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 وزير فناوري ارتباطات و فن��اوري اطالعات با بيان 
اينكه وضعيت بازار گوش��ي تلفن  همراه مناس��ب 
نيست از تش��كيل كارگروهي براي بررسي مباحث 
مربوط به گوشي هاي توقيفي، واردات گوشي و ارز 

تخصيص يافته به آنها خبر داد.
به گزارش ايسنا، محمدجواد آذري جهرمي ديروز 
در حاشيه سمينار تحول ديجيتال درباره وضعيت 
بازار گوشي تلفن همراه اظهار كرد: وزارت ارتباطات 
نه وظيفه تنظيم بازار تلفن هم��راه را برعهده دارد 
و نه وظيفه واردات گوش��ي و تخصي��ص ارز. اما به 
واسطه بحث مقابله با قاچاق تلفن همراه، مسووليت 
كارگروهي را برعهده داش��تيم ك��ه بايد پيگيري و 
اطالع رساني  مي كرديم؛ اين بدان معني نيست كه 

بگوييم مسائلي كه هست را پيگيري نمي كنيم.
وي در ادام��ه با بيان اينك��ه اين موض��وع نيازمند 
همكاري بين دس��تگاه هاي مختلف اس��ت، افزود: 
 روز شنبه جلسه اي با موضوع ترخيص گوشي هاي 
همراه برگزار ش��د. در حال حاضر ۱۲۰ هزار گوشي 
به ص��ورت مس��تقيم، توقي��ف و ۶۰۰ ه��زار عدد 
گوش��ي هم در گمرك توقيف شده است. اما همين 
شركت هايي كه پرونده ش��ان در قوه قضاييه است، 
اين گوش��ي ها را وارد كردند؛ يعني آنها هم به نوعي 
غيرمستقيم در توقيف هستند و نمي توانند گوشي 
وارد كنند. به گفته او، بنا شده تا كارگروهي متشكل 
از نماين��ده دادس��تان كل كش��ور، وزارت صمت و 
اطالعات و با مديريت س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز تشكيل شده و مباحث مربوط به واردات گوشي و 

زمان عرضه آنها به بازار پيگيري شود.
وزير ارتباطات در پاسخ به اينكه عرضه گوشي هاي 
توقيفي چه تاثير بر بازار خواهد داش��ت گفت: اين 
حجم از گوش��ي براي نياز يك ماه بازار كافي است. 
اما مساله چرخه واردات بايد حل شود. در حال حاضر 
تعداد واردكنندگان محدود است، به همين دليل بنا 
شده وزارت صمت براي كساني كه آمادگي واردات 
دارند، فراخوان دهد و ب��راي گروه هاي جديد مجوز 

واردات صادر كند.
آذري جهرمي موضوع ديگر مربوط به مشكالت بازار 
گوشي را بحث ارز آنها دانست و گفت: بانك مركزي 
بايد به واردكنن��دگان ارز تخصيص دهد. به همين 
منظور قرار اس��ت اين هفته با وزير صمت و رييس 
بانك مركزي جلسه داشته باش��يم كه چگونه اين 
موضوع را تسهيل كنيم. درمجموع بناست تا پايان 

اين هفته، جمع بندي اين سه بخش استخراج شود.
وي با بيان اينكه وضع بازار گوش��ي االن مناس��ب 
نيست افزود: هرچند نمي توان پنهان كرد كه شايد 
برخي از س��نگ اندازي هايي كه در حوزه گوش��ي 
تلفن همراه مي شود، به موضوع انتشار ليست ارزي 

واردكنندگان گوش��ي بازمي گردد و ش��ايد برخي 
عالقه نداشته باشند كه اين ليست شكل بگيرد.

او همچني��ن در س��مينار هفته ديجيت��ال، اظهار 
كرد كه تغيي��رات نرخ ارز باعث ش��ده مخابرات كه 
هزينه ه��اي ارزي و درآمدهاي��ش ريالي اس��ت، با 

مشكل مواجه شود.
او در بخش ديگ��ري از س��خنانش اظهار ك��رد: از 
فروردين تا آذرماه امسال، رشد تبادالت مركز ملي 
تبادل اطالعات، ۱۰ برابر ش��ده اما تنها ۱۰ درصد 

ظرفيت اين مركز كار مي كند.
او درباره خدم��ات ارايه ش��ده با اس��تفاده از دولت 
الكترونيك��ي توضي��ح داد: ب��ا اس��تفاده از دولت 
الكترونيكي چند پروژه مه��م در اين مدت راهبري 
و رضايت عمومي جلب ش��د كه نتايج آن را ديديم. 
پروژه مقابله با قاچاق تلفن هم��راه و موضوع كارت 
س��وخت كه ارايه خدمات را به م��ردم راحت كرد و 
هزينه ها را كاهش داد، تجربه نشان داد كه مي توانيم 

اين كار را پيش ببريم.
جهرمي در ادامه با بيان اينك��ه يكي از خدماتي كه 
مي توان در آن صرفه جويي كرد، بحث قبوض است، 
گفت: مخاب��رات ايران ۳۰ ميليون مش��ترك تلفن 
ثابت دارد كه دوره اي برايش��ان قبض صادر مي كند 
و هزينه تمام ش��ده هر قبض دو هزار تومان اس��ت 
كه س��االنه ۳۶۰ ميليارد تومان ميش��ود. مجموعه 
مخابرات ايران امروز مطالبات انباش��ته دارد و قرار 
شد ظرف ۴۵ روز آينده مخابرات به سمتي برود كه با 
استفاده از ظرفيت پلتفرم دولت الكترونيكي قبوض 

خدماتي را حذف كند.
وي ب��ا بيان اينكه برخي مش��تركان ممكن اس��ت 
درخواست داش��ته باش��ند قبض بگيرند كه براي 
آنان همچنان قبض صادر مي ش��ود، افزود: در كنار 
قبوض تلفن ثابت قبوض خدماتي بيشتري داريم از 
جمله ۳۵ ميليون كنتور ب��رق، حدودا همين تعداد 
كنتور آب و ۲۰ ميليون كنتور گاز و برآوردها نشان 
مي دهد ۱۴۴۰ ميليارد تومان براي قبوض خدماتي 
هزينه مي كنيم. در حالي كه ام��روز ظرفيت كامل 
دولت الكترونيكي فراهم است كه تمام اين قبوض را 

به صورت الكترونيكي صادر كنيم.
او ادامه داد: مي توان اين قبوض را به گوش��ي همراه 
شهروندان ارس��ال كنيم كه در كارپوش��ه ايرانيان 
نسخه ديجيتالي آن قرار بگيرد، يا به صورت پيامكي 
يا اپليكيش��ن هاي دولت همراه يا اپليكيش��ن كه 
خدم��ات پرداخت را انجام مي دهند و به مش��ترك 
اطالع بدهيم قبضش��ان آمده اس��ت. اي��ن فرايند 
اطالع رساني آنالين به مش��ترك و به روز بودن اين 
مدل اطالع رساني در برگشت درامد آنها هم هزينه 

دارد.

وزير ارتباطات: تعداد گوشي هاي توقيفي 
براي يك ماه بازار كافي است

گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

منافذ ناپيداي ارزي
آرام گرفت��ن قيم��ت 
ارز باعث ش��ده است 
كه مس��ووالن دولتي 
نيز با اعتم��اد به نفس 
بيش��تري ب��ه فعاليت 
بپردازن��د و صحب��ت 
از كنت��رل ب��ازار ارز و 
افزاي��ش ارزش پ��ول 
ملي بكنن��د. با وجود اين هنوز هم بس��ياري با 
ديده ترديد به اين كاهش ن��رخ ارز كه با زمان 
ارايه بودجه و تعيين نرخ ارز در بودجه همزمان 
اس��ت، مي نگرند. براي بسياري سوال است كه 
دولت به صورت موقت موفق شده است نرخ ارز 
را پايين نگه دارد و يك جهش ديگر در راه است 
يا اينكه باالخره دولت ابتكار عمل را به دس��ت 
گرفته است؟ اما س��وال مهم تري در اين ميان 
مطرح است كه عدم پاسخ صحيح به اين سوال 
ممكن است دولت را مجددا در شرايط ماه هاي 

قبل قرار دهد. 

فراز جبلي
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تشكلها

 چالش تجارت 
با بنگاه هاي جوان اروپايي 

مجتب�ي عب�دي | »تج��ارت ب��ا بنگاه هاي 
كوچك ومتوس��ط« موضوعي ب��ود كه چندي 
پيش به عن��وان راه حل��ي نوآورانه ب��راي عبور 
از محدوديت ه��اي مالي و تج��اري در جريان 
بازگش��ت تحريم ها عليه ايران، در دستور كار 
ايران و اتحاديه اروپا قرار گرفت. در همين راستا 
اروپايي ها هم يك بستر جايگزين براي سوييفت 
كه مستقل از امريكا باشد را به منظور مراودات 

مالي با ايران پيشنهاده داده اند..
  صفحه2

راهوشهرسازي

رقابت قيمتي دردسرساز در 
فروش بليت پروازهاي داخلي

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
تخفيف ۵ تا 9 درصدي در قيم��ت بليت هواپيما 
توسط يكي از سايت هاي اينترنتي معروف فروش 
بلي��ت جاروجنجال بس��ياري را ط��ي هفته هاي 
گذشته به پا كرده و هم اكنون اختالف بين مديران 
ارشد اين سايت و انجمن دفاتر خدمات مسافرت 
هوايي و جهانگ��ردي باالگرفته اس��ت. در همين 
رابطه، چندي پيش رييس انجمن دفاتر خدمات 
مسافرت هوايي نامه اي تهديد آميز به مديران اين 
سايت نوشت و اقدام به ارزان فروشي بليت هواپيما 
توس��ط س��ايت مذكور را خارج از ضابطه و عمال 
موجب ضرور و زيان و لطمه به فعاليت ساير دفاتر 

خدمات مسافرتي و جهانگردي معرفي كرد.
البته ماج��راي اختالف بين س��ايت فروش بليت 
هواپيم��ا و انجم��ن خدم��ات مس��افرتي ب��راي 
ارزان فروشي بليت به همين جا ختم نشد و ديروز 

هم جلسه اي براي حل اين مشكل برگزار شد...
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رييس جمهوري در كنفرانس روساي مجالس 6 كشور آسيايي هشدار داد

بر اساس ارقام اليحه بودجه سال 98 اعالم شد

بحراني تر شدن وضعيت تروريسم با تحريم ايران

رشد 41 درصدي بودجه كل كشور 

بودجه

مشاور سازمان برنامه و بودجه معتقد است كه براي 
حل مشكالت بايد اس��تقالل مالي داشت. محمد 
کردبچه، مشاور سازمان برنامه و بودجه در گفت گو 
با خبرنگار الف، در مورد اينکه آيا راه حل مشکالت 
اقتصادی کشور، از طريق سياست خارجی می گذرد، 
گفت: روابط خارج��ی چه ارتباطی به مش��کالت 
اقتصادی دارد؟ البته سياست خارجی ممکن است، 
موثر باشد، ولی عامل اساسی نيس��ت. وی با اشاره 
به بودجه کل کشور افزود: برای حل مشکالت بايد 
استقالل مالی داش��ته باش��يم و به دنبال آن برويم 
که اين موض��وع در دل سياس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومتی آمده اس��ت و بايد دنبال درآمدهای پايدار 
در بودجه باش��يم. تا زمانی که اقتصاد ايران وابسته 
به نفت باش��د، هيچ وقت نمی توانيم تحول اساسی 
در اقتصاد کش��ورمان ايجاد کنيم. مشاور سازمان 
برنامه و بودجه با تاکيد بر اينکه مشکالت اقتصادی 
ايران ارتباطی با آمريکا ندارد، بيان کرد: مش��کالت 
اقتصادی ايران بيش��تر داخلی است و بايد خودمان 
کشور را بسازيم، يعنی اگر وابستگی خود را از نفت 
قطع کنيم، ديگر چه نياز به کشورهای ديگر داريم، 
زيرا وقتی قيمت نف��ت را ارزان و يا گران می کنند، 
اقتصاد ايران گرفتار می شود يا با تحريم می خواهند 
جلوی ص��ادرات آن را بگيرند. کردبچ��ه ادامه داد: 
بايد برای رهايی از نف��ت، دنبال درآمدهای مالياتی 
و واقعی باشيم؛ امروز نسبت درآمد مالياتی به توليد 
ناخالص داخلی در ايران پايي��ن و حداکثر ۸درصد 
است در حالی که در کشورهای در حال توسعه ۱۵ 
تا ۲۰ درصد و کشورهای توسعه يافته تا ۴۰ درصد 
توليد ناخالص داخلی خود را ماليات می گيرند. اما 
وقتی اين موضوع مطرح می شود، می گويند معافيت 
داريم، خوب اين معافيت ها را برداريم و نبايد بهانه 
بياوريم. وی با بيان اينکه پايه های پيشرفته مالياتی 
اصال در ايران وجود ندارد و باي��د پايه های مالياتی 
مانند ماليات بر عايدی سرمايه، ماليات بر مجموع 
درآمد و... را افزايش دهيم، گفت: افزايش درآمدهای 
مالياتی از چند طريق ممکن است که يکی افزايش 
نرخ و ديگ��ر افزايش پايه های مالياتی و راه س��وم با 
افزايش بهره وری نظام مالياتی می تواند انجام پذيرد 
که افزايش نرخ برای هيچ کسی پذيرفته نيست و بايد 
دنبال افزايش و بهبود پايه های مالياتی باشيم. او در 
مورد نقش تحريم ها در اقتصاد ايران و بودجه گفت: 
آن ها چون می بينند که ما وابسته هستيم، تحريم را 
اعمال می کنند و تحريم نگرانی ايجاد می کند زيرا 
اقتصاد ما وابسته است و خود آن ها هم اين موضوع 
را می دانند و فکر می کنند با اعمال تحريم، اقتصاد 
ما متزلزل می ش��ود؛ در حالی که اگر متکی به خود 
و درآمدهای پايدار خودمان باشيم و از نفت و منابع 
نفتی فاصله بگيريم، و آنها متوجه خواهند ش��د که 

تحريم ها اثر گذار نيست.

حل مشكالت اقتصادي 
نيازمند بازسازي مالي است

اخبار

قيمت گ��ذاري چهار محص��ول ايران خودرو با 
توجه به رنج قيمت رقابتي و وجود رقباي كافي 
در بازار از مدت ها قبل، مشمول قيمت گذاری 
شورای رقابت نبوده و همچون گذشته توسط 
خودرو س��از صورت گرفته است.بديهی است 
قيمت گذاری خودروهای مش��مول، توس��ط 
س��تاد تنظيم ب��ازار و س��ازمان حمايت اعالم 
خواهد ش��د.    به گ��زارش ايكوپ��رس معاون 
بازاريابي و فروش گروه صنعت��ي ايران خودرو 
گف��ت: ف��روش تحوي��ل ف��وری ۴ محصول 
ايران خ��ودرو ب��ا قيم��ت جديد در راس��تاي 
تنظيم و كنترل بازار صورت گرفته اس��ت.  وي 
تصريح ك��رد: امروز ) ديروز( ف��روش اينترنتي 
ايران خودرو براي چهار محص��ول اس ۳۰،پ  ژو 
پارس اتوم��ات، وانت آريس��ان و تن��در وانت 
آغازش��د.  خان كرمي در ادامه افزود: اين روند 
ف��روش ايران خ��ودرو در هفته ه��اي آينده با 
کاه��ش ۵ درصدديگر زير قيمت اعالم ش��ده 
پيش فروش صورت گرفته امروز، مجددا اعالم 

خواهد شد.

  فروش تحويل فوری
چهار محصول ايران خودرو 

مشمول قيمت گذاری نيست 

اگر برجام نتيجه   نداشت امريكا 
به دنبال برهم زدن آن نبود

جهان

 رونمايي از 
»مركل كوچك«
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فراز جبلي|
مشاور سردبير|

آرام گرفت��ن قيم��ت ارز باعث ش��ده اس��ت كه 
مس��ووالن دولتي نيز با اعتماد به نفس بيشتري 
به فعاليت بپردازند و صحبت از كنترل بازار ارز و 
افزايش ارزش پول ملي بكنند. با وجود اين هنوز 
هم بسياري با ديده ترديد به اين كاهش نرخ ارز 
كه با زمان ارايه بودجه و تعيين نرخ ارز در بودجه 
همزمان اس��ت مي نگرند. براي بس��ياري سوال 
است كه دولت به صورت موقت موفق شده است 
نرخ ارز را پايين نگ��ه دارد و يك جهش ديگر در 
راه است يا اينكه باالخره دولت ابتكار عمل را به 

دست گرفته است؟
اما س��وال مهم تري در اين ميان مطرح است كه 
عدم پاس��خ صحيح به اين س��وال ممكن اس��ت 
دولت را مج��ددا در ش��رايط ماه ه��اي قبل قرار 
دهد. س��وال مه��م اين اس��ت كه چ��را جهش و 
نوس��ان ارزي رخ داد؟ در پاس��خ به اين س��وال 
س��ناريوهاي مختلفي به وي��ژه در دوران التهاب 
ارزي مطرح گش��ت. برخي به سراغ تئوري جمع 
ش��دن فنر ارزي به دليل عدم تعديل ارزش پول 
ملي به نس��بت تورم رفتند، گروهي بحث ارزش 
اعتباري س��ندهاي بانك مركزي اي��ران در ايام 
تحريم را م��ورد بحث قرار دادن��د و گفتند مردم 
در ايام تحريم س��ندهاي اعتباري فدرال رزرو را 
به بانك مركزي اي��ران ترجيح مي دهند. گروهي 
اتفاقات را از دريچه اقتصاد رفتاري مورد بررسي 
ق��رار دادند و در نهاي��ت بعضي به س��راغ تئوري 
توطئه و دست داش��تن بيگانگان در اين موضوع 
رفتند. اما هيچ كدام از اين س��ناريوها يك ش��به 
پاس��خ نم��ي داد؛ روي ورق درآم��د ارزي دولت 
بيشتر از مصارف ارزي كشور بود، چرا بايد وقتي 
كش��ور مازاد درآمد ارزي آن هم به ميزاني قابل 
توج��ه دارد قيمت ارز افزايش پي��دا كند؟ دولت 
دليل اي��ن موضوع را در خ��روج ارز مي داند. آمار 
دولت نشان مي دهد كه صادرات غيرنفتي و نفتي 
ايران بيش از واردات، قاچ��اق و مصارف معمول 
ارز مانند مخارج دانشجويان و مصارف توريستي 
است. به همين دليل از يك سال قبل بحث اينكه 
باالخره اين م��ازاد ارز كجاس��ت از س��وي وزير 
وقت امور اقتص��ادي و دارايي مطرح مي ش��د. از 
همان تاريخ تئوري عدم بازگش��ت ارز صادراتي 
مطرح مي ش��د و كشمكش ها بر س��ر اثبات يا رد 
اين مدعا باعث ش��د كه نهايتا موضوع به ش��كل 
پيمان س��پاري ارزي درآيد. اما مساله اين است 
كه اصوال براي كس��ي كه قصد خروج ارز را دارد 
صادركردن كاال و بازنگرداندن ارز روش منطقي 
خواهد بود؟  واقعيت اين است كه صادركنندگان 
مطرح ايران��ي تعدادي محدود هس��تند و حدود 
۳۵۰ ش��ركت بيش از يك ميليون دالر صادرات 

در سال دارند. در س��ال 9۶ كه بحث خروج ارز از 
طريق صادرات مطرح مي شد فرد جديدي به اين 
شركت ها اضافه نش��د و اين شركت ها هم همگي 

در صنف خود و براي دولت شناخته شده بودند.
واقعي��ت دومي كه كمت��ر ديده ش��د آزاد بودن 
بحث حواله هاي ارزي تا پيش از بخش��نامه هاي 
مكرر دولت بود. كس��اني كه قصد خ��روج ارز از 
كشور را داشتند اصوال نيازي به حضور در عرصه 
تجاري را نداشتند چرا كه مي توانستند به صراف 
در داخل كش��ور ريال داده و در حساب هايشان 
در خ��ارج ارز را درياف��ت كنن��د. در زمان��ي كه 
بحث اختالف حس��اب ارزي مطرح مي شد هيچ 

محدوديتي در اين خصوص وجود نداشت.
واقعيت س��وم مربوط به خروج ارز پس از جهش 
قيمت و ميخ كوب كردن دالر روي ۴۲۰۰ تومان 
بود. فرض كنيد ف��ردي با دارايي ي��ك ميليون 
تومان بخواهد از كش��ور ارز خ��ارج كند. طبيعتا 
براي اين فرد به صرفه تر اس��ت ك��ه ارز را به نرخ 
۴۲۰۰ تومان��ي دريافت كرده و با ارز بيش��تري 
از كش��ور خارج ش��ود تا در همان زمان اقدام به 
خريد ارز ۱۵ هزار توماني كند. نعل وارانه اي كه 
بس��ياري را به اش��تباه انداخت دقيقا در همين 
بخش ب��ود. ارز صادراتي عمال ارزش��ي به اندازه 
نرخ آزاد داشت در حالي كه اگر شخصي به جاي 
صادرات اقدام ب��ه واردات ب��ا فاكتورهاي گران 
نشان داده ش��ده مي كرد، اختالف نرخ واقعي و 
ذكر ش��ده در فاكتور وارداتي ارز ۴۲۰۰ توماني 
در خارج كشور داشت. اتفاقا اين موضوع يكي از 
داليل اصلي افزايش ثبت س��فارش ها در كشور 

بود.
واقعيت س��وم كه »تع��ادل« چندين ب��ار به آن 
پرداخته اس��ت واقعي نبودن آمارهاي صادراتي 
بود. دولت روي ارزي حس��اب كرده بود كه عمال 
در اختيار نداش��ت و هنوز هم با بهبود نسبي اين 

آمارها چندان دقيق نيست.
در ي��ك كالم، مس��ووالن ي��ا نمي دانن��د ي��ا 
نمي خواهند بش��نوند كه كش��تي ارزي كش��ور 
سوراخ هاي بزرگي دارد و به جاي حل مشكالت 
ريشه اي به سراغ مش��كالت كوچك تر رفته اند. 
اكثري��ت ارز صادرات��ي بازگش��ته مرب��وط ب��ه 
پتروشيمي ها اس��ت و مس��ووالن از آنها راضي 
هس��تند در حالي كه هر بنگاهي نهاده هاي خود 
را به شكل خوراك با نرخ ۳۸۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان 
دريافت كن��د طبيعت��ا از فروش آن در س��امانه 
نيما خوش��حال خواهد بود. واقعيت اين اس��ت 
كه بخش��نامه ارزي كش��ور قابل اجرا نيس��ت و 
اين كاهش ن��رخ ارز در آينده اي نه چندان دور با 
جهش��ي ديگر از بين مي رود جز آنكه دولت علل 
اتفاقات چند ماه گذش��ته را به خوبي شناسايي 

كند.

منافذ ناپيداي ارزي

نايب رييس مجلس ش��وراي اس��المي گفت: اگر 
برجام نتيجه اي نداشت، امريكا، اسراييل و عربستان 
به دنبال بره��م زدن آن نبودند. به گ��زارش ايرنا، 
مسعود پزشكيان روز گذشته در جمع دانشجويان 
دانش��گاه علوم پزش��كي تبريز افزود: تا زماني كه 
از نظر كارشناسي شده اس��تفاده نشود، وضعيت 
كشور درست نخواهد شد. وي در خصوص تصويب 
اف اي تي اف اظهارداشت: معتقدم اف اي تي اف و 
برجام بايد در اين مملكت اجرا شود، اما اگر رهبري 
بگويند، اين كار نبايد انجام شود، اطاعت مي كنم، اما 
نظرم را هم مي گويم.  پزشكيان با تاكيد بر اينكه اگر 
اف اي تي اف از اول در اين كش��ور بود، رشوه و فرار 
از ماليات هم نبود، گفت: اينكه كسي ۱۰ ميليون 
درآمد دارد و ماهانه ۱۰۰ ميليون به حسابش واريز 
مي كند، ربطي به چپ و راست بودن ندارد .  وي در 
واكنش به منتقدان عملكرد ستاد احياي درياچه 
اروميه، اظهارداشت: عملكرد ستاد احيا خوب بوده 
و تاكنون حدود دو هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي 
احياي درياچه هزينه شده است. او افزود: اگر كسي 
نقشه بهتري براي احياي درياچه اروميه دارد، ارايه 
دهد؛ دنبال مقصر گشتن، پاك كردن صورت مساله 
است، بايد به فكر چاره بود، با ساخت تونل انتقال آب 
و ساير پروژه ها حدود يك ميليارد متر مكعب، آب 

به درياچه منتقل خواهد شد. 



روي موج خبر

  س�فير جديد ايران در چين تعيين ش�د؛ 
تعادل|

 س��خنگوي وزارت امور خارجه اعالم كرد س��فير 
جدي��د ايران در چين تعيين ش��ده اس��ت. بهرام 
قاس��مي گفت: به پيش��نهاد وزير ام��ور خارجه و 
تصويب رييس جمهوري اس��المي ايران» محمد 
كش��اورززاده « به عنوان س��فير جديد جمهوري 
اسالمي ايران در جمهوري خلق چين منصوب شد 
و طي روزهاي آينده عازم محل ماموريت مي شود. 
كشاورززاده هم اكنون دستيار وزير و مديركل امريكا 
وزارت خارجه است و پيش از آن نيز سفير ايران در 

كشورهاي ونزوئال و ازبكستان بوده است.

  بازگشت 260 ايراني داراي اقامت غيرقانوني 
از لندن به تهران در دو سال گذشته؛ تعادل|

سفير ايران در لندن گفت: در دو سال گذشته، ۲۶۰ 
نفر ايراني كه اقامت غيرقانوني در انگليس داشتند 
با مراجعه به اين سفارت به ايران بازگشته اند. حميد 
بعيدي نژاد در توييتي نوشت: قاچاقچيان بين المللي 
براي منفعت خود مهاجرت غيرقانوني را تشويق 
كرده و جان و مال اف��راد را به خطر مي اندازند. اما 
برخي قرباني ها كه به هدف نمي رس��ند، تصميم 
بهتري مي گيرند. در دو س��ال گذش��ته، ۲۶۰ نفر 
ايراني كه اقامت غيرقانوني در انگليس داشتند، با 
مراجعه به سفارت ايران در لندن به ايران برگشته اند.

 توضيحات »قره خاني« درباره خبر درگيري 
زنگنه با وزير انرژي امارات؛ خانه ملت|

 اسداهلل قره خاني نماينده مجلس با اشاره به انتشار 
اخباري مبني بر درگيري زنگنه با وزير انرژي امارات 
تاكيد كرد: درگيري بين اين دو وزير صورت نگرفته 
اما وزير نفت ايران استدالل هاي خود را به صورت 
قاطع در برابر اماراتي ها مطرح كرد، چرا كه اماراتي ها 
به دنبال اين بودند كه سهم ايران در اوپك را كاهش 
داده و از اين طريق درآمدهاي نفتي ايران كم شود، 
اما از آنجا كه ايران متوجه شده بود كه اماراتي ها و 
عربستاني ها به دنبال اين موضوع هستند كه از نظر 
اقتصادي به جمهوري اس��المي آسيب برسانند، 

سرسختانه روي مواضع خود باقي ماند. 

 امريكايي ها براي ايجاد مزاحمت در روابط 
ايران و اروپا تالش مي كنند؛ ايسنا|

 وزي��ر امور خارجه درباره طرح اتهامات موش��كي 
امريكا عليه ايران، خاطرنشان كرد: امريكايي ها هر 
تالش��ي كرده اند تا در روابط ايران و اروپا مزاحمت 
ايجاد كنند. حتي بيش از اينكه روابط ايران و اروپا 
را به خط��ر بياندازند، تالش آنها بر اين اس��ت كه 
مس��ائل منطقه را وارونه جلوه دهند. محمد جواد 
ظريف اضافه كرد: امريكايي ه��ا منطقه ما را انبار 
باروت كرده اند. ميزان سالحي كه از سوي امريكا 
فروخته مي شود، غير قابل باور است و بسيار فراتر از 
نياز منطقه است. اين نشان دهنده سياست بسيار 
خطرناكي است كه امريكايي ها در منطقه ما دنبال 
مي كنند و اين سياس��ت باعث ش��ده تا منطقه ما 
تبديل به انباري از سالح هاي بسيار پيشرفته مخرب 
شود كه متاسفانه هيچ كمكي به صلح و امنيت در 

منطقه نكرده است.

 دس�تگيري ۴ مته�م در رابط�ه ب�ا حادثه 
تروريستي چابهار؛زاهدان|

دادستان زاهدان از دستگيري ۴ متهم در رابطه با 
حادثه تروريستي چابهار خبر داد.

حجت االسالم موحدي راد با بيان اينكه اين افراد 
در شهرس��تان هاي مختلف اس��تان سيستان و 
بلوچستان دستگير شده اند، افزود: اين پرونده در 
مجتمع ويژه جرايم امنيتي در مركز استان سيستان 
و بلوچستان رسيدگي خواهد شد.دادستان زاهدان 
همچنين گفت: تحقيقات در مورد نقش متهمان 
در عمليات تروريس��تي و شناسايي ساير متهمان 

ادامه خواهد داشت.

 از نظر امريكايي ها تروريسمي كه در جهت 
اهداف آنان باشد، محكوم نيست؛ ايسنا|

وزير اطالعات گفت: حاكميت ها بايد با اش��راف 
اطالعاتي اعمال حاكميت كنند كه زمينه اي براي 
شكل گيري تروريسم در كشورها به وجود نيايد. 
سيد محمود علوي در پاسخ به سوالي درباره برنامه 
امري��كا براي انتقال داع��ش در جمع خبرنگاران 
گفت: كاف��ي اس��ت در جاي��ي خالءحاكميتي 
وجود داشته باش��د، آن وقت آنجا را براي انتقال 
جريان هاي تروريستي مناس��ب مي بينند.وزير 
اطالعات در پاس��خ به س��والي درباره پشت پرده 
كشورهايي كه در اعمال تروريستي اهواز و چابهار 
دس��ت دارند، افزود: هم جريان ها و سرويس هاي 
امنيت��ي منطقه حضور دارند و هم سياس��ت ها و 
راهبردهاي رژيم صهيونيستي و همچنين امريكا 
از اين جريان تروريستي حمايت مي كند. از نظر 
آنها تروريس��مي كه در جهت اهداف آنان باشد، 

محكوم نيست.

  ورود پيك�ر مطهر ۷2 ش�هيد دوران دفاع 
مقدس به كشور؛تسنيم|

فرمانده كميته جست وجوي مفقودين ستاد كل 
نيروهاي مسلح گفت: پيكرهاي طيبه ۷۲ شهيد 
دوران دف��اع مقدس در صبح روز سه ش��نبه، ۲۰ 
آذرماه ۹۷ از مرز شلمچه وارد كشور خواهند شد. 

س��ردار س��يد محمد باقرزاده، با اش��اره به ورود 
پيكرهاي مطهر ش��هدا به كش��ور گفت: مراسم 
استقبال از اين ش��هدا را برادران بسيج اهل سنت 
گچين بندرعباس به نمايندگي از ملت ايران در مرز 
انجام خواهند داد.وي افزود: اين ش��هدا مربوط به 
عمليات هاي رمضان، محرم، كربالي5 و تك دشمن 
در ش��لمچه هس��تند كه متعلق به لشكر 1۴ امام 
حسين)ع(، لش��كر 8 نجف، لشكر 1۹ فجر، لشكر 
۲۷ حضرت رسول)ص(، لشكر 1۰ سيدالشهدا)ع(، 
يگان هايي از ارتش جمهوري اسالمي و مجاهدين 

عراقي در لشكر بدر هستند.

ايران2

رييس جمهوري در كنفرانس روساي مجالس 6 كشور آسيايي هشدار داد

بحراني تر شدن وضعيت تروريسم با تحريم ايران
گروه ايران|

روز گذش��ته دومين كنفرانس روساي مجالس ۶ كشور 
آسيايي ايران، چين، روسيه، تركيه، پاكستان و افغانستان در 
تهران برگزار شد. كنفرانسي كه عنوانش مبارزه با تروريسم 
بود. در اين كنفرانس امنيتي كه رييس جمهوري، وزراي 
خارج��ه و اطالعات جمهوري اس��المي ايران هم حضور 
داشتند، حجت االسالم حسن روحاني از ريشه تروريسم 
در منطقه سخن گفت و هشدار داد تحريم هاي امريكا عليه 
ايران، به بحراني شدن تروريسم و قاچاق مواد مخدر منتهي 
مي شود، چراكه ايران ساالنه ميليون ها دالر خرج مبارزه با 
تروريسم و قاچاق مواد مخدر مي كند، اما تحريم ها احتماال 
منجر به كاهش اين حجم از س��رمايه گذاري ايران در اين 
دو حوزه مي ش��ود. روحاني با اشاره به اينكه جهان شاهد 
چالش هاي س��خت و پيچيده اي اعم از تغيي��ر آب و هوا، 
بحران هاي اقتصادي، توسعه نيافتگي، تجاوز و جنگ، فقر و 
گرسنگي، يك جانبه گرايي وافراط گرايي و تروريسم است، 
گفت: جمهوري اسالمي ايران به عنوان بزرگ ترين قرباني 
تروريسم تاكنون متحمل خسارات جاني و مالي سنگيني 
شده است. حوادث تروريستي از جمله انفجار دفتر نخست 
وزيري، شهادت ۷۲ تن از نمايندگان مجلس و دولتمردان 
در سال ۶۰، شهادت 1۷ هزار نفر از مردم عادي طي ۴۰ سال 
گذشته توسط تروريست هايي كه در حال  حاضر در اروپا 
و امريكا تحت حمايت دولت هاي غربي هستند. همچنين 
در سال هاي اخير دانشمندان هسته اي ايران توسط عوامل 
تروريستي دولت هاي بيگانه به شهادت رسيده اند. حمله 
داعش به مجلس شوراي اس��المي و حوادث تروريستي 
اخير اهواز و چابهار نمونه ديگري از اقدامات تروريس��تي 
عليه كشورمان است، اما اين حوادث كوچك ترين خللي در 
عزم دولت ايران و مردم براي مبارزه با اشكال تروريسم وارد 
نكرده و نمي كند.رييس جمهوري با بيان اينكه تحريم هاي 
اقتصادي ظالمانه و غير قانوني امريكا عليه ايران شكل بارزي 
از تروريسم است كه ملت ما را هدف قرار داده است تصريح 
كرد: تروريسم اقتصادي به معناي وحشت آفريني در اقتصاد 
يك كشور و ايجاد ترس در ديگر كشورها جهت ممانعت از 
تجارت و سرمايه گذاري در كشور هدف است. خروج امريكا 
از برجام و اعمال تحريم ها بي ترديد نمونه بارزي از تروريسم 

اقتصادي است.

 مردم منطقه از خشونت خسته شده اند
او ادام��ه داد: منطقه ما در مقطع حس��اس تاريخي قرار 
 گرفته است مقطعي كه تررويس��ت ها، خشوت طلبان و 
قانون شكنان به دنبال راه انداختن گردابي از خشونت، فقر، 
تحريم و كودتا هستند. آنها نمي خواهند ما دور هم جمع 
شده و گفت وگو كنيم. آنها نمي خواهند ما همدل و همزبان 
باشيم. اما بايد بدانند اين اراده ما است كه دست در دست هم 
بر دشمن مشترك فائق شده ايم. اما اين پيروزي مستلزم آن 
است كه همگي مسووليت خود را تا ريشه كني ريشه هاي 
خش��ونت ادامه دهيم. فقر، فس��اد، نابرابري و تبعيض از 
مهم ترين ريشه هاي خشونت هاي تروريستي در منطقه 
است. در فضاي توسعه نايافتگي اشكال بزهكاري، قاچاق، 
پولشويي و تروريسم به هم ملحق مي شوند و امنيت جوامع 

انس��اني را نابود مي كنند.رييس جمهور همچنين گفت: 
صداي مردم منطقه شنيده مي شوند كه مي گويند ازجنگ 
و خشوت و آوارگي بي خانماني و فقر و گرسنگي، همسايه 
كشي، نفرت و كينه تبعيض و تحقير خسته شده اند. زنان 
تحمل بردگي و محكوميت از تحصيل را ندارند. كودكان از 
برهنگي خسته شده اند و شهرها و روستاها ديگر انفجار و 

ويراني را بر نمي تابند.
روحاني با بيان اينكه دخالت هاي سياسي و نظامي اجازه 
نمي دهد، جوامع رشد طبيعي خود و راه حل هاي مناسب 
در مواجهه با مشكالت را بيابند، بيان كرد: بايد بينديشيم 
كه چگونه مي توانيم آنهايي كه آگاهانه ميلياردها دالر از 
درآمدهاي نفتي خود را ب��راي تعميق اختالف ها صرف 
مي كنند، متوقف كني��م و چگونه در مقاب��ل زورگويان 
بايستيم. من معتقدم همكاري و هماهنگي است كه امنيت 
مي آفرين��د. ما بايد حاكميت هاي منعطف تري داش��ته 
باشيم كه با تقسيم عادالنه مسووليت در مقابل تهديدهاي 
مشترك سازگار باشد. بايد به جنگ و خشونت افسار بزنيم. 
به پيكار با پول هاي ناپاك بشتابيم و از كارآمدي حكمراني 
يكديگر حمايت كنيم تا ديگر جايي براي پليدي ها نباشد.

 جنگ تجاري با چين به ضرر همه ما است
او ادامه داد: ملت ها و دولت هاي ما با يكديگر هس��تند. از 
دوراني دور و از تاريخ كهن ما با هم بوده ايم. فرهنگ هاي ما 
در داد و ستدهاي پويا تمدن هاي مشترك آفريده اند كه از 
چين تا آناتولي و از روسيه تا فالت ايران ادامه داشته است. 
ما فرزندان تمدن هاي بزرگي هستيم. با اين حال در معرض 
يورشي همه جانبه هستيم كه نه تنها هويت و استقالل ما را 
تهديد مي كند، بلكه مصمم است پيوست هاي ديرپاي ما را 
از هم بگسلد. كشوري كه جنگ تجاري با چين راه انداخته 
است، به پاكستان طعنه مي زند، افغانستان را تحقير مي كند، 
تركيه را تنبيه مي كند و روسيه را تهديد و ايران را تحريم 

مي كند، متهم رديف اول در شكستن پيوندهاي ما است.
روحاني با اشاره به اينكه امريكا سخت در خطاست كه گمان 
مي كند مي تواند ما را از هم جدا مي كند گفت: جنگ تجاري 
با چين به ضرر همه ما است، تحقير افغانستان خوار شمردن 
همه ما است، با تنيبه تركيه همه ما مجازات مي شويم، هر 
بار كه روسيه تهديد مي شود همه ما امنيت خود را مخاطره 
مي بينيم و وقتي ايران تحريم مي شود همه از توسعه پايدار 
بي بهره شده و در واقع همه تحريم مي شوند، اما ما بنا نداريم 
گستاخي ها را تحمل كنيم و در برابر آنها مي ايستيم و اين 

راه را از مسير تقويت و تعميق همكاري دنبال مي كنيم.
رييس جمهور همچنين با بيان اينكه ايران با حكم رسالت 
خود سدي بزرگ در برابر سوداگران خشونت بوده و بهاي 
س��نگيني را هزاران نفر از دالوران ما با پرداخت جانشان 
داده اند، گفت: ساالنه 8۰۰ ميليون دالر براي مبارزه با مواد 
مخدر صرف مي كنيم، براي لحظه اي تصور كنيد كه اگر 
رخنه اي در اين سد ايجاد شود چه فاجعه اي رخ خواهد داد. 
ما همچنين در راه مبارزه با تروريسم ساالنه ميليون ها دالر 
هزينه  كرده اي��م و صدها نفر از نيروهاي ما در اين راه جان 
خود را فدا كرده اند. ما از غرب انتظار نداريم كه سهمشان 
را به ازاي امنيت و ثبات خود كه براي آنها تامين كرده ايم 

بپردازند، اما بدانند با تحريم ايران توانايي هاي ما براي مبارزه 
با مواد مخدر و تروريسم آسيب مي بيند.

 شوراي امنيت به وظيفه خود عمل نمي كند
علي الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي نيز كه ديگر 
سخنران اين كنفرانس بود، داليل اتخاذ رويكرد منطقه اي 
براي حل مسائل به سه دليل دانست و گفت: اولين دليل 
آن است كه شوراي امنيت به وظايف خود عمل نمي كند.

جنگ هاي منطقه اي همچون عراق، افغانس��تان، ليبي و 
كشورهاي مختلف مصوبه ش��وراي امنيت را نداشته اند. 
همچنين تحريم هاي يك جانبه امريكا در مورد ايران يا ساير 
كشورها تصويب شوراي امنيت نبود اين نشان مي دهد كه 

اين نهاد بين المللي وظيفه اش را انجام نمي دهد.
او ادام��ه داد: دليل دوم ي��ك جانبه گرايي رييس جمهور 
امريكاس��ت كه امري خطرناك براي نظام حقوق بشري 
است كه سال ها براي آن مبارزه شده است. در عمل رفتار 
ترام��پ نظامات حقوق بش��ر را له كرده اس��ت. رفتارش 
باعث شده كشورها از اينگونه مديريت كه از آن به عنوان 
مديريت جهاني نام مي برند، نااميد شوند.رييس مجلس در 
توضيح عامل سوم نيز گفت: كشورهايي همچون امريكا و 
برخي از اطرافيانش عامل گسترش تروريسم شده است 
مي گويند مبارزه مي كنند، اما در عمل از ابزار تروريس��م 
استفاده مي كنند. اين وضعيت در سوريه، عراق و افغانستان 
ديده ش��د.الريجاني ادامه داد: اين س��ه عامل باعث شد 
كشورهاي منطقه براي ساماندهي امنيت در منطقه خود 
نظام هاي منطقه اي را طراحي كنند كه يكي از مدل هاي 

آن همكاري ايران، س��وريه و تركيه در مس��اله سوريه در 
آس��تانه بود. اين مدلي كه براي ح��ل موضوع به كار رفت 
معتقدم تا حد زيادي موفق بود.علي الريجاني همچنين در 
نشستي خبري در اظهاراتي درباره خروجي اين كنفرانس 
گفت: در اين اجالس نكات مختلفي بيان شد. برخي روي 
چارچوب ها اش��اره داشتند و اينكه بايد تمامي توان براي 
مقابله با تروريسم به كار گرفته شود. توجه به ريشه هاي رشد 
تروريسم و همكاري هاي اقتصادي فيمابين شش كشور از 
جمله موارد ديگري بود كه به آن اش��اره شد. همچنين بر 
لزوم سرمايه گذاري و همگرايي فكري بين كشورها تاكيد 
ش��د. موضوع مهم ديگر كه در بيانيه هم به آن تاكيد شد 
پيمان هاي بانكي پولي بين كش��ورهاي عضو است چون 
آنها از رفتارهاي ناهنجارانه امريكا در استفاده از دالر به فكر 
رفته اند. عالقه مندي آنها به داشتن پيمان هاي بانكي پولي 

در حال افزايش است.

 تعامل اقتصادي، تاكيد روحاني و الريجاني
در ديدارهاي دوجانبه

همچني��ن در حاش��يه اي��ن كنفرانس ديداره��اي بين 
رييس جمهوري با روساي مجالس اين ۶ كشور برگزار شد. 
روحاني در ديدار با »والودين ويتسالو« رييس مجلس دوماي 
روسيه از لزوم اجراي توافقات دو جانبه گفت و با اشاره به طرح 
اتصال راه آهن بندرعباس به رش��ت و پس از آن به آستارا، 
افزود: »استفاده از اين مسير مي تواند زمان حمل كاال و بار را از 
هندوستان به مسكو به نصف تقليل دهد.« رييس جمهوري 
همچنين در دي��دار با »بن علي ييلدريم« رييس مجلس 

تركيه با اشاره به تصميم روساي جمهور سه كشور ايران، 
روسيه و تركيه براي همكاري هاي اقتصادي، گفت: »ايران و 
تركيه سال هاست كه با مشكل تروريسم مواجه هستند و هر 
زمان كه همكاري هاي دو كشور در زمينه مبارزه با تروريسم 
افزايش يافته موفقيت هاي آنها در عرصه مبارزه با اين معضل 
بيشتر شده و در سال هاي اخير دو كشور همكاري هاي خوبي 
در اين زمينه در سطح منطقه داشته اند.« ييلدريم، رييس 
مجلس تركيه هم تجربه همكاري هاي چندجانبه در بين 
كشورهاي منطقه را بسيار ثمربخش خواند و تاكيد كرد كه 
»تركيه براي تحكيم و گسترش همكاري هاي چندجانبه 
با كشورهاي منطقه اراده جدي دارد.« ديدار با اسد قيصر، 
رييس مجلس پاكس��تان ديگر برنامه روحاني در حاشيه 
كنفرانس امنيت روساي مجلس شش كشور آسيايي در 
تهران بود. روحاني در اين دي��دار با تأكيد بر اينكه ايران و 
پاكستان به عنوان دو كشور برادر ، همسايه و مسلمان كه در 
طول تاريخ روابط صميمانه و فرهنگي با هم داشته اند، بايد 
در مسير مبارزه با تروريسم با جديت گام برداشته و مبارزه 
كنند، اظهار داشت: متأسفانه در مرزهاي ايران با پاكستان كه 
بايد مرز برادري و دوستي بين دو كشور باشد، گروهك هايي 
از مرز سوءاس��تفاده مي كنند. رييس جمهور ضمن اظهار 
اميدواري از اينكه همكاري نيروهاي امنيتي و مس��لح دو 
كشور باعث شود تا امن ترين مرزها را بين ايران و پاكستان 
داشته باشيم، گفت: اميدوارم ۷ نيروي مرزباني ايران كه در 
خاك پاكستان گروگان گروه هاي تروريستي هستند، با 
فعاليت جدي تر ارتش پاكستان هر چه سريع تر آزاد شده و 

سالم به ايران بازگردند.

در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد حج مطرح شد

حج ۹۸ بدون هيچ مشكلي برگزار خواهد شد
گروه ايران|

مراس��م توديع و معارفه روساي سازمان حج و زيارت با 
حضور چهره هاي دولتي از جمله وزراي فرهنگ و ارشاد 
اسالمي و دادگستري برگزار شد. جلسه اي كه در جريان 
آن ضمن بررس��ي مهم ترين اِلمان هاي تاثيرگذار در 
برگزاري حج مطلوب و ترسيم مناسبات ارتباطي معقول 
با عربستان براي تامين منافع حجاج ايراني چشم اندازي 

از حج ۹8 نيز پيش روي مردم و رسانه ها گشوده شد.
در اين مراس��م نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت، 
وزير دادگستري، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، شهردار 
تهران، سفير عراق در ايران، روساي سابق سازمان حج و 
زيارت )اوحدي، قهرودي و ليالي(، جمعي از نمايندگان 
مجلس و ديوان محاسبات اداري، سازمان هاي بازرسي 
كشور، مديران حج و زيارت استان ها و بعثه مقام معظم 
رهبري و همچنين شماري از كارگزاران زيارتي حضور 
داشتند.حجت االسالم سيدعلي قاضي عسكر سرپرست 

سازمان حج و زيارت و نماينده ولي فقيه در امور حج و 
زيارت تكريم از مس��ووالني كه مس��ير دشوار حج را تا 
امروز سپري كرده اند، اقدامي ارزنده دانست و بيان كرد: 
اگر حج ايران الگو شده به خاطر مجموع زحمات همه 
مديران اين سازمان بوده است، چه آنهايي كه دار فاني را 
وداع گفته اند و چه آنها در مسووليت ديگري همچنان 
خدمت مي كنند. او با اشاره به دوران مسووليتش در بعثه 
مقام معظم رهبري كه از سال 1۳5۹ بوده است، گفت: 
حج روزهاي دشواري را از سر گذرانده، به ويژه در سال 
۶۶. از آن به بعد تا امروز همه از جان مايه گذاشتند و رفته 
رفته به جايي رسيده ايم كه رضايت مقام معظم رهبري 
به دست آمده است، ولي اگر به قله نگاه كنيم راه دشواري 
در پيش داريم. نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت 
در ادامه شرايط امسال حج را ساده ندانست و اظهار كرد: 
 هيچ وقت در تاريخ كشور، روابط ايران و عربستان تا اين 
حد تلخ و تيره نبود. االن عمره تعطيل است، ۶ ميليون 

مطالبه گر وجود دارد كه حق دارند به اين سفر بروند، آنها 
سال ها انتظار كشيده اند. بايد به هر شكل شده زمينه 
عمره را فراهم كنيم، چون كمك مي كند حج هم بهتر 
برگزار شود. بايد س��امان دهي عتبات را در برنامه قرار 
دهيم چرا كه مشكالت زيادي دارد و گراني ارز وضعيت 
خاصي را پيش روي آن قرار داده است. پيگيري شهداي 
منا و مسجدالحرام نيز جزو اولويت هاي ما است كه بنده 
يك روز يك بار اين موضوع را پيگيري مي كنم و اميدوارم 

حضور آقاي رشيديان نيز كمكي باشد.

 قانون منع به كارگيري بازنشستگان استاندار 
خراسان رضوي را رييس سازمان حج كرد

 س��يدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي، 
نيز در س��خناني تاكيد كرد: بايد از فرصت هاي حج در 
توسعه هاي محلي و ملي استفاده كرد و به تاثيري كه 
در روابط ملت ها دارد و مي تواند سوءتفاهم ها را برطرف 

كند، توجه كرد. اينكه در نظام جمهوري اسالمي سازمان 
حج و زيارت شكل گرفت بر خاسته از نگاه قرآني و ديني 
بود كه آن را يك سياحت صرف نمي ديد. با اين نگاه به 
سازماندهي حج نياز داريم. راه خوبي را در اين ۴٠ سال 

آمده ايم اما تا قله فاصله داريم.
او با اشاره به شرايط واگذاري مسووليت سازمان حج و 
زيارت به حميد محمدي اظهار كرد: در دو سال گذشته 
اتفاقات خوبي افتاد، مخصوصا در آن شرايط سخت، تيره 
و مبهم با آن فضاي دولت، با وجود مخالفان و نبود ارتباط 
بين دو كش��ور كه البته با حمايت مقام معظم رهبري، 
رييس جمهور، وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسالمي، بعثه 
و تالش هاي آقاي محمدي، حج با عزتي در امنيت و با 
رفاه نسبي برگزار شد. در اين مدت شرايط سختي در 
تامين ارز وجود داشت كه به مرحله سختي رسيديم و 
ممكن بود خيلي چيزها را از دست بدهيم.صالحي افزود: 
آقاي محمدي در س��ه نوبت درخواست كردند كه اين 

مسووليت واگذار شود، شرايط سازمان حج خاص بود 
كه به راحتي جايگزيني ميسر نمي شد، اما مسيري كه 
قانون بازنشستگي باز كرد اين فرصت را به سازمان حج 
داد.وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي تاكيد كرد: ما در شرايط 
سخت و پيش بيني نشده ارتباطات خارجي هستيم كه 
مديريت ويژه اي را طلب مي كند. در افق پيش رو اتفاقات 
متعددي بايد رخ دهد تا كارها را به سرعت پيش ببريم و 
رضايت حداكثري زائران را جلب كنيم.عليرضا رشيديان 
� رييس جديد سازمان حج و زيارت � نيز پس از دريافت 
حكمش در سخناني كوتاه گفت: براي ادامه مسير آغاز 
شده در حج و كاهش هزينه ها به همكاري قواي مختلف، 
بانك مركزي، روحانيت و ديگر دستگاه هاي مرتبط نياز 
داريم، با اين اتحاد اميدواريم اين مسير نوراني كه با كمك 
كارگزاران طي شده ادامه پيدا كند. مطمئنا در اين مسير 
مشكالت جدي وجود دارد كه مسلما آنچنان نيست كه 

از ادامه كار نااميد شويم.
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سرنوشت ۳۱ مورد استيضاح 
در مجلس دهم 

چهره ها

يك عض��و هيات رييس��ه 
مجلس ش��وراي اسالمي 
درباره سرنوش��ت ۳1 مورد 
استيضاح در مجلس دهم 
توضيحاتي داد. علي اصغر 
يوس��ف نژاد در گفت وگو با 
ايس��نا اظهار كرد: از ابتداي 
دوره دهم تاكنون كال ۳1 مورد اس��تيضاح در مجلس 
تقديم هيات رييسه شده اس��ت كه از اين ميان وزارت 
آموزش و پرورش و وزارت كشور هر كدام با 5 استيضاح 
و وزارت خانه هاي علوم و تعاون هر كدام با ۴ استيضاح 
بيش��ترين موارد استيضاح را داش��ته اند. او اضافه كرد: 
وزارت خانه ه��اي راه و نيرو ۳ مورد اس��تيضاح، وزارت 
خانه هاي اقتصاد و كشاورزي هر كدام ۲ مورد استيضاح 
و وزارت خانه هاي نفت و صنعت و ورزش و امور خارجه 
هر كدام يك مورد استيضاح داشته اند. يوسف نژاد با بيان 
اينكه تاكنون 1۲ وزارت خانه از طريق استيضاح مورد 
سوال قرار گرفتند خاطرنشان كرد: از اين تعداد 1۶ مورد 
انصراف و دو مورد عدم اعتماد و ۴ مورد راي اعتماد مجدد 

و ۲ مورد استعفا آخوندي و شريعتمداري داشته ايم.

رييس كميسيون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس از بازديد هياتي از 
كميس��يون امنيت ملي از 
منطقه چابه��ار خبر داد و 
گفت: اگر در مناطق مرزي 
بودجه خوب��ي تخصيص 
ندهيم، كشورمان دچار آسيب هاي عديده اي مي شود.

به گزارش مهر حشمت اهلل فالحت پيشه اظهار داشت: 
در پي حادثه تروريس��تي اخير چابهار، روز سه شنبه 
هفته جاري هياتي از كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي به چابهار مي روند تا از اين منطقه بازديد كنند.

او ادامه داد: قصد ما اين بود كه زودتر از اين منطقه بازديد 
كنيم اما به دليل اين كنفرانس و همچنين برنامه بازديد 
از آب سنگين اراك در روز يكشنبه، اين بازديد به روز 
سه شنبه هفته جاري موكول شد. او با تأكيد بر اينكه 
دولت بايد در بودج��ه مناطق مرزي تجديدنظر كند، 
تصريح كرد: متاسفانه در حال حاضر تنها يك پنجم از 
كل نياز مرزي ما، بودجه براي اين بخش در نظر گرفته 

شده است و بايد دولت در اين مساله تجديدنظر كند.

مع��اون هماهنگ كننده 
در  مي گوي��د:  ارت��ش 
تامين چرخ��ه تجهيزات 
مورد ني��از در عرصه دريا، 
پيش��رفته ترين امكان��ات 
را پ��اي كار آورده اي��م و 
مي توانيم با اي��ن امكانات 

بهترين نوع ماموريت را در عرصه دريا داشته باشيم.
به گزارش ايسنا، دريادار حبيب اهلل سياري در حاشيه 
مراسم افتتاح نمايشگاه توانمندي ها و دستاوردهاي 
فني و تخصصي نيروي دريايي ارتش اظهار كرد: اين 
نمايشگاه به صورت دايمي برقرار است و از همه اساتيد، 
دانشجويان و اقش��ار مختلف كه عالقه مند به ديدن 
پيشرفت هاي ارتش هستند دعوت مي كنيم كه از اين 
نمايشگاه بازديد كنند. او افزود: تا پيش از ٧ آذر ٥٩ همه 
تصور مي كردند نيروي دريايي ارتش توانايي خود را از 
دست داده است، اما به همت عزيزان تجهيزات آماده شد 
و در دريا مسلط شديم. دريادار سياري ادامه داد: پس از 
آن هم با وجود دشمني ها در سال ٨٢ ناو موشك انداز 

پيكان و در سال ٨٥ ناو جوشن را ساختيم.

 س��خنگوي وزارت كشور 
گفت: براس��اس دس��تور 
وزي��ر كش��ور ب��ه منظور 
حضور بيش��تر جوانان در 
عرصه هاي مديريتي و ارتقاء 
دهياران، مقرر شد عملكرد 
دهياران در كميته اي در اين 
وزارتخانه مورد ارزيابي قرار گيرد و دهياران برتر ارتقاء 

پست يافته و به سمت بخشدار منصوب شوند.
به گزارش »تعادل« از پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، 
سيدسلمان ساماني ديروز با اش��اره به اهتمام جدي 
»عبدالرضا رحماني فضلي« وزير كشور بر جوانگرايي 
در پست هاي مديريتي تصريح كرد: براساس دستور 
وزير كشور به منظور حضور بيشتر جوانان در عرصه هاي 
مديريتي و ارتقاء دهياران، مقرر شد عملكرد دهياران 
در كميته اي در اين وزارتخانه مورد ارزيابي قرار گيرد 
تا پس از كسب امتيازات كافي بر اساس شاخص هاي 
پيش بيني ش��ده و دستورالعملي كه به اين منظور به 
تاييد وزير كشور خواهد رسيد، اين دهياران ارتقاء پست 

يافته و به سمت بخشدار منصوب شوند.

مع��اون مركز بررس��ي هاي 
استراتژيك رياست جمهوري 
تاكي��د كرد: اگ��ر بخواهيم 
اراده سياس��ي در مبارزه با 
فساد را در كشورمان تحليل 
كنيم؛ در بخش مطالبات در 
ش��رايط خوبي هستيم اما 
در بخش راهكار و روند مبارزه با فس��اد همچنان دچار 

مشكل هستيم.
به گزارش ايلنا، ابراهيم حاجياني در همايش »مبارزه با 
فساد در ايران؛ نظام   مند يا موردي« در سخنراني خود 
با عنوان »اراده سياس��ي در مبارزه با فساد« گفت: اول 
بايد بگوييم فساد ذاتا نظام     مند است. ويژگي اصلي فساد 
شبكه   اي بودن آن است و سلسله مراتب و سازماندهي 
دارد. اي��ن ش��بكه ها همچنين تا تحق��ق كامل هدف 
فعالي��ت مي كنند. او با بيان اينك��ه آنچه در مطالعات 
ش��بكه   اي مطرح مي شود پيوند اين ش��بكه ها است، 
اظهار داشت: البته اين بررسي نبايد موجب ياس شده و 
همچنين نبايد ناديده گرفته شود. همه عناصر موجود 
در شبكه فساد در سطح باالتري به هم پيوند مي خورند 

و نظام   مند است. 

 لزوم تخصيص بودجه مناسب 
به مناطق مرزي

 تامين چرخه تجهيزات دريا
 با پيشرفته ترين امكانات

 دهياران برتر به سمت
بخشدار ارتقا مي يابند

 در مبارزه با فساد همچنان 
مشكل داريم
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بر اساس ارقام اليحه بودجه سال 98 اعالم شد

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس از نحوه توزيع منابع عمومي بودجه 97 كشور نشان مي دهد

رشد 41 درصدي بودجه كل كشور

محيط زيست بازنده تقسيم منابع

گروهاقتصادكالن|اميرعباسآذرموند|
س�قفكلبودج�هس�الآين�دهب�ارش�دي
41درص�ديبهيكه�زارو730ه�زارميليارد
تومانافزايشيافت.بيشتراينمنابعقراراست
بهشركتهايتحتپوش�شدولتوبانكها
اختصاصياب�د.هنگام�يكهارق�امدقيقتر
بررسيميش�وند،ميبينيمبودجهشركتها
درش�رايطيكهبخشدرآمده�ايدولتزير
فشاراستبرايسالآينده52درصدافزايش
يافتهاس�ت.البتهاينمس�الهتعجببرانگيز
نيستچراكهنوسانارزيهزينهرابرايهمه
شركتهاازجملهشركتهايدولتيباالبرده
استبااينهمهدولتدربخشدرآمدهانيزبا
توجهبهكاهشرش�داقتصادياميدچنداني
بهمالياتنداردوبيش�تربهف�روشيكونيم
ميليونبشكهاينفتدرروزدلبستهاست.

