. در ماه مورد 
گزارش، در كل كشور بالغ بر ٣٨١٢ هزار ميلي�ارد ري�ال 
چ�ك وص�ول ش�د ك�ه حدود ٧٥٣ هزار ميليارد ريال 
چك عادي و حدود ٣٠٦٠ ه��زار ميليارد ريال چ�ك 
رم�زدار است. به عبارتي در كل كش�ور ۱۹.۷ درص�د از 
ك�ل ارزش چك هاي وص�ولي، ع�ادي و ۸۰.۳ درص�د 
رم�زدار بوده است از سوي ديگر، حدود ۱.۴ ميليون فقره 
چك به ارزشي حدود ١٥٦ هزار ميليارد ريال در شهريور 
۹۷ در كل كشور برگشت داده شده كه نسبت به ماه قبل 
از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ۱۰.۸ درصد و ٢٠ درصد 

افزايش نشان مي دهد.
بالغ بر ۹.۷ ميليون فقره چك به ارزشي حدود ٩٠٩ هزار 
ميليارد ريال در ش��هريور ۹۷ در كل كشور مبادله شد 
كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ ب�ه ترتيب ۷.۳ 
درصد و ۹.۱ درصد افزايش نشان مي دهد. در شهريور 
ماه ١٣٩٧، در اس��تان تهران حدود ۳.۵ ميليون فقره 
چك به ارزش��ي حدود ٥١١ هزار ميليارد ريال مبادله 
شد. ۵۳ درصد از تعداد چك هاي مبادل هاي كل كشور 
در شهريور ماه ١٣٩٧، در سه استان تهران، اصفهان و 
خراسان رضوي مبادله شده است كه به  ترتيب با ۳۵.۹ 
درصد، ۹.۵ درصد و ۷.۶ درصد بيش��ترين س��هم را در 

مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند.
همچنين ۶۷.۵ درصد از ارزش چك هاي فوق در س��ه 
اس��تان تهران )۵۶.۲ درصد(، اصفهان )۵.۸ درصد( و 
خراس��ان رضوي )۵.۵ درصد( مبادله ش��ده است كه 
بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند.

حدود ۸.۴ ميليون فقره چك به ارزشي حدود ٧٥٣ هزار 
ميليارد ريال وصول شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
و مبلغ به ترتيب ۶.۷ درصد و ۷.۱ درصد افزايش نشان 

مي دهد. در ماه مورد گزارش، در كل كشور ٨٦ درصد از 
كل تعداد چك هاي مبادل هاي و ۸۲.۸ درصد از كل مبلغ 
چك هاي مبادل هاي وصول شد. در شهريور ماه ١٣٩٧، 
در استان تهران بالغ بر ٣ ميليون فقره چك به ارزشي 

بالغ بر ٤٢٣ هزار ميليارد ريال وصول شد.
در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد ۸۶.۵ 
درصد و از نظر ارزش ۸۲.۸ درصد از كل مبلغ چك هاي 
مبادل هاي وصول شده است. در ماه مذكور در بين ساير 
استان هاي كشور بيشترين نس��بت تعداد چك هاي 
وصولي به كل چك هاي مبادل هاي در استان، به ترتيب 
به استان هاي گيالن )۸۹.۷ درصد(، يزد )۸۸.۶ درصد( 
و البرز )٨٨ درصد( اختصاص يافته است و استان هاي 
كهگيلوي���ه و بويراحم�د )۷۶.۷ درصد(، كردس��تان 
)۷۹.۸ درصد( و چهارمحال و بختياري )۸۰.۳ درصد( 
پايين ترين نس��بت تعداد چك ه��اي وصولي به كل 
چك هاي مبادله شده در اس��تان را به خود اختصاص 
داده اند. در ماه مورد گزارش، در بين س��اير استان هاي 
كشور بيش��ترين نس��بت ارزش چك هاي وصولي به 
كل ارزش چك هاي مبادل هاي در استان به ترتيب به 
استان هاي بوشهر )۹۲.۴ درصد(، گيالن )۸۸.۱ درصد( 
و البرز )۸۷.۶ درصد( اختصاص يافته است و استان هاي 
سمنان )۷۶.۶ درصد(، هرمزگان )۷۸.۷ درصد( و كرمان 
)۷۸.۸ درصد( كمترين نسبت ارزش چك هاي وصولي 
به كل ارزش چك هاي مبادله شده در استان را به خود 

اختصاص داده اند.
در كل كش��ور حدود ۱.۴ ميليون فقره چك به ارزشي 
حدود ١٥٦ هزار ميليارد ريال برگشت داده شده است 
كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ۱۰.۸ 
درصد و ٢٠ درصد افزايش نشان مي دهد. در ماه مورد 
گزارش، در استان تهران حدود ٤٧٢ هزار فقره چك به 
ارزشي حدود ٨٨ هزار ميليارد ريال برگشت داده شد. 
در ماه مورد گزارش، در كل كش��ور ۱۳.۹ درصد از كل 
تعداد چك هاي مبادل هاي و ۱۷.۲ درصد از كل مبلغ 
چك هاي مبادله اي برگش��ت داده ش��ده است. در ماه 
مورد گزارش، در استان تهران ۱۳.۵ درصد از كل تعداد 
چك هاي مبادله اي و ۱۷.۲ درصد از كل مبلغ چك هاي 
مبادله اي برگشت داده شده است. در ماه مذكور در بين 
ساير استان هاي كشور بيشترين نسبت ارزش چك هاي 
برگشتي ب�ه كل ارزش چك هاي مبادله شده دراستان به 
ترتيب به استان هاي سمنان )۲۳.۴ درصد(، هرمزگان 
)۲۱.۳ درصد( وكرمان )۲۱.۲ درصد( اختصاص يافته 
است و استان هاي بوشهر )۷.۶ درصد(، گيالن )۱۱.۹ 
درصد( و الب�رز )۱۲.۴ درصد( كمترين نس��بت ارزش 
چك هاي برگشتي به كل ارزش چك هاي مبادله شده 

در استان را به خود اختصاص داده اند.



بورس انرژي 5 بازار سرمايه

»تعادل«ازتحوالتاخيروچشماندازبازارسرمايهگزارشميدهد

عبور سياست ضد تحريم از مسير بورس
گروه بورس| مسعود كريمي|

 اولين روز معامالت بورس اوراق بهادار تهران در هفته 
جاري مصادف با جلس��ه دفاع حسن روحاني رييس 
دولت دوازدهم از وزراي پيشنهادي در مجلس شوراي 
اس��المي بود. به طور معمول و در بزنگاه هاي تاريخي 
دولت ها، بازار س��رمايه تنها پناهگاه روس��اي جمهور 
براي دف��اع از كارنامه كاري نه چندان قابل قبول خود 
در محافل مختلف مطرح مي ش��ود. اين بار هم حسن 
روحاني با 4 وزير پيش��نهادي پا به مجلس گذاشت و 
در دفاع تمام قد از آنها عملكرد دولت را در زمينه هاي 
متفاوت برخالف عقي��ده صاحب نظ��ران اقتصادي 
مناس��ب ارزيابي كرد. وزارت اقتصاد به عنوان يكي از 
وزارتخانه هاي بسيار مهم كشور از چهارم شهريورماه 
همزمان با جلسه استيضاح مسعود كرباسيان  تا پنجم 
آبان ماه به مدت 2 ماه به فعاليت خود بدون وزير ادامه 
داد و اكنون  فرهاد دژپسند سكاندار جديد اين وزارتخانه 
با توجه ب��ه اين موض��وع كه در آس��تانه تحريم هاي 
جديد قرار گرفته ايم و تنها 2 روز كاري ديگر به مهلت 
تحريم هاي جديد حوزه اقتص��ادي و نفت زمان باقي 
مانده اس��ت مي بايس��ت در ابتداي كار شرايطي را در 
جهت برون رفت از جو رواني ناشي از اين اقدام جديد 

امريكا مهيا سازد.

  راهكار هاي حمايتي
بطور معمول، آرامش واقعي و نه ظاهري و به زور بگير و 
ببند در كالن فضاي اقتصادي كشور در بازار هاي مالي 
مي تواند عالوه بر افزايش حس امنيت سرمايه گذاران 
داخلي، به جذب س��رمايه گذاران خارجي نيز كمك 
شاياني كند. در همين راستا، وزير تازه نفس اقتصاد كه 
يكي از شعار هاي اصلي خود را حمايت از بازار سرمايه 
كشور مطرح كرده است مي بايست در عمل هم تعامل 
بيش��تري را با سازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي 
حذف قوانين دست و پاگير، كاناليزه كردن نقدينگي 
به س��مت بخش مولد اقتصادي، حمايت از بازار هاي 
متشكل، تضعيف بازار  هاي س��وداگرانه نشان دهد و 
همانند رفتار دولت طي سال هاي گذشته حمايت  ها 
فقط جنبه كالمي به خود نگيرند. از طرفي، توس��عه 
و تعميق همه جانبه اين بخ��ش از اقتصاد كه تاكنون 
مورد هجمه هاي متفاوت و تصميمات غلط از س��وي 
تصميم گيران��ي كه بويي از نوع و چگونگي س��ازوكار 

داد و س��تد ها و معامالت س��هام در اين بازار نبرده اند 
نيز مي بايست در دس��تور كار وزير جديد قرار گيرد تا 
همانند گذشته شاهد تاثير منفي سياست هاي غلط 
وزارت خانه اي ديگر، در روند معامالت بازار سرمايه به 

ويژه بورس ها نباشيم.

  ضرورت تعامل دستگاه ها
به هر روي، با توجه به سياس��ت هاي جديد اقتصادي 
در راستاي دفع ضربه هاي تحريمي   مشاهده مي شود 
كه ورود نفت خام به چهارمين بورس كش��ور طي روز 
يك شنبه هفته جاري يكي از اقدامات سازمان بورس 
با همكاري وزارت نفت بود و بنا بر اعالم قاطع ش��اپور 
محمدي به هيچ عنوان هويت خريداران نفت از بورس 
انرژي اعالم نخواهد شد. بر اين اساس، چنين رويكرد 
هماهنگي در راس��تاي حفظ منافع ملي و به عبارتي 
ديگر مقابله با تحريم ه��اي امريكا مي تواند در صورت 
تداوم و عملكرد مناس��ب، به درستي بخش عظيمي 
از تحريم هاي س��يزدهم آبان ماه كه متمركز بر بخش 
نفتي كشور است را خنثي سازد. به هر حال، همكاري 
وزارت خانه ها و تعامل س��ازنده آنه��ا با در نظر گرفتن 
مصالح كش��ور همانند بورسي ش��دن نفت در مقطع 
زماني فعلي مي تواند در ساير حوزه ها از جمله راه اندازي 
بورس ارز نيز در جهت تعيين نرخ واقعي دالر در بازار و 
جلوگيري از نوسانات شديد ارزي در اين بخش مثمر 
ثمر واقع ش��ود، كه در اين زمين��ه در صورت تعامل و 
هم��كاري بانك مركزي ب��ا توجه ب��ه روي كار آمدن 
عبدالناصر همتي و مراودات سازنده آن با صاحب نظران 
اقتصادي، راه ان��دازي چنين ب��ازاري مي تواند دور از 

ذهن نباشد.

  بسته اتحاديه اروپا و تاثير آن بر بازار
بر اين اس��اس، ب��ا توجه ب��ه گمانه زني  ه��اي مثبت 
كارشناسان اقتصادي از بسته حمايتي اتحاديه اروپا در 
پي لغو يك جانبه معاهده بين المللي برنامه جامع اقدام 
مشترك از سوي اياالت متحده مشاهده مي شود كه 
محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران در تازه ترين 
اظهارنظر هاي خود بيان كرد، »نخستين باري است كه 
اروپايي ها نه تنها عليه سياست اياالت متحده اظهارنظر 
مي كنند بلكه به دنبال توس��عه فرآيندي هستند كه 
تحريم هاي آن را متوقف و جبران كند.« در همين حال، 

با توجه به چني��ن اظهارنظري فضاي گمانه زني  ها در 
خصوص دريافت بسته حمايتي اتحاديه اروپا در جهت 
بهره مند شدن ايران از منافع برجام  نسبت به گذشته 
داغ تر  شده اما تاكنون به صورت رسمي و عمومي اين 
موضوع مورد تاييد يا تكذيب قرار نگرفته است. به هر 
ح��ال به عقيده فعاالن بازار ه��اي مالي فضاي اقتصاد 
كشور، به خصوص بازار سرمايه پيش تر اثرات تحريم را 
در فرآيند معامالتي خود مورد محاسبه قرار داده است 
و اصالحات الزم در قيمت سهام شركت ها در صورت 
تاثيرات منفي ناش��ي از تحريم ها در داد و ستد روزانه 
سهام صنايع مختلف مورد محاس��به قرار گرفته و به 

عبارتي ديگر لحاظ شده است. 
از طرفي، عدم همكاري س��اير كش��ور هاي بزرگ با 
امريكا در خص��وص اعمال تحريم ه��ا نيز مي تواند 
وجه تمايز اين دوره از تحريم ها با سال هاي گذشته 

باشد. از همين رو، اين موضوع در كنار ساير اقدامات 
و سياست هاي ضد تحريمي مي تواند يكي از عوامل 
بازگشت بورس به مدار صعودي طي روز  هاي اخير 

محسوب شود.

  2 ديدگاه مختلف
بنابراين، كارشناس��ان و صاحب نظران بازار س��هام بر 
باورند كه قيمت س��هام صنايع و شركت  هاي بورسي 
به ارقام حداقلي خود طي چند وقت اخير رسيده اند و 
اكنون افزايش   قيمت سهام طي داد و ستد هاي روزانه 
مي تواند نشان از پتانسيل و وضعيت مطلوب بنيادي 
ش��ركت ها جهت حركت به س��مت ارزندگي س��هام 
داشته باش��د. اين در حالي است كه ورود گزارش هاي 
6 ماهه شركت ها همچنان مي تواند پالس هاي مثبتي 
را به جامعه س��هامداري در راس��تاي ضرورت تداوم 

س��رمايه گذاري در بورس كش��ور دهد. افزون بر اين، 
در نقط��ه مقابل ديگ��ر صاحب نظران بر اي��ن باورند 
كه نوسان بورس هاي 4 گانه كش��ور همگام با اعمال 
تحريم ها به اوج خود خواهند رسيد و احتمال حركت 
شاخص  هاي سهام در مدار نوسان تا زماني كه به يك 
ثبات حداقلي برسيم ادامه دار خواهد بود. بر اين اساس، 
اين دست از افراد معتقدند كه شروع تحريم ها در كنار 
تعطيالت روز هاي پاياني هفته آينده مي تواند بهانه اي 
براي سنگين تر شدن طرف عرضه سهام در معامالت 

مبدل شود.
به هر حال، اتخاذ سياس��ت هاي حمايتي با همكاري 
3 قوه در راستاي جذب و تامين امنيت سرمايه هاي 
كالن سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي تواند بازار 
سرمايه را به مامني امن در راستاي حفظ ارزش پول 

ملي و رسيدن به سوددهي مناسب سوق دهد.

مديرعاملبورسانرژيايرانمطرحكرد

احتمال تعديل قيمت نفت بورسي و تغيير اطالعيه عرضه
باالخره نفت خام سبك ايران در بورس انرژي عرضه شد 
و كفه تقاضا خالي نماند. اما در مورد قيمت كشف شده 
نفت خام در بورس، مديرعامل بورس انرژي اعالم كرد: 
اگر تا زمان بارگيري محموله، قيمت نفت خام افزايش 
يا كاهش يابد، قيمت متناسب با آن تعديل خواهد شد و 
احتمال دارد براي عرضه هاي بعدي در »اطالعيه عرضه 

نفت در بورس« اصالحاتي صورت گيرد.
چند ماه پيش بود كه اس��حاق جهانگيري معاون اول 
رييس جمهور با اشاره به تحريم هاي نفتي امريكا اعالم 
كرد كه براي دور زدن اين تحريم ها مي توان نفت خام را 
در بورس عرضه كرد و پس از آن شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي به رياست حسن روحاني - رييس جمهور - 
تصويب كرد كه با هدف متنوع سازي فروش نفت، نفت 
خام سبك در بورس انرژي عرضه شود و مسووالن بازار 
س��رمايه نيز تاكيد كردند اين اتفاق بايد هر چه زودتر 
بيفتد. از طرف��ي، اينكه بخش خصوصي واقعي بتواند 
نفت ايران را از بازار سرمايه خريداري كند و اين محصول 
از انحصار خريد و فروش دولتي بيرون آيد، گام مثبتي 
اس��ت اما آن طور كه شاپور محمدي - رييس سازمان 
بورس و  اوراق به��ادار، اعالم كرده »س��ازمان بورس 
اطالعات افرادي كه در تابلو معامالت براي خريد نفت 

خام رقابت مي كنند را محرمانه حفظ خواهد كرد«.
او مدعي ش��ده كه اطالعات تمامي كساني كه در دنيا 
نفت مي خرند، صيانت مي شود و اين موضوع را »يك 

روال قانوني« دانسته است. درنتيجه كسي نمي داند كه 
در اولين روز عرضه نفت خام در رينگ بين الملل بورس 
انرژي كدام بخش خصوصي واقعي، 2۸۰ هزار بشكه 
نفت خام خريده است.خوب يا بد؛ ضعيف يا قوي؛ گران 
يا ارزان، امروز بسياري از فعاالن بازار سرمايه از عرضه 
نفت خام سبك ايران در رينگ بين الملل بورس انرژي 
راضي هستند كه در اين زمينه و درخصوص كم و كيف 
عرضه اين محصول براي اولين بار در بورس، ايسنا با سيد 
علي حسيني - مديرعامل بورس انرژي - گفت وگويي 

داشته كه متن آن را در ادامه مي خوانيد: 

  با توجه به اينكه يك ميليون بشكه نفت خام 
س�بك در بورس انرژي عرضه ش�د و فقط ۲۸۰ 
هزار بشكه به فروش رسيد، آيا احتمال دارد كه 

روزهاي بعد هم عرضه داشته باشيم؟
اين عرضه باقي مي مان��د و تا عرضه بعدي متقاضيان 

مي توانند آن را خريداري كنند.
  با توجه به صحبت هايي كه با مديران ش�ركت 
س�پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تس�ويه 
وجوه كرده ايم، در اين عرضه چهار خريدار اعالم 
آمادگي كردند و در نهايت سه نفر ۱۰ درصد مبلغ 
اوليه را به حس�اب س�مات واريز كردند. آيا در 
روزهاي آينده تعداد خريداران بيشتر مي شود؟

نمي توانيم پيش بيني كنيم. اما در هر حال اميدواريم 

كه هر هفته ش��ركت نفت اين عرض��ه را تكرار كند 
و بايد منتظر باش��يم ش��ركت نفت براي عرضه هاي 
بعدي اطالعيه دهد. امي��دوارم با معرفي اين بازار به 
ش��ركت هاي خصوصي داخلي و بين المللي اين بازار 
گسترش پيدا كند و با توجه به عزمي كه وزارت نفت 
دارد براي اينكه اين بازار رونق بگيرد تعداد خريداران 

مي تواند افزايش يابد.
  اگر حجم معامالت باال رود سامانه معامالتي اين 
زيرساخت را دارد كه بتواند پايداري خود را حفظ 

كند و با مشكل مواجه نشود؟
بله قطعا؛ سامانه معامالتي يك سامانه پيشرفته است و 
در واقع عملكردش ارتباطي به تعداد عرضه ها يا ارزش 

معامالت ندارد و از اين جهت هيچ مشكلي نداريم.
   آن طور كه رييس س�ازمان بورس اعالم كرده 
»اطالعات خريداران نفت خ�ام از بورس انرژي 
محرمانه باق�ي مي ماند«، نظر ش�ما در اين باره 

چيست؟
نه تنها در بورس انرژي بلكه در تمام بورس هاي كشور 
هم در بورس كاال، هم بورس اوراق و فرابورس اطالعات 
خريداران محرمانه است و فقط براساس قانون مي توانيم 
اطالعات را به مراجع قانوني بدهيم. اطالعات خريداران 

بورسي نمي تواند اطالع رساني عمومي شود.
  زماني كه اطالعيه عرضه نفت خام س�بك در 
رينگ بين الملل ب�ورس انرژي آمد در مورد اين 

اطالعيه صحبت هاي بس�ياري مي شد. عده اي 
مي گفتند اطالعيه عرضه با اشكاالتي همراه است 
كه بايد برطرف ش�ود. آي�ا در عرضه هاي بعدي 

شاهد اصالح اطالعيه خواهيم بود؟
با توجه به اينكه عرضه نفت در بورس براي اولين بار رخ 
داد اين مشكالت طبيعي است. تمام سعي مان را كرديم 
كه نظرات كساني كه در اين مورد صاحب نظر هستند 
را بگيريم. شركت ملي نفت وقت بسياري در اين زمينه 
گذاشت. در عرضه هاي بعدي مي توان در اين اطالعيه 

تغييرات ديگري داد.
  درس�ت اس�ت كه قيمت در بورس با عرضه و 
تقاضا كشف مي ش�ود، اما در كل كشف قيمت 
»۷۴ دالر و ۸5 س�نت« براي نفت خام س�بك 
ايران )با رقابت سه متقاضي( در رينگ بين الملل 

بورس انرژي راضي كننده است؟
به نظر من اين قيمت، قيمت متعادلي اس��ت. ضمن 
اينكه اگر ت��ا زمان بارگيري محموله، قيمت نفت خام 
افزايش يا كاهش يابد، قيمت متناس��ب با آن تعديل 
خواهد شد؛ يعني از روش��ي استفاده شده كه ريسك 
خري��دار و فروش��نده در دوره بيِن  معامل��ه و تحويل، 

پوشش داده شود.
   يعني احتمال دارد قيمت آن قدر افزايش يابد 
كه خريدار از خريد خود منصرف شود يا اينكه 

تعهدات خريدار اجازه انصراف نمي دهد؟
به نظرم قيمت نفت به اين اندازه تغيير نمي كند و بعيد 
است كه چنين مشكلي پيش   آيد. ضمن اينكه پرداخت 
نقدي و ضمانتنامه بانكي از خريدار اخذ و سعي شده كه 

ريسك ها تا حد ممكن پوشش داده شود.

گروه بورس|
شاخص بورس در پايان معامالت روز دوشنبه با رشد 
2۵۹2 واحدي به ۱۸3 هزار و 2۱۹ واحد رس��يد و به 
اين ترتيب دوباره به كانال ۱۸3 هزار واحدي بازگشت.

بر اساس آمارهاي معامالتي، در آن روز شاخص هاي 
بورس با رشد مواجه شدند بطوري كه شاخص كل با 
2۵۹2 واحد رش��د معادل ۱.44 درصد به ۱۸3 هزار 
2۱۹ واحد، شاخص قيمت »وزني - ارزشي« با ۷۵۵ 
واحد افزايش معادل ۱.44 درص��د به ۵3 هزار 36۵ 
واحد، ش��اخص كل »هم وزن« با ۵42 واحد رش��د 
معادل ۱.۹۷ درصد به 2۸ هزار و ۹6 واحد، ش��اخص 
قيمت »هم وزن« با 3۸2 واحد افزايش، معادل ۱.۹۷ 
درصد به ۱۹ هزار و ۸32 واحد، شاخص آزاد شناور با 
2۸4۰ واحد رشد، معادل ۱.۵۰ درصد به ۱۹2 هزار و 
۸2۵ واحد، شاخص بازار اول با 2۰۰2 واحد افزايش 
معادل ۱.۵۰ درصد به ۱3۵ هزار ۷۷۸ واحد و شاخص 
بازار دوم با 4۷۱6 واحد صعود معادل ۱.32 درصد، به 

36۱ هزار و ۱۱2 واحد رسيد.
همچنين در اين روز اكثر ش��اخص هاي صنايع تاالر 
شيش��ه اي با رشد مواجه ش��دند بطوري كه شاخص 
صنايع »زراعت با 44۸ واحد صعود معادل 4.۷۱ درصد 

به ۹ هزار و ۹۷3 واحد، محصوالت چوبي با ۵22۹ واحد 
افزايش معادل 4.64 درصد به ۱۱۷ هزار و ۸۸۱ واحد، 
خودرو با ۷۹4 واحد صعود معادل 4.3۸ درصد به ۱۸ 
هزار و ۹۱3 واحد، انبوه سازي با 34 واحد رشد معادل 
4.32 درصد به ۸2۰ واحد، الس��تيك با ۱۰۷۷ واحد 
افزايش، معادل 4.23 درصد به 26 هزار و ۵4۵ واحد، 
فني مهندسي با 44 واحد رشد معادل 3.۸۷ درصد به 
يك هزار و ۱۹3 واحد، حمل و نقل با ۱۸۷ واحد افزايش 
معادل 3.۹۷ درصد به ۵ هزار و ۱26 واحد« رسيد. به 
اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي روز دوشنبه در ۱44 
ه��زار و ۱34 نوبت معامالتي، 2 ميليارد و 3۵ ميليون 
برگه اوراق بهادار به ارزش ۵ هزار و 4۸2 ميليارد تومان 
در بورس معامله شد و ارزش بازار به 6۹6 هزار و ۷2۷ 

ميليارد تومان رسيد.

  افزايش 60  درصدي 
حجم معامالت فرابورس

ش��اخص كل فرابورس اي��ران در ميان��ه اين هفته 
معامالتي با ثبت رشد 26 واحدي به روند نزولي چند 
روز اخير خود پايان داد و با ايس��تادن در پله 2۰4۰ 
واحدي، بازدهي ي��ك درصدي را تجربه كرد. حجم 

معام��الت در تمامي بازار ها نيز با افزايش بيش از 6۰ 
درصدي نسبت به روز يكشنبه به ۹4۱ ميليون ورقه 
رسيد كه ارزش اين حجم از معامالت 4 هزار و ۱44 
ميليارد ري��ال بود. در ادامه، معامالت س��هام در روز 
دوش��نبه، با جا به جايي 4۱6 ميليون سهم به ارزش 
يك هزار و ۵43 ميليارد ريال در مجموع دو بازار اول 
و دوم و دست به دست ش��دن ۵۰4 ميليون سهم به 
ارزش يك هزار و ۸۹ ميليارد ريال در مجموع سه تابلو 
بازار پايه به پايان رسيد.  از طرف ديگر در بازار ابزار هاي 
نوين مالي فرابورس و در قالب معامالت اوراق گواهي 
تسهيالت مسكن، صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله )ETF( و اوراق بدهي در روز جاري 22 ميليون 
ورقه بهادار به ارزش يك ه��زار و ۵۱2 ميليارد ريال 
ميان معامله گران دست به دست شد كه در اين ميان 
»اخزا۷۰۱« با معامالتي به ارزش بيش از ۱33 ميليارد 

ريال بيشترين ارزش را از آن خود كرد.
به عالوه، اعتبار اوراق تسهيالت مسكن كه در تاريخ ۱۵ 
آبان ماه ۹۵ و در نماد معامالتي »تسه۹۵۰۸« صادر 
ش��ده اند جهت نقل و انتقال در تاريخ سه شنبه ۱۵ 
آبان ماه ۹۷ به پايان مي رسد و نماد معامالتي مذكور 

در پايان معامالت روز سه شنبه متوقف خواهد شد.

دوبارهشاخصهامثبتشدند
نگاهيبهآمارمعامالتبورسوفرابورس

تفاهم نامه اي در چهار حوزه آموزش و فرهنگ  س��ازي، 
مش��اوره و پژوهش، انتش��ارات و طراح��ي و برگزاري 
دوره هاي MBA وDBA بازار س��رمايه ميان سازمان 
بورس و اوراق بهادار و دانشگاه عالمه طباطبايي منعقد شد
طي ديداري، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و رييس 
دانشگاه عالمه طباطبايي با هدف همكاري در حوزه  هاي 
علمي-  پژوهشي، آموزش��ي، مش��اوره  اي، انتشاراتي 
و همچنين برگ��زاري دوره  هاي آموزش��ي و كارگاهي 

تفاهم نامه همكاري امضا كردند.
به گزارش سنا، اين تفاهم نامه در چهار حوزه آموزش و 
فرهنگ  سازي، مشاوره و پژوهش، انتشارات و طراحي و 
برگزاري دوره هاي MBA وDBA بازار سرمايه منعقد 
شد. حسين سليمي، رييس دانشگاه عالمه طباطبايي 
امضاي اين تفاهم نامه با سازمان بورس و اوراق بهادار را 
يك رويداد مهم دانست و گفت: در شرايط فعلي اجتماعي، 
اقتصادي و سياسي، فضاي آموزشي دانشگاه هاي كشور 
به تغيير رويكرد نياز دارد و دانشگاه نبايد تنها يك موسسه 

براي صدور مدرك تحصيلي و انتشار مقاله باشد.
رييس دانشگاه عالمه طباطبايي با تاكيد بر اينكه جامعه، 
سياست، اقتصاد و اجتماع تغيير كرده و نياز هاي جديدي 
خلق شده و تنها دانشگاه مي تواند به اين نياز ها پاسخ دهد، 

عنوان كرد: ما اكنون به گونه هاي جديدي از آموزش نياز 
داريم و دانشگاه عالمه طباطبايي پيشتاز اين تغيير نگرش 
است. در ادامه اين مراسم رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار با اشاره به اينكه حوزه بازار سرمايه در كنار بحث هاي 
فني، تكنيكي و مالي، نيازمند جنبه هاي علوم انساني است، 
گفت: براي مثال بحث روانشناسي بازار از مواردي است 
كه بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد. دبيرشوراي عالي 
بورس با اشاره به لزوم فرهنگ سازي عميقتر در حوزه بازار 
سرمايه، ادامه داد: پتانسيل هاي دانشگاه عالمه طباطبايي 
براي سازمان بورس و فعاالن اين حوزه فرصت مغتنمي 
است. سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: 
هم اكنون در بسياري از جوامع پيشرفته، به سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه و كسب درآمد از آن، به عنوان شغل اصلي 
نگاه مي ش��ود و اين موضوع در كشور ما نيز وجود دارد و 
همين امر، نياز به آموزش و فرهنگ سازي را دوچندان 
مي كند. وي با بي��ان اينكه معامالت الگوريتمي در بازار 
سرمايه اجرايي ش��ده است، خاطرنشان كرد: معامالت 
الگوريتمي مورد استقبال بازار قرار گرفته است، چراكه 
معامالت مبتني بر شايعه، تقلب و اطالعات نهاني را كنار 
مي گذارد. از اين جهت علم به كمك سالمت بازار آمده 

است و بايد اين موضوع را به جد دنبال كرد. 

پوستاندازيارتباطبازارودانشگاه
سازمانبورسودانشگاهعالمهتفاهمنامههمكاريامضاكردند

Wed. Oct31. 2018  چهارشنبه    9 آبان 1397   21 صفر 1440  سال پنجم    شماره   1235 

6 اقدام براي تداوم نفت
 در بورس

رييس كميسيون اقتصادي مجلس در نامه اي به وزير 
نفت ضمن تقدير از اقدام اين وزارتخانه در راه اندازي 
 بورس انرژي در راس��تاي بي اثر ساختن تحريم ها،
6 پيشنهاد براي اصالح و استمرار اين مسير ارايه داد. 
در متن اين نامه، پورابراهيمي در اين نامه همچنين 
6 پيشنهاد براي استمرار و بهبود اين مسير ارايه كرده 

است كه در ادامه اين پيشنهادات آمده است. 
۱- تدوين برنامه معين زمان بندي شده عرضه نفت 
خام و ميعانات گازي با قيد اهداف كمي در خصوص 
اجراي بند )ح( ماده )4( قانون برنامه شش��م توسعه 
كشور و پايش مستمر آن به منظور اطمينان خريداران 

از استمرار عرضه بلندمدت؛ 
2- تس��ري عرضه نفت خ��ام و ميعان��ات گازي به 
پااليشگاه ها و پتروشيمي  هاي داخل كشور در بورس 
انرژي ايران بر اساس ماده )۱3( قانون رفع موانع توليد 
رقابت  پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و مصوبات هيات 
وزيران و تدوين برنامه عملياتي و زمان بندي شده براي 

اجراي اين ماده و پايش مستمر آن؛ 
3- تاكيد بر برنامه  ريزي و تدارك راه  اندازي ابزارهاي 
نوين مالي از جمل��ه قراردادهاي آتي )Futures( و 
اختيارات )Option( مبتني بر حامل  هاي انرژي به 
ويژه نفت خام و نيز بهره گيري از ظرفيت قرارداد سوآپ 
نفت خام براي كاهش ريسك و تنوع بخشي در انجام 

فعاليتهاي تخصصي در اين حوزه؛ 
4- فراهم نم��ودن امكان خريد نفت خام توس��ط 
پااليشگاه هاي بزرگ كشور به ميزان ظرفيت مازاد 
پااليشي آنان و اجازه صادرات فرآورده  هاي متناظر 
حاصله توس��ط پااليش��گاه هاي مذكور به صورت 
مستقيم يا خريد اين فرآورده ها توسط شركت ملي 
نفت ايران يا شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 

ايران با قيمت هاي منصفانه بازار.
۵- برنامه ريزي دقيق و زمان بندي ش��ده و پايش آن 
جهت تامين خوراك پااليشگاه هاي كوچك به ويژه 
ميعانات گازي بطور منظم و مستمر از طريق بورس 
انرژي ايران همزمان با ايجاد ظرفيت براي صادرات 

فرآورده توسط اين پااليشگاه ها؛ 
6- بررس��ي اعم��ال اصالح��ات و تعديل ش��رايط 
عرضه هاي آتي نفت خام از جمله افزايش زمان تصفيه 
بخش ارزي معامله، استفاده از نرخ ارز معامالت عمده 
به عنوان مرجع تسعير بخش نقدي، امكان تسويه 
كامل ريالي در صورت تمايل خريدار، اطالع رساني 
كامل انگليس��ي و فارس��ي در س��ايت رسمي امور 

بين الملل شركت ملي نفت ايران.

ديدگاه

بورس برنده بازي بازارها
بازار هاي سكه و ارز اكنون به رشد انتظاري رسيده اند 
اما در خصوص بازار سرمايه شرايط متفاوت است و اين 
بازار هنوز با رشد انتظاري فاصله دارد، بنابراين به نظر 
مي رسد شاهد ادامه رشد بورس باشيم.از ابتداي سال 
۹۷ تاكنون بازار سرمايه بازده مناسبي را به معامله گران 
تقديم كرد و موج مثبتي ك��ه در بازارهاي موازي به 
واسطه رشد نرخ ارز به وجود آمد به بازار سرمايه رسيد.

به گزارش س��نا، در همين رابطه اهلل ويردي رجايي 
سلماسي كارشناس ارشد بازار سرمايه گفت: چندي 
است كه شاهد افزايش حجم معامالت در بازار سرمايه 
هس��تيم و اين موضوع به دليل نگران��ي مردم براي 
كاهش ارزش پول ملي آنها است و جامعه با حضور در 
بازار س��رمايه مي خواهد خود را از اثر تورم ها در امان 
نگه دارد.  اگر بازار س��رمايه شاهد جذب نقدينگي و 
رشد هاي بنيادي باش��د مي تواند بازار موفقي باشد. 
سلماس��ي در مورد بازدهي اين بازار نسبت به ساير 
بازارهاي موازي گفت: بازار س��رمايه به دليل اينكه 
سرمايه هاي اندك را هم جذب مي كند مورد توجه 
تمام اقشار جامعه قرار گرفته اما ساير بازارها از قبيل 
بازار مسكن و ارز و س��كه در مقايسه با بازار سرمايه، 
س��رمايه هاي كالن تري را مي طلبد به همين دليل 
مردم براي آنكه بتوانند س��رمايه و دارايي خود را در 
مقابل تورم و كاهش ارزش پول ملي حفظ كنند به 
بازار سرمايه و بورس وارد شده اند. اين فعال بازار سرمايه 
تصريح كرد: البته براي رشد مستمر بازار سرمايه الزم 
است سرمايه گذاران بر اساس سودآوري شركت ها 
تصميم گيري كنند و نه با ديد نوسان گيري كه البته 
اين روزها شاهد حضور نوسان گيران در بازار هستيم 
و همين موضوع دليل نوس��انات زياد بازار و روزهاي 
مثبت و منفي پياپي اس��ت. وي خاطرنش��ان كرد: 
بازار هاي سكه و ارز اكنون به رشد انتظاري رسيده اند 
اما در خصوص بازار سرمايه شرايط متفاوت است و اين 
بازار هنوز با رشد انتظاري فاصله دارد، بنابراين به نظر 

مي رسد شاهد ادامه رشد بورس باشيم.

رويداد

بورس تهران  عضو كميته 
حسابرسي »فياس« شد

در بيس��ت و ششمين نشست س��االنه فدراسيون 
بورس هاي اروپا-آس��يايي كه 2۸ اكتبر 2۰۱۸، به 
ميزباني ب��ورس ابوظبي در ام��ارات متحده عربي 
برگزار شد با تصميم اعضا، بورس تهران عضو كميته 
حسابرسي فياس شد. دبيرخانه فياس اعالم كرد، در 
رويداد سال 2۰۱۸ كه به همراه نخستين كنفرانس 
فدراسيون طي روز هاي 2۸ تا 3۰ اكتبر 2۰۱۸ )6 تا 
۸ آبان ماه ۱3۹۷( برگزار شد، نماي���ندگان بورس ها 
و نهاد هاي بازار سرمايه از 2۰ كشور منطقه از جمله 
ايران حضور داشتند. بر اساس اين گزارش، در مجمع 
عمومي سال 2۰۱۸، راي گيري اعضاي هيات مديره 
و كميته هاي تخصصي انجام ش��د و ب��ورس اوراق 
بهادار تهران عضويت كميته حسابرسي فدراسيون 

بورس هاي اروپا-آسيايي را از آن خود كرد.



تشكلها6اخبار

وقتينهادهايصادراتيازهدفخوددورميشوند

صندوق ضمانت صادرات دولتي!
در جلس��ات اخير صادركنندگان با مديران دولتي، چند 
ب��ار اين بحث مطرح گش��ت كه اگر صادركنن��دگان ارز 
ناشي از صادرات را به كش��ور باز نگردانند خدمات دولت 
به صادركنندگان قطع خواهد ش��د. بعد از چند بار تكرار 
اي��ن بحث يكي از ب��زرگان صادرات با خن��ده جواب داد 
دقيقا درباره كدام خدم��ات صحبت مي كنيم؟ آيا اصوال 
صادركنندگان در سال هاي گذشته از خدماتي بهره مند 
بوده اند و پشتوانه اي جز خود داشته اند؟ واقعيت اين است 
كه دولت چندين نهاد و س��ازمان عري��ض و طويل براي 
حمايت و توسعه صادرات ايجاد كرده است اما در عمل جز 
حرام شدن بودجه چيزي عايد مردم نشده است. از جمله 
اين نهادها مي توان به صندوق ضمانت صادرات اشاره كرد.

  نگاهي به اهداف صندوق
در اوايل دهه 50 اين بحث مطرح بود كه نهادي ريس��ك 
صادركنن��دگان آن دوران كه اتفاقا در حال رش��د قابل 
توجهي بودند را پوشش دهد تا صادرات از تك محصولي 
بودن خارج شود. در اين راستا و بمنظور تامين امنيت مالي 
صادركنندگان ايراني و در نتيجه توسعه موثر صادرات غير 
نفتي كش��ور، صندوق ضمانت صادرات ايران با همكاري 
آنكتاد، به عنوان تنها شركت دولتي بيمه اعتبار صادراتي 
وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳5۲ 
تاسيس گرديده و فعاليت خود را تحت نظارت مركز توسعه 
صادرات ايران آغاز نمود. البته عمر اين سازمان تازه تاسيس 
چندان طوالني نبود چرا كه ب��ا باال رفتن قيمت نفت در 
نتيجه تحوالت سياسي در منطقه خاور ميانه در اواسط 
دهه ۷0 ميالدي، درآمد نفتي كشور افزايش يافته و همين 
موضوع باعث ش��د كه صندوق ضمانت صادرات ايران به 
دست فراموشي سپرده شده و فعاليت هاي آن بطور كامل 
متوقف گردد. پس از ده سال عدم فعاليت، بار ديگر صندوق 
ضمانت صادرات ايران به عنوان يك س��ازمان وابسته به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و با شخصيت حقوقي و مالي 
مستقل مجددا در سال ۱۳۷۳ فعاليت خود را آغاز نمود 
تا به صادركنندگان در بازيافت موقعيت تجاري خود كه 
در اثر ۸ سال جنگ تحميلي مختل شده بود كمك نموده 
و موجبات افزايش درآمدهاي غير نفتي را فراهم آورد. اما 
عمال ساختار جديد تعريف شده در اين دوره توانايي پاسخ 

دادن به نيازهاي صادركنندگان را نداشت.

  تناقض هايي كه به دولتي بودن ختم شد
در در اساسنامه و عملكرد صندوق ضمانت صادرات تفاوت 
محسوس��ي وجود دارد. اصوال هدف اصلي اين صندوق 
حمايت از صادرات غيرنفتي به منظور جلوگيري از تك 

محصولي بودن صادرات و تقويت بخش خصوصي مطرح 
است اما در عمل صندوق بيشتر براي شركت هاي دولتي 
كاربرد داشته اس��ت. واقعيت اين است كه اين صندوق، 
كمك اساسي كه بخش خصوصي واقعي را به سوي خود 
جلب كند، اراي��ه نكرده و اغلب حمايت ه��اي خود را به 
پروژه هاي دولتي معطوف كرده است. ضمن اينكه صندوق 
ضمانت صادرات، شركت هاي شبه دولتي را مورد حمايت 
قرار داده، اما تاكنون چنين ارقامي را براي حمايت از بخش 

خصوصي واقعي اختصاص نداده است.
مدت ها است كه فعاالن بخش خصوصي اين سوال را مطرح 
مي كنند كه آيا صندوق ضمانت صادرات توانس��ته است 
اقدامي در جهت كاهش كارمزدهاي خود و نيز تس��هيل 
صادرات به انجام برساند؟ همچنين نحوه اعتبارسنجي 
اين نهاد با واقعيت هاي صادرات بخش خصوصي چندان 
تطابق ندارد. بازار اصلي ايران كشورهاي اطراف است اما 
اعتبارسنجي هاي اين نهاد بيشتر متوجه كشورهاي اروپايي 
و غربي است؛ به دليل آنكه ريسك اين كشور ها كمتر است. 
در واقع همين مساله به خوبي نشان مي دهد كه رويكرد 
صندوق بيشتر به سمت سود بيشتر بوده تا توسعه صادرات 
بخش خصوصي. اعتبارسنجي صندوق ضمانت صادرات 
بيشتر به كش��ورهاي اروپايي متمايل است؛ در حالي كه 
مخاطب واقعي بخش خصوصي ايران، كشورهاي حوزه 

سي آي اس )CIS( و كشورهايي نظير چين و عراق است.

  عدم فعاليت در توليد صادرات محور
يكي ديگر از مواردي كه در عملكرد صندوق جاي انتقاد 
دارد ع��دم ورود اين نهاد به بحث توليد صادرات محور 
است. سال ها است كه فعاالن بخش خصوصي موضوع 
»صدور ضمانتنامه براي ورود موقت كاالها« را مطرح 
مي كنند اما صندوق اين بخش را جزو وظايف اصلي خود 
نمي داند چرا كه ريسك اين كار زياد است و تنها تعداد 
محدودي ش��ركت از اين خدمات استفاده مي كنند. 
صدور اين نوع ضمانتنامه از س��وي صندوق ضمانت 
صادرات تن ها براي حدود ۸00 ش��ركت كه مشتري 
صندوق تلقي مي ش��وند، صادر مي شود كه در مقابل 

صادرات كشور، كافي به نظر نمي رسد.
تس��هيل ورود موقت كاالها، به رش��د صادرات كمك 
مي كند. ام��ا به دليل اعمال مقررات س��ختگيرانه در 
واردات و نيز صدور ضمانتنامه ها، ورود موقت نيز كاهش 
يافته و البته كاركرد خود را ب��راي افزايش صادرات از 
دست داده است. همچنين ميزان پوشش صندوق اغلب 
بسيار كمتر از ارقام مورد معامله ميان دو بنگاه است كه 
دليل اصلي آن سرمايه اندك صندوق است. كل سرمايه 

صندوق براي پوش��ش دادن حتي ۲0 درصد صادرات 
غيرنفتي كافي نيست.

  كارمزدهاي باالي صندوق
يكي از گاليه هاي مهم بخش خصوصي از صندوق موضوع 
كارمزدهاي باالي صندوق اس��ت. البته مس��ووالن اين 
نهاد اصوال اين بحث را نمي پذيرند چرا كه تفكيكي ميان 
شركت هاي بزرگ و كوچك صورت نمي گيرد. شركت هاي 
كوچك و متوسط مقياس عمال هزينه بااليي براي كارمزدها 
مي پردازند و در عين حال مسووالن آن را پايين مي دانند. 
دس��تورالعمل ها مي گويد نبايد خدم��ات صندوق تنها 
منوط به بنگاه هاي بزرگ ش��ود اما اين موضوعي نيست 
كه در حقيقت ش��اهد باشيم و س��ختگيري هاي زيادي 
درباره SMEها صورت مي گيرد. فعاالن بخش خصوصي 
مي گويند اس��ناد و مدارك موردنياز به گونه يي است كه 
صادركننده واقعي نمي تواند از خدمات صندوق بهره يي 
ببرد؛ چراكه در حال حاضر صادرات به كشورهاي مختلف 
به شيوه هاي گوناگوني انجام مي شود و بنابراين مداركي 
كه از سوي صندوق الزم است در اختيار صادركننده واقعي 
قرار ندارد. از آنجايي كه صندوق با كمبود منابع روبرو است، 
بنابراين در ارايه خدمات خود با محافظه كاري بيشتري جلو 
مي رود تا ميزان احتمال سوخت منابع خود را به كمترين 

حد برساند. همين وضعيت موجب شده تا مشتري صندوق 
هم صادركنندگان خاصي باش��ند كه قديمي هستند و 
بدين ترتي��ب، جايي براي واحدهاي كوچك و متوس��ط 

باقي نمي ماند.

  مشكل در ريل گذاري صادراتي
اما شايد مشكل اصلي چندان به صندوق مربوط نباشد. با 
وجود وارد بودن تمام ايرادات به عملكرد صندوق مشكل 
اصلي در عدم سياست گذاري صحيح در اين بخش است. 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نحوه مديريت 
صادرات چندان ديده نش��ده اس��ت و به همين دليل 
عملكرد نهادهاي صادراتي تحت تأثير قرار گرفته است. 
مهم ترين نهاد تصميم گيري درباره صادرات، سازمان 
توسعه تجارت است كه در سال هاي گذشته به ويژه در 
۲-۳ سال اخير هيچ وقت نتوانسته استراتژي صحيحي 
درباره صادرات داشته باشد. همين رويكرد باعث شده 
است كه سياست هاي متفاوت و در عين حال متناقض 
را در بحث صادرات شاهد باشيم. براي مثال عضو هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني با انتقاد از تغييرات ناگهاني 
مقررات صادراتي گف��ت: اينگونه تصميم گيري ها در 
حوزه صادرات فاجعه بار اس��ت، توليد كننده را بيكار و 
خارجي ها را طلبكار و آنها را نسبت به صادركنندگان 

بي اعتماد مي كند. اس��داهلل عس��گراوالدي مي گويد 
مقررات مربوط به صادرات و واردات هر سال در پنجم 
فروردين ماه منتشر مي ش��ود كه تا پايان سال معتبر 
است و افراد طبق آن برنامه ريزي مي كنند اما متاسفانه 
بطور ناگهاني اين قوانين تغيير مي كند. در اين شرايط 
چه كسي پاسخگوي خسارت صادركننده، وارد كننده 

و خريدار است؟
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني خاطرنشان كرد: 
روش وزارت صنعت، معدن و تجارت در صادرات روش 
مطلوبي نيست. سازمان توسعه و تجارت به ظاهر متولي 
اين بخش اس��ت اما در عمل شاهد اقدام موثري براي 

ارتقاي صادرات از سوي اين سازمان نيستيم.
عس��گراوالدي همچني��ن اظه��ار كرد: در ش��رايط 
فعل��ي صادركنندگاني كه تعهد داش��تند و به خاطر 
تغيير ناگهاني قانون و مق��ررات و ممنوعيت صادرات 
گرفتار ش��ده اند بايد چه كنند؟ آيا دولت خسارت اين 

صادركنندگان را مي پردازد؟
 زماني كه استراتژي صادراتي كشور روشن نباشد طبيعتا 
نهادهايي همچون صندوق ضمانت صادرات به جاي 
اجراي سياست هاي صحيح خود و عمل به اساسنامه 
تالش خواهند كرد كه مانند يك بنگاه بخش خصوصي 

و نه يك نهاد توسعه اي سود خود را حداكثر كنند.

