
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

 تامين 77 درصد ارز 
 از سوي بانك مركزي 

و 23 درصد توسط صادركنندگان

 ايرادات 
 »سي اف تي« 
قابل رفع است

 رييس كل بانك مركزي
 در نشست استانداران سراسر كشور اعالم كرد

 سخنگوي شوراي نگهبان
 تاكيد كرد

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 4  صفحه 2 

   Vol.5  No .1242  Sun. November 11. 2018  يك شنبه  20 آبان 1397 3 ربيع االول 1440  سال پنجم  شماره 1242 16صفحه  قيمت:2000 تومان 

 صفحه 15 

دالر
--

يورو
--

تمام سكه
4350000  تومان

شاخص بورس
184231

مع��اون اول رييس جمهوري گف��ت: بخش حمل 
و نقل و مس��كن در ش��رايط ع��ادي و فعلي يكي 
از اصلي تري��ن و حياتي ترين بخش ها محس��وب 
مي ش��ود و انتظار داريم وزارت راه و شهرسازي با 
جديت و قاطعيت بيش��تر اين بخش را در خدمت 
توسعه كش��ور قرار دهد. به گزارش ايرنا، اسحاق 
جهانگيري عصر ش��نبه در مراس��م تكريم عباس 
آخوندي و توديع محمد اسالمي به عنوان وزير راه 
و شهرسازي در س��الن اجتماعات اين وزارتخانه، 
افزود:  در شرايط دش��وار و پيچيده كنوني با يكي 
از دستگاه هايي كه بيش از مابقي دستگاه ها مورد 
توجه دش��من قرار دارد روبرو هستيم كه دشمن 
تالش مي كند با چوب الي چرخ گذاشتن كارهاي 
آن باع��ث نارضايتي عمومي، آس��يب به خدمات 
مورد ني��از و اخالل در امور كش��ور ش��ود. معاون 
اول رييس جمه��وري گف��ت: وظيفه مس��ووالن 
اين وزارتخانه امروز س��نگين تر از گذشته است و 
انتظار عموم اين است كه در اين مقطع متناسب با 
شرايط موجود برنامه هايي تهيه و آن را اجرا كنيم 
كه بخش وس��يعي از كارها انج��ام گرفته و مابقي 
بايد در دس��تور كار قرار گي��رد. جهانگيري اضافه 
كرد: دشمنان ما از اقدامات ضدانساني تحريم كه 
بخشي از آن هواپيمايي و قطعات آن را شامل شده 
اس��تفاده مي كنند تا پروازهاي هوايي كه مردم از 
آنها استفاده مي كنند محروم بمانند تا ايمن انجام 
نشود، البته با تالش همكاران در خطوط هوايي در 

اين زمينه اطمينان الزم را به مردم خواهند داد. 
معاون اول رييس جمهوري عنوان داش��ت: حمل 
و نقل دريايي كشور س��االنه ده ها ميليون تن كاال 
به دنيا صادر و به كش��ور وارد مي كند و بايد فعال 
ش��ود و در اين زمينه برنامه هاي مورد نياز تدوين 
شده است و با وجود اينكه دشمنان اعالم كرده اند 
كشتيراني و حتي كش��تي ها و هواپيماهاي ما را 
تحريم كرده ان��د، با اطمينان به م��ردم مي گوييم 
كه مي تواني��م با كم��ك مديران و كارشناس��ان 
كاري كنيم كه اخالل��ي در امور به وج��ود نيايد.  
جهانگيري با بيان اينك��ه بخش حمل و نقل يكي 
از جدي ترين بخش هاس��ت، افزود: ذي نفعان اين 
بخش بايد بطور جدي مورد حمايت قرار گيرند و از 
دغدغه هاي دولت اين بود افرادي كه در اين بخش 
به دليل حساس��يت ها مورد توجه قرار نگرفته اند، 
به آنها توجه ش��ود.  مع��اون اول رييس جمهوري 
خاطرنش��ان ك��رد: گفت وگو ب��ا كاميون��داران و 
قول هايي كه در جهت حل مش��كالت به آنها داده 
ش��ده بايد پيگيري ش��ود و كاميونداران هم بايد 
ش��رايط فعلي كش��ور را رصد كنند و چند ماهي 
سختي را تحمل كنيم تا با س��رافرازي از آن عبور 
كنيم. اين مس��اله سبب خواهد ش��د تا دشمنان 

بدانن��د اين روش ها ج��واب نخواه��د داد و بايد با 
احترام و گفت وگو وارد عمل شوند. 

معاون اول رييس جمهوري گفت: بخش مسكن، 
صنعت، كش��اورزي و فع��االن و مس��ووالن اين 
بخش ها 50 الي 60 درص��د كار را بر عهده دارند و 
موتور محرك بيش از سياس��ت درون بخش��ي به 

سياست برون بخشي بستگي دارد. 
جهانگيري با اش��اره به اينكه نوس��ازي واحدهاي 
فرس��وده جزو اولويت ه��اي دولت اس��ت، ادامه 
داد: سال گذش��ته در 2 منطقه اي كه زلزله شد در 
يك منطقه كه طرح نوسازي صورت گرفته بود و 
زلزله اي با قدرت بيش��تر آمده بود، يك واحد هم 
تخريب نش��د، ولي در برخي روس��تاها كه طرح 
نوس��ازي انجام نش��ده بود به خصوص كرمانشاه، 
درصد خرابي ها زي��اد بود.  وي اضاف��ه كرد: همه 
اعضاي دولت در تصميم گيري هماهنگ هستيم، 
برخي وزيران مسووليت مش��ترك دارند و در امور 
تبادل نظر مي كنن��د، البته فش��ارهايي بر دولت 
بوده و اس��ت ول��ي مهم اين اس��ت ك��ه مديراني 
هس��تيم كه بايد دل دريايي داش��ته باشيم. قرار 
نيس��ت موضوعات كوچك به موج بزرگ تبديل 
ش��ود و در جهت آش��فتگي مردم باش��د.  معاون 
اول رييس جمهوري خاطرنش��ان كرد: مسووليت 
گرفتيم تا زندگي م��ردم را آرام و دغدغه و نگراني 
مردم را كم كنيم، البته به معناي اين نيس��ت كه 
نگران نيستيم ولي حرف و گاليه از يكديگر داريم، 
ولي قرار نيس��ت با ط��رح برخي مس��ائل مردم را 

نگران كنيم. 

  وزير راه و شهرسـازي: مقابلـه با تحريم 
اولويت مهم وزارت است

وزي��ر راه و شهرس��ازي نيز در اين مراس��م گفت: 
مقابله با تحريم هاي ظالمانه به كمك ظرفيت هاي 
موج��ود، از اولويت هاي مهم وزارتخانه به ش��مار 
م��ي رود. »محمد اس��المي« افزود: ما در وس��ط 
اين دوره مس��ووليت وزارت راه و شهرسازي را بر 
عهده گرفته ايم اما قول مي دهيم تمركز ما بيشتر 
بر اولويت هايي باش��د ك��ه دغدغه مه��م مردم و 

رييس جمهوري اسالمي ايران است.
وزير راه و شهرس��ازي اضافه كرد: ما به انجام همه 
تعهدات خود متعهديم تا بتوانيم در زندگي مردم 
و تامين نيازهاي آنه��ا تاثيرگذار باش��يم؛ زيرا در 
زندگي محل س��كونت و نحوه حركت براي مردم 
اهميت زيادي دارد. اس��المي يادآور ش��د: مالك 
موفقيت تمدن جمهوري اس��المي ايران توسعه 
همه جانبه كش��ور اس��ت و ما ت��الش مي كنيم با 
استفاده از ظرفيت هاي موجود با وجود تحريم ها به 

توسعه و پايداري كشور كمك كنيم.

جهانگيري: 
همه اعضاي دولت در تصميم گيري هماهنگ هستيم مجيد اعزازي|

دبير گروه راه و شهرسازي|
واقع س��ازي »قيم��ت حامل هاي ان��رژي« يكي از 
مقوله هاي مهم اقتصادي اس��ت ك��ه از اوايل دهه 
1380 ذه��ن برنامه ري��زان و قانون گ��ذاران را به 
خود مش��غول ك��رده و حتي قواني��ن مرتبط براي 
آن تدوين و تصويب شده اس��ت. در برنامه چهارم 
توسعه كشور مقرر ش��ده بود كه قيمت حامل هاي 
انرژي به صورت پلكاني و س��اليانه افزايش يافته و 
بعد از چند سال به قيمت فوب خليج فارس برسد. 
البته اين قانون با مخالفت برخي از نمايندگان وقت 
مجلس نه تنها هيچگاه اجرا نش��د كه قانون تثبيت 
قيم��ت حامل هاي ان��رژي تصويب ش��د و تا زمان 
اجرايي ش��دن قانون هدفمندي يارانه ها در دولت 
دهم، قيمت بنزين ثاب��ت ماند. با اجراي اين قانون، 
همزمان با پرداخت نقدي يارانه به همه ايرانيان، دو 
قيمت سهميه اي و قيمت آزاد براي سوخت اعالم و 
اعمال شد كه بر اساس نتايج پژوهش هاي مستقل 
اقتصادي، تا زمان نوس��ان نرخ دالر در سال 91، تا 
حد قابل توجهي منجر به كاهش شكاف طبقاتي و 
همچنين كنترل قاچاق س��وخت به خارج از كشور 
شد. اما واقعيت اين است كه قيمت بنزين در ايران 
همواره كمت��ر از قيمت فوب خليج ف��ارس بوده و 
تنها اواخر س��ال 9۴ يعني زماني كه قيمت نفت به 
كمتر از 30 دالر در هر بش��كه رسيد، قيمت بنزين 
داخلي با قيمت فوب هم تراز ش��د. با وجود گذشت 
نزديك به س��ه س��ال از آن روزها، قيمت بنزين در 
ايران همچن��ان روي هزار تومان ثاب��ت باقي مانده 
است و اين در حالي اس��ت كه از اوايل سال جاري، 
بار ديگر، اقتصاد ايران نوس��ان ش��ديد ارز را تجربه 
كرده است و از اين ناحيه نيز قيمت سوخت نسبت 

به گذشته بيش از پيش افت كرده است.
از آنجا كه متوسط قيمت بنزين فوب خليج فارس 
در م��اه اكتبر براي ه��ر بش��كه 91 دالر – هر ليتر 
57 سنت- بوده است، با فرض نرخ 15 هزار تومان 
براي هر دالر، قيمت هر ليتر بنزين در ماه گذش��ته 
ميالدي حدود 8550 تومان بوده است. با توجه به 
كاهش قيمت هاي انرژي در م��اه جاري ميالدي و 
همچنين نوس��ان نرخ دالر در نرخ هاي كمتر از 15 
هزار تومان بطور تقريبي مي توان گفت كه نرخ هر 
ليتر بنزين فوب خليج ف��ارس در اين روزها حدود 
8 هزار تومان و ب��ه عبارتي 8 براب��ر قيمت كنوني 
بنزين در كشور است. مس��اله اي كه قاچاق بنزين 
به كشورهاي همس��ايه را بيش از هر زمان ديگري 
ب��راي قاچاقچيان س��ودآور و جذاب كرده اس��ت. 
روي ديگر نوس��ان هاي اقتصادي سال هاي اخير و 
به ويژه در 7 ماهه اول س��ال ج��اري، افزايش تورم 
و كاهش قدرت خري��د اف��راد داراي درآمد ثابت و 
به ويژه افت ش��ديد ۴5 ه��زار و 500 تومان يارانه 
نقدي اس��ت. اگر چه در سال گذش��ته، مجلس در 

قالب قانون برنامه و بودجه سال 97 دولت را موظف 
كرد، نسبت به حذف يارانه خانوارهاي پردرآمد به 
صورت تدريج��ي اقدام كند- مس��اله اي كه به نظر 
مي رس��د تاكنون بطور كامل اجرا نشده است- اما 
ب��راي افزاي��ش يارانه نقدي اقش��ار آس��يب پذير 

مصوبه اي نداشت. 
اينك با توج��ه به اينكه از س��ويي، ش��كاف قيمت 
س��وخت در داخل و خارج از كش��ور ب��ه اوج خود 
رس��يده و برخي برآوردها حاكي از قاچ��اق روزانه 
20 تا ۴0 ميلي��ون ليتر بنزي��ن به خ��ارج از ايران 
اس��ت، و از س��وي ديگر، هدفمندي يارانه ها از ريل 
اصلي خ��ود منحرف ش��ده، انتظار م��ي رود، دولت 
و مجل��س در قالب قانون برنامه و بودجه س��ال 98 
ترتيباتي را براي اصالح اي��ن دو مقوله مرتبط با هم 
صورت دهند. در همين حال، برخي از مس��ووالن و 
كارشناس��ان، بهترين گزينه براي مبارزه با قاچاق 
سوخت را احياي سامانه هوشمند و كارت سوخت و 
صادرات مازاد بنزين به قيمت هاي جهاني مي دانند. 
در اين ميان، سخن از افزايش مبلغ يارانه نقدي نيز 
به گوش مي رسد كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران 
و تشديد فشارها بر قش��ر ضعيف و متوسط جامعه 
امر مثب��ت و مباركي اس��ت. در عين ح��ال، تجربه 
برخي كش��ورها از جمله ونزوئال در س��هميه بندي 
بنزين بدون واقعي سازي قيمت آن، نشان مي دهد 
واقعي شدن قيمت سوخت اصل گريزناپذيري است 
كه تصميم س��ازان كش��ور بايد از آن پيروي كرده و 
با اطالع رس��اني و ش��رح تنگناهاي سياست گذاري 
براي مردم، مسير را براي انجام اين سياست هموار 
كنند تا ه��م از اتالف منابع طبيعي كش��ور و توزيع 
رانت ميان ع��ده اي ان��دك ممانعت ش��ود و هم با 
هدفمند ش��دن يارانه هاي نقدي، تحركي ملموس 

در زندگي اقشار آسيب پذير صورت گيرد.
تازه ترين تحقيقات صورت گرفته در جهان نش��ان 
مي دهد، نابراب��ري درآمدي آثار نامطلوب ش��ديد 
و جبران ناپذي��ري روي بدن و مغز اف��راد و به ويژه 
كودكان به ج��اي مي گ��ذارد و از همين رو، كاهش 
نابرابري درآم��دي و كمك به معيش��ت گروه هاي 
ضعيف نه تنها يكي از وظايف دولت ها و حكومت ها 
كه  يكي از س��رمايه گذاري هاي اساس��ي كش��ورها 
و بخش��ي مهم از آينده سازي به ش��مار مي رود و از 
همين رو، كش��ورهاي پيش��رفته در فراهم آوردن 
ش��رايط حداقل هاي رفاهي براي رش��د جسمي و 
ذهني اتباع خود به ش��دت تالش مي كنند و بر اين 
باورند كه انسان سالم، سرمايه و محور توسعه است. 
امي��د ك��ه در دوران تحريم هاي خارج��ي، اصالح 
سياس��ت هاي تحريم آميز داخلي هر چه س��ريعتر 
ص��ورت پذي��رد و دول��ت و مجلس با ه��دف رانت 
زدايي از قيم��ت حامل هاي ان��رژي و اصالح توزيع 
غيرهدفمن��د يارانه ه��اي نقدي گام هاي اساس��ي 

بردارند.

اصالح قيمت سوخت به جاي سهميه بندي

وزي��ر ام��ور خارج��ه كش��ورمان در ارتباط ب��ا بحث 
اف اي تي اف و تحوالت انجام ش��ده در اي��ن زمينه در 
كش��ور و موضع وزارت خارجه درارتب��اط با آن گفت: 
موضع ما در اين مورد روشن است. جمهوري اسالمي 
ايران بايد بتواند با بانك ها تعامل داشته باشد و ما در اين 
زمينه نبايد خود را تحريم كنيم.  ظريف با بيان اينكه 
امريكايي ها تالش مي كنند با اعمال فشار و قلدري ما 
را منزوي كنند و در ارتباط با تعامل با بانك ها مشكالتي 
را براي ما به وجود بياورند، ادامه داد: در مش��كالتي كه 
امريكايي ها درصدد ب��ه وجود آوردن ب��راي ما در اين 
زمينه هستند خودمان نبايد مش��كلي براي خودمان 
ايجاد كنيم. وي در گفت وگوي راديويي خود با برنامه 
پارك شهر راديو تهران با اش��اره به روند بررسي لوايح 
مربوط به اف اي تي اف در مجل��س اظهار كرد: در مورد 
دو اصالحيه داخلي مرتبط با اف اي تي اف و همچنين 
دو كنوانسيون بين المللي كه در اين زمينه مطرح است 
طي دو سه سال گذشته در كش��ور بحث هاي زيادي 
صورت گرفت��ه، اين لوايح مورد بررس��ي قرار گرفتند. 
نگراني ها رفع شده است. دبيرخانه شوراي عالي امنيت 
ملي اين موضوع را بررسي كرده است و مي توانم بگويم 
كه صدها س��اعت در مورد اين مسائل كار كارشناسي 
صورت گرفته است. مالحظه اي وجود ندارد؛ برخي از 
دوستان در كشور البته با نيت خير نكاتي را در اين مورد 

مطرح مي كنند كه جايگاهي در اين روند ندارد.

 در موضـوع اف اي تـي اف نبايـد از تـرس 
مرگ خودكشي كرد

اين ديپلمات عاليرتبه كش��ورمان در پاس��خ به سوال 
مجري اي��ن برنامه مبني ب��ر اينكه برخ��ي از مخالفان 
پيوس��تن ايران به اف اي تي اف مي گوين��د اين نگراني 
وجود دارد كه نيروهاي نظامي ايران از جمله بس��يج و 
س��پاه از س��وي امريكايي ها به عنوان گروه تروريستي 
ش��ناخته ش��وند و اين موضوع براي ايران باعث ايجاد 
دردسر خواهد شد گفت: آنچه كه اين دوستان مطرح 
مي كنند ربطي به سيستم اف اي تي اف ندارد. كل ايران 
را امريكايي ها تحريم كرده ان��د و اتهاماتي را عليه ايران 
مي زنند ايران از س��ال 198۴ از س��وي امريكايي ها در 
فهرست كشورهاي حامي تروريس��م قرار گرفته است 
و صحبتي كه برخي از دوس��تان در اي��ن زمينه مطرح 
مي كنند مبتني بر واقعيت نيس��ت. وي ب��ا بيان اينكه 
مهم اين است كه شوراي امنيت چه گروه هايي را جزو 
گروه هاي تروريس��تي قرار دهد گفت: دوس��تاني كه 
چنين استدالل هايي را بعضا مطرح مي كنند مقداري 
بيش از پيش مي روند و آنچه كه مطرح مي كنند مبتني 
بر واقعيت نيست. ظريف در پاس��خ به اين سوال مبني 
بر اينكه اي��ن منتقدان مي گويند ممكن اس��ت برخي 
از كش��ورهاي قدرتمند ش��وراي امنيت را تحت فشار 
قرار دهند كه س��پاه و بس��يج را در ليس��ت گروه هاي 

تروريس��تي قرار دهند و در آن صورت م��ا چه كار بايد 
انجام دهيم خاطرنش��ان ك��رد: ما يك ض��رب المثلي 
داريم كه مي گوييم از ترس مرگ نبايد خودكشي كرد. 
وزير ام��ور خارجه با بيان اينكه آنچه كه اين دوس��تان 
مطرح مي كنند بعيد اس��ت كه اتفاق بيافتد گفت: اگر 
ما در سطح بين المللي عمل كنيم دور از ذهن است كه 
چنين اتفاقاتي بيافتد از ديگر س��و ما هيچ محدوديتي 
براي خ��روج از كنوانس��يون هاي بين الملل��ي نداريم.  
ظريف با بيان اينك��ه برخي از منتق��دان مي گويند ما 
عضو اف اي تي اف مي ش��ويم گفت: اين در حالي است 
كه ما عضو اف اي تي اف نمي ش��ويم. بلكه ما از ليس��ت 
كش��ورهاي غير همكار اف اي تي اف خارج مي شويم و 
به ليست كش��ورهاي همكار اضافه مي شويم. در حال 
حاضر بيش از 200 كشور و س��ازمان هاي بين المللي 
همكار اين گروه هس��تند و تنها دو كش��ور ايران و كره 
شمالي به عنوان دو كشور غير همكار شناخته مي شوند.

 نتايـج انتخابـات امريـكا تاثيري بـر تعامل
ايران و  امريكا ندارد

وزير امور خارجه در مورد نتايج انتخابات كنگره امريكا 
و تاثيري كه اي��ن مي تواند بر تعامل اي��ران و امريكا و 
نوع موضع گيري هاي دولت واشنگتن در مورد تهران 
داشته باشد گفت: ما بر اساس مس��ائل داخلي امريكا 
سياست خودرا تعيين نمي كنيم. من در يك مصاحبه 
با نش��ريه امريكايي نيز به اين موضوع اشاره كردم كه 
ما بر اس��اس تح��والت داخلي امري��كا تصميم گيري 
نمي كنيم و اينگونه نبوده است كه دموكرات ها تمايل 
به ايران داش��ته باش��ند و جمهوري خواهان نداشته 
باشند. اين يك واقعيت اس��ت كه جمهوري خواهان 
و دموكرات ها با ايران موافق نيس��تند و در آن ترديدي 
نيست.وي ادامه داد: سياست خارجي ما و بحث برجام 
ربطي به مسائل داخلي امريكا ندارد و آنچه شما اشاره 
كرديد فكر نمي كنم تاثير چنداني در مورد ايران داشته 
باشد. البته نه به عنوان وزير خارجه بلكه به عنوان يك 
دانشجوي روابط بين الملل فكر مي كنم كه با توجه به 
اين نتايج قطعا ترامپ در عرصه  داخلي با مش��كالتي 
روبرو مي شود. ظريف تاكيد كرد: اما اينكه اين موضوع 
آيا به اين معنا است كه سياس��ت امريكايي ها در مورد 
ايران تش��ديد مي ش��ود يا تعديل. هر دو امكان به اين 
موضوع بس��تگي دارد كه م��ا در عرص��ه بين المللي 
چگونه عمل كنيم ايران يك كنش گير مهم در عرصه 
بين المللي و منطقه اي است و اين بستگي به سياست 
جمهوري اسالمي ايران دارد كه چقدر بتواند به نحوي 
عمل كند كه امريكا را به خاطر سياس��ت هاي قدرت 
مابانه و زورگويانه اش در انزوا نگه دارد. اين ها همه روي 
آنجه كه اش��اره كردم تاثي��ر دارد . بنابراين من تاكيد 
مي كنم كه ما بايد بيشتر روي رفتار خود حساب كنيم 

تا سياست داخلي امريكا.

واكنش ظريف به برخي مخالفت ها با لوايح مالي: 
نبايد از ترس مرگ، خودكشي كرد

ديپلماسيسرمقاله گزارش

 همين صفحه  

سرمقاله

 اصالح قيمت سوخت 
به جاي سهميه بندي

»قيم��ت  واقع س��ازي 
ان��رژي«  حامل ه��اي 
مقوله ه��اي  از  يك��ي 
مه��م اقتصادي اس��ت 
كه از اوايل دهه 1380 
ذه��ن برنامه ري��زان و 
ب��ه  را  قانون گ��ذاران 
خود مش��غول كرده و 
حتي قوانين مرتبط ب��راي آن تدوين و تصويب 
شده اس��ت. در برنامه چهارم توسعه كشور مقرر 
ش��ده بود كه قيمت حامل هاي انرژي به صورت 
پلكاني و ساليانه افزايش يافته و بعد از چند سال 
به قيمت فوب خليج فارس برسد. البته اين قانون 
با مخالفت برخي از نماين��دگان وقت مجلس نه 
تنها هيچگاه اجرا نش��د كه قانون تثبيت قيمت 
حامل هاي انرژي تصويب ش��د و تا زمان اجرايي 
ش��دن قانون هدفمندي يارانه ها در دولت دهم، 

قيمت بنزين ثابت ماند. 

مجيد اعزازي

 صفحه12  

اقتصاد اجتماعي

پايان موج سدسازي 
سدسازي هاي بي رويه در س��ال هاي اخير نه تنها 
اقتصاد جوامع محلي را رونق نبخشيد، بلكه بيش 
از هر چيز محيط زيست را ضعيف و شكننده كرد. 
فرس��ايش خاك، از بين رفتن منابع آب، خش��ك 
شدن درياچه ها و تاالب ها تنها بخشي از فهرست 
بلندباالي آسيب هاي سدسازي است كه نتيجه اي 
جز فرس��ايش خاك و از دس��ت رفتن ذخاير آب 
نداش��ت، تا جايي كه س��اليانه 250 ميليون متر 
مكعب خاك وارد سدهاي كش��ور مي شود اين در 
حالي است كه براي توليد يك سانتيمتر خاك به 

800 سال زمان نياز است. 

تشكل ها

 صنايع »ارزآور و ارزبر«
 در پايتخت 

تعادل|آخري��ن آمار منتش��ر ش��ده از وضعيت 
بنگاه ه��اي تولي��دي پايتخ��ت در س��ال 139۴ 
حكايت از اين دارد كه در ميان بخش هاي مختلف 
اقتصادي اين اس��تان، بخش »صنعت« با ارزش 
افزوده ۴0.7 هزارميليارد تومان در اين سال، سهم 
قابل توجهي از ارزش افزوده كل اس��تان را به خود 
اختصاص داده اس��ت؛ بطوري كه در مقايس��ه با 
بخش هاي »معدن«، »ساختمان« و »انرژي« كه 
س��هم 8.6 درصدي از ارزش افزوده دارند، بخش 
»صنعت« توانسته با كسب سهم 13.9 درصدي از 
ارزش افزوده استان تهران، جايگاه خود را در ميان 
ديگر صنايع ارتقا بدهد. عالوه بر اين، بررسي آماري 
بنگاه هاي توليدي اس��تان تهران در سال 9۴ گواه 
آن است كه بيشترين سهم ارزش افزوده مربوط به 
سه صنعت »توليد وسايل نقليه موتوري«، »توليد 
و فرآورده هاي نفتي تصفيه شده« و »توليد دارو و 

محصوالت شيميايي«   است...
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امروز 700 هزار بشكه نفت خام سبك ايران در رينگ بين الملل بورس انرژي عرضه مي شود 

دومين جرقه نفت در بورس 

جهان

كناره گيري »وال استريت« از 
جنگ تعرفه اي چين و امريكا
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برنامه دولت براي افزايش حقوق و دستمزدها
رييس جمهوري در پايان نشست سران سه قوه اعالم كرد
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روي موج خبر

  حض�ور رس�مي وزارت امورخارج�ه 
در توييتر؛ ايسنا| 

چن��د روزي اس��ت ك��ه وزارت ام��ور خارجه 
كش��ورمان، فعاليت رس��مي خود در توييتر را 
آغاز كرده است. در حساب كاربري وزارت امور 
خارجه در توييتر، اخبار اين وزارتخانه و آخرين 
موضع گيري هاي وزير امور خارجه و سخنگوي 
اين وزارت خانه به سه زبان فارسي، انگليسي و 
عربي منتشر مي شود.  در راستاي تاكيد وزير امور 
خارجه مبني بر حضور نمايندگي هاي ايران در 
خارج از كشور در شبكه اجتماعي توييتر، تاكنون 
تعداد قابل توجهي از س��فارت هاي ايران اقدام 
به ايجاد حس��اب كاربري در توييتر كرده اند و 
ازظرفيت اين شبكه اجتماعي براي انتشار اخبار 

خود استفاده مي كنند .

  ايران با قدرت و پيروزي از اين مرحله عبور 
خواهد كرد؛ تعادل| 

دس��تيار ويژه رييس مجلس در امور بين الملل، 
شدت گرفتن حمالت نظامي سعودي -امارات 
- امريكا عليه يمن و سرپوش گذاشتن بر افتضاح 
»خاشقجي گيت« را تصادفي ندانست. حسين 
اميرعبداللهي��ان در صفحه ش��خصي خود در 
توييتر نوشت: » همزماني جنگ رواني گسترده 
تحريم عليه ايران، شدت گرفتن حمالت نظامي 
سعودي-امارات-امريكا عليه يمن، اعمال فشار بر 
سوريه، رجزخواني نتانياهو و سرپوش گذاشتن بر 
افتضاح خاشقجي گيت تصادفي نيست. بي ترديد 
جمهوري اسالمي ايران با قدرت و پيروزي از اين 

مرحله نيز عبور خواهد كرد.«

  ت�اش اروپا ب�راي حفظ رواب�ط تجاري 
با ايران بيشتر شده است؛ ايلنا| 

بلومبرگ گزارش داد ك��ه اتحاديه اروپا پس از 
آنكه دولت ترامپ تحريم هاي خود عليه ايران را 
به حالت اول خود برگرداند، در تالش براي حفظ 
روابط اقتص��ادي خود با ايران به منظور كاهش 
فش��ار رو به رش��د اياالت متحده است. »ماجا 
كوسيجانسيك« سخنگوي اتحاديه اروپا با اشاره 
به تحريم هاي عليه ايران گفت: تالش براي حفظ 
توافق هسته اي با ايران و حفظ روابط اقتصادي 
و تجاري با ايران در هفته هاي اخير بيشتر شده 
اس��ت. وي اضافه كرد كه يكي از اقدامات مهم 
صورت گرفته از س��وي ما اص��الح قانون منع 
تجارت با ايران بود كه در ماه آگوست اين قانون 
به روزرساني شد، طبق اين قانون تجارت با ايران 

به نظر ما جايز و مشروع است.

  حقوق شهروندي نيازمند هماهنگي ميان 
دستگاه هاست؛ ايسنا|

دس��تيار ويژه رييس جمه��ور در ام��ور حقوق 
شهروندي با بيان اينكه اميدواريم فرزندان ما به 
شهرونداني تبديل شوند كه از حقوق خود آگاه و 
فعال، پرسشگر و مسووليت پذيرند، گفت: البته 
آموزش حقوق شهروندي فقط وظيفه آموزش و 
پرورش نيست، دستگاه هاي مختلفي براي اين امر 
بودجه مي گيرند و بايد هماهنگي بين دستگاه ها 

به وجود بيايد.
ش��هيندخت م��والوردي در اولي��ن نشس��ت 
هم انديشي نمايندگان حقوق شهروندي استان ها 
و حوزه س��تادي آموزش و پرورش با بيان اينكه 
اميدواريم فرزندان ما به شهرونداني تبديل شوند 
ك��ه از حقوق خود آگاهند و فعال و پرسش��گر و 
مسووليت پذيرند گفت: البته حقوق شهروندي 
فقط وظيفه آموزش و پرورش نيست. دستگاه هاي 
مختلفي براي اين امر بودج��ه مي گيرند و بايد 

هماهنگي بين دستگاه ها به وجود بيايد.

  تحريم ها براي ما بركت بوده است؛ مهر|
فرمانده ني��روي هوايي ارتش بااش��اره به اينكه 
نيروي هوايي چهل سال است كه در تحريم قرار 
دارد و هيچ چشم داشتي به بيرون ندارد، گفت: 
تحريم ها براي ما بركت بوده و ما را به توانمندي 

رسانده است.
 امير سرتيپ خلبان عزيز نصيرزاده ديروز در ديدار 
با نماينده ولي فقيه در خراس��ان جنوبي گفت: 
پشتيباني الزم از نيروهاي زميني و تامين امنيت 
در كشور جزو اولويت هاي اول نيروي هوايي است.

او ب��ا بيان اينك��ه در حال حاضر ني��روي هوايي 
برحس��ب وظيفه در همه رويداد ها حضور فعال 
دارد، اظهار داشت: وظيفه اصلي نيروهاي نظامي 
و هوايي خدمت خالصانه به مردم اس��ت و در هر 
جايي كه استقرار داشته باشيم هدفي جز خدمت 

به مردم نداريم.

  پرداخت خريد تضمين�ي گندم از محل 
افزايش درآمد نفتي؛ مهر| 

محمد حسيني نماينده مردم تفرش در مجلس 
ش��وراي اس��المي، از افزايش ۱۲۵ درصدي 
درآمدهاي نفتي كش��ور در ۶ ماهه اول س��ال 
۹۷ خبر داد و گفت: دولت از محل اين افزايش 
درآمده��ا پ��اداش پايان خدم��ت فرهنگيان 
و بدهي خ��ود بابت خريد تضمين��ي گندم را 
پرداخت كرد. او همچنين از اختصاص بودجه 
۲۱ هزار ميلياردي به پروژه هاي عمراني خبر 
داد و گفت: با وجود افزايش اعتبارات اين بخش 
به دليل افزايش قيمت تمام شده فعاليت هاي 
عمراني و عدم اس��تقبال پيمانكاران از اسناد 
خزانه ش��اهد فعاليت هاي ب��زرگ عمراني در 
كشور نيس��تيم. عضو س��تاد بودجه سال ۹۸ 
در خص��وص تفاوت ه��اي مهم بودجه س��ال 
۹۷ و ۹۸ گفت: بخش��نامه بودجه ۹۸ بر لزوم 
انضباط مالي دقيق ب��ر هزينه ها تأكيد دارد تا 
از ريخ��ت و پاش ها جلوگيري ش��ود. عالوه بر 
اين اولويت هايي براي تخصيص بودجه در نظر 
گرفته شده است و طرح هاي امنيتي از اولويت 

برخوردار هستند.

ايران2

رييسجمهوريدرپاياننشستسرانسهقوه:

دولتاولينبستهحمايتغذاييرادرآبانتوزيعميكند

برنامه دولت براي افزايش حقوق و دستمزدها 

گروه  ايران|
 در شرايطي كه بعد از بروز نوسانات اقتصادي اخير، قدرت 
خريد طبقات كمتر برخوردار به ش��دت كاهش يافته، 
رييس جمهوري با اشاره به برنامه ويژه دولت براي حمايت 
از قدرت خريد اقش��ار آسيب پذير جامعه مي گويد: »در 
بودجه سال آينده براي حقوق و دستمزد پيش بيني هايي 
مي كنيم كه بتوانيم تا حدي مشكالت اقتصادي را جبران 
كنيم.«برنامه هايي كه در واكنش به تحريم هاي اقتصادي 
امريكا بر عليه كشورمان اجرايي مي شوند تا اقتصاد ايران 
با كمترين تكانه ممكن از تله تحريم هاي اقتصادي عبور 
كند؛ تحريم هايي كه به اعتقاد روحاني اگر برنامه ريزي 
مناسب و هماهنگي ميان قوايي در خصوص آن ايجاد شود 
نه تنها اقتصاد ايران را با تهديد جدي مواجه نمي كند بلكه 
در ادامه مي تواند به يك فرصت براي مقاوم سازي و كاهش 
وابستگي به درامدهاي نفتي بدل شود. رييس جمهور در 
پايان نشست مشترك سران سه قوه با اشاره به اين روحيه 
مردمي تاكيد كرد: مردم ايران يك بار ديگر با استقامت و 
ايستادگي خود، نقشه ها و توطئه هاي امريكايي ها را كه 
فكر مي كردند ۱3 آبان مبدايي براي رسيدن به آرزوهاي 
نادرست شان نسبت به ملت ايران خواهد بود، نقش بر آب 
كردند. روحاني ديروز با تبريك و تهنيت ماه ربيع المولود 
به محضر ملت بزرگوار ايران و عاشقان خاندان رسالت، 
گفت: مردم ايران دقيقاً به عكس عمل كرده و با استقامت 
و ايستادگي خود كامال روشن كردند اين هيات حاكمه 
امريكا است كه به فكر فش��ار و ظلم بر ملت ايران است. 
رييس جمهور اف��زود: امريكايي ها با تحريم هاي نابجا و 
غلط خود و هدف قرار دادن سيستم بانكي و صادرات نفت 
و برخي ديگر از اقالم صادراتي كه مرتبط با درآمد و منابع 
كل كشور و واردات كاالهاي اساسي است، مي خواهند 
بر زندگي و معيشت روزمره مردم تأثير منفي بگذارند. 
بنابراين، اين حرف كه امريكا به دنبال فشار بر مردم نيست 
و به دنبال فشار بر نظام و حكومت است، كاماًل ناصحيح و 
نادرست است و خودشان در عمل اين واقعيت را آشكار 
كردند. رييس جمهور اظهارداشت: نكته دوم و بسيار مهم 
اين بود كه اين دور تحريمي كه به اصطالح آنها از پنجم 
نوامبر آغاز ش��د، هيچ تأثيري در روند اقتصادي كشور 
نداشت چون امريكايي ها هر چه تير در تركش داشتند، 
قباًل عليه مل��ت ايران رها كرده بودن��د و چيز جديدي 
نداش��تند كه ارايه كنند و لذا ناچار ش��دند يك ليست 
بلندبااليي را درس��ت كنند، از يك طرف نام بانك هايي 
را ببرند از يك طرف شعب بانك ها را اضافه كنند و از يك 

طرف نام يك شركت هواپيمايي را ببرند و از طرف ديگر 
شماره سريال هواپيماها را ذكر كنند تا صفحه را پركنند. 
اين شيوه كار و نحوه اين اعالم نشان مي دهد كه هدفشان 

صرفا تاثير رواني عليه ملت ايران است.
روحاني گفت: نكته بعدي اينكه روشن شد امريكايي ها 
نمي توانند ص��ادرات نفت اي��ران را به صفر برس��انند. 
رييس جمهور اظهارداشت: مسووالن ايران از روز نخست 
مي گفتند كه امريكا قادر نيست صادرات نفت ايران را به 
صفر برساند و در مقابل امريكايي ها مرتب تكرار مي كردند 
كه ما اين كار را انجام مي دهيم اما اخيرا خودشان اعتراف 
كردند كه نمي توانيم نفت ايران را به صفر برسانيم. روحاني 
تصريح كرد: استدالل آنها اين بود كه اگر نفت ايران را به 
صفر برسانيم، قيمت هر بشكه نفت به ۱۵0 دالر افزايش 
پيدا مي كند و اين تبيين همان حرفي است كه از روز اول 
 گفتيم كه امريكا قادر نيست، نفت ايران را صفر كند و در 
منطقه يا نفت همه صادر مي شود و يا اگر نفت ايران متوقف 

شود،  بقيه هم دچار مشكل خواهند بود.

  عقب نشيني امريكا از ادعاهايش
 رييس جمهور تاكيد كرد: امريكايي ها به دليل اينكه مورد 
هجمه افكار عمومي دنيا قرار گرفته بودند، ناچار شدند 
عقب نشيني ديگري را انجام دهند و بگويند كه موضوع مواد 
غذايي، مساله دارو و تجهيزات پزشكي استثناء است كه 
البته حرف آنها نادرست است چراكه وقتي سيستم بانكي 
را تحريم مي كنند، همه چيز را تحت تأثير قرار مي دهند. 
روحاني خطاب به ملت بزرگ ايران خاطرنشان ساخت: 
در زمينه كاالهاي اساسي و مورد نياز و ضروري مردم هيچ 
مشكلي نداريم و انبارهاي ما براي تامين كاالهاي اساسي 
مردم براي ماه هاي طوالني، از هميشه بيشتر آمادگي دارد 
و براي توليد كاالهاي اساسي، واردات كاالهاي اساسي و 
دارو و ساير نيازمندي ها، مشكلي نداريم. رييس جمهور 
افزود: امروز بحمداهلل  وضعيت توليد در كشور نسبتاً شرايط 
خوبي دارد و صادرات در هفت ماهه امسال در مقايسه با 
مدت مشابه سال قبل افزايش پيدا كرده است كه افزايش 
به معناي، افزايش توليد و افزايش كسب و كار مردم است.

او همچنين گفت: امسال توانس��تيم پول گندم كاران 
را به موق��ع پرداخت كنيم و اين به معناي آن اس��ت كه 
زندگي كشاورزان رونق مي گيرد و براي سال آينده نيز 
تمهيدات الزم در زمينه اقالم كشاورزي و خريد تضميني 
محصوالت مدنظر قرار گرفته است. از طرف ديگر امروز 
براي مردم روشن شد كه تبليغات امريكايي ها درباره ۱3 

آبان و ۵ نوامبر، صرفا يك تبليغات در مسير جنگ رواني 
بود و فشارهاي اقتصادي كه تبليغ مي شد از اين تاريخ 
اعمال خواهد شد، همان فشارهاي اقتصادي است كه از 
ماه ها پيش عليه ايران اعمال مي كردند و باز هم آن را ادامه 
خواهند داد. رييس جمهور اضافه كرد: هر چه زمان بگذرد 
هم مسووالن براي جبران مشكالتي كه براي مردم پيش 
آمده آماده تر مي شوند و هم مردم استقامت شان در برابر 
اين توطئه ها بيشتر خواهد شد. امريكايي ها در ماه هاي 
آينده به خوبي خواهند فهميد كه راه غلط و اشتباهي را 
انتخاب كردند. اين مسير،  ملت ايران را خسته نمي كند، 
ملت را براي توليد بيش��تر و براي اينكه روابط نزديك تر 
با همسايگان و كشورهاي دوس��ت داشته باشد، آماده 

مي كند.

  توسعه مناسبات اقتصادي با جهان
روحاني در ادامه تصريح كرد: در جلسه سران سه قوه، در 

خدمت رياست محترم مجلس شوراي اسالمي و رياست 
محترم قوه قضاييه، يكي از مباحث مهم، بررسي آخرين 
وضعيت اقتصادي كش��ور و ترسيم نقشه راهي بود كه 
بايد براي ماه هاي آينده، طبق فرمايش و دستور مقام 
معظم رهبري، انجام شود. امروز راجع به اين نقشه راه 
و روابط نزديك تر با همسايگان مان و همچنين روابط 

اقتصادي مان صحبت كرديم. 
در اين نشست روابط اقتصادي با كشورهاي دوست  
از ش��رق و غرب جهان را مورد بحث و بررس��ي قرار 
داديم و همچنين مش��كالت احتمال��ي كه فرا روي 
توليد و بانك ه��اي ما وج��ود دارد، از جمله مباحث 

اين جلسه بود.
رييس جمه��وري اف��زود: اين مباحث را در جلس��ه 
ش��وراي عالي هماهنگ��ي اقتصادي ك��ه به صورت 
هفتگي تش��كيل مي ش��ود نيز مورد بررس��ي قرار 
خواهي��م داد. روحاني در ادامه س��خنان خود اعالم 

كرد كه دولت اولين بس��ته حمايت غذايي را در ماه 
آبان به افرادي كه مشكالت بيشتري دارند و در فشار 
بيشتري هس��تند پرداخت خواهد كرد و ان شاء اهلل 
اين روند تا پايان سال در چند نوبت ادامه مي يابد تا 
بتوانيم مشكالتي كه براي مردم پيش آمده است را تا 
حدي جبران كنيم. رييس جمهوري افزود: در بودجه 
سال آينده نيز براي حقوق و دستمزد پيش بيني هايي 
مي كنيم كه بتوانيم تا حدي مش��كالت اقتصادي را 

جبران كنيم.
رييس جمهوري ب��ا بيان اينكه امريكايي ه��ا به دروغ 
ادعا مي كنند ايران حامي مالي تروريسم است، گفت: 
همانطوري كه ملت ايران همواره در خط مقدم مبارزه 
با تروريس��م بوده و از تأمين مال��ي براي گروهك هاي 
تروريستي جلوگيري كرده است، امروز هم مصمم تر در 
قوانين و مقررات خود بر آن تأكيد مي كند و اين بهانه هاي 

واهي را نيز از دست دشمنان  خواهد گرفت.

سخنگويشوراينگهبانتاكيدكرد

ايرادات »سي اف تي« قابل رفع است
گروه  ايران|

در حالي رييس كميسيون امنيت ملي مجلس معتقد است 
ايراد شوراي نگهبان به اليحه پيوستن ايران به »سي اف تي« 
قابل رفع نيست كه سخنگوي اين ش��ورا اين موضوع را رد 
مي كند. عباسعلي كدخدايي در نشست خبري ديروز خود 
تاكيد كرد كه ايرادات اصلي ش��ورا به اين اليحه ۱۱ مورد 
اس��ت و بقيه موارد ايراداتي است كه اگر مجلس ۱۱ مورد 
اصلي را برطرف كند، خود به خود رفع مي ش��ود. اما پيش 
از اين دو تن از اعضاي كميس��يون امنيت ملي مجلس در 
گفت وگوهايي گفته بودند ايرادات اين ش��ورا قابل اصالح 
نيست. حش��مت اهلل فالحت پيشه رييس اين كميسيون 
گفته بود كه براس��اس بندي از نامه شوراي نگهبان كه اين 
مصوبه را خالف منافع ملي و در نتيجه شرع تشخيص داده، 
امكان اصالح وجود ندارد. روز جمعه هم مجتبي ذوالنوري 
از مخالفان اليحه »س��ي اف تي« در مصاحبه اي گفت كه 
»ايرادات شوراي نگهبان به سي اف تي به هيچ عنوان قابل رفع 
نيست چراكه ايرادات وارده به متن كنوانسيون است نه شروط 
كميسيون امنيت ملي مجلس«، از اين رو، تصميم نهايي را 
مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد گرفت. با اين حال 
كدخدايي اعالم كرد كه بر خالف اعتقاد برخي از نمايندگان 

مجلس، امكان رفع ايرادات اليحه »سي اف تي« وجود دارد. 
او ديروز به سواالت خبرنگاران كه بيشتر درباره عدم تاييد 

اليحه »سي اف تي« توسط شوراي نگهبان بود، پاسخ داد. 

  چرايي تاخير در ارسال نامه
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
چرا شوراي نگهبان نظر اصلي اش را ۶ آبان به مجلس اعالم 
كرد، ولي نظر رسمي ۱3 آبان منتشر شد؟ گفت: اين بدان 
دليل بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز نظرات 
خود را براي ش��وراي نگهبان ارسال نكرده بود و ما منتظر 

بوديم نظر كامل را براي مجلس ارسال كنيم.
او افزود: به دليل آنكه دوش��نبه ۶ آبان زم��ان ارايه نظرات 
شوراي نگهبان به مجلس به پايان مي رسيد، ما نظرات را 
اعالم كرديم، هيات عالي مجمع نيز شنبه عصر نظراتش 
را براي ما ارس��ال كرد كه ما نيز يك شنبه ۱3 آبان آن را به 
مجلس فرستاديم و در همان تاريخ نيز اعالم رسمي كرديم.
كدخدايي يادآور ش��د: آيين نامه فعلي مجمع تشخيص 
مصلحت محدوده زماني براي اراي��ه نظرات مجمع قائل 
نيست، از اين رو هر زمان آنان نظرات خود را به شوراي نگهبان 

بفرستند، ما آن را به مجلس ارسال مي كنيم.

سخنگوي شوراي نگهبان درباره اظهارات فالحت پيشه 
رييس كميسيون امنيت ملي مجلس كه اعالم كرده ايراد 
كلي ش��وراي نگهبان كه در ذيل ۲۲ ايراد آورده شده كال 
سي اف تي را خالف منافع ملي مي داند و با ايراد كلي مي گويد 
كه ايرادات سي اف تي قابل رفع نيست، گفت: اگر مجلس ۱۱ 
ايراد اصلي را رفع كند، اين ايراد كلي هم مانند بقيه ايرادات 
رفع شده تلقي مي شود.  در ادامه خبرنگاري از كدخدايي 
پرسيد آيا اعالم ايرادات شوراي نگهبان به سي اف تي نوعي 
خودتحريمي نبود؟ كه او در پاسخ گفت: ما از شما گاليه داريم 
كه چرا اين اصطالح )خودتحريمي( را به كار مي بريد، خبر 

شما باعث اين وضعيت شده است. 
سخنگوي ش��وراي نگهبان يادآور شد: رييس جمهوري 
امريكا جمعه ۱۱ آبان تحريم ها را اعالم كرد و ما نيز ايرادات 
به سي اف تي را يكش��نبه ۱3 آبان اعالم كرديم، اينها هيچ 

ربطي به هم نداشت. 
سخنگوي شوراي نگهبان درباره ايراد اين شورا به بند ۲ ماده 
واحده و بند ب جز يك ماده ۲ اليحه س��ي اف تي در مورد 
حق شرط ها نيز پاسخ داد: اين ايراد به ماده ۶ كنوانسيون 
است كه براس��اس آن هيچگونه حق شرطي را نپذيرفته 
است و فقط تنها جايي كه حق شرط را پذيرفته درخصوص 

ارجاع به داوري و ICJ )ديوان الهه( اس��ت. فقهاي شوراي 
نگهبان نس��بت به اين موضوع ايراد گرفتند و آن را خالف 

شرع دانستند. 
كدخدايي ادامه داد: براس��اس ايرادات به اليحه »سي اف 
تي« حق شرط ها كامل نيس��ت و مي تواند كامل تر باشد، 
خوشبختانه قانون اساسي ظرفيت هاي خوبي را پيش بيني 
كرده براي اينكه هيچگونه بن بستي در نظام نداشته باشيم. 
مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام 
مكانيز م هايي هستند كه راهكارهايي را در مصوبات مختلف 

پيدا مي كنند. 

   جايگاه مجمع تشخيص در تصويب مصوبات
س��خنگوي ش��وراي نگهبان در پاسخ به س��والي درباره 
فعاليت هاي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و نقش آنان در بررسي مصوبات مجلس، گفت: مجمع 
تش��خيص مصلحت از س��ال ۸4 يا ۸۶ وظيفه نظارتي بر 
سياست هاي كلي نظام را داشته است. سياست هاي كلي 
نظام بعد از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت از سوي 
رهبري ابالغ مي شود و نظارت هم بر عهده رهبري است؛ 
در سال هاي گذشته نظارت بر اين سياست ها از سوي رهبر 

معظم انقالب به مجمع تفويض شد و اين اختيار از سال ۹۶ 
به تمامي اعضاي مجمع تفويض شده است. 

او اضافه كرد: اين وظيفه نظارتي به هيات ۱۵ نفره به انتخاب 
خود اعضاي مجمع واگذار شده كه آنان وظيفه نظارت بر 
سياست هاي كلي را دارند كه اين ربطي به وظايف شوراي 
نگهبان ندارد. در اصل اين هيات جانشين مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در اين موضوع هستند و نظارتشان را در مورد 

مصوبات اعالم مي كنند. 
كدخدايي در پاس��خ به سوال خبرنگاري درباره فشارها به 
شوراي نگهبان درباره سي اف تي اظهار داشت: ما هم مانند 
شما منشأ اين فشارها را نمي دانيم وگرنه حتما جلوگيري 
مي كرديم، ما هم مثل شما هستيم، در كشور آزادي كامل 
وجود دارد و هر كس��ي اظهارنظر مي كند. خيلي نبايد به 
مس��ائل دامن زد، افراد مختلف از ظن خود حرف هايي را 
مي زنند اميدواريم همه سر عقل بيايند و حرف هاي منطقي 

و مستند با  داليل بزنند. 
سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: اليحه خاك با اليحه 
سي اف تي براي ما فرقي ندارد، همان طور كه به اليحه خاك 
ايراد گرفتيم به س��ي اف تي  هم ايراد گرفتيم، چون ايراد 

داشت. اگر ايرادي نداشت آن را نمي گرفتيم.

استاندارانجديدروزيكشنبه
بهدولتمعرفيميشوند

 وزي��ر كش��ور در خصوص 
جايگزين��ي و معرف��ي ١4 
اس��تاندار جدي��د، گفت: 
اس��تانداران جدي��د را روز 
يك شنبه به دولت معرفي 
مي كنيم.عبدالرضا رحماني 
فضل��ي ديروز در حاش��يه 
همايش استانداران در جمع خبرنگاران، بيان كرد: ١4 نفر 
از استانداران ما شامل قانون منع به كارگيري بازنشستگان 
مي شوند كه در اين جلسه حضور داشتند و سخت بود با 
اين ١4 نفر خداحافظي كنيم، آنها در اين پنج سال زحمت 
كشيدند با وزارت كش��ور همراهي كردند، به هر حال 
براي آنها آرزوي توفيق و خدمت بيشتر به نظام مقدس 
جمهوري اسالمي ايران داريم.او تصريح كرد: ما هم اكنون 
آمادگي كامل داريم و روز يك شنبه استانداران جديد را 
به دولت معرفي مي كنيم و اگر روند انتصاب طول بكشد، 
سرپرست منصوب مي كنيم.رحماني فضلي درخصوص 
جلسه با استانداران نيز اظهار داشت: امروز توفيق بود كه 
با استانداران و معاونان سياسي  و اقتصادي استانداري ها 
جلسه داشته باشيم. در اين جلسه شرايط اقتصادي و نوع 
همكاري ها و توانمندي ها و ظرفيت هايي كه استان هاي 

ما مي توانند در اين شرايط داشته باشند،  بررسي  شد.

فيفاازورودمسائلسياسي
بهفوتبالجلوگيريكند

معاون اول رييس جمهور با 
تاكيد بر اينكه ورزش همواره 
نقش موثري در برقراري و 
حفظ صلح و دوستي ميان 
كشورها ايفا كرده و گره هاي 
زي��ادي را گش��وده اس��ت 
از تالش هاي فدراس��يون 
بين المللي فوتبال براي دور نگه داشتن مسائل سياسي از 
فوتبال قدرداني كرد و افزود: با جلوگيري از ورود مسائل 
سياسي به فوتبال، فيفا نقش سازنده خود را در همبستگي 
ملت ها ايفا خواهد كرد. به گزارش ايلنا، اسحاق جهانگيري 
پيش از ظهر ديروز )ش��نبه( در ديدار شيخ سلمان بن 
ابراهيم آل خليفه رييس كنفدراسيون فوتبال آسيا با 
اشاره به برگزاري بازي فينال ليگ قهرمانان آسيا اظهار 
داشت: امروز چشمان عالقه مند فوتبال در آسيا و حتي 
جهان نظاره گر اين بازي در تهران هس��تند و اميدوارم 
ش��اهد يك رقابت خوب و جوانمردانه باش��يم تا همه 
عالقه مندان به فوتبال از اين بازي لذت ببرند.  او تصريح 
كرد: اختالفات سياسي ميان كشورها امري طبيعي است 
كه گاه ش��دت مي گيرد و گاه به صلح و دوستي تبديل 
مي شود و انتظار ما از كنفدراسيون فوتبال آسيا اين است 

كه اجازه ندهد مسائل سياسي بر فوتبال اثر بگذارد .

بيثباتيمنطقهبانابودي
توافقهستهاي

كمال خرازي معتقد است در 
صورتي كه امريكا موفق شود 
توافق هسته اي را كاماًل نابود 
كند، بي ثباتي را بر منطقه 

تحميل خواهد كرد.
رييس ش��وراي راهبردي 
روابط خارجي در بيست و 
دومين مجمع اروپايي كه با عن��وان »اتحاديه اروپايي، 
بازيگر اصلي امنيتي و دفاعي« در كشور اتريش برگزار 
مي ش��ود گفت: درست است كه س��ازوكارهاي جديد 
همكاري اروپا با ايران در راستاي كمك به اجراي مفاد 
توافق هسته اي با ايران صورت مي پذيرد، ولي بايد به اين 
اقدام اروپا با رويكردي استراتژيك و امنيتي نگاه كرد كه 
در صورت عدم تحقق آن مشكالتي پديد خواهد آمد كه 
ضرر و زيان هاي فراواني را در پي خواهد داشت و در درجه 
اول منطقه خاورميانه و اروپا و س��پس جهان خسارت 
خواهند ديد.  او افزود: مسلماً توافق هسته اي با ايران بدون 
همكاري اروپا صورت نمي گرفت. در واقع شكست اين 
توافق موجب بي اعتباري اروپاست. حاكميت امروز امريكا 
نمي خواهد ديگران در حل و فصل مسائل منطقه اي و 
جهاني نقش داشته باشند، زيرا براي قدرتي كه يكجانبه 
گرايي را دنبال مي كند مشاركت معنايي نخواهد داشت. 

بازگرداندنيكجانبهتحريمها
مغايرحقوقبينالمللاست

نماين��ده داي��م اي��ران 
سياس��ت هاي يكجانبه و 
اقدامات غيرقانوني امريكا را 
مغاير حاكميت قانون، اصول 
حاكم بر منشور سازمان ملل 
و چندجانبه گرايي دانست.

به گزارش برن��ا، غالمعلي 
خوش��رو، نماينده داي��م جمهوري اس��المي ايران در 
سخنراني خود در شوراي امنيت سازمان ملل، به انتقاد 
شديد از سياست هاي يكجانبه گرايانه امريكا پرداخت و 
گفت: سياست هاي خودخواهانه و اقدامات يك جانبه 
امريكا بنيان هاي همكاري بين المللي و چند جانبه گرايي 
را به مخاطره انداخته اس��ت.نتيجه اين رويكرد امريكا، 
خروج آن از شوراي حقوق بشر، يونسكو، پيمان پاريس 
و برجام ش��د. او اضافه كرد: »خروج امري��كا از برجام و 
بازگرداندن يك جانبه تحريم ها، آشكارا قطعنامه ۲۲3۱ 
شوراي امنيت را نقض مي كند و مغاير حقوق بين الملل 
است. خوشرو ادامه داد: براي اولين بار در تاريخ سازمان 
ملل، امريكا كه عضو دايم ش��وراي امنيت و داراي حق 
وتو است، ديگر ملت هاي جهان را نه به خاطر نقض يك 
قطعنامه ش��وراي امنيت، بلكه به خاطر تبعيت از آن 

مجازات مي كند. 

تاكيد»آلحبيب«برمسووليت
جامعهبينالمللدرحفظبرجام
س��فير و معاون نمايندگي 
جمهوري اس��المي ايران 
در س��ازمان ملل متحد بر 
مسووليت جامعه بين المللي 

در حفظ برجام تاكيد كرد.
به گ��زارش ايلنا، اس��حاق 
آل حبيب، در س��خنراني 
خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تاكيد بر 
حق ذاتي دولت ها در بهره   برداري از انرژي هس��ته   اي، 
تعهد بين المللي دولت هاي توسعه   يافته جهت همكاري 
حداكثري با كشورهاي در حال توسعه براي بهره   مندي 
همگاني از انرژي هس��ته اي و دسترسي به تجهيزات، 
فناوري و اقالم هسته   اي براي اهداف صلح آميز را يادآور 
شد.  او تاكيد كرد كه ايران مصمم به اعمال حق ذاتي خود 
در انرژي هسته اي و توسعه يك چرخه كامل سوخت 
هسته اي ملي براي اهداف صلح  آميز است.  آل حبيب  با 
بيان اينكه اتهامات در مورد برنامه هسته   اي ايران از ابتدا 
بي   اساس و يك بحران ساختگي بود، مشاركت فعاالنه 
ايران در مذاكرات منتهي به برجام و گزارش هاي مكرر 
آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر پايبندي كامل 
ايران به تعهدات هس��ته اي را بهترين سند براي اثبات 

صلح  آميز بودن برنامه هسته اي ايران خواند. 
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گزارشوزارتكارازسال1395نشانميدهد

سازمانهايمتبوعوزارتاقتصادازكيفيتآمارهايتوليدشدهرتبهبنديشدند

پردرآمدها 11 برابر بيشتر از كم درآمدها  دريافتي دارند

سازمان بورس در   صدر شفاف  ترين اداره امور اقتصادي

معافيتنهادهابلهمعافيتشركتهاخير!

گروه اقتصاد كالن|
آمارها نشان مي دهد كه متوس��ط درآمد يك خانوار 
ش��هري در ده��ك اول و دهك ده��م فاصله حدود 
۶۰۰ هزار توماني تا ۷ ميليون توماني است. اين ميان 
بيشترين فاصله درآمدي ميان دهك هاي نهم و دهم 
جامعه اس��ت؛ دهك نهم ماهانه حدود س��ه ميليون 
تومان كمتر از دهك دهم درآمد داش��ته اس��ت تا به 
اين ترتيب ميان دو دهك پر درآمد كش��ور در س��ال 
1395 بيشترين فاصله درآمدي وجود داشته باشد. 
از س��وي ديگر كمترين ميزان درآمد در كشور را هم 
حقوق و مزدبگيران بخش خصوصي داشتند و در ميان 
حقوق بگيران بهترين وضعيت درآمدي به مزدبگيران 

بخش عمومي و دولتي تعلق گرفته است.
به گزارش آمارنامه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
139۶ گزارش��ي از متوس��ط هزينه و درآمد خالص 
يك خانوار در دهك هاي مختلف درآمد منتشر شد. 
همچنين متوسط هزينه و درآمد خالص يك خانوار 
بر اساس تعداد افراد ش��اغل وخانوار آنها در سال 95 

مطرح مي شود. 
درآمد خالص خانوار ش��هري در سال 95براي دهك 
اول هف��ت ميليون و 534 ه��زار و 2۰۰ تومان و براي 
دهك دهم 8۶ ميليون و 49۷ هزار و 4۰۰ تومان بوده 
است. همچنين درآمد خالص براي خانوار روستايي در 
دهك اول سه ميليون و 134 هزار تومان و براي دهك 
دهم حدود 4۷ ميليون و 339 هزار و ۶۰۰ تومان بوده 
است. به بيان ديگر ميان درآمد دهك اول و دهك دهم 
11.5 برابر فاصله وجود دارد. هر چند بايد مدنظر داشت 
اين ارقام براي ميانگين درآمدي دهك هاست و طبعا 
چه در دهك اول خانوارهايي وجود دارند كه درآمدي 
كمتر از اين رقم به دست مي آورند و چه در دهك دهم 
افرادي هستند كه درآمدهايي به مراتب باالتر از ارقام 
اعالم ش��ده از س��وي وزارت كار را به جيب مي زنند. 
همچنين بيش��ترين فاصله درآمدي ميان دهك ها و 
در سال 1395 بين دهك هاي نهم و دهم است؛ براين 
اساس دهك نهم بطور ساالنه 48 ميليون و 1۶۶ هزار 

و 8۰۰ تومان بوده كه ب��ه معناي فاصله درآمدي 38 
ميليون و 33۰ هزار و ۶۰۰ توماني ميان اين دو دهك 
پر درآمد اس��ت. به بيان ديگر دهك نهم بطور ماهانه 
حدود س��ه ميليون تومان كمتر از دهك دهم درآمد 

به دست مي اورد. 
 بررس��ي اين ميزان درآمد در يك سال نشان دهنده 
اين اس��ت كه حق��وق هر ماه ب��راي ده��ك اول در 
يك خانوار ش��هري حدود ۷۶2 هزار تومان اس��ت و 
حقوق هر ماه يك خانوار ش��هري به طور ميانگين در 
 ماه حدود هفت ميلي��ون و 2۰۰ هزار تومان اس��ت.

از س��وي ديگر آمارها حاك��ي از آن اس��ت كه ميان 
درآمد بخش هاي مختلف برحس��ب وضعيت شغلي 
نيز تفاوت هاي معنا داري وجود دارد. بر اين اس��اس 
كارفرمايان س��االنه درآمدي مع��ادل 5۷ ميليون و 
214 هزار و 5۰۰ تومان دارند. اين رقم براي كاركنان 
مستقل به 3۰ ميليون و 85۰ هزار و 9۰۰ تومان رسيده 
ولي نكته جالب توجه در رابطه با آمارهاي مربوط به مزد 
و حقوق بگيران سه بخش عمومي، تعاوني و خصوصي 
اس��ت. در حالي كه حقوق بگيران بخش عمومي كه 
عمدت��ا در بنگاه ها و بخش هاي مربوط به دولت فعال 

هستند، در آمد س��االنه اي معادل 45 ميليون و 2۷8 
هزار و 2۰۰ تومان دارند اما اين رقم براي مزدبگيران 
بخش تعاوني به 28 ميليون و ۶۶8 هزار و ۷۰۰ تومان 
مي رس��د اما بغرنج تري��ن وضعيت ب��راي كارگران و 

كارمندان بخش خصوصي است. 
براس��اس آماره��اي وزارت كار، در اي��ن بخش بطور 
ميانگين دس��تمزد حقوق بگيران در سال معادل 2۷ 
ميليون و 1۶3 هزار تومان بوده يعني كمتر از هر بخش 
ديگر. حتي از آمارهاي وزارت كار مي گويد درآمد افراد 
غير ش��اغل در سال هم حدود دو ميليون و 5۰۰ هزار 

تومان بيش از درآمد مزدبگيران بخش خصوصي بوده 
اس��ت. شايد اين نكته نش��ان دهنده آن باشد كه چرا 
بيش��تر كارگران از خصوصي سازي گريزان هستند و 
تمايل دارند در واحدها و بنگاه هاي وابس��ته به دولت 
فعاليت كنند. عالوه بر اين كاركنان بخش خصوصي 
ساليانه 1۶ ميليون تومان كمتر از مزدبگيران بخش 
خصوصي هزينه مي كنند ولي باز هم ميزان رقمي كه 
بطور ميانگين حقوق بگيران بخش عمومي مي توانند 
پس انداز كنند دو برابر رقمي است كه حقوق بگيران 
بخش خصوص��ي مي توانند به پس ان��داز كردن آن 

اقدام كنند. 