به گزارش »تعادل«، بررس��ي اليح��ه بودجه 98 از 
جنبه هاي مختلف مي تواند نگاه دولت روحاني را به 
مسير راه اقتصاد كشور نمايان كند. روحاني در سال 
ششم رياست جمهوري خود، به واسطه تحريم هاي 
امريكا و نوسان ارزي سال جاري كه موجب تورم شد، 
سخت ترين سال اقتصادي خود را خواهد داشت. البته 
س��ال 1392 هم كه روحاني به تازگي رييس جمهور 
شده بود نيز سال سختي بود اما اعتماد اجتماعي به 
او در آن س��ال و اميدواري به توافق هس��ته اي سبب 
مي شد شرايط مانند اكنون نباشد. درنتيجه بودجه 
سال آينده، ريل گذاري اقتصادي است كه مي خواهد 

زير فشار هم دوام بياورد و هم به پيش رود.
اين ميان انتقاداتي هم به رويه بودجه نويسي در كشور 
وجود دارد؛ برخي از كارشناس��ان معتقدند دولت ها 
در بودجه نويس��ي توجه كافي به ش��رايط ندارند. در 
همين رابطه يك مدرس دانشگاه به »تعادل« گفت: 
بررسي اسناد بودجه اي سال ها و دولت هاي مختلف 
نش��ان از اين دارد كه گويا صرفا يك وظيفه بر دوش 
دولت است و قوه مجريه هم به شكل خطي و ثابت آن 

را انجام مي دهد.
بررسي ارقام بودجه نشان مي دهد، سقف كل بودجه 
سال آينده 41.5 درصد رشد كرده و به يكهزار و 730 
هزار ميليارد تومان رس��يده است كه بيشترين سهم 
را در آن ش��ركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات از 

آن خود كردند.
بودجه ش��ركت ها حتي از رقم كل بودجه هم بيشتر 
رشد كرده است؛ افزايش 52 درصدي بودجه شركت ها 
قبل از هر چيز ناشي از نوس��ان ارزي بوده كه هزينه 
را براي آنها به ش��دت افزايش داده است. با اين همه 
منابع بودجه عمومي نس��بت به اين بخش  رش��دي 
كمتر داشته و براي سال آينده به 504 هزار ميليارد 
تومان مي رسد كه نشان دهنده افزايش 13.8 درصدي 

آن است. 
از س��وي ديگر با وج��ود پيش بيني هاي��ي كه مراكز 
مختلف ملي و بين المللي از رشد منفي اقتصاد ايران 

دارند، درآمدهاي مالياتي 12 هزار ميليارد تومان رشد 
كرده و به رقم 126 هزار ميليارد تومان رسيده است. 
همچنين پيش تر نوبخت گفته بود براي سال آينده 27 
تا 31 ميليارد دالر درآمد ارزي به دست دولت برسد 
كه با كاهش سهم شركت ملي نفت و صندوق توسعه 
ملي نهايتا رقم آن به 16 ميليارد دالر خواهد رسيد. 
از اين ميزان قرار است 14 ميليارد دالر براي كاالهاي 
اساسي با نرخ تسعير چهار هزار و 200 توماني عرضه 
شود و مابقي آن با نرخ موثر محاسباتي پنج هزار و 700 

تومان خواهد بود. 
تحريم هاي امريكا قبل از هر چيز بخش نفت و گاز و 
فروش آن را هدف گرفته است. با اين همه آن چه در 
بودجه به عنوان واگذاري دارايي هاي سرمايه اي نوشته 
مي شود، بيشتر فروش نفت، ميعانات و فرآورده هاي 
نفتي را در بر مي گيرد كه براي سال آينده با احتساب 
فروش 1.5 ميليون بشكه رشدي 61 درصدي داشته 
و به 173 هزار ميليارد تومان رسيد. شايد سوال اين 
باش��د كه با محدوديت هاي امري��كا، كاهش فروش 
نفت رقم مي خورد اما چگونه درآمدهاي نفتي رشد 

مي كنند؟
اين مهم ب��ه كاهش قدرت پول ملي و افزايش قيمت 
ارزهاي خارجي مرتبط مي ش��ود كه با وجود كاهش 
يك ميليون بشكه اي فروش نفت، درآمد ريالي بيشتر 
ش��ود. اين ميان واگذاري دارايي هاي مالي يا همان 
اسناد خزانه براي س��ال آينده نسبت به سال جاري 
كاهش 17 درصدي داشته اما از رقم مصوب در برنامه 
ششم توسعه چهار هزار ميليارد تومان بيشتر است. 

از منابع عمومي 433 هزار ميليارد توماني، درآمدها 
48 درصد، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 40 درصد 
و واگذارايي ه��اي مال��ي 12 درصد س��هم دارند. در 
بخش مصارف نيز 77 درصد سهم هزينه ها )حقوق و 
دستمزد و ساير(، 15 درصد سهم تملك دارايي هاي 
سرمايه اي و 8 درصد س��هم تملك دارايي هاي مالي 

در نظر گرفته شد.

   بودج�ه در اي�ران تبدي�ل ب�ه س�ندي 
بي اهميت شده است

احس��ان خان دوزي، عضو هيات علمي دانش��كده 
اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطباي��ي، در گفت وگو با 
تعادل، ضمن انتقاد از روند عمومي بودجه نويس��ي 
دولت ه��ا گفت: اليحه بودجه يك س��ند بالقوه مهم 
در حوزه اقتصاد است اما در اقتصاد ايران اين اليحه 
تبديل به يك س��ند بالقوه كم اهميت ش��ده است. 
دليل كم اهميتي آن هم از آن جايي ناش��ي مي شود 
كه متاسفانه ارقامي كه تحت عنوان درآمد و هزينه 
در بودجه درج مي ش��وند چندان قابل اعتنا نيستند 
و حتي نشان دهنده چرخش دولت ها هم به حساب 

نمي آيند.
به بيان ديگر دولت ها از بودجه به عنوان ابزار سياست 
مالي استفاده بهينه اي نمي كنند و همين امر سبب 
ش��ده كه در ش��رايط رونق يا ركود اقتصادي، تغيير 
محسوسي در نحوه بودجه ريزي مشاهده نشود. كافي 
اس��ت به بودجه س��ال هاي قبل باز گرديم و مثال دو 
قانون بودجه سال 90 و 91 را با يكديگر مقايسه كنيد؛ 

در حالي كه سال 90 سال اوج درآمد سرانه ملي بود 
و در مقابل سال 91 سال ريزش شديد و بزرگ ترين 
رش��د منفي اقتصادي چند دهه اخير بود اما در سند 
بودجه تفاوت محسوسي ديده نمي شود. به بيان ديگر 
دولت ها در بودجه ها عمدتا اعداد و ارقام را تنها تغيير 
مي دهند و به چيز ديگري توجهي نمي كنند و همين 
مس��اله از اهميت بودجه در ساختار اقتصاد سياسي 

كشور كاسته است.
او ادامه داد: حتي مقايسه بودجه نويسي در دولت هاي 
مختل��ف هم تغيير چنداني را نش��ان مي دهد و مثال 
چهار بودجه دولت يازدهم تفاوت معناداري با بودجه 

دولت پيشين خود نداشت.
اين روندهاي ثابت، خطي و حتي نامتعارف حكايت 
از آن دارد كه بودجه ريزي نسبت به چرخه هاي ركود 
و رونق حساس��يت ندارد و به اصطالح كرخت شده 
است. در تمامي لواي بودجه اي دولت روحاني تنها در 
سند سال 97 شاهد دو سه نكته تحولي بوديم كه البته 
اين نكات نيز با وقوع حوادث دي ماه 96 حساس��يت 

مجلسي ها را برانگيخت و درنهايت راي نياورد. 
وي با بي��ان اينكه اليح��ه بودجه آينه اي اس��ت كه 
ضعف اقتصاد سياسي كشور را نمايان مي كند، گفت: 
دولتمردان و مجلس بيشتر سعي مي كنند برآوردي از 
درآمدها داشته باشند كه بتوانند منابع سمت هزينه 
را فربه تر ببينند و از اين ابزار در جهت كسب رضايت 

مردم و ادامه حمايت جامعه استفاده كنند.
اين رويه س��بب ش��ده كه بودجه از اهميت پاييني 
برخوردار ش��ود و حتي كارشناس��ان به جاي توجه 

به آن منتظ��ر مي مانند تا عملكرد بودجه از س��وي 
نهادهايي چون بانك مركزي منتش��ر شود و سپس 
نظر خود را بيان كنند چرا كه ارقام اليحه چيز خاصي 

را نمي تواند بگويد.

   كشور نيازمند بودجه دو سقفي است
خان دوزي گفت: با اين مقدم��ه مي خواهم به بحث 
بودجه س��ال 98 وارد ش��وم. ايران كشوري است كه 
مورد تحريم اقتصادي اياالت متحده قرار گرفته و به 

همين دليل بايد به دو مساله توجه كافي شود.
اول اينك��ه بايد سياس��ت هاي انبس��اطي موثر را در 
پي��ش گرفت ك��ه در ادبيات اقتصادي ه��ا به عنوان 
سياست هاي ضد چرخه اي مطرح است. در شرايطي 
كه رك��ود در اقتصاد حاكم مي ش��ود، دولت نبايد به 
سياست هاي انقباضي ادامه دهد چرا كه از اين طريق 

ركود تعميق خواهد يافت.
در شرايطي كه درآمدهاي نفتي با ارقام واقعي كاهش 
خواهند يافت و حتي درآمده��اي مالياتي به عنوان 
يكي از اصلي ترين منابع درآمدي دولت با توجه به رشد 
منفي اقتصاد و با رقم ثابت كمتر مي شود، دولت بايد 
در طرف مخارج از طريق استقراض از جامعه يا حتي 
بانك مركزي همچنان سياست هاي هزينه اي خود را 
مبتني بر تحريك اقتصاد قرار دهد. البته حتما منظور 
من سياست انبساطي موثر است و نه سياست هايي كه 

بارها در عمل شكست خوردند. 
وي افزود: دومين مساله اي كه بايد مورد توجه دست 
اندركاران باشد اين است كه به هر حال ما در شرايط 
تحريم نيازمنده بودجه هاي دو سقفي هستيم تا اگر 
درآمدهاي نفتي به مراتب بيش از تصور مس��ووالن 
كاهش يافت، براي پوش��ش هزينه ها در سطح دوم، 
اولويت بندي مخارج مشخص شده باشد تا ما بدانيم 
در صورت كاه��ش درآمدهاي نفتي و مالياتي دولت 

چه خواهد كرد.
متاس��فانه مجلس در اين مواق��ع مصوبه اي مي دهد 
كه س��ازمان برنامه با مكانيسمي تخصيص درآمدها 
را در بخش ه��اي مختلف كاهش دهد اما مش��خص 
نيست كدام دستگاه ها و برنامه هاي كاهش خواهند 
داشت و چرايي اين مساله در چيست. به همين دليل 
ش��ديدا توصيه مي ش��ود كه مجلس دولت را تحت 
فش��ار قرار دهد كه با س��ناريو بدبينانه  نيز سازمان 
برنامه اولويت هاي هزينه اي را تنظيم كند تا چنانچه 
اتفاقات غير قابل پيش  بيني نتوانند ابعادي بزرگ تر و 

خطرناكتر پيدا كنند.
به هر حال امريكا اعالم كرده مي خواهد فروش نفت 
ايران را به صفر برساند، البته اين ادعا عملي نيست ولي 
اين نشان از عزم جزم آنها است و دولت نبايد صرفا به 
فروش يك ميليون و نيم بشكه در روز مطمئن باشد. 
همچنين با رش��د منفي اقتص��اد و ركود امكان عدم 
تحقق پيش بيني هاي س��ازمان برنامه از درآمدهاي 
مالياتي نيز وج��ود دارد و به اين اعتبار مي توان گفت 
در دو بخ��ش اصلي درآمدي دولت ترديد هاي جدي 

وجود دارد.

گروهاقتصادكالن|هاديسلگي|
مطابقگ�زارشمركزپژوهشه�ايمجلساز
نحوهتوزيعمنابععموميكشوردربودجه97
س�همسرفصلمحيطزيس�تازكلاعتبارات
هزينهايكش�ورحدود0.03درصداست.امور
محيطزيستمش�تملبرچهارفصلحفاظت
ازگونههايزيس�تي،مديريتپسماند،كاهش
آلودگيوتحقيقوتوسعهميشودوتنهادستگاه
فعالدرآنسازمانحفاظتمحيطزيستاست.
اي�نبيتوجه�يبودج�ه97ب�هام�ورمحيط
زيس�تيدرحال�يرخدادهاس�تك�هيكياز
اصليترينوعدههايدولتمقابلهبابحرانهايي
محيطزيستيعليالخصوصدرنقاطشدتيافته
آنيعنيدرياچهاروميه،گردوغبارهايجنوب
كشوروآلودگيهوايشهرهايپرجمعيتبود.

به گزارش »تع��ادل« مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
در گزارش��ي نحوه توزيع اعتب��ارات منابع عمومي 
ميان حوزه هاي مختلف در بودج��ه جاري را مورد 
بررسي قرار داده اس��ت. در اين گزارش تصويري از 
نح��وه توزيع اعتبارات ميان ام��ور و فصول مختلف 
در اليحه بودجه س��ال 1397 ارايه شده است. براي 
اين منظور از داده نمايي بودجه ك��ه عمدتًا ناظر بر 
نمايش دس��تگاه ها در هر فصل و نيز س��هم آنها از 
كل اعتبارات فصل است، استفاده شده است به اين 
شكل كه سهم هريك از حوزه هاي فعاليت دولت از 
كل اعتبارات مشخص شده است. اهميت داده نمايي 
بودجه در اين اس��ت كه مي توان��د راهنمايي براي 
شناسايي كانون هاي اصلي هزينه هاي دولت باشد 
تا بر مبناي آن شناس��ايي حوزه هاي موازي كاري و 
انجام بودجه ريزي بر مبناي صفر در دستور كار قرار 
گيرد. الزم به ذكر اس��ت كه در اين گزارش از ارقام 
اليحه بودجه س��ال 1397 كل كشور استفاده شده 
است كه البته با توجه به تغيير ناچيز اليحه نسبت به 
قانون )در خصوص پيوست چهار(، اين موضوع تأثير 

قابل توجهي بر نتايج نخواهد داشت.
همچنين بايد اش��اره ك��رد كه در اين گ��زارش صرفًا 
اعتبارات هزينه اي مبناي عمل بوده و ارقام اعتبارات 
تملك دارايي هاي س��رمايه اي در محاس��بات لحاظ 
نشده است. اين گزارش كل اعتبارات هزينه اي دولت 

را طبق فرمولي بين المللي در 10 سرفصل طبقه بندي 
كرده است و اصلي ترين نكته آن سهم پايين امور محيط 
زيست و امور مسكن، عمران شهري و روستايي است 
بطوري كه در نمودار دايره اي رسم شده گزارش به چشم 
نمي آيند. در ادامه گزارش به هر يك از اين ده فصل به 

صورت جداگانه پرداخته شده است. 

   امور خدمات عمومي
امور خدم��ات عمومي حدود 3.4 درص��د از مجموع 
اعتبارات هزينه اي ام��ور 10گانه را به خود اختصاص 
مي دهد. اين امور ش��امل چهار فصل است كه از ميان 
آنها فصول خدمات مالي و مالياتي و تحقيق و توسعه به 
ترتيب با 53 و 1 درصد داراي بيشترين و كمترين سهم 
از اعتبارات هزينه اي هس��تند. سازمان امور مالياتي با 
حدود 38 درصد، وزارت امور خارجه با حدود 16 درصد 
و وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي ب��ا حدود 12 درصد، 
بيشترين سهم را از كل اعتبارات اين امر در اختيار دارند.

   امور دفاعي و امنيتي
امور دفاعي و امنيتي ح��دود 18.3 درصد از مجموع 
اعتبارات هزينه اي ام��ور 10 گانه را به خود اختصاص 
مي دهد. امور دفاعي و امنيتي مش��تمل بر سه فصل 
است كه البته فصل تحقيق و توسعه به دليل دارا بودن 
سهم اندك، در نمودار بطور واضح قابل مشاهده نيست. 
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي با 33.6 
درصد، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران با 23.7 
درصد و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران با 
19.4 درصد داراي بيشترين سهم از اعتبارات هزينه اي 

در اين امر هستند.

   امور قضايي
امور قضاي��ي حدود 3 درص��د از مجم��وع اعتبارات 
هزينه اي امور 10 گانه را به خود اختصاص داده است. 
امور قضايي شامل دو فصل اداره امور قضايي و تحقيق 
و توسعه است كه بطور تقريبي تمامي اعتبارات متعلق 
به فصل اداره امور قضايي بوده و فصل تحقيق و توسعه 
سهمي به ميزان 0.08 درصد را داراست. در امور قضايي، 
دادگس��تري جهموري اس��المي ايران با 63 درصد، 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور با حدود 12 درصد 
و سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با 

حدود 10 درصد داراي باالترين سهم هستند. در فصل 
تحقيق و توسعه نيز تنها دو دستگاه فعالند به اين صورت 
كه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري 92.6 درصد و 
ديوان عدالت اداري 7.4 درصد اعتبارات اين فصل را به 

خود اختصاص داده اند.

   سهم امور اقتصادي از هزينه ها
امور اقتصادي ح��دود 2.2 درصد از مجموع اعتبارات 
هزينه اي امور 10 گانه را به خود اختصاص داده است. 
اين امور مش��تمل بر 10 فصل اس��ت كه از اين ميان 
فصل بازرگاني با 27 درصد و فصل تعاون با يك درصد 
به ترتيب داراي بيش��ترين و كمترين سهم اعتبارات 
هستند. از سرجمع اعتبارات هزينه اي امور اقتصادي، 
سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، وزارت 
ام��ور اقتصادي و داراي��ي و وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، داراي باالترين س��هم در ميان دستگاه هاي 

اجرايي فعال هستند.

   امور محيط زيست
امور محيط زيس��ت ح��دود 0.03 درص��د از مجموع 
اعتبارات هزينه اي امور 10 گان��ه را به خود اختصاص 
داده اس��ت. امور محيط زيست مشتمل بر چهار فصل 
است كه فصل حفاظت از گونه هاي زيستي به تنهايي 
نيمي از اعتبارات هزين��ه اي فصل را به خود اختصاص 
داده است. در فصول مديريت پسماند، كاهش آلودگي 
و تحقيق و توسعه، تنها دستگاه فعال، سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت اس��ت. در فصل حفاظت از گونه هاي 
زيستي عالوه بر س��ازمان حفاظت محيط زيست، سه 
دستگاه اجرايي ديگر ش��امل معاونت علمي و فناوري 
رييس جمهور، وزارت عل��وم، تحقيقات و فناوري و نيز 
جهاد دانشگاهي فعال بوده، اما داراي سهم بسيار اندكي 
از اعتبارات اين فصل هستند، به گونه اي كه 99.3 درصد 
اعتبارات اين فصل نيز متعلق به سازمان حفاظت محيط 

زيست است.

   امور مسكن، عمران شهري و روستايي
امور مسكن، عمران ش��هري و روستايي حدود 0.09 
درصد از مجموع اعتبارات هزينه اي امور 10 گانه را به 
خود اختصاص داده اس��ت. اين امور داراي چهار فصل 
است كه فصل توس��عه و خدمات شهري، روستايي و 
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عملكرد صندوق توسعه ملي 
در يك قاب

ايسنا|از ابتدای تاس��يس صندوق توسعه ملی 
در کنار تسهيالت ارزی، بخشی  از منابع صندوق 
براس��اس تکليف قانون��ی به تس��يهالت ريالی 
اختصاص يافته است.  اين تسيهالت طبق قوانين 
بودجه سنواتی تا انتهای سال 1393 از طريق انعقاد 
قرارداد عامليت ريالی با بانک های عامل پرداخته 
ش��ده و از ابتدای س��ال 1394 صندوق نسبت به 
سپرده گذاری ريالی در بانک های دولتی وخصوصی 
جهت اعطای تسيهالت ريالی به طرح های تعيين 
ش��ده، اقدام کرده اس��ت، در اين حالت صندوق 
تنها عامل توزيع سپرده های ريالی بوده و نقشی 
در تخصي��ص موردی اين تس��هيالت به طرح ها 
و فعاليت ه��ا ندارد و مس��ئوليت آن برای برعهده 

بانک های سپرده پذير است.
بررس��ی گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در 
جريان پرداخت تسهيالت ريالی نشان از آن دارد که 
در سال های 1390 تا 1393، از محل قراردادهای 
عامليت ريالی که بر اساس نظامنامه ضوابط و شرايط 
اعطای تسهيالت ريالی به متقاضيان از محل منابع 
صندوق توسعه ملی پرداخت شده است، حدود 11 
ه��زار و 883 ميليارد تومان به طرح ها و پروژه های 
معرفی شده از طرف بانک های عامل، اختصاص و به 
حساب آن ها واريز شده است اين در شرايطی است 
که تا پايان ش��هريور ماه 1397 نيز حدود  8574 
ميليارد تومان بابت اصل تس��هيالت دريافتی به 
صندوق بازپرداخت شده و 3309  ميليارد تومان 
نزد بانک ها به عنوان اصل تسهيالت جاری باقيمانده 
است که با سود در سال های آتی دريافت خواهد شد.

اما از ابتدای س��ال 1397، در اج��رای حکم ماده 
52 قان��ون الحاق برخ��ی مواد به قان��ون تنظيم 
بخش��ی از مقررات مالی دولت، صندوق نسبت به 
س��پرده گذاری در بانک ه��ای دولتی و خصوصی 
جهت اعط��ای تس��هيالت ريالی ب��ه طرح های 
اقتص��ادی، اقدام کرد. در نيمه اول امس��ال ميزان 
سپرده گذاری های انجام شده توسط صندوق در اين 
رابطه در بانک های دولتی و خصوصی، در مجموع 
برابر 3000 ميليارد تومان بوده است، بنابراين جمع 
سپرده گذاری های انجام شده از ابتدای سال 1394 
تا پايان شهريور ماه امس��ال حدود 25 هزار و 200 
ميليارد تومان می رس��د که از اين رقم  184 فقره 
قرارداد با مبلغی حدود 13 هزار و 100 ميليارد تومان 
جهت تخصيص تسهيالت به متقاضيان دارای اعتبار 

)فعال( اختصاص دارد.
همچنين از مجموع 25 هزار و 200ميليارد تومان 
سپرده گذاری ش��ده نزد بانک ها، 16 هزار و 700 
ميليارد تومان از اصل منابع نزد بانک ها بوده که در 
قالب تس��هيالت اختصاص يافته به متقاضيان به 
مرحله بازپرداخت نرسيده و مانده قابل تخصيص 
از محل قراردادهای جاری است. باقی منابع نيز  در 
قالب بازپرداخت اصل سپرده ها و مانده مصرف نشده 
قراردادهايی که پايان يافته، به صندوق بازگردانده 
شده اس��ت. تمام اين منابع بازگشتی و سودهای 
مربوطه، مجددا طی قراردادهای س��پرده گذاری 
جديد جهت اختصاص به متقاضيان واجد شرايط، 

در اختيار بانک ها قرار گرفته است.
از  سوی ديگر، آمار سامانه مديريت فرآيند تسهيالت 
صندوق توسط بانک ها نشان می دهد که در نيمه 
اول امس��ال از محل قراردادهای فعال، مبلغی بالغ 
بر  3600 ميليارد تومان به متقاضيان اختصاص 
يافته است که با احتساب مبالغ اختصاصی قبلی 
در مجموع  منابع تخصي��ص يافته به متقاضيان 
از ابتدای س��ال 1394 تا پايان ش��هريور ماه سال 
1397 به 14 هزار و 230 ميليارد تومان می رس��د 
که قسمتی از اصل اين تسهيالت به صورت کامل 
به صندوق بازپرداخت شده و بخشی ديگر به عنوان 

تسهيالت جاری در اختيار متقاضيان قرار دارد.
اما با تصويب »قانون حمايت از توس��عه و ايجاد 
اش��تغال پايدار در مناطق روستايی و عشايری با 
اس��تفاده از منابع صندوق توسعه ملی« در سال 
1396، به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده تا با 
هدف ارتقای توليد و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق 
روستايی و عشايری، معادل ريالی يک ميليارد و 
پانصد ميليون دالر را به صورت قرض الحسنه نزد 
بانک های کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون 
و صن��دوق کارآفرينی امي��د و صندوق حمايت 
از توس��عه س��رمايه گذاری در بخش کشاورزی 
س��پرده گذاری کند تا اين مناب��ع صرف اعطای 
تسهيالت به اشخاص حقيقی و حقوقی غيردولتی 
برای ايجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زير 10 
هزار نفر جمعيت با اولويت روس��تاها و شهرهای 
زير  10 هزار نفر جمعيت واقع در مناطق مرزی 

و عشايری شود.
اين در حالی است که آمار نشان می دهد که صندوق 
توسعه ملی در شش ماه اول سال 1397 و در مرحله 
دوم با اعالم سازمان برنامه و بودجه، حدود 1500 
ميليارد تومان در بانک ها يا صندوق های منتخب در 
قانون سپرده  گذاری کرده که با مجموع مبالغ قبلی 

به 3000 ميليارد تومان می رسد.
بر اين اساس  ميزان کل سپرده گذاری های ريالی 
انجام شده توسط صندوق توسعه ملی در بانک های 
دولتی و خصوصی از ابتدای سال 1394 تا انتهای 
شهريور ماه 1397، حدود 28 هزار و 200 ميليارد 
تومان اس��ت و در پايان شهريورماه مانده اصل اين 
سپرده ها نزد بانک ها مبلغی حدود 19 هزار و 700 
ميليارد تومان بوده است. بر اين اساس با احتساب 
حدود 11 هزار و 800 ميليارد تومانی که قبل از سال 
1394 در قالب تسهيالت ارزی پرداخت شده بود 
رقمی بيش از 40 هزار ميليارد تومان در اين بخش 

اختصاص يافته است.
گفتنی است که در از ابتدای تاسيس صندوق توسعه 
ملی تا پايان نيمه اول امس��ال در بخش تسهيالت 
ارزی ني��ز، از حدود 40 ميليارد دالر درخواس��ت 
پذيرفته ش��ده از سوی صندوق حدود 16 ميليارد 

دالر به بخش های مختلف پرداخت شده است. 

عشايري با 51 درصد و فصل آب و فاضالب با 9 درصد 
به ترتيب داراي بيشترين و كمترين سهم هستند. در 
فصل مسكن، تنها دستگاه فعال، وزارت راه و شهرسازي 
و در فصل آب و فاضالب، تنها دستگاه فعال، وزارت نيرو 
است. سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور، 
وزارت راه و شهرس��ازي و وزارت نيرو س��ه دستگاهي 
هستند كه بيش��ترين س��هم را از اعتبارات هزينه اي 

اين امر دارند.

   امور سالمت
امور س��المت حدود 20 درصد از مجم��وع اعتبارات 
هزينه اي امور 10 گانه را به خود اختصاص داده است. 
اين امر مشتمل بر سه فصل است كه فصل درمان با 75 
درصد و فصل تحقيق و توسعه با يك درصد به ترتيب 
داراي بيشترين و كمترين سهم از اعتبارات هستند. 
دانشگاه هاي علوم پزشكي حدود 76 درصد اعتبارات 
امور س��المت را به خود اختصاص مي دهند و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با حدود 22 درصد 

در رتبه بعدي قرار دارد.

   امور فرهنگ، تربيت بدني و گردشگري
ام��ور فرهنگ، تربيت بدني و گردش��گري حدود 2.3 
درصد از مجموع اعتبارات هزينه اي امور 10 گانه را به 
خود اختصاص داده است. اين امور مشتمل بر هشت 
فصل اس��ت كه از ميان آنها فصل رسانه با 29 درصد و 
فصل صنايع دستي با 1 درصد به ترتيب داراي بيشترين 
و كمترين سهم هستند. در فصول گردشگري و صنايع 
دستي، تنها دس��تگاه فعال، سازمان ميراث فرهنگي، 

صنايع دستي و گردشگري است. سازمان صداوسيما، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و وزارت ورزش و جوانان، 
بيشترين اعتبارات را از مجموع اعتبارات امور به خود 

اختصاص مي دهند.

   امور آموزش و پژوهش
امور آموزش و پژوهش حدود 21.7 درصد از مجموع 
اعتبارات هزينه اي ام��ور 10 گانه را به خود اختصاص 
مي دهد. اي��ن امور داراي چهار فصل اس��ت كه فصل 
آموزش و پژوهش عمومي با 57 درصد و فصل تحقيق 
و توس��عه با 0.42 درصد به ترتيب داراي بيشترين و 

كمترين سهم هستند.
وزارت آموزش و پرورش حدود 61 درصد از اعتبارات 
اين امر را به خود اختصاص داده اس��ت و دانش��گاه ها 
و مراكز آم��وزش عالي )به عالوه دانش��گاه هاي علوم 
پزشكي( با حدود 28 درصد درد رتبه بعدي قرار دارند.

   امور رفاه اجتماعي
امور رفاه اجتماعي حدود 29 درصد از مجموع اعتبارات 
هزينه اي امور 10 گانه را به خود اختصاص مي دهد. اين 
امر مشتمل بر پنج فصل است كه فصل حمايتي با 62 
درصد و تحقيق و توسعه با 0.2 درصد به ترتيب داراي 
باالترين و پايين ترين سهم از اعتبارات هستند. در فصل 
امداد و نجات، تنها دستگاه فعال، جمعيت هالل احمر 
جمهوري اسالمي ايران است. وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و 
سازمان بيمه س��المت داراي بيشترين ميزان سهم از 

اعتبارات اين امر هستند.



بانك و بيمه4يادداشت

رييس كميسيون اقتصادي از بررسي 3 طرح اصالح نظام بانكي در مجلس خبر داد

 دستور مقام معظم رهبري به بانك مركزي براي تقويت هرچه بيشتر ارزش پول ملي و رعايت استقالل اين نهاد

تاكيد بانك مركزي بر تقويت ارزش پول ملي

گروه بانك و بيمه |
در جلسه دوره اي رييس كل بانك مركزي با مديران 
عامل بانك هاي دولتي و خصوصي كه صبح ش��نبه 
17 آذر 97 برگزار ش��د. دكتر همتي به ديدار اخير 
خود با مقام معظم رهبري و دس��تور ايشان به بانك 
مركزي براي تقويت هرچه بيشتر ارزش پول ملي و 
نيز رعايت استقالل بانك مركزي اشاره و اعالم كرد 
بان��ك مركزي و نظام بانكي تمام ت��وان مديريتي و 
كارشناسي براي تحقق منويات مقام معظم رهبري 

به  كار مي برد. 
به گ��زارش روابط عمومي بانك مرك��زي، وي تاكيد 
رييس جمهور درخصوص تامين سرمايه در گردش و 
نقدينگي مورد نياز توليد را عنوان كرد و از مديران عامل 
بانك ها خواست برنامه ريزي هاي مقتضي در اين باره 
انجام دهند و در صورت نياز به كمك و مساعدت بانك 
مركزي اعالم كنند. دكتر همتي در ادامه به تش��ريح 
اهميت توليد و اش��تغال و ضرورت توجه ويژه به اين 

موضوع پرداخت. 
رييس كل بانك مركزي به اليحه بودجه سال 1398 
كشور اشاره و به برخي از جزييات درآمدهاي آن تاكيد 
كرد و گفت بودجه اي متناسب با شرايط ويژه اقتصادي 
براي س��ال 1398 تدوين ش��ده و اميدواريم شرايط 

مناسبي در پيش داشته باشيم. 
وي با توجه به برنامه بانك مركزي براي اجراي عمليات 
بازار باز در جهت مديريت سياس��ت هاي پولي و سود 
بانكي، پيش بيني هاي انجام شده در قانون بودجه سال 

1398 براي تحقق اين برنامه را تشريح كرد.
دكتر همت��ي از همكاري مطلوب بانك هاي كش��ور 
در تحق��ق برنامه ها و سياس��ت هاي بان��ك مركزي 
براي سامان دهي نظام پرداخت به خصوص در حوزه 
الكترونيك��ي و جلوگيري از سوءاس��تفاده از جريان 
نقدينگي و صدمات ناشي از آن در بازار ارز قدرداني كرد 
و اين همراهي نظام بانكي را عامل ايجاد ثمرات مثبت 
در اقتصاد كشور و ثبات و آرامش در بازار ارز دانست. 

ريي��س كل بانك مرك��زي درخصوص س��اماندهي 
دستگاه هاي كارت خوان و چك هاي تضميني بر كنترل 
و نظارت بيش��تر تاكيد كرد و در همين راستا نظارت 
بيشتر بانك ها بر شركت هاي PSP را نيز مورد توجه قرار 
داده و اع��الم كرد قطعا در صورت عدم رعايت ضوابط 
نظارتي بانك مركزي توسط اين شركت ها مجوز آنها 

مورد بررسي قرار مي گيرد. 
در ادامه جلسه مديران عامل بانك ها پيشنهادهاي 
خود ب��راي تحقق برنامه هاي حمايت��ي از توليد و 

اشتغال را عنوان كردند.مديران عامل ضمن اعالم 
آمادگي ب��راي حمايت از واحده��اي توليدي، به 
ضرورت شناسايي واحدهاي صنعتي اشاره كردند 
و خواس��تار ارتقاي بهره وري و نظام هاي مديريتي 
واحدهاي توليدي براي بهره برداري بهينه از منابع 
سرمايه اي در اختيارشان شدند تا از انحراف منابع 
جلوگيري ش��ود.  در همين راستا رييس كل بانك 
مركزي از بانك ها خواست سرمايه در گردش توليد 
را در اولوي��ت قرار دهند و س��ازوكارهايي داش��ته 

باشند كه واحدهاي توليدي بهره ورتر در پرداخت 
تسهيالت مورد توجه قرار گيرند.

     بررسي 3   طرح اصالح نظام بانكي در مجلس
از سوي ديگر، رييس كميسيون اقتصادي مجلس با 
اشاره به تشريح اقدامات بانكي در مجلس، گفت: طرح 
اصالح نظ��ام بانكي در هفته ج��اري در صحن علني 

مجلس اعالم وصول خواهد شد.
محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگ��و با ايِبنا، درباره 

اصالح نظام بانكي و اقدامات صورت گرفته در مجلس 
شوراي اسالمي، اظهار داشت: در مجلس در خصوص 
اصالح نظام بانكي، س��ه طرح اعالم وصول ش��ده كه 
شامل: 1- طرح بانك مركزي براي تحول بانك مركزي  
۲- طرح بانكداري جمهوري اسالمي كه نظام بانكداري 
را بايد مديريت كند  3- طرح تاس��يس بانك توسعه 

جمهوري اسالمي ايران است.
وي افزود: كميس��يون اقتصادي وارد دستور كار بانك 
توسعه شده و تعدادي از مواد نيز در كميسيون اقتصادي 
تصويب شده و براي سرعت بخشي به اقدامات دو سال و 
نيم گذشته در سرفصل هاي نظام بانكي كه پيگيري ها 
پيش از اين انجام شده بود، مقرر شد در حال حاضر تنها 
اشاره اي به اين موضوع شود تا تكليفي بر دولت باشد اما 

كميسيون به محتوا ورود نكند.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در 
اين باره، گفت: همچنين هفته گذشته در كميسيون 
اقتصادي موادي به بانك توسعه اضافه شد و عالوه بر 
اين مقرر بود بانك توسعه به ذيل بانك مركزي اضافه 
ش��ود اما در نهايت مقرر ش��د تا به زودي قانون بانك 

مركزي به صورت مجزا به صحن علني برود.
پورابراهيمي ادامه داد: در مجم��وع اقدامات صورت 
گرفته در مجلس در اين خصوص ش��امل، تصويب يا 
ابالغ مصوبه كميسيون اقتصادي در خصوص اصالح 
قانون بانك مركزي در اصالح ساختار كه با تغييرات 
گس��ترده تغيير كرده و وابس��تگي به دولت كاهش 

يافته است. 
وي در مجم��وع درباره فعاليت ه��اي صورت گرفته، 
توضيح داد: نخست اصالح قانون بانك مركزي مصوبه 
كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ظرف 
هفته آينده به صحن علني مي رود، دوم بانك توسعه 
ظرف يك ماه آينده نهايي مي ش��ود و سومين اقدام 
درباره عمليات بانكي هم تقريبا ۵۰ درصد احكام در 
كميسيون تصويب شده و ظرف دو ماه آينده به اتمام 

خواهد رسيد.
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 كاهش ارزش پول و
 جبران قدرت خريد

مريم ابراهيمي|
در صورتي كه افزايش دستمزدها بدون ارزيابي 
صحيح مس��اله و توجه ب��ه علت ب��روز تورم؛ 
به عنوان س��هل الوصول ترين راه��كار در نظر 
گرفته شود، اين اقدام در نهايت باعث افزايش 
نقدينگي و در نتيجه افزايش تورم خواهد شد.

با وجود اينك��ه دولت ها همواره روي ثبات نرخ 
ارز و جلوگي��ري از افزايش طبيعي آن همپاي 
نرخ ت��ورم داخلي و جهاني و مس��ائل پيرامون 
بازار ارز تأكيد داشته اند، اما همواره شاهد يك 
تغيير رويه محسوس در بازار ارز و نرخ تورم به 
خصوص طي يكس��ال اخير در كشور بوده ايم. 
روندي ك��ه در آن نرخ ارزهاي مه��م از جمله 
دالر، يورو پيوس��ته كانال هاي جديد قيمتي را 
فتح كرده و يك رشد تصاعدي پيوسته را تجربه 
كردند. سطح قيمت ها نيز روندي صعودي در 

پيش گرفته است.
از آثار اوليه اين روند صعودي مي توان به كاهش 
قدرت خريد اغلب اقشار جامعه علي الخصوص 
دهك ه��اي درآمدي پايين تر اش��اره كرد. لذا 
سياست گذاران براي مقابله با آن، راهكارهاي 
متفاوتي پيشنهاد مي دهند تا حداقل معيشت 
بخش بزرگ��ي از جامعه حفظ ش��ود. چنانچه 
پيشنهاد مجلس براي افزايش حقوق و دستمزد 
كارگران و كارمندان در سال 1398، افزايشي 

۲۰ درصدي است.
حال سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا 
اين افزايش حقوق و دستمزد راهكار مناسبي 
براي جبران كاهش سطح رفاه جامعه هست يا 
صرفًا به عنوان مسكني براي كاهش موقت آثار 

ناشي از تورم تجويز مي شود.
پاس��خ به اين س��وال از دو دي��دگاه اقتصادي 
متفاوت قابل بازبيني و ارزيابي است: از يكسو در 
تأييد اين راهكار و بيان مزاياي آن مي توان گفت 
افزايش حقوق موجب تأمي��ن حداقل نيازها، 
س��طح رفاه و معيش��ت افراد زيادي از جامعه 
خواهد شد كه الزم االجراست و در صورت عدم 
اصالح قدرت خري��د جامعه عواقب اجتماعي، 

سياسي سوء بسياري به دنبال خواهد داشت.
از س��وي ديگر بايد توجه داش��ت كه افزايش 
حقوق بخش بزرگي از جمعيت شاغل مي تواند 
اثرات تورمي بااليي در اقتصاد داش��ته باش��د. 
بنابراي��ن ب��ا وجود تأكي��د بر حماي��ت از اين 
افراد، افزايش مي��زان حقوق راه حل منطقي و 

صحيحي به نظر نمي رسد.
در ش��رايط فعلي حتي اگر درصد بااليي از اين 
افزايش قيمت را ناشي از تورم انتظاري و بحث 
رواني يا مسائل سياسي بدانيم، افزايش اندك 
دس��تمزدها كمكي به عب��ور از وضعيت فعلي 
نمي كند، ب��ه دليل اينكه از ي��ك طرف دولت 
هزينه هنگفتي متحمل مي ش��ود و از س��وي 
ديگر رضايت مندي مردم نيز حاصل نمي شود.

نگاهي به آمار و ارقام منتش��ره توس��ط بانك 
مركزي و مركز آمار اي��ران بيانگر اين واقعيت 
اس��ت كه چنانچه دولت قص��د اعمال افزايش 
حقوق به منظور جبران تأثير ش��رايط فعلي بر 
معيشت و حفظ قدرت خريد مردم داشته باشد، 

الزم است دستمزدها تا درصد زيادي باال رود.
در صورتي كه افزايش دستمزدها بدون ارزيابي 
صحيح مس��اله و توجه ب��ه علت ب��روز تورم؛ 
به عنوان س��هل الوصول ترين راه��كار در نظر 
گرفته شود، اين اقدام در نهايت باعث افزايش 
نقدينگي و در نتيجه افزايش تورم خواهد شد. 
لذا چرخه روندهاي افزايش��ي همچنان ادامه 

مي يابد.
بايد توجه داش��ت كه در ح��ال حاضر اقتصاد 
كش��ور دچار ش��رايط پيچيده اي شده است و 
بدين جهت ش��رايط اقتصاد را مي توان شرايط 
خاص تلقي ك��رد. در مواردي، برخي چالش ها 
ريشه در حل مسائلي دارد كه خود منوط به حل 

مساله اول است.
به بيان ديگر مي توان گفت كه برخي چالش ها، 
نشأت گرفته از يك مساله و از طرف ديگر خود 
منشأ همان مساله اس��ت. بنابراين دستيابي و 
درك رابطه علت و معلول��ي بين آنها ضروري 

است.
در اينجا نيز با افزايش حق��وق به دليل همين 
روابط عل��ت و معلول��ي، زنجي��ره افزايش ها 

همچنان تداوم مي يابد.
تجربه ساير كشورها نيز مويد اين مطلب است، 
به  عنوان نمونه مي توان به كشور ونزوئال اشاره 
كرد كه يك باره حق��وق كارمندان و كارگران 
 خود را ده برابر افزاي��ش داد ولي در قبال تورم

۶ هزار تا 8 هزار درصد نتوانست كاري كند؛ پس 
اين موضوع نشان مي دهد تنها با افزايش درآمد 
اين مش��كل قابل حل نيست و الزم است تورم 
كنترل شود تا بتوان راه حلي براي درمان موقت 

و افزايش قدرت خريد مردم داشت.
الزم به ذكر است كه خلق پول از هر طريقي از 
جمله يارانه، افزاي��ش ميزان حقوق و ...راه حل 
مناسبي نيست بلكه جهت مواجهه با اين چالش 
الزم است قدرت پول افزايش پيدا كند. بنابراين 
آنچه حائز اهميت است اين است كه ارزش پول 

بايد افزايش پيدا كند نه خود پول و خلق آن.
پس از اينكه ارزش پول افزايش پيدا كرد حجم 
پول نيز مي تواند بدون تبع��ات منفي افزايش 

پيدا كند.
لذا ب��ه منظور حل اين بح��ران و كاهش آثار و 
تبعات منفي آن الزم اس��ت با سياست گذاري 
صحيح ق��درت خريد م��ردم از طريق حفظ و 
كنترل نرخ تورم در حد معقول با سياست هاي 
پولي و مالي مناسب، افزايش نرخ رشد اقتصادي 
و توجه به توليد حفظ گردد تا بس��تر مناسبي 

براي پيشرفت و توسعه كشور فراهم گردد.

اونس جهاني به دنبال نوسان بازار نفت به 1248 دالر افزايش يافت

پيش بيني تحليلگران جهاني از رشد قيمت طال در بازار جهاني 

افزايش قيمت طال به دنبال رشد نرخ اونس جهاني 

گروه بانك و بيمه |احسان شمشيري| 
روز شنبه 17 آذر در شرايطي كه قيمت دالر در سامانه 
سنا براساس قيمتهاي روز قبل 11 هزار و 4۰۰ تومان، 
يورو 1۲ هزار و ۶۵۶ تومان، پوند 14 هزار و 378 تومان 
و يوآن چين يك هزار و 8۰۰ تومان قيمت خورد در بازار 

آزاد نرخ دالر به 11 هزار و ۵3۰ تومان رسيد. 
به گزارش تعادل، در بازار طال و سكه نيز متاثر از افزايش 
اونس جهاني به 1۲48 دالر به دنبال تحوالت بازار نفت، 
قيمت سكه نسبت به آخرين قيمت هفته قبل، حدود 
7۰ ه��زار تومان و طالي 18 عيار ني��ز 1۲ هزار تومان 
افزايش يافته اس��ت. قيمت سكه نسبت به هفته قبل 
با افزايش ۲1۰ هزار توماني قيمت همراه ش��ده است 
و ب��ه اذعان اعضاي اتحاديه ديگر هي��چ داللي در بازار 

سكه و ارز نيست.
به گفته رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طال 
و جواهر تهران، روز شنبه قيمت طال و سكه باافزايش 
قيمت مواجه ش��د كه دلي��ل آن، افزايش نرخ جهاني 
طال به دنبال تغييرات در بازار نفت اوپك بوده است كه 
اميدواريم به زودي نوسانات جهاني به پايان رسيده و 

آرامش به بازار سكه و طال برگردد.
روند قيمت طال و س��كه طي روزهاي گذشته، عكس 
دو هفته اخير است و افزايش قيمت ها مجددا به چشم 
مي خورد، به گونه اي كه به گفته ابراهيم محمد ولي - 
رييس اتحاديه فروشندگان طال و جواهر، قيمت سكه 
تمام بهار طرح جديد و طرح قديم به ترتيب سه ميليون 
و 9۶1 هزار تومان و سه ميليون و 8۰۰ هزار تومان است.

وي افزود: نيم سكه، دو ميليون و 189 هزار تومان، ربع 
سكه، يك ميليون و 1۵1 هزار تومان و سكه يك گرمي، 

۶۵4 هزار تومان به فروش مي رسيد
محمد ولي ادامه داد: قيمت ه��ر گرم طالي 18 عيار 
و هر مثقال طالي آب ش��ده 17 عيار به ترتيب 3۵4 
ه��زار و 4۰۰ تومان و يك ميلي��ون و ۵3۵ هزار تومان 
است. همچنين هر اونس طالي جهاني نيز به 1۲48 
دالر رس��يد كه نسبت به روز ش��نبه افزايش قيمت را 

تجربه كرد.
رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طال و جواهر 
تهران گفت: در حال حاضر با تغييراتي كه در بازار نفت 
و كشورهاي عضو اوپك افتاد كه مقرر شد تا توليد نفت 
كاهش يابد، شنيده شده كه كشورهايي مانند چين و 
روس��يه در حال تبديل ذخاير خود به طال هستند و از 
همين رو نيز قيمت اونس جهاني طال با افزايش رو به رو 
شده اس��ت و روي بازار داخلي طال و سكه ايران نيز اثر 
گذاشته است اما اميدواريم با پايان يافتن خريد اين دو 
كشور و حل شدن ديگر تغيير و تحوالت در بازار جهاني 
نرخ اونس جهاني به ثبات برسد و بازار طال و سكه ايران 

نيز به آرامش خود برگردد.
در اين رابطه رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر 
علت افزايش قيمت طال و سكه در بازار را افزايش قيمت 
جهاني طال و افزايش قيمت ارز اعالم كرد و افزود: داد و 

ستدها در بازار عادي است.
وي با بيان اينكه حباب سكه با توجه به تقاضاي خريد 
4۵۰ هزار تومان است، تصريح كرد: قيمت سكه نسبت 
به هفته قبل كه 3 ميليون 7۶۰ هزار تومان بود، ۲1۰ 

هزار تومان افزايش داش��ته است. كشتي آراي رييس 
كميسيون تخصصي طال و جواهر در پاسخ به اين سوال 
كه آيا دالل ها نقش��ي در افزايش قيمت طال و سكه در 
بازار نداشته اند؟ گفت: هيچ داللي براي سكه و ارز ديگر 
در بازار نيست و داد و ستدها براساس روال بازار انجام 
مي شود. وي تاكيد كرد: االن ديگر هيچ داللي در اين 
بازارها نيست و علت اساسي افزايش قيمت طال و سكه 

در افزايش قيمت اونس جهاني است.

     ادامه كاهش نرخ ارز به سمت تك نرخي
در حالي كه طبق اعالم دولت در بودجه 98 قرار است 
براي حمايت از معيش��ت مردم و جلوگي��ري از وارد 
شدن آسيب هاي اقتصادي 14 ميليارد دالر ارز 4۲۰۰ 
توماني براي تامين كاالهاي اساسي اختصاص دهد و 
براي تس��عير نرخ ارز نيز دالر ۵7۰۰ توماني را در نظر 
گرفته است، اما برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس 
معتقدند كه با وجود افزايش نرخ تس��عير ارز در سال 

آينده، امكان تداوم روند كاهش نرخ ارز وجود دارد
در اين رابطه مهرداد بائوج الهوتي عضو كميس��يون 
برنامه، بودجه و محاس��بات مجل��س، از ريل گذاري 
دولت و بانك مركزي ب��راي تك نرخي كردن ارز خبر 
داد و گفت: روند نزولي كاهش نرخ ادامه دارد. در حال 
حاضر ن��رخ ارز به صورت تك نرخي بوده و دولت براي 
تامين كاالهاي اساسي فقط نرخي پايين تر را در نظر 

گرفته است.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه تامين 
كاالهاي غير اساس��ي با ارزي غير دولتي امري كامال 
منطقي است، افزود: خوش��بختانه با واريز ارز حاصل 
از صادرات به س��امانه نيما در ماه هاي اخير توافق هاي 
مناسبي ميان دولت و صادركنندگان صورت گرفته كه 

اين خود آرامشي به بازار وارد كرده است.
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
ش��وراي اس��المي با تاكيد بر اينكه ب��ا اقدامات بانك 
مركزي و تيم اقتصادي دولت خود به خود ارز به سمت 
تك نرخي شدن در حركت است، گفت: خوشبختانه 
تدابير اتخاذ شده نرخ ارز در بازار آزاد را نيز به روند نزولي 

هدايت كرده است.

     آخرين خبرها از راه اندازي بازار ارز در بورس
طبق قانون هر گون��ه اوراق بهادار از جمل��ه بازار آتي 
ارز بايد در بازار س��رمايه شكل بگيرد اما قيمت مرجع 
اين بازار مي تواند از بازار نقد كش��ف شود. اين طور كه 
مس��ووالن مي گويند زمان بندي و جزئيات راه اندازي 
بازار متشكل ارز را نهاد ناظر بازار پول مشخص خواهد 

كرد.
در اواس��ط تير ماه امس��ال بود كه نماده��اي گواهي 
صادراتي ي��ورو و گواه��ي صادراتي دالر ب��ا نام هاي 
»گواهي 1« و »گواهي ۲« در سايت شركت مديريت 
فناوري بورس تهران قيد و قرار بر اين شد كه ۲۰ درصد 
اظهار نامه ه��اي ارزي كاالهاي صادراتي در بورس داد 

و ستد شود.
در آن زمان مدير نظارت بر بازارهاي سازمان بورس در 
مورد معامالت بازار گواهي ارز اعالم كرد كه “ش��روع 

معامالت اين بازار به تصميم سازي ها در وزارت صنعت 
معدن و تجارت و بانك مركزي بستگي خواهد داشت. 
قيمت و حجم عرضه در اين بازار از اهميت بااليي براي 
تعديل نرخ و تنظيم بازار خواهد داشت. “ اما در نهايت 
اين طرح مسكوت ماند و قرار شد آن ارزها نيز در سامانه 

نيما اظهار شوند.
اما با رفتن ولي اهلل س��يف از بانك مركزي و به رياست 
رسيدن عبدالناصرهمتي در اين بانك به تازگي دوباره 
درباره معامالت ارز در بورس اظهارنظرهايي شده است، 
بطوري كه همتي چن��د روز پيش از راه ان��دازي بازار 
معامالت آزاد نقدي و حواله ارزي خبر داد و اعالم كرد 
كه اين بازار مبتني بر س��از و كار حراج، با هدف كشف 
قيمت ارز و تسهيل تامين نيازهاي خدماتي و خرد مردم 
خواهد بود و با مش��اركت بانك ها و صرافي هاي مجاز 
و نظارت و بازگرداني بان��ك مركزي در آينده نزديك 
بطور گام به گام و با تمركز بر معامالت نقدي راه اندازي 

خواهد شد.
ام��ا بايد بدانيم كه اين بازار نقد ارز اس��ت كه مي تواند 
در بازار پول شكل بگيرد و معامالت آتي ارز و هر گونه 
معامالت اوراق به��اداري بايد مطابق قان��ون در بازار 

سرمايه انجام شود.
در تازه ترين اظهارنظرها، رييس سازمان بورس در اين 
مورد گفته كه بانك مركزي اعتقاد دارد كه بازار نقدي 
ارز بايد در بازار پول ش��كل بگيرد اما در عين حال، بر 
اساس قانون بايد اوراق مشتقه ارز همانند قراردادهاي 

آتي يا قراردادهاي سلف در بازار سرمايه معامله شود. 
محمدي همچنين با اشاره به اينكه بايد ارز يك قيمت 
مرجع داشته باشد، تاكيد كرد: هر گونه اوراق بهادار بايد 
در بازار سرمايه معامله ش��ود، بنابراين اگر بازار نقدي 
مناسبي به وجود آيد و يك قيمت مرجع در آن شكل 
بگيرد، بازار سرمايه آمادگي راه اندازي بازار قراردادهاي 
مالي اين اوراق را دارد. مصوبه شوراي عالي بورس نيز 
از حدود سه سال گذش��ته وجود دارد كه راه اندازي و 
معامله بازار قراردادهاي آتي ارز در بازار سرمايه را مجاز 

و قانوني كرده است.
وي همچنين ي��ادآور ش��د: زمان بن��دي و جزئيات 
راه اندازي اين بازار وابس��ته ب��ه تصميم بانك مركزي 
اس��ت، اما در اركان بازار س��رمايه آمادگي راه اندازي 
اين بازار جدي��د از مدت ها پيش تا به امروز وجود دارد 
بطوري كه فرابورس و بورس كاال از ماه ها قبل، بسترها، 
س��امانه معامالتي و س��اير موارد مرتبط با اين بازار را 
آم��اده كرده اند تا با همكاري بان��ك مركزي هر زمان 
تصميم گيري نهايي اتخاذ ش��د، اين ب��ازار در بورس 

راه اندازي شود.
اما بايد ديد كه دولت بان��ك مركزي، وزارت صنعت و 
معدن و در نهايت س��ازمان بورس درباره معامالت ارز 
در بازار پول و سرمايه به كجا مي رسد و اين سياست در 
صورت پيگيري بر قيمت ارزهاي خارجي در ايران چه 

تاثيري مي گذارد.

     تازه ترين تحليل بلومبرگ از آينده قيمت طال
واحد اطالع��ات بلومب��رگ در تازه ترين تحليل خود 
پيش بيني كرده اس��ت كه قيمت طال ب��ه زودي وارد 

يك مسير كامال صعودي خواهد شد. به گزارش كيتكو 
نيوز، واحد اطالعات بلومبرگ در تحليل مهمي نوشت: 
نوس��انات ارزش دالر امريكا طي ماه هاي آينده تاثير 
مهمي بر قيمت طال خواهد داش��ت. به نظر مي رسد 
ارزش دالر هم اكنون به اوج خود رسيده و طي ماه هاي 
آينده ب��ا كاهش ارزش دالر ش��اهد رش��د فزاينده و 

چشمگير قيمت طال خواهيم بود.
بر اس��اس اين گزارش واحد اطالعات بلومبرگ افزود: 
نمودار مربوط به نوسانات قيمت طال شباهت زيادي 
به نمودار نوس��انات قيمت گاز طبيعي پيش از رش��د 
فزاينده آن دارد. به نظر مي رسد قيمت فلزات گرانبها 
به خصوص طال طي ماه هاي آين��ده از الگوي قيمت 
گاز طبيعي تبعيت خواهد كرد و با رش��د چشمگيري 

روبه رو خواهد شد.
بلومبرگ افزود: افزايش تورم و سطح بدهي هاي امريكا 
مي تواند عامل موثري براي كاهش ارزش دالر و رشد 

قيمت جهاني طال باشد.
از س��وي ديگر ادام��ه روند صعودي قيم��ت نفت در 
بازارهاي جهاني نيز مي تواند عامل مهمي براي افزايش 

چشمگير قيمت فلزات گرانبها به خصوص طال باشد.
سياست هاي پولي و نرخ بهره فدرال رزرو امريكا نيز طي 

ماه هاي آينده تاثير مهمي بر بازار طال خواهد داشت.

     طالي جهاني ارزان مي شود يا گران؟
تحليلگران اقتصادي بر اي��ن باورند كه موضع جديد 
فدرال رزرو امريكا درباره نرخ بهره مي تواند در نهايت به 

نفع قيمت جهاني طال باشد.
آدريان دي تحليلگر ارش��د اقتصادي گفت: بي شك 
موضع جديد فدرال رزرو امري��كا درباره عدم افزايش 
سريع و چشمگير نرخ بهره طي ماه هاي آينده به ضرر 

ارزش دالر و به نفع قيمت طال خواهد بود.
 بر اس��اس اين گزارش وي تصريح كرد: گرچه فدرال 
رزرو امريكا ظاهرا قصد دارد نرخ بهره را براي چهارمين 
بار متوالي در سال ۲۰18 ميالدي در نشست دسامبر 
افزايش دهد ولي در سال ۲۰19 ميالدي قطعا با همين 

روند و سرعت نرخ بهره را افزايش نخواهد داد.
عالوه ب��ر اين، ادام��ه تنش هاي سياس��ي در اروپا به 
خصوص وضعي��ت برگزيت و بحران بودج��ه ايتاليا، 
تنش هاي غرب با روس��يه مي تواند در نهايت موجب 

افزايش تقاضا و قيمت جهاني طال شود.
ادامه تنش هاي سياسي در امريكا و پيروزي دموكرات ها 
در انتخابات مي��ان دوره اي كنگره نيز مي تواند به نفع 

قيمت طال باشد.

چارلي ندوس تحليلگر ارشد اقتصادي نيز گفت: سطح 
حمايتي قيمت طال در كوتاه مدت 1۲۲۰ دالر است و 
اگر اين سطح شكسته شود قيمت تا 1۲۰۰ دالر كاهش 

خواهد يافت.
سطح مقاومتي قيمت طال نيز در شرايط كنوني 1۲3۰ 
دالر است و اگر اين سطح شكسته شود قيمت تا 1۲4۰ 

دالر افزايش خواهد يافت.
به نظر مي رس��د تنش هاي تجاري بين امريكا و چين 
نيز مي تواند تاثير زيادي بر نوسانات ارزش دالر و قيمت 

طال داشته باشد.

     قيمت بيت كوين به 3۴۰۰ دالر سقوط كرد
قيمت هر واحد بيت كوين در ۲4 ساعت اخير با بيش از 
1۲ درصد كاهش به تقريبا 3 هزار و 4۰۰ دالر كاهش 

پيدا كرد.
به گزارش كوين ماركت كپ، قيمت بيت كوين در ۲4 
ساعت گذشته بيش از 1۲ درصد كاهش پيدا كرد و به 
كمتر از 3 هزار و 4۰۰ دالر در هر واحد رسيد كه كمترين 

رقم در يكسال اخير آن محسوب مي شود.
در همين حال، قيمت بيت كوين در مقايسه با باالترين 
رقم ثبت شده خود يعني ۲۰ هزار دالر كه در دسامبر 
سال ۲۰17 ميالدي ثبت شده بود، ۶ برابر كاهش پيدا 
كرده است. همچنين قيمت بيت كوين در روز جمعه 
3 هزار و 389 دالر معامله ش��د كه حاكي از افت 1۲.۲ 

درصدي ارزش آن در يك روز دارد.
سرمايه بازار بيت كوين در حدود 4.8 ميليارد دالر در 
۲4 ساعت گذشته كاهش پيدا كرده و در هفته گذشته 
بيش از 14 ميليارد دالر از سرمايه بازار خود را از دست 
داده است. اين در حالي است كه در دسامبر سال ۲۰17 
ميالدي ارزش س��رمايه بازار بيت كوين بيش از 33۰ 

ميليارد دالر ثبت شده بود.
همچنين ديگر ارزهاي رمزنگار از ض��رر بازار ارزهاي 
رمزن��گار در امان نبودند و ارز اتريوم بيش از 1۵ درصد 
و XRP همه 1۰ درصد كاهش ارزش داشتند. قيمت 
بيت كوين در روز چهارشنبه هفته گذشته به 3 هزار و 

9۰۰ دالر كاهش پيدا كرده بود.
ب��ر پايه اين گ��زارش، به گفته برخي از كارشناس��ان 
اقتصادي ب��ازار ارزهاي رمزنگار در ح��ال رنج بردن از 
وضعيت منفي شرايط اعتماد به بازار خود است؛ ضمن 
اينكه روند نزولي ارزش ارزهاي رمزنگار در سال آينده 
ميالدي ادامه خواهد داشت. البته برخي ها هم بر اين 
باور هس��تند كه بيت كوين به يكهزار و ۵۰۰ دالر هم 

سقوط خواهد كرد. 
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اثر 2 قطبي بودجه در بورس

الگوهايمعامالتيدرآستانهتغيير

گروه بورس| مسعود كريمي| 
جريان معامالتي بازار سرمايه در حال حاضر حاكي از توجه 
معامله گران به موضوعاتي پيرامون قيمت نفت، روند حركت 
كاموديتي ها و در نهايت قيمت ارز است. از طرفي با توجه به 
اين موضوع كه كليات بودجه س��ال آينده از طرف سازمان 
برنامه و بودجه به صورت رسمي اعالم شده است نگاه كلي 
به برخي از بند هاي موجود نشانگر اين مهم است كه تغيير 
چشم گيري در بودجه سال 98 نسبت به بودجه سال جاري 
نداريم كه اين امر مي تواند در گام نخست نكته اي قابل توجه 
براي سهامداران بازار سرمايه در نظر گرفته شود. به هر روي 
با توجه به شرايط فعلي و  پيش از بررسي اليحه بودجه سال 
آينده بعيد به نظر مي رسد كه بازار نسبت به حال حاضر به 
كليات بودجه 98  واكنش خاصي نشان دهد. اما در ادامه با 
بررسي دقيق همه جانبه مجلس بطور قطع بازار سهام نسبت 
به برخي از پارامتر هاي اساس��ي بودجه اي واكنش هايي را 
از خود نش��ان خواهد داد. اين در حالي اس��ت كه برخي از 
كارشناسان بازار س��رمايه معتقدند بند هايي همانند نرخ 
حامل هاي انرژي و مواردي از اين قبيل در بودجه 98 وجود 
دارد كه اثرات دو سويه اي را مي توانند در روند معامالتي بازار 
سرمايه ايجاد كنند كه در چنين شرايطي وظيفه مجلس 
شوراي اسالمي در راستاي بررسي همه جانبه آن را نسبت به 
گذشته بيشتر خواهد كرد. به هر حال، افزايش شفافيت در 
فضاي كسب و كار، حمايت از بنگاه ها و شركت هاي توليدي، 
كاناليزه كردن نقدينگي به سمت بورس و جايگاه واقعي آن 
در اقتصاد، لزوم تغيير رويكرد دولت از اقتصادي مبتني بر 
بان��ك و جايگزين كردن اقتصاد با محوريت بازار س��رمايه 
توام با افزايش تعامالت با دنيا مي تواند از ضروريات تنظيم 
پيش نويس بودجه و بطور كلي توسعه اقتصاد در هر كشوري 
در نظر گرفته شود. به هر روي، گمانه زني هايي در خصوص 
جزييات بودجه و توجه دولت به بازار سرمايه به عنوان محلي 
براي تامين مالي  در اقتصاد به گوش مي رسد كه اين مهم در 
آينده نه چندان دور به صورت رس��مي اعالم خواهد شد. از 
طرفي، از اصلي ترين شاخصه هاي بودجه طي سال گذشته 
وجود اوراق هاي بدهي متعدد بود كه پيش بيني مي شود 
سال 98 هم اوراق هاي بدهي به شكل هاي مختلف را در بازار 
داشته باشيم. بنابراين اگر رونقي در بازار بدهي ايجاد نشود 
دولت به اهداف و به بودجه پيش بيني شده نخواهد رسيد. 
بر اين اساس، اغلب كارشناسان بازار سرمايه معتقدند كه 
كاهش هزينه بودجه عمراني در سال 98 به معني كاهش 
توليد و در نهايت دامن زدن به ركود است، بر اين اساس در 
صورت توجه به اين بخش كه اثرگذاري قابل توجهي در كليت 
فضاي توليدي، اشتغال و... را دارد مي تواند پالس مثبتي را به 

بازار سرمايه ارسال كند.