درنشستمعرفيفرصتهايسرمايهگذاريدرصنعتخوراكدامايرانمطرحشد

نيمي از ظرفيت توليد خوراك دام كشور بالاستفاده مانده است
غالمحس��ين ش��افعي در نخستين نشس��ت معرفي 
فرصت هاي سرمايه گذاري و تجارت در صنعت خوراك 
دام ايران، اقتصاد كش��ور را از جمل��ه اقتصادهاي بزرگ 
منطقه دانس��ت و با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران، 
دسترس��ي به آب ه��اي آزاد و بازاري متش��كل از 450 
ميليون نفر در منطقه، اي��ران را يكي از مقاصد مطلوب 
براي س��رمايه گذاري خارجي برش��مرد و تشريح كرد: 
ايران نيازمند سرمايه گذاري در سه بخش زيرساخت ها، 
صنعت و كشاورزي است. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي ايران در اين نشس��ت كه به همت 
انجمن خوراك دام، طيور و آبزيان برگزار ش��د گفت: در 
حوزه زيرساخت هاي حمل ونقل دريايي، هوايي، ريلي و 
جاده اي، بندرها و گمركات، نيازمند جذب سرمايه هاي 
جديد هستيم. از طرفي با مطرح شدن پروژه احياي جاده 
ابريشم و پيوستن 6۷ كشور به آن الزم است مقدمات براي 
بهره گري كافي از اين طرح را در كشور مهيا كنيم. به باور 
شافعي ش��كافي عميقي بين ايران و كشورهاي ديگر از 
نظر تكنولوژي به وجود آمده كه تأثير آن را مي توان روي 
كارآيي صنايع داخلي احساس كرد، بنابراين ضرورت دارد 
سرمايه گذاري هاي الزم در اين بخش نيز صورت گيرد. 
شافعي همچنين به حوزه كشاورزي و بحران آب در ايران 
اشاره كرد و سرمايه گذاري روي شيوه هاي جديد آبياري 
و ارتقاي سطح بهره وري آب را به عنوان دو موضوع بسيار 

جدي در كشور مطرح كرد.
رييس پارلمان بخ��ش خصوصي با اش��اره به تعريف و 
شناس��ايي ۲00 ميلي��ارد پروژه آماده س��رمايه گذاري 
در كش��ور، افزود: در بخش ان��رژي ظرفيت هاي خوبي 
وجود دارد و خوش بختانه تاكنون س��رمايه گذاري هاي 
قابل توجه��ي در ح��وزه انرژي ه��اي تجديدپذير انجام 

شده است.

  فعاليت 645 واحد توليدكننده انواع خوراك 
دام 

در ادامه مجيد موافق قديري، رييس انجمن خوراك دام، 
طيور و آبزيان گزارش��ي از وضعيت كنوني كشور در اين 
حوزه ارايه داد. وي با اشاره به بي مهري دولت در ارتباط با 
صنعت خوراك دام طي سال هاي گذشته از فعاليت 645 
واحد توليدكننده انواع خ��وراك دام خبر داد و افزود: در 
اين صنعت بالغ بر ۱۲ هزار نفر مش��غول به كار هستند و 
۳9 واحد توليدي نيز موفق به دريافت كد IR شده اند كه 
بيانگر اعتبار باالي آنها و در اختيار داشتن شرايط آسان تر 
براي صادرات محصوالت است. اين فعال اقتصادي با بيان 
اين مطلب ك��ه 50 واحد بزرگ فعال در اين بخش بطور 
هم زمان خوراك دام، طي��ور و آبزيان را توليد مي كنند، 
تأكيد كرد: ميزان تولي��د خوراك دام در ايران برابر با ۱0 
ميليون تن به ارزش ۸.5 ميليارد دالر بوده كه البته نتيجه 

فعاليت 50 درصد از ظرفيت توليدي واحدهاي صنعت 
خوراك دام اس��ت. وي با اشاره به رش��د ۱۳.9 درصدي 
صادرات خوراك دام كش��ور، تصري��ح كرد: محصوالت 
صادراتي خوراك دام به ۱۷ كشور دنيا از جمله كشورهاي 

همسايه صادر مي شود.

  جذب 4‚12 ميليون دالر سرمايه خارجي
 در بخش دام و آبزيان

در ادام��ه محمدمهدي دالوند، نماين��ده مركز خدمات 
س��رمايه گذاري خارجي ايران گفت: در ۷ ماهه نخست 
امسال ۱۲ ميليون دالر در بخش دام و طيور و 400 هزار 
دالر در زمينه ماهيگيري و پرورش آبزيان سرمايه خارجي 
جذب شده است. وي افزود: در شش ماه نخست امسال 
نيز ۱9 طرح با حجم سرمايه گذاري ۳66 ميليون دالر در 
بخش دام و طيور و چهار طرح به ارزش ۳ ميليون و 600 
هزار دالر در بخش ماهيگيري و پرورش آبزيان به تصويب 
سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران 
رسيده است. دالوند ادامه داد: اين سرمايه گذاري ها از طرف 
ش��ركت هايي از انگليس، آفريقاي جنوبي، افغانستان، 
آلمان، جمهوري آذربايجان، روسيه، عراق، فرانسه، كانادا 
و مالزي صورت گرفته و ۲94 هزار دالر نيز توسط ايرانيان 

مقيم خارج از كشور سرمايه گذاري شده است.

  ضرورت ايجاد زنجيره هاي توليد در صنعت
علي اكب��ر مهرفرد، مع��اون وزير جهاد كش��اورزي، نيز 
طي س��خناني در اين نشست گفت: اگر قرار باشد در هر 
صنعتي رشد كنيم بايد به سمت احداث واحدهاي بزرگ 
توليدكننده كه كل زنجيره توليد را شامل مي شوند برويم. 
فعاليت هاي انفرادي در صنعت، موجب توسعه نخواهد 
شد. وي همچنين قديمي بودن تكنولوژي و ماشين آالت 
را يكي از موانع موجود بر س��ر راه توسعه توليد دانست و 
خواستار تمركز سرمايه گذاري هاي جديد در اين بخش ها 
شد. به باور وي بايد به جاي ايجاد واحدهاي جديد توليدي، 
سرمايه را روي بازسازي و نوسازي صنعت متمركز كنيم. 
معاون وزير كشاورزي در بخش ديگري از سخنان خود به 
واردات نهاده هاي دامي با ارز 4۲00 توماني اشاره و تأكيد 
كرد: طبق مصوبات باي��د واردات با اين ارز رصد، پايش و 
قيمت گذاري شود تا مصرف كننده نهايي آسيب نبيند. وي 
در مورد صادرات خوراك دام، طيور و آبزيان نيز تصريح 
كرد: حدود ۷00 كارخانه در اين بخش فعال هستند كه با 
50 درصد از ظرفيت كار مي كنند و توانستند سال گذشته 
90 ميليون دالر از محصوالت خود را صادر كنند. مهرفرد 
در زمينه اختصاص مشوق هاي صادراتي به محصوالت 
كشاورزي نيز تأكيد كرد: در سال هاي گذشته با دادن انواع 
مشوق ها، رونق صادرات در محصوالت كشاورزي اتفاق 
افتاد، بطوري كه فرآورده هاي لبني به ۳0 كش��ور دنيا از 

جمله امريكا، مالزي، تايلند، روسيه و همچنين كشورهاي 
همسايه از جمله عراق و افغانستان صادر شد. معاون وزير 
جهاد كشاورزي ادامه داد: همچنين با دادن مشوق هاي 
صادراتي در سال هاي گذش��ته روند خوبي در صادرات 
مرغ و تخم مرغ تجربه شد. البته با شرايط فعلي اقتصاد و 
افزايش قيمت ارز، ديگر نيازي به مشوق صادراتي نيست 
زيرا قيمت نهاده ها تقريبًا ثابت است و افزايش قيمت ارز 

هم مشوق خوبي براي صادرات خواهد بود.
معاون وزير جهاد كش��اورزي در خصوص مشكالتي كه 
براي تأمين نهاده هاي كش��اورزي و تخصيص ارز براي 
واردات آن ب��ه وجود آم��ده گفت: در يك ماه گذش��ته 
تخصيص ارز به واردات نهاده هاي دامي فرآيند خوبي را 
طي كرده اما ممكن است كه برخي كاالهاي غير استاندارد 
يا كاالهايي به داليل فني از گمركات ترخيص نشده باشد.

  50 درصد ظرفيت خالي در توليد
 خوراك دام

مرتضي رضايي، معاون وزير جهاد كشاورزي، صنعت 
خوراك دام در ايران را جزو صنايع بزرگ كشور دانست 
كه ظرفيت ه��اي قابل توجهي در ص��ادرات دارد. وي 
تأكيد كرد: با وجود ظرفيت هاي گسترده اي كه در اين 
بخش داريم، متأسفانه شاهد 50 درصد ظرفيت خالي 
در توليد خوراك دام هستيم. وي در ادامه به كل صنعت 
كشاورزي كشور اشاره و تصريح كرد: شايد بتوان گفت 
كه بزرگ ترين يارانه ارزي به بخش كش��اورزي تعلق 
مي گيرد زيرا تمام نهاده هاي كشاورزي و خوراك دام، 
طيور و مكمل ها و ويتامين ها با ارز دولتي وارد مي شود 
و اين موضوع، بهترين مش��وق ب��راي صنايع خوراك 
دام، طيور و آبزيان اس��ت. وي با بيان اينكه اين صنايع 
شامل يارانه حامل هاي انرژي نمي شوند، افزود: يارانه 
حامل هاي انرژي به بخش كش��اورزي تعلق مي گيرد 
زيرا بخش كشاورزي به معناي عام، قشر ضعيفي است 
كه براي تأمين هزينه برق چاه ها دچار مشكل هستند. 
رضايي با اش��اره به تغيي��رات نرخ ارز در كش��ور بيان 
داشت: در اين شرايط مي توان گفت سال هاي طاليي 
براي بازارهاي صادراتي ايران شروع شده و با توجه به 
اينكه هزينه حامل هاي انرژي، حقوق و دس��تمزد در 
ايران پايين است، صنايع خوراك دام و طيور در ايران 
مي توانند از اين فرصت براي صادرات به كش��ورهاي 
مختلف از جمله كش��ورهاي اروپايي استفاده كنند. 
معاون وزير جهاد كش��اورزي در بخش توليدات دام و 
طيور بيان داش��ت: با توجه به اينكه بخش عمده اي از 
مواد اوليه خوراك دام و طيور وارداتي اس��ت، استفاده 
از كشت هاي فراسرزميني مانند كشت ذرت و كنجاله 
مي تواند فرصت مناس��بي براي امنيت توليد صنايع 

خوراك دام و طيور در كشور باشد.
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تدوين استراتژي صنعت؛
الزم وضروري

رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران معتقد 
اس��ت تمركز اصلي وزير جديد صنع��ت، معدن و 
تجارت بايد روي تدوين استراتژي توسعه صنعتي 
باش��د. مهدي پورقاضي با تبريك ب��ه وزير جديد 
صنعت، معدن و تجارت گفت: » خواهشم از آقاي 
رحماني اين است كه به موضوع تدوين استراتژي 
توس��عه صنعتي و تعيين يك راهي براي توس��عه 
صنعت توجه بيش��تري نسبت به گذشته شود؛ در 
حال حاضر صنعت در كشور ما هيچ استراتژي براي 
آينده ندارد و مش��خص نيست در چه مسيري قرار 
است جلو برود و شاهديم كه مشكالت هم روز به روز 
بيشتر مي شود. در سال ۱۳96 مقدار قابل توجهي 
تسهيالت ريالي بين صنايع مختلف توزيع شد ولي 
عمال مي بينيم در سال ۱۳9۷ اين تسهيالت اثري 
نداشته است و نتوانس��ته مشكالت صنعت را حل 
كند، من مي خواهم اين نتيجه گيري را داشته باشم 
كه گير صنعت ما در جاي ديگري است و پرداختن به 
تسهيالت و توزيع پول و رانت كمكي به صنعت كشور 
نمي كند؛ آن چيزي كه ما نياز داريم آسيب شناسي 
دقيق ش��رايط كنوني و تدوين اس��تراتژي توسعه 

صنعتي است.
او در ادامه با اش��اره به مش��كالت اقتصادي جامعه 
گفت: » در مقابل چالش هايي كه مردم با آن در گير 
هستند هم توزيع سبدهاي كااليي مثل مواردي كه 
ديده اند و شامل روغن، برنج و... مي شود، نمي تواند 
راهگشا باشد و مشكالت اقتصادي مردم را حل كند؛ 
ممكن است در كوتاه مدت يك مسكني باشد ولي 
در بلندمدت معضالت اصلي كه مردم با آن در گير 
هستند اين است كه شغل و درآمد ندارند. كسي كه 
درآمد كافي ندارد با كمك هاي كوتاه مدت و مقطعي 
زندگي اش سامان پيدا نمي كند بلكه بايد رفت به اين 
سمت كه چگونه مي توان اقتصاد را به گردش درآورد 

تا مردم بتوانند درآمدهاي بيشتري كسب كنند.«
او در پاسخ به اين سوال كه براي بهبود فضاي كسب و 
كار كه يكي از اصلي ترين خواسته هاي فعاالن بخشي 
خصوصي از مسووالن دولتي و وزير صنعت، معدن و 
تجارت است، چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟ گفت: 
» دخالت دولتي در تصميم گيري ها بايد كم شود، 
االن شاهد دخالت دولت در قيمت گذاري ها، تعيين 
قيمت ارز و تقريبا همه چيز هس��تيم و اين خيلي 
خيلي زيان به اقتصاد وارد مي كند. دولت بايد خودش 
را به عنوان سياس��ت گذار در باال قرار دهد و مسائل 
اجرايي و اقتصادي را به بخش خصوصي واقعي واگذار 
كند و سعي داشته باشد تا روابط ايران با كشورهاي 
ديگر را بهبود بخش��د؛ اگر اين اقدامات انجام شود 
حتما شاهد افزايش صادرات در كشور خواهيم بود 
و اين مي تواند راه حلي در برنامه استراتژي توسعه 

صنعتي كشور و موثر باشد.«
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حكومتداري با چاشني پوپوليسم و ملي گرايي 

برلين با بحران رقابت براي صدراعظمي مواجه مي شود؟

پيروزي ترس و خشم در انتخابات  برزيل

پايان عصر »مركل« در سياست آلمان

گروه جهان| 
گمانه زني ها به حقيقت پيوست و ژئير بولسونارو نامزد حزب 
سوسيال ليبرال برزيل با كسب بيش از ۵۵ درصد آرا در دور 
دوم انتخابات برزيل به پيروزي رسيد. فرناندو حّداد رقيب 
سوسياليست او هم، با پذيرش نتيجه انتخابات از حزب پيروز 

خواسته به راي مخالفان احترام بگذارد.
پيروزي بولس��ونارو با واكنش مثبت ب��ازار و ابراز نگراني 
مخالفان همراه بوده است. در شرايطي كه سرمايه گذاران 
برزيلي از اين پيروزي استقبال كرده اند، ديده بان حقوق بشر 
از قضات، دادستان ها و رسانه ها و جامعه مدني بزرگ ترين 
كشور امريكاي التين خواسته تا در مقابل هر اقدام احتمالي 
براي نقض حقوق دموكراتي��ك و حقوق نهادهاي مدني 
ايستادگي كنند.  در حالي بولسونارو با سابقه نظامي تهديد 
كرده كه مخالفانش را از صحنه سياسي برزيل محو مي كند، 
سرمايه گذاران اميدوارند با پيروزي او اصالحاتي گسترده 
در سيستم مالياتي برزيل به وجود آيد. بر همين اساس، با 
اعالم پيروزي بولسونارو ارزش سهام برزيل در بازار توكيو 
بيش از ۱۲درصد افزايش يافت و بازارهاي مالي برزيل هم 
واكنش مثبت نشان دادند. در يك ماه گذشته هم با افزايش 
احتمال پيروزي بولسونارو در انتخابات، ارزش »رئال« پول 
واحد برزيل در مقابل دالر امريكا ۱۰درصد و شاخص سهام 
بورس سائوپائولو نيز از نيمه سپتامبر به اين سو ۱۳.۵درصد 
افزايش يافته بود. بولسونارو در نخستين اظهاراتش پس 
از اع��الم نتايج انتخابات گفته با ات��كا به انجيل و قانون 
اساس��ي برزيل حكومت را به دس��ت مي گيرد و تاكيد 
ك��رده كه »اين ماموري��ت را خداوند به او داده اس��ت و 
وي همواره خدا را در كنار خود احس��اس مي كند.« به 
اعتقاد ناظران، اين سخناِن بولسونارو پاسخي به حمايت 
جامعه اوانجليست هاي برزيل از او و نيز بازتاب اعتقادات 
عميق او به اوانجليسم است. وي هر چند در خانواده اي 
كاتوليك زاده ش��ده، در س��ال ٢٠١۶ به اوانجليسم يا 
مسيحيت انجيلي كه شاخه اي از پروتستانتيسم است، 
پيوست. شمار مسيحيان انجيلي در سال هاي اخير در 
بسياري از كشورها و از جمله در برزيل بسيار افزايش يافته 

است.  رييس جمهوري جديد برزيل همچنين بار ديگر از 
چپ گرايان به  شدت انتقاد كرده است. خبرگزاري فرانسه 
نوشته، سخنان بولسونارو نشان مي دهد كه او به خوبي 
مي داند دليل حمايت بسياري از مردم برزيل، دلسردي 
آنان از حزب كارگران است. افتضاحات گوناگون مالي 
رهبران حزب چپ از لوال داسيلوا گرفته تا ديلما روسف و 
ميشل ِتمر مشروعيت آنان را نزد بسياري از راي دهندگان 

از ميان برد و راه را براي نامزد ضد تشكيالتي گشود.
بولسونارو با انديشه هاي بيگانه ستيزو هوادار ديكتاتوري 

كه ژنرال هاي بازنشسته را براي معاونت خود و همچنين 
پست هاي كليدي كابينه برزيل برگزيده، در نخستين 
سخنراني خود پس از پيروزي همچنين آشكارا گفته 
اگرچه به اصول دموكراسي احترام مي گذارد اما قصد 
دارد مسير كشور را تغيير دهد. او گفته: »نمي توانيم به 
معاش��قه خود با سوسياليسم، كمونيسم، عوام گرايي 
و چپگرايي افراطي ادامه دهيم. ما سرنوش��ت برزيل 
را تغيي��ر خواهي��م داد.« او قول داده فس��اد و جرايم 
خش��ونت آميز را در اين كشور ريشه كن كند. حمايت 

او از شكنجه هم باعث شده بسياري از برزيلي ها نگران 
باشند كه اين نظامي پيشين از قدرت خود براي سركوب 
چپ ها، نقض حقوق بشر و سركوب آزادي هاي مدني 
و آزادي بيان اس��تفاده كند. به اعتق��اد ناظران، از نظر 
بسياري از كساني كه به بولسونارو راي دادند اين پيروزي 
از تبديل ش��دن برزيل به يك كوبا ي��ا ونزوئالي ديگر 

جلوگيري خواهد كرد.
رييس جمهوري جديد برزيل كه به سبب تشابه افكار، رفتار 
و برنامه هاي اجتماعي و امنيتي او به رييس جمهوري امريكا، 

»دونالد ترامپ استوا« لقب گرفته، برنامه اي از نظر اقتصادي 
كامال ليبرال و از نظر اجتماعي س��خت گيرانه دارد. او نيز 
همچون دونالد ترامپ درباره كشور خود گفته كه برزيل را در 
صدر همه چيز قرار مي دهد. او تاكيد كرده با انجام اصالحات 
مالياتي ترتيبي اتخاذ خواهد كرد كه از ماليات كساني كه 
به نظر او زيادي ماليات مي دهند، كاسته شود؛ در كنار نظام 
كنوني بازنشستگي كه بر پايه همبستگي استوار است، نظام 
سرمايه  اندوختن را رواج خواهد داد؛ برنامه خصوصي سازي 
بخش��ي از فعاليت هاي دولتي را به اجرا خواهد گذاشت. 
ژئير بولسونارو س��ن بلوغ و در نتيجه مسووليت حقوقي 
را از ١٨س��ال به ١٧سال كاهش مي دهد، قوانين مربوط 
به حمل اسلحه را آسان گيرتر مي كند. حمايت قانوني از 
ماموران پليس را كه در اجراي ماموريت خود دس��ت به 
اسلحه مي برند، تضمين مي كند، برنامه هاي آزادي مشروط 
زندانيان و مجازات هاي جايگزين را بر هم مي زند. او خواستار 
تغيير برنامه هاي درسي دبستان ها و دبيرستان هاست و 
وعده كرده شمار مدارس نظامي را از ١٣به ٢٦ مي رساند. او 
با اين حال به مردم قول داده مطيع قانون اساسي باشد و با 
اقتدار اما بدون زورگويي حكومت كند. لوموند درباره ظهور 
ترامپي ديگر در برزيل نوشته: »او در اولين جمالت پس از 
پيروزي با اينكه بر وفاداري به قانون اساسي برزيل تاكيد 
كرد اما همزمان دشمنان برزيل را نيز كه از نظر او عبارتند 
از كمونيست ها، سوسياليست ها و افراط گرايان، مشخص 
كرد. اكنون بولس��ونارو بايد بتواند با اعضاي يك پارلمان 
چند پاره طوري كنار  آيد كه بتواند طرح هاي خود از جمله 
خصوصي سازي، توسعه صنايع و امنيت را پيش ببرد. در 
سياست خارجي هم بايد در انتظارگسترش هرچه بيشتر 
روابط برزيل و امريكا باشيم چرا كه ترامپ هم در مواردي 
همان انديشه هاي همتاي برزيلي خود را دارد. داده هاي 
سياس��ي موجود حكايت از آن دارد كه بولسونارو درباره 
اسراييل و ونزوئال نيز همان سياست هاي كنوني امريكا را 
دنبال خواهد كرد. همچنين همان گونه بولسونارو پيش تر 
گفته بايد انتظار داشت كه برزيل هم از پيمان آب وهوايي 

پاريس خارج شود.«

گروه جهان| طال تسليمي| 
تصميم آنگال مركل صدراعظم آلمان، به كنار كشيدن از 
رهبري حزب اتحاديه دموكراتيك مسيحي و خودداري 
از نامزدي براي صدراعظمي در سال ۲۰۲۱ به معناي آغاز 
عصر جديدي در سياست آلمان است: عصر پس از مركل! 
اين اقدام او با هدف پايان دادن به ناآرامي ها و نارضايتي هاي 
درون حزبي و در روند تجديد قواي حزب صورت گرفته و 
قرار است در حالي كه مركل از رهبري حزب كنار مي كشد، 
تا پايان دوره صدراعظمي همچنان قدرت را در آلمان در 
دست داشته باشد. امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، 
اين تصميم آنگال مركل را »تصميمي به غايت شايسته« 
توصيف كرده و گفته آن را اقدامي مسووالنه مي داند. حاميان 
مركل در حزب هم ظاهرا با اين تصميم موافق هستند و باور 
دارند كنار كشيدن از رهبري حزب او را در انجام مسووليت 
صدراعظمي قدرتمندتر مي كند. ام��ا ديگران به چنين 
آينده اي خوش بين نيستند و باور دارند كه مركل پيش از 
پايان دوره رسمي صدراعظمي خود مجبور به كناره گيري 

از اين سمت خواهد شد.
به گزارش بي بي سي، آنگال مركل اعالم كرده كه در سال 
۲۰۲۱ و هم زمان با پايان دوره فعلي صدراعظمي خود از 
دنياي سياست كناره گيري مي كند. او كه رهبري حزب 
دموكرات مسيحي آلمان را هم بر عهده دارد، گفته كه در 
انتخابات ماه دسامبر رياس��ت حزب هم شركت نخواهد 
كرد. اين تصميم مركل در حالي اعالم شده كه حزب او در 
انتخابات اخير منطقه اي آلمان )در ايالت هسه( شكست 

س��ختي خورده و ثبات دولت ائتالفي او را با خطر مواجه 
كرده است. صدراعظم آلمان با اعالم اينكه همه مسووليت 
شكست هاي اخير حزب را در راي گيري ها بر عهده مي گيرد، 
گفت بعد از شكست حزب راست ميانه دموكرات مسيحي و 
حزب چپ ميانه سوسيال دموكرات در ايالت هسه تصميم 
گرفته براي رهبري حزب نامزد نشود. با وجود اين مركل 
تاكيد كرده كه قصد دارد همچنان صدراعظم آلمان باقي 
بماند. آنگال مركل از ۱۸ سال پيش رياست حزب دموكرات 
مسيحي آلمان را به عهده داشته و از سال ۲۰۰۵ تاكنون 

صدراعظم آلمان بوده است.
با وجود تاكيد مركل بر اينكه مي خواهد دوره صدراعظمي 
را به پايان برس��اند، با خبر كناره گيري او از رهبري حزب، 
رقابت جديدي براي يافتن جانشين او به عنوان صدراعظم 
آلمان آغاز مي شود. مركل خبر نامزدي دو سياستمدار ارشد 
حزب دموكرات مسيحي براي جانشيني خود در حزب را 
تاييد كرده، اما گفته است كه قصد حمايت از نامزدها را ندارد. 
ينس اسپان، وزير بهداشت آلمان و آنگرت كرامپ كارن 
باوئر دبيركل حزب دموكرات مسيحي نامزدي خود را براي 

رهبري حزب و جانشيني مركل اعالم كرده اند.
به نوشته فايننشال تايمز، حاميان مركل در حزب معتقدند 
كه اس��تراتژي او در كناره گيري از رهبري حزب عملكرد 
او را به عنوان نخست وزير بهبود مي بخشد. كاتيا ليكرت 
قانون گذار حزب اتحاديه دموكرات مسيحي كه معاونت 
گروه پارلماني حزب را برعهده دارد، گفت: »فكر مي كنم 
دس��ت كش��يدن از رهبري حزب موقعيتش را به عنوان 

صدراعظم تقويت خواهد كرد. او با دست كشيدن از بخشي 
از قدرتش مشروعيت به دست مي آورد.«

اما ديگران چندان مطمئن نيستند و پيش بيني مي كنند 
كه صدراعظ��م پيش از اتمام دوره رس��مي صدراعظمي 
مجبور به كناره گيري از اين سمت مي شود. يواخيم فايفر 
يكي از قانون گذاران حزب جناح راستي اتحاديه دموكرات 
مسيحي گفت: »اگرچه چنين اقدامي با مشكالتي بسيار 
همراه خواهد بود، اما به نظرم درست اين است كه در همين 
دوره پارلماني، در راس دولت تغييراتي داش��ته باشيم و با 
رهبري جديد و برنامه اي جديد به پيشواز پارلمان بعدي 
برويم. نمي توانيم همانند گذشته به كار خود ادامه دهيم.« 
احزاب اپوزيسيون از اين اظهارات فراتر رفته و درخواست 
كرده اند كه مركل همين حاال از صدراعظمي كناره گيري 
كند. كريستين ليندنر رهبر حزب دموكراتيك آزاد گفت: 
»او دارد از سمت اشتباهي كنار مي كشد. احتماال براي حزب 
اتحاديه دموكراتيك مسيحي اينكه رييس جديدي داشته 
باشند، اتفاق خوبي است. براي آلمان هم خوب خواهد بود 

اگركه بتواند رييس دولت جديدي داشته باشد.«
مركل در سال هاي گذشته از سوي محافظه كاران هم حزب 
خود به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. بسياري احتماال 
هنوز او را به دليل سياست پناهندگي در بحران پناه جويان 
در سال ۲۰۱۵ نبخشيده اند. مركل در آن زمان به بيش از 
يك ميليون پناه جو اجازه داد وارد آلمان شوند. اما فشارها 
بر او پس از شكست هاي پياپي حزب اتحاديه دموكراتيك 
مسيحي و اتحاديه سوسيال مسيحي در انتخابات محلي 

در دو منطقه كليدي باواريا و هس��ه، افزايش يافت. اوالو 
گاتينگ يك��ي از هم حزبي هاي مركل گفت: »پس از اين 
نتايج فاجعه آميز، طبيعتا به يك شروع جديد نياز فوري 
داريم و يك شروع جديد، نيازمند چهره هاي جديد است.«

اما جاه طلبي هاي مركل براي سرپا نگه داشتن دولتش يا 
دست كشيدنش از نخست وزيري به گزينه اي بستگي دارد 
كه براي جانشيني او در حزب انتخاب مي شود. او احتماال با 
آنگرت كرامپ كارن باوئر همكاري راحتي خواهد داشت. او 
را بطور گسترده در پي توجه و عالقه اش به ريشه هاي حزب 
و مسووليتش در تهيه پيش نويس مانيفستي جديد براي 
حزب مي شناسند و بسياري اميدوارند كه بتواند توجه نسل 

جديد راي دهندگان را جلب كند.
اما اگر حزب در جلسه ماه دسامبر خود ينس اسپان را به 
عنوان جانشين مركل انتخاب كند، اين به معناي مشكالت 
جديد براي صدراعظم آلمان خواهد بود. وزير بهداش��ت 

عمدتا بر سر سياست هاي پناه جويان با مركل درگير شده 
و مدتي است كه به او به ديده مخالف اصلي صدراعظم در 

حزب نگريسته مي شود.
اين مس��اله كه مركل با دست كش��يدن از رهبري حزب 
موافقت و بر برنامه اش براي ماندن در سمت صدراعظمي 
تاكيد كرده، نيز موجب تعجب است. او همواره بر اين مساله 
تاكيد داش��ت كه نبايد دو ش��غل صدراعظمي و رهبري 
حزب را از يكديگر جدا كرد. از نظر بسياري در برلين، اين 
حقيقت كه اكنون مركل نظر خود را در اين زمينه تغيير 
داده نشان مي دهد كه او در حقيقت خود را براي پايان دوره 
صدراعظمي آماده مي كند. اما بسياري از تحليل گران هم 
معتقدند كه به چالش كشيدن صدراعظم آلمان به معناي 
جرقه اي براي فروپاشي دولت است و همين مساله احتمال 
دوام مركل را در اين س��مت تا انتخاب��ات ۲۰۲۱ افزايش 

مي دهد.

دريچه

كوتاه از منطقه

هند 75 ميليارد دالر ارز با ژاپن 
مبادله مي كند

گ�روه جهان| هن��د و ژاپ��ن يك��ي از بزرگ ترين 
توافقنامه ه��اي دو جانبه مبادله اي را ب��ه ارزش 7۵ 
ميليارد دالر امضا كردند كه به ثبات بيشتر در بازارهاي 
ارز خارجي و سرمايه اي در كشور كمك مي كند. اين 
توافقنامه عمق و تنوع همكاري هاي اقتصادي دو كشور 
را تقويت و گس��ترش مي دهد. به گزارش اكونوميك 
تايمز، اين قرارداد در جريان سفر نارندرا مودي نخست 
وزير هند به ژاپن با شينزو آبه نخست وزير اين كشور 
امضا شد. در بيانيه مشترك دوكشور آمده: »با توجه 
به تقويت همكاري هاي مالي و اقتصادي، دولت ژاپن 
و هند از توافقنامه اي براي صدور توافق نامه مبادله دو 
جانبه به ارزش 7۵ ميليارد دالر استقبال كردند.« اين 
بيانيه پس از نشس��ت س��االنه مودي و آبه در توكيو، 
منتش��ر ش��د. اين بيانيه تاكيد كرده هند با پذيرش 
درخواست ژاپن، مبني بر محدود كردن هزينه اجباري 
زيربنايي بانك هاي اروپايي حداقل به مدت پنج سال يا 
بيشتر يا تا توسعه كامل اين توافق، موافقت كرد. وزارت 
دارايي هند اعالم كرده توافق نامه مبادله ارز بايد به ثبات 
بيشتر در بازار ارز و س��رمايه در هند كمك كند. اين 
تسهيالت، ميزان سرمايه مورد توافق را براي هند در 
صورت نياز و زماني كه نياز است، فراهم خواهد كرد. اين 
فرصت همچنين در كاهش هزينه هاي سرمايه براي 
اش��خاص هندي در هنگام دسترسي به بازار سرمايه 
خارجي كمك خواهد كرد. با توجه به پتانسيل بي نظير 
توسعه روابط بين دو كشور، مودي و آبه از نقاط قوت 
قابل توجهي كه طي چهار سال گذشته به دست آمده 
را مورد بررسي قرار دادند و چشم انداز مشتركي را براي 

آينده روابط هند و ژاپن ترسيم كردند. 

مجازات نخست وزير پيشين 
بنگالدش دو برابر شد

گروه جهان| دادگاه��ي در بنگالدش به دو برابر 
شدن حكم مجازات حبس خالده ضيا، نخست وزير 
سابق اين كشور به اتهام فساد راي و به اين ترتيب، 
مجازات او را به ۱۰ سال حبس افزايش داد و بخت او 
را براي حضور در رقابت هاي انتخابات پارلماني ماه 
دسامبر، گرفت. به گزارش رويترز، حزب ملي گراي 
بنگالدش متعلق به خالده ضيا بعد از آنكه او در ماه 
فوريه به زندان افتاد، دچار درهم ريختگي شد. اين 
حزب اپوزيسيون اعالم كرد حكم جديد عليه ضيا 
با هدف ح��ذف او و خانواده اش از عرصه سياس��ت 

بنگالدش صادر شده است. 
خورش��يد عالم خان، يك وكيل دولت بنگالدش 
در پي حكم دادگاه عالي اين كش��ور به خبرنگاران 
گفت، اكنون ديگر شانس��ي براي آنك��ه اين رهبر 
حزب ملي گرا در انتخابات بعدي كانديد شود، وجود 
ندارد. خالده ضيا به دليل بيماري در بيمارس��تان 
بستري است و در دادگاه حضور نداشته و وكيلي به 

نمايندگي از او حاضر شده است.
ماه فوريه گذش��ته خالده ضيا به همراه پسر و چند 
دس��تيارش در پرونده دزدي مبلغ��ي معادل ۲۵۳ 
هزار دالر در قالب كمك هاي خارجي به يك بنياد 
حمايت از يتيمان مجرم شناخته شدند. گفته شده 
كه اين بنياد در سال هاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ كه خالده 
ضيا نخست وزير بنگالدش بوده، ايجاد شده است. او 
خود ارتكاب هرگونه خطايي را رد مي كند. دوشنبه 
يك دادگاه بنگالدش خالده ضيا را به اتهام اختالس 
به مبلغ نزديك به 4۰۰ هزار دالر از بنيادي در سال 

۲۰۰۵، به هفت سال زندان محكوم كرد.

هشدار درباره حمام خون 
سياسي در سري النكا 

گروه جهان|بحران سياس��ي در س��ري النكا كه 
مسووالن باالترين سطوح دولتي در اين كشور را مقابل 
يكديگر قرار داده اگر با پادرمياني پارلمان حل نشود 
اين پتانسيل را دارد كه حمام خون راه بياندازد.« اين 
هشدار صريحي است كه رييس پارلمان سري النكا 
پس از بركناري جنجالي نخس��ت وزير به مسووالن 
اين كشور داده است. به گزارش يورونيوز، مايتريپاال 
سيريس��نا رييس جمه��وري س��ريالنكا، جمعه در 
تصميمي عجيب رانيل ويكرماسينگه، نخست وزير را 
از كار بركنار و ماهيندا راجاپاكسا سياستمدار كهنه كار 
و مرد قدرتمند سابق اين جزيره را به جاي وي منصوب 
كرد. راجاپاكسا در سال هاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ ميالدي 
رياست دستگاه اجرايي سري النكا را بر عهده داشت 
و در طول دوران نسبتا طوالني زمامداري خود موفق 
شد با استفاده از قدرت نظامي به جنگ داخلي با شبه 
نظاميان جدايي طلب اين كشور موسوم به ببرهاي 
تاميل پايان دهد. راجاپاكسا در حضور رييس جمهوري 
س��وگند ياد كرده و اعالم آمادگي كرده است كه به 
زودي دولت خود را تشكيل دهد. اين در حالي است كه 
رانيل ويكرماسينگه اين تصميم را خالف قانون اساسي 
خوانده است. ويكرماسينگه همچنين خواستار نشست 
فوري اعضاي پارلمان شده كه تا بتواند ثابت كند هنوز 
از حمايت اكثريت نمايندگان برخوردار است. رييس 
پارلمان س��ريالنكا در واكنش به اين بحران و امكان 
گسترش يافتن دامنه آن هش��دار داده است: »بايد 
اين بح��ران را از طريق پارلمان حل كنيم اما اگر اين 
اختالف به خيابان كشيده شود حمام خون بزرگي به 

راه خواهد افتاد.«

 بحران سياسي تشكيل 
دولت ائتالفي در سوئد

گروه جه�ان| استفان لوون رهبر حزب سوسيال 
دموكرات، حزب پيروز در آخرين انتخابات پارلماني 
س��وئد در ديدار با رييس پارلمان اعالم كرده براي 
تش��كيل دولت جدي��د موفق به ائتالف ب��ا احزاب 
ديگر نشده اس��ت. وي گفته تشكيل دولت ائتالفي 
با شكس��ت روبرو شده است. رس��انه هاي سوئدي 
نوشته اند اين شكست مترادف آغاز بحران سياسي 
اس��ت كه در دوران انتخابات ني��ز گمانه زني هايي 
درباره آن وجود داشت. دو هفته پيش، رييس پارلمان 
سوئد به رهبر حزب سوس��يال دموكرات ماموريت 
داده بود حداكثر در دو هفته دولت تش��كيل دهد و 
نتايج كوشش خود را ۲۹ اكتبر به اطالع وي برساند. 
اس��تفان لوون مي گويد در حال حاضر شرايط الزم 
براي تشكيل دولت توسط وي مهيا نيست. به دليل 
موفق نشدن لوون در تشكيل دولت، رييس پارلمان 
بايد راه هاي ديگر را براي تشكيل دولت توسط يكي 
از رهبران احزاب سياسي موجود پيدا كند. همزمان 
لوون گفته هنوز هم آماده است كه به كوشش براي 
تشكيل دولت ادامه دهد. ممكن است آني لوو رهبر 
حزب راس��ت ميانه رو ماموريت يابد كه جاي رهبر 
حزب سوس��يال دموكرات در جهت تشكيل دولت 
را بگيرد. البته رهبر راست هاي ميانه  به دليل درصد 
اندكي كه در انتخابات اخير توسط نمايندگان اين 
حزب كسب شده پيشتر اعالم كرد كه تمايل زيادي به 
تشكيل دولت ندارد. سوئد از نظر سياسي در وضعيت 
ناپايداري قرار گرفته و مشخص نيست چگونه احزاب 
مختلف حاضر در پارلمان خواهند توانست ائتالفي 

براي معرفي نخست وزير آينده تشكيل دهند.

ادامه اختالف گروه هاي سياسي 
لبنان درباره تركيب كابينه 

گروه جهان| درخواست براي اختصاص سهميه به 
سني هاي مستقل در كابينه و مخالفت سعد حريري 
با اين خواسته، تشكيل دولت لبنان را در هاله اي از 
ابهام قرار داده است. به گزارش ايرنا، بيش از پنج ماه از 
انتخاب حريري به عنوان نخست وزير مامور به تشكيل 
كابين��ه مي گذرد اما هنوز نتوانس��ته اين ماموريت 
را به سرانجام برس��اند. رويكردها و منافع متعارض 
گروه هاي سياسي مختلف، هماهنگي ميان آنها و پيدا 
كردن نقطه اشتراك براي تشكيل دولت را به فرايند 
زمان بر تبديل كرده است. در ماه هاي اخير اختالف در 
اردوگاه مسيحيان و دروزي ها بر سر سهميه در كابينه 
باال گرفته بود. پس از حل اين اختالف، دروزي ها و 
سمير جعجع رهبر حزب مسيحي نيروهاي لبناني با 
سهميه هاي پيشنهاد شده موافقت كردند. در حالي 
كه بسياري مي پنداشتند پس از حل اين اختالف، 
دولت لبنان سرانجام پس از پنج ماه تشكيل مي شود 
بار ديگر اختالفي جديد ظهور كرده است، اين بار اما بر 
سر سهميه وزيران سني در كابينه. در حالي كه سعد 
حريري رهبر جريان مستقبل به عنوان اصلي ترين 
حزب س��ني لبنان، اصرار دارد كه تمامي س��هيمه 
وزيران سني بايد از ميان جريان تحت رهبري خود 
باشد اما نمايندگان سني منتقد وي كه به سني هاي 
جريان ۸ مارس معروف هستند، خواهان اختصاصي 
يك كرسي وزارتي به خود هستند. حزب اهلل پيشتر 
در دفاع از خواسته اين نمايندگان، از معرفي سهميه 
وزيران پيشنهادي خود به حريري امتناع كرد و اين 
مس��اله را منوط به اختصاص سهميه به سني هاي 

مستقل كرده است. 
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5هزار سرباز امريكايي در مرز 
مكزيك براي مقابله با مهاجران

گروه جه�ان| وزارت دفاع اياالت متحده ۵۲۰۰ 
نظامي را براي مقابله با ورود كاروان مهاجران امريكاي 
التين به مرزهاي جنوبي اين كشور با مكزيك عازم 
مي كند. اين در حالي اس��ت كه كارواني متش��كل 
از ه��زاران مهاجر از كش��ورهاي امريكاي التين به 
سوي امريكا در حركت است. به گزارش بي بي سي، 
دونال��د ترامپ رييس جمهوري امري��كا به كاروان 
مهاجران هشدار داده كه ارتش امريكا در مرز منتظر 
آنهاست. ترامپ در ماه آوريل هم ۲۱۰۰ نظامي را به 
مرز مكزيك فرستاده بود. با اعزام نيروهاي نظامي 
جديد، تعداد نظاميان مستقر در مرز مكزيك بيشتر از 
سربازان امريكايي در سوريه و عراق خواهد بود. گروه 
بزرگي )نزديك به 7 هزار نفر( از مردم هندوراس و 
گواتماال تالش دارند تا با عبور از مرز مكزيك، خود را 
به امريكا برسانند. آنها از فقر و ناامني در كشورهاي 
خود گريخته اند. اين مهاجران كه با پاي پياده عازم 
امريكا ش��ده اند، در فاصل��ه ۱۶۰۰ كيلومتري اين 
كشور هس��تند و به گفته رييس سازمان گمرك و 
حفاظت مرزي اياالت متحده، هفته ها طول مي كشد 
تا با عبور از مكزيك به مرز اين كش��ور برسند. اين 
مهاجران مي گويند قصد دارند در امريكا درخواست 
پناهندگي بدهند، اما ترامپ مي گويد بخش بزرگي 
از اين افراد از اعضاي گروه هاي تبهكار هس��تند و 
جايي در كشورش ندارند. طبق معاهدات بين المللي، 
دولت امريكا موظف اس��ت درخواست پناهندگي 
مهاجران را بررس��ي كند. افرادي كه از ترس جان 
خانه و كشورش��ان را ت��رك كرده اند، طبق قوانين 
بين المللي پناهنده به حساب مي آيند، اما افرادي كه 
دچار مشكالت شديد اقتصادي و معيشتي هستند 
معيارهاي درياف��ت پناهندگي را ندارند. ترامپ در 
توييتي نوشت: »تعداد زيادي از اعضاي گروه هاي 
تبهكار و آدم هاي خيلي بد همراه با كاروان بزرگي 
هستند كه به سوي مرز جنوبي ما در حركت است. 
لطفا برگرديد. به ش��ما اجازه ورود ب��ه امريكا داده 
نمي ش��ود مگر اينكه بطور قانوني اقدام كنيد. اين 
حركت حمله به كشور ماست و ارتش ما منتظر شما 
خواهد بود.« بر اساس خبرهاي منتشر شده، بسياري 
از مهاجران در مواجهه با اين هشدارها از ادامه مسير 
منصرف شده اند و حدود ۱7۰۰ نفر از آنان در مكزيك 
مانده اند. باراك اوباما و جورج بوش، روساي جمهوري 
پيشين امريكا، هم براي مقابله با بحران مهاجران 

ارتش را به مرزها فرستاده بودند. 

افتتاح فرودگاه جديد 
استانبول توسط اردوغان

رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، فرودگاه 
جديد استانبول با هزينه ۱۱.7 ميليارد دالر در خارج 
از استانبول را افتتاح كرد. به گزارش رويترز، مقامات 
تركيه بر اي��ن باورند كه اين ف��رودگاه بزرگ ترين 
فرودگاه جهان خواهد بود. البته در ژانويه بطور كامل 
عملياتي خواهد شد. اين فرودگاه ساالنه۹۰ميليون 
مسافر جابه جا خواهد كرد. ۳۱ اكتبر جاري پروازهاي 
داخلي به آنكارا، ازمير و آنتاليا و در اول و هشتم نوامبر 
پروازهايي از تركيه به س��مت قبرس ترك نشين و 

جمهوري آذربايجان انجام خواهند شد. 

 شهادت ۳ زائر زن شيعه 
در شمال عراق

پليس عراق اعالم كرد، س��ه زائر زن ش��يعه در 
اثر انفجار بمبي كار گذاش��ته ش��ده در مس��ير 
پياده روي ش��ان به سمت كربال ش��هيد شدند. 
به گزارش ايس��نا، پليس عراق اعالم كرد، س��ه 
زائر زن ش��يعه در اثر انفجار بمبي كه در مس��ير 
راهپيمايي شان به سمت كربال در نزديكي شهر 
خانقين واقع در شمال عراق كار گذاشته شده بود، 
كشته شدند. هنوز گروهي مسووليت اين انفجار را 
برعهده نگرفته اما داعش در اين منطقه فعال است. 
ميليون ها زائر شيعه هر سال در اربعين حسيني به 

زيارت كربال مي روند.

 5 عضو آزاد شده طالبان 
از گوآنتانامو در قطر هستند

سخنگوي طالبان اعالم كرده، پنج نفر از اعضاي 
طالبان ب��ه تازگي از زن��دان نظام��ي امريكا در 
گوآنتانامو در قب��ال آزادي يكي از اعضاي ارتش 
امريكا آزاد ش��ده بودند، اكنون در دفتر سياسي 
اين گ��روه در قط��ر حض��ور دارند. ب��ه گزارش 
آسوش��يتدپرس گزارش داد، سخنگوي طالبان 
گفته اين افراد در ميان نمايندگان طالبان براي 
مذاكرات صلح در افغانستان حضور خواهند داشت. 
اين پنج نف��ر از اعضاي طالبان در ۲۰۱۵ در قبال 
آزادي باو برگدال، از اعضاي ارتش امريكا كه توسط 

طالبان به اسارت گرفته شده بود، آزاد شدند. 

عربستان به درخواست تركيه 
پاسخ نمي دهد 

 دادس��تان كل عربس��تان پاس��خي مثبت��ي به 
خواس��ته هاي تركيه در زمينه پرونده قتل جمال 
خاشفجي روزنامه نگار منتقد سعودي نداده است. به 
گزارش يني شفق، در اين ديدار تيم تركيه اي اصرار 
كرده محاكمه ۱۸ مظنون بازداشت شده در تركيه 
انجام شود كه دادستاني عربستان هيچ پاسخ مثبتي 
به اين درخواس��ت نداده و به تيم تركيه اي گفته 
متهمان در كشورشان محاكمه خواهند شد و طرف 
تركيه اي مي تواند براي مش��اركت در تحقيقات و 
اطالع از محاكمه به تركيه بيايد. دادستاني سعودي 
همچنين از طرف تركيه اي خواسته نوارهاي صوتي 
كه در اختيار دادستاني كل تركيه است بدهد كه با 

مخالفت تركيه روبرو شده است. 



