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نادي صبوري| 
پس از آنكه حرف و حديث هاي فراواني در جامعه 
درگير در پرمعامله تري��ن كاالي جهان يعني نفت 
در مورد حمالت به تاسيسات آرامكو شنيده شد، 
خبرگزاري س��ي ان ان عصر ديروز به وقت تهران با 
فرس��تادن گزارش��گر خود توري تحت عنوان تور 
آرامكوي س��ي ان ان برگزار ك��رد و از محل دقيق 
حمالت گزارش��ي زن��ده اراي��ه داد.  در حالي كه 
ش��ماري از كاركناني كه لباس شركت آرامكو را به 
تن داش��تند در پس زمينه تصوير درس��ت مقابل 
يك مخزن در ح��ال تميز كردن آس��فالت كف با 
مواد ش��وينده بودند، گزارشگر س��ي ان ان از آنچه 
6 روز پس از حمالت در ش��رق عربستان مي گذرد 
گزارش مي كرد. در خالل اين گ��زارش تصاويري 
منتشر مي ش��د كه نش��ان مي داد روند بازسازي 
تاسيسات در حال طي شدن است، بعضي تصاوير 
مانند يك خط لوله عظيم كه يك س��وراخ بزرگ 
در آن ايجاد شده بود نشان مي داد كه آسيب ها در 
مواردي بسيار جدي محسوب مي ش��ود. اما آنچه 
در گزارش س��ي ان ان جالب توجه بود اين مس��اله 

بود كه گزارشگر اين خبرگزاري چند بار به اشكال 
مختلف بر اين مس��اله تاكيد كرد كه درست است 
كه مهندسان در عربستان توانايي حل اين مشكل را 
دارند و فرآيند بازسازي در حال طي شدن است اما 
چالش اساسي اي كه عربستان در ماه هاي پيش رو 
بايد با آن در بيفتد بازيابي اعتماد بازار به اين است 
كه چنين حمالتي حتي در ابعاد وس��يع تر دوباره 
اتفاق نخواهد افتاد.  در بخشي از گزارش سي ان ان 
يكي از مهندسان شركت آرامكو به حاضران يكي 
از تاسيس��ات را نش��ان داده و عن��وان مي كرد كه 
مي بينيد تجهيزات در حال دوباره س��اخته شدن 
هستند. وقتي مجري ش��بكه از گزارشگر در محل 
حادثه س��وال كرد كه تحليل او از توانايي كساني 
كه پش��ت اين حمله بودن��د با توجه ب��ه اينكه در 
بطن ماجرا رفته و همه چيز را از نزديك ديده است 
چيست خبرنگار جواب داد كه وقتي در يك چنين 
واحدهايي با اين عظمت قرار مي گيري كه اين طور 
مورد حمله واقع ش��ده بايد گفت احتماال راه حل 
ديپلماتيك تنها راهي اس��ت كه بتواند از حمالت 

دوباره جلوگيري كند.  

خبرنگار »سي ان ان« در عربستان: 

چالش اصلي عربستان بازيابي اعتماد جهان به نفت آرامكو  منصور بيطرف|
سردبير|

ج��ان ن��ش )2015-1928(، رياضي��دان امريكايي و 
برنده نوبل اقتصادي سال 1994 اس��ت. شايد بسياري 
از ش��ما فيلم »ذهن زيبا« با بازي خارق العاده راسل كرو 
را ديده باش��يد. اين فيلم در اصل بخشي از زندگي جان 
نش را به تصوير مي كش��د. ش��خص اس��كيزوفرني كه 
نمي تواند شرايط واقعي جامعه اطرافش را درك كند اما 
در عين حال معادله رياضي را پ��ي مي ريزد كه به تعادل 
نش معروف اس��ت و تئوري بازي ها را تقويت مي بخشد 
كه اثر آن را در مبادالت ب��ورس و بازارهاي مالي مي توان 
ديد. جان نش در موق��ع دريافت جايزه نوبل به همراه دو 
برنده ديگر – هارساني از مجارستان و رينهارد شلتن از 
آلمان- حضور نداشت اما در متن كوتاهي كه نهاد نوبل 
براي اين افراد نوش��ت بر نهادهاي جامعه و نقش آنها در 
رشد اقتصادي تاكيد ويژه اي كرده بود. دراين نوشته آمده 
بود كه غيرممكن است بتوانيم كار يك سيستم اقتصادي 
را بدون آنكه نهادهاي��ي كه آن را پش��تيباني مي كنند 
درك كنيم، بفهميم. نهادها بيش از آجرها و مالط هايي 
ساختمان مدارس، كليساها و دادگاه ها است. آنها شامل 
تمامي الگوهاي رفتاري هس��تند كه در طول زمان براي 
ارضا اهداف اجتماعي ما تكامل يافته اند؛ درست بر همان 
روش��ي كه نوع گياهان و حيوانات براي تنظيم زندگي 
خودشان كه متناسب با محيط زيست فيزيكي شان باشد 
متكامل ش��ده اند. در هردو حالت، آن دسته از الگوهاي 
رفتاري باق��ي مي مانند كه موفقي��ت آميزترين تطابق 
را با چالش هاي محيط زيست داش��ته باشند. الگوهاي 
رفتاري به اين خاط��ر وجود دارند كه م��ردم با يكديگر 
تعامل مي كنند. زمان��ي كه مردم در تعام��ل با يكديگر 
هس��تند بايد تصميم بگيرند كه چگونه در طول زندگي 
شان با بسياري از افرادي كه با آنها مواجه مي شوند رفتار 
كنند. اتخ��اذ تصميمات ت��ازه با هر فرد مواجه ش��ونده 
نيازمند مصرف زمان اس��ت و در عين ح��ال در معرض 
اش��تباهات پرهزينه هم قرار مي گيرد. زندگي س��اده تر 
از زماني اس��ت كه ما براي رفتار مشابه در محيط مشابه 
دستورالعمل مي ريزيم. ما با خالص ش��دن از نيازهايي 
كه به مقايس��ه و انتخاب در ميان آلترناتيوها نياز است 
مي توانيم به تصميمات پيچيده اي كه عمدتا بر زندگي ما 
اثر گذاشته توجه كنيم. فكر كنيد كه چقدر ديوانه كننده 
است كه بخواهيم هر روز صبح تصميم بگيريم كه براي 
رفتن بر سر كار از كدام س��مت خيابان رانندگي كنيم. 
يك جامعه بنا نهاده ش��ده با نهادهاي مستحكم توانايي 
بالق��وه زيادي براي رش��د اقتصادي و توس��عه دارد و در 
نتيجه ديد بزرگ تري براي بهبود استانداردهاي زندگي 
مردمانش فراهم م��ي آورد. اين نگاهي اس��ت كه در 25 
س��ال پيش براي امر مهم نهادها نوشته شده بود. در اين 
دو و نيم دهه توجه به نهادها و اهميت آنها در زندگي و نيز 
سياست گذاري هاي اقتصادي تحول زيادي يافته است. 
براي مثال در س��ال 2014 كتابي تحت عنوان »اقتصاد 
براي كنجكاوان – در مغز 12 برنده نوبل چه مي گذرد« 

منتشر شد. در اين كتاب بيش از 10 مورد به موضوع نهاد 
و اهميت آن در اقتصاد پرداخته شده است و نكته اي كه 
در مضمون اين كتاب بر آن تاكيد شده اين است كه ورود 
روانشناسي به نوبل اقتصادي حاكي از اهميت رفتارهايي 
است كه توسط نهادها اعم از خانواده، مدرسه، دانشگاه، 
محل كار و... بر انتخاب مصرف كنندگان تاثير مي گذارد.  
از همين رو است كه اكنون اقتصادداناني مانند استيگليتز 
توصيه مي كنند كه نمي ت��وان از نهادهاي فوق و تقويت 
آنها در رش��د اقتصادي و نيز نهادهايي كه بنا بر ضرورت 
در اقتصاد شكل گرفته اند صرفنظر كرد. اين همان روشي 
است كه شركت هاي بزرگ دارند براي نفع خودشان پي 
مي گيرند. آنها با اس��تفاده از قدرت بازاري كه به دس��ت 
مي آورند بر انتخاب مصرف كنن��ده تاثير مي گذارند و در 
نتيجه محصوالت خود را به فروش مي رس��انند.  اكنون 
اين تجربيات گرانقدر در خصوص نهادها و تقويت آنها در 
اختيار همه ما است. نگاه به نهادها و و تحليل رفتارهاي 
مردم مي تواند به دولت در سياست گذاري ها كمك كند و 
به تبع آن سياست گذاري هاي دولت هم مي تواند بر تغيير 
رفتار مردم در جهت رش��د و توسعه اقتصادي تاثيرگذار 
باشد. اين همان مقطع زماني است كه بايد با اتكا به علم 
و دستاوردهاي آن به اصالح سياست ها اقدام كرد. اكنون 
بسياري از نهادهاي كشور – جدا از نهادهاي عرفي مانند 
خانواده كه در معرض خط��ر قرار گرفته ان��د - نيازمند 
بازنگري در قوانين و دس��تورالعمل ها هستند. آموزش 
و پرورش به جاي آنكه به تربي��ت دانش آموزان بپردازد 
كه خود را با ش��رايط خانواده و جامعه تطبيق دهند آنها 
را به مثاب��ه روبات هايي در نظر مي گيرن��د كه فقط بايد 
خوراك علم به آنها تغذيه كرد. دانش��گاه هاي ما به جاي 
آنكه نيروهاي انساني متناسب با شرايط اقتصادي كشور 
تحويل دهد – اكن��ون جامعه توليدي كش��ور نيازمند 
نيروهاي انس��اني اس��ت كه كار بكنند نه مدرك داشته 
باشند – آنچنان درگير مدرك گرايي شده اند كه آن را به 
جامعه جوان كشور تسري داده است به طوري كه اكنون 
باالترين نرخ بي��كاري در ميان اقش��ار تحصيل كرده 
اس��ت. آنها مدرك دارند اما متناس��ب با مدرك كار 
ندارند. اين وضعيت فقط بخشي از معضالتي است كه 
نهادهاي عرفي كشور را دربرگرفته است. اما نهادهاي 
غيرعرفي چط��ور؟ وضعيت آنها هم دس��ت كمي از 
نهادهاي عرفي كشور نيس��ت. اوضاع آنها منطبق با 
وضعيت هاي جاري و بين المللي نيست. اصالح قانون 
تجارت كه اكنون در مجلس در حال بازنگري اس��ت 
و از قضا منطبق با فضاي ج��اري داخلي و بين المللي 
هم نيست )در اين خصوص صفحه 3 و سخنان دكتر 
فرشاد مومني را بخوانيد( و نيز صداي بخش خصوصي 
را هم درآورده، فقط يكي از اين قوانين است.  واقعيت 
اقتصادي كشور در 40 سال گذشته نشان داده كه در 
اين مدت مسووالن كشور به جاي آنكه با اصالح قوانين 
و آيين نامه ها به تربيت اقتصاد بپردازند به مراقبت از 
آن پرداختن��د. اقتصاد مانند يك انس��ان فقط نياز به 

مراقبت ندارد به تربيت هم نياز دارد. 

تربيت همراه با مراقبت
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

تربيت همراه با مراقبت
ج��ان ن��ش  )2015-
رياضي��دان   ،)1928
امريكاي��ي و برنده نوبل 
اقتصادي س��ال 1994 
است. شايد بس��ياري از 
شما فيلم »ذهن زيبا« با 
بازي خارق العاده راسل 
كرو را ديده باش��يد. اين 
فيلم در اصل بخشي از زندگي جان نش را به تصوير 
مي كشد. شخص اسكيزوفرني كه نمي تواند شرايط 
واقعي جامعه اطراف��ش را درك كن��د اما در عين 
حال معادله رياضي را پي مي ريزد كه به تعادل نش 
معروف است و تئوري بازي ها را تقويت مي بخشد 
كه اث��ر آن را در مبادالت ب��ورس و بازارهاي مالي 
مي توان ديد. جان نش در موقع دريافت جايزه نوبل 
به همراه دو برنده ديگر - هارس��اني از مجارستان 
و رينهارد ش��لتن از آلمان- حضور نداش��ت اما در 
متن كوتاهي كه نهاد نوبل براي اين افراد نوشت بر 

نهادهاي جامعه و ...

منصور  بيطرف

 همين صفحه  

گزارش

چالش اصلي عربستان بازيابي 
اعتماد جهان به نفت آرامكو 

نادي صبوري| 
پس از آنكه حرف و حديث هاي فراواني در جامعه 
درگير در پرمعامله تري��ن كاالي جهان يعني نفت 
در مورد حمالت به تاسيسات آرامكو شنيده شد، 
خبرگزاري س��ي ان ان عصر ديروز ب��ه وقت تهران 
با فرستادن گزارش��گر خود توري تحت عنوان تور 
آرامكوي س��ي ان ان برگزار ك��رد و از محل دقيق 
حمالت گزارش��ي زن��ده اراي��ه داد.  در حالي كه 

شماري از كاركناني كه لباس شركت آرامكو را ...

