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 همه دستگيرشدگان
  از وضعيت زندان 

و نگهداري راضي اند
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 دادستان كل كشور 
در بازديد از زندان فشافويه

معاون اول رييس جمهور در ستاد تنظيم بازار 
به همه دستگاه ها و نهادها اولتيماتوم داد 
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دس��تيار مديرعامل ش��ركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفت��ي، اگر مصرف س��وخت حمل و 
نقل عمومي در زمينه بار و مسافر به جاي بنزين به 
سمت سي ان جي برود،  سهميه بندي بنزين نه تنها 
ت��ورم عمومي ايج��اد نمي كند، بلك��ه اثر معكوس 
نيز بر تورم خواهد داش��ت. به گ��زارش ايرنا محمد 
رضايي، عصر ديروز در نشس��تي خب��ري در مورد 
افزايش مصرف س��ي ان جي بعد از س��هميه بندي 
بنزين با اشاره به اينكه اس��تفاده از سي ان جي براي 
كشور س��ود اقتصادي بااليي دارد، ادامه داد: قيمت 
سي ان جي به نسبت بنزين آزاد ۸۰ درصد پايين تر 
اس��ت و از همين رو مي توان با افزايش مصرف اين 
س��وخت،  جلوي تورم هاي آتي را گرفت و گراني را 
كنترل كرد. عضو هيات مديره ش��ركت ملي پخش 
فرآورده ه��اي نفتي تاكيد كرد: بي��ش از ۹۰ درصد 
از تاكس��ي هاي تهران گازس��وز هس��تند اما شمار 
وانت بارها كمتر از اين ميزان اس��ت. وي اضافه كرد: 
 نسبت جايگاه هاي سي ان جي به بنزين در كشور دو 
به سه است، اما نسبت مصرف اين دو سوخت يك به 
پنج برآورد مي شود. دستيار مديرعامل شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده ه��اي نفتي با بيان اينكه با 
همين زيرساخت مي توان روزانه بيش از ۴۵ ميليون 
مترمكعب سي ان جي توزيع كرد،  گفت: وانت بارها 
در حمل و نقل عموم��ي، روزان��ه ۱۰ ميليون ليتر 
بنزين مصرف مي كنند كه اين مص��رف مي تواند با 
سي ان جي جايگزين ش��ود. وي با بيان اينكه بيش 
از ۵۰ درصد از ظرفيت جايگاه هاي س��ي ان جي در 
كش��ور خالي است،  تاكيد كرد:  س��ال گذشته روي 
افزايش سهم سي ان جي در سبد سوخت اقدام شد، 
اما به دليل آنكه جذابيت قيمتي نس��بت به بنزين 
پايين بود و خودروسازان نيز خودروهاي دوگانه سوز 
كمتري توليد كردن��د و درواقع اقبالي در مصرف به 
وجود نيامد. رضايي با اش��اره به اينكه بخش اصلي 

نگراني مردم قيمت بنزين نيست، بلكه تورم بعد از 
آن است، گفت: بخش اصلي حمل و نقل عمومي با 
گازوئيل كار مي كند. راه ح��ل حمل و نقل عمومي 
بنزيني نيز جايگزين سازي س��ي ان جي است تا از 
افزايش تورم جلوگيري شود. به گفته وي وانت بارها 
با استفاده از س��ي ان جي مي توانند در ماه دو تا ۲.۵ 
ميليون تومان در هزينه سوخت خود صرفه جويي 
كنند. دس��تيار مديرعامل ش��ركت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به اينكه وانت ها در 
هر ماه حدود يك هزار ليتر بنزين مصرف مي كنند، 
افزود:  با قيم��ت بنزين س��ه هزار تومان��ي، هزينه 
سوخت وانت ها س��ه ميليون تومان در ماه مي شود 
در حالي كه هزينه تمام ش��ده يك هزار مترمكعب 
سي ان جي در ماه ۵۰۰ هزار تومان خواهد شد. وي 
تاكيد كرد:  اكنون در كشور مي توان روزانه ۲۲ هزار 
دستگاه خودرو را دو گانه سوز كرد و با افزايش قيمت 
خودروهاي دوگانه سوز بعد از سهميه بندي بنزين، 
اين امر مي تواند مش��وق خوبي براي خودروسازها 
باش��د تا توليد خودروهاي دوگانه س��وز را افزايش 
دهند. رضايي افزود: خودروسازها سال هاي گذشته، 
ميانگين ۴۰۰ هزار دستگاه خودروي گازسوز توليد 
داشتند و اين رقم در س��ال ۹۷ به ۶۰ هزار دستگاه 
خودرو كاهش يافت، اما با واقعي شدن قيمت بنزين 
در س��ال آينده افزايش توليد خودروهاي گازس��وز 
را مش��اهده خواهيم كرد. وي گفت: هزينه تبديل 
خودروها با موتور پايه بنزين س��وز به دو گانه س��وز 
بين سه تا پنج ميليون تومان اس��ت و از ۴۵۰ هزار 
دستگاه تاكسي،  ۳۵۰ هزار دستگاه گازسوز است و 
تالش مي شود تا ۱۰۰ هزار دستگاه تاكسي ديگر نيز 
گازسوز شوند. رضايي گفت: اكنون در شمال تهران، 
كمبود جايگاه وجود دارد و چنانچه بتوانيم مشكل 
زمين را در اين مناطق برط��رف كنيم، مي توان اين 

مشكل را كاهش داد.

تورم بنزيني با افزايش مصرف  »سي ان جي« 
كنترل مي شود مجيد اعزازي|

دبير گروه راه و شهرسازي|
۱- زمان زي��ادي الزم نبود تا عيار اظه��ارات به ظاهر 
كارشناس��ي برخ��ي از اقتصادخوانده ه��اي وطن��ي 
مبني بر لزوم جدايي سياس��ت واقعي س��ازي قيمت 
بنزين از هدفمندس��ازي يارانه ها عيان شود. كساني 
كه ديگران را ب��ه جرم ربط دادن اين دو سياس��ت،  به 
ذوق زدگي ناشي از يافتن گنج متهم مي كردند و اين 
روزها اعتراض مردم به طرح مديريت مصرف سوخت 
)افزايش نرخ بنزين همراه با تخصي��ص يارانه نقدي 
تحت عنوان كمك معيش��ت به ۱۸ ميلي��ون خانوار 
ايراني( را ب��ه »نعره« عليه حكم داور فوتبال تش��بيه 
مي كنند. حال آنكه همزمان در برخي رسانه ها طرح 
تخصيص سهميه بنزين به هر شهروند ايراني را دنبال 
مي كنند و آن را بهترين طرح مديريت مصرف سوخت 
مي دانن��د. طرحي كه اتفاق��ا در آن، هر دو سياس��ت 
واقعي شدن نرخ بنزين بر اس��اس مكانيسم عرضه و 
تقاضا و سياس��ت هدفمندي يارانه ها دنبال مي شود. 
اين سياس��ت البته داراي پشتوانه مطالعاتي در مراكز 
پژوهشي كشور اس��ت و در نيمه آذر ماه سال گذشته 
از سوي كميته اقتصاد مقاومتي مجلس با انتشار يك 
گزارش سياس��تي تحت عنوان »تخصيص س��هميه 
بنزين به هر نفر بر بس��تر كد مّلي خانوار« مطرح شد 
كه براساس آن سهميه بنزين يارانه اي بايد به صورت 
»ماهانه ۳۰ ليتر بنزين ۱۰۰۰ توماني به ازاي هر فرد« 
در نظر گرفته ش��ود و نرخ مصارف مازاد بر س��هميه 
نيز )ن��رخ آزاد( در بازاري كه بين م��ردم براي خريد و 
فروش سهميه شكل مي گيرد يا توسط دولت، تعيين 
ش��ود. كميته ياد شده ش��ش مزيت از جمله »انتقال 
يارانه نقدي به صورت مس��تقيم و كام��اًل هدفمند به 

خانوارهاي نيازمند« را براي طرح خود برشمرده بود. 
۲- اگر چ��ه از ديدگاه نظ��ري و روي كاغ��ذ، دو مقوله 
مكانيس��م كش��ف قيمت كاالها و بح��ث هدفمندي 
يارانه ها كه در علم اقتصاد از آن به عنوان ماليات منفي 
ياد مي شود، از يكديگر جدا هس��تند، اما در كشوري با 
مختصات تاريخي و جغرافيايي ايران، اين دو سياست نه 
تنها به هم رسيده كه در هم تنيده شده اند و در قوانين 
باالدس��تي و توس��عه اي كش��ور بروز و ظهور يافته اند. 
)س��رمقاله ديروز روزنامه تعادل را بخوانيد( از همين رو 
است كه تمامي اظهارات كارشناسي درباره نرخ سوخت 
طي دهه هاي گذشته با مقوله هدفمندي يارانه ها پيوند 
داشته است. در سياس��ت اخير شوراي عالي هماهنگي 

اقتصاد نيز اين مساله ديده شده است، اما به دليل اينكه 
شرايط اقتصاد خانوار طبقه متوسط و فرودست جامعه 
طي يك سال و نيم گذش��ته و در پي نوسان شديد نرخ 
ارز و نرخ ت��ورم وخيم ش��د، بخش يارانه اي سياس��ت 
دولت در نگاه مردم برجس��ته نشد و افزايش نرخ بنزين 
اعتراضاتي را در گوشه و كنار كش��ور در پي داشت. اين 
اعتراض ها اما به دليل سواس��تفاده برخ��ي گروه ها در 
تخريب اموال عمومي و هدف گرفتن امنيت جامعه به 
انحراف كشانده و منجر به اين شد كه دسترسي به شبكه 
جهاني اينترنت در داخل ايران قطع ش��ود. مس��اله اي 
كه بنا به برخي برآوردها روزانه ح��دود ۴ هزار ميليارد 
تومان خسارت به اقتصاد كش��ور وارد مي كند. )صفحه 
۱۳ را بخوانيد( بي ترديد، قطع ش��دن اينترنت گستره 
وسيعي از فعاليت هاي ريز و درشت اقتصادي را مختل 
كرده است. از سويي نظام آماري در بازارهايي همچون 
بازار مسكن را مختل كرده به گونه اي كه از ۲۱ آبان سال 
جاري تاكنون، معامله اي در س��امانه اتحاديه مشاوران 
امالك ثبت نش��ده اس��ت و به همين دليل پيش بيني 
مي ش��ود طي روزهاي آينده بانك مركزي را به عنوان 
مرجع رسمي انتشار آمار بازار مسكن دچار مشكل كند. 
از س��وي ديگر، قطعي اينترنت منجر به تعويق ثبت نام 
متقاضيان در طرح ملي مسكن شده است. خريد بليت 
هواپيما به ويژه براي پروازهاي خارجي غيرممكن شده 
و برخي آژانس هاي هوايي را تعطيلي كش��انده اس��ت. 
بي گمان، بر سياهه پيامدهاي منفي قطعي اينترنت به 
ويژه در حوزه اقتصاد موارد متعدد ديگري را مي توان بر 

شمرد كه در اين مقال نمي گنجد.
۳- در صورت��ي كه خس��ارت روزانه ۴ ه��زار ميليارد 
توماني قطعي اينترنت به اقتصاد كش��ور را بپذيريم، با 
يك حساب سرانگشتي مي توانيم خسارت ۸ روز قطعي 
اينترنت را محاس��به كرده و به ع��دد ۳۲ هزار ميليارد 
تومان برس��يم. در همين حال، آنگون��ه كه مقام هاي 
دولتي گفته اند،  «حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان درآمد 
ساالنه دولت از محل افزايش نرخ بنزين است كه طبق 
تصميمات گرفته شده قرار اس��ت به صورت كامل به 
مردم بازگردانده شود.« ظاهرا به نظر مي رسد تا اينجا 
خس��ارت قطع اينترنت با هدف كنترل فضاي امنيت 
كشور بيش از ارزش ريالي هدفمند كردن يارانه پنهان 
بنزين بوده است. از اين رو،  انتظار مي رود، دولتمردان و 
تصميم سازان هر چه زودتر دسترسي به شبكه جهاني 
اينترنت را براي مردم فراهم آورند و راهكارهاي ديگري 

را براي تامين امنيت بينديشند. 

وصله ناجور به اعتراض بنزيني
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

 وصله ناجور 
به اعتراض بنزيني

۱- زم��ان زي��ادي الزم 
نبود تا عيار اظهارات به 
ظاهر كارشناسي برخي 
اقتصادخوانده ه��اي  از 
وطن��ي مبني ب��ر لزوم 
سياس��ت  جداي��ي 
قيم��ت  واقعي س��ازي 
بنزين از هدفمندسازي 
يارانه ها عيان شود. كس��اني كه ديگران را به جرم 
ربط دادن اين دو سياس��ت،  به ذوق زدگي ناشي از 
يافتن گنج متهم مي كردند و اي��ن روزها اعتراض 
مردم به طرح مديريت مصرف س��وخت )افزايش 
نرخ بنزين همراه با تخصي��ص يارانه نقدي تحت 
عنوان كمك معيش��ت ب��ه ۱۸ ميلي��ون خانوار 
ايراني( را به »نعره« عليه حكم داور فوتبال تشبيه 
مي كنند. حال آنكه همزمان در برخي رسانه ها طرح 

تخصيص سهميه بنزين به هر شهروند ايراني...

مجيد اعزازي
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تشكلها

ضرورت تغيير در بدنه اتاق 
مشترك ايران و عراق

 نيلوفر  جمالي|
پس از تحريم هاي ثانوي��ه امريكا عليه ايران اين بار 
عراق بود ك��ه به نحوي جايگزين ام��ارات متحده 
عربي در مركزيت صادراتي محصوالت ايران شد. 
عالوه بر آن عراق بازاري مناسب براي محصوالت 
توليدي ايران بود، چراكه سليقه و ذائقه عراقي ها با 
محصوالت توليدي ايران همسو است. حال با توجه 
به اينكه در آستانه مجمع عمومي عادي ساالنه اتاق 

مشترك بازرگاني ايران و عراق هستيم ...

دانشوفن

 اينترنت با آرامش 
به كشور برگشت

در حالي كه اتصال مجدد به اينترنت براي كاربران 
خانگي از پنج شنبه گذشته آغاز شده بود، اينترنت 
خانگي تهران و كالن ش��هرهاي كشور و بسياري 
از اس��تان ها نيز از روز گذش��ته برقرار ش��د؛ البته 
اينترن��ت اپراتورهاي همراه هنوز متصل نش��ده، 
هرچند اخب��اري حاكي از اتص��ال اينترنت براي 
اپراتورها در نزديك ترين زمان شنيده شده است. 
ارتباط كاربران در ايران با شبكه جهاني اينترنت، 
از شنبه ش��ب هفته گذش��ته به تاريخ ۲۵ آبان، با 
اختالل مواجه ش��ده و پس از چند ساعت به طور 
كلي قطع شد. اين اتفاق كه تصميم گيري درباره 
آن به گفته مسووالن توسط شوراي امنيت كشور 
گرفته شده بود، به دليل ناآرامي هايي كه در كشور 
پس از خبر افزايش قيمت بنزين منتشر شد، رخ 
داد و از آنجايي كه مسووالن امنيت كشور را مهم تر 
از همه چيز مي دانند، قطع اينترنت بين الملل براي 

جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي و ...
10

خبر

دبيركل جامعه اس��المي مهندس��ين ب��ا تقدير 
از حماي��ت رهبر انق��الب از ط��رح اصالح قيمت 
بنزين گف��ت: مجموعه نظام پش��ت طرح اصالح 
قيمت بنزين اس��ت. به گزارش ايرنا، محمد رضا 
باهنر، روز شنبه در نشست ماهانه جامعه اسالمي 
مهندس��ين با حضور محس��ن رضاي��ي دبيركل 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در دفتر مركزي 
اين حزب، خاطرنشان كرد: بسيج، همه جا حضور 
فعال دارد و امروز بيش از گذش��ته، تيغ در گلوي 
دش��منان از جمله امريكا و رژيم صهيونيس��تي 
است. دبيركل جامعه اسالمي مهندسين با اشاره 
به ساختارشكني عوامل دشمن در روزهاي اخير 
بعد از اص��الح قيمت بنزين، ادامه داد: نام بس��يج 
در قلب دش��منان وحش��ت انداخت و به سرعت 
اغتشاشات جمع ش��د.  وي، ناآرامي هاي سال ۸۸ 
را يادآور شد و اضافه كرد: بعد از آمدن اسم بسيج، 
غائله جمع شد و بس��يج همواره آماده جانفشاني 
است و بايد قدردان آنها باشيم. نماينده ادوار مجلس 
از سيستم هاي اطالعاتي و امنيتي كشور خواست 
تا نتايج بررس��ي ها درباره عوامل اغتشاش��ات را 
هرچه زودتر به اطالع مردم برسانند و اين سوال را 
مطرح كرد كه چرا سيستم اطالعاتي كشور، افراد 
معدودي كه صحنه گردان حوادث بودند را پيش از 
اقدام، رصد و مهار نكرده بود. وي با بيان اين موضوع 
كه گروه هاي چهار تا پنج نفره آموزش ديده پشت 
ناآرامي هاي تهران و شهرستان ها بودند، ادامه داد: 
طراح اغتشاش��ات، يك گروه حرفه اي و آموزش 
ديده بودند كه دوربين ه��ا را خاموش مي كردند، 
اطالعات سيستم ها را بر مي داشتند و بعد هم همه 
را آتش مي زدند. باهنر، افزاي��ش قيمت بنزين را 
يك جرقه براي اغتشاش��ات ارزيابي كرد و افزود: 
مس��اله بنزين يك جرقه بود و بعد هم افرادي كه 
به هر دليل از ش��رايط خود ناراضي بودند به اينها 
پيوستند و اغتشاشات به اين ترتيب شكل گرفت. 
اين كارشناس مسائل سياسي، اصالح قيمت بنزين 
را به لحاظ كارشناسي درست ارزيابي كرد و افزود: 
اصالح نش��دن قيمت بنزين را هيچ كارشناس��ي 
تاييد نمي كند اما چگونگي اجرا و مقدمات انجام 
آن، قابل بررسي و نقد اس��ت. وي، سهميه بندي 
بنزين در دولت نهم و در دوران نمايندگي خود را 
يادآور شد و گفت: ۱۰۰ اقدام براي سهميه بندي 
بنزين پيش بيني كرده بوديم ك��ه مامور هر اقدام 
در حاكميت و دولت مش��خص ب��ود و همه چيز 
زمانبندي ش��ده بود.  باهنر با بي��ان اين موضوع 
كه اقدامات پيش��يني در طرح اصالح نرخ بنزين، 
برنامه ريزي نش��ده بود، ابراز امي��دواري كرد كه 
اقدامات پس��يني به طور دقيق برنامه ريزي شود و 
از دولتمردان خواست وعده هايي بدهند كه قابل 

تحقق باشد و اين وعده ها پيگيري شود.

مجموعه نظام پشت طرح 
اصالح قيمت بنزين است

بينالملل

دونال��د ترامپ رييس جمه��ور امري��كا، احتمال 
اس��تعفاي وزير خارجه خود مايك پمپئو را تأييد 
كرده اس��ت. ترامپ گفته اگر پمپئو خواس��ت در 
انتخابات سال۲۰۲۰ در مجلس س��ناي امريكا از 
ايالت كانزاس شركت كند مخالفتي با كناره گيري 
او نخواهد داشت. ترامپ به فاكس نيوز گفته: »پمپئو 
ترجيح مي دهد در كانزاس باشد چون كانزاس براي 
او بسيار عزيز است و در قلبش جاي دارد.« اظهارات 
تازه دونالد ترامپ تأييد رسمي شايعاتي است كه 
اخيرا پيرامون احتمال نامزدي پمپئو براي مجلس 
سنا از كانزاس پخش ش��ده بود. خود مايك پمپئو 
وزير خارجه، تاكنون اظهارات روشن و صريحي در 
اين باره بيان نكرده است. ولي او چندين بار به ايالت 
كانزاس سفر كرده و با رسانه هاي محلي مصاحبه 
كرده اس��ت. به گفته رييس جمهور امريكا، پمپئو 
با نامزدي خ��ود در كانزاس مي توان��د نمايندگي 
جمهوري خواهان از اين ايالت را در مجلس س��نا 
حفظ كند. ترامپ گفته پيروزي پمپئو در كانزاس 
حتمي اس��ت زيرا مردم كانزاس او را دوست دارند. 
بيش از هشتاد س��ال اس��ت كه ايالت كانزاس به 
دست جمهوري خواهان بوده است. آخرين بار در 
س��ال ۱۹۳۲ بود كه يك نامزد حزب دموكرات از 
اين ايالت به مجلس سنا انتخاب شد. كانزاس براي 
ترامپ كه قصد دارد ب��راي دومين ب��ار در نوامبر 
سال ۲۰۲۰ در انتخابات رياست جمهوري شركت 
كند مهم تلقي مي شود. اما وضعيت كانزاس مثل 
دهه هاي گذشته نيس��ت چون در س��ال ۲۰۱۸ 
راي دهندگان كانزاس��ي يك فرمان��دار دموكرات 
انتخاب كردند. براي انتخابات مجلس سنا از طرف 
جمهوري خواهان كريس كوباچ نامزد شده است. 
كوباچ موضع تندي در قبال سياست هاي مهاجرتي 
دارد و احتمال داده مي ش��ود كه باعث دلس��ردي 
رايدهندگان معتدل اهل كانزاس شود. به گزارش 
دويچه ول��ه، پومپئو ۵۵ س��اله ك��ه از دل جنبش 
»تي پارتي« جمهوري خواهان برخاس��ته، قبال در 
سال ۲۰۱۱ از ايالت كانزاس به مجلس سنا انتخاب 
شده است. دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ مسووليت 
سازمان سيا را به او واگذار كرد و بعد از اخراج ركس 
تيلرس��ون، وزير خارجه پيش��ين امريكا پمپئو را 
به جاي او برگزيد. پومپئو يك��ي از افراد نزديك به 
رييس جمهوري امريكا به حساب مي آيد و هميشه 
به ترامپ وفادار مانده است. اما اخيرا پمپئو هم در 
پرونده مربوط به اوكرايين تحت فشار قرار گرفت. 
گوردون ساندلند، سفير امريكا در اتحاديه اروپا اخيرا 
در جريان تحقيقات استيضاح در مجلس نمايندگان 
امريكا يكي از اتهام هاي اصلي عليه ترامپ را تاييد 
كرد. دونالد ترامپ متهم شده كه رييس جمهوري 
اوكراين را براي تحقيق درباره رقيب انتخاباتي  خود 

زير فشار قرار داده است. 

ترامپ احتمال كناره گيري 
پمپئو را تاييد كرد

جهان

مبارزه طلبي ترامپ در سنا
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رييس كل بانك مركزي گفت: آنچه در شرايط امروز 
كشور توجه به آن الزم اس��ت، تكيه بر منطق علمي 
اقتصاد، جلوگيري از ب��روز التهابات ناش��ي از تغيير 
انتظارات و نيز تالش براي حركت به سوي تداوم ثبات 
اقتصادي اس��ت. به گزارش بانك مركزي، عبدالناصر 
همت��ي در يادداش��تي در صفحه اينس��تاگرام خود 
نوشت: يك هفته گذشته، نوس��ان بازار ارز كه از قبل 
پيش بيني مي شد و در دو نوش��ته قبلي، اشاره كرده 
بودم، نگراني هايي را براي مردم پيش آورد. رييس كل 
بانك مركزي خاطرنشان كرد: اين نگراني ها بيشتر از 

آنچه ريشه در متغيرهاي واقعي اقتصاد داشته باشد، 
ناشي از تحليل هاي اشتباه و بدون آگاهي از وضعيت 
بانك مركزي و قدرت بازار س��ازي آن بوده است. وي 
گفت: مردم ايران كه همواره نقطه اتكاي بانك مركزي 
و نيز دولت در س��اماندهي وضعيت اقتصادي كشور 
بوده اند، همچنان نقطه اتكاي بنده در عمل به تعهدات 
بانك مركزي محسوب مي شوند و در آينده نيز اين امر 
تداوم خواهد داشت. همتي تصريح كرد: ملت بزرگ 
ايران با استعانت از خداوند متعال از اين برهه سخت و 

حساس نيز عبور خواهند كرد.

تاكيد همتي بر حركت به سوي تداوم ثبات اقتصادي

بانك

 در نشست وزير امور اقتصادي
  با اقتصاددانان جوان صورت گرفت

 آمار نظام بانكي 
در مرداد 98 نشان مي دهد

رونمايي از دوبسته رونق و توليد

نسبت تسهيالت 
به سپرده به زير 
80 درصد رسيد

گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
نس��بت تس��هيالت بانك ها به س��پرده بعد از كس��ر 
س��پرده قانوني كه در س��ال هاي اخير هم��واره باالي 
۸۰ درصد ب��وده در م��رداد ۹۸ براي اولين ب��ار به زير 
۸۰ درصد رس��يد و ع��دد ۷۹.۳ درص��د را ثبت كرده 
اس��ت.به گ��زارش »تع��ادل«، در مرداد ۹۸، نس��بت 
تس��هيالت به س��پرده ها بعد از كسر س��پرده قانوني 
در كل بانك ها و موسس��ات اعتباري كش��ور به ۷۹.۳ 
درصد رس��يده كه نس��بت به پايان مردادماه ۱۳۹۷ و 
پايان اس��فند ۱۳۹۷، به ترتي��ب ۴.۹ و ۲ واحد درصد 

كاه��ش نش��ان مي دهد. اي��ن كاهش نش��ان دهنده 
تمايل بيش��تر بانك ها به نگه��داري پول در ش��عب 
بانك ها و پرداخت كمتر تس��هيالت از محل سپرده ها 
 بوده كه ب��راي اولين ب��ار در س��ال هاي اخي��ر به زير 
۸۰ درصد رسيده است. نسبت مذكور در استان تهران 
۹۳.۲ درصد بوده و نشان مي دهد كه همچنان تمايل 
به پرداخت تسهيالت و وام در استان تهران باالست و 
تهران با وجود سهم ۵۴ درصدي از كل سپرده بانك ها، 
به ميزان ۶۴ درصد كل تسهيالت بانك هاي كشور را به 

خود اختصاص داده است.
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 گزارش ميداني »تعادل«
 از داللي بنزين و شلوغي پمپ بنزين ها

رونق مجدد داللي بنزين؟
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 صفحه 9  
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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روي موج خبر

  اس�تيضاح وزي�ر جه�اد كش�اورزي به 
مصلحت كشور نيست؛ باشگاه خبرنگاران|

معاون پارلماني رييس جمهور گفت: وزارت جهاد 
يكي از اركان تنظيم بازار اس��ت، به همين دليل 
در شرايط فعلي استيضاح وزير جهاد كشاورزي 
به مصلحت كشور نيس��ت. حسينعلي اميري با 
اشاره به جزييات استيضاح وزير جهاد كشاورزي 
اظهار كرد: دولت فعلي يك دولت قانونمدار است 
و هر زماني كه نمايندگان از وزرا در صحن علني يا 
كميسيون هاي مختلف سواالتي را مطرح كردند 
وزرا حضور پيدا كردند اما وزارت جهاد كشاورزي 
يك��ي از اركان تنظيم ب��ازار و تأمين كننده مواد 
غذايي مورد نياز كشور است، به همين دليل در 
شرايط فعلي استيضاح وزير جهاد كشاورزي به 

مصلحت كشور نيست.

  رواي�ت حداد ع�ادل از رويك�رد جديد 
اصولگرايان براي انتخابات؛ ايسنا|

يك فعال سياسي اصولگرا گفت: رويكرد جديد 
جريان اصولگرا در انتخابات آينده، وحدت فراگير 
و اعتنا به حض��ور جوانان و به ويژه زنان اس��ت. 
راهبردها و راهكارهاي ائتالف تعريف شده است 
و اميدواريم با س��از و كار دقيق��ي به همگرايي و 
وحدت برسيم . غالمعلي حداد عادل در نشست 
دبيران استان هاي حزب موتلفه اسالمي با اشاره 
با انتخابات پيش رو خاطرنش��ان كرد: مردم در 
نظرسنجي ها نشان مي دهند كه دولت و مجلس 
كارآمدت��ري مي خواهند؛ بنابراي��ن در اينكه ما 
مجلس متفاوت تر خواهيم داشت ترديدي نيست.

حداد ع��ادل افزود: وحدت ش��رط الزم پيروزي 
است اما شرط كافي نيست تجربه سال۹۴ نشان 
داد عالوه بر وحدت كارهايي بايد انجام دهيم تا 

به نتيجه برسيم.

  جامع�ه مدرس�ين در انتخابات مجلس 
يازدهم ورود مصداقي ندارد؛  حوزه نيوز|

 اعضاي جامعه مدرس��ين بر نبود ورود مصداقي 
به انتخاب��ات يازدهمين دوره مجلس ش��وراي 
اسالمي در حوزه انتخابيه قم تأكيد كردند. بيست 
و پنجمين جلسه شوراي عالي جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم با دس��تور بررس��ي اهم مسائل 
جاري كش��ور و به رياست آيت اهلل محمد يزدي، 
رييس شوراي عالي جامعه مدرسين برگزار شد.

در اين جلس��ه مهم ترين مس��ائل جاري كشور 
ازجمل��ه رويكرد دولت در اج��راي طرح اصالح 
قيمت بنزين و پيامدهاي ناش��ي از نحوه  اجراي 
طرح و نقش س��رويس هاي خارجي در تخريب 
منابع ملي و عمومي و آسيب به مردم موردبحث و 
بررسي قرار گرفت. اعضاي جامعه مدرسين در اين 
جلسه كماكان بر لزوم عدم ورود مصداقي جامعه 
مدرسين در مس��اله انتخابات يازدهمين دوره 
مجلس شوراي اسالمي قم تأكيد كردند و در پايان 
مقرر شد، به منظور قدرداني از رهبر معظم انقالب 
»مدظله العال��ي« و مراجع معظم تقليد »دامت 
بركاتهم«، مردم رشيد كشور و مدافعان امنيت 
در حوادث اخير بيانيه اي صادر ش��ود و مواضع 
جامعه مدرسين درباره  آن به اطالع عموم برسد.

  واكن�ش وزارت خارج�ه ب�ه تحري�م 
آذري جهرمي توسط امريكا؛ تسنيم|

سخنگوي وزارت امور خارجه با محكوميت تحريم 
وزير ارتباطات توس��ط دولت امريكا خاطرنشان 
كرد: دولت كنوني امريكا ارزش��ي براي اصول و 
ارزش هاي دموكراتيك، شفافيت و حقوق بشر از 

جمله آزادي اينترنت براي ديگران قائل نيست.
»س��يد عباس موس��وي« ضمن محكوم كردن 
تحريم وزير ارتباطات توسط رژيم امريكا گفت: 
نگاهي به سوابق و كارنامه اين دولت در اِعمال فشار 
بر مديران شركت ها و شبكه هاي بزرگ اجتماعي و 
ارتباطاتي از جمله توييتر به منظور قطع دسترسي 
صداهاي مخالف، گوياي برخورد سياسي و ابزاري 

اين دولت با محيط اينترنت آزاد است.

  به زودي همه ش�ناورهاي نيروي دريايي 
سامانه دنا مجهز مي شوند؛ ارتش نيوز|

فرمانده نيروي دريايي ارتش ايران با بيان اينكه 
 »VLS« ناوشكن »دنا« در حال تجهيز به سامانه
اس��ت، از آزمايش پرتاب موش��ك از اين سامانه 
در آينده نزديك خبر داد. »امير دريادار حسين 
خان��زادي« با اش��اره به تدابي��ر فرمانده معظم 
كل قوا مبني بر مصونيت بخش��ي به يگان هاي 
شناور خاطرنشان كرد: امروز در حال پيش بيني 
موش��ك هايي براي پرتاب از س��يلوهاي عمود 
پرتاب هستيم. نقطه آغاز آن فقط دماوند نيست 
و دماوند يكي از آنهاست؛ در جنوب هم اين اقدام 

صورت مي گيرد.

   درخواس�ت مجلس خبرگان از س�ران قوا 
براي جلوگيري از گراني كاالهاي اساسي؛ پانا|

اعضاي مجلس خبرگان رهبري در بيانيه اي از سران 
قوا خواستند تا مانع گراني كاالهاي اساسي و گراني 
اجناس و اقالم مورد نياز مردم شوند. در بخشي از 
متن بيانيه مجلس خبرگان رهبري آمده اس��ت: 
»مجلس خبرگان رهبري، ضمن اعالم حمايت از 
بيانات رهبر معظم انقالب »مدظله العالي« مبني بر 
تأييد مصوبه سران محترم قوا و تأكيد معظم له بر 
مديريت و نظارت بر اجراي صحيح طرح و كنترل 
قيمت ها به ويژه در راستاي حفظ و تقويت قدرت 
اقتصادي اقشار آسيب پذير هرگونه آشوب طلبي و 
تعرض به اموال عمومي و خصوصي، آتش زدن قرآن 
و تخريب اماكن مذهبي را به شدت محكوم نموده و 
ضمن هشدار جدي به امريكاي جنايتكار، اسراييل 
خبيث، حكام آل سعود و سلطنت طلبان بار ديگر 
از دولت و مجلس مي خواهد با اجرا و نظارت دقيق 
بر روند ط��رح و رفع خألهاي احتمالي، مانع ايجاد 
مشكالت اقتصادي جديد و گراني اجناس و اقالم 

مورد نياز مردم گردند.«.

ايران2

دادستان كل كشور در بازديد از زندان فشافويه

همهدستگيرشدگانازوضعيتزندانونگهداريراضياند
گروه ايران|

دادستان كل كشور كه در راستاي تاكيدات رييس 
قوه قضاييه مبني بر كسب اطالع از وضعيت زندانيان 
و نظارت بر زندان ها، صبح دي��روز به عنوان يكي از 
نمايندگان آيت اهلل رييسي از زندان بزرگ فشافويه 
بازديد و از نزديك در جريان رسيدگي به پرونده هاي 
تش��كيل ش��ده در ارتباط با اغتشاش��ات اخير قرار 
گرفته بود؛ بعد از بازديد از زندان و گفت وگو با برخي 
دستگيرشدگان اعالم كرد كه »همه دستگيرشدگان 
حوادث س��هميه بندي بنزين از وضعي��ت زندان و 
نگهداري ش��ان راضي اند.« حجت االسالم منتظري 
همچنين اعالم كرد كه »افراد دستگيرش��ده اي كه 
بي گناه تش��خيص داده شوند، در اولين فرصت آزاد 

خواهند شد.«
ب��ه گزارش روابط عمومي دادس��تاني كل كش��ور، 
در اي��ن بازديد كه تع��دادي از معاوني��ن و مقامات 
قضايي، دادستان كل كش��ور را همراهي مي كردند 
حجت االس��الم والمس��لمين منتظري در جريان 
وضعيت زندانيان قرار گرفت و در گفت وگوي چهره 
به چهره با برخي مددجويان نس��بت به شرايط آنها 
كس��ب اطالع و در موارد مورد نياز دستورات الزم را 

صادر كرد. 
در اي��ن بازديد همچنين حجت االس��الم منتظري 
از وضعيت متهمان اغتشاش��ات اخير جويا شد و در 
گفت وگ��و با برخي از اين متهم��ان در جريان نحوه 

بازداشت و تحقيق از آنها قرار گرفت.
دادس��تان كل كش��ور با بيان اينكه بع��د از حوادث 
اخير كه به واسطه اجراي طرح سهميه بندي بنزين 
اتفاق افتاد، تعدادي از افراد دستگير شدند و اكنون 
در بازداش��ت به س��ر مي برند، اين اف��راد همگي با 
خانواده شان ارتباط گرفته و تماس تلفني داشته اند 
و نكته مهم اين اس��ت كه همه اين دستگيرشدگان 
از وضعيت زن��دان و نگهداري ش��ان اعالم رضايت 

كرده اند.
حجت االس��الم محمدجعفر منتظري در حاش��يه 
جريان بازديد از زندان بزرگ فش��افويه در رابطه با 
وضعيت زندانيان در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در 
بازديد دو ساعته اي كه از زندان بزرگ تهران صورت 

گرفت، ديدار چهره به چهره اي با افراد دستگير شده 
داشتيم. وي افزود: بعد از حوادث اخير كه به واسطه 
اجراي طرح سهميه بندي بنزين اتفاق افتاد، تعدادي 
از افراد دستگير ش��دند و اكنون در بازداشت به سر 
مي برند. كنترل اين كار و نظارت بر كارهايي كه اين 
افراد انجام داده اند، مورد توجه دستگاه قضايي است، 
هم به لحاظ اينكه افرادي كه در اين حوادث ممكن 
است مقصر نباش��ند و بي گناه باشند و در جمعيت 
دستگير شده باشند و افرادي كه ممكن است داراي 

تقصير در مراتب مختلف باشند.
منتظري ادامه داد: تاكيد ما به مس��ووالن در زندان 
فشافويه اين بود كه هرچه سريع تر اين افراد تعيين 

تكليف شده و زودتر غربالگري شوند، البته مسووالن 
مرتبط هم وعده داده اند كه ظرف ۴8 ساعت آينده 

غربالگري آنها به پايان خواهد رسيد.

بيگناهانبهزوديآزادميشوند
دادستان كل كشور تصريح كرد: افراد دستگيرشده اي 
كه بي گناه تشخيص داده شوند، در اولين فرصت آزاد 
خواهند شد اما آنهايي كه مرتكب جرم شده  باشند، 
حتما به س��رعت درجه بندي ش��ده و ب��ه جرم آنها 

رسيدگي خواهد شد.
وي خاطرنش��ان كرد: آنهايي كه جرم كمتري دارند 
و مرتكب جرايم خيلي مهم نش��ده  باش��ند، هرچه 

زودتر تعيين تكليف مي گردند اما آنهايي كه جرايم 
س��نگيني انجام داده  باش��ند در چارچوب قوانين با 
آنها برخورد خواهد ش��د. دادستان كل كشور افزود: 
در اين بازديد دو س��اعته به تمام دستگيرش��دگان 
توصيه كرديم كه در بازجويي ها و تحقيقات از خود 
صداقت ب��ه خرج دهند، زيرا وقتي صداقت داش��ته 
باشند مي توان به آنها كمك كرد. اين افراد همگي با 
خانواده شان ارتباط گرفته و تماس تلفني داشته اند 
و نكته مهم اين اس��ت كه همه اين دستگيرشدگان 
از وضعي��ت زندان و نگهداري ش��ان اع��الم رضايت 

كرده اند.
دادستان كل كشور تصريح كرد: پيام ما به دشمنان 

كشور اين اس��ت كه تصور نكنند با فريب دادن عده 
قليلي مي توانند به اهداف خود برسند، البته عوامل 
اصلي هم شناسايي ش��ده و هيچ خط قرمزي براي 
برخورد با آنها نخواهيم داش��ت. وي ادامه داد: قطعا 
دستگاه هاي امنيتي و اطالعاتي با توجه به مستندات 
موجود مسائل را تعقيب كرده و براي ما هم شناسايي 
عوامل اصلي اولويت دارد كه البته تا امروز هم تعدادي 

دستگير شده اند. 
دادستان كل كشور گفت: اين افراد كه عوامل اصلي 
هس��تند بدانند كه امكان گريز و فرار برايشان وجود 

نخواهد داشت.

مشاركتمردمبرايبازگشتآرامش
منتظري ادامه داد: ملت عزي��ز ايران همان گونه كه 
در همه مراح��ل همراه نيروهاي اطالعاتي و امنيتي 
بوده اند براي بازگرداندن آرامش به كشور اكنون هم 

حامي و همراه باشند. 
بيگانگان و دش��منان در طول چهار دهه گذش��ته 
دشمني كرده و از هر فرصتي براي برهم زدن آرامش 
نظام استفاده كرده اما تا امروز به نتيجه دلخواه خود 
نرس��يده اند. منتظري خاطرنشان كرد: امروز اذناب 
بيگانگان در منطقه تالش هاي��ي مي كنند و با همه 
سرمايه گذاري هايشان دستشان كوتاه مانده و تنها 
چند بانك را به آتش كشيده اند كه اين موضوع بايد 

براي آنها آبروريزي باشد.
وي افزود: ملت غيور و هميشه در صحنه ايران اجازه 
نمي دهد دشمن بخواهد از اين موقعيت سوءاستفاده 
كند و به نتيجه دلخواه خود برسد. لذا من به جوانان 
توصيه مي كنم تا به دس��تگاه قضاي��ي اطالعاتي و 
امنيتي كشور كمك كرده و تصاوير و مستندات خود 
از اغتشاشگران را به دستگاه هاي امنيتي ارايه دهند.

منتظري عنوان كرد: اگر هر ش��هروندي در كش��ور 
خود را هميار و كمكيار دستگاه هاي امنيتي بداند در 
ايجاد امنيت س��هيم مي شود و به اين ترتيب امنيت 
كش��ور حفظ خواهد ش��د. دادس��تان كل كشور در 
پايان گفت: در اين بازديد به دس��تگاه هاي امنيتي و 
ضابطان توصيه كرديم تا با تالش شبانه روزي موضوع 

غربالگري را تسريع كنند.

وزير دفاع فرانسه:  پاريس به گفت وگو با ايران ادامه مي دهد

حفظبرجامباحفظصلحوثباتمنطقهارتباطمستقيمدارد
»پاريس به گفت وگو با اي��ران در خصوص برجام و 
ساير مسائل ادامه خواهد داد.« اين اظهارات مربوط 
به آخرين اظهارنظري است كه فلورانس پارلي وزير 
دفاع فرانسه در خصوص تداوم مناسبات ارتباطي با 
ايران انجام داده اس��ت. اظهاراتي كه نشان مي دهد 
هرچند مشكالت عديده اي بر سر تداوم اجراي برجام 
به چش��م مي خورد اما اروپا همچنان تالش مي كند 
تا مهم ترين دس��تاوردش در حوزه ديپلماسي را از 
گزند حاشيه ها و مشكالتي كه به دليل رويكردهاي 
خصمانه امريكاي مدل ترامپ ايجاد ش��ده اس��ت؛ 
حفظ كند.  وزير دفاع فرانسه روز گذشته در سخناني 
در پانزدهمين كنفرانس امنيت منطقه اي موسوم به 
»گفت وگوهاي منامه« ضمن پرداختن به مس��ائل 
خاورميانه تاكيد كرد: » پاريس همچنان به گفت وگو 

با تهران ادامه خواهد داد.«
اظه��ارات فلورانس پارلي درخص��وص گفت وگو با 
اي��ران را مي توان بخش��ي از ط��رح امانوئل مكرون 

رييس جمه��وري فرانس��ه براي تاكي��د بر ضرورت 
گفت وگو با ايران دانست. اگرچه ابتكار مكرون براي 
انجام گفت وگوي مستقيم ميان ايران و امريكا محقق 
نشد، اما به نظر مي رسد وي از شكست طرح ابتكاري 
خود مايوس نشده و همچنان معتقد است كليد حل 
بسياري از مسائل خاورميانه را بايد در روند گفت وگو 

با ايران جست وجو كرد.
به گزارش روزنامه »نيويورك تايمز«، فلورانس پارلي 
ديروز در نشست منامه همچنين درخصوص اهميت 
حف��ظ اتحاد و همكاري ميان فرانس��ه و متحدانش 
تصريح كرد: پاريس در كن��ار متحدان خود خواهد 
ايستاد. متحدان ما مي توانند روي همكاري فرانسه 
حساب كنند. روز چهارش��نبه گذشته نيز »اگنس 
فون در مول« سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه 
ضمن تقبيح اقدام اخير دول��ت ترامپ مبني بر لغو 
معافيت هاي هس��ته اي مربوط به س��ايت »فردو«، 
از برجام حمايت ك��رد. او تاكيد كرد: »حفظ برجام 

رابطه مس��تقيم با حفظ صلح و امنيت بين المللي و 
ثبات منطقه دارد.« امانوئل مكرون رييس جمهوري 
فرانس��ه نيز چندي پيش در حاش��يه سفر به چين 
گفت: در روزهاي آتي رايزني هايي از جمله با طرف 
ايراني انجام خواهد داد ك��ه بايد منجر به نتيجه اي 
شود. او با بيان اينكه بازگشت به وضعيت عادي تنها 
زماني رخ مي دهد كه ايران و اياالت متحده در مورد 
از سرگيري نحوه اعتمادسازي توافق كنند تصريح 
كرد: اين موض��وع را با رييس جمه��وري امريكا به 
بحث خواهد گذاش��ت. مكرون دوشنبه گذشته بار 
ديگر در يك تماس تلفني با همتاي امريكايي خود 
در مورد ايران با يكديگر گفت وگو كردند. اين دومين 
گفت وگ��وي دو رييس جمهوري در طول يك هفته 

و با بررسي موضوعات مختلفي از جمله ايران بود.
خبرگزاري فرانس��ه نيز گزارش داد فلورانس پارلي 
در سخنان خود در كنفرانس منامه از انفعال امريكا 
و »عقب نش��يني تدريج��ي« آن در خاورميانه قويا 

انتقاد كرد. وي اظهار داشت: ما شاهد عقب نشيني 
تدريجي و عمدي امريكا از مسائل مربوط به منطقه 

هستيم.
اين مقام فرانس��وي گف��ت: منطقه به ف��راز و فرود 
مداخله امريكا عادت كرده اس��ت اما اين بار مساله 
به نظر جدي تر مي رس��د. اين مقام فرانسوي افزود: 

عقب نش��يني امريكا روندي كند و آرام بوده است. 
او تصديق كرد گروه ضربت ن��او امريكايي تازه وارد 
منطقه ش��ده اس��ت. پارلي از كمرنگ شدن نقش 
اياالت متحده در منطقه خليج فارس ابراز تأسف كرد 
و گفت كه امريكا نسبت به خطراتي كه اين منطقه را 

تهديد مي كند، توجه جدي نشان نمي دهد.
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در جنگ اقتصادي هم پيروز 
خواهيم شد

وزي��ر دف��اع و پش��تيباني 
نيروهاي مسلح گفت: ملت 
با تم��ام قوا و هوش��مندي 
از تصميم��ات درس��ت 
مس��ووليت و رهبر معظم 
انقالب حمايت مي كنند و 
ما در جن��گ اقتصادي نيز 
كه جنگ مهمي است و امروز در آن قرار داريم با اتكا به 
روحيه و تفكر بسيجي پيروز خواهيم شد. امير حاتمي 
در همايش بسيجيان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح طي س��خناني با اشاره به تاثير تفكر بسيجي در 
 مقابله با اقدامات امنيتي دش��منان انقالب اس��المي
 گفت: در جبهه امنيتي كه از ابتداي پيروزي انقالب در 
آن با دشمن درگير بوديم، همواره تفكر و روحيه بسيجي 
و بسيجيان نقش آفرين بودند و همواره دشمن را در اين 
جبهه به خاك ذلت كشانديم؛ چه روزي كه همه گروهاي 
چپ و راست اعم از منافقين و كمونيست و ماركسيست 
و سلطنت طلب را براي وارد كردن ضربه امنيتي به كشور 
به ميدان آوردند، چ��ه اين روزها كه گفته بودند تالش 
خواهيم كرد تا ناامني ها را به داخل ايران بكشانيم و همه 
تالش هاي خود را هم انجام دادند. وزير دفاع با اشاره به 
تصميم سران قوا در خصوص سهميه بندي و افزايش 
قيمت بنزين افزود: ما تصميم مي گيريم و اين تصميم 
موجب انسجام ملت و مسووالن نظام اسالمي شد و سران 
قوا با هم امضا كردند و رهبري حكيم، شجاع و بسيجي 
جانب��از انقالب به موقع و هوش��مندانه از تصميم مهم 
سران قوا حمايت كردند و به دشمنان اين پيام را دادند 
كه ما تصميم مي گيريم، تصميم درست مي گيريم و اگر 
تصميمي اشتباه داشته باشد، آن را اصالح مي كنيم، اما 
زنده ايم، پوياييم و شما همان گونه كه با فشار حداكثري 
نتوانس��تيد ما را به تصميم گيري وادار كنيد، نخواهيد 

توانست ما را در تصميم گيري فلج كنيد.

مسووليت اجراي قانون اساسي 
با رييس جمهوري است

معاون حقوقي رييس جمهور 
مي گويد: وقاي��ع روزهاي 
اخير توجه ما را جلب كرده 
اس��ت. معاون��ت حقوقي 
مصر ش��ده مصوبه تجمع 
امن را در تعامل��ي با ديوان 
عدالت ب��ه انجام برس��اند. 
به گزارش ايس��نا، لعيا جنيدي در نشس��ت مشترك 
ش��وراي هماهنگي امور حقوقي و دس��تياران حقوق 
شهروندي با اش��اره به موضوع مسووليت اجراي قانون 
اساسي توسط رييس جمهور اظهار كرد: تنظيم منشور 
حقوق شهروندي هيچ چيزي نيز جز تكليف حقوقي 
رييس جمهور نيست. به موجب اصل ۱۱۳ رييس جمهور 
مسووليت اجراي قانون اساسي را دارد و بايد براي اجراي 
مس��ووليت خودش كه در فصل سوم آمده است كاري 
كند. مصداق اين عمل مي تواند متفاوت باشد. مصداقي 
كه آقاي روحاني به عنوان رييس جمهور انتخاب كرد 
ارايه، تدوين و اجراي منش��ور حقوق ش��هروندي بوده 
است. معاون حقوقي رييس جمهور گفت: تمام دستگاه ها 
مكلف هستند براي تحقق اين منشور جديت كنند. در 
نامه رييس جمهور تكاليف به دستگاه ها ارايه شده است. 
وي گفت: وقايع روزهاي اخير توج��ه ما را جلب كرده 
است. معاونت حقوقي مصر شده مصوبه تجمع امن را در 
تعاملي با ديوان عدالت به انجام برساند. در اين حوادث 
متوجه شديم چقدر بودن شرايط براي ايجاد اعتراضات 
مسالمت آميز و جلوگيري از ايجاد بخش خشونت آميزش 
مهم است. جنيدي در بخشي از اين نشست گفت: گاهي 
وقتي صحبت از اجراي قانون اساس��ي مي شود، برخي 
منتقد، معترض يا نگران هستند اما واقعيت اين است كه 
اين مساله بايد قدري ما را نگران كند و در جواب به افراد 
در داخ��ل و بيرون كه اين را قبول ندارند، بايد گفت چه 

معياري غير از اين داريم؟

  استفاده ۱۷ برابري ثروتمندان
 از يارانه بنزين

مجل��س  يي��س  يب ر نا
ده��م مي گوي��د: ريالي از 
مابه التفاوت قيمت بنزين 
براي بودجه  بازنمي گردد و از 
اين پس اين مبلغ به افراد كم 
درآمد داده مي شود. مصري 
همچنين با اشاره به رويكرد 
گذش��ته در پرداخت يارانه هاي بنزين تاكيد مي كند: 
تاكنون افراد ثروتمند ۱۷ برابر اش��خاص فقير از يارانه 
بنزين استفاده مي كردند و از اين به بعد اين ما به التفاوت 
به افراد كم درآمد داده مي شود. نايب رييس مجلس دهم 
با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري درباره نظارت بر 
جلوگيري از تأثير افزايش قيمت بنزين بر كاالها، گفت: 
باتوجه به فرمايش ايشان نبايد افزايش قيمت بنزين و 
مديريت مصرف انرژي اثري بر هزينه خانوار هاي مختلف 
ايراني داشته باشد، يعني شاهد افزايش موجي قيمت ها به 
دليل گراني بنزين نباشيم. او با بيان اينكه رييس مجلس، 
كميسيون هاي تخصصي را مامور كرد تا اقداماتي را براي 
هماهنگي، نظارت بر ام��ور و كمك انجام دهند، افزود: 
مجلس با توجه به وظيفه ذاتي خود در بحث نظارت بايد 
بر اجراي صحيح افزايش قيمت بنزين نظارت كند و در 
صورت نياز به هماهنگي ميان قوا اقدامات الزم را دهد، 
همچنين اگر دولت يا قوه قضاييه نيازمند قانوني جديد 
براي كمك هرچه بهتر به مردم و هستند به سرعت كار 
كارشناسي كنند. مصري ضمن درخواست از مردم براي 
مقداري صبوري اظهار كرد: منابع حاصل از افزايش قيمت 
بنزين قرار است به تدريج به حساب گروه هاي اجتماعي از 
پايين به باال پرداخت شوند، به طور مثال با وجود بانك هاي 
اطالعاتي درباره خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد، 
سازمان بهزيس��تي، رزمندگان معسر و بازنشستگان 
كشوري و لشكري و... هر شب به حساب ۲۰ ميليون نفر 

ارقامي از سوي دولت پرداخت مي شود.

 ايجاد يك نهاد حقوق بشر
 و حقوق شهروندي مستقل 

مش��اور رييس جمه��ور از 
ايجاد يك نهاد حقوق بشر 
و شهروندي مستقل جديد 
خبر داد. به گزارش ايس��نا، 
حسام الدين آشنا در نشست 
مشترك شوراي هماهنگي 
امور حقوقي و دس��تياران 
حقوق شهروندي به تشكيل يك نهاد مستقل جديد در 
حوزه حقوق شهروندي و حقوق بشر اشاره كرد و گفت: 
تشكيل »نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي« حلقه مكمل 
حقوق شهروندي است. وي ادامه داد: بدون اين نهاد ملي 
منشور حقوق بشر ناقض است. چرا كه خيلي نمي توان 
از كساني كه حقوق شهروندي را نقض مي كنند، انتظار 
داش��ت گزارش دهنده نقض حقوق مردم باشند. آشنا 
افزود: پس بايد يك نهاد به صورت قانوني تشكيل شده 
باشد؛ اما تحت نظارت ضابطين و نهادهاي دولتي و قوه 
قضاييه نباشد تا هم به ش��كايات رسيدگي كند و هم 
شفاف گزارش ها را اعالم كنند. گزارشات هم از نظر ملي 
و هم از لحاظ بين المللي بايد قابل استناد باشد. در سطح 
ملي نهادي بايد باش��د كه به دولت و قوه قضاييه بگويد 
كه چه مواردي را در اين حوزه نقض كرده است. از همه 
مهم تر اين است كه اين نهاد بتواند نتايج بررسي هايش 
را صريحا بيان كند. چنين نهاد ناظري مي تواند منشور 
حقوق شهروندي را از يك متن صامت به يك متن پويا 
تبديل كند . او گفت: رايزني هاي سنگيني انجام شده كه 
منشور حقوق ش��هروندي اجرايي شود. براي رفع سوء 
برداشت هايي كه از حقوق شهروندي بايد شود، معاون 
حقوقي تالش هاي متنوعي انجام داده، از جمله رايزني 
با دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و قوه قضاييه . وي 
همچنين گفت: ان شاءاهلل اميدواريم در سال جاري اين 
دستاورد به دستاوردهاي حقوق ش��هروندي دولت و 

جامعه افزوده شود.

 ضرورت حمايت از كم درآمدها
 و عدم افزايش قيمت كاالها

سخنگوي سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي ب��ا بيان 
اينكه در ش��هرهاي البرز، 
ش��يراز، تهران و خوزستان 
سرش��اخه هاي كلي��دي 
دستگير شدند تصريح كرد: 
در اين جريان عالوه بر اين 
گروه ها متأسفانه شاهد برخي غارتگري ها بوديم كه از 
فرصت پيش آمده استفاده كردند كه قطعاً به موقع سراغ 
آنها خواهيم رفت. به گزارش تسنيم سردار رمضان شريف 
 گفت: »پش��ت پرده اغتشاشات اخير سلطنت طلبان، 
گروهك هاي تجزيه طلب و منافقين بودند« سخنگوي 
سپاه اما با جداسازي معترضان به مشكالت معيشتي 
و اقتصادي با گروه هاي اغتشاشگر از دولت و نهادهاي 
نظارتي مي خواهد كه نسبت به پاسخگويي به مطالبات 
معيشتي مردم و جلوگيري از افزايش قيمت كاالهاي 
مصرف��ي برنامه ريزي هاي الزم را پي��ش بيني كنند.  
پشت اين ناآرامي ها س��ه جريان وجود داشت. سردار 
شريف با اظهار اينكه يكي از اين جريانات وابستگان به 
سلطنت طلبان و خاندان منحوس پهلوي بودند تصريح 
كرد: اين خاندان منحوس همواره به دنبال انتقام گرفتن 
از ملت ايران هس��تند تا بتوانند با سرمايه اي كه از ملت 
در دست داشتند عليه كش��ور اقدام كنند. جريان دوم 
اغتشاشات، س��ازمان مجاهدين خلق بودندو جريان 
سوم اغتشاشات اخير در كشور امريكايي ها و برخي از 
كشورهاي حاشيه درياي خزر و صهيونيست ها بودند. 
وي ب��ا بيان اينكه مديريت مصرف س��وخت يك روند 
اصالح اقتصادي است افزود: متأسفانه گران شدن بنزين 
در كشور اين تصور را ايجاد مي كند كه به محض گران 
شدن بنزين بقيه كاالها هم گران مي شود كه اميدواريم 
اين طرح به نفع اقشار كم درآمد و به دنبال آن به عدالت 

اجتماعي نزديك تر شود.

چهره ها



3 كالن

در نشست وزير امور اقتصادي  با اقتصاددانان جوان صورت گرفت

رونمايي از دوبسته رونق و توليد

حجم 50 ميليارد دالري تجارت خارجي تثبيت اشتغال در كنار توسعه اشتغال 
رييس كل گمرك ايران گفت: حجم تجارت خارجي 
كش��ور در اين مدت به ۵۰ ميليارد دالر رس��يد و اگر 
هماهنگي بين س��ازمان ها وجود نداشت، در شرايط 

تحريم به اين ركوردها نمي رسيديم.
مهدي ميراش��رفي با اش��اره به تغييرات بنيادين در 
گمرك و دگرگوني فعاليت هاي دس��تي و س��نتي به 
سيستمي ش��دن رويه ها و فرآيندها افزود: استفاده از 
سامانه هاي پيشرفته الكترونيكي به ترخيص سريع و 
به موقع كاالهاي وارداتي به خصوص حجم بسيار بااليي 
از كاالهاي اساس��ي و مواد اوليه واحدهاي توليدي در 

شرايط تحريم كمك كرده است.
مع��اون وزير اقتصاد اظهارك��رد: از حدود 2۰ ميليون 
تن كاالي وارداتي در س��ال جاري 14 ميليون تن آن 
كاالهاي اساس��ي و اقالم مورد نياز واحدهاي توليدي 
بوده است كه با توجه به تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه 
ايران با تالش شبانه روزي كاركنان گمرك در مبادي 
مهم مرزي ترخيص شده است تا كاالهاي ضروري مردم 

بدون تأخير و معطلي در اختيار آنان قرار گيرد.
ميراش��رفي با اش��اره به رش��د 22 درصدي ترخيص 
كاالهاي اساسي از ابتداي سال جاري تاكنون نسبت به 
مدت مشابه سال قبل اظهاركرد: توفيقات به دست آمده 
در اين زمينه مرهون همكاري و هماهنگي همه نهادها 

و سازمان هاي ذي  مدخل با گمرك است.
وي اف��زود: اقداماتي نظير حمل يكس��ره كاال، قبول 
ضمانتنامه بانكي، ترخيص نسيه و... تأثير قابل توجهي 

در دسترس واحدهاي توليدي به كاالهاي واسطه اي و 
تأمين نيازهاي صنايع كشور داشته است.

ريي��س كل گمرك ايران گفت: با توجه به اينكه بيش 
از 2۵ سازمان به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي 
متصل هستند تالش شده است تا پايداري سامانه ها به 
باالترين حد خود برسد. البته در برخي موارد به داليلي 
ازجمله ضعف زيرس��اخت هاي برخي از سامانه هاي 
غيرگمركي، مشكالتي در مجموعه سيستم به وجود 
مي آيد كه چون خروج كاال از گمرك است امكان دارد 

اين اشكال از چشم گمرك ديده شود.
وي همچنين با اشاره به رشد هفت ميليون تني وزن 
و ارزش تجارت خارجي كشور در هفت ماهه نخست 
س��ال ۹۸ بيان كرد: حجم تجارت خارجي كش��ور در 
اين مدت به ۵۰ ميليارد دالر رس��يد و اگر هماهنگي 
بين سازمان ها وجود نداشت، در شرايط تحريم به اين 

ركوردها نمي رسيديم.
وي با اش��اره به ارتق��اي 4۳ رتبه اي اي��ران در بحث 
لجستيك گمركي اضافه كرد: در زمينه كاهش هزينه ها 
و كاهش زمان ارايه اسناد اظهارنامه و همچنين ترخيص 

كاال نيز شرايط ايران بهبود يافته است.
رييس كل گمرك با تشريح جزييات مراحل ترخيص 
كاال با اس��تفاده از س��امانه هاي الكترونيكي خواهان 
همكاري و هماهنگي بيشتر س��ازمان هاي مرتبط با 
تجارت با گمرك به منظور ارايه خدمات مطلوب تر به 

مردم، تجار و توليدكنندگان شد.

معاون اش��تغال وزارت كار با اش��اره به اينكه بسته هاي 
تثبيت اشتغال بايد اجرايي شود، گفت: ۳۵درصد افراد 
در اشتغال روستايي بيمه بودند، با تفاهم نامه اي كه منعقد 

شد ديگر تمام افراد بايد تحت پوشش بيمه قرار گيرند.
عيسي منصوري، معاون توس��عه اشتغال و كارآفريني 
وزارت كار در گفت وگو با تس��نيم، درب��اره برنامه هاي 
اش��تغالي و سياست هاي اش��تغالي گفت: براي توسعه 
اش��تغال، نيازمند مه��ارت، ارتقاي فناوري و س��رعت 
بخشيدن به برنامه ها هستيم. آنچه اشتغال ايجاد مي كند 
تنها وام نيست، بلكه براي رسيدن به برنامه هاي واقعي 

اشتغال همه دستگاه هاي اجرايي بايد نقش ايفا كنند.
منصوري تثبيت اش��تغال موجود كنار ايجاد و توسعه 
اش��تغال را مهم ارزيابي كرد و افزود: بسته هاي تثبيت 
اشتغال بايد اجرايي شود. بخش زيادي از افرادي كه سال 
گذشته ريزش پيدا كردند در محيطي ديگر مشغول كار 
ش��دند. بخش زيادي از اين افراد به صورت بيمه نش��ده 
مشغول كار شدند. سهم اشتغال غيررسمي در سال هاي 

اخير، افزايش پيدا كرده است.
وي با بيان اينكه حدود ۵۸درصد اش��تغالي كه هرساله 
ايجاد مي ش��ود، غيررس��مي اس��ت ابراز كرد: در يك 
تقسيم بندي كلي س��ه مسير براي ايجاد اشتغال وجود 
دارد؛ مسير اول سرمايه گذاري و تشكيل سرمايه و مسير 
دوم افزايش بهره وري و مس��ير س��وم اشتغال است. در 
كشور ما در سال هاي اخير نرخ تشكيل سرمايه منفي بوده 
است، معني آن اين است كه حتي اگر وام دهيم منجر به 

شكل گيري سرمايه گذاري درستي نمي شود كه اشتغال 
ايجاد كند.معاون توسعه اشتغال و كارآفريني وزارت كار 
گفت: بنابراين سرمايه گذاري براي ايجاد شغل بستگي 
به رشته فعاليت دارد. اين موضوع در بخش روستايي تا 
حدي متفاوت است. در بخش روستايي كارآفرين نيازمند 
سرمايه است و اگر آن سرمايه در اختيارش قرار بگيرد، 
مي تواند بهره ورتر عمل كند و بخش خدمات، گردشگري 
و صنايع دستي، طبيعت گردي و روستايي گردي توسعه 
يابد.منصوري ادامه داد: سال گذشته تشكيل سرمايه در 
بخش صنعت بيشتر منفي بود. در شرايط تحريم اگر به 
صنعت سنتي خود بپردازيم، بايد هدفمند ورود كنيم. 
البته باز هم اين سياست براي همه رشته ها حاكم نيست. 
دو ابزار ديگر بهره وري و اشتغال باقي مي ماند. تأكيد ما 

اين است كه در اين شرايط  سراغ اين دو روش برويم.
معاون اش��تغال وزير كار درباره مصوبات كميس��يون 
شوراي عالي اشتغال گفت: سياست هاي اشتغالزاي سال 
رونق و توليد تا پايان سال جاري، برنامه هاي ذيل تبصره 
1۸ قانون بودجه و برنامه حمايت از اشتغال روستايي و 
عشايري اس��ت، همچنين به منظور هماهنگي و حفظ 
يكپارچگي در ارايه گزارشات و نظارت عملياتي و عالي بر 
اجراي برنامه اشتغال روستايي و عشايري، سامانه ناظر 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، به عنوان سامانه مرجع 
و ابزار مناسب نظارت عملياتي و عالي تعيين مي شود. به  
منظور افزايش اثربخشي اجراي برنامه اشتغال روستايي، 
برنامه پياده سازي اقدامات توسعه اي ناظر بر توسعه بازار، 

توسعه مهارت، ارتقاي تكنولوژي و كيفيت محصوالت، 
پياده سازي مكانيسم هاي جديد تأمين مالي در مناطق 
هدف روس��تايي و عشايري و شبكه س��ازي بنگاه هاي 

كسب وكار و تثبيت اشتغال تنظيم و اجرا گردد.
وي با اعالم اينكه »ميزان اشتغال در سال گذشته 14۳ 
هزار نفر بوده كه حدود ۳۰ درصد آنها تحت پوشش بيمه 
قرار گرفتند و تا پايان امس��ال جمعًا 2۵۰ هزار اشتغال 
روس��تايي با احتساب سال گذش��ته خواهيم داشت« 
گفت: حدود 1۰۰هزار نفر در طرح اشتغال روستايي تا 
پايان سال بيمه خواهند شد به همين منظور توافقي با 
سه صندوق بيمه اي براي بيمه شاغالن روستايي منعقد 
كرده ايم.منصوري ب��ا بيان اينكه ۳۵ درصد افراد در اين 
طرح بيمه شده بودند، اضافه كرد: در راستاي تمام شماري 
كه از طريق س��امانه ناظر صورت داده ايم متوجه شديم 
كه تعداد بيمه ش��دگان بسيار كم است در همين راستا 
برنامه ري��زي كرديم كه س��ازوكاري طراحي كنيم كه 
شاغالن اجباراً يكي از بيمه هاي مذكور را انتخاب كنند 
و تحت پوشش بيمه قرار بگيرند تا بتوانند از مزاياي وام 
اشتغال روستايي برخوردار باشند.معاون اشتغال وزارت 
كار گفت: اين تفاهم نامه بين سازمان تأمين اجتماعي، 
صندوق روستاييان و عشاير، صندوق بيمه محصوالت 
معدني و صندوق بيمه محصوالت كشاورزي منعقد شده 
است. هدف از اين تفاهم نامه اين بود كه هر كسي كه از 
تسهيالت اشتغال روستايي استفاده كرد، نيروي كارش 

الزامًا در اين مكانيسم بيمه شود.