   كم رنگ شدن اثر بودجه در اقتصاد
در همي��ن رابطه، مهدي طحاني مدير س��رمايه گذاري 
ش��ركت مديريت س��رمايه كيان به ارزيابي ميزان توجه 

دولت به بازار سرمايه در بودجه 98 پرداخت و در گفت وگو 
با »تعادل« عنوان كرد: اين موضوع از 2 مبحث قابل بررسي 
است. نخست اينكه در حال حاضر بودجه اثر گذاري خود 
را در تصميم گيري هاي اقتصادي به نوعي از دست داده 
است. به اين معني كه طي چند سال اخير به دليل اينكه 
همگام با اتفاقات سياسي داخلي و بين المللي شاهد نوسان 
در پارامتر هاي مهم و اساسي بودجه اي بوديم، در نتيجه 
مي توان بر اين نكته تاكيد كرد كه اثر گذاري اليحه بودجه 
به عنوان يك اليحه تاثير گ��ذار در تصميمات اقتصادي 
كم رنگ شده است. از همين رو، يكي از پيامد  هاي اين مهم 
را مي توان كاهش ميزان اطمينان تصميم گيران اقتصادي 

بخش خصوصي به اعداد و ارقام بودجه اي در نظر گرفت.
وي در ادامه خاطرنش��ان كرد: دومين موضوع به ميزان 
اثر گذاري و توجه بودجه در بازار س��رمايه مي توان اشاره 
كرد. از گذشته و به صورت سنتي بازار سرمايه بيشتر در 
كالم مديران دولتي و مديران اقتصادي بخش دولتي و شبه 
دولتي قابل مطرح است و به صورت كلي اين بازار بيشتر به 
صورت كالمي مورد حمايت قرار مي گيرد. اين كارشناس 
بازار سرمايه معتقد است كه در عمل و در سياست گذاري  ها 
ساير موارد مرتبط با تقسيم منافع براي شركت ها مشاهده 
مي شود كه شركت هاي بازار سرمايه به عنوان بازوي رسمي 
در راستاي اجراي فعاليت ها در نظر گرفته نمي شوند. از 
طرفي اين مهم مي تواند يك ريش��ه اي در عدم ثبات در 

سياست هاي بين المللي داشته باشد.
مدير سرمايه گذاري شركت مديريت سرمايه كيان بيان 
كرد: به هر روي اطميناني ك��ه بودجه بايد در حوزه بازار 
سرمايه و تداوم توسعه آن ايجاد كند تاكنون در فضاي كلي 
معامالت بازار سهام ديده نشده است. مهدي طحاني در 
خصوص مواردي كه بايد مورد توجه نمايندگان مجلس در 
حوزه بازار سرمايه قرار گيرد نيز گفت: هيچ زماني در بودجه 
به صورت مستقيم به بازار سرمايه اشاره نمي شود اما گفته 
مي شود كه نرخ حامل هاي انرژي و حق انتفاع معادن در 
بودجه 98 افزايش پيدا نكرده است كه اين مهم از 2 منظر 
قابل بررسي خواهد بود. نخست اينكه، اين مهم براي بازار 
سرمايه مثبت ارزيابي مي شود چرا كه هزينه شركت ها به 
صورت يك باره رشد پيدا نمي كند. اما در نقطه مقابل، يكي 
از معايب اين موضوع اين است كه چنين مبلغي مي بايست 
افزايش پيدا مي كرد چرا كه ممكن است چنين مهمي در 
طول سال و بطور يك باره صورت گيرد و منجر به كاهش 
قدرت تصميم گيري در بازار سهام شود. اين تحليلگر بازار 
سرمايه بر اين باور است كه نمي توان برآورد كرد كه بودجه 

98 از بازار سرمايه حمايت مي كند يا خير.
وي افزود: به عنوان مثال در صورتي كه هزينه هاي عمراني 
در بودجه زياد در نظر گرفته شود به اين معني خواهد بود 
كه توليد و فرصت فروش بيشتري براي شركت  ها به همراه 
خواهد داشت كه در نهايت به افزايش فرصت سودآوري نيز 
مي رسد. به هر حال، طي چند سال اخير رديف بودجه اي 

نسبت به دهه قبل عددي پررنگ نيست. اين كارشناس 
بازار سرمايه در خصوص بودجه طرح هاي عمراني كه رقم 
62 هزار ميليارد تومان براي سال 97 و رقم 65 هزار ميليارد 
تومان براي سال 98 در نظر گرفته شده است نيز اظهار كرد: 
با در نظر گرفتن دالر 10 هزار توماني مشاهده مي شود كه 
ارزش برابري پول حدودا 2.5 برابر كاهش يافته است. به 
عبارتي ديگر براي سال 98 هزينه هاي عمراني به صورت 
واقعي حدود يك سوم نسبت به سال 97 تخصيص داده 
شده است. اين مهم نشان مي دهد كه دغدغه فعلي دولت 
پرداخت يارانه به مردم و بخش��ي از اقتصاد است تا بتواند 
تورم حدود 40 درصدي امسال و احتماال تورم بيش از 30 

درصدي سال آينده را مديريت كند.

   بودجه 98 همانند سال هاي گذشته
از س��ويي ديگ��ر، حام��د س��تاك مديرعامل ش��ركت 
سرمايه گذاري توسعه آذربايجان به ارزيابي ميزان توجه 
دولت به بازار سرمايه در بودجه 98 پرداخت و در گفت وگو 
با »تعادل« بيان كرد: به صورت مستقيم نمي توان به اين 
موضوع پرداخت كه در بودجه 98 به بازار س��رمايه توجه 
شده است يا خير. بنابراين در صورتي كه بخش عمراني 
بودجه رقم قابل مالحظه اي در نظر گرفته ش��ده باش��د 
و به نوعي از هزينه هاي جاري فاصله بگيرد و به س��مت 

هزينه هاي عمراني س��وق پيدا كند اي��ن مهم مي تواند 
نشان از رونق فضاي كس��ب و كار كشور داشته باشد. بر 
اين اساس، بسياري از پيمانكاران و فعاالن اقتصادي كه به 
صورت مستقيم يا غير مستقيم با بازار سرمايه در ارتباط 
هستند مي توانند به افزايش س��ودآوري و رونق كسب و 
كار برسند. اين كارش��ناس بازار سرمايه معتقد است كه 
برخي از المان  هاي مهم بودجه همانند نرخ ارز و مواردي 
كه به صورت غير مستقيم در روند معامالتي بازار سرمايه 
تاثير گذارند مي بايست به صورت مناسب درنظر گرفته 
شوند. اين در حالي است كه در بودجه سال 98 نكته خاصي 
ديده نمي شود و نه مي توان آن را ضد بازار سرمايه و نه آن 

را اتفاق خوبي براي اين بازار در نظر گفت. 
مديرعامل شركت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان بر اين 
باور است كه بودجه سال آينده همانند بودجه سال هاي 
گذشته اس��ت. بطوري كه رقمي براي بخش عمراني در 
نظر گرفته مي شود كه بطور معمول محقق هم نخواهد 
شد. از طرفي، رقمي هم كه در بودجه در نظر گرفته شده 
است، رقمي قابل توجه نيست. وي افزود: بودجه كشور در 
سال هاي اخير در واقع هزينه هاي جاري دولت را پوشش 
داده است. بر اين اساس مي توان بر اين نكته تاكيد كرد كه 
اتفاق خاصي در نگاه نخس��ت در بودجه سال آينده ديده 
نمي ش��ود. اين تحليلگر بازار سرمايه در خصوص بودجه 

طرح هاي عمراني كه رقم 62 ه��زار ميليارد تومان براي 
س��ال 97 و رقم 65 هزار ميليارد تومان براي سال 98 در 
نظر گرفته شده است نيز اظهار كرد: اين رقم رشد 8 الي 10 
درصدي را نشان مي دهد كه ميزاني كمتر از تورم است. به 
اين معني كه بودجه عمراني در حال حاضر به شرط محقق 
شدن، زماني كه با تورم تعديل كنيم مشاهده مي شود كه 
رقمي كمتر از سال گذشته است. حامد ستاك فرض احقاق 
و پرداخت بودجه عمراني سال 98 را مطرح كرد و گفت: با 
توجه به مفروضات فوق به اين نتيجه مي رسيم كه بودجه 
كمتري به بخش عمراني اختصاص پيدا كرده اس��ت. در 
همين حال، مي بايست ديد كه در ادامه بخش بزرگي از 

اين مهم محقق مي شود يا خير.
مديرعامل شركت س��رمايه گذاري توسعه آذربايجان در 
خصوص مواردي كه بايد مورد توجه نمايندگان مجلس 
در حوزه بازار سرمايه قرار گيرد نيز گفت: به هر ميزاني كه 
بودجه شفاف تر و مطابق با واقعيت   هاي اقتصادي جامعه 
باشد مي تواند نشان از بودجه اي واقعي  توام با چشم انداز 
مناسب تري باش��د. وي نرخ ارز و نرخ نفت را از مهم ترين 
بخش هاي اقتصادي عنوان كرد و افزود: نرخ ارز با واقعيات 
فعلي حتي در سامانه نيما فاصله زيادي دارد. بنابراين چنين 
امري بر ضرورت بررس��ي بيش��تر و دقيق تر نمايندگان 

مجلس مي افزايد. 

معامالت الگوريتمي با سبقه معامالت فركانسي و فركانس 
باال از اواسط دهه 90 ميالدي جاي خود را در ميان بازارهاي 
مالي باز كردند. سرعت توسعه اين ابزار معامالت به اندازه اي 

زياد بوده اس��ت كه با گذشت حدود 20 سال، اكنون بيش 
از 90 درصد از معامالت بورس نيويورك توسط الگوريتم ها 
انجام مي شود. در واقع اكنون به واسطه هاي الكترونيكي و 

پيچيده شدن بازار هاي مالي، نحوه معامالت از حالت سنتي 
به سمت روش هاي نوين حركت كرده است. به گزارش سنا، 
در اين مس��ير بهره گيري از معامالت الگوريتمي منجر به 

انجام بهتر و دقيق تر استراتژي هاي معامالتي سرمايه گذاران 
مي شود. در اين روش سفارش ها )هم براي طرف خريدار 
هم طرف فروش��نده( بدون دخالت عامل انساني از طريق 

سيستم ها ثبت مي شود. در ادامه نياز هاي بازار ايران براي 
پذيرش معامالت الگوريتمي از زيرساخت تا بحث فرهنگي 

توسط كارشناسان و فعاالن اين حوزه بيان شده است. 
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مشوق مالياتي
عامل افزايش سهام شناور 

ارزش روز سهام عدالت كم شد

  افزايش س�رمايه 100 درصدي »زكشت«: در 
هفتم آذرماه سال 96 شركت كش��اورزي مكانيزه 
اصفهان كش��ت در بازار دوم فرابورس ايران پذيرش 
شد. حس��ين صالح مديرعامل ش��ركت كشاورزي 
مكانيزه اصفهان كشت در نشست خبري يك ديدار 
يك عرضه بيان كرد: اين شركت كه فعاليت اصلي آن 
احداث و اجراي فعاليت هاي دامپروري و كشاورزي 
است، در سال 1366 با سرمايه گذاري شركت نقش 
جهان به ثبت رسيد و در سال 1384 مالكيت سهام آن 
به موسسه خيريه علي و حسين همدانيان واگذار شد.

وي افزود: در هفتم آذرماه سال 96 شركت كشاورزي 
مكانيزه اصفهان كش��ت در بازار دوم فرابورس ايران 
پذيرش ش��د. به گفته صالح، ظرفيت دامداري اين 
ش��ركت 1800 رأس است. همچنين مجوز توسعه 
گاوداري شيري ش��ركت تا سقف 3200 راس مولد 

صادر شده است.
در اين نشس��ت همچنين عليرضا عليمرادي مدير 
مالي شركت كشاورزي مكانيزه اصفهان اظهار داشت: 
سرمايه »زكشت« در تيرماه سال 96 از 100ميليارد 
ري��ال به 200ميليارد ري��ال از محل مطالبات حال 
شده سهامداران افزايش يافته است.وي افزود: سود 
شش ماهه نخست س��ال 97 نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته )بدون در نظر گرفتن سود فروش سهام 
سيمان اصفهان به مبلغ 18.821 ميليون ريال( 20 
درصد افزايش يافته است. به گفته عليمرادي، افزايش 
سطح آبياري باراني شركت تا 163 هكتار تا سال 96، 
جذب ش��ركت هاي تراز اولي لبني كشور با ارتقاي 
كيفيت شير توليدي و صادرات نخستين محموله شير 
به روسيه به واسطه شركت كاله، افتتاح طرح آبياري 
كم فش��ار با حضور وزير اقتصاد در سال 96، ساخت 
كارخانه پيش��رفته خوراك دام با ظرفيت 50 تن در 
ساعت در سال 96 و كسب رتبه نخست توليد شير در 
استان اصفهان از جمله دستاوردهاي شركت مكانيزه 

اصفهان كشت بوده است .

نماينده مردم پاوه، جوانرود، ثالث باباجاني و روانسر 
در مجلس شوراي اس��المي گفت: اگر براي مردم 
موضوع س��رمايه گذاري در بازار سرمايه به صورت 
شفاف تشريح شود حتي بسياري سرمايه هاي خرد 
روانه اين بازار مي شود در اين راستا بايد حمايت هاي 

عملي از شركت هاي بورسي انجام شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: مي توان براي شركت هاي بورسي كه سهام 
شناور خود را افزايش مي دهند مشوق هاي مالياتي 

مانند معافيت مالياتي ارايه كرد.
شهاب نادري در گفت وگو با خانه ملت درباره نقش 
بورس در زمينه ساماندهي نقدينگي گفت: يكي از 
ضعف هاي اقتصادي كشور عدم توجه مطلوب به بازار 
سرمايه بوده است چرا كه اگر بازار سرمايه به اندازه 
مطلوب تقويت مي شد بسياري از مشكالت اقتصادي 

در كشور ايجاد نمي شد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
ادام��ه داد: ارتق��اي عملكرد بازار س��رمايه يكي از 
راهكارهاي مناس��ب براي توسعه اس��ت و در اين 
راستا بايد فرهنگ سازي براي رشد سرمايه گذاري از 
طريق بورس انجام شود.نماينده مردم پاوه، جوانرود، 
ثالث باباجاني و روانسر در مجلس شوراي اسالمي 
افزود: اگر براي مردم موضوع سرمايه گذاري در بازار 
سرمايه بصورت شفاف تشريح شود حتي بسياري 
س��رمايه هاي خرد روانه اين بازار مي ش��ود در اين 
راستا بايد حمايت هاي عملي از شركت هاي بورسي 
انجام ش��ود.نادري افزود: بطور مثال مي توان براي 
شركت هاي بورسي كه ميزان سهام شناور خود را 
افزايش مي دهند مشوق هاي مالياتي مانند معافيت 
مالياتي ارايه كرد.وي ادامه داد: استمهال بدهي هاي 
مالياتي شركت هاي بورسي در تقويت بازار سرمايه 
تاثيرگذار اس��ت هر چند سياس��ت هاي تشويقي 
بايد براساس س��از و كار مشخص اعمال شود.عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي يادآور 
شد: براي مهار سوداگري در بازار ارز، سكه و طال بايد 

بورس را بيش از گذشته حمايت كرد.

ارزش روز 49 شركت حاضر در پرتفوي سهام عدالت 
با توجه ب��ه كاهش هاي اخير ش��اخص و نمادهاي 
معامالتي در بازار سهام، از 1131هزار ميليارد ريال به 

1052 هزار ميليارد ريال كاهش يافت.
به گزارش ايِبنا، بر اساس آمار تعداد شركت هاي حاضر 
در پرتفوي سهام عدالت 49 شركت هستند كه ارزش 
مقطع واگذاري آنه��ا 266 هزار و 363 ميليارد ريال 
است كه با توجه به رشدهاي اخير شاخص بورس و 
افزايش قيمت سهام شركت ها در بازار سرمايه ارزش 
روز پرتفوي بيش از 49 ميليون مشمول سهام عدالت 
به 1131هزار و 493ميليارد ريال افزايش يافته بود.

اين در شرايطي است كه با توجه به افت و كاهش هاي 
اخير ش��اخص بورس و نمادهاي معامالتي در تاالر 
شيش��ه اي ارزش روز 49 شركت حاضر در پرتفوي 
سهام عدالت اين روزها به 1052 هزار و 861 ميليارد 
ريال كاهش پيدا كرده است.بر اين اساس نگاهي به 
پرتفوي سهام عدالت نش��ان مي دهد از 49 شركت 
حاضر در اين سبد تعداد 35شركت بورسي هستند 
كه ارزش مقطع واگذاري آنها 227هزار و 825ميليارد 
ري��ال و ارزش روز آنها 976هزار و 214ميليارد ريال 
حساب شده است به عالوه اينكه در اين پرتفوي، 14 
شركت غيربورسي نيز حضور دارند كه ارزش مقطع 
واگذاري آنها 38هزار و 538ميليارد ريال و ارزش روز 

آنها 76هزار و 647ميليارد ريال است. 

بازارسرمايه
علميميشود

س�يد مصطفي رضوي، معاون اجرايي سازمان 
ب�ورس و اوراق به�ادار: ام��روز بخش عم��ده اي از 
فعاليت هاي بازار سرمايه از حالت دستي خارج شده و 
الكترونيكي انجام مي شود. يكي از مهم ترين متد ها در 
مسير بازار سرمايه الكترونيكي معامالت الگوريتمي است.

در اين روش بر اساس فاكتور  هاي دقيق تصميم گيري و 
رفتار هاي مبتني بر شايعه و هيجان از فرآيند داد و ستد 
حذف مي شود. همچنين معامالت الگوريتمي به علمي 
شدن تصميم گيري ها در بورس كمك مي كند، زيرا در 
معامالت الگوريتمي شاهد افزايش شفافيت هستيم و 
بازيگران با اطمينان، ايمني و ريسك كمتري داد و ستد 
مي كنند. امروزه با وجود پيشرفت در توسعه معامالت 
الگوريتمي اما هنوز عموم سرمايه گذاران با ساز و كارهاي 
اجرايي اين روش آشنايي ندارند و در نتيجه در اين مسير 

به فرهنگ سازي نياز داريم.

ارتقايزيرساخت
نيازبازارسرمايه

فردين آقا بزرگ�ي، مديرعامل كارگزاري بانك 
دي: دسترس��ي به نرم افزار ها و فناوري اطالعات در 
نظام معامالتي بورس ما طي 25 سال گذشته افزايش 
چشمگيري را تجربه كرده است اما ما همچنان با دنيا 
فاصله داريم. به عنوان نمونه امروز معامالت الگوريتمي 
آخرين روش داد و س��تد در بازار س��رمايه كشور هاي 
پيشرفته محسوب مي شود و بازار ما به تقويت اين نوع 
معامالت نياز دارد. بنابراين ما بايد مكانيزم بازارگرداني 
به كمك الگوريتم ها را ارتقا بدهيم و عالوه بر آن افزايش 
آگاهي جامعه در خصوص معامالت الگوريتمي وظيفه 
نهاد ناظر اس��ت. يكي از مهم ترين موضوعات در بازار 
سرمايه كش��ور هاي پيش��رفته معامالت الگوريتمي 
است و ما نيز بايد در اين مسيرحركت كنيم. اما اجراي 
كامل معامالت الگوريتمي در بورس نيازمند ارتقاي 

زيرساخت ها بازار سرمايه و فرهنگ سازي است. 

رشدمعامالتالگوريتمي
دربورستهران

عل�ي امي�ن تفرش�ي، عض�و هيات مديره 
شركت بورس اوراق بهادار تهران: معامالت 
الگوريتمي در بازار س��رمايه به معناي استفاده از 
برنامه هاي رايانه اي و ماش��ين به جاي انسان، در 
خريد و فروش سهام است. در اين نوع داد و ستد، 
سيستم ها با استفاده از داده ها، زمانبندي، قيمت 
و حجم سفارشات را ثبت مي كنند. در دنيا درصد 
قابل توجهي از معامالت با اين روش انجام مي شود 
و آمار هاي ش��ركت بورس تهران نشان مي دهد 
در بازار سرمايه ما نيز معامالت الگوريتمي رشد 
بسيار خوبي داشته است.با اين حال بازار سرمايه 
ما جوان است و توس��عه امكانات جديد همچون 
معامالت الگوريتمي به فرهنگ سازي نياز دارد و 
برگزاري مسابقات، فضايي براي آشنايي عموم با 

ابزار ها و روش هاي نوين ايجاد مي كند. 

زياندركمين
ناآشنايانبهالگوريتمها

س�يدرضا عل�وي، مديرعام�ل كارگزاري 
بانك توس�عه صادرات: معامالت الگوريتمي 
در دني��ا حج��م زي��ادي از داد و س��تد ها را ب��ه 
خود اختص��اص داده اس��ت، بنابراين توس��عه 
معامالت الگوريتمي عامل پويايي بازار سرمايه، 
تس��هيل نق��د ش��وندگي و افزاي��ش ش��فافيت 
 خواه��د ش��د و حج��م معام��الت را افزاي��ش

مي دهد.
 هرچند ما براي بهره ب��رداري كامل از معامالت 
الگوريتمي نياز داريم تا عمق بازار سرمايه كشور 
را افزايش دهيم، اما در مجموع توسعه اين روش 
معامالتي امري ضروري است. البته اگر همزمان 
با توسعه معامالت الگوريتمي فرهنگ سازي الزم 
انجام نشود و افراد بدون آشنايي الزم از اين روش 

استفاده كنند، دچار زيان مي شوند. 

حرفهايهاسراغ
الگوريتمهابيايند

حس�ين فهيم�ي، مديرعام�ل ش�ركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وج�وه )س�مات(: در معام��الت الگوريتم��ي 
سيس��تم ها ب��ر اس��اس ااطالعات به ج��اي فرد 
تصميم گيري مي كنند و نتيجه آن نقد شوندگي 
بازار و رواني داد و ستد در بازار ثانويه است. از آنجا 
كه توسعه بازار اوليه وابسته به ايجاد بازار ثانويه اي 
مدرن و روان اس��ت و معامالت الگوريتمي نقش 
مهمي در روان سازي معامالت و نقد شوندگي دارد 
از اين رو به يكي از ابزار ه��اي ضروري و اجتناب 
ناپذير بازار س��رمايه بدل ش��ده اس��ت. بنابراين 
معام��الت الگوريتمي بايد تنه��ا در اختيار افراد 
حرفه اي قرار بگي��رد و در غير اين صورت ممكن 
است به بازار آسيب وارد كند، حال براي استفاده 
از اين ابزار، فرهنگ سازي صحيح ضروري است.

رويداد

درنگاهيبهآمارمعامالتبورسوفرابورسبررسيشد

جهش آرام شاخص ها
گروه بورس| 

شاخص بورس در پايان معامالت روز گذشته با رشد اندك 
223 واحدي به 167 هزار و 83 واحد رسيد. بر اين اساس 
شاخص كل بورس به 167 هزار و 83 واحد، شاخص كل 
هم  وزن با افزايش 294 واحدي عدد 27هزار و 736 واحد، 
شاخص سهام آزاد شناور با افزايش 241 واحدي به 179 
هزار و 246 واحد، شاخص بازار اول با كاهش 8 واحدي به 
123 هزار و 328 واحد و شاخص بازار دوم با افزايش 1277 

واحدي به 331 هزار و 696 واحد رسيد.
در اين روز، معامالت سهام در نماد معامالتي گروه مپنا با 137 
واحد، سايپا با 64 واحد و پااليش نفت اصفهان با 61 واحد 
افزايش بيشترين تأثيرمثبت و در مقابل، معامالت سهام در 
نماد معامالتي شركت هاي فوالد مباركه با 112 واحد، بانك 
ملت با 93 واحد و سرمايه گذاري غدير با 79 واحد كاهش، 
بيشترين تاثيرمنفي را در شاخص از خود بر جاي گذاشتند.

اين گ��زارش مي افزايد، اكثر ش��اخص هاي صنايع تاالر 

شيشه اي با رشد مواجه شدند بطوري كه شاخص صنايع 
»فني مهندسي با 51 واحد صعود معادل 4.90 درصد به 
يك هزار و 99 واحد، خودرو با 912 واحد افزايش معادل 
4.48 درصد به 21 هزار و 249 واحد، س��اير مالي با 105 
واحد صعود معادل 4.09 درص��د به 2 هزار و 698 واحد، 
الستيك با 1083 واحد ريزش معادل 3.93 درصد به 28 
هزار و 645 واحد، اطالعات و ارتباطات با 10 واحد كاهش، 
معادل 3.81 درصد به 247 واحد، محصوالت كاغذ با 511 
واحد افت معادل 3.47 درصد ب��ه 15 هزار و 233 واحد، 
زارعت با )378( واحد كاهش معادل )2.76( درصد به 13 

هزار و 328 واحد« رسيد.
به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي روز شنبه بورس، 
در 120 هزار و 326 نوبت معامالتي، يك ميليارد و 243 
ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش 6 هزار و 341 ميليارد 
تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به 634 هزار و 

109 ميليارد تومان رسيد. 

   آيفكس به يك هزار و 858 واحدي رسيد
سومين هفته معامالتي آذرماه با رشد 13 واحدي شاخص 
كل فرابورس و نقل وانتق��ال 690 ميليون ورقه بهادار به 

ارزش بيش از 3 هزار و 647 ميليارد ريال كليد خورد.
در روز شنبه هفدهم آذرماه معامله گران سهام در بازار 
اول 81 ميليون س��هم را ب��ه ارزش 328 ميليارد ريال 
دست به دس��ت كرده و در بازار دوم به تغيير مالكيت 
246 ميليون سهم به ارزش افزون بر 881 ميليارد ريال 

اقدام كردند.
همچنين ادامه مبادالت سهام در تابلوهاي معامالتي 
بازار پايه دنبال ش��د و به دادوستد 348 ميليون سهم 
ب��ه ارزش 751 ميليارد ريال انجاميد. از س��وي ديگر 
جابه جايي اوراق در ب��ازار ابزارهاي نوين مالي به ثبت 
مبادله 16 ميليون ورقه بهادار منجر شد كه ارزش اين 
حجم از دادوس��تدها به يك هزار و 688 ميليارد ريال 
رسيد كه از اين ميزان حجم و ارزش مبادالتي در اين 

بازار، بيش از 68 هزار ورقه به ارزش افزون بر 38 ميليارد 
ريال مربوط به معامالت اوراق تسهيالت مسكن بود.

در ميان نمادهاي فرابورس��ي دو نم��اد از گروه هتل 
و رس��توران يعن��ي نماد »س��مگا« متعلق ب��ه گروه 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و »گكوثر« متعلق به 
هتل پارس��يان كوثر اصفهان بيشترين رشد قيمت را 
به همراه داشتند. اين در حالي است كه نماد »سدبير« 

از گروه س��رمايه گذاري ها و نماد »كوثر« از گروه بيمه و 
صندوق بازنشستگي به جز تامين اجتماعي با بيشترين 
كاهش قيمتي روبرو شدند. در نهايت شاخص كل فرابورس 
اي��ران تحت تاثير مثب��ت از جانب نماده��اي »ذوب« و 
»مارون« به ترتيب از گروه هاي فلزات اساسي و محصوالت 
شيميايي رشد 13 درصدي را تجربه كرد و در ارتفاع يك 

هزار و 858 واحدي قرار گرفت.



تشكلها6اخبار

»تعادل« در گفت وگو با فعاالن بخش خصوصي بررسي كرد

رييس كانون صنايع غذايي ايران پيشنهاد كرد 

چالش تجارت با بنگاه هاي جوان اروپايي 

كارگروه ويژه صنعت غذا ايجاد شود

مجتبي عبدي |
»تجارت با بنگاه هاي كوچك ومتوسط« موضوعي 
بود كه چندي پيش به عنوان راه حلي نوآورانه براي 
عبور از محدوديت هاي مال�ي و تجاري در جريان 
بازگش�ت تحريم ها علي�ه ايران، در دس�تور كار 
ايران و اتحاديه اروپا قرار گرفت. در همين راس�تا 
اروپايي ها هم يك بستر جايگزين براي سوييفت 
كه مس�تقل از امريكا باش�د را به منظور مراودات 
مالي با ايران پيش�نهاده داده اند ت�ا از اين طريق 
راه تجارت و تعامل ب�ا بنگاه هاي اروپايي راحت تر 
انجام شود. اما برخي فعاالن بخش خصوصي بر اين 
باورند كه اين دو راه حل، كوتاه مدت بوده و ممكن 
است همان فشارهايي كه باعث شد تا شركت هاي 
بزرگ اروپايي از ارتباط با ايران منصرف شوند، براي 
SM ها هم تكرار شود. عالوه براين مشكالتي نيز 
در زمينه »تكنولوژي، دانش فني و مراودات مالي« 
بر س�رراه همكاري با بنگاه هاي جوان كشورهاي 
اروپايي وجود دارد، اما با اين حال، تعامل دوجانبه با 
اين بنگاه ها مي تواند بخشي از مشكالت و نياز هاي 
كش�ور را حل كند اما از آنجايي كه ممكن است از 
دانش كافي و تكنولوژي الزم برخوردار نباش�ند، 

جايگزين خوبي براي شركت هاي بزرگ نباشند. 

شركت هاي كوچك و متوسط بطور كلي از امكان تطبيق 
سريع با تحوالت اقتصادي- سياسي برخوردارند و در حال 
حاضر نيز بخش قابل توجهي از بنگاه هاي اقتصادي فعال 
در جهان را همين شركت هاي كوچك و متوسط تشكيل 
مي دهند. اما در جريان توس��عه روابط ميان ايران و اروپا، 
مزيت شركت هاي كوچك و متوسط به كارايي و سرعت 
باالي انطباقي آنها محدود نمي شود؛ شركت هاي فرامليتي 
بزرگ اروپايي در امريكا شعبه دارند و از اين روي، تجارت 
آنها با ايران ريسك مجازاتشان از جانب امريكا را افزايش 
مي دهد. اما در رابطه با شركت هاي كوچك و متوسط كه 
با اياالت متحده هيچ گونه رابطه تجاري- مالي نداش��ته 
باشند در معرض ريسك پيش گفته قرار ندارند. در چهار 
دهه گذشته ايران تحت انواع تحريم هاي تجارت خارجي، 
محدوديت تراكنش هاي پولي و مالي، محدوديت فروش 
نفت و مش��تقات آن، بيمه اي و حمل و نقل بين المللي، 
ممنوعيت مب��ادالت طال و فلزات گرانبها ب��وده كه آثار 
نامتقارن بر بنگاه هاي توليدي و صادرات داشته است. اما در 
تحريم هاي جديد هر شخص يا شركتي كه به لحاظ تجاري 
)مالكيت و س��هام داري( با امريكا در ارتباط باشد و قصد 
مراوده مالي و تجاري با ايران را داش��ته باشد، مورد تنبيه 
و تحريم قرار خواهد گرفت. قطع سوييفت نيز مبادالت 
بانكي و مالي را با مش��كل مواجه ساخته است. در چنين 
زمان هايي مهم ترين راهكار حفظ روابط تجاري انتخاب 
شركاي تجاري مناسب با روابط اقتصادي- سياسي، نيازها 

و عاليق بين دو كشور است. در همين حال، شركت هاي 
كوچك چيني و اروپايي كه ارتباطي با دولت امريكا ندارند، 
مي توانند بهترين گزينه به عنوان واس��طه براي فروش 
محصوالت صادراتي شركت هاي داخلي و اجراي طرح هاي 
توسعه اي باشند. اما مشكالت و ابهاماتي بر سر اين راه وجود 

دارد كه امكان موفقيت اين طرح را به چالش مي كشد.
در همين رابطه، عضو كميسيون تسهيل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران معتقد است كه شركت هاي كوچك 
مي توانند بخش��ي از مش��كالت و نياز هاي كشور را حل 
كنند به خصوص در زمينه هايي كه حضور شركت هاي 
كوچك در آن حوزه كمتر است. اين راه كار اما كوتاه مدت 
و گذراس��ت؛ بط��وري ك��ه در نهايت ممكن اس��ت اين 
ش��ركت هاي كوچك نيز دچار هم��ان محدوديت هايي 
شوند كه هم اكنون شركت هاي بزرگ به دليل بازگشت 
تحريم هاي امريكا عليه ايران گرفتار آن هستند. عباس 
آرگ��ون در گفت وگ��و با »تع��ادل« افزود: ع��الوه بر اين 
شركت هاي كوچك و متوسط ممكن است توانايي هاي 
الزم از جمله دانش كافي و تكنولوژي الزم را نداشته باشند. 
اگرچه تبادالت مالي با آنها نيز هنوز در ابهام است. به گفته 
آرگون، با توجه امروز با بازگشت تحريم ها مواجه هستيم، 

بايد چاره اي براي دور زدن تحريم ها كرد. 

   ريسك دوطرفه
اما از سوي ديگر، شرايط انعقاد قرارداد و توليد و صادرات به 
كشورهاي همسايه بسيار پر ريسك است و شركت هايي كه 
اين ريسك را مي پذيرند و قرارداد پروژه امضا مي كنند، بايد به 
صورت جد از طرف دولت حمايت شوند تا زمينه براي تداوم 
حضور آنها فراهم گردد و سهم كشورهاي رقيب مانند تركيه 
در بازارهايي مانند عراق كه پتانسيل هاي خوبي براي تجارت 
با ايران را دارد كاهش يابد. حفظ بازار هر كدام از اين كشورها 
در وهله اول نياز به ثبات در بازارهاي داخلي است. بازنگري در 
قوانين و مقررات داخلي و تدوين سند راهبردي براي حضور 
در اين بازارها الزم و ضروري است. اما عضو هيات نمايندگان 
اتاق تهران معتقد اس��ت كه اگرچه شركت هاي كوچك 
عالقه مند به تجارت با ايران هستند اما براي پرداخت پول آنها 
با مشكل مواجه هستيم. اينكه صرافي ها را به عنوان راه حلي 
براي مبادالت مالي با شركت هاي كوچك در نظر بگيريم 
اشتباه است؛ چراكه كه بنگاه ها را در اروپا متهم به پولشويي 
مي كند. به گفته او، ما نمي توانيم يك كاال را از يك بنگاهي 
دريافت كنيم، اما از طريق يك واحد اقتصادي ديگر پول آن 
شركت را پرداخت كنيم. چالش ديگري كه فرهاد فزوني در 
گفت وگو با »تعادل« به آن اشاره مي كند، تعريف SMEها 
در ايران است كه با آنچه در اروپا تعيين شده است، متفاوت 
است. او مي گويد: ممكن است براي يك شركت SME تلقي 
شود كه در واقع چند برابر شركت هاي بزرگ ما توليد و بازار 
صادراتي دارد. بنابراين اين نوع شركت ها نيز زيرنظر امريكا 
است. پس بايد اين نوع شركت ها را كنار بگذاريم در حالي كه 

تكنولوژي و دانش مورد نياز ما در اختيار آنها است.به گفته 
او، اگر شركت هاي كوچك تحت فشار قرار بگيرند، ممكن 
اس��ت همان اقدامي را انجام دهند كه شركت هاي بزرگ 

اروپايي انجام داده اند. 

   چالش هاي مالي
اما مدل توسعه روابط اقتصادي با اروپا بر اساس پتانسيل 
شركت هاي كوچك و متوسط مقياس بايد بر اساس پيوند 
همتا پياده ش��ود بطوريكه در داخل ايران نيز شركت هاي 
كوچك و متوس��ط به سمت پيوندسازي با همتايان خود 
در اروپا و حتي مناطق ديگر ترغيب شوند. اما پياده سازي 
چنين مدلي به حل مشكالت بنگاه هاي كوچك و متوسط در 
ايران نياز دارد. در حال حاضر، دسترسي اندك به تسهيالت 
مالي و فضاي كسب و كار نامساعد از مهم ترين معضالت 
ش��ركت هاي كوچك و متوسط ايراني اس��ت. در واقع، در 
كشورهاي پيشرفته، سرمايه مخاطره پذير به عنوان منبعي 
براي توسعه كارآفريني نهادينه شده است. سرمايه گذاران 
مخاطره جو نيز با تامين سرمايه براي شركت هاي جديد، 
نقش مهمي در ايجاد و تكميل آنها ايفا مي كنند. بانك ها 
منبع عمده تامين منابع براي بنگاه هاي جديد هستند اما 
بانك ها در مقام تامين مالي و اعطاي تسهيالت نسبت به 
سرمايه گذاران مخاطره جوي كوچك يا متوسط كمتر فعال 

هستند. عالوه بر اين، عدم شفافيت اطالعات مالي و افزايش 
ريسك اعتباري اين بنگاه ها، تمايل بانك ها و موسسات مالي 
را در تأمين منابع مالي آنها كاهش داده است. بنابراين گام 
دوم، اصالح ساختار گزارش دهي و افزايش شفافيت روابط 

دروني و بيروني اينگونه بنگاه ها در داخل كشور است.

   موفقيتي در ابهام
عالوه بر اين، نگاهي به دهه اخير نشان از جابه جايي رتبه 
شركاي تجاري در دوران تحريم داشته است. شركت هاي 
تجاري ايران در دوران تحريم عمدتا تمايل دارند واردات 
خود را از مناطق نزديك به ايران انجام دهند؛ به همين دليل 
كش��ورهاي »امارات، عراق، تركيه و روسيه« صدرنشين 
ساير شركا هستند. كشورهاي »چين و هند« هم كه به 
دنبال كسب سود هستند، مناسبات خود را با ايران بيشتر 
كرده اند. آمارهاي تجاري نيز گواه همين موضوع اس��ت. 
آنچه در اين ميان مهم است حفظ روابط منطقه اي و حجم 
تجارت خارجي است. شركت هاي كوچك چيني و اروپايي 
كه ارتباطي با دولت امريكا ندارند بهترين گزينه به عنوان 
واس��طه براي فروش محصوالت صادراتي ش��ركت هاي 

داخلي و اجراي طرح هاي توسعه اي هستند. 
در همين رابطه يلدا راهدار عضو هيات نمايندگان اتاق ايران 
طي يادداشتي مي نويسد: تجربه پيمان پولي دو جانبه با 8 

كشور »چين، هند، امارات، تركيه، تايوان، پاكستان، كره 
جنوبي و روسيه« به منظور مقاوم سازي سيستم تبادالت 
مالي خارجي از سال هاي گذشته تاكنون بسته شده است. 
روش پيمان پولي مي تواند آثار ناشي از تحريم هاي بانكي 
را كاهش دهد. به گفته او، ايران مي تواند با ساير كشورهايي 
منطقه كه تمايل به مراوده با ايران را دارند و از ارز واس��ط 
تجاري يعني دالر استفاده مي كنند هر چه سريع تر بستر 
انعقاد پيمان پولي را مهيا س��ازد. عضو هيات نمايندگان 
اتاق ايران مي افزايد: همچنين ايجاد منطقه بهينه پولي 
نيز يكي از روش هايي است كه در آن گروهي از كشورها با 
انعقاد قراردادي پول ملي خود را با نرخ ارز ثابت با يكديگر در 
ارتباط نگه مي دارند و با پول ملي كشورهاي غيرعضو شناور 
مي مانند. البته او مي گويد: ايجاد اين منطقه نيازمند شرايط 
خاص بين كشورها از جمله ميزان تحرك عوامل توليد، 
انعطاف پذير بودن قيمت ها، درجه باز بودن اقتصادي، تنوع 
محصوالت توليدي، تفاوت نرخ تورم بين كشورها است. 
اما اگر اين منطقه ايجاد شود همچون يك بازار واحد عمل 
مي كند و مي تواند نااطميناني ناشي از شناور يا ثابت بودن 
موقتي نرخ ارز را حذف نمايد و در نهايت باعث كنترل تورم 
و ثبات اقتصادي بيش��تر، تخصصي شدن توليد، كاهش 
دخالت هاي رسمي بر سياس��ت هاي پولي و ارز و منافع 

سياسي براي كشورهاي منطقه خواهد داشت.

رييس كانون صنايع غذايي ايران پيش��نهاد كرد تا با 
توجه به شرايط حساس كنوني و اهميت بسيار باالي 
معيشت مردم، كارگروهي متش��كل از نماينده ويژه 
رييس جمهوري، وزراي صنعت، معدن و تجارت و نيز 
جهاد كشاورزي به همراه نماينده كانون صنايع غذايي 
تشكيل شود تا با رصد دايمي وضعيت صنعت غذا، از 
خطراتي كه سفره مردم را تهديد مي كند، جلوگيري 
به عمل آيد. محمدرضا مرتضوي در گفت وگو با ايسنا، 
با اشاره به روند تخصيص ارز به صنعت غذا در سامانه 
نيما، اظهار كرد: متاس��فانه كماكان نارسايي هايي در 
گشايش اعتبارات اسنادي و تخصيص ارز وجود دارد 
و استثنايي براي صنايع غذايي لحاظ نشده است و اين 
در حالي اس��ت كه واردات كاالهاي اساسي در اختيار 
ش��ركت هاي دولتي بوده و س��اير فعاالن صنعت غذا 
براي تامين مواد اوليه با مشكالت عديده اي در دريافت 

ارز مواجه هس��تند. او ادام��ه داد: به منظور تخصيص 
ارز مس��ائل مختلفي وجود دارد و تا مرحله نهايي دور 
باطلي ايجاد شده و در سامانه نيما به منظور تخصيص 
ارز تسهيل نيس��ت و روند كلي داراي ايراد است و بايد 
راه حل مطمئني براي مراودات بانكي مدنظر قرار گيرد 
تا فعاالن اقتصادي ب��ه ويژه در حوزه توليد و صنعت با 

مشكل مواجه نشود.
رييس كانون صناي��ع غذايي ايران با اش��اره به اينكه 
شرايط در اسفندماه و فروردين ماه پيش رو ممكن است 
با مشكالت بيشتري همراه شود، گفت: بايد به منظور 
پيش��برد امور به ويژه در صنعت غذا هرچه س��ريع تر 
چاره انديشي كرد تا با تدبير صورت گرفته سفره مردم 
با مشكل مواجه نش��ود، چراكه واحدهاي توليدي در 
حال حاضر با مشكل مواجه هستند و ممكن است در 

آينده اي نزديك اين مشكالت به بحران تبديل گردد.

مرتضوي با انتقاد از اينكه پيش��برد فعاليت ها نياز به 
امضاهاي طاليي دارد و متاس��فانه با بازگش��ت موانع 
بوروكراس��ي مواجه هس��تيم، اظهار كرد: واحدهاي 
صنعتي و توليدي در بخش صنايع غذايي به هر نحوي 
كه بود توانستند سال جاري را سپري كنند و تا حد قابل 
توجهي از تاثير تحريم بر سفره مردم جلوگيري شد، اما 
بايد در ارتباط با آينده اي نزديك بايد برنامه ريزي شود، 
در غير اين صورت مشكالت مختلفي گريبانگير صنعت 

غذايي در كشور خواهد بود.
به گفته او، يك��ي از راه هايي ك��ه اميدواريم عملياتي 
شود، برقراري كانال مالي ايران و اروپا و در نظر گرفتن 
صندوقي براي خريد كاالهاس��ت كه مي تواند كمك 

شاياني به فعاليت هاي توليدي و صنعتي داشته باشد.
ريي��س كانون صنايع غذايي ايران ب��ا بيان اينكه بايد 
خطوط معامالتي با چين مجددا برقرار شود، اضافه كرد: 

بخشي از نيازها در صنعت غذا به ويژه در بخش قطعات از 
كشور چين قابل تامين بود كه بايد با توجه به اختالالت 
پيش آمده پس از تحريم نسبت به اين مساله واكاوي 
كرد و براساس تعامل مناس��بي كه بين ما و چيني ها 
برقرار است اميدواريم اين مشكل هرچه سريع تر حل 
ش��ود. مرتضوي، افزود: عالوه بر اين با توجه به روابط 
مناسب سياسي بين ايران و روسيه و با توجه به اينكه 
روس ها ب��ه عنوان يكي از بزرگ ترين فعاالن غالت در 
دنيا فعاليت مي كنند، اميدواريم امكان تبادالت مالي از 
طريق روبل - ريال برقرار شود و در برهه زماني كنوني 
بتوانيم با توجه به روابط سياس��ي مناس��ب با چين و 

روسيه بخشي از نيازهاي خود را حل كنيم.
رييس كانون صنايع غذايي ايران با تاكيد بر اينكه تمامي 
مسووالن و دستگاه هاي دولتي در كنار فعاالن صنعت 
غذا بايد تالش كنند تا س��فره م��ردم از اين كوچك تر 

نشود، خاطرنشان كرد: شخص رييس جمهوري و نيز 
وزراي صنعت، معدن و تجارت و نيز جهاد كش��اورزي 
بايد به صورت ويژه مش��كالت صنايع غذايي كشور را 
رصد كنند و با تصميم گيري درست شرايط به گونه اي 
پيش برود كه نگراني در ارتباط با اين حوزه وجود نداشته 
باشد. او با بيان اينكه گران شدن قيمت ها در صنعت غذا 
دو عامل رواني و واقعي دارد، ادامه داد: عامل رواني در 
گراني قيمت ها در صنايع غذايي تاثيرگذاري بيشتري 
دارد و مسووالن بايد به اين مساله توجه ويژه اي داشته 
باشند و با هماهنگي بين دستگاه ها، مشكالت و مسائل 
واحدهاي توليدي و صنعتي را حل كنند. متاسفانه در 
زمان جنگ تحميلي دولت ب��ا فعاليت هاي ضربتي و 
جهادي حساسيت مس��اله را در صنعت غذايي درك 
كرده اما متاسفانه در حال حاضر حساسيت مساله براي 

مسووالن دولتي مختلف نشده است.
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رويه هاي گمركي عراق 
يكسان مي شود

راي��زن بازرگاني اي��ران در ع��راق با اش��اره به 
پيگيري هاي انجام شده و مذاكرات صورت گرفته 
با سازمان گمركات عراق گفت: تصميمات جديد 
براي بستر س��ازي مناسبات گمركي عراق مورد 
اجماع قرار گرفته كه مي تواند افق روش��ني در 
اين بخش تلقي گردد. به گزارش روابط عمومي 
سازمان توسعه تجارت ايران، ناصر بهزاد اظهار 
داشت: اقدامات اداري و توافقات گمركات عراق 
براي يكسان سازي رويه هاي گمركي در عراق در 
حال انجام اس��ت و اجرايي شدن آن گام مهمي 
در شفاف س��ازي تجارت خواهد بود. وي افزود: 
برداشته ش��دن نقاط گمركي كركوك به اربيل 
و كركوك به س��ليمانيه، لغو هزينه هاي اضافي 
براي كاالهاي كانتري و جلوگيري از اعمال برخي 
معافيت هاي خاص، انج��ام اقدامات هماهنگ 
براي هر گون��ه واردات موقت به عراق، نافذ بودن 
تصميمات وزارتخانه هاي ذي ربط براي واردات هر 
گونه محصول به مبادي  مرزي عراق، عدم پذيرش 
ضابطه هاي اعالمي خالف قانون گمرك و قوانين 
ابالغي دولت، عضويت نمايندگان فني و حقوقي 
خبره در تصميمات كميته گمركي عراق از جمله 

اين موضوعات است.
رايزن بازرگاني ايران در عراق ابراز اميدواري كرد 
تس��ريع در اجراي مراحل پيش بيني شده براي 
يكسان سازي رويه هاي گمرك در عراق بصورت 
متقابل براي كشورهايي كه با عراق روابط تجاري 
دارند اثر گ��ذار خواهد ب��ود و مي تواند منجر به 

تجارت اصولي كشورها با عراق باشد.

 شيريني تا پايان سال 
گران نمي شود

خبرگزاري تس�نيم | رييس اتحاديه صنف 
دارندگان قنادي، ميوه فروش��ي و كافه قنادي 
تهران گفت: با وجود افزايش هزينه هاي توليد، 
ش��يريني براي شب چله و ش��ب عيد افزايش 
قيمتي نخواهد داش��ت. عل��ي بهره مند رييس 
اتحاديه صنف دارندگان قنادي، ميوه فروش��ي 
و كافه قن��ادي تهران امروز در نشس��ت خبري 
اولين نمايش��گاه تخصصي قنادان كشور اظهار 
كرد: در اين نمايش��گاه اقدام به معرفي اصناف 
كوچك و متوس��ط اين صنف در سراسر كشور 
پرداخته مي شود. بهره مند افزود: سابقه فعاليت 
قنادان در دنيا به 2 هزار س��ال قبل بر مي گردد 
و پخت شيريني در كش��ورمان سابقه طوالني 
دارد. همچنين اتحاديه قنادان از قديمي ترين 

صنف هاي موجود در كشور است.
ريي��س اتحادي��ه صن��ف دارن��دگان قنادي، 
ميوه فروش��ي و كافه قنادي تهران با اشاره به دو 
رويداد پيش روي ش��ب چله و عيد نوروز گفت: 
همكاران ما خود را براي ارايه خدمت در اين ايام 
آماده كرده اند، ام��ا با وجود افزايش هزينه هاي 
توليد، هيچ گونه افزايش قيمتي براي اين ايام و 

حتي پايان سال جاري نخواهيم داشت.
او با بيان اينكه در اين نمايشگاه 40 غرفه فعاليت 
خواهند داشت، گفت: 35 هزار واحد قنادي در 
كش��ور داريم كه از اين تع��داد 2500 واحد در 

استان تهران مشغول به كارند.
به گفته او، قيم��ت مواد اولي��ه توليد صنف ما 
در سال جاري افزايش��ي صددرصدي را تجربه 
كرده اس��ت. ما در س��ال جاري تنها 20 درصد 
قيمت محصوالت خ��ود را در حدود 3 ماه قبل 

افزايش داديم.
بهره من��د گفت: قيم��ت هر كيلوگ��رم جعبه 
ش��يريني كه در س��ال قبل 4 ه��زار تومان بود 
امس��ال به 15 تا 22 هزار تومان رسيده است و 

نرخ آن از بعضي شيريني ها باالتر رفته است.
او تاكيد كرد كه شيريني هايي داريم كه قيمت 
آن 15 ه��زار تومان اس��ت ام��ا در جعبه هايي 
گذاش��ته مي ش��ود كه قيمت هر كيلوگرم آن 
22 هزار تومان اس��ت؛ در شرايط فعلي قيمت 
هر كيلوگرم كيك ي��زدي و دانماركي از جعبه 
آن ارزان تر است. به گفته او، صادرات در صنف 
قنادان به ش��كل قانوني وجود ندارد هر چند به 
شكل چمداني و مسافرتي به كشورهاي كانادا 
و كش��ورهاي حاش��يه خليج ف��ارس مي رود، 
اما ب��ا توجه به ظرفيتي كه داريم از مس��ووالن 
مي خواهيم ما را براي صادرات ارزآوري در اين 

صنعت ياري كنند.

 قيمت هر كيلوگرم مرغ
از 12 هزار تومان عبور كرد

خبرگ�زاري تس�نيم | در س��ايه س��وكت 
دس��تگاه هاي نظارت��ي از قبيل س��ازمان هاي 
تعزيرات حكومتي و حمايت مصرف كنندكان 
و توليد كنن��دگان، بازرس��ي ات��اق اصن��اف و 
تشكل هاي صنفي قيمت هر كيلوگرم مرغ در 
تهران به 12100 تومان رسيد كه حدود 4 هزار 
تومان باالتر از نرخ مصوب تنظيم بازار اس��ت. 
قيمت هر كيلوگرم مرغ در بازار خرده فروش��ي 
تهران به 12100 تومان رسيد كه حدود 4000 
تومان باالتر از آخري��ن قيمت مصوبه كارگروه 
تنظيم بازار است. آخرين قيمت )سقف قيمت( 
مصوب هركيلوگرم مرغ در كارگروه تنظيم بازار 
8175 تومان تعيين شده است اما اين نرخ مورد 
قبول تشكل هاي مرغداري نيست و در جلسات 
اخير تنظيم بازار فعالين اين بخش با مسووالن 
دولتي درباره نرخ جديد مرغ به توافق نرسيدند. 
صادرات م��رغ چندي پيش ب��ه دليل افزايش 
قيمت اين محصول در بازار مصرف متوقف شد 
اما تنها به فاصله 4 روز اين بخشنامه ملغي شد و 
صادرات اين محصول با وجود افزايش قيمت ها 

در بازار داخلي ادامه يافت. 

رييس اتاق اردبيل در آيين تجليل از صادركنندگان نمونه اردبيل مطرح كرد

بخشنامه هاي خلق الساعه مانعي بر سر راه صادركنندگان
رييس اتاق اردبيل گفت: مصوبات يك شبه، افزايش قيمت 
ارز، مصوبات عجوالنه در امور گمركي و زير پا گذاشتن قوانين 
مستمر محيط كس��ب وكار توسط دولت، همچنين عدم 
مشورت با بخش خصوصي در تصميم گيري هاي اساسي 
در خصوص اقتصاد و صادرات كشور باعث بروز مشكالت 
بسيار زيادي براي صادركنندگان و توليدكنندگان شده 
است. حسين پيرموذن در آيين تجليل از صادركنندگان 
نمونه استان اردبيل گفت: هر زماني كه اقتصاد را به بخش 
خصوصي واگذار كرده ايم به موفقيت هاي بسياري دست 
يافته ايم لذا بايد با فضا دادن به بخش خصوصي در رشد و 

شكوفايي اقتصاد كشور كوشا باشيم.
عضو هيات رييسه اتاق ايران ادامه داد: متاسفانه قوانين دست 
و پاگير كنوني مشكالت زيادي را براي واحدهاي توليدي و 
صادركنندگان ايجاد كرده است از آنجايي كه صادركنندگان 
نقش موثر و اساسي در توسعه اقتصادي كشور دارند بايد 
حمايت هاي الزم از اين قش��ر انجام يافته و به مطالبات و 
مشكالت آنها در سريع ترين زمان رسيدگي شود. او افزود: 
براي موفقيت واحدهاي توليدي در امر صادرات و ترغيب 
در حركت به اين سمت و سو دولت بايد به پرداخت مطلوب 

يارانه صادراتي اهتمام بيشتري داشته باشد.
پيرموذن تسهيل دسترسي به ارز را در رونق صادرات ضروري 
خواند و گفت: براي موفقيت در صادرات بايد قوانين دست 
و پاگير صادراتي در كشور نيز اصالح شود. پيرموذن درباره 
پرداخت تس��هيالت س��رمايه در گردش گفت: پرداخت 

تسهيالت سرمايه در گردش در كشور وضعيت مطلوبي ندارد 
و بانك ها بايد اهتمام جدي در پرداخت تسهيالت سرمايه در 

گردش واحدهاي توليدي داشته باشند.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي اردبيل با 
اش��اره به صادرات اردبيل به كشورهاي همسايه افزود: در 
حال حاضر بيشتر صادرات استان مربوط به عراق، افغانستان 
و آذربايجان است. او از افزايش 80 درصدي ميزان صادرات 
غيرنفتي استان اردبيل در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
خبر داد. سيد حامد عاملي گفت: صادرات نشان از توانمندي 
اقتصادي يك كش��ور و مي��زان رقابت پذيري و همچنين 
افزايش توليد ثروت جامعه است كه با تمركز روي اين موضوع 

مي توانيم مسير ترقي را به شايستگي طي كنيم.
او از صادرات به عنوان ثروت عظيم و تمام نشدني كشورها 
ياد و خاطرنش��ان كرد: ش��اه بيت توس��عه تمام كشورها 
برمبناي صادرات تعريف مي شود كه ضرورت دارد براي باال 
بردن رقم صادرات كشور كه بين 40 تا 60 ميليارد دالر در 
نوسان است بتوانيم برنامه هاي زيربنايي تحولي را اجرايي 

و عملياتي كنيم.
رييس س��ازمان صنعت، معدن وتجارت اس��تان اردبيل 
ضرورت تغيي��ر و تحول در س��اختار صادرات��ي مثبت و 
روبه جلوي كشور را يادآور شد و بيان كرد: اگر كره جنوبي 
570 ميليارد دالر يا كشور همسايه ما تركيه 160 ميليارد 
دالر صادرات دارد قطعا در س��ايه يك برنامه ريزي دقيق و 
تعريف ساختار درس��ت اقتصادي است كه ما نيز بايد اين 

هدف گذاري را در رس��يدن به وضعيت مطلوب صادراتي 
مدنظر قرار دهيم.

عاملي ب��ه ارزش و اهميت صادرات صنعتي به عنوان يك 
سياست و رويكرد قابل توجه اشاره كرد و افزود: ما فاقد يك 
سياست گذاري درست در حوزه صادرات صنعتي هستيم 
كه به راحتي مي توانيم با مش��اركت بخش خصوصي اين 
رويكرد را مورد توجه قرار داده و به س��مت تحول و تحرك 

جدي حركت كنيم.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل گفت: 
از س��ال 92 تاكنون وضعيت صعودي را در حوزه صادرات 
شاهد هستيم بطوري كه در 8 ماهه امسال 80 ميليون دالر 
صادرات انجام شده كه به نسبت رقم مشابه سال گذشته 
كه 44 ميليون دالر بوده با يك رش��د جهش��ي 80 درصد 

روبرو هستيم.
عاملي كل صادرات سال گذشته استان را 77 ميليون دالر 
اعالم و بيان كرد: ما در 8 ماهه امسال از مرز كل صادرات سال 
گذشته عبور كرديم و اميدواريم تا پايان سال اين رقم را به 
100 تا 120 ميليون دالر با عزم بخش خصوصي و استفاده 
از ظرفيت هاي تعريف شده برسانيم. او مقصد صادراتي استان 
را عراق، افغانس��تان و آذربايجان اعالم كرد و افزود: عمده 
محصوالت صادراتي ما مربوط به حوزه كشاورزي، شيشه، 

محصوالت پالستيكي، آهن و فوالد بوده است.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اس��المي گفت: براي ثبات در بازار و رونق توليد و صادرات 

نيازمند آرامش حقيقي در بخش هاي مختلف كشور هستيم. 
محمد فيضي تصريح كرد: چنانچه آرامش واقعي در كشور 
برقرار نش��ود، بي ثباتي و آش��فتگي بازار و كاهش توليد و 
صادرات در كمين بوده و عبور از مشكالت سخت اقتصادي 

فعلي امكان پذير نخواهد شد.
نماينده مردم اردبيل افزود: با عدم برقراري آرامش حقيقي در 
كشور آشفتگي بازار و كاهش توليد و صادرات تداوم داشته 
و عبور از مش��كالت سخت اقتصادي فعلي ميسر نخواهد 
بود. فيضي افزود: توليد و صادرات در كش��ور با تنگناهاي 
اساس��ي مواجه بوده و باز گ��ردن دريچه هاي جديد براي 
فعاليت بيشتر توليدكنندگان و فعاالن اين بخش ها به يكي 
از دغدغه هاي مهم كشور تبديل شده است. او ادامه داد: با 
وجود رشد صادرات استان اردبيل نسبت به سال گذشته 
بايد هدف گذاري مهم ما براي دستيابي به آمار قابل قبول 
و مورد انتظاري كه در حد قابليت و ظرفيت هاي اس��تان 

باشد تغيير يابد.
استاندار اردبيل گفت: دولت از طرح هاي توليد و صنعتي 
صادرات محور با اعطاي تسهيالت الزم حمايت مي كند. 
اكبر بهنام جو افزود: در راستاي اين سياست اقتصادي دولت 
طرح هاي توليدي، صنعتي و خدماتي با قابليت هاي صادراتي 

در اين استان توسعه مي يابد.
به گفته او، بر اين اساس در حال حاضر يكي از اولويت هاي 
اساسي اعمال مش��وق هاي توسعه سرمايه گذاري بخش 
خصوصي و حمايت از توليد كااله��اي صادرات محور در 

استان است.