كالن

كدام خانوار ها مشمول 
حذف يارانه نقدي مي شوند

»خانوار شما مشمول حذف دريافت يارانه نقدي 
است«، عنوان پيامكي اس��ت كه شايد اين روزها 
لرزه به جان خيلي ها بيندازد. چندي پيش محمد 
ش��ريعتمداري وزير كار، تع��اون و رفاه اجتماعي 
طي نشستي در جمع خبرنگاران اعالم كرده بود 
كه از انتهاي شهريور ماه و اوايل مهر فرآيند حذف 
يارانه نقدي س��ه دهك پردرآمد آغاز مي ش��ود و 
طي آن اعمال دقت و حساسيت در فرآيند حذف 
ضرورت دارد چرا كه تعداد زيادي از يارانه بگيريان 
به دهك هاي مياني جامعه تعل��ق دارند و دولت 
تصميم ندارد كه به اين قشر فشار وارد كند. اكنون 
و در روزهاي اخي��ر دولت اقدام به ح��ذف يارانه 
نقدي 200 هزار خانوار مشمول بر 600 هزار نفر 
از دهك هاي باال درآمدي كرده است. اقدامي كه 
با ارسال پيامك »خانوار شما مشمول حذف يارانه 
نقدي اس��ت!«، به خانوار اعالم مي شود و البته راه 

اعتراض به آن باز است. 
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ظريف در گفت وگو با »سي ان ان«:

بررسي »تعادل« از تحوالت پر التهاب  بازارهاي جهاني 

 ايران خواهان
 پرهيز از جنگ   است

نگاه سرمايه  به سياست

اخبار

اياالت متحده امريكا، بانك مركزي ايران را تحريم 
كرد. به گ��زارش خبرگزاري ها، دونال��د ترامپ، 
رييس جمهور امري��كا، روز جمعه از تحريم  بانك  
مركزي ايران خبر داد واعالم كرد اين كشور يكي 
از بانك هاي ايران را تحت تحريم هاي جديد قرار 
داده اس��ت. از سوي ديگر »اس��تيون منوشين« 
وزير خزانه داري امريكا روز جمعه مدعي شد كه 
تحريم هاي جديد عليه ايران بسيار بزرگ خواهند 
بود. در اين زمينه يو اس اي تودي مدعي شد اين 
تحريم در واكنش به حمالت به تاسيسات نفتي 

عربستان اعمال شده است.

بانك مركزي ايران تحريم شد

جهان

چهار حزب از پنج حزب پارلمان اتريش پيمان 
تجارت آزاد اتحاديه اروپا با كش��ورهاي موسوم 
به گروه مركوس��ور را رد كردند. ب��ه اين ترتيب 
ش��وراي اتحاديه اروپ��ا هم ب��راي تصويب اين 
پيمان با مش��كل مواجه خواهد شد.  به گزارش 
دويچه وله، يك كميته پارلمان اتريش پنجشنبه 
پيمان تجارت آزاد اروپا و كش��ورهاي امريكاي 
جنوبي كه گروه مركوسور را تشكيل مي دهند 
رد كرد. در اين كميته تمامي اح��زاب پارلمان 
اتريش ش��ركت دارند و به اي��ن ترتيب امضاي 
پيمان از جانب پارلمان منتفي اس��ت. اليزابت 
كوستينگر، وزير پيشين كش��اورزي اتريش، از 
وزارت خانه هاي مربوطه كشورش خواست، اين 
پيمان را در س��طح اروپايي نيز رد كنند. اكنون 
بايد ش��وراي اتحاديه اروپا در اي��ن باره تصميم 
بگيرد ولي تصميمات اين ش��ورا باي��د با توافق 
تمامي اعضا، از جمله اتريش باش��د . كشورهاي 
گروه مركوس��ور )آرژانتين، اوروگوئ��ه، برزيل و 
پاراگوئه( بيش از 20سال براي بستن اين پيمان 
با اتحاديه اروپا مذاكره كردند. توافق نهايي اواخر 
ژوئن سال جاري حاصل ش��د، اما براي اجرايي 
شدن پيمان بايد هم شوراي اتحاديه اروپا و هم 
كش��ورهاي عضو اتحاديه آن را تصويب كنند. 
بسياري از كارشناس��ان توافقنامه نام برده را كه 
در مجموع منطقه اي با جمعيت��ي حدود ۷۷6 
ميليون نفر را شامل مي شود، يكي از بزرگ ترين 
و مهم ترين پيمان هاي اقتصادي جهان ناميدند، 
دولت برزي��ل آن را اقدامي “تاريخ��ي “ خواند 
و سران كش��ورهاي اروپايي نس��بت به آن ابراز 
رضايت كردند. اما پيمان تج��ارت آزاد اتحاديه 
اروپا با گروه مركوس��ورهمواره مخالفاني داشته 
و دارد. به وي��ژه سياس��ت هاي بولس��ونارو يكي 
از نكات م��ورد انتقاد اس��ت. اين سياس��تمدار 
راست گراي پوپوليس��ت كه از منظر اقتصادي و 
سياسي بيش��تر به دونالد ترامپ نزديك است تا 
به اتحاديه اروپا، اين اواخ��ر به دليل كم كاري در 
مبارزه با نابودي جنگل هاي اين كشور در تيررس 
انتقادهاي بين المللي قرار گرفته اس��ت. احزاب 
و س��ازمان هاي طرفدار محيط زيس��ت، حتي 
سوسيال دموكرات ها و دموكرات  مسيحي هاي 
آلمان هم خواهان فش��ار بيش��تر بين المللي به 
بولس��ونارو بوده و در اين راستا از پيمان اتحاديه 
اروپا و مركوسور به عنوان اهرم فشار نام برده اند. 
رييس جمهوري فرانسه و نخست وزير ايرلند هم 
با سياستمداران آلماني هم صدا شده و بولسونارو 
را تهدي��د كردند ك��ه در صورت عدم مب��ارزه با 
ناب��ودي جنگل هاي آم��ازون كه ب��راي منافع 
اقتصادي عده خاصي ص��ورت مي گيرد، پيمان 

تجارت آزاد را تصويب نخواهند كرد.

پيمان تجارت آزاد اتحاديه اروپا 
و كشورهاي امريكاي جنوبي

صنعت،معدن و تجارت

 نجات استان هاي محروم
 با  احياي معادن كوچك
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جلس��ه بررس��ی نحوه حمايت از بخ��ش توليد و 
صنعت کش��ور در س��ال های ٩٨ و ٩٩ به رياست 
معاون اول رئيس جمهور برگزار ش��د. جلس��ه اي 
كه در جريان آن با تاكيد ب��ر حمايت همه جانبه از 
آن دسته از توليداتي كه ظرفيت هاي صادراتي نيز 
دارند دورنماي��ي از بهبود ش��اخص هاي صادراتي 
كشور نيز ارائه شد.  در شرايطي كه ايران به دليلي 
تحريم هاي گسترده آمريكا راهبرد تازه اي را براي 
اس��تفاده از ظرفيت هاي داخلي خود تدارك ديده 
است؛ دولت تالش مي كند تا با ريل گذاري مناسب 
زمينه تحقق اي��ن ظرفيت هاي داخل��ي را فراهم 
س��ازند. براس��اس اين راهبرد مش��خص است كه 
معاون اول رئيس جمهور مي گويد: بايد برنامه ريزی 
دقيقی برای حمايت وي��ژه از طرح ه��ا و توليدات 
صادرات محور، طرح های محرک و پيشران اقتصاد، 
بخش مسکن و توليدات اش��تغال زا داشته باشيم. 
اس��حاق جهانگيری در اين جلس��ه با اعالم اينکه 
برنامه دولت در سال رونق توليد حمايت همه جانبه 
از بخش های مختلف توليدی است، اظهار داشت: 
بايد برنامه ريزی دقيقی برای حمايت ويژه از طرح ها 
و توليدات ص��ادرات محور، طرح ه��ای محرک و 

پيشران اقتصاد، بخش مس��کن و توليدات اشتغال 
زا و زودبازده به ويژه در بخش کش��اورزی داش��ته 
باشيم. در اين جلس��ه که برخی وزرا و نمايندگان 
دستگاه های ذی ربط نيز حضور داشتند، با عنايت 
به اينکه بخش قابل توجهی از تس��هيالت بانک ها 
در پايان سال صرف تامين س��رمايه و قراردادهای 
موجود و س��اير اولويت ه��ای تعيين ش��ده نظير 
خس��ارت ديدگان س��يل و غيره خواهد شد؛ مقرر 
ش��د رييس کل بانک مرکزی جلس��ات ويژه ای با 
بخش های صنعت، کشاورزی، مسکن و گردشگری 
برگزار و ضمن نهايی کردن اولويت های س��ال 98 
برای حداقل 100 هزار ميليارد تومان از منابع بانکی 
برنامه ريزی ويژه ای در چهار حوزه فوق انجام دهند 

و تصميمات را ابالغ کنند.
در اين نشست همچنين مقرر شد جلسات ديگری 
برای حل مش��کالت مالياتی، تامي��ن اجتماعی، 
بهبود فضای کس��ب و کار و غي��ره در جهت رونق 

توليد برگزار شود.
همچنين معاون اقتصادی رئيس جمهور ماموريت 
يافت برنامه ويژه ای برای افزايش س��رمايه گذاری 

تدوين و ارائه نمايد.  

دولت

 سوييس در پي دور زدن 
تحريم ها است

دولت س��وييس به دنبال ايجاد ي��ك كانال مالي 
ويژه به منظور دور زدن تحريم ها و برقراري رابطه 
تجاري با ايران به ويژه در زمينه داروس��ت. شبكه 
تلويزيوني آرتي اس س��وييس با انتشار گزارشي 
اعالم كرد گروهي از ديپلمات هاي سويسي از چند 
ماه پيش تاكنون به دنبال ايجاد يك كانال بانكي 
قانوني ب��راي دور زدن تحريم ه��اي امريكا عليه 
ايران هس��تند تا بتوانند از اين طريق زمينه ادامه 
فعاليت عادي شركت هاي بزرگ دارويي و غذايي 
اين كش��ور در ايران را فراهم س��ازند. آرتي اس به 
نقل از گزارش��گر اعزامي خود به ايران گفته است 
كه يكي از اهداف اين حركت »ابتكاري« جبران 
بخش��ي از كمبود داروي��ي ايجاد ش��ده در ايران 
بر اثر تحريم هاس��ت. اين ط��رح »راهكار تجاري 
بشردوستانه سويس« نام دارد و قرار است كانالي 
موازي با اينستكس، س��از و كار ويژه تجارت اروپا 
با ايران باش��د. مقام هاي سويس��ي به دليل آنكه 
اينستكس ظاهرا پيش از تولد به اغما رفته است، 
در تالش��ند تا با مذاكره با بانك ها و شركت هاي 
مختلف و نيز با گفت وگو با مقام هاي رسمي ايران 
و اياالت متح��ده راه را براي عمل��ي كردن طرح 
خود باز كنند. آر تي اس با اي��ن حال از قول دفتر 
وزارت اقتصاد سويس مي نويسد كه اين مذاكرات 
تاكنون موفق نبوده اس��ت. يورو نيوز با بيان اين 
مطلب در گزارش��ي اف��زود: يك��ي از راهكارهاي 
پيشنهادي سويسي ها براي ايجاد امكان تجارت 
دارويي با ايران، معامله پاياپاي يا تبادل كاال با كاال 
با ايران است. ش��بكه تلويزيوني سويس جزييات 
ديگ��ري از چگونگي اج��راي اين ط��رح و نيز در 
مورد نوع كاالهايي كه مي توانند مبادله ش��وند، 
فاش نساخته است. تحريم هاي امريكا عليه ايران 
تجارت محصوالت دارويي را شامل نمي شود اما به 
دليل تحريم هاي مالي و منع بانك هاي جهان از 
همكاري با ايران، در عمل تجارت دارو با ايران نيز 

تقريبا ناممكن شده است.

معاون اول رييس جمهور: بايد برنامه ويژه ای برای حمايت از 
توليدات صادرات محور داشته باشيم



روي موج خبر

   رييس جمهوري دو شنبه راهي نيويورك 
مي شود؛ پاد|

بعد از اظهارنظرهاي متفاوتي كه درخصوص صدور 
ويزاي نيويورك براي مقامات بلندپايه ايراني مطرح 
ش��ده بود، س��رانجام وزير امورخارجه كشورمان 
ديروز براي ش��ركت در هفتاد و چهارمين نشست 
مجمع عمومي سازمان ملل متحد، عازم نيويورك 
ش��د؛ همچنين بعد از صدور ويزاي سفر به امريكا 
رييس جمهوري نيز روز دوش��نبه راهي نيويورك 
خواهد شد. مقامات دولت امريكا روز پنج شنبه ويزاي 
مقامات ايران را براي سفر به نيويورك جهت شركت 
در مجمع عمومي سازمان ملل صادر كرد. مجمع 
عمومي سازمان ملل متحد، ركن اصلي، جهاني و 
مشورتي اين سازمان است و همه كشورهاي عضو 
در آن نماينده دارند. هر عضو سازمان ملل متحد در 
مجمع داراي يك حق راي اس��ت و نشست ساالنه 
خود را از سپتامبر تا دسامبر يا ژانويه برگزار مي كند.