گروه اقتصاد كالن|
در نشس��تي كه وزير اقتصاد با كارشناسان اقتصادي 
جوان برگزار كرده بود، كارشناس��ان اقتصادي دولت 
را به اس��تفاده از فناوري هاي نوين پولي در دنيا مانند 
بالك چين تشويق كردند و همچنين از دولت خواستند 
به يكپارچگي در تصميم گيري برسد. مسووالن وزارت 
اقتصاد هم در اين نشست از دو بسته رونق توليد و بهبود 
فضاي كسب و كار خود رونمايي كردند و از كارشناسان 
اقتصادي حاضر خواس��تند نظرات خود را در اين باره 
اعالم كنند. دژپسند هم در سخناني ضمن ابراز تمايل 
خود با همكاري ب��ا جوانان از مزاي��اي جوانگرايي در 

مديريت كشور سخن گفت.
به گزارش تعادل روز گذش��ته، نشست ديدار و بحث 
و گفت وگوي مس��ووالن وزارت اقتص��اد با تعدادي از 
كارشناس��ان اقتصادي جوان در محل وزارت اقتصاد 
برگزار ش��د. در ابتداي اين نشست دو تن از مسووالن 
وزارت اقتصاد اقدام به رونمايي از دو س��ند مربوط به 
بهبود فضاي كسب و كار و همچنين رونق توليد كرده و 

درباره آن توضيحاتي ارايه كردند.
در اين نشس��ت دهقان دهنوي، معاون امور اقتصادي 
وزير اقتصاد درباره درباره توضيح بسته فضاي كسب 
و كار گفت: در اين بسته تالش داريم نظام مجوزهاي 
كشور را س��اماندهي كنيم. برآوردهاي ما حاكي از آن 
است الكترونيكي كردن پروسه صرفه جويي مالي قابل 
توجهي براي كشور به دنبال خواهد داشت. با اين حال ما 
در اين موضوع با »مسأله مقاومت دستگاه هاي اجرايي«، 

روبه رو هستيم.
همچنين سواالت بنياديني هم وجود دارد مانند اينكه 
چرا بين دولت و فعاالن كس��ب و كار اعتمادي وجود 
ندارد؟ چرا فعاالن اقتصادي بايد براي پيشبرد همه امور 
خود اجازه بگيرند؟ موضوع مهم اين است كه اكنون ما 
به اين نتيجه رسيده ايم كه مي توان اجازه هاي پيشيني 

را به اجازه هاي پسيني تبديل كرد. 
وي در ادامه سخنانش به استقبال كم افراد به برخي از 
سامانه هاي افتتاح شده توسط وزارت اقتصاد اشاره كرد 
و گفت: اس��تقبال كم از سامانه هايي كه جهت كمك 
به فعاالن اقتصادي ايجاد ش��ده است، نشان مي دهد 
بس��ياري از افراد اميدي به بهبود ندارند. اين نگرشي 
است كه بايد با همكاري كارشناسان اقتصادي جوان 
اصالح شود. دهنوي همچنين درباره بسته رونق توليد 
تهيه شده در وزارت اقتصاد گفت: در راستاي رونق توليد 
بسته سياستي تهيه كرده ايم، راهكارهاي عملياتي آن 
هم طراحي شده اس��ت. سعي كرديم استراتژي هايي 
 تعيي��ن كنيم ك��ه ب��ا اس��تفاده از آنها س��راغ رونق 

توليد برويم.
در ادامه اين نشس��ت، يكي از مس��ووالن وزارت امور 
اقتصادي و دارايي به ارايه توضيحاتي درباره بسته رونق 
توليد پرداخت و گفت: اولين گام رونق توليد شناسايي 
بخش هاي پيشروان جامعه است، دومين گام هم تجهيز 
منابع مالي جديد براي پروژه هاي بزرگ است. در ادامه 
نيز طراحي سامانه تامين مالي سرمايه در گردش براي 
واحدهاي توليدي و سياست جايگزيني واردات است.

اين دو بسته موضوعاتي بود كه كارشناسان اقتصادي 
جوان بايد درباره آنها به بحث و بررسي مي پرداختند. 

به عنوان مثال در اين نشس��ت انتقاداتي به سياست 
جايگزيني واردات با توجه به تجربه شكس��ت خورده 
كشورهاي منطقه وارد شد و همچنين اين نكته هم به 
ميان آمد كه تامين مالي پروژه هاي بزرگ كه جزو بسته 
رونق توليد وزارت اقتصاد اس��ت خود گامي بزرگ در 
جهت بنگاه داري دولت است، در حالي كه اين مساله اي 
است كه اقتصاد ايران سال ها با آن دست به گريبان بوده 
و بايد از آن نجات يابد. در ادامه بخشي از مباحث طرح 
شده از سوي كارشناسان اقتصادي حاضر در نشست 
مطرح شده است.همچنين مسووالن وزارت اقتصاد در 
اين نشست گزارشي از وضعيت اقتصاد ايران ارايه دادند 
كه نشان مي داد طي ۸ سال گذشته متوسط نرخ رشد 
اقتصادي 1.4 درصد بوده است در حالي كه متوسط نرخ 
رشد اقتصادي 2.۳ درصد بوده است كه اين نشان دهنده 
اين است كه رش��د بدون نفت در اقتصاد ايران بيشتر 

است ضمن اينكه انحراف معيار كمتري هم دارد.
او همچنين اعالم كرد كه در سال هاي 1۳۹۰ تا 1۳۹6 
نرخ رش��د بهره وري صفر درصد بوده اس��ت و انحراف 
معيار آن هم 6.۳ درصد. نرخ رش��د بهره وري از جمله 
مهم ترين موضوعاتي است كه سياستمداران بايد در 

دستور كار قرار دهند.

 مشكلي از جنس »انگيزه حكمران«
حسين دروديان، پژوهشگر اقتصادي از جمله حاضرين 
در اين نشست بود كه گفت: ما در زمينه بهبود فضاي 
كسب و كار با مشكل »دانش« رو به رو نيستيم بلكه با 
مش��كل »انگيزه«، حكمرانان رو به رو هستيم. در هر 
موضوعي با مش��كل عدم يكدستي تصميم گيري در 
اقتصاد مواجه هستيم. موضوع ديگري كه در اقتصاد 

ايران با آن مواجه هستيم، اين است كه ما در ايران طبقه 
»كارآفرين نوآور«، نداريم. بنابراين آنچه نياز آن اكيدا 
احساس مي شود برساختن طبقه كارآفرين مولد است.

يكي ديگر از كارشناس��ان اقتص��ادي جوان، مجتبي 
سليماني عضو هيات علمي پژوهشكده پژوهش هاي 
بازرگاني بود. او با ب��ه كار بردن اصطالح »حكومت تو 
در ت��و«، اين را گفت كه در ح��وزه اقتصاد نحوه تدبير 
و حكمراني بخش اقتصاد كش��ور مش��خص نيست. 
حاال كه بحث تهيه نقشه راه مطرح است بايد بپرسيم 
مسوول آن چه كسي است؟ اكنون سر كالف مسووليت 
سياست گذاري اقتصادي در دولت مشخص نيست، چه 

برسد به مجموع حكومت. 
او با انتقاد شديد نسبت به تصميم گيري درباره ممانعت 
از ورود كاالهايي كه نمونه داخلي آن توليد مي شود، اين 
را هم گفت كه به نظر مي رسد تبعات اين تصميم مانند 
همان ارز 42۰۰ توماني باشد چرا كه اين تصميمي است 
كه توليدكننده ها هم با آن مخالف هستند و هزينه هاي 
توليد آنه��ا را باال مي برد. اكن��ون 6۰ درصد كاالهاي 
وارداتي به كش��ور سرمايه اي اس��ت، چگونه مي توان 
چنين تصميمي گرفت و به تبعات آن خوش بين بود؟ 
همچنين فاطمه ش��يري، دانشجوي دكتراي اقتصاد 
دانش��گاه تهران به موضوع دارايي هاي منجمد اشاره 
كرد و گفت: در كشور براي به كار رفتن ابزارهاي موثر 
در زمينه به كار گرفت��ن دارايي هاي منجمد مردم در 
چرخه اقتصاد استفاده نمي شود. سوال اين است كه چرا 
از فناوري بالك چين براي شفافيت اقتصادي استفاده 
نمي ش��ود؟ همچنين عليرضا خزايي، دانش آموخته 
اقتصاد دانشگاه بهشتي در بخشي از سخنانش اظهار 
كرد: قطعا بايد نقش��ه راه ملي براي اقتصاد تهيه شود. 

ولي چه تضميني وجود دارد كه اين نقش��ه اجرا شود 
ي��ا در مجلس به نفع نمايندگان تغيي��ر نكند؟در اين 
نشست برخي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس 
هم حضور داشتند. از جمله فاطمه حسيني كه درباره 
نقش مجلس در سياست گذاري هاي اقتصادي اظهار 
كرد: ما در مجل��س از ظرفيت قانون گذاري مي توانيم 
استفاده كنيم. مثل قانون بانكداري كه طرح آن توسط 
مجلس تهيه شده و به زودي در صحن علني مجلس 
براي تصويب ارايه خواهد شد. او با انتقاد از دولت به دليل 
تعلل در ارايه اليحه بانكداري بيان كرد: دولت تاكنون 
در ارايه اليحه نقشي كه انتظار داشتيم ايفا نكرد و االن 
اميدواريم همراهي كند.عضو كميس��يون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي درباره مباحث مطرح شده 
درباره امتناع از فناوري هاي نوين پولي در دنيا گفت: 
دنيا در حوزه كار و خدمات نوين مالي تجربه هاي خوبي 
دارد كه در ايران نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. 
اكنون نظام پولي ما در برخي زمينه ها تا حدودي پيش 
مي رود ولي به خط قرمزهاي سيستم سنتي مي رسد و 
متوقف مي شود. ما در طرح بانكداري خ.د تالش داريم 
موضوع استفاده از فناوري هاي نوين را هم بگنجانيم 
باز البته مشخص نيست قطعا محقق شود. هرچند به 
نظرم مي آيد كه استفاده از اين فناوري ها شايد نياز به 

قانون نداشته باشد.

 تضعيف طبقه متوسط 
برابر است با تضعيف توليد

فريد موس��وي، از ديگر نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي بود كه در اين نشست حضور داشت و اظهار كرد: 
در رونق توليد نگراني دارم. حركت نكردن به سمت رونق 

توليد مسائل اجتماعي، فرهنگي سياسي به دنبال دارد. 
در چند سال اخير روند تضعيف و نحيف شدن طبقه 
متوسط پيش رفته است در حالي كه اين طبق مخاطب 
كاالي ايراني است و مي تواند توسعه را رقم بزند. وقتي 
اين طبقه تضعيف مي شود طبيعي است كه رونق توليد 
به مخاطره مي افتد. اكنون بايد سياس��ت هاي جهت 

قدرت گيري اين طبقه به جريان افتد. 
او همچنين به به شرايط بانكي كشور اشاره كرد و گفت: 
ما در ايران با بحث قانون و مقررات و ... مواجه هستيم. 
هر بار وارد مش��كالت شبكه بانكي مي شويم مشكلي 
س��ر راه ما قرار دارد چرا كه مدل شبكه بانكي ما كامال 
سنتي است. سال هاي پيش موضوع موسسات مالي 
غيرمجاز پيش آمد و حس��ب آن نگراني هاي پيرامون 
آن موسسات باعث شده مانع اقدامات نوآورانه شويم 
اين در حالي است كه اكنون نياز داريم اقداماتي انجام 
دهيم.او به موضوع مشكالت دستگاه هاي دولتي درباره 
كند پيش رفتن پروس��ه هاي كسب و كار اشاره كرد و 
گفت: در داخل مجموعه ه��اي وزارت اقتصاد، پرونده 
مالياتي 216ساعت طول مي كشد تا به نتيجه برسد. 
اينها ديگر دس��ت خودمان است. نيازي نيست سراغ 
جاهاي ديگر برويم. در نتيجه بهتر است براي اصالح از 

خود شروع كنيم.

 آغاز كار با جوانان
فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد كه اين نشست با محوريت 
وي برگ��زار ش��ده بود س��خنراني خ��ود را به بخش 
پاياني نشس��ت موكول و توضيحاتي درباره مزاياي 
 به كار بس��تن نيروه��اي جوان در عرص��ه مديريتي 
ارايه ك��رد. وي چنين بيان كرد: اس��تفاده از نظرات 
جوانان در وزارت اقتصاد جنبه ويتريني ندارد. جوانان 
حضور دارند تا تصميمات ما چكش كاري شود. يكي 
از مزاياي حضور جوانان اين است كه وقتي در مسير 
تصميم سازي با مقاومت دستگاه ها روبه رو مي شويم 
اين جوانان هستند كه با انرژي خود تصميمات را پيش 

مي برند. ما نمي خواهيم شعار دهيم.
او از توجه كارشناس��ان اقتصادي جوان جمع به بازار 
سرمايه ابراز خوش��حالي كرد. گفت: راه هاي سنتي 
تامين مالي اكنون مش��كالتي دارن��د. نظام بانكي و 
همچنين بودج��ه دولت اكنون هر يك با مس��ائلي 
روبه رو هستند اين در حالي است كه مي توان به سمت 
بازار سرمايه رفت و با تكيه بر آن در جهت تقويت آن 
كوشيد. اين جوانان هستند كه بايد ابتكار حل مسائل 

پيش رو را به دست بگيرند. 
در شرايطي كه دش��من همه حيله هاي خود را براي 
انس��داد راه هاي ورود منابع به كشور به كار مي بندد 
اين جوانان هس��تند كه با ارايه ش��يوه هاي خالقانه 
مي توانند به كشور كمك كنند. فراموش نكنيم كه در 
زمان جنگ تحميلي اين جوانان بودند كه با استفاده 
از راهكارهاي مناس��ب و خالقانه زمينه هاي عبور از 
شرايط موجود را فراهم كردند. او با اشاره به آمار ورود 
س��رمايه خارجي به كش��ور گفت: گرچه در ده ماهه 
نخست سال گذشته ورود سرمايه خارجي به كشور 
2۰ درصد نسبت به سال جاري رشد داشته ولي اين 

كافي نيست و نياز ما بيشتر است.

هر استان يك برنامه اشتغال
رييس سازمان برنامه و بودجه بيان كرد: طرح جهاد 
روشنايي در راستاي اشتغال و تقويت اقتصاد خانوار 
در دس��تور كار ق��رار گرفته به اين ترتي��ب كه براي 
همه استان ها يك برنامه اشتغال در نظر گرفتيم كه 
مشخص مي كند براي سال جاري چند فرصت شغلي 
و كمك بالعوض و تس��هيالت از صندوق كارآفريني 

اميد و بودجه عمومي در نظر گرفته شود.
به گزارش »تعادل« تفاهم نامه طرح جهاد روشنايي 
بي��ن س��ازمان برنام��ه و بودجه و س��ازمان بس��يج 
مستضعفين، كميته امداد و صندوق كارآفريني اميد 
جهت توسعه نيروگاه هاي خورشيدي خرد و كوچك 

خانگي در مناطق روستايي و عشايري امضا شد.

محمد باقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه بيان 
كرد: بسيج به اقتضاي ايام و ضرورت كشور از ابعاد خود 
اس��تفاده مي كند. زماني كه مردم در معرض حمله 
ناجوانمردانه در جنگ تحميلي قرار داش��تند بسيج 
كمك كرد در عرصه س��ازندگي نيز نياز به تالش بود 
كه آثار تخريب شده از جنگ بازسازي شود كه در آن 
عرصه هم حضور داشته است. امروز نيز كه در شرايط 
بزرگ ترين تحريم تاريخ معاصر كشور هستيم بسيج 

وارد عرصه شده است.
وي افزود: وقتي از تحريم هوش��مند امريكا صحبت 
مي كنيم هم��ان تحريمي عليه مردم اي��ران اعمال 
مي شود كه در سال هاي گذشته در مورد مردم عراق 

تجربه ش��د، آنها تهديد به نفت در برابر غذا كرده اند 
و ام��روز حتي غ��ذا و دارو هم براي مل��ت ما ممنوع 
ش��ده به طوري كه حتي حق نداريم ي��ك ريال هم 
نفت بفروش��يم كه صرف غذا و دارو شود اما مردم با 
ابهت از كنار اين تحريم ه��ا مي گذرند. آنها گفته اند 
تحريم ها فلج كننده اس��ت اما باي��د گفت نه بر مردم 
ايران. قطعا تحريم ها بر ايران همان آثاري را دارد كه 

امروز شاهديم.
رييس س��ازمان برنامه و بودجه در ادامه با اش��اره به 
برنامه هاي توسعه اي در كشورهاي مختلف از توسعه 
يافته تا در مسير توسعه و عقب مانده گفت: بايد پاسخ 
داد كه توسعه به چه صورت قابل تامين است. توسعه 

اقتصادي مفهومي فراتر از رشد اقتصادي دارد. ما در 
س��ازمان برنامه و بودجه اعتقاد داريم همراه با برنامه 
رس��مي بايد برنامه جهادي هم براي توسعه داشته 

باشيم تا آثار بلندمدت در مقياس خرد فراهم شود.
وي خاطرنش��ان كرد: مثال ساخت و ساز مسكن بايد 
اينقدر زياد شود كه ارزان شده و در اختيار همه قرار 
گيرد به همين دليل در كميته امداد و بنياد مس��كن 
طرحي اجرا مي كنيم كه مس��اكن محرومين مورد 

بهره برداري قرار مي گيرد.
وي ادامه داد: در عرصه ديگر نيز طرح جهاد روشنايي 
در راستاي اشتغال و تقويت اقتصاد خانوار در دستور 
كار قرار گرفته به اين ترتيب كه براي همه اس��تان ها 

يك برنامه اشتغال در نظر گرفتيم كه مشخص مي كند 
براي سال جاري چند فرصت شغلي و كمك بالعوض و 
تسهيالت از صندوق كارآفريني اميد و بودجه عمومي 

در نظر گرفته شود.
نوبخت در ادامه با اشاره به امضاي تفاهم نامه با بسيج 
مس��تضعفين جهت اج��راي طرح جهاد روش��نايي 
گفت: از سازمان بسيج براي اجراي مسكن و اشتغال 
محرومين نيز دعوت به عمل مي آيد.وي با بيان اينكه 
ما به صورت ويژه روي اي��ن بخش ها كار مي كنيم تا 
آثار آن را شاهد باشيم ابراز اميدواري كرد كه با تقويت 
اقتصاد خرد بتوانيم ش��اهد لبخن��د رضايت بر لبان 
مردمي باشيم كه امام همواره سفارش آنها را مي كرد.
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نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

  فصل نهم 
  احياي يك اقتصاد پويا همراه با شغل و 

فرصت براي همگان
در بخش اول روي مصيبت هايي – مانند رشد پايين، 
فرصت هاي كم، باال رفتن تنش و شكاف اجتماعي- 
كه اياالت متحده و بسياري از كشورهاي توسعه يافته 
به درون آن افتاده اند، متمركز شديم. شكاف هايي كه 
آنچنان عميق هستند كه زماني كه براي برون رفت 
از اين لجنزار راهي پيدا مي ش��ود، سياس��ت ها از 
كار مي افتند. اما ي��ك راه در اين ميانه وجود دارد: 
در فصل هاي پيش��ين اين كتاب نشان داديم كه 
چگونه چالش هاي مالي س��ازي، جهاني سازي و 
فناوري مي تواند در مسيرهايي كه رقابت و اشتغال 
را تقويت كند و به رفاه مشترك بزرگ تري دست 
يابد، برآورده شود. هر چند همچنانكه در فصل قبل 
ش��رح داديم در صورتي كه سياست مان را تغيير 
ندهيم قادر نخواهيم شد اقتصادمان را تغيير دهيم .
م��ا در اين فصل و فصل بعدي يك دس��تورالعمل 
اقتص��ادي را كه بر مبن��اي اصولي اس��ت تقريبا 

شرح داده ايم تكميل 
خواهي��م ك��رد كه 
مي توان��د رش��د و 
عدال��ت اجتماع��ي 
را احيا كن��د و اكثر 
ش��هروندان را قادر 
س��اخت  خواه��د 
ت��ا زندگ��ي طبقه 
متوسطي را كه آنها 

آرزويش را دارند داشته باشند. تمام اينها فقط در 
صورتي امكان پذير خواهد شد كه كنش جمعي تري 
وجود داشته باشد، يعني نقش بزرگ تر براي دولت. 
اين نقش بزرگ تر را اگر بخواهيم درست تر تعريف 
كنيم، جامعه را منقبض تر نمي كند بلكه در عوض 
آن و اف��راد درون آن را با دادن اج��ازه به آنها كه با 
پتانسيل شان زندگي كنند، آزاد مي سازد. دولت، 
بعدها با محدود كردن قدرت برخي از مواردي كه 
به ديگران آس��يب مي زند، مي تواند آنهايي را آزاد 
سازد كه در غير اين صورت هميشه مجبور بودند 
هميشه از خودشان محافظت و اقدامات حمايتي 

را اتخاذ كنند.
مديريت كردن بازارها را براي آنكه بتوان در خدمت 
اقتصاد ما قرار داد يكي از بخش هايي است كه امريكا 
را به مسير خود برمي گرداند. بازار مي تواند اعجاب 
بيافريند اما نه به صورت س��رمايه داري منحرف و 
بي شكلي كه در امريكاي قرن بيست و يكم نمودار 
شده است. در فصل هاي پيش از اين توضيح داديم 
كه چگونه بازارها بايد آن طور كه بايست كار كنند. 
اين اصالح��ات از جمله قواني��ن رقابتي قوي تر و 
نافذتر و مديريت بهتر جهاني سازي و بخش مالي 
ما، ضروري است اما كافي نيس��ت. آنها بخشي از 
دستورالعمل اقتصادي پيش��رفته هستند اما آن 

دستورالعمل ها اجزاي بسيار زيادي دارند.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

دعوت از مسووالن براي توضيح 
درباره اصالح قيمت بنزين

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اس��المي گفت كه اين كميسيون ضمن دعوت از 
مس��ووالن مرتبط براي ارايه توضيح درباره نحوه 
تصميم گيري در خصوص اصالح قيمت بنزين، بر 

انجام اقدامات جبراني نظارت خواهد كرد.
محمدرضا تابش در گفت وگو با ايس��نا با اشاره به 
اقدامات كميس��يون برنامه و بودجه پس از اصالح 
قيم��ت بنزين گفت: م��ا در كميس��يون برنامه و 
بودجه كاري را آغاز كرديم كه اول از همه دعوت از 
مسووالن ذي ربط، رييس سازمان برنامه و بودجه و 
وزراي نفت، صمت، اطالعات و كشور است تا همه 
جوانب امر را تشريح كنند و محمل و بستري كه در 
آن تصميم گرفتن��د را بيان كنند و بگويند كه چه 
اقدامات��ي را مي خواهند انجام دهند. ما همچنين 
بايد نظارت كنيم تا اقدام��ات جبراني در حد اعال 

انجام شود.
وي درباره تداوم اين تصميم در بودجه سال آينده 
افزود: اين تصميم كه براي سه ماهه آخر سال، جاري 
است ممكن اس��ت در سال آينده هم تداوم داشته 
باشد. بر همين اساس مجموع نظراتي وجود دارد 
كه ممكن اس��ت به بهبود، ارتقا و كارايي بهتر اين 
طرح بينجامد و رضايتمندي بيشتري را در مردم 
فراهم كند. اين موضوعي است كه در جريان بررسي 
بودجه به بحث گذاشته مي شود و نهايتا  نظرات ما در 
تعامل با اليحه تقديمي دولت در صحن علني مطرح 
مي شود و و آنچه تصويب شد در بودجه سال آينده 

اجرايي مي شود.
تابش ادامه داد: اگر قيمت س��وخت را كمتر اضافه 
كرده بودي��م و روند تدريج��ي را طي مي كرديم و 
عايدي آن صرف بهبود زيرس��اخت حمل و نقل، 
سالمت عمومي و به طور كلي توسعه زيرساخت ها 
مي شد به نظرم اثرات س��وء اقتصادي آن كمتر از 
توزيع پول بين مردم بود و چه بسا رضايتمندي مردم 
هم بيشتر حاصل شد. اما اگر پول را به مردم داديم 
اين چسبندگي به وجود مي آيد و خيلي سخت است 

كه اين رويه را اصالح كنيم.
نماينده مردم اردكان در مجلس با تاكيد بر ضرورت 
افزايش س��رانه درآمد مردم خاطرنش��ان كرد: در 
زماني كه درآمد س��رانه مردم خيلي پايين اس��ت 
نمي شود اصالحات اقتصادي و قيمتي را كليد زد. 
طبيعتا قدري از آن به تعامالت بين المللي، ارتباط با 
كشورها و عادي سازي روابط مربوط مي شود و قدري 

هم نيازمند كارآمدتر كردن دستگاه دولتي است.

خبر كالن



اخبار

»تعادل« از بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

ضريب خسارت بيمه درمان ۹۸ درصد شد

بانك مركزي اجازه تالطم در بازار ارز را نمي دهد

كاهش نرخ دالر نسبت به هفته قبل

 10هزار ميليارد تومان خسارت بيمه درمان در يك سال

گروه بانك و بيمه |
عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با بيان اينكه شرايط 
براي بازگش��ت نرخ ارز به قيمت ه��اي نجومي فراهم 
نيست، گفت: بانك مركزي اجازه چنين تالطم هايي 

را نخواهد داد.
سيدكاظم دلخوش در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به آخرين 
وضعيت بازار ارز و سكه، گفت: خوشبختانه نظارت هاي 
جدي بر بازار نرخ ارز و سكه را درگير تالطم هاي قيمتي 
نمي كند. نماينده مردم صومعه سرا در مجلس شوراي 
اسالمي، با بيان اينكه ظرف چند روز ابتدايي افزايش 
نرخ بنزين رشد چند هزار توماني قيمت دالر طبيعي 
بود، افزود: رشد ناچيز نرخ ارز پس از تغيير قيمت بنزين 

حباب موقتي بوده كه به زودي تخليه خواهد شد.
دلخوش با تاكيد بر اينكه بانك مركزي مي تواند كنترل 
بازار را به دس��ت بگيرد، تصريح كرد: رشد قيمت ارز و 

رسيدن آن به اوج تالطم هاي قيمتي ممكن نيست.
اين نماين��ده م��ردم در مجلس دهم، با بي��ان اينكه 
سياست هاي بانك مركزي در خصوص ساماندهي ارزي 
موقتي نبوده و به روزرساني آنها تداوم دارد، گفت: تجربه 
چند ماهه حضور دكتر همتي در بانك مركزي نشان از 

تداوم ثبات نرخ ها در بازار دارد.
دلخوش با تاكيد بر اينك��ه دولت در خصوص افزايش 
نرخ بنزين بايد مراقب قيمت اقالم اساسي مردم باشد، 
تصريح كرد: جلوگيري از افزايش نرخ تورم از ۴درصد 
اعالمي يكي از ملزومات ساماندهي وضعيت بازار است.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، با 
بيان اينكه براي كاهش واقعي قيمت ارز ايجاد ثبات در 
شرايط اقتصادي ضروري است، گفت: به طور حتم پس 
از از بين رفتن حباب ايجاد شده در نتيجه نرخ بنزين 

نرخ ارز دوباره روند كاهشي خود را دنبال خواهد كرد.

     نرخ در بازار
روز ش��نبه 3 آذر 98 در بازارهاي جهاني نرخ انس طال 
1۴62 دالر قيمت گذاري شد و قيمت دالر در بازار آزاد 
نيز 11930 تومان نرخ گذاري شد كه به معناي كاهش 
نرخ ارز نس��بت به هفته قبل است. در سامانه سنا نرخ 
لحظه اي قيمت خريد دالر ب��ه 11 هزار و 700 تومان 
و قيمت ف��روش آن به 11 هزار و 800 تومان رس��يد. 
همچنين نرخ لحظه اي هر ي��ورو به قيمت 12 هزار و 
900 تومان خريداري و به قيم��ت 13 هزار تومان به 

فروش رسيده است. 
به گزارش »تعادل«، در بازار طال نيز مظنه يك مثقال 
طالي آب شده 17 عيار يك ميليون و 813 هزار تومان، 
ه��ر گرم طال 18 عيار ۴18 هزار و 100 تومان، س��كه 
طرح جديد ۴ ميليون و 153 هزار تومان، طرح قديم ۴ 
ميليون و 129 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 178 
هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 379 هزار تومان و 

سكه گرمي نيز 8۴9 هزار تومان معامله شد.
سامانه سنا نرخ ميانگين ارز براي روز پنجشنبه 30 آبان 
98 را براي دالر 11 هزار و 813 تومان، يورو 13 هزار و 
17 تومان، پوند انگليس 1۴ هزار و 936 تومان، درهم 
امارات 3 ه��زار و 257 تومان، لير تركيه 2 هزار و 160 

تومان و يوآن چين يك هزار و 773 تومان اعالم كرد.
در بازار ارز رسمي بانك مركزي نرخ ۴7 ارز را براي روز 
شنبه اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ 19 ارز مانند يورو و 

پوند نسبت به روز پنج شنبه كاهش و قيمت 1۴ واحد 
پولي ديگر افزايش يافت؛ نرخ دالر و 13 ارز ديگر نيز ثابت 
ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي 
روز »شنبه دوم آذر ماه 98« بدون تغيير نسبت به روز 
پنج شنبه ۴2 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند 
انگليس با 397 ريال كاهش نسبت به روز پنج شنبه 53 
هزار و 900 ريال و هر يورو نيز با 250 ريال افت نسبت 
به روز پنج شنبه ۴6 هزار و 226 ريال ارزش گذاري شد. 
قيمت ارز نسبت به هفته گذشته با ثبات همراه بود. بازار 
ارز در نخستين روز از هفته جاري بدون تغيير نسبت 
به هفته گذش��ته به كار خود ادامه داد و ثابت ماند و بر 
همين اساس، قيمت خريد دالر در صرافي هاي مجاز 
بانكي نس��بت به هفته گذش��ته ثابت بود و 11 هزار و 
800 تومان است. قيمت فروش اين ارز نيز 11 هزار و 
900 تومان است.همچنين هر يورو در اين صرافي ها 
12 ه��زار و 900 تومان خري��داري و 13 هزار تومان 
فروخته مي شود. اما در بانك ها قيمت خريد دالر و يورو 
اندكي افزايش داشت. هر دالر 11 هزار و 581 تومان و 
هر يورو 12 هزار و 792 تومان از مش��تريان خريداري 
شده اس��ت. قيمت ارز مسافرتي ثابت ماند و همچون 
هفته گذشته هر يورو مسافرتي حدود 13 هزار و 300 
تومان براي مس��افران قيمت گذاري شده كه باالتر از 

نرخ صرافي هاست.

     نامشخص بودن روند قيمت طال 
همچنين ابهام و س��ردرگمي بر بازار طال حاكم است 
و معامله گران و س��رمايه گذاران همچنان به تحوالت 
پيرامون مذاكرات تجاري امريكا و چين واكنش نشان 

مي دهند.
به گزارش ايسنا، نظرسنجي طالي هفتگي كيتكونيوز 
نشان داد در حالي كه كارشناسان وال استريت درباره 
روند قيمت طال به سه دسته مساوي تقسيم شده اند، 
تنها شمار زيادي سرمايه گذاران انتظار دارند قيمت طال 

در هفته جاري كاهش پيدا كند.
هفته گذشته طال اوقات دش��واري را سپري كرد و در 
حالي كه موفق نش��د مقاومت در سطح 1۴75 دالر را 
بشكند، توانست با وجود صعود بازارهاي سهام امريكا 
و دالر، در باالي 1۴50 دالر بماند. افشين نوابي، مدير 
معامالت شركت  ام كي اس سوييس به كيتكونيوز گفت: 
يك روز توافق تجاري امريكا با چين پيشرفت مي كند 
و روز بعد متوقف مي ش��ود. اين ابهامات از قيمت طال 
پشتيباني كرده اما براي باال بردن آن كافي نبوده است.

در نظرس��نجي هفته جاري كيتكونيوز از تحليلگران 
وال استريت، 16 نفر شركت كردند كه از ميان آنها پنج 
نفر يا 31 درصد افزايش قيمت طال را پيش بيني كردند 
و پنج تحليلگر ديگر هم نظري نداش��تند در حالي كه 
شش نفر يا 38 درصد نيز انتظار داشتند قيمت طال در 
هفته جاري كاهش پيدا كند. در اين بين، 587 نفر در 
نظرسنجي آنالين كيتكونيوز از سرمايه گذاران شركت 
كردند كه از ميان آنها، 292 نفر يا 50 درصد افزايش و 
173 نفر يا 29 درصد كاهش قيمت طال را پيش بيني 

كردند و 121 نفر يا 21 درصد هم نظري نداشتند.
در نظرسنجي كيتكونيوز براي هفته گذشته پيش بيني 
هر دو گروه تحليلگران وال استريت و سرمايه گذاران 
براي افزايش قيمت طال درس��ت از آب درنيامد. بهاي 

هر انس طال براي تحويل در دسامبر در معامالت روز 
جمعه بازار امريكا تغيير چنداني نسبت به روز گذشته 
نداش��ت و در 1۴73 دالر و ۴0 سنت بسته شد و براي 
كل هفته 0.3 درصد كاهش يافت. طال روز پنج شنبه به 

پايين ترين حد از 13 نوامبر سقوط كرده بود.
به گفته برخ��ي از تحليلگران، عامل اصلي تاثيرگذار بر 
قيمت طال در كوتاه مدت، ادامه مناقش��ه تجاري ميان 
امريكا و چين است. آدام بوتون، مديركل فاركس اليو نيز 
نسبت به رشد قيمت طال خوش بين بوده و گفت: زمان 
حساسي است اما شكافهايي در فاز اول توافق پديدار شده 
و اگر مذاكرات شكست بخورد، عامل مهمي براي رشد 
قيمت طال خواهد ب��ود. در حال حاضر بازار روي توافق 
تجاري حس��اب باز كرده اما اگر توافقي حاصل ش��ود، 
ممكن است كمتر از آنچه باشد كه بسياري اميدوار بودند. 
از سوي ديگر اگر امريكا افزايش تعرفه هاي برنامه ريزي 
شده در 15 دسامبر را به تاخير بيندازد و پيشرفتي ميان 

دو كشور باشد، قيمت طال پايين خواهد رفت.
شون السك، مدير شركت والش تريدينگ به كيتكونيوز 
گفت: به دليل باال ماندن فعاليت سفته بازي، انتظار دارد 
قيمت طال در كوتاه مدت كاهش پيدا كند. با اين حال 
وي خاطرنش��ان كرد با وجود فشار فروش اخيري كه 
وجود دارد، بازار طال همچنان انعطاف پذير مانده است.

    پرش دوباره دالر
 از س��وي ديگر احتمال ديدار روساي جمهور امريكا و 
چين براي كاهش تنش هاي تجاري به صعود نيرومند 
دالر در براب��ر ارزهاي مختلف منجر ش��د. به گزارش 
رويترز، در آخرين روز معام��الت بازارهاي ارز، فضاي 
معامالت بار ديگر كامال تحت تاثي��ر اخبار مربوط به 
جنگ تج��اري امريكا و چين قرار گرفت. قرار اس��ت 

ژي جين پينگ، رييس جمهور چين با دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا در هفته هاي آين��ده ديدار و در 
خص��وص راهكارهاي ب��رون رفت از بن بس��ت فعلي 
گفت وگو كند. واسيلي سربرياكوف، تحليل گر معامالت 
ارزي در بانك »يو بي اس« گفت: سيگنال هاي مختلفي 
در بازار دريافت شد اما در نهايت ميل دالر به افزايش بود. 
با توجه به چشم انداز اقتصاد جهاني فكر مي كنم دالر 

ارزشي بيشتر از ارزش ذاتي خود دارد.
چين و امريكا درگير يك جنگ تجاري طوالني مدت 
بوده اند كه اكنون وارد شانزدهمين ماه خود شده است 
و از آن به عنوان يكي از اصلي ترين داليل كاهش رشد 
اقتصادي جهان نام برده مي ش��ود ت��ا جايي كه بانك 
جهاني، زيان اين جنگ براي اقتصاد جهاني طي دو سال  
آينده را حدود 700 ميليارد دالر برآورد كرده است. دو 
طرف طيف گسترده اي از محصوالت وارداتي يكديگر 

را مشمول تعرفه هاي اضافي كرده اند.
از س��وي ديگر هر چند رييس جمهور چين گفته كه 
چين به دنبال پرهيز از يك جنگ تجاري با واشنگتن 
است اما در عين حال گفته است كه اين كشور هراسي 
از اقدام متقابل در صورت لزوم ندارد. طرف امريكايي 
نيز س��يگنال هاي متناقضي را فرس��تاده تا جايي كه 
نمايندگان مجلس سنا از دولت خواسته اند تا معافيت 

همكاري با شركت چيني هوآوي را لغو كند.
ري آتري��ل، تحليل گر معام��الت ارزي در بانك ملي 
استراليا گفت: اخبار متضاد باعث ش��ده است تا بازار 
حدس هاي مختلفي بزند و كسي نمي داند كه قرار است 
در نهايت چه اتفاقي بيفتد. شاخص دالر كه نرخ برابري 
آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، 
با 0.27 درصد افزايش در مقايس��ه با روز گذشته و در 
سطح 98.175 واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك 

سوييس معادل 1.0027 دالر اعالم شد. دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا در جمع مقامات كاخ سفيد گفته 
است كه چين و امريكا در حال حركت به سمت حصول 
توافق تجاري هس��تند. با اين ح��ال وي تهديد كرده 
است كه اگر دو طرف به توافق نرسند، تعرفه ها بر روي 
محص��والت وارداتي امريكا از چي��ن را به ميزان قابل 

توجهي افزايش خواهد داد.
در حوزه برگزيت نيز حزب محافظه كار كماكان از رقيب 
اصلي خود يعني حزب كارگر در نظرسنجي ها پيش 
است. جرمي كوربين- رهبر حزب كارگر- وعده داده 
است در صورت پيروزي در انتخابات، رفراندوم برگزيت 
را براي بار دوم برگزار خواهد كرد اما افزوده كه در جريان 

اين همه پرسي موضعي بي طرف اتخاذ خواهد كرد.
در آخرين دور از معامالت، پوند با 0.1۴ درصد كاهش 
قيمت نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.2833 دالر 
مبادله ش��د. هر يورو ني��ز با 0.25 درص��د كاهش به 
1.1018 دالر كاهش يافت. همچنين هر دالر امريكا 
ب��ه 1.3302 دالر كانادا افزايش يافت. در برابر همتاي 
س��نگاپوري، هر دالر به ازاي 1.36۴3 دالر سنگاپور 

مبادله شد.
در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين هر دالر به 
108.63۴9 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي 1.۴735 دالر مبادله شد. همچنين 
نرخ برابري دالر معادل 7.0395 يوان چين اعالم شد. 
ميشل مك كارتني، استراتژيس��ت ارزي در موسسه 
»سي ام سي ماركتس« گفت: مساله نگران كننده در 
مقطع فعلي اين است كه تا پايان سال رشد اقتصادي 
در سطح جهان كاهشي خواهد بود و اين مساله تاثير 
مستقيمي بر روي نرخ هاي برابري ارزهاي اروپايي در 

مقابل دالر خواهد داشت.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
بررسي آمارهاي انتشار يافته در سالنامه 1397 بيمه 
مركزي نشان مي دهد كه ضريب خسارت رشته بيمه 
درمان در اين سال به رقم باالي 98.6 درصد رسيده و 
اين رشته بيمه اي با نزديك به 10 هزار ميليارد تومان 
خسارت در شرايط سختي از نظر پرداخت هزينه هاي 
باال مواجه است و ضروري است كه با توجه به پير شدن 
جمعيت، افزايش تعداد بازنشسته ها، رشد هزينه درمان 
و... براي ايجاد تع��ادل در درآمد هزينه بخش درمان 

چاره انديشي شود. 
به گزارش »تعادل«، اگرچه بيمه هاي درمان تكميلي 
در اكثر بيمارستان ها و روند درمان بيماران مختلف، 
با مشكالت بسيار مواجه است و شركت هاي بيمه زير 
بار هزينه ها نمي روند و بخش كوچكي از هزينه درمان 
توسط بيمه درمان يا درمان تكميلي پرداخت مي شود، 
اما با اين وجود، رقم بزرگي بابت خسارت درمان پرداخت 
مي ش��ود كه اگر رقم واقعي هزينه درمان خانوارها را 
چند برابر رقم خسارت شركت هاي بيمه بابت خسارت 
درمان در نظر بگيريم، رقم بسيار بزرگي از 20 هزار تا 
۴0 هزار ميليارد تومان براي كل هزينه درمان جمعيت 

ايران برآورد مي شود.
اماپرداخ��ت اين رق��م و افزاي��ش آن در آين��ده را نه 
شركت هاي بيمه مي توانند به تنهايي پرداخت كنند 
و نه مردم و خانوارها قادر به پرداخت آن هس��تند و لذا 
راهكار ايجاد تعادل در اين زمين��ه، كاهش تعرفه ها، 
افزايش حق بيمه ها، بهبود تعرفه بيمه تكميلي، افزايش 
سرمايه گذاري و توليد و رشد اقتصادي در كشور با هدف 
بهبود درآمد خانوارها و ثروت و درآمد ملي است و اگر 
به اين نكات بي توجهي ش��ود عمال درمان و پرداخت 
خس��ارت بيماران و افراد نيازمند را با مش��كل مواجه 

خواهد كرد. 
 بررسي آمارهاي انتشار يافته در سالنامه بيمه مركزي 
نشان مي دهد كه شركت هاي بيمه در سال 1397 در 
مجموع 9892 ميليارد تومان حق بيمه از محل فروش 
بيمه درم��ان توليد كرده  و 975۴ ميليارد تومان براي 

پوشش هاي آن خسارت پرداخت كرده اند. اين رقم بدان 
معناست كه ضريب خسارت رشته بيمه درمان در سال 

گذشته برابر با 98.6 درصد بوده است.
صنعت بيمه در سال 1397 در مجموع 2 ميليون و 529 
هزار و 38 فقره بيمه نامه درمان صادر كرده و مابه ازاي 
آن 55 ميليون و 172هزار و 2۴3 فقره خسارت پرداخت 
كرده است. بررسي آمارهاي 10 سال گذشته )1388 
تا 1397( رش��ته بيمه درمان حكاي��ت از آن دارد كه 
باالترين حق بيمه توليدي اين رشته مربوط به سال 97 
و باالترين خسارت پرداختي نيز مربوط به سال 1396 

با رقم 5709 ميليارد تومان بوده است.
اما در مدت زمان مورد اشاره، باالترين ضريب خسارت 
رش��ته بيمه درمان مربوط به س��ال 1389 با 12۴.5 
درصد و پايين ترين ضريب خسارت نيز مربوط به سال 

139۴ با 91.۴ درصد بوده است.
به نظر مي رسد كه در صورت تداوم ضريب خسارت باال 
در رشته درمان و زيان ده بودن آن، نهاد ناظر بايد فكري 
به حال نرخ شكني هاي غيرفني شركت ها براي فروش و 
از سوي ديگر نظارت بر شبكه هاي دريافت خسارت هاي 

غيرواقعي در اين رشته باش��د.  بيمه درمان در داخل 
كشور به طور گروهي و خانوادگي صادر مي شود كه بيمه 
درمان سازمان هاي دولتي و بيمه درمان بازنشستگان 

از آن جمله هستند.
همچنين بيمه نامه درمان براي مسافران عازم خارج 
از كش��ور )آكس��ا( كه به طور انفرادي صادر مي شود و 
بيمه درمان حجاج و زوار با پوشش هزينه هاي درمان و 
حادثه در هنگام مسافرت مشروط بر آنكه منشأ بيماري 
و حادثه از داخل كشور نباشد نيز توسط شركت هاي 

بيمه صادر مي شود.
ضريب خسارت در صنعت بيمه از تقسيم خسارت واقع 
ش��ده به حق بيمه عايد شده برحسب درصد به دست 
مي آيد. اين ضريب نش��ان مي دهد كه چند درصد از 
حق بيمه ها بابت خسارت خطرهاي تحت پوشش به 

بيمه گذاران پرداخت شده يا خواهد شد.
ذكر اين نكته ضروري است كه در محاسبه اين شاخص، 
كارمزد ش��بكه فروش و هزينه ه��اي اداري-عمومي 
دخالتي ندارد اما هزينه ارزيابي-كارشناسي خسارت 

در آن لحاظ مي شود.

     نس�بت خس�ارت 105 درص�دي در نيم�ه 
اول 97

در نيمه نخست س��ال 97 نيز دو رشته  بيمه اعتبار و 
درمان )به ترتيب با 179,7 و 10۴.9 درصد( نسبت 
خسارتي باالتر از بازار بيمه داشتند. پس از آن، نسبت 
خس��ارت بيمه ش��خص ثالث و مازاد با 60.3 درصد، 
كمي نزديك به س��طح بازار بيمه )ب��ا 59.3درصد( 
بوده و نسبت خسارت ساير رشته هاي بيمه به مراتب 
پايين تر از نس��بت خس��ارت بازار بوده است. تحرك 
بيش��تر در صنعت بيمه يك ضرورت آش��كار است و 
تمامي صاحبنظران، فعاالن و مديران و شبكه فروش 
بايد با تالش بيشتر و تكيه بر ابتكار و نوآوري به تقويت 

بازار صنعت بيمه كمك كنند. 
بي ترديد سهم بيشتر از توليد ناخالص ملي و موفقيت در 
جذب نقدينگي بازيگران صنعت بيمه را به نقش آفرينان 
مهم تري در حوزه اقتصادي كشور مبدل خواهد كرد 
و بيم��ه مركزي در سياس��ت گذاري هاي جديد خود 
تالش مي كند تا با اتخاذ تدابي��ر ويژه اي در خصوص 
جذب سرمايه گذار، شيوه هاي سرمايه گذاري و تقويت 
بخش خصوصي به تمامي اهداف برنامه ششم توسعه 

دست پيدا كند.
شركت هاي بيمه خصوصي بايد تالش خود را بيشتر 
كنند و با افزايش س��رمايه و ذخيره گيري مناسب به 
نقش آفريني اساسي تري در بازار اين صنعت فكر كنند. 
از اي��ن ميزان 36,3 درص��د حق بيمه هاي توليدي به 
رشته بيمه شخص ثالث و مازاد اختصاص دارد و20,9 
درصد از حق بيمه هاي توليدي مرتبط با بيمه درمان 
است وسهم بيمه زندگي نيز به 1۴.8 درصد از پورتفوي 
حق بيمه توليدي بازار رسيد. قطعا اين ميزان براي ما 
چندان قابل قبول نيست و بايد تحولي اساسي در اين 

حوزه صورت بگيرد.
در سال هاي قبل 95 و 96 نيز دو عامل اصلي موجب باال 
رفتن ضريب خسارت شده و نسبت خسارت درمان باالتر 
از بقيه رشته ها بوده است، اول تعيين نرخ هاي غيرفني 
حق  بيمه و به تبع آن پايين بودن حق بيمه هاي دريافتي 

يا نرخ ش��كني در بازار بيمه درمان تكميل��ي و دوم، باال 
بودن خسارات بيمه درمان كه به موجب علل متعددي 
مي تواند باش��د. حجم حق بيمه تولي��دي در 12ماهه 
منتهي به اسفند 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل 
با رشد 21,98درصدي از 22هزار و 893 ميليارد تومان 
در سال 9۴ به 27هزار و 923ميليارد تومان در سال 95 
افزايش يافته است. زندگي )عمر( رشته بعدي است كه 
داراي بيشترين سهم از حق بيمه توليدي بوده كه معادل 
با 13,۴3درصد كل بازار است. رشته زندگي در سال 9۴ و 
95 به ترتيب 5 هزار و 519 و 6 هزار و 5۴0 ميليارد تومان 
توليد حق بيمه داشته كه حاكي از رشد 36,76درصدي 

نسبت به مدت مشابه سال قبلي است
تعداد بيمه نامه صادره در 12ماهه منتهي به اس��فند 
1395 نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل از رشدي 
11,2۴درص��دي برخ��وردار ب��وده و از 52 ميليون و 
779هزار در سال 9۴به 58 ميليون 711هزار در سال 

95 رسيده است.
خس��ارت پرداختي 12ماهه منتهي به اس��فند 95 را 
براي رش��ته هاي مختلف و نرخ رش��د مربوط به آنها 
را نشان مي دهد. كل خس��ارت پرداختي در سال 95 
معادل 18هزار و 289ميليارد تومان بوده كه نسبت به 
مقدار 1۴هزار و 657 ميليارد تومان س��ال 9۴ رشدي 
2۴,78درصدي تجربه كرده اس��ت. كل تعداد موارد 
خسارت در سال 95 معادل با 32ميليون و 752هزار 
بوده كه نسبت به س��ال 9۴ )2۴ميليون و 823 هزار( 

رشدي 31,9۴درصدي را تجربه كرده است.
93درصد از اين تعداد موارد خسارت متعلق به رشته 
درمان ب��وده كه به ترتيب در س��ال 9۴و 95 معادل با 
22ميليون و 716هزار و 30ميليون و ۴60هزار گزارش 
شده كه نش��ان دهنده رشد 3۴,09درصدي آن است. 
نسبت خسارت كه حاصل تقسيم خسارت پرداختي 
به حق بيمه توليدي 65,5 درصد اس��ت و رشته هايي 
كه باالتر از اين نسبت قرار مي گيرند عبارتند از درمان، 
حوادث راننده و شخص ثالث و مازاد كه به ترتيب معادل 

با 85,6، 73,2 و 71,7 درصد است.
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امكان شخصي سازي برداشت 
از كارت هاي پاسارگاد 

در سامانه بانكداري مجازي بانك پاسارگاد، مشتريان 
مي توانند با اعمال محدوديت در برداشت از كارت هاي 
نقدي، ضمن ارتقاي س��طح امنيت، امكان مديريت 
نقدينگي را نيز داش��ته باش��ند.  به گ��زارش روابط  
عمومي بانك  پاس��ارگاد، مش��تريان بانك  پاسارگاد 
اين امكان را دارند ك��ه از طريق منوي كارت )گزينه 
خدم��ات محدوديت ه��اي كارت(، جهت عمليات 
انتقال از كارت )از طريق اينترنت بانك و موبايل بانك(، 
خريد كاال و برداشت از كارت )از طريق دستگاه هاي 
خودپرداز(، س��قف مبلغ مورد نظ��ر را در چارچوب 
قوانين بانك مركزي، به صورت روزانه يا ماهانه تعيين 
و محدود كنند. به اين ترتيب عالوه بر افزايش سطح 
امنيت در صورت مفق��ودي كارت هاي نقدي، امكان 
مديريت و كنترل برداش��ت هاي ص��ورت گرفته از 
كارت، توس��ط فرد فراهم است. مشتريان مي توانند 
از طريق گزينه نمايش محدوديت ه��اي كارت نيز، 
نسبت به رويت سقف هاي تعيين شده براي هر يك 
از كارت هاي خود اقدام كنند.  گفتني اس��ت ورود به 
سامانه بانكداري مجازي بانك پاسارگاد از طريق نام 
كاربري و رمز عبور كه قابل دريافت از كليه شعبه هاي 
اين بانك اس��ت، امكان پذير اس��ت. لين��ك ورود به 
 اين س��امانه نيز در سايت بانك پاس��ارگاد به نشاني

 https: //www.bpi.ir  در دسترس است. مشتريان 
مي توانند از ساير خدمات ارايه شده در اين سامانه در 
بخش هاي سپرده، كارت، كارت اعتباري، تسهيالت، 
چك و خدمات ارزي نيز بهره مند شوند. مركز مشاوره 
و اطالع رساني بانك پاسارگاد به شماره 82890 آماده 

پاسخگويي به سواالت هم ميهنان عزيز است. 

بيانيه شوراي هماهنگي 
بانك ها درباره خسارات

بيانيه ش��وراي هماهنگي بانك ه��اي دولتي درباره 
حوادث اخير و خسارت به شعب بانك ها منتشر شد.

به گزارش ايِبنا، شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي 
بيانيه اي را با توجه به حوادث اخير و ايجاد خسارت به 
برخي از شعب و دستگاه هاي ATM بانك ها منتشر 
كرد كه متن آن به شرح زير است:  بزرگ ترين سرمايه 
نظام بانكي هر كشوري، اعتماد مردم آن كشور به اين 
ركن مهم اقتصاد، به عنوان شريان حياتي جمع آوري 
و تخصيص بهينه منابع در راس��تاي توسعه كشور 
اس��ت. شبكه بانكي كش��ور افتخار دارد كه با وجود 
تمامي محدوديت هاي بين الملل��ي و چالش هاي 
اقتصادي و اجتماعي گوناگون، همواره تالش خود 
را صرف افزايش ثروت و رفاه جامعه و گره گش��ايي 
از مش��كالت ريز و درشت. س��ازمان ها، شركت ها، 
اصناف و تمامي ش��هروندان سرافراز ايران نمايد. در 
اين راستا، حمايت از توليد ايراني، تجارت كاالهاي 
اساسي و موردنياز، تأمين مسكن و جهيزيه، تسهيل 
اشتغال، ازدواج و كاشت، داشت و برداشت محصوالت 
كشاورزي و همچنين كمك به عبور از بحران هاي 
طبيعي مانند س��يل و زلزل��ه، مهم ترين ماموريت 
بانك هاي كشور در سال هاي اخير، به ويژه در سال 
رونق توليد بوده است. درست به همين دليل است 
كه در سال هاي اخير دشمنان و بدخواهان امنيت، 
رفاه و توسعه كشور، از هيچ كوششي براي ضربه زدن 
به نظام بانكي دريغ نكرده و به انواع اقدام هاي شرارت 
بار از تحريم كامل بانك هاي كشور گرفته تا حمالت 
سايبري مستمر و گسترده و همچنين تبليغات منفي 
و نااميدكننده متوسل شده اند تا مانع از كارآمدي و 
نقش آفريني شبكه معظم بانكي كشور شوند. اما به 
فضل الهي، مديريت بيش از يكصد ميليون حساب 
بانكي متعلق به حدود پنجاه ميليون شخص حقيقي 
و حقوقي، ب��ه گونه اي كه تمامي تراكنش ها و نقل و 
انتقاالت در كس��ري از دقيقه انجام شود، دستاورد 
مهم تالش ش��بانه روزي كاركنان متعهد و خدوم 
نظام بانكي كشور بوده است كه البته به دليل وجود 
محدوديت ها و تبليغات نادرست، امكان انعكاس كامل 
اين دستاوردها در رسانه ها هيچگاه فراهم نشده است. 
اكنون در چهلمين سال رشد و بالندگي نظام مقدس 
جمهوري اسالمي، خداوند متعال را شاكريم كه بار 
ديگر توفيق عبور از چالشي بزرگ را به مردم شريف 
و مسووالن خدمتگزار ايران عنايت فرمود. چالشي 
كه نتيجه ماه ها برنامه ريزي و مقدمه چيني دشمنان 
كوچك و بزرگ، از جمله امريكاي جهانخوار، رژيم 
صهيونيستي غاصب و ايادي و عوامل منطقه اي آنان 
و فريب خوردگان داخلي بوده كه در انتظار فرصتي 
مناسب براي برافروختن آتش فتنه اي گسترده بودند 
و در روزهاي اخير نيز از هيچ تالشي براي ضربه زدن 
به نظام، از جمله شعب بانك ها فروگذار نكردند. اما با 
تدابير مسووالن ارشد و جانفشاني نيروهاي نظامي، 
انتظام��ي و امنيتي و همچنين هوش��مندي مردم 
شريف و جداسازي صف و معترضين از اخالل گران 
و آشوبگران قانون شكن، بحمداهلل آرامشي مناسب 
برقرار و زمينه انجام فعاليت ه��اي عادي اقتصادي 

همچنان فراهم است. 

بخشنامه رفع سوء اثر چك هاي 
مش�مول مرور زم�ان ابالغ شد

بانك مركزي در بخشنامه اي به شبكه بانكي، نحوه 
احراز عدم طرح دعوي كيفري و حقوقي عليه چك 
توس��ط دارنده درخصوص چك هايي كه سه سال 
از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت آنها سپري 
شده اس��ت را براي اجرا ابالغ كرد. به گزارش روابط 
عمومي بانك مركزي، پيرو بخشنامه 28 اسفند 97 
مديريت كل اعتبارات بانك مركزي و بر اساس بند 
)و( تبصره 3 ماده 5 مكرر قانون اصالح قانون صدور 
چك مصوب آبان ماه 1397، بانك ها بايد در صورت 
احراز عدم دعوي كيفري و حقوقي عليه چك توسط 
دارنده درخصوص چك هايي كه س��ه سال از تاريخ 
صدور گواهينامه عدم پرداخت آنها سپري شده است، 
نسبت به رفع سوء اثر چك هاي برگشتي با درج كد 

6 اقدام كنند.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

مديرعامل شركت بورس تهران مطرح كرد

سهم 11 درصدي بازار سرمايه از تامين مالي

بيت كوين فعال از دستور كار كميته فقهي خارج شده است

گروه بورس|
بازار س��رمايه يكي از مس��يرهاي مهم تامين مالي در 
تمامي كش��ورهاي جهان اس��ت كه به دليل كاهش 
هزينه هاي معمول در اين فرايند مورد توجه بسياري 
از ش��ركت ها قرار دارد. همين امر سبب شده تا سهم 
بازارهاي ياد ش��ده از كل تامين مالي در كش��ورهاي 
پيشرفته بس��يار باالتر از كشورهايي باشد كه وظايف 
اصلي بازار سرمايه به داليل گوناگون در آن محقق نشده 
است. در ايران نيز توجه به اين موضوع از بدو تاسيس 
سازمان بورس وجود داشته و در سال هاي اخير شكلي 

جدي تر به خود گرفته است. 
در همين راس��تا طي سال هاي اخير ضمن آنكه عرضه 
اوليه سهام در بازارهاي نظير بورس افزايش يافته است، 
انتشار اوراق بدهي گوناگون موجب شده تا بازار بدهي در 
ايران با رشد مواجه شود و ضمن افزايش شفافيت مالي 

شركت ها، عدم نياز آنها به شبكه بانكي تسهيل شود. 
به همين منظور متوليان بازار س��رمايه كشور درصدد 
برآمده اند تا با برداش��تن موانع پيش روي تامين مالي 
ش��ركت ها س��هم بازارهاي نظير بورس و فرابورس را 
در زمين��ه مورد اش��اره افزايش دهند. اي��ن امر نه تنها 
س��بب كاهش اتكاي صنايع مختلف كش��ور به شبكه 
بانكي مي ش��ود بلكه در صورت بهبود شرايط مي تواند 
هزينه هاي پيش روي ش��ركت ها را ب��راي وام گيري از 

مردم كاهش دهد.
اما در ايران آنطور كه آمار و اطالعات به ثبت رسيده در 
بازار سرمايه قابل استنباط است، به رغم رشد نسبي بازار 
بدهي كشور هنوز امكانات و بستر هاي موجود به حدي 
نيست كه از اتكاي كسب و كارها به سيستم بانكي به حد 
معقولي كاسته شده باشد. اين وابستگي در حال حاضر 
به حدي زياد است كه در حدود 90 درصد از تامين مالي 
كشور از طريق شبكه بانكي انجام مي شود و بسياري از 
شركت ها براي تامين منابع مورد نياز خود ايده رجوع به 

بازار سرمايه را هم در نظر نمي گيرند. 
از جمل��ه داليلي ك��ه در حال حاضر ب��ه اتخاذ چنين 
رويكردي منجر شده قابل قبول نبودن هزينه هاي تامين 
مالي از اين مسير براي دستگاه مالياتي است. از آنجايي 
كه ش��ركت ها پس از اخذ وام از بانك مطابق با قوانين 
مالياتي كشور از سپر مالياتي بهره مند مي شوند همين امر 
سبب شده تا تعداد زيادي از آنها براي كاهش هزينه هاي 
مالياتي خود به تامين مالي از بانك ها اكتفا كنند؛ عامل 
مهمي كه به مغفول ماندن امكانات ايجاد شده در بازار 

سرمايه طي سال هاي اخير منتهي شده است. 
مس��ائلي از اين دست س��بب ش��ده تا علي صحرايي 
مديرعامل بورس تهران در پاسخ به خبرنگاران از اقدامات 
انجام شده در زمينه بهبود تامين مالي شركت ها از طريق 
بورس بگويد و ضمن اشاره به مساله هزينه هاي مالياتي، 
خبر از آمادگي ب��ورس تهران براي بررس��ي وضعيت 
شركت هاي زير مجموعه ش��هرداري تهران به منظور 

عرضه در بورس بدهد.

صحرايي در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان از تأمين 
مالي شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي از طريق بورس انجام 
شده است، گفت: يكي از كاركردهاي مهم بازار سرمايه 
تأمين مالي شركت ها اس��ت، به گونه اي كه 50درصد 
تأمين مالي برخي كشورهاي پيش��رفته از طريق بازار 
سرمايه انجام مي شود كه اين رقم در ايران به حدود 11 

درصد رسيده است.

    تامين مالي 125 هزار ميلياردي از طريق بورس
وي گفت: در بورس ايران و بازار س��رمايه سال گذشته 
125 ه��زار ميلي��ارد تومان تأمين مالي ش��ركت ها به 
روش هاي مختلف شامل عرضه انواع اوراق بهادار با ابزار 
بدهي، انواع صكوك، اسناد خزانه اسالمي، عرضه اوليه 
سهام شركت ها از محل اندوخته ها و سود انباشته انجام 

شده است.
مديرعامل بورس تهران همچنين گفت: در سال جاري 
هم تاكنون 85 هزار و 300 ميليارد تومان تأمين مالي 
شركت ها از طريق بورس انجام شده است كه در راستاي 
كاركرد اصلي بورس يعني نقدش��وندگي، ش��فافيت، 
دردسترس بودن و منصفانه بودن از شرايط تأمين مالي 

بورسي به شمار مي رود.
وي گف��ت: تأمين مالي ب��راي بنگاه ه��اي توليدي در 
كوتاه مدت براي تأمين سرمايه در گردش و تأمين مالي 

بلندمدت انجام مي شود.
به گفته صحرايي، در سال گذشته طبق آمارها 11درصد 
تأمين مالي ش��ركت ها و اقتصاد از طريق بورس و بازار 
سرمايه صورت گرفته است و بقيه تأمين مالي بانك محور 

بوده است.
به گزارش فارس، وي با بيان اينكه نقدينگي كشور زياد 
اس��ت و باالي 2 هزار و300 هزار ميليارد تومان است، 
گفت: به اين لحاظ الزم است و همان گونه كه رييس كل 
بيمه مركزي به عنوان سياست گذار بيمه اي اعالم كرد 
كه بايد س��هم بيمه در بازار سرمايه از 20 درصد كنوني 
به 40 درصد برسد، بنابر اين اگر اين سياست اجرا شود، 
كمك مي كند به جمع آوري نقدينگي هاي خرد جامعه 
از طريق ش��ركت هاي بيمه اي كه در ح��ال حاضر 32 
شركت بيمه اي در كش��ور داريم و مي توان يك درگاه 
جديدي براي ورود جريان نقدينگي به بازار س��رمايه و 

توليد حساب كرد.
صحرايي با بيان اينكه مديران بيمه اي داراي تخصص 
سرمايه گذاري و تحليل بازار هستند و صنايع را بر اساس 
ريسك و بازده تحليل مي كنند، گفت: با ورود شركت هاي 
بيمه به بازار سرمايه مي توان از رفتارهاي توده  وار ايجاد 

شده در اين بازار به قدري كاست.
مديرعامل بورس تهران در مورد اينكه آيا شركت هاي 
بزرگ مانند خودروس��ازان مي توانند ب��ه جاي اينكه 
تأمين مالي چند صد ميلي��اردي خود را از طريق بانك 
انجام دهن��د، به بورس مراجعه كنن��د، گفت: بانك ها 
داراي سياست متفاوتي هستند و بخشي از منابع خود را 

براي بنگاه هاي توليدي و بخشي براي اشخاص حقيقي 
اختصاص مي دهن��د و بنگاه ها نيز براي تأمين مالي دو 
محدوديت شامل نرخ تأمين مالي و ميزان تأمين مالي 
مواجه هستند. بنابراين بايد نرخ تأمين مالي براي آنها 
مناسب باشد و اگر بتوانند از طريق بورس انجام مي دهند 
اما به ناچار بنگاه ها به سمت بانك حركت مي كنند. به 
گفته وي، بنگاه ها ترجيح مي دهند تأمين مالي خود را از 

طريق بانك انجام دهند.
صحرايي گفت: يكي از شرايط بنگاه ها اين است كه نرخ 
تأمين مالي مناسب باشد و اگر اين نرخ مناسب باشد از 
طريق بازار سرمايه تأمين مالي مي كنند. يكي از ابزارهاي 
تأمين مالي در بازار سرمايه فروش اوراق تبعي است كه 
تا حجم هزار ميليارد تومان هم بنگاه ها مي توانند از اين 
طريق تأمين مالي كنند، اما نيازمند معافيت هاي مالياتي 

در تأمين مالي بورسي هستيم.

