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نيـازاقتـصادايـران

زائران اربعين
زمان رفت و برگشت خود را
مديريتكنند

«تعادل» فراز و فرود   9ساله بازار ملك
در غرب تهران را بررسي ميكند

اختالف  20ميليوني
هر متر مسكن
در منطقه 2

صفحه 2

سرمقاله

مسكن در برابر باد مخالف

-1آنگون��ه ك��ه مركز
مطالعات و برنامهريزي
شهر تهران اعالم كرده
 ۴۲درص��د تهرانيه��ا
مس��تاجر هس��تند و با
افزايش قيم��ت رهن و
مجيداعزازي اجاره مسكن ،اين گروه
در مع��رض خطر حذف
از ش��هر قرار دارند .اين در حالي است كه به دليل
جهشهاي قيمتي متوالي در سالهاي  91 ،86و
 97قدرتخريدمتقاضيانمصرفيواحدمسكوني
بهشدت كاهش يافته است به گونهاي كه در پي اين
جهشها،امكانخانهدارشدنمستاجرانتهرانيبا
پس انداز تقريبا صفر شده است و سالهاي انتظار
براي خانهدار شدن خانوار به 43سال افزايش يافته
است .گزارش رسمي بانك مركزي از تحوالت بازار
مسكن تهران در فروردين س��ال جاري حاكي از
افزايش  104درصدي قيمت نسبت به ماه مشابه
سالقبلبودهاست.
همين صفحه

صنعت،معدن و تجارت

نمره مساعد
محيط كسب وكار
تعادل|  نتايج ط��رح پايش ملي كس��بو كار در
تابستانسال 1398نشانميدهد،شاخصمحيط
كس��بو كار براي س��ومين فصل متوالي در مسير
بهبود گام برداش��ته و در بهترين وضعيت طي يك
سال و نيم گذشته قرار گرفته است .جزييات نتايج
پايش ملي كسبوكار در تابستان سال 1398نشان
ميدهد،رقمشاخصمليكسبوكاربه( 6.07نمره
بدترين ارزيابي 10است) رسيده كه بهتر از وضعيت
اينشاخصنسبتبهارزيابيفصلگذشته...
صفحه 14

دولت

 ۱۰عضو شوراي عالي آموزش
و پرورش منصوب شدند

رييسجمهور در احكام جداگانهاي و با استناد به
بند الف ماده  ۸و بنده��اي  ۱۳ ،۱۲ ،۱۰و  ۱۴ماده
 ۹و در اج��راي م��اده  ۱۱اليحه قانوني تش��كيل
ش��وراي عالي آم��وزش و پرورش مصوب س��ال
( ۱۳۵۸اصالح��ي م��ورخ  ۱۳۸۱.۷.۲۹مجلس
شوراي اسالمي) ۱۰ ،عضو ش��وراي عالي آموزش
و پرورش را براي يك دوره  ۴ساله منصوب كرد .به
گزارش پايگاه اطالعرسانيدولت ،حجتاالسالم
والمس��لمين دكتر حس��ن روحاني ،با عنايت به
معرفي وزراي آموزش و پرورش و علوم ،تحقيقات
و فناوري ،خانم دكتر سيما فردوسي و آقايان دكتر
علياصغر فاني و دكت��ر محمود مهرمحمدي را به
عنوان «عضو ش��وراي عالي آم��وزش و پرورش»
منصوب كرد .خانم دكتر طبيه ماهروزاده و آقايان
دكتر غالمعل��ي حدادعادل و دكتر غالمحس��ين
رحيمي نيز با عنايت به معرفي ش��وراي روس��اي
فرهنگس��تانهاي كش��ور به عنوان عضو شوراي
عالي آموزش و پرورش منصوب شدند .همچنين
با عنايت به معرفي شوراي معاونان وزارت آموزش
و پرورش ،خانم مريم رنگآميز طوس��ي و آقايان
حبي��تاهلل گودرزيدورك��ي و ج��واد نوبختي با
حكم رييسجمهور به عنوان عضو ش��وراي عالي
آموزش و پرورش منصوب ش��دند .حجتاالسالم
والمس��لمين آقاي عبدالكريم بهجتپ��ور نيز با
عنايت به معرفي ش��وراي عالي ح��وزه علميه قم
به عنوان عضو ش��وراي عالي آم��وزش و پرورش
منصوب شد .رييسجمهور در اين احكام ،توفيق
اعضاي جديد ش��ورا را در انجام وظايف محوله با
رعايت اصول قانونمداري ،اعتدالگرايي و منشور
اخالقي دول��ت تدبير و امي��د از خداون��د متعال
مسألتكرده است.

ارسالاصالحمواديازقانون
محاسباتعموميكشوربهمجلس

حسن روحاني رييسجمهوري اليحه اصالح
موادي از قانون محاسبات عمومي كشور را به
مجلس شوراي اسالمي ارسال كرد .به گزارش
پايگاه اطالعرس��اني دفتر هيات دولت ،هيات
وزيران در جلسه  ۲۷ش��هريور  ۱۳۹۸با هدف
بهكارگيري كارمندان پيماني در پس��تهاي
امين ام��وال ،عامل ذيحس��اب و كارپ��رداز با
اصالح م��وادي از قانون محاس��بات عمومي
كش��ور موافق��ت كرد .براس��اس اي��ن اليحه
دستگاههاي اجرايي ميتوانند «مستخدمين
ثابت و عناوين مش��ابه در دس��تگاههايي كه
فاقد عنوان رسمي هس��تند» و «پيماني» را
در پستهاي امين اموال ،عامل ذيحساب و
كارپرداز منصوب كنند.

صفحه 13

رييس سازمان برنامه و بودجه
از آخرين تحوالت بودجه  99خبر داد

نقشه جدايينفت
از بودجه جاري

گروه اقتصاد كالن| از زماني ك��ه دولت اعالم كرده
تصميم دارد منابع نفتي را از بودجه جاري حذف كند و
منابع حاصل از آن را صرفا در پروژههاي عمراني هزينه
كند ،براي بسياري جاي اين س��وال به وجود آمده است
كه دولت هزينههاي سنگين خود را از چه منبعي تامين
خواهد كرد؟ چه منبعي براي دولت وجود دارد كه بتواند
جور بودجه را بكشد؟ اين سوالي است كه ديروز رييس
سازمان برنامه و بودجه به آن پاسخ گفته است .به گفته
نوبخت  1300هزار ميليارد تومان منابع حاصل از انواع
يارانه پنهان و آشكار منابعي اس��ت كه دولت بر آن براي
پوشاندن هزينههاي بودجه كه پيشتر از طريق فروش
نفت جبران ميش��د حساب باز كرده اس��ت .به گزارش

اقتصاد اجتماعي

گزارش گاردين درباره وضعيت تاريخي
انتشار گازهاي گلخانهاي نفتيها

رد لكه نفتي
بر ساحل خليج فارس

سهم 35درصدي غولهاي
نفتيدرتغييراتاقليمي

نزديك به ي��ك ماه اس��ت كه نف��ت در نزديكي
س��احل خارك نش��ت كرده ،به دري��ا ميريزد و
خليجفارس را فتح ميكند .آلودگي ناشي از اين
لكهها به سواحل گناوه ،ريگ تا قلعه سفيد رسيده
و سطح گستردهاي از سواحل را آلوده كرده است،
آنطور كه منابع محل��ي ميگويند حتي البهالي
سنگهايي كه در فرودگاه خارك ريخته شده هم
پر از نفت است .با اين حال بعد از گذشت يك ماه از
اين اتفاق و شروع عمليات پاكسازي ،اگرچه حاال
لكه نفتي در عكسهاي هوايي معلوم نيست و به
نظر ميرسد مهار ش��ده اما كارشناسان معتقدند
نفت در ساحل يا كف دريا نشسته ،يا تبخير شده و
بخشي از آن هم بين سنگها نفوذ كرده كه ديگر
امكان پاكس��ازي آن وجود ندارد .اين وضعيت در
حالي است كه بر اساس اعالم سازمان بينالمللي
دريانوردي ،خليجفارس جزو مناطق حس��اس از
نظر محيطزيستي اعالم شده و ...
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«تعادل» ،به ايام تقديم اليح��ه بودجه دولت به مجلس
نزديك ميشويم .بودجهاي كه قرار است نسبت به آنچه
تاكنون بودجه تغييرات اساس��ي كند و اكن��ون دو ماه
مانده به موعد نهايي ش��دن اليحه بودجه،برخي اخبار
درباره كليات آن منتشر ميش��ود .در همين راستا روز
گذشته رييس س��ازمان برنامه و بودجه با اشاره به روند
اصالح ساختار بودجه گفته است :ساختار اليحه بودجه
در 4محور تهيه شد محور اول منابع و درآمدهاي پايدار
اس��ت؛ محور بعدي تحت عنوان هزينههاي كارا ،محور
س��وم كه اصالحات در آن وجود دارد محور ثباتسازي
اقتصادي است و محور چهارم در مورد نهادسازي بودجه
است كه مراحل بودجه را تغيير خواهيم داد .صفحه 3

جهان

پنس رييسجمهور بهتري
خواهد بود؟

رييس كل بانك مركزي با اشاره به تامين ارز واردات
از محل صادرات غيرنفتي مطرح كرد

ذخاير ارزي در يكسال
گذشته افزايش يافته است
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صفحه 4

سرمقاله

مسكن در برابر باد مخالف

مجيد اعزازي|
دبير گروه راهو شهرسازي|
-1آنگونه كه مركز مطالعات و برنامهريزي ش��هر تهران
اعالم كرده  ۴۲درصد تهرانيها مس��تاجر هس��تند و با
افزايش قيمت رهن و اجاره مسكن ،اين گروه در معرض
خطر حذف از ش��هر ق��رار دارند .اين در حالي اس��ت كه
بهدليل جهشهاي قيمتي متوالي در سالهاي 91 ،86
و  97ق��درت خريد متقاضيان مصرفي واحد مس��كوني
بهش��دت كاهش يافته اس��ت به گونهاي كه در پي اين
جهشها ،امكان خانهدار ش��دن مس��تاجران تهراني با
پسانداز تقريبا صفر شده اس��ت و سالهاي انتظار براي
خانهدار ش��دن خانوار به  43س��ال افزايش يافته است.
گزارش رس��مي بانك مركزي از تحوالت بازار مس��كن
تهران در فروردين س��ال جاري حاك��ي از افزايش 104
درصدي قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل بوده است.
در نيمه نخست سال جاري نس��بت به دوره مشابه سال
قبلمتوسطقيمتهرمترمربع 88.4درصدبودهاست.
-2اجاره مسكن در شهر تهران بطور متوسط حدود 50
تا  70درصد از س��بد هزينه خان��وار را به خود اختصاص
ميدهد ،و حقوق  2تا  3ميليون توماني كارگر و كارمند
را ميبلعد و هزينه خوراك،پوشاك ،آموزش و بهداشت
و ...را در اولويتهاي بعدي قرار ميدهد يا اساس��ا از سبد
هزينه خانوار ح��ذف ميكند .اين در حالي اس��ت كه در
كشورهايي كه توانستهاند بر مشكل مسكن غلبه كنند،
سهم مسكن از سبد هزينه خانوار كمتر از 20درصد است.
بررس��يهاي ميداني از نرخها در بازار رهن و اجاره شهر
تهران نيز نشان ميدهد ،كرايه اغلب واحدهاي متوسط
متراژ در مناطق مختلف پايتخت ب��دون در نظر گرفتن
پولپيش،باالي 2ميليوناست.
-3خانهدار شدن مردم از طريق پس انداز و تنوع بخشي
به تسهيالت خريد ،سياس��تي بود كه عباس آخوندي،
وزي��ر راه و شهرس��ازي در دول��ت اول حس��ن روحاني
دنبال ميكرد ،اما اين سياس��ت به دليل جهش ناگهاني
مسكن در س��ال  97كارآمدي خود را از دست داد .قبل
از اجراي اين سياس��ت نيز طرح مسكن مهر بنا به داليل
مختلف از جمله س��اخت و س��از در بيابان و مكانهاي

فاقد زيرساختهاي شهري در خانهدار كردن متقاضيان
مصرفي ناموفق جلوهگر ش��د ،به گون��هاي كه همچنان
چند ده هزار واحد مسكوني آن به متقاضيان كه اغلب از
اقشار متوسط و ضعيف جامعه هستند ،تحويل داده نشده
است .البته سياستهاي اشتباه دولتها در حوزه مسكن
محدود به دولتهاي يادشده نيست و آمارهاي سالهاي
دور از سياس��تگذاريهاي اش��تباه پرده برميدارد .بر
اساس نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال  65حدود
 80درصد از خانوارها مالك بودهاند اما اين رقم در سال95
به  54درصد افت كرده است .اين مساله نشان ميدهد كه
دستكم 30سال گذشته سياستهاي مسكني دولتها
نتوانستهباريازدوشمستاجرانبردارد.
 -4الينحل ماندن مش��كل تامين مس��كن خانوارهاي
ايراني داليل متعددي دارد ،اما در راس آنها« ،جهشهاي
تورم��ي» ق��رار ميگيرن��د .جهشهايي ك��ه بيثباتي
را در فض��اي بازارها ،بنگاهه��اي اقتص��ادي و خانوارها
تزريق ميكنند .به همين دليل اس��ت كه ش��ايد بتوان
سياس��تگذاران حوزه مس��كن را متهمان درجه دو در
شكل دهي به وضعيت فعلي مسكن قلمداد كرد و انگشت
اتهام را به س��وي برنامهريزان و سياس��تگذاران اقتصاد
كالن نش��انه رفت .چرا ك��ه سياس��تگذاران اين حوزه
هيچگاه ش��انس بهره مندي از باد موافق (ثبات نس��بي
قيمتها) را نداشتهاند و همواره به اجبار در جهت خالف
روندكلياقتصادبايدبرنامهريزيميكردهاندوهموارههم
برنامههايآنهانتايجناموفقيداشتهاند.
 -5مس��كن ضروريترين و مهمترين كااليي اس��ت كه
هر خانوار متقاضي بالقوه آن به ش��مار ميرود و به نوعي
ماحصل چندين سال كار و بهرهوري و ثروت يك خانوار
قلمداد ميشود .محروم ش��دن بخشي از جامعه از خريد
اين كاال نه تنها به زندگي روزمره اين دسته از خانوارها به
دليل جابهجاييهاي مكرر ساالنه آسيب ميزند بلكه به
عامل بسيار مهم در نابرابري در ثروت و شكاف طبقاتي در
جامعه نيز دامن ميزند .اميد است كه مسووالن كشور با
پيروي از علم اقتصاد و فراهم آوردن زمينههاي الزم براي
اصالح ساختارها و سياس��تهاي كالن اقتصاد شرايط
بازگشتآرامشبهخانوارهارافراهمآورند.

كشاورزي

نرخ كود اوره سال  ۹۸تعيين تكليف شد

قيمت فروش كود اوره واحده��اي توليدي براي تحويل
به شركتهاي خدمات حمايتي كشاورزي توسط هيات
وزيران تصويب و ابالغ شد .هيات وزيران به استناد اصل
 ۱۳۸قانون اساس��ي جمهوري اس�لامي اي��ران ،قيمت
فروش هر كيسه پنجاه كيلويي كود اوره را درب واحدهاي
توليدي و تحويل به شركت خدمات حمايتي كشاورزي
به مبلغ  ۳۹۸هزارو  ۱۲۵ريال تعيين كرد .براس��اس اين
مصوبه ،قيمت فروش ك��ود اوره به كش��اورزان با افزودن
هزينههاي جانبي م��ورد تاييد س��ازمان برنامه و بودجه
كشور محاسبه ميشود .همچنين مسووليت نظارت بر

توزيع كودهاي ياد ش��ده تا مصرف نهايي برعهده وزارت
جهاد كشاورزي (ش��ركت خدمات حمايتي كشاورزي)
است .س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور موظف است ما به
التفاوتحداقلقيمتكشفشدهدربورسكاالدر ۶ماهه
گذشته با قيمت فروش شركتهاي پتروشيمي به بخش
كشاورزي را پس از حسابرس��ي يارانهاي در لوايح بودجه
س��نواتي پيش بيني كند تا پ��س از تصويب و تخصيص
اعتبارتوسطوزارتجهادكشاورزيدراختيارشركتهاي
مذكور قرار گيرد .اين مصوبه به دستور اسحاق جهانگيري
معاوناولرييسجمهوريتصويبوابالغشدهاست.
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گزارش

خبر

سخنگوي وزارت خارجه:

آمادهايم با عربستان با ميانجي يا بدون ميانجي
گفتوگوكنيم
سخنگوي وزارت خارجه كش��ورمان با بيان اينكه
نخس��توزير پاكس��تان در دومين س��فر خود به
تهران در سال جاري با رييسجمهور و مقام معظم
رهبري دي��دار ميكند ،گفت :مهمترين مس��ائل
منطق��ه و عرص��ه بينالملل و همچني��ن آخرين
تحوالت روابط دو جانب��ه بين ايران و پاكس��تان
از مهمتري��ن محوره��اي گفتوگوي اي��ن مقام
پاكستانيبامقاماتجمهورياسالميخواهدبود.
س��يدعباس موس��وي با بيان اينكه در چارچوب
روابط ديرينه و دوس��تانه بين ايران و پاكس��تان،
عمران خان نخس��ت وزير پاكس��تان دومين سفر
خود به ايران را در س��ال جاري انج��ام خواهد داد
افزود :اين سفر در چارچوب همكاريهاي نزديك
و دوستانه بين دو كشور انجام ميشود و ايشان در
جريان سفر به تهران عالوه بر ديدار با رييسجمهور
با مقام معظ��م رهبري ني��ز ديدار ميكن��د .اين
ديپلمات كش��ورمان با بيان اينكه مسائل منطقه،
عرصه بينالمل��ل و آخري��ن تح��والت در روابط
دوجانبه ايران و پاكس��تان از مهمترين محورهاي
گفتوگوي اين مقام پاكستاني با مقامات جمهوري
اسالمي ايران خواهد بود در پاسخ به اين سوال كه
آيا نخست وزير پاكستان بر اس��اس اخبار منتشر
شده براي ميانجيگري بين تهران و رياض به ايران

سفر ميكند گفت :از موضوع ميانجيگري مطلع
نيستم .بايد ديد كه ايشان در جريان اين سفر چه
مذاكرات و محورهايي را مطرح ميكنند .طبيعتا
موضوع��ات منطق��هاي و تح��والت در منطقه از
محورهاي گفتوگوي ايشان با مقامات جمهوري
اس�لامي ايران خواهد بود .موس��وي در گفتوگو
با خبرگزاري صدا و سيما خاطرنش��ان كرد :ايران
بارها اعالم كرده كه با ميانجي و بدون ميانجي آماده
است با همسايگان خود از جمله عربستان گفتوگو
و رايزني كند كه اگر س��وءتفاهمي وجود دارد اين
سوءتفاهمها برطرف شود .چنانكه اجازه ندهيم كه
اشخاص ثالث و كشورهاي فرامنطقهاي از شرايط
در منطقه سوءاس��تفاده كنند و بخواهن��د از اين
طريق در امور منطقه دخالت كنند .اين ديپلمات
كش��ورمان با تاكيد بر اينكه آمادگ��ي جمهوري
اسالمي ايران براي گفتوگو با كشورهاي منطقه
ش��امل همه اس��ت و ما اين موضوع را بارها اعالم
كردهايم ادامه داد :طرحه��ا و ابتكاراتي نيز در اين
راستا از سوي جمهوري اسالمي ايران مطرح شده
است و ما از كشورهايي كه با حسن نيت خواستار
ايجاد امنيت در منطقه هستند استقبال كردهايم
و اگر در جريان اين س��فر اين موضوع مطرح شود
ايران اين صحبتها را خواهد شنيد.

ديپلماسي
پوتين :كشورها بايد به منافع ايران احترام بگذارند

رييسجمهور روسيه گفت :يك قدرت بزرگ مانند
ايران با قرنها قدمت ،مطمئن��ا منافع خاص خود
را دارد ك��ه بايد به آن احترام گذاش��ت .به گزارش
فارس« ،والديمير پوتين» رييسجمهور روس��يه
در مصاحبهاي با شبكه س��عودي العربيه ،اسكاي
نيوز عربي و شبكه خبري راشاتودي ،گفت ،توسعه
ناتو به سوي مرزهاي روس��يه ،مسكو را خوشحال
نميكند .براس��اس گ��زارش خبرگزاري روس��ي
«تاس» ،پوتين در پاس��خ به سوالي مبني بر اينكه
آيا روسيه نگران توس��عه ناتو به سمت شرق است،
گفت« :اين ي��ك بلوك نظامي اس��ت و زماني كه
تسهيالت زيرساختي به سمت مرزهاي ما توسعه
مييابد ،اين موضوع ما را خوشحال نميكند».
طبق گفته وي ،روس��يه اين مس��اله را يك تهديد
ميداند ،حتي اگر ناتو ،مسكو را متقاعد كند كه اين
يك تهديد نيست .پوتين همچنين اظهار داشت:
«ما هميشه اينگونه احس��اس ميكرديم و بارها و
بارها به آنها در خصوص اين موض��وع گفتهايم اما

آنها همچنان اين پاس��خ را ميدهند :هيچ ترسي
وجود ندارد ،اين موضوع برعليه شما نيست ،چيزي
براي ترس وجود ندارد زيرا ناتو در حال تغيير است.
اين (ناتو) ديگر يك سازمان نظامي نيست ».پوتين
با اشاره به اينكه تمام كشورها بايد منافع تهران را در
نظر بگيرند ،گفت« :يك قدرت بزرگ مانند ايران با
قرنها قدمت ،مطمئنا منافع خاص خود را دارد كه
بايد به آن احترام گذاش��ت ».پوتين گفت« :درك
جزييات و مسائل نياز به مذاكره دارد .بدون مذاكره
حل و فصل هر مس��الهاي غيرممكن است .تصور
ميكنم ك��ه ميتوانم نگرانيهاي ام��ارات متحده
عربي و عربستان سعودي را در ميان بگذارم اما تنها
دو كشور درگير ميتوانند مسائل دوجانبه (خود)
را حل كنند».
پوتين با اشاره به اينكه مسكو روابط خوبي را با ايران
و كش��ورهاي عربي حفظ كرده اس��ت ،گفت« :در
مورد سوريه ،ما تمام تالش خود را خواهيم كرد تا
شرايطي را براي يك روند مثبت ايجاد كنيم».

آغاز حذف
پاياننامههاي كاغذي

معاون اداري ،مال��ي و مديريت منابع وزارت علوم
از اج��راي  ۵۰۰پ��روژه در حوزه مديريت س��بز
دانشگاهها خبر داد و گفت :در راستاي برنامههاي
مديريت سبز دانش��گاهها پاياننامههاي كاغذي
دانش��جويان نيز از مهر جاري حذف خواهد شد.
به گزارش ايس��نا ،محمدتقي نظرپور در سومين
نمايش��گاه دس��تاوردهاي اجرايي دانش��گاهها،
موسسات آموزشي ،پژوهش��ي و پاركهاي علم
و فناوري با تاكيد بر اينكه اين نمايش��گاه با هدف
نمايش عملكرد و توانمنديهاي مراكز آموزشي
و پژوهش��ي و با همكاري وزارت علوم و س��ازمان
برنام��ه و بودجه در ح��ال برگزاري اس��ت گفت:
در واقع همه دانش��گاهها عالقهمند به مشاركت
براي حض��ور در اين برنام��ه بودند ام��ا به دليل
محدوديتهاي جا حداكثر  ۵۰دانش��گاه ،مراكز
پژوهشي و پاركها بسته به نوع كار و اقدامي كه
انجام داده بودند توانستند در اين مراسم مشاركت
داشته باش��ند .در واقع اين برنامه هر دو سال در
حوزه مديريت س��بز به منظور نمايش طرحهاي
اجرا ش��ده و در دس��ت اجراي آم��وزش عالي در
اين عرصه برگزار ميش��ود .مع��اون اداري ،مالي
و مديريت مناب��ع وزارت عل��وم همچنين گفت:
در س��ومين نمايش��گاه دس��تاوردهاي اجرايي
در ح��وزه مديريت س��بز طرحه��اي مبتكرانه و
نوآوران��ه زيادي ب��ا توانمنديهاي ب��اال و ميزان
تاثيرگذاريهاي بيشتر در زمينههاي كشاورزي،
آب ،محيط زيس��ت ،پس��ماند و تاثيرگذاري آن
در عرصه اقتصاد و غيره به نمايش گذاش��ته شده
است .نظر پور همچنين به برخي منابع تخصيص
يافته و اقدامات انجام ش��ده در ح��وزه مديريت
س��بز اش��اره كرد و گف��ت :از س��ال  ۹۶تاكنون
رديف بودجه مش��خصي در اختي��ار وزارت علوم
تحت عنوان مديريت س��بز و به منظور حمايت
از اجراي پروژههاي اين عرصه قرار گرفته اس��ت
و خوش��بختانه تاكنون توانس��تيم  ۱۸۰ميليارد
تومان س��رمايهگذاري ملي در اين عرصه داشته
باش��يم .به گفته معاون اداري ،مال��ي و مديريت
منابع وزارت علوم ،از سال  ۹۶تاكنون بيش از 100
طرح مهم در حوزه مديريت س��بز در دانشگاهها
اجرايي شده است و ش��وراي راهبردي مديريت
سبز در  ۱۵۰دانشگاه ۴۰ ،پارك و  ۱۰پژوهشگاه
راهاندازي كرده اس��ت .وي همچنين خاطرنشان
كرد :اجراي  ۵۰۰پروژه مديريت س��بز ،كاش��ت
بيش از يك ميليون نهال در دانش��گاهها طي سه
سال گذشته ابالغ بخشنامهها و دستورالعملهاي
مرتبط با حوزه مديريت سبز و همچنين همكاري
با معاونت علم��ي رياس��تجمهوري ،حمايت از
پاياننامههاي دانشجويي با موضوع مديريت سبز
از جلمه اقدامات انجام شده در اين عرصه است.

رويموجخبر
ش�رارت در آبراهه�اي بينالمللي بدون
پاسخ نميماند
دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت :راهزني دريايي
و ش��رارت در آبراهه��اي بينالمللي ك��ه با هدف
ناامنسازي رفت و آمد ش��ناورهاي تجاري انجام
ميش��ود بدون پاس��خ نخواهد ماند .ب��ه گزارش
مهر ،درياب��ان علي ش��مخاني با اش��اره به حمله
موشكي بامداد جمعه به نفت كش ايراني دردرياي
سرخ ،گفت :راهزني دريايي و شرارت در آبراههاي
بينالملل��ي كه با هدف ناامنس��ازي رف��ت و امد
شناورهايتجاريانجامميشودبدونپاسخنخواهد
ماند .وي افزود :كميته ويژه بررسي موضوع حمله
به شناور سابيتي كه در نزديكي سواحل عربستان
س��عودي در درياي س��رخ هدف دو موش��ك قرار
گرفت تش��كيل ش��ده و گزارش آن به زودي براي
اخذ تصميم به مراجع مسوول ارايه ميشود .دبير
شورايعاليامنيتمليتاكيدكرد:بابررسيتصاوير
ويديوييموجودوشواهداطالعاتيجمعآوريشده،
سرنخهاياصلياينماجراجوييخطرناكبهدست
آمده است .ش��مخاني به اقدامات تخريبي ديگري
كه طي ماههاي گذش��ته عليه نفتكشهاي ايراني
«هپينس و هلم» در درياي سرخ صورت پذيرفته
اشاره و خاطرنش��ان كرد :ناامنس��ازي آبراههاي
بينالمللي،مخاطراتنگرانكنندهايرابراياقتصاد
جهانيبهدنبالخواهدداشتومسووليتعواقبآن
متوجهبرنامهريزان،مجريانوپشتيبانيكنندگاناز
اينگونه اقدامات تحريكآميز خواهد بود.
نش�ان نصر درجه  ۲سيزده سال پيش به
سرلشكرباقرياعطاشدهاست؛سپاهنيوز|
نشاننصردرجه ۱۳،۲سالپيشازسويفرماندهي
معظمكلقوابهسرلشكرباقرياعطاشدهاست.مركز
ارتباطاتوتبليغاتدفاعيستادكلنيروهايمسلح
درواكنشبهانتشارخبريباعنوان«سرلشكرباقري
مفتخر به دريافت نشان نصر درجه يك شد» ،اعالم
كرد :اين نش��ان «نصر درجه دو» است كه  ۱۳سال
پيش از سوي فرماندهي معظم كل قوا ،به سرلشكر
محمدباقرياعطاشدهاستوارتباطيبهنشانهاي
اعطا شده اخير از س��وي رهبري ندارد .نشان نصر
درجه يك باالترين نشان نظامي در حوزه پشتيباني
رزم است كه اخيرا به برخي از فرماندهان نظامي نيز
اعطا شده است .اين نشان در سه سطح يك ،دو و سه
به فرماندهان و افرادي كه در حوزه پشتيباني نقش
ايفا ميكنند ،اعطا ميشود.
نخستينواكنشدولتسعودينسبتبه
نفتكش حادثه ديده ايراني؛فارس|
س��خنگوي اداره مرزباني دولت س��عودي در اولين
واكن��ش به حادثه نفتكش ايراني در درياي س��رخ،
مدعي ش��د كه قصد كمكرساني به اين نفتكش را
داشته است .سخنگوي اداره مرزباني سعودي ديروز
در اولين واكنش به حادثه ب��راي نفتكش ايراني در
دريايسرخودرنزديكيساحل«جده»مدعيشدكه
مرزبانيسعوديقصدكمكرسانيداشتهامانفتكش
ايراني جيپياس خود را خاموش كرده و تماسها را
بيپاسخگذاشتهاست.بهگزارشخبرگزاريرسمي
عربستان سعودي (واس) ،در بيانيه صادر شده آمده
است :هنگامي كه در حال تحليل اطالعات از سوي
مراكزهماهنگيجهتامدادرسانيبوديم،مشخص
شدكهنفتكشبهمسيرخودادامهدادهوازمسافت۶۷
مايلدرياييساحلجدهدورشدهاست».
مقصران س�يل فروردين ماه به دادس�را
معرفيشدند؛باشگاهخبرنگاران|
مش��اور رييس قوه قضاييه از معرفي مقصران سيل
فروردين ماه امس��ال به دادسرا خبر داد .ناصر سراج
دررابطهباگزارشسازمانبازرسيدرخصوصسيل
فروردين ماه امسال گفت :در رابطه با علتيابي سيل
امسال از ۳۱استان گزارش تهيه كرديم كه اولويت با
۴استان سيل زده بود .سراج بيان كرد :گزارشهاي
تهيه ش��ده بيش از  ۴هزار صفحه است كه تحويل
رييس قوه قضاييه داده ش��د .س��راج ادام��ه داد :در
گزارشهاي تهيهشده از سوي سازمان بازرسي كل
كشورتمامافرادودستگاههاييكهبهلحاظمسووليت
خود در وقوع س��يل و خسارتهاي بعد از آن مقصر
بودند،شناساييوبهدادسراهامعرفيشدند.
نامه دولت ب�ه مجلس براي بازپسگيري
يكاليحه؛تسنيم|
احمدبيگدليعضوكميسيوناجتماعيمجلساز
نامهدولتبهمجلسبرايپسگيرياليحهاصالح
و دايمي كردن قانون مديريت خدمات كشوري
خبر داد .بيگدلي با تأكيد بر اينكه طبق آييننامه
داخلي مجلس زماني ك��ه كليات يك اليحه در
مجلس تصويب ميشود امكان بازپسگيري آن
از سوي دولت وجود ندارد ،مگر اينكه نمايندگان
در جلس��ه علني به آن رأي مثبت دهند ،اضافه
كرد :اعضاي كميسيون مشترك نيز در نامهاي به
هيات رييسه مخالفت خود با پس گرفتن اليحه
مذك��ور را اعالم كردهاند و منتظر پاس��خ هيات
رييسههستند.
سیاست اصولی ایران ،حمایت از سوریه؛
صداوسيما|
مش��اور مقام معظم رهب��ری در امور بین الملل
در دیدار با س��فیر س��وریه در تهران بر توس��عه
همکاریها میان دو کشور و حفاظت از تمامیت
ارضی س��وریه تاکید کرد  .علی اکبر والیتی در
دیدارباآقایعدنانحسنمحمودسفیرسوریهدر
تهران،درخصوصتوسعههمکاریهایدوجانبه
به بح��ث و تبادل نظ��ر پرداخت و ب��ر ضرورت
حفاظت از تمامیت ارضی سوریه تاکید کرد.
مش��اور مقام معظم رهب��ری در امور بین الملل
گفت:سیاستاصولیایرانحمایتازملت،دولت
سوریه و دفاع از مواضع به حق این کشور است و
بایدهمکاریهابرایمبارزهباتروریسموجریانات
افراطی تا محو کامل آنان ادامه یابد.
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ايران

رايزن نمايندگي كشورمان در سازمان ملل مطرح كرد

كودكان قربانيان تروريسم اقتصادي امريكا
گروه ايران|
«ك��ودكان قرباني��ان تروريس��م اقتص��ادي امريكا
هس��تند ».اين عبارتي اس��ت كه رايزن نمايندگي
كشورمان در س��ازمان ملل در نشستي كه با موضوع
حقوق ك��ودكان برگزار ميش��ود با اس��تفاده از آن
تالش ميكند ب��ه حقوق تضييع ش��ده كودكان در
مواجهه با تروريس��م اقتصادي اياالت متحده اشاره
كند .تروريس��مي ك��ه از طريق ش��ديدترين نظام
تحريمهاي اقتصادي اياالت متحده به مردم و كودكان
ايراني ،سوري و يمني تحميل شده و حقوق طبيعي
آنه��ا را پايمال ميكند .كودكاني ك��ه امرروز ردپاي
محروميتهاي تاريخي آنها را هم در س��وريه هم در
يمن و ...مي توان به عينه مشاهده كرد.
در روزها و هفتههايي ك��ه امريكا و متحدانش تالش
ميكنند تا اين ديدگاه را در سطح رسانههاي گروهي
تروي��ج كنند كه جهتگي��ري تحريمهاي اقتصادي
متوجهمسووالنرده بااليكشوراستودامنهتحريمها
گروههايمختلفمردميوجمعيتيرادربرنميگيرد،
ايران تالش ميكند تا با ارايه تصويري ش��فاف ،افكار
عمومي جهاني را متوج��ه اين واقعيت عريان كند كه
رويكرد تحريمي اياالت متحده مس��تقيما گروههاي
مردمي به خصوص كودكان و بيماران را نش��انه رفته
اس��ت؛ رويكردي كه حس��ني نژاد رايزن نمايندگي
كش��ورمان در س��ازمان ملل آن را نماد بازر تروريسم
اقتصادي تحليل و تفس��ير ميكند و از افكار عمومي
جهانيومسووالنتصميمسازدرارگانهايبينالمللي
ميخواه��د كه در براب��ر اين «نروريس��م اقتصادي»
بيتفاوتنباشند.
رايزن نمايندگي كش��ورمان در س��ازمان ملل تاكيد
ِ
نخس��ت قتلعام
ميكند كه كودكان ايراني قربانيان
اقتصادي ناشي از اقدامات يكجانب ه قهرآميزي هستند
كه امريكا ب��ا نقض هم ه اصول حقوق��ي بينالمللي و
هنجارهاي پذيرفته شده اخالقي و انساني ،عليه آنان
بهكار گرفته اس��ت« .محمد حس��نينژادپيركوهي»
در نشس��ت كميته سوم مجمع عمومي اين سازمان با
موضوع «ارتقا و پاسداري از حقوق كودكان» تاكيد كرد:
با وجود گامهايي كه براي اجراي كنوانس��يون حقوق

كودك برداشته ش��ده ،هنوز هم ميليونها كودك در
سرتاس��ر جهان ،زندگي خود را در منازعات مسلحانه،
ِ
واقعيت
جنگها و اشغال خارجي سپري ميكنند .اين
تلخي است كساني كه عموما كودكان را هدف حمالت
خودقرارميدهند،درتهي هسالحوتجهيززرادخانههاي
خود با هيچ مش��كلي مواجه نيستند .به عالوه نزديك
به  ۴۲۰ميليون كودك كه تقريبا يك پنجم جمعيت
كودكانجهانراتشكيلميدهند،دربحبوح همنازعات
زندگي ميكنند و هيچ اطميناني به فرداي خود ندارند.
رايزن كش��ورمان اين موضوع را كه يكسوم جمعيت
جهان در كشورهايي زندگي ميكنند كه آماج اقدامات
يكجانب ه قهرآميز نامشروع يا محاصره غيرانساني قرار

دارند ،واقعيتي دردآور و بس��يار نگرانكننده دانست و
گفت:درشرايطسكوتوبيتفاوتيجهانينسبتبهاين
اقدامات نامشروع ،آسيبپذيرترين اقشار جامعه به ويژه
كودكان و افراد نيازمند به مراقبتهاي حياتي پزشكي
مانندكودكانيكهازسرطانخونياسايرانواعسرطانها
و بيماريهاي نادر ،رنج ميبرند ،قربانيان اصلي اقدامات
يكجانب هقهرآميزامريكاهستند.تهديدجانكودكانبه
منظور دستيابي به اغراض سياسي چيزي جز تروريسم
اقتصادي نبوده و نظر به عواقب حاد اقدامات قهرآميز
بر زندگي كودكان ،ضرورت دارد كه سازمان ملل ،تاثير
اقدام��ات مزبور بر وضعيت ك��ودكان را مورد ارزيابي و
بررسي عميق و جدي قرار دهد.

پاسخگويي به مطالبات
نماينده كش��ورمان در بخش ديگري از سخنان خود
اظهار داشت كه ايران با وجود  4دهه شرايط ناعادالنه
و نابهنجار محيط خارجي ،پيشرفتهاي قابل توجهي
در بهبود شرايط زندگي كودكان داشته است و برخي
از اقدامات اخي��ر دولت جمهوري اس�لامي ايران در
ح��وزه پاس��داري و ارتقاي حقوق كودك را به ش��رح
ذيل برش��مرد و از جمله به ابتكار وزارت دادگستري
به عن��وان مرجع ملي هماهنگي و نظ��ارت بر اجراي
كنوانس��يون حقوق كودك در نامگذاري سال ۱۳۹۸
به عنوان س��ال «تحول در حقوق كودك» اشاره كرد.
وي افزود :تحت ش��عار تحول در حق��وق كودك و به

منظور ارتقاي آگاهي و اراي ه مشاوره و ترويج و پاسداري
از حقوق كودكان ،تاكنون يازده «كلينيك تخصصي
حقوق كودك» در مراكز استاني داير شده و براساس
برنامهريزيها ،اين مراكز به زودي در سطح ملي و در
هم ه استانها راهاندازي خواهد شد .بعالوه در سطوح
تقنيني و سياس��تگذاري ،اصالحي�� ه قانون ملي به
تصويب رس��يد و از اوايل اكتبر  ۲۰۱۹اجرايي شد و به
فرزندان مادران ايراني كه با
موجب آن مقرر گرديد به
ِ
مردان غيرايراني ازدواج كردهاند ،تابعيت اعطا شود .وي،
اين اقدام را گام مهمي در جهت تعيين تكليف بسياري
از كودكان به لحاظ تابعيت ،دانست.
رايزن نمايندگي كش��ورمان در نيوي��ورك ،تصويب
«سند ملي كار شايسته و سياستهاي اشتغال مبتني
بر س��ند ملي كار شايس��ته» در ماه مه  ،۲۰۱۹كه در
كودكان
آن راهبردهاي موثري در رابطه با «محو كار
ِ
اش��كال كا ِر كودك» پيشبيني
كار ،به ويژه بدترين
ِ
شده است را بس��يار مهم قلمداد كرد و ضمن اشاره به
انتشار دستورالعمل حفظ كرامت و ارزشهاي انساني
توسط قوه قضاييه ،تاكيد كرد كه مواد متعددي از اين
دستورالعمل ،به حقوق كودكان مربوط ميشود.
وي با اشاره به تصويب اليح ه جامعي با عنوان «حمايت
از كودكان و نوجوانان» از طي مراحل قانوني اين اليحه
خبر داد و دسترسي كودكان به خدمات و مراقبتهاي
بهداشتي و آموزش كيفي را دو پاي ه اصلي سياستهاي
ملي توسع ه ايران دانس��ت و دستيابي به اهداف مورد
توافق بينالمللي درخصوص م��رگ و مير كودكان و
مادران باردار از طريق اختصاص پوشش ملي زايمان
بيخطر،واكسيناسيونوبهبودتغذي هكودكراازموارد
قابل ذكر در اقدامات كشورمان معرفي كرد.
رايزن كش��ورمان در پايان ،اظهار داش��ت كه پوشش
تحصيالت در ايران براي رده ابتدايي ۹۹درصد ،دو سال
نخست دبيرستان ۹۴درصد و دو سال آخر دبيرستان،
 ۸۴درصد اس��ت .در حال حاضر ،نزديك به  ۵۰۰هزار
نفردانشآموزتبع هخارجيفارغازوضعيتپناهندگي،
در مدارس سرتاسر كشور مشغول به تحصيلند كه اين
وجه از كمك ايران به جامع ه جهاني به اندازهاي كه بايد،
مورد توجه قرار نگرفته است.

وزير كشور:

زائران اربعين زمان رفت و برگشت خود را مديريتكنند

با نزديك شدن به موعد اربعين و آغاز بازگشت زائران
از حرم حس��يني وزير كشور از مس��افران ميخواهد
كه برنامه بازگش��ت خود از ع��راق را مديريت كنند تا
با مشكالتي چون شلوغي ،ترافيك و ...مواجه نشوند.
رحمانيفضليبااشارهبهتمهيداتتازهدرتسهيلسفر
زائران به عتبات عاليات در ايام اربعين گفت :با افزايش
تعداد اتوبوسها و وسايل حمل و نقل اعزامي ،ترافيك
مسيرها افزايش مييابد ،بنابراين زائران و كساني كه در
مرزهاهستندبهمروروبهتناسبظرفيتجادهها،سفر
خود را مديريت كنند .وزير كشور ديروز درباره تازهترين
اقدامات وزارت كشور و ستاد مركزي اربعين با تاكيد بر
اينكه حمل و نقل از حوزههاي مهم در برگزاري مراسم
اربعين است؛ گفت :پيشبيني ما براي حمل و نقل در
ايام مراسم اربعين حدود  ۸هزار اتوبوس بوده كه تعداد
چهار ي��ا پنج هزاركاميون هم در ص��ورت لزوم به اين
تعداد افزوده خواهد شد .اين تعداد هم براي اين سوي

مرز و هم سمت عراق است ،ما نميتوانيم تعداد زيادي
وسيله به آن س��وي مرز بفرستيم دليل آن هم روشن
استچونهممسيرمهران-كوت-نجفوهممسيري
كه از بصره طي ميشود داراي جادهاي باريك است و
مشكالت زيادي دارد.
رحمانيفضلي با اش��اره به اينكه تعداد زائرين ايراني و
عراقي بسيار زياد اس��ت؛ گفت :به دليل همين تعداد
باالي زائران مسيري كه در  3يا  ۴ساعت طي ميشود
ممكن است  ۱۰ساعت هم طولكشد كه اين موضوع
س��رعت كاميونها و اتوبوسها را كم ك��رده و امكان
اينكه مسافر را خالي كنند و دوباره برگردند خيلي كم
ميشود.
وزير كش��ور اف��زود :با افزاي��ش تعداد ماش��ينهاي
اعزام��ي ترافي��ك افزاي��ش ميياب��د بنابراين خود
زائري��ن و كس��اني كه در مرز هس��تند به م��رور و به
تناسب ظرفيت جادهها س��فر خود را مديريت كنند.

بسته ش��دن مرزها به مدت يك يا دوساعت به دليل
همين تنظيم تردد و ترافيك است.
رحمانيفضل��ي با تاكي��د بر اينكه هيچ مش��كلي در
تامين اتوبوس نداريم؛ گفت :در حوزه موكبها بيش
از ۲۵۰۰موك��ب داخل عراق وج��ود دارد و امكانات،
ت��داركات و خدم��ات در حوزههاي مختل��ف فراهم
است همچنين درباره مش��كل آب با توجه به گرماي
هوا مش��كالتي وجود داش��ته كه س��ريعاً رفع شده و
مشكلي نداشته و نخواهيم داشت .وزير كشور ضمن
درخواس��ت از هموطنان و زائ��ران براي كاهش مدت
اقامت خ��ود در عراق گف��ت :از تع��داد دو ميليون و
 ۵۰۰هزار نفر زائري كه از ابتداي محرم به عراق س��فر
كردهاند تا به ام��روز حدود  ۸۰۰هزار نفر برگش��تند
يعن��ي ي��ك ميلي��ون و  ۸۰۰هزارنفر ايران��ي داخل
عراق هس��تند كه روز به روز تعدادشان زياد ميشود.
ويادامهداد:اگرهميننسبتبهدوميليونو ۵۰۰هزار

نفربه ۸۰۰هزار نفر تا آخر ادامه يابد ما در ۲يا ۳روز آخر
با بيش از دو ميليون جمعيتي روبرو خواهيم كه قصد
برگشتن دارند و در زمان برگشت قطعاً دچار زحمت و
مشكل خواهند شد.
رحمانيفضلي خاطرنش��ان كرد :عراقيها بعدازظهر
اربعين تمام موكبه��اي خود را جمع ميكنند البته

پيشبيني شده اس��ت كه يك يا دو روز پس از اربعين
موكبهاي ما در داخل عراق س��رويس دهي داش��ته
باشنداماآنهانميتوانندبهتنهاييپاسخگويجمعيت
باش��ند و تنها راهحل اين است كه زائران پس از يك يا
دو روز به كشور بازبرگردند تا ما بتوانيم سفر را به خوبي
مديريتكنيم.

چهرهها
امريكا به دنبال تضعيف
و تجزيه سوريه است

سفير پيشين انگليس در
دمشق بدون جانبداري از
اقدامنظاميتركيه،امريكا
را مقصر اصلي ناآراميها
در شمال سوريه دانست و
گفت:واشنگتنباتحريك
كردهابرايتاسيسدولت
مستقل،بهدنبالتضعيفوتجزيهسوريهاست.پيتر
فورد دي��روز در گفتوگو با ايرنا افزود :دولت تركيه
در ابتدا به دنبال جلوگيري از ظهور دولت مستقل
كرد در شمال سوريه است .اين موضوع مهم است
و بايد مورد توجه ق��رار گيرد .يعني تركيه بهدنبال
ايجاد منطق��ه امن و حفاظ��ت از مرزهاي تركيه و
سوريه نيست و موضوع عميقتر و مهمتر است .وي
ادامه داد :ايده اين است كه تركيه با تصرف شهرهاي
مهمي مثل «تلابيض» و «حس��كه» ايجاد دولت
مس��تقل كرد را غيرممكن كند .فرود كه از س��ال
 ۲۰۰۳تا  ۲۰۰۶س��فير انگليس در س��وريه بوده،
گفت :از س��ويي بايد در نظر داشت كه مقصر اصلي
اينتحوالتاياالتمتحدهامريكاستكهبدونهيچ
عذري پس از شكست داعش در شمال سوريه ماند.
وي با بيان اينكه امريكا مروج اصلي جدايي كردها از
سوريه است ،افزود :نيروهاي امريكايي مناطق مهم
س��وريه را كه از نظر منابع انرژي و غالت غني است
تصرف كرده و به كردها وعده دادند كه ما از شما در
مقابل تركيه و بشار اس��د حمايت ميكنيم .فورد
نتيجه گرفت امريكا ب��ا اين كار حس ملي كردها را
براي تاسيس دولت مستقل در اين منطقه تحريك
كرد .سفير اسبق انگليس ادامه داد :قبل از آن كردها
در جامعه سوريه ادغام ش��ده بودند و بحث جدي
درباره ايجاد دولت مستقل مطرح نبود .اما از حدود
دو سال پيش كه امريكاييها منطقه را اشغال كرده و
باقي ماندند اين بحث شكل گرفته است.

فناوري نانو نقش ويژهاي در
ارتقاي قدرت بازدارندگي دارد
وزير دف��اع و پش��تيباني
نيروه��اي مس��لح گفت:
شركتهاي دانش بنيان و
فناوريهاي نانو به عنوان
عقب��ه راهب��ردي صنعت
دفاعي نقش وي��ژهاي در
ارتقاي قدرت بازدارندگي
دارد .به گزارش پايگاه اطالعرساني وزارت دفاع ،امير
س��رتيپ حاتمي با حضور در دوازدهمين جشنواره
فناوري نانو در محل نمايش��گاه بينالمللي تهران از
توانمنديهاي ملي كشور در حوزه فناوري نانو بازديد
كرد .امي��ر حاتمي در جريان بازدي��د از دوازدهمين
جش��نواره فناوري نانو در محل نمايشگاه بينالمللي
تهران با تش��ريح جايگاه ايران در ح��وزه فناوري نانو
اظهار داشت :ايران با همت متخصصان و دانشمندان
خود در حوزه «نانو» به جايگاه رفيعي در جهان دست
يافته است .وي با اشاره به فعاليت شركت دانشبنيان
و صنعتي در كشور اظهار داشت :توليد بيش از صدها
محصول ،رشد صعودي بازار محصوالت در سالهاي
اخير و صادرات محصوالت نانو به بيش از دهها كشور
دني��ا از مهمترين دس��تاوردهاي ايران اس�لامي در
ي نانو را
زمينه نانو به ش��مار ميرود .وزير دفاع فناور 
ي قدرتس��از عنوان كرد و اظهار داش��ت:
يك فناور 
علم «نانو» ميتواند صنايع دفاعي ما را در حوزههاي
الكتروني��ك ،هوايي ،دريايي و فضايي رش��د داده و با
تحول اساسي مواجه كند .امير سرتيپ حاتمي با بيان
اينكه فناوري نانو داراي دامنه استفاده وسيع در صنايع
دفاعي -نظامي است ،افزود :فناوري نانو تأثير عمدهاي
در پيشرفت هر چه بيشتر س��امانههاي دفاعي دارد.
وي تصريح كرد :همواره از ش��ركتهاي دانشبنيان
و فن��اوري نانو حمايت و پش��تيباني كردهايم و براي
بهرهمندي هر چه بيش��تر از دستاوردهاي اين حوزه
تالش خود را به كار خواهيم بست.

تركيه و سوريه با كمك يكديگر
از مرزهايشان محافظت كنند
وزير امور خارجه كشورمان
بااشارهبهگفتوگويخودبا
شبكهتيآرتيتاكيدكردكه
تركيهوسوريهبايدبههمراه
يكديگرازمرزهايشاندفاع
كنندوايرانميتواندبهآنها
كمككند.بهگزارشايسنا،
محمدجوادظريفوزيرامورخارجهكشورمانباانتشار
پياميدرحسابكاربريخوددرتوييتربهانتشاربخشي
ازصحبتهايشباشبكهتيآرتيدربارهمسالهسوريهو
حملهاخيرتركيهبهشمالاينكشورپرداخت.ظريف
تصريح كرد :توافق آدانا ميان تركيه و سوريه همچنان
معتبر اس��ت و ميتواند بهترين راه براي دستيابي به
امنيتباشد.ايرانميتواندبرايگردهمآمدنكردهاي
سوريه،دولتسوريهوتركيهكمككندتاارتشسوريه
به همراه تركيه بتوانند از مرزهايشان محافظت كنند.
رييسدستگاهديپلماسيكشورماندربخشديگري
ازاينمصاحبهكهروزجمعهمنتشرشد،بهطرحصلحي
اش��اره كرد كه وي در ابتداي فعاليتش به عنوان وزير
امورخارجه به همتاي ترك خود ارايه داده بود .ظريف
گفت :من در طرحم خواهان آتشبس فوري ،برقراري
مذاكرات داخلي در سوريه و انتخابات شدم .حال نيز
معتقدمبهمذاكراتداخليدرسوريهوقانوناساسيدر
سوريه نياز است .ما بايد براي انتخابات آتي سوريه كه
در سال  ۲۰۲۱برگزار ميشود آماده شويم .از نظر من
در وهله اول تبيين قانون اساسي سوريه حائز اهميت
است .وزير امور خارجه همچنين در پيامي ديگر كه در
توييترمنتشركردباانتشاركليپيازسخنرانياخيررهبر
انقالب درباره حرام بودن ساخت ،استفاده و نگهداري
سالحاتميدرتوييترخودنوشت:رهبرايران،ديرزماني،
كامالروشنساختهاندكهتسليحاتاتمي،غيراخالقي
ونقضاصولاسالمياستبنابراينساخت،دستيابي،
انباركردنواستفادهازآنممنوعاست.

شفافيت يك مساله
جناحينيست

نماين��ده مردم ته��ران در
مجلس دهم معتقد است:
مساله شفافيت يك مساله
جناح��ي نيس��ت در واقع
ما اي��ن بح��ث را جناحي
نميبينيمكهرقبابخواهند
آن را در ماههاي منتهي به
انتخابات مصادره به نفع خود كنن��د .پروانه مافي در
گفتوگو با ايلنا ،درباره ش��فافيت آرا و لزوم شفافيت
در تمام عرصههاي تصميمگيري كشور و اينكه بيان
ميش��د نمايندگان اصالحطلب مجلس با شفافيت
مخالفتميكنند،گفت:بههيچعنواناينگونهنيست،
طرح شفافيت ابتدا از سوي فراكسيون اميد مطرح شد
اس��امي امضاكنندگان اين طرح هم كامال مشخص
است چه كساني هس��تند .وي تاكيد كرد :اميديها
در ابتدا مساله ش��فافيت آرا مطرح كردند ،آنها بودند
كه فراكسيون شفافيت را در مجلس تأسيس كردند و
در مباحث خود ضرورت اين موضوع را گوشرد كردند
و گفتند كه شفافيت در تمامي اركان بايد وجود داشته
باش��د .وي ادامه داد :اعضاي فراكسيون اميد خواهان
شفافيتدربخشهايديگرمانندقوهقضاييهومجريه
هستند.اينكهرقبابهنفعخودشاناينمسالهرامصادره
كنند اخالقي نيست تمامي س��وابق اين طرح كامال
مشخص است و نشان ميدهد چه كساني از روز اول به
دنبال آن بودند .وي تاكيد بر اينكه نگاه فراكسيون اميد
اين نيست كه طرح شفافسازي را محدود به جريان
اصالحات كنند ،گفت :ه��ر دو جريان اصالحطلب و
اصولگرا بايد به دنبال شفافسازي در تمامي نهادهاي
تصميمگير باش��ند .نماينده مردم تهران در مجلس
دهم خاطرنشان كرد :نبود يك فضاي شفاف در كشور
باعثشدهاسترانتخوران،سوءاستفادهچيانوكساني
كه به دنبال مفسده هستند يك فضاي مناسب براي
اعمالشان كه ضد منافع ملت است ،پيدا كنند.

ثبت نام بيش از  ۳ميليون زائر
در سامانه «سماح»

دبير ستاد مركزي اربعين
گف��ت :دي��روز ثبتنام
در سامانه س��ماح از مرز
 ۳ميلي��ون و  ۵۰ه��زار
نفر گذش��ت .به گزارش
باشگاه خبرنگاران احمد
محمديفر دبير س��تاد
مركزي اربعين گف��ت :ديروز ثبت نام در س��امانه
سماح از مرز ۳ميليونو ۵۰هزارنفرگذشت؛با توجه
بهاينكهامروزترددپرحجمزائرانازمرزهايكشوررا
داشتيم اما خوشبختانه تردد به نحو رواني انجام شد.
محمديفر ادامه داد :دولت عراق امروز كمكهاي
خوبي درباره حمل و نقل انجام داد و زائران از سمت
عراقهمتوانستندبهشهرهايزيارتيمنتقلشوند؛
اما همچنان زائران بسياري در مرزهاي چهارگانه ما
هستند؛ به همين دليل توصيه ميشود در صورت
همراه داشتن افراد سالمند ،كودك يا بيمار ،زائران
مديريت الزم را قبل از س��فر داشته باشند تا دچار
مشكلنشوند.
او افزود :در تالش هس��تيم تا خدماتي مانند آب را
كه مورد نياز زائران اس��ت در ايران و عراق برطرف
كنيم .خوشبختانه موكبها در عراق و ايران در حال
آمادهسازيبرايخدماترسانيهستند.محمديفر
با بيان اينكه مرز خس��روي محدوديت زماني دارد،
گف��ت :زائراني كه قصد تردد از اين م��رز را دارند ،با
مديريت سفر خود ميتوانند در ساعت مجاز براي
تردد از اين مرز بس��ياري از مش��كالت را پشت سر
بگذارند .همچنين ظرفيت اين مرز محدود است؛
اميدواريم در آينده بتوانيم ظرفيت مرز خس��روي
را افزايش دهيم .دبير س��تاد مركزي اربعين گفت:
برخي از زوار در آن سوي مرز به دليل همراه نداشتن
ارز كافي دچار مش��كالتي شدند ،توصيه ميكنيم
تا حتماً تمامي زوار ارز كافي همراه داشته باشند.

كالن
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رييس سازمان برنامه و بودجه از آخرين تحوالت بودجه  99خبر داد

نقشه جدايي نفت از بودجه جاري

گروه اقتصاد كالن|
از زماني كه دولت اعالم كرده تصميم دارد منابع نفتي را از
بودجه جاري حذف كند و منابع حاصل از آن را صرفا در
پروژههايعمرانيهزينهكند،برايبسياريجاياينسوال
به وجود آمده است كه دولت هزينههاي سنگين خود را
از چه منبعي تامين خواهد كرد؟ چه منبعي براي دولت
وجودداردكهبتواندجوربودجهرابكشد؟اينسوالياست
كه ديروز رييس سازمان برنامه و بودجه به آن پاسخ گفته
اس��ت .به گفته نوبخت  1300هزار ميليارد تومان منابع
حاصل از انواع يارانه پنهان و آشكار منابعي است كه دولت
برآنبرايپوشاندنهزينههايبودجهكهپيشترازطريق
فروش نفت جبران ميشد حساب باز كرده است.
به گزارش «تعادل» ،به ايام تقديم اليحه بودجه دولت به
مجلس نزديك ميشويم .بودجهاي كه قرار است نسبت
به آنچ��ه تاكنون بودجه تغييرات اساس��ي كند و اكنون
دو ماه مانده به موعد نهايي ش��دن اليحه بودجه،برخي
اخبار درباره كليات آن منتش��ر ميشود .در همين راستا
روز گذشته رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به روند
اصالحساختاربودجهگفتهاست:ساختاراليحهبودجهدر
 4محورتهيهشدمحوراولمنابعودرآمدهايپايداراست؛
محور بعدي تحت عنوان هزينههاي كارا ،محور سوم كه
اصالحات در آن وجود دارد محور ثباتس��ازي اقتصادي
است و محور چهارم در مورد نهادسازي بودجه است كه
مراحلبودجه را تغيير خواهيم داد.
رييسسازمانبرنامهوبودجهكشوربابياناينكهبراساس
الگوي تهيه شده ابتدا روي منابع متمركز شديم ،گفت:
منابعبودجهسالآيندهمتفاوتازسنواتگذشتهخواهد
بود و عمدتا معطوف به س��ه محور است .نفت را از منابع
جاري بودجه حذف كرديم و سالآينده ريالي را از منابع
نفت در اين بخش اس��تفاده نخواهيم ك��رد و صرفا براي
طرحهاي عمراني و تملك داراييهاي سرمايهاي استفاده
ميشود .پيشتر نيز نوبخت سخناني درباره خروج نفت
از بودج��ه و جايگزيني آن با منابع ديگر مطرح كرده بود.

با اين همه وابستگي  60درصدي بودجه دولت به منابع
نفتي براي بسياري اين سوال را ايجاد كرده بود كه دولت
با اتكا به كدام منابع ميتواند اين هزينهها را تامين كند؟
روز گذشته نوبخت راجع به اين موضوع هم توضيح داده
و در م��ورد جايگزينهاي حذف درآمد نف��ت از بودجه
جاري عنوان كرد :جايگزين نفت سه منبع جديد خواهد
بود .ابتدا يارانههاي پنهان و آشكار كه حدود  1300هزار
ميلياردتوماناستوبخشيازآنرابرايجايگزينيدرآمد

نفتاستفادهخواهيمكرد .همچنيننوبختبهمالياتبه
عنوانمنبعدومجايگزيندرآمدنفتياشارهكردهوگفت:
محل دوم جبران نفت در بودجه منابع مالياتي است كه به
دو بخش بنگاه و خانوار تقسيم كردهايم .براي اينكه از نظر
توليدبنگاههافعالترشوندتخفيفاتمالياتيويككاهش
ضرايبمالياتيبرايبنگاههايتوليديدرنظرگرفتهشد.
همچنينپايههايجديدمالياتبرعايديسرمايهتعريف
كرديم .وي به مولدس��ازي داراييهاي دولت هم اشاره و

اظهار كرد :يكي از بخشهاي ديگر درآمدسازي مربوط
به مولدسازي داراييهاي دولت است كه واقعا بهرهوري
ندارد و براس��اس گزارشها هفت ميليون ميليارد تومان
داراييهاي دولت وجود دارد كه بابت خدماتي كه عرضه
ميش��ود صرف ميش��ود .نوبخت در مورد هزينههاي
بودجهايسال 99كلكشوربيانكرد:درهمههزينههايي
كه اكنون انجام ميشود .تشكيك وجود دارد كه آيا بايد
دول��ت اين كار را انجام دهد ي��ا بخش خصوصي و اينكه

ميتوان با مدل بهينهتري اين كارها را انجام داد يا خير.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه اكنون
بيش از هزار دستگاه و رديف در بودجه سال جاري داريم،
گفت :همچنين  9هزار برنامه رديف براي آنها وجود دارد
و اي��ن مباحث را به مجلس ارايه ميكنيم و فرصت كافي
نيز به منظ��ور تدقيق اين رويكرد وجود دارد .براس��اس
برنامهمحوري كه به ترتيب مربوط به امور ،فصول ،برنامه،
طرح و پروژه تعريف ش��ده مورد بررسي ميكنيم و به دو
دستهسياستگذارومجريتقسيمميكنيم.
وي ادام��ه داد :براي مثال برنامه درماني توس��ط وزارت
بهداش��ت ،نفت ،آموزش و پرورش ،ق��وه قضاييه و همه
دستگاهها به نوعي اين برنامه را دارند .اما سياستگذار آن
راتعيينميكنيموبادستگاهسياستگذار،سازمانبرنامه
ودستگاهمجريموافقتنامههامبادلهخواهدشدوبهعنوان
سند اجرايي در دولت تصويب و به مجلس ارايه ميشود.
مع��اون رييسجمهور ادام��ه داد :از نظر ما با اين ش��يوه
برنامهريزي،نگاهمجلسمعطوفبهبودجهودستگاههاي
سياستگذار ميشود .در طرح اصالح ساختار به نظر ما
نياز نيست كه مجلس به بخش اجرايي با توجه به كمبود
وقت ورود كند .البته مجلس اين اختي��ار را دارد .ما نگاه
خود را اعالم ميكنيم .بنابراين س��ال آين��ده بودجه دو
بخشدارد:1بودجهدستگاههايسياستگذار؛:2بودجه
دستگاههايمجري.همچنينخبرهاييازتصميمگيري
درباره منابع و مصارف سال  1400هم به گوش ميرسد.
نوبخت در اين زمينه اضافه كرد :بودجه س��ال آينده دو
ساالنه خواهد بود و براي سال  1400را هم براساس مدل
غلطانارسالميكنيمكهباتوجهبهرخدادهايسالآينده
امكان اصالح آن وجود دارد .نميخواهيم منابع را مصرف
كنيم چرا كه ازآينده خبر نداريم چه اتفاقي خواهد افتاد
به همين دليل نگاهي به آينده خواهيم داشت .همچنين
بخشيازطرحهايعمرانيبهاستانهاواگذارميشودوبه
تبعاختياراتبيشتريبهعنوانيكدستگاهسياستگذار
خواهندداشت.