   تش�ريح اقدامات ديپلماتيك ايران  در 
سال هاي اخير؛ تعادل|

وزير امور خارجه كشورمان در صفحه شخصي خود 
در توييتر اقدامات ديپلماتيك ايران در سال هاي اخير 
را برشمرد. محمدجواد ظريف در صفحه شخصي 
خود در توييتر عمده ترين اقدامات ديپلماتيك ايران 
در چند س��ال اخير را برشمرد و نوشت: »ائتالف يا 
ثبات صلح آميز؟« وي در ادامه اقدامات ديپلماتيك 
 ايران طي س��ال هاي گذش��ته تاكنون را شرح داد: 
» سال ۱۹۸۵، امنيت در خليج فارس، سال ۱۹۹۷، 
گفتمان ميان تمدن ها، س��ال ۲۰۱۳، جهان عليه 
خشونت، س��ال ۲۰۱۳، برنامه صلح سوريه، سال 
۲۰۱۴، نشس��ت گفتمان منطقه اي، سال ۲۰۱۵، 
طرح صلح يمن، س��ال ۲۰۱۷، روند صلح آستانه، 

سال ۲۰۱۹، معاهده عدم تجاوز.«

   برگزاري س�ومين رژه هوايي مش�ترك 
ارتش و سپاه؛ ارتش نيوز|

جانشين فرمانده نيروي هوايي ارتش اعالم كرد 
كه س��ومين رژه هوايي مش��ترك ارتش و سپاه 
۳۱شهريور برگزار مي شود. امير سرتيپ خلبان 
حميد واحدي در جمع خبرنگاران و در حاشيه 
تمرين رژه جنگنده بمب افكن هاي اين نيرو كه 
براي هنرنمايي به مناسبت هفته دفاع مقدس مهيا 
مي شوند، گفت: در اين رژه مشترك هوايي انواع 
هواپيماهاي شكاري بمب افكن سنگين، ترابري 
سبك، گشت و شناسايي دريايي و بالگرد از نهاجا، 
نداجا و نيروي هوافضاي س��پاه حضور خواهند 
داشت كه هدف از برپايي اين رژه، نمايش اقتدار و 
توانمندي نيروهاي مسلح، ايجاد وحدت و همدلي 

در بين نيروهاي ارتش و سپاه است.

   ايران تامين كنن�ده امنيت خليج فارس 
است؛ مهر|

مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا در حوزه صنايع 
دفاعي با بيان اينكه ايران تامين كننده امنيت خليج 
فارس، تنگه هرمز و منطقه است، گفت: ناامني در 
منطقه به دليل وجود امريكايي ها اس��ت. س��ردار 
حسين دهقان در مراسم يادواره پانزدهمين يادواره 
١١۴ تن از سرداران و شهداي شهرستان ساري در 
روستاي زرين آباد درباره مذاكره با امريكا گفت: بايد 
بدانيم نظام اسالمي هيچ گاه با امر مذاكره و تعامل با 
دنيا مخالفتي نداشته است و در مقاطع مختلف روي 
موضوعات مختلف حتي با امريكايي ها نيز مذاكره 
كرده و حتي ممكن است توافقاتي نيز داشته باشيم.

   صلح تمام عيار در دس�ترس سعودي ها 
است؛ تعادل|

رييس مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري 
در توييتي نوشت: براي س��عودي ها يك گزينه در 
دسترس است؛ صلح تمام عيار. حسام الدين آشنا در 
اين توييت تصريح كرده است: »براي امريكا هرگونه 
اقدام جنگي عليه ايران يعني؛ جنگ تمام عيار. اما براي 
سعودي ها يك گزينه ديگر در دسترس است؛ صلح 
تمام عيار.« به دنبال حمله موشكي به تاسيسات آرامكو 
عربس��تان برخي از قدرت هاي غربي و به خصوص 
امريكايي ها به دنبال جنگ در منطقه هستند و ايران 
نسبت به هرگونه اقدام نظامي در منطقه به امريكا و 

متحدان آن در منطقه هشدار داده است.

   م�ردم گ�ول ش�عارهاي انتخابات�ي  را 
نخورند؛ برنا|

امام جمعه موقت تهران گفت: رييس قوه قضاييه 
در راه مبارزه با مفسدان اقتصادي موفق هستند 
و مچ دزد ها را مي گيرند و آنها را دانه دانه محاكمه 
مي كنند. آيت اهلل محمدعلي موحدي كرماني در 
خطبه هاي نماز جمعه ديروز در دانشگاه تهران 
با اشاره به انتخابات پيش روي مجلس گفت: در 
فصل انتخابات همه به ميدان مي آيند و ادعا هاي 
خود را بي��ان مي كنند. مردم فريب ش��عار ها را 
نخورند بلكه خود نامزد هاي انتخابات را بشناسند. 
در طول تاريخ اسالم و مسلمين خطر نفاق هزاران 

برابر بيشتر از خطر مشركين بوده است.

   اتهام�ات بدون س�ند س�عودي بايد در 
مجامع بين المللي پيگيري شود؛ تعادل|

در شرايطي كه برخي مقامات سعودي اتهامات 
ك��ذب و دروغي را درخصوص مش��اركت ايران 
در حمله به تاسيس��ات آرامكو مطرح مي كنند؛ 
سخنگوي شوراي نگهبان مي گويد: اتهامات بدون 
سند سعودي بايد در مجامع بين المللي پيگيري 
شود. عباسعلي كدخدايي در صفحه شخصي خود 
در توييتر نوشت: همان گونه كه ايران مسووليت 
ساقط كردن پهپاد امريكايي را بر عهده گرفت، 
چنانچه اقدامي عليه سعودي ها انجام داده بود، 
بدون ترديد اعالم مي كرد. وي افزود: اصرار بر دروغ 
گفتن و اتهام زدن توسط مقامات سعودي مشكلي 
را حل نمي كند. اتهامات بدون سند سعودي بايد 

در مجامع بين المللي پيگيري شود.

ايران2

ظريفدرگفتوگوياختصاصيباسيانان:

دردفاعازخاكخودتعللنخواهيمكرد

ايران خواهان پرهيز از جنگ است

گروه ايران|
»خواهان جنگ نيستيم اما در دفاع از خاك خود لحظه اي 
تعلل نخواهيم كرد.« اين عبارات را ش��ايد بتوان جان مايه 
كالمي دانست كه وزيرخارجه ايران در فضاي ملتهب منطقه 
با اس��تفاده از آنها تالش مي كند تا تصويري از راهبرد ايران 
در مواجهه با عوامل بيروني تنش زا ارايه كند؛ نوعي راهبرد 
دفاعي بازدارنده و فعال كه به اعتقاد ظريف، ايران از طريق 
آن و در عين تاكيد بر قدرت دفاعي بازدارنده، تالش مي كند 
گزاره هاي اثرگذار بر صلح در منطقه را از طريق گفت وگو و 
مذاكره عينيت بخشد. بر اساس اين راهبرد مشخص است كه 
وزير امور خارجه كشورمان در گفت وگو با نيك پيتون والش 
خبرنگار سي ان ان مستقر در تهران به اين نكته تاكيد مي كند 
كه »ايران خواهان امنيت در منطقه است. ايران خواهان ثبات 
در منطقه است. ايران خواهان جنگ نيست. ايران خواهان 
پايان يافتن همه جنگ هاست.«اما در عين حال تذكر مي دهد 
كه» اگر حركت اشتباهي از سوي دشمنان كشورمان رخ 
دهد؛ ايران آمادگي كافي براي دفاع از مردم و خاكش خواهد 
داشت و در اين صورت منطقه درگير يك جنگ تمام عيار 
خواهد ش��د.« زماني كه والش مجري سي ان ان اين جمله 
ظريف را عبارت سنگين و سختي خطاب مي كند؛ ظريف 
اشاره مي كند كه »بيانيه من در دفاع از كشورم بسيار جدي 
است.« وزير امورخارجه كشورمان اما در ادامه تاكيد مي كند: 
»ايران خواهان پرهيز از جن��گ و مايل به مذاكره با رقباي 
منطقه اي خود، يعني عربستان و امارات متحده عربي است.«

  پاس�خ قاط�ع اي�ران ب�ه ه�ر ن�وع تج�اوز و 
ماجراجويي

ظهر روز پنجشنبه بود كه شبكه خبري»سي ان ان« گزارش 
داد كه »محمدجواد ظريف« وزير ام��ور خارجه ايران در 
گفت وگو با اين شبكه هشدار داده است كه هرگونه اقدام 
نظامي امريكا يا عربستان سعودي عليه ايران، به »جنگي 
تمام عيار« منجر مي شود كه به كشته شدن تعداد زيادي 
از متجاوزان منجر مي ش��ود. رييس دستگاه ديپلماسي 

ايران با اين حال گفته است: »بيانيه من در دفاع از كشورم 
بسيار جدي اس��ت. اين بيانيه اي بسيار جدي است كه ما 
نمي خواهيم وارد درگيري نظامي شويم.« ظريف با تأكيد 
بر اينكه ايران براي دفاع از خود لحظه اي غفلت نمي كند، 
گفته است كه اگر امريكا يا عربستان با ايران وارد درگيري 
نظامي شوند، كشته هاي بسيار زيادي خواهند داشت. وزير 
امور خارجه در اين مصاحبه به اتهام زني امريكا عليه ايران 
در موضوع عمليات تالفي جويانه يمني ها عليه تأسيسات 

نفتي عربستان سعودي اشاره كرده و گفته است كه تهران 
در اين اقدام نقشي نداشته و اكنون ارتش يمن مسووليت 
اين عمليات را بر عهده گرفته است. حمد جواد ظريف اظهار 
كرد: ايران خواهان پرهيز از جنگ و مايل به مذاكره با رقباي 
منطقه اي خود، يعني عربستان و امارات متحده عربي است 
اما امكان بازگشت به ميز مذاكره با امريكا به وجود نخواهد 
آمد مگر اينكه واشنگتن به طور كامل، آن گونه كه در توافق 
هسته اي ۲۰۱۵ متعهد شده، تحريم ها را بردارد. وي با رد 

ادعاها مبني بر نقش ايران در حمله اخير به تاسيسات نفتي 
عربستان گفت كه حوثي هاي يمن ظرفيت هاي نظامي 
خود را افزايش داده و قادرند عمليات پيچيده اي همچون 
حمله به تاسيس��ات آرامكو را انجام دهند. من هيچ گونه 
اطميناني از اين موضوع ندارم؛ چراكه ما تنها بيانيه آنها را 
شنيديم. من مطلعم كه ما اين كار را انجام نداديم و مي دانم 
كه حوثي ها يك بيانيه منتشر و در آن اعالم كردند كه حمله 

را انجام داده اند.

  اق�دام نظامي عليه ايران ب�ه جنگي تمام عيار 
مي انجامد

رييس دستگاه ديپلماسي ايران در پاسخ به اين سوال كه 
پيامدهاي اقدام نظامي امريكا يا سعودي ها عليه ايران 
چه خواهد بود، تاكيد كرد: يك جنگ تمام عيار. ظريف 
تصريح كرد: من يك بيانيه بسيار جدي درباره دفاع از 
كش��ور خودمان مي دهم. من يك بيانيه بسيار جدي 
مبني بر اين مي دهم كه ما نمي خواهيم وارد درگيري 
نظامي شويم اما براي دفاع از خاك خود لحظه اي تامل 
نمي كنيم. هرگونه پاس��خ نظامي به حمالت اخير )به 
عربس��تان( بر اس��اس دروغ و نيرنگ منجر به تلفات 
گسترده اي خواهد شد. او همچنين در پاسخ به سوالي 
درباره مذاكره بر سر برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( 
كه دولت امريكا س��ال گذشته به طور يك جانبه از آن 
خارج شد و تعهداتش را نقض كرد، اظهار داشت: اين، 
توافقي است كه ما با امريكا به آن دست يافتيم. چرا بايد 
دوباره درباره آن مذاكره كنيم؟ چرا ما بايد چيز ديگري 
)توافق( را آغاز كنيم كه ممكن است دوباره يك سال و 
نيم ديگر بي اعتبار شود. اين مقام ارشد ايران افزود: اگر 
آنها تحريم هايي را كه به طور غيرقانوني مجددا وضع 
كردند، بردارند وضعيتي متف��اوت خواهد بود. در آن 
صورت ما گفت وگو )با امريكا( را بررسي خواهيم كرد. 
ظريف تاكيد كرد: آنها هركاري قادر بودند را انجام دادند 
اما نتوانسته اند ما را به زانو دربياورند. وي درباره استعفاي 
چند ماه پيش خود از سمت وزير امورخارجه گفت كه 
اين اقدام شخصي نبوده و زماني كه به طور عمومي به او 
اطمينان داده شده كه هنوز خودش مسوول سياست 
خارجي )كشور( است، استعفايش را پس گرفته است. 
اين ديپلمات ايراني كه سال هاي زيادي را در امريكا به 
عنوان دانشجو و سپس نماينده ايران در سازمان ملل 
سپري كرده است، گفت كه چندان براي امريكا دلتنگ 
نشده اما مشتاق روزهايي است كه سياست گذاري ها 

در آن منطقي باشد.