    پيشنهاد قابل قبول شدن هزينه تامين مالي 
در بورس 

به گفته صحرايي، تأمين مال��ي بنگاه ها از طريق بانك 
به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي ش��ود، 
اما تأمين مالي از طريق ابزارهاي بورس��ي مانند فروش 
اوراق تبعي به عنوان هزينه مالياتي مورد پذيرش قرار 
نمي گيرد، بنابر اين هزينه تأمين مالي براي سرمايه گذار 

را افزايش مي دهد.

مديرعامل بورس تهران در مورد اينكه آيا پيش��نهادي 
براي كاهش ماليات تأمين مالي بورسي ارايه كرده ايد، 
گفت: ما اين پيشنهاد را مطرح كرده ايم، اما در شرايط 
موجود كشور معافيت مالياتي كمتر ارايه مي شود، چون 
سياست كلي اين است كه كشور با ماليات اداره شود، اما 
اگر در مجلس تصويب كند معافيت هايي براي تأمين 

مالي از طريق بازار سرمايه در نظر گرفته مي شود.

    استقبال بورس تهران از ورود شركت هاي 
تابعه شهرداري در بازار سرمايه

 عل��ي صحرايي مديرعامل ش��ركت ب��ورس تهران در 
گفت وگو با ايرنا به آخرين اقدامات صورت گرفته براي 
ورود شركت هاي زير مجموعه شهرداري به بورس اشاره و 
بيان كرد: جلسه مقدماتي ورود شركت هاي زيرمجموعه 
شهرداري به بورس انجام و مدير سرمايه گذاري شهرداري 
مذاكراتي را با شركت بورس تهران براي ورود شركت هاي 

مدنظر خود به بورس انجام داده است.
وي ب��ا بيان اينكه ش��ركت هاي س��ودآور و همچنين 
شركت هايي كه از چشم انداز مناسبي براي سودآوري 
برخوردارند مي توانند در بورس حضور پيدا كنند، اظهار 
داشت: در صورتي كه شركت هاي مدنظر شهرداري از اين 
ويژگي ها برخوردار باشند مي توانند همانند هر شركت 
ديگري اقدامات الزم براي پذيرش در بورس را در دستور 

كار خود قرار دهند.

صحراي��ي ادامه داد: ش��ركت توليد تجهي��زات عالئم 
راهنمايي و رانندگي، شركت مدنظر شهرداري براي ورود 
به بورس است كه اعالم كردند به دليل سودآوي باالي اين 

شركت به دنبال ورود آن به بورس هستيم.
مديرعامل شركت بورس تهران خاطرنشان كرد: ما از 
حضور اين شركت در بورس استقبال مي كنيم و اكنون 
منتظر انجام اقدامات الزم از سوي شهرداري براي ورود 
اين شركت به بورس هستيم. وي گفت: در صورتي كه 
شركت هاي مدنظر ش��هرداري قابليت ورود به بورس 
را نداشته باشند مي توانند وارد مذاكره براي ورود آنها 
به فرابورس شوند. صحرايي گفت: در وضعيت فعلي، 
شهرداري صورت هاي مالي مربوط به شركت مدنظر 
را به بورس ارايه نكرده  است كه بتوانيم اعالم كنيم اين 
شركت ها بايد به بورس يا فرابورس وارد شوند. به گفته 
مديرعامل ش��ركت بورس تهران، اكنون تامين مالي 
اوراق شهرداري ها در بورس تهران در حال انجام است. 
وي خاطرنشان كرد: هر شركتي كه به بورس ورود پيدا 
مي كند ضمن افزايش ش��فافيت، از اجراي حاكميت 
شركتي برخوردار مي ش��ود و بايد داراي صورت هاي 
مالي حسابرسي شده باشند. صحرايي با بيان اينكه با اين 
اقدام فعاليت شركت ها نظم پيدا مي كند، افزود: مديران 
شركت ها براي جلوگيري از ضرر اموال مردم بايد نهايت 
دقت را داشته باشند و ديگر اخذ تصميمات لحظه اي و 

عجوالنه از اين شركت ها دور مي شود.

كارب��رد توكن و تكنولوژي بالك چين در بازار س��رمايه 
موضوع كارگاهي اس��ت كه در نمايشگاه عصر تراكنش 
با تدريس فرزاد جعفري رييس اداره مطالعات راهبردي 
فرابورس ايران برگزار شد و طي آن مباحثي مانند محيط 
قانوني در حوزه رمزارزها در ايران، معرفي توكن، اقدامات 
كميته بالك چين فرابورس ايران و... مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت. به گزارش سنا، جعفري در اين كارگاه به نامه 
هيات وزيران در خصوص استخراج فرآورده هاي پردازشي 
رمزنگاري ش��ده رمزارزها يا همان ماينينگ اشاره كرد 
و گفت: در بخش��ي از اين نامه آمده است كه استفاده از 
رمزارزها صرفا با قبول مس��ووليت خطرپذيري از سوي 
متعاملين صورت مي گيرد و مش��مول حمايت دولت و 
نظام بانكي نبوده و استفاده از آن در مبادالت كشور مجاز 
نيست. ضمن آنكه استخراج ماينينگ نيز با اخذ مجوز از 
وزارت صمت مجاز است. رييس اداره مطالعات راهبردي 
فرابورس در خصوص س��ند پيش نويس بانك مركزي 
با عنوان الزامات و ضوابط ح��وزه رمزارزها نيز گفت: در 
حوزه انتش��ار رمز ارز ملي، منطقه اي و توكن با پشتوانه 
ارز، بانك مركزي داراي انحصار بوده و بستر تبادل آنها نيز 
براي رمزارز ملي »بانك« و براي دو رمزارز ديگر »بانك و 

صرافي« است.

    نگاهي به انواع توكن
جعفري در بخش ديگري از اي��ن كارگاه طي مروري بر 
انواع توكن بيان كرد: توكن بخشي از يك خدمت، دارايي 
 Payment Token، يا ارزش است كه به سه دس��ته

Utility Token و Asset Token تقس��يم بندي 
مي ش��ود. او در خصوص Payment Token يا همان 
توكن پرداخت توضيح داد: اس��تفاده از توكن ديجيتال 
در سيستم پرداخت الكترونيك به جاي استفاده از چك 
الكترونيكي و وجه نقد الكترونيكي از جمله كاربردهاي 
اين توكن ها و ارزهاي ديجيتالي مانند بيت كوين است. 
جعفري در مورد معرف��ي Utility Token نيز افزود: 
اين گروه از توكن ها كه تحت عنوان توكن اپليكيش��ن 
ش��ناخته مي ش��وند به كاربر اجازه دسترس��ي آتي به 
محصوالت و خدمات يك شركت را مي دهند و از طريق 
Utility token ICOs استارت آپ ها مي توانند اقدام به 
جمع آوري وجوه براي توسعه پروژه هاي بالك چين كرده 
و همزمان تامين كنندگان وجوه مي توانند دسترسي به 
خدمات و محص��والت آتي را معموال با مقداري تخفيف 
يا پاداشي مشخص دريافت كنند. به گفته او توكن هاي 
Ether و Sia به عنوان پروژه هاي موفقي هس��تند كه 
درگ��روه Utility Tokens طبقه بن��دي مي ش��وند. 
جعفري توكن دارايي را نيز نماينده يك دارايي با ارزش 
در يك پلت ف��رم ديجيتالي و براي مثال نش��ان دهنده 
مقدار طال، اوراق بهادار، ملك و... معرفي كرد و در ادامه به 
 Security با توكن هاي Utility تفاوت هاي توكن هاي
به عنوان زيرشاخه اي از توكن هاي دارايي پرداخت. رييس 
اداره مطالعات راهبري فرابورس عنوان كرد كه توكن هاي 
Utility داراي دسترسي به پروتكل و خدمات شركت 
هستند و ضمانتي در پرداخت س��ود به سرمايه گذاران 
نمي دهند، همچنين ف��روش و حراج اين توكن ها بدون 

نياز به الزامات قانوني اس��ت و ريسك باال و عدم نظارت 
مشخصه اين توكن ها به شمار مي رود. به گفته جعفري 
در توكن هاي Security انتظار دريافت س��ود از سوي 
سرمايه گذاران وجود دارد و تطابق با قوانين و مقررات مانند 
قوانين مبارزه با پولش��ويي و مقررات حاكم بر شناسايي 
مشتريان و ش��فافيت باال و ريسك سرمايه گذاري كم از 

ويژگي هاي كم محسوب مي شود.

    رويكرد فقهي به موضوع بيت كوين
رييس اداره مطالعات راهب��ردي فرابورس در خصوص 
رويكرد فقهي پيرامون بيت كوين نيز افزود: بر اساس نظر 
يكي از مراجع فقهي كه در اين زمينه منتشر شده است 
بيت كوين فاقد ارزش و ماليت ش��رعي اس��ت و ورود به 
سامانه مربوط به خريد بيت كوين يا انجام نقل و انتقال آن 
و همچنين هرگونه اقدامي در راستاي استخراج آن نيز از 
نظر شرعي ممنوع است. جعفري همچنين رويكرد فقهي 
سازمان بورس را به مساله بيت كوين اينگونه تشريح كرد: 
موضوع بيت كوين در جلسات كميته فقهي سازمان بورس 
مطرح شده كه با توجه به عدم حصول اجماع در خصوص 
حكم شرعي مبادله اين رمزارز فعال از دستور كار كميته 

فقهي خارج شده است.

    انتشار توكن اوراق بهادار در سطح بين المللي
او در خصوص تجربيات جهاني در زمينه انتش��ار توكن 
اوراق بهادار نيز گفت: بانك جهاني در ماه اوت سال 2018 
اوراق قرضه اي به ارزش 110 ميليون دالر استراليا منتشر 

كرد كه فرايندهاي تخصيص و انتقال و مديريت آن توسط 
فناوري دفتركل توزيع شده و با همكاري بانك كامن ولت 
استراليا انجام شد كه نخستين اوراق قرضه منتشرشده با 
استفاده از فناوري بالك چين در سطح جهان محسوب 

مي شود.

    تجربيات كشورها در زمينه بالك چين
جعفري با بيان اينكه به نظر مي رس��د بورس ژاپن تنها 
بورسي است كه در زمينه استفاده از فناوري بالك چين در 
هر سه مرحله پيش از معامله، معامله و پس از معامله فعال 
است، ادامه داد: كنسرسيومي متشكل از 33 نهاد مالي 
ژاپني، دو سازمان ديگر و شركت هاي فناوري اطالعات 
وظيفه دارند امكان به كارگيري فناوري دفتركل توزيع 
شده و بالك چين در زيرساخت هاي بازار سرمايه را بررسي 
كنند. رييس اداره مطالعات راهبردي فرابورس به تجربه 
كانادا نيز اش��اره كرد و گفت: در بورس اين كشور تعداد 
قابل توجهي شركت فعال در حوزه رمزارزها و بالك چين 

پذيرش شده اند.

    اقدامات كميته بالك چين فرابورس ايران
جعفري با اش��اره به اينكه كميته بالك چين فرابورس 
نيز در اسفندماه س��ال 97 تشكل شده است، افزود: اين 
كميته تاكنون 9 جلسه برگزار كرده و با اخذ نظر مشورتي 
از متخصصان فناوري بالك  چين، بيش از 20 ش��ركت 
فعال در حوزه بالك چين را بررس��ي كرده اس��ت. او در 
خصوص اقدام��ات كميته بالك چين فرابورس نيز بيان 

كرد: در راستاي اجراي مصوبات كميته و با هدف همكاري 
با تيم هاي فني اكوسيستم بالك چين كشور، فراخواني 
توس��ط فرابورس ايران منتشر و از تمامي صاحب نظران 
خواسته شد تا طرح هاي فني پيشنهادي خود را در سه 
موضوع ارس��ال كنند. وي موضوعات فراخوان را شامل 
انتشار و معامالت توكن با پشتوانه انواع اوراق بهادار مانند 
گواهي ش��راكت تامين مالي جمعي، انتشار و معامالت 
توكن با پشتوانه اوراق بهادار مبتني بر انواع دارايي هاي 
مادي و معنوي از قبيل امالك و مستغالت و بهره گيري از 
قراردادهاي هوشمند در فرآيندهاي انجام معامالت عنوان 
كرد. رييس اداره مطالعات راهبردي فرابورس همچنين 
نقش��ه راه فرابورس در زمينه تكنول��وژي بالك چين را 
اينگونه، تش��ريح كرد: تبيين مس��اله و انجام مطالعات 
تطبيقي، تش��كيل كميته بالك چي��ن، تصميم گيري 
درخصوص حوزه هاي فعاليت فرابورس ايران با استفاده از 
تكنولوژي بالك چين، انتشار فراخوان و بررسي تيم هاي 
فني فعال در حوزه بالك چين، اجراي پروژه بالك چين 
بر اس��اس اولويت هاي ش��ركت در محيط سندباكس و 
 STO همكاري در تدوين دستورالعمل و مقررات در حوزه
مراحلي هستند كه فرابورس بعضي از آنها را تكميل كرده و 

درصدد طي كردن برخي موارد باقي مانده است.
او همچني��ن خب��ر داد كه ب��ه زودي فرهن��گ لغات و 
اصطالحات بالك چين به همراه مطالعات انجام شده در 
زمينه اين تكنولوژي براي آشنايي مخاطبان با اين حوزه 
جديد از سوي فرابورس ايران منتشر مي شود و در دسترس 

عموم قرار مي گيرد.
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   سود تلفيقي »شنفت« ۹۰۸ريال اعالم شد: 
ش��ركت نفت پارس در صورت هاي مالي تلفيقي 
ميان دوره اي ۶ماهه س��ود هرس��هم را 908ريال 
اعالم كرد. به گزارش س��نا، شركت نفت پارس در 
صورت هاي مال��ي تلفيقي ۶ماهه خود س��ود هر 
س��هم را 908ريال اعالم كرد از س��وي ديگر سود 
هر سهم در ش��ركت اصلي 909ريال منتشر شده 
اس��ت. اين ش��ركت در گزارش منتشر شده خود 
كه براي دوره ۶ماهه منتهي به 31شهريور1398 
است، سود عملياتي تلفيقي را 2هزار و 318ميليارد 
ريال، سود خالص را يك هزار و 754ميليارد ريال 
و سود انباش��ته را 2هزار و 358ميليارد ريال اعالم 
كرد. عالوه بر اين در ش��ركت اصلي سود عملياتي 
2ه��زار و 321ميليارد ريال، س��ود خالص را يك 
هزار و 75۶ميليارد ريال و س��ود انباشته آن 2هزار 
و 313ميليارد ريال اعالم كرده اس��ت. »شنفت« 
طي ۶ماه فعاليت امسال خود 152ميليون و544 
هزار و 551 تن انواع محصوالت را به مبلغ 10هزار 
و 544ميليارد و 551ميليون ريال فروخته است كه 
از اين محل به سود ناخالص 2هزار و 57۶ميليارد 
و 221ميليون ريال دست يافته است. اين شركت 
اعالم كرده اس��ت كه با توجه به ش��رايط موجود 
شركت بتواند پيش بيني هاي خود را در مورد توليد 
محصوالت و فروش آنها طي ۶ماهه دوم سال مالي 

محقق سازد.

   اظهارات حسابرس در مورد افزايش سرمايه 
دو ش�ركت:  شركت هاي فنرسازي خاور و صنايع 
فوالد آلياژي ي��زد اظهارنظر حس��ابرس و بازرس 
قانوني خود را نسبت به گزارش توجيهي هيات مديره 
درخصوص افزايش سرمايه را منتشر كردند. شركت 
فنرسازي خاور اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني 
نسبت به گزارش توجيهي هيات مديره در خصوص 
افزايش س��رمايه را منتشر كرد. »خفنر« قصد دارد 
س��رمايه خود را از مبلغ 200 ميليارد ريال به مبلغ 
4۶7 ميليارد و 925 ميليون ريال معادل 130 درصد 
افزايش دهد كه قرار است از محل مازاد تجديد ارزيابي 
دارايي ها تامين مي شود و به منظور اجراي ماده 14 
قانون حداكثر اس��تفاده از توان توليدي و خدماتي 
كشور عملياتي مي شود. گفتني است انجام افزايش 
سرمايه يادشده منوط به موافقت سازمان بورس و 
اوراق بهادار و تصويب مجمع عمومي فوق العاده است 
و در اين خصوص اطالع رساني الزم صورت خواهد 
گرفت. عالوه بر اين شركت صنايع فوالد آلياژي يزد 
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني نسبت به گزارش 
توجيهي هيات مديره در خصوص افزايش را منتشر 
كرد. »فوالي« سرمايه خود را از مبلغ 134 ميليارد 
ريال به مبلغ 200 ميلي��ارد ريال معادل 49 درصد 
افزايش مي دهد. اين افزايش سرمايه از محل مطالبات 
حال شده سهامداران و آورده نقدي تامين مي شود 
و به منظور اصالح ساختار مالي و تامين سرمايه در 

گردش ارايه مي شود.

   سود ۶ماهه »گكوثر«؛ ۸۳۲ريال:  هتل هاي 
بين المللي پارس��يان كوثر اصفهان، سود ۶ماهه 
هرسهم را 832ريال اعالم كرد. هتل هاي بين المللي 
پارسيان كوثر اصفهان در اطالعات و صورت هاي 
مالي ۶ماهه منتهي به 31شهريور1398 سود هر 
س��هم را 832ريال اعالم كرد. اين ش��ركت سود 
عملياتي را 102ميليارد و 134ميليون ريال، سود 
خالص را 91ميليارد و 551ميليون ريال و س��ود 
انباش��ته پايان دوره را 93ميليارد و 550ميليون 
ريال اعالم كرد. »گكوثر« درآمد محقق ش��ده اين 
دوره را 282ميليارد و 252ميليون ريال اعالم كرد 
و بر اس��اس پيش بيني هايي كه ب��راي دوره مالي 
۶ماهه منتهي به 29اس��فند1398 داشته درآمد 
خ��ود را 182ميليارد و 539ميلي��ون ريال اعالم 
كرده است. اين شركت در برآوردي كه از تغييرات 
هزينه هاي عمومي، اداري، تشكيالتي و خالص ساير 
درآمدهاي )هزينه ها( عملياتي براي دوره ۶ماهه 
منتهي به 29اس��فند1398 داشته به هزينه هاي 
عمومي اداري اشاره دارد كه مربوط به هزينه حقوق 
و دس��تمزد كاركنان بوده كه روند ۶ماهه منتهي 
به 29 اس��فندماه 1398 متناس��ب با هزينه هاي 
واقعي ۶ماهه اول پيش بيني شده است. هتل هاي 
بين المللي پارسيان كوثر اصفهان در برآوردي كه 
از برنامه هاي تامين مال��ي و تغييرات هزينه هاي 
مالي خود داش��ته اعالم كرد كه شركت براي سال 
مالي 1398 درصدد دريافت تس��هيالت مالي به 
مبلغ 2ميليارد ريال براي تعمير و بازسازي برخي 
از قسمت هاي هتل بوده كه هزينه بهره تسهيالت 
فوق براي س��ال1398 معادل 800 ميليون ريال 
برآورد شده و تا تاريخ تهيه اين گزارش تسهيالت 

فوق دريافت نشده است.

   تحقق سود11۲ تومان »فجر« براي هر سهم:  
شركت فوالد اميركبير كاشان با طي كردن روند رو 
به رشد خود در سودس��ازي، به ازاي هر سهم در ۶ 
ماه فعاليت يك هزار و 120ريال سود محقق كرد. 
شركت فوالد اميركبير كاشان در صورت هاي مالي 
ميان دوره اي ۶ماهه با سرمايه 858 ميليارد ريالي 
سود هر س��هم را يك هزار و 120ريال اعالم كرده 
است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند 
سودس��ازي خود را 75درصد افزايش داده است. 
اين ش��ركت در دوره مورد گزارش سود عملياتي 
را يك ه��زار و 1۶2 ميليارد ريال، س��ود خالص را 
9۶1ميليارد و 348ميليون ريال و س��ود انباشته 
را دو ه��زار و 130ميليارد ريال اعالم كرده اس��ت. 
در اهداف و برنامه هاي تش��ريح شده اين شركت 
درخصوص توليد و فروش محصوالت به راه اندازي 
خط 300هزار تني ورق گالوانيزه عرض بلند جهت 
صنايع و خودروس��ازي اشاره ش��ده كه در دستور 
كار آن قرار داده ش��ده و همچنين بازارهاي هدف 
صادراتي مخصوصًا كشورهاي همسايه در اولويت 
كاري شركت قرار گرفته است. »فجر« قيمت ورق 
گالواني��زه را متأث��ر از قيمت ورق گ��رم فوالدي و 

همچنين قيمت فلز روي اعالم كرد. 

گروه بورس|
ش��اخص هاي بازار س��هام همچنان در روند خنثي 
ايجاد ش��ده طي يك ماه اخير حركت مي كنند. اين 
روند خنثي موجب ش��ده تا به دليل عدم انگيزه هاي 
الزم از سوي سهامداران براي افزايش عرضه يا تقاضا، 
شاهد افت و خيزهاي كم حجم در بازار باشيم. همين 
امر سبب شده تا نماگرهاي س��هام در روزهاي اخير 
با افزايش و كاهش هاي ناپايدار مواجه ش��وند. بر اين 
اساس رشد نسبي قيمت ها در نخستين معامالت آذر 
ماه سال جاري سبب شد تا شاخص كل بورس تهران 
رشدي ۶25 واحدي را به ثبت برساند. افزايش ياد شده 
كه در ابتداي روز معامالتي گذشته از شدت بيشتري 
برخوردار بود در نهايت سبب ش��د تا بازده بورس در 

اين روز 0.21 درصد برسد. به موجب اين رشد در روز 
گذشته نماگر اصلي بورس تهران به سطح 305 هزار 

و ۶22 واحد رسيد. 
همچنين در پايان معامالت روز گذشته شاخص كل 
هم وزن افزايش 0.95 درصدي را از خود نشان داد كه 
حكايت از رش��د بهتر نمادهاي كم حجم بازار نسبت 
به نمادهاي سنگين وزن در شرايط فعلي دارد. گفتني 
است ميزان رشد اين شاخص برابر با 83۶ واحد بوده 
و در پي آن نماگر ياد ش��ده به سطح 88 هزار و ۶15 
واحد رسيده است. بر اساس آمارهاي معامالتي به ثبت 
رسيده طي روز گذشته در اين روز اكثر شاخص هاي 
بورس با رشد مواجه شدند به طوري كه شاخص  قيمت 
»وزني- ارزش��ي« با 1۶7 واحد افزايش معادل 0.21 

درصد به 81 هزار و 87۶ واحد، شاخص قيمت »هم 
وزن« با 559 واحد افزايش، معادل 0.95 درصد به 59 
هزار و 243 واحد، ش��اخص آزاد شناور با 831 واحد 
رشد، معادل 0.23 درصد به 35۶ هزار و 129 واحد، 
شاخص بازار اول با )300( واحد ريزش معادل )0.14( 
درصد به 220 هزار 48۶ واحد و ش��اخص بازار دوم با 
4۶72 واحد رشد معادل 0.75 درصد، به ۶28 هزار و 
898 واحد رسيد. از سويي ديگر در روز شنبه 4 نماد 
»پارس با 233 واحد، حكشتي با 127 واحد، شيران 
با 78 واحد و وپارس با 70 واحد« رشد، بيشترين تاثير 

مثبت را بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.
همچنين شاخص هاي صنايع تاالر شيشه اي نيز با رشد 
مواجه شدند به طوري كه شاخص صنايع »ساير معادن 

نخستين روز معامالتي آذر ماه با رشد شاخص ها همراه شد
با 3122 واحد صعود معادل 4.91 درصد به ۶۶ هزار مروري بر معامالت بورس و فرابورس

و 70۶ واحد، وس��ايل ارتباطي با 505 واحد افزايش 
معادل 4.23 درصد به 12 هزار و 451 واحد، حمل و 
نقل با 304 واحد رشد معادل 4.11 درصد به 7 هزار و 
71۶ واحد، قند و شكر 2081 واحد افزايش معادل 4 
درصد به 54 هزار و 99 واحد، منسوجات با 135 واحد 
رشد، معادل 3.44 درصد به 4 هزار و ۶8 واحد، زراعت 
با 2102 واحد افزايش معادل 3.10 درصد به ۶9 هزار 
و 839 واحد، كاشي و س��راميك با 189 واحد رشد 
معادل 1.84 درصد به 10 هزار و 491 واحد« رسيد.

در عين ح��ال نگاهي به آمارهاي معامالتي ش��نبه 
حكايت از آن دارد كه قيمت سهام نمادهاي »سفار، 
دش��يمي، قثابت، سشرق، وصنا، س��صفها و قپيرا« 
بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »فالمي، حپترو، 
ختراك، شپديس، خموتور، كاذر و غالبر« بيشترين 
كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهاي 
بورس به ثبت رسيدند. به اين ترتيب، در پايان داد و 

ستدهاي روز گذشته در بورس تهران، در 30۶ هزار 
نوبت معامالتي، 2 ميليارد و ۶01 ميليون برگه اوراق 
بهادار به ارزش هزار و 25۶ ميليارد تومان در بورس 
معامله شد. در فرابورس نيز جو كلي معامالت شباهت 
زيادي به بورس تهران داش��ت. طي اين روز شاخص 
كل 4 واحد رش��د كرد و به رقم 3954 واحد رسيد. 
ارزش روز ب��ازار اول و دوم فرابورس به بيش از 22۶ 
هزار ميليارد تومان بالغ ش��د. همچنين در اين روز 
معامله گران فرابورس بيش از 98۶ ميليون س��هام، 
حق تقدم و اوراق مالي در قالب 180 هزار معامله و به 
ارزش 2054 ميليارد ميليارد تومان داد و ستد كردند.

در روز گذشته نمادهاي نيروي برق دماوند، ماديران، 
بيمه كوثر، صنايع كاغذ پارس و ش��اخص فرابورس 
بيش��ترين اثر تقويتي در ش��اخص بازار فرابورس را 
داشته اند و نمادهاي پتروشيمي مارون و پتروشيمي 
زاگرس بيش��ترين اثر كاهشي در شاخص فرابورس 

را داشته اند. 



تشكلها6اخبار

»تعادل« در گفت وگو با فعاالن اقتصادي گزارش مي دهد 

ضرورت تغيير در بدنه اتاق مشترك ايران و عراق
تعادل| نيلوفر جمالي|

پس از تحريم هاي ثانويه امريكا عليه ايران اين بار عراق بود كه 
به نحوي جايگزين امارات متحده عربي در مركزيت صادراتي 
محصوالت ايران شد. عالوه بر آن عراق بازاري مناسب براي 
محصوالت توليدي ايران بود، چراكه سليقه و ذائقه عراقي ها 
با محصوالت توليدي ايران همس��و است. حال با توجه به 
اينكه در آستانه مجمع عمومي عادي ساالنه اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و عراق هستيم كه يكي از دستور جلسه هاي 
آن انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس اس��ت. از اين رو، 
اهميت داشتن هيات مديره اي پويا وكارا در اين برهه زماني 
بر كسي پوشيده نيست. بنابراين، افرادي كه مدت هاست 
كه در اتاق مشترك ايران عراق بدون پويايي خاصي حضور 
داشته اند، بايد جاي خود را به افراد جوان و فعالي بدهند كه 
هم سابقه حضور در بازار عراق را دارند، هم راه و چاه فعاليت 
در اين بازار را به خوبي مي شناسند. از همين رو، بهتر است 
رييس كنوني اتاق مشترك ايران وعراق كه چند سالي است 
بر مسند رياس��ت اين اتاق تكيه زده است، جاي خود را به 
جوانترها بدهدو تجربيات خود را در اختيار آنها قرار دهد. در 
همين راستا، »تعادل« درگفت وگو با اعضاي اتاق مشترك 
ايران و عراق، عملكرد هيات رييسه كنوني اين اتاق را مورد 
واكاوي قرار داده و از الزامات دور جديد انتخاب هيات رييسه 

اين اتاق گزارش مي دهد. 

     احتمال تكرار هيات مديره پيشين
دبيركل اتاق مش��ترك ايران و عراق درباره نحوه فعاليت 
هيات مديره كنوني اين اتاق به خبرنگار روزنامه »تعادل« 
گفت: هيات مديره اتاق هاي مش��ترك وظايفي از جمله 
سياست گذاري و تصميم گيري دارد اما نمود عملكرد اتاق 
توسط دبيرخانه منعكس مي شود. سيد حميد حسيني 
افزود: در اين راستا هيات مديره اتاق مشترك ايران و عراق با 
كمترين تنش و چالش همراه بوده و به دبيركل اعتماد كرده 
و اين موضوع بسيار ارزشمند است. از اين رو انتظار نمي رود 
كه باقي اعضاي هيات مديره به اندازه دبيركل اين اتاق وقت 
گذاشته و حضور داشته باشند به همين دليل نمي توانيم 
بگوييم عملكرد هيات مديره دچار مشكل است. به گفته 
او، برخي از اعضاي هيات مديره اتاق مشترك ايران و عراق 
در اتاق هاي شهرستان خود نيز فعال هستند همچنين در 
شعب اتاق مشترك مذكور نيز فعال بوده و تالش مي كنند. 
حسيني ادامه داد: برخي از مسووليت هاي اتاق مشترك 
مانند خزانه دار و دبيركل حضور پررنگ تري نسبت به باقي 
اعضا دارند؛ همچنين برخي رياست كميسيون هاي اين اتاق 
را بر عهده دارند و در مجموع عملكرد هيات مديره كنوني 
ناموفق نبوده اس��ت؛ اما مي توان بيش از اين تالش كرده و 
نگاه هاي تازه تري را وارد اتاق كرد. او با بيان اينكه فلس��فه 
انتخابات اين است كه اعضا تشخيص دهند، تمام يا برخي از 
اعضاي هيات مديره كنوني فعاليت خود را به درستي انجام 
داده يا كم كاري كرده اند سپس تصميم گيري كنند، افزود: به 
همين دليل است كه هيات مديره در مجمع گزارش عملكرد 
خود را ارايه مي كند و بر اس��اس گزارش ارايه ش��ده، اعضا 
تصميم مي گيرند كه به هيات مديره فعلي راي دهند يا خير. 
اگر از عملكرد هيات مديره قبلي ناراضي باشند قطعا فرصت 
مناسبي است تا منتقدان وارد عمل شده و براي هيات مديره 

بعدي كانديدا شوند.

حسيني همچنين درباره كانديداهاي جديد هيات مديره 
اتاق مشترك ايران و عراق توضيح داد: پيش از اين 11 نفر 
عضو هيات مديره اتاق بودند كه كانديداي مجدد هستند و 
11 نفر نيز كانديداهاي جديد هستند كه تعدادي از آنها نيز 
شرايط حضور در انتخابات را ندارند؛ از اين رو، افرادي كه به 
عملكرد هيات مديره كنوني انتقاد دارند حضور پيدا كرده و 
كانديدا شوند. او در پاسخ به اينكه از اين 11 نفر كسي شانس 
ورود ندارد، نيز گفت: هنوز مشخص نيست كه از اين تعداد 
چه كساني تاييد مي شوند. او همچنين درباره ميزان تغييرات 
در هيات مديره كنوني نيز عنوان كرد: در كانديداهاي جديد 
چهره هاي شناخته ش��ده اي وجود ندارد كه بگوييم افراد 
فعالي هستند و مي توانند در هيات مديره تغييرات مثبتي 
ايجاد كرده و موثر باشند؛ از اين رو من فكر مي كنم كه اكثريت 
هيات مديره جديد نيز از هيات مديره كنوني تشكيل شود به 
اين معني كه با تغييرات اندكي همين افراد در هيات مديره 

تكرار شوند. 
حسيني در ادامه درباره زمان انتخابات هيات مديره اتاق 
مش��ترك ايران و عراق نيز گفت: اكنون توافقي با اتاق 
بازرگاني ايران صورت گرفته كه بر اس��اس آن مجمع 
فوق العاده اول براي تصويب اساسنامه جديد اتاق مشترك 
ايران و عراق در تاريخ 5 آذرماه برگزار ش��ود و انتخابات 
هيات مديره به تعويق بيفتد. بر اس��اس اساسنامه، اين 
انتخابات بايد تا 20 روز پس از برگزاري مجمع فوق العاده 
برگزار شود. او دليل به تعويق افتادن انتخابات را اينگونه 
توضيح داد: اين فاصله زماني براي اين است كه با توجه 
به اساسنامه جديد اتاق مش��ترك ايران و عراق با يك 
بالتكليفي براي انتخابات مواجه هستيم؛ در صورتي كه با 
اساسنامه فعلي انتخابات برگزار شود، سيستم برگزاري با 
شرايط خاص خود پيش مي رود و اگر بر اساس اساسنامه 
مدون ش��ده كه در مجمع فوق العاده تصويب مي شود، 

برگزار شود شرايط متفاوتي خواهد داشت.
 او ادامه داد: برگزاري انتخابات با اساسنامه فعلي دردسرهاي 
خاص خود را براي اعضا دارد؛ چراكه در آن اش��اره شده در 
صورتي كه عضو اتاق نتواند در انتخابات شركت كند، بايد 
وكالت محضري به شخص مورد نظر داده باشد و اگر وكيل او 
با وكالت محضري وارد انتخابات شود، ديگر نمي تواند با همان 
وكالت در انتخاباتي كه به دور دوم كشيده مي شود، شركت 
كند؛ از اين رو در صورتي كه فردي با وكالت محضري وارد 
انتخابات شود ديگر نمي تواند وكالت عضو ديگري را بر عهده 

بگيرد و اين موضوع كار را سخت كرده است.
بنابه اظهارات حس��يني، در آخرين جمع بندي كه با اتاق 
بازرگاني ايران داش��تيم به اين نتيجه رسيديم كه مجمع 
اول اتاق مش��ترك ايران وعراق در تاريخ 5 آذر برگزار شود 
و مجمع فوق العاده براي تاييد اساسنامه باشد و 20 روز بعد 
از آن مجمع ديگري برگزار شود كه در آن انتخابات هيات 

ريسه برگزار شود.

     تغيير رويكرد به سمت بنگاه هاي كوچك
يك عضو اتاق مشترك ايران و عراق نيز درباره عملكرد 
هيات مديره كنوني اتاق مشترك ايران و عراق به خبرنگار 
ما گفت: از آنجا كه بيشتر فعاليت هاي ايران و عراق زمينه 
سياس��ي و اقتصادي را با هم داشتند، افرادي كه در اين 
اتاق فعال بودند، نيز بيش��تر طيف سياسي بودند، مثل 

وزير اسبق كه جايگاهي ويژه داشتند كه در آن مقطع 
زماني بسيار خوب بود.  علي شريعتي درباره نحوه فعاليت 
اي��ن اتاق نيز توضيح داد: اتاق هاي مش��ترك به عنوان 
يكي از اركان تش��كلي در اتاق بازرگاني حضور دارند و 
در راستاي شاخص تشكلي، فعاليت هاي اتاق مشترك 
اي��ران و عراق در قالب برگزاري س��مينارها، هيات ها و 
كميسيون ها نسبت به اتاق هاي مشترك ديگر فعاليت 
بيشتري داشتند. او در ادامه فعاليت هاي اتاق مشترك 
ايران و عراق را مثبت ارزيابي كرد و ادامه داد: اكنون عراق 
بزرگ ترين بازار هدف كاالهاي صادراتي ايران اس��ت و 
بايد نحوه فعاليت ما و ميزان تجارت با اين كشور، تناسب 

الزم را داشته باشد. 
ش��ريعتي با ذكر مثالي عنوان كرد: اگر نحوه فعاليت اتاق 
ايران و عراق را با اتاق ايران و لوكزامبورگ مقايسه كنيم كه 
شايد ساالنه يك محموله هم به آنجا صادرات نداشته باشيم 
در صورتي كه هيات مديره اين اتاق سه جلسه در سال برگزار 
كند اتاق مشترك ايران و عراق بايد روزانه چندين جلسه 
برگزار كند. به گفته او، نكته اي كه وجود دارد اين است كه 
هيات مديره نبايد از موقعيت و فضاي اين اتاق به نفع اعضا 

سوءاستفاده كند و در شرايط ديگري از اين اتاق بهره ببرد.
 اين فعال اقتصادي ايران در عراق تش��ريح كرد: بخشي از 
كاالهاي صادراتي ايران به عراق مربوط به پتروش��يمي و 
سوخت است كه جايگاه خود را دارد اما كاالهاي ديگري نيز 
از كشورمان به عراق صادر مي شود كه ليستي شامل كاالهاي 
بزرگ و كوچك است به اين معني كه ما تجارت هاي بسيار 
بزرگ و ميليون دالري با اين كش��ور داريم كه با كمترين 
دردس��ر و بيش��ترين گردش صورت مي گيرد و در مقابل 
تجارت هايي نيز وجود دارد كه بسيار كم گردش و پر دردسر 

هستند و ش��امل حال همه نوع طيف از تجار مي شود.  او 
همچنين با بيان اينكه هيات مديره فعلي اتاق مشترك ايران 
و عراق بيشتر وقت خود را براي تجارت هاي بزرگ پر سود و 
كم دردسر گذاشتند، افزود: در اين راستا هيات مديره مذكور 
وقت زيادي براي تجارت هاي كوچك و كم سود نداشته و به 
همين دليل افرادي كه در هيات مديره جديد اين اتاق فعال 
خواهند شد بايد رويكردشان به سمت حمايت از بنگاه هاي 
كوچك و متوسط باش��د، هرچند كه دردسر آنها بيش از 

تجارت هاي بزرگ است. 
شريعتي همچنين تاكيد كرد: اين افراد بايد به زبان عربي يا 
كردي مسلط باشند؛ چراكه همه مي دانيم در كشور عراق 
و كردستان زبان انگليسي خيلي كاربردي ندارد و نمي توان 
به درستي از آن بهره برد؛ پس با توجه به حجم باالي تجارت 
كشورمان با عراق، بايد به زبان آنها آشنا باشيم. او همچنين 
درباره ضرورت تغييرات در هيات مديره بعدي اين اتاق عنوان 
كرد: در شرايط كنوني بهتر است جوان هايي در اين اتاق فعال 
شوند كه وقت الزم براي فعاليت را داشته باشند. افرادي كه 
حضور پيدا مي كنند بايد بدانند كه كار تش��كلي به معني 
ديگرخواهي است و اول بايد به كار ديگران برسند سپس 

فعاليت هاي خود را در كنارش انجام دهند.

     جاي خالي جوانان تحليلگر 
در ادامه، يك عضو ديگر اتاق مشترك ايران و عراق به خبرنگار 
»تع��ادل« گفت: بايد اف��رادي در هيات مديره جديد اتاق 
مشترك ايران و عراق حضور پيدا كنند كه از جنس اقتصاد 
بوده و در بازار عراق فعال و با آن آشنا باشند؛ نه اينكه صرف 
داشتن رزومه كانديداي انتخابات شوند. سعيد اشتياقي با 
تاكيد بر اينكه هيات مديره جديد بايد كارآمد و متشكل از 

جوانان و پيشكسوتان باشد، ادامه داد: اكنون در اتاق مشترك 
ايران و عراق سيد حميد حسيني حضور دارد كه يك تنه در 
حال گرداندن اين اتاق است. اين در حالي است كه مابقي 
اعضاي هيات مديره )يعني به جز حميد حسيني و يحيي آل 
اسحاق( تنها در سمينارها ديده مي شوند؛ در واقع اين افراد 

در اتاق حرفي براي گفتن ندارند. 
او همچنين با اشاره به لزوم حضور جوانان فعال در بازار عراق 
گفت: تجار جواني در اين كشور وجود دارند كه صادركننده 
نمونه ب��وده و حرفي براي گفتن دارن��د، از طرف ديگر در 
اين كشور سهم اقتصادي داش��ته و توان تحليل دارند، به 
همين دليل جاي خالي آنها در اتاق مشترك ايران و عراق 
احساس مي شود. اش��تياقي تاكيد كرد كه بايد از حضور 
اين افراد جوان وپويا در كنار پيشكس��وتان فعال بهره مند 
شد. اين فعال اقتصادي، در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود، اتاق مشترك ايران وعراق را يكي از بهترين اتاق هاي 
مش��ترك كش��ور عنوان كرد وگفت: اتاق مشترك ايران 
وعراق جزو معدود اتاق هاي مشتركي است كه تعداد باالي 
كميسيون هاي آن فعال است؛ اما نبايد فراموش كنيم كه 
يك پتانسيل بسيار قوي در آن سوي مرزها وجود دارد. او 
با اشاره به حضور تنها يك رايزن بازرگاني از سوي سازمان 
توسعه تجارت در عراق، اظهار كرد: با توجه به پتانسيل كشور 
عراق براي ايران نبايد به يك رايزن بازرگاني اكتفا كرد؛ چراكه 
با توجه به تعداد فعاالن اقتصادي و صادركنندگان ايراني 
فعال در كشور عراق به تنهايي نمي تواند، كارآمدي الزم را 
داشته باشد. به گفته اشتياقي، اتاق مشترك ايران و عراق با 
هيات مديره اي كارآمد، فعال و پرانرژي مي تواند كمبود رايزن 
بازرگاني در اين كشور را پوشش دهد تا از تمام ظرفيت هاي 

موجود در كشور عراق بهره بگيرد.

شصت و سومين نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش  خصوصي تهران برگزار شد

بررسي گزارشي مطالعاتي از وضعيت آمايش استان تهران
در شصت و يكمين جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش  خصوصي استان 
تهران كه برابر معمول در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي تهران 
برگزار شد، سند آمايش استان تهران مورد بررسي قرار گرفت و سناريوهاي 
پيشنهادي كه از س��وي دانشگاه تهران و با همكاري س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي استان تهران تدوين شده  است به بحث گذاشته شد. همچنين 
در اين جلسه، موضوع قطع دريافت مستمري بازنشستگي بازنشستگان 
كارخانه هاي انجمن صنايع چيني كشور با حضور رييس اين انجمن و مديركل 
امور فني مستمري سازمان تامين اجتماعي مورد نقد و بررسي قرار گرفت. 
به گزارش اتاق بازرگاني تهران، در اين جلسه اسفنديار زبردست، عضو هيات 
علمي دانشگاه تهران و مشاور اجرايي طرح آمايش استان تهران در گزارشي 
به تحليل مطالعات صورت گرفته در زمينه آمايش استان تهران پرداخت و 
ضمن تشريح وضعيت جمعيتي، اقتصاد، اجتماعي و نظام تصميم گيري در 
اين استان، سناريوهاي پيشنهادي اين آمايش كه در نتيجه مطالعه مشترك 
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران و دانشگاه تهران به دست آمده 
است را مطرح كرد. او در همين رابطه، موضوعاتي از جمله تقويت رقايت پذيري 
تهران، بهبود رش��د اقتصادي اين استان و تسهيل سرمايه گذاري داخلي و 
خارجي متناس��ب با جايگاه و تخصص هر شهرستان را به عنوان بخشي از 
راهبردهاي كالن استان تهران برش��مرد. زبردست در عين حال، تسهيل 
و تشويق ورود دفاتر شركت هاي چندمليتي و س��رمايه گذاران خارجي از 

طريق بسترسازي هاي قانوني و مالي و همچنين تقويت صنايع دانش بنيان با 
تكنولوژي باال را از ديگر راهبردهاي اين بخش عنوان كرد. در ادامه اين نشست، 
موضوع قطع دريافت مستمري بازنشستگي بازنشستگان كارخانه هاي انجمن 
صنايع چيني مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اين رابطه، عباسعلي قصاعي، 
رييس انجمن صنايع چيني ايران و از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران، 
با انتقاد از قطع مستمري بازنشستگان برخي كارخانه هاي توليدي چيني 
در كشور از سوي سازمان تامين اجتماعي به بهانه اشتغال دوباره اين افراد 
در واحدهاي توليدي، اين اقدام را خالف قانون و شرع عنوان كرد و خواستار 
رسيدگي به رفع اين مشكل از سوي سازمان تامين اجتماعي شد. او افزود: 
مفهوم استنباطي برخي از شعبات تامين اجتماعي درخصوص بند 15 ماده 2 
قانون تامين اجتماعي اين است كه مستمري بگير تحت پوشش اين سازمان 
محكوم به عدم اشتغال يا عدم انتقال تجربه و تخصص ارزشمند خود به ديگران 
همچنين محكوم به قناعت با مستمري محدود بازنشستگي و عدم بهبود 
شرايط زندگي است؛ مگر با قطع مستمري. رييس انجمن صنايع چيني ايران 
با بيان اينكه، براساس راي ديوان عدالت اداري، دريافت مستمري بازنشستگان 
براي كسي كه بازنشسته مي شود يك امر مسلم و محرز است و اشتغال به كار 
جديد براي تامين هزينه هاي زندگي يا بهره رساني از تخصص منافاتي با آن 
ندارد، گفت: از 18 صندوق بازنشستگي در كشور 17 صندوق از بند 15 ماده 

2 قانون تامين اجتماعي پيروي نمي كنند.

توليدكنندگان لوازم خانگي مطرح كردند

»قاچاق« مشكل امروِز لوازم خانگي ايراني
يك توليدكننده لوازم خانگي با اعالم اينكه سرمايه گذاري در حوزه لوازم 
خانگي كاهش يافته است، گفت: امروز قاچاقچي به راحتي به صورت شبكه اي 
كاال را با قيمت ارزان و بدون پرداخت گمركات و عوارض وارد كشور مي كند 

و ظاهرا كسي توانايي برخورد با آنها را ندارد.
حس��ين فتاحي در گفت وگو با تسنيم، با اعالم اينكه ما بايد در حوزه لوازم 
خانگي به خودكفايي رس��يده و مانع تهديدها در اين حوزه شويم، افزود: 
امروز مهم ترين مشكل توليدكننده در حوزه لوازم خانگي افزايش قاچاق 
اس��ت. اين موضوع نيز به دليل كاهش توليد در بخش لوازم خانگي اتفاق 
افتاده است به نوعي توليدكننده به دليل تشديد مشكالت امكان افزايش 
توليد را نداشته و با كاهش ظرفيت توليد، توانايي تامين بازار را ندارد. در اين 
شرايط قاچاقچي نياز بازار را تشخيص داده و اقدام به توزيع كاال در سطح بازار 
مي كند. او با اعالم اينكه سرمايه گذاري در حوزه لوازم خانگي كاهش يافته 
است، گفت: نياز نقدينگي در واحدهاي توليدي طي دو سال اخير 2.5 برابر 
شده و همين موضوع در كاهش سرمايه در گردش در بخش لوازم خانگي 
موثر بوده است اين موضوعات عاملي شده تا حجم توليد در سطح كارخانجات 

كاهش پيدا كند.
اين توليدكننده لوازم خانگي با تاكيد براينكه درآمد مردم نيز كاهش پيدا 
كرده است، گفت: امروز قاچاقچي به راحتي به صورت شبكه اي كاال را با قيمت 
ارزان و بدون پرداخت گمركات و عوارض وارد كشور مي كند و هيچ كس گويا 

توانايي برخورد با آنها را ندارد. البته اقداماتي در اين رابطه صورت گرفته ولي 
كافي نيس��ت چرا كه بازار پرشده از لوازم خانگي قاچاق. او با اشاره به اينكه 
قاچاقچيان به راحتي مي توانند روزانه نياز بازار را تامين كنند، تصريح كرد: 
مصرف كنندگان باي��د بدانند وقتي محصولي خارجي به صورت قاچاق يا 
قانوني خريداري مي كنند به اشتغال پايدار آن كشورها كمك كرده و ضربه 
به توليدكننده داخلي مي زنند، امروز توليدكننده براي معرفي بهتر كيفيت 
محصوالت خود سه سال گارانتي را به مصرف كننده ارايه مي دهد اين موضوع 
به صورت ابالغيه به تمام توليدكنندگان اعالم شده تا مصرف كننده در خريد 
كاالي ايراني با اطمينان بيشتري اقدام كند. فتاحي با اعالم اينكه اكنون ارز آزاد 
و نيمايي فاصله قيمتي كمي دارند، گفت: توليدكننده در صف ارز نيمايي قرار 

دارد از آن طرف قاچاقچي به راحتي با ارز آزاد محصول را وارد بازار مي كند.
همچنين سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي در گفت وگويي با 
ايسنا تاكيد كرد كه قيمت بنزين تاثيري بر قيمت مواد اوليه لوازم خانگي 
و محصول نهايي ندارد. محمدرضا غزنوي تصريح كرد: قيمت لوازم خانگي 
تابعي از قيمت مواد اوليه و دستمزد است و تا زماني كه تغييري در اين دو 
عامل صورت نگيرد، قيمت لوازم خانگي نيز تغيير نمي كند. او افزود: قيمت 
ارز نيز بر قيمت مواد اوليه و قطعات وارداتي تاثيرگذار است. اين مقام مسوول 
تاكيد كرد كه قيمت بنزين تاثير مستقيم بر قيمت مواد اوليه لوازم خانگي و 

محصول نهايي ندارد.
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پيشنهاد تشكيل كميته 
راهبردي رفع موانع توليد 

تسنيم| يك فعال اقتصادي بر ضرورت ايجاد يك 
كميته راهبردي براي رفع موانع توليد در س��ه قوه 
تاكيد كرد و گفت: متاسفانه مسووالن اجرايي كشور 
هنوز به رفع موانع پيش روي اقتصاد كشور متمركز 
نب��وده و همين موضوعات ش��رايط را براي فعاليت 
توليدكنندگان سخت كرده اس��ت. بهرام شكوري 
اظهار كرد: متاسفانه مسووالن اجرايي كشور هنوز بر 
رفع موانع پيش روي اقتصاد كشور متمركز نشدند و 
همين مساله شرايط را براي فعاليت توليدكنندگان 
سخت كرده است. او با بيان اينكه در ديدار اخير رهبري 
با توليدكنندگان نكات بسيار خوبي مطرح شد، افزود: 
مهم اينجاست كه مسووالن سه قوه تا چه ميزان به 
اين نكات توجه ك��رده و اقدامات اجرايي را براي رفع 
مشكالت اقتصادي و توانمندسازي توليد داخل انجام 
خواهند داد. اين فعال اقتصادي بر ضرورت ايجاد يك 
كميته راهبردي براي رفع موانع توليد در س��ه قوه 
تاكيد كرد و گفت: تا پيش از اين ستادها و كميته هاي 
مختلفي براي رفع مشكالت توليدكنندگان ايجاد 
شده اما در عمل توليدكننده شاهد گشايش كاري 
نبوده است به همين دليل بايد با ايجاد يك كميته 
راهب��ردي فعاليت تم��ام بخش ها ب��راي كمك به 
توليدكننده داخلي رصد شود. شكوري با انتقاد از اينكه 
اكنون برخي از توليدكنندگان به دليل دور زدن تحريم 
متهم به قاچاق شده اند، تصريح كرد: در طول چند سال 
اخير توليدكنندگان عالوه بر مشكالت بين المللي در 
داخل كشور با موانع بسياري روبه رو شده اند كه حل 

شدن آنها نيازمند همكاري تمام دستگاه هاست.

كتاب اول اليحه قانون 
تجارت بدون بخش خصوصي

اتاق بازرگاني ايران| به گفته رييس كميسيون 
حقوقي و حمايت هاي قضايي و مقرراتي اتاق ايران، 
بررس��ي كتاب اول از اليحه اصالح قانون تجارت در 
حالي كنار گذاشته شده است كه بخش خصوصي 
درباره اين كتاب نقطه نظرات و پيشنهادهاي خود 
را بيان ك��رده اما نظرات اين بخش مورد بي توجهي 
قرار گرفته اس��ت. احمد آتش هوش درباره آخرين 
وضعيت اليحه اصالح قانون تجارت تاكيد مي كند 
كه اليحه اصالح قانون تجارت در چهار كتاب مورد 
بررسي مجلس قرارگرفته و با توجه به ايرادات شوراي 
نگهبان، كميسيون حقوقي مجلس، برخي اصالحات 
موردنظر مجلس را در صحن علني يك شنبه گذشته 
اعمال و تصويب كردند. آتش هوش گفت: بنابراين 
بررس��ي كتاب اول از اليحه اصالح قانون تجارت به 
اتمام رسيد و اساس��ا چيزي هم اصالح نشده است. 
به گفته او، بررسي كتاب اول از اليحه اصالح قانون 
تجارت در حالي نهايي ش��ده و كنار گذاشته ش��ده 
كه بخش خصوصي درباره اين كتاب نقطه نظرات 
و پيشنهادهاي خود را بيان كرده بود اما نظرات اين 
بخش مورد بي توجهي قرار گرفت. به خصوص درباره 
41 ماده اول كه شامل قواعد عمومي قراردادهاست 
و بخش خصوصي هم نسبت به آن معترض است، 
هيچ گونه نظرخواه��ي از اين بخش صورت نگرفته 
است. آتش هوش عنوان كرد: مواد ديگر اين كتاب 
مربوط به اعمال تجارتي است كه در همين زمينه 
ض��روري بود تا با بازيگران اصلي تجارت مش��ورت  
انجام گيرد؛ اما متاس��فانه نظرات و پيش��نهادهاي 
نه تش��كل هاي بخش خصوص��ي، اتحاديه هاي و 
كميسيون هاي مرتبط با تجارت درج نشده است. او 
ابراز اميدواري كرد تا با توجه به تهيه گزارش بخش 
خصوصي از تبعات تصويب شتاب زده اليحه اصالح 
قانون تجارت، بررسي شتاب زده اين اليحه، توسط 
ش��وراي نگهبان متوقف ش��ود و مجددا به مجلس 
برگردانده شود؛ موضوعي كه پيش از اين در نشست 
مهرماه شوراي روساي اتاق هاي سراسر كشور، مورد 

تاكيد نمايندگان بخش خصوصي نيز قرار گرفت. 

رنج صنعت از بي اعتنايي 
سازمان هاي دولتي به قوانين

اتاق بازرگاني تهران| عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران با اشاره به اينكه صنعت يك جزيره نيست، گفت: 
نمي توان در شرايط كنوني از اصالحات درون صنعتي 
گفت و صرف اجراي آن را عامل حركت صنعت دانست. 
علي نقيب اظهار كرد: صناي��ع ايران، ظرفيت بااليي 
براي بهبود وضعيت رشد اقتصادي كشور دارد اما به 
داليل مختلف، اثر صنايع در سال هاي گذشته بر توليد 
ناخالص داخلي مثبت نبوده است. او يكي از مهم ترين 
داليل اين مساله را رفتار سازمان هاي مربوط به صنايع 
دانس��ت و گفت: قوانين و مقررات خوبي با مشورت 
فعاالن بخش خصوصي در اتاق هاي بازرگاني تهران و 
ايران تهيه و در مجلس شوراي اسالمي تصويب مي شود 
اما متاسفانه، سازمان هاي مربوط اهتمامي به رعايت 
اين قوانين ندارند. به گفته نقيب، در همه شعارهاي 
اقتصادي سال هاي گذشته، حمايت از صنعت بارها 
مورد تاكيد قرار گرفته اما س��ازمان ها، در اجراي هر 
قانوني، به جاي پايبندي به حمايت از صنايع، به منافع 
خود فكر مي كنند. بانك ها، سازمان تامين اجتماعي و 
وزارت امور اقتصادي و دارايي صنايع در ش��رايطي به 
صنايع فشار مي آورند كه خام فروشي و صدور منابع 
طبيعي به ويژه در حوزه نفت به كمترين ميزان ممكن 
رسيده است. تنها راه عبور از دشوارهاي تحريم، حمايت 
از صنعت است اما سازمان ها اين اهميت را درك نكرده 
و به اصطالح ما يك ساز مي زنيم و آنها سازي ديگر. او 
عنوان كرد: نمي توان در ش��رايط كنوني از اصالحات 
درون صنعتي گفت و صرف اجراي آن را عامل حركت 
صنعت دانست. اين فعال اقتصادي با بيان اينكه صنعت 
به طور حتم به سرمايه در گردش و حمايت از عرضه و 
فروش آنچه توليد مي كند نياز دارد، افزود: صنايع ايراني 
در رقابت با شركت هاي خارجي قرار دارند و نمي توان 
اين فضا را در نظر نگرفت. متاسفانه بعضي قوانين، به 
خروج س��رمايه از صنايع داخلي منجر شده است. از 

جمله قوانين واردات با ارز 4200 توماني است.

در ديدار رييس اتاق بازرگاني تهران و سفير ايتاليا مطرح شد

تالش دوجانبه براي توسعه روابط تجاري
 رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با 
سفير ايتاليا كه چند ماهي است براي انجام ماموريت خود به 
تهران آمده است، ديدار و در زمينه توسعه روابط اقتصادي 
دو كشور گفت وگو كردند.  به گزارش اتاق بازرگاني تهران، در 
آغاز اين مالقات رييس اتاق بازرگاني تهران با خوشامدگويي 
به ژوزبه پررونه كه از اواخر مرداد ماه امسال، هدايت سازمان 
ديپلماسي اين كشور در ايران را برعهده گرفته است، براي او 
در سمت جديدش آرزوي موفقيت كرد. مسعود خوانساري 
با اشاره به استحكام روابط سياسي ايران و ايتاليا و وضعيت 
مناسب روابط اقتصادي دو كشور گفت: متاسفانه اين روابط 
اخيرا تحت تاثير تحريم قرار گرفته و كاهش قابل توجهي 
داشته اس��ت. او با بيان اينكه روابط گسترده اي ميان اتاق 
تهران و بخش خصوصي ايتاليا شكل گرفته است، به برگزاري 
دو همايش بزرگ در سال هاي اخير توسط اتاق تهران اشاره 

كرد كه با حضور فعاالن اقتصادي دو كشور صورت گرفت.

خوانساري افزود: اميدواريم فعاليت سفارت ايتاليا در جهتي 
باشد كه به كمرنگ شدن اثر تحريم ها در روابط اقتصادي 
دو كش��ور بينجامد و رابطه بين فع��االن اقتصادي بخش 
خصوصي دو كشور را تسهيل كند. او به معرفي اتاق بازرگاني 
تهران، فعاليت ها و جايگاه پارلمان بخش خصوصي پايتخت 
پرداخت و اضافه كرد كه اتاق تهران از هرگونه همكاري با 
سفارتخانه ايتاليا و بخش خصوصي اين كشور در راستاي 
توسعه همكاري ها استقبال مي كند. رييس اتاق بازرگاني 
تهران افزود: با توجه به سابقه همكاري ديرينه و محكمي كه 
بين دو كشور وجود داشته، ايتاليا شناخت مناسبي از صنعت 
و بازار ايران دارد و از اين جهت مي تواند از ساير رقبا جلوتر 
حركت كند. اگر مساله روابط بانكي با كمك دولت ها تسهيل 
شود، قطعا همكاري هاي مشترك جهش مي يابد و سرمايه  
بيشتري از سوي بنگاه هاي ايتاليايي در زمينه هاي مستعد 
و سودآوري كه در اقتصاد ايران وجود دارد، سرمايه گذاري 

مي شود كه نتيجه آن انتفاع دوجانبه است. او با اشاره به سفر 
اخير خود به چين، عنوان كرد كه سازوكاري مبني بر تهاتر 
كاال بين بخش خصوصي دو كشور در حال بررسي و تدوين 
است و مي توان براي مبادالت بين ايران و ايتاليا نيز سازوكاري 
مشابهي مورد مذاكره و تدوين قرار گيرد. خوانساري با اشاره 
به تمركز دولت و بخش خصوصي دو كشور بر توسعه صادرات 
غيرنفتي گفت: اگرچه تحريم مشكالتي براي اقتصاد ايران 
ايجاد كرده و موجب كاهش تجارت خارجي و رشد اقتصادي 
شده است اما در عين حال باعث شده تا تمركز بيشتري روي 
توانمندي هاي داخلي صورت گيرد و تالش شود تا توليد 
داخلي رونق بگيرد و صادرات غيرنفتي افزايش يابد. به همين 
جهت بازارهاي همسايه و منطقه در متن توجه قرار گرفته اند 
و ورود به موافقت نامه هاي تجاري مانند اوراسيا در دستور 
كار است كه محقق شده. حذف تعرفه ها يا وضع تعرفه هاي 
ترجيحي بين ايران و كش��ورهاي همسايه باعث توسعه 

صادرات مي شود و اين قبيل توافقات مي تواند بين ايران و 
ايتاليا نيز شكل بگيرد. سفير ايتاليا در تهران نيز در اين ديدار 
با تقدير از تالش هاي اتاق تهران براي شناخت بيشتر فعاالن 
اقتصادي دو كش��ور و برگزاري همايش ها و نشست هايي 
مانند سمينار آموزش صادرات محصوالت ارگانيك به ايتاليا 
و اتحاديه اروپا كه هفته قبل برگزار شد، گفت: از استقبال 
فعاالن اقتصادي ايراني از اين س��يمنار شگفت زده شدم. 
ميزان عالقه مندي دو طرف به توسعه روابط دوجانبه بسيار 
باالست. ژوزپه پررونه افزود: شركت هاي ايتاليايي هم چنان 
عالقه مند به حضور و فعاليت در بازار ايران هستند. در اغلب 
نمايشگاه هايي كه در محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي 
تهران برگزار مي شود، شركت هاي ايتاليايي حضور دارند و 
گاهي تنها شركت هاي خارجي حاضر در نمايشگاه هستند. 
يا مي توانم به سرمايه گذاري يك شركت ايتاليايي در تبريز 
اشاره كنم كه در صنعت توليد وسايل گرمايشي فعاليت 
مي كند. يك هيات تجاري ايتاليايي هم به تازگي در ايران 
بود و ديدارها و مالقات هايي برگزار كرد. همه اينها نشان از 
عالقه مندي ايتاليا براي حفظ و توسعه روابط با ايران دارد. او 
با بيان اينكه سفارت ايتاليا مشتاق به نقش آفريني در بهبود 
روابط اقتصادي دو كشور اس��ت، افزود: ما تمام نيروهاي 

خود را بسيج كرده ايم تا بتوانيم به شركت هاي ايتاليايي و 
ايراني براي كسب شناخت بهتر و عميق تر از بازار دو كشور 
و يافتن زمينه هاي همكاري كمك كنيم. پررونه با تاكيد 
روي ضرورت بهبود روابط بانكي بين دو كشور، عنوان كرد 
كه ايتاليا برخالف برخي كشورهاي اروپايي، در تالش است 
تا كانال هاي ارتباطي را باز نگ��ه دارد و با وجود كنترل ها و 
نظارت هايي كه بر روابط بانكي وج��ود دارد، تمام راه هاي 
ارتباطي را مسدود نكند و در همين رابطه به زودي يك هيات 
بانكي از ايتاليا به تهران خواهد آمد. او همچنين با استقبال 
از سازوكار تهاتر كاال بين دو كشور، آن را راه حلي منطقي در 
شرايط كنوني دانست و افزود: در حال حاضر نيز يك شركت 
در ايتاليا توسط فعاالني از هر دو كشور به ثبت رسيده كه 
كار مشابهي را انجام مي دهد تا مبادالت تجاري بدون نياز به 
تراكنش مالي بين دو كشور انجام گيرد. اين سازوكار قابليت 
توسعه و گسترش دارد. ضمن اينكه اميدواريم اينستكس نيز 
به مرحله اجرايي برسد. پررونه بر ضرورت تداوم ارتباطات 
اتاق بازرگاني تهران و سفارت ايتاليا به منظور هماهنگي 
براي اجراي برنامه هاي مش��ترك و تالش براي رفع موانع 
كوچك و بزرگ در مسير توسعه روابط اقتصادي و تجاري 

دو كشور تاكيد كرد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

گزارشميداني»تعادل«ازدالليبنزينوشلوغيپمپبنزينها

رونق مجدد داللي بنزين؟

صادراتبنزينبهكمكمنابعدرآمديدولتميآيد

گروه انرژي| فرداد احمدي|
اجراي��ي ش��دن ناگهاني س��ه اتفاق بنزين��ي، يعني 
س��هميه بندي بنزين، افزاي��ش 50 درصدي قيمت 
سهميه اي آن و سه برابر شدن قيمت اين فرآورده نفتي 
به صورت آزاد كافي است تا حداقل در روزهاي آغازين 
اجرا انتظار خلوت ش��دن جايگاه هاي عرضه سوخت 
را داشته باش��يم. اما از قرار، جايگاه ها نه تنها خلوت تر 
نشده اند كه حتي شلوغ تر هم ش��ده اند. بررسي هاي 
ميداني »تعادل« نش��ان داد كه بخشي از اين ازدحام 
به دليل مراجعات افراد س��رگرداني است كه هنوز از 
سرنوشت كارت هاي سوخت قديمي خود مطلع نيستند 
و با مراجعه به پمپ هاي بنزين سعي مي كنند پاسخي 
به ابهاماتش��ان پيرامون موضوع سهميه بندي بنزين 
دهند. برخي از ازدحام خودروها نيز به دليل استفاده از 
سوخت سهميه اي در ابتداي ماه است. بررسي ها نشان 
داد كه داللي بنزين به معناي سازمان يافته آنكه چند 
سال پيش با محوريت كارت سوخت و به منظور قاچاق 
سوخت شكل گرفته بود، حداقل هنوز اتفاق نيفتاده و 
به گفته كاركنان پمپ بنزين ها، فقط برخي از رانندگان 
تاكس��ي كه از خودروي خود استفاده نمي كنند، طي 
اين روزها نس��بت به فروش س��هميه بنزين خود به 

جايگاه هاي عرضه سوخت رجوع كرده اند.
ظهر سرد دوم آذرماه، تنها 8 روز از اجراي طرح بنزيني 
دولت گذش��ته بود و جايگاه عرضه س��وخت يكي از 
خيابان هاي غ��رب تهران مملو از تجم��ع خودروها و 
موتورسيكلت ها بود. صف خودروها تا خيابان كشيده 
شده و صاحبان آنها با آرامش منتظر رسيدن نوبتشان 
نشس��ته بودند. اطراف كاركنان جايگاه را ازدحامي از 
مردم ش��كل داده بود كه اين ماموران با لباس فرم آبي 
رنگ خود، از زنان و مرداني كه كارت سوخت به دست 
درصدد پرس وجو و گره گشايي از ابهاماتشان پيرامون 
سهميه بنزين خودروي خود بودند، متمايز مي شدند. 
حميد، مامور رديف نخس��ت جايگاه ضمن آنكه كار 
خودروهاي سواري و موتورسيكلت هاي متقاضي بنزين 
را راه مي انداخت، برخي از مراجعه كنندگان را به انتهاي 
محوطه راهنمايي مي كرد و به سواالت برخي ديگر پاسخ 
مي داد. كاركنان اين جايگاه سوخت براي آنكه بتوانند 
با سرعت بيش��تري به امور مراجعان رسيدگي كنند، 
يك نازل بنزين در انتهاي محوطه را به افرادي كه صرفا 
براي امتحان كردن كارت سوخت و رويت ميزان سهميه 
بنزين شان به جايگاه مراجعه مي كردند، اختصاص داده 
بودند تا در آنجا از وضعيت س��هميه كارت خود اطالع 
كسب كرده و براي ساير افرادي كه قصد سوخت گيري 

داشتند، مزاحمت ايجاد نكنند.
مش��اهدات ميدان��ي خبرن��گار روزنام��ه تع��ادل از 
مراجعه كنندگان س��رگردان به پمپ بنزين ها نشان 
مي دهد كه بيشتر اين افراد به دنبال يافتن پاسخي براي 

سواالت خود درباره وضعيت كارت سوخت شان بودند. 
برخي از آنها كارت سوخت قديمي خود را همراه آورده 
بودند و قصد داشتند براي نخستين بار آن را وارد دستگاه 
كرده و رمز فراموش شده آن را بيابند. عده اي نيز به دنبال 
آن بودند كه نسبت به اين موضوع مطلع شوند با اتمام 
ماه آبان ، آيا سهميه اين ماه باقي مانده در كارت شان از 

بين رفته يا ذخيره شده است.
حميد كه مشغول سوخت گيري براي يك خودرو است، 
مي گويد؛ شلوغي جايگاه ها به دليل آن است كه برخي 
از مردم نگرانند س��هميه بنزين باقي مانده از آبان ماه 
خودروش��ان بس��وزد و به همين دليل آمده اند تا باك 

خودرو خود را ُپر كنند. 
طبق اطالعيه شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي، 
س��هميه كامل آبان ماه خودروهاي شخصي از بامداد 
روز جمعه ۲۴ آبان ماه به كارت سوخت شخصي آنها 
واريز شده و اين سهميه به مدت ۶ ماه قابل ذخيره است. 
با اين حال بنا بر آنچه خبرگزاري تسنيم گزارش داده، 
سهميه بنزين آبان ماه وانت بارها و تاكسي ها با شروع 
ماه آذر حذف شد و آن دسته از رانندگاني كه از ساعت 
۲۴ يكم آذرماه تا بعدازظهر ديروز به جايگاه هاي عرضه 
بنزين مراجعه كرده بودند، از سوخت شدن باقي مانده 

سهميه بنزين آبان ماه خود خبر دادند.
برخي از مسووالن اما داليل ديگري نيز درباره شلوغي 
جايگاه ها مطرح مي كنند و احتمال شكل گيري بازار 
داللي ب��راي بنزين دو نرخي را به عنوان يكي از داليل 
مربوط به اي��ن موضوع مطرح مي كنن��د. روز جمعه 
خبرگزاري ايرنا از قول ولي اهلل محمودي، رييس هيات 
امناي اتحاديه جايگاه داران سوخت كشور گزارش داد 
كه علت شلوغي جايگاه هاي سوخت، دو نرخي شدن 

بنزين و دالل بازي برخي سواستفاده كنندگان است. 
محم��ودي تأكيد كرد كه با توجه به س��هميه بندي و 
سوختن بنزين باقيمانده در كارت هاي برخي گروه ها 
همچون تاكسي داران، وانت بارها و آژانس ها در پايان هر 
ماه، اين گروه اقدام به فروش بنزين در اطراف جايگاه ها 
و حتي فروش دب��ه اي مي كنند كه همين امر موجب 
شلوغي جايگاه هاي سوخت در سراسر كشور شده است.