     تعداد شاغالن معياري براي درآمد بيشتر نيست
ميانگين درآمد خانوارهايي كه تنها يك شاغل دارند 
در س��ال به 3۰ ميلي��ون و ۶۰۶ ه��زار و 1۰۰ تومان 
مي رسد. خانوارهاي داراي دو و سه شاغل نيز به ترتيب 
4۶ميلي��ون و 924 هزار و 3۰۰ تومان و 4۷ ميليون و 
988 هزار و 3۰۰ تومان درآمد كسب كردند. بيشترين 
ميزان درآمد در اين بخش خانوارهايي تعلق دارد كه 
چهار ش��اغل دارند كه س��اليانه بالغ بر ۷4 ميليون و 
۷۶8 هزار و 5۰۰ تومان درآمد به دس��ت مي اورند اما 
خانوارهايي كه پنج شاغل دارند ۶1 ميليون و ۶9۷هزار 
و 2۰۰ تومان درآمد به دس��ت آوردند. به اين ترتيب 
مي توان ادعا كرد خانواده هايي كه پنج ش��اغل دارند، 
احتماال مش��اغلي كم درآمد دارن��د و به همين دليل 
نس��بت به خانواده هايي كه يك ش��اغل كمتر دارند 
13 ميليون تومان درآمد كمتري به دست مي آورند. 
اين مولفه براي خانوارهاي داراي دو و سه شاغل نيز تا 
حدودي صدق مي كند زيرا خانوارهايي كه سه شاغل 
دارند ساالنه حدود يك ميليون و 3۰۰ هزار تومان بيش 
از خانواده هايي با دو ش��اغل درآمد به دست مي آورند 
كه اين مهم نيز مي تواند به اشتغال افراد اين خانواده ها 
در مشاغلي با درآمد نازل تر مرتبط باشد. خانواده هايي 
كه شاغلي ندارند نيز ساليانه 25 ميليون و 14۶ هزار و 

۷۰۰ تومان درآمد به دست آوردند.

گروه اقتصاد كالن| 
نتايج حاصل از ارزيابي كيفيت آمارهاي توليد ش��ده 
در حوزه عملكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي نشان 
مي دهد س��ازمان بورس و اوراق بهادار با كسب امتياز 
۷9.25 و معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي 
با كسب امتياز 1۶.۷1 به ترتيب بيشترين و كمترين 
امتياز را در بين سازمان هاي حوزه عملكرد وزارت امور 
اقتصادي و دارايي كسب كرده اند.اين ارزيابي از سوي 
دفتر مدلسازي معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد 
صورت گرفته كه در آن سازمان هاي اين وزارتخانه بر 
اساس برخي مولفه ها مانند محيط سازماني و قانوني، 
منابع موجود براي برنامه هاي آماري، مديريت كيفيت، 
شفافيت، اصول ثبت و قوانين ارزشگذاري، سياست 
تجديدنظر و كاربرد، دسترس��ي به داده ها رتبه بندي 

شده اند.
يكي از مهم ترين نماگرهاي اين شاخص »شفافيت« 
اس��ت كه به وضوح قوانين و مقررات انتشار آمارها و 
خوانا و ش��فاف بودن محصوالت آماري مي پردازد. در 
اين مولفه س��ازمان بورس باالترين و سازمان ماليات 
كمتري��ن نمره را اخذ كرده اس��ت. عل��ت ضعف اين 
س��ازمان عدم اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به 
اطالعات و عدم انتشار محصوالت آماري نظير سالنامه، 

گزارش ها و ماهنامه ها عنوان شده است.
به گزارش »تع��ادل« دفتر مدل س��ازي وزارت امور 
اقتصادي و دارايي در گزارش��ي تحليل��ي به ارزيابي 
كيفيت آمارهاي توليدي س��ازمان هاي زيرمجموعه 
اين وزارت خانه پرداخته است. اهميت اين گزارش در 
اين است كه سازمان هاي وزارت اقتصاد مانند بورس، 
گمرك و ماليات اصلي ترين نهادهاي سياست گذاري 
در كشور محسوب مي شوند و نحوه اطالع رساني  آنها 
مي تواند در دامنه تاثيرگذاري و اعتمادسازي در جامعه 
اهميت بسزايي داشته باشد. وزارت اقتصاد با توجه به 
ماموريت ها و اهدافي كه در نظام اقتصادي كشور دارد، 
سهم بااليي از توليد آمارهاي اقتصادي نظير عملكرد 
بودجه دولت و شركتهاي دولتي، تجارت خارجي، بازار 
سرمايه، بازار بيمه، نظام بانكي و نظام مالياتي را به خود 

اختصاص داده است.
 گزارش حاضر به ارايه نتايج حاصل از ارزيابي كيفيت 
آمارهاي توليد ش��ده در حوزه عملك��رد وزارت امور 

اقتصادي و دارايي و مقايسه وضعيت فعلي سازمان ها 
در نماگرهاي مختلف پرداخته است.

بر اين اس��اس در اين گزارش ابتدا نمره هر سازمان يا 
معاونت ارايه ش��ده و سپس در بخش بعدي، نمرات و 
رتبه بندي سازمان ها و معاونت ها در برخي از مهم ترين 
نماگرها گزارش شده است. با استناد به نتايج حاصل از 
ارزيابي كيفيت حوزه عملكرد، اهم آسيب هاي موجود 

در اين حوزه نيز شناسايي و ارايه شده است.
اين گزارش با هدف بررس��ي وض��ع موجود كيفيت 
آمارهاي توليدي اين وزارتخانه، دس��تيابي به نقطه 
مطلوب و نيز به دليل نبود استانداردي جامع و ملي، 
سند ارزيابي كيفيت داده ها )DQAF( مبناي ارزيابي 
داده اس��ت. از جمله اهداف اين س��ند ام��كان ارايه 
شاخص هايي مناس��ب و علمي براي ارزيابي كيفيت 
آمارها و امكان مقايس��ه كيفيت آمارهاي توليد شده 
توسط سازمان هاي مختلف در سطح بين الملل است. 
نتايج حاصل از ارزيابي كيفيت آمارهاي توليدش��ده 
توس��ط حوزه عملكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي 
نشان مي دهد س��ازمان بورس و اوراق بهادار با كسب 
امتياز ۷9.25 و معاونت امور بانكي، بيمه و شركتهاي 
دولتي با كس��ب امتياز 1۶.۷1 به ترتيب بيشترين و 
كمترين امتياز را در بين سازمان هاي حوزه عملكرد 
وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي كس��ب كرده اند. به 
عبارتي سازمان بورس و اوراق بهادار بيش از ۷9 درصد 
و معاونت امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي حدود 

1۷ درصد از بندهاي سند DQAF را اجرا مي كنند.
سند بين المللي DQAF با ارايه يك پيش نياز، پنج 
اصل، بيس��ت و دو نماگر و چهل و نه شاخص الگوي 
مناس��بي را براي كيفيت س��نجي آماره��اي مالي و 
اقتص��ادي فراهم كرده اس��ت. با توج��ه به اطالعات 
استخراج شده از پرسشنامه ها، نمرات هر سازمان به 
تفكيك هر اصل، نماگر و حتي تا كمترين سطح يعني 
ش��اخص ها محاسبه شده اس��ت. لذا امكان مقايسه 
وضعيت موجود س��ازمان ها تا جزئي ترين سطوح و  
مهم ترين نماگرها ش��امل محيط سازماني و قانوني، 
منابع موج��ود ب��راي برنامه هاي آم��اري، مديريت 
كيفيت، شفافيت، اصول ثبت و قوانين ارزشگذاري، 
سياس��ت تجديدنظر و كاربرد، دسترسي به داده ها و 
ارايه خدمات پشتيباني به كاربران فراهم شده است.

محيط سازماني و قانوني يكي از نماگرهاي مرتبط با 
پيش نيازهاي كيفيت اس��ت كه وضعيت نهادها را از 
نظر قوانين و مقررات رسمي در حوزه توليد و پردازش 
آمارها و نيز حفظ محرمانگي اطالعات اشخاص حقيقي 
و حقوقي، روش هاي اشتراك گذاري و هماهنگ سازي 
بين سازمان هاي مختلف توليدكننده داده، اقدامات 
انجام گرفته به منظور حف��ظ محرمانگي اطالعات و 
امثالهم را مي س��نجد. بر اس��اس اين ارزيابي گمرك 
جمهوري اس��المي اي��ران امتياز كام��ل را در نماگر 
محيط سازماني و قانوني كسب كرده است. اين بدان 
معناست كه در اين نهاد ضمن تدوين و اجراي قوانين 
و مقرراتي منسجم در حوزه هاي توليد، پردازش و حفظ 
محرمانگي آمارها، اقدامات مساعدي جهت نظارت بر 
اجراي قوانين و مقررات و نيز حفاظت از سيستم هاي 
كامپيوتري براي جلوگيري از دسترسي هاي غيرمجاز 

به داده ها انجام مي گيرد. 
در نماگر »منابع موجود براي برنامه هاي آماري« كه 
بطور خاص منابع و تسهيالت موجود براي برنامه هاي 
آم��اري هر س��ازمان را م��ورد ارزيابي ق��رار مي دهد 
هيچكدام از معاونت ها و سازمان ها وضعيت مناسبي 
در اي��ن نماگر ندارند. اين گ��زارش از مهم ترين نقاط 
ضعف فراگير در همه سازمان ها يا معاونت ها به نبود 
بخش يا واحد آماري مجزا در برخي از اين سازمان ها 
يا معاونت ها و نبود يا كمبود نيروي انساني متخصص، 

كارآمد و با مهارت مرتبط با علم آمار اشاره مي كند.
نماگر س��وم »مديريت كيفيت« است كه به بررسي 
فرآيندها و اقدامات��ي مي پردازد كه متضمن كيفيت 
آمارهاي توليدشده هر س��ازمان هستند. همچنين 
فرآيندهاي ناظر بر كيفيت حين برنامه ريزي و اجرا، 
برنامه هاي آم��اري را ارزيابي مي كنند و حتي الزامي 
براي آگاه س��ازي كارب��ران داده ها فراه��م مي آورد. 
همچنين در ص��ورت عدم اجراي تمهيدات مرتبط با 
كيفيت، نظير اخذ گواهينامه هاي ايزو، الزام است در 
اين خصوص به عموم كاربران اطالع رس��اني روشني 

صورت گيرد.
گمرك جمهوري اسالمي ايران با دريافت گواهينامه 
ايزو 9۰۰1، اطالع رس��اني به كاربران در مورد تعهد 
س��ازمان به كيفيت آمارهاي توليد ش��ده و برگزاري 
كالس هاي آموزشي جهت افزايش مهارت كاركنان 

روز گذشته دو خبرگزاري اقدام به انتشار متن بخشنامه اي 
از نادر جنتي معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور 
مالياتي كردند كه در متن آن با استناد به بند )1( قانون 
اصالح قانون ماليات هاي مستقيم، مصوب 1394/4/31 
آمده بود: بنياده��ا و نهادهاي انقالب اس��المي داراي 
مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني )ره( و مقام 
معظم رهبري از ش��مول پرداخت ماليات هاي موضوع 
قانون ماليات هاي مستقيم، خارج ش��ده و اسامي آنها 
به اين شرح است: بنياد شهيد و امور ايثارگران انقالب 
اس��المي كميته امداد ام��ام خميني )ره(، س��ازمان 
تبليغات اسالمي، دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم، 
بنياد مسكن انقالب اسالمي، بنياد مستضعفان انقالب 
اسالمي، ستاد اجرايي فرمان امام خميني )ره(، مركز 
خدمات حوزه هاي علميه، موسسه پژوهشي فرهنگي 

انقالب اسالمي وجامعه المصطفي)ص( العالميه. در 
بخش ديگر اين بخشنامه آمده است: »بديهي است مفاد 
تبصره هاي ماده 2 قانون درخصوص اين بنيادها و نهادها 
و تكاليف آنها در م��ورد پرداخت ماليات هاي تكليفي و 

ماليات بر ارزش افزوده همچنان مجري خواهد بود.« 
البته اين بخشنامه موضوع جديدي نداشت به جز آنكه 
مجموع بنيادها و نهادهاي انقالبي كه داراي رديف بودجه 
بوده و از معافيت مالياتي برخوردارند را يك جا جمع كرده 
بود و نكته ديگر درباره آن اين است كه در اين بخشنامه 
ذكر شده فقط خود ستادها هستند كه از معافيت مالياتي 
برخوردار هستند وگرنه شركت هاي زير مجموعه آنها 

معافيت ندارند.
البته انتشار اين بخش��نامه كه تاريخ ابالغ آن به دي ماه 
سال 139۷ بر مي گردد واكنش سازمان امور مالياتي را 

به دنبال داشت. همچنانكه رسانه سازمان امور مالياتي 
مصاحبه اي را به نق��ل از نادر جنتي معاون ماليات هاي 
مستقيم س��ازمان امور مالياتي كش��ور منتشر كرد كه 
در متن آن آمده بود: در اج��راي تبصره 2 ماده 2 قانون 
ماليات هاي مس��تقيم، كليه بنيادها و نهادهاي انقالب 
اس��المي بابت فعاليت هاي اقتصادي خود از هيچگونه 
معافيت مالياتي برخوردار نيستند. به استناد تبصره هاي 
اين ماده قانوني، كليه فعاليت ه��اي اقتصادي بنيادها 
و نهادهاي انقالب اس��المي و همچنين وزارتخانه ها و 
شهرداري ها به هر نحوي، مشمول پرداخت ماليات بوده 
و معافيتي ندارند. بر همين اس��اس، نهادها و بنيادهاي 
انقالب اس��المي، ماليات عملكرد كلي��ه فعاليت هاي 
اقتصادي خ��ود و همچنين كليه ماليات هاي تكليفي و 

ارزش افزوده را پرداخت مي كنند.

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور، 
با اشاره به انتشار خبري در رسانه ها در خصوص معافيت 
مالياتي بنيادها و نهادهاي انقالب اسالمي از سوي سازمان 
امور مالياتي كش��ور، عنوان داش��ت: فعاليت اقتصادي 
بنيادها و نهادهاي انقالب اسالمي وفق ضوابط و مقررات 

قانوني مشمول ماليات است.
وي تصريح ك��رد: به اس��تناد تبصره 1 م��اده 2 قانون 
ماليات هاي مستقيم، شركت هايي كه تمام يا قسمتي از 
سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه ها يا بنيادها و نهادهاي 
انقالب اسالمي است، س��هم درآمد يا سود آنها نيز وفق 

قوانين و مقررات مشمول ماليات است.

     چرا معافيت؟
بررسي اس��امي نهادها و بنيادها نش��ان مي دهد كه 

اغلب اين نهادها، در زمينه هايي چون حمايت از اقشار 
فرودست فعال هستند مانند كميته امداد امام خميني 
)ره( يا به تبليغات اس��المي و تربيت طالب در ايران يا 
اتباع خارجي اقدام مي كنند مانند جامعه المصطفي 
)ص( العالميه. كه البته آنگونه كه اعالم مي شود هيچ 
 يك فعاليت اقتصادي نمي كنن��د و اتفاقا اغلب صرفا 
هزينه دارند. بسياري در توضيح اين قبيل معافيت ها 
مي گويند مثال در مورد كميته امداد وقتي نهادي اقدام 
به ارايه كمك مالي به مردم مي كند دليلي وجود ندارد 
وجوهاتي كه مي پردازند مش��مول ماليات شود. ولي 
در مورد شركت ها مساله متفاوت است براي پرداخت 
ماليات توسط شركت ها داليل بسياري وجود دارد مثال 
آنكه معافيت مالياتي براي شركت ها زمينه ايجاد رقابت 

را از بين مي برد.
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قيمت خرده فروشي ۱۰ گروه 
خوراكي افزايش يافت

بر اس��اس گزارش هفتگي بان��ك مركزي از قيمت 
خرده فروشي برخي اقالم در هفته منتهي به 11 آبان 
ماه، قيمت 1۰ گروه كااليي نسبت به هفته ماقبل آن 
با افزايش و تنها يك گروه با كاهش همراه بوده، اين در 
حالي است كه نسبت به هفته مشابه ماه قبل قيمت 
چهار گروه كاهش و هفت گروه افزايش داشته است.

براس��اس اين گزارش، در هفته منتهي به 11 آبان 
م��اه نرخ لبنيات ۰.9 درصد، تخم م��رغ 1.۷ درصد، 
برنج ۰.8 درصد، حب��وب ۰.3 درصد، ميوه هاي تازه 
۰.1 درصد، سبزي هاي تازه 4.5 درصد، گوشت مرغ 
3.3 درصد، قند و شكر 2.۷ درصد و روغن نباتي پنج 
درصد افزايش و قيمت گوشت قرمز ۰.5 درصد نسبت 
به هفته قبل از آن كاهش يافته است. در هفته مورد 
گزارش، در گروه لبنيات قيمت ماست پاستوريزه و 
كره پاستوريزه نسبت به هفته قبل بدون تغيير بود و 
بهاي ساير اقالم بين ۰.1 درصد تا 3.3 درصد افزايش 
يافت، همچنين قيمت تخم مرغ معادل 1.۷ درصد 
كاهش داشت و شانه اي 149 هزار تا 21۰ هزار ريال 
فروش رفت. در هفته مذكور، در گروه برنج، بهاي برنج 
وارداتي غيرتايلندي ثابت بود و قيمت برنج داخلي 
درجه ي��ك و درجه دو به ترتيب معادل ۰.8 درصد و 
1.2 درصد افزايش يافت. در گروه حبوبات بهاي لپه 
نخود معادل 1.2 درصد كاهش، ولي قيمت س��اير 
اقالم بين ۰.2 درصد تا 2.4 درصد افزايش داشت. در 
هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري، هلو، 
خربزه و كيوي عرضه نمي شد و پرتقال درجه دو عرضه 
كمي داشت. ساير اقالم ميوه و سبزي تازه كه تعدادي 
از آنها از نظر كيفي در مقايسه با ساير ميوه فروشي ها 
متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و 
تره بار عرضه شد. ميوه فروشي هاي سطح شهر اقالم 
ميوه و سبزي تازه را عرضه كردند كه در گروه ميوه هاي 
تازه بهاي پرتقال درجه يك معادل 12 درصد، پرتقال 
درجه دو 3.3 درصد، نارنگي ۶.3 درصد، ليموشيرين 
1.۶ درصد، ان��ار 3.5 درصد، هندوان��ه 2.1 درصد و 
كيوي 5.3 درصد كاهش ولي قيمت ساير اقالم بين 
۰.2 درص��د تا 2۶.9 درصد افزاي��ش يافت. در گروه 
سبزي هاي تازه نيز، بهاي سبزي هاي برگي معادل ۰.5 
درصد كاهش ولي قيمت ساير اقالم بين ۰.2 درصد تا 
12.2 درصد افزايش داشت. در اين هفته همچنين، 
بهاي گوشت گوسفند معادل ۰.۷ درصد كاهش ولي 
قيمت گوشت تازه گاو و گوساله ۰.2 درصد و گوشت 
مرغ 3.3 درصد افزايش يافت. در هفته مورد اش��اره، 
بهاي قند معادل 4.2 درصد، شكر ۰.9 درصد، چاي 
خارجي ۰.2 درصد، روغن نباتي جامد ۰.1 درصد و 
روغن نباتي مايع ۶.8 درصد افزايش داشت. به گزارش 
ايسنا، متوسط قيمت خرده فروشي هفته اعالم شده 
نسبت به هفته مشابه سال قبل نشان مي دهد كه نرخ 
لبنيات 53.4 درصد، تخم م��رغ 43.5 درصد، برنج 
21.5 درصد، حبوب 13.4 درصد، ميوه هاي تازه 5۶ 
درصد، س��بزي هاي تازه 34.۶ درصد، گوشت قرمز 
39.8 درصد، گوشت مرغ 3۷.1 درصد، چاي 23.3 
درصد، روغن نباتي 44.۶ درصد و قند و شكر 3۷.۷ 

درصد افزايش يافته است.

رييس سازمان ملي بهره وري 
منصوب شد

مع��اون رييس جمه��ور و رييس س��ازمان اداري و 
استخدامي كش��ور در حكمي فاطمه پهلواني را به 
عنوان رييس سازمان ملي بهره وري ايران منصوب 
كرد. جمشيد انصاري در حكم انتصاب رييس جديد 
س��ازمان ملي به��ره وري ايران تاكيد كرده اس��ت: 
ماموريت اصلي آن س��ازمان تالش براي دستيابي 
نظام اجرايي كشور به سهم محوري بهره وري در رشد 
اقتصادي كشور بوده و الزم است طراحي و عملياتي 
نمودن چرخه مديريت بهره وري در دس��تگاه هاي 
اجرايي كشور و اعمال هماهنگي و نظارت بر برنامه هاي 
ارتقاي بهره وري آنها مورد اهتمام ويژه آن سازمان قرار 
گيرد. در حكم معاون رييس جمهور آمده است: الزم 
است سنجش كارايي و بهره وري دستگاه هاي اجرايي 
و واحدهاي عملياتي و بنگاه هاي اقتصادي مورد توجه 
خاص آن سازمان قرار گرفته و با انتشار منظم گزارش 
وضعيت شاخص هاي بهره وري در سطح ملي امكان 
ارزيابي دقيق وضعيت فراهم شود. گفتني است، با 
توجه به نزديك شدن به پايان مهلت تعيين شده براي 
كنارگذاشتن مديران بازنشسته بر اساس اصالح قانون 
ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان رييس سازمان 

ملي بهره وري تغيير كرده است.

در وزارت اقتصاد معاون 
بازنشسته نداريم

فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: 
دشمن سعي مي كند از تمام امكانات و فرصت ها براي 
مواجهه با قدرت رو به رش��د ايران اسالمي استفاده 
كند. ما نيز پس از پيروزي انقالب تاكنون كاركشته 
شديم و ش��رايط سختي را پشت س��ر گذرانديم و 
تجربيات خوبي داريم و برنامه هايي را براي اين شرايط 
پيش بيني كرده ايم. در اين شرايط بايد از همه امكانات 
استفاده كنيم. با توجه به ظرفيت هاي انساني، فيزيكي 
و مالي كه در كشور داريم، عبور از اين شرايط خيلي 
سخت نيس��ت اما به معناي اين نيست كه جديت 
الزم را ب��ه خرج ندهيم و بايد با برنامه مش��خص از 
اين مرحله عبور كنيم. دژپس��ند ادامه داد: در اين 
مسير همكاري و همراهي مردم ايثارگر كشورمان 
را مي خواهيم چراكه طبيعتا عبور از شرايط سخت 
تحمل برخي از مشقات را دارد كه اين مشقات فقط 
براي مردم نيست و اول بايد ما آن را تحمل كنيم. وزير 
امور اقتصادي و دارايي درباره افراد بازنشسته در اين 
وزارتخانه، تصريح كرد: كساني كه مشمول قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان هستند در حال حاضر در 
وزارت امور اقتصادي و دارايي حضور ندارند. از معاونت 
امور بانكي و بيمه اي نيز به شركت هاي تابعه بخشنامه 
شده كه اگر بازنشسته اي دارند بايد تا ٢٦ آبان همه 

را بازنشست كنند.

گروه آماري باالترين امتياز را در نماگر مديريت كيفيت 
دريافت كرده است.

در شاخص »شفافيت« قوانين و مقررات انتشار آمارها 
به وضوح مشخص و بطور كامل از طريق وبگاه سازمان 
توليد كننده آمار اطالع رس��اني مي ش��ود. همچنين 
ضوابطي تعيين مي شود كه به موجب آنها محصوالت 
آماري سازمان براي عموم كاربران بطور شفاف قابل 
شناسايي خواهد بود. در صورتي كه تغييرات عمده اي 
در روش شناس��ي، روش هاي آماري، شاخص ها يا... 
اعمال شود، به اطالع عموم خواهد رسيد. طبق قانون 
انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات تمامي سازمان ها 
ملزم به انتشار آمارها هستند، مگر آنكه قانوني مبني بر 
محرمانگي آن موجود باشد. البته برخي از سازمان ها 
نظير بورس و اوراق به��ادار و بيمه مركزي جمهوري 
اس��المي ايران قوانين مجزايي براي انتشار آمارهاي 
خود دارند. همانطور كه ارزيابي هاي اين گزارش نشان 
مي دهد س��ازمان بورس و اوراق بهادار ضمن داشتن 
قواني��ن و مقررات منس��جم در حوزه شفاف س��ازي 
آمارهاي بازار س��رمايه و اجراي آنها، انواع محصوالت 
آماري خ��ود، ش��امل گزارش هاي آم��اري ماهانه از 
وضعيت بازار سرمايه، بولتن منتخب پژوهشي و بولتن 
مالي اسالمي را در وبگاه سازمان منتشر مي كند. لذا اين 
سازمان با داشتن عملكردي مناسب در حوزه انتشار و 
شفاف سازي آمارها امتياز كامل را در اين نماگر كسب 
كرده اس��ت. نمره كامل اين ش��اخص )همانند ديگر 
شاخص ها( 1۰۰ است كه سازمان بورس باالترين )رقم 
1۰۰( و سازمان امور مالياتي كمترين نمره )8.31( را 

اخذ كرده اس��ت. اين گزارش مهم ترين نقاط ضعف 
سازمان هايي مانند ماليات را عدم اجراي قانون انتشار 
و دسترسي آزاد به اطالعات و عدم انتشار محصوالت 
آماري نظير س��النامه، گزارش ها و ماهنامه ها عنوان 

كرده است.
چهار ش��اخص اين م��دل »اص��ول ثب��ت و قوانين 
ارزش��گذاري« »سياس��ت تجديدنظ��ر و كاربرد«، 
»دسترس��ي به داده ها« و »ارايه خدمات پش��تيباني 
به كاربران ديگر« اس��ت كه در آنها به ترتيب سازمان 
خصوصي س��ازي، بيم��ه مركزي، ب��ورس و گمرك 
رتبه ه��اي برتر ش��ده اند. گفته ش��ده كه س��ازمان 
خصوصي س��ازي به دليل داش��تن قوانين و مقررات 
منسجم در حوزه ارزش گذاري و قيمت گذاري، دريافت 
نظرات كارشناسان رسمي دادگستري و ثبت تعهدي 
كليه رخدادهاي مالي تمامي ش��اخصهاي مربوط به 
نماگر »اصول ثبت و قوانين ارزشگذاري« را اجرا كرده 
بنا بر اين امتياز كامل را كسب كرده است. بيمه مركزي 
نيز در شاخص سياس��ت تجديدنظر به دليل داشتن 
برنامه هاي منظم و شفاف جهت اصالح و به روزرساني 
داده ها، بازنگري در داده هاي مقدماتي و اطال ع رساني 
مناسب در مورد ماهيت داده هاي اصالح شده نمره برتر 
را اخذ كرده اس��ت. همچنين سازمان بورس به دليل 
راه اندازي پايگاه الكترونيكي، ارايه فايل هاي متني و 
الكترونيكي و گزارش هاي ساالنه در شاخص دسترسي 
داده ها سرآمد شده است. در نهايت گمرك هم به دليل 
ارايه خدمات پش��تيباني مناسب و مفيد در شاخص 

خدمات پشتيباني نمره 1۰۰ را اخذ كرده است. 



بانك و بيمه4اخبار

رييس كل بانك مركزي در نشست استانداران سراسر كشور اعالم كرد

نزديك شدن نرخ ارز سنا به نرخ بازار آزاد 

تامين 77 درصد ارز از سوي بانك مركزي و 23 درصد توسط صادركنندگان

اساميبانكهايمشمولتحريمسوييفتمنتشرميشود

اصالح نظام بانكي پيش نياز سياست گذاري پولي

گروه بانك وبيمه|محسن شمشيري|
رييس كل بانك مركزي گفت: در ۷ ماهه امسال ۳۱ 
ميليارددالر براي واردات كاالها وخدمات ارز تامين 
ش��ده كه بيش از ۲۳ ميليارد دالر آن توس��ط بانك 
مركزي و كمتر از ۷ ميليارد آن توسط صادركنندگان 

غير نفتي درسامانه نيما تامين شده است.
به گزارش تعادل، اين نكته نشان مي دهد كه حدود 
۷۷ درص��د ارز مورد ني��از واردات كاال و خدمات در 
۷ ماهه اول س��ال 9۷ از س��وي بانك مركزي و تنها 
۲۲ درصد آن توس��ط صادركنندگان درسامانه نيما 

تامين شده است. 
همتي در همايش اس��تانداران سراسر كشور افزود: 
از مبلغ تامين��ي ارز تاكنون ۱۰ميلي��ارد دالر براي 
كاالهاي اساسي و دارو و تجهيزات پزشكي اختصاص 
يافته اس��ت و اميدواريم باتصميماتي كه اتخاذ شده 
عرضه ارز توس��ط صادركنندگان در سامانه نيما به 

زودي افزايش يابد. 
وي ادامه داد: افزود: ص��ادرات غيرنفتي ما در هفت 
ماه اول امسال ۲۷ ميليارددالر بوده و نسبت به سال 
گذش��ته در همين مدت زماني افزايش بيش از ۱۳ 

درصدي داشته است.
همتي صبح ش��نبه ۱9 آبان، در همايش استانداران 
سراسر كش��ور با تاكيد بر رهنمودهاي مقام معظم 
رهبري مبني بر اهميت درونزاي��ي و برونگرايي در 
اقتصاد مقاومتي گفت: ما تهديد تحريم ها را به فرصت 

پيشبرد امور كشور تبديل خواهيم كرد.
وي با اش��اره به وجود ١٦ اس��تان مرزي در كشور، 
افزايش صادرات به ۱۵ كش��ور همس��ايه را به شرط 
رعايت مواردي، ش��اه كليد توسعه اقتصاد كشور در 
ش��رايط فعلي خواند و ايجاد هماهنگ��ي بين بانك 
مرك��زي و وزارتخانه هاي كش��ور، صم��ت و جهاد 
كش��اورزي را براي مديريت صادرات در استان هاي 

مرزي ضروري دانست.
 رييس ش��وراي پول و اعتبار با بيان اينكه صادرات 
وقتي براي كشور مفيد است كه موجب ورود ارز يا كاال 
به كشور شود، صادرات ريالي را به مثابه خروج سرمايه 
از كش��ور دانس��ت و برنامه هاي بانك مركزي براي 
جلوگيري از اين امر و كمك به صادركنندگان براي 
ورود ارز حاصل از صادرات ش��ان به چرخه اقتصادي 
كشور را تش��ريح وتاكيد كرد به زودي تمهيداتي را 
كه براي نحوه برگش��ت ارز صادركنندگان به چرخه 

اقتصاد درنظر گرفته شده اعالم مي كنيم.
 رييس كل بانك مركزي همچنين با اشاره به شكست 
امريكا در به صفر رساندن صادرات نفتي كشور از انجام 
مذاك��رات جدي و مثبت با ٨ كش��وري كه معافيت 

خريد نفت از ايران را گرفته اند خبر داد.
دكتر همتي در پايان به س��واالت متعدد استانداران 
پاس��خ داد و به تش��ريح اقدامات بانك مركزي براي 
اصالح نظام بانكي و تمهيدات نظام بانكي براي تامين 

سرمايه در گردش واحدهاي توليدي پرداخت.

نزديكشدننرخارزسنابهنرخبازارآزاد
روز شنبه ۱9 آبان، در حالي كه در بازار آزاد نرخ دالر 
۱4 ه��زار و ۵۰۰ تومان و يورو ۱6 هزار و ۳۵۰ تومان 
اعالم شده، در سامانه سنا نيز نرخ فروش دالر به ۱4 

ه��زار و 494 تومان و نرخ فروش ي��ورو به ۱6 هزار و 
۵۵۰ تومان رسيده و نش��ان مي دهد كه نرخ سامانه 
سنا و آنچه در بازار آزاد اعالم مي شود، به هم نزديك 

شده اند. 
در شرايطي كه نرخ هر انس طالي جهاني به ۱۲۱۰ 
دالر رسيده نرخ هرگرم طالي ۱8 عيار به 4۲۷ هزار 
تومان، س��كه امامي به 4 ميليون و ۵9۰ هزار تومان، 
س��كه بهار آزادي به 4 ميلي��ون و ۳۵۰ هزار تومان، 
نيم س��كه ۲ ميليون و ۲8۰ هزار تومان، ربع سكه ۱ 
ميلي��ون و ۲8۰ هزار تومان، س��كه گرمي 69۰ هزار 
توم��ان و مظنه مثقال ۱۷ عيار ب��ه ۱ميليون و 8۵۲ 

هزار تومان رسيد .
در سامانه سنا نيز نرخ ميانگين ارزهاي معامله شده 
ب��راي دالر ۱4494، ي��ورو ۱6۵۵۳، درهم ۳949، 
يوآن ۲۱۵۰، پوند ۱88۱6، لير تركيه ۲۷۵۵ تومان 

اعالم شده است. 
كارشناسان و فعاالن بازار ارز معتقدند كه اين شرايط 
نشان دهنده ثبات و آرامش نسبي در بازار است كه با 
مديريت صحيح و اجراي سياست هاي به موقع در بازار 
ارز و طال پس از آغاز دور دوم تحريم ها، شاهد آرامش 

در بازار و عدم تغييرات هيجاني قيمت ها هستيم. 
با آغاز دور دوم تحريم هاي ايران از سوي اياالت متحده 
امريكا در سيزدهم آبان ماه سال جاري بسياري منتظر 
برهم خوردن تعادل بازار و افزايش قيمت هاي هيجاني 
در اين بازار بودند. همانطور كه پيش از اين نيز شاهد 
نوس��ان و افزايش قيمت هاي ناگهان��ي در بازار ارز و 
طالي كش��ور بوديم و حتي در فصل تابس��تان سال 
ج��اري نيز تنها در يك روز قيم��ت ارز و طال افزايش 
چند هزار توماني داشت اما با اقدام به موقع و اجراي 
بسته هاي سياستي بانك مركزي در بازار ارز، قيمت ها 

و نوسان كنترل شد.

تجربهايراندرتحريمها
در همين راس��تا آيت محمدولي در گفت وگو با ايِبنا 
درب��اره وضعيت اين ب��ازار پس از اج��راي دور دوم 
تحريم ها، گفت: اين اولين بار نيس��ت كه كشورهاي 
غربي يا امريكا اي��ران را تحريم مي كنند و ايران طي 

4۰ ساله انقالب، بارها تحريم شده است.
وي با تاكيد بر اينكه تحريم ها موجب شده تا تجربه 
دور زدن تحريم ه��ا و عب��ور از اين بحران را داش��ته 
باش��يم، گفت: تاكن��ون اج��راي دور دوم تحريم ها 
نتوانس��ته التهابي در بازار داشته باشد اما ما بايد اين 
نگاه را داشته باشيم كه با مديريت بازار و عدم دخالت 
و ساليق ش��خصي، از مش��كل آفريني در اين بازار 
جلوگيري كنيم. رييس اتحاديه طال و جواهر، افزود: 

طي چند روز اخير با مديريت صحيح بازار، انتظارات 
دشمن برآورده نش��د و من از دولت و بانك مركزي 
تقاضا دارم تا با اجراي سياست هاي خاص اقتصادي 

همين روند را ادامه دهند.
محمدولي با اش��اره به اينكه برخ��ي نظرات موجب 
التهاب در بازار خواهد شد، گفت: بايد تالش كنيم تا 
از نظرات حاشيه ساز در بازار دوري كنيم و تمركز ما 

بر تنظيم بازار و كنترل عرضه و تقاضا باشد.

كنترلبهموقعبازار
همچنين كامران سلطاني زاده، عضو كانون صرافان 
ايرانيان، گفت: در چند روز اخير قيمت ارز با افزايش 
قيمتي اندك مواجه بود كه دليل آن تعطيالت چند 
روزه اخير بود. وي افزود: اما بانك مركزي توانس��ت 
با برخي اقدامات بازار را كنترل و س��ر و سامان دهد 
و با تقويت س��امانه نيما توانست ارز مورد نياز تجار را 
تخصيص دهد. اين عض��و كانون صرافان ايرانيان در 
ادامه گفت: خوشبختانه تاكنون تحريم ها بي اثر بوده 
كه تنها دليل آن تجربيات قبلي ايران در اين زمينه 
است همچنين دولت و بانك مركزي نيز با اقدامات 

خوبي از جمله كنترل اعالم قيمت هاي لحظه اي در 
بازار و فضاي مجازي، توانست بازار را كنترل كند.

به گفت��ه س��لطاني زاده، بانك مركزي توانس��ت با 
مديري��ت بازار و كنترل عرض��ه و تقاضا از هدر رفت 
منابع جلوگيري كند و از س��ويي با تعامل درس��ت 
با بخ��ش خصوص��ي از رخداد اتفاق ه��اي هيجاني 

جلوگيري كرد.

سياس�تهايبهموق�ععام�لجلوگي�ري
ازداللبازي

جو رواني و برخي اظهارنظرات در اين بازار موجب شده 
تا مردم به خريدهاي هيجاني روي بياورند و اين اقدام 
خود عاملي براي افزايش قيم��ت و برهم خوردن جو 
خواهد بود. در همين راستا، محمدولي، رييس اتحاديه 
طال و جواهر معتقد اس��ت: طي روزهاي اخير افزايش 
تقاضا بيشتر در زمينه سكه بوده و ما از بانك مركزي به 
عنوان متولي اين بازار تقاضا داريم با مديريت صحيح 
سياس��ت ها از تكرار التهاب ها و حباب هاي چند هزار 

توماني جلوگيري شود.
همچنين س��طاني زاده نيز درباره جو رواني حاكم بر 
بازار اظهار داش��ت: به دليل اينكه بروز هرگونه اتفاق 
و حادثه اي در كش��ور در بازار ني��ز تاثيرگذار خواهد 
بود، امكان پيش بيني بازار وجود نخواهد داش��ت و 
همچنين دولت نيز ب��ه دنبال يافتن كانال هاي مالي 

جديد است.
وي افزود: از س��ويي ديگر هنگامي كه تقاضا در كشور 
مديريت و محدود شود، به تعادل در بازار خواهيم رسيد 
و مصرف واقعي در بازار مشخص خواهد شد. با اين روند 
از دالل بازي و س��فته بازي جلوگيري خواهد شد و از 

تقاضاي كاذب در بازار نيز جلوگيري مي شود.

ثبتنامارزدانشجوييآغازشد
از سوي ديگر، فرآيند ثبت نام دانشجويان ايراني خارج 
از كشور براي دريافت ارز دانشجويي از روز شنبه در 
سامانه سجاد )س��امانه جامع اموردانشجويان( آغاز 
شد. دانشجويان ايراني كه خارج از كشور مشغول به 
تحصيل بوده و به دنبال دريافت ارز هستند، از روز ۱9 
 آبان ماه با مراجعه به سامانه اينترنتي سجاد به نشاني 
Portal.saorg.ir براي بارگ��ذاري مدارك اقدام 

كنند.
سازمان امور دانش��جويان تنها موظف به تأييد وضعيت 
تحصيلي دانشجويان اس��ت و روند و ضوابط پرداخت ارز 
)نوع، ميزان و نرخ( بر اساس بخشنامه هاي بانك مركزي 

صورت مي گيرد.
اداره اعزام با هزينه شخصي در سازمان امور دانشجويان 
پيش از اين اع��الم كرده بود كه ارز دانش��جويي تنها 
در بازه زماني اول مهرماه تا ۲9 اس��فندماه امس��ال به 

متقاضيان تعلق مي گيرد.
طبق بخشنامه بانك مركزي، مبناي نرخ ارز در خصوص 
حواله ه��اي ارزي، ن��رخ ارز حواله مندرج در س��امانه 
معامالت الكترونيكي ارز )ETS( و در مورد اسكناس، 

نرخ ارز اسكناس مندرج در سامانه مذكور خواهد بود.
با توجه به تغيير س��امانه ارزي از س��امانه مش��اركت 
دانشجويي )نشا( به س��امانه سجاد، تمام دانشجويان 
ابتدا در س��امانه جديد )سجاد( ثبت نام كرده و سپس 

درخواست ارز دانشجويي كنند.
ارز دانش��جويي به مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري 
تعلق مي گيرد. براي مقطع كارشناس��ي به اين شكل 
مصوب ش��د: تنها دانش��جوياني كه آغاز به تحصيل 
آنها قبل از ۳۱ ارديبهش��ت ماه امس��ال باشد، امكان 

درخواست ارز دانشجويي را دارند.

مهدي هاديان | كارشناس بانكي|
تداوم روند استقراض بانك ها از بانك مركزي سبب 
اخالل در سياستگذاري پولي و افزايش تورش در نيل 

به اهداف اقتصاد كالن خواهد شد.
اخيرا رياس��ت محترم جمهور در نشست با معاونين 
و مدي��ران وزارت اقتصاد و امور دارايي بيان كرده اند 
كه »دولت پايه پولي را باال نمي برد بلكه اين بانك ها 
هس��تند كه باعث افزاي��ش پايه پولي مي ش��وند«. 
نويس��نده در يادداشت هاي قبلي، به آسيب شناسي 
بدهي بانك ها به بانك مركزي پرداخته است ولي به 
سبب اهميت موضوع، در اين يادداشت به طور خاص 
به ارزيابي گزاره فوق پرداخته مي شود. جديدترين 
آمار و ارقام پولي نظام بانكي كشور تا انتهاي مرداد ماه 
سال جاري در دسترس است. بررسي اين اطالعات 
حاكي از آن است كه از ابتداي سال ۱۳9۲ تا انتهاي 
مرداد ماه سال جاري، يعني در عرض ۵ سال و ۵ ماه، 
پايه پولي با افزايش ۱۳۰ هزار ميليارد توماني از 9۷ 

هزار ميليارد تومان به ۲۲۷ هزار ميليارد تومان بالغ 
شده است.

 افزايش پايه پولي از محل تغييرات منابع آنكه شامل 
خالص دارايي هاي خارجي، خالص بدهي هاي بخش 
دولتي، بده��ي بانك ها و خالص س��اير دارايي هاي 
بانك مركزي اس��ت، نش��أت مي گيرد. در بين اين 
اجزاي، بدهي بانك ها به بانك مركزي طبق آخرين 
آمار معادل ۱48 هزار ميليارد تومان است كه بيانگر 
برخورداري از سهم 6۵ درصدي اين جزو در پايه پولي 
اس��ت و لذا تغييرات آن اثر چشمگيري بر پايه پولي 
و بالتبع حجم پول و نقدينگي خواهد داشت.بررسي 
آمارهاي پولي حاكي از آن اس��ت كه طي دوره مورد 
بررسي، در مقابل افزايش ۱۳۰ هزار ميليارد توماني 
پايه پولي، بدهي بانك ها به بانك مركزي ۱۰۰ هزار 
ميليارد تومان افزايش يافته اس��ت. به عبارت ديگر، 
طي اين مدت حدود ۷۷ درصد از افزايش پايه پولي 
ناش��ي از افزايش اس��تقراض بانك ها از منابع بانك 

مركزي بوده است.اگر دوره فوق را محدودتر كنيم و 
روند اين دو متغير را از ابتداي فروردين ۱۳96 بررسي 
كنيم، آمارهاي پولي نش��ان مي دهد كه طي س��ال 
گذشته و ۵ ماهه نخست سال جاري، پايه پولي 48 
هزار ميليارد تومان افزايش يافته ولي بدهي بانك ها 
به بانك مركزي 49 هزار ميليارد تومان افزايش داشته 
است. به بياني ديگر، در اين دوره تقريبا ۱۰۰ درصد 
افزايش پايه پول��ي از محل افزايش بدهي بانك ها به 

بانك مركزي بوده است.
اگر باز هم دوره ف��وق را محدودتر كرده و به ۵ ماهه 
ابتدايي س��ال جاري اكتفا كنيم، اطالعات ترازنامه 
بانك مركزي نشان مي دهد كه از ابتداي فروردين تا 
انتهاي مرداد سال جاري، در حالي كه پايه پولي ۱4 
هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، بدهي بانك ها 
به بانك مركزي ۱۷ هزار ميليارد تومان افزايش داشته 
است. يعني در عرض ۵ ماه نخست سال جاري، بيش 
از ۱۰۰ درص��د افزايش پايه پول��ي از محل افزايش 

بدهي  بانك ها به بانك مركزي بوده اس��ت.تحوالت 
فوق كه بيان آماري گزاره نخس��ت است اين نكته را 
تاييد مي كند كه در چند سال اخير تسلط بانك ها بر 
منابع بانك مركزي بيش از پيش افزايش يافته است 
و تداوم آن آثار مخرب بيشتري بر نظام پولي و مالي 
كشور خواهد داشت.افزايش بدهي بانك ها به بانك 
مركزي و بزرگ تر شدن سهم آن در افزايش پايه پولي، 
از يك سو سبب اخالل در انضباط پولي و عدم امكان 
دس��تيابي به اهداف اقتصاد كالن مي شود. از سوي 
ديگر، روند فزاينده اس��تقراض بانك ها و تسلط آنها 
بر منابع بانك مركزي، س��بب رشد برخي بانك ها و 
موسسات اعتباري ناسالم و افزايش بي ثباتي در نظام 
مالي اقتصاد شده اس��ت. مطالعات متعدد و تجارب 
كشورهاي مختلف نيز نشان داده است كه بي ثباتي 
مالي به نوبه خود آثار سوء بر متغيرهاي كالن اقتصاد 

مانند تورم و توليد دارد.
سياس��تگذار پولي در اقتصاد ايران سعي مي كند با 

كنترل حجم پول و نقدينگي به اهداف نهايي اقتصاد 
كالن مانند كاهش تورم و حمايت از توليد و اشتغال 
دست يابد. در ش��رايطي كه اين مقام توانايي كافي 
براي مديريت بدهي  بانك ها را نداشته باشد، مجبور 
به كنترل س��اير اجزاي ترازنامه بانك مركزي براي 
جلوگيري از افزايش بيش از حد پايه پولي مي شود و 
لذا دستيابي به اهداف اقتصاد كالن با تورش شديد 
همراه خواهد بود. در وضعيت كنوني كه اولويت هاي 
سياس��تگذار اقتصادي مه��ار فش��ارهاي تورمي و 
صيانت از اش��تغال اس��ت، اين تورش ها دربردارنده 
زيان هاي رفاهي قابل توجه��ي براي جامعه خواهد 
بود.پيامده��اي فوق بيانگر آن اس��ت كه در اقتصاد 
ايران انجام اصالحات نظام بانكي و ساماندهي رابطه 
بانك ها با بانك مركزي پيش نياز اساس��ي هر گونه 
سياستگذاري پولي است. تعويق اين اصالحات  منجر 
به تشديد آثار سوء گسترش بانك هاي بعضا ناسالم بر 

نظام اقتصادي كشور مي شود.

عضو اتاق بازرگاني با اشاره به اينكه فعال محدوديتي 
براي دسترسي بانك هاي ايراني به سوئيفت اعمال 
نشده، گفت: امروز )ديروز( آخرين  مهلت خزانه داري 
امريكا براي قطع دسترس��ي بانك ه��اي ايراني به 

سوئيفت است.
به گ��زارش ات��اق ايران، سيدحس��ين س��ليمي با 
اش��اره به اينكه فعال محدوديتي براي دسترس��ي 
بانك هاي ايراني به س��وئيفت اعمال نش��ده است، 
گفت: امروز آخرين مهل��ت خزانه داري امريكا براي 
قطع دسترسي بانك هاي ايراني به سوئيفت است و 
گفته شده سوئيفت امروز يا فردا اسامي بانك هايي 
كه ارتباطشان با اين ش��بكه قطع مي شود را اعالم 

مي كند.
دور دوم تحريم هاي يك جانبه امريكا عليه جمهوري 
اس��المي ايران از دوش��نبه هفته گذشته آغاز شده 

است؛ تحريم هايي كه صادرات نفت و مبادالت بانكي 
ايران را هدف گرفته و طبق ادعاي امريكا قرار است 
صادرات نفت ايران را به صفر برس��اند و دسترس��ي 
بانك هاي ايراني به جامع��ه جهاني ارتباطات مالي 
بين بانكي را متوقف كند اما تاكنون اتفاقات مطابق 
ميل اين دو هدف گ��ذاري جاه طلبانه امريكا پيش 

نرفته است.
از يك سو امريكا به هشت كشور براي تداوم واردات 
نفت از ايران معافيت مش��روط داده تا اين كشورها 
به تدريج تا اواخر س��ال ج��اري واردات نفت خود از 
ايران را بط��ور كامل متوقف كنند، از س��وي ديگر 
شايعاتي نيز از مستثني ش��دن چند بانك ايراني از 

تحريم سوئيفت به گوش مي رسد.
كارشناس��ان معتقدند آنچه امريكا را به چرخش در 
اعم��ال تحريم ها و اعطاي معافي��ت نفتي به برخي 

كشورها مجبور كرده اس��ت، از يك سو رشد قيمت 
جهان��ي نفت و ناتواني ش��ركاي امري��كا در تثبيت 
آن و از س��وي ديگ��ر جه��ش قيمت بنزي��ن براي 
مصرف كنندگان امريكايي بوده اس��ت اما در حوزه 
سوئيفت آنگونه كه سيدحسين سليمي، عضو هيات 
نماين��دگان اتاق ايران مي گوي��د هنوز خبر موثقي 
از تحريم بانك هاي ايراني يا مس��تثنا كردن برخي 
از آنها منتشر نش��ده و قرار است اسامي بانك هايي 
كه دسترس��ي آنها به سوئيفت قطع مي شود تا فردا 

اعالم شود.
سليمي در اين رابطه گفت: در روزهاي اخير خبرهاي 
زيادي درباره تحريم سوئيفت و مستثني شدن برخي 
از بانك هاي ايراني از اين تحريم ها در س��ايت هاي 
مختلف منتشر شده است اما ريشه اين خبرها موثق 

و تاييد شده نيست و نمي توان به آنها اتكا كرد.

اين كارش��ناس بانكي ادامه داد: موثق ترين خبري 
كه در اين حوزه منتش��ر ش��ده اين اس��ت كه فردا 
آخرين  مهلت خزانه داري امريكا براي قطع سوئيفت 
بانك هاي ايراني است و سوئيفت نهايتًا تا فردا اسامي 
بانك هاي ايراني كه قرار اس��ت دسترسي آنها قطع 

شود را منتشر مي كند.
سليمي درباره برقرار ماندن ارتباط بانكي هاي ايراني 
با سوئيفت براي انجام مبادالت مربوط به حوزه غذا و 
دارو نيز گفت: در دوره قبلي تحريم ها نيز دسترسي 
تعداد محدودي از بانك هاي ايراني براي بحث خريد 
دارو و كاالهاي اساسي باز مانده بود اما امسال هنوز 

اسامي اين بانك ها منتشر نشده است.
وي با اشاره به شايعاتي كه درباره اسامي بانك هاي 
مجاز به نقل وانتقال ارز غذا و دارو منتش��ر مي شود، 
اظهار كرد: گفته مي ش��ود سوابق بانك هايي كه در 

دوره قبلي تحريم از س��وئيفت اس��تفاده مي كردند 
بررسي مي ش��ود و در صورت تاييد در اين دوره نيز 
اجازه دسترسي به سوئيفت به آنها داده مي شود اما 
بانك هاي جديدي نيز از دوره قبلي تحريم تاكنون 

ايجاد شده اند كه بايد مورد بررسي قرار بگيرند.
عضو هيات نمايندگان ات��اق ايران ادامه داد: به نظر 
مي رسد در دوره جديد تحريم ها بانك هايي كه به زعم 
امريكا در س��ال هاي اخير مق��ررات پولي و بانكي را 
رعايت نكرده اند در ليست تحريم قرار بگيرند و حتي 
اجازه مبادالت ارز غذا و دارو هم به آنها داده نشود اما 
هر بحثي در اين باره تا فردا كه اسامي بانك ها اعالم 

مي شود، بي نتيجه و فاقد اعتبار است.
به گفته سليمي، فعال دسترسي بانك هاي ايراني به 
سوئيفت برقرار است و هنوز در اين حوزه محدوديتي 

اعمال نشده است.
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بيمهالبرز133ميلياردريال
خسارتپرداختكرد

 بيمه البرز سال جاري تا كنون در خسارت هاي بيش 
از يك ميليارد ريالي در رشته هاي بيمه آتش سوزي 
و مهندسي مبلغ ۱۳۲ ميليارد و ۷6۲ ميليون ريال به 
بيمه  گذاران خس��ارت ديده خود خسارت  پرداخت 
كرد. به گزارش روابط عمومي و بين الملل بيمه البرز 
اين شركت امسال در رشته بيمه  آتش سوزي تا پايان 
مهرماه در پي وقوع ۲۱ فقره حادثه آتش سوزي كه 
خسارت آنها بيش از يك ميليارد ريال بوده در مجموع 
مبلغ ۷8 ميليارد و ۷۲۳ ميليون ريال خس��ارت به 

بيمه گذاران زيان ديده خود پرداخت كرد.
همچنين بيمه البرز در شش ماه اول سال جاري در 
رشته بيمه هاي مهندسي و مخصوص در پرونده هاي 
خسارت بيش از يك ميليارد ريالي مبلغ ۵4 ميليارد و 

۳9 ميليون ريال خسارت پرداخت كرد.

برگزاريرزمايشپدافند
غيرعاملبانكها

رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور گفت: با توجه 
به تاكيد مقام معظم رهبري در زمينه ايمن س��ازي 
زيرس��اخت هاي حياتي كش��ور، رزمايش پدافند 
غيرعامل بانك ها با هدف كشف مشكالت امنيتي 
برگزار مي شود. سردار غالمرضا جاللي در گفت وگو 
با خبرنگار ايِبنا درباره حفره هاي امنيتي موجود در 
برخي از زيرساخت هاي كشور اظهارداشت: اصوال در 
فناوري سايبري نسبت به هر زيرساخت و تجهيزاتي 
يك سري آسيب پذيري و حفره هايي وجود دارد كه 
به دو دس��ته حفره هاي عمومي و مخفي به عنوان 
آسيب پذيري هاي موجود در يك دستگاه يا نرم افزار 
كه با اطالع رساني سازنده به كاربر تجهيز قابل رفع 
است يا س��ازنده به هر نوعي قصد داش��ته تا در آن 
آسيب پذيري ايجاد كند تا در آينده از روش هايي به 
كاربران دستگاه نفوذ و از اطالعات استفاده كند؛ اين 
مساله در تمام دنيا رايج است. رييس سازمان پدافند 
غيرعامل كشور با اشاره به دستور كار سازمان پدافند 
غير عامل براي ايمن س��ازي زيرساخت هاي پولي و 
بانكي گفت: در حال حاضر سازمان پدافند غير عامل 
كش��ور به عنوان متولي پدافند غيرعامل و با توجه 
به تاكيد مقام معظم رهبري در زمينه ايمن س��ازي 
زيرساخت هاي حياتي كش��ور از جمله زيرساخت 
خدمات پولي و بانكي رزمايش ها و آزمون هايي را براي 
بانك ها برگزار مي كند تا آسيب پذيري ها و مشكالت 
امنيتي آنها كشف و رفع شود و در عين حال نيز ميزان 
وابس��تگي بانك ها به خدمات مختلف و ارتباطات 
مشخص شود. وي ادامه داد: با توجه به احتمال ايجاد 
مشكل براي بانك هاي كشور در زمينه وقوع حمله 
س��ايبري يا از كارافتادگي ارتباطات و خدمات فني 
ديگر به منظور پايداري سرويس، خدمات و همچنين 
ايمن سازي بعد از انجام رزمايش هاي ضروري در نظر 
گرفته شده توسط سازمان پدافند غير عامل كشور، 
نتايج رزمايش در زمينه نيازهاي ايمن سازي و بهبود 
سرويس به ش��وراي عالي فضاي مجازي و بانك به 
منظور ايمن س��ازي و اعالم نتاي��ج و بهبود در زمان 
مشخص شده انجام شود. سردار جاللي با بيان اينكه 
رزمايش سايبري تمامي بانك هاي كشور نيز انجام 
خواهد شد، اظهار داشت: تا به امروز براي چند بانك 
رزمايش پدافند غير عامل انجام شده و در اين ميان 
برخي مش��كالت اين بانك ها رفع ش��ده و به زودي 
رزمايش پدافند غير عامل براي ساير بانك هاي كشور 

نيز تا پايان سال جاري انجام مي شود.

ديدگاه

  كارشناس�ان و فعاالن ب�ازار ارز معتقدند كه 
اين شرايط نش�ان دهنده ثبات و آرامش نسبي 
در بازار اس�ت كه ب�ا مديريت صحي�ح و اجراي 
سياست هاي به موقع در بازار ارز و طال پس از آغاز 
دور دوم تحريم ها، ش�اهد آرامش در بازار و عدم 
تغييرات هيجاني قيمت ها هستيم.  با آغاز دور دوم 
تحريم هاي ايران از س�وي اياالت متحده امريكا 
در سيزدهم آبان ماه سال جاري بسياري منتظر 

برهم خوردن تعادل ب�ازار و افزايش قيمت هاي 
هيجاني در اين ب�ازار بودند. همانطور كه پيش از 
اين نيز شاهد نوسان و افزايش قيمت هاي ناگهاني 
در بازار ارز و طالي كش�ور بوديم و حتي در فصل 
تابستان سال جاري نيز تنها در يك روز قيمت ارز 
و طال افزايش چند هزار توماني داشت اما با اقدام به 
موقع و اجراي بسته هاي سياستي بانك مركزي در 

بازار ارز، قيمت ها و نوسان كنترل شد.

برش

چهكسانيازحراجي
شمشطالميخرند

بانك كارگشايي از ابتداي امس��ال تاكنون در چند 
مرحله اقدام به حراج شمش طال كرده كه با استقبال 
خريداران حقوقي و حقيقي مواجه شده است به شكلي 

كه همه شمش هاي عرضه شده به فروش رفته اند.
آنطور كه انتظار مي رود، دست اندركاران صنعت توليد 
طال و جواهر و حتي برخي شركت ها در صف خريداران 
هستند. نكته قابل تامل اينكه شمش هاي عرضه شده 
در اين جلسه ها، مربوط به شركت هاي توليدكننده 
طال و معادن طال بوده و اينگونه نيست كه بانك مركزي 
يا بانك ملي ذخاير خود را عرضه كرده باشد. با توجه 
به وزن يك كيلوگرمي هر شمش، قيمت پيش بيني 
شده آن بيش از 6۰۰ ميليون تومان است. ايرج نيازي 
معاون بانك كارگش��ايي در گفت وگو با ايرنا اظهار 
داشت: اين بانك از ابتداي امسال در ۱8 جلسه حراج، 
شمش هاي توليدي شركت ها و معادن طال را عرضه 
كرده است. وي افزود: قيمت هر شمش طال ساعت 
۱6 همان روز برگزاري جلسه حراجي تعيين مي شود. 
»قيمت هر گرم طالي ۲4 عيار در بازار معيار محاسبه 
آن است كه البته از رقم تعيين شده 9 درصد ماليات بر 
ارزش افزوده كسر مي شود تا از خريدار گرفته شود.«

نيازي در عين حال تاكيد كرد، با توافق شركت هاي 
توليدكننده طال، نرخ نهايي هر شمش طال - برابر يك 
كيلوگرم طالي خام ۲4 عيار- اندكي كمتر از قيمت 
بازار است. وي از توليدكنندگان مصنوعات طال و برخي 
صنايع همچون پتروش��يمي ها به عنوان خريداران 
اصلي شمش طال ياد كرد و گفت: براي نمونه، طالي 
آب ش��ده براي برخي صنايع چون پتروش��يمي ها 
كاربرد ندارد و آنها نياز به خريد شمش طال دارند. به 
گفته وي، در تركيب خريداران شمش طال، اشخاص 
حقيقي و حقوقي ديده مي ش��وند و هر به باالترين 
قيمت پيشنهادي شمش ها به فروش مي رود. در اين 
پيوند »آيت محمدولي« رييس اتحاديه طال و جواهر 
نيز به خبرنگار ايرنا گفت: عرضه شمش طال، روش 
بهتري نسبت به حراج سكه براي تنظيم بازار است و 
انتظار مي رود كه توليدكنندگان بتوانند از اين طريق 
طالي مورد نياز خود را تهيه كنند. وي در عين حال 
نرخ ارز را مولفه اصلي در تعيين قيمت ها در بازار طال 
دانست و ابراز اميدواري كرد با تثبيت سياست هاي 
اقتصادي دولت، شاهد كاهش هرچه بيشتر نرخ ارز 

در بازار آزاد باشيم. 
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5 بازار سرمايه

رونق پيش فروش تعهد و طرح توسعه 

ابزار  جديد »وارانت« در يك قدمي بازار سرمايه قرار گرفت

ورود بخش خصوصي به صنايع بزرگ و مديريت آثار تحريمضرورت ورود سرمايه به بازار سرمايه

گروه بورس|سميرا ابراهيمي| 
تبديل دارايي به سهام، اولين مزيتي است كه ساز و كار 
بورس براي بنگاه هاي توليدي به ارمغ��ان مي آورد. در 
واقع تبديل يك دارايي به سهام يا اوراق، مي تواند تامين 
مالي سريع تري را براي توليدكنندگان ايجاد كند. در اين 
ميان اگر تبديل به سهم، ساز و كار مورد نظر يك بنگاه 
براي تبديل دارايي ها باشددر واقع با تعهدي كه از سوي 
هيات مديره به سهامداران ايجاد مي شود و همچنين بر 
عكس، تعداد شركايي كه در سود و زيان يك مجموعه 
شريك هس��تند، افزايش پيدا مي كند. چنانچه دارايي 
تبديل به اوراق بهادار شود نيز به منزله ايجاد تعهد از سوي 
ناشر به سرمايه گذاران است كه نوع اداي عهد ناشر به نوع 

اوراق منتشره بستگي دارد. 
از س��وي ديگر تنوع ابزارهاي مالي در ذيل بازار سرمايه، 
اين خصيص��ه را به بازار اضافه مي كند كه روند س��يال 
خود را حفظ و كنترل كند. حفظ انعطاف در يك بازار، به 
سرمايه گذاران اين امكان را مي دهد كه براي بقاي خود 
در هنگام بروز بحران در يك صنعت يا كليت اقتصادي 
كش��ور، از ابزارهاي مكمل براي هج كردن ضرر و زيان 
استفاده كنند. نمونه س��اده آن، نقل و انتقال سرمايه ها 
از صندوق هاي درآمدثابت به صندوق هاي درس��هام يا 
مستقيما به خود بازار س��هام در دوران رشد بازار و كوچ 
دوباره آنها به ابزارهاي درآمد ثابت در زمان مسكوت ماندن 
بازار است. ورود ابزارهايي مانند آپشن،  اختيار معامله ها، 
 ان��واع اوراق در قال��ب صكوك و اوراق خزان��ه و ... طيف 
ريسك و بازده بازار را گسترش داده و امكانات بيشتري در 

خصوص تصميم گيري براي فعاالن به ارمغان مي آورد.
جديد ترين ابزاري كه اكنون در حال ورود به بازار است و 
كميته فقهي آن را تاييد كرده،  »وارانت« است. آن طور 
كه عباس موسويان، رييس كميته فقهي سازمان بورس 
مي گويد، كاركرد »وارانت« اينگونه است كه براي مثال، 
اگر شركتي در آينده بخواهد افزايش سرمايه دهد و تعداد 
سهام آن افزايش پيدا كند يا به اصطالح سهام خزانه در 
اختيار دارد و مي خواهد مقدمه چيني براي فروش سهام 
خزانه نمايد، در ابتدا مي تواند ابزارهايي به نام »وارانت« 
را در بازار بفروش��د. بر اس��اس اين قرارداد، ناشر متعهد 
مي شود كه در يك زمان بندي مشخص مقدار مشخصي 
س��هام را به فرد دارنده اوراق »وارانت« براساس قيمت 

معين واگذار نمايد.
همچنين در سر رسيد اوراق »وارانت« اگر دارنده اين ابزار 

تقاضاي تسويه نقدي داشت، مي توان به قيمت روز اين 
اوراق را تسويه كرد و اگر اصل سهام را بخواهد ناشر بايد 
سهام جديد را به قيمتي كه مورد توافق است واگذار كند. 
اين ابزار مناسبي براي ناشراني است كه ضمن برآورد بازار 
مي توانند نسبت به ريسك نوسان هاي قيمت در آينده 
اطمينان خاطر داشته باشند.اين موضوع مي تواند زمينه 

گسترش سهام و سهامداري را نيز فراهم نمايد. 