عليشكوهيدردوميننشستازسلسهنشستهايجريانشناسيسياسيايرانمعاصر:

نياز به نوآوري در عصر دولت هاي مدرن داريم
دومين نشس��ت از سلسه نشس��ت هاي جريان شناسي 
سياسي ايران معاصر با حضور استاد علي شكوهي ازسوي 

دفتر سياسي حزب اعتماد ملي برگزار شد. 
به گزارش س��ايت رس��مي حزب اعتم��اد ملي، علي 
شكوهي در اين جلسه به تحليل دو جريان اخباري و 
اصولي در شيعه پرداخت و گفت: با تشكيل حكومت 
صفويه بسياري از علما، صفويه را به عنوان منجي شيعه 
و بشريت تلقي كردند و آرزوهاي سركوب شده شان را در 
صفويه ديدند. همزمان با صفويه يك جريان تحت عنوان 
اخباري گري شكل گرفت.  او توضيح داد: تحليل اين 
جريان اين است كه اجتهاد امري شيعي نيست و از اهل 
سنت به شيعه منتقل شده و بايد برگرديم به احاديث 
و همان را مبنا قرار دهيم با دخالت دادن در فهم دين 
مخالفت مي كند. اين جريان دستاوردهايي هم داشت 

كه همه كتب روايي را جمع كردند. 
شكوهي با اش��اره به چهار منبع قرآن، روايت، عقل و 
اجماع در فقه، گفت: اخباري گري بر اين باور است كه 
حتي قرآن را نمي توانيم بشناسيم؛ چراكه همه آيات 
متشابهند، مگر اينكه روايتي در تفسير آيه اي داشته 
باشيم. اخباريه روايت را حجت مي داند و عقل را هم به 
عنوان منبع مستقل مطلقا قبول ندارد و اجماع را هم 

كه نوعي رجوع به عقل است، نمي پذيرد. 

اين نويس��نده و روزنامه نگار به مبان��ي فكري كه جريان 
اخباري گري را از جريان اصولي تفكيك مي كند اشاره كرد 
و افزود: جريان اصولي مقابل اخباري  گري مي ايستد و به 
عقل و اجتهاد تاكيد مي كند. اين جريان با وحيد بهبهاني 
در اوايل قاجاريه ش��ناخته مي شود كه اس��تاِد ميرزاي 
شيرازي و بيشتر علماي اين دوره است. در اين دوره جريان 
اخباري بيشتر در عراق، بحرين و جنوب ايران نفوذ دارد 
و شيخ يوسف بهرامي آخرين عالم برجسته اي كه از اين 
جريان دفاع مي كرده اهل بحرين بود. گرچه خودش در 

اواخر عمر تا حدي اين تفكر را كنار گذاشت. 
او اظهار كرد: اما بيشتر اصوليون شاگردان وحيد بهبهاني 
هستند كه مقابله عملي با جريان اخباري و يوسف بهرامي 
مي كند و حتي حضور در نماز و كالس درس بهرامي را حرام 
اعالم مي كند. به قول شهيد مطهري اگر جريان اخباري 
مي ماند، مهر پاياني بر اجته��اد و تعقل مي زد. اصوليون 
معتقدند حتما بايد اجته��اد كرد و عده اي از مومنان بايد 
بروند دين را بشناسند و تحقيق كنند و به مردم بگويند. 
اخباري اين اعتقاد را ندارد و مي گويد كافي اس��ت فردي 
عربي بداند تا بتواند روايات را بفهمد. اخباري گري عمدتا 
به سنت تكيه دارد و مي گويد در روايات هر چه ديديم بايد 
عمل كنيم. اما مجتهدين يا اصوليون مي گويند اگر اجتهاد 
كرديم و به نظر ظني هم رسيديم به همان عمل مي كنيم. 

   ارزش گذاري هاي اصوليون
اين مدرس دانش��گاه ادام��ه داد: اصولي��ون احاديث را 
ارزش گ��ذاري صحيح، ضعي��ف و موث��ق مي كنند، اما 
اخباريون مي گويند حديث يا درست است يا غلط. يعني 
يا موثق اس��ت يا غيرموثق. تمام كت��ب اربعه را صحيح 
مي دانند اما اصوليون مي گويند بايد تحقيق و ارزش گذاري 
كرد. اخباري ها معتقد به رابطه مجتهد و مقلد نيستند و 
مي گويند مردم مقلد مستقيم ائمه هستند.  شكوهي با بيان 
اينكه بعد از اينكه در اوايل قاجار جريان اصولي در حوزه ها 
جا مي افتد، نتايجي به بار مي آورد كه تا امروز قابل رديابي 
اس��ت، اظهار كرد: درباره اينكه چرا اخباريون شكس��ت 
خوردند ۲ پارامتر وجود دارد. فقط منطق دروني اصوليون 
باعث اين تفوق آنها نشد. نخست اينكه اثرات مدرنيته و نوع 
رزق و روزي و اداره جامعه با جريان اخباري خيلي منطبق 
نبود. جري��ان اصولي چون ظاهر گرا نيس��ت و مي تواند 
خودش را با زمان منطبق كند، بهتر مي تواند اين تغييرات 
را بپذيرد. نكته ديگر حضور استعمار و انعقاد قراردادهاي 
خسارت بار با كش��ورهاي ديگر بود كه مجتهدين را وارد 
سياسيت كرد. جريان اخباري اهل سياست و مبارزه نبود 

اما جريان اصولي جرياني سياسي است. 
شكوهي درباره شرط حكومت داري، اظهار كرد: ما امامان 
عادل را داشته ايم و شرط عدالت در تشكيل حكومت داريم 

كه به فقيه و غيرفقيه تعميم پيدا مي كند يعني اگر فقيه 
هم نداشته باشيم مومن عادل هم مي تواند حكومت كند. 
او در پاسخ به اين سوال كه آيا علماي سنتي و اخباري كه 
در مباحث سياسي دخالت نمي كرند مناسب تر نبودند، 
گفت: از چن��د زاويه مي توان موضوع  را طرح كرد. اول 
بحث درون متني است يعني فهم ما از دين. من معتقدم 
اسالم دين سياست و حكومت است و هر كاري بخواهي 
بكني كه اسالم را ديني فردي كني، نمي تواني. برعكس 
مسيحيت كه ديني فردي است و شريعتي مي گويند 
پروتستان ها براي ايجاد روح اجتماعي در مسيحيت، 
تحت تاثير اسالم عمل كردند و پروتستان را مسيحيت 
اسالميزه مي داند.  اين نويس��نده ادامه داد: اينكه چرا 
علما وارد سياست مي شوند، تابع واقعيت هاي تاريخي 
و اجتماعي است. تش��يع در زمان قبل از صفويه دين 
اقليت در بيشتر كشورها بود. مساله تشكيل حكومت 
نمي توانس��ته معنا داشته باش��د. در قاجاريه اكثريت 

مي يابد و انديشه حكومت ايجاد مي شود. 

  راهكار كامروايي در حكمراني
شكوهي در پاس��خ به سوالي به ارجاع صرف به روايات 
يا قرآن در برخي فتاوي و رس��اله ها گفت: عقل قطعي 
ب��ا دين قطعي تناقض ندارد. اگر فتوايي داده ش��د كه 

مصداق ظلم است، اين فتوا با دين در تضاد است. 
او درب��اره ناكامي اصوليون در حكوم��ت داري گفت: اگر 
به عنوان مثال جمهوري اس��المي صد بار هم ناكام شود 
من اس��الم را دين سياس��ي و حكومت مي دانم. ما هنوز 
تئوري هايي را كه بر اساس آن عمل كنيم نداريم. اول عمل 
كرده ايم اما به لحاظ تئوريك همچنان تأخر داريم. بعد از 
۲۲ سال همچنان از چيستي اصالحات حرف مي زنيم. 
هنوز در برخي احزاب اگر بحث هاي نظري را داغ كنيم قطعا 
منجر به انشعاب مي شود، بنابر اين مدام بحث هاي نظري را 
عقب مي اندازيم. اما به هر حال جريان اصولي حتما نسبت 
به جريان اخباري، گام رو به جلويي است.  شكوهي درباره 
نسبت عقل و دين و افرادي كه صرفا بر مبناي عقل عمل 
مي كنند، گفت: به قول آيت اهلل مشكيني اگر به حكم عقل 
به چيزي رس��يده باشيد اين عين دين است و اگر خالف 

آن عمل كنيد بايد پاسخگو باشيد. 
در پايان اين نشس��ت، الياس حضرتي، قائم مقام حزب 
اعتماد ملي گفت: اين روزها بسياري، گرفتار معيشت و 
مسائل روز و تك جمله هاي درست و غلط فضاي مجازي 
شده اند و توجه به مسائل فكري اينچنيني كمرنگ و بعضا 
فراموش شده است. اميدوارم اين جلسات با همين شكل 
ادامه پيدا كند و بتوانيم از اين فرصت مغتنم پرداختن به 

مسائل فكري و عميق بهره بيشتري ببريم. 
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چهره ها

تالشبرايمقابلهباهرگونه
تصورمتعصبانهدربارهايران
كانديداي مق��ام مديركل 
آژانس بين الملل��ي انرژي 
اتمي بر داوري بي طرفانه اين 
نهاد درباره ايران تاكيد كرد. 
به گزارش ايس��نا از روزنامه 
نش��نال، رافائل گروسي، با 
توجه به كاه��ش تعهدات 
برجامي ايران گفت كه بهترين اقدام از سوي آژانس اين 
اس��ت كه يك داور بي طرف باشد. اين سفير آرژانتيني 
در آژانس بين المللي انرژي اتمي در شصت وس��ومين 
كنفرانس عمومي اين نهاد در وين به نش��نال گفت كه 
آژانس بايد درباره آنچه نقض توافق هسته اي از سوي ايران 
خوانده مي شود، بي طرفانه قضاوت كند. گروسي گفت كه 
وي تالش خواهد كرد تا با هرگونه »تصور متعصبانه« در 
زمينه تعامل با ايران، مبارزه كند. وي در اين باره گفت: 
آژانس با اين مورد به گونه رضايت بخشي سر و كار داشته 
اس��ت. اين يك فعاليت تحقيقي و بازرسي است كه با 
نظريه سنخيت ندارد. اين مقام آرژانتيني افزود: كار ما 
كشف كردن، رسيدگي، نظارت و راستي آزمايي و بيان 
راستين اينهاست و من به اين نقش به شدت اطمينان 
دارم. گروسي عالوه بر اين گفت كه آژانس »ابزار هوشمند 
شفافيت« است و اين تنها كرونل فروتا، مديركل موقت 
آژانس است كه مي تواند به سوال ها درباره ماموريت هيات 
اعزامي آژانس به ايران، پاسخ دهد. وي با اشاره به اينكه 
اگر براي سمت مديركلي آژانس انتخاب شود، اين نهاد 
وقايع را همچنان همان گونه كه هستند گزارش مي دهد، 
گفت: يك سري بيانيه هايي كه درباره ايران ارايه مي شوند 
واضح بوده و آژانس موظف است آنچه مشاهده كرده و به 

آن رسيدگي مي كند، گزارش دهد. 

ايراندرزمينهجنگالكترونيك
قويترازگذشتهخواهدشد

فرمانده نيروي هوايي ارتش 
با بيان اينكه موضوع جنگ 
الكترونيك بسيار مهم است، 
گفت: جن��گ الكترونيك 
موضوعي است كه روز به روز 
در حال پيشرفت و توسعه 
اس��ت، ما نمي خواهيم در 
اي��ن زمينه از دني��ا عقب بمانيم و قوي تر از گذش��ته 
خواهيم شد. به گزارش فارس، امير عزيز نصيرزاده در 
حاشيه افتتاح دانشكده مهندسي جنگ الكترونيك 
با بيان اينكه دانش��كده جنگ اهميت بسياري دارد، 
افزود: اي��ن روزها بحث جنگ الكترونيك خيلي مهم 
اس��ت و روز به روز در حال پيش��رفت و توسعه است. 
ما نمي خواهيم از دنيا عق��ب بمانيم و مي خواهيم در 
لب��ه دانش اين حوزه حركت كنيم. بر همين اس��اس 
دانشكده جنگال در دانشگاه شهيد ستاري تاسيس شد 
كه به آزمايشگاه هاي بسيار خوب و تجهيزات پيشرفته 
مجهز است. وي با ابراز اميدواري از ارايه خدمات خوب 
آموزشي در سطح ارتش به همه نيروها اضافه كرد: قرار 
است در اين دانشكده كليه دانشجويان ارتش جمهوري 
اس��المي ايران آموزش داده شوند، درصدد هستيم با 
ساير سازمان ها مثل سپاه پاسداران انقالب اسالمي، 
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و دانشگاه هاي 
بيرون و شركت هاي دانش بنيان ارتباط مان را توسعه 
دهيم تا بتوانيم تجهيزات پيشرفته تر و تاكتيك هاي 
بسيار موثرتر در راستاي هم افزايي نسبت به همديگر 
داشته باشيم. وي در مورد ابعاد جنگ الكترونيك نيز 
گفت: جنگ الكترونيك بس��يار وسيع و در ابعاد هوا، 

زمين، دريا و به ويژه در ريز پرنده هاست. 