دريچه8اخبار

بياموز و آنچه هستي باش

رييس مركز عربي پژوهش هاي ايراني: 

درمان دردهاي زندگي به سبك فريدريش نيچه

هدف سفر نتانياهو به عمان عادي سازي روابط اعراب و اسراييل است

مولف:  بكا راتفلد| مترجم:  مجتبي هاتف|
 آتالنتيك| اين تصور بحث انگيز كه فلسفه راهنمايي 
است به سوي زندگي آرام تر، تاريخي به درازاي خود 
رشته فلسفه دارد. سنت آگوس��تين در قرن چهارم 
در رساله اي در باب زندگي س��عادتمندانه فلسفه را 
»بندرگاهي« براي ارواح آشفته توصيف كرد و در قرن 
ششم سناتوري رومي به نام بوئتيوس، در انتظار اعدام، 
رس��اله اي نگاشت و نامش را »تسلي بخشي فلسفه« 
گذاشت. در دوران متأخر، لودويگ ويتگنشتاين در 
كتاب خود به نام پژوهش هاي فلسفي )۱۹۵۳( بيان 
كرد كه هدف فلس��فه جست وجوي حقيقت نيست، 
بلكه فراهم آوردن آس��ايش خاطر است: »نشان دادن 
راه خروج از تله شيش��ه اي به مگس«. ويتگنشتاين 
از »يك روش فلس��في واحد« تبعيت نكرد، بلكه به 
اين نتيجه رس��يده بود كه براي ساكت كردن صداي 
وزوز سرگشتگي مان »روش ها و درمان هايي مختلف 

وجود دارد.«
برخالف ديگران، مس��كن هاي موقتي به مزاج نيچه 
نمي ساخت. همان گونه كه »جان كاگ« در شرح حال 
جديد و سير فلس��في اش با عنوان گش��ت وگذار با 
نيچه: در باب »آنچه هس��تي باش« نش��ان مي دهد، 
اين انديشمند آلماني بيشتر قصد ترساندن ما را دارد 
تا تعليم ما. »آنچه هس��تي باش«، جمله اي كه نيچه 
س��رلوحه پايان نامه اش كرد، نقل قولي است از سرود 
پيروزي پيندار، شاعر يوناني. اين جمله خارج از بافت 
ممكن است به اندازه متن يك كتاب راهنماي خودآموز 
بي قوام و توخالي به نظرآيد. فرد چگونه مي تواند آنچه 
هست نباش��د؟ آيا دستورالعمل س��اده تري هست؟ 
جمله كامل پيندار تكليفي دلهره آور نشان مي دهد: 
»بياموز و آنچه هستي باش.« نيچه مي دانست كه اگر 
فلسفه بتواند درمان باش��د، اين كار از راه واردكردن 

شوك به روح محقق خواهد شد.
كاگ، مدير گروه فلس��فه دانش��گاه ماساچوست در 
لوِول، در كتابش با عنوان فلسفه امريكايي: داستاني 
عاش��قانه )۲۰۱۶( كاوش موضوعي را شروع كرد كه 
شايد بتوان فلس��فه اول ش��خص ناميد و نه خوراك 
خشكيده اي مختِص مجالِت تخصصي بلكه جستاري 
قدرتمند درب��اره چيزي كه خ��ودش »فعاليت هاي 
زندگي روزمره« مي نامد. كاگ با آميختن داس��تان 
عاشقانه با پژوهشگري روايتي بازگو مي كند از آشنايي 
اتفاقي اش با كتابخانه خصوصي يك فيلسوف برجسته 
قرن بيستمي، س��پس از زندگي زناشويي ناموفقش 
و آش��نايي اش با “كارول ِهي«، فيلس��وف كانت پژوه 
و همس��ر كنوني اش. »كاگ« و »ه��ي« هنگامي كه 
براي حفظ موجودي كتابخانه مي كوشيدند، آرامش 
نيافتند. بلكه آنها با تعالي گراياني همچون رالف والدو 
امرس��ون و پراگماتيس��ت هايي مانند ويليام جيمز 
دس��ت وپنجه نرم مي كردند. در بحبوحه اين كارها، 
آنها عشق را بيشتر نوعي چالش يافتند تا مرهم. كاگ 
در گشت وگذار با نيچه به توصيف ايدئال زناشويي از 
نگاه نيچه مي پردازد: وصلتي كه تجسم اراده اي خاص 
است، »اراده دو تن براي خلق شخصي واحد و بزرگ تر 
از كس��اني كه خلقش كرده اند«، وحدتي كه هرگز به 

ورطه »حماقتي واحد و طوالني« كشيده نمي شود.
جديدتري��ن اث��ر كاگ جهدي اس��ت ديگ��ر براي 
بازگرداندن فلس��فه ب��ه كاركرد پيش��ينش: تالش 
ب��راي گ��ره زدن آن ب��ه انب��وه تجربي��ات روزمره. 
كتاب گشت وگذار با نيچه به بررسي دو قرائت مرتبط 
اما متماي��ز از دلفريبي هاي زندگي مدرن مي پردازد، 
قرائت كاگ و نيچه. كاگ شيفته ايده انحطاط است، 
بحثي كه نخستين بار نيچه در كتاب زايش تراژدي باز 
كرد و تا آخر عمر دغدغه ذهني اش شد. او مي پرسد: 
»آيا ممكن است از وفور و فزوني رنج ببريم؟ آيا ممكن 
اس��ت چيزي همچون روان رنجوري سالمت وجود 
داش��ته باش��د؟« كاگ، با درآميختن زندگي نامه و 
تاريخ روشنفكري و جستار شخصي، سيري سه گانه 

را دنبال مي كند: سير تكاملي نيچه از نوجواني نورسته 
به هنجارش��كني ميانس��ال، تالش كاِگ جوان براي 
رهگيري ردپاي نيچه درميان كوه هاي آلِپ سويس و 
كوشش كاِگ بزرگسال در رهگيري ردپاي خود، اين بار 
به همراه همس��رش هي و دختر سه ساله شان. نتيجه 
اين كار صرفًا معرفي صميمانه انديشه نيچه نيست، 
بلكه كتاب كاگ با وجود عنوان دل زننده اش شاهدي 
است بر اين مدعا كه رونق فلسفه در گرو آن است كه 

پادزهري باشد بر افسردگي هاي عقلي.
نيچه، زاده ۱۸۴۴، زندگي ناسازگاري در پيش گرفته 
بود ك��ه كتاب ه��اي خودآموز و روش ه��اي درماني 
معاصر براي توانبخشي به چنين زندگي هايي طراحي 
ش��ده اند. او جواني بود تنها و خ��ام كه تالش هايش 
براي شركت در مجالس عيش و عشرت، كه در محل   
تحصيلش دانشگاه بن و دانشگاه اليپزيك بسيار رايج 
بود، چندان ديرپا و از روي عالقه نبود. كاگ مي گويد: 
»او درواقع آبجو دوست نداش��ت. بلكه به شيريني و 

مطالعه عالقه مند بود، خيلي زياد.«
در دوران دانش��گاهي نيچه چند موفقيت زودهنگام 
خيره كنن��ده به چش��م مي خورد. او در ۲۴س��الگي 
جوان ترين عضو رس��مي هيات علمي در دانش��گاه 
بازل بود. اما در س��ن ۲۸سالگي به لطف انتشار اولين 
كتابش ب��ا عنوان زايش ت��راژدي از نابغه اي جوان 
به فردي مطرود تنزل مقام يافت��ه بود. به اين ترتيب 
نخستين اثر نيچه كه بيش��تر شرحي خالقانه بود تا 
تفس��يري وفادارانه، با دوري از شيوه فلسفي مقبول، 
خشم هم قطارانش را بر انگيخت. او در اين كتاب بيان 
كرد كه در يونان باس��تان دو گرايش زيباشناختي با 
هم در رقابت بودند: گرايش ديونيسوسي، تيره گوني 
ازلي مرزهاي جداكننده خويشتن از جهان، و گرايش 
آپولون��ي، پارادايمي خردگرا كه هن��ر را جايگزيني 
نظم يافته براي ويرانه زندگ��ي مي داند. گرچه نيچه 
اين دو نيرو را متقاباًل تقويت كنن��ده هم مي داند -و 
ت��راژدي را به خاطر پيوندزدن آنها مي س��تايد- اما، 
به گواهي زندگ��ي و آثارش، بيعت واقعي او با رويكرد 

ديونيسوسي است.
بذر خصومتي كه انتش��ار زايش ت��راژدي در ميان 
زبان شناسان پاشيد شكاف نيچه با فرهنگ دانشگاهي 
را عميق ت��ر كرد. او در ۳۴س��الگي مق��ارن با ۱۸۷۹ 
به خاطر بيماري مجبور به ترك مقامش در دانشگاه 
بازل ش��د و در دهه بعدي عمرش به سير در كوه هاي 
آلپ و مراقبت از سردردهاي مزمن خود مشغول شد، 
كه تيره روزترين و درعين حال پربارترين دهه عمرش 
بود. او فقط نسبت به لو سالومه، نويسنده روس، تعلق 
خاطر جدي پيدا كرد كه آن هم پس از سه بار پيشنهاد 
ازدواج با جواب رد سالومه به شكست انجاميد )سالومه 
كه زماني نيچه »باهوش ترين ش��خصي كه ديده ام« 
توصيفش كرده بود زندگي عاشقانه و ادبي رشك آوري 
داشت: او نه تنها پيشنهاد نيچه را رد كرد بلكه دست رد 
به سينه ُپل ري نويسنده ]و فيلسوف آلماني و دوست 

نيچه[ نيز زد( .
نيچه در سال ۱۸۸۹ دچار فروپاشي رواني سنگيني 
مي شود كه تا دم مرگ به مدت ۱۱سال او را به تحليل 
مي برد: داستان از اين قرار است كه يك روز نيچه در 
ميدان عمومي شهر تورين مردي را مي بيند كه داشت 
اسبش را شالق مي زد، به سمت اسب مي دود و گردن 
حي��وان را در آغوش مي گي��رد، بغضش مي تركد و با 
چشماني اشك بار نقش بر زمين مي شود. نيچه پيش  
از اين فروپاشي نيز نشانه هايي از اين دست رفتارهاي 
ناگهان��ي بروز داده بود. كاگ مي گويد نيچه از س��ال 
۱۸۸۸ ديگر »نامه هايش را با نام ’ديونيسوس‘ امضا 
مي كرد«، تا آخر عمر رابطه خوبي با غذاها نداشت و از 
اين رژيم غذايي سخت به آن رژيم مي پريد. او، درحالي 
كه با ش��بح انحطاط دس��ت به گريبان ب��ود، زندگي 
س��رگردان و رياضت بارش حكايت از ان��كار روحيه 
آسان گيري داشت كه طبقه بورژواي پرزرق وبرق در 

اروپاي اواخر قرن نوزدهم پيش گرفته بودند.
كاگ نيز در ۱۹س��الگي مثل نيچه از خط مشي هاي 
روزمره »مكتوب« و كامروايي هاي بي قيد، كه موجب 
راحتي اسف بار زندگي مدرن مي شوند، بيزار بود. او، 
به محض ورود به دانشگاه بازل در سفر پژوهشي اش، 
از ديدن محيط اطراف يكه مي خورد: ايس��تگاه قطار 
»نمونه اي از دقت سويسي« بود و خيابان ها »بي اندازه 
سرراس��ت، بي اندازه آرام و بي اندازه س��اده« بودند. 
خيل��ي زود برنامه هاي��ش را براي مطالع��ه نيچه در 
چهارديواري كتابخانه بازل رها مي كند و به جاي آن 
تصميم مي گيرد مسير طاقت فرس��اي مرادش را در 
كوه هاي آلپ دنبال كند، مسير »سپلوژان تا روستاي 
گرينِدلوالد در دامنه كوه ايگر س��پس گذرگاه س��ان 
برناردينو تا س��يلس ماريا و نهايتًا تا شهرهاي شمالي 
ايتاليا«. كاگ مي گويد كه مي خواستم »چيزي حس 
كنم، از كرختي بيرون بيايم و به خودم ثابت كنم كه 

خواب نبوده ام«.
او مي پرسد: »پرورش جرأت يا طغيان وجودي چگونه 

نيچه را به سوي كوهستان سوق داد؟«

شايد نقطه شروع اينگونه شكل گرفت، خيلي ساده با 
امتناع از عمل  بر مبناي منافع بديهي خويش. در اين 
امتناع، نوعي نشاط حيات بخش وجود دارد: وسوسه اي 
آرام و بي صدا، كه حتي س��ازگارترين اش��خاص نيز 

گهگاهي تجربه مي كنند.
امتناع كاگ با پيشروي در خط سير نيچه كم كم شكل 
روزه داري ش��ديد به خود مي گيرد،  طوري كه بارها 

سرگيجه سراغش مي آيد. او در نهايت تسليم مي شود 
و تلوتلوخوران خود را به هتلي مجلل مي رساند و چند 

نوع غذاي بيش ازحد تجملي سفارش مي دهد.
بازگش��ت كاگ افراطي اس��ت و از چند لحاظ كاماًل 
ش��بيه نيچه: »افس��وني كه به نيابت از ما مي جنگد، 
چشم ونوس كه مسحور مي كند و كور، حتي حريفان 
ما را، همان جادوي افراط اس��ت و اغواگري ناش��ي 
از هرچي��ز افراطي و در حدغاي��ي«. نيچه اين تعبير 
را در اراده قدرت ب��ه كار مي برد، كتاب��ي كه پس از 
مرگش منتشر شد و بس��ياري آن را مهم ترين اثرش 
مي شمارند. اين نوع تهييج كه قلب آموزه ها و سبك 
به شدت اغراق آميزش را تشكيل مي دهد به نوبه خود 

مسحوركننده و جوان گونه است.
خوش بختانه كاگ ۳۷س��اله از طبيعت خام و جوان 
برخي از افراطي ترين انديش��ه هاي نيچه آگاه است و 
اعتراف مي كند در دوراني كه خود شيفته اين قهرمان 
بود »كاماًل تحمل ناپذير« ب��ود. اما او از اغواگري هاي 
افراط ديونيسوسي كاماًل مصون نيست. وقتي كاگ 
۱۸سال پس از نخستين سفرش به سويس دوباره به 
شهر سيلس ماريا سفر مي كند، از بلوغش هم غمگين 
مي ش��ود و هم ش��ادمان. با ديدن عكسي خانوادگي 
خنده بر لب هايش مي نشيند و اين نگراني به ذهنش 
خطور مي كند كه ب��ه »حيواني اهلي  و خندان« بدل 
شده اس��ت، يكي از آن نازپرورده ها. چگونه مي توان 
درمقابل اين انديش��ه مقاومت كرد؟ پس از گردشي 
يك روزه و تنها، به سوي خانواده اش روانه مي شود و با 
خود مي انديشد: »شايد زائر نه در سختي  بلكه در آن 
لحظه ناب فتح و ظفر ياد مي گيرد پذيراي ماليمت در 
خانه باش��د«. اين درس شباهتي به آموزه هاي نيچه 
ندارد و گاهي كليش��ه هاي كاگ مي تواند ما را به اين 
فكر فرو ببرد كه نكند كاگ دست آخر نگرش فلسفي 

ويتگنشتاين را با آغوش باز پذيرفته است؟
اما، به استناد كارهاي كاگ، او مصمم است رگه هايي 
از افراط و تفريط را به زندگي ظاهراً پايدار خود تزريق 
كند. مي بينيم كه او هنگام بازگشت به امريكا برداشت 
خود را عوض كرده است، برداشت درمورد اينكه دقيقًا 
چگونه بايد خودمان را براي مواجهه با دس��تورهاي 
منحط دنيايي مصرف گرا و طالب همرنگي با جماعت 
آماده كني��م. نكته مورد غفل��ت كاگ در جواني اين 
بود كه نيچه س��ختي را به خاطر خود سختي تجويز 
نمي كن��د. گرچه نيچ��ه در دوران فك��ري اش زبان 

استعاري متناقضي به كار مي گيرد، درنهايت مدافع 
س��المت بود، اما تأكيد مي كند كه س��المتي با لذت 
مترادف نيست. بلكه سالمتي آزمون هايي را مي طلبد 
كه بنيه اي قوي پديد مي آورد )اينجا نيچه ش��ركت 
ورزشي سول سايكل را در نظر نمي گيرد( . او در اراده 

قدرت مي نويسد: 
براي آن دسته از انسان ها كه برايم مهم اند آرزوي درد 
و رنج، اندوه، بيماري، بدرفتاري و بي آبرويي مي كنم؛ 
آرزو مي كنم بي خبر نمانن��د از خودكم بيني عميق، 
زجِر بي اعتمادي به خود، بدبختي درهم شكستگان: 
دلم به حالش��ان هيچ نمي س��وزد، چون بر آنها فقط 
چيزي را آرزو مي كنم كه ام��روز مي تواند ثابت كند 

ارزشي دارند يا نه.
كاگ بايد دوبار به آلپ سفر مي كرد تا بفهمد نيچه به ما 
توصيه مي كند از درد و رنج خود شادمان باشيم، چون 
فقط درصورت پرهيز از درگيرشدن با آن مي توان از آن 
فرار كرد، يعني فقط هنگامي كه خود را از سختي اي 
جدا كنيم كه حتي جزو جدايي ناپذيِر آرام ترين وجود 
انساني است. كاگ نتيجه مي گيرد كه تجليل از زندگي 
ضرورتًا به معناي قرباني كردن خويش نيست، اما لزومًا 
دربرگيرنده سختي است. او مي گويد: »خويشتن ما 
منفعالنه به انتظار ننشسته تا كشفش كنيم. فرديت 
در فرايندي فعال و مس��تمر ساخته مي شود، به زبان 

آلماني با فعل werden )شدن(.«
هرچه كاگ پا به س��ن مي گذارد، خطر خودخشنودي 
نمايان ت��ر مي ش��ود: »برنامه ه��اي درس��ي ب��ا حس 
وظيفه شناسي نگاشته شده اند. كنفرانس ها با جدوجهد 
سازمان يافته اند. حمام ها با دقت تمام تميز شده اند«. اما او 
ايستادگي مي كند، نه با روزه داري يا گشت وگذار با پاپوش  
نامناسب در كوهستان، بلكه با يادآوري هر روز و هرساعت 
اين نكته كه »موجودات بايد رنج بكشند، از كار بيفتند و 
بميرند پيش از آنكه زندگي دوباره بيابند. اين به معناي فرار 
يا خالصي موقت از زندگي نيست، بلكه تحقق آن است«. 
ممكن اس��ت كاگ شور جواني اش را پشت سر گذاشته 
باشد، اما همچنان اجازه مي دهد فلسفه او را از پا بيندازد. 
فلسفه يك بار او را تا لبه پرتگاهي در آلپ برد و نزديك بود 
از گرسنگي بميرد. در ادامه يك زندگي زناشويي را از هم 
پاشيد و الهام بخش زندگي ديگري شد. و همچنان به ما 
التيام مي بخشد، نه اينكه احساس كنيم حالمان خوب 

است بلكه حالمان را بهتر مي كند.
منبع: ترجمان

مدير مرك�ز عرب�ي پژوهش هاي ايراني س�فر 
نتانياهو به عمان را در چارچوبي خطرناك تر از 
توافق موسوم به معامله قرن توصيف كرد و گفت: 
اين سفر در راستاي عادي سازي روابط اعراب و 

اسراييل انجام شد.
رسانه اي شدن سفر رس�مي بنيامين نتانياهو 
نخست وزير رژيم صهيونيستي از سوي عمان از 
مهم ترين تحوالت منطقه خاورميانه در روزهاي 
اخير است. از سوي ديگر يوسف بن علوي وزير 
مشاور در امور خارجي عمان در كنفرانس امنيتي 
بحرين گفت كه اسراييل يك »كشور« حاضر در 
اين منطقه است و همگي ما اين را درك مي كنيم. 
به دنبال اي�ن اتفاقات برخي رس�انه ها از نقش 
آفريني عمان در توافق موس�وم به معامله قرن 
سخن گفتند با اين حال »محمد صالح صدقيان« 
مدير مركز عربي پژوهش ه�اي ايراني با تاكيد 
بر اينكه معامله قرن از ابت�دا مرده به دنيا آمده 
است، به ايرنا گفت: اين اقدامات در چارچوبي به 
مراتب خطرناك تر از معامله قرن و در راس�تاي 
عادي سازي روابط اسراييل به كشورهاي عربي 

انجام مي شود؛ 

  آيا س�فر نتانياهو به عمان و رس�انه اي شدن 
اس�تقبال رسمي مس�قط از وي براي شما قابل 

انتظار بود؟
ما از قبل مي دانس��تيم ك��ه يك رواب��ط پنهاني بين 

اسراييل و بعضي از كش��ورهاي حاشيه خليج فارس 
وجود دارد. منتها اينكه نخس��ت وزير اسراييل به اين 
صراحت و پررويي به يك كش��ور منطقه بيايد و ديدار 
كند، نداشتيم. نه با كشورهاي حاشيه خليج فارس و نه 
حتي با كشورهاي عربي مثل مصر و اردن كه با اسراييل 

روابط ديپلماتيك دارند.
براي شخص من خيلي تعجب آور بود مخصوصا اينكه 
عمان كشوري محافظه كار و از تنش ها دور است. براي 
من و خيلي از تحليلگران در منطقه و خارج از منطقه 

اين سفر و اين نحوه استقبال تعجب آور بود.
  گفته مي شود ممكن اس�ت عمان بخواهد در 
اجراي طرح موس�وم به معامله قرن نقش�ي بر 
عهده بگيرد.عمان چطور مي خواهد اين نقش 

را انجام دهد؟
توافق موس��وم به معامله قرن در بدو تول��د مرده بود. 
زمينه هاي تحقق اين برنامه نه در منطقه و نه در داخل 
فلسطين اجراي اين معامله وجود ندارد. حتي ترامپ 
هم كه داعيه صفقه القرن )معامله قرن( را داش��ت در 
سخنانش در سازمان ملل هم اسمي از معامله قرن به 
ميان نياورد و برعبارت بين الدولتين يعني همان راهكار 
دو دولت تاكيد كرد كه هم��ان برنامه رييس جمهور 
پيش��ين امريكا اوباما بود. نه مصر و نه اردن كه روابط 
ديپلماتيك با اس��راييل دارند و در عي��ن حال با غزه و 
رام اهلل روابط قوي دارند، نتوانستند معامله قرن را هضم 
بكنند. بقيه كشورهاي عربي هم زمينه مناسبي براي 

ايفاي نقش در اين مورد ندارند.

از سوي ديگر رهبر انقالب اسالمي بطور روشن و واضح 
موضع ايران را بيان كردند. كشورهاي غربي هم با اين 
برنامه نيستند بنابر اين اين طرح مرده به دنيا آمد . االن 

نه امريكا و نه ديگران روي آن تاكيد نمي كنند.
تصور مي كنم س��فر نتانياهو به عم��ان درچارچوب 
خطرناك تر از معامله قرن انجام مي شود، حضور نتانياهو 
در يك كش��ور عربي محافظه كار عمدتا در راس��تاي 
عادي سازي روابط سياسي كش��ورهاي عربي با رژيم 
اسراييل قابل تفس��ير و ارزيابي است.هر كسي پشت 
اين قضيه اس��ت امريكا، انگليس يا هر كشور ديگري 
برنامه خيلي خطرناك��ي را پيش مي برد.مي دانيم كه 
نتانياهوهم عليه برجام خيلي صحبت كرد و گفت كه 
برجام خطرناك اس��ت . االن هم��ه نخبگان، احزاب و 
گروه هاي عربي و اسالمي بايد روي مساله عادي سازي 
روابط اسراييل به كشورهاي عربي حساس باشند . از 
اين جهت به يك حركت مردمي كه در دهه ۷۰ و ۸۰ 
ضد عادي سازي روابط بين اسراييل و كشورهاي عربي 

فعال بودند احتياج داريم.
  از زماني كه ترامپ به رياست جمهوري امريكا 
انتخاب شده، ش�اهد اقداماتي همچون انتقال 
سفارت امريكا به بيت المقدس و قطع كمك ها به 
آژانس امدادي ويژه آوارگان فلسطيني )آنروا( 
هستيم. آيا اتفاقات اخير را مي توان در راستاي 

آن اقدامات ارزيابي كرد.
انتقال سفارت امريكا به بيت المقدس را در چارچوب 
وعده و وعيد هاي انتخابات��ي ترامپ مي دانم.خودش 

هم گفت ك��ه اين وفاي به عهد من اس��ت چيزي كه 
قول داده بودم را االن انج��ام دادم. مي دانيد كه روابط 
نتانياهو با اوباما خوب نبود بطوري كه وقتي نتانياهو به 
امريكا مي رفت اوباما به كشورهاي آفريقايي يا اروپايي 
سفر مي كرد. اما االن نتانياهو فرصت طاليي در اختيار 
دارد. دولت امريكا با عادي س��ازي روابط اس��راييل با 
كشورهاي عربي تالش مي كند و بايد اين اقدامات را در 
كنار قرارداد ۴۶۰ ميليارد دالري امريكا و عربستان قرار 
داد. هر برنامه اي هم براي حل مسئله فلسطين وجود 
داشته باشد؛ دو دولت يا معامله قرن بايدبراي هر كدام 

زمينه سازي انجام شود.
  حرف ه�اي يوس�ف ب�ن علوي چقدر ناش�ي 
از تش�تت بين كش�ورهاي عربي و اس�المي و 
فروپاشي منطقه است. اگر جهان عرب و جهان 
اسالم موقعيت بهتري داشت هم شاهد چنين 

اظهاراتي بوديم؟
بعد از س��ال ۱۹۹۱ كه كنفرانس اس��لو برگزار شد، 
عبدالحليم خدام وزير امور خارجه سوريه در جلسه اي 
كه با معارضين عراقي داش��ت خيلي واضح گفت كه 
صدام حسين چيزي باقي نگذاشته كه بتوانيم روي 
آن مانور بدهيم. وقتي صدام كويت را اشغال كرد وضع 
منطقه طوري شد كه سوريه حافظ اسد كه خيلي هم 
قوي بود ديگر نتوانست از اسلو دور شود. االن هم بعد 
از بحران هاي يمن و س��وريه، رفتار كشورهاي خليج 
فارس با قطر و جمهوري اسالمي ايران و كل منطقه 
در حالت ضعف و فروپاشي قرار دارد. االن ما نمي توانيم 

از رژيم سياسي عربي صحبت كنيم. چنين جامعه اي 
همانند فرد بيماري اس��ت كه هر ميكروب و آلودگي 
وارد آن مي شود نمي تواند در مقابل آن مقاومت كند. 
منطقه خاورميانه و كش��ورهاي عرب��ي وزن قديم را 
ندارند.راهبرد سياسي استراتژيك هم ندارند. نظريه 
هم ندارند. سازمان تعاون اس��المي، اتحاديه عرب و 
شوراي همكاري خليج فارس در منطقه فعال هستند. 
ضعفي كه اين سه نهاد دارند از زمان تاسيس اينها و 
در چهار دهه اخير بي س��ابقه است. در اين شرايط از 
جهاتي بايد به كشور مسلماني مثل عمان حق بدهيم. 
براي اينكه پشت كش��ورهاي عربي و اسالمي خالي 
است و اگر كسي بخواهد اقدامي بكند كسي را پشت 

سر خود نمي بيند.
  عادل الجبير وزير خارجه عربستان در روزهاي 
اخير عربس�تان را نور و اي�ران را تاريكي تعبير 
ك�رده و گفته در نهاي�ت نور ب�ر تاريكي پيروز 

مي شود؟
نبايد به چنين اظهاراتي حساس شويم چرا كه چنين 
حرف هايي قابل نقد و بررس��ي نيست. شما گفتمان 
آقاي ظريف را با گفتمان آقاي الجبير مقايسه كنيد 
اين دو خيلي تف��اوت دارند وقت��ي الجبير مي گويد 
ايران تاريكي است و عربستان روشنايي همه واقعيت 
را تش��خيص مي دهند. مخصوصًا بعد از حادثه قتل 
خاشقجي و باليي كه بر سرش آمد همه ديدند كسي 
كه مدعي روش��نايي است در كنس��ولگري خود در 

استانبول چه كارهايي انجام مي دهد.

  نيچ�ه در يكي از مهم ترين كتاب هايش 
» اراده قدرت« مي نويسد: »براي آن دسته 
از انس�ان ها كه برايم مهم اند آرزوي درد و 
رنج، اندوه، بيماري، بدرفتاري و بي آبرويي 
مي كن�م.« اي�ن آرزو احتمااًل ش�امل حال 
كس�اني كه نيچه برايش�ان مهم است نيز 
مي ش�ود. جان كاگ، فيلسوف امريكايي، 
ب�ه دنبال نيچ�ه افت�اد تا بفهمد فلس�فه 
براي زندگي چه حرفي دارد. مس�يري كه 
از كتابخانه دانش�گاه بازل ش�روع ش�د با 
كوهنوردي در آلپ ادامه يافت و تا فروپاشي 

زندگي خانوادگي اش پيش رفت.
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واكنش دولت به عرضه گوشت 
داخلي به جاي وارداتي

مديرعامل شركت پشتيباني اموردام ضمن تكذيب 
عرضه گوش��ت پير داخلي به جاي گوشت برزيلي 
واردات��ي گفت: اي��ن كار منطق اقتص��ادي ندارد. 
حميد ورناصري در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره 
مباحث مطرح شده مبني بر اينكه گوشت دام هاي 
پير داخلي به جاي برزيلي ي��خ زده در بازار عرضه 
مي شود، اظهارداشت: مباحث مطرح شده در اين 
زمينه كامال نادرست است و مي تواند ناشي از عدم 
اطالع كافي و كامل راجع به نحوه فرآوري گوشت در 
برزيل و شرايط بازاري هر كدام از اين كاالها )گوشت 
داخلي و گوش��ت وارداتي( باشد.  وي با بيان اينكه 
گوش��تي كه از برزيل تامين مي شود تحت نظارت 
س��ازمان دامپزش��كي و ناظرين ذبح شرعي توليد 
مي شود، افزود: در سال حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتن 
گوشت منجمد برزيلي وارد كشور مي شود و روي هر 
قطعه يك تا سه كيلوگرم آن، تمام اطالعات راجع 
به محصول از جمله تاريخ توليد، تاريخ انقضا، محل 
توليد، شركت واردكننده و ... ثبت مي شود. ورناصري 
اضافه كرد: اين نوع گوشت منجمد بعد از اينكه وارد 
بازار ايران مي شود، به عنوان گوشت تنظيم بازاري 
كيلويي ۲۷ هزارتومان عرضه مي شود و كيلويي ۲۹ 
هزارتومان به دست مصرف كنندگان مي رسد اين در 
حالي است كه ذائقه مردم ما بيشتر به سوي گوشت 
تازه است و گوشت داخلي نيز اين قابليت را دارد كه 
به صورت تازه عرضه شود ضمن اينكه گوشت تازه 
قيمت باالتري نسبت به گوشت منجمد دارد.  وي 
افزود: منطق اقتصادي نيز اين اجازه را نمي دهد كه 
افراد گوشتي را كه كيلويي ۴۵ تا ۵۰ هزارتومان از 
آنان مي خرند منجمد كنند و به نرخ كمتر بفروشند. 
اگر مي خواهند بفروشند محصولشان را به صورت 
تازه عرضه مي كنند بنابراين اين كار از لحاظ فني 
و اقتصادي توجيهي ندارد، بحث اشتباهي بود كه 
مطرح شد و اذهان را مشغول كرد.  اين مقام مسوول 
ادامه داد: در عين حال روي هر قطعه گوشت برزيلي 
مشخصاتي وجود دارد و فرد متخلف بايد اين ليبل ها 
را با تقلب و جعل روي گوشت هاي داخلي قرار دهد 
تا بتواند آنها را به عنوان گوشت وارداتي توزيع كند، 
كه اين كارها اصال منطقي نيست و بيشتر ناشي از 
اطالعات ناكافي راويان خبر اس��ت. وي در بخش 
ديگري از سخنان خود درباره مشكالت ايجاد شده 
در حمل و نقل نهاده هاي دامي، اضافه كرد: كاميون 
به اندازه كافي وجود دارد، ش��ركت پشتيباني نيز 
بخش��ي از نياز توليدكنندگان را در سراسر كشور 
تامين مي كن��د، مرغداران و دام��داران نيز تالش 
مي كنند نيازشان را تامين كنند؛ البته نگراني هايي 
درباره كراي��ه حمل وجود دارد ن��ه اينكه كاميون 
نباشد. ورودي كاميون به بنادر به اندازه كافي است 
كرايه حمل شان افزايش يافته و اين مساله قيمت 
تمام ش��ده توليد را باال مي برد. وي گفت: در عين 
حال م��ا همچنان از حمل ج��اده اي و حمل ريلي 
اس��تفاده و كمك مي كنيم تا بتوانيم بخشي از نياز 
توليدكنندگان را تامين نماييم و اين روند را ادامه 

مي دهيم تا مشكلي ايجاد نشود.

انتقاد از واردات بي رويه 
گياهان دارويي

معاون وزير جهادكشاورزي با انتقاد از واردات بي رويه 
گياهان دارويي، خواستار اعمال تعرفه افزون تر بر 
ميزان تعيين شده براي جلوگيري از واردات شد. 
به گزارش سازمان مركزي تعاون روستايي، حسين 
شيرزاد با انتقاد از واردات بي رويه گياهان دارويي، 
خواس��تار اعمال تعرفه افزون تر ب��ر ميزان تعيين 
ش��ده براي جلوگيري از واردات شد. وي در بخش 
ديگري از س��خنان خود اضافه كرد: براساس آمار 
جمع آوري شده از ۲۱ استان كشور، در حال حاضر 
تعداد ۲۰۹ شركت تعاوني از مجموع شركت هاي 
تحت پوش��ش ش��بكه تعاوني ها، به تفكيك ۸۳ 
تعاون��ي توليد )مع��ادل ۴۰درص��د(، ۷۷ تعاوني 
روستايي )معادل ۳۷ درصد(، ۳۷ تعاوني كشاورزي 
)مع��ادل ۱۷ درصد( و۱۲ تعاوني روس��تايي زنان 
)معادل ۶درص��د( در زمينه توليد ۸۰ گونه زراعي 
گياهان دارويي، عمدتا در استان هاي استان هاي 
خراسان رضوي، خراسان جنوبي، فارس، كرمان، 
همدان و اصفهان جمع آوري و بازاريابي محصوالت 
گياهان داروي��ي به ويژه گل محم��دي، زعفران، 
باريجه، آنغوزه و شيرين بيان، در سطح كشور فعال 
هستند. وي افزود: همچنين تعداد ۱۰۲۸۸۰ نفر 
توليدكننده وبهره بردار در سطح شبكه تعاوني هاي 
كشور، در حوزه كش��ت گياهان دارويي در سطح 
۵۰۱۴۱ هكتار فعال هس��تند كه توليد ساالنه آن 
به مي��زان ۱۷۷۱۵۴۶۷ كيلوگ��رم و از اين ميزان 
توليد، ۴۹۰۳۴۲۶ كيلوگرم به صورت مستقيم يا 
جمع آوري شده توسط اعضاء اين تعاوني ها توليد 
مي ش��ود. طبق اين آمار، تعداد ۴۷ تعاوني معادل 
۳۰ درصد كل تعاوني ها بصورت مس��تقيم در امر 
توليد وجمع آوري اين محصوالت اقدام مي كنند 
)به ترتيب ۲۱ تعاوني كشاورزي، ۱۵ تعاوني توليد، 
۹ تعاوني روس��تايي زنان و۲ تعاوني روستايي( كه 
سعي داريم اين آمار را در شش ماهه دوم سال ۹۷ 
ارتقا دهيم. امروزه تعاوني هاي ما سهم ۶درصدي از 
صادرات محصوالت كشاورزي را به خود اختصاص 
داده اند. معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: در بين 
محصوالت متنوع گياهان دارويي حدود ۶۹ درصد 
از مجموع سطح زير كش��ت، به محصول زعفران 
اختصاص دارد و اس��تان خراس��ان رضوي با ۹۷ 
درصد از سطح كشت، باالترين رتبه را دارا است از 
سوي ديگر با توجه به اهميت و جايگاه محصوالت 
گياهان دارويي در سطح شبكه تعاوني هاي تحت 
پوشش، ساماندهي وضعيت موجود توليد كنندگان 
و بهره برداران عضو تشكل هاي روستايي، كشاورزي، 
زنان و تولي��د در قالب هاي مش��خص حرفه اي و 
قانوني، برنامه ريزي مناسب در جهت ارايه خدمات 
و مشوق هاي حمايتي براي تعاوني هايي كه در حوزه 

توليد گياهان دارويي فعال هستند. 



گزارش 9 حملونقل

»تعادل« در گفت وگو با فعاالن حوزه هاي حمل و نقل و مسكن بررسي كرد

انتظارات بخش خصوصي از وزير جديد راه و شهرسازي 
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

28 مهرماه س�ال جاري، متن اس�تعفاي وزير 
سابق راه و شهرسازي رسانه اي شد، استعفايي 
كه تاريخ آن به 10 ش�هريور ماه باز مي گشت، 
اما با تاخير منتشر شد؛ البته طي يك ماه قبل 
از انتشار اين استعفانامه، زمزمه هايي درباره 
كناره گيري عباس آخوندي از دولت ش�نيده 
مي ش�د اما روابط عمومي اين وزارتخانه بارها 
استعفا يا بركناري وزير راه را تكذيب مي كرد.
با اس�تعفاي آخوندي، رييس جمهوري هم كه 
بارها در اظهارات گوناگون به اختالفات موجود 
ميان خود و وزي�ر راه درباره بخش بازآفريني 
شهري سخن به ميان آورده بود اين استعفا را 
پذيرفت تا وزارت راه و شهرس�ازي، با حضور 
فردي جدي�د، رويكردهاي تازه اي را پيش رو 

داشته باشد.
حال با گذشت كمتر از يك هفته از آغاز به كار 
وزيرراه و شهرسازي، »تعادل« گفت وگويي را 
با فعاالن بخش هاي حمل و نقل و مسكن ترتيب 
داده تا انتظارات آنها از وزارت راه و شهرسازي 
طي سه سال باقيمانده از عمر دولت دوازدهم 

مشخص شود.
ناگفته نماند وزارت راه و شهرسازي همان گونه 
كه طي 5 سال گذشته اقدامات مثبتي در حوزه 
حمل و نقل و مسكن داشته، كم و كاستي هاي 
بس�ياري هم گريبانگير اي�ن وزارتخانه بوده 
اس�ت؛ اما هم اكنون فع�االن 5 حوزه )هوايي، 
بندري، مسكن، جاده اي و ريلي( انتظار دارند 
كه نظارت در حوزه هوانوردي تقويت ش�ود، 
از تش�كل هاي بخش خصوصي حمايت شود، 
به نيازهاي بخش مسكن توجه شود، موضوع 
افزايش تلفات جاده اي مورد بررسي قرارگيرد 

و پروژه هاي نيمه تمام ريلي هم تكميل شود.

    تقويت نظارت در حوزه هوانوردي
عليرضا منظري، معاون اس��بق هوانوردي س��ازمان 
هواپيمايي كش��ور با اش��اره به انتخاب وزير جديد راه 
و شهرس��ازي به »تعادل« مي گويد: به نظر مي رسد، 
رويكرد وزيران جديد و سابق راه و شهرسازي با يكديگر 
متفاوت اس��ت، عباس آخوندي وزيري ستادي بود و 

محمد اسالمي، اجرايي و عملياتي است.
منظري مي افزايد: عمده فعاليت وزير س��تادي در 
پردازش سياست هاي كالن است و كمتر به مسائل 
اجرايي توجه دارد و اين موضوع يكي از نقاط ضعف 
وزرات راه و شهرسازي طي 5 سال اخير بوده و نمود 
آن بيش از همه در بخش مس��كن كه بيش از همه 

بخش ها اجرايي است، ديده مي شود.
او ادامه مي دهد: با توجه به اينكه وزير جديد در حوزه 
عملياتي كارنامه موفقي دارد، پيش بيني مي ش��ود 

كه اين نقاط ضعف مرتفع شود.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د بخش هوايي، وزير 
جدي��د كارنامه فعاليت در حوزه هوانوردي را دارد و 

اين موضوع مي تواند به سود اين بخش باشد.
منظري بيان مي كند: مهم تري��ن مطالبه در حوزه 
هواي��ي، تقويت بخش حاكميتي و نظارتي اس��ت و 
پيشنهاد مي ش��ود كه طي 3 س��ال آينده با اصالح 
س��اختارها، نقاط ضعف بخش حاكميتي و نظارتي 

برطرف شود.
او اضاف��ه مي كند: يك��ي از نكات مه��م مغفول در 
بخش حاكميت��ي و نظارتي، بحث مربوط به نيروي 
انساني است و مقررات بايد به گونه اي باشد كه افراد 
كارش��ناس و متخصص به اين حوزه با قدرت اعمال 
نظارت كنند و قانون حامي اين متخصصان در اعمال 

نظارت باشد.
معاون اسبق سازمان هواپيمايي كشوري با اشاره به 
تفاوت ميان بخش تصدي گري و حاكميتي در حوزه 
هوانوردي مي گويد: اين دو بخش از هم مجزاست و 
مديران بخش تصدي نبايد در مقابل مديران حوزه 
حاكميتي مقاومت كنند و متصديان بايد تابع بخش 

حاكميتي باشند.
منظري اظهار مي كند: در حوزه هوانوردي بايد شاهد 
اصالح ساختار باش��يم و اين اصالح بايد به گونه اي 
باش��د كه انگيزه بخش خصوصي را ب��راي ورود به 
اين بخش ها به همراه داش��ته باش��د و اين بخش ها 

برون سپاري شود.
او اضافه مي كن��د: بايد از ش��ركت هاي هواپيمايي 
خصوص��ي هم حمايت ش��ود تا ق��درت رقابت اين 
شركت ها افزايش يابد و در سايه اين رقابت، مردم از 

خدمات بهتري برخوردار شوند.
اين كارش��ناس ارشد حوزه هوانوردي معتقد است، 
ساختار فرودگاه ها را كه هم اكنون به صورت متمركز 
است، تغيير دهيم و غيرمتمركز كنيم و فرودگاه ها را 
به استان ها واگذار كنيم تا مديريت آنها غير متمركز 
ش��ود ضمن اينكه مديريت فرودگاه ها را براس��اس 

مقررات به بخش غيردولتي واگذار كنيم.
منظري ادامه مي دهد: يكي از خواس��ته هاي فعاالن 
حوزه هوانوردي اين است كه بين بخش ناوبري هوايي 
و مديريت فرودگاه ها است. در حالي كه اين بخش ها 
بايد تفكيك ش��ود زي��را نوع فعاليت آنه��ا با يكديگر 
متفاوت اس��ت و در تمام دنيا هم اين دو بخش كامال 

از هم جداست.

    حمايت از تشكل هاي بخش خصوصي
مس��عود پلم��ه، دبيرانجمن كش��تيراني و خدمات 
وابس��ته درگفت وگو با »تعادل« درب��اره انتظارات 
فعاالن بخش بندري و دريايي از وزير راه و شهرسازي 
مي گوي��د: بخش خصوص��ي، يك��ي از اركان اصلي 
توسعه اقتصادي كشور اس��ت و براي اينكه توسعه 

اقتصادي منجر به شكوفايي شود، بايد توانايي بخش 
خصوصي جدي گرفته شود.

پلمه مي افزايد: گاهي به فعاليت هاي بخش خصوصي 
اينگونه نگاه مي شود كه اين بخش در راستاي منافع 
شخصي و كسب سود خود گام بر مي دارد و به همين 
دليل، دولت حمايت يا اقدامات تسهيل گرانه اي را 

براي اين بخش در نظر نمي گيرد.
او با اش��اره به اينكه بايد براي س��رمايه گذار بخش 
خصوصي جاي��گاه ارزش��مندي قايل ش��د، ادامه 
مي ده��د: باي��د به اي��ن موض��وع توجه ش��ود كه 
س��رمايه گذار بخ��ش خصوصي، مالي��ات پرداخت 
مي كند، موجب اش��تغالزايي و درآمدزايي كش��ور 
مي شود و در نتيجه چرخ صنعت، توليد و اقتصاد به 

حركت در مي آيد.
پلمه اظهار مي كند: يكي ديگ��ر از انتظارات بخش 
خصوص��ي از وزير جديد راه و شهرس��ازي، اعطاي 
مسووليت به تشكل هاي بخش خصوصي و كاهش 
تصدي گ��ري دولت در حوزه هايي اس��ت كه امكان 

واگذاري به بخش خصوصي وجود دارد.
او اضافه مي كند: بخش خصوصي به دنبال دريافت 
جايگاه نظارتي دولت نيست، اگرچه واگذاري جايگاه 
نظارتي به اين بخش در حوزه اصناف رخ داده است 
اما خواسته فعاالن بخش خصوصي بندري و دريايي 
اين اس��ت كه اگر از بخش هايي كه در قانون بايد در 
يد قدرت حاكميت باش��د چشم پوشي كنيم، ساير 
مسووليت ها در قالب مديريت، برنامه ريزي، نظارت 
و اجرا قابليت واگذاري به بخش خصوصي را دارد و 

اين اقدام مي تواند در دوره جديد رخ دهد.
دبير انجمن كش��تيراني، با اش��اره به اهميت توجه 
به تش��كل هاي بخش خصوصي مي گويد: پيشنهاد 
مي شود كه مس��ووليت بيشتري به تشكل ها واگذار 
شود زيرا تشكل ها در توسعه اقتصادي كشور نقش 

مهمي ايفا مي كنند.
او ادام��ه مي دهد: درواقع يكي ديگر از خواس��ته هاي 
فعاالن بندري اين است كه وزيرجديد راه و شهرسازي 

از متخصصان براي تصدي مسووليت هاي اين بخش 
اس��تفاده كنند يعني مديران شايسته و متخصص را 
در بخش بندري انتصاب كند و شايس��ته ساالري بر 
رابطه غلبه داش��ته باشد اگرچه به اين معنا نيست كه 
هم اكنون اين اتفاق رخ داده است اما خواسته مي شود 

كه  به تخصص مسووالن منتخب توجه ويژه اي شود.
پلمه معتقد است: ديپلماسي اقتصادي ايران بسيار 
ضعيف است و خواسته مي شود كه طي دوسه سال 
اخير، اين ديپلماسي تقويت شده و قدرت چانه زني 
افزايش يابد و تقاضا مي شود كه به بخش خصوصي 
اعتماد ش��ود و اين بخش خصوصي مي تواند منافع 
اي��ران را در اقتصاد برآورده كند و دولت بايد اعتماد 
كند و تنها رفتاري نمادين و تشريفاتي به بهره گيري 

از توانايي اين بخش داشته باشد.
دبير انجمن با اشاره به مثالي از كشور تركيه درزمينه 
توجه به پتانس��يل ها و توانايي هاي بخش خصوصي، 
مي گويد: دولت تركيه به عنوان يك دولت پيش��روي 
اقتصادي در منطقه مطرح مي شود، هيچگاه تصميمي 
را بدون مشورت و نظر موافق تشكل و انجمن مردم نهاد 

مرتبط با اين تصميم،  عملي نمي كند.
او اظهار مي كند: دليل توج��ه و اهميت دولت تركيه 
به بخش خصوصي اين اس��ت كه اقتصاد اين كش��ور 
به تج��ارت، توليد و ماليات متكي اس��ت درحالي كه 
اقتصاد ايران متكي به نفت اس��ت، عاملي كه موجب 
بروز مشكالتي جدي در اقتصاد كشورمان شده است 
و در صورت نبود نفت، پيش��رفت اقتصادي ايران قابل 

مالحظه تر بود.
پلمه ادامه مي دهد: درحالي كه مي توانس��تيم از اين 

نعمت الهي به درس��تي اس��تفاده كنيم ام��ا به دليل 
تصميم گيري هاي نادرست، فرصت را تبديل به تهديد 

كرده ايم.
به گفته اين مقام مس��وول، مس��ووليت پذيري در 
برابر اقدامات و فعاليت هاي انجام ش��ده، خواس��ته 
ديگر فعاالن بندري از وزيرجديد راه و شهرس��ازي 
است زيرا درصورت مس��ووليت پذيربودن، تبعات 
حاصل از تصميمات ناسنجيده كاهش مي يابد چون 
تصميمات نادرست هم افت مي كند و اگر مسووالن 
دولتي اين موضوع را درنظر بگيرند كه بايد در برابر 
ه��ر تصميم گرفته ش��ده، دربرابر قانون پاس��خگو 
باشند و خود را موظف به جبران خسارت تصميمات 
نادرس��ت كنند، بطور قطع تصميمات ش��تاب زده 

كم مي شود.
دبير انجمن كش��تيراني با نگاهي به 5 سال گذشته 
مي گويد: وزارت راه و شهرس��ازي ط��ي اين مدت 
اقدامات ارزش��مندي را در بخش بندري و دريايي 
داش��تند و بايد اين موض��وع را در نظر بگيريم كه از 
ابتداي آغ��از به كار دكتر آخوندي در س��ال 92 در 
تحريم بودي��م و هم اكنون هم در تحريم هس��تيم 
موضوعي كه مي تواند اثرات منفي بس��ياري را براي 

بخش بندري به همراه داشته باشد.
اوادامه مي ده��د: از اقدام��ات شايس��ته وزيرراه و 
شهرسازي مي توان تحقق برنامه هاي درنظرگرفته 
شده بندر چابهار، توس��عه بندر شهيدرجايي براي 
احياي فاز سوم، گسترش سرمايه گذاري براي ساير 

بنادر و... را نام برد. 
اين مقام مس��وول، بيان مي كند: عالوه بر اقدامات 
مثبت، كم كاري هاي��ي را هم در بخش بندري طي 
5 س��ال اخير شاهد بوديم. يكي از انتقادات وارده به 
وزارت راه و شهرس��ازي در اين مدت اين اس��ت كه 
اگرچه وزيرسابق راه و شهرس��ازي از تجارت آزاد و 
رقابت س��الم در حوزه عملك��ردي صحبت مي كرد 
اما متاسفانه آقاي آخوندي امكان تجارت آزاد را به 

بخش هاي تحت نظارت خود نداد.