     تجربه نزديك به »وارانت« در بازار 
نزديك ترين ابزار فعلي و فعال بازار به »وارانت« در بازار 
اوراق بهادار، ابزار اختيار معامله است. اين قرارداد به دارنده 
اجازه مي دهد كه سهام مورد نظر را با قيمت مورد توافق، 
قبل از انقضاي اختيار معامله بخرد يا بفروش��د. اختيار 
معامله سهام يكي از ابزارهاي مشتقه خالقانه، ابتكاري و 
انعطاف پذير است كه تاكنون ايجاد شده و جايگاه خود را 

در بازار سهام پيدا كرده است. قراردادهاي اختيار معامله 
اين فرصت را براي سرمايه گذاران فراهم مي كنند كه يك 
وضعيت را با نقدينگي كمتري مديريت كنند به عبارت 
ديگر اين ويژگي باعث مي شود سود يا زيان معامالت در 
يك دوره زماني نسبت به آورده مشتري، قيمت اختيار 
پرداخت ش��ده توس��ط خريدار )دريافت شده توسط 

فروشنده( چند برابر باشد.
با خريد قرارداد اختي��ار معامله يك دارايي پايه به جاي 
خود دارايي پايه، ريس��ك بالقوه سرمايه گذاري كاهش 
پيدا مي كند و زيان معامله محدود به هزينه اي است كه 
براي خريد اختيار معامله پرداخت مي ش��ود. در واقع از 
قراردادهاي اختيار معامله به عنوان ابزاري براي پوشش 
ريسك استفاده مي شود كه به سرمايه گذار اجازه مي دهد 
تا ريس��ك خود را در مقابل نوس��انات نامطلوب قيمت 

پوشش دهد.

همچنين سرمايه گذار مي تواند با فروش قرارداد اختيار 
معامله سهام، درآمد خود از سهام را تنها به بازدهي سهام 
و سود تقسيمي محدود نكند. فروش اختيار معامله سهام 
متعلق به سرمايه گذار يا سهامي كه قصد خريد آن را دارد، 
يكي از ساده ترين راهبردهاي معامالتي است. با استفاده 
از اختيار معامله، شخص مي تواند بدون در اختيار داشتن 

سهم پايه، از نوسان قيمت آن سود ببرد.
اين در حالي است كه معامله قراردادهاي اختيار معامله به 
سرمايه گذاراين اختيار را مي دهد با پرداخت درصدي از 
قيمت سهم، جريان نقدي خريد يا فروش خود را ثابت كند 
و در زمان باقي مانده تا سررسيد، تصميم مناسب را بگيرد. 
همچنين وجود اختيار معامله در سبد سرمايه گذاري به 
عنوان يك دارايي مشتقه، امكان متنوع سازي سبد را به 

سرمايه گذار مي دهد.
خريدار ي��ا دارنده اختي��ار مي تواند با ف��روش قرارداد 
خريداري شده و فروشنده قرارداد نيز با اتخاذ موقعيت 
معكوس در ب��ازار طي دوره معامالتي اق��دام به خروج 
از بازار قرارداد اختي��ار معامله كنند. همچنين با انقضا 
قرارداد اختيارمعامله در سررسيد موقعيت باز مشتري 

بسته مي شود.

     »وارانت« در بورس كاال 
جز بازار اوراق بهادار، كاالهاي مورد معامله در بازار سرمايه 
نيز اين امكان را دارند كه از ابزارهاي حوزه آپشن استفاده 
كنند. البته استفاده اين ابزار در بورس هاي كااليي، صرفا 
براي سرمايه گذاران اين حوزه جذابيت ايجاد مي كند و 
تاثير بسزايي در حفظ و نگهداري سرمايه در كليت بازار 

سرمايه ندارد. 
در همين زمينه جواد فالح، مدي��ر مطالعات اقتصادي 
شركت بورس كاالي ايران در گفت وگو با »تعادل« در 
خصوص كارايي ابزار »وارانت« در بورس كاال گفت: آنچه 
در بورس هاي كااليي بزرگ مانند لندن و چين مشاهده 
مي شود، به ابزاري كه ما به عنوان قبض انبار مي شناسيم، 
»وارانت« مي گويند. در واقع »وارانت« در بخش كااليي 
بازار س��رمايه ايران نيز وجود دارد و ما آن ر ا تحت عنوان 

گواهي سپرده كااليي مي شناسيم. 
وي افزود: هم اكنون بازار گواهي سپرده كااليي فعال در 
بورس كاالي ايران براي محصوالت زعفران و سكه طال 
برقرار است. براي محصوالتي همچون پسته، ذرت و جو 
نيز به صورت مقطعي و در مواقع نياز اين بازار داير مي شود. 

اگر توافقي ميان امريكا و چين صورت بگيرد و بحث كاهش تعرفه هاي 
دو كشور اجرايي ش��ود، باز هم بازار كاموديتي بطور مستقيم تحت 
تاثير تقاضا اس��ت. به گزارش س��نا، بهزاد گلكار مديرعامل شركت 
سرمايه گذاري سامان ضمن بيان مطلب فوق گفت: كاهش تعرفه ها 
به صورت كوتاه مدت اثر كمي بر تغييرات قيمت كاموديتي ها دارد 
و قيمت را وارد روند صع��ودي مي كند، اما اين عامل در ميان مدت 
و بلندمدت نمي تواند اثرگذار باش��د. عامل اثرگذار، بر روند قيمت 
در بلندمدت همان تقاضا در س��طح جهاني است. وي در ادامه بيان 
داشت: چشم اندازها نشان مي دهد كه قدرت تقاضا همانند يك دهه 
گذشته نيست و نمي توان اميدوار بود كه تقاضا به اندازه اي باشد كه 

قيمت را تغيير دهد.

     آثار  تحريمي
گلكار در خصوص روابط اقتصادي ايران و اروپا اظهار داشت: اروپا يكي 
از امضا كنندگان برجام است و همواره تالش مي كند تا از امضاي خود 
دفاع كند. وي در خصوص نقل و انتقال پول در زمان تحريم افزود: با 
وجودي كه هشت كشور مي توانند نفت را از ما خريداري كنند، اما 
بايد موضوع انتقال پول به داخل كشور حل شود، براي همين مساله، 
اگر سوييفت اروپايي حل شود، كمك خوبي به كشور مي شود. بطور 
معمول چنين اتفاقاتي اثر خود را با فاصله سه تا 6 ماه نمايش مي دهد. 
مديرعامل شركت سرمايه گذاري سامان ادامه داد: كشور همچنان 
ذخايري از همه مواد اوليه دارد و اگر وقفه اي در خريد ايجاد ش��ود، 
مش��كلي پيش نمي آيد، اما بايد برنامه ريزي هاي الزم براي دوران 
پايان ذخاير انجام گيرد. در دوران جنگ و تحريم هاي س��خت هم 
كاال مبادله مي شد، اما هزينه مبادله باال بود و قيمت نهايي محصول 
را باال مي برد. وي گفت: اميدوارم كه كشورهاي اروپايي همانطور كه 
بيان كرده اند، همكاري هاي الزم را انجام دهند تا مشكالتي كه دور 

اول تحريم ها وجود داشت، تكرار نشود.

     لزوم مديريت ارز
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در ادامه با ارزيابي فضاي بازار ارز در 
روزهاي گذشته خاطرنشان كرد: نرخ ارز با يك اشتباه تصميم گيري 
وارد روند صعودي شد. اگر آن تصميم به گونه اي ديگر اتخاذ مي شد، 
نرخ ارز مديريت مي ش��د. اما به نظر مي رسد كه نرخ ارز رشد خود را 
انجام داده و متوس��ط نرخ ارز در سال جاري 14 الي 15 هزار تومان 
باقي خواهد ماند. بايد ديد دسترس��ي به ذخاير ارزي كشور چگونه 
انجام مي گي��رد و صادرات به چه صورتي تحقق مي يابد. براي مثال 
صادرات به صورت كاال به كاال خواهد بود يا اينكه با ارز تامين مي شود. 
همه اين موارد بر روند نرخ برابري دالر و ريال اثرگذار خواهد بود. به 
هر حال ارز رشد خود را پيش خور كرده است و انتظار رشد چنداني 
براي ارز وجود نخواهد داشت، مگر اينكه صادرات براي دريافت پول 

خود با مشكالت زيادي مواجه شود.
 وي در ادامه با بررسي بازار س��رمايه اذعان داشت: اگر شركت هاي 
پذيرفته ش��ده در بورس رشد سودآوري داش��ته باشند، مي توانند 
نقدينگي مناسبي را به سمت بازار سرمايه جذب كنند. در اين بين 
نام برخي از شركت هاي حاضر در بازار سرمايه نيز در ليست تحريم 
به چش��م مي خورد. در اين مدت، شركت هاي صادرات محور رشد 
خوبي در قيمت و سودآوري خود داشتند كه براي تداوم آن بايد ساز 

و كار مناسبي اتخاذ شود.

     بازار   هاي متشكل و غير متشكل
گلكار در ادامه بيان داش��ت: اميدواريم اقتصاد كش��ور دستخوش 
نوسانات زيادي نشود. چراكه زهر تحريم ها گرفته شده و تنها كمي 
در تعامالت دشواري هايي وجود دارد. همه فعاالن اقتصادي بايد فكر 
اساسي كنند تا سرمايه ها را وارد مسير درستي كرد كه از بازارهاي 
غيرمتشكل مانند ارز و سكه خارج شده و وارد بازار متشكلي مانند 

بازار سرمايه شود. اين امر نيازمند دانايي و تدبير است.

يك كارشناس بازار سرمايه، افزايش سودآوري شركت هاي بورسي را 
در فصل دوم سال جاري مديون نرخ باالي ارز و باال بودن قيمت مواد 
خام در بازارهاي جهاني دانست و پيش بيني كرد اين دو عامل در فصل 
آينده هم به حاشيه سود شركت ها كمك مي كند. به گزارش سنا، ولي 
نادي قمي اظهار داش��ت: سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس و 
فرابورس در 6 ماهه ابتدايي سال 1397 با رشد 75 درصدي نسبت به 
دوره مشابه سال قبل، به رقم 336 هزار ميليارد ريال رسيد و چنانچه 
سود شركت ها در فصل دوم سال جاري را با فصل اول مقايسه كنيم، 
رشد سود به حدود 40 درصد مي رسد. وي با بيان اينكه شركت ها اين 
افزايش سودآوري را مديون نرخ باالي ارز )كاهش ارزش پول ملي( و 
باال بودن قيمت مواد خام در بازارهاي جهاني هستند، افزود: پيش بيني 
مي شود كه اين دو عامل همچنان طي چند فصل آينده نيز به حاشيه 

سود شركت ها كمك شاياني كند.

     نيمه دوم سال بهتر از نيمه نخست
اين كارش��ناس بازار س��رمايه توضيح داد: همچنين برآورد مي شود 
كه عملكرد ش��ركت ها در نيمه دوم سال بهتر از نيمه اول سال باشد. 
بنابراين در صورت اصالح قيمت برخي از ش��ركت ها كه بدون داليل 
بنيادي و صرفًا بر مبناي شايعات و ترويج عقايد غلط رشد كرده اند و 
موجب رشد نامعقول P/E كل بازار شده اند، احتمال رشد قيمت سهام 
شركت هاي بنيادي طي هفته هاي آينده وجود دارد. نادي قمي افزود: 
البته ريس��ك هاي اقتصادي متعددي، قدرت سودآوري شركت ها را 
تهديد مي كند كه مهم ترين آنها به آثار اقتصادي تحريم ها، تصميمات 
دولت براي افزايش قيمت نهاده هاي انرژي و احتمال افزايش نرخ بازده 
بدون ريسك بر مي گردد. وي با بيان اينكه در حال حاضر ريسك مربوط 
به پيامدهاي اقتصادي تحريم ها براي فعاالن بازار سهام برجسته شده 
است، اظهار داشت: سوال مهمي كه مطرح است ميزان تاثيرگذاري 
تحريم هاي جديد است. نادي قمي ادامه داد: پاسخ به اين سوال مستلزم 

پيش بيني وضعيت فروش نفت كشور است. اگر درآمدهاي نفتي كشور 
كاهش قابل مالحظه اي پيدا نكند، آثار اقتصادي تحريم ها چندان با 

اهميت نخواهد بود.

     كوچك شدن اقتصاد
اين كارشناس بازار س��رمايه توضيح داد: با مراجعه به تجربه كاهش 
درآمدهاي نفتي كش��ور طي سال هاي 1391 و 1392 و نيز توجه به 
اين موضوع كه در حال حاضر تقريبًا همه قدرت هاي اقتصادي جهان 
با تحريم هاي امريكا مخالفند، مي توان برآوردي از وضعيت فروش نفت 
انجام داد. وي با اشاره به اينكه برخي كارشناسان اقتصادي صادرات 
روزانه نفت را بين 1 تا 1.6 ميليون بشكه برآورد كرده اند، خاطرنشان 
كرد: مركز پژوهش هاي مجلس نيز مجاري و كانال هايي را كه تحريم ها 
از طريق آنها بر اقتصاد كشور اثر مي گذارند، مورد تحليل قرار داده است. 
اين مركز عنوان كرده است كه تحريم ها از طريق ايجاد محدوديت هاي 
تج��اري در قالب كاهش ص��ادرات نفت، محصوالت پتروش��يمي و 
محدوديت واردات كاالها موجب كاهش رش��د اقتصادي كشور طي 
سال جاري و سال آينده مي شود. اين كارشناس بازار سرمايه، كوچك 
ش��دن اقتصاد را از يك طرف به دليل كاهش توليد )فروش( نفت و از 
طرف ديگر به دليل كاهش توان مالي دولت، براي ايجاد ظرفيت هاي 
جديد توليد كاالو خدمات دانست و افزود: همانند قبل اقتصاد كشور 
براي افزايش ظرفيت هاي توليد خود به جاي وابس��تگي به تحوالت 
تكنولوژيك، نيازمند س��رمايه گذاري در س��رمايه ثابت اس��ت. اين 
كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: چنانچه در عمل اتحاديه اروپا، 
روسيه و چين با تحريم ها همراهي نكنند و با فرض ثبات قيمت هاي 
جاري نفت، درآمدهاي نفتي كشور كفاف هزينه هاي جاري و حتي 
عمراني را خواهد داشت. از طرف ديگر با ايجاد فضاي مناسب براي ورود 
بخش خصوصي به صنايع و بنگاه هاي بزرگ، مي توان انتظار داشت كه 

آثار تحريم ها مديريت شود.
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 پرداخت سود انواع اوراق
به سرمايه گذاران

مدير مالي شركت سپرده گذاري مركزي از واريز 
مبلغ 30 ه��زار و 3۸4 ميليارد ريال س��ود انواع 
اوراق در مهر ماه امس��ال به حس��اب 10هزار و 
795 س��رمايه گذار خبر داد. به گزارش سمات، 
س��يد كيومرث بزرگي نهاد افزود: پرداخت سود 
اوراق اس��ناد خزانه اس��المي با رق��م 16 هزار و 
647 ميليارد ريال بود كه در مهر ماه بطور كامل 
پرداخت ش��د. وي اظهار داش��ت: س��ود اوراق 
صكوك پترواميد آس��يا، دان��ا پترو ريگ كيش، 
فوالد مباركه اصفهان، س��يمان ش��رق، صنعت 
غذايي ك��وروش، مادر تخصصي بازرگان دولتي 
ايران، سايپا، لوتوس پارس��يان، مخابرات ايران، 
صنعتي و معدني توس��عه ملي، رايت��ل، وزارت 
اقتصاد و سايپا يدك با رقم 12 هزار و 600 ميليارد 
ريال به حساب 1305 نفر واريز شد. بزرگي نهاد 
ادامه داد: شركت س��پرده گذاري مركزي در ماه 
گذشته سود 25۸س��رمايه گذار اوراق مشاركت 
ليزينگ ايران و ش��رق، توس��عه صنايع معدني 
خاور ميانه، پتروشيمي گچساران، ليزينگ اميد، 
صندوق بازنشس��تگي كاركنان صنعت نفت و 
شهرداري هاي تهران، قم، مشهد و تبريز به مبلغ 
۸79 ميليارد ريال را به حساب آنها واريز كرد. مدير 
مالي سمات خاطرنشان كرد: سود صندوق هاي 
س��رمايه گذاري گنجينه آينده روش��ن، پاداش 
سهامداري توسعه يكم، خبرگان نفت، پارند پايدار 
سپهر، سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كمند و امين 
يكم فردا و شركت هاي فرابورس ايران و شركت 
بورس اوراق بهادار به سرمايه گذاران پرداخت شد. 
هم اكنون سود بيش از ۸0 مورد انواع اوراق شامل 
اوراق اجاره، مرابحه، مش��اركت، گواهي سپرده، 
س��لف موازي و صندوق هاي سرمايه گذاري كه 
داراي سررسيد ماهيانه يا سه ماهه هستند، توسط 
شركت سپرده گذاري مركزي پرداخت مي شود.

خبر

واگذاري بلوك مديريتي 
ايران ترانسفو

س��ازمان خصوصي س��ازي بنا دارد، بلوك 10 
درصدي سهام شركت ايران ترانسفو را به وكالت 
از ش��ركت صنعت و تجارت آداك در يكش��نبه 
هفته آينده روانه ميز فروش بازار اول بورس تهران 
كند. به گزارش سنا، سازمان خصوصي سازي روز 
يكشنبه هفته آينده 27 آبان ماه 97 بنا دارد، تعداد 
374 ميليون و 999 هزار و 999 س��هم معادل 
9.99 درصد از كل س��هام شركت ايران ترانسفو 
را به قيمت پايه هر سهم 7۸0 تومان در بازار اول 
بورس تهران واگذار كند. گفتني است، اين تعداد 
سهام به وكالت از شركت صنعت و تجارت آداك و 
با شرايط يكجا و نقد يا پردخت 20 درصد از وجه 
معامله به صورت نقدي طي مهلت 14 روز كاري 
و مابقي به صورت اقساط مساوي شش ماهه طي 

چهار سال عرضه مي شود. 

  عطري�ن نخ ق�م محصول جدي�د توليد 
مي كند: شركت عطرين نخ قم در خصوص نخ هاي 
جديد توليد شده توسط اين شركت شفاف سازي 
كرد و از دريافت مجوز افزايش نرخ محصوالت خبر 
داد. ش��ركت عطرين نخ قم ديروز در شبكه كدال 
 DLY اعالم كرد با توجه به توليد اندك نخ هاي گروه
در كشور و امكان توليد اين نوع نخ ها توسط شركت 
و همچنين در راستاي سياست توليد محصوالت با 
ارزش افزوده بيشتر، اين شركت در نظر دارد توليد 
اين گروه از نخ ها ب��ا دنير پايين و تعداد تاب باال در 
برنامه توليدي شركت قرار دهد. به گزارش سنا، از 
اين رو در ابتدا نخ هايي با تعداد تاب ٨٠٠ و دنير ١٠٠ 
از اين گروه توليد خواهد شد. بر اساس اطالعات اين 
شركت، نخ هاي DLY همانند نخ ها FDY نخ هاي 
كامال كشيده شده، تثبيت و تابيده شده است و تنها 
تفاوت آن طرح دار بودن آن است به اين شكل كه نخ 
در طول خود داراي نقاط نازك و ضخيم است كه در 
محصوالت با طرح هاي خاص مثل پرده، روميزي و 
پوشاك به كار مي رود. همچنين شركت عطرين نخ 
قم اعالم كرد با توجه به افزايش نرخ خريد مواد اوليه، 
نرخ فروش محصوالت نيز مطابق مصوبه كميته 
فروش شركت افزايش يافته است. به اين ترتيب در 
١5 روز ابتدايي آبان ماه نرخ خريد مواد اوليه بطور 
متوسط هر كيلوگرم 90هزار ريال بوده است. ياد آور 
مي شود مواد اوليه شركت، حدود ٩٠ درصد بهاي 

تمام شده محصول را شامل مي شود.
   افزاي�ش نرخ محصوالت ش�وكوپارس: 
شركت ش��وكوپارس ديروز با انتشار دو اطالعيه 
جداگان��ه از افزايش نرخ مواد اولي��ه و نرخ نهايي 
محص��والت خبر داد. به گزارش س��نا، ش��ركت 
شوكوپارس بر اساس اطالعات منتشر شده، قيمت 
قبلي مواد اوليه براي اين شركت 395هزار و 2۸6 
ريال بوده كه اكنون به 694ه��زار و 90 ريال ارتقا 
يافته است. برهمين اساس نسبت بهاي تمام شده 
خدمات اين شركت 27 درصد افزايش يافته است. 
اين در حالي است كه، “غشوكو “ در اطالعيه دوم 
آورده است، نظر به افزايش نرخ مواد اوليه و اثر آن 
بر بهاي تمام شده محصوالت، جدول تغيير قيمت 
برخي از محصوالت اين شركت پس از اخذ مجوز 
انجمن صنفي صنايع بيسكويت، شيريني و شكالت 
اعالم مي شود. يادآور مي شود اين شركت در 6 ماهه 
ابتدايي سال، به ازاي هر سهم 404 ريال زيان محقق 
كرد، كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 237 درصد 
افزايش زيان داش��ته كه عمدتا به خاطر افزايش 

34درصدي بهاي تمام شده فروش بوده است.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح كردمروري بر آمار معامالت ديروز نشان مي دهد

تعميق بازار سرمايه در اقتصادكاهش »تدپيكس« و » آيفكس«
گروه بورس|

 ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت 
روز گذشته با كاهش ۸69 واحدي همرا شد و به رقم 
1۸4 هزارو 231 واحدي افت پيدا كرد. از همين رو، 
ش��اخص بازار اول با كاهش 464 واحد، به رقم 137 
ه��زار و 145 واحدي را به خود اختص��اص داد و در 
مقابل شاخص بازار دوم با كاهش 25۸5 واحدي رقم 
360 هزار و 116 واحد را تجربه كرد. در همين حال، 
شاخص كل هم  وزن با افزايش 49 واحدي به رقم 2۸ 
هزار و 495 واحد رس��يد و شاخص سهام آزاد شناور 
نيز با افت 910 واحدي رقم 194 هزار و 1۸0 واحد را 
به ثبت رساند. بر اين اساس، معامالت سهام در نماد 
معامالتي گروه مديريت سرمايه گذاري اميد با 13۸ 
واحد، بانك صادرات با ۸2 واحد و معدني و صنعتي 
چادر ملو با 7۸ واحد افزايش بيشترين تأثيرمثبت را 
ش��اخص كل بورس داشتند. اين در حالي است كه، 
معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي بانك 
ملت با 169 واحد، تاپيكو با 162 واحد و پتروشيمي 
پارس با 15۸ واحد كاهش، بيشترين تاثيرمنفي را 

در محاسبه اين نماگر به ثبت رساندند. عالوه بر اين، 
ارزش كل معام��الت ديروز بورس تهران در حالي به 
بيش از يك هزار و 95 ميليارد تومان نمايش داده شد 
كه ناشي از دست به دست شدن بيش از4 ميليارد و 
112 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 207 

هزار و 561 نوبت داد و ستد بود.
عالوه بر اي��ن، فرابورس ايران نخس��تين روز كاري 
اين هفته را با ثبت معامالتي به ارزش 3 هزار و 572 
ميليارد ريال در نتيجه داد و ستد ۸09 ميليون ورقه 
آغاز كرد. بر اين اس��اس، ، ش��اخص كل فرابورس با 
تجربه افت 31 واحدي در ارتفاع 1994 واحدي قرار 
گرف��ت؛ معامالت منفي در نماد ه��اي »زاگرس« و 
»مارون« متعلق به گروه پتروشيمي ها بيش از همه 
در افت 1.5 درصدي اين نماگر سهيم بود بطوري كه 
اين دو نماد به تنهايي 21 واحد اثر منفي بر آيفكس بر 
جاي گذاشتند و مانع از تاثير بيشتر حمايت 6 واحدي 
»ذوب« از آيفكس شدند. همچنين، رصد معامالت 
سهام در روزي كه گذشت حاكي از جابه جايي 125 
ميليون سهم به ارزش 46۸ ميليارد ريال در بازار اول 

و دست به دس��ت شدن 245 ميليون سهم به ارزش 
969 ميليارد ريال در بازار دوم است كه نماد »ذوب« 
نه تنها در اين بازار بلكه تمامي بازار هاي فرابورس با 
حجم معامالتي به ميزان بيش از 125 ميليون سهم 
به ارزش بيش از 342 ميليارد ريال بيشترين حجم و 
ارزش معامالتي را از آن خود كرد. عالوه بر اين، بازار 
پايه نيز ديروز ميزبان معامله 424 ميليون سهم به 
ارزش 931 ميليارد ريال بود. از ديگر رخداد هاي ديروز 
فرابورس همچنين مي توان به بازگشايي نماد هايي 
همچون »آينده«، »وحافظ« و »غش��وكو« و توقف 
نماد هاي »توريل« و »نطرين« اشاره كرد. در نهايت، 
بازار ابزار هاي نوين مالي )ش��امل معام��الت اوراق 
بدهي، اوراق تسهيالت مسكن و ETFها( در روزي كه 
گذشت به استقبال معامله 15 ميليون ورقه به ارزش 
يك هزار و 204 ميليارد ريال رف��ت كه در اين بازار 
نماد »اعتماد« متعلق به صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله با حجم معامالت بالغ بر 11 ميليون ورقه 
به ارزش بيش از 259 ميليارد ريال بيشترين حجم و 

ارزش در اين بازار را در اختيار گرفت.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار كشور معتقد 
است كه ورود شركت هاي جديد به بورس به شرط 
اينكه بازدهي مناسبي براي سهامداران ايجاد كنند 
منجر به بزرگ شدن و افزايش عمق بازار سرمايه در 
اقتصاد كشور مي شود. به گزارش خانه ملت، شاپور 
محمدي درباره س��از و كار ج��ذب نقدينگي هاي 
خرد به بازار سرمايه، گفت: با توسعه صندوق هاي 
سرمايه گذاري و انتش��ار اوراق مالي كه بازده باال و 
جذاب دارند مي توان شرايط را براي هدايت بخشي 
از نقدينگي به بورس فراهم كرد. رييس س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در سال هاي گذشته 
عالوه بر برنامه ريزي براي هدايت نقدينگي به بازار 
سرمايه اقداماتي نيز براي جذب نقدينگي هاي خرد 

جامعه صورت گرفته است.

    تعامل سازمان بورس با بيمه مركزي 
وي ادام��ه داد: س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با 
بيمه مركزي تعامالتي در خص��وص موضوعاتي 
مانن��د اوراق بيمه اتكايي و اوراق بيمه رويدادهاي 

طبيعي انجام داده اس��ت ك��ه در جذب نقدينگي 
خرد تاثيرگذار است. رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار كش��ور تصريح كرد: در هر صورت تالش ها 
ب��راي تقويت بازار س��رمايه ادام��ه دارد و تقويت 
اين بازار نقش مهمي در جلوگي��ري از رونق بازار 

سوداگري دارد.

تحليلگران

     اگر شركتي در آينده بخواهد افزايش سرمايه دهد و تعداد سهام آن افزايش پيدا كند يا به اصطالح 
سهام خزانه در اختيار دارد و مي خواهد مقدمه چيني براي فروش سهام خزانه نمايد، در ابتدا مي تواند 
ابزارهايي به نام »وارانت« را در بازار بفروش�د. بر اساس اين قرارداد، ناشر متعهد مي شود كه در يك 
زمان بندي مشخص مقدار مشخصي س�هام را به فرد دارنده اوراق “ وارانت “ بر اساس قيمت معين 

واگذار نمايد.

برش
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»تعادل«وضعيتبنگاههايتوليدياستانتهرانرابررسيميكند

صنايع »ارزآور و ارزبر« در پايتخت 

الزامات احياي شاخص هاي كسب و كار در ايران

تعادل|
آخرين آمار منتشر ش��ده از وضعيت بنگاه هاي توليدي 
پايتخت در س��ال 1394 حكايت از اين دارد كه در ميان 
بخش هاي مختلف اقتصادي اين استان، بخش »صنعت« 
با ارزش افزوده 40.7 هزارميليارد تومان در اين سال، سهم 
قابل توجهي از ارزش افزوده كل استان را به خود اختصاص 
داده است؛ بطوري كه در مقايسه با بخش هاي »معدن«، 
»ساختمان« و »انرژي« كه سهم 8.6 درصدي از ارزش 
افزوده دارند، بخش »صنعت« توانسته با كسب سهم 13.9 
درصدي از ارزش افزوده استان تهران، جايگاه خود را در 
ميان ديگر صنايع ارتقا بدهد. عالوه بر اين، بررسي آماري 
بنگاه هاي توليدي استان تهران در سال 94 گواه آن است 
كه بيشترين س��هم ارزش افزوده مربوط به سه صنعت 
»توليد وسايل نقليه موتوري«، »توليد و فرآورده هاي نفتي 
تصفيه شده« و »توليد دارو و محصوالت شيميايي« است؛ 
بطوريكه 71 درصد از كل توليد وس��ايل نقليه موتوري 
كشور، 33 درصد از فرآورده هاي نفتي تصفيه شده كشور 
و 42.5 درصد از محصوالت دارويي و شيميايي كشور را 
توليد مي كنند. بر اساس اين آمار، صنايع »دباغي و چرم«، 
»توليد كاالهاي سراميكي نسوز ساختماني« و »توليد 
كشبافي، تريكو بافي و قالب بافي« بيشترين ارز آوري را در 
ميان صنايع استان تهران در سال 1394 داشته اند. از آنسو 
اما، صنعت »توليد گيرنده هاي تلويزيون و راديو« بيشترين 
ارزبري را در ميان ساير صنايع استان تهران در سال مذكور 
داشته است. همچنين نتايج اين تحليل نيز نشان از آن 
دارد كه سه صنعت »توليد وسايل نقليه موتوري«، »توليد 
قطعات و ملحقات خودرو« و »توليد فرآورده هاي لبني« در 
استان تهران بيشترين تعداد شاغالن و نيروي كار ماهر را به 
خود اختصاص داده اند. همچنين ارزيابي نشان مي دهد، 
از ميان 1886 بنگاه فعال صنعتي در استان تهران، 1840 
بنگاه متعلق به بخش خصوصي و 45 بنگاه متعلق به بخش 
دولتي است؛ يعني حدود 98 درصد بنگاه هاي صنعتي 

استان تهران خصوصي هستند. 

   وضعيت بنگاه هاي صنعتي پايتخت
به گزارش معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران، در 
س��ال 1394، حدود 14.4 درصد از كارگاه هاي صنعتي 
ده نفر كاركن و بيشتر كل كشور در قالب 1886 كارگاه 
صنعتي در اس��تان تهران فعاليت داشته كه در مجموع 
21.5 هزار ميليارد تومان ارزش افزوده توليد كردند؛ اين 
ميزان معادل 18.3 درصد از ارزش افزوده كل كشور در 
سال 1394 است. اشتغال صنعتي استان تهران نيز حدود 
22 درصد از اشتغال صنعتي كل كشور را در اين سال به 

خود اختصاص داده است. بر اساس اطالعات مركز آمار 
ايران، در ميان كارگاه هاي صنعتي ده نفركاركن و بيشتر 
استان تهران در سال 1394 بالغ بر 95 فعاليت صنعتي 
)رديف تعرفه چهاررقمي( وجود دارد كه 19 فعاليت آن 
س��همي بيش از يك درصد از ارزش افزوده كل استان را 
توليد مي كنند. اين 19 فعاليت حدود 81 درصد ارزش 
افزوده استان تهران را به خود اختصاص داده اند. همچنين 
استان تهران 14.4 درصد از بنگاه هاي صنعتي كل كشور و 
22 درصد از اشتغال صنعتي كل كشور را به خود اختصاص 

داده است. 
اين گزارش در ادامه به بررسي ميزان ارزش افزوده، اشتغال 
و برخي نسبت هاي مهم در كارگاه هاي صنعتي استان 
تهران در سال 1394 مي پردازد. بر اساس اين تحليل، از 
مجموع 13.123 كارگاه صنعتي ده نفر كاركن و بيشتر در 
كل كشور، 1.886 كارگاه در استان تهران فعال هستند. 
در واقع استان تهران با سهم 14.4 درصدي از بنگاه هاي 
كل كشور، بيشترين تعداد بنگاه هاي فعال صنعتي را در 
مقايسه با ساير استان ها به خود اختصاص داده است. از 
ميان 1886 بنگاه فعال صنعتي در استان تهران، 1840 
بنگاه متعلق به بخش خصوص��ي و 45 بنگاه متعلق به 
بخش دولتي است. در واقع مي توان گفت حدود 98 درصد 
بنگاه هاي صنعتي استان تهران را بنگاه هاي خصوصي 
تشكيل داده است. همچنين از ميان كل شاغالن صنعتي 
استان تهران، حدود 258 هزار نفر معادل 95.2 درصد از 
شاغالن استان در بنگاه ها با مالكيت خصوصي مشغول 
به كار هستند. كارگاه هاي صنعتي استان تهران در سال 
1394 معادل 21.5 هزار ميليارد تومان ارزش افزوده توليد 
كرده اند كه اين مي��زان 18.3 درصد از ارزش افزوده كل 

كشور را در اين سال به خود اختصاص داده است. 

   صنايع پيشتاز در توليد
بر اساس كدهاي آيسيك چهارقمي، سه صنعت اصلي 
استان تهران از منظر ارزش افزوده به ترتيب شامل »توليد 
وسايل نقليه موتوري« با ارزش افزوده حدود 5 هزار ميليارد 
تومان، »توليد فرآورده هاي نفتي تصفيه شده« با ارزش 
افزوده حدود 2.4 هزار ميليارد تومان و »توليد دارو و مواد 
شيميايي« با ارزش افزوده حدود 2 هزار ميليارد تومان 
هستند. نكته حائز اهميت اين است 71 درصد از ارزش 
افزوده وسايل نقليه موتوري كل كشور، 33 درصد از ارزش 
افزوده فرآورده هاي نفتي كش��ور و 42.5 درصد از ارزش 
افزوده توليد دارو و مواد شيميايي كل كشور، توسط استان 
تهران تامين مي شود. چنانچه بنگاه هاي صنعتي استان 
تهران را بر حسب ميزان ارزش افزوده توليدي طبقه بندي 

كنيم، مشاهده مي شود 948 بنگاه در استان تهران وجود 
دارد كه ارزش افزوده اي بيش از يك ميليارد تومان توليد 
مي كنند. سهم اين بنگاه ها از كل بنگاه هايي كه در كشور 
بيش از يك ميليارد تومان ارزش افزوده توليد مي كنند 
15.5 درصد اس��ت. همچنين در استان تهران تنها 24 
بنگاه وجود دارد كه ارزش افزوده اي كمتر از 100ميليون 

تومان ايجاد مي كنند. 
چنانچه تعداد بنگاه هاي فعال صنعتي را بر حسب ارزش 
افزوده توليدي در صنايع مختلف استان بررسي كنيم، 
مشاهده مي شود كه در صنعت توليد قطعات و ملحقات 
وسايل نقليه موتوري تعداد 94 بنگاه وجود دارد كه ارزش 
افزوده اي بيش از يك ميليارد تومان توليد مي كنند. پس 
از آن صنعت محصوالت پالستيكي )به جز كفش(، توليد 
دارو و مواد شيميايي مورد استفاده در پزشكي نيز بيشترين 
تعداد بنگاه ها را در ميان صنايع با ارزش افزوده بيش از يك 

ميليارد تومان دارند. 
» توليد گيرنده هاي تلويزيون و راديو«، »توليد كاالهاي 
كاغذي و مقوايي«، »بازيافت ضايعات و خرده هاي غير 
فلزي«، » توليد آرد« و »دباغي و تكميل چرم« جزو پنج 
صنعت اس��تان تهران هستند كه باالترين نسبت مواد 
اوليه وارداتي به ارزش افزوده توليدي را در سال 1394 
داش��ته اند و در مجموع 2.6 درصد از ارزش افزوده كل 
صنايع استان تهران را به خود اختصاص داده اند. نسبت 
هزينه مواد اوليه وارداتي ب��ه ارزش افزوده در صنعت 
توليد »گيرنده هاي تلويزيون و راديو« نسبت به ساير 
صنايع باالتر است و اين صنعت بيشترين ارزبري را در 
ميان ساير صنايع استان تهران دارد. نسبت هزينه مواد 
اوليه وارداتي به ارزش افزوده اين صنعت از ساير صنايع 
كل كش��ور نيز باالتر است. از سويي ديگر، در ميان 95 
فعاليت صنعتي استان تهران، صنعت »دباغي و چرم« 
بيشترين نسبت درآمد صادراتي به ارزش فروش را در 
استان تهران به خود اختصاص داده است. اين صنعت در 
كل كشور نيز جزو پنج صنعت ارزآور به حساب مي آيد. 
هرچند اين صنعت جزو صنايع با سهم پايين از ارزش 

افزوده است؛ بطوريكه سهم صنعت »دباغي و چرم« از 
ارزش افزوده اس��تان تهران و كل كشور به ترتيب 0.1 

درصد و 0.5 درصد است. 

   قطب نماي اشتغال
در س��ال 1394 حدود 1.3 ميليون نفر نيروي شاغل در 
كارگاه هاي صنعتي كل كش��ور وجود داشته كه از اين 
ميان حدود 272 هزار نفر در استان تهران مشغول به كار 
بوده اند. در واقع استان تهران حدود 22 درصد از شاغالن 
صنعتي كل كش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت. در 
ميان صنايع با كد آيس��يك چهار رقمي اس��تان تهران، 
صنعت »توليد وسايل نقليه موتوري« كه در ميان ساير 
صنايع اس��تان بزرگ ترين صنعت از منظر ارزش افزوده 
است، با اشتغال حدود 53.3 هزار نفري داراي بيشترين 
ميزان شاغالن در كارگاه هاي صنعتي استان تهران است 
و حدود 21 درصد از اشتغال اس��تان را در اين بخش در 
برگرفته است. از ميان 272 هزار نفر شاغل استان تهران، 
حدود 268 هزار نفر نيروي كار باس��واد در سال 1394 
در اس��تان تهران مشغول به كار بوده اند. در واقع مي توان 
گفت حدود 99 درصد نيروي كار استان تهران را نيروي 
كار باسواد تشكيل داده است. عالوه بر اين، سهم استان 
تهران از نيروي كار باسواد كل كشور حدود 21.6 درصد 
اس��ت. همچنين حدود 17 درصد از نيروي كار اس��تان 
تهران داراي تحصيالت عالي )ليسانس، فوق ليسانس و 

دكتري( هستند.
همچنين در ميان فعاليت هاي صنعتي، صنعت »توليد 
وس��ايل نقليه موتوري« بيش��ترين نيروي كار باسواد و 
بيش��ترين نيروي كار داراي تحصيالت دانشگاهي را به 
خود اختصاص داده اس��ت. نيروي كار باس��واد صنعت 
توليد وس��ايل نقليه موتوري، 20.7 درصد از كل نيروي 
كار باسواد اس��تان تهران را به خود اختصاص داده است. 
همچنين از 20.4 درصد از نيروي كار شاغل توليدي در 
صنايع استان تهران كه داراي تحصيالت عالي هستند در 
اين صنعت مشغول به كارند. در ميان 272 هزار نفر شاغل 

استان تهران، حدود 203 هزار نفر شاغل توليدي با سطح 
مهارت هاي متفاوت )كارگر ساده، كارگر ماهر، تكنيسين 
و مهندسين( وجود دارد چنانچه سه گروه آخر را نيروي 
كار ماهر در نظر بگيريم، 63.3 درصد از نيروي كار توليدي 
استان تهران را نيروي كار ماهر دربرگرفته است. در ميان 
فعاليت هاي صنعتي ده نفركاركن و بيشتر استان تهران، 
صنعت توليد وسايل نقليه موتوري كه بيشترين شاغالن 
توليدي را به خود اختصاص داده حدود 59 درصد نيروي 
كار آن نيروي ماهر هس��تند. در صنعت توليد قطعات و 
ملحقات وسايل نقليه و صنعت توليد فرآورده هاي لبني نيز 
به ترتيب 48 درصد و 82 درصد نيروي كار ماهر هستند.

از ميان حدود 272 هزارنفر شاغالن كارگاه هاي صنعتي 
ده نفركاركن و بيش��تر استان تهران، حدود 31 هزار نفر 
معادل 11 درصد را زنان تش��كيل مي دهن��د. در ميان 
صنايع استان، صنعت توليد پوشاك )به استثناي خزدار( 
حدود 2.7 هزار ش��اغل دارد كه 54 درصد شاغالن آن را 
زنان تشكيل مي دهند. سه صنعتي كه سهم اشتغال زنان 
)نس��بت به مردان( در آنها بيشتر از ساير صنايع است. از 
31 هزار نفر شاغل زن در استان تهران حدود 17 هزار نفر 
)56 درصد( ش��اغل توليدي و 14 هزار نفر )44 درصد( 
شاغل غيرتوليدي هستند. در ميان شاغالن توليدي نيز 
سهم نيروي كار ماهر زنان )مهندسين و تكنيسين ها( 
در اس��تان تهران حدود 43 درصد است. اين رقم نشان 
مي دهد كه غالب زنان شاغل در كارگاه هاي صنعتي نيروي 
كار غيرماهر هستند. از ميان صنايع استان تهران، صنعت 
»توليد قطعات خودرو«، »صنعت توليد دارو« و »صنعت 
پوشاك« بيشترين ميزان شاغالن توليدي زن را به خود 
اختصاص داده اند. با توجه به تفاوت مهارت شاغالن زن 
در اين صنايع، مشاهده مي شود كه در ميان سه صنعت با 
بيشترين شاغالن توليدي زن در استان تهران، در صنعت 
توليد دارو و مواد شيميايي زنان ماهر بيشتري مشغول به 
كارهستند. عالوه بر اين، از ميان شاغالن توليدي زن در 
صنعت توليد قطعات و ملحقات خودرو 92 درصد نيروي 

كار غيرماهر هستند. 

شاخص »شروع كسب وكار« در ايران به عنوان يكي 
 »doing business« از ش��اخص هاي گ��زارش
بانك جهاني در مقايسه با سال گذشته عملكرد بسيار 
ضعيفي را از خود نشان داده است. در سال جاري ايران 
در ميان 190 كشور با كس��ب 56.98 امتياز از 100 
امتياز ممكن، جايگاه 128 جهان را به خود اختصاص 
داده است. در اين ميان، شاخص »شروع كسب وكار«، 
در مقايس��ه با سال گذشته عملكرد بسيار ضعيفي را 
از خود نشان داده اس��ت. رتبه ايران در اين شاخص 
كه در سال گذش��ته 102 بود، امسال به 173 تنزل 
پيداكرده است. ش��اخصي كه در فضاي بين المللي 
و تج��ارت فرام��رزي نقش حائز اهميت��ي در جذب 
س��رمايه گذاري هاي خارجي دارد. ش��اخص شروع 
كسب و كار شامل كليه فرايندهايي است كه الزم است 
به لحاظ زماني و هزينه اي طي ش��ود تا كارفرما بطور 

رسمي كار خود را آغاز كند.
بر اس��اس گزارش »doing business« كه هر ساله 
منتشر مي شود، محيط كسب وكار جهاني طي سال هاي 
گذشته تغييرات حائز اهميتي را پشت سر گذاشته است. 
اولين نس��خه اين گزارش در سال 2003 منتشر شد و از 
همان زمان تاكنون بانك بين المللي بازسازي و توسعه 
وابسته به بانك جهاني هر ساله به مطالعه فضاي كسب وكار 
كشورها از نظر شاخص هاي »شروع كسب وكار«، »شرايط 
صدور مجوز س��اخت«، »دسترس��ي به ب��رق«، »ثبت 
مالكي��ت«، »اخذ اعتبار«، »حمايت از س��رمايه گذاران 
اقلي��ت«، »پرداخت ماليات«، »تج��ارت برون مرزي«، 
»اجراي قراردادها« و »رسيدگي به ورشكستگي و پرداخت 
ديون« مي پردازد. به گزارش پاي��گاه خبري اتاق ايران، 
»زمان«، »هزينه«، »تعداد مراحل« و »حداقل سرمايه 
موردنياز« 4 معياري هستند كه بانك جهاني در بررسي 
شاخص شروع كس��ب وكار به مطالعه آنها مي پردازد. در 
همين راستا، از سال 2017، بانك جهاني در بررسي خود 
از شاخص شروع كس��ب وكار، مساله جنسيت را به اين 
شاخص اضافه كرده است و متقاضيان شروع كسب وكار 
را به دودسته زن و مرد تقسيم كرده است كه مرحله اخذ 

رضايت همسر را براي زنان در نظر گرفته است. بر اساس 
گزارش بانك جهاني، ايران از سال 2011 اقدامات بسياري 
را باهدف تس��هيل شروع كس��ب وكار انجام داده است. 
اقداماتي كه منجر به بهبود امتياز ايران در اين شاخص شد 
اما تداوم نيافت. ضرورت دريافت گواهي عدم سو پيشينه 
كيفري براي ثبت شركت، همچنان يكي از بزرگ ترين 
معضالت فعاالن اقتصادي در بدو راه اندازي يك كسب وكار 
محسوب مي شود. فرآيندي كه در خوش بينانه ترين حالت 
تا 3 ماه زمان مي برد و با وجود تأكيد و درخواس��ت مكرر 
فعاالن اقتصادي مبني بر حذف اين رويه، اما متأس��فانه 

تاكنون اصالحي براي اين فرآيند صورت نگرفته است.

   راهكارهاي اجرايي شروع كسب وكار
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران باهدف 
بهبود جايگاه كش��ور در ش��اخص هاي كس��ب وكار، 
اتاق هاي بازرگاني تهران، تبريز، اصفهان، مشهد، كرمان 
و شيراز را موظف كرده است تا ضمن بررسي چالش هاي 
شاخص سهولت كس��ب وكار در ايران پيشنهادهاي 
كارب��ردي ب��راي بهب��ود ش��اخص هاي موردنظر در 
رتبه بندي بانك جهاني ارايه دهند. پيشنهادهايي كه 
مستقيما براي اجرا به دستگاه هاي اجرايي مربوطه نيز 
ابالغ خواهد شد. در همين راستا، اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي تبريز سال گذش��ته در گزارشي 
به بررسي »ش��اخص شروع كس��ب وكار« پرداخت. 
نتايج بررس��ي اين اتاق از روند ش��روع كسب وكار در 
كش��ور مويد اين نكته اس��ت كه تعداد مراحل شروع 
كس��ب وكار در ايران حدود 15 روز است. درحالي كه 
در كشور نيوزلند كه در اين شاخص پيشرو است، طي 
ني��م روز و در قالب يك مرحل��ه اينترنتي كل فرآيند 
شروع كسب وكار انجام مي شود. ساده سازي تشريفات 
مربوط به ثبت نام و پيش ثبت نام باهدف تسهيل شروع 
كسب وكار، بهبود رويه هاي آنالين، كاهش الزام حداقل 
سرمايه پرداختي موردنياز و تقويت پنجره هاي واحد 
 ازجمله اقدامات مثبتي اس��ت كه بر اس��اس گزارش
 doing business كشورهايي مانند مصر، اندونزي، 

كره جنوبي، مراكش، اندونزي، برزيل، چين، كلمبيا، 
بحري��ن و ... به كار گرفته  و توانس��ته اند در ش��اخص 
سهولت كسب وكار، امتياز مطلوبي به دست آورند. اما 
گزارش منتشرش��ده از روند آغاز كسب وكار در كشور 
كه توس��ط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
تبريز انجام شده اس��ت تأكيد مي كند كه صرف نظر از 
مواردي كه بانك جهاني به عنوان يك دس��تورالعمل 
كلي به كش��ورها پيش��نهاد داده، ضروري است تا در 
فرآيند داخلي كشور اقدامات زير انجام شود تا امتياز 
ايران در شاخص شروع كسب وكار از وضعيت كنوني 

به رتبه پايين تري ارتقا يابد.
 

   تغيير رتبه ايران در شاخص هاي جهاني
ايران در سال هاي اخير تالش كرده فضاي كسب وكار را 
براي كارآفرينان و فعاالن اقتصادي بهبود بخشد اما آنچه 
در عمل و بر اساس گزارش هاي بين المللي اتفاق افتاده، 
پايين بودن سرعت اصالحات اقتصادي و اقدامات اساسي 
است. بدترين رتبه ايران در شاخص جهاني سهولت كسب 
و كار مربوطه به سال 2014 بودكه در جايگاه جهاني، رتبه 
152 را از آن خود كرد. دو سال بعد، يعني در سال 2016 
ايران توانست با يك تغيير قابل مالحظه، رتبه جهاني 118 
را كسب كند. با اين حال از سال 2016 تاكنون، رتبه ايران 
در حال سقوط است و فعاالن اقتصادي معتقدند كه اگر 
ايران نتواند اقدام به اجراي اصالحات اساس��ي در برخي 
قوانين و مقررات كند، روند تنزل رتبه ادامه دار خواهد بود.

نايب ريي��س اتاق ايران نيز معتقد اس��ت ك��ه با توجه 
به ش��رايط فعلي حاكم بر كس��ب وكار و مشكالتي كه 
توليدكنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان كشور 
از ابتداي سال جاري با آن مواجه بودند، نبايد به بهبود 
جايگاه ايران در ش��اخص هاي 10 گان��ه بهبود فضاي 
كسب وكار براي سال آينده اميدوار بود. به ويژه اينكه هر 
كدام از دستگاه هاي اجرايي، جريان كسب وكار كشور 
را به سمتي سوق مي دهند و هيچ يك از آنها نسبت به 
فعاليت هاي يكديگر آگاهي ندارند. بنابراين رشد و توسعه 

اقتصادي محقق نمي شود.
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يك ميليارد دالر 
محصوالت لبني صادر شد

تسنيم| مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران ايران 
گفت: توليد ش��ير خام در دامداري هاي صنعتي هر 
سال با ميانگين رش��د 7 تا 8 درصدي روبرو است و 
جذب شير خام در مراكز جمع آوري از دامداري هاي 
س��نتي نيز نسبت به س��ال قبل تغيير محسوسي 
نداشته است. عليرضا عزيزاللهي، ادعاي كاهش توليد 
شير خام در كشور را رد و اظهار كرد: كمبود شير خام 
در كش��ور صحت ندارد و هر سال با توجه به افزايش 
جمعيت گاو اصيل در واحدهاي دامداري صنعتي، 
رشد متوسط توليد در اين واحد ها را داريم بطوري كه 
طبق گزارش مركز آمار ايران، اين واحدها در سال 95 
حدود 4 ميليون و 800 هزار تن و در سال 96 نزديك 
به 5.2 ميليون تن شير خام توليد كردند. او اظهار كرد: 
از حدود 10 ميليون تن شير خام توليدي در كشور، 
5 ميليون ت��ن در واحدهاي صنعتي توليد و تقريبا 
تمام آن توسط كارخانجات لبني جذب مي شود.  او 
گفت: 80 درصد شير خام مورد نياز كارخانجات لبني 
كش��ور از طريق دامداري هاي صنعتي و 20 درصد 
از واحدهاي دامداري روس��تايي و عشايري تامين 
مي شود. مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران ايران 
در عين حال اظهار كرد: با اين ميزان توليد شير خام 
در كشور عالوه بر تامين نياز داخل، يك ميليارد دالر 

محصوالت لبني صادر مي شود.

كمبودي در بازار 
محصوالت گرمايشي نداريم

ايسنا| رييس اتحاديه فروشندگان شوفاژ و تهويه 
مطبوع گفت: بازار با كمبود محصوالت گرمايشي 
به خصوص پكيج، روبرو نيست و نياز افراد از طريق 
توليدات داخلي پاسخ داده مي شود. محمدباقر معتمد 
اظهار كرد: در صنايع گرمايش��ي از حدود 40سال 
پيش با وجود عمر اندك اين صنعت، تكيه كشور بر 
توليدات داخلي بوده و بيش از 90 درصد از نياز بازار 
از طريق توليدات داخلي تأمين مي شود. البته الزم به 
ذكر است كه صنعت گرمايشي تنها منحصر به پكيج، 
بخاري و شوفاژ نيست و اقالم بسياري در اين صنعت 
توليد و مورد استفاده قرار مي گيرد. رييس اتحاديه 
فروشندگان شوفاژ و تهويه مطبوع با اشاره به توليد و 
صادرات ديگ هاي چدني و فوالدي، افزود: توليدات 
داخلي باالترين درجه استانداردهاي بين المللي را 
از آن خ��ود كرده اند و طراح��ي و قيمت گذاري آنها 
به گونه اي است كه توانسته بازارهاي هدف اروپايي را 
از آن خود كند. او خاطرنشان كرد: بطور ميانگين در 
سال مصرف داخلي پكيج، 500 تا 600 هزار دستگاه 
است كه بيش از 90 درصد آن از طريق توليد داخلي 
تأمين مي شود و هر ساله بر كيفيت توليد و طراحي 

اين محصوالت افزوده مي شود.



7 جهان

مشاور ترامپ ميلياردرها را به كارشكني متهم كرد 

كناره گيري وال استريت از جنگ تعرفه اي چين و امريكا
گروه جهان| 

در ماه هاي اخير بيشتر توجه ها به تاثير جنگ تجاري 
اي��االت متحده و چي��ن بر زنجيره تامي��ن جهاني و 
صدم��ات اين جنگ بر برخي كش��ورهاي آس��يايي 
متمركز بوده اس��ت و به گفته كارشناسان، تاثيرات 
منفي اين جنگ تا دو سال آينده در آسيا قابل مشاهده 
خواهد بود. اين در حالي اس��ت كه مخالفان چين در 
دولت امريكا همچون پيتر ناوارو مشاور ارشد تجاري 
رييس جمهوري دونالد ترامپ همچنان بر آتش اين 

جنگ تجاري دامن مي زنند. 
به نوش��ته فايننش��ال تايمز، مشاور ارش��د تجاري 
كاخ سفيد »ميلياردرهاي حامي جهاني شدن« را به 
تالش براي تحت فش��ار قرار دادن رييس جمهوري 
دونالد ترامپ براي پاي��ان دادن به جنگ تعرفه اي با 
چين متهم كرد و گفت »ديپلماسي لغزان« در برابر 
پكن نتيجه خوبي براي امريكا نخواهد داش��ت. پيتر 
ن��اوارو كه يكي از سرس��خت ترين مخالفان چين در 
ميان اطرافيان ترامپ به شمار مي رود، از وال استريت 
خواس��ته تا از تالش براي تاثيرگ��ذاري در مذاكرات 
دست بردارند و هشدار داده كه احتمال توافق ترامپ 
با شي جين پينگ رييس جمهوري چين در حاشيه 
نشس��ت گروه 20 در آرژانتين اتفاق مثبتي نخواهد 
بود و مي تواند ركود اقتصادي ب��راي امريكا به دنبال 

داشته باشد.
اين انتقادهاي ناوارو در حالي است كه دولت چين دو 
ماه پيش در تالش ب��راي كاهش تنش هاي تجاري با 
امريكا از برخي از چهره هاي مطرح وال استريت براي 
س��فر به پكن و گفت وگو با »وانگ كيش��ان« معاون 
قدرتمند رييس جمهوري دعوت به  عمل آورد. استفن 
ش��وارتزمن مديرعامل »بلك استون« يكي از افرادي 
بود كه به پكن دعوت ش��د؛ او كه به مقامات ارشد هر 
دو كشور از جمله ترامپ دسترسي دارد، در چند ماه 
گذشته به عنوان يك رابط كليدي بين پكن و واشنگتن 
عمل كرده اس��ت. هنري پالسون معاون پيشين وزير 
خزانه داري و رييس »گلدمن ساكس« و جان تورنتون 
رييس پيش��ين گلدمن س��اكس و اس��تاد دانشگاه 
س��ينگهوا نيز از ديگر كساني هس��تند كه  به عنوان 

ميانجي قابل اطمينان بين دو كشور فعاليت كرده اند.
ناوارو گروه بانكدارها و مديران صندوق هاي سرمايه در 
وال استريت را به اين مساله متهم كرده كه به عنوان 
بخشي از »عمليات نفوذ« چين در تالش براي كاهش 
اعمال فشارهاي اياالت متحده عمل مي كنند. ناوارو 
در سخنراني در انديشكده مركز مطالعات بين المللي 
و اس��تراتژيك گفت: »ماموريت اين عناصر خارجي 
غيررسمي اين است كه رييس جمهوري را براي نوعي 

توافق تحت فشار بگذارند.«
اي��ن اظهارات ناوارو به اين معناس��ت ك��ه مخالفان 
چين در حلقه اطرافيان نزديك ترامپ س��عي دارند 
هرگون��ه احتمال حصول توافق تج��اري بين پكن و 

واش��نگتن مش��ابه آنچه در ماه جوالي به آتش بس 
بي��ن اياالت متح��ده و اتحاديه اروپا منجر ش��د را از 
بين ببرن��د. اين در حالي اس��ت كه برخ��ي از ديگر 
مقامات دولت ترامپ همچون استيون منوچين وزير 
خزانه داري و لري كوالو رييس شوراي اقتصاد ملي به 
ممانعت از بروز يك درگيري تمام عيار اقتصادي در 
ماه هاي آتي، تمايل بيشتري دارند. ترامپ بر واردات 
برخي از كاالها از چين ب��ه ارزش كلي 250 ميليارد 
دالر تعرف��ه اي 25 درص��دي اعم��ال و تهديد كرده 
كه اگر چين درخواس��ت هاي امري��كا را در رابطه با 
سياست گذاري هاي اقتصادي نپذيرد، تعرفه برخي 
از ديگر اقالم را از 10 به 25 درصد افزايش خواهد داد.

     آسيب هاي جنگ اقتصادي در آسيا
مش��اور ارش��د رييس جمهوري امريكا در ش��رايطي 
ميلياردرها را به كارش��كني عليه سياست هاي تجاري 
امريكا متهم كرده ك��ه جنگ تجاري امريكا عليه چين 
عالوه بر كاهش مصرف داخلي امريكا و آسيب به اقتصاد 
چين، سراس��ر آس��يا را در معرض خطر قرار مي دهد. 
سي ان بي سي نوش��ته، تغييرات در زنجيره هاي تامين 
جهاني و كاهش تقاضا در چين بر صادرات كش��ورهاي 
آس��يايي تاثير مي گذارد. آنچه در ماه هاي اخير بيشتر 
مورد توجه ق��رار گرفته، تاثيرات جنگ تجاري امريكا و 
چين بر زنجيره تامين جهاني و صدمات آن بر بسياري از 

اقتصادهاي آسيايي است.

در واقع ميزان مصرف چين براي همسايگانش در منطقه 
اهميت دارد و براي بيشتر اقتصادهاي آسيايي، صادرات 
به چين براي تامين نيازهاي داخلي اين كش��ور اهميت 
بيشتري از صادرات غيرمستقيم از طريق زنجيره تامين 
داشته است. سياست حمايت از تقاضاي داخلي چين - 
همانند انتقال برخي توليدكنندگان به شمال جنوب شرق 
آسيا- مي تواند برخي از تاثيرات منفي را كاهش دهد. در 
همين حال، كارشناسان اقتصادي در شركت »آكسفورد 
اكونوميكز« اعالم كردند در ميان كش��ورهاي آسيايي، 
ويتنام و هند  و بنگالدش و اندونزي شاهد افزايش سفارش 
محصوالتي نظير كفش، اسباب بازي و منسوجات توسط 
امريكا بوده اند. به گفته اين اقتصاددانان، امريكا اقالمي با 
ارزش باالتر نظير تجهيزات و ماشين آالت الكترونيكي را نيز 
مي تواند از كره جنوبي تامين كند. انحرافات تجاري تركيبي 
مي تواند به كاهش برخي آسيب هاي جانبي جنگ تجاري 
چين و امريكا منجر شود، اما باتوجه به تاثير قابل توجهي 
كه جنگ تجاري امريكا و چين بر بيشتر يا همه كشورهاي 
آسيايي مي گذارد، مي توان گفت تاثيرات اين جنگ تا دو 

سال آينده در آسيا قابل مشاهده خواهد بود.
بانك س��رمايه گذاري چند مليتي »س��يتي« اخيرا در 
گزارشي آورده نگراني ها درباره اقتصاد چين همزمان با 
قدرت گرفتن دالر امريكا و فشار وارده بر تجارت جهاني، 
باعث به وجود آمدن خطرات عمده در رش��د بازارهاي 
نوظهور شده است كه اصالح سياست هاي چين نيز ممكن 
است كمكي به رفع اين خطرات نكند: »حتي اگر تدابير 
اخير دولت چين براي تحريك اقتصاد چشم انداز چين را 
بهبود بخشد، اما همچنان اين مساله تاثير زيادي بر باقي 

بازارهاي نوظهور نخواهد داشت.«
ترام��پ گفته احتم��ال توافق با ش��ي جين پينگ در 
حاشيه نشس��ت گروه20 وجود دارد. اين مساله اميد 
س��رمايه گذاران را به آتش بس بين دو اقتصاد مطرح 
جهاني افزايش داده اس��ت. اما ترامپ همچنان بر سر 
اظهارات خود درباره سياست هاي غيرمنصفانه چين، 
اختالف باالي تراز تجاري اين كشور با اياالت متحده 
و مس��اله عدم رعايت مالكيت معنوي توس��ط چين 
مانده اس��ت و به نظر نمي رس��د چين قصد تغيير در 

سياست گذاري هاي خود را داشته باشد.

دريچه

كوتاه از منطقه

 زمزمه هاي بركناري
وزير بازرگاني دولت امريكا

گروه جهان| به گفته سه منبع مطلع نزديك به دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا، به اطرافيانش تاكيد كرده 
اس��ت كه وزير بازرگاني را تا پايان سال جاري ميالدي 
تغيير مي دهد. به گزارش سي بي اس، ترامپ مايل است 
تا ليندا مك من را به عنوان وزير بازرگاني جانشين ويلبر 
راس كند. ترامپ همچنين انتصاب ري واشبرن را كه 
سال گذش��ته به عنوان رييس و مدير اجرايي شركت 
س��رمايه گذاري خصوصي خارجي منصوب كرده بود، 
در س��مت وزير بازرگاني در دس��ت بررسي دارد. خانم 
ليندا مك من، رييس اداره كس��ب و كارهاي كوچك و 
مدير اجرايي سابق سرگرمي جهاني كشتي به برخي 
از مشاوران نزديك رييس جمهوري امريكا گفته است 
كه در صورتي كه پيش��نهادي بشود اين پست را قبول 
مي كند. اما باتوجه به غيرقابل پيش بيني بودن ترامپ 
هنوز مشخص نيست كه وزير بازرگاني كنوني واقعا بركنار 
مي شود يا خير. رييس جمهوري امريكا گاهي از عملكرد 
اعضاي كابينه اش ابراز نارضايتي مي كند. اين تحوالت 
تنها دو روز پس از بركناري جف سش��نز، دادستان كل 
امريكا صورت گرفته كه همواره هدف انتقادات ترامپ بود. 
اختالفات ترامپ و سشنز عمدتا به تحقيقات درباره تباني 
احتمالي روسيه و كمپين ترامپ مربوط مي شد. سشنز كه 
به درخواست رييس جمهوري از وزارت دادگستري كناره 
گرفته، با حمايت از تحقيق��ات بازرس ويژه رابرت مولر 
گفت از اينكه خود را از تحقيقات درباره دخالت روسيه 
در انتخابات رياست جمهوري سال 2016 امريكا كنار 
كشيده، متاسف نيست و اين تحقيقات به شكل مناسب 

و موجهي در حال انجام است.