  حماي�ت دول�ت از طرح ه�اي تولي�دي 
صادرات محور 

استاندار اردبيل افزود: بانك ها بايد در پرداخت تسهيالت 

مالي به واحدهاي توليدي صادرات محور همكاري جدي 
داشته باشند تا زمينه توسعه اشتغال و توليد به ويژه صادرات 

كاالهاي توليدي در استان بيشتر فراهم شود.
او ادامه داد: هرچند ميزان صادرات استان اردبيل در مقايسه 
با سال هاي گذشته افزايش چشمگيري يافته اما نياز است 
بيش از اين از ظرفيت هاي اقتصادي و تجاري آن استفاده 
شود. بهنام جو با اشاره به افزايش 80 درصدي صادرات استان 
در سال جاري گفت: با برنامه ريزي و رفع برخي نواقصات و 
خألها مي توان بيش از اين هم صادرات كرد. او با اش��اره به 
تدوين سند توسعه صادراتي استان اردبيل اظهار داشت: اين 
سند نقشه راه را براي ما نشان مي دهد. استاندار اردبيل گفت: 
نقش بازارهاي هدف در سند توسعه صادراتي استان مورد 
توجه و تأكيد مسووالن است تا محصوالت توليدي استان 

به بازارهاي قفقاز و آسياي ميانه ورود پيدا كند.
 بهنام جو بيان كرد: در اين سند نقشه راه زير ساخت هاي راه 
آهن، مناطق آزاد تجاري و صنعتي، منطقه ويژه اقتصادي 
نمين و گمركات ترسيم شده است. استاندار اردبيل درباره 
پيش��رفت راه آهن اردبيل -ميانه اف��زود: راه آهن اردبيل 
- ميان��ه با تأمين مالي و خروج از ركود ش��تاب گرفته و در 
حال حاضر اجراي آن روندي مطل��وب دارد. او همچنين 
بيان كرد: دولت تدبير و اميد در تالش است اين طرح را تا 
پايان سال 99 به بهره برداري برساند و به غير از اين تالش 
مي شود راه آهن اردبيل تا منطقه مرزي مغان امتداد يابد كه 
طرح آن نيز در مرحله مطالعات است.به گفته او، اتصال راه 
آهن اردبيل - مغان به خط ريلي جمهوري آذربايجان نيز 
مورد توافق مقام هاي 2 كشور قرار گرفته و جزو طرح هاي 
اجرايي در س��ال هاي آتي خواهد بود. در اين مراسم از 17 
صادركننده نمونه استاني و واحدهاي موفق صادراتي تجليل 

و قدرداني شد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

 »تعادل« گزارش خواندني »بلومبرگ« از نشست اوپك را منتشر مي كند 

توافق اوپك اين خاصيت را دارد كه هر كشور در خانه از آن با موفقيت ياد كند 

چرا اوپك به  توافق دست يافت 

ترجمه: نادي صبوري |
وزير انرژي عربس��تان سعودي، در حالي كه از چند 
روز مذاكرات داغ در اوپك جان سالم به در برده است 

به شوخي مي گويد كه دوستي با او ساده نيست. 
عربستان سعودي، سهم اصلي را از كاهش توليدي 
كه بهاي نفت خام را در روز جمعه باال برد، به دوش 
كشيده است. عربس��تان در اين دور از مذاكرات به 
طرز بي س��ابقه اي براي انعقاد يك تفاهم با رقيبش 
يعني ايران، به روسيه متكي بود. سعودي ها در اين 
نشست بطور ضمني تاييد كردند كمتر راهي وجود 
دارد كه پادشاهي بتواند از طريق آن توليد نفت خام 

شيل را متاثر كند اما خود آسيب نبيند.
مايك روترمن، رييس موسسه تحقيقاتي كرنراستون 
كه در زمينه رصد نشست هاي اوپك يك كهنه سرباز 
محس��وب مي ش��ود مي گويد: »مناف��ع اقتصادي 

عربستان ترامپ را مغلوب كرد« 
خروجي ماراتن نفس گير اوپك نشان داد كه اوپك 
چگونه قادر اس��ت يك تردستي را روي صحنه اجرا 

كند. 
دو راهي الفالح: »كاهش توليد نفت خام و عصباني كردن 
دونالد ترامپ يا اجازه دادن ب��ه قيمت براي كاهش و 
آسيب زدن به بودجه عربس��تان سعودي كه در سال 
2019 به نفت باالي 70 دالر در هر بشكه احتياج دارد.« 
الفالح گفته است: »قيمت پايين نفت خام براي اياالت 
متحده نيز خوب نيست. او در واكنش به توييت ترامپ و 
درخواست او براي حفظ جريان نفت خام از سوي اوپك 
مي گويد: »من مي دانم كه حقيقتا توليدكنندگان نفت 
و گاز در اياالت متحده از اينكه ما شفافيت و اطمينان را 
براي فضاي بازار نفت خام در سال آينده فراهم آورديم 

خوشحال هستند.«
ترامپ در روز چهارش��نبه اوپك را م��ورد خطاب قرار 
داده و خواس��ت كه جريان نفت را محدود نكند، از آن 
روز تاكن��ون اما او بازار را مس��تقيما مورد خطاب قرار 

نداده است. 
براي الفالح، اراده كاستن از سطح توليد نفت خام بيانگر 
يك تغيير بود. او س��ال گذش��ته در يك سخنراني در 
هيوستن امريكا مصرانه بيان كرده بود كه كشور او سهم 
خود از بازار جهاني نفت خام را به شيل امريكا تسليم 
نخواهد كرد. او عنوان كرده بود كه پادش��اهي نه براي 
پاسخ به »عدم توازن س��اختاري بازار« در بلندمدت 
بلكه براي جلوگي��ري از انحراف كوتاه م��دت در بازار 

مداخله مي كند. 
الفالح بطور قطع آگاه است كه اياالت متحده در اين ماه 
براي نخستين بار در 7 سال اخير »صادركننده خالص« 

نفت خام شد. رشد توليد نفت خام در ماه آگوست در 
امريكا بيشترين رشد را در كل يك سده اخير تجربه كرد. 
روز جمعه ام��ا وزير انرژي عربس��تان، تاكيد كرد كه 
اوپك خواهد توانس��ت رش��د توليد نفت شيل را تاب 
بياورد. الفالح در اين روز گفت: »ترامپ مي خواهد كه 
صنعت نفت و گاز امريكا رشد كنند. ما هيچ مشكلي با 
اين مساله نداريم. ما مي توانيم در كنار هم رشد كنيم 
بدون اينكه ادامه و توسعه هر يك به قيمت كنار رفتن 

ديگري تمام شود«
مفهوم ضمني اظهارات الفالح اين فرضيه بود كه كاهش 
توليد اين هفته ممكن است موقتي باشد: »به زودي بازار 
نفت خام براي پر كردن كمبود عرضه ناشي از تحريم 
اقتصادي ايران و بحران سياسي در ونزوئال، به افزايش 
توليد نفت ش��يل و نفت عربستان سعودي به صورت 

همزمان احتياج پيدا خواهد كرد.« 
معافيت هاي صادر شده از س��وي اياالت متحده به 8 
كش��ور اجازه مي دهد كه واردات نفت خ��ام از ايران را 
كه از اواخر مه  معلق ش��ده بود از سر بگيرند. به شكلي 
غير تصادفي اوپك و متحدانش قرار گذاش��تند كه در 
ماه آوريل )فروردين-اريبهش��ت(، چندين ماه زودتر 
از معمول توافق صورت گرفته در اين هفته را بازنگري 
كنند. )عموما نشست هاي اوپك با فاصله اي 6 ماهه از 

يكديگر برگزار مي شوند( 
توليد نفت خام اياالت متحده و روسيه در طول هفته 

اخير رشدي بسيار زياد را تجربه كرده است. 
براي هفته ها بازار نفت خام حول محور اين موضوع كه 
آيا محمد بن س��لمان خواهد توانست خواسته دونالد 
ترامپ براي مقابله با قيمت هاي باالي نفت خام را محقق 
كند يا نه در حركت بود. به دنبال قائله اي كه در اثر قتل 
جمال خاشقجي در سفارت عربستان در تركيه رخ داد 
و فشارهاي جهاني شديدي كه به بن سلمان وارد شد، به 
نظر رسيد او براي ادامه، شديدا نيازمند حمايت دونالد 

ترامپ رييس جمهوري اياالت متحده است. 
اما با وجود اينكه خالد الفالح روز سه شنبه هشدار داد 
كه هنوز براي صحبت كردن در خصوص كاهش توليد 
زود است، واضح بود كه عربستان قطعا خواهان كاهش 
است. او در تنها مصاحبه مطبوعاتي خود در طول هفته 
به بلومبرگ گفت: »سوال بعدي اين است كه آيا همه 
كشورها حاضر هستند وارد عمل شده و به كاهش توليد 

كمك كنند؟«

  يك ديدار انفجاري 
صبح چهارشنبه اوضاع پيچيده تر شد. برايان هوك 
ديپلمات امريكايي در ح��ال ترك هتل محل اقامت 

وزير انرژي امريكا توسط خبرنگاران ديده شد. هوك 
در واقع كسي است كه مسووليت اعطاي معافيت به 
8 كشور خريدار نفت خام ايران را در دست دارد. اين 

موضوع هيات ايران را خشمگين كرد.
اين دي��دار از منظر ديپلماتيك بس��يار »انفجاري« 
بود. به حدي كه خال��د الفالح ابتدا آن را تكذيب كرد 
اما چند س��اعت بعد »مجبور« ش��د كه در خصوص 
آن شفاف س��ازي كند. او گفت: »ما در اين خصوص 
بحث كردي��م كه بازار انرژي چگون��ه در حال تحول 
است و ميزان دسترسي عرضه نفت خام در وضعيتي 
كه اعطاي معافيت ها به ايران تجديد نش��ود چگونه 

خواهد بود؟«
هليما كرافت استراتژيست كاال در RBC و تحليلگر 
سابق س��ازمان س��يا در واكنش به اين مساله گفت: 
»ديدار با هوك 24 ساعت قبل از آغاز نشست اوپك 
تهدي��دي بر عملياتي ش��دن يك توافق محس��وب 

مي شود«
طبق اظهارات افراد مطلع، 24 ساعت بعد در مقر اوپك 
كلمات پرحرارت و داغي در بحث ميان بيژن زنگنه و 
خالد الفالح وزراي ايران و عربستان رد و بدل شده است. 
ايران تاكيد داش��ت كه بايد از طرح كاهش توليد نفت 
خام مستثني شود، بعد از يك روز كامل مذاكره زنگنه 
و الفالح در دس��تيابي به يك توافق ناكام ماندند. بعد از 
اين بود كه الفالح به رسانه ها گفت »مطمئن« نيست 
كه اوپك بتواند به توافق كاهش توليد دست پيدا كند. 

  نواك وارد مي شود 
بهاي نفت خام فرو ريخت. در دومين روز مذاكرات 
پاي الكس��اندر ن��واك وزير انرژي روس��يه با چهره 
س��نگي و ماتش به ميان آمد تا بتواند به انجام يك 
توافق كمك كن��د. او به ص��ورت جداگانه با وزراي 
ايران و عربس��تان ديدار كرد، نمايش��ي بي سابقه از 
نقش جديد روسيه در سازماني كه عضو رسمي آن 

محسوب نمي شود. 
با كمك نواك، اوپك توانست به يك توافق دست پيدا 
كند. ايران مستثني ش��دن خود را به دست خواهد 
آورد اما اين موضوع در بيانيه نوش��تاري اوپك ذكر 

نخواهد شد. 
اي��ن تنها طفره روي اي��ن توافق نيس��ت، ونزوئال و 
ليبي نيز از توافق مستثني شدند و همزمان آن طور 
كه الكس��اندر نواك وزير انرژي روسيه اعالم كرده 
است كاهش توليد اين كش��ور كه 230 هزار بشكه 
 در روز مقرر ش��ده است به ش��كل »تدريجي« اجرا 

خواهد شد. 

  يك اقدام احتياطي ديگر
پايه كاهش تولي��د ارقام توليد نفت خ��ام ماه اكتبر 
خواهد بود. توليد نفت خام برخي كش��ورها از جمله 
عراق از آن زمان تاكنون كاهش يافته كه به اين معني 
اس��ت آنها احتياجي به اينكه از عرضه نفت خام خود 
بكاهند نخواهند داش��ت. از س��وي ديگر توليد نفت 
خام عربس��تان در ماه نوامبر بسيار باالتر از ماه اكتبر 

بوده است. 
بدين ترتيب عربستان سعودي سهمي بيشتر از ديگر 
كشورها در طرح كاهش توليد نفت خام به عهده گرفته 
است. الفالح عنوان كرد كه پادشاهي توليد نفت خام خود 
را در ماه ژانويه به 10 ميليون و 200 هزار بشكه در روز 
خواهد رساند كه نشانگر روزانه 900 هزار بشكه كاهش 

است. اين معادل كل توليد يك كشور با سايز متوسط 
توليد در اوپك مانند ليبي است. 

نواك وزير انرژي روسيه به اين موضوع اشاره كرده و از 
عربستان بابت اينكه باري بيشتر از سهم خود را براي 
تعادل بخشي به بازار نفت خام به دوش كشيده، تشكر 

كرده است. 
الفالح و همكارانش در روز جمع��ه ادعاي »پيروزي« 
كردند. از يك دورنماي شكاكانه آنها توافق كردند كه 
همكاري خود را ادامه دهند و موفقيت��ي را در دوباره 
»هم داستان« شدن براي قيمت نفت به ثبت برسانند.

اما به نظر نمي رسد خواسته عربستان براي تحمل رشد 
توليد نفت شيل براي هميشه به طول بينجامد. 

بايد منتظر آوريل بود. 

ارز مجازي »پترو« جايگزين دالر در معامالت نفتي ونزوئال مي شود 

برنامه مجازي ونزوئال براي فروش نفت
تس�نيم| رييس جمه��ور ونزوئال از س��ال 2019 
برنامه اي را براي فروش تمام توليد نفت اين كشور با 

ارز مجازي پترو اجرا مي كند.
به گزارش اويل پرايس، نيكالس مادورو، رييس جمهور 
ونزوئال در تلويزيون دولتي اين كشور گفت كه ونزوئال 
از سال 2019 برنامه اي را براي فروش تمام توليد نفت 
كش��ور با ارز مجازي پترو اجرا مي كند. رهبر ونزوئال 

پترو را اولين ارز ديجيت��ال دولتي بر پايه نفت اعالم 
كرده است.

مادورو طي ديداري از روسيه گفت: »ونزوئال به تدريج 
تمام توليد نفت خود را با پترو خواهد فروخت. ونزوئال 
يك جدول زماني در س��ال 2019 براي فروش تمام 
توليد نفت خود با ارز مجازي خواهد داش��ت. به اين 
صورت ونزوئال خودش را از ش��ر ارز واشنگتن راحت 

مي كند. چون واش��نگتن از دالر براي ايجاد فش��ار 
اقتصادي در ساير كشورها و آزار آنها استفاده مي كند، 
همان كاري كه با ونزوئال، كوبا، ايران و روس��يه كرده 

است«.
طبق گزارش صندوق بين المللي پول، اقتصاد ونزوئال 
در سال جاري 18 درصد افت مي كند، در حاليكه انتظار 

مي رود تورم به يك ميلون و 370 هزار درصد برسد.

طي ماه هاي گذش��ته مادورو ط��رح جديدي براي 
اصالح اقتصادي اعالم كرده اس��ت كه ش��امل يك 
سياس��ت جديد در مورد قيمت بنزين مي ش��ود و 
قيمت فوق العاده ارزان بنزين ونزوئال را براي اولين 
بار طي دو دهه افزايش مي ده��د. طرح آرام كردن 
بحران اقتصادي شديد باعث تضعيف ارز اين كشور 
و وابسته كردن بوليوارهاي جديد به پترو شده است.

م��ادورو ادعا مي كند پترو طرح بازس��ازي اقتصادي 
او را تقوي��ت مي كن��د و اقتصاد مجازي جه��ان را با 
 يك ش��كل جديد در تجارت و تبادل مالي دگرگون 

مي سازد.
متخصصان و تحليل گران ترديد دارند كه ارز مجازي 
ونزوئال واقعا توسط سرمايه داران نفتي و مواد معدني 

حمايت شود.

رويترز معتقد است ترامپ و پوتين مانع كاهش توليد بيشتر اوپك شدند 

حاصل نشست اوپك ناكافي براي ثبات در كف قيمت 
ترجمه:  عليرضاكياني|

روز جمعه، پس از اينكه اعضاي سازمان كشورهاي 
صادركنن��ده نفت و متحدان آن به رهبري روس��يه 
توانس��تند روي كاه��ش تولي��د به توافق برس��ند، 
قيمت نفت خام 5 درصد افزاي��ش يافت. هدف اين 
توافق كاهش مي��زان ذخاير نفت خ��ام در جهان و 
»بازگرداندن توازن« به بازار نفت عنوان شده است. 

س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نفت و متحدان 
آن كه به اوپك پالس مش��هور هس��تند روز جمعه، 
موافقت كردند تا توليد را در س��ال 2019 به ميزان 
1 ميليون و200 هزار بش��كه در روز كاهش دهند. با 
وجود فش��ارهاي وارد شده از س��وي رييس جمهور 
اياالت متحده ب��راي كاهش قيمت نفت خام، ميزان 
كاهش مورد توافق از س��وي اوپك پ��الس، بيش از 
1 ميليون بش��كه در روز يا همان رق��م مورد انتظار 

بازار بود.
ثامر غضبان،   وزير نفت عراق در پايان 2 روز مذاكره 
بين اعضا اعالم كرد كه بر اس��اس توافق به دس��ت 
آمده، كش��ورهاي اوپك از ماه ژانويه توليد خود را به 
ميزان 800 هزار بشكه در روز كاهش خواهند داد و 
كشورهاي غيرعضو ولي همراه اوپك نيز 400 هزار 

بشكه كمتر نفت به بازار عرضه مي كنند. 
وزير نفت روس��يه، الكس��اندر ن��واك نيز ب��ا تاييد 
كاهش روزانه 1 ميليون 200 هزار بشكه اي از سوي 
اوپك پالس گفت ك��ه بازار در نيمه اول س��ال آتي 

مي توانست اشباع عرضه نفت را شاهد باشد. 
به گزارش رويترز، قيمت برنت در ساعت 17: 46 به 
وقت گرينويچ، در واكنش ب��ه اخبار واصله از وين 1 
دالر و 64 سنت معادل 2.9 درصد افزايش يافت و به 
61 دالر 70 س��نت در هر بشكه رسيد. در معامالت 
اوليه روز پاياني هفته گذشته و زماني كه اين احتمال 
مطرح ش��د كه توليدكنندگان حاضر در وين ممكن 
اس��ت س��طح عرضه نفت را بدون تغيي��ر بگذارند، 

ش��اخص جهاني نفت به زير 60 دالر در هر بش��كه 
رسيد. در زمان انتش��ار اخبار حصول توافق، شرايط 
متفاوت شد و نفت حتي مرز 63 دالر و 73 سنت در 

هر بشكه را نيز لمس كرد. 
قيمت هر بش��كه نفت خام امريكا نيز پس از وقفه اي 
كوتاه در قيمت 54 دالر و 22 س��نتي، با 1 دالر 10 
سنت افزايش نسبت به روز گذشته، به قيمت 52 دالر 

و 59 سنت رسيد. 
هر دو ش��اخص نفت جهاني هفته پررونقي را پشت 
سر گذاشتند؛ وست تگزاس اينترمدييت 3.7 درصد 
رش��د هفتگي و برن��ت 5.4 درصد رش��د هفتگي را 

تجربه كردند. 
جان پايس��ي، نايب رييس شركت مش��اوره انرژي 
اس��تراتاس در اين باره ب��ه رويت��رز مي گويد: »اگر 
توافقي روي كاهش توليد به دست نمي آمد، قيمت ها 
متحمل فش��ار كاهش شديدي مي شدند. من تصور 
مي كنم كه عربستان به دنبال نوعي بندبازي بود؛ به 

عبارتي سعودي ها مي خواستند هم رابطه خوب خود 
با اياالت متحده را حفظ كنند و هم به دنبال كاهش 
سطح توليد بودند. از اين ميان، مورد دوم براي حفظ 

توازن بودجه عربستان الزامي است«. 
ه��ري چيلينگيريان، استراتژيس��ت نفتي در بانك 
س��رمايه گذاري بي ان پي پاريبا ني��ز به رويترز گفت 
كه »كاهش 1 ميليون 200 هزار بش��كه اي نفت، در 
صورت تحقق، براي كم كردن ميزان مازاد ذخاير نفت 
در نيمه اول سال آتي كافي خواهد بود اما نمي تواند 

مانع ايجاد مازاد ذخاير شود«. 
از ابتداي اكتبر به اين س��و، قيمت نفت 30 درصد از 
بهاي خ��ود را در واكنش به افزايش عرضه نفت خام 

در جهان و افت نرخ رشد تقاضا، كاهش داده است. 
در روز اول نشس��ت اوپك در روز پنج شنبه و پس از 
اينكه اعضاي سازمان تنها توانس��تند به چارچوبي 
كلي براي تقابل با »قيمت هاي پايين« دست يابند، 
قيمت ها 3 درص��د كاهش يافتند. روز جمعه بود كه 

كشورهاي متحد اوپك نيز به جمع پيوستند و توافق 
حاصل شد. 

  ساز مخالف عضو موسس
 ايران بارها اعالم كرده بود كه توليد خود را كاهش نخواهد 
داد. از همين رو تا زماني كه احتمال مستثني شدن اين 
كش��ور از اين دور از كاهش توليد مطرح نش��د، تهران 
به اوپك چراغ س��بز نش��ان نداد. منابع اوپك به رويترز 
خبر دادند كه گشايش زماني حاصل شد كه عربستان 
تصميم گرفت در برابر رقيب منطقه اي خود دس��ت به 

مصالحه بزند. 
توليد بزرگ ترين توليد كنندگان نفت خام در جهان 
يعني اوپك، روسيه و اياالت  متحده، از پايان سال 2017 
با 3 ميليون 300 هزار بشكه در روز افزايش به رقم 56 
ميليون 380 هزار بشكه در روز رسيده است. اين رقم 

برابر با 60 درصد كل مصرف نفت در جهان است.
اين افزايش بطور عمده به دليل رش��د توليد نفت در 
امريكا است كه از سال 2016 تاكنون 2 ميليون 500 
هزار بشكه افزايش يافته و به رقم 11 ميليون 700 هزار 
بش��كه در روز رسيده است. اين ميزان توليد، امريكا را 
در راس جدول توليدكنندگان نفت در جهان قرار داده 
است. در هفته جاري، توليد كنندگان نفت امريكا شاهد 
بيشترين ميزان كاهش در تعداد دكل هاي حفاري در 
2 س��ال اخير بودند. شركت خدمات انرژي بيكرهيوز 
در گزارش اجمالي خ��ود در روز جمعه عنوان كرد كه 
ش��ركت هاي انرژي امريكايي در هفت��ه منتهي به 7 
دس��امبر با كاهش 10 سكوي حفاري نفت بيشترين 
ميزان كاه��ش هفتگي از ماه مه س��ال 2016 به اين 
سو را به ثبت رس��اندند. به اس��تناد داده هاي همين 
شركت، شمار اين سكوها در هفته گذشته و با احتساب 
كاهش هاي جديد به 877 حلقه رسيده  است. كاهش 
تعداد سكوها پس از چند هفته افزايش متوالي رخ داد. 
تعداد اين سكوها نشاني از ميزان توليد نفت در آينده 

محسوب مي شود. با وجود كاهش اخير، تعداد سكوها در 
باالترين سطح در چند سال اخير قرار دارد. 

  الزم ولي ناكافي
رويت��رز در گزارش خود از تح��والت روز پاياني هفته و 
نشست اوپك مي نويسد كه با توجه به اين ميزان افزايش 
در توليد در آينده نزديك، شايد ميزان كاهش مورد توافق 
در وين براي پايان بخشيدن به مسير نزولي قيمت نفت 
كافي نباشد.  رابرت مك نالي، رييس شركت امريكايي 
راپيدان انرژي در اين باره به همين خبرگزاري مي گويد: 
»با در نظر گرفتن بزرگي سونامي عرضه، ميزان كاهش 
براي جلوگيري از انباش��ت و افزايش ذخاير در س��ال 
اصال كافي نخواهد بود«. وي همچنين اضافه مي كند: 
»ترامپ و پوتين نگذاش��تندكه ميزان كاهش توليد 
اوپك پالس بيش��تر از مقدار توافق شده بشود. هدف 
اوپك پالس اين بود كه كف قيمتي استوار و با ثبات را 
زير قيمت ها قرار دهد اما تالش دو رييس جمهور باعث 

شد كف قيمتي  لرزان تعبيه شود«. 
ترامپ از اوپك خواسته بود تا قيمت ها را پايين نگاه دارد. 
رييس جمهور امريكا اين خواسته خود را از طريق توئيتر 

با مقامات سعودي در ميان گذشته بود. 
روسيه ابتدا از پيشروي با اوپك اكراه داشت اما در ادامه 
با آهنگ كاهش همراه شد. الكساندر نواك، وزير انرژي 
اين كشور در جريان يك كنفرانس مطبوعاتي پس از 
پايان نشست اوپك، ضمن اشاره به اهداف ذكر شده در 
توافق كاهش توليد كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك 
خاطرنشان كرد ممكن است ماه ها طول بكشد تا سطح 
توليد نفت روس��يه به هدف موردنظ��ر توافق كاهش 

توليد برسد. 
به گفته برخي از منابع آگاه، سهم روسيه از كاهش توليد 
نفت قرار اس��ت با دو درصد كاهش نسبت به ميزان آن 
در ماه اكتبر سال جاري ميالدي به 228 هزار بشكه در 

روز برسد.
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صدور 890 هزار كارت 
سوخت المثني

ايس�نا| درحالي كه يك هفته تا اتمام مهلت 
ثبت نام براي دريافت كارت سوخت المثني باقي 
مانده است، آمارها حاكي است كه بطور كلي از 
سوم آذرماه تاكنون جمعا حدود 890 هزار نفر 
موفق به ثبت نام كارت سوخت المثني شده اند.

ابتدا قرار ش��د افراد در روزهايي كه بر اس��اس 
رقم سمت راست تلفن همراه آنها تعيين شده، 
براي ثبت نام اقدام كنند كه اين محدوديت در 
چهاردهم آذرماه برداش��ته ش��د و مالكان فاقد 
كارت س��وخت مي توانند تا مهلت تعيين شده 
)24 آذرماه( در هر روزي كه مي توانند از طريق 
روش هايي كه از سوي ش��ركت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي معرفي ش��ده است، 

براي ثبت نام اقدام كنند.
در اين راستا، سخنگوي شركت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي با بيان اينكه تاكنون 
هفت ميليون نفر براي ثبت نام كارت س��وخت 
المثني اقدام كرده اند، توضيح داد: از اين ميان 
بيش از 730 هزار نف��ر به صورت غيرحضوري، 
يعني با مراجعه به سامانه و اپليكشين خدمات 
دولت همراه و استفاده از سامانه #4* و بيش از 
160 هزار نفر به صورت حضوري و با مراجعه به 

پليس +10 ثبت نام موفق داشته اند.
زيبا اسماعيلي با اشاره به لغو زمان بندي ثبت نام 
كارت س��وخت المثني بر اس��اس شماره تلفن 
همراه اظه��ار ك��رد: از زماني ك��ه محدوديت 
زمان بندي برداشته شد، تعداد مراجعات براي 

ثبت نام افزايش يافت.

 شروع دوباره صدور گاز 
به عراق

ش�انا| ص��ادرات گاز ب��ه ع��راق كه ب��ه دليل 
آسيب ديدگي خط شش��م سراسري انتقال گاز 
براي مدتي متوقف ش��ده بود، با ترميم اين خط 

از سر گرفته شد.
صادرات گاز ايران به عراق از مس��ير نفت ش��هر 
به بغ��داد ك��ه در روزهاي گذش��ته به س��بب 
آسيب ديدگي خط ششم سراسري متوقف شده 

بود، دوباره آغاز شد.
خط ششم سراسري انتقال گاز از هفته گذشته 
)سه ش��نبه، 6 آذرم��اه( به دلي��ل رانش زمين 
و وقوع س��يالب در منطقه ايس��تگاه حسينيه 
ش��هر انديمشك آس��يب ديد و به همين علت 
صادرات گاز به بغداد نيز متوقف شد، اما با رفع 
آسيب خط، از عصر روز چهارشنبه )14 آذرماه( 
صادرات گاز به بغداد از سر گرفته شد و به حالت 

عادي بازگشت.
اكنون صادرات گاز به عراق از دو مسير نفت شهر 
- بغداد و شلمچه - بصره انجام مي شود و صادرات 
گاز به عراق از مرز شلمچه - بصره نيز روال عادي 

خود را طي مي كند.

سرمايه گذاري قطرپتروليوم 
در موزامبيك

ايلنا| قطر پتروليم روز ش��نبه، )17 مهرماه( 
با انتش��ار بيانيه اي اعالم كرد ك��ه توافقي را با 
كمپاني نفتي اكسون موبيل براي خريد سهام به 
ارزش 10 درصد در سه منطقه اكتشاف دريايي 

موزامبيك امضا كرده است.
به گزارش رويترز، »س��عد الكعبي« وزير انرژي 
قطر، مدير عام��ل و مدير اجرايي قطر پتروليوم 
گفت: بدون شك اين توافق تحول مهمي براي 
اين شركت خواهد بود زيرا نخستين مشاركت 
ما در فرصت هاي رش��د و پيش��رفتي است كه 

موزامبيك وعده داده بود. 
پس از موافق��ت گروه هاي دولت��ي مرتبط در 
موزامبيك، شركت اكس��ون موبيل 50 درصد 
سهام،  شركت ملي هيدروكربنات موزامبيك 20 
درصد و ش��ركت روسنفت 20 درصد و شركت 
قطر پتروليوم 10 درصد سهام را در اختيار دارند. 

كاهش توليد نفت ليبي 
تسنيم| توليد نفت خام ليبي 300 هزار بشكه 
در روز از ابتداي ماه جاري كاهش داشته است. 
دليل اين كاهش توليد بس��ته شدن پايانه هاي 
صادرات نفت ليبي به خاطر هواي بد و تانكرهاي 

ذخيره پر اين كشور است.
به گزارش رويترز، ليبي چندين بارش سنگين 
باران داش��ته كه تمام پايانه هاي صادرات نفتي 
اين كشور را به همراه جاده ها و فرودگاه بن قاضي 
بسته است. سيل و موج هاي بلند در ساحل، پهلو 
گرفتن نفتكش ها را غيرممكن كرده اند و نفت 

بيشتري را در تانكرهاي ذخيره نگه داشته اند.
يك منبع نزديك به ش��ركت ملي نفت ليبي به 
پايگاه خبري پلتس گفت بسته شدن پايانه هاي 
نفتي و ظرفيت محدود ذخيره نفت، توليد ليبي 

را به نصف مي رساند.
ظرفيت ذخيره در پايانه »زاويه« پر اس��ت. اين 
پايانه در خدمت ميدان نفتي »ش��راره« است. 
انتظار مي رود توليد شراره 50 درصد كاهش يابد. 
شراره بزرگ ترين ميدان توليد نفت ليبي است.

قصد اوپك براي از سرگيري كاهش نفت براي 
ليبي زمانبندي خوبي نداشت چون توليد نفت 
اين كشور بارها متوقف ش��ده بود. توليد ليبي 
در ماه جوالي به خاطر بس��ته شدن خط لوله و 
ميدان هاي نفتي و درگيري بين ارتش ملي ليبي 
و گروه هاي مخال��ف در پايانه هاي نفتي، فقط 
660 هزار بش��كه در روز بود. يك ماه بعد توليد 
اين كش��ور به نيم ميليون بشكه در روز سقوط 
كرد. ليبي اواخر نوامبر 1.3 ميليون بشكه نفت 
در روز توليد مي كرد و تصميم دارد اين رقم را به 

1.6 ميليون برساند.
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پروژه چپ گرايانه جديد چگونه مي تواند احيا شود

آنچه چپ بايد از ترامپ بياموزد

هياهوهاي سياسي و شفافيت اقتصادي
تصويب قوانين الزم جهت شفاف سازي اجتناب ناپذير است

اسالوي ژيژك |
 ترجمه: حسين رحمتي|

اخي��را مجموعه  اتفاقات��ي در اياالت متحده رخ داده 
اس��ت: نامزدي برت كوانو براي عضوي��ت در دادگاه 
عالي، بسته هاي مشكوكي كه به ليبرال دموكرات هاي 
برجس��ته ارس��ال ش��دند، تيراندازي در كنيس��ه 
پيتسبورگ، تشديد لفاظي هاي ترامپ �� از توصيف 
رس��انه هاي جمعي بزرگ اياالت متح��ده در حكم  
دشمنان مردم تا اش��اراتش مبني بر اينكه چنان چه 
جمهوريخواه��ان در انتخابات مي��ان دوره اي ببازند 
او نتيجه را به رس��ميت نخواهد ش��ناخت زيرا [برد 

دموكرات ها] مبتني بر فريبكاري خواهد بود.
از آن جا ك��ه همه اينها در جبهه جمهوريخواه فضاي 
سياس��ي اياالت متحده رخ داد و نيز ازآن جاكه رنگ 
حزب جمهوريخواه س��رخ اس��ت، مي توان ديد كه 
چه طور شعار ضد كمونيستي قديمي روزهاي جنگ 
س��رد �� »مردن به از س��رخ بودن« �� امروزه معناي 
جديد غيرمنتظره اي پيدا مي كند. اما دراين جا الزم 
است دقت بيشتري به خرج دهيم: در انفجار ابتذالي 
كه در فضاي سياس��ي روزگار ما رخ داده است واقعا 

چه مي گذرد؟
همان طور كه يووال نوح هراري در انس��ان خداگونه 
خاطرنش��ان مي كند، مردم فقط وقتي علقه بنيادي 
مش��تركي با اكثر ديگر رأي دهندگان داشته باشند 
احس��اس مي كنند كه به انتخابات هاي دموكراتيك 
مقيدند. اگر تجربه ساير رأي دهندگان براي من بيگانه 
باشد و اگر من معتقد باشم كه آنها احساساتم را درك 
نمي كنند و به فكر عاليق و منافع اساسي من نيستند 
آن گاه حتي اگر در رأي گي��ري صد به يك ببازم هم 
هيچ دليلي نمي بينم كه اين رأي را بپذيرم. انتخابات 
دموكراتيك معمواًل فقط در جوامعي كار مي كند كه 
از قبل يك علقه مش��ترك مانند باورهاي مذهبي و 
اسطوره هاي ملي وجود داشته باشد. روش هايي براي 
حل وفصل عدم توافِق به وجودآمده ميان مردماني كه 
پيش تر بر سر مباني توافق داشتند وجود دارد. وقتي 
اين توافِق بر س��ر مباني متزلزل مي شود، يگانه رويه 
در دس��ترس )البته به جز جن��گ تمام عيار( مذاكره 
اس��ت. به  همين دليل درگيري ها در خاورميانه نه از 
راه انتخاب��ات بلكه فقط از مج��راي جنگ يا مذاكره 

حل وفصل خواهد شد.
با وج��ود اين، عدم تواف��ق فزاينده بر س��ر مباني در 
اياالت متحده و هر كشور ديگري عمدتًا ناشي از تنوع 
قومي يا مذهبي نيس��ت بلكه از قلب تن واره سياسي 
شعله مي گيرد: اياالت متحده با دو نوع نگاه به حيات 
سياسي و اجتماعي روبروست، پوپوليستي � ملي گرا 
و ليبرال � دموكراتيك. اين رويارويي منعكس كننده 
پي��كار طبقاتي اس��ت اما به روش��ي جابه جاش��ده: 
پوپوليست هاي راس��ت گرا خودشان را صداي طبقه 
كارگر سركوب ش��ده معرفي مي كنن��د درحالي كه 

ليبرال هاي چپ گرا صداي نخبگان جديد هستند.

دست آخر هيچ راه حلي براي حل وفصل اين تنش ها 
از راه مذاك��ره وج��ود ن��دارد: يك ط��رف بايد ببرد 
يا كل صحن��ه بايد دگرگ��ون ش��ود.بنابراين نوعي 
شكاف در آن چه فالسفه »جوهر اخالقي« زندگي ما 
مي نامند در حال پديدآمدن اس��ت. اين شكاف براي 
دموكراسي عادي خيلي ش��ديد مي شود و به تدريج 
به سوي نوعي جنگ س��رد داخلي كشيده مي شود. 
»عظمت« بيمارگونه ترامپ اين اس��ت كه او به طور 
موثر عمل مي كند � از شكس��تن قواعد )نانوشته( و 
نوشته ش��ده براي تحميل تصميماتش ابايي ندارد. 
زندگي عمومي ما را شبكه متراكمي از آداب ورسوم و 
قواعد نانوشته اي تنظيم مي كند كه به ما مي آموزند 
ك��ه چه طور بايد قواعد علني )نوشته ش��ده( را به كار 
بريم. ترام��پ درحالي كه )بيش يا ك��م( به مقررات 
حقوقي مصّرح پايبند اس��ت گرايش به اين دارد كه 
پيمان هاي نانوش��ته خاموش��ي را نادي��ده  گيرد كه 
تعيين مي كنند چه طور بايد اين قواعد را به كار بريم. 
 نح��وه برخورد او با كاوانا صرف��ا آخرين نمونه چنين 

برخوردي است.
چپ به جاي سرزنش كردن ترامپ، بايد از او بياموزد 
و همان كار را انجام دهد. وقتي شرايط اقتضا مي كند 
بايد بي شرمانه كار ناممكن را انجام داد و قواعد نانوشته 
را شكست. ش��وربختانه، چپ امروز از قبل از هرگونه 
كنش راديكالي وحش��ت  دارد �� حتي زماني كه در 
قدرت اس��ت تمام وقت نگران اس��ت: »اگر اين كار را 

كنيم جهان چه واكنشي نشان مي دهد؟ آيا عمل ما 
باعث وحشت مي شود؟« در نهايت، معناي ترس چپ 
اين است: »آيا دشمنان ما از كوره به در خواهند رفت 
و واكنش نشان خواهند داد؟« ما براي عمل در عالم 
سياست ناچاريم كه بر اين ترس غلبه كنيم، ريسك ها 

را بپذيريم و قدم به جهان ناشناخته ها گذاريم.
سياستمداراني چون اندور كوئومو از فرط درماندگي 
خواهان بازگش��ت به نزاكت هس��تند اما اين كافي 
نيست: زيرا به اين واقعيت توجه نمي كند كه پوپوليسم 
وحشيانه در خأل ناشي از شكست اجماع ليبرالي در 

حال رشد است.
پس چه بايد كرد؟ در اين جا الزم اس��ت از ساموئل 
بك��ت نقل قولي آورم. او در مالون مي  ميرد نوش��ت: 
»به گمان��م همه چيزه��ا ب��ه خودش��ان تقس��يم 
مي شوند.« برخالف ادعاي مائو تسه تونگ، تقسيم 
بنيادي تقس��يم ي��ك چيز به دو چيز نيس��ت بلكه 
تقس��يم يك چيز نامتمايز به يك چيز و مابقي اش 

اس��ت. تا همين انفجار پوپوليس��تي اخير، »يكي« 
كه جوامع ما به آن تقس��يم شده بود اجماع ليبرالي 
بر سر آداب ورس��وم نانوشته تثبيت شده و مشترك 
ميان همگان براي پيكار دموكراتيك بود؛ »مابقي« 
مطرودش به اصطالح تندورهاي هر دو جبهه بودند 
�� آنها تحمل مي شدند اما از مشاركت شان در قدرت 
سياسي جلوگيري مي شد. با ظهور پوپوليسم راسِت 
بديل˚ هژموني ميانه ليبرالي تحليل رفت و منطق 
سياس��ي متفاوتي )چندان به محتواي اش مربوط 
نمي شود بلكه عمدتًا به س��بكش مربوط است( در 

قامِت بخشي از جريان حاكم عرض اندام كرد.
چنين وضعيتي نمي تواند براي مدت نامحدود دوام 
بياورد، اجماع جديدي مورد نياز است، زندگي سياسي 
جوامِع ما بايد خودش را به »يك« جديدي تقسيم كند 
و از قبل نمي توان تعيين كرد كه اين يك چه خواهد 
بود. اين وضعيت با خطرات واقعي همراه است �� چه 
كسي مي تواند پيامدهاي پيروزي برسونارو در برزيل 
نه تنها براي برزيل بلكه براي همه ما را حدس بزند؟ �� 
اما به جاي خود را باختن و دستپاچگي، بايد دل وجرئت 
يافت و از اين لحظ��ه خطرناك به عنوان يك فرصت 

استفاده كرد.
دوباره از مائو نقل مي كنم: »هرج ومرج عظيمي در عالم 

حكم فرماست �� اوضاع بي نظير است.«
ي��ك جدي��د يعني فض��اي مش��ترك جديدي كه 
چ��پ باي��د مهيا كن��د دقيق��ًا هم��ان بزرگ ترين 

دستاورد سياسي  �  اقتصادي اروپا است: دولت رفاه 
سوس��يال � دموكراتيك. به باور پيتر اس��لوتردايك، 
واقعيت روزگار ما �� دست كم در اروپا �� »سوسيال 
دموكراس��ي ابژكتي��و« در تقاب��ل ب��ا »سوس��يال 
دموكراسي سوبژكتيو« اس��ت: بايد ميان سوسيال 
دموكراسي به منزله نمايش مجلل احزاب سياسي و 
»سوسيال دموكراسي« به سان »فرمول سيستمي« 
كه »دقيقا نظم سياس��ي � اقتصادي امور را توصيف 
مي كند و با دولت م��درن در حكم دولت ماليات ها، 
دولت � زيرس��اخت  ها، دولت حاكمي��ت قانون و نه 
كم اهميت تر از سايرين به س��ان دولت اجتماعي و 
دولت درمان گر« ش��ناخته مي شود تميز قائل شد: 
»ما همه جا با يك سوس��يال دموكراسي ساختاري 
و پديداري، يك دولت آش��كار و ي��ك دولت پنهان 
مواجهيم، دولتي كه به سان يك حزب ظاهر مي شود 
و دولت ديگري كه بيش وكم به طور برگشت ناپذيري 
وارد همان تعاريف، كاركردها و رويه هاي حاكميت 

مدرن به معناي دقيق كلمه شده است.«
به اين ترتي��ب، آيا م��ا صرفا در حال بازگش��ت به امر 
كهن هس��تيم؟ خي��ر: پارادوكس اين اس��ت كه در 
وضعيت جدي��د امروز، پاي فش��اري ب��ر دولت رفاه 
سوس��يال � دموكراتيك قديم��ي يك عم��ل تقريبًا 
انقالبي است. طرح هاي سندرز و كوربين اغلب نسبت 
به طرح هاي سوسيال دموكراسي ميانه روي نيم  سده 
پيش كم تر راديكال هستند اما با اين حال آنها را به نام 

راديكال هاي سوسياليست به باد انتقاد مي گيرند.
هرچند راست پوپوليست ملي گراست، بسيار بهتر از 
چپ مي تواند خودش را به عنوان يك شبكه بين المللي 
س��ازماندهي كند. ازاين رو پروژه چپ گرايانه جديد 
فقط در صورتي مي تواند جان بگيرد كه خودش را با 
بين الملل گرايي پوپوليستي وفق دهد و نيز در قامت 
يك جنبش جهاني س��ازماندهي كند. پيمان نوپاي 
ميان سندرز، كوربين و واروفاكيس اولين گام در اين 
راه است. واكنش تشكيالت ليبرالي خشن خواهد بود. 
كارزاِر به راه افتاده عليه به اصطالح ضدس��امي گرايي 
كوربين فقط يكي از اولين نش��انه هاي اين است كه 
چه طور كل جنبش قربان��ي كارزاري خواهد بود كه 
براي بي اعتبارسازي اش به راه افتاده است. اما چاره اي 

نيست �� ريسك ها را بايد به جان خريد.
محافظه كار بزرگ تي . اس. اليوت در يادداشت هايي 
درباره تعريف فرهنگخاطرنشان مي سازد كه لحظاتي 
وجود دارند كه در آنها فق��ط مي توان ميان بدعت و 
بي  اعتقادي يكي را انتخاب كرد، لحظاتي كه تنها راه 
نجات فالن مذهب اين است كه شكافي فرقه گرايانه در 
دل بدنه اصلي اش ايجاد كنيم. اين همان كاري است 
كه امروز بايد انجام داد: تنها راه براي شكس��ت دادن 
واقع��ي ترام��پ و بازپس گيري عناص��ري از ليبرال 
دموكراسي كه ارزش حفظ  ش��دن را دارند اين است 
ك��ه در دل بدنه اصلي ليبرال دموكراس��ي ش��كافي 

فرقه گرايانه بيندازيم.

برخي از صاحب نظران بر اين باورند كه اقتصاد ايران 
در حال گذار به يك اقتصاد مدرن و جهاني است و در 
اين راه اعمال برخي تغييرات از جمله تصويب قوانين 

الزم جهت شفاف سازي امري اجتناب ناپذير است.
ايرنا در گزارشي با بيان اين مطلب افزود: به گفته برخي 
از صاحب نظران، اقتصاد ايران در حال گذار و به قولي 
در حال پوست اندازي اس��ت. هرچند مقدار زيادي از 
مس��ير دوران گذار را طي كرده اس��ت و انواع و اقسام 
نهادهاي مدرن همچون بانك ها، نظام مالياتي و... در 
اقتصاد كشور ما شكل گرفته اند اما در حوزه هايي نظير 
ش��فافيت نيازمنِد بر تن كردن جامه اي با قد و قواره 

جهاني و متناسب با شرايط روز دنيا است. 
مبارزه با پول ش��ويي به عنوان يكي از مصاديق تالش 
براي شفافيت يكي از اقداماتي است كه الزمه همراهي 

با اقتصاد جهاني است. 
اين اقدامات بخشي از تالش هاي دولت و مجلس براي 
تصويب لوايح چهارگانه اف اي تي اف است. در همين 
چارچوب اخي��را اليحه الحاق ايران به كنوانس��يون 
بين المللي مقابله  با تأمين  مالي تروريس��م س��ي اف 
تي پس از بررسي در مجلس به تصويب رسيد و براي 
تأييد نهايي به ش��وراي نگهبان فرستاده شد. در اين 
شورا ايراداتي به آن وارد شد و براي اصالح به مجلس 
بازگرداند. مجلس ش��وراي اس��المي هفته گذشته 
بخش هايي از اين اي��رادات را رفع و برخي را نيز قابل 
تغيير ندانسته است. به همين خاطر آن را به مجلس 
تش��خيص مصلحت نظام فرس��تاده و در انتظار رأي 

آن است.
علي مطهري نائب  رييس مجلس ش��وراي اس��المي 
درباره سرنوش��ت چهار اليحه FATF گفته است: به 
نظرم اين چهار اليحه قبل از مهلتي كه به ايران داده 

شده است نهايي مي شود.
»حش��مت اهلل فالحت پيش��ه« رييس كميس��يون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس نيز در پاسخ 
به سوالي مبني بر اينكه آيا تا زمان مهلت چهار ماهه 
FATF، مجمع تشخيص مصلحت نظام موارد ارجاعي 
را تصويب مي كند، اظهار داش��ت: مجمع تشخيص 
همزمان با ما جلس��اتي را برگزار مي كند، اما مجلس 
كار خود را تمام كرد و همانطور كه نظرات مجلس به 
صورت اجماعي اتخاذ شد در مجمع هم قطعا اين رويه 

ادامه پيدا مي كند.
صاحبنظ��ران در اين مي��ان تاكيد دارند ش��فافيت 
اقتصادي در بخش هاي مالي و بانكي اساس��ي ترين 

درمان مش��كل اقتصاد كش��ور بوده و از اين رو، همه 
نقل و انتقاالت مالي بايد به روشني در اختيار نهادها 
و مراجع نظارتي ق��رار گيرد.اما اين اقدامات به همان 
اندازه اي كه موجب اميدواري به آينده اقتصاد كشور 
است موجد نگراني ها برخي نيز شده هست. به منظور 
بررس��ي اهميت شفاف س��ازي اقتصادي پژوهشگر 
ايرنا گفت وگويي با احم��د اناركي محمدي نماينده 
رفس��نجان و انار و علي س��اري نماينده اه��واز انجام 

داده است. 

    سوءاستفاده دشمنان از سياسي كاري
در موضوع پول شويي 

احمد انارك��ي محمدي در ابتداي بح��ث خود اظهار 
داشت: ما بايد بر اساس كارشناسي، بر مبناي واقعيت ها، 
حساب وكتاب ها و مسائل اقتصادي عمل كنيم. يكي 
از كارهايي كه در مجلس انجام شده يا در حال نهايي 
شدن است، الحاق به كنوانسيون سي اف تي است. اين 
امر بر اساس يك كار كارشناسي و در طي يك فرايند 
زماني صورت گرفته است. اما اگر بخواهيم در اين مورد 
سياس��ي كاري كنيم از اصل قضيه غافل مي ش��ويم. 
هياهوهاي سياسي كه انجام شود به اقتصاد، به جامعه و 
به اصل موضوع صدمه مي زند. شايد بسياري از كساني 
كه در دنيا دش��من ما هس��تند بتوانند از اين موضوع 
بهره برداري كنند و از اين طريق به كشور صدمه بزنند. 

ما ش��اهد هس��تيم كه روزانه رسانه هايشان روي اين 
مسائل تمركز مي كنند، آنها را بزرگنمايي مي كنند و به 

عنوان ابزاري بر عليه كشور استفاده مي كنند. 

    هياهوهاي سياسي بر مبارزه با پول شويي 
اثر نمي گذارد

نماينده رفس��نجان گفت: موضوع پول شويي هم در 
فرهنگ و هم در آموزه هاي ديني ما منفور است. بعالوه 
ما خودمان از قربانيان تروريسم هستيم و با پول شويي 
ه��م مبارزه مي كني��م. اما موضوع پول ش��ويي اين را 
مي طلبد كه ما در دنيا طبق نظرات كارشناسي عمل 
كنيم. به همين خاطر اين موضوع توسط كارشناسان 
مركز پژوهش هاي مجلس مورد بررسي قرار گرفته و ما 
در مجلس بر اساس اين نظرات كارشناسي و با اختيار 
تام نمايندگان به آن پرداخته و آن را تصويب كرده ايم. 
شوراي محترم نگهبان نيز ايراداتي وارد دانسته است. 
بررس��ي اين ايرادات ني��ز روند قانوني خ��ودش را در 
مجلس طي خواهد كرد. نمايندگان نيز طبق اختيارات 
خود به اين ايرادات خواهند پرداخت. قرار نيست اين 
هياهوها روي نمايندگان تأثيري داش��ته باشد و روند 
كار آنها را مخت��ل كند. نمايندگان در بررس��ي هاي 
خود بدون ش��ك از نظرات مشاوران مختلف استفاده 
خواهند كرد و با كار كارشناس��ي و ب��ا در نظر گرفتن 
قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام بدون شك به 

وظيفه خودشان عمل خواهند كرد. وي در ادامه عنوان 
كرد: ما امروز شاهد هستيم دنيا و منطقه در يك طرف 
قرار گرفته است و امريكا با تحريم هاي ظالمانه اش در 
يك طرف ديگر و هميشه دنبال بهانه گيري است، نبايد 
بهانه دست امريكا و دشمنان داد. در مورد پول شويي 
نمي توانيم به دنيا بگوييم ما خودمان جدا از آنها بحث 
مبارزه با پول شويي را پيش مي بريم. بايد به دنيا نشان 
بدهيم كه بر اساس واقعيت ها كار ما چيست و با منطق 

پيش مي رويم.

    دستگاه هاي نظارتي
پول شويي را پيگيري مي كنند

اين نماينده مجلس ضمن اشاره به سخنان وزير امور 
خارجه گفت: آقاي ظريف به كميس��يون امنيت ملي 
آمدند و درباره پول شويي توضيحاتي دادند و موضوع را 
باز كردند. فكر مي كنم جاي هيچ نگراني وجود ندارد. 
چون اتهام خاصي به شخص يا گروه خاصي داده نشده 
است. بدون شك دستگاه هاي نظارتي مي آيند، موضوع 
پول شويي را پيگيري مي كنند. اگر موردي باشد برخورد 
مي كنند. اما اينكه برخي از اين موضوع استفاده هاي 
خبري بكنند و آن را بزرگنمايي بكنند به نظر من خيلي 

مناسب نيست.
اناركي محم��دي در ادامه اظهار داش��ت: اما نكته اي 
كه وجود دارد اين اس��ت كه چنين سياسي كاري ها و 
هياهوها نمي تواند اصل قضيه مبارزه با پول شويي را به 
حاش��يه ببرد. اما در هر صورت گفته هاي آقاي ظريف 
و اينكه دولت هم گفته اس��ت كه اين حرف ها را تأييد 
مي كنن��د به نظرم بايد پيگيري ش��ود. و وظيفه ذاتي 
مجلس هم نظارت و پيگيري اس��ت و به همين خاطر 
بايد اين موضوع را پيگيري كند. عالوه بر مجلس ساير 
دستگاه هاي نظارتي نيز بايستي در موضوع پول شويي 
وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهند. و اگر خداي 
ناكرده پول شويي رخ داده و مورد يا مواردي مشخص 
شود با مردم در ميان بگذارند و اگر هم نيست باز براي 

مردم روشن و شفاف كنند. 

    بايد شفافيت اساس كار در جامعه باشد
اناركي محم��دي در ادامه گفت: م��ا بايد ببينيم چه 
چيزي به نفع جامعه اس��ت. به نظر من اس��اس كار ما 
بايد بر شفافيت باشد؛ شفافيت در اطالعات، شفافيت 
در مبادالت اقتصادي، مبادالت بانك��ي و .... خيلي از 
مش��كالتي كه ما امروز داريم به خاطر نبود شفافيت 

است. برخي از اين عدم شفافيت ها ممكن است عمدي 
باشد اما بخش زيادي هم ناخواسته است و به خاطر نبود 
زيرساخت ها و سيستم هاي الزم نمي توانيم شفافيت را 
اعمال كنيم، كه اميدوارم با امكانات موجود بتوانيم به 

اين شفافيت برسيم. 
وي در پايان عنوان داش��ت: به همين خاطر ما امروزه 
نمي توانيم از واقعيت ها دوري كنيم. ممكن است برخي 
به دنبال به حاشيه بردن اصل قضيه شفافيت باشند اما 
بايد اين را بدانند كه ما داريم به سمت شفافيت مي رويم 
و اي��ن امر كم كم خودش را نش��ان خواهد داد و ديگر 
كسي نمي تواند با هياهوي سياسي آن را به حاشيه ببرد. 
يعني منظورم اين است كه ممكن است مدتي هياهو 
راه بياندازند اما چون دنيا دارد به اين سمت مي رود به 
ناچار اين موضوع در كش��ورما نيز اتفاق مي افتد. حاال 
نش��د يك ماه ديگر، دوماه ديگر و... باالخره رخ خواهد 
داد. اما فارغ از مس��ائل و حاشيه ها هم دلي و همراهي 
كليه دستگاه ها و گروه ها مي تواند باعث حل مشكالت 

جامعه خواهد شد. 

 سي اف تي ارتباطي با لو رفتن
اطالعات كشور ندارد

در همين رابطه علي س��اري نماينده اهواز نيز ضمن 
ابراز مخالفت خود با پول ش��ويي گفت: م��ا به عنوان 
يك كشور مسلمان هميشه مخالف پول شويي بوده و 
هستيم و مخالف هم خواهيم بود. اينكه مي گويند اگر به 
كنوانسيون مبارزه با پول شويي و تأمين مالي تروريسم 
بپيونديم، اطالعات كشور لو مي رود، و بهانه هايي از اين 
دست، معمواًل سياسي كاري و دور كردن افكار از اصل 
ماجراست. ما نبايد مسائل را با يكديگر خلط كنيم. مگر 
ديگر كشورهاي دنيا سيستم اطالعاتي ندارند. چطور 
اين كشورها به اين كنوانسيون ملحق شده اند و مشكلي 
براي سيستم اطالعاتي شان به وجود نيامده است، اما 

براي سيستم اطالعاتي ما پيش مي آيد. 
وي با بيان اينكه تمام تخلفات اقتصادي ما پول شويي 
نيست و خيلي از مفاس��د اقتصادي در سيستم اداري 
ممكن است وجود داش��ته باشد، گفت: در هر صورت 
مجلس توانس��ته اس��ت اقداماتي در زمينه مبارزه با 
پول ش��ويي انجام ده��د و برخي از اي��ن اقدامات نيز 
نهايي شده اس��ت. در حال حاضر كه شوراي محترم 
نگهبان ايراداتي به cft وارد دانس��ته است اميدوارم با 
گفت وگو موانع و مشكالت حل و هرچه زودتر اين امر 

به سرانجام برسد.

   چپ به ج�اي س�رزنش كردن ترامپ، 
بايد از او بياموزد و همان كار را انجام دهد. 
وقتي شرايط اقتضا مي كند بايد بي شرمانه 
كار ناممكن را انجام داد و قواعد نانوش�ته 

را شكست.
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قيمت جهاني مواد غذايي 
ارزان تر شد

سازمان خواربار و كش��اورزي ملل متحد )فائو( 
اعالم كرد قيمت جهاني م��واد غذايي در نوامبر 
به پايين ترين سطح در بيش از دو سال گذشته 

كاهش پيدا كرد.
به گزارش ايسنا، ش��اخص قيمت غذاي فائو كه 
تغييرات ماهانه سبدي از غالت، دانه هاي روغني، 
محصوالت لبني، گوشت و شكر را بررسي مي كند 
در نوامبر به ۱۶۰.۸ واحد رسيد كه در مقايسه با 
رقم بازبيني شده ۱۶۲.۹ واحد در اكتبر، كمتر بود 
و اين شاخص در پايين ترين سطح از ماه مه سال 

۲۰۱۶ قرار گرفت.
در ميان مواد غذايي مورد بررسي در شاخص فائو 
در نوامبر، تنها قيمت شكر ۴.۴ درصد نسبت به 

اكتبر افزايش پيدا كرد.
ش��اخص قيمت غالت فائو در نوامبر ۱۶۴ واحد 
بود كه ۱.۱ درصد در مقايس��ه با ماه پيش از آن 
كاهش داشت. قيمت دانه هاي روغني نيز براي 
دهمين ماه متوالي كاهش پيدا كرد و با ۷.۶ درصد 
كاهش ماهانه، به پايين ترين سطح در ۱۲ سال 

اخير رسيد.
كاهش قيمت غ��الت به دليل تاثير برداش��ت 
محصول جديد روي س��هميه ص��ادرات برنج و 
كاهش قيم��ت ذرت به دليل رقاب��ت صادراتي 

بوده است.
قيمت روغن پالم به دليل رش��د س��طح ذخاير 
در كش��ورهاي صادركننده بزرگ و افت قيمت 

جهاني، كاهش قابل مالحظه اي پيدا كرد.
قيمت سويا و روغن گل آفتابگردان نيز به دليل 
فراواني عرضه در امريكا، اتحاديه اروپا و بازارهاي 
نوظه��ور متعدد و چش��م انداز توليد مطلوب در 

منطقه درياي سياه كاهش پيدا كرد.
قيمت م��واد لبني در نوامبر ۳.۳ درصد نس��بت 
به اكتبر ارزان ش��د كه ششمين كاهش ماهانه 
متوالي بود در حالي كه قيمت گوشت نيز اندكي 

كاهش يافت.
فائو اعالم كرد توليد جهاني غالت در سال زراعي 
۲۰۱۹-۲۰۱۸ ب��ه ۲.۵۹۵ ميلي��ارد تن خواهد 
رسيد كه در مقايسه با پيش بيني قبلي، اندكي 
كمتر بوده و همچنين ۲.۴ درصد نسبت به توليد 

باالي سال گذشته كمتر است.
طبق پيش بين��ي فائو، توليد جهان��ي گندم در 
س��ال زراعي ۲۰۱۹-۲۰۱۸ به ۷۲۵.۱ ميليون 
تن خواهد رس��يد كه ۲.۸ ميلي��ون تن كمتر از 
پيش بيني قبلي است زيرا در برآوردها از برداشت 

امسال تركيه و روسيه تجديدنظر شده است.
بر اس��اس گزارش رويترز، فائ��و پيش بيني كرد 
موجودي غالت جهان در پاي��ان فصل ۲۰۱۹، 
۷۶۲ ميليون تن است كه نسبت به نوامبر بدون 

تغيير مانده است

اجراي كاداستر در ۱۱ ميليون 
هكتار جنگل 

معاون وزير جهاد كشاورزي از اجرايي شدن طرح 
كاداس��تر در ۱۱ ميليون هكتار جنگل، با اولويت 

جنگل هاي شمال در سال جاري خبر داد.
به گزارش س��ازمان جنگل ها، خلي��ل آقايي در 
حاشيه نخستين  جشنواره كش��ت بادام كوهي 
در برزك كاش��ان گفت: تا پايان س��ال۹۸ تمام 
عرصه هاي منابع طبيعي كش��ور مجهز به نقشه 

كاداستر مي شود.
آقايي اضافه كرد: نقشه كاداستر ۳۲ ميليون هكتار 
از اراضي منابع طبيعي كشور تهيه شده است كه 
امسال ۱۴ ميليون هكتار از جنگل هاي كشور داراي 

نقشه كاداستر مي شود.
رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 
تأكيد كرد: در سال آينده اراضي جنگلي و ساحلي 

در اولويت قرار دارند.
خليل آقايي تهيه نقشه كاداستر را در رفع اختالفات 
مردم با س��ازمان جنگل ها و دولت موثر دانست 
و افزود: اين ط��رح براي حفظ، احيا، جلوگيري از 
نقطه نظرات و تعيين تكلي��ف و حد و مرز اراضي 

خصوصي، شخصي با اراضي ملي اجرا مي شود.
وي گف��ت: همه ما مديون توجه ويژه مقام معظم 
رهبري به دليل اهميت و حساسيت و نياز جامعه و 
مطالبه مردم هستيم كه حتي دفتر معظم له پيگير 

مسائل منابع طبيعي و آبخيزداري كشور است.
وي بيان كرد: ما س��ربازان نظام و شما مردم ولي 
نعمت و حاكمان اصلي نظام هستيد چرا كه قدرت 
خدا در قدرت مردم است و شما هستيد كه همه با 

هم مي توانيد مملكت را حفظ و آباد كنيد.
آقاي��ي در مورد ه��دف برگزاري اين جش��نواره 
گفت: حفظ توانمنديهاي باالي محيط زيس��ت 
و منابع طبيعي اين شهرس��تان ضروري اس��ت 
چ��را كه طبيع��ت منطقه از جمله براي كش��ت 
گونه هايي مانند بادام كوهي به دليل نياز كم به آب 

و بهره برداري باال بسيار مناسب است.
رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 
بيان كرد: اجراي اين طرح مي تواند نقش بسزايي 
در افزايش س��رانه جنگلي، فضاي سبز و باغ بذر 
داش��ته و با ايجاد چرخه زيستي فعال تر و تقويت 
زيستگاه هاي موجود شرايط مناسب تري را براي 
حفاظت از ساير گونه هاي گياهي و جانوري منطقه 

ايجاد كند.
وي، استقبال و شوق و خشنودي مردم از اجراي 
طرح هاي منابع طبيعي و آبخيزداري را تاكيد كرد 
و گفت: اجراي اين طرح هاي عام المنفعه پر خير 
و برك��ت عالوه بر افزايش بارندگ��ي عامل آبادي 
مزارع، جلوگيري از روان شدن سيل و حفظ منابع 

طبيعي مي شود.
وي، ظرفي��ت بالق��وه منابع طبيعي در كاش��ت 
محصوالت متناس��ب ب��ا آن را ظرفي��ت بالقوه و 
ثروت عظيم كشور دانست و گفت: امروز در حوزه 
محيط زيس��ت و منابع طبيعي توجه ويژه شده و 

فعاليت هاي خوبي در حال اجرا است.