فرصتها و تهديدات فناوريهاي مالي كدامند؟

ي گام بهگام با فناوري مالي
آشت 

گروه اقتصاد كالن|
فناوران مالي به عنوان يكي از جديدترين كسب وكارها
در دنياي امروز ،به مش��تريان خ��ود خدمات مالي ارايه
ميكنند كه پيش از اين منحصراًتوسط بانكها ،بيمهها
و شركتهاي محدودي ارايه ميشده است و مزيت اين
شركتهاارايهخدماتنوين،آسانوارزانتربهمشتريان
بيشتر اس��ت .خدمات ارايه شده توسط اين شركتها،
حوزههايمتعدديازجملهخدماتپرداخت،تسهيالت،
انتقال پول ،بيمه و ...را ش��امل ميش��ود .ازسوي ديگر
استقبال چشمگير مشتريان از اين خدمات سبب شده
استتاسرمايهگذاريهايزياديدراينحوزهانجامشود
بهطوري كه در سال  ،2018بيش از  40ميليارد دالر در
اين حوزه سرمايهگذاري شده است.
باتوسعهورشدفناوريهايمالي،برخيازسياستگذاران
از آن به عنوان يك فرصت رشد براي اقتصاد ياد ميكنند
و درصدد همراهي و كمك به توس��عه آنها هستند؛ اما
ازس��وي ديگر برخي آن را به عنوان ي��ك تهديد براي
اقتصادوكسبوكارهايموجودتلقيميكنند.طبقنظر
دپارتمان سياستگذاري پارلمان اروپا ،حضور و فعاليت
نوآوران مالي ميتواند بر كارايي و ارتقاي سيس��تمهاي
مالي تاثيرگذار باشد و در مقابل چالشها و نگرانيهايي
رانيزميتوانددرپيداشتهباشدكهوظيفهسياستگذار
در اين ش��رايط برقراري توازن ميان آثار مثبت و منفي
فعاليت اين شركتهاس��ت .به گزارش «تعادل» مركز
پژوهشهاي مجلس شوراي اساليم اخيرا در گزارشي به
رابطهحكمرانوفناوريهايماليدرايرانپرداختهاست
كه در اين گزارش آمده اس��ت :در ايران كسب وكارهاي
جديدي در حوزه مالي در سالهاي اخير ايجاد شده كه

توانستهاند خدمات جديد و مناسبي به مشتريان ارايه
دهند و مورد اس��تقبال گسترده مردم قرار گرفته است.
با توس��عه و گسترش اين بازار ،ش��اهد گسترش تعداد
ش��ركتها و حجم سرمايهگذاري در اين حوزه هستيم
و همين موضوع سبب توجه بيشتر به اين كسبوكار و
فرصتها و تهديدهاي آن شده است.
طبق تعريف كميته بانك��داري بازل ،فناوريهاي مالي
عبارتاستازنوآوريهايماليمبتنيبرفناوريعبارت
كه ميتواند منجر به ايجاد مدلهاي كسبوكار جديد،
برنامههاي كاربردي ،فرايندها يا محصوالتي شود كه بر
بازارهاي مالي ،موسسات مالي يا ارايهدهندگان خدمات
مالي تاثير ميگذارد .بدينترتيب طيف گس��تردهاي از
كسبوكارها مشمول اين تعريف خواهند بود .با توجه به
كاركرد و آثار هركدام از اين كسب وكارها ضروري است با
دستهبنديآنها،بهشناختبهتريازحوزهفعاليتهريك
از آنها دست يابيم تا بتوانيم براي توسعه و تنظيمگري
آنه��ا راهكارهاي مناس��بي اتخاذ كني��م .طبقهبندي
فناوريهاي مالي براساس نوع خدمت عبارتاند از :پول
ديجيتال ،خدمات پرداخت ،كيف پول الكترونيك ،ارايه
زيرساختهايخدماتبانكي،اعطايتسهيالت،مشاوره
امورماليشخصيومديريتدارايياشخاصوشركتها،
مديريت س��رمايهگذاري ،فناوريهاي حوزه تطبيق با
مقررات و فناوريهاي حوزه نظارت.
فرصتها و تهديدات فناوريهاي مالي
حوزه فناوريهاي مالي در س��الهاي اخير رش��د قابل
توجهي داش��ته و اين موضوع س��بب ش��ده اس��ت تا
سياس��تگذاران به دنبال اتخاذ سياس��ت مناسب در
مواجههبااينموضوعباشند.بامطالعهمستنداتمربوط

به كشورهاي مختلف مشاهده ميشود كه تمامي اين
كشورهانگاهيمثبتبهتوسعهفعاليتاينشركتهادر
اقتصاد دارند و آن را يكي از فرصتهاي رشد اقتصادي و
بهبودرفاهمردمتلقيميكنند،امادرمقابلمعتقدندكه
ادامهفعاليتاينشركتهاميتواندآثارنامطلوبيداشته
باشد و ريسكهايي براي اقتصاد به همراه بياورد.
براي مثال دپارتمان سياس��تگذاري پارلمان اروپا در
خردادماه س��ال 1396بيان كرد ك��ه فناوران مالي اين
شانس را دارند تا كارايي سيستمهاي مالي و نظام بانكي
را ارتق��ا دهند؛ اما ازس��وي ديگر ظهور اين ش��ركتها
به علت عدم وجود ش��فافيت و مق��ررات در اين حوزه،
ميتواندبرثباتمالياثرسوءگذارد.چالشكليديبراي
سياستگذاري مالي ،ايجاد توازن بين تسهيلگري در
توس��عه فناوريهاي مالي از يك سو و مديريت صحيح
ريسكهايمحتملازسويديگراست.راهكارنيزتعامل
مستمر سياس��تگذاران و بانكهاي مركزي با فناوران
مالي اس��ت تا بدينترتيب بتوانند با شناخت و تحليل
صحيحآثاراينشركتهابراقتصادونظامبانكي،تصميم
مناس��بي اتخاذ كنند .همچنين كميته نظارت بانكي
بازل  2در مهرماه  1396يك س��ند مش��ورتي با عنوان
«پيامدهاي پيش��رفت فناوري ب��راي بانكها و ناظران
بانكي» ريسكهاي اين كس��ب وكارها براي بانكها و
سيستم بانكي را شناس��ايي و برمبناي آن راهكارهايي
به بانكها و نهادهاي ناظر پيشنهاد كرده است .در اين
گزارشريسكهايفناوريهايماليدربخشمشتريان
حريم خصوصي اطالعات ،امنيت اطالعات ،عدم تداوم
سرويسهايبانكيوشيوههايبازاريابينامناسبمعرفي
شده اس��ت و فرصتها نيز دسترسي بيشتر به خدمات
مالي ،سرويسهاي بانكي متناسب با نياز ،هزينه كمتر

اطالعات حسابهاي باالي  5ميليارد تومان در اختيار سازمان امور مالياتي
مدي��ركل مبارزه با پولش��ويي س��ازمان مالياتي گفت:
بانك مركزي متعهد اس��ت كه اطالعات حسابهايي با
گردش مالي باالي  ۵ميليارد تومان را در اختيار سازمان
امور مالياتي قرار دهد .ه��ادي خاني ،مديركل مبارزه با
پولشوييسازمانامورمالياتيدرگفتوگوبامهر،بااشاره
به بررسي «حسابهاي بانكي مشكوك» توسط سازمان
امورمالياتيگفت:بانكمركزيمتعهدشدهكهاطالعات
حسابهايي با گردش مالي باالي ۵ميليارد تومان را در
اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد كه اين امر تاكنون
براي سالهاي  ۹۶ ،۹۵و  ۹۷تحقق يافته و سازمان امور
مالياتي در حال بررسي ريزدادههاي اين حسابها است.
وي با بيان اينكه پديده حسابهاي اجارهاي از مهمترين
دغدغههاي اين سازمان در مسير مبارزه با فرار مالياتي
است ،گفت :ريشه به وجود آمدن حسابهاي اجارهاي به
اجراي نادرست قوانين و مقررات مرتبط با اعتبار سنجي
افراد حقيقي و حقوقي برميگردد؛ بهطوري كه بر اساس
ماده  ۱۸۶قانون مالياتهاي مس��تقيم ،صدور يا تمديد
كارت بازرگاني و پروانه كس��ب و كار اش��خاص حقيقي
يا حقوقي بايد با توجه به اس��تعالم از اداره امور مالياتي
مبني بر پرداخت بدهيه��اي مالياتي فعاالن اقتصادي
باشد اما اين روند تاكنون به درستي اجرا نشده است .وي
با اشاره به بررسي حس��ابهاي بانكي مشكوك توسط
سازمان امور مالياتي گفت :در كشور بيش از۵۰۰ميليون
حس��اببانكي وجود دارد كه اين تعداد حساب بانكي ،با
توجه به جمعيت كشور بسيار قابل توجه است و سازمان
امور مالياتي براي اينكه بتواند حواشي و جرايم احتمالي
ي بانكي را مديريت كند ،بيش از
مرتبط با اين حسابها 

يكسال است كه بررسي حسابهاي بانكي مشكوك را
در دس��تور كار خود قرار داده است .خاني در ادامه افزود:
بررسي حسابهاي بانكي توسط سازمان امور مالياتي در
جلسات مشترك با بانك مركزي مورد توافق طرفين قرار
گرفتوبانكمركزيمتعهدشدكهاطالعاتحسابهايي
با گردش مالي باالي۵ميليارد تومان را در اختيار سازمان
امور مالياتي قرار دهد كه اين امر تاكنون براي سالهاي
 ۹۶ ،۹۵و  ۹۷تحقق يافته و سازمان امور مالياتي در حال
بررس��ي ريزدادههاي اين حسابها است .وي با اشاره به
برخورد با سوءاستفادهكنندگان از حسابهاي اجارهاي
اظهار داشت :سازمان امور مالياتي در تالش است كه در
حين بررسي اين حس��ابهاي بانكي فعاالن اقتصادي
حقيقي را شناسايي كند؛ به عبارت ديگر ميبايست در
طي اين بررسيها مشخص ش��ود كه چه كساني از اين
حسابها اس��تفاده ميكنند و اگر سازمان امور مالياتي
متوجه ش��ود كه اين افراد فعال اقتصادي بوده و تاكنون
پروندهمالياتينداشتهاند،آنهارابهعنوانموديانمالياتي
شناسايي كرده و طبق قانون از آنها ماليات اخذ ميكند
اما اگر مشخص شود كه صاحبان اصلي اين حسابهاي
بخودرادراختيارديگران
فعالاقتصادينيستندوحسا 
قرار دادهاند ،اين س��ازمان به دنبال ذينفعان اصلي اين
حسابها خواهد بود و با توجه به مواد قانوني ماده ۲۷۴
بهشدت با مجرمان برخورد خواهد كرد .اين مقام مسوول
در سازمان امور مالياتي با اشاره به راهاندازي سامانه نهاب
(سامانهاي يكپارچه حاوي اطالعات هويتي مشتريان)
و كاربرد آن براي پيش��برد اهداف سازمان امور مالياتي
گفت :بسياري از مشكالت موجود در حوزه ماليات و فرار

مالياتي ريش�� ه در بيرون از سازمان مالياتي دارد چرا كه
سازمانامورمالياتيدرحالحاضرتنهاميتواندبامعلول
جرايم مالياتي برخورد كند و براي رفع علت اصلي وقوع
اينجرايمنيازبهتوسعهسامانههاييمانندسامانهنهابو
استفادهبهينهازآنهابرايتكميلاطالعاتموديانمالياتي
دارد .وي افزود :همچنين نظارت بر اجراي درست قوانين
مالياتيبراساساستفادهازايننوعسامانههاميتواندريشه
بسياري از اين اختالالت اقتصادي مانند فرار مالياتي را از
بينببردمديركلمبارزهباپولشوييسازمانامورمالياتي
باتشريحموانعپيشروبرايمقابلهباجرايممالياتيگفت:
به دليل وجود كلمه «مالي��ات» در موضوع فرار مالياتي
هميشه اين برداشت اشتباه وجود داشته كه سازمان امور
مالياتي متولي اصلي مبارزه با اين پديده مخرب است؛ در
حالي كه اين مساله يك مشكل فرا سازماني و ملي است و
تماميدستگاههايمتولياقتصادكشوربايددرمورداين
پديدهبايكديگرهمكاريكردهونقشخودراايفاكننداما
متاسفانهبهنظرميرسدتالشهايصورتگرفتهتوسط
ديگر سازمانهاي ذيصالح كفايت الزم را نداشته است.
خاني در پايان با اشاره به پيامد حسابهاي اجارهاي براي
افراد ناآگاه گفت :بهطور معمول در پشت پرده اينگونه
تخلفاتناآگاهيوفقرعدهايازافرادجامعهوجودداردكه
به دليل سوءاستفاده برخي طمعكاران از اين فرصت ،فرار
مالياتي توسط حسابهاي اجارهاي به وقوع ميپيوندد؛
اجارهدهندگان حس��ابهاي بانكي باي��د بدانند كه هر
فعاليت اقتصادي پيامدهاي خاص خود را دارد و سازمان
امور مالياتي طبق قوانين خود ،درآمدهاي افراد را بررسي
كرده و ماليات مربوط به آنها را اخذ خواهد كرد.

مبادالت و سرويسهاي بانكي سريعتر اعالم شده است.
همچنين براي نظام بانكي نيز ريس��كهاي راهبردي،
ريسك كاهش س��ودآوري ،افزايش ريسك عملياتي،
ريس��ك تطبيق ازجمله عدم امكان رعاي��ت مقررات،
حفاظت از مشتريان و اطالعات آنها ،پولشويي -ريسك
تامينماليتروريسموريسكنقدينگيونوساناتمنابع
بانكي به عنوان ريس��ك اعالم ش��ده است و همچنين
فرايندهاي بهبوديافته و كاراتر ،كمك به نهاد تنظيمگر
براي ارتقاي تنظيمگري ،اس��تفاده نوآورانه از داده براي
بازاريابيومديريتريسك،تاثيرمثبتبرثباتاقتصادي
با توجه به گسترش رقابت به عنوان فرصت معرفي شده
است .يكي از مهمترين مسائل پيش روي حاكميتها
نحوه تعامل بهينه با بنگاههاست به نحوي كه منافع آنها
براي نظام مالي حداكثر شود و مضرات آنها حداقل .يكي
از روشهايي كه از س��ال 2015تاكنون توس��ط برخي
كشورها اس��تفاده شده است اس��تفاده از «سندباكس
تنظيمگر» يا «محيط كنترل نوآورانه» بوده است .هدف
از ايجاد محيط كنترل نوآورانه ،تطبيق فعاليت فناوران
ماليبامقرراتمالياستبهطوريكهمانعيبرايتوسعه
اينشركتهانباشدوازطرفديگرموجبتضييعحقوق
مصرفكنندگان نيز نشود .با اين راهكار ،اين شركتها
ميتواننددريكفضايامنوواقعي،خدماتخودراارايه
كنند .مركز پژوهشهاي مجل��س در ادامه به اقدامات
انجام ش��ده در رابطه با فناوران مالي در ايران پرداخته
و آورده اس��ت :هيات دولت ،در جلس��ه روز  13آبانماه
 1397مصوبهاي درخصوص فناوران مالي داش��ته كه
طبق آن بانك مركزي مكلف شده است كه چارچوبها
و ضوابط بانكي پرداخ��ت خرد ،كيف پول الكترونيك و
پرداختهاي مبتنيبر انواع فناوريها را ظرف يك ماه از

ابالغ اين مصوبه تدوين و ابالغ كند .همچنين طبق اين
مصوبه ،بانك مركزي موظف شده است كه فضاي آزمون
نوآورانه را با هدف گسترش نوآوري ايجاد كند.
رابطه سياستگذاران با فناوريهاي نوين
سياس��تگذاران در مقايسه با ساليان قبل كه رويكرد
بس��ته و محافظهكارانهاي در مواجهه با فناوران مالي
داشتند ،اكنون رويكرد مثبتتري پيدا كردهاند كه اين
موضوع سبب شده اس��ت به دنبال راهكارهايي براي
بهرهمنديازاينفرصتباشند.بااقداماتاوليهنهادهاي
مختلفبهخصوصمصوبههياتدولتدرموضوعايجاد
سندباكس،كماكانسياستهاوبرنامههايعملياتيبه
ندرت ارايه شده است .اين موضوع فعاليت فناوران مالي
در كشور و توسعه آنها را با چالش روبهرو خواهد كرد و
نتيجهآن،سرمايهگذاريوفعاليتمحدوددراينحوزه
خواهد بود.
اين در شرايطي اس��ت كه حاكميت در راستاي بهبود
محيط كسبوكار و افزايش كارايي و كاهش هزينهها
بايد به دنبال حماي��ت از ايدهها و نوآوراني باش��د كه
ميتوانند خدمات مفيد و ارزش افزوده اقتصادي ايجاد
كنند و در دنياي امروز ،فناوران مالي نقشي كليدي در
اين عرصه دارند.
به ه��ر حال تصميم دول��ت و بانك مرك��زي به ايجاد
س��ندباكس نش��انه خوبي از اس��تفاده برنامهريزان از
تجربيات س��اير كشورهاس��ت كه بايد برخالف روند
گذشته ،ش��اهد عملياتي ش��دن آن در بانك مركزي
باشيم .ورود موثر سياس��تگذار به اين حوزه ،نيازمند
وجود زيرساخت قانوني و حقوقي از يك سو و جديت و
چابكي بانك مركزي در فرايند اجرا ازسوي ديگر است.

رانت از محل افزايش سقف معافيتهاي مالياتي
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي
با بيان اينكه افزايش س��قف معافيتهاي مالياتي
موجب رانت و عدم ش��فافيت ميشود ،گفت :بايد
تالش كنيم پايههاي مالياتي افزايش يابد و از فرار
ماليات��ي جلوگي��ري كنيم تا بتواني��م در مجموع
معافيتهاي مالياتي را كاهش دهيم.
علياكبر كريمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس
شوراي اسالمي در گفتوگو با خانه ملت ،هرگونه
معافيت مالياتي براي دس��تگاهها و نهادها را نوعي
رانت براي دريافتكنندگان اين امتياز دانس��ت و
اظهار كرد :طبق برآوردها ،نزديك به نيمي از منابع
مالياتي كشور مشمول معافيت است.
وي ب��ا بيان اينكه مي��زان معافي��ت مالياتي براي
اقتصاد كش��ور موضوع خوبي نيس��ت ،گفت :اگر
واقعا بخواهيم اقتصاد مالياتمحور داش��ته باشيم
كه درآمدهاي دولت از محل مالياتها تامين شود،
مثل بسياري از كشورها كه نفت و منابع زيرزميني
ندارند ،بايد در اين زمينه تالش كنيم كه درآمدهاي
ماليات��ي را افزاي��ش دهيم .نماينده م��ردم اراك،
كميجان و خنداب در مجلس تصريح كرد :ممكن
است يك رويكرد در حوزه اخذ ماليات اين باشد كه
موديان مالياتي كه در سازمان مالياتي پرونده دارند،
نظير بنگاههاي توليدي و فعاالن اقتصادي ،آنها را
براي دريافت ماليات بيشتر تحت فشار قرار دهيم
كه اين خالف منطق اقتصادي در ش��رايط موجود
اقتصادي كش��ور اس��ت .كريمي با تاكيد بر اينكه
در ش��رايط موجود اقتصادي صناي��ع و واحدهاي

توليدي با مش��كالتي نظير ركود و شرايط ديگري
مواجه هستند ،گفت :در اين شرايط سياست توسعه
ماليات يك سياست ضدتوليد است ،به همين خاطر
پيشنهاد ما اين است كه در همين شرايط ،ماليات بر
عملكرد براي بنگاههاي توليدي را از نرخ  25درصد
كاهش دهيم ،دولت ه��م در اين زمينه نظر مثبت
دارد .وي ادام��ه داد :معتقدم س��قف معافيتهاي
مالياتي در شرايطي كه با كمبود منابع و درآمدهاي
نفتي مواجهيم ،منطقي و عاقالنه نيست و موجب
رانت و عدم ميشود ،اما از طرف ديگر نيز بايد تالش
كنيم پايههاي مالياتي افزايش يابد و از فرار مالياتي
جلوگيري كنيم تا بتوانيم در مجموع معافيتهاي
مالياتي را كاهش دهيم .عضو كميسيون اقتصادي
مجلس افزود :بنده ب��ا معافيتهاي مالياتي كه به
صورت گسترده شامل بسياري از بخشها ميشود،
موافق نيس��تم؛ اصوال معافيت مالياتي نوعي رانت
و يارانه محس��وب ميشود و فينفس��ه باعث عدم
شفافيت نيز ميشود.
كريمي در پايان اذعان كرد :به عنوان مثال ،وقتي به
كسي معافيت مالياتي ميدهيد ،قيمت تمامشدهاي
كه ب��راي محصولش ص��رف ميكند ،ب��ا واقعيت
تطبيق ن��دارد ،در نتيجه منجر ب��ه پنهانكاري و
نبود شفافيت خواهد ش��د ،بنابراين معتقدم همه
بايد مش��مول پرداخت ماليات باش��ند و آن دسته
از توليدكنندگان��ي ك��ه بايد مش��مول كمكها و
مساعدتها باشند ،دولت جداگانه به آنها كمك و
يارانه اختصاص دهد.

پاورقياقتصادي
مردم ،قدرت و منافع ()98

سرمايهداري پيشرفته درعصرنارضايتي
نوشته :جوزف استيگليتز|
ترجمه :منصور بيطرف|
فصلهفتم
منتقدانمقرراتمدعيهستندكهسيستمحقوقي
امريكا براي بازدارندگي استثمار و بهرهجويي كفايت
ميكندونمونهبارزجنايتكارانمحكومشدهمانندبرني
مداوف كه از ديگران بهرهكشي كرده بود ،كفايت آن
را نشان ميدهد.اما موضوع اين نيست :ما به مقرراتي
نياز داريم تا كار را براي رفتارهاي بدي كه در وهله اول
رخميدهدبسيارسختومشكلكند.بهترايناست
كهازاينكنشهاجلوگيريشودتابعدازآنكهرخداد
لجنهاراپاككردزيراخرابيرانميتوانبهطوركامل
بازسازيكرد-همچنانكهنمونهمداوفبهاندازهكافي
واضح و روشن است .به همين خاطر ما بايد مقرراتي
داشته باشيم كه مانع رفتارهاي غارتگرانه شود مانند
دانشكدههايي كه از تمايل طبيعي افراد براي پيش
بردن بهره ميبرد و به نفع خود اس��تفاده ميكنداما
هيچارزشيراحملنميكند؛ياوامهايغارتگرانهاي
كه بازار ره��ن پيش از بحران را نش��انه گرفته بود يا
آنكه امروزه روز پرداخت وام را نشانه ميگيرد .كوتاه
سخنآنكه،مابهمقرراتينيازداريمكهبازارهارامانند
آنطور ك��ه بايد كار
كندبهكاربيندازد-به
ي��ك روش رقابتي ،با
تراكنشهايي ميان
گروهه��اي مطلع كه
يك گروه به دنبال آن
نيست كه از ديگري
بهرهببرد.بازارهابدون
اطمين��ان از اينك��ه
ميتوانند بهطور منطقي خوب تنظيم شوند ،ممكن
استحتيازبينهمبروند.اگريكبختخوبيوجود
ميداشت اما جز يك كالهبرداري چيز ديگري نبود،
چهكسيسهمميخريد؟
فرآيند تنظيم مقررات
طراحي يك سيستم مقرراتي خوب ،كار آمد بسيار
س��خت اس��ت اما اگر اين كار با تركيب تخصص و
امتحان و توازن صورت گيرد يك كار بس��يار خوب
صورت گرفته است .ما ميخواهيم تا آنجا كه ممكن
استازسياسيشدنفرايندتنظيممقرراتاجتناب
كنيم.كنگرهمجموعهايازاهدافوبرنامههايهدف
مقررات را همراه با مسووليت براي جزييات مقرراتي
كهبرعهدهآژانسهايمستقلاماپاسخگوميگذارد،
ميريزد كه ب��ه نوبه خود نيت كنگ��ره را تا آنجا كه
امكان پذير است بيطرف نشان ميدهد (حداقل در
تئوري).مامقرراتراخلقكردهايمتااطمينانحاصل
كنيمكهمقرراتعادالنهوكارآمدانهساختهواعمال
شدهاند .براي مثال ،تمامي مقررات اصلي سيستم
ما الزام دارند ت��ا يك تجزيه و تحليل هزينه – فايده
بكنند – منافع قواعد در برابر هزينهها را بس��نجند.
نوعا،منافعضريبيازهزينههاهستند.مقرراتبايد،
«نكتههاواظهارنظرها»رابگنجاند،يكفرايندشفافي
كه در آن ،افرادي كه نگران مقررات هستند بتوانند
اعتراضات خود را مطرح سازند .اظهارنظركنندگان
ميتوانندبهبودهاوجايگزينهاراپيشنهادسازند.در
اين صورت آژانس پيشنهاد ميكند كه مقررات بايد
به اظهارنظرات پاسخ دهد كه در نهايت يك نسخه
نهاييصادرميشود.وآندستهازافراديكهمقررات
را دوست ندارند ميتوانند آن را در دادگاه به چالش
بكش��ند و اين بحث را مطرح سازند كه اين مقررات
بااهدافيكه توسطكنگره تنظيمشده تطابقندارد،
اينكهازبرخيازقواعد،مقررات،برداشتدولتتخلف
شدهيااينكهفرايندصدورقاعدهبهطورمناسبصورت
نگرفته است .كوتاه س��خن آنكه ما در فرايند صدور
مقرراتي خودمان حفاظهاي بيشمار دمكراتيك را
اعمالكردهايم.امااينبهآنمعنانيستكههرقاعده
آيده آل است .غالبا نسبت به آنجا كه بازار رو به تحول
است ،اطالعات دقيقي وجود ندارد و دنيا آن طور كه
موردانتظارمااستنميچرخد.گاهياوقاتدنياتغيير
ميكند و يك قاعده كه در يك زمان معنا ميداد در
زمان ديگر معنا نميدهد .اما تمامي نهادهاي بشري
جايزالخطا هستند .ما در خلق يك چارچوبي كه كار
بكند،يككارمعتبريانجامدادهايم.

خبركالن
تصويب جزييات
معافيتهاي مالياتي واردات

هياتمقرراتزداييوتسهيلصدورمجوزهايكسبو
كار ،جزييات معافيتهاي مالياتي واردات را تصويب
ك��رد .به گزارش مهر ،اين هي��ات در رابطه با مصوبه
پيشنهادي وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،سازمان
امورمالياتيكشوروگمركايراندرخصوصماليات
عليالحساب چهار درصد واردات كاال ،تصميماتي را
به تصويب رساند .بر اين اساس؛ طبق دستورالعمل
دريافتمالياتعليالحسابازواردكنندگان،واردات
قطعي كاال توسط كليه اشخاص حقيقي و حقوقي
مشمولپرداختمالياتعليالحسابوارداتكاالبه
نرخ چهار درصد ارزش گمركي مندرج در اظهارنامه
گمركي اس��ت .اين در حالي اس��ت ك��ه واحدهاي
تولي��دي داراي پروانه معتبر ،س��ازمانهاي دولت و
تعاونيهاي مرزنش��ينان كاالهاي وارداتي معاف از
پرداختحقوقوروديماده()۱۱۹قانونامورگمركي
مشمول پرداخت ماليات عليالحساب چهار درصد
نميشود.اشخاصيكه درسالاخيرنسبتبهتصميم
اظهارنامهمالياتيدرموعدمقررقانونياقدامكردهاند
تا ميزان مجاز طبق مصوبه نيازي به پرداخت ماليات
عليالحساب واردات ندارند .اين در شرايطي است كه
اس��تفاده مجدد از سقف واردات مستلزم پرداخت يا
ترتيبپرداختبدهيهايقطعيمالياتيوهمچنين
پرداخت ماليات علي الحساب وارداتي است كه قصد
استفاده مجدد از آن وجود دارد.

اخبار
آواي مهر و مقاومت درمدارس
شهداي بانك رفاه كشور

بهمناسبتاولمهرماهوهمزمانباآغازسالتحصيلي
جديد و بازگش��ايي مدارس ،آواي مه��ر و مقاومت
بهطورهمزماندرمدارسبانكرفاهدرسراسركشور
طنينانداز شد .به گزارش روابط عمومي بانك رفاه
كارگران ،رحمتي عض��و هياتمديره به همراه قزل
بيگلو مدير ام��ور ناحيه دو و س��عيدي رييس اداره
روابطعموميبانكرفاهباحضوردرمدرسه 9كالسه
شهداي بانك رفاه كارگران فاروج در استان خراسان
شماليضمنگراميداشتهفتهدفاعمقدسويادونام
شهداي 8سالجنگتحميلي،آغازفصلبهارتعليم
وتربيتراتبريكگفتواظهارداشت:ديروزدرسيو
نهمينسالگرددفاعمقدسشاهدرژهباصالبتدالور
مردان نيروي مسلح كشور سرفرازمان بوديم و امروز
شاهدرژهمنظمشمادانشآموزانوآيندهسازانميهن
اسالمي هستيم كه به سوي دانايي پيش ميرويد.
وي با اشاره به رشادتهاي رزمندگان در دوران دفاع
مقدس از كاركنان ش��بكه بانكي به عنوان سربازان
نظام اقتصادي كشور ياد كرد و افزود :امروز كاركنان
بانكهايكشوردرجبههاقتصادومبارزهباتحريمهاي
ظالمانهدشمنانقسمخوردهكشورماندرحالپيكار
هستندكهاميدواريمبهلطفوفضلپروردگارودرظل
توجهاتحضرتوليعصر(عج)مانندجنگتحميلي
و با زعامت مقام معظم رهبري ،در اين كارزار پيروز و
سربلندباشيم.عضوهياتمديرهبانكرفاهبااشارهبه
سوابق درخشان بانك رفاه در حوزه مسووليتهاي
اجتماعي تصريح كرد :بانك رفاه به عنوان يك بانك
اجتماعيبزرگتاكنوناقداماتگستردهايدرحوزه
مس��ووليتهاي اجتماعي از جمله احداث و تجهيز
مدارس در اس��تانهاي كم برخوردار كشور ،كمك
به س��يلزدگان ،اهدا آمبوالنس به بيمارس��تانها،
مشاركتوحمايتماليبهمراكزدرماني-بهداشتي،
كمك به نخبگان و مراكز دانشبنيان ،حمايت مالي
به نيازمندان تحت پوش��ش كميته امداد و سازمان
بهزيستيداشتهودراينراهگامهايموثريبرداشته
است .در ادامه طي مراسمي عضو هياتمديره بانك
زنگ مهر و مقاومت را در مدرس��ه ش��هداي فاروج
استان خراسان شمالي به صدا درآورد كه اين مراسم
بهطور مشابه و همزمان در مدارس احداث و تجهيز
شده توسط بانك رفاه درسراس��ر كشور و با حضور
مديران شعب استانها و مقامات استاني برگزار و به
دانشآموزان اين مدارس بستههاي لوازمالتحرير از
طرفبانكرفاهاهداشد.
گفتني است ،مدرسه ش��هداي بانك رفاه كارگران
فاروج در استان خراسان ش��مالي در سال  1390با
اعتباريبالغبر 3ميلياردريالوبامشاركتبانكرفاه
احداثشدهودرحالحاضر 100دانشآموزدرمقطع
متوسطهدراينمدرسهمشغولبهتحصيلهستند.

براي تامين مالي واحد توليدي
ك بهتر است يا بورس؟
بان 

در ش��رايطي كه منابع بانكي ب��راي تامين مالي
بنگاههاي اقتصادي محدود اس��ت ،اين بنگاهها
ميتوانند از طريق بازار سرمايه تامين مالي خود
را انجام دهند ،اما بايد انضباط و شفافيت مالي را
رعايتكنند.
به گزارش ايسنا ،پس از آنكه امسال از سوي مقام
معظم رهبري س��ال رونق توليد نامگذاري شد،
بانك مركزي وظيفه ويژهاي يافت تا تامين مالي
بنگاههاي اقتصادي را انجام دهد و در همين راستا
منابعي براي پرداخت تسهيالت به بخش توليد از
سوي بانكها در نظر گرفته شد.
با اين ح��ال هنوز برخي از واحده��اي اقتصادي
نسبت به عدم تامين س��رمايه در گردش و منابع
موردنيازشانشكايتدارندومعتقدندكهنقدينگي
الزم براي بهبود وضعيت توليد وجود ندارد.
اغلب اقتصاددان��ان نيز بر اي��ن باورند كه حجم
باالي نقدينگي سرگردان كش��ور بايد به سمت
بخشهاي مولد كش��ور حركت كند ،حال آنكه
عبدالناصر همتي ،رييسكل بانك مركزي گفته
بود كه نقدينگي سرگردان در كشور وجود ندارد
و در واقع نقدينگي به سمتي ميرود كه بازدهي
بيشتري داشته باشد .بر همين اساس بود كه سال
گذشته بخش عمدهاي از نقدينگي مردمي وارد
بازار ارز شد و نوسانات و التهابات بازار ارز را نيز رقم
زد و بانك مركزي در همين راستا تصميم گرفت
با ايجاد ثب��ات در بازار نقدينگ��ي را از اين بخش
خارج كن��د ،چراكه س��رمايهگذاري در بازار ارز و
سكه تورمزاس��ت .با وجود ثبات در بازار ارز ،سكه
و ساير بازارهاي اينچنيني ،اين روزها از جذابيت
سرمايهگذاري در اين بازارها كاسته شده و مردم
بايد مح��ل ديگري را براي اي��ن موضوع انتخاب
كنند كه با توجه به وضعيت خوب بازار سرمايه در
مدت اخير ،س��رمايهگذاري در اين بازار ميتواند
بهترين س��رمايهگذاري براي مردم باشد .اما بازار
سرمايه تنها براي س��رمايهگذاري مردم نيست و
واحدهاي توليدي كه نياز به تامين مالي دارند هم
بايد بدانند كه ميتوانند از اين طريق تامين مالي
خود را انجام دهند.

يك سال تنفس و 5سال تقسيط
پس از پرداخت 5درصد بدهي

گروه بانك و بيمه| مصوبه جديد س��تاد تسهيل
كشوربرايتمديدبدهيواحدهايتوليديمشخص
ش��د .به گزارش ايبِنا ،مصوبات هش��تاد و پنجمين
جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد اعالم شد كه
براين اساس واحدهاي توليدي داراي بدهي معوق
در س��ال  ۹۸با پرداخت تنها  ۵درصد از اصل و سود
بدهيبهعنوانپيشپرداخت،ازسرفصلغيرجاري
خارجشدهوبدهيآنهاپسازيكسالتنفس ۵،سال
تقسيطميشود.براساساينمصوبه،محروميتهاي
بدهكاران غيرجاري از جمله عدم دريافت خدمات
بانكيمشمولاينافرادنخواهدشد.
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بانك و بيمه

رييس كل بانك مركزي با اشاره به تامين ارز واردات از محل صادرات غيرنفتي مطرح كرد

ذخاير ارزي در يكسال گذشته افزايش يافته است
قيمت سكه به زير  4ميليون تومان رسيد

گروه بانك و بيمه |
رييس كل بانك مركزي گفت :ذخاير اسكناس ارزي
كشور طي يكسال گذشته نهتنها كاهش نيافته بلكه
افزايش يافته و براي بهبود بيش از پيش اين شرايط نيز
تالش ميشود .عالوه بر آن امسال بخش مهمي از ارز
مورد نياز كشور براي واردات از طريق صادرات غيرنفتي
تامين شده است.
عبدالناصر همتي در جلسه شوراي گفتوگوي دولت
و بخش خصوصي آذربايجانغربي ،افزود :درخواست
من از همه فعاالن اقتصادي كشور اين است كه شرايط
كشور را درك كنند زيرا كشورمان در شرايط ويژهاي
اس��ت و هيچكس جز مردم و مسووالن ايران به منافع
ملي ما فكر نميكند .مشكالت فعلي كشور قابل حل
است ولي بايد در كنار هم براي رد شدن از موانع موجود
تالشكنيم.
همتيباتاكيدبراينكهمشكالتصادركنندگاناستان
در نحوه برگشت ارز حل ميشود ،ادامه داد :بايد سعي
كنيم بين صادرات و واردات تعادل ايجاد كنيم كه در
اينخصوصنقشفعاالناقتصاديبسياراثرگذاراست.
رييس كل بانك مركزي با ابراز خرس��ندي از ديدارها
و جلس��ات خوب و س��ازنده خود با فعاالن اقتصادي
آذربايجانغربي ،گفت :بازگشت ارز حاصل از صادرات
به چرخه اقتصاد كشور امري ضروري است و از اينرو
معاونتارزيبانكمركزيتالشخواهدكردمشكالت
فعاالن اقتصادي و صادركنندگان در زمينه بازگشت
ارز حاصل از صادرات را برطرف كند.رييس كل بانك
مركزي در پايان با تعدادي از توليدكنندگان اس��تان
به صورت جداگانه مالقات و مس��ائل آنان را بررسي و
دستورات الزم براي حل مشكالت آنها را صادر كرد.
نرخها در بازار
روز ش��نبه  20مهر  ،98قيمت جهان��ي اونس طال با
كاهش قابل توجه 21دالري نسبت به روز پنجشنبه به
 1488دالر رسيد .همچنين با اعالم نرخ دالر در بازار
آزاد و معام�لات نقدي ،به قيمت  11460تومان ،بازار
ارز و طال در داخل كش��ور با كاهش قيمت همراه شد.
مظنه يك مثقال طالي آب شده 17عيار يك ميليون و
 758هزار تومان ،هر گرم طال 18عيار 405هزار و800
تومان ،سكه طرح جديد با كاهش  10هزار توماني به 3
ميليون تومان و 990هزار ،طرح قديم 3ميليون و985
هزار تومان ،نيم سكه  2ميليون و  30هزار تومان ،ربع
سكه يك ميليون و  230هزار تومان و سكه يك گرمي
 830هزار تومان معامله شد.
صرافيهاي مجاز بانك مركزي نيز قيمت خريد دالر
را  ۱۱هزار و  ۳۰۰تومان و قيمت فروش آن را  ۱۱هزار
و  ۴۰۰تومان اعالم كردهاند كه ثابت بوده اس��ت .اين
صرافيها هر يورو را به قيم��ت  ۱۲هزار و  ۵۰۰تومان
ميخرند و  ۱۲هزار و  ۶۰۰تومان ميفروشند.
همچنين سامانه س��نا نرخ ميانگين ارز براي روز پنج
شنبه  18مهر  98را براي دالر  11هزار و  357تومان،
يورو  12ه��زار و  539تومان ،پون��د انگليس  13هزار
و  927توم��ان ،درهم امارات  3ه��زار و  98تومان ،لير
تركيه  2هزار و  58تومان و يوآن چين يك هزار و 685
تومان اعالم كرد.
دربازارارزرسمي،بانكمركزينرخ ۴۷ارزرابرايشنبه
اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ  ۲۳ارز مانند يورو و پوند
نسبت به روز پنجشنبه افزايش و قيمت ۱۴واحد پولي
ديگر كاهش يافت .نرخ دالر و  ۹ارز ديگر نيز ثابت ماند.
بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي شنبه
 20مهر ماه  ۹۸بدون تغيير نس��بت به روز پنج شنبه
۴۲هزار ريال قيمت خورد .همچنين هر پوند انگليس
با  ۱۷۶۵ريال افزايش نسبت به روز پنج شنبه  ۵۳هزار
و  ۱۳۰ريال و هر يورو نيز با  ۲۳۶ريال رش��د نسبت به
روز پنجشنبه  ۴۶هزار و  ۳۷۸ريال ارزشگذاري شد.
از سوي ديگر ،در رابطه با مس��ائل بازار طال ،عصر روز
شنبه ،نشست مشورتي تدوين سند راهبردي صنعت
طال و فلزات گرانبها ،هماكنون در اتحاديه طال و جواهر
تهران با حضور فعالين صنعت طال و جواهر برگزار شد.
در بازار جهاني طال نيز ،نتيجه نظرس��نجي اين هفته
كيتكو درباره تغيي��رات قيمت طال در هفته پيش رو،
س��رمايهگذاران نسبت به رش��د قيمتها خوشبين
هستند اما تحليلگران چنين ديدگاهي ندارند.
قيمتطالدربازارهايجهانيروزپنجشنبهبهباالترين
سطح خود در يك هفته اخير رسيده است .به گزارش

عالوه بر دالر ،ارزش لير در برابر ديگر همتايان مهم خود
نيز با كاهش محسوسي مواجه شد تا جايي كه هر يورو
به  ۶.۴۹۶۳لير ،هر پوند انگليس به  ۷.۴۴۲۲لير و هر
فرانك سوييس به ۵.۹۰۲۱لير افزايش يافتند.

رويترز ،كاهش اميدواريها درباره پيشرفت مذاكرات
تجاريامريكاوچينموجبشدهاستتاشاخصسهام
دربازارهايبينالملليباكاهشروبهروشدهواينمساله
در نهايت به نفع قيمت جهاني طال شود.بر اساس اين
گزارش قيمت هر اونس طال با 0.4درصد رشد به بيش
از  1511دالر رس��يد كه باالترين قيمت در يك هفته
اخيربهشمارميرود.امريكاقصددارداز 15اكتبرتعرفه
واردات كاالهاي چيني به ارزش  250ميليارد دالر را از
 25به  30درصد افزايش دهد.
جنگ تجاري  15ماهه بين دو كش��ور به ضرر اعتماد
تجاري بوده و س��رمايهگذاري در بخشهاي صنعتي
و تجاري را بهش��دت كاهش داده است.تازهترين متن
منتشر ش��ده از مذاكرات مقامهاي ارشد فدرال رزرو
امريكا نشان ميدهد كه سياستگذاران پولي اياالت
متحده درباره مسير آتي سياستهاي پولي اختالف
نظر اساسي دارند.
شاخص ارزي زير ۱۱۵۰۰تومان باقي ماند
در پنجمين روز هفته گذشته ،نوسانات بازار ارز و سكه
به شكل كامال مشهودي كاهش پيدا كرده بود .دالر در
اين روز توان عبور از سطح  ۱۱هزار و  ۵۰۰توماني را از
خود هرگز نشان نداد و از آنسو معاملهگران نيز تمايل
چنداني براي فروش ارز نداشتند.
اين موضوع موجب شده بود كه دامنه نوسان دالر بسيار
محدودتر شود و در بازه ۱۱هزار و ۴۷۰تا ۱۱هزار و۴۸۵
تومان قرار بگيرد .در واقع فاصله كف و سقف شاخص
ارزي در روز چهارش��نبه تنها  0.13درصد بود؛ اين در
حالي بود كه روز سه شنبه فاصله بين اين دو نرخ باالي
0.4درصدبود.اينارزدرروزسهشنبه ۵۰تومانافزايش
قيمت را تجربه كرده بود و روز چهارشنبه با افت جزئي
۵توماني به بهاي  ۱۱هزار و  ۴۸۰تومان رسيد.
به گفته فعاالن ،نوس��انات بازار ارز در روز چهارشنبه
به اندازهاي محدود شده بود كه معاملهگران بيشتر از
بازار ارز ،اخبار را دنبال كرده يا به بازارهاي ديگر توجه
خود را معطوف كرده بودن��د .ميتوان گفت بازار ارز با
تقاضاي خاصي روبهرو نيست و از آنسو فروشندگان
نيز حداقل در سطوح فعلي تمايل خاصي براي فروش
ندارند .در اين شرايط ،خريد و فروشهاي بازار بيشتر بر
مبناي نياز صورت ميگيرد و بهندرت فردي به دنبال
حفظ ارزش پول به ب��ازار دالر و يورو مراجعه ميكند.
تقاضايي كه اين روزها در بازار ارز بيشتر از ساير تقاضاها
به چشم ميآيد ،نيازي است كه برخي از زوار اربعين به
تهيه ارز دارند .اين موضوع موجب شده كه بعضا برخي
از صرافيهاي دولتي يا غيردولتي نس��بت به گذشته
كمي با تقاضاي بيشتري مواجه شوند و بعضا درب اين
صرافيها جمعيت بيشتري نسبت به گذشته حضور
داشته باش��ند .با اين حال ،آنچه مسلم است و از روند
قيمت مشخص ميش��ود ،اين تقاضا وضعيت بازار ارز
را تحتتاثير قرار نداده اس��ت و نوس��انات بازار در يك

پوشش بيمهاي زائران در اربعين
همهزائراناربعينحسينيكهدرسامانهسماحثبتنام
كردهاند ،تحت پوشش بيمه قرار دارند .ميليونها زائر
ايراني در روزهاي اخير براي شركت در مراسم معنوي
اربعين عازم عراق ش��دهاند كه تا پايان مراسم اربعين
تحت پوشش بيمه قرار دارند.
به گزارش «تعادل» ،شماري از زائران در روزهاي اخير
دچار سانحه ش��ده و جان باختهاند كه بيمه ايران كه
پوشش بيمهاي زائران اربعين را بر عهده دارد گزارش
داد :پس از شناسايي و احراز هويت اجساد ،در صورت
ثبتنام در سامانه سماح ،مش��مول پرداخت غرامت
فوت بر اثر حادثه به مبلغ دو ميليارد ريال خواهند شد.
بر اس��اس اين گزارش ،هزينههاي انتقال پيكرهاي
جانباختگان به ش��هر محل اعزام نيز توس��ط بيمه
پوش��ش داده ميشود.كارشناس��ان بيم��ه در نقاط
مختلف عراق و مس��يرهاي تردد زائ��ران ايراني از 4
گذرگا ه مرزي تا ش��هرهاي نجف ،بغداد و كاظمين
مس��تقر بوده و بالفاصله پس از اعالم حادثه خدمات
درماني خود را آغاز كردهاند.
هزينههاي درمان مصدومان اين حوادث رانندگي در

بيمارستانهاي عراق ،انتقال آنان به ايران و شهر محل
اعزام و درمان در كشورمان تا سقف  ۲۷۰ميليون ريال
تحت پوشش بيمه قرار دارد.
زائران اربعين حس��يني با ثبتنام در سامانه سماح يا
خريد بيمهنامه اربعين بهطور ش��خصي ميتوانند از
خدمات بيمه بهرهمند شوند .پوشش بيمهاي هريك
از بيمهش��دگان در مس��يرهاي زميني از فاصله ۵۰
كيلومتري پايانههاي مرزي رسمي جمهوري اسالمي
ايران آغاز و در طول مدت اقامت در ش��هرهاي نجف
اشرف ،كربالي معلي ،كاظمين ،سامراء و مسيرهاي
منتهي به آنها ادامه خواهد داشت.
تعهدات بيمهاي زائ��ران اربعين ۲۴ ،س��اعت پس از
خروج بيمه شده از خاك عراق و ورود به كشور خاتمه
مييابد .همچنين مدت زمان پوشش بيمهاي هر يك
از بيمهشدگان در كشور عراق حداكثر  ۳۰روز است.
حق بيمه اعمال شده براي تعهدات بيمهاي در مقابل
بيش از  ۵۱۰ميليون تومان پوشش بيمهاي  ۱۵هزار
تومان بوده و نسبت به س��ال گذشته با وجود افزايش
تعهدات بيمهگر حق بيمه افزايش نيافته است.

ماه اخير بسيار محدودتر از گذش��ته شده است .دالر
در هفتههاي اخير توان عبور از سطح  ۱۱هزار و ۵۵۰
تومان را نداشته و همزمان در برابر پايين رفتن از مسير
 ۱۱هزار و ۳۵۰تومان مقاومت كرده است .در شرايطي
كه دالر و يورو در بازار ارز تقاضاي زيادي ندارند ،تقاضاي
افراد عادي براي دينار عراق باال رفته و قيمت اين ارز در
مقطعي به باالي مرز  ۱۰هزار توماني رفته است .ديروز
عنوان ميشد كه در شهرهاي مرزي ارزش دينار عراق
حدود  ۹هزار و  ۶۰۰تا  ۹هزار و  ۷۰۰تومان اس��ت ولي
در بازار ارز داخلي دينار عراق بعضا توسط صرافيها تا
 ۱۰هزار و ۲۵۰تومان به فروش ميرفت .البته از دالالن
ميشد دينار عراق را تا  ۹هزار و  ۹۰۰تومان نيز خريد.
البته مي��زان دينار به گفته فع��االن در بازار در بعضي
روزها باال نيست و حتي بعضا گزارش شده است كه به
جاي دينار به خريداران پيشنهاد ميشود كه اقدام به
تهيه دالر كنند.
البتهپيشترخبرگزاريهااعالمكردهبودندصرافيهاي
مجاز كه تح��ت نظارت بانك مركزي فروش ارز را آغاز
كردهاند و محدوديت��ي براي فروش دين��ار به زائران
اربعين ندارند و ميگويند زائران هر ميزان كه بخواهند
ميتوانند دينار بخرند ،ضمن آنكه صرافيهاي بانكي
بهازاي هر پاسپورت  ۱۰۰يورو يا معادل آن  ۱۲۵هزار
دينار عراق ميدهند .به گزارش خبرگزاري تس��نيم،
متقاضيان خريد ارز بايد ش��خصا با در دست داشتن
اصل كارت ملي و كپي آن به صرافيها مراجعه كنند،
ضمن آنكه بايد كارت بانكي و سيمكارت به نام شخص
خريدار باشد .در اين شرايط بهنظر ميرسد كه ميزان
كمبود دينار عراق در بازار زياد نيست؛ ولي بههرحال در
شرايطي كه تقاضا در بازار دالر باال نيست ،نوسانگيران
سعي ميكنند س��ود بيش��تري را از خريداران دينار
نصيبخودكنند.
در روزي كه قيمت دالر كاهش��ي بود ،سكه تمام بهار
آزادي نيز  ۳هزار تومان از ارزش خود را از دس��ت داد و
به بهاي  ۴ميليون و  ۱۲هزار تومان رسيد .اين افت در
حالي رخ داد كه ديروز بهاي طالي جهاني تا س��اعت
۵بعدازظه��ر باالي مرز هزار و  ۵۰۰دالري بود و به اين
ترتيب افت سكه را ميتوان به همان كاهش شاخص
ارزي نسبت داد.
نرخ برابري پوند انگليس در برابر دالر امريكا ظهر روز
چهارشنبه پس از انتشار گزارشات مختلف از افزايش
احتمال شكست مذاكرت برگزيت ،بهشدت افت كرد.
سيانبيسيگزارشداد،ظهرچهارشنبهپسازانتشار
گزارشات مختلف از افزايش احتمال شكست مذاكرت
برگزيت ،نرخ برابري پوند با دالر امريكا بهش��دت افت
گ استريت ،گزارش داد كه
كرد .يك منبع آگاه از دانين 
صدر اعظم آلمان ،آنگال مركل ،به نخستوزير انگليس،
بوريس جانس��ون ،گفته است كه رس��يدن به توافق
«بهشدت نامحتمل» است.
همچنين ساير رسانهها اعالم كردند كه مقامات دولتي

به اين خبرگزاري اطالع دادهاند كه اتحاديه اروپا تمايلي
ندارد حتي يك سانتيمتر مواضع خود را تغيير دهد.
هفتهگذشته،بوريسجانسونطرحپيشنهاديجديد
برگزيت را به بروكس��ل ارايه كرده بود.پس از انش��ار
گزارشات احتمال شكست مذاكرات برگزيت ،تا ساعت
 ۱۳:۳۰به وقت تهران ،نرخ برابري پوند انگليس ۰.۴۷
درصد در مقابل دالر امريكا تضعيف شد و به ۱.۲۲۳۵
واحد رسيد.
ريزش مجدد ارزش لير
ازسويديگر،ارزشليرپسازتهديداتجديدامريكابر
ضد تركيه مجددا كاهش يافت .به گزارش رويترز ،پس
از آنكه تركيه بر سر استقرار يك منطقه امن در شمال
سوريه با امريكا به توافق نرسيد ،ارتش تركيه از چند روز
پيش اقدام به حمله به مواضع كردها در شمال سوريه
كردهاست.اينحملهبامخالفتبرخيازكشورهامواجه
شده و پنتاگون نيز با صدور بيانيهاي اعالم كرد كه از اين
حمله حمايت نخواهد كرد.
از طرف ديگر اتحاديه اروپ��ا و امريكا ،تركيه را تهديد
كردهاند كه درصورت متوقف نش��دن فوري حمالت
ارت��ش تركيه به مواض��ع كردها در س��وريه با عواقب
سنگيني مواجه خواهد ش��د .در تازهترين واكنشها،
استيون منوچين -وزير خزانه داري امريكا گفته است
كه رييسجمهور اين كشور اجازه اعمال تحريمهاي
موثر براي مجازات تركيه را داده است هر چند كه فعال
ترجيح خزانه داري آن است كه اين كار را انجام ندهد.
از طرف ديگر مجلس نمايندگان و سناي امريكا نيز به
تركيه هش��دار داده است تداوم حمالت باعث تحريم
تركيه خواهد ش��د .پيشتر سناتور ليندزي گراهام از
رايزني با س��ناتورهاي ديگر براي اعمال تحريم عليه
تركيهوحتيتعليقعضويتاينكشوردرناتوخبرداده
و دونالد ترامپ نيز تهديد كرده است كه اقتصاد تركيه
را نابود خواهد كرد.
در واكنش به اي��ن تهديدات اخي��ر ،در آخرين روز از
معامالت هفتگي بازارهاي ارزي استانبول ،ارزش لير
باز هم نزولي بود و دالر كه پيشتر نيز با ثبت ۵.۸۳۰۵
لير به باالترين سطح خود در طول يك ماه اخير رسيده
بود ،مجددا با يك درصد افزايش به  ۵.۸۹لير رسيد.
يكمعاملهگرارزيدراستانبولكهخواستنامشفاش
نشودبهرويترزگفت:درحاليكهبيانيههايقبليامريكا
نوعي چراغ سبز به تركيه بود ،حاال مشخص نيست چه
خواهد شد و سواالت زيادي در خصوص تحوالت آينده
پيش آمده است.
روابط امريكا و تركيه كه پيشتر نيز بر سر خريد سامانه
دفاع موشكي از روسيه متشنج شده بود اكنون به سطح
شكنندهاي رسيده اس��ت .سال گذشته نيز در نتيجه
تنش با واشنگتن بر سر بازداشت يك تبعه امريكايي در
تركيهكهبهاعمالتحريمهاييازطرفامريكامنتجشد،
ارزش لير در برابر دالر حدود يك سوم كاهش يافت.

دالر در پايينترين سطح 3ماه اخير
از سوي ديگر ،دالر نتوانست به خوبي از اخبار مربوط به
توافق تجاري امريكا و چين بهرهبرداري كند .به گزارش
رويترز ،مقامات امريكايي و چيني در پايان ديدار خود
در واشنگتن اعالم كردند به توافقات اوليه بر سر پايان
دادن ب��ه جنگ تج��اري رس��يدهاند و دونالد ترامپ،
رييسجمهور امريكا پس از اين توافق كه شامل خريد
محصوالتبيشتركشاورزيامريكاتوسطچينميشود
نيز گفته است كه كشاورزان امريكايي به دنبال رسيدن
به «فاز نخست توافق» بايد اكنون به دنبال تراكتورهاي
بزرگتري باشند .اين اخبار كامال معاملهگران را نسبت
به خريد ارزهاي اروپاي��ي ترغيب كرد اما ارزهاي امن
نزولي شدند.
شاون اوزبورن ،تحليلگر ارشد بازار در بانك «اسكوشيا»
گفت :به نظر ميرس��د با پيشرفت نس��بي در جريان
مذاكرات تجاري ،تمايل براي خريد ارزهاي امن كاهش
پيدا كرده است و همين مساله ارزش دالر را در برابر يورو
و ين تضعيف كرد.
در آخرين روز از معام�لات بازارهاي ارزي جهاني ،هر
دالر به باالترين س��طح  ۲.۵ماه اخير در برابر ين ژاپن
رسيد و نرخ برابري دالر با ۰.۵درصد افزايش به۱۰۸.۷۶
ين رسيد .در برابر همتاي استراليايي ،هر دالر امريكا
با  ۰.۲درصد كاهش به ازاي  ۱.۴۷۳۳دالر مبادله شد.
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از
ارزهاي جهاني را اندازه ميگيرد ،با ۰.۳۷درصد كاهش
در مقايسه با روز قبل به سطح  ۹۸.۰۴۵واحد رسيد.
م��ارك آن��دره فونگ��رن ،استراتژيس��ت بازارهاي
ارزي جهاني در موسس��ه «م��اف» گفت :يك توافق
تج��اري بي��ن امريكا و چي��ن هنوز قطعي نش��ده و
پيش��رفتهاي كمي در روزهاي اخير به دست آمده
است .سرمايهگذاران همچنين منتظر نشست ماهانه
كميته بازار باز فدرال رزرو هستند تا مشخص شود آيا
نرخ بهره مجددا كاهش خواهد يافت يا خير .حدس
من اين اس��ت كه جروم پاول (رييس بانك مركزي
امريكا) و همكارانش سياستهاي محرك بيشتري
را اتخاذ خواهند كرد .شايد در كوتاهمدت اين مساله
باعث تضعيف دالر شود.
در آخري��ن روز از معام�لات هفتگ��ي ارزي جهاني
همچني��ن ارزش هر يورو ب��ا  ۰.۲درص��د افزايش به
 ۱.۱۰۴۲دالر رس��يد ت��ا ارزش ي��ورو در برابر دالر به
باالترين س��طح خ��ود در  3ماه اخير برس��د و پس از
مدتها ،كانال  ۱.۱۰دالري مجددا فتح ش��ود .مانند
يورو ،ديگر ارز مهم اروپايي يعني پوند نيز پس از آنكه
گزارش��اتي از احتمال توافق انگليس با اتحاديه اروپا
منتشر شد ،در برابر دالر دست به صعود زد تا جايي كه
هر پوند به  ۱.۲۶۴۹دالر رسيد.
از طرف ديگر ميش��ل بارنيه ،مسوول ارشد اتحاديه
اروپ��ا در مذاكرات برگزيت ،ديدار خود با اس��تفان
باركلي ،همتاي انگليس��ي را بسيار سازنده توصيف
ك��رده و طرف انگليس��ي نيز اعالم كرده اس��ت كه
اتحاديه اروپا و انگليس بر سر تشديد تالشها براي
رس��يدن به يك توافق تا پيش از فرا رسيدن مهلت
زماني مقرر ب��راي خروج انگلي��س از اتحاديه اروپا
توافق كردهاند.
پيشتر بوريس جانسون ،نخستوزير اين كشور گفته
بود ،انگليس را تحت هر ش��رايطي از اتحاديه اروپا در
سي و يكم اكتبر خارج خواهد كرد .مجلس اين كشور
شديدا با خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا مخالف است
و اليحهاي را در اين خصوص براي الزام دولت به حصول
توافق با اتحاديه اروپا پيش از ترك اين اتحاديه تصويب
كرده و به تاييد ملكه رسانده است .هر فرانك نيز به ازاي
 ۱.۰۰۳۲دالر مبادله شد.
ارزش دالر امريكا در برابر همتاي كانادايي و سنگاپوري
كاهشيافتتاجاييكههردالرامريكابهترتيببهازاي
 ۱.۳۲۰۱و  ۱.۳۷۲۸دالر كانادا و سنگاپور معامله شد.
همچنيندربازارفلزاتگرانبها،بهايهراونسطالبراي
تحويل فوري با كاه��ش  ۰.۸۱درصدي به ۱۴۸۸.۷۰
دالر رسيد و هر اونس نقره با كاهش  ۰.۳۳درصدي به
ازاي  ۱۷.۵۴دالر مبادله شد.

 ۵هزار ميليارد ريال اعتبار ويژه سرمايه در گردش
ريي��س كل بانك مرك��زي گفت :پنجه��زار ميليارد
ريال اعتبار ويژه براي سرمايه در گردش بخش توليد
آذربايجانغربياختصاصيافتكهبهصورتتسهيالت
در اختيار صاحبان آنها قرار ميگيرد.
به گزارش ايرنا ،عبدالناصر همتي جمعه شب در پايان
س��فرش به اروميه و در گفتوگو با خبرنگاران افزود:
بيشتر از اين ميزان نيز اگر الزم باشد ،بانكها ميتوانند
تامين كنند تا مش��كالت بخش توليد در اين استان
حل شود.
وي اضاف��ه كرد :يك��ي از مهمترين درخواس��تهاي
بخش توليد آذربايجانغربي ،لزوم وجود نقدينگي در
واحدهايتوليديبودكهقراراستواحدهاينيازمنددر
اين خصوص از سوي استانداري احصا شده و در اختيار
بانك مركزي قرار گيرد تا زمينه اعطاي تسهيالت به
آنها فراهم شود.
وي با اش��اره به برگزاري جلسه چهارساعته با فعاالن
اقتص��ادي آذربايجانغربي و نتايج بس��يار خوب اين
جلسه،بيانكرد:يكيازمهمترينمشكالتاينفعاالن
نحوه برگش��ت ارز ناش��ي از صادرات بود كه تصميم

گرفته شد حداقل  ۵۰درصد نخست اين ارز به صورت
اسكناس وارد كشور شود.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه آذربايجانغربي
در سال جاري روند بسيار خوب صادراتي را پشت سر
گذاشت ه است ،ادامه داد :در  ۶ماه نخست امسال شاهد
صادرات  ۹۰۰ميليون دالري از اين اس��تان بوديم كه
اين رقم تا پايان سال به  ۲ميليارد دالر خواهد رسيد.
همتي تاكيد كرد :بازگشت اين ميزان ارز صادراتي براي
ما بسيار مهم است و تسهيل بازگشت را در دستور كار
داريم.ويگفت:بانكمركزيهمراهيباتجارراهمواره
در سرلوحه كار خود قرار داده و درصدد حل مشكالت
اين بخش با توجه به ظرفيتهاي منطقهاي است.
همتي در س��فري يك روزه به آذربايجانغربي ضمن
بازديد از واحدهاي توليدي آذربايجانغربي ،جلسهاي
چهار ساعته با فعاالن اقتصادي ،تجار و توليدكنندگان
استان داشت.
ريي��س كل بان��ك مركزي كه در جلس��ه ش��وراي
گفتوگوي اس��تان آذربايجان غربي سخن ميگفت
ضمن تش��كر از حضور نمايندگان استان در مجلس،

اعضاي اتاق بازرگاني و فعاالن اقتصادي اين اس��تان
گفت :خوش��بختانه امروز ديدارها و جلسات خوب و
س��ازندهاي داش��تيم و به بيان بهتر ،هدف از اين سفر
شناسايي مشكالت استان و برطرف كردن آنها و يافتن
راهحلهايي براي پيشبرد امور در استان است.
به گ��زارش روابط عمومي بانك مركزي ،دكتر همتي
با بيان اينكه بايد تالش كنيم ميان صادرات و واردات
تعادل ايجاد كنيم .در خصوص نقش فعاالن اقتصادي
درحلمشكالتكشورخاطرنشانكرد:درخواستمن
اين اس��ت كه فعاالن اقتصادي ،شرايط كشور را درك
كنند زيرا كشورماندر شرايطويژهاياست وهيچكس
جز مردم ايران به منافع ملي ما فكر نميكند و ما بايد
براي همه موارد پيش بيني داشته باشيم.
رييس كل بانك مركزي با اش��اره به اينكه مشكالت
فعلي كشورمان قابل حل است عنوان كرد :در يك سال
گذشته خوشبختانه ذخاير اسكناس ارزيمان نه تنها
كاهشپيدانكردهبلكهافزايشنيزداشتهاستوامسال
بخش مهمي از ارز مورد نياز كشور براي واردات از طريق
صادرات غيرنفتي تامين شد.