به گفته پلمه، نگاه به بخ��ش خصوصي در اين دوره 5 
ساله، در حد انجام فعاليت هاي كارشناسي بود و امكان 
پيشرفت وتوسعه به اين بخش داده نمي شد اگرچه در 
يكس��ال اخير وزير راه و شهرسازي بخش خصوصي 
را ج��دي گرفت و در اين مدت فع��االن اين بخش در 

سفرهاي خارجي همراه وزيرراه و شهرسازي بود.
دبير انجمن كش��تيراني اظهار مي كند: البته طي 5 
سال گذشته وضعيت اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان 
بخ��ش خصوصي با تش��كل هاي بخ��ش خصوصي 
متفاوت بود و به اين بخش توجه بيش��تري مي شد 
درحال��ي كه درحوزه عملكردتخصصي الزم اس��ت 
كه از تش��كل هاي ملي و تخصصي اس��تفاده شود و 
در دوران وزارت آخون��دي، متاس��فانه هيچ يك از 
تش��كل هاي ملي بخش خصوصي ام��كان دريافت 

كرسي با راي در كارگروه ها و شوراها را نيافتند.

    نيازسنجي بخش مسكن، اولويت اصلي 
عباس اكبرپور، استاد دانشگاه بااشاره به اهميت بخش 
مسكن در اقتصاد كشور به »تعادل« مي گويد: وزيرراه 
و شهرسازي در نخستين گام بايد مطالعه اي ميداني 
درباره حجم نياز به مسكن در تمام استان هاي كشور 
داشته باشد و در اين راه مي تواند از پتانسيل دانشگاه هاي 
كشور بهره گيرد و قراردادهايي را براي انجام مطالعات 

ميداني با دانشگاه ها امضا كند.
اكبرپور اضافه مي كند: پس از نياز سنجي مسكن مورد 
نياز در كشور، بايد منابع مالي مورد نياز و منابع مالي در 
دسترس، حجم وام هاي پرداختي براي ساخت مسكن 

مورد نياز و ...  را مورد بررسي قراردهد.

او ادامه مي دهد: تاكنون اقدامات صورت گرفته در بخش 
مسكن با نياز سنجي دقيق همراه نبوده است و در اين 
زمينه شايد تنها از دانش چند كارشناس بخش مسكن 

استفاده شده باشد.
به گفته اين كارشناس ارشد بخش مسكن، متاسفانه 
تاكنون اينگونه بوده است كه مديران ارشد و مياني 
بدون انجام تحقيق��ات الزم و كافي اقدام به اجراي 
طرح هاي مختلف در بخش مسكن كردند كه نمونه 

آن طرح مسكن مهر بود.
اكبرپور  اظهار مي كند: بايد نيازها به درستي شناخته 
شود و پس از شناسايي آنها اقدام به طبقه بندي نيازها 
در بخش مسكن شود و سپس راهكارهاي مناسب براي 
رفع اين نيازها سنجيده شود،  اتفاقي كه طي سال هاي 

گذشته در اين بخش رخ نداده است.
او با اش��اره به اقدامات انجام شده در 5 سال گذشته 
در بخش مسكن بيان مي كند: اگرچه وزيرسابق راه 
و شهرسازي بارها اعالم كرد كه با طرح مسكن مهر 
مخالف است و نوس��ازي بافت هاي فرسوده را طرح 
مناسب تري مي داند اما در هيچ كدام از اين بخش ها 

عملكرد موفقي نداشت.
اين كارشناس ارشد بخش مسكن ادامه مي دهد: با 
وجود هزينه هاي بس��ياري كه براي ساخت مسكن 
مهر طي س��ال هاي اخير شده، اين طرح با شكست 
روبرو شد و هم اكنون مس��كن مهر، اقامتگاه موقت 
افرادي اس��ت كه با هدف فروش واحدهاي خود در 
آينده و خريد ملك در شهرهاي اصلي اقدام به خريد 

مسكن مهر كرده اند.
اكبرپور اضاف��ه مي كند: البته وزيرس��ابق اقدام قابل 
توجهي براي پيشرفت طرح مسكن مهر در شهرهاي 
مختلف انجام ن��داد اما انتظار مي رف��ت كه درزمينه 
نوسازي بافت فرس��وده گام هاي محكمتري برداشته 
شود و سرمايه هاي ملي براي احياي بافت هاي ناكارآمد 
شهري مورد اس��تفاده قرارگيرد اما در اين زمينه هم 

شاهد انجام اقدامات موثري نبوديم.
به گفته او، انتظار مي رفت كه در 5 س��ال گذشته با 

تجميع واحدهاي مس��كوني فرس��وده و نامناسب، 
آپارتمان هاي بلند مرتبه ساخته شود و ساكنان اين 
واحدهاي مس��كوني در تامين اصلي ترين نيازهاي 
رفاهي، تفريحي، آموزشي و ... با مشكل روبرو نشوند، 

زيرا در شهرها حداقل زيرساخت ها وجود دارد.
اكبرپ��ور ادامه مي ده��د: البت��ه وزيرس��ابق راه و 
شهرس��ازي، همچون دول��ت نهم و ده��م اقدام به 
توسعه و گس��ترش طرح مسكن مهر نكرد و اگرچه 
در اتمام طرح مس��كن مهر درشهرهاي مختلف هم 
چندان موفق نبود اما با گس��ترش ط��رح ناموفق و 

غيرعلمي مسكن مهر همراهي نكرد.

    توجه ويژه به افزايش تلفات جاده اي 
حميد نجف، كارشناس حوزه حمل و نقل جاده اي 
درب��اره انتظارات فع��االن حمل و نقل ج��اده اي از 
وزيرراه و شهرس��ازي جديد به »تعادل« مي گويد: 
انتظار مي رود، در گام اول ش��اهد اصالحات اساسي 
ساختاري در بدنه وزارتخانه و زير مجموعه هاي آن 
به منظور چابك س��ازي و افزايش بهره وري در اين 

وزارتخانه و شركت هاي تابعه آن باشيم. 
نجف اظهار مي كند: انتظار مي رود، در س��ه س��ال 
باقيمان��ده از دولت دوازدهم از سيس��تم هاي نوين 
IT به منظور ايجاد شفافيت بيشتر در جهت كاهش 

فساد اداري استفاده شود.
او ادامه مي دهد: خواسته مي ش��ود، وزيرجديد راه 
و شهرس��ازي همراهي حداكثري با دولت و مجلس 
در جهت بازنشس��ته كردن، بازنشس��تگان و تداوم 
به كار گيري جوانان و زن��ان در عرصه هاي مختلف 

مديريتي داشته باشد.  به گفته اين كارشناس حمل و 
نقل جاده اي، در دوره جديد بايد همكاري با رسانه ها 
در جهت اطالع رس��اني صحيح و ب��ه موقع و مقابله 
جدي با باج خواهي هاي احتمالي رس��انه اي بيشتر 

مورد توجه قرار گيرد.
نجف ادامه مي دهد: پيشنهاد مي شود، اولويت بندي 
پروژه هاي حمل و نقل ج��اده اي مربوط به مناطق 

محروم و كمتر برخوردار باشد.
اين كارش��ناس حمل و نقل جاده اي اظهار مي كند: 
با توجه به اينكه از س��ال گذشته، روند نزولي شيب 
كاهش تصادفات جاده اي ثابت ماند و شاهد افزايش 
حوادث رانندگي از س��ال گذش��ته تاكنون بوده ايم 
موضوعي كه ح��ل آن نياز به عزم جدي وزارت راه و 
شهرس��ازي و ساير نهادها با مردم دارد، پس توصيه 
مي ش��ود كه وزير جديد راه و شهرسازي نسبت به 
چالش تلفات ناشي از سوانح رانندگي توجه ويژه اي 

داشته باشند.
او اضافه مي كند: از ديگر خواسته هاي فعاالن حمل 
و نقل جاده اي اين است كه نوسازي ناوگان حمل و 
نقل عمومي جاده اي تداوم داشته باشد و تسهيالت 
بيش��تري به صاحب��ان كاميون ها براي نوس��ازي 

خودروهايشان اعطا شود.
به گفته نجف، با توجه به نارضايتي رانندگان كاميون 
طي ماه هاي اخير توصيه مي شود كه حل مشكالت 

عديده رانندگان در دستور كارقرارگيرد.

    تكميل محورهاي نيمه تمام
ميثم الجوردي، كارشناس ارشد بخش حمل و نقل 
ريل��ي درباره انتظارات پي��ش رو از وزير جديد راه و 
شهرس��ازي به »تعادل« مي گوي��د: حجم صادرات 
ايران به عراق در مواردي رقم 18ميليون تن معادل 
6 ميليارد دالر در سال را تجربه كرده است، همچنين 
ميزان عبور مسافران از مرز دو كشور به8.5 ميليون 
تردد در س��ال مي رس��د بر همين اس��اس ضروري 
است هر چه زودتر اتصال ريلي به عراق از طريق دو 
محور راه آهن غرب و 32 كيلومتر ش��لمچه � بصره 

صورت پذيرد.
الج��وردي اضافه مي كند: بطوركل��ي كريدور هاي 
عبوري از ايران را مي توان به دو دسته كريدور هاي 
ترانزيتي شمال � جنوب و كريدور هاي شرقي � غربي 
تقسيم كرد، وجود كريدور هاي متعدد شرقي � غربي 
سبب ش��ده اس��ت تا ايران براي جذب سهم كاالي 
ترانزيتي از اين كريدور ها با س��اير كش��ورها رقابت 

داشته باشد.
او ادامه مي دهد: اين در حالي است كه مزيت ايران در 
كريدور شمال � جنوب نس��بت به ساير كريدورهاي 
عبوري از خاك ايران بيش��تر است چراكه براي شاخه 
شرقي اين كريدور مسير رقيبي وجود ندارد و در شاخه 
غربي همزمان و هزينه عبور كاال از خاك ايران نسبت 
به مسيرهاي موازي )مسير دريايي كانال سوئز( 30 تا 

40 درصد مقرون به صرفه تر است.
به گفته الجوردي، باتوجه به تع��دد پروژه هاي ريلي 
در دس��ت س��اخت و محدوديت منابع ضروري است 
محور هاي زير كه نقش مهمي در تحول ترانزيت كشور 
دارند در اولويت س��اخت قرار گيرن��د: محور قزوين � 
رشت � آس��تارا، محور چابهار � سرخس، محور خواف 

� هرات.
اين كارشناس ارشد بخش ريلي اظهار مي كند: جلب 
مشاركت بخش عمومي و خصوصي داخلي و خارجي 
در توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل بايد در دستور 
كار وزيرراه و شهرسازي قرار گيرد زيرا در حال حاضر 
حدود 71 هزار پ��روژه عمراني نيمه تم��ام در انتظار 
تخصيص اعتبار 700 هزار ميليارد توماني براي تكميل 
هستند كه اين حجم از اعتبار مورد نياز هيچ تناسبي با 

درآمد هاي دولت ندارد.
او بيان مي كند: با در نظر گرفتن تجربه  ساير كشورهاي 
موفق در اين حوزه، مدل هاي تامين مالي موجود براي 
اينگونه پروژه ها در يكي از ان��واع روش هاي همكاري 
عمومي � خصوص��ي )PPP( تعريف مي ش��ود، يكي 
 BOT از متداول تري��ن اين روش ها مدل ق��راردادي
و BOO اس��ت، كه براي س��اخت و بهره ب��رداري از 
پروژه هايي با توجيه اقتصادي مثل محور هاي ترانزيت 

ريلي كشور امكان مناسب است.
الج��وردي اضافه مي كند: طبق س��ند چش��م انداز 
حمل ونقل ريلي در افق 1404 تع��داد 36 هزار واگن 
باري، 4500 واگن مس��افري و 2100 لكوموتيو مورد 
نياز كشور خواهد بود،  اين در حالي است كه شركت هاي 
توليدكننده داخلي توانس��ته اند با استفاده از دانش و 
فّناوري بومي، نياز كش��ور به واگ��ن را تا مقدار زيادي 
تأمين كنند و به خودكفاي��ي 100 درصدي در توليد 
واگن باري و خودكفايي 50 درصدي در توليد واگن هاي 

مسافربري برسند.
او مي گويد: در حال حاضر 6 شركت واگن پارس، مپنا 
لكوموتيو، واگن سازي پلور س��بز، واگن سازي كوثر، 
ايريكو و واگن سازي تهران از جمله واحدهاي توليدي 
اين بخش هستند كه به دليل كمبود منابع مالي با 25 

درصد ظرفيت توليد خودكار مي كنند.
اين كارشناس ارش��د بخش ريلي مي افزايد: هدايت و 
مديريت بخش كوچكي از نقدينگي موجود در كشور 
در قالب راه اندازي شركت هاي تأمين مالي و ليزينگي 
هزينه بسيار كمتري نس��بت به جذب فاينانس براي 

دولت خواهد داشت.
الجوردي ادامه مي دهد: از اين طريق عالوه بر تأمين 
نياز كشور به واگن و افزايش بهره وري شبكه ريلي، 
ظرفيت هاي خالي واگن سازي داخلي همراه با ايجاد 
اش��تغال پايدار، فعال خواهد ش��د و گامي مهم در 
عرصه خودكفايي در صنايع ريلي و اقتصاد مقاومتي 

برداشته مي شود.
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غفلت از مسكن
در 5 سال گذشته

نگاهي به عملكرد وزارت راه و شهرسازي طي 5 سال 
اخير نشان مي دهد كه بخش مسكن نسبت به حمل 
و نقل مغفول تر بوده اس��ت و نه تنها طرح مسكن 
مهر كه ميراث دولت نهم و دهم بود طي اين مدت 
تكميل نشد، بلكه طرح مسكن اجتماعي هم كه از 
برنامه هاي دولت يازدهم و دوازدهم بود با گذشت 
2 سال از تصويب هنوز به مرحله اجرا نرسيده است.

البت��ه در بخش ه��اي حم��ل و نقل هم ش��اهد 
كاستي هايي بوديم كه مي توان به تعويق همكاري 
هند با اي��ران در بندر چابهار با وج��ود وعده هاي 
مسووالن وزارت راه و شهرس��ازي اشاره كرد، در 
بخش حمل و نقل ريلي هم بسياري از محورها در 
5 سال گذشته نيمه كاره باقي ماند و تكميل نشد، 
در حوزه جاده اي هم طي يكسال گذشته، شاهد 
افزايش آمار تصادفات جاده اي نسبت به سال هاي 

گذشته بوديم.
در اين ميان، اقدامات مثبتي هم در افزايش سقف 
تسهيالت خريد مس��كن، صدور دو بخشنامه در 
حوزه نظام مهندس��ي كه به كاهش فساد در اين 
سازمان كمك مي كند، ورود 16 فروند هواپيماي 

نو طي دوسه سال اخير و ... صورت گرفته است.
با توجه به اس��تعفاي عباس آخوندي، وزير سابق 
راه و شهرسازي و آغاز به كار محمد اسالمي، وزير 
جديد، روزنامه تعادل نگاهي به اقدامات مثبت و كم 
و كاس��تي هاي اين وزارتخانه طي 5 سال گذشته 
داشته و در اين زمينه از مطلب سايت عيارآنالين 

هم بهره گرفته است.

   اقدامات مثبت
  افزايش سقف تسهيالت خريد مسكن از جمله 
مهم تري��ن اقدامات دولت يازده��م و دوازدهم در 
بخش مس��كن بود و در همين رابط��ه، ميزان وام 
خريد مسكن در هر دو مدل رايج آن )صندوق پس 
انداز مسكن يكم و وام خريد بدون سپرده( افزايش 
داش��ت، بطوري كه در تازه ترين اقدام، ميزان وام 
بدون سپرده )اوراق دار( از 120 ميليون تومان به 

180 ميليون تومان افزايش يافت.
  پيگيري اختصاص يك ميليارد دالر از صندوق 
توسعه ملي به يارانه سود و وام مسكن در راستاي 
سياست هاي مس��كن حمايتي از اقدامات مثبت 
وزارت راه و شهرسازي در يك سال اخير بوده است.
  اواخر س��ال 96، آخوندي دو بخش��نامه درباره 
سازمان نظام مهندس��ي صادر كرد كه در يكي از 
اين بخشنامه ها نظام مهندسي از برداشت 5 درصِد 
حق الزحمه مهندسان ممنوع شد و در بخشنامه 
ديگر اشتغال كاركنان 9 دستگاه در نظام مهندسي 

ساختمان با ممنوعيت همراه شد. 
  يك��ي از گش��ايش هاي توافق هس��ته اي، رفع 
تحريم از صنعت هوايي كش��ور بود، در اين رابطه، 
بعد از برجام، نوس��ازي ناوگان هوايي و تجهيزات 
فرودگاهي بالفاصله از سوي دولت پيگيري شد و 
در سال 95، قرارداد خريد 100 فروند هواپيماي 
ايرب��اس 25 و 80 هواپيم��اي بوئينگ، 20 فروند 
هواپيماي ATR امضا شد البته طي دو سال اخير 
تنها 16 فروند از 200 هواپيما وارد ناوگان هوايي 
كشور شد و با اعالم خروج امريكا از برجام، پرونده 
قرارداد ايران اير و ساير شركت هاي ايراني با شركت 

هواپيمايي ايرباس، بويينگ و ATR بسته شد.
  در آذرماه سال 96، فاز يكم بندر چابهار با حضور 
نماينده هاي كشورهاي مختلف و رييس جمهوري 
ايران افتتاح شد و در حال حاضر كشتي هاي 100 
هزار تني قابليت پهلوگيري در اين بندر را دارند و 
در صورت تكميل چهار فاز ديگر بندر شهيد بهشتي 
چابهار، ظرفيت اين بندر به 82 ميليون تن خواهد 
رسيد، البته هند با سرمايه گذاري 85.21 ميليون 
دالري براي توسعه اين بندر، اداره اسكله بندر شهيد 
بهشتي را به مدت 10 سال بر عهده خواهد داشت.

   كاستي ها 
اگرچه اقدامات مثبتي در وزارت راه و شهرسازي 
طي 5 سال گذشته انجام شده است، اما نمي توان 
از كاستي هاي بسيار در حوزه هاي مختلف حمل و 

نقل و مسكن چشم پوشي كرد.
  وزير راه و شهرسازي در آبان سال 92 با تأكيد بر 
توقف طرح مسكن مهر، از شروع طرح جديدي به 
نام مسكن اجتماعي با هدف حمايت از گروه هاي 
كم درآمد خبر داد، طرح فوق اسفندماه 95 در دو 
قالب مسكن حمايتي و اجتماعي به تصويب هيات 
دولت رسيد، بر اساس اين طرح، دولت بايد ساالنه 
در تأمين مسكن اجتماعي براي سال هاي 1400، 
100 هزار واحد مس��كوني مش��اركت نمايد، اما 
باگذشت بيش از يك سال از وعده دولت، اين طرح 

تاكنون عملياتي نشده است. 
  در آبان ماه س��ال 92 و با دس��تور توقف ساخت 
مسكن مهر از س��وي وزارت راه و شهرسازي وقت 
فرآيند تكميل واحدهاي نيم��ه كاره اين طرح با 
سرعتي بس��يار كند پيش رفت و همين موضوع 
نارضايتي هاي بسياري را به همراه داشت و موجب 
ش��د مقام معظم رهبري در ديدار با هيات دولت 
)شهريورماه 93(، تسريع در تكميل اين پروژه ها 

را متذكر شوند.
  اگرچه وزارت راه و شهرس��ازي موظف ش��د تا 
درمدت ش��ش ماه )تا بهمن ماه 94( سامانه ملي 
امالك و اسكان كشور را راه اندازي كند تا مشكلي 
براي شناسايي خانه هاي خالي وجود نداشته باشد 
و با دريافت ماليات بر خانه هاي خالي امكان احتكار 
مسكن توس��ط دالالن و س��وداگران از بين برود، 
اما با گذشت 3 سال هنوز اين س��امانه راه اندازي 

نشده است.
  اگرچه برق��ي كردن خطوط راه آهن موردتوجه 
بسياري از كشورها قرارگرفته و در سند چشم انداز 
1404 هم دستيابي به6000 كيلومتر راه آهن برقي 
پيش بيني شده اما وزارت راه و شهرسازي طي 5 
سال اخير گام مثبتي در اين زمينه برنداشته است.

   الجوردي: پيشنهاد مي شود با توجه به تجربه  ساير كشورهاي موفق در اين حوزه، از مدل هاي تامين مالي موجود در حوزه ريلي كه در يكي از انواع روش هاي 
همكاري عمومي � خصوصي )PPP( تعريف مي ش�ود،  استفاده شود كه يكي از متداول ترين اين روش ها مدل قراردادي BOT و BOO است و براي ساخت و 

بهره برداري از پروژه هايي با توجيه اقتصادي مثل محور هاي ترانزيت ريلي كشور امكان مناسب است
   پلمه: يكي از انتظارات بخش خصوصي از وزير جديد راه و شهرس�ازي، اعطاي مس�ووليت به تشكل هاي بخش خصوصي و كاهش تصدي گري دولت در 

حوزه هايي است كه امكان واگذاري به بخش خصوصي وجود دارد
   نجف: با توجه به اينكه از س�ال گذشته، روند نزولي شيب كاهش تصادفات جاده اي ثابت ماند و شاهد افزايش حوادث رانندگي از سال گذشته 

تاكنون بوده ايم، پس توصيه مي شود كه وزير جديد راه و شهرسازي نسبت به چالش تلفات ناشي از سوانح رانندگي توجه ويژه اي داشته باشند

برش



دانش و فن10اخبار

انتظار براي رفع خأل قانوني 

اليحه صيانت از داده هاي شخصي در انتظار تصويب
گروه دانش و فن   

شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها با توجه به ماهيتي 
ك��ه دارند، تحت ح��وزه  قوانين GDPR ي��ا مقررات 
عمومي حفاظت از داده  قرار مي گيرند و اليحه  صيانت 
از داده هاي شخصي نيز با توجه به اهميت رعايت صيانت 
از داده هاي مردم ايران در حوزه سرويس هاي بين المللي 

در حال پيگيري است.
اين در حالي است كه اليحه صيانت از داده هاي شخصي 
اخيرا توسط سازمان فناوري اطالعات كشور رونمايي 
و مقرر شد براي تصويب به هيات دولت و سپس براي 
تبديل شدن به قانون به مجلس برود. هدف اصلي اين 
اليحه، صيانت از حيثيت و كرامت اش��خاص موضوع 
داده هاست كه شامل تبيين حقوق اشخاص موضوع 
داده ها، به ويژه در تعامل با س��اير حق هاي مش��روع، 
ضابطه مندي فراين��د پردازش داده هاي ش��خصي، 
مسووليت پذيري پردازش، هم افزايي امور تنظيمي و 
نظارتي پردازش و جبران پذيري زيان ها و آسيب هاي 

پردازش است.
به گزارش ايسنا، در بند هشتم منشور حقوق شهروندي 
با عنوان »حق دسترس��ي به فضاي مجازي« آمده كه 
حق شهروندان است كه از امنيت سايبري و فناوري هاي 
ارتباطي و اطالع رس��اني، حفاظت از داده هاي شخصي 
و حريم خصوصي برخوردار باش��ند. پيش از اين هم در 
قانون تجارت الكترونيك��ي، درباره حفاظت از داده هاي 
شخصي مطالبي ذكر شده بود كه با توجه به مواد تصويبي 
اين قانون، كس��اني كه اين قوانين را نقض كنند، مجرم 

محسوب مي شوند.
محمدجواد آذري جهرمي - وزي��ر ارتباطات و فناوري 
اطالعات - با اشاره به اين اليحه و با تاكيد بر لزوم صيانت 
از داده هاي مردم در س��رويس هاي موج��ود در فضاي 
مجازي بيان كرده ب��ود: پيش از اين در فضاي مجازي و 
براي سرويس هايي كه هر روز با سرعت بيشتري در حال 
رشد هستند، اليحه اي نداشتيم. همچنين اطالعاتي از 
شهروندان ايراني در سرويس هاي بين المللي ضبط و ثبت 
مي شد كه قابليت پيگيري نداشت. به همين دليل براي 
رعايت صيانت از داده هاي مردم در حوزه سرويس هاي 
بين المللي هم در تالشيم. براي اين قانون نياز به تعامالت 

بين المللي داريم. 
رسول سراييان رييس سابق سازمان فناوري اطالعات نيز 
اظهار كرده بود: اليحه  صيانت از داده هاي شخصي سندي 
است كه اگر مردم نگراني و دغدغه اي درباره داده هايشان 
دارند با مطالعه  اين سند و تضاميني كه به آنها داده شده، 
مي توانند اعتماد كنند؛ همچون ساير قوانين و مقررات. 

همه دنيا هم همين كار را مي كنند. همه  دنيا اين قوانين 
و مقررات را دارند. در اروپا هم قانوني هست تحت عنوان 

GDPR كه درباره حفاظت از حريم داده هاست.
از س��ويي ديگر اتحاديه اروپا به منظور صيانت از حريم 
خصوص��ي افراد و محافظت از داده هاي ش��خصي آنها، 
قانوني موس��وم به GDPR )مقررات عمومي حفاظت 
از داده ( تصويب كرد كه همه ش��ركت هاي ارايه دهنده 
خدمات به كاربران كه با داده هاي شخصي افراد سروكار 
دارند را ملزم به رعايت آن مي كند. اگر چه اين قانون در 
اتحاديه اروپا وضع ش��ده اس��ت اما حوزه سرزميني آن 
محدود به اعضاي اتحاديه اروپا نيس��ت و دايره شمول 
آن شركت ها و سازمان هايي كه در اين اتحاديه مستقر 

نيستند را نيز مي تواند در برگيرد.
حوزه فراگير و گسترده اين قانون و ضمانت هاي اجرايي 
مس��تحكم آن از يك ط��رف و جرايم س��نگيني كه در 
صورت تخلف از آنها به شركت ها تحميل مي شود باعث 
شد سازگاري با اين قانون به شكل جدي در دستور كار 
بسياري از ش��ركت ها به خصوص ش��ركت هاي حوزه 
فناوري اطالعات و ارايه دهنده س��رويس هاي ش��بكه 

اجتماعي قرار گيرد.
همچنين ماهيت اين قانون و ديد جامع و فراگير آن در 
ارتب��اط با حريم خصوصي افراد و محافظ��ت از داده ها، 
باعث شده است كه مطالعه آن از منظر نيازهاي امنيتي 
بسيار مهم باشد. نيازهاي موجود در اين قانون متناسب 
با دغدغه هاي شركت ها و ارايه دهندگان سرويس هاي 
ش��بكه اجتماعي داخلي و س��اير فعاالن حوزه فناوري 

اطالعات است.

GDPR اقدامات انجام شده در راستاي  
شبكه هاي اجتماعي پديده فراگير عصر حاضر هستند 
كه فرايند تعامل افراد با يكديگر را تسهيل مي كنند. در 
اين ميان حجم زيادي از داده ها كه نشان دهنده عاليق، 
ديدگاه ها و نظرات افراد اس��ت در بس��تر شبكه هاي 
اجتماعي مانند فيس بوك يا توييتر تا پيام رسان هايي 
مانند تلگرام و واتس اپ به اشتراك گذاشته مي شود. با 
توجه به ماهيت شبكه هاي اجتماعي، آنها بطور قطع 

تحت حوزه قوانين GDPR قرار مي گيرند.
اكثر شبكه هاي اجتماعي از ش��ماره موبايل يا آدرس 
ايميل براي ثبت نام كاربران استفاده مي كنند. پروفايل 
ش��خصي افراد در اين ش��بكه ها به هم��راه مطالبي 
كه توس��ط كاربر در اين شبكه ها منتش��ر مي شود و 
پاسخ هايي كه از س��وي كاربر در پاسخ به يك مطلب 
گذاشته مي ش��ود مي تواند مورد تحليل قرار گيرد تا 

جايي كه ويژگي هاي ش��خصيتي اف��راد را مي توان از 
طريق مطالبي كه مورد پسند او قرار گرفته است تا حد 

بسيار دقيقي مشخص كرد.
با توجه به تهديدات موج��ود در ارتباط با نقض حريم 
خصوصي توس��ط اطالع��ات موجود در ش��بكه هاي 
اجتماعي و ساير سيستم هايي كه با داده هاي شخصي 
افراد سروكار دارند، اتحاديه اروپا تالش هاي خود را براي 
ايجاد بس��تر قانوني جهت محافظت از داده ها و حريم 
خصوصي افراد شروع كرد تا اينكه در نهايت قانون جامع 
و فراگيري موسوم به GDPR در اتحاديه اروپا وضع و 
تصويب شد تا محافظت از داده هاي شهروندان اتحاديه 
اروپا را ارتقاء دهد و چارچوبي جهت اس��تفاده تجاري 
از داده هاي ش��خصي افراد در سرتاس��ر اتحاديه اروپا 
مشخص كند و جايگزين قوانين محافظتي قبلي شود.

قانونGDPR از داده هاي شخصي افراد و كساني كه 
بطور فيزيكي در اتحاديه اروپا ساكن هستند حتي اگر 
شهروند اتحاديه اروپا نباشند، محافظت مي كند. با توجه 
به حوزه اي كه براي آن تعريف شده و دربرگيرنده پايش 

رفتار افراد نيز هست، دايره شمول و حوزه قابل اعمال 
آن بسيار گس��ترده است و بطور مشخص شامل همه 
وب سايت ها و برنامه هايي كه فعاليت كاربران خود در 

فضاي ديجيتال را رصد مي كنند مي شود.
تعريف GDPR از حوزه داده هاي ش��خصي نيز تا حد 
زيادي وسيع و گسترده است. اتحاديه اروپا در ارتباط 
ب��ا حفاظت از حريم خصوصي افراد به ش��دت قاطع و 
محكم عمل مي كن��د و امروز با وضع اين قانون جامع، 
مسير جديدي را براي محافظت از حقوق افراد شروع 
كرده است و با وضع جريمه هاي مالي سنگين تا سرحد 
۴ درصد سود كل يك شركت، كه مي تواند به راحتي 
شركت ها را در بازار با چالش مواجه كند، از اجراي اين 

قوانين پشتيباني مي كند.
GDPR اقدامات برخي شركت ها در راستاي تبعيت از

حداقلي ب��وده كه از آن جمله مي توان به پيام رس��ان 
تلگرام اشاره كرد. بر اساس ادعاي سايت رسمي تلگرام، 
از آنجايي كه حريم خصوصي افراد از همان ابتدا دغدغه 
اصل��ي تلگرام بوده اس��ت، براي س��ازگاري با قوانين 

GDPR نيازمند تغيير جدي در فرايندها و روال خود 
نبوده اند زيرا تلگ��رام از داده هاي افراد براي هدف قرار 
دادن آنها در معرض نمايش تبليغات استفاده نمي كند و 
اين اطالعات به ديگران فروخته نمي شود و تلگرام جزئي 
از خانواده هيچ شركتي نيست. تلگرام تنها اطالعاتي را 
نگهداري مي كند كه ب��راي ارايه كاركردهاي خود در 

قالب خدمات غني ابري به آن نياز دارد.
همچنين بر اس��اس ادعاي ش��ركت فيس بوك، اين 
شركت هم اكنون با قوانين محافظت از داده هاي اتحاديه 
اروپا كه شامل GDPR نيز مي ش��ود، سازگار است و 
فرايند آماده سازي اين شركت با كمك تيم محافظت 
از داده ها صورت گرفته اس��ت. در تم��ام طول فرايند 
آماده سازي، فيس بوك متعهد به سه مساله شفافيت، 
پاسخگويي و امكان كنترل بوده است. اين شركت تالش 
كرد تا شفافيت را از طريق تعريف سياست هاي داده اي 
و نحوه پردازش داده هاي ش��خصي افراد تامين كند. 
همچنين در اين زمينه آموزش هاي الزم در ارتباط با 

محصوالت اين شركت را به كاربران ارايه كند.

فارس |  رييس اتحاديه دس��تگاه هاي مخابراتي درباره 
ضوابط جديد فروش موبايل هاي وارداتي گفت: هر كاربر 
با كد ملي تنها مجاز به خريد يك گوشي است كه اطالعات 
كارت بانكي و كارت ملي خريدار بايد منطبق باشد و گوشي 

جلوي خريدار باز و در همتا ثبت مي شود.
 مهدي محبي رييس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي و 
لوازم جانبي از آغاز اجراي شرايط جديد فروش موبايل 
خبر داد و اظهارداشت: شركت هاي واردكننده موبايل 
بايد از اين پس گوش��ي هاي وارداتي را با مقررات جديد 

به فروش برسانند.
وي گف��ت: ضوابط جديد فروش ش��امل قيمت و روش 
فروش توسط سازمان حمايت و سازمان صنعت ، معدن 
و تجارت تعيين شده و واردكننده موظف است نماينده اي 
براي فروش كاال با همان قيمت اعالمي، به سازمان اعالم 
كند تا بخش نظارت وزارت صنعت بر عرضه كاال نظارت 
داشته باشد. رييس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي و لوازم 
جانبي درباره ضواب��ط جديد فروش، گفت: هر كاربر با كد 
ملي مش��خص تنها مجاز به خريد يك عدد گوشي است. 
خريدار براي دريافت س��فارش خود بايد شخصا همراه با 
كارت ملي خود و سيم كارت مربوط به همان كد ملي براي 
تحويل گوشي خود به صورت حضوري به نماينده فروش 
شركت مراجعه كند. محبي افزود: خريدار بايد داراي آدرس 

و كدپستي مشخص باشد و اطالعات كارت بانكي و كارت 
ملي خريدار نيز مطابقت داش��ته باشند. در زمان دريافت 
گوشي بسته بندي در مقابل خريدار باز مي شود و ثبت در 
س��امانه همتا انجام مي گيرد.  وي گفت: اين روش فروش 
گوشي از هفته جاري آغاز شده و توسط نمايندگان فروش در 

پاساژهاي چارسو و عالءالدين در حال انجام است.
محبي افزود: كااليي كه اخيرا از اين روش وارد بازار ش��ده 
متعلق به شركت هايي است كه پيش از اين واردات موبايل 
نداشته اند و به تازگي به موضوع واردات موبايل وارد شده اند، 
در حال حاضر نيز تنها يك شركت واردكننده موفق به واردات 

جديد و فروش كاالي خود با اين دستورالعمل شده است.
بنابر ضوابط فروش يكي از شركت ها، كساني كه طي سي روز 
اخير از اين شركت يك گوشي را خريداري كرده باشند ديگر 

مجاز به خريد دوباره همان گوشي نخواهند بود.

روابط عمومي وزارت ارتباطات | وزارت ارتباطات 
اعالم كرد بطوري كه آمارها نش��ان مي دهد در حدود 
دو هفته گذشته حدود ۲۱ميليون و ۲۰۰هزار دقيقه 

مكالمه بين دو كشور ايران و عراق برقرار شده است.
يكي از نگراني ها ايجاد زمينه مناسب انجام مكالمات 
است كه امسال از سوي وزارت ارتباطات زمينه  برقراري 

هشت ميليون دقيقه مكالمه روزانه فراهم شده است.
با توجه به اينك��ه كل زوار تمايل به مكالمه با خانواده 
و آشنايان دارند و زيرساخت هاي ارتباطي مكالمه در 
اين مراسم تامين شده و در داخل كشور كارهاي الزم 
تا پايانه هاي مرزي مهران، شلمچه و چذابه انجام شده 
اس��ت. كاهش نرخ مكالمات از ديگ��ر اقدامات وزارت 
ارتباطات اس��ت كه با رايزني هاي صورت گرفته نرخ 
مكالمه در مراسم اربعين از دقيقه اي ۳۰۰۰ تومان به 

۹۰۰ تومان كاهش يافته است.
 سهراب آغ بيات - مديركل كنترل، هماهنگي و پايش 
شركت ارتباطات زير ساخت - خبر داد: از ۲۳ مهرماه 
تاكنون حدود ۲۱ميليون و ۲۰۰هزار دقيقه مكالمه بين 
دو كش��ور ايران و عراق انجام شده است، از اين ميزان 
۱۴ ميليون و ۷۴۰ هزار دقيقه سهم مكالمه از ايران به 
عراق و ۶ ميليون و ۴۶۰ هزار دقيقه سهم مكالمه عراق 

به ايران بود.

وي گفت: روز ۶ آبان حجم مكالمات به ۳ ميليون و 
۳۱۰ هزار دقيقه رسيده است كه از اين مقدار ۹۶۵ 
هزار دقيقه سهم ترافيك مكالمه از عراق به ايران و 
دو ميليون و ۳۵۰هزار دقيقه ترافيك ايران به عراق 
اس��ت، از اول آبان ماه تا ۵ آب��ان در مجموع زائران 
ايران��ي در خاك عراق بي��ش از ۲۰ ترابايت، ديتاي 

رومينگ مبادله كرده اند.
داشتن اينترنت در اين مراسم نقش مهمي در ارتباط 
زوار و انتقال مفاهيم و پيام اربعين به دنيا ايفا مي كند، 
بنابراي��ن وزارت ارتباطات زمينه برق��راري اينترنت 
واي فاي را از طريق نصب بالن اينترنتي درمهران براي 

زائران فراهم كرده است.
پيش از اين اعالم شده بود كه اين بالن از نسل چهارم 
اينترنت همراه است كه ۱۰كيلومتر تا ۳۰۰ مگابيت در 

ثانيه به ۲۰۰۰ نفر را همزمان پوشش مي دهد، البته در 
داخل كشور عراق نيز با همكاري شركت هاي اينترنتي 
عراقي در ۱۰ نقطه از مس��ير نجف ب��ه كربال واي فاي 

رايگان به زوار ارايه مي شود.
با توجه به اينكه افزايش تع��داد زوار نيازمند افزايش 
تجهيزات ب��راي برقراري ارتباطات در اربعين اس��ت 
بنابراين ۶۱ س��ايت تلفن همراه در س��ه پايانه مرزي 
مهران، چذابه و ش��لمچه و جاده ه��اي منتهي به اين 
پايانه ها نصب و راه اندازي ش��ده ك��ه همين موضوع 
سبب شده اس��ت تا ارتباطات اين مناطق در وضعيت 

پايدار باشد.
امسال وزارت ارتباطات ۱۵ سايت تلفن همراه جديد را 
به تعداد سايت هاي نصب شده اضافه كرده و ۲۰ سايتي 
كه در سال گذشته به صورت موقت راه اندازي شده بود 

را به سايت دايمي تبديل كرده است.
با همكاري اپراتورهاي تلفن همراه كش��ور و شركت 
مخاب��رات ايران و همچنين هيات اتص��االت و وزارت 
ارتباطات عراق سعي شده است كه ارتباطات پايدارتر 
و با كيفيت تري تا پايان اربعين براي زائران فراهم شود.

در مسير ايالم به مهران و مهران به دهلران فيبرنوري با 
۷ برابر ظرفيت توسعه داده شده و از اپراتورهاي مختلف 

۱۱ سايت پرتابل وارد منطقه شده است.

هر كاربر با كد ملي تنها مجاز به خريد يك گوشي است  ۲۱ميليون دقيقه مكالمه توسط زوار اربعين
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ديلي ميل| ش��ركت رد  قصد دارد آخر هفته جاري 
گوشي هيدروژن وان  را كه مي تواند تصاوير سه بعدي 
توليد كند، به بازار عرضه كند. اغلب گوشي هاي فعلي 
داراي يك سري اصول اوليه هس��تند كه از اين ميان 
مي توان به صفحه نمايش بزرگ، عمر طوالني باتري و 
دوربين هاي خوب اش��اره كرد.  شركت رد   آخر هفته 
جاري يك گوشي هوشمند را عرضه خواهد كرد كه با 
داشتن يك صفحه نمايش هولوگرافيك  مي تواند بدون 

نياز به عينك خاصي، تصاوير سه بعدي توليد كند.
اين گوشي با دو فيلم اصلي ارايه مي شود كه به اين فرمت 
تبديل شده اند تا كاربران بتوانند فيلم هايي كه خود با 
دوربين ضبط كرده اند را به اش��تراك بگذراند. هدف 
ش��ركت  Red  اين است كه ساالنه حدود ۱۶ ميليون 
نسخه از اين گوشي را به فروش برساند. اين گوشي كه 
موسوم به هيدروژن وان  است، هزار و ۲۹۵ دالر قيمت 
خواهد داشت.  جيم جانارد  بنيانگذار شركت رد  اظهار 
كرد كه گوشي ساخت آنها انقالبي در ميان گوشي هاي 
هوشمند اس��ت.فروش اين گوش��ي از روز جمعه در 
امريكا آغاز خواهد شد. نمايشگر گوشي ۵.۷ اينچ است 
و مي تواند تصاوير سه بعدي خلق كند و همچنين توانايي 
پردازش صداي سه بعدي را نيز دارد.بدنه  اين گوشي از 

جنس آلومينيوم يا تيتانيوم است.

هكر نيوز| محققان و پژوهش��گران امنيت��ي به تازگي 
دريافته و اعالم كرده اند كه هكرهاي روسي در پشت پرده 
حمالت سايبري و بدافزاري TRITON به سيستم هاي 
صنايع پتروشيمي عربستان سعودي بوده اند . آمار حمالت 
سايبري و هك در سال گذشته ميالدي به اوج خود رسيده 
و برآوردها نيز حاكي از آن است كه ركورد حمالت سايبري 
در سال آينده ميالدي ۲۰۱۸ شكسته خواهد شد. بدافزارها، 
باج افزارها و حمالت DDOS از جمله تهديدهاي امنيتي 
بودند كه از سال ۲۰۱۶ كاربران فضاي مجازي را در معرض 
خطر حمالت س��ايبري ق��رار داده اند و موج��ب لو رفتن 
اطالعات شخصي و محرمانه آنها شده است. پژوهشگران 
فعال در موسسه امنيت سايبري FireEye به تازگي اعالم 
كرده اند كه بدافزار TRITON كه سال گذشته به بسياري 
از سيس��تم هاي واقع در صنايع پتروشيمي در عربستان 
سعودي حمله كرده بود، توسط يك موسسه تحقيقاتي در 
روسيه توسعه داده و منتشر شده بوده است. در گزارشي كه 
هكرنيوز از اين پژوهش ها نوشته است، مي توان دريافت كه 
اين بدافزار خطرناك كه سال گذشته به سيستم و سرورهاي 
موجود در صنايع پتروشيمي عربستان سعودي حمله و نفوذ 
كرده بود، حاال بنابر نتايج تحقيقات اين پژوهشگران مشخص 
شده است كه كار هكرها و مجرمان سايبري تحت حمايت 

دولت روسيه بوده است.

انگجت | پژوهشگران هلندي، نوعي بازوبند هوشمند ابداع 
كرده اند كه مي تواند حمالت ناشي از صرع را تشخيص  دهد. 
تشنج هايي كه هنگام خواب شبانه رخ مي دهند، مي توانند 
بسيار خطرناك باشند. كساني كه به صرع يا مشكالت رواني 
مبتال هستند، در يكي از پنج شرايط خطرناكي قرار دارند 

كه منجر به مرگ مي شوند.
پژوهشگران دانشگاه صنعتي آيندهوون  در هلند، راهي 
براي تش��خيص و واكنش به اينگونه تش��نج ها يافته اند. 
آنها نوعي بازوبند هوش��مند اب��داع كرده اند كه مي تواند 
نش��انه هاي تشنج شديد را تشخيص دهد و با كساني كه 
مسوول مراقبت از بيمار هستند، تماس بگيرد.  اين بازوبند 
موسوم به نايت واچ  ، از يك حسگر ضربان قلب و يك حسگر 
حركتي تشكيل شده و مي تواند عالوه بر تشخيص تكان 
خوردن ناشي از تش��نج، ضربان قلب باال و غيرمعمول را 
نيز شناسايي كند. نايت واچ، در آزمايش ها موفق شد ۸۵ 
درصد حمالت صرعي جدي و ۹۵ درصد از موارد بس��يار 
شديد صرع را تشخيص دهد. اگرچه اين بازوبند، بدون صدا 
عمل مي كند اما تاثير آن، بيش از يك حسگر معمولي است. 
استفاده از نايت واچ، بسيار ساده است و تاثير بسياري در به 
خواب رفتن كاربران و ادامه خواب آنها دارد. مدل ابتدايي 
اين بازوبند، دو هش��دار جداگانه را ارسال مي كند كه هر 

كدام به يكي از نشانه ها تعلق دارد. 

انگجت | دس��تيار هوش��مند گوگل موسوم به گوگل 
هوم   از اين پس مي تواند داستان هايي را كه والدين موقع 
خواب براي فرزندان خود مي گويند، با آهنگ متناسب و 
افكت هاي صوتي همراه كند. گوگل اعالم كرده است با 
همكاري كمپاني ديزني  از اين پس مي تواند داستان شب 
كودكان را هر چه بيشتر به واقعيت نزديك كند. دستيار 
هوشمند گوگل با استفاده از اين ويژگي كه از امروز قابل 
دسترس اس��ت، مي تواند صداهاي محيطي و موسيقي 
متناسب با داس��تاني كه والدين در حال روايت آن براي 

فرزند خود هستند، پخش كند. 
تنها كاري كه والدين الزم است انجام دهند، اين است كه 
عبارت سالم گوگل، بيا به همراه ديزني بخوانيم  را بگويند 
و شروع به خواندن يك داستان مناسب كنند. اين ويژگي، 
تجربه شنيدن داس��تان را براي كودكان، هيجان انگيز 
مي كند، چرا كه گوگل هوم  زماني كه والدين، خواندن را 
متوقف مي كنند يا قسمتي از داستان را ناديده مي گيرند، 
تشخيص مي دهد و موس��يقي و صداهاي محيطي را با 
جايي كه داس��تان قرار دارد، تنظيم مي كند. سري اول 
داس��تان هاي موجود در اين ويژگي جديد شامل موارد 
داس��تان هاي مدرن ديزني مانند موآنا، كوكو  و داستان 
اسباب بازي ۳ و همچنين داستان هاي كالسيكي مانند 

سه خوك، پيتر پن  و سيندرال  است.