يادداشت 9 بانك و بيمه

تقويت نهادهاي نظارت بر اوراق بهادار براي جلوگيري از تهديد رشد بدهي ها يك ضرورت است

»تعادل« از تازه ترين تحوالت بانكداري اسالمي گزارش مي دهد

فرصت ها و تهديدهاي بازار بدهي در اقتصاد ايران

معرفي بانك هاي برتر اسالمي از ايران و حوزه خليج فارس 

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|  
افزايش بدهي هاي دولت به بانك ها و پيمانكاران و بخش 
خصوصي كه حداقل در مورد بانك ه��ا از مرز 200 هزار 
ميليارد تومان عبور كرده، مطالبات معوق بانك ها، بدهي 
بانك ها به بانك مركزي، بدهي دستگاه هاي اجرايي دولت 
و ش��ركت هاي مختلف، كس��ري منابع بابت طرح هاي 
عمراني و... در سال هاي اخير تا جايي پيش رفته كه عالوه 
بر رش��د پايه پولي و نقدينگي و تورم، مشكالت عمده اي 
را براي بانك ها و موسس��ات تامين مالي ايجاد كرده و به 
قفل شدن منابع بانك ها منجر شده است. براين اساس، 
ضرورت اس��تفاده از ابزارهاي نوين مالي، از جمله اوراق 
مش��اركت، اوراق خزانه، اوراق بهادار بدهي و... همواره به 

عنوان راهكارهايي مطرح بوده است. 
به گزارش تعادل، موضوع اوراق بدهي نيز در سال هاي اخير 
پس از چند سال استفاده از اوراق مشاركت و بازخريد آنها 
توسط بانك ها مطرح شده است تا از منابع بخش خصوصي و 
بازار سرمايه استفاده شود. از اين رو، پرسش اساسي اين است 
كه اوال اين اوراق بدهي چگونه بايد اجرايي شود تا ضمن ايجاد 
سودآوري و جذب منابع بازار سرمايه بتواند مشكالت دولت 
و بنگاه ها را حل كند و دوما چگونه اين منابع استفاده شود 
كه بهره وري و كارايي و درآمدزايي ايجاد كند و مشكالت 
فعلي را كاهش داده و مانند بدهي دولت انباش��ت نشود و 
مشكل بيشتري ايجاد نكند، مطالبي است كه كارشناسان 
به دنبال پاسخ به آن هس��تند.  كارشناسان معتقدند كه 
سياست ابزار بدهي و تسهيل مقداري به شرطي كه باعث 
ايجاد رشد اقتصادي، توليد، سرمايه گذاري و اشتغال شود 
و آثار تورمي نداش��ته باشد موفق خواهد بود اما اگر با رشد 
بهره وري و كارايي و رشد همراه نشود، باعث رشد نقدينگي، 
فشار بربانك ها، مطالبات معوق بانكي، رشد بدهي دولت و 
شركت هاي مختلف خواهد شد و به تهديد به جاي فرصت 
تبديل مي ش��ود و لذا بايد نهادهاي نظارتي قوي براجراي 

فروش اوراق بدهي نظارت كنند
هدي حاجي دوالبي در مقاله خود در شماره اخير فصلنامه 
روند، با عنوان افزايش سهم بازار بدهي درتأمين مالي اقتصاد 
ايران؛ فرصتها، تهديدها به بررسي ابزارهاي نوين مالي در بازار 
پول و سرمايه و تبديل بدهي دولت و شركت ها و دستگاه ها به 
اوراق بدهي و اثر آن بر اقتصاد و چالش ها و نكات مثبت آن و 
همچنين ارزيابي بخشي از موضوعات مطرح در رابطه با اوراق 
بدهي پرداخته است.  وي نتيجه گرفته كه  نوآوري هاي مالي  
در بازار پول  و س��رمايه  ش��امل  صكوك، اوراق بهادارسازي  
و مشتقات  اعتباري  اين  قابليت  را  دارند  كه  با  تحول  در ساختار  
نظام  بانكي،  توانمندي و ظرفيت  بانك ها  را  در انتقال  بهينه 
 وجوه ش��امل تجهيز و تخصيص  منابع  و مديريت  ريسك 

 افزايش  دهند . 

  تقويت نهادهاي نظارت بر اوراق بهادار  
تجربه  كشورهاي  ديگر  در  بهره گيري  از  نوآوري هاي  مالي  
نشان  مي دهد،  در صورتي  اين  ابزارها  كارايي  خود را خواهند  
داشت  كه  الزامات  آنها  به  خوبي  در نظرگرفته  شود . چنانچه 
 ابزارهاي  مالي  در  كشور  توسعه  يابد،  ولي  نهادهاي  نظارتي  
كه  وظيفه  دفاع  از  حقوق  مالكيت  صاحبان  اين  ابزارهاي  مالي 
 را  دارند، عملكرد  مناسبي  نداشته  باشند  و  ابزارهاي  مديريت  
ريسك  در اختيار  بازيگران  بازار  به ويژه  بانك ها قرار  نگيرد، 
 اين  ابزارها  ميتوانند  به  تهديد تبديل  شده  و اقتصاد  را  دچار 
 بحران  نمايند.  در  راستاي  توسعه نوآوري هاي مالي  در  بازار 

 بدهي  براي  تأمين  مالي  بخش  دولتي - كه  به دليل  برعهده 
گرفتن  تعهدات��ي  وراي  توانايي  مالي خود  دچار  كس��ري 
 بودجه مي شود  و  به دليل  نبود  بازاري  مشترك  براي  تأمين 
 كسري هاي  ناش��ي  از اين  تعهدات،  اين  كسري  يا  از منابع 
 ناشي  از فروش  نفت  و فرآورده هاي آن تأمين شد  يا  از  طريق 
 شبكه  بانكي  كه  نتيجه  آن  قفل شدن  منابع  بانكي عمدتا  به 
 دليل  انجام  نشدن  تعهدات  دولت  و افزايش  رشد  پايه  پولي  به 
 واسطه  افزايش  استقراض  دولت  و  بانك ها  از  بانك  مركزي 
بوده  است- و بخش  حقيقي اقتصاد،  رعايت  الزامات  زير  را  

مي توان  پيشنهاد  كرد: 
ساختار دولتي معتبر و كارآمد در انتشار اوراق بدهي، تعيين 
قواعد مالي و پايبندي به اعمال آن، طراحي چارچوب هاي 
قانوني مديريت بدهي ه��اي دولت،  ايجاد نهاد بازارگردان 
براي تس��هيل نظارت بر نرخ گذاري در بازار اوليه و ثانويه، 
ايجاد تنوع در سرمايه گذاران اوراق بدهي دولتي و شركتي 
مانند صندوق هاي سرمايه گذاري، بانك هاي تجاري  و امكان 
ورود سرمايه گذاران خارجي، ايجاد هماهنگي بين دولت و 
بانك مركزي  در انتش��ار  اوراق بدهي  از طريق  ارايه  جدول  
زمان بندي، استقرار موسسات رتبه بندي اعتباري براي ارايه 
اطالعات موثق براي قيمت گذاري  صحيح  ابزارهاي مالي، و 
استقرار مرجع نظارت بر رعايت تعهدات ضمن عقد اوراق 
بدهي توسط منتشركنندگان براي حفظ حقوق صاحبان 
اوراق جزو مواردي است كه براي جلوگيري از تهديد اوراق 

بدهي در دستور كار باشد. 

  اثر توسعه بازار بدهي بر بازار پول 
توسعه و تعميق بازار بدهي ميتواند باعث افزايش شفافيت 
مالي، تعيين غيردستوري نرخ بهره در بازار، اثرگذاري بيشتر 
سياست هاي پولي با آزادي عمل بيشتر بانك مركزي در 
راستاي تحقق اهداف ضد تورمي خود، تأمين منابع الزم براي 
كاهش بدهي هاي دولت به پيمانكاران، افزايش توان بانك ها 
در تأمين مالي كوتاه مدت بنگاه هاي كوچك و متوسط و گذار 

از اقتصاد بانك محور به اقتصاد بازارمحور شود.  البته، گفتني 
اس��ت، با وجود آثار مثبت توسعه بازار بدهي در نظام مالي 
هر كش��ور، عدم توجه به زيرس��اخت هاي الزم براي اين 
توسعه ميتواند فرصت بهره مندي از ظرفيت هاي اين بازار 
را با تهديد مواجه سازد. بر اين اساس، با برشمردن ضرورت 
توس��عه بازار بدهي در ايران، الزامات اين توسعه با توجه به 
تجربه كشورهاي موفق در اين زمينه بايد مورد توجه باشد. 
در اين راستا، الزم اس��ت تجربه كشورهاي مختلف در به 
كارگيري و توس��عه بازار اوراق بدهي بيان شود و تصويري 
از ساختار بازار بدهي در ايران و زيرساخت هاي مورد نياز با 
توجه به تجربه كشورهاي موفق در اين زمينه براي توسعه 
بازار بدهي و چگونگي تأمين مالي بهينه از طريق اين بازار، 

ترسيم شود. 

  بدهي مزمن دولت 
انباشته شدن  بدهي هاي دولت  يكي  از اصلي ترين  مشكالتي  
است  كه  در  س��ال هاي گذشته  به طور  پيوسته، باعث  بروز  
مشكالت فراوان  و مزمني  در اقتصاد  كشور شده  است .  به طور 
كلي، منابع دولت از محل درآمدهاي  مالياتي،  فروش  دارايي 
 و  ثروت  مانند  منابع طبيعي  نف��ت  ايجاد بدهي و تعهدات 
تجهيز مي شود.  يكي  از برنامه هاي  اصلي  دولت  در چند  سال 
اخير  تشديد  و گسترش  اس��تفاده  از  ابزارهاي  بدهي  براي 
 بهادارسازي  بدهي ها و  تبديل  آنها  به  اوراق بدهي  بوده  است. 

بازار  بدهي  در  شكل درست  آن  افزون  بر اينكه  در  ساماندهي  
و  مديريت  بدهي ها به  دولت  كمك  مي كند،  پيام هاي مثبت  
ديگري مانند  گسترش  ابزارهاي  بانكي،  تقويت  توان  سياست 
 مالي  و كمك  به  سياست گذار  براي  كشف  نرخ  سود  را  نيز  دارد. 
 اف��زون براين، بنگاه هاي اقتصادي  ميتوانند  با  تأمين  مالي 
 از  طريق  اين  ب��ازار  منابع  جديدي  را  خ��ارج  از نظام  بانكي 
 براي خود ايجاد  كرده  و  بار سنگين  و  ريسك  ناشي  از تأمين 
 مالي  كنوني  را  از  دوش  نظام  بانكي  و  اقتصاد  كاهش  دهند. 
اهميت  انتشار اوراق  بدهي  به عنوان  يكي  از  منابع  تأمين  مالي  

در سال هاي پس از بحران اقتصادي سال هاي 2008 و  كند 
 شدن  رشد  اقتصادي  كشورها  افزايش  يافته  است.

 دليل  اين  امر  تكيه  كمتر  شركت ها  به  نظام  بانكي  براي  تأمين 
 منابع  مورد  نياز  خود  و  نيز  افزايش  استقراض  دولت ها  بوده 
 اس��ت.  در  نبود  يك  بازار  اوراق  بدهي  فعال،  شركت ها  براي 
 تأمين منابع  مالي خود  به شدت  به  سيستم  بانكي  وابسته  
هس��تند.   نهادهاي  مختلف  بين المللي  به طور مرتب  به 
 پيامده��اي  ناگوار عمق  كم  بازارهاي  مالي  كش��ورهاي 
 در حال  توس��عه  و وابس��تگي  بيش  از حد  اقتصاد  آنان  به  
منابع  سيستم بانكي  اشاره  كرد  و بر لزوم  ايجاد  ساختارهاي 
 متنوع  مال��ي  تأكيد  ورزيده اند.  در  اي��ن  زمينه  مي توان 
 به  بحران  بانكي  س��ال هاي 1998 كش��ورهاي  آسياي 
 جنوب  ش��رقي  اش��اره  كرد  كه  نبود  تن��وع  در نها دهاي  
واس��طه گري  مالي  آنها  باعث  تش��ديد  و طوالني  شدن  
اين  بحران  ش��د. آموزه هاي اين  تجربه  نش��ان  مي دهد 
در  صورت اختالل  كانال هاي اصلي  واس��طه گري  مالي  
در اقتصاد،  وجود  مسير هاي  ديگر  براي  تبديل پس اندازها 
به س��رمايه هاي  قابل اس��تفاده  مي تواند  از گس��ترش 
 بحران  جلوگيري  كند، يكي  از اين  مس��يرها  استفاده  از 
 فرصت هاي  موجود  بازار  بدهي  اس��ت. پرسش اصلي اين  
 اس��ت  كه چه الزامات كلي براي  ايجاد  و توسعه  بازار بدهي  
به منظور اجرايي كردن  آن  در تأمين  كسري  بودجه  دولت 

 و تأمين  مالي  بنگاه هاي  اقتصادي  وجود دارد؟

  تجديد ساختار و نقدپذيركردن بدهي ها
 نقدپذير  كردن  بدهي هاي  دولت   از طريق  اوراق بهادارسازي، 
با ايجاد  بازار ثانويه  پرعمق  و پيشگيري  از نكول  اوراق  و تعهدات  
جاري  عملي مي شود. اوراق  بهادارسازي  بدهي هاي  دولت  
در صورتي  كه  با  رعايت  الزامات  منطقي  اجرايي  شود،  مي تواند 
 اعتبار  دول��ت  از  ديد  آحاد  اقتص��ادي  را  افزايش  دهد، ابزار 
 مناسبي براي  اعمال  سياست  پولي  و استمرار  كاهش  تورم  
در اختيار  بانك  مركزي  بگذارد  و منبع  مالي  جديدي  براي 

 اس��تقراض هاي آتي  دولت  فراهم  آورد .  در  راستاي  اجراي 
 موفق  اين  فرايند، راهكارهايي  پيشنهاد  مي شود.

  بازار پول فعال و هماهنگي بين دولت و بانك  
بازار پول فعال مي تواند به عمق بيشتر اوراق دولتي كمك 
كند. ب��ازار پول مي تواند با افزايش نقدش��وندگي اوراق، از 
بازار اوراق بدهي دولتي حمايت كند. هنگامي كه سازوكار 
عمليات بازار باز در بازار پول به خوبي شكل گرفته باشد و 
بازار اوراق دولتي نيز آماده بهره برداري باشد، هماهنگي بانك 
مركزي با دولت براي عمليات سياست پولي براي ايجاد بازار 

سالم اوراق ضروري است.
گاهي دولت ممكن است به دليل نياز به منابع مالي قصد 
انتش��ار اوراق بدهي را داشته باشد، در حالي كه به داليلي، 
بازار اين اوراق از نقدش��وندگي بااليي برخوردار نباشد. در 
چنين شرايطي بانك مركزي مي تواند در صورت صالحديد 
با مداخله در بازار اوراق بدهي دولتي نقدشوندگي بازار را باال 
ببرد تا دولت در انتش��ار اوراق بدهي جديد موفق شود. در 
صورت تصميم به مداخله در بازار بايد ميزان اين مداخله 
مشخص باشد. به اين ترتيب بايد هماهنگي هاي الزم بين 
دولت و بانك مركزي در خصوص انتشار اوراق بدهي از سوي 
دولت وجود داش��ته باشد تا بانك مركزي بتواند با بررسي 
شرايط بازار و در نظر گرفتن اهداف خود واكنش مناسب 
نشان دهد. افزون بر اين، دولت ممكن است قادر باشد زمان 
بندي و ميزان انتشار اوراق را به گونه اي تنظيم كند كه انطباق 
بيشتري با شرايط بازار پول داشته باشد. براي اين منظور الزم 
است دولت پيش بيني هاي دقيقي با تواتر باال از درآمدها و 
مخارج خود داشته باشد تا بتواند ميزان انتشار اوراق بدهي 
را در آينده برآورد كرد و بانك مرك��زي را نيز از آمار و ارقام 

آن مطلع نمايد.

  ساختار دولتي كارآمد   در مديريت بدهي
 مديريت بدهي توسط دولت كارآمد نيازمند وجود اهداف 
شفاف در مديريت بدهي، هماهنگي بين سياست هاي پولي 
و مالي، چارچوب مديريت ريس��ك محتاطانه، چارچوب 

نهادي كارا و ظرفيت عملكردي قوي است.
همچنين، دسترسي به ابزارهاي تحليل اطالعاتي مناسب 
براي كارايي عملي��ات مديريت بدهي و فرايند توس��عه 
استراتژي هاي مديريت بدهي ضروري خواهد بود. به عالوه، 
بايد توجه داش��ت افزايش اعتبار مديريت بدهي از طريق 
معرفي چارچوب قانوني شفاف در عملكرد مديريت بدهي، 
تمهيدات سازماني قوي و افشاي اطالعات براي عموم عناصر 
كليدي در س��اختار دولتي كارآمد ب��راي مديريت بدهي 

محسوب مي شوند.

  ايجاد تنوع در سرمايه گذاران اوراق بدهي
 تنوع در خريداران اوراق بدهي دولتي و اوراق با بازدهي ثابت 
تضميني براي نقدش��وندگي و ثبات تقاضاي اوراق بدهي 
است. بخش مهمي از خريداران اوراق در كشورهاي مختلف 
ش��ركت هاي بيمه و صندوق هاي بازنشستگي هستند. 
اصلي ترين ويژگي اوراق بدهي براي اين س��رمايه گذاران 
عاري بودن اين اوراق از ريسك نكول است كه باعث مي شود 
اين نوع س��رمايه گذاري جريان وجوه نقد و مطمئني را در 
زمان هاي مشخص براي شركت هاي بيمه و صندوق هاي 
بازنشس��تگي فراهم نمايند تا بتوانند به تعهدات خود در 

زمان هاي از پيش تعيين شده عمل كنند.

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري| 
افزايش س��هم و گردش مالي صنعت مالي اس��المي در 
س��ال هاي اخير با روند آرامي همراه بوده اس��ت اما بطور 
كلي رشد اين صنعت همچنان از رقباي متعارف آن جلوتر 
است. اين نرخ سريع رشد كه در بانكداري اسالمي مشاهده 
مي شود با افزايش تقاضا در ميان مسلمانان، رشد درآمدهاي 
نفتي در كش��ورهاي خاورميانه و جذابيت خدمات مالي 
شريعت مدار براي سرمايه گذاران غيرمسلماني كه به دنبال 
فعاليت هاي بانكداري اخالقي هستند، قابل استناد است. 

به گزارش تع��ادل، در حال حاضر، بانكداري اس��المي با 
فعاليت در كش��ورهاي مس��لمان و غير مسلمان، بخش 
چشمگيري از چشم انداز جهاني اقتصادي را شكل مي دهد 
و ايران، مالزي، عربستان و امارات متحده عربي بيشترين 
دارايي هاي منطبق بر ش��ريعت را تشكيل مي دهند. در 
حالي كه كشورهاي خاورميانه مركز اصلي اين نوع بانكداري 
هستند، اما بانكداري اسالمي طرفداراني نيز در اروپا و امريكا 

دارد.  بطوري كه براساس آمار پايگاه داده اي بنك اسكوپ 
در انگليس، ميزان تسهيالت بانكي و دارايي هاي مبتني 
بر قوانين شرع اسالم به ترتيب به بيش از 2 ميليارد دالر و 
۵ ميليارد دالر افزايش يافته است و هر سال نيز با رشدي 
حدود 10 درصدي روبرو بوده اس��ت. گس��ترش و رونق 
بانكداري اسالمي در ميان كشورهاي اسالمي از يك سو و 
تقاضاي كشورهاي غربي مبني بر تطابق قوانين بانكداري 
آنها با قوانين اسالمي نيز از سوي ديگر، رشد چشمگير اين 
نوع نظام بانكي را رقم زده است. بررسي عملكرد بانك هاي 
اسالمي نشان مي دهد بخش اقتصادي مالزي مي كوشد با 
تاكيد بر اجراي شديد حمايت نظارتي، ساخت شاخص، 
به كارگيري بانك هاي س��نتي و تأسيس موسسات مالي 
حمايتي به عنوان يك قطب منطقه اي در اين عرصه شناخته 
ش��ود.  اندونزي، تايلند و سنگاپور نيز از ديگر كشورهايي 
هس��تند كه بخش اقتصاد و بانكداري اس��المي خود را 
گسترش داده اند. به اين ترتيب اهميت بانك هاي اسالمي 

اكنون به يك امر واقعي و انكارناپذير در حوزه بانكداري و 
اقتصاد بين الملل به ويژه پس از وقوع بحران اقتصادي در 
جهان، تبديل شده است و بدون ترديد آنچه در بانكداري 
اسالمي مدنظر است، كارآمدي بانكداري بدون ربا به عنوان 
يكي از ابزارهاي اقتصاد اسالمي است كه با حرام دانستن 
بهره رايج در سيستم بانكداري غربي، سود حالل بر مبناي 

آموزه هاي ديني را جايگزين كرده است.
براي معرفي برترين بانك هاي اسالمي از نظر شاخص هاي 
مهم مالي در س��ال 201۶، . از ميان بي��ش از 200 بانك 
اس��المي موجود، مي توان به 8 بانك برتر اسالمي جهان 
در كنار بانك هاي ايراني از جمله بانك الراجحي عربستان، 
خانه مالي كويت، بانك اس��المي ابوظبي، بانك اسالمي 
ديي، بانك اسالمي قطر، ماي بانك اسالمي برهاد مالزي، 
بانك رايان قطر و بانك آليماي عربستان اشاره كرد.  برر سي 
شاخص هاي مالي در ميان بانك هاي اسالمي نشان مي دهد 
كه بانك الراجحي، بانك ملي و ملت به ترتيب بيشترين 
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مداخله در بحران بانكي
منافع و هزينه ها

مهدي بختيار|
با توجه به حياتي بودن حفظ ثبات مالي و اقتصادي 
و به جهت حفظ ثبات اجتماعي و سياسي در برهه 
حس��اس فعلي منفعت خالص فرايند مداخله در 

پيشگيري از بروز بحران بانكي مثبت است. 
بحران  بانكي مي تواند حادثه اي ناگوار و تلخ باشد. 
بحران ها بطور ناگهاني ظهور مي كنند كه ناش��ي 
از وقايع مرتبط و نامرتب��ط يا تغييرات ناگهاني در 
درك كارگزاران اقتصادي در مورد صحت و سالمت 
بخش بانكي است. در اين وضعيت، هدف مقامات و 
متخصصين برقراري مجدد ثبات به بخش بانكي و 
مداخله مالي است. اقدامات فوري ممكن است مانعي 
محدود كننده براي اين وضعيت باشد، اما در اكثر 
موارد تاخيرها رايج هستند.  در اين حالت، مقامات 
ممكن است آمادگي الزم براي رويارويي با بحران در 
حال ظهور را نداشته باشند و آهسته واكنش نشان 
دهند و يا اميدوار هستند كه بي ثباتي ها موقتي باشد 
و نقاط ضعف بانك ها قابل كنترل باشند. در اين فضا، 
مشكالت مالي با مشكالت سياسي و اجتماعي در 
هم تنيده مي ش��وند. اينجاست كه تاخير در عمل 
مي تواند، عدم اطمينان در مورد وضعيت سيستم 

مالي، شايعات و ناآرامي فزاينده به وجود آورد.  
مديريت بحران در اين ش��رايط دش��وار و پيچيده 
است. بي ثباتي سياس��ي مي تواند يك اليه اضافي 
از سردرگمي را اضافه كند و مي تواند طيف وسيعي 
از گزينه ه��اي حل و فصل بح��ران را محدود كند. 
 مداخله رس��مي براي محدود ك��ردن ابعاد بحران 
سيستم بانكي و حل و فصل بحران بانك هاي ناموفق 
در سال هاي اخير به يك ويژگي مشترك سيستم 
مالي بين المللي تبديل شده است. مداخله معطوف 
به اقداماتي است كه مقامات مي توانند براي ايجاد 
ثبات و بازسازي يك سيستم بانكي درگير بحران 
به كار گيرند. در ابتدا مداخله يك پيشگيري است 
كه شامل فعاليت هايي مانند اصالح و بهبود قوانين و 
مقررات، تقويت و تشديد نظارت و افزايش شفافيت 
اطالعات مي شود. اما در صورتي كه به بحران اجازه 
پيش روي داده شده باشد يا اقدامات پيشگيرانه عاجز 
از كنترل بحران در مراحل ابتدايي باشد، مداخله با 
هدف كنترل و مهار بحران با اقداماتي نظير حمايت 

نقدينگي صورت مي پذيرد.  
بطور معمول، يك بحران سيستماتيك بانكي داراي 
دو بعد اصلي اس��ت كه نياز به مداخل��ه دارد: اول، 
يك بحران نقدينگي كه موجب وحش��ت گسترده 
سپرده گذاران مي شود و يورش مردم براي دريافت 
پول هايشان را در پي دارد؛ دوم، كاهش فزاينده ارزش 
دارايي ها كه موجب ايجاد ورشكس��تگي بانك ها و 
كمبود سرمايه مي شود.  شيوع بحران هاي بانكي در 
سراسر جهان طي چند دهه گذشته باعث شده است 
تا دولت ها رويكردي براي رسيدگي به اين مشكالت 
ايجاد كنند. مزاياي جلوگيري از شيوع يك بحران 
بانكي معموال شامل اجتناب از ورشكستگي گسترده 
و سريالي بانك ها و موسسات اعتباري است. همانطور 
كه ذكر شد مداخله در يك فرآيند دو مرحله اي صورت 
مي گيرد. خطر وحش��ت و هراس س��پرده گذاران، 
مشكل فوري است و دولت و بانك مركزي ابتدا بايد 
تصميم بگيرند كه آيا ارزش دارد هزينه هايي را براي 
جلوگيري از آن بپردازند يا خير. اين مرحله برخي از 
انواع حمايت از نقدينگي مانند تضمين سپرده هاي 
بانكي توسط بانك مركزي را شامل مي شود. اگر اين 
تضمين در كنترل هراس و وحشت سپرده گذاران 
موفق باشد، دولت و بانك مركزي پس از آن با هزينه 
ب��ي اعتمادي و بي انگيزگي ايجاد ش��ده ناش��ي از 

اضطراب گسترده و عميق مواجه هستند.  
اگر منفعت خالص )منفعت مداخله منهاي هزينه 
مداخله( ناشي از فرآيند مداخله صفر يا منفي باشد، 
ممكن است كه به دنبال اين معيار، دولت تصميم 
بگيرد ك��ه مداخله نكند ولي در حالتي كه منفعت 
خالص مثبت باشد، به احتمال زياد دولت مداخله 

خواهد كرد.  
بطور كلي منافع مداخله رسمي در يك بحران بانكي 
عبارتند از: حفظ يكپارچگي مكانيسم اعتباري، حفظ 
يكپارچگي سيستم پرداخت، حفظ ثبات مالي، حفظ 
ثبات اقتصادي، ترويج و تبليغ يك سيستم بانكداري 
كارآمد و مهم تر از همه حفظ آرامش جامعه و ثبات 
سياسي و اجتماعي.  در نهايت هزينه هاي مداخله در 
بحران بانكي به دو دسته گسترده هزينه هاي مالي 
و اقتصادي تقسيم مي ش��ود كه هزينه هاي مالي 
شامل حمايت نقدينگي و س��رمايه گذاري مجدد 
است. هزينه هاي اقتصادي مداخله به علت افزايش 
مخاطره اخالقي است. اين مخاطره اخالقي منعكس 
كننده تمايل بيشتر براي افرادي است كه مستقيم 
يا غيرمستقيم از فرآيند مداخله بهره مند مي شوند 
تا درگير اقدامات خطرناك يا غير اقتصادي شوند 
كه احتمال هزينه هاي اقتص��ادي آينده را افزايش 
دهند. براي مثال مي توان افراد و گروه هايي را مثال 
زد كه به دنبال ايجاد اخالل در نظام بانكي و در ادامه 
بهره برداري سياس��ي از وضعيت بح��ران به وجود 

آمده هستند.  
به نظر مي رسد با توجه به حياتي بودن حفظ ثبات 
مالي و اقتصادي و در ادامه حفظ ثبات اجتماعي و 
سياسي در برهه حساس فعلي منفعت خالص فرايند 
مداخله مثبت است و به اين جهت توصيه مي گردد 
بانك مرك��زي و نهادهاي نظارتي با اصالح و بهبود 
قوانين و مق��ررات و اجراي دقيق و به دور از هرگونه 
اغماض آن و تقويت و تش��ديد نظ��ارت و افزايش 
شفافيت اطالعات به خصوص در مواردي همچون 
افزايش پايه پولي از مح��ل افزايش بدهي  بانك ها 
به بانك مركزي كه موجب رش��د برخي بانك ها و 
موسسات اعتباري ناكارآمد و تقويت بازار غير متشكل 
پولي گرديده، در پيشگيري از بروز بحران بانكي به 
مداخله بپردازند، چرا كه هرگونه سهل انگاري و عدم 
به كارگيري اقدامات پيش��گيرانه تبعاتي به مراتب 
شديدتر و وخيم تر از بحران مالي موسسات اعتباري 

در سال 9۶ خواهد داشت.  

سهم را از كل دارايي هاي بانك هاي اسالمي دارا هستند. 
بر اساس شاخص هاي مورد نظر بانك الراجحي عربستان 
و بانك هاي ايراني نسبت به ساير بانك هاي اسالمي از رتبه 
بهتري برخوردار است. بانك الراجحي، بانك اسالمي دبي و 
خانه مالي كويت به ترتيب بيشترين سهم را از كل سرمايه در 
بانك هاي اسالمي در سال 201۶ به خود اختصاص داده اند. 
از نظر ميزان تسهيالت نيز بانك هاي الراجحي، ماي بانك 
برهاد و ملت به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را در مقايسه 
ساير بانك ها به خود اختصاص مي دهند. بانكداري اسالمي 
پس از بحران مالي در جهان با داشتن ويژگي هايي از جمله 
ممنوعيت انجام معامالت ربوي، تأكيد بر قراردادهاي واقعي 
و برقراري ارتباط ميان بخش پولي و بخش واقعي اقتصاد 
توانسته است جايگزين مطمئن و خوبي براي بانكداري 
متعارف باشد و تمايل به آن در كشورهاي مختلف جهان از 
جمله كشورهاي مسلمان و غير مسلمان نيز به سرعت در 

حال افزايش است.  
در حال حاضر، بانكداري اس��المي صنعتي رو به رش��د 
محسوب شده و و ايران، مالزي، عربستان و امارات متحده 
عربي به ترتيب بيشترين دارايي هاي منطبق بر شريعت را 
به خود اختصاص مي دهند. با توجه به توسعه ايده بانكداري 
اسالمي و ضرورت پايش مس��تمر وضعيت اين صنعت، 
گزارش حاضر تالش مي كند با ارايه تصويري جامع از صنعت 
بانكداري اسالمي در جهان به بررسي تغييرات و تحوالت 

اخير در اين صنعت بپردازد. 
الزم به ذكر است، اطالعات و داده هاي اين گزارش از پايگاه 
داده هاي بنكاسكوپ )Bankscope( به عنوان يكي از 
معتبرترين منابع اطالعاتي بانكداري، اس��تخراج و مورد 
استفاده قرار گرفته است. اين پايگاه شامل اطالعات جامعي 
از بانك ها در سراسر جهان بوده و امكان بررسي هر بانك را 
بطور جداگانه و يا در مجموعه اي از بانك ها با ويژگي خاص، 
به صورت گسترده فراهم مي آورد. نظام بانكداري اسالمي 
ريش��ه در ايدئولوژي و ارزش هاي اقتصاد اسالمي دارد و 
تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادي و اجتماعي و 
نيز توزيع عادالنه درآمد و ثروت در جامعه است. بنابراين، 
منظور از بانكداري اسالمي نوعي الگوي خاص يا تعديل 
شده اي از بانكداري متعارف است كه در آن تالش مي شود 
تمامي روابط و مناسبات، سازگار با شريعت و فقه اسالمي 
و در راستاي اهداف اساسي نظام اقتصادي اسالمي مانند 
عدالت و اخالق تنظيم گردد. لذا اگر مولفه اصلي بانكداري 
اسالمي، حذف ريا از تمامي عمليات بانكي و انطباق عمليات 
بانكي با موازين شرعي فرض شود، در آن صورت، استفاده 
از عقود اس��المي، مشخص بودن مس��ير مصرف منابع و 

نظارت بر عمليات بانكي را مي توان از ويژگي هاي بانكداري 
اسالمي برشمرد. در بانكداري متعارف يك رابطه مستقيم 
بين بانك و مشتري و گيرنده تس��هيالت وجود دارد و به 
واسطه وجود همين رابطه مستقيم، رابطه قرض دهنده 
و قرض گيرنده به وجود مي آيد، اما در بانكداري اس��المي 
وجوه س��پرده گذاران طبق موازين شرعي و حقوقي و در 
قالب عقود معين س��رمايه گذاري مي شود، در چارچوب 
چنين فضايي، اهداف نظام بانكداري اسالمي به استقرار نظام 
پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل )با ضوابط اسالمي( به 
منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سالمت 
و رشد اقتصادي كشور، فعاليت در جهت تحقق هدف ها و 
سياست ها و برنامه هاي اقتصادي دولت با ابزارهاي پولي 
و اعتباري، ايجاد تس��هيالت الزم براي گس��ترش تعاون 
عمومي و قرض الحسنه از طريق جذب و جلب وجوه آزاد، 
اندوخته ها، پس انداز ها، سپرده ها و بسيج و تجهيز آنها براي 
تأمين شرايط و امكانات كار و سرمايه گذاري، حفظ ارزش 
پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهيل مبادالت 
بازرگاني، تسهيل در امور پرداخت ها و دريافت ها و مبادالت 
و معامالت و ساير خدمات كه به موجب قانون بر عهده بانك 
گذاشته مي ش��ود.  بانكداري اسالمي پس از بحران مالي 
در جهان با داشتن ويژگي هايي از جمله ممنوعيت انجام 
معامالت ربوي، تأكيد بانكداري اسالمي پس از بحران مالي 
در جهان با داشتن ويژگي هايي از جمله ممنوعيت انجام 
معامالت ربوي، تأكيد بر قراردادهاي واقعي، توزيع ريسك 
سرمايه گذاري، برقراري ارتباط ميان عرضه پول و بخش 
واقعي اقتصاد و محدوديت فعاليت هاي سفته بازي در نظام 
بانكداري اسالمي به عنوان جايگزين مطمئن و مناسبي 
براي بانكداري متعارف مطرح ش��ده است و تمايل به آن 
در كشورهاي مختلف جهان از جمله كشورهاي مسلمان 
و غيرمس��لمان اروپا، كانادا، انگليس و امريكا( نيز در حال 
افزايش است، اطالق مي شود. براساس آخرين اطالعات و 
آمار به دست آمده، ارزش كل دارايي هاي بانك هاي اسالمي 
از 1۶0 ميليون دالر در س��ال 2012 به 3.1 تريليون دالر 
در سال 201۶ افزايش داشته است و پيش بيني ها نشان 
مي دهد كه صنعت تأمين مالي اسالمي با روند رو به رشدي 
همراه بوده و و از نظر بزرگي در جهان رشديدو برابري خواهد 
داش��ت. اين در حالي اس��ت كه تعداد بانك هاي اسالمي 
 PGCC عامل در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس
در س��ال 201۶، به 3۵ بانك مي رسد كه نزديك به 800 
ميليارد دالر سرمايه بر اساس شريعت اسالمي را در اختيار 
دارند و با دارايي حدود ۵00 ميليارد د دالر، 3۶ درصد از كل 
دارايي هاي بانكداري اسالمي را به خود اختصاص داده است.

سهم برترين بانك هاي اسالمي از نظر شاخص دارايي، سرمايه، درآمد، سپرده، تسهيالت در سال 2016 )درصد(
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دانش و فن10اخبار

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مطرح كرد

تامين ارز مهم ترين مشكل وارد كنندگان تلفن همراه 
گروه دانش و فن   

 مهم ترين مساله اي كه در خصوص گوشي هاي تلفن 
همراه بايد به آن توجه كرد بحث تامين ارز است. اگر ارز 
تامين نشود، ورود گوشي هاي توقيفي هم نهايتا مي تواند 
يك ماه بازار موبايل را تنظيم كند،  چرا كه نياز بازار خيلي 

بيشتر از اين مقدار است.
معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي با بيان اينكه تنظيم بازار برعهده 
وزارت صنعت است، گفت: نمي توان توقع داشت كه بازار 
تلفن همراه تنها با يك وزارتخانه يا سازمان تنظيم شود و 
به تعادل برسد؛ بلكه در اين زمينه بايد تمام مجموعه ها 

هماهنگ شوند.
 حسين فالح جوشقاني در جمع خبرنگاران و در پاسخ 
به اين پرسش كه چرا هنوز موبايل هاي توقيف شده در 
گمرك وارد بازار نشده اند، اظهار داشت: بحث گوشي 
تلفن همراه و بازاري كه در اين حوزه است، تحت كنترل 
وزارت ارتباطات اس��ت. 10 روز قبل كميته راهبري 
رجيس��تري تلفن همراه در دفتر وزير صنعت، معدن 
و تجارت با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات و 
مسووالن ستاد مبارزه با قاچاق گمرك برگزار و مقرر شد 
چهار اقدام انجام شود؛ يكي مبارزه با قاچاق كاال و ارز و 
همچنين بحث گوشي هايي كه توقيف شده است و يا 
گوشي هايي كه به دليل عدم تامين ارز در گمرك  مانده 
بود كه مقرر شد فرايندهاي مربوط به آن را انجام دهند. 
جوش��قاني ادامه داد: 600 هزار گوش��ي مشكل عدم 
تامين ارز دارند و حدود 120هزار دس��تگاه گوشي به 
داليل مباحث گران فروشي و كس��اني كه ارز دولتي 
گرفته بودند اما گوشي ها را با قيمت باال مي فروختند، 
توقيف ش��د كه قرار بود هماهنگي هايي با دادستاني 

صورت بگيرد كه اين كار نيز انجام شد. 
وي اف��زود: مهم تري��ن مس��اله اي ك��ه در خصوص 
گوش��ي هاي تلفن همراه بايد ب��ه آن توجه كرد بحث 
تامين ارز است. اگر ارز تامين نشود، ورود اين گوشي ها 
نهايتا مي تواند يك ماه بازار موبايل را تنظيم كند. چون 

نياز بازار خيلي بيشتر از اين مقدار است.
 عده اي به محدوديت واردات گوشي اشاره كردند كه 
وزارت صنعت قرار شد در اين حوزه فراخواني بدهد، افراد 
مستعد را شناسايي كند و براي آنها تسهيالتي در نظر 
بگيرد.بايد به اين نكته توجه كرد كه ما چند توليدكننده 
داخلي گوشي همراه داريم كه بايد از آنها نيز حمايت 
شود البته اگر خودشان را به روز كنند و گوشي خوب به 
بازار عرضه دهند.« به گفته جوشقاني، وزارت ارتباطات 
در اين حوزه صرفا يك همكار است و ما تمام تالش مان را 

به كار مي گيريم و سعي مي كنيم كمك كنيم اما تنظيم 
بازار بر عهده وزارت صنعت است.

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ادامه 
داد: نمي توان توقع داشت كه بازار تلفن همراه تنها با يك 
وزارتخانه يا سازمان تنظيم شود و به تعادل برسد. همه 
دس��تگاه ها چه در داخل و چه بيرون از دولت و حتي 
بخش خصوصي نياز اس��ت وارد اين كارشوند تا بستر 

بازار بزاي تنظيم قيمت، آماده شود.

  مشكل بازار تامين ارز است
 وي در خص��وص تامي��ن ارز و تعل��ق ارز نيماي��ي به 
واردكنندكان گوش��ي گفت: اينكه به چه كساني ارز 
نيمايي تعلق بگيرد كامال به سياست گذاري مسووالن 
بس��تگي دارد كه اين مس��اله را در دولت به چه شكل 
پيگيري كنند. ارز بايد تامين شود و به همان تناسب 
گوشي وارد بازار شود. در حال حاضر مشكل تامين ارز 
است. يكي از نكات مهمي كه در اين حوزه وجود دارد 
خدمات پس از فروش است. حقوق مصرف كننده براي 

ما بسيار مهم است و بايد اين را در نظر گرفت.
 وي در ادام��ه گف��ت: با اينك��ه وزارت ارتباطات نقش 
تنظيم كننده ندارد اما ما سعي كرديم كامال از ابتدا در 
بازار تلفن با ديگر نهادهاي ديگر مانند گمرك و بانك 
مركزي همكاري كنيم. در واقع طرح ريجستري توسط 

وزارت ارتباطات انجام شد. 
وي در پاس��خ به س��والي در خصوص نحوه دسترسي 
كسب و كارها به آي پي گفت: همه آي پي ها در اختيار 
س��امانه دولت الكترونيك اس��ت و س��امانه شاهكار 
 GSB ش��بكه احراز هويت كاربران اي��ران( كامال به(
دولت الكترونيك متصل است، قرار نيست هيچ چيز 
خارج از اين سيس��تم وجود داشته باشد. ثبت احوال 
و دس��تگاه هاي دولتي در چارچوب قانوني بايد به اين 
سامانه متصل ش��وند و  خدمات ش��ان را ارايه دهند. 

همكاران ما در حال مذاكره در اين خصوص هستند. 
وي در ادامه در خصوص بازبيني پروانه هاي اف س��ي 
پي نيز گفت: » با توجه به شرايط موجود، ما از سياست 
ادغام شركت ها حمايت مي كنيم تا شركت هاي ادغام 
شده به ش��كل قدرتمندتري وارد عرصه كاري شوند. 
بدون س��رمايه گذاري نمي ت��وان به اين ح��وزه ورود 
پيدا كرد و موفق شد. ما همچنان منتظر پيشنهادات 
سرمايه گذاران هستيم و اگر تغييراتي نياز باشد حتما 
انجام مي دهيم. در حال حاضر نظام صنفي پيشنهاداتي 
داده ان��د كه مبتني ب��ر چارچوب مدنظر ما نيس��ت. 

چهارچوب هايي كه منجر به توسعه و تحول شود.

 كاهش هزينه توسعه در مناطق محروم
وي در خص��وص مديريت فركانس ها گفت: حس��ب 
قانون مديريت فركانس ها با رگوالتوري است. وزارت 
ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات راديويي براي نظارت 
بر فركانس ها انتخاب ش��ده اند. باند ۸00/۷00 هم از 
اين قاعده مستثني نيست. باندي كه ديجيتالي شده 
و يكسري باندها كه قبال براي پخش آنالوگ همگاني 
استفاده مي شد مي تواند آزاد شود كه تعدادي نيز آزاد 
ش��ده اند. اين كار به شدت هزينه توس��عه شبكه را به 

خصوص در مناطق محروم كاهش مي دهد.
جوشقاني در پاسخ به پرسش ايرنا درباره حجم حذف 
شده اينترنت شبانه همراه اول گفت: مدتي است حجم 
اينترنت شبانه از بسته هاي مختلف تلفن همراه حذف 
شده اما هنوز قيمت آن ثابت است. با اپراتورها صحبت 
شده و قرار بر اين است از اول دي ماه بسته هايي رونمايي 
شوند كه حذف بسته هاي شبانه در آنها لحاظ شده و به 

نوعي اين مساله را جبران خواهد كرد.
يكي از بحث ه��اي داغ اين روزها ش��ماره تلفن هاي 

همراهي اس��ت كه به صورت فله اي تبليغات ارس��ال 
مي كنند و به نوعي مش��تركان تلفن هم��راه را كالفه 
كرده اند. جوشقاني در اين خصوص گفت: راهكار سلبي 
تا حدودي جواب مي دهد. چاره اي نداريم به جز اينكه 
مشتركان را شناسايي و خدمات پيامكي خط آنها را قطع 
كنيم. در حال حاضر اين كار را براي ۵0هزار سيم كارت 
همراه انجام داده ايم. بايد در اين زمينه فرهنگ سازي 
شود و بستري را فراهم كنيم براي اينكه كسب و كارها 
بتوانند با هزينه كمتر از طرق ديگر تبليغات كنند. جرا 
كه هزينه بيليوردهاي ش��هري و تبليغات تلويزيوني 

بسيار باالست. 
معاون وزير ارتباطات در پاس��خ ب��ه امكان پذير بودن 
پااليش پارازيت ها گفت: م��ا پااليش پارازيت نداريم. 
ما سامانه اي را در تهران و شيراز راه اندازي كرده ايم كه 
به صورت آنالين اثر تجمعي امواج الكترو مغناطيس را 
در سطح شهر اندازه گيري مي كنيم و آن را به نمايش 
مي گذاريم. استاندارد جهاني 2۸ ولت بر متر است كه 
آنچه ما در حال حاضر مي بينيم، اثر گرمايي و ميدان 

مغناطيسي اي كه اين پارازيت ها ايجاد مي كنند عموما 
كمتر از 6/۵ ولت بر متر است كه فكر  مي كنم كمتر از 

اين مقدار است. البته من متخصص اين امر نيستم.

   درآمد پيامك به صفر رسيد
معاون وزير ارتباطات گفت: اپراتورهايي كه س��رويس 
قديمي ارايه مي كنند با كاهش درآمد ۵0 تا 90 درصدي 
مواجه هستند؛ درآمد سرويس پيامك به صفر رسيده 
و درآمد سرويس مكالمه روند كاهشي دارد. وي گفت: 
طبق آمار مجم��ع جهاني اقتصاد، ش��ركت هايي كه 
اس��تراتژي تحول ديجيتال را اج��را كرده اند 9 درصد 
افزايش درآمد، 12 درصد افزايش حجم بازار و 26 درصد 
افزايش سودآوري را تجربه كرده اند.فالح جوشقاني با 
بيان اينكه اپراتورها بايد با توجه به شرايط جديد براي 
تحول آماده باش��ند، افزود: اپراتورهايي كه س��رويس 
قديمي ارايه مي كنند با كاهش درآمد ۵0 تا 90 درصدي 
مواجه هستند و براي مثال درآمد سرويس پيامك به 
صفر رسيده و درآمد سرويس مكالمه روند كاهشي دارد.

انگجت| كاوشگر اينس��ايت موفق شد صداي مريخ را 
به ثبت برساند. اين صدا شامل صداي بادي است كه در 

مريخ مي وزد.
دو هفته پيش  بود كه كاوشگر اينسايت با موفقيت روي 

سطح مريخ فرود آمد.
كاوشگر اينسايت، پوشش لنز دوربين هاي خود را كنار 

زد تا واضح ترين تصاوير را از خانه جديد خود تهيه كند.
اينسايت به زودي، عكس گرفتن از محدوده مقابل خود 
را نيز آغاز خواهد كرد تا گروه پژوهشي، بهترين مكان را 
براي بررسي انتخاب كند.تصاوير اخير اينسايت با نخستين 
تصاوير ارسال شده كه پوشيده از غبار بودند، بسيار متفاوت 
هستند. اكنون اينسايت ثابت كرده كه براي آغاز كار خود 
آمادگي دارد.اينسايت ظرفيت حمل ۵0 كيلوگرم بار مفيد 
را دارد و اين بار شامل تجهيزات علمي همچون لرزه سنج، 
جعبه حسگر بار، دوربين ها، س��امانه نصب تجهيزات و 

پس بازتابگر ليزري )Retroreflector( است.
فضاپيماي اينسايت به بررسي بخش هاي عميق مريخ 
خواهد پرداخت. اينس��ايت مي توان��د اطالعاتي مانند 
عالئم حياتي اين سياره، پالس و دماي آن را بررسي كند. 
ناس��ا مي گويد: ما توسط اين فضاپيما براي نخستين بار 
مي توانيم سياره مريخ را از زمان تشكيل آن )۴.6 ميليارد 
سال گذشته( بررسي كنيم.اينسايت كاري انجام داد كه 
تاكنون در ماموريت هاي مريخ انجام نش��ده اس��ت.اين 

كاوشگر توانس��ت صداي وزش بادهاي مريخ را به ثبت 
برساند. ناسا اعالم كرده كه يكي از اهداف ماموريت اين 
كاوشگر اندازه گيري حركات مريخ است كه اين حركات 
بطور طبيعي ش��امل حركاتي هستند كه ناشي از امواج 
صوتي هستند.اين صدا به وسيله حسگرهاي فشار هوا و 
دستگاه هاي سنجش روي اينسايت به ثبت رسيده است.

حسگرهاي فشار هوا توانستند لرزش هاي هواي مريخ را 
بطور مستقيم تشخيص دهند.دستگاه هاي سنجش نيز 
لرزش هايي را ثبت كردند كه به وسيله بادهاي مريخي كه 
در سراسر پنل هاي خورشيدي اينسايت مي وزيدند، ايجاد 
شده بود.اين در حالي است كه هدف اصلي دستگاه هاي 
سنجش موجود در اينس��ايت ثبت لرزه هاي موجود در 
مريخ است.گفتني است ناسا براي تماشاي ويدئو منتشر 
شده و شنيدن صداي باد، استفاده از هدفون را پيشنهاد 

داده است زيرا اين صدا بسيار كم است.

ام.آي.تي نيوز| مهندس��ان دانشگاه »ام.آي.تي« 
نوعي ترانزيستور ۳بعدي ابداع كرده اند كه مي تواند 

عملكرد تراشه هاي رايانه اي را بهبود بخشد.
مهندسان دانشگاه هاي »ام.آي.تي« و »كلرادو« ، يك 
ترانزيستور سه بعدي ابداع كرده اند كه از كوچك ترين 
مدل هاي تجاري آن نيز كوچك تر است. آنها براي اين 
كار، از يك روش ميكروساخت استفاده كردند كه اتم 

به اتم مواد نيم رسانا را تغيير مي دهد.
اندازه اين ترانزيستور جديد كه به شكل عمودي قرار 
مي گيرد، هفت نانومت��ر و ده ها هزار برابر باريك تر از 
موي انس��ان اس��ت. در نتيجه مي توان ده ها ميليارد 
ترانزيس��تور را روي يك تراش��ه به اندازه يك ناخن 

قرار داد.
پژوهشگران، روشي موسوم به »چاپ حرارتي در سطح 
اتم« را اصالح كردند تا امكان تغيير مواد نيمه رسانا در 
سطح اتم فراهم شود. ترانزيستورهايي كه با استفاده 
از اين روش ابداع شدند، بسيار كارآمدتر از مدل هاي 
تجاري خود هستند.»ونجي لو«، نويسنده ارشد اين 
پروژه گف��ت: ما باور داريم اين ابداع، تاثير بس��ياري 
خواهد داشت. ما بايد براي مهندسي ترانزيستورهاي 

كوچك تر، بتوانيم مواد را در سطح اتم تغيير دهيم.

گيزمگ| يك شركت امريكايي دستگاهي توليد كرده 
است كه جا ماندن كودكان در ماشين را هشدار مي دهد.

گاهي اوق��ات خبرهايي از مرگ كودكان در ماش��ين به 
گوش مي رس��د كه علت مرگ نيز گرماي درون ماشين 
اعالم مي شود. حال يك شركت امريكايي دستگاهي به 
نام » Payton's Charm « توليد كرده است كه حضور 

كودكان در ماشين را هشدار مي دهد.
اين دس��تگاه زماني ساخته ش��د كه يك دختر بچه در 
ماش��ين جا مانده بود و بر اثر گرما، جان خود را از دس��ت 
داد. اين دستگاه به سوكت برق خودرو وصل مي شود و با 
شارژ باتري نيز تا يك ماه كار مي كند.زماني كه خودرو از 
حركت متوقف شد، يك شتاب سنج اين توقف را تعيين 
مي كند.دستگاه قادر اس��ت ميزان دماي خودرو و مقدار 
كربن  دي اكس��يد را تش��خيص دهد.اگر ميزان »كربن 
دي اكس��يد« حاك��ي از آن ب��ود كه يك ك��ودك درون 
 ماشين اس��ت و درجه حرارت درون خودرو نيز باال بود،
» Payton's Charm « به گوش��ي هوشمند صاحب 

خودرو يك پيام هشدار ارسال مي كند.
اگر رانن��ده خودرو به پيام هش��دار ارسال ش��ده جوابي 
نفرستاد، پيام هشدار دوم به شماره اي ديگر ارسال مي شود.

قيمت اين دستگاه ۳۴9 دالر تعيين شده است.

ديلي ميل| ب��ه تازگي يك دس��تگاه رص��د خواب 
ساخته شده كه شامل يك پد است كه زير تشك قرار 
مي گيرد و خ��واب كاربر رار صد مي كن��د. اپل پس از 
 Beddit خريد اپليكيشن ها و شركت سازنده حسگر
از نخستين دستگاه رديابي خواب رونمايي كرده است.
حس��گر Beddit جدي��د با قيم��ت 1۴9 دالر عرضه 
مي شود و داراي يك پد با ضخامت 2 ميليمتر است كه 
زير تشك قرار مي گيرد و خواب كاربر را رصد مي كند.

اين دستگاه الگوهاي خواب كاربر را رصد مي كند و حتي 
مي تواند بهترين زمان براي رختخواب رفتن و بيدار شدن 
 Beddit Sleep Monitor را به آنها بگويد.دستگاه
بطور اتوماتيك خواب كاربر را رصد مي كند. همچنين به 
وسيله يك اپليكيشن روي آيفون خواب را اندازه گيري 
و مديريت مي كند. اين دستگاه همچنين ضربان قلب، 
مدت خواب، تنفس، خرخر كردن، دماي اتاق و رطوبت 
را مي س��نجد. هنگاميكه كاربر زمانبندي خواب خود 
را مشخص مي كند، Beddit كاربر را تشويق مي كند 
تا برنامه ريزي انجام شده را حتما انجام دهد. براي اين 
منظور زمان خواب را به كاربر يادآوري مي كند و بطور 
هفتگي گزارش هايي براي او ارس��ال مي كند.تخمين 
زده مي شود ارزش صنعت خواب ۳2 ميليارد دالر باشد.

»اينسايت«صداي مريخ را ضبط كرد بهبود عملكرد تراشه ها با كمك 
ترانزيستورهاي ۳بعدي

حسگري كه از مرگ كودكان 
جلوگيري مي كند

 اپل دستگاه 
رصد خواب ساخت
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رويداد

ديلي ميل| گزارش سازمان ملل نشان مي دهد در حال 
حاضر ۳,9 ميليارد نفر در سراسر جهان آنالين هستند 
و تا پايان 201۸ ميالدي ۵1,2 درصد جمعيت جهان از 

»ورلد وايد وب« استفاده مي كنند.
به نظر مي رس��د اينترنت به سرعت در سراسر جهان در 
حال گسترش است. در حقيقت هم اكنون ۳,9 ميليارد 
نفر در سراسر جهان آنالين هستند. اين بدان معناست 
كه براي نخستين بار نيمي از جمعيت جهان به اينترنت 
متصل هس��تند.آژانس فناوري اطالع��ات و ارتباطات 
س��ازمان ملل )ITU( در گزارش��ي اعالم كرده تا پايان 
 world 201۸ ميالدي ۵1,2 درصد جمعيت جهان از
wide web استفاده مي كنند.هولين ژو مدير ITU در 
بيانيه اي گفت: تا پايان 201۸ ميالدي ميزان استفاده از 
اينترنت از نقطه عطف ۵0/۵0 مي گذرد. البته هنوز عده 
زيادي از مردم جهان منتظر دستيابي به مزاياي اقتصاد 
ديجيتال هستند. او همچنين خواستار پشتيباني بيشتر 
براي نوآوري هاي فناوري و تجاري شد تا انقالب ديجيتال 
گسترش يابد.طبق گزارش ITU رشد ميزان استفاده از 
اينترنت در ثروتمندترين كشورهاي جهان، كند و البته با 
ثبات بوده است. در 200۵ ميالدي ۵1,۳ درصد جمعيت 
اين كشورها از اينترنت استفاده مي كرد و اكنون اين رقم 
به ۸0.9 درصد رسيده است.اما بيشترين ميزان رشد به 
كشورهاي در حال توسعه تعلق دارد. در حال حاضر ۴۵.۳ 
درصد از مردم اين كش��ورها به اينترنت متصل هستند. 

حال آنكه 1۳ س��ال قبل اين رقم فقط ۷.۷ درصد بود.در 
آفريقا نيز رشد قابل توجهي ديده مي شود. بطوريكه تعداد 
كاربران اينترنت دربازه زماني 1۳ ساله 10 برابر شده و از 
21 درصد به 2۴.۴ درصد رس��يده است.همچنين اين 
گزارش نش��ان داد هرچند ميزان اشتراك خطوط تلفن 
ثابت در سراسر جهان در حال كاهش است و اكنون فقط 
12.۴ درصد است، اما تعداد اشتراك تلفن همراه در حال 
حاضر حتي بيشتر از جمعيت جهاني است. عالوه بر آن 
تحقيق نشان مي دهد اشتراك هاي پهناي باند موبايل از 
۴ اشتراك در هر 100 نفر در سال 200۷ به 69,۳ در حال 
حاضر افزايش يافته است.در حال حاضر در سراسر جهان 
۵,۳ ميليارد مش��ترك فعال در زمينه پهناي باند تلفن 
همراه وجود دارد. طبق اين تحقيق 96 درصد جمعيت 
جهان اكنون در گس��تره شبكه اينترنت موبايل زندگي 
مي كنند و 90 درصد افراد مي توانند از طريق استاندارد 

۳G به اينترنت پرسرعت دسترسي يابند.

انگج�ت| چين در آخرين س��اعات روز گذش��ته، 
فرودگر و كاوشگر »چانگ اي-۴ « را براي مطالعه آن 
نيمه از ماه كه ساكنان زمين هيچگاه آن را نمي بينند 

و هميشه تاريك است، به فضا فرستاد.
چين ديش��ب كاوش��گر و فرودگر »چانگ اي-۴« را 
به فضا پرت��اب كرد كه در صورتي كه همه چيز خوب 
پيش برود، طي هفته هاي آينده بر نيمه دورتر ماه فرود 
خواهد آمد.اين اولين ماموريت فرودي در آن س��وي 
ماه است كه نمي توان از زمين آن را ديد.در حالي كه 
چين اطالعات زيادي در مورد اين ماموريت به اشتراك 
نگذاشته است، يك مطالعه منتشر شده در اوايل سال 
جاري به ما نگاهي اجمالي از آن را ارايه مي دهد. اگر 
اين ماموريت با موفقيت همراه شود، دانشمندان را در 
شناخت اين نيمه كمتر شناخته شده كمك خواهد 
كرد و بينش جديدي را در مورد برخي از تفاوت هاي 
پيش بيني ش��ده بين دو نيمه ماه اراي��ه خواهد داد.

براس��اس مطالعه مذكور، هدف اي��ن فرودگر، دهانه 
بزرگ ون كارمن است و هنگامي كه در آن فرود بيايد، 
همراه با كاوشگر، خاك ماه را تجزيه و تحليل خواهد 
كرد و ساختار زيربنايي آن و باد خورشيدي را مطالعه 

و بررسي مي كند.
خبرگزاري ش��ين هوا، آژانس خب��ري دولتي چين 
 همچنين در ماه آوريل گزارش داد كه »چانگ اي-۴«
حامل تعدادي دانه و احتماال تخم كرم ابريشم است 

تا ببيند شرايط آنها در ماه چگونه مي شود.»كاترين 
جوي«، پژوهش��گر دانش��گاه منچس��تر گفت: اين 
كاوشگر به مكاني مي رود كه واقعا براي علوم قمري، 
خاص است. اين دهانه برخوردي، يك سوراخ بزرگ 
در پوسته ماه است كه احتماال به گوشته آن نيز رسيده 
است. كاوشگر “چانگ اي-۴ “ احتماال از سنگ هايي 

پرده بردارد كه معموال در سطح ماه يافت نمي شود.
محقق��ان همچنين قصد دارند ي��ك مطالعه راديو-

نجوم��ي انجام دهن��د. از آنجا كه نيم��ه دورتر ماه از 
زمين قابل مشاهده نيست، ارسال امواج راديويي نيز 
جواب نمي دهد. به اين معني كه تلسكوپ هايي كه در 
قس��مت دور ماه قرار دارند، مي توانند آماده باشند تا 
سيگنال هايي را پيدا كنند كه دريافت آنها اينجا روي 
زمين سخت اس��ت. »تامال مسيل«، مدير ارتباطات 
فضايي مركز ملي فضايي انگليس گفت: ستاره شناسان 
مدت ها روياي يك مجموعه از تلسكوپ هاي راديويي 

در نيمه تاريك ماه را داشته اند. قرار دادن يك تلسكوپ 
در آنجا مانند فرار از آلودگي نوري شهر و ديدن آسمان 
ش��ب از باالي كوه است. با اس��تفاده از يك تلسكوپ 
راديويي در نيم��ه دور ماه، ما ق��ادر خواهيم بود كه 
دورترين و قديمي ترين اجرام هستي را كشف كنيم.