وي اين را هم اضافه كرده بود كه؛ شلوغي ابتداي هر ماه 
نيز به دليل شارژ شدن كارت سوخت همه مشتركان 
اس��ت كه مي خواهند از بنزين يارانه اي خود استفاده 
كنند. به گفته رييس هيات امناي اتحاديه جايگاه داران 
كشور، طبق تجربه گذشته سهميه بندي بنزين، از اين 
پس در هشت تا ۱0 روز پايان هر ماه شاهد هجوم مردم 
براي استفاده از بنزين داللي و در يك هفته ابتداي هر 
ماه شاهد هجوم مردم براي استفاده از كارت هاي يارانه 

خواهيم بود.
پرس وجوه��اي خبرنگار »تعادل« از جاي��گاه داران و 
رانندگان حاضر در چند جايگاه س��وخت حاكي از آن 

بود كه طي روزهاي گذشته مراجعاتي به پمپ بنزين ها 
براي فروش بنزين س��هميه اي وجود داش��ته است، 
اما تعداد آنها زياد و چش��مگير نبوده است. رامين، از 
كاركنان يكي از جايگاه هاي سوخت غرب تهران است. 
او مي گويد؛ كه طي دو سه روز گذشته به طور ميانگين 
روزانه ۲ الي 3 نفر جهت فروش بنزين سهميه اي خود 
به او پيشنهاد داده اند. آنطور كه رامين توضيح داد؛ اين 
افراد معموأل صاحبان تاكسي هايي هستند كه اكنون به 
داليل مختلفي با خودروي خود كار نمي كنند و ترجيح 
مي دهند سهميه بنزين شان را بفروشند. او ادامه داد 
كه اين افراد قيمت هاي مختلف��ي از ۲۲00 تومان تا 
۲800 تومان براي فروش سهميه بنزين خود پيشنهاد 
كرده اند. رضا از كاركنان جايگاه بنزين ديگري در مركز 
تهران است. او به پيشنهاد خبرنگار »تعادل« كه خود 
را فروشنده بنزين سهميه اي معرفي كرد، پاسخ مثبت 
داد و گفت كه ب��ه ازاي هر ليتر ۲500 تومان پرداخت 
مي كند. او نيز بيان كرد كه رانندگان تاكسي  بيشترين 

مراجعه كنندگان براي فروش سهميه بنزين هستند.

آيادالليسوختبهشيوهقديمممكناست؟
نخستين طرح سهميه بندي كارت سوخت در سال 
۱38۶ اجرا و در س��ال ۱39۴ به دليل دس��تيابي به 

 اه��داف اوليه متوقف ش��د، اما كارت هاي س��وخت 
ب��ال اس��تفاده اي كه در دس��ت مردم باق��ي ماند در 
سال هاي بعدي تبديل به معضلي براي قاچاق سوخت 
از مرزهاي ايران شد و در اين مدت كشور با پديده اي 
تحت عنوان مهاجرت كارت هاي سوخت از اقصا نقاط 
ايران به مرز ها روبرو شد. »روزنامه تعادل« در سال 97 
با بررسي ميداني از جايگاه هاي عرضه سوخت تهران 
گزارش داد كه در آن زمان بازار داللي كارت سوخت 
به منظور قاچاق س��وخت از مرزهاي كش��ور امري 
فراگير شده بود. جايگاه داران برخي از پمپ بنزين ها 
بدون هيچ ترسي از قانون به افرادي كه براي پر كردن 
باك خودروي خ��ود وارد پمپ بنزين ها مي ش��دند 
پيش��نهاد خريد كارت سوخت ها به مبلغ 50 هزار تا 
۱00 هزار تومان را مي دادن��د. جايگاه داران به مردم 
پيشنهاد مي كردند كه كارت سوخت خود را به آنان 
فروخته و سپس نسبت به سوزاندن كارت و دريافت 
المثني اقدام كنند. در ادامه، برخي از ماموران جايگاه 
س��وخت كه اقدام به خريد كارت سوخت مي كردند، 
كارت هاي خريداري شده را به شخص واسطه اي كه در 
فواصل زماني نسبتا منظمي از جايگاه عرضه سوخت 
بازديد مي ك��رد، مي فروختند و آن طور كه كاركنان 
جايگاه هاي س��وخت ب��ه »تعادل« گفتن��د، فرايند 

سوزاندن كارت سوخت و گرفتن المثني حداقل ۱0 
روز زمان مي برد و در مدت همين ۱0 روز بود كه كارت 
سوخت پيش��ين به لب مرز رسيده و براي امر قاچاق 

مورد استفاده قرار مي گرفت.
اما اين بار، كاركنان پمپ بنزين ها معتقدند كه با فعال 
شدن مجدد كارت هاي سوخت و اجراي طرح جديد 
سهميه بندي بنزين امكان ش��كل گيري كارتل هاي 
قاچاق سوخت با محوريت استفاده از كارت هاي سوخت 
كم است. علي، مامور جايگاه يكي از پمپ بنزين هاي 
غرب تهران معتقد است كه حجم سهميه بنزين موجود 
در كارت هاي س��وخت خودروهاي شخصي انقدر كم 
است كه همه رانندگان ترجيح مي دهند خودشان از 
سهميه استفاده كنند و سهميه مازادي براي آنها باقي 
نمي ماند. از نظر او داللي هاي خردي كه اكنون شاهد آن 
هستيم نيز در شهر و به مردم فروخته خواهد شد و حجم 
آن آنقدر نيست كه افرادي را به قاچاق بنزين با محوريت 

استفاده از سهميه كارت هاي سوخت ترغيب كند.
با وج��ود اين به نظر مي رس��د كه به منظور بس��تن 
مس��يرهاي قبال طي ش��ده قاچاق بنزين در كشور، 
الزم است كه مس��ووالن طي ماه هاي آينده بر تعداد 
كارت هاي سوخت مفقودي و از رده خارج شده نظارت 

دقيقي را اعمال كنند.

گروه انرژي|
 دولت در حال برنامه ريزي براي كس��ب درآمد از محل 
صادرات بنزين اس��ت؛ بنزيني كه روي كاهش مصرف 
داخلي آن براي افزايش صادرات، حس��اب كرده است. 
برآورد دولتي ها حكاي��ت از آن دارد كه انتظار مي رود تا 
پايان سال ميزان مصرف بنزين حدود ۱0 ميليون ليتر در 
روز كاهش يابد كه در اين صورت ساالنه حدود 3 ميليارد 
و ۶50 ميليون ليتر بنزين كمتري در كشور مصرف خواهد 
شد. اما در صورت تحقق اين پيش بيني، آنچه به صورت 
مازاد مصرف داخل براي دولت باقي بماند، صادر خواهد 
ش��د. آنطور كه خبرگزاري تس��نيم در اين خصوص به 
نقل از محمدعلي دهقان دهنوي، معاون امور اقتصادي 
وزير اقتصاد نوشته؛ اگر بتوانيم ۱0 ميليون ليتر از ميزان 
مصرف سوخت بكاهيم و اين مقدار را با نرخ 5 هزار تومان 
در خليج فارس بفروشيم، با در نظر گرفتن تفاوت با نرخ 
داخل كشور روزانه حدود ۴ ميليارد تومان و در ۱0 روز 
۴0 ميليارد تومان و ساالنه ۱۴ هزار ميليارد تومان درآمد 

از اين محل براي دولت حاصل خواهد شد. 
در اين ص��ورت دولت تنها از محل ص��ادرات حاصل از 

كاهش مصرف بنزين، درآمد قابل توجهي كسب خواهد 
كرد كه هنوز محل هزينه  اي براي اين منابع مش��خص 
نشده است. براين اساس دولت نه تنها با افزايش قيمت 

بنزين يارانه اي براي همسوس��ازي اف��كار عمومي، به 
۶0 ميليون ايران��ي اختصاص خواهد داد كه در كنار آن 
منابع قابل توجهي نيز كس��ب خواهد كرد كه مي تواند 

بخشي از كسري بودجه خود را از طريق آن جبران كند. 
خودكفايي در توليد بنزين كه در س��ال گذشته محقق 
ش��د، چنين فضايي را ب��راي دولت ايجاد كرده اس��ت. 
گزارش هاي آماري موجود حاكي از آن اس��ت كه ايران 
در فاصله سال هاي ۱3۶۴ تا ۱3۶7 حدود 3.7 ميليون 
ليتر بنزين در روز وارد كرده است. اين روند در سال هاي 
بعد افزايش يافته و در فاصله سال هاي ۱38۴ تا ۱387 به 
حدود ۱۶.8 ميليون ليتر در روز رسيده است. در ادامه اين 
روند مقداري كاهش يافت و به 7.۶ ميليون ليتر در روز 
در فاصله سال هاي 9۲ تا 95 رسيد. ميزان واردات بنزين 
در سال 9۶ و 9 ماهه نخست س��ال 97 به 5.9 ميليون 
ليتر در روز رسيد. از اوايل پاييز سال 97 با تحقق رويكرد 
خودكفايي توليد بنزين، طبق آمارها و اظهارات دولتي ها 

ديگر بنزيني به كشور وارد نشد. 
در اين سال ها متناس��ب با ميزان واردات بنزين، منابع 
مالي نسبتا بااليي براي واردات اين محصول تخصيص 
مي يافت. به عنوان نمونه در سال 9۶ حدود ۴.5 ميليارد 
ليتر بنزين وارد كشور شد كه در آن زمان هر ليتر بنزين 
وارداتي، حداقل ۱700 تومان قيمت داشت. براين اساس 

مي��زان واردات بنزين در آن س��ال در حدود ۲ ميليارد 
دالر مي شد.

حاال بنزيني كه سال ها منابع مالي گسترده اي را از كشور 
خارج مي كرد، قرار اس��ت به منبعي براي كسب درآمد 
كشور تبديل شود، آن هم در روزهايي كه كسري بودجه 

به چالشي اساسي براي دولت تبديل شده است. 
آنطور كه وزير نفت اواخر تابستان امسال اعالم كرده بود، 
ميزان مازاد توليد روزانه بنزين كش��ور )مصرف بنزين 
پيش از سهميه بندي( حدود ۱5 ميليون ليتر بوده است 
كه حاال طبق پيش بيني ها مبني بر كاهش مصرف روزانه 
بنزين به ۱0 ميليون ليتر در روز )پس از سهميه بندي(، 
مازاد بنزين توليدي كشور به حدود ۲5 ميليون ليتر در 
روز مي رسد كه اين يعني امكان صادرات براي اين ميزان 
بنزين از س��وي دولت. اين موضوع به ويژه از آن رو حائز 
اهميت است كه بنزين در ليست كاالهاي تحريمي ايران 
قرار نداش��ته و امكان صادرات و ف��روش آن براي دولت 
فراهم است. اما اينكه منابع حاصل از اين صادرات صرف 
كدام بخش از مصارف بودجه اي خواهد شد، موضوعي 

است كه بايد نسبت به آن روشنگري صورت گيرد. 
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توافقبرايساخت20هزار
نيروگاهخورشيدي

ايرن�ا| تفاهمنام��ه س��اخت ۲0 ه��زار نيروگاه 
خورش��يدي كوچك مقياس بين سازمان برنامه و 
بودجه، سازمان بسيج مستضعفين و كميته امداد 

امام خميني )ره( امضا شد.
تفاهمنامه طرح جهاد روش��نايي با هدف ساخت 
نيروگاه ه��اي خورش��يدي توس��ط خانواره��اي 
نيازمند تحت پوش��ش كميته امداد امام خميني 
)ره( و س��ازمان بهزيس��تي امروز )شنبه( با حضور 
»محمدباقر نوبخت« رييس سازمان برنامه و بودجه، 
سردار »غالمرضا سليماني« رييس سازمان بسيج 
مستضعفين و »مرتضي بختياري« رييس كميته 
امداد امام خميني امضا ش��د.حميد پورمحمدي، 
معاون س��ازمان برنامه و بودجه در مراسم امضاي 
اي��ن تفاهمنامه گفت: اجراي اين طرح بر اس��اس 
اجراي قانون بودجه اس��ت كه با مشاركت سازمان 
بسيج انجام مي ش��ود.وي اضافه كرد: براي احداث 
هر نيروگاه 35 ميليون تومان وام اعطا مي ش��ود و 
برق توليدي نيز توسط وزارت نيرو خريداري خواهد 
شد.معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: قرار است 
در گام نخست ۲0 هزار نيروگاه براي ۲0 هزار خانوار 
روستايي، عشاير و مرزي احداث شود و در گام هاي 

بعدي به ۱00 هزار نيروگاه افزايش خواهد يافت.

دولتدرتصويبآييننامه
توسعهپااليشگاههاتعللكرد

فارس| عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: بعد از 
اينكه قانون توسعه پااليشگاه ها را در مجلس تصويب 
كرديم، وزارت نفت دو ماه فرصت داش��ت آيين نامه 
اجرايي اين طرح را بنويس��د. متاسفانه اما هنوز اين 
آيين نامه اجرايي به تصويب دولت نرسيده و در اين 

زمينه تعلل صورت گرفته است.
علي بختيار عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به ضرورت توسعه صنايع پااليشي 
كش��ور گفت: مجلس به دنبال هدايت نقدينگي به 
سمت بخش هاي مولد و جلوگيري از خام فروشي، 
طرح توس��عه صنايع پايين دس��تي نف��ت و ايجاد 
پااليشگاه و پتروپااليشگاه تدوين و تصويب كرد.وي 
افزود:  براين اساس با اين مدل طرح هايي كه خوراك، 
پروانه، مجوز و مكان مناس��ب دارد مانند طرح هاي 
سيراف در عسلويه، پااليش��گاه آناهيتا و تعدادي از 
طرح هاي پتروشيمي استان فارس مي توانند فعال 
ش��ده و تبديل به پتروپااليشگاه ش��وند.اين عضو 
كميس��يون انرژي مجلس تاكيد كرد: بعد از اينكه 
قانون توسعه پااليشگاه ها را در مجلس تصويب كرديم، 
وزارت نفت دو ماه فرصت داشت تا آيين  نامه اجرايي 
اين طرح را بنويسد. متاسفانه اما هنوز اين آيين  نامه 
اجرايي به تصويب دولت نرسيده و در اين زمينه تعلل 

صورت گرفته است.

تاخيردرراهاندازيخطلوله
صادراتگازروسيه

ايسنا| يك مقام روسي اعالم كرد خط لوله گاز 
»نورد استريم۲« كه مستقيما روسيه و آلمان را از 
طريق درياي بالتيك به يكديگر متصل مي كند، 

در اواسط سال ۲0۲0 راه اندازي خواهد شد.
ديميتري كوزاك، معاون نخس��ت وزير روسيه 
در پاسخ به س��والي درباره زمان عملياتي شدن 
خط لوله گاز »نورد اس��تريم۲« گفت: اين خط 
لوله اواسط سال ميالدي آينده راه اندازي خواهد 
شد.اظهارات وي در حالي مطرح شد كه الكساندر 
نواك، وزير انرژي روسيه يك روز قبل گفته بود: 
خط لوله گاز »نورد استريم۲« همانطور كه پيش 
از اين توسط ش��ركت گازپروم برنامه ريزي شده 
بود، همچنان ممكن است در اواخر سال ۲0۱9 
راه اندازي شود. با اين حال زمان راه اندازي اين خط 
لوله به سرعت ازسرگيري ساخت و پر كردن اين 
خط لوله بستگي دارد.دانمارك مجوز نهايي براي 
تكميل ساخت خط لوله گاز »نورد استريم۲« را 
در 30 اكتبر صادر كرد. زم��ان كار براي احداث 
بخش��ي از اين خط لوله در آبهاي دانمارك براي 
زمان آغاز جري��ان يافت��ن گاز در اين خط لوله 
كليدي مانده اس��ت.احتمال تاخير در ساخت 
خط لوله گاز »نورد استريم۲« هم موضع روسيه 
در مذاكرات براي توافق ترانزيت جديد با شركت 

نفت و گاز اوكراين را ضعيف مي كند. 

سرانكشورهايصادركننده
گازگردهمميآيند

ايلنا| پنجمين نشست سران مجمع كشورهاي 
صادركننده گاز )جي يي سي اف( ۲9 نوامبر ۲0۱9 
ميالدي )هشتم آذرماه( در ماالبو، پايتخت گينه 
اس��توايي برگزار مي ش��ود، رياست اين نشست 
با كش��ور ميزبان است.نشس��ت س��ران مجمع 
كشورهاي صادركننده گاز هر دو سال يك بار در 
يكي از كشورهاي عضو برگزار مي شود، آخرين 
و چهارمين دوره نشس��ت سران جي يي سي اف 
آذرماه س��ال 9۶ در س��انتاكروز بوليوي برگزار 
شد.اعضاي مجمع كشورهاي صادركننده گاز در 
بيانيه پاياني نشست سران در بوليوي )سانتاكروز( 
بر اهميت گاز طبيعي در سبد انرژي جهان تاكيد 
و تحريم هاي يكجانب��ه امريكا عليه اعضاي اين 
س��ازمان را محكوم و همچنين ع��زم خود را بر 
تالش مشترك براي تثبيت گاز به عنوان سوخت 

و خوراك مطلوب جزم كردند.
كشورهاي الجزاير، بوليوي، مصر، گينه استوايي، 
جمهوري اس��المي ايران، ليبي، نيجريه، قطر، 
روس��يه،  تريني��داد و توباگو، ام��ارات و ونزوئال، 
١٢ عضو اصلي جي يي سي اف هستند و آنگوال، 
جمهوري آذربايجان، عراق، قزاقستان، نروژ، عمان 
و پرو، به عنوان اعضاي ناظر در مجمع كشورهاي 

صادركننده گاز شركت مي كنند.

سدهايكشور۵ميلياردمترمكعبپرآبترازپارسالكمتوجهيوزارتنيروبهموضوعخريدتضمينيبرق
حس��نعلي تقي زاده لنده عضو هيات مديره سنديكاي 
صنعت برق كشور با اش��اره به افزايش چند برابري نرخ 
ارز و مش��كالتي در خصوص نح��وه بازپرداخت وام هاي 
صندوق توس��عه ملي به بخش ه��اي خصوصي، گفت: 
اس��تفاده از منابع صندوق توسعه ملي فرصت خوبي در 
اختيار سرمايه گذاران حوزه هاي مختلف از جمله انرژي 
قرار داده، اما با توج��ه به جنس گرفتاري هاي اقتصادي 
امروزه، نوسان غير قابل پيش بيني ارز و درآمدهاي ريالي 
صنعت برق اين موضوع به چالش عده اي از سرمايه گذاران 

تبديل شده است.
او به باشگاه خبرنگاران گفت: چند نيروگاه از منابع صندوق 
توس��عه ملي اس��تفاده كردند به طور مثال براي احداث 
نيروگاه هويس با ظرفيت 500 مگاوات، مبلغ ۲35 ميليون 
يورو از منابع اين صندوق استفاده شده است، كه تسهيالت 
به طور كامل اخذ و واحد بازديد نيروگاه وارد مدار شده، اما 

هنوز به مرحله پرداخت اقساط نرسيده است.
عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق كشور تصريح 
كرد: نيروگاه ۲5 مگاواتي مقياس كوچك كاس��پين نيز 
9 ميليون يورو از صندوق توسعه ملي تسهيالت دريافت 
كرده و به تازگي وارد مدار شده است، نيروگاه اروميه هم 
براي احداث 3 واحد بخار ب��ه مبلغ 350 ميليون دالر از 
منابع صندوق توسعه بهره برده كه 80 ميليون دالر به نفع 
شركت مپنا گش��ايش ال سي صورت گرفته است، البته 
اين نيروگاه هنوز در حال اخذ تسهيالت است و به مرحله 

بازپرداخت اقساط وارد نشده است.

تقي زاده اضافه كرد: با اين حال مش��كالتي كه در زمينه 
پرداخت بدهي هاي ارزي وجود دارد شفاف و روشن است، 
ش��ايد نيروگاهي كه تازه وارد مدار شده در حال حاضر 
قسطي پرداخت نكند، اما در نهايت در مرحله بازپرداخت 

با مشكالت مواجه مي شود.
او در ادامه با اشاره به علت اصلي مشكالت نيروگاه ها در 
پرداخت اقس��اط، گفت: علت اصلي اين مشكل، درآمد 
ريالي نيروگاه هاست، اما تسهيالت صندوق ملي بايد به 
صورت ارز بازپرداخت ش��ود، با نوسانات نرخ ارز در سال 
گذشته اقساط نيز 3 تا ۴ برابر شدند، منطق حكم مي كرد 
كه با چند برابر شدن نرخ ارز درآمد نيروگاه ها نيز به تناسب 

افزايش پيدا مي كرد، اما چنين نبوده است.
عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق كشور اضافه كرد: 
البته وزارت نيرو در اين خصوص اقداماتي انجام داده كه 
بخشي از مس��ائل را برطرف كرده است، اما اين اقدامات 
به طور صد در صدي مشكل را پوشش نمي دهد، يكي از 

اقدامات، خريد تضميني برق نيروگاه هاي داراي قرارداد 
اي سي ِاي است كه از ابتداي سال 97 ارز مبناي ضريب 
تعديل نرخ اين نيروگاه سامانه اي تي ِاس تعيين شده است 
كه اين اقدام تا حدود 70 درصد مي تواند مشكل افزايش 
نرخ ارز را براي نيروگاه هايي كه هنوز در دوره قرارداد خريد 

تضميني قرار دارند، برطرف كند.
او گفت: دومين گرفتاري نيروگاه هاي بخش خصوصي 
اين است كه درآمد هاي حاصل از محل قرارداد هاي خريد 
تضميني برق به موقع وصول نشده و منجر به معوق شدن 
اقساط صندوق توسعه ملي مي شود، البته اين امر چند 
آس��يب به همراه دارد، نخست اينكه پرداخت نشدن به 
موقع اقساط صندوق توسعه ملي منجر به جريمه مي شود 
و دوم ممكن است در اين بازه زماني نرخ ارز افزايش پيدا 
كند كه اين خود مي تواند باعث عقب ماندگي نيروگاه ها 

در پرداخت اقساط مي شود.
تقي زاده ادامه داد: اگر وزارت ني��رو با خوش فكري و در 
زمان كوتاه مشكالت نيروگاه ها را حل و فصل نكند تمام 
نيروگاه هايي كه از اين تسهيالت استفاده كردند بايد اعالم 
ورشكستگي كرده و نيروگاه هاي خود را تحويل بانك هاي 
عامل دهن��د.او گفت: وقتي وزارت ني��رو و برق حرارتي 
نمي تواند مطالبات نيروگاه ها را پرداخت كند امكان تهاتر 
بدهي با سازمان امور مالياتي و سازمان خصوصي فراهم 
است، اما در مساله بدهي هاي ارزي و صندوق توسعه ملي 
چنين امكاني فراهم نيس��ت و قوانين باالدستي چنين 

مجوزي نداده است.

آمارها حاكي از آن است كه در حال حاضر سدهاي كشور 
5 ميليارد متر مكعب پرآب تر از سال گذشته بوده و حدود 

۲5 ميليارد متر مكعب آب ذخيره دارند.
به گزارش ايسنا، افزايش ۲9 درصدي ميزان بارندگي ها 
نسبت به سال گذشته باعث شده تعداد شهرهاي داراي 
تنش آبي كه در سال آبي 97-9۶ حدود 3۴0 شهر بود 
كاهش يابد. بر اين اس��اس بارندگي ها ورودي سدهاي 
كش��ور به 3 ميليارد و ۶8 ميليون متر مكعب رسيده و 
خروجي  س��دها نيز دو برابر اين مي��زان صورت گرفته 
است.اين ميزان رهاسازي به منظور تخليه برنامه ريزي 
شده س��دها و هدايت آب براي تاالب ها، محيط زيست 
رودخانه ه��ا و در برخي اس��تان ها براي كش��ت پاييزه 
كشاورزان صورت گرفته است. بر همين اساس از دو سه 
روز گذشته آب از زاينده رود رهاسازي شده و قرار است 
براي كشت پاييزه حدود ۱۲0 ميليون متر مكعب آب در 

اختيار كشاورزان اصفهان قرار گيرد.
بر اس��اس اين گزارش، كل ورودي مخازن كل كشور از 
ابتداي سال آبي تا ۲۱ آبان ماه، 3.9 ميليارد مترمكعب 
بوده و اين ميزان در مدت مش��ابه س��ال گذشته، ۲.۲8 
ميليارد مترمكعب بود. كل خروجي مخازن نيز از ابتداي 
سال جاري آبي تا ۲۱ آبان ماه ۶.3۲ ميليارد مترمكعب 
بوده، در حالي كه اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته 

عددي برابر با ۲.99 ميليارد مترمكعب بود.
حجم آب موجود مخازن تا ۲۱ آبان ماه در س��ال جاري 
۲5.57 و در مدت مش��ابه سال گذشته ۱9.30 ميليارد 

مترمكعب است. ظرفيت كل مخازن سدها از ابتداي سال 
آبي جاري تا ۲۱ آبان ماه 50.۶ ميليارد مترمكعب و درصد 

پرشدگي سدها 5۱ درصد است.
ورودي به سد دوس��تي در استان خراسان رضوي براي 
نخستين بار در سال آبي جاري از حدود دو هفته پيش 
آغاز شده و تا ۲۱ آبان ماه هفت ميليارد مترمكعب آب وارد 
مخزن شده است و جريانات ورودي همچنان استمرار 
دارد. ورودي به س��د شميل و ميان در استان هرمزگان 
حدود دو هفته اخير حدود پنج ميليارد مترمكعب بوده 
و س��رجمع آوردسد در س��ال آبي جاري به ۱۲ ميليارد 
مترمكعب رسيده اس��ت و طبق آخرين اخبار جريانات 
ورودي قطع شده است.برخي سدهاي استان مازندران و 
گيالن نظير سدهاي البرز، شهيد رجايي و شهر بيجار در 
تاريخ هاي نوزدهم و بيستم آبان ماه متاثر از سيالب بوده 
و به ترتيب حدود شش ميليارد مترمكعب، دو ميليارد 
مترمكعب و س��ه ميليارد مترمكعب ورودي داشته اند.

ارتفاع ريزش ه��اي جوي از اول مهرماه ت��ا ۲۴ آبان ماه 
معادل ۲۴.9 ميلي متر بود كه اين مقدار بارندگي نسبت 
به ميانگين دوره هاي مشابه درازمدت )۲۴.۴(، دو درصد 
افزايش و نسبت به دوره مش��ابه سال آبي گذشته )۴3 
ميلي مت��ر( ۴۲ درصد كاهش نش��ان مي دهد. اين آمار 
درحالي ارايه شده است كه حجم آب موجود در مخازن در 
سال آبي جاري تا ۱۶ مهرماه، ۲7.۲8 ميلياردمترمكعب، 
در سال آبي گذشته ۱9.۲8 ميلياردمترمكعب و درصد 

تغييرات آن ۴۱ درصد بوده است.



دريچه8تحليل

درباره آنگال مركل 

سياستمداريعملگرا

آينده عراق و سناريوهاي فرارو

آنگال مركل را سياستمدار عمل گرا و غيرقابل پيش بيني 
در آلمان و جهان مي شناسند. صدراعظمي كه به  عنوان 
رهبر بزرگ تري��ن اقتصاد اروپا، دني��ا را مبهوت خود 
كرد و در اين مدت توانس��ت توانمندي هايش را به رخ 
بزرگ ترين سياستمداران جهان بكشد. او بارها از طرف 
نهادهاي مختلف لقب قدرتمندتري��ن زن جهان را از 
آن خود كرده است. ۳۰ سال پيش، تصور اينكه بانوي 
جواني از آلمان شرقي بتواند براي چهار دوره صدراعظم 
آلمان شود و بلندمدت ترين دوره رياست را در اتحاديه 

اروپا داشته باشد در تصور هيچ فردي نمي گنجيد. 
او آنگال مركل نام داشت، زني قدرتمند كه امروز تبديل 
به يكي از تاثيرگذارترين رهبران در تاريخ آلمان شده 
است. فروپاشي ديوار برلين در ۱۸۹۸ ميالدي فضا را 
براي گرايش هاي آزادي خواهانه و دموكراتيك مركل 
باز كرد و او توانست راه خود را به دنياي سياست باز كند. 
در آن دوره مركل عضو حزب بيداري دموكراتيك بود و 
به عنوان سخنگوي اين حزب فريادهاي آزاديخواهانه 
را از شرق به غرب آلمان ارسال مي كرد. شايد اين تنها 
بخشي از داستان بلند و پرپيچ و خم زندگي مركل باشد.

آن��گال مركل در ۱۹۵۴ ميالدي در هامبورگ چش��م 
به جهان گش��ود. او در آلمان ش��رقي تحت حكومت 
كمونيست بزرگ شد و خانواده براي مركل سرمنشأ 
آسايش بيكران بود. وي درباره كودكي خود مي گويد: 

هيچ سايه اي كودكي اش را تاريك نكرده است.
 آنگال به دليل هوش سرش��اري كه داشت توانست در 
آلمان شرقي به عنوان دانشمند و محقق مشغول به كار 
شود. او مي گويد: هميشه پياده به خانه مي رفت و از اينكه 
ديوار برلين زندگي اش را محدود كرده بود، احس��اس 
يأس و دلس��ردي مي كرد. البته تمام اي��ن ماجراها و 
فراز و نشيب هاي زندگي مركل يك شبه و با فروپاشي 
ديوار برلين تغيير كرد. مركل كه تمام ۳۵ سال نخست 
زندگي خود را در آن طرف يكي از ۲ نيمه گذرانده بود، 
آينده روشن خود را در آلمان متحد و يكپارچه به آغوش 
كشيد.  همانطور كه خودش اظهار مي كند: من تجربه 
دسته اولي از اين واقعيت دارم كه هيچ چيزي در جمود 
و عدم  تغيير وجود ندارد… هر چيزي كه به نظر كاماًل 
غير قابل  تغيير و دگرگوني بيايد، قطعاً قابل  تغيير است. 
او تا به امروز، ۱۳ س��ال است كه كرسي صدراعظمي 
آلم��ان را در اختي��ار دارد و در اي��ن مدت توانس��ته 
توانمندي هاي��ش را ب��ه رخ بزرگ ترين اف��راد عرصه 

سياست در جهان بكشاند.
پژوهش��گر گروه اطالع رس��اني ايرنا در اين نوشتار به 
مناس��بت سالروز نخس��تين دوره صدراعظمي آنگال 
مركل در ۲۲ نوامبر ۲۰۰۵ ميالدي،  زندگي سياس��ي 

مركل را در دوره هاي مختلف بررسي كرده است.

  ُمدل رهبري آنگال مركل
آنگال مركل چشم اندازهاي تازه اي را در آلمان خلق كرد. 
او با ُمدرنيزه كردن جامعه  آلمان، ظرفيت هاي نويني را به 
 ويژه براي زنان آن جامعه فراهم آورد.  مركل به برابري 
جنسيتي بسيار اهميت مي داد و اين موضوع در انتخاب 
نزديك ترين و قابل اعتمادترين مشاوران زن نمود عيني 
دارد. آنگال مركل مي داند كه چگونه حق مطلب را ادا 
كند و مهارت خاصي در ديپلماسي، داشتن پشتكار، 
عزم و اراده و انجام  وظيفه دارد.  او به گردآمدن مردم در 
كنار هم اعتقاد بسياري دارد و همانطور كه خودش هم 
يك بار گفته است: من بيشتر به دنبال در كنار هم بودن 
هس��تم تا رو در روي هم بودن.  اين مساله در رهبري 
مركل هميشه نقطه  آغاز به خصوص در سطح جهاني 
است. آنگال در مسائلي مانند تغييرات جوي، فشارهاي 
مهاجرتي، تنش هاي تجاري يا نگراني هايي در خصوص 

حفاظت از داده ها، اين نكته را به  خوبي درك مي كند 
كه نمي توان به  تنهايي عمل كرد و نياز است تا بخشي 

از گروه بين المللي باشد. 
او معتقد اس��ت كه سيس��تم چندجانبه مي تواند در 
سالم تر شدن، مرفه تر شدن و بهره مندي از تحصيالت 
بهتر به مردم كمك كند. آنگال مركل در طول تمامي 
اين س��ال ها براي حمايت از همكاري هاي بيش��تر و 
رويارويي هاي كمتر بدان عمل كرده و از اين  رو شايسته 

لقب قدرتمندترين زن جهان است.
پشتكار وي در ديپلماس��ي و حل مشكل به شيوه اي 
روشمند است و مشكل را به بخش هاي مختلفي تقسيم 
مي كند، نقاط ضعف و قوت آن را مي سنجد و مانند يك 
صنعتگر، راه حلي را به  صورت گام  به گام خلق مي كند و 

مذاكرات را در مسيري درست پيش مي برد. 
هدف مركل هميشه دستيابي به توافق همگاني است. 
آنگال مركل در مراحل نخس��تين بحران مالي جهاني 
به جورج دبليوبوش رييس جمهوري پيش��ين امريكا 
گفت كه بحران بين المللي اينچنيني، نيازمند پاسخ 
بين المللي اس��ت، همچنين عزم و اراده  تزلزل ناپذير 
 G۲۰ مركل در گروه بيست اقتصاد بزرگ جهان با نام
باعث ش��د، جهان بتواند براي پيشگيري از يك ركود 
اقتصادي ب��زرگ ديگر، راه حلي بياب��د. از بزرگ ترين 
بحران هايي كه آلمان در زم��ان حكومت مركل با آن 
مواجه بود، بحران هاي اقتصادي محس��وب مي شود 
كه اروپ��ا در آن گرفتار بود.  بحران هايي كه يونان را به 
كشوري ورشكسته تبديل س��اخت و اسپانيا را تا مرز 
نابودي كش��اند. با وجود دش��واري هاي بسيار، مركل 
به ش��دت بر سر حفظ اتحاد اروپا ايس��تادگي كرد و با 
اراده اي محكم اين نظام را از اين بحران بيرون كشيد. 
آزمون بزرگ او در هنگام بحران بدهي هاي مس��تقل 
منطقه  يورو ب��ود؛ بحراني كه گفت وگوهاي بي پايان و 

خبرهاي مالي و اقتصادي منفي را در پي داشت.
 مركل چنين بحراني را به بودن در اتاقي تاريك توصيف 
كرد، اتاقي بسيار تاريك كه در آن حتي اگر دست هايتان 
را جلوي صورتتان نگه نمي داشتيد هم نمي توانستيد 
آنها را ببينيد.  در آن زمان او به ش��كل گيري اقدامات 

مشترك براي حمايت از كشورهاي بحران زده تاكيد 
بيشتري داشت و اينگونه قوانين مالي تقويت شدند و 
موسسه هاي تازه  نفسي احداث شدند كه به سازوكار 
ثبات اروپا كم��ك كرد.  در تمامي اين مس��ائل آنچه 
كه آش��كار اس��ت عزم و اراده، پش��تكار و ديپلماسي 
خوش آهن��گ آنگال م��ركل براي مواجه��ه با چنين 

چالش هايي بود. 
برپايه گفت��ه خودش برخي مس��ائل ام��ورات قلبي 
هس��تند. براي او، اروپا در نهايت امري قلبي است و از 
اين  رو سرنوش��ت آلمان به اروپايي صلح آميز و كامروا 

بستگي دارد. 
همانط��ور كه خودش مي گويد: بگذاري��د از خودمان 
نپرس��يم كه چه شده اس��ت يا اينكه هميشه چگونه 
بوده اس��ت. بگذاريد در ابتدا بپرس��يم كه چه چيزي 
امكان پذير است و به دنبال راه حلي باشيم كه تاكنون 

وجود نداشته است.

  مدرن سازي اتحاد دموكرات مسيحي
صدراعظم آلمان توانس��ت ح��زب محافظه كار اتحاد 
دموكرات مسيحي را مدرن سازد و همين بر ديگر زنان 
جوان عضو حزب تاثير گذاشت تا جايي كه همگي آنها 

امروز در جايگاه هاي بااليي قرار گرفتند. 
بسياري از سياستمداران و شخصيت هاي برجسته به 
آنگال لقب موتي مركل يا م��ادر مركل را داده اند. البته 
هستند افرادي كه استدالل مي كنند كه آلماني ها با اتكاء 
به نقش رهبري شبه مادرانه مركل، عالقه مندي شان 
براي بحث هاي سالم و دموكراتيك را از دست داده اند. 
مركل از نسبت دادن شخصيتي شبه مادرانه به خودش 
ابراز نگراني مي كند. ولفگنگ مركل، يك دانش��مند 
علوم سياسي به تازگي استدالل كرده كه حزب اتحاد 
دموكرات مسيحي به رهبري مركل از راست ميانه رو به 
يك حزب كامال ميانه تبديل و باعث شد احزاب راستگرا 
قدرت سياسي بيشتري به دست بياورند. مركل با لغو 
خدمت نظامي اجب��اري و خارج كردن آلمان از توليد 
انرژي هسته اي، تصوير بسيار محافظه كارانه حزبش 

را كنار گذاشت.

  آن�گال مركل زن�ي مقتدر و سياس�تمداري 
باهوش

مركل از همان ابتدا شايستگي هايش را به عنوان يك 
زن مقتدر و سياستمدار باهوش نش��ان داد. در ژانويه 
۱۹۹۱ ميالدي هلموت كمل صدراعظم وقت آلمان، 

او را به عنوان وزير بانوان و جوانان آلمان منصوب كرد.
 فاصله سال هاي ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ ميالدي نيز وزارتخانه 
محيط  زيست در اختيار آنگال مركل بود كه نقش مهمي 
در آن ايفا كرد. آنگال مركل كه سال ها به حزب دموكرات 
مسيحي آلمان پيوس��ته بود به عنوان عضوي موثر در 
حزب شناخته مي ش��د.  اين حزب در انتخابات ۱۹۹۸ 
ميالدي شكس��ت خ��ورد و در ۱۹۹۹ ميالدي به علت 
رسوايي هاي مالي به شدت مورد انتقاد گرفت. مركل با 
نقدهاي تندي كه به رهبري حزب وارد آورد، موفق شد در 
۲۰۰۰ ميالدي به عنوان نخستين زن در تاريخ اين حزب، 

سكان آن را به عنوان رهبر به دست گيرد. 
م��ركل در دس��امبر ۱۹۹۰ ميالدي، موفق به كس��ب 
جايگاهي در مجلس فدرال آلمان شد و زندگي سياسي 
خودش را آغاز كرد. او در ۲۰۰۵ ميالدي صدراعظم آلمان 
شد كه تغييرات اساسي را براي اين كشور به ارمغان آورد. 
از آرامش او همواره س��تايش مي ش��ود. براي سال هاي 
متمادي، ژس��ت دس��ت هاي آنگال مركل در زماني كه 
نماينده پارلمان بود، نمادي بود كه هنگام حضورش در 
انظار عمومي، توجه مردم را جلب مي كرد و به همين دليل 

مردم به آن لوزي مركل مي گفتند. 
 در واقع اين ژست، تبديل به سمبلي از شخصيت استوار 
و تزلزل ناپذير مركل ش��ده بود. مركل نسبت به سران 
حكومت هاي فرانسه، روسيه و امريكا قدرت كمتري دارد 
اما او در دوران ۱۴ س��اله حكومت داري، آلمان را تحت 
تاثيرش قرار داده اس��ت؛ تا حدي كه نوجوانان امروزي 
فقط او را به عنوان رهبر آلمان به ياد دارند و مي شناسند.

آلمان كه تا ۲۰۰۵ ميالدي ب��ه عنوان مرد بيمار اروپا 
شناخته مي شد، دوباره به ماشين رشد اقتصادي اين 
قاره تبديل شد. به مرور زمان بيكاري در آلمان به سرعت 
كاهش و عوايد مالياتي افزايش يافت. در دوران مركل، 
اق��دام آلمان در ۲۰۰۹ ميالدي براي داش��تن بودجه 

متوازن و توقف قرضه دولتي به عنوان يك الگو محسوب 
شد و اين كشور از كسري بودجه به مازاد بودجه رسيد.

  مدير مجرب بحران ها
فعاليت ه��اي مس��تمر و توانايي هاي م��ركل در حل 
مسائل بسيار از جمله در دوره آشفتگي سياسي يكي از 
مهم ترين مباحث زندگي سياسي او به شمار مي رود زيرا 
هنگامي كه اتحاديه اروپا براي اقدام هاي قاطع در بحران 
منطقه يورو، كمك مالي به يونان و الحاق شبه جزيره 
كريمه به روسيه تقال مي كرد،  اين آنگال مركل بود كه با 
هوشياري و پيگيري هاي مداوم خود پا به عرصه گذاشت 
و توانست تمامي اين مسائل را به خوبي حل كند و پيش 
ببرد.  مركل با ميزباني از س��ران دولت هاي مختلف و 
تحت تاثير قرار دادن رسانه هاي محلي توانست امروز 

آلمان را به مركز ديپلماسي اروپا تبديل كند. 
همين عامل سبب ش��د تا او را مدير مجرب براي حل 
بحران ها بخوانند. از جمله ويژگي هاي سياست مركل 
بر آلمان، گرايش او به سمت امريكا است. وي در طول 
دوران رهبري اش بر آلمان از همسايه  و متحد سنتي  
خود فرانس��ه، فاصله گرفت و به سمت امريكا گرايش 
نشان داد تا جايي كه آلمان حتي از حمله نظامي امريكا 
به ع��راق حمايت كرد كه با مخالفت هاي بس��ياري از 
احزاب داخلي نيز روبرو شد.  در طول مذاكرات هسته اي 
با ايران، آنگال مركل از مهم ترين حاميان اين توافق بود 
كه در نهايت به برجام انجاميد. وي حتي پس از خروج 
امريكا از اين توافق نيز، حمايت خود را علنا و رسما از اين 
معاهده اعالم كرد و آن را الگويي مناسب براي گسترش 

به ديگر نقاط جهان دانست.

  ما مي توانيم
ما مي توانيم، جمله اي بود كه آنگال مركل در اوج بحران 
مهاجرت در ۲۰۱۵ ميالدي بيان كرد. او معتقد بود با 

اين عبارت به طور قطع به تاريخ خواهد پيوست. 
مركل نش��ان داد كه آلمان پذيراي صدها هزار مهاجر 
و پناهجو از مناطق جنگ زده مانند س��وريه است. اما 
اين مساله براي بخش هاي بس��ياري از جامعه آلمان 
خوشايند نبود و به شدت از مساله مهاجرت متاثر شد 
زيرا مردم آلمان اعتقاد داش��تند با اين امر، جامعه آنها 
دچار چندپارچگي مي ش��ود.  تصميم م��ركل درباره 
اين موضوع سبب ش��د تا در ديگر كشورهاي اروپايي 
نيز اختالفات و تفاوت دي��دگاه به وجود آيد. به طوري 
ك��ه اعضاي ش��رقي اتحاديه اروپا، ط��رح آلمان براي 
س��هميه بندي پذيرش مهاجران در ميان كشورهاي 
عضو را رد كردن��د.  همچنين يك ائتالف جديد ميان 
كشورهاي ايتاليا، لهستان، چك و مجارستان ايجاد شد.

عضويت در ح�زب  حركت دموكراتيك، س��خنگوي 
مطبوعاتي حزب، عضو اتحاديه سوسياليستي آلمان 
و حزب دموكرات مس��يحي آلمان ش��رقي، تاسيس 
ائتالف اتحاد ب�راي آلم�ان، عضو حزب  دموكرات  آلمان 
شرقي،  نمايندگي مجلس، كارشناس  اداره  مطبوعات 
و اطالعات در دولت فدرال ،عضو حزب سوسياليست 
مسيحي و حزب دموكرات آزاد، وزير محيط زيست و 
امنيت رآكتورها، رياست كنفرانس  آب  و هوا در ب�رلين، 
ان�تخاب م�ركل براي دبيركل��ي  CDU و... از جمله 
مسووليت هاي وي به ش��مار مي روند و انتشار كتاب  
بهاي زنده ماندن؛ افكار و گفت وگوهايي درباره وضعيت 
سياست  محيط  زيست در آينده از ديگر فعاليت هاي اين 

سياستمدار برجسته است. 
تمام افرادي كه توانسته اند مركل را از نزديك بشناسند 
يك نظر واحد دارند و مي گويند: دس�ت كم گرفتن انگال 

مركل  اشتباه  بزرگي  است.

سحر كريمي|  تحليلگر مسائل شرق آسيا| 
از زم��ان جن��گ جهان��ي دوم تاكن��ون، از مي��ان 
كش��ورهاي جنوب ش��رق آس��يا )خاورميانه( يكي 
از كش��ورهايي كه هم��واره با چالش ه��اي مختلف 
همراه بوده كش��ور عراق اس��ت. بدون ش��ك يكي از 
داليل اصلي اي��ن چالش ها نقش مهم و تعيين كننده 
ش��رايط سياس��ي عراق در فض��اي ژئوپليتيك اين 
منطقه اس��ت. به طوري كه اين نقش موجب برخورد 
اقدامات و مناف��ع قدرت هاي گوناگ��ون منطقه اي و 
 فرامنطقه اي در اين منطقه حس��اس ش��ده اس��ت .

در واق��ع مي توان بي��ان نمود كه مناف��ع قدرت هاي 
منطقه اي و فرامنطقه اي همان داس��تان هاي پشت 
پرده اي اس��ت كه به ندرت به آن توجه ش��ده است. از 
زمان اس��تقالل عراق در س��ال ۱۹۳۲ تاكنون شاهد 
كشمكش هايي بين گروه هاي مختلف داخلي، بلكه در 
مورد دخالت قدرت هاي بزرگ فرامنطقه اي بوده ايم. 
در اين ميان، س��رنگوني صدام و اشغال عراق از سوي 
امريكا در سال ۲۰۰۳ و تغيير رژيم را مي توان از جمله 
رويدادهايي تلقي نمود كه منجر به شكل  گيري دوره 
جديدي از تعامالت ميان بازيگران منطقه اي و نيز توازن 

قدرت در خاورميانه منجر شده است.
باتوجه به سه گروه بازيگران )نيروهاي داخلي صحنه 
عراق، نيروهاي خارج از منطقه و همسايگان اين كشور( 
و همينطور اهداف، امكانات و استراتژي هاي هركدام از 
اين نيروها، تصاوير احتمالي از سناريوهاي آينده عراق 
عبارتند از: س��ناريوي تجزيه عراق، س��ناريوي جنگ 
داخلي عراق و سناريوي تقسيم عادالنه و دموكراتيك 

قدرت كه بدان پرداخته خواهد شد.
تا پي��ش از ورود داعش ب��ه عراق به عن��وان نماينده 
تحميلي جريان اقليت سني تجزيه عراق به دو صورت 
تجزيه به دو منطقه عرب نشين و كردنشين و ديگري 
تقسيم اين كشور به سه منطقه كردنشين، سني نشين 
و شيعه نش��ين قابل تصور ب��ود. در دوره پيش از ورود 
داعش، اين دو س��ناريو در مجموع چندان محتمل به 

نظر نمي رسيدند، زيرا تقسيم عراق به سه ناحيه تقريبًا 
هيچ طرفدار مشخصي نداشت و تقسيم به دو ناحيه نيز 
تنها مطلوب بخشي از راديكال هاي جبهه كردي بود، 
زيرا آنان در غالب دوره  ها وضع را براي تحقق كردستان 

بزرگ مناسب تلقي مي كرده اند.
در تاريخ۲6 سپتامبر ۲۰۰7 طرح غيرالزام آور تقسيم 
عراق به سه قس��مت براساس مناطق قومي و مذهبي 
در مجلس سناي امريكا به تصويب رسيد. براساس اين 
طرح كه طراح آن جوزف بايدن دموكرات و رييس كميته 
روابط خارجي سنا است، كردها در شمال و شيعيان در 
جنوب و سني ها در غرب و با داشتن اختيارات امنيتي 
انتظام��ي و اداري از هم جدا ش��ده و بغ��داد به عنوان 
پايتخت سياس��ي و محلي براي تقسيم عايدات نفتي 
امور دفاعي و تعيين سياست خارجي به عنوان منطقه  اي 
بي طرف به كار خود ادامه خواهد داد آنها حتي براي اين 
مناطق نام هايي را برگزيدند و اين مناطق را كردستان، 

شيعستان و سنستان نام گذاري كردند.
درگيري بين نيروهاي داخلي عراق مي تواند به تجزيه 
منجر شود. براي ايجاد جنگ داخلي دو زمينه اعتقادي 
دركش��ور عراق وجود دارد: تعص��ب قوميتي و تعصب 
مذهبي، كه مي توان��د موجب جنگ قوميتي يا جنگ 
مذهبي گردد. درباره جنگ مذهبي مي توان بيان نمود 
كه اصلي  ترين گروهي كه در طول سال هاي ۲۰۰۳ تا 
۲۰۱۳ براي برپايي يك جنگ مذهبي تمام عيار تالش 

مي كرد القاعده عراق بوده است. 
همانط��ور كه بيان ش��د، در ص��ورت تجزي��ه عراق، 
سرزمين هايي نصيب اقليت سني عراق مي شد كه هم 
از نظ��ر منبع نفتي و معدني و هم از نظر حاصلخيزي و 

قابليت كشاورزي نسبتًا بي ارزش و فقير بودند.
 از ط��رف ديگر، ايجاد جنگ قوميتي بر س��ر تصاحب 
مراكز اقتصادي از نظر برخي همسايگان عراق مطلوب 
نخواهد بود و همسايگان در سال هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ 
تالش كرده تا اختالفات قوميتي حل و فصل گردد. يكي 
از منابع اصلي تأمين انرژي تركيه، در كنار روسيه، منابع 

نفتي و گازي ش��مال عراق است. از طرف ديگر تشديد 
اختالفات قوميتي و تعصبات قوم گرايي براي ترك ها در 
اين دوره امر مطلوبي نبود، چراكه تشديد تعصبات قومي 
به خصوص در بين كردها مي توانست به جنوب تركيه و 

مناطق كردنشين اين كشور نيز سرايت كند. 
دولت آل سعود و نظام هاي پادشاهي منطقه از طرفي به 
تجزيه ع��راق راضي نبودند و هم از طرف ديگر هرگونه 
ثب��ات و امنيت از آنجا كه ش��رايط عراق را به س��مت 
دموكراسي و حاكميت ملي مي ُبرد، مطلوب آنها نبود. 
بنابراين از نقطه نظر آنها سناريوي تداوم جنگ داخلي 
يك »سناريو ميانه« به حساب مي  آمد و تنها سناريويي 
بود كه مي توانست هم منافع آنها و هم منافع گروه هاي 

نزديك به آنها را تقويت كند.
سناريوي تقسيم عادالنه و دموكراتيك قدرت احتمااًل 
در درون خود طيفي از س��ناريوها را خواهد داش��ت، 
بدين معنا كه تقسيم قدرت مي تواند اشكال و درجات 
متنوعي داشته باش��د. مثاًل كردها در طول سال هاي 
۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ خواهان برگزاري همه پرسي در برخي 
از شهرها همچون كركوك و تكريت براي پيوستن به 

اقليم كردستان بوده اند. 
منظور از تقس��يم دموكراتيك قدرت، تقسيمي است 
كه اواًل متناس��ب با جمعيت هر گروه و ثانيًا براس��اس 
مكانيسمي دموكراتيك باشد. برقراري دموكراسي باثبات 
در عراق براي همسايگاني كه حكومت هاي خودكامه و 
اس��تبدادي دارند، چندان مطلوب به نظر نمي رسد. اما 
باتوجه به حمايت نيروهاي اصلي داخلي عراق )شيعيان 
و اكراد( و عدم مخالفت همسايگان مهم و حمايت آشكار 
امريكا، چنين س��ناريويي در طول سال هاي ۲۰۰۳ تا 
۲۰۱۳ اگرچه با موانع و س��نگ اندازي هايي همراه شد 
اما در عمل نسبت به سناريوهاي سابق با موفقيت دنبال 
شد. اما تثبيت ارزش ها و نهادهاي دموكراتيك در عراق 
به سهولت امكان پذير نبود و زماني طوالني مي طلبيد؛ و 
در واقع حركت به سمت استقرار يك حكومت برآمده از 
خواست و اراده عمومي ملت عراق همراه با فراز و نشيب 

پيش مي رفت.  از ديدگاه منافع جمهوري اسالمي، اين 
سناريو، داراي وجوه مثبت بسيار بود. از يك سو متحدان 
طبيعي ايران )شيعيان و كردها( جايگاه ممتاز و مهمي در 
عراق به دست مي آورند. از سوي ديگر، عراق دموكراتيك 
كمتري��ن خطر را براي ايران خواهد داش��ت و احتمال 
ظهور ماجراجويي نظير صدام را بسيار كاهش مي دهند. 
همچنين، بهانه اي براي حضور و دخالت هاي بازيگران 

فرامنطقه  اي در عراق باقي نمي ماند.
براساس اين سه سناريوي اصلي مي توان تحليل  هايي 
كه درباره آينده عراق مطرح شده است را به تحليل  هاي 
پيش و پس از ظهور و بروز گروه هاي تروريستي داعش 
و القاعده »با ادعاي خالفت اسالمي عراق و شام« تقسيم 
نمود.  اگرچه تا پيش از سال ۲۰۱۳نيز همين گروه هاي 
تكفيري و تروريستي در سرزمين عراق و سوري وجود 
داشته اند، اما اوال ادعاي تشكيل يك حكومت واحد را 
با اين جديت دنبال نمي كرده اند و ثانيًا اقدامات آنها در 

ايجاد ناامني و تروريستي محدود خالصه بوده است. 
روشن است كه هريك از اين نيروها مي كوشد بيشترين 

ميزان و حداكثر اهداف خويش را محقق سازد، اما بر سر 
راه تحقق اهداف هر كدام از بازيگران، اهداف و امكانات 
بازيگر ديگر قرار دارد.  به بياني ديگر، اهداف و امكانات هر 
طرف پس از تالقي با اهداف و امكانات طرف هاي ديگر، 

ميزان امكان پذيري اش آشكار مي شود. 
هرچه تعداد و قدرت نيروهاي طرفدار يك هدف بيشتر 
باشد، امكان تحقق آن بيشتر خواهد بود و بالعكس اگر در 
يك حوزه اختالف نظر بين نيروهاي دخيل وجود داشته 
باشد، اغلب مي توان گفت نتيجه، معادل برآيند تالقي و 

تقابل نيروها خواهد بود.
براين اس��اس، به نظر مي رس��د با تالق��ي ديدگاه  ها و 
امكانات متفاوت بازيگران مذكور، س��ناريوي تجزيه 
عراق، سناريوي جنگ داخلي و سناريوي تقسيم عادالنه 
و دموكراتيك قدرت در عراق، را مي توان در چشم انداز 
آينده عراق مشاهده كرد. بدين ترتيب با تحليل روندها 
و سناريوهاي مطرح در مورد آينده عراق مي توان گفت، 

در دهه پيش روي تجزيه عراق ميسر نيست.
منبع: مركز بين المللي مطالعات صلح
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چرا ترامپ بر تحقير عربستان 
پافشاري مي كند

ميدل ايست نيوز|
ممكن اس��ت با دي��دن توهين ه��اي گاه و بيگاه 
»دونالد ترامپ« به عربستان اين سوال پيش بيايد 
كه »حكومت عربستان تا كي در مقابل اهانت هاي 
مكرر دونالد ترامپ سكوت خواهد كرد؟« »مضاوي 
الرشيد« استاد مركز خاورميانه در »مدرسه اقتصاد 
لندن« در مقاله اي كه در ميدل ايست اي منتشر 
ش��ده، به اين پرسش پاس��خ مي دهد. به عقيده 
او عربس��تان براي »مدتي طوالن��ي« در برابر اين 
توهين ها س��كوت خواهد كرد. وي در ادامه گفته 
»ترامپ از هيچ فرصتي براي يادآوري اين مطلب 
به سعودي ها دريغ نمي كند كه عربستان سعودي 
ب��دون حمايت اياالت متح��ده امريكا در معرض 
آشوب هاي دردسرسازي در جبهه داخلي و محيط 
پيرامونش قرار خواهد گرفت.« ترامپ اخيرا گفته 
»عجله نكنيد، من به عربستان عالقه دارم، ملك 
سلمان تريليون ها دالر پول دارد، اما بدون ما قادر 
به حفظ اين هواپيماه��ا نخواهد بود، بدون ما چه 
كسي مي د اند!« الرش��يد با تأكيد بر اينكه اهانت 
اخير رييس جمه��ور امريكا متف��اوت بود، گفت 
»رييس جمهور كاركشته اي كه به آداب ديپلماتيك 
در سطح بااليي واقف است، اين اظهارات را به هيچ 
عنوان به متحدين خود در منطقه كه تعدادشان 
رو به كاهش اس��ت، نمي گويد اما ترامپ به خوبي 
مي داند حتي اگر بدترين اهانت ها را بر زبان آورد، 

مي تواند از تبعات آن شانه خالي كند.«
چرا عربستان س��عودي در مقابل انتقادات اياالت 
متحده امريكا سكوت اختيار مي كند ولي در مقابل 
انتقاد كش��ورهاي ديگر جنجال به پا مي كند؟ از 
حمايت امريكا از عربستان در جنگ يمن تا دستور 
واشنگتن به رياض براي پايين نگه داشتن قيمت 
نفت، ترام��پ در همه اين م��وارد از هيچ فرصتي 
دريغ نمي كند تا ضعف عربستان را در صورت نبود 

حمايت امريكا به رهبران اين كشور گوشزد كند.
مضاوي الرشيد بر اين باور است كه روابط عربستان 
و امريكا در س��ايه دولت ترامپ تبديل به روابطي 
بي پرده شده است كه در اين روابط هيچ گونه زبان 
ديپلماتيك يا هم پيماني و شراكتي ديده نمي شود، 
بلكه تنها قراردادي است كه در آن طرف نيرومند 
تالش مي كند تا طرف ضعيف را تحت فش��ار قرار 
دهد، از آنجايي كه ترامپ به خوبي از شكنندگي 
حكومت عربستان آگاه است، پيوسته تاثيرپذيري 
عربستان را به رهبران اين كشور گوشزد مي كند تا 
آنها را هميشه در حالت اضطراب و ترس نگه دارد.

او مي خواهد با اين روش س��عودي ها را وادار كند 
تا هميشه در مس��ير راضي كردن امريكا و اجراي 

خواسته هاي او قدم بردارند.
عربستان سعودي در آينده نيز بهايي سنگين در 
مقابل وابس��تگي عمده خود ب��ه امريكا پرداخت 
خواهد كرد. سعودي ها به خوبي بر پيامدهاي عدم 
حمايت بي قيد و ش��رط امريكا از اين كشور واقف 
هس��تند و اين امر عربستان را در معرض خطرات 
پيش بيني نشده اي قرار خواهد داد. به همين دليل 
حكومت آل سعود به انتقادهاي كشورهاي غربي كه 
اهميت استراتژيك كمتري دارند در مورد بازداشت 
منتقدين، فعاالن حقوقي عربس��تاني يا كش��تار 
شهروندان يمني سريع تر واكنش نشان مي دهد. 
كشورهاي كانادا، س��وئد، نروژ و ديگر كشورها به 
هنگام سركوب داخلي و سياست هاي منطقه اي 
اشتباه عربستان، جنجال به پا مي كنند، اما در مقابل 
اينها، واكنش عربستان بسيار سريع است و بالفاصله 
اين كشورها مورد بازخواست قرار مي گيرند تا مبادا 
كش��ورهاي ديگر كه با عربستان دشمني دارند يا 
كشورهايي هم چون بريتانيا كه منتقد اين كشور 
نيستند، به فكر انتقاد از اين كشور بيفتند يا حتي 

كلمه انتقاد را بر زبان جاري كنند.
هنگامي كه اين انتقاد از س��وي اي��االت متحده 
امريكا مطرح مي شود، مساله شكل ديگري به خود 
مي گيرد و عربستان سعودي اين اهانت ها را تحمل 
كرده و براي نمايش پيش بيني ش��ده خود طبق 
نظر قدرتي كه حامي اين پادشاهي است، حركت 
مي كند و روزنامه هاي داخلي اين كشور عبارت هاي 
نيش دار و سنگين ترامپ را ناديده مي گيرند. اين 
استاد دانشگاه مي گويد »در صورتي كه كشوري غير 
امريكا عربستان را مورد انتقاد قرار دهد، حكومت 
اين كش��ور در واكنش خود زي��اده روي به خرج 
مي دهد و رواديد شهروندان اين كشور را به حالت 
تعليق در مي آورد و قراردادهاي تجاري را لغو كرده 
و سفراي خود را از اين كشورها فرا مي خواند حتي 
اقدام به سياه نمايي عليه اين كشورها در رسانه هاي 
تحت اختي��ار خود مي كن��د.« از طرفي ترامپ با 
نمايش دادن نمودار هزينه هاي نظامي عربستان 
در مقابل محمد بن س��لمان وليعهد اين كشور و 
جلوي دوربين خبرنگاران و اشاره به ضعف عربستان 
سعودي بدون حمايت امريكا از اين كشور، به خوبي 
بر اين امر واقف اس��ت كه مي تواند به اهانت هاي 
خ��ود در قبال عربس��تان بدون ب��روز هيچ گونه 
واكنشي از جانب اين كشور ادامه دهد. سعودي ها 
از اين امتياز كه رهبران خود را در انتخابات آينده 
كنار بزنند يا به دليل غارت اموال و رش��وه دادن به 
امريكا، مورد محاكمه قرار دهند بي بهره هستند. از 
همين رو ترامپ به فشارهاي خود عليه اين كشور 
ادام��ه خواهد داد. اگر ضعف حكومت آل س��عود 
بدون حمايت امري��كا، واقعيتي بي نياز به بحث و 
بررسي باشد، اهانت هاي دراماتيك و نمايش گونه 
ترامپ بيشتر به اين دليل است كه وي مي خواهد 
طرفداران خود در امريكا را كه از خوار شدن شيوخ 

نفتي لذت مي برند، با اين اهانت ها راضي كند.
اين استاد دانشگاه در ادامه مي نويسد »كساني كه 
ترامپ را براي تحقير ش��ديد هم پيمانانش مورد 
تش��ويق قرار مي دهند، گروهي از امريكايي هاي 
منح��رف وگمراه هس��تند و ترام��پ اينچنين با 
رفتارهاي قلدرمآبانه، نژادپرستانه و ميهن دوستانه 

آنها را به سوي خود جذب مي كند.«
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آمارسپردهوتسهيالتبانكهادرمرداد98نشانميدهد

نسبت تسهيالت بانك ها به سپرده زير 80 درصد رسيد

بانك ها بايد به سمت و سوي بانكداري باز حركت كنند 

گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
نسبت تسهيالت بانك ها به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني 
كه در سال هاي اخير همواره باالي 80 درصد بوده در مرداد 
98 براي اولين بار به زير 80 درصد رسيد و عدد 79.3 درصد 
را ثبت كرده است.به گزارش »تعادل«، در مرداد 98، نسبت 
تسهيالت به سپرده ها بعد از كس��ر سپرده قانوني در كل 
بانك ها و موسسات اعتباري كشور به 79.3 درصد رسيده 
كه نسبت به پايان مردادماه 1397 و پايان اسفند 1397، 
به ترتيب 4.9 و 2 واحد درصد كاهش نشان مي دهد. اين 
كاهش نشان دهنده تمايل بيش��تر بانك ها به نگهداري 
پول در شعب بانك ها و پرداخت كمتر تسهيالت از محل 
 س��پرده ها بوده كه براي اولين بار در سال هاي اخير به زير 
80 درصد رسيده است. نسبت مذكور در استان تهران 93.2 
درصد بوده و نشان مي دهد كه همچنان تمايل به پرداخت 
تسهيالت و وام در استان تهران باالست و تهران با وجود سهم 
54 درصدي از كل سپرده بانك ها، به ميزان 64 درصد كل 
تسهيالت بانك هاي كشور را به خود اختصاص داده است.