وي تري | شركت اي بي ام با پرداخت رقم قابل توجه 
۳۴ ميليارد دالر براي خريد شركت »رد هت« موافقت 
كرده اس��ت. ردهت يكي از مشهورترين شركت هاي 

توليدكننده نرم افزارهاي منبع باز است.
نكته قابل توجه اين خريد اين اس��ت كه اي بي ام كل 
اين رقم را به صورت نقد پرداخت مي كند. اين در حالي 
است كه در موارد مشابه بخشي از پول خريد يك شركت 

جديد در قالب سهام اعطا مي شود.
قرار اس��ت پ��س از تكميل فرايند خري��د ردهت اين 
شركت به واحدي در درون شركت اي بي ام به نام بخش 
كلود هيبريدي اي بي ام مبدل ش��ود. همچنين جيم 
وايت هارست مديرعامل فعلي ردهت به عنوان يكي از 
اعضاي ارشد تيم مديريتي اي بي ام منصوب خواهد شد. 
وي گزارش هاي خود را بطور مستقيم به جيني رومتي 

مديرعامل اي بي ام ارايه مي كند.
قرار اس��ت تمامي زيرمجموعه ها، مراكز اصلي، شعب 
و كارگاه ه��اي رده��ت نيز حف��ظ ش��وند و كماكان 
براي اي بي ام كار كنند. اي بي ام پيش از اين در س��ال 
۲۰۱۳ با پرداخت دو ميليارد دالر شركت سافت الير 
ارايه دهنده خدمات زيرساختي كلود را خريداري كرده 
بود. انتظار مي رود اين فرايند خريد در نيمه دوم سال 

۲۰۱۹ تكميل شود.

گوشي همراه 
توليدكننده تصاوير سه بعدي

پشت پرده  حمله  بدافزاري
 به پتروشيمي هاي عربستان 

تشخيص تشنج هاي  صرع 
با بازوبند  هوشمند 

 گوگل هوم  داستان شب را  براي 
كودكان فضاسازي مي كند

آي بي ام »ردهت«  را
 با پرداخت ۳۴ ميليارد دالر خريد

رويداد

كاربر فراسو

قطع ۲۲ هزار سيم كارت 
به دليل مزاحمت پيامكي

رگوالتوري| در راس��تاي س��اماندهي ارسال 
پيامك هاي تبليغاتي، س��ازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي ۲۲ هزار و ۱۴۲ سيم كارت 
شخصي را كه مبادرت به ارسال پيامك تبليغاتي 
مي كردند، قطع كرد.  براساس آمار و اطالعات ارايه 
شده در پرتال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي تا هفتم آبان ماه جاري، ۲۲ هزار و ۱۴۲ 
سيم كارت شخصي به دليل مزاحمت پيامكي 
قطع ارتباط شده است. سامانه دريافت شكايت 
از پيامك هاي تبليغاتي حدود يكسال است كه 
با هدف دريافت ش��كايات مردم از پيامك هاي 
تبليغاتي كه از سرش��ماره هاي شخصي ارسال 
مي ش��ود راه اندازي ش��ده اس��ت. بر اين اساس 
مش��تركاني كه پيامك هاي تبليغاتي و مزاحم 
دريافت مي كنند مي توانند با ارس��ال شماره اي 
كه اين پيامك به آنها ارسال شده به سامانه ۱۹۵ 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي، 

شكايت خود را گزارش كنند. 

مرورگر فايرفاكس جلوي 
رديابي كاربران را مي گيرد

پي سي ورلد| شركت موزيال اعالم كرده است كه 
قصد دارد بر روي افزايش امنيت سايبري مرورگر 
اينترنتي فايرفاكس و حفاظت از حريم خصوصي 

كاربرانش تمركز بيشتري داشته باشد.
با توجه به آنكه اين روزها مساله حفاظت از حريم 
خصوصي كاربران و امنيت سايبري بيش از پيش 
از اهميت خاصي برخوردار شده است، حاال شركت 
موزيال به تازگي با انتشار بيانيه اي اعالم كرده است 
كه نسخه ۶۵ از اين مرورگر اينترنتي از دسترسي 
شركت هاي توسعه دهنده وب سايت هاي مختلف 
به اطالعات مربوط به م��كان جغرافيايي و حريم 
خصوصي كاربران جلوگيري عمل كند. فايرفاكس 
از اين پس به كاربران اجازه مي دهد با خيال آسوده و 
بدون دغدغه از افشاي اطالعات خصوصي و احتمال 
رديابي شدن آنها به گشت و گذار در فضاي مجازي 
از طريق مرورگر اينترنت��ي فايرفاكس بپردازند. 
بدين ترتيب موزيال با بهره گي��ري از جديدترين 
پروتكل ه��اي امنيتي ديگر به توس��عه دهندگان 
وب س��ايت هاي مختلف امكان رديابي و پيگيري 
كاربرانشان را نخواهد داد و كاربران مي توانند از اين 
پس با استانداردهاي جديد و سخت گيرانه موجود و 
به كاررفته در حالت استاندارد و ديفالت اين مرورگر، 
خيالشان بابت حفاظت از اطالعات شخصي شان 
راحت باش��د و به كار و فعاليت هاي روزانه خود از 

طريق اين مرورگر بپردازند.

۱.۵ ميليارد نفر از ويندوز 
استفاده مي كنند

ديجيتال اينفورميشن| به گفته مايكروسافت، 
تقريبا ۱.۵ ميليارد نفر هم اكنون از سيستم عامل 
ويندوز روي دستگاه هاي الكترونيكي و رايانه خود 
استفاده مي كنند. با اينكه سيستم عامل ويندوز در 
بخش موبايل هرگز نتوانست كسب و كار موفقيت 
آميز و درآمدزايي براي ش��ركت مايكروسافت به 
عنوان توس��عه دهنده آن به شمار برود، اما به نظر 
مي رسد با اختصاص و جذب ۱.۵ ميليارد نفر كاربر 
در قسمت رايانه توانسته است موفقيت چشمگيري 
براي اين شركت امريكايي بزرگ به وجود بياورد تا 
اين غول تكنولوژي با اعالم اين عدد، بتواند به آن 
ببالد. در حالي كه به جز ويندوز، سيستم هاي عامل 
مختلفي همچون لينوكس و مك اواس نيز وجود 
دارد اما به داليل متعددي سيستم عامل ويندوز 
از محبوبيت و شهرت بس��يار بيشتري نسبت به 
ساير رقبايش برخوردار شده است. از بزرگ ترين 
و مهم ترين مزاياي اين سيستم عامل مي توان به 
يادگيري و استفاده آسان، پشتيباني از نرم افزارهاي 
متعدد، قابليت اجرا برروي تمامي انواع رايانه ها، 
پشتيباني از نرم افزارهاي كاربردي مايكروسافت 
آفيس، پش��تيباني از س��خت افزارهاي متعدد، 
ميزباني از مش��هورترين بازي هاي رايانه اي و در 
نهايت به روزرساني زودهنگام و ارتقاي نرم افزاري 
و امنيتي اشار ه كرد كه همگي موجب شده است 
خيل عظيمي از كاربران رايانه در سراس��ر جهان 
به سمت و سوي اس��تفاده و نصب آن روي آورده 

و جذب شوند.

اليك  از  توييتر حذف مي شود
ورج| گفته مي ش��ود كه گزينه اليك از شبكه 
اجتماعي توييتر در آينده اي نه چندان دور حذف 
خواهد شد. اين خبر از سوي كاربران بسياري با 
واكنش هاي مختلف و گاها تندي مواجه ش��ده 
است و گفته مي شود اين حركت از سوي توييتر 
تقريبا منتفي شده و حداقل براي چند ماه آينده 
خيال برخي از اين كاربران را راحت كرد. اين خبر 
مبني بر حذف دكمه اليك در شبكه اجتماعي 
توييتر بود كه توسط بيانيه اي كه خود اين غول 
شبكه اجتماعي ساعاتي بعد از انتشار آن را منتشر 
كرد، معلوم شد اين اتفاق قرار نيست در آينده اي 
نزديك رخ دهد و كاربران نبايد از االن نگران آن 
باشند. با اينكه توييتر قصد داشت با انتشار چنين 
پيامي در صفحه رسمي خود تا حد زيادي نگراني 
كاربران و عالقه مندان به اين شبكه اجتماعي را 
بكاهد، اما به نظر مي رسد كه كاربران همچنان از 
انتش��ار اين خبر ناراحت و نگرانند چراكه به باور 
آنها، توييتر و بطور كلي ش��بكه هاي اجتماعي 
بدون گزينه اليك معنايي نخواهند داشت. هنوز 
معلوم نيست كه توييتر به چه منظوري قصد دارد 
يكي از پركاربردترين و اصلي ترين گزينه ها را از 
پلت فرم خود حذف كند با اينكه مي داند س��ر و 
صداي زيادي را به پا مي كند و كاربران بسياري 

نيز از آن ناخشنود خواهند بود.
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مديركل دفتر تعاوني هاي توزيعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

اميد به تحقق سهم ۲۵ درصدي بخش تعاون در اقتصاد
گروه بنگاه ها|

مديركل دفتر تعاوني ه��اي توزيعي وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي اب��راز اميدواري مي كند: با برنامه هاي 
تدوين ش��ده وزير جديد تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
افزايش س��هم بخش تعاون در اقتص��اد ملي به زودي 

محقق شود. 
يعقوب رس��تمي مال خليفه � گفت: حضور وزيري با 
سابقه فعاليت در بخش هاي صنعتي، توليدي و بازرگاني 
كه عمده فعاليت ه��اي تعاوني را پوش��ش مي دهد، 
آينده اي روشن را پيش روي اين بخش مهم از اقتصاد 

ايران قرار داده است.
وي با بيان اينكه برنامه هاي تدوين ش��ده وزير جديد 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بخش تعاون بسيار مفصل 
است، گفت: خوش بختانه در اين زمينه پيش بيني هاي 
دقيقي براي تحقق اهداف مد نظر در رسيدن به سهم ۲۵ 
درصدي تعاون از اقتصاد ايران صورت گرفته و با توجه به 
برنامه هاي تدوين شده از سوي آقاي شريعتمداري براي 
ارتقاي بخش تعاون، به زودي رشد و توسعه بخش تعاون 
و افزايش سهم تعاوني ها در اقتصاد را شاهد خواهيم بود.

به گفته مدي��ركل دفتر تعاوني ه��اي توزيعي وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در رئوس برنامه هاي وزير 
تعاون، تقويت جايگاه بخش تعاون، افزايش اعتبارات 
و اختص��اص رديف جديد بودج��ه اي، تقويت نيروي 
انس��اني و آموزش، تقويت نق��ش كارآمدي اتاق هاي 
تعاون و اتحاديه هاي تعاوني، توسعه تعامالت بين المللي، 
تقويت منابع مالي از طريق سرمايه بانك توسعه تعاون 
و صندوق ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون و تعيين 
مرز نظارت در امور تعاوني ه��ا، اتحاديه ها و اتاق هاي 

تعاون ديده شده است.

     ظرفيت بخش تعاون براي توزيع كاالهاي 
اساسي 

او در ادام��ه با بيان اينكه در بخش تعاون ظرفيت هاي 
بسياري براي مقابله با تحريم ها وجود دارد، گفت: اگر 
كمي به عقب بنگريم، تاثير باالي تعاوني ها در توزيع 
اقالم اساس��ي و مورد نياز مردم در دوره هاي س��خت 
اقتصادي را مي بينيم و بايد اين نكته مد نظر قرار گيرد 
كه همچنان اين پتانسيل در بخش تعاوني هاي توزيعي 
كشور وجود دارد تا با كمترين هزينه، اقالم مورد نياز در 

سراسر كشور به دست مردم برسد.
رستمي مال خليفه اضافه كرد: با اجراي برنامه هاي 
ارايه شده توسط وزير تعاون مي توان به ساماندهي 

ش��بكه توزيع بيش از ۴۰۰۰ تعاوني مصرف و ايجاد 
اشتغال براي جوانان در اين حوزه اميدوار بود.

     تعاون تحريم شدني نيست 
مديركل دفتر تعاوني ه��اي توزيعي وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي تصريح كرد: از س��وي ديگر ظرفيت 
تعاوني ها در صادرات و و ارزآوري به كش��ور ظرفيتي 
انكارناشدني است و بايد توجه داشت در شرايط كنوني 
كه با فشار امريكا روبه رو هستيم، مي توان با فعال سازي 
اين حوزه از تخريب بنيان هاي اقتصادي پيش��گيري 

كند. 
به گفته وي بررسي هاي مقدماتي و اوليه نشان مي دهد 
بين ۲ تا ۳ ميليارد دالر كاال از س��وي تعاوني ها صادر 
مي شود در حالي كه با ايجاد ش��رايطي آسان تر براي 
صادرات تعاوني ها از يك س��و و فعالي��ت اقتصادي و 
توليدي تعاوني ها از سوي ديگر مي توان اميدوار بود كه 

در اين حوزه نيز دستاوردي عظيم حاصل شود. 

رس��تمي به امكانات جهان��ي در اين بخش اش��اره و 
خاطرنش��ان كرد: ظرفيت اتحاديه بين المللي تعاون 
)ICA( نيز در اين ميان ظرفيتي انكارناشدني است و با 

توجه به تمركز وزير جديد تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
بر توسعه اين بخش مي توان فعال سازي آن را مد نظر 

قرار داد.
وي فعال شدن بخش تعاون در روستاها و مناطق مرزي 
را مانعي بر سر راه مهاجرت دانست و گفت: ايجاد شغل 
در اين مناطق به بهبود كيفيت زندگي كمك مي كند.

     طرحي فراتر از مسكن مهر 
رستمي مال خليفه با اشاره به طرح هاي ويژه اي كه در 
بخش مسكن و پتروشيمي پيش بيني شده است، گفت: 
بازسازي بافت فرسوده كه هم اينك در شرف اجرايي 
شدن اس��ت، طرحي به مراتب بزرگ تر و اثرگذارتر از 
طرح مسكن مهر است و با توجه به برآوردها مقرر است 
از ظرفيت بخش تعاون در اين حوزه استفاده  حداكثري 

صورت گيرد.
مديركل دفتر تعاوني هاي توزيعي وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي در ادامه به ظرفيت تعاوني ها در بخش 

مس��كن و ساخت و ساز اش��اره كرد و گفت: قرار است 
تعاوني ها بخش��ي از عمليات نوس��ازي بافت فرسوده 
را اجرايي كنند، خوش بختان��ه مقدمات اين كار طي 
شده و با توجه به تفاهم نامه هاي مبادله شده با وزارت 
راه وشهرسازي اين پتانسيل نيز در خدمت شكوفايي 

اقتصاد و بهبود كيفيت زندگي مردم قرار مي گيرد.

     ايجاد اشتغال با كمترين هزينه 
وي ب��ا بيان اينكه بخش تعاون اين ق��درت را دارد كه 
س��االنه با كمترين هزينه صدها هزار فرصت ش��غلي 
ايجاد كند، گفت: در وضعيت كنوني كه ايجاد ش��غل 
يكي از مهم ترين برنامه ها نه فقط در وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي كه در تمامي اركان دولت است، بخش 
تعاون قابليت و توانايي ايجاد س��االنه هزاران فرصت 

شغلي را دارد.
به گفته مديركل دفتر تعاوني هاي توزيعي وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، برنامه هاي اجرايي در اين خصوص 
پيش از اي��ن در معاونت تعاون تدوين ش��ده و انتظار 
مي رود با توجه به برنامه هاي وزير تعاون، امكان تحقق 

اين هدف بيش از پيش فراهم شود.
رس��تمي مال خليفه در عين حال تاكيد وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي در ساماندهي بخش تعاون، ايجاد 
فرصت هاي شغلي، تقويت روحيه همكاري، حمايت 
از بخش روس��تايي و كشاورزي و اقشار آسيب پذير در 
راستاي مديريت كاهش فقر را مناسب ترين راهكار براي 
اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و تاكيد مقام معظم رهبري 

مبتني بر توسعه تعاون و اقتصاد مقاومتي دانست.
وي در پاي��ان اصالح گفتمان تع��اون، تعيين مداخله 
دولت، تهي��ه و اراي��ه لوايح با هدف اص��الح قوانين و 
مقررات، ارتقاع جايگاه تعاوني ها در كليه گرايش هاي 
خدمات��ي، توزيعي و توليدي، س��اماندهي مش��اغل 
غيررسمي و ايجاد بسترهاي مناسب و سيستم دقيق 
نظارتي را از جمله مهم ترين موارد پيش بيني شده براي 

تقويت بخش تعاون و اصالح امور برشمرد.
به گزارش ايس��نا، اجراي س��ند بخش تعاون، تقويت 
ص��ادرات تش��كل هاي تعاوني، حض��ور تعاوني ها در 
بازارهاي هدف، حمايت از تعاوني هاي مرزنشينان، رونق 
بخش مسكن و فعال كردن ساخت و سازها با توسعه 
تعاوني ها مسكن و تجميع منابع خرد تعاوني  در قالب 
تعاوني هاي اعتبار از مهم ترين محورهاي برنامه محمد 
ش��ريعتمداري � وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي � در 

بخش تعاون است.

رييس كميته اصناف جاماندگان اربعين: 

برگزاري پررونق تر راهپيمايي جاماندگان اربعين
رييس كميت��ه اصناف جامان��دگان اربعي��ن گفت: 
راهپيماي��ي جاماندگان اربعين هر س��ال پررونق تر از 
سال هاي قبل برگزار مي شود و تمامي ارگان هاي ذي 

ربط با ما همكاري الزم را دارند.
 به گزارش »تع��ادل«؛ ابراهيم درس��تي نايب رييس 
اتاق اصناف تهران و رييس كميته اصناف جاماندگان 
اربعين در گفت وگوي اختصاصي با تهران پرس گفت: 
راهپيماي��ي جاماندگان اربعين هر س��ال پررونق تر از 
سال هاي پيش انجام مي شود و در برگزاري و مديريت 

اين امر بسيج اصناف به ما كمك مي كند.
وي افزود: در اين رابطه ايستگاه هاي صلواتي هم در مسير 
راهپيمايي به دوستداران اباعبداهلل )ع( خدمت رساني 

خواهن��د كرد. اين ايس��تگاه ها در پل بعث��ت، ميدان 
خراسان، خيابان شهيد رجايي داير هستند.

نايب رييس اتاق اصناف بيان كرد: اميد است تا مردم و 
اصناف در اين راهپيمايي حضور باشكوهي داشته باشند 
و در اين ايام با خلوص نيت خود آنچه را كه در دل دارند 

از خداوند خواستار باشند.
رييس كميته اصناف جاماندگان اربعين در پايان اظهار 
داش��ت: در اين خصوص هر س��اله تمامي ارگان هاي 
ذي ربط به خص��وص پليس راهنمايي و رانندگي با ما 
همكاري هاي الزم را دارند و از آنها تقدير و تشكر داريم.

ابراهيم درس��تي نايب رييس اول اتاق اصناف تهران و 
رييس اتحاديه فروش��ندگان تلفن همراه در خصوص 

مشكالت بازار تلفن همراه، از گراني و كمبود تلفن همراه 
تا اتهام وارد كنندگان تلفن همراه به گران فروش��ي و 

احتكار توضيحاتي را ارايه داد.
ابراهيم درس��تي همچني��ن در جري��ان گفت وگوي 
تصويري با صراحت كامال اعالم مي��دارد كه در ايجاد 
مش��كالت اين روزهاي بازار تلفن همراه، فروشندگان 
گوشي هيچ تقصيري ندارند و موانع ايجاد شده در اين 

بازار برعهده واردكنندگان تلفن همراه و دولت است.
او در اي��ن گفت وگو به ميزان نياز س��االنه بازار ايران به 
واردات گوشي تلفن همراه اشاره كرد و راه حل هايي نيز 
براي چگونگي سياست گذاري در اين حوزه، در راستاي 

رفع نياز اين بازار ارايه داد. 

كمك به ايالم، كمك به اقتصاد 
ايران است

ايالم|اس��تاندار اي��الم 
توجه به زيرساخت هاي 
اي��الم را ب��راي كمك به 
اقتصاد كش��ور ضروري 
دانست. به گزارش ايسنا، 
قاسم سليماني دشتكي 
در جلسه ستاد اربعين با 
حضور وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: توجه به اينكه 
ايالم و زيرساخت هاي ايالم كمك به اقتصاد كشور 
خواهد بود و تحرك و تالش در ايالم باعث حركت 
در كل كش��ور و آرامش و آس��ايش زوار اربعين در 
سراسر كشور خواهد شد.او ادامه داد: ايالم ميعادگاه 
شهدا، زائرين و تجار كشور است و توجه به اين استان 
مي تواند كل كشور را تحت تأثير قرار دهد.  نماينده 
عالي دولت در استان با اشاره به تردد بيش از ۴ و نيم 
ميليون زائر عتبات عاليات از مرز مهران و استان ايالم 
خاطرنشان كرد: فقط در ايام اربعين بطور متوسط 
بيش از ۲ ميليون تردد از مرز مهران صورت مي گيرد 
و س��االنه بيش از يك و نيم ميلي��ارد دالر صادرات 
غير نفتي از اين مرز به كشور عراق صورت مي گيرد 
بنابراين ايجاد راه هاي ارتباطي اعم از آزادراه و بزرگراه 
و خصوص��ا راه آهن و خط��وط ريلي منتهي به مرز 
مهران بسيار ضروري است و بايد توجه جدي در اين 

خصوص صورت گيرد. 
او با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در اربعين ابراز 
داش��ت: با توجه ب��ه اينكه بي��ش از 6۰ درصد زوار 
اربعين مرز مهران را براي ورود به خاك عراق انتخاب 
مي كنند ما تالش داشتيم كه زيرساخت هاي اين 
مرز را به نحو مطلوب آماده سازي كنيم و در اين راه 
بيش از 9۵ درصد جاده ايالم به مهران را آماده سازي 

كرديم.

حمل ريلي زغال سنگ براي 
نخستين بار

ي  ا ب��ر | ن گا مز هر
محمول��ه  نخس��تين بار 
زغال سنگ از طريق حمل 
ريلي از بندر شهيد رجايي 
بندرعباس جابه جا ش��د. 
مديركل راه آهن هرمزگان 
با اعالم اين خبر گفت: اين 
محموله صد هزار تني از كش��ور هند با صد واگن باري 
به كارخانه ذوب آهن اصفهان فرستاده شد.  محمد پور 
فخري با بيان اينكه اين محموله با دو كشتي به كشور 
حمل شد، تصريح كرد: از ابتداي سال تاكنون بيش از ۱۱ 
ميليون و ۷۰۰ هزار تن كاال در راه آهن هرمزگان تخليه 
و بارگيري شد. مديركل راه آهن هرمزگان بيان كرد: از 
اين ش��مار ۵ ميليون وچهارصد هزار تن در بندرشهيد 
رجايي بندرعباس تخليه و بارگيري شد. پورفخري با 
اش��اره به اينكه در اين مدت 9۲۰ هزار تن كاال ترانزيت 
شد كه نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۵ درصد افزايش 
دارد، تصريح كرد: در اين مدت ۲۵ هزار كانتينر جابه جا 
شد كه از اين شمار سه هزارو هفتصد كانتينر ترانزيت 
شد كه نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۱ درصد افزايش 
دارد.پورفخري اضافه كرد: اين ميزان كاال در پااليشگاه، 
منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس )باركو(، بندر شهيد 
رجايي و خطوط تخليه دستي مانوري تخليه شده است.

مديركل راه آهن استان بيان كرد: روغن هاي خوراكي، 
چاي، صابون، و ماشين آالن صنعتي از جمله كاال هايي 
هستند كه به كشور هاي آس��ياي ميانه ترانزيت شد. 
پورفخري با اشاره به اينكه ايمني، صرفه جويي در مصرف 
سوخت ضروري است،  عنوان كرد: ايجاد خطوط فرعي 
و احداث روسازي و زير سازي خطوط ريلي، خريد واگن 
و واگن برگردان از جمله تسهيالت به سرمايه گذاران در 

اين بخش است.

مشكل قانوني براي توسعه 
كشاورزي وجود ندارد

آذربايجان ش�رقي| 
رييس كميسيون كشاورزي، 
آب و منابع طبيعي مجلس 
دهم ب��ا بيان اينك��ه قانون 
بايد هدايت گر مس��ووالن 
و نقطه ات��كاي بهره برداران 
باشد، گفت: در مسير توسعه 
كشاورزي مشكل قانوني وجود ندارد. احمدعلي كيخا 
در جمع مديران دولتي و تشكل هاي خصوصي بخش 
كشاورزي آذربايجان شرقي در تبريز مديريت سنتي 
را يكي از داليل اصلي توسعه نيافتگي بخش كشاورزي 
كشور دانست و افزود: براي توسعه نيازمند مديريت علمي 
هستيم .او با بيان اينكه در بخش كشاورزي افزايش توليد 
اتفاق افتاده اما توسعه محقق نشده است، گفت: وقتي 
منابع آب و خاك مورد نياز اين بخش رو به نابودي است و 
منابع انساني هم به سختي حاضر به فعاليت در روستاها 
هستند، نشانه توسعه نيافتگي اين بخش است. كيخا 
كاهش ارزش پول ملي را بهترين فرصت براي افزايش 
صادرات به ويژه صادرات كشاورزي دانست و خاطرنشان 
كرد: پايين نگه داشتن دستوري نرخ ارز مانع كشاورزي 
صادرات محور است . او مشخص نبودن هدف و انحراف از 
مسير را موجب هدر رفت منابع دانست و اظهارداشت: به 
عنوان نمونه موسسه تحقيقات و سرم سازي رازي به جاي 
اينكه در زمينه تحقيقات و تهيه واكسن براي سويه هاي 
جديد بيماري هاي دام و طيور اهتمام داشته باشد بيشتر 
درصدد توليد اس��ت . او ادامه داد: اين در حالي است كه 
توليد را بخش خصوصي هم مي تواند انجام دهد و به نظر 

مي رسد اين موسسه دچار انحراف از هدف شده است.
كيخا جذب مشاركت كشاورزان را نيازمند اعتمادسازي 
دانست و گفت: هزينه ناكارآمدي ها نبايد از جيب مردم 

گرفته شود.

 بازگشت ۲۶۰ هزار زائر
از مرزهاي شلمچه و چذابه

ر  خوزستان|اس��تاندا
خوزس��تان گفت: تاكنون 
بي��ش از ۲6۰ هزار نفر از دو 
مرز شلمچه و چذابه به كشور 
بازگشتند روند برگشت و با 
سرعت و سهولت ادامه دارد. 
به گزارش تسنيم، غالمرضا 
شريعتي ديروز در حاشيه بازديد از مرز شلمچه در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: زائران به صورت روان در حال 
بازگشت هستند و مشكلي در برگشت وجود ندارد.  او 
بابيان اينكه تمام تمهيدات الزم انديشيده شده است، 
بيان كرد: ۵۰۰ دستگاه اتوبوس زائران را به عمق كشور 
و استان هاي مختلف منتقل مي كند. استاندار خوزستان 
بابيان اينكه محل سوارشدن زائران مشخص و مجزاست 
و طبق برنامه حركت مي كنند، افزود: ۱۱ رام قطار نيز 
كار جابه جايي زائران را انجام مي دهند. شريعتي با اشاره 
به نحوه انتقال زائران از پايانه مرزي به محل اس��تقرار 
اتوبوس ها و ايس��تگاه راه آهن، عنوان كرد: ۵۰ دستگاه 
اتوبوس زوار را از پايانه هاي مرزي به س��مت محل هاي 
مشخص ش��ده منتقل مي كنند. او گفت: زائران تبعه 
خارجي نيز همچنان به سمت عتبات عاليات مشرف 
مي شوند و مشكل خاصي در اين زمينه وجود ندارد و اگر 
فرد مشكل قانوني نداشته باشد مي تواند با سهولت در 
مرزها تردد كند. استاندار خوزستان بابيان اينكه كشور 
عراق هيچ ممانعتي براي ورود زائران ايجاد نمي كند، اعالم 
كرد: عمده زائران در حال برگشت هستند و اميدواريم 
طبق برنامه ريزي هاي انجام ش��ده زائ��ران به صحت و 
س��المت و با همين رويه در كمال آرام��ش بازگردند. 
شريعتي تصريح كرد: تاكنون بيش از ۲6۰ هزار نفر از دو 
مرز شلمچه و چذابه به كشور بازگشتند روند برگشت و با 

سرعت و سهولت ادامه دارد.

انتقال ۱۵۶ مصدوم و بيمار 
بد حال از عراق به كشور

ن  و معا | ن س�تا ز خو
عمليات جمعي��ت هالل 
احمر كشور گفت: تا امروز 
۱۵6 مصدوم و بيمار بدحال 
به كش��ور منتقل شده اند. 
بيژن فتاحي در حاش��يه 
بازديد از م��رز بين المللي 
شلمچه گفت: ۳۰ دستگاه آمبوالنس و هشت دستگاه 
اتوبوس آمبوالنس در عراق مستقر شده است و تا امروز 
۱۵6 نفر مصدوم و بيمار بدحال به صورت زميني از سه 
گذرگاه شلمچه، چذابه و مهران به كشور منتقل شدند. 
او افزود: بخشي از خدمات هالل احمر در خاك عراق 
برپايي مراكز درماني درشهرهايي همچون كربال، نجف 
و كاظمين است كه پيش بيني مي شود خدمات درماني 
در اين مراكز ارايه شود. معاون عمليات جمعيت هالل 
احمر كشور در ادامه به خدمات رساني هالل احمر در 
كشور اشاره كرد و گفت: طرح خدمات رساني به زائران 
حسيني از ۲۱ مهر آغاز شد كه عالوه بر پست هاي ثابت، 
پايگاه هاي مرزي، در مسيرهاي مواصالتي منتهي به 
مرزهاي مهران، چذابه و شلمچه نيز پايگاه هاي امدادي 
برپا شده اس��ت. فتاحي افزود: از آغاز طرح تمام ۵۷۷ 
پايگاه امدادي در س��طح كش��ور به حالت آماده باش 
در آمدند كه تا امروز حدود ۵۱ هزار نفر به پايگاه هاي 
درماني هالل احمر مراجعه كرده اند كه از اين تعداد ۲۴ 
هزار نفر خدمات سرپايي دريافت و ۲۷ هزار نفر نيز به 
مراكز درماني منتقل شدند. او همچنين ميزان اسكان 
اضطراري توس��ط هالل احمر طي اربعين امس��ال را 
بيش از ۱۳ هزار نفر اعالم كرد. معاون عمليات جمعيت 
هالل احمر كشور افزود: روزانه بيش از چهار هزار نفر 
از نيروهاي جمعيت هالل احمر به خدمات رس��اني 

مي پردازند.

 Wed. Oct 31 .  چهارشنبه    9 آبان 1397   21 صفر 1440  سال پنجم    شماره   1235  2018 

بارش بي سابقه 63 ميلي متري 
در قشم

قشم|بارش باران از ابتداي هفته جاري موجب شد 
هرمزگاني ها كه اين روزها در تداوم خشكسالي هاي 
پي در پي به سر مي برند به تداوم اين بارش ها تا پايان 
سال خوشبين باش��ند. معاون آبخيزداري اداره كل 
منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان گفت: ۳۷ سازه 
آبخيزداري در بارندگي چند روز گذشته، در استان 
آبگيري ش��د. جعفر تختي نژاد با بيان اينكه دراين 
مدت سازه هاي سنگي مالتي، خاكي و بندهاي كوتاه 
مالتي شهرستان حاجي آباد، بندرعباس، بندرلنگه و 
پارسيان آبگيري شده است، تصريح كرد: مهم ترين 
هدف س��ازه هاي آبخيزداري مهار آب باران، كنترل 
سيل، تغذيه س��فره هاي زير زميني، مديريت روان 
آب ها، تقويت منابع آبي و كم��ك به پايداري آن در 
حفظ توليد و اش��تغال و احي��اي عرصه هاي منابع 
طبيعي، حفاظت خاك، مقابله با خشكسالي و اجراي 
طرح هاي آبخيزداري در سرش��اخه هاي باالدست 
است. تختي نژاد در پايان اظهار كرد: تداوم بارندگي ها 
نويد بخش سال پر بارشي در هرمزگان است و با مهار و 
كنترل ريزش هاي جوي صورت گرفته، زمينه تقويت 
منابع آب، كاهش خسارت هاي خشكسالي و پايداري 

عرصه هاي منابع طبيعي استان فراهم شود.

نخستين پرواز مسافري 
فرودگاه سمنان كنسل شد

قش�م|در پي اعالم خبر برقراري نخستين پرواز 
مسافري از فرودگاه س��منان كه قرار بود ساعت ۱۰ 
صبح ديروز به مقصد مشهد انجام شود اين پرواز به 
دليل صادر نش��دن مجوز امنيت پرواز منتفي شد. 
با وجود همه تالش ها و آمادگي فرودگاه س��منان و 
هواپيمايي جمهوري اسالمي براي برقراري نخستين 
پرواز مسافري در فرودگاه سمنان، صادر نشدن مجوز 
امنيت پرواز مراسم بدرقه خانواده معظم شهداي اين 
استان به مشهد را به زماني ديگر موكول كرد.  مسووالن 
امنيت پرواز هواپيمايي كشور مجوز اين پرواز را كه قرار 
بود صبح ديروز با حضور خانواده معظم شهدا به مقصد 
مشهد انجام شود با وجود تالش هاي زياد مسووالن 
استان سمنان و هواپيمايي كشور صادر نكردند و اين 
پرواز به تعويق افتاد. فرماندار سمنان ضمن تأييد اين 
خبر گفت: متأسفانه اين پرواز كه به منظور آغاز رسمي 
پروازها در فرودگاه س��منان نيز محسوب مي شد به 
سبب صادر نشدن مجوز امنيت پرواز لغو شده است. 
سيد عباس دانايي با اشاره به پيگيري هاي مستمر 
مسووالن استان سمنان براي برقراري اين پرواز اظهار 
داشت: با وجود همه اين پيگيري ها كه تا صبح ديروز 

نيز ادامه داشت اين پرواز به زماني ديگر موكول شد.

پخت 3 تن غذاي نذري
بيرجند|همزمان با اربعين حسيني، ۳ تن غذاي 
نذري غلور در بيرجند پخت و بين عزاداران و نيازمندان 
توزيع ش��د. مراس��م پخت اين غذاي نذري محلي 
س��حرگاه در محله چهاردرخت بيرجند برگزار كه 
در آن ۱۵ ديگ غذاي نذري پخت شد. مراسم پخت 
غذاي نذري غل��ور در اربعين در محله چهاردرخت 
بيرجند قدمت ۴۰ ساله دارد كه در فهرست ميراث 
ملي كشور نيز به ثبت رس��يده است. در پخت غلور 
كه از غذاهاي محلي خراسان جنوبي است از گوشت 
گوسفند، گندم، حبوبات و سير و پياز استفاده مي شود.

40ميليون دالر صادرات 
محصوالت فوالدي

كاشان|در نيمه نخست امس��ال ۴۰ميليون دالر 
محصوالت فوالدي از آران و بيدگل به خارج از كشور 
صادر شده است. رييس اداره صنعت و معدن و تجارت 
شهرستان آران و بيدگل گفت: صادرات محصوالت 
فوالدي از اين شهرستان در مدت مشابه پارسال حدود 
چهارميليون دالر بود كه امسال رشد ۱۰برابري داشته 
است. مجتبي محلوجي با اشاره به تك محصولي بودن 
به تهديدي براي صنعت اين شهرستان است افزود: 
فوالد جزو صنايع مادر محسوب مي شود كه مي تواند 
بي��ش از يك هزار و ۲۰۰صنعت و حرفه وابس��ته را 
نيز به تح��رك وادار كند. او با بيان اينكه زمينه براي 
راه اندازي ش��هرك صنايع فلزي در اين شهرستان 
وجود دارد گفت: صنايع فوالدي زمينه ساز اشتغال 
بيشتر دانش آموختگان دانشگاهي است و گسترش 
آن مي تواند توسعه اقتصادي شهرستان آران و بيدگل 
را همراه داشته باشد. او با تاكيد بر لزوم تقويت ارتباط 
بين صنعت و دانشگاه گفت: هدايت دانش آموختگان 
دانشگاهي به س��وي راه اندازي شركت هاي دانش 
بني��ان، فعاليت در واحدهاي فن��اور و بهره گيري از 
دانش متخصصان مي تواند به توسعه توليد فوالد در 

شهرستان آران و بيدگل كمك كند.

توزيع سبد كاال در بابلسر
س�اري|رييس اداره بهزيستي بابلسر گفت: سبد 
كاال به جامعه هدف بهزيس��تي به صورت تدريجي 
و مرحل��ه اي در اين شهرس��تان توزيع مي ش��ود . 
محمد اكب��ري زعفراني گفت: با همكاري خيرين و 
مشاركت هاي مردمي تعداد ۷۰ بسته سبد غذايي 
حمايتي شامل ماكاروني، سويا، عدس، روغن، قند، 
چاي، رب گوجه و... به ارزش مالي يكصد هزار تومان 
براي هر مددجو تخصيص يافته است . او افزود: اداره 
بهزيستي آماده دريافت كمك هاي مردمي و خيرين 
شهرستان بابلسر براي رسيدگي هر چه بهتر جامعه 
هدف اس��ت تا با توكل بر خدا مرحله دوم سبد كاال 

تزريق شود .

   اگ�ر كمي به عقب بنگري�م، تاثير باالي 
تعاوني ها در توزيع اقالم اساسي در دوره هاي 
سخت اقتصادي را مي بينيم و بايد اين نكته 
مد نظر قرار گيرد كه همچنان اين پتانسيل 
در بخش تعاوني هاي توزيعي كشور وجود 
دارد تا با كمترين هزينه، اقالم مورد نياز در 
سراسر كشور به دست مردم برسد.  با اجراي 
برنامه هاي ارايه ش�ده توس�ط وزير تعاون 
مي توان به س�اماندهي شبكه توزيع بيش 
از ۴۰۰۰ تعاوني مصرف و ايجاد اشتغال براي 

جوانان در اين حوزه اميدوار بود.

برش

رويداد



اقتصاد اجتماعي12اخبار

مراسم اربعين امسال بدون مشكل برگزار شد 

عبور تعداد زائران اربعين از مرز 2 ميليون نفر 

انتظارات برآورده نشده از وزارت بهداشت بر اي مديريت پسماند

چندين سال است كه همزمان با فرارسيدن روزهاي 
سوگواري اربعين حسيني )ع( زائران به قصد زيارت 
بارگاه امام حس��ين )ع( راهي كربال مي شوند، موج 
حضور مردم در اين مراس��م تا جايي بود كه دو سال 
پيش مراس��م پي��اده روي اربعين حس��يني )ع( در 
فهرست ميراث ناملموس ملي ثبت شد و امسال هم 
مانند سال هاي گذشته، زائران اربعين براي حضور در 
مراسم سوگواري شهادت امام حسين )ع( از مزرهاي 
غربي كش��ور راهي كربال شدند. بنابر آماري كه دبير 
ستاد اربعين اعالم كرد، تعداد زائران امسال از مرز 2 

ميليون نفر گذشت.
شهريار حيدري درباره آخرين وضعيت زائران اربعين 
گفت: »طبق آخرين جمع بندي كه داشتيم؛ حضور 
مردم نسبت به زمان مش��ابه در سال قبل به صورت 
برابر بوده اس��ت. مرز مهران ۶۰ درصد از حجم تردد 
زائران را به خود اختصاص داده است و همچنين 2۳ 
درصد زائران اربعين از مرز شلمچه و ۱۳ درصد از مرز 

چذابه تردد كرده اند.«

    از كمب�ود زيرس�اخت هاي راه زميني تا 
نرخ  نامعلوم پرواز به كربال

از دو ميليون زائر حسيني كه براي مراسم سوگواري به 
كربال سفر كرده اند، تاكنون 7۰۰ هزار نفر از مرزهاي 
سه گانه وارد كش��ور شدند. حسين اشتري، فرمانده 
ناجا درباره اين موضوع گفت: »براساس بازديد ميداني 
از پايانه هاي ش��لمچه و چذابه، اراي��ه خدمات بطور 
مطلوب انجام شده و خوشبختانه هماهنگي و همكاري 
مطلوبي بين پليس و مردم وجود دارد. از روز گذشته 
موج بازگشت زائران به كشور آغاز شده و تا اين لحظه 
حدود 7۰۰ هزار نفر از 2 ميليون زائري كه به زيارت 

مشرف شده اند به كشور بازگشته اند.«
با وجود آنكه اس��تراحت گاه هايي براي ارايه خدمات 
رفاهي به زائران كربال در طول مس��ير برپا ش��ده اما 
تاكنون آنطور كه رييس پلي��س راه راهور ناجا اعالم 
كرد، خستگي و خواب آلودگي علت اصلي تصادفات 
رانندگي در مراس��م اربعين امس��ال بود. تقي مهري 
درباره اي��ن موضوع اظه��ار كرد: »توس��عه و  بهبود 
زيرساخت ها موجب كاهش حوادث ترافيكي اربعين 
شده اس��ت. از اين رو تاكيد مي كنيم بهبود وضعيت 
جاده ها و  زير ساخت ها هم در آينده مي تواند از ايجاد 
مشكالت ترافيكي پيشگيري كند.خستگي و  خواب 
آلودگي مهم ترين علل تصادفات اربعين بوده است كه 
در دور بازگش��ت زائران كه هم اكنون آغاز شده است 
اين امر را بيشتر شاهديم؛ كه مسير راهپيمايي اربعين 
طوالني بوده و زائران اس��تراحت الزم را نداشته اند و 

هنگام رانندگي دچار خواب آلودگي مي شوند.«

رييس پليس راه راهور ناجا با بيان اينكه بيش از يك 
ميليون و يكصد هزار نفر از مرز مهران خارج شده اند 
گفت: »تردد اين ميزان زائر براي يك مرز كه جمعيت 
شهر آن ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر است واقعا عدد قابل توجهي 
اس��ت كه اين امر نش��ان از تالش همه دستگاه هاي 
اجرايي كش��ور دارد. بيش از ۵ ه��زار نيروي پليس 
در اس��تان هاي ايالم، خوزستان، كرمانشاه، همدان، 
مركزي و لرس��تان و همچنين بي��ش از ۱4۰۰ تيم 
آماده بازگش��ت زائران هستند كه امنيت ترافيكي را 

برقرار كنند.« 
با وجود گ��ران ش��دن پروازهاي هواي��ي آنطور كه 
حيدري بي��ان كرد، در اين م��دت 4 درصد از زائران 
نيز از مرز هوايي براي سفر به عراق استفاده كرده اند. 
دبير س��تاد اربعين درباره افزايش ن��رخ پرواز هوايي 
در مس��ير برگش��ت نجف به تهران افزود: »بر اساس 
هماهنگي هاي انجام شده اين طور قرار گذاشته شده 
كه از تاريخ دوم آبان تا دوازدهم آبان ماه نرخ پروازها 
به صورت رفت و برگشت از تهران به نجف دو ميليون 
و دويس��ت هزار تومان و در مسير مشهد به نجف دو 
ميليون و هشتصد هزار تومان باشد. بر همين اساس 
اگر بعد از تاريخ دوازدهم آبان ماه كسي نرخ ديگري را 
به فروش برساند، نظارت درباره اين موضوع بر عهده ما 
نبوده و در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري است.«

با اين حال چنين وضعيتي در حالي است كه بررسي ها 
نشان مي دهد، دفاتر خدمات مسافربري بليت رفت و 
برگشت را همزمان به زائران نمي فروشند، اكثرا براي 
مسير رفت قيمت يك ميليون و صد هزار تومان را كه 
نرخ مصوب بوده در نظر گرفته ولي براي مسير برگشت 

قيمت هاي متفاوتي را ارايه مي دهند.
از طرف ديگر يكي از هش��دارهايي كه پيش از شروع 
مراس��م پياده روي اربعين حس��يني، به زائران داده 
مي ش��د عبور از مرزهاي كشور براي حضور در كربال 
بدون مدارك قانوني است كه امسال بنابر آماري كه 
از سوي پليس پيشگيري بيان شد، ميزان تخلفات در 
اين زمينه كاهش داشته است. سردار محمد شرفي، 
رييس پليس پيشگيري ناجا با اشاره به بازگرداندن ۱2 
هزار نفر از زوار فاقد مدارك قانوني از آغاز راهپيمايي 
اربعين تاكنون، گفت: »هيچ فردي بدون گذرنامه و 
ويزا موفق به خروج از مرز هاي س��ه گانه نشده است. 
همچنين 4 هزار نف��ر از اتباع خارج��ي نيز به دليل 

نداشتن مدارك قانوني بازگشت داده شده اند.«

    پلمب ش�ركت هاي گران فروش ويزاي 
عراق

يك م��اه از آغاز ف��روش ويزاي عراق ب��ا نرخ دولتي 
مي گذرد؛ قيم��ت اين ويزا كه به انگي��زه پياده روي 

اربعين صادر مي شود با خدماتي چون بيمه، امداد و 
هالل احمر و حق كارگزار تركيب ش��ده و ٢٣٤ هزار 
و ۸7۵ تومان است. با اين حال برخي شركت ها اين 
ويزا را با اين ترفند كه فوري ارايه مي ش��ود، به س��ه 
برابر نرخ دولتي مي فروشند. مجتبي كريمي، رييس 
اداره رواديد و گذرنام��ه وزارت خارجه، پيش از آغاز 
ثبت نام اربعين گفته بود: »قرار است اين شركت ها 
از طريق س��امانه »س��ماح« براي گرفتن ويزا اقدام 
كنند.« اين اظهارات گوياي آن است كه شركت هاي 
حاشيه سفارت عراق هم امكان دريافت ويزاي عراق 
به نرخ دولت��ي و با ارز نيما را داش��ته اند. با اين حال 
بررسي ها نشان مي دهد اين شركت ها از همان ابتدا، 
ويزا را با وعده »صدور فوري« به نرخ ۶۰۰ هزار تومان 

فروخته اند.
 اين درحالي اس��ت ك��ه كريمي اظهار ك��رده بود: 
»رواديد فوري معموال در فاصله يك تا 24 س��اعت 
ص��ادر مي ش��ود، بنابراين س��فارت ع��راق به همه 
متقاضيان خ��ود رواديد فوري مي ده��د، در نتيجه 
تفاوت��ي بين دفات��ر زيارت��ي ايران و ش��ركت هاي 
وابسته به س��فارت عراق در ارايه خدمات ويزا وجود 
ندارد.»چنين وضعيتي در حالي اس��ت كه مرتضي 

آقايي، مديركل دفتر برنامه ري��زي و نظارت بر امور 
عتبات سازمان حج و زيارت، اعالم كرد اين سازمان 
به مراجع ذي ربط درخواست داده است اين شركت ها 
را ك��ه به فروش ويزا با نرخي خ��ارج از مصوب اقدام 

كرده اند پلمب كنند.