بازار سرمايه
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«تعادل» تغيير جهت يكباره قيمتها در بازار سهام را بررسي ميكند

صعود اينبار از مسيري متفاوت
فعاالن بازار سهام كه در ماههاي گذشته شاهد افزايش
كم سابقه قيمت در بسياري از نمادهاي بازار بودند ،از
آن رو كه از س��ال  92تا سال جاري به تغييرات قيمت
نوس��اني و كم حجم در قيمت س��هام عادت داشتند،
حاال با ديده ترديد به افت قيمت مينگرند .با اين وجود
همانطور كه در گزارشهاي قبلي نيز به آن اشاره شده
است ،ماهيت رشد قيمتها در شرايط فعلي با آنچه در
سال  92گذشته است به كلي تفاوت دارد.
در حالي كه در آن زمان رشد قيمتها به شكلي شتابان
و بيشتر با اتكا به خوشبينيهاي سياسي همچون لغو
تحريمها ،تداوم يافت و در طول چندماه قيمت برخي
از نمادهاي بورس��ي را حتي بيش از  10برابر كرد ،در
حال حاضر شاهد آن هستيم كه بازده كسب شده در
بورس و فرابورس بيش از آنكه از خوش��بيني منبعث
شود ،از گزارشهاي مالي ش��ركتها ناشي ميشود.
به عبارتي حتي از نظر بنيادي و صورتهاي مالي نيز
نميتوان رشد فعلي بازار را با پديده حبابي  6سال قبل
مقايسهكرد.
آنطور كه به نظر ميآيد ،افزايش تعداد ش��ركتهاي
حاضر در بازار سهام كه در سالهاي گذشته و در غالب
فرآيند عرضه اوليه ش��كل گرفته اس��ت باعث شده تا
هجوم نقدينگي به سمت نمادهاي بورس و فرابورسي
در ش��رايط فعلي جلوي رشد حباب گونه قيمتها در
چنين س��هامي را بگيرد .اين عامل اگرچه در تمامي
نمادها صادق نيس��ت و برخي سهمهاي كوچك بازار
كه به راحتي و با حجم اندك نقدينگي با نوسان قيمت
مواجه ميشوند را تحت تاثير قرار داده است ،با اين حال
نتوانس��ته كليت بازار را از خود متاثر كند و همچنان
برخي از نمادها به خصوص نمادهاي سنگين وزن بازار
قابليتافزايشقيمتحتيازلحاظبنياديرانيزدارند.
ارزش جايگزيني ،تغييري فراتر از انتظار
با اينكه ميتوان در بررسي وضعيت بازار تنها به ارزش
بنيادي سهام بسنده كرد و با همين معيار گفت كه بازار
به اندازه كافي رشد كرده و در ماههاي آينده پتانسيل
بيش��تري براي افزايش قيمتها ندارد .اما نبايد از اين
نكته نيز غافل ش��د كه ارزشگذاري يك دارايي مالي
همچون سهام تنها از طريق ،سود احتمالي آن دارايي
در آينده دور يا نزديك صورت نميگيرد.
در حالي كه قيمت ارز در يك سال گذشته رشد قابل

توجهي داشته و تقريبا سه برابر شده است ،بسياري از
شركتهادرارزشيپايينترازقيمتواقعيخودمعامله
ميشوند .دليل اصلي اين اتفاق نيز نه سود تحليلي اين
ش��ركتها ،بلكه ارزش جايگزيني باالي آنها است كه
همچنان با قيمتها فعلي تعديل نشده است ،مضاف
بر اينكه حاال در ش��رايط تحريم��ي ،ارزش تجهيزات
داراييهاي برخي از موسسات ،نه فقط بر مبناي قيمت
فروش آنها در خارج از كشور كه بر مبناي قيمتي است
كه اين داراييه��ا با احتس��اب دور زدن تحريمها در
شرايط فعلي دارند.
همين امر سبب شده تا شركتهاي بسياري در حال
حاضر مزيت انجام افزايش سرمايه در شرايط فعلي را
داشته باش��ند و از همين طريق به واقعي كردن ارزش
داراييه��اي خود بپردازند .چني��ن رويكردي نهتنها
موجب شفافيت بيش��تر داراييهاي شركت ناشي از
تخمين ارزش كارشناسي آنها ميشود بلكه ميتواند،
قيمت واقعي اين نمادها در تابلوي معامالت بازار سهام
را نيز مش��خص كند .البته ذكر اين نكته نيز ضروري
استكهبسياريازشركتهاييادشدهنهتنهامشمول
شرايط فوق ميشوند بلكه با بهبود ارزش داراييهاي
خودازشموليتماده 141قانونتجارتنيزرهايييافته
و در يك قدمي ورشكستگي نيز نخواهند بود.
اندر احواالت نسبتي كه تغيير كرد
از تمامي عوامل گفته شده كه بگذريم ،در حال حاضر با
يك عامل ديگر يعني تغيير نسبت قيمت به درآمد نيز
رو به رو هستيم .در حالي كه افزايش ميزان P/Eبازار در
شرايطفعليامريطبيعياستونسبتقيمتبهسود
هر سهم همواره در مواقع رونق بازار بيشتر ميشود .با
اين حال رشد اين نسبت در شرايط فعلي كه نرخ سود
بانكي براي س��پردهگذاري  1ساله  15درصد است ،به
اين معن��ا خواهد بود كه  P/Eدر ح��دود  6واحد براي
بسيار از نمادهاي بازار غيرمنطقي نخواهد بود .تحليل
اين عامل از جنبه ديگر نيز مهم است .در شرايطي كه با
عموميت نيافتن صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد
ثابتيامختلطباعثشدهتابسياريازمردمتنهابانكها
را به عنوان مرجع كس��ب س��ود كمريسك بشناسند
(صندوقها عموما نسبت به بانكها سود بيشتري به
پول مردم ميپردازند) ،طبيعي است كه  P/Eبازار از 5
فراتر رود .مضاف ب��ر اينكه گزارشهاي كدال نيز تا به
اينجا حكايت از آن دارند كه نس��بت ياد شده با بهبود
عملكرد شركت ميتواند به راحتي تغيير كند و تحت
تاثير درآمدزايي ريالي آنها قرار گيرد .بنابراين نميتوان
انتظار داشت كه تحليل و انتظارات فعاالن بازار تا پايان
سال مالي شركتها ،چه در جهت مثبت و چه منفي
دستخوشتغييرنشود.
براي بررسي بيش��تر وضعيت بازار در شرايط فعلي و
ارزيابياحتماالتپيشبهگفتوگوبامجتبيشهبازي
كارشناس بازار سرمايه پرداختيم و از وي داليل رشد
 2.88درصدي روز گذش��ته و احتمال ت��داوم آن در
روزهاي آتي را جويا شديم.
اين كارش��ناس در مورد جهش  9هزار واحدي نماگر
بورس تهران گفت :اگرچه رش��د دي��روز در نمادهاي
بزرگ بازار قابل توج��ه بود ،با اين وجود نبايد از خاطر

برد كه نوس��ان همواره بخ��ش از ذات بازارهاي مالي
اس��ت .از اين رو نميتوان انتظار داشت كه تنها با اتكا
بر يك رش��د بزرگ و قابل توجه كلي��ت حركت بازار
شارپيتر از روزهاي گذش��ته باشد .وي همچنين در
خصوص توجيه نقد شدن برخي از فعاالن بازار افزود:
همانطور كه ميدانيم ،آن دسته از سرمايهگذاران كه
تا اين مرحله از صعود بورس بازده قابل توجهي كسب
كردهاند ،آمدگ��ي الزم براي نقد كردن دارايي خود در
موعد مقتضي را دارند.
ش��هبازي ادام��ه داد :در حال حاضر ش��اهد انتش��ار
گزارشه��اي  6ماهه روي تارنماي كدال هس��تيم .تا
اينجاي كار گزارشها حكاي��ت از آن دارند كه در نيم
سال اول ساري مالي جاري بسياري از نمادهاي حاضر
در بازار س��هام رشد س��ودآوري خوبي نسبت به دوره
قبل داشتهاند.اين كارش��ناس بازار سهام تاكيد كرد:
در حال حاض��ر آنچه بيش از هر چيز ميتواند تاثيري
مثبت بر روند رو به رش��د بورس داش��ته باشد ،تغيير
موئلفههاي بنيادي (ب��راي مثال افزاي��ش ارزندگي
مطابقباگزارشهاي 6ماهه)ياتداومرشدفزايندهورود
نقدينگيبهبازارسرمايهاست.درصورتيكهگزينهدوم
را شاهد باشيم ميتوان گفت كه حتي نقد شدن فعاالن
فعليبازارنيزتاثيريبرتابلويمعامالتنخواهدداشت.
مدير معامالت كارگزاري پاسارگاد در پايان خاطرنشان
كرد :در حال حاض��ر گروههايي نظير صنايع فعال در
بخش فلزات اساس��ي ،پتروپااليشي و بانكها شرايط
نسبتبهسايرگروههابهتراست.عالوهبراينكهبسياري
از شركتها نيز ممكن اس��ت در ادامه سال جاري به
دليل تجديد ارزياب��ي داراييها به افزايش س��رمايه
مبادرت كنند.

نگاهي به آمار معامالت بورس و فرابورس

شاخص بورس به مسير رشد بازگشت
گروه بورس| شاخص كل بورس در اولين روز هفته
بيش از  ۹هزار واحد رش��د داش��ت كه در نهايت اين
شاخص به رقم  ۳۲۲هزار و  ۵۹واحد رسيد.
براساس معامالت روز گذشته ،بيش از سه ميليارد و
 ۷۷۱ميليون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش
 ۱۹هزار و ۱۸۳ميليارد ريال داد و ستد شد .همچنين
شاخص كل (هم وزن) با يك هزار و ۷۶۰واحد افزايش
به  ۹۳هزار و  ۶۱واحد و ش��اخص قيمت (هم وزن) با

يك هزار و  ۱۷۸واحد رش��د به  ۶۲هزار و  ۲۹۵واحد
رسيدند.ش��اخص آزاد شناور نيز  ۹هزار و  ۴۷۴واحد
افزايش به رقم  ۳۷۱هزار و  ۵۴۶واحد رسيد ،شاخص
بازار اول  ۶هزار و  ۴۸۹واحد و ش��اخص بازار دوم ۱۸
ه��زار و  ۵۸۹واحد افزايش داش��تند.عالوه بر اين در
بين تمامي نمادها ،صنايع پتروشيمي خليج فارس
(فارس) با  ۷۰۲واحد ،فوالد مباركه اصفهان (فوالد)
با  ۶۱۸واحد ،ملي صنايع مس ايران (فملي) با ۴۵۴

واحد ،معدني و صنعتي گل گهر (كگل) با ۳۷۳واحد،
پااليش نفت تهران (شتران) با  ۳۲۷واحد ،نفت و گاز
پتروشيمي تامين (تاپيكو) با  ۳۰۷واحد و گسترش
نفت و گاز پارسيان (پارسان) با  ۳۰۳واحد بيشترين
تأثير مثبت را بر شاخص كل داشتند.
در مقابل سرمايهگذاري نيرو (ونيرو) با ۵۵واحد ،البرز
دارو (دالبر) با ۳۱واحد ،گروه دارويي سبحان (دسبحا)
با ۲۵واحد و دارويي رازك (درازك) با ۲۳واحد از جمله

كارشناس بازار سرمايه:

حجم معامالت بورس با شرايط آرماني فاصله دارد

عوامل و متغيرهاي بنيادي متعدد در بازار س��رمايه از جمله حضور
شركتهاي سودده و بزرگ در اين بازار و عدم جذابيت در بازارهاي
موازي ،حجم معامالت بورس را با رشد چشمگيري مواجه كرده است.
احسان عس��كري ،كارشناس بازار سرمايه با بيان اين مطلب به سنا
گفت :اگرچه هنوز حجم معامالت با شرايط آرماني فاصله دارد ،اما
تقويت فرهنگ سرمايهگذاري در مسير شفاف و قانوني و صدالبته
به نفع اقتصاد ،عالقهمندي دولت به حضور مردم براي سهامداري،
افزايش حجم نقدينگي در جامعه و افزايش ريسك سرمايهگذاري
سفته بازانه در بازارهاي موازي ،اميدها براي رشد بيشتر بازار سرمايه
در روزهاي آتي را افزايش داده است .عسكري افزود :افزايش سطح
آگاه��ي مردم براي حف��ظ ارزش پول از طريق س��رمايهگذاري در
داراييهاي مالي به عنوان يك س��پر تورمي ،اراده قوي در نهادهاي
ناظر بازار براي افزايش سطح دانش و آگاهي مردم در خصوص بورس
و اوراق به��ادار از دوران نوجواني و جواني نيز از ديگر داليل رويكرد
مثبت به بازار سرمايه است.
وي در عي��ن حال افزود :حجم معامالت فعلي ،منطبق بر ش��رايط
آرماني نيست و پيش بيني ميش��ود اين حجم از معامالت با رشد
حداقل ۵۰درصدي در يك سال آتي همراه باشد كه در صورت تحقق،
دستاورد بزرگي براي بازار سرمايه خواهد بود.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در ادامه با اش��اره ب��ه صندوقهاي
س��رمايهگذاري و تاكيد بر ورود سرمايهگذاران جديد از طريق اين
صندوقها گفت :متاسفانه بخش اعظم س��رمايهگذاران خرد بازار
سرمايه ،نسبت به عملكرد و س��اختار صندوقهاي سرمايهگذاري
آشنايي الزم را ندارند و مس��تقيماً اقدام به خريد در بازار ميكنند.

اگر فرض بگيريم  ۳۰درصد اين افراد دانش سرمايهگذاري و تحليل
صورتهاي مالي را دارا نباشند ،رفتارهاي هيجاني باال خواهد رفت و
در زمان نوسانات عادي بازار كه بخشي از آن اصالح موقتي ميتواند
باش��د ،معامالت هيجاني انجام خواهند داد.وي ادامه داد :معامالت
اين افراد متاسفانه براساس اطالعات بنيادي نيست و اكثرا مبتني
بر تحليل تكنيكال يا رجوع به توصيههاي سايرين از جمله فعاالن
فضاي مجازي اقدام به معامله ميكنند.
عسكري افزود :از اين رو شاهد هستيم سرمايهگذاران خرد در شرايط
منفي ،بيشتر از حقوقيها ترس براي خريد يا فروش سهم دارند ولي
حقوقيها نسبت به سهمهايي كه اعتقاد به بنيادين بودن آن دارند،
وارد معامله ميش��وند و عموما هم صندوقهاي سرمايهگذاري و به
خصوص از نوع بازارگرداني در اين شرايط فعال ترند.
وي سپس در پاسخ به اين سوال هم كه چرا بعضي سهامداران خرد
و بورس اوليها كه در روزهاي قبل عمدتا خريدار بودند ،به تازگي به
صفهاي فروش پيوستهاند ،گفت :اگرآموزش تازهواردها در خصوص
اعتماد به صندوقهاي سرمايهگذاري و سبدگردانها با قوت بيشتري
دنبال شود ،شاهد اين صف آرايي نخواهيم بود.
عسكري ادامه داد :به هر حال از آنجا كه طعم عرضههاي اوليه به كام
تازه واردها بهخصوص با سرمايههاي پايين شيرين است ،اين گروه
تالش ميكنند مستقيما در بازار سرمايهگذاري كنند كه نه به صالح
خودشان خواهد بود و نه به صالح ساير فعاالن.به گفته اين كارشناس
بازار سرمايه ،همچنين ترس از جاماندن در بازار به دليل كمتجربگي
و عدم شناخت از فراز و نشيب بازار ،موجب ميشود اين افراد عموما
در صفها قرار بگيرند.

اقبال بازار به سمت بزرگترها برگشته است
همچنين مس��عود علي��زاده ،ديگر كارش��ناس بازار
سرمايه در خصوص كس��ب بازدهي فراتر از انتظار در
ماههاي اخير گفت :بازار سرمايه ايران در اين ايام يكي
از پر التهابترين دوران خود را پش��ت سر ميگذارد.
بازدهي اين بازار در ماههاي گذشته باعث شده توجه
بسياري از مردم به اين بازار جلب شود .ورود پول از ساير
بازارهاي س��رمايهگذاري همانند ارز ،طال و مسكن به
بورس همواره با خود هيجانات بسياري همراه دارد .در
ماههاي گذشته نيز ورود پول از ساير بازارها به بورس
باعث گرديد تحرك زي��ادي در بورس صورت گيرد و
بسياري از شركتهاي بازار بازدهي باالتر از 100درصد
را به ثبت رسانند.
اين كارشناس بازار سهام ادامه داد :از داليل عمده رشد
ماههاياخيربازارراميتوانافزايشنرخارز،افزايشنرخ
تورموافزايش سودآوري شركتهاعنواننمود.همواره
با افزايش نرخ ارز در بازار توجه به س��وي شركتهاي
صادرات محور جلب شده و اين شركتها بازدهيهاي
مطلوبي را براي س��رمايهگذاران به ارمغ��ان آوردهاند.
صنايع كوچكتر بازار عموما با تاخير اين هيجانات را در
خود منعكس ميكنند و با توجه به جو بازار اين صنايع
نيز عموما دچار رشد ميشوند.
وي خاطرنش��ان كرد :شركتهاي زيانده نيز عموما با
رشد قيمت مواجه ميش��وند و از مهمترين داليل آن
را ميتوان به افزايش قيمت داراييهاي اين شركتها
با افزايش ن��رخ تورم و در نتيج��ه برنامههاي افزايش
س��رمايه آنها از محل تجديد ارزيابي داراييهايش��ان
اشاره كرد .طي هفتههاي گذشته صنايع كوچك بازار
همانند صنايع دارويي ،س��يماني ،خودرويي و ...نظر
گروههايي بودند كه افت شاخص بورس را رقم زدند.
بر اين اس��اس ،در بين نمادهاي روز قبل ،نماد بانك
ملت ،بانك تجارت ،بانك اقتصاد نوين ،سايپا ،بانك
صادراتايران،نفتسپاهانوصنايعريختهگريايران
در گروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند.
گروه شيمياييدرمعامالتديروز،صدرنشينبرترين
گروههاي صنعت ش��د و در اين گروه  ۲۹۴ميليون و
 ۴۵۶هزار برگه سهم به ارزش  ۲هزار و  ۳۶۵ميليارد
ريال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نيز طي روز قبل ،بيش از  ۸۵واحد
رش��د داش��ت و روي كانال چهار هزار و  ۱۵۴واحد
ثابت ماند .همچنين در اين بازار يك ميليارد و ۴۳۲

سرمايهگذاران را به خود جلب كردند و با رشد قيمت
مواجه شدند و پس از هر رشد شديد قيمتي بازار نياز به
اصالحدارد.بنابراينطيهفتهگذشتهبازارتخليهانرژي
در اين گروهها به خود ديد و بسياري از سرمايهگذاراني
را با ترس روبرو كرد .اما با توجه به اينكه روند كلي بازار
صعودي بوده و بسياري از صنايع هنوز زير ارزشهاي
ذاتي خود قرار دارند و از لحاظ بنيادي اهداف باالتري
را ميبينند ،طبيعي است كه پول از صنايع كوچك به
س��مت صنايع بزرگتر همچون صنعت پتروشيمي،
پااليشي ،فلزات و معدني هدايت شود.
اين كارش��ناس ب��ازار س��رمايه گفت :بهط��ور كلي
ميت��وان اينطور نتيجه گرفت كه ب��ازار از اين پس
توجه بيشتري به صنايع بنيادي داشته باشد و عالقه
سرمايهگذاران به سمت صنايع با پتانسيل سودآوري
باالتر جلب ش��ود .همچنين پيش بيني ميشود كه
صناي��ع كوچك با توجه كه ريس��كهاي موجود در
آنها كم كم وارد حاشيه شده و پول هوشمند از سمت
صنايع كوچكتر رفته رفته به س��مت صنايع بزرگ
و صادرات محور هدايت ش��ود .در نهايت با توجه به
ظرفيتهاي موجود در صنايع صادرات محور و بنيادي
ميتوانگفتپتروشيميها،پااليشيهاوفرآوردههاي
نفتي ،صنعت فلزات اساس��ي ،معدنيها و كانههاي
فلزي به همراه ش��ركتهاي وابس��ته به اين صنايع
ميتوانند در آينده پرچمدار بازار باشند.
شايان ذكر اس��ت با توجه به رشد اخير بازار و احتمال
اصالح ،سرمايهگذاران بايد در اين روزها بيش از بيش
به رعايت اصول مديريت سرمايه و ريسك دقت داشته
و از س��رمايهگذاري در صنايع با نقدشوندگي پايين و
شرايط نامناسب بنيادي تا حد امكان خودداري كنند.

ميليون برگه س��هم به ارزش بي��ش از هفت هزار و
 ۹۷۹ميليارد ريال داد و س��تد ش��د .در بين تمامي
نمادها ،س��نگ آهن گهرزمين (كگهر) ،پتروشيمي
مارون (مارون) ،هلدينگ صنايع معدني خاورميانه
(ميدكو) ،فوالد هرمزگان جنوب (هرمز) ،پتروشيمي
زاگرس (زاگرس) ،پااليش نفت شيراز (شراز) و قاسم
ايران (قاسم) بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص اين
بازار داشتند.
درمقابلتوليدبرقعسلويهمپنا(بمپنا)،توليدنيروي
برق دماوند (دماوند) ،بيمه پاس��ارگاد (بپاس) و س.
توسعه و عمران اس��تان كرمان (كرمان) و بانك دي
(دي) مانع از رشد بيشتر اين شاخص شدند.

احمد اشتياقي:

جريان پول به سمت بازارسرمايه ادامه دارد
در حال حاضر بازار به سهمهاي بنيادين توجه دارد؛ اين سهمها كه
از رشدهاي اخير بازار عقب ماندهاند با رشد خود به حركت صعودي
بازار قدرت بخشيدهاند.
احمد اشتياقي ،كارشناس بازار س��رمايه ضمن بيان مطلب باال در
بررس��ي روند صعودي اين روزهاي ش��اخص به پايگاه خبري بازار
سرمايه (س��نا) گفت :به نظر من اين س��همها زير ارزش ذاتيشان
معامله ميشدند و بعضا در حال حاضر P/Eهاي زير چهار دارند؛ حال
با توجه به اينكه گزارشهاي ش��شماهه در حال انتشار است ،براي
بازار مشخص شده كه اين سهمهاي بنيادي سود شش ماهه خوبي
ميتوانند به بازار گزارش كنند؛ باتوجه به اين موضوع بازار به استقبال
اين سهمها رفتهاند؛ بهطور مثال گروه محصوالت پتروشيمي و فلزي
معدني در چنين شرايطي هستند.
اش��تياقي اضافه كرد :از ط��رف ديگر به نظر ميرس��د در خصوص
سهمهاي بنيادي كه عمدتا صادرات محور هم هستند ،بازار به اين
يقين رسيده است كه بنا به شرايط اخير (كاهش نرخ ارز) سود اين
شركتها ميتواند ريزشي نبوده ،بلكه ممكن است با افزايشهايي هم
همراه باشد.وي در خصوص تاثير قانون تجديد ارزيابيها بر بازار اظهار
كرد :عالوه بر اين زمزمههاي تجديد ارزيابي شركتها نيز وجود دارد.
سرمايهگذاران اين موضوع را مثبت ارزيابي ميكنند؛ باتوجه به اينكه
در اين خصوص دارايي شركت به رخ بازار كشيده ميشود ،ميتوان
گفت كه اين اتفاق در رش��د بازار بيتاثير نيست و حتي ميتواند در
بازار اثر مثبت داشته باشد .بهطور مثال اگر شركتهاي باپتانسيل
باال و EPSمحور هم مورد تجديد ارزيابي قرار بگيرند ،ميتوانند سبب
تحرك در بازار ش��وند.اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد :البته

آخرين مصوبات كميته
گواهينامههاي حرفهاي

براساس اعالم مركز آموزش سازمان بورس و اوراق
بهادار،چهلونهمينجلسهكميتهگواهينامههاي
حرفهايباموضوعتمديدگواهينامههابرگزارشد.به
گزارش سنا ،رييس مركز آموزش سازمان بورس و
اوراق بهادار گفت :براساس مصوبات جديد ،تمامي
افرادي كه تا سال 1396در دورههاي آموزشي ويژه
تمديدگواهينامههاشركتنمودهاند،از 100درصد
امتيازبراساسباالترينگواهينامهاخذشدهبهرهمند
ميگردند( .اينامتيازازسويمركزآموزشمحاسبه
شده و در حال حاضر روي سايت اين مركز به آدرس
 HTTPS: //ICMC.SEO.IRقرار گرفته است).
شاهيناحمديبااشارهبهامتيازبنديصورتگرفته
گفت :اين امتياز از تاريخ تصويب ( )1398/07/16به
مدت سه سال قابل استفاده بوده و افرادي كه تمايل
دارندگواهينامهآنانبراساسامتيازاخذشدهتمديد
شود ،ميتوانند درخواست خود را به مركز آموزش
ارايه دهند .امتياز مذك��ور پس از اتمام مهلت داده
شده لغو گرديده و تمامي دارندگان گواهي نامههاي
حرفهايبايستيمطابقدستورالعملتمديدگواهي
نامهها اقدام كنند.رييس مركز آموزش تأكيد كرد:
افرادي كه با احتساب امتياز دورههاي قبلي و امتياز
سوابق ش��غلي و تحصيلي ،امتياز الزم براي تمديد
گواهي نامهها را به دس��ت نياوردهاند ،بايس��تي در
دورههايآموزشيشركتنمايند.احمديهمچنين
با اشاره به آماده نبودن زيرساختهاي الزم از سوي
برخي موسسات و مراكز برگزاري دورههاي تمديد
گف��ت :با موافقت كميته گواهي نامهها مقرر ش��د
مهلت ش��ركت در دورههاي آموزشي ويژه تمديد
گواهينامهها تا بيس��تم اس��فندماه س��ال جاري
تمديد شود.

سبزپوشي بورس تهران پس از يك هفته ناكامي

گروه بورس| محمد امين خدابخش|
در نخس��تين روز هفته ش��اخص كل بورس تهران با
رش��دي قابل توجه به كار خود خاتمه داد .در اين روز
نماگر اصلي ب��ورس تهران به ميزان  9هزار و  10واحد
افزايش يافت و به س��طح  322هزار و  60واحد رسيد.
رشد 2.88درصدينماگراصلياينبازاردرحاليديروز
به وقوع پيوست كه در معامالت هفته قبل از آن به مدت
سه روز كليت داد و ستدها در بازار منفي بود .به همين
دليل بسياري ،ضعف تقاضا در بيشتر نمادهاي بازار را
ناشي از آمادگي براي براي افت بيشتر قيمتها تلقي
كردند .دليل اين ديدگاه نيز رشد قابل توجهي بود كه
بازار سرمايه در ماههاي اخير داشته است.

رويخطخبر

ممكن است شركتهاي توليدي نتوانند از اين قانون استفاده زيادي
داشته باشند ،اما به نظر من همانطور كه اشاره كردم ،اين موضوع
ميتواند از نگاه س��رمايهگذاران موثر واقع شود؛ اين انتظار ميتواند
افزايش را براي شاخص در نظر داشته باشد.
اشتياقي در مجموع كليت بازار در گروههاي مختلف را داراي پتانسيل
و ظرفيت مطلوبي براي ادامه رشد دانست و گفت :به نظر من شاخص
حباب ندارد؛ به اين معني كه اگر با نگاه س��هام بنيادي ،شاخص را
بررسي كنيم ،مشاهده ميكنيم كه شاخص ميتواند به رشد خود
ادامه دهد و ريزش عميقي نداشته باشد.
مديرعامل كارگزاري بانك آينده پيشبيني كرد :شركتهاي داراي
سهام بنيادي گزارشهاي خوبي به بازار ارايه خواهند كرد .با در نظر
گرفتن اين موضوع هم بايد گفت كه بازار به اس��تقبال گزارشهاي
خوب شش ماهه رفته اس��ت .به نظر ميرسد بدون در نظر گرفتن
تجديد ارزيابي سهام ،بازار نهايتا تا آخر مهرماه در فاز صعودي باقي
بماند و بعد از آن تا آمدن گزارشهاي  ۹ماهه به استراحت بپردازد.
اش��تياقي تصريح ك��رد :تاكنون تحريمه��ا روي تولي��د و فروش
شركتها اثر با اهميتي نداشتهاند؛ اما در نظر داشته باشيد كه بازار
هميشه موضوع تحريمها را رصد ميكند و نسبت به خريد و فروش
عكسالعمل نشان ميدهد.
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص فضاي رقابت بازارهاي موازي
با بازار سرمايه نيز اظهار كرد :در حال حاضر بازارسرمايه رقيبي ندارد
بهطوري كه در مواجهه با بازارهاي موازي در حالت خنثي قرار گرفته
اس��ت .بنابراين ،جريان پول كماكان در اين بازار جريان دارد و اين
موضوعي است كه در روند افزايش شاخص تاثيرگذار است.

بينالملل
رشد بيسابقه شاخصها
در بورسهاي جهاني

رس��يدن امري��كا و چين ب��ه فاز نخس��ت توافق
تجاري با استقبال كمس��ابقه بورسهاي جهاني
و رش��د ش��اخصها در اين بازارها مواجه شد .به
گزارش رويترز ،بروز نشانههاي مثبت از تحوالت
جنگ تج��اري و برگزيت باع��ث جهش نيرومند
شاخصهاي بورسي در سراسر جهان شد .پس از
پايانديدارليوهه،معاوننخستوزيرچينبارابرت
اليت هايزر ،وزير بازرگاني و اس��تيون منوچين،
وزير خزانهداري امري��كا ،دو طرف اعالم كردند به
فاز اول توافق بر س��ر مس��ائل تجاري رسيدهاند و
طرف امريكايي نيز اعالم كرد در نتيجه اين توافق
از تصميم قبلي خود براي اعمال تعرفههاي جديد
بر محصوالت چيني منصرف ش��ده است.چين و
امريكا اكنون  ۱۵ماه اس��ت كه درگير يك جنگ
تجاري تمام عيار ش��دهاند و هر ك��دام از طرفين،
ط��رف ديگر را مقص��ر وضعيت كنون��ي معرفي
ميكند .اين جنگ كه به گفته بانك جهاني تا۷۰۰
ميليارددالربه اقتصادجهانخسارتواردكرده،در
ماههاياخيراصليترينعاملتعيينمسيرحركت
بازارهاي مالي بوده است.مايك بل ،استراتژيست
بازارهاي جهاني در موسسه «جيپيمورگان است
منيجمنت» گفت :شاهد يك مذاكره مثبت بوديم
و ممكن است طرفين آهسته آهسته به توافقات
بيشتري برس��ند كه فضا را براي رسيدن به توافق
نهاي��ي هموار كند.در وال اس��تريت ش��اخصها
بهش��دت افزايش��ي بودند تا جايي كه ش��اخص
«داوجونز ايدانستريال اوريج» ۱.۲۱درصد جهش
كرد و به  ۲۶هزار و  ۸۱۶.۵۹واحد رسيد ،شاخص
«اساندپي  »۵۰۰با  ۱.۰۹درصد افزايش تا سطح
 ۲۹۷۰.۲۸واح��دي ب��اال رفت و ديگر ش��اخص
مهم بورس��ي يعني «نزدك كامپوزيت» با صعود
 ۱.۳۴درصدي در سطح  ۸۰۵۷.۰۴واحدي بسته
شد.در ديگر مناطق جهان و در معامالت بازارهاي
بورس در اروپا ،روند صعودي كامال محسوس بود
تا جايي كه شاخص «فوتسي  »۱۰۰بورس لندن
با جهش  ۰.۸۴درصدي ت��ا  ۷۲۴۷.۰۸واحد باال
رفت ،ديگر شاخصهاي مهم بورسي در اروپا نيز
صعودي بودند؛ به گونهاي كه شاخص «كك »۴۰
بورس پاريس با صعود  ۱.۷۳درصدي در س��طح
 ۵۶۶۵.۴۶واحد بسته شد و شاخص «دكس »۳۰
بورس فرانكفورت در آلمان با پرش  ۲.۸۶درصدي
و ايستادن در سطح  ۱۲هزار و  ۵۱۱.۶۵واحدي به
كار خود خاتمه داد .در مادريد شاخص «ايبكس
 »۳۵ح��دود  ۱.۸۶درصد باال رفت و به ۹۲۷۳.۸۰
واحد رسيد.اسكات براون ،كارشناس ارشد مسائل
اقتصادي در موسس��ه «ريموند جيمز» گفت :در
طول ماههاي اخير شاهد وجود يك فضاي مه آلود
ونامطمئنبرسربازارهابودهايمواكنونسرنخهايي
داريمكهنشانميدهداينفضادرحالازبينرفتن
است .هنوز زود اس��ت بگوييم به آخر خط جنگ
تجاري رسيدهايم اما چيزي كه مشخص است اين
است كه وضعيت بهتر شده است.از سوي ديگر در
معامالت بورسهاي آس��يا ،ش��اخص «نيك كي
 »۲۲۵بورس توكيو ژاپن با صعود ۱.۱۵درصدي تا
سطح ۲۱هزارو ۷۹۷.۸۷واحديباالرفت،شاخص
«هانگ سنگ» بورس هنگكنگ با جهش ۲.۳۴
درص��دي به  ۲۶هزار و  ۳۰۸.۴۴واحد رس��يد .در
چينشاخص«شانگهايكامپوزيت»باپرش۰.۹۶
درصدي در س��طح  ۳۹۱۱.۷۲واحد بسته شد.در
بازار طالي سياه ،هر بش��كه نفت «وستتگزاس
اينترمديت» با ۱.۱۵درصد افزايش به ۵۴.۷۰دالر
رسيدونفتخامبرنتدريايشمالباافزايش۱.۴۱
درصدي به ازاي  ۶۰.۵۱دالر در هر بش��كه مبادله
شد.همچنيندربازارفلزاتگرانبها،بهايهراونس
طال براي تحويل فوري با كاهش  ۰.۸۱درصدي به
 ۱۴۸۸.۷۰دالررسيد.هراونسنقرهباكاهش۰.۳۳
درصدي به ازاي  ۱۷.۵۴دالر مبادله شد.

اخبار
رتبه جهاني ايران
در توليد و صادرات طال

ايس�نا| رييس اتحاديه ط�لا و جواهر تهران
با انتق��اد ب��ه قرارگي��ري اي��ران در رتبه آخر
صادركنندگان در ميان 7كشور برتر توليدكننده
طال ،گف��ت :در س��ند راهب��ردي صنعت طال
بايد به آموزش ،طراح��ي و رفع موانع صادراتي
توجه ويژهاي صورت گيرد .ابراهيم محمدولي
در رابطه با تدوين س��ند راهبردي صنعت طال
و فل��زات گرانبه��ا كه از س��وي وزارت صنعت،
معدن و تجارت خبر تهيه و تدوين پيش نويس
آن منتش��ر شده ،گفت :جلس��ات متعددي در
زمينه بررسي ش��رايط توليد و صادرات صنعت
طال ب��ا وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت برگزار
ش��ده كه مجموع اين جلسات منجر به آن شد
كه اين صنعت در زمينه توليد صادرات محور،
نياز به برنامهريزي ،رفع موانع دس��ت و پاگير و
حمايتهاي منطقي دارد .رييس اتحاديه طال و
جواهر تهران ادامه داد :بررسيها حكايت از آن
دارد كه با رونق صنعت طال در تمام ابعاد و توجه
ويژه بر توليد صادرات محور ،اين صنعت ارزآوري
و اشتغال زايي قابل توجهي خواهد داشت .وي
با اشاره به اينكه سند راهبردي در حال ايجاد و
شكلگيري است ،تاكيد كرد :در سند راهبردي
صنعت طال بايد توجه ويژهاي به رفع موانع حاكم
در ثبت سفارش و تامين مواد اوليه ،حمل و نقل
فرودگاه��ي و فرآيندهاي گمركي داش��ت و از
سوي ديگر بانك مركزي بايد در رابطه با قوانين
توليد و صادرات طال ،تجديدنظر داش��ته باشد.
محمدولي خاطرنش��ان كرد :در ارتقاء كيفيت
و توس��عه صنعت طال بايد نگاه ويژهاي به ايجاد
شهرك صنعتي طال وجود داشته باشد و در اين
شهرك فعاالن صنف به سرمايهگذاري در زمينه
آموزش و ارتقاء طراحي توجه داش��ته باش��ند.
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران بيان كرد :در
ماههاي اخير به واسطه افزايش هزينههاي توليد،
ميزان توليد صادرات محور بهشدت كاهش يافته
كه اگر موانع توليد و صادرات رفع شود ،ظرفيت
فعلي كشور توان پاس��خگويي به نياز داخلي و
بازارهاي صادرات��ي را دارد .وي گفت :ايران در
بين  7كشور برتر توليدكننده طال قرار دارد كه
متاس��فانه در بعد صادراتي رتبه آخر را در بين
اين  7كشور دارد.

درجقيمتنانو
وزنچانهاجباريشد

تسنيم| رييس انجمن ملي حمايت از حقوق
مصرفكنندگان ،گفت :براساس مصوبه ستاد
تنظيم بازار بايد نانواييهاي آزاد پز ضمن اعالم
وزن چانه قيمت نانها را به مردم اعالم كنند در
غير اين صورت تخلف انجام شده است .حسين
ابراهيمي رييس انجمن ملي حمايت از حقوق
مصرفكنندگاندرخصوصتغييراتقيمتنان
با اشاره به تش��ديد واحدهاي نظارتي بر فروش
نان در نانواييها ،اظهارداشت :براساس مصوبه
ستاد تنظيم بازار بايد نانواييهاي آزاد پز ضمن
اعالم وزن چانه قيمت نانه��ا را به مردم اعالم
كنند در غير اين صورت تخلف انجام شده است.
وي اف��زود :عالوه بر اين نص��ب بنر قيمت انواع
نان در نانواييها اجباري ش��ده است .صادقي
رييس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
تهران در خصوص قيمت نان ب��ا آراد يارانهاي
و آزادپز در اس��تان تهران گفت��ه بود :در بخش
يارانهاي قيمت نان در شهر تهران بربري با 560
گرم وزن چانه هزار تومان ،سنگك با  560گرم
وزن چانه يكهزار و  200تومان ،تافتون 230
گرم وزن چان��ه  550تومان و لواش با 150گرم
وزن چانه  300تومان اعالم شد .رييس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان تهران افزود :در
بخش نانواييهاي آزادپز شهر تهران قيمت نان
بربري با  580گرم وزن چانه هزار و  500تومان،
س��نگك با  650گرم وزن چانه يكهزار و 800
تومان ،تافتون  280گرم وزن چانه  850تومان
و لواش با 170گرم وزن چانه  450تومان است.
از سوي ديگر ،نماينده وزير صمت در اتاق اصناف
ايران از تش��ديد نظارته��اي الزم همزمان با
افزايش قيمت نان ب��راي جلوگيري از هرگونه
سوءاستفاده از قيمتهاي مصوب اخير خبر داد.
ابراهيم درستي در واكنش به گران شدن قيمت
نان و نظارتهاي اتاق اصناف بر نظارت بر اجراي
قيمتهاي مصوب اخير و برخ��ورد با هرگونه
گرانفروش��ي نان اظهار كرد :نكت��ه قابل توجه
آن اس��ت كه قيمت نان در  5سال گذشته هيچ
افزايش نداشته و اين در حالي است كه با در نظر
گرفتن افزايش دستمزدها ،افزايش قيمت انرژي
و باالرفتن هزينهها طي اين  5س��ال ،منطقي
ب��ود كه قيمت ن��ان اصالح ش��ود .نايبرييس
اتاق اصناف تهران ادامه داد :از سوي ديگر قبل
از اين اق��دام ،بس��ياري از نانواييها به صورت
غيركارشناس��ي ،اقدام ب��ه افزايش قيمتهاي
عرضه نان خود ك��رده بودند كه اين اقدام اخير
باعث شد تا قيمت نان از آن وضعيت خارج و به
صورت قانونمند درآيد.
وي تاكيد كرد :ما معتقديم افزايش قيمت نان
و قيمتهاي مصوب اخير باعث خواهد ش��د تا
كيفيت نانهاي عرضه شده به مصرفكنندگان
قطع��اً باالتر رود و نان با كيفيتتري به دس��ت
مردم برس��د .نماين��ده وزير صنع��ت ،معدن و
تج��ارت در اتاق اصناف اي��ران در پايان با بيان
اينكه نظارتهاي الزم براي جلوگيري از هرگونه
سوءاستفاده از قيمتهاي مصوب اخير تشديد
ميشود خاطرنشان كرد :اتاق اصناف ،بازرسيها،
اتحاديههاي ذيربط و بازرسان سازمان حمايت
حتماً نظارتهاي خود را براي برخورد با هرگونه
سوءاستفادهاي تشديد ميكنند.
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تشكلها

در نشست تخصصي اتاق تهران مطرح شد

نقد فعاالن اقتصادي به طرح وزارت اقتصاد

تعادل|
در هفتمين نشست كميس�يون بهبود محيط
كس�ب وكار و رفع موان�ع توليد ات�اق تهران
«طرح پايش استاني محيط كسب وكار» كه از
سوي اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان
تهران در دس�ت اجرا قرار گرفته است ،مورد
بحث و بررسي قرار گرفت .اغلب حاضران اين
كميس�يون بر اين باور بودند ك�ه قانون بهبود
مس�تمر فضاي كسب و كار ،س�نجش و اعالم
شاخصهاي ملي محيط كسب وكار را به اتاقها
واگذار ك�رده و اتاق ايران ب�ه صورت فصلي و
مستمر در حال پايش اين شاخص است .ديدگاه
آنها اين بود كه وزارت امور اقتصادي و دارايي
بهجاي موازيكاري و هزينهكرد در اين حوزه،
به گزارشهاي اتاق ايران رجوع و اعتماد كرده
و روي راهكاره�اي بهبود فضاي كس�ب وكار
متمركز شود.
البته نماينده وزارت ام�ور اقتصادي و دارايي
در اين نشست توضيح داد كه تشكيالتي براي
بهب�ود فضاي كس�ب و كار در اي�ن وزارتخانه
ش�كل گرفته و اين تش�كيالت براي پيشبرد
اهداف خود نياز به تحقيقات دارد .او افزود :ما
در اجراي اين پروژه نهتنه�ا به دنبال دريافت
تاييدي�ه اتاق خواهيم بود ك�ه بدون همكاري
اتاق نميتوانيم اين ط�رح را پيش ببريم؛ چرا
كه بنگاههاي اقتصادي مايل به ارايه اطالعات
اقتصادي خود به ما نيستند.

نمايندگان بخش خصوصي در نشس��ت كميسيون
بهب��ود محيط كس��بوكار و رفع موان��ع توليد اتاق
بازرگان��ي تهران ،با نقد ط��رح وزارت امور اقتصادي
و داراي��ي براي پايش اس��تاني محيط كس��بوكار،
پيشنهاد كردند وزارتخانه از آنچه اتاق بازرگاني تهيه
ميكند سود برده و تمركز خود را به رفع موانع احصا
شده در گزارش اتاق معطوف كند.
عليرض��ا فتح��ي ك��ه ب��ه نمايندگ��ي از اداره كل
اموراقتصادي و دارايي اس��تان ته��ران در هفتمين
نشس��ت كميس��يون تس��هيل كس��ب وكار و رفع
موانع توليد اتاق تهران حض��ور يافته بود ،ابتدا از دو
بخش��نامه وزير امور اقتصادي و دارايي به س��ازمان

امور مالياتي و گمرك براي بهبود محيط كسب وكار
و تس��هيل خدمات رس��اني به صاحبان كسب و كار
رونمايي كرد .در بخش��نامه مالياتي فرهاد دژپسند
كه در تاريخ  26مرداد ماه صادر شده ،اصالح فرآيند
ثبتنام موديان مالياتي ،اصالح ش��يوهنامه اجرايي
تبصره ( )1ماده ( )186قانون مالياتهاي مستقيم
در جه��ت ايجاد وحدت روي��ه در فرايند اجراي آن،
الكترونيكي شدن فرايند ماليات نقل و انتقال امالك
(گواهي ماده  )187براي واحدهاي مس��كوني شهر
تهران ،برخط شدن كامل فرايند ابالغ و رسيدگي به
درخواستهاي تقسيط بدهي مالياتي ،صدور گواهي
مفاصاحس��اب ماليات ب��ر ارزش اف��زوده به صورت
الكترونيكي و طي  48ساعت ،تنقيح كليه مقررات و
بخشنامههاي مالياتي و پيشنهاد موارد تنقيحي مورد
تاكيد قرار گرفته است.
در بخشنامه دژپسند به گمرك نيز كه در همان تاريخ
صادر شده ،مواردي چون اصالح شيوهنامه راهبري
سامانههاي الكترونيكي با نظرخواهي از نمايندگان
بخش خصوصي (انجمن كارگزاران گمركي) ،اصالح
رويههاي مربوط به ارزشگذاري كاال ،اطالعرساني
و اعالم ش��فاف نرخهاي خدمات انب��ارداري ،تهيه
سيس��تم رتبهبندي فعاالن اقتصادي براي كسب و
كارهاي كوچك ،متوسط و بزرگ با همكاري معاونت
امور اقتصادي و اتاق بازرگاني ايران مورد تاكيد قرار
گرفته است.
فتحي در ادامه به تشريح طرح پايش استاني بهبود
محيط كس��ب و كار پرداخت وگفت :كارفرماي اين
طرح ،وزارت امور اقتص��ادي و دارايي بوده و مجري
آن مركز ملي مطالعات ،پايش و بهبود محيط كسب
و كار خواهد بود كه از همكاري علمي سازمان جهاد
دانشگاهي تهران نيز بهره خواهد گرفت.
او با بيان اينكه جامعه آم��اري اين طرح ،بنگاههاي
توليدي و خدماتي فعال خواهن��د بود ،توضيح داد:
23هزار و  906بنگاه اقتصادي به عنوان جامعه آماري
اين طرح برگزيده شدهاند كه  4202بنگاه مربوط به
استان تهران است .همچنين ،اندازه نمونه كل كشور
با خط��اي  7.5درصد 2910 ،بن��گاه اقتصادي بوده
و اندازه نمونه اس��تان تهران ب��ا همين درصد خطا،
120بن��گاه اقتصادي اس��ت .روش نمونهگيري نيز
كوكران بوده اس��ت .او س��پس در مورد طبقهبندي

بنگاههاي مش��مول طرح پايش توضيح داد كه اين
بنگاهها ش��امل 5گروه «صنعت ،ساختمان ،حمل و
نقل ،خدمات و فناوري اطالعات» اس��ت .فتحي در
ادامه پرسشنامه الكترونيكي اين طرح را به نمايش
گذاشت و از اتاق تهران درخواست كرد كه در راستاي
پيشبرد اين پروژه با وزارت اقتصاد همكاري كند.
ام��ا اين طرح ب��ا انتقاد فعاالن اقتص��ادي عضو اين
كميس��يون مواجه ش��د .نظر آنها اين بود كه قانون
بهبود مس��تمر فض��اي كس��ب و كار ،س��نجش و
اعالم ش��اخصهاي مل��ي محيط كس��ب وكار را به
اتاقها واگذار كرده و اتاق اي��ران به صورت فصلي و
مس��تمر در حال پايش اين ش��اخص است .ديدگاه
آنه��ا اين بود ك��ه وزارت ام��ور اقتص��اد و دارايي به
ج��اي م��وازيكاري و هزينهكرد در اي��ن حوزه ،به
گزارشهاي اتاق اي��ران رجوع و اعتماد كرده و روي

راهكارهاي بهبود فضاي كس��ب وكار متمركز شود.
علي اصغر اژدري ،كارشناس كميسيون بهبود محيط
كس��ب و كار اتاق تهران بر اي��ن عقيده بود كه حتي
در ص��ورت انجام اين پايش توس��ط وزارت اقتصاد،
نتايج آن بدون تاييد بخش خصوصي براي نهادهاي
بينالمللي قابل پذيرش نخواهد بود.
در ادامه اين جلس��ه ،زهرا اسدي نيز كه وزارت امور
اقتص��ادي و داراي��ي را در اين نشس��ت نمايندگي
ميك��رد ،توضيح داد كه تش��كيالتي ب��راي بهبود
فضاي كس��ب و كار در اين وزارتخانه ش��كل گرفته
و اين تش��كيالت براي پيش��برد اهداف خود نياز به
تحقيق��ات دارد .او اف��زود :ما در اج��راي اين پروژه
نهتنه��ا به دنب��ال درياف��ت تاييديه ات��اق خواهيم
بود كه بدون هم��كاري اتاق نميتواني��م اين طرح
را پيش ببري��م؛ چرا كه بنگاهه��اي اقتصادي مايل

ب��ه اراي��ه اطالعات اقتص��ادي خود به ما نيس��تند.
محمدرض��ا نجفيمنش ،رييس كميس��يون بهبود
محيط كسبوكار و رفع موانع توليد اتاق تهران هم
با اشاره به اينكه هدف وزارت اقتصاد ،احصاي داليل
بروز مشكالت و بهبود فضاي كسب وكار است ،گفت:
همه اين موارد را اتاق ايران در گزارشهاي مس��تمر
خود احصاميكن��د و وزارت امور اقتصادي و دارايي
ميتوان��د از اين اطالعات اس��تفاده و منابع و انرژي
عوامل خود را به بهبود اين ش��رايط معطوف كند .او
سپس پيشنهاد كرد كه در هر نشست كميسيون ،هر
يك از شاخصهاي كسب وكار و چالشهاي ارتقاي
رتبه اي��ران در اين ش��اخصها با حض��ور نهادهاي
ذيربط از جمله نماين��دگان وزارت امور اقتصادي
ودارايي مورد بررسي قرار گيرد كه اين پيشنهاد مورد
اقبال حاضران اين كميسيون قرار گرفت.

عضو هياتمديره اتحاديه صادركنندگان خشكبار ايران تشريح كرد

چشمانداز قيمتي زعفران در سال جاري
عضو هياتمديره اتحاديه صادركنندگان خش��كبار
ايران به بررسي مهمترين اتفاقات موثر بر قيمت پسته
و چشمانداز آتي قيمت اين ُدردانه صادرات غيرنفتي
كشور پرداخت.
مظف��ر محمدي در گفتوگو با خبرگزاري تس��نيم
با بيان اينكه  10فاكتور مهم آينده روش��ني را پيش
روي بازار پس��ته ايران قرار داده است ،گفت :اولين
اتفاق مهم كه ميتواند آثار مثبتي بر بازار پسته ايراني
داش��ته باش��د ،عضويت ايران در اتحاديه منطقهاي
اوراس��يا از چهارم آبانماه امسال است .بهطوري كه
موافقتنامه موق��ت ترتيبات منطقه آزاد تجاري بين
ايران و اتحاديه اوراس��يا از  ٥آبان ماه امسال اجرايي
ميشود و  502قلم كاال از جمله پسته از ايران بدون
تعرفه صادر خواهد شد.
به گفته عضو هياتمدي��ره اتحاديه صادركنندگان
خشكبار ايران ،در نتيجه اين توافق ،تعرفه صادرات
پسته نيز به كش��ورهاي عضو اتحاديه اوراسيا شامل
روسيه ،بالروس ،قزاقستان ،قرقيزستان و ارمنستان
براي ايران برداش��ته ميشود كه به كمك اين اتفاق
مهم ،ميزان قابل توجهي پسته به اين كشورها صادر
خواهد شد.
وي عامل دوم را قيمتهاي اعالمي از سوي شركت
پارامون��ت امري��كا عنوان ك��رد و اف��زود :هلدينگ
كش��اورزي پارامون��ت اياالت متح��ده امريكا اخيرا
قيمت پس��ته را  1.4دالر افزاي��ش داده و با توجه به
قيمت بااليي كه اين ش��ركت اعالم كرده ،چينيها
مجبورند پس��ته مصرفي خ��ود را از ايران خريداري
كنند و همين امر در افزايش قيمت اين محصول در
دنيا اثر گذار است.
محمدي در بيان عامل س��وم تاكيد كرد :اتفاق مهم
ديگ��ر كه عامل موثر در رش��د قيمت پس��ته ايراني
محسوب ميش��ود ،اعمال تعرفه  45درصدي براي
واردات از امريكا توس��ط كش��ور چين اس��ت .چين

كه بزرگترين خريدار پس��ته امريكاس��ت ،به علت
سياس��تهاي امريكا براي فروش اس��لحه به تايوان
بهشدت سياستهاي ضد امريكايي در پيش گرفته
كه تا امروز بيسابقه بوده كه اعمال تعرفه  45درصدي
واردات كااله��اي امريكايي نيز در راس��تاي همين
سياستها بوده است.
در نتيجه به نظر ميرس��د پس��ته ايراني جايگزين
اصلي پسته امريكايي براي چين خواهد بود و افزايش
قيمتهاي صادراتي به مدد فزوني تقاضا براي پسته
كشورمان تحت تاثير اين عامل محتمل است.
وي در بي��ان چهارمي��ن مورد گفت :خوش��بختانه
پس��ته امريكا مورد پس��ند خريداران هن��دي قرار
نگرفته و اين كش��ور قصد دارد بيش��ترين نياز خود
را ب��ه اين محصول از بازار اي��ران تأمين كند .در اين
رابطه ،با توجه به اينكه هن��د بيش از يك ميليارد و
350ميليون نفر جمعيت دارد ،تقاضاي قابل توجهي
را براي پس��ته ايران��ي ايجاد خواهد ك��رد و همين

رش��د تقاضا در افزاي��ش قيمتها نيز موثر اس��ت.
اين عض��و هياتمدي��ره اتحادي��ه صادركنندگان
خش��كبار ايران در بي��ان پنجمين عامل به رش��د
تقاضاي مصرف پسته در كشور امريكا در پي تبليغات
گسترده در اين كشور اشاره و اظهار داشت :با توجه به
جمعيت حدود  327ميليون نفري امريكا ،تقاضاي
خريد و مصرف پسته توس��ط مردم اين كشور رو به
افزايش گذاشته است؛ در نتيجه به نظر ميرسد تجار
امريكايي مقدار پس��ته كمتري را به ديگر كشورها
صادر كنند.
از اين رو ،ميتوان انتظار داشت كه كشورهاي خريدار
پسته از امريكا مجبور خواهند بود پسته موردنياز خود
را از ايران تامين كنند و اين به معناي رشد تقاضاي
پسته ايراني و در نتيجه افزايش قيمتها خواهد بود.
اي��ن صادركننده پس��ته افزود :موض��وع بعدي كه
ميتوان آن را به عنوان ششمين عامل موثر بر رشد
قيمت پس��ته در ايران تلقي كرد ،برداش��تن تعرفه

واردات پس��ته به چي��ن از  27درصد ب��ه  5درصد
اس��ت؛ بهطوريكه ب��راي واردات اي��ن محصول به
چين 12درصد عوارض گمركي و  15درصد ماليات
دريافت ميشد كه اين رقم به  5درصد كاهش يافته
است.
وي هفتمي��ن موض��وع را بح��ث تعه��دات ارزي
صادركنندگان آجيل و خشكبار عنوان كرد و افزود:
در پي جلس��ه نمايندگان اتحادي��ه صادركنندگان
آجيل و خش��كبار با بانك مركزي ،مشكل تعهدات
ارزي (واريز ارز حاصل از صادرات به س��امانه نيما)
حل شد و مقرر گرديد با ارايه ارز به صرافيهاي مورد
تاييد بانك مركزي بر مبناي نرخ آزاد ،رفع تعهد ارزي
از صادركنن��دگان صورت بپذيرد كه براس��اس اين
تصميم ،انتظار ميرود افزايش تقاضا و خريد از سمت
صادركنندگان بزرگ براي صادرات پس��ته صورت
گيرد .به اين ترتيب ،با افزايش تقاضا و خريد از طرف
صادركنندگان بزرگ و عمده ،صادرات همانند قبل
رونق خواهد گرفت و بايد منتظر حركت رو به رشد
بازار و در پي آن تحريك قيمتها بود.
به گفته محمدي ،هشتمين موضوع اثرگذار بر قيمت
پسته اين اس��ت كه با توجه به اطالعرساني صورت
گرفته از سوي انجمن پسته و جهاد كشاورزي استان
كرمان ،كش��اورزان و باغداران پسته در سال جاري
محصول برداشت شده خود را به يكباره به بازار عرضه
نميكنند .به اين ترتيب ،عرضه تدريجي پسته به بازار
از افت قيمتها جلوگيري ميكند.
عضو هياتمديره اتحاديه صادركنندگان خش��كبار
ايران كاهش حدود  30درصدي حجم توليد پس��ته
فندقي طبيعي خندان نسبت به پيش بينيهاي قبلي
را به عنوان عامل نهم ذكر كرد و اظهار داشت :در سال
جاري به دليل اينكه حجم توليد پس��ته دهان بسته
و پس��ته پوك باال رفته ،در نتيجه مقدار توليد پسته
فندق��ي طبيعي خندان ح��دود  30درصد پايينتر

از انتظ��ارات قبلي اس��ت .به همي��ن دليل ميتوان
پيشبيني رشد قيمتها را در بازار داشت.
وي در بيان آخرين نكته ،راهاندازي معامالت گواهي
س��پرده و قراردادهاي آتي پس��ته در بورس كاالي
ايران را از عوامل موثر بر واقعي ش��دن قيمت پسته
در بازارهاي صادراتي برشمرد و در اين زمينه تصريح
كرد :راهاندازي معامالت پسته در بورس باعث رشد
كيفيت محصول از زمان برداش��ت توسط كشاورز تا
صادرات آن توسط تاجر ميشود.
بهطوريكه نگهداري پسته كشاورزان در انبارهاي
بورسي و الزام به رعايت اس��تانداردهاي مورد تاييد
بورس موجب ميشود مشتريان خارجي با اطمينان
نس��بت به كيفيت محصول ،بيش از پيش نسبت به
خريد پسته از ايران راغب باشند و همين امر ميتواند
سيگنال مثبت به قيمت پسته ارايه كند .زيرا با اين
مكانيس��م معامالتي ش��فاف ،دالالن��ي كه كيفيت
پسته صادراتي را پايين ميآورند حذف شده و تجار
صادركننده با اطمينان خاطر ،با خريد از بورس پسته
مرغوبتري را صادر ميكنند.
اين عض��و هياتمدي��ره اتحادي��ه صادركنندگان
خش��كبار ايران در خاتمه سخنان خود با بيان اينكه
پس��ته يكي از محصوالت استراتژيك استان كرمان
محسوب ميشود ،در خصوص صادرات اين محصول
گفت :طي  4دهه گذشته و در اوج تحريمهاي امريكا
علي��ه ايران هيچگاه صادرات اي��ن محصول متوقف
نش��ده و دليل اين مساله هم مزيتهاي باالي توليد
اين محصول در استان كرمان است .پسته به عنوان
مهمتري��ن محصول كش��اورزي صادرات��ي كه ارز
قابلتوجهي را عايد كشور ميكند ،امسال آيندهاي
روش��ن را پي��ش رو دارد و ب��ا توجه ب��ه پيشبيني
افزايش برداشت محصول در سال جاري ،ايران و به
ويژه اس��تان كرمان رقيبي عمده براي پسته امريكا
محسوب ميشود.

واكنش معاون سازمان حمايت به خبر گراني رب گوجه؛

دستور براي كاهش قيمت رب گوجه

به گفته معاون س��ازمان حمايت ،ب��ا توجه به تداوم
روند كاهش��ي قيمت گوجه فرنگي ،ب��ه واحدهاي
توليدي بر ضرورت كاهش مجدد قيمت تاكيد شده
و با پيگيريهاي انجام شده برخي از واحدها نسبت
به تعديل قيمت محصوالت خود از درب كارخانه تا
 ۱۲۰۰۰تومان و كمتر اقدام كردهاند.
سيدداود موسوي در واكنش به انتشار خبري از سوي
خبرگزاري تسنيم مبني بر گران بودن قيمت رب ،با
بيان اينكه در حال حاضر رب گوجه فرنگي در زمره
كاالهاي بند (ج) ابالغيه شماره  60/151780مورخ
 10شهريور ماه  ،97كارگروه تنظيم بازار قرار دارد و
قيمت اينگونه اقالم بر اس��اس ضوابط قيمتگذاري
مص��وب و درصدهاي مجاز س��ود حلقههاي توزيع،
توس��ط واحدهاي توليدي تعيين ميش��ود افزود:
ه��ر واحد تولي��دي در صورت انعكاس ش��كايت به

اين سازمان و س��ازمانهاي صنعت معدن و تجارت
يا تعيين قيمت غير متعارف حتما بايد پاس��خگوي
عملكرد خود باشد .معاون نظارت بر كاالهاي مصرفي
و شبكههاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت ادامه
داد :در همين راستا و از تيرماه سال جاري و با توجه
به روند كاهش��ي قيمت گوجه فرنگي به عنوان ماده
اوليه اصلي مورد مصرف در توليد رب و استمرار اين
روند انتظار ميرفت كليه واحدهاي توليدي قيمت
محصوالت خود را تعديل كنن��د كه با توجه به عدم
اقدم مناسب در جهت تعديل قيمت و به دليل درج
قيمت نامتعارف و با توجه به انتظار مصرفكنندگان
موضوع در دستور كار اين سازمان قرار گرفت.
اين مقام مسوول در عين حال افزود :در همين راستا
جلساتي با واحدهاي توليدي اصلي و انجمن ذيربط
منعق��د و با توجه به اظهارات ايش��ان مبني بر اينكه

محصوالت توليدي موجود در بازار از توليدات با گوجه
فرنگي س��ال قبل و موجودي اسپتيك كارخانجات
گذش��ته بوده و همچنين وجود كاال در شبكههاي
توزيع و مراكز عرضه ،و در گام اول و در حالي كه قيمت
اين محصول در بازار بيش از  20هزارتومان (درج روي
محصول) وجود داشت حداكثر قيمت قوطي فلزي
 800گرمي رب گوجه فرنگي با درب آس��ان بازشو
معادل  165000ريال م��ورد توافق قرار گرفت و در
سامانه  124اين س��ازمان به عنوان حداكثر قيمت
قابل قبول ثبت گرديده است.
نكت��ه حايز اهمي��ت اينك��ه قيمت مذك��ور كه در
مردادماه عملياتي شده به عنوان سقف قيمت و براي
كيفيترين محصول مالك عمل ب��وده و با توجه به
كاهش قيمت گوجه و با عنايت به رقابت گسترده در
اين صنعت قطعا ش��اهد كاهش قيمت رب خواهيم

ب��ود و همانطوريكه ب��ه كرات اعالم ش��ده عرضه با
قيمتهاي كمتر همواره مورد تقدير است.
موس��وي اضافه كرد :متعاقب آن موض��وع به كليه
س��ازمانهاي صنعت ،معدن و تجارت منعكس و بر
نظارت ج��دي و دقيق بر واحده��اي توليدي براي
رعايت قيمت مذكور تاكيد و اعالم شد از تاريخ ثبت
قيمت در س��امانه اين س��ازمان ،توليد كاال بيش از
نرخ مذكور تخلف بوده و ضرورت دارد در اين زمينه
برخورد قانوني الزم معمول شود كه پروندههايي نيز
در اين خصوص تش��كيل شده و همچنين مجدداً به
كليه ش��ركتهاي توليدي رعايت حاشيه سودهاي
قانوني ابالغ شده است.
به گفته وي در حال حاضر و ب��ا توجه به تداوم روند
كاهش��ي گوجه فرنگي ،موضوع مجدد در دس��تور
كار اين س��ازمان قرار گرفته و به واحدهاي توليدي

ضرورت كاهش مجدد قيمت تاكيد شده و بر اساس
پيگيريهاي صورت گرفته مجددا برخي از واحدها
نس��بت به تعديل قيمت محصوالت خ��ود از درب
كارخانه تا  12000تومان و كمتر نيز اقدام كردهاند
ضمن اينكه تفاهماتي با فروش��گاههاي زنجيرهاي
انجام دادهاند تا نس��بت به تعديل قيمتهاي قبلي
در س��طح عرضه نيز انجام ش��ود كه ب��ه وضوح در
سطح فروشگاههاي زنجيرهاي و برخي صنوف قابل
رويت است .موس��وي متذكر شد :با توجه به كاهش
قيمت گوجه فرنگي و كاهش موجوديهاي قبلي در
ش��بكههاي توزيع و هماهنگي واحدهاي توليدي با
مراكز عرضه و از طرفي رقابتي بودن اين كاال دربازار
قطعا ش��اهد كاهش قيمت و هماهنگي بيش��تر در
نرخهاي مورد عمل خواهيم بود و روند كاهش قيمت
بهطور ملموستري مشاهده خواهد شد.