خروج نيروهاي خارجي شرط 
طالبان براي گفت وگو با كابل

گروه جهان|طالبان مي گويد آمادگي مذاكره با دولت 
افغانس��تان را ندارد اما در عوض آماده است تا با امريكا 
گفت وگو كند. به گزارش اينترفكس، هيئت نمايندگي 
طالبان افغانس��تان جمعه در نشستي ديپلماتيك كه 
براي نخستين بار در روس��يه برگزار شد، شركت كرد. 
قرار بود نمايندگان دولت افغانستان نيز براي گفت وگوي 
مس��تقيم با طالبان در اين نشست ش��ركت كنند، اما 
كابل مي گويد هيچ نماينده  رسمي براي شركت در اين 
نشست به مسكو نرفته و تنها نمايندگاني از سوي شوراي 
عالي صلح به عنوان نهادي مستقل تصميم به شركت 
دراين نشست گرفته اند. روسيه پيش از اين از موافقت 
اشرف غني رييس جمهوري افغانستان، براي شركت 
در كنفرانس صلح مسكو خبر داده بود. در نشست صلح 
مسكو، چهار تن از شوراي عالي صلح افغانستان و پنج 
تن از اعضاي طالبان و نمايندگان كشورهاي منطقه از 
جمله ايران و پاكستان و نيز يك نماينده از اياالت متحده 
شركت كردند. س��رگئي الوروف وزير خارجه روسيه، 
در ايين گشايش اين نشست گفته اميدوار است نتيجه 
اين نشست، آغاز گفت وگوهاي مستقيم ميان حكومت 
افغانستان و طالبان باشد. با اين حال نمايندگان طالبان 
در اين نشست گفته اند تنها راه تأمين امنيت در افغانستان 
خارج شدن نيروهاي خارجي از اين كشور است. وزارت 
خارجه افغانس��تان در واكنش به نشست مسكو گفته 
كابل اميدوار است مطابق به تفاهم صورت گرفته ميان 
افغانستان و روسيه، اين نشست به گفت وگوهاي مستقيم 
دولت افغانستان و طالبان منجر شود. اين وزارتخانه بر 

رهبري روند صلح از سوي كابل تاكيد كرده است.

 استعفاي وزير ترابري بريتانيا
در اعتراض به برگزيت

گروه جهان|وزير تراب��ري بريتانيا در اعتراض به 
سياست پيشنهادي ترزا مي براي جدايي از اتحاديه 
اروپا از سمت خود استعفا كرد. به گزارش يورونيوز، 
جو جانسون كه برادر بوريس جانسون، وزير سابق 
امور خارجه بريتانياس��ت، گفته كه در اعتراض به 
طرح پيشنهادي نخست وزير براي برگزيت از سمت 
خود در كابينه ترزا مي كناره گيري كرده است. او در 
بيانيه اي كه روز جمعه براي اعالم اس��تعفاي خود 
منتش��ر كرد، نوش��ت: »بريتانياي كبير در آستانه 
بزرگ ترين بحران از زمان جنگ جهاني دوم تا كنون 
قرار گرفته است. با توجه به اين واقعيت كه برگزيت 
از آن چه زماني وعده داده شده بود بسيار دور شده 
است، حركت دموكراتيكي كه اكنون مي توان انجام 
داد آن است كه بگذاريم حرف آخر را مردم بزنند.« 
اين سياس��تمدار بريتانيايي همچنين با »اشتباه« 
خواندن خروج از اتحاديه اروپا، برگزاري همه پرسي 
ديگري براي برگزيت را خواس��تار شد. با آنكه برادر 
جو جانس��ون، يعن��ي بوريس يكي از پيش��گامان 
كارزار خ��روج بريتانيا از اتحاديه اروپ��ا بود، خود او 
در همه پرسي س��ال 2016 به ماندن كشورش در 

اتحاديه اروپا راي داد. 
طبق برنامه ريزي هاي قبلي قرار اس��ت بريتانيا در 
پايان ماه مارس 2019 بطور رسمي از بلوك اروپايي 
جدا شود. اما ليام فاكس وزير تجارت بريتانيا شنبه 
گفت كه اين كشور احتماال نمي تواند درباره برگزيت 
ب��ا اتحاديه اروپا به توافق برس��د. او گف��ت: »پايان 

دشواري را براي مذاكرات شاهد خواهيم بود.« 

 اعالم انتخابات زودهنگام
در سريالنكا

گروه جهان|در بحبوحه تعميق يك بحران سياسي، 
رييس جمهوري سريالنكا با انحالل پارلمان خواستار 
برگزاري انتخابات جديد شد. به گزارش آسوشيتدپرس، 
اس��امي نامزدها پيش از 26 نوامبر اعالم خواهد شد و 
انتخابات پنجم ژانويه برگزار مي ش��ود. پارلمان جديد 
هم 1۷ ژانويه تشكيل جلسه خواهد داد. سريالنكا از 26 
اكتبر زماني كه سيريسنا نخست وزيرش را اخراج كرد و 
ماهيندا راجاپاكسه رييس جمهوري سابق، را جايگزين 
او كرد، گرفتار بحراني سياسي شد. رانيل ويكرماسينگه 
نخست وزير اخراجي، تاكيد دارد كه بركناري  او مغاير 
قانون اساسي است. او از تخليه سكونتگاهش خودداري 
كرده و با درخواست براي تشكيل جلسه فوري پارلمان 
قصد دارد ثابت كند ك��ه در ميان اعضاي آن از حمايت 
برخوردار است. تنش ها ميان رييس جمهوري سريالنكا 
و نخست وزير اخراجي از مدت ها پيش باال گرفته بود زيرا 
سيريسنا اصالحات اقتصادي او را قبول نداشت. همچنين 
سيريسنا، نخست وزير جنجالي و يك عضو ديگر كابينه 
را به توطئه ب��راي ترورش متهم مي كن��د؛ اتهامي كه 
ويكرماسينگه نمي پذيرد. رييس جمهوري سريالنكا 
همچنين منتقد تحقيقات درباره نقض هاي حقوق بشري 
نيروهاي ارتش حين جنگ داخلي طوالني سريالنكا 
عليه گروه  جدايي طلب تاميل است كه در 2009 به پايان 
رسيد. سيريسنا براي دو هفته پارلمان را به حالت تعليق 
درآورد؛ اقدامي كه به گفته حاميان ويكرماسينگه براي 
خريد زمان و كاه��ش حمايت ها صورت گرفته بود. در 
بحبوحه فشارها، رييس جمهوري سريالنكا اعالم كرده 

پارلمان 1۴نوامبر تشكيل جلسه مي دهد. 

مذاكره »شينزو آبه« و »پوتين« 
درباره تسريع توافق صلح

گروه جهان|نخس��ت وزير ژاپن قصد دارد تا در 
نشست قريب الوقوع آ س��ه آن به رييس جمهوري 
روس��يه درب��اره مذاكرات در راس��تاي س��ازش 
مناقش��ه منطقه اي دو جانبه بر سر جزاير كوريل و 
نتيجه گيري درباره تسريع توافق صلح بين دو كشور 
گفت وگو كند. به گزارش روزنامه ژاپني ماينيچي، 
شينزو آبه نخست وزير ژاپن، قصد دارد تا درباره اين 
مسائل با والديمير پوتين در حاشيه نشست آ سه آن 
گفت وگو كند. نخست وزير ژاپن همچنين قصد دارد 
تا بر تعهدات توكيو درباره جزاير مستقر در كوريل 
به نام هاي هابوماي و شيكوتان تاكيد كند؛ همزمان 
با نتيجه گيري درباره توافق صلح با روسيه، اين دو 
جزيره در مجمع الجزاير كوريل تحت كنترل ژاپن 
در مي آيند. اين پيشنهاد از سوي آبه با موضع قبلي 
ژاپن تناقض دارد؛ پيشتر ژاپن مي گفت تنها زماني 
توافق صل��ح را امضا مي كند كه تمامي اين مجمع 
الجزاير به عنوان قلمروي ژاپن به رسميت شناخته 
شود. اس��پوتنيك نوشته، اين پيش��نهاد از سوي 
آبه ش��امل احتمال گفت وگو درباره موضع جزاير 
كوناش��ير و ايتوروپ نيز مي ش��ود كه در اعالميه 
1956 درباره آنها مطالبي ذكر نشده است. نخست 
وزير ژاپن در نشست آ سه آن در بازه زماني 1۴ و 15 
نوامبر در سنگاپور حضور خواهد يافت. در همين 
حال، يوري اوشاكوف، معاون پوتين روز چهارشنبه 
گفته بود كه رييس جمهوري روسيه قصد دارد تا در 
مذاكرات با آبه در جريان ديدارشان در اين نشست 

در سنگاپور شركت كند.
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كره شمالي در حال پاكسازي 
سايت اتمي

گروه جهان| تصاوير ماهواره اي جديد از س��ايت 
آزمايش اتمي پانگي ري كره شمالي نشان مي دهد 
كه بخشي از اين سايت تميز و پاكسازي شده است. 
به گزارش پايگاه خبري نورث 38، مس��ير قديمي 
براي دسترس��ي به اين س��ايت آزماي��ش اتمي كه 
پس از آزمايش 2006 ديگر از آن استفاده نمي شد، 
مسدود است. تصاوير به دست آمده ماهواره اي نشان 
از پاكسازي چوب هاي ساختمان هاي منهدم شده در 
ماه مه دارد كه بخشي از تعطيلي اين سايت آزمايش 
اتمي محسوب مي شود. اكثر اين فعاليت ها در منطقه 
اداري، ساختمان مركز فرماندهي مركزي و منطقه 
سربازخانه ها انجام گرفته است. در همين حال، يك 
روزنامه حامي كره شمالي در ژاپن نوشت، اگر واشنگتن 
بخواهد به وضعيت موجود بچسبد و تمايلي به اجراي 
توافق نشست ماه ژوئن رهبران امريكا و كره شمالي 
نداشته باشد، ديگر به مذاكره با امريكا نيازي نخواهد 
بود. امريكا بيانيه مش��ترك را اجرا نكرده و ترجيح 
داده ب��ه وضع موجود بچس��بد و با گفت��ن عباراتي 
نظير »عجله اي نداريم« سرعت پيشرفت مذاكرات 
را تنظيم كند. ابراز نارضايتي اي��ن روزنامه ظاهرا با 
صحبت هاي اخي��ر دونالد ترامپ، رييس جمهوري 
امريكا، در واكن��ش به لغو ناگهاني مذاكراتي بود كه 
مي بايس��ت در همين روزها برگزار مي شد. ترامپ 
لغو اين مذاكرات را به »س��فرهايي كه در حال انجام 
اس��ت« منتسب دانس��ته و گفته: »ما هيچ عجله و 
شتابي نداريم و تحريم ها هنوز سر جايشان هستند.« 
به نوشته روزنامه »چوسان سينبو«، اخيرا رييس يك 
مركز تحقيقات وابسته به وزارت خارجه كره شمالي 
هشدار داده كه كش��ورش در صورتي كه واشنگتن 
در جهت انج��ام اقدامات مورد توافق گام برندارد، در 
سياست خود موسوم به »بيونگجين« در زمينه رشد 
اقتصادي و توسعه سالح هاي هسته اي تجديدنظر 
جدي خواهد كرد. كره شمالي خواهان آن بوده كه در 
ازاي اقداماتي كه در ماه هاي اخير در زمينه خلع سالح 
هسته اي صورت داده، امريكا هم در جهت تخفيف در 
تحريم ها اقدام كند. اما به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
امريكا همچنان با درخواست ها براي معافيت برخي 
برنامه هاي بشردوستانه از تحريم ها عليه كره شمالي 
مخالفت مي كند و اين برنامه ها را به تاخير مي اندازد. 
اين معافيت ها در صورت تاييد، ارسال لوازم مورد نياز 
براي تعمير تاسيسات درماني و تجهيزات كشاورزي 
كره شمالي همچون تراكتورها و ديگر كاالهاي مورد 
نياز براي پروژه هاي بشردوستانه را مجاز مي كند. بر 
اساس آمار سازمان ملل، حدود 10.3 ميليون نفر از 

مردم كره شمالي  به سوء تغذيه دچار هستند.

تركيه بار ديگر خواستار اصالح 
شوراي امنيت شد

نماينده تركيه در سازمان ملل براي افزايش شفافيت، 
اثرگذاري و مسووليت پذيري خواستار اصالح شوراي 
امنيت سازمان ملل ش��ده است. به گزارش آناتولي، 
فريدون سينيرلي اوغلو گفته: »يك شوراي پاسخگو 
مي تواند در مواجهه با چالش ه��اي فزاينده در اين 
جهان پيچيده بهتر عمل كند. افزايش ش��فافيت و 
اثرگذاري باعث تقويت مشروعيت ساختار شوراي 
امنيت سازمان ملل مي ش��ود. همچنين اين روند 
مي تواند باعث تقويت نقش سازمان ملل در دستيابي 
به صلح، امنيت و رفاه اقتصادي شود كه منافع بسياري 

براي همگان دارد.« 

توقف سوخت رساني امريكا
به جنگنده هاي ائتالف عربي 

امريكا سوخت رساني به جنگنده هاي ائتالف عربي در 
جنگ يمن را متوقف مي كند؛ تصميمي كه ظاهرا بنا به 
درخواست عربستان اتحاذ شده است. يورونيوز نوشته، 
سفارت عربس��تان در واشنگتن از امريكا خواسته تا 
سوخت رس��اني به جنگنده هاي ائتالف عربي را در 
جنگ يمن متوقف كند. طبق اين بيانيه، دليل اين 
تصميم افزايش توانايي عربستان در سوخت رساني در 
حال پرواز ذكر شده است. اين تصميم درحالي اعالم 
مي ش��ود كه نمايندگان جمهوري خواه و دموكرات 
كنگره امريكا به دنبال خشم افكار عمومي در ماجراي 
قتل جمال خاش��قجي تهديد كرده بودند كه هفته 
آينده درباره سوخت رساني امريكا به نيروهاي سعودي 

اقدام جديدي در پيش  خواهند گرفت. 

507 هزار قرباني جنگ امريكا 
در افغانستان و عراق

جنگ امريكا در افغانستان، پاكستان و عراق كه به بهانه 
نابودي تروريسم رخ داد تاكنون جان 50۷ هزار تن از 
شهروندان اين كشورها كه از اين تعداد 1۴۷ هزار نفر 
افغانستاني بودنده اند را گرفته است. تحقيقات دانشگاه 
براون امريكا نشان مي دهد آمار تلفات اين جنگ ها 
توسط نيروهاي ائتالفي به س��ركردگي امريكا و به 
بهانه تالفي حمالت تروريس��تي 11سپتامبر در دو 
سال اخير حتي تا 22 درصد نيز افزايش داشته است. 

 سيل در اردن
11 كشته برجاي گذاشت

س��يل در اردن دس��ت كم 11 نفر را كشته و حداقل 
چهار هزار جهانگرد را وادار به تخليه ش��هر باستاني 
پترا كرده است. به گزارش بي بي سي، نيروهاي امداد 
و هليكوپترهاي نجات به دنبال 5 نفري مي گردند كه 
خودروي آنها در مادبا به دليل سيل از جاده منحرف 
شده و آب آن را برده است. باران سنگين درعين حال 
به اعالم وضع اضطراري در بندر عقبه منجر شده است. 
تنها دو هفته پيش سيل و باران سنگين به مرگ 21 
نفر در بحرالميت منجر شد كه اغلب آنها كودك بودند.

اياالت متحده به طرح ارتش اروپايي واكنش نشان داد

رودررويي ترامپ و ماكرون در پاريس
گروه جهان| 

 رييس جمهور امريكا همزمان با سفرش به پاريس سخنان 
امانوئل ماكرون همتاي فرانس��وي اش، درباره ضرورت 
تشكيل ارتش اروپايي براي مقابله با امريكا، چين و روسيه 
را توهين آميز خوانده است. واكنش دونالد ترامپ به سخنان 
چند روز پيش ماكرون است كه اروپا را قرباني اصلي خروج 
امريكا از پيمان نظامي 198۷ با روسيه خوانده و گفته بود 
كه اروپا بايد مسووليت حفاظت از خودش را برعهده بگيرد. 
دونالد ترامپ كه به منظور شركت در مراسم سالروز پايان 
جنگ جهاني اول به فرانسه سفر كرده، اينكه ماكرون امريكا 
را در زمره دش��منان اروپا تلقي كرده بسيار توهين آميز 
خوانده است. ترامپ در توييترش نوشته: »اروپا بهتر است 
اول سهم عادالنه خود در ناتو را بپردازد كه امريكا كمك 
مالي بزرگي به آن مي كند.« شبكه سي ان بي سي نوشت كه 
رهبران دو كشور شنبه و پس از تنش ديپلماتيك، در برابر 
دوربين هاي رسانه اي لبخند زده و اعالم كردند كه هر دو 
در اين باره توافق دارند كه اروپا بايد در تامين امنيت خود 

مسووليت بيشتري بپذيرد. 
دونالد ترامپ پيشتر بارها از هم پيمان هاي عضو ناتو گله 
كرده كه بار مالي اين پيمان نظامي را روي دوش امريكا 
انداخته اند. ناتو بودجه نظامي ندارد ولي اعضاي اين پيمان 
تعهد داده اند كه دس��ت كم دو درص��د از توليد ناخالص 
داخلي خود را براي مصارف نظامي خرج كنند. با اين حال 

شماري از كشورهاي ناتو اين مقدار را برآورده نمي كنند. 
مثال در سال جاري ميالدي، اياالت متحده 3.5درصد از 
توليد ناخالص داخل��ي اش را صرف بودجه نظامي كرده 
است. در حالي كه اين نس��بت براي فرانسه، 1.8درصد 

گزارش شده است.
امانوئل ماكرون اولين رهبر اروپايي نيست كه معتقد است 
اروپا براي دفاع از خود بايد بيش��تر تالش كند. فلورانس 
پارلي وزير دفاع فرانس��ه، نيز در نشس��ت »ابتكارعمل 
مداخله اروپايي« كه هفته گذشته با حضور وزراي دفاع 
چند كش��ور اروپايي در پاريس برگزار شد، گفته بود كه 
اروپا نمي تواند براي هميش��ه پشت ديوار دفاعي امريكا 
بماند. دونالد تاسك رييس شوراي اتحاديه اروپا، هم پس 
از خروج امريكا از توافق هسته اي با ايران و پيمان اقليمي 
پاريس و همين طور به دنبال انتقادات ترامپ از نقش مالي 
كمرنگ اروپا در پيمان ناتو و تهديدات وي مبني بر آغاز يك 
جنگ تجاري با اروپا گفته بود: »اروپا بايد هرآنچه در توان 
دارد را براي حفظ رابطه و همكاري هاي دو سوي اقيانوس 
اطلس انجام دهد. اما در عين حال ما بايد براي هر سناريوي 
احتمالي آماده باشيم تا بتوانيم بطور مستقل عمل كنيم.« 
تاسك همچنين گفته بود اتحاديه اروپا بايد سپاسگزار 
ترامپ باشد چرا كه به لطف او، ديگر از توهمات خالص شده 
است. رياست شوراي اتحاديه اروپا افزوده بود: »با در نظر 
گرفتن تصميمات اخير رييس جمهور ترامپ، بايد گفت 

با همچين دوستاني، ديگر به دشمن احتياجي نيست.«
با تشديد تنش هاي واشنگتن و بروكس��ل، وزراي دفاع 
و خارجه كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا س��ال گذشته 
نخس��تين گام را براي ايجاد يك ارت��ش واحد اروپايي 
برداشتند. بر اساس تصميم وزرا يك ستاد فرماندهي در 
بروكسل ايجاد خواهد شد كه هدفش آموزش نيروهاي 
نظامي است. اين ستاد فرماندهي وظيفه اش تنها آموزش 
نيروهاست و در مسائل ديگر بطور مثال در درگيري هاي 

نظامي نمي تواند دخالت كند. 

     طرح ماكرون چيست؟
امانوئ��ل ماكرون از زمان روي كار آم��دن در مه 201۷، 
خواس��تار همكاري دفاعي نزديك تر متحدان اروپايي 
شده است. اما تاكنون موفقيت چنداني به دست نياورده، 
چرا كه برخي از اعضاي ناتو خود را از آن كنار كشيده اند. 
آلمان از جمله كشورهايي است كه تمايل زيادي به طرح 
ماكرون ندارد. برلين به ويژه نگاه ترديدآميزي به طرح 
دفاعي پيشنهادي فرانسه با مشاركت 10 كشور دارد. بر 
اساس اين طرح، كه انگليس، اسپانيا، لهستان، بلژيك، 
دانمارك، اس��توني، پرتغال، فنالند، فرانس��ه و آلمان 
در يك ارتش سراس��ري اروپا شركت خواهند داشت 
مي توانند به عنوان يك نيروي واكنش سريع در داخل 

و خارج قاره اروپا اقدام كنند. 

البته اين طرح ماكرون جديد نيست و به »دكترين دوگل« 
)ژنرال شارل دوگل، رييس جمهوري سابق فرانسه( معروف 
است كه »ستون اروپا« در ناتو را كه بطور مستقل از امريكا 
عمل خواهد كرد، پيش بيني مي كند. مفهوم ماموريت 
»خارج از ح��وزه« در اين طرح تابوي مهمي براي آلمان 
محسوب مي شود. ارتش المان بر اساس اصل پس از دوران 
جنگ جهاني در زمينه عمليات نظامي تهاجمي به مجوز 
پارلمان ب��راي انجام هرگونه ماموريتي در خارج از خاك 
اين كشور نياز دارد. تشكيالت امنيتي آلمان درباره طرح 
دفاعي فرانسه به شدت مظنون است چرا كه اين طرح به 
منظور عمليات در خارج از ساختار فرماندهي ناتو طراحي 

شده است. تشكيالت امنيتي آلمان همچنين نگران آن 
است كه نيروهاي نظامي اهداف سياست خارجي آلمان 
را به ويژه در كشورهاي فرانسوي زبان غرب و شمال آفريقا 
تامين نكند. اين كشورها همگي مستعمره سابق فرانسه 

بوده اند و پاريس حضوري قوي در آنها دارد. 
مراسم 100س��الگي جنگ جهاني اول كه در 11نوامبر 
1918پايان يافت يك ش��نبه )امروز( در پاريس برگزار 
مي شود. پيش بيني مي ش��ود كه روسا و نخست وزيران 
حدود 60 كشور، از جمله والديمير پوتين و رجب طيب 
اردوغان روس��اي جمهور روسيه و تركيه، و آنگال مركل 

صدراعظم آلمان، در اين مراسم شركت كنند. 



دريچه8اخبار كشاورزي

معاون وزير خارجه انگليس: 

برجام نشان داد وقتي پاي منافع مشترك در ميان باشد، توافق امكان پذير است

ترامپچگونهبهبازاِرنفرترونقميبخشد؟

معاون ام�ور خاورميانه وزير خارجه انگليس ضمن 
اشاره به مخالفت لندن با بازگشت تحريم هاي ضد 
ايراني آمري�كا، گفت: تحريم ايران ش�يوه موثري 
نيست و برجام نشان داد وقتي پاي منافع مشترك 
در ميان باش�د، توافق ب�ا وجود وج�ود اختالفات 
امكان پذير اس�ت. »اليس�تر برت« در گفت وگو با 
خبرنگار ايرنا اظهار كرد كه انگليس و واشنگتن بر 

سر ايران با يكديگر اختالف  نظر دارند.  
وي اف�زود: ما مواض�ع آمري�كا را درك مي كنيم و 
داليلي را ك�ه به خاط�ر آن از برجام خارج  ش�ده ، 
مي فهميم؛ اما فكر مي كنيم كه ن�وع برخورد با آن 
نگراني ها شيوه موثري نيست و شركا در خصوص 
اين مس�اله با آمريكا رايزن�ي مي كنند.  برت گفت 
كه آمريكا بخوبي از آنچ�ه اعضاي برجام در زمينه 
س�از وكار ويژه مالي براي تس�هيل مراودات پولي 
با اي�ران در حال انجام هس�تند، آگاه اس�ت.  وي 
اضافه كرد: آمريكايي ه�ا با اعمال مجدد تحريم ها 
عليه ايران »كار خودش�ان را كرده ان�د« و اعضاي 
برجام نيز براي اينكه ايران از مزاياي اقتصادي اين 
 توافق بهره مند ش�ود، كار خودش�ان را مي كنند.
سخنگوي دفتر نخس�ت وزيري انگليس دوشنبه 
گذشته ضمن ابراز تأس�ف از بازگشت تحريم هاي 
آمريكا عليه ايران، گفت كه اين كشور به طور كامل 
از گس�ترش همكاري هاي تجاري با ايران حمايت 
مي كند. وي افزود: تا زماني كه ايران به تعهداتش در 
قالب برجام پايبند باشد و فعاليت هاي هسته اي اش 
را محدود كند، موضع لندن تغيير نخواهد كرد و ما 
هم ]به برجام[ متعهد مي مانيم. اليستر برت در ادامه 
اين گفت وگو كه در ساختمان وزارت خارجه انگليس 
برگزار شد، درباره سطح روابط ميان دو كشور، تعليق 
پروازهاي بريتيش ايرويز و همكاري انگليس در طرح 
بازسازي رآكتور آب سنگين اراك توضيحاتي را ارايه 

داد كه در ذيل، متن كامل مصاحبه را مي خوانيد.

   شما تاكنون چند بار به ايران سفركرده ايد. برآورد 
شما از روابط جاري ايران و انگليس در شرايط كنوني 

چيست؟
فكر مي كنم روابط ما بسيار سازنده است؛ اين مساله به انگليس 
اين توانايي را مي دهد كه در خصوص منافع دوجانبه گفت وگو 
كند. اين رابطه اي است كه مي توان در آن به توافق هايي دست 
 يافت و به سمت جلو حركت كرد. به همين ترتيب با گفت وگو 
در مورد موضوعاتي كه تفاهم مش��ترك نداريم مي توانيم 
مشكالت مان را حل كنيم. به نظر من رابطه دولت ها حياتي 
است؛ بدين شكل هميشه فرصتي براي گفت وگو باقي است. 
مشكل وقتي پيش مي آيد كه شما نتوانيد گفت وگو كنيد اما 
زماني كه گفت وگو مي كنيد، فرصت هاي فراواني امكان پيدا 
مي كنند. در اين ميان، روابط ]مقام ها با يكديگر[ مي توانند 
فردي باش��ند؛ مثاًل وزير خارجه ما مي تواند با آقاي ظريف 
ارتباط داشته باشد و به همين ترتيب من مي توانم با همتاي 
خودم آقاي عباس عراقچي ارتباط داشته باشم و اين مي تواند 
به گفت وگو در مواردي كه عالقه داريم كمك كند. هنگامي 
كه به  كل منطقه و از منظر ژئوپليتيك نگاه مي كنيم، از بابت 
تهديدها و فشارها، مش��اهده مي كنيم آنچه منافع دولت 
انگليس و ايران را تأمين مي كند، اشتراك هايي دارند و از اين 
 بابت، گفت وگوها، ابزاري خوب و سازنده به شمار مي روند.
   با وجود خ�روج آمريكا، انگليس نقش مثبتي در 
حفظ برجام داشته است. مايلم نظر شمارا در مورد 
تأثير رفتار آمريكا با انگليس و ساير امضاكنندگان 

برجام را بدانم. 
همه اعضاي برجام، دنيا را لزوماً به شكل مشابهي نمي بينند. 
چين و روسيه اختالف  نظرهاي عمده با آمريكا دارند؛ اروپا 
اختالف كمتري با آمريكا داش��ته و اياالت متحده شريك 
مهمي براي اروپا باقي مي ماند. اما آنچه برجام به ما نشان داد، 

اين است كه وقتي پاي منافع مشترك در ميان باشد - اينجا 
منافع مشترك يعني گسترش تسليحات اتمي در منطقه 
خطرات جدي در بر دارد- همكاري با آنهايي كه مي خواهند 
رفتارشان را به گونه اي تعديل دهند كه در چارچوب پيمان 
منع اشاعه تسليحات هسته اي قرار گيرد، توافق با وجود وجود 
اختالفات امكان پذير است. در زمان حاضر، تصميم آمريكا به 
ادامه تحريم هاي ايران وضعي ايجاد كرده كه ساير شركا با آن 
موافق نيستند. ما بر اين عقيده ايم كه با توجه به اينكه ايران و 
ساير شركا، برجام را امضا كرده اند؛ ضروري است كه اين توافق 
را حفظ كنيم. ما با آمريكا اختالف داريم اما اين  يك اختالف 
باز است. يعني اينكه رابطه ما را خراب نمي كند. ما مواضع 
آمري��كا را درك مي كنيم و داليلي كه به خاطر آن از برجام 
خارج  شده اند را مي فهميم، اما فكر مي كنيم كه نوع برخورد 
با آن نگراني ها شيوه موثري نيست و شركا در خصوص اين 
مساله با آمريكا رايزني خواهند كرد.  اما آنچه مهم است اينكه 

بايد برجام را حفظ كنيم و اين توافق يك بده بستان است.
   مايلم در اينجا توجه ش�ما را ب�ه قطعنامه 2231 
شوراي امنيت جلب كنم كه اجراي برجام را تضمين 
مي كند. حال كه طبق اين قطعنامه ايران حق رهايي از 
تحريم ها را پيداكرده است؛ دولت انگليس )به عنوان 
امضاكننده برجام و عضو دايم شوراي امنيت( چه 
تضميني مي تواند به ايران بدهد كه از لغو تحريم ها 

سود ببرد؟
ما با ساير ش��ركاي برجام گفت وگو كرده ايم تا راهي براي 
امكانات مالي و تس��هيل فعاليت هاي بانكي پيدا كنيم. به 
نظرم ما با ايران در مورد عالقه خودمان به اين كار، رو راست 
بوده ايم. البته كار آس��اني نيس��ت و مستلزم فعاليت هاي 
فني بسيار اس��ت به همين خاطر متخصصان امور مالي 
تالش مي كنند تا ساز وكاري قابل  اعتمادي را ايجاد كنند. 
ما همچنين با قانون مسدودس��ازي اتحادي��ه اروپا كه به 
ش��ركت هاي اروپايي امكان مي دهد بدون محدود شدن 
توس��ط عناصر مربوط به تحريم هاي ايران تجارت كنند، 
همكاري كرده ايم. باي��د اضافه كنم كه همچنان اهميت 
دارد در حالي كه ما روي اين موضوع فعاليت مي كنيم، ايران 
نيز به پايبندي خود به تعهداتش ادامه دهد. اينكه تاكنون 
سازمان انرژي اتمي توانسته 12 بار پايبندي ايران را تأييد 
كند، بسيار حائز اهميت است. ما ايران را تشويق مي كنيم به 
اين كار ادامه دهد. وقتي ما روي برداشته شدن تحريم ها كار 
مي كنيم بسيار اهميت دارد كه طرف مقابل هم به تعهداتش 
عمل كند. اين به اروپايي ها و ساير طرف هاي برجام كمك 
 مي كند كه تعهدات خودش��ان را جامه عمل بپوشانند. 
   همانط�ور كه اش�اره داش�تيد آمريكا ش�ريك 
بسيار نزديكي براي انگليس اس�ت. مواضع ساير 
امضاكنندگان با اهداف آمريكا مبني بر تحميل فشار 
اقتصادي به ايران در تضاد است. آيا انگليس آمادگي 
دارد ك�ه مق�ررات مسدودس�ازي را در حمايت از 
شركت هاي انگليسي و عليه شركت هاي آمريكايي 

اجرا كند؟
من تصور نمي كنم مقررات مسدودسازي يك نوع مقررات 
تهاجمي باش��د و مثاًل براي هدف قرار دادن شركت هاي 
آمريكايي به كار گرفته ش��ود. همانطور كه گفتم در مورد 
تحريم ها با آمريكا موافق نيس��تيم. اما دي��دگاه آنها براي 
تغيير روابط در منطقه خاورميانه را درك مي كنيم. برخي 
از اين تغييرات شامل اين است كه ايران نگراني هايي را كه 
قباًل درباره برنامه موش��ك هاي بالستيك و اقدام در ساير 
كشورها مطرح شده را درك كند. ما اميدوار بوديم و هنوز 
هستيم كه برجام بتواند زمينه اي براي گفت وگو در مورد 
اين مس��ائل فراهم كند؛ به طوري  كه نگراني هاي مشروع 
ايران در منطقه نيز در نظر گرفته شود و ساير موارد نگراني 
ما، يعني جاهايي كه رفتار ايران از خطوط قرمز توافق هاي 
بين المللي خارج شده و موجب مشكالتي گرديده است، 
مورد گفت وگو قرار گي��رد. اما جنبه هاي اقتصادي برجام 
براي انگليس مهم اس��ت و ما مايل هس��تيم كه تا جايي 

كه مي توانيم براي پيش��برد تعديل تحريم ها و تجارت به 
 عنوان بخش��ي از روند ادامه گفت وگو با ايران ادامه دهيم. 
   يكي از فعاليت هايي كه م�ورد بحث قرار گرفته، 
ساز وكار ويژه مالي اروپاست. آيا شما شاهد نشانه  يا 
گفت وگويي از سمت آمريكا بوده ايد كه نشان دهنده 

نارضايتي آمريكا از اين كار باشد؟
آمريكا بخوبي از آنچه شركا در زمينه ساز وكار ويژه مالي – 
وسيله اي براي انعطاف پذيري مراودات پولي– در حال انجام 
هستند آگاه است. ما در اين زمينه آمريكا را آگاه كرده ايم؛ اما 
 آنها كار خودشان را كرده اند و ما نيز كار خودمان را مي كنيم. 
   آيا نش�انه هايي از اينكه چه زماني اين طرح اجرا 

خواهد شد ديده مي شود؟
مي دانم كه وزرا و كارشناس��ان مرتبط ب��ا اين ايده خيلي 
عالقه دارند كه اجرا شود. اما وقتي اجرا مي شود كه عملي 
 و كارآم��د بوده و بتواند وظيفه اش را درس��ت انجام دهد. 

   هيچ برنامه زمان بندي اي وجود دارد؟
خير. ما البت��ه مايليم هر چ��ه زودتر انجام ش��ود. به من 
چيزي درباره آن گفته نش��ده اس��ت. امكان آن در طول 
 تابس��تان بررس��ي ش��د اما خيلي پيچيده و فني است. 
   نگراني هايي در مورد اينكه كدام كشور اروپايي بايد 
نقش ميزبان اين ساز وكار را بازي كند وجود دارد. آيا 

انگليس عالقه دارد كه ميزبان اين عمليات باشد؟
مي دانم اي��ن گفت وگوها در جريان اس��ت و هنوز مطلع 
نش��ده ام كه كدام كش��ور در اين گفت وگوه��ا به عنوان 
 ميزبان معرفي شده است. خبر جديد از اين موضوع ندارم. 
   پ�س از خروج آمريكا از برجام، انگليس جاي اين 
كشور را در طرح بازسازي رآكتور آب سنگين اراك 
گرفته است. چه مقدار پيشرفت در اين زمينه صورت 

گرفته است؟
اين را ما به عنوان يك پيشرفت مثبت در برجام مي بينيم. 
تغيير كاركرد رآكتور آب سنگين اراك و صادر شدن اورانيوم، 
قدم هاي عملي بود كه ما توانس��تيم به ديگران به عنوان 
شاهدي به عنوان موفقيت برجام نشان دهيم.  سرپرستي 
طرح بازسازي رآكتور آب سنگين اراك در توافق برجام بسيار 
مهم است و انگليس عالقه داش��ت كه در اين عرصه قدم 
بگذارد. آنچه مي خواهم تأكيد كنم اين است كه پايبندي 
ايران به تعهداتش در برجام بسيار مهم است و به ما اين امكان 
را مي دهد كه روي جنبه هاي ديگر برجام كاركنيم. اما بايد 

توجه كرد كه برجام خودش هدف نبود، بلكه وسيله اي بود 
براي اعتماد ايجاد كردن و اينكه بتوانيم روي ساير موضوعات 
منطقه گفت وگو كنيم. ما همگي آگاه هستيم كه منطقه 
درگير انواع منازعات و درگيري هاست. انگليس عالقه دارد 
كه سطح اين تنش ها را تا جايي كه امكان دارد كاهش دهد. 
در يمن، سوريه، جنوب سوريه و فشارهايي كه به مناطق 
هم مرز با اسراييل وارد مي شود و احتمال درگيري اسراييل 
با همس��ايگانش، موارد مربوط به لبنان و حزب اهلل و امثال 
آنكه در همه موارد اي��ران منافعي دارد، ما تصور مي كنيم 
كه ايجاد تغيير امكان پذير است. اينجا همه بازيگران بايد 
مسووليت بپذيرند و ايران مي تواند قدم هاي بزرگي بردارد. 
ما در گفت وگوهايمان و در مواردي كه فكر مي كنيم بعد از 
موفقيت چيزي مانند برجام قابل  اجراست مشتاق و صريح 
بوده اي��م. از طريق نمايش اين تغيي��رات و مواردي مانند 
بازسازي رآكتور آب سنگين اراك، مي توانيم شواهدي ارايه 
دهيم كه اين يك پيشرفت است. اما اين پيشرفت ها هميشه 
بايد با مسووليت پذيري ايران همراه باشد و ايران بايد تشريك 

 مساعي كند. 
   چندي پيش هواپيمايي »بريتيش ايرويز«، حتي 
قبل از اجرا شدن تحريم هاي آمريكا ايران را ترك 
كرد. آيا هيچ فعاليتي از سوي دولت انگليس براي 

فشار به آنها براي بازگشت به ايران وجود دارد؟
متأسفم از اين بابت. موضوع فش�ار آوردن مطرح 
نيست. دولت انگليس اينگونه رفتار نمي كند چرا 
كه موضوع، يك تصميم تجاري است. ما خيلي مايل 
هستيم كه اين شركت به ايران برگردد اما اين تصميم 
بايستي فايده تجاري داشته باشد. دولت انگليس 
رابطه اي با بريتيش ايرويز ندارد. در واقع اس�مش 
بريتيش ايرويز است اما متعلق به دولت نيست و در 
آن نقشي ندارد و بايد تصميمات خودش را بگيرد. ما 
البته در سطوح باال تأسف خود را در مورد تصميم بر 
تعليق پروازهايش اعالم كرديم و ترجيح مي داديم 
اين كار را نكنند. اما اين مساله براي آنها يك تصميم 
تجاري است و ما اميدواريم زماني برسد كه ترافيك 
تجاري بين ايران و همسايگانش و ايران و انگليس به 
   حدي برسد كه مورد عالقه بريتيش ايرويز باشد. ما 
 هميشه آنها را تشويق مي كنيم كه اين كار را بكنند. 
به لط�ف تالش هاي وزارت ام�ور خارجه انگليس و 

ايران اكنون در هر دو پايتخت س�فير داريم. از ديد 
شما براي گس�ترش روابط دوجانبه چه اقداماتي را 

مي توان صورت داد؟
فكر مي كنم اس��اس اين روابط در ش��رايط كنوني خوب 
اس��ت. بايد با يكديگر روراست باشيم. بايد در زمينه هايي 
كه روابط خوب داريم و همين طور جاهايي كه عدم تفاهم 
داريم گفت وگو كنيم. ما شراكت خود با آمريكا و متحدان 
اروپايي را حفظ خواهيم كرد، اما سوال اينجاست كه چگونه 
مي توانيم از اين روابط براي كاهش تنش در منطقه استفاده 
كنيم. اين مستلزم آن است كه افراد رو به  جلو نگاه كنند، 
به ده سال آينده و اينكه ما در آن هنگام مي خواهيم شاهد 
چه باشيم. ايران قرار است كجا باشد و خودش را كجا تصور 
مي كند؟ رابطه اي كه مي خواهد با همس��ايگانش داشته 
باشد چگونه است؟ كسي نمي خواهد شاهد وخيم تر شدن 
درگيري هاي فعلي باشد. الزم است همه كشورهاي منطقه 
ديدگاه خود به همسايگانشان را تعديل كنند. براي آنهايي 
كه اكنون خود را در معرض تهديد مي بينند چكار كنيم كه 
احساس تهديد نكنند؟ چه نقشي ايران و انگليس مي توانند 
براي كاهش آن تنش ها به عهده بگيرند؟ به نظرم اين اساس 
مهمي براي روابط دو طرف است. در موضوع روابط داخلي 
بايد ببينيم كه براي گس��ترش روابط بين مردم دو كشور 
چ��ه كاري مي توانيم انجام دهيم. مردم دو كش��ور منافع 
مشتركي دارند. ما مي دانيم كه مردم ايران به انگليس عالقه 
دارند، در عين  حال، گردش��گران ما كه ب��ه ايران مي روند 
خيلي كم هستند اما مي توانند بيشتر شوند. ايران مكان هاي 
ديدني زياد دارد و ما مي خواهيم آنها بتوانند از ايران ديدار 
كنند و در مدت اقامت خود در امنيت باشند. ما مايليم كه 
بر اساس اين عالقه هاي فرهنگي روابطمان را بنا كنيم. من 
به خاطر مي آورم كه در سال هاي قبل زماني كه لوح كورش 
براي نمايش��گاه بزرگي به ايران رفت، ب��ا مدير موزه ملي 
ايران ديدار كردم. موارد متعددي هستند كه از موضوعات 
 ژئوپليتيك فاصل��ه  دارند اما مورد عالقه مردم هس��تند. 
   آيا »جرمي هانت« وزير امور خارجه، برنامه اي براي 

سفر به ايران دارد؟
به نظر من وزير خارجه خيلي عالقه دارد به ايران برود. 
او از سفر امسال من به ايران مي داند كه چقدر جالب و 
همراه با فرصت هايي بوده است. اطمينان دارم كه او نيز 

مايل است به ايران برود.  

كتاب جديد »ي�ان هيوز« توضي�ح مي دهد كه 
چگونه جنگ طلباِن نفرت افروزي همچون هيتلر، 
اس�تالين، مائو و اخي�راً ترام�پ در آتش نفرت 

مي دمند و مردم را با خود همراه مي كنند.

يان هيوز| اپن دموكراسي| مترجم: محمد معماريان 
 آيا مي توان سياس��ت ورزي را متحول كرد چنانكه بر مدار 
ارزش هايي مانند همدلي، همبس��تگي و عشق بچرخد؟ 
برخي مفسران ترقي خواه پاسخ مثبت مي دهند اما واقعيت 
سياس��ت امروزي گويا فاقد همدلي و عش��ق اس��ت. در 
جوامع مختلف، يكي پ��س از ديگري، ترس آفريني عليه 
فقرا، مهاجران، اقليت ها و هركس��ي ك��ه جزو گروه غالب 
نيست، ش��تابان به پيش مي رود. هميشه در طول تاريخ، 
هوس ها هم پاي سياست گذاري ها به عرصه سياست  جان 
بخشيده اند، اما نمي توانيم فرض بگيريم كه اين هوس ها 
همواره مثبت اند. پس الزم است كه بفهميم هيجانات منفي 
چگونه در عرصه سياست ورزي جاگير مي شوند، نفرت از كجا 
مي آيد و چرا در تاريخ سياسي معاصر چنين نقشي بازي كرده 
است؟ به نظر رابرت استرنبرِگ روان شناس، تنفر يك هيجان 
منفرد نيست، بلكه از سه مولفه متمايز تشكيل شده است. 
اولين مولفه نفي صميميت است. به جاي ميل به نزديكي به 
ديگران، تنفر يك جور حس بيزاري را به جان ما مي اندازد، 
يعني تكانه اي براي فاصله انداختن بين خودمان با ديگري 
منفور. مولفه دوم عنصر هوس آلود نفرت است: نفرت ما را با 
تركيبي از خشم آتشين و ترس مرعوب كننده ُپر مي كند. 
مولفه سومي كه استرنبرگ مطرح مي كند عنصر شناختي 
نفرت اس��ت، يعني داس��تان هايي كه به گوش خودمان 
مي خوانيم تا احساس بيزاري، عصبانيت، و اضطرابي را توجيه 
كنيم كه تنفر در ما برانگيخته است. تراژدي ماجرا اينجاست 
كه بر اساس ش��واهد فراوان مي توانيم بفهميم آتش تنفر 
چگونه به دامن بخش هاي گسترده اي از جامعه مي افتد و 
آنها را مي بلعد. من، در كتاب جديدم ذهن هاي آشفته، برخي 

از مخوف ترين فاجعه هاي قرن بيستم را بررسي كرده ام از 
جمله: هولوكاس��ت، گوالگ هاي استالين، قحطي بزرگ 
مائو، و مزرعه هاي كشتار ُپل پوت در كامبوج. از خالل اين 
مثال ها، يك نكته به وضوح ديده مي شود: نقش حياتي اي كه 
نفرت افروزان در پروراندن هريك از اين اتفاق هاي هولناك 
بازي كرده اند. هيتلر، استالين، مائو و ُپل پوت همگي توانايي 
عجيب و غريبي در برانگيختن هر سه مولفه اي داشته اند كه 
استرنبرگ براي نفرت مطرح كرده است. هدف اوِل هر يك از 
اين ستمگران تشديد آن حس جداافتادگي و ديگري بودن 
بود، كه نسبت به گروه نامطلوبي كه هدف گرفته بودند 
احساس مي شد، خواه آن ديگري، يهودي باشد يا كوالك 
يا »كارگران سرمايه دار راه آهن«يا ساير »دشمنان ملت«. 
هدف دومشان برانگيختن احساس خشم و ترس عليه آن 
گروه نامطلوب بود. و هدف سومشان انتشار داستان هايي 
بود كه با بياني غلط و ساده انگارانه توضيح مي دادند چرا آن 
گروه نامطلوْب هدف مشروع نفرت مردم قرار گرفته است.

اين داس��تان ها تن��وع فراواني داش��تند، ام��ا مولفه هاي 
مشخصي هم ميانشان مشترك بود: »ظاهر و عادات دشمن 
منزجركننده است«، »دش��من مبتال به بيماري است و 
بيماري را منتشر مي كند«، »دشمن بخشي از توطئه اي 
است كه مي خواهد ما را كنترل كند«، »دشمن مجرم است«، 
»دشمن اغواگر و تجاوزگر است«، »دشمن حيوان، حشره، 
يا ميكروب است«، »دشمْن دشمن خداست«، »دشمن 
قاتلي است كه از كشتن لذت مي برد«، »دشمن سر راه ما كه 
مي خواهيم عظمت را به كشورمان برگردانيم ايستاده است«. 
ماموريِت نفرت افروزاِن تاريخ تفرقه افكني و هدف گرفتن يك 
گروِه بالگردان براي مقاصد سياسي ش��ان بوده است. اين 
جماعت آن داستان ها را بي وقفه تكرار مي كردند تا به بينشي 
تبديل شود كه براي عموم مردم مقبول باشد. آنها در اين راه 
از پروپاگاندا )يا رسانه هاي »اخبار جعلي« زمانه خودشان( 
هم استفاده مي كردند، اما از ترس ها و تعصب هاي موجود 
در جامعه هايشان نيز بهره مي گرفتند. در ابتدا، غيورترين 

هوادارانش��ان از ميان كس��اني مي آمدند كه با احس��اس 
تنفر رهبران همراه بودند. پس اولين قدم يك س��تمگر به 
سوي قدرْت برانگيختن تنفر ميان كساني است كه همان 
جهان بيني كج و معوج او را دارند. اما نفرت افروزان نه تنها 
براي دشمنان منتخب خود سياه نمايي مي كنند، بلكه هسته 
اصلي هوادارانشان را هم انسان هايي استثنايي جلوه مي دهند 
كه سرمشق اخالق و »آدم هاي خوب« هستند. چنين رهبر 
زهرآگيني هرچه تنفر بيش��تري را نثار »دشمن« كرده و 
در عين حال حلقه هوادارانش را بستايد، هسته معتقدان 
حقيقي اش مستحكم تر مي شود. يك ستمگر، همين كه 
ستايش يك هسته اصلي از معتقدان حقيقي اش را به دست 
آورد، كارش اين مي شود كه تنفر عليه گروه هدف را تا جايي 
كه مي تواند در جامعه بگستراند. اينكه آيا او در اين ماموريت 
موفق شود يا خير، تا حد زيادي وابسته به آن چيزي است 
كه ادوارد گليزِر روان شناس »تقاضا براي نفرت« مي نامد. 
گليزر توضيح مي دهد كه نفرت افروزان، با نشر داستان هاي 
آكنده از نفرت، عرضه نفرت را افزايش مي دهند اما تمايل 
جامعه به پذيرش اين داستان هاست كه طرف تقاضاي اين 
معادله را مي سازد. در تمايل جامعه به پذيرش دروغ هاي 
يك نفرت افروز، عوامل متعددي موثرند. دشواري اقتصادي 
نقشي محوري بازي مي كند. جامعه اي كه بخش زيادي از 
مردمش در امرار معاش روزمره با مشكل مواجه اند مستعد 
قبول توضيحات ساده انگارانه و درمان هاي نادرست است. 
تفاوت هاي فرهنگي نيز مي توانند مهم باش��ند. جماعت 
اكثريت، كه مهاجرت قابل توجه يا تغيير جمعيت شناختي 
را تجربه كنند، شايد در واكنشي تدافعي بر »خارجي هايي« 
غضب كنند كه از جهت فرهنگي يا ديني با آنها متفاوت اند. 
جغرافيا نيز مي تواند حائز اهميت باش��د. تحقيقات نشان 
مي دهند كه تعصباْت زماني قوي ترند كه، به جاي تجربه 
فردي، مبتني بر ش��نيده ها يا اخبار دست دوم باشند. اين 
يافته مي تواند روش��نگر اين حقيقت باشد كه پوپوليسِم 
بيگانه هراِس امروزه، قوي تر از همه جا، در ناحيه هايي مانند 

اروپاي شرقي يا مناطق روستايي امريكا ريشه دوانده است 
كه كمترين س��هم از مهاجران را دارند. گويا اغلب بيش از 

همه متعهد به نابودي كساني هستيم كه هرگز نديده ايم.
آن نماد مشهور مثلث كه براي ايمني از آتش سوزي استفاده 
مي شود مي تواند سه مولفه اي را تبيين كند كه زمينه ساز 
هر آتشي هس��تند: جرقه، سوخت و اكس��يژن. در وادي 
سياس��ت، نفرت افروزان مثل جرقه اند، معتقدان حقيقي 
و متعصب شان سوخت اند، و ش��رايطي كه در كل جامعه 
تقاضا براي نفرت را مي سازد همان اكسيژني است كه امكان 
مي دهد آتش زير خاكس��تر تنفر شعله ور، بزرگ و منتشر 
شود. براي اينكه مثال هايي از اين پديده را در دنياي امروزي 
بيابيم، الزم نيست سراغ دوردست ها برويم. مثاًل در اياالت 
متحده، رييس جمهور ترامپ ماهرانه با احساس رنجِش 
بخش گس��ترده اي از امريكاييان سفيدپوست روستايي 
هم نوا شد، چنانكه علناً به مهاجران برچسِب »تجاوزكار« و 
»قاتل« زد و مطبوعات را »دشمن ملت« ناميد. نابرابري و 
تغيير جمعيت شناختي، شرايطي ساخته و پرداخته اند كه 
وقتي ترامپ تند و تيز تقصير را به گردن عده اي مي اندازد، 
مخاطباني حاضر و آماده دارد. تعداد الزم از افراد صاحب نفوذ 
نيز )خواه از سر منفعت جويي شخصي يا باور به دستوركار 
گسترده تر او( به اندازه كافي هستند كه به رييس جمهور 
قدرت بدهند و رسانه هاي اجتماعي نيز، كه مثل مجموعه اي 
از س��يلوهاي مجزا از هم اند، در ش��عله هاي تفرقه بيشتر 
مي دمند. در مجارس��تان نيز ويكتور اُرب��ان نفرت افروزي 
را وسيله رأي آوردن كرده اس��ت. او از مهاجران ديوسازي 
مي كند چنانكه مي گويد آنها جرم و وحش��ت، بي نظمي 
گسترده، و »اوباشي كه زنان و دخترانمان را شكار مي كنند« 
با خ��ود آورده اند. او به آوارگان و مهاجران برچس��ب هاي 
مختلفي زده اس��ت از جمله آلوده كنن��ده، ديگري دور، و 
تهديدي عليه فرهنگ و دين مجارستان. چنانكه گفته است: 
»توده هايي كه از تمدن هاي ديگر مي آيند شيوه زندگي مان، 
فرهنگمان، ُعرفمان و سنت هاي مسيحي مان را به خطر 

مي اندازند«. اُربان بر پيروزي هاي انتخاباتي اش تكيه كرده 
است تا دموكراسي مجارستان را از درون ُتهي كند. در سال 
2۰1۸، موسسه خانه آزادي۴ مجارستان را حائز »كمترين 
دموكراسي« در ميان 2۸ عضو اتحاديه اروپا ناميد. ويراني اي 
كه نفرت افروزان به ب��ار مي آورند براي هر كس كه اندكي 
دانش تاريخي داشته باشد هويداست؛ نفوذ جاري شان هم 
به همين مقياس براي بينندگان اخبار روزانه آشكار است. آنها 
از طريق لّفاظي هايشان، آونگ اداره امور بشري را از مصالحه 
به سمت معارضه، از شمول به ديوسازي، و از غمخواري به 
بي رحمي مي چرخانند. اين مساله راه حل ساده اي ندارد، 
اما بي ترديد، موثرترين روش براي كاهش نفوذ و اثرگذاري 
نفرت افروزان تقويت دموكراسي است. تقويت هنجارها و 
نهادهاي دموكراتيك از آن رو مي تواند موثر باشد كه به هر 
سه ضلع مثلث يعني رهبران زهرآگين، پيروان مستعد، و 
محيِط زمينه ساز مي پردازد. دموكراسي افراد صاحب قدرت 
را محدود مي كند. دموكراسي دامنه توسل به خشونت توسط 
رهبران ظالم را كاهش مي دهد. دموكراسي سوءاستفاده 
از قدرت دولت عليه افراد و عليه زيرمجموعه هاي جامعه 
را ممنوع مي كند. و دموكراس��ي صاحب��ان قدرت را ذيل 
حكومت قانون مي آورد. دموكراسي بدين ترتيب محدوديتي 
نيرومند براي اقدامات ويرانگر نفرت افروزان و پيروانشان 
ايجاد مي كند. اگر يك دموكراسي درست كار كند، مي تواند 
به آن دلواپسي هاي اجتماعي و اقتصادي اي بپردازد كه به 
نفرت افروزان امكان مي دهند به قدرت برسند و در قدرت 
بمانن��د. در يك دوره بحراني پيش��ين، دكتر مارتين لوتر 
كينگ در پاسخ به تنفر گفت: »من تصميم گرفته ام به عشق 
بچسبم؛ نفرْت باري است كه طاقت كشيدنش را ندارم«. 
در دوران تفرقه امروزمان، بهتر است آن نصيحت را در نظر 
داشته باشيم: وقتي نفرت افروزان اصل بنيان هاي دموكراسي 
را نشانه رفته اند نيرومندترين عمِل عشق محور آن است كه 

در هر فرصتي عليه نفرت رأي بدهيم. 
منبع:ترجمان  
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قطببنديكشت
گياهاندارويياستانها

مجري طرح گياهان دارويي وزارت جهاد كشاورزي 
از قطب بندي كشت گياهان دارويي در كشور خبر 
داد و گفت: ب��راي هر يك از اس��تان ها محصوالت 
خاصي در نظر گرفته ش��ده اس��ت. به گزارش ايرنا، 
حسين زينلي روز شنبه در حاشيه بازديد وزير جهاد 
كشاورزي از كارخانه تروند زعفران قاينات افزود: براي 
استان خراسان جنوبي محصول عناب، زرشك، زيره 
سياه و س��بز، آنغوزه و زعفران مالك اصلي ما در اين 
قطب بندي است.  وي با بيان اينكه اعتقاد ما بر اين است 
گياهاني را در كشور گسترش دهيم كه مبناي آن كم 
آب بر باشد اظهار داشت: بسياري از گياهان كم آب بر 
در استان هاي خراسان به ويژه خراسان جنوبي رشد 
و توسعه مي يابد.  مجري طرح گياهان دارويي وزارت 
جهاد كشاورزي گفت: براي گياهان مهمي از جمله 
زعفران، زيره سياه، زيره سبز، آنغوزه، عناب و سنجد 
كه از نظر اقتصادي داراي مزيت بوده و ارزش افزوده 
زيادي دارند برنامه ريزي شده اس��ت. وي ادامه داد: 
تالش داريم براي تجارت بين الملل اين محصوالت كار 
كنيم و دولت درصدد است براي حمايت كشاورزان، 
زنجيره ارزش گياه��ان دارويي را كامل كند تا از اين 
طريق ارزش افزوده براي كشاورزان ايجاد شود كه در 
اين زمينه نيز وزارتخانه حمايت هايي ويژه اي را امسال 
در برنامه دارد.  زينلي افزود: يكي از حمايت هاي ويژه 
محصوالتي مانند زيره سياه است كه در هر هكتار 15۰ 
ميليون تومان عايد كشاورزان مي شود.  مجري طرح 
ملي گياهان دارويي وزارت جهاد كش��اورزي اظهار 
داش��ت: اين وزارت حمايت هاي ويژه اي را در پيش 
گرفته كه از جمله حمايت تسهيالت يارانه نهال است 
كه به برخي از گياهان كم آب بر و در حال انقراض با 
ارزش افزوده باال مانند زيره سياه اختصاص مي يابد.  
وي با بيان اينكه همچنين كشاورزان مي توانند از 
تسهيالت يارانه اي 6 درصد در بخش توليد گياهان 
دارويي بهره مند شوند گفت: هر كشاورزي كه بتواند 
وثيق��ه بانكي را تامين كند مي تواند از تس��هيالت 
بدون محدوديت در زمينه داشت، كاشت و برداشت 
گياهان دارويي بهره مند ش��ود.  زينلي يادآور شد: 
در زمينه كس��ب و كارهاي كوچك نيز برنامه هاي 
گسترده و تسهيالت ارزان قيمت پرداخت مي شود 
در حالي كه در گذشته تنها كارخانه ها مي توانستند 

از تسهيالت استفاده كنند.

لزوموروددانشبنيانها
بهبخشكشاورزي

وزير جهاد كشاورزي گفت: براي فرآوري و تهيه اكسير 
برخي محصوالت از جمله زرش��ك و عناب مشكل 
داريم و نياز به ورود شركت هاي دانش بنيان در اين 
زمينه است. به گزارش ايرنا، محمود حجتي در حاشيه 
بازديد از سايت الگويي كشت خارشتر چاهك موسويه 
شهرستان قاينات در جمع خبرنگاران افزود: بايد راهي 
پيدا كنيم تا در خصوص بسته بندي و فرآوري عناب 
و زرشك با كار مشترك، محصوالت خراسان جنوبي 
را ب��ه دنيا معرفي كنيم تا جايگاه اصلي خود در دنيا 
را پيدا كند كه اميدواريم شركت هاي دانش بنيان 
اين موضوع را دنبال كنن��د.  وي ادامه داد: وضعيت 
زعفران در اين س��ال ها بهبود يافته است با توجه به 
بازاريابي هاي انجام شده، كشورهاي مختلف، زعفران 
ايران را مي شناس��ند و روز ب��ه روز تقاضاي جهاني 
افزايش يافته است. وزير جهاد كشاورزي يادآور شد: 
۸5 درصد زعفران دنيا در ايران توليد مي شود اما در 
فرآوري اين محصول هنوز مشكل وجود دارد و نيز در 

بازاريابي و فرآوري عناب و زرشك عقب تر هستيم. 

قيمتتضمينيكلزا
۲۰درصدافزايشيابد

مجري طرح دانه هاي روغني كشور با بيان اينكه 
دولت هنوز ن��رخ خريد تضمين��ي محصوالت 
كشاورزي را اعالم نكرده است، گفت: نرخ خريد 
تضمين��ي كلزا بايد حداق��ل 2۰ درصد افزايش 
يابد. عليرضا مهاجر مجري طرح دانه هاي روغني 
كشور امروز در شبكه خبر سيما گفت: پيشنهاد 
وزارت جهاد كشاورزي براي نرخ خريد تضميني 
دانه روغني كلزا افزايش 2۰ درصدي اس��ت كه 
اميدواريم دولت هرچه زودتر نرخ خريد تضميني 
محصوالت كشاورزي را اعالم كند. مهاجر با بيان 
اينكه دولت بايد نرخ خريد تضميني محصوالت 
كشاورزي را تا پايان ش��هريور اعالم مي كرد اما 
تاكنون اعالم نكرده اس��ت، اضافه كرد: اعالم به 
موقع و مناس��ب نرخ خريد تضميني در افزايش 
سطح كشت و توليد دانه هاي روغني بسيار موثر 
است. مجري طرح دانه هاي روغني كشور اظهار 
داش��ت: در س��ال زراعي ۹۷-۹6 قيمت خريد 
تضميني كلزا 2۷66 تومان و 5 ريال بود و اميدوار 
هستيم دولت حداقل 2۰ درصد به اين نرخ اضافه 
كند. عليرضا مهاجر در ادامه صحبت  به رشد سطح 
زير كش��ت و توليد دانه روغني كلزا در سال هاي 
گذشته اشاره كرد و گفت: ميزان توليد دانه كلزا از 
سال ۹۴ تاكنون ۷ برابر شده است. وي  ادامه داد: 
توليد كلزا امسال به ۳۴2 هزار تن رسيد و بر اساس 
برنامه ريزي تالش مي كنيم تا اين سطح توليد را 
به 5۰۰ هزار تن افزايش دهيم و سطح زير كشت 
را هم به 25۰ هزار هكتار برسانيم. مجري طرح 
دانه هاي روغني كش��ور با اشاره به اينكه ساليانه 
۴ هزار ميليارد دالر ارز از كش��ور به دليل واردات 
دانه هاي روغني خارج مي شود، افزود: با افزايش 
توليد در دانه هاي روغني امسال توانسته ايم ۴5۰ 
ميليون دالر از خروج ارز از كشور جلوگيري كنيم. 
بيش از ۹۰ درصد دانه هاي روغني موردنياز كشور 
وارداتي است و طي س��ال هاي گذشته با وجود 
برنامه هايي كه وزارت جهاد براي كاهش اتكا به 
واردات داشته، اما هنوز در اين زمينه موفق نشده 
است. در يكي دو سال گذشته بهبودي در توليد 
صرفا كلزا اتفاق افتاده، اما هنوز براي رسيدن به 
خودكفايي يا حداقل كاهش اتكا به واردات فاصله 

زيادي وجود دارد.
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موارد نقض حقوق بين الملل در تحريم بانك مركزي 

پيش گيري ازپول شويي در صنعت بيمه

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|
 در روزهاي اخير، اتحادي��ه اروپا و انگليس در قالب 
بيانيه اي اعالم كرده اند كه از اقدام امريكا در اعمال 
مجدد تحريم ها عليه اي��ران و از جمله تحريم بانك 
مركزي، س��وئيفت و تحريم نفتي ناراضي هستند و 
در اين رابطه، بسياري از كارشناسان اين موضوع را 
مطرح كرده اند كه اساسا، تحريم بانك مركزي يك 
كشور برخالف عرف و قوانين و حقوق بين الملل است 
و مبناي قانوني تحريم هاي وضع شده اياالت متحده 

عليه بانك مركزي ايران مشخص نيست. 
 ب��ه گ��زارش تع��ادل، مه��وش منف��رد و دكت��ر

سيدحسام الدين لساني كارشناس حقوق بين الملل 
و عضو هيات علمي دانشگاه، معتقدند كه با توجه به 
مصونيت ويژه اعطا شده به بانك مركزي در حقوق 
بين الملل، اي��ن تحريم ها عليه بان��ك مركزي يك 
كشور قانوني نيستند و نمي توان تمام سيستم بانكي 
و پولي و ارزي يك كشور كه مرتبط با مردم و كسب 
وكارهاي مختلف است را به بهانه عملكرد چند نهاد 
يا دول��ت يا افراد خاص، با تحري��م مواجه كرد. زيرا 
بانك مركزي مرتبط با س��ازوكارهاي پولي و بانكي 
وارزي و ميليون ه��ا تراكنش بانكي و مبادالت مالي 
يك كشور با صدها كشور عضو جامعه جهاني است 
كه در داخل و خارج كش��ور در جريان هستند و به 
خاطر برخ��ي تراكنش هاي خاص مورد نظر امريكا، 
نبايد بقيه افراد و مردم و ش��ركت ها و كسب وكارها 
را در كشورهاي مختلف هدف تحريم قرار داد و لذا 
تحريم بانك مركزي عمال ب��ه معناي لطمه زدن به 
زندگي و كسب وكارهاي مختلف اقشار مردم است. 
با توجه به سهم باالي اقتصاد دولتي در ايران و نقش 
بانك مركزي كه عمال عهده دار نبض اقتصادي و مالي 
كش��ور و رفع نيازهاي مالي و پول��ي و تجاري ايران 
اس��ت، اين تحريم ها داراي اهميتي مضاعف است و 
عمال مردم و كس��ب وكارهاي خرد و متوسط را نيز 

هدف گرفته است.