    از خدمات هالل احمر تا ارايه طب سنتي 
به زائران كربال

خدمات رساني امدادي مراسم پياده روي اربعين در 
حالي است كه از ٢١مهر تا 7 آبان ماه در قرارگاه هاي 
مرزي هالل احمر، ٥۱هزار و ۶۸۳ نفر از هالل احمر 
خدم��ات دريافت كرده ان��د كه 2۰7 نف��ر به مراكز 
درماني منتقل شدند و 24 هزار و 2۸2 نفر از خدمات 
س��رپايي برخوردار ش��دند. به گفته شاهين فتحي، 
معاون عمليات س��ازمان امداد و نجات هالل احمر، 
استقرار٣٠ دس��تگاه آمبوالنس ٨ دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس، و اس��تقرار خودروها ام��دادي در حله، 
كاظمين، شهرنجف، مس��ير پياده روي بين نجف تا 
كربال، از جمله امكانات هالل احمر در اين كشور است 
و ۱۵۶ مصدوم از كش��ور عراق ب��ه مرزهاي مهران و 

شلمچه از سوي اين سازمان منتقل شده اند.

اي��ن در حالي اس��ت كه مس��وول درمان��گاه طب 
س��نتي جمعيت هالل احم��ر در كربال با تش��ريح 
آمار خدمات طب س��نتي به زائ��ران اربعين گفت: 
در طول مدت برپايي اي��ن درمانگاه بيش از 2۰۰۰ 
نفر خدم��ات تخصصي و عمومي ماس��اژ درماني را 
دريافت كردن��د. محمود رضا فري��دي درباره ارايه 
خدمات طب س��نتي به زائران اربعين حس��يني در 
كربال گفت: »تيم آكادميك طب س��نتي جمعيت 
هالل احمر كه ش��امل 2۶ پزش��ك متخصص طب 
سنتي و ماساژور است از 2۰ مهرماه در كربال حاضر 
شده و به زائران خدمات مختلفي را ارايه مي دهند. 
با توجه ب��ه اينكه زائرين در اربعين اق��دام به پياده 
روي مي كنند مشكالت مختلفي از جمله دردهاي 
مفاصل، اس��كلتي و عضالني را دچار مي شوند و در 
همين راس��تا متخصصان طب سنتي ارايه خدمات 
مي كنند كه در ان راستا از 2۰ مهر تا يكشنبه هفتم 
مهرماه در درمانگاه طب س��نتي خدمات مختلفي 
از جمله پانس��مان تاول به ۱۹۹ نفر ارايه شد، ضمن 
اينكه در اين مدت 2۱2۰ نفر ويزيت شدند و از اين 
ميان ۱۸4۰ نفر ماس��اژهاي عمومي و تخصصي را 

دريافت كردند.«

وزارت بهداش��ت به تعهداتش در ح��وزه مديريت 
پس��ماند بيمارس��تاني پايبند نبوده اس��ت. هنوز 
پسماندهاي عفوني برخي بيمارستان ها در طبيعت 
رها مي شوند. وزارت بهداشت مي گويد اين زباله ها 
عفونت زدايي مي ش��وند، اما اي��ن كار نيز به عقيده 
برخي مس��ووالن س��ازمان حفاظت محيط زيست 

كافي نيست. 
مدي��ركل دفت��ر آب و خ��اك س��ازمان حفاظ��ت 
محيط زيس��ت با اش��اره به اينكه مديريت پسماند 
پزشكي كشور- كه برعهده وزارت بهداشت است - 
رضايت بخش ارزيابي نمي ش��ود از حمايت سازمان 
محيط زيست براي توليد داخلي دستگاه هاي داراي 
فناوري پيش��رفته )هاي تك( براي امحاي پسماند 

پزشكي خبر داد.
علي مريدي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر وضعيت 
مديريت پسماند پزشكي رضايت بخش نيست، اظهار 
كرد: واقعيت اين است كه تعدادي از بيمارستان ها 
و كلينيك ها دستگاه اتوكالو )ابزاري براي استريل 
كردن مواد، در فش��ار و دماي باال( دارن��د، و بعد از 
بي خطرسازي پسماند پزشكي، آن را به شهرداري ها 
تحويل مي دهند اما تعدادي از بيمارستان ها هم اين 

كار را انجام نمي دهند. 
او با اش��اره به انواع پس��ماند پزش��كي تصريح كرد: 
پس��ماند پزش��كي چند بخ��ش دارد؛ ي��ك بخش 
پس��ماندهاي ش��يميايي - دارويي است كه شامل 

باقيمان��ده داروها و مواد ش��يميايي اس��ت و نحوه 
مديريت خ��اص خ��ود را دارد. بخش��ي ديگري از 
پس��ماندهاي پزش��كي هم ش��امل پس��ماندهاي 
ميكروبي اس��ت كه بيمارستان ها قبل از تحويل آن 
به شهرداري ها بايد اتوكالو كنند و بعد از اين مرحله 
بي خطرسازي است كه امكان دفن اين نوع پسماند 
وجود دارد. پسماندهاي برنده و تيز هم دسته ديگري 
از پسماند پزشكي است كه بايد شكل مديريت خاص 

خود را داشته باشد.

    شهرداري ها با پسماند پزشكي چه مي كنند؟
مديركل دفتر آب و خاك س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت با بيان اينكه مس��ووليت مديريت »پسماند 
پزشكي« بر عهده وزارت بهداشت است، اظهار كرد: 
ناظر عالي بر مديريت پسماند پزشكي كشور سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت اس��ت كه به صورت رندوم 
)تصادفي( پايش هاي��ي را انجام مي دهد و بر فعاليت 
بيمارستان ها و مطب ها نظارت مي كند. افزون بر اين 
وظيفه ما در سازمان حفاظت محيط زيست اين است 

كه به عملكرد شهرداري ها - كه پسماندهاي پزشكي 
را از بيمارستان ها تحويل مي گيرند - نظارت كنيم و 
بدانيم اين نهاد بعد از دريافت پسماند پزشكي با آنها 
چه كار مي كند. او با انتقاد از وزارت بهداشت در حوزه 
مديريت پس��ماندهاي پزشكي به ايسنا گفت: نقدي 
كه هميشه به وزارت بهداشت داريم، اين است كه اين 
وزارتخانه به دليل فعاليت مستقيم در حوزه سالمت 
و بهداشت شهروندان طبيعتا بايد نسبت به موضوع 
مديريت پسماند پزشكي حساسيت  و نگراني بيشتري 
داشته باشد. حتي انتظار مي رود اين دستگاه نسبت 
به مديريت پس��ماندهاي عادي نيز نگران باشد و به 
بخش هاي متولي تذكر دهد چون آسيب هاي ناشي 
از اين موارد به خود بيمارس��تان ها و وزارت بهداشت 
برمي گردد. بنابراي��ن توقع ما اين اس��ت كه وزارت 
بهداشت دقت بيشتري روي مديريت پسماند پزشكي 

و حتي روي مديريت پسماند عادي داشته باشند.
مريدي در ادامه از برنامه مشترك اين سازمان با وزارت 
بهداشت براي نظارت بر نحوه مديريت پسماند پزشكي 
خبر داد و گفت: در حال حاضر يك برنامه مشترك با 
وزارت بهداش��ت براي پايش مشترك تهيه كرده ايم. 
در اين برنامه مشخص شده كه براي مديريت هر يك 
از انواع پسماندهاي پزش��كي چه اقداماتي بايد انجام 
شود و وظايف سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت 
بهداشت بطور مجزا تعيين شده است. بعد از رسيدن 
به توافق نهايي، آيين نامه اين برنامه را ابالغ مي كنيم. 

مدي��ركل دفتر آب و خاك س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت با بيان اينكه سازمان حفاظت محيط زيست 
براي مديريت پسماند پزشكي از توليد تكنولوژي هاي 
جديد حمايت مي كند، گفت: در حال حاضر ظرفيت و 
امكان توليد محفظه هاي امحاي پالسما در كشور وجود 
دارد تا توليد صنعتي اين كوره ها صورت گيرد كه جزو 
كارهاي »هاي تك« )فناوري باال( به حساب مي آيد، اما 
متاسفانه به دليل عدم حمايت در حد كار آزمايشگاهي 
باقي مانده است. در سازمان محيط زيست، كساني را 
كه در اين حوزه فعاليت كرده اند، شناسايي كرده ايم و 
سعي داريم تا حد امكان از آنها حمايت كنيم تا امكان 
توليد اين كوره ها در ابعاد صنعتي و تجاري ايجاد شود.

مدي��ركل دفتر آب و خاك س��ازمان حفاظت محيط 
زيست با بيان اينكه كوره هاي امحاي پسماند، دغدغه 
و نگراني ما را در زمينه پس��ماندهاي پزشكي مرتفع 
مي كند، گفت: البته اين وظيفه وزارت بهداشت است 
كه چنين سفارش هايي را بدهد و از چنين طرح هايي 
حمايت كن��د. ضمن اينكه در ش��رايط حاضر يكي از 
دغدغه هاي وزارت بهداش��ت اين اس��ت كه در قبال 
مديريت پسماند پزش��كي بايد به شهرداري ها هزينه 
بپردازد، در حالي كه اگر از يكي از تكنولوژي هاي داخلي 
حمايت كند - كه يك پنجم دس��تگاه خارجي قيمت 
دارد - مي توان بطور كامل مشكل پسماند پزشكي را 
حل كند و در اين صورت مجبور به پرداخت هزينه به 

شهرداري ها نخواهند بود.

افزايش ورود گردشگران سالمت به ايرانبي پولي مانع مقابله با كار كودكان 
دبير كميس��يون اجتماعي مجلس گفت: مش��كل 
اساسي در رسيدگي به وضعيت كودكان كار همانند 
بسياري ديگر از مس��ائل موجود تامين اعتبار است. 
سازمان بهزيستي تاكيد كرده است كه كمبود اعتبار 

مانع اصلي مقابله با پديده هاي اينچنين است.
روح اهلل بابايي در واكنش به گزارش ها و آمارهاي غير 
رسمي در زمينه وضعيت سالمت كودكان كار گفت: 
در مواجهه با اين نوع اطالعات بايد به دو جنبه توجه 
داشته باشيم. اول اينكه اين اطالعات غير رسمي پايه 
اظهارنظرات و به عبارتي مستندات قرار نگيرد و جنبه 

ديگر موضوعيت و همخواني آنها با واقعيت است.
او در ادام��ه اف��زود: طبيعت��ا درباره اين گزارش��ات 
همانطور كه اشاره ش��د غير رسمي بودن آن موجب 
غيرقابل اس��تناد بودن آن اس��ت اما در كل وضعيت 
س��المت كودكان كار يكي از نگراني هايي اس��ت كه 
مس��ووالن و متوليان امر بايد به آن توجه كنند. دبير 
اول كميس��يون اجتماعي مجلس با بيان اينكه بايد 
مسووالن متولي رس��يدگي به وضعيت كودكان كار 
به موضوع ورود كنند، تصريح كرد: از اين كودكان در 

ابعادي سوء استفاده هايي نيز شده است كه در جامعه 
ما شايسته نيست اين كودكان درگير چنين مشكالتي 

باشند و به اين نحو سالمت آنها به خطر افتد.
او با اشاره به اينكه ما از لحاظ قانوني براي رفع مشكالت 
اين كودكان مشكل چنداني نداريم، گفت: در اين زمينه 
براي جمع آوري اين كودكان در قانون براي س��ازمان 
بهزيس��تي، نيروي انتظامي و ش��هرداري ها وظايفي 
تعريف شده است. اين دس��تگاه ها بايد به اين موضوع 
ورود پي��دا كنند. بابايي با بيان اينكه براي رس��يدگي 
بايد به انواع كودكان كار موجود در جامعه توجه داشته 
باشيم به خانه ملت گفت: برخي از كودكان كار در كنار 
خانواده هايش��ان براي كس��ب درآمد كار مي كنند اما 
بسياري از كودكان كار سازمان يافته هستند و اشخاصي 
در مي��ان هس��تند كه از اي��ن كودكان سوءاس��تفاده 
مي كنند. او در ادامه افزود: اين كودكان توس��ط برخي 
اشخاص در مكان هاي نامناس��ب و بدي و با كمترين 
خوراك، پوشاك و حقوقي نگهداري مي شوند و معموال 

از اين كودكان و فعاليت آنها كسب درآمد مي كنند.
نماينده مردم آوج و بويين زهرا درباره اظهاراتي مبني 

بر نبود امكانات الزم براي نگهداري كودكان كار پس 
از جمع آوري گفت: اينكه شهرداري ادعا مي كند توان 
جمع آوري كودكان كار را دارد اما نگراني در نگهداري 
اس��ت موضوعي اس��ت كه انتظار مي رود بهزيستي 

درباره آن پاسخگو باشد و عمل كند.
او در ادامه افزود: بهزيس��تي متولي امور كودكان كار 
اس��ت و بايد دست به كار ش��ود. اگر هم نياز به وضع 
قانون و پيگيري از س��وي مجلس اس��ت؛ مجلس و 
كميسيون اجتماعي آمادگي دارد در اين زمينه ورود 
كند. البت��ه در اين زمينه دولت باي��د اليحه اي را به 
مجلس دهد كه در صورت نداش��تن مشكلي در بعد 

قانوني توسط مجلس به تصويب مي رسد.
دبير كميس��يون اجتماعي مجل��س درباره عملكرد 
مجلس دهم درباره كودكان كار گفت: مجلس در اين 
زمينه و هر زمينه اي مي تواند طرح بدهد اما اگر محل 
اعتبار آن مشخص نباشد از سوي شوراي نگهبان بر 
آن ايراد گرفته مي شود درباره لوايح چون دولت درباره 
نحوه تامين اعتبار برنامه ريزي كرده اس��ت كمتر با 

مشكل مواجه مي شود.

رييس انجمن گردشگري سالمت با بيان اينكه ميزان 
ورودي توريس��ت براي دريافت خدمات س��المت، 
افزايش يافته اس��ت، الزامات استفاده بيشتر از اين 
فرصت را تشريح كرد. محمد جهانگيري با اشاره به 
وضعيت گردشگري س��المت بعد از نوسانات ارزي 
و امكان توس��عه اين حوزه، گفت: طبق بررسي هاي 
انجام ش��ده و گزارش هاي دريافتي، ميزان ورودي 
توريست براي دريافت خدمات سالمت، به ويژه در 
شهرهايي مانند شيراز، مش��هد، شهرهاي مرزي و 

تهران افزايش يافته است.
او ب��ا بي��ان اينك��ه گزارش ه��اي هم��كاران و 
بيمارستان هايي كه عضو انجمن گردشگري سالمت 
هس��تند و س��امانه هاي اين حوزه، توس��عه حوزه 
گردشگري س��المت در كشور را نش��ان مي دهند، 
افزود: از طرفي رغبت ب��ه اين افزايش هم همچنان 
ادامه دارد. بر همين اس��اس يكسري سازوكارهايي 
الزم اس��ت. از طرفي نيازمن��د حمايت هايي در اين 
حوزه هستيم تا بتوانيم از اين فرصت به نحوه مطلوبي 
اس��تفاده كنيم و گام خوبي را در اين زمينه برداريم. 

جهانگيري درباره زيرساخت هاي الزم در اين حوزه، 
گفت: يكي از زيرساخت هاي الزم در اين حوزه، بحث 
حمل و نقل اس��ت. اگر بتوانيم تدبير ويژه اي در اين 
زمينه انجام دهيم تا پروازها و حمل و نقل شهري به 
خوبي انجام شود، بسيار كمك كننده است. همچنين 
موضوع نقل و انتقال پول هم مطرح است كه با توجه 
به شرايط كشور تدابيري را براي برخي كشورها در 

نظر گرفته ايم.
 رييس انجمن گردش��گري س��المت ب��ا تاكيد بر 
لزوم حمايت از موسس��ات درمان��ي فعال در حوزه 
گردشگري سالمت، به ايس��نا گفت: اين موسسات 
بايد از نظ��ر تجهي��زات و دارو م��ورد حمايت قرار 
گيرند كه البته در برخي مراكز اين حمايت ها انجام 
مي شود. نكته مهم  ديگر در اين حوزه كمك رسانه اي 
اس��ت. زيرا ما براي توس��عه گردش��گري سالمت 
نيازمند همكاري يكپارچه هس��تيم. در حال حاضر 
فرصتي وجود دارد تا هم فرهنگ توريسم در كشور 
 توس��عه يابد و هم به برندس��ازي در حوزه سالمت

 كمك شود.
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نيمي از سكته هاي مغزي 
قابل پيشگيري هستند

مديرگروه مغز و اعصاب دانش��گاه علوم پزش��كي 
شهيد بهش��تي با بيان اينكه نيمي از سكته هاي 
مغزي قابل پيشگيري هستند، گفت: كنترل ديابت، 
فش��ار خون و اصالح شيوه زندگي تا ميزان زيادي 
از بروز سكته مغزي در جامعه پيشگيري مي كند. 
كوروش قره گزلي با بيان اينكه خوشبختانه به علت 
برخي آگاه سازي ها و كنترل عوامل خطر، آمار بروز 
سكته مغزي نس��بت به سال هاي گذشته كاهش 
يافته است، گفت: با اين حال آمار بروز سكته مغزي 
در شهرها و كشورهاي مختلف بسته به فرهنگ و 
سطح بهداشت جامعه متغير است. به عبارت ديگر 
سبك زندگي و رعايت اصول بهداشتي و سالمتي 
در بروز سكته مغزي نقش پررنگي دارد.او با اشاره به 
ديابت و فشارخون به عنوان خطرناك ترين فاكتورها 
در بروز سكته مغزي، اظهار كرد: اگرچه در بيشتر 
كشورها برنامه هاي گسترده اي براي كنترل ديابت 
و فش��ارخون اجرا شده، با اين حال آمار بروز سكته 
مغزي هنوز باال و بين ۱ تا 2 در هزار نفر تخمين زده 
مي شود. وي با اش��اره به نقش موثر سبك زندگي 
س��الم در جلوگيري از بروز سكته مغزي و كاهش 
آمار آن در جامعه، عن��وان كرد: آموزش عمومي و 
آگاه سازي جامعه در ترويج سبك زندگي سالم و در 
نتيجه كاهش احتمال بروز سكته در افراد جامعه از 
اهميت بااليي برخوردار است. در اين راستا مهم ترين 
ابزار قابل اس��تفاده براي افزايش س��واد س��المت 
جامعه رسانه هاي عمومي و صدا و سيما است كه 
خوشبختانه در دسترس پزشكان و مسووالن حوزه 
سالمت قرار دارد.مدير گروه مغز و اعصاب دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي، افزود: به عنوان نمونه 
آگاه سازي عمومي جامعه در رابطه با رعايت سبك 
زندگي س��الم، رعايت برخي اصول اوليه سالمت 
مانند عدم مصرف دخانيات، جلوگيري از افزايش 
وزن، كنترل فشار خون، ديابت و ورزش مستمر تا 
ميزان زيادي به كنترل سكته مغزي در جامعه كمك 
مي كند؛ مساله اي كه به سهولت با اطالع رساني هاي 
عمومي از طريق رس��انه ها قابل كنترل است.وي 
با بيان اينكه عوامل موثر در بروز س��كته مغزي به 
دو دس��ته قابل كنترل و غيرقابل كنترل تقسيم 
مي ش��وند، عنوان كرد: عواملي همچون سن و ژن 
جزو عوامل غيرقابل كنترل هستند. به عنوان نمونه 
با افزايش س��ن احتمال بروز سكته باالتر مي رود و 
در رابطه با ژن نيز در برخي خانواده ها بروز س��كته 
مغزي شايع بوده كه بايد با مراقبت بيشتر، بروز آن 

را كنترل كرد.

معافيت فعاالن سمن ها
از »سربازي« صحت ندارد

رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستادكل نيروهاي 
مس��لح اعالم كرد كه خبر معافيت يا كسر خدمت 
۱۰۰هزار نفر از فعاالن در سمن هاي جوانان صحت 
ندارد.موس��ي كمالي درباره اخبار منتش��ر شده در 
مورد معافيت ش��ش ماهه س��ربازي افراد فعال در 
سمن ها گفت: كاركنان وظيفه يكي از اركان و توان 
رزم نيروهاي مسلح و بنيه دفاعي كشور هستند لذا 
تصميم گيري در اين حوزه از طريق ستاد كل نيروهاي 
مسلح صورت مي گيرد و بديهي است كه خبرهاي 
مربوط به سربازي صرفا از طريق ستاد كل نيروهاي 
مسلح و سازمان وظيفه عمومي ناجا اعالم خواهد شد.
او با بي��ان اينكه معافيت ش��ش ماهه از س��ربازي 
بي معناست به ايسنا گفت: معافيت از سربازي داراي 
مدت نيست و افراد از كل مدت خدمت سربازي معاف 
مي شوند، آنچه مدت دار است كسر خدمت از سربازي 
است كه البته تاكنون تصميمي در مورد كسر خدمت 
فعاالن سمن ها اتخاذ نشده است. رييس اداره سرمايه 
انساني سرباز س��تادكل نيروهاي مسلح با تاكيد بر 
اينكه خبر معافيت ۱۰۰هزار نفر از فعاالن سمن هاي 
جوان صح��ت ندارد، گفت: برابر توافق انجام ش��ده 
بناست با طي فرآيند قانوني تعداد محدودي از فعاالن 
سمن هاي جوانان شش ماه آخر خدمت سربازي خود 
را در سمن ها انجام دهند و اين به معناي كسرخدمت 
يا معافيت نيست. كمالي ادامه داد: ضمن اينكه بايد 
توجه داشت كه اوال هنوز اين توافق مسير قانوني خود 
را طي نكرده است بنابراين رسانه اي كردن آن ضرورتي 
ندارد. درثاني تعداد ده هزار و صدهزار نفر و ... درست 
نيست بلكه در صورت تصويب تعداد محدودي از اين 

تسهيالت بهره مند خواهند شد.

فقر ۱۸ تا ٣۵ درصدي 
معاون رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان 
اينكه در دوره هاي گذشته بين ۱4 تا ۱۸ درصد مردم 
زير خط فقر بودند، گفت: اين ميزان امروزه به ۱۸ تا 

۳۵ درصد رسيده است.
احمد ميدري در نشست »دام فقر، در جست وجوي 
راه رهايي«با بيان اينكه فقر محصول تسلط منافع 
يك گروه به گروه هاي ديگر جامعه است كه مي تواند 
در سطح جهاني يك كشور يا منطقه باشد افزود: در 
سطح جهاني تسلط نظاميان و سرمايه داري از جمله 

مصداق هاي ايجاد كننده فقر است.
او با بيان اينكه بعد از نظاميان، بانكداران بزرگ ترين 
عوامل فقر در دنيا هستند تصريح كرد: به ويژه از اواخر 
۱۹۸۰ سرمايه داري مالي با ابزارهاي مختلف به انتقال 
منافع مردم به بخش سرمايه داري مالي دست زد و 
كمتر كشوري در دنيا وجود دارد كه به اين دليل تعداد 

فقرايش افزايش نيافته باشد.
اين اقتصاددان با بيان اينكه در ايران تسلط منافع برخي 
گروه ها باعث ايجاد فقر شده است، اظهار كرد: زماني كه 
از تحوالت آگاهي نداشته باشيم، به راهكاري اساسي 
نيز دست پيدا نمي كنيم. در ايران چند عامل باعث 
ايجاد فقر ش��دند كه يكي از آنها منافع دستگاه هاي 
اجرايي و نظام بروكراسي كشور بوده است، اما در واقع 
بين نهادهاي عمومي و دولت تفاوتي وجود ندارد. براي 
مثال در آموزش و پرورش كه با بودجه محدود اداره 
مي شود، مي بينيم كه همين دستگاه اجرايي تسلط بر 
منابع مختلف، باعث ضربه به منافع مردم شده است.
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»تعادل« عوامل اثرگذار و تشديدكننده زلزله احتمالي را بررسي كرد

غفلت  از »ساختگاه« در زلزله شناسي تهران

رشد ۵۷ درصدي گردش مالي جهان در صنعت ساختمان

ورود سامانه بارشي تازه از پنج شنبهتقويت راه هاي منتهي به عراق در دستور كار دولت

گروه راه و شهرسازي | آزاده كاري|
معموال خبر زلزله با ترس و وحش��ت همراه است و در 
كالن شهري مانند تهران كه گفته مي شود منتظر يك 
زلزله 7 ريشتري يا بيش��تر است، وقوع زمين لرزه اي 
كوچك يا متوسط شبيه آنچه سال گذشته در منطقه 
مالرد تهران رخ داد مي تواند تا مدت ها ترس و دلهره را 
در شهروندان زنده نگه دارد. زلزله يك پديده طبيعي 
اس��ت كه مي تواند آثار مخرب مالي و جاني به همراه 
داشته باش��د. اما در بسياري از كشور هاي پيشرفته و 
لرزه خيز مانند ژاپن كه به پيشرفت هاي بسياري در 
زمينه زلزله دس��ت يافته اند، مردم هراس و وحشتي 
از وق��وع زلزل��ه ندارن��د و مي دانند كه هن��گام وقوع 
زلزله بايد چه واكنش��ي داشته باشند. زيرا در ساخت 
ساختمان ها و طراحي شهري تمام عوامل كاهش خطر 
زلزله رعايت ش��ده است. حتي چند سال پيش زلزله 
8 ريش��تري دريكي از شهرهاي ژاپن تنها يك كشته 
به جاي گذاشت. آسيبي كه زلزله مي تواند به شهرها 
وارد كند به عوامل مختلفي از جمله بزرگي يا شتاب 

زلزله بستگي دارد.
 كاوه عقالي��ي، دانش��جوي دكتراي خط��ر زلزله در 
پژوهش��گاه علوم زمين ايس��تر گرنوبل فرانس��ه در 
گفت وگو ب��ا »تع��ادل« توضيحاتي درب��اره عوامل 
تاثيرگذار در ميزان خطر زلزل��ه ارايه كرد. عقاليي با 
بيان اينكه خطر زلزله تركيبي از چند موضوع مختلف 
است،  توضيح داد: مهم ترين عامل، منبع زلزله يا همان 
گسل است. ابعاد گس��ل، نيروهاي داخل آن و جنس 
سنگ مي تواند بزرگاي زلزله را تعيين كند. مدت زمان 
زلزله نيز در ميزان آسيب رساني زلزله تاثيرگذار است.

وي با بي��ان اينكه عام��ل تاثيرگذار بع��دي درخطر 
زلزله به مس��ير آن بر مي گردد،  اظهار كرد: مس��يري 
كه امواج ناش��ي از زلزل��ه طي مي كن��د از نظر طول 
مسافت و نيز جنس خاك تاثير بسزايي دارد. در واقع 
در اين جا صحبت از كاهندگي اثر زلزله اس��ت. يعني 
در مسيري كه زلزله از اعماق زمين طي مي كند تا به 
محل مسكوني برسد به دليل خاصيت ميرايي زمين 
از شدت آن كاسته مي شود كه به آن كاهندگي مسير 

گفته مي شود.
اين كارش��ناس زلزله ادامه داد: بعد از گسل و مسير، 
موضوع مهم ديگر در خطر زلزله اثر ساختگاه آن است. 
زلزله در مسير خود به س��اختگاه مي رسد. ساختگاه 
همان آبرفتي اس��ت كه ش��هر روي آن واقع ش��ده و 
به عبارتي زير ش��هر اس��ت. در زلزله هاي بسياري اثر 
ساختگاه باعث شده نيروي زلزله چندين برابر شود و 
بنابراين مي توان گفت نقش بسيار تعيين كننده اي در 
ميزان خطر زلزله دارد. در شهرهاي بزرگ مانند تهران 
موضوع اثر ساختگاه چندان مورد توجه قرارنگرفته و 
بررسي ها دراين زمينه كافي نيس��ت. از سال 2000 
يك گروه ژاپني به اسم جايكا تحقيقات خود را در اين 
زمينه شروع كردند و بعد از آن دكتر جعفري، رييس 
پژوهشگاه زلزله اين كار را ادامه دادند. اين كار توسط 
محققان ديگر ادامه پيدا كرده است. تهران در ساختگاه 
دو بعدي و سه بعدي از نظر آبرفتي قراردارد و بايد اثرات 
س��اختگاه بطور كامل مورد ارزياب��ي قرارگيرد. البته 
كارهايي انجام شده ولي هنوز مطالعات نهايي نشده و 
ما نمي دانيم دقيقا حوزه آبرفتي تهران چه شكلي دارد.

وي در اي��ن ب��اره مثال��ي زد و گفت: زلزل��ه معروف 

1985 مكزيكو س��يتي ب��ا بزرگاي 8 ريش��تر خارج 
 از ش��هر مكزيكو س��يتي رخ داد. از مبدا زلزله تا شهر 
مكزيكوسيتي چندين ش��هر ديگر نيز قرار داشت اما 
بيشترين ميزان تخريب در مكزيكو سيتي رخ داد كه 
دليل آن اثر س��اختگاه بود. جنس اليه ها و اليه بندي 
خاك زير ش��هر مكزيكوس��يتي باعث تشديد چند 
برابري نيروي زلزله شده بود. اين در شرايطي كه بود 
كه شهرهايي كه به گسل نزديك تر بودند خرابي هاي 

كمتري داشتند.
عقاليي با تاكيد بر اينكه س��اختگاه جايي اس��ت كه 
س��اختمان روي آن بنا ش��ده اس��ت، تصري��ح كرد: 
مشخصات ساختگاه و نيز ساختمان هر يك به صورت 
جداگانه مهم اند، اما در كنش بين ساختمان و ساختگاه 

است كه ميزان تخريب را تعيين مي كند. 
وي با بيان اينكه تاكنون درباره ساختمان ها پژوهش 
 خاصي ص��ورت نگرفته اس��ت، تصريح ك��رد: اولين 
آيين نامه زلزله در كشور سال 1368 تدوين و از سال 70 
نيز اجرايي شده است.در نتيجه ساختمان هاي ساخته 
شده بعد از س��ال 70 بر اساس اين آيين نامه طراحي 
و اجرا ش��ده اند. بعد از زلزله بزرگ رودبار و منجيل در 
سال 69 اجراي قوانين اين آيين نامه به شكل جدي تر 
دنبال شد و مي توان گفت، ساختمان هايي كه قبل از 
 سال 70 س��اخته شدند در برابر نيروي زلزله به شدت 
آس��يب پذيرند. در اين خصوص به مديريت ش��هري 
پيش��نهاد مي ش��ود براي كاهش خط��رات زلزله در 
س��اختمان هاي باالي 30 س��ال برنامه ريزي خاصي 
انج��ام دهن��د و اين س��اختمان ها براي نوس��ازي و 

مقاوم سازي در اولويت قرارگيرند.
 به گفت��ه اين كارش��ناس، بعد از س��ال 70 و تدوين 
آيين طراحي س��اختمان ها در برابرخط��ر زلزله كه 
 با نام آيين نامه 2800 ش��ناخته مي ش��ود 3 بار اين 
آيين نام��ه اصالح ش��ده اس��ت و با در نظ��ر گرفتن 
واقعيت هايي كه در اثر مطالع��ات علمي جديدتر به 
دست آمده و با توجه به پيشرفت هاي علمي سعي شده 

اين آيين نامه ويرايش شود.
اين كارش��ناس زلزله با تاكيد بر اينكه طي سال هاي 
اخير آيين نامه هاي مربوط به ايمني ساختمان و زلزله 
پيشرفت كرده است، تصريح كرد: گذشته از طراحي 
س��اختمان، در بخش ساخت و اجرا كه شامل نظارت 
و ساخت س��اختمان مي ش��ود نياز به تغيير رويكرد 
احساس مي شود. آن چه در زلزله كرمانشاه و خرابي 
بخشي ازساختمان هاي مسكن مهر شاهد بوديم نشان 
از اين دارد كه در بس��ياري مواقع طراحي ها مشكلي 
نداش��ت اما به دليل نبود نظارت كافي، ساختمان بر 
اساس آنچه طراحي شده بود، ساخته نشده و بسياري 
از تخريب ها از جمله تخريب نماي س��اختمان هاي 
مسكن مهر نشان داد كه اصول مربوط به اجراي نماي 
س��اختمان به خوبي اجرا نشده بود.وي افزود: ممكن 
اس��ت در طراحي ساختمان پيش��رفت كرده باشيم 
اما بايد ش��رايط به گونه اي باش��د كه اين طراحي در 
اجرا نيز دقيقا رعايت شود و تا امروز مطالعات ويژه اي 
روي ساختمان هاي فعلي تهران از منظر تطابق سازه با 
طراحي اوليه آن انجام نشده است. در مجموع مي توان 
گفت براي داشتن آيين نامه هاي سطح باال و داده هايي 
كه بتوان بر اساس آن برنامه ريزي كرد، انجام مطالعات 

جامع روي ساختمان هاي شهر تهران ضروري است.

  رابطه بافت فرسوده و زلزله؟
آنگونه كه كارشناس��ان مي گويند، س��اختمان ها و 
بافت هاي فرسوده هم از جهت تخريب سريع تر و هم 
به دليل تراكم جمعيتي در اين بافت ها نيز نقش مهمي 

در افزايش ميزان تخريب و آسيب هاي زلزله دارند. 
به گفت��ه علي بيت الله��ي، رييس مرك��ز تحقيقات 
زلزله شناسي وزارت راه و شهرسازي بر اساس ماده 2 
قانون حمايت از احياي بهسازي و نوسازي بافت هاي 
فرس��وده و ناكارآمد ش��هري، بافت هاي فرس��وده و 
ناكارآمد ش��هري، مناطقي از ش��هر هستند كه طي 
ساليان گذشته عناصر متشكله آن اعم از تاسيسات 
روبنايي، زيربنايي، ابنيه، مس��تحدثات، خيابان ها و 
دسترسي ها، دچار فرس��ودگي و ناكارآمدي شده و 
ساكنان آن از مشكالت متعدد اقتصادي، اجتماعي، 

فرهنگ��ي و كالبدي رن��ج مي برن��د. وي همچنين 
گونه هاي بافت را نيز شامل سكونتگاه هاي غيررسمي، 
 داراي ارزش تاريخ��ي و س��كونتگاه هاي قديم��ي 

عنوان كرد.
بيت اللهي علل شكل گيري بافت هاي فرسوده شهري 
را در س��ه محور عوام��ل اقتصادي، شكس��ت بازار و 
شكست بخش عمومي برش��مرد و در بيان جزئيات 
هركدام از علل، اعالم كرد: تحوالت ساختاري، تحول 
در تكنولوژي، رشد اندك اقتصادي، فقر و نابرابري و 
تحوالت جمعيتي از جمله علل اقتصادي شكل گيري 
بافت هاي فرس��وده ش��هري هس��تند. به گفته وي، 
شكست بازار را نيز موضوعاتي همچون زمين شهري، 
مس��كن ش��هري، بازارهاي مالي، حق��وق مالكيت، 
فيلترينگ و اثرات محل��ه رقم زده اند و در عين حال، 

برنامه ريزي شهري، سياست گذاري مسكن شهري، 
سرمايه گذاري در زيرس��اخت ها و عرضه خدمات از 

علل شكست بخش عمومي هستند.
به گفته بيت اللهي، مقايسه سرانه كاربري هاي بافت 
فرسوده با تهران نشان مي دهد كه از 62 درصد بافت 
فرسوده در كل كش��ور 29 درصد آن در شهر تهران 

واقع است.
بيت اللهي همچنين از تهيه جدولي )ش��ماره يك( 
از مقايس��ه مس��احت، جمعيت و تع��داد واحدهاي 
مس��كوني بافت هاي فرس��وده و ناپايدار با كل شهر 

تهران خبر داد. 
بيت الله��ي همچنين از تهيه جدولي )ش��ماره 2( از 
مقايسه مساحت، جمعيت و تعداد واحدهاي مسكوني 
بافت هاي فرسوده و ناپايدار با كل شهر تهران خبر داد.

پيش بيني مي شود، رشد 57 درصد گردش مالي جهاني در 
صنعت ساختمان از 5500 ميليارد دالر در سال 2010 به 
12700 ميليارد دالر در سال 2020 برسد. بي گمان، سهم 
توسعه  گران امالك و مستغالت در آن مويد نقش مهم اين 

مكانيزم در رشد اقتصادي كشورهاست.
ايران تاكنون به ش��كل ج��دي اين نقش را در توس��عه 
اقتص��ادي خود در نظ��ر نگرفته اس��ت اما ب��ا توجه به 
جابه جايي بخش هاي اثرگذار در اقتصاد كشور، پيوستگي 
سياست گذاري و حمايت از ايجاد زنجيره توسعه از زمين تا 
ساختمان و عرضه حرفه اي آن در بازار و ايجاد ارزش افزوده، 

امري ضروري به نظر مي رسد.
سازمان هاي مسوول كشور از قبيل نظام هاي مهندسي 
و ش��هرداري ها و ذي نفعان از قبيل مجري��ان و مالكان و 
تامين كننده هاي مالي و سرمايه گذاران و تخصص هاي 
بازاريابي و فروش مي توانند اين زنجيره را به وجود آورده و 
حمايت كنند. توسعه گري در ريل استيت سرآغاز توسعه 
مدون و مدرن در صنعت ساختمان كشور به شمار مي رود.

  درآمد نجومي تركيه 
در ش��رايطي كه تركيه طي 1۴ س��ال اخير بيش از ۴2 
ميليارد دالر از طريق فروش مس��كن به اتباع خارجي و 
عمدتا از كش��ورهاي همسايه به دس��ت آورده، ايران در 
جذب سرمايه گذاري، توفيق چنداني نداشته است. البته 

به تازگي، ايران به عضويت فدراسيون بين المللي امالك و 
مستغالت درآمده كه مي تواند در ارتقاي علم داللي، توسعه 
دانش صنعت ساختمان و خريد و فروش ملك موثر باشد؛ 
ظرفيتي كه به زعم كارشناسان، استفاده از آن به جذب 
سرمايه گذاري خارجي، ايجاد اشتغال، كاهش وابستگي 

به درآمدهاي نفتي و توسعه گردشگري منجر مي شود.
به گزارش ايسنا، فروش ويال و آپارتمان در تركيه با انواع 

تبليغات از جمله وعده اقامت دايم كه البته در بس��ياري 
موارد محقق نمي شود به يك كسب و كار پرسود در اين 

كشور تبديل شده است.
درآمد تركيه از فروش مس��كن به اتباع خارجي در سال 
2003 ح��دود 998 ميليون دالر بود. اين رقم در س��ال 
200۴ به 1 ميليارد 3۴3 ميليون دالر و در س��ال 2005 
به يك ميلي��ارد و 8۴1 ميليون دالر افزايش يافت. بعد از 

تصويب قانون مطابقت در مورد ف��روش امالك به افراد 
خارجي در س��ال 2013 درآمد حاصل از فروش ملك به 

اتباع خارجي نيز در اين كشور افزايش بسياري يافت.
اين رقم در س��ال 2013 به 3 ميليارد و ۴9 ميليون دالر، 
در سال 201۴ به ۴ ميليارد و 321 ميليون دالر، در سال 
2015 به ۴ ميليارد و 156 ميليون دالر، در سال 2016 به 
3 ميليارد و 890 ميليون دالر و در سال 2017 به ۴ ميليارد 

و 6۴3 ميليون دالر رسيد.
از آغاز سال 2013 تاكنون )در پنج سال گذشته( تعداد 99 
هزار و 691 باب واحد مسكوني به اتباع خارجي فروخته 
شده اس��ت. در 8 ماهه اول سال 2018 شهروندان عراق، 
ايران، عربستان س��عودي، كويت، روسيه و افغانستان به 
ترتيب بيشترين تعداد خانه در تركيه را خريداري كرده اند.

  واسطه گري امالك در ايران 
 فعاليت ه��اي مرب��وط به توس��عه امالك و مس��تغالت 
)Real State Development( از نوس��ازي 
ساختمان ها، مش��اوره امور ملكي، اجاره مجموعه هاي 
ساختماني، خريد و فروش امالك و اجراي فرايند خريداري 
زمين، سپس ساخت وساز و در نهايت فروش آنها را، در بر 
مي گيرد.واسطه گري امالك هنوز در ايران جا نيفتاده و 
به همين دليل در روند توليد تا فروش مسكن و نيز سواد 
داللي، انسجام كامل وجود ندارد. بر اين اساس بازار مسكن 

ايران همواره دچار چالش نبود يكپارچگي است؛ در حالي 
كه كشورهاي اطراف از جمله تركيه و امارات سال هاست 
كه از علم روز در حوزه امالك و مستغالت بهره مند هستند 
و توانس��ته اند س��رمايه هاي هنگفتي را در اين خصوص 

جذب كنند.
سال هاس��ت كه در ايران رابطه بين زمين و ساختمان و 
تأمين مالي و سرمايه گذاري در آنها به روش هاي سنتي 
و با فرآيندي شكسته و ناپيوسته از تملك زمين تا فروش 
ساختمان رواج داشته است. گرچه اين نحوه توسعه گري تا 
به امروز خط مشي توسعه صنعت ساختمان كشور را متاثر 
كرده، اما ضرورت تغيير در تركيب درآمدهاي ملي و كاهش 
وابستگي به درآمدهاي نفتي نقش مهم تري را به صنعت 

ساختمان و امر توسعه گري ملي و فراملي داده است.
اگر زمان��ي امالك و مس��تغالت، دارايي ه��اي مصرفي 
و س��رمايه اي تلق��ي مي ش��د، اكنون زمين ش��هري در 
ش��هرهاي صاحب ن��ام يكي از ب��ا ارزش تري��ن و بعضا 
كمياب ترين كاالها به ش��مار مي رود و جايگاه مديريت 
بر ساخت امالك، مستغالت و توسعه آنها در قالب كسب 
 و كار تعريف ش��ده و مدون توسعه گري در ريل استيت يا

Real Estate Development- RED ي��ا مديريت 
توسعه و س��اخت امالك و مس��تغالت مي تواند همانند 
كشورهاي توسعه يافته، بخشي از درآمد ملي و فراملي و 

رشد اقتصادي را به خود اختصاص دهد.

وزير راه و شهرسازي از پايان عمليات چهار خطه كردن 
ايالم - مهران تا پايان سال خبر داد و گفت: چهار خطه 
كردن محور مهران - نجف در دس��تور كار دولت هاي 

ايران و عراق است.
به گزارش ايسنا، محمد اسالمي در بازديد از پايانه مرزي 
مهران اظهار كرد: توسعه راه ها و راه آهن از كشور به سمت 
عراق براي توسعه زيرساخت ها در دستور كار دولت قرار 
دارد. طرح هاي مختل��ف ريلي و راه هاي مختلفي براي 

اتصال به عراق پيش بيني كرده ايم.
وزير راه و شهرسازي افزود: زيرساخت هايي براي تسهيل 
تردد زوار اربعين بطور جدي در دستور كار وزارت راه و 
شهرسازي است.اسالمي ادامه داد: توسعه راه هاي استان 

ايالم به منظور خدمات دهي بيشتر به زوار قطعا انجام 
مي شود و هم اكنون ۴ خطه كردن محور ايالم - مهران 
در مراحل پاياني است و تا پايان سال به سرانجام مي رسد 

و اين طرح مشكلي در تامين اعتبارات ندارد.
در رويدادي ديگر، مدير روابط عمومي سازمان هوانوردي 
كش��وري خبرداد: ايران و عراق براي افزايش س��طح 
همكاري هاي خود در زمينه هوانوردي، تفاهمنامه اي را 
امضا كردند.به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي 
كش��وري، رضا جعفرزاده اظهاركرد: دراين يادداشت 
تفاهم عالوه بر افزايش پروازهاي برنامه اي از 91 پرواز 
به 120 پرواز هفتگي بين دو كشور، موضوعاتي نظير 
تعامل و هم��كاري در حوزه هاي آموزش، ايمني پرواز، 

مميزي هاي مستمر ايكائو و ناوبري هوايي مورد توافق 
و تفاهم طرفين ق��رار گرفت. او افزود: اين يادداش��ت 
تفاهم توسط »مرتضي دهقان« معاون هوانوردي و امور 
بين الملل سازمان هوانوردي كشوري ايران و »علي خليل 
ابراهيم« رييس سازمان هواپيمايي كشوري عراق به امضا 
رسيد.جعفرزاده تصريح كرد: همچنين در جريان سفر 
هيات سازمان هواپيمايي كشوري ايران به عراق، دو سند 
تبادل ترافيك هوايي بين دو كشور و همكاري در زمينه 
جست وجو و نجات امضاء شد و از نحوه خدمات رساني 
به پروازها و مسافران ايراني در فرودگاه نجف بازديد و با 
مسووالن فرودگاه مذكور مذاكراتي در خصوص افزايش 

سطح خدمات انجام شد.