انرژي
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طاليسياه
جهشهفتگيقيمتنفت

گزارش گاردين درباره وضعيت تاريخي انتشار گازهاي گلخانهاي نفتيها

سهم 35درصدي غولهاي نفتي درتغييرات اقليمي
گروهانرژي|ترجمه:فرداداحمدي|
در حال حاضر سهم قابل توجه شركتهاي نفتي جهان
در انتشار گازهاي گلخانهاي مورد وفاق همگان است ،اما
اينكه بطور دقيق هر يك از غولهاي نفتي جهان مسبب
چه ميزان از گازهاي گلخان��هاي موجود در جو زمين در
طول تاريخ معاصر بودهاند ،موضوع گزارش��ي اس��ت كه
اخيرأ «گاردين» منتشر كرده است .بر اساس اين گزارش،
 35درصد انتش��ار گازهاي گلخانهاي س��هم  20شركت
برتر نفتي جهان است كه  12عدد از آنان دولتي و  8عدد
شركتهايچندمليتيهستند.همچنينشركتآرامكو
عربستان سعودي با اختالف ،در صدر آلودهكنندگان جو
زمين قرار دارد .اما بايد توجه داشت كه گزارش پيش رو،
تمام مسووليت تغييرات انتشار گازهاي گلخانهاي ناشي
از مصرف س��وختهاي فس��يلي را به پاي شركتهاي
توليدكنندهآنمينويسدوايندرحالياستكهمناسبات
بازار كه مبتني بر عرضه و تقاضا است حكم ميكند كه هر
دو طرف توليدكننده و مصرفكننده مس��ووليت داشته
باش��ند .نگرش حاكم بر گزارش از اي��ن منظر نيز جالب
است كه بيشتر ش��ركتهاي توليدكننده سوختهاي
فسيلي يا در كشورهاي در حال توسعه مستقر هستند يا
توسط شركتهاي متعلق به كشورهاي توسعه يافته اداره
ميشوند ،اما فعاليت آنان در كشورهاي در حال توسعهاي
است كه اقتصادشان به نفت وابسته است .از همين رو ،نگاه
يكجانبهگرايانهگزارشموردتأييد«گروهانرژي»نيست،
اما دادههاي موجود در آن قابل توجه است.
گاردين  20ش��ركت بهرهبردار از سوختهاي فسيلي را
معرفيكردهاستكهبابابهرهبرداريبيامانازذخايرنفت،
گاز و زغالسنگ جهان ،بطور مستقيم در انتشار بيش از
يكسوم از انتشار گازهاي گلخانهاي در دوران مدرن نقش
داش��تهاند .دادههاي جديد محققان مطرح جهان فاش
ميكند كه اين گروه از شركتهاي دولتي و چندمليتي
چگونهوضعيتاضطرارياقليميرابهسمتتهديدآينده
بشريتهدايتميكنندو نشانميدهدكهاين شركتها
چطور با وجود آگاهي از تأثير مخرب شديد صنايعشان بر
كره زمين ،به توسعهدادن فعاليتهاي خود ادامه دادهاند.
اينتحليلهاتوسط«ريچاردهيد»ازموسسه«مسووليت
اقليمي» در امريكا انجام ش��د كه مقام برجس��تهاي در
راهب��ري افكار عموم��ي جهان در م��ورد آگاهي از نقش
بزرگ نفت در تش��ديد ش��رايط اضطراري اقليمي دارد.
در اين تحليلها ارزيابي ميش��ود كه شركتهاي جهان
چه چيزي از زمين اس��تخراج ميكنند و چقدر مسوول
گازهاي انتش��ار يافته حاصل از اين سوختهاي فسيلي
از سال  1965به اين طرف هستند .بايد به اين نكته توجه
كرد كه كارشناسان ميگويند كه آسيب زيستمحيطي
سوختهايفسيلي،امريموردتوافقهمرهبرانصنعتي
و هم سياس��تمداران اس��ت 20.شركت نخست ليست
شركتهايمنتشركنندهگازهايگلخانهايدرمجموع35
درصد از كل دياكسيدكربن و متان مربوط به حوزه انرژي
درسراسرجهانراواردجوميكنندوازسال 1965تاكنون
معادل 480ميليارد تن دياكسيد كربن توليد كردهاند.
دراينليستنامشركتهايسرمايهگذاريمانندشورون،
اگزون ،بريتيش پتروليوم و شل و نيز شركتهاي دولتي
مانند آرامكو سعودي و گازپروم قرار دارد .شورون در صدر
فهرست  8شركت متعلق به س��رمايهگذاران قرار دارد و
اگزون ،بريتيش پتروليوم و شل نيز پس از آن هستند .اين
 4شركت جهاني با هم مسوول بيش از 10درصد از انتشار
دياكسيد كربن جهان را از سال 1965بودهاند.
 12ش��ركت ديگر اين ليس��ت  20تايي دولتي هستند
ك��ه با هم مس��وول اس��تخراج  20درصد از كل انتش��ار
دياكسيدكربنازسال 1965هستند.مقامنخستآالينده
جو متعلق به ش��ركت دولتي آرامكو سعودي است كه به
تنهايي 4.38درصدازكلانتشاردياكسيدكربنجهانرا
به خود اختصاص داده است.
مايكل مان ،يكي از دانشمندان برجسته جهان در حوزه
اقليمشناسي ميگويد كه اين يافتهها مشخص ميكنند
كه شركتهاي فعال در زمينه سوختهاي فسيلي چقدر
در آلودگي جو نقش دارند .وي از سياستمداران خواسته
اس��ت كه در مذاكرات آينده درباره اقليم كه قرار است در
ماه دسامبر در شيلي برگزار شود ،براي مهار فعاليتهاي
اين شركتها اقدام كنند.مايكل مان اظهار كرد« :تراژدي

بزرگ بحران اقليمي اين است كه  7.5ميليارد نفت بايد
تاوانآنرابازندگيدريكسيارهدرحالتخريببپردازند،
در حالي كه تعداد معدودي از ذينفعان نفتي ميتوانند به
ثبت ركورد در س��ودآوري ادامه دهند .اين يك شكست
اخالقيبزرگدرسيستمسياستيمااستكهاجازهچنين
اتفاقي را ميدهد».
ليست آاليندگان جهاني از گزارشهاي ساالنه توليد خود
شركتهاي فعال در حوزه نفت ،گاز طبيعي و زغالسنگ
تهيه شده و س��پس محاس��بات درباره اينكه چه مقدار
دياكسيدكربن و متان در كل زنجيره تأمين آنها ،يعني
از استخراج تا مصرف نهايي به جو ساطع ميشود ،انجام
گرفته است .نتيجه به دست آمده بدين شرح است كه90
درصدازآاليندگيهايمنتسببه 20متهماصليتغييرات
آب و هوايي ناشي از مصرف محصوالت آنها مانند بنزين،
سوخت جت ،گاز طبيعي و زغالسنگ حرارتي است10 .
درصد از گازهاي گلخانهاي منتسب به اين شركتها نيز
دراستخراج،پااليشوتحويلسوختهايمصرفينهايي
انتشارمييابد.
روزنامهگاردينبا 20شركتمطرحدرليستتماسگرفت
و  8شركت پاسخ دادند .برخي از آنها معتقدند كه مسوول
مستقيم اينكه مصرفكنندگان چگونه نفت ،گاز طبيعي
و زغالسنگ استخراج شده را مصرف ميكنند نيستند.

چندين ادعاي بحثبرانگيز نيز مطرح شد مبني بر اينكه
اثرات آسيبهاي زيستمحيطي سوختهاي فسيلي به
سالها  1950ميالدي برميگردد يا اينكه كل مجموعه
صنعت در تأخير در اقدامات زيس��تمحيطي حفاظتي
نقش داشته است .بيشتر آنها صراحتأ علم اقليمشناسي را
پذيرفتند و برخي از آنها ادعا كردند كه از اهداف مندرج در
توافقنامه پاريس براي كاهش توليد گازهاي گلخانهاي و
حفظ دماي جهاني تا حداكثر 1.5درجه سلسيوس باالتر
ازعصرپيشاصنعتيحمايتميكنند.
همگي ش��ركتها تالشهايي را براي سرمايهگذاري در
منابع انرژي تجديدپذير يا كمكربن انجام دادهاند و گفتند
كه ش��ركتهاي توليدكننده سوختهاي فسيلي نقش
تعيينكنندهاي در رفع بحران تغيي��رات اقليمي دارند.
پتروچاينااعالمكردكهحساباينشركتازشركتسلف
خود ،يعني «چاينا نشنال پتروليوم» جداست و بنابراين
هيچ مسووليتي در قبال انتشارات گازهاي گلخانهاي آن
شركت ندارد.
آخرين مطالعات برگرفت��ه از كارهاي قبلي ريچارد هيد
و تي��م وي بر روي نقش تاريخي ش��ركتهاي س��وخت
فسيلي در تشديد بحران اقليمي متمركز است .نقش اين
شركتها در انتش��ار گازهاي گلخانهاي بسيار زياد بوده
است .بر اساس تحقيقات منتشر شده در سال  2017كه

توسط «پيتر فرامهوف» در اتحاديه «دانشمنداننگران در
امريكا و همكاران» انجام گرفته ،انتشار دياكسيدكربن و
متان از 90شركت بزرگ انتشاردهنده اين گازها ،مسوول
بيش از نيمي از افزايش دماي جهاني و نزديك به يكسوم
از باال رفتن سطح آب درياها بين سالها  1880تا 2010
بودهاند .محققان اعالم كردند كه چنين تحقيقاتي منجر
به در نظر گرفتن مسووليتهاي تاريخي شركتها براي
تغييرشرايطخواهدشد.
هيد بيان كرد« :اين شركتها و محصوالت آنها به شكل
اساسي در قبال اضطرار اقليمي مسووليت دارند .آنها در
كل اقدام��ات ملي و جهاني را براي چندين دهه به تأخير
انداختندوديگرنميتواننددرپشتدودتوليداتشانمخفي
شوندكهمصرفكنندگانطرفهايمسوولهستند».
وي ادامه داد« :مديران ش��ركتهاي ح��وزه نفت ،گاز و
زغالسنگ مانعتراشي ميكنند و پيشنهادهاي مبتذل
ميدهند،درحاليكهسرمايههايگسترده،مهارتفنيو
تعهداخالقيآنهابهجايخنثيكردنتالشهابرايتغيير،
بايد صرف آينده كمكربن شود».
هيد بيان كرد« :س��ال  1965به اين دليل به عنوان نقطه
شروعانتخابشدكهتحقيقاتجديدنشانميدهددرآن
مرحلهازتاريخ،تأثيرزيستمحيطيسوختهايفسيلي
توسط رهبران حوزه صنعت و سياستمداران؛ به ويژه در
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انتشار دیاکسیدکربن 5شرکت نخست از سال 1965تاکنون

(ميلياردتنمعادلدياكسيدكربن)
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سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست

مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با
ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند.
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اياالتمتحده؛بهرسميتشناختهشد».درماهنوامبرسال
 ،1965ليندون جانسون ،رييسجمهور امريكا گزارشي را
منتشركردكهتوسطپنلآلودگيزيستمحيطيكميته
مشاوره علمي رياستجمهوري اين كشور نگارش شده
بود و در آن ،تأثيرات احتمالي ادامه توليد س��وختهاي
فسيليدرگرمايشجهانينشاندادهشدهاست.درهمان
سال،مديرعاملموسسهنفتامريكادرگردهماييساالنه
اين موسسه بيان كرد« :يكي از مهمترين پيشبينيهاي
گزارش رياس��تجمهوري اين است كه دياكسيدكربن
با سوختن زغالسنگ ،نفت و گاز طبيعي وارد جو زمين
ميشودوباچنينميزانيازانتشاردياكسيدكربني،تاسال
2000تعادلگرماييزمينچنانتغييرميكندكهاحتماأل
باعث ايجاد اختالل گسترده در آب و هواي جهاني ،فراتر از
شرايط محلي و ملي ميشود».
هيددرادامهافزود«:شركتهايپيشرووگروههايصنعتي
ازاواخردهه 1950نسبتبهتغييراتاقليميناشيازتداوم
استفاده از محصوالت توليديشان آگاه بودند يا به عمدأ آن
را ناديده ميگرفتند».
هدف تحقيقات هيد نگه داشتن حساب آن شركتهايي
اس��ت ك��ه بيش��ترين مس��ووليت را در قبال انتش��ار
دياكسيدكربن دارند تا بدين صورت بحثهاي عمومي
و سياسي را از تمركز بر فقط مسووليتهاي فردي تغيير
دهد .اين گزارش در راستاي هشدار سازمان ملل در سال
 2018است كه بر اس��اس آن جهان فقط  12سال براي
جلوگيريازبدترينعواقبناشيازگرمشدنجهانيزمين
و مح��دود كردن درجه حرارت كره زمين به حداكثر1.5
درجه سلسيوس بيشتر از دوران پيشاصنعتي وقت دارد.
اين مطالع��ه نش��ان ميدهد ك��ه بس��ياري از بدترين
تخطيكنندگان ،همان ش��ركتهاي س��رمايهگذاري
هستندكهنامخانوادگيشاندرسراسرجهانپيچيدهاست
و ميلياردها پوند (واحد پول انگلستان) براي البي دولتها
خرجميكنندوخودرابهعنواندغدغهمندمحيطزيست
جاميزنند.
در اوايل سال جاري يك مطالعه نشان داد كه پنج شركت
نفتي نخست ليست ساالنه نزديك به  200ميليون دالر
خرجالبيهاييميكنندتاسياستهايمقابلهباتغييرات
اقليمي را متوقف كرده يا به تأخير بياندازند.
هيدبيانكردكهاينشركتها«مسووليتاخالقي،ماليو
حقوقيقابلتوجهيدرقبالبحراناقليميداشتهووظيفه
متناسبي براي كمك به حل اين مشكل دارند».
وي اضافه كرد« :اگر چه مصرفكنندگان؛ چه افراد و چه
شركتها؛انتشاردهندگاننهاييدياكسيدكربنهستند،
اما موسسه «مس��ووليت اقليمي» تمركز خود را بر روي
شركتهاي توليدكننده س��وختهاي فسيلي گذاشته
اس��ت كه از نظر اين موسس��ه ،پنجه اتحاد آنها بر گلوي
س��وختهاي غيركربني و تحقيقات ميزان انتشار كربن
فشرده شده است.

(ميلياردتنمعادلدياكسيدكربن)
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ايسنا|قيمتهاي نفت روز جمعه در واكنش
به پيشرفت مذاكرات تجاري امريكا و چين كه
نگرانيها نسبت به تقاضا براي انرژي را تسهيل
كرد و خبر انفج��ار در يك نفتكش ايراني ،روند
افزايش��ي پيدا كردند و به رشد هفتگي حدود
چهار درصد دست يافتند.
بهاي معامالت آتي وس��تتگزاس اينترمديت
امريكا يك دالر و  ۱۵سنت يا  ۲.۲درصد افزايش
پيدا كرد و در  ۵۴دالر و  ۷۰س��نت در هر بشكه
بسته ش��د و براي كل هفته  ۳.۶درصد افزايش
نشان داد.
بهاي معامالت آتي نفت برن��ت يك دالر و ۴۱
س��نت يا  ۲.۴درصد افزايش يافت و در  ۶۰دالر
و  ۵۱سنت در هر بشكه بس��ته شد و براي كل
هفته  ۳.۷درصد ثبت ك��رد .در حالي كه هر دو
شاخص قيمت در دو هفته گذشته بطور متوالي
كاهش داشتند.
بلومبرگ روز جمعه به نقل از منابع آگاه گزارش
كرد امريكا و چين روز جمعه به يك توافق جزئي
رسيدند كه ممكن است به آتش بس در جنگ
تجاري منتهي ش��ود .تحت اي��ن پيمان ،چين
با دادن برخي از امتيازات كش��اورزي به امريكا
موافق��ت خواهد كرد و امريكا ني��ز در برخي از
تعرفههاي اعمال شده تجديدنظر خواهد كرد.
اين خبر از صعود بازارهاي سهام امريكا حمايت
كرد و به افزايش قيمتهاي نفت كمك كرد.
قيمتها پيش از آن تحت تاثير خبر انفجار در
يك نفتكش ايراني كه متحمل خساراتي شد،
روند صعودي پيدا كرده بودند.
به گفت��ه كايلين بيرچ ،اقتص��اددان جهاني در
واحد اطالعات اكونوميست ،حمالت پهپادي۱۴
سپتامبر كه باعث فلج شدن نيمي از توليد نفت
عربستان سعودي داشت ،ريسك ژئوپليتيكي
را در قيمتها اضافه كرد .پيش از اين حمالت،
قيمتهاي نفت روند نزولي داش��ت و تحوالت
اخير نشان ميدهد كه از تنشها در خاورميانه
كاسته نشده است.
اميدها به يك نتيجه مثبت در مذاكرات تجاري
امريكا و چين نيز باعث شد شاخصهاي قيمت
نفت روز پنجشنبه رشد چشمگيري پيدا كنند و
قيمتهايوستتگزاساينترمديتونفتبرنت
به باالترين سطح در بيش از يك هفته گذشته
صعود كردند.
لوكمان اوتونوگا ،تحليلگر ارش��د در ش��ركت
 FXTMبه ماركت واچ گفت :خبر آتش سوزي
در ي��ك نفتكش ايراني ممكن اس��ت اندكي از
صعود قيمتها حمايت كن��د اما تمركز اصلي
بازار روي مذاكرات تجاري در واشنگتن خواهد
بود .قيمتهاي نفت به دليل ابهامات تجاري و
كندي رشد اقتصاد جهاني ،بهشدت تحت تاثير
مس��ائل بخش عرضه قرار دارد و اگر مذاكرات
تجاري مايوسكننده باشد ،ممكن است با وجود
تنشهاي ژئوپليتيكي ،قيمتها پايين رود.
در اين بين در گزارش ماهانه آژانس بينالمللي
انرژي كه روز جمعه انتشار يافت ،رشد تقاضاي
جهاني براي نفت به ميزان يك ميليون بش��كه
در روز در س��ال  ۲۰۱۹و  ۱.۲ميليون بشكه در
روز در سال  ۲۰۲۰پيشبيني شد كه  ۱۰۰هزار
بشكه در روز كمتر از پيشبيني قبلي اين آژانس
بود و ضعيفترين نرخ ازسال  ۲۰۱۶خواهد بود.
اين گزارش پس از گزارش ماهانه اوپك منتشر
شد كه پيش بيني خود از رشد تقاضاي جهاني
ب��راي نفت در س��ال  ۲۰۱۹را كاه��ش داد اما
برآوردش از رش��د تقاض��ا در س��ال  ۲۰۲۰را
تغيير نداد .همزمان اين گگروه دورنماي رشد
عرضه غيراوپك در س��ال  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰را نيز
تنزل داد.
بر اس��اس گزارش مارك��ت واچ ،آمار اقتصادي
ضعيف سپتامبر در امريكا و اتحاديه اروپا باعث
شدنفت افزايش قيمت چشمگيرتريپيدانكند.
همچنين گ��زارش ش��ركت خدم��ات انرژي
بيكرهيوز نش��ان داد ش��مار دكلهاي حفاري
نفت فعال امريكا هفته گذش��ته دو حلقه رشد
كرده و به  ۷۱۲حلقه رسيده است كه نخستين
افزايش هفتگي پس از هفت هفته كاهش بود.
شمار دكلهاي حفاري نفت و گاز فعال امريكا
نيز يك حلقه رشد كرد و به  ۸۵۶حلقه رسيد.

رسانهها
پناهجويانوجهالمصالحه
تقابل تركيه و اروپا

رويترز| رييسجمه��ور تركيه اتحاديه اروپا را
تهديد كرد كه مرزهاي كشورش به اروپا را به روي
پناهندگان سوري خواهد گشود.
رجب طي��ب اردوغان ،رييسجمهور تركيه روز
پنجش��نبه در طول س��خنراني خود كه توسط
كانال تلويزيوني  NTVپخش ميشد با انتقاد از
اتحاديه اروپا به دليل محكوميت عمليات مرزي
آنكارا «چشمه صلح» در س��وريه ،تهديد نمود
مرزهاي كشورش به اروپا را به روي پناهندگان
سوري خواهد گشود.
اردوغ��ان گفت« :هي ،اتحادي��ه اروپا به خودت
بيا! اگر ش��ما تالش كنيد عملي��ات نظامي ما را
اش��غالگري بناميد كار ما س��اده خواهد بود -ما
گذرگاههاي م��رزي خود را ب��از خواهيم كرد و
3/6ميليونپناهندهرابهسمتشماميفرستيم».
«دونال توسك» رييس شوراي اروپا تهديدهاي
«رجب طيب اردوغان» رييسجمهوري تركيه
درباره فرستادن ميليونها آواره سوري به اروپا را
«كامالنابجا»خواندوعملياتآنكشوردرشمال
سوريه را بيثباتكننده توصيف كرد.
به گزارش رويترز ،توسك كه به قبرس سفر كرده
است،روزجمعهگفتكهعملياتيكجانبهتركيه
در شمال سوريه مايه نگراني شديد است و آنكارا
بايد آن را متوقف كند.
وي در عين حال اظهار داش��ت كه نگرانيهاي
امنيتي تركيه بايد به روش سياسي و ديپلماتيك
رفع شود.
رييس ش��وراي اروپا گفت :مداخله نظامي فقط
وضعيت را بدتر ميكند .اق��دام نظامي به جاي
ايجادثبات،بيثباتيبيشتردرمنطقهميآفريند.
چنين اقدامي رنج غيرنظاميان را بيشتر كرده و
ضمن افزايش آوارگان ،پيشرفتهاي به دست
آمده توسط ائتالف جهاني عليه داعش را تهديد
ميكند.
توسك اظهار داشت :تركيه بايد بداند كه نگراني
اصلي ما اين است كه اقدامات آنها منجر به يك
فاجعه انس��اني ديگر ميش��ود كه اين موضوع
غيرقابل قبول است.
وي افزود :ما نميپذيريم ك��ه آوارگان به عنوان
سالحي عليه ما و براي باجگيري از ما به كار رود.
م��ن تهديدهاي روز گذش��ته رييسجمهوري
اردوغان را كامال نابجا ميدانم.
اردوغان روز پنجش��نبه تهديد كرده بود كه اگر
اتحاديه اروپا حمله تركيه به ش��مال س��وريه را
اش��غالگري توصيف كند ،آنكارا «دروازهها را باز
كرده و  ۳.۶ميليون آواره را به اروپا ميفرستد».
اتحاديه اروپا در سال  ۲۰۱۶طي توافقي با آنكارا
پذيرفت كه براي جلوگيري از ورود موج مهاجران
به اروپا ،كمكهايي در اختيار تركيه قرار دهد .اما
تركيه ميگويد كه ارايه اين كمكهاي مالي كند
بوده و بخش ناچيزي از ۴۰ميلياردي را كه صرف
كرده ،از اروپا دريافت كرده است.
ارتش تركيه ب��ه همراه گروههاي تروريس��تي
هم پيمان خود از روز چهارشنبه عملياتي را با نام
«چشمه صلح» به بهانه مبارزه با كردهاي سوريه
در شمال و شمال شرق اين كشور آغاز كرد.
اردوغان پيشتر در ۵سپتامبر نيز تهديد مشابهي
را اعالم كرد و از اتحاديه اروپا خواست تا از اهداف
آنكارا براي ايجاد يك منطقه امنيتي در سوريه
حمايتكند.

هشدار به تركيه
درباره تبعات حمله به سوريه

بلومبرگ (امري�كا)| وزير دفاع امريكا گفت:
اگرچه ما اقدامات الزم براي حفاظت از نيروهاي
امريكاي��ي را انجام دادهايم ،ام��ا اقدامات تركيه
در س��وريه ميتواند به نيروهاي اياالت متحده
آسيب برساند.
مارك اس��پر با توجه به حمالت ارتش تركيه در
شمال شرقي سوريه در تماس تلفني با خلوصي
آكار همتاي تركي خويش در مورد تبعات جدي
حمالت به شمال سوريه هشدار داد.
وزي��ر دفاع امريكا متذكر ش��د ،اياالت متحده با
اقدامات هماهنگ نشده تركيه در سوريه مخالف
است و اگر ارتش اين كشور همچنان به فعاليت
خودادامهدهد،باعواقبجدي مواجهخواهد شد.
اسپر در اين تماس تلفني متذكر شد كه عمليات
تركيه در سوريه پيش��رفته ائتالف جهاني عليه
داعش را در س��الهاي اخير ب��ه خطر انداخته و
واشنگتننسبتبههرگونهحركتيكهميتواندبه
نيروهاي اياالت متحده در منطقه آسيب برساند
هشدار ميدهد.
پنتاگون در بيانيهاي اعالم كرد ،در حالي كه وزير
امور خارجه امريكا مجددا تأكي��د كرد كه ما به
روابط دوجانبه استراتژيك خود با تركيه اهميت
ميدهي��م ،اما اين حمالت تبع��ات جدي براي
تركيه خواهد داشت.
به گفت��ه پنتاگون ،وزير دف��اع در تماس تلفني
با همتاي تركي از آنكارا خواس��ت تا به حمالت
خود در شمال شرقي سوريه پايان دهد تا اياالت
متحده ،تركيه و شركاي منطقهاي بتوانند قبل از
اينكه دير شود ،يك راهحل مشترك براي كاهش
تنشدرمنطقهبيابند.
ارتش تركيه از روز چهارش��نبه به بهانه «مقابله
با تروريس��م» و «پاكسازي مرز سوريه و تركيه»
از حضور ش��بهنظاميان كردي كه آن��كارا آنها را
تروريست ميداند ،به شمال سوريه حمله كرد.
آغاز عملي��ات نظامي تركيه ي��ك روز بعد از آن
صورت گرفت كه «دونالد ترامپ» رييسجمهور
امريكا پس از تماس تلفني با اردوغان ،از تصميم
خودبرايخارجكردننظاميانامريكاييازشمال
سوريه خبر داد .كردها اين اقدام امريكا را «خنجر
از پشت» توصيف كردهاند.
منبع:عصرديپلماسي
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پرونده

نگاهي به اهداف ملي و منطقهاي اردوغان

داليل حمله تركيه به سوريه و بيتفاوتي ترامپ
نويسنده :حسنكريمي|
دكتريجغرافيايسياسيدانشگاهتهران|
مقدمه
منطقهشمالشرقيسوريهكهشاملاستانهايحسكهو
بخشهايي از استان رقه ،حلب و ديرالزور است ،حدود يك
چهارمازخاكسوريهراشاملميشودومحلسكونتاقوام
مختلفياعمازكرد،عرب،تركمن،آشوريومسيحياست.
اينمنطقهبهدليلبرخورداريازمنابعغنيآبآشاميدني
به واس��طه رود فرات ،منابع انرژي مثل نفت و بعضا گاز و
نهايتا زمينهاي مرغوب كشاوري در كشور سوريه شهره
خاص و عام است.
عدهكثيريازساكناناينمنطقهكردهاهستند.اكراديكه
اززمانفروپاشيخالفتعثمانيدرتقسيمبندياستعماري
جز جغرافياي سوريه ش��دند و دولتمردان سوري نه تنها
بسياري از آنها را از سر راه برداشتند ،بلكه به عده كثيري از
بازماندگاننيزشناسنامهندادندوتاآنجاكهتوانستندسعي
در امحاي هويت كردي كردند .اما اكراد اين منطقه از دهه
1960م .تاكنون نه تنها براي حفظ هويت خود كوشيدند،
بلكه بس��ياري از فرماندهان و گريالهاي حزب كارگردان
كردستان نيز از كردستان سوريه هستند .نمونه بارز آنها
«باهوزاردل»استكهسالهاستدستگاهاطالعاتيتركيه
راماتومبهوتحركاتگريالييخودكردهاستوحاصل
سالهامبارزهاودركوههايقنديل،همان«يگانهايمدافع
خلقكرد»موسومبه(ي.پ.گ)دركردستانسوريهاست.
گروهيكهنهتنهاموفقشداعجابجهانيرابرانگيزد،بلكه
مساله كرد را در منطقه جنوب غرب آسيا جهاني كرد؛ چرا
كه تا قبل از حمله داعش كسي نميدانست روژ آوا (شرق
كردستان)كجاست؟باهورزاردلكيست؟اماشكلگيري
داعش با وجود مصيبتهايي كه براي كردس��تان داشت،
بطور قاطع بايد گفت منبع بازتاب فضايي كردس��تان در
جهان سياست و رقابتهاي ژئوپليتيكي بود .االن همه (از
شرقعالمگرفتهتاغربعالم)ميدانندكهكردهاكيستند
و كردستان كجاست؟ دو سوال اينجا مطرح ميشود اول
اينكه چرا كه اردوغان اينقدر براي حمله به س��وريه اصرار
دارد؟ سوال دوم اينكه چرا ترامپكردها راهمچون روساي
جمهور سابق امريكا رها كرد و سومين خيانت را در تاريخ
سياسياياالتمتحدهعليهكردهامرتكبشد.
اصرار اردوغان به حمله
رجب طيب اردوغان رييسجمهوري اس��ت كه متاثر از
هم حزبي خود احمد داوود اوغلو و تئوري او به نام «عمق
استراتژيك»درصددقلمروسازيژئوپليتيكييابهتعبيري
ديگر بازساخت گذشته در آينده است .او بدون اينكه درك
درستي از تحوالت جهاني داش��ته باشد فريب موقعيت
ژئوپليتيكي كشورش را خورده است؛ چرا كه تركيه يك
كشور معبري است و كشور -ملت تركيه حيات و مماتش
وابستهبهاينموقعيتاست.موقعيتژئوپليتيكييككشور
بسيار مهم اس��ت ،اما همهچيز نيست و يك سياستمدار
كاركش��ته بايد فراتر از آن بينديشد و درصدد رفع نواقص
موقعيت ژئوپليتيكي كشورش باش��د؛ چرا كه تركيه به
لحاظعواملمتغيرژئوپليتيكيمشكلداردوقلمروسازي
ژئوپليتيكي آن در سوريه نيز به خاطر همين مساله است.
بعد از اينكه در س��ال 2014م .داعش به وجود آمد .دولت
مركزي سوريه براي اينكه بتواند بهتر با اين گروه افراطي
مبارزه كند .مناطق ش��مال و شمال ش��رقي را در اختيار
كردها قرار داد .كاري كه از نظر كارشناسان تاكتيكي بود.
اما اين اقدام فرصت خوبي براي كردها بود .چرا كه آنها نه
تنهاتوانستندداعشرابهكمكائتالفبينالملليشكست
دهند ،بلكه با ايجاد كانتون ،يك منطقه خودگردان را در
شمال و شمال ش��رق سوريه تاسيس كردند .اين منطقه
خودگردان و مي��زان موفقيت آن در اوج مب��ارزه با گروه
داعش به حدي بود كه باعث تعجب همگان شد؛ چرا كه
نهتنها كردها امنيت را در منطقه خود برقرار كردند ،بلكه با
نوشتنقانونوبهتعبيرخودشان«ياسا»بهمديريتمنطقه
پرداختند .همين مساله بود كه باعث نگراني تركها شد؛
چرا كه تركها بهشدت نگران بودند كه مبادا يك منطقه
خودگردانديگري شبيهبه اقليمكردستان تاسيس شود.
ايناقليمكرديكهازكانتونجزيرهتاكانتونعفرينامتداد
داشتباعثشدتافاصلهكردستانبادريايمديترانه(درد
هميشگي كردها) به كمترين مقدار برسد .همين مساله
مايه نگراني تركها شد و منجر به دو عمليات سپر فرات
در سال2016م .و عمليات عفرين در سال2018م .شد.اما
عمليات جديد با رمز «چش��مه صلح» هماكنون (اكتبر
2019م ).در جريان اس��ت و مكمل حمالت قبلي است.
هدف اصلي اردوغان و دولتمردان ترك از اين حمله كه به

بيماريوكابوسبرايآنهاتبديلشدهاستميتوانددردو
مقياسمليومنطقهايبررسيشود:
 -1مقياس ملي
درمقياسمليحكومتفعليتركيهباچالشهايفراواني
مواجهاست.ميزانگستردگياينچالشهابهحدياست
كهآيندهنظامسياسيحاكمبراينكشوررابهخطرانداخته
است.اردوغانوهمحزبيهايشدرسال2002م.حاكميت
را در اين كشور اوراسيايي با رونق اقتصادي آغاز كردند .اما
بهمرورزمانبهخصوصازسال2010م.بهاينسوتركيهبا
مشكالتيمواجهشدهاستكهبرايرهاييازاينمشكالت
درصددفرافكنياست:
الف-تغييردرساختارسياسيتركيه
تركيه تا قب��ل از اينكه نظام آن به رياس��تي تغيير يابد از
سوي كشورهاي غربي از جمله امريكا به عنوان يك الگوي
دمكراتيكبرايكشورهاياسالميمنطقهتجويزميشد،
اما تغيير س��اختار سياس��ي و قبضه كردن قدرت توسط
اردوغانواقداماتافراطگونهآنباعثشدتادموكراسيدر
اين كشور با مشكل مواجه شود .امروزه بسياري از احزاب
در تركيه از تغيير نظام پارلماني در اين كشور به رياستي
بسيارناخرسندهستند.اينناخرسنديحتيبههمفكران
اردوغان نيز سرايت كرده اس��ت و منجر به جدايي داوود
اوغلو ،عبداهلل گل ،علي باباجان و… شده است .اردوغان
براياينكهازميزاناينناخرسنديبكاهدبااقداماتفراملي
درصددهمراهيافكارعموميباخود،بهحاشيهراندنرقباو
تثبيتساختارسياسيفعليدرتركيهاست.
ب -اقتصادنابسامانتركيه
اقتصاد تركيه برخالف دهه اول حاكميت حزب عدالت و
توسعه كه سرشار از رونق بود و تركيه را در رتبه 17اقتصاد
جهان قرار داد ،امروزه روزگار خوشي ندارد .تورم ،افزايش
بيكاريوكاهشارزشپولمليباعثشدهاستتاازجايگاه
مردميآنكاستهشود.بدونشكهمينموقعيتمتزلزل
باعثشدهتادولتتركيهبرايجبرانمنابعماليخوددست
بهدامانبانكجهاني،صندوقبينالملليپولوكشورهاي
ثروتمند از جمله كش��ور كوچك قطر و امثال آن شود .از
سوي ديگر نيز رييسجمهور امريكا با دست گذاشتن بر
روي پاشنه آشيل تركيه يعني اقتصاد آن ،مدام از نابودي
اقتصاداينكشورسخنميگويد.
ج-ترسازقدرتنرمافزاريكردهادرتركيه
از س��ال 2012م .حزب دمكراتيك خلقها كه تركيبي از
اكراد ،چپها و ليبرالها هستند در تركيه تشكيل و وارد
كارزار انتخاباتي ش��د .اين حزب اگرچه مختلط است ،اما
در تركيه به نام حزب كردها ش��ناخته ميش��ود و ميزان
تاثيرگذاريآنبرفضايسياسيتركيهبهحديبودهاست
كهنهتنهادركردستان،بلكهدرميانتركهانيزمحبوبيت
پيداكردهاست.ايناتفاقباعثشدتاازيكسوكردهاييكه
تاديروز«گرگكوهستان»بودند،درپارلمانوقانونگذاري
موثر واقع شوند و نقشي تعيينكننده در ائتالفها داشته
باشند،درانتخاباتشهرداريهابالغبر 100شهررامديريت
كنند،دركالنشهراستانبولدرپيروزي«اماماوغلو»موثر

واقعشوندونهايتابسياريازطرفدارانحزبحاكمعدالت
و توسعه به س��مت آن گرايش يابند و از همه اينها مهمتر
براي همگان ثابت شود كه دولت تركيه هيچ عالقهاي به
حل مساله دمكراتيك كردها در اين كشور ندارد .لذا حمله
به ش��مال و شمال شرق سوريه و به كشتن دادن سربازان
تركميتواندكينهديرينهكردوتركرااحيانمودهوباعث
تنفر مردم تركيه از كردهاي آن كشور و حزب آنها شود.
- 2مقياس منطقهاي
در مقياس منطقهاي نيز ميت��وان گفت كه تركيه بنا به
داليل زير به دنبال حمله به ش��مال شرقي سوريه و اكراد
اينمنطقهاست:
الف -جلوگي�ري از ت�داوم كانتونه�اي كردي و
اضمحاللآنها
بدون شك كانتونهايي كه در كردستان سوريه مديريت
ميكنن��د بنا بر گ��زارش برخي منابع ك��ردي و عربي به
اندازهاي عملكرد آنها خوب بوده است كه توانسته رضايت
اكثر س��اكنان منطقه از كردها گرفته تا تركها ،عربها،
آشوريها و مسيحيها را به دس��ت آورد .در اين مناطق
خودگردانتنهاكردهامديريتنميكنند،بلكهاقوامديگر
نيز هس��تند و مديريت در آنها همگاني اس��ت .اگرچه در
برخي از نقاط كردها به واسطه ترس از نفوذ دولت سوريه،
داعش و بعضا جاسوسان ترك ،خود در راس مديريت قرار
دارند،اماكردهاتاآنجاكهامكانداشتسعيكردندهمهدر
مديريتمنطقهنقشداشتهباشند.همينمسالههمگرايي
ميان اقوام و مذاهب در مديريت منطقه مايه نگراني تركيه
درزمينهتداوممنطقهخودگردانشمالسوريهشدهاست.
ب  -منطق�ه خودگ�ردان مكاني ب�راي همگراني
بيشترميانباكور(شمالكردستان)وروژآوا(شرق
كردستان)
نگاهي به بافت جمعيتي كردس��تان سوريه و كردستان
تركيهازآنحكايتداردكهنهتنهابهلحاظزبانيوفرهنگي
بسيار ش��بيهتر از بقيه نقاط كردس��تان هستند ،بلكه به
لحاظ ايدئولوژيكي نيز به يك ايدئولوژي تعلق دارند و همه
وامدار رهبر دربند خود «عبداهلل اوجالن» هستند و تمام
آنچه كه در «روژآوا و باكور» روي ميدهد به افكار اوجالن
بر ميگردد .در س��الهايي كه اوجالن با حكومت تركيه
درگير بود ،سوريه به واس��طه منازعه ژئوپليتيكي بر سر
«آب فرات» و «استان اسكندرون (هاتاي) » به مكاني براي
مبارزهاوجالنباتركيهتبديلشدهبودوعدهزياديازاكراد
سوري گريالي اوجالن بودند .امروزه نيز يگانهاي مدافع
خلق كرد متاثر از رهبران قندي��ل يعني «مراد كارايالن،
جميلبايك،فرهادكالكان،باهوزاردلوصوفينورالدين»
از شاگردان اوجالن هستند .لذا تثبيت اين منطقه كردي
يعني تثبيت پايگاه دايمي ب��راي تبليغ فرهنگ كردي و
مبارزه براي رهايي باكور كردستان (كردستان تركيه) از
سلطهدولتمردانتركاست.
ج -تثبيت منطقه خودگردان و كاس�تن از ميزان
اتكايكردستانعراقبهتركيه
كردس��تان عراق نيز همچون كردستان سوريه سرشار از

«چشمه صلحي»كه شمال سوريه را بههم ريخت

عليرضاجباري|ايرنا|
عمليات «چشمه صلح» تركيه در شمال سوريه در حالي
از سومين روز گذشت كه گفته شده تاكنون بيش از ۳۴۰
غيرنظامي كشته ،صدها نفر زخمي و هزار نفر از ساكنان
اين مناطق از خانههاي خود آواره شدهاند و اين در حالي
اس��ت كه منابع تركيه گفتهاند كه عمليات اين كشور در
سراسر مرزهاي دو كشور همچنان ادامه خواهد داشت.
تركيه كه از ماهها قبل « ديپلماسي جنگ » در منطقه و
جهان را براي شروع يك درگيري نظامي در شمال سوريه،
كليد زده بود ،به اعتقاد بس��ياري از كارشناسان و ناظران
بينالمللي به خوبي توانست حرف خود را براي حمله به
شمال اين كش��ور و به ويژه اكراد ساكن در اين منطقه به
كرسي بنشاند ،بطوري كه ش��وراي امنيت سازمان ملل
متحد هم نتوانس��ت حتي يك بيانيه « نيم بند » را عليه
حمالت تركها در شمال سوريه صادر كند.
اتحاديه اروپا و در راس آنها كشور آلمان كه گفته ميشود
بزرگترينحامياكرادمنطقهبهخصوصكردهايساكن
در جنوب تركيه و شمال س��وريه است ،معتقد است كه
مشكل اصلي منطقه عناصر وابسته به داعش هستند كه

هماكنونتعدادزياديازآنهادرزندانكردهابهسرميبرند.
بدون ترديد مس��اله مهاجرت و مهاج��ران از مهمترين
معض�لات يا به عب��ارت بهتر ،از مهمتري��ن نقاط ضعف
اروپاييان به شمار ميرود .اروپاييان معتقدند بسياري از
عناصر داعش كه بعضا از بافت جمعيت مهاجر و س��اكن
در كشورهاي اروپايي به اين سازمان مخوف تروريستي
پيوسته و به شمال سوريه رفتهاند ،در صورت ادامه جنگ
ممكن اس��ت بار ديگر بخواهند به محل سكونت خود در
اروپا بازگردند كه اين مساله ميتواند ناامنيهاي زيادي را
در آينده در اروپا به دنبال داشته باشد .هر چند هستههاي
سازمانيداعشتاحدوديازهمگسيختهومتالشيشده،
اماعناصراروپاييوابستهبهاينگروهتروريستيانگيزههاي
زيادي براي بازگشت به خانههايشان و حتي درگير شدن
با اروپاييان دارند.
بنابراين اروپاييهايي كه هرگز نميتوانند تصور حضور
داعش��يها را در داخل كشورشان داش��ته باشند از اين
موضوع بطور پيدا و پنهان وحشت دارند و به همين علت
با هرگونه درگيري منجر به آزادي عناصر داعش از شمال
سوريه مقابله خواهند كرد .آنها حتي حاضر به پرداخت

هزينههايمقابلهباداعشدرخارجازمرزهايخودازجمله
در شمال سوريه هستند و به همين دليل آشكارا به اكراد
منطقهدراينزمينهكمككردهوازآنهاحمايتميكنند.
بنابراين موضوع هجوم بيبرنام��ه آوارگان كرد به اروپا و
احياي تهديد داعش كه ميتواند اروپا را نش��انه بگيرد ،از
مهمترين نگرانيهاي كشورهاي اروپا از حمله تركيه به
شمال سوريه است .عالوه بر اين تركيه با تهديد رهاسازي
حدود س��ه ميليون پناهجو به سمت قاره سبز عمال يك
مشكل جدي براي اروپاييها بهشمار ميرود كه در صورت
عمليشدنتهديدهايشبطورجدميتواندمنافعاتحاديه
را به مخاطره بيندازد.
در اين ميان اما ،امريكا از ساير بازيگران كمتر نگراني دارد
و به نظر ميرسد با يك بازي دوجانبه كه مسبوق به سابقه
است ،هم با تركها هماهنگ است و هم كردهاي ساكن
در شمال سوريه!
سايربازيگرانحاضردرسوريهازجملهروسيهامامعتقدند
كه بايد موضوع از طريق گفتوگو با دولت مركزي سوريه
حلوفصلشودوگزينهجنگنميتواندانتخابمناسبي
نه براي تركيه و نه هيچ كش��ور ديگري باشد .صرف نظر

منابع آب ،نفت ،كش��اورزي مرغوب و مناطق توريستي
و گردشگري اس��ت .اين منطقه به درياي آزاد راه ندارد و
نيازمند به كشورهاي همجوار از جمله تركيه است .تركيه
كريدور اصلي صدور نفت و گاز كردستان به خارج است .در
واقعهمينتنگنايژئوپليتيكيباعثشدتاكردهابهواسطه
اختالف��ي كه با دولت مركزي عراق بر س��ر نفت و بودجه
داشتندبرايهميشهوابستهبهتركيهباشندوتركيههرطور
كهخواستهباكردهارفتاركردهاست،حداكثراينبدرفتاري
تركها با اكراد اقليم كردستان ،منزوي كردن ژئوپليتيكي
كردستان در جريان رفراندوم 2017م .و حداقل آن نفوذ
ژئوپليتيكي در عمق 20كيلومتري خاك كردستان عراق
بهبهانهمبارزهباحزبكارگرانكردستاناست.اگرمنطقه
خودگردانكرديدرشمالسوريهتثبيتبشودميتوانداز
ميزان اتكاي اقليم كردستان به تركيه بكاهد و دولتمردان
اقليمباهمكاريمنطقهخودگردانكرديدرروژآواودولت
سوريهكهميانهخوبيبهلحاظتاريخيباتركيهندارداقدام
به ارتباط با درياي آزاد يا همان مديترانه نمايند ،مسالهاي
كهدورازدسترسنيستوعايداتآنميتواندنهتنهامنجر
به رونق دو بخش كردستان ،بلكه منجر به رونق اقتصادي
دولتسوريهنيزبشود.
د-تغييردربافتجمعيتيشمالشرقسوريه
يكي ديگر از اهداف تركيه در شمال شرق سوريه ،تغيير در
بافتجمعيتياينمنطقهوازحداكثرانداختناقليتكرد
در اين بخش از سوريه است .تركيه با اين حمله درصدد آن
استتاپسازتسلطبرعمق 30كيلومتريسوريهوبهتعبير
خودآنهاايجادمنطقهامن،حدود 3.5ميليونآوارهسوري
را كه عمدتا عرب هستند در آنجا اسكان دهد .اگر چنين
اتفاقي رخ دهد معنياي جز تغيير بافت جمعيتي شمال
شرق سوريه نميتواند داشته باشد .اگرچه مقامات ترك
بارهااعالمكردهاندكهدرصددتغييربافتجمعيتينيستند،
امابدونشكيكيازاهدافاستراتژيكآنهادرشمالسوريه
همين مساله و به حداقل رساندن كردها است؛ مسالهاي
كه شكست آن بيشتر از موفقيت آن است؛ چرا كه به مرور
زمان اعراب ساكن در اين منطقه در صورت برقراري ثبات
درسوريهبهمكاناصليسكونتخودبازخواهندگشت.
و  -به قدرت رساندن اخوانالمسلمين در سوريه و
چرخشسياستخارجيآنبهسمتتركيه
تركيه با اش��غالگري به دنبال آن است تا در تدوين قانون
اساس��ي آينده سوريه نقش موثري داشته باشد و از سوي
ديگر عناصر وابس��ته به خود كه عمدتا اخوان المسلمين
هستند را در اين كشور عربي حداقل به يك جايگاه مهم
سياسيوتاثيرگذاردرسياستآنبرساند؛چراكهبهقدرت
رسيدن اخوان يعني چرخش سياست خارجي آن كشور
بهسمتتركيهوكاهشنقشبقيهدراينكشورعربي.
بيتفاوتي ترامپ نسبت به كردها
اقدامامريكادرخروجازشمالسوريه،ازنظرصاحبنظران
به عنوان س��ومين خيانت تاريخي اين كشور قدرتمند به
كردها قلمداد ش��ده است .دو مورد قبلي آن يكي در سال
1975م .و در جريان ش��ورش موسوم به «شورش ايلول»

از همه اي��ن مواضع آنچه كه بيش از هم��ه در پس پرده
عمليات نظامي تركيه در ش��مال سوريه موجب نگراني
است ،شعله ور شدن دوباره آتش جنگ در منطقهاي است
كه مدتي بود آرامآرام به س��مت آرامش پيش ميرفت.
منطقهايكهتحتحاكميتدولتقانونيسوريهقراردارد
و اگر اخالل يا تنشي نيز در آنجا وجود دارد بايد با حمايت
همهجانبه از دولت دمش��ق ،زمينه آرام كردن منطقه را
بهواسطه دولت قانوني اين كشور فراهم كرد.
نگراني ديگر بهرهبرداري اسراييل از ناآراميهاي منطقه
است  .بروز هرگونه ناآرامي ميتواند زمينه را براي احياي
نقشههاي شوم رژيمي دانست كه حيات خود را مرهون
و مديون ناامني و ناآرامي اس��ت .چرا كه سوريه به عنوان
يك كشور عربي و نيز كشوري كه در خط مقدم مبارزه با
صهيونيستها قرار دارد ،در صورت كسب آرامش ممكن
اس��ت حيات صهيونيستها در س��رزمينهاي اشغالي
را به مخاطره بيندازد و اين موضوعي اس��ت كه دستكم
اش��غالگران قدس به س��ادگي نميتوانند از كنار آن رد
شوند .بنابراين بايد بدانيم كه تالش اسراييل كه رژيمي
بحران زي است ،تداوم بحران و مشغول كردن كشورهاي

عليهحكومتبعثعراقبودكهبامالقاتشاهمخلوعايران
و صدام حسين در الجزاير و قرارداد آن ،امريكا پشت كردها
را خالي كرد و ديگري در هزاره سوم و در جريان رفراندوم
2017م .بود .زماني از هنري كسينجر پرسيدند براي چه
كردها را در س��ال 1975م .رها كردي��د و از آنها حمايت
نكرديد .او در جواب ميگويد« :ش��ما عمليات سري را با
ماموريت مبلغان مسيحي اشتباه گرفتيد» يا در نقل قول
ديگري از كسينجر آمده است« :كه با كردها پيمان ببند،
اگر آنها چيزي به دس��ت آوردند به آنها بده ،اگر چيزي به
دس��ت نياوردند به درك ».امروز از ترامپ ميپرسند چرا
ش��ما كردها را رها كرديد .در جواب ميگويد كه «كردها
در جنگ دوم جهاني و در عمليات نرماندي از ما حمايت
نكردند» ،اگرچه او ميگويد كه ما كردها را دوست داريم و
هرازچندگاه��ي از طريق توئيت ،تركيه را تهديد ميكند
كه اگر پا را از گليم فراتر بگذارد اقتصادش را نابود ميكند.
اين حرف رييسجمهوري است كه تنها پول برايش مهم
است و برتري اقتصاد امريكا .تحليل در مورد خروج امريكا
از شمال سوريه بسيار سخت است؛ چرا كه اوال شخصيت
ترامپغيرقابلپيشبينياست.درثانيخبردقيقيدرمورد
بسته پيشنهادي اردوغان به ترامپ در دسترس نيست .اما
هردليليكهداشتهباشد،بيربطبهاقتصادوپولنميتواند
باشد .در ارتباط با خروج ترامپ ،سواي منافع ملي ،دو نكته
كه عمدتا جنبه داخلي دارند بيشتر به چشم ميآيد .يكي
به ماج��راي «اوكراين گيت» بر ميگردد .مس��الهاي كه
باعث شده است تا مجلس نمايندگان امريكا او را به علت
«سوءاس��تفاده از قدرت» ،تهديد به «استيضاح» نمايد.
ترامپ با درك اين مساله كه نظاميان و زندگي آنها جايگاه
مهميدرافكارعموميامريكادارد،درصدداستتاباخارج
كردن نظاميان در سوريه گذشته از افزودن به محبوبيت
خود ،اندكي نيز از فش��ار افكار عمومي به واسطه ماجراي
«اوكراينگيت»بكاهد.درثانيانتخاباترياستجمهوري
امريكادرپيشاستترامپدردورهقبلباوعدهتزريقثروت
به امريكا و ايجاد اشتغال بر سر كار آمد .در اين زمينه نيز به
نس��بت خوب عمل كرد .به گونهاي كه ميزان بيكاري در
امريكاهماكنونبهپايينترينميزانخوددرچندسالاخير
رسيدهاست.بنابراينشايددربستهپيشنهادياردوغانبهاو
مسالهپولدرميانباشد.بهاينمعناكهتركيهبتواندبااندكي
پيشرفت در خاك سوريه و رعايت خطوط قرمز امريكا ،از
ايران و روسيه فاصله گرفته و ضمن نزديك شدن به امريكا
بتواندبههواپيماهاياف 35-دسترسيپيداكند.
نتيجهگيري:
منطقه شمال و شمال شرقي سوريه كه محل سكونت
اكراد و منطقه خودگردان آنهاس��ت ،به واس��طه خروج
نيروهايي امريكاي��ي و حمله تركيه به آن توجه محافل
جهاني و بينالمللي را به خود جلب كرده اس��ت .تركيه
كه از دو سال قبل تاكنون نسبت به حمله به اين منطقه
هشدار ميداد و به قول خود درصدد نابودي كريدور ترور
در مرزهاي جنوبي خود اس��ت ،باالخره تهديد خود را با
خروج نيروهاي امريكايي عملي كرد و با عمليات موسوم
بهچشمهصلحبهشمالسوريهحملهكرد.هدفاردوغان
از اين حمله در مقياس ملي به واسطه ساختار نابسامان
سياس��ي ،وضع بد اقتصادي و ترس از قدرت نرم افزاري
كردها بود .اما در مقياس منطقهاي نيز عواملي همچون
جلوگيري از ت��داوم كانتونهاي كردي و اضمحالل آنها،
نقش منطقه خودگردان در همگراني بيشتر ميان باكور
(شمالكردستان)وروژآوا(شرقكردستان)،تثبيتاين
منطقه خودگردان و نقش آندر كاستن از ميزان اتكاي
كردستانعراقبهتركيه،تغييردربافتجمعيتيشمال
شرق سوريه و نهايتا به قدرت رساندن اخوان المسلمين
در سوريه در حمله تركيه دخيل بودند .اما آنچه كه براي
كارشناسان و ناظران منطقهاي جاي تعجب بود ،خروج
غيرمنتظره امريكا و عدم حمايت آن��ان از اكراد در برابر
حمالت تركها بود كه از آن به نام سومين خيانت تاريخي
امريكابهكردهاتعبيرميشود.تحليلدرمورداينكهچرا
امريكا نسبت به كردها بيتفاوتي كرد ،كار بسيار سختي
است؛ چرا كه اوال پيشبيني ترامپ كار سختي است .در
ثاني هيچ خبري از بسته پيشنهادي اردوغان به ترامپ
در دسترس نيس��ت .اما هرچه هست به مساله اقتصاد
برميگردد.درهرحالبايدمنتظرماندوديدكهدرآينده
چه اتفاقي ميافتد .آيا خيانت ديگري در پرونده امريكا
عليه كردها ثبت ميش��ود؟ يا اينكه ن��ه و ترامپ با يك
تصميمعجيبوغريبمثالايجادمنطقهپروازممنوعبر
شمال سوريه همه را شوكه خواهد كرد.
منبع:مركزبينالملليمطالعاتصلح

خط مقدم مب��ارزه و مقاومت از جمله س��وريه اس��ت .
در كنار اين ،آن��كارا بايد يك نكته را به خوبي درك كرده
باشد .موضوعي كه ممكن است در صورت ناديده گرفتن
آن ،براي مدتها در باتالقي به نام «شمال سوريه» گرفتار
شود .اينكه ممكن اس��ت امريكا با وجود تمام قولهايي
ك��ه داده ،تركيه را ابتدا مورد تحريم اقتصادي قرار دهد و
همزمان نيز تسليحات بيشتري را در اختيار اكراد مسلح
در شمال سوريه قرار دهد و آنها هم با استفاده از جغرافياي
منطقه ،ارتش كالسيك و س��نگين تركيه را در منطقه
زمينگيركردهودرنهايتجنگفرسايشيبدوننتيجهاي
را با تركها آغاز كنن��د .در اين صورت تركيه تنها بازنده
اصلي اين جنگ خواهد ب��ود حتي اگر بتواند ارتش خود
را در برخي مناطق شمال سوريه بر نقطهاي مسلط كند.
بنابراينبهترينراهكاربرايبرونرفتازاينمشكلرايزني
بادمشقبرايمهارعناصرمسلحكردمنطقهخواهدبودكه
دراينصورتهمازهدررفتنهزينههايبيشترجلوگيري
و هم از خونريزي اجتناب خواهد شد و هم تالشي خواهد
بود براي برقراري صلحي واقعي در سايه آرامش و نه دامن
زدن به جنگي در لفافه «چشمه صلح».
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به دنبال رشد بانكداري الكترونيك ضرورت كاهش شعب مطرح است

كاهش تعداد شعب ساده نيست
محمدگلشاهي|
 ۸بانكدولتيشاملبانكملي،مسكن،سپه،كشاورزي،
توسعه صادرات ،صنعت و معدن ،پست بانك و توسعه
تعاون با  ۸۶۶۵ش��عبه نزديك به  ۴۰درصد شعب كل
كشور را شامل ميشوند.
امروزه كمتر خياباني را ميتوان يافت كه در آن اثري از
بانك يا موسسه اعتباري نباشد با اين وجود و تا قبل از
گسترش خدمات پرداخت الكترونيكي همواره شاهد
صفهايي طوالني براي دريافت خدمات بانكي بوديم؛
البته امروزه به لطف ابزار گوناگون پرداخت مراجعه به
بانكهاكمترازگذشتهشدهاستوآنشلوغيوازدحام
گذشته ديگر بر بانكها حاكم نيس��ت .اما همزمان با
كاهش ازدحام ش��عب بانكها صحبتهايي در رابطه
با باال بودن تعداد شعب بانكها در كشور مطرح شده و
آمارهايي در رابطه با مقايسه تعداد شعب يا سرانه آن در
ايران با ساير كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه
ارايهشدهودرمجموع،نتيجهگيريبراينبودهكهتعداد
شعب در كشور ما بيش از استاندارد آن در جهان است.
نخست براي بررس��ي اين موضوع بايد مطرح كرد كه
يكيازاصليترينموضوعاتيكهدراينقبيلمقايسهها
موردغفلتقرارميگيردبحثتفاوتنظامبانكيكشور
با نظام بانكي كش��ورهاي در حال مقايسه است .نظام
بانكداري كشور ما مبتني بر بانكداري بدون ربا است كه
اهداف و شرايط خاصي بر آن حاكم است كه اين اهداف
و شرايط متفاوت سبب شده نياز به شعب بيشتري در
كشور ايجاد شود.
به عنوان نمونه در متن قانون بانكداري بدون ربا مصوب
س��ال  ۱۳۶۲در فصل اول و در ماده يك آن در رابطه با
اهداف نظام بانكي آمده اس��ت« :استقرار نظام پولي و
اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اس�لامي) به
منظور تنظيم گردش صحيح پ��ول و اعتبار در جهت
سالمت و رشد اقتصاد كش��ور» .يكي از تفاسيري كه
نس��بت به مفهوم عدل در اين بخش آم��ده عدالت در
دسترسي به امكانات بانكي در كل شهرها و روستاهاي
كشور است ،شايد از نظر تحليل هزينه و فايده بسياري
از شعبي كه در نقاط روستايي افتتاح شده فاقد كارآيي
باشد و س��ود چنداني را نصيب بانك نكند اما محروم
نمودن اين افراد از خدمات بانكي به بهانه صرفهجويي
در هزينهها چندان با ماهيت بانكداري اسالمي كشور
همخوانينداردچراكهازاهدافآننيزكسبسودنيامده
بلكهرشدوتوسعهاقتصاديكشوررامبناقراردادهاست.
ازطرفديگرساختاربرآمدهازاينقانوننيزدرطولاين

سالها به نحوي رشد يافته كه امكان تغيير آن را سخت
ميكند .براي بررس��ي اين موضوع بايد به گروهبندي
بانكها بر اساس نوع فعاليت و سهامداري بپردازيم .با
استفادهازاطالعاتمندرجدرسايتبانكمركزينتايج
ذيل حاصل ميشود:
گروه اول ش��امل  ۱۶بانك و موسسه غيردولتي :بانك
آينده ،اقتصاد نوين ،ايران زمين ،پارس��يان ،پاسارگاد،
خاورميانه ،دي ،سامان ،سرمايه ،سينا ،شهر ،كارآفرين،
گردشگري ،توسعه ،ملل و نور با  ۳۲۶۱شعبه در حدود
 ۱۵درصد كل شعب را شامل ميشوند.
گروه دوم ۵بانك و موسسه ادغامي در بانك سپه شامل
انصار ،حكمت ايراني��ان ،مهر اقتصاد ،قوامين و كوثر با
حدود ۳۰۷۴شعبه(تعدادشعببانكمهراقتصادبطور
تقريبيوازسايتآنبانكدرجشده)درحدود۱۴درصد
كل شعب بانكهاي كشور را شامل ميشوند.
گروهسوم ۴بانكخصوصيشدهتجارت،رفاهكارگران،
صادرات و ملت با  ۶۲۶۱شعبه حدود  ۲۸.۵درصد كل
شعبراشاملميشوند
گروه چه��ارم  ۲بانك قرضالحس��نه مهر و رس��الت
ب��ا ۷۷۴ش��عبه در ح��دود  ۳.۵درصد كل ش��عب را
دربرميگيرند .گروه پنجم  ۸بانك دولتي شامل بانك
ملي ،مسكن ،سپه ،كشاورزي ،توسعه صادرات ،صنعت
و معدن ،پس��ت بانك و توس��عه تعاون با  ۸۶۶۵شعبه
نزديكبه ۴۰درصدشعبكلكشورراشاملميشوند.
براساسايناطالعاتبيشترشعب مربوطبهبانكهاي
دولتيبودهوپسازآننيزبانكهايخصوصيشدهقرار
دارند در كنار اينها بانكهاي در حال ادغام با بانك سپه
نيز تقريبا معادل كل بانكهاي گروه اول شعبه دارند.
حال بايد پرسيد آيا ميتوان شعب بانكهاي دولتي را با
توجهبهنظاماستخداميوسايرقوانينموجوددركشور
كاهش داد؟ در بسياري از برنامههاي توسعه و قوانين
كشور برنامه ويژهاي براي بانكهاي دولتي و خصوصي
شدهبهخصوصدرمناطقمحروموآسيبپذيردرنظر
گرفته شده اس��ت كه لزوم وجود آنها را در اين مناطق
ضروريميكند.ازسويديگرقوانيناستخداميكشور
به خصوص براي نيروهاي دولتي به گونهاي اس��ت كه
تعديل اين نيروها را امري بسيار سخت خواهد كرد .در
مورد بانكهاي خصوصي شده نيز اين موضوع حاكم
است .بسياري از كاركنان اين بانكها كاركنان رسمي
هستند و امكان تعديل آنها دشوار است .در واقع اگر هم
بخواهيمشعباينبانكهاراكاهشدهيماگرراهكاري
براي نيروهاي مازاد ش��عب نداريم مجبور خواهيم بود

به تدريج و در س��اليان طوالني با عدم استخدام جديد
يا راهكار ديگر به اين تعديل بپردازيم .اگر شعب گروه
دومكه ۵بانكو موسسهادغاميدربانك سپههستندو
هنوز راهكاري براي نيروهاي آن پيدا نشده حذف شوند
نزديكبه ۳هزارشعبهمازادبرچيدهخواهدشدكهالبته
امكاناجراييشدنآنبسيارخوشبينانهاست.
از طرفي س��هم بانكهاي گ��روه اول تنه��ا در حدود
 ۱۵درصد كل ش��عب و در حدود  ۳۲۶۱ش��عبه براي
 ۱۶بانك و موسس��ه يعني بطور متوسط  ۲۰۰شعبه
براي بانكهاي اين گروه اس��ت كه رقم چندان بااليي
نيست.امااينكهچرااينتعدادبانكخصوصيبهصورت
تخصصيتردرحوزههايمختلففعاليتنميكنندجاي
سوال دارد .ادغام بانكهاي نظامي در بانك سپه نشان
داد كه تعدد بانكها خواه ناخواه باعث افزايش ش��عب
خواهد شد كه گاهي اوقات لزومي براي وجود اين همه
بانك نيست و وظايف آن قابل اجرا در يك بانك است.
البت��ه بايد به توزيع ناهمگون ش��عب ني��ز توجه كرد.