براين اساس، از 2263 هزار ميليارد تومان سپرده، به ميزان 
 234 هزار ميليارد تومان س��پرده قانوني بوده و به ميزان

421 هزار ميليارد تومان تحت عنوان سياس��ت س��قف 
اعتباري يا نقدينگي مورد نياز شعب بانك ها در نظر گرفته 
شده و با كس��ر 654 هزار ميليارد تومان از سپرده ها بابت 
 س��پرده قانوني و نقدينگي مورد نياز بانك ه��ا، به ميزان
 1608 هزار ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شده است.يعني
28.9 درصد سپرده ها بابت سپرده قانوني و نقدينگي مورد 
نياز در نظر گرفته شده است كه به ميزان 234 هزار ميليارد 
تومان يا 10.34 درصد براي س��پرده قانون��ي و به ميزان 
421 هزار ميليارد تومان يا 18.6 درصد سپرده ها به عنوان 
نقدينگي مورد نياز يا سقف اعتباري در نظر گرفته شده است. 
در مرداد 98 مانده كل سپرده ها بالغ بر 2263 هزار ميليارد 
تومان شده است كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل 486 
هزار ميليارد تومان 27.4 درصد و نسبت به پايان سال 
قبل معادل 195 هزار ميليارد تومان 9.5 درصد افزايش 
نشان مي دهد. بيشترين مبلغ سپرده ها مربوط به استان 
تهران با مانده 1222 هزار ميليارد تومان و كمترين مبلغ 
مربوط به استان كهگيلويه و بوير احمد است. مانده كل 
تس��هيالت بالغ بر 1608 هزار ميليارد تومان است كه 
نسبت به مقطع مشابه سال قبل 270 هزار ميليارد تومان 
20.2 درصد و نسبت به پايان سال قبل 100 هزار ميليارد 

ريال 6.6 درصد افزايش داشته است.

  ميزان سپرده ها در بانك
بر اساس آمار بانك مركزي از مجموع 2029 هزار ميليارد 
تومان بعد از كس��ر قانوني ميزان 421 هزار ميليارد تومان 
)19 درصد( مانده سپرده قانوني در بانك ها باقي مانده كه 
نسبت به عدد 377 هزار ميليارد تومان تيرماه 98 نيز رشد 
قابل توجهي داشته است و به عنوان نقدينگي در دسترس 
بانك ها يا سياست سقف اعتباري مورد استفاده قرار گرفته 
تا به محض مراجعه مشتريان، بانك ها قادر به پرداخت مبلغ 
مورد نظر مشتريان خود باشند. همچنين از رقم 2263 هزار 

ميليارد تومان س��پرده به ميزان 234 هزار ميليارد تومان 
سپرده قانوني معادل 10.34 درصد كل سپرده ها بوده است. 
از سوي ديگر، 421 هزار ميليارد تومان معادل 18.6 درصد 
كل سپرده ها، نقدينگي موجود در شعب يا سقف اعتباري 
بوده است. اين رقم معادل 20.74 درصد سپرده بعد از كسر 
سپرده قانوني است. يعني بانك ها حدود 21 درصد سپرده 
در اختيار خود را در شعب نگه داشته و تسهيالت نداده اند. در 
مجموع 655 هزار ميليارد تومان سپرده يا به صورت سپرده 
قانوني يا به صورت نقدينگي موجود در ش��عب به عنوان 
سياست سقف اعتباري بدون استفاده مانده و تسهيالت 
داده نشده و اين رقم معادل 28.94 درصد كل سپرده هاي 

بانكي است. 

  روزي 1334 ميلي�ارد توم�ان به س�پرده ها 
اضافه شد

در يك س��ال گذش��ته منتهي به مرداد ماه 98، به صورت 
ميانگين روزانه 1334 ميليارد تومان بر ميزان سپرده هاي 
بانكي كشور افزوده شده است، همچنين طي يك سال اخير 
ميزان تسهيالت به صورت ميانگين روزانه 740 ميليارد 
تومان افزوده شده است البته رقم افزايش روزانه تسهيالت 
نسبت به تيرماه كه حدود 770 ميليارد تومان بوده يا نسبت 
به سال هاي قبل كمتر شده اما همچنان خلق پول و رشد 
نقدينگي در بانك ها و اقتصاد كشور با شدت ادامه دارد و اين 
موضوع نشان مي دهد كه بانك ها و اقتصاد ايران براي پوشش 
دادن بهره وري پايين نيروي كار و سرمايه، تامين سرمايه در 

گردش بنگاه ها و روي پا ماندن واحدهاي اقتصادي حتي 
در ش��رايط رشد منفي اقتصاد، به تزريق دايمي نقدينگي 
نياز دارند و اين خلق پول و تزريق نقدينگي كه متاثر از رشد 
بدهي دولت، بدهي بانك ها به بانك مركزي و مطالبات معوق 
و نياز فعاالن اقتصادي به پول بيشتر است، موجب شده كه 
نقدينگي هر روز به ميزان 1300 ميليارد تومان اضافه شود 

و اين موضوع مي تواند عامل رشد تورم و قيمت ها باشد. 

  نسبت تسهيالت 79 درصدي
نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني 79.3 
درصد است كه نسبت به پايان تيرماه 98 كاهش 1 درصدي 
داشته و نسبت به پايان اسفند نيز معادل2 درصد كمتر شده 
است و نسبت به پايان مرداد 97 نيز معادل 4.9 درصد كاهش 
نشان مي دهد. اين موضوع نشان مي دهد كه در 5 ماه اول 
سال 98 و به خصوص در مرداد ماه تحول قابل توجهي در نوع 
تسهيالت دهي بانك ها رخ داده و بانك ها تصميم گرفته اند 

كه نقدينگي بيشتري را در شعب خود نگهداري كنند. 

  سهم 64 درصدي تهران از تسهيالت
ميزان كل سپرده هاي استان تهران 1222 هزار ميليارد 
تومان و ميزان تس��هيالت 1030 هزار ميليارد تومان 
مي باشد كه سهم تهران در ميزان سپرده كل كشور 54 
درصد است و سهم تهران از ميزان تسهيالت كشور 64.8 
درصد بوده كه نشان مي دهد 10 درصد سهم تسهيالت 
دريافتي اعم از جاري و غيرجاري بيش��تر از سهم اين 

استان درمجموع كل سپرده هاي كشور است و بانك ها 
به خصوص در مقطع دي 96 تاكنون تمايل بيشتري به 
پرداخت تسهيالت در تهران داشته اند. نسبت تسهيالت 
در برخي استان ها مانند تهران كه 96 درصد بوده بسيار 
باالتر از ميانگين كشوري 79 درصدي است و در تهران 
نسبت تسهيالت 15 درصد باالتر از ميانگين كشوري 
بوده است به عبارت ديگر، بانك هاي استان تهران تنها 
4 درصد س��پرده ها را براي نقدينگي مورد نياز شعب يا 
سياست سقف اعتباري نگه داشته اند و تمايل به پرداخت 
تسهيالت بيشتري داشته اند. اما نسبت تسهيالت در 
فارس، خوزستان و البرز پايين تر از 50 درصد سپرده ها 
بوده است. كهگيلويه وبويراحمد در صدر استفاده از ميزان 
تسهيالت نسبت به سپرده ها بعد از كسر قانوني بوده و 
حدود 104 درصد سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني را 
تسهيالت داده كه البته دليل آن برخوردار نبودن از منابع 

بانكي و سپرده ها در اين استان است. 
با توجه به ميانگين 81درصدي نس��بت تسهيالت به 
سپرده ها در كل كشور، آمارها نشان مي دهد يازده استان 
در كشور بيش از مجموع ميانگين كش��وري از ميزان 
تسهيالت نسبت سپرده ها بعد از كسر قانوني استفاده 
كرده اند. بر اين اس��اس استان كهگيلويه و بوير احمد با 
نزديك به 104 درصد اس��تفاده از تسهيالت نسبت به 
سپرده ها بعد از كسر قانوني در صدر استان هاي كشور 
قرار دارد. همچنين خراسان شمالي با 98 درصد، تهران و 
 ايالم با 96.3، چهارمحال وبختياري 89.6 درصد، سمنان

89 درصد، لرس��تان 86.8 درصد، زنجان 86.6 درصد، 
كرمانشاه 82 درصد و اردبيل 81.8 درصد از تسهيالت به 
سپرده ها پس از كسر قانوني استفاده كرده اند.همچنين 
21 استان كمتر از ميانگين كشوري از تسهيالت نسبت 
به سپرده ها بعد از كسر قانوني استفاده كرده اند.از سوي 
ديگر، همچنين بر اساس اين آمار 21 استان در كشور 
كمتر از ميانگين كشوري از تسهيالت نسبت به سپرده ها 
بعد از كسر قانوني استفاده كرده اند، بر اين اساس استان 
بوشهر با 40.6 درصد كمترين و استان هاي خوزستان، 
البرز، فارس زير 50 درصد از تسهيالت استفاده نموده اند.

همچني��ن از دي ماه 96 كه وضعيت بازار ارز و س��كه با 
التهاب شديد مواجه ش��د و دولت و بانك مركزي براي 
مقابله با آن، پيش فروش بيش از 60 تن سكه و همچنين 
فروش اوراق س��پرده 20 درصدي به ميزان 230 هزار 
ميليارد تومان در اسفندماه 96 را در دستور كار قرار داد، 
نسبت مانده تسهيالت به مانده سپرده ها نيز به شدت رشد 
كرده است.به طوري كه ميزان تسهيالت در كشور در دي 
96 معادل 1130 هزار ميليارد تومان، بوده است كه اين 
رقم در تير امس��ال 1610 هزار ميليار تومان بوده است 
كه نشان از افزايش 42.4 درصدي ميزان تسهيالت در 
كشور طي اين مدت است.همچنين مجموع سپرده هاي 
كشور در دي 96 معادل 1503 هزار ميليارد تومان بوده 
است كه اين رقم در تير امسال 2165 هزار ميليارد تومان 
شده است كه نشان از رشد 47.4 درصدي در كشور طي 

اين مدت است.

   رشد 62 درصدي سپرده ها در دو سال اخير
 مقايسه اين آمار با ابتداي دولت دوم روحاني در تيرماه 
96 نشان مي دهد ميزان كل سپرده هاي كشور كه به رقم 
2216 هزار ميليارد تومان رسيده در مقايسه با تير 96 
كه ميزان سپرده هاي كل 1363 هزار ميليارد بوده است 
)62 درصد( افزايش يافته است.همچنين مقايسه ميزان 
كل تسهيالت در تير 98 در مقايسه با تير 96 از رشد 57 
درصدي آن خبر مي دهد. ميزان تسهيالت از 1025 هزار 
ميليارد تومان در تير 96 به 1610 هزار ميليارد تومان در 
تيرماه 98 رسيده است.  در تير ماه 96 سهم استان تهران 
از ميزان كل سپرده 790 هزار ميليارد تومان بوده است كه 
از مجموع كل سپرده هاي كشور )57 درصد( بوده است. 
مقايسه اين آمار با تير 98 نشان مي دهد كه سهم تهران از 
ميزان كل سپرده هاي كشور 3 درصد كاهش يافته است.

همچنين با مقايسه ميزان تسهيالت تير 98 با تير 96 
سهم تهران از كل تسهيالت كش��ور 4 درصد افزايش 
يافته و از 60 درصد در س��ال 96 به 64 درصد در س��ال 

98 رسيده است.
اين آمار نشان مي دهد كه ميزان نقدينگي در كشور در 
اين سال ها رش��د چشمگيري داشته و موجب افزايش 
سپرده ها و تسهيالت بانكي شده كه البته سهم تهران از 
سپرده ها كاهش و سهم تهران از تسهيالت رو به افزايش 
گذاشته كه نشان مي دهد همچنان مشكل رشد سهم 

تهران از منابع بانكي و تسهيالت روبه رشد است. 

طي چند روز گذشته، مشكلي در تراكنش هاي بانكي 
به واسطه قطعي اينترنت مشاهده نشد. براي مثال روز 
گذش��ته 27 آبان ماه، 124 ميليون تراكنش در شبكه 
ش��تاب و 166 ميليون خريد در شبكه شاپرك به ثبت 

رسيد كه پايداري بيش از 99.9 درصد داشته است.
به گزارش تعادل، ابوطالب نجفي مديرعامل ش��ركت 
خدمات انفورماتيك در خصوص وضعيت دسترس��ي 
به خدمات بانكي در نب��ود اينترنت طي روزهاي اخير 
در كشور، تاكيد كرد: در خصوص اتصال سرويس هاي 
حياتي بانكي كشور در صورت نبود و قطعي اينترنت، 
پيش از اين چندي��ن مانور بزرگ ص��ورت گرفت كه 
نشان داد ش��بكه داراي پايداري كامل در برابر اتفاقات 
احتمالي اس��ت. ضمن آنكه روش هاي پشتيباني نيز 

مدنظر قرار داديم.
نجفي درباره خسارت هاي ايجاد شده در شعب بانكي 
كشور و تخريب شبكه كابلي ش��عب در روزهاي اخير 
گفت: م��ا چندين ه��زار ارتباط پش��تيبان را تدارك 
ديده ايم و در كنار آن ارتباطات ش��بكه بانكي از طريق 
لينك هاي ماهواره اي نيز برقرار است. در پي مشكالت 
 ATM به وجود آمده ممكن اس��ت تعدادي دس��تگاه
بانكي صدمه ديده باشدكه به دليل وجود حدود 55 هزار 

ATM در كشور، اين تعداد عدد بااليي نيست. وي ادامه 
داد: ضمن آنكه 90 درصد سرويس هاي مردم از طريق 
خدمات الكترونيك انجام مي ش��ود و خس��ارت ايجاد 
شده به شعب برخي بانك ها تاثيري در خدمات بانكي 
نداشته اس��ت. به گزارش ايِبنا، ابوطالب نجفي با بيان 
اينكه شركت هاي بزرگ نوآور در دنيا مانند فيس بوك، 
گ��وگل و ebay وارد حوزه بانك و پرداخت ش��ده اند، 
گفت: بانك ها بايد توجه داش��ته باش��ند كه با حضور 
بازيگران نوآور و فناور در اين صنعت، اگر روند فعاليت 

خود را تغيير ندهند سهم بازار را از دست خواهند داد.
نجفي افزود: در ايران نيز استارت آپ هاي بزرگي مانند 
ديجي كاال و اس��نپ وارد حوزه پرداخت شده اند و اين 
مساله نشان مي دهد كه بانك ها بايد به سمت و سوي 
بانكداري ب��از حركت كنند و با فين تك ه��ا و نوآوران 
همكاري كنند و سرويس هاي سنتي را كنار گذاشته و 

سرويس هاي جديد ارايه دهند.
وي با بيان اينكه اين اتفاق باعث ادغام س��رويس هاي 
سنتي در سرويس هاي جديد مي شود، ادامه داد: بانك ها 
بايد سرويس هاي پايه بانكي ايجاد و فين تك ها را به اين 

فضا متصل كنند.
نجفي با اش��اره به مساله امنيت در نظام بانكي تصريح 

كرد: در اين راس��تا اتحاديه اروپا استانداردهايي تحت 
عناويني، چون احراز هويت قوي تدوين و در ايران نيز 
بانك مركزي، فين تك ها و كسب و كارهاي نوين مالي 
را مجاب كرده اس��ت كه در چارچوب و مقررات بانك 

مركزي با بانك ها مشاركت كنند.
وي اضاف��ه كرد: ش��ركت خدم��ات انفورماتيك براي 
پيش��گامي در نوآوري صنعت بانك��ي، از نوآوري هاي 
ح��وزه مالي و بانكي و اس��تارت آپ هاي فع��ال در اين 
بخش حمايت مي كند. در واقع اين ش��ركت فضايي را 
به وجود آورده اس��ت كه استارت آپ هاي حوزه مالي و 
بانكي و فين تك ها بتوانند براي تبديل ايده خود به طرح، 

مشورت و مشاركت اخذ نمايند.
نجفي هدف از حمايت از فين تك ها و استارت آپ هاي 
مالي را حل مش��كالت پيش روي اين كس��ب و كارها 
در ش��روع به كار عنوان كرد و گفت: كس��ب و كارهاي 
نوپ��ا براي رس��يدن به اه��داف خ��ود نيازمند كمك 
مالي و معنوي هس��تند و در اين راس��تا م��ا در مركز 
ن��وآوري آيفينك واق��ع دركارخانه ن��وآوري آزادي از 
اين كس��ب و كارها و ايده هاي آنها براي رشد و تحقق 
اهدافش��ان حمايت مي كنيم. نجفي با اشاره به اينكه 
اگر در ميان اس��تارت آپ هاي حاضر در اين نمايشگاه 

طرحي براي توسعه اهداف بانكداري ديجيتال شركت 
خدمات انفورماتيك وجود داشته باشد حتما روي آن 
س��رمايه گذاري مي كنيم، گفت: هدفمان اين اس��ت 
كه مناب��ع را در اختيار ايده ه��ا و محصوالت در زمينه 
بانكداري ديجيتال قرار دهيم. ضمن آنكه براي ايجاد 
بازار، فين تك ها مي توانند از منابع مالي و فضاي ايجاد 
شده توسط شركت خدمات انفورماتيك بهره مند شوند.

وي درباره فناوري بالكچي��ن براي خدمات بانكداري 
ديجيتال نيز گف��ت: بانك مركزي با فناوري بالكچين 
مش��كلي ندارد و ما معتقديم اين فناوري مي تواند به 

حذف واس��طه ها بينجامد. اما آنچ��ه هم اكنون مورد 
چالش اس��ت، به كارگيري ارز رمزها درحوزه پرداخت 
اس��ت. دراين راس��تا بانك مركزي با همكاري س��اير 
نهادهاي نظارتي مقرراتي را درجهت كنترل و نظارت 

تدوين كرده است.
نجفي با تاكيد بر اينكه همه بايد براي استفاده از سرويس 
ارز رمز در قالب چارچوب و مقررات حركت كنند، اظهار 
داش��ت: بانك مركزي به عنوان متولي سياس��ت هاي 
پولي كشور، بايد نقش كنترل كننده در استفاده از اين 

سرويس داشته باشد.

صاحبان كسب و كار معتقدند محدوديت هاي اينترنت 
و مش��كالت مربوط به درگاه ه��اي پرداخت  بانك ها 
باعث كاهش تراكنش و لطمه به فعاليتشان شده است 
اما بانك ها تالش دارند كه همه مش��كالت مربوط به 
تراكنش هاي ناموفق اينترنتي را به گردن قطعي و كندي 

اينترنت انداخته و خود را تبرئه كنند.
 به گزارش ايرنا، ميزان خريدهاي اينترنتي در روزهاي 
اخير به دليل قطعي اينترنت كاهش زيادي يافته است؛ 
به طوري كه بسياري از كسب و كارهاي خرد و نوپايي 
كه فعاليت آنها بر اينترنت و اپليكيشن هاي تلفن همراه 
استوار است، دچار مشكل شده اند.برخي از صاحبان اين 
كسب و كارها، بانك ها را مسوول اين مشكل دانسته و 
مي گويند به دليل ضعف درگاه هاي پرداخت بانك ها، 
امكان واريز وجه و انجام عمليات توسط مردم و خريداران 
وجود ندارد.اما مسووالن شبكه بانكي در واكنش به اين 
ادعاها مي گويند: مشكلي از سوي بانك ها وجود ندارد و 
در واقع به دليل قرار گرفتن سرورهاي بانكي در داخل 

كشور، محدوديتي در ارايه خدمات آنها اعمال نشده و 
قطعي اينترنت بيشتر براي سايت ها و سرورهايي است 

كه در خارج قرار دارند.
سعيد محمدي از مديران فروشگاه اينترنتي ديجي كاال 
گفت: در روزهاي اخير شاهد خطاهايي در درگاه هاي 
پرداخت بانكي بوده ايم، اين خطاها معموال موقت بوده 
و به سرعت رفع مي شود، اما در عصر چهارشنبه شمار 
آنها زياد بود.مصطفي اميري، مديرعامل زرين پال نيز 
در اين باره گفت: پيش از بروز مشكل قطعي اينترنت، 
شمار تراكنش هاي موفق از طريق درگاه هاي پرداخت 
ب��االي 60 درصد بود، اما اكن��ون ميزان تراكنش هاي 
موفق به زير 30 درصد افت كرده است، حدود 105 هزار 
كسب و كار خرد از خدمات درگاه پرداخت ما استفاده 
 مي كنند، تا پيش از وقايع اخير، روزانه به طور ميانگين

150 هزار تراكنش داش��تيم، ام��ا در روز دوم قطعي 
اينترنت )يك شنبه( به يك باره ميزان تراكنش ها به چهار 
هزار كاهش يافت و روز چهارشنبه به 12 هزار رسيد، 

ميزان تراكنش 105 هزار كسب و كار در پلتفرم ما پيش 
از قطعي اينترنت روزانه به طور ميانگين 15 تا 20 ميليارد 
تومان در روز بود كه در روز چهارشنبه هفته گذشته به 
400 تا 500 ميليون تومان كاهش يافت. در روزهاي 
نخست قطع اينترنت، درگاه هاي پرداخت و خدمات 
بانك ها براي نيم س��اعت تا دوساعت قطع مي شد، اما 
به تدريج ميزان قطعي خدمات بانك ها كاهش يافت. 
مشكل اين اس��ت كه به دليل سرعت پايين اينترنت، 
صفحات مربوط ب��ه درگاه هاي پرداخت به طور كامل، 
باز نمي شوند، بنابراين مشتريان نمي توانند تراكنش را 
انجام دهند، بسياري از كسب و كارهاي كوچك به ورود 
روزانه پول ني��از دارند، بنابراين در صورت قطع فروش 
خود به شدت لطمه ديده و امكان دارد كه فعاليتشان 
متوقف ش��ود.حامد تاج الدين بنيانگذار پلتفرم آچاره 
نيز در نشس��ت تخصصي »جهش ه��ا و چالش هاي 
كارآفريني در فضاي مجازي« با اش��اره به مش��كالت 
رخ داده در روزه��اي اخير گفت: بس��ياري از كاربران 

جديد آچاره از طريق سيستم »سئو« وارد اين پلتفرم 
مي شوند اما با قطع اينترنت در چهار روز گذشته، تعداد 
ورودي به سيستم بسيار كم شده و فروش ما تقريبا به 
يك سوم رسيده است.مديرعامل شيپور نيز در اين باره 
گفت: قطع اينترنت و استفاده از اينترنت داخلي رشد، 
توسعه و به روز ماندن استارتاپ ها را متوقف مي كند، 
اگر اينترنت برقرار نشود، كشور ضربه بزرگي مي بيند 
و مي تواند به اندازه 20 س��ال رشد و توسعه در ايران را 
عقب بيندازد.پيگيري هاي ايرنا از شبكه بانكي نشان 
مي دهد در نخستين ساعت هاي قطع اينترنت، برخي 
از درگاه هاي پرداخت بانكي به طور موقت دچار مشكل 
شدند، اما پس از مدتي نسبت به شناسايي مشكالت و 
رفع محدديت اي. پي هاي اينترنتي آنها اقدام ش��د.به 
ادعاي مديران نظام بانكي، در پايان روز نخست قطعي 
اينترنت )شنبه(، وضعيت درگاه هاي پرداخت بانكي 
و اپليكيش��ن هاي بانكي به حالت عادي بازگشت، اما 
شواهد نش��ان مي دهد كه هنوز ثبات و تعادل الزم در 

پرداخت هاي اينترنتي بانك ها برقرار نشده است.بررسي 
وضعيت اپليكيشن هاي بانكي نيز حاكي از اين است كه 
آنها اكنون در شرايط عادي در حال فعاليت هستند، در 
روز شنبه به دليل قطع گسترده اينترنت، اپليكيشن هاي 
بانك ها نيز براي مدتي، متوقف ش��د اما پس از مدتي 
به مدار فعاليت بازگشتند.مشكل عمده اي كه قطعي 
اينترنت ايجاد كرده مربوط به نصب و اجراي برنامه هايي 
است كه بر بستر اي. او. اس اپل )IOS( قرار دارند. ليال 
به آيين مدير اپليكيشن صاپ بانك صادرات در اين باره 
گفت: يكي از علل كاهش تراكنش هاي بانكي مربوط 
به سايت ها و نرم افزارهاي مرتبط با IOS است كه يك 
سايت خارجي محسوب شده و در نتيجه امكان نصب 
نرم افزار، به روز رساني و انجام تراكنش را ندارند.مدير 
بازاريابي شركت داتين )ارايه دهنده نرم افزارهاي مالي 
بانكي( نيز در اين زمينه به ايرنا اعالم كرد: اپليكيشن ها 
 IOS )و نرم افزارهايي كه نياز به مجوز )سرتيفيكيشن

)محصوالت اپل( دارند،دچار مشكل شده اند.
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 چرا شعب بانك ها 
بيشترين خسارت را ديده اند

دكتر مهدي قاسمي علي آبادي|
 كارشناس مسائل بانكي |

خسارات وارد ش��ده به بانك ها در ناآرامي هاي اخير 
حاصل تاكيد بر نبود اش��تراك بين منافع بانك ها و 
مردم در جامعه از سوي برخي رسانه ها است. امروزه 
هيچ خانوار ايراني وجود ندارد كه بتواند بدون استفاده 
از خدم��ات بانكي، زندگي روزمره خ��ود را در نقش 
سپرده گذار، تسهيالت گيرنده يا استفاده كننده از ساير 
خدمات حضوري و غيرحضوري بانكي سپري كند. 
بانك به عنوان پديده اجتماعي عصر حاضر توانسته 
در تمامي اركان زندگي جوامع نفوذ كند؛ به نحوي كه 

دريافت خدمات بانكي مقيد به زمان و مكان نيست.
بيش از 22 هزار شعبه بانك در تمامي نقاط كشور، 
حتي در دور و غيرقابل توجيه ترين نقاط از نظر هزينه 
– فايده در امر ارايه خدمت به مشتري و حفظ منابع 
مردم فعاليت مي كنند. ميزان انجام كار مفيد توسط 
كاركنان بانك ها به طور معناداري بيش از ميانگين 
كار جامعه ايراني است و مشتري مداري و احترام به 
ارباب رجوع سرلوحه تمامي اركان بانك هاي دولتي 
و غيردولتي اس��ت. امروزه كاركنان بانك به خوبي 
مي دانند جلب رضايت و اعتماد مشتري ركن اصلي 
كسب و كار آنهاست. به هيچ عنوان نمي توان در ساير 
كسب و كارهاي از نظر ابعاد قابل قياس با بانك، نظير 
ارايه دهندگان ساير خدمات عمومي، چنين رفتاري 
را مش��اهده كرد. از ديرباز كاركنان بانك ها به عنوان 
افرادي پاكدست، منظم و قابل احترام در ميان مردم 
شناخته ش��ده اند و اين سرمايه اجتماعي همچنان 
استوار باقي  مانده است.با اين وجود اخاللگران نظم 
عمومي در اين سال ها و به خصوص در ناآرامي هاي 
اخير مربوط به اصالح قيمت بنزين بيشترين خسارت 
را به شعب بانك ها وارد كرده اند. هرچند هنوز آمارهاي 
رسمي در اين زمينه منتشر نشده، لكن تعداد شعب 
بانكي كه ب��ه صورت 100 درصد تخري��ب و از بين 
رفته اند بسيار قابل توجه و به طور نسبي بيش از گذشته 
است. اگرچه به شدت معتقدم چنين اقدامي نبايد و 
نمي تواند توسط اقشار مردم، به عنوان صاحبان اصلي 
منابع بانكي رخ داده شده باشد، اين سوال مهم وجود 
دارد، مگر بانك ها چه هيزم تري به جامعه فروخته اند 
كه بايد چنين تاواني را بپردازند؟ يك پاس��خ به اين 
پرسش آن اس��ت كه چون هدف اصلي اخاللگران، 
ضربه زدن به اركان اقتصادي و اجتماعي جامعه است، 
ش��عبه بانك به عنوان يك نماد مهم در اقتصاد ملي 
همواره در معرض تعرض آنها قرار دارد، اما همه ماجرا 
اين نيست!هجمه گسترده به نظام بانكي در سال هاي 
اخير، از طريق تريبون هاي رسمي به خصوص از طريق 
رسانه هاي جمعي و به طور خاص رسانه ملي، به مرور 
زمان اعتماد ميان مردم و نهاد بانك را خدشه دار كرده 
و اين تصور كه ميان منافع بانك و منافع مردم وجه 
مشتركي وجود ندارد را به سرعت تقويت كرده است. 
اين در حالي اس��ت كه الاقل براي بيش از 70 درصد 
خانوارها سود سپرده بانكي يك درآمد دايمي، بدون 
ريسك و ماليات، تضمين ش��ده و از نظر بسياري از 

مراجع عظام تقليد حالل است.
صحبت ها و اظهارنظرهاي غيركارشناسي در خصوص 
ربوي بودن عمليات بانكي، معرفي بانك ها به عنوان 
عامل اصلي تورم، مخل در نظ��ام اقتصاد ملي، ابزار 
دس��ت اركان ثروت و... از جمل��ه مهم ترين داليلي 
است كه مي توان دراين خصوص مطرح كرد. گاهي 
منتقدين غيرمنصف به اندازه اي اين آش را ش��ور و 
از دايره اعتدال خ��ارج كرده اند كه حقوق كاركنان 
بانك را غيرش��رعي و حرام مي دانند. متاس��فانه در 
ناآرامي  روزهاي اخير، بانك ها در مناطق حاشيه اي 
و كمتر برخوردار آسيب بيش��تري نسبت به ساير 
مناطق ديده اند. ش��عب بانك در اسالمشهر، خاك 
سفيد، محمد ش��هر كرج، رباط كريم، شهر قدس و 
نيز در ساير مناطق كمتر برخوردار كشور به صورت 
قابل توجهي آسيب ديده اند. از همين شواهد آماري 
محدود مي توان اس��تنباط كرد كه اقدام منتقدين، 
كارگر افتاده و خواسته يا ناخواسته اعتماد بين مردم و 
بانك را خدشه دار كرده اند و سوال نگارنده از ايشان اين 
است، اگر ادعاي شما درست باشد كه بانك ها صرفا در 
خدمت اركان ثروت و قدرت هستند، پس يك بانك 
خصوصي با چه انگيزه اي در اين نقاط شعبه تاسيس 
كرده است؟! بررسي فيلم ها و گزارش هاي اخير نشان 
مي دهد كاركنان خدوم ش��عب تخريب شده با چه 
تالش و انگيزه اي در بين تلي از خاكستر، آهن و سرب 
مذاب شده و زير سقف هاي سوخته اي كه هر لحظه 
امكان فروريختن دارد به دنبال حتي يك برگ سند و 
اسكناس هايي كه همان قشر ضعيف جامعه نزد آنها 

به امانت گذاشته اند، مي گشتند.

بانكهاتالشدارندمشكلتراكنشهايناموفقاينترنتيراكاهشدهند

پايداريتراكنشهايبانكيباوجودقطعاينترنت

كاهشتراكنشوخريدهاياينترنتي
كاهش حجم دارايي هاي 
منجمد با حذف سود مركب

عضو كميس��يون برنامه و بودجه گفت: حذف سود 
مركب از حجم دارايي هاي منجمد بانكي مي كاهد. 
سيدمهدي فرشادان در گفت وگو با ايِبنا با تاكيد بر 
ضرورت تس��ريع در تعيين تكليف مطالبات معوق 
شبكه بانكي گفت: حذف سود مركب موجب تسريع 
در جمع آوري مطالبات معوق بانك ها مي شود. نماينده 
مردم س��نندج در مجلس ش��وراي اسالمي، با بيان 
اينكه بانك ها بايد مسير بازگشت منابع منجمد شده 
را باز كنند، افزود: محاسبه و اخذ سود مركب و جرايم 
توسط بانك ها، بزرگ ترين مانع رونق توليد و تحرك 
اقتصادي در شرايط امروز اقتصاد كشور است. وي با 
اشاره به تجربه موفق حاصل از بخشودگي جرايم و 
س��ود وام هاي زير 100 ميليون تومان تصريح كرد: 
بانك ها با حذف سود مركب از تسهيالت گيرندگان 
و توليدكنندگان مي توانند مهم ترين گام حمايتي 
از توليد در كش��ور را برداشته و بسياري از واحدهاي 

توليدي را از خطر ورشكستگي نجات دهند. 
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اينترنت با آرامش به كشور برگشت
گروه دانش و فن   

در حالي كه اتصال مجدد به اينترنت براي كاربران خانگي 
از پنج شنبه گذشته آغاز شده بود، اينترنت خانگي تهران 
و كالن شهرهاي كشور و بس��ياري از استان ها نيز از روز 
گذشته برقرار شد؛ البته اينترنت اپراتورهاي همراه هنوز 
متصل نشده، هرچند اخباري حاكي از اتصال اينترنت براي 

اپراتورها در نزديك ترين زمان شنيده شده است.
ارتب��اط كاربران در ايران با ش��بكه جهاني اينترنت، از 
شنبه شب هفته گذش��ته به تاريخ 25 آبان، با اختالل 
مواجه شده و پس از چند ساعت به طور كلي قطع شد. 
اين اتفاق كه تصميم گيري درباره آن به گفته مسووالن 
توسط ش��وراي امنيت كشور گرفته شده بود، به دليل 
ناآرامي هايي كه در كش��ور پس از خبر افزايش قيمت 
بنزين منتش��ر ش��د، رخ داد و از آنجايي كه مسووالن 
امنيت كشور را مهم تر از همه چيز مي دانند، قطع اينترنت 
بين الملل براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي 
و تا رسيدن كشور به آرامش، اتفاق افتاد؛ كما اينكه در 
روزهاي بدون اينترنت كه نمايندگان مجلس نيز به آن 
واكنش نشان دادند، بارها به اين موضوع اشاره شد كه 
با حفظ امنيت در كشور، اينترنت براي استان هايي كه 
آرامش به آنها بازگشته متصل شود. همچنين در روزهاي 
گذش��ته، تقريبا تمامي افراد در ايران خواستار اتصال 
مجدد به شبكه جهاني اينترنت بودند، از كسب وكارهايي 
كه فعاليت خ��ود را در گروي دسترس��ي به اينترنت 
مي دانند تا دانشجوياني كه براي فعاليت هاي علمي خود 
نيازمند مقاالتي هستند كه تنها در منابع خارجي پيدا 
مي شود. به همين دليل آگاهي از زمان اتصال مجدد به 
اينترنت به يكي از مهم ترين اخبار تبديل شده بود و نه 
تنها بسياري از كاربران درخواست اتصال هرچه زودتر 
اينترنت را داشتند، بلكه مسووالن در نوبت هاي مختلف، 
به اين موضوع پرداختند و برخي ديگر نسبت به اتصال 

اينترنت در روزهاي آينده ابراز اميدواري كردند. 
البته دسترس��ي به ش��بكه ملي اطالعات و اس��تفاده از 
س��ايت هاي ايراني كه از س��رورهاي داخلي اس��تفاده 
مي كردند، حتي در زمان قطعي شبكه جهاني اينترنت هم 
ممكن بود و با وجود اينكه قطعي اينترنت بين الملل براي 
بسياري از كسب وكارهايي كه در بستر اينترنت فعاليت 
مي كردند، دانش��جوياني كه براي دسترسي به مقاالت 

علمي نيازمند جست وجو در موتور جست وجوي گوگل 
و سايت هاي خارجي بودند و به صورت كلي و از بعد رواني 
براي تمامي كاربران اينترنت در ايران مشكل س��از شده 
بود، اما حداقل برخورداري از س��ايت هاي داخلي، مانند 
كورسويي از اميد بود و كمي محدوديت هاي ايجادشده 

را كاهش داده بود.
محمدج��واد آذري جهرم��ي وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات نيز هفته گذشته درباره قطعي اينترنت بين الملل 
در كش��ور گفته بود: »به خاطر سوءاستفاده هايي كه رخ 
داد، شوراي امنيت كشور تشخيص داد محدوديت هايي 
در اينترنت بين الملل اعمال ش��ود كه به اپراتورها ابالغ 
ش��د. البته خود شوراي امنيت دغدغه مشكالت ناشي از 
اين محدوديت ها را دارد و ما هم به طور مس��تمر گزارش 

شكايت هاي مردم و پيگيري هاي نمايندگان مجلس در 
اين خصوص را به شورا منعكس مي كنيم.« درباره اتصال 
مجدد اينترنت نيز اظهار كرده بود: »اين اميدواري وجود 
دارد كه هر چه س��ريع تر مشكالت برطرف شود و به نظر 
من صد در صد اينترنت به زودي وصل خواهد شد. مي دانم 
كه مسووالن ذي ربط خودشان از محدوديت هاي فعلي 
ناراضي اند و من شخصا به صورت مستمر در حال پيگيري 
هستم كه با صالح ديد مراجع امنيتي و شوراي امنيت كشور 
بتوانيم ارتباط��ات را مثل قبل برقرار كنيم. اما بايد قبول 
كنيم كه امنيت فاكتور بسيار مهمي است كه در صورت 
فقدان آن، هيچ فعاليتي در كشور قابل انجام نيست. در اين 
شرايط كه عده اي دنبال سوءاستفاده اند و ممكن است به 
امنيت كشور خدشه وارد كنند، بايد مالحظات دستگاه هاي 

امنيتي را مدنظر قرار داد.«وزير ارتباطات درباره شبكه ملي 
اطالعات نيز گفته بود: »اينكه عده اي تصور كنند راه اندازي 
شبكه ملي اطالعات مساوي است با قطع كامل اينترنت 
و قطع ارتباط با شبكه جهاني اينترنت، تصوري اشتباه و 
مغاير با مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و اصول عقالني 
است. هيچ كس موافق نيست كه ما خودمان را از داده هاي 

موجود در شبكه جهاني اينترنت محروم كنيم.«
اظهارات مس��ووالن درباره بازگشت اينترنت بين الملل 
براي استان هايي كه آرامش در آنها برقرار شده، تا جايي 
ادامه داشت كه روز پنج شنبه اعالم شد برقراري اينترنت 
به صورت محدود در برخي از اس��تان ها آغاز شده است و 
همچنين دانشگاه هاي بزرگ كشور به اينترنت جهاني 
دسترسي پيدا كردند. همچنين بنابه اظهارات برخي از 

كاربران اينترنتي نيز اينترنت برخي شركت هاي فعال و 
نيازمند به ارتباطات اينترنتي برقرار شد. بر اساس داده هاي 
شبكهrealtime، در روز هفدهم نوامبر ميانگين اتصال 
به اينترنت در كشور به 5 درصد رسيد. همچنين درصد 
اتصال اينترنت در ۱۹ نوامبر )28 آبان( چهار درصد و در 
2۱ نوامبر )۳۰ آبان( هش��ت درصد بوده است. از طرفي 
گزارش وب س��ايت مانيتورينگ اينترنت نت بالكس در 
روزهاي قطعي اينترنت و تا روز پنج شنبه )2۹ آبان( حاكي 
از دسترسي حدود چهار درصدري مردم ايران به اينترنت 
بود، اما از روز پنج ش��نبه اخباري مبني بر دسترسي ۱5 
درصدي مردم ايران به اينترنت البته به صورت محدود و در 
ميان كاربران ADSL منتشر شد. اتصال نقطه اي و محدود 
كاربران به اينترنت تا جايي ادامه يافت كه در ساعات ابتدايي 
روز گذشته، نت بالكس در پايش لحظه اي خود اعالم كرد 
دسترسي ايران به اينترنت به 22 درصد رسيده است و پس 
از آن در ميانه روز گذشته و با گذشت از ۱۶۳ ساعت از آغاز 
قطعي اينترنت، در اين وب سايت، از ارتباط ۶۴ درصدي 

كاربران در ايران با شبكه اينترنت جهاني خبر داد.
بدين ترتي��ب در حالي كه اتصال مجدد به اينترنت از روز 
پنج شنبه آغاز ش��ده بود، طبق اخبار منتشرشده، از روز 
گذشته اينترنت خانگي تهران و كالن شهرهاي كشور و 
همچنين استان هاي خراسان شمالي، خراسان جنوبي، 
گلستان، س��منان، يزد، همدان، چهارمحال و بختياري، 
اردبيل، زنجان و ايالم با درياف��ت مجوزهاي الزم، برقرار 
شد. البته در گزارشي از ايس��نا اعالم شد كه اينترنت در 
استان هاي فارس، كرمانشاه، كردستان، البرز و خوزستان 
تا زمان ارسال نامه اي ديگر از شوراي امنيت كشور، متصل 
نخواهد شد. البته طبق آخرين  اخبار و تا زمان انتشار اين 
گزارش، اينترنت اپراتورهاي همراه هنوز متصل نش��ده، 
هرچند اخباري حاك��ي از اتصال اينترنت براي اپراتورها 
در نزديك ترين زمان، شنيده شده است. همچنين به نظر 
مي رسد با توجه به برقراري اتصال مجدد به اينترنت خانگي 
به صورت تدريجي در استان ها، اينترنت همراه نيز همين 
روند را پيش  بگيرد و ابتدا به صورت محدود و به تدريج براي 
تمامي كاربران اپراتورهاي همراه برقرار شود. با اتصال مجدد 
كاربران به شبكه جهاني اينترنت، شبكه هاي اجتماعي و 
پيام رسان ها از جمله اينستاگرام و واتس اپ نيز در دسترس 

كاربران قرار دارند.

مديران استارت آپي و كارآفرين به نحوه فعاليت خود در 
اين حوزه پرداختند و با اشاره به تحوالت اخير در كشور، 
محدوديت اينترنت را باعث عقب ماندگي و عدم رشد در 
اين حوزه بيان كردند. به گزارش وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، س��ي ودومين جلس��ه نقد و انديشه با موضوع 
»كارآفرين��ي در فضاي مجازي؛ جهش ها و چالش ها« با 
حضور حامد تاج الدين، رضا اربابيان و محمد صدوقي، از 

مديران استارت آپي در وزارت ارتباطات برگزار شد.
حامد تاج الدين با اشاره به تجربياتي كه در خارج از كشور 

از فعاليت هاي استارت آپي داشته است، گفت: »مهم ترين 
موضوع براي موفقيت يك استارت آپ  اين است كه بنيان و 
اسكلت درستي براي استارت آپ  شكل بگيرد و افراد بدانند 
به چه ميزان با هم تفاهم دارند.« وي يكي ديگر از عوامل 
موفقيت را ترسيم چش��م انداز معقول بيان كرد و افزود: 
»فعاالن استارت آپي نبايد انتظارات خود را غيرواقع بينانه 
ترسيم كنند، چراكه با عدم تحقق اين انتظارات دچار يأس 
و نااميدي مي شوند.« تاج الدين نگاه بدبينانه و برنامه ريزي 
براي شرايط نامناسب را يكي ديگر از عواملي دانست كه 

اس��تارت آپ ها بايد به آن توجه داشته باش��ند و در ادامه 
تصريح كرد: »با شرايط اقتصادي و وضعيت ارز و اينترنت 
در ايران، استارت آپ ها بايد براي شرايط بد برنامه داشته 
باش��ند و نمي توانند برنامه خوش بينان��ه طوالني مدت 

طراحي كنند.«
در اين نشست، رضا اربابيان خوش بيني را ويژگي كارآفريني 
عنوان كرد و گفت: »كار در حوزه استارت آپي زمان بر است و 
نياز به صبر و تحمل بسياري دارد و اگر فردي به صرف سريع 
پولدار شدن وارد اين حوزه شود حتمًا شكست مي خورد.« 

وي با بيان به اينكه كل اكوسيستم استارت آپي تحت تأثير 
شرايط تحريم قرار گرفته است، گفت: »اين حوزه محيط 
جوان و در حال رشدي بود كه بعد از تحريم سرمايه گذاري 
خاصي در آن انجام نش��ده و نهادهاي داخلي نيز وضعيت 
مناسبي براي سرمايه گذاري در اين حوزه ندارند.« وي درباره 
وضعيت كسب وكار خود در شرايط قطعي اينترنت و با اشاره 
به اينكه در اين شرايط نيز سايت آن در دسترس است، افزود: 
»با اين  وجود قطعي اينترنت يا محدود ماندن به اينترنت 
داخلي رشد، توسعه و به روز ماندن استارت آپ ها را با مشكل 
مواجه مي كند و اگر شرايط به همين گونه ادامه داشته باشد، 
عقب قطعاً مي مانيم.« اربابيان با اشاره به اينكه زمينه فعاليت 
كارآفريني و دانش بنيان بايد براي همه افراد فراهم شود، 
گفت: »دولت و دستگاه هاي متولي بايد زمينه فعاليت همه 
افراد مولد اقتصادي را در جامعه فراهم كنند و دستگاه هاي 

مسوول بايد در اختيار تسهيل كار استارت آپ ها باشند.«
 محمد صدوقي نيز درباره محدوديت هاي اينترنت و 
تأثير آن در كس��ب وكار خود، گفت: »در اين چند روز 
اس��تارت آپ هاي محتوايي با افزاي��ش فروش مواجه 
بودند اما اين به معناي آن نيس��ت كه ما از اين شرايط 
راضي باش��يم، چراكه اي��ن موضوع پايدار نيس��ت و 
اس��تارت آپ هايي همچون ما نيز براي به روز ماندن و 
توسعه كسب وكار خود بايد به اينترنت جهاني متصل 
ش��وند. بنابراين ما از اعمال محدوديت ها در اينترنت 
اس��تقبال نمي كنيم چون اين وضعيت به ضرر همه 
است.« وي افزود: »با تنها يك شكايت كه حتي مستقيم 
مربوط به كسب وكار ما نمي شد، به راحتي چند روز فيلتر 
بوديم كه البته وضعيت رو به بهبود است و شناخت از اين 

فضا در حال افزايش است.«

مديراناستارتآپيوكارآفريننظراتشانرادربارهمحدوديتاينترنتبيانكردند

اينترنت به ضرر همه است
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تفاهم نامه سه جانبه »ايجاد زيست بوم توانمندسازي و 
توسعه اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهي با استفاده از 
فناوري بالك چين« بين منطقه ويژه اقتصادي و فرودگاه 
بين المللي پيام، وزارت كار و رفاه اجتماعي و بنياد ملي 
توس��عه فناوري امضا ش��د. به گزارش وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات، مش��اركت و هم افزايي براي تبديل 
ش��دن منطقه ويژه اقتصادي پيام به يكي از قطب هاي 
اصلي خدمات س��رويس هاي مبتني بر بالك چين در 
گستره ايران و كشورهاي همسايه مطابق با سياست هاي 
وزارت ارتباطات، كمك به ايجاد و انجام درست ماموريت 
زيس��ت بوم توانمندس��ازي اش��تغال فارغ التحصيالن 
دانش��گاهي با اس��تفاده از فناوري بالك چي��ن از مفاد 
تفاهم نامه سه جانبه »ايجاد زيست بوم توانمندسازي و 
توسعه اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهي با استفاده از 
فناوري بالك چين« است. اين تفاهم نامه سه جانبه در 
حاشيه افتتاحيه بنياد ملي توسعه فناوري توسط عيسي 

منصوري معاون توس��عه كار آفريني وزارت تعاون، نادر 
ثناگو مطلق مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي و فرودگاه 
بين المللي پيام و سهيل وطن دوست مديرعامل بنياد ملي 
توسعه فناوري به امضا رسيد. بر اساس اين گزارش، در 
مراسم امضاي اين تفاهم نامه محمد شريعتمداري وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سيد ابوالحسن فيروزآبادي 
دبير شوراي عالي فضاي مجازي و مرتضي براري -رييس 

سازمان فضايي كشور حضور داشتند.

وزير ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات در واكنش به 
اعالم تحريمش از س��وي امريكا، تاكيد كرد: من به 
حمايت از دسترسي آزاد به اينترنت ادامه خواهم داد 
و اجازه نمي دهم امريكا توسعه ايران را متوقف كند. 
به گزارش ايسنا، دسترسي كاربران ايراني به شبكه 
جهاني اينترنت در روزهاي گذش��ته به دليل وجود 
ناآرامي ها در كش��ور كه از س��وي اغتشاشگران و به 
بهانه گران شدن قيمت بنزين، محدود شده است و 
اگرچه بسياري از مسووالن اظهار كرده اند درصورت 
بازگشت آرامش به استان ها، اينترنت متصل خواهد 
شد و از روز پنج شنبه نيز اخباري مبني بر بازگشت 
اينترنت به صورت محدود منتش��ر شد، اما هنوز هم 
تمامي كاربران قادر به استفاده از اينترنت بين الملل 
نيس��تند. بر اين اس��اس، وزارت خزانه داري امريكا 
روز جمعه يكم آذرم��اه با صدور بيانيه اي اعالم كرد 
محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري 

اطالعات ايران- به دليل اعمال سانس��ور گس��ترده 
اينترنت ، تحريم ش��ده اس��ت. در اي��ن بيانيه آمده 
بود: ما وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ايران را به 
دليل محدود كردن دسترسي به اينترنت، از جمله 
اپليكيشن هاي پيام رسان محبوبي كه كمك مي كند 
ده ها ميليون ايراني با هم و با جهان خارج در ارتباط 
باشند، تحريم مي كنيم. همچنين مايك پمپئو  وزير 
خارجه امري��كا، در توييتر خود روز گذش��ته اعالم 

كرد اياالت متحده امريكا، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات ايران را به دليل اعمال سانسور در اينترنت 

ايران تحريم خواهد كرد.
اين اظهارات در حالي اس��ت كه پي��ش از اين و در 
مقاطع مختلف، بس��ياري از اپليكيشن هاي ايراني 
توس��ط ش��ركت هاي امريكايي تحريم شدند و در 
طول يك س��ال گذش��ته همواره اخباري از حذف 
اپليكيش��ن هاي ايراني از فروش��گاه هاي آنالين از 
جمله اپ اس��تور ش��ركت اپل و پلي اس��تور گوگل 
شنيده شده اس��ت. اما آذري جهرمي در واكنش به 
اين اظهارات، در توييتر نوشته است: من تنها عضو 
باشگاه تحريمي ها نيستم. پيش از من استارت آپ ها، 
توسعه دهنده ها، بيماران سرطاني و كودكان اي بي 
هم تحريم شده اند. من به حمايت از دسترسي آزاد 
به اينترنت ادامه خواهم داد و اجازه نمي دهم امريكا 

توسعه ايران را متوقف كند.

تبديلمنطقهپيامبهقطباصليخدماتبالكچين واكنشوزيرارتباطاتبهتحريمازسويامريكا

مديرعامل ش��ركت مخاب��رات ايران با اش��اره به قطعي 
ايجادشده در اينترنت بين الملل در كشور اعالم كرد مانده 
FUP )حجم مصرف منصفانه( مجاز مصرف نشده مشتريان 
در ماه جاري به ماه بعد انتقال مي يابد و همچنين ۱۰ روز 
به مدت اعتبار قرارداد مشتريان اينترنت پرسرعت افزوده 
مي ش��ود. به گزارش ايسنا، طي چند روز اخير و در غياب 
اينترنت جهاني،  كاربراني كه اينترنت خود را از اپراتورهاي 
ارايه دهنده خدمات اينترنتي دريافت مي كردند، تنها به 
سايت هاي داخلي دسترسي داشتند.  با توجه به استفاده 
اين سايت ها از شبكه ملي اطالعات و نيم بها بودن تعرفه 
اينترنت در اين س��ايت ها و قطع ب��ودن اينترنت جهاني 
كه هم��واره بخش اعظمي از حجم اينترن��ت كاربران را 
شامل مي شد، نتوانستند استفاده چنداني از بسته هاي 
اينترنت��ي و حجم مصرف منصفانه خود كنند. به همين 
دليل محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات، در خصوص اينكه مش��تركيني كه بسته هاي 
مدت دار مثال يك هفت��ه اي خريداري كرده اند و در زمان 
قطع اينترنت قادر به مصرف بسته خود نشده اند، اعالم كرد 
به اپراتورها ابالغ شده مدت زمان قطعي اينترنت را به مدت 
اعتبار بسته ها اضافه كنند.در اين راستا سيدمجيد صدري 
مديرعامل ش��ركت مخابرات ايران، با اشاره به مشكالت 

ايجادشده براي اينترنت بين الملل و قطع شدن دسترسي 
كاربران اظهار كرده است: در چند روز گذشته اختالالتي 
در حوزه اينترنت وجود داشت و مشتركان ما در اين رابطه 
متضرر شدند. ما براي آنكه بتوانيم بخشي از اين ضرر و زيان 
پيش آمده براي مشتركان را جبران كنيم، اقداماتي انجام 
داديم.بنا بر اعالم مخابرات، وي ادامه داد: همواره در صورتي 
كه مش��تركان از حجم مصرف منصفانه خود تا پايان ماه 
استفاده نكنند، FUP آنها صفر مي شود، اما در اين شرايط 
براي اينكه مشتركان متضرر نشوند، مانده FUP آنها را به 
ماه جاري انتقال داديم تا بتوانند از باقيمانده حجم خود در 
اين ماه هم استفاده كنند. همچنين ۱۰ روز به مدت اعتبار 
قرارداد تمام مشتريان اينترنت پرسرعت شركت مخابرات 

افزوده مي شود.

مخابرات10روزبهاينترنتكاربراناضافهكرد
دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي گفت: ۱۰ شركت برتر 
دنيا كه همه آنها در حوزه فناوري هاي جديد كار مي كنند، 
۴۰هزار اختراع به ثبت رس��انده اند. به گزارش مهر، اولين 
جلسه كميسيون »فناوري و اقتصاد دانش بنيان« با موضوع 
»بررسي موانع و راهكارهاي پيش روي شركت هاي بزرگ 
صنعتي و اقتصادي كش��ور در ورود ب��ه حوزه هاي دانش 
بنيان« به رياست سعيد رضا عاملي دبير شوراي عالي انقالب 
فرهنگي در محل دبيرخانه اين شورا برگزار شد. عاملي در اين 
جلسه با اشاره به اهميت اقتصاد دانش بنيان خاطرنشان كرد: 
»در موضوع ارتباط ميان بخش خصوصي و صنعتي شرايط 
متفاوتي ميان كشور ما با كشورهاي پيشرفته وجود دارد.  
در امريكا بودجه مربوط به تحقيق و توسعه در حدود ۴5۰ 
ميليارد دالر بوده كه تنها ۳۰ درصد آن متعلق به دولت بوده 

و ۷۰ درصد آن سهم بخش خصوصي است.«
دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي ادامه داد: »بودجه تحقيق 
و توسعه سال 2۰۱۷  شركت آلفابت كه شركت مادر گوگل 
است در حدود ۱۶.5 ميليارد دالر بوده كه با كسب درآمد 
حدود ۱۱۷ ميليارد دالري به سودخالص ۱2 ميليارد دالر 
دست پيدا كرده است.  در س��ال 2۰۱8 اين شركت 2۴.5 
ميليارد دالر براي تحقيق و توسعه هزينه كرده كه به درآمد 
۱۳۷ميليارد دالري افزايش پيدا كرده است و اين به روشني 

نشان مي دهد كه شركت ها به دليل منافعي كه تحقيق و 
توسعه براي آنها تأمين مي كند، به اين امر توجه ويژه اي دارند. 
اما  يكي از ضعف هاي عملكردي ما اين است كه تحقيقات ما 

در كشور منطبق با تقاضاهاي موجود تدوين نشده است.«
دبير ش��وراي عالي انقالب فرهنگي با تبيين روند توسعه 
صنعتي شدن در سه مرحله تاريخي پيشاصنعتي، صنعتي 
و پس��اصنعتي گفت: »در دوران پساصنعتي تمام پيكره 
توس��عه و تجدد بر بدنه فناوري هاي جديد تكيه زده و اين 
دوران دوره فناوري هاي با بازده باالست كه ذيل آن صنعت 
چهار موسوم به صنعت فيزيكي-سايبري شكل گرفته با 
تأمين بستر رشد كوانتومي، فضاي رشد الزم با بازدهي باال 
را فراهم كرده است. همچنين در زمينه تحقيق و توسعه، 
۱۰ دانشگاه برتر دنيا تنها 2۰۰۰ اختراع ثبت كرده اند حال 

آنكه در مقابل ۱۰ ش��ركت برتر دنيا كه همه آنها در حوزه 
فناوري هاي جديد كار مي كنند، ۴۰ هزار اختراع به ثبت 
رسانده اند و اين نشان مي دهد كه چيزي مثل پتنت متعلق 

به همين شركت هاست.«
عاملي با بيان اينكه خالقيت قانون توليد مي كند، گفت: »با 
توجه به اينكه بحث اقتصاد دانش بنيان از مولفه هاي اثرگذار 
در كش��ور است و در انديشه مقام معظم رهبري نيز به اين 
موضوع توجه ويژه اي شده، موضوع اقتصاد دانش بنيان در 
اولويت هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي قرار گرفته است. 
دانشگاهي هاي ما در شركت هاي بزرگ جهان به كارگيري 
مي شوند و در داخل توجه چنداني به آنها نمي شود. علم نياز 
به مدافع دارد كه يكي از مهم ترين اين مدافعان صنعتگران 
هس��تند و جالب اين جاس��ت كه دانش��گاهي هاي ما در 
كمپاني هاي بزرگ جهاني به كارگيري مي شوند اما در داخل 
توجه الزم به آنها صورت نمي گيرد.« وي خاطرنشان كرد: 
»ورود ما به موضوع اقتصاد دانش بنيان به طور خاص و صنعت 
به طور عام ورودي است كه در آن دانشگاه يك طرف ماجرا 
قرار دارد و در اين رابطه اموري كه از جنس سياست گذاري 
كالن براي رفع مش��كل صنعت و ارتباط آن با دانشگاه يا 
پربازده تر شدن صنعت باشد مي تواند در جلسات آتي مورد 

بحث و بررسي قرار گيرد.«
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كاربران اپراتور امريكايي 
هك شدند

به دنبال حمالت هكري به ده ها س��ايت امريكايي، 
اپرات��ور تي موبايل هم تاييد كرد كه هكرها موفق به 
دسترس��ي به داده هاي خصوصي كاربران خدمات 
پيش پرداخته اين شركت شده اند. به گزارش فارس 
به نق��ل از انگجت، تي موبايل حمله موفق هكري به 
مش��تريان خود را تاييد كرده و افزوده اين س��رقت 
داده هاي ديجيتال محدود به مش��تركان خدمات 
تي موباي��ل در امريكا نبوده و در برخي كش��ورهاي 
اروپاي��ي نيز رخ داده اس��ت. تي موباي��ل به منظور 
اطالع رساني به كاربران و مشتركان خدمات خود در 
امريكا براي افراد سانحه ديده پيامك هايي را ارسال 
كرده اس��ت. با كليك روي لينك موجود در پيامك 
يادشده كاربران به صفحه اي هدايت مي شوند كه در 
آن نوشته شده: »گروه امنيت سايبري ما دسترسي 
غيرمجاز و مشكوك به برخي اطالعات حساب هاي 
كاربري خدمات پيش پرداخته را كشف و مسدود كرده 
است.« از جمله اطالعاتي كه به دست هكرها افتاده 
عبارتند از نام و نام خانوادگي مشتركان، آدرس، شماره 
تلفن، تعداد حساب هاي كاربري و اطالعاتي در مورد 
طرح هاي مورد استفاده آنها. تي موبايل مدعي است كه 
هيچ يك از اطالعات مالي كاربران مانند شماره هاي 
كارت اعتباري، شماره هاي تامين اجتماعي و كلمات 

عبور افراد افشا نشده است. 

 هوش مصنوعي
 با خودش مناظره كرد

براي نخس��تين بار در دانش��گاه كمبري��ج رايانه 
مجهز ب��ه هوش مصنوعي ش��ركت »آي بي ام« با 
خ��ودش مناظره ك��رد. به گزارش مهر ب��ه نقل از 
 Project Debater آسوش��يتدپرس، رب��ات
)متعلق به شركت آي بي ام( كه تاكنون با انسان ها 
مناظره كرده، براي نخستين بار در مقابل خود قرار 
گرفت. در حقيقت شركت آي بيام اين سيستم را به 
چالش كشيد تا بحث هايي متضاد را در نمايشگر 
خود نشان دهد. اين سيس��تم رايانشي با صدايي 
مبه��م و زنانه گفت: »ه��وش مصنوعي نمي تواند 
تصميم��ي بگيرد ك��ه از لح��اظ اخالقي صحيح 
باش��د. زيرا اخالق يك ويژگي مخصوص انسان ها 
اس��ت. هوش مصنوعي نمي تواند به آساني درباره 
موضوعات اخالقي تصميم بگيرد و اين امر به بروز 
فجايع منجر مي شود. هوش مصنوعي ممكن است 
به خس��ارت زيادي منجر شود. چنين سيستمي 
فقط مي تواند براي موضوعاتي كه برنامه ريزي شده، 
تصميم بگيرد و نمي توان آن را براي تمام سناريوها 
برنامه ريزي كرد. فقط انسان ها مي توانند درباره هر 
موضوعي تصميم بگيرند.« در مرحله بعد ماشين 
مذكور نظريه مخالف آن را بيان كرد. در اين هنگام 
صدايي كه با امواج آبي روي نمايش��گر مش��خص 
مي شد، گفت: »هوش مصنوعي مزيت هاي زيادي 
دارد زيرا با انجام وظايف تكراري به انسان ها فرصت 
بيش��تري مي دهد.« برخالف مناظرات ديگر كه 
براساس مخزني از مقاالت روزنامه و مجالت انجام 
مي شد، اين بار محققان از نظرات ۱۱۰۰ دانشجوي 
كمبريج براي پاسخ استفاده كردند و آنها را به عنوان 
پاسخ به رايانه منتقل كردند. محققان مي خواستند 
بدانند آيا با استفاده از فناوري مي توان پاسخي قابل 
قبول ايجاد كرد كه به گرفتن تصميمي بهتر منجر 
ش��ود يا خير؟ با كمك چنين فناوري مي توان به 
شركت ها و دولت ها كمك كرد تا تحقيقاتي انجام 
دهند يا بازخوردي براي مشتريان خود فراهم كنند.