در حالي كه پوشش و پخش مستقيم از سوي دولت 
چي��ن در دس��ترس نب��ود، كانال هاي غير رس��مي 
گزارش هايي را ارايه دادند كه حاكي از پرتاب موفق اين 
موشك بود. سرانجام خبرگزاري شين هوا موفقيت اين 
پرتاب را تاييد كرد. »چانگ اي-۴« دنباله سه ماموريت 
موفق برنامه »چانگ اي« است. دو ماموريت اول شامل 
كاوش��گرهايي بودند كه در مدار ماه قرار گرفتند، در 
حالي كه ماموريت »چانگ اي-۳« ش��امل فرود يك 

فرودگر و كاوشگر در نيمه نزديك ماه بود.
هدف ماموريت هاي آينده كه مرحله سوم اين برنامه 
را تشكيل مي دهند، جمع آوري نمونه هاي ارزشمند 

و بازگرداندن آنها به زمين است.
چين اعالم نكرده است كه »چانگ اي-۴« چه زماني 
روي سطح ماه مي نش��يند، اما بسياري كارشناسان 
پيش بيني مي كنند كه اين اتف��اق در هفته اول ماه 
ژانويه خواهد افتاد.تجهيزات اين كاوشگر با استفاده 
از ماهواره اي كه اوايل امس��ال بطور خاص براي اين 
ماموريت ك��ه در مدار ماه قرار گرفت، با زمين ارتباط 

برقرار خواهد كرد.

۳,۹ ميليارد نفر از جمعيت جهان آنالين هستند كاوشگر چيني عازم نيمه تاريك ماه شد
كاربر فضا

جراحي پيچيده با ربات ها

شناسايي پناهگاه مخفي سيارات 

سهل انگاري »اريكسون« عامل 
آفالين شدن ميليون ها گوشي

ديلي مي�ل| طبق گزارش��ي جديد پيش بيني 
مي شود در آينده ربات هاي جراح پيچيده تر شوند 
و بتوانند با نظارت پزشكان از راه دور فعاليت كنند 

و حتي عمل سزارين را انجام دهند.
»Future of Surgery« طبق گزارش كميسيون 

در انگلي��س ربات ه��ا ب��ه زودي مي توانند عمل 
سزارين و برداش��تن بخش هاي سرطاني پوست 

را انجام دهند.
اين كميسيون سال 201۷ و از سوي كالج رويال 

جراحان انگليس تشكيل شده است.
 به گفته محققان پيش بيني مي ش��ود ربات هاي 
جراح در آينده پيچيده تر شوند و بتوان به عنوان 
دستيار در بخش خدمات درماني از آنها استفاده 
كرد.اس��تفاده از ربات ها و ثبت دي ان اي افراد در 
20 سال آتي صنعت درمان و پزشكي را دگرگون و 

البته عمل هاي جراحي را ايمن تر مي كند.
طبق پيش بيني اين كميسيون، پزشكان مي توانند 
بيماري هايي مانند سرطان را قبل از نابودي اعضاي 
بدن انسان شناسايي كنند و در نتيجه عمل هاي 

جراحي در مقياس كوچك تر انجام مي شوند.
طبق گزارش اين كميته كه به تازگي منتشر شده 
علم پزش��كي در مرز نوآوري است و ماشين هاي 
جديد تا س��ال آتي در بيمارستان هاي NHS به 

كار گرفته مي شوند.
همچني��ن ب��ه زودي از ربات ه��ا در عمل ه��اي 
جراحي هاي مختلف مانند قلب و ريه اس��تفاده 
مي ش��ود.  اس��تفاده از ربات هاي پيشرفته اي كه 
تكنس��ين ها و جراحان آن را كنترل مي كنند به 
ايمن تر ش��دن جراحي ها منجر مي شود. هرچند 
متخصص��ان و جراح��ان مس��ووليت عمليات را 
برعهده خواهند داش��ت اما شايد هميشه در اتاق 

عمل حضور نداشته باشند.
اما پزشكان بايد در اين مسير بسيار مراقب باشند. 
زيرا س��ال جاري يك مرد 69 س��اله هنگام عمل 

جراحي به وسيله ربات ها فوت كرد.

ديلي ميل| س��تاره شناس��ان ش��واهدي از 
پناهگاه مخفي سيارات كه در اطراف ستارگان 

جوان وجود دارد، پيدا كرده اند.
به گفت��ه س��تاره شناس��ان، اي��ن پناهگاه ها 
 مي توانند خانه بسياري از سيارات »فرا زميني« 
)super-Earths( و ديگر سيارات به اندازه 
نپتون باش��د. اين سيستم هاي س��ياره اي تازه 
متولد ش��ده مي توانند به توضي��ح چگونگي و 
روند تشكيل سيستم منظومه شمسي ما كمك 
كنند.در اين مطالعه ستاره شناسان يك قسمت 
از آسمان را كه س��تارگان جوان صورت فلكي 
»ثور« قرار داش��ته و ۴۵0 ميليون سال نوري 

از زمين دور بودند را مورد بررسي قرار دادند.
پژوهش��گران گفتن��د زمان��ي ك��ه سيس��تم 
خورش��يدي ح��دود ۴.6 ميليارد س��ال پيش 
تشكيل ش��د، ابتدا گرد و غبار و گاز در اطراف 

خورشيد نوجوان بود.
پس از ميليون ها سال، اين قرص پيش سياره اي 
به توده ه��اي م��اده و در نهايت چند س��ياره 
تبدي��ل ش��د.»قرص هاي پيش س��ياره اي« 
)protoplanetary disk( توده هايي از گرد 
و غبار و گاز هستند. جاذبه گرانشي سحابي هاي 
مولكولي كه ابرهاي گازي باقيمانده از مه بانگ 
يا حاصل انفجار ديگر ستارگان هستند سبب 
فش��رده گش��تن م��واد درون آنك��ه عمدتا از 

هيدروژن مولكولي هستند مي گردد.
ستاره شناسان همچنين افزودند كه همانطور 
كه مي دانيم، تجمع زباله هاي فضايي س��امانه 
خورش��يدي را ايجاد كرده اس��ت و مش��تري 
كه بزرگ ترين س��ياره محس��وب مي شود در 
شكل گيري س��يارات زمين س��ان نزديك به 

خورشيد شناخته شده است.
س��ياره زمين س��ان يا سياره س��نگي يا سياره 
زميني )Terrestrial planet( س��ياره اي 
اس��ت كه بيش��تر از سنگ هاي س��يليكاتي يا 
فلزها ساخته شده  است. اين سياره ها ساختار 
سخت و صخره اي مانند زمين دارند.مطالعات 
پيشين پژوهشگران نشان داده است كه گرانش 
زياد سياره مش��تري، تمام گرد و غبار نزديكي 
خورش��يد را مي زدايد و روند تشكيل سياره را 

سرعت مي بخشد.

ورج| شركت اريكسون تاييد كرده نقص فني 
يكي از نرم افزارهايش موجب اختالل در شبكه 
اين اپرات��ور تلفن همراه و برخ��ي اپراتورهاي 
هم��كار و وابس��ته و آفالين ش��دن ميليون ها 
گوشي هوشمند در انگليس و ژاپن شده است.

اريكسون در بيانيه اي كه در اين زمينه منتشر 
كرده، عل��ت اصلي وقوع نق��ص در نرم افزاري 
يادش��ده را انقضاي تاريخ اعتب��ار يك گواهي 
مورد استفاده دانسته و افزوده است: نرم افزاري 
كه دچار نقص فني ش��ده و باعث آفالين شدن 
گوشي هاي هوشمند ش��ده بود، كنار گذاشته 
شده است. شبكه اپراتوري اين شركت از اواخر 
روز پنج ش��نبه به حالت عادي بازگشت. شبكه 
نسل چهارم اين شركت هم از صبح روز جمعه به 
حالت عادي بازگشت. بررسي هاي بيشتر نشان 
داد كه اين مش��كل عالوه بر ژاپن و انگليس در 

مجموع در 11 كشور دنيا رخ داده است.
كارشناس��ان مي گوين��د در ص��ورت ع��دم 
س��هل انگاري اريكسون به س��ادگي مي شد از 
وقوع اي��ن نقص فني جلوگي��ري كرد. تمديد 
گواهي منقضي شده كه اعتبار نرم افزار مذكور 
را نشان مي داد، باعث مي شد مشكلي در جريان 

فعاليت آن ايجاد نشود.
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اخبارشهرستانها
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در ديدار مديرعامل بنياد بركت با معاون توسعه روستايي و مناطق روستايي تأكيد شد

در گفت وگو با معاون حقوقي و امور مجلس و سرپرست معاونت امور استان هاي اتاق تعاون ايران مطرح شد

مراسم كلنگ زني تعدادي از مدارس مناطق زلزله زده برگزار شد

هم افزايي ميان دستگاه هاي خدمت رسان  روستايي

صدور گواهي فعاليت ابزاري روزآمد براي ساماندهي تشكل هاي تعاوني

زنگ آباداني در مدارس كرمانشاه

گروهبنگاهها|
مديرعامل بنياد بركت وابس��ته به س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( و معاون توسعه روستايي و مناطق محروم 

رياست جمهوري ديدار و گفت وگو كردند.
در نشست سعيد جعفري، مديرعامل بنياد بركت و معاونان 
اين بنياد با محمد اميد، معاون توسعه روستايي و مناطق 
محروم رياس��ت جمهوري، بر ض��رورت هم افزايي ميان 
دستگاه هاي فعال در حوزه خدمات رساني به مناطق محروم 

روستايي تأكيد شد.
در اين جلسه، ضمن اطالع اين دو دستگاه خدمات رسان 
از ديدگاه ه��اي يك ديگر در زمينه توس��عه روس��تايي و 
محروميت زدايي، ضرورت يكپارچگي در سياست گذاري، 
راهب��ري، برنامه ري��زي، نظ��ارت و گزارش ده��ي ميان 
دستگاه هاي اجرايي فعال در حوزه روستا مورد توجه قرار 
گرفت.همچنين پيشنهاد شد، ستاد يا قرارگاهي به اين 
منظور تشكيل شود و بدون ايجاد ساختار اضافي و صرفًا 
در چارچوب س��اختارهاي فعلي، هماهنگي هاي الزم را 
ميان دستگاه هاي اجرايي فعال در حوزه روستايي برقرار 
كند.آماده س��ازي يك برنامه فراگير و جامع براي كشور 
در حوزه هاي روستايي با برش هاي استاني از ديگر موارد 
مطرح در اين نشست بود. همچنين با توجه به قانون توسعه 
و ايجاد اش��تغال پايدار در مناطق روس��تايي و عشايري 
و فعاليت گس��ترده بنياد بركت وابس��ته به ستاد اجرايي 
فرمان حض��رت امام )ره( در مناطق محروم و روس��تايي 

به خصوص در حوزه اشتغال زايي، درخواست استفاده اين 
بنياد از منابع صندوق توس��عه ملي همانند دستگاه هاي 
اجرايي ديگر مطرح شد.در پي اين درخواست و با عنايت به 
اجراي طرح هاي اشتغال زايي در مناطق محروم روستايي 
توسط بنياد بركت با حضور تسهيل گراني كه فقط به دنبال 
پرداخت وام نيستند، بلكه متقاضيان را تا به بهره برداري 
رس��يدن طرح ها راهبري مي كنند، مقرر شد مكاتبه اي 
ميان اين بنياد و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم 
رياست جمهوري انجام ش��ود تا در صورت امكان اصالح 
قانون، اين دسترس��ي مهيا شود.موضوع ديگر طرح شده 
در اين نشست، مشكل ضمانت روستاييان براي دريافت 
تسهيالت بانكي بود كه گاهي با سخت گيري بانك هاي 
عامل در اين خصوص مواجه هستند. پس از مذاكره در اين 
باره، تصميم گرفته شد كه به موازات مكاتبات بنياد بركت 
با بانك مركزي، معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم 
رياست جمهوري نيز اين موضوع را پيگيري كند. همچنين 
مبحث ضمانت بيمه اي هم مطرح شد تا هم خود تسهيالت 
و هم بازپرداختش بيمه ش��ود و به اين ترتيب، پرداخت 
تسهيالت به روستاييان با شرايط آسان تري انجام گيرد.در 
نشست مديرعامل بنياد بركت با معاون توسعه روستايي و 
مناطق روستايي رياست جمهوري، تفاهم نامه ميان اين دو 
نهاد با بانك پارسيان هم مطرح و مقرر شد جلساتي براي 
پيگيري با حضور مسووالن دستگاه ها و مديرعامل بانك 

پارسيان براي تسهيل امور تشكيل شود.

مراس��م كلنگ زني و آغ��از عمليات عمراني بازس��ازي 
تعدادي از م��دارس مناطق زلزله زده كرمانش��اه كه در 
كمپي��ن #مثل_اول هم��راه اول وعده داده ش��ده بود 
برگزار ش��د. ب��ه گ��زارش اداره كل ارتباطات ش��ركت 
ارتباطات سيار ايران، صبح روز شنبه با حضور مديركل 
ارتباطات اپراتور اول، مدير منطقه كرمانشاه مخابرات، 
فرماندار شهرس��تان ثالث باباجاني و مديركل نوسازي 
مدارس استان كرمانشاه، با كلنگ زني احداث مدرسه اي 
در شهرس��تان ثالث باباجاني مراحل اجرايي نوسازي 
تعدادي از مدارس استان كرمانشاه باحمايت همراه اول 
آغاز شد. همچنين كلنگ دو مدرسه ديگر نيز در ثالث 
باباجاني و س��رپل ذهاب به زمين زده شد. سال گذشته 

در راستاي مس��ووليت اجتماعي و سهيم شدن در امر 
خداپسندانه مدرسه س��ازي و بازسازي مدارس، هيأت 
مديره همراه اول با اختصاص مبلغ ۵۰ ميليارد ريال به 
بازسازي مدارس زلزله زده كرمانشاه موافقت كرده بود. 
بنا به اين گزارش مراحل س��اخت ۸ مدرس��ه در استان 
كرمانشاه از محل اين بودجه و زيرنظر سازمان نوسازي 
مدارس آغاز شده كه شامل ۴ مدرسه در ثالث باباجاني، 
يك مدرسه در روانسر، يك مدرسه در سرپل ذهاب، يك 
مدرسه در گيالنغرب و يك مدرسه در داالهو، مي شود.

پيش از اين و در جهت جلب مش��اركت هاي مردمي در 
اين اقدام خير، همراه اول در مراس��م جشن ۲۴ سالگي 
خود كه ۱۷ مرداد ماه سال جاري همزمان با روز خبرنگار 

برگزار شد، از كمپين »مثل اول« براي بازسازي مدارس 
مناطق محروم كش��ور رونمايي كرد كه طي آن همراه 
اول با امضاي تفاهم نامه اي با س��ازمان نوسازي، توسعه 
و تجهيز مدارس، س��امانه #۲۴* را ب��راي كمك هاي 

مستقيم مردمي راه اندازي كرد. 
اين كمپين ك��ه قرار بود تنها تا جش��ن عاطفه ها ادامه 
داشته باش��د به دليل استقبال مردم تمديد شده است.
همچنين اپراتور اول در سامانه #۲۴* سرويس جديدي 
اضافه كرده تا مشتركيني كه قصد كمك مستمر دارند، 
بتوانند با عضويت در اين س��رويس به صورت روزانه هم 
كمك هاي خود را در جهت نوسازي و بازسازي مدارس 

محروم واريز كنند.
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انعقاد تفاهمنامه ميان بانك ملت 
و شوراي عالي مناطق آزاد

قائم مقام آستان قدس رضوي: 
بازنشسته نيستم

 قيمت بنزين تا پايان سال
تغيير نمي كند 

زوج هاي نابارور بسته حمايتي 
دريافت مي كنند

تفاهمنامه همكاري ميان بان��ك ملت و دبيرخانه 
ش��وراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه 
اقتصادي با هدف افزايش تعام��الت في ما بين به 

امضا رسيد.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومي بانك ملت، بر اس��اس 
اين تفاهمنامه كه به امضاي دكتر محمد بيگدلي 
مديرعام��ل اي��ن بان��ك و مرتضي بانك مش��اور 
رييس جمهوري و دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد 
تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي رس��يد، س��طح 
همكاري ه��اي متقابل و م��راودات بانكي طرفين 
افزاي��ش خواهد ياف��ت و بانك ملت ب��ه دبيرخانه 
و س��ازمان هاي مناط��ق آزاد و وي��ژه اقتصادي و 
ش��ركت هاي معرفي ش��ده در چارچوب ضوابط و 

مقررات جاري، خدمات ويژه ارايه خواهد داد.
مشاور رييس جمهوري و دبير شوراي عالي مناطق 
آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي در اين جلسه 
از بانك ملت به عنوان يك بان��ك خوب و فعال در 
كشور نام برد و اظهار اميدواري كرد كه امضاي اين 
تفاهمنامه بتواند منشأ خير و بركت براي دو طرف 
ش��ود و همكاري هاي فيمابين را در راستاي رونق 
اقتصاد در مناطق آزاد، گسترش دهد.وي با بيان اين 
نكته كه دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي به تعامل با بانك ملت به عنوان يك راهبرد 
و پيوند استراتژيك نگاه مي كند، افزود: خوشبختانه 
اين بانك به مش��اركت در پروژه ه��اي بزرگ ملي 
ش��هره اس��ت و عملكرد خوبي را در اين زمينه به 
ثبت رس��انده است و اميدواريم كه اين تفاهمنامه، 
فرصت خوبي را براي فعاالن اقتصادي اين مناطق 
فراهم كند. مرتضي بانك با اشاره به شرايط سخت 
اقتصادي كنوني، اظهار اميدواري كرد كه دبيرخانه 
بتواند از ظرفيت هاي بانك ملت در پيشبرد برنامه ها 
و تكميل طرح ها در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به 
بهترين شكل ممكن بهره ببرد. وي توليد، صادرات 
و گردشگري را از مس��ائل مهم مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي خواند و يادآور ش��د: نيازمند وجود منابع 
كافي براي تس��هيل اين موارد هستيم و با توجه به 
اينكه بانك ملت از بانك هاي فعال و خوشنام كشور 
اس��ت كه در برهه هاي مختلف، كارهاي بزرگي را 
انجام داده است اميدواريم كه توانمندي و تخصص، 
سالمت كاري و منابع مناسب اين بانك، به توسعه 
فعاليت ها در مناطق آزاد و ويژه كمك موثري كند. 
مرتضي بانك تفكر بانكداري وظيفه مدار و هدفمند 
و انجام كار حرفه اي بانكداري را از خصوصيات بارز 
بانك ملت دانست و از دست اندركاران اين بانك بابت 

تدارك اين تفاهمنامه قدرداني كرد.

مش�هد|قائم مقام آس��تان قدس رضوي )ع( 
گفت: بازنشسته نيس��تم و همچنان در آستان 
قدس رضوي هستم. سيدمرتضي بختياري اظهار 
داش��ت: بنده همچنان در آستان قدس رضوي 
هستم و بازنشسته نيستم. قائم مقام آستان قدس 
رضوي )ع( در مورد انتشار فايلي از وي در فضاي 
مجازي ب��ا محوريت بازنشس��تگي خود گفت: 
متأسفانه در اين مورد امانتداري صورت نگرفت؛ 
البته حرف هاي من همان هايي است كه در اين 
فايل عنوان ش��ده؛ از من س��وال كردند و گفتم 
بازنشسته نيس��تم و صرفًا ماموريتم تمام شده و 
س��پس نظرم را در مورد قانون منع به كارگيري 

بازنشستگان گفتم كه قانون بسيار خوبي است.

كرمانشاه|عضو كميسيون انرژي مجلس دهم 
مي گويد: قيمت بنزين تا پايان سال تغيير نمي كند 
و ش��رايط كلي قيمت بنزين دوره اي از ثبات را 

پيش رو خواهد داشت. 
احمد صفري با اش��اره به زمزمه هايي كه درباره 
افزايش قيمت بنزين شنيده مي شود اظهار داشت: 
اعضاي كميسيون انرژي مجلس به اتفاق آرا به اين 
نظر رسيدند كه تا پايان سال تغيير قيمتي در اين 
مورد انجام نشود. عضو كميسيون انرژي مجلس 
دهم گفت: براي جلوگيري از قاچاق سوخت در 
استان هاي مرزي بايد كارت هاي سوخت دوباره 
به چرخه برگردد و هر فرد سهميه مشخصي در 
ماه داشته باشد كه خوشبختانه اين امر اكنون در 

دستور كار قرار دارد.

مش�هد|مدير گروه زنان دانشگاه علوم پزشكي 
مش��هد گفت: ع��الوه  بر بيمه تكميل��ي، هر زوج 
نابارور 1 ميليون و 700 هزار تومان بسته حمايتي 

دريافت مي كند.
 نيره خادم صبح ديروز در نشس��ت خبري اظهار 
كرد: اين مركز به عنوان قطب تحقيقات و درمان 
ناباروري در شرق كشور است كه با بهره گيري از 
اساتيد مجرب، تجهيزات پيشرفته و با تعرفه دولتي 
در ح��ال ارايه خدمات به زوج هاي نابارور اس��ت. 
خدمات ما دراين مركز شامل تشخيص و درمان 
بيماران نابارور اس��ت. مدير گروه زنان دانش��گاه 
علوم پزش��كي بيان كرد: در سال 94 دراين مركز 
بس��ته هاي حمايتي دولت با دستورمقام معظم 
رهب��ري از ط��رف وزارتخانه در اختي��ار زوجين 
نابارور قرار گرفته است و براي هر زوج تقريبا يك 
ميليون و 700هزار تومان در نظر گرفته شده است. 
همچنين هزينه هاي مرتبط ب��ا تهيه دارو تحت 

پوشش بيمه تكميلي است.

گروهبنگاهها|
نيازبهساماندهي،روزآمدسازيوهويتبخشيبه
تشكلهايتعاونيباتوجهبهتنوعوتكثرايننهاد
مردمياقتصادمليهم�وارهيكيازضرورتهايي
بودهاس�تك�هميت�وانازآنبهعن�وانيكياز
دغدغههايفعاالنبخشتعاوننامبرد؛دغدغهيي
كهبهگفتهصمدمرعش�يمعاونحقوق�يوامور
مجلسوسرپرس�تمعاونتاموراستانهاياتاق
تعاوناي�رانباكندوكاويدرضوابطوقوانينفارغ
ازنوعوجنسوكيفيتآنيكتكليفقانونيبراي
اتاقهاست.ازطرفيباتوجهبهپيشينهفعاليتهاي
مبتنيبرنهادتعاونيواينكهچرااينبخشآنگونه
كهدراصل44قانوناساس�يجمهورياس�امي
ايرانبهعنواندومينبخشاقتصادموردپذيرش
وتاكيدقرارگرفتهاستوحتيبخشخصوصيكه
شاملآنقسمتازكش�اورزي،دامداري،صنعت،
تج�ارتوخدماتميش�ودنيزبراس�اسهمين
اصلبهعنوانمكملفعاليتهاياقتصاديدولتي
وتعاونيقلمدادش�دهاس�تاكن�ونآنچنانكه
درخ�ورباش�ددرس�اختاراجراييوحتياقتصاد
كش�ورتثبيتنش�دهيارش�دوبالندگينداشته
است.اينامرازجملهموضوعاتياستكههمواره
توس�طتعاونگرانمحلپرسشوبرايدولتمردان
وصاحبنظ�راننيزكماكانبنظرميرس�ددرحد
مباحثاتشكليوبعضاماهويهرازچندگاهيمورد
توجهقرارميگيردعليايحالتبيينسياستهاي
كلياصل44قانوناساس�يتوس�طرهبرفرزانه
انقاببهعنوانراهبرديهوشمندانهكهميتواند
بخشعم�دهايازدغدغههايفعاالناينبخشرا
برطرفوبهاميدواريبدلكند؛س�اليانياستكه
درپيچوخمبروكراس�ياداريمعطلاجراءمانده
يادرمس�يراجرايآنچهمدنظرسياس�تگذاران
آنبودهاس�تبهثمرننشستهاس�ت.قدرمسلم
تدوينقوانينوضوابطپوياوعملياتيميتواندبه
اثرگذارينقشتعاونيهاشتاببخشددراينميان
تحققسياستهايكلياقتصادمقاومتيومباحث
اش�تغالزاييوحمايتازكااليايرانينيزازجمله
روزنههاياميدواركنندهاياستكهميتواندضريب
نقشآفرينيتعاونيهارادوچندانكند؛آنهمبدون
اينكهدول�توبودجهعموميكش�ورراناگزيربه
تحميلوتقبلهزينههايمضاعفكند.درشرايط
فعليكهكش�وربهدلي�لاقدام�اتغيرمتعارفو
نسنجيدهناش�يازبازگشتتحريمهايناعادالنه
توسطدولتاياالتمتحدهامريكامتحملفشارهاي
ناخواس�تهدرحوزهاقتصاداس�ت،الگ�ويتعاون
وس�اماندهياينبخ�شفارغازبروكراس�يهاي
مرسومميتواندنقشهراهبسيطيبرايتوسعهكمي
وكيفي،شكليوماهويفعاليتهايبخشتعاونو
فعاالناينعرصهقلمدادشود.نهادتعاونهرچند
دربطنخوددارايمزيتهاينسبيمتعددياست
وليكنمردميبودنآناينامكانرافراهمميسازد

تاضمنجذبسرمايههايخردوسرگردانرونقو
ثباتاقتصاديدرگسترهمليومنطقهايراتسهيل
كندامامتاسفانهرهاكردنتشكلهايبخشتعاون
ياتعميموتسريپارهايمش�كاتبهوجودآمده
درموسس�اتمالياعتباريناش�يازعدمنظارت
دستگاههايمتولي،بعضاموجباستمراربيتوجهي
درتعاماتبينبخشيباتشكلهايبخشتعاون
شدهومتاسفانهايننگرشموجبنوعينگاهمبني
بربهرسميتنشناختنعمليتعاونشدهاستواين
موضوعآفتمزمنياستكهسالهاستدامنبخش

تعاونكشورراگرفتهاست.
اتاقتع�اونايرانب�رايتثبيتوهوي�تدهيبه
تعاونيهاب�ابهكارگيريتماماختي�اراتقانونيو
همچنينتكاليفمحول�هقانونگ�ذاردراقدامي
كهناظرب�هاختياراتمكتس�بهخودازم�اده)5(
قانونبهبودمس�تمرمحي�طكس�بوكاردائربر
ساماندهي،ادغام،شبكهسازيويكپارچهسازي،
انسجامتشكلهايموازيوايجادثبتوتشكلهاي
اقتصادياس�تطرحفراگيروملي»صدورگواهي
فعالي�تتعاونيهاواتحاديهها«رادههفجرس�ال
گذشتهرونماييوازخردادماهسالجاريعملياتي
كردهاس�ت.همينموضوعسببش�دتابهسراغ
»صمدمرعش�ي«مع�اونحقوق�يوامورمجلس
وسرپرس�تمعاونتهماهنگياموراس�تانهاو
اتحاديههاياتاقايرانبهعن�وانمجريومتولي
صدورگواهيفعاليتبرويموباويدراينخصوص
بهگفتوگوبنشينيمكهآنراباهممرورميكنيم.

 كليات طرح صدور پروانه براي تعاوني ها
صمد مرعشي معاون حقوقي و امور مجلس و سرپرست 
معاون��ت هماهنگي امور اس��تان ها و اتحاديه هاي اتاق 
ايران با اشاره به كلياتي از طرح صدور پروانه فعاليت براي 
تعاوني ها ابراز داش��ت: صدور گواهي فعاليت به عنوان 
يك ابزار در راس��تاي اجراي طرح س��اماندهي، ادغام، 

شبكه س��ازي و يكپارچه سازي، انس��جام تشكل هاي 
موازي و ايجاد ثبت و تش��كل هاي اقتصادي كه در ماده 
)5( قانون بهبود مس��تمر محيط كس��ب و كار به اتاق 
تعاون محول شده است صورت مي پذيرد و به عنوان يك 
ساز و كار هويت بخش��ي و تشخص بخشي تشكل هاي 
تعاوني معرف و مويد رش��ته، گراي��ش و محل فعاليت 
و ساير مش��خصات عمومي ش��ركت ها و اتحاديه ها ي 
تعاوني ها است كه در رشته و گرايش فعاليت تخصصي 
خود فرآيندهاي اجرايي احصاء شده توسط قانون گذار و 
دستگاه هاي اجرايي را انجام و الزامات آن را رعايت كرده 
اند؛ است.وي در پاسخ به اين سوال كه آيا تعاوني ها براي 
شروع به فعاليت بايد از اتاق تعاون مجوز بگيرند ؟ گفت: 
با توجه به تفكيك حوزه امور حاكميتي و تصديگري در 
ماده )73( قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي 
ايران و به استناد ماده )57( همين قانون اتاق تعاون به 
عنوان عاليترين نهاد مردمي بخش تعاوني تعيين شده 
اس��ت و در رأس هرم تشكيالت اين بخش قرار دارد كه 
عالوه بر وظاي��ف مقرر در ذيل م��اده )57( داراي كليه 
اختيارات و ظايف اتاق بازرگاني در ارتباط با بخش تعاون 
است كه صدور گواهي فعاليت توسط اتاق تعاون ايران و 
اتاق هاي تعاون استان ها به عنوان نهاد متناظر حاكميتي 
)دول��ت( در امور تصديگري بخش تعاون صرفا منحصر 
به تاييد فعاليت تش��كل هاي تعاوني كه سير تشريفات 
قانوني اخذ مجوزها و فعاليت خود را حسب مورد با ساير 
قوانين منطبق و از دستگاه هاي اجرايي اخذ كرده باشند 
تلقي مي ش��ود و قطع اليقين تلقي هيچگونه تداخل و 
موازي كاري با حدود اختيارات دستگاه هاي اجرايي در 

ارايه توليدات و خدمات تشكل هاي تعاوني ندارد. 
اين مقام مس��وول افزود: گواهي فعالي��ت را بايد يك نوع 
شناس��نامه براي بخش تعاوني بناميم چرا كه ساماندهي 
 نياز ب��ه اب��زار دارد و ابزاري ك��ه اتاق تع��اون برابر ضوابط 
سهل الوصول تر ارزيابي كرده است »گواهي فعاليت« است 
كه خوشبختانه هم از طرف خود تعاونگران و تشكل ها بخش 
مورد درخواست و اس��تقبال قرار گرفته هم دستگاه هاي 

اجرايي مرتبط با موضوع به دليل همان موضوع ساماندهي 
و انسجام بخشي استقبال كرده اند و اتاق تعاون هم »گواهي 
فعاليت «را محدود به س��اماندهي از حيث اينكه تكليف 
قانوني خود اس��ت نكرده بلكه تالش شده است دارندگان 
گواهي فعالي��ت از مزاياي نس��بي و حتي تش��ويقي آن 
برخوردار شوند. سرپرست معاونت هماهنگي امور استان ها 
و اتحاديه هاي اتاق ايران در تشريح مزاياي نسبي و تشويقي 
طرح صدور گواهي فعاليت، ابراز داشت: قطعا هر طرحي در 
ذات و نفس خود داراي مزيت ها يي است. اولين مزيت در 
اجرا ي اين طرح فراگير ملي عمل به يك قانون مترقي در 
حوزه كسب و كار است همان قانون بهبود مستمر محيط 
كس��ب و كار كه حداقل 7 س��ال از تصويب آن مي گذرد و 
به نحوي از انحاء در م��ورد بخش تعاون مغفول مانده بوده 
اس��ت.  از ديگر مزيت هاي اين طرح ممانعت از رفع برخي 
تداخل و تزاحم هاي اجرايي با تش��كل هاي بخش اصناف 
با بخش تعاون اس��ت هر چند تبصره ذيل ماده )2( قانون 
نظام صنفي بر اين اصل استوار است كه صنوف و تشكل هاي 
بخش تعاون مشمول قانون خاص و از دايره ضوابط قانون 
نظام صنفي مستثني هستند و اين امر در تبصره )5( ذيل 
ماده )27( قانون نظام صنفي مورد تاكيد و به وضوح بيانگر 
تنظيم و تنسيق امور واحد هاي ذيربط )تعاوني ها( بر اساس 
قانون تعاون تعيين شده است. وليكن بعضا شاهد پاره اي 
تداخل حوزه فعاليت به ويژه در تعاوني هاي حوزه خدماتي، 
مصرف وحتي ساير رشته ها بوده ايم كه اتاق تعاون به عنوان 
پارلمان بخش تعاون حمايت هاي معنوي و مادي ازحقوق 
تشكل هاي بخش را به استناد اختيارات نسبت به اينگونه 
موارد از طريق مكاتبات و برگزاري نشست هاي هم انديشي 
دنبال كرده اس��ت و با توجه به گس��تره فعاليت تعاوني ها 
تدوين يك س��از و كار ضابطه مند و ثابت اجتناب ناپذير 
بود كه اتاق تعاون ايران با بهره گيري از ظرفيت هاي قانوني 
خود ساز و كار طرح ملي و فراگير » صدور گواهي فعاليت« 
را پس از بررس��ي هاي كارشناسي فني و حقوقي طراحي 
و به اجرا گذاشته اس��ت. ضمنا با پيگيريهايي كه صورت 
گرفته همطرازي گواهي فعاليت صادره از اتاق تعاون ايران 
با پروانه هاي صادره در حوزه اصناف توسط قوه قضاييه به 
عنوان اسناد قابل پذيرش قرارهاي تأميني به ويژه قرار كفالت 
نيز از سوي معاون محترم قوه قضاييه ابالغ شده است و اتاق 
تعاون ايران در حال تكميل و افزايش مزايا و مشوق ها براي 
دارندگان گواهي فعالي��ت در حوزه هاي مرتبط با فعاليت 

تعاوني ها است كه متعاقبا اطالع رساني خواهد شد. 

 بسترسازي براي رشد تعاوني ها
مرعشي در خصوص اينكه تعاوني ها و اتحاديه براي دريافت 
گواهي فعاليت چه اقدامي بايد انج��ام دهند، توضيح داد 
و گفت: ما در اجراي اي��ن طرح چون هدف تقويت هويت 
تعاوني ها و تشخص بخشي حقيقي و حقوقي به تعاونگران 
بوده است، بالطبع مي بايست ضمن رعايت چارچوب هاي 
قانوني ش��رايطي را فراهم مي كرديم ك��ه دريافت گواهي 
فعاليت در سراسر كشور آسان و قابل دسترس باشد.هرچند 
تهيه و طراحي زير ساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري 
و توس��عه و نگهداري آن براي اتاق تعاون ايران مترتب بار 

مالي زيادي اس��ت وليكن چون هدف اصلي اجراي طرح 
فراگير و ملي »ص��دور گواهي فعاليت« در گام نخس��ت 
تكليف قانوني و س��پس راهبرد مبتني بر توانمند سازي 
تشكل ها ي بخش است؛ تمام ش��ركت ها و اتحاديه هاي 
تعاوني مي توانند بصورت رايگان و بدون پرداخت هر گونه 
هزينه با مراجعه به سامانه ثبت درخواست صدور گواهي 
 digfa-icc.ir فعاليت اتاق تعاون ايران به نشاني اينترنتي 
و تكميل اطالع��ات مربوط به هيات مديره و بازرس��ين و 
مديرعامل و مشخصات حقوقي شركت شامل شناسه ملي 
و كد اقتصادي به همراه بارگزاري رونوشت )كپي( برابر اصل 
شده مدارك شامل آگهي تاسيس، آخرين آگهي تغييرات و 
صفحه اول و آخر شناسنامه وتصوير روي و پشت كارت ملي 
مديرعامل درخواست خود را ثبت و كد رهگيري دريافت 
نمايند.  در مورد شرايط هم تمام شركت ها و اتحاديه هايي 
كه تحت عنوان تعاوني ثبت ش��ده اند مي توانند به سايت 
مركز صدور گواهي فعاليت اتاق تعاون مراجعه و درخواست 
خود را ثبت نمايند. پس از اين مرحله كارشناس��ان مركز 
ص��دور گواهي فعاليت ضمن بررس��ي در صورت تكميل 
بودن مدارك گواهي فعاليت را با توجه به حوزه جغرافيايي 
فعاليت تعاوني صادر و به آدرس اعالم شده ارسال مي كنند. 
 اين مقام مسوول در پاسخ به اين سوال كه آيا اين طرح در 
سراسر كشور اجرا مي شود ؟ و نقش اتاق تعاون استان ها و 
شهرستان ها يا اتحاديه هاي سراسري در اين طرح چگونه 
برنامه ريزي شده است ؟ تصريح كرد: بله اين طرح پس از 
رو نمايي در دهه فجر سال گذشته و پشت سر گذاشتن 
فاز آزمايش��ي عمال از خرداد ماه سال جاري در حال اجرا 
اس��ت.  در اجراي طرح صدورگواه��ي فعاليت اتاق هاي 
تعاون استان ها و شهرستان ها به عنوان بازوي اجرايي اتاق 
تعاون ايران هستند و با توجه به مصوبه هيات رييسه اتاق 
تعاون ايران الگوي اجراي طرح نوعي به مشاركت طلبيدن 
و واسپاري نقش هاي تصديگري به اتاق هاي استاني است 
كه اين كار اوال موجب ايجاد شناخت تعاوني ها و اتحاديه ها 
از اتاق ها و دوما باعث ارتقاء نقش و تش��خص سازماني و 
افزايش خود باوري اتاق هاي استاني است ولي اگر بخواهيم 
بطور خالص��ه آن را بيان كنم در فرآين��د صدور گواهي 
فعاليت ضمن تاكيد بر پرهيز از بروكراسي هاي غيرضروري 
موضوع مديريت زمان، سهولت و سرعت انجام درخواست 
نيز مورد نظر قرار گرفته است و اتاق هاي تعاون استان ها با 
دسترسي هاي ايجاد شده در سامانه صدور گواهي مي توانند 
ضمن بررس��ي رصد تقاضاه��ا در صورتي كه تقاضا فاقد 
نقص باشد ضمن تاييد، آن را به مركز صدور گواهي ارسال 
نمايند كه براي اتحاديه هاي تعاوني سراسري و تعاوني هاي 
فراگير وس��هامي عام توس��ط اتاق تعاون ايران با امضاي 
رييس اتاق تعاون ايران گواهي فعاليت صادر خواهد شد. 
براي اتحاديه هاي استاني و ساير تعاوني هاي اعم از عضو و 
غيرعضو پروانه صادره به امضاء الكترونيك رييس اتاق تعاون 
استان مربوطه و مديرعامل اتحاديه هاي سراسري متبوع 
مي رسد و سپس بوسيله پست پيشتاز ارسال خواهد شد.  
در سطح شهرستان ها نيز براي اتحاديه هاي شهرستاني 
صدور پروانه با امضاي الكترونيك اتاق تعاون شهرس��تان 

واتحاديه هاي مرتبط است. 
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وزارت بهداشت بسته حمايتي از 131 هزار بيمار خاص و صعب العالج را ابالغ كرد

نرخ ارز با بيماران خاص سر سازگاري ندارد
ريحانه جاويدي|

نابس��اماني وضعيت اقتصاد كشور و نوس��ان نرخ ارز، 
گرچه كيفيت زندگي بيشتر اقشار جامعه را تغيير داده، 
اما فشار مضاعفي را بر بيماران خاص و خانواده هايشان 
تحميل كرده است. پاييز سال گذشته با مصوبه هيات  
دول��ت، يارانه داروهاي خارجي ب��راي بيماران خاص 
حذف شد و در اليحه بودجه 1397 با وجود آنكه چهار 
بيماري جديد به فهرس��ت بيماري هاي خاص اضافه 
ش��د، اما بودجه اي براي آن در نظر گرفته نشد. چنين 
وضعيتي وقتي با افزايش نرخ ارز كه از ابتداي امس��ال 
روند صعودي داشته است، پيوند خورد، اقتصاد سالمت 
را با چالش جدي رو به رو كرد تا جايي كه كارشناسان 
س��المت معتقدند اين نوسان غيرقابل پيش بيني، به 
برنامه هاي حمايتي دولت آس��يب جدي وارد كرده و 
ضمانت اجرايي آن را كم  مي كند، با اين حال مبتاليان 
به بيماري هاي خاص همچنان چشم اميد به يارانه هاي 
دولتي دارند و دولت مس��وول مستقيم هموار كردن 
وضعيت بهداشت و درمان مردم است چرا كه اصل 29 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، برخورداري از 
خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي را 
در زمره حقوق همگاني دانسته و دولت را مكلف كرده 
است كه از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل 
از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي را براي 
يك يك افراد كشور در اين خصوص تامين كند. عالوه 
بر آن ماده 87 قانون برنامه شش��م توسعه نيز دولت را 
مكلف كرده است نسبت به طراحي و اجراي برنامه هاي 
الزم براي كاهش درصد مواجهه خانوارها با هزينه هاي 
كمرشكن س��المت از طريق ارتقا و تعميم بيمه هاي 
اجتماعي درماني اق��دام كند. از طرف ديگر به موجب 
قانون بودجه س��ال 97 نيز دولت بايد خدمات دارويي 
را ازطريق استحقاق سنجي به صورت برخط به افراد 
نيازمند به خدمات داروي��ي ارايه كند. در طرح تحول 
سالمت نيز برنامه حفاظت مالي از بيماران صعب العالج، 
خاص و نيازمند، به عنوان يكي از بسته هاي حمايتي 
طرح تحول نظام سالمت مورد تاكيد قرار گرفته است. 
از همين رو روز گذشته وزارت بهداشت، درمان آموزش 
پزشكي از ابالغ بسته هاي حمايتي براي 131هزار بيمار 
خاص و صعب العالج خبر داد تا به وظايفي كه قانون بر 
عهده اين وزارتخانه گذاشته است، جامه عمل بپوشاند. 
آنط��ور كه ريي��س مركز مديري��ت پيون��د و درمان 
بيماري هاي وزارت بهداش��ت، اعالم كرد اين بسته ها 
مبتاليان به بيماري هاي تاالسمي، هموفيلي، دياليز 
 ،MPS ،)پروانه اي( EB ،خوني، دياليز صفاقي،  ام اس
پيوند كليه، پيوند كبد، پيون��د قلب، پيوند پانكراس، 
پيوند روده و پيوند ريه را تحت پوشش قرار مي دهد تا 
اندكي از بار مالي اين بيماران كم شده و اندكي از فشار 
گراني دارو و خدمات پزش��كي و درماني از دوششان 
برداشته شود. مهدي ش��ادنوش، درباره جزييات اين 
بسته حمايتي بيان كرد: » طبق وعده اي كه از قبل به 
بيماران خاص و صعب العالج كش��ور داده شده، بسته 
حمايتي از دهم آذرماه امس��ال قابلي��ت اجرايي پيدا 
كرده است. در اين بسته، حفاظت مالي بيماران خاص 

و صعب العالج در برابر هزينه هاي باالي اين بيماران كه 
مشكالت زيادي را براي خانواده آنها مي تواند به وجود 
آورد، ديده شده است. در اين بسته پوشش حداكثري 
سهم بيمار براي خدمات تاييد شده در دستورالعمل 
ديده ش��ده اس��ت. همچنين بيماران آسيب پذير به 
منظور هدفمندسازي پرداخت يارانه سالمت به آنها 

شناسايي شدند.«
او با اش��اره به اينكه بيم��اران مي توانند تمام خدمات 
درماني و دارويي شان را در بيمارستان هاي دانشگاهي 
دريافت كنند، افزود: » در صورتي كه مركز دانشگاهي 
موردي از زيرساخت هاي ارايه اين خدمات را نداشته 
باش��د ب��ا تعرفه ه��اي مش��خص مي توان��د در قالب 
قراردادهايي اي��ن خدمات را ب��ه بخش هاي ديگري 
خارج از دانش��گاه برون س��پاري كند. خدماتي كه در 
اين بسته براي بيماران خاص و صعب العالج ديده شده 
است، شامل خدمات تش��خيصي، درماني، دارويي و 

توانبخشي است.«
شادنوش بيان كرد: » تامين داروي اين بيماران براساس 
برنامه مجلس ش��وراي اس��المي با تاكيد و اولويت بر 
مصرف داروهاي توليد داخل است و اگر دارويي توليد 
مشابه داخلي نداشته باشد، مطابق قانون از اين بيماران 
حمايت هاي الزم صورت مي گيرد. همچنين داروهاي 
مورد نياز اين بيماران بايد در مراكز ارايه خدمت تامين 
شود و طبق قانون كلي طرح تحول نظام سالمت بايد از 
هرگونه ارجاع بيمار به خارج از بيمارستان پيشگيري 
ش��ود. خدمات دندانپزشكي هم براي تمامي بيماران 
خاص و صعب العالج در اين بسته تعريف شده است و 

طبق آن بايد به اين بيماران خدمت ارايه شود.«
رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت 
بهداشت با بيان اينكه اين بسته ساليانه حدود ۴هزار 
ميليارد ريال بودجه نياز دارد، افزود: » در اين بسته تمام 
خدمات بيماران خاص رايگان مي شود و تنها در پيوندها 
فرانشيزي كه از قبل هم وجود داشت دريافت مي شود. 
تاكنون 13 بيماري در اين بسته حمايتي گنجانده شده 
وطي هفته هاي آتي بسته حمايتي بيماران SMA نيز 
تكميل و ابالغ خواهد شد كه اميدواريم به واسطه آن 
بتواني��م اندكي از دغدغه هاي خان��واده آنها را كاهش 
دهيم. خدمات بيماران سرطاني و پيوند مغز استخوان 
ني��ز به صورت جداگان��ه و در آين��ده اي نزديك ابالغ 
مي شود به دليل اينكه نيازمند زيرساخت هايي است كه 
بايد تكميل شود. با وجود اين از مجلس شوراي اسالمي 
درخواست كرديم تا بيماري هاي بيشتري در اين بسته 
پوشش داده ش��وند. امس��ال ۴۰ بيماري را به دولت 
پيشنهاد كرديم تا پس از ارسال و موافقت مجلس آن 
افراد هم بتوانند از حمايت هاي وزارت بهداشت بهره مند 
شوند. اميدواريم كه مجلس شوراي اسالمي با تخصيص 
رديف مس��تقل براي بيماران خاص و صعب العالج در 
برنامه هاي اعتباري، اعتبار واقع بينانه اي را براي حمايت 

از بيماران خاص و صعب العالج در نظر بگيرد.«
آفت اقتصاد غيرقاب��ل پيش بيني، براي بس��ته هاي 

حمايتي 
با وجود ابالغ بسته حمايتي وزارت بهداشت براي 131 

هزار بيمار خاص و صعب العالج، كارشناسان سالمت 
معتقدند نوس��ان نرخ ارز همچنان بر كيفيت درمان و 
تامين داروهاي اين قشر از جامعه تاثيرگذار خواهد بود. 
حسين صادقي، دكتراي اقتصاد سالمت درباره تاثير 
تورم و رش��د نرخ ارز بر شاخص هاي سالمت به تعادل 
گفت: » نوسان  ارز بر خدمات بهداشتي، تشخيصي و 
درماني اثرگذار بوده و سبب افزايش هزينه تمام شده 
خدمات مي ش��ود. به هرحال از آنجا كه بودجه حوزه 
سالمت براي وزارت بهداشت بطور مشخص تعريف و 
تعيين شده است، با بروز تحوالت ارزي مراكز درماني 
همانند بيمارس��تان ها به دليل همين تغييرات دچار 
كسري بودجه شده و چالش هايي را تجربه خواهند كرد. 
بي شك زماني كه نوسان اقتصادي در جامعه اي مكرر 
وارد شود، همه آسيب مي بينند، اما افراد و گروه هايي 
همانند بيماران خاص و س��خت درمان كه مشكالت 
مضاعف��ي دارند، اثرگذاري بيش��تري از اين وضعيت 
خواهند داشت. بنابراين براي تسهيل روند زندگي آنها 
بايد دولت به شناسايي افراد مورد نظر بپردازد و سپس 
بسته هاي كامل حمايتي براي آنها تعريف كند؛ بطوري 
كه اين افراد ديگر دغدغه هايي همانند امور درماني و 

مسائل مالي را نداشته باشند.«
او افزود: » با توجه به تجربيات گذشته بايد متوليان امر 
نسبت به اينگونه تحوالت ارزي آمادگي داشته و شرايط 
پيش رو را پيش بيني كنند؛ چرا كه اقتصاد سالمت بطور 
كامل تابع شرايط اقتصاد كالن جوامع است. از اين رو 
عوامل متعددي در اين قضيه اثرگذاراس��ت. مسائلي 
همانند رش��د تورم و كاهش ارزش پول ملي بر حوزه 

س��المت نيز موثر خواهد بود. ب��ه خصوص كه چنين 
نوسان  بيشتر در كش��ور ما غيرقابل پيش بيني بوده و 
ناگهاني بروز مي كند. اين در حالي است كه در بسياري 
از كشورها چنين نوس��ان  و تحوالت اقتصادي وجود 
دارد، اما بيشتر اين مسائل قابل پيش بيني و منطقي 
به نظر مي رس��د، براي نمونه از پيش تعريف شده كه 
در سال جديد پنج درصد بر تورم افزوده شود. در واقع 
همين روند غيرقابل پيش بيني بودن نوسان  اقتصادي 
وضعيت مديريت و برنامه ريزي حوزه سالمت را دشوار 

كرده است.«

  وضعيت شكننده داروسازي ها در برابر ارز
صادقي در تحليل وضعيت قيمت دارو و تاثيرگذاري آن 
بر بيماران خ��اص بيان كرد: » در بحث توليد داروهاي 
داخلي ما وابسته به ارز هس��تيم؛ چراكه مواد اوليه آن 
وارداتي است. به همين دليل بسياري از توليد كنندگان 
داخلي متقاضي افزايش قيمت محصوالت خود هستند. 
در واقع ش��ركت هاي ياد ش��ده در برابر نوس��ان  ارزي 
وضعيت ش��كننده اي دارند؛ زيرا سال هاست با وجود 
ادعاي توليد داخل از حمايت هاي ارزي وزارت بهداشت 

برخوردار بوده اند.«
اين فعال حوزه سالمت با اشاره به داليل ضعف اين عرصه 
در برابر تحوالت اقتصادي افزود: “ زماني ما براي مسائل 
خود قادر به برنامه ريزي هستيم كه بتوانيم آينده پيش 
رو را ببينيم و توان پيش بيني داشته باشيم. درحالي كه 
ما همواره درحوزه سالمت با اين نگراني دست به گريبانيم 
كه تحوالت ارزي قرار است چه باليي سر برنامه ريزي هاي 

ما بي��اورد؟ به هرروي با افزايش نوس��ان هاي ارز انتظار 
مي رود قيمت داروها نيز افزايش يابد، اما در ماه هاي اخير 
وزارت بهداشت به شدت در برابر اين قضيه مقاومت نشان 
مي دهد. درحالي كه اين نحوه مقاومت دستوري مساله 

ديگري را در نظام سالمت ايجاد مي كند.«
او بيان كرد: » با تكليف بر كاهش قيمت داروي داخلي، 
توليد كننده به داليل اقتصادي رغبتي به توليد نخواهد 
داشت و از طرف ديگر وارد كننده نيز به سوي واردات 
كاالهاي ارزانقيمت مي رود. به اين ترتيب كمبودهايي 
در جامعه بروز مي كند و س��رانجام ني��ز دولت مقوله 
اصالح قيمت ها را پيش خواه��د گرفت، چنان كه در 
گذش��ته دارويي كه 1۰ هزار تومان قيمت داش��ته را 
دولت 7۰۰۰ تومان اش را متعهد شده است، درحالي 
كه ام��روز همين دارو 12 هزار تومان ش��ده، اما تعهد 
دولت همچنان 7۰۰۰ تومان است؛ به اين ترتيب سهم 
خريدار افزايش يافته است. از اين رو براي مديريت اين 
نوسان ارزي بايد صندوقي ايجاد شود كه از فعاالن اين 
حوزه در برابر تحوالت حمايت كرده و زمينه ساز ثبات 
در اقتصاد سالمت كشور باشد. اين در شرايطي است كه 
وزارت بهداشت به دليل منابع محدود توان برنامه ريزي، 
جبران و مديريت نوسان  پيش رو را ندارد. در سال هاي 
گذشته با نوس��ان  ارز و رسيدن قيمت دالر به بيش از 
3۰۰۰ تومان، مس��ووالن وقت وزارت بهداشت اعالم 
كردند با ارسال اسامي بيماران، بودجه اي براي تأمين 
داروي آنها تخصيص مي يابد كه تا امروز چنين نشده 
است حال بايد ديد بسته حمايتي جديد چقدر به اجرا 

مي رسد.«

تهران امسال 215 روز هواي پاك داشت
نگاهي به ش��اخص هاي كيفيت هواي ته��ران در 6 ماه 
ابتدايي سه سال اخير نشان مي دهد كه تعداد روزهاي پاك 
و سالم هوا به مرور كمتر و روزهاي ناسالم براي گروه هاي 
حساس بيشتر شده است. بطور مثال در سال 95 مجموع 
تعداد روزهاي پاك و سالم 163 روز و تعداد روزهاي ناسالم 
براي گروه هاي حساس 23 روز بود كه امسال اين ارقام به 
مجموع 159 روز پاك و سالم و 27 روز ناسالم رسيده است.

چالش آلودگي هوا در نيمه دوم س��ال دشوارتر مي شود. 
اتفاقي كه به علت تردد وسايل نقليه بي كيفيت و آمادگي 
شرايط اينورژن يا وارونگي هوا، آلودگي و بحران را بيشتر 
مي كند. اين در شرايطي است كه وضعيت نيمه دوم امسال 
به علت بارندگي هاي آبان تا حدي با گذشته متفاوت است.

ليال نظري، سخنگوي شركت كنترل كيفيت هواي تهران، 

درباره روزهاي پاك و سالم در سال جاري گفت: مجموع 
روزهاي پاك و سالم پايتخت ايران در سال 97 از ابتداي 
 س��ال با احتس��اب مهر و آبان به 215 روز رسيده است.
نظري اف��زود: از ابتداي مهر 97 تا 29 آب��ان، 6 روز پاك، 
5۰ روز س��الم و 3 روز ناس��الم براي گروه هاي حس��اس 
داش��تيم. در همين بازه زماني در سال 96، يك روز پاك، 
35 روز س��الم، 22 روز ناس��الم براي گروه هاي حساس 
 و يك روز ناس��الم براي همه افراد وجود داش��ته اس��ت.
سخنگوي ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران درباره 
افزايش آلودگي هوا در نيمه دوم س��ال، اظهار داش��ت: 
نيمه دوم س��ال هم به خاطر سرما و هم به علت وارونگي 
هوا به افزايش آلودگي هوا منجر مي ش��ود. البته امسال 
بارندگي ه��ا در آبان بس��يار بهتر از س��ال گذش��ته بود 

و در نتيج��ه تع��داد روزهاي س��الم در آبان نس��بت به 
س��ال گذش��ته افزايش يافت. وقتي آلودگ��ي هوا توليد 
مي شود، ديگر توليد شده است. تمام تالش ها بايد بر اين 
 باش��د كه از ايجاد آلودگي هوا از منبع جلوگيري ش��ود.

با اين حال همچن��ان به دليل تردد بي روي��ه خودروها، 
اجرايي نشدن قوانيني مانند استفاده از فيلتر دوده براي 
اتوبوس ها و حضور پررنگ موتورسيكلت هاي كاربراتوري 
مشخص نيست وضعيت س��المت هوا در روزهاي آينده 
به چه س��مت و س��ويي برود. عباس شاهسوني، رييس 
گروه س��المت هوا و تغييرات اقليم مركز سالمت محيط 
و كار وزارت بهداش��ت درب��اره مهم تري��ن بيماري هاي 
ناش��ي از آلودگي هوا به خبرنگار سالمت ايرنا مي گويد: 
بيماري هاي حاد و مزمن منتسب به آلودگي هوا هستند. 

آلودگي ه��وا بر بيماري هاي تنفس��ي و قلب��ي اثر حاد 
دارد كه باعث افزايش موارد س��كته هاي قلبي مي شود. 
بيماري ه��اي مزمن مثل س��رطان ريه ني��ز به صورت 
 طوالني مدت به واس��طه آلودگي هوا ايجاد مي ش��وند.

وي افزود: هر چه غلظت ذرات افزايش پيدا كند و آلودگي 
هوا بيشتر ش��ود، موارد مراجعه به مراكز درماني به علت 
بيماري هاي ناشي از آلودگي هوا، مثل آسم و غيره افزايش 

پيدا مي كند.«
رييس گروه س��المت هوا و تغييرات اقليم مركز سالمت 
محي��ط و كار وزارت بهداش��ت ادام��ه داد: در س��ال 96 
نسبت به 95 غلظت آالينده ها در برخي شهرها افزايش 
و در برخي ش��هرها كاهش داشته اس��ت. در تهران نيز 
غلظ��ت آالينده ها كاهش��ي نبوده اس��ت. وقتي غلظت 

آالينده ها كاهش نداش��ته باش��د، همان تع��داد موارد 
مرگ و مير كه در س��ال قبل تر اتفاق افتاده، باز هم اتفاق 
مي افتد. البته از سال 92 با توجه به كارهايي مانند اصالح 
س��وخت )بنزين و گازوئيل(، غلظ��ت آالينده ها كاهش 
ياف��ت و از 38 ميكروگرم به 3۰ ميكروگرم در س��ال 9۴ 
رس��يد. ولي در س��ال 95 و 96 اين رون��د نزولي كاهش 
 آلودگي هوا با آن ش��دت قبلي ادام��ه نيافت و ثابت ماند.

شاهسوني اظهار داشت: ش��رايط كيفيت هوا و روزهاي 
ناسالم اصوال از ابتداي آذر تا پايان سال مشخص مي شود. 
در سال هايي كه شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس و 
همه گروه ها بوده، نيز در فصل سرد سال بيشتر اتفاق افتاده 
است. البته از ابتداي امسال تاكنون شرايط هوا نسبت به 

سال گذشته بهتر بوده است.
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حذف محدوديت ورود 
خانوارهاي جديد به كميته امداد

گل، دومين مخدر شايع در ايران

معاون حمايت و س��المت كميته امداد اس��تان 
تهران از اضافه شدن 13 هزار خانوار جديد به اين 
نهاد خبر داد و گفت: همه خانوارها سبد حمايتي 

دريافت مي كنند.
علي كريمي اصل با بي��ان اينكه در ماه هاي اخير با 
توجه به وضعيت بد اقتصادي، محدوديت هاي ورود 
خانوارهاي جديد به چرخه حمايتي اين نهاد حذف 
شده است، افزود: 13 هزار خانوار جديد )طبق تبصره 
1۴( به خانوارهاي تحت حمايت در اس��تان تهران 

اضافه شده اند.
وي در ادامه به تعداد خانوارهاي تحت حمايت كميته 
امداد استان تهران اشاره كرد و افزود: هم اكنون 67 
هزار و 336 خانوار با جمعيتي بالغ بر 1۴۰ هزار نفر از 
خدمات كميته امداد استان تهران بهره مند هستند.
معاون حمايت و سالمت كميته امداد استان تهران 
همچنين با اش��اره به طرح حماي��ت غذايي كه به 
مددجويان تحت حمايت اين نهاد نيز تعلق مي گيرد، 
نيز گفت: همه خانوارهاي تحت حمايت از اين بسته 

حمايتي بهره مند مي شوند.
كريم��ي اصل با بيان اينكه اين بس��ته حمايتي به 
حساب سرپرستان خانوار واريز مي شود، تاكيد كرد: 
مددجويان مي توانند از طريق برخي از فروشگاه هاي 
زنجيره اي مانند رفاه، شهروند، اتكاء و فرهنگيان و با 
استفاده از كارت بانكي صندوق امداد واليت مايحتاج 

ضروري خود را تهيه كنند.
وي در ادامه تصريح كرد: اين بسته حمايتي با توجه 
به بعد خانوار در اختيار مددجويان قرار مي گيرد كه به 
ترتيب براي خانوارهاي تك نفره 1۰۰، دونفره 15۰، 
سه نفره 2۰۰، چهار نفره 25۰، پنج نفربه باال 3۰۰ 
هزار تومان به حساب سرپرستان آنها واريز مي شود.

رييس گروه پيشگيري از اعتياد سازمان بهزيستي 
گفت: براساس آمار ستاد مبارزه با مخدر، »گل« دومين 
ماده مخدر شايع در كشور است كه از سوي جوانان و 

نوجوانان مورد استفاده قرار مي گيرد.
ماريت قازاريان با با بيان اينك��ه برخي افراد با تصور 
بر ع��دم اعتياد آور ب��ودن ماده گل رو ب��ه اين ماده 
مخدر مي آورند، اظهار كرد: اطالعات جوانان درباره 
عوارض اين ماده درست نيست و آنان در پي كسب 
لذت هستند. قازاريان با بيان اينكه گرايش مصرف 
به سمت ماده گل بس��يار زياد است، افزود: از طرفي 
جوانان نمي دانند مصرف گل چ��ه عوارضي مانند 
تغيير عاليم بدني و كندي حركت و... را درپي دارد. 
عوارض بلندمدت مصرف گل نيز ش��امل نقص در 
سيستم بدني، كاهش تمركز، مشكالت تحصيلي و 
شغلي و كاهش سطح هوشياري است.وي با تاكيد بر 
اينكه خانواده ها بايد مراقب باشند فرزندانشان با چه 
افرادي دوستي مي كنند و اوقات فراغت خود را به چه 
شكل مي گذرانند، تصريح كرد: سازمان بهزيستي 
كمپين آش��نايي با ماده مخدر گل را طي 1۰ روز در 
نيمي از استان ها برگزار كرد ولي اين كارها بايد مداوم 
انجام شود.اظهارات قازاريان در حالي است كه سعيد 
صفاتيان، تحليلگر و كارشناس حوزه مواد مخدرهم 
استفاده از مواد مخدر را واقعيتي انكار ناپذير در تمام 
جوامع دانست و افزود: ضلع اول، درمانگران، ضلع دوم 
مصرف كننده و ضلع س��وم مواد مخدر است. ذات 
خود ماده گل است كه به دليل تاثيراتش، رتبه دوم 
را در ميان مواد مخدر در كشور به دست آورده است.
صفاتيان با بيان اينكه 5 ي��ا 6 مورد روان گردان طي 
ساليان سال مرتب جاي يكديگر را مي گيرند، افزود: 
ماده گل به دليل ساختار خود، اين احساس را در جوان 
ايجاد مي كند كه فرد تصور مي كند بيشترين تمايل را 
به مصرف اين ماده دارد.او با انتقاد از اينكه يك معلم 
يا والدين به راحت��ي نمي توانند درباره مواد مخدر با 
جوانان صحبت كنند، تصريح كرد: توسعه برنامه هاي 
صداوسيما طي 2۰ سال گذشته موفق بوده است، اما 
از طرفي در آموزش و پرورش اين توسعه تا 1۰ درصد 
رونق داشته است. صفاتيان فقدان زير ساخت هايي 
نظير نگاه مديريتي درباره برنامه هاي پيشگيري را از 
مشكالت اين حوزه دانست و افزود: مديران نسبت 
به اين موضوع اس��ترس دارند و برنامه ها را به مقصد 
نمي رسانند. همايش هاي پيش��گيرانه تنها راهكار 
نيس��ت و در عين برنامه هاي پيش��گيرانه 1۰ سال 

گذشته مناسِب شرايط امروز نيست.