ازمديترانهتااقيانوسهندبه
توطئههايامريكاپاسخميدهيم
دس��تيار و مش��اور عال��ي 
فرمانده معظم كل قوا گفت: 
امريكايي ها اگر به فكر توطئه 
باشند از مديترانه تا درياي 
سرخ و اقيانوس هند به آنها 
پاسخ خواهيم داد. به گزارش 
تسنيم، سرلش��كر يحيي 
رحيم صفوي ديروز در س��خنراني پيش از خطبه هاي 
نمازجمعه تهران، به مناسبت ايام هفته دفاع مقدس با 
طرح اين پرسش كه بعد از گذشت سي سال از پايان دفاع 
مقدس و پيروزي انقالب اس��المي، آيا جبهه مقاومت 
قوي تر شده يا جبهه دوستان امريكا و صهيونيست ها 
و وابستگان منطقه اي امريكا، گفت: واقعيت اين است 
كه متحدان انقالب اسالمي و جبهه مقاومت با داشتن 
ظرفيت هاي عظيم مردمي و انسان هايي كه هوشمند 
و شجاع و باانگيزه هستند و اهداف حق طلبانه را دنبال 
مي كنند، از متحدان امريكا قوي تر شده اند. وي افزود: 
آقاي ترامپ به سرنوش��ت ش��ش رييس جمهور قبل 
خودش كه نتوانس��تند اراده سياس��ي خود را به ملت 
ايران تحميل كنند دچار شد. ترامپ هم به تاريخ خواهد 
پيوست و رهبري خردمندانه رهبر معظم انقالب سد 
تحريم هاي ظالمانه را خواهد شكس��ت و غرور و تكبر 
سياستمداران امريكا را لگدمال مي كند.  سرلشكر رحيم 
صفوي با بيان اينكه ملت ايران فش��ارهاي اقتصادي و 
سياسي را پشت سر خواهد گذاشت و از آن عبور خواهد 
كرد و ميراث ترامپ از رياس��ت جمهوري جز شكست 
و اخت��الف با متحدانش ثمري ن��دارد، تاكيد كرد: وي 
تلخ ترين تجربه رياست جمهوري  امريكا خواهد شد و 
در نتيجه ظلم به ملت ايران دچار بدعاقبتي خواهد شد. 

پيگيريتغييراتمربوطبهدولت
دراليحهتامينامنيتزنان

معاون رييس جمهور درامور 
زنان و خانواده در خصوص 
تغيي��رات ايجاد ش��ده در 
اليحه تامي��ن امنيت زنان 
گفت: دولت ب��ه تغييرات 
در مجازات هايي كه جنبه 
قضاي��ي دارد خيل��ي ورود 
نمي كند ولي بخش هايي كه به كار دولت و ماموريت هاي 
دولت برمي گردد طبعا دولت نظر خود را پيگيري خواهد 
كرد. به گزارش برنا؛ معصومه ابتكار در پاسخ به اين سوال 
كه اين اليحه توس��ط قوه قضاييه چقدر دس��تخوش 
تغييرات ش��د؟ گفت: طي دوسال اخير همكاري هاي 
خوبي با قوه قضاييه و پيگيري هاي جدي را داش��تيم. 
فرايند ارسال اليحه كمي طوالني شد ولي نهايتا با نگاه و 
درايت آقاي رييسي اليحه به دولت بازگردانده شد. او ادامه 
داد: از اين بابت از رياست محترم قوه قضاييه تشكر مي كنم 
كه عنايت داش��تند و سعي كردند به وعده خود پايبند 
باشند. در حال حاضر اليحه پيشنهادي را با اليحه ارسال 
شده از قوه قضاييه تطبيق مي دهيم. پس از اينكه مراحل 
تطبيق و بررسي ها تكميل شد، اظهارنظر مي كنيم. معاون 
رييس جمهور درامور زنان و خانواده مطرح كرد: نمي توانم 
درخصوص ميزان تغييرات قضاوت كنم زيرا اطالعاتم 
تكميل نشده، ولي تالش مي كنيم كه اين فرايند زياد 
طول نكش��د. اليحه تامين امنيت زنان عليه خشونت 
در دولت يازدهم در دستور كار قرار گرفت. اين اليحه از 
طرف مركز امور زنان و خانواده دولت يازدهم تدوين و در 
آذر ۹۶ براي بررسي بيشتر، از دولت به قوه قضاييه ارجاع 
شد. اين اليحه به دليل برخي اشكاالت وارده از سوي قوه 
قضاييه در دوران رياست سابق اين قوه به جايي نرسيد. 

فشاربررژيمصهيونيستيجهت
الحاقبهمعاهدهعدماشاعه

س��فبر كش��ورمان ن��زد 
س��ازمان هاي بين المللي 
مس��تقر در وين بر ضرورت 
رژي��م  ف��وري  الح��اق 
صهيونيس��تي به معاهده 
عدم اش��اعه تاكيد كرد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، 
كاظم غريب آبادي، طي سخنراني در شصت و سومين 
كنفرانس عمومي آژانس بين الملل��ي انرژي اتمي در 
موضوع قابليت هاي هسته اي رژيم صهيونيستي و منطقه 
خاورميانه عاري از سالح هسته اي، با اشاره به حمايت 
كامل ايران از ايجاد منطقه خاورميانه عاري از سالح هاي 
هسته اي، رژيم صهيونيستي را مهم ترين مانع تحقق 
اين هدف دانست و از جامعه بين المللي خواست فشار 
مداومي را بر اين رژيم جهت پيوس��تن به معاهده عدم 
اشاعه تحميل نمايند. غريب آبادي در ابتدا ضمن استقبال 
از درج موضوع قابليت هاي هسته اي رژيم صهيونيستي در 
دستوركار شصت و سومين كنفرانس عمومي آژانس و با 
اشاره به اينكه ايجاد منطقه خاورميانه عاري از سالح هاي 
هسته اي، خواسته طوالني مدت بسياري از كشور هاي 
منطقه بوده و از سال ۱۹۸۰ تاكنون قطعنامه هاي زيادي 
در اي��ن خصوص و بدون راي گيري تصويب ش��ده اند، 
افزود: ايران معتقد به ايجاد چنين نواحي به ويژه در يك 
منطقه بي ثبات مانند خاورميانه است؛ چرا كه فعاليت هاي 
هسته اي لجام گسيخته رژيم صهيونيستي، كماكان 
تهديدي براي منطقه و فراتر از آن است. او  افزود: با اين 
حال، اين حقيقت اس��ت كه قابليت هسته اي پنهاني 
رژيم صهيونيستي يك تهديد جدي مداوم براي امنيت 

همسايگان و ديگر كشورهاست.



3 كالن

»تعادل« فرآيند توزيع و حذف يارانه هاي نقدي را بررسي مي كند 

در نشست موسسه مطالعات دين و اقتصاد نقش نظام بانكي در رونق توليد مطرح شد

كدامخانوارهامشمولحذفيارانهنقديميشوند

سيستم بانكي كشور تيغ گلوي توليدكنندگان

آغاز واگذاري سرخابي ها به واسطه نشان تجاري

گروه اقتصاد كالن|
»خانوار شما مشمول حذف دريافت يارانه نقدي است«، 
عنوان پيامكي است كه ش��ايد اين روزها لرزه به جان 
خيلي ها بيندازد. چندي پيش محمد شريعتمداري 
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي طي نشستي در جمع 
خبرنگاران اعالم كرده بود كه از انتهاي ش��هريور ماه و 
اوايل مهر فرآيند حذف يارانه نقدي سه دهك پردرآمد 
آغاز مي ش��ود و طي آن اعمال دقت و حساس��يت در 
فرآيند حذف ض��رورت دارد چرا كه تع��داد زيادي از 
يارانه بگيريان به دهك هاي مياني جامعه تعلق دارند و 
دولت تصميم ندارد كه به اين قشر فشار وارد كند. اكنون 
و در روزهاي اخير دولت اقدام به حذف يارانه نقدي 200 
هزار خانوار مشمول بر 600 هزار نفر از دهك هاي باال 
درآمدي كرده است. اقدامي كه با ارسال پيامك »خانوار 
شما مشمول حذف يارانه نقدي است!«، به خانوار اعالم 
مي ش��ود و البته راه اعتراض به آن باز است. به گزارش 
»تعادل« س��خن از حذف يارانه نقدي دهك ها كه به 
ميان مي آيد، گروه هاي از مردم به طرق مختلف به دنبال 
اين هستند كه بفهمند آيا مشمول حذف يارانه نقدي 
ش��ده اند يا خير؟  هر چند كه با توجه به تورم دو رقمي 
فزاينده سال هاي اخير 45 هزار تومان يارانه نقدي در 
ماه ارزش خود را از دست داده است.  با اين حال همين 
شرايط بد اقتصادي منجر به آن شده است دهك هاي 
پايين درآم��دي همچنان به آن 45 ه��زار تومان هم 
خوش بين باشند. البته دهك هاي بااليي هم هستند 
كه نيازمند نيستند ولي يارانه مي گيرند. اين نقدي است 
كه از آغاز توريع يارانه هاي نقدي در دوران احمدي نژاد 

بر دولت وارد بود هم اكنون هم همچنان وجود دارد.

    دولت در منگنه حذف يارانه هاي نقدي
گرچه از ابتداي دولت يازدهم، مس��ووالن اين دولت 
مدام قول مي دادند كه يارانه هاي نقدي ثروتمندان را 
حذف كنند ولي عمدتا با اين توجيه كه دولت ابزارهاي 
اطالعاتي الزم را ب��راي حذف يارانه ثروتمندان ندارد، 
اين تصميم مهم به تاخير مي افتاد.  البته بخت با دولت 
يار نبود كه هميشه بتواند كسري هاي خود را با فروش 

نفت جبران كرده و از حذف يارانه هاي ثروتمندان بي نياز 
بمان��د، بنابراين با توجه به موج تحريم ها و ش��رايطي 
كه دولت با كسري در بودجه مواجه شد، براي كابينه 
دوازدهم ديگر ميسر نبود كه به استفاده از روش توزيع 
يارانه ميان همگان ادامه دهد. از اين رو ناگزير تصميم 
به حذف يارانه س��ه دهك باالدرآمدي با هدف بهبود 
معيشت دهك هاي پايين درآمدي و صرفه جويي در 

استفاده از منابع درآمدي خود گرفت.
در پي اعالم اين خبر دولت اكنون عزم خود را جزم كرده 
است كه مكانيزم حذف را در دستور كار خود قرار دهد 
بطوري كه حس��ين ميرزايي سخنگوي ستاد اجرايي 

تبصره 14 قانون بودجه 98 در گفت وگويي حذف يارانه 
نقدي خانوارهاي پردرآمد را اقدامي ضروري دانسته و 
با اشاره به حذف يارانه نقدي 200 هزار نفر پردرآمد در 
شهريور ماه، بيان كرده است: از امروز براي سرپرستان 
خانوارهايي كه يارانه نقدي آنها در اين مرحله قطع شده 
پيامكي با عنوان »خانوار شما مشمول حذف دريافت 
يارانه نقدي است« ارسال مي شود كه به جاي سرشماره، 
عبارت »يارانه« در آن قيد ش��ده اس��ت و آن دسته از 
سرپرستان خانوار كه بعد از دريافت پيامك قطع، نسبت 
به حذف يارانه خود اعتراض دارند، در ابتدا مي توانند با 
مراجعه به دفاتر پيش��خوان دولت همراه با كارت هاي 

شناسايي معتبر مانند شناسنامه، كارت ملي، گذرنامه 
يا گواهينامه جه��ت احراز هويت همراه، كد رهگيري 
دريافت كرده و سپس با مراجعه به سامانه اي كه از اول 
مهر ماه در وزارت تعاون راه اندازي مي ش��ود اعتراض 

خود را اعالم كنند.
همچنين ميرزايي تاكيد كرده اس��ت كه پيامك هاي 
دريافتي حتمًا با س��ربرگ التي��ن )Yarane( براي 
عموم ارسال شده باشد چرا كه درگذشته پيامك هايي 
از سوي يك شماره ناشناس براي افراد مختلف ارسال 
مي ش��د و به آنها درباره قطع ش��دن يارانه نقدي شان 
هشدار مي داد. اين پيامك ها روشي جديد براي دزدي 

اطالعات حساب بانكي توسط سودجويان به كار برده 
مي شود. وي در ادامه تاكيد كرده است كه پس از مراجعه 
افراد به دفاتر پيشخوان دولت و ارايه شماره سرپرست 
خانوار، پيامكي با محتواي كد رهگيري دريافت خواهند 
 كرد كه پ��س از آن باي��د همراه با كد ملي به س��امانه 
mcls.gov.ir.yaraneh10 مراجع��ه كنن��د و 
اطالعات بانكي خود را مشاهده كنند، اگر دوباره معترض 
بودند مي توانند به صورت نظام مند اعتراض خود را ثبت 
كنند البته تا دو ماه پس از ثبت اعتراض، نتيجه از طريق 

همان شماره پيامك اطالع رساني خواهد شد.
حس��ين ميرزايي الزم به ذكر دانس��ته ك��ه در دفاتر 
پيش��خوان خدمات دولت از سرپرستان خانواري كه 
به حذف ياران��ه نقدي خود معترض هس��تند اجازه 
كتب��ي گرفته خواهد ش��د كه دولت اختي��ار دارد به 
حساب هاي بانكي آنها دسترسي داشته باشد تا مبتني 
بر تراكنش هاي بانكي بتوان دقت تش��خيص اوليه در 
توان مالي افراد را افزايش داد و تصميم گرفت كه آيا اين 

فرد مشمول دريافت يارانه هست يا خير.
سخنگوي س��تاد اجرايي تبصره 14 قانون بودجه 98 
در انتها از شيوه اجرايي حذف يارانه نقدي خانواده هاي 
پردرآمد گفته اس��ت كه اين شيوه مبتني بر اطالعات 
دريافتي از دستگاه هاي مختلف است يعني افراد براي 
خريد يا فروش خودرو به جا هاي مختلف مراجعه كردند، 
تملك يك خانه به نام آنها است، شغل و درآمدي دارند يا 
جايي اظهارنامه مالياتي از آنها ثبت شده است؛ در كل در 
هر جا اطالعات افراد متصل به كد ملي آنها جمع آوري 
و براساس آن وضع مالي افراد سنجيده شده و افرادي 
كه توان مالي بااليي داشتند و جزو سه دهك باال بودند 
شناسايي شدند. حساسيت دولت بر اين است كه حقي 
از كسي ضايع نشود و سنجش و تخمين توان مالي افراد 

با دقت باال انجام شود.
براس��اس آن وضع مالي افراد سنجيده شده و افرادي 
كه توان مالي بااليي داشتند و جزو سه دهك باال بودند 
شناسايي شدند. حساسيت دولت بر اين است كه حقي 
از كسي ضايع نشود و سنجش و تخمين توان مالي افراد 

با دقت باال انجام شود. 