محتملترين وضعيت قيمت دارايي متناسب با روند نرخ ارز

نرگسرزبان|
برخيكارشناسانمعتقدندكهوضعيتركودوثباتقيمت
در بازار داراييهاي مختلف ،حداقل براي چند فصل ادامه
خواهدداشتمگرآنكهمتناسبباتغييرنرخارز،نقدينگي
و تحوالت ديگر ،تغييرات��ي در قيمتها و خريد و فروش
داراييها انجام شود
براين اساس ،محتملترين س��ناريو در بازارهايي مانند
مسكن رسيدن به ثبات قيمت اسمي طي ماههاي آينده
و مان��دگاري در ركود حداقل براي  ۴فصل اس��ت ،مگر
اينكه شاهد افزايش نرخ ارز باشيم و با متغيرهاي غيرقابل
پيشبيني در اقتصاد مواجه باشيم .همچنين پيش بيني
نميشودتعدادپروانههايساختمانيباافزايشقابلتوجه
همراه باش��د .بر اين اس��اس كاهش عرضه مسكن خود
چالشي ديگر براي سالهاي پيشرو در بازار مسكن است.
بررسي روند معامالت و قيمت مسكن نشان ميدهد كه
بازار مس��كن وارد فاز ركودي شده اس��ت .مطابق با روند
تاريخي بازار مسكن ،بعد از تجربه دوران رونق قيمتي اين
بازار وارد دوره ركود با طول عمر طوالنيتر ميشود.
تجارب گذش��ته بازار مسكن نشان ميدهد كه تحوالت
در اين بازار عمدتاً از دو دسته عوامل درون و برونبخشي
منبعث ميشود .هر يك از اين عوامل به اقتضاي شرايط
حاكم بر اقتصاد ،در مقط��ع زماني مختص خود ،در بروز
تحوالت قيمتي ايفاي نقش ميكن��د .به عبارتي ميزان

اثرپذيري بازار از هر ي��ك از عوامل هدايتگر آن ،در همه
دورهها يكسان نيست ،بلكه متناسب با شرايط اقتصادي،
درجه اهميت آنها تا حدودي متفاوت است.
بررس��ي قيمت در بازار مس��كن حاكي از اين است كه از
خرداد ماه سال  ۱۳۹۲تا پايان سال  ۱۳۹۵قيمت اسمي
مسكن از ثبات نسبي برخوردار بوده است ،اين در حالي
استكهدرهميندورهنرختورمعمومي(باوجودكاهش)،
همواره باالتر از ۸درصد بوده و نرخ سود اسمي سپردههاي
بانكي (به عنوان بازدهي دارايي جايگزين و بدون ريسك)
نيزقابلتوجهبودهاست.ازطرفديگرمقايسهبازدهمسكن
با بازده بازارهاي موازي و نرخ تورم از ابتداي سال ۱۳۹۰تا
پاييز سال ( ۱۳۹۶به قيمت سال پايه) نشان ميدهد كه
بازده اين بازار از ساير بازارها پايينتر بوده است.
لذا طبيعي بوده ك��ه مطابق با روند تاريخ��ي دورههاي
رونق و ركود ،همچنين به منظور جبران عقب افتادگي از
بازده ساير بازارها ،قيمت مسكن نيز به عنوان يك كاالي
اقتصادي ،با افزايش مواجه گردد .بر اين اساس از ماههاي
ابتداييسال ۱۳۹۶شاهدافزايشتدريجيوبطئيقيمت
در بازار مس��كن بوديم بطوري كه قيمت يك متر مربع
آپارتمان در ش��هر تهران از حدود  ۴.۳ميليون تومان در
فروردين  ۹۶به حدود  ۵.۶ميليون تومان در اس��فند ماه
همانسالرسيد.
تعداد معامالت مسكن در سال ۹۶در سطح بسيار خوبي

اوراق سلف موازي يا اسناد خزانه اسالمي

رسولخوانساري|
اوراق سلف موازي به دليل جذابيتهاي خاص ميتواند
به عنوان يك گزينه مناسب هم براي ناشران و هم براي
سرمايهگذاران مورد توجه قرار گيرد و بهويژه در زمينه
كاالهاي استراتژيك همچون گندم و نفت انتشار يابد.
از جمله ابزارهاي مالي كه در بازار سرمايه ايران منتشر
شده ،اوراق سلف موازي است .هرچند كه حجم انتشار
ايناوراقدرمقايسهبااسنادخزانهاسالميتاكنونبسيار
كمتر بوده است ،ولي با توجه به ويژگيهاي خاصي كه
اين اوراق دارد ،ميتواند به عنوان يكي از ابزارهاي مالي
مناسب براي تامين مالي بنگاههاي دولتي و غيردولتي
مورد استفاده قرار گيرد .در ادامه ضمن معرفي مختصر
اي��ن دو ن��وع اوراق به بررس��ي جذابيته��اي خاص
اوراق س��لف موازي در مقايسه با اسناد خزانه اسالمي
ميپردازيم.
اوراق سلف موازي ،اسنادي است كه نشاندهنده انعقاد
قرارداد سلف (پيشفروش) ميان ناشر و خريداران آن
است .معامله اوراق سلف در بازار ثانوي ،بر مبناي قرارداد
س��لف موازي انجام ميشود .بدين صورت كه در طول
دوره معامالتي قرارداد ،خريدار سلف اول ميتواند اقدام
به فروش دارايي پايه به ميزان خريداري شده در قرارداد
اول به شخص ديگري در قالب يك قرارداد سلف ثانوي
(موازي)كند.اينفرآيندميتواندبههمينصورتادامه
يابد و خريدار سلف دوم نيز در قالب يك معامله سلف
ديگر آن را به فرد ديگري بفروشد.
ناشراندولتيوغيردولتيميتوانندازاوراقسلفموازي

براي تامين مالي نيازهاي عملياتي خود استفاده كنند.
براي مثال شركتملينفتبهمنظورپيشفروشنفت
و تامين منابع مالي ،ميتواند اوراق سلف موازي منتشر
كن��د .از آنجا كه اين اوراق براي تامين مالي اس��تفاده
ميشوند ،نهاد واس��ط اوراق را به همراه حواله تحويل
خريداري كرده كه نشاندهنده تعهد شركت ملي نفت
براي فروش نفت به دارنده اوراق سلف است.
نهاد واس��ط اوراق سلف موازي را ضمن ارايه تضمين و
تعهدات به سرمايهگذاران فروخته و ناشر اوراق از محل
تفاوتقيمتنقدوسلفسوديبهدارندگاناوراقسلف
موازي خواهد داد .همچنين از كاربردهاي مهم ديگر
اوراق س��لف ،جبران كسري بودجه شركتها يا دولت
است كه به جاي پيشفروش محصوالت و مواد خام به
خارج از كشور به ويژه در زماني كه بنا به داليل سياسي
و اقتصادي قيمت پيشفروش مواد خام پايين است،
ميتواند با انتشار اوراق سلف محصوالت را مستقيماً به
مردم پيشفروش كند و در زمان سررسيد به وكالت از
طرف صاحبان اوراق محصوالت يا مواد خام را در بازار
جهاني بطور نقدي بفروشد و از اين راه با صاحبان اوراق
تسويهكند.
اوراق سلف موازي استاندارد ،اوراق بدون كوپن و اغلب
با سررسيد كوتاهمدت است .همچنين به منظور رقابت
اين ابزار با س��اير ابزارهاي بازار پول و سرمايه و افزايش
جذابيت اين اوراق ،اكثر اوراق سلف منتشره منضم به
اختيار خريد براي ناشر و اختيار فروش براي دارندگان
اوراق با نرخهاي متناظر بازار پول و سرمايه بوده است.

قرار داش��ت .بطوري كه به ج��ز فروردين ماه كه به دليل
مقارن شدن با ايام نوروز معموالً تعداد معامالت كم است،
در ساير ماهها تعداد معامالت در سطح بااليي رقم خورد.
بر اين اساس در دي ماه  ،۹۶انجام حدود  ۲۰هزار معامله
آپارتمان در شهر تهران مشاهده شد .همچنين مجموع
كل معامالت انجام شده شهر تهران در سال ۹۶به بيش از
 ۱۸۱هزار فقره رسيد.
در س��ال ۱۳۹۷شاهد افزايش قابل توجه قيمت مسكن
در ش��هر تهران و به تبع آن در ديگر مناطق كشور بوديم.
در اين سال قيمت يك متر مربع آپارتمان در شهر تهران
از متر مربعي حدود ۶ميليون تومان در ارديبهشت ماه به
بيش از  ۱۱ميليون تومان در اسفند ماه  ۹۷افزايش يافته
كهاينبهمعنايرشدبيشاز ۹۰درصديقيمتدركمتر
از يكسال بود .آنچه كه در سال  ۹۷برخالف ديگر دورهاي
رونق مسكن اتفاق افتاد اين بود كه با وجود افزايش قيمت
مسكن در اين سال ،تعداد معامالت كاهش يافت.
مجموعتعدادمعامالتانجامشدهدرسال ۱۳۹۷بهچيزي
حدود ۱۳۰هزارفقرهبالغشدكهحدود ۲۸درصدكاهش،
نسبتبهسالقبلرارقمزد.الزمبهتوضيحاستكهعمده
دليل تحوالت بازار مس��كن در اين سال نشات گرفته از
تحوالتاقتصادكالنودرراسهمهآنهاافزايشنقدينگي
و نرخ ارز بود .كاهش تع��داد معامالت نيز عمدتاً به ورود
نقدينگي به بازارهاي طال و ارز مربوط ميشد.

بطور كلي اوراق سلف موازي استاندارد يكي از ابزارهاي
پركاربرد محسوب ميشود كه از نظر مدت زمان انتشار
از انعطافپذيري مطلوبي ب��راي واحدهاي توليدي و
بنگاههاي اقتصادي برخوردار است.
يكي ديگر از اوراق پركاربرد منتشر شده در بازار سرمايه
ايران،اسنادخزانهاسالمياستكهبهعنوانيكيازانواع
اوراق خريد دين طي ساليان اخير منتشر شده است.
اسناد خزانه اسالمي ،اوراقي مبتني بر بدهي دولت به
نظام بانكي ،ذينفعان و تامينكنندگان منابع بوده و
به وسيله خزانهداري كل وزارت امور اقتصادي و دارايي
منتشرميشود.
اين اسناد به صورت متحدالشكل با قيمتهاي اسمي و
دورههاي سررسيد متنوع ،بدون كوپن سود ،با تضمين
بازپرداخت در سررسيد توس��ط وزارت امور اقتصادي
و دارايي و قابليت دادوس��تد در ب��ازار ثانويه تا پيش از
سررسيد انتشار مييابد و در قبال بدهيهاي مسجل
خزان��هداري كل ،در اختيار طلب��كاران قرار ميگيرد.
فروش اين اوراق در بازار توسط پيمانكار ،تنزيل دين نزد
شخصثالثمحسوبميشودوبازارثانويآنبراساس
خريد و فروش دين شكل گرفته است.
هريكازدونوعاوراقسلفموازيواسنادخزانهاسالمي
شرايطوويژگيهاييدارندوميتوانمتناسببانيازهاي
ناشرانوسرمايهگذارانازآنهااستفادهكرد.درعينحال
اوراقسلفموازيازبرخيجذابيتهايخاصبرخوردار
است كه در اينجا بطور خالصه به آنها اشاره ميشود:
 -اوراق س��لف م��وازي ب��راي كمك ب��ه تامين مالي

بانكهاي گروه اول اكثر شعب خود را در شهر تهران يا
مراكز استانها قرار دادهاند در حالي كه بانكهاي ساير
گروهها در همه نواحي كش��ور اقدام به تاسيس شعبه
كردهاند .ناهمگوني توزيع ثروت در كشور سبب شده تا
بانكهاي گروه اول كه شامل بانكهاي خصوصي بوده
و س��ودآوري براي آنان اهميت بااليي دارد ،شهرهاي
ب��زرگ را هدف خود قرار دهند و هزينههاي تاس��يس
ش��عب در شهرستانها و روستاها را با توجه به بازده آن
قبول نكنند .در واقع در شهر تهران و شهرهاي بزرگ با
انبوهي از شعب بانكها مواجه هستيم كه شايد برخي
از آنها در ساعاتي از روز بدون مشتري باشند اما ممكن
استسپردههاييجذبنمايندياتسهيالتياعطانمايند
كه درآمد بانك از قبال آنها بيش از بسياري از مجموعه
شعبشهرهايكوچكباشد.درواقعماهرچهبهسمت
خصوصي شدن حركت كنيم اولويت سودآوري شعب
باالتر م��يرود و عالقه بانكها به تمركز بر روي تهران و
شهرهاي بزرگ بيش��تر خواهد شد.در پايان بايد گفت

در ماههاي ابتدايي سال  ۹۸باز هم شاهد افزايش قيمت
مسكندربازاربوديم.برايناساسبيشترينافزايشقيمت
مسكندرارديبهشتماهاتفاقافتادكهنسبتبهفروردين
همانسالحدود ۱۱.۵درصدرشدقيمتيراشاهدبوديم.
پس از آن از سرعت افزايش قيمت در بازار كاسته شد و در
مرداد ماه با پديده كاهش قيمت به ميزان حدود ۳درصد
نس��بت به تير ماه مواجه بوديم .اي��ن كاهش قيمت در
شهريور ۹۸نيزالبتهباشيبماليمترادامهيافتوبهحدود
 -۱.۷درصد نسبت به مرداد ماه رسيد.
نكته قابل توجه اين است كه در تمامي ماههاي سال ۹۸
با كاهش رشد معامالت مسكن نسبت به ماه مشابه سال
قبل و بعضاً ماههاي قبل در همان سال مواجه بودهايم .در
نمودارهايزيرنرخرشدمعامالتوقيمتآپارتماندرشهر
تهران در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان داده
شدهاست.همچنينازجهتحركتنمودارميتوانروند
حركت قيمت در هر ماه نسبت به ماه قبل را مشاهده كرد.
تمامي موارد پيش گفته و بررس��يهاي صورت گرفته از
روند معامالت و قيمت مس��كن نش��ان ميدهد كه بازار
مسكن وارد فاز ركودي شده است .مطابق با روند تاريخي
بازار مسكن ،بعد از تجربه دوران رونق قيمتي اين بازار وارد
دورهركودباطولعمرطوالنيترميشود.بنابراينورودبه
فاز ركودي از اين منظر طبيعي است .اما در شرايط جاري
اقتصاد كشور عالوه بر اين مورد ،مسائل سياسي و ابهام در

توليدكنندگان قابل انتشار است .اين در حالي است كه
اسنادخزانهاسالميبيشترباهدفتسويهبدهيمنتشر
ميشود و نميتوان بطور مس��تقيم براي تامين مالي
توليد از آن استفاده كرد .براي مثال دولت ميتواند براي
فروش كاالهاي استراتژيك همچون نفت و گندم از اين
نوع اوراق استفاده كند.
 برخالف اسناد خزانه اسالمي ميتوان در اوراق سلفموازي از قرارداد اختيار معامله خريد و اختيار معامله
فروش به ص��ورت تبعي ضمن عقد س��لف در فرآيند
انتشار اس��تفاده كرد .خريداران و فروشنده سلف كاال
ضمن قرارداد س��لف كاال ش��رط ميكنند كه خريدار
سلف حق فروش مقدار معيني از كاال را به قيمت معين
درسررسيدداشتهباشدوفروشندهنيزحقخريدمعيني
ازكاالبهقيمتمعيندرسررسيدداشتهباشد.همچنين
فروشنده ضمن قرارداد س��لف كاال اجازه ميدهد كه
خريدار س��لف اين دو اختيار را به خريدار سلف موازي
كاال منتقل نمايد .به دليل اينكه اختيار فروش در اين
قرارداد وجود دارد ،اگر خريدار متضرر ش��ود ،ميتواند
به قيمت مشخص به ناشر بفروشد .بنابراين دارندگان
اوراقميتواننددرزمانهاييكهدرسررسيد،قيمتنقد
(قيمت بازاري) كمتر از حد انتظار آن ميشود ،كاالهاي
پيش خريد شده را به فروشنده با قيمت از پيش تعيين
شده به فروش برسانند.
 امتياز ديگر اوراق سلف موازي نسبت به اسناد خزانهاسالمي ،استفاده از اين ابزار به منظور پوشش ريسك
است .سرمايهگذاري كه دغدغه افزايش يا كمبود كاال را

بحث كاهش تعداد شعب بانكها را از چند وجه و زاويه
بايدموردبررسيقرارداد.ازيكسونظامبانكداريكشور
كه نظام بانكداري بدون ربا است اهميت دوچنداني به
بحث عدالت در دسترسي به امكانات داده است و مطرح
كرده كه دسترسي به خدمات بانكي تنها در شهرهاي
بزرگ و تهران نباشد و مناطق كمتر برخوردار نيز امكان
استفادهازاينخدماتراداشتهباشند.دركنارآنبسياري
از برنامههاي توس��عهاي كش��ور ،بانكها به خصوص
بانكهاي دولتي و خصوصي شده را ملزم به اقداماتي در
مناطق محروم كرده تا سبب بهبود وضعيت اين مناطق
شود .همچنين بايد گفت عطش بانكداري در كشور نيز
هر روز گريبان نهادي را ميگيرد كه در صورتي كه بانك
مركزي سياس��ت كاهش شعب را در دس��تور كار دارد
ميبايستشرايطسختگيرانهتريرانسبتبهگذشته
براي كسب مجوز تاسيس بانك ارايه دهد .آنگونه كه از
شواهد بر ميآيد فرآيند كاهش شعب امري زمانبر است
كه بايد در طول ساليان و با برنامه هدفمند به آن رسيد.

توافقهستهاي ميتواندنقشغيرقابل انكاريبر تحوالت
بازار مس��كن در ماههاي آتي داش��ته باشد .نااطميناني
حاصل از عدم قطعيتها در فضاي سياسي بخش زيادي
از فعاليتهاي حقيقي در اين بخش را متوقف كرده است.
همچنين تعداد معامالت خريد و فروش مسكن به طرز
بيس��ابقهاي كاهش يافته و در شهريور ماه به زير۳۰۰۰
فقره در شهر تهران رسيده است.
چنانچه متغيرهاي سياسي و به ويژه نرخ ارز ثابت بماند،
بازارمسكنبهروندكاهشقيمتالبتهباشيببسياركمتر
ادامهخواهددادتااينكهبهنقطهثباتقيمتاسميبرسيم.
دراينحالتنرخرشدقيمتمسكنكمترازتورمعمومي
پيشبينيميشود.اماچنانچهمسائلسياسيدركشوربه
گونهاي رقم بخورد كه افزايش قيمت ارز را به دنبال داشته
باشد ،روند كاهشي قيمت در بازار مسكن متوقف شده و
چه بسا شاهد افزايش قيمت اندكي در اين بازار باشيم.
در اين حالت با توجه ب��ه ميزان افزايش نرخ ارز ،نرخهاي
متفاوتي از افزايش قيمت ميتواند در اين بازار رقم بخورد.
اما با توجه به اينكه حجم نقدينگي مورد نياز براي خريد
مسكن بسيار فزوني يافته و تامين مسكن براي خانوارها
با صعوبت همراه است ،قدرت خريد خانوار عامل بازدارنده
افزايششديدقيمتدربازارمسكنخواهدبودوبهواسطه
كاهش قدرت خريد سمت تقاضا ،بازار پتانسيل جهش
قيمت را ندارد.

در آينده دارد ،ميتواند با پيشخريد آن از طريق اوراق
س��لف ،خود را در برابر ريسكهاي مختلفي همچون
نوسانات قيمتپوششدهد.
 در اوراق سلف موازي ميتوان يك حداقل و حداكثرسود تعيين كرد .بنابراين امكان تعيين دامنه سود در
اين اوراق وجود دارد و از اين نظر براي افراد ريسكگريز
مناسباست.
 اوراق س��لف موازي به پشتوانه كاال صادر شده و بهضمانت نهادهاي مالي معتبر و در برخي موارد حتي به
پشتوانه دولت منتشر ميشود .بنابراين سرمايهگذاران
از ضمانت و بازپرداخت اصل و سود آن خيال آسودهاي
خواهند داش��ت .با توجه به اينكه بازپرداخت اصل و
سود اين اوراق از سوي نهادهاي مالي معتبر تضمين
ميشود ،منابع مالي جذب ش��ده به كمك اين ابزار
مال��ي در طرحهاي با توجيه اقتصادي هزينه ش��ده
و از ورود اي��ن منابع به امور بدون ص��رف اقتصادي
پيشگيري ميشود.
 اوراق س��لف موازي از جه��ت محل مصرف منحصربه پروژه خاصي نبوده و وج��وه حاصل از فروش آن به
مالكيتناشردرآمدهوناشرميتواندوجوهرادرهرامري
كه خود صالح ميداند مورد استفاده قرار دهد.
در مجموع ميتوان گفت اوراق س��لف موازي به دليل
جذابيتهاي خاصي ك��ه دارد ميتواند به عنوان يك
گزينهمناسبهمبرايناشرانوهمبرايسرمايهگذاران
مورد توج��ه قرار گي��رد و بهويژه در زمين��ه كاالهاي
استراتژيك همچون گندم و نفت انتشار يابد.

يادداشت
مخالفت با پذيرش
هدفمندسازي يارانهها

وهاب قليچ|عدم احس��اس كارآمدي كافي در
نظامتاميناجتماعيكشوروكوچكيچترحمايتي
آنيكيازعللقابلذكردرخصوصعدمپذيرشو
مقاومت در برابر اصالح نظام يارانههاست.
پرداخت يارانه نقدي از روز اول با نظرات موافق و
مخالف عديدهاي همراه بود .يارانهاي كه قرار بود
به نحو هدفمند توزيع ش��ود ،اما به نحو مساوي
بين اكثر قريب به اتفاق افراد جامعه تقسيم شد.
گرچه نقايص اين روش از ابتدا توسط اقتصاددانان
مورد گوشزد قرار داشت اما اولويتدهي به برخي
از مسائل ديگر توسط دولتهاي مختلف ،مانع از
اجراي اصالحات اساس��ي در نظام توزيع يارانهها
شد .اين عدم اصالح و ادامه مسير قبلي ،افزون بر
عوارض منفي اقتصادي و مالي كه بر دولت و نظام
بودجهاي كش��ور تحميل كرد يك عارضه منفي
ديگر هم داش��ت :عادتدهي جامعه به دريافت
يارانهنقديودرپسآن،شيوعاعتراضاتشديدبه
هنگامتغييررويهسابق،حتيبعضاازسويعدهاي
ازمتمولينجامعه!
نكته جالب آن است كه عموما كليدواژه مشترك
معترضي��ن در واژه «عدالت» متبلور ميش��ود؛
بدين ادعا و تفس��ير كه عدالت حكم ميكند كه
همگان در درآمدهاي فروش منابع طبيعي كشور
سهيم باشند! اين در حالي است كه اتفاقا موافقان
هدفمندس��ازي يارانهه��ا و ح��ذف يارانه نقدي
دهكهايبااليجامعههماستداللخودرابرپايه
مفهوم«عدالت»استوارميدارندوادامهروندفعلي
راتجليبارز«بيعدالتي»برميشمارند.
نگارنده درباب مفهوم عدالت و ارتباط آن با نظام
توزي��ع درآمد و ث��روت در يادداش��تهاي قبلي
ِ
ضرورت اجتناب
توضيحاتي را ارايه داده است كه
ازتكرارمباحث،خوانندگانعالقهمندرابهمطالب
گذشته ارجاع ميدهد؛ اما سخن ديگر آنكه به نظر
ميرسد جهت اجراي بهتر و كمهزينهتر اصالح
نظام ياران ه بايد به ريش��هها توجه شود و توقف در
خودموضو ِعمحلنقد،متوليانراديرتربهسرمنزل
مقصودميرساند.آنچهاينتصوررادرذهنگروهي
ايجاد كرده است كه اين نوع اقدامات جهت اصالح
نظام يارانه ،غيرعادالنه است ريشه در حداقل پنج
مورد نقص و خطاي سياستگذاران و مجريان امر
در گذشته دارد:
مورد اول :فقدان نظام اطالعاتي جامع و ش��فاف
كه اين اطمينان را به سياستگذار ،مجري و آحاد
جامعه بدهد كه تصميمات اتخاذ شده برآمده از
يكنظاماطالعاتيدقيقوكاملاستكهكمترين
خط��ا را در خود دارد .طبيعي اس��ت اين فقدان،
موجب بروز اش��تباهات و خطاهاي محاسباتي
(بيش از س��طح نرمال) در شمول يا عدم شمول
افراد در دريافت يارانه نقدي ميشود .نياز به پيوند
و همكاري بهتر و بيشتر مراكز اطالعاتي موجود
در نظامهاي مالي ،بانكي ،بازرگاني و غيره كشور
موردي اس��ت كه ب ه وضوح در كش��ور احساس
ميش��ود و هنوز اقدامات صورت گرفته در جهت
رفعايننياز،راضيكنندهنيست.
م��ورد دوم :ضعف اج��راي قواعد ب��ازار در نظام
قيمتگ��ذاري و رقابت س��الم بي��ن بخشهاي
اقتصاديكهصدالبتهبارخدادمعضالتيهمچون
نقص فرآيندهاي خصوصيس��ازي ،گس��ترش
بيضابطه خصولتيها ،وجود برخي نارساييهاي
نظام حقوقي و نظارتي ،سوءاس��تفاده گروههاي
خاص از اطالعات نامتقارن و نفعبري از رانتهاي
اطالعاتي و نيز افزاي��ش تحريمهاي بينالمللي
و تحديد بودج ه دولتي كه منجر به تنگ ش��دن
منابع حمايتي ميش��ود ،تشديد شده است .اين
ضعف باعث ميشود كه عدهاي بنا به تجارب قبلي
و پيشفرضهاي ذهني ،پرداخت مساوي يارانه
نقديدرشرايطغيركاراوغيربهينهاجتماعيرابه
هرگونهتفكيكواعطايگزينشيآنولودرشرايط
كاراتراجتماعيترجيحدهند!
مورد سوم :عدم احساس وجود نظام مالياتي كارا
و عادالنه در كشور كه با نشر اخباري همچون فرار
مالياتي برخي از اصناف متمول در جامعه همراه
ميش��ود ،يكي ديگر از ريشههاي مقاومت و عدم
باورپذيري اصالح نظام يارانههاي نقدي براساس
مفهوم عدالت اس��ت .به عبارتي بايد پذيرفت كه
دركوپذيرشعمومياينواقعيتكهدرجامعهاي
كه در آن برخي از متموالن با درآمدهاي كالن از
پرداخت ماليات قانوني طفره ميروند ،قطع يارانه
اندك نقدي گروههايي با س��طح درآمدي كمتر
كمي سخت و دشوار است.
موردچهارم:عدماحساسكارآمديكافيدرنظام
تاميناجتماعيكشوروكوچكيچترحمايتيآن
يكي ديگر از موارد قابل ذكر در اين مبحث است.
بيش��ك با مش��اهده يك نظام تامين اجتماعي
قدرتمندواعتمادبهآن،بخشزياديازمقاومتها
در برابر اصالح نظام يارانهها كاهش مييابد.
مورد پنج��م :عدم توجيه و تفهيم مناس��ب فضا
و اذه��ان جامعه و فرهنگس��ازي كافي در قبال
مي��زان و مفهوم يارانههاي نق��دي و غيرنقدي و
كاركردهاي متفاوت آن ،معيارها و شاخصهاي
شناسايي دهكهاي باالي درآمدي جهت حذف
يارانه نقدي ،نحوه هزينهك��رد يارانههاي نقدي
حذف ش��ده در اقتصاد و حتي بيان واقعيتهاي
تبودجهايكشورنيزدراينمورد
ناظربهمحدودي 
بيتاثيرنخواهدبود.كالمآخرآنكهراهحلدستيابي
بيشتربهاقناععموميدرهدفمندسازييارانههاو
حركت سريعتر به سمت عدالت اجتماعي را بايد
در م��واردي همچون ايجاد نظام اطالعاتي جامع
و شفاف ،زمينهس��ازي اجراي بهتر قواعد بازار در
قيمتگ��ذاري و رقابت س��الم ،تقويت كارآمدي
نظام مالياتي ،بهبود نظ��ام تامين اجتماعي و در
انتهافرهنگسازيوتوجيهوتفهيممناسباذهان
جامعهنسبتبهاصولوالزاماتنظامعدالتمدارانه
توزيعيارانههادانست.

دنيايفناوري
عينكيكه با رايانه ارتباط
برقرار ميكند
عينكي ابداع شده كه با كمك حسگرهاي مختلف
رويدستهوپدبينيبهكاربركمكميكندباچشمك
زدن و حركت دادن سر قابليتهايي در رايانه را فعال
كند .به گ��زارش مهر به نقل از نيواطلس ،افراد دچار
معلوليت جسمي يا كسانيكه درگير انجامچندكار
باهم هستند ،براي اس��تفاده از رايانه دچار مشكل
ميشوند.هرچندسيستمهايكمكيابداعشدهاندكه
رويرايانهنصبميشوندامااكنونعينكيابداعشده
كهنيازبهاينسيستمهايكمكيراحذفميكند.
ب��ه اين ترتيب فرد فق��ط با اس��تفاده از عينكي كه
به چش��م دارد ميتوان��د قابليتهاي��ي در رايانه را
فعال كند .اين گج��ت  HiiDii Glassesنام دارد
و اس��تارتآپ GWD Bio Intelligence
آن را ابداع كرده اس��ت .شيشههاي عينك قابليت
شخصيسازيدارندوافرادميتوانندآنهارابرحسب
نمرهعينكفردتعيينياازشيشههايعادياستفاده
كنند.حسگرهايژيروسكوپدردستهسمتراست
عينك حركات سر كاربر را رديابي ميكنند .از سوي
ديگر پدهاي كنار بيني بهكاررفته در گجت حركات
پوستيفرددرزمانچشمكزدنرارديابيميكنند.
البتهاينسيستمبستهشدنطبيعيچشمانكاربر
را رديابي نميكند ،اما چش��مك زدنهاي متوالي
معادل كليك روي مكان نماي نمايشگر رايانه است.
نمايش��گر به وس��يله بلوتوث به اين گجت متصل
ميشود.دوبارچشمكزدنبهعنواندبلكليكاست
و دوبار چشمك زدن سريع نيز قابليتهاي ،Hold
انتخاب آيتمي روي نمايش��گر و كش��يدن آن روي
صفحه()dragرافعالميكند.ميزانفاصلهانتقالي
نيز به وس��يله حركت دادن سر مشخص ميشود.
يك چشمك نيز به معناي رها كردن آيتم انتخابي
است .اين عينك با رايانه و لپتاپهاي مك و ويندوز
و همچنين تبلت و موبايله��اي اندرويد همخوان
ميشود .گجت داراي يك پورت يواسبي براي شارژ
است.يكساعتشارژباتريليتيوميونيآنبراي۱۰
ساعت استفاده كافي است .اين عينك هماكنون در
وبسايتكيكاستارتربرايجمعآوريسرمايهاوليه
عرضهشدهاست.قيمتآندراينوبسايت ۶۹دالر
استامادرصورتعرضهتجاريبابهاي ۱۸۹دالردر
بازارعرضهميشود.

نارضايتي نوجوانان
از مطالب والدين در اينترنت
در شرايطي كه بس��ياري از والدين عالقه زيادي به
ارس��ال محتواي آنالين در مورد فرزندانشان دارند،
نوجوانان  ۲۵كشور دنيا چندان از اين اقدام پدرها و
مادرانش��ان خرسند نيستند .به گزارش مهر به نقل
از ياهونيوز ،بررسي كه در اين زمينه توسط شركت
مايكروس��افت در  ۲۵كش��ور جهان صورت گرفته
حاكيس��ت  ۴۲درصد از نوجوانان  ۱۳تا  ۱۷ساله از
محتواي مطالبي كه والدينشان در اينترنت در مورد
آنها به اشتراك ميگذارند ،راضي نيستند .تنها ۱۷
درصد از اين افراد اين مس��اله را موضوعي كوچك و
كماهميت دانستهاند و  ۱۱درصد مشكل يادشده را
خيلي بزرگ و  ۱۴درصد متوسط توصيف كردهاند.
اين بررسي در كشورهاي آرژانتين ،بلژيك ،برزيل،
كانادا ،شيلي ،كلمبيا ،فرانس��ه ،آلمان ،مجارستان،
هند ،اندونزي ،ايرلند ،ايتاليا ،هلند ،مالزي ،مكزيك،
پرو ،لهستان ،روسيه ،س��نگاپور ،آفريقاي جنوبي،
تركيه ،انگليس ،امريكا و ويتنام انجام شده است .از
ميان پرسشش��وندگان نوجوان ۸۰،درصد والدين
را الگوي فعاليت مناس��ب در فضاي آنالين معرفي
كردهاند و معلمان با  ۴۹درصد ،س��اير بزرگساالن،
قهرمانانورزشيوسلبريتيهابا ۱۷،۲۲و ۱۵درصد،
دررتبههايبعديبودهاند.

ارزش سهام اپل
به باالترين رقم در تاريخ رسيد
ارزش سهام اپل روز گذشته به باالترين رقم در تاريخ
اين كمپاني رس��يد تا ركورد جدي��دي را براي اين
شركت پرطرفدار رقم بزند .با اين اتفاق ،اپل جايگاه
خودرابينشركتهايتريليوندالريجهانتثبيت
كرد.بهگزارشديجياتو،سهاماپلروزدرخشانخود
را با قيمت 232.95دالر ش��روع كرد اما در ادامه روز
توانست به حداكثر مقدار خود در تاريخ اين شركت
يعني 237.64دالربرسد.بااينحسابافزايشقيمت
سهاماپلدريكروزبه 2.66درصدمعادل 6.12دالر
رسيد.آخرينباريكهاپلدربازارسهامركوردشكني
كرد ،به اكتبر  2018برميگردد .در آن زمان قيمت
سهام اپل در ميانه روز به 233.47دالر رسيد .ركورد
جديد يعن��ي 237.64دالر ،ارزش بازار اپل را به رقم
 1.07تريليون دالر رس��اند تا جايگاه اين شركت در
جمع تريليون دالريها ،بيش از پيش تثبيت شود.
افزايشقيمتسهاماپلراميتوانبهپيشبينيهاي
مثبتدرموردتوافقتجاريبينامريكاوچيننسبت
داد .به گزارش CNNمذاكرهكنندگان اصلي اين دو
كشور ميگويند كه به توافق اوليه دست يافتهاند اما
هنوزتادستيابيبهراهكارجامعونهايي،راهطوالنيدر
پيشدارند.اينتوافقميتواندتعرفههاياعمالشده
رويكاالهايچينيراكاهشدهدوبهشركتهايي
مثلاپلكمككندتافعاليتسادهتريدربازارداشته
باشند.توافقاوليهبينچينوامريكاهمچنينميتواند
اعمالتعرفههايآتيرويبرخيمحصوالتكهاز15
دسامبر ( 24آذر) فعال ميشوند را نيز متوقف سازد.
اينتعرفههاقيمتوارداتآيفونازچينراحدود10
درصد افزايش ميدادند .ركوردشكني قيمت سهام
اپل همچنين خبر بس��يار خوبي براي سهامداران و
سرمايهگذاران محسوب ميش��ود ،آن هم درست
زماني كه اپل ميخواهد گزارش مالي جديد خود را
اعالمكند.گزارشماليسهماههسوماپلدرتاريخ30
اكتبربرابربا 8آذرماهمنتشرميشودوبهاحتمالزياد
شاهد عملكرد خوب گوشيهاي جديد اين شركت
يعنيسريآيفون 11نيزخواهيمبود.
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دانش و فن

با اينترنت پرداخت ،مرزهاي بين فرآيند خريد و پرداخت از بين ميرود

 IoPچشمانداز  IoTدر حوزه پرداخت

گروه دانش و فن |
از وسايل نقليه گرفته تا خودروها ،حجم و تنوع اشيايي
كه به اينترنت وصل ميش��وند ،رو به رش��د است .طبق
گ��زارش منتشرش��ده در وبس��ايت فورب��س ،تعداد
دس��تگاههاي اينترنت اش��يا ( )IoTدر سطح جهان از
 7.9ميليارد در س��ال  2019به  13.8ميليارد در س��ال
 2024گسترش مييابد و اين اشياء جداي از رايانههاي
شخصي ،تلويزيونهاي هوش��مند و كنسولهاي بازي
هستند .اين مجازيسازي سريع دنياي فيزيكي ،توجه
چشمگيراكوسيستمپرداختراباچشماندازمواردجديد
استفاده از تجارت و فرصتهاي بازار جلب كرده است .اين
موضوع همچنين توجه شركتهاي فناوري و OEMها
(توليدكننده تجهيزات اصلي) را به خود جلب ميكند،
پرداخت را به عنوان خدمتي كه ميتواند

شركتهايي كه
باعث افزايش تعامل دستگاهها و حمايت از جريانهاي
جديد درآمدي شود ،در نظر ميگيرند .اينترنت اشيا در
بنياديترينسطحخود،گسترششبكهپذيرشپرداخت
را با تبديل هر وسيله متصل به بسترهاي خريد ،تسريع
ميكند .پيشبيني ميشود كه تراكنشهايي كه قابليت
استفاده از اينترنت اش��يا را دارند ،طي چند سال آينده،
نرخ رشد مركب ساالنه را در امريكا 125 ،درصد افزايش
دهند .در حالي كه بسياري از معامالت اينترنت پرداخت
( )IoPبا پرداخت از طريق كانالهاي ديگري مش��خص
ميشوند (به عنوان مثال ،اينكه تراكنش با استفاده از يك
كارت اعتباري در پمپ سوخت ،اكنون از طريق وسيله
نقليهانجامشود)،فرصتيبرايپرداختجديدخالصوبه
دنبال آن ِ
درآمد در دسترس است .انتظار ميرود تا سال
 ،2022حدود  7.5ميليارد دالر معامالت جديد از طريق
اينترنت پرداخت به امريكا منتقل شود ،مانند مواردي كه
براي معامالت خرد هم استفاده از كارتهاي اعتباري را
جايگزينپولنقدميكنند.
همه اين موارد حاكي از آن است كه اينترنت پرداخت و
افزايش ارتباطات داخلي در سراسر جهان ،به يك ابرروند
در چند س��ال آينده تبديل خواهد ش��د .با اين مدل از
دس��تگاهها كه ميتوانند به صورت خودكار ،پرداختها
را در كنترل داش��ته باشند ،ما شاهد قدمهايي جديد در
دگرديسي ديجيتال بانكها ،فراتر از گوشيهاي موبايل
هوشمند و پوش��يدنيها هس��تيم .اينترنت پرداخت،
پرداخته��اي ديجيتال بيش��تري را در زندگي روزمره
مشتريان قرار خواهد داد .اين فناوري ،شيوههاي مصرف
مردم را تغيير داده و روي الگوهاي هزينه آنها تأثير خواهد
گذاشت .اين پرداختهاي جديد ،به صورت عمده مبتني
بر كاربرد خدمات هستند .همه اين تراكنشها به افزايش
خريد آنالين منجر ميشود و مرزهاي بين فرآيند خريد و

پرداخت را از بين ميبرد .اشيا متصل همچنين يك ابزار
قدرتمند براي آگاهي بهتر نسبت به عادات مصرفكننده
هس��تند .اما در عين حال ،دگرديسي اصلي اينجا اتفاق
ميافتد كه چه زماني اش��ياء بازيگران اصلي تراكنشها
خواهند بود .اينكه اينترنت اش��يا ،و به صورت خاصتر
اينترنت پرداخت ،اليه جديدي از اقتصاد را با س��رويس
و كاربرد تحت مدلهاي پرداخت ايجاد خواهد كرد .اين
پرداختها در حال حاضر وجود دارند و ش��روع شدهاند.
س��فارش مجدد برخي از مواد غذايي ك��ه در يخچال يا
آشپزخانه شما مورد نياز هستند و تمام شدهاند ،اكنون از
طريق صفحه نمايش اين وسايل در امريكا ميسر است و
شما ميتوانيد هزينه مواد غذايي خود را از همان صفحه
نمايش يخچال به راحتي پرداخت كنيد.

چالشهاي�ي ك�ه اينترنت پرداخ�ت با آن
روبهرو است
موفقيتاينترنتپرداخت(وشركتهايحاصلازآن)،
به تسهيالتي كه براي مشتري ارايه ميكند ،بستگي
دارد ،اما اينترنت پرداخت ه��م با چالشهايي مواجه
است كه اگر به درستي مورد توجه قرار نگيرند ،با شروع
بازاراينترنتپرداخت ،ممكناستبرايارايهدهندگان
خدم��ات پرداخت تهديد محس��وب ش��وند .يكي از
مهمتريناينچالشها،اعتمادوپذيرشمصرفكننده
است.تجارتهايمبتنيبراينترنتاشيا،فرصتيبراي
ريسكسرمايهگذاريوانتظاربرايبازگشتآننيست.
تبا
همانطوركهاستقبالزيادمصرفكنندگانازپرداخ 
استفاده از تلفن همراه بدون تماس ()contactless
نشان ميدهد ،برطرف كردن نگرانيهاي امنيتي يكي
از مهمترين موانعي است كه بايد قبل از شروع معامالت
اينترن��ت پرداخت ،ب��ه آنها توجه ش��ود .اين موضوع
نيازمند تالشي مضاعف از طرف تجار ،ارايهدهندگان
خدمات پرداخت و شركتهاي فناوري براي آموزش
مصرفكنندگان در فناوريهاي امنيتي موجود براي
محافظتازآنهاست،آنهمباادبياتيكهمصرفكننده
با آن آشنا باشد .ذينفعان اينترنت پرداخت ،همچنين
بايد در مورد نحوه جمعآوري و اس��تفاده از دادههاي
مشتري شفاف باش��ند ،با توجه به اينكه  85درصد از
مصرفكنندگاناحساسميكنندهيچگونهكنترليبر
ميزاندادههاي شخصيكه مشاغلدرحالجمعآوري
آنها به صورت آنالين هس��تند ،ندارند .به عالوه براي
تحريك مصرفكننده به استفاده از روش جديد ،يك
روشقابلتوجهوبهترازچيزيكهدرحالحاضروجود
دارد ،مورد نياز است ،اين بدين معناست كه اگر معامله
به روش اينترن��ت پرداخت به نحو قابل مالحظهاي

س��ريعتر و راحتتر از ابزارهايي كه همين حاال هم
وجود دارد نباشد ،رقابت را واگذار ميكند.
چالش ديگر ،ادغام و فعالسازي است .اينترنت پرداخت
به صنعت پرداخت ني��از دارد تا با ش��ركتهايي مانند
OEMهايخودكارومعمارهايفنيمانندسيستمهاي
سرگرمي رسانهاي ،كه بطور سنتي با معامالت در ارتباط
نبودهان��د ،همكاري كن��د .اين موضوع باع��ث افزايش
اهميت م��واردي مانند خدمات خرد ،توس��عه نرمافزار
( )DevOpsو رابطهاي برنامهنويسي كاربردي ()API
براي ارايهدهندگان خدمات پرداخت ميشود كه بتوانند
اين همكاري را سادهتر كنند .انواع جديد ارايهدهندگان
واس��ط نيز براي ايجاد بافت پيوندي بين ش��ركتهاي
پرداخت و فن��اوري ضروري اس��ت .ان��واع مختلفي از
اس��تارتآپها از جمله  Networks FitPay، P97و
 PayByCarدر حال حاضر پديد آمدهاند كه به تكميل
اين نقش كمك كنند.
يكي ديگر از اين چالشها ،امنيت و تأييد اعتبار دستگاه
است ،همانطوركهگستردگيحمالتيمانندباتنتهاي
ميراي نش��ان ميدهد ،نقاط پاياني اينترنت اش��يا هم

تماس از ايران به عراق ارزانتر است
نايبرييس ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت در خصوص
راهحل كاهش هزينههاي ارتباطي زائران گفت :پيشنهاد
ما اين اس��ت كه زائران چه با س��يمكارت ايراني و چه با
س��يمكارت عراقي ،به خانواده و آشنايان خود بگويند تا
بيشتر از ايران با آنها تماس گرفته شود چون در اين صورت
مقداريازهزينهشاندرمقايسهباحالتيكهتماسازعراق
به سمت ايران آغاز شود ،كاهش پيدا ميكند.
به گزارش ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت ،سجاد بنابي
درخص��وص اقدام��ات و تمهي��دات وزارت ارتباطات و
فناوري اطالعات براي ايام اربعين گفت« :يكي از اقدامات
وزارت ارتباط��ات در حوزه هماهنگي ب��راي ايام اربعين
امس��ال اين بود كه به اپراتورهاي داخلي كمك شد تا با
همكاري اپراتورهاي عراقي ،شاهد عرضه اينترنت رايگان
پرسرعت به زائران حسيني(ع) در برخي نقاط در مسير
پيادهروي اربعين باشيم ».وي در خصوص قرارگرفتن يا
نگرفتن بالنهاي ارتباطي در مرزهاي كشور توسط وزارت
ارتباطات گفت« :با توجه به حجم و تعداد باالي جمعيتي
كه در حال خروج از مرزها هس��تند ،م��ا ديديم كه اگر از
بالنهاي ارتباطي اس��تفاده كنيم ،خيلي سريع ظرفيت
اين بالنها پر ميش��ود .بنابراين به اين نتيجه رسيديم
كه اين ظرفي��ت را از طريق مجموعه مخاب��رات ايران و
اپراتورها و تقويت شبكههاي ارتباطي اپراتورها در اختيار
مردم بگذاريم؛ به اين صورت كه در مس��ير مرزي (داخل
قسمت ايران) شركت مخابرات ايران ،وايفاي ارايه دهد
و اپراتورها هم ارتباط اينترنتهاي خود را تقويت كنند تا
كاربران بيشتري بتوانند از آن استفاده كنند ».نايبرييس
هياتمديره شركت ارتباطات زيرساخت در پاسخ به اين
سوال كه آيا پيشنهادي از سوي ايران به طرف عراقي براي
رايگان ش��دن مكالمات در ايام اربعين ارايه ش��د يا خير،
گف��ت« :مذاكرات مفصلي بين م��ا و طرف عراقي جهت

كاهش هزينه اينتركانكشن براي زائران صورت گرفت و
توانستيم بيش از ۳۰درصد از هزينه انتقال ترافيك صوتي
را بين ايران و عراق تخفيف بگيريم؛ البته ما آمادگي اين را
داشتيم تا اين هزينه را به صفر برسانيم اما با توجه به اينكه
اين هزينه در ايام اربعين يكي از بخشهاي عمده درآمدي
براي كشور عراق در حوزه ارتباطي است ،طرف عراقي با
اين پيشنهاد موافقت نكرد».
بنابي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به ناآراميهاي چند
روز اخير در عراق ،اگر مشترك يكي از اپراتورها در ايران
بسته اينترنت ويژه اربعين را خريداري كند ولي اينترنت
در كشور عراق قطع ش��ود ،تكليف بستههاي خريداري
شدهاش چه ميش��ود ،گفت« :اينترنتي كه ويژه زائران
به صورت رومينگ از بستههاي اينترنت ايراني در اختيار
زائران ايراني قرار ميگيرد ،از اينترنت ايران است و كساني
كه در اوضاع قطعي اينترنت در عراق از اينترنت رومينگ
استفاده كنند ،اينترنتشان برقرار است ولي اگر بخواهند
سيمكارت عراقي بگيرند و از اينترنت آن استفاده كنند،
در صورت قطعي اينترنت در كشور عراق با مشكل مواجه
ميش��وند ».نايبرييس هياتمديره شركت ارتباطات
زيرساختاظهاركرد«:امسالقيمتهزينهمكالمهكشور
عراق از طريق س��يمكارت ايراني در مقايسه با مواقع غير
از اربعين حدود  ۴۰تا  ۵۰درصد كاهش داشته كه اين امر

بروز مشكل اينترنت در سيمكارتهاي عراقي
ناش��ي از مذاكراتي بوده كه بين وزارتهاي ارتباطات دو
كشور وهمچنين اپراتورهاي ايرانيو عراقيصورت گرفته
است .سال گذشته بستههاي اينترنتي اپراتورهاي ايراني
 ۴٠مگابايت و  ١٠٠مگابايتي بود اما امسال هم روزانه ١٠
مگابايت اينترنت رايگان ميدهند و هم بسته يك گيگ
عرضه ميكنند كه نسبت به پارسال قيمت آن يك سوم
شده است ».همچنين به گزارش سازمان تنظيم مقررات
و ارتباطات راديويي ،حسين فالح جوشقاني -معاون وزير
ارتباط��ات و فناوري اطالعات -اظهار ك��رد« :با توجه به
آسيبهاي ناشي از سيل اخير در زيرساختهاي منتهي
بهپايانهمهران،بااجراي ۵۰۰كيلومترفيبرنوريشبكهاين
منطقه بطور كامل بهسازي شده است و شركت ارتباطات
زيرساخت در مسيرهاي منتهي به اين پايانه ،به منظور
باالبردنضريبپايداريشبكه،مسيرپشتيبانايجادكرده
و ظرفيت پهناي باند ورودي استان ايالم از ۴۷گيگابيت به
 ۱۱۰گيگابيت افزايش داده است .ظرفيتهاي ايجادشده
درزيرساختارتباطيپايانههايمرزيعالوهبرتاميننياز
اپراتورهاي حوزه  ،ICTنياز ساير دستگاههاي خدماتي،
امنيتي ،امدادرسان ،صدا و س��يما و راهنمايي رانندگي
را پوش��ش ميدهد ».وي با اشاره به مذاكرات انجامشده
با رگوالتوري ع��راق افزود« :با توجه ب��ه تمركز و تجمع
تجهيزات مخابراتي ب��راي تامين ارتباطات با كيفيت در
نقاط مرزي براي زائران ،فضاي فركانسي اين مناطق نيز به
صورت مستمر پايش ميشود تا درصورت ايجاد تداخالت
فركانس��ي يا سرريز سيگنال ،مش��كالت در سريعترين
زمان ممكن برطرف شود .در پايانه مرزي مهران با وجود
هزينههاي باالي سرمايهگذاري ،بسياري از سايتهاي
سيار و موقتي به سايتهاي دايمي تبديل شدهاند تا عالوه
بر ايام ويژه اربعين ،زمينه دريافت سرويس با كيفيت براي
زائران در تمامي ايام سال فراهم شود».

مكارتهاي اضافي را حتما مسدود كنيد
سي 
باتوجهبهسوءاستفادهازاطالعاتهويتيوسيمكارتهايي
كهبدونآگاهيافرادبهنامشانثبتشده،بايدبامراجعهبه
سامانهاستعالمتعدادسرويسهايمشتركيناپراتورهاي
مخابراتي ،از تعداد س��يمكارتهايي كه به نام شماست،
مطلعشويدوهمچنيندرصورتدريافتپيامكيمبنيبر
تسيمكارت،درصورتيكهبدوناطالعشماانجامشده،
ثب 
نسبتبهقطعآناقدامكنيد.بهگزارشايسنا،سوءاستفاده
ازاطالعاتهويتيبهروشهايمختلفيانجامميشود؛در
برههاي از زمان ،با مس��دود كردن سرشمارههاي پيامكي
تبليغات،استفادهازشمارههايشخصيبرايارسالپيامك
تبليغاتيزيادشدوسودجويانبادردستداشتناطالعات
هويتي افراد ،به ثبت س��يمكارتهايي به ن��ام آنها و بدون
اطالعش��ان اقدام ميكردند تا از اين سيمكارتها جهت
تبليغات استفاده كنند .از طرفي در ماههاي اخير ،موضوع
ثبتسيمكارتهاييبااستفادهازاطالعاتمسافرانداغشده
است؛ پس از اجراي طرح رجيستري ،واردات گوشيهاي

مسافريباهزين هپايينتر،موجبشدسودجويانكهمسافر
نبودند هم ،از اين امكان فراهمشده كه با استفاده از كارت
ملي،امكانوارداتيكگوشيوجودداشت،استفادهكنند.
در برههاي ،شرايط اينطور بود كه قاچاقچي بارش را بدون
ثبتسفارشبهصورتقاچاقواردكشورميكردوباعنوان
گوشيمسافريميتوانستكدرجيستريبگيرد.موضوع
وارداتگوشيمسافريتوسطكسانيكهواقعامسافرنبودند
وازاطالعاتمسافرانسوءاستفادهكردند،بهاينجاختمنشد.
اگرچهبااتصالسامانههاينيرويانتظاميوگمرك،ديگر
فقط كارت ملي براي واردات گوشي مسافري كافي نيست
و مسافر واقعي ميتواند از اين امكان استفاده كند؛ برخي
با گرفتن اطالعات مسافران ،به واردات گوشي به اسم آنها
اقدام كردند و اين موضوع واكنش وزير ارتباطات و فناوري
اطالعات را در پي داش��ت و وي از كالهبرداري عدهاي كه
به حاجيان امسال س��يمكارت رايگان دادهاند و از مدارك
آنها سوءاستفاده و گوشي قاچاق ثبت كردهاند ،خبر داد .به

درمعرض خطر قرار دارند .اين نقاط پاياني از آنجايي كه با
دادههايماليدرتماسهستند،درمعرضخطربيشتري
قرار خواهند گرفت و اين موضوع باعث ميشود كه براي
كالهبرداران هم جذابتر باش��ند .همه اين موارد باعث
ايجاد يك نگراني جدي براي ش��ركتهاي ارايهدهنده
خدماتپرداختميشودكهوظيفهشانتسهيلمعامالت
امن در دستگاههايي اس��ت كه غالباً پرداخت ،تجارت و
امنيت قوي در نظر ندارند.
مالكيت دادهها نيز يكي ديگر از چالشهاي موجود است.
معامالتاينترنتپرداخت،اطالعاتيغنيراتوليدميكند
كه ميتواند براي تأكيد بر تجربيات مشتري و مدلهاي
جديددرآمدياستفادهشود.چالشاستفادهازايندادهها
در قالب اش��تراكگذاري توافقنامهها بين شركتهاي
ارايهدهندهخدماتپرداختي،بازرگانان،مصرفكنندگان
وتوليدكنندگانفناوريايجادميشود.شركتكنندگان
در بازار اينترنت پرداخت همچنين الزم است از مهارتها
و فناوريهاي مناس��ب براي تبديل صحي��ح دادهها به
عمل برخوردار باش��ند .شركت مستركارت به نوبه خود
 600ميليون دالر براي دس��تيابي به فناوري كاربردي

 Applied Predictive Technologiesدر
س��ال  2015و  600ميليون دالر براي ش��ركت هوش
مصنوعي  Brighterionدر سال  2017هزينه كرده
است .همچنين شركت خدمات پرداخت ويزا طي پنج
سال گذشته تقريباً  500ميليون دالر در ابتكارات هوش
مصنوعي و زيرساخت دادهها سرمايهگذاري كرده است.
در نهايت ،تا زماني كه اينترنت اشيا در حال شتابگيري
باش��د ،ما ش��اهد تغيي��ر در چش��مانداز پرداختها با
ي هس��تيم ،جايي كه ميتوان از
تكامل اينترنت پرداخت 
دس��تگاههاي متصل به هم ،ب��راي پرداخت هزينهها با
كمترين دخالت انساني استفاده كرد ،همچنانكه همين
حاال هم ارايهدهندگان خدمات پرداخت مانند وFitPay
و ،Amazon Dashتواناييهاي پرداخت بدون تماس
را براي دس��تگاههاي پوش��يدني امكانپذير ميكنند.
البته اينترنت پرداخت هنوز در حد يك پروتكل اس��ت
اما انتظار ميرود ك��ه بزرگترين بخش در حال تكامل
دنياي تكنولوژي شود ،آيندهاي كه در آن پول وجود دارد
اما پرداختها با به رهگيري تكنولوژي ،به شيوهاي جديد
بازتعريفميشوند.

همينجهت،پيمانقرهداغي-مديركلحفاظتازحقوق
مصرفكنندهرگوالتوري-بااشارهبهسوءاستفادهازمدارك
هويتيحجاجبرايثبتسيمكارتبدوناطالعآنهاگفت:
«ازاينسيمكارتهابرايثبتگوشيتلفنهمراهبهصورت
مسافريدرسامانهگمركاستفادهشدهبود،بههميندليل
براي جلوگيري از تضييع حقوق كاربران ضروري اس��ت،
مشتركينتلفنهمراهازاسنادهويتيخودشانبطورجدي
محافظتكنندودرصورتثبتسيمكارتبهنامآنانبدون
اطالعخودشان،حتماًسيمكارتراغيرفعالكردهوشكايت
خود را در سامانه ثبت و پاسخگويي به شكايات ۱۹۵ثبت
كنند ».وي همچنين اعالم كرد« :چنانچه زائران اربعين
پيامكيباعنوان(ماسك)سازمانتنظيممقرراتوارتباطات
راديوييمبنيبرصدورسيمكارتبهنامآناندريافتكردند،
بايدبهدفاترفروشاپراتورهامراجعهوسيمكارتثبتشدهرا
مسدودوغيرفعالكنند.رگوالتوريبطورمستمربرعملكرد
دفاتر فروش اپراتورها و دفاتر پيشخوان خدمات دولت در

درحاليكهباتوجهبههزينههايباالياينترنتدرسرويس
رومينگاپراتورهايايراني،بهزائراناربعينتوصيهشدهبود
از سيمكارتهاي عراقي براي خدمات اينترنتي استفاده
كنند ،به نظر ميرس��د ك��ه از روزهاي گذش��ته به دليل
مشكالت در كش��ور عراق ،اينترنت اين سيمكارتها در
برخيمناطقبامشكالتيمواجهاست.
اخباري مبني بر مشكالت اينترنت سيمكارتهاي عراقي
منتشر و اين موضوع مطرح شده كه براساس تماس زائران
اربعين ،اينترنت س��يمكارتهاي عراقي زائران به دليل
مسائلامنيتيوناآراميهاياخيردراينكشورقطعاست.
در اين راستا ،اس��ماعيل رادكاني -مشاور وزير ارتباطات
و فن��اوري اطالعات در ام��ور تامين و بهب��ود ارتباطات
مناسبتهاي مذهبي ،ملي و منطقهاي -گفت« :استفاده
از اينترنت سيمكارتهايعراقي در حال حاضربستگيبه
شرايط آن كشور دارد كه به دليل خاص بودن اين شرايط،
ممكن اس��ت در مناطقي محدوديتهايي ايجاد ش��ود،
همانطور كه چند روز پيش هم اينترنت سيمكارتهاي
عراقي مشكالتي داشت؛ براي مثال ممكن است در نجف
محدوديتي نباش��د ،اما در كربال مشكالتي وجود داشته
باشد .كشور عراق هم شرايط خاص خود را دارد و با توجه به
شرايطي كه در اين كشور وجود دارد ،امكان دارد با مسائل
امنيتي مواجه باش��ند .تصميم درباره وضعيت اينترنت
سيمكارتهايعراقيباآنكشوراستوايرانهمنميتواند
نقشي در تصميمهاي آنها داشته باشد يا اينكه در مباحث
امنيتي آنها وارد شود ،اما مطابق اخباري كه منتشر شده،
وضعيتكنوني در اينكشوربهتر شده است».
اين در حالي اس��ت كه محمدجواد آذريجهرمي درباره
توسعهزيرساختهايارتباطيوبابياناينكهعراقبهخاطر
مشكالت امنيتي اينترنت خود را در روزهاي اخير قطع يا
محدود كرده است ،به راديو اربعين اعالم كرده بود« :زائران

ميتوانند از رومينگ اپراتوره��اي ايراني كه  ۳۰۰درصد
هم ارزانتر نسبت به سال قبل شده استفاده كنند .درباره
مكالماتصوتيهمبايدگفتسابقاًسيمكارتهايعراقي
بهصرفهتر بودند اما با مذاك��رات و تالشهايي كه صورت
گرفت امروز مكالمات با ايران از طريق س��يمكارتهاي
ايراني و رومينگ ،مقرون بهصرفهتر است كه البته جدول
آن در اختيار زائران قرارگرفته است .در خصوص استفاده
از اينترنت اما بايد گفت هنوز س��يمكارت عراقي مقرون
بهصرفهتر است اما به هر صورت بايد گفت رومينگ ايران
با كاهش قابلتوجه روبرو شده و البته در اختيار زائران قرار
دارد ».طي روزهاي گذشته اينگونه اعالم شد كه در تمام
مسيرحضورزائراناربعين،اينترنتسيمكارتهايعراقي
قطع است اما اينترنتي كه ويژه زائران به صورت رومينگ
از بس��تههاي اينترنت ايراني در اختيار زائران ايراني قرار
ميگيرد ،از اينترنت ايران اس��ت و كس��اني كه در اوضاع
قطعياينترنتدرعراقازاينترنترومينگاستفادهكنند،
اينترنتشان برقرار اس��ت .در اين راستا به زائران پيشنهاد
ميش��ود كه چه با س��يمكارت ايراني و چه با سيمكارت
عراقي ،به خانواده و آشنايان خود بگويند تا بيشتر از ايران
با آنها تماس گرفته ش��ود چون در اين صورت مقداري از
هزينهشان در مقايسه با حالتي كه تماس از عراق به سمت
ايران آغاز شود ،كاهش پيدا ميكند.