 مصونيت بانك هاي مركزي از دولت ها
 همچنين با توجه به اعطاي مصونيت ويژه بانك هاي 
مركزي در جهان، دولت ه��ا از اعمال اقدامات اجرايي 
عليه آنها منع شده اند و لذا بايد اين سوال مطرح شود 
كه آيا اياالت متحده پشتوانه منطقي و داليل موجهي 
براي وضع تحريم عليه بانك مركزي ايران داشته است؟ 
به عبارت ديگر، آيا اياالت متحده، به لحاظ قانوني حق 
وض��ع تحريم عليه بانك مركزي جمهوري اس��المي 

ايران را دارد؟ 

 ناديده گرفتن نقش نظارتي
و استقالل بانك مركزي

با پيشرفت روز افزون ارتباطات و مبادالت اقتصادي و 
تحوالتي كه جهان در 80 سال اخير و بعد از جنگ دوم 
جهاني ش��اهد بوده، همواره نياز به وجود نهادي كه بر 
كار ساير نهادهاي مالي نظارت داشته باشد، احساس 
شده است. در هر كشور در رأس اين هرم نظارتي، بانك 
مركزي قرار دارد. بانك مركزي برخالف ساير بانك ها، 
اصوال نهادي تجاري نيس��ت و به فعاليت هايي نظير 
تعيين نرخ بهره، تورم، نظارت بر بانك ها، سياست هاي 
پولي و مالي و ارزي مي پردازد. براين اس��اس در نظام 
بين المللي نيز بايد نظارت عاليه بر عملكرد بانك هاي 
مرك��زي و همچنين عملك��رد دولت ه��ا در رابطه با 
تجارت، سياست هاي پولي و ارزي و بازارهاي جهاني 
وجود داشته باشد، تا هر دولت و كشوري نتواند باعث 
ايجاد اخالل در روند فعاليت ساير كشورها و بانك هاي 

مركزي آنها شود. 
درجه اس��تقالل بانك مركزي از كش��وري به كشور 
ديگر متفاوت اس��ت. اي��ن بانك در برخي كش��ورها 
به عنوان ب��ازوي پولي دولت عمل ك��رده و در برخي 
ديگر از كش��ورها، به صورت كامال مستقل از دولت و 
سياس��ت هاي دولتي عمل مي كند. اين نهاد نظارتي، 
براي عملكرد بهتر خود به برخي از امتيازات نياز دارد. 
يكي از مهم ترين اين امتيازات، مصونيت بانك مركزي 
است. لذا تا هنگامي كه بانك مركزي به وظايف اصلي 
خود كه همان بعد نظارتي و كنترلي است، عمل كند، 
نمي توان اين مصونيت را به بهانه نقض حقوق بشر ناديده 
گرفت. اما زماني كه بان��ك مركزي به حيطه اقدامات 
تجاري و نظامي وارد شود و از هدف اصلي خود دور شود، 
ممكن است اين مصونيت شكسته شود. در سال هاي 
اخير، ش��اهد اعمال تحريم هايي عليه بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران بوده ايم كه تمام فعاليت هاي 
بانكي را با اخالل مواجه س��اخته است. اين تحريم ها، 
به دليل فراس��رزميني و فراقطعنامه اي بودن و نقض 

تعهدات معاهداتي غيرقانوني هستند.
سرآغاز تحريم بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران از 
سال ۲008 ميالدي در ادامه فشار اياالت متحده امريكا 
بر ايران است كه در فوريه اين سال اياالت متحده، بانك 
مركزي ايران را تحريم و تمامي شركاي اقتصادي آن را 
نيز در صورت ادامه همكاري با اين نهاد تهديد به تحريم 
كرد. اتحاديه اروپا نيز در ادامه تحريم هاي اقتصادي خود 
عليه جمهوري اس��المي ايران كه از سال ۲0۱0 آغاز 
شده اس��ت اين بانك را در اول دسامبر ۲0۱۱ به علت 
ارتباط داشتن و نقش موثر در برنامه هسته اي جمهوري 

اس��المي ايران و بخش هاي انرژي مثل تجارت نفت 
خام و بخش هاي اقتصادي و ارتباط با تجارت كاالهاي 
دومنظوره ...، مورد تحريم قرار داد. همچنين ۲۵ بانك 
ايراني توسط بانك مركزي اتحاديه اروپايي، به سبب 
تحريم عليه شبكه سريع بانكي مورد تحريم قرار گرفتند 

و ارتباط آنها با خدمات بين المللي خاص قطع شد.
همچنين اتحاديه اروپا تحريم هاي خود را عالوه بر بانك 
مركزي به ممنوعيت دريافت حواله هاي بانكي نيز تسري 
داد البته بع��د از توافق ايران و گروه ۱+۵، اين تحريم ها 
به حالت تعليق در آمدند. برخي كشورها همچون ژاپن، 
اس��تراليا و كانادا نيز جمهوري اس��المي ايران را مورد 
تحريم بانكي قرار دادند و انگلستان نيز در كنار اياالت 
متحده امريكا، بانك مركزي ايران را تحريم كرد. هر چند 
تحريم هاي اين كشور عليه بانك مركزي ايران تعليق 
شده است، اما تحريم هاي اياالت متحده امريكا همچنان 
باقي است. تحريم بين المللي نوعي اقدام متقابل در برابر 
دولتي است كه تعهد خود را در برابر جامعه جهاني در 
حفظ صلح و امنيت بين المللي نقض كرده است كه بر 
مبناي بند ۱ ماده ۴8 و م��اده ۵0 پيش نويس ۲00۱ 

مواد مسووليت بين المللي دولت ها و همچنين ماده ۵۳ 
پيش نويس ۲0۱۱ مسووليت بين المللي سازمان هاي 
بين المللي، يكي از تعهداتي كه نبايد با اقدامات متقابل 
تحت تأثير ق��رار بگيرند، تعهدات مرب��وط به حقوق 
بنيادين بشر اس��ت. برخي از حقوق اشاره شده داراي 
ماهيت آمره و از حقوق بنيادين بشر هستند و نقض آنها 
با بخش ه��اي »ب« و »د« بند ۱ ماده ۵0 و بخش هاي 

»ب« و »د« بند ۱ ماده ۵۳ تناقض دارند.
تا هنگام��ي كه بانك مركزي به وظايف اصلي خود كه 
همان بعد نظارتي و كنترلي است، عمل كند، به هيچ 
صورتي نمي توان اين مصونيت را به بهانه نقض حقوق 
بشر يا نقض قوانين و مقررات عهدنامه اي ناديده گرفت. 
اما از آنجايي كه مرز قاعده مصونيت دولت و اموال آنان 
در حقوق بين الملل به وضوح مشخص نيست و در حال 
حاضر هيچ كنوانسيون بين المللي الزم االجرا در رابطه 
با مصونيت دولت و اموال دولتي وجود ندارد و تنها سند 
بين المللي، كنوانسيون ۲00۴ ملل متحد ميباشد كه 
اين كنوانسيون هم هنوز جنبه الزم االجرايي به خود 
نگرفته است، كشورهاي قدرتمند همواره از تحريم هاي 

اقتصادي به عنوان حربه اي براي بازداشتن كشور هدف 
از اقدامات خود استفاده كرده اند كه اياالت متحده در 

رأس اين دولت ها قرار دارد. 

 نبود پشتوانه موجه و خالف عرف بين الملل
حتي گذشته از فقدان اس��ناد بين المللي الزم االجرا، 
قوانيني كه در اين رابطه از سوي اياالت متحده وضع 
شده است، از جمله قانون مبارزه با تروريسم، اين دولت 
نيز پيش��گام تحولي جديد در حقوق بين الملل و درج 
اس��تثنايي جديد بر مصونيت اموال دولتي است كه با 
صراحت مي توان گفت چنين اقداماتي نوعي بدعت در 
مصونيت قضايي دولت ها و اموال آنان است. تحريم بانك 
مركزي ايران به بهانه حمايت از فعاليتهاي تروريستي، 
مشاركت در ساخت و تكثير سالح هاي كشتار جمعي، 
پول شويي در منطقه و ... بدون اينكه از هيچ پشتوانه 
منطقي و ادله موجهي برخوردار باشد، خالف عرف و 
اصول حقوق بين الملل اس��ت، لذا توقيف اموال بانك 
مركزي ايران توسط امريكا موجد مسووليت بين المللي 

آن دولت است.

حسين سماك امين|
كارشناس مبارزه با پولشويي در صنعت بيمه|

 مبارزه با جرايم پولش��ويي، يك اقدام پيشگيرانه است. 
بنابراين بايد سعي كنيم قبل از آنكه اين جرم در صنعت 
بيمه ورود و شيوع يابد راهكارها و موانع الزم را به منظور 
پيش��گيري از وقوع آن، ايجاد كنيم؛ از جمله مهم ترين 
راهكارهاي پيشگيرانه؛ آموزش كاركنان، نمايندگان و 
همه افرادي است كه به نحوي با اشخاص متقاضي خدمات 
بيمه اي يا خدمات پايه در ارتباط هس��تند. همچنين با 
بهره گيري از نظرات و تجارب كارشناسان، تبادل اطالعات 
و داش��تن بانك هاي اطالعاتي به روز و برنامه ريزي هاي 
صحيح و مدون مي توانيم از وق��وع اين جرم در صنعت 

بيمه پيشگيري كنيم.
واژه پولشويي براي توصيف فرايندي به كار مي رود كه در 
آن عوايد حاصل از فعاليت هاي زيادي شامل قاچاق مواد 
مخدر، قمار، فحشا، اخاذي و … طي روندي در مجاري 
قانوني قرار گرفته و پاك ش��ود. دغدغه اصلي گروه هاي 
تبهكاري عبارت است از نحوه خرج اين پول هاي هنگفت، 
يا نگهداري آن در بانك يا نشان دادن اينكه اين پول ها از 

فعاليت هاي قانوني به دست آمده است.
در ده��ه ۱۹۳0ميالدي س��ران مافياي امري��كا كه به 
فعاليت هاي غيرقانوني مانند قمار و قاچاق مي پرداختند 
دغدغه آن  را داش��تند ت��ا درآمدهاي كثيف خ��ود را با 
درآمدهاي خرد و البته قانوني ادغام كنند و وجهه قانوني 
به آن ببخشند، آنها براي حل اين موضوع، زنجيره اي از 
مغازه هاي خشكش��ويي )laundering( را درسطح 
ش��هر داير كردند و پول هاي كثيف )نامش��روع( خود را 
ازطريق اين مغازه ها وارد چرخه اقتصادي جامعه كردند. 
 )Money laundering( از اينجا بود كه واژه پولشويي

رايج شد.
 همانطور كه اشاره شد گروه هاي خالفكار پس از كسب 
پول هاي هنگفت به دنبال راهي هستند كه نشان دهند 
اين پول از فعاليت هاي قانوني به دست آمده است تا از گزند 
قانون در امان بمانند. به همين منظور آنها سعي مي كنند 
اين پول ها را وارد چرخه اقتصادي كنند. به اين مرحله از 
 )placement( فرآيند پولشويي مكان يابي يا استقرار

مي گويند.
تبهكاران پ��س از آنكه پول كثيف خود را به عنوان مثال 
وارد يك حس��اب بانكي كردند، شروع به جابه جا كردن 
اين پول مي كنن��د. مثال بعد از مدتي ب��ا اين پول ملك 
مي خرند. سپس ملك را مي فروشند و وارد بازار بورس و 
سهام مي شوند. مجددا آن سهام را مي فروشند و به جاي 
آن خ��ودرو مي خرند و …. اين نقل و انتقاالت و هدف از 
انجام آن، صرفا براي گم كردن منشأ پول به وسيله ايجاد 
شبكه اي از مبادالت مالي پياپي است. به اين مرحله استتار 

يا اليه اليه كردن )layering( مي گويند.
در مرحله آخر پول هايي كه در نظام هاي مختلف مالي كه 
حتي ممكن است در سراسر دنيا گردش پيدا كرده باشد و 

منشأ غيرقانوني آن به واسطه مجموعه مبادالت پيچيده 
مخفي و قانوني جلوه داده ش��ده اند، بدون هيچ نگراني 
توسط پولشويان در هر كار و فعاليتي كه بخواهند، استفاده 
 )integration( مي شود. اين مرحله را يكپارچه سازي
گويند. در اين مرحله تشخيص پول هاي كثيف از اموال 

مشروع بسيار مشكل است.

 خاستگاه و محل هاي مناسب براي پول شويان
پولشويي مي تواند در هر كشوري روي دهد ولي پولشويان 
ترجيح مي دهند از كشورهايي استفاده كنند كه در آنها 
رديابي و كشف منشأ پول دشوارتر باشد. ضعف  موجود 
در قواني��ن، نظام هاي كنترلي و نظارتي آس��ان و وجود 
ش��ركت هاي داراي ويژگي هاي ناش��ناس در برخي از 
OFC ها، پولش��ويان را به اين كش��ورها جذب مي كند. 
به خص��وص از IBC ه��اي تاس��يس ش��ده در برخي از 
كشورها، براي پولشويي استفاده مي شود. زيرا آنها اليه 
غيرقابل نف��وذي از حفاظت به دور مالكي��ت دارايي ها، 

فراهم مي آورند.
پولش��ويي همراه با استفاده از ش��ركت   ها، در قلمروي 
 )Offshore( و برون مرزي )Onshore( درون مرزي
رخ مي دهد. براي مثال، منافع به دس��ت آمده از فعاليت 
 )Onshore( غيرقانوني در يك قلم��روي درون مرزي
به يك حساب بانكي برون مرزي )Offshore( متعلق 
به يك ش��ركت سهامي تاسيس ش��ده، انتقال مي يابد. 
س��پس وجوه، بين تعدادي از قلمروهاي درون مرزي و 
برون مرزي جابه جا مي ش��ود. مجددا، براي ايجاد فاصله 
بين وجوه و منش��أ غيرقانوني، وجوه ازطريق استفاده از 
ش��ركت ها جا به جا مي شود.پولشويان براي مشروعيت 
بخشيدن به پول هاي كثيف خود و كاهش خطر كشف و 
رديابي، به دنبال بهره برداري از شركت هايي هستند كه 
روابط بانكي با مراكز مالي خارجي دارند. اين واحدهاي 
تجاري، داليل و توجيه معتبري براي سطح واريزها و نقل 

و انتقال هاي برون  مرزي دارند.

 روش هاي معمول پول شويي
روش قس��مت كردن: در اي��ن روش درآمدهاي حاصل 
از جرم به حس��اب هاي مختلف به نام اشخاص مختلف 
واريز مي شود. روش خرد كردن: در اين روش درآمدهاي 
حاصل از جرم به مبالغ كوچك تر و نامس��اوي تقس��يم 
شده، به مرور زمان در ديگر حساب هاي فرد مجرم واريز 
مي شود و معموال در مدت زمان زيادي انجام مي پذيرد. 
بهشت هاي مالياتي: منظور همان مناطق آزاد است كه 
براي سرمايه گذار قوانين سخت و دست وپاگيري ندارند و 

بيشتر براي جذب سرمايه هاي خارجي است.
 قاچاق پول نقد، كس��ب وكارهايي كه ب��ا انبوه پول نقد 
سروكار دارند. تاسيس شركت هاي ساختگي، قمارخانه ها 
و كازينوه��ا، واردات و صادرات  هاي ص��وري و تقلب در 

فاكتورها، صرافي ها، ازطريق سيستم بانكي

سيس��تم هاي حواله جايگزين )به عن��وان مثال در يك 
روش متداول، مبلغ مشخصي پول به حساب يك شخص 
در كشور مبدا واريز و همان ميزان با واحد پولي ديگر در 

كشور مقصد دريافت مي شود.( 

 آثار پول شويي
هنگامي كه پولي با حجم بس��يار باال ك��ه از فرآيندهاي 
غيرقانوني به دس��ت آمده است، به بازارهاي مالي مانند 
بانك، بورس، ارز، خريد و فروش امالك يا بيمه وارد شود 
تعادل اين بازارها را برهم مي زند. زيرا همانطوركه گفته شد 
اين حجم پول بعد از ورود به هريك از بازارهاي مالي، براي 
رد گم كردن، پس از مدت كوتاهي مجددا خارج مي شود. 
ازطرفي بخش خصوصي كه منابع مالي خود را با زحمت و 
از طريق قانوني به دست آورده، مجبور به رقابت با كساني 
اس��ت كه يك شبه پول هنگفتي از راه هاي خالف قانون 
كسب كرده اند. بنابراين مي توان گفت ازجمله آثار منفي 
اجتماعي–اقتصادي پولشويي، انتقال قدرت اقتصادي از 
بازار سرمايه، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان هاي 
مرتبط با آنها است كه اين موضوع تبعات مخربي را براي 
همه اركان و اجزاي جامعه درپي خواهد داشت. از طرفي 
اينگونه پول ها مي تواند تامين كننده هزينه  عمليات هاي 

تروريستي و حمايت از چنين گروه هايي باشد.

 اقدامات انجام شده در زمينه مبارزه با پول شويي
همگام با جامع��ه جهاني، قانون مبارزه با پولش��ويي در 
س��ال۱۳8۶ در مجلس شوراي اس��المي تصويب شد و 
در تاريخ ۱۳8۶/۱۱/۱۷ به تاييد اعضاي محترم شوراي 
نگهبان نيز رس��يد كه ش��امل ۱۲ماده و ۷ تبصره است. 
براساس مفاد اين قانون، در متن ماده يك، اصل بر صحت و 
اصالت معامالت تجاري است. در ماده ۲ و ۳ به تعريف جرم 
پولشويي و عوايد حاصل از آن، اشاره شده است. همچنين 
ب��ه موجب ماده ۴ قانون مذكور، ش��وراي عالي مبارزه با 
پولشويي به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت 
وزراي بازرگاني، اطالعات، كشور و همچنين رييس كل 
بانك مركزي تشكيل و به عنوان باالترين نهاد مسوول در 
اين زمينه شناخته مي شود.پس از تاييد قانون مبارزه با 
پولشويي توسط اعضاي محترم شوراي نگهبان، اقدام الزم 
به منظور تدوين آيين نامه نيز انجام شد و در سال ۱۳88 
آيين نامه اجرايي آن تصويب و با عنوان »آيين نامه اجرايي 

قانون مبارزه با پولشويي« ابالغ شد.

 پول شويي و بيمه
پولشويان مي توانند از »بيمه« به عنوان يكي از بازارهاي 
مالي گسترده براي مقاصد خود استفاده كنند. به همين 
لحاظ دس��تورالعمل هاي اجرايي مبارزه با پولشويي در 
صنعت بيمه نيز در تاريخ ۱۳۹0/۱0/۱۲ به تصويب شوراي 
عالي مبارزه با پولشويي رسيده است. دستورالعمل هاي 
اجرايي مزبور در اي��ن حوزه عبارتند از: دس��تورالعمل 

شناسايي متقاضيان خدمات بيمه اي، دستورالعمل نحوه 
شناسايي عمليات بيمه اي مشكوك و مراقبت از اشخاص 
مظنون در موسسات بيمه، دستورالعمل مبارزه با پولشويي 
در حوزه ارايه خدمات بيمه الكترونيكي، دس��تورالعمل 
ساختار و وظايف واحد مبارزه با پولشويي در صنعت بيمه، 
دستورالعمل مبارزه با پولشويي در عمليات بيمه اي اتكايي 
خارجي و معامالت برون مرزي، مثال هاي تجربي و عملي 
در فرايند پولشويي در صنعت بيمه: خريد بيمه نامه عمر 
با حق بيمه باال و بازخريد آن. فرد مشكوك به پولشويي 
س��عي مي كند كه با خريد يك بيمه نام��ه عمر با مبلغ 
حق بيمه باال پول كثيف و با منشأ غيرقانوني خود را تطهير 
كند. وي بدين ترتيب با ايجاد يك اليه، امكان دستيابي 
به منابع ايجاد وجوه مجرمانه را سخت مي كند و سپس 
با فسخ بيمه  نامه -حتي با پذيرش درصدي ضرر- پيش 
از پايان مدت قرارداد يا سررسيد بيمه، به نوعي پول تميز 

به دست مي آورد .
ممكن است اين نكته قابل تامل باشد كه مجرم پولشويي 
با فس��خ بيمه نامه پيش از سررسيد دچار زياني به دليل 
فسخ زود هنگام  گردد. بديهي است به دليل اهميت تغيير 
منبع اوليه ايجاد پول، كاهش مبلغ دريافتي از ش��ركت 
بيمه گر براي فرد پولشو پذيرفتني و ارزشمند است؛ چرا 
كه توانسته است ماهيت پول خود را تغيير دهد و در واقع 

اليه برداري كند.

 پرداخت نقدي »حق بيمه«
مجرم به دليل اينكه نياز دارد با ايجاد اليه گذاري در مسير 
جرم پولشويي، امكان رسيدن به منبع اوليه پول مجرمانه 
را با مش��كل مواجه س��ازد، مبلغ حق بيمه را بطور يكجا 
واريز مي كند.از منظر حس��ابداري، با يك فيش واريزي 
نقدي مواجه هستيم كه گاهي حتي فرد نماينده فروش 
بيمه يا مسوول مالي، خود پرداخت مبلغ نقدي دريافت 
شده را پذيرفته و عمال فرد پولشو، ردي برجاي نگذاشته 
است. وي حتي از ارايه چك يا اسناد مالي هم خودداري 
مي ورزد. زيرا مي داند كه اين عمل موجب خواهد ش��د 
سابقه اي از تراكنش وصول اين اس��ناد در حساب هاي 
بانكي او منعكس شود و در نتيجه بتوان ازآن طريق، آثار 

يا رد پولشويي را رصد كرد.

 پول شويي از طريق بيمه هاي اتكايي
ش��ركت هاي بيمه اتكايي در مقابل دريافت قسمتي از 
حق بيمه هاي شركت هاي بيمه، متعهد مي شوند بخشي از 
خسارت هاي احتمالي مربوط به بيمه نامه يا بيمه نامه هاي 
صادر شده توسط ش��ركت بيمه طرف قرارداد را جبران 
كنند. گاهي پولش��ويان و مجرمان با ايجاد شركت هاي 
بيمه واهي ك��ه درعمل فعاليتي ندارند و با اس��تفاده از 
خدمات بيمه اتكايي و ايجاد خس��ارت هاي س��اختگي 
يا از طريق قرارداد بيمه اتكايي س��اير شركت ها، موفق 
ب��ه انجام اعمال مجرمانه خود مي ش��وند. دراين حالت، 

پولش��ويان قراردادهاي بيمه اتكايي ساختگي و واهي با 
ساير ش��ركت هاي بيمه منعقد مي كنند تا از اين طريق 
بتوانند منشأ درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني 

و نامشروع را مخفي نگه دارند.

  خريد بيمه نامه توسط شخصي ديگر
در اين ش��يوه بيمه نامه براي فردي صادر مي ش��ود اما 
پرداخت مبالغ حق بيمه توسط شخص ديگري كه ظاهرا 
هيچ گونه رابطه س��ببي يا نس��بي با مجرم ندارد انجام 
مي گيرد. در واق��ع به ظاهر نمي توان رابطه منطقي بين 
آنان متصور شد.بدين ترتيب فرد پولشو با همكاري فرد يا 
افرادي وجوه كثيف حاصل از اعمال مجرمانه را وارد چرخه 
اقتصادي صنعت بيمه مي كند. اين كار باعث مي ش��ود 
مسوول مبارزه با پولشويي نتواند سوابق هويتي در ارتباط 
با شخص اصلي كه همان مجرم پولشو است را در اسناد و 

مدارك شناسايي كند.

 شناسايي متقاضيان خدمات بيمه اي
شناس��ايي متقاضيان خدم��ات بيم��ه اي )حقيقي و 
حقوقي( بر حس��ب نوع خدمات درخواستي وي به دو 
نوع شناسايي اوليه و شناسايي كامل تقسيم مي شود. 
در شناسايي اوليه، اطالعات متقاضي در سيستم هاي 
اطالعاتي ش��ركت ثبت و با مندرجات اصل كارت هاي 
شناسايي وي تطبيق داده مي ش��ود. شناسايي كامل، 
مرتبط با ارايه خدمات پايه )خدماتي كه طبق مقررات، 
پيش نياز ارايه س��اير خدمات در شركت است، ازجمله 
ارايه شناسه اختصاصي به هر بيمه گذار يا ارايه تاييديه 
براي متقاضيان نمايندگي( بوده و براساس آن، به منظور 
اطمينان از صحت اطالعات اخذ شده از اشخاص، عالوه 
بر شناسايي اوليه، استعالم و تطبيق اطالعات شخص با 
سامانه احراز هويت اشخاص در ثبت احوال يا سامانه هاي 

كنترل شناسه ملي انجام مي شود.
برخي نمونه هاي مش��كوك ب��ه پولش��ويي در فرآيند 
شناس��ايي، هرگونه مغايرت در اطالعات ارايه ش��ده در 
فرآيند شناسايي كامل متقاضي، مخدوش بودن يا ابهام در 
اصالت مدارك شناسايي كه طي مهلت مقرر اصالح يا رفع 
ابهام نشود، اطمينان از جعلي يا غيرواقعي بودن مشخصات 
متقاضي خدمات بيمه اي، ارايه ندادن اطالعات و مدارك 
شناس��ايي الزم، برخ��ي از راه هاي پيش��گيري از نفوذ 
پولشويان در شركت هاي بيمه، فرم پيشنهاد بطور كامل 

تكميل و توسط بيمه گذار و بيمه شده امضا شود.
كاربر يا كارشناس ثبت اطالعات و صادركننده بيمه نامه 
دقت كاف��ي را در بررس��ي و انجام ام��ور و ثبت مدارك 

به عمل آورد.
در صورت كسري مدارك يا مخدوش بودن اسناد هويتي 
يا مشكوك بودن آنها از ارايه خدمات خودداري و موضوع 
به صورت محرمانه، بدون اطالع ارباب رجوع، به مسوول 

مبارزه با پولشويي گزارش شود.
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بار مالي براي دولت مانع تشكيل 
صندوق خسارت هاي طبيعي

گروه بانك وبيمه|طرح تش��كيل صندوق بيمه 
حوادث طبيعي در ايران، بعد از ۱۵ سال در مجلس 
تصويب ش��د اما به دليل آنچه بار مالي براي دولت 
خوانده شد، از سوي شوراي نگهبان متوقف و بررسي 

نهايي آن به سال آينده موكول شد.
به گزارش تعادل، اليحه صندوق بيمه حوادث طبيعي 
از سوي بيمه مركزي پيشنهاد شد؛ اما سال ها بين 
صنعت بيمه، دولت مجلس و شوراي نگهبان در حال 
رفت و برگشت بود و هم اكنون نيز شكل گيري آن با 
اما واگرهايي روبه رو است. مسووالن بيمه مركزي و 
نمايندگان مجلس تأكيد دارند طرح تشكيل صندوق 
بيمه حوادث طبيعي به تصويب مجلس رسيده؛ اما 

شوراي نگهبان آن را تأييد نكرده است.
فريد موسوي، نايب رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس درباره آخرين وضعيت تشكيل اين صندوق 
گفته است: تأسيس صندوق بيمه حوادث طبيعي 
به دليل اصل ۷۵ قانون اساسي بار مالي براي دولت 
به تأييد شوراي نگهبان نرسيده است. او اضافه كرده 
است: هرچند بطور شفاهي با تأسيس اين صندوق 
موافقت ش��ده است؛ اما بايد تش��ريفات قانوني آن 
طي شود. پيش از اين، عبدالناصر همتي، رييسكل 
سابق بيمه مركزي، نيز تأكيد كرده بود: اين اليحه 
در مجلس تصويب شده؛ اما به دليل ايرادات وارده از 
سوي شوراي نگهبان، در حال بررسي است. همتي 
اين توضيح را هم داده بود كه در صورت تأييد شوراي 

نگهبان، به زودي اين صندوق تأسيس مي شود
البته ايجاد چنين صندوق هايي در جهان تجربه اي 
متداول اس��ت و در كش��ور ما به دليل بروز حوادث 
طبيعي از قبيل زلزله، س��يل، توفان، صاعقه، برف، 
رانش زمين، ريزش كوه و سونامي، اين موضوع يك 
امر حياتي است اما بروز رويداد هايي نظير زلزله اخير 
كرمانشاه، مجددا بر لزوم تأسيس اين صندوق تأكيد 
مي نمايد. اين در حالي است كه پيش بيني شده بود 
اين اليحه قبل از پايان دولت يازدهم به تصويب نهايي 
برسد؛ درحالي كه تشكيل اين صندوق همچنان با 

اماواگرهايي روبه رو است.
اعضاي انجمن ملل جنوب شرق آسيا يا همان آسه 
آن درپي راه اندازي يك صندوق بيمه مش��ترك و 
پارامتريك براي حوادث تا انتهاي سال جاري ميالدي 
هس��تند. به گزارش س��ي جي تي ان دات كام، اين 
اقدام درپي افزايش خسارت هاي مرتبط با حوادث 
فاجعه بار صورت مي پذيرد. در اين ميان، سه كشور 
كامبوج، الئوس و ميانمار اولين امضاءكنندگان طرح 
صندوق ريسك حوادث فاجعه بار منطقه اي بوده اند. 
اين صندوق با هدف پاس��خ گويي مالي س��ريع به 
عواقب حوادثي مانند توفان، زلزله و سيل راه اندازي 
خواهد شد.در ماه جاري ميالدي، توفان هاي شديد 
و باران هاي ماسون به همراه توفان مانگوت 80 نفر را 
در فيليپين به كام مرگ كشاند و كشاورزي در مناطق 

شمالي را ويران و خانه هاي بسياري را خراب كرد.
جنوب چين نيز دچار حادثه ش��ده اس��ت كه اين 
واقعيت را دوباره گوش زد مي كند كه سيل و حوادث 
طبيعي مي تواند ميليون ها دالر به آس��ياي جنوب 
شرقي آسيب بزند. هنگامي كه حوادثي اينچنيني رخ 
مي دهد، كشورها با مشكل نقدينگي در مدت زمان 
كوتاه مواجه مي شوند. به همين دليل است كه آسه آن 
تصميم به راه اندازي صندوق بيمه پارامتريك حوادث 
كرده است.كشورهاي كاراييب از اين لحاظ پيش رو 
بوده اند. آنان سيستم بيمه بين دولتي پارامتريك را 
۱۱ سال پيش تأسيس كردند كه از طريق آن، نسبت 
به ش��دت حادثه، تأمين خودكار صورت مي پذيرد. 
پرداخت نهايي بر مبناي ش��دت بارندگي، سرعت 

توفان و شدت لرزش تعيين مي شود.
صندوق تسهيالت بيمه ريسك حوادث فاجعه بار 
كاراييب ۱۳0 ميلي��ون دالر تاكنون به دولت هاي 
عضو پرداخته است كه اين پرداخت بطور متوسط 
 طي ۱۴ روز پس از وقوع حادثه انجام پذيرفته است.
۵۵ ميلي��ون دالر از رقم فوق ب��ه دولت هاي عضو 
در سال ۲0۱۷، به واس��طه توفان هاي ايرما و ماريا 
پرداخت شده است.كش��ورها همگي به اين درك 
رس��يده اند صندوق حوادث كش��ورهاي كاراييب 
در بيانيه اي عنوان كرد كه تغيي��رات آب و هوايي، 
اثرات حوادث هيدرومتئوميكس را كه سبب ايجاد 
توفان هاي شديد و نيز تغييرات گسترده در دوره هاي 
بارندگي و خشك سالي مي شود، را افزايش مي دهد و 
به كارگيري بيمه پارامتريك مي تواند انعطاف و توان 

ارتجاعي اين كشورها را افزايش دهد.

  پيشنهاد افزايش سقف 
برداشت روزانه

گروه بانك وبيم�ه| دبيركل كان��ون بانك ها و 
موسس��ات اعتباري خصوصي از پيشنهاد مديران 
بانك ها ب��راي افزايش س��قف برداش��ت روزانه از 
كارت هاي بانكي در دستگاه هاي خودپرداز و تغيير 
سقف كارت هاي هديه به ۳ ميليون تومان خبر داد.

به گ��زارش تعادل، محمدرضا جمش��يدي درباره 
مباحث مطرح شده در سي و دومين جلسه مديران 
عامل سيستم بانكي با حضور محمد طالبي، دبيركل 
بانك مركزي و صمد كريم��ي مدير اداره اعتبارات 
بانك مركزي در محل بانك كارآفرين، اظهار داشت: 
در اين جلس��ه روش هاي جاري بانك ها در زمينه 
معامالت نقدي ارزي م��ورد تبادل نظر قرار گرفت 
كه در صورت نياز به توضيح بيش��تر بانك مركزي 

مي تواند اطالع رساني كند.
وي افزود: همچنين مديران عامل بانك ها به لحاظ 
مش��كالتي كه در ادارات اجراي ثبت اس��ناد براي 
مزايده و فروش امالك تمليكي بانك ها وجود دارد، 
راه هاي كمك رساني به ادارات اجرايي ثبت را مورد 
تبادل نظر قرار داده و راه حل هايي براي همكاري با 

آنها مورد توافق قرار دادند. 



دانش و فن10اخبار

معاون وزير ارتباطات اعالم كرد

نارضايتي كاربران  از افزايش قيمت  بسته هاي  اينترنت
گروه دانش و فن   

معاون وزير ارتباطات نتايج بررسي ها درباره افزايش نرخ 
بسته هاي اينترنت توسط اپراتورهاي موبايل را به دستور 

وزير ارتباطات و با توجه به نارضايتي كاربران اعالم كرد.
حس��ين فالح جوش��قاني درباره اق��دام اپراتورها براي 
افزايش قيمت بسته هاي اينترنت اظهار داشت: براساس 
بررسي هاي انجام شده در زمينه بسته هاي اينترنت موبايل، 
شاهد افزايش قيمت ۸ تا ۱۸ درصدي هستيم كه البته 
در اين زمينه اطالع رساني كاملي از سوي اپراتورها انجام 
شده و اين افزايش قيمت در چارچوب مصوبات كميسيون 

مقررات ارتباطات بوده است.
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي 
خاطرنشان كرد: در افزايش قيمت بسته هاي اينترنت، 
سقف و كف تعرفه گذاري كميس��يون تنظيم مقررات 
ارتباطات رعايت شده و ما در اين زمينه، گزارشات الزم را 

به اين كميسيون به رياست وزير ارتباطات داده ايم.
معاون وزير ارتباطات گفت: در اي��ن حال با اپراتورهاي 
موبايل نيز مذاكراتي صورت گرفته تا نرخ گذاري بسته هاي 
اينترنت را بهتر مديريت كنند اما آنچه مسلم است اين است 
كه اين افزايش قيمت ه��ا در چارچوب مصوبات صورت 

گرفته است.
وي با بيان اينكه افزايش نرخ بسته هاي اينترنت موبايل 
بيش��تر در بس��ته هاي كوتاه مدت ديده مي ش��ود و در 
بسته هاي بلندمدت اينترنت، اين افزايش كمتر رخ داده 
است، افزود: به اين دليل به نظر مي رسد سياست گذاري 
اپراتورها به سمت تشويق مردم براي استفاده از بسته هاي 
بلندمدت اينترنت اس��ت. فالح جوشقاني در مورد مدل 
تعرفه گذاري بسته هاي اينترنت كه به تشويق كاربران 
به استفاده از اينترنت شبانه منجر شده است، گفت: اين 
موضوع را نيز پيگيري كرديم و به اپراتورها نيز نتايج آن 
را اع��الم كرديم و آنها نيز به م��رور در حال حذف برخي 
بسته هاي شبانه هس��تند. البته اين مدل نيز يك روش 
جذب مشتري است و در اكثر اپراتورهاي دنيا نيز بسته هاي 

اينترنت شبانه با تخفيف به كاربران ارايه مي شود.
وي يادآور شد: خيلي از نيازهاي كاربران به دسترسي به 
اطالعات و دانلود فايل مي تواند بدون نياز به بيدار ماندن 

نيز انجام شود.
معاون وزير ارتباطات تصريح كرد: موضوع اين اس��ت 
كه ما نمي توانيم بسته هاي ش��بانه را محدود كنيم و 
اين موضوع را در اختيار اپراتورها قرار داده ايم. چون در 
نهايت نيز عده اي از حذف اين بسته ها ناراضي خواهند 

بود. مهم اين اس��ت كه مردم بتوانند نحوه استفاده از 
اينترنت خود را در ساعات مختلف مديريت كنند.

    تامين ارزي اپراتورها براي مقابله با تحريم
همچنين رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي از تدوين بسته مقابله با تحريم و نوسانات ارز براي 
تامين ارز اپراتورهاي ارتباطي با تمهيدات وزارت ارتباطات 

و بانك مركزي خبر داد.
به گزارش مهر به نقل از وزارت ارتباطات، حس��ين فالح 
جوشقاني با اشاره به اينكه بسته اي براي مقابله با تحريم ها 
و نوسانات ارزي در وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تهيه 
شده است، گفت: با ارايه اين بسته، مشكلي در زمينه تامين 

ارز اپراتورها نداريم.
وي توضيح داد: با تمهي��دات وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات و بانك مركزي، بسته مقابله با تحريم و نوسانات 
ارز در اين وزارتخانه براي تامين ارز اپراتورهاي تلفن همراه 
تهيه و در ستاد اقتصادي دولت مطرح شد، بنابراين در اين 

زمينه مشكلي وجود ندارد.
رييس رگوالتوري افزود: پيش از اين، اپراتورها نيازهاي 
خود را به م��ا اعالم كرده بودند و پس از بررس��ي و تاييد 
معاونت توسعه، هماهنگي و امور پشتيباني و بانك مركزي 

نيازها تاييد و هماهنگي هاي ارزي در دولت انجام شد.
فالح جوشقاني با بيان اينكه در چند ماه گذشته با افزايش 
قيمت ارز، هزينه خدمات اپراتورهاي ارتباطي نيز افزايش 
يافته است، ادامه داد: البته در كميسيون تنظيم مقررات 
ارتباطات، براي تمامي خدمات، سقف و كف قيمت تعيين 
ش��ده و اپراتورها مجازند مطابق با اي��ن تعرفه گذاري و 
براساس تحليلي كه از بازار دارند قيمت ها را تعريف كنند.

رييس رگوالتوري گفت: آنچه مسلم است اينكه اپراتورهاي 
ارتباطي در يكي، دو سال گذشته با توجه به شرايط بازار، 
تعرفه ها را در پايين ترين ميزان اعالم كردند اما هم اكنون با 
توجه به شرايط اقتصادي، تعرفه ها با افزايش قيمت حدود 
۱۰ درصد در اينترنت و دو برابر در مكالمات مواجه شده كه 

اين افزايش قيمت همچنان طبق مقررات است.

    تعويق در اجراي مرحله دوم طرح رجيستري
وي درباره اجراي طرح رجيس��تري نيز گفت: در اجراي 
طرح رجيس��تري، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
مسووليت كميته راهبردي اين طرح را به عهده دارد كه 
در دو فاز ساماندهي گوشي هاي تلفن همراه و ساماندهي 

تبلت ها اجرايي شده است.

فالح جوشقاني با بيان اينكه توجه بيشتر ما به فاز نخست 
اين ط��رح بود، تصريح كرد: فاز نخس��ت اين طرح براي 
جلوگيري از قاچاق گوش��ي تلفن همراه اجرا شد، البته 
وزارت ارتباطات براي اجراي مرحله دوم رجيستري كه 
مربوط به تبلت ها مي شود، آمادگي كامل در حوزه فني 
دارد اما مالحظاتي در حوزه بازار وجود دارد كه اجراي آن 

را به تعويق انداخته است.
به گزارش روابط عموم��ي وزارت ارتباطات، معاون وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به اينكه متولي تامين 
گوشي تلفن همراه در بازار وزارت ارتباطات نيست گفت: 
وزارت صنعت، متولي تامين گوشي در بازار است، بنابراين 
موضوع تامين ارز گوشي هاي تلفن همراه در حوزه وظايف 
ما نيس��ت. اما برخي سوءاستفاده ها و مشكالت قضايي 
هنگام تخصيص ارز با قيمت ۴۲۰۰ توماني صورت گرفت 
كه منجر شد تا تعداد زيادي گوشي در گمرك باقي بماند. 
براي رفع اين موضوع پيگيري هاي الزم را انجام مي دهيم.

رييس رگوالتوري درباره نحوه اتصال س��امانه گمرك، 
وزارت صمت و ارتباطات در اجراي طرح رجيستري گفت: 
سامانه همتا اين سه نهاد را به هم متصل كرده است. البته 
اين سامانه زيرنظر ما نيست اما از قابليت هاي آن در اجراي 

طرح رجيستري استفاده شده است.
فالح جوشقاني با اش��اره به رفع مشكالت فني در حوزه 
اتصال برخط اين س��امانه افزود: ارتباط س��امانه همتا، 
گمرك و نيروي انتظامي برقرار شده تا گوشي هاي تلفن 
همراه بعد از اربعين )۸ آبان( با ش��ماره گذرنامه و شماره 

مسافري وارد شوند.
معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه طرح رجيس��تري در 
اجراي صحيح اينترنت اشيا نيز تاثيرگذار است، خاطرنشان 
كرد: پس از اجرايي ش��دن اينترنت اشيا در كشور همه 
تجهيزات بايد داراي شناسه IMEI باشند و به سيم كارت 
متصل ش��وند. معاون وزير ارتباطات درباره زمان اجراي 
حكم ديوان عدالت اداري براي حذف هزينه آبونمان تلفن 

ثابت با بيان اينكه اگرچه استفاده از تلفن ثابت در سال هاي 
اخير روند كاهشي دارد اما وجود آن همچنان مورد نياز 
است، تاكيد كرد: حكم ديوان عدالت اداري براي حذف 

تعرفه تلفن ثابت مشكالتي را براي مخابرات ايجاد كرد.
وي گف��ت: راهكارهاي مختلفي ب��راي اين معضل ارايه 

كرده ايم و در حال بررسي است.
به گفته رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، 
در حال حاضر ۶ تا ۷ ميليون خط تلفن ثابت بدون كاركرد 
وجود دارد و هزينه نگهداري آن بيش از ۷ تا ۸ هزار تومان در 
ماه است كه براي اين خطوط فقط آبونمان پرداخت مي شود.

وي اف��زود: مخابرات ب��ا طرح هم كدس��ازي ۷۰ درصد 
قيمت ها را كاهش داد، اما اكنون قيمت خدمات خود را 
به سقف رسانده است. گزارش اين اقدام براي كميسيون 
تنظيم مقررات ارسال شده است كه براساس جمع بندي 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، قيمتي خالف قانون 

و باالتر از سقف تعيين شده در اين حوزه نداشتيم. 

گوگل |
 روز گذشته گوگل لوگوي خود را به مناسبت زادروز 
 Elisa Leonida( “ اليس��ا لئونيدا زامفيرس��كو“
Zamfirescu( تغيي��ر داد.وي اولين مهندس زن 

روماني و دومين مهندس زن جهان بود.
 “اليس��ا لئونيدا زامفيرس��كو “ در تاري��خ ۱۰ نوامبر 
۱۸۸۷ ميالدي در روماني متولد ش��د. وي در س��ال 
۱۹۰۹ مي��الدي به پذيرش دانش��گاه فن��ي برلين 
درآمد و در س��ال ۱۹۱۲ ميالدي در رشته مهندسي 

فارغ التحصيل شد.
درابتدا اينگونه تصور مي ش��د كه زامفيرسكو اولين 
مهندس زن جهان است ولي بعدها مشخص شد كه 
شش س��ال قبل تر “آليس پري “ در رشته مهندسي 

فارغ التحصيل شده است.
 “ زامفيرسكو “ پس از بازگشت به روماني در موسسه 
زمين شناسي روماني مش��غول به كار شد. وي پس 

از جن��گ جهان��ي اول رهبري چندين آزمايش��گاه 
زمين شناسي را بر عهده گرفت و در اين مدت مطالعات 
متع��ددي روي زغال س��نگ، ك��روم، گاز طبيعي، 
بوكسيت و مس انجام داد. وي حتي به آموزش فيزيك 

و شيمي نيز پرداخت.
اي��ن زن مهن��دس در س��ال ۱۹۶۳ در ۷۵ س��الگي 
بازنشسته شد و در نهايت در تاريخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۳ 

ميالدي در ۸۶ سالگي درگذشت.

آسوشيتدپرس |  مدير ارشد اجرايي گوگل در ايميلي 
از كارمندان اين شركت براي سياست هاي برخورد با آزار 
جنسي زنان عذرخواهي كرده است. همچنين قصد دارد 

در اين روند تغييراتي ايجاد كند.
هفته قبل هزاران نفر از مهندسان رده باال و كارمندان 
شركت گوگل به نشانه اعتراض سياست هاي برخورد 
با آزار جنسي زنان محل كار خود را ترك كردند. اكنون 
اين شركت تعهد كرده درباره بررسي و برخورد با موارد 

آزار جنسي قاطعيت بيشتري به خرج دهد.
ساندار پيچاي مدير ارش��د اجرايي گوگل در ايميلي 
براي كارمندان اين شركت نوشت: مديران گوگل و من 
بازخورد شما را شنيديم و از داستان هايي كه شما نقل 
كرده ايد، متاثر شده ايم. مي دانيم كه در گذشته هميشه 
رفتار درستي نداشته ايم و به همين دليل عذرخواهي 
مي كنيم. واضح اس��ت كه بايد تغييراتي در اين روند 

ايجاد كنيم.
پيچاي در ادامه اعالم كرد سياس��ت هاي جديدي در 

قبال افراد متخلف تعريف و اجرا مي كند.
درهمين راستا گوگل جزييات بيشتري درباره پرونده 
آزار جنسي در گزارش هاي داخلي شركت براي تمام 
كارمندان فراهم مي كند. اين جزييات ش��امل تعداد 
موارد متعدد آزار جنس��ي ثابت ش��ده در بخش هاي 
مختلف شركت و فهرست مجازات هاي در نظرگرفته 
شده براي فرد خاطي است. اين مجازات ها عبارتند از 
اخراج، كاهش دستمزد و مشاوره روانشناسي اجباري. 
همچنين اين شركت آموزش هاي خود براي اجتناب 

از آزارهاي جنسي در محل كار را گسترش مي دهد. 
 هفته گذشته بيش از ۲۰ هزارنفر از كارمندان گوگل 
در سراسر جهان به نشانه اعتراض به آزار جنسي زنان 

محل كار خود را ترك كردند.

ورج | به گفته تحليلگران، دو شركت كوالكام و مدياتك 
با فناوري هاي جديد در حوزه حسگرهاي اثر انگشت 

بازار آن را در سال آينده تصاحب خواهند كرد.
با توج��ه به آنك��ه در س��ال هاي اخير ش��ركت هاي 
توليدكننده موبايل به دنبال توليد و عرضه گوشي هاي 
هوشمند با حاشه باريك و ضخامت بسيار كم هستند، 
بنابراين تقاضا براي حسگرهاي اثر انگشت يكپارچه 
با صفحه نمايش يا سنس��ورهاي پيش��رفت هاي كه 
قابليت هاي جديد و كاملتري را داشته باشد، نيز به همان 

نسبت افزايش يافته است.
حاال ب��ه تازگ��ي كارشناس��ان ب��رآورد كرده اند كه 
شركت هاي كوالكام و مدياتك در سال ۲۰۱۹ ميالدي 
قادر خواهند بود فناوري هاي جديدي را به حسگرهاي 
اثر انگشت بياورند و به تكميل و توسعه آن كمك كنند 
و در نهايت، بازار اين محصول و فناوري جديد را به خود 
اختصاص دهند. بنابراين انتظار مي رود كه دو شركت 
كوالكام و مدياتك به زودي در آينده اي نزديك تمامي 
رقباي خود را در اين حوزه كنار زده و جايگاه نخس��ت 
صنعت توليد حسگرهاي اثر انگشت براي گوشي هاي 

هوشمند اندرويدي را از آن خود كنند.
گفته مي شود مدياتك در سال آينده ميالدي از تمامي 
شركت هاي لنوو، ش��يائومي، هواوي، ويوو و بسياري 
ديگر از توليدكنندگان موبايل سفارش توليد حسگر 
اثر انگشت اپتيكال خواهد گرفت اين در حالي است كه 
سامسونگ سفارش اين محصول را به كوالكام داده است. 
پيشتر نيز گفته شده بود ميزان استفاده از فناوري اسكنر 
و حسگر اثر انگشت زير صفحه نمايش در گوشي هاي 
هوشمند سال آينده ۱۰ درصد رش��د و افزايش پيدا 
خواهد كرد كه حاال طبق تازه ترين گزارش هاي منتشر 

شده مي توان صحت خبر قبلي را تاييد كرد.

تك كران�چ | ش��كاف امنيتي در ف��روم آنالين يك 
توليد كننده پهپاد، به هكرها اجازه دسترسي به اطالعات 
محرمانه، تصاوير و ويدئوهاي ثبت ش��ده كاربران آن 
را داد. يك ش��كاف امنيتي نگران كنن��ده در خدمت 
ابر ش��ركت DJI )توليد كننده پهپاد( به هكرها اجازه 

دسترس كامل به حساب هاي كاربران را داده است.
محققان امنيت��ي موسس��ه Check Point در ماه 
م��ارس متوجه ش��كافي در زيربناي خدم��ت ابر اين 
شركت شدند. اين شكاف امنيتي به هكرها اجازه مي داد 
وارد حساب هاي كاربران شده و به اطالعات محرمانه 
آنها مانند مكان پهپاد، نقش��ه ها، اطالعات، تصاوير يا 

ويدئوهاي ثبت شده دسترسي يابند.
البت��ه DJI ادعا مي كند اين ش��كاف امنيتي را در ماه 

سپتامبر برطرف كرده است.
كاربران با كليك روي ي��ك لينك حاوي بدافزار كه از 
طريق DJI Forum به اش��تراك گذاشته شده بود، 
قرباني هكرها مي شدند. اين فروم آنالين براي گفت وگو 
ميان كاربران شركت درباره محصوالت ايجاد شده بود.

هر كاربري كه روي لينك حاوي بدافزار كليك كرده، 
احتماال اطالعات ورودبه حساب هاي كاربري او هك 
شده و در نتيجه اطالعات حس��اب، فروشگاه، فروم و 

بقيه داده هاي او سرقت شده است.
اين ش��كاف امنيت��ي از توكن هاي مربوط ب��ه احراز 
هويت ناشي مي ش��د. كاربران به كمك اين توكن ها 

مي توانستند در سايت هاي مختلف DJI ورود كنند.
چندي پيش هكرها با استفاده از همين شكاف امنيتي 
اطالعات ۵۰ ميليون كاربر فيس بوك را سرقت كردند.

اين ش��ركت پس از گزارش شكاف امنيتي، نرم افزار و 
سخت افزار خود را بررس��ي كرده تا از حمالت مشابه 

جلوگيري كند.

يو اس اي تودي |  پرتال فيس بوك كه يك نمايشگر 
هوشمند براي برقراري تماس ويدئويي از طريق پيام 
رسان اين شركت است با ذخيره سازي اطالعات سوابق 
تماس هاي افراد حريم شخصي آنها را نقض مي كند.

فيس بوك كه هنوز از رس��وايي هاي قبلي مربوط به 
سرقت اطالعات خصوصي كاربران توسط شركت هاي 
ثالث همكار رها نشده، حاال خود در مركز يك رسوايي 

تازه قرار دارد.
پرتال نمايشگري ۱۰.۱ اينچي است كه همراه با يك 
مدل مش��ابه به نام پرتال پ��الس در ابعاد ۱۵.۶ اينچ 
عرضه شده اس��ت و براي گپ ويدئويي قابل استفاده 
است. دوربين هوشمند اين دس��تگاه از قابليت زوم 
خودكار و ردگيري افراد در صورت جابه جا ش��دن در 
برابر دوربين برخوردار اس��ت و لذا دو طرف مكالمه 
بط��ور دايم و بدون ني��از به جابه جا ك��ردن دوربين 

يكديگر را مشاهده خواهند كرد.
اگ��ر چه اين دس��تگاه محتواي مكالم��ات ويدئويي 
را براي اس��تفاده هاي تبليغات��ي و درآمدزايي فيس 
بوك ذخيره نمي كند، اما س��وابق تماس هاي افراد را 
كنترل و نگه��داري مي كند. با توجه به هك ش��دن 
مكرر فيس بوك و س��رقت اطالعات ميليون ها نفر از 
كاربران��ش بيم آن مي رود كه جم��ع آوري اطالعات 
سوابق تماس هاي كاربران هم باعث به خطر افتادن 

مجدد امنيت آنها شود.
دستگاه پرتال اطالعات تعداد تماس هاي برقرار شده با 
هر فرد و زمان تماس از طريق پيام رسان را هم ذخيره 
مي كند و برخي اطالعات ديگ��ر با مقاصد تبليغاتي 
نيز ذخيره مي ش��وند. فيس بوك اگر چه اين مساله 
را تاييد كرده، اما به جزييات بيش��تري در اين مورد 

اشاره نكرده است.

نكست وب |  گوگل نس��خه ۷۱ مرورگر اينترنتي 
كروم را طراحي كرده كه در زمان بازديد كاربران از 
برخي وب س��ايت ها كه به دنبال خالي كردن جيب 

افراد هستند، به آنها هشدار مي دهد.
برخ��ي وب س��ايت هاي اينترنتي، بي س��روصدا از 
حس��اب هاي كاربران مبالغي را بابت حق عضويت، 
اش��تراك و غيره ك��م مي كنند. معم��وال اين كار از 
طريق فريب دادن كاربران براي درج ش��ماره هاي 
تلفن همراه به منظور دسترسي به محتواي مختلف 

صورت مي گيرد.
اما اين كار موجب مي شود تا مديران وب سايت هاي 
مذكور بتوانند هزينه هايي را از طريق ش��ركت هاي 
مخابراتي به كاربران تحميل كنند و لذا در قبض هاي 
صادر ش��ده تلفن همراه مبالغي اضافي درج خواهد 

شد.
نس��خه ۷۱ مرورگر كروم كه به زودي در دسترس 
عالقه من��دان ق��رار مي گيرد، اطالع��ات مربوط به 
هزينه اشتراك چنين وب سايت هايي را به كاربران 
نشان مي دهد. اين امر شامل نمايش دقيق اطالعات 

صورت حساب اين سايت هاست.
همچنين طراحي اين مرورگر به گونه اي اس��ت كه 
اگر كاربر بخواهد بابت اس��تفاده از خدمات يادشده 
هزين��ه اي پرداخت كند اطالع��ات مربوط به آن به 
دقت و با جزييات نمايش داده ش��وند. به بيان ديگر 
هزينه هاي خدمات مذكور به تفكيك كاربري روزانه، 

ماهانه و هفتگي در دسترس قرار مي گيرد.
اين مرورگر كه در ماه دسامبر عرضه مي شود تمامي 
تبليغات موجود در صفحات اينترنتي كه آگهي هاي 
زيادي را در قالب پنجره هاي مجزا نمايش مي دهند 

نيز مسدود مي كند.

ديلي ميل | 
دانش��مندان با بررس��ي اطالعات ماهواره اي، بقاياي 
قاره هاي گمشده زير قطب جنوب را كشف كردند. اين 
تصاوير نشان داده قطب جنوب و استراليا تا ۵۵ ميليون 

سال قبل بهم پيوسته بوده اند.
سازمان فضايي اروپا بقاياي قاره هاي گمشده را كشف 
كرده كه ميليون ها سال زير قطب جنوب مخفي شده 
بودند.  تصاوير ماهواره اي نشان دهنده وجود بخشي از 
زمين هستند كه در عمق ۱.۶ كيلومتري اين قاره يخي 
پنهان شده بوده اس��ت.  به گفته محققان اين تصاوير 
چشم انداز تازه اي در قطب جنوب فراهم كرده است. اين 
درحالي است كه دانش كمي درباره اين قاره وجود دارد.
به هرحال پژوهش��گران اطالعات كاوشگر GOCE را 
بررس��ي كردند كه در سال ۲۰۱۳ ميالدي سوخت آن 

تمام شد.
 هرچند اين ماهواره ۵ سال گذشته از خدمت خارج شده 

بوده اما دانشمندان هنوز هم از اطالعات جمع آوري شده 
درباره كشش گرانشي زمين استفاده مي كنند.

آنها با استفاده از اين اطالعات نقشه اي از حركات اليه هاي 
تكتونيك زمين زير قطب جنوب فراهم كردند. تحقيق 
آنها مس��ير اين حركات را در ۲۰۰ ميليون س��ال قبل 
بررسي و چش��م اندازي تازه از نحوه شكل گيري قطب 

جنوب فراهم كرد.
فائوسوتو فراكيولي محقق ارشد اين تحقيق مي گويد: 

در شرق قاره قطب جنوب ويژگي هاي موزاييكي شكلي 
مي بينيم كه نش��ان دهنده ش��باهت ها و تفاوت هاي 
بنيادين ميان پوسته بين قطب جنوب و قاره هاي ديگري 

است كه ۱۶۰ ميليون سال قبل به آن پيوستند.
 ليتوسفر شامل پوسته و گوشته مذاب بين سطح زمين 
است و ش��امل رشته كوه ها، پشته اقيانوس ها و مناطق 
صخره اي به نام كراتون ها اس��ت. كراتون يا پوسته پايا، 
بقاياي قاره هاي باستاني اس��ت كه در قاره هاي كنوني 
وجود دارند.  اطالعات جديد نش��ان دهنده شكاف در 
ابرقاره Gondwana است. قطب جنوب در اين قاره 
قرار داشته است.  هرچند زمين طي ۱۳۰ ميليون سال 
قبل از هم گسسته ش��ده است اما نقشه نشان مي دهد 
قطب جنوب و استراليا تا ۵۵ ميليون سال قبل همچنان 
بهم پيوسته بوده اند. اين تحقيق نشان داد غرب قطب 
جنوب پوسته اي نازك تر از قسمت شرقي آن داشته كه 

شباهت به پوسته زمين در استراليا و هند دارد.

تغيير لوگوي گوگل به مناسبت تولد دومين مهندس زن جهان

گوگل از كارمندان خود 
عذرخواهي كرد

 سلطه دو غول تكنولوژي
بر بازار حسگرهاي اثر انگشت

شكاف امنيتي در فروم آنالين 
يك توليد كننده پهپاد

 جاسوسي تازه فيس بوك
از كاربران

كروم جديد مانع خالي شدن 
جيب كاربران مي شود

قطب جنوب و استراليا به هم پيوسته بودند
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رويداد

دريچه فراسو

معافيت گمركي به گوشي 
مسافري خارجي تعلق نمي گيرد

روابط عمومي وزارت ارتباطات | وزير ارتباطات 
گفت: گوش��ي مس��افري اتباع خارج��ي و ايرانيان 
غيرمقيم معافيت گمركي ندارد. محمدجواد آذري 
جهرمي در شبكه اجتماعي توئيتر در پاسخ به سوالي 
مبني بر دليل پرداخت حق كمرگي گوش��ي تلفن 
همراه براي مس��افري كه ناگزير ب��ه اقامت بيش از 
يك ماه در ايران است، گفت: معافيت هاي گمركي 
خاصي ب��راي اتباع خارجي يا ايرانيان مقيم خارج از 
كشور در قانون ديده نشده اس��ت. وزيرارتباطات و 
فناوري اطالعات تاكيد كرد: اگر اين موضوع مصوب 
شود، سامانه ثبت تلفن همراه )رجيستري(، قابليت 

پياده سازي آن را دارد.

واتس آپ محاورات را آرشيو 
مي كند

ديلي ميل|آپديت جديد وات��س آپ به كاربران 
اج��ازه مي دهد مح��اورات خود را ب��راي طوالني 
مدت آرش��يو كنند و ديگر مجبور به ترك گروه ها 
نخواهند بود. آپديت جديد واتس آپ شامل قابليت 
Vacation Mode خواهد بود كه به افراد اجازه 
مي دهد محاورات را بطور طوالني مدت آرشيو كنند. 
در حال حاضر كارب��ران واتس اپ فقط مي توانند 
محاورات را براي زمان كوتاهي آرش��يو كنند اما به 
محض ارس��ال پيامي تازه، محاوره مذكور دوباره 
فعال مي شود. در آپديت جديد از اين امر جلوگيري 
مي كند و اين بدان معنا است كه افراد مجبور نيستند 
يك گروه را به طور كامل ترك كنند. البته كاربران در 
صورت تمايل مي توانند محاوره مذكور را از حالت 

آرشيو خارج كنند.
قابليت مذكور در نسخه بتاي اين اپليكيشن ظاهر 
شده است و هنوز مشخص نيست آپديت چه زمان 
براي همه كاربران فراهم مي ش��ود. آپديت جديد 
ع��الوه ب��ر Vacation Mode ش��امل گزينه 
Linked Accounts نيز اس��ت كه به كاربران 
اجازه مي دهد شماره تماس هاي دفتر تلفن خود را 
به يك پلتفرم ديگر مانند فيس بوك يا اينستاگرام 
مرتبط كنند. به اين ترتيب افراد مي توانند آپديت، 
اس��توري و وضعيت خود را بين سه اپليكيشن به 

اشتراك بگذارند.

 فيس بوك، اينستاگرام
و اسنپ چت عامل افسردگي

مارك�ت واچ|  محققان تا به حال بارها هش��دار 
داده اند كه صرف بيش از حد وقت در ش��بكه هاي 
اجتماعي مانند فيس بوك، اينس��تاگرام واسنپ 
چت زيان بار است و به تازگي مشخص شده اين كار 
باعث افسردگي هم مي شود. يافته هاي روانشناسان 
دانشگاه پنسيلوانيا نشان مي دهد كه هر چه  زمان 
استفاده از شبكه هاي اجتماعي بيشتر شود، ميزان 
افسردگي و حس تنهايي در آنها نيز بيشتر مي شود. 
اين اولين بار اس��ت كه در يك تحقيق دانشگاهي 
ارتباط مس��تقيم و قطعي ميان ميزان استفاده از 
شبكه هاي اجتماعي و افزايش مشكالتي همچون 
افسردگي برقرار مي شود. بر همين اساس افرادي كه 
ميزان استفاده خود از سايت هاي يادشده را كاهش 
مي دهند نيز از نظر روحي و رواني شرايط بهتري 
پيدا مي كنند و در مورد خود و زندگيشان احساس 
بهتري خواهند داش��ت. براي انجام اين بررس��ي 
در يك بازه زماني س��ه هفته اي از ۱۴۳ دانشجوي 
داوطلب مقطع ليس��انس در دانشگاه پنسيلوانيا 
كمك گرفته شده اس��ت. نيمي از اين افراد بطور 
نامحدود قادر به استفاده از شبكه هاي اجتماعي 
بوده اند و بقيه تنها ده دقيقه در روز اجازه داشته اند از 
اين شبكه ها استفاده كنند. بررسي هاي دقيق نشان 
داد شرايط روحي و رواني گروه دوم به مراتب بهتر 
از گروه اول بوده و افرادي از گروه اول نيز كه ميزان 
استفاده خود را كاهش دادند به تدريج كمتر احساس 
افسردگي و تنهايي كردند. اين محققان مي گويند 
مقايسه مكرر ميان هر كاربر با ديگران در شبكه هاي 
اجتماعي و پي بردن به كيفيت ظاهرا بهتر زندگي 
آنها از يكس��و و ترس از كنار گذاشته شدن و مورد 
بي توجهي قرار گرفتن در صورت عدم استفاده مكرر 
عامل افزايش افسردگي در صورت استفاده مداوم از 

شبكه هاي اجتماعي است.