رييس موسسه دين و اقتصاد گفت: در سال هاي اخير و 
به ويژه پس از سال 1۳85، سيستم بانكي كشور پشت 
به توليدكنندگان و رو به واردكنندگان كرده است كه 
در نتيجه اين سياست، سهم باقيمانده بخش صنعت 
و معدن از تس��هيالت بانكي از 28.6 درصد در س��ال 
1۳86 به 16 درصد در سال 1۳96 كاهش يافته است 
يعني سيستم بانكي هم راستا با تحريم كنندگان گلوي 
توليدكنندگان را فشار داده و آنها را به سمت رباخوارها 

پرتاب كرده است.
به گزارش »تعادل« نشس��ت هفتگي موسسه دين و 
اقتصاد با محوريت توليد محوري به مثابه حلقه وصل 
تجارت و توس��عه در دوران دفاع مقدس برگزار ش��د. 
در اين نشست فرش��اد مومني رييس موسسه دين و 
اقتصاد با اش��اره به اداره اقتصاد كشور در دوران هشت 
سال دفاع مقدس بيان كرد: زماني كه در رابطه با اداره 
اقتصاد كشور در دوران دفاع مقدس صحبت مي كنيم 
همه ذهن ها معطوف به دولت دوران جنگ مي ش��ود 
كه از ديدگاه من به حق جانفشاني و توان خارق العاده 
مديريتي  مهندس يك يادگار بزرگ اس��ت كه به اين 
زودي ها از خاطره مردم پاك نخواهد ش��د، اما همان 
ميزان كه به مهندس موسوي ارادت دارم، در عين حال 
تاكيد دارم كه در اداره اقتصاد آن دوران نبايد حضور موثر 
شهيد رجايي را ناديده گرفت چرا كه ايشان در بسياري 
از زمينه ها نقش تأسيس��ي داش��تند و آقاي موسوي 
خلف صالح شهيد رجايي بودند و متاسفم از اينكه هم 
از شهيد رجايي و خدماتشان كم صحبت مي شود و هم 
بدلي س��ازي هايي رواج پيدا كرد و كساني را به ايشان 
نس��بت دادند كه مايه شرمساري كساني است كه آن 

شهيد و بدلي ها را مي شناختند.
مومن��ي تاكي��د كرد: اگ��ر بخواهي��م برآين��د همه 
نوآوري هاي نهادي خارق العاده در دوره دفاع مقدس 
در سامان بخشي و توسعه گرا كردن رابطه توليد، تجارت 
و توس��عه را مش��خص كنيم، بايد تحوالت مربوط به 
شاخص رابطه مبادله را بررسي كرد. اين شاخص گوياي 
اين است كه در الگوي سلطه بر تجارت يك كشور خام 
فروش��ي، مونتاژ و حيله چه جايگاهي دارد و در مقابل 
توليد توسعه گرا چه جايگاهي. براساس اين شاخص 
در سال پاياني جنگ تحميلي، هر تن كاالي صادراتي 
ايران بطور متوسط با 850 دالر مبادله مي شد كه اين 
رقم پس از اجراي برنامه تعديل ساختاري به 650 دالر 
در س��ال 1۳۷۳، ۳۳0 دالر در سال 1۳۷6 و 260 دالر 

در سال 80 سقوط كرده است و اين به معناي آن است 
كه مضمون توليد توسعه گرا در اقالم صادراتي كاهش و 

مضمون رانتي روبه افزايش گذاشته است.

    فاجعه اي به نام برنامه تعديل ساختاري
مشاور اقتصادي دولت دوران دفاع مقدس با بيان اينكه 
در بررس��ي تحوالت مربوط به الگوي واردات كشور از 
منظر س��نجش رابطه مبادله مشاهده مي شود افزود: 
كه در س��ال 1۳۷6 به ازاي هر تن كاالي وارداتي، 1.9 
تن كاال صادر مي شد كه اين ميزان به 2.6 تن در سال 
1۳84 و ۳ تن در سال 1۳90 رسيده است و از اين منظر 
هم جهت گيري هاي ضدتوسعه گرا و خام فروشانه ابعاد 
غيرمتعارفي پيدا كرده اس��ت. حقيقتا طول و عرض 
ماجراي فاجعه سازي كه به نام برنامه تعديل ساختاري 
به كشور تحميل كردند و در حال حاضر هم مشتريان و 
ذي نفعان غيرمتعارف، موثر و قدرتمندي بر سرنوشت 

اداره اقتصاد كشور دارد نياز به بررسي مبسوط دارد.

    مديريت اقتصادي كش�ور ترمز روندهاي 
ضد توسعه

اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبايي با اش��اره به نقش 
موثر مديريت اقتصادي كش��ور در جهت جلوگيري 
از روندهاي مخرب و ضد توس��عه ادامه داد: براس��اس 
گزارش رسمي كه در سال 95 منتشر شده است، ايران 
بزرگ ترين صادركننده نفت كوره شد. جنبه نمادين 
اين موضوع آن است كه قيمت نفت كوره در بازارهاي 
جهان��ي از قيمت نفت خام هم پايين تر اس��ت، يعني 
در اثر دورش��دن از موازين توسعه گرا كه سنگ بناي 
مستحكم آن در دوران دفاع مقدس گذاشته شده بود با 
سيستم شبه مافيايي روبرو هستيم كه نتيجه آن تخليه 
منابع مادي كش��ور، تحميل فشارهاي خردكننده به 
توليدكننده و عامه مردم و تشديد وابستگي هاي ذلت  آور 
به دنياي خارج است. بنابراين عميقاً نيازمند آن هستيم 
كه الگوي تجارت و توسعه رايج در سي سال اخير مورد 

باز بيني قرار بگيرد.

    يك روز بدون بحران را پشت سر نگذاشته ايم
فرشاد مومني طرز نگاه به بازرگاني داخلي و خارجي 
را معجزه آس��ا دانس��ت و افزود: رانت خواران و دالل ها 
موجي را راه انداخته اند كه چون در دوران دفاع مقدس 
سيستم كوپني وجود داشت بنابراين دولت هم تمايل به 

كمونيسم داشت، در حالي كه دولت آن دوران حتي يك 
واحد توزيع كننده جديد هم ايجاد نكرد بلكه از همان 
سيستم سنتي توزيعي موجود كشور براي توزيع اقالم 
بهره برد. اما به دليل نظارت كارآمد، راه بر زياده خواهي 
دالل ها بست و نيازهاي اساسي كشور بدون اينكه بار 
اجرايي براي دولت داشته باشد، توزيع و با يك قيمت 

در اختيار شهروندان قرار گرفت.
وي در ادامه گفت: در روزهاي اخير يك كار پژوهشي 
منتش��ر ش��ده كه در آن قيمت تمام ش��ده ارزي 10 
قلم كاالي اساس��ي وارداتي مردم با قيمت فروش به 
مصرف كننده را مقايسه كرده است. براساس اين گزارش 
قيمتي كه مصرف كننده براي اين كاالها مي پردازد بين 
5 تا 10 برابر قيمت وارداتي آن اس��ت يعني اينچنين 
ميداني را ب��راي مفت خوارگي و واس��طه گري ايجاد 
كرده اند در صورتي كه در دوران دفاع مقدس از منظر 
تجارت خارجي با ميانگين واردات ساالنه 15 ميليون 
دالر، كشور در زمينه تامين اقالم مورد نياز با بحران روبرو 
نش��د در حالي كه در 15 سال اخير با ميانگين واردات 
ساالنه بالغ بر ۷5 ميليارد دالر مي توان ادعا كرد كه يك 

روز بدون بحران را پشت سر نگذاشته ايم.

 سيس�تم بانك�ي پش�ت ب�ه توليدكنن�ده 
رو به واردكننده

رييس موسس��ه دين و اقتصاد با اشاره به تصميمات 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كشور گفت: در سي و 
دومين جلسه اين شورا مصوب شد كه بدهي  واحد هاي 
توليدي به عنوان كمك به رونق توليد تقسيط شود اما 
در بخش عملياتي آن، سازمان امور مالياتي بخشنامه اي 
صادر كرد كه امتياز تقس��يط بدهي ها نصيب كساني 
مي شود كه بدهي هاي گذشته خود را تا پايان مهر ماه 
تس��ويه كنند. در حالي كه همه مي دانند در 20 سال 
گذش��ته همواره واحد هاي توليدي ب��ا بحران تامين 
سرمايه در گردش روبرو بوده اند يعني مي گويند در اين 
شرايط بحراني، اگر چيزي هم داريد در اختيار ما قرار 

دهيد و نام آن را كمك به توليد مي گذارند.
مومني اضافه كرد: در سال هاي اخير و به ويژه پس از سال 
1۳85، سيستم بانكي كشور پشت به توليدكنندگان و 
رو به واردكنندگان كرده است كه در نتيجه اين سياست، 
س��هم باقيمانده بخش صنعت و معدن از تس��هيالت 
بانكي از 28.6 درصد در س��ال 1۳86 به 16 درصد در 
س��ال 1۳96 كاهش يافته است يعني سيستم بانكي 

هم راس��تا با تحريم كنندگان گلوي توليدكنندگان را 
فشار داده و آنها را به سمت رباخوارها پرتاب كرده است 
البته اين موضوع براي بخش كشاورزي هم صادق است. 
همچنين براساس جدول داده و ستانده سال 1۳90، از 
كل ماليات اخذ شده در حدود 61.8 درصد سهم صنعت 
كارخانه اي كشور بوده است كه تقريبًا چهار برابر سهم 
اين بخش از توليد ناخالص داخلي اس��ت. بايد توجه 
داشت سهم صنعت كارخانه اي در درآمدهاي مالياتي 
كشور مالزي ۳.2 درصد و براي تركيه 6.5 درصد است 
يعني فشار مالياتي ما 10 برابر فشاري است كه ترك ها 
به صنعت كارخانه اي خود وارد مي كنند. بنابراين بارها 
و بارها گفته ايم كه ما بنا را بر حسن نيت شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي مي گذاريم اما تصميمات گرفته 
شده آنها فاقد صالحيت هاي كارشناسي بايسته است 
و بنابراين تصميمات شان بطور فاجعه آميزي ضعيف 

است.

      اليحه جديد تجارت، بحراني ديگر براي كشور
فرش��اد مومني از روند تصويب قان��ون جديد تجارت 
در مجلس ش��وراي اس��المي انتقاد ك��رد و گفت: در 
نهايت فروتني به نمايندگان مجلس عرض مي كنم، 
هر لحظه كه زودتر رون��د تصويب بندهاي اين اليحه 
را متوقف كنند خس��ارت وارده به كش��ور هم كاهش 
مي يابد. متاسفانه بنيه تصميمات گرفته شده در اين 
زمينه فاجعه آميز و نيازمند بازنگري اساس��ي است و 
اگر هيات رييسه اين همراهي را نكند، از هيات وزيران 
درخواست مي كنيم اين اليحه را پس بگيرند. چون با 
وجود حسن نيت اما به دليل فقدان بنيه كارشناسي، 

كشور را به سمت بحران پيش مي برند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: براساس برآوردهاي 

اوليه بنده تا بندهاي تصويب ش��ده، مي��زان دعاوي 
ارجاع شده به قوه قضاييه ظرف سه سال 10 برابر ميزان 
موجود خواهد ش��د و به طرز غيرمتعارفي بستر فساد 
و ناامن سازي فضاي كس��ب و كار است از همين روي 
خواستار توقف آن هستيم. از نمايندگان توسعه گراي 
مجلس درخواست داريم نگاه ويژه به مواد 4، 5، 14 و 
16 داشته باشند و به گونه اي نباشد كه پس از 80 سال 
كه مي خواهيم تغييري ايجاد شود، مردم بگويند هزار 

رحمت به قانون پيشين.