فروشوفعالسازيسيمكارتهايتلفنهمراهنظارتكرده
وبامتخلفاندراينزمينهبهشدتبرخوردميكند».كاربران
بايدتوجهداشتهباشندكهعدمدقتدرنگهداريسيمكارت
ممكن است باعث شود اين س��يمكارت دردسترس افراد
س��ودجو قرار گيرد و آنه��ا با فعال كردن س��يمكارت ،در
شبكههاي اجتماعي عضو شده و به فعاليتهاي مجرمانه
اقدامكنند،اقدامبهارسالپيامكهايتبليغاتيكردهيابراي
معافيتهايگمركيجهتوارداتگوشيهايمسافرياز
اينسيمكارتهااستفادهكنند.
درصورت هرگونه ايجاد مزاحمت از طريق س��يمكارت يا
ارتكاب اعمال مجرمانه ،اين مالك سيمكارت است كه در
وهلهاولبايددرمحاكمقضاييپاسخگوباشد،زيراقانونوي
را دارنده سيمكارت ميشناسد؛ هرچند بعد از بررسيهاي
فني ميتوان مش��خص كرد كه اين تماس از س��وي وي
صورت نگرفته است ،اما قانون در ابتدا مالك سيمكارت را
ميخواهد و وي بايد پاس��خگوي محاكم قضايي و شاكي
باشد تا بعد كه مجرم اصلي شناس��ايي شود .در اين راستا
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعالم كرده
كه درطرح احراز هويت و س��اماندهي سيمكارتها براي

جلوگيري از سوءاس��تفاده احتمالي و براي اينكه ديگر در
ايران سيمكارت بدون هويتي وجود نداشته باشد ،سامانه
استعالم تعداد خطوط مشتركين را راهاندازي كرده است.
بدينترتيب كاربران با مراجعه به پورتال س��ازمان تنظيم
مقرراتوارتباطاتراديوييدربخشخدماتالكترونيكي
يا در نشاني اينترنتي mobilecount.cra.irميتوانند
از تعداد خطوطي كه با كد ملي آنان ثبت ش��ده ،آگاه شده
و نس��بت به غيرفعال كردن خطوطي كه از آنها اس��تفاده
نميكنند،اقدامكنند.همچنينكاربرانميتوانندباارسال
كد مل��ي مالك خط به يكي از ش��مارههاي ۳۰۰۰۱۵۰و
 ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱از طريق يكي از خطوط تحت مالكيت،
از تعداد س��يمكارتهايي كه به نام آنهاست ،مطلع شوند.
مشتركان تلفن همراه درصورت مشاهده هرگونه مغايرت
در تعداد خطوط ثبتشده به نام خودشان ميتوانند براي
جلوگيري هر نوع سوءاستفاده احتمالي ،شخصا به دفاتر
خدمات مشتركين اپراتورها مراجعه كنند و با ارايه كارت
مليازتماميخطوطبهنامشانكهممكناستبدوناطالع
مشتركبهنامويثبتشدهباشد،آگاهشدهوبرايقطعهر
يكازسيمكارتهااقدامكنند.

بنگاهها
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تعادل فرآيند تخصيص اعتبارات ناشي از سيل را بررسي مي كند

بازخواني دغدغه هاي بر زمين مانده

گروهبنگاهها|
روزهاي ميان��ي مهرم��اه  97بودکه موض��وع بارش
بیس��ابقه باران در کمتر از  24ساعت حجم عظیمی
از ویران��ی و اندوه را برای مردم در برخي اس��تان هاي
ش��مالي ،غربي و جنوبي كشور ايجاد كرد .بحراني كه
بس��ياري از زيرس��اختهاي بخش كشاورزي؛ حمل
و نقل ،كس��ب و كار و ....را در اي��ن مناطق از بين برد و
ردپايي از ويراني را بر جاي گذاشت.
اما از همان آغاز ،مس��ووالن منطقه اي و سراس��ري با
حضور در مناط��ق بحراني تاکید كردن��د كه فرآيند
احياي اين مناطق را هرچه سريعتر در دستو.ر كار قرار
خواهند داد .مس��ووالني كه بر ترمیم هر چه سریعتر
تاسیسات ،اماکن و روستاها و تخصیص اعتبارات الزم
تاكيد كردند و به صاحبان صنايع و كش��اورزان وعده
دادند كه بازه��م رونق به كس��ب و كار آنها بازخواهد
گشت.
دي��روز مدی��رکل دفتر مدیری��ت بح��ران و کاهش
مخاطرات بخش کش��اورزی ،اع��داد و ارقام تازه اي از
كمك هاي بالعوض و پروژه هاي عمراني به كشاورزان
در مناطق س��يل زده ارائه كرد كه بر مبناي آمار ارائه
ش��ده ميتوان يكبار ديگ��ر نگاهي ب��ه فرآيند احيا و
بازآفريني اين مناطق انداخت.
موسوي با اشاره به اين تسهيالت گفت :از ابتدای امسال
تا  ۱۵مهرماه پن��ج هزارو  ۸۴۰میلی��ارد ریال کمک
بالعوض و تسهیالت به سیلزدگان بخش کشاورزی
پرداخت شده است.
به گ��زارش وزارت جهاد کش��اورزی« ،س��ید محمد
موسوی» درباره آخرین وضعیت اجرای مصوبات دولت
ب��رای پرداخت کمک بالعوض به خس��ارت دیدگان
از س��یل در بخش کش��اورزی اظهارداشت :بر اساس
گزارش های دریافتی از سازمانهای جهاد کشاورزی
استانهای خسارت دیده از سیل تا تاریخ  ۱۵مهرماه
ماه سال جاری ،تعداد  ۲۲۷هزار و  ۹۷۳پرونده به مبلغ
 ۱۴هزارو  ۱۲۸میلیارد ریال در کمیتههای تخصصی
شهرس��تان های استان های خس��ارت دیده از سیل
بررسی و تایید ش��د و تعداد  ۱۴۰هزار و  ۴۲۵پرونده
به مبلغ هفت هزارو  ۱۵۵میلیارد ریال پس از بررسی،
مورد تصویب کارگروه استانی قرار گرفته است.
وی افزود :در استانهای گلستان ،مازندران ،خوزستان،
لرستان ،همدان ،اصفهان ،کردس��تان ،فارس ،ایالم،
چهارمح��ال و بختی��اری ،کرمانش��اه،کهگیلویه و
بویراحمد ،خراس��ان ش��مالی و یزد تعداد  ۹۰هزارو
 ۶۱۱پرونده به مبلغ پنج هزارو  ۹۰۰میلیارد ریال به
مرحله پرداخت رس��یده است که بر اساس ماده چهار
دستورالعمل اجرایی ابالغی نهم تیرماه  ۹۸وزیر جهاد

کشاورزی ،متناسب با میزان تخصیص ،سه هزارو 561
میلیارد ریال مبلغ مذکور به حساب خسارت دیدگان
واریز ش��د .مدیرکل دفتر مدیریت بح��ران و کاهش
مخاطرات بخش کشاورزی درباره پرداخت تسهیالت
قرض الحسنه بانکی به خس��ارت دیدگان از سیل در
بخش کشاورزی عنوان کرد :تاکنون ،تعداد  ۱۱۱هزار
و  10پرونده به مبلغ هشت هزارو  665میلیارد ریال از
طریق سازمان جهاد کشاورزی استان های خوزستان،
گلس��تان ،لرس��تان ،مازندران ،کرمانشاه ،کردستان،
س��منان ،فارس ،البرز ،هم��دان ،آذربایج��ان غربی،
یزد ،ایالم ،قزوین ،گیالن ،خراسان جنوبی ،اصفهان،
چهارمحال و بختیاری ،آذربایجان ش��رقی ،خراسان
شمالی ،سیستان و بلوچستان ،کهگیلویه و بویراحمد
و هرمزگان به بانکهای عامل معرفی شد.
وی ادامه داد :در اس��تان های خوزس��تان ،گلستان،
لرستان ،مازندران ،کردستان ،کرمانشاه ،ایالم ،فارس،
هم��دان ،چهارمحال و بختی��اری ،اصفه��ان ،البرز،
سیستان و بلوچس��تان ،قزوین و خراسان شمالی در
مجموع ب��ه تعداد  23ه��زارو  322پرونده به مبلغ دو
هزار و  279میلیارد ریال خسارت پرداخت شده است.

پرسش��ي كه با اين مقدمات و اين توضيحات به ذهن
خطور مي كند آن است كه آيا اين كمك هاي نقدي و
خدماتي در منطقه منجر به بهبود شاخص هاي زيستي
و كسب و كار در منطقه شده است يا اينكه كشاورزان
صحبتهاي ديگري دارند كه بايد به گوش مسووالن
رس��انده ش��ود .بر همين اساس س��راغ ديدگاه هاي
مردم و مسووالن محلي رفتيم تا نگاهي به وعده هايي
بيندازيم كه در زمان بحران مطرح شدند اما همچنان
بر زمين مانده است.
خش�کرود محت�اج تکمی�ل دهن�ه پ�ل و
دیوارهسازی
خدیجه س��لیمی پور دهیار روس��تای خش��کرود در
پاس��خ به اين پرسش كه آيا زيرساختهاي الزم براي
بهبود شاخص هاي كشاورزي و كس��ب و كار در اين
منطقه برداش��ته شده است ،مي گويد :مطابق دستور
مقام��ات بنا بود دهنههای پل روس��تا افزایش یافته و
عملیات دیوارهسازی به ش��کل کامل انجام گیرد که
هنوز این اتفاق نیفتاده است ..وی از تخصیص نیافتن
اعتبار خسارات کشاورزی به روستاییان سخن گفت و

تاکید کرد :باغات مجاور رودخانه آسیب جدی دیدند
اما علیرغم بررس��ی و آماربرداری کارشناس��ان جهاد
کشاورزی و اعالم خسارت 200میلیون تومانی تاکنون
ریالی به کشاورزان آس��یب دیده تعلق نگرفته است.
دهیار روستای خشکرود با بیان اینکه در ساخت دیواره
 50متری ساخته ش��ده از بتون استفاده نشده است،
یادآور شد :اگر سیل دیگری در راه باشد ،احتمال بروز
خسارات مضاعف بوده و حتی امکان تخریب پل روستا
نیز وجود دارد.
از دیگر مناطق آسیب دیده شهرستان تنکابن میتوان
به تخریب دو پل ب��زرگ "قریب" و "توکله" به ترتیب با
خسارت  ۵۰و  ۱۰۰درصدی اشاره کرد که از این میان
پل قریب به جهت تخریب تنها دیوارهها و گوشوارههای
جانبی ،پس از عملیات شنریزی و دپوی مصالح رود در
کنارهها به سرعت بازگشایی و آسفالت شد اما پل توکله
به واس��طه تخریب  ۱۰۰درصدی در سیل همچنان
چش��م انتظار بازسازی اس��ت .ایجاد یک پل باکسی
موقت اکنون باعث تردد افراد و خودروهاست مضاف بر
اینکه عملیات احداث ساخت پل اصلی توکله به تازگی
آغاز شده و در مراحل ابتدایی قرار دارد.

نبودآبشرب درروستایکسالپسازسیل
رئیس شورای اسالمی روستای مهاجرآباد که از نبود
آب ش��رب در روستا یک س��ال پس از حادثه سیل به
ش��دت گالیهمند اس��ت ،اظهار کرد :نبود آب شرب،
الیروبی نکردن رودخانه مجاور روستا و دپوی مصالح
آب آورده و نیز مش��کالت راه دسترسی روستا که در
چند نقطه تردد وسایل نقلیه افراد را با مشکل مواجه
کرده اس��ت ،مهمترین مش��کالت روس��تا بوده که با
گذش��ت بیش از یک س��ال از حادثه سیل همچنان
علیرغم پیگیریهای متعدد پابرجاست.
ایران گلین عباسیان در گفتوگو با ایسنا تصریح مي
كند :برق��راری خطوط ب��رق ،گاز و تلفن و همچنین
سنگچینی و دیوارهسازی  100متر حاشیه رودخانه
تنه��ا اقداماتی بود که در این مدت اجرا ش��د که البته
عملیات دیوارهسازی در دو نقطه ادامه دارد.
رئیس شورای اسالمی روستای مهاجرآباد با بیان اینکه
الیروبی نکردن رودخانه مجاور روستا باعث شده تا در
بارشهای امسال مسیر رودخانه مجدد منحرف شود،
خاطرنش��ان کرد :قطع نش��دن انهار باالدست مسیر
رودخانه که دقیقا در میان رودخانه قرار داش��ته و نیز
مصالح دپو ش��ده در داخل رودخانه با بارشی مشابه،
خسارات به مراتب بیشتری را عاید روستا خواهد کرد.
گلین عباسیان به تعطیل شدن چهار مزرعه پرورش
ماهی روستا اشاره و اظهار کرد :در حادثه سیل پارسال
یک واحد ب��ه طور کامل تخریب ش��د و باقی واحدها
به دلیل انحراف مس��یر رودخان��ه و نبود آب غیرفعال
شدهاند.
وی به شاغالن بیکار این واحدها اشاره و تصریح کرد :در
سالی که باید تولید مورد حمایت قرار گرفته و رونق یابد
واحدهای پرورش ماهی روستا تعطیل شده و همچنین
باغهای آسیب دیده روس��تا ریالی به عنوان خسارت
سیل دریافت نکردهاند.
رئیس شورای اسالمی روستای مهاجرآباد با بیان اینکه
پس از س��یل ،مصالح مازاد و چوب درختان در داخل
رودخانه برداشت ش��د و ریالی از حجم عظیم درآمد
حاصله در اختیار روس��تا برای جبران خسارات سیل
قرار نگرفت ،اظهار کرد :این مصالح و آورده س��یل در
حکم انفال بوده و سوال اینجاست که این انفال را چه
کسی برده و در کجا هزینه شده است.
مجموعه اظهارنظرهاي مردم و مسووالن نشان دهنده
شكاف عظيمي اس��ت كه ميان وعده هاي ارائه شده و
واقعيات موجود در منطاق آس��يب ديده به چشم مي
خورد .شكاف عظيمي كه براي پوشش آن بايد يكبار
ديگر پاي صحبت مردم آسيب ديده نشست و به درد
دل هايشان گوش فرا داد.

معاون زنان و خانواده رييسجمهوري:

گروه بنگاهها|
معاون زنان و خانواده رييسجمهور گفت۴۱ :درصد
از تس��هيالت اش��تغال روستايي در كش��ور را زنان
دريافت كردن��د .معصومه ابتكار ديروز در جلس��ه
زنان فرهيخته و فعال اقتصادي مازندران ،با اش��اره
به اينكه فع��االن كارآفرين در كش��ور ميتوانند از
تجربيات ح��وزه كارآفريني اس��تفاده كنند ،افزود:
تسهيالت پايدار روستايي يكي از تسهيالت اشتغال
زا است كه در كش��ور  ۴۱درصد از اين تسهيالت را
زنان دريافت كردند.
معاون زن��ان و خانواده رييسجمه��ور گفت :چند
محصول توليدي كشاورزي در مازندران موفق شدند
برند محصول سالم دريافت كنند كه به حفظ خاك و
آب هم كمك ميكند.
وي ب��ا بي��ان اينكه آم��اده همكاري براي توس��عه
طرحه��اي روس��تايي هس��تيم ،ادام��ه داد :طرح
تابآوري اجتماعي هم از طرحهايي اس��ت كه اجرا
ميكنيم و در مازندران به شكل موفق اجرايي شده
است.

اظهار كرد :مرحله نخس��ت اين طرح سال گذشته
در مازندران اجرا شد كه مسالهيابي مشاركتي بود.
ابت��كار اف��زود :يكي از مس��ائل مش��ترك ،اختالل
ارتباطي اس��ت ،بين اعضاي خانواده گسست اتفاق
افت��اده و ميزان كلماتي ك��ه بين خان��واده مبادله
ميش��ود بايد  ۱۵۰۰كلمه باش��د كه ب��ه كمتر از
۴۰۰كلمه كاهش يافته است .معاون رييسجمهور
با اشاره به افزايش خش��ونت كالمي گفت :كاركرد
اصلي خانواده ،كاركرد حمايتي است تا آرامشي كه
گم شده بشر امروز اس��ت در خانواده به وجود آيد.
ابتكار ادامه داد :هدف طرح تقويت مهارت گفتوگو
و مهارت زندگي است كه در اسناد جهاني به عنوان
بهداشت روان آمده كه پيگيري ميكنيم.
وي اظهار كرد :در عرصه قوانين در دولت دوازدهم
تاكنون حداقل پنج اليحه ،ارايه داديم و اليحه تامين
امنيت زنان در برابر خش��ونت توسط قوه قضاييه به
دولت ارس��ال شده است .اين مس��وول يادآور شد:
اصالح شروط طالق ،كودك همسري ،توجه به زنان
در كارگاهه��اي توليدي و براب��ري ديه زن و مرد در

كميسيون لوايح در حال بررسي است .ابتكار گفت:
زمينه براي اصالح قوانين در چارچوب شرع مقدس و

قانون اساسي فراهم است تا از اين فرصت براي بهبود
وضعيت زنان و خانواده و جامعه ايراني بهره بگيريم.

پرداخت  ۱۱۵.۸ميليارد تومان
كمك بالعوض به سيلزدگان

مشكلي در توزيع دينار
براي زائران وجود ندارد

موج بازگشت زائران اربعين
به داخل خاك كشور

بيش از  ۲ميليارد دالر كاال از مرز
باشماق كردستان ترانزيت شد

كرمانشاه ديگر
جزو استانهاي گران نيست

گلستان| رييس ستاد
بازسازي مسكن گلستان
گفت:تاكنون ۱۱۵ميليارد
و  ۸۰۰ميلي��ون توم��ان
كمك بالعوض ساخت و
نوس��ازي و كمك هزينه
معيش��تي به  ۲۲ه��زار و
 ۸۷۱مالك خس��ارتديده پرداخت شد .به گزارش
تسنيم ،داوود خس��روي ديروز در جمع خبرنگاران
درباره آخرين وضعيت بازسازي واحدهاي مسكوني
خسارتديده در مناطق س��يلزده استان گلستان
اظهار داش��ت :از مجم��وع  21ه��زار و  112واحد
خسارتديده در استان  7هزار و  407واحد احداثي
و  13هزار و  705واحدمسكوني نيز تعميري بودند.
ويبابياناينكهحجمخسارتهاي سيلدرروستاها
بيش از مناطق ش��هري بود ،يادآور شد :از اين تعداد
 14هزار و  41واحدمس��كوني در روستاهاي استان
خسارت ديدند كه 6هزار و  82واحد احداثي و  7هزار
و  959واحد تعميري هستند .رييس ستاد بازسازي
بنيادمسكن استان با اشاره به معرفي  27هزار و 75
مالك خسارتديده به بانكهاي عامل گفت :بانكها
تاكنون با 21هزار و  646مالك قرارداد امضا كردهاند.

البرز|مدي��ركل تعزيرات
حكومتياستانالبرزبااشاره
بهنياززائراناربعينبهدينار
براي س��فر به عراق گفت:
توزيعديناربهخوبيوبدون
هيچمشكليدرصرافيهاي
اس��تان انج��ام ميش��ود.
علياكبرمختاريدرگفتوگوباايسنا،بااشارهبهآخرين
وضعيتجابهجاييزائريناربعينبهمرزگفت:متأسفانه
دو ش��ركت حمل و نق��ل در پايانه ش��هيد كالنتري با
سوءاستفادهازاينايام،بهجايدريافت ۱۸۰هزارتومان،
 ۲۲۰هزارتوماناززائرينبرايسفربهمرزمهراندريافت
كردهبودند.پسازمشخصشدنموضوع،باحضورتيم
تعزيرات براي اين دو شركت پرونده تشكيل و پولهاي
اضافيبهافراديكهدرپايانهحضورداشتندبازپسداده
شد ،ساير زائرين هم ميتوانند با نگه داشتن رسيد سفر
خود ،پس از بازگش��ت از س��فر وجه اضافي را دريافت
كنند .اين مسوول از يك تخلف ديگر در حوزه حمل و
نقل اربعين هم خبر داد و گفت :برخي از ش��ركتهاي
مسافربري با اين بهانه كه بليت براي سفر به مرز وجود
نداردمسافرانرابهبيرونازپايانههدايتوبامبالغباالتري
آنانراسواراتوبوسميكردندكهباآنهابرخوردشد.

ايالم|استاندار ايالم از آغاز
موج بازگشت زائران از مرز
بينالملليمهرانخبرداد.
به گ��زارش روابط عمومي
اس��تانداري ايالم قاس��م
سليماني دشتكي استاندار
ايالم گف��ت :در كنار حجم
زي��اد خروج زائران از مرز مهران ،موج بازگش��ت زائران
اربعينبهداخلخاككشورنيزازطريقاينمرزدرحال
شكلگيري است .بيش از  ۶۶هزار نفر طي  ۲۱ساعت
گذشتهازطريقمرزمهرانواردكشورشدهاندكهنسبت
بهمدتمشابهرشد ۱۲برابرينشانميدهد.سليماني
دشتكيتصريحكرد:بهطورقطعآماربازگشتزائراندر
روزهايآيندهسيرصعوديخواهدداشتچراكهباتوجه
به تجارب گذشته در مرحله بازگشت تراكم جمعيت
نسبتبهمرحلهرفتبيشتراست.تجربهسالهايقبل
نشان داده است كه در مرحله بازگشت تعداد زيادي از
زائران كه از ديگر مرزها به كشور عراق سفر كردهاند در
مرحلهبازگشت،مرزمهرانرابرايورودبهكشورباتوجه
بهنزديكيمسيرانتخابميكنندبنابرينهمهدستگاهها
و مس��ووالن دس��ت اندركار اربعين بايد براي عمليات
سنگينموجبرگشتزائراندرآمادگيكاملباشند.

كردس�تان|  ۷۹۹هزار و
 ۹۷۶ت��ن كاال ب��ه ارزش۲
ميليارد و  ۵۰ميليون دالر
از ابتداي امس��ال ت��ا پايان
ش��هريور ( ۶ماهه نخست)
از مرز باش��ماق كردستان
ترانزيت ش��ده اس��ت .مرز
رسمي باشماق مريوان تنها مرز ترانزيتي كردستان و
يكي از مهمترين مرزهاي رسمي زميني ايران با اقليم
كردس��تان عراق به ش��مار ميآيد .مديركل گمركات
كردستان ديروز در گفتوگو با ايرنا اظهار داشت :ميزان
ترانزي��ت خارجي مبداء از گمرك باش��ماق در ۶ماهه
امسال ۲۹۵هزارو ۲۵۲تنبهارزش ۱۹۱ميليونو۷۳۶
هزارو ۱۱دالربودهاست.بختياررحمانيپوراضافهكرد:
 ۲۷هزار و ۴۴۲تن كاال به ارزش ۹ميليون و ۳۰۶هزار و
 ۷۳۸دالرهمدراينمدتترانزيتداخليمبداازگمرك
باشماق انجام شده اس��ت .وي ميزان ترانزيت خارجي
مقصد از گمرك باشماق را  ۴۷۷هزار و  ۲۸۲تن كاال به
ارزش يك ميلياردو ۸۴۹ميليونو ۸۷۱هزاردالراعالم
كردوگفت:اينميزانترانزيتخارجيمقصددر ۶ماهه
امسالنسبتبهمدتمشابهآندرسالگذشتهازلحاظ
ارزش ريالي ۱۰۷درصد رشد داشته است.

كرمانشاه|رييسسازمان
مديريتوبرنامهريزياستان
كرمانش��اه گفت :بر اساس
آمارهاي موجود ،كرمانشاه
ش��هريور س��ال گذش��ته
سومين استان گران كشور
بود كه امس��ال به بيست و
سومين استان رسيدهايم .به گزارش ايسنا ،حبيباهلل
وفايي در جلسه ش��وراي برنامهريزي و توسعه استان
كرمانشاه كه 20مهر برگزار شد ،با بيان اينكه نرخ تورم
كشور در شهريور امسال 42.7درصد اعالم شده ،گفت:
كرمانشاه با نرخ تورم  41.02درصدي ،رتبه  23كشور
را دارد كه اگرچه رتبه خوبي نيس��ت ،اما در مقايسه با
سالهاي گذشته قابل قبول اس��ت.وي اضافه كرد :بر
اساس آمارهاي موجود استان كرمانشاه شهريور سال
گذشتهسوميناستانگرانكشوربودكهامسالبيست
و سومين استان گران كشور اس��ت .وفايي در ادامه به
كاهش نرخ بيكاري استان اشاره كرد و با بيان اينكه در
حالنزديكشدنبهمتوسطنرخبيكاريكشورهستيم،
اظهار كرد :تابستان امس��ال نرخ بيكاري در 23استان
كشوروازجملهاستانكرمانشاهروندكاهشيداشتهكه
كرمانشاهبا 2.5درصدكاهشدرجايگاههشتمقراردارد.

چهرههاياستاني

نامگذاري خياباني در پايتخت
فرهنگي اروپا به نام خراسان

مشهد| مشاور امور بينالملل ش��هردار مشهد از
نامگذاري خياباني در پايتخت فرهنگي اروپا به نام
خراسانخبرداد.حسينكشيريگفت:درمراسمي
كهباحضورنايبرييسشوراياسالميشهرمشهد،
مقاماتديپلماتيك،شهردارماتراومقاماتايتاليايي
برگزارشد،دربخشجديدشهرماترايايتاليا،خياباني
به نام خراسان نامگذاري و سرديس فردوسي شاعر
حماسه س��راي ايراني نيز جانمايي شد تا همزمان
با افتتاح پارك بزرگ ماترا نصب ش��ود .كش��يري با
اشارهبهاينكهماترا،شهريدرجنوبايتاليااستوبه
عنوانپايتختفرهنگياروپادرسال۲۰۱۹شناخته
ميشود ،افزود :اين شهر باستاني در دل صخرهها بنا
شده و داراي قديميترين غارهاي مصنوعي جهان
استوهرساله تعداد زيادي ازگردشگران جهان رابه
خودجذبميكند.

ورود  100دستگاه اتوبوس از
مرز شلمچه به خاك عراق

اهواز| استاندار خوزس��تان با بيان اينكه مقرر شد
امروزتعدادبالغبر 100دستگاهاتوبوسازمرزشلمچه
وارد عراق كنيم ،عنوان كرد :روز گذش��ته تعداد40
دستگاه اتوبوس از مرز شلمچه و تعداد  21دستگاه
اتوبوس از مرز چذابه ارسال شد .غالمرضا شريعتي
در رابطه با آخرين اقداماتي كه در رابطه با تس��هيل
با حمل و نق��ل زائران در عراق صورت گرفته ،با بيان
اينكهبرنامهريزيهايمابرايبرگشتزائراننيزانجام
شدهاست،درجمعخبرنگاراناظهاركرد:پيشبيني
ميشوددراواسطاينهفتهيكموجافزايشياززائران
به سمت عراق را داشته باشيم .وي افزود :مشكالتي
كهپيشآمدهآنسويمرزاستوپايانههايمرزيما
هيچگونهمشكليبهلحاظتامينوسايلحملونقل،
غذا،آبوامكاناتبهداشتينداريم.

كشف بيش از صدهزار ليتر
سوخت قاچاق

بندرعباس| فرمان��ده مرزباني هرمزگان گفت :با
هماهنگيمامورانمرزبانيايرانوگاردساحليكشور
عمان ،صد و ۱۳هزار ليتر سوخت قاچاق كشف شد.
سرهنگ حسين دهكي فرمانده مرزباني هرمزگان
گفت:باهماهنگيمامورانمرزبانيجمهورياسالمي
ايران و گارد ساحلي كشور عمان ،صد و ۱۳هزار ليتر
ت قاچاق با
سوخت قاچاق كشف شد .او افزود :سوخ 
هماهنگيصورتگرفتهباگاردساحليكشورعمان،از
يكفروندموتورلنجكشفوتحويلمرزبانانهرمزگان
ش��د .فرمانده مرزباني هرمزگان گفت :در اين رابطه
يازدهنفردستگيرشدند.

ايجاد كلكسيون گياهان
دارويي در دانشگاه تبريز

تبريز|عضوهياتعلميدانشكدهكشاورزيدانشگاه
تبريز از ايجاد كلكسيون گياهان دارويي در ايستگاه
تحقيقاتيوآموزشيخلعتپوشانايندانشگاهخبر
دادوگفت:احداثواجرايكلكسيونگياهاندارويي
بهطور جدي از سال  97شروع شد و برخي گونهها از
جمله زعفران نيز از قبل كش��ت شده بودند .سعيده
عليزادهسالطه ،در تش��ريح اين خبر اظهار كرد :اين
كلكسيونبهمساحتچهارمترمربع،شاملدوبخش
گياهان دارويي چندساله و يكساله بوده و به منظور
پيشبرداهدافآموزشيوپژوهشيگروههايآموزشي
دانشكدهكشاورزيدانشگاهتبريزايجادشدهاست.وي
گفت :آشنايي دانشجويان كارشناسي و ارشد رشته
باغبانيباگياهانداروييوبررسيشرايطكشتوكار
اينگياهانازاهدافاصليايجاداينكلكسيوناست.

 ۴۱درصد از تسهيالت اشتغال روستايي را زنان دريافت كردند
ابتكار با اش��اره به اجراي طرح توانافزايي سمنها
خاطرنش��ان كرد :س��منهايي ك��ه طرحهايي در
راس��تاي اهداف دولت دارن��د ميتوانند از حمايت
دولت برخوردار ش��وند .وي با تاكيد بر توانافزايي
تش��كلها افزود :براي اين طرح تاكنون پنج جلسه
تش��كيل شده و جلسه شش��م به زودي در خرمآباد
برگزار ميشود.
اين مسوول تصريح كرد :پيرو جلساتي كه تاكنون با
وزرا و صاحبنظران در قالب ستاد اقتصاد مقاومتي
داش��تيم رايزني ب��ا مع��اون اول رييسجمهور هم
صورت گرف��ت و مصوب��ات آن جلس��ه را پيگيري
ميكنيم .وي با اشاره به اجراي طرح ملي گفتوگوي
خانواده گفت :خانواده در دنيا در معرض آسيبهايي
است كه ناشي از انقالب ديجيتال و تحوالت جوامع
است ،برخي كش��ورها براي خود وزارتخانه تنهايي
تشكيل دادند چون در حال حاضر بحران سالمندي
در بسياري از كشورها وجود دارد.
معاون رييسجمهوري با بيان اينكه در اين راس��تا
طرح مل��ي گفتوگوي خان��واده را اجرايي كرديم،

اخبارشهرستانها

عرضه سنگهاي اصفهان
با برند ايتاليا و چين در دنيا

اصفهان|رييسانجمنسنگاصفهانگفت:امروز
بسياري از س��نگهاي موجود در اصفهان همچون
الش��تر اصفهان با برند ايتاليا و برخي سنگها نيز با
برندچينبهبازارعرضهميشود.رضااحمديباتأكيد
بر اينكه در دوران تحريمها بايد از كاالهاي سياسي
همچون نفت دوري كنيم به كاالهايي غيرسياسي
بخشتوليدوصنعتهمچونسنگرويآوريم،اظهار
كرد:متأسفانهيكيازمعضالتصنعتسنگمربوط
به ماده خام يا همان بلوك است كه با نرخ مناسب به
كشورهاي خارجي صادر ميشود و اين موجب شده
تا ۶۰درصد صنعت سنگ زمينگير شود و نتواند به
تعهداتخودعملكند.ويبابياناينكهمقاممعظم
رهبري در بخش ص��ادرات ،بارها تأكيد كردهاند كه
خامفروشياشكالدارد،تصريحكرد:متأسفانهصنعت
سنگامروزدچارمافياشدهوسنگخامبانرخمناسب
صادر ميشود و وقتي ما دچار كمبود شويم طبيعتاً
مانور دادن بر روي آن كم ميشود.

بيش از  ۱۳هزار انبار كاال در
سمنان ثبت شد

سمنان|معاون نظارت ،بازرسي و حمايت از حقوق
مصرفكنندهسازمانصنعت،معدنوتجارتاستان
س��منان گفت :به منظور كنترل ورود و خروج كاال
۱۳هزارو ۴۰۵انبارومركزنگهداريكاالدراستانثبت
شد .مهدي يحيايي اظهارداشت :اين انبارها و مراكز
نگهداريكاالبهثبترسيدهدراستانسمنانبيشتر
مربوط به واحدهاي عمده و خرده فروش��ي اصناف
است.يحياييادامهداد:ازمجموعانبارهايثبتشده
در سامانه ،يكهزار و  ۱۲۴انبار مربوط به واحدهاي
صنعتي ۲ ،ه��زار و  ۳۰۱انبار مرب��وط به واحدهاي
كش��اورزي ،يك هزار و  ۴۶۰انبار و مراكز نگهداري
كاال ۳۶۶،انبار مربوط به معادن ،پنج هزار انبار مربوط
بهاصنافوبقيهبهداشتيودرماني،داميوطيوراست.

اخبار
سرنوشت قانون سالمت روان
مديركلدفترسالمترواني،اجتماعيواعتيادوزارت
بهداشتضمنارايهتوضيحاتيدرخصوصتغييرات
صورتگرفتهدرقانونسالمتروان،ازبرطرفشدن
چالشپوششهايبيم هدرمانياينبيماراندرآينده
خبرداد.احمدحاجبيدرگفتوگوباايسنا،بااشارهبه
اصالحاتصورتگرفتهبرقانونسالمتروان،گفت:
تغييراتصورتگرفتهبراينقانونشاملاصالحاتي
كوچك است و تغيير عمدهاي صورت نگرفته است.
قانون س�لامت روان از دو كميس��يون اجتماعي و
كميسيون لوايح مجلس شوراي اسالمي گذر كرده
و در زمين��ه تغيي��رات صورت گرفته ب��ا ذينفعان
صحبتهايي شده اس��ت .وي افزود :قانون سالمت
روان پس از اصالحات ص��ورت گرفته آماده مطرح
شدندرهياتدولتاستوبهزوديابالغخواهدشد.
مديركلدفترسالمترواني،اجتماعيواعتيادوزارت
بهداشتدرخصوصپوششبيمهايبيماراناعصابو
روانكهازچالشهايآناناست،گفت:طيجلساتي
كه با شوراي عالي بيمه داشتهايم ،تصميم گرفتهايم
تاسقفپوششبيمهاي ۵۶روزهبرايدرمانبيماران
اعصابوروانبرداشتهشود.اوگفت:بابرداشتنسقف
پوششبيمهاي،دورههايدرمانيمتناسبباوضعيت
بيمارطيميشود.اميدواريماينمشكلبيماراننيز
بهزوديبرطرفشود.

چرا كتاب درسي به دست
بعضي دانشآموزان نرسيد؟

معاون س��ازمان پژوهش و برنامهريزي آموزش��ي
وزارت آموزش و پرورش علت نرسيدن كتاب درسي
به برخي دانشآموزان در س��ال تحصيلي جديد را
تشريحكردودربارهرصدبازارسياهكتابدرسيخبر
داد .علي باقرزاده درباره آخرين وضعيت رفع كمبود
كتابهايدرسيبهخصوصدرتهراناظهارداشت:
ماازهفتهاول مهرماهكهاين مساله ظهوروبروزكرد،
مدام پيگير ماجرا هستيم .بخش مهمي از نرسيدن
كتاببهدستبرخيازدانشآموزان،بهعدمثبتنام
به موقع آنها در مدارس بازميگردد .اگر ش��ما روند
ثبتنام دانشآموزان در تمام دورهها را رصد كنيد،
ميبينيد كه از اول مهرماه ۷۰۰،۹۸هزار دانشآموز
تازهثبتنامكردهداريم؛درحاليكهتوزيعكتابهاي
درسي به استانها و مناطق تا  ۲۵شهريور سال ۹۸
انجام شده بود .او ادامه داد :به عبارت ديگر ،عدهاي از
دانشآموزانثبتنامخودرابهموقعانجامندادهبودند
كه كتاب به موقع به دستشان برسد ،حال يا به دليل
اينكهدانشآموزمحلجغرافياييخودراتغييرداده،
اين ثبتنام ديرهنگام رخ داده يا آنكه بطور مثال يك
مدرسهغيردولتيكهتاسالگذشتهتنهادورهدبستان
رابرپاميكرده،مجوزشراتغييردادهوبرايمتوسطه
اول هم مجوز گرفته و ما اين مدرس��ه را در س��امانه
«سناد»بهناممدرسهابتداييميشناسيموكدآندير
وارد اين سامانه شده است ،پس براي دانشآموزانش
برنامهارسالكتابنداشتهايم.باقرزادهافزود:موضوع
اين است كس��اني كه به هر دليل در مهرماه ثبتنام
كردهاند ،ما اساساًاز وجودشان در آن منطقه و استان
براساسسامانهسنادبياطالعبودهايمهرچندماچاپ
كتابهايدرسيرابراساسشماردانشآموزانسال
گذش��ته ،با دو درصد افزايش انجام داديم اما ممكن
استاينرشددانشآموزبرايامسال،توزيعنامتقارني
نسبت به پيشبيني ما در استانها و مناطق داشته
باشد .معاونسازمانپژوهشوبرنامهريزيآموزشي
وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش ديگري
مبني بر اينكه عدهاي دانشآموزان در يك رش��ته
ثبتنامكردهاندودرسامانهسنادنيزبرايهمانرشته،
كتابدرسيثبتنامكردهامااواخرشهريورماهرشته
تحصيلي يا مدرسه خود را تغيير دادهاند و نميدانند
كه چگونه ميتوانند براي رش��ته جديد كتاب تهيه
كنندياهزينهپرداختشدهقبليراپسبگيرند،بيان
كرد:اگرخاطرتانباشدمابارهااطالعرسانيكردهايم
كهبحثويرايشكتابدرسياز ۱۵مرداددرسامانه
سناد فعال شده بود كه اگر دانشآموزان به هر دليلي
رشتهخودراتغييردادند،دراينسامانهتغييرسفارش
دهند.اينامكانتااولمهرماهبازبودوحتيماامكان
ويرايش را تا ۱۵مهرماهباز گذاشتهبوديم .به هر حال
مابرايهرفرد،بنابهاستنادسامانهسناد،كتابتوزيع
ميكنيم .متأس��فانه بس��ياري از دانشآموزان اين
ويرايشراانجامندادهاند.

كاهش  ۵۰درصدي فقر
تغذيهاي كودكان محروم

مديركل امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي
كشور با بيان اينكه تا االن براي طرح توزيع يك وعده
غذاي گرم در روس��تا مهدها فقط به بودجه دولتي
اكتفاشدهاست،گفت:بااستفادهازهمكاريصاحبان
صنايعوشركتهابرايادايمسووليتاجتماعيشان
ميتواناينطرحراگسترشداد.سعيدباباييبابيان
اينكهيكيازموفقيتآميزترينطرحهاييكهدرحوزه
كودكان در حال انجام اس��ت ،طرح توزيع يك وعده
غذايگرمدرروستامهدهاومناطقحاشيهاياست،
افزود :علت موفقيت اين طرح اين اس��ت كه جامعه
مخاطب را درست انتخاب كرده و در روستا مهدها و
مناطق حاشيه شهر كه افراد با دهكهاي اقتصادي
پايينتريهستند،درحالانجاماست.اوبابياناينكه
اين طرح تأثير مس��تقيمي روي روند رشد كودكان
دارد اظهار كرد :بر اساس آخرين آمار استخراج شده
كه توسط پايشهاي وزارت بهداشت به دست آمده
است ۵۰،درصدازمشكالتكودكانكهبهدنبالفقر
غذاييايجادميشد،كاهشيافتهاست.مديركلامور
كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كشور با اشاره
بهمحدوديتومشكالتاينطرحنيزبهايسناگفت:
بزرگترين مشكلي كه همه طرحهاي ما با آن روبرو
هستند ،بودجه است .با توجه به تورمي هم كه وجود
دارد و افزايش قيمتي كه در اقالم غذايي اتفاق افتاده
است نيازمند اين هستيم كه اگر ميخواهيم روزها و
كودكانبيشتريراتحتپوششقراردهيم،اعتبارات
بيشتريدريافتكنيم.
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اقتصاداجتماعي

نشت نفت در نزديكي جزيره خارك از يك ماه گذشته خليجفارس را آلوده كرده است

رد لكه نفتي برساحل خليجفارس

نزديك به يك ماه اس��ت كه نفت در نزديكي س��احل
خارك نشت كرده ،به دريا ميريزد و خليجفارس را فتح
ميكند .آلودگي ناشي از اين لكهها به سواحل گناوه،
ريگتاقلعهسفيدرسيدهوسطحگستردهايازسواحل
را آلوده كرده اس��ت ،آنطور كه منابع محلي ميگويند
حتي البهالي سنگهايي كه در فرودگاه خارك ريخته
شده هم پر از نفت است .با اين حال بعد از گذشت يك
ماه از اين اتفاق و شروع عمليات پاكسازي ،اگرچه حاال
لكه نفتي در عكسهاي هوايي معلوم نيست و به نظر
ميرسد مهار ش��ده اما كارشناسان معتقدند نفت در
ساحل يا كف دريا نشسته ،يا تبخير شده و بخشي از آن
هم بين سنگها نفوذ كرده كه ديگر امكان پاكسازي
آن وجود ندارد .اين وضعيت در حالي است كه بر اساس
اعالم سازمان بينالمللي دريانوردي ،خليجفارس جزو
مناطق حساس از نظر محيطزيستي اعالم شده و حاال
اين آلودگي نفتي هم زخم تازهاي به آن وارد كرده است.
محيطزيستشكايتميكند
رييس اداره محيط زيست دريايي استان بوشهر معتقد
اس��ت منش��أ آلودگي نفتي آبه��اي خليجفارس از
تاسيساتدرياييوخطوطلول هنفتيدرياييفالتقاره
در خارك شناسايي شده ،اما وسعت و خسارت ناشي
از نشت نفت هنوز مشخص نيست .محمدامين طالب
درباره عمليات پاكسازي گفت :عمليات پاكسازي در
شهرگناوهتوسطشركتنفتفالتقارهبهرگانتقريبا
انجام شده و در خارك نيز با توجه به تصاوير نهايي كه
امروز دريافت شد بخش بسيار زيادي پاكسازي و مابقي
نيزبهسرعتدرحالانجاماست.بااينحالپسازاتمام
عملياتپاكسازيپيگيريهايقضاييبراياينمساله
انجامميشودوخسارتهايمحيطزيستيايناتفاقات
را از نفت فالت قاره مطالب��ه ميكنيم .اين آلودگيها
بر سواحل آسيب رس��انده و همچنين بر زيست و زاد
و ولد آبزيان تاثيرگذار است .ميزان خسارتهاي اين
آلودگي بر آبزيان بايد برآورد و تعيين ش��ود كه پس از
پايان عمليات پاكسازي و طي چند دوره كارشناسي
انجام خواهد شد.
اوعلتنشتنفترافرسودگيلولههادانستهوبيانكرد:
دربسياريازمناطقسكوهايحفاريدردرياهامستقر
اس��ت و عمدهترين آلودگي نشت نفت نيز از لولههاي
انتقالي از بس��تر دريا است كه كوچكترين برخورد با
اين لولهها سبب انتشار آلودگي ميشود ،آلودگي كه

شايد جبران آن سالهاي زيادي طول بكشد .در كنار
ب ميشود ،نشت
آلودگيهاي نفتي كه مستقيما وارد آ 
لولههاي انتقال نفت نيز باعث آلودگي ميشود كه اين
نشتهاعمدتاًبهعلت فرسودگي لولههايانتقالاست.
اگر نفت ال بهالي سنگها نفوذ كند
ديگر امكان پاكسازي آن نيست
اگرچه رييس اداره محيطزيست دريايي استان بوشهر
معتقد است پاكسازي تقريبا انجام شده و آلودگي در
حال جمع شدن اس��ت اما كارشناسان نظر ديگري
داشته و معتقدند عمليات پاكسازي بايد ادامه داشته
باشد .احسان گلستاني ،رييس اداره ايمني و حفاظت
دريايي اداره كل بنادر و دريانوردي اس��تان بوش��هر
درباره شرايط فعلي منطقه و عمليات پاكسازي گفت:
در ساحل و نقاطي كه پالژ هس��ت امكان پاكسازي
وجود دارد اما در نقاطي كه س��نگ است كار سخت
ميش��ود .در حال حاضر دو حالت وج��ود دارد ،يا با
استفاده از دستگاه شستوشوي فشار قوي براي جدا
كردن نفت با امكان جمعآوري آن يا با استفاده از بوم
جاذب اقدام به برداش��تن لكههاي نفتي ميشود كه
پد جاذب با جذب لكهها از پيش��روي آن جلوگيري
ميكند .با اين حال در سراس��ر ساحل امكان اين كار
وجود ندارد و لكههاي نفت نيز با اين دستگاهها بطور
كامل جدا نميشود .لذا روش ديگري كه به كار ميرود
استفاده از مواد خورنده بيولوژيك است ،اما به دليل
گران بودن آن و اينكه س��احل در معرض اس��تفاده
مردم است نبايد كل س��احل را با آن شستوشو داد.
در بعضي از قسمتهاي ساحل امكان اين كار وجود
ندارد ،براي نمونه البهالي سنگهايي كه در فرودگاه
خارك ريخته شده پر از نفت است و شما نميتوانيد
هيچ دسترسي به آن داشته باشيد ،يا در اسكلههاي
فالت قاره و شركت نفت سنگها روي هم ريخته است
كه اگر نفت البهالي اين سنگها نفوذ كند ديگر امكان
پاكسازي آن وجود ندارد و در صورت جدا شدن آن نيز
به دريا ريخته ميشود.
رييس اداره ايمني و حفاظت دريايي اس��تان بوشهر
افزود :ما اعالم كرديم و نامه زديم كه عمليات پاكسازي
ادامه يابد .به بخشداري خارك هم نامه فرستاديم كه
اين داستان تمام نشود .اما همچنان نفتهاي شناور
روي ساحل غلتيده و با سنگ تركيب شده و به سنگ
نفت (قير) تبديل ميشود .در اين شرايط يا بايد سنگ

تراشيده شود كه سخت است يا اينكه مجسمهسازي
انجام شود كه نياز به نيروي زيادي دارد.
او بيان كرد :اگر زمان اطالعرساني و اقدام عقب بيفتد
نفتي كه جمع نش��ده و اليه نفتي ب��ه ضخامت  ۴يا ۵
سانتيمتر بطور متمركز روي آب شناور است شروع به
گسترش و پهن شدن كرده و ميبينيد اليهاي كه در
يك مايل بود ،به يكباره  ۳۰۰كيلومتر مربع را با اليه
يك ميكروني آلوده ميكند كه ماهواره اين را نش��ان
ميدهد و ديگر قابل جمعآوري نيست .چون وسعت
زياد است و دستگاهي وجود ندارد كه اين كار را انجام
دهد،عالوهبراينباگذشتزمانموادنفتيتبخير شده
و در مجاورت آب حالت ارده مانند پيدا ميكند كه ديگر
دستگاهها قدرت مكندگي آن را از دست ميدهند .در
حال حاضر تصاوير ماهوارهاي هيچ آلودگي در دريا را
نشان نميدهد و نفتي در دريا نيست بلكه به ساحل يا
كف دريا نشستهاند.

آناليز و پايش خليجفارس؛ به زودي
وضعيت نش��ت نفت در خليجفارس كه يك ماه از آن
ميگذرد و هنوز هم بطور كامل پاكس��ازي نشده ،در
حالي اس��ت كه معاون محيط زيست دريايي سازمان
حفاظت محيط زيس��ت از آناليز و پايش خليجفارس
خبر داد .احمدرضا الهيجانزاده روز گذش��ته درباره
اين موضوع گفت :بر اساس اعالم سازمان بينالمللي
دريانوردي ،خليجفارس جزو مناطق حس��اس از نظر
زيست محيطي اعالم شده است ،برخي از قسمتهاي
شمالغربآن-درمحدودهخورموسيواروندكنار-نيز
جزو مناطق بهويژه حساس از نظر زيست محيطي به
حساب ميآيد.
او درب��اره آلودگيهاي محيطزيس��تي خليجفارس
افزود :تردد تعداد زيادي نفتكش در حوزه خليجفارس
س��بب ميش��ود كه مقدار زيادي آالينده مرتبط با
تركيبات آلي مواد نفتي به آن وارد ش��ود همچنين

ميدانه��اي نفتي و گازي كه در بس��تر خليجفارس
قرار گرفته اس��ت انتقال آلودگي به آن را درپي دارد.
از طرف ديگر كشورهاي جنوبي حاشيه خليجفارس
تقريب��ا  ۶۰درص��د آبش��يرينكنهاي دني��ا را به
خودشان اختصاص دادهاند .اين كشورها بدون رعايت
حداقل الزامات زيس��تمحيطي نس��بت به احداث
آبش��يرينكنها و تخليه ش��ورابه به خليجفارس
اقدام ميكنن��د كه بر كاهش كيفي��ت خليجفارس
اثرگذار است.
ب ش��هرهاي حاش��يه
از س��وي ديگر تخليه فاضال 
خليجف��ارس يكي ديگر از مناب��ع آلودگي اين حوزه
استهمچنينبرخيازكشورهايحاشيهخليجفارس
مانند ام��ارات و قطر اقدام به ايج��اد مراكز تفريحي
در خليجف��ارس كردهاند كه اين اق��دام آنها خارج از
توافقهايكنوانسيونهايبينالملليواستانداردهاي
علوم محيط زيستي است.

افزايش  ۲برابري قيمت داروهاي خاص داخلي
وزير بهداشت ضمن اشاره به موضوع ايدز در لردگان،
درب��اره افزايش قيم��ت برخي داروه��ا توضيح داد.
س��عيد نمكي درباره افزايش قيم��ت دارو نيز گفت:
ما با داروهاي��ي طرف بوديم كه چون توليد آن صرفه
اقتصادي براي توليدكننده نداشت با پنج برابر قيمت
وارد كشور ميش��د .در اين زمينه در مورد داروهاي
خاص قيمتها تا دو برابر افزايش پيدا كرد كه منجر
به آن شد تا توليدكننده دلگرم شده و از واردات دارو
بينياز شويم .با اين افزايش قيمت باز هم قيمت دارو
يكپنجم قيمت واردات ماند .البته در اين زمينه بايد
با بيمه همفكريهايي شود.
نمكي در ادامه صحبتهايش با اشاره به ماجراي ايدز
در لردگان ،گفت :حدود ۴۰هزار بيمار اچآيوي مثبت
در كشور شناسايي ش��دهاند كه هيچكس نميداند
كه اين افراد كجا هس��تند .بنابراي��ن ما محرم مردم
مملكت هستيم .درباره لردگان نيز اين اولينبار است
كه مشخص شد بيماران مبتال به اين بيماري متعلق
به يك منطقه خاص هس��تند كه اين را هم ما اعالم
نكرديم ،بلكه ما از چند ماه قبل در جريان اين قضايا
بوديم و داشتيم با ش��دت و به صورت چراغ خاموش
با حفظ محرمانگي و عزت مردم آن منطقه ،روي آن
كار ميكرديم.
وي اف��زود :ناگه��ان ب��ه داليلي ك��ه خيل��ي آنها را
ب��از نميكنم ،ب��ا بيان اي��ن موضوع از س��وي يكي
از عزي��زان و جل��ب به��ورز زحمتك��ش آن منطقه
اي��ن ماجرا مطرح ش��د .م��ا ميدانس��تيم كه بحث
انتقال از س��رنگ آلوده ،علمي نيست .من به عنوان
ايمونولوژيست كه  ۳۰سال است در اين حوزه معلمي
ميكنم ،ميدان��م كه چنين حرفي علمي نيس��ت.
نمكي اظهار كرد :اتفاقي كه افتاد بهرهبرداري ناصواب

متفاوت اس��ت .بچه دو س��اله يا خان��م پاكدامني با
مردي زندگي كرده ك��ه آن مرد به هر دليل چندين
سال قبل آلوده شده ،چطور ميتوان گفت كه رابطه
نامشروع داشته است .بنابراين در تفسير اين موضوع
هم بدجنسي شد.

بيگانگاني بود كه ميخواس��تند پروژه خود را پيش
نبرند و موض��وع بالفاصله روي آنتن خبرگزاريهاي
آن طرف رفت و بالفاصله برخي از عناصر ضدانقالب
در خارج مصاحبه كردند و اين موضوع را به عنوان كار
زشت نظام ارايه خدمت جلوه دادند و اذهان عمومي
را مشوش كردند كه سرنگ آلوده به اچآيوي در نظام
ارايه خدمات كشور باعث اين موضوع شده است.
وي تاكيد كرد :آنقدر اعتماد مردم به نظام ارايه خدمات
باال است كه ما براي غربالگري فشار خون  ۲۰ميليون
نفر را پيشبيني كرده بوديم ،اما نزديك به  ۳۱ميليون
نفر مراجعه كردند .خيلي برايشان سنگين بود كه نظام
ارايه خدمت اين كشور آنقدر وجاهت دارد كه مردم به
آن اعتماد دارند و مراجعه ميكنند .بالفاصله قرار بود
كه طرح كشوري كنترل ديابت را در برنامه بگذاريم،
اما در پيك اين تصميم آمدند و ذهن مردم را مشوش

كردند كه نظام س�لامت ايران ميخواهد تست قند
خون انجام دهد و مردم به اين صورت آلوده ش��دند.
ميخواستند ذهن مردم را مشوش كنند تا اين اقدام
انجام نگيرد.
نمك��ي ادام��ه داد :ضمن اينكه به هر ح��ال ما كامال
اين جمعيت را تحت پوش��ش ق��رار داديم و مراقبت
ميكنيم .همراهي مردم روس��تا بسيار خوب است.
اينكه نامه بنده را پررنگ كردند هم نوعي ش��يطنت
بود .بنده اعالم كردم كه اين انتقال حاصل مواردي از
قضا روابط نامطلوب بوده است كه آن را براي مردم به
عنوان روابط نامشروع جنسي تفسير كردند .درحالي
كه من هيچگاه چنين جس��ارتي را ب��ه مردمان آن
منطقه نداشتم .وقتي ما از نامطلوب صحبت ميكنيم
منظورمان يك پروس��ه اقدامي و اجرايي اس��ت كه
ميتواند مطلوب يا نامطلوب باش��د كه با نامش��روع

اليحه حبسزدايي زندانيان مهريه در دستور كار كميسيون قضايي
عضو كميس��يون قضاي��ي و حقوق��ي مجلس گفت:
كميسيون قضايي مجلس همچون قوه قضاييه معتقد
است كه بايد جمعيت زندانها به صورت قانوني كاهش
پيدا كند؛ بنابراين اليحه حبس زدايي در دس��تور كار
مجلس قرار داده شد .حس��ن نوروزي با انتقاد از رشد
زندانيان مهريه گفت :رشد بيش از اندازه قيمت طال و
سكه نهتنها باعث افزايش تورم چند برابري در جامعه
شد بلكه عاملي بر رشد آسيبهاي اجتماعي از جمله
افزايش زندانيان به خصوص زندانيان مهريه شده است.
نمايندهمردم رباطكريموبهارستاندرمجلسشوراي
اسالميافزود:رشدزندانيانمهريهنتايجمنفيازجمله
اختالفهاي خانوادگي ،ط�لاق تا افزايش زندانيان را
به همراه داش��ت ،افزايش زندانيان مهريه هزينه مالي
زيادي براي دولت به همراه داش��ته از طرفي سرمايه
انساني كه به حبس محكوم ميشوند ميتوانند عواقب
جبرانناپذيريبرايزندگيشخصيواجتماعيحبس
شونده داشته باشد.
نوروزي يادآور شد :كميسيون قضايي مجلس اعتقاد
دارد كه بايد جمعيت زندانها به صورت قانوني كاهش

پيدا كند ،در كميته حقوق��ي و قضايي به اين نتيجه
رسيديم كه زندان راهحل مناسبي براي دريافت مهريه
نبوده است ،براساس اين طرح حدود 1300نفر زنداني
مهريه به دستور رييس قوه قضاييه آزاد خواهند شد.
سخنگويكميسيونقضاييبهخانهملتگفت:گاهي
بانوان به مهريه به عنوان پشتوانه مالي نگاه كرده و حتي
دربرخ��ي موارد از مهريه به عن��وان حقي براي طالق
گرفتن استفاده ميكند؛ در اين بين اگر شخص تمايلي
به جدايي و طالق نداش��ته باشد با تهديد به حبس در
مقابل پرداختن نكردن مهريه از طرف همس��ر خود
مواجه ميش��ود .عضو فراكس��يون نمايندگان واليي
مجلس يادآور ش��د :عدهاي معتقد هس��تند تصويب
حبسزداييزندانيانمهريهبهضرربانواناست؛چراكه
مردان ،زنان را مجبور به بسوز و بساز ميكنند حتي در
بدترين شرايط ،در اين ميانبندي به ماده 1130قانون
مدني اضافه ش��د ،زوجه ميتواند در مواردي كه ادامه
زندگي زناشويي ،را در وضعيت عسر و حرج قراردهد و از
همسرخودطالقبگيردبرمبنايبندالحاقياگرزندگي
زوجين با اكراه باش��د و طرفين عالوه بر اينكه تمايلي

براي زندگي باهم نداشته باشند ،دادگاه حكم به جدايي
طرفينصادرنمايد.نمايندهمردمدرمجلسدهمگفت:
براساستصميماتگرفتهشدهبرايحبسزداييمهريه
اين موضوع در كميسيون قضايي مجلس مورد بررسي
قرارگرفتهوروزهايآيندهدرصحنعلنيمجلسمورد
تاييد قرار ميگيرد.
نوروزيعنوانكرد:سوءاستفادهازمهريهتوسطتعدادي
از زنان به قدري افزاي��ش يافته كه از آن به عنوان يك
اهرم فش��ار براي طالق گرفتن استفاده ميكنند؛ اگر
قانونحبسازمهريهبرداشتهشودپيشبينيميشود،
ازدواجهاييبامهريهپايينصورتگرفتهوزندگيهايي
كهبامهريههايهزارو۲هزارسكهايكهبيشتربراساس
احساسات شكل ميگيرد كاهش يابد ،با توجه به اين
طرح حتما طالق در جامعه سير نزولي خواهد داشت.
عضوكميسيونقضاييوحقوقيمجلسگفت:مبحث
مهريه به عنوان يك اصل حقوقي است و بحث كيفري
نداشتهواگرزوجهتواناييپرداختمهريههمسرخودرا
داشتهباشدبايداينهديهراحينعقديادرادامهزندگي
به همسر خود پرداخت كند.

حمايتهاي رواني از مردم لردگان
وزير بهداشت همچنين در زمينه حمايتهاي رواني
از مردم لردگان ،گفت :پيش از آنكه اين ايام پرالتهاب
آغ��از ش��ود ،تيمهاي روانشناس��ي و روانپزش��كي
باليني كه پي��ش از اين مرتبط با اي��ن موضوع هم
كار ك��رده بودند ،در قالب  ۱۶تيم ب��ه منطقه اعزام
كرديم .همچنين مراكز جامع سالمت را براي مردم
منطقه داير كرده و خوشبختانه تاكنون با همكاري
خوب مردم مواجه بودهايم .از روز گذشته نيز انجام
تس��تهاي تكميلي مرتبط با اچآيوي آغاز ش��ده
اس��ت و عالوه بر حمايت روان��ي ،درماني و دارويي،
حمايته��اي ديگري هم از مردم به عمل آوردهايم.
البته نميتوان از نقش حمايتگر بهزيس��تي در اين
ميان غافل بود.
ت مهم
نمكي ماجراي ل��ردگان را به عنوان يك حرك 
براي آغاز مش��اركتهاي بين بخشي عنوان و اظهار
كرد :مش��كالت ايجاد ش��ده در بيماري اي��دز ،تنها
متوجه نظام س�لامت نيس��ت ،بلكه مشكل ناشي از
فرآيند مديريت اجتماعي يك كش��ور است .مگر ما
در تصادفات جادهاي چقدر مقصريم يا نقش وزارت
بهداشت در خشونتهاي اجتماعي و بروز حادثه براي
افراد چه ميزان اس��ت؟ .اما اگر يك لحظه از خدمت
رساني غافل ش��ويم ،بزرگترين لطمهها به سالمت
مردم وارد ميشود.

دارو و تجهيزات پزشكي تحريم است
نمك��ي همچنين گف��ت :با وج��ود ادع��اي كاذب
امريكاييها ،دارو و تجهيزات پزشكي تحريم است و
ما طي اجالس مدارك و مستندات مظلوميت مردم
كشور را اعالم ميكنيم تا به گوش جهانيان برسد .البته
براي گشودن راههاي ديپلماتيك نيز جهت واردات
دارو و تجهيزات تالش خواهيم كرد.
وي درباره وضعيت دارويي بيماران خاص نيز گفت:
تا اين لحظه اجازه نداديم كه هيچ بيماري در زمينه
داروهاي خاص دچار مشكل شود .گرچه ما به عنوان
مديران نظام سالمت س��ختيهاي زيادي را تحمل
ميكنيم ،اما اج��ازه نميدهيم بيماران فش��اري را
تحمل كنند .در اين زمينه اوال بر توليد داخلي تكيه
كردهايم .به عن��وان مثال در حال حاض��ر داروهاي
بيماران تاالسمي را در داخل كشور ميسازيم .از سوي
ديگر داروهاي وارداتي را هم با مكانيزمهاي مختلف
وارد ميكنيم.
وي در پاسخ به سوالي در زمينه وضعيت صادرات دارو
و ايجاد زمينههاي بيش��تر در اين حوزه طي اجالس
وزراي بهداشت منطقه مديترانه شرقي ،گفت :قطعا
در اي��ن زمينه بهوي��ژه در مذاك��رات دو جانبه بنده
صحبت خواه��م كرد .در حال حاض��ر داروهايمان
بهويژه داروهاي بيولوژيك به كشورهاي مختلف صادر
ميشود ،اما رقباي بينالمللي زيادي داريم و به راحتي
نميگذارند با قيمت يكپنجم كه بس��يار پايينتر از
قيمت برندهاس��ت ،در بازار جهاني حضور يابيم .در
عينحالازجنبههايسياسيوديپلماتيكهمخيلي
دوس��ت ندارند كه ما در بازار دنيا حضور پيدا كنيم.
بنابراين كار بازاريابي براي صادرات دارو بسيار سخت
است ،اما ما در اين زمينه اقداماتي را انجام خواهيم داد.