روسيه در ماه مقر فضايي 
مي سازد

ديلي ميل|  روسيه قصد دارد در ماه مقري بسازد 
كه به وسيله آواتارهاي رباتيك كنترل مي شود. 
روسيه مشغول طراحي يك مقر در ماه است كه 
به وسيله آواتارهايي رباتيك عملياتي مي شود. 
اين آواتارهاي رباتيك از راه دور كنترل مي شوند. 
ديميتري رگوزين مدير سازمان فضايي روسيه 
اين برنامه ها را اعالم كرد. او ادعا مي كند اين تالش 
حتي از برنامه هاي فضايي»يو. اس. آپولو« سازمان 
ناسا نيز بلندپروازانه تر است. رگوزين در اين باره 
مي گويد: اين ط��رح به ايجاد يك مقر بلندمدت 
تعلق دارد كه البته انسان در آن زندگي نمي كند. 
اما مي تواند از آن بازديد كند. اين طرح مربوط به 
انتقال سيس��تم هاي رباتيك و آواتارهايي است 
كه مي توانند فعاليت هايي روي سطح ماه انجام 
دهند.  او درباره ظاهر يا نقش اين سيس��تم هاي 
رباتيك توضيح نداد و جدول زماني براي رونمايي 
از آن نيز ارايه نكرد. البته سازمان فضايي روسيه 
ادعا مي كند براي نخستين بار در ۲۰۳۰ ميالدي 
انسان به ماه مي فرستد. طبق گزارش هاي مختلف 
اين سازمان فضايي به دنبال استفاده از خاك ماه 
به عنوان ماده اوليه مصالح ساختماني و استفاده از 
روش هاي پرينت سه بعدي است تا ساختمان هاي 
متعددي بس��ازد. همچنين روسيه براي ارسال 
انسان به ماه از موشك آنگارا و فضاپيماي سايوز 

استفاده مي كند.
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فعاالن تشكل هاي اقتصادي چشم انداز وضعيت توليد و صادرات را بررسي كردند

فرصتي براي عبور از مشكالت
گروهبنگاهها|

بعد از ترميم بخش قابل توجه��ي از مردان اقتصادي 
كابينه و تغيير در تركيب چهره هاي اقتصادي دولت 
كه با هدف چابك سازي دولت و ارتقاي سطح اجرايي 
دولت صورت گرف��ت؛ فعاالن اقتص��ادي و صاحبان 
صنايع منتظرند تا با دميدن روح تازه در كالبد اجرايي 
كابينه، بخشي از مشكالت دامنه داري كه پيش روي 
توليد و صادرات كشورمان ايجاد شده؛ در مسير حل و 
فصل شدن قرار بگيرند؛ مشكالتي چون؛ تعدد در مراكز 
تصميم گيري اقتصادي، مشكالت مواد اوليه؛ معادله 
بازاريابي براي محصوالت توليد ش��ده؛ عدم تصويب 
اف اي تي اف و...كه از منظر اعضاي اتاق هاي بازرگاني 
استاني چنانچه هر چه سريع تر براي برون رفت از آنها 
فكري نشود؛ در ادامه قادرند آسيب هاي جبران ناپذيري 

را در اين بخش ايجاد كنند. 
همزمان با نوس��ان ارزي مشاهده مي كنيم كه بخش 
توليدي و صنعتي ايران گرفتار مشكالت متعددي است 
و بخش عمده اي از ظرفيت هاي توليدي و صنعتي اين 
كشور خالي اس��ت، راهبرد دولت طي 5سال گذشته 
براي بهبود ش��اخص هاي توليد و صادرات در طرحي 
 تبلور پيدا كرد كه از آن ذيل عنوان »طرح رونق توليد«

ياد مي ش��د؛ طرحي كه تالش مي كرد تا با اختصاص 
تس��هيالت ويژه به توليدگران؛ آنها را ب��راي افزايش 
دامنه هاي توليد؛ اشتغالزايي و صادرات ياري كند. اما 
بالفاصله پس از آغاز طرح رونق توليد برخي تحليلگران 
اين پرس��ش را مطرح كردند كه آيا مشكل واحدهاي 
توليدي فقط تزريق پول نقد و تس��هيالت اس��ت؟در 
جريان اين گزارش س��راغ ديدگاه هاي روسا و مديران 
اتاق ه��اي بازرگاني در اس��تان ها رفتيم ت��ا نوري به 

مشكالت توليد و صادرات در كشورمان بتابانيم.

  مشكل سوءمديريت هاي داخلي
رييس اتاق سمنان يكي از چهره هايي است كه معتقد 
اس��ت براي بهبود ش��اخص هاي توليد و صادرات در 
كش��ورمان بيش��تر از اينكه نگاهمان متوجه عوامل 

خارجي باشد، بايد مقابل سوءمديريت ها ايستاد. 
عل��ي اصغر جمعه اي با بيان اينكه فش��ارهاي داخلي 
بر توليد روز به روز بيش��تر مي شود، افزود: متاسفانه با 
تصميمات خلق الساعه، بي برنامگي، نبود نقشه راه و 
استراتژي مشخص در حوزه توليد، فشارهاي داخلي را 
روز به روز بر خود بيشتر مي كنيم.رييس اتاق سمنان با 
اشاره به مشكالت پيش روي فعاالن صنعت و معدن در 
كشور تصريح كرد: مسووالن كشور بايد چاره اي براي 

مشكالت فعاالن توليد بينديشند.
اين فعال اقتصادي با بيان اينكه متاسفانه تحريم جزو 

الينفكي از ساختار توليد و اداره كشور شده خاطرنشان 
كرد: بزرگان كشور بايد براي عوارض ناشي از تحريم ها 
چاره جويي كنند.او با انتقاد از تش��تت و عدم وحدت 
رويه در برخي مسائل داخلي خاطرنشان كرد: بايد در 
مسائل داخلي به يك اتحاد و انسجام دروني برسيم تا 
الاقل اثرات تحريم خفيف تر شود.اين عضو اتاق بازرگاني 
ايران با بيان اينكه همين نابساماني هاي داخلي است كه 
به دشمن خارجي جسارت تحريم را مي دهد، گفت: تا 
مادامي كه اين نابه ساماني ها رفع نشود، مشكل توليد و 
اشتغال همچنان در كشور وجود خواهد داشت. اگرچه 
اين مشكالت بارها از س��وي دلسوزان كشور و فعاالن 
بخش خصوصي بيان ش��ده اما متاسفانه كمتر گوش 

شنوايي براي شنيدن آنها وجود داشته است.

  دست و پاي صادرات
 در بند بخشنامه هاي جديد

در شرايطي نايب رييس اتاق بازرگاني استان مركزي 
گفت: بخشنامه هاي موجود صادرات را به شدت محدود 
و كنترل كرده به ويژه در اين شرايط كه با فروش نفت 
محدودتر مي شويم و جذب ارز براي كشور كاهش پيدا 
مي كند، در نتيجه كشور به صورت اضطراري نياز دارد 
كه در بخش صادرات غيرنفتي كوشش و تالش الزم را 
انجام دهد، اما بخشنامه هاي جديدي كه بانك مركزي 
و مس��ووالن اقتصادي براي ص��ادرات وضع مي كنند 
به شدت براي كش��ور محدوديت ايجاد مي كند و اين 

موضوع به نفع كشور و توليد نيست.
حميدرضا مهدي نيا در گفت وگو با ايسنا، در خصوص 
انتظارات فعاالن اقتص��ادي بخش خصوصي از وزراي 
اقتصاد و صنعت، اظهار كرد: با توجه به اينكه مشكالت 
كشور عموما اقتصادي هستند، تعامل و مشاركت دو 
وزير مي تواند مقداري از چالش ها و موضوعاتي را كه در 
كشور وجود دارد برطرف كند، در حال حاضر در تحريم 
و جنگ اقتصادي قرار داريم و اين مشكالت فشارهايي 
بر پيكره صنع��ت وارد مي كند، اما مي توان اقداماتي را 
در راستاي كاهش تحريم ها انجام داد، وزاري صنعت و 
اقتصاد مي توانند در يك نشست و تعامل و هم فكري 
با توليدكنندگان و فعاالن بخش خصوصي راهكارهاي 

مورد نياز را اجرايي كنند.
او افزود: از جمله مشكالت موجود، خودتحريمي است 
كه در اين رابطه تصميم گيري ها بدون تعامل و مشورت 
و هم فكري با توليدكنندگان و فعاالن بخش خصوصي 
پشت درهاي بسته انجام مي شود و بخشنامه هايي كه 
صادر مي شوند با يكديگر هماهنگي مناسبي ندارند، ما 
در يك شرايط نرمال نيستيم و در اين شرايط دولت بايد 
موضوعاتي مانند اخذ ماليات، اخذ عوارض هاي متعدد، 

اخذ بيمه هاي س��هم كارفرما، اخذ اقساط تسهيالت 
بانكي كه به بخش توليد واگذار شده را محدودتر كند.

نايب رييس اتاق بازرگاني استان مركزي تصريح كرد: 
بخش��نامه هاي موجود صادرات را به شدت محدود و 
كنترل كرده به ويژه در اين ش��رايط كه با فروش نفت 
محدودتر مي شويم و جذب ارز براي كشور كاهش پيدا 
مي كند، در نتيجه كشور به صورت اضطراري نياز دارد 
كه در بخش صادرات غيرنفتي كوشش و تالش الزم را 
انجام دهد، اما بخشنامه هاي جديدي كه بانك مركزي 
و مس��ووالن اقتصادي براي ص��ادرات وضع مي كنند 
به شدت براي كش��ور محدوديت ايجاد مي كند و اين 

موضوع به نفع كشور و توليد نيست.
وي با اشاره به چالش ها و مشكالت فعاالن اقتصادي 
گفت: در حال حاضر فرآيند واردات مواد اوليه بسيار 
كند است و ثبت سفارش و اقدامات اداري الزم جهت 
اخذ مجوزهاي رس��مي و قانوني ب��راي ورادات مواد 
اوليه گاهي سه تا چهار ماه به طول مي انجامد. در اين 
رابطه مدتي است كه وزارت صنايع اعالم كرده كه اين 
مسووليت به مراكز اس��تان ها واگذار خواهد شد، اما 
بسترهاي اين اقدام فراهم نشده، از طرفي در شرايط 

موجود كشور مي بايست نسبت به چند ماه گذشته ثبت 
سفارش و واردات مواد اوليه و تجهيزات خطوط توليد 
راحت تر صورت گيرد، اما بازهم اين اقدام به س��ختي 

انجام مي گيرد.

 واحدهاي توليدي بايد عارضه يابي 
و درمان شوند

از سوي ديگر رييس اتاق بيرجند معتقد است كه برخي 
از مشكالت اصلي توليد ابتدا بايد عارضه يابي شوند و در 

مرحله بعد نسبت به درمان آنها اقدام شود. 
محسن احتش��ام گفت: جدا از مش��كالتي كه در اثر 
مسائل سياسي و ديپلماسي ايجاد مي شوند، ما به يك 
تصميم راهبردي يك بار براي هميشه نياز داريم و اگر 
مي خواهيم مشكالت صنايع موجود را حل كنيم بايد 
به درمان بپردازيم. او با تاكيد بر اينكه بايد مشكالت سره 
از ناسره در واحدهاي توليدي جدا شود اظهار كرد: بايد 
قبول كنيم در چند سال گذشته يك سونامي و زلزله 
به نام تحريم، تورم، تغيير نرخ ارز و ركود در كشور اتفاق 
افتاد. مشكالتي كه با خروج ترامپ از برجام يك بار ديگر 
براي اقتصاد كشور مشكل ساز شده است.او ادامه داد: در 

اين وضعيت، واحدهاي تازه تاسيس و جوان كشور دچار 
ضربه شدند در حالي كه خودشان مقصر نبودند لذا در 
اين شرايط حداقل بايد به كمك صنعتگر و سرمايه گذار 
بش��تابيم. رييس ات��اق بازرگاني، صناي��ع، معادن و 
كشاورزي بيرجند گفت: سرمايه گذاران در استان مرزي 
 خراسان جنوبي براي رفع بيكاري، محروميت زدايي،

توسعه، ايجاد اشتغال و آرمان هاي انقالب از مال خود 
گذش��تند لذا انتظار مي رود فضاي واقعي مش��كالت 

صنعتگر و توليد كننده ديده شود.
احتشام بيان كرد: اداره دارايي و ماليات مرتب ماليات 
واحدهاي توليدي را افزايش مي دهد و فشار زيادي بر 
آنها وارد كرده است، فشار روي صنعتگر، توليدكننده و 

كارآفرين خيلي زياد است كه بايد رفع شود.
وي گفت: تنها راه حلي كه مي توانند مشكل واحدهاي 
توليدي و استان را حل كند اختصاص كمك هاي فني 
و اعتباري است تا واحدها بتوانند نفس راحتي بكشند.

او در پاي��ان بيان كرد: تك به ت��ك واحدهاي توليدي 
اس��تان را با نگاه علمي، كارشناسي و واقع بينانه مورد 
پژوهش قرار داديم و اگر بخواهيم در يك فضاي عمومي 

به صنعت و توليد نگاه كنيم كاري پيش نخواهيم برد.

نايب رييس ات��اق بازرگاني ايران، ب��ا بيان اينكه در 
شرايط كنوني اقتصاد ايران كه برنامه هاي تاب آوري 
اقتصادي مدنظر است، بايد ماليات بر شركتها تعديل 
شود، گفت: پايه هاي جديد مالياتي بايد تعريف شود.

حس��ين س��الح ورزي در گفت وگو با مه��ر با بيان 
اينكه در راستاي سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي و 
برنامه هاي تاب آوري اقتصاد كش��ور، بايد با در نظر 
گرفتن مجموعه ش��رايط حاكم ب��ر اقتصاد كالن، 
تصميم گي��ري ك��رد، گفت: در ش��رايط كنوني كه 
پوش��ش نظام ماليات��ي افزايش پيدا كرده اس��ت، 
وقت آن رس��يده كه دول��ت به دنب��ال اعمال نظام 
ماليات س��تاني بهينه باش��د، به همين دليل براي 

تقوي��ت انگيزه موديان ماليات��ي در جهت پرداخت 
مالي��ات و در راس��تاي ايجاد ش��فافيت نس��بت به 
چگونگ��ي هزينه ك��رد درآمده��اي مالياتي، حتما 
مي بايست درآمدهاي حاصل از منابع جديد مالياتي 
به مخارج تعريف شده و مشخص، اختصاص پيدا كند. 
نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران افزود: منابع درآمدي جدي��د مالياتي بايد به 
نحوي هزينه شود كه امكان نظارت عمومي و پايش 
چگونگي هزينه كرد اي��ن درآمدهاي جديد فراهم 
ش��ود؛ به همين دليل شايسته اس��ت سازمان امور 
مالياتي همانند سال ۹5، در راستاي توسعه اعتماد 
بر مبن��اي نظام پذيرش اظهارنامه هاي ارايه ش��ده 

توسط شركت هاي توليدي عمل نمايد.وي تصريح 
كرد: به منظور كاهش اختالل در فعاليت بنگاه هاي 
توليدي كش��ور، ضروري اس��ت ماليات بر مصرف و 
ماليات بر مجموع درآمد بخش هاي جامعه به عنوان 
پايه اصلي نظام مالياتي ش��ناخته شده و ماليات بر 

شركت ها تعديل شود.
سالح ورزي معتقد است كه در شرايط فعلي كشور و 
به منظور تقويت توان توليد و حفظ اشتغال موجود، 
باي��د برنامه هاي حماي��ت از بنگاه ه��اي كوچك و 
متوس��ط مدنظر ق��رار گرفت��ه و طرح اس��تفاده از 
صندوق ه��اي مكانيزه فروش و مالي��ات بر مصرف 

مدنظر قرار گيرد.

ضرورت افزايش معافيت هاي 
مالياتي در حوزه فرش

خراسانرضوي|رييس 
اتحاديه فرش دس��تباف 
مش��هد گفت: دولت بايد 
معافيت ه��اي مالياتي را 
براي كلي��ه فعالين عرصه 

فرش ايران افزايش دهد.
هادي مخملي در گفت وگو 
با ايسنا، اظهار كرد: امريكا به عنوان اولين وارد كننده 
فرش دس��تباف در جهان با ش��رايط تحريمي كه به 
وجود آورده، موجب شده ما در حوزه ايجاد بازاري كه 
بتواند پاسخگوي اشتغال پايدار و قابل اتكا باشد دچار 
مشكل ش��ويم، اما ما بايد با سياست گذاري بر توليد 
فرش از فروپاش��ي آن در اين شرايط فشار اقتصادي 

جلوگيري كنيم.
رييس اتحاديه فرش دس��تباف مش��هد عنوان كرد: 
عمده رقباي خارج��ي ما كش��ورهايي مانند هند و 
پاكستان هستند و چين، رقيب هميشگي ما در حال 
حاضر به عنوان بازار فروش ما محس��وب مي شود كه 
اين معلول عالقه مندي مردم چين به فرش ايراني و 

كاهش رقابت چين در حوزه فرش است.
او افزود: اگر ما با سياست گذاري مناسب بتوانيم بازار 
چين را به عنوان يك بازار عمده صادراتي براي فرش 
ايراني مبدل كنيم در رونق صادرات فرش ايراني تاثير 

بسزايي خواهد داشت.
رييس اتحاديه فرش دستباف مشهد به افزايش قيمت 
مواد اوليه اش��اره كرد و متذكر شد: چين و پاكستان 
مواد اوليه فرش دس��تباف را خريداري مي كنند و ما 
بايد با نيم دالر كمتر پشم داخلي را بفروشيم و با حدود 
يك دالر بيشتر پشم خارجي را وارد كنيم، اين عدم 

تعادل ها باعث افزايش قيمت شده است.

ذخيره ۱۳۸۱ ميليون مترمكعب 
آب پشت سد هاي كردستان

كردس�تان|مديرعامل 
شركت آب منطقه اي استان 
كردستان گفت: با توجه به 
آبگيري چند س��د در سال 
جاري و بارندگي هاي انجام 
گرفته در حال حاضر هزار و 
۳۸۱ ميليون مترمكعب آب 

پشت سد هاي كردستان ذخيره شده است.
 به گ��زارش رواب��ط عمومي ش��ركت آب منطقه اي 
كردستان، كامران خرم گفت: سال گذشته در مجموع 
۱۲ سد استان كردس��تان يك هزار و و ۲۲۶ ميليون 
مترمكعب آب ذخيره شده بود كه با توجه به آبگيري 
چند س��د و بارندگي هاي صورت گرفت��ه اين ميزان 
۱۲ درصد افزايش داش��ته و به ه��زار و ۳۸۱ ميليون 

مترمكعب رسيده است.
او افزود: حجم آب سد قشالق سنندج اكنون ۱۷۳.۸ 
ميليون مترمكعب است كه پنج ميليون و ۸۰۰ هزار 
مترمكعب بيشتر از مدت مشابه سال گذشته است كه 

اين ميزان ۱۶۸ ميليون مترمكعب بوده است.
مديرعامل شركت آب منطقه اي استان كردستان ادامه 
داد: همچنين حجم آب سد آزاد هم در حال حاضر ۹۶ 
ميليون مترمكعب است كه اين رقم در سال گذشته 
۹۴ ميليون مترمكعب بود.خرم با اشاره به اينكه حجم 
آب كنوني مخزن س��د چراغ ويس سقز، ۳۲ ميليون 
مترمكعب است، يادآور شد: اين در حالي است كه حجم 
آب اين سد در سال ۹۶ حدود هشت ميليون مترمكعب 
بوده است.او در ادامه سخنان خود به سد سنگ سياه 
اشاره كرد و بيان كرد: در حال حاضر حجم آب مخزن 
سد سنگ سياه ۴.۱ ميليون مترمكعب است كه سال 

گذشته ۸.5 ميليون مترمكعب بود.

5.۱ميليون مسافر به مشهد 
سفر كردند

رض�وي| خراس�ان
ن��ت  و معا س��ت  پر سر
هماهنگي و مديريت امور 
زائران استانداري خراسان 
رضوي گفت: در ايام پاياني 
ماه صفر امسال ظرف چند 
روز اخير پنج ميليون و ۱۲۰ 

هزار و ۸55 زائر به مشهد سفر كردند.
س��يد جواد حس��يني ديروز در گفت وگو با ايرنا اين 
جمعيت مسافران مشهدالرضا را شامل زائران پياده با ۹ 
درصد و ساير زائران با ۱۰ درصد رشد نسبت به پارسال 
اعالم و بيان كرد: تعداد كاروانهاي زائران پياده رضوي 
ه��م از دو هزار و ۳۰۰ كاروان پارس��ال به چهار هزار و 
۸۹۰ كاروان امس��ال با دربرگي��ري ۴۳5 هزار و ۸۹۲ 
زائر افزايش يافت.او ادامه داد: از مجموع زائران مشرف 
شده در ايام دهه پاياني ماه صفر امسال به مشهد ۹۱.۶ 
درصد به صورت سواره و ۸.۴ درصد پياده به اين شهر 
سفر كردند. همچنين از مجموع زائران سواره ۱۴ درصد 
توس��ط حمل و نقل عمومي و جاده اي، ۳.۳ درصد با 
هواپيما، 5.۷ درصد از طريق راه آهن و حدود ۷۷ درصد 

نيز با وسيله شخصي به مشهد آمدند.
جانشين ستاد دهه آخر صفر خراسان رضوي همچنين 
گفت: عالوه بر مردم خراسان رضوي ۱۱ استان كشور در 
برپايي ايستگاه هاي صلواتي اسكان و پذيرايي از زائران 
رضوي در سطح اين استان سنگ تمام گذاشتند كه 

شايسته تقدير است.
او افزود: در اين چارچوب ۱۶5 ايستگاه اسكان و پذيرايي 
 ميقات الرضا توس��ط س��ازمان اوقاف و امور خيريه و
 ۳۱۹ ايس��تگاه صلوات��ي در جاده هاي بي��ن راهي به 

استقبال، زائران دهه آخر صفر همت گماشتند.

بيش از 70 هزار واحد مسكوني 
زلزله زدگان بازسازي شد

ر  ندا س��تا كرمانشاه|ا
كرمانش��اه اع��الم ك��رد: 
عمليات بازسازي ۱۷ هزار 
واحد مس��كوني تخريبي 
و 5۳ ه��زار و 5۰۰ واح��د 
مناط��ق  در   تعمي��ري 
زلزله زده اس��تان به پايان 

رسيده و تحويل مردم آسيب ديده شده است.
هوش��نگ بازوند ديروز در آستانه اولين سالگرد زلزله 
۲۱ آبان س��ال ۹۶ در گفت وگوي با خبرنگاران اظهار 
داشت كه زلزله سال گذشته بيش از ۱۰ هزار ميليارد 
تومان براي دولت هزينه در بر داشته است و پيش بيني 
مي ش��ود كه اين ميزان افزايش پيدا كند.وي كه ۳۹ 
روز پس از آغاز فعاليتش به عنوان استاندار كرمانشاه با 
موضوع زلزله درگير شده بود، پس از گذشت يك سال 
از وقوع زلزله عملكرد خود در اين حادثه را رضايت بخش 
دانست و گفت كه روند بازسازي در مناطق زلزله زده به 
خوبي در حال انجام است.بازوند، به برگزاري نخستين 
جلسه مديريت بحران اس��تاني ۶ ساعت پس از وقوع 
زلزله اشاره كرد و گفت: در نخستين جلسه مديريت 
بحران به پيشنهاد سردار محمدنظر عظيمي فرمانده 
قرارگاه نجف سپاه پاس��داران امدادرساني در شهر را 
به ارتش و امدادرساني به روس��تاها را به سپاه واگذار 
كرديم.استاندار كرمانشاه اين تقسيم بندي را يكي از 
درست ترين تصميم ها در زمان مديريت بحران زلزله 
دانس��ت و عنوان كرد: با اين تصميم بيش از ۱۲ هزار 
نيرو در زمينه امداد رساني به زلزله زدگان به كار گرفته 
شدند. بازوند گفت: تا ساعت ۱۱ صبح روز بعد از زلزله 
۹ هزار و 5۰۰ نفر از زير آوار بيرون آورده و توس��ط ۴۳ 

فروند بالگرد به كرمانشاه منتقل شدند.

 برخورد با متخلفان
 عرضه  دام غير بهداشتي

خوزس�تان|مديركل 
ن  س��تا ا مپزش��كي  ا د
خوزس��تان گفت: بيش از 
۴۴۷ تن فرآورده خام دامي 
غير بهداش��تي در استان 

معدوم شد.
به گ��زارش ايلنا، مصطفي 
كناركوه��ي اظه��ار داش��ت: از ابتداي س��ال جاري 
تاكنون به صورت مس��تمر از مراكز تولي��د، عرضه و 
توزيع فرآورده هاي خام دامي بازرسي صورت گرفته 
و ۴۴۷ ه��زار و ۹۰5 كيلوگ��رم فرآورده خ��ام دامي 
معدوم و بي��ش از ۱۷ هزار مورد تذك��ر به واحدهاي 
عرضه ف��رآورده خام دامي داده ش��د.او افزود: نظارت 
بر واحده��اي عرضه فرآورده هاي خ��ام دامي يكي از 
وظايف اداره كل دامپزش��كي است.كناركوهي ادامه 
داد: كارشناسان دامپزشكي ضمن بازرسي از واحدهاي 
عرضه فرآورده هاي خام دامي، نكات بهداشتي در زمينه 
تهيه و نگهداري گوشت قرمز، گوشت سفيد و… را به 
متصديان مراكز صنفي متذكر مي  شوند و در صورت 
مشاهده موارد تخلف، برخورد قانوني و الزم را با واحد 
صنفي خواهند داش��ت.مديركل دامپزشكي استان 
خوزستان بيان كرد: تاكنون ۲۸۷ واحد صنفي به دليل 
تخلف بهداشتي و عرضه مواد خارج از شرايط الزم به 
مراجع قضايي معرفي شده اند. او عمده اين بازرسي ها 
را ش��امل نظارت بر تاري��خ توليد و انقضا، بهداش��ت 
مراكز عرضه، حفظ سرمايش مواد، شرايط نگهداري 
فرآورده ه��ا و دارا بودن مجوزهاي الزم دامپزش��كي 
عنوان كرد و افزود: تهيه فرآورده هاي خام دامي از مراكز 
مجاز تحت نظارت دامپزشكي از مهم ترين راهكارهاي 

پيشگيري از بيماري هاست.
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 بازگشت ۲۱ شركت توليدي
در استان گلستان به چرخه توليد

گرگان|رييس كل دادگستري گلستان و رييس 
ستاد اقتصاد مقاومتي استان از بازگشت ۲۱ شركت 
توليدي استان به چرخه توليد از ابتداي سال خبر 
داد. هادي هاشميان گفت: از ابتداي امسال تاكنون 
۲۱ شركت و واحد توليدي كه تعطيل يا در آستانه 
تعطيلي بودن��د با كمك دبيرخانه س��تاد اقتصاد 
مقاومتي دادگستري استان گلس��تان، دوباره به 
چرخه توليد بازگشتند. او افزود: مشكالت صاحبان 
اين واحد هاي توليدي در دبيرخانه س��تاد اقتصاد 
مقاومتي بررسي و پس از دسته بندي براي حل آن 
در چارچوب قانون با دستگاه هاي اجرايي مربوط و 

بانك ها رايزني شد. 

ممنوعيت صدور مجوز جديد 
براي حفر چاه در خراسان رضوي
مشهد|امس��ال هيچ مجوز جدي��دي براي حفر 
چاه در خراسان رضوي صادر نمي شود. مديرعامل 
آب منطقه اي خراسان رضوي گفت: در استان ۳۷ 
دش��ت وجود داردممنوعيت ص��دور مجوز جديد 
براي حفر چاه در خراسان رضوي كه ۳۴ دشت آن 
جزو دشت هاي ممنوعه است و دشت هاي بردسكن 
و درونه از بحراني ترين دش��ت هاي استان به شمار 
مي رود. محمد عاليي افزود: در استان ۷ هزار حلقه 
چ��اه غير مجاز وجود دارد كه بناي ما براين اس��ت 
تاپايان امس��ال دو هزار حلقه آن را غير فعال كنيم. 
درآمد حاصل ش��ده از جرايم چاه هاي كشاورزي 
دراستان صرف تعادل بخش��ي و نظارت و كنترل 

دشت هاي استان مي شود.

آموزش دانش آموزان پيرامون 
راهكارهاي مديريت مصرف آب
اصفهان|خانه فرهنگ آب شركت آب و فاضالب 
اس��تان اصفهان در س��ال جاري آم��وزش راه هاي 
مصرف بهينه آب را از طريق نمايش و تئاتر در دستور 
كار قرارداد چرا كه هنر تئاتر عالوه بر كاركرد ابزاري 
نمايش در انتقال مفاهيم آموزش��ي ب��ه كودكان و 
نوجوانان بسيار موثر اس��ت . اين در حالي است كه 
از سال ۹5 تا كنون ده ها هزار نفر از دانش آموزان در 
خانه فرهنگ آب با راهكارهاي مديريت مصرف آب 
آشنا شدند . زهره تشيعي رييس خانه فرهنگ آب با 
بيان اينكه ادامه روند خشكسالي در استان اصفهان و 
كمبود منابع آب اقدامات مستمر فعاليتهايي پيرامون 
فرهنگ سازي مصرف بهينه آب يكي از مهم ترين 
اولويت هاي شركت آبفا استان اصفهان است عنوان 
كرد: كودكان و نوجوانان امروز، بهره برداران، مديران 
و تصميم سازان آينده در خصوص مديريت مصرف 
آب هستند بر اين اساس يكي از اهداف مهم در خانه 
فرهنگ آب آموزش به دانش آموزان در كليه مقاطع 
تحصيلي است . كه در اين راستا از تئاتر به عنوان يك 
ابزار آموزشي استفاده نموديم. او به اهميت و نقش 
تئاتر درامر آموزش اش��اره كرد و بيان داشت: تئاتر، 
به عنوان رشته اي هنري يكي از مهم ترين راه هايي 
آموزشي محسوب مي شود كه كودكان با پذيرفتن 

نقش بهتر مباحث آموزشي را ياد مي گيرند.

جهش بلند شركت گاز 
GIS استان مركزي در زمينه

اراك|محمدصبوري معاون مهندس��ي و اجراي 
طرح هاي اين شركت ازجهش بلند شركت گازاستان 
مركزي در زمين��ه GIS خبر داد.  صب��وري در اين 
خصوص گفت: از تعداد۳۴ شهر گاز دار استان تعداد 
۲۴ ش��هر داراي نقش��ه ازبيلت ۲۰۰/۱ و به صورت 
كامپيوتري است و نقش��ه ۱۰ شهر باقيمانده داراي 
نقش��ه نتورك ۲۰۰۰/۱ اس��ت و اميد است تا پايان 
سال ۹۷ ازبيلت كليه شهر ها تكميل شود. همچنين 
از تعداد ۹۴۰ روس��تاي بهره من��د از نعمت گاز در 
استان نقش��ه بيش از ۹۶ درصد روستاها به صورت 
 يكپارچه مشتمل بر ۶۳ نقشه CGS تهيه و در حال 
استانداردسازي جهت تغذيه در سيستم GIS هستند 
و اميد است اين امر تا پايان سال ۹۸ محقق و نقشه هاي 
كل استان به صورت يكپارچه و gis ready در پايگاه 

داده مكاني تغذيه شود.

نگرش مخابرات مركزي ايجاد 
شبكه بزرگ مشتركين  است

اراك| مدير تجاري و امور مشتريان مخابرات منطقه 
مركزي گفت: نگرش مخابرات مركزي ايجاد شبكه 
بزرگ مش��تركين براي توسعه كس��ب و كار است.  
عليرضا فرهادي در مراسم اهداي جوايز قرعه كشي 
مرحله چهارم وصول مطالبات تلفن همراه اس��تان 
مركزي، اظهار ك��رد: مخابرات آمادگي معرفي نام و 
شماره تلفن مشاغل خدماتي، عمومي و تجاري را دارد 
به گونه اي كه هر شهروندي كه اقدام به ارايه خدمات 
به مردم مي كند اين آمادگي از سوي مخابرات وجود 
دارد كه از طريق سامانه ۱۱۸ به مردم معرفي شود.  او 
هدف از اج��راي اين طرح را باال بردن و بهبود فضاي 
كسب و كار در استان دانست و افزود: با اجراي اين طرح 
صاحبان مشاغل مي توانند از يك بستر كسب و كار امن 
و مطمئن برخوردار باشند و بتوانند شماره تلفن خود را 

در معرض عموم قرار دهند. 

ايجاد بخش حرا   در جزيره قشم
قش�م|با تصويب هي��ات وزيران، بخ��ش حرا با 

مركزيت طبل در جزيره قشم ايجاد شد.
فرماندار قشم گفت: با پيگيري چندسال گذشته و با 
تصويب هيات دولت بخش حرا در مورخه ۱۳ آبان 
ماه ۹۷ ايجاد و در تاريخ ۱۸ آبان با امضاي معاون اول 
رييس جمهور ابالغ شد. عليرضا نصري افزود: پس از 
ابالغ مصوبه به فرمانداري، بخشدار انتخاب مي شود. 
 بخش حرا دو دهس��تان دوالب و سلخ دارد. قشم

۷ هزار و 5۰۰ هكتار جنگل حرا دارد.

چهرههاياستاني

پيشنهادهاي جديد مالياتي فعاالن اقتصادي براي بهبود شاخص ها
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تاكنون در ۱۱ ميليون هكتار از اراضي كشور طرح هاي آبخيزداري اجرا شده است

پايانموجسدسازي

كتاب درسي نبايد تنها منبع يادگيري باشد

كاهش آمار پيوند از اهداكنندگان زنده 

سدسازي هاي بي رويه در س��ال هاي اخير نه تنها اقتصاد 
جوامع محلي را رونق نبخشيد، بلكه بيش از هر چيز محيط 
زيست را ضعيف و شكننده كرد. فرسايش خاك، از بين رفتن 
منابع آب، خشك شدن درياچه ها و تاالب ها تنها بخشي از 
فهرست بلندباالي آسيب هاي سدسازي است كه نتيجه اي 
جز فرس��ايش خاك و از دس��ت رفتن ذخاير آب نداشت، 
تا جايي كه س��االنه ۲۵۰ ميليون متر مكع��ب خاك وارد 
سدهاي كشور مي شود اين در حالي است كه براي توليد 
يك سانتيمتر خاك به ۸۰۰ سال زمان نياز است. به دنبال 
موج سدسازي، معيشت كشاورزان روستايي به مخاطره 
افتاد كه آسيب هاي اجتماعي مانند مهاجرت و خالي شدن 
روستاها از سكنه را به همراه داشت اما چندسالي مي شود 
كه خشكس��الي هاي پي در پي و در نقطه مقابل آن وقوع 
سيل به دنبال بارش هاي پاييزي و زمستاني بازار طرح هاي 
آبخيزداري را بيشتر از قبل رونق بخشيده، طرح هايي كه از 
نظر اقتصادي هم براي باغداران مناسب است و هم زمينه 
را براي جلوگي��ري از مهاجرت فراهم مي كند تا جايي كه 
تاكنون در ۱۱ ميليون هكتار از اراضي كش��ور طرح هاي 
آبخيزداري اجرا شده و اعتبار حدود ۲۰۰ ميليون دالر معادل 
۷۰۰ ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي براي مديريت 
جامع حوضه هاي آبخيز به س��ازمان جنگل ها تخصيص 

داده شده است. 

   دور زدن خشكسالي ها با آبخيزداري
 مدي��ر كل دفتر آبخي��زداري و حفاظت خاك س��ازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري معتقد است تاكنون با اجراي 
عمليات آبخيزداري، ۹ تن فرسايش خاك در كشور كاهش 
يافته است. هوشنگ جزي با بيان اينكه حوضه هاي اصلي 
آبخيز در كشور به شش حوضه تقسيم بندي مي شوند، درباره 
طرح هاي آبخيزداري كش��ور گفت: » اگر اين حوضه هاي 
آبخيز به درستي مديريت شوند مي توانيم موضوعات مرتبط 
با كم آبي، فرسايش خاك و رسوب گذاري )كه سبب تخريب 
سدها و ابنيه هاي مي شود( همچنين احياي مباني حياتي 
مانند پوشش گياهي و چشمه ها را با وجود خشكسالي هاي 

كشور تحت تاثير قرار دهيم.«
او با اشاره به تفاوت سدسازي با آبخيزداري افزود: »سدسازي 
در يك نقط��ه  از خروجي حوضه آبخيز مخزن��ي را ايجاد 
مي كند كه مي توان از پايين دست آن آب برداشت كرد ولي 
آبخيزداري به عملياتي گفته مي شود كه از باالترين نقطه 
ريزش باران يا برف تا پايين دست آن عمليات حفظ آب انجام 
مي شود تا كل حوضه آبخيز را بتوانيم مديريت كنيم اما در 

سدسازي فقط يك نقطه از حوضه آبخيز مديريت مي شود.«
مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري با بيان اينكه در كشور ما سه برابر متوسط 
بارندگي تبخير وجود دارد، گفت: »در اطراف حوضه هاي 
آبخيز، روس��تاها و آبادي هايي همراه با باغ ها و زمين هاي 
كش��اورزي وجود دارد. اجراي عمليات آبخيزداري سبب 
مي ش��ود كه روس��تاييان بتوانند از اثرات آن بهره ببرند و 

خسارت هاي آنها به حداقل برسد.«
جزي ادامه داد: » از اثرات مهم عمليات آبخيزداري مي توان 
به كنترل سيل اشاره كرد. بطور كلي در يك تعريف جامع 
آبخيزداري به مجموع اقداماتي گفته مي شود كه با كنترل 
بحران هايي مانند سيل و خشكس��الي و از طرفي افزايش 
پوش��ش گياهي و حفظ خاك كمك ب��ه افزايش امنيت 
مردم مي كند. از اين رو شهروندان در استان هاي مختلف و 
استانداران مطالبه زيادي براي اجراي عمليات آبخيزداري 

در استان خود دارند.«
او با اشاره به طرح مصوب مديريت جامع حوضه آبخيز در 
سازمان جنگل ها اظهار كرد: »تاكيد اين برنامه بر اين است 
كه مجموع اقدامات در حوضه هاي آبخيز را با يكديگر در نظر 
بگيريم. براي مثال اگر به دنبال توسعه كشاورزي در درياچه 

اروميه هستيم بايد حق آبه درياچه را نيز پرداخت كنيم.«

  700 ميليارد تومان براي مديريت حوضه هاي 
آبخيز

مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري با اشاره به اعتبار تخصيص يافته به سازمان 
جنگل ها از محل صندوق توسعه ملي گفت: » اين اعتبار 
حدود ۲۰۰ ميليون دالر معادل ۷۰۰ ميليارد تومان است. 
هدف اين است كه با اين اعتبار مديريت جامع حوضه آبخيز 
انجام ش��ود تا با اين اقدام درآمد مردم در كنار حوضه هاي 
آبخيز افزايش پيدا كند و در نتيجه رضايتمندي ايجاد شود. 
در اين صورت مي توان حوضه آبخيز و بحران هاي محيطي 

مانند خشكسالي و سيل را كنترل و مديريت كرد.«
جزي در ادامه تصريح كرد: » امس��ال ۶۴۲ حوضه آبخيز 
تحت اجراي عمليات آبخي��زداري قرار مي گيرند و در اين 
حوضه ها نقشه هاي كاداستر نيز تهيه مي شود. اين نقشه ها 
كمك مي كند تا اختالف مالكيت اراضي بين مردم و دولت 
حل ش��ود همچنين در اين ۶۴۲ حوضه آبخيز عمليات 
بيولوژيك مانند جن��گل كاري در ۲۵ هزار هكتار از اراضي 

كشور انجام مي شود.«
وي با بيان اينكه عمليات آبخيزداري در حدود ۷۰۰ هزار 

هكتار از اراضي كش��ور انجام مي شود، گفت: »تاكنون ۲۶ 
ميليون ميليون هكتار از اراضي براي عمليات آبخيزداري 
مطالعه تفصيلي اجرايي شده اند و در ۱۱ ميليون هكتار از 
اين ۲۶ ميليون هكتار اراضي اقدامات آبخيزداري به اجرا 

در آمده است.«
مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري با اشاره به اينكه در ۵ ميليون هكتار از 
اراضي عمليات آبخيزداري در دس��ت اجرا است، تصريح 
كرد: »در ۹ ميليون از آن ۲۶ ميلون هكتار هنوز هيچ كاري 
انجام نشده است. امسال با بودجه اي كه در اختيار ما قرار 
گرفته اس��ت مي توانيم ۷۰۰ هزار هكتار از اراضي را تحت 
پوشش عمليات آبخيزداري انجام دهيم. اجراي عمليات 
آبخيزداري بطور متوسط در هر هكتار حدود يك ميليون 
تومان هزينه دارد كه البته نسبت به سد سازي بسيار مقرون 

به صرفه تر است.«
وي با بيان اثرات آبخيزداري و آبخوان داري در شهرهاي 

مختلف كشور اظهار كرد: » ۲۵ حوضه آبخيزداري كه 
بيش از ۵ سال از اجراي آن گذشته را ارزيابي كرده ايم 
و اي��ن ارزيابي ها نش��ان داده كه با اج��راي عمليات 
آبخيزداري ۵۳۰ متر مكعب در هكتار در سال امكان 
استحصال آب وجود دارد. در آبخوان ها و دشت ها هزار 
متر مكعب در هكتار در سال آب جمع آوري شده است 
همچنين توانسته ايم با آبخيزداري ۹ تن فرسايش خاك 
را كاهش دهيم. در حوضه هايي كه آبخيزداري اجرايي 
شده س��يل هيچ گونه خس��ارت جاني نداشته است 
درحالي كه در حوضه هايي كه آبخيزداري انجام نشده 

است خسارت جاني و مالي زيادي داشتيم.«
مدي��ر كل دفتر آبخي��زداري و حفاظت خاك س��ازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري در ادامه گفت: »براي توزيع 
اعتبارات بين استان ها ۷ شاخص را تعيين كرديم كه يكي 
از آنها ميزان سيل خيزي بود. از اين رو استان گلستان رتبه 
يك در ارتباط با سيل خيزي را گرفت و اعتبارات بيشتري به 

خود اختصاص داد همچنين در استان هايي مانند سيستان 
و بلوچستان و كرمان شاخص خشكسالي و فرونشست زمين 
امتياز زيادي گرفت بنابراين اعتبارات ويژه اي براي مقابله با 

اين معضالت دريافت كرد.«
جزي با اشاره به اينكه ما در كشور نقشه سيل خيزي داريم و 
مي دانيم در كدام نقاط احتمال وقوع سيل وجود دارد، افزود: 
» متاسفانه آنچه نداريم نقشه خطرپذيري است. اين نقشه 
جزييات بيشتري از سيل و پهنه اي كه يك سيل مي تواند 
درگير كند را نش��ان مي  هد. ما پيگير هستيم تا با كمك 
فائو )س��ازمان خواروبار و كشاورزي سازمان ملل متحد( و 
اطالعاتي كه در اختيار دارند بتوانيم اين نقشه را در كشور 
تهيه كنيم. س��االنه ۲۵۰ ميليون مت��ر مكعب خاك وارد 
سدهاي ما مي ش��ود و ادامه اين روند سبب از دست دادن 
سدها مي شود و اين در حالي است كه براي توليد يك سانت 
خاك به حدود ۸۰۰ سال زمان نياز است. چرا با اين وجود 

براي حفظ خاك سرمايه گذاري نمي كنيم؟«

معاون آموزش ابتدايي مي گويد اهداف دوره ابتدايي بر اين 
نكته تاكيد دارد كه اين تفكر كه كتاب هاي درسي به عنوان 
تنها منبع يادگيري هستند بايد از دور خارج و به ديگر مواد 
يادگيري توجه شود. رضوان حكيم زاده درباره مهم ترين 
رويكردها و برنامه هاي اين معاونت در سال تحصيلي جديد 
گف��ت: در معاونت ابتدايي چند رويكرد اساس��ي مد نظر 
است كه يكي از آنها احترام گذاشتن به معلم و ارتقاء سطح 
توانمندي هاي اوست. ما در اين راستا طرح »كارآمد« را در 
سال گذشته در سه اس��تان )خراسان شمالي- اصفهان- 
آذربايجان ش��رقي( كليد زديم تا معلم ها به جاي آموزش 
ضمن خدمتي كه مي ديدند و عمال كارايي الزم را نداشت، 
خودشان اعالم كنند به چه برنامه هاي آموزشي نياز دارند و 
براي اين برنامه هم روش هاي نويني براي آموزش پيش بيني 
كرديم و حتي ارزشيابي ها نيز در اين طرح سنتي نيست.  او 
با بيان اينكه در سال تحصيلي جديد اين طرح در ۸ استان 
كشور اجرا مي شود و هماهنگي ها صورت گرفته است تا مركز 
نيروي انساني گواهي الزم را در اين باره صادر كنند، بيان كرد: 
اين مركز تا كنون با اين طرح همكاري داشته اند اما نه به آن 
اندازه اي كه تعهد كرده بودند. هماهنگي هاي اداري براي 

اجراي طرح هاي جديد زمان مي برد.

  امسال نيز پيك نوروزي نخواهيم داشت
حكيم زاده با بيان اينكه رويكرد اساسي ديگر اين معاونت اين 
است كه تربيت در دوران كودكي، مناسب دوران كودكي 
و همراه با ب��ازي و فعاليت هاي هنري باش��د، اظهار كرد: 

جايگزيني تكاليف روتين پيك نوروزي و مش��ق شب را با 
تكاليف مهارت محور جايگزين كرديم چرا كه معتقد هستيم 
رونويسي صرف كتاب هاي درسي يادگيري نيست و حتي 
مشكل ايجاد مي كند. امسال نيز بنا داريم تكليف نوروزي را با 

طرح قصه و داستان نويسي جايگزين كنيم. او در پاسخ به اين 
پرسش كه عمال با اين بند از مصوبه جايگزيني تكاليف مهارت 
محور به جاي مش��ق شب در مدارسي كه ۲۶ دانش آموز و 
كمتر از آن در هر كالس محصل داشته باشند، بسياري از 
مدارس دولتي با ميانگين ۴۰ دانش آموز در كالس درس از 
اين طرح كنار گذاشته مي شوند، گفت: بسياري از مدارس 
ما تراكم پايين دارند خصوصا در روستاها و شهرهاي كوچك. 
اما در هر حال مي پذيريم كه تراكم باال در كالس هاي درس 
يك مانع اساسي براي طرح هاي ماست و اميدواريم مصوبه 
شوراي عالي آموزش و پرورش كه نبايد كالسي بيش از ۲۶ 
دانش آموز داشته باشد توسط اداره امور استخدامي كشور 
مورد توجه قرار بگيرد و مبناي تامين نيروي انساني واقعي در 
آموزش و پرورش شود. معاون آموزش ابتدايي با بيان اينكه 
در مدل ارزشيابي توصيفي كه امروزه در مقطع ابتدايي اجرا 
مي ش��ود، در فرآيند يادگيري اين معلم است كه مسوول 
يادگيري دانش آموزان است و نه خانواده، ادامه داد: معلماني 
كه بتوانند با ابتكار عمل در همان كالس هاي پر جمعيت بر 
تكاليف درسي دانش آموزان نظارت كنند، مي توانند در اين 
طرح مشاركت را باال ببرند. ترجيح ما اين است كه حداقل تا 
سال سوم ابتدايي هيچ دانش آموزي تكليفي را به خانه نبرد.

او كه مسوول تنظيم اهداف تحصيلي دوره ابتدايي نيز 
هست، درباره اينكه آيا اين اهداف تغييراتي در كتاب هاي 
درسي ابتدايي ايجاد مي كند يا خير نيز به مهر گفت: اگر 
بخواهيم تخصصي به اين موضوع نگاه كنيم بايد بگويم 
كه ما يك سند تحول بنيادين داريم با زيرنظام هايي كه 
بايد شكل بگيرد و يكي از اين زير نظام ها سند درس ملي 
را عملياتي مي كند. بعد از آن اهداف در دستور كار است 
و بر اساس اهدافي كه تهيه شده است ذكر شده است كه 
مواد و وسايل و منابع يادگيري بايد متعدد باشد كه يكي 

از آنها كتاب هاي درسي است.
حكيم زاده اضافه كرد: اما به نظر مي رسد در گذشته به اين 
شكل عمل نشده است و كتاب ها تاليف شدند و بعد اهداف 
نوشته شده است. بر اساس اهداف دوره ابتدايي بايد متناسب 
سازي در كتاب هاي درسي رخ دهد و ما مايل هستيم اين 
تفكر كه كتاب درس��ي به عنوان تنها منبع يادگيري قيد 
مي شود، از دور خارج ش��ود چرا كه در نظام هاي پيش رو 
در دنيا ديگر كتاب تنها و مهم ترين منبع يادگيري نيست. 
بايد نسبت به منابع يادگيري ديد وسيعي داشته باشيم. در 
غير اين صورت اين فروكاستن تربيت در ابعاد مختلف را به 

ارمغان مي آورد.

تصاويري از درخواس��ت براي فروش عض��و بدن در قبال 
دريافت پول، حاال با گسترش شبكه هاي اجتماعي بيشتر 
از قبل دست به دست مي شود؛ تصاويري كه حكايت از فقر 

اهداكننده و ناچاري او براي اهداي عضوش دارد. 
سرپرست مركز مديريت پيوند وزارت بهداشت با بيان اينكه 
به دنبال كنترل خريد و فروش اعضاي بدن هستيم، از كاهش 
آمار پيوند از اهداكنندگان زنده خبر داد. مهدي شادنوش 
در مورد تبليغات در سطح شهر درباره خريد و فروش كليه 
و كبد اظهار كرد: پيوند قله علم پزشكي دنيا است و بايد از 
هجمه هاي تبليغاتي و مسائل مختلف مصون بماند. پيوند 
مي تواند مسائل و مشكالت عديده اي را از خانواده ها بكاهد 

و به همين دليل بايد در محيطي سالم و دقيق رخ دهد. 
او افزود: پيوند كبد حرف بس��يار جديدي در علم پزشكي 

است، به همين دليل خريد و فروش كبد سخت و غيرممكن 
است، بنابراين اين اتفاق بسيار نادر و محدود است. در مجموع 
خريد و فروش كبد در كشور ما امكان پذير نيست. سرپرست 
مركز مديريت پيوند وزارت بهداشت درباره پيوند كليه نيز 
خاطرنشان كرد: پيوند كليه در كشور ما از مرز ۵۰ هزار نفر 
گذشته است، يعني اين تعداد از زندگي سخت خود با پيوند 
نجات پيدا كرده اند. او اضافه كرد: كساني كه به مباحثي مثل 
خريد و فروش اعضا دامن مي زنند، بدانند كه با سالمت مردم 
شوخي مي كنند. هر فرآيند طبيعي كه در دنيا اتفاق مي افتد 
با درصدي خطا روبرو است و به همين دليل در حوزه پيوند 
هم اين امكان وجود دارد، اما نه به وخامتي كه در خصوص آن 
صحبت مي شود. ضمن اينكه خريد و فروش اعضا به خصوص 
كليه به شدت روندي كاهشي داشته است. شادنوش با اشاره 

به اينكه در گذشته باالترين پيوند كليه ما از افراد زنده بود و 
آمار بااليي هم در اين خصوص وجود داشت، گفت: با پررنگ 
كردن اين مس��ائل كار افراد خير در اين حوزه را زير سوال 
نبريم، چراكه بسياري از اهداكنندگان زنده افرادي هستند 
كه حتي مانع مي شوند اسامي آنها فاش شود. او با بيان اينكه 
درصدي وجود دارند كه با انگيزه هايي متفاوت اعضاي بدن را 
رد و بدل مي كنند، به ايلنا گفت: جمعيت وسيعي كه ايثارگر 
هستند را نبايد تحت الشعاع افراد سوءاستفاده گر قرار دهيم. 
شادنوش تاكيد كرد: قانونگذاران بايد قوانيني وضع كنند 
كه افراد جرات نكنند، براي فروش كليه آگهي دهند و در 
مجموع اقدامي در اين زمينه انجام بدهند، البته برخي از اين 
اقدامات براي مش��وش كردن اذهان است، چرا كه دشمن 
از طرق مختلف درصدد برهم زدن آرامش جامعه ماست. 

هزينه هاي سرسام آور بيمارستان هاي خصوصي بخاري هاي جديد »هرمتيك« در راه  مدارس
تقريبا هر سال، وسايل گرمايشي غيراستاندارد در برخي مدارس، باعث 
ب��روز حوادثي تلخ مي ش��وند. آموزش و پرورش اما در تالش اس��ت با به 
كارگيري وسايل گرمايشي جديد، سوانح را كاهش دهد. رييس سازمان 
نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور از خريداري ۸۰۰۰ بخاري گازسوز 

»هرمتيك« براي مدارس مناطق سردسير خبر داد. 
مهراهلل رخشاني مهر درباره روند تجهيز گرمايشي مدارس با توجه به فرا 
رسيدن فصل سرما اظهار كرد: چند هفته پيش ۶۰ ميليارد تومان اعتبار به 
مناطق سردسير براي استانداردسازي سيستم هاي گرمايشي فرستاديم.

او افزود: ۶۰ درصد مدارس ما از حيث تجهيزات گرمايشي ايمن شده اند و 
سيستم استاندارد دارند و تجهيز ۴۰ درصد مابقي نيز در دستور كار است. 
رقمي كه تخصيص يافت خوب بود و بزودي ۶۰ ميليارد تومان ديگر هم 
ابالغ مي شود. رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور با 

بيان اينكه سيستم نويني موس��وم به بخاري هاي »هرمتيك« هم وارد 
مدارس مي شوند گفت: اين سيستم هاي گرمايشي گاز سوز هستند. البته 
مناطقي در برخي استان ها چون خوزستان و سيستان و بلوچستان گاز 
ندارد و بخاري نفتي بايد مس��تقر شود اما براي مناطق سردسيري چون 

اردبيل از اين بخاري هاي جديد هم استفاده مي كنيم.
رخش��اني مهر از خري��داري ۸۰۰۰ بخاري هرمتيك خب��ر داد و افزود: 
هرمتيك، نوعي بخاري گازسوز است كه بدنه اش فلزي نيست و دست را 
نمي سوزاند و مهم تر آنكه اكسيژن محيط را نمي گيرد و به لحاظ فني بسيار 
خوب و كارآمد است. او افزود: كارخانه هاي مختلفي اين بخاري ها را توليد 
مي كنند كه از حمايت خوب دولت برخوردارند و دولت بابت اين بخاري ها 
يارانه مي دهد. اولين بار است كه اين بخاري ها را براي مدارس خريداري 

مي كنيم و استفاده از آنها هم در دستور كار قرار گرفته است. 

برخي بيمارستان هاي خصوصي خدمات مناسب تري ارايه مي دهند و از 
طرفي، بعضي از بيمارستان هاي دولتي امكانات و تجهيزات جديدتري دارند. 
اما برخي پزشكان با توجه به اينكه در بيمارستان هاي خصوصي پول بيشتري 
دريافت مي كنند، بيماران را به بهانه خدمات بهتر در اين بيمارستان ها، به 

بخش خصوصي مي برند. 
نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه كشاندن بيمار با وعده خدمات 
بهتر به بيمارستان خصوصي توسط پزشك صحيح نيست، گفت: هزينه 
بيمارستان هاي خصوصي سرسام آور است و سنخيتي با جيب اقتصادي مردم 
ندارد. راضي نوري درباره وضعيت بيمارستان خصوصي در كشور، به خانه ملت 
گفت: مساله درمان در بيمارستان هاي دولتي، روند مناسبي دارد اما مساله 
بهداشت ودرمان يكي از دغدغه هايي است كه بيمار تنها بايد فكردرمانش 
باشدو به فكر دغدغه هاي ديگردرحوزه درمان نباشد. نماينده مردم شوش در 

مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: تقويت بيمه هاي تكميلي براي استفاده از 
خدمات اصولي در حيطه بهداشت ودرمان جزضروريات است كه بايد مدنظر 
قرار بگيرد بطور مثال كشور كوبا با توجه به مشكالتي كه در زمينه تحريم از 
سوي امريكا با آن روبرو است اما حوزه بهداشت ودرمان را با حمايتهاي دولتي 
پوشش مي دهد و اين امر نشان از برنامه ريزي فراگير دولت دارد. او ادامه داد: 
پزشك نبايدبه بيماران گوش زدكندكه در بيمارستان خصوصي خدمات 
باالتري ارايه مي دهند زيرا اين امر فشارهاي اقتصادي بر خانواده وارد مي كند 
و اين در حالي است كه دولت مي بايست از بودجه هاي يارانه اي به داد طبقه 

متوسط جامعه در حوزه درمان برسد.
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس يادآورشد: هزينه 
اقتصادي بيمارستان هاي خصوصي سرسام آور است و سنخيتي با جيب 
اقتصادي مردم ندارد و اين امر بطور حتم مردم را وارد فشار اقتصادي مي كند.
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توليد كارت هاي ملي 
»ايراني« به زودي

س��خنگوي س��ازمان ثبت احوال از ثبت نام بيش از 
۴۶ميليون نفر براي دريافت كارت ملي هوشمند خبر 
داد و گفت: بيش از ۴۴ ميليون كارت ملي هوشمند 
براي ايرانيان صادر شده است. سيف اهلل ابوترابي آخرين 
وضعيت تعداد ثبت نام كنندگان كارت ملي هوشمند 
و تعداد كارت هاي صادر شده را تشريح كرد و گفت: 
تاكنون ۴۶ميلي��ون و ۷۵۹هزار نفر ب��راي دريافت 
كارت ملي هوشمند تكميل ثبت نام كرده اند و براي 
۴۴ميليون و ۳۳۷ هزار نفر نيز كارت كلي هوشمند 
صادر ش��ده است. همچنين كمتر از ۱۵ ميليون نفر 
نيز باقي مانده اند كه هنوز اقدامي براي ثبت نام كارت 
ملي هوشمندشان انجام نداده اند. او در بخش ديگري 
از صحبت هايش به كارت هاي ملي هوشمند ساخت 
داخل كه قرار بود به زودي به توليد برس��د اشاره كرد 
و گفت: متولي آماده س��ازي بدنه كارت ملي ساخت 
داخل چاپخانه دولتي است.همچنين تاييد كننده 
مراحل فني نظير ايمني، مقاومت و...يك ش��ركت 
داخلي بوده كه اين شركت در حال بررسي اين بدنه 
است تا در صورت مناس��ب بودن اين بدنه به صورت 

انبوه توليد شود. 

داروهاي اساسي ديابت 
موجود است

مديركل دفتر مديري��ت بيماري هاي غيرواگير 
وزارت بهداشت با تشريح اقدامات انجام شده در 
جهت كنترل، درم��ان و بازتواني بيماري ديابت 
در كشور، گفت: داروهاي اساسي ديابت به اندازه 
كافي موجود اس��ت و واحده��اي درماني داراي 
پزشكان متخصص ديابت نيز به تعداد كافي در 
همه سطوح كش��ور فراهم است. افشين استوار 
افزود: بر اس��اس آخرين مطالع��ات، حدود ١١ 
درصد جمعيت بزرگساالن )باالي ٢۵ سال( به 
ديابت مبتال هستند. همچنين حدود ١٨ درصد 
اين جمعيت مس��تعد ابتال به ديابت هس��تند. 
بنابراين حدود ٣٠ درصد جمعيت بزرگساالن در 
خطر جدي ابتال به ديابت هستند. استوار گفت: 
در سطح بعدي مهم ترين موضوع كنترل ديابت 
است كه عوارض ناشي از آن مانند بيماري هاي 
قلبي، عروقي، نارسايي كليوي، عوارض چشمي 
و اختالالت عصبي نيز كنترل ش��ود. با كنترل و 
مراقبت ديابت مي توان از عوارض ناش��ي از اين 
بيماري كاست و در جهت كاهش  هزينه هاي آن 
اقدام كرد. استوار با بيان اينكه داروهاي اساسي 
ديابت در كش��ور به اندازه كافي موجود اس��ت، 
افزود: واحدهاي درماني با پزش��كان متخصص 
ديابت نيز به تعداد كافي در همه س��طوح كشور 

توزيع شده اند.

 جزييات امريه سربازان
 در دستگاه هاي مختلف 

رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي 
مس��لح جزييات امريه س��ربازان در دس��تگاه ها و 
س��ازمان هاي مختلف را اعالم كرد. موسي كمالي 
درباره امريه سربازان در سازمان ها و نهادهاي مختلف 
گفت: در حال حاضر بالغ بر ۱۴۰ دس��تگاه ش��امل 
وزارتخانه، سازمان و بنياد از خدمت سربازان استفاده 
مي كنند. براساس فصل هشتم قانون خدمت وظيفه 
عمومي، سازمان ها تقاضاي خود را مبني بر در اختيار 
گرفتن سرباز به ستاد كل نيروهاي مسلح ارسال كرده 
و اين تقاضا در كميس��يوني در ستاد كل نيروهاي 
مسلح بررسي مي شود؛ در صورتي كه نتيجه مثبت 
باشد، گزارشي به مقام معظم رهبري تقديم مي شود 
و در صورتي كه مورد تاييد قرار گيرد به سازمان هاي 
ذيربط ابالغ مي شود. او ادامه داد: در خصوص امريه 
س��ربازان در دستگاه هاي مختلف مهلت دو الي سه 
ساله از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح براي خدمت 
سربازان در اين دس��تگاه ها تعيين مي شود. پس از 
پايان اين مدت واگذاري سرباز به دستگاه هاي مربوطه 
ارزيابي مي شود در صورتي كه ارزيابي مثبت باشد، 
سهميه استمرار پيدا مي كند در غير اين  صورت متوقف 
مي شود. رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل 
نيروهاي مسلح به ايلنا گفت: ساالنه حدود ۳۶ هزار 
س��رباز مي توانند امريه دريافت كنن��د، اما در حال 
حاضر به دليل اينكه مواليد كاهش پيدا كرده طبيعتا 
تعداد سربازان امريه نيز محدود است، بنابراين تعداد 
سربازان امريه سير نزولي پيدا كرده است. درحالي كه 
در حدود سه الي چهار سال پيش واگذاري سربازان به 
دستگاه ها و سازمان ها سير صعودي داشت، اما در حال 
حاضر سير نزولي پيدا كرده است. كمالي تاكيد كرد: 
براساس قانون اساسي و قانون خدمت وظيفه عمومي 
واگذاري سرباز به دستگاه ها و سازمان هاي غيرنظامي 
مشروط به وجود مشمول مازاد و همچنين عدم آسيب 
به آمادگي رزمي نيروهاي مس��لح است. در شرايط 
فعلي واگذاري سهميه واگذاري سرباز به سازمان ها و 
دستگاه هاي غيرنظامي با محدوديت اعمال مي شود. او 
با اشاره به برخي مصاحبه ها از سوي مسووالن نهادها و 
دستگا ه هاي مختلف در خصوص امريه سربازي گفت: 
بعضا برخي مصاحبه ها و اظهارنظرهايي صورت گرفته 
در خصوص امريه سربازي، قبل از اين است كه تقاضاي 
اعالم شده از سوي دستگاه ها در ستاد كل نيروهاي 
مسلح بررسي شود و مصوبه اي در اين خصوص صادر 
شود. صحيح اين است كه تا پايان ارزيابي تقاضا توسط 
ستاد كل نيروهاي مسلح مصاحبه اي از سوي هيچ 
دستگاه  و سازمان  در خصوص امريه سربازي صورت 
نگيرد. رييس اداره س��رمايه انساني سرباز ستاد كل 
نيروهاي مسلح همچنين به امريه سربازان اشاره كرد 
و گفت: تعداد محدودي از س��ازمان ها مانند وزارت 
آموزش و پرورش داراي سهميه هستند و از سربازان 
امريه استفاده مي كنند. عمده ترين امريه هايي كه براي 
سربازان صادر مي شود نيز شامل سرباز معلم، سرباز 
هيات علمي، سرباز پيام آور بهداشت، سرباز مربي، 
سرباز تعاون يار، سرباز بهزيست، سرباز بهيار، سرباز 

سازندگي و ... است.

اين در حالي است كه هزاران نفر چشم به راه پيوند كليه در 
كشور هستند. او اضافه كرد: وظيفه حاكميت اين است كه 
مكانيزم هايي براي جلوگيري از سوءاستفاده تعبيه كند و در 
كشور نيز اين اتفاق در حال رخ دادن است، اما اين اقدامات 
تبليغاتي به گونه اي شكل گرفته كه با وجود آمار باالي پيوند 
كليه از دهنده زنده در گذشته، اين آمار رو به كاهش رفته و 
آمار پيوند از مرگ مغزي را افزايش داده است. البته امروز به 
آمار نسبتا مناسبي بين پيوند اعضا به صورت زنده و مرگ 
مغزي رسيده ايم. شادنوش افزود: حاكميت و وزارت بهداشت 
با كمك سمن ها و نهادهاي مردمي به دنبال كنترل خريد 

و فروش اعضا و ساماندهي مناسب عمل پيوند هستند.
او در م��ورد داروه��اي بيماران پيوندي در ش��رايط فعلي 
اقتصادي، اظهار داشت: در كمتر كشوري در دنيا مي توان 
مش��اهده كرد كه داروهاي گران قيمت��ي مانند داروهاي 
پيوند، بطور رايگان در اختيار بيماران قرار بگيرد، اما دولت 
اين داروها را به صورت رايگان در اختيار بيماران قرار مي دهد. 