    افزايش قيمت بنزين
سيگنال نئوكالسيك هاي وطني

رييس موسسه دين و اقتصاد با بيان اينكه هيچ كدام 
از فشارهاي غيرمتعارفي كه به توليدكنندگان تحميل 
مي شود متوقف نشده است، گفت: اخيرا زمزمه هايي 
شنيده مي ش��ود كه پس از رسوايي در جهش نرخ ارز، 
تحت عنوان اصالح الگوي مصرف اين بار قيمت بنزين 
را افزايش دهند. گويي فاجعه اي كه در دي ماه 89 در 
اثر اين كارها ايجاد شد را فراموش كرده اند. در اين ميان 
كساني حرف هايي مي زنند كه به عنوان كارشناس از 
آنها شرم مي كنم. به طوري كه يكي از نئوكالسيك هاي 
وطني در گزارشي استدالل كرده اند چون ميزان توان 
مردم براي تخصيص خوراكي هاي اساسي سقوط كرده 
است از همين روي پيش��نهاد كرده اند قيمت بنزين 
افزايش يابد تا مردم اين پيام را بگيرند كه منابع را براي 
بنزين كاهش و به سمت خوراكي ها كاناليزه كنند. واقعًا 
اينگونه استدالل ها به نام علم اقتصاد خجالت آور است و 
جالب آنكه از سوي كساني مطرح مي شود كه طمطراق و 
ادعاهايشان در مورد صالحيت هاي كارشناسي گوش ها 

را كر، اما از نظر محتوا بسيار غم انگيز است.

رييس كميس��يون ويژه اصل 44 گف��ت: واگذاري دو 
باشگاه سرخابي مرحله به مرحله صورت مي گيرد كه 

ابتدا از برند آنها شروع مي شود.
حميدرضا فوالدگ��ر در گفت وگو با ف��ارس، در مورد 
واگذاري دو باش��گاه فوتبالي پرسپوليس و استقالل 
موسوم به سرخابي ها گفت: يك سري جلسات با حضور 
وزير ورزش و جوانان و روس��اي سازمان بورس و اوراق 
بهادار، سازمان خصوصي س��ازي، ديوان محاسبات، 
معاونان وزير ورزش داشته ايم و آخرين جمع بندي اين 
است كه مهلتي كه قانون بودجه 98 مبني بر واگذاري 
اين دو باشگاه تا شهريور 98 از طريق فرابورس داده بود، 

تا آخر سال تمديد شد، زيرا مقدمات اين كار فراهم نبود.
وي اف��زود: روش واگذاري ابتدا اين ب��ود كه از طريق 
فرابورس باشد، اما ساختارهاي مالي دو باشگاه فوتبالي 
اصالح نش��ده و عملكرد مالي و صورت هاي مالي سال 
9۷ اين دو باشگاه مشخص نيست. ميزان مطالبات و 
بدهي هاي آنها               و ميزان دارايي شان مشخص نيست            ، اما 
به نظر مي رسد واگذاري از روش برند يا نشان تجاري دو 

باشگاه عملي تر باشد.
به گفته فوالدگر مهم ترين دارايي دو باشگاه سرخابي 
همان برند يا نش��ان تجاري شان است و اگرچه اموالي 
دارن��د، اما بدهي ه��اي زيادتري دارن��د، در حالي كه 

نشان تجاري دو باشگاه ارزش بيشتري دارد؛ بنابراين 
اول بايد برند دو باش��گاه قيمت گذاري ش��ود و بعد به 
متقاضيان شامل اشخاص حقوقي و حقيقي، هواداران، 

پيشكسوتان و خريداران سرخابي ها عرضه شود.
وي گفت: تمديد مهلت قانون بودجه تا آخر س��ال به 
صورت توافقنامه صورت گرفته است، اما بايد دولت يا 
اليحه اي بدهد كه قانون بودجه امسال اصالح شود يا 
در اليحه بودجه 99 روش هاي واگذاري س��رخابي ها 
را دوب��اره ارايه كند. رييس كميس��يون ويژه اصل 44 
گفت: براي واگذاري س��رخابي ها يك روش مرحله به 
مرحله اس��ت كه بايد تعيين تكليف اموال، بدهي ها و 

دارايي ه��اي آن صورت گي��رد، همچنين بايد اصالح 
ساختار مالي در دو باش��گاه صورت بگيرد و به موازات 
آن برند يا نشان تجاري دو باشگاه توسط كارشناسان 

قيمت گذاري شود.
فوالدگ��ر اين را هم گف��ت: براي واگذار س��رخابي ها 
اول از واگذاري برند بايد ش��روع شود، در حال حاضر 
معلوم نيس��ت برند اين دو باش��گاه چقدر مي ارزد كه 
بايد كارگروهي تشكيل ش��ده و برند اين دو باشگاه را 

قيمت گذاري كنند.
به گفته وي اين كارگروه مي تواند متشكل از كارشناسان 
ب��ورس، س��ازمان خصوصي س��ازي،  وزارت ورزش و 

جوانان، باش��گاه هاي فوتبال، كارشناس��ان رسمي و 
ديوان محاسبات باشد. رييس كميسيون ويژه اصل 44 
اظهار داشت: واگذاري ها بايد از برند شروع شود، چون 
فرايند پيچيده اي است و خيلي از اموال و دارايي هاي دو 
باشگاه در مقابل ديون و مطالباتشان قرار دارد و آخرين 
حسابرسي صورت هاي مالي دو باشگاه مربوط به سال 
96 است و هنوز صورت هاي مالي سال 9۷ حسابرسي 
نشده است. فوالدگر افزود: در حال حاضر فقط مهلت 
واگذاري سرخابي ها تا آخر سال تمديد شده و اميدواريم 
واگذاري سرخابي ها در جلسات با وزير ورزش و ساير 

مسووالن ورزش به نتيجه برسد. 
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پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )82(

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور   بيطرف|

فصل  ششم 
   چالش فناوري هاي نو

   داده هاي بزرگ  و هدف گرفتن مشتري
از آنجا كه هوش مصنوعي و داده هاي بزرگ ارزيابي 
اين موض��وع را كه تا چه اندازه هر فرد محصوالت 
مختلف را ارزش گذاري مي كند و بنابراين تمايل 
به خريد آن دارد بر عهده دارند، لذا به ش��ركت ها 
اين قدرت را مي دهند ك��ه تبعيض قيمتي را روا 
دارند و به آن دس��ته از مش��تريان كه محصول را 
ارزش مي گذارند يا آنهايي كه گزينه هاي كمتري 
دارند، بيشتر شارژ كنند. تبعيض قيمتي نه تنها 
غيرعادالنه اس��ت بلكه كارآمدي اقتصادي را هم 
تضعيف مي كند: فرضيه استاندارد علم اقتصاد بر 
نبود قيمت گذاري تبعيض آميز استوار است. هر 
فرد يك قيمت را مي پردازد. اما با هوش مصنوعي 
همراه با داده هاي بزرگ، افراد مختلف مي توانند 

قيمت هاي متفاوت را بپردازند.
بنابراي��ن، ه��وش مصنوعي و داده ه��اي بزرگ، 
شركت هاي فناوري را توانمند مي سازند تا بخش 

بزرگ از ارزش��ي را 
ك��ه جامع��ه براي 
خودش��ان تولي��د 
مي كند، اس��تخراج 
كنن��د و موقعي��ت 
مابق��ي جامع��ه – 
مشتريان عادي – را 
در حالت بدتر باقي 
مي گذارن��د. مثال، 
ش��ركت اس��تپلز، 

نش��ان داده كه مي داند كدام اف��رادي كه در يك 
منطقه پس��تي مش��خص زندگي مي كنند چه 
فروشگاهي هست كه در همان نزديكي محصوالت 
همانن��دي را به ف��روش مي رس��اند؛ در غير اين 
صورت آنها مي توانند يك قيمت باالتري را براي 
دستورات اينترنتي ش��ارژ كنند. بنگاه هاي بيمه 
مي دانند كه مشتريانشان در كدام كدهاي پستي 
زندگي مي كنند و مي توانند بر همان اساس شارژ 
كنند – نه فقط بر اس��اس ريسك هايي كه در آن 
كد پستي زندگي مي كنند بلكه بر اساس قدرت 
بازار و توانايي آنها براي ش��ارژ بيشتر. در عمل، در 
هر دو مثال، محصوالت مشتري و بيمه، كدهاي 
پستي كه قيمت هاي باالتر شارژ شده بود عمدتا بر 
منازل اقليت ها است – بنابراين، هوش مصنوعي و 
داده هاي بزرگ ثابت كرده اند كه ابزارهاي تازه اي 

براي تبعيض نژادي هستند.
اقتص��اد ديجيتالي قرن بيس��ت و يك��م توانايي 
شركت ها را براي هدف گرفتن آنهايي كه مي توانند 
به روش هاي ديگري از آنها مزيت گرفت را تقويت 
كرده است. آنها مي توانند نقاط ضعف افراد را طعمه 
كنند. هوش مصنوعي مي تواند براي مثال فردي 
را با يك ش��خصيت عادت كرده را كه مي تواند به 
چنگال كازينوهاي قمار بيفت��د را رديابي كند و 
او را ب��راي رفتن به الس وگاس ي��ا نزديك ترين 
كازينو تحريك سازد. همانطور كه زينب توفكچي، 
جامعه شناس نشان داده، هوش مصنوعي مي تواند 
از هر نقطه ضع��ف ما، تماي��ل غيرمنطقي براي 
كفش هاي جديد يا كيف هاي دستي تازه يا سفر 
به س��واحل دريايي گرم، بهره برداري كند و ما را 
با اطالعات��ي كه تغذيه مي كند به س��مت اتالف 
درآمدهاي م��ان راهنمايي س��ازد و احساس��ات 
ش��خصي مان را بر خود مشورتي مان غالب كند. 
تحقيقاتي كه توس��ط ريچارد تيلر، برنده جايزه 
نوبل، انجام شده، شرح جنگي كه در درون بسياري 
از افراد ميان هويت هاي متفاوتش��ان رخ مي دهد 
و چه رويدادهايي را مي ش��ود در اين جنگ ديد 
را مي ده��د. اين فناوري هاي ت��ازه در اين جنگ 
به نفع خودهاي كوچك م��ان دخالت مي كنند. 
اين ترس وج��ود دارد كه داده هاي بزرگ و هوش 
مصنوعي به اين شركت ها اجازه دهند كه بصيرت 
دقيق تري را به درون اين پويايي ها داشته باشند 
و كاركردهايشان را منطبق با به حداكثر رساندن 

منافع تطبيق دهند. 

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

تشكيل شوراي عالي كار
با هدف تامين مسكن كارگران

در حالي كه در آخرين نشس��ت ش��وراي عالي كار 
موضوع خانه دار شدن كارگران كليد خورد، خبرها 
حكايت از آن دارد كه قرار است در جلسه آتي شورا، 
راهكارهاي تامين مسكن مشاركتي كارگران مورد 
بحث و بررسي قرار گيرد. دويست و هشتاد و پنجمين 
نشست شوراي عالي كار با محور بررسي راهكارهاي 
تقويت تعاوني هاي مسكن و مصرف كارگران، ساز 
و كارهاي تامين مس��كن مش��اركتي و استفاده از 
ظرفيت تعاوني ه��اي توزيعي براي تامين كاالهاي 
اساس��ي و مورد نياز كارگران سه شنبه دوم مهرماه 
برگزار مي ش��ود.در اين نشست معاون امور تعاون و 
معاون فرهنگي اجتماعي وزير كار نيز حضور خواهند 
داشت تا ضمن شنيدن ديدگاه ها و نظرات تشكل هاي 
كارگ��ري و كارفرمايي، راهكارهاي پيش��نهادي را 
بررس��ي كنند. پيش از اين نشس��ت شوراي عالي 
كار مرداد م��اه جاري با حضور مع��اون روابط كار و 
نمايندگان كارگري و كارفرمايي برگزار شده و موضوع 
تامين مسكن كارگران و توزيع كاالهاي اساسي ارزان 
قيمت و حمايت هاي غيرنقدي در دس��تور كارقرار 
گرفته بود.در اين نشست راهكارهاي ترميم قدرت 
خريد خانوارهاي كارگري،  پيگيري آيين نامه تبصره 
يك ماده ۷ قانون كار وگزارش سامانه جامع روابط كار 

نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

خبر  كالن



بانك و بيمه4اخبار

»تعادل«ازعدمواكنشنرخطالوارزبهكاهشنرخبهرهامريكاگزارشميدهد

امسال ارز اربعين نداريم

اثر نرخ ارز و نقدينگي بر بازار دارايي

100هزارميلياردتومانتسهيالتبهبخشهايپيشراناقتصاد

گروه بانك و بيمه|
با توجه به مشكالتي كه س��ال گذشته در تامين دينار 
زائران در اربعين س��ال گذش��ته رخ داد و با مشكالت و 
حواشي بسياري مواجه شده بود، امسال بانك مركزي 
تصميم گرفته كه ارزي براي مراسم اربعين در نظر نگيرد 
زيرا ام��كان تامين دينار در عراق فراهم نش��ده و عراق 

همكاري الزم در اين زمينه نداشته است. 
به گ��زارش »تعادل«، رييس كل بانك مركزي با تاكيد 
بر اينكه ارز اربعين با نرخ آزاد صرافي ها ارايه خواهد شد، 
درباره عدم دخالت بانك مركزي در بازار آزاد خاطرنشان 
كرد: ارز مس��افرتي، ارز بازار آزاد حساب مي شود و اين 

بانك ها هستند كه در اين زمينه نرخ گذاري مي كنند.
عبدالناصر همتي، درباره وضعيت ارايه ارز مسافرتي و 
عرضه اين ارز با قيمتي بيشتر از ارز آزاد اظهار كرد: بانك 
مركزي دخالتي در ارز بازار آزاد نمي كند و ارز مسافرتي 
نيز جزو ارز بازار حساب مي شود. بانك ها كه ارايه دهنده 
ارز مس��افرتي هستند خودش��ان بر مبناي نرخ ارز روز 
گذشته در خصوص قيمت ارز مسافرتي تصميم گيري 

مي كنند.
رييس كل بان��ك مركزي همچنين درب��اره اينكه آيا 
دولت براي مراسم اربعين ۱۳۹۸ ارز خاصي براي زائران 
راهپيماي��ي اربعين در نظر دارد خاطرنش��ان كرد: ارز 

اربعين با نرخ آزاد صرافي ها ارايه خواهد شد. 