توپ توافق پاريس در زمين سازمان محيط زيست
با وجود ملزم ش��دن دولت به ارايه تمامي ق��رار دادهاي
بينالملليبهمجلسقبلازپيوستنبهآنها،سازمانمحيط
زيست از ارايه سند تعهدات ملي ( )NDCكشور در توافق
پاريس ،ممانعت ميكند .اين ممانعت در حالي است كه
عالوه بر الزام قانون اساسي ،مجلس نيز در مصوبهاي در ۹
بهمن،۹۷اينسازمانراملزمبهارايه سند فوقكردهاست.
آبانماهسال ۹۵بودكهمجلسشوراياسالميموافقتنامه
پاريس را كه در قالب اليحه از س��وي دولت ارايهشده بود،
تصويبوبه شوراينگهبانارسالكرد.دو ماهبعد يعنيدر
ديماه  ،۹۵شوراي نگهبان اعالم كرد كه اين موافقتنامه
ايراداتي دارد كه بايد برطرف شوند تا اين شورا بتواند آن را
بررسيكند.مهمترينايرادشوراينگهبانبهموافقتنامه
پاريس ،عدم ارايه اس��ناد ضميمه اين موافقتنامه تحت
عنوان سند تعهدات ملي ( )NDCبود.
اين سند ش��امل مواردي ازجمله ميزان تعهدات ايران در
توافق پاريس و نحوه تأمين مالي اين تعهدات ميش��ود.
ارايه نشدن سند تعهدات ملي ( )NDCاز سوي سازمان
محيطزيست به مجلس درواقع يك پنهانكاري آشكار
بود كه در راستاي جلوگيري از نظارت مجلس بر پيوستن

دولت به موافقتنامه پاريس انجام ش��د .سرانجام با رفع
ايرادات اين قانون تصويب و ابالغ شد .با گذشتن بيش از۸
ماهازفرصت ۱۰روزهمجلسبهسازمانمحيطزيست،اين
سازمان نهتنها سند تعهدات ملي را به مجلس ارايه نكرده
بلكههنوزدرتالشاستتابدونتصويبمجلساينسند
را نهايي كند .در آخرين اقدام اين س��ازمان براي دور زدن
مجلس ،عيسي كالنتري رييس سازمان محيطزيست در
نشست خبري پرحاشيهاي كه به مناسبت روز خبرنگار
در مردادماه امس��ال برگزار ش��د ،اعالم كرد ك��ه ايرادات
شوراي نگهبان نسبت به توافق پاريس برطرف شده است.
موضوعيكهازسوياعضايكميسيونكشاورزيبهعنوان
كميسيونتخصصيموافقتنامهمذكوردرمجلستكذيب
شدچراكهبرطرفشدنايرادشوراينگهبانمنوطبهارايه
سند تعهدات به مجلس شوراي اسالمي و تصويب آن در
مجلساست.موضوعيكهتابهحالمحققنشدهاست.
حالمشخصنيستكهچراسازمانمحيطزيستباوجود
صراحت قانوني در بررسي موافقتنامههاي بينالمللي در
مجلسونيزمصوبه۹بهمنسال،۹۷كميسيونكشاورزي،
هنوزسندتعهداتملي()NDCرابهمجلسارايهنميكند.

راهوشهرسازي

13

يكشنبه  21مهر  14 1398صفر  1441سال ششم شماره Sun. Oct 13. 2019 1499

«تعادل» فراز و فرود   9ساله بازار ملك در غرب تهران را بررسي ميكند

اختالف 20ميليوني هرمترمسكن درمنطقه2

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
بررسيگزارشهايبانكمركزيومركزآمارازتحوالت
بازار مسكن منطقه  2تهران طي سالهاي اخير نشان
ميده��د كه اين منطق��ه همواره در زم��ره  3منطقه
پرفروش پايتخت قرار داشته است.
مناطق 2،5و 4تهران طي سالهاي گذشته ،مشتريان
پرطرفداري را در ميان پايتخت نشينان داشتهاند كه
حتي با وجود دو دوره ركودي طي سالهاي ،89-97
استقبال خوبي از سوي متقاضيان براي خريد مسكن
در اين منطقه شده است .تحليل تحوالت بازار مسكن
در منطقه  2پايتخت طي  9سال اخير كه توسط مركز
آمار ايران منتش��ر شده اس��ت ،حكايت از آن دارد كه
بيشترين معامالت ثبت شده در اين منطقه مربوط به
سال 90با 20هزار و 674فقره معامله و كمترين ميزان
قراردادهاي خريد و فروش مسكن به سال  89با  9هزار
و  507فقره اختصاص دارد .ناگفته نماند كه بيشترين
و كمترين حجم معامالت مسكن در منطقه يك هم
طي اين سالها مثل منطقه  2مربوط به سالهاي 89

و  90ميشود .بررسيها همچنين نشان از آن دارد كه
بيش��ترين تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن،
يكس��ال پيش از جهش قيمتها بوده است .در سال
 90يعنييكسالپيشازنخستينجهشبازارمسكن
( )91-92طي س��الهاي  ،89-97بيشترين ميزان
قراردادهاي خريد و فروش مس��كن در اين منطقه به
ميزان 20هزارو 674فقرهمعاملهثبتشدهاستوپس
از آن هم در سال 96و يكسال قبل از دومين جهش بازار
مسكن ( )97-98شاهد امضاي17هزار و 900معامله
در منطقه دو تهران بوديم .حجم معامالت مسكن در
منطقه  2پايتخت طي س��الهاي  ،97-89فرآيندي
همراه با فراز و نشيب داشته است و درحالي كه تعداد
قراردادهاي امضا شده در سال  90نسبت به سال ،89
رشد  117درصدي داشته اس��ت ،در سال  91شاهد
كاهش 28درصدي معامالت نسبت به سال 90بوديم.
در سال  92هم كه دوران رونق بازار مسكن بود ،حجم
معامالت در منطقه 2پايتخت كاهش يافت اما درسال
 ،93تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن رشد كرد

و به 15هزار و 934فقره رسيد اما دوباره درسال 94افت
كرد و به  13هزار و  91معامله رسيد ،در سال  95شاهد
بهبود نسبي حجم معامالت و رسيدن آن به  15هزار و
 799فقره بوديم اما رشد واقعي در سال 96و با ثبت17
هزار و  900معامله رخ داد ،در س��ال  97هم كه شاهد
جهش قيمتها و كاهش ت��وان اقتصادي متقاضيان
خريد مسكن بوديم ،تعداد قراردادهاي خريد و فروش
مسكن به  10هزار و  982فقره رسيد.

شباهت روند قيمتها بين منطقه 1و2
بررسي قيمت هر مترمربع زيربنا در منطقه دو تهران
نشان ميدهد كه بيشترين ميزان متوسط قيمت هر
متر مربع مسكن در اين منطقه طي سالهاي 89-97
مربوط به سال 97و متري 14ميليون و 40هزار تومان
اس��ت و كمترين ميزان قيمت هم به سال  89و ثبت
متري  2ميليون و  200هزار تومان باز ميگردد.
نگاه به قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در سالهاي
گذشته نشان ميدهد ،قيمتها همواره روند صعودي

داشتهاند و بيشترين رشد س��االنه قيمت هم مربوط
به س��ال  96نسبت به  97با رش��د  82درصدي است،
ناگفته نماند كه بيشترين رشد ساالنه قيمت مربوط به
منطقه يك هم مربوط به س��ال  96نسبت به  97اما با
 71درصد رشد ميشود .آمارها حكايت از آن دارد كه
باالترين مي��زان افزايش قيمت زيربنا در منطقه  2در
دومينجهشقيمتيمسكندرسال 97رخدادهاست،
درحالي كه بررسي نخستين جهش قيمتي مسكن در
سال  91و افزايش قيمت مسكن در سال  90نسبت به
 50،91درصد بوده است .اگرچه افزايش قيمت مسكن
در منطقه  2طي  10س��اله اخير ،روندي ثابت داشته
است ،اما كمترين درصد رش��د مربوط به سال  93به
 94با افزايش  2درصدي است ،درواقع بررسيها نشان
ميدهد با وجود آنكه درصد رشد قيمتها در سالهاي
متفاوتدرمناطق 1و 2يكساننبودهاستاماروندرشد
يكسان بوده است ،يعني در هر سالي كه بيشترين رشد
يا كمترين رشد را در منطقه يك داشتهايم در منطقه2
هم شاهد همين اتفاق بوديم.

قيمتواحدهايكوچكتراز 100مترمربع
براس��اس گ��زارش مرك��ز آم��ار متوس��ط قيمت
هرمترمربع زيربنا در منطقه  2پايتخت در شهريور
سال  ،98متري  20ميليون تومان بوده است ،گزارش
روزنامه «تعادل» از متوس��ط قيم��ت هرمترمربع
مس��كن در اين منطقه نش��ان ميدهد ،واحدهاي
مس��كوني منطقه  2ك��ه در ش��مالغرب پايتخت
قراردارن��د ب��االي  20ميليون تومان هس��تند ،اما
واحدهايي كه در بخش غربي اين منطقه قرار دارند
ارزانتر هستند و به  11ميليون تومان هم ميرسند.
روزنام��ه «تع��ادل» ،جدول��ي از قيم��ت  10واحد
مس��كوني كوچكتر از  100مترمرب��ع را در برخي
محالت اين منطقه ارايه داده است .بررسي قيمتها
در  10محله از منطقه دو پايتخت نشان ميدهد كه
گرانترين واحد موجود در جدول مربوط به شهرك
غرب با متري  32ميليون تومان اس��ت و ارزانترين
واحد مربوط به آپارتماني در خيابان آزادي با متري
 11ميليون و  500هزار تومان است.

قيمتهايپيشنهاديواحدهايمسكونيمتوسطمتراژدرمنطقه 2تهران(ميليونتومان)
متراژ

قيمتهرمترمربع

قيمتكل

گيشا

84

24

2050

محله
سعادتآباد

54

30

1620

فرحزاد

75

14

1050

شهركغرب

88

32

2816

مرزداران

65

22

1430

ستارخان

90

17

1530

شهرآرا

73

19.8

1450

صادقيه

97

18.04

1750

تهرانويال

64

19.5

1250

آزادي

71

11.5

816

رييس شوراي اسالمي شهر تهران با گاليه از بيتوجهي به حمل و نقل عمومي عنوان كرد

انحراف در شهرسازي نيازمند اصالح

گروه راه و شهرسازي|
سياست شهرسازي در تهران و ساير كالنشهرها ،طي
دهههاي اخير دچار يك انحراف بزرگ ش��ده است و
آن بيتوجهي به الزامات توسعه مبتني برحمل ونقل
عمومي است.
محسنهاشمي،رييسشوراياسالميشهردرسومين
نشست از سلسله نشس��تهاي امكان و روش اجراي
توسعه حمل و نقل محور ( )TODدر تهران با بيان اين
مطلب گفت :امروزه همه كالنشهرها به دليل جمعيت
باال ،تحرك فراوان ش��هروندان و توليد انبوه س��فر در
خطر افتادن در تله حمل و نقل عمومي قرار دارند و به
هميندليلتوسعهمبتنيبرحملونقلعمومي،تالش
ميكند رابطهاي متعادل و متناس��ب بين بارگذاري و
كريدورهاي حمل و نقل برقرار كند تا عرضه و تقاضاي
سفربهصورتيمتناسبومتعادلتوزيعشودوگرههاي
ترافيكيايجادنكند.
رييس شوراي ش��هر تهران افزود :در طول سي سال
گذشته ،تراكمفروش��ي در تهران ،ساختمانهاي دو
يا سه طبقه را به  5يا  6طبقه افزايش داده ،يعني طي
 30سال ما به اندازه كل تاريخ تهران ،در معابر شهري
بارگذاري انجام دادهايم و متاسفانه اين تراكمفروشي،
براس��اس تقاضا اتفاق افتاده اس��ت نه الگوي حمل
ونقل عمومي.
هاشمي با اش��اره به اينكه در طرح تفصيلي موجود،
فرض اين است كه ميزان تراكم براساس عرض معابر
بارگذاري شده ،ادامه داد :اگرچه اين فرض هم رعايت
نشده ،اما حتي اگر رعايت هم ميشد ،اين نقص وجود
داشت كه چرا به كريدورهاي حمل ونقل عمومي توجه
نشده است .يك خط مترو روزانه ظرفيت يك ميليون
سفر را دارد و اين به اندازه يك بزرگراه  ۵۰خط رفت و
 ۵۰خط برگشت است ،بنابراين اگر هم ميخواستيم
مجوز ساخت برج بدهيم ،بايد در كنار خط مترو داده
ميشد نه اينكه در حاشيه يك خيابان ۲۰يا  ۳۰متري
مجوز برج ۳۰يا ۲۰طبقه بدهيم.
به گفته او ،تنها راه اصالح اين انحراف در شهرس��ازي
بازگشت به توسعه مبتني بر حمل ونقل عمومي است،

درشهر

افزايش  24درصدي درآمدهاي شهرداري
عبدالحميدامامي،معاونماليواقتصادشهريشهرداري
تهرانازافزايش 24درصديدرآمددر 6ماهنخستامسال
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل خبر داد و گفت :تورم
مهمترين عامل افزايش هزينههاي توسعه و نگهداشت
شهروهمچنينحقوقودستمزد،نسبتبهسالگذشته
است.اوبابياناينكههزينههايشهرداريافزايشپيداكرده
است ،تصريح كرد :بر اساس قانون ،امسال بايد به حقوق
مشموالنقانونكار 36درصداضافهميشدوماهماينرا
در شهرداري اعمال كرديم .از طرف ديگر دستمزد و مبلغ
قراردادهاي پيمانكاران هم مطابق افزايش تورم كه به43
درصد رسيده ،افزايش يافته است .بنابراين بايد به دنبال
راهكارهاي درآمدي بيشتري باشيم چراكه آن راهكارها
يدادهفقطقسمتيازهزينههاراتحت
كهتاكنونجوابم 
پوششقرارميداد .معاونشهردارتهرانبابياناينكهتابه
امروزدرآمدهاييكهنيازبودهمحققشده،اماكافينيست
و بهشدت كم است ،گفت :واقعيت اين است كه رقم قابل
توجهي بدهي به پيمانكاران وجود دارد و پيمانكاران هم
مستاصل هستند و با افزايش تورم ارزش پول آنها كاهش
پيداميكند.ازطرفديگربدهيبهبانكهموجودداردكه
شهرداري موظف به پرداخت آنهاست .امامي تاكيد كرد:
با وجود همه مشكالت و كمبود منابع درآمدي ،مديريت
شهري تمام سعي خود را ميكند تا بار جديدي بر دوش

مااكنوندرطرحتفصيليپهنهايهايينظيرمسكوني
( ،)Rفضاي سبز ( )Gتجاري ،و مختلط را داريم و نياز
به پهنه جديدي با نام پهنه  Tوجود دارد كه براس��اس
كريدورهاي حمل ونقل عمومي تهران ،بارگذاري در
اين پهنه صورت گيرد و تا ش��عاع حدود  ۳۰۰متري از
يك ايس��تگاه مترو ،كه حد متعارف ب��راي پياده روي
شهروندان است ،بارگذاري خدماتي صورت گيرد .اگر
اين اصالح انجام شود ،ديگر به جاي آنكه تراكمفروشي
در نقاط مورد تقاضا كه معموال نقاط اش��باع و پرگره
ترافيكي شهر است ،انجام شود ،در اطراف كريدورهاي
پرظرفيت حمل ونقل عمومي صورت ميگيرد.
شناسايي منابع جديد براي حمل و نقل
سيدحسن رس��ولي ،نايبرييس كميسيون برنامه و
بودجهشورايشهرتهراننيزدرايننشستازشناسايي
 40هزار ميليارد تومان منابع جديد براي حمل و نقل
عمومي خبر داد و گفت :در كميسيون تلفيق شوراي
اسالمي شهر تهران حدود ۴۰هزار ميليارد تومان منابع
جديد براي توس��عه حمل و نقل عمومي بهويژه ريلي
شناسايي شده است.
شهرداري اضافه نشود و شهروندان هم در آرامش زندگي
كنند .اوازتشكيلستادمنابعدرآمديپايداردرشهرداري
تهرانخبردادوافزود:مسووليتاينستادبررسيويافتن
روشهايدرآمديپايداراست.بخشبزرگيازدرآمدهاي
شهرداري از طريق درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش
افزودهتامينميشود،براساسقانون،سهدرصدازعوارض
مالياتبرارزشافزودهمتعلقبهشهردارياست،هماكنون
كهاليحهمالياتبرارزشافزودهدرمجلسدرحاليبررسي
است،ماهمدرمجلسفعالهستيمچراكهشهرداريهابه
اينارقامومنابعنيازدارند.
نامهنگاري براي ايمني تاوركرينها
مهدي صالحي مديركل معماري و ساختمان شهرداري
تهران از مكاتبه ش��هرداري با س��ازمان استاندارد براي
بازنگريدراستانداردهايتاوركرينهاخبرداد.بهگزارش
ايسنامهديصالحيدرموردوضعيتتاوركرينهايفعال
در شهر گفت :بر اس��اس آخرين پايش صورت گرفته از
تاور كرينهاي سطح شهر ،حدود ۳۰۰دستگاه در سطح
تهران در حال فعاليت هس��تند .او بي��ان اينكه تمامي
تاوركرينهاي فع��ال گواهينامه بهره وري و اپراتور اخذ
كردهاند ،گفت :اما حوادث اخير تاورها ،نش��ان ميدهد
كه كسب اين گواهينامهها حداقل كاري است كه بايد
براي نظارت بر روي اي��ن تاوركرينها انجام گيرد .تاور

ش��هردار تهران گفت :زماني در اتوبوسهاي شهري
سئول كه براي  ۶۰تا  ۷۰مسافر طراحي شده بود ۲۰۰
نفر سوار ميشدند .از اين رو ،مديران اين شهر تصميم
گرفتند اين شرايط را تغيير دهند.
تغيير اين ش��رايط هم با ايجاد و توس��عه پياده راهها
و پيوستگي بيش��تر آنها همراه بود .حذف بزرگراهها
و تجدي��د حيات فض��ا به كمك جري��ان آب از جمله
رويكردهاي مديران شهري سئول براي تغيير وضعيت
بود.دقيقادرچنينزمانيمديرانشهريسئولتصميم
به برچي��دن بزرگراههاي طبقاتي گرفتند و در همين
زمان بود ك��ه ما تصميم به س��اخت بزرگراه طبقاتي
صدرگرفتيم.
حناچي افزود :در سئول اتفاق ديگري هم افتاده و آن
اجراي خط��وط اتوبوسهاي تندرو اس��ت .در اجراي
اين سيستم آنها توانستند عدم تمركز در شهر را اجرا
كنند و به واسطه اينكه حجم زيادي از ترافيك به تردد
دانشآموزان و دانش��جويان برميگشت ،مشوقهاي
خوبي براي اين قشر در نظر گرفتند تا از سيستمهاي
حمل و نقل عمومي استفاده كنند .اجراي اين سيستم
توانست تاثير خود را بر ناماليمات شهر گذاشته و حتي
سبب ارزش افزوده بر زمينهاي تجاري شود .در تهران
نيز ما سيس��تم اتوبوسهاي تندرو را پياده كرديم اما
بايد در نظر داش��ت الگوي رويكرد انسانمحوري بايد
برنامهريزي شده و همهجانبه باشد.

رسوليبابياناينكهبراساستشخيصوسياستگذاري
در شوراي اسالمي شهر تهران اصليترين مساله مبتال
به مردم تهران بحث ترافيك و آلودگي هوا است ،گفت:
س��االنه حدود  ۴هزار و  ۵۰۰نفر جان خود را به دليل
آلودگي هوا از دست ميدهند .اگر اختصاص سنجي
از ميزان زماني كه شهروندان تهراني در ترافيك هدر
ميدهند ،انجام شود ،شايد رقم حدود ۳۰هزار ميليارد
تومان برآورد شود .همچنين روزانه بيش از ۱۲ميليون
ليتربنزيندرشهرتهرانمصرفميشودكهكميبيش
از ۱۰درصد مصرف كل كشور است .دولت براي مصرف
اين ميزان سوخت در شهر تهران ۴هزار ميليارد تومان
يارانه سوخت از محل منابع عمومي پرداخت ميكند.
ايندرحالياستكهبرخالفانتظارماندولتومجلس
در تامين پرداخت يارانه بليت مترو به ميزان ۳۰درصد
حقالسهم با تعلل و اكراه عمل ميكنند.
خزانهدار شوراي اسالمي شهر تهران با اشاره به اينكه از
مجموعه  ۱۸هزار و  ۶۰۰ميليارد تومان بودجه ساالنه
شهرداري تهران ،بر اساس مصوبه شوراي شهر  3هزار
و  ۷۱۱ميليارد تومان به توسعه حمل و نقل و عمومي
به ويژه مترو اختصاص يافته اس��ت ،اظه��ار كرد :در

شاخصهايبرنامهپنجسالهسومشهرتهرانهمچنان
اولويت با توسعه حمل و نقل عمومي بهويژه ريلي است.
در كميسيون تلفيق شوراي اسالمي شهر تهران حدود
 ۴۰هزار ميليارد تومان منابع جديد براي اين سرفصل
شناسايي شده است.
او با تاكيد بر اينكه تامين اين بودجه با توجه به تفاوت
فاحش منابع و مصارف اقدام مسووالنه و جسورانه است
كه تحقق آن بسيار دشوار است ،ادامه داد :يكي از منابع
جديد در قالب  TODيا توسعه مبتني بر حمل و نقل
عمومي است كه در كميته  TODبه آن پرداخته شده
است تا در ۲۱ايس��تگاه مترو كه امكان واگذاريهاي
جديد وجود دارد ،عملياتي شود .رقم بدهي شهرداري
تهران در حال حاضر به ۷۰هزار ميليارد تومان افزايش
يافته اما با لحاظ كردن همه محدوديتهاي موجود به
توس��عه حمل و نقل عمومي خواهيم پرداخت و براي
اين منظور نيز به دنبال كسب منابع جديد هستيم تا
به صورت انحص��اري و اختصاصي صرف حمل و نقل
عمومي بهويژه ريلي شود.
پيروز حناچي ،شهردار تهران نيز با اشاره به الگوهاي
مبتني بر رويكرد انس��ان محوري در ديگر شهرهاي
جهانگفت:درتوسعهشهريبايدسهسطحموردتوجه
قرار گيرد ،كالن (منطقه شهري) ،مياني (ناحيه) و خرد
كه در همه اين سطوح بايد همه حوزهها مورد توجه قرار
گيرد.درتجربهجديدكهدرتهرانصورتميگيردهيچ
شكي نيست كه بايد پياده راه را توسعه داده و از حركت
خودرو كم كنيم اما اگر اين توسعه بدون مطالعه باشد و
همه جوانب را نبينيم راه گذشتگان را رفتهايم.
حناچي با اشاره به الگوهاي شهرهاي لندن و سئول در
اجراي رويكرد انس��انمحوري گفت :در لندن منطقه
فرسودهوخاليازسكنهباسرمايهگذاريوايجادمناطق
مسكوني و تجاري تبديل به يك مركز پر رونق ميشود
كه بدون اتصال به ش��بكه حمل و نقل شهري امكان
چنين تحولي صورت نميگرفت .س��ئول هم تجربه
موفقي در ايجاد شهر جديد مبتني بر توسعه حمل و
نقل و قطار ش��هري و عدم تمركز دارد كه بد نيست به
اين تجربه نيز اشاره كنيم.

حل مشكل با تحقق انسان محوري
ش��هربانو امان��ي ،رييس كميت��ه  TODني��ز كه در
اين نشس��ت حضور داش��ت ،عنوان كرد :متاسفانه يا
خوشبختانه در برنامه دوم توس��عه شهر تهران هم از
 TODاسم برده بودند و قرار بود در اين زمينه مطالعه
شود يعني  TODسابقه  ۷ساله دارد اما تا دوره پنجم
ش��ورا اقدام خاصي در اين زمينه صورت نگرفت .حل
مشكل آسيبهاي اجتماعي با تحقق انسان محوري
ميس��ر اس��ت و آن زمان كه رويكرد م��ا در مديريت
شهري بر پايه  TODباشد ،انسان محوري نيز حادث
خواهد شد.

كرينهايي در س��طح شهر فعال هستند كه سال توليد
آنها براي  ۱۹۸۰يا  ١٩٩٠اس��ت .عمر اين تاورها بسيار
زياد اس��ت و پاس كردن گواهينامهها و چكليستها
حداقل كاري اس��ت كه بايد براي نظارت بر فعاليت اين
تاورهاي قديمي انجام دهند و به نظر ميرسد بايد اقدام
جديتري براي كنت��رل تاورها ،صورت گيرد .مديركل
معماري و ساختمان شهرداري تهران شهرداري تهران
معتقد اس��ت كه بايد اس��تانداردها و چك ليستهاي
كنترلي تاورها مورد بازنگري قرار گيرد .بررسي دو حادثه
قبلي تاوركرينها در تهران ،نيز نش��ان داد كه دستگاه
داراي گواهينامههاي مربوطه بوده است اما نهايتاً دچار
سانحه شده است .او با تاكيد بر بازنگري در استانداردهاي
تاوركرينه��ا گفت :البته اين مهم در ح��وزه اختيارات
ش��هرداري تهران نيس��ت و تنها ما ميتوانيم نسبت به
كنترلگواهينامههاياخذشده،اقدامكنيمامادرمكاتبه
رسميباسازماناستاندارد،درخواستكردهايمكهنسبت
بهبازنگريتاوركرينهادرپيحوادثاخيردرسطحشهر
تهران اقدام كنند چراكه تاورها گواهي الزم را داشتند اما
باز هم حادثه ساز ش��دند و به نظر ميرسد اين مهم در
دستوركارآنهاقرارگيرد.تجربهنشاندادهاستكهصرف
پاس كردن چكليستها و اخذ گواهينامه بهره وري و
اپراتور براي تاوركرينهاي فعال در سطح شهر تهران كه
عمدتاًقديميهستند،پاسخگونيست.

بيتوجهي به رفع نقاط حادثهخيز پايتخت
محمد عليخاني رييس كميسيون عمران و حمل و نقل
شوراي شهر تهران گفت :شوراي شهر ،شهرداري را ملزم
به رفع گرههاي كور ترافيكي كرده است ،اما تاكنون اين
كار انجام نشده اس��ت .به گزارش ايلنا محمد عليخاني
در خصوص تذكر مجدد پليس راه��ور تهران مبني بر
عدم تالش ش��هرداري در برطرف ك��ردن  200نقطه
پرخطر و حادثهخيز ترافيكي اظهار كرد :اين مس��اله به
تعامل شهرداري در برطرف كردن نقاط حادثهخيز باز
ميگردد .ش��وراي ش��هر طرحي به تصويب رساند كه
طي آن ش��هرداري تهران ملزم به رفع نقاط حادثهخيز
لونقل
ميش��ود ،اما اين مصوبه با مخالفت معاونت حم 
و ترافيك روبرو شد.تاكنون ثابت شده است كه معاونت
لونقل و ترافيك ش��هرداري تهران هر چيزي را كه
حم 
قبول داشته باشد ،اجرا ميكند و هرچه را كه به آن اعتقاد
نداشته باش��د ،اجرايي نميكند .عليخاني با بيان اينكه
لونقل و ترافيك شهرداري تهران با پليس
معاونت حم 
راهور تعامل ندارد ،اظهار كرد :اين مساله در بيتوجهي
به اين نقاط حادثهخيز تاثير دارد .بنابراين شهردار تهران
شخصا بايد به مساله نقاط حادثهخيز و پرترافيك تهران
ورودكند.شورايشهردراجرانقشينداردوتنهاميتواند
نظارت كند و تذكر دهد،در نتيجه شهردار بايد خودش
به اين مساله ورود كند.

طرح مديريت يكپارچه شهري در مجلس
مرتضي الويري رييس شوراي عالي استانها گفت :طرح
مديريت يكپارچه شهري دوباره براي بررسي و تصويب
نمايندگان به مجلس شوراي اسالمي ارسال ميشود .به
گزارش فارس الويري درباره ارسال مجدد طرح مديريت
يكپارچهشهريبهمجلسگفت:سهماهقبلطرحمديريت
يكپارچه ش��هري در مجلس فقط با پنج رأي مخالف از
تصويب بازماند .اين طرح بسيار مهم است و شوراي عالي
اس��تانها طرح مديريت يكپارچه ش��هري را مجددا در
قالبهاي ديگر براي تصويب به مجلس ارسال ميكند.
او گفت :به جاي اينكه طرح مديريت يكپارچه شهري را
در قالب يك طرح ارايه كنيم ،آن را در سه طرح پياده و به
مجلسارسالخواهيمكرد.مديريتيكپارچهشهرييكي
از ملزومات اصلي كالنشهرهاست كه متأسفانه در كشور
ما اجرايي نميش��ود .با اين طرح ميتوان چندگانگي در
اجرايبعضيازامورراازبينبردوديگرموضوعاتمشخص
متوليان مختلفي نداش��ته باشد ،مانند مس��اله ورزش،
فرهنگ و زيرس��اخت در جامعه .او گفت :ما در اين طرح
پيشنهاد داديم كه در داخل شهرها متولي واحدي براي
تماميامورداشتهباشيموبهرهوريراقطعاباالخواهيمبرد.
مديريتيكپارچهشهريهمدرقانونشوراهاوهمدرقانون
برنامهتوسعهبارهامطرحشدهاستوباكمكنمايندگان
مجلساميدواريمبتوانيمتاپايانسالآنرااجراييكنيم.

ايرانشهر
ارزيابي وزير راه و شهرسازي
از آينده قيمت مسكن

در ش��رايطي كه بازار مس��كن دو افت قيمت در
ماههاي مرداد و شهريور را تجربه كرده ،وزير راه و
شهرسازي آينده اين بازار را نزولي ارزيابي كرده
اس��ت .به گزارش ايسنا ،وزير راه و شهرسازي در
جديدترين اظهارنظر خود روند بازار مس��كن را
نزول��ي ارزيابي كرده و البته كارشناس��ان نيز با
مقداري شدت و ضعف ،نيمه دوم سال جاري را
پايان تالطمات قيمتي در بازار مسكن ميدانند
و معتقدند با كاهش نس��بي قيمتها معامالت
بهتدريج افزايش پيدا ميكند .محمد اس�لامي،
وزير راه و شهرس��ازي كه در پايان سال گذشته
اعالم كرده بود مردم از خري��د خودداري كنند
در روزهاي اخير ني��ز گفته اس��ت :وزارت راه و
شهرسازي هيچ دخل و تصرفي در قيمتگذاري
بازار مسكن نداشته ،اما مش��خص بود كه رشد
حباب گونه قيمتها در دو سال اخير غيرعادي و
غيرواقعي بوده است .من در انتهاي سال گذشته
و ابتداي س��ال جاري اعالم كردم كه مردم براي
كاهش تالطمات بازار مسكن ،خانه نخرند ،زيرا
قيمتها ب��ه صورت غيرواقعي باال رفته اس��ت.
به گفته اس�لامي ،وزارت راه و شهرسازي براي
توانمندسازيخانوارهابرايخريدمسكنوايجاد
قابليت جهت خانهدار شدن جامعه هدف داراي
اهميتاست.هرچندبازارهنوزكساداست،نمايه
دريافتي از تعداد معامالت در نيمه مهرماه نشان
ميدهد به دنبال افت ت��ا  ۳۰درصد قيمتهاي
پيشنهاديبعضيازخريدارانمحتاطكهريسك
خريد را ب��ه آينده موكول نميكنن��د وارد بازار
شدهاند .آمار اتحاديه مشاوران امالك معامالت
تهران از  ۱۶روز ابتداي مهرماه نش��ان ميدهد،
مبايعهنامهه��ا مقدار اندكي نس��بت به ماه قبل
افزايش يافته و از منفي  ۷۴درصد در شهريورماه
به منفي  ۶۹درصد در مهرماه نسبت به ماههاي
مشابه سال گذش��ته رسيده اس��ت .در  ۱۶روز
ابتداي سال  ۱۳۹۸بالغ بر  ۲۲۷۴قرارداد خريد و
فروش در شهر تهران به امضا رسيده كه نسبت به
همينزماندرماهقبل ۲۶درصدافزايشونسبت
به ماه مشابه س��ال قبل  ۶۹درصد كاهش نشان
ميدهد .افزايش ناچيز ماهيانه تعداد معامالت
در مهرماه از اين جهت داراي اهميت اس��ت كه
در ماههاي مهر هرس��ال با توجه به پايان فصل
جابهجايي قراردادها نسبت به شهريورماه  ۲۰تا
 ۵۰درص��د كاهش مييافت .بطوري كه مهرماه
س��ال قبل تعداد معامالت نسبت به شهريورماه
همان سال ۴۳درصد كاهش يافت .تحرك اندك
طرف تقاضا در بازار مسكن شهر تهران ميتواند
ناشي از كاهش قيمتهاي پيشنهادي ،ثبات نرخ
ارز و افزايش اطمينان به شرايط عمومي اقتصاد
باشد .عدهاي از متقاضيان واقعي با توجه به اين
واقعيت كه افت ماهيانه قيم��ت در زمان ركود،
كمتر از ميزان افزايش قيمت در زمان رونق است
در مهرماه وارد بازار شدند .از سوي ديگر هماكنون
س��اخت و س��از در تهران ح��دود دو برابر تعداد
معامالت است و ورود تدريجي واحدهاي نوساز
به بازار ،تهديدي براي آپارتمانهاي كليدنخورده
و ميانسال محسوب ميشود .واسطههاي ملكي
ميگويند سازندگاني كه به نقدينگي نياز دارند
پس از آنكه فروش را ش��ش ماه تا يك س��ال به
حالت تعليق درآوردند از تيرماه امسال واحدهاي
خود را در دفاتر امالك فايل كردهاند .با اين وجود
معامالت چنگي به دل نميزند و هنوز نسبت به
ماههاي نيمه تعطيل فروردين نيز كمتر است.

قانون پيشفروش
آپارتمان ،ضدتوليد است

فرش��يد پورحاج��ت ،دبي��ر كانون سراس��ري
انبوهس��ازان با بيان اينكه بيتوجهيها و قوانين
ناصواب باعث ش��ده تا بخش مسكن و ساخت و
س��از به لبه پرتگاه كشيده ش��ود ،گفت :كاهش
توليد مسكن در آينده تبعات بسيار زيادي براي
اقتصاد كشور خواهد داشت .فرشيد پورحاجت
در گفتوگو با فارس در پاسخ به اينكه وضعيت
ساختوسازدركشوربهچهشكلاستآياكاهش
توليد در آينده باعث رش��د قيمتها نميشود؟
گفت :كاهش توليد مس��كن در آين��ده تبعات
بسيار زيادي براي اقتصاد كشور خواهد داشت،
چراكه بخش مس��كن ارتباط پس��ين و پيشين
با چند صد فعاليت صنفي و اقتصادي داش��ته و
با آن گره خورده اس��ت .وي افزود :بنابراين عدم
توجه به صنعت ساختمان كه يك صنعت كامال
پيشران اقتصادي است به ضرر اقتصاد و اشتغال
خواهد بود پس رونق بخش مس��كن و س��اخت
و س��از يك امر بديهي براي رونق اقتصاد اس��ت.
پورحاجت اظهار كرد :دولت بايد ريسك در حوزه
مسكن را بپذيرد چرا كه در چند سال گذشته در
اين خصوص اظهارنظرهاي زيادي ش��ده و االن
هم اعالم ميكنم كه قانون پيشفروش مسكن
ضد توليد و توس��عه مسكن اس��ت .دبير كانون
سراسري انبوهس��ازان افزود :سالهاست كه در
مجلس با وجود اينكه مركز پژوهشهاي مجلس
و وزارت راه و شهرسازي و حتي كميسيون عمران
مجلس در خصوص قانون پيش فروش مسكن
جلسات كارشناس��ي زيادي برگزار و اعالم شده
كه اين قانون ،قانون ناصوابي است و بايد با ساختار
اقتصادي كش��ور اصالح ش��ود اما هنوز بعد از 5
سال اين قانون اصالح نشده است و بيمه تامين
اجتماع��ي كارگران س��اختماني در بالتكليفي
در مجلس به س��ر ميبرد .وي ادامه داد :قوانين
مالياتيروزبهروزعرصهرابرفعاليتهايحرفهاي
توليدكنندگان واقعي مسكن تنگ كرده است و
متاسفانه ميبينيم سوداگران مسكن و دالالن
نظم بازار مسكن را بر هم ميزنند ،اما هيچ قوانين
مالياتي بر آنها وضع نشده است.

اخبار
جزيياتمعافيتمالياتيواردات

ايس�نا |كاالهاي اساس��ي از پرداخ��ت  4درصد
ماليات عليالحس��اب واردات معاف ش��د .چندي
پيش پيشنهادي از س��وي وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،س��ازمان امور مالياتي و گمرك در مورد
ماليات عليالحساب واردات ارايه شده بود كه اخيرا
اينپيشنهاددرجلسههياتمقرراتزداييوتسهيل
صدورمجوزهايكسبوكاردرموردآنتصميماتي
اخذ و به تصويب رسيد .طبق دستورالعمل دريافت
ماليات عليالحساب از واردكنندگان ،واردات قطعي
كاالتوسطكليهاشخاصحقيقيوحقوقيمشمول
پرداخت ماليات عليالحس��اب واردات كاال به نرخ
چهار درصد ارزش گمركي من��درج در اظهارنامه
گمركي اس��ت .اين در حالي اس��ت كه واحدهاي
توليدي داراي پروانه معتبر ،س��ازمانهاي دولت و
تعاونيهاي مرز نش��ينان كاالهاي وارداتي معاف
از پرداخت حقوق ورودي م��اده ( )119قانون امور
گمركيمشمولپرداختمالياتعليالحسابچهار
درصدنميشود.اشخاصيكهطبقاينتصويبنامه
رتبهبندي اعتباري ش��ده و در سال اخير نسبت به
تصميماظهارنامهمالياتيدرموعدمقررقانونياقدام
كردهاندتاميزانمجازطبقمصوبهنيازيبهپرداخت
ماليات عليالحساب واردات ندارند .اين در شرايطي
است كه اس��تفاده مجدد از سقف واردات مستلزم
پرداختياترتيبپرداختبدهيهايقطعيمالياتي
و همچنين پرداخت ماليات عليالحساب وارداتي
است كه قصد استفاده مجدد از آن وجود دارد .طبق
اين دس��تورالعمل وزارت صنعت ،معدن و تجارت
پس از ثبت درخواس��ت اس��تفاده مجدد از سقف
واردات توسط واردكننده در سامانه جامع تجارت
ميزان مبلغ واردات قبلي و مشخصات متقاضي را
به صورت سيستمي به سازمان امور مالياتي اعالم
ميكند تا پس از پرداخت يا ترتيب پرداخت توسط
مودي تاييديه سيستمي مربوط در اختيار سامانه
جامع تج��ارت قرار گرفته و امكان ثبت س��فارش
بيش از س��قف واردات فراهم شود .وزارت صنعت،
معدن و تجارت ثبت سفارشهاي مشمول ماليات
عليالحساب واردات يا مواردي كه امكان رتبهبندي
اعتباري ندارند و طبق تصويب نامه ،سقف واردات
 500هزار دالري براي آنها در نظر گرفته شده است
را براي اخذ ماليات به صورت سيستمي به گمرك
اعالم ميكنند.

 ۵۰۰۰پرونده قاچاق تشكيل شد

ش�اتا| مديركل بازرس��ي و امور قاچاق سازمان
حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان از ارجاع
 ۵ه��زار و  ۷پرونده قاچاق كاال در س��طح عرضه به
تعزي��رات حكومتي ،ب��ه ارزش بي��ش از يك هزار
ميليارد ريال در شش ماهه اول سال جاري خبر داد.
داريوش بهنود قاسمي به آمار فروردين ماه امسال
در امر مبارزه با قاچاق كاال در سطح عرضه در سراسر
كشور پرداخت و بيان كرد :طرح مبارزه با قاچاق كاال
در سطح عرضه از س��ال گذشته بطور همزمان در
سراسر كشور كليد خورده و همچنان ادامه دارد .او
با تأكيد بر حساسيت موجود در حوزه سطح عرضه،
افزود :كارشناسان اين سازمان و بازرسان مستقر در
س��ازمانهاي صنعت ،معدن و تجارت استانها ،با
جديت
بهرهگيريازتمامظرفيتوامكاناتموجودبا ّ
بهاجراياينطرحپرداختهوآنراپيگيريميكنند.
مديركل بازرس��ي و امور قاچاق س��ازمان حمايت
مصرفكنندگانوتوليدكنندگانبابياناينمطلب
كه در راستاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق كاال در
سطحعرضهوحمايتهمزمانازمصرفكنندگانو
توليدكنندگانداخلي،دراينبازهزمانياز ۲۱۴هزار
و  ۷۳۵واحد خرد و كالن در س��طح عرضه بازرسي
انجام ش��ده است؛ گفت :در اين بـازديدها ،تعداد ۵
هزار و  ۷كالسه پرونده تخلف صنفي به ارزش بيش
از يك هزار ميليارد ريال تشكيل و براي رسيدگي به
مراجع ذيصالح ارسال شده است  .قاسمي گفت:
در اين مدت اس��تان تهران با بيش از  ۳۵هزار مورد
بازرسي و ۶۹۹پرونده متشكله و استان البرز با بيش
از  ۹۷۰ميليارد ريال ارزش كاالي قاچاق مكشوفه،
باالترين آمار را در بين استانها به خود اختصاص
دادهاند.ضمناًبيشترينارزشرياليكاالهايقاچاق
مكش��وفه به ترتيب متعلق به ل��وازم رايانه با ۵۸۳
متفرعات آن با  ۲۹۵ميليارد
ميليارد ريال ،لباس و ّ
ريال ،مواد خوراك��ي و محصوالت صنايع غذايي با
 ۲۰۸ميليارد ريال بوده است.

شركتپااليشنفتامامخميني(ره)شازند
(سهاميعام)
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نتايج پايش از  3129فعال اقتصادي در تابستان  98نشان ميدهد

نمره مساعد محيط كسبوكار
تعادل|
نتايج طرح پايش ملي كسبو كار در تابستان سال
 1398نشان ميدهد ،ش��اخص محيط كسبو كار
براي س��ومين فص��ل متوالي در مس��ير بهبود گام
برداش��ته و در بهترين وضعيت طي يك سال و نيم
گذشته قرار گرفته است .جزييات نتايج پايش ملي
كس��بوكار در تابستان سال  1398نشان ميدهد،
رقم شاخص ملي كسبو كار به ( 6.07نمره بدترين
ارزيابي  10اس��ت) رس��يده كه بهتر از وضعيت اين
ش��اخص نس��بت به ارزياب��ي فصل گذش��ته (بهار
 1398ب��ا ميانگين  )6.17اس��ت .همچنين از ديد
فعاالن اقتص��ادي مش��اركتكننده در اين پايش،
در اكثر استانها ،وضعيت بيش��تر مولفههاي موثر
بر محيط كس��ب وكار ايران در تابس��تان  ،1398تا
حدودي مساعدتر ش��ده است .اما فعاالن اقتصادي
در اين پايش «غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات
قيم��ت مواد اولي��ه و محصوالت ،دش��واري تأمين
مال��ي از بانكه��ا و بيثباتي سياس��تها ،قوانين و
مقررات و رويههاي اجرايي ناظر به كس��ب و كار »
را نامناس��بترين مولفهها ارزيابي كردند .در مقابل،
«محدوديت دسترس��ي به حامله��اي انرژي مثل
برق ،گاز ،گازوييل و ،..محدوديت دسترس��ي به آب
و محدوديتهاي دسترسي به شبكه تلفن همراه و
اينترنت» را به عنوان س��ه مولفه مناسب در محيط
كس��ب وكار عنوان كردند .همچنين براساس نتايج
اين پايش در تابستان  1398وضعيت محيط كسب
وكار در بخش «كشاورزي» در مقايسه با بخشهاي
«صنعت و خدمات» نامناسبتر ارزيابي شده است.
وضعيت كسب و كار در فصل دوم
براساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط كسب وكار
ايران در تابستان  1398كه از سوي اتاق ايران منتشر
شده ،رقم شاخص كل( 6 /07 ،نمره بدترين ارزيابي
 10اس��ت) محاس��به ش��ده كه بهتر از وضعيت اين
شاخص نسبت به ارزيابي فصل گذشته (بهار 1398
با ميانگين  )6/17است .همچنين اين ارزيابي بيانگر
آن است كه از ديد فعاالن اقتصادي مشاركتكننده در
اين پايش ،در اكثر استانها وضعيت بيشتر مولفههاي
موثر بر محيط كس��ب وكار ايران در تابستان 1398
تا حدودي مس��اعدتر شده اس��ت .عدد شاخص در
تابس��تان  1398نس��بت به فصل مش��ابه سال قبل

(منفي 5/17درصد) مساعدتر شده است .الزم به ذكر
است كه اين شاخص از طريق ادغام اطالعات حاصل از
مولفههاي پيمايشي ( 28مولفه)ودادههايمولفههاي
آماري ( 42مولفه) به نسبت  80و  20محاسبه شده
است .البته عدد شاخص كسب وكار در سال  95برابر با
 5/85بوده كه اين در سال  96اين رقم با اندكي بهبود
به  5/78كاهش يافته است .اما ارزيابيها نشانگر اين
است كه شاخص كسب وكار در سال  97برابر با 6.33
بوده كه به معناي بدتر ش��دن وضعيت كس��ب وكار
نسبت به سال ماقبل خود است.
از سوي ديگر ،براس��اس نتايج اين پايش در تابستان
 1398وضعي��ت محي��ط كس��ب وكار در بخ��ش
«كش��اورزي» در مقايس��ه با بخشهاي «صنعت و
خدمات» نامناسبتر ارزيابي شده است .در بين رشته
فعاليتهاي اقتصادي ،رشته فعاليتهاي «سالمت
انس��ان و مددكاري اجتماعي ،اطالعات وارتباطات
وساختمان» ،به ترتيب داراي بدترين وضعيت كسب
وكار و رش��ته فعاليته��اي « فعاليتهاي خدماتي،
خدمات مربوط به تامين جا و غذا و آبرساني ،مديريت
پس��ماند ،فاضالب و فعاليتهاي تصفيه» به ترتيب
بهترين وضعيت كسب وكار را در مقايسه با ساير رشته
فعاليتهاي اقتصادي دركشور داشتهاند.
همچنين بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين،
ش��اخص ملي محيط كس��ب وكار ايران در تابستان
 1398عدد ( 6/22عدد  10بدترين ارزيابي است) به
دست آمده ،كه بهتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي
فصل گذش��ته (بهار  1398با ميانگين  )6/29است.
ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد  6/34است كه
در ارزيابي فصل گذشته عدد  6/44حاصل شده بود و
ميانگينارزيابيمحيطنهادي(شاملمحيطسياسي،
محيط آموزش��ي وعلمي ،محيط فناوري و نوآوري،
محيط حقوقي و ساختار دولت) عدد  6/13است كه
در فصل گذش��ته عدد  6/18ارزيابي ش��ده بود .نگاه
اجمالي نشان ميدهد ،همانند فصل گذشته محيط
جغرافيايي با عدد  5/28و محيط مالي با عدد  8/58به
ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيطها بر اساس
نظريه عمومي كارآفريني شين بودهاند.
همچنين براي نخستينبار در پايش ويژه تابستان98
موانع و مشكالت محيط كسب وكار شركتهاي دانش
بنيان نيز استخراج شده است .اطالعات به دست آمده
بيانگر اين است كه پنج مشكل اولويتدار شركتهاي

دانش بني��ان به ترتي��ب «بي ثباتي سياس��تها»،
«قوانين و مقررات و رويههاي اجرايي ناظر بر كسب
وكار»« ،غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت
مواد اوليه و محصوالت»« ،دش��واري تأمين مالي از
بانكها»« ،برداشتهاي سليقهاي از قوانين و مقررات
توسط ماموران محيط زيس��ت ،شهرداري ،گمرك،
بهداشت و »...و «وجود رقابت غيرمنصفانه شركتها
و موسسات دولتي يا شبه دولتي در بازار» هستند .با
اين حال ارزيابيها نش��ان ميدهد ،برخي مشكالت
اين شركتها در مقايسه با ساير واحدهاي اقتصادي
كشور حادتر است.

وضعيت محيط كسب وكار و استانهاي «آذربايجان
غربي ،گي�لان و زنجان» به ترتي��ب داراي بهترين
وضعيت محيط كسب وكار نسبت به ساير استانها
ارزيابي شدهاند .قابل ذكر است كه عدد شاخص براي
حدود  65درصد اس��تانهاي كشور از عدد شاخص
ملي فضاي كس��ب وكار كمتر بوده است .همچنين
اختالف عدد ش��اخص وضعيت محيط كسب وكار
در بهترين و بدترين اس��تان حداكثر معادل 1/15
واحد است كه نشانگر عدم وجود تفاوت قابل توجه
در وضعيت عدد شاخص استانها نسبت به يكديگر
است.

وضعيت كسب وكار در استانها
از س��وي ديگر ،براس��اس يافتههاي اي��ن طرح در
تابستان  ،1398استانهاي «سيستان و بلوچستان،
خراسان ش��مالي و البرز» به ترتيب داراي بدترين

مولفههاي بد و خوب
همچنين براس��اس نتاي��ج بهدس��تآمده ،فعاالن
اقتصادي مشاركتكننده در پايش تابستان ،1398
س��ه مولفه« ،غيرقابل پيش بيني ب��ودن و تغييرات

قيمت م��واد اولي��ه و محصوالت ،دش��واري تأمين
مال��ي از بانكه��ا و بيثباتي سياس��تها ،قوانين و
مقررات و رويههاي اجرايي ناظر به كس��ب و كار» را
نامناس��بترين مولفهها ارزيابي كردند .در مقابل سه
مولفه «محدوديت دسترس��ي به حاملهاي انرژي
مثل برق ،گاز ،گازوييل و ،..محدوديت دسترس��ي به
آب و محدوديتهاي دسترسي به شبكه تلفن همراه
و اينترنت» را مناس��بترين مولفههاي محيط كسب
وكار كشور نسبت به ساير مولفهها ارزيابي كردهاند.
البته نكته قابل ذكر در اينجا اينكه در  4دوره نخست
اجراي اين طرح« ،دشواري تأمين مالي از بانك ها»
به عنوان نامس��اعدترين مولفه كس��ب و كار ارزيابي
شده بود ،اما در  8دوره اجرا از پاييز  1396تا تابستان
 1398غيرقابل پيشبيني ب��ودن و تغييرات قيمت
مواد اوليه و محصوالت ،نامساعدترين مولفه كسب و
كار ارزيابي شده است.

در  6ماه نخست سال جاري افزايش يافت

سهم  24درصدي ايران از صادرات به عراق

ايران با تصاح��ب  24درصد از س��هم كل صادرات به
عراق در ميان رقبايي مانند «چين ،تركيه ،اردن ،هند،
عربستان سعودي و امريكا» در صدر قرار دارد.
رايزن بازرگاني ايران در عراق در گفتوگو با شاتا با اعالم
اين خبر گفت 20 :درصد از اين سهم در اختيار چين،
 19و نيم درصد متعلق به تركيه و زير  10درصد مربوط
بهامريكابودهاست .ناصربهزاداظهارداشت:عالوهبراين
هند با  4درص��د و اردن با  2درصد در صادرات به عراق
سهيم بودهاند و مابقي نيز از كشورهاي ديگر بوده است.
وي بي��ان كرد :در مجموع بر اس��اس آم��ار پنج ماهه
نخست س��ال جاري حجم صادرات غيرنفتي ايران به
كشورهاي هدف به لحاظ ارزي معادل  18ميليارد دالر
بوده كه از اين مبلغ تقريبا  4ميليارد دالر آن به كش��ور
عراق و بقيه به ساير كش��ورهايي مانند چين ،تركيه،
امارات ،افغانستان و غيره بوده اس��ت .بهزاد افزود :در
مقايس��ه با مدت مشابه سال گذش��ته به لحاظ ارزش
ارزي و حجمي ميزان صادرات به عراق  10درصد رشد
داشته اس��ت .وي خاطرنشان كرد :تقريبا  25درصد از
صادرات ايران معادل  4و نيم ميلي��ارد دالر به چين و
 22درصد معادل  4ميليارد دالر به عراق بوده اس��ت.
رايزن بازرگاني ايران درعراق با اشاره به اينكه 14درصد
از اين حجم صادرات به تركيه ،نه و چهار دهم درصد به
امارات و پنج درصد به كشور افغانستان بوده است ،بيان
كرد :ازمجموع  18ميلي��ارد دالر صادرات درپنج ماهه

نخست سال جاري  13ميليارد دالر به پنج كشورذكر
شده بوده است .بهزاد خاطرنش��ان كرد :در ميان پنج
كش��ور مزبور بيش از نيمي از صادرات ايران به خارج از
كشور مختص به كشورهاي عراق و چين بوده كه عدد
قابل توجهي است.
وي توضي��ح داد :در اين مدت ص��ادرات ايران به عراق
تقريبا چهار برابر صادرات به افغانستان ،دو برابر نسبت
به تركيه ،دو و سه دهم برابر نسبت به امارات بوده است.

«آگهي فراخوان
ارزيابيكيفي مناقصهگران»

نوبت دوم

شمارهمجوز1398-4314:

شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات ،انجام خدمات ذيل را از طريق مناقصه عمومي يك مرحلهاي به پيمانكار واجد
شرايط واگذار نمايد.
)1موضوعمناقصه:
الف) شرح مختصر كار:
رديف

شمارهمناقصه

موضوعمناقصه

مدت زمان انجام كار

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال)

1

98/23

انجام حجم خدمات كاال و انبارداري

يك سال شمسي

1.200.000.000

ب)شرايطمتقاضي
 -1داشتن شخصيت حقوقي ،شماره اقتصادي و شناسه ملي.
 -2داشتن امكانات ،توانايي مالي ،نيروي انساني ،تجربه كافي ،سوابق كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي.
 -3داشتن گواهي تائيد صالحيت معتبر از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و گواهينامه تائيد صالحيت ايمني ويژه پيمانكاران.
 -4توان ارائه تضمين شركت در مناقصه و همچنين توان ارائه تضمين انجام تعهدات مطابق آئيننامه تضمين براي معامالت دولتي.
 -5برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه معادل( 24.000.000.000بيست و چهار ميليارد) ريال ميباشد.
)2نام و نشاني دستگاه مناقصهگزار :شركت پااليش نفت امامخميني(ره) شازند ،استان مركزي ،اراك ،كيلومتر 20جاده بروجرد ،سهراهي شازند.
)3مهلت،محلدريافتوتحويلفرمهاياستعالمارزيابيكيفي:
متقاضياني كه داراي ش��رايط اوليه مندرج در بند «ب» ماده يك بوده و متقاضي ش��ركت در مناقصه فوقالذكر ميباشند ميتوانند به مدت  5روز كاري پس از انتش��ار نوبت دوم آگهي (سه روز پس از درج آگهي نوبت
اول چاپ ميش��ود) طي س��اعات اداري از س��اعت 7صبح لغايت 15:30عصر ضمن ارس��ال تقاضاي اعالم آمادگي جهت مناقصه ،فرمهاي اس��تعالم ارزيابي كيفي را از طريق پايگاه اينترنتي اين ش��ركت به آدرس:
 WWW.IKORC.IRدريافتوپسازتكميلفرمها،بههمراهرزومهكاريدرقالبلوحفشرده(سيدي)حداكثرتادوهفتهپسازآخرينمهلتتقاضابهنشاني :اراك-كيلومتر 20جادهبروجرد -سهراهيشازند -شركت
پااليشنفتامامخميني(ره)شازند-ساختمانمركزي-طبقهدوم-امورحقوقيوپيمانها-اتاق-232تحويلنمايند.ضمناتلفكسشماره 086-33673701و تلفنشماره 086-33491098آمادهپاسخگوييميباشد.
 )4محل ،زمان و مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان:
مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان (رزومه كاري) در قالب لوح فشرده (سيدي) حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي اعالمآمادگي ميباشد .ضمنا محل تحويل مدارك درخواستي مورد نظر ،امور
حقوقي و پيمانهاي شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند به نشاني مندرج در ماده « »3ميباشد .بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد .ضمنا اين شركت حق و اختيار تام و
تمام قبول يا رد هر يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده را در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه دارا ميباشد و دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچ گونه حقي براي متقاضيان ايجاد نميكند .الزم به ذكر است دستگاه
مناقصهگزار حداقل تا يك ماه پس از وصول اسناد ارزيابي كيفي نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
آدرساينترنتيWWW.IKORC.IR :

صنعت،معدنوتجارت

WWW.SHANA.IR

روابط عمومي شركت پااليش نفت امامخميني(ره) شازند

رايزن بازرگاني ايران درعراق با اشاره به ضرورت توجه و
حمايت از شركتهاي ايراني موجود در بازار اين كشور
يادآور شد :س��همي كه ايران در بازار عراق در دو سال
گذشته داشته قابل توجه و از ثبات الزم برخوردار است.
بهزاد در پاس��خ به اين س��وال كه عمدتا چه كاالهايي
از ايران به عراق صادر ش��ده اس��ت ،توضيح داد :عمده
كاالهايي كه به عراق صادر ميشوند شامل محصوالت
غذاييمانند«رب،شيريني،شكالت،پسته،فراوردههاي

لبني ،محصوالت كش��اورزي ،مصنوعات پالستيكي،
محصوالتفوالديوساختمانيوهمچنينمحصوالت
بهداشتي» بوده است.
ويبابياناينكهماشينآالتصنعتينيزازايرانبهعراق
صادر ميش��ود ،گفت :ارزش هر تن كاالهاي صادراتي
ايران به عراق در پنج ماهه نخست سال جاري به ارزش
 700دالربودهاستكهنشانميدهدكاالهايصادراتي
به عراق ارزش افزوده بااليي دارند و اين امر مورد توجه
اس��ت .بهزاد افزود :در حدود  800رديف كاال در قالب
گروههاي مختلف مانند ماش��ين آالت صنعتي ،دارو،
لوازمبهداشتي،نساجي،لوازمخانگيبرقيومحصوالت
دامي به عنوان كاالهاي اولويتدار براي صادرات به عراق
شناسايي كردهايم.
راي��زن بازرگاني اي��ران درع��راق با اش��اره به حجم
صادرات نفت��ي به عراق ني��ز اظهار داش��ت :عالوه بر
ص��ادرات كاالهاي غي��ر نفتي آمار ص��ادرات نفتي به
ع��راق روزانه به ص��ورت ميانگين  38ت��ا  40ميليون
مترمكعب گاز و هزار  200مگا برق بوده اس��ت كه اين
رقم به عدد ص��ادرات ايران به عراق افزوده ميش��ود.
وي ب��ا بيان اينكه هدف دولت تا س��ال  1400افزايش
ميزان صادرات به عراق تا سقف 20ميليارد دالر است،
توضيحداد:ازمهمتريناقداماتيكهبرايتسهيلشرايط
صادرات و روند توس��عه تجارت بازرگاني به اين كشور
انجام شده افتتاح مركز دايمي براي بازاريابي و تجارت

كاالهاي ايران در بغداد بوده اس��ت .بهزاد خاطرنشان
كرد :اين مركز با حمايت س��فارت جمهوري اسالمي
ايران و مجوز سازمان توسعه تجارت ايران راهاندازي شد.
وي با اشاره به اينكه با برنامهريزيهاي صورت گرفته با
استفاده از اين مركز بازرگانان ايراني ميتوانند كاالهايي
خود را ب��ا معرفي به بازار ع��راق وارد كنن��د ،افزود :با
حمايتها و پش��تيباني اداري كه انجام شده است اين
مركز نمايشگاههاي متعدد نيز برگزار ميكند.
رايزنبازرگانيايراندرعراقادامهداد:ايننمايشگاههاي
درنقاط مختلف عراق برگزار و ش��ركتهاي ايراني نيز
براي شركت در اين نمايشگاهها آماده ميشوند.
وي خاطرنشان كرد :به عنوان مثال از ابتداي سال 18
رويداد تجاري با حضور هياتهاي بازاريابي و تجاري به
صورت دوسويه از ايران به عراق و از عراق به ايران برگزار
ش��ده اس��ت .بهزاد با بيان اينكه اين رويدادها شامل
برپايي  9نمايش��گاه در  5ماهه نخست سال جاري در
عراق واعزام  9هيات از كشور عراق به ايران بوده است.
رايزن بازرگاني ايران درعراق در پايان اظهار داشت :بر
اساس سياستهاي وزارت صنعت و معدن تجارت در
راستايتوسعهوافزايشصادراتبهكشورهايهمسايه
يكبرنامهمفصلدردوبخشپيشبينيشدهكهشامل
بخش اقدامات اجرايي و ديگري مسائل استراتژيك و
راهبردي براي رونق تولي��د و ايجاد فضاي الزم جهت
حضور مناسب شركتهاي ايراني در عراق بوده است.

پيروزبخت در ديدار با سفير سوريه اعالم كرد

آمادگي براي آموزش كارشناسان سوري در حوزه استاندارد
رييس سازمان استاندارد با اش��اره به رتبه  ۲۱ايران
در مي��ان  ۱۶۰كش��ور عض��و س��ازمان بينالمللي
استانداردس��ازي گفت :ما اين ظرفي��ت را داريم كه
آموزشهاي الزم را به كارشناس��ان س��وري منتقل
كنيم .به گزارش صدا و سيما ،نيره پيروز بخت در ديدار
با سفير سوريه با اشاره به پيوند عميق ميان دو ملت
گفت :خوشبختانه روابط دو كشور با وجود فشارهاي
دشمنان روبه پيشرفت بوده و همكاريها نويد آينده
بهتر از شرايط كنوني ميدهد.
وي گفت :ايران هميش��ه در كنار مردم سوريه بوده
است و اميدواريم مردم س��وريه از مشكالت كنوني
عبور كنند و اين كشور به ثبات و آرامش برسد .اين
مقام مسوول با اشاره به يادداشت تفاهم همكاري در
زمينه استانداردسازي بين سازمان استاندارد ايران
و سازمان اس��تاندارد و اندازهگيري سوريه در سال
 ۲۰۰۶گف��ت :خوشبختان��ه همكاريها در زمينه
استاندارد رو به گسترش بوده ،اما در مجموع چندان
راضيكننده نيس��ت و بايد براي دستيابي به اهداف
مش��خص در تفاهم نامهها تالش كنيم.پيروز بخت
افزود :هماكنون فضا براي گس��ترش همكاريهاي
اقتصادي ،تجاري و س��رمايهگذاري بس��يار بيشتر
شده و سازمانهاي استاندارد ايران و سوريه نيز در

اين زمينه نقش تس��هيلگري ايفا ميكند .رييس
سازمان استاندارد همچنين با اشاره به رتبه  ۲۱ايران
در ميان  ۱۶۰كش��ور عضو ايزو (سازمان بينالمللي
استانداردس��ازي) گفت :م��ا در بخشهاي مختلف
اين ظرفيت را داريم كه تجارب و آموزشهاي الزم
را در اختيار كارشناس��ان سازمان استاندارد سوريه
قرار دهيم.
وي از تجاوز تركيه به مرزهاي سوريه ابراز تاسف كرد
و خواستار توقف اين تجاوزها به مردم كرد سوريه شد.
سفير سوريه نيز با بيان اينكه روابط امروز دو كشور با
گذشته قابل قياس نيست گفت :دولت سوريه ،ايران
را در اولويت بازس��ازي و توانمندس��ازي كشور خود
قرارداده است .عدنان حسن محمود افزود :تحريمها،
هر دو كش��ور را هدف گرفته است و بايد با كمك هم
بتوانيم با تحريم مقابله كني��م و هم روابط تجاري و
اقتصادي خود را به باالترين سطح برسانيم.
وي افزود :هدف دو كشور در روابط اقتصادي تكميل
مناسبات تجاري ،اقتصادي و سرمايهگذاري است و
بايد به آن دست پيدا كنيم .سفير سوريه گفت :سوريه
از هر پيش��نهاد ،ايده و ابتكاري كه منجر به تحكيم
روابط با ايران شود استقبال ميكند و همواره در كنار
يكديگر در برابرتوطئهها خواهيم بود.