 ساخت رباتي 
براي جمع آوري زباله

تيم اكس آلفابت ك��ه در واق��ع روي پروژه هاي 
جاه طلبانه اين شركت از جمله لون كار مي كند، 
ماه هاست كه از ربات ها براي انجام فعاليت هاي 
مختلفي از جمل��ه بازيافت زباله ها در دفاتر خود 
استفاده مي كند. اين ربات ها كه روي چرخ هاي 
كوچكي س��وار ش��ده اند، مي توانند خ��ود را به 
مكان هاي دفن زباله در مانتين ويو برس��انند و با 
استفاده از تكنولوژي هايي نظير ديد كامپيوتري 
و بازوهاي رباتيك پسماندها را در آنجا قرار دهند. 
اما تي��م اكس به تازگي از پروژه رب��ات روزمره يا 
Everyday Robot  رونمايي كرد؛ يكي ديگر 
از طرح هايي كه از ربات ها براي بهبود فعاليت هاي 
انس��اني در دنياي فيزيكي و محيط هايي نظير 
منازل يا دفاتر كار بهره مي گيرد، درس��ت مانند 
همان چي��زي كه در دنياي مجازي ش��اهدش 
هستيم. پروژه Everyday Robot سال هاست 
كه در دست توسعه است و بسياري از اعضاي تيم 
آن در سال 2۰۱5 يا 2۰۱۶ به آلفابت ملحق شدند. 
هانس پيتر براندمو رييس پروژه رباتيك آلفابت 
در پستي وبالگي چنين گفت: »در طول ماه هاي 
اخير ربات هاي ما هزاران قطعه زباله را مرتب سازي 
كردند و سطح آلودگي پسماندهاي ما در دفاتر 
كار را از 2۰ درصد به كمتر از پنج درصد رساندند. 
البته سال ها طول مي كشد تا ربات هاي ياري گري 
كه هميشه در ذهن داريم به اين دنيا قدم بگذارند 
اما اميد داري��م كه ب��ه زودي ماجراجويي هاي 
رباتيك بيشتري را با شما در ميان بگذاريم.« البته 
صرفا آلفابت نيس��ت كه پروژه ربات هاي حامل 
 زباله را دنبال مي كند. ش��ركت ديگ��ري به نام
AMP Robotics  ني��ز چن��دي پي��ش ب��ا 
جذب س��رمايه ۱۶ ميلي��ون دالري اعالم كرد 
مشغول توس��عه نوعي از هوش مصنوعي است 
كه مرتب س��ازي زباله ها را راحت مي كند. نوعي 
سيستم ديد كامپيوتري مرتب سازي زباله به نام 
اسكار هم وجود دارد كه در برخي ادارات امريكا 
 MIT مورد اس��تفاده قرار مي گي��رد. همچنين
نيز سيس��تمي براي اين منظور توسعه داده كه 
توانايي تشخيص مواد قابل بازيافت از جمله كاغذ، 

پالستيك و فلز را از طريق لمس دارد.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

رييس سازمان بسيج مستضعفان تشريح كرد

احداث كلينيك هاي صنعت براي درمان واحدهاي بيمار
گروهبنگاهها|

اقتصاد ايران در حالي تالش مي كند تا دريچه هاي تازه اي رو 
به سمت توسعه پايدار كشور بگشايد كه موضوع رونق توليد 
و بهبود شاخص هاي كسب و كار همچنان يكي از مهم ترين 
راهبردهايي اس��ت كه از طريق آن مي توان زمينه بهبود 
وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم را فراهم كرد. در اين ميان 
ضروري است تا از تمام ظرفيت هاي كشور در بخش هاي 
دولتي، خصوصي، تعاوني و... در راستاي رسيدن به اهداف از 
پيش تعيين شده استفاده كرد. يكي از ظرفيت هاي بي بديل 
كشور در اين زمينه سازمان بسيج مستضعفان كشورمان 
است كه با توجه به ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي كه از آن 
برخودار است مي تواند در نقش يك عامل تاثيرگذار به بهبود 
شاخص هاي اقتصادي و رشد فضاي كسب و كار در جاي 

جاي كشور كمك كند. 
 »جهاد روشنايي«عنوان راهبردي است كه سازمان بسيج 
مس��تضعفان با هدف توسعه كس��ب و كار خرد و مشاغل 
خانگي در دستور كار قرار داده است؛ راهبردي كه از منظر 
سردار سليماني رييس سازمان بسيج مستضعفان در زمينه 
اشتغال هاي خانگي است و از دل هماهنگي و همكاري بسيج 
با دولت )سازمان برنامه و بودجه و بانك عامل( در حال انجام 
است. طرحي كه ش��اكله آن مبتني بر ايجاد نيروگاه هاي 
خانگي است، تا با تس��هيالت قرض الحسنه نيروگاه هاي 
خورش��يدي برق توليد كنند و از دل اين هماهنگي چرخ 
معيشت طبقات كمتر برخوردار جامعه بچرخد. موضوع 
احداث كلينيك هاي ويژه صنعت براي درمان واحدهاي 
بيمار از ديگر طرح هاي جالب توجهي است كه در جريان 
همكاري بسيج با نهادهاي دولتي براي احياي واحدهاي 
اقتصادي تعطيل و نيمه تعطيل در دستور كار قرار گرفته 
است.  در كنار بحث ورود بسيج به سرمايه گذاري در حوزه 
مشاغل خانگي، رييس سازمان بسيج مستضعفين از ايجاد 
۷۵ هزار شغل در قالب كارگاه هاي اقتصاد مقاومتي توسط 
سازمان بسيج خبر داد.  سردار سليماني در ادامه از تالش خود 
براي رفع بيكاري صحبت مي كند و مي گويد: در گفت وگو 
با شما اعالم مي كنم ما ادعا داريم كه اگر با ما همكاري شود 
مي توانيم لشكر بيكاري را شكست دهيم.  او از طرح بسيج 
براي ايجاد اشتغال در كشور با استفاده از ظرفيت هاي مردمي 
گفت: بسيج در جهت كمك اش��تغال جوانان براي ايجاد 
صندوق هاي قرض الحسنه در مساجد اقدام كرده است و در 
حال حاضر 14 هزار صندوق قرض الحسنه در سراسر كشور 
و در مساجد مختلف تشكيل شده و اين عدد تا پايان سال به 

20 هزار خواهد رسيد.
وي در مورد آمار گردش حساب صندوق هاي قرض الحسنه 
براي اشتغال اظهار داش��ت: اين صندوق ها تاكنون 1۷0 

ميليارد تومان گردش مالي داش��ته كه 120 ميليارد آن 
تسهيالت پرداخت شده، اين تسهيالت به صورت صندوقي 
است كه فرد عضو آن اس��ت و توسط شوراي مردمي اداره 
مي شود. رييس سازمان بسيج مستضعفين در مورد آمار 
ايجاد اش��تغال توسط بسيج نيز گفت: بر اساس آمارها و با 
توجه به اينكه ابتداي كار صندوق هاست، تاكنون 2۷ هزار 
شغل ايجاد شده و اين صندوق ها هزار و ۵00 تسهيلگر و ۶00 
هزار عضو دارند. در سال ۹۸ و تا امروز ۳۸ هزار كارگاه اقتصاد 
مقاومتي در كشور ايجاد شده است و از اين محل ۷۵ هزار 
شغل ايجاد شده كه اين آمار تقريبا صد هزار اشتغال را تاكنون 
در بر مي گيرد و در حال افزايش است. بسيج اين ظرفيت را 
دارد كه پرچمدار مقابله با بيكاري باشد و تالش مي كنيم با 
تكيه بر توانايي مردم مشكل بيكاري را به عنوان يك معضل 

اجتماعي حل كنيم.

      توسعه مشاغل خانگي
سردار سليماني همچنين در مورد »جهاد روشنايي« كه يكي 
ديگر از برنامه هاي بسيج در زمينه اشتغال هاي خانگي است 

تصريح كرد: كار ديگر كه توافقات آن با دولت، سازمان برنامه 
و بودجه و بانك عامل در حال انجام است، ايجاد نيروگاه هاي 
خانگي است، تا با تس��هيالت قرض الحسنه نيروگاه هاي 
خورش��يدي برق توليد كنند. وي افزود: روستاييان با اين 
تسهيالت واحد توليدي را در محل زندگي خود نصب و انرژي 
وارد شبكه مي كنند، اين خود به معني افزايش توليد برق 
در واحد هاي كوچك است. افراد از اين طريق مي توانند به 
درآمد پايدار برسند. كشور ما ماه هاي زيادي از سال مي تواند 
بهره حداكثري از نيروي خورشيدي بگيرد كه يك آمار قابل 
توجه است و مي تواند در بحث هاي اقتصادي خانواده ها بسيار 
موثر باشد، اين طرح »جهاد روشنايي« ناميده شده كه البته 
مسيري است كه منحصر به امسال نيست. تالش داريم اولين 

واحد ها در هفته بسيج به بهره برداري برسد..
سردار سليماني كه با مهر گفت وگو مي كرد از كمك به 
۹ هزار واحد توليدي در بخش صنعت خبر داد و گفت: 
يك��ي ديگر از اقدامات بس��يج در بخش توليد كمك به 
واحدهايي است كه آسيب ديده اند، بسيج صنعت ما طرح 
»صنعت يار« را در دستور كار قرار داده و واحد هاي آسيب 

ديده با مسووالن، صاحبان صنايع و صاحب صنعتي كه 
آس��يب ديده و دچار ركود و بيكاري شده مشكل را حل 
مي كنند. كلينيك صنعت ما به عنوان صنعت يار ۹ هزار 

واحد توليدي را درمان كرده است.

      افزايش دامنه همكاري ها با دولت
رييس س��ازمان بس��يج مس��تضعفين در مورد افزايش 
همكاري هاي دولت با س��ازمان مبتوع خود گفت و تاكيد 
كرد: در سال جديد همكاري هايمان با دولت در خصوص 
موضوعات تخصصي افزايش پيدا كرده است، يك مقدار شايد 
سيستم هاي اداري در كشور ما براي سير اين همكاري ها كند 
است اما وزارتخانه ها تمايل به همكاري نشان داده اند و ما هم 

پيگيري مي كنيم.
سردار سليماني با اشاره به دامنه فعاليت هاي اقتصادي و 
معيشتي بسيج مي گويد: اقدامات ما در زمينه هاي مختلف 
فرهنگي، اقتصادي، رونق توليد، ايجاد ش��غل، بهداشت و 
درمان و بعضا كمك هاي بالعوض به دانش آموزان محروم 
يا خانواده هاي بي سرپرس��ت داده مي ش��ود و همچنين 

بسته هاي مواد غذايي توسط خيريه هايي كه در محالت 
تشكيل شده به دستشان مي رسد. تعداد اين محالت محروم 
در كشور بيش از اين هاست كه بناست در برنامه هاي بعدي 
تحت پوش��ش قرار گيرند؛ اما محرومي��ت زدايي محدود 
به اين 400 محله نيس��ت و در بيش��تر استان هاي كشور 

محروميت زدايي انجام مي شود.
رييس س��ازمان بسيج مس��تضعفان در ادامه در پاسخ به 
اين پرس��ش كه مهم ترين برنامه هاي بسيج براي ارتقاي 
سطح اشتغال در كشور چيست مي گويد: همه دستگاه ها 
و سازمان ها بايد بر توانمندسازي و ايجاد اشتغال متمركز 
شوند، مهم آن است كه نه تنها محرومين بلكه بيكارها هم 
داراي شغل باشند. ما بايد استعدادها و ظرفيت هايي كه در 
مناطق مختلف كشور وجود دارد را شناسايي كنيم و جوانان 
جوياي كار را كه اكثرا تحصيل كرده هس��تند متناسب با 
عاليق و جغرافياي زندگي شان آموزش دهيم و تسهيالتي 
كه الزم دارند در اختيارش��ان بگذاريم ما مي توانيم حجم 
وسيعي را اشتغال زايي كنيم. تا به امروز 1۷0 ميليارد تومان 
گردش مالي اين صندوق ها بوده و 2۷ هزار شغل ايجاد شده 
است. نه اينكه بخواهيم شعار دهيم، ما برنامه هاي عملي 
بر اس��اس كد ملي داريم و روي اين پروژه كار مي كنيم و با 
دستگاه هاي دولتي و نهاد هاي حمايتي در حال گفت وگو 

هستيم كه بشود اين مسير را طي كنيم..
سردار سليماني درباره تاثيرگذاري بسيج در حوزه مشاغل 
خرد مي گويد: ۳۸ ه��زار كارگاه اقتصاد مقاومتي تاكنون 
توسط بسيج به بهره برداري رسيده است. ما هدف گذاري 
كرديم كه در هر اقليمي متناسب با مقتضيات اقليم قطب 
توليد ايجاد كنيم؛ مثل يك نشان يا برند مانند سيب دماوند. 
400 نقطه كش��ور در دستور كار داريم كه محصوالتشان 
نشان دار ش��ود. ما اشتغال در بخش توزيع را قبول نداريم، 
اشتغال در بخش توزيع به تعداد كافي شغل بارگذاري شده 
است. بسيج براي ايجاد اشتغال در بخش توليد، گردشگري 

و خدمات تمركز كرده است.
برنامه بسيج توليد خانگي و در واحد هاي كوچك زودبازده 
است كه اگر آسيب هم ببيند با كمك به آنها مي شود آن را 
بازيابي كرد، اما اگر يك مجموعه بزرگ آسيب ببيند بازيابي 

آن مشكل است.
او در ادامه تاكيد مي كند: از جمله اقدامات ديگر بسيج در 
بخش توليد كمك به واحدهايي است كه آسيب ديده اند، 
بسيج صنعت ما طرح »صنعت يار« را در دستور كار قرار داده و 
واحد هاي آسيب ديده با مسووالن، صاحبان صنايع و صاحب 
صنعتي كه آسيب ديده و دچار ركود و بيكاري شده مشكل را 
حل مي كنند. كلينيك صنعت ما به عنوان صنعت يار ۹ هزار 

واحد توليدي را درمان كرده است.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان خبر داد

كمك حمايتي به ۴ ميليون و ۳۰۰ هزار اصفهاني
در پي افزايش نرخ بنزين و ايجاد منابع از محل اختالف 
قيمت آن، دولت از چهارش��نبه هفته گذش��ته كمك 
حمايتي به جمعيت ۶0 ميليوني كشور را طي سه مرحله 
آغاز كرد كه طب��ق برآوردهاي صورت گرفته حدود 4 
ميليون و ۳00 هزار نفر از مردم استان اصفهان مشمول 
اين كمك دولت هستند. محس��ن نيرومند مديركل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي اس��تان اصفهان با اشاره به 
جمعيتي كه پس از افزايش نرخ بنزين در استان اصفهان 
مشمول كمك هاي معيشتي دولت هستند، اظهار كرد: 
آمار دقيقي وجود ندارد، ام��ا طبق برآوردهاي صورت 
گرفته ۹۳ درصد از جمعيت ۵ ميليون و 1۸0 هزار نفري 
استان اصفهان كمك حمايتي دولت را دريافت مي كنند. 
وي با بيان اينكه حدود 4 ميليون و ۳00 هزار نفر از مردم 
استان اصفهان طي اين سه مرحله كمك هاي معيشتي 
دولت را دريافت كرده يا امشب دريافت مي كنند، گفت: 

حدود ۷ درصد جمعيت استان اصفهان مشمول كمك 
معيش��يتي دولت نخواهند بود، اما اين جمعيت طي 
فرآيندي مي توانند نياز خ��ود به اين كمك را به دولت 
اعالم كنند. وي توضيح داد: جمعيت ۷ درصدي استان 
با شماره همراهي كه قبال در سامانه دريافت يارانه ثبت 
ش��ده، مي توانند از فردا يكش��نبه )۳ آذر ماه( با ارسال 
كدملي سرپرس��ت خانواده به ش��ماره #۶۳۶۹* از 
دريافت يا عدم دريافت كمك حمايتي دولت اطمينان 
حاصل كنند. مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان 
اصفهان تاكيد كرد: جمعيتي كه در استان يارانه دريافت 
نمي كنند، جزو قش��ر توانمندي هستند كه پيش تر از 
دريافت يارانه خود انصراف داده بودند. وي در خصوص 
سهم رقمي اس��تان اصفهان از كمك حمايتي دولت، 
گفت: اين رقم هنوز به طور دقيق مشخص نيست، اما 
به طور متوس��ط اگر به جمعيت 4 ميليون و ۳00 هزار 

استان، نفري ۵0 هزار تومان واريز شود، اين كمك رقمي 
معادل 21۵.000.000.000 تومان خواهد بود. نيرومند 
تاكيد كرد: با توجه به اينكه كمك معيش��تي دولت به 
حساب يارانه سرپرستان خانوار واريز مي شود، به طور 
قطع تنها افراد يارانه بگير مشمول اين كمك خواهند 
بود و اگر كسي به هر دليل يارانه دريافت نمي كند، كمك 
حمايتي دولت به حساب وي واريز نخواهد شد. وي در 
خصوص اينكه يارانه برخي زوج هاي جوان هنوز برقرار 
نشده يا برخي درخواست برقراري مجدد يارانه شان را 
دارند، توضيح داد: اين موضوع در حوزه وظيفه تعاون، 
كار و رفاه تامين اجتماعي نيست، اما با توجه به مراجعات 
بسيار در اين باره، مساله را به ستاد هدفمندي يارانه ها 

منتقل كرده ايم.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي اس��تان اصفهان 
تصريح كرد: ستاد هدفمندي يارانه ها به دنبال سازوكار 

و سامانه جديدي براي اين خانواده ها يا متولدين جديد 
و افرادي كه پيش تر از دريافت يارانه انصراف داده و اكنون 
خواهان دريافت مجدد آن بوده، است و به طور قطع اين 
موضوع پيگيري خواهد شد. نيرومند در خصوص اولويت 
پرداخت كمك هاي معيش��تي دولت به جمعيت۶0 

ميليوني، گفت: در پرداخت اين كمك اولويت خاصي 
در نظر گرفته نشد و طي ۳ مرحله كمك دولت پرداخت 
مي شود و اگر سرپرست خانواري مشمول يارانه است، 
امش��ب در آخرين نوبت كمك هاي معيشتي دولت به 

حساب وي واريز مي شود.

شفافيت در برخورد با متخلفان 
بازار يك مطالبه عمومي است

يزد|اس��تاندار ي��زد ب��ا 
تاكيد بر ش��فافيت در امور 
رسيدگي به مردم همچنين 
برخورد با متخلفين بازار، 
خويش��تن داري اصنافي 
كه متاثر از افزايش قيمت 
بنزين هستند را تا آرامش 
ش��رايط كلي بازار و كشور خواس��تار شد. محمدعلي 
طالبي در جلسه كارگروه تنظيم بازار استان يزد كه با 
حضور مديران دستگاه هاي مرتبط برگزار شد، با اشاره 
به ضرورت كنت��رل بازار، اظهار كرد: يكي از مهم ترين 
الزامات مديريتي دولت بعد از تغيير و مديريت مصرف 
سوخت در كشور، نظارت جدي بر نرخ بازار و مقابله با 
گرانفروشي اس��ت. وي با بيان اينكه كنترل قيمت ها 
به منظور آرامش بخش��ي در جامعه بايد مالك اصلي 
فعاليت دس��تگاه هاي نظارتي و اجرايي باشد، افزود: 
هرگونه افزايش نرخ، غيرقانوني اس��ت و دستگاه هاي 
اجرايي باي��د بدون مالحظه با گرانفروش��ان برخورد 
كنند. اس��تاندار يزد در ادامه با اشاره به اهميت تأكيد 
مقام معظم رهبري و سران س��ه قوه مبني بر نظارت 
مقابله ب��ا هرگونه افزايش خودس��رانه قيمت، گفت: 
اصنافي كه متاثر از افزايش قيمت بنزين هستند بايد 
تا آرام شدن شرايط كلي بازار و كشور خويشتن داري 
كنند. طالبي نظارت بر نرخ خودروهاي كرايه اي را يكي 
از ضرورت هاي اجرايي در استان يزد دانست و تصريح 
كرد: ب��ه همين منظور كميته اي ذيل س��تاد تنظيم 
بازار با مسووليت معاونت عمراني استانداري تشكيل 

شده است. 

بازرسي ها براي جلوگيري از 
گرانفروشي تشديد مي شود

اصفهان|دادستان نايين 
از تش��ديد نظارت تيم هاي 
بازرس��ي براي جلوگيري 
از افزايش قيم��ت كاالها و 
برخورد با متخلفان در اين 
شهرستان خبر داد. مهدي 
طارم��ي ديروز در جلس��ه 
بازرس��ان صنفي و اتاق اصناف نايي��ن گفت: هرگونه 
افزايش قيمت در فروش كاال و خدمات به بهانه افزايش 
بهاي بنزين هيچ توجيه قانوني ندارد و با گرانفروشي، 
احتكار و كم فروشي خارج از چارچوب قانوني برخورد 
خواهد شد. وي با بيان اينكه همه ظرفيت هاي نظارتي 
خود را در روند كنترلي قيمت ها به كار خواهيم گرفت، 
تصريح كرد: دليلي براي گراني كاالها و خدمات وجود 
ندارد و با هرگونه تخلفي با قيد فوريت برخورد خواهد 
شد. دادستان نايين اظهار داشت: 20 اكيپ بازرس ثابت و 
افتخاري در حال آماده باش كامل قرار دارند. وي بيان كرد: 
بازرسي و نظارت بر نحوه عرضه كاال و خدمات به منظور 
جلوگيري از هرگونه كمبود يا افزايش غيرمنطقي قيمت 
و ارتكاب تخلف از س��وي واحدهاي توليدي، توزيعي و 
خدماتي و رسيدگي سريع به شكايت ها و گزارش هاي 
مردمي همچنان ادامه دارد. طارمي با تأكيد بر اهميت 
نقش شهروندان در جلوگيري از تخلفات خاطرنشان كرد: 
شهروندان براي خريد لوازم مورد نياز خود به واحدهاي 
صنفي معتبر و داراي پروانه كس��ب مراجعه كنند و در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را در اسرع وقت 
به ستاد خبري و دايره رسيدگي به شكايات اتاق اصناف و 

تعزيرات و گزارش هاي مردمي اطالع دهند .

450مدرسه در هرمزگان 
نيازمند مقاوم سازي است

هرمزگان|مدي��ركل 
آموزش و پرورش اس��تان 
هرمزگان معتقد است: 20 
مدرس��ه به صورت صد در 
صد تخريبي هستند و 4۵0 
مدرس��ه بايد مقاوم سازي 
ش��وند . به گزارش فارس، 
موس��ي  دادي زاده ديروز در مراس��م تكريم و معارفه 
سرپرس��ت جديد اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس اس��تان هرمزگان اظهار داشت: در اين۶۷0 
مدرسه تخريبي سه هزار كالس درس وجود دارد كه 
به طور ميانگين در هر كالس 2۳ دانش آموز مشغول به 
تحصيل هستند كه جمعيت عظيمي را شامل مي شود. 
مديركل آموزش و پرورش استان هرمزگان گفت: اگر 
كوچك ترين حادثه اي در استان رخ دهد ما بايد اين 
آمادگي را داشته باشيم كه ممكن است مدرسه اي در 
استان تخريب شود. دادي زاده با بيان اينكه بندرعباس 
در كشور به عنوان پايتخت اقتصادي شناخته مي شود 
عنوان كرد: ميانگين كش��وري دانش آم��وز براي هر 
كالس در كش��ور 21 نفر بوده اما اين رقم براي استان 
هرمزگان 2۳ نفر اس��ت و حتي در ش��هرهايي مانند 
بندرعباس و ميناب اين رقم به 4۳ نفر نيز مي رس��د.
مديركل آموزش و پرورش اس��تان هرمزگان گفت: 
پراكندگي اس��تان هرم��زگان با دارا ب��ودن 2 هزار و 
۵00مت��ر مرز آبي و خاكي و ط��ول ۹00 كيلومتري 
استان باعث شده كه پراكندگي در آن متوازن نبوده و 
در برخي از مناطق با تراكم باال و در بعضي ديگر با تراكم 

پايين دانش آموز مواجه باشيم. 

 از دست دادن جبهه هاي 
اقتصادي با تعطيلي كارخانه ها
گيالن|رييس س��ازمان 
بس��يج كارگري كش��ور با 
اش��اره به اينكه تعطيلي هر 
كارخانه به معني از دس��ت 
دادن جبه��ه اي در عرص��ه 
جنگ اقتصادي است، گفت: 
كارگران به شدت در تالش 
هستند تا چرخه توليد سرپا باشد و كارخانه اي تعطيل 
نش��ود. رعيتي فر ديروز در مراس��م يادواره 41۸ شهيد 
كارگري استان گيالن با بيان اينكه امروز جامعه كارگري 
در خط مقدم جبهه اقتصادي است، اظهار كرد: دشمن 
پاشنه آشيل كش��ور را در جبهه اقتصادي مي بيند اما 
كارگران و كارفرمايان ما قدرتمندانه ايستاده اند. رييس 
سازمان بسيج كارگري كشور با بيان اينكه امروز دشمنان 
ما برنامه ريزي جدي كرده اند تا كش��ور ازنظر وضعيت 
اقتصادي ضعيف شود، گفت: كارگران ما در دوران دفاع 
مقدس در دو جبهه جهاد مي كردند و امروز نيز بايد اينگونه 
باشد. رعيتي فر با اشاره به اينكه امروز در مراكز توليدي ما 
رونق توليد، اقتصاد مقاومتي و حمايت از كاالي ايراني، 
جنگ مقدس است، بيان كرد: بايد در پروژه هاي ملي از 
ظرفيت بخش خصوصي استفاده شود. وي با بيان اينكه 
حوزه صنعت بايد كيفيت خود را ارتقا دهد، گفت: با ارتقاي 
كيفيت توليد، عالوه بر تأمين كاالي داخل مي توان به 
خارج از كش��ور نيز صادرات انجام داد. رعيتي فر با بيان 
اينكه در حوزه اقتصادي بايد استقالل خود را حفظ كنيم، 
افزود: تالش دشمن اين است كه جلوي گسترش تفكر 
فرهنگ و ش��هادت را بگيرد زيرا مي داند كه مولفه هاي 

قدرت جمهوري اسالمي ايران در حال گسترش است.

 استمداد از مسووالن اجرايي 
براي بهبود وضعيت كاغذ

اردبيل|در حاشيه بازديد 
معاون سياس��ي و امنيتي 
استاندار اردبيل، مشكالت 
ناش��ي از گران��ي كاغذ بار 
ديگر مطرح شد. به گزارش 
تس��نيم، دي��روز ط��رح 
بازديد مسووالن استاني از 
كتابفروشي ها كه در س��ال هاي اخير انجام شده است، 
با حواشي همراه بود كه گوياي مشكالت ناشي از گراني 
كاغذ اس��ت. در اين بازديد كتابفروشان موضوع گراني 
كاغذ را مطرح كرده و افزايش قيم��ت را يكي از داليل 
كاهش فروش كتاب عنوان كردند. در اين بازديد معاون 
سياسي و امنيتي اس��تاندار اردبيل با تاكيد بر ضرورت 
رسيدگي به مش��كالت كتابفروش��ي ها تصريح كرد: 
مجموع اقدامات بايد به ش��كلي باشد تا كتاب در سبد 
كاالي مصرفي خانواده ها ق��رار گيرد. وي با بيان اينكه 
جامعه براي پيشرفت فرهنگي نيازمند استفاده از كتاب 
و كتابخواني است، افزود: به ويژه پرورش فكري نسل آينده 
نيازمند ترويج فرهنگ مطالعه است. معاون سياسي و 
امنيتي استانداري اردبيل گفت: با توجه به اينكه سرانه 
مطالعه در استان اردبيل بايد افزايش يابد، انتظار مي رود 
نهادهاي فرهنگي در اين رابطه مشاركت داشته و زمينه 
افزايش مطالعه را فراهم كند. ندايي همچنين خواستار 
استمرار برنامه هاي فرهنگ ساز افزايش مطالعه شد و 
گفت: از جمله نشست هاي كتابخواني بي شك اثرات قابل 
توجهي در سطح جامعه دارد. ضروري است سازمان هاي 
مردم نهاد با جديت نسبت به ترويج مطالعه اقدام كرده و به 
فرهنگ سازي در بين اقشار مختلف توجه داشته باشند.
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 »يارانه شما قطع شد« 
جعلي است

گ�رگان| رييس پليس فتاي گلس��تان مي گويد: 
پيامك »يارانه شما قطع شد« جعلي است. سرهنگ 
پرسا رييس پليس فتاي گلستان گفت: در يكي، دو 
روز اخير براي برخي از هم استاني ها پيامكي حاوي 
پيام »يارانه شما قطع شد براي ثبت نام كليك كنيد« 
ارسال شده، كه اين پيامك جعلي است و هيچ گونه 
وجهه قانوني ن��دارد. او افزود: كالهب��رداران و افراد 
سودجو با معرفي لينك هاي خاص قصد هدايت مردم 
به سايت هاي مورد نظر خود را دارند كه مردم بايد با 
هوشياري به هيچ وجه به اينگونه پيامك ها اعتنا نكنند. 
رييس پليس فتاي گلستان تاكيد كرد: مردم بدانند 
هرگونه اطالع رساني درباره واريز يارانه يا قطع آن و 
اخبار از اين دست فقط و فقط از طريق رسانه ملي و 
ديگر خبرگزاري هاي رسمي كشور قابل استناد است.

بازسازي ورزشگاه شهيد متقي 
ساري آغاز شد

ساري|بازسازي اس��تاديوم ورزشي شهيد متقي 
س��اري با حضور ريي��س كميته مل��ي المپيك و 
توسط بسيج سازندگي اس��تان آغاز شد. سرهنگ 
محمدمهدي اقبالپور رييس بسيج سازندگي مازندران 
در حاشيه كلنگ زني بازسازي استاديوم ورزشي شهيد 
متقي ساري در گفت وگو با خبرنگار مهر با گراميداشت 
هفته بسيج اظهار داشت: در هفته بسيج 410 طرح 
در استان افتتاح و 41 پروژه كلنگ زني مي شود كه 
بازسازي ورزشگاه شهيد متقي از جمله آن است. وي 
افزود: بازسازي استاديوم ورزشي شهيد متقي در قالب 
تفاهمنامه با ورزش و جوانان اجرا مي شود كه بخشي از 

استاديوم تخريب و بازسازي مي شود.

 كردها حافظان امنيت
و آرامش ايران هستند

س�نندج|نماينده مردم كردس��تان در مجلس 
خبرگان رهبري گفت: ملت كرد و مردم كردستان 
هم��واره پاي اين نظام ايس��تاده اند و هيچگاه اجازه 
نمي دهند كه كس��ي امنيت و آسايش را از مرزهاي 
اين كشور بگيرد.  ماموستا فايق رستمي در حاشيه 
راهپيمايي حمايت از امنيت و اقتدار كشور كه ديروز 
در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: اين راهپيمايي 
وحدت و انس��جام ملتي را نشان مي دهد كه همواره 
به دنبال جهاد، مودت، رحمت، بركت، اخوت و برادري 
هستند و اين بدين معناس��ت هر كسي را كه مخل 
امنيت باشد، محكوم مي كنند. وي افزود: امنيت از 
هر مساله ديگري در كشورهاي مختلف جهان مهم تر 
است و دشمنان نيز همواره به دنبال اين هستند كه در 
كشور ما ناامني ايجاد كنند در حالي كه ملت ايران به 

هيچ عنوان موافق ناامني كشور نيستند.

اعالم آماده باش به سراسر 
خوزستان در پي وقوع زلزله

اهواز|مدي��ركل مديري��ت بح��ران اس��تانداري 
خوزس��تان از اعالم آماده باش به دنبال وقوع زمين 
لرزه 4.2ريشتري در ليكك به سراسر استان خوزستان 
خب��ر داد. كيامرث حاجي زاده اظهار كرد: با توجه به 
وقوع زمين لرزه روز شنبه در منطقه مرزي استان هاي 
خوزستان و كهگيلوله و بويراحمد )ليكك( به بزرگي 
4.2 به كليه اعضاي س��تاد پيشگيري، هماهنگي 
وفرماندهي عمليات پاسخ به بحران استان اعالم آماده 
باش شد. وي تاكيد كرد: تاكنون گزارشي از خسارات 
وارده اعالم نشده است. ساعت 14: 1۷ ديروز زلزله اي 
به بزرگي 4.2 ريشتر منطقه اي حوالي ليكك در مرز 
اس��تان هاي كهگيلويه و بويراحمد و خوزس��تان را 
لرزاند. اين زلزله در 1۸ كيلومتري ليكك )كهگيلويه 
و بويراحمد(، 20 كيلومتري جايزان )خوزس��تان(، 
۳۸كيلومتري آغاجاري )خوزستان(، 12۸ كيلومتري 

اهواز و 1۵۹ كيلومتري ياسوج رخ داد.

 پيشگيري از تب  برفكي 
در حال انجام است

زنجان|مديركل دامپزشكي استان زنجان گفت: 
پيشگيري از تب  برفكي در حال انجام است. محمدباقر 
حاج كاظمي با اشاره به اينكه از نظر بيماري هاي دام، 
استان زنجان وضعيت نسبتا آرامي دارد، اظهار كرد: 
هميشه نگراني بيماري در بين دام و طيور وجود دارد 
و بيماري در بين احش��ام با ورود حتي يك گوسفند 
مريض به ميدان احش��ام مي تواند اتفاق بيفتد. اين 
مسوول ادامه داد: اگر بيماري به ميدان احشام سرايت 
پيدا كند، از اين محل نيز به دليل انتقال احش��ام به 
محل هاي مختلف اين بيماري گسترش پيدا مي كند. 
وي افزود: اقدامات پيش��گيرانه دامپزش��كي براي 
جلوگيري از گسترش بيماري در بين احشام، بسيار 
موثر است، اكثر بيماري هاي بين احشام با منشأ ميان 

احشام هستند.

تدوين سند توسعه مهارت 
كهگيلويه و بويراحمد

ياس�وج|مديركل آموزش فني و حرفه اي استان 
كهگيلويه و بويراحمد از تدوين سند توسعه مهارت 
استان خبر داد. فرج اهلل راد ديروز در نشست شوراي 
مهارت استان با حضور رييس سازمان فني و حرفه اي 
كشور، افزود: با همكاري دانشگاه تربيت مدرس تهران، 
سند توسعه مهارت استان تدوين شده است. وي با 
بيان اينكه در اين سند تحليل محتواي باال دستي و 
تعميم استاني ديده شده است، اظهاركرد: 1۶ راهبرد 
اس��تاني در اين قالب تدوي��ن و ۶۸ برنامه نيز احصا 
شده است. مديركل آموزش فني و حرفه اي استان 
كهگيلويه و بويراحمد الزمه اجراي اين طرح را تزريق 
اعتبار دانست و خاطرنشان كرد: بيش از 2۸ هزار نفر 

ساعت آموزش در پايه اين طرح عملياتي مي شود.

چهرههاياستاني
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نمكي  وزير بهداشت، در روزهاي نخست وزارت، از اجراي طرح پزشك خانواده خبر داده بود

توقف »پزشك خانواده« در گام هاي نخست
ريحانه جاويدي|

از نخس��تين روزهاي آغاز به كار ط��رح تحول نظام 
سالمت، استقرار پزش��ك خانواده به عنوان يكي از 
زيرساخت هاي اصلي اين طرح در دستور كار وزارت 
بهداشت قرار گرفت، طرحي كه قرار بود تا پايان قانون 
برنامه پنج ساله چهارم توس��عه در كشور به صورت 
كامل اجرايي شود اما به دليل نبود هماهنگي ميان 
دستگاه هاي مسوول و فراهم نبودن زيرساخت ها، تا 
امروز كه چهار سال از قانون برنامه ششم مي گذرد، 

بي نتيجه باقي مانده است. 
مسووالن وزارت بهداشت هربار وعده هايي از اجراي 
اين طرح مي دهند و مدت زمان تقريبي براي اجراي 
كام��ل آن اعالم مي كنند. بهمن 97، س��عيد نمكي 
درحالي كه سرپرس��تي وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي را بر عهده داشت، اعالم كرد بر اساس 
برنامه ريزي انجام شده، تالش داريم تا پايان اين دولت 
طرح پزشك خانواده ش��هري در كل كشور اجرايي 
شود و مرداد 98 هم عليرضا رييسي، معاون بهداشت 
وزارت بهداشت از توسعه گام به گام پزشك خانواده 
ش��هري از نيمه دوم سال جاري خبر داد اما اكنون با 
گذش��ت بيش از دو ماه از آغاز ش��ش ماه دوم سال و 
همچنين با نزديك شدن به زمان قانوني تقديم اليحه 
بودجه س��ال آينده از سوي دولت به مجلس شوراي 
اسالمي، كارشناسان اقتصاد سالمت بر اين موضوع 
تاكيد مي كنند كه هنوز الگوي مناسب كشوري براي 
استقرار پزشك خانواده شهري و نظام ارجاع طراحي 
نشده و سرانه پزشك خانواده شهري در سال 99 هم 

مشخص نيست. 
به اين ترتيب با اس��تناد به اظهارنظر كارشناسان، تا 
برداشتن گام هاي ابتدايي براي استقرار طرح پزشك 
خانواده فاصله زيادي وجود داش��ته و استقرار كامل 
آن در مدت زمان باق��ي مانده از دولت دوازدهم، آن 
هم در ش��رايط اقتصادي فعلي بيشتر شبيه به يك 

آرمان است. 

  چرا پزشك خانواده تاكنون اجرا نشده است؟
بر مبناي قوانين برنامه هاي پنج ساله چهارم، پنجم و 
ششم مقرر شد تا نظام سالمت كشور بر پايه پزشك 
خانواده و نظام ارجاع پياده سازي شود اما با گذشت 
نزديك به 15 سال از تصويب برنامه چهارم، هنوز اين 
كار انجام نشده است اين وضعيت در حالي است كه 
رييس مجمع عمومي س��ازمان نظام پزشكي كشور 
و نماينده س��ازمان نظام پزش��كي در ستاد اجرايي 
پزشك خانواده، معتقد اس��ت هنوز الگوي مناسب 
كشوري براي استقرار پزشك خانواده شهري و نظام 
ارجاع طراحي نشده و سرانه پزشك خانواده شهري 

در سال 99 مشخص نيست. 

عباس آقازاده مسرور روز گذشته درباره اين موضوع 
گفت: علت اصلي در دو مس��اله بنيادي عدم تامين 
منابع مالي پايدار و نبود الگوي مشخص و بومي براي 
پزشكي خانواده در كشور است كه پس از تالش هاي 
ناموفق در دهه 8۰ كه جمع بندي نش��د از آغاز دهه 
9۰ و به طور مش��خص از سال 91، دو استان فارس و 
مازندران اقدام به راه اندازي سيستم پزشك خانواده 
شهري در شهرهاي خود كردند كه بخش اعظمي از 
پزشكان عمومي بخش خصوصي مطب هاي خود را 
به عنوان پايگاه پزشك خانواده شهري، محل اجراي 
اين سيس��تم كردند. اين كار در قالب دستورالعملي 
به نام نسخه ۰۲ پزشك خانواده شهري انجام شد كه 
از س��ال 91 تاكنون بارها براي تجديد نظر و اصالح 
آن جلساتي برگزار شده اما هنوز نسخه جايگزين و 

اصالحيه اي قانوني در دسترس نيست.
نماينده سازمان نظام پزشكي در ستاد اجرايي پزشك 
خانواده افزود: موضوع استقرار پزشك خانواده شهري 
در تعداد زيادي از اس��تان ها به جز فارس و مازندران 
بالتكليف اس��ت كه در اين دو اس��تان به دليل عدم 
كفاف س��رانه پرداختي )تعرفه( به پزشكان خانواده 

شهري در شرايطي كه بحران اقتصادي و تورم قيمت 
تمام شده خدمات پزشك خانواده به شدت باال رفته 
است، مكاتباتي از سوي هيات رييسه مجمع عمومي 
سازمان نظام پزشكي، رياس��ت كل نظام پزشكي و 
نمايندگان مجلس از شهرهاي مازندران در اعتراض 
به ناكافي بودن سرانه پزشكان خانواده شهري انجام 
شد كه از سوي ستاد پزشك خانواده كشور به شوراي 

عالي بيمه سالمت، ارايه شد.
پيشنهاد افزايش 1۰ درصدي سرانه پزشكان خانواده 
ش��هري را مطرح نموديم كه براي تامين منابع مالي 
آن نيز پيشنهاد شده بود كه 1۰ تا ۲۰ درصد از نسخ 
دارويي پزشكان خانواده دو استان به عنوان فرانشيز 

دريافت شود.
اظهارات آقازاده مس��رور از ابهام در س��رانه پزشك 
خانواده براي س��ال 99، در حالي اس��ت كه شهريور 
امسال مديركل دفترخدمات عمومي سازمان بيمه 
سالمت اعالم كرد اگر قرار باش��د از سال آينده اين 
برنامه در يك سوم كش��ور اجرا شود، قاعدتا حداقل 
به ۲ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است. با اين وجود 
محم��د ميرزايي بر اي��ن موضوع تاكيد داش��ت كه 

زيرساخت هاي كشور براي استقرار پزشك خانواده 
آماده اس��ت، او درباره اين موضوع افزود: با توجه به 
فراهم ش��دن زيرس��اخت هاي خدمات الكترونيك 
از جمله نظام ارجاع الكترونيك، نس��خه نويس��ي، 
رس��يدگي به اسناد، استحقاق س��نجي الكترونيك 
و تامين فضاي فيزيكي و تجهيزات در كش��ور براي 
اجراي برنامه پزش��ك خانواده در س��ال 99، مانعي 
وجود ن��دارد و مي توان اين اقدام را در چند اس��تان 

ديگر آغاز كرد.

  پزش�ك خانواده نخستين گام هاي اجرا را 
هم برنداشته است

تاكيد مس��ووالن وزارت بهداش��ت بر اجراي كامل 
پزش��ك خانواده تا پاي��ان عمر دول��ت و همچنين 
توس��عه گام به گام اين طرح در نيمه دوم امسال در 
حالي است كه كارشناسان اقتصاد سالمت معتقدند 
هنوز طرح پزش��ك خانواده ي��ك گام رو به جلو هم 
برنداشته اس��ت و عمال آنچه در فارس و مازندران به 
عنوان طرح آزمايشي اجرا شد، هيچ شباهتي به طرح 
اصولي پزشك خانواده نداشته و بيشتر شبيه به يك 

كپي برداري ناقص است. مهدي اسفنديار، پژوهشگر 
اقتصاد سالمت درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: 
دو نمونه اي كه در دو استان به عنوان طرح آزمايشي 
پزشك خانواده اجرا شد، در واقع پزشك خانواده نبود 
بنابراين درباره موفقيت آميز بودن يا نبودن طرحي كه 
مشخص نيست كه دقيقا چه چيزي است، نمي توان 

اظهارنظر كرد. 
يكي از مش��كالت اصلي در طرح هايي مانند پزشك 
خانواده در ايران اين اس��ت كه جست وجو مي كنيم 
چه طرح موفقي در كدام كشور در حال انجام است و 
بعد يك كپي ناقص از آن را بدون اينكه بومي سازي 
ش��ود و بدون اينكه توجه كنيم ب��راي اجراي آن در 
كش��ور مبدا چه زيرساختي برقرار ش��ده، در كشور 
اجرا مي كنيم و بعد نتيجه اي��ن موضوع چيزي جز 
شكست و اتالف منابع مالي نيس��ت. در واقع باليي 
كه بر سر طرح پزشك خانواده هم آمد، دقيقا همين 
موضوع اس��ت كه طرح را از كارآمدي تبديل به يك 
جايگاه نمايش��ي كرد.  او افزود: اينكه وزير بهداشت 
مي گويد تالش مي كند تا پزشك خانواده را تا پايان 
كار دولت دوازدهم به طور كامل در كش��ور اجرا كند 
بيشتر شبيه به يك اظهارنظر آرماني است. بايد از وزير 
پرسيد در حالي كه پزشك خانواده در برنامه توسعه 
چهارم، پنجم و ششم بدون نتيجه باقي ماند چگونه 
قرار است در دوسال به سرانجام برسد و از مسووالن 
دوره هاي قبل هم پرس��يد به جاي اجراي اين طرح 
چه كار كرده اند؟ در حال حاضر بايد گفت با توجه به 
زيرساخت هاي مورد نياز براي طرح پزشك خانواده، 
اين طرح حتي در مراحل ابتدايي اجرا هم نيست و تا 
اجراي كامل فاصله زيادي وجود دارد، اما اگر به دنبال 
استقرار ناقص پزشك خانواده باشيم شايد بشود در 

دو سال باقي مانده اميدوار بود.
اين پژوهشگر اقتصاد سالمت بيان كرد: براي اجراي 
كامل پزش��ك خانواده نياز به يك آمايش سرزمين 
وجود دارد، ني��از به اس��تقرار پرون��ده الكترونيك 
سالمت، تدوين راهنماهاي باليني، يكپارچه كردن 
نظام بيمه و برقراري نظام ارجاع وجود دارد، آيا هيچ 
كدام از اين زيرس��اخت ها انجام شده است كه اعالم 
كنيم تا دو سال ديگر پزش��ك خانواده به طور كامل 
اجرا مي شود؟ عالوه بر اين موضوعات، اگر قرار باشد 
پزشك خانواده به سرنوشت بيمه سالمت دچار نشود 
نياز به منابع مالي پايدار دارد در حالي كه با توجه به 
وضعيت اقتصادي كش��ور، آيا وزارت بهداشت منبع 
مالي پايداري براي اين طرح در نظر گرفته است؟ در 
دو سال باقي مانده شايد بتوان اصالحات ساختاري 
در اين طرح اجرا كرد اما بايد توجه كرد در ش��رايط 
فعلي فرصت اين كار محدود ب��وده و بودجه آن هم 

كافي نيست.

راهكارهاي تامين كسري  سازمان تامين اجتماعي
س��ازمان تامين اجتماعي با بح��ران كمبود منابع و 
غلبه هزينه ها ب��ر درآمد مواجه اس��ت به طوري كه 
برخي معتقدند ادامه اين روند ممكن است منجر به 
ورشكستگي تامين اجتماعي ش��ود. اما نايب رييس 
هيات مديره سازمان تامين اجتماعي با توضيح درباره 
راهكارهاي تامين كسري و اجراي تعهدات سازمان 
تامين اجتماعي، گفت: فروش امالك با مجوز قانوني 
است. علي حيدري با اشاره به اينكه دولت ۲۴۰ هزار 
ميليارد ريال به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است، 
گفت: س��ازمان تامين اجتماعي، س��ازمان مديريت 
درآمد-هزينه است و سازماني است كه خودش منابع 
مورد نياز براي ارايه خدمات بيمه شدگان و مستمري 
بگيران را تامين مي كند با مشاركت كارگر و كارفرما 
و البته بر اس��اس قانون دولت نيز عنصر سومي است 
كه بايد بخش��ي از منابع را تامين كند و همين عدم 
پرداخت . او گفت: س��ازمان هاي ديگر فقط مديريت 
هزينه هس��تند و از اعتبار دولت براي ارايه خدمات 

در سازمان خود استفاده مي كنند اما سازمان تامين 
اجتماعي خ��ود مديريت درآم��د و هزينه را برعهده 
دارد. مشكلي كه وجود دارد اين است كه مدتي است 
پرداخت بخش��ي از منابعي كه سازمان بايد دريافت 

مي كرد به تعويق افتاده است. 
نايب رييس هيات مديره س��ازمان تامين اجتماعي 
با اش��اره به اينكه بدهي دولت رو به افزايش اس��ت، 
گفت: فرآيند توليد و انباشت بدهي دولت در هر سال 
متفاوت اس��ت و هيچ وقت متوقف نمي شود، چراكه 
بخ��ش زيادي از تعهداتي كه دول��ت و مجلس انجام 
داده در بودجه جاري دولت لحاظ نشده و اعتباري به 
ما پرداخت نمي ش��ود و بخشي نيز تعهداتي بوده كه 
مربوط به دولت ها و مجلس قبلي بوده كه همه اينها 
انباش��ت شده اس��ت. به گفته وي، در مجموع منابع 
س��ازمان از حق بيمه هايي كه بيمه شده و كارفرما و 
دولت پرداخت مي كند تامين مي شود اما نكته مهم 
اين اس��ت كه در صورت عدم پرداخ��ت حق بيمه از 

س��وي دولت ما باز هم خدمات خود را به بيمه شده 
ارايه مي كنيم. پرداخت مستمري بازنشستگان، بيمه 
بيكاري، تمديد دفترچه هاي درماني بيمه شدگان و ... 
همه روتين انجام مي شود در حالي كه دولت حق بيمه 

خود را پرداخت نكرده است. 
حيدري با اشاره به اينكه براي اجراي تعهدات و تامين 
كس��ري راه هاي مختلفي وج��ود دارد گفت: فروش 
امالك و دارايي ها، فروش سهام، اخذ تسهيالت بانكي 
و دريافت وام و فروش امالك مازاد بر نياز از جمله اين 

روش ها است.
وي اظهار داش��ت: يكي از اي��ن راهكارها را بايد براي 
تامين اعتبار مورد نياز خدمات دهي به بيمه شدگان 
و جامعه هدف سازمان تامين اجتماعي به كار گيريم 
اين در حالي است كه بسياري از دستگاه هاي دولتي و 
اجرايي ارايه خدمات خود را به دريافت اعتبار و بودجه 
موكول مي كنند اما ماهيت وظايف س��ازمان تامين 
اجتماعي به گونه اي است كه نمي تواند ارايه خدمات 

را به دريافت اعتبارات موكول كند. نايب رييس سازمان 
تامين اجتماعي گفت: فروش امالك، فروش س��هام 
ودريافت وام تماما قانوني است و مجوز الزم از مراجع 
ذي ربط دريافت شده است. حيدري افزود: در صورتي 

كه فروش سهام در برهه اي از زمان باعث ضرر و زيان 
سازمان و جامعه هدف باشد قطعا اين كار را نمي كند 
و تمامي كارها و اقدامات ب��ا رعايت صرفه و صالح و 

دريافت مجوزات قانوني انجام مي شود.

پرمصرف ترين داروي كشور 
مديركل دفتر نظارت و پايش مصرف فرآورده هاي 
سالمت سازمان غذا و دارو با هشدار نسبت به خطر 
مصرف بي رويه يا نادرست آنتي بيوتيك ها و ايجاد 
مقاوم��ت ميكروبي، گفت: نزدي��ك به ۴8 درصد 
نسخ تجويزي مان كه طي امسال مورد بررسي قرار 
گرفته اند،  حاوي آنتي بيوتيك هستند كه نسبت به 
ُنرم بيماري هاي عفوني و با توجه به اپيدميولوژي 

بيماري ها در كشور، مقداري باالست.
مهرناز خيرانديش درباره ميزان مصرف خودسرانه 
آنتي بيوتك ها در كش��ور، گفت: برآورد دقيقي از 
ميزان مصرف خودس��رانه آنتي بيوتيك در كشور 
وجود ندارد؛ چراكه كساني كه به صورت خودسرانه 
آنتي بيوتيك مصرف مي كنند، مصرف ش��ان در 
جايي ثبت نمي ش��ود. البته آمار تجويز و فروش 
آنتي بيوتيك ها ثبت مي شود، اما نمي توانيم به طور 
دقيق بگوييم كه همه آنتي بيوتيك هايي كه بدون 
تجوي��ز، فروش رفته اند، آمار مصرف خودس��رانه 
آنتي بيوتيك تلقي مي ش��ود. زيرا ممكن اس��ت 
قس��متي از اين داروها تاريخ مصرف شان گذشته 
باش��د يا در بيمارس��تان ها و در فرآيندهاي ديگر 
استفاده شده باشند. بنابراين نمي توان آمار دقيقي 
درباره مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك ها اعالم كرد.

او با بيان اينكه البته برآورد كلي درباره ميزان مصرف 
خودسرانه آنتي بيوتيك ها در كشور وجود دارد، به 
ايسنا گفت: در عين حال ابتدا بايد مصرف خودسرانه 
آنتي بيوتيك را تعري��ف كنيم. يك زماني مصرف 
خودسرانه آنتي بيوتيك فقط خريد بدون نسخه 
از داروخان��ه را در بر مي گيرد، اما اين تنها مصداق 
مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك نيست. به عنوان 
مثال در بس��ياري از موارد، پزشك آنتي بيوتيكي 
را تجويز مي كن��د، اما بيمار به زمان بندي مصرف 
دارو پايبند نيس��ت و زودتر از زمان توصيه  شده از 
سوي پزشك دارو را قطع مي كند كه اين هم يكي 
از مصاديق مهم مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك 
است كه مي تواند به مقاومت ميكروبي منجر شود. 
زيرا بهبودي به طور كام��ل رخ نداده و فقط عالئم 

بيماري از بين رفته اند.
خيرانديش ادامه داد: در عين حال رعايت نكردن 
زمان بندي مصرف آنتي بيوتيك و مداخله در برنامه 
دارودرماني نيز از مصاديق مصرف خودسرانه آن 
آنتي بيوتيك تلقي مي ش��ود. از طرف ديگر گاهي 
بيماري به پزشك اصرار مي كند كه حتما برايش 
آنتي بيوتيك تجويز كند و پزشك را مجبور مي كنند 
كه برايشان آنتي بيوتيك بنويسد. گاهي هم پزشك 
براي يك بيمار ن��وع خوراكي دارو را تش��خيص 
مي دهد، اما بيمار اصرار بر دريافت نوع تزريقي آن 
دارد. بنابراين در اي��ن موارد علي رغم اينكه بيمار 
دارو را با نسخه مي گيرد، اما اين موارد نيز نوعي از 
مصاديق مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك است؛ زيرا 

در تجويز پزشك مداخله مي شود.
مديركل دفتر نظارت و پايش مصرف فرآورده هاي 
سالمت سازمان غذا و دارو با بيان اينكه از آنجايي 
كه اين موارد در جايي ثبت نمي ش��وند، نمي توان 
آمار دقيقي درباره ميزان مصرف خودسرانه آنتي 
بيوتيك اعالم كرد، گفت: البته بايد توجه كرد كه 
مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك نه تنها خاص كشور 

و فرهنگ ما نيست، بلكه در تمام دنيا وجود دارد.
خيرانديش تاكيد كرد: بررسي بيش از 1۰۶ ميليون 
نس��خه بيمه تامين اجتماعي در س��ال 1۳97 و 
شاخص هاي نسخه نويس��ي نشان مي دهد كه در 
بيش از ۴8 درصد نسخ، انواع آنتي بيوتيك تجويز 
شده است. بنابراين پرمصرف ترين داروها در كشور 
آنتي بيوتيك ها هستند. در گروه آنتي بيوتيك ها، 
به ترتيب قرص مترونيدازول، قرص سفيكسيم و 
كپسول آموكسي سيلين تجويز باالتري داشته اند.

 تشكيل گشت هاي شبانه
براي مقابله با »پسماند سوزي«

مديركل اداره حفاظت محيط زيست استان تهران 
ضمن اش��اره به اينكه »ضايعات سوزي« يكي از 
معضالت زيس��ت محيطي جنوب استان تهران 
است، گفت: براي مقابله با اين اقدام و شناسايي 
كامل اين نقاط تيم هاي پايش شبانه در جنوب 
اس��تان تهران تشكيل شده اس��ت. پايش هاي 
زيس��ت محيطي آبان ماه كه همزمان با افزايش 
غلظت آالينده هاي هوا در تهران بود نشان داد كه 
»ضايعات سوزي« يكي از معضالت مهم تهران 
اس��ت كه هم هوا را آلوده مي كند و هم سالمت 
مردم را به خطر مي اندازد. محمد رس��تگاري- 
معاون نظارت و پايش اداره محيط زيست استان 
تهران- پيش از اين به ايسنا گفته بود كه بر اساس 
قانون هواي پاك اين كار جرم اس��ت و از س��اير 
دس��تگاه ها از جمله شهرداري توقع داريم كه به 

وظيفه قانوني خود در اين باره عمل كنند.
در اين باره سعيد محمودي ، مديركل اداره حفاظت 
محيط زيست استان تهران، اظهار كرد: »پسماند 
س��وزي« بيشتر در جنوب اس��تان تهران توسط 
برخي اتباع، معتادان و دوره گردها اتفاق مي افتد. 
اكثر آنها شبانه پسماندها را آتش مي زنند و صبح ها 
براي جمع آوري س��يم ها يا باقيمانده پسماندها 
ك��ه ارزش مادي دارد به مح��ل مراجعه مي كنند 
بنابراين هويت آنها مشخص نيست. مديركل اداره 
حفاظت محيط زيست استان تهران با بيان اينكه 
اداره محيط زيست اس��تان تهران براي برخورد با 
اين افراد و جلوگيري از »ضايعات سوزي« تيم هاي 
پايشي را تشكيل داده است كه به صورت شبانه در 
مناطق جنوبي استان تهران گشت زني مي كنند، به 
ايسنا گفت: اگر كارخانه ها و مراكز صنعتي اقدام به 
»پسماند سوزي« كنند قطعا با آنها برخورد خواهد 
شد. محمودي در پايان با تاكيد بر اينكه دستگاه هاي 
ديگ��ري نيز وظيف��ه مقابله با پسماندس��وزي را 
برعهده دارند، گفت: متاسفانه گاهي همكاري هاي 
بين بخشي ضعيف است اين درحالي است كه مقابله 
با آلودگي هوا تنها بر عهده يك يا دو دستگاه نيست.

آخرين وضعيت پرونده الكترونيك سالمت 
معاون بهداش��ت وزارت بهداشت ضمن تش��ريح آخرين اقدامات 
صورت گرفته در زمينه پرونده الكترونيك سالمت براي آحاد جامعه 
ايراني، گفت: پيش بيني مي كنم تا پايان س��ال جاري بخش عمده 
اتصاالت براي پرونده الكترونيك س��المت صورت خواهد گرفت و 

مابقي آن نيز تا پايان دولت انجام مي شود.
عليرضا رييسي با بيان اينكه تاكنون اقدامات مناسبي براي پرونده 
الكتروني��ك س��المت صورت گرفته اس��ت، گفت: در س��طح يك 
سامانه هاي سيب، ناب و سينا در حال فعاليت بودند كه اكنون اين 
سامانه ها در سطح يك به يكديگر متصل شدند و به شكل يكپارچه 
فعاليت مي كنند؛ اين يعني ۲7 ميليون ايراني و ساكنين شهرهاي 

زير ۲۰هزار نفر و روستاها شامل اين اتصال شده اند.
او ايجاد ارتباط ميان س��ه سطح يك، دو و سه ارايه خدمات سالمت 
را اتفاق��ي ويژه خواند و تصريح كرد: ايجاد اين ارتباط گام دومي بود 
كه وزارت بهداش��ت برداش��ت كه به موجب آن ميان كلينيك ها و 
بيمارستان ها ارتباط برقرار شد و بيش از ۳۰ دانشگاه علوم پزشكي به 
سمت آن مهاجرت كردند و مابقي دانشگاه ها نيز در حال پيوستن به 
اين طرح هستند. نكته قابل تامل آن است كه از ميان اين ۳۰ دانشگاه 
ياد شده، اكنون حدود 15 دانشگاه حتي به سوي اتصال با بخش هاي 
خصوصي رفته اند. رييس��ي با بيان اينكه ي��ك پرونده الكترونيك 
س��المت ش��امل اتصال ميان بخش هاي پاراكلينيك، راديولوژي، 
آزمايش��گاه، داروخانه، بخ��ش خصوصي، مطب ه��ا، كلينيك ها و 
بيمارستان ها است، به ايسنا گفت: اكنون ريل گذاري ها براي تحقق 
هدف اتصال كامل بخش هاي مذكور اتفاق افتاده اس��ت و به تدريج 
شاهد مهاجرت بخش ها به سوي اتصال هستيم و پيش بيني مي كنم 
تا پايان س��ال جاري بخش عمده اتصاالت صورت خواهد گرفت و 
مابق��ي آن نيز تا پايان دولت انجام مي ش��ود. لزوم تكميل اتصاالت 
در پرونده الكترونيك س��المت، اتصال بي��ش  از 18۰هزار نقطه در 

سراسر كش��ور اس��ت كه تاكنون حدود 1۴۶هزار نقطه به يكديگر 
متصل شده اند.

او با اشاره به وجود زيرساخت هاي الزم جهت تحقق اهداف، اظهار 
ك��رد: به طور مثال ارس��ال الكترونيك اس��ناد پرونده هاي بيماران 
از بيمارس��تان به سازمان هاي بيمه گر در بس��ياري از دانشگاه هاي 
علوم پزشكي به شكل پايلوت اجرا شده و ديگر پرونده كاغذي به بيمه 
ارسال نمي شود. گام بعدي حذف دفترچه از مطب ها در سطح يك 
خدمات است تا نسخه نويسي الكترونيك انجام شود كه به دنبال آن 
نسخه به شكل الكترونيك از مطب به داروخانه برود. رييسي در مورد 
پرداخت مطالبات پزش��كان خانواده و مباحث مطرح شده مبني بر 
وجود معوقات در پرداخت هاي آنها، اظهار كرد: امس��ال دريافت ما 
از يك درصد ارزش افزوده از س��ازمان مديريت برنامه ريزي با روند 
منطقي روبرو نبود. البته اين سازمان قول مساعدي داده تا ظرف يك 
ماه  آينده گشايشي در اين امر صورت گيرد تا به واسطه دريافت اين 
يك درصد ارزش افزوده، پرداخت ما به پزشكان بدون مشكل صورت 
گيرد. به طور كلي در پرداخت هاي سطح يك دچار مشكالت شده ايم 

كه به زودي برطرف خواهد شد.

بازنشستگان و حق التدريسي ها صاحب مسكن ملي مي شوند
وزير آموزش و پرورش اظهار كرد: 1۰ هزار سهميه استخدامي براي 
آموزش و پرورش ديده ش��ده كه تمام اين 1۰ هزار سهميه به آزمون 
استخدامي منتقل شدند محسن حاجي ميرزايي در جمع خبرنگاران 
در حاشيه امضاي تفاهم نامه ساخت 17۰ هزار واحد مسكوني براي 
كاركنان آموزش و پرورش درباره بودجه س��ال آينده اين وزارتخانه 
گفت: وزارت آموزش و پرورش از بودجه ساالنه رنج مي برد و همواره 
برآورد هزينه آموزش و پرورش در بودجه به درستي صورت نمي گيرد.

او افزود: البته هنوز بودجه سال 99 به دولت ارايه نشده است اما تمام 
تالش ما اين است كه بودجه امسال را واقع بينانه تر تنظيم كنيم. وزير 
آموزش و پرورش را با  اش��اره به بنزين س��رويس هاي مدارس گفت: 
براساس تصميم گيري ها قرار بر اين است كه رانندگان سرويس مدارس 
از 1۲۰ ليتر بنزين در ماه برخوردار باشند كه معادل آن به كارت آنها 
واريز مي شود. حاجي ميرزايي تاكيد كرد: رانندگان سرويس ها و اولياي 
دانش آموزان نگران اين موضوع نباشند و قرار نيست دريافتي سرويس 
مدارس افزايش يابد. وي با اش��اره به اجراي مس��كن ملي در وزارت 
آموزش و پرورش اظهار داشت: بازنشستگان و مجموعه معلمين اعم از 
پيماني ها، حق التدريسي ها و ساير كاركنان آموزش و پرورش در اين 

طرح مي توانند شركت كنند.
وزير آموزش و پرورش درباره استخدامي هاي جديد وزارت آموزش و 
پرورش گفت: مجلس قانوني را تصويب كرده كه بايد براي آن آيين نامه 
اجرايي را به تصويب و اجرا برسانيم. براساس آن، معلمان حق التدريسي 
در بخش هاي مختلف به ويژه بخش پيش دبستاني مي توانند تغيير 
وضعيت دهند. حاجي ميرزايي تاكيد كرد: 1۰ هزار سهميه استخدامي 
براي آموزش و پرورش ديده شده كه تمام اين 1۰ هزار سهميه به آزمون 
استخدامي منتقل شدند و پذيرفته شدگان مي توانند وارد مراحل بعدي 
و طي دوره هاي بعدي ش��وند.  همچنين معاون برنامه ريزي و توسعه 
مناب��ع وزارت آموزش و پرورش نيز از اعالم و ابالغ ش��يوه نامه جذب 

معلمان حق التدريس، مربيان پيش دبستاني و نيروهاي نهضتي در 
هفته جاري خبر داد. علي الهيار تركمن با بيان اينكه آيين نامه جذب 
حق التدريسي ها و نيروهاي نهضت سوادآموزي در آموزش و پرورش 
از سوي دولت تصويب شده و از سوي هيات تطبيق قوانين دولت در 
مجلس نيز مورد تاييد قرار گرفته است اظهار كرد: شيوه نامه مربوطه را 
در هفته جاري به ادارات كل استان ها ابالغ مي كنيم و وارد فرايند اجرا 
مي شويم. او درباره مشموالن اين مصوبه گفت: در قانون ۴ گروه هدف 
داريم؛ معلمان حق التدريس قبل از سال 91، مربيان پيش دبستاني، 
آموزشياران نهضت سوادآموزي و آموزش دهندگان مستمري كه با 

نهضت سواد آموزي همكاري داشته اند.
معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع وزارت آم��وزش و پرورش افزود: 
براي دو گروه نهضتي ها، آزموني برگزار مي شود كه شرط قانون است. 
آنها بعد از قبولي در آزمون ب��راي طي يك دوره آموزش مهارتي وارد 
دانشگاه فرهنگيان شده و سپس به كارگيري مي شوند. الهيار ادامه داد: 
حق التدريس ها و مربيان پيش دبستاني واجد شرايط بر اساس نياز، 
جنس، رش��ته و مقطع تحصيلي نيز بايد در دوره آموزشي يك ساله 

دانشگاه فرهنگيان شركت كنند.
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»تعادل«گزارشميدهد

روايت مشاوران امالك از كاهش معامالت در آبان
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي |

 آنگونه كه پيش از اين، مصطفي قلي خسروي، رييس 
اتحاديه مش��اوران ام��اك به »تع��ادل« گفته بود، 
ازجمعه دو هفته پيش به دليل قطعي اينترنت هيچ 
معامله اي در سامانه اين اتحاديه ثبت نشده است، با 
اين حال، براساس آمار منتشرشده از سوي اتحاديه 
مشاوران اماك پايتخت كه مربوط به 19 روز ابتدايي 
آبان ماه سال جاري است، 8 هزار و 960 فقره معامله 
در تهران انجام ش��ده است كه 2 هزار و 509 فقره آن 
مبايع��ه نامه و 6 هزار و 394 فقره، اجاره نامه بوده كه 
در مقايسه با مدت مشابه ماه قبل و سال قبل،  كاهش 

داشته است.
براساس آمار منتشرشده، در19روز ابتدايي آبان سال 
97 در تهران، 12 هزار و 35 فقره معامله انجام ش��ده 
اس��ت كه 5 هزار و 209 فقره آن مبايعه نامه و 6 هزار و 

733 اجاره نامه بوده است.
در اين ميان، بررس��ي آمار مربوط به 19 روز نخس��ت 
آبان ماه سال 97 و 98 نشان مي دهد كه كل معامات 
خريد و فروش و رهن و اجاره در آبان سال جاري نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، 26 درصد كاهش داشته 
كه 5 درصد آن مربوط به اجاره نامه و 53 درصد آن به 

مبايعه نامه اختصاص داشته است. 
افت معامات در آبان ماه درحالي است كه با بهبود حجم 
معامات و رشد نسبي قيمت مسكن در مهرماه پيش 
بيني مي شد، بازار مسكن در آبان و آذرماه هم روزهاي 
خوشي را س��پري كنند اما آمارها و همچنين گزارش 
ميداني روزنامه »تعادل« از مشاوران اماك 5 منطقه 
تهران حكايت از كاهش معامات در آبان ماه نس��بت 

به مهر ماه و همچنين ثبات قيمت ها در اين ماه دارد.
به گفته اغلب مش��اوران اماك هيچ قرارداد خريد و 
فروشي در آبان ماه سال جاري در دفاتر اماك آنها به 
ثبت نرسيده است و قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 
هم طي يك ماهه گذشته روند با ثباتي را طي كرده است 
و تنها فروشندگان »پول الزم« اقدام به كاهش قيمت ها 

و فروش ملك خود كرده اند.