ممكن است داروها با توجه به نوسانات اقتصادي كم و زياد 
شده باشد، اما در حالت كلي با مشكل خاصي در حوزه داروها 
براي بيماران پيوندي رو به رو نيستيم و تالش داريم وضعيت 
بازار را به تثبيت برسانيم. شادنوش در خصوص آمار فعلي 
پيوند اعضا از اهداكنندگان زنده و مرگ مغزي گفت: درحال 
حاضر از مرگ مغزي ۶۰ درصد عمل پيوند انجام مي شود. 
همچنين ۴۰ درصد پيوند نيز از اهداكنندگان زنده و ۵ درصد 
هم از اقوام و وابس��تگان درجه يك صورت مي گيرد. او در 
پايان گفت: تبليغات مسموم، افراد را در ارتباط با انجام پيوند 
محتاط تر كرده است. در واقع شرايط به گونه اي شده كه همه 
عوامل دست به دست يكديگر مي دهند تا ديد منفي نسبت 
به پيوند و اهدا گسترش يابد. برهمين اساس آمار پيوند از اهدا 
كنندگان زنده كاهش يافته است، بطوري كه در مالقات با 
بيماران شنيده ام؛ آنها كه اين عمل را انجام داده اند، دوست 
ندارند ذكر كنند، پيوند كليه انجام داده اند و عمده ترين دليل 
آن هم تبليغاتي است كه به شكل منفي شكل انجام مي شود.



در شهر 13 راهوشهرسازي

»تعادل« داليل گرايش سوداگران به كوه خواري را بررسي مي كند

يك كارشناس شهري: كوه خواري بسيار خوشمزه شده است

ضوابط حقوقی بازرسی بارهای غیر همراه مسافران هوایی

توقف سوخت رساني به هواپيماهاي ايران در لبنانكاهش رشوه با كوتاه كردن فرآيند صدور پروانه 

ُپتك سود هاي هزار درصدي بر كمر كوه هاي پايتخت

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |
اين روزها مناطق شمالي تهران شاهد نوعي از تخلف 
شهري اس��ت كه ش��ايد خيلي جديد نباش��د اما در 
سال هاي اخير شدت گرفته و جلوي چشمان شهروندان 
كوه ها و كوهپايه ها از بين رفته و ويالها و آپارتمان هاي 
لوكس ج��اي آن ها را مي گيرد. كوه خواري پديده اي 
است كه گريبان شهر تهران را گرفته و ريه و تنفس گاه 
هاي ش��هر را مي بلعد و گويي هي��چ قصد جدي براي 
مبارزه با آن وجود ندارد. چندي پيش نيز تصويري از 
يك ويالي لوكس در منطقه اوشان تهران در شبكه هاي 
مجازي پخش شد كه درست در دامنه كوه ساخته شده 
بود و واكنش هاي بسياري را برانگيخت. هر چند تا امروز 
هيچ ارگاني مسووليت اين موضوع را بر عهده نگرفته 
است. نمونه هاي اين ويال كم نيستند. دربند،  دارآباد، 
كوهپايه هاي شرقي تهران، لواسان، اوشان، فشم، آهار 
و ميگون مناطقي  هستند كه كوه خواري به شدت در 

آن ها رايج شده است.
ش��هرداري ته��ران به منظور مب��ارزه ب��ا اين تخلف 
فعاليت هايي را آغاز كرده اس��ت. چندي پيش محمد 
س��االري، رييس كميس��يون معماري و شهرسازي 
شوراي شهر تهران در گفت و گو با »تعادل« در خصوص 
صحبت هاي شهردار تهران مبني بر انجام اقدام هايي 
در شمال تهران به منظور پيش��گيري از كوه خواري 
گفت: شهردار با معاونت خدمات شهرداري و سازمان 
بوستان هاي شهرداري تهران جلسه اي برگزار كرده و 
به آن دس��توراتي داده است مبني بر اين كه به منظور 
جلوگيري از توسعه شهر تهران در محدوده هاي شمال، 
شمال شرق و شمال غرب، كمربند سبزي را با غرس 
نه��ال و درخت ايجاد كنند كه به هي��چ عنوان امكان 
توسعه ش��هر و تخلفات ساختماني در خارج محدوده 

طرح تفصيلي تهران امكان پذير نباشد.

   تسهیل ساخت روي كوه با تكنولوژي
سعيد سادات نيا، كارشناس شهري نيز در گفت و گو 
با »تعادل« با بيان اين كه پيشرفت هاي تكنولوژيك 
در حدي اس��ت كه سخت و س��از روي كوهپايه ها و 
دامنه هاي كوه را بس��يار آس��ان كرده است، در اين 
باره گفت: كوه خواري االن بس��يار خوش��مزه شده 
است،  زيرا هزينه هاي آن نسبت به درآمدي كه از آن 
حاصل مي شود به صرفه است و مي تواند براي مالك 
آن ارزش اف��زوده قابل توجهي حت��ي تا هزار درصد 

داشته باش��د. از سوي ديگر، هواي بهتر و ديد زيباتر 
در ارتفاعات باعث مي ش��ود تا افراد پولدار به خريد 

اين خانه ها تشويق شوند.
وي با اش��اره به طرح ه��اي تهران گف��ت: در طرح 
جامع، طرح تفصيلي و نيز قانون حريم ش��هرتهران، 
محدوديت ها و قوانين سفت و سختي براي استفاده 
از زمين هاي پيراموني شهر، منابع طبيعي و زيست 
محيطي در نظر گرفته ش��ده است اما از آنجا كه اين 
كار درآمد بااليي دارد و نيز به دليل فس��اد حاكم بر 
دستگاه هاي اداري ش��اهد كوه خواري هستيم. در 
واقع به دليل كم توجهي مسووالن بسياري از منابع 
طبيعي شهر را از دس��ت داده ايم و نه تنها در ارتفاع 
1800 متر كه در ارتفاع باالتر از آن نيز شاهد ساخت 

و ساز هستيم.
به گفته وي، ارتفاعات ش��مال تهران بس��تر زيباي 
طبيعي است كه مي تواند تنفسگاه و محل مناسبي 
براي توسعه گردشگري و مكاني براي تفريح گذراندن 
اوقات فراغت شهروندان و نيز محلي براي درآمدزايي 
باش��د اما به بدترين ش��كل مورد تجاوز كوه خواران 
قرار گرفته و ش��اهد برج س��ازي و شهرك سازي در 
اين مناطق هس��تيم كه عواقب آن را چند نسل بايد 

پس بدهند. 
وي ادامه داد: س��اخت ويال و آپارتم��ان در مناطق 
كوهپاي��ه اي فقط يك بخش ماجراس��ت. اين خانه 
هاي س��اخته ش��ده نياز به تامين مناب��ع، خدمات 
بهداشتي، آموزشي و زيرس��اخت ها دارد كه هزينه 
بسيار مي طلبد. اين ها همه نتيجه يك بي برنامگي 
و چيره شدن مالبازي بر توجه به توسعه پايدار است. 
در واقع مسووالن فقط به دنبال توسعه مادي محور 
و سرمايه محور هس��تند و براي رسيدن به اين امر، 
آينده ش��هر را پيش فروش كرده اند. هجوم سرمايه 
هاي افسار گس��يخته به شهر ناشي از انجام يك كار 
فراقانوني اس��ت ك��ه از نهاده��ا و ارگان هاي خاص 

سرچشمه مي گيرد.
وي با بيان اين كه سيس��تم موجود بايد پااليش شود، 
اظهار كرد: نيازمند اين هس��تيم كه سيستم دولتي و 
شهرداري ها چابك سازي ش��ده و كارآمدي، نظارت 
عمومي و شفافيت در آن تقويت شود. در واقع بايد شهر 
توسط شوراها از پايين به باال شكل بگيرد تا همه مردم 
بتوانند در آن س��هيم باشند،كار نظارت را انجام دهند 
و همچنين بتوانند توس��عه را كنترل كنند. برنامه ها 

بايد توسط متخصصان اين حرفه نوشته شود. مديران 
فقط بايد بس��ترهاي قانوني اجراي برنامه ها را فراهم 
كنند و بر روند اجراي كار نظارت كنند. اگر اين سلسله 
مراتب انجام مي شد اكنون شهر ما يك شهر چابك تر، 

كارآمدتر و با جمعيت محدود تر بود.

   سرریز 5 میلیوني جمعیت تهران
اين كارش��ناس شهري با اش��اره به اين كه بر اساس 
اولين طرح جامع، ش��هرتهران بايد 5.5 ميليون نفر 
جمعيت داشته باشد،  تصريح كرد: متاسفانه سال ها 
است كه جمعيت تهران رو به رشد است و اين افزايش 
جمعيت در حال شتاب گرفتن است.به نظر مي رسد 

جمعيت واقعي تهران  باالي 10 ميليون نفر است.
وي با بيان اين كه قبال همه شهرهاي ما باغ شهر بوده 
است،  تصريح كرد: قبال ياد گرفته بوديم از سيالب ها، 
بارش ها و ديگر عوامل طبيعي به بهترين شكل ممكن 

استفاده كنيم و همه شهرها در حصار باغ ها و زمين هاي 
كشاورزي و كشت و كار بنا شده بود اما از حدود 50 سال 
پيش به اين طرف توس��عه شهرها شتاب گسترده اي 
گرفت كه پيش��رفت تكنولوژي هم درآن بي اثر نبوده 
است و شاهد اين هستيم كه يك شبه باغ ها از بين مي 
رود. بايد در شهرها امكان كشاورزي وجود داشته باشد 
تا تعادل محيط زيس��تي برقرار ش��ود كه اين موضوع 

اكنون در تهران وجود ندارد.

   پیامدهاي زیست محیطي كوه خواري
همچنين كوه خواري تبعات و پيامدهايي براي شهر 
دارد كه تاثير آن در آينده مش��خص مي شود. زيرا با 
تجاوزي كه صورت مي گيرد يك اكوسيس��تم نابود 
مي شود و خسارات جبران ناپذيري به وجود مي آيد. 
به گفته نسيم طواف زاده كارشناس محيط زيست تغيير 
جريان آب و هوايي به دليل ساخت و ساز در ارتفاعات و 

نيز آلودگي رودخانه ها از مهم ترين تاثيرات كوه خواري 
به شمار مي آيد.

به گفته اين كارشناس محيط زيست مي توان از تجربه 
كش��ورهاي ديگر در مبارزه با اين اقدام استفاده كرد. 
»دراين خصوص مي ت��وان از تجربيات مثبت و منفي 
كشورهاي ديگر درس بگيريم. براي مثال، در بسياري 
از ش��هرهاي دنيا خارج از فضاي شهر و نقشه هايي كه 
براي ش��هر تدوين شده امكان خريد زمين و ساخت و 
ساز وجود ندارد. كاربري اراضي نيز به اين آساني قابل 
تغيير نيست.يكي از مسائلي كه در كشور ما خيلي جدي 
گرفته نمي شود، توسعه و گسترش حاشيه نشيني است 
كه ابتدا ساخت و سازهاي بي ضابطه در منطقه اي شكل 
مي گيرد و بعد مديريت شهري را موظف مي كنند به آنها 
خدمات ارايه دهد .بنابراين مهم ترين موضوع اين است 
كه خريد و فروش در اين مناطق محدود شود و اجازه 

ساخت و ساز نيز به متقاضيان داده نشود.«

باره��ای غيرهمراه مس��افران 
 C h e c k e d ( ي��ی  ا هو
آن  Baggage(-يعن��ی 
دس��ته از بارهايی که پيش از 
پرواز ب��ه متصدی حمل و نقل 
سپرده شده اند و حين پرواز از 
دسترس مس��افران خارج اند- 
قب��ل از بارگيری در قس��مت 
مخصوص هواپيما، مرحله ای 
بسيار حساس را طی می کنند. 
اين مرحل��ه کوتاه، هم از نظر فنی ب��ه دقت عمل فراوان 
نياز دارد و هم از نظر حقوقی، مس��ائل فوق العاده مهمی 

را پديد می آورد. 
سازمان  بين المللی هواپيمايی کشوری در ضميمه هفدهم 
پيمان شيکاگو، پاره ای از الزامات اين مرحله را به تصوير 
کشيده است که از جمله آنها می توان به »لزوم پاسداری 
از مداخله بدون مجوز در فاصله ميان بازرسی )يا دريافت 
توسط متصدی حمل( و عزيمت هواپيمای حامل بار« و 
»ضرورت انجام بازرس��ی دوباره در فرض به خطر افتادن 

تماميت بازرسی«، اشاره کرد. 
بی ترديد هدف نهايی اين مرحله، کش��ف و ضبط اشيای 
منفجره و خطرناک است. در امريکا، »اداره امنيت حمل و 
نقل« و در کانادا، »سازمان امنيت حمل و نقل هوايی«، به 
ترتيب روزانه در حدود 1.3 ميليون و نزديک به 170 هزار 

بار غيرهمراه را بدين منظور، بازرسی می کنند. اين بارها، 
عمدتًا )90-85 درصد( بدون نياز به تجسس فيزيکی يا 
دستی، کنترل می ش��وند، ولی گاه با هشدار تجهيزات، 
مورد توجه مخصوص قرار می گيرند. چنانچه وضعيت اين 
هشدار با يک آزمايش ساده، فيصله نيابد، بازرسان حق باز 
کردن بار و جست وجوی فيزيکی محتويات آن را خواهند 
داشت. چنين اختياری اگرچه نشانی از تفوق »ايمنی و 
امنيت هوايی« بر »حريم خصوصی مسافران« دارد، ولی 
پايان ماجرا نيست. برای آنکه بارهای تحويل شده مسافران 
به نحو مطلوب و عادالنه ای بازرسی شوند، الزم است نظم 
و نظام ويژه ای پيش از بازرس��ی، هنگام بازرسی و پس از 

بازرسی، به شرح ذيل ترتيب داده و رعايت شود: 
پيش از بازرسی: مشهور است که می گويند »پايان هرچيز 
آغاز آن اس��ت«. اين گفته در اينجا ه��م به خوبی صدق 
ميکند، زيرا اگر غايت نهايی بازرس��ی بارهای غيرهمراه، 
کشف و ضبط اشيای خطرناک است، پس بهتر آن است 
که از همان اول با پيش بينی ترتيبات قبلی، امکان حمل 
اين اشيا به حداقل ميزان ممکن برسد. چنين ترتيباتی، نه 
فقط به مسافر، بلکه به کل فعاالن صنعت سود می رساند. 
يکی از اين ترتيبات، آگاه كردن مسافر از اشيايی است که 
وی حق آوردن آنها را با خود ندارد )=گفت وگو(. با آگاهی 
مسافر از اين اشيا، ديگر نه او متحمل هزينه می شود و نه 
بازرس��ان دچار زحمت و اتالف وقت می شوند. وانگهی 
امکان س��وء استفاده از جهل مس��افر هم تقليل می يابد. 

نهادهای امنيت هوانوردی در کشورهای مختلف، فهرست 
بلند و دقيقی از اشيايی را که حمل آنها ممنوع يا محدود 
است، تنظيم کرده و آن را در پورتال خود قرار داده اند. عالوه 
بر اين، قرارداد حمل نيز می تواند در اين راستا، مفيد باشد و 
مسافر را به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فهرست اشيای 

خطرناک باخبر سازد. 
هنگام بازرسی: به هرحال اين امکان وجود دارد که مسافر 
از فهرست اشيای خطرناک باخبر نباشد يا به رغم آگاهی، 
چنين وسايلی را در بار تحويل شده قرار دهد؛ حتی ممکن 
است بازرسان به ظن معقول، بار را باز و آن را جست وجو 
کنند. اين مرحله اگرچه عمومًا بدون حضور مسافر اجرا 
می شود، ولی قوانين برخی کشورها پيش شرطی را برای 
باز کردن بار مقرر کرده اند. در اس��تراليا، سازمان يا افسر 
بازرسی، بايد پيش از باز کردن بار، رضايت شخص متصرف 
يا تحويل دهنده را به دست آورد، مگر آنکه ابتدا برای يافتن 
اين شخص تالش متعارف کرده باشد و چنين شخصی 
يافت نش��ود.  البته دشواری های عملی، همچون کمبود 
وقت و لزوم رعايت اصل سرعت در حمل هوايی، تحصيل 
اين رضايت را دشوار می سازد. حال اگر مسافر يافت نشود، 
نتيجه باز کردن بار به حصر عقلی از دو حال خارج نيست: 
در فرض نخس��ت، بازرس��ان چيزی را کش��ف يا ضبط 
نمی کنن��د. در اين ف��رض، آنان ملتزمند اين بازرس��ی 
عقيم را به اطالع مس��افر برس��انند. بدين منظور فرمی 
را درون ب��ار قرار م��ی دهند که به »آگهی بازرس��ی بار« 

)notice of baggage inspection(، مشهور است. 
جعل اين آگه��ی، ارزش های زيادی دارد و گونه ای هدف 
معنوی را تامين می کند؛ از جمله به مسافر آرامش خاطر 
می دهد که بار او توسط چه کسی و با چه هدفی بازرسی 
شده است و همچنين مانع از بدبينی و بی اعتمادی او به 
س��اير فعاالن صنعت، همچ��ون ارايه کنندگان خدمات 

هندلينگ زمينی، می شود. 
در فرض دوم، اگر بازرسان چيزی را به عنوان شیء  غيرقابل 
حمل، کشف کنند، آن را ضبط می کنند. در اين صورت هم 
فرمی درون بار قرار داده می شود ولی با ذکر مستند قانونی 
و جهت اقدام، ش��یء خارج شده و مشخصات آن، تکليف 
مسافر نسبت به چگونگی اس��ترداد و خسارت احتمالی 

واردشده به بار به دليل بازرسی.
پس از بازرسی: اين مرحله عماًل زمانی شروع می شود که 
مسافر بار يا فرم مندرج در آن را دريافت می کند. اگر نتيجه 
بازرسی فيزيکی عقيم باشد، مسافر معمواًل ادعايی ندارد؛ 
البته ممکن است نسبت به خسارت ناشی از شکستن کليد 
يا قفل بار اعتراض کند، ولی ظاهراً جبران چنين خسارتی 
وجاهت ندارد و به قدری قابل اغماض است که می توان از 
آن چشم پوشی کرد. به همين دليل، »اداره امنيت حمل و 
نقل امريکا«، خسارت ناشی از شکستن قفل را نمی پذيرد. 
ولی اگر ش��ی ای ضبط شده باشد، مسافر به احتمال زياد 
مدعی آن خواهد بود. در چنين وضعی، بايد تالش کرد تا 
اين وضعيت استثنائی، به حالت اصلی خود بازگردد، يعنی 

بايد بيشترين حمايت از مسافر )=متصرف مال(، صورت 
گيرد. مسافری که نام وی در فرم بازرسی آمده است می 
تواند شخصًا يا از طريق شخص ثالث دارای مجوز، کاالی 
ضبط شده را با ارايه فرم، مطالبه کند. منتهی از چه کسی؟ 
منطقاً بايد از نهادی که آن را ضبط کرده است؛ يعنی همان 
اداره امنيت هوانوردی؛ ولی به نظر می رسد که هميشه اين 
منطق حاکم نيس��ت؛ گاه نهاد امنيت هوانوردی، کاالی 
ضبط ش��ده را حفظ نمی کند و آن را به متصدی حمل و 
نقل مربوطه تس��ليم می کند. در نيوزيلند گويا وضعيت 
از اين قرار اس��ت. به ه��ر روی، قوانين بايد اين مس��اله را 
چاره جويی کنند و اطالعيه بازرسی نيز مسافر را از نحوه 

مطالبه باخبر سازد.
در نهايت مشکل ديگری که در اين مرحله وجود دارد، نبود 
تضمين کامل برای استرداد شیء  ضبط شده است. مسافر 
بايد در مدت نسبتاً محدود کاالی ضبط شده را مطالبه کند؛ 
اين کاال، غير قابل ارسال است و در برابر مطالبه آن هم بايد 
هزينه ای متعارف پرداخت شود. حتی ممکن است کاالی 
ضبط شده به مجرد کشف و به دليل طبيعت خاص خود 
يا به دليل ارزش ناچيزی که دارد، تخريب ش��ود. به نظر 
می رسد که همه نتايج اخير را حقوق مصرف به دشواری 
می پذيرد؛ بايد تا حد ممکن از اين رويه های ضد مصرفی، 
اجتناب کرد. دس��ت کم تفکيک اش��يای فاسدشدنی از 
اشيای فس��ادناپذير، مالک بهتری از تفکيک بر حسب 

ارزش تخمينی اشيا، تصور می شود. 

مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت 
شهرس��ازي و معماري ش��هرداري تهران با اشاره به 
رش��وه هايي كه بعضي كاركنان ش��هرداري تهران از 
مردم دريافت مي كنند، گف��ت: دادن آگاهي به مردم 
درخصوص مس��يرهاي اداري و اقداماتي نظير كوتاه 
كردن فرايند صدور پروانه اموري هستندكه مي توانند 

در اصالح اين روند موثر واقع شوند.
به گزارش ايلنا، رضا عباس��ي درباره رشوه هايي كه 
در ش��هرداري تهران گرفته مي ش��ود، اظهار كرد: 
عموما مراجعاتي كه به شهرداري مي شود شامل دو 
دسته مي شود. يكسري موضوعات عمومي  هستند 
و مرب��وط به پ��ارك، محله، برزن و ... اس��ت. برخي 
مراجعات هم خصوصي هس��تند و تمام زندگي فرد 
به اين مراجعات گره خورده است؛ چنين مراجعاتي 
مربوط به ملك، عمر و سرمايه افراد است. اگر مردم 
اطالعات كامل داشته باش��ند، تعداد افرادي كه به 
 عنوان دالل در اين ميان كسب درآمد مي كنند، به

حداقل مي رسد.
مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت 
شهرس��ازي و معماري ش��هرداري ته��ران ادامه داد: 
برخي دالل ها وانم��ود مي كنند انجام برخي كارها در 
شهرداري نيازمند هزينه است. قطعا در اين فرايند همه 

نوع آدمي داريم. برخي افراد در بنگاه ها، دفاتر ساخت 
و ساز، دفاتر خدمات الكترونيك و شهرداري هستند 
كه مبادرت به دريافت غيرقانوني هزينه مي كنند. در 

هر مجموعه اي هم افراد سالم داريم و هم افراد ناسالم.
وي با بيان اينكه اگر ما مس��يري را نشناس��يم و از آن 
اطالعات نداشته باشيم، قطعا فكر مي كنيم بايد براي 
عبور ايمن و سريع از آن مي بايست هزينه اي پرداخت 
كنيم، اظهار كرد: گاهي به جاي اينكه زماني طوالني را 
به توضيح و تشريح يك اتاق تاريك اختصاص دهيم، 
بهتر اس��ت يك المپ روشن كنيم تا همه چيز روشن 
شود. ما بايد براي مردم مسير را روشن كنيم و در چنين 
ش��رايطي قطعا مردم ما از پرداخت رش��وه خودداري 
خواهند كرد؛ چراكه اعتقادات آنان نيز آنان را از چنين 

كارهايي بازمي دارد.
وي تاكي��د كرد: مس��ووالن مناطق و دس��تگاه هاي 
نظارتي بايد فعال باش��ند. اين موضوعات را مي توان با 
اطالع رس��اني دقيق و فعاليت هايي نظير كوتاه كردن 
مس��ير صدور پروانه اص��الح كرد. م��ردم مادامي كه 
در مجموع��ه ش��هرداري كاري ندارند، از مس��يرها و 
فرآيندهاي اداري مطلع نيس��تند و شايد حق دارند؛ 
چراكه گرفتاري هاي روزمره ب��ه آنان اجازه نمي دهد 
از فرآيندهاي اداري اطالعات كس��ب كنند. اصحاب 

رس��انه بايد كمك كنن��د اين موضوع��ات را به مردم 
اطالع رساني كنيم. عباسي با بيان اينكه با برخي افراد 
كه در شهرداري در زمينه رشوه گيري خطا كرده اند، 
برخورد شده است، اظهار كرد: اخيرا در يكي از مناطق 
ش��هرداري تهران چند مس��وول حوزه شهرسازي به 
دليل تخلف جابه جا شدند و با آنان برخورد شد. اكنون 
ادامه مسير قضايي هم در حال پيگيري است.واقعيت 
اين است كه شرايط اقتصادي اكنون به سمتي رفته كه 
بعضي كارمندان را دچار وسوسه مي كند. سياست هاي 
غلط و اوضاع و احوال بد اقتصادي بعضا افراد را به خطا 
مي اندازد. البته اين كارها توجيه پذير نيست. برخي از 
كارمندان حاضرند نان خشك بخورند و زندگي خود را 

آلوده به مسائلي نظير رشوه خواري نكنند.
عباسي با اشاره به اينكه ما بايد شرايطي فراهم كنيم كه 
دريافت رشوه از سوي دالل ها به حداقل برسد، تاكيد 
كرد: ارتقاي فرهنگ عمومي، اطالع رس��اني به مردم، 
تقويت اعتقادات كارمندان و مردم مي تواند در اين راستا 
كمك كننده باشد و به كاهش تخلفات بينجامد.از مردم 
درخواست مي كنيم اگر مورد تخلفي مشاهده كردند، 
حتما به ما اطالع رساني كنند. اگر خطاهاي كارمندان 
شهرداري تهران به صورت شفاف گزارش شود و مستند 

شود، قطعا تاثير خود را مي گذارد.

چند روز پس از اعالم تصميم شركت تركيه اي در توقف 
سوخت رساني به هواپيماهاي ايران در فرودگاه هاي اين 
كشور، حاال ش��ركت لبناني فعال در اين زمينه هم اعالم 

كرده كه به ايرالين هاي ايراني سوخت نخواهد داد.
مقصود اس��عدي س��اماني دبير انجمن شركت هاي 
هواپيماي��ي در گفت وگو با ايس��نا با تايي��د اين خبر 
مي گويد: متاسفانه در روزهاي گذشته صحبت هايي 
در اين زمينه مطرح ش��ده بود ك��ه در حال حاضر به 
مرحله اجرا رس��يده و فعال ايرالين ه��اي ايراني، توان 

سوخت گيري در فرودگاه هاي لبنان را ندارند.
او مي افزايد: اين تصميم در حالي گرفته شده كه لبنان 
در قياس با تركيه، مقصد محدودتري براي مسافران 
ايراني به ش��مار مي رود، هر چند پروازهاي برنامه اي 
ميان دو كشور در طول سال هاي گذشته همواره برقرار 

بوده است.
دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيماي��ي همچنين درباره 
آخرين وضعيت سوخت رس��اني هواپيماهاي ايراني در 
تركيه هم مي گويد: متاسفانه با وجود انجام مذاكرات هنوز 
اين مشكل حل نشده و ايرالين هاي ايراني نتوانسته اند در 

تركيه سوخت مورد نياز خود را دريافت كنند.
به گفته او، حتي زماني كه شركت هاي ايراني اين پيشنهاد 
را ارايه كردند كه سوخت مورد نيازشان را به شكل نقدي 

خري��داري كنند هم ش��ركت تركي��ه اي از اين موضوع 
خودداري كرده است.

طبق پيش بيني كارشناسان، تنها بخشي از ناوگان ايران 
توان آن را دارد كه بدون سوخت گيري ميان ايران و تركيه 
پرواز كند و مابقي هواپيماها مجبور خواهند بود كه قبل از 
رسيدن به تهران در شهرهايي مانند تبريز يا اروميه فرود 

آمده و سوخت گيري كنند.
هر هفته ۲00 پرواز برنامه اي ميان ايران و تركيه در جريان 
است و ساالنه ۲.5 ميليون مس��افر ايراني براي سفر وارد 
شهرهاي مختلف تركيه مي شوند و كارشناسان با توجه 
به حجم باالي مس��افر به تركيه راهكارهايي را براي حل 
اين مشكل ارايه كرده اند، به عنوان نمونه عليرضا منظري، 
نماينده سابق ايران در ايكائو معتقد است كه ايران مي تواند 
براساس راه حل هايي كه در توافقنامه پروازهاي مشترك 
با تركيه در نظر گرفته ش��ده، نس��بت به موضوع تحريم 
سوخت رس��اني به ايرالين هاي ايراني اق��دام و مقدمات 

برطرف شدن مشكالت موجود را فراهم كند.
منظري اظهار مي كند: در موافقتنامه دوجانبه خدمات 
هوايي ميان دو دولت ايران و تركيه شرايطي براي برقراري 
پرواز ميان دو كشور به تصويب رسيده و در آن، كشورها 
متعهد شده اند تا زمينه الزم براي انجام و پذيرش پروازهاي 

بين المللي را فراهم آورند.
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شناسایي ۲۰۰۰ ملك 
شهرداري واگذار شده به غیر

معاون نظارت ش��وراي ش��هر تهران از قرائت 
گ��زارش شناس��ايي و بازپس گي��ري امالك 

شهرداري در شوراي شهر خبرداد.
به گزارش ايسنا، افش��ين حبيب زاده در مورد 
آخرين وضعيت باز پس گيري امالك شهرداري 
تهران كه ح��ق بهره برداري از آنها به افراد غير 
سپرده شده اس��ت، گفت: در ابتداي آغاز بكار 
شوراي شهر پنجم، در مصوبه اي به شهرداري 
تهران ابالغ كرديم ك��ه در مورد امالكي كه به 
ديگران واگذار كرده است، گزارشي ارايه كند.

وي با بيان اينكه در بررسي هاي اوليه مشخص 
ش��د كه بدون رعاي��ت ضواب��ط بهره برداري، 
صدها ملك با ارزش  در مناطق مختلف به افراد 
غير سپرده شده اس��ت افزود: سازمان امالك 
ش��هرداري تهران مامور ش��د تا گزارش��ي از 
وضعيت امالكي كه حق بهره برداري از آنها به 

افراد غير سپره شده است، تهيه كند.
معاون نظارت شوراي شهر تهران با بيان اينكه 
براساس آخرين بررسي هاي انجام شده توسط 
ش��هرداري تهران تاكنون حدود ۲000 ملك 
شناس��ايي ش��ده كه حق بهره برداري از آن به 
افراد غير س��پرده شده اس��ت، گفت: براساس 
مصوبه شوراي شهر، سازمان امالك بايد تمام 
امالك��ي را كه ب��ه طرق مختلف ب��ه افراد غير 
واگذارشده، شناسايي كند و به صحن آورده و 

براي همه آنها از شورا مجوز واگذاري بگيرد.
وي افزود: در م��ورد تعداد احكام ص��ادره براي 
باز پس گيري امالك واگذار ش��ده، عدد دقيقي 
ندارم اما از س��ازمان امالك درخواس��ت كرديم 
گزارش دقيقي را در مورد شناسايي و بازپس گيري 

امالك واگذاري شده، در صحن شورا ارايه دهد.

بوستان زلزله در پایتخت 
احداث مي شود

جانمايي بوستان زلزله در مجاور پارك جنگلي 
چيتگر انجام شده و به زودي اين بوستان در تهران 

احداث مي شود.
به گزارش فارس، جانمايي بوس��تان زلزله در 
مجاور پ��ارك جنگلي چيتگر انجام ش��د و به 
زودي اين بوس��تان در تهران احداث مي شود. 
با احداث اين بوس��تان آموزشي درصد سطح 
آگاه��ي ش��هروندان در مورد زلزل��ه افزايش 
مي يابد و اين بوستان به عنوان اولين بوستان 
زلزله در خاورميانه به پيشنهاد و ايده شهردار 

منطقه ۲۲ ايجاد مي شود.
اين بوستان با بس��تر كامال علمي، آموزشي و 
تخصصي ساخته خواهد شد و ارايه آموزش هاي 
امدادي زلزل��ه به كودكان، نوجوانان و س��اير 
اليه هاي سني در قالب بازي، تفريح و سرگرمي 

صورت خواهد پذيرفت.

افتتاح كارخانه تولید
مصالح ساختماني از نخاله

شهردار تهران از افتتاح كارخانه توليد مصالح 
ساختماني از نخاله در هفته جاري خبر داد.

به گ��زارش فارس، محمدعلي افش��اني ديروز 
در مراس��م بهره ب��رداري از 4 پ��روژه عمراني 
ش��هر تهران اظهار كرد: براي افتتاح پروژه ها 
درخواست كردم كه افتتاح رسمي و سخنراني 

نگذارند.
وي گفت:  ام��روز 4 پروژه زيرگ��ذر جنوب به 
جن��وب بزرگ��راه ي��ادگار ام��ام )ره(، پل دور 
برگردان غرب به غ��رب بزرگراه امام رضا )ع(، 
ايمن س��ازي پل هاي تقاطع بزرگراه ش��هيد 
خرازي ب��ا رودخانه وردآورد و مقاوم س��ازي 
و بهس��ازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه ش��هيد 
چمران با بلوار مديريت افتتاح شد.اين پروژه ها 
مي تواند در تردد شهروندان تاثير بهتري داشته 
باشد و ما اجازه نخواهيم داد كه در پروژه هايي 

كه آماده افتتاح است، تاخيري داشته باشيم.
افشاني گفت: زيرگذر جنوب به جنوب بزرگراه 
يادگار امام موجب روانسازي و كاهش ترافيك 
در ش��هر مي ش��ود و نبود اين پروژه مشكالت 
زيادي براي شهروندان در اين محدوده ايجاد 
كرده بود و در گذشته ورودي جنوب به شمال 
كار بسيار دشواري بود.پروژه زير گذر جنوب به 
جنوب بزرگراه يادگار امام غريب به 1۲ ميليارد 

تومان هزينه داشته است.
شهردار تهران با اشاره به افتتاح پل دوربرگردان 
غرب به غرب بزرگراه ام��ام رضا )ع( گفت: در 
اين محدوده ترافيك سنگيني وجود داشت و 
احداث اين روگذر در روانسازي ترافيك بسيار 

تاثيرگذار است.
افشاني درباره مقاوم سازي و بهسازي پل هاي 
شهر تهران گفت: س��يلي كه در مازندران آمد 
و موج��ب تخريب پل ها ش��د ب��ه دليل عدم 
نگهداري پل ها اي��ن حادثه اتف��اق افتاد.روز 
دوشنبه مهم ترين پروژه شهر در حوزه پسماند 
افتتاح مي شود كه كارخانه اي تبديل به نخاله 
به مصالح س��اختماني است كه 3 هزار و 300 
تن در روز ظرفيت توليد مصالح ساختماني را 
دارد.كارخانه ديگري با 6 هزار و 600 تن در روز 
مراحل احداث و افتتاح آن در حال انجام است 
كه در مجموع بتوانيم روزانه از نخاله ها 10 هزار 

تن مصالح ساختماني توليد كنيم.
افش��اني درباره كمربند سبز ش��هر تهران نيز 
اظهار داشت: اين كمربند حدود ۲5 كيلومتر 
است و در حال حاضر كمربند سبز شمال تهران 
آماده بهره برداري است و با استفاده از سيستم 
قطره اي آبياري مي شود و در آذر ماه درختان 
3 تا 5 س��اله در كمربند سبز ش��مالي تهران 

كاشته خواهد شد.

میالد صادقی
 پژوهشگر حقوق 

هوافضا
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آيا زمان بازارگشايي از طريق »تقويت ديپلماسي اقتصادي و رايزنان بازرگاني« فرار رسيده است

رحماني در همايش استانداران سراسر كشور مطرح كردمديركل دفتر خدمات بازرگاني وزارت صنعت عنوان كرد 

دو ابر اولويت تجاري 

اهميت حفظ زنجيره توليد و تنظيم بازاربزرگ نمايي در احتكار

تعادل |گروه تجارت| 
تقويت ديپلماسي اقتصادي و حضور رايزنان بازرگاني در 
بازارهاي جهاني به ويژه اروپا را مي توان دو ابر اولويت تجاري 
در شرايط بازگشت دور دوم تحريم ها عنوان كرد. اما بنابه 
اظهارات صاح بنظران برخي از متوليان تجاري ايران در اين 
زمينه دچار ضعف بنيادي است. به طوري كه با وجود تجربه 
24 ساله در اعزام رايزن بازرگاني، در اتحاديه اروپا تنها يك 
رايزن بازرگاني حضور دارد. از آن سو، بخش خصوصي هم 
هنوز توانايي تأثيرگذاري چنداني بر فرآيند انتخاب رايزنان 
بازرگاني را ندارد. از طرفي، سياست گذاري هاي جزيره اي 
در نهادهايي مانند وزارت نف��ت )در زمينه فروش نفت و 
محصوالت پتروشيمي(، وزارت صنعت )در زمينه تجارت 
كاالهاي اس��تراتژيك( و وزارت اقتصاد )در زمينه جذب 
سرمايه گذاري هاي خارجي( توانايي مانور رايزنان بازرگاني 
فعلي در كشورهاي هدف را هم از آنها سلب كرده است. از 
اين منظر، تقويت بخش بازرگاني س��فارت هاي ايران در 
كشورهاي اروپايي را مي توان يكي از راهكارهاي برون رفت 
از اين شرايط بحراني عنوان كرد. از اين رو، به نظر مي رسد، 
بايد بخشي از اين ماموريت مهم تجاري بر دوش سفيران 
سياسي گذاشته شود تا با معرفي پتانسيل و ظرفيت هاي 
اقتصادي و تجاري ايران بتوانند، ضعف حاكم بر وضعيت 
موجود را تا حدي پوشش دهند. به همين منظور، ضرورت 
دارد بخش هاي بازرگاني و قدرت رايزني سفارتخانه هاي 
كشور تقويت و سفرايي را به اروپا وديگر كشورها اعزام كرد 

كه ديد اقتصادي وسيع داشته باشند. 

  اسب ترواي »تجارت« در قلعه »سياست«
خروج امريكا از برجام و اعمال فش��ار حداكثري از طريق 
تحريم ها بر ايران، اكنون بيش از هر زمان ديگري اهميت 
تصميمات سنجيده در حوزه تجارت را نمايان مي كند. اين 
در حالي اس��ت كه با اعالم سياست اتحاديه اروپا مبني بر 
حفظ روابط تجاري با ايران، اكنون ايران بايد براي افزايش 
هر چه بيشتر مبادالت تجاري خود با اين كشورها، تالش 
كند. در اين ميان اما اعزام رايزنان بازرگاني به كشورهاي 
اروپايي، مي تواند يكي از راه هاي افزايش مبادالت تجاري 
ميان ايران و اروپا باشد. اما با وجود اعزام رايزنان بازرگاني 
ايران به كشورهاي مختلف جهان، در ميان كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا تنها ايتاليا است كه ايران رايزن بازرگاني خود 

را به آن اعزام كرده است.
درهمين راس��تا، مديركل س��ابق حوزه اروپا و امريكاي 
سازمان توس��عه و تجارت ايران با اشاره به پيشينه روابط 
گسترده ايران با كشورهاي اروپايي، مي گويد: تحريم هاي 
اعمال شده از س��وي امريكا روابط تجاري ايران و اروپا را با 
مشكلي روبه رو نخواهدكرد و بازارهاي اروپايي همچنان 
در دسترس فعاالن اقتصادي هستند. عبدالحميد اسديان 
در گفت وگوي خود با شاتا به سابقه طوالني روابط تجاري 
اي��ران و اروپا اش��اره و اظهار مي كند: در راس��تاي همين 
رواب��ط، بازرگانان و تجار در كش��ورهاي مختلف اروپايي 
داراي پايگاه هاي مختلف هستند و عالوه بر اين بسياري 
از ش��ركت هاي ايراني دفاتري در اين كشورها دارند و اين 
شرايط براي كشورهاي اروپايي نيز در ايران صدق مي كند 
و آنها نيز رايزن بازرگاني، فعاليت هاي اقتصادي و بخش هاي 

فعال تجاري در ايران دارند. 
اس��ديان تقويت بخش بازرگاني س��فارت هاي ايران در 
كشورهاي اروپايي را يكي از راهكارهاي برون رفت از اين 

ش��رايط مي داند و توضيح مي دهد: در همين راستا الزم 
است بخش هاي بازرگاني، رايزني و سفارتخانه هاي كشور 
را تقويت كرده و س��فرايي را به كش��ورهاي اروپايي اعزام 
كنيم كه ديد اقتصادي وسيع داشته باشند. او در ادامه نقش 
رايزن هاي اقتصادي را در اين مورد موثر دانسته و مي گويد: 
براس��اس آمار، در حال حاضر تنها در يك كشور اروپايي، 
يعني ايتاليا يك رايزن بازرگاني از طرف ايران اعزام شده كه 
الزم است با گسترش اين امر گستره فعاليت هاي اقتصادي 
را افزايش دهيم. مقام تجاري درباره تاثير حضور رايزن هاي 
اقتصادي در اروپا بر اين باوراست كه حضور اين رايزن هاي 
اقتصادي عالوه بر اينكه ب��ه يافتن راهكارهايي براي رفع 
نيازهاي كشور از طريق اين كشورها كمك خواهد كرد به 
بررسي راه هاي افزايش صادرات و واردات با نگاه به شرايط 

موجود منجر خواهد شد. 

  تجربه 24 ساله
اما سابقه اعزام رايزنان بازرگاني ايران به ديگر كشورها در 
دوران پس از انقالب به س��ال 1373 ب��از مي گردد. در آن 
زمان، حس��ن حبيبي، معاون اول وقت رييس جمهور، به 
وزارت بازرگاني مجوز انتخاب حدود 30 رايزني بازرگاني 
را داد و ب��ه دنبال تفاهم نامه اي كه ميان وزارت بازرگاني و 
وزارت امور خارجه، به منظور تعيين شرايط عمومي رايزنان 
بازرگاني منعقد شد، فرآيند انتخاب ديپلمات هاي تجاري 
ايران كليد خورد. شرايط در ابتدا بسيار ساده بودند: رايزن 
بازرگاني بايد حداقل 10 سال س��ابقه فعاليت در وزارت 
بازرگاني يا صنع��ت را دارا مي بود و حداقل س��طح زبان 
معادل آيلتس 5 در زبان انگليسي را ارايه مي كرد. با احراز 
اين شرايط، افراد منتخب دو دوره آموزش ابتدايي مي ديدند 
كه در يكي با شرايط تجاري كش��ور هدف و در ديگري با 
پتانسيل هاي اقتصادي و تجاري استان هاي مختلف ايران 
آشنا مي شدند.اين روند 24 س��اله اما در دوران مديريت 
دولت هاي مختلف كش��ور تفاوت هايي را هم شاهد بوده 
است. به عنوان نمونه، در حالي كه رايزنان بازرگاني عمدتا 
تحت نظارت وزارت بازرگاني يا وزارت صنعت )و البته در 
زمان تلفيق آنها، در وزارت صنعت، معدن و تجارت( فعاليت 
 مي كردند، وزارت امور خارجه هم بر فعاليت آنها اعمال نظر 
مي كرد. محل اقامت رايزن بازرگاني هم در عمده موارد، 
وابسته به س��فارت ايران در كش��ور هدف بود. اين قانون 
نانوش��ته اما در سال 1389 و در دولت دهم تغيير كرد. در 
اين س��ال، مجوزي صادر شده كه به موجب آن 10 رايزن 
بازرگاني كشور در خارج از سفارتخانه ها در محلي با عنوان 
شعبه سازمان توسعه تجارت استقرار پيدا كردند كه از جمله 
آنها مي توان به رايزنان بازرگاني ايران در كشورهايي مانند 
»عراق، افغانس��تان، لبنان، تركيه، هند، روسيه و ايتاليا« 
اشاره كرد. از سال 1395 بدين سو نيز دولت تصميم گرفته 
كه تع��داد رايزنان بازرگاني كش��ور را از 30 نفر به 60 نفر 
افزايش دهد، هدفي كه البته هنوز به طور كامل رنگ تحقق 

به خود نگرفته است.

   وظايف رايزنان بازرگاني چيست؟
براس��اس آنچه در سازمان توسعه تجارت آمده، هر رايزن 
بازرگاني، 23 وظيفه دارد كه از جمله آنها مي توان به اين 
موارد اشاره كرد: »مطالعه و بررسي بازار كشور محل استقرار 
از لحاظ جذب كاالها و خدم��ات قابل صدور ايران و تهيه 
فهرست كاالهاي قابل عرضه به بازار مزبور«، »اطالع رساني 

به صادركنندگان كاالها و خدمات ايراني و واردكنندگان 
بالقوه كاال و خدمات از ايران«، »ارايه خدمات مش��ورتي 
درباره اقتص��اد و بازرگاني به متقاضيان مس��تقر در بازار 
هدف«، »ارايه اطالعات درخصوص ويژگي هاي بازار محل 
استقرار نمايندگي يا شعب سازمان به تجار و صنعتگران 
ايراني و س��ازمان هاي اقتصادي ذي رب��ط«، »راهنمايي 
سرمايه گذاران خارجي كه درصدد سرمايه گذاري در ايران 
هس��تند و بالعكس«، »ارسال مناقصه هاي ذي ربط براي 
صادركنندگان يا توليدكنندگان ايراني در اسرع وقت«، 
»كمك به معرفي و تبليغ كاالها و خدمات صادراتي ايران 
و ارايه نظرات مش��ورتي در اين زمين��ه با صادركنندگان 
ايراني«، »تسهيل مسافرت هيات هاي اقتصادي عازم ايران 
يا اعزام هيات هايي از ايران به كشور محل فعاليت شعبه يا 
نمايندگي سازمان و ارايه نظر مشورتي به آنها«، »كمك به 
حل و فصل دعاوي تجاري كه بين صادركنندگان ايراني و 
طرف هاي تجاري آنها در محل فعاليت شعبه يا نمايندگي 
سازمان به وجود مي آيد«، »كمك به برگزاري اجالس هاي 
مش��ترك و همكاري در انعق��اد قرارداده��اي تجاري و 
تفاهم  نامه هاي مورد نظر«، »بررسي فعاليت هاي اقتصادي 
رقباي تجاري ايران در قلمرو فعاليت نمايندگي و ارايه نتايج 
آن به سازمان« و »بررسي مشكالت كاالهاي صادراتي ايران 
يا نقاط ضعف و قوت آنها از طريق نظرسنجي هاي موردي«.

تعيين رايزنان بازرگاني ايران در كش��ورهاي خارجي اما 
در طول سال هاي گذشته محلي براي اختالف نظر ميان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه و البته 
بخش خصوصي بوده است. در دو مورد نخست، اختالفات 
عمدت��ا از طريق ريش س��فيدي و گفت وگو حل و فصل 
مي شد اما براي بخش خصوصي حقي براي اعمال نظر در 
اين زمينه، در نظر گرفته نشده بود. در سال 1393 و كمي 
پس از آغاز به كار دول��ت يازدهم اين رويه هم اما تا حدي 

تغيير كرد. در اين زمان، دولت به اتاق ايران اين مجوز را داد 
كه در دعوت از هيات هاي تجاري خارجي و نيز چهره هاي 
فعال در زمينه هاي اقتصادي، دست بازتري داشته باشد. 
همين مجوز هم در ميان فعاالن خصوصي به چراغ سبزي 
تعبير شد كه به آنها اجازه مي داد براي اعمال نظر در زمينه 
تعيين رايزنان بازرگاني ايران در كش��ورهاي ديگر، وارد 
»البي« با دولتمردان ش��وند. اتاق ايران در همين سال به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست رسمي داد تا در 
اين زمينه، اختيارات بيشتري به اتاق بدهد؛ اختياراتي كه 

البته هنوز آنچنان كه بايد، افزايش پيدا نكرده اند.
از جمله انتقادات بخش خصوصي در مورد فرآيند تعيين 
رايزنان بازرگاني يكي هم البته اين است كه شرط اشتغال 
10 س��اله در وزارت صنعت، معدن و تجارت، به هيچ وجه 
نشان دهنده ميزان توانايي فرد براي تصدي رايزني بازرگاني 
ايران در كشورهاي خارجي نيس��ت. در واقع، بسياري از 
فعاالن بخش خصوصي ممكن است از نظر تجربه و حتي 
تحصيالت، براي تصدي اين سمت مناسب تر از كارمندان 
بخش دولتي باشند. بخش خصوصي البته در اين زمينه 
پيشنهادي هم داشت و آن اينكه رايزنان بازرگاني ايران و 
كشورهاي هدف، دست كم در مورد كشورهايي كه اتاق 
بازرگاني مش��تركي با ايران تأسيس كرده اند، توسط اين 

نهاد انتخاب شوند. 
رايزنان بازرگاني به اطالعات تراز اولي در زمينه هاي تجاري 
و سياسي دسترسي دارند كه گاه نقش آنها را همتراز با نقش 
سفرا قرار مي دهد. به عنوان نمونه، آنها اطالعات جامعي از 
صادرات و واردات كش��ورهاي هدف، رصد رقباي تجاري 
در آن كشور، هدايت و مذاكرات تجار كشور هدف و حتي 
تجار ايراني براي چگونگي ورود به بازار آنها، ارايه اطالعات 
دقيق مالي، تعرفه اي و گمركي، ارايه گزارش هاي مختلف 
كااليي و تحليلي، هدايت نمايشگاه هاي بين المللي قابل 

برگزاري در كش��ور هدف، معرفي هيات تجار و، بازاريابي 
در اختيار دارند. به اين ترتيب، رايزنان بازرگاني اختيارات 
گسترده اي دارند، اختياراتي كه نشان مي دهد در صورت 
مديريت صحيح در اين زمينه، اعزام رايزنان بازرگاني چه 

دستاوردهايي به دنبال خواهد داشت. 

  اجماع زير يك چتر واحد؟
يكي ديگ��ر از موضوعات مبتالبه در زمينه تقويت موضع 
رايزني هاي بازرگاني، تعيي��ن الگو و مدلي براي مديريت 
يكپارچ��ه در اي��ن حوزه اس��ت. اين در حالي اس��ت كه 
بخش هاي مختلف اقتصاد ايران كه مسووليت ها و مبادالتي 
با جهان خارج دارند، عمال به صورت جزيره اي عمل كرده 
و به شكلي واحد اداره نمي ش��وند. اين در حالي است كه 
تجميع فرآيند تصميم گيري در زمينه هاي سياس��ي و 
 تجاري زير چتر واحد نهادي مانن��د وزارت امور خارجه، 
مي تواند تجارت خارجي كشور را به مسيري تازه هدايت 
كند.به عنوان نمونه، سياس��ت هاي ناظر بر فروش نفت و 
 ساير محصوالت پتروش��يمي تنها در وزارت نفت تعيين 
مي شوند و وزارت خارجه تاكنون چندان قادر به بهره برداري 
از نفت به عنوان اهرمي سياس��ي نبوده است. اين روند در 
نهادهاي ديگري مانند وزارت امور اقتصادي و دارايي )در 
زمينه سياست هاي ناظر به جذب سرمايه هاي خارجي( 
هم تكرار مي شود و حتي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هم از آن مستثني نيست. ميزان صادرات غيرنفتي ايران در 
نيمه نخست سال جاري به حدود 23 ميليارد دالر مي رسد 
و با توجه به اينكه بخش بزرگي از واردات كشور در زمينه 
كاالهاي استراتژيك )مانند گندم، شكر، سويا يا كاالهاي 
واسطه اي( است، مالحظات در زمينه سياست گذاري هاي 
تجاري، مي توان��د با مالحظات در زمينه هاي سياس��ي 

تلفيق شود.

مديركل دفتر خدمات بازرگاني وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اع��الم كرد: آمارهايي كه در خصوص عرضه 
كاالي احت��كار ش��ده از مراجع غير رس��مي عنوان 
مي شود، مبناي درستي ندارد. محمد قبله وجود كاال 
در انبارها را نشانه احتكار ندانست و در گفت وگو با شاتا 
گفت: اخيرا آمارهاي غير مستندي در برخي رسانه ها 
درخصوص عدم عرضه كاالهاي مكشوفه احتكار شده، 
منتشر مي شود كه معلوم نيست مبناي آنها چيست. او 
با تشريح فلسفه تشكيل ستاد تشديد مبارزه با احتكار 
گفت به دنبال نوس��انات ارزي در كشور، ستاد تشديد 
مبارزه با احتكار ب��ا هدف ممانعت از ايجاد اختالل در 
عرضه كاال به ب��ازار و همچنين احتكار كاالها در انبار 

تشكيل شد.
به گفته قبله در اين دوره ممك��ن بود برخي به دليل 
بي ثباتي هاي رخ داده و نوسان ها، ازعرضه كاال به بازار 
خودداري كنند يا اي��ن فرآيند را درگير اخالل كنند. 
او افزود: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه 
به مباني دقيق وارد كار شد و مفهوم احتكار را در اين 
حوزه اعالم كرد. قبله افزود: صرف وجود هر كااليي در 
انبارها احتكار نيست از اين رو وقتي فرآيندي احتكار 
تشخيص داده مي شود كه اوال كاال در مراكزي غير از 
انبارهاي ثبت شده در سامانه جامع انبار نگه داري شوند 
يا جريان توزيع از انبار با تغييراتي نسبت به روال پيشين 
روبرو شود. قبله گفت: در ستاد تشديد مبارزه با احتكار 
كه با محوريت معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت 

صنعت، معدن و تجارت تش��كيل شد، نمايندگاني از 
گمرك، تعزيرات، اصناف و ... حضور داشتند، اما در اين 
دوره شاهد ورود سازمان هايي موازي به مقوله احتكار 

بوديم كه كار را كمي سخت كرد.
او ادامه داد: برخي س��ازمان هايي كه به صورت موازي 
وارد كار شده بودند انبارهايي را كشف و پلمب كردند 
اما در عمل با توجه به مواردي كه اشاره شد معلوم نبود 

اين كاالها، ذيل تعريف احتكار قرار مي گيرند يا خير.
به گفته قبله، متاسفانه در عمل شاهد نوعي بزرگ نمايي 
در موض��وع احتكار هس��تيم و برخي طوري س��خن 
مي گويند كه گويا متخلف��ان آزادانه در حال فعاليت 
هستند، يا هر موجودي كااليي در انبار مشمول احتكار 
اس��ت. در حالي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر 
بازار، انبارها و جريان توزيع كاال نظارت كامل داش��ته 
و سعي برآن است روند تامين كاال در بازار با كمترين 
مش��كل ادامه يابد لذا قطعا فضا براي قانون شكنان و 
محتكران به شدت ناامن است و ما با اشراف بر جريان 
توزيع كاال درصدد هستيم مانع از اينگونه سودجويي ها 
گرديم. او در توضيح اين مطلب ادامه داد: با تبليغاتي 
روبرو هستيم كه گويا تمام افزايش قيمت ها و نوسانات 
موجود ناشي از احتكار بوده و با همين خط مي خواهند 
نتيجه بگيرند كه با عرضه كاالي احتكاري بايد قيمت ها 
به سطح قبل بازگردد كه اگر اين امر صورت نگرفت پس 
نتيجه آنكه كاالهاي كشف شده توزيع نگرديده است!

او با تاكيد بر اينكه بايد از دادن س��يگنال غلط به بازار 

وافكارعمومي پرهيز ك��رد، ادامه داد: هر انباري چه از 
سوي سازمان هاي صنعت و چه از سوي ساير دستگاه ها 
كشف شود، پرونده اش به تعزيرات يا دادستاني ارسال 
مي ش��ود تا اعالم نظر كنند اين اقالم مشمول احتكار 
هس��تند يا خير؟حال اگر كااليي احتكار بود، زيرنظر 
سازمان هاي صمت سراسر كشور با قيمت هاي مصوب 
س��ازمان حمايت و در شبكه هاي تحت نظارت توزيع 
مي شود و در غير اين صورت از سوي صاحب كاال بايد 

به قيمت هاي مصوب عرضه شود.
او ب��ا تاكيد بر اينك��ه دفتر خدم��ات بازرگاني، تنها 
سياس��ت گذار و ناظر در اين حوزه اس��ت، گفت: اين 
دفتر نقش��ي در توزيع اقالم مذكور ندارد و همانطور 
كه اشاره ش��د، كاالهاي احتكار شده زيرنظر كميته 
تنظيم بازار س��ازمان هاي صنعت، مع��دن، تجارت 
اس��تان با قيمت مصوب عرضه مي شوند. قبله تعداد 
انبارهاي ثبت شده در س��امانه جامع انبار را بيش از 
520 ه��زار انبار اعالم كرد و گفت: دپوي كاالهاي در 
انبارهايي خارج از اين مجموعه، يعني انبارهايي كه 
عضو سامانه انبارها نيستند نيز سبب مي شود كاالي 
انبار شده در زمره احتكار قرار گيرد. او به اين موضوع 
نيز اشاره كرد كه سياست حاكميت، پر بودن انبارها 
براي پيشگيري از كمبود كاال در بازار است و اين مهم 
با دقت از سوي مقامات مسوول پيگيري مي شود لذا 
انباش��ت انبارها از كاال به ويژه كاالهاي اساسي الزاما 

نشان از احتكار نيست.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد30 درصدي 
ذخاير كاالهاي اساسي در كشورگفت: حفظ زنجيره توليد 
و تنظيم بازار بهترين راه مقابله با تحريم است و استانداران 
اين دو موضوع را در اولويت قرار دهند. به گزارش ش��اتا، 
رضا رحماني درهمايش استانداران سراسر كشور افزود: 
ضروري است در شرايط فعلي استانداران هر هفته براي 
اين دو موضوع جلسه بگذارند و ازدفاتر تخصصي نيز فعاليت 
بيشتر را در اين زمينه ها طلب كنند و ستاد تسهيل و ستاد 
تنظيم بازار به صورت مرتب برگزار شود. او با تاكيد بر لزوم 
تفويض برخي اختيارات به استان ها گفت: براي انجام بهتر 
امور الزم است برخي اختيارات از جمله ثبت سفارش ها و 
نيز اختيارات شوراي عالي معادن به استان ها تفويض شود 

و دفاتر تخصصي ناظر انجام بهتر امور باشند.
رحماني با ببان اينكه امروز هدف اصلي حفظ توليد است، 
اظهار كرد: شرايط امروز خاص است، واحدهايي كه بدهي 
بانكي دارند و سرپا و فعال هستند بايد به نحوي حمايت 
شوند، اما اين در حالي است كه اكنون آمار واحدهايي كه 
به علت بدهي در تملك بانك ها هس��تند بيش از 2 هزار 
واحد است. او ادامه داد: طي 6 ماه آينده بايد بطور ويژه از 
واحدهاي توليدي حمايت شود چرا كه اگر واحدي تعطيل 
شود توليد و اشتغال آسيب مي بيند. وزير صنعت ادامه داد: 
مواردي در واحدهاي صنعتي وجود دارد كه حتي با وجود 
مخالفت با قانون توانستيم با همكاري و صحبت موضوع  را 

حل و فصل كرده و واحد را به توليد برگردانيم.
رحماني يادآور شد: در شرايط جديد نياز واحدهاي توليدي 

به نقدينگي بيشتر شده و تصويب 30 هزارميليارد تومان 
تسهيالت در طرح رونق توليد بسيار ناچيز است. رحماني 
همچنين خطاب به استانداران افزود: چه در طرح رونق 
توليد و چه س��اير طرح ها كمك كنيد ك��ه پروژه هاي با 
پيش��رفت فيزيكي باال در اولويت باش��د و اگر طرحي در 
زنجيره توليد بود يا با تزريق مختصري نقدينگي قابليت 

بهره برداري داشت حتما در اولويت قرار بگيرد .
او افزود: در طرح نوسازي و بازسازي واحد هاي توليدي نيز 
كه از سال گذشته شروع كرديم واحدها از سود 18 درصد 
بانكي استقبال نكردند وما نيز درصدد كم كردن اين عدد 

هستيم و فعال روي نرخ 12 درصد توافق كرده ايم.
به گفته رحماني، اگر اين طرح جدي گرفته نشود توليد 
محصول كيفي و صادراتي نخواهد بود . سكاندار صنعت 
در ادامه با تاكيد بر لزوم ساخت داخل اقالم مورد استفاده 
گفت: در وزارت صنعت پروژه ويژه اي تعريف كرده ايم كه 
معادل 10 ميليارد دالر واردات س��ال گذشته به تفكيك 

استان و رشته در داخل كشور ساخته شود.
او با بيان اينكه ذخيره كاالهاي اساسي طي آبان ماه سال 
جاري نسبت به ش��هريور ماه، 30 درصد افزايش داشته، 
گفت: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
و معاونت بازرگاني داخلي در اين زمينه فعاالنه بازار و توليد 
را رصد مي كنند. رحماني در پايان يادآور شد: شرايط جديد 
تحريم ها فرصتي براي ص��ادرات محصوالتي نظير مواد 
معدني، صنايع دستي و ساخته ها و توليدات داخل كشور 
است و اكنون صادرات بايد توجيه اقتصادي داشته باشد.
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كاالي جديد مشمول 
دريافت ارز رسمي اعالم شد

فارس|وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارس��ال 
نامه اي به سازمان هاي استاني خود اسامي 8 كاالي 
جديد مش��مول دريافت ارز رسمي را اعالم كرد. در 
اين نامه آمده اس��ت: » پيرو  نامه شماره 197680 . 
60 مورخ 97.7.25 به پيوس��ت تصوير نامه شماره 
212491 . 60 م��ورخ 1397.08.14 مق��ام عالي 
وزارت در خصوص فهرست اقالم موضوع تبصره )1( 
ماده )1( مصوبه شماره 63793 . ت، 55663 ه مورخ 
97.5.16 هيات محترم وزيران ارس��ال و به اطالع 
مي رساند: رديف هاي 4 و 5 نامه شماره 197680 . 60 
مورخ 97.7.25 به شماره تعرفه هاي 48119020 و 
48192010 به گروه كااليي 2 تغيير يافت«. در ادامه 
اين نامه آمده است: » رديف 9 نامه شماره 197680 
. 60 مورخ 97.7.25 به شماره تعرفه 72101200 
صرفا جهت كاربرد صنايع روغن نباتي و شير خشك 

اطفال مشمول گروه كااليي يك مي شود.«

بازگشت 985 بنگاه 
به چرخه توليد

شاتا|معاون برنامه ريزي سازمان صنايع كوچك 
و ش��هرك هاي صنعتي ايران گفت: از ابتداي سال 
تاكنون 985 واحد صنعتي در ش��هرك ها و نواحي 
صنعتي سراسر كش��ور به چرخه توليد بازگشتند 
و براي 15 هزار و 500 نفر ايجاد ش��غل شده است. 
محمدعلي عزيزمحمدي افزود: مي��زان واگذاري 
زمين ب��راي واحده��اي توليدي در ش��هرك ها و 
نواحي صنعتي از ابتداي س��ال تاكن��ون به لحاظ 
تعداد قراردادهاي منعقده نس��بت به مدت مشابه 
س��ال قبل بيش از 50 درصد افزايش داشته است. 
او با بي��ان اينكه از ابتداي س��ال تاكن��ون بيش از 
2 هزار و 756 قرارداد مبادله ش��ده اس��ت، تصريح 
كرد: در اين مدت 926 هكتار زمين براي اس��تقرار 
واحدهاي صنعتي در ش��هرك ها و نواحي صنعتي 
در اختيار سرمايه گذاران قرار گرفته و واگذار شده 
است. عزيزمحمدي واگذاري زمين براي واحدهاي 
توليدي را يكي از مهم ترين ش��اخص هاي بيانگر 
هدايت سرمايه ها براي سرمايه گذاري در امر توليد 
دانست و بيان كرد: از ابتداي امسال بيش از يك هزار 
واح��د صنعتي با اش��تغال حدود 17 ه��زار نفر به 
صورت مستقيم در شهرك ها و نواحي صنعتي به 

بهره برداري رسيده است.