توانمندسازي زنان از اولويت هاي برنامه ششم توسعه 
دولت در تالش است به جاي كمك مستقيم به خانواده هاي 
نيازمند و زنان سرپرست خانوار، آنها را در حوزه هاي مختلف 
توانمند كن��د. معاون رييس جمهور در ح��وزه زنان و امور 
خانواده گفت: توانمندس��ازي خانواده ها به وي��ژه زنان در 
عرصه هاي مختلف از اولويت هاي دولت در برنامه شش��م 
توسعه است. معصومه ابتكار اظهار كرد: سند توانمندسازي 
وضعيت زنان و خانواده و برنامه عمل به اين س��ند تدوين 
ش��ده كه درص��دد گنجان��دن آن در اعتبارات س��ال 98 
هستيم. او افزود: از جمله سياس��ت هاي دولت براي قشر 
زنان، اجرايي كردن برنامه هايي مبتني بر دانش و فناوري 
روز بر اساس اهداف از پيش تعيين ش��ده است كه در اين 
 مي��ان كارگزاران ن��گاه ويژه تري به زنان روس��تايي دارند.

معاون رييس جمه��ور در حوزه زنان و امور خانواده توضيح 
داد: توس��عه پايدار روستاها با اس��تفاده از توان و ظرفيت 
بانوان از اهداف دولت اس��ت كه در اين راستا افزايش توان 
صندوق ه��اي اعتبارات خرد، حماي��ت از طرح هاي نوين 
بازار پس��ند و تالش براي افزايش ميزان مش��اركت زنان 
 در حوزه ه��اي مختل��ف در دس��تور كار دولت ق��رار دارد.

به گفته ابت��كار از جمله برنامه هاي دولت توانمندس��ازي 
منطقه اي س��ازمان هاي مردم نهاد در سياست گذاري ها 
و جل��ب مش��اركت آنه��ا در دي��ده بان��ي از فعاليت هاي 
 دولت ب��ا محوريت نقد و يپش��نهاد به كارگزاران اس��ت.

وي با بيان اينكه در مقطع كنوني هدف دش��منان نااميد 
كردن مردم از نظ��ام و انقالب و ايجاد فاصل��ه بين مردم و 
كارگزاران نظام است، تاكيد كرد: دولت نيز بايد با شفافيت 

 برنامه هاي عمل خود را براي مردم تشريح و عملياتي كند. 
ابت��كار يادآور ش��د: هم اكن��ون از سياس��ت هاي اصلي و 
مهم دولت حركت به س��وي توس��عه پايدار نقاط مختلف 
كش��ور براي ارتقاي كش��اورزي، تولي��د، صنايع كوچك، 
مش��اغل خانگي، فناوري هاي نوين، صنايع دس��تي بازار 
 پس��ند، ايج��اد فرصت هاي نوين اش��تغال پايدار اس��ت.

مع��اون رييس جمهور يكي از اركان اصل��ي دولت تدبير و 
امي��د را رعايت عدالت اجتماعي در هم��ه ابعاد و زمينه ها 
از جمله عدالت اقتصادي، اش��تغال، جنس��تي، آموزش، 
بهداش��ت، ورزش، ازدواج برش��مرد و تاكي��د كرد: طبق 

قانون اساس��ي همه مردم ف��ارغ از جنس��يت و قوميت از 
 اي��ن حوزه ه��ا به ص��ورت مس��اوي به��ره مند باش��ند.

ابتكار با اشاره به اينكه توانمندي زنان در عرصه هاي مختلف 
غير قابل انكار است، افزود: بايد از استعداد، توان و ظرفيت 
 غني بانوان براي پيشبرد اهداف كشور و نظام بهره گيري كرد.

معاون رييس جمهوري در حوزه زنان و امور خانواده با اشاره 
به موضوع اشتغال تاكيد كرد: اشتغال آبرومند يك نياز مهم 
براي همه افراد اعم از زن و مرد است و بايد زمينه كسب درآمد 
عزتمند براي بانوان به ويژه زنان سرپرست خانوار و دختران با 

تحصيالت عالي فراهم شود.



در شهر 13 راهوشهرسازي

»تعادل«مبانينظرياختالفهادرارزانفروشيبليتهواپيمارابررسيميكند

رقابت قيمتي دردسرساز در فروش بليت پروازهاي داخلي
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

تخفيف 5 تا 9 درصدي در قيمت بليت هواپيما توسط 
يكي از س��ايت هاي اينترنتي مع��روف فروش بليت 
جاروجنجال بس��ياري را طي هفته هاي گذشته به پا 
كرده و هم اكنون اختالف بين مديران ارشد اين سايت 
و انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي 

باالگرفته است.
در همي��ن رابطه، چندي پيش ريي��س انجمن دفاتر 
خدمات مسافرت هوايي نامه اي تهديد آميز به مديران 
اين سايت نوشت و اقدام به ارزان فروشي بليت هواپيما 
توسط سايت مذكور را خارج از ضابطه و عمال موجب 
ض��رور و زيان و لطمه به فعاليت س��اير دفاتر خدمات 

مسافرتي و جهانگردي معرفي كرد.
البته ماجراي اختالف بين سايت فروش بليت هواپيما 
و انجمن خدمات مسافرتي براي ارزان فروشي بليت به 
همين جا ختم نشد و ديروز هم جلسه اي براي حل اين 
مشكل برگزار شد كه اين جلسه هم در انتها به هرج و 

مرج كشيده شد و بي نتيجه ماند.
اگرچه تب اعضاي هيات مديره انجمن دفاتر خدمات 
مسافرت هوايي و جهانگردي داغ است و آنها معتقدند 
كه بايد به حقوق پايمال شده آژانس هاي هواپيمايي 
و كاهش فروش آنها با ارزان فروش��ي بليت از س��وي 
سايت هاي اينترنتي رسيدگي شود، كارشناسان اقتصاد 
هوانوردي اين خواسته را به حق نمي دانند و معتقدند 
كه اين ارزان فروشي به س��ود مردم و مشتريان تمام 
مي شود و اين سايت هاي فروش بليت از حق كارگزاري 
و كميس��يون خود )حاشيه سود( گذش��ته و اقدام به 
تخفيف 5 تا 9 درصدي بليت هواپيما مي كنند و اقدام 

آنها كامال قانوني و پسنديده است.
دراين ميان، معاون اسبق هوانوردي و امور بين الملل 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري، كه از تخفيف 5 تا 9 
درصدي قيمت بليت توسط اين سايت اينترنتي دفاع 
مي كند، به »تعادل« مي گويد: انجام حمل ونقل هوايي 
متعلق به ايرالين ها است و اين شركت هاي هواپيمايي 
هستند كه خدمات حمل مس��افر و بار را به مشتريان 
مي فروش��ند، درواقع حمل مس��افر با فروش بليت و 
جابه جايي كاال توسط بارنامه از سوي ايرالين ها انجام 

مي شود.
عليرضا منظري مي افزايد: هرشركت هواپيمايي با توجه 
به هزينه تمام ش��ده براي هر پرواز، تصميم مي گيرد 
كه بلي��ت را با چه قيمتي به فروش برس��اند و درواقع 
اصل خريد و ف��روش خدمات و تعيين قيمت برعهده 

ايرالين است.

او ادامه مي دهد: با توجه به آنكه شركت هاي هواپيمايي 
امكان تاسيس نمايندگي در تمام نقاط كشور را ندارند، 
بنابراين بايد از طريق كارگزاران يا نمايندگاني در سطح 

كشور اقدام به فروش بليت كنند.
به گفته اين كارش��ناس ارشد حوزه هوايي، ايرالين ها 
براي فروش بليت هواپيماهايشان به نمايندگي هاي 
خود ح��ق كارگزاري )كميس��يون( مي دهند كه اين 
حق كميسيون براي هر دفتر نمايندگي متفاوت است.

منظري اظهار مي كند: درگذش��ته، حق كميسيون 
براي تمامي دفاتر نمايندگي يكسان بود اما طي 10 تا 
15 سال گذشته با توجه به تجاري سازي صنعت حمل 
و نقل هوايي، ايرالين ها براس��اس حجم فروش بليت، 
به نمايندگان خود حق كميسيون مي دهند، برهمين 
اس��اس هر دفترنمايندگي كه فروش بيشتري داشته 

باشد حق كميسيوني بيشتري هم دريافت مي كند.
او بيان مي كند: با توج��ه به اينكه نمايندگي هايي كه 
فروش بيش��تري دارند حق كارگزاري بيش��تري هم 
دريافت مي كنن��د و اين امكان را پي��دا مي كنند كه 

تخفيفات بيشتري را براي مشتري در نظر بگيرند.
منظري با اشاره به سازوكار اين نمايندگي ها مي گويد: 
به عنوان مثال، اگر قيمت بليت توس��ط ايراليني يك 
ميليون تومان تعيين شود و حق كارگزاري نمايندگي 
براي فروش بليت100 هزار تومان باش��د، نمايندگي 
مي تواند به 50 هزار تومان قناعت كند و 50 هزار تومان 
از قيمت بليت كم كند تا قيمت بليت 950 هزار تومان 

ارايه شود.
او تصريح مي كند: در ب��ازار تجاري اين موضوع كامال 
منطقي به نظر مي رس��د كه نمايندگي هاي با فروش 
بيشتر، حق كارگزاري بيش��تري هم دريافت كنند و 
بتوانند تخفيفي در قيمت بليت هايشان درنظر بگيرند.

معاون اسبق هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري با 
اشاره به اينكه ارايه اين تخفيفات در قيمت بليت هواپيما 
به س��ود مسافران اس��ت، مي گويد: از زماني كه بحث 
فروش اينترنتي بليت مطرح شد، فروش آژانس هاي 
هواپيمايي كاهش يافت و دفاتر اينترنتي رونق يافتند 
البته دفاتر مسافرتي كه از طريق اينترنت فروش دارند 

كمتر نسبت به اينگونه تخفيفات اعتراض مي كنند و 
بيشتر شكايت ها مربوط به دفاتر كوچك تر است.

     راهكار رقابت با سايت هاي اينترنتي
منظري پيشنهاد مي دهد: دفاتر مسافرتي كوچك بايد 
تجميع شوند تا بتوانند قابليت رقابت خود با سايت هاي 
اينترنتي را حفظ كنند. چون درآينده راه ديگري براي 

ادامه حيات اين دفاتر وجود ندارد.
او با انتقاد از اظهاراتي درباره رقابت ناسالم ايجاد شده 
با ارزان فروشي سايت هاي اينترنتي مي گويد: با توجه 
به اينكه تعيين قيمت بليت بر عهده ايرالين ها است، 
رقابت ناسالم مي تواند بين آنها ايجاد شود به عنوان نمونه 
زماني كه يكي از دو شركت هواپيمايي كه درمسيري 
واحد، خدمات واحدي به مس��افر ارايه مي دهند اقدام 
به دامپينگ يا كاهش قيمت بليت كن��د، مي توان از 
وقوع رقابت ناسالم گفت نه اينكه يك نمايندگي از حق 
كميسيون خود براي فروش بيشتر و در راستاي حمايت 

از مصرف كننده اقدام به ارزان فروشي كند.

     ورود سازمان هواپيمايي كشوري 
با توجه به باالگرفتن اختالفات بين سايت فروش بليت 
و انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي، 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري هم به عنوان نماينده 
حاكميت در صنعت حمل و نقل هوايي به اين موضوع 
ورود كرد و رييس اين سازمان در اظهاراتي اعالم كرد 
كه اجازه ايجاد رقابت ناسالم را نمي دهيم كه اين گفته 
او جهت گيري سازمان هواپيمايي كشوري نسبت به 

اين اختالف را مشخص نكرد.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه »اجازه لطمه 
واردشدن به آزادسازي نرخ بليت هواپيما را نمي دهيم« 
مي گويد: به هرگونه رقابت مضر چه از سوي آژانس ها، 
چه خطوط هوايي و چه مراك��ز عرضه كننده بليت از 
طريق سيستم هاي الكترونيكي، رسيدگي و برخورد 
مي كنيم. علي عاب��دزاده در گفت وگو با تس��نيم، در 
واكنش به ارسال نامه تهديدآميز انجمن دفاتر خدمات 
مس��افرت هوايي و جهانگردي ايران براي يك سايت 
فروش آن الين بليت، اظهار مي كند: بحث آزادسازي 
نرخ بليت هواپيما يك بحث بسيار مهم و با اهميتي است 

كه بايد براي آن ارزش قائل شد.
او ادامه مي دهد: تغييراتي كه آزادس��ازي مي تواند در 
صنعت حمل ونقل هوايي ايجاد كند، بسيار گسترده و 
ارزشمند است، از اين رو، بايد دقت كنيم تحوالتي كه 
قرار است صورت بگيرد به خاطر برخي رقابت هايي كه 
مي توانيم بگوييم تخريب گر است باعث ايجاد مشكل 

براي آزادسازي نرخ ها نشود.
او تصريح مي كند: به هرگونه رقابت مضر چه از سوي 
آژانس ها، چه خطوط هوايي و چه مراكز عرضه كننده 
بليت از طريق سيستم هاي الكترونيكي، رسيدگي و 
برخورد مي كنيم. رييس سازمان هواپيمايي كشوري 
تأكيد مي كند: قطعًا اجازه نمي توانيم رقابت هاي مضر 

به صنعت حمل ونقل و آزادسازي نرخ ها لطمه بزند.
عابدزاده همچنين از بررس��ي مسائل مطرح شده بين 
انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران 

و يك سايت آن الين فروش بليت خبر داد.
ناگفته نماند، مشكل بين سايت هاي اينترنتي فروش 
بليت هواپيما با آژانس هاي مس��افرتي همان داستان 
تكراري اختالف بين تاكسي هاي اينترنتي و آژانس هاي 
تلفني، سايت هاي فروش اينترنتي كاال با فروشگاه هاي 
موجود در سطح ش��هر است، داستاني كه با گسترش 
تكنولوژي در تمام بخش هاي اقتصادي آغاز مي شود 
و پايان��ي جز پذي��رش تكنولوژي از س��وي صاحبان 

حرفه هاي مختلف ندارد. 

    پيش بيني آلودگي هواي پايتخت از دوشنبه
از روز دوشنبه هفته جاري تا اواخر هفته، جوي آرام در اغلب 
مناطق كشور پيش بيني مي شود و در شهرهاي پرجمعيت 
و صنعتي افزايش آالينده هاي جوي و كاهش كيفيت هوا 
پديده غالب خواهد بود. به گزارش فارس، براساس تحليل 
آخرين داده ها و نقشه هاي پيش يابي هواشناسي امروز 
در برخي مناطق استان هاي واقع در شمال غرب، غرب، 
سواحل خزر، شمال شرق و استان هاي واقع در دامنه هاي 
جنوبي البرز در زنجان، قزوين، البرز، تهران و شمال سمنان 
بارش پراكنده باران، وزش باد و در مناطق كوهس��تاني و 
سردسير شمال غرب، غرب و ارتفاعات البرز بارش پراكنده 

برف و كوالك برف پيش بيني مي شود. 
روز دوش��نبه در بخش هاي��ي از جنوب كش��ور افزايش 
اب��ر، بارش پراكنده وزش باد رخ خواهد داد و از دوش��نبه 
ت��ا اواخر هفته جاري جوي آرام در اغلب مناطق كش��ور 
پيش بيني مي شود و در شهرهاي پرجمعيت و صنعتي 
افزايش آالينده هاي ج��وي و كاهش كيفيت هوا پديده 

غالب خواهد بود. 
از روز سه شنبه تا اواخر وقت روز پنج شنبه وزش باد شديد 
گرم جنوبي براي گيالن و اردبيل پيش بيني مي شود و در 
استان هاي واقع در سواحل خزر و اردبيل افزايش محسوس 

دما بين ۷ تا 9 درجه رخ خواهد داد. 
بر اين اساس، آسمان تهران امروز كمي ابري، در بعدازظهر 
افزايش ابر هم��راه با وزش باد و احتم��ال بارش پراكنده 
پيش بيني مي شود، بيشينه و كمينه دما فردا در تهران 1۲ 

و ۴ درجه خواهد بود.  امروز بندرعباس با بيشينه دماي ۲۶ 
درجه باالي صفر گرم ترين مركز استان و شهركرد با كمينه 
دماي 8 درجه زير صفر سردترين مركز استان خواهد بود.

    تكذيب خروج هندي ها ازچابهار به بهانه ناامني
معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي با تكذيب 
خروج هندي ها از چابهار گفت: پروژه هاي زيرساختي 
بندر شهيد بهش��تي را با قدرت ادامه مي دهيم. هادي 
حق ش��ناس در گفت وگو با مهر درباره اينكه آيا انفجار 
تروريستي روز پنج شنبه منجر به نگراني سرمايه گذاران 
به ويژه سرمايه گذاران بندر چابهار نسبت به امنيت منطقه 
مي شود، گفت: اين انفجار تروريستي، صرفا ترقه بازي در 
مقابل مقر نيروي انتظامي بود و ارتباطي با بندر چابهار 
نداشت. در سيستان و بلوچستان قبال هم چنين اتفاقاتي 
رخ داده بود و اولين بار نيست كه يك حادثه مشابه اتفاق 
مي افتد. كما اينكه س��ال گذشته هم در همين استان 
جاده را تعدادي از اشرار بسته بودند و سپاه با آنها برخورد 
كرد. معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي، گفت: 
پروژه اصلي ما، بهره برداري از فاز اول طرح توسعه بندر 
شهيد بهشتي با حضور روساي جمهور ايران و افغانستان 
و نخست وزير هند بود كه در روز افتتاح اين پروژه، هيچ 
اتفاقي نيفتاد و همه شاهد امنيت باالي ايران بودند. به 
گفته عضو هيات عامل سازمان بنادر و دريانوردي، از نظر 
اين سازمان، حادثه روز پنج شنبه حادثه مهمي نبود و اين 
انفجار نه ارتباطي به توسعه بندر چابهار دارد و نه آينده اين 

شهر و پروژه هاي زيرساختي سازمان بنادر و منطقه آزاد؛ 
سازمان بنادر با قدرت و قوت پروژه توسعه بندر چابهار را 
به پيش مي برد. در همين حال،  شهرام آدم نژاد، معاون 
حمل و نقل وزير راه و شهرس��ازي گفت: ضرورت دارد 
براي افزايش بازارهاي فروش در منطقه چابهار، پيمان 
حمل و نقل منطقه اي براي تسريع و تسهيل عبور و مرور 
و حمل و نقل با كشورهاي همسايه منعقد و اجرايي شود. 
 به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، آدم نژاد 
بيان كرد: سرمايه گذاري و پروژه هاي در حال ساخت و 
بهره برداري در بندر چابهار پيشرفت قابل توجهي داشته 
است. او افزود: ساختارها در سرمايه گذاري را مي توان به 
گونه اي فراهم كرد كه عدالت از بين نرود و سرمايه گذاران 

به يك اندازه جايگاه و قدرت داشته باشند. 

    انتصابات در شهرداری با مشورت شورای شهر
عضو هيات رييسه شورای شهر تهران گفت: تغييرات و 
انتصابات جديد در بدنه شهرداری تهران توسط پيروز 
حناچی و با مش��ورت اعضای شورای شهر تهران انجام 
می شود. به گزارش تسنيم، زهرا نژادبهرام با اشاره به آغاز 
دوره جديد در شهرداری تهران اظهار کرد: اعضای شورای 
شهر تهران اميدوارند اتفاقات خوبی در اين دوره صورت 
بگيرد و جلسات هم انديش��ی با محوريت تغييرات در 
شهرداری تهران را آغاز خواهند کردند و هرگونه تغيير در 
بدنه شهرداری تهران و انتصابات جديد با مشورت اعضای 
شورای شهر تهران انجام می شود اما تصميم نهايی با آقای 

حناچی است. عضو هيات رييس��ه شورای شهر تهران 
ادامه داد: در دو دوره گذشته شهرداران تهران )نجفی و 
افشانی( اعضای شورای شهر تهران جلسات متعددی را 
برای آنها داشتند و در اين جلسات درباره مسائل مختلف 
شهری بحث و تبادل و نظر شد.بايد تالش کنيم مديريت 
شهری به ثبات برسد، در اين مسير همه بايد تالش کنند 
چرا که تغييرات پی در پی به ارائه خدمات به شهروندان 
آسيب جدی می زند و در اين زمينه بايد مراقب بود. وی 
بيان کرد: از ش��هردار جديد تهران نيز خواسته شده به 
مسائل فرهنگی و اجتماعی توجه ويژه ای داشته باشد 
و در اين زمينه بايد اقدامات جديد و البته به روزی انجام 
شود ضمن اينکه انتظار می رود به تمامی گروه های سنی 
توجه شود. عضو هيات رييسه شورای شهر تهران ادامه 
داد: زمان زيادی به پايان شورای پنجم نمانده است و در 
اين زمينه باقيمانده بايد تالش شود خدمات مطلوبی به 
شهروندان ارائه شود و بتوانيم رويکرد خوبی را در زمان 

باقيمانده داشته باشيم.

    افتتاح 6   مرکز معاينه فنی در تهران 
حس��ينی منش مدير عامل ستاد معاينه فنی تهران از 
افتتاح ۶ خط معاينه فني در تهران طي دو هفته آينده 
خب��ر داد و گفت: هفته آينده دو خط س��يار و دو مرکز 
ثابت و جمعًا ۶ خط به خطوط معاينه فنی تهران اضافه 
خواهد شد که با افتتاح اين ۶ خط، تعداد خطوط تهران 
به 50 عدد خواهد رسيد.او با بيان اينکه حدود 300 هزار 

خوردو در خارج از شهر تهران معاينه فنی دريافت كرده 
اند و تنها 10 درصد خودروها فاقد معاينه فنی هستند، 
اظهار کرد: مراکز معاينه فنی در اين روزها خلوت بوده و 
با تمام ظرفيت به شهروندان خدمات دهی می کنند. وی 
بيان کرد: 1500 خودروی سنگين در اکيپ مشترک 
پليس و ستاد معاينه فنی تهران کنترل شده است که 
متأسفانه ۲۶ درصد خودروها با وجود داشتن معاينه فنی 
در تست مجدد مردود شدند. حسينی منش با اشاره به 
اينکه بيشتر خودروهای مردود شده در تست معاينه فنی 
مربوط به خودروهای حمل زباله، نخاله و باربری می باشند 
افزود: تالش بر اين است تا دقت و نظارت بيشتری اعمال 
شود و خودروهای دودزا و مشکل ساز از رده خارج گردند. 
او همچنين گفت:ازابتدای آبان تا نيمه آذربيش از 30۴ 
هزار دستگاه خودرو به مراکز مراجعه کرده اند، که بيش 
از ۲1۲ هزار خودرو برای اولين بار به مراکز مراجعه کرده 
اند. او با اشاره به گزارش واحد سيار تست کنار جاده ای 
خودروهای سنگين، اظهار کرد: اين واحد از 5 مهر تاکنون 
وضعيت آاليندگی هزار و 58۶ دستگاه خودروی سنگين 
را مورد ارزيابی قرار داده که از اين تعداد 8۴ درصد دارای 
معاينه فنی و 1۶ درصد فاقد معاينه فنی بوده اند.5۴۷ 
دستگاه خودرو س��نگين به علت نداشتن معاينه فنی 
يا دودزا بودن جريمه و اعمال قانون ش��ده اند. به گفته 
مديرعامل ستاد معاينه فنی خودروهای تهران، گواهی 
معاينه فنی 305 خودرو به دليل م��ردودی در آزمون 

آاليندگی باطل شده است.
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 عقب  افتادگی 20 ساله
در اجرای طرح تفکيک پسماند 
رئيس کميته محيط زيس��ت شورای اسالمی شهر 
تهران با اشاره به ۲0 سال عقب افتادگی تاريخی در 
اجرای طرح تفکيک پسماند از مبدا گفت: سروسامان 
دادن به اين وضعيت کار سختی است؛ ما در گام اول، 
اج��رای اين برنامه را از حدود يک ماه پيش در س��ه 

منطقه تهران به صورت پايلوت آغاز کرده ايم.
به گزارش ايلنا، س��يدآرش حسينی ميالنی درباره 
آخرين وضعيت طرح جامع مديريت پسماند شهر 
تهران گفت: طرح جامع يک برنامه دراز مدت است 
که يک افق زمانی 15 تا ۲0 س��اله را دربرمی گيرد. 
طبيعتا براساس اين طرح، راهبردها و رويکردهای 

کالن درخصوص پسماند تهران مشخص می شود.
وی با اشاره به اينکه اين طرح هنوز اجرايی نشده اما 
به تازگی مشاور طرح جامع مديريت جامع پسماند 
انتخاب شده است، اظهار كرد: پس از انجام مطالعات 
جامع در زمينه های فنی، اقتصادی و اجتماعی الگوی 
تغيير در ش��يوه جمع آوری زباله متناسب با شرايط 
مناطق و از جمله جانمايی و ابعاد مخازن زباله مشخص 

خواهد شد.
او  ادامه داد: در کشورهای پيشرفته برای انواع و اقسام 
زباله ها مخازن مختلف وجود دارد. مجتمع ها چند 
نوع مخزن دارند؛ چراکه از همان ابتدا زباله ها تفکيک 
می شوند ولی در ايران اين موضوع همه گير نيست. سر 
هر خيابان يک مخزن واحد وجود دارد که زباله های 

خشک و تر داخل آن ريخته می شود.
حسينی ميالنی با بيان اين که برخی مناطق شهرداری 
تهران در حال حاضر به صورت موردی و جزئی طرح 
تفکيک از مبدا را اجرا کرده اند، تصريح کرد: هم اکنون 
مناط��ق ۲1، ۲۲ و 13 مناطقی هس��تند که طرح 
تجميع زباله های خش��ک و تر را به صورت پايلوت 
شروع کرده اند. در اين طرح قرار است به جای چندين 
پيمانکار مختلف در سطح منطقه، فقط يک پيمانکار 
طرف قرارداد با شهرداری باشد تا در ازای برخورداری 
از منافع جمع آوری و تفکيک زباله خشک، هزينه های 
رفت و روب و جمع آوری زباله تر را کاهش دهد. البته 
اين کار، حدود يک ماه است که شروع شده و در جلسه 
مقدماتی ای که با مسئوالن مربوطه داشته ايم، تاکيد 
کرديم که پيشرفت کار به صورت منظم و شفاف به ويژه 
در بخش تفکيک از مبدا بايد به شورا گزارش شود. با 
وجود اين، چگونگی نحوه آرايش مخازن جمع آوری 
پسماند، به مسائل و مولفه های مختلفی ازجمله بافت 
منطقه مسکونی، شرايط تراکم جمعيت، عرض معابر 

و... وابسته است.
رييس کميته محيط زيس��ت پيش��رفت در حوزه 
تفکيک پس��ماند را تدريجی دانس��ت و اظهار کرد: 
حدود 10 سال است که مردم به مخازن سر کوچه که 
زباله در آنها به صورت متمرکز ريخته می شود، عادت 
کرده اند و برای از بين بردن اين عادت نياز به زمان و 
فرهنگ سازی است.ميالنی با بيان اينکه بايد نتايج 
طرح تجميع پسماند خش��ک و تر و اجرای پايلوت 
مناطق پس از مدتی مشخص شود، اظهار كرد: پس از 
انجام بررسی ها در طرح تجميع و دريافت نتايج ميان 
کار طرح جامع پسماند خطوط اصلی کار مشخص 

خواهد شد.

3 فضای منتخب برای ايجاد 
پالزا در تهران مشخص شد

رييس کميته معماری ش��ورای شهر تهران گفت: 
باغ فردوس، پي��اده راه برادران مظفر و پيش��خوان 
ورودی راه آهن 3 فضای مناسب برای ايجاد پالزا در 

پايتخت است.
به گزارش ايرنا، علی اعطا در جلسه کميته معماری 
و طرح های ش��هری شورای اسالمی شهر با موضوع 
»بررسی مواضع پيشنهادی به منظور ايجاد پالزا در 
شهر تهران« افزود: توجه به گسترش فضای پياده راه 
و حضور پررنگ تر شهروندان در شهر يکی از اهداف 
و برنامه ريزی های کميسيون معماری و شهرسازی 
شورای شهر است و اين موضوع در دستور کار مديريت 

شهری است.
وی ادامه داد: موضوع شهر پياده مدار هم در برنامه 5 
ساله شهر تهران و همين طور اليحه سوم توسعه آمده 
 است، به همين دليل نبايد از اين موضوع غافل شد. به 
گفته اين عضو شورای شهر، شهردار جديد پايتخت 
به موضوع پياده راه و پياده محوری در شهر تاکيد دارد 
و می توان با همراهی سازمان زيباسازی شهر تهران و 
مناطق ۲۲گانه شهرداری تا انتهای امسال اين موضوع 

را به مرحله اجرا رساند.
برزين ضرغامی، رييس س��ازمان زيباس��ازی شهر 
تهران نيز در اين جلسه با بيان اينکه سازمان متبوعش 
تالش می کند تا تعامل بيشتری با شهروندان داشته 
باش��د، گفت: سعی می کنيم با ايجاد فضای مکث و 
فضاهايی برای پياده روی در شهر فرصت حضور بيشتر 

شهروندان را در گوشه و کنار پايتخت فراهم کنيم.

 برخورد با خودروهای
دودزا و تخلفات حادثه ساز 

رييس پليس راه��ور تهران ب��زرگ از اجرای طرح 
»طاهر« در پايتخ��ت خبر داد و گف��ت: با توجه به 
نزديک شدن به فصل زمستان اين طرح از روز گذشته 
اجرايی شده و با خودروهای آالينده و دودزا برخورد 
می شود. به گزارش تسنيم، سردار محمدرضا مهماندار 
با اعالم خبر اجرای طرح طاهر توس��ط پليس راهور 
تهران بزرگ درباره جزئيات اي��ن طرح اظهار کرد: 
پليس با خودروهايی که مرتکب تخلفات حادثه ساز 
مانند سرعت و س��بقت غيرمجاز و حرکات مارپيچ 
شوند برخورد می کند، افزون بر اين، خودروهايی که 
امنيت اخالقی را خدشه دار کنند نيز مطابق قانون با 

آن ها برخورد الزم صورت می گيرد.
وی در رابطه با ديگر خودروهای متخلفی که مشمول 
برخ��ورد در اين طرح می ش��وند، گف��ت: پليس با 
خودروهايی ک��ه دارای پالک مخدوش بوده يا فاقد 
پالک باش��ند نيز مطابق قانون رفتار کرده و با آن ها 

برخورد می شود.

ايرانشهر

معاونحملونقلوترافيکشهرداریتهرانعنوانكرد

نظارت بر تاكسي هاي اينترنتي در تعليق
محسن پورس��يدآقايی، معاون حمل و نقل و ترافيک 
ش��هرداری تهران از وجود ابزارهای ق��درت که مانع 
تدوين دس��تورالعمل فعاليت تاکسی های اينترنتی 

می شود، خبر داد.
به گزارش ايس��نا، پورس��يدآقايی در مورد سرانجام 
تدوين آيي��ن نامه ای ب��رای تاکس��ی های اينترنتی 
گفت: آيين نامه ای برای همه تاکس��ی های اينترنتی 
تدوين ش��ده اس��ت که بر اس��اس آن در م��ورد نحوه 
اخذ مج��وز،  چگونگی نظارت و ضواب��ط فعاليت آنها 

دستورالعمل هايی مشخص شده است.
وی با بيان اينکه آيين نامه  توسط معاونت حمل و نقل 
و ترافيک ش��هرداری تهران با مشارکت شورای عالی 
هماهنگی ترافيک ش��هرهای کشور تهيه شده و بايد 
در اين ش��ورا به تصويب برسد، تصريح کرد: متأسفانه 
ابزارهای فشار و قدرتی وجود دارد که جلوی کنترل و 
نظارت شهرداری بر شرکت های تاکسی های اينترنتی 

را می گيرد.
پورس��يدآقايی با بيان اين که تدوين اين آيين نامه دو 
بار در دستور کار شورای عالی ترافيک قرار گرفته اما از 
دستور خارج شده است، گفت: اما کماکان ما به دنبال 
وضع قوانين نظارت بر آنها هستيم تا شهرداری بتواند 
کار قانونی خود در حوزه نظارت بر خودرو  و رانندگان 

درون ش��هری  را به زودی اجرايی کن��د. وی در مورد 
احتمال سرپيچی تاکسی های اينترنتی از اين آيين نامه 
گفت: اگر  اين آيين نامه در شورای عالی ترافيک کشور 
تصويب شود، برای همه تاکس��ی های اينترنتی الزم 

االجرا خواهد بود.

     ۱200 اتوبوس نو خريداری شد
همچنين معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران 
از ثبت س��فارش برای خريد و واردات بيش از 1۲00 
اتوبوس نو ش��هری خبر داد و گفت: برای از رده خارج 
کردن اتوبوس های فرس��وده 1۲-10 ساله، به صورت 
کوتاه مدت می توان نس��بت ب��ه خريد و اس��تفاده از 
اتوبوس های دست دوم 3-۲ ساله اقدام کرد تا وضعيت 

اقتصادی متعادل شود.
به گزارش ايلنا، معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری 
تهران، با اشاره به پيگيری های انجام شده برای نوسازی 
ناوگان اتوبوسرانی اظهار کرد: براساس طرحی، مقرر 
ش��ده دولت از محل صرفه جويی مصرف نفت، نصف 
هزينه خريد اتوبوس را به بخش خصوصی پرداخت کند. 
بنابراين بخش خصوصی می تواند در خريد اتوبوس های 

نو و واردسازی آنها به ناوگان حمل و نقل فعاليت کند.
محسن پورسيدآقايی ادامه داد: ايده خريد اتوبوس های 

دس��ت دوم به اين دليل مطرح شد که اگر نتوانستيم 
اتوبوس ه��ای نو وارد ناوگان کنيم، اي��ن ايده را به کار 
گيريم. به هر حال نرخ ارز افزايش يافته و اتوبوس نو هم 

گران شده است.
ممکن اس��ت فعاالن بخش خصوصی به دليل عدم 
صرفه قيمت بليت، نسبت به خريد اتوبوس نو رغبت 
نشان ندهند. ما اين ايده را مطرح کرديم که اگر الزم 
ش��د، به صورت محدود و مثال 3 هزار اتوبوس دست 
دوم بياوريم تا فعال نياز شهر تامين شود و بعد از اينکه 
ش��رايط تحريم برطرف شد، نسبت به خريد اتوبوس 

نو اقدام کنيم.
معاون حم��ل و نق��ل و ترافيک ش��هرداری تهران با 
اشاره به اينکه هجمه ای شکل گرفت که چرا از خريد 
اتوبوس دست دوم سخن گفته می شود، بيان کرد: ما 
نمی خواهيم به طور کامل از اتوبوس دست دوم استفاده 
کنيم اما در ش��رايطی که تعداد زيادی اتوبوس با عمر 
باالی 1۲-10 سال داريم که بايد کنار گذاشته شوند و 
شرايط تحريمی و بودجه ناکافی اجازه کنار گذاشتن 
آنها و تامين چندين هزار اتوبوس نو را به ما نمی دهد، 

می توان از راهکارهای موقت استفاده کرد.
وی تاکيد کرد: می توان در دنيا اتوبوس های دست دوم 
با ۲ تا 3 س��ال کارکرد پيدا کرد. می توانيم در شرايط 

تحريمی فعلی چند هزار دس��تگاه اتوبوس دست دوم 
با کارکرد پايين وارد کنيم؛چنين اتوبوس هايی قطعا 
از اتوبوس های فرس��وده 1۲-10 ساله خودمان بهتر 
هستند. فعال می توان از چنين اتوبوس هايی استفاده 
کرد تا شرايط تحريمی  برطرف و وضعيت اقتصاد نرمال 
شود و بتوانيم به تعداد کافی اتوبوس نو خريداری کنيم. 
واضح است که خريد اتوبوس دس��ت دوم يک برنامه 
طوالنی مدت نيست اما از راه حل هايی است که می تواند 

در کوتاه  مدت و به صورت ضرب االجل جواب دهد.
پورسيدآقايی با اش��اره به ثبت سفارش خريد 1۲00 

اتوبوس نو ش��هری خب��ر داد و عنوان ک��رد: صندوق 
توس��عه ملی به اي��ن اتوبوس ها ارز تخصي��ص داده و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی پيگيری تامين 
اتوبوس های نو در کشور است. اما به موازات اقدام برای 
تامين اتوبوس های نو، می توان به اقدامات ديگری برای 

جايگزينی اتوبوس های فرسوده پرداخت.
معاون حمل و نقل و ترافيک ش��هرداری تهران درباره 
اينکه اتوبوس های نو ثبت سفارش شده چه زمانی وارد 
کشور می شوند، اظهار بی اطالعی کرد و گفت: در اين 

رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد پاسخ دهد.
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»تعادل«جديدترينتحوالتبازارخودرورابررسيميكند

قيمت خودرو در انتظار واكنش بازار
تعادل|

ريي��س س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان به تازگي از ع��دم نياز به اخذ مجوز 
افزاي��ش قيمت ب��راي خودروهاي گران ت��ر از 45 
ميليون تومان اشاره كرده اس��ت. از ديگر سو اما به 
گفته او، قيمت خودروه��اي ارزان تر از 45 ميليون 
تومان نيز توس��ط س��از و كار ب��ازار تعيين خواهد 
ش��د. افزايش قيمت خودروهاي داخل��ي اما ظاهراً 
در حالي حمايت رييس مجلس ش��وراي اسالمي را 
هم به دنبال دارد. وزير صنعت، معدن و تجارت، در 
اظهارنظري ديگر، افزايش قيمت خودرو از س��وي 
يكي از خودروسازان را »غيرقانوني« ندانسته و البته 
با انداختن توپ به زمين سازمان حمايت، اعالم نظر 
نهايي را به اين نهاد ارجاع داده است. رضا رحماني در 
ادامه گفته است كه در بحث خودرو، سازمان حمايت 
و خودروسازان مسوول هستند و قطعا در ارتباط با 
افزايش قيمت توضيح خواهند داد. با اين حال، وزير 
صنعت مي گويد پاسخگويي دولت در قبال افزايش 
قيمت خودرو تنها در مورد خودروهايي مصداق دارد 
كه در حوزه قيمت گذاري رس��مي )توسط شوراي 
رقابت( قرار داشته باشند. به گفته رحماني، در اين 
حوزه دولت ورود خواهد كرد و بخش��ي كه خارج از 
مصوبات شوراي رقابت اس��ت دولت ورودي ندارد، 
اما س��ازمان حمايت آناليز قيم��ت را مي گيرد و آن 
را كارشناسي مي كند و قيمت هايي كه ا خيرا اعالم 
ش��ده جزو همين مصوبات خارج تصميم ش��وراي 

رقابت بوده است.
از ديگر س��و، اما خبرهاي رسيده حاكي از آن است 
كه خودروس��ازان به صورت رس��مي مجوز افزايش 
قيمت خودرو را دريافت كرده  اند. يك مقام مسوول 
در صنعت خودروسازي در اين باره به تسنيم گفته 
است: خودروسازان مجوز افزايش قيمت خودرو تا 5 
درصد كمتر از حاشيه بازار را دريافت كرده اند و فعال 
اي��ن موضوع را در تعداد اندك��ي از محصوالت خود 
اعمال كرده اند. البته رقم 5 درصد كمتر از حاش��يه 
بازار حداقلي است و ممكن است در برخي محصوالت 
اين درصد قيمت ها بيش��تر از 5 درصد حاشيه بازار 
هم برسد، به عنوان نمونه، برخي خودروها با 9 درصد 
كمتر از حاشيه بازار به فروش خواهند رسيد. به گفته 
او، فروش خودرو 5 درصد كمتر از حاشيه بازار براي 
برخ��ي از محصوالت هر چند وق��ت يك بار اجرايي 
خواهد شد تا با اين تصميم اختالف قيمت كارخانه 
تا بازار كاهش و به تدريج قيمت خودرو معقول شود.

   آزاد سازي زيرپوستي قيمت خودرو
براين اس��اس به نظر مي رسد، موضع وزارت صنعت 
در م��ورد افزايش قيم��ت خودرو چندان روش��ن 
نيست. از يك سو، سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان زير مجموعه وزارت صنعت اس��ت 
و در ش��وراي رقابت نيز به عنوان نهادي فراقوه اي، 
نماينده اي از وزارت صنعت حضور دارد. به عبارتي، 
افزايش قيمت خودرو و حمايت وزير صنعت از آن در 
حالي صورت گرفته است كه از سوي ديگر، تأكيد بر 
افزايش قيمت خودروهاي داخلي و رساندن سطح 
قيمت ها به 5 درصد كمت��ر از قيمت بازار در حالي 
صورت مي گيرد كه اين سياست، بر خالف آنچه به 
نظر مي رسد، تقريبا تمامي خودروهاي داخلي را در 
بر مي گيرد. ح��د افزايش قيمت خودروهاي داخلي 
بر اس��اس اعالم نظر ش��وراي رقاب��ت 45 ميليون 
تومان اعالم ش��ده و به اين ترتيب، تنها خودروهاي 
باالتر از 45 ميليون تومان مش��مول افزايش قيمت 
و آزادسازي قيمتي خواهند ش��د. اين اما در حالي 
است كه در شرايطي كه چنين سياستي، به استثناي 
چند خودرو، تقريبا تمامي محصوالت خودروسازي 
داخلي را در بر مي گيرد، ش��وراي رقابت و سازمان 
حمايت نيز نخواهند توانست به موضوع ورود كنند. 
به اين ترتيب، خودروهاي مشمول افزايش قيمت از 
داي��ره قيمت گذاري و نظارت اين دو نهاد نيز بيرون 
خواهند رفت و قيمت عمده خودروهاي داخلي، عمال 
آزاد خواهد شد. اما نكته قابل تامل تر اينكه، رييس 
سازمان حمايت در تازه ترين اظهارات خود در مورد 
كليد خوردن افزايش قيمت خودرو، به نوعي سخنان 
وزير صنعت را تأييد كرده و اين طور گفته است كه 
4 محص��ول خودرويي كه قيمت آنها در طرح پيش 
فروش افزايش پيدا كرده، مش��مول قيمت گذاري 
نيستند. بنابراين اگر افزايش قيمتي صورت گرفته، 
اين افزايش قيمت نه نياز به مجوز سازمان حمايت 
داشته و نه سازمان حمايت به اين خودروساز مجوز 
افزايش قيمت داده است. به گزارش فارس اما تابش 
در مورد افزايش قيم��ت خودروهاي ارزان تر از 45 
ميليون تومان هم اين طور گفته اس��ت: قيمت اين 

خودروها توسط عرضه و تقاضا تعيين خواهد شد.

   نظر مجلس مثبت است
رويكرد ضد و نقيض مسووالن وزارت صنعت در مورد 
افزايش قيمت خودرو اما در حالي صورت مي گيرد 
كه زنجيره خودروسازان كش��ور به تازگي موفق به 

جلب حمايت مجلس شوراي اسالمي براي افزايش 
قيمت خودرو هم ش��ده است. بر اين اساس، شهاب 
الدين بي مقدار، رييس فراكسيون حمايت از صنعت 
قطعه سازي از جلسه خودروسازان و قطعه سازان با 
علي الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي خبر 

داده است.
 اما به گفته اين نماينده مجلس، خودروس��ازان به 
رييس مجلس گفته اند كه درشرايط كنوني حاشيه 
سود آنها از توليد خودرو چيزي نزديك به صفر است. 
نتيجه اين جلس��ه اما به گفته بي مقدار اين بوده كه 

در م��ورد خودروهاي كمت��ر از 45 ميليون تومان، 
كارگروه تنظيم بازار با همكاري س��ازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان، به يك تصميم 
مشترك برس��ند و قيمت اين خودروها را به صورت 

رسمي تغيير دهند. 
ب��ه گفته ريي��س فراكس��يون حماي��ت از صنعت 
قطعه سازي، يكي ديگر از تصميمات اين جلسه نيز 
اين بوده كه در ابتدا، خودروهايي كه مشمول قيمت 
گذاري ش��وراي رقابت نيس��تند، مش��مول اصالح 
قيمت ش��وند و در مرحله بعد، خودروهاي كمتر از 

45 ميليون تومان با ساز و كار تعيين شده كه از سوي 
كارگروه كنترل بازار و سازمان حمايت اعالم خواهد 

شد، قيمت گذاري شوند. 
با اين همه، ظاهراً قرار اس��ت بخش��ي از عوايد اين 
افزاي��ش رس��مي قيم��ت خودروها هم ب��ه جيب 
قطعه سازان گسيل شود، چرا كه به گفته بي مقدار، 
در اين جلسه مقرر شد تا اگر خودروسازان اقدام به 
پيش فروش خودرو كردند، ۶۰ درصد مبلغ حاصل 
را به قطعه س��ازان اختصاص دهند تا توليد و توزيع 

قطعات يدكي خودرو با مشكل مواجه نشود.
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صادرات 8 ماهه ركورد زد
سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران گفت: با وجود 
تحريم ها و همچنين سياس��ت هاي صورت گرفته 
درزمينه ابالغ بخشنامه ها، طي 8 ماهه نخست سال 
جاري صادرات كش��ور به ركورد جديدي رسيد و از 
مرز 31 ميليارد دالر گذشته است. به گزارش پايگاه 
خبري س��ازمان توس��عه تجارت ايران، محمدرضا 
مودودي در همايش تجليل از صادركنندگان نمونه 
استان خوزستان، عنوان كرد: سياست هاي دشمنان 
ايران به گونه اي است كه از توليد تا صادرات را تحت 
فشار قرار داده و با افزايش موانع، صادرات را به عنوان 
مهم ترين بخش اين فرآيند مورد هدف گرفته اند. او 
افزود: دولت با ابالغ بعضي بخشنامه هايي كه به نفع 
خود صادركننده اس��ت به دنبال ايجاد راه حل هايي 
براي اين اس��ت كه ارز به چرخه اقتصادي باز گردد. 
همچنين دليل عمده محدود كردن 118۰ تا 13۰۰ 
قلم كاالي صادراتي حول اين محور شكل مي گيرد كه 

ارز به چرخه اقتصادي كشور باز گردد. 
مودودي از رش��د 13 درصدي صادرات طي 8 ماهه 
نخست سال جاري خبر داد و گفت: با وجود تحريم ها 
و همچنين سياست هاي صورت گرفته در زمينه ابالغ 
بخشنامه ها امس��ال طي 8 ماهه صادرات كشور به 
ركورد جديدي رسيد و از مرز 31 ميليارد دالر گذشته 
است. سرپرست سازمان توسعه تجارت خاطرنشان 
كرد: رشد صادرات كشور رشدي شتابنده دارد اما هنوز 
ظرفيت ها به طور كامل در كشور شكل نگرفته است. 

افزايش 67 درصدي صادرات 
به عراق

مهر| طي هشت ماه گذشته سال جاري ۶ ميليارد 
و ۷5۷ ميليون دالر كاال به عراق صادر شده كه از 
افزايش ۶۶.59 درصدي نس��بت به مدت مشابه 
سال گذشته حكايت دارد. طبق بررسي تازه ترين 
آمار تجارت خارجي از صادرات غير نفتي نش��ان 
مي دهد، كشور عراق براي دومين ماه پياپي در صدر 
فهرست دريافت كنندگان كاال از ايران قرار گرفته 
است. در هشت ماه گذشته امسال، 14 ميليون و 
۲1۶ هزار تن كاال به ارزش ۶ ميليارد و ۷5۷ ميليون 
دالر به عراق صادر شده است كه از نظر وزني 18.89 
درصد از وزن كل و از نظر ارزشي ۲1.4۶ درصد از 
ارزش كل صادرات كشور را به خود اختصاص داده 
است. در مدت مشابه س��ال گذشته 8 ميليون و 
55۶ هزار تن كاال به ارزش 4 ميليارد و 5۶ ميليون 
دالر صادر شده بود كه 1۰.۷8 درصد از وزن كل و 
14.55 درصد از ارزش كل را به خود اختصاص داده 
بود. به اين ترتيب آمار نشان مي دهد، طي هشت 
ماه سال جاري صادرات به عراق در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذش��ته از نظر وزني ۶۶.14 درصد و 

از نظر ارزشي ۶۶.59 درصد افزايش يافته است.

نايبرييساتاقايرانتشريحكرد

چالشهايصادراتخدماتفنيمهندسي
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران معتقد است كه در فاصله 
زماني كه تحريم ها لغو شد و توافق با 5+1 امضا شد، مشكل 
ضمانتنامه ها همچنان وجودداشت. اما االن مشكل تنها 
ضمانتنامه ها نيست و ساير مسائل و مشكالت هم اضافه 
مي شود. عالوه بر اين صادرات خدمات فني مهندسي با 
مسائل و مشكالتي مواجه خواهد شد. محمدرضا انصاري، 
در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق تهران تاثير تحريم ها بر 
صادرات خدمات فني و مهندسي را تحليل كرد. به گفته 
او، صادرات خدمات فني و مهندسي كه خودش به سختي 
پيش مي رفت، با وجود تحريم ها با مش��كالت بيشتري 
مواجه خواهد ش��د. تحريم ها حت��ي مي تواند صادرات 
خدمات فني مهندسي را كامال فلج كند. به اين دليل كه 
صادرات خدمات فني مهندسي يعني كار كردن خارج از 

كشور. خارج از كشوري كه به اين ترتيب تمام راه هايش 
در حال بسته شدن است. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران 
افزود: در فاصله زماني كه تحريم ها لغو شد و توافق با 1+5 
امضا شد، مش��كل ضمانتنامه ها همچنان وجودداشت. 
اما االن مشكل تنها ضمانتنامه ها نيست و ساير مسائل 
و مش��كالت هم اضافه مي شود. با اين حال، ضمن اينكه 
صادركنندگان اميدوارن��د موضوع تحريم به نوعي حل 
شود، اما مي ش��ود اقداماتي در داخل كشور انجام داد تا 
صادركنندگان تقويت ش��وند. بايد تقويت ريشه آنها كه 
در داخل كشور اس��ت، آنها مي توانند برخي از مسائل را 

حل كنند.
به گفت��ه انص��اري، در دوره تحريم قبلي كه س��ازمان 
ملل اعمال كرده بود، اقتصاد اي��ران و صادرات خدمات 

فني مهندس��ي جريان داش��ت. بيرون از كشور فعاليت 
مي كرديم. شركت ها مسائلش��ان را حل كردند، اگرچه 
حجم راضي كننده اي نبود، ام��ا همچنان فعاليت ادامه 
داشت. پتانس��يل صادرات خدمات فني مهندسي ايران 
در س��ال جاري 34 ميليارد دالر است؛ يعني مي توان در 
كشورهاي مختلف كه حدود ۷۰ كشور مي شوند، فعاليت 
انج��ام داد. اوا ادامه داد: ام��ا از اين بخش تنها حدوديك 
ميليارد دالر محقق مي ش��ود. با اين حال در س��ال هاي 
تحريم اين ميزان حفظ شد و چراغش خاموش نشد. البته 
اين اقدام توسط خود شركت ها انجام شد. فعاالن اقتصادي 
خودشان راهشان را پيدا كردند. اين در حالي است كه همه 
فعاالن اقتصادي در داخل كشور مساله داشتند و همچنان 

با مساله بي توجهي دولت مواجهند. 

وزيرصنعتتاكيدكرد
واحدهايصنعتينبايدبهدليلبدهيتعطيلشوند

نقلوانتقاالتپوليبينايرانوچينازسرگرفتهشد

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: واحدهاي صنعتي و 
توليدي كه نيروي انس��اني، امكانات و بازار فروش دارند، 
تحت حمايت دولت هستند و بانك ها نبايد به دليل بدهي 
اين واحدها را تعطيل كنند. به گزارش ايرنا، رضا رحماني 
روز شنبه در ديدار با نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي 
و امام جمعه تبريز اظهار كرد: به بانك ها تكليف ش��ده تا 
مناب��ع الزم را در اختيار صنعت قرار دهند و به واحدهاي 
صنعتي بدهكار كه شرايط توليد و فروش را دارند، فرصت 
داده شود تا با بهبود ش��رايط خود بدهي آنان را پرداخت 
كنند. به گفته رحماني، واحدهاي صنعتي به هر قيمتي 
نبايد تعطيل شوند و مديران كل صنعت، معدن و تجارت 
استان ها در اين خصوص بايد پاسخگو باشند و مسووالن 
اس��تاني نيز ارتباط موثر با بانك ها براي رفع مش��كالت 
داشته باشند. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: حفظ 
توليد، راهبردي ترين هدف ماست و بازار نيز بايد بر اساس 
آن تنظيم ش��ود. رحماني با بيان اينكه ايران با 15 كشور 
همسايه است، گفت: كشورهاي همسايه آماده هرگونه 

همكاري با بخش صنعت و تجارت ايران هستند.

وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با بيان اينكه بعد 
از كاالهاي اساس��ي، تامين مواد اوليه واحدهاي صنعتي 
اولويت اول اين وزارتخانه است، افزود: به مناطق آزاد نيز 
اجازه داده شده بدون ثبت سفارش مواد اوليه وارد كنند. 
او اظهار كرد: استكبار با تحريم هاي ظالمانه به دنبال اين 
است كه چرخه توليد را در كش��ور از كار بياندازد؛ بر اين 
اساس با جديت و سرعت عمل در كار و تالش براي توليد 
اين اقدام را خنثي خواهيم كرد. رحماني با بيان اينكه مواد 
اوليه اصلي مورد نياز كشور در بخش هاي مختلف وجود 
دارد، يادآوري كرد: بطور مثال مواد پتروشيمي به اندازه 
كافي در كشور توليد مي شود؛ مثال فوالد ۲ برابر نياز كشور 
توليد مي شود و در خصوص مس و آلومينوم نيز دو و نيم 
برابر نياز كشور توليد مي كنيم، اما بايد نحوه توزيع اصالح 
شود. او افزود: صنعت كشور ظرفيت بسيار بااليي دارد كه 
البته هنوز بخشي از آن بدون استفاده مانده است و در اين 

خصوص نيز برنامه ريزي مناسبي انجام مي دهيم. 
رحماني با اش��اره به وجود بس��ترها و ظرفيت هاي غني 
صنعت��ي، معدني و بخش تجارت در آذربايجان ش��رقي 

گفت: تبريز از نخستين شهرهاي صنعتي كشور است كه 
با توسعه بخش صادرات آذربايجان شرقي به صادرات كشور 
نيز تاثير مي گذارد. رحماني با تاكيد بر اينكه تحريم هاي 
اعمال شده در كنار محدوديت ها، برخي فرصت ها را هم 
ايجاد كرده اس��ت كه بايد شناسايي و مورد استفاده قرار 
گيرد، خاطرنشان كرد: چنانچه افزايش نرخ ارز باعث شده 
تا قاچاق از توجيه افتاده و صادرات توجيه پذيرتر شود. او با 
بيان اينكه در برخي از حوزه ها مانند توليد پوشاك، لوازم 
خانگي و... توليدات داخلي داريم، گفت: در س��ال جاري 
پروژه ويژه اي براي حماي��ت از كاالي ايراني كه از جمله 
منويات مقام معظم رهبري است، داريم و برنامه ريزي شده 
تا معادل 1۰ ميليارد دالر، توليدات داخلي، جايگزين برخي 
از كاالهاي وارداتي در كشور شود. وزير صنعت، معدن و 
تجارت با تاكيد بر اينكه بايد ق��دري هم روي فرصت ها 
تمركز كنيم، يادآور شد: در حوزه تامين كاالهاي اساسي 
خوش بختانه دولت نيز در بودجه سال جاري و هم بودجه 
س��ال 98 اين فرآيند را با ارز 4۲۰۰ توماني و با ارز دولتي 

تامين كرده است و دغدغه اي در اين رابطه نداريم. 

با محدوديت نقل و انتقال پول ميان ايران و چين از طريق 
»كونلون بانك«، اكنون يك بانك ايراني، كارگزار انتقال 
وجوه و حواله ميان دو كشور شده و مبادالت از سر گرفته 
شده اس��ت. بعد از مشكالتي كه كونلون بانك براي نقل و 
انتقاالت پولي ميان ايران و چي��ن ايجاد كرده بود، هفته 
گذشته اسداهلل عسگراوالدي، رييس اتاق بازرگاني ايران 
و چين از گش��ايش كانال هاي مالي جديد ميان دو كشور 
براي انجام امور مالي خبر داده بود. او در گفت وگو با پايگاه 
اطالع رساني اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 
اعالم كرده بود كه به دليل توقف فروش نفت ايران به چين، 
كونلون بانك، نقل و انتقاالت مالي با ايران را متوقف كرده 
بود. به گزارش خبرگزاري مهر، اما اكنون خبر ازسرگيري 

دوباره تبادالت به گوش مي رسد. بر اين اساس، مقرر شده 
كه از يازدهم آذرماه اين مبادالت از سر گرفته شود كه آنگونه 
كه فعاالن اقتصادي ايران و چين مي گويند اين روند آغاز 
شده و اگرچه با دقت و وسواس زيادي پيش مي رود، اما به 
هر حال از بن بس��ت خارج شده است. در اين ميان برخي 
از خبره��ا از معرفي يك بانك ايران��ي در حوزه تخصصي 
ب��ه طرف چيني حكاي��ت دارد كه بر اس��اس آن، فعاالن 
اقتصادي مي توانند با افتتاح حس��اب در اين بانك ايراني، 
كار را پيش ببرند، اين در حالي است كه اين كار مي تواند 
از طريق بانك هاي ديگر نيز صورت گيرد اما ممكن است 
هزينه بيشتري براي طرف ايراني داشته باشد. يك مقام 
مسوول در اتاق بازرگاني و مطلع در اين زمينه گفت: نقل 

و انتقاالت مالي ايران با چين از س��ر گرفته شده و البته به 
دليل قواعد سختگيرانه حاكم بر بانك هاي چيني به لحاظ 
اعمال تحريم هاي امريكا و يا قواعد پول شويي، پرونده ها به 
دقت بررس��ي مي شود و اين كار، اندكي روند را كند پيش 
مي برد ولي متوقف نيست. او افزود: با توجه به معافيت چين 
از تحريم خريد نفت ايران حداقل به مدت سه ماه، كونلون 
بانك و ساير بانك هاي چيني نيز اندكي با فراغ بال نسبت 
به مبادالت مالي با ايران اقدام مي كنند؛ اما به هر حال بايد 
به اين موضوع توجه داشت كه نورافكن خزانه داري امريكا 
بر سر مبادالت مالي ايران است و همين امر، بانك ها را به 
دليل جرايم سختگيرانه، بسيار محتاط تر از تحريم قبلي 

كرده است..

   وزير صنعت، معدن و تجارت،  افزايش قيمت خودرو از سوي يكي از خودروسازان را »غيرقانوني« ندانسته و البته با انداختن توپ به زمين سازمان 
حمايت، اعالم نظر نهايي را به اين نهاد ارجاع داده است. رضا رحماني در ادامه گفته است كه در بحث خودرو، سازمان حمايت و خودروسازان مسوول 
هستند و قطعا در ارتباط با افزايش قيمت توضيح خواهند داد. با اين حال، وزير صنعت مي گويد پاسخگويي دولت در قبال افزايش قيمت خودرو تنها 
در مورد خودروهايي مصداق دارد كه در حوزه قيمت گذاري رس�مي )توسط شوراي رقابت( قرار داشته باشند. به گفته رحماني، در اين حوزه دولت 
ورود خواهد كرد و بخشي كه خارج از مصوبات شوراي رقابت است دولت ورودي ندارد، اما سازمان حمايت آناليز قيمت را مي گيرد و آن را كارشناسي 

مي كند و قيمت هايي كه ا خيرا اعالم شده جزو همين مصوبات خارج تصميم شوراي رقابت بوده است

برش
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»آنگرت كرامپ كاِرن باِور« رهبر حزب دموكرات مسيحي آلمان شد

در صورت استعفاي ماكرون چه خواهد شد

رونمايي از »مركل كوچك«

رويارويي چهارم دولت و معترضان

گروه جهان| 
آنگرت كرامپ كاِرن باِور جانشين آنگال مركل به عنوان 
رهبر حزب دموكرات مس��يحي آلمان شد. نمايندگان 
حزب دموكرات مسيحي با ۵۱۷ راي در مقابل ۴۸۲ راي 
به رياست آنگرت كرامپ كاِرن باِور بر حزب راي دادند. 
كاِرن باِور ۵۶ ساله كه سياست هايش بسيار نزديك به 
آنگال مركل است سابقه هدايت وزارتخانه هاي كشور، 

دادگستري، كار، خانواده و ورزش را دارد. 
به گزارش خبرگزاري آلمان، آنگال مركل اكتبر ٢٠۱٨ 
ضمن اع��الم پايان ماموريت ۱٨ س��اله خود در حزب، 
اطمينان داده ٢٠٢١ نامزد چهارمين دوره صدراعظمي 
آلمان نخواهد شد. به اين ترتيب اكنون كاِرن باِور مي تواند 

در انتخابات ٣ سال ديگر نامزد مقام صدراعظمي شود.
رييس جديد حزب دموكرات مسيحي، فارغ التحصيل 
علوم سياسي اس��ت و در ٢٠ سال گذشته در مقام هاي 
وزير علوم، امور اجتماعي و نخس��ت وزير ايالت زارلند، 
خدمت كرده و از فوريه امسال دبيركل حزب دموكرات 
مسيحي است. كاِرن باِور در مبارزات انتخاباتي حزبي، 
خود را طرفدار افزايش درصد زنان در رده هاي رهبري 
حزب و دولت، بهبود ش��رايط گروه هاي ك��م درآمد و 
ايجاد ي��ك ارتش واحد براي اتحاديه اروپا نش��ان داده 
است. كساني كه اين سياس��تمدار آلماني را از نزديك 
مي شناسند به رسانه ها گفته اند كه او به لحاظ اجتماعي 

محافظه كار و به لحاظ اقتصادي سوسياليست است.
كاِرن باِور در سال هاي دراز وزارت، نخست وزيري ايالت 
“زارلن��د “ و دبيركلي حزب، به ويژه در زمينه برخورد با 
شرايط بحراني، توانايي هاي زيادي از خود نشان داده و به 
خاطر ريزنقش بودن، به »مركل كوچك« معروف شده 
است. اما كساني كه با او كار كرده اند مي گويند كاِرن باِور 
به هيچ عنوان دنباله روي مركل نيس��ت بلكه داراي راه 
و رسم سياس��ي و اجتماعي مستقل است. با اين همه، 
منتقدان بسياري بر اين باورند كه كاِرن باور به سختي 
مي تواند جايگاه ممتاز مركل را به ويژه در صورت رسيدن 

به صدراعظمي، در عرصه بين المللي پر كند.