تنهاقرارداداجارهامضاميشود
يكي از مش��اوران اماك تهران ك��ه در منطقه ونك 
فعاليت مي كند، درباره وضعيت بازار مسكن در آبان 
ماه س��ال جاري به »تعادل« مي گويد: بازار در ركود 
كامل به سر مي برد و طي يك ماه گذشته هيچ قرارداد 

خريد و فروشي در اين دفتر مشاوره امضا نشده است.
او اظهارم��ي كند: ط��ي9 ماهه گذش��ته، به ندرت 
معامله اي انجام شده اس��ت و ادامه فعاليت در بنگاه 
اماك، بيش��تر از اينكه سود داش��ته باشد، همراه با 

ضرر بوده است.
اين فعال بازار مس��كن مي افزايد: طي يكي دو ماهه 
گذشته تنها دو تا سه قرارداد اجاره امضا شده و معامله 

خريد و فروش انجام نشده است.
به گفته اين مشاور اماك، نمي توان متوسطي براي هر 
مترمربع واحد مسكوني نوساز در منطقه ونك اعام 
كرد و بسته به وضعيت مالك اين رقم متفاوت است، اما 

قيمت ها از 30 ميليون تومان آغاز مي شود.
او ادامه مي دهد: هيچ گونه نظارتي بر قيمت هاي اعام 
شده براي خريد و فروش مسكن در بازار وجود ندارد، 
برهمين اس��اس، مالكان هر كدام قيمتي را براي هر 

مترمربع واحد مسكوني نوساز مطرح مي كنند.

كاهشمعامالتدرمركز
يكي از مشاوران اماكي كه دفتري در منطقه يوسف آباد 
دارد، ب��ا انتقاد از وضعيت بازار مس��كن ب��ه »تعادل« 
مي گويد: معامات طي دوماه گذشته به شدت كاهش 
يافته اس��ت و هيچ قراردادي در اين دفتر طي آبان ماه 
انجام نشده اس��ت. او اظهار مي كند: البته در تابستان 
هم معامات محدودي به س��رانجام رس��يد و در كل 
وضعيت بازار نسبت به فصل پاييز قابل قبول تر بود. اين 
فعال بازار مسكن مي افزايد: قيمت هر مترمربع واحد 
مسكوني نوساز در منطقه يوس��ف آباد بين 20 تا 25 

ميليون تومان است.

كمبودخريدار
يكي از فعاالن بازار مسكن كه درمنطقه شهرك وليعصر 
دفتر مشاور اماك دارد، به »تعادل« مي گويد: وضعيت 
بازار مس��كن هم در خريد و فروش و هم رهن و اجاره 

نامناسب است و هيچ قراردادي در اين دفتر طي آبان 
ماه به امضا نرسيده اس��ت. او درباره قيمت واحدهاي 
مسكوني اظهار مي كند: برخي فروشندگان كه تمايل 
به فروش دارند و پول الزم هستند، قيمت ها را كاهش 
مي دهند اما به طور كلي طي مهر و آبان ماه سال جاري 
قيمت ها افت محسوسي نداش��ته است. به گفته اين 
مشاور اماك بازار مسكن، با توجه به باالبودن قيمت ها، 
خريدار چنداني در بازار وجود ندارد. او اضافه مي كند: 
متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در منطقه 

شهرك وليعصر حدود 9 ميليون تومان است.

رشدقيمتباافزايشمتراژ
يكي از مش��اوران اماك فعال در منطقه تهرانپارس 
درباره وضعيت بازار مسكن در اين منطقه به »تعادل« 
مي گويد: در آبان ماه سال جاري هيچ قرارداد خريد و 
فروش��ي در اين دفتر به امضا نرسيد. او ادامه مي دهد: 

اين دفتر مشاوره سه شعبه دارد و آخرين قراردادي كه 
در تمام اين سه شعبه به امضا رسيده است، مربوط به 
شهريور ماه بوده است. به گفته اين فعال بازار مسكن، با 
توجه به كاهش شديد معامات طي ماه هاي گذشته، 
فعاليت در بنگاه ها بيش از آنكه سود داشته باشد، ضرر 
داشته است. او اظهار مي كند: قيمت ها در يكي دوسال 
گذشته به شدت رشد داشته و از متري 10 ميليون به 25 
ميليون رسيده است. اين مشاوراماك اضافه مي كند: 
با توجه به جهش قيمت مسكن و تداوم آن در ماه هاي 
گذشته، خريدار چنداني وجود ندارد و تعداد خريداران 
بسيار اندك است. او كاهش قيمت مسكن از مرداد ماه 
را تكذيب مي كند و مي گويد: در اين منطقه افت قيمت 
رخ نداده است و حتي با افزايش قيمت هم مواجه بوديم.

اين فعال بازار مسكن عنوان مي كند: قيمت هر مترمربع 
واحد مسكوني نوساز با متراژ متوسط حدود 23 ميليون 
تومان اس��ت اما وضعيت درباره واحدهاي مس��كوني 
ب��االي 130 متر متفاوت اس��ت و قيمت هر مترمربع 
واحد مسكوني حدود 25 ميليون تومان است و قيمت 
هر مترمربع واحد مس��كوني در واحدهاي باالي 200 

مترمربع، حدود 30 ميليون تومان است.

روندكاهشيمعامالتدرسالجاري
به گفته مشاوران اماك، وضعيت بازار مسكن در آبان 
ماه مناسب نبوده است. براساس آمار بانك مركزي هم 
طي 7 ماهه گذشته وضعيت بازار تعريفي نداشته كه در 
آمارها منعكس شده است. براساس آمارهاي منتشره 
از س��وي بانك مركزي، تعداد معامات آپارتمان هاي 
مسكوني شهر تهران در هفت ماهه نخست سال 98 به 
حدود 35.8 هزار واحد مسكوني رسيد كه در مقايسه 
با مدت مشابه س��ال پيش از آن، 57.5 درصد كاهش 
نشان مي دهد، اگرچه حجم قراردادهاي امضا شده در 
هفت ماهه نخست سال 97 هم نسبت به مدت مشابه 
سال قبل خود 14.9 درصد افت داشته است كه نشان از 
روند كاهشي حجم معامات طي سه سال گذشته دارد.

اما بررسي متوس��ط قيمت يك مترمربع بناي واحد 
مسكوني معامله ش��ده از طريق بنگاه هاي معامات 
ملكي در شهر تهران طي 7 ماهه نخست سال جاري، 12 
ميليون و 710 هزار تومان بوده است كه نسبت به دوره 
مشابه س��ال قبل81.3 درصد افزايش نشان مي دهد، 
قيمت مسكن در 7 ماهه ابتدايي سال 97 نسبت به 96 

هم رشد 55.4 درصدي داشته است.

اسالمي:فرهنگيانتا3سالآيندهصاحبخانهميشوند
وزير راه و شهرس��ازي بعد از امضاي تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش 
براي س��اخت 170 هزار واحد مسكوني براي فرهنگيان، اعام كرد كه بر 
اساس اين تفاهم نامه، فرهنگيان فاقد مسكن در سراسر كشور تا سه سال 
آينده صاحبخانه مي شوند. محمد اسامي ديروز پس از امضاي تفاهم نامه 
همكاري بين وزارت راه و شهرسازي و وزارت آموزش و پرورش گفت: براي 
نخستين بار است كه به صورت انبوه براي حل مساله خانه فرهنگيان اقدام 
مي شود. وي ادامه داد: از تمام دستگاه ها تقاضا داريم كه دو وزارتخانه راه و 
آموزش و پرورش را براي رسيدن به هدف ساخت 170 هزار واحد مسكوني 
حمايت كنند. اسامي تصريح كرد: آن دسته از فرهنگيان كه در استان هاي 
مختلف در سامانه اقدام ملي مسكن ثبت نام كرده اند، در اولويت قرار دارند. 
وي ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش دو هفته فرصت دارد تا اسامي دقيق 
فرهنگيان فاقد مسكن را به وزارت راه اعام كرده و همچنين اطاع دهد كه 
در كدام استان ها كاركنان آموزش و پرورش بيشتر فاقد مسكن هستند. وزير 
راه همچنين با اعام اينكه الگوي موفق ساخت شهرك هاي فرهنگيان در 

نقاط مختلف كشور بر اساس اين تفاهم نامه تكرار مي شود، افزود: تعاوني هاي 
مسكن وزارت آموزش و پرورش كه دچار مشكل حقوقي نباشند نيز براي 
ساخت و احداث مسكن به كار گرفته مي شوند. اسامي اضافه كرد: در اين 
طرح از ظرفيت تعاوني هاي مسكن فرهنگيان كه خوشنام بوده و پرونده 
مشخصي دارند، استفاده خواهد شد. وي با بيان اينكه مردم از ما سوال دارند 
كه آيا اين 170 هزار واحد مسكن فرهنگيان منهاي 400 هزار واحد مسكوني 
طرح اقدام ملي مسكن است، گفت: در صورتي كه فرهنگيان فاقد مسكن 
در طرح مسكن ملي ثبت نام كرده باشند شناسايي شده و اگر فرهنگيان 
متقاضي بيش��تري وجود داشته باشد به سقف 400 هزار واحد مسكوني 
اضافه مي شود. وي خبر داد كه اكنون در 10 استان كشور ثبت نام مسكن 
ملي انجام شده است و گفت: در برخي شهرهاي متقاضيان مسكن بيشتر 
از پيش بيني ما بوده است كه بايد زمين هاي بيشتري آماده شود و در برخي 
استان ها كمتر از پيش بيني ما بوده است. براين اساس الزم است در برخي 

شهرها از پروژه ها كم و به برخي شهرهاي ديگر اضافه كنيم.

ورودسامانهبارشيجديدبهكشورازچهارشنبه
سازمان هواشناسي از تداوم بارش برف و باران در برخي مناطق كشور 
و ورود سامانه بارش��ي جديد در آخر هفته خبر داد. مدير پيش بيني 
و هشدار سازمان هواشناس��ي گفت: آالينده هاي جوي در شهرهاي 
صنعتي و پرجمعيت به دليل پايداري جو در حال افزايش است كه در 
اين راستا توصيه مي شود  كودكان، افراد مسن و بيماران تنفسي و قلبي، 

از تردد در سطح شهر خودداري كنند.
صادق ضيايي��ان در گفت وگو با فارس، در تش��ريح آخرين وضعيت 
جوي كشور اظهار داشت: از امروز تا چهارشنبه در اغلب مناطق كشور 
دما افزايش مي يابد و جو پايدار خواهد بود.  مدير پيش بيني و هشدار 
سازمان هواشناسي افزود: به دليل پايداري جو و سكون هوا پيش بيني 
مي شود به تدريج آالينده هاي جوي در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت 
افزايش يابد كه در اين رابطه توصيه مي ش��ود ، كودكان، افراد مسن و 
بيماران تنفسي و قلبي از تردد در سطح شهر خودداري كنند. وي گفت: 
سامانه بارشي جديد از بعدازظهر چهارشنبه وارد كشور مي شود و ابتدا 

در شمال غرب و غرب كشور با فعاليت اين سامانه، بارش برف و باران 
خواهيم داشت. مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي افزود: 
روز پنج شنبه سامانه بارشي مذكور در اين مناطق ادامه فعاليت دارد و 
فعاليت آن به شكل رگبار، گاهي رعد و برق و در مناطق كوهستاني و 
مرتفع به صورت برف است، همچنين روز پنج شنبه   جنوب غرب و غرب 

كشور تحت فعاليت اين سامانه بارشي قرار مي گيرد. 
ضياييان در تشريح وضعيت جوي پايتخت گفت: آسمان تهران روز 
يكشنبه نيمه ابري همراه با غبار محلي پيش بيني مي شود، روز دوشنبه 
نيز آسمان تهران نيمه ابري اس��ت و روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 
آسمان تهران صاف است. بيشينه و كمينه دما روز يكشنبه در تهران 
8 و يك درجه خواهد بود.   بجنورد و اردبيل نيز با كمينه دماي 7 درجه 
زير صفر سردترين مراكز استان و بندرعباس و اهواز با بيشينه دماي 
26 درجه باالي صفر گرمترين مراكز استان خواهند بود؛ همچنين در 

18 استان كمينه دما صفر و زير صفر درجه است.

عضوكميسيونحملونقلشورايشهرتهران:

قطعاينترنتروزانه۴هزارميلياردتومانخسارتميزند
گروه راه و شهرسازي|

ش��هربانو اماني عضو كميسيون حمل و نقل شوراي 
شهر با اشاره به اعتراض هاي اخير با تاكيد براين كه 
مسووالن بايد كاري كنند كه مردم احساس بي پناهي 
نكنن��د، تصريح كرد: اتفاقاتي ك��ه در روزهاي اخير 
افتاده هزينه هاي مالي بس��ياري براي كشور داشته 
است و فقط قطعي اينترنت در ايران روزانه حدود 4 

هزار ميليارد تومان بار مالي ايجاد كرده است.
اماني در گفت وگو با ايلنا، ادامه داد: در طول سال هاي 
سال وقتي مسووالن گوش شنوايي براي اعتراضات 
صنف هاي مختلف مانندكارگران، معلمان، زنان و... 
نداش��ته اند، اين اعتراضات انباشته مي شود و هزينه 
براي كشور زياد مي شود. در اصل 27 قانون اساسي 
شرايط براي اعتراض مدني وجود دارد، اما تا به امروز 
هيچ دولتي براي به رس��ميت ش��ناختن اعتراضات 
مدني و اينكه اين اعتراضات در يك چارچوب قانوني 

مطرح شود، اقدامي نكرده است.
او گفت: چند ماه بعد از استقرار شوراي پنجم، مردم 
در ارتباط با معيشت و مشكات اقتصادي در دي ماه 
س��ال 96 اعتراضاتي را مطرح كردند و شوراي شهر 
براي اينكه بتواند به اين مطالبه به حق مردم پاس��خ 
دهد، پيش��نهاد داد مكان هايي در شهر تهران براي 
اعتراضات بحق مردم معرفي ش��ود، چ��را كه اصل 
27 قانون اساس��ي اعتراضات مردمي را به رسميت 

شناخته است.
اين عضو ش��وراي شهر تهران تصريح كرد: متاسفانه 
تا به امروز هيچ دولتي براي به رس��ميت ش��اختن 
اعتراضات مدني و اينكه در يك چارچوب قانوني اين 

اعتراضات برگزار شود، اقدامي نكرده است. 
طبق اصل 27 قانون اساسي تش��كيل اجتماعات و 
راهپيمايي ها بدون حمل ساح به شرط آنكه مخل 
مباني اسام نباش��د، آزاد اس��ت و مردم مي توانند 
اعتراض��ات خود را بيان كرده و به گوش مس��ووالن 
برس��انند. ما در ش��ورا اين موضوع را با يك طرح دو 

فوريتي مصوب كرديم، اما متاس��فانه هيات تطبيق 
)مستقر در فرمانداري تهران( اين اليحه را در همان 
س��ال 96 رد كرد و هيچ تصميم��ي در اين خصوص 
نگرفتند و اع��ام كردند اين موض��وع در اختيارات 

قانوني شوراي شهر نيست.
اين عضو ش��وراي ش��هر با تاكيد براينكه هر اتفاقي 
مي افتد، م��ردم هزينه آن را مي دهن��د، اظهار كرد: 
وقتي در اصل 27 قانون اساس��ي ش��رايط اعتراض 
مدني وجود دارد، چرا تمهيداتي براي اجرايي شدن 
اين اصل مهم وجود ندارد، از س��وي ديگر، در طول 
سال هاي مختلف كاركردهاي نهادهاي مدني، حزبي 
و سياس��ي به نوعي در شرايطي قرار گرفته است كه 
نمي توانند تمهيداتي بينديشند كه اين اعتراضات را 
در چارچوب قانون پيش ببرند و براي تحقق مطالبات 

تاش كنند.

هيچمدليبرايبياناعتراضوجودندارد
اين عضو ش��وراي ش��هر تصريح كرد: متاسفانه وزير 
كش��ور بايد درباره معرفي مكان هايي براي تجمعات 
اهتمام داش��ته باش��د، اعام كرد كه اين موضوع در 
اختيار شوراي شهر تهران نيست، اگر اين موضوع در 
اختيار شورا نيست، در اختيار دولت كه بود، االن چند 
س��ال اس��ت كه مردم ايران به دنبال اين هستند كه 
قانونمند و در چارچوب قانون، اعتراضات خود را بيان 
كنند و صداي شان به گوش مسووالن، تصميم گيران 
و تصميم سازان در هر موردي برسد. اگر اين مكان ها 
در اختيار مردم قرار مي گرفت، طبيعتا افرادي هم كه 
مي خواستند سوءاس��تفاده كنند، اين فرصت را پيدا 
نمي كردند، حال در اين ش��رايط، افرادي كه مسوول 
امنيت كشور هستند، بايد پاسخگو باشند چراكه هيچ 
الگو و مدلي را پيش  پاي م��ردم نمي گذارند و آزادي 
را اين مي دانند كه هرچه خواستند انجام دهند و هر 
حرفي خواس��تند بگويند و ديگران بايد آن حرف را 

تكرار كنند.

مزيتتعيينمكاناجتماعي
در همين حال، علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران 
گفت: تعيين مكان اجتماع��ات اعتراضي، صف مردم 
معترض را از صف آنان كه بانك ها را به آتش مي كشند، 
جدا مي كند. به گزارش مهر، اعطا با بيان اينكه در دي 
ماه 96 شوراي اسامي شهر تهران مصوبه اي با عنوان 
»الزام ش��هرداري تهران به تعيين مكان مناسب براي 
اجتماعات اعتراضي شهروندان« گذراند كه به هر دليل 
با مخالفت هيات تطبيق مواجه شد و به سرانجام نرسيد 
گفت: مصوبه شوراي شهر تهران تاشي بود در راستاي 
امكان ابراز نارضايتي به شيوه مدني و مسالمت آميز و 
به دور از روش هاي مخربي كه به اموال عمومي صدمه 

وارد مي كند. 
او ادامه داد: تحليل كلي ما در شورا اين است كه اختصاص 
بخشي از عرصه عمومي شهر به عنوان مكان اجتماعات 
اعتراض��ي، صف مردم��ي را كه به ش��يوه هاي مدني و 
مسالمت آميز اعتراض مي كنند از صف آنان كه بانك ها 
و پمپ بنزين ها را به آتش مي كشند، جدا مي كند. مقام 
معظم رهبري به خوبي فرمودند كه آتش زدن فان بانك 
كار مردم نيست. برداشت شورا اين است كه براي اينكه 
صف مردم مطالبه گر را از آنان كه بانك آتش مي زنند و 
اهداف ديگري را دنبال مي كنند جدا كنيم، مناسب تر اين 
است كه بخشي از عرصه عمومي شهر را براي تجمعات 
مسالمت آميز در نظر بگيريم. چنين عرصه اي در شهر، 
نه تنها براي به منظور تجمع��ات مطالبه گرايانه، بلكه 
براي گفت وگوي مس��المت آميز ميان مردم معترض 
و مطالبه گر از يك س��و و تصميم گيران از سوي ديگر؛ 
فضاي مناسبي در اختيار مي گذارد. به گفته سخنگوي 
شوراي شهر تهران، اصل 27 قانون اساسي به عنوان يك 
اصل مترقي، تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها بدون 
حمل ساح را به شرط آنكه مخل به مباني اسام نباشد، 
آزاد دانسته است و مصوبه دي 96 شورا با عنوان »الزام 
شهرداري تهران به تعيين مكان مناسب براي اجتماعات 
اعتراضي شهروندان« اقدامي در راستاي اين اصل مترقي 

قانون اساسي بود كه با اعتراض هيات تطبيق مصوبات، 
بي نتيجه ماند. اعطا تاكيد كرد: ش��ورا آمادگي دارد در 
تعامل با شوراي تامين و استانداري، در تعيين مكان هاي 
مناسب تجمعات همكاري كند. بايد به اين نكته توجه 
داش��ت كه بر اساس بند 6 ماده 11 قانون نحوه فعاليت 
احزاب و گروه هاي سياسي، تصميم گيري در خصوص 
برگزاري تجمعات و راهپيمايي ها بر عهده كميسيون 
ماده 10 احزاب است و از سويي شوراهاي تامين وظيفه 
دارند محل هاي مناسبي را براي برگزاري اجتماعات و 
راهپيمايي هاي قانوني تعيين كنند. از اين منظر، مديريت 
شهري آمادگي دارد كه در تعامل با استانداري و شوراي 
تامين، در رابطه با شناس��ايي، انتخاب و آماده س��ازي 
محل هاي مناسب به عنوان مكان برگزاري اجتماعات 

اعتراضي، همكاري كند.
سخنگوي شوراي شهر تهران اضافه كرد: همان گونه كه 
در مصوبه هيات دولت )خرداد 97( نيز اشاره شده است 
در انتخاب مح��ل براي چنين منظوري برخي معيارها 
نظير قابليت دسترسي، وس��عت و تناسب با جمعيت، 

امكان ديده شدن و شنيده ش��دن، عدم اخال جدي 
در امور جاري ش��هروندان و خدمات رس��اني به مردم، 
عدم ايجاد انسداد در معابر اصلي، وجود فاصله مناسب 
از اماكن داراي رده هاي حفاظتي اهميت دارد. با توجه 
به اينكه شوراهاي ش��هر و مديريت شهري، ويژگي ها 
و ظرفيت ه��اي فضاه��اي عمومي ش��هر را به خوبي 
مي شناسند، و به ابعاد مختلف آن احاطه دارند، مي توانند 
در صورت لزوم در تعيين محل تجمعات همكاري الزم را 

با شوراي تامين استان داشته باشد.
 اعطا با بيان اينكه تص��ور مي كنم گفت وگو در رابطه با 
تعيين محل تجمعات اعتراضي را بايد به بررس��ي هاي 
كارشناسي جدي موكول كرد، گفت: نبايد به گونه اي 
باشد كه صرفا بعد از هر ناآرامي در سطح شهر بافاصله 
در رابطه با تعيين محل اجتماعات اعتراضي گفت وگو 
و طرح موضوع كنيم. چرا كه اي��ن موضوع جنبه هاي 
متعددي دارد و بايد در فضاي آرام و به دور از تنش هاي 
ج��اري و هيجانات روز مورد بحث و بررس��ي و تحليل 

كارشناسي قرار گيرد.
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كاهشيكساعته
زماناجرايطرحترافيك

از ابتداي آذرماه تا پايان سال جاري، زمان اجراي 
طرح هاي ترافيكي از س��اعت 19 به س��اعت 18 
تغيير مي يابد. ب��ه گزارش مه��ر، روابط عمومي 
معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در 
اطاعيه اي اعام ك��رد: »از ابتداي آذرماه تا پايان 
س��ال جاري، زمان اجراي طرح ه��اي ترافيكي از 
ساعت 19 به س��اعت 18 تغيير مي يابد. كاهش 
يك ساعته زمان اجراي طرح شامل هر دو محدوده 
ط��رح ترافيك و مح��دوده كنت��رل آلودگي هوا 
مي شود. اين تصميم با توجه به كوتاه شدن طول 
روز و به دليل تخليه سريع تر ترافيك بزرگراه هاي 
شهر در ساعات شبانگاهي، برابر اختيارات قانوني 
شهرداري تهران و بر اساس هماهنگي صورت گرفته 

با پليس راهور تهران اتخاذ شده است.« 

انتشارصورتهايمالي
واحدهايتابعهشهرداريتهران

بهاره آروين، عضو هيات رييس��ه ش��وراي شهر 
تهران از انتش��ار صورت هاي مالي ش��ركت ها و 
س��ازمان هاي تابعه ش��هرداري روي وبس��ايت 

شفاف خبر داد.
به گ��زارش ايلنا، آروين با اع��ام اين خبر گفت: 
عاوه بر صورت هاي مالي، ترازنامه و سود و زيان 
واحدهاي تابعه ش��هرداري ته��ران نيز در قالب 
استاندارد اكسل روي وبسايت شفاف قرار گرفت. 
همچنين اساسنامه و آيين نامه مالي و معاماتي 
اين واحدها از ديگر اطاعاتي اس��ت كه در اين 
سايت منتشر ش��د. عضو هيات رييسه شوراي 
شهر تهران با اشاره به اينكه اطاعات منتشرشده 
مربوط به سال هاي 1390 تا 1397 است، تصريح 
كرد: اين نخستين بار است كه صورت هاي مالي 
س��ازمان ها منتشر مي ش��ود. صورت هاي مالي 
شركت ها نيز پيش از اين در برخي سال ها روي 
سامانه كدال منتشر شده بود كه به روزرساني شد 
و لينك اطاعات سامانه كدال به همراه اساسنامه 
و آيين نامه مالي و معاماتي آنها روي وبس��ايت 
ش��فاف قرار گرفت. رييس كميته ش��فافيت و 
شهر هوشمند شوراي شهر تهران با بيان اينكه 
انتش��ار اين اطاعات اولين گام مهم در راستاي 
شفافيت بخشي به واحدهاي تابعه است، اظهار 
كرد: متاسفانه اين واحدها در سال هاي گذشته 
به حياط خلوت مديريت ش��هري تبديل شده 
بودند. داده هاي منتشرش��ده زمينه مناسبي را 
براي تحليل هاي سياست گذارانه و ارايه پيشنهاد 
درجه��ت بهبود سياس��ت گذاري و حكمروايي 
ش��ركتي در اين واحدها ايجاد مي كند. آروين با 
اشاره به اينكه اطاعات مالي منتشرشده عمدتا 
مربوط به واحدهاي تابعه نس��ل اولي شهرداري 
تهران اس��ت، گفت: واحدهاي نس��ل اولي، آن 
دسته از شركت ها و سازمان هايي هستند كه به 
صورت وابسته به شهرداري تهران تاسيس شدند 
و واحدهاي تابعه نس��ل دومي يا نس��ل سومي، 
ش��ركت هايي هس��تند كه به يكي از واحدهاي 
تابعه ش��هرداري وابسته هستند. رييس كميته 
ش��فافيت و شهر هوشمند ش��وراي شهر تهران 
تاكيد كرد: در تاش هستيم كه به زودي اطاعات 
مالي نس��ل هاي دوم و سوم شركت هاي وابسته 
به شهرداري تهران هم منتشر شود و اميدواريم 
تحليل اين داده ها به تصميم گيري براي ادغام، 
انحال و عرضه سهام شركت ها در بازار سرمايه 
كمك كند و چابك سازي شهرداري تهران و بهبود 
خدمت رساني به شهروندان از طريق حكمروايي 

شركتي محقق شود.

تعليقثبتنامطرحمليمسكن
تاعاديشدناينترنت

معاون وزير راه از تعليق ثبت نام طرح ملي مسكن 
تا بعد از عادي ش��دن سرعت اينترنت خبر داد و 
گفت: در مرحله اول 32 هزار و 600 نفر در طرح 

مذكور ثبت نام كرده اند.
به گزارش تس��نيم، محمود محمودزاده درباره 
آخرين وضعيت ثبت نام طرح ملي مسكن، اظهار 
كرد: در 10 اس��تان اول 32 ه��زار و 600 نفر در 
مرحله اول در طرح ملي مسكن ثبت نام كرده اند، 
مجموع استان ها و شهرهاي جديد در اين مرحله 
حدود 178 هزار واحد آماده ثبت نام اس��ت و در 
مرحل��ه اول تقريبا 46 درص��د ثبت نام ها انجام 

خواهد شد.
وي افزود: يكي از مسائل موجود در ادامه ثبت نام 
سرعت اينترنت است. در صورتي كه ثبت نام از سر 
گرفته شود سرعت اينترنت در شهرهاي مختلف 
متفاوت است و باعث ايجاد فرصت هاي نابرابر براي 

متقاضيان مي شود.
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي 
بيان ك��رد: براي اينكه برابري ب��راي همه وجود 
داشته باشد، تصميم گرفته شد ثبت نام وقتي كه 
سرعت اينترنت به معدل الزم رسيد مجددا آغاز 
ش��ود. محمودزاده با بيان اينكه از زمان رسيدن 
سرعت اينترنت به معدل هاي الزم بي خبر هستم 
در پاسخ به اين پرسش كه »گويا اختاف نظري 
در خصوص نحوه ثبت نام طرح ملي مس��كن در 
شهرهاي جديد وجود داشته است«، اضافه كرد: 
يك سامانه بيشتر براي ثبت نام طرح ملي مسكن 
نداريم. همه ثبت نام ها هم روي همين س��امانه 
انجام خواهد شد و شهرهاي جديد نيز مستقل از 

اين سيستم نيستند.
وي گفت: بر اس��اس مطالعات صورت گرفته در 
ش��هرهايي كه امكان تامين زمي��ن را نداريم يا 
كان ش��هرها، متقاضيان پااليش ش��وند و يك 
سامانه يكپارچه هم بيش��تر نداريم. وي از آغاز 
ثبت نام طرح ملي مس��كن در شهرهاي جديد 
همزمان با آغاز ثبت نام در استان مربوطه خبر داد.
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معاون اول رييس جمهور در ستاد تنظيم بازار به همه دستگاه ها و نهادها اولتيماتوم داد 

منع افزايش قيمت تا پايان نوروز 99
تعادل| گروه صنعت |

»دس��تور منع افزايش قيمت كاالها رس��ما صادر شد.« 
معاون اول رييس جمهور روز گذش��ته در جلس��ه ستاد 
تنظيم بازار به همه دستگاه ها و نهادها اولتيماتوم داد كه 
تا پايان س��ال 98 و تا بعد از نوروز 99 اجازه صدور افزايش 
قيمت را نخواهند داشت. البته براساس توضيحات اسحاق 
جهانگيري، قيمت »حامل هاي انرژي نظير آب، برق، گاز 
و گازوئيل« كه دراختيار دولت است، به هيچ وجه تا پايان 
سال 98 افزايش قيمت نخواهد داشت و چنانچه مجوزي 
هم در اين زمينه صادر ش��ده، اجراي آن متوقف خواهد 
شد. همچنين از دستگاه هاي ديگر كه امكان صدور مجوز 
افزايش قيمت دارند، نيز خواسته شده كه چنين مجوزهايي 
را صادر نكنند و چنانچه در بخشي ضرورت اصالح يا افزايش 
قيمت احساس مي شود، با تعامل صدور مجوز آن به سال 
آينده موكول ش��ود. در اين ميان، جهانگيري از آخرين 
مهلت اتصال همه دس��تگاه ها به سامانه جامع تجارت تا 
پايان بهمن ماه سال جاري خبر داد. با اتصال به اين سامانه، 
در گام نخست، روند توليد، توزيع و مصرف به طور كامل 
تحت نظارت قرار خواهد گرفت و در گام بعدي، وضعيت 
ذخاير كااليي و روند توزيع در هر لحظه به طور دقيق قابل 
رصد خواهد بود. در نهايت، دستگاه هاي نظارتي مي توانند 
با تخلفات برخورد كرده و چنانچه دستگاهي در اين زمينه 
تعلل كند با مديران آن برخورد كنند. از آن سو، ارزيابي ها 
نشان مي دهد، در هفته بعد از افزايش قيمت بنزين نسبت 
به هفته قبل آن، تعداد بازرس��ي هاي بازرس��ان سازمان 
حمايت در سطح كشور، ۳9.۶ درصد افزايش يافته است. 
همچنين روند قيمتي ۵۳ قلم از ۱۰۰ قلم كاالي اساسي 
و مورد نياز مردم كه مورد رصد روزانه است، كاهشي، ۱۶ 
مورد افزايش آن باالي ۵ درصد عنوان شده و قيمت ۲۲ قلم 

كاال نيز ثابت بوده است.

       دستورات جديد ستاد تنظيم بازار 
پس از تصميمات بنزيني، ستاد تنظيم بازار روز گذشته براي 
سومين بار و اين بار با حضور معاون اول رييس جمهور و وزراي 
صمت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري تشكيل 
جلسه داد. اهميت جلسات تنظيم بازار اين روزها شايد بيش 
از هر زمان ديگري، احساس مي شود. از همين رو است كه 
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور، بر لزوم حمايت 
همه دستگاه از س��تاد تنظيم بازار تاكيد مي كند تا مردم 
اطمينان يابند كه از حقوق آنها با جديت حمايت مي شود. 
جهانگيري در اين نشست، با اذغان به اينكه تصميم افزايش 
نرخ بنزين با نيت تامين منافع ملي اتخاذ شده، بر اين موضوع 
نيز تاكيد كرد كه صداي اعتراضات مردم به گوش مسووالن 

رسيده و به انتظارات آنها پاسخ مثبت داده خواهد شد. 
مع��اون اول رييس جمهور با بيان اينكه ممكن اس��ت در 
تصميمات اشتباهي رخ داده باشد، توجه به مطالبات مردم 
را وظيفه دولت دانس��ت و بر اصالح اشتباهات تاكيد كرد. 
جهانگيري در ادامه بيان كرد كه راهكارهاي پيشنهادي براي 
مديريت بهتر اوضاع در كارگروه هاي تخصصي مورد بررسي 
دقيق و تصميم گيري مسووالنه قرار گيرد با اين هدف كه 
هيچ بار و هزينه جديدي به مردم تحميل نشود. جهانگيري 
در بخش ديگري از صحبت هاي خود به تحريم هاي ظالمانه 
امريكا براي ضربه زدن به اقتصاد ايران اشاره كرد وگفت: اگر 
سرنخ هايي پيدا شود كه كشورهاي منطقه دخالت هايي 
براي ايجاد آشوب در داخل ايران داشته اند، پاسخ كوبنده اي 
دريافت خواهند كرد و روزگار خوش در منطقه نخواهند ديد.

جهانگيري همچنين به ش��وك وارد شده به اقتصاد ايران 
در سال هاي 9۰ و 9۱ اشاره كرد وگفت: دولت در سال 9۲ 
تالش كرد تا با روش هاي اقتصادي قدرت خريد مردم را كه 
طي سال هاي پيش از آن آسيب ديده بود ترميم كند. از اوايل 
سال 97 نيز با شوك دوم اقتصادي مواجه شديم و تورم سير 

صعودي گرفت و بايد تالش كنيم تا با راهكارهاي اقتصادي 
از قدرت خريد مردم حمايت كنيم. البته جهانگيري در بخش 
بعدي سخنان خود، حمايت جدي از اقشار طبقات ضعيف 
و اقشاري كه درآمد ثابتي دارند، را مورد تاكيد قرار داد و از 
برنامه دولت براي جلوگيري از افزايش تورم كه دليل اصلي 

تضعيف قدرت خريد مردم است، سخن گفت. 
او يك��ي از فاكتورهاي اثرگذار بر افزايش ت��ورم را افزايش 
نقدينگي در كشور عنوان واظهار كرد كه دولت تالش مي كند 
به ويژه در ماه هاي پاياني سال بار جديدي از طريق بودجه 
بر نقدينگي كشور تحميل نشود. در اين زمينه با هماهنگي 
سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي برنامه ريزي هاي خوبي 
انجام شده و تالش خواهيم كرد با كاهش هزينه هاي جاري 
دستگاه هاي دولتي كه وظيفه اي قانوني و عقالني است در 

اين مسير گام برداريم.
جهانگيري در محور بعدي صحبت هاي خود، به وضعيت 
شاخص هاي اقتصادي و موضوعاتي نظير »كنترل نرخ ارز، 
وضعيت خوب ذخاير ارزي بانك مركزي و توانايي سامانه 
نيما براي تامين ارز مورد تقاضاي بازار« اش��اره و از انتظار 
دولت براي تداوم روند كاهش��ي تورم گف��ت. معاون اول 
رييس جمهور، از وفور كاالها و سياست مقاومت فعال دولت 
در برابر فشارهاي امريكا گفت. بنابر آمار او، امروز نه تنها در 
حد نيازهاي س��ال جاري بلكه براي ماه هاي ابتدايي سال 
۱۳99 نيز كاال در انبارها وجود دارد. جهانگيري همچنين با 
تاكيد بر اينكه هيچ واحد توليدي نبايد به خاطر دريافت ارز 
به منظور واردات مواد اوليه به مشكل مواجه باشد، گفت: با 
توجه به اينكه روند تامين كاال از مبادي داخلي و خارجي به 
شكل كامال طبيعي در حال انجام است طبيعتا نبايد شاهد 

افزايش قيمت ها باشيم.

       افزايش قيمت ممنوع 
اما جهانگيري در محور بعدي صحبت هاي خود، خطاب 
به همه دستگاه ها و نهادها گفت كه تا پايان سال 98 اجازه 
صدور افزايش قيمت را نخواهند داشت. بنابه گفته هاي او، 
آنچه در اختيار دولت اس��ت از جمله قيمت »حامل هاي 
انرژي نظي��ر آب، برق، گاز و گازوئيل« به هيچ وجه تا پايان 
س��ال 98 به هيچ وجه افزايش قيمت نخواهد داشت و اگر 
مجوزي هم در اين زمينه صادر ش��ده كه تا به حال اعمال 
نشده اجراي آن متوقف خواهد شد. جهانگيري همچنين، از 
تمام دستگاه هاي ديگر كه امكان صدور مجوز افزايش قيمت 
دارند، نيز موكدا درخواست كرد كه چنين مجوزهايي را صادر 
نكنند. او تاكيد كرد كه اگر اصالح و افزايش قيمت در بخشي 
ضرورت دارد، با تعامل صدور مجوز آن به سال آينده موكول 
شود. در اين ميان جهانگيري بر اينكه همه دستگاه ها بايد 
تا بهمن ماه به سامانه جامع تجارت متصل شوند، از حمايت 
همه جانبه دولت براي راه اندازي سامانه جامع تجارت براي 
نظارت بر بازار خبر داد. به گفته او، همه دس��تگاه هايي كه 
بايد به سامانه جامع تجارت متصل شوند بايد تا بهمن ماه 
كه آخرين فرصت است اين كار را انجام دهند تا روند توليد، 
توزيع و مص��رف به طور كامل تحت نظارت ق��رار گيرد و 
وضعيت ذخاير كااليي و روند توزيع در هر لحظه به طور دقيق 
قابل رصد باشد و دستگاه هاي نظارتي نيز بتوانند با تخلفات 
برخورد كنند و چنانچه دستگاهي در اين زمينه تعلل كند با 

مديران آن برخورد خواهد شد.

      كنترل جو رواني بازار 
از آنس��و، وزير صمت نيز با بيان اينكه پس از تغيير قيمت 
بنزين روي بار رواني ايجاد شده، گفت: تشديد بازرسي ها و 
حضور به هنگام و اثر گذار دستگاه هاي مختلف در تنظيم 
بازار كشور به جد كار كرديم و خوشبختانه طي چند روز اخير 
و طبق آمارهاي موجود جو رواني بازار به خوبي كنترل شده 
است. رضا رحماني، »وفور و در دسترس بودن انواع كاال«، 

»رصد روند توليدات كااليي در كش��ور« و »مواجهه با جو 
رواني بازار« را سه دغدغه اصلي اين روزهاي ستاد تنظيم 
بازار كشور عنوان كرد وافزود: از نخستين روز اجراي طرح 
سهميه بندي بنزين در كشور، جلسات كارگروه ملي تنظيم 
بازار كشور به طور روزانه و مستمر در حال برگزاري است. او با 
بيان اينكه همه دستگاه هاي مسوول در اين حوزه به ويژه در 
بخش نظاراتي بازار، تعزيرات حكومتي و دادستاني نيز پاي 
كار آمده و همراه ما در اجراي صحيح برنامه هاي كنترلي بازار 
بوده اند، اعالم كرد: بازرس��ي ها در ۳ اليه مشخص در حال 
انجام است كه البته پيشگام اجراي اين طرح خود اصناف 
هستند و سازمان حمايت، بازرسان سازمان صمت استان ها 
و تعزيرات حكومتي در اليه هاي بعدي مسووليت هاي محوله 
را پيگيري مي كنند. همچنين بنا به اظهارات رحماني، طبق 
آمار در روند كلي توليدات كشور مشكلي به وجود نيامده و 
در بحث وفور كاال هم چه در بخش ذخاير و چه موارد موجود 
در شبكه توزيع و انبارها مشكلي نداريم. رحماني ادامه داد: 
موضوع رواني ناشي از افزايش قيمت بنزين تا حد بسياري 
كنترل شده، البته گزارشاتي مبني بر سوءاستفاده بوده كه 
بازرسي و دستگاه هاي نظارتي آن را مورد رصد قرار داده و 
برخورد هاي الزم اعمال شده است. او همچنين با بيان اينكه 
گشت هاي مشترك با تعزيرات در حال برگزاري است كه 
البته از نظر نيرو و تجهيزات و امكانات بايد هر دو حوزه بازرسي 
و تعزيرات تقويت شوند، افزود: در روند كنترل بازار محدود به 
بازرسي نيستيم و اولويت كنترل از مبدا است و با راه انداري 
سامانه هاي جامع تجارت طبق برنامه دقيق در حال رصد و 
پايش بازار هستيم و هوشمندسازي روند بازرسي ها را دنبال 
مي كنيم البته بنابرآماري كه رحماني اعالم كرد از ۱۰۰ قلم 
كاالي رصد شده، ۱۶ قلم كاال باالي ۵ درصد افزايش قيمت 

داشته اند، كه اين تخلف است و بايد برخورد شود. 

      رصد قيمت ها در بازار 
ارزيابي ها نشان مي دهد، در هفته بعد از افزايش قيمت بنزين 
نسبت به هفته قبل آن، تعداد بازرسي هاي بازرسان سازمان 
حمايت در سطح كشور، ۳9.۶ درصد افزايش يافته است. 
آنطور كه عباس تابش رييس س��ازمان حمايت در جلسه 
ستاد تنظيم بازار گزارش داده، تعداد پرونده هاي متشكله 

۴۵.۵ درصد و همچنين ارزش ريالي پرونده هاي متشكله نيز 
۱9۳.۴۴ درصد با رشد مواجه بوده است. هچنين با به گفته 
اين مقام مسوول و براساس اعالم بانك مركزي اجراي طرح 
افزايش قيمت بنزين، ۴ درصد تورم در پي خواهد داشت و 
مركز پژوهش هاي بازرگاني اين تورم را ۴.۱ مستقيم و ۱.7 
غيرمستقيم اعالم كرده است. از همين رو، طرح طرح تشديد 
بازرسي در سطح اس��تان ها در حال اجراست، از استان ها 
خواسته شده كه از ابزار بورس استفاده كنند كه بورس عامل 

افزايش قيمت ها نشود.
تابش در ادامه از رصد قيمتي كاالها در سطح بازارها گزارش 
داد و عنوان كرد كه آمار نشان مي دهد، در 7 ماهه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه س��ال 97، تعداد بازرسي ها 
۱۲.7 درصد افزايش يافته است و تعداد پرونده هاي متشكله 
۵۶.۶ و ارزش ريالي پرونده ها 7۳ درصد افزايش داشته است. 
همچنين بنابر آمار اعالمي او، روند قيمتي ۵۳ قلم از ۱۰۰ 
قلم كاالي اساس��ي و مورد نياز مردم كه مورد رصد روزانه 
است، كاهش��ي بوده، ۱۶ مورد افزايش آن باالي ۵ درصد و 
قيمت ۲۲ قلم ثابت بوده است. البته به گفته رييس سازمان 
حمايت، با اجراي طرح افزايش قيمت بنزين، اثر رواني روي 
كاال و خدمات تاثيري نداش��ته و مديريت اعمال شده و با 
توجه به ابالغ عدم افزايش قيمت به 9۶ انجمن و تش��كل 
بخش خصوصي، خوشبختانه انجمن هاي مختلف صنفي 
و صنعتي كشور همكاري خوبي داشته اند كه اميدوارم اين 
روند تداوم داشته يابد.  در همين حال، معاون بازرگاني داخلي 
وزارت صمت نيز در اظهاراتي گفت: پس از افزايش قيمت 
بنزين با اعمال مديريت هاي الزم، 8۰ درصد كاالها داراي 
ثبات كلي در كشور بوده است. به گفته عباس قبادي، با توجه 
به اهميت ويژه تنظيم بازار كشور در سال جاري و همچنين 
ش��رايط حاضر كه موجب برگزاري روزانه جلسات ستاد 
تنظيم بازار شده؛ از ابتداي امسال ۳۴ جلسه ستاد تنظيم بازار 
برگزار شده و اين در حالي است كه درسال 97، در مجموع 
۳۵ جلسه برگزار شده بود. همچنين بنابر آمار او، در سال 
97، ستاد تنظيم بازار كشور مجموعاً ۶7۱ مصوبه داشت در 
حالي كه از سال 98، در اين ستاد ۵۰۰ مصوبه گذرانده شده 
و باالي 8۰ درصد مصوبات هم اجرايي شده اند. معاون وزير 
صمت در بخش ديگري از صحبت هاي خود عنوان كرد كه 

سال گذشته بالغ بر۲۱ ميليون تن كاالي اساسي با ارز ۴۲۰۰ 
وارد كشور شده و در 7 ماهه نخست امسال ۱۴ ميليون تن 
وارد و ذخيره ش��ده كه ۱۰ ميليون تن ذخاير كاال تا قبل از 
شروع طرح افزايش قيمت بنزين بوده است. او در ادامه به روند 
توزيع شير در مدارس گريزي زد وگفت: در زمينه گوشت 
و مرغ بهترين وضعيت را داريم و بالغ بر ۲۰ هزار تن كاال در 
ايام محرم و اربعين عرضه شده و همچنين توزيع ۲۲۵ هزار 
تن كاالي اساسي براي ماه رمضان انجام شده است. البته به 
گفته قبادي، با توجه به اينكه در ايام نوروز سال گذشته ۶۰ 
هزارتن ذخيره ميوه صورت گرفته، امسال نيز ذخيره سازي 

اقالم مورد نظر آغاز شده است.

       توصيه هاي وزراي دادگستري وكار 
البته س��تاد تنظيم بازار ميزبان وزراي تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي ودادگس��تري نيز بود. وزير دادگستري بر تداوم 
روند اصالحي و تكميل طرح سهميه بندي بنزين تاكيد كرد 
و گفت: بايد مطالبات و درخواست هاي مختلف مردمي در 
خصوص اجراي بهينه طرح سهميه بندي بنزين مورد توجه 
مسووالن قرار گيرد. عليرضا آوايي با بيان اينكه افزايش قيمت 
بنزين مصوبه نظام و حاكميت است و براي اجراي آن نبايد 
هيچ ابايي نبايد داشته باشيم، تاكيد كرد: هر جا نياز بود روي 
اصالح و تكميل اين طرح در ميزان سهميه تخصيصي اقشار 
مختلف بايد كار شود كه اين قطعاً عقب نشيني نيست بلكه 
يك فرآيند مكمل و كارآمد است. در ادامه، وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي هم در اظهاراتي عنوان كرد كه براي تحول 
در نظام توزيع و تامين، توجه به راه اندازي »س��امانه هاي 
الكترونيك« ضروري است كه جاي بسي خوشحالي است 
كه اقدامات خوبي در اين زمينه از سوي وزارت صمت انجام 
شده است. محمد شريعتمداري، افزود: براي تنظيم بازار، 
تامين مالي حداقل مورد نياز بايد در دستور كار قرار بگيرد. 
به گفته او، روند قيمت گذاري و افزايش قيمت كاال و خدمات 
هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي بايد فعال در 
اين شرايط براي تنظيم بازار متوقف بشود. شريعتمداري 
همچنين تاكيد كرد كه همكاري و هماهنگي دستگاه هاي 
اطالع رس��اني كشور با تنظيم بازار بايد مدنظر واقع شده و 

نقطه نظرات مردم در روند اجرايي تنظيم بازار لحاظ شود.
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11 آذرماه؛ زمان برگزاري 
روز ملي صادرات

سازمان توسعه تجارت| رياست كل سازمان 
توس��عه تجارت ايران، صادركنن��دگان نمونه را 
خط  شكنان جنگ تحريمي توصيف كرد و گفت: 
مراسم تجليل از صادركنندگان نمونه، روز دوشنبه 
۱۱ آذرماه و با مش��اركت فع��ال بخش خصوصي 
برگزار مي ش��ود. حميد زادبوم، اظه��ار كرد: روز 
ملي صادرات روزي بزرگ و با اهميت براي تقدير 
از تالش��گران عرصه صادرات اس��ت كه با حضور 
مقامات ارشد كشوري و در راستاي فرهنگ سازي 
براي صادرات برگزار مي شود. او افزود: امسال، سالي 
سخت و همراه با فش��ارهاي تحريم بود اما هدف 
صادركنندگان توس��عه تجارت خارجي، توسعه 
اقتصادي و در نهايت تامين رفاه مردم كشور بوده 
و اين تالش شايس��ته تقدير است. گفتني است، 
مراس��م روز ملي صادرات، روز دوشنبه ۱۱ آذرماه 
امسال از س��اعت 8 صبح در سالن اجالس سران 

برگزار خواهد شد.

سازمان توسعه تجارت ميزبان 
رييس اتحاديه اوراسيا

سازمان توس�عه تجارت| معاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت اعالم كرد: سازمان توسعه تجارت 
ايران در هماي��ش بزرگ اوراس��يا، ميزبان رييس 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا و ديگر وزاري اين اتحاديه 
اقتصادي خواهد بود. حميد زادب��وم اظهار كرد: با 
توجه به موافقت نامه موقت تجارت آزاد بين ايران و 
اوراسيا، حضور رييس اتحاديه اقتصادي اوراسيا در 
تهران گام مهمي در تسهيل روند اين موافقت نامه 
است. او افزود: تيگران سركيسيان، رييس اتحاديه 
اقتصادي اوراسيا به دعوت جمهوري اسالمي ايران 
و در آستانه اولين ماه اجراي موافقتنامه تجارت آزاد 
بين ايران و اوراسيا در »همايش بزرگ اوراسيا« در 
سازمان توسعه تجارت ايران حضور خواهد يافت. 
معاون وزير صمت با اش��اره به اينكه طي يك سال 
آينده مذاكرات تجارت آزاد بايد آغاز شود، گفت: در 
اين همايش مالقات هايي ميان مقامات دولتي ايران 
و اتحاديه اوراسيا و همچنين بخش خصوصي ايران و 
اوراسيا به منظور آشنايي بيشتر و گسترش تعامالت 
ترتيب داده شده است. گفتني است، همايش بزرگ 
اوراسيا، روز يك ش��نبه ۱۰ آذرماه امسال در سالن 
ايران زمين، ساختمان خليج فارس در محل دايمي 
نمايشگاه هاي بين المللي و با حضور قائم مقام وزير 
صمت در امور بازرگاني، معاون وزير جهاد كشاورزي، 
رييس كل گمرك جمهوري اسالمي ايران، رياست 
كل س��ازمان توس��عه تجارت ايران و تشكل هاي 

توليدي و صادراتي برگزار خواهد شد.

افزايش قيمت محصوالت 
ايران خودرو 

تسنيم| گزارش ديروز قيمت خودرو حكايت از 
افزايش قيمت تعدادي از محصوالت ايران خودرو 
در بازار دارد. در بازار ديروز خريد و فروش خودروي 
سمند ال ايكس با قيمت 8۳ ميليون تومان، دنا 
با قيمت ۱۲۰ ميليون تومان، پژو ۲۰۶ تيپ ۵ با 
قيمت ۱۰9 ميليون تومان و پژو پارس با قيمت 
۱۰۳ ميليون تومان به فروش مي رسيد. عالوه بر 
اين رانا با قيمت 8۶ ميلي��ون و ۵۰۰هزار تومان 
و س��مند EF7 با قيمت 9۴ ميليون تومان مورد 

معامله قرار گرفت.

نقش محوري
آذربايجان شرقي در صادرات

ش�اتا| سرپرس��ت معاونت ام��ور صنايع وزير 
صنعت، مع��دن و تجارت گفت: توانس��تيم ۴۳ 
درصد صادرات به بازارهاي خارجي را حفظ كنيم 
و آذربايجان شرقي در خصوص صادرات مي تواند 
نقش محوري براي صدور توليدات ايراني به منطقه 
»اوراسيا« ايفا كند. مهدي صادقي نياركي با بيان 
اينكه بستر مناس��بي براي صادرات به بازارهاي 
جهاني وج��ود دارد، اف��زود: ۵۵ درصد صادرات 
ايران، تنها به پنج كشور است و اين آسيب بزرگي 
براي بخش صادرات محس��وب مي شود. او ادامه 
داد: افزايش توليد و صادرات در شرايط كنوني با 
تحريك تقاضا در بازار داخلي امكان پذير نيست 
اما با تحريك تقاضا در بازارهاي خارجي به واسطه 
افزايش نرخ ارز كاالهاي ايراني فرصت رسوخ در 
بازارهاي جهان��ي را دارند. صادقي نياركي اظهار 
كرد: با افزايش صادرات، درآمد ارزي كشور افزايش 
و در نتيجه موتور توسعه به سمت رشد اقتصادي 
به خصوص كااله��اي داراي ارزش اف��زوده باال 
رهنمون مي شود و بر اين اساس در افق بلندمدت 
به هيچ وجه صادرات مواد خام صورت نمي گيرد.

 به استناد ماده 131 قانون كار و آيين نامه مصوب 89/08/03 هيات وزيران و به موجب صورت جلسه هاي 
مورخ 98/07/17 مجمع عمومي و 98/07/29 هيات مديره و س�اير مدارك تسليمي اسامي و سمت 
هر يك از اعضاي اصلي هيات مديره انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي حمل و نقل كاال و سيمان 
شهرستان هاي سيروان و چرداول كه از تاريخ 98/07/29 براي مدت سه سال و بازرسان كه از تاريخ 

98/07/17 به مدت دو سال انتخاب شده اند به شرح زير مي باشد. 

مدير عامل - شكراله شيرخاني

 آگهي ثبت انتخابات انجمن صنفي كارفرمايي 
شركت هاي حمل و نقل كاال و سيمان شهرستان هاي 

سيروان و چرداول
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي استان ايالم 

سمتنام و نام خانوادگي رديف 
رئيس هيات مديرهعطاء مرادنژادي1
نايب رئيس خان بابا حق جو 2
خزانه دارشمس اله شهبازي 3
دبير غفور يارمحمدي4
عضو اصلي هيات مديره سيدفرج اله خوب سرشت5
اعضاء علي البدل هيات مديره شيرزاد گل محمدي- سجاد جهاني6
بازرس اصلي جهانشاه نظري نيا7
بازرس علي البدل عباس جعفربيگي 8

ضمنا برابر ماده 22 اساسنامه انجمن كليه اسناد مالي، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه 
به تصويب هيات مديره رسيده باشند با امضاء مشترك صاحبان امضاء مجاز و ممهور به مهر انجمن 

صنفي معتبر خواهد بود.

خانم فريده گچي فرزند علي داراي شناسنامه شماره 678 به شرح دادخواست به كالسه 
481/98/ش/5 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان يارحسين نباتي فرزند جمعه و عليه به شناسنامه شماره 6 در تاريخ 98/7/22 

در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به: 
1- فريده گچي فرزند علي و نورمحل به شماره شناسنامه 678، متولد 1349، همسر متوفي 
2- فريبا نباتي فرزند جمعه و عليه به شماره شناسنامه 701 متولد 1355 خواهر متوفي 

3- زهرا نباتي فرزند جمعه و عليه به شماره شناسنامه 1186، متولد 1357 خواهر متوفي 
4- ليلي نباتي فرزند جمعه و عليه به شماره شناسنامه 52285، متولد 1345، خواهر متوفي

5- سهيال نباتي فرزند جمعه و عليه به شماره شناسنامه 25، متولد 1348 خواهر متوفي 
6- حسين صداقت نيا فرزند جمعه به شماره شناسنامه 116، متولد 1350، برادر متوفي

7- جمال نباتي فرزند جمعه و عليه به شماره شناسنامه 1122، متولد 1360، برادر متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد وي مي باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

دفتر شعبه پنج شوراي حل اختالف شهرستان ايالم

رونوشت آگهي حصر وراثت
دادگستري جمهوري اسالمي ايران

در دهمين نشست كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران مطرح شد

مشكل تامين مواد اوليه صنايع پايين دستي
نمايندگان بخش خصوصي در نشست كميسيون صنعت 
و معدن اتاق تهران به مشكالت اصلي صنايع پايين دستي 
از جمله تامين مواد اوليه از صنايع باالدس��تي پرداختند و 
با توجه به وجود انحصار عرضه در برخي صنايع، فروش از 
طريق بورس كاال را داراي اشكال دانستند و خواستاري رفع 
آن شدند.  به گزراش اتاق بازرگاني تهران، اعضاي كميسيون 
صنعت و مع��دن اتاق تهران در جريان دهمين نشس��ت 
خود بررسي چالش ها و موانع پيش روي توليدكنندگان 
صنايع پايين دس��تي فوالد و نيز موضوع اخذ مابه التفاوت 
از خريداران فوالدي را در دس��توركار قرار دادند. بر اساس 
آنچه دبير سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل فوالدي 
بيان كرد، مهم ترين چالش صنايع پايين دستي اين بخش، 

عدم دسترسي به مواد اوليه كافي است.  دهمين نشست 
كميس��يون صنعت و معدن اتاق تهران با مرور مهم ترين 
اخبار و رويدادهاي اقتصادي آغاز شد. ابتدا حسين حقگو، 
كارشناس اين كميس��يون به نقل از معاون طرح و برنامه 
وزارت صمت اعالم كرد كه بر اساس آمار، ۶۰ درصد ماليات 
كشور توسط حوزه صنعت پرداخت مي شود كه اين عدد 
بسيار سنگين است. همچنين بخش خدمات كه سهم ۵۱ 
درصدي از توليد ناخالص داخلي كشور را دارد، فقط ۲۲.۱ 
درصد از مجموع ماليات كشور را مي پردازد در حالي كه كه 
خدمات در كشورهاي صنعتي بيشترين ماليات )گاه بيش 
از 7۰ درصد از كل ماليات ها( را مي پردازد. حقگو ادامه داد: 
آمار اعالم شده از آخرين وضعيت توليد ۵۵ كاالي منتخب 

صنعتي، معدن و پتروشيمي نشان دهنده آن است كه در 
نيمه نخست سال جاري از ميان كاالهاي منتخب ارزيابي 
ش��ده، ۳۲ كاال رشد توليد و ۲۳ كاال افت توليد را نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ثبت كرده اند. سيگار، داروي انساني، 
س��موم دفع آفات نباتي، تراكتور و نخ پلي اس��تر از جمله 
بيشترين رشد و گروه هاي كاميون كشنده، كمباين، اتوبوس، 
ميني بوس و ون، الياف اكريليك و انواع سواري بيشترين 
افت توليد را داشته اند. او به نقل قولي از مديرعامل سازمان 
هدفمندي يارانه ها اشاره كرد و گفت: در هر ماه 78 ميليون و 
۲۰۰ هزار نفر يارانه نقدي دريافت مي كنند و از ابتداي اجراي 
قانون هدفمندكردن يارانه ها تاكنون حدود 8 ميليارد نفر 
يارانه نقدي به ارزش حدود ۳۶۰ هزار ميليارد تومان )مبلغ 

نزديك به بودجه عمومي دولت( دريافت كرده اند. 

       عراق و افغانستان بازار اصلي لوله و پروفيل 
در ادامه اين جلس��ه، نوبت به بررس��ي مشكالت صنايع 
پايين دستي فوالد رسيد. اميرحسين كاوه، دبير سنديكاي 
توليدكنندگان لوله و پروفيل فوالدي، با ارايه گزارش��ي از 
وضعيت اين صنايع گفت: عراق و افغانستان بازارهاي اصلي 
با س��هم 87 درصد از كل ص��ادرات مقاطع پروفيلي ايران 
هستند. به طوري كه عراق با ۱۰7 ميليون دالر و افغانستان 
با 7۰ ميليون دالر واردات از ايران در صدر مقاصد صادراتي 
ايران ايس��تاده اند و به طور كلي، ارزش ص��ادرات مقاطع 
پروفيلي ايران به ۲۰۵ ميليون دالر در سال ۱۳97رسيد. به 
گفته او، عراق، تركمنستان و افغانستان با سهم 7۱ درصد، 
عمده صادرات لوله هاي فوالدي را به خود اختصاص داده اند. 
كاوه همچنين از سقوط واردات ورق فوالد گرم در نيمه دوم 
سال ۱۳97 خبر داد و گفت: در فصل زمستان سال ۱۳97، 
واردات ورق فوالد گرم به يك بيستم مدت مشابه در سال قبل 
از آن افت كرد. به طور كلي واردات ورق فوالد گرم ايران در 
سال ۱۳97 به ۱89 هزار تن تنزل يافت كه نسبت به سال 

۱۳9۶ كه 9۰۳ هزار تن بود، 7۵ درصد كاهش پيدا كرد. كاوه 
سپس با اشاره به پراكندگي جغرافيايي واحد هاي توليدي 
اين بخش گفت: اعضاي اين سنديكا ۱۴۰ كارخانه كوچك و 
متوسط بخش خصوصي با ظرفيت توليدي ۱8.۵ ميليون تن 
و در واقع مصرف كننده ورق هاي گرم فوالدي توليد شده در 
مجتمع فوالد مباركه هستند اما همواره در تامين مواد اوليه 
جهت توليد خود با مشكالت گوناگون مواجه  مي شوند. او 
در ادامه با تاكيد بر لزوم تامي��ن ورق فوالدي كارخانجات 
لوله و پروفيل فوالدي گفت: متاسفانه طي ماه هاي گذشته 
شركت هاي توليدي عضو اين سنديكا از كمبود شديد مواد 
اوليه كه ورق هاي فوالدي است گاليه دارند و چرا بايد مواد 

اوليه در داخل كشور سهميه بندي و جيره بندي باشد؟
كاوه گفت: فروش مستقيم ورق فوالدي توسط دفاتر فروش 
فوالد مباركه سبب دسترسي آسان تر كارخانجات به مواد 
اوليه  مي شود. قوانين فعلي بورس كاال براي تامين مواد اوليه 
كارخانجات عضو اين سنديكا سختگيرانه است و در صورتي 
كه يك كارخانه به هر علتي موفق به خريد از بورس كاال نشود 
تا ۲ هفته بعد و عرضه مجدد ورق در بورس كاال توانايي تامين 
آن را نخواهد داشت و در برنامه ريزي هاي بلندمدت توليدي 
خود و ايفاي تعهدات به مشتريان دچار مشكل  مي شود. او 
همچنين با اشاره به كاهش واردات ورق فوالدي و عدم امكان 
تامين مواد اوليه از طريق واردات گفت: كاهش واردات مواد 
اوليه نبايد باعث افتخار باشد. چرا كه كاالهايي نظير ورق 
فوالدي كاالي لوكس نيس��ت و در زمره كاالهاي اساسي 
قرار  مي گيرد و كاهش واردات آن از ظرفيت توليد  مي كاهد 
و موجب كاهش اشتغال  مي شود. چه آنكه اكنون، با وجود 
۱8 ميليون تن ظرفيت توليد لوله و پروفيل، ۶۵ درصد اين 
ظرفيت به دليل عدم دسترسي به مواد اوليه، بال استفاده 
مانده است. او همچنين با انتقاد از عرضه كاالهاي اساسي 
در بورس كاال گفت: وقتي عرضه كننده اين كاالها انحصاري 
هستند، چگونه كشف قيمت در چنين بازاري عادالنه صورت 
خواهد گرفت. از اين رو، ماهيت بورس كاال در چنين مواردي 
مورد سوال قرار مي گيرد. اميرحسين كاوه گفت: در صورت 
تاكيد به فروش از طريق بورس الزم است، فروش ورق هاي 
فوالدي در قالب مچينگ )فروش مستقيم( در بورس كاال 
به كارخانجات لوله و پروفيل ف��والدي ايران مجدداً برقرار 

شود و محدود و محصور در بورس كاال نباشد و در بورس كاال 
نيز فقط توليدكنندگان پايين دستي قادر به خريد باشند. 
همچنين به علت مسائل ارزي و مشكالت تحريمي، واردات 
ورق فوالدي به عنوان مواد اوليه صدها كارخانه از سالي چند 
ميليون تن هم اكنون به صفر رس��يده است و كارخانجات 
توليدكننده ورق بايد در تامين كسري صنايع پايين دستي 

مشاركت كنند. 