در اي��ن ديدار حس��ن داناي��ي فر دبير كميس��يون
همكاريهاي اقتصادي ايران و سوريه نيز گفت :بين
دو كش��ور به نوعي همكاريهاي آزاد تجاري برقرار
است و فضا براي گسترش روابط از هر نظر مهياست.
وي افزود :م��ا در كنار مردم س��وريه بودهايم و بطور
طبيعي مسووالن س��وريه نيز ايران را در بازسازي و
سرمايهگذاري در كش��ور خودشان به عنوان اولويت
قرار دادهاند.
اين مقام مسوول با اشاره به اينكه ايران با عراق و سوريه
مبادالت تجاري بسيار خوبي دارد گفت :البته عراق
عمدتاً بازار مصرفي دارد ،اما س��وريه هم بازار مصرف
دارد و هم خود توليدكننده اس��ت بنابراين ما به آنها
صادر و از آنه��ا وارد هم ميكنيم .وي افزود :موقعيت
جغرافيايي سوريه به گونهاي است كه روابط اقتصادي
و همچنين توليدات مشترك با بخشهاي اقتصادي
اين كشور در خاك سوريه ميتواند به تدريج فضاي
اقتص��اد و تجارت ما را با توجه ب��ه بازارهاي چندصد
ميليوني اطراف سوريه باز و هموارتر كند.
در پايان اين ديدار مقرر ش��د مس��ووالن س��ازمان
استاندارد و اندازهگيري سوريه براي آشنايي و استفاده
از ظرفيتهاي استاندارد ايران به كشورمان سفر كنند
تا زمينه تفاهمهاي بعدي فراهم شود.
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ترامپ وكيل شخصياش را هم كنار ميگذارد

پنس رييسجمهور بهتري خواهد بود؟
گروه جهان|
«آيا مايك پنس رييسجمه��ور بعدي امريكا خواهد
ب��ود؟» اين عنوان گزارش اينترنش��نال بيزنستايمز
اس��ت كه با اش��اره به افزايش حمايتها از استيضاح
دونالدترامپنوشته«خيليهابهاينفكرافتادهاندكهآيا
مايكپنسرييسجمهوريبهتريخواهدبودياخير».
نشريه نيوزويك نيز با انتشار تصويري از پنس در حال
اداي سوگند به استقبال رياستجمهوري او رفته است.
شانس اس��تيضاح ترامپ چقدر است؟ پاسخ اين است
كه در اين لحظه شمار سناتورهاي جمهوريخواه براي
بركناريرييسجمهوركافينيستامامسالهايناستكه
هرروزبرشمارجمهوريخواهانيكهازاستيضاححمايت
ميكنند ،افزوده ميشود .پس از رسوايي اوكراينگيت،
آنچه باعث افزايش حمايتها از استيضاح شده عملكرد
ترام��پ در خاورميانه ب��وده ك��ه جمهوريخواهان را
بهشدت عصباني كرده اس��ت .تصميم ترامپ براي رها
كردن كردهاي سوريه موجي از انتقادها را در پي داشته
است.سيانبيسي هم با اشاره به گزارشهايي مبني بر
درخواست پنج دادستان فدرال براي تحقيق درباره نقش
روديجوليانيوكيلشخصيترامپدربحرانموسومبه
اوكراينگيتنوشته«:باالگرفتننقشروديجوليانيدر
پروندهرسوايياوكراين،ترامپرادرصددفاصلهگيريازاو
انداخته تا جاييكه گفته نميداند «جولياني هنوز وكيل
شخصي او هست يا خير» .به نظر ميرسد تالش ترامپ
درفاصلهگيريازجوليانيدربحبوحهگزارشهاييدرباره
تحقيقاتازجوليانياز سويبازپرستان فدرالدر منطقه
جنوبي نيويورك انجام گرفته است».
جوليان��ي و ترامپ محور اصلي انتقاده��ا از تالشهاي
مشترك آنان براي تحت فشار قرار دادن دولت اوكراين
هستند.گفتهشده،ترامپووكيلشخصياشدرآستانه
انتخاب��ات رياس��تجمهوري  ۲۰۲۰از دولت اوكراين
خواس��تهاند از جو باي��دن نامزد دموكراته��ا و معاون
رييسجمهورسابقامريكا،ووپسرشهانتربايدنبهدليل
فعاليت غيرقانوني در شركت گاز اوكراين تحقيق كند.
در همين حال ماري يووانوويچ س��فير سابق امريكا در
اوكراين ،در برابر نمايندگان كنگره گفته فراخواندن او به
واشنگتن نتيجه اتهامات تاييد نشده و اقدام كساني بوده

كه انگيزههاي قابل تاملي داشتهاند .او كه به عنوان فرد
مطلعبرايكمكبهتحقيقاتاستيضاحبهكنگرهخوانده
ش��ده بود بدون اشاره مستقيم به نام جولياني نسبت به
نفع شخصي و بازيگران بد در دستگاه ديپلماسي امريكا
هشداردادهاست.يووانوويچكه ۲۰۱۶ازسويباراكاوباما
به عنوان سفير اوكراين برگزيده شده بود ماه ميگذشته
و تنها چند ماه پيش از به پايان رسيدن دوره ماموريتش
در اوكراين به واشنگتن فراخوانده شد.
نام ماري يووانوويچ در دو هفته گذشته برجستهتر شده
چرا كه در كانون تحقيقات استيضاح كنگره قرار گرفته
اس��ت .اواخر هفته گذشته نيز نام يووانوويچ بار ديگر در
صدر اخبار قرار گرفت؛ وقتي كه دو نفر از حاميان ستاد

انتخاباتي دونالد ترامپ از سوي افبيآي بازداشت و در
برابر قاضي به نقض قوانين انتخاباتي و پولشويي متهم
شدند .يكي از اتهامهاي «لو پارناس» و «ايگور فرومن»
دو تاجر بازداش��ت شده ،اين اس��ت كه از طريق كمك
مالي به يك نماينده جمهوريخواه از او خواستهاند كه
براي بركناري ماري يووانوويچ به كاخسفيد فشار بياورد.
اين دو نفر همچنين از دستياران رودي جولياني ،وكيل
شخصي ترامپ بودهاند و به جولياني كمك ميكردهاند
كه در اوكراين بهدنبال اتهام فساد ادعايي عليه پسر جو
بايدن ،معاون سابق اوباما بروند.
اتهامي كه داليلي براي اثبات آن پيدا نش��ده اما ترامپ
و جمهوريخواهان ميگويند حض��ور هانتر بايدن در

هياتمديره يك ش��ركت انرژي در اوكراين با توجه به
اينكه هيچ تجربهاي در اين باره نداشته ،تنها ميتواند به
علت حضور پدرش ،جو بايدن ،در كاخ سفيد بوده باشد
و اينكه بايدن در آن زمان ( )۲۰۱۶نقش مستقيمي در
اجراي سياستهاي امريكا در اوكراين بود.
در آن اي��ام اوكراي��ن در اوج جنگه��اي داخل��ي ب��ا
جداييطلبانموردحمايتروسيهدرشرقاينكشوربود
و همزمان مسكو با لشكركشي به شبهجزيره كريمه ،اين
بخشخودمختارراپسازيكهمهپرسيمناقشهبرانگيز
از خاك اوكراين جدا و به روسيه ملحق كرده بود.
جلسه اس��تماع يووانوويچ در برابر س��ه كميته پيگير
تحقيقات اس��تيضاح در مجلس نمايندگان غيرعلني

برگزار شد اما بخشهايي از سخنان او علني شده است .او
گفتهنميداندچراجوليانيعليهاشاقدامميكردهاست.
بهگزارش بيبيسي ،منتقدان ميگويند جولياني در
يك سال گذشته در اوكراين بهدنبال ترغيب دولت اين
كش��ور براي راهاندازي تحقيقات درباره فساد ادعايي
شركت انرژي بورسيما و هانتر بايدن كه در هياتمديره
اين ش��ركت حضور داش��ته ،بوده اس��ت .اتهامي كه
دادستاني اوكراين پيشتر گفته بود تحقيقات درباره
آن به جايي نرس��يده اس��ت .يووانوويچ همچنين به
نمايندگانگفتهجوبايدنهرگزبااودربارهپسرشهانتر
و شركت نفتوگازي كه او در آن كار ميكرده سخن به
ميان نياورده است و خود يووانوويچ هم هيچگاه هانتر
بايدن را مالقات نكرده است .او به كنگره گفته از۲۰۱۸
به واسطه جان ساليوان ،معاون وزيرخارجه مطلع شده
بوده كه ترامپ قصد بركناري او را دارد حتي با وجود اين
كه از او هيچ خطايي سر نزده است.
پس از بركناري يووانوويچ ،كاخسفيد سرپرست موقت
براي سفارت امريكا در اوكراين انتخاب كرد؛ بيل تايلر كه
او هم يك ديپلمات باس��ابقه است .نام تايلر است هم در
جريان تحقيقات استيضاح برجسته شد چرا كه كورت
ولكر نماينده ويژه امريكا در اوكراين متن پيامكهاي رد
و بدل شده ميان خود و تايلر و گوردون ساندلند ،سفير
امريكا در اتحاديه اروپا را به كنگره تحويل داد .يووانوويچ
در شرايطي براي اداي شهادت به كنگره رفت كه پيشتر
كاخسفيد طي نامهاي  ۸صفحهاي به كنگره اعالم كرده
بود از نظر ترامپ و دولت امريكا تحقيقات آغاز ش��ده در
كنگره غيرقانوني و بياساس است و به همين علت هم
دولت در اين رابطه با كنگره همكاري نخواهد كرد.
گفته ش��ده17 ،دادستان ويژه س��ابق امريكا كه سابقه
انجام تحقيقات درباره پرونده رسوايي ريچارد نيكسون
رييسجمهور پيشين امريكا ،را در كارنامه خود دارند در
نامه سرگشادهاي اعالم كردند از نظر آنها ترامپ مرتكب
جرايم قابل استيضاح شده و چنانچه اليحه استيضاح او
از سوي مجلس نمايندگان تقديم مجلس سنا شود ،از
اعضاي جمهوريخواه اين مجلس خواهند خواست كه
تعصبات حزبي خود را كنار گذاشته و به وظيفه خود در
قبال قانون اساسي عمل كنند.

تهديد دوباره امريكا به زمينگيركردن اقتصاد تركيه

گروهجهان|
رجبطيباردوغانرييسجمهوريتركيه،ميگويد«با
وجود فشارهايي كه از چپ و راست ميآيد» به عمليات
ارتش خود در شمال سوريه ادامه خواهد داد .تركيه در
چهارمينروزحملهنظاميبهسوريهمدعيشدهكنترل
مركز ش��هر رأسالعين را به دست گرفت ه است ،ادعايي
كه از سوي نيروهاي كرد «ارتش دموكراتيك سوريه»
تكذيبشدهاست.
درهمينحالوزارتدفاعامريكا(پنتاگون)اعالمكرده
نيروهاي نظامي اين كشور در اطراف كوباني زير آتش
توپخانه ارتش تركيه قرار گرفته است .امريكا بار ديگر از
تركيهخواستهبهعملياتنظاميدرشمالسوريهپايان
دهد در غير اين صورت تحريمهاي س��ختي عليه آن
اعمالخواهدشد.
درهمينحال،امانوئلماكرونرييسجمهوريفرانسه،
در تماس تلفني با دونالد ترامپ همتاي امريكايي ،خود
برلزومپاياندادنبهحملهنظاميتركيهبهسوريهتأكيد
كردهاست.احمدابوالغيظدبيركلاتحاديهعرب،نيزاعالم
كرده حمله نظامي تركيه به سوريه تهاجم به خاك يك
كشورعربيوتجاوزبهحقحاكميتآناست.
بنابراعالم«ديدهبانحقوقبشرسوريه»نيروهايتركيه
وارتشمليسوريهواردرأسالعينشدهاندامانبردهادر
اينشهرهمچنانجرياندارد.نيروهايتركپيشازاين

نيروهاي امريكا زير آتش توپخانه تركيه
وزارت دفاع امريكا (پنتاگون) نيز ش��نبه اعالم كرده
ش��ماري از نيروهاي امريكايي مس��تقر در س��وريه،
نيمهشب جمعه زير آتش توپخانه تركيه قرار گرفتهاند

استعفاي سرپرست وزارت
امنيت داخلي امريكا

ديدار رهبران چين و هند
با هدف توسعه روابط

گروه جهان| سرپرست وزارت امنيت داخلي امريكا،
بطورغيرمنتظره از سمتخودكنارهگيريكرد.دونالد
ترامپرييسجمهوريامريكا،كنارهگيريمكآلينانرا
دريكپيامتوييترياعالمكردهوگفتهاستاوقصددارد
دربخشخصوصيفعاليتكندودرآيندهزمانبيشتري
را در كنار خانواده خود بگذراند و به اين خاطر از سمت
خود كنارهگيري كرده است .ترامپ همچنين نوشته
جانشينسرپرستوزارتامنيتداخليامريكادرهفته
آينده معرفي خواهد ش��د .مكآلينان در آوريل سال
جاريبطورموقتجايگزينكرستننيلسنوزيرامنيت
داخلي امريكا ،شده بود .در دوره مسووليت مكآلينان
ورود مهاجران از مكزيك به امريكا كاهش يافته است.
داليل بركناري كرستن نيلسن در آن زمان اعالم نشده
بود ،اما گفته ميش��د كه ترامپ از شيوه كار او رضايتي
نداشتهاست.براساسگزارشرسانههايامريكا،ترامپ
اورامتهمكردهبودكهنتوانستهازسرازيرشدنمهاجران
امريكايالتينبهسويمرزهايامريكاجلوگيريكند.
مكآلينان از زماني كه بطور موقت سرپرس��تي وزارت
امنيت داخلي امريكا را برعهده گرفت ،سياس��تهاي
ترامپ در زمينه محدود ك��ردن ورود مهاجران از مرز
مكزيكراباجديتبيشتريبهاجراگذاشتودرنتيجه
شمار مهاجران غيرقانوني از مرزهاي مكزيك به امريكا
بطور چش��مگيري كاهش يافت .مكآلينان درمدت
كوتاهيكهسرپرستيوزارتخانهامنيتداخليرابرعهده
داشتبيشاز ۵۰هزارپناهجودرمكزيكرامجبوركرده
در انتظار ماموران امريكايي و روند بررسي پروندههاي
خود باشند .دموكراتهاي امريكا انتقاد كردند كه اين
اقدامبيرحمانهوغيرانسانياست.

گروه جهان| «ش��ي جينپينگ» رييسجمهوري
چين ،كه با هدف حضور در دومين ديدار غيررس��مي
رهبران چين و هند به دهلي نو س��فر كرده با «نارندرا
مودي» نخس��توزير هند ديدار كرد .بهگزارش راديو
چين ،ش��ي در اين ديدار با اشاره به هفتادمين سالگرد
ايجادروابطديپلماتيكدوكشورگفتهبايدبااستفادهاز
اين فرصت تبادالت فرهنگي و آموزشي ميان دو كشور
را تعميق و گسترش داد و بطور مشترك از گفتوگوي
تمدنها حماي��ت كرد تا انگيزه جديد توس��عه روابط
دوجانبهايجادشود.شيجينپينگپسازپايانسفرش
در هند از نپال ديدار خواهد كرد .ميزان تجارت چين و
هند در ۲۰۱۸به۹۵ميليارد و۵۰۰ميليون دالر رسيده
كه حدود ۷۰درصد كل تجارت چين با منطقه آسياي
جنوبيراشاملميشود.براساسدادههايمنتشرشده،
چيندرسالهايمتماديشريكاولتجاريهندبوده
وعمدتامحصوالتمكانيكيوالكترونيكي،موادشيميايي
آلي ،منسوجات ،دستگاههاي پردازش دادهها و قطعات
آن را به هند صادر كرده و الماس ،محصوالت مكانيكي
و الكترونيكي ،منسوجات و سنگ آهن هم از هند وارد
كرده اس��ت .عالوه بر اين ،هند نيز يكي از مقاصد مهم
س��رمايهگذاري چين در خارج و همكار مهم چين در
ساخت تاسيسات زيربنايي بوده است تا پايان جوالي
سالجاري،شركتهايچيني۸ميلياردو۴۰۰ميليون
دالر در هن��د س��رمايهگذاري كردهاند كه يك س��وم
سرمايهگذاريكلاينكشوردرمنطقهآسيايجنوبيرا
شامل ميشود .تا پايان اوت سال جاري ،سرمايهگذاري
هنددرچينهمبه۹۲۰ميليوندالررسيدهكهدرزمينه
خدماتنرمافزاريواجارهماليصورتبودهاست.

توافق اوليه امريكا و چين
در مذاكرات تجارتي

گروه جهان|ترامپ از دستيابي به توافقي اوليه و
مهمدربارهاختالفتجارتيباچينخبرداد.اوپساز
ديدار با ليو هي ،معاون نخست وزير چين اعالم كرد
كهچينيهامحصوالتكشاورزيبهارزش ۴۰تا۵۰
ميليارد دالر از امريكا خريداري خواهند كرد .دونالد
ترامپروزجمعه ۱۹بهمن( ۱۱اكتبر)پسازمالقات
باليوهي،معاوننخستوزيرچيندركاخسفيداعالم
كردكهدوطرفدرمرحلهنخستمذاكراتتجاريبه
توافقمهميدستيافتند.امريكاوچينبرسرثبت
مالكيت معنوي فرآوردهها ،مسائل ارزي و خدمات
مالي به توافق رسيدند .همچنين چين متعهد شده
استمحصوالتكشاورزيبهارزش ۴۰تا ۵۰ميليارد
دالر از امريكا بخرد .به گفت��ه ترامپ ،بعد از امضاي
توافقنامه مرحله اول مذاكرات« ،مرحله دوم» آغاز
خواهدشد.رييسجمهوريامريكاهمچنينتاكيد
كرده كه توافق حاصل شده براي هر دو كشور عالي
است.درمذاكراتترامپبامعاوننخستوزيرچين
درباره شركت چيني هواوي نيز صحبت شده است.
هواويدرليستسياهاياالتمتحدهقرارداردويكياز
بزرگترينموارداختالفتجارتيميانچينوامريكا
محسوب ميش��ود .استيون منوچين ،وزير دارايي
امريكاخبردادكهتعرفههايگمركيكاالهايچيني
كه قرار بود هفته آينده وضع شود اجرايي نميشود.
طبقبرنامههايقبليقراربودكهازروزسهشنبه۱۵
اكتبر تعرفه گمركي كاالهاي چيني به ارزش ۲۵۰
ميليارددالرافزايشيابد.ليوهي،مذاكرهكنندهارشد
چينيهمضمنابرازخوشحاليتأييدكردهپيشرفت
قابلتوجهيدربسيارياززمينههاحاصلشدهاست.
دواقتصادبزرگجهان۱۵ماهاستكهباوضعكردن
تعرفههاي گمركي بر محصوالت عمال يك جنگ
تجارتيراآغازكردند.اينمسالهبراقتصادجهانينيز
تاثيرمنفيگذاشتورشداقتصادجهانيراكندكرد.
دليل اصلي اختالف تجارتي چين و امريكا اين بوده
استكهترامپازترازتجارتيميانچينوامريكاابراز
ناخرسندي كرده بود .ترامپ بارها گفته صادرات
چين به امريكا بيش از حد زياد است ،درحالي كه
واردات اين كش��ور از امريكا بسيار كم است و اين
شكاففزايندهديگرقابلقبولنيست.حالطرفين
درمرحلهنخستمذاكراتتوافقكردهاند.پيشرفت
در مذاكرات امريكا و چين نامنتظره بود ،چونكه
پيش از آغاز مذاكرات كسي انتظار نتيجهبخش
بودناينمذاكراترانداشت.

كوتاهازمنطقه

مقاومت اردوغان در برابر فشارهاي چپ و راست

بمبارانهايشهرهايمرزيازجملهرأسالعيندرشمال
شرقيسوريهرابامدادشنبهازسرگرفتهبودند.گزارشها
حاكي از آن است كه اوضاع در شهر تلابيض نسبت به
روزهايپيشكميآرامتراست،هرچندصدايتيراندازي
وانفجارگهگاهشنيدهميشد.
وزارت دفاع تركيه اعالم كرده ،در چهار روز عمليات در
شمالسوريه۴۱۵،نفرازنيروهايكردراكشتهاست.اما
ديدهبان حقوق بشر سوريه در آماري متفاوت ميگويد
كه۷۴نيروي كرد در درگيريهاي روزهاي اخير كشته
شدهاند .اين س��ازمان تعداد كشتههاي نيروهاي مورد
حمايت تركيه را۴۹نفر ذكر كرده و شمار جانباختگان
غيرنظاميدرمدترانيز۲۰نفرذكركردهكهبيشترآنها
ساكنانشهرتلابيضبودهاند.
مقاماتمحليكرددرسوريهاعالمكردنددراثرحمالت
اخير تركيه تاكنون بيش از۱۹۰هزار تن از ساكنان اين
مناطق آواره شدهاند .اين در حالي است كه برآورد اخير
سازمان ملل متحد از آواره شدن دستكم۱۰۰هزار تن
ازساكناناينمناطقحكايتدارد.

دريچه

ضرر 13ميليارد دالري بازار
سهام عربستان

اما آسيبي به سربازان امريكايي وارد نشده است .بروك
ديوالت سخنگوي پنتاگون ،گفته« :انفجار در چند
صدمتري محدوده س��ازوكار امنيتي ،صورت گرفته،
منطقهاي كه تركها ميدانند نيروهاي اياالت متحده
درآنمستقرهستند».پنتاگونتأكيدكردهگرچههيچ
تمايلي به درگيري با نيروهاي تركيه ندارد اما نيروهاي
اياالت متحده ،اگر ناگزير شوند ،از خود دفاع خواهند
كرد .از سوي ديگر وزارت دفاع تركيه اعالم كرد فقط به
آتشي پاسخ داده كه منشأ آن نزديك به پايگاه نيروهاي
امريكايي در نزديكي كوباني بوده است و در اين ميان
اقدامات الزم را صورت داده است تا هيچگونه آسيبي به
اين پايگاه وارد نشود.
ايندرحالياستكهوزارتدفاعتركيهتصريحكردههيچ
حملهايبهپستديدهبانياياالتمتحدهصورتنگرفته،
وآتشتوپخانهتركيهپاسخيبودهاستبهحملهايكهبه
پستهاينظامياينكشوردرنزديكيشهرسوروچ،كه
در نقطه مقابل كوباني در خاك تركيه واقع است ،انجام
شدهبودهاست.
درهمينحالمقامهايامريكاييدورجديديازصدور
هشدارهابهتركيهراآغازكردهاند؛ازجملهوزيرخزان هداري
امريكا كه گفته واش��نگتن قدرت الزم براي زمينگير
كردناقتصادتركيهرادارد.بهگزارشبيزينساينسايدر،
استيومنوچينوزيرخزانهداريامريكا،هشداردادهتداوم

وضعيتفعلي،باعثاعمالتحريمهايكامالموثرعليه
اقتصادتركيهخواهندشد.منوچينبابياناينكهدونالد
ترامپبهاواختياراتالزمبراياعمالتحريمعليهتركيهرا
داده،بهمقاماتتركهشداردادكهاگرالزمباشد،اقتصاد
تركيه را تعطيل خواهد كرد .تركيه اما اعالم كرده كه به
هرگونهاقدامعليهآنكاراپاسخخواهدداد.
نيويوركتايمزنوشته،تحريمهايجديدامريكابيشتراز
آنكه اقتصاد تركيه را هدف قرار دهد ،مقامهاي نظامي و
دولتي تركيه را هدف قرار خواهد داد .يك مقام آگاه در
وزارتخزانهداريگفتهالگويتحريمهايجديدمدنظر
واشنگتن،مشابهتحريمهاييخواهندبودكهسالگذشته
وبهدنبالبازداشتيككشيشامريكاييدرتركيهعليه
برخيمقامهايتركيهازجملهدووزيروضعشدند.

اقتصاد تركيه س��ال گذشته را با تورم باالي  ۲۰درصد
و رش��د اقتصادي منفي به پايان رس��اند و پيشبيني
ميشود امس��ال نيز ۰.۳درصد كوچكتر شود .ارزش
لير نيز كه س��ال گذشته حدود ۳۰درصد در برابر دالر
كاهش يافته بود با تنشهاي جديد وارد دوره ريزشي
جديدي شده است.
رويت��رز گزارش داده ،ارزش لي��ر تركيه در واكنش به
تهديدهاي اخير امري��كا و اروپا مبني بر تحريم آنكارا
نزولي ش��ده و دالر با يك درص��د افزايش به  ۵.۸۹لير
رسيد.يكمعاملهگرارزيدراستانبولگفته«:درحالي
كه بيانيههاي قبلي امريكا نوعي چراغ س��بز به تركيه
بود ،حاال مشخص نيست چه خواهد شد و پرسشهاي
زيادي در خصوص تحوالت آينده پيش آمده است».

ابهام در آغاز بهكار به موقع
كميسيون جديد اروپا

ميلياردها دالر سرمايهگذاري
روسيه در عربستان

كرهشمالي از ژاپن غرامت
ميخواهد

گروهجهان|كميسيونجديداروپادرروزهاياخير
با موانع جديي مواجه شده كه امكان آغاز به كارش در
اولماهنوامبرراتقريباغيرممكنكردهاست.بهگزارش
يورونيوز ،اورزوال فندرالين ،رييس جديد كميسيون
اروپا در فرايند انتخاب كميسرهاي كميسيون اروپا،
ابتدا با بحران در دولت روماني مواجه شد و مجارستان
نيزنتوانستكميسرجايگزينتعيينكند.همچنين
در روز پنجشنبه ،پارلمان اروپا نامزدي سيلوي گوالر
فرانسوي را براي عضويت در كميسيون اروپا رد كرد.
لوموند در تحليل رد ش��دن نامزدي س��يلوي گوالر
نوشته اين ماجرا شكستي س��نگيني براي امانوئل
ماكرون رييسجمهوري فرانسه ،بود و او را خشمگين
كرده است .ماكرون گفته« :نبايد اجازه دهيم بحران
سياسي اروپا تشديد شود ».نمايندگان پارلمان اروپا
نامزدي س��يلوي گوالر را با  ۸۲راي مخالف در برابر
 ۲۹راي موافق ،رد كردند .س��يلوي گوالر با دو اتهام
روبروست ،اتهام نخست از س��وي سيستم قضايي
فرانسه و در مورد مشاركت در پرداخت حقوق به يك
دستيارپارلمانيدرفرانسهبااستفادهازبودجهاروپايي
مربوط ميشود و دومين اتهام او دريافت دستمزدي
قابل توجه از شركت يك ميلياردر آلماني-امريكايي
اس��ت در حالي كه نماينده اروپا بوده است .فرانسه،
روماني و مجارس��تان باي��د نامزدهايش��ان را براي
پستهاي كميسيون اروپا معرفي كنند تا بار ديگر
فرايند تاييد صالحيت آنها در پارلمان اروپا انجام شد.
با اين حال بعيد به نظر ميرس��د پيش از اول نوامبر،
فرايند رسيدگي به صالحيت نامزدها پايان پذيرد تا
كمسيون جديد بتواند كارش را طبق برنامه آغاز كند.

گ�روه جه�ان|در جريان س��فر والديمي��ر پوتين
رييسجمه��وري روس��يه ،ب��ه عربس��تان ،برنام��ه
سرمايهگذاريهايجديدمسكودرعربستاناعالمخواهد
شد .بهگزارش راش��اتودي ،قرار است والديمير پوتين
رييسجمهوريروسيه،اينهفتهازعربستانديداركند
و انتظار ميرود كه در جريان اين سفر ،دو طرف چندين
توافقنامهبرايافزايشهمكاريهاياقتصاديبايكديگر
امضاكنند.كريلديميتريفمديرصندوقسرمايهگذاري
مستقيم روسيه ،با اشاره به اينكه در حال حاضر با طرف
عربستاني روي كار بر ۲۵پروژه به ارزش۱۰ميليارد دالر
هستيم،گفتهدرجرياناينسفر،توافقنامهايدرزمينه
همكاريدرحوزههوشمصنوعينيزبيندوكشورامضا
خواهد شد .صندوق س��رمايهگذاري مستقيم روسيه
همچنين در بياني��ه جداگانهاي اعالم كرده اس��ت كه
۱۰توافقنامه بين طرف روسي با سعودي در زمينههاي
مختلف به ارزش دو ميليارد دالر امضا خواهد ش��د .اين
موافقتنامهها شامل همكاري در مسائل حمل و نقل،
لجستيك ،زيرساختها ،توليدات نفتي ،پتروشيمي و
كشاورزينيزخواهدشدكهيكموافقتنامهبطورخاص
مربوط به همكاري با ش��ركت آرامكو خواهد شد .بحث
س��رمايهگذاري۱۰ميليارد دالري روسيه در عربستان
موضوعتازهاينيستوبراينخستينباردرسال۲۰۱۵
ميالديبهعنوانبخشيازسنداستراتژيكهمكاريهاي
بلندمدتدوطرفرونماييشد.پوتينروزهايدوشنبه
و سه شنبه اين هفته در رياض خواهد بود .در سه ماهه
نخستامسال،حجمروابطتجاريبينروسيهوعربستان
به ۵۰۵.۲ميليوندالررسيدكهاينرقمدرمقايسهباسال
قبل ۷۲درصدافزايشپيداكردهاست.

گروهجهان|وزارتخارجهكرهشماليازژاپنخواسته
تا بابت غرق ش��دن قايق ماهيگيري خ��ود در جريان
برخورد اخيرش با يك قايق گش��تزني ژاپني غرامت
پرداختكند.بهگزارشرويترز،برخوردقايقماهيگيري
كرهشماليوقايقگشتزنيژاپنيدوشنبهگذشتهرخ
داد .س��خنگوي وزارت خارجه كرهشمالي گفته« :اين
تصادف عمدي بود و يك اقدام گانگستري از سوي ژاپن
بوده است و توكيو بايد اقداماتي را در راستاي جلوگيري
از وقوع دوباره چنين تصادفهايي در آينده انجام دهد.
اگرچنينرويداديبارديگراتفاقبيفتد،ژاپنباپيامدهاي
كامال ناخوشايندي روبرو ميشود ».گارد ساحلي ژاپن
اعالم كرده ،حدود ۶۰تن از خدمه اين قايق ماهيگيري
كرهشمالي را پس از برخوردش با قايق گشتزني ژاپن
در آبهاي اين كش��ور نجات داده است .وزارت خارجه
كرهش��مالي با رد ادعاي دولت توكيو درباره اينكه قايق
ماهيگيري كرهش��مالي مقصر اين برخورد بوده است،
اعالمكرد«:اينقايقماهيگيريدرمسيرعاديخوددر
حالحركتبود.ژاپنتالشميكندتاايناقدامعمدي
را توجيه كند و ميخواهد خودش را موجه نشان دهد.
آنهانميتوانندازمسووليتاينتصادفكهبهغرققايق
ماهيگيريمامنجرشد،فراركنند».همچنينمقامهاي
ژاپني گفتند ،قايق كرهشمالي به صورت غيرقانوني در
منطقه ويژه اقتصادي ژاپ��ن در حال ماهيگيري بوده
است .آبه شينزو ،نخس��توزير ژاپن پس از اين حادثه
اظهارداشت،تحقيقاتدراينرابطهآغازشدهاست.اودر
جلسهپارلماناظهارداشت،برايجلوگيريازماهيگيري
توسطقايقهايماهيگيريخارجيدرمنطقهاقتصادي
انحصاريژاپناقداماتالزمانجامخواهدشد.

بازار سهام عربس��تان در هفته گذش��ته و در سايه
حوادث ژئوسياس��ي منطقه ،افتي ۲.۸۵درصدي و
ضرري۴۸.۷ميلياردريالي(۱۳ميليارددالر)راتجربه
كردهاست.روزنامهالوطناماراتنوشته،تحليلگران
معتقدنده حوادث ژئوپلتيك و همچنين صحبت از
طرح جديد ش��ركت نفتي آرامكو و فاش نكردن آن
بهشكلرسمي،برعملكردبازارسهامعربستانتاثير
گذاشتهاستوسرمايهگذارانرابهحفظنقدينگيو
بهرهبردنازعرضهسهامواداشتهاست.بانكجهاني
نيز تاييدكرده حملهبه تأسيساتنفتيعربستانبه
رشداقتصاديامسالاينكشورلطمهخواهدزد.

درخواست بغداد براي
بازگشت دمشق به اتحاديه عرب

منابع ديپلماتيك عربي اعالم كردند ،اتحاديه عرب
پيشازبرگزارينشستفوقالعادهشنبهخوددرباره
حمله تركيه به خاك سوريه ،طي يك جلسه رايزني
موضوعبازگشتاينكشوربهاتحاديهرابررسيكرد.
بهگزارش اسپوتنيك ،نشس��ت فوقالعاده اتحاديه
عرب شنبه در مقر اين اتحاديه به درخواست مصر و
با حمايت تعدادي از كشورهاي عربي و در راس آنها
عربستان،اماراتوكويتونيزهياتهايديپلماتيك
دايميكشورهايعضواتحاديهبرگزارميشودتاحمله
تركيهبهاراضيسوريهموردبررسيقراربگيرد.

پاكسازي۱۲منطقه افغانستان
از طالبان

وزارت دفاع افغانس��تان اعالم كرده در شش ماه
گذشته ۱۲منطقهدراستانهايغزني،بدخشان،
قندوز ،تخار و فارياب بطور كامل از وجود نيروهاي
طالبان پاكسازي شده اس��ت .بهگزارش شبكه
طلوع ،منطقه دشت آرچي در استان قندوز شنبه
از وجود طالبان پاكسازي شد .در حالي كه امريكا
و متحدانش با ادعاي مبارزه با طالبان و القاعده،
تامين امنيت و برقراري نظام مردمس��االري در
افغانستان،از ۱۹سالپيشدراينكشورجاخوش
كردهاند،طالبانوالقاعدهنهتنهانابودنشدندبلكه،
بيش از هر زمان ديگري قدرت گرفتند.

كاهش محدوديتهاي
اينترنت در عراق

با گذشت چند روز از پايان اعتراضات خياباني و
درگيريهاي خونين حاشيه آن ،وزارت ارتباطات
عراق اعالم كرد كه مج��وز الزم براي رفع بخش
ديگري از محدوديتهاي اينترنت در اين كشور
صادر شده اس��ت .بهگزارش ايرنا ،با وجود اعالم
وزارت ارتباط��ات برخي منابع اعالم كردهاند كه
اينترنت شبكههاي تلفن همراه همچنان قطع
است و فيلترينگ اغلب ش��بكههاي اجتماعي
نيز همچنان ادامه دارد .مقامات عراقي علت اين
تصميم را مقابله با ارتشهاي س��ايبري مستقر
در خارج از ع��راق براي س��اماندهي اعتراضات
خش��ونتبار و به انح��راف كش��اندن تجمعات
مسالمتآميز مردم اعالم كرده بودند.
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چهره روز

«كيهان كلهر» كنسرت استانبول را لغو كرد

كيهانكلهرنوازندهوآهنگسازشناختهشدهموسيقيايرانيدرحاشيهكنسرتشبگذشتهخودكهدرتاالر«فستيوالهاللندن»برگزارشد،
دراعتراضبهحملهارتشتركيهعليهكردهايشمالسوريهكنسرتاستانبولخودهمراهبا«رامبرانتتريو»رالغوكرد.اوحينبرگزارياين
كنسرتضمنابرازتاسفازاقدامارتشتركيهگفت:اينروزهاروزهايسختيبرايمردمكرداست.متاسفانهخشونتوجنگيعليهمردمكرد
شمالسوريهبهراهافتادهكهباعثشدهتامردمكردزيرسركوبوستمرنجبكشند.اينجنككشتهشدگانوآوارگانيبههمراهداشتهوباعث
ميشودماشاهدافزايشپناهجويانباشيم.موضوعيكهبرخيازسياستمدارانآنرامتوجهنميشوند.كلهرافزود:قراربودهمراهبا«رامبرانت
تريو»طيروزهايآيندهكنسرترادراستانبولداشتهباشم.امامنبهنشانهاحترامبهبرادرانوخواهرانكرداينكنسرترالغوميكنم.

عكس روز

اولين قضاوت فغانيدر ليگ استراليا

داور بينالمللي فوتب��ال ايران اولين
ورزشي قض��اوت خ��ود را در ليگ اس��تراليا
انجام داد و از  VARنيز استفاده كرد.
عليرضا فغاني داور ايراني در ديدار وسترن سيدني
و س��نترال قضاوت كرد كه اين ديدار اولين تجربه
قضاوت فغاني در ليگ استراليا محسوب ميشود.
تيم سيدني در نهايت توانست  ۲بر يك برنده اين
ديدار ش��ود .گل دوم اين تيم با استفاده از فناوري
 VARصورت گرفت و فغاني بعد از بازبيني تصاوير
اع�لام پنالتي كرد .اين داور بينالمللي كه در جام
جهاني روس��يه ديدار ردهبندي را بين انگليس و
بلژيك قضاوت كرد ،از اين فصل در ليگ استراليا
س��وت خواه��د زد .او آخرين بار ديدار اس��تقالل
و ف��والد را در ليگ ايران قضاوت ك��رده بود كه با
تساوي يك  -يك به پايان رسيد.

ابراهيم شكوري :نميدانم «ويلموتس» تا كي دوام ميآورد

اولین دوره مسابقات «موتور کراس» بانوان ایران2
ايستگاه

رابرت دنيرو :منتظر ديدن
ترامپ در زندان هستم
«راب��رت دني��رو» بازيگر
هالي��وودي با گانگس��تر
خواندن «دونالد ترامپ»
گفت :بيصبرانه منتظر
دي��دن رييسجمهور در
زنداناست.رابرتدنيرودر
حاشيهنمايشفيلم«مرد
ايرلن��دي» جديدترين
همكارياش با «مارتين اسكورسيزي» در جشنواره
فيلملندندرگفتوگوباگاردينگفت:مايكمشكل
واقعي و فوري داريم و آن داشتن يك رييسجمهور
گانگستر است كه فكر ميكند هر كاري كه بخواهد
ميتواند انجام دهد .مشكل اين است كه اگر او بتواند
در واقع از آن قس��ر در برود آنگاه همه ما يك مشكل
داريم.جمهوريخواهانگستاخيكهاطرافترامپ
هستندودرواقعازاودفاعميكند،ترسناكهستند
وبايدكاريانجامدهيم«.دنيرو»همچنينبااشارهبه
نزاع دنبالهدار ترامپ با رسانهها افزود :اين نارضايتي
و كساني اس��ت كه درباره آن مينويسند و آنچه ما
ميبينيميكگانگستريروشناست.آنهانميتوانند
از اين قلدري كردن قسر دربروند و مردم عقل سليم
دارندوميبينندچهاتفاقاتيدرحالرويدادندراين
جهان و اين كشور است .اين بسيار شرمآور است كه
جمهوريخواهانچنينرفتاربديدارند .اينبازيگر
 ۷۶سالهدرپاسخبهپرسشيدربارهاينكهآيااحتمال
ميدهد كه ترامپ در نتيجه تالشهاي كنوني براي
استيضاحشدرنهايتبهزندانبيفتدنيزگفت:امروز
مارييسجمهوريعجيبوغيرطبيعيداريمكهفكر
ميكندگانگستراستكهحتييكگانگسترخوب
هم نيست ...گانگسترها ش��رف دارند ،با شما دست
ميدهندازشماقولميگيرندوبهشماقولميدهند.
امااينآدم(ترامپ)چنينچيزينيست.

ادامه اعتراضها
به انتخاب «پيتر هاندكه»

اهدايجايزهنوبلادبيات
 ۲۰۱۹به«پيترهاندكه»
در كن��ار انتقاده��اي
جمعي از نويس��ندگان،
اعت��راض كش��ورهاي
آلباني ،بوسني و كوزوو و
جمعي از خويش��اوندان
قرباني��ان نسلكش��ي
«سربرنيتس��ا» را نيز به دنبال داشت .به گزارش
فرانس  ،۲۴اعتراضها به انتخاب امسال آكادمي
نوبل در كشورهايي كه از «پيتر هاندكه» همواره
بهعنوانيكيازطرفداران«اسلوبودانميلوشويچ»
رييسجمهور سابق صربستان ياد ميشود ،ادامه
دارد« .ادي راما» نخستوزير آلباني در واكنش به
انتخاب «پيتر هاندكه» به عنوان برنده جايزه نوبل
سال ۲۰۱۹در صفحه توييتر خود نوشت« :هرگز
فكرنميكردمبراييكجايزهنوبلاحساستهوع
بهمنبدهد.اتخاذاينتصميمناشايستازسوييك
آكادمياخالقمدارهمچونآكادمينوبل،شرمرابه
شكلديگريمعرفيكرد.نهمانميتوانيمتااينحد
نسبتبهنژادپرستيونسلكشيبيتفاوتباشيم».
« »Sefik Dzaferovicيكي از سياستمداران
مسلمانكشوربوسنيانتخاب«هاندكه»بهعنوان
برنده امس��ال جايزه نوبل ادبيات را «ش��رمآور»
توصيف كرد« .نرمين توليك» بازيگر اهل كشور
بوسني كه در جريان محاصره «سارايوو» توسط
ب بوس��ني بهشدت آسيب
ارتش جمهوري صر 
ديدهبودنيزازاينانتخابانتقادكرد.واكنشهادر
كشور«كوزوو»نيزتفاوتچندانينداشت«.هاشم
تاچي»رييسجمهوراينكشوردرحسابتوييتر
خود نوشت« :انتخاب آكادمي نوبل درد بسياري را
برايقربانيانبيشماربهدنبالداشت».

عكس   :ايلنا

بازار هنر

نخستينتصويرمحسنتنابندهدرنقشيكقاتلعنكبوتي
نخستين تصوير از بازي محسن تنابنده كه در نقش
يك قاتل عنكبوتي در فيلم سينمايي «عنكبوت»
ايفاي نق��ش ميكند ،منتش��ر ش��د .درحالي كه
فيلمبرداري فيلم س��ينمايي «عنكبوت» دومين
س��اخته ابراهيم ايرج زاد و ب��ه تهيهكنندگي جواد
نوروزبيگي همچنان در تهران ادامه دارد ،نخستين
تصوير از فيلم منتشر شد .اين اثر كه فيلمنامهاش
را اكتاي براهني نوشته روايت زندگي مردي است
(با بازي محسن تنابنده) كه قصد دارد ريشه فساد
را خش��ك كند و در حقيقت آسيبشناسي و نقد
نگاه تند اس��ت« .عنكبوت» كه بعد از «تابس��تان
داغ» دومين س��اخته ايرج زاد محس��وب ميشود
براي نمايش در س��ي و هش��تمين جشنواره فيلم
فجر آماده خواهد ش��د .در اين فيلم سينمايي كه
اثري پر بازيگر به حس��اب ميآيد بازيگراني چون
محسن تنابنده ،س��اره بيات ،ماهور الوند ،شيرين
يزدانبخش ،فريد سجاديحس��يني ،علي باقري،
مهدي حس��ينينيا ،حميدرضا هدايتيراد ،جواد
يحيوي ،گلنوش قهرمان��ي ،آتيه جاويد ،مهدخت
مواليي ،نيوشا عليپور ،يوسف خسروي ،غالمعلي
رضايي ،حميد حاجيمحم��دزاده ،ميثم دامنزه،
داود ذاكري ،سيدجمشيد حسيني ،آويسا سجادي،
سحر عبدالهيو امير سيدي ايفاي نقش ميكنند.

محمدصادقرنجكشانبهعنوانجانشينتهيهكننده
و سرمايهگذار در فيلم «عنكبوت» حضور دارد .ديگر
عوامل «عنكبوت» به اين ش��رح است :كارگردان:
ابراهيم اي��رج زاد ،تهيهكننده :ج��واد نوروزبيگي،
نويسنده :اكتاي براهني ،مدير فيلمبرداري :محمود
كالري ،ط��راح چهرهپردازي :مجيد اس��كندري،
طراح صحنه :آيدين ظريف ،ط��راح لباس :نازنين
خزاعي ،مدير صدابرداري :طاهر پيش��وايي ،مدير
توليد :شهاب علي بخشي ،مدير تداركات :حسين
ميرزامحمدي ،فيلمبردار :سام سليماني ،دستيار
اول كارگ��ردان :محمدرضا كش��ميري ،برنامهريز:
سيدجواد حسيني ،منشي صحنه :مرجان تاجيك،
عكاس:حبيبمجيدي،پشتصحنه:بارانجعفري،
جلوههاي ويژه كامپيوتري :سينا قويدلو جلوههاي
ويژه ميداني :آرش آقابيك.

فيلمبرداري «الله» سرانجام تمام شد
فيلمبرداري فيلم سينمايي «الله» به كارگرداني
اس��داهلل نيكنژاد س��رانجام پس از حدود  6سال
تعليق به پايان رسيد .از سال  92كه فيلمبرداري
«الله» به تعلي��ق درآم��د ،كارگردانش درصدد
ادامه س��اخت آن بود كه از مدتي قبل مرحله دوم
فيلمبرداري ب��ا تهيهكنندگي تورج منصوري كه
مديريت فيلمبرداري را هم از ابتدا برعهده داشت
شروع ش��د و روز جمعه  19مهرماه هم تمام شد.
س��اخت اين فيلم در مرحله اول به تهيهكنندگي
پروانه پرتو بود و فيلمبرداري  40درصد باقيمانده
به تهيهكنندگي تورج منصوري انجام شد كه اين
بخش توسط حس��ن ايوبي در حال تدوين است.
البت��ه بخش ابتداي��ي فيلم تدوين ش��ده و گروه
اميدوار اس��ت كه تا يك ماه آينده تدوين به پايان
برسد .منصوري همچنين ابراز اميدواري ميكند
كه اين فيلم در جشنواره فيلم فجر امسال حضور
داشته باشد .اين فيلم چند سال قبل بر سر مالكيت
دچار حاشيههايي شد كه ازسرگيري و تمام شدن
فيلمبردارياش نشان ميدهد مشكالتي كه مانع
از ادامه كار بود برطرف ش��ده ولي ب��ا اين حال با
توجه ب��ه تاخيري كه در ادامه س��اخت اين فيلم

پيش آمد ،هماهنگي براي حضور تمام عوامل فني
مرحله قبل س��خت بود به همين دليل تغييراتي
در عوامل ص��ورت گرفته و مث�لا صدابردار قبال
ايرج شهزادي بود كه به دليل حضور در پروژهاي
ديگر نتوانست همكارياش را ادامه دهد و محمود
كاش��اني صدابرداري كار را تمام كرده است .فيلم
«الله» درباره «الله صديق» يكي از قهرمانهاي
اتومبيلراني ايران است .در اين فيلم سارا اميري
(در نقش الله) ،ايرج نوذري ،سينان تازچو ،نيكي
كريمي ،س��ام قريبيان ،همايون ارش��ادي ،پيام
اينالويي ،محمود اردالن ،اميرعلي دانايي و محمد
صادقي از جمله بازيگران هستند كه فهرست كامل
در خبرهاي بعدي منتشر خواهد شد.

مذاكره محسن شريفيان با «نيانبان» در ايرلند
محس��ن ش��ريفيان ،نوازنده و خواننده موس��يقي
نواحي بوش��هر ،آبانماه س��ال جاري براي شركت
توشش��مين فس��تيوال بينالمللي «بگ
در بيس 
پايپ (نيانبان)» به كشور ايرلند سفر ميكند .اين
رويداد جهاني  ۱۴تا  ۱۷نوامبر با حضور هنرمنداني
از كشورهاي مختلف برگزار خواهد شد .فستيوال
بينالمللي «بگ پايپ (نيانب��ان)» رويداد جهاني
است و هر ساله در شهر ارمق ايرلند در حالي برگزار
ميشودكهنوازندگان شاخص سازبگپايپ ياهمان
ني انبان از سراس��ر جهان در آن شركت ميكنند و
تازههايموسيقيكشورخودرابايكديگربهاشتراك
ميگذارند .اين در حالي است كه فستيوال «ويليام
كندي» امسال محسن شريفيان ،نوازنده بوشهري
س��از ني انبان را به عنوان مهمان ويژه خود معرفي
كرده است .اين فستيوال جهاني كه در اخبار خود
محسن شريفيان را مرد افسانهاي توصيف كرده ،از
برگزاري اجراي اين نوازنده ايراني به همراه نوازنده
سازهاي كوبهاي ،محمد جابري و سه نوازنده ديگر
خبر داد .در اين برنامه Sylvain BarouوEmer

 Mayockو  Niall Vallelyك��ه هري��ك از
نوازندگان نامدار ايرلندي هستند ،محسن شريفيان
را همراهي خواهند كرد .شريفيان پس از همنوازي
و گفتوگوي موسيقايي با نوازندگان اسكاتلندي و
اجرا در فستيوال بينالمللي وومد ()WOMAD
در انگلستان اينبار نيانبان خود را به ايرلند ميبرد
تا در راستاي معرفي ساز ،فرهنگ و هنر زادبومش
گام بردارد .محسن شريفيان داراي نشان درجه يك
هنري ساز ني انبان اس��ت كه روز  ۲۲آذر به اتفاق
گروه ليان در سالن ميالد نمايشگاه تهران نيز روي
صحنه خواهد رفت.

سرپرس��ت دبيركلي فدراسيون فوتبال با بيان اينكه
مارك ويلموتس س��رمربي تيم ملي اي��ران تاكنون
حتي يك ريال هم دريافتي نداشته است ،گفت :نياز
اس��ت كه در اين زمينه از طرف دولت حمايت شويم.
ابراهيم ش��كوري درباره اقدامات فدراسيون فوتبال
براي رفع توقيف پولهاي ايران در فيفا با اس��تفاده از
حضور نمايندگان فدراسيون جهاني در تهران ،گفت:
نمايندگان فيفابرايبازيايرانوكامبوجدركشورمان
حضورداشتند.آنهادنبالهدفهايخودشانبودند.ما
همبهعنوانفدراسيونفوتبالاهدافخودمانرادنبال
ميكرديم .زماني كه نمايندگان فيفا در تهران بودند،
مباحث خود را با آنها در ميان گذاش��تيم به خصوص
بحث مال��ي و تحريمها تا بتوانيم پولم��ان را به ايران
منتقلكنيم.آقايتاجهمنامهايرابهاينفانتينورييس
فيفا ارسال و درخواست كرد مبالغ ايران در فيفا را آزاد
كنند .او افزود :فوتبال ما مقابل كامبوج روز ويژهاي را
تجربهكرد.منتظرجواباينفانتينوهستيمتاانشاءاهلل
كمكهاي خوبي از فيفا بگيريم .مش��كالت مالي ما
بسيار زياد است .از داخل هم يكسري مشكالت وجود
دارد ۱۰.ماه است كه از حضورم در فدراسيون ميگذرد
و در اين مدت هيچ كمك��ي را دريافت نكردهايم .اگر
همت اعضاي فدراسيون و همراهي مربيان و كادرهاي
فنينباشدكارسختميشود.همهدستبهدستهم
دادهايمتاازاينمشكالتعبوركنيم.اميدواريمفيفاهم
نگاهويژهايداشتهباشد.سرپرستدبيركليفدراسيون
فوتبال درباره كرسيهاي ايران در  AFCو اينكه چرا
از اين كرس��يها به نفع فوتبال اس��تفاده نميشود،
گفت :متاسفانه تحريمها به شكلي است كه روابط ما
نتوانسته مشكالت را حل كند .چندبار شخصا نامهاي

را به خانم فاطما دبيركل فيفا ارسال كردم .آقاي تاج
چندبار حضوري با آقاي اينفانتينو جلسه داشته است.
تا به امروز نتيجهاي نگرفتهايم و نتوانستيم مبلغي را
دريافت كنيم .شكوري اظهار كرد :در AFCارتباطات
خوبي با شيخ س��لمان و ديگران داريم .فدراسيون با
مبالغي كه از  AFCدريافت ميشود  ۱۰ ...ماه گذشته
ميزبانيهاي خوبي در ايران گرفتيم كه بيسابقه بود.
فروردين ميزبان اميدها بوديم .خرداد ميزبان فوتسال
و سپس ميزبان نوجوانان بوديم .اين ميزبانيها به ما
كمك ميكند .گرفتن ميزبانيها دشوار و برگزاري آن
دشوارتر است .او درباره تفاوت ويلموتس و كيروش
گفت :جا دارد از كيروش تش��كر كنم كه براي ايران
زحمت كش��يد .ويلموتس شخصيت كامال متفاوتي
دارد .او در چارچوب كار و مسووليتش حركت ميكند
كهنقطهمثبتاست.تغييروتحوليكهويلموتسايجاد
كرده شور و نش��اطي را به وجود آورده كه همه راضي
هستند.طرفدارينيستكهازرفتارويلموتسوسبك
بازي تيم ملي ناراضي باشد .اين بزرگترين دستاورد
فدراسيون بود .سرپرست دبيركلي فدراسيون فوتبال
اظهار كرد :قرارداد قبلي (كيروش) مورد بازبيني قرار

گرفت و يك تي��م روي آن كار كردند ۲۷ .مورد از آن
قرارداد استخراج شد كه بايد آنها را اصالح ميكرديم
و در ق��رارداد جديد (ويلموتس) لحاظ ميش��د .اين
اتفاق در قرارداد ويلموتس افتاد كه اتفاق بزرگي بود.
ويلموتس هم با شخصيت بزرگي كه دارد باعث شده
مردم به تيم ملي نگاه ويژهتري داشته باشند و حس
وفاداري به تيم ملي برگش��ته است .بازخوردي كه از
م��ردم ميگيريم ،مثبت اس��ت .او در مورد نگرانيها
نس��بت به اينكه ممكن اس��ت ويلموت��س هم مثل
كيروش شاكي شود ،گفت :ويلموتس در يك شرايط
حرفهاي وارد ايران شد و از امكانات بازديد كرد .بخش
بعدي بحث مالي است .تا امروز نتوانستيم حتي يك
ريالبهويلموتسوكادرشپرداختكنيم.اينازعهده
فدراسيونخارجاست.نيازاستازطرفدولتحمايت
شويم .تالش ميكنيم پول هايمان را از فيفا بگيريم.
يكسري مسائل مثل حق پخش هست كه نميتوانيم
دربارهاشصحبتكنيم.اميدواريمآقايويلموتسباما
همراه باشد .اميدمان به آينده است .شكوري در پاسخ
به اين سوال كه ويلموتس تا چه زماني ميتواند دوام
بياورد؟ اظهار كرد :ما هم نميدانيم تا كي دوام ميآورد.
دغدغه اصلي ما همين اس��ت .فك��ر ديگري نداريم.
بارها دي��دهام خود آقاي تاج باب��ت اين دغدغه اذيت
ميشود .ميدانيم كه بايد پول ويلموتس را بدهيم ولي
متاسفانه نتوانس��تهايم .بايد از اين مربي تشكر كنيم
كه تا اين حد حرفهاي است .بعد از بازي با كامبوج به
ويلموتسخستهنباشيدگفتم.سرمربيتيممليفقط
درباره بازي صحبت كرد و از اين كارش درس گرفتم.
ويلموتس ما را مجاب كرد بيشتر تالش كنيم تا پولش
را پرداخت كنيم.

ميراثنامه

مرمت موزه هنرهاي معاصر تهران به گنجينه رسيد

با گذشت بيش يك س��ال از آغاز فرآيند بازس��ازي موزه هنرهاي معاصر تهران ،به
گفته رييس اين موزه در حال حاضر تنها بخش بازس��ازي گنجينه باقي مانده است.
نهم ارديبهشت سال  ۹۷اعالم شد كه موزه هنرهاي معاصر تهران به دليل تعميرات
گسترده تا آخر تابستان تعطيل خواهد بود .فرآيندي كه قرار بود حدود شش ماه به
طولبينجامد،بهداليليآنچهنوساناتزيادقيمتهادربازاروهمچنيننداشتنسرعت
الزم از سوي پيمانكار اول عنوان شد ،هنوز به پايان نرسيده است .بر همين اساس هم
تير ماه سال جاري هادي مظفري ـ مديركل دفتر هنرهاي تجسمي ـ با اعالم اينكه
تاكنون ۶۰درصد از پروژه مرمت موزه هنرهاي معاصر تهران انجام شده است ،شرايط
خاص اين موزه و ارزش تاريخي كه دارد را از ديگر داليل طوالني شدن فرآيند مرمت و
بازسازيعنوانكرد.درهمينراستااحسانآقايي،رييسموزههنرهايمعاصرتهران،
درباره فرآيند بازسازي اين موزه ،با بيان اينكه «هماكنون در حال جابهجايي آثار به
گنجينه موقت هستيم» ،به ايسنا گفت :تنها فضايي كه براي مرمت باقي مانده است،
گنجينهاست.فعالدرحالجابهجاييآثاربهگنجينهموقتهستيموازآنجاكهتازمان
آماده شدن ،آثار در گنجينه موقت خواهند بود ،استانداردهاي الزم براي اين فضاي
موقت نيز فراهم شده است .او همچنين درباره تغييراتي كه در بخش گنجينه موزه
قرار است ايجاد شود نيز يادآور شد كه به بخش گنجينه موزه نيز فضايي حدود ۲۰۰
متر اضافه و تاسيسات هواساز آن از كل هواسازه موزه جدا ميشود .آقايي در پاسخ به
اين پرسش كه چه زماني بازسازي و مرمت بخش گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران
تمام ميشود؟ گفت :بستگي به اين دارد كه جابهجايي آثار چقدر زمان ميبرد .با توجه

به اينكه هيچگاه اين آثار با اين حجم از گنجينه موزه خارج نشده بود ،پيشبيني زمان
جابهجاييسختاست.بههرحالجابهجايينيزبايدحتماتوسطنيروهايمتخصص
صورت بگيرد كه از نظر تعداد نيز محدود هستند .رييس موزه هنرهاي معاصر تهران
در پاسخ به اين پرسش كه آيا برنامه برگزاري نمايشگاههاي موزه مشخص شده است،
اظهار كرد :برنامهها نوش��ته شده است و موزه نيز در دوره جديد خود دو نمايشگاه به
صورت همزمان خواهد داشت كه هنوز نميتوانيم نام نمايشگاهها را اعالم كنيم.

تاريخنگاري

تصويبكاپيتوالسيون

بيستويكممهر،1343قانوناجازهاستفادهرايزناننظاميامريكادرايرانازمصونيتها
و معافيتهاي تصريح شده در قرارداد وين (كاپيتوالسيون) مصوب سوم مرداد مجلس
سنا ،در مجلس شوراي ملي نيز به تصويب رسيد .واژه كاپيتوالسيون به معني انعقاد
عهدنامه و قرارداد يا خود عهدنامه و مفهوم عام حقوقي آن عبارت است از :پيمانهايي
كه حقوق قضاوت كنسولي و حقوق برون مرزي را به كشور ديگري در قلمرو حاكميت
مليكشورميزباناعطاميكند.مقرراتكاپيتوالسيوناگرچهازدورانصفويهبهصورت
نانوشته در مورد تجار و اتباع اروپايي رعايت ميشد ،اما به صورت قانون ،از دوران قاجار
و در پي جنگهاي ايران و روس ب��ه اجرا در آمد .اين مقررات براي اولينبار در ۱۸۲۸
ميالدي به موجب عهدنامه تركمانچاي از طرف دولت روسيه تزاري بر ايران تحميل
شد .پس از آن بود كه انگلستان و ساير كشورهاي اروپايي رسماً از اين امتياز بهرهمند
شدند .برداشتن موانع حقوقي و قانوني حضور نيروهاي امريكايي در ايران و تضمين
امنيت آنان براي محمدرضاشاه اهميت داش��ت ،به ويژه آنكه وي براي اجراي سريع
اصالحات اقتصادي و سياس��ي ،زير فشار امريكا قرار گرفته بود .در اين شرايط احياي
نظام كاپيتوالسيون با هدف اعطاي مصونيت سياسي و كنسولي به اتباع امريكايي در
ايران در دستور كار دولت قرار گرفت .اينچنين بود كه اليحه كاپيتوالسيون در ۱۳مهر
 ۱۳۴۲در كابينه علم و در مرداد  ۱۳۴۳در مجلس س��نا به تصويب رسيد .در  ۲۱مهر
 ۱۳۴۳حسنعلي منصور نخستوزير وقت اين اليحه را به صورت ناگهاني به مجلس
شوراي ملي برد .حسين خطيبي نايبرييس وقت مجلس شوراي ملي كه در آن روز به
جاي عبداهلل رياضي رييس مجلس ،مديريت جلسه را برعهده داشت ،درباره چگونگي
تصويب اين اليحه ميگويد« :يكباره ديدم منصور با كليه وزيران كابينه وارد مجلس
شدند ،تعجب كردم زيرا لوايح موجود اهميتي نداشت كه همه كابينه در جلسه حاضر
شوند .پس از لحظاتي بيمقدمه دكتر ناصر يگانه كه وزير مشاور در امور پارلماني بود

برخاست و با قيد سه فوريت تقاضا كرد اين اليحه در دستور قرار گيرد .غافلگير شدم...
طبق آييننامه مجلس ،اگر هيات دولت با قيد فوريت ،تقاضاي تغيير دس��تور جلسه
مجلس را ميكرد ميبايست در مورد آن رأيگيري شود و اگر تصويب ميشد ،دستور
جلسهتغييرميكردوتقاضايدولتمقدمبود.رأيگرفتماكثريتموافقتكردند،چون
اكثر نمايندگان عضو حزب ايران نوين بودند و به اين ترتيب اليحه مطرح شد ».مجلس
شوراي ملي بررسي اين اليحه را در دو نوبت  ۴ساعته انجام داد ۸ .ساعتي كه پر بود از
نطقهاي تند مخالفان پرشمار عليه طرح اين موضوع ،اما سرانجام از ۱۳۶رأي مأخوذه
اليحه مورد نظر با  ۷۴رأي موافق و  ۶۱رأي مخالف تصويب شد.