  پايان يك مرحله
قدرتمند تري��ن زن جه��ان، نخس��تين صدراعظم زن 
آلم��ان، صدراعظ��م امريكايي ها، رهبر اتحادي��ه اروپا و 
دخترك هلموت كهل، اينها برخي از لقب هايي است كه 
آنگال مركل يدك مي كش��د. او هفتم دسامبر در كنگره 
دموكرات مسيحي ها آخرين سخنراني خود را به عنوان 
رهبر حزب ايراد كرد و عالوه بر برشمردن موفقيت هاي 
حزب در دوران رياس��ت خودش تاكيد كرد: »من براي 
صدراعظم شدن زاده نشدم، من هميشه آرزويم اين بوده 

كه در مشاغلي كه به عهده مي گيريم آبرومندانه عمل كنم 
و آنها را آبرومندانه ترك كنم«.

دويچه وله نوشته، وقتي كه آنگال دورتئا كاسنر ۱۷ جوالي 
۱۹۵۴در خان��واده اي مذهب��ي در هامبورگ زاده ش��د، 
هيچ كس فكر نمي كرد كه او روزي صدراعظم آلمان و يكي از 
قدرتمندترين سياستمداران جهان شود. پدرش، هورست 
كاسنر، كشيش مسيحي پروتستان و مادرش، هرلينده 
كاسنر، دبير رشته هاي التين و انگليسي بود. كاسنرها چند 
ماه پس از تولد آنگال به آلمان شرقي مهاجرت كردند و در 

روستاي كويتسوو واقع در ايالت براندنبورگ اقامت گزيدند. 
آنگال در دوران دبيرس��تان در رشته هاي رياضيات و زبان 
روسي زبانزد بود. او ۱۹۷۳ تحصيل در رشته فيزيك را در 
دانشگاه اليپزيگ آغاز كرد و پس از پنج سال فوق ليسانس 
گرفت و در سال ۱۹۸۶ در همين رشته موفق به دريافت 
مدرك دكترا ش��د. آنگال كاسنر در سال ۱۹۷۴ با اولريش 
مركل كه دانشجوي رشته شيمي بود آشنا شد و ۱۹۷۷ با 
او ازدواج كرد. اين وصلت تنها پنج سال دوام آورد اما پس 
از جدايي، آنگال نام شوهر خود را حفظ كرد. آشنايي مركل 

ب��ا يوآخيم زاور در آكادمي علوم آلمان ش��رقي در ۱۹۹۸ 
به ازدواج انجاميد ولي آنگال اين بار از پذيرفتن نام فاميل 
شوهرش خودداري كرد. آنگال مركل از دوران نوجواني با 
 )FDJ( “ شاخه  جوانان حزب “اتحاد سوسياليستي آلمان
كه حزب حاكم آلمان شرقي بود همكاري مي كرد اما هرگز 
در اين حزب يا احزاب ديگري كه اجازه فعاليت داشتند عضو 
نش��د. پس از زمزمه هاي شكست بلوك شرق و فروپاشي 
نظام سوسياليستي وابسته به اتحاد جماهير شوروي در 
سال ۱۹۸۹ مركل به گروه »بيداري دموكراتيك« پيوست 
و در دوران گذار و پيش از اتحاد دو آلمان، به عضويت حزب 
دموكرات مسيحي درآمد. مركل سپس با سرعتي كم مانند 
پله هاي ترقي را طي كرد: ابتدا به مجلس راه يافت و در سال 
۱۹۹۱ هلموت كهل، صدراعظم دموكرات مسيحي وقت، 
او را به پست وزارت زنان و جوانان و از سال ۱۹۹۴ به پست 
وزارت محيط زيست گماش��ت. او در سال هاي ۱۹۹۸ تا 
۲۰۰۰ دبيركل حزبش بود و در سال ۲۰۰۰ رهبري حزب 

را به عهده گرفت.
اوايل اكتبر س��ال جاري مركز تحقيق��ات پيو نتايج يك 
نظر سنجي گس��ترده در مورد اعتبار رهبران پنج كشور 
جهان را منتش��ر كرد. آنها از پرسش شوندگان ۲۵ كشور 
خواسته  بودند در مورد ميزان اعتماد خود به دونالد ترامپ، 
والديمير پوتين، امانوئل ماكرون، آنگال مركل و چين شي 
جين پين��گ )رييس جمهوري چي��ن( اظهارنظر كنند. 
نتيجه اين نظرسنجي نش��ان داد كه صدراعظم آلمان از 
روساي جمهوري امريكا و روس��يه اعتبار بيشتري دارد. 
صدراعظم آلمان از طرف��داران پروپاقرص اتحاديه اروپا و 
مخالف ملي گرايي افراطي است. مركل در آخرين سخنراني 
خود به عنوان رهبر حزب نيز از جانشين خود خواسته، به 
ارزش هاي معنوي حزب پايبند باشد. او در اين باره گفته: 
»ما هرگز كسي را به حاشيه نمي رانيم و محروم نمي كنيم، 
ما هرگز كسي را تحقير نمي كنيم، ما به كرامت همه انسان ها 
به صورت برابر احترام مي گذاريم، ما هرگز كس��ي را عليه 
ديگري تحريك نمي كنيم، ما ب��ه تمامي هموطنانمان 

خدمت مي كنيم«.

گروه جهان|
در چهارمين هفته اعتراض  به سياست هاي  اقتصادي 
دولت امانوئل ماكرون و همزمان با سومين تظاهرات 
»جليقه زردها« در پاريس، پليس فرانسه صدها نفر را 
بازداشت كرده است. پليس شمار معترضان در خيابان 
ش��انزه ليزه را ۱۵۰۰ نفر تخمين زده است. معترضان 
عمدتا پس از خواندن سرود ملي فرانسه شعار داده اند: 

»ماكرون، استعفا«.
به گزارش يورونيوز، ادوارد فيليپ نخست وزير فرانسه، 
ش��نبه با حضور كوتاه در كنفرانس خبري بازداش��ت 
تعداد زيادي از معترضان را تاييد كرده است. فرمانداري 
پاريس هم اعالم كرده بازداشت شدگان به سالح سرد 
از جمله چوب بيسبال و توپ فلزي پتانك مجهز بودند. 
گفته شده، بيش از ۵ هزار مامور پليس براي مقابله با 
معترضان به خيابان هاي مركزي پاريس اعزام ش��ده 
بودند و خيابان ه��اي منتهي به كاخ الي��زه، اقامتگاه 
رياست جمهوري با خودروهاي زرهي و حضور صدها 
مامور پليس مسدود شده است. در سراسر فرانسه نيز 
بيش از ۸۰ هزار مامور پليس براي مقابله با تظاهرات 

جليقه زردها بسيج شدند.
خبرگزاري فرانسه نوش��ته، در پاريس كليه موزه ها و 
اماكن توريستي از جمله برج ايفل و طاق نصرت پيروزي 
شنبه به روي بازديدكنندگان بسته بود. مراكز بزرگ 
خريد و فروشگاه هاي لوكس هم از بيم تخريب و غارت 
حفاظ هاي فلزي مضاعف در مقابل ورودي مغازه هاي 
خود نصب كرده بودند. همچنين مقام هاي امنيتي از 

مغازه داران و صاحبان كافه و رستوران هاي مشرف بر 
شانزه ليزه و محله هاي مجاور خواسته بودند شنبه دست 
از كار بكشند و به فكر باالبردن ضريب امنيت محل كار 

خود باشند.
وزير كشور فرانسه كه پيش تر از جليقه زردهاي معقول 
خواسته بود راه خود را از خشونت گرايان و خرابكاران 
جدا كنند، هشدار داده نيروهاي انتظامي با هرگونه اقدام 
خرابكارانه اي به شدت برخورد خواهند كرد. كريستوف 
كاستانر با اشاره به اظهارات نيروهاي سياسي مخالف 
دولت در آغاز اين جنبش گفته: »در س��ه هفته اخير 
هيواليي را پديد آوردند كه اينك از كنترل آفرينندگان 
خود نيز خارج شده است.« همزمان با اوج گيري جنبش 
جليقه زردها، دانش آموزان فرانسوي از فرصت استفاده 
كرده و در موسسات آموزشي دس��ت به اعتراض زده 
و در برخ��ي موارد نيز اقدام به تخريب و آتش س��وزي 
كرده اند. در همين راس��تا منابع امنيتي از دستگيري 

۸۰۰ دانش آموز دبيرستاني خبر داده اند.

  اختالف جليقه زردها
با تش��ديد خش��ونت ها در جريان اعتراضات، شكاف 
و دو دس��تگي در مي��ان اعضاي جنبش موس��وم به 
»جليقه زردها« بيشتر شده است. گفته شده، برخي از 
سرشناس ترين جليقه زردها ديگران را به خودداري از 
شركت در تظاهرات پاريس فراخوانده اند و برخي ديگر 
نيز بالعكس خواس��تار افزايش فشار بر دولت شده اند. 
ش��ماري از جليقه زردهاي ميانه رو نيز از سوي بخش 

افراطي اين جريان به سازش كاري متهم شده و برخي 
از آنان حتي تهديد به مرگ شده اند. كشف ٢٨ كوكتل 
مولوتِف آماده اس��تفاده در يك كاميونت و نيز ٣ بمب 
دستي در يك قرارگاه جليقه زردها در شهر »موكتوبان« 
چشم انداز بروز خش��ونت ها را ملموس تر كرده است؛ 
به ويژه اينكه برخي از معترضان در شبكه هاي اجتماعي 
وعده داده اند بر آنند تا »بناهاي تاريخي را نابود كند« و 

»جمهوري را برچيند«.
بنژامن ميشل، يكي از جليقه زردهايي است كه براي 
شركت در تظاهرات روز ش��نبه پاريس از شهرستان 
»لوآر« آمده، به خبرگزاري فرانس��ه گفته كه اگر الزم 
ش��ود، از رويارويي با نيروهاي انتظامي ابايي ندارد. او 
گفت��ه: »مي دانيم كه براي چاي خ��وردن نمي رويم. 
مي دانيم كه آرام و بي دغدغه نخواهد بود. اما متاسفانه 
چاره اي نيس��ت. ناگزير بايد اين ش��رايط را پذيرفت. 
از خطرات نيز آگاه هس��تيم. مي دانيم كه قرار اس��ت 
خودروه��اي رزه پوش را به خياب��ان بياورند. نيروها را 
تقويت كرده اند اما نبايد به سبب وجود اين تمهيدات، 
تظاهرات را رها كرد. هدف ما اين است كه براي تظاهرات 
آرام برويم، اما در گفت وگو با چند نفر ديگر اين طور به 
نظر مي رسد كه حفظ آرامش دشوار باشد، زيرا حتمًا 
شمار فراواني ماموران انتظامي كوشش خواهند كرد 
كه از پيش��روي تظاهركنندگان جلوگيري كنند. اگر 
بر اساس ويديوهاي هفته هاي گذشته ارزيابي كنيم، 
تظاهرات شنبه به نوعي جنگ خياباني منجر مي شود 

و هر كس بايد گليم خود را از آب بكشد.«

   احتمال استعفاي ماكرون
خواس��ته و ش��عار اصلي بس��ياري از جليقه زردهاي 
فرانس��ه در روز هاي اخير اس��تعفاي امانوئل ماكرون، 
رييس جمهوري اين كش��ور بوده اس��ت. امري كه در 
شرايط كنوني غيرمحتمل به نظر مي رسد. با اين حال 
احتمال اس��تعفاي رييس جمهوري را در صورت ادامه 
بحران اجتماعي و سياسي در فرانسه نمي توان منتفي 
دانست. پيش از اين شارل دوگل، اولين رييس جمهور 
جمهوري پنجم فرانسه در س��ال ۱۹۶۹ از سمت خود 
كناره گيري كرده بود. بنا به قانون اساس��ي فرانسه در 
صورت كناره گيري رييس جمهور از سمت خود رييس 
مجلس سنا بطور موقت وظايف رييس جمهوري را انجام 
خواهد داد. رييس كنوني مجلس س��ناي فرانسه ژرار 
الرشه از حزب راستگراي جمهوري خواهان است. پس از 
استعفاي رييس جمهوري بايد بين۲۰ تا ۳۵روز انتخابات 

براي گزينش رييس جمهوري جديد برگزار شود.
ه��ر چن��د رييس مجل��س س��نا ت��ا زم��ان انتخاب 
رييس جمه��وري جديد وظاي��ف او را انج��ام خواهد 
داد ام��ا تمامي اختياراتي را كه در قانون اساس��ي براي 
رييس جمهوري پيش بيني شده است نخواهد داشت. 
رييس جمهور موقت در مدت زمامداري خود نمي تواند 
لوايح را به همه پرس��ي بگذارد يا مجلس را منحل كند 
يا دس��تور بررسي تغيير قانون اساس��ي را بدهد. بنا به 
آخرين نظرسنجي ها ۶۸ درصد مردم فرانسه از جنبش 
»جليقه زردها« حماي��ت مي كنند. محبوبيت امانوئل 
ماكرون ني��ز به تنه��ا ۲۳درصد كاهش يافته اس��ت. 
اصالحات تجاري و حامي كسب وكار امانوئل ماكرون با 
اين هدف اعالم شده بود كه اقتصاد فرانسه را به صورت 
جهاني رقابتي تر كند، اما كارگران فرانسوي اين تغييرات 

را خصمانه و آنها را باعث تضعيف حقوق شان مي بينند.

انصاراهلل يمن ضرب االجل 
تخليه حديده را رد كرد

گروه جهان| جنبش انصاراهلل اعالم كرده ضرب االجل 
دولت براي خروج از بندر حديده، مهم ترين مبدا ورودي 
كاال و كمك هاي بشر دوستانه به اين كشور را رد كرده اند. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، عبدالملك الحجري عضو 
هيات نمايندگي جنبش انصاراهلل در مذاكرات صلح يمن 
در سوئد، گفته تعيين ضرب االجل براي تخليه حديده 
در دستور مذاكرات با نمايندگان دولت قرار ندارد. اين در 
حالي است كه بر اساس آخرين گزارش ها، دولت يمن 
تحت هدايت عبد رب��ه منصور هادي رييس جمهوري 
تبعيدي، خواس��تار خروج انقالبيون از حديده شده و 
تهديد كرده در صورت عدم دريافت پاسخ مثبت به اين 
درخواست با تهاجم نظامي اين شهر بندري را از كنترل 
شورش��يان خارج خواهد كرد. نمايندگان طرف هاي 
درگير در مناقشه يمن، فرستادگان دولت تحت حمايت 
عربستان از يك سو و مذاكره كنندگان انصاراهلل از سوي 
ديگر از پنج شنبه در سوئد گردهم آمده اند تا با نظارت 
سازمان ملل متحد در خصوص راه هاي رسيدن به صلح 
و پايان دادن به جنگ داخلي چهار س��اله در اين كشور 
گفت وگو كنند. سازمان ملل متحد در تازه ترين گزارش 
خود اعالم كرده در يمن هر هفته دس��ت كم ۱۲۳ نفر 
جان خود را از دست مي دهند. تحليلگران امضاي توافق 
ميان دولت عبد ربه منصور هادي و انصارهلل جهت تبادل 
صدها زنداني و اسير جنگي را به عنوان يكي از ابتكارات 
مثبت قلمداد كرده اند كه پيش تر زمينه ساز برپايي اين 
مذاكرات شده بود. بر اساس اين توافق قرار است حدود 
۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نيروي هوادار دولت و نيز ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ 
تن از انصارهلل مبادله شوند. جنگ  يمن  فجيع ترين بحران 

انساني عصر حاضر را رقم زده است.

ترامپ وزير خارجه سابقش را 
كودن و تنبل خواند

گروه جه�ان|  رييس جمهوري امري��كا اين بار از 
خجالت وزير امور خارجه س��ابقش درآم��ده و او را با 
عباراتي بي سابقه تحقير كرده است. به گزارش يورونيوز، 
كودن و تنبل صفاتي است كه دونالد ترامپ در تازه ترين 
واكنش توييتري به ركس تيلرسون، وزير خارجه سابقه 
امريكا نسبت داده است. ترامپ اين عبارات توهين آميز 
را در واكنش به انتقادهاي نسبتا تند ركس تيلرسون 
نسبت به خود به كار برده است. وزير امور خارجه سابق 
امريكا بر س��ر بس��ياري از موضوعات از جمله توافق 
هس��ته اي ايران با رييس كاخ سفيد اختالف داشت 
و پيش از بركناري در س��خناني ترامپ را فردي ابله 
قلمداد كرده بود. رييس جمهوري امريكا همزمان در 
همان توييتي كه تيلرسون را سنگ روي يخ كرده و با 
مطرح كردن تنبلي و كودني او، ظرفيت هاي ذهني اش 
را زير سوال برده اس��ت، به تعريف و تمجيد از مايك 
پمپئو، وزير خارجه فعلي اش پرداخته است. دونالد 
ترامپ اينگونه وزير خارجه كنوني امريكا را توصيف 
كرده: »مايك پمپئو كارش را فوق العاده انجام مي دهد 
و به او افتخار مي كنم.« ركس تيلرسون پيش از اين 
بارها ترامپ را به  دليل اتخاذ تصميم هاي احساس��ي 
و رفتارهاي غريزي س��رزنش كرده و چند ماه پس از 
بركناري به صراحت اعالم كرده بود دونالد ترامپ اغلب 
از او مي خواست كارهايي انجام دهد كه غيرقانوني بود. 
انتقادهاي ترامپ از وزير خارجه سابقش در شرايطي 
است كه او اخيرا هدر نائورت سخنگوي وزارت خارجه 
را به عنوان جانش��ين نيكي هيلي نماينده امريكا در 
سازمان ملل انتخاب كرده است. همچنين »ويليام بار« 

نيز به عنوان دادستان كل معرفي شده است. 

سي ان ان: فعاليت موشكي 
كره شمالي ادامه دارد

گروه جهان| تصاوير جديد ماهواره اي از كره شمالي 
حاكي اس��ت كه اين كش��ور همچنان به فعاليت هاي 
موش��كي خود ادامه داده و حتي فعاليت هاي جديدي 
را نيز آغاز كرده است. به گزارش سي ان ان، پيونگ يانگ 
حتي پ��س از برگزاري نشس��ت دوجانبه كيم جونگ 
اون رهبر كره شمالي و دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، در ماه ژوئن در س��نگاپور نيز يك پايگاه مهم و 
كليدي موشك هاي دورُبرد را توسعه داده است. تصاوير 
ماهواره اي كه سي ان ان منتش��ر كرده، نشان مي دهد 
پيونگ يانگ پايگاه موشكي »يئونگ ِجئودونگ« واقع در 
رشته كوه هاي داخلي اين كشور را ارتقا داده و تأسيسات 

موشكي ديگري را نيز احداث كرده است.
كارشناسان معتقدند كه موقعيت جغرافيايي اين پايگاه 
موشكي، آن را به مكاني مناسب براي استقرار جديدترين 
موشك هاي دوربرد كره شمالي از جمله موشك هايي با 
قابليت حمل كالهك هسته اي تبديل كرده است. اين 
در حالي است كه رهبران امريكا و كره شمالي رسندي 
را امضا كردند كه در آن بر همكاري در مسير خلع كامل 
سالح هسته اي شبه جزيره كره متعهد شدند؛ هرچند 
كه در سند به نحوه تحقق اين مهم اشاره اي نشده است.

حساس��يت اين موضوع به قدري بوده كه وزارت دفاع 
امريكا با انتشار بيانيه اي اعالم كرده واشنگتن به دقت 
فعاليت هاي كره شمالي را تحت نظر دارد. جان بولتون 
مشاور امنيت ملي امريكا، هفته گذشته به نقل از ترامپ 
گفته بود كه كره شمالي به تعهدات اعالم شده در نشست 
س��نگاپور عمل نكرده اس��ت. با اين وجود، ترامپ ابراز 
اميدواري كرده دومين نشست اش با كيم جونگ اون را 

در اوايل ۲۰۱۹ برگزار كند. 

جلسه استماع دادگاه مدير مالي 
هوآوي به تعويق افتاد 

گروه جهان| جلسه استماع مدير مالي شركت هوآوي 
در دادگاه، به دليل نرسيدن به حكمي قطعي به دوشنبه 
)فردا( موكول ش��د. به گزارش رويترز، وكيل كانادايي 
وانژو منگ مدير مالي ش��ركت ه��وآوي كه با اتهامات 
امريكا رو به روس��ت، گفته: »پرون��ده عليه منگ وانژو 
كه دختر بنيانگذار هوآوي نيز هس��ت، از سال ۲۰۱۳ 
و ارتباط نزديك اين ش��ركت با شركت هونگ كونگي 
اسكاي كام تك كوال تي دي ريشه مي گيرد كه اين شركت 
با وجود ممنوعيت هاي امريكا و اتحاديه اروپا، قصد فروش 

تجهيزات امريكايي را به ايران داشت.« 
گفته شده، وكالي امريكايي اين دعوي را دارند كه منگ 
با بانك هايي كه راجع به ارتباط اين دو ش��ركت سوال 
پرس��يده بودند، صادق نبوده است. اگر منگ به امريكا 
استرداد داده شود، به مواردي همچون توطئه كردن براي 
كالهبرداري از چند نهاد اقتصادي متهم خواهد شد كه 
براي هر يك از اين اتهامات با محكوميت حداكثري ۳۰ 
ساله مواجه خواهد بود. پس از برگزاري جلسه استدالل 
و صد استدالل كه نزديك به شش ساعت ادامه داشت 
تصميم قطعي در اين باره گرفته نشد و جلسه اجتماع به 
دوشنبه موكول شد. وانژو منگ مدير مالي بين المللي 
شركت چيني هوآوي كه به تخطي از تحريم هاي امريكا 
عليه ايران مظنون است در ونكوور كانادا بازداشت شده 
و به دولت امريكا استرداد داده مي شود. سفير چين در 
كانادا، با انتقاد از واشنگتن و اوتاوا، آزادي هرچه سريع تر 
اين فرد را خواس��تار ش��ده اس��ت. نمايندگان هوآوي 
كه يكي از بزرگ ترين ش��ركت هاي ارتباطات است به 
نيويورك تايم��ز گفته بودند: اطالعات بس��يار كمي از 

اتهامات در اختيار اين شركت قرار گرفته است.

ژاپن به صدها هزار كارگر 
خارجي ويزاي كار مي دهد

گروه جهان| مجلس ژاپن قانون جنجالي را تاييد كرده 
كه به موجب آن به صده��ا هزار خارجي امكان ورود به 
بازار كار اين كشور داده مي شود. ژاپن با كمبود نيروي كار 
مواجه است و تصويب اين قانون براي كاستن از مشكالت 
اين كشور صورت گرفته است. به گزارش بي بي سي، از 
ماه آوريل س��ال آينده، اتباع خارجي خواهند توانست 
در بخش هاي ساختمان سازي، كشاورزي و پرستاري 
مشغول كار شوند. ژاپن بطور سنتي ديد مثبتي نسبت 
به مهاجرت نداشته اما دولت اين كشور اكنون مي گويند 
به خاطر سالخورده شدن جمعيت ژاپن، كشور به نيروي 
كار خارجي نياز دارد. طبق سيستم جديد نزديك به ۳۰۰ 
هزار ني��روي كار خارجي در ژاپن به كار گرفته خواهند 
شد. طبق قانون جديد دو نوع ويزاي جديد صادر خواهد 
شد. كارگران دس��ته اول در صورتي كه مهارت كاري 
داشته باش��ند و زبان ژاپني در حد نياز بدانند، ويزاي تا 
۵سال دريافت خواهند كرد. كارگران با مهارت باالتر و 
بيشتر ويزاي دسته دوم را دريافت خواهند كرد كه اين 
افراد در نهايت خواهند توانس��ت اقامت ژاپن را بگيرند. 
مخالفان قانون جديد مي گويند ورود كارگران خارجي 
باعث كاس��تن از دستمزدها و در نهايت سوءاستفاده از 
نيروي كار خارجي مي شود. بخش تجارت و صنعت ژاپن 
از مدت ها پيش خواهان تغيير در سياس��ت مهاجرتي 
براي استخدام نيروي كار خارجي بوده است. شينزو آبه 
نخست وزير ژاپن، گفته قانون جديد به معناي تغيير در 
سياست مهاجرتي ژاپن نيست و ژاپن تنها خارجي هايي 
را مي پذيرد كه تخصص هاي خاصي را داشته باشند و 
بتوانند فورا نيازهاي كش��ور در بخش هايي كه كمبود 

كارگر دارد را تامين كنند. 

دريچه

 سنگيني »پروژه مسكو« 
بر دوش ترامپ

گروه جهان|خبرگزاري فرانسه با انتشار گزارشي 
درباره ادام��ه تحقيقات پيرامون نقش روس��يه در 
انتخابات امريكا از فاش شدن نكات بيشتر اين پرونده 
سخن گفته است. اظهارات مايكل كوهن وكيل سابق 
ترامپ، درباره تماس تيم انتخاباتي ترامپ با مقامات 
روسيه و همچنين پروژه ساخت يك برج لوكس در 
مسكو، پرده از بخش هاي ديگري از پرونده دخالت هاي 
روسيه در انتخابات امريكا برگرفته است. كوهن اعتراف 
كرده پيش از اين درباره تماس مقامات روسيه با تيم 
انتخاباتي ترامپ و همچنين درباره پروژه ساخت يك 
برج لوكس در مسكو به نمايندگان كنگره امريكا دروغ 
گفته است. رابرت مولر بازرس ويژه پرونده دخالت هاي 
روسيه در كارزار انتخابات رياست جمهوري ۲۰۱۶، 
گفته تحقيقات نشان مي دهد روسيه از همان اوايل 
ش��روع كارزار انتخاباتي با تيم ترامپ در ارتباط بوده 
است. دادستاني امريكا خواستار حبس طوالني براي 
مايكل كوهن شده است. كوهن در جريان تحقيقات 
اعتراف ك��رده يك مقام روس خواس��تار همكاري 
سياسي روسيه و امريكا در سطح باال شده است. همين 
مقام روس، از كوهن خواسته تا زمينه ديدار والديمير 
پوتين و فرد شماره يك را فراهم كند. در اسناد مربوط 
به نقش روسيه در انتخابات امريكا از دونالد ترامپ به 
عنوان فرد شماره يك ياد مي شود. افزون بر آن، اين 
مقام روس به كوهن گفته همكاري روسيه و امريكا نه 
تنها از منظر سياسي مهم و تعيين كننده است، بلكه 
مي تواند زمينه هاي معامالت پر سود را نيز فراهم كند. 
يكي از اين معامالت پر سود، پروژه احداث يك برج با 
واحدهاي لوكس در قلب مسكو توسط ترامپ بوده 
است. پروژه اي كه از آن در اسناد تحت عنوان پروژه 
مسكو ياد مي شود. گرچه بر اساس تحقيقات مولر، 
كوهن به پيشنهاد اين مقام روس پاسخ مثبت نداده، 
اما پروژه مسكو تا ژوئن ۲۰۱۶ يعني زمان قطعي شدن 
نامزدي ترامپ از سوي جمهوريخواهان براي انتخابات 
ادامه مي يابد. ترامپ اظهارات كوهن را در مجموع به 
سود خود ارزيابي كرده است. رييس جمهوري امريكا 
گفته اين اظهارات از منزه بودن او حكايت دارند. اين در 
حالي است كه برخي از نمايندگان دموكرات معتقدند 
اظهارات كوهن و همچنين تحقيقات مولر زمينه هاي 

استيضاح ترامپ را فراهم كرده است. 

كوتاه از منطقه

تسهيالت 6.2 ميليون دالري 
IMF به كابل 

صندوق بين المللي پول اعالم كرده افغانستان مبلغ 
6.2 ميليون دالر تحت عنوان »تسهيالت اعتباري 
گسترده« از اين نهاد دريافت خواهد كرد. به گزارش 
پژواك، هي��ات اجرايي صن��دوق بين المللي پول 
)IMF( و افغانستان بر سر يك برنامه اقتصادي به 
توافق رسيدند و طبق درخواست كابل، اين برنامه 
براي مدت 3 سال تحت عنوان تسهيالت اعتباري 
گسترده )ECF( اجرا مي شود. افغانستان1955 به 

عضويت صندوق بين المللي پول درآمد.

پاكستان به نامه ترامپ 
پاسخ مي دهد

عمران خان نخس��ت وزير پاكستان تصميم گرفته 
پاسخ نامه اخير دونالد ترامپ را در موضوع درخواست 
كم��ك از دولت اس��الم آباد براي تحق��ق صلح در 
افغانستان را بدهد. به گزارش ايرنا، ترامپ كه بارها 
پاكستان را به كم كاري در موضوع افغانستان متهم 
كرده بود، هفته گذشته در نامه اي به عمران خان از 
وي براي حل مشكالت افغانستان كمك خواست. 

تنش تازه كويت و عراق
مطالب��ات كوي��ت از غرامت هاي اش��غال1990 
توس��ط عراق تنها كمت��ر از يك ماه پس از س��فر 
رييس جمهوري ع��راق به كويت باع��ث تنش دو 
كشور شده است. كويت خواهان 2.4 ميليارد دالر 
جديد بابت غرامت هاي جنگي شده است. عراق اما 
مي گويد با وجود اينكه بسياري از كشورها بدهي هاي 
خود را به عراق بخشيده يا كاسته اند، كويت همچنان 
بر غرامت هاي جنگي تا دين��ار آخر اصرار مي ورزد 
و حاضر نيس��ت، بخش��ي از آنها را ببخشد. كميته 
غرامت هاي جنگي سازمان ملل كل مبالغ غرامت 
جنگ 1991 ناشي از اش��غال كويت توسط رژيم 
وقت ع��راق را بيش از 52.4 ميلي��ارد دالر برآورده 

كرده است.

 اعتراض اردني ها
 به سياست هاي دولت 

شهروندان اردني با تجمع در ميدان اصلي عمان به 
سياست هاي سياسي و اقتصادي دولت اعتراض 
كردند. به گزارش رس��انه هاي اردني، معترضان 
خواستار سرنگوني دولت، انحالل مجلس و مبارزه 
با فساد و پيگرد فاسدان ش��دند. اردن از خرداد 
به دليل تصميم دولت براي افزايش بهاي سوخت 
و اعم��ال قانون ماليات بر درآم��د با اعتراض ها و 
تظاهرات روبرو اس��ت. اين اعتراض ها با دستور 
ش��اه مبني بر لغو افزايش بهاي سوخت كاهش 

يافته بود.

 بازداشت  ده ها نظامي
 در تركيه 

نيروهاي امنيت��ي تركيه ده ه��ا نفر از افس��ران و 
درجه داران پيشين وابسته به نيروي هوايي تركيه 
را به اتهام ارتباط با فتح ااهلل گولن بازداشت كرده اند. 
به گزارش آناتولي، دادگستري آنكارا حكم بازداشت 
۸۷ تن از افس��ران و درجه داران وابس��ته به نيروي 
هوايي اين كشور را صادر كرده است. آنكارا گولن را 
كه در امريكا زندگي مي كند مسوول اصلي كودتاي 

نافرجام سال 2016 مي داند.
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عكسروز

چهرهروز

جايزه »كراال« براي مجيد مجيدي
مجيد مجيدي كارگردان، تهيه كننده و فيلمنامه نويس مشهور ايراني جايزه يك عمر دستاورد جشنواره فيلم »كراال« را دريافت كرد. مجيدي 
كه رييس هيات داوران بخش بين الملل بيست و سومين دوره جشنواره فيلم »كراال« است، روز جمعه ۷ دسامبر )۱۶ آذر( جايزه يك عمر 
دستاورد جشنواره را دريافت كرد. مجيدي در طول ۲۵ سال فعاليتش در عرصه فيلمسازي با فيلم هايي مانند »بچه هاي آسمان« )۱۹۹۷(، 
»رنگ خدا« )۱۹۹۹( و »آواز گنجشك ها« )۲۰۰۸( تحسين هاي بين المللي را برانگيخته است. فيلم »همه مي دانند« جديدترين ساخته 
اصغر فرهادي نيز پيش از اين به عنوان فيلم افتتاحيه اين جشنواره معرفي شده بود. بيست و سومين دوره جشنواره فيلم »كراال« بين روزهاي 

۷ تا ۱۴ دسامبر )۱۶ تا ۲۳ آذر( در شهر تريواندروم ايالت كراال واقع در كشور هند برگزار مي شود.

بازارهنر

خريد اثر هنري به جاي دالر و طال

باغ موزه قصر ميزبان بخش گالري ها شد

»امير« بهترين فيلم جشنواره همه نور هند 

گال��ري كاله��دوزان ب��ا برگ��زاري 
نمايش��گاه »در جس��ت وجوي خود« 
شامل آثار ۱۳ استاد شاخص و مطرح 
هنرهاي تجس��مي ايران عصر جمعه 
۱۶ آذرماه افتتاح ش��د. مراسم افتتاح 
گالري هنرهاي تجسمي كالهدوزان 
عصر جمعه ۱۶ آذرم��اه با نمايش آثار 
۱۳ استاد ش��اخص و مطرح هنرهاي 

تجسمي ايران در قالب نمايشگاه »در جست وجوي 
خود« آغاز به كار كرد.

در نمايش��گاه »در جس��ت وجوي خود« آثاري از 
محم��د احصايي، نصراهلل افج��ه اي، حجت اماني، 
يعقوب امداديان، فرامرز پيالرام، مهدي حسيني، 
ص��ادق تبريزي، مريم س��الور، داوود قنبري، رضا 
مافي، حس��ين محجوبي، منوچهر نيازي و گيزال 
وارگا س��ينايي به نمايش درآمد. اين نمايشگاه كه 
مفهوم مشترك آثار آن هنر ايراني اسالمي است، تا 

٢٣ آذر ادامه دارد.
در افتتاحيه اين گالري، ع��الوه بر چهره هنرهاي 
تجسمي چون نصراهلل افجه اي، حسين محجوبي، 
گيزال وارگا سينايي، غالمرضا نامي، حجت اماني و 
سعيد محجوبي، چهره هاي ديگري چون محمود 
دولت آبادي، نادر مشايخي، محمد اطبايي، شهرام 
شكيبا، مسعود فروتن، شرمين نادري، زيبا كرمعلي، 
مهرانه مهين ترابي، فاطمه گودرزي، شهاب شادابي 

و سپيده خداوردي نيز حضور داشتند.

حم��زه كاله��دوزان مدي��ر گال��ري 
كالهدوزان درب��اره افتتاح اين گالري 
در شرايط س��خت اقتصادي امروز به 
مهر گفت: برخالف اينكه فكر مي كنيم 
اوضاع اقتصادي بدي حاكم اس��ت، اما 
اينگونه نيست. ما ايراني ها را همه دنيا 
به فرهنگ و تمدن مان مي شناسند و 
اولين وظيفه ايراني بودن ما اين است 
كه همه بتوانيم اين فرهنگ را جهت اعتال و ارتقاي 
فرهنگ كشور به منصه ظهور برسانيم. به نظر من 
كم كاري در زمين��ه اقتصاد هنر يكي از مهم ترين 
داليل رو آوردن مردم به دالر و طال است كه اقتصاد 

هنر را با چالش مواجه كرده است.
او افزود: در مجموعه كالهدوزان، دو بخش جواهرات 
س��نتي و طراحي س��نتي فرش داريم كه فقط در 
بخش جواهرات سنتي نزديك به ۲۰۰ نفر در حال 

فعاليت هستند. 
كالهدوزان با اش��اره به راه اندازي بخش هنرهاي 
تجس��مي گالري كالهدوزان اظهار كرد: من اين 
قول را به سرمايه گذاران و حتي مردم مي دهم كه 
با هنرهاي تجس��مي مي توانيم توريست و دالر به 
كشور بياوريم ولي بايد در اين زمينه فعاليت جدي 
شود. اين زمان بهترين زمان براي سرمايه گذاري 
هنري است به ش��رط اينكه با مشاوره خوب انجام 
شود كه ما مي توانيم مشاوره به عالقه مندان و حتي 

ضمانت هنري آثار را ارايه كنيم.

باغ موزه قصر ميزبان بخش گالري هاي 
جش��نواره هنرهاي تجسمي فجر شد 
و در بازدي��د گال��ري داران از باغ موزه 
قصر  مقرر شد كه دبيرخانه جشنواره با 
همراهي مديريت اين مكان فرهنگي، 
امكانات كامل ب��راي حضور گالري ها 
را در  جش��نواره يازدهم تجسمي فجر 
آماده كنند.   براي نخستين بار جشنواره 

تجسمي فجر  ميزبان گالري هاي فعال كشور است. 
اين بخش از جش��نواره كه در باغ موزه قصر برگزار 
مي شود، قرار است به نمايش و  فروش آثار برگزيده 
گالري ها اختصاص يابد. به همين منظور، مديران 
گالري ها دعوت شدند تا با حضور مسووالن  برگزاري 
جشنواره از محل باغ موزه قصر بازديد كنند.  پس از 
اين بازديد يك ساعته گالري داران از مجموعه كه 
در خالل بازديد، محل غرفه ها به رويت گالري دارها 
رسيد، در  جلسه اي با حضور مدير باغ موزه قصر و 
مديركل دفترهنرهاي تجسمي كه رياست شوراي 
سياس��ت گذاري جش��نواره را نيز  به عهده دارد، 
گالري داران و اعضاي دبيرخانه مس��ائل و ابهامات 

خود را مطرح كردند. 
هادي مظفري، مديركل دفترهنرهاي تجسمي و 
رييس شوراي سياس��ت گذاري جشنواره يازدهم 
هنرهاي تجسمي فجر در  ابتداي اين جلسه گفت: 

فرصت باغ موزه قصر براي جش��نواره 
بسيار مغتنم است و صرف نظر از فضايي 
كه در اختيار  ما قرار گرفته است، اينكه 
يك زندان تبدي��ل به فضاي فرهنگي 
ش��ده اس��ت اتفاق خوبي است كه به 

جشنواره هم ابعاد  زيبايي مي بخشد.  
او ادام��ه داد: اتفاق خوب ديگر حضور 
گالري هاي شهرستاني در اين رويداد 
است. گالري هاي بسيار خوبي در شهرهاي  ديگر 
فعاليت مي كنند كه اميدواريم در جشنواره بتوانيم 
آنها را معرفي كنيم. به عنوان مثال ش��هر ش��يراز 
۳۵ گالري فعال  خصوصي دارد كه اين رقم بسيار 
اميدواركننده اي است. براي انتخاب غرفه ها بين 
گالري ها قرعه كش��ي خواهد شد تا همه  از فرصت 
براب��ر برخوردار باش��ند.  ليلي گلس��تان نماينده 
گالري ها در ش��وراي سياس��ت گذاري جشنواره 
يازدهم نيز در اين جلس��ه بيان كرد: قرار است هر 
گالري  حداقل سه هنرمند را در غرفه خود معرفي 
كن��د ولي تعداد آثار كامال به تش��خيص گالري ها 
اس��ت. ما از هنرمن��دان جوان و  پيشكس��وت كار 
مي آوريم بنابراين درخواس��ت مي كنم براي اين 
رويداد س��قف قيمت تعيين نكنيد تا بتوانيم آثار 
هنرمن��دان نام  آور و پيشكس��وت را هم بياوريم و 

جشنواره را از اين نظر پربار كنيم. 

فيلم سينمايي »امير« به كارگرداني 
نيما اقليما و تهيه كنندگي سيدضياء 
هاشمي در هفتمين حضور بين المللي 
خود، جايزه بهترين فيلم جش��نواره 
هم��ه نور هن��د را در بخش مس��ابقه 
فيلم هاي اول دريافت كرد. اختتاميه 
جشنواره همه نور هند فيلم حيدرآباد 
شامگاه پنجش��نبه در حيدرآباد هند 

برگزار شد و سيدضياء هاش��مي به نمايندگي از 
اين فيلم جايزه خود را از داوران دريافت كرد.

فيلم »امير« با هفت اثر س��ينمايي از كشورهايي 
همچون ژاپ��ن، كانادا، روماني، س��ريالنكا، هند 
و .. ب��ه رقاب��ت پرداخ��ت و در نهاي��ت موفق به 

كسب جايزه بهترين فيلم اول در اين 
دوره از جش��نواره شد. كوپال ساخته 
كاظم مواليي، بدون تاريخ بدون امضا 
س��اخته وحيد جليلون��د از ديگر آثار 
ايراني حاضر در اين جش��نواره بودند 
و همچني��ن م��روري بر آث��ار عباس 
كيارس��تمي از ديگر بخش هاي اين 

فستيوال بود.
 در بخ��ش م��رور آثار جش��نواره ني��ز فيلم هاي 
س��ينمايي آبنبات چوبي، دوران عاشقي، پرونده 
هاوانا و حريم ش��خصي به نمايش درآمد. پخش 
بين المللي فيلم امي��ر برعهده كمپاني الي ايميج 

به مديريت الهه نوبخت است.

تاريخنگاري

اعالم رسمي تجاوزگري عراق 
هجدهم آذر ۱۳۷۰، سازمان ملل با انتشار بيانيه اي به صورت رسمي صدام را آغازگر جنگ 
هشت ساله عليه جمهوري اسالمي ايران معرفي كرد. خاوير پرز دكوئيار دبير كل وقت 
سازمان ملل متحد در جريان يك گزارش رسمي به شوراي امنيت اعالم كرد كه عراق 

در سي و يكم شهريور ۱۳۵۹ هجري خورشيدي به ايران حمله كرده و تجاوزگر است. 
گزارش پرز در روزهاي آخر كارش به عنوان دبيركل س��ازمان ملل به شوراي امنيت در 
مورد متجاوز شناختن عراق در جنگ، از سندهاي معتبر و قابل استناد است . همچنان 
كه از جمالت اين سند سازمان ملل استنباط مي شود، وي از آغاز با اطالعات دقيقي كه 
داش��ت و گزارش ها و تجزيه و تحليل هايي كه دريافت مي كرد ، عراق را آغاز كننده اين 

جنگ مي دانست.
او در اين سند با صراحت مي گويد: درباره بند ۶ عناصري از موضع طرفين پيرامون اين بند 
براي من مشخص بود. اين يك واقعيت است كه توضيحات عراق براي جامعه بين المللي 

قابل قبول و كافي نيست .
بنابراين رويداد برجسته اي كه تحت عنوان موارد نقض بدان اشاره كرديم )نقض حقوق 
بين المللي، اس��تفاده غير قانوني از زور و عدم احترام به تماميت ارضي يك كش��ور كه 
مسووليت مخاصمه را به دنبال دارد( همانا حمله ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ عليه ايران است 
كه با توجه به منش��ور ملل متحد و اصول شناخته ش��ده قابل توجيه نيست و موجب 
مسووليت مخاصمه است . حتي اگر قبل از شروع مخاصمه برخي تحركات از جانب ايران 
به خاك عراق صورت گرفته باشد، چنين اقداماتي نمي تواند توجيه كننده تجاوز عراق 
به خاك جمهوري اسالمي ايران باشد، تجاوزي كه اشغال مستمر خاك ايران را در طول 
مخاصمه در پي داشت . اين تجاوزي است كه ناقض ممنوعيت كاربرد زور است كه يكي 
از اصول حقوق بين المللي است . به عنوان مثال من به درخواست يك يا هر دو طرف در 
موارد متعددي هيأت هاي كار شناسي براي تحقيق درباره موارد نقض از قبيل استفاده از 
تسليحات شيميايي ، حمله به مناطق غير نظامي و بدرفتاري با اسراي جنگي به صحنه 

نبرد اعزام كردم . با كمال تاسف اين گزارش ها حاكي از وجود شواهدي از موارد نقض جدي 
حقوق انساني است . در يك مورد موظف بودم با تأسف عميق اين يافته كار شناسان را شاهد 
باشم كه سالح شيميايي عليه غيرنظاميان در جمهوري اسالمي ايران در منطقه اي در 
نزديكي يك شهر )سردشت( عاري از هر گونه حفاظت در برابر اين حمالت به كار رفته بود.

دكوئيار احس��اس خود را در مورد رابطه اش با مقامات ايراني، طي مصاحبه اي در كشور 
سوئد چنين بيان كرد: »دبيركل وقت سازمان ملل متحد هميشه داراي رابطه اي بسيار 
پايدار و مداوم با مقامات جمهوري اسالمي ايران بوده است . بنابراين من دليلي براي گاليه 
از جمهوري اسالمي ايران ندارم و بالعكس بايد بگويم من از اعتمادي كه هميشه مقامات 

ايراني به دبيركل داشته اند، سپاسگزارم .«

ايستگاه

بازگشت »ليا سدو« به مجموعه 
فيلم هاي »جيمز باند« 

ادامه بالتكليفي
 »نبرد فناناپذيران« 

ليا س��دو بازيگر شناخته 
شده فرانس��وي كه نقش 
مدلين سوان روانشناس 
را در فيلم »اس��پكتر« از 
مجموعه فيلم هاي جيمز 
باند بازي كرده بود بار ديگر 
اين نقش را در فيلم جديد 

جيمز باند بازي مي كند.
به گزارش ورايتي، ليا سدو بازيگر فرانسوي كه نقش 
مدلين س��وان روانش��ناس را در فيلم »اسپكتر« از 
مجموعه فيلم هاي جيمز باند بازي كرده بود بار ديگر 
اين نقش را در فيلم جديد جيمز باند بازي مي كند. 
ايون پروداكشنز كمپاني توليدكننده فيلم هاي جيمز 
باند، در كنار سدو ۲ بازيگر زن ديگر را نيز براي اين فيلم 
مي خواهد؛ يكي بازيگري كه نقش كارگزار MI6 را 
بازي كن��د و بازيگر ديگري كه نقش زن مرموز فيلم 
را ايفا كند. منابع آگاه همچني��ن تاييد كرده اند كه 
رالف فاينس، بن ويش��او و نائومي هريس سه بازيگر 
ديگر فيلم هاي قبلي جيمز باند نيز در فيلم جديد اين 
مجموعه حضور خواهند داشت. لينوس ساندگرن 
فيلمبردار برنده جايزه اس��كار فيل��م »الاللند« نيز 
فيلمبرداري اين فيلم را انجام خواهد داد. گفته مي شود 
كري فوكوناگا كارگردان و فيلمنامه نويس اين فيلم، 
فيلمنامه »باند ۲۵« را به پايان رس��انده است. دنيل 
كريگ بازيگر اصلي »باند ۲۵« نيز هم اكنون مشغول 
بازي در فيلم »چاقوها بي��رون« به كارگرداني ريان 
جانسون است. بنا به گفته منابع نزديك به فيلم، رمي 
ملك بازيگري كه به تازگي نقش فردي مركوري را در 
فيلم »بوهمين راپسودي« برعهده داشته است، براي 
ايفاي نقش شخصيت شرور اين فيلم در نظر گرفته 
شده است. با اين حال برنامه كاري ملك به گونه اي 
است كه از ماه مارس تا ماه جوالي سر فيلمبرداري 
فصل پاياني مجموع��ه »آقاي ربات« حضور خواهد 

داشت. 

»نب��رد فناناپذيران« نام 
يك��ي از محبوب تري��ن 
بازي هاي ويدئويي است 
كه بي��ش از ۲۰ س��ال 
پيش پايش به س��ينما 
باز ش��د، اما گويا بختش 
براي ظه��ور مجدد روي 
پرده هاي سينما همچنان 

بسته است. به گزارش مووي وب، به نظر مي رسد 
Mortal Kom� »ررفداران قديمي مجموعه 

bat - نبرد فناناپذيران«، كه سال هاس��ت چشم 
انتظار قيام ديگري از اين مبارزان افسانه اي و حضور 
مجدد آنان روي پرده هاي نقره اي سينما هستند، 
همچنان بايد صبر پيشه كنند تا شرايط ساخت فيلم 
جديدي از اين مجموعه براي گروه سازنده مهيا شود.  
جيمز وان، كارگردان، تهيه كننده و فيلمنامه نويس 
چيني تبار مالزيايي كه سابقه كارگرداني مجموعه 
فيلم هايي چون »اره«، »تس��خير« و »خشن۷« 
را در كارنامه خود دارد، مسووليت تهيه كنندگي 
جديدترين بازسازي »نبرد فناناپذيران« را بر عهده 

گرفته است.
او. در جديدترين مصاحبه خود به عنوان كارگردان 
فيلم ابرقهرماني »آكوامن« ك��ه اواخر اين ماه به 
سينماها مي آيد، در پاسخ به پرسشي درباره روند 
پروژه »نبرفناناپذيران« و علت تاخيرهاي پي در 
پي آن جوابي نه چندان دلگرم كننده داد. وان گفت: 
رساندن يك فيلمنامه به نقطه مطلوب كاري سخت 
و جنبه تجاري ماجرا مساله بزرگي است اما مردم 
و هواداران اين را نمي دانند. من اگر نتوانم بودجه و 
منابع كافي براي فيلمم تأمين كنم اين كار را انجام 

نخواهم داد.

میراثنامه

بزرگ ترين آتشكده ساساني در وسط درياچه اي عجيب!
مجموعه آثار باس��تاني تخت سليمان در جنوب شرق 
اس��تان آذربايجان غربي، ۴۵ كيلومتري شهرس��تان 
تكاب، يكي از محوطه هاي تاريخي مهم ايران محسوب 
مي گردد؛ در اين منطقه نش��انه ها و بقاياي اس��تقرار 
از ه��زاره اول ق.م تا قرن ۱۱ هج��ري قمري مالحظه 
مي شود. اوج ش��كوه و آباداني تخت سليمان مربوط به 
دوره ساساني است كه ساختمان آتشكده آذرگشنسب 
ب��ه روي منطق��ه اي مس��احت ۱۲ هكت��ار، دركنار 
درياچه اي اسرار آميز و منحصر به فرد احداث شده و به 
عنوان مهم ترين معبد مورد احترام ايرانيان زرتشتي در 
زمان ساسانيان، نقش تعيين كننده اي در حيات سياسي 
� اجتماعي حكومت مذكور ايفا مي كرده و آتش جاويدان 
آن به مدت هفت قرن نماد اقتدار ايين زرتشت و حكومت 
ساساني محسوب مي شده است. آذرگشنسب در زبان 
كردي به معناي آتش اسب نر است. بر پايه افسانه هاي 
ايراني اين آتشگاه بدين علت اين طور ناميده شده است 
كه كيخسرو هنگام گشودن بهمن دژ در نيمروز با تيرگي 
شبانه كه ديوان با جادوي خود پديد آورده بودند روبرو 
شد. آنگاه آتشي بر يال اسب وي فرود آمد و جهان را ديگر 
باره روشن كرد و كيخس��رو پس از پيروزي و گشودن 
بهمن دژ، به پاس اين ياوري اهورايي، آتش فرود آمده 
را آنجا بنش��اند و آن آتش و جايگاه به نام آتش اسب نر 
)ُگشسب يا ُگشنسب( ناميده شد. اين محل هم اكنون 

تخت سليمان نام دارد.
آتش��كده آذرگشنس��ب و تاسيسات وابس��ته به آن 
وس��يع ترين تأسيس��ات مذهبي و اجتماع��ي دوره 
ساساني است كه تاكنون شناسايي و از زير خاك بيرون 

آورده شده است.  بقاياي آثار معماري اين مجموعه متعلق 
به يكي از بزرگ ترين نمادهاي مذهبي، سياسي، فرهنگي 
و آموزشي اواخر دوره ساساني در قرن ۶ ميالدي به شمار 
مي آيد و همان نقش��ي كه تخت جمشيد در حكومت 
هخامنشي داشته، تخت سليمان نيز براي ساسانيان از 
هر جهت به مثابه تخت جمشيد محسوب مي شده است.

 اين مجموعه عظيم كه در جنگهاي ايران و روم در زمان 
خسروپرويز در سال ۶۲۴ ميالدي به شدت آسيب ديده 
و ديگر رمق تجديدحي��ات نيافت. بعد از زوال حكومت 
ساساني و پذيرش دين مبين اسالم توسط ايرانيان تا قرن 
۴ ه  .ق تعداد اندكي از معتقدان آيين باستاني ايران در اين 
محل اسكان داشته و آتشكده نيز در مقياس كوچك تري 
مورد استفاده بوده است تا اينكه  در زمان حكومت آباقاخان 
مغول با انجام تعميرات وسيع و چشمگير و احداث بناهاي 
جديد از اين مكان مدتي به عنوان پايتخت ييالقي و كاخ 
و تفرجگاه تابستاني استفاده مي شود.  پس ازايلخانان نيز 
محل مذكور توس��ط عامه مردم به صورت شهركي كم 
اهميت با مشاغل متنوع تا قرن ۱۱ هجري قمري ادامه 
حيات مي دهد. از آن پس محل متروك و بنا به اعتقادات 
مردم بومي منطقه به حضرت سليمان نبي نسبت داده 
مي شود. اين مجموعه در سال ۱۳۸۲ به عنوان چهارمين 
نگين ميراث فرهنگي كشور در فهرست ميراث جهاني 
يونسكو به ثبت رسيد. ميراث جهاني تخت سليمان در 
نزديكي شهر تكاب در برگيرنده نشانه ها و بقاياي استقرار 
انسان از هزاره اول قبل از ميالد تا قرن ۱۱ هجري بوده و 
بازديد از آن پنج دوره تاريخ تمدن بشر را به عالقه مندان 
معرفي مي كند. تخت س��ليمان يا شهر گنجك در ۴۵ 

كيلومتري شمال ش��رقي شهرستان تكاب در يك دره 
سرسبز در بلندي سه هزار متري، سرشار از جاذبه هاي كم 
نظير طبيعي- تاريخي واقع شده، اين ناحيه همان شهر 
مشهوري است كه بنا به نوشته هاي كهن، زادگاه زرتشت 

بوده و امروزه تمام اين آثار را تخت سليمان مي نامند. 
جاذبه هاي طبيعي اين دره سرس��بز در نوع خود در 
دنيا بي نظير هستند، در سه كيلومتري غرب تخت 
س��ليمان، كوه مخروطي ميان تهي وج��ود دارد كه 
هزاران سال پيش، بر اثر وقوع آتش فشان به وجود آمده، 
اهالي محل اين كوه زيبا را زندان سليمان يا زندان ديو 
مي شناسند و معتقدند كه حضرت سليمان ديوهايي 
را كه از فرمانش سرپيچي مي كردند در اين كوه زنداني 
مي كرده است. در فاصله ۲۰ كيلومتري تخت سليمان 
نيز يك درياچه س��حرآميز ديگر قرار گرفته كه يك 
جزيره روي آن شناور است، قطر درياچه ۸۰ متر و قطر 
جزيره شناور روي آن ۶۰ متر است كه وزش باد، هر روز 
دو بار اين جزيره را از اين سو به آن سو جابه جا مي كند. 

نام اين جزيره شناور »چملي« است.

ورود  دختران ايراني به ورزشگاه بين بهترين عكس هاي ۲۰۱۸ 

»فيفا« چگونه فوتبال يك كشور را تعليق مي كند

مجله فورفورتو در گزارشي عكس هاي 
برتر سال ۲۰۱۸ را منتشر كرده است كه 
تصوير تماشاگران زن ايراني در ورزشگاه 

آزادي نيز در اين بين قرار گرفته است.
كم كم به پايان سال ۲۰۱۸ ميالدي نزديك مي شويم 
و در اين بين مجله فورفورتو اقدام به انتش��ار برترين 
عكس هاي سال ۲۰۱۸ فوتبال جهان كرده است كه 

مرور اين عكس ها جالب توجه خواهد بود. 
يكي از عكس هاي برتر اي��ن مجله معتبر مربوط به 
حضور تماش��اچيان زن ايراني در ورزش��گاه آزادي 
تهران اس��ت.  در جريان مسابقه فوتبال بين دو تيم 
پرسپوليس و كاشيماي ژاپن در فينال جام باشگاه هاي 
آسيا زنان ايراني با درخواست نماينده فيفا در ورزشگاه، 
موفق به حضور در ورزشگاه آزادي و تماشاي مستقيم 

مسابقه فوتبال شدند. 

پروس��ه تعليق فوتبال يك كشور بر اساس اصل »اقناع« 
فدراس��يون جهاني فوتبال رقم مي خورد؛ موضوعي كه 
در فوتبال ايران با توجه به “عدم دخالت نهاد سوم “ امكان 
تحقق آن صفر اس��ت. اين روزها فوتب��ال ايران به دليل 
درگيري با اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان، 
شرايط مبهم و پيچيده اي را پشت سر مي گذارد. موضوعي 
كه باعث شده گمانه زني هاي زيادي درباره شرايط پيش 
روي فوتبال و احتماالت بعدي آن مطرح ش��ود. در اين 
ميان سوالي كه ممكن اس��ت مطرح باشد اين است كه 
پروسه اداري تعليق فدراسيون ملي يك كشور از سوي فيفا 
چگونه انجام مي شود. فيفا همواره بر اساس اصل “اقناع نظر 
و اطمينان از موضوع دخالت در امور يك فدراسيون “ نسبت 
به تعليق فوتبال يك كشور اقدام مي كند. اين پروسه به دو 
صورت قابل تحقق است. ۱- مسووالن فدراسيون ملي يك 
كشور يا نهادهاي دخالت كننده رسما در بيانيه، گفت وگو 
يا مكاتبه به گونه اي طرح موضوع كنند كه معناي مستقيم 

دخالت در امور فدراسيون فوتبال از آن برداشت شود.
نمونه اين اتفاق در دوره رياست محمد دادگان در فدراسيون 
فوتبال ايران رخ داد كه طي آن رييس وقت سازمان تربيت 
بدني در مصاحبه رسمي اعالم كرد كه رييس فدراسيون 

بايد برود و فدراسيون فوتبال نيز اين بركناري را تاييد كرد. 
در نهايت اين اتفاق باعث شد كه فوتبال ايران تعليق شود. 
در ش��رايط كنوني، فوتبال ايران درگير چنين جرياني 
نيست كه طي آن مسووالن فدراسيون فوتبال رسما اعالم 
كرده باشند كه تحت فشار دولت يا مجلس، تغييراتي در 
فدراس��يون رخ داده است. وزارت ورزش نيز هيچ اقدامي 
كه نتيجه آن دخالت در امور فوتبال تلقي شود انجام نداده 
است. بر اين اساس امكان تعليق فوتبال ايران با اين سناريو، 
صفر است. ۲- فيفا بر اساس اطالعات و اخباري كه پيرامون 
اتفاقات فدراسيون ملي يك كشور در حال رخ دادن است 
به اين موضوع واكنش نشان مي دهد. در اين حالت فيفا 

طي مكاتبه اي رسمي با فدراس��يون فوتبال و دولت آن 
كشور، درخواس��ت مي كند كه نسبت به اتفاقات مطرح 
شده پيرامون موضوع دخالت احتمالي نهاد سوم در فوتبال 
روشنگري كند. در اين حالت نيز مكاتبه با فدراسيون فوتبال 
و دولت آن كشور قطعي و حتمي است و پس از پاسخ واصله 
است كه فيفا اقدام به تصميم گيري درباره تعليق يا عدم 
تعليق فوتبال يك كشور مي كند. تعليق فوتبال سيرالئون 
كه ۱۰ ماه از پس از آغاز چالش هاي دخالت در امور فوتبال 
اين كش��ور رخ داد، نمونه بارز اين رويه است. بر اساس دو 
اصل و مسير مطروحه فوق، فوتبال ايران شرايط تعليق 
از سوي فيفا را ندارد. همچنين بر اساس شواهد موجود از 
تعليق فوتبال كشورها توسط فيفا، اين واقعيت وجود دارد 
كه هيچ گاه فوتبال يك كشور بر اساس اخبار مطروحه در 
رسانه ها و گمانه زني هاي مطبوعاتي تعليق نشده و فيفا 
همواره پس از اقناع نظر و قطعيت رسمي درباره دخالت 
در امور فوتبال يك كشور، اقدام به تعليق فدراسيون ملي 
آن كشور مي كند. بنابراين نگراني درباره تعليق آني فوتبال 
ايران با طي مس��ير كنوني دور از ذهن است، مگر اينكه 
اتفاق پنهان ديگري در حال وقوع باش��د كه مسووالن از 

آن بي اطالع باشند. 

ورزشي
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