       خام فروشي به چه معناست؟
محمد عابدي نژاد كه به نمايندگي از معاونت طرح و برنامه 
صنعت، معدن و تجارت در اين نشست حاضر شده بود، با 
طرح اين پرس��ش كه »خام فروشي به چه معناست؟« به 
فرآيند توليد ميلگرد اشاره كرد و توضيح داد: به اين ترتيب 
اس��ت كه كلوخه معدن استخراج  مي ش��ود، اين كلوخه، 
دانه بندي  مي شود، در مرحله بعد به كنستانتره سنگ آهن و 
سپس به گندله تبديل  مي شود. در همه اين مراحل، محصول 
قابل فروش است. در مرحله پنجم، محصول به اسفنجي 
تبديل شده و در مرحله ششم به شمش تغيير  مي كند. در 
مرحله هفتم، ميلگرد حاصل  مي شود و اين ميلگرد  مي تواند 
به محصوالت جزيي تر نظير ميخ و پيچ تبديل شود. در اين 
بخش، حداقل حدود ۱۵ ميليون تن توليد وجود دارد. اما آيا 
امكان توليد ۱۵ ميليون تن پيچ و ميخ وجود دارد؟ اگر امكان 
توليد وجود داشت، آيا بازاري براي آن وجود خواهد داشت؟ 
او افزود: بنابراين، ارزش افزوده دو ويژگي مهم دارد، نخست 
اينكه امكان تبديل آن در داخل و سپس امكان فروش آن در 
بازارهاي جهاني با قيمت باالتر وجود داشته باشد. حال اگر 
تبديل صورت گرفت و قيمت محصول نهايي كاهش يافت، 
بازهم داراي ارزش افزوده خواهد بود؟ متاسفانه در ميلگرد 
اين مس��اله رخ  مي دهد و كسي به آن توجه نمي كند. اين 
اتفاق در مورد شمش نيز رخ  مي دهد؛ چنانكه اكنون قيمت 
شمش ۳۶۰ دالر است و وقتي به ميلگرد تبديل  مي شود 
با ۱۰ درصد قيمت كمتر صادر  مي ش��ود. پرسش من اين 
است كه چرا صنعت نسبت به اين مساله حساس نيست؟ در 
ادامه، محمدرضا زهره وندي درباره ميزان توليد، اشتغال اين 
صنعت پرسيد و گفت: بايد در مورد خام فروشي به تعريف 

مشتركي دست يابيم تا آن را دنبال كنيم.
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فرانسهبهدنبالگسترشحمايتنظاميدرمعاهدهاتحاديهاروپاست

مبارزه طلبي ترامپ در سنا

دو راهي تقويت نظامي اتحاديه اروپا يا همبستگي با ناتو

گروه جهان| 
دونالد ترامپ رييس جمه��وري امريكا، در واكنش به 
پايان جلس��ات علني اس��تماع براي انجام تحقيقات 
در كميس��يون اطالعات مجلس نمايندگان در مورد 
پرونده اوكراين گفته كه مايل است در سنا استيضاح 
ش��ود. او تاكيد كرده كه انتظ��ار دارد جو بايدن رقيب 
دموكراتش، هم در ميان شاهدان باشد. برخي ناظران 
بر اين باورند كه هرچند ش��واهد در ماجراي اوكراين 
عليه ترامپ است اما احتمال شكست دموكرات ها در 
استيضاح بسيار زياد است و همين مساله باعث خواهد 
شد كه رياست جمهوري ترامپ براي چهار سال ديگر 

ادامه پيدا كند. 
نشريه فارن پالسي در مطلبي با عنوان »چرايي شكست 
اس��تيضاح و پيروزي ترامپ در ۲۰۲۰« نوش��ته: اگر 
مي خواهيد بدانيد در ۱۱ ماه آينده تا انتخابات ۲۰۲۰ 
چه رخ خواهد داد، به »ويل هارد« افس��ر پيشين سيا 
كه يك��ي از ميانه روتري��ن جمهوري خواهان مجلس 
نمايندگان است گوش دهيد؛ كسي كه حاال به عنوان 
يك دموكرات در كميته اطالعاتي اين مجلس حضور 
دارد و تمام طول هفته به ش��هادت هاي ويرانگر عليه 

رييس جمهوري امريكا گوش مي دهد.
هارد كه تابستان گذش��ته اعالم كرد پس از پايان اين 
دوره، صندل��ي نمايندگي تگ��زاس را واگذار مي كند 
و بس��يار كمتر از گذش��ته از ترامپ هراس دارد، بارها 
نشان داده است كه گرايش بسياري براي بازخواست 
رييس جمهوري براي رفتارهاي ظالمانه اش دارد. در 
طول تابس��تان، هارد يكي از تنها ۴ جمهوري خواهي 
بود كه به محكوم كردن اظهارات نژادپرستانه ترامپ 
در مورد ۴ نماينده دموكرات زن رنگين پوست واكنش 
نشان داد. )ترامپ به آنها گفته بود كه به همانجايي كه 

تعلق دارند، باز گردند.( 
هارد هفته پيش تماس تلفني جنجالي ترامپ با ولديمير 
زلنسكي رييس جمهوري اوكراين، را نامناسب دانست 
و سياست خارجي اشتباه ترامپ را به باد انتقاد گرفت. او 
هراسي نداشت كه اعالم كند ترامپ آشكارا در پي تزريق 
منافع سياسي شخصي خود به سياست خارجي امريكا 
است و بدين ترتيب امنيت يك ملت دوست كه مورد 

تهديد روسيه است را به خطر مي اندازد.

ام��ا آيا مي ت��وان اي��ن رفتاره��اي ترامپ را س��زاوار 
استيضاح دانست؟ شخص هارد معتقد است كه جرم 
رييس جمهوري براي استيضاح بايد قانع كننده، روشن 
و آشكار باشد. از اين رو او بر اين باور است در مكالمات 
ميان دو رييس جمهوري چيزي در مورد رشوه يا اخاذي 

نشنيده است.
بنابراين با توجه به ش��واهد موجود مي توان حدس زد 
ماج��را تا ۱۱ماه آينده چگونه پي��ش مي رود. رهبران 
دموكرات مجل��س نمايندگان كه همه به اين مكالمه 
گوش داده اند، موظف به راي به استيضاح شده اند اما در 
اين ماجرا آنها به طرز چشمگيري شكست مي خورند، 
زيرا به ظاهر بر هيچ ي��ك از جمهوري خواهان پيروز 
نشده اند. در حقيقت، در مجلس سنا كه تحت سلطه 

جمهوري خواهان است، شجاعت بيشتري نياز است 
تا در چنين موض��وع مهمي با پيامده��اي عزل يك 
رييس جمه��وري براي نخس��تين بار در تاريخ اياالت 
متحده روبرو شد. اين به معني يك پيروزي بزرگي براي 
ترامپ در يك سال مانده تا انتخابات است و بايد اعالم 
كرد هيچ كس به هنر ترامپ در اعتماد به نفس دست 
پيدا نكرده كه صبح جمع��ه در تماس با فاكس نيوز و 
دوستانش اعالم كرد: »صادقانه بگويم، من يك محاكمه 
مي خواهم.« چرا كه نه؟ ترامپ به خوبي مي داند از اين 

ماجرا تبرئه شده و پيروز ميدان خواهد بود. 
همزمان چهارشنبه گذشته شاهد درگيري نامزدهاي 
پيشرو حزب دموكرات در مناظره هاي پيش از انتخابات 
رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ بوديم. در اين مناظره، 

بايدن ۷۶س��اله كه اغلب به سختي راهي براي نجات 
آنچه خود گفته پيدا مي كند، چندين اشتباه ناخوشايند 
مرتكب شد. او در ميان صحبت هايش درباره خشونت 
خانگي، به طرز وحشتناكي در مورد لزوم ادامه فشار و 
خش��ونت گفت و در گاف ديگري براي سرهم كردن 
موضوع حمايت از تنها سياه پوست مجلس سنا، سعي 
كرد اشتباهاتش را بپوش��اند. منظور بايدن، »كارول 
موزلي ب��راون« نماينده دموكرات پيش��ين مجلس 

سنا بود.
 اين در حالي بود كه او فراموش كرد كاماال هريس دختر 
يك مادر هندي و پدر سياه پوست است و اكنون نماينده 
براون تنها نماينده زن سياه پوست مجلس نبوده است. 
لذا لغزش ه��اي بي پايان بايدن اين س��وال را در ذهن 

بس��ياري ايجاد كرد كه آيا اين دولتمرد س��الخورده و 
نامزد پيشرو دموكرات ها مي تواند در انتخابات ترامپ 

را كنار بزند. 
نماينده پيشروي ديگر دموكرات ها اليزابت وارن است 
كه به دليل تاكيداتش بر مراقبت هاي پزشكي، هنوز هم 
توسط بسياري از دموكرات ها و مستقل ها تا حد زيادي 
ليبرال ديده مي شود. اما پيشنهاد او براي مراقبت هاي 
پزشكي كامال به عنوان يك برنامه رياكارانه مورد انتقاد 

قرار گرفته است. 
در همين حال، برني سندرز كه همواره در نظرسنجي ها 
پس از وارن قرار گرفته، قرار است همان اتفاقي كه در 
انتخابات ۲۰۱۶ برايش افتاد، تكرار شود. در اوايل ماه 
جاري، نظرسنجي نيويورك تايمز و كالج سينا نشان داد 
كه ترامپ به رغم رتبه هاي پايين، در ۶ ايالت كليدي كه 
او در سال ۲۰۱۶ ميالدي برنده شد، همچنان در صدر 
اس��ت و اين امر براي دموكرات ها نگران كننده است. 
موقعيت وارن نسبت به بايدن يا حتي سندرز در مقابل 

ترامپ در آن ايالت ها بدتر است.
نيت كوهن كه اين نظرسنجي را هدايت كرده، گفته 
اعداد جديد نش��ان مي دهد كه ترامپ ممكن اس��ت 
در س��ال ۲۰۲۰ در بخ��ش الكترال بي��ش از آنچه در 
سال ۲۰۱۶ موفق ش��د، برتري داشته باشد. هرچند 
ترامپ محبوبيت مردمي را از دست داده و اين بار شايد 
انتخاب او با حاش��يه بيش��تري همراه باشد اما باز هم 

پيروز مي شود.
شايد به همين دليل دموكرات ها وحشت زده شده اند و 
مايكل بلومبرگ شهردار پيشين نيويورك، دست به كار 
شده و خود را براي رقابت هاي رياست جمهوري آماده 
مي كند و تبليغاتي ۵ ميليون دالري به راه انداخته است. 
حتي هيالري كلينتون نامزد دموكرات سال ۲۰۱۶، كه 
تاكنون براي شركت در انتخابات ابراز عالقه نكرده، اعالم 

كرده براي ورود به انتخابات تحت فشار است. 
در نهايت بايد اعتراف كرد اين هفته نش��ان داده شد 
كه چهل و پنجمي��ن رييس جمهوري اياالت متحده 
از قدرت خود سوءاستفاده كرده است. اما به رغم انبوه 
شواهد عليه او و عملكردش در سمت رياست جمهوري، 
احتماال ترامپ در برابر دش��منانش ش��انس بسياري 

خواهد داشت. 

گروه جهان|
 هفتادمين س��الگرد تأسيس سازمان پيمان آتالنتيك 
شمالي )ناتو( اواسط هفته آينده در لندن برگزار مي شود. 
اين در حالي اس��ت كه رييس جمهوري فرانسه با اعالم 
مرگ مغزي اين پيمان در پي تقويت توان نظامي اتحاديه 
اروپا است. كشورهاي اروپاي شرقي خواستار همبستگي 
بيشتر با ناتو هس��تند و وزيرخارجه آلمان نيز خواستار 

تشكيل كارگروهي در اين زمينه است.
به گزارش دويچه وله، ينس استولتنبرگ دبيركل ناتو، در 
آستانه ديدار وزراي خارجه كشورهاي عضو اين پيمان 
اذعان كرده كه اختالفاتي جدي بر سر برخي مسائل ميان 
متحدان ناتو وجود دارد. اين پيمان نظامي ۲۹ عضو دارد 

كه به شدت با هم اختالف دارند. 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، با تكرار تقاضاي 
خود مبني ب��ر افزايش بودجه دفاعي ناتو، كش��ورهاي 
اروپايي را كالفه كرده اس��ت. به اعتقاد ناظران، ترامپ با 
خروج شتابزده نيروهاي امريكا از شمال سوريه و خروج 
از توافق اتمي با ايران به اختالف ميان اعضاي ناتو دامن 
زده اس��ت. افزون بر اين پس از حمله تركيه به سوريه، 
بدون مشورت با ناتو و با حمايت ارتش روسيه كه رقيب 
ناتو است، اينك وفاداري تركيه به ناتو زير سوال رفته است. 
كار به جايي رس��يده كه امانوئل ماكرون رييس جمهور 

فرانسه، مي گويد ناتو دچار مرگ مغزي شده است. هايكو 
م��اس، وزيرخارجه آلمان هم خواس��تار »دوره درماني 
جوان س��ازي« براي ناتو شده كه از نظر او »بيمه زندگي 

اروپاست«.
گرچه اظهارات تند ماكرون واكنش هاي گسترده اي را در 
ميان رهبران اروپايي در پي داشت و برخي تالش كردند تا 
بر لزوم وجود اين پيمان تاكيد كنند اما اكنون بحث هاي 
جدي بر سر اينكه آينده ناتو چگونه بايد باشد، آغاز شده 
است؟ تا جايي كه هايكو ماس وزير دفاع آلمان، پيشنهاد 
كرده يك كارگروه تخصصي تعيين شود كه پيش نويسي 

براي آينده ناتو تدوين كند. 
پيش��نهاد ماس در آلمان مورد انتقاد اس��ت. در آلمان، 
بخشي از دولت فدرال از تقويت همكاري دفاعي اروپا و 
همچنين تقويت ناتو حمايت مي كند. آنه گرت كرامپ 
كارنباور وزير دفاع آلمان، خواستار گفت وگوي هدفمند 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در اين زمينه است. او تأكيد 

دارد كه توانايي نظامي ناتو بايد افزايش پيدا كند.
كارشناسان حزب دموكرات مسيحي )حزب وزير دفاع( 
كه همراه حزب سوسيال دموكرات )حزب وزيرخارجه( 
در ائت��الف دولت آلم��ان حضور دارن��د، مي گويند كه 
ناتو به ج��اي كارگروه نيازمند متحداني عملگراس��ت. 
آنها وزيرخارجه آلمان را مته��م مي كنند كه به فقدان 

اس��تراتژي دفاعي دولت آلمان و اروپايي ها توجه كافي 
ن��دارد. صحبت هاي ماكرون در م��ورد »مرگ مغزي« 
ناتو هم بي دليل نيست. سفير فرانسه در برلين مي گويد 
ماكرون مي خواهد با ش��وكه كردن متحدان ناتو، توان 
نظامي اروپا را افزايش دهد. اكنون دولت فرانسه قصد دارد 
بند حمايت نظامي در معاهده اتحاديه اروپا را گسترش 
دهد. بند ۷/ ۴۲ اين معاهده كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 
را موظف مي كند، در صورت حمله مس��لحانه به خاك 
يكي از كش��ورها عضو اتحاديه اروپا وارد عمل شوند و از 

آن كشور دفاع كنند.
يك مشاور ماكرون گفته است كه فرانسه تصميم دارد 
مفاد اين بند را تقويت و صراحت أآن را بيشتر كند. او گفته 
كه در حال حاضر كسي تصميم ندارد تغييري در معاهده 
اتحاديه اروپا ايجاد كند، اما برخي نكات بايد روشن شود. 
فرانسه به عنوان مثال اين پرسش را مطرح مي كند كه بر 
اساس چه معيارهايي و در زمان چه تهديداتي بند ۷/ ۴۲ 

معاهده اتحاديه اروپا فعال مي شود.
كاخ رياس��ت جمهوري فرانسه پيشتر يك بار اين بند را 
فعال كرده است: زمان رياست جمهوري فرانسوا اوالند 
پس از حمالت تروريس��تي نوامب��ر ۲۰۱۵ در پاريس. 
آن زمان متحدان اروپايي فرانس��ه براي نيروهاي ارتش 
فرانسه در لبنان، به اين كشور نيرو اعزام كردند تا سربازان 

فرانسوي به كش��ور خود بازگردند. فرانسه البته تأكيد 
دارد كه اين بند »تحت هيچ ش��رايطي نبايد جايگزين 
بند ۵ پيمان آتالنتيك شمالي شود. بند ۵ ناتو مي گويد: 
حمله به يك عضو ناتو، حمله به همه اعضاي اين پيمان 
محسوب مي شود. اكنون وزارت خارجه فرانسه مي گويد 
كه ممكن است فرانسه به متحدان خود پيشنهاد كند كه 
زير چتر يك قدرت اتمي شوند و از وضعيت فعلي فراتر 
روند كه در آن تنها ناتو مسووليت دفاع جمعي اروپايي ها 

را بر عهده دارد.
اتحاديه اروپا از دو سال پيش »همكاري دايمي امنيتي 
سازمان يافته« و همچنين پروژه هاي تسليحاتي مشترك 
را آغاز كرده اس��ت. مكرون ح��ال مي خواهد تمام اين 

همكاري ها را سازمان دهي كند. انتظار مي رود او به زودي 
در مورد سياست دفاعي اروپا سخنراني و دكترين خود در 
اين مورد را روشن كند. ابتكار عمل فرانسه مورد استقبال 
بسياري از كشورهاي غربي اتحاديه اروپا قرار گرفته است. 
اما كشورهاي حوزه بالتيك و لهستان نگران تضعيف ناتو 
در صورت تقويت همكاري نظامي اتحاديه اروپا هستند.

آنها خواستار تقويت بند ۷/ ۴۲ در زمينه دفاع سايبري 
يا دفاع در صورت حمالت تروريستي هستند. آنها دفاع 
از كش��ورهاي خود را همچنان وظيفه نات��و مي دانند. 
نزديك ماندن به امريكا، بزرگ تري��ن متحد ناتو، براي 
اين كشورها كه نگران گس��ترش نفوذ روسيه هستند، 

اهميت شاياني دارد.

دريچه

كوتاه از منطقه

درپايتختكلمبياحكومت
نظامياعالمشد

گروه جهان| مقام هاي كلمبيا براي مقابله با اعتراض هاي 
ضد دولتي، قوانين منع رفت و آمد در بوگوتا پايتخت اين 
كش��ور را اجرايي كردند. به گزارش يورونيوز، همزمان 
ايوان دوكه رييس جمهوري، از تماي��ل خود براي آغاز 
گفت وگوي ملي در هفته آينده خبر داده است. شهروندان 
كلمبيا به دليل تغييرات احتمالي در حداقل دستمزد، 
اصالحات حقوق بازنشستگي و ماليات و خصوصي سازي 
شركت هاي دولتي دست به اعتراض زدند. دولت تاكيد 
مي كند كه هيچ برنامه اي براي مستمري بازنشستگي 
يا اصالحات قانون كار ندارد و هرگونه تغيير با مشورت 
گروه هاي كارگري انجام مي شود. از سوي ديگر، سه افسر 
پليس در اثر انفجار بمبي در يك پاسگاه پليس در شهر 
سانتاندر دوكولي چائو در غرب كلمبيا كشته شدند. هنوز 
مشخص نيست كه آيا اين حادثه با اعتراض هاي دو روز 
اخير در كلمبيا مرتبط است يا خير. اين منطقه به دليل 
قاچاق مواد مخدر و خشونت گروه هاي تبهكاري مشهور 
است. انريك پنيالوسا شهردار بوگوتا، ابتدا در سه منطقه 
پايتخت قوانين منع رفت وآمد و حكومت نظامي اعالم كرد 
اما سپس اين موضوع را به كل شهر تعميم داد. او اعالم كرد 
كه از ساعت ۹ شب به وقت محلي تردد در بوگوتا ممنوع و 
حكومت نظامي برقرار است. پايان قوانين منع رفت و آمد 
ساعت شش صبح شنبه اعالم شده است. رييس جمهوري 
كلمبيا نيز اعالم كرده »گفت وگ��وي ملي« به صورت 
منطقه اي انجام مي ش��ود و همه گروه هاي اجتماعي و 
سياسي را در بر مي گيرد. او گفته: »از هفته آينده، براي 
تقويت سياست هاي فعلي در حوزه اجتماعي، گفت وگوي 
ملي را آغاز مي كنم و به طور گسترده در چشم اندازي ميان 

مدت و بلندمدت كار مي كنم.« 

خشونتهايمكزيكدرمسير
ثبتركورديجديد

گروه جهان| ميزان قتل و آدمكش��ي در مكزيك در 
مسير رسيدن به باالترين حد ساالنه در دهه هاي اخير 
قرار دارد به طوري كه روزانه ۱۰۰ نفر در اين خشونت ها 
كشته مي شوند. به گزارش فاكس نيوز، آمار اعالم شده 
توسط دبيركل سازمان امنيت عمومي مكزيك نشان 
مي دهد كه تاكنون در س��ال جاري ۲۹هزار ۴۱۴ نفر 
در خشونت  هاي مكزيك كشته شدند كه باالتر از آمار 
۲۸هزار و ۸۶۹ نفر طي زمان مشابه سال ۲۰۱۸ است. 
خشونت هاي مكزيك در كل سال ۲۰۱۸ جان ۳۶ هزار و 
۶۸۵ نفر را گرفت و انتظار مي رود اين آمار با توجه به روند 
فعلي از آمار سال ۲۰۱۸ فراتر رود. آمارهاي جديد نشان 
مي دهد ژوئن مرگبارترين ماه در سال جاري در مكزيك 
بوده به طوري كه س��ه هزار و ۷۶ نفر در اين خشونت ها 
كشته ش��دند. اين آمار در حالي منتشر شده است كه 
آندرس مانوئل لوپز ابرادور رييس جمهوري اين كشور، 
همچنان با انتقادهاي فزاينده نسبت به سياست هايش 
در مسير مقابله با خشونت هاي اين كشور مواجه بوده 
تاست. منتقدان مي گويند، دولت مكزيكوسيتي سياست 
مقتدرانه اي را عليه گروه هاي تبهكاري توزيع موادمخدر 
در پيش نمي گي��رد. همزمان با ادامه خش��ونت ها در 
مكزيك، مي��زان محبوبيت اوبرادور ني��ز تا ۱۰درصد 
كاهش يافته است. لوپز اوبرادور از زمان به قدرت رسيدن 
در دسامبر گذشته قول داده تا تدابير الزم را براي مقابله 
با سطح خشونت گسترده در اين كشور اتخاذ كند. بيش 
از ۲۰۰هزار نفر از سال ۲۰۰۶ تاكنون طي خشونت ها در 
مكزيك از جمله درگيري هاي مرتبط با فعاليت گروه هاي 
تبهكاري وهمچنين درگيري گروه هاي توزيع موادمخدر 

با نيروهاي امنيتي كشته شدند.

جانشينمركلبههمحزبيها:
ياحمايتمكنيديابركنار

گروه جه�ان| آنه گرت كرامپ كارنباور جانش��ين 
آينده آنگال م��ركل در مقام صدر اعظم��ي آلمان، در 
كنگره حزب دموكرات مسيحي آلمان از اعضاي اين 
حزب خواس��ته يا از او پش��تيباني كنند يا او را از اين 
مقامي كه در انتظار اوس��ت، بركنار كنند. به گزارش 
يورونيوز، كرامپ كارنباور از زمان انتخاب رسمي اش 
به مقام جانشيني مركل در دسامبر گذشته تا به حال 
مرتكب چندين اشتباه )يا گاف( شده كه محبوبيتش 
را خدشه دار كرده و به سواالتي پيرامون كفايت او براي 
رهبري آلمان بعد از پايان دوره مركل دامن زده است. او 
خطاب به اعضاي حزب خود گفته: »اگر فكر مي كنيد 
تصوير آلماني كه من در ذهن دارم همان تصوير شما 
نيس��ت، اگر فكر مي كنيد راهي را كه در پيش خواهم 
گرفت درست اس��ت، همين امروز حرفش را بزنيد و 
همين حاال تمامش كنيد.« نمايندگان حزب كه از قمار 
آنه گرت كرامپ كارنباور بر سر سرنوشت سياسي اش 
جا خورده ان��د، در پايان اين اظه��ارات او را به مدت ۷ 
دقيقه ممتد تشويق كردند. كرامپ كارنباور كه گاهي 
او را »آكاكا« مي نامند، سياستمدار ۵۷ساله آلماني و 
از متحدان وفادار آنگال مركل و دبيركل حزب اتحاديه 
دموكرات مسيحي است. ش��عار اصلي او بازگرداندن 
راي دهندگان به س��مت اين حزب است. صدراعظم 
كنوني آلم��ان ۲۹ اكتبر اعالم كرد قصد دارد در پايان 
دوره در ۲۰۲۱ از سمت خود كناره گيري كند. مركل 
از ۲۰۰۵ قدرت را در اين كش��ور در دست دارد. حزب 
محافظه كار اتحاديه دموكرات مسيحي آلمان در يك 
انتخابات درون حزبي در هشتم دسامبر سال گذشته 

كارنباور را به سمت جانشيني مركل برگزيد. 

گرجستانوامريكاتوافقنامه
نظاميامضاكردند

گروه جهان| در جريان سفر ايراكلي گاريباشويلي وزير 
دفاع گرجستان به امريكا، توافقنامه جديد همكاري دو 
كشور در حوزه هاي نظامي و امنيتي امضا شد. به گزارش 
ايرنا، اين توافقنامه سه ساله، همكاري در حوزه نظامي و 
امنيتي را گاريباشويلي و لورا كوپر معاون مشاور وزير دفاع 
امريكا، در واشنگتن امضا كردند. وزير دفاع گرجستان 
با اشاره به اهميت توافقنامه امضا شده براي كشورش 
گفته: »در اين سند اولويت هاي همكاري هاي دوجانبه 
در عرصه هاي نظامي و امنيتي انعكاس يافته و تعامالت 
نظامي في مابين وارد سطح جديدي مي شود.« به گفته 
او، بر اثر همكاري هاي دوجانبه، گرجس��تان از كشور 
ميزبان تمرينات نظامي به شريك مستقل با امريكا تبديل 
مي شود. با امضا اين سند امريكا به ادامه كمك هاي خود 
به اصالحات نظامي در گرجستان با هدف ارتقاي قدرت 
دفاعي اين كشور متعهد شده است. توافقنامه همكاري 
نظامي دوجانبه همچنين ش��امل ادامه حمايت هاي 
امريكا از اجراي برنامه آمادگي دفاعي و آموزش نظاميان 
گرجي براي مش��اركت در عمليات بين المللي ناتو در 
افغانستان مي باشد. گرجستان و امريكا در سال ۲۰۱۶ 
ميالدي تفاهمنامه هم��كاري در عرصه هاي نظامي و 
امنيتي را امضا كردند و در ۲۰۱۸ اجراي برنامه آمادگي 
نظامي گرجستان آغاز شده و در قالب آن در سال هاي 
۲۰۱۸ الي ۲۰۲۰ ميالدي ۹ گردان از ارتش اين كشور، 
آم��وزش خواهند دي��د. همچنين ۲۰۱۷ مسلس��ل 
M-۲۴۰  ساخت امريكا در ارتش گرجستان جايگزين 
سالح كالش��نيكوف روسيه شده اس��ت. گرجستان 
همچنين موشك هاي ضد خودروهاي زره پوش را نيز از 

امريكا دريافت كرده است. 

حزبليكودبهدنبالبركناري
بنياميننتانياهو

گ�روه جهان| مقامات حزب ليكود رژيم اس��راييل 
پس از اعالم جرم رسمي عليه بنيامين نتانياهو آماده 
انتخاب جايگزيني براي او ب��ه عنوان رهبر اين حزب 
راست افراطي و نخست وزير هس��تند. دادستان كل 
رژيم صهيونيس��تي اواخر هفته گذشته عليه او اعالم 
جرم و نخس��ت وزير اين رژيم را به فساد مالي، تقلب 
و سوءاس��تفاده از اعتم��اد عمومي مته��م كرد. حال 
جروزالم پس��ت نوشته، مقامات ارش��د حزب ليكود 
معتقدند كه تنها راه كنار زدن نتانياهو از سمت نخست 
وزيري توافق بر س��ر جايگزيني است كه ۶۱ راي الزم 
نمايندگان پارلمان را براي تشكيل كابينه دريافت كند. 
پس از ناتواني بني گانتس رهبر حزب »آبي و سفيد« 
در سرزمين هاي اشغالي، رييس رژيم اسراييل اختيار 
انتخاب يك شخص براي تشكيل كابينه را به پارلمان 
محول كرده است. از اوايل سال جاري صهيونيست ها 
بر سر تش��كيل كابينه با مش��كالت متعددي روبرو 
هستند و اختالفات ميان احزاب اجازه تشكيل دولت 
را به آنها نداده اس��ت. آنها پس از شكست در دور اول 
انتخابات پارلماني در ارديبهشت ماه براي تشكيل دولت 
ائتالفي، مجبور به برگ��زاري دور دوم انتخابات براي 
آغاز كار پارلمان ش��دند. نتانياهو در دو دوره انتخابات 
مامور تشكيل كابينه شد اما به دليل شكاف گسترده 
بين گروه هاي مختلف در سرزمين هاي اشغالي براي 
ائتالف با ديگر احزاب با شكست مواجه شد. اكنون اگر 
پارلمان براي انتخاب شخص موردنظر به نتيجه نرسند، 
انتخابات در طول يك سال به دور سوم كشيده خواهد 
شد و »بي بي« با اتهام فساد مالي و تقلب شرايط سختي 

را در انتخابات احتمالي آينده خواهد داشت.
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شوراي امنيت استفاده از 
تسليحات   شيميايي را محكوم كرد

گروه جهان| شوراي امنيت در بيانيه اي مشترك 
ك��ه به امض��اي ۱۵ عضو اين ش��ورا رس��يده، بر 
محكوميت كاربرد تسليحات ش��يميايي و لزوم 
مجازات عامالن استفاده از آن تأكيد كرده است. 
موضوع كاربرد اين تسليحات بارها موضوع اختالف 
اعضاي شوراي امنيت بود. به گزارش خبرگزاري 
آلمان، اين بيانيه مش��ترك كه متن آن توس��ط 
بريتانيا تهيه شده بود، در نيويورك به امضاي ۱۵ 
كشور عضو شوراي امنيت رس��يد. در اين بيانيه 
از جمله بر عزم ش��وراي امنيت بر پاسخگو كردن 
عامالن استفاده از تسليحات شيميايي و مجازات 
آنها تأكيد شده است.  شوراي امنيت سازمان ملل 
همچنين خواستار اجراي مفاد كنوانسيون منع 
توليد، توسعه، انباشت و كاربرد تسليحات شيميايي 
از س��وي تمام كشورها شده اس��ت. كنوانسيون 
بين المللي منع جنگ افزارهاي شيميايي در سال 
۱۹۹۳ ميالدي به تصويب رسيد و در سال ۱۹۹۷ 
الزم االجرا شد. كره شمالي، مصر و سودان جنوبي 
كشورهايي هس��تند كه اين كنوانسيون را امضا 
نكرده اند. كاربرد تسليحات شيميايي در سال هاي 
اخير بارها موضوع مناقشه هايي در شوراي امنيت 
س��ازمان ملل بوده است. از جمله پس از حمالت 
شيميايي در س��وريه، امريكا و بريتانيا بشار اسد، 
رييس جمهوري اين كشور جنگ زده را مسوول آن 
دانستند. بشار اسد در مقابل از مدعيان استفاده از 
سالح شيميايي از سوي ارتش اين كشور خواسته 
براي اثبات ادعاي خود، مدرك ارايه كنند. او گفته: 
»اتهام استفاده از تسليحات شيميايي در حد ادعا 
مي مانند و كس��اني كه در مورد اين قضيه حرف 
زده اند بايد حرف هاي خود ثابت و داليلي در اين 
چارچوب ارايه كنند.« روسيه نيز به عنوان يكي از 
مهم ترين متحدان دولت سوريه، اين اتهام را رد كرد 
و مسووليت آن را متوجه شورشيان كرد. گذشته 
از س��وريه، ارزيابي ها در مورد حمله به س��رگئي 
اسكريپال و دخترش يوليا نيز از مناقشه سال هاي 
اخير اعضاي ش��وراي امنيت بود. اين جاس��وس 
دوجانبه سابق روس در بريتانيا و دخترش در ماه 
مارس سال ۲۰۱۸ در شهر سالزبري واقع در جنوب 
غربي انگلستان با سم اعصاب »نوويچوك« كه در 
دوران شوروي سابق ساخته شده مورد حمله قرار 
گرفته و تا مرز م��رگ پيش رفتند. دولت بريتانيا 
روسيه را مسوول اين حمله مي داند، دولت روسيه 

اما هرگونه دخالت در آن را رد مي كند.

عربستان در رأس گروه۲۰ 
قرار گرفت

عربس��تان براي نخستين بار رياس��ت گروه۲۰ را 
برعهده گرف��ت. ديپلمات ها احتم��ال مي دهند. 
به گزارش روسيااليوم، فيصل بن فرحان وزير خارجه 
عربستان، براي حضور در نشست ۲۰ به ژاپن رفته 
است. ديپلمات ها مي گويند، پيش از اينكه عربستان 
گروه ۲۰ را نوامب��ر ۲۰۲۰ ميزباني كند، اين گروه 
مي تواند به رياض كمك كند تا مش��كالت خود را 
برطرف كرده و پرونده هاي سخت تري مانند جنگ 

يمن و تحريم قطر را مختومه كند. 

معاون ترامپ به عراق رفت
مايك پنس مع��اون اول دونالد ترامپ ش��نبه در 
ديداري غيرمنتظره وارد بغداد پايتخت عراق شد. 
به گزارش سومريه نيوز، پنس در اين سفر با نظاميان 
امريكايي در پايگاه »عين االس��د« در االنبار عراق 
ديدار كرده است. ناظران معتقدند سفر غيرمنتظره 
معاون ترامپ بي ربط به حوادث اخير عراق و ادامه 

تظاهرات در شهرهاي مختلف اين كشور نيست.

بازگشت نخستين گروه 
آوارگان سوري  از تركيه

حدود ۷۰شهروند سوري از جمله زنان و كودكان، 
تحت نظارت ارتش تركيه وارد شهر رأس العين 
در شمال سوريه ش��دند. به گزارش آناتولي، اين 
اولين عمليات بازگشت سوري ها به اين منطقه 
از زمان آغاز جنگ سوريه در ۲۰۱۱ است. تركيه 
نهم اكتبر عملياتي تحت عنوان چشمه صلح را 
در سوريه عليه كردهاي سوريه به راه انداخت كه 
اين عمليات با محكوميت بين المللي مواجه شد. 

ترامپ: روي توافقي با طالبان 
كار مي كنيم

چندين ماه پس از شكس��ت مذاك��رات صلح با 
طالبان، رييس جمهوري امريكا گفته مذاكرات 
رسمي با طالبان در دست انجام است. به گزارش 
سي ان ان، اظهارات دونالد ترامپ چندين روز پس 
از آن مطرح شد كه طالبان يك استاد امريكايي و 
يك استاد استراليايي را در ازاي رهايي سه زنداني 
طالبان به دست دولت افغانستان آزاد كرد. طالبان 

همچنين ۱۰ سرباز افغان را آزاد كردند. 

 تابعيت سوئدي 
وزير دفاع عراق تاييد شد

يك مقام س��وئدي تايي��د كرده وزير دف��اع عراق 
تابعيت سوئدي دارد. به گزارش شبكه SVT سوئد، 
سخنگوي وزير دفاع سوئد گفته نجاح الشمري با نام 
ديگري تابعيت سوئدي دارد. الشمري سال ۲۰۰۹ 
به مجوز اقامت و سال ۲۰۱۵ به ويزاي سوئد دست 
يافته است. گفته شده، ۲۰۱۵ شب هاتي درباره جعل 
اسناد از سوي الشمري به وجود آمد اما اين پرونده 
بعد از تحقيقات اوليه بسته ش��د. از سال ۲۰۰۶ به 
عراقي ها جز كساني كه پست هاي ارشد دارند، اجازه 

داده شد تا به تابعيت هاي خارجي دست يابند.
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عكسروز

چهرهروز

لوريس چكناواريان: اركستر همانند »سربازخانه« است
چكناواريان مي گويد كه مي خواهد در آينده بيشتر به آهنگسازي بپردازد و كارهاي ماندگاري را خلق كند؛ چراكه در آهنگسازي 
آزادي عمل بيش��تري دارد ولي اركستر همانند يك سربازخانه است. نشست رسانه اي اجراي اركستر سمفونيك تهران به رهبري 
لوريس چكناوريان، شنبه دوم آذر در تاالر وحدت برگزار شد. اين كنسرت در روزهاي ششم، هفتم و هشتم آذر ماه در تاالر وحدت 
 با اجراي دو قطعه از آثار چكناواريان برگزار خواهد شد. چكناواريان در اين نشست بيان كرد: در اين كنسرت دو قطعه از آثار خودم 
به نام هاي »صلح و دوستي« و »دفاع مقدس« را اجرا مي كنيم. اميدوارم اجراي خوب و موفقي باشد؛ چون از لحاظ اجرا و آهنگسازي 
كار پرمسووليتي بود. سعي خود را كرده ايم و اركستر آماده شده است. چهارشنبه استارت آن را مي زنيم، بايد ببينيم چگونه خواهد شد! 

بازارهنر

تدارك تخفيف هاي ويژه براي عالقه مندان به سينما
دس��ت اندركاران فيلم هاي س��ينمايي 
تخفيف هاي ويژه اي ب��راي عالقه مندان 
به سينما در نظر مي گيرند. مدتي قبل از 
شوراي عالي اكران خبر رسيده بود كه قرار 
است براي جبران فروش پايين و مخاطب 
كم چند ماه قبل س��ينما نسبت به سال 
قبل، تمهيدي تازه انديش��يده شود. علي 
سرتيپي، سخنگوي شوراي عالي اكران با 

تاييد اين مطلب به ايسنا گفت: اين موضوع جدي است 
و صحبت هايي شده تا با هماهنگي و تاييد پخش كننده، 
سينمادار و تهيه كننده تخفيف هاي خاص به مخاطبان 
سينما بدهيم.  او افزود: اين كار اگر با هماهنگي صورت 
گيرد، مي تواند عملي باشد و هر چقدر بتوانيم تماشاگر 
بيشتري داشته باشيم به نفع سينما است. اين تهيه كننده 
و پخش كننده سينما در عين حال با اشاره به مشكالت 

اخير از جمله قطع اينترنت و فضاي پيش 
آمده كه بر س��ينما هم تاثير داشته است، 
تاكيد كرد: اگر مشكل اين چند روزه حل 
شود درباره اين تخفيف ها تصميم گيري  
خواهد شد. بسياري از سينماگران از وضع 
فروش فيلم ها در ماه هاي گذشته به ويژه 
در تابستان گله مند بودند و يكي از داليل 
اين آس��يب به س��ينما را نحوه چيدمان 
اكران تابستان مي دانستند. براين اساس برخي مديران و 
دست اندركاران در پي اين بوده اند كه اين شرايط را تا جاي 
ممكن بهبود دهند و تقريبا از ابتداي آبان ماه سينماها 
دوباره رونق گرفتند اما با اتفاقات هفته گذش��ته و قطع 
اينترنت كه سبب اختالل در سايت هاي فروش هم شد 
ركود به سينما برگشت و در چند روز سينماها وضعيتي 

تعطيل يا نيمه تعطيل داشتند.

تاريخنگاري

دستور دستگيري فرخي يزدي 
سوم آذر 1302 دستور دس��تگيري فرخي يزدي مدير 
روزنامه توفان به دليل چاپ مقاله اي عليه رضاخان، صادر 
شد، اما او توانس��ت فرار كند و به سفارت روسيه برود. به 
محض توقيف نش��ريه توفان، فرخي مطال��ب خود را در 
روزنامه هاي ديگر مانند ستاره ش��رق، قيام، پيكار و… 
منتشر مي كرد. فرخي در دوران س��لطنت رضاشاه، در 
سال 130۷ به عنوان نماينده مجلس شوراي ملي در دوره 
هفتم قانونگذاري از طرف مردم يزد انتخاب شد. او در دوران 
نمايندگي مجلس همراه با محمودرضا طلوع نماينده رشت 
در جناح اقليت بود و با مخالفت هاي شديد جناح مقابل 
روبه رو شد زيرا از اقليت ديگر كس��ي را در مجلس باقي 
نگذاشته بودند. فرخي در مجلس با زبان و انتقادات تند و 
تيزش عليه نمايندگان و مداحان وقت، دشمنان بسياري 
براي خود فراهم كرد، زيرا تمام وكالء طرفدار دولت بودند. 
او خود درباره نمايندگان مجلس رضاخاني مي گويد: »…

البته بر اثر فريادهاي اعتراض ما گاهي چرت نمايندگان 
محترم پاره مي شد، س��ر بلند مي كردند، فحش و ناسزا 
مي گفتند و دوباره به خواب خرگوشي فرو مي رفتند. هر 
وقت هم نخست وزير يا وزير صحبت مي كرد، كارشان اين 
بود كه بگويند صحيح است قربان. در اثر تمرين در اين كار 

چنان اس��تاد شده بودند كه حتي در حال چرت زدن هم 
مي توانستند وظيفه خود را انجام دهند و بگويند صحيح 
است قربان! بدون اينكه چرتشان پاره شود. بله در همان 
حالت چرت، سرنوشت يك ملت را تعيين مي كردند…« 
در پايان مجلس هفتم پس از آنكه مصونيت پارلماني فرخي 
خاتمه يافت، از بيم جان خود مدتي از نظر ها ناپديد شد. 
سپس بدون گذرنامه از مرزهاي شمالي به شوروي و از آنجا 
به آلمان رفت و در برلين اقامت كرد. مدتي در نشريه اي 
به نام »پيكار« افكار خود را منتش��ر كرد. سال 1311 يا 
1312 تيمورتاش سفري به برلين كرد و در آنجا ديداري 

با فرخي داشت. در اين مالقات تيمورتاش وي را تشويق به 
بازگشت به ايران كرد و به او اطمينان داد در صورت بازگشت 
به ايران مورد رافت و مهر رضاشاه قرار خواهد گرفت. فرخي 
كه از ماندن در كشوري بيگانه رضايتي نداشت، با عشقي 
كه به ايران داشت فريب وعده حكومت وقت را خورد و به 
تهران بازگشت. در ايران عده اي به اسم »طلبكار مالي« 
شكايتي عليه او طرح كردند و وي را با برنامه ريزي قبلي به 
زندان كشاندند. در سال 131۶ او را محاكمه و ابتدا به 2۷ ماه 
زندان محكوم كردند. در دادگاه تجديدنظر مدت زندان وي 
به سه سال افزايش يافت. او دوران حبس خود را مي گذراند 
تا اينكه در 2۵ مهرماه 131۸ بنا به گزارش رسمي زندان 
بر اثر مرض ماالريا در بيمارستان زندان درگذشت. محل 
دفن فرخي يزدي هيچگاه معلوم نشد اما برخي مسگرآباد 
تهران را مدفن وي مي دانند. چهار سال بعد از مرگ فرخي، 
در پي سقوط رضاشاه وقتي پزشك احمدي، پزشك زندان 
قصر را در دادگاه جنايي تهران به جرم »قتل هاي عمد در 
عصر رضاش��اه« به اعدام محكوم كردند، از جمله جرايم 
اعالم شده اش قتل فرخي يزدي بود. در دادگاه گفته شد 
فرخي يزدي با تزريق آمپول هوا توسط پزشك احمدي در 

زندان به قتل رسيد.

اعتراض محمدرضا هنرمند به يك توقف و چينش در اكران
محمدرضا هنرمند كارگردان فيلم سينمايي 
»سمفوني نهم« با انتشار يادداشتي به توقف 
اكران اين فيلم در قم و همچنين چينش 
فيلم هاي در حال اكران اعتراض كرد.  متن 
يادداش��ت اعتراضي محمدرضا هنرمند 
به شرح زير است: »بعد از اينكه با تصميم 
غيرقابل توجيه ش��وراي صنفي نمايش، 
فيلم »سمفوني نهم« را با دو فيلم كمدي 

پر مخاطب »مطرب« و »چشم و گوش بسته« كه اولي 
يك توقيف يك هفته اي هم داشت به نمايش گذاشتند، 
تكليف فيلم »سمفوني نهم« پيشاپيش معلوم شد.  يك 

هفته بعد، درحالي كه فيلم »سمفوني نهم« 
در زير دست و پاي اين دو فيلم كمدي داشت 
به سختي نفس مي كشيد، خبر خوش از 
توقيف بيرون آمدن فيلم »خانه پدري« هم 
تيتر همه خبرگزاري ها شد و يك رقيب تازه 
نفس و تازه آزاد شده هم به جمع ماپيوست 
تا سهمي از ظرفيت محدود و نا چيز مخاطب 
سينما داشته باش��د. حاال خبردار شدم به 
داليلي كه هنوز برايم روشن نيست فيلم »سمفوني نهم« 
را در شهر قم از پرده نمايش پايين كشيده اند. هردم از اين 

سو و از آن سو بري مي رسد.« 

 »چارسو« ميزبان جشنواره »سينماحقيقت« شد
ب��راي چهارمين س��ال متوالي، پرديس 
س��ينمايي چارس��و ميزبان جش��نواره 
بين الملل��ي فيل��م مس��تند اي��ران 
»سينماحقيقت« شد. پرديس سينمايي 
چارسو واقع در خيابان جمهوري، تقاطع 
پل حافظ، با برخورداري از ۶ سالن مجهز، 
از صبح روز 1۸ آذرماه تا ش��امگاه 2۴ آذر 
۹۸ پذي��راي هنرمن��دان و عالقه مندان 

سينماي مس��تند خواهد بود. امسال عموم صاحبان 
آثار، اعضاي صنوف، عوامل و دست اندركاران سينماي 
مستند، اهالي رسانه، هنرجويان كارگاه هاي آموزشي 
و عالقه مندان فيلم مستند ]باشگاه مستند[، تنها با 
ثبت نام روي وب س��ايت جش��نواره و دريافت كارت، 
امكان رزرو بليت هر س��انس براي ورود به سالن ها را 
به دست خواهند آورد. ضمن اينكه براي خريد بليت 
تك سانس توسط ساير دوس��تداران فيلم مستند به 

ميزان محدود هم پيش بيني هايي شده 
كه متعاقبًا اعالم خواهد شد. كارگاه هاي 
آموزشي جشنواره س��ينماحقيقت در 
سالن شماره 2 چارسو و بازار فيلم مستند 
نيز در انتهاي طبقه ششم اين مجموعه 
برپ��ا خواه��د ش��د.اتاق VIP ، پالتوي 
برنامه  زنده ش��بكه ۴ و ساير برنامه هاي 
تلويزيوني و راديويي، جلسات فيلم- خبر، 
video Library، غرفه بخش هاي مختلف جشنواره 
اعم از دبيرخانه، روابط عمومي، وب س��ايت، س��تاد 
خبري، نشريه روزانه، پژوهش، بازرگاني، بين الملل، 
غرف��ه فروش، كانتر ارايه بليتو... هم در طبقه شش��م 
پرديس چارس��و مستقر خواهند ش��د. فرصت براي 
ثبت نام كارگاه هاي س��ينماحقيقت روي وب سايت 
www.irandocfest.ir هنوز مهيا است. ثبت نام 

باشگاه مستند هم به زودي آغاز خواهد شد.

فيلمسازي كه با چشم هايش كارگرداني كرد
فيلم مستند »هنوز تاريك نيست« ساخته 
فرانكي فنتون در س��يزدهمين جشنواره 
»س��ينماحقيقت« به نماي��ش در مي آيد. 
فيلم مستند »هنوز تاريك نيست« ساخته 
فرانكي فنتون با روايت كالين فارل هنرپيشه 
هالي��وودي در س��يزدهمين جش��نواره 
بين المللي »س��ينماحقيقت« به نمايش 
درمي آي��د. اين فيلم ايرلندي يك��ي از آثار 

منتخب بخش مرور جشنواره »ميلينيوم« بلژيك است. 
در خالصه موضوع مس��تند ۷۷ دقيقه اي »هنوز تاريك 
نيست« It’s Not Yet Dark آمده است: »اين فيلم كه 
توسط كالين فارل روايت مي شود، داستان حيرت انگيز 
سايمون فيتز موريس است؛ فيلمساز جوان ايرلندي كه 
با وجود تش��خيص بيماري نورون حركتي، فيلم بلندي 
را تنها با اس��تفاده از چش��مانش كارگرداني مي كند كه 
برنده  جايزه مي شود. اين مستند، تجليلي است از عشق 
س��ايمون به فيلم، آفرينش هنر و روايت داس��تان هاي 
زيباي انساني بدون توجه به موانع پيش رو. حامي هنري 
او، كالين فارل، اين فيلم را كه بر اس��اس كتاب سايمون و 

به همين نام »هنوز تاريك نيست« ساخته 
ش��ده، به زيبايي روايت مي كن��د.« عوامل 
توليد اين مس��تند عبارتند از نويس��نده و 
كارگردان: فرانكي فنتون، فيلمبردار: كيت 
مك كال��و، تدوينگ��ر: درموت ديس��كين، 
تهيه كننده: كندي فيلمز و نيوگرنج پيكچرز 
»هنوز تاريك نيس��ت« در جشنواره هاي 
 مستند هات داكس، ساندنس، تسالونيكي،

 CPH: DOX كپنهاگ، سيدني، استكهلم، هزاره لهستان 
و... به نمايش درآمده است. كالين فارل ۴3 ساله زاده شهر 
دوبلين ايرلند و از چهره هاي مشهور سينماي جهان است. از 
جمله فيلم هاي او مي توان به گزارش اقليت، تايگرلند، باجه 
تلفن، بي باك، اشاره كرد. فارل در اين فيلم ها، با كارگردانان 
نام آشنايي چون جوئل ش��وماخر، اوليور استون، وودي 
آلن، ترنس ماليك، مايكل مان و اسكات كوپراشاره كرد. 
سيزدهمين دوره جشنواره بين المللي فيلم مستند ايران 
»سينماحقيقت« طي روزهاي 1۸ تا 2۵ آذرماه 13۹۸ به 
دبيري محمد حميدي مقدم در پرديس سينمايي چارسو 

برگزار خواهد شد.

میراثنامه

داليل برگزاري »فم تور«هاي خانوادگي و غيرمرتبط در ايران
فم تورهايي كه اين روزها معاونت گردشگري به برگزاري 
آنها مي بالد و از آن به عنوان فعاليت هاي حوزه تبليغات 
و بازاريابي گردشگري ياد مي كند، گاهي خانوادگي يا با 
حضور افراد غيرمرتبط با گردشگري برگزار مي شود و 
همين امر ابهاماتي را درباره نتايجي كه بايد از فم تورها 
انتظار داشت، به وجود آورده است.  اين روزها خبرهاي 
زيادي درباره برگزاري فم تور و فم تريپ مي ش��نويم و 
در ش��هرهاي مختلف كشورمان نيز شاهد حضور افراد 
مختلف از اينفلوئنسرهاي اينستاگرامي و يوتيوپرها گرفته 
تا فعاالن حوزه گردشگري و مديران آژانس هاي خارجي 
هستيم. در واقع مقصود از برگزاري اين نوع سفرها كه در 
بيشتر مواقع رايگان هستند، آن است كه هر شخص يا 
ارگاني كه به نحوي با فرآيند فروش يا بهبود سفر مرتبط 
باشد مثل آژانس هاي مسافرتي، رسانه ها ي گردشگري 
)نويسنده ها، روزنامه نگارها، بالگرها، اينفلوئنسرهاي 
اينستاگرامي و...( و تمام كساني كه نقش اساسي در اين 
صنعت دارند، با خدمات، جاذبه ها و امكانات گردشگري 
مقصدي خاص آشنا شوند و آن را به طيف گسترده اي از 
مخاطبان معرفي كنند. اين آشنايي مي تواند در سطح 
بين المللي و داخلي انجام ش��ود و مهم ترين هدف آن 
باال بردن آگاهي و در عين حال بهبود و گسترش شبكه  
ارتباطات افراد در دنياي گردشگري از طريق اطالعات 
دس��ت اول دعوت ش��دگان اين پروژه هاست. ايران نيز 
چندي اس��ت كه در حوزه برگزاري فم تور وارد ش��ده و 
مسووالن معتقد هستند: تورهاي آشنا سازي به عنوان 
يكي از كار آمدترين روش هاي ترويج و نيز اقدامي جهت 
ارايه چهره واقعي كشورمان و در نهايت تالش براي جذب 

گردشگران همواره در راس امور حوزه گردشگري قرار 
دارد. اين يعني فم تورها س��فرهايي براي استراحت يا 
تفريح نيستند. در واقع افرادي كه به اين پروژه ها دعوت 
مي شوند بنا بر تخصص و حرفه خود مدت كوتاهي را در 
مقصد مورد نظر ميزبان هس��تند و بايد با حرفه  خود به 
معرفي مقصد موردنظرشان بپردازند. اما در فم تورهايي كه 
اين روزها از كشورهاي مختلف مانند چين و هنگ كنگ 
شاهد هستيم، بيشتر حاضران در اين فم تورها افرادي 
غير از فعاالن در حوزه گردشگري هستند. محمدابراهيم 
الريجاني )مديركل بازاريابي و تبليغات گردشگري( در اين 
باره مي گويد: ممكن است در فم توري كه برگزار مي شود 
افرادي به غير از فعاالن گردشگري و مديران دفاتر خدمات 
مسافرتي نيز حضور داشته باشند و در برخي از اين تورها 
افراد اثرگذار در حوزه هاي ديگر هم ممكن است حضور 
داشته باشند و حضور اين افراد به اهداف و رشته فعاليتي 
بس��تگي دارد كه آژانس دار به دنبال آن است. البته اين 
صحبت  درحالي مطرح مي شود كه يكي از اين فم تورها 
درحالي كه با محوريت طبيعت گردي و صنايع دستي 

استان هاي تهران، كرمان، فارس، اصفهان، قم و كاشان 
برگزار شده بود، مس��افراني در حوزه فعاليت آرايشي و 
آرايشگاهي به كش��ور وارد كرده بود. در اين ميان حتي 
افرادي غيرمرتبط با حوزه گردش��گري كه نسبت هاي 
خانوادگي با برخي از حاضران در تور داش��تند، در اين 
فم تور ش��ركت كرده بودند. الريجاني در اين خصوص 
مي گويد: ممكن است يك توراپراتور همسر يا فرزند خود 
را به همراه بياورد. ما كه نمي توانيم جلوي سفر مردم را 
بگيريم. اين تور آشناسازي است و يك آژانس اين افراد 
را ب��ه ايران آورده. ممكن اس��ت از 10 توراپراتور دعوت 
شود كه به ايران بيايند و آنها بخواهند كه خانواده خود 
را همراه داشته باشند. مطلوبيت اين تور بايد مورد تاييد 
آژانسي باشد كه برگزاركننده آن است. حال ممكن است 
در خبرهايي كه منتشر مي ش��ود عنوان شده باشد كه 
همه افراد حاضر در اين تورها فعاالن حوزه گردشگري 
و توراپراتور هستند. اما اينگونه نيست. چنانكه ما هم در 
س��فرهاي خارجي خود ممكن است همسرمان هم به 
همراه ببريم. مديران دفاتر خدمات مسافرتي كه به ايران 
مي آيند ممكن است بخواهند خانواده خود را هم بياورند. 
نبايد فراموش كرد كه فم تريپ ها نه تنها براي آژانس هاي 
مسافرتي و برگزاركنندگان بلكه براي صنعت گردشگري 
و گردشگران اهميت بسيار زيادي دارد و ايده يابي، توليد 
محتوا و رونق كسب و كارهاي گردشگري از جمله اهداف 
برگزاري فم تور هستند، اما آنچه اين روزها در برگزاري 
برخي فم تورها ش��اهد هس��تيم تفاوتي با س��فر ساير 
گردشگران خارجي به كشور ندارد و گاهي گروه ها كامال 

خانوادگي هستند.

ايستگاه

 جايزه پالم اسپرينگز
 به اسكورسيزي اهدا مي شود

اعتراض دانشجويان گياهخوار 
به نقاشي قرن هفدهم

مارتين اسكورس��يزي 
ب��ا دريافت جاي��زه از 
جش��نواره فيل��م پالم 
اس��پرينگز براي فيلم 
تجلي��ل  ي��دش  جد
مي ش��ود. ب��ه گزارش 
تي��ن  ر ما يت��ي،  ا ر و
اسكورس��يزي ب��راي 

جديدترين فيلمش »ايرلندي« از جش��نواره 
بين المللي فيلم پالم اسپرينگز جايزه خالقيت 
ساني بونو را دريافت مي كند. اين جايزه 2 ژانويه 
در جشن جوايز اين جشنواره به اسكورسيزي 
اهدا مي ش��ود. هرولد متزنر رييس جشنواره 
فيل��م پالم اس��پرينگز از »ايرلندي« به عنوان 
يكي از بهتري��ن فيلم هاي اسكورس��يزي ياد 
كرد و آن را شايسته دريافت اين جايزه خواند. 
»ايرلن��دي« با بازي رابرت دنيرو، آل پاچينو و 
جو پشي شكل گرفته و به عنوان فيلم افتتاحيه 
يا اختتاميه شماري از مهم ترين جشنواره هاي 
امسال انتخاب شده است. جايزه ساني بونو سال 
پيش به آلفونس��و كوارون اهدا شد. دني بويل، 
تام هوپر، تام مك كارت��ي، ريچارد لينكليتر و 
كوئنتين تارانتينو از دريافت كنندگان پيشين 
اين جايزه هس��تند. نام اين جاي��زه به افتخار 
ساني بونو بنيانگذار اين جش��نواره و شهردار 
سابق پالم اسپرينگز گذاشته شده است. جايزه 
خالقيت ساني بونو به فيلمسازي كه مرزها را 
در كار خود بشكند، اعطا مي شود. پيش تر اعالم 
شده بود خواكين فينيكس، شارليز ترون و رنه 
زلوگر نيز از جمله دريافت كنندگان جوايز اين 
دوره جشنواره هستند.  سي و يكمين جشنواره 
بين المللي فيلم پالم اس��پرينگز در طول 12 
روز از 2 ت��ا 13 ژانوي��ه 2020 در كوچال ولي 

برگزار مي شود. 

يك تابلو نقاشي متعلق 
به قرن هفده��م كه در 
سالن  غذاخوري يكي از 
دانشكده هاي دانشگاه 
»كمبريج« نصب شده 
ب��ود به دلي��ل اعتراض 
دانشجويان گياه خوار از 
سالن برداش��ته شد. به 

گزارش ديلي ميل، مس��ووالن يكي از كالج هاي 
دانش��گاه »كمبري��ج« با اعتراض��ات گروهي از 
دانش��جويان مواجه ش��دند كه مي گفتند تابلو 
نقاشي بزرگي كه در سالن غذاخوري دانشكده 
نصب شده است و چندين حيوان مرده را به تصوير 
مي كشد، اشتهاي آنها را كور كرده است.اين تابلو 
نقاش��ي كه »بازار حيوانات شكارشده« نام  دارد 
يكي از آثاري است كه توسط »فرانس اسنايدرز« 
- نقاش بلژيكي-  خلق  شده است و مجموعه اي 
از حيوانات شكارشده از جمله گوزن، گراز و مرغ 
را درحالي كه روي هم انباشته  شده اند يا از سقف 
آويزان شده اند، به تصوير مي كشد. اين دانشكده 
تابلو نقاش��ي »بازار حيوانات شكارشده« را براي 
مدتي طوالني از موزه »Fitzwilliam« دانشگاه 
كمبريج امانت گرفته بود، اما مسووالن دانشكده 
پس از شكايت هاي دانش��جويان به اين نتيجه 
رسيدند كه سالن غذاخوري مكان مناسبي براي 
نصب اين تابلو نبوده و اين اث��ر را دوباره به موزه 
»Fitzwilliam« بازگرداندند.حاال مسووالن 
اين موزه، اين تابلو نقاش��ي را در نمايشگاهي با 
موضوع »غذا در هنر اروپا از سال 1۵00 تا 1۸00 

ميالدي« به نمايش گذاشته اند.

زارع: انگيزه زيادي براي شكست پترياشويلي داشتم

اختالف شجاع خليل زاده و كالدرون بر سر »دفاع راست«

سنگين وزن كشتي ايران، با بيان اينكه 
انگيزه زيادي براي شكست پترياشويلي 
داشته است، گفت: پس از آنكه از حريفم 
عقب افت��ادم انگيزه ام را براي كس��ب پي��روزي از 
 دست ندادم. اميرحس��ين زارع درباره برتري مقابل 
گنو پترياشويلي قهرمان سه سال اخير سنگين وزن 
جهان از گرجستان در جريان ديدار فينال ليگ برتر 
كشتي آزاد در شرايطي كه با نتيجه 11 بر 2 از حريف 
عقب بود، اظهار كرد: انگيزه زيادي براي نشان دادن 
توانايي هايم در اين كشتي داشتم و از همان ابتدا نيز 
هدفم اين بود كه بتوانم خودم را نشان بدهم. انگيزه ام 
براي نمايش خوب و شكست حريف خيلي زياد بود 
و خدا را ش��كر مي كنم توانستم اختالف امتياز زياد 
با حريفم را به خوبي جب��ران كنم و در نهايت پيروز 
شوم. دارنده مدال طالي كشتي آزاد اميدهاي جهان 
افزود: كشتي بسيار سختي با پترياشويلي داشتم و 
در ابتداي مبارزه توانس��تم 2 امتياز از حريفم بگيرم 

اما در ادامه متاسفانه بر اثر اشتباهي كه داشتم چند 
فن بارانداز خوردم كه باعث شد 11 بر 2 عقب بيفتم. 
اين اختالف امتياز باعث نشد دست از مبارزه بردارم 

و به حمالتم ادام��ه دادم تا اينكه بر خالف انتظارات 
توانس��تم اين حريف عنوان دار را از پيش رو بردارم و 

1۵ بر 11 پيروز شوم.

تغيير پس��ت مدافع تيم فوتبال پرسپوليس كه توسط 
سرمربي اين تيم انجام شد، باعث ايجاد كدورت ميان 

شجاع خليل زاده و مربي سرخ هاي تهراني شده است.
تيم فوتبال پرسپوليس جمعه در جريان هفته يازدهم 
ليگ برتر فوتب��ال ايران يك بر صف��ر برابر ميهمانش 
نفت مسجد سليمان شكست خورد تا عملكرد ضعيف 
ش��اگردان كالدرون در اين ديدار آن قدر به چشم بيايد 
كه خيلي ها از س��رمربي اين تيم درباره ايجاد تغييرات 
زياد در تركيب تيم س��وال پرسيدند. يكي از تغييراتي 
ك��ه در تركيب پرس��پوليس در اين بازي ايجاد ش��د، 
نيمكت نشيني شجاع خليل زاده بود. بازيكني كه تا پيش 
از اين مهره اصلي سرخ پوشان تهراني بود حاال به خاطر 
اختالفات به وجود آمده ميان او و گابريل كالدرون بايد 
روي نيمكت بنش��يند. پيش از ديدار پرسپوليس برابر 
ماشين سازي تبريز، گابريل كالدرون در يك بازي درون 
تيمي از شجاع خليل زاده به عنوان مدافع راست استفاده 
كرد و به اين بازيكن گفت قصد دارد از اين به بعد از او در 
اين پست بازي بگيرد. همين مساله به مذاق خليل زاده 
خوش نيامد تا درگيري لفظي ميان او و س��رمربي تيم 
ش��كل بگيرد. مدافع پرس��پوليس در اين بحث جدي 

معقتد بود به عنوان يك دفاع وسط توانايي فني بيشتري 
دارد و نمي تواند به عنوان مدافع راست به ميدان برود اما 
كالدرون تاكيد داشت به عنوان سرمربي تيم تشخيص 
داده خليل زاده در پست دفاع راست براي پرسپوليس 
بازي كند. پس از اين موضوع با وساطت برخي دوستان 
مشترك، خليل زاده مورد غضب كالدرون قرار نگرفت 
و توانست در تمرين بعدي تيم شركت كند. او در ادامه 
در ديدار با ماشين سازي تبريز به خواست سرمربي در 
پست دفاع راست بازي كرد اما بعد از اين بازي خليل زاده 
از عملكرد خود رضايت نداش��ت و دوباره با كالدرون بر 
سر پستي كه از او بازي گرفته صبحت كرد. با اين حال 

سرمربي تيم باز هم اعتقاد دارد خليل زاده بايد در دفاع 
راس��ت بازي كند. همين جدال دو طرف در نهايت كار 
را به جايي رساند كه مدافع ثابت پرسپوليس در ديدار 
برابر نفت مسجد سليمان روي نيمكت نشست تا اينگونه 
س��رمربي تيم، او را تنبيه كرده باشد. اختالف نظرهاي 
كالدرون با برخي بازيكنان همچون شجاع خليل زاده اين 
روزها بيش از هميشه روي عملكرد تيم سرخ پوش تاثير 
گذاشته است. در نبود خليل زاده، پرسپوليس عملكرد 
متزلزل در خط دفاع داشت و در نهايت هم برابر حريف 
مسجد سليماني يك بر صفر شكست خورد. البته اين 
موضوع و عملكرد ضعيف پرسپوليس در دفاع باعث شده 
حاال كالدرون از تصميم خود برگردد تا خليل زاده دوباره 
به جمع 11 نفره پرس��پوليس اضافه شود. پرسپوليس 
در جريان مرحله يك هشتم نهايي جام حذفي فوتبال 
ايران روز سه شنبه بايد در ورزشگاه آزادي از صنعت نفت 
آبادان پذيرايي كند و با توجه به عملكرد مدافعان مركزي 
پرس��پوليس حاال به نظر مي رسد كالدرون مي خواهد 
دوباره به ش��جاع خليل زاده در پست دفاع مياني بازي 
دهد تا از اين طريق مشكل تيمش را در اين بخش خط 

دفاعي حل كند.

ورزشي
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