براساس تحليل آخرين ديده ها و نقشه هاي پيش يابي 
هواشناسي، از روز پنج ش��نبه با ورود سامانه پرفشار و 
جريانات سرد شمالي، در سواحل درياي خزر و اردبيل، 
تا روز جمعه بارش باران، وزش باد، كاهش دما و مواج 
شدن دريا رخ مي دهد، همچنين در ارتفاعات اردبيل و 

سواحل خزر، بارش برف پيش بيني مي شود. 
به گزارش فارس، در روز آينده در استان هاي خراسان 
جنوبي، جنوب خراسان رضوي، شرق و شمال فارس، 
كرمان، شمال سيستان و بلوچستان، يزد، هرمزگان، 
جنوب اصفهان، چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و 
بويراحمد بارش باران، گاهي رعدوبرق و وزش باد شديد 
موقت ادامه دارد.در روز آينده به س��بب شكل گيري 

ابرهاي هم رفتي روي تنگه هرمز، در سواحل هرمزگان و 
تنگه هرمز وزش باد شديد موقت، رگبار باران، رعدوبرق 
و مواج شدن دريا پيش بيني مي شود.امروز )چهارشنبه( 
ناپايداري ها به صورت پراكنده در بخش هايي از خراسان 
رضوي، خراس��ان جنوبي و جنوب كرمان ادامه دارد. 
آسمان تهران امروز صاف تا قسمتي ابري گاهي وزش 
باد پيش بيني مي شود كه اين شرايط روز چهارشنبه نيز 
حاكم است، بيشينه و كمينه دما فردا در تهران 16 و 6 
درجه خواهد بود.فردا بوشهر با بيشينه دماي 27 درجه 
باالي صفر و بندرعباس با بيشينه دماي 31 درجه باالي 
صفر گرم ترين مراكز استان ها و زنجان با كمينه دماي 

2 درجه زير صفر سردترين مركز استان خواهد بود.
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نامه شهردار تهران 
به رييس شوراي شهر

واگذاري اراضي مسكن 
استيجاري در ۴ استان

شهردار تهران با ارسال نامه اي به رييس شوراي 
اس��المي ش��هر تهران اعالم كرد به درخواست 
نمايندگان مردم و بر اساس مسووليت اجتماعي 

تا اعالم نتيجه به كار خود ادامه مي دهد.
به گزارش مهر، در متن نامه محمدعلي افشاني، 
شهردار تهران خطاب به محسن هاشمي، رييس 
شوراي اسالمي شهر تهران پس از سالم و احترام 
آمده اس��ت: »همان گونه كه مس��تحضريد در 
روزهاي پاياني ارديبهش��ت ماه س��ال جاري با 
راي اعتماد شما نمايندگان مردم، مديريت شهر 
تهران، پايتخت ايران به اينجانب واگذار گرديد. 
با وجود دش��واري هاي پيش رو، تالش كردم با 
ارايه برنامه اي منسجم و عملياتي با شعار »شهر 
زيست پذير و شهروند مشاركت پذير« و با تالش 
مجدانه همكارانم، همچنين حمايت بي دريغ شما 
و مردم، اميد را در دل هاي شهروندان عزيز تهراني 

زنده نگه دارم. 
در اين راستا تكميل پروژه هاي نيمه تمام، بهبود 
وضعيت هواي شهر، توسعه حمل و نقل عمومي 
به ويژه ريلي، تصويب اليح��ه درآمدهاي پايدار 
شهري در دولت، بازآفريني بافت هاي ناكارآمد 
ش��هري، كاهش آس��يب هاي اجتماعي، ايجاد 
كمربند سبز شمال تهران و بهبود وضعيت رفاهي 
كاركنان ش��هرداري در صدر اهداف س��ازمان 

شهرداري قرار گرفت.
مهم تر از همه شفاف سازي فعاليت هاي شهرداري 
و مبارزه واقعي و عملي با فساد و رانت، به خصوص 
رانت مسووليت پس��ت هاي كليدي شهرداري 
باعث نگراني و هجمه بي ام��ان اصحاب ثروت و 
قدرت ش��د و عده اي به صورت سازمان يافته با 
هدف چنگ انداختن بر اموال مردم و دستيابي به 
رانت مسووليت، تالش نمودند مانع اين حركت 
ماندگار ش��وند.با عناي��ت به باور و تاكيد ش��ما 
نمايندگان مردم مبني بر عدم ش��موليت قانون 
منع به كارگيري بازنشستگان، مطابق ماده 80 
قانون انتخاب شهرداران و آيين نامه اجرايي آن 
و ساير قوانين مرتبط كه حقوقدانان برجسته و 
صاحبنام كشور نيز بر آن تاكيد نمودند، از اينجانب 
خواستيد مسووليت مديريت شهري را تا اعالم 
نتيجه استفساريه مجلس ادامه دهم. اينجانب نيز 
صرفا بر اساس مسووليت اجتماعي و سوگندي كه 

ياد كرده ام، پذيرفتم. 
اكنون كه استفساريه استثنا بودن شهردار تهران 
به عنوان شخص حقوقي و نه فرد حقيقي با قريب 
1۴0 امضاء تحويل هيات رييسه محترم مجلس 
شوراي اس��المي شد و در دس��تور كار مجلس 
است، از شما اعضاي محترم شوراي شهر تقاضا 
دارم پيرو تفاهم جلس��ه هم انديش��ي امروز در 
صورت صالحديد با هماهنگي نمايندگان شريف 
امضاكننده استفساريه، نسبت به آينده مديريت 

شهر تهران اتخاذ تصميم نماييد.
اينجانب ضمن تشكر از حمايت هاي بي دريغ شما 
اعضاي محترم ش��وراي شهر تهران و نمايندگان 
محترم مجلس ش��وراي اسالمي اعالم مي كنم از 
هر تصميمي كه اتخاذ شود حمايت نموده و بدون 
هيچ چشم داش��تي همواره براي حل مشكالت 
شهروندان فهيم تهراني در كنار شما خواهم ماند.«

معاون مس��كن ش��هري بنياد مس��كن انقالب 
اس��المي گفت: منابع مالي اجراي طرح مسكن 
اجتماعي هنوز تخصيص داده نش��ده وسازمان 
برنام��ه و بودجه قول تأمين آن تا پايان س��ال را 

داده است.
ج��واد حق ش��ناس در گفت وگو ب��ا مهر گفت: 
واگذاري مسكن مهر به اقشار آسيب پذير جداي 
از طرح مسكن اجتماعي است در همين رابطه 
با كميته امداد )ره( و س��ازمان بهزيستي توافق 
كرديم تا واحدهاي بدون متقاضي كه مناس��ب 

اين خانواده ها باشد را در اختيار آنها قرار دهيم.
او ادامه داد: بنياد مسكن نيز در همين راستا قرار 
است تعدادي از واحدهاي بدون متقاضي مسكن 
مهر در شهرهاي زير 25 هزار نفر را به خانواده هاي 
تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد امام )ره( 

واگذار كند.
به گفته حق ش��ناس، به همين منظور ليست 
واحدهاي آم��اده واگ��ذاري را به اي��ن دو نهاد 
حمايتي ارايه كرده ايم تا واحدهاي مناسب اين 
خانوارها را انتخاب و واگذار كند اما هنوز تعداد 
واحدهايي كه در اين طرح آماده واگذاري هستند 
و نيز ليس��ت خانواده هاي تحت حمايت اين دو 
نهاد در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت نهايي 

نشده است.
معاون مسكن شهري بنياد مسكن در خصوص 
اجراي طرح مس��كن اجتماعي گفت: از ابتداي 
نيمه دوم امس��ال، در ۴ اس��تان زمي��ن آماده 
واگذاري، قطعي ش��ده اما هن��وز واگذاري آنها 
نهايي نشده است، پس از انجام تشريفات اداري 
واگذاري زمين ها، ساخت مسكن اجاره اي روي 
اراضي دولتي با مشاركت بخش خصوصي آغاز 
خواهد ش��د.به گفته حق شناس، سازمان ملي 
زمين و مس��كن نيز در حال انجام فرآيندهاي 
اداري واگذاري اين اراضي به بنياد مسكن است 
و به زودي فراخوان اجراي ساخت و ساز منتشر 
خواهد شد تا عالقه مندان به سرمايه گذاري در 
ساخت مسكن اجاره اي، زمين را دريافت كرده و 

اقدام به ساخت و ساز كنند.
اين مقام مس��وول در بنياد مس��كن يادآور شد: 
عالوه بر تخصيص اراضي در اين چهار اس��تان، 
در چند اس��تان ديگر نيز فرآينده��اي بازديد 
زمين هاي مورد نظر و انجام امور اداري واگذاري 

اين زمين ها در حال انجام است.
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»تعادل«برنامههاوچالشهايپيشرويوزارتصنعت،معدنوتجارترابررسيميكند

سمينارمشتركاتاقتعاونايرانوسفارتكرهجنوبيبرگزارشد

7 ماموريت دشوار »رحماني«

جبران مشكالت تحريمي روابط ايران و كره با توسعه صادرات

تعادل| فرشته فريادرس| 
شنبه شب گذشته بود، كه بهارستان »رضا رحماني« گزينه 
پيش��نهادي وزارت صنعت، معدن وتجارت را با ۲۰۳ راي 
موافق  به عنوان دومين وزير صنعت، معدن و تجارت راهي 
پاس��تور كرد. وزارتخانه اي كه با گذشت بيش از يكسال از 
آغاز به كار دولت دوازدهم شرايط خاصي را تجربه مي كند؛ 
بطوريكه محمد شريعتمداري كه دوره حضورش در اين 
وزارتخانه به بيش از ۱۴ماه نرسيد، در نهايت به وزارت تعاون، 
 كار و رفاه اجتماعي رفت تا جاي خود را به رضا رحماني بدهد، 
فردي كه پيش از آن به عنوان قائم مقام وزير صنعت در امر 
توليد مشغول به كار بود، اما اكنون در قامت وزير سكان اين 
وزارتخانه عريض وطويل را به دست گرفته، تا شايد ناجي 
كشتي توليد وتجارت باشد. اما او راه سخت و دشواري پيش 
رو دارد و با ليس��ت عريض وطويلي از مطالبات روبرو است 
كه روي زمين مانده ومنتظر پيگيري ودستور وزير جديد 
هس��تند. »رحماني« تازه نفس اما قبول كرده كه بار اين 
مسووليت دشوار را به دوش بكشد. او رسالت خود را اعمال 
تغييرات گسترده در بدنه وزارتخانه عنوان و تاكيد كرد كه 
مشكالت تنها با نسخه يك وزير حل نخواهد شد، مگر اينكه 
سران سه قوه، بخش خصوصي وساير نهادها نيز به ميدان 
و پاي كار بيايند. البته او كه س��ابقه فعاليت در وزراتخانه 
صنعت را در كارنامه كاري خود دارد، به خوبي مي داند كه با 
چالش هاي جدي در اين بخش مواجه است و ماموريت هاي 
نيمه تمامي به جامانده كه او بايد با اتخاذ تصمياتي جسورانه 
و درست به اتمام برساند. از اين رو، در اين گزارش تالش شد 
تا ماموريت مهمي كه بايد در اولويت كاري وزير جديد باشد، 

پرداخته شود كه در ادامه تشريح خواهد شد. 

   ماموريت هاي چندگانه آقاي وزير 
ماموريت نخست: »ايجاد، احياء و فعال سازي بنگاه هاي 
توليدي« يكي از مهم ترين و اولويت هاي كاري وزارتخانه 
صنعت در سال 97 بود كه براساس برنامه از پيش تعريف 
شده، وزير پيشين قرار بود كه ۳۱ هزار و 5۰۰ واحد صنعتي 
ايجاد، احيا و فعال شود. از آنسو، بنابر اعالم خود رضا رحماني 
زماني كه در مقام قائم مقام وزارت صنعت مش��غول به كار 
بود، در اليحه بودجه س��ال 97 قريب به ۱8 هزار ميليارد 
تومان از محل صرف��ه جويي و هدفمندي يارانه ها حاصل 
شده كه قرار بود صرف توليد و اشتغال شود. اگرچه اقداماتي 
در اين زمينه صورت گرفته، اما از برنامه هاي تعريف شده 
عقب هستيم. هر چند در سنوات گذشته هم ارقام مشابهي 
از سوي دولت اعالم مي شد كه قرار است به واحدهاي توليد 
پرداخت شود. اما همواره توليد كنندگان و واحدهاي صنعتي 
از اين موضوع ش��اكي هستند كه چنين يارانه اي دريافت 
نكرده اند يا به اندازه اي ناچيز بوده است كه دردي از آنها دوا 
نكرده است. حال بايد ديد آيا وزير جديد برنامه مشخص و 
مدوني براي ادامه حيات بنگاه هاي توليدي به ويژه آنهايي 
كه همچنان با مشكل سرمايه در گردش دست به گريبان 
هس��تند، براي نيمه دوم سال 97 ارايه خواهد كرد يا خير. 
البته »طرح نوسازي صنايع، طرح نوسازي ناوگان حمل و 
نقل كاالي تجاري كشور و اعطاي تسهيالت به صنايع « از 
ديگر برنامه هايي است كه اين وزارتخانه در سال ۱۳97 بود 
كه اعداد وارقام مشخص ودقيقي وجود ندارد كه تا چه اندازه 
اين طرح ها موفق بوده اند. از آنسو، اما سند راهبردي تدوين 
شده براي بخش صنعت و معدن در افق ۱۴۰۴ و موارد پيش 
بيني شده در برنامه ششم توسعه، دو سند مهمي هستند 
كه با توجه به ش��رايط پيش روي كش��ور، نياز به بازنگري 
جدي دارد. چرا كه فعاالن صنعت��ي، براين باورند بعد از ۴ 
دهه هيچگاه توليد در شرايط بد و بالتكليف امروزي نبوده، 
بطوريكه نمي دانند آيا بايد به توليد بپردازند يا نه و تكليف 
فردايشان چيست؟ همچنين به باور آنها، ديدگاه هاي وزارت 
صنعت طي ساليان گذشته به بخش توليد كمك نكرده 
و با محدودس��ازي و ايجاد بوروكراسي هاي اداري فعاليت 

واحدهاي توليدي را با مش��كالت عدي��ده اي روبرو كرده 
است؛ بنابراين پاسخ اين سوال هم بايد خود رحماني بدهد 
كه برنامه اش براي توليدكنندگان چيست و با چه طريقي 

مي خواهد از آنها حمايت كند؟ 
ماموريت دوم: »ساماندهي تجارت خارجي« را اما شايد 
بتوان سخت ترين ماموريت وزير جديد صنعت عنوان كرد؛ 
زيرا مطابق آمارها، صادرات همچنان از هدف گذاري ها عقب 
مانده؛ چون بر اساس هدف گذاري هاي انجام شده، قرار بود 
كل صادرات غيرنفتي كشور بدون احتساب ميعانات گازي 
س��ال 97 به 5۴.9 ميليارد دالر برسد كه بر اين اساس در 
نيمه نخست سال انتظار مي رفت حداقل نيمي از اين ميزان 
معادل ۲7.5 ميليارد دالر صادرات انجام شود اما عملكرد 
صادرات غيرنفتي كشور بدون احتساب ميعانات گازي، به 
۲۰.7 ميليارد دالر رسيده كه از عقب ماندگي ۲5 درصدي 
صادرات غيرنفتي نسبت به هدف گذاري ها حكايت دارد. 
از طرفي، آمارها نش��ان مي دهد در نيمه نخست امسال، 
صادرات بخش معدن با اف��ت ۱9 درصدي از لحاظ وزن و 
نزول ۳۴ درصدي از لحاظ ارزش مواجه شده و همين مساله 
يكي از عوامل تش��ديد عقب ماندگي صادرات غيرنفتي از 
هدف گذاري ها بوده است. البته در اين دوره صادرات ميعانات 
گازي نيز افت ۴6 درصدي از لحاظ وزن و ۲8 درصدي از نظر 
ارزش را تجربه كرده كه هرچند مجموع صادرات غيرنفتي 
كشور را كاهش داده اما به واسطه محاسبه نشدن اين بخش 
از صادرات در هدف گذاري هاي انجام ش��ده براي صادرات 
غيرنفتي، نقشي در محقق نشدن اهداف نداشته است. از اين 
رو، ماموريت جديد رحماني بايد سروسامان دادن به تجارت 

خارجي كشور باشد. 
ماموريت س�وم: »لغو بخش��نامه هاي ضد تجارت« را 
مي توان س��ومين ماموريت وزير كابينه برشمرد؛ چراكه 
صادرات و واردات در س��ال جاري بيش از هر زماني ديگر با 
تناقض وچالش روبرو بود. پس لرزه سياست ارزي دولت در 
فروردين ماه سال جاري وصدور بخشنامه هاي پي درپي در 
ماه هاي گذشته، نه تنها مشكلي از تجارت ايران حل نكرد، 
بلكه حتي ش��رايط را نيز وخيم تر از گذشته كرد و صداي 
بخش خصوصي را بارها درآورد. اعتراضي كه البته به جا و 
به حق نيز بود؛ زيرا صدور نزديك به ۳5 بخشنامه طي چند 
ماه، كس��ب وكار فعاالن اقتصادي را با اخالل روبرو كرد. از 
طرفي، »اع��الم ارز ۴۲۰۰ توماني، ممنوعيت هاي پي در 
پي صادراتي و وارداتي، افزايش تقاضا براي ثبت س��فارش 
كاال و ده ها بخشنامه ديگر« چيزي جز رانت براي عده اي 
سودجو به همراه نداشت. اما ماجراي اعمال محدوديت ها و 
ممنوعيت هاي وارداتي اما دست كم به زمستان سال ۱۳96 و 
منع واردات خودرو باز مي گردد. اين ممنوعيت ها اما با تشديد 
تالطمات بازار ارز در بهار ۱۳97، وزارت صنعت و برخي ديگر 
از نهادهاي دولتي را ناگزير از اعمال گروه بندي هاي كااليي 
و ممنوعيت واردات ب��راي عمده اين گروه ها كرد. موضوع 
اما زماني پيچيده تر شد كه تخصيص ارز دولتي و حتي ارز 
نيمايي براي واردات برخي گروه هاي كااليي خاص، صداي 
فعاالن بخش خصوصي را درآورد. برخي فعاالن اقتصادي در 
اين بخش مي گفتند دسته بندي هاي كااليي دقيق نبوده و 
در حالي كه برخي از كاالهاي مورد نياز بخش توليد مشمول 
دريافت ارز رسمي شدند، بقيه كاالها بايد با ارز غير رسمي 
تهيه شوند و همين موضوع عمال ترمز توليد و صادرات را 
كشيد. دريافت ما به التفاوت ارزي از دريافت كنندگان ارز 
دولتي اما به منزله ميخ ديگري بر تابوت رابطه ميان بخش 
خصوصي و دولت تلقي شد و كار به جايي رسيد كه بخشي 
از فعاالن اقتص��ادي، به بهانه خلف وعده، در ديوان عدالت 
اداري از دولت به ش��كل رسمي ش��كايت كردند. »پيمان 
س��پاري ارزي« نيز از نظر صادركنندگان به معني حذف 
فعاالن اقتصادي شناسنامه دار كشور كه خواهان لغو چنين 
دستورالعملي هستند. موضوع ديگر، تراز تجاري ايران است 
كه كارنامه خيلي خوبي از خود در نيمه اول سال جاري به 

جاي نگذاشت اين هم بر مي گردد به اينكه صادركنندگان 
و واردكنندگان هر روز با يك بخشنامه ومحدوديت جديد 
مواجه شدند كه تجارتشان را با مشكل روبرو مي كند. حال 
فعاالن اقتصادي كه صدور اين نوع بخشنامه هاي متناقض 
دست وپاي آنها را بسته است، منتظر دستور جديد رحماني 
هستند تا تمام بخشنامه ها عليه صادرات را حذف كرده و 
اجازه دهد خون تازه اي به شريان تجارت كشور حركت كند. 
البته در همين زمينه وزير جديد صنعت اعالم آمادگي كرده 
كه تمامي بخشنامه هاي صادره را در كمترين زمان مورد 
بررسي و تجديد نظر قرار دهند تا شرايط صادرات و واردات 
براي كمك به توليد و حفظ اشتغال تسهيل و كارآمدتر شود. 
اما در ادامه بايد ديد چه برنامه اي براي توسعه تجارت خارجي 

در دستور كار خود قرار خواهد داد. 
 ماموريت چهارم: »فعال س��ازي معادن به ويژه معادن 
كوچك و اكتشافات معدني« از ديگر ماموريت هايي است كه 
وزير صنعت بايد براي تقويت وپيشبرد آن آستين هايش را 
باال بزند. البته فعاالن بخش معدني بر اين باور هستند كه براي 
توسعه بخش معدني يكي از اولويت ها اصالح قوانين بودكه 
تا پايان س��ال 96 رقم نخورد و اين افراد را چشم به راه سال 
97 گذاشت. اما پرسش هايي كه مطرح مي شود اين است 
كه نقشه راه معدن كه قرار بود كه اجراي شود، سرانجامش 
چه شد؟ آيا در بخش معدن طي چهار تا پنج سال گذشته 
رو به جلو حركت كرده ايم يا پسرفت داشته ايم؟ اما ارزيابي 
از بخش معدن به ما مي گوييد،نه تنها طي سال هاي اخير، 
بدترين عملك��رد را در بخش معدن تجرب��ه كرده ايم، اما 
متاسفانه نگاه غالب در وزارتخانه نيز بيشترين ضربه را به 
معدن كاران وارد كرد؛ چراكه عده اي خواستار خروج بخش 
خصوصي از حوزه معدن بودند هر چند كه در ظاهر به گونه 
ديگري عمل مي كردند. زيرا با محدوديت هاي مختلفي كه در 
سال هاي اخير براي صادرات معدني ايجاد شد، چالش هاي 
مختلفي در اين حوزه به وجود آمد. مسووالن تصميم گرفتند 
كه خام فروشي محدود شود اما زيرساخت هاي الزم براي 
فرآوري مواد معدني را ايجاد نكردند. در حوزه فوالد نيز شاهد 
تصميماتي غلطي بود كه ايجاد رانت، عايدي براي فعاالن اين 
بخش نداشت. از سوي ديگر، شوراي عالي معادن نيز طي 
سال هاي اخير عملكرد ضعيفي از خود به جاي گذاشت و 
نتوانسته توقعات را برآورده سازد. از اين رو، وزير جديد بايد 

بداند تا زماني كه نتوانيم به بازارهاي جهاني صادرات داشته 
باش��يم، با برنامه هاي عجيب و غريب نمي توانيم كاري را 
پيش ببريم. بايد به فكر معادن كوچك بود، ظرفيت توليد 
دراين بخش را باال بردو حضور بخش خصوصي ومشاركت 

خارجي را تقويت كرد. 
ماموريت پنجم: »وضعيت نابس��امان صنعت خودرو« 
اكنون در كشور به مرزي نزديك مي شود كه اصرار بر ادامه 
در اين مسير، ممكن است منشأ بروز بحران هايي شود كه 
عبور از آن ساده نباشد. زيرا ممنوعيت واردات شركت هاي 
غيرنماينده كه از س��وي وزارت صنعت در دولت يازدهم 
پيگيري مي شد، از دي ماه سال 95 اجرايي شد. ممنوعيت 
ثبت سفارش شركت هاي غيرنماينده منجر به توقف فوري 
آنها نشد، و البته شركت هاي نماينده هم نتوانستند از امتياز 
ويژه دولتي اعطا شده، استفاده كافي ببرند. ممنوعيت كامل 
ثبت سفارش از تيرماه سال جاري هرچند با تكذيب اوليه 
مقامات ارشد وزارت صنت همراه بود، نهايتا نزديك به 6 ماه 
به طول انجاميد و صرفا با تغيير تعرفه واردات، مجددا مجوز 
ثبت سفارش صادر شد و بازار خودرو را با آشفتگي همراه 
كرد. بنابراين بايد تكليف اين صنعت را يك بار براي هميشه 
روشن شود؛ آيا وزير جديد صنعت قرار است به حمايت بدون 
قيد وشرط از خودروسازان بپردزاد يا حمايت هاي او مشروط 
خواهد بود؟ آيا خودروسازان بايد خود را با استانداردهاي 85 
گانه تطبيق دهند يا بازهم عقب نشيني خواهد كرد؟ آيا با 
بستن سايت ثبت سفارش و ممنوعيت واردات خودروهاي 
خارجي مي خواهيم اين صنع��ت را تقويت كنيم يا اينكه 
نسخه ديگري بايد پيچيد؟ از اين رو، توجه رحماني به صنعت 
خودرو را مي توان از ديگر اولويت هاي كاري او در سال هاي 

باقي مانده دولت دوازدهم عنوان كرد.
ماموريت ششم: »تغيير ساختار سازمان توسعه تجارت« 
از ديگر ماموريت هاي نيمه تمامي است كه به نظر مي رسد 
منتظر راي و ديدگاه وزير جديد باش��د. چراكه اواخر سال 
96 بود كه صحبت از تغيير ساختار سازمان توسعه تجارت 
به ميان آمد. بنابه اظهارات وزير پيش��ين صنعت، معدن و 
تجارت براي تحول در تجارت كشور، تعامالتي با كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي صورت گرفته تا ساختار 
سازمان توسعه تجارت به صورت حكمي در بودجه سال 97 
يا در قالب تاييد اليحه يي اصالح يا تغيير يابد. اما از آن سو 

بهارستان نشينان نيز طرحي دو فوريتي در راستاي ادغام 
سازمان توسعه تجارت با گمرك تدوين كردند كه قرار است 
براي بررس��ي در دستور كار نمايندگان قرار بگيرد. حال با 
توجه به نقش و اهميت اين سازمان در سرنوشت تجارت 
ايران، بايد ديد آيا وزير جديد قص��د دارد اين طرح مهم را 

پيش ببرد. 
ماموريت هفتم: اما ماموريت مهم وديگر وزير صنعت را 
مي توان مبارزه با »رانت وفساد« عنوان كرد. بحث فساد 
در واردات خودرو توسط عوامل دخيل در ثبت سفارش و 
سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ توماني دو موضوعي بود كه اين 
وزارتخانه را تحت الشعاع قرار داد و به سوژه داغ رسانه ها 
در سال 96 و ماه هاي اخير تبديل شد. اهميت پيگيري 
اين موضوع اما تا جايي است كه رييس جمهوري در دفاعيه 
خود از گزينه پيشنهادي وزارت صنعت با يادآوري اينكه 
»عده اي از ارز يارانه اي )ارز ۴۲۰۰توماني( سوءاستفاده 
كردند«، وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان يكي از 
دستگاه هاي مهم و كليدي خطاب كرد، وزارتخانه اي كه در 
آن امضاهاي طاليي وجود دارد؛ موضوعي كه موجب شده 
كه شخص رييس جمهوري در جلسه اي با رضا رحماني از 
او بخواهد تا اگر »شخصي را به مدت يك سال هم در پستي 
قرار داد حتي اگر ابوذر و سلمان هم بود،  او را تغيير دهد، 
 چرا كه متاسفانه در جامعه ما فرد سالم توسط عده اي ديگر 
آلوده مي شود و آن قدر دور او مي گردند و طواف معكوس 
مي كنند كه آن فرد را در منجالبي قرار مي دهند و در اين 
زمينه بايد حواس ها جمع باشد.« رييس جمهوري با تاكيد 
بر اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت بار بسيار سنگيني 
را به دوش مي كشد از او درخواست كرد تا عالوه بر بخش 
صنعت و توليد، تامين نيازمندي هاي مردم و كاالهايي كه 
بايد در اختيار آنها قرار بگيرد را در اولويت كاري گنجانده 
و در عين حال هماهنگي هاي الزم با بانك مركزي را در 
دستور كار قرار دهد. با اين اوصاف حال بايد منتظر ماند و 
ديد آيا رضا رحماني كه حال ديگر رسما بر صندلي وزارت 
صنعت تكيه زده است، در سه سالي كه پيش رو دارد، چه 
عملكردي از خود به ج��ا مي گذارد و تا چه حد مي تواند 
در مسائل مدنظر رييس جمهوري و توقعات جامعه در 
بخش هاي مختلف صنعتي، معدني و تجاري كش��ور 

موفق عمل كند. 

تعادل|
همايش مش��ترك اتاق تعاون ايران و كره جنوبي با هدف 
آموزش فعاالن بخش تعاون و بررس��ي راه هاي توس��عه 
صادرات و ارزآوري برگزار شد. اما در حالي كه تراز تجاري 
ايران و كره جنوبي طي سال هاي گذشته منفي بوده، رييس 
اتاق تعاون ايران اين همايش را فرصتي براي آش��نايي با 
بازار هاي كره جنوبي و افزايش صادرات به كره جنوبي براي 
بهبود تراز تجاري ميان دو كشور خواند. بهمن عبداللهي، 
همچنين دس��تيابي به بازارهاي ه��دف و افزايش ميزان 
ارزآوري براي كش��ور را از اصلي ترين ماموريت هاي اتاق 
تعاون خواند. به گفته او، در شرايط فعلي اقتصادي كشور 
كه در معرض تحريم هاي يك جانبه و ظالمانه امريكا قرار 
گرفته، صادرات يكي از اهداف اصلي سياست كشور است 
و بايد ميزان ارز آوري در كش��ور افزايش يابد. از آنس��و اما 
سفير كره جنوبي، جمعيت جوان ايران را فرصتي در جهت 
توسعه تعاوني ها و بخش خصوصي دانست و گفت: توسعه 
تعاوني و بخش خصوصي كليد اشتغال در دوران مقاومت 

اقتصادي خواهد بود.

   جبران تحريم با توسعه صادرات
همايش مشترك اتاق تعاون ايران و سفارت كره جنوبي با 
حضور رييس اتاق تعاون، سفير كره جنوبي، تجار و فعاالن 
اقتصادي در س��الن همايش هاي بين المللي صدا و سيما 
برگزار شد. رييس اتاق تعاون ايران در ابتدا، مهم ترين هدف 
برگزاري اين سمينار را آموزش تعاونگران و ارتقاي سطح 
علمي آنها در زمينه بازاريابي و آشنايي با بازار كره جنوبي 
معرفي كرد و گفت: روابط اقتصادي ميان ايران و كره جنوبي 
به دليل اعمال تحريم هاي امريكا در بخش نفت تا حدودي 
كاهش يافته اما تالش مي كنيم با افزايش صادرات ساير 
اقالم اين مشكل را جبران كنيم. بهمن عبداللهي با تأكيد 

بر ضرورت آموزش در بخش بازاريابي اظهار كرد: اين يك 
اقدام موثر و ضروري براي ما است و به همين دليل سمينار 
آموزش��ي در اين زمينه با همكاري ك��ره جنوبي برگزار 
كرده ايم تا ضمن آموزش فعاالن بخش تعاون راه هاي توسعه 
صادرات و ارزآوري را بررسي كنيم. او گفت: روابط اقتصادي 
ميان ايران و كره جنوبي به دليل اعمال تحريم هاي امريكا در 
بخش نفت تا حدودي كاهش يافته است اما تالش مي كنيم 
با افزايش صادرات ساير اقالم اين مشكل را جبران كنيم.  
عبداللهي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد: در 
راستاي افزايش ارتقا سطح آموزش مذاكراتي با سفير كره 
در ايران داشته ايم و مقرر شده سلسله  كالس هاي آموزشي 
را با همكاري سفارت كره برگزار كنيم كه خوشبختانه اولين 
جلسه آن امروز)دوشنبه( برگزار شد. رييس اتاق تعاون ايران 
با بيان اينكه در ش��رايط فعلي اقتصادي كشور، صادرات 
يكي از اهداف اصلي سياست كشور به شمار مي رود، افزود: 

ايران در معرض تحريم هاي يك جانبه و ظالمانه امريكا قرار 
گرفته و همين موضوع زمينه ساز كاهش درآمدهاي نفتي 
شده است به همين دليل يكي از وظايف اصلي ما آن است 
كه ميزان ارز آوري در كشور را افزايش دهيم. او بيان كرد: 
اتاق تعاون در بازار وظيفه سنگين تري بر عهده دارد، زيرا 
كه دس��تيابي به بازارهاي هدف و افزايش ميزان ارز براي 
كشور از اصلي ترين ماموريت ها به شمار مي رود. عبداللهي 
افزود: تراز تجاري ما در كش��ور كره طي س��ال هاي اخير 
منفي بوده بنابراين ما عالقه مند به افزايش ميزان صادرات 
به اين كشور هستيم و به همين جهت سعي داريم راه هاي 
افزاي��ش صادرات را در اين بخ��ش افزايش دهيم. رييس 
اتاق تعاون ايران با اشاره به اينكه اميدواريم با مناسباتي كه 
صورت گرفته ميزان صادرات به كشور كره را  افزايش دهيم 
افزود: سعي داريم ميزان تراز تجاري با اين كشور را مثبت 
كنيم و به همين منظور تمامي عوامل اقتصادي در كشور 

بايد همكاري كنند و ما اميدواريم كه از اين زمينه بتوانيم 
بيشترين استفاده را ببريم. او با اشاره به اينكه ما هم اكنون 
در داخل كشور ضعفي در بخش توليد نداريم و خوشبختانه 
از دنيا دراين حوزه عقب نيستيم، گفت: يكي از اصلي ترين 
ضعف هاي ما در بخش تولي��د پيدا كردن بازارهاي هدف 
در تجارت بين المللي است. عبداللهي توضيح داد: بايد با 
اس��تفاده از روش هاي آموزشي نوين بتوانيم اين ضعف را 
پوشش دهيم و با بهره گيري از تجارت الكترونيك از اين 
حوزه ارز آوري كسب كنيم. رييس اتاق تعاون ايران درباره 
فعاليت موازي برخي از تعاوني ها كه تحت پوش��ش اتاق 
تعاون ايران قرار ندارند، اظه��ار كرد: وظيفه ما حمايت از 
تمامي تعاوني ها است و تفاوتي نمي كند كه اين تعاوني ها 
تحت پوشش اتاق تعاون ايران قرار داشته باشند يا خير. او 
درباره تعاوني هاي روستايي گفت: تمامي تعاوني هايي كه 
تحت پوشش تعاون روستايي فعاليت مي كنند نيز جزو 
تعاوني ها محسوب مي ش��ود و در اين زمينه ما با مديران 
سازمان تعاون روستايي جلساتي داشتيم تا بتوانيم با رفع 
موانع آنها را به عضويت اتاق تعاون ايران درآوريم. او تاكيد 
كرد: تمام اي��ن واحد هايي كه به عن��وان تعاوني فعاليت 
مي كنند حضورشان غيرضروري يا غيرمجاز نيست و ما 
فعاليت آنها را به عنوان يك تعاوني محترم شمرده و از آنها 

اقدام و از آنها حمايت هاي الزم را به عمل مي آوريم.

   فرصتي براي تعاوني ها 
س��فير كره جنوبي در ايران نيز با بيان اينكه اميدواريم 
برگزاري چنين كالس هاي آموزشي بين تمامي كشورها 
در آينده انجام شود، گفت: آموزش و برگزاري كالس هاي 
آموزشي از اصلي ترين و مهم ترين مسائل بين كشورها به 
شمار مي رود. يوجانگ هيان، همكاري هايي از اين دست 
را به خصوص در نوسان بازار صادرات حائز اهميت دانست. 

او با بيان اينكه در ايران قانون اساسي به دولت اعالم كرده 
است كه از بخش خصوصي و تعاوني ها بايد حمايت شود، 
گفت: اين قانون نقش مهم و جايگاه تعاوني ها را منعكس 
مي كند. سفير كره جنوبي در ايران با بيان اينكه جمعيت 
جوان ايران فرصتي در جهت توس��عه تعاوني ها وبخش 
خصوصي اس��ت، افزود: بيش از ۲۰ ميليون از جمعيت 
ايران در س��نين ۱5 تا ۲9 سال است كه بخش عمده اي 
از جمعيت جوان را پوش��ش مي دهد بنابراين بايد از اين 
فرصت در جهت توسعه تعاوني و بخش خصوصي استفاده 
كنيم و اين خود كليد اشتغال و رمز موفقيت در اقتصاد 
مقاومتي است. س��فير كره جنوبي در ايران تاكيد كرد: 
اجراي اين امر زمينه كاهش هزينه هاي توليد و افزايش 
توسعه اقتصادي را فراهم مي آورد. او با اشاره به اينكه ايران 
از نظر جغرافيايي در جايگاه ويژه اي قرار دارد افزود: ايران 
در  آينده به عنوان مركز مهمي در خاورميانه شمال آفريقا 
و آسياي ميانه شناخته مي شود و در اين زمينه نقش بااليي 
بر عهده خواهد داشت. او تاكيد كرد: كره جنوبي در چند 
س��ال اخير با ايران همكاري صميمي داشته و ايران را به 
عنوان دوست قديمي و رفيق خوب قبول دارد. يوجانگ 
هيان افزود: انتظار داريم روابط اقتصادي در بخش هاي 
مختلف صميمانه تر باشد و ما همكاري دو جانبه خوبي 
داشته باشيم. او با اشاره به اينكه در چند سال اخير كشور 
كره آموزش هايي را در حوزه انرژي هاي تجديد پذير براي 
توسعه اقتصادي فراهم كرده است، گفت: در دو سه سال 
اخير زمينه افزايش برگزاري كارگاه هاي مشترك بيشتر 
شده و ما سعي داريم كسب جديدي از برگزاري كارگاه ها 
را در بين كشورها ايجاد كنيم. سفير كره جنوبي در ايران در 
پايان گفت: اميدواريم با تعاوني ها همكاري صميمي تري 
داشته باشيم و اين همكاري به سياست توسعه اقتصادي 

كه رهبر انقالب نيز بر آن تاكيد داشته منجر شود.

Wed. Oct31. 2018  چهارشنبه    9 آبان 1397   21 صفر 1440  سال پنجم    شماره   1235 

واردات گروه كااليي »۲« و 
»۳« با ارز صادراتي تامين شد

مهر|سازمان توس��عه تجارت اعالم كرد: ارز مورد 
نياز گروه كااليي ۲و ۳ كه ثبت سفارش بانكي دارند 
از محل مناب��ع ارزي صادرات غير نفتي قابل تامين 
است. دفترمقررات صادرات و واردات سازمان توسعه 
تجارت اعالم كرد: ارز مورد ني��از گروه كااليي ۲و ۳ 
كه ثبت س��فارش بانكي دارند ازمح��ل منابع ارزي 
صادرات غير نفتي قابل تامين است كه در كنار اين 
سياست ش��رايط الزم براي بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصاد كشور فراهم شده است. اين 
دفتر همچنين اعالم كرد: با توجه به پيش بيني منابع 
درآمدي ناشي از صادرات و قابل عرضه در سامانه نيما 
بانك مركزي متقاضي اولويت بندي تقاضاهاي تاييد 
شده قبلي است . براساس اعالم اين دفتر، طي جلساتي 
كه با حضور نمايندگان دستگاه هاي مرتبط و بانك 
مركزي برگزار شده است مقرر شد ثبت سفارش هاي 
بانكي گروه ۲ و۳ كه در بانك منتظر گواهي ارزي )براي 
تخصيص ارز( بودند و تاكنون تخصيص ارز آنها انجام 
نشده است، براي اولويت بندي مجدد به دستگاه هاي 
اجرايي مجوز دهنده ارزي ارجاع شوند تا بر اساس نظر 
دستگاه ها اولويت بندي الزم صورت بگيرد. طبق اعالم 
دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، 
از هفته جاري اين پرونده ها توس��ط دس��تگاه هاي 
اجرايي مجددا اولويت بندي و به بانك ارسال مي شود. 
اين دفتر اولويت بندي جديد درخواست ها را به دليل 
نوع كاالها و منابع ارز صادراتي دانست تا از توقف بدون 

نتيجه پرونده ها در بانك مركزي خودداري شود.
بدعهدي »چين« در تامين 

مواد اوليه ايران
تسنيم|عضو اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين 
گفت: پكن از تعهد خود در خصوص تامين قطعات 
ماشين آالت و مواد اوليه مورد نياز ايران شانه خالي 
مي كند به گفته حسين پيرموذن، پيشنهاد چيني ها 
اين است كه بانك هاي درجه دو و سه جايگزين مراوات 
بانكي فعلي بين دو كشور شوند. او افزود: دولت چين 
برخالف صحبت هاي سياسي خود در بحث مراوات 
اقتصادي و تجاري با ايران تصميم معقولي نگرفته 
است. او ادامه داد: متاسفانه خبرهاي خوبي اين روزها 
در خصوص مباحث بانكي بين دو كش��ور به گوش 
نمي رسد. عضو اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين 
گفت: اغلب واحدهاي توليدي درسنوات گذشته به 
خاطر تحريم هاي ظالمانه دشمنان بخش عمده اي از 
ماشين آالت و تكنولوژي مورد نياز خود را از چين وارد 
و امروز در ابعاد مختلف به نوعي وابسته به اين كشور 
هستند. او افزود: در اين مقطع چين به تعهد خود در 
خصوص تامين قطعات ماش��ين آالت و مواد اوليه 
واحدهاي توليدي نسبت به قراردادهاي اوليه شانه 
خالي مي كند. پيرموذن تصريح كرد: تحريم بانكي 
چين باعث شده حوالجات اكثر واحدهاي توليدي 
در داخل به جهت تامين مواد اوليه و تكنولوژي مورد 
خريداري با مشكل رو به روشود. او ادامه داد: پيشنهاد 
چيني ها در حال حاضر اين است كه سيستم بانكي 
جديدي به سبب تحريم هاي امريكا بين ايران و چين 
تعريف و بانك هاي درجه دو و سه جايگزين مراوات 

بانكي فعلي بين دو كشور شوند.

عدم فعاليت ۴۰ درصد معادن 
كشور

تس�نيم| مجري طرح احيا، فعال سازي و توسعه 
مع��ادن كوچك مقياس گفت: در ح��ال حاضر ۴۰ 
درصد از مجموع معادن كش��ور بصورت غير فعال و 
نيمه فعال هس��تند. رضا عظيمي افزود: اين معادن 
براي ادامه فعاليت خود به حمايت جدي نيازدارند. 
او در ادامه اظهار كرد: معادن كوچك مقياس ضمن 
اش��تغال افزايي، محروميت زدايي و بسياري موارد 
ديگر از توان تامين مواد اوليه مورد نياز كارخانجات 
داخلي در شرايط تحريم برخوردارند.  مجري طرح 
احيا، فعال س��ازي و توسعه معادن كوچك مقياس 
ضمن اشاره به اينكه معادن بيشتر در مناطق محروم 
واقع هستند، گفت: اين طرح كمك شاياني به احياي 
مناطق محروم نيز خواهد ك��رد. او ادامه افزود: براي 
احياي مع��ادن كوچك مقياس در كش��ور تاكنون 
تفاهم نامه هاي همكاري مختلفي به امضا رس��يده 
است. عظيمي تصريح كرد: انعقاد اين تفاهم نامه ها در 
راستاي افزايش سطح اشتغال، رشد توليدات معدني، 
رفع مشكالت معادن كوچك و در نهايت دستيابي به 
اهداف اقتصاد مقاومتي و به منظور استفاده بهينه و 
به كارگيري از ظرفيت ها و توانايي هاي علمي � اجرايي 
موجود، منابع مالي، داده ها، اطالعات و نيروي انساني 

بوده است.
 فروش كاالهاي ايراني

 در »سليمانيه« عراق
ايس�نا|معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
منابع استاندار آذربايجان شرقي از ايجاد مركز تجاري 
كاالهاي ايراني در س��ليمانيه عراق خب��ر داد. علي 
جهانگيري در نشست با اعضاي ميز تجاري عراق و 
تعدادي از تجار ايراني و عراقي اظهار كرد: اين مركز 
توسط بخش خصوصي و به منظور فروش كاالهاي 
ايراني در س��ليمانيه عراق ايجاد مي ش��ود. او از طي 
مراحل قانوني كسب مجوزهاي مورد نياز براي فعاليت 
مركز تجاري كاالهاي ايراني در سليمانيه عراق خبر 
داد و گفت: مجموعه فوق، پايگاهي براي حضور در 
ديگر ش��هرهاي كش��ورهاي عراق و سوريه خواهد 
بود. معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع 
استاندار آذربايجان شرقي با تأكيد بر ضرورت افزايش 
حجم مبادالت تجاري دو كش��ور گف��ت: افزايش 
تعامالت في مابين فرصت مناس��بي را براي توسعه 
مبادالت تجاري بين ايران و عراق فراهم كرده است. 
علي جهانگيري خاطرنشان كرد: ايران و عراق به عنوان 
دو كشور دوست و همسايه بازار يكديگر را به خوبي 
مي شناسند و اميدواريم اين اقدام سرآغاز فعاليت هاي 
ميان فعاالن اقتصادي بخش خصوصي دو كشور باشد.



كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي

»تعادل«گزارشي تحقيقاتي از قاچاق سوخت در مرز ونزوئال-كلمبيا را بررسي مي كند 

  ونزوئال؛ جنگ سوختي در خيابان   ال پايس: در ونزوئال به دليل پايين بودن قيمت سوخت مردم عادي نيز به قاچاقچي بدل شده اند 

عبرت گاه يارانه  بنزين

گروه انرژي| نادي صبوري- عليرضا كياني | 
قيمت بنزين در ونزوئال در تمام فهرس�ت ها و 
ليست ها رتبه »كمترين« را به خود اختصاص 
مي دهد. اين وضعيت باعث شده است كه حتي 
مردم ع�ادي نيز در اين كش�ور به قاچاقچيان 
س�وخت تبديل ش�وند. س�وختي ك�ه اغلب 
روانه كلمبيا مي ش�ود. مطلب پيش رو بررسي 
»تع�ادل« از گ�زارش 10 ه�زار كلم�ه اي گروه 
روزنامه ن�گاري تحقيقي روزنام�ه »ال پايس« 
تهيه ش�ده اس�ت. اين گروه به م�دت 2 هفته 
در مرزه�اي ونزوئال مس�تقر ش�د ت�ا فرآيند 
»بزرگ تري�ن قاچ�اق در امري�كاي التين« را 

بررسي كند.  
اعمال كنترل قيمت ها بر كاالهاي اساس�ي از 
س�وي دولت ونزوئال باعث ش�ده تا قاچاق در 
س�ال هاي اخير در اين كش�ور افزاي�ش يابد. 
قيمت هاي عجيب و نازل كاال هايي مانند بنزين، 
غذا و دارو مشوق بزرگي بوده تا قاچاق اين كاال ها 
به سمت كلمبيا به صورت سرسام آوري باال رود. 
آن چنان كه روزنامه اسپانيايي »ال پايس« در 
گزارشي مفصل مي نويسد، عامل اصلي در اين 
زنجيره قاچاق، گروه هاي مافيايي هستند كه با 
دادن رشوه به مقامات محلي و گمركي، كاالها 
را با قيمت هايي پايي�ن دريافت و حداقل 10 يا 
15 برابر گران تر در آن سوي  مرز هاي اين كشور 
بحران زده به فروش مي رسانند. تخمين مقامات 
 كلمبيايي از اين حاكيس�ت ك�ه روزانه معادل
3 ميليون دالر سوخت و 16 تن غذا از مرز هاي 
ونزوئ�ال قاچاق مي ش�ود. س�ودآوري تجارت 
مرزي ب�ا ونزوئال بس�ياري از ش�به نظاميان و 
گروه هاي تبهكار كه سابق بر اين مشغول قاچاق 
مواد مخ�در بودند را جذب قاچاق س�وخت و 
غذا كرده اس�ت. از زماني كه دولت مادورو در 
ميانه تابستان سال 2015 دستور بستن مرزها 
را صادرك�رده تا پايان ماه ژورئن س�ال جاري، 
اداره گمرك كلمبيا، محموله ه�اي بنزيني به 
ارزش 87 ميلي�ارد پ�زوي را متوقف كرده كه 
اين رقم معادل 30 ميليون دالر است. اما هنوز، 
ه�م انگيزه زيادي ب�راي قاچاق وج�ود دارد و 
محموله هاي زيادي از بنزين به آن سوي مرزها 

قاچاق مي شود. 

نيكالس مادورو، رييس جمهور ونزوئال، هر چندگاه 
در نطق تلويزيوني به قيمت ارزان بنزين در اين كشور 
بحران زده مي تازد. اخيرا او خواستار حذف يارانه هايي 
سنگيني شده كه بنزين را در ونزوئال ارزان نگاه داشته 
و ضرر چند ميليارد دالري را از ناحيه قاچاق متوجه 
اين كشور مي  سازد. وي در نطق خود گفت: »قيمت 
بنزين بايد به سطح جهاني برسد تا قاچاق به كلمبيا 

و حوزه كاراييب متوقف شود«. 
ونزوئال، مانند بسياري از كشورهاي توليدكننده نفت، 
سال هاس��ت كه براي رفاه ح��ال مصرف كنندگان، بر 
بنزين يارانه اعطا مي كند. در اين كش��ور، قيمت تمام 
شده بنزين 2.7 بوليوار اس��ت اما دولت يارانه اي برابر 
1.7 بوليوار را متقبل مي شود تا سهم مصرف كنندگان 
از هزينه بنزين تنها 1 بوليوار باشد. قيمت هاي بنزين در 
ونزوئال، با وجود ابرتورمي كه بنا بر پيش بيني صندوق 
بين المللي پول در سال جاري به 1 ميليون درصد در 
سال مي رس��د، باز هم تا حد زيادي بدون تغيير مانده 
است. اين بدان معناست كه قيمت يك فنجان قهوه برابر 
با حدودا  9 هزار بار پركردن باك يك ماشين شاسي بلند 
اس��ت. به گزارش رسانه هاي محلي، اخيرا قيمت يك 
فنجان قهوه با شير به 2 ميليون 200 هزار بليوار يا همان 

50 سنت امريكا رسيده است. 
قاچاقچي��ان از فروش بنزين ونزوئال در كش��ورهاي 
همس��ايه، علي الخصوص كلمبيا، س��ود عظيمي به 
جيب مي زنند. مادورو همچنان تاكيد دارد كه دولتش 
به پرداخت يارانه هاي مس��تقيم به ش��هرونداني كه 
»كارت س��رزمين پدري« را در دست دارند، متعهد 
است. اين كارت را دولت منتشر كرده تا هم به مردم 
تس��هيالت اعطا كند و هم بتواند حس��اب خدمات 
اجتماعي افراد را داشته باشد. البته، يارانه ها به همه 
تعلق نمي گيرد و تنها افرادي مي توانند از آن بهره مند 
شوند كه خودروي خود را در سرشماري دولت به ثبت 

رسانده  باشند. 