 اهميت رتبه بندي
بنگاه هاي اقتصادي

پايگاه خبري اتاق ايران|نايب رييس اتاق ايران 
معتقد است كه رتبه بندي بنگاه هاي اقتنصادي 
يك��ي از پيش نيازه��اي رقابتي ش��دن اقتصاد 
اس��ت كه بايد فرهنگ آن در كشور توسعه يابد. 
پدرام سلطاني بر ضرورت رتبه بندي بنگاه هاي 
اقتصادي كشور بر اساس كارآمدي تاكيد كرد و 
مركز رتبه بندي اتاق ايران را به عنوان رگوالتور 
بخش خصوصي در توسعه فرهنگ رتبه بندي موثر 
دانست. به گفته سلطاني، رتبه بندي بنگاه هاي 
اقتصادي را بايد يكي از مسيرهاي رقابتي شدن 
فضاي اقتصاد دانست. او تاكيد كرد: پارلمان بخش 
خصوصي به عنوان نهادي كه آسيب ديده از فضاي 
غير رقابتي و غيرشفاف در چند دهه گذشته است، 
اعتقاد دارد در فضاي فعلي مهم ترين اهرمي كه 
مي تواند فضاي كسب و كار كشور را بهبود بخشد، 
شكل گيري فضاي رقابتي است. سلطاني با تأكيد 
بر كاهش عوامل مخل بر رقابت در كشور افزود: 
همانطور كه گزارش »doing busines« اين 
فرصت را به كش��ورها مي دهد تا بر اساس نتايج 
حاصل در اين گزارش س��االنه، مسير اقتصادي 
خود را توس��عه بخشند. بايد س��طوح ديگري از 
رقابت را در داخل كش��ور ايج��اد كنيم كه نه بر 
اساس سود و فروش، بلكه بر اساس شاخص هايي 
باشد كه گواه كارآمدي بنگاه اقتصادي است. او با 
تأكيد بر ضرورت رتبه بندي بنگاه هاي اقتصادي 
در داخل كشور، گفت: در كشورهاي پيشرفته كه 
توسعه آنها معلول ايجاد فضاي رقابتي بوده، انواع 
اين رتبه بندي ها در داخل كشورشان وجود دارد. 
حتي موسساتي در جهان فعاليت مي كنند كه 
كارشان رتبه بندي اعتباري بنگاه هاست تا نتايج 
آنها مالكي براي ارايه خدمات مختلف از س��وي 

بانك ها و بيمه ها به بنگاه اقتصادي قرار بگيرد. 

صادرات ۱5 ميليارد دالر نفت 
خام ايران به چين

خبرگزاري صداوس�يما|عضو اتاق مشترك 
ايران و چي��ن گفت: در حال حاض��ر يك چهارم 
نفت خام ايران به ارزش 15 ميليارد دالر به چين 
صادر مي شود. حس��ين پير موذن افزود: چين در 
مجموع 7 درصد نفت وارداتي خود را از طريق ايران 
تامين مي كند. او اظهار كرد: چين يكي از شركاي 
بزرگ تجاري جمهوري اسالمي و رابطه بازرگاني 
و اقتصادي ديرينه اي با ايران دارد. او افزود: انتظار 
ايران از چين اين است كه در همه مسائل اقتصادي 
كنار ايران باشد. او گفت: خوشبختانه تير امريكا با 
وجود تمامي تالش ها و اقدامات صورت گرفته در 
 شش ماهه گذشته در به صفر رساندن صادرات نفت 
ايران به سنگ خورده است. عضو اتاق مشترك ايران 
و چين افزود: ناتواني در به صفر رساندن صادرات 
نفتي ايران در سيزدهم آبان ماه سال جاري براي 
دول��ت ترامپ ناكامي و شكس��ت بس��يار بزرگي 
بود. او در ادامه اظهار كرد: هش��ت كشور معاف از 
تحريم هاي نفتي ايران متعهد به اين شدند كه در هر 
فصل 20درصد واردات نفت خود را كاهش دهند. 
پيرموذن گفت: نحوه انتقال ارز حاصل از صادرات 
نفت به اين هشت كشور از جمله موضوعات بسيار 
مهمي است كه بايد با شدت و حدت هرچه بيشتر 

از سوي مقامات ايراني دنبال شود.

ايسنا|عضو كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني 
ايران گفت: در حوزه واردات كاال ضروري اس��ت كه از 
تمام رانت ها جلوگيري شده و امكان واردات تنها براي 
افراد خاص نباشد ضمن اينكه ايجاد محدوديت هاي 
صادراتي، زمينه س��از تخلفات بسياري شده است كه 
بايد براي آن فك��ري كرد. محمدرضا صفا اظهار كرد: 
عالوه  بر اينكه بايد از اعمال رانت ها و اخذ مجوز واردات 
به  وس��يله رانت جلوگيري شود، بايد ارايه مجوزهاي 
واردات كاال براي همه اقشار جامعه آسان شود تا همه 

بتوانند كاالهاي خ��ود را به راحتي وارد كنند. او ادامه 
داد: در اين زمينه واردات نبايد به افراد خاص محدود 
شود؛ زيرا محدود كردن امكان واردات به افراد خاص، 
منجر به مس��ائلي همچون موضوعات پيش آمده در 
واردات خودرو مي ش��ود. بنابراي��ن از بين بردن تمام 
رانت ها، آسان و روان سازي شرايط دريافت مجوزهاي 
ثبت سفارش كاال براي واردات چه در كاالهاي اساسي 
و چه كاالهاي يارانه اي، از مهم ترين مس��ائلي اس��ت 
كه بايد در اولويت ه��اي كاري وزير جديد صمت قرار 

بگيرد. او اف��زود: گذش��ته از واردات، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در موضوع ش��رايط صادرات نيز بايد 
اصالحاتي انجام دهد. در اين زمينه بايد روان س��ازي 
صادرات كاال صورت گيرد و نمي توان تاجر را موظف 
كرد ك��ه ارز خود را چگونه برگرداند. صادركننده بايد 
به راحتي كاالي خود را بفروشد و سپس ارز حاصل از 

صادرات را برگرداند.
او با تاكيد بر اينكه در بخش صنعت، راه اندازي كارگاه ها 
و ش��بكه هاي صنعت��ي كوچك مورد نياز اس��ت كه 

توليدكننده داخلي بتواند توليد خود را با قيمت پايين تر 
و رقابتي عرضه كند، گفت: زماني كه در واردات كاال از 
مجوزهاي خاص استفاده نش��ود و دست فعاالن اين 
حوزه باز گذاشته شود، قيمت هاي پايين و ثابتي در بازار 
به وجود مي آيد كه مشتري توان خريد آن را دارد اما اگر 
واردات كااليي در اختيار يك شركت يا فرد خاص باشد، 
تعيين كننده قيمت بازار نيز آن افراد خاص مي شوند.

صفا با بيان اينكه با تصويب پيمان سپاري هاي ارزي، 
اكثر صادركنندگان كاالي خود را با كارت هاي يك بار 
مصرف صادر مي كنن��د، اظهار كرد: اي��ن موضوع را 
مس��ووالن مربوطه اگر نمي دانند بايد به آنها گوشزد 

كرد. اما اگر نمي خواهند بدانند بحثي جداست.

او بر اين باور است كه در حال حاضر بايستي تمركز 
اصلي روي ص��ادرات و واردات باش��د. واقعيت اين 
است كه در واردات بايد با باال بردن و پايين آوردن و 
متناسب كردن تعرفه، قيمت را براي مصرف كننده 
پايين نگه داش��ت. اگر جلوي واردات گرفته ش��ود، 
قاچاق گسترش داده مي ش��ود؛ اگر هم باز گذاشته 
ش��ود، توليد داخل نابود مي ش��ود؛ لذا الزم است با 
تعرفه درست، انضباط كاري و اجراي تعرفه يكسان، 
باعث شوند كه تمام واردكنندگان از يك مدار خاص 
واردات خ��ود را انجام داده، با يك قيمت مش��خص 
كاالي خ��ود را از گمرك ترخيص و ب��ا يك قيمت 

مشخص به مشتري عرضه كنند. 

با رانت واردات مقابله شود



كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي

امروز 700 هزار بشكه نفت خام سبك ايران در رينگ بين الملل بورس انرژي عرضه مي شود 

احتمال اختالل در توليد نفت نيجريه در زمستان

به دنبال معافيت سئول از تحريم هاي امريكا عليه ايران هشدار موسسه امريكايي گلدمن ساكس: 

هند به دنبال بررسي جزئيات معافيت نفتي امريكا است

دومين جرقه نفت در بورس 

نفت دزدهاي نيجريه در فصل انتخابات فعال مي شوند

بازگشت شركت هاي كره اي براي خريد نفت ايران جهان در دهه آينده با كمبود نفت روبرو مي شود 

تاكيد هند بر نقش نفت ايران در امنيت شبه قاره

گروه انرژي| نادي صبوري|
امروز دومين محموله نفت خام سبك ايران به 
حجم مجموعا 700 هزار بش�كه و با قيمت پايه 
71.59 دالر در هر بشكه در بورس انرژي عرضه 
مي شود. 6 آبان ماه شركت ملي نفت ايران براي 
نخستين بار محموله اي 1 ميليون بشكه اي را در 
بورس انرژي عرضه كرد كه 8 خريدار هر كدام 
محموله هايي 35 هزار بشكه اي را با قيمت 74 
دالر و 85 سنت خريداري كنند. عرضه اي كه 
امروز صورت خواهد گرفت امكان خريد در 20 
محموله 35 هزار بش�كه اي را فراهم مي كند. 
انتظار مي رود با توجه به روند كاهش�ي قيمت 
نفت خام قيمتي كه امروز از سوي معامله گران 
اعالم مي شود با قيمت پايه فاصله قابل توجهي 
داشته باش�د. بهاي نفت خام برنت در آخرين 
معامالت جهان�ي در روز جمعه با بهاي 70 دالر 
و 18 س�نت به كار خود پاي�ان داد. قيمتي كه 
افتي 67 صدم درصدي نس�بت به روز قبل را 

نشان مي داد. 

اگر تاكنون اهميت به��اي نفت خام براي مردم ايران 
بيشتر از هر چيزي در تاثير آن بر بودجه و در نتيجه بر 
معيشت آنان خالصه مي شد از 6 آبان تاكنون براي 8 
نفر اين اهميت معناي ديگري نيز يافته است. 6 آبان 
ماه 1 ميليون بشكه نفت نفت خام سبك ايران كه نفتي 
مرغوب به حساب مي آيد در رينگ بين الملل بورس 
انرژي عرضه شده و 8 محموله 35 هزار بشكه اي آن به 
افرادي كه هويت آنها فاش نخواهد شد فروخته شد. 
قبل تر بورس انرژي اعالم كرده بود كه 100 متقاضي 
ايراني و خارجي براي شركت در معامالت بورس انرژي 

كد بورسي دريافت كرده اند. 
حجم تقاضايي كه 6 آبان ماه براي نفت خام عرضه شده 
در بازار فيزيكي رين��گ بين الملل بورس انرژي ثبت 
شده بود 350 هزار بشكه بود كه در نهايت 8 محموله 
به وزن 280 هزار بش��كه با توافق روي قيمت 74.85 

دالر در هر بشكه به فروش رفت. 
ايران در واقع به دنبال اين اس��ت كه بتواند در آينده 
بازاري را مش��ابه بازار آتي سكه براي نفت خام ايجاد 
كند. طبق اصول فقهي تا زماني كه معامالت فيزيكي 
يك كاال انجام نشده باشد امكان راه اندازي معامالت 
كاغذي آن وجود ندارد. در واقع در بازار سرمايه معامله 
بايد بر اساس »دارايي« باشد. اما انجام خريد و فروش 
بشكه هاي نفت خام ايران در بازار فيزيكي بورس انرژي 
حتي در حجم پايين مي تواند به عملياتي شدن بورسي 

مشابه بورس هاي نفتي در دنيا كمك كند. 
 در دنيا چند بورس مهم نفتي وجود دارد. بورس نفتي 
لندن موسوم به ICE، بورس نفتي نيويورك موسوم 
به نايمكس و بورس نفتي سنگاپور SGX مهم ترين 
اين موارد به ش��مار مي روند. تمام معالت نفت خامي 
كه در اين 3 نقطه انجام مي ش��ود به صورت كاغذي و 

در قالب معامالت آتي انجام مي شود. »تعادل« پيش تر 
در گزارشي به اين موضوع پرداخت كه »صندوق هاي 
پوشش ريسك« نقش بسيار مهمي را در تداوم انجام 
معامالت نفت��ي در بورس ه��اي مطرح جه��ان ايفا 
مي كنند. سعيد خوشرو مدير امور بين الملل شركت 
ملي نفت اي��ران 6 آبان ماه و پس از انجام نخس��تين 
معامله با اين ساز و كار به »تعادل« گفت: »از آن جايي 
كه بخش خصوصي توان Hedging را در اين معامله 
نداشت شركت ملي نفت ساز و كاري را طراحي كرد 
كه طبق آن زيان احتمالي حاصل از نوس��ان قيمت، 
براي خريداران تعديل ش��ود«. صندوق هاي پوشش 
ريسك، نهادهاي سرمايه گذاري متفاوتي هستندكه 
با استفاده از سرمايه گذاري هاي انباشته و با به كارگيري 
استراتژي هاي مختلف به كس��ب عايدي روي سبد 

دارايي سرمايه گذاران خود دست مي زنند. 
سعيد اسالمي دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري 
پيش تر درباره اهميت صندوق هاي پوش��ش ريسك 
در فعاليت بورس هاي نفتي جه��ان و چالش بورس 
نفت ايران به »تعادل« گفته ب��ود: »بخش بزرگي از 
معامالت كاغذي در حوزه نفت به جابه جايي كااليي 
و تحوي��ل كاال منجر نمي ش��ود. در تمامي بازارهاي 
كاالهاي اساسي به همين گونه است؛ به عبارتي حجم 
معامالتي كه روي كاغذ انجام مي شود بسيار باالتر از 
مقدار تحويل نفتي است كه صورت مي گيرد. مشخصا 
با اين اطالعات، بس��ياري از معامله گران بازار با هدف 
پوشش ريسك يا دريافت سود به دليل پذيرش ريسك 
در معامالت حضور پيدا مي كنند و نه به خاطر دريافت 
يا تحويل نفت ي��ا حضور در معامالت واقعي اين كاال. 
به همين دليل، مش��خص است كه معامالت كاغذي 
داراي ريس��ك هاي پنهاني هستند و به اين دليل كه 
هدف بسياري از بازيگران معامله روي همين ريسك ها 
است، به ابزارهاي مكمل براي پوشش اين ريسك نياز 
است. از همين رو هم مي توان شاهد ابزارهاي بسياري 
در حوزه اوراق مشتقه و در حوزه ارز بود كه اين طرق 
س��رمايه گذاران بتوانند بخش هايي از اين ريسك ها 
را پوشش داده يا درجه ريس��ك پذيري خود را براي 

دريافت سود بيشتر افزايش دهند.« 
آن ط��ور ك��ه اطالعي��ه عرضه ش��ركت مل��ي نفت 
ايران ب��راي عرضه امروز نش��ان مي ده��د، عالوه بر 
انعطاف پذيري هايي كه پيش تر براي كمك به رونق 
گرفتن بورس نفت از س��وي NIOC انجام شده بود، 
مهلت تسويه بهاي نفت خريداري شده از 50 روز پس 
از زمان بارگيري به 60 روز افزايش يافته است. مهلت 
بارگيري نيز پيش تر بازه هاي 30 روزه و 60 روزه اعالم 

شده بود. 
تاكنون هيچ اظهارنظر دقيق��ي در اين خصوص كه 
خريداران نفت خام اي��ران در بورس چگونه خواهند 
توانست آن را بدون گزند تحريم هاي امريكا به فروش 
برسانند مطرح نشده است اما برخي چهره ها در بخش 
خصوصي از عرضه نفت در بورس استقبال كرده اند. از 

سويي علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت ايران 
اعالم كرده است كه دليل تعيين محموله ها به وزن 35 
هزار بشكه اين است كه بتوانند از امكانات نفتكش ها 

استفاده كنند. 
 هنوز مشخص نيست كه وضعيت بيمه محموله هاي 
نفتي صادراتي ايران به چه شكل خواهد بود. هر چند 
ايران خود روي كاغذ توان تضمين محموله ها را توسط 
بيمه گرهاي داخلي دارد اما از دي ماه 1395 تاكنون 
كلوپ بيمه P&I بدون دخالت بيمه گران امريكايي و با 

حضور اروپايي ها محموله ها را بيمه مي كرد.
قيمت يك عامل مه��م در جذب خريد نفت از بورس 
محسوب مي شود. اين يك معامله نسبتا معقول هم 
براي ش��ركت ملي نفت و هم براي خريداران اس��ت. 
طبق اطالعيه عرضه، محدوده حداكثر نوسان قيمت 
پايه كه اكنون 71.59 دالر در هر بش��كه تعيين شده 
است »نامحدود« است. البته قابل پيش بيني است كه 
شركت ملي نفت به عنوان عرضه كننده حاضر نباشد 
چوب حراج بر نفت بزند.   پيش شرط مجاز شدن براي 
خريد در عرضه امروز، مشابه چيزي كه در نخستين 
عرضه در 6 آب��ان ماه رخ داد، اين اس��ت كه تا قبل از 
زمان عرضه، 10 درصد ارزش س��فارش به حس��اب 
شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه واريز شده باشد. با در نظر گرفتن قيمت 71.59 
دالر در عرضه ام��روز ارزش يك تك محموله معادل 
2.5 ميليون دالر اس��ت كه در نتيج��ه هر دارنده كد 

براي شركت در پروسه بايد تا 2 ساعت قبل از ساعت 
14:30 معادل 250 هزار دالر را به حساب اين شركت 

واريز كرده باشد.  
آن طور كه پيش ت��ر و در هر دو اطالعيه عرضه عنوان 
ش��ده اس��ت نحوه تعيين پاي��ه قيمتي ك��ه اين بار 
71.59 دالر تعيين شده برابر با متوسط قيمت برنت 
)BWave( روزانه در 10 روز كاري بين المللي پياپي 
منتهي به 2 روز تقويمي قبل از انتشار اطالعيه عرضه 
با لحاظ كردن اخت��الف )دلتا( مندرج در OSP براي 
بازار مديترانه در ماه متناظر با تاريخ انتش��ار اطالعيه 
عرضه خواهد بود. بديهي است متقاضيان بايستي در 
روز عرضه بر روي قيمت پايه مندرج در اين بند رقابت 
 Official selling price كه مخفف OSP .كنند
است قيمت فروش رسمي نفت خام ايران به مشتريان 
بلندمدتش را نشان مي دهد. اين قيمت ها عموما فقط 
براي شركا و خريداران فرستاده شده و گاهي در اختيار 

نشرياتي تخصصي چون Platts قرار مي گيرد. 
ش��ركت ملي نفت ايران عنوان كرده است كه ماخذ 
قيمتي( Quotation برنت روزانه در كليه مراحل 
قيمت گذاري، قيمت منتشره براي نفت خام مذكور، 
 Platt’s Crude مربوط به نزديك ترين ماه در نشريه

Oil Marketwire است. 
همانطور كه تاريخ تحويل عرض��ه صورت گرفته در 
دور قبل در 6 آبان بازه هاي 30 روزه و 60 روزه اعالم 
شده بود اين بار نيز محموله هايي كه به فروش بروند 

در بازه 20 آذر تا 20 دي ب��ه خريداران تحويل داده 
خواهد شد. شركت ملي نفت در اطالعيه عرضه خود 
نوشته اس��ت كه خريدار حداكثر تا 10 روز تقويمي 
پس از تاريخ عرضه مهلت خواهد داشت كشتي خود 
كه واجد كليه ش��رايط و استانداردهاي الزم به شرح 
GTC پيوست براي بارگيري و حمل محموله است 
را به واحد عمليات نفت خام امور بين الملل ش��ركت 
ملي نفت ايران معرفي كند. واحد مذكور ظرف 2 روز 
كاري پس از معرفي كش��تي از سوي خريدار، نسبت 
به بررسي و در صورت مطابقت با شرايط فوق الذكر، 
تاييد و نسبت به اعالم آن به خريدار اقدام خواهد كرد. 
در صورت عدم تاييد كش��تي در مهلت مقرر 2 روزه 
توسط شركت ملي نفت ايران، خريدار حداكثر 10 روز 
تقويمي ديگر مهلت دارد تا نسبت به معرفي كشتي 
جايگزين اقدام كرده پروسه بررسي تكرار مي شود. در 
صورت عدم معرفي كشتي در مهلت مقرر يا عدم تاييد 
كشتي/كشتي هاي معرفي ش��ده در مهلت 10 روزه 
دوم، اين موضوع به منزله عدم تمايل يا عدم توانايي 
خريدار براي برداشت محموله تلقي شده و قرارداد با 
اعالم رسمي شركت ملي نفت ايران به شركت سمات 
فسخ خواهد شد و معادل 5 درصد ارزش كل معامله 
از محل 10% پيش پرداخت خريدار، به ش��ركت ملي 
نفت ايران توسط شركت سمات پرداخت خواهد شد 
و تم��ام كارمزدهاي مصوب مطابق مقررات بورس بر 

عهده خريدار خواهد بود.

اويل پرايس|
روز جمعه وزارت نفت نيجريه خبر داد كه توليد نفت 
و ميعانات گازي اين كش��ور در اكتبر س��ال جاري به 
2 ميليون و 90 هزار بش��كه در روز رس��يده است. بر 
اين اس��اس توليد نفت خام اين كش��ور نسبت به ماه 
سپتامبر 70 هزار بشكه كاهش يافته است. دليل اصلي 
اين كاهش توليد افزايش حمالت »دزدان نفتي« به 

زيرساخت هاي نفتي در نيجريه است.
بر اس��اس داده ه��اي وزارت نفت اين كش��ور در ماه 
سپتامبر، توليد نفت خام و ميعانات گازي به 2 ميليون 

و 158 هزار بشكه در روز رسيد. 
ش��ركت ملي نفت نيجريه،  ان ان پي سي هشدار داده 
اس��ت كه در ماه جاري، حمالت ب��ه لوله هاي نفتي 
افزايش يافته اس��ت. در همين حال، تحليلگران نيز 
هش��دار داده اند كه صنعت نفت نيجري��ه تا پيش از 
انتخابات عمومي در فوريه سال آتي ممكن است شاهد 

افزايش خشونت ها باشد. 

وزير انرژي نيجريه، امانوئل كاچيكوو در مصاحبه اي 
با اس اند پي گلوبال پالتس گفت كه انتظار مي رود كه 
به دليل ش��روع عمليات ميدان نفتي اگينا كه توتال 
اوپراتور اصلي آن اس��ت، توليد نفت و ميعانات گازي 
نيجريه در ابتداي س��ال آتي به 2 ميليون و 200 هزار 

بشكه در روز برسد. 
وي با اش��اره به اينكه هدف بلندمدت نيجريه توليد 
روزانه 2 ميليون و 500 هزار بشكه نفت در روز است، 
گفت: »اميدواريم كه در صورت عدم رخداد حادثه اي 
نابهنگام، تولي��د ما در ابتداي س��ال 2019 به روزانه 
2 ميليون و 150 هزار بش��كه تا 2 ميليون 200 هزار 
بشكه برسد«. وي اضافه كرد: »به نظر من ما مي توانيم 
به تدريج و ظرف مدت 8 تا 10 سال آينده توليد خود 

را به 3 ميليون بشكه در روز برسانيم«. 
كاچيكوو پيش بيني كرده است كه در مدت انتخابات 
در ماه فوريه، در بخش نفت نيجريه »ثبات نس��بي« 

حكمفرما باشد. 

پس از پايان يافتن موجي از خش��ونت ها كه در سال 
2016 و ابتداي 2017 اين كش��ور را متاثر كرده بود، 
توليد نفت نيجريه در نيمه دوم سال 2017 و زماني كه 
حمالت به زيرساخت هاي نفتي متوقف شد، توانست 

خود را بازيابد.
در س��ال جاري، نيجريه با پشت س��ر گذاشتن چند 
مشكل خط لوله توانس��ت در بهار و ابتداي تابستان 
توليد نفت خام خود را به صورت مستمر افزايش دهد. 
بر اس��اس داده ه��اي ثانويه اوپك، تولي��د نفت خام 
نيجريه از ماه ژوئيه به اين س��و با 74 هزار بش��كه در 
روز افزايش به ميانگين 1 ميليون 722 هزار بش��كه 
در ماه اوت رس��يد. در ماه سپتامبر، نيجريه توانست 
توليد نفت خام خود را روزانه 26 هزار بشكه افزايش 
دهد و رقم توليدش را به 1 ميليون 748 هزار بشكه 

در روز برساند. 
نيجريه بزرگ ترين توليد كننده نفت در آفريقا و عضو 

سازمان كشورهاي توليد كننده نفت، اوپك، است.

تسنيم|
موسسه گلدمن ساكس هشدار داد در دهه آينده با 
كمبود نفت مواجه خواهيم ش��د چون شركت هاي 
بزرگ نفتي بيش از پيش به دنبال سرمايه گذاري در 

بخش انرژي هاي كم كربن تر هستند.
به گزارش سي ان بي سي، گلدمن ساكس اعالم كرد 
كمبود نفت در راه اس��ت چون شركت ها نمي توانند 

كاماًل در توليد آينده سرمايه گذاري كنند.
ش��ركت هاي بزرگ نفت��ي بيش از پي��ش به دنبال 
س��رمايه گذاري در بخش انرژي هاي ك��م كربن تر 
هستند چون هم از طرف دولت و هم سرمايه گذاران 
براي استفاده از انرژي پاك تر تحت فشار قرار دارند.

مايكل دالويگنا، رييس تحقيقات منابع طبيعي در 
شركت گلدمن ساكس گفت: »در دهه 2020 مسلما 
با كمبود نفت مواجه خواهيم ش��د. چون هيچ كس 
اجازه ندارد كاماًل در توليد آينده نفت سرمايه گذاري 

كند«.
او اضافه كرد: »انتقال به انرژي كم كربن نتيجه قيمت 

باالتر و نه پايين تر نفت است«.
دالويگن��ا گفت ش��ركت هاي بزرگ نفت��ي متوجه 

ش��ده اند كه اگر مي خواهند سرمايه گذاران را جذب 
كنند، بايد نش��ان دهند در مورد به حداقل رساندن 

ميزان كربن در اتمسفر جدي هستند.
اين تحليلگر گلدمن س��اكس گفت: »ش��ركت هاي 
نفتي بايد به كاهش ش��تاب ش��ركتهاي زغالسنگ 
در 5 س��ال گذش��ته دقت كنن��د تا متوج��ه تغيير 

حساسيت هاي سرمايه گذاري شوند«.
وي اظهار داشت تا انتقال كامل به انرژي تجديدپذير، 
موقتا براي دستيابي به سهم بيشتر در بازار گاز رقابت 
وجود خواهد داشت. اين تحليلگر گفت با هزينه هاي 
باالي زيرساخت هاي گاز، شركت هاي بزرگ تحت 

حمايت دولت موقعيت خوبي دارند.
»هف��ت خواه��ر جدي��د« نفت��ي تاثيرگذارتري��ن 
شركت هاي خارج از سازمان توسعه و همكاري هاي 

اقتصادي هستند.
اين شركت ها عبارتند از آرامكوي عربستان، گزپروم 
روسيه، ش��ركت ملي نفت ايران، شركت ملي نفت 
چين، پتروبراس برزيل، پي دي وي اس اي ونزوئال و 
پتروناس مالزي. »هفت خواهر« هاي اصلي در دهه 
1950، بعدها تبديل ش��دند به بريتيش پتروليوم، 

چورون و شل، اكسون موبيل و رويال داچ شل.
دالويگنا گفت شركت هاي نفت اروپايي مثل شركت 
انگليس��ي شل و شركت فرانس��وي توتال هم رقيب 
امريكا در تبديل شدن به »شركت هاي بزرگ انرژي« 

به جاي »شركت هاي بزرگ نفتي« هستند.
بازارهاي نفت در روزهاي اخي��ر ضعيف بوده چون 
نگراني از توليد بيش از حد و ترس از ركود اقتصادي 
قيمت نفت را تحت فشار قرار داده است. قراردادهاي 
برنت و وس��ت تگزاس اينترمدي��ت با كاهش حدود 
20درصدي قيمت نفت نسبت به باالترين حد آن در 

ماه اكتبر وارد بازار هاي بي رونق شده اند.

تسنيم|
يك هيات ك��ره اي مركب از ش��ركت هاي خريدار 
نفت قرار اس��ت اين هفته براي بحث در خصوص از 
سرگيري خريد نفت از ايران پس از وقفه اي 3 ماهه، 

به تهران سفر كند.
به گزارش رويترز، 3 منب��ع آگاه گفتند، يك هيات 
كره اي مركب از شركت هاي خريدار نفت قرار است 
اين هفته براي بحث در خصوص از سرگيري خريد 
نفت از ايران پس از وقفه اي 3 ماهه، به تهران س��فر 

كند.
كره جنوبي يكي از 8 كش��وري است كه براي مدت 
180 روز از تحريم هاي نفتي ايران معاف شده است. 
به گفته منابع آگاه، اين كشور مي تواند روزانه 200 

هزار بشكه نفت از ايران خريداري كند.
اين كشور آسيايي قبال سومين مشتري بزرگ نفت 
ايران و بزرگ ترين خريدار ميعانات نفت اين كشور 
بود. آمارهاي ش��ركت ملي نفت كره نشان مي دهد 
كه خريد نفت ميعان��ات كره جنوبي از ايران در بازه 
زمان��ي ژانويه تا اوت به 159 هزار و 770 بش��كه در 
روز رس��يده كه حدود 49 درص��د پايين تر از 311 

هزار و 885 بشكه در روز مدت مشابه سال گذشته 
بوده است.

اين منابع گفتند، هرچند معافيت ها چراغ سبز الزم 
را به كره جنوبي براي از سرگيري خريد نفت از ايران 
نشان داده اس��ت، اما بايد مسائل مربوط به حمل و 

بيمه محموله هاي نفت ايران نيز حل و فصل شود.
يكي از اين منابع افزود: »ميزان واقعي واردات نفت از 
ايران بستگي به نتيجه مذاكرات هفته آينده دارد.« 
وي همچنين گفت، قيمت پيشنهادي ايران نيز يك 

فاكتور كليدي خواهد بود.
شركت هاي اينچئئون پتروچم، هيونداي چميكال 
و هانوها توت��ال پتروچميكالز كره جنوبي معموال از 

ايران ميعانات خريداري مي كنند.
هر كدام از اين 3 شركت در نيمه نخست سال جاري 
ميالدي ماهانه بين يك تا 3 ميليون بشكه ميعانات 
توليدي پارس جنوبي را خريداري كرده اند. فريدون 
فشاركي، رييس موسسه اف جي اي در اين باره گفت: 
»معاف ش��دن از تحريم ها بدان معنا نيست كه شما 
نفت ايران را در سبد خريد خود داريد. شما هنوز هم 

بايد از طريق زنجيره عرضه كار كنيد.«

تايمز آو اينديا|
روز جمعه دولت هند رضايت خود را از حركت امريكا در 
اعطاي معافيت به دهلي نو براي واردات نفت از ايران و 
توسعه بندر چابهار ابراز كرد. هم زمان دهلي نو بر اهميت 
صادرات نفت خام از ايران در تامين نياز هاي بخش انرژي 

هند تاكيد كرد. 
به گزارش تايمز آو اينديا، وزارت خارجه هند با استقبال 
از مستثني شدن اين كشور از تحريم هاي امريكا روي 
خري��د نفت خام از ايران، اعالم ك��رد كه در نظر دارد تا 

جزئيات اين معافيت را مورد بررسي قرار دهد. 
راوي��ش كومار، س��خنگوي وزارت خارجه هند گفت: 
»اياالت متحده، هند را در ليست كشورهايي قرار داده 
است كه مي توانند با كاهش خريد نفت خود از ايران، به 
واردات نفت خام از اين كشور بدون تهديد تحريم ها ادامه 

دهند. ما از اين استقبال مي كنيم«. 
كومار با صحه گذاشتن بر اينكه امريكا موقعيت هند را 
درك كرده اس��ت گفت كه هند يكي از واردكنندگان 

اصلي نفت ايران است و از همين نظر نيز نفت ايران نقش 
بزرگي در امنيت انرژي دهلي نو ايفا مي كند. سخنگوي 
وزارت خارجه هند در مورد ميزان نفتي كه كشورش قرار 

است در مدت معافيت از ايران وارد كند، سكوت كرد.
دولت هند همچني��ن از نگاه مثبت خ��ود به اعالميه 
اياالت متحده درباره معافيت هند براي توس��عه بندر 
چابهار و ساخت خط آهن آن تحت قانون سال 2012 
گفت. كومار در اين باره اظهار كرد: »اياالت متحده نقش 
بندر چابهار در آينده افغانستان، ارتباط آن با جهان خارج 
و فوايد بلندمدت و اس��تراتژيك آن براي كابل را درك 

مي كند و ما از اين مساله استقبال مي كنيم«.
وزير خارجه اياالت متحده، مايك پمپئو، روز دوشنبه 
گفت كه واشنگتن در نظر دارد تا هند و 7 كشور ديگر را 
از تحريم هاي اعمال شده بر واردات ايران مستثني سازد. 
در دهلي نو نگراني هايي درباره تحريم هاي نفتي واشگتن 
در تهران وجود داشت؛ تحريم هايي كه در تاريخ 5 نوامبر 

به موعد اجرا گذاشته شدند.
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ساخت مخازن نفتي ايراني 
براي عمان

ايلنا| مخازن عظيم نفتي براي نصب در ميادين 
نفتي كشورهاي حاش��يه خليج فارس به دست 
متخصصان هفش��جاني در استان چهار محال و 

بختياري ساخته شد.
معاون امور صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان چهار محال و بختياري گفت: هفت مخزن 
عظيم ميعانات نفتي براي كشور عمان در شهرك 

صنعتي هفشجان شهركرد ساخته شد.
محمد كاظم منزوي افزود: با ساخت اين تعداد 
مخازن دست ساز منحصر به فرد كه با فن و مهارت 
نيروهاي جوشكار متخصص و بين المللي شهر 
هفشجان صورت گرفته است، بيش از يكصد هزار 

دالر ارز عايد كشور مي شود.
وي ابعاد هر يك از مخازن ساخته شده را 11 متر 
با 3.5 متر قطر اعالم كرد و گفت: هر يك از مخازن 
گنجايش 120 هزار ليتر ميعانات نفتي با فشار و 

ايمني استاندارد جهاني را داراست.
معاون امور صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختياري به توليد انبوه مخازن عظيم 
پااليش��گاهي در اين استان اشاره كرد و گفت: با 
برنامه ريزي هاي انجام شده ثبت سفارش ساخت 
براي ديگر شركت هاي نفتي در دستور كار است.

شهر هفشجان با 15 هزار نفر جمعيت بيش از پنج 
هزار جوشكار ماهر در استان هاي صنعتي كشور و 

حوزه خليج فارس دارد.
هفشجان در فاصله 9 كيلومتري شهركرد مركز 

استان چهارمحال و بختياري واقع شده است.

گزارش مصرف آب و برق 
مدارس 

ف�ارس| قائم مق��ام مديرعامل ش��ركت آب و 
فاضالب استان تهران اعالم كرد: گزارشي در حال 
تهيه است كه نشان خواهد داد ميزان مصرف آب 
ش��رب مدارس و مساجد قبل و بعد از تصويب از 

سوي مجلس چگونه بوده است.
عليرضا نوذري پور در مورد مصوبه رايگان شدن 
آب و برق مدارس، افزود: آمارها قطعًا نشان خواهد 

داد كه اين طرح اشتباه بوده است.
وي در ادامه گفت: اين طرح براي مديريت مصرف 
آب و فرهنگ سازي و استفاده آب فاجعه است، 
چون كساني كه قرار است فرهنگ و آينده كشور 
را بس��ازند، اگر آب شرب آنها مجاني باشد، براي 

مصرف بهينه آب چندان تالش نمي كند.
نوذري پور خاطرنشان كرد: سوال اين است، چرا 
بايد نمايندگان مجلس طرحي را تصويب كنند كه 
مديران مدارس چون هزينه آب و برق آنها رايگان 
است، تالش��ي براي فرهنگ س��ازي و مديريت 
مصرف آب انجام ندهند. وي ادامه داد: اميدواريم 
نتايج اين طرح باعث شود كه نمايندگان به اين 
نتيجه برسند كه اين مصوبه كار اشتباهي بوده 
است. قائم مقام مديرعامل شركت آب و فاضالب 
استان تهران گفت: در روايات آمده است كه علم 
در كودكي مثل حكاكي در روي سنگ است، پس 
در كودكي است كه رفتار و نقش انسان ها ساخته 
مي ش��ود و وقتي مصرف آب ش��رب در مدارس 
رعايت نمي شود، عماًل اين رفتار تا بزرگسالي بر 

روي ذهن افراد باقي خواهد ماند.
نمايندگان مجلس بهمن ماه سال گذشته تصويب 
كردند تمامي مدارس دولتي در س��ال آينده، از 
پرداخت هزينه مصرفي آب و برق و گاز در سقف 
الگوي مصرف معاف باش��ند و از سال جاري اين 

مصوبه بر روي قبوض آنها اعمال شود.

شگفتي ايتاليا از دريافت 
معافيت نفتي

ش�انا| رييس اتحاديه نفت��ي ايتاليا گفت: براي 
چشم پوش��ي از نفت اي��ران بايد هزين��ه و بهاي 

سنگين تري پرداخت.
به گ��زارش روزنامه ايتاليايي ايل س��وله، كالديو 
اسپيناچي، رييس اتحاديه نفتي ايتاليا روز جمعه 
)18 آبان ماه( گفت: ما انتظار نداش��تيم كه ايتاليا 
در ميان هشت كشور معاف شده از تحريم نفتي 
ايران قرار گيرد. وي افزود: ايتاليا نخستين خريدار 
نفت ايران در اروپاست و در هشت ماه سال 2018، 
5 ميليون و 200 هزار تن نفت از ايران وارد كرده 
است. در همين حال، داريو اسكافاردي، مديرعامل 
شركت پااليشگر ساراس گفت: ما همواره خريدار 

نفت خام ايران بوده ايم.
وي افزود: تحريم بدون ارايه راه حل، سبب آشفتگي 
بازارها مي شود، به همين دليل است كه ترامپ از به 
صفر رساندن صادرات نفت ايران صرف نظر كرده و 

به هشت كشور معافيت داده است.

رشد 196 درصدي بارش ها
تسنيم| با ثبت 32 ميليمتر بارش در 47 روز ابتدايي 
س��ال آبي جاري، رشدي 196.3 درصدي نسبت به 
بارش هاي مدت مشابه سال قبل به ثبت رسيده است.

بر اساس اطالعات رسمي دفتر مطالعات پايه منابع آب 
شركت مديريت منابع آب ايران، ارتفاع كل ريزش هاي 
جوي از اول مهر تا 17 آبان سال آبي 98-97 بالغ بر 

32 ميليمتر است.
اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره هاي مشابه 
درازمدت )18.6 ميليمتر( 72 درصد افزايش و نسبت 
به دوره مشابه سال آبي گذش��ته )10.8 ميليمتر( 

196.3 درصد افزايش نشان مي دهد.
حجم بارش هاي اي��ران از اول مهر تا 17 آبان، به 52 

ميليارد و 737 ميليون مترمكعب رسيد.
از مجموع بارش هاي 32 ميليمتري سال آبي جاري، 
21.8 ميليمتر بارش در 17 روز آبان ماه به ثبت رسيده 
و اين ميزان بارش، ماه آبان را به ماهي پرباران تبديل 

كرده است.
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عكسروز

چهرهروز

تمجيد فرهادي از عضو ايراني آكادمي نوبل ادبيات
اصغر فرهادي با حضور در بيست ونهمين جشنواره بين المللي فيلم »استكهلم« سوئد جايزه »ويژنري« اين رويداد سينمايي را دريافت كرد.

فرهادي كه براي كسب جايزه افتخاري جشنواره استكهلم به سوئد سفر كرده است در گفت وگو با روزنامه گوتنبرگ ُپست اين كشور در 
واكنش به انتخاب ژيال مساعد نويسنده و شاعر ايراني االصل به عنوان يكي از اعضاي ۱۸ نفره انتخاب برنده نوبل ادبيات نيز گفت: مصاحبه اي 
از وي را ديدم و متوجه شدم كه به عضو آكادمي نوبل ادبيات درآمده است. بسياري از هموطنان من در ساير كشورها كار دشواري براي شروع 
داشته اند و مجبور بودند سخت بجنگند. ژيال مساعد اكنون عضو آكادمي سوئد )فرهنگستان سوئد( شده است و اين موضوع از صميمم قلب 

باعث غرور و افتخار من است. در درجه اول به دليل اينكه وي يك زن است و همچنين به اين دليل كه ايراني است. 

ايستگاه

بازيگر »اينك آخرالزمان« پيدا شد
مارتين ش��ين بازيگر ۷۸ س��اله 
امريكايي فيلم هاي »زمين هاي 
لم ي��زرع«، »اينك آخرالزمان« و 
»رفتگان« پس از آنكه پس��رش 
گزارش گم ش��دنش را داده بود، 

پيدا شد.
ب��ه گ��زارش هالي��وود ريپورتر، 

خبرگزاري محلي فاكس ۱۱ واقع در لس آنجلس جمعه شب ۹ نوامبر با 
مارتين شين و جانت شين همسر وي ساعاتي پس از آنكه پسرشان خبر 

گم شدن آنها را توييت كرده بود گفت وگو كرد.
 مارتين ش��ين در اين مصاحبه وقتي متوجه شد چارلي پسر بازيگرش، 
خبر گم ش��دن آنها را توييت كرده است از موقعيت پيش آمده استفاده 
ك��رد و به فرزندانش پيام داد. او گفت: اميليو، رامون، رني، چارلي، ما در 
س��احل زوما هستيم و احتماال امش��ب را در اتومبيل بخوابيم، ما خوب 

هستيم.
 اميدواريم شما هم خوب باشيد. از خبرنگاري هم كه اين امكان را داد به 

شما پيام بفرستيم تشكر مي كنيم.
همسر مارتين شين جلوي دوربين ظاهر نشد اما به گفته خبرنگار فاكس، 
او هم آن جا حاضر بود. س��احل زوما در مليبو كاليفرنيا منطقه اي است 
كه اين روزها به علت وسعت آتش سوزي كاليفرنيا اعالم شده است كه 

بايد تخليه شود.
مارتين ش��ين در اين مصاحبه از اين واقعه به عنوان بدترين واقعه آتش 
س��وزي كه در ۴۸ سال سكونت خود در اين منطقه به چشم ديده است 

ياد كرد.

بازارهنر

حميد هيراد »پلي بك«  خواني را تاييد كرد

»زندگي گاليله« پاييز ۹۸ روي صحنه تئاترشهر مي رود

رقابت فيلم »بازگشت« در فستيوال حقوق بشر اردن

رضا صادقي در سالن ميالد كنسرت مي دهد

حميد هيراد خواننده موس��يقي پاپ 
بعد از مدت ها سكوت پيرامون حواشي 
مختلفي كه طي ماه ه��اي اخير براي 
او وجود داش��ت ب��ا حض��ور در برنامه 
تلويزيون��ي »حاال خورش��يد« به ارايه 

توضيحاتي پرداخت. 
رش��يدپور از حميد هيراد درخواست 
كرد كه ب��ا يك پاس��خ »آري« يا »نه« 

اعالم كند كه كنس��رت شيراز را به صورت پلي بك 
خوانده يا خير؟ اين در حالي بود كه حميد هيراد در 
البه الي صحبت هاي رشيد پور تالش مي كرد با ارايه 
توضيحاتي به موضوع مطرح شده واكنش نشان دهد 
كه سرانجام اعالم كرد: بخشي از آهنگ يك قطعه به 

صورت پلي بك خوانده شده است. 
هيراد با بيان اينكه بايد حرف ه��اي من را در مورد 
ماجراي پلي بك بشنويد، توضيح داد: همانطور كه 
گفتم اين پلي بك فقط به بخش��ي از يك آهنگ از 
يك ترك اختصاص داشت. اين را هم در نظر داشته 

باشيد كه بطور كلي هدف من از برگزاري 
كنسرت اين اس��ت كه بتوانم واكنش 
مردم درباره قطعات توليد شده اي را كه 
مورد استقبال قرار مي گيرد از نزديك 
ببينم، اين موضوع مهم اس��ت. من در 
كنسرت شيراز هم چنين حسي داشتم 
و دوست داشتم شرايط به گونه اي باشد 
كه بتوانم حس مخاطبانم را دريافت كنم 
اما قبل از اجراي برنامه با كس��الت شديدي مواجه 
شدم، به همين منظور براي خوانش قطعه »يار« كه 
هم قطعه اي شاد و هم داراي اوج بااليي است مجبور 
ش��دم تا يك اليني را به عنوان »ب��ك وكال« روي 
اجراي خودم بگذارم كه بتواند به من كمك كند. حال 
از شانس بد من آهنگ تمام شد اما همچنان اين صدا 
روي بلندگوهاي سالن پخش شد. اين در حالي است 
كه من با توجه به اينكه در گوشي خودم آهنگ تمام 
شده بود روي مردم تعظيم كردم اما بعد ديدم آهنگ 

همچنان در بلندگوها پخش مي شود.

شهاب حسين پور قصد دارد پاييز سال 
آينده نمايشنامه »زندگي گاليله« را با 
دراماتورژي محمد امير ياراحمدي در 
س��الن اصلي مجموعه تئاترشهر روي 

صحنه ببرد.
شهاب حس��ين پور بازيگر و كارگردان 
تئاتر كه قرار است نمايش »آهو« را در 
فستيوال تئاتر كوتاه كمدي سري جديد 

برنامه »خندوانه« اجرا كند، درباره برنامه ريزي خود 
براي اجراي اثري جديد بر صحنه تئاتر گفت: پروژه 
اصلي مدنظرم براي اجرا بر صحنه تئاتر، نمايشنامه 
»زندگي گاليله« است. در حال حاضر اين نمايشنامه 

براي شيوه اجرايي مدنظر دراماتورژي مي شود.
او ادامه داد: دراماتورژي »زندگي گاليله« برعهده 
آقاي محمد امير ياراحمدي است و همزمان براي 
انتخاب بازيگران نمايش و همچنين سرمايه گذار 
براي اجراي اين اثر رايزني مي شود. اجراي »زندگي 

گاليله« نيازمند ي��ك تيم توليد قوي 
است. حسين پور درباره زمان و مكان 
موردنظر براي اجراي نمايش »زندگي 
گاليل��ه« اظهار كرد: قص��د دارم پاييز 
س��ال آينده اين نمايش را در س��الن 
اصلي مجموعه تئاترشهر روي صحنه 
ببرم كه البته در حال مذاكره با رييس 
مجموعه تئاتر شهر هستيم و اميدوارم 
اين مذاكرات به نتيجه برسد و ما بتوانيم در زمان 
مدنظر »زندگي گاليله« را روي صحنه ببريم. اين 
كارگردان تئاتر در پايان درباره ديگر فعاليت هاي 
خود توضيح داد: در حال برپايي كارگاهي طوالني 
مدت در عمارت نوفل لوشاتو هستيم كه عنوان آن 
»تئاتر چرا و چگونه« است. برنامه ريزي انجام شده 
بر اين قرار است كه برگزاري اين كارگاه آموزشي 
۴۰ هفت��ه اي، به توليد و اجراي يك اثر نمايش��ي 

ختم شود.

فيلم »بازگش��ت« به كارگرداني شهريار 
پورسيديان در بخش رقابتي نهمين دوره 
فستيوال حقوق بشر اردن شركت مي كند.

فيلم كوتاه »بازگشت« به كارگرداني شهريار 
پورسيديان در ششمين حضور جهاني خود 
در بخش رقابتي نهمين دوره فس��تيوال 
حقوق بشر اردن )KARAMA( انتخاب 

شد.
اين جشنواره از پنجم تا دهم ماه دسامبر ميالدي در شهر 
امان برگزار مي شود. »بازگشت« پيش از اين جايزه بخش 
نگاه زنان را از بيست و يكمين دوره جشنواره »مذهب 
امروز« ايتاليا كسب كرده بود و همچنين نامزد دريافت 
بهترين فيلم داستاني از نوزدهمين جشنواره بين المللي 

فيلم كوتاه ازمير بود. بازگشت نامزد دريافت 
بهترين طراحي صدا از سومين جشنواره 
بين المللي فيلم كوت��اه Pune هند بوده 

است.
عوامل فيلم »بازگشت« عبارتند از: نويسنده 
و كارگردان: ش��هريار پورسيديان، مدير 
فيلمبرداري: حميد مهرافروز، صدابردار: 
جاويد حسيني، صداگذار: حسين قورچيان، 
تدوين: شهريار پورسيديان، گريم: آرمين حسن زاده، 
موسيقي: سهند نيك نژاد، مدير توليد: مهرزاد فكري، 
منش��ي صحنه: فريبا خرس��ند، تهيه كننده: شهريار 
پورسيديان، بازيگران: علي اصغر كهن قنبريان، مجيد 

پتكي، مهرناز نوروزي و پرنا اصغري.

رضا صادقي خواننده موسيقي پاپ روز 
پنج ش��نبه پانزدهم آذر م��اه تازه ترين 
كنسرت خود را در سالن ميالد نمايشگاه 

بين المللي تهران برگزار مي كند.
سالن ميالد نمايشگاه بين المللي تهران 
ساعت هاي ۱۹ و ۲۲ روز پنج شنبه ۱۵ 
آذر ماه ميزبان عالقه مندان موس��يقي 
پاپ با برگزاري تازه ترين كنسرت رضا 

صادقي خواننده موس��يقي پاپ كشورمان خواهد 
بود. اين خواننده كه طي ماه هاي اخير در پي شكايت 
اردالن سرافراز ترانه س��راي مقيم خارج از كشور با 
حاش��يه هايي روبرو ش��ده بود در كنسرت پيش رو 
كه بعد از وقفه اي دو ماهه در تهران برگزار مي شود، 

قطعات منتخب خ��ود را در قالب يك 
برنامه دو ساعته روي صحنه مي برد.

صادقي ك��ه طي ماه هاي گذش��ته در 
ش��هرهاي ك��رج، همدان، نج��ف آباد 
اصفهان، س��نندج، نوشهر و چند شهر 
ديگر ميزبان عالقه مندان موسيقي بود 
در ماه هاي اخير قطعاتي چون »ديوونه 
خونه«، »بي تو«، »گمونم«، »عاشقيت« 

و »نفس« را منتشر كرده است.
تازه ترين كنسرت رضا صادقي ساعت هاي ۱۹ و ۲۲ 
روز پنج شنبه ۱۵ آذر ماه به تهيه كنندگي موسسه 
»آواي هنر« در س��الن ميالد نمايشگاه بين المللي 

تهران برگزار خواهد شد.

میراثنامه

روستايي كه مردمانش از زير زمين بيرون مي آمدند
»ابن بطوطه« در سفري كه به ايران 
داشته اس��ت از روستايي در مكان 
فعلي شهرستان بهاباد در استان يزد 
روايت مي كند كه مردمان آن از زير 

زمين بيرون مي آمدند.
مجموعه يادش��ده در روس��تايي 
به نام »ده ع��روس« در فاصله ۱۲ 

كيلومتري مركز شهرستان بهاباد است كه كارشناسان قدمت آن را ۱3۰۰ 
سال پيش و قبل از كشف خشت و گل و زمان غارنشيني مي دانند. اين روستا 
مشتمل بر 6۰ خانه زيرزميني است كه تاكنون ۲۰ خانه آن شناسايي شده و از 
اين تعداد ۱۱ خانه در قالب اقامتگاه بوم گردي براي بازديد و اقامت گردشگران 

آماده سازي شده است.
به گفته اهالي منطقه، اين خانه هاي تاريخي ساليان سال در زير خاك هاي 
كوير محو شده بود و به تازگي به دست مزرعه داري باذوق، كشف و رونمايي 
شده است. داخل اين خانه هاي زيرزميني داالن هاي پيچ در پيچ با سقفي كوتاه 
ايجاد شده بطوري كه هنگام عبور از آنها گويي وارد تونل زمان شده و به هزاران 
سال پيش و با همان سبك زندگي بر مي گرديم، تجربه اي كه لمس آن بسيار 

شگفت انگيز و توصيف ناپذير است.
اين خانه ها در گذشته هاي دور بيشتر به عنوان يك سيستم دفاعي براي مقابله 
با راهزنان بوده بطوري كه درهاي آنها به اين صورت بوده كه نه صدايي به داخل 

مي آمده و نه صدا از داخل آنها بيرون انتقال پيدا مي كرده است.
البته اين دهكده كوچك كه از معدود آثار تاريخي بهاباد است، داراي زمين هاي 
كشاورزي، استخر پرورش ماهي و چندين درخت گز و نيز يك قنات كه آبي 

لب شور دارد نيز هست.

تاريخنگاري

تشكيل كميته دفاع ملي در قم 
بيستم آبان ۱۲۹۴، نمايندگان مجلس شوراي ملي 
و ديگ��ر صاحب منصباني ك��ه در اعتراض به حمله 
نظاميان روسيه به قم مهاجرت كرده بودند، كميته 

دفاع ملي را تشكيل دادند. 
با ش��روع جنگ جهاني اول روس ها كه با عثماني ها 
درگير شده بودند يك بار ديگر بدون توجه به اعتراض 
دولت ايران نيروهاي خ��ود را وارد ايران كردند و در 
اواخر سال ۱۹۱۴ در حدود هفتاد هزار سرباز روسي 
نواحي شمال غربي ايران را در طول سرحد عثماني 

اشغال نمودند.
انگليس ها هم از س��مت جنوب نيروه��اي خود را 
وارد خوزس��تان كردند و به متصرف��ات عثماني در 
بين النهرين حمله ور شدند. آغاز جنگ جهاني اول 
همزمان با آغاز فعاليت مجلس سوم بود. انگلستان 
و روسيه از ايران خواستند به متحدين اعالن جنگ 
دهند اما دولت ايران به خواست آنها تن نداد واعالن بي 
طرفي كرد. انگلستان و روسيه نيز كه مترصد فرصت 
بودند با نقض بي طرفي ايران از ش��مال و جنوب به 
ايران تاختند. روس ها تا قزوين پيش رفتند با احتمال 
سقوط تهران، مجلس از اكثريت افتاد و منحل شد. به 
قول آيت اهلل مدرس مجلس جوانمرگ شد. بيست و 
هفت نفر از نمايندگان مجلس همراه گروهي از مردم 
و رجال كشور، تهران را ترك كردند و به قم رفتند و در 
آنجا كميته دفاع ملي را تشكيل دادند و هيات چهار 

نفره اي را كه آيت اهلل مدرس نيز در ميانش��ان بود در 
رأس امور قرار دادند. قش��ون روسيه به تعقيب آنها 
پرداخت و در رباط كريم ميانشان جنگي در گرفت 
كه روس ه��ا در آن پيروز ش��دند. مهاجرين پس از 
تحمل اين شكست هر يك به سويي رفتند. عده اي از 

مهاجرين هم به كرمانشاه رفتند و دولت مهاجرت را به 
رياست نظام السلطنه تشكيل دادند. دولت مهاجرين با 
وجود برخورداري از حمايت ايالت و عشاير نتوانست 
كاري از پيش ببرد و پس از تحمل چند شكس��ت از 

روس ها ناچار به عثماني عقب نشيني كرد.

كیوسك

انتقاد ترامپ از ارتش 
اروپايي 

  لوموند: 
اي��ن روزنام��ه در صفحه 
اول خ��ود گزارش��ي از 
واكن��ش دونالد ترامپ به 
پيشنهاد ماكرون منتشر 
كرد. طبق اي��ن گزارش، 
رييس جمهوري امريكا، 
دونالد ترامپ پيش��نهاد 
ري��يس جمه����وري 

فرانس��ه، امانوئل ماكرون براي تشكيل يك »ارتش 
اروپاي��ي« را »توهين آميز« خواند. رييس جمهوري 
امريكا در حس��اب توئيتري خود نوشت: »ماكرون 
رييس جمهورفرانسه به تازگي پيشنهاد داده است 
كه اروپا ارتش خود را تش��كيل دهد تا بتواند از خود 
در مقابل امريكا، چين و روس��يه دفاع كند. بس��يار 
توهين آميز است. بهتر است اروپا ابتدا سهم عادالنه 
خود در ناتو را بپردازد. سهمي كه امريكا آن را به مقدار 
زيادي تامين مي كند.« امانوئل ماكرون، رييس جمهور 
فرانسه در گفت وگويي خواستار تشكيل ارتش اروپايي 
براي مقابله با تهديدات روس��يه و عدم وابستگي به 
امريكا ش��د. ماكرون در اين باره گف��ت: تا زماني كه 
يك ارتش اروپايي واقعي تش��كيل نداده ايم، قادر به 
محافظت از شهروندان اروپا نخواهيم بود. به اروپايي 
نياز داريم كه بطور مستقل و بدون نياز به امريكا از خود 

در مقابل تهديدات روسيه محافظت كند.

  تايمز: 
اي��ن روزنام��ه در صفحه 
اول خ��ود، گزارش��ي از 
اس��تعفاي وزي��ر ترابري 
دولت ترزا مي منتشر كرد. 
طبق اين گ��زارش، وزير 
امور حمل و نقل بريتانيا 
روز جمعه اع��الم كرد به 
دليل طرح پيش��نهادي 

دولت اين كشور براي خروج از اتحاديه اروپا )برگزيت( 
از كابينه جدا مي ش��ود. او در بيانيه اي نوشته است: 
»برگزيت كش��ور را دچار تفرقه كرده اس��ت. ميان 
احزاب سياسي، تفرقه ايجاد كرده و خانواده ها را هم 
دچار اختالف كرده است.« به گزارش تايمز، جانسون 
نوشته با وجود اينكه در همه پرسي براي خروج بريتانيا 
از اتحاديه اروپا به ماندن در اي��ن اتحاديه رأي داده، 
خواس��تار آن بوده كه دولت طرح خروج را اجرا كند. 
همچنين اين روزنامه از ديدار ترزا مي و امانوئل ماكرون 

در نشست صلح پاريس نيز خبر داده است. 

  نيويورك تايمز: 
در  آتش س��وزي  دو 
كاليفرنيا، منجر به كشته 
شدن ۹ نفر شده و حدود 
۱۵۰ هزار نف��ر را وادار به 
ترك خانه هاي خود كرد. 
طبق اين گ��زارش، آتش 
سوزي ووس��لي در غرب 
لس آنجلس بعد از عبور از 

يك بزرگراه اصلي مناطق ساحلي از جمله بخش هايي 
از ماليبو را تهديد مي كند. سرعت گسترش اين آتش 
سوزي به اندازه اي بوده است كه آتش نشانان نتوانستد 
براي مهار آن كاري انجام دهند.تنها يك روز پس از 
آغاز اين آتش س��وزي، دامنه آتش در نزديكي شهر 
پارادايز تا حدود دويس��ت و هش��تاد كيلومتر مربع 
گسترش پيدا كرد و ديگر قابل كنترل نبود. گسترش 
آتش سوزي مهيب در كاليفرنيا موجب شد دستور 
تخليه شهر ساحلي ماليبو صادر شود. اين آتش سوزي 
روز پنج شنبه در شمال غربي شهر لس آنجلس آغاز 
شد و به سمت جنوب گسترش يافت و در ساعات اوليه 
روز جمعه به بزرگراه ۱۰۱ امريكا و سپس به كوه هاي 

سانتامونيكا رسيد .

نگاهي به افزايش وزن امريكايي ها با وجود تالش هايي براي مقابله با چاقي در اين كشور 

گروهگوناگون| 
چاق��ي در كن��ار س��اير بحران هاي 
دنياي مدرن، سال هاست كه گريبان 
انسان ها را رها نمي كند و چالش هاي 
بي شماري به وجود آورده است. چاقي و اضافه وزن 
در بين بسياري افراد عالوه بر افزايش بيماري هاي 
متعدد، بحران هاي ديگ��ري نيز به وجود مي آورد 

كه شايد كمتر كسي به آنها توجه داشته باشد.
 در تازه ترين گزارش هاي منتش��ر ش��ده، چاقي 
جوانان امريكايي مانع پيوستن آنها به ارتش شده 
و يك��ي از بزرگ ترين چالش ه��اي امنيتي امريكا 

محسوب مي شود. 
اين در حالي است كه امريكا بيشترين افراد چاق را 
در جهان دارد. همچنين، مركز كنترل و پيشگيري 
از امراض امريكا با اشاره به اين موضوع اعالم كرد 
كه چاقي بيش از حد س��المت م��ردم را به خطر 
انداخته و نرخ بيماري هاي قلبي و عروقي را بيش 

از دو برابر افزايش داده است. 
همچنين، كارشناس��ان امريكايي هشدار داده اند 
كه كودكان چاق در مع��رض ابتال به بيماري هاي 
كبدي، ديابت، كلس��ترول باال و فش��ار خون باال 

هستند. 
در تازه ترين گزارش هاي منتش��ر ش��ده از سوي 
كميته جهاني سالمت و تناسب اندام در يك  دهه 
گذشته، تناسب اندام يكي از مهم ترين دغدغه هاي 
مردم امريكا بود. آن طور كه گفته ش��ده، از س��ال 
۲۰۰۷ ت��ا ۲۰۱۷ تع��داد امريكايي هاي��ي كه به 
باشگاه هاي ورزش��ي روي آورده و در تالش براي 
كاهش وزن خود هستند، حدود ۲۱ درصد اضافه 
ش��ده است. اين در حالي اس��ت كه چاقي، از نگاه 
كارشناس��ان به عنوان يكي از مش��كالت سالمت 
عمومي امريكا به شمار مي رود. طبق آمار منتشر 
شده بيش از 3۵ درصد بزرگساالن اين كشور دچار 

چاقي و اضافه وزن هستند.
ديدگاه مردم امريكا درباره غذاخوردن از بسياري 
جهات با ديگر كشورها متفاوت است. آنها بيش از 
هر چيز به خوردن غذايي كه براي آنها لذت بخش 

باش��د اهميت مي دهند و به مض��رات آن توجهي 
نمي كنند، از اين رو رژيم غذايي مردم اين كشور به 
عنوان يكي از مضرترين رژيم هاي غذايي درسطح 
دنيا ش��ناخته ش��ده اس��ت. آنطور كه در گزارش 
كميته جهاني سالمت و تناسب اندام گفته شده، 
در دهه گذش��ته، از هر 3 امريكايي، يك نفر روزانه 
فس��ت فود مصرف مي كند. همين موضوع باعث 
شده كه ساكنان اين كشورها بيش از ديگر كشورها 

با مشكل اضافه وزن مواجه شوند.
 با اين حال، بر خ��الف تالش هاي جهاني، با وجود 
بحران چاقي، همچنان برخي از شركت هاي بزرگ 
تجاري ت��الش مي كنند اطالعات و هش��دارهاي 
مرتبط با مواد غذايي در دسترس مصرف كنندگان 

قرار نگيرد. 
طب��ق بس��ياري از گزارش هاي منتش��ر ش��ده، 
تقريبا بخ��ش قابل توجهي از مرگ وميرهاي قابل  
پيشگيري در سراس��ر جهان از فاكتورهايي مانند 
چاقي، استعمال س��يگار و رژيم غذايي نامناسب 

ناشي مي شود. 
در اين ميان، متخصصان امريكايي معتقدند رژيم 
غذايي گياهخواري مي تواند از يك س��وم مرگ و 

ميرهاي زودهنگام جلوگيري كند. با اين حال، در 
ده سال گذش��ته، در ميان هر ۱۰ امريكايي، تنها 
يك نفر تمايل ب��ه مصرف مي��وه و روي آوردن به 

گياهخواري دارد. 
در بسياري از موارد، به گفته كارشناسان، استرس 
يك��ي از مهم ترين عوامل چاقي در افراد به ش��مار 
مي رود. اين در حالي اس��ت كه در دهه گذش��ته 
استرس در ميان امريكايي ها كاهش داشته است 
اما همچنان، امريكايي ها، اضافه وزن داش��ته و به 

چاقي مبتال هستند. 
جهان به س��مت چاقي مفرط در حركت اس��ت و 
گرايشات اخير نيز موجب تس��ريع هر چه بيشتر 
اين روند شده اند. بر اساس جديدترين تحقيقات 
صورت گرفته، مشخص شده كه بيش از ۲ ميليارد 
كودك و بزرگسال دچار اضافه وزن و چاقي هستند 
و با مشكالت ناشي از آن دست وپنجه نرم مي كنند. 
اگرچه اين خبر به هيچ عنوان جديد و تازه نيست 
ام��ا هنوز جمعي��ت اندكي از مردم جه��ان از اين 
معضل عمومي س��المت در اطراف خود بي اطالع 
هستند و افزايش روزافزون افراد چاق را در اطراف 

خود نمي بينند.

روياي »بدون اضافه وزن« در امريكا 

آمارنامه
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