  دست همه در كاسه يارانه 
بعد از ظهر ها، جاده هاي ايالت هاي مرزي »تاچيرا« 
و »زوليا« ش��اهد رقص نور اتوموبيل هايي س��ت كه 
محموله هاي قاچ��اق را از مرز ونزوئال به آن س��وتر، 
يعني كلمبيا مي برند. جلوي اين كاروان هاي عظيم 
موتور س��يكلت هايي حركت مي كنن��د كه وظيفه 
آنها راهنمايي تانكرهاي س��وخت است. پيش تر اين 
موتور ها راهنماي تانكر هاي سوخت شركت دولتي 

نفت ونزوئال، پي دي وي اس اي، بوده اند.
روسيو سان ميگل، مدير يك ان جي او در ونزوئال در 
اين باره به گروه كاوش گر روزنامه ال پايس مي گويد: 
» اين حد از فس��اد و هم��كاري مام��وران دولتي و 
قاچاق چيان به اين دليل اس��ت كه خود دولت مانند 
كارتل عمل مي كند. او اين طور ادامه مي دهد: »اين 
ساختاري است كه قاچاق دارو، بنزين و غذا را تسهيل 
مي كند«. ميگل، 2 نيرو را در اين امر دخيل مي داند: 
»نيروهاي مسلح ملي بوليواري يا همان ارتش ونزوئال 

و شبه نظاميان«. 
اما قاچ��اق بنزين ديگر تنها مختص باندهاي تبهكار 
در اين كشور نيس��ت، افراد عادي نيز حاال وارد اين 

كسب  و كار پردرآمد شده اند. يكي از راه بلد ها مي گويد: 
»هيچ كس در ونزوئال حاضر نيست كه براي ماهيانه 
30 هزار بوليوار در مزارع كار كند؛ زماني كه مي توان 
همين رقم را با خريد بنزين يا هر محصول يارانه دار 
و فروش آن به قاچاق چيان آن هم در عرض يك روز 

به دست آورد«.
س��اعت 3 صبح كاروان قاچاق چيان به ش��هر مرزي 
پاراگواپوا در خاك ونزوئال مي رس��د. اين شهر يكي از 
مبادي قاچاق در اين كشور است. در اين نقطه، بنزين 
بيشترين بها را دارد. اما هر مخزن 23 ليتري بنزين را 
قاچاق چيان پشت مرزهاي همسايه، 14 هزار بوليوار 
مي خرند. اين رقم پيش از آنكه ونزوئال در سال 2018 
براي دومين بار در طول 10 س��ال اخير واحد جديد 

پولي ارايه كند معادل 2 دالر بود. 

  راه حلي كه نقيض خود شد
پيش از گذر از پل مرزي روي رودخانه ماراكايبو، گروه 
الپايس خواست باك ماشين هاي خود را پر كند. به 
همين دليل هم بايد پمپ بنزيني پيدا مي شد كه در 
آن بتوان بدون »چي��پ الكترونيك« بنزين زد. اين 
چيپ، يك وسيله  الكترونيكي است كه مقدار سوخت 
مصرفي هر فرد را كنترل مي كند. دولت  مادورو براي 
جلوگيري از قاچاق سوخت، استفاده از اين چيپ ها 
را اجباري كرده است. اين چيپ ها به هر خودرو اجازه 

يك بار سوخت گيري در طول هفته را مي دهند.
اما در زنجيره كنترل مصرف س��وخت، تنها وسايل 
الكترونيكي نيست كه نقش آفريني مي كند. يكي از 
شغل هاي جديدي كه در اين كشور ايجاد شده، »ال 
فالكو« است. شرح وظيفه اين شغل جديد به صورت 
مس��تقيم به كنترل مصرف ارتباط دارد؛ به عبارتي، 
ال فالكو، مدير توزيع سوخت است. از زماني كه دولت 
چيپ ها را در ماشين هايي كه در مرز تردد مي كنند 
اجباري كرده ت��ا از عدم قاچاق س��وخت اطمينان 
حاصل كند، كساني به ال فالكو مراجعه مي كنند كه 
بيش از 1 بار در هفته به سوخت احتياج پيدا مي كنند. 
اين گروه را شهروندان عادي، ماموران دولتي و البته 
قاچاق چيان تش��كيل مي دهند. با معرفي چيپ كه 
بطور اتوماتيك، حجم بنزيني كه هر فرد مي تواند بزند 
را معين مي كند، ديگر سود قاچاق بنزين تنها به جيب 
قاچاق چيان نمي رود. حال اين سود در ميان افرادي 
مانند ال فالكو، افراد گارد ملي، كاركنان پمپ بنزين 

و افسران پليس نيز تقسيم مي شود. 
پر ك��ردن يك باك بنزين 80 ت��ا 120 بوليوار خرج 
 برمي دارد. در ونزوئال، اين قيمت يك كارامل  اس��ت.

با وجود اين، براي اينكه كسي روي ال فالكو را ببيند 
بايد 30 هزار بوليوار در جيب داش��ته باشد. ال فالكو 
كسي است كه هر كه را بخواهد در اول صف دريافت 
بنزي��ن و در جلو افرادي قرار  مي دهد كه س��اعت ها 

منتظر پر كردن باك ماشينشان هستند.
 همچنين ال فالكو به مش��تريانش تضمين مي دهد 
كه براي دريافت بنزين هيچ خلل يا مشكلي در پيش  
نخواهند داشت. آن 30 هزار بوليواري كه به ال فالكو 
داده مي شود، برابر با قيمت 3 كاميون تانكردار پر از 

بنزين است كه هر كاميون هم 10 هزار ليتر گنجايش 
داشته باشد. تنها بنزين داخل اين 3 تانكر در كلمبيا 

21 ميليون پزو مي ارزد. 
از زمان بسته ش��دن مرز يعني اوت سال 2015، هر 
تنشي در پمپ بنزين ها مي تواند به بلوا بيانجامد. در 
يك لحظه مي توان ش��اهد بود كه رانندگان وسايل 
نقليه عمومي با ماموران پمپ بنزين درگير ش��ده و 
تهديد مي كنند كه اگر پمپ بنزين تنها به مشتريان 
ال فالكو بنزين برس��انند، »در پم��پ بنزين را تخته 
خواهند كرد«. با اس��تفاده از اين چيپ تنها مي توان 
90 ليتر بزني��ن را با پرداخت تنها 90 بوليوار در باك 
ماشين ريخت. همچنين در يك پمپ بنزين مي توان 
مش��اهده كرد كه يك راننده با چند خودرو متفاوت 
وارد جايگاه شود و بنزين خود را بزند و برود، حال آنكه 

بقيه در صف هم چنان منتظرند.
 در يكي از همين جايگاه هاي س��وخت، در ساعت 6 
عصر يكي از افراد يونيفرم پ��وش  كه روي پيراهنش 
پرچم كوچك ونزوئال نقش بس��ته بود به مردم اعالم 
كرد كه بنزين تمام ش��ده اس��ت. در آن زمان سيل 
توهين هاي افرادي كه مدت ها در صف مانده بودند و 
گرماي بعد از ظهر عاصيشان كرده بود، به سمت مرد 
يونيفرم پوش و مسووالن جايگاه روانه شد. نزديك به 
يك صد راننده، همانطور كه در حال فرياد كش��يدن 
بودند، مسووالن پمپ بنزين را مجبور كردند تا ميله 
اندازه گيري بنزين درون مخزن جايگاه را بيرون آورند 
تا معلوم شود در مخزن چقدر بنزين باقي مانده است. 
65 هزار ليتر در يكي از مخازن ب��ود و 38 هزار ليتر 
در ديگري و اين مس��اله باعث ش��د عصبانيت مردم 

دوچندان شود.
يكي از مردم، اعتراض خود را اين طور بيان مي كند: 
»آنها منتظرند ما برويم تا باك ماشين هاي خودشان را 

پر كنند. شب كه شود، اينجا پر مي شود از قاچاقچي. 
اما ما از اينجا نمي رويم. ما ش��ب را اينجا مي مانيم تا 
جلوي اين كار كثيف را بگيريم. اگر ما نتوانيم بنزين 

بزنيم، كس ديگري هم نبايد بتواند«. 
مردم به رييس جايگاه »كمپينو« مي گفتند. كمپينو 
هم از اعتراض مردم عصباني ش��د و آنها را تهديد كرد 
كه مطمئن باشند او فردا نه به آن مرد معترض و نه به 
شركتي كه او برايش كار مي كند بنزين نخواهد فروخت. 

  در مسير قاچاق
رودخانه تارا يكي از نق��اط مرز ي ديگر ميان ونزوئال 
و كلمبياس��ت. اواس��ط صبح يعني حدود س��اعت 
9، قايق هاي��ي كه پ��ر از مخازن 23 ليت��ري بنزين 
هس��تند دل رودخانه را مي ش��كافند. ماموران گارد 
ملي و شبه نظاميان لباس شخصي كه آنها را پيش تر 
بدرقه مي كنند، سهم خود را دريافت كرده اند. گروه 
خبرنگاران ال پايس مش��اهدات خود از اين فرايند را 
اين طور خالصه مي كند: »بدون شك، اين عمليات 
هماهنگ ميان ش��به نظامي��ان كلمبيايي و ارتش 

ونزوئال، انتقال بنزين را تسهيل مي كند«.
يكي از مقامات محلي در ايالت مرزي تاچيرا ونزوئال در 
اين باره مي گويد: »وضعيت شبه نظاميان كلمبيايي 
به يكي از دغدغه هاي ما بدل ش��ده است. آنها بطور 
مداوم در حال آمد و شد از ونزوئال به كلمبيا و مسير 
عكس هستند. در اين مسير اعضاي گروه هاي مسلح، 
بنزين و غذا قاچاق مي كنند. همچنين آنها در منطقه 

به اخاذي و قتل  نيز دست  مي زنند«.

  نان، بنزين، قاچاق
در خاك ونزوئال و تا قبل از گذر از مرز و رس��يدن به 
كلمبيا، هر چه فاصله از پمپ بنزين بيش��تر ش��ود، 
قيمت بنزين هم بيشتر مي ش��ود. اين رابطه، دليل 
اصلي ارتزاق هزاران خان��واده از محل قاچاق بنزين 
است. در پمپ بنزين، يك گالن بنزين كمتر از 2 پزوي 
كلمبيا ارزش دارد اما همين 1 گالن وقتي به تانكر هاي 
نزديك رودخانه مرزي مي رس��د، 1228 پزو قيمت 
خواهد داشت. اين رقم لب مرز به 1500 پزو مي رسد 

و در خاك كلمبيا به 4500 پزو.  
براي يك سفر با 200 گالن بنزين، قاچاقچي ها 900 
هزار پزو پول به جيب مي زنند. اين رقم بعدا به صورت 
سپرده هاي بانكي به ونزوئال فرستاده مي شود. 900 
هزار پزو برابر با 2 ميليون و 307 هزار و 692 بوليوار 
اس��ت و. اين رقم به اين معناس��ت ك��ه عايدي اين 

كسب وكار باالتر از »هزار درصد« است. 
بر اساس آمارهاي دولتي، قاچاق سوخت به كلمبيا 
روزانه نزديك به 70 هزار بش��كه معادل 3 ميليون و 
10 هزار گالن اس��ت. در اين كس��ب و كار، گروه هاي 
تبه كار مس��لح، حلقه آخر زنجيره توزيع را تشكيل 
داده و روزانه مقداري بنزين كه معادل 3 ميليون دالر 

است را به آن سوي مرزهاي كشور بحران زده ونزوئال 
منتقل مي كنند. 

 سوخت رايگان اتوموبيل هاي بيكار 
در حالي كه قاچاق سوخت به روالي عادي در ونزوئال 
بدل شده اس��ت، »سوخت گيري« اصال كار ساده اي 

نيست. گاردين در گزارشي در همين مورد مي نويسد: 
»موتورسواران 6 ساعت يا بيشتر براي دريافت سوخت 
در نوبت مي ايس��تند«. از س��ويي به دلي��ل ابرتورم 

رانندگاني كه سوخت تقريبا رايگان دريافت مي كنند، 
قادر به انجام ديگر سرويس هاي مورد نياز اتوموبيل 
خود نيستند. يك راننده كه براي 2 دهه در كاراكاس 
راننده بوده است به گاردين مي گويد: »تعويض روغن 
موتور بسيار گران است. يك بار تعويض 120 بوليوار 
برايم تمام مي ش��ود« ليس��ت س��انچز صاحب يك 
اتوبوس و راننده در كاراكاس براي بيش��تر از يك ماه 

است كه كار نكرده است.
 او مي گويد: »الس��تيك ها ممكن اس��ت هر لحظه 
بتركند، اين براي من و مسافرانم خطرناك است« اين 
چرخ ها اكنون در كاراكاس به دليل تحريم ها موجود 
نيست، سانچز مي گويد: »يك الستيك تعمير شده 
450 ميليون بوليوار آب مي خورد، يك الس��تيك نو 
نيز 285 دالر اس��ت كه نزديك 900 ميليون بوليوار 
قيم��ت دارد. يك اتوبوس به 7 تاي آنها احتياج دارد. 

اين يعني چندين سال كار كردن.«
اتوبوس سانچز تنها اتوبوس خارج از سرويس نيست. 
رهبران اتحاديه حمل و نقل تخمين مي زنند كه شمار 
اتوبوس هاي حمل و نقل مسافر در اين كشور در طول 
2 سال گذش��ته از 280 هزار واحد به 30 هزار واحد 

كاهش يافته است.
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كاهش قيمت طالي سياه

 واژگوني قطار سوختي
در پتروشيمي شازند

قيمت باالي نفت به 
مصرف كنندگان ضربه مي زند

پافشاري كره بر اخذ معافيت 
از تحريم ها

ايسنا| قيمت نفت روز سه شنبه تحت تاثيرضعف 
بازار سهام جهاني و نشانه هاي رشد عرضه جهاني 
با وجود بازگشت تحريم هاي امريكا عليه ايران، 

كاهش پيدا كرد.
بهاي معامالت آتي نفت برنت با 29 سنت يا 0.4 
درصد كاهش، به 77.05 دالر در هر بشكه رسيد.

اما بهاي معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت 
امريكا 12 سنت نس��بت به روز گذشته افزايش 
يافت و به 67.16 دالر در هر بشكه رسيد.نفت از 
افت سنگين بازار سهام در هفته جاري متاثر شده 
است. شاخص هاي سهام جهاني روز دوشنبه پس 
از انتشار گزارشي مبني بر اينكه واشنگتن قصد 
دارد روي واردات كااله��اي چيني به ارزش 257 
ميليارد دالر تعرفه وضع كن��د، روند نزولي خود 
را ازس��رگرفتند.بر اساس گزارش رويترز، قيمت 
نفت همچنين از نشانه هاي رشد عرضه از سوي 
توليدكنندگان بزرگ تحت فش��ار كاهشي قرار 
گرفته است.روسيه اعالم كرده با اجراي تحريم هاي 
امريكا عليه ايران، نفت كافي براي تامين تقاضاي 

بازار فراهم خواهد كرد. 

نيپنا| قطار حمل سوخت پااليش��گاه شازند روز 
دوش��نبه به دليل نامش��خصي از ريل خارج و وارد 
پتروشيمي شازند ش��د. به گزارش روابط عمومي 
پتروشيمي شازند ساعت 11: 20 روز دوشنبه يك 
دستگاه قطار باري حامل واگن هاي تانكر نفت كش 
به دليل نامشخص در مسير ايستگاه سمنگان از ريل 
خارج و وارد ريل پتروشيمي شازند شد.قطار پس از 
ورود به مجتمع پتروشيمي پس از برخورد با موانع 
موجود لوكوموتيو و 6 واگن آن از ريل خارج و واژگون 
شد كه خوش بختانه اين حادثه خسارت جاني در بر 
نداشت و مشكلي در روند توليد اين مجتمع ايجاد 
نكرده اس��ت و فقط خس��اراتي در محل برخورد و 
واژگوني قطار ايجاد شده كه در دست بررسي است.

ايسنا|مدير آژانس بين المللي انرژي هشدار داد 
قيمت هاي باالي نفت به مصرف كنندگان آسيب زده 
و تبعات منفي براي توليدكنندگان به دنبال خواهد 
داش��ت. اقتصادهاي نوظهور آسيايي مانند هند و 
اندونزي امس��ال از افزايش قيمت نفت خام لطمه 
خورده اند. با وجود اينكه قيمت نفت ماه جاري ريزش 
كرد اما همچنان حدود 15 درصد از ابتداي امسال 
تاكنون باالتر مانده است. فاتح بيرول، مدير اجرايي 
آژانس بين المللي انرژي در يك كنفرانس انرژي در 
سنگاپور گفت: قيمت هاي باالي نفت روي كسري 
حساب جاري بسياري از كشورها تاثير منفي داشته 
است. بيرول گفت: دو فشار نزولي روي رشد تقاضاي 
جهاني براي نفت وجود دارد. يكي قيمت باالي نفت 
است كه در بسياري از كش��ورها روي قيمت هاي 
مصرف كننده تاثير گذاشته است و ديگري، آهسته 

شدن روند رشد اقتصاد جهاني است.

ايس�نا| وزي��ر خارجه ك��ره جنوبي اظه��ار كرد 
كش��ورش در درخواس��ت براي دريافت معافيت از 
تحريم هاي امريكا به منظور جلوگيري از آس��يب 
ديدن شركت هاي كره اي، خواستار انعطاف پذيري 
حداكثري واشنگتن شده است.تحريم هاي امريكا 
عليه ص��ادرات نفت ايران از پنج��م نوامبر اجرايي 
مي ش��ود و كره جنوبي كه متحد امري��كا و يكي از 
بزرگ ترين خريداران نفت ايران در آسيا است، واردات 
نفت از ايران را موقتا متوقف كرده و سرگرم مذاكره 
براي دريافت معافيت از تحريم هاي امريكا به منظور 
ادامه واردات نفت است.بر اس��اس گزارش رويترز، 
وزارت خارجه كره جنوب��ي در بيانيه اي اعالم كرد: 
كانگ كيونگ وا، وزير خارجه كره جنوبي در تماس 
تلفني با مايك پمپئو، همتاي امريكايي خود خواستار 
دريافت معافيت شده است. پمپئو نيز گفته است از 
موضع كره جنوبي مطلع شده و به مذاكرات در اين 

خصوص ادامه خواهد داد.

صف پمپ بنزين در يك جايگاه در ونزوئال

در سراسر جهان قيمت سوخت بين 80 سنت تا 2 دالر به ازای هر ليتر 
است .  شما در کشورهای مختلف با يک دالر به اين ميزان سوخت 

خواهيد خريد

 در ونزوئال با يک دالر
 می توان 3.5 ميليون ليتر سوخت خريد؛

 معادل 87.5 تانکر سوخت

  بع�د از ظهر ه�ا، جاده ه�اي ايالت ه�اي 
مرزي »تاچي�را« و »زوليا« ش�اهد رقص نور 
اتوموبيل هايي س�ت كه محموله هاي قاچاق 
را از م�رز ونزوئال به آن س�وتر، يعني كلمبيا 
مي برند. جلوي اين كاروان هاي عظيم موتور 
سيكلت هايي حركت مي كنند كه وظيفه آنها 
راهنمايي تانكرهاي سوخت است. پيش تر اين 
موتور ها راهنماي تانكر هاي سوخت شركت 
دولتي نفت ونزوئال، پي دي وي اس اي، بوده اند.

برش
  پ�ر كردن يك ب�اك بنزي�ن 80 تا 120 
بوليوار خرج برم�ي دارد. در ونزوئال، اين 
قيمت يك كارامل  اس�ت. ب�ا وجود اين، 
براي اينكه كس�ي روي ال فالكو را ببيند 
بايد 30 هزار بوليوار در جيب داشته باشد. 
ال فالكو كس�ي است كه هر كه را بخواهد 
در اول ص�ف درياف�ت بنزي�ن و در جلو 
افرادي قرار  مي دهد كه ساعت ها منتظر 

پر كردن باك ماشينشان هستند.

برش

آگهي برگزاري مناقصه عمومي

شركت آب و فاضالب استان اصفهان  »سهامي خاص«

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شركت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 1397/08/19
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ 1397/08/20

دريافت اسناد: سايت اينترنتي 
WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات
شماره تلفن گويا: 8-36680030-031  )داخلي 384(

ش�ركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران 
واجد شرايط واگذار نمايد.

مبلغ تضمين )ريال( مبلغ برآورد )ريال( محل تامين اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه 

97-3-177/3
عمليات نگهداري و رسيدگي به حوادث شبكه و انشعابات 

فاضالب، شستشو، اليروبي، همسطح سازي، تعمير و اصالح 
شبكه فاضالب منطقه يك اصفهان )با ارزيابي كيفي( 

28.057.260.0181.403.000.000جاري 

انجام عمليات خدمات مشتركين منطقه 4 اصفهان 97-3-196
23.422.272.0001.171.113.000جاري )با ارزيابي كيفي(

5.094.463.096254.723.000جاري اپراتوري و نگهداري از ايستگاه هاي پمپاژ منطقه اردستان 97-3-197

وزارت نيرو
شركت آب و افضالب استان اصفهان 

»سهامي خاص«
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عكسروز

چهرهروز

قدرت زبان فارسي در مقابله با تهديدها
محمدرضا تركي با بررسي وضعيت غلط نويسي هاي رايج در زبان فارسي، مي گويد: زبان فارسي در طول تاريخ ثابت كرده است كه از قدرت الزم 
براي مقابله با تهديدها بهره مند است و به سادگي در معرض آسيب قرار نمي گيرد. اين شاعر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه اظهار كرد: غلط نويسي ها 
قطعا امر خوشايندي نيستند؛ مخصوصا برخي اصرارها بر غلط نويسي و ايجاد تغييرات از پيش خود در رسم الخط و نگارش، خدمت به زبان فارسي 
نيست. بايد همان گونه كه در عرصه محصوالت و كاالهاي تجاري معتقد به وجود موسسه استاندارد هستيم و نظر اين موسسه را در زمينه كيفيت 
كاالها فصل الخطاب مي دانيم، در حوزه زبان معيار و رسم الخط به داوري فرهنگستان زبان و ادب فارسي گردن بگذاريم و اگر ديدگاه خاصي در 

حوزه زبان فارسي داريم كه با نگرش فرهنگستان متفاوت است، آن را به عنوان انتقاد و پيشنهاد به اين مركز علمي منتقل كنيم.

بازارهنر

تدارك اهالي موسيقي براي »وداع« 
اركس��تر ملي ايران اين روزها در حال 
تمرين »وداع« است تا ۱۴ آبان با حضور 

حسام الدين سراج روي صحنه برود.
اركس��تر ملي ايران به مديريت هنري 
فريدون ش��هبازيان، روز دوشنبه ۱۴ 
آبان با حضور نادر مرتضي پور به عنوان 
رهبر مهمان، حسام الدين سراج در مقام 
خواننده و جواد يحيوي در نقش راوي 

در تاالر وحدت روي صحنه مي رود. سراج قرار است 
در اين كنسرت با همراهي اعضاي اركستر ملي بار 
ديگر آلبوم »وداع« به آهنگسازي محمد ميرزماني 

را اجرا كند. 
فريدون شهبازيان، مدير هنري اركستر ملي و رهبر 
ثابت اين اركستر، با ابراز خرسندي از اجراي دوباره 
كنسرت »وداع« گفت: اين رپرتوار دو سال پيش به 
رهبري سيدمحمد ميرزماني در برج ميالد تهران 
اجرا ش��د و ما تصميم گرفتيم بع��د از اجراي پروژه 
»حديث سرفرازي« به خوانندگي محمد اصفهاني 
اين كنسرت مناسبتي را در تاالر وحدت اجرا كنيم 
كه به نوعي دو پروژه مناس��بتي اركستر ملي براي 
ايام محرم و صفر هس��تند و اميدوارم مورد پس��ند 
مخاطبان قرار بگيرند. اين برنام��ه اجراي جديد و 
دوباره تنظيم شده اي از آلبوم »وداع« است كه طي 
روزهاي گذشته تمرين هاي فشرده اي را براي اجراي 
آن در نظر گرفته ايم. او افزود: با توجه به دشواري كار و 
روزهاي فشرده اي كه براي تمرين در نظر گرفته ايم 

كار س��ختي پيش روي اركستر و آقاي 
مرتضي پور به عنوان رهبر اركستر قرار 
دارد و امي��دوارم در اي��ن روزهاي باقي 
مانده بتوانيم اجراي مناسب و باكيفيتي 

را به مخاطبان ارايه دهيم. 
سيدمحمد ميرزماني، آهنگساز آلبوم 
»وداع« ه��م در حاش��يه تمري��ن روز 
دوشنبه هفتم آبان اركستر ملي با ابراز 
رضايت از پروسه تمرين گفت: آلبوم »وداع« در دهه 
70 به همت حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي 
منتشر شد و ابتدا به صورت كاست و بعد در قالب لوح 
فشرده در دسترس مخاطبان قرار گرفت. اين آلبوم 
حدود دو س��ال قبل به رهبري بنده، روايت وحيد 
جليلوند و خوانندگي حس��ام الدين سراج در مركز 
همايش هاي برج ميالد تهران اجرا شد و حاال شاهد 
اجراي دوباره آن در تاالر وحدت با هنرنمايي اعضاي 

اركستر ملي هستيم. 
اين آهنگساز افزود: پروژه »وداع« ابتدا قرار بود سال 
گذش��ته در تاالر وحدت اجرا ش��ود كه شرايط اين 
اجرا فراهم نشد. اما در س��ال جاري مديريت بنياد 
فرهنگي هنري رودكي تصمي��م گرفت كه در ايام 
سوگواري محرم و صفر اين پروژه را اجرا كند و اين بار 
استاد نادر مرتضي پور به عنوان رهبر اركستر حضور 
دارند و اميدوارم برنامه هاي تمرين خوب پيش برود 
و ما ش��اهد اجراي قابل قبولي باشيم كه حتم دارم 

چنين خواهد شد.

گوركن راز مرده  نفرين شده را فاش مي كند
نماي��ش »س��رزمين س��كوت« ب��ه 
نويسندگي و كارگرداني مالك حدپور 
س��راج از ۱0 تا ۱7 آبان سال جاري در 
پرديس تئاتر تهران روي صحنه مي رود. 
مالك حدپور سراج كارگردان و بازيگر 
تئاتر درباره جديدترين فعاليت خود در 
اين زمينه به مهر گفت: قرار است از ۱0 
تا ۱7 آبان ساعت ۱۸ نمايش »سرزمين 

سكوت« را در پرديس تئاتر تهران روي صحنه ببرم 
كه اين نمايش��نامه يكي از جديدترين آثاري است 

كه نوشته ام.
او درباره موضوع نمايش��نامه »سرزمين سكوت« 
توضي��ح داد: موضوع اي��ن اثر درباره فردي اس��ت 
كه س��ال ها مرده ولي خ��اك از پذيرش او س��ر باز 

مي زند. قرار است اين مرده در گورستان 
نفرين شده ها دفن ش��ود و گوركن در 
تالش اس��ت تا حقيقت ماج��راي اين 
مرده را كشف كند. حدپور سراج درباره 
گروه بازيگ��ري اين نمايش اظهار كرد: 
متاسفانه به دليل نبود حمايت از توليد 
و اجراي اين اثر ناچار شدم از ايده هاي 
طراحي صحنه و ميزانسن ها و همچنين 
تعداد بازيگران صرف نظر كنم و »سرزمين سكوت« 

با بازي بابك تن و خودم روي صحنه مي رود.
او در پايان درباره ديگر فعاليت هاي خود در س��ال 
جاري گفت: قرار است از يك ماه ديگر پخش سريال 
»مينو« به كارگرداني امير پوروزيري آغاز شود كه در 

آن به عنوان بازيگر حضور دارم. 

يراحي ماه سوم پاييز در »ميالد« مي خواند
مهدي يراحي خواننده موس��يقي پاپ 
پنجشنبه اول آذرماه تازه ترين كنسرت 
خود را در مركز همايش هاي برج ميالد 

تهران برگزار مي كند.
تازه ترين كنسرت مهدي يراحي خواننده 
موسيقي پاپ كشورمان روز پنجشنبه 
اول آذرم��اه ط��ي دو نوب��ت در مرك��ز 
همايش هاي برج مي��الد تهران برگزار 

مي شود. در اين كنسرت يراحي ضمن اجراي قطعات 
منتخب خ��ود تعدادي از آثار تازه خ��ود را نيز براي 
طرفداران اجرا مي كند. مهدي يراحي كه طي ماه هاي 
اخير عمده تمركزش را روي توليد تك آهنگ متمركز 
كرده بود، بعد از برگزاري كنسرت مردادماه خود در 
تهران كه اتفاقا آن هم در برج ميالد تهران برگزار شده 
بود، اول آذر ماه در حالي با طرفدارانش ديدار مي كند 

كه همچنان از آلبوم عربي اش خبري نيست.
اين خواننده منتخب بخش پاپ جشنواره موسيقي 
فجر، تاكنون موفق به انتشار چند آلبوم شده كه از آن 
جمله مي توان به »منو رهاكن«، »امپراتور«، »مثل 
مجسمه«، »آينه قدي« اشاره كرد. تك آهنگ هايي 
همچ��ون »حي��ك«، »تلقي��ن« و »صورت��ك« از 
برجس��ته ترين آثار يراحي طي سال جاري بوده اند. 

يراحي كه در ماه هاي گذش��ته از جمله 
هنرمندان معترض به شرايط اقتصادي 
و اجتماع��ي از جمله ش��رايط اس��تان 
خوزستان بود، از چندي پيش كار ضبط 
و توليد اولين آلب��وم خود به زبان عربي 
را آغاز كرده كه قرار اس��ت به زودي در 

دسترس مخاطبان قرار گيرد.
پروژه تولي��د اولين آلب��وم تمام عربي 
موسيقي پاپ ايران با صداي مهدي يراحي كه هنوز 
جزييات چنداني از آن به صورت عمومي در رسانه ها 
منتشر نشده، از پاييز سال ۹۶ به جريان افتاد و او از 
همان ايام براي نهايي كردن شعر و ملودي هاي اين 
آلبوم عربي عازم زادگاه خود يعني استان خوزستان 
ش��د بطوري كه قصد دارد با هم��كاري هنرمندان 
ساكن در اين منطقه، قطعات آلبوم جديدش را توليد 
كند. وي تاكن��ون چهار تك آهنگ عربي به نام هاي 
»علي مودك«، »من علمك«، »غزال« و »حيك« 
را منتشر كرده است. كنس��رت اول آذر ماه مهدي 
يراحي س��اعت هاي ۱۸ و ۳0 :۲۱ با قيمت هاي ۴۵ 
هزار توماني تا ۱۵0 هزار تومان ميزبان عالقه مندان 
موس��يقي پاپ در مركز همايش ه��اي برج ميالد 

تهران است.

میراثنامه

كشف ۵۰ محوطه باستاني و تاريخي در زاينده رود
كوير »كف��رود« در بخش پايين دس��ت رودخانه 
زاينده رود با نشان دادن ۵0 محوطه تاريخي در دل 
خود، گروه باستان شناسي دانشگاه هنر اصفهان را 

به اين منطقه كشاند.
علي ش��جاعي اصفهاني سرپرس��ت فصل نخست 
مطالعات باستان شناختي كوير كفرود در حوضه 
آبري��ز رودخانه زاينده رود، اعالم كرد: نخس��تين 
فصل مطالعات گروه باستان شناسي دانشگاه هنر 
اصفهان در منطقه كوير كفرود از زير حوضه مهيار 
جنوبي در بخش پايين دست رودخانه زاينده رود 
به شناس��ايي بقاياي معماري و آثار ارزش��مندي 

منجر شد.
او با بيان اينكه اين گروه تصميم دارد با استفاده از 
ظرفيت علمي موجود در دانشگاه هنر اصفهان و به 
كمك ديگر دانش��كده هاي اين دانشگاه مطالعات 
بلندمدت��ي را در اين حوزه فرهنگ��ي انجام دهد، 
فصل نخست اين مطالعات را شامل بررسي منطقه 
با انجام مطالعات سنجش از دور و پيمايش گام به 
گام اعالم كرد و افزود: در اين بررسي ۵0 محوطه 
از دوره هاي مختلف پيش از تاريخ تا اسالمي در اين 

محدوده شناسايي و ثبت و ضبط شدند.
اين باستان ش��ناس با بيان اين ك��ه، اين فعاليت 

كاوش باستان شناسي در دو محوطه مهم از ميان 
محوطه هاي شناسايي شده صورت گرفت كه باعِث 
شناسايي بقاياي معماري و آثار ارزشمندي از اين 
دو محوطه استقراري ش��د، افزود: در حال حاضر 
اساتيد و دانش��جويان گروه هاي باستان شناسي، 
باستان سنجي، مرمت اشياء و مرمت بنا در دانشگاه 
هنر اصفه��ان در حال پژوهش روي آثار و اش��ياء 
حاصل از اين فعاليت ميداني هس��تند. سرپرست 
هيات باستان شناس��ي با ابراز تأس��ف از اينكه در 
منطقه مورد مطالعه تخريب هاي گس��ترده اي در 
محوطه هاي باستاني متعدد كوير “ورزنه “، عمدتًا 
توس��ط افراد محل��ي و بعد از خش��كي رودخانه، 
صورت گرفته افزود: به همين دليل با كمك اداره 

كل ميراث فرهنگي اس��تان اصفهان و دفتر ثبت 
آثار تاريخي تالش مي ش��ود تا در كنار شناسايي 
محوطه ه��ا، پرونده ثبت��ي آنها نيز آماده ش��ده و 
همچنين با فرهنگ سازي و آشنا كردن افراد محلي 
به اهميت آثار باستاني گامي موثر براي حفاظت از 

محوطه ها برداشته شود.
اين باستان شناس گفت: زاينده رود، تنها رودخانه 
دايم��ي در فالت مرك��زي ايران، از هزاران س��ال 
پيش تاكنون با تامين آب آشاميدني حوضه آبريز 
گسترده اطراف خود، از رشته كوه هاي زاگرس تا 
تاالب گاوخوني، امكان زندگي و اس��تقرار بشر را 

فراهم كرده است.
او با اش��اره به وجود ظرفيت مطالعاتي گس��ترده 
در اي��ن منطقه، ادام��ه داد: با اين وج��ود تاكنون 
فق��ط مطالعات پراكنده اي در اي��ن حوزه صورت 
گرفته اس��ت، اما قطعا با انجام مطالعات منسجم 
و بلندمدت باستان شناسي، تاريخي و جغرافيايي 
در حوزه فرهنگ��ي اين بزرگ ترين رودخانه فالت 
مرك��زي ايران، ش��واهدي ارزش��مند و متعدد از 
دوره هاي فرهنگي مختلف آش��كار مي ش��ود كه 
دانش ما را نس��بت به زيست بش��ر در مركز فالت 

ايران افزايش مي دهد.

تاريخنگاري

ربوده شدن شهيد تندگويان، وزير نفت دولت رجايي
نهم آبان ۱۳۵۹، محمدجواد تندگويان وزير نفت كابينه محمد علي رجايي و هيات 
همراه، در جريان بازديد از تاسيسات نفتي منطقه جنوب در جاده اهواز - آبادان به 
اسارت نظاميان بعثي عراق درآمد. او پس از شكنجه هاي فراوان در اردوگاه اسيران 

به شهادت رسيد.
تندگويان در كابينه محمدعلي رجايي به وزارت نفت رسيد، در آبان ۱۳۵۹ درحالي 
كه يك ماه از وزارتش مي گذشت، براي بازديد از پااليشگاه آبادان عازم جنوب شد، 
ولي در جاده ماهشهر به آبادان، توسط نيروهاي ارتش عراق اسير شد و پس از سال ها 

در اسارت و شكنجه، درگذشت. 
تندگويان دانش آموخته مهندسي نفت از دانشكده نفت آبادان و كارشناسي ارشد 
مديري��ت صنعتي از مركز مطالع��ات مديريت ايران بود. از س��وابق مديريتي وي 
مي توان به مديرعاملي شركت پارس توشيبا و سرپرستي شركت مناطق نفت خيز 

)بزرگ ترين توليدكننده نفت ايران( اشاره كرد.
تلويزيون عراق پس از به اسارت درآمدن تندگويان، در برنامه هاي خود اعالم مي كرد: 
اكنون ايراني ها نه وزير نفت دارند و نه نفت. دولت ايران تا يك سال به اميد بازگشت 
تندگويان، از معرفي وزير نفت جديد به مجلس، خودداري كرد. در آن دوران كالردون 
برتي وزير نفت ونزوئال براي رفتن به عراق و ديدار همتاي ايراني خود در زندان، اعالم 
آمادگي كرد، كه دولت عراق نپذيرفت.  اكبر هاشمي رفسنجاني در كتاب خاطرات 
سال ۱۳۶۹ خود مي نويسد: »آقاي بشارتي تلفني گفت عراقي ها توسط صليب سرخ 

اطالع داده اند كه آقاي تندگويان در سال ۱۳۶۸ فوت كرده است.«
سرانجام پس از پايان گرفتن جنگ و تبادل اسرا و كشته شدگان ميان دو طرف، پيكر 
محمد جواد تندگويان كه در اثر شكنجه در عراق جان سپرده بود، به ايران بازگردانده 

و در تاريخ ۲۵ آذر ۱۳70 به خاك سپرده شد. 

محمدمهدي تندگويان فرزند شهيد تندگويان مي گويد: پزشكي قانوني دليل مرگ 
را شكستگي استخوان هاي حنجره عنوان كرده است يعني گويا گلوي پدر را به قدري 
فشار داده اند كه خفه شده است ولي اينكه چرا دولت عراق، بعد از پايان جنگ چنين 
اقدامي را مرتكب شده، هنوز براي ما جاي سوال دارد. البته حدس مي زنيم سازمان 

منافقين هم در شهادت او دخيل بوده است.
به گفته او، بر خالف ادعاي عراقي ها، شهيد تندگويان نه سال ۶۲، بلكه سال ۶۸ يا 
۶۹ و پس از جنگ شهيد ش��ده است. اين موضوع را تازه بودن پيكر و بررسي هاي 

پزشكي قانوني نشان داده است. 

كیوسك

پروازي بي مقصد از جاكارتا
    وال استريت ژورنال: 

ديروز صفحه اول بسياري 
از نشريات, خبر سقوط 
ش��ركت  هواپيم��اي 
هواپيمايي اليون با ۱۸۹ 
نف��ر خدمه و مس��افر را 
منتشر كردند. به گزارش 
اين روزنامه, وزير حمل و 
نقل اندونزي تاييد كرده 

است هواپيمايي كه صبح دوشنبه با ۱۸۹ مسافر از 
جمله يك كودك و دو نوزاد از جاكارتاي اندونزي 
برخاست در دريا سقوط كرد. به گزارش وال استريت 
ژورنال, اين هواپيما در ساعت ۲0 :۶ دقيقه از زمين 
برخاس��ته و در س��اعت ۳۳ :۶ دقيقه ارتباط خود 
را با برج مراقبت از دس��ت داده است.  اين هواپيما 
به مقصد پنگكال پينانگ در جزيره سوماترا سفر 
مي كرده و تاكنون قطعاتي از الشه هواپيما و اشيا 
ديگر در سواحل غربي جاوا يافته شده است. وزير 
اقتص��اد اندونزي اعالك كرده اس��ت كه ۲0 مقام 
وزارتخانه اي در اين پرواز حضور داشتند كه پس از 
گذراندن تعطيالت به همراه خانواده خود در جاكارتا، 
به محل كار خود در پنگكال پينانگ باز مي گشتند.

گفته شده خلبان اين هواپيما تاكنون بيش از ۶ هزار 
س��اعت پرواز و كمك خلبان حدود ۵ هزار ساعت 
پرواز انجام داده بودند. س��خنگوي كشور اندونزي 
اعالم كرده كه يك قايق س��قوط اي��ن هواپيما به 
داخل دريا را مشاهده كرده است. مقامات همچنين 
آمادگي خود را براي فراهم كردن كمك هاي فني 
به تحقيقات محل حادثه اع��الم كرده اند. تاكنون 
قايق ها، هلي كوپتر و ۲۵0 امدادگر از جمله غواصان، 
در محل حادثه مشغول به كار هستند. شركت هوايي 
اليون يكي از بزرگ ترين و جديد ترين ايرالين هاي 
اندونزي اس��ت، كه پروازهاي بسياري به مقاصد 
داخلي و بين المللي انجام مي دهد. تاكنون مشخص 
شده كه علت سقوط اين هواپيما عامل آب و هوايي 
نداشته است، اما عوامل انساني، تكنيكي و جرم هنوز 

مورد بحث هستند.

    فايننشال تايمز: 
آنگال م��ركل در س��ال 
۲0۲۱ از دنياي سياست 
كناره گيري مي كند. به 
گ��زارش اي��ن روزنامه, 
صدراعظ��م آلم��ان روز 
دوشنبه هفتم آبان اعالم 
كرد در ماه دسامبر پس 
از ۱۸ سال از مقام رهبري 

حزب دمكرات مسيحي آلمان كناره گيري مي كند 
و در انتخابات صدراعظمي آلمان در س��ال ۲0۲۱ 
نيز ش��ركت نخواهد كرد. اين تصميم كه ممكن 
است آغاز دوران جديدي از سياست در آلمان و كل 
اروپا باشد تحت تاثير كاهش آراء احزاب شريك در 
ائتالف حاكم در انتخابات ايالتي ماه هاي اخير اتخاذ 
شده است. به گزارش فايننشال تايمز, مركل در حال 
حاضر در صدر ائتالفي متش��كل از حزب دمكرات 
مسيحي، اتحاد سوس��يال مسيحي ايالت بايرن و 
حزب سوس��يال دمكرات آلمان رياست دولت را 
برعهده دارد. اين دولت ائتالفي در ماه مارس و پس 
از ۶ ماه مذاكرات دش��وار كار خود را آغاز كرد ولي 
اختالف نظر در ميان احزاب آن شديد است. هنوز 
هم ميزان محبوبيت صدراعظم ۶۴ س��اله در حد 
بااليي است ولي همزمان با تضعيف اقتدارش به نظر 
مي رسد كه خانم مركل قصد دارد كه دوره انتقال 
قدرت را به آرامي پيش ببرد. اكنون آنگال مركل روي 
تداوم كار دولت خود تا سال ۲0۲۱ كه كامال قطعي 
نيست تمركز خواهد كرد. از مدت ها پيش حدس 
زده مي شد كه اين آخرين دور صدراعظمي خانم 
مركل خواهد بود ولي سخنان روز دوشنبه اولين 

اظهارنظر علني او در اين زمينه است.

كشورهايي كه بيشترين توليد خرما را در جهان دارند

گروهگوناگون|
خرم��ا، از قديمي تري��ن ميوه ه��اي 
كشت ش��ده در جه��ان و خاس��تگاه 
آن عموم��ا نواح��ي گرمس��يري و 
نيمه گرمس��يري اس��ت. برخي از محققان، مبدا 
خرما را آس��يا و كرانه هاي خليج فارس مي دانند و 
برخي كشت اصلي خرما را شمال آفريقا يا شبه قاره 
هند مي دانند. گزارش ها حاكي از اين است كه در 
حال حاضر، خرما در هر ۵ قاره دنيا كش��ت و مورد 

بهره برداري قرار مي گيرد. 
طبق آخرين بررسي صورت گرفته، مصر بيشترين 
توليد خرما را در ميان كشورها دارد. در اين كشور 
آفريقايي ساالنه يك ميليون و ۸۴ هزار و ۵۲۹ تن 
خرما توليد مي ش��ود. اين مقدار از كش��ت، تقريبا 
بي��ش از ۱7 درصد از تولي��دات جهاني خرما را در 
برمي گيرد. در برخي نوشته هاي تاريخي، پيشينه 
توليد خرما در مصر تقريبا به چهارهزار سال پيش 
مي رسد. احتماال ش��رايط مناسب آب وهوايي اين 
كشور براي كشت خرما، از مهم ترين عواملي است 
كه مص��ر را به اولين كش��ور توليدكننده خرما در 

جهان تبديل كرده است. 
ايران، بعد از مصر، بيش��ترين كش��ت خرما را در 
جهان دارد. كش��ت حدود يك ميليون تني خرما 
در اي��ران، باعث ش��ده تا اين كش��ور ب��ه يكي از 
بزرگ ترين توليدكنندگان خرما در جهان تبديل 
شود. آمار نشان  مي دهد در سال هاي اخير، ايران 
همواره درصد قابل توجهي از سهم توليد خرما در 
جهان را داشته است. آنچه تاكنون به دست آمده 
نشان مي دهد بيشترين سطح زير كشت خرما، به 
اس��تان كرمان اختصاص دارد. پس از اين استان، 
سيستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، فارس، 
خوزستان و يزد نيز از توليدكنندگان اصلي خرما 
در ايران هستند. ايران با كشت ساالنه ۹۴7 هزار و 
۸0۹ تن خرما، توانسته از ساير كشورهاي منطقه 
پيشي بگيرد و به دومين كشور توليدكننده خرما 
در جهان تبديل ش��ود. متاس��فانه به دليل عرضه 
خرما به صورت خام، نداش��تن بازارهاي جديد و 
بس��ته بندي هاي س��نتي، ايران نتوانسته جايگاه 
باالي��ي در صادرات خرما داش��ته باش��د. در حال 
حاضر تنها ح��دود 7,7 درصد از صادرات خرما در 
جهان به ايران اختصاص مي يابد. همچنين به دليل 

اس��تفاده از روش هاي سنتي كش��ت و برداشت و 
فرس��ودگي باغ هاي خرما، ساالنه بخشي از توليد 

اين محصول از بين مي رود. 
بعد از ايران، عربس��تان سعودي، رتبه سوم كشت 
خرما را در بين كش��ورها به خ��ود اختصاص داده 
است. اين كشور با كشت ساالنه ۸۳۶ هزار و ۹۸۳ 
تن خرما، از مهم ترين كش��ورهاي عربي در توليد 
اين محصول به حس��اب مي آيد. ص��ادرات خرما 
در اين كش��ور ۸,۸ درصد از صادرات جهاني را در 

برمي گيرد. 
همانطور كه اشاره شد، خاستگاه اصلي خرما مناطق 
بين النهرين و جنوب عراق معرفي ش��ده است. در 
ح��ال حاضر نيز عراق با توليد س��االنه ۶7۵ هزار و 
۴۴0 تن خرما، چهارمين كش��ور توليدكننده در 
جهان محسوب مي ش��ود. گزارش ها حاكي از آن 
است كه بعد از جنگ ايران و عراق ، دولت اين كشور 
به آرامي سرمايه گذاري خود در توليد اين محصول 
را افزاي��ش داده؛ بر اين اس��اس اين كش��ور بعد از 
عربستان، به يكي از توليدكنندگان مهم خرما در 
كشورهاي عربي تبديل شده است و صادرات در اين 

كشور، 7,۳ درصد از سهم صادرات جهاني است. 
پاكستان، با توجه به مشكالت زيادي كه در توليد 
خرما دارد، توانسته در بين توليدكنندگان برتر اين 
محصول قرار بگيرد. اين كش��ور با كش��ت ساالنه 
۵۵۶ هزار و ۶0۸ تن خرم��ا، رتبه پنجم را به خود 

اختصاص داده است. كش��ت، برداشت و صادرات 
خرم��ا از مهم ترين منابع درآمد مردم ش��هرهاي 

مختلف پاكستان است. 
كشور امارات، از ديگر كش��ورهاي عربي است كه 
بعد از عربس��تان و ع��راق، جايگاه خوب��ي در بين 
توليدكنندگان خرما دارد. در اين كشور ساالنه ۵۳۳ 
هزار و 70۱ تن خرما كش��ت مي ش��ود. اين ميزان 
كش��ت خرما، امارات را به شش��مين توليدكننده 

جهاني خرما تبديل كرده است. 
رتبه هفتم تا نهم توليد خرما در جهان، به كشورهاي 
آفريقايي اختصاص دارد. الجزاير، سودان و سودان 
جنوبي كشورهايي هستند كه ساالنه حدود ۴ تا ۵ 

هزار تن خرما كشت مي كنند. 
آخرين كشور در فهرست بزرگ ترين توليد كنندگان 
خرما، عمان است. در اين كشور عربي، ساالنه ۲۳۹ 

هزار و ۳۹7 تن خرما كشت مي شود. 
خرما در مناطق گرم و خشك جهان توليد مي شود 
و طبق آمار به دست آمده بيشترين توليد آن مربوط 
به كش��ورهاي خاورميانه و آفريقايي اس��ت. اين 
محصول يكي از توليدات مهمي است كه در بحث 
غذايي، اش��تغال، حفظ محيط زيست، صادرات و 
... نقش مهمي براي كش��ورهاي توليدكننده اين 
محص��ول ايفا مي كند. همچني��ن، باغ هاي خرما، 
ع��الوه بر تامي��ن معيش��ت كويرنش��ينان، تاثير 
چشم گيري در جلوگيري از پيشرفت بيابان دارند. 

خرماي جهان در نخلستان هاي ايران 

آمارنامه
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