 عدم و اكنش بازارها به كاهش نرخ بهره 
با وجود آنك��ه انتظار مي رفت بع��د از كاهش نرخ بهره 
در امريكا توس��ط فدرال رزرو در روز چهارشنبه، شاهد 
افزايش نرخ طال و كاهش نرخ دالر در بازارهاي جهاني در 
روزهاي پنج شنبه و جمعه باشيم، اما ظاهرا اثر كاهش 
25 صدم درصدي نرخ بهره و افت آن از 2 درصد به ۱.75 
درصد، تاثيري بر بازار نداش��ته و نرخ اونس جهاني طال 
همچنان در س��طح ۱50۳ دالر در روزهاي پنج شنبه 
و جمعه باقي ماند و ارزش دالر نيز در برابر س��اير ارزها 

همچنان تقويت شده است.
به گزارش تعادل، كارشناسان معتقدند كه اين كاهش 
اندك بوده و با انتقاد رييس جمه��ور امريكا نيز مواجه 
شده اس��ت و اثر قابل توجهي بر بازار طال و ارز نخواهد 
داش��ت، زيرا فعاالن اقتصادي انتظار كاهش نرخ بهره 
بيشتري را داشتند تا بتواند به رشد اقتصادي در امريكا، 
كمك بيشتري كند اما در حال حاضر، فعاالن بازار ارز و 
طال اثر كاهش محدود نرخ بهره بر متغيرهاي اقتصادي 
و تقاضاي طال را جدي نگرفته اند و در نتيجه نه تنها نرخ 
طال ثابت مانده بلكه ارزش دالر امريكا در برابر ساير ارزها 
همچنان روبه افزايش است و براي كاهش ارزش دالر، 
رشد اقتصادي و صادرات بيشتر، بايد نرخ بهره بيش از 

اين كاهش يابد. 
در بازار داخلي ايران نيز روز 2۸ شهريور، با اعالم قيمت 
دالر ۱۱5۳0 توماني و نرخ اون��س جهاني طال ۱50۳ 
دالري، قيمت طال و سكه تقريبا روند با ثبات قبلي را طي 

كرد و نرخ ها اندكي افزايش داشت و مظنه مثقال طالي 
۱7 عيار يا طالي آب شده به ۱ ميليون و 772 هزار، هرگرم 
 طالي ۱۸ عيار معادل 40۹ هزار تومان، س��كه امامي
 4 ميلي��ون و 60 ه��زار، س��كه طرح قدي��م 4 ميليون 
و ۳0 هزار، نيم س��كه 2 ميليون و 60 هزار، ربع س��كه 
۱ ميليون و 260 هزار و س��كه گرمي ۹00 هزار تومان 
معامله شد. صرافي هاي مجاز بانكي نيز نرخ فروش دالر 
را ۱۱450 و نرخ خريد دالر را ۱۱۳50 تومان، نرخ فروش 
يورو را ۱2750 و نرخ خريد يورو را ۱2650 تومان اعالم 
كردند. بازار سنا نيز نرخ ميانگين ارزهاي معامله شده در 
تاريخ 27 شهريور را براي دالر ۱۱2۸5، يورو ۱262۳، 
درهم ۳0۳۱، يوآن ۱70۸، پون��د ۱۳۹54، لير تركيه 

20۸4 تومان اعالم كرده است. 

 كاهش قيمت طال با سيگنال جديد امريكا
 همچنين قيمت طال در معامالت روز پنج ش��نبه بازار 
جهاني كه س��رمايه گذاران پس از سيگنال هاي جديد 
سياست گذاران امريكايي در خصوص حركت بعدي شان 

محتاط شده بودند، كاهش پيدا كرد.
به گزارش رويترز، هر اونس طال براي تحويل فوري در 
معامالت روز جاري بازار سنگاپور 0.۳ درصد كاهش پيدا 
كرد و به ۱4۸۹ دالر و 7۳ سنت رسيد. بهاي معامالت 
اين بازار روز گذشته حداكثر يك درصد سقوط كرده بود 
و نهايتا با 0.6 درصد كاهش بسته شد.در بازار معامالت 
آتي امريكا، هر اونس طال ۱.2 درصد كاهش پيدا كرد و 
به ۱4۹7 دالر و پنج سنت رسيد.دالر در معامالت روز 
پنج شنبه در سطح بااليي ايستاد و بازارهاي سهام آسيا 
نيز با دنبال كردن رشد ماليم وال استريت، صعود كردند.

بر اس��اس گزارش رويترز، همانطور كه انتظار مي رفت 
بانك مركزي امريكا در نشست سياست پولي خود كه 
بعد از ظهر روز چهارشنبه به پايان رسيد براي حمايت 
از توس��عه اقتصادي نرخ هاي بهره را به ميزان 25 واحد 
كاه��ش داد، اما احتمال كاهش بيش��تر نرخ هاي بهره 
در آينده را م��ورد ترديد قرار داد و باعث انتقاد س��ريع 

رييس جمهور امريكا شد.
نرخ هاي بهره پايين تر هزينه نگهداري از طال كه بازدهي 
ندارد را كاهش داده و جذابيت سرمايه گذاري در اين فلز 
ارزش��مند را تقويت مي كند و از سوي ديگر ارزش دالر 
امريكا را تحت فشار كاهشي قرار مي دهد. در بازار ساير 
فلزات ارزشمند، هر اونس نقره با 0.۱ درصد كاهش، به 
۱7 دالر و 72 سنت رسيد. هر اونس پاالديم براي تحويل 
فوري با 0.۳ درصد افزايش، به ۱5۹6 دالر و ۱6 س��نت 
رسيد. هر اونس پالتين براي تحويل فوري با 0.۱ درصد 

كاهش، ۹۳0 دالر و 4۳ سنت معامله شد.

  بانك هاي اروپا تحت تاثير  ريس�ك جديد 
نرخ بهره

 از سوي ديگر،  اكونوميست با انتشار يك گزارش تحليلي 
هشدار داد صنعت بانكداري اروپا تحت تاثير نرخ بهره با 

ريسك بزرگي روبرو شده است.به گزارش سي ان بي سي، 
بانك مركزي اروپا چندي پيش با كاهش مجدد نرخ بهره 
به منظور تقويت رشد اقتصادي منطقه يورو موافق كرد 
و نرخ بهره در اين منطقه پولي با رس��يدن به منفي 0.5 
درصد در پايين ترين سطح تاريخ خود از زمان تشكيل 

منطقه پولي يورو قرار گرفت.
واحد اطالعات اكونوميست در گزارشي به مقامات بانك 
مركزي اروپا هش��دار داده اس��ت كه تداوم روند فعلي 
بانك هاي اروپايي را با ريسك هاي بسيار جدي مواجه 
خواهد كرد. سيمون باپتيست، مدير ارشد اين موسسه 
گفت: فكر مي كنم اكنون س��واالت زي��ادي پيرامون 

سودآوري فعاليت بانك هاي اروپايي ايجاد شده است.
نرخ بهره در منطقه يورو از س��ال 20۱2 به صفر درصد 
كاهش يافت و نخستين بار در سال 20۱4 وارد محدوده 
منفي شد. واحد اطالعات اكونوميست هشدار داده است 
كه نرخ بهره منفي به ض��رر وام دهندگان خواهد بود و 
توانايي بانك ها براي سودآور ماندن را خدشه دار مي كند. 
اين گزارش در ادامه هشدار داده است كه نرخ بهره منفي 
براي مدت طوالني باعث ايجاد تغيي��رات بنيادين در 

كسب و كارها خواهد شد.
قرار است بانك مركزي اروپا در هر ماه 20 ميليارد يورو 
اوراق قرضه دولتي را خريداري كند تا راه را براي تقويت 
رشد اقتصادي در س��طح منطقه يورو هموار كند. اين 
بسته فرا تر از حد انتظار، احتماال بانك هاي مركزي ژاپن و 

امريكا را نيز مجبور خواهد كرد كه سياست هاي مشابهي 
را در پيش بگيرند.ماريو دراگي، رييس بانك مركزي اروپا 
گفته است كه كاهش مجدد نرخ بهره باعث ازادسازي 
بخشي از نقدينگي مازاد بانك ها به سمت بازار خواهد 
شد اما به عقيده اكونوميس��ت، اين اقدام باعث كاهش 
حاشيه سود آنها خواهد شد.به نظر مي رسد با توجه به 
درپيش بودن برگزيت و كاهش رشد اقتصادي اعضاي 
مهم منطقه يورو نظير آلمان و ايتاليا و رشد ضعيف ساير 
اعضا نظير فرانسه و اسپانيا، كار بانك مركزي براي احياي 

رشد بسيار دشوار خواهد بود.

 ادامه كاهش سهم دالر از سبد ارزي روسيه
 همچنين سهم دالر از سبد ارزي روسيه مجددا كاهش 
يافت.به گزارش راشاتودي، تا پايان ماه اوت روسيه 2.۳5 
ميليارد دالر ديگر از اوراق دالري خود را به فروش رساند 
تا اكنون تنها ۸.5 ميليارد دالر اوراق قرضه وزارت خزانه 
داري امريكا را در اختيار داشته باشد.بر اساس آخرين 
ارزيابي ها اكنون سهم دالر از ذخاير طال و ارز روسيه به 
كمترين سطح خود در طول ۱2 سال اخير رسيده است.

آن طور كه آمارهاي وزارت خزانه داري امريكا نش��ان 
مي دهد، با تش��ديد روند واگذاري اوراق قرضه دالري 
توس��ط چين، اكن��ون ژاپن ب��ا ۱.۱۳ تريلي��ون دالر، 
بزرگ ترين دارنده اوراق قرضه وزارت خزانه داري امريكا 
در جهان است و پس از اين كشور، چين با ۱.۱۱ تريليون 

دالر در رده دوم ايستاده است.از زمان اعمال تحريم هاي 
جديد امريكا بر ضد روسيه، اين كشور به تدريج در حال 
تقويت ذخاير طالي خود و تنوع بخشي به ذخاير ارزي 
است.نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي روسيه 
نيز براي نخستين بار از سال 20۱4وارد محدوده منفي 
شده است. دولت روسيه در حال حاضر ۱6.2 تريليون 

روبل )معادل 247.۳ ميليارد دالر( بدهي دارد.
روسيه در راس��تاي كاهش آسيب پذيري اقتصاد خود 
از تحريم هاي امريكا، سهم استفاده از دالر در مبادالت 
تجاري خود با چين و هند را كاهش داده است و اكنون 
به دنبال افزايش اس��تفاده از روبل و ي��ورو در مبادالت 
بازرگاني خود با اتحاديه اروپا است.براي نخستين بار در 
طول تاريخ اين كشور، در سه ماهه نخست سال جاري 
ميالدي بيش از 75 درصد صادرات روس��يه به هند بر 
حسب روبل بوده است و در مقايسه با سال 20۱۸، سهم 
ارزهاي محلي در مبادالت روس��يه با چين و هند چهار 

برابر افزايش پيدا كرده است.
اين كشور همچنين تصميم گرفته است استقراض بر 
حس��ب دالر را كنار بگذارد و ديگر ارزهاي مهم جهاني 
نظير يوان را جايگزين اسكناس سبز كند.وزارت دارايي 
روس��يه در بيانيه اي اعالم كرد امس��ال و سال آينده، 
وام هاي خارجي روس��يه تنها بر حس��ب ي��ورو و يوان 
خواهد بود و ديگر اس��تقراضي بر حس��ب دالر صورت 

نخواهد گرفت. 

محمد  گلشاهي|
اگ��ر روزگاري اقتص��اد نفتي، بيماري هلن��دي و هجوم 
نقدينگي دليل افزايش قيمت مس��كن بود در دوره اخير 
علت آن مشكالت ناشي از افزايش نرخ دالر و تاثير آن بر 
نهاده هاي توليد و انتظارات تورمي است.در روزهاي گذشته 
كاهش بي سابقه قيمت اوراق تسهيالت مسكن و سقوط 
قيمت آن به كانال ۳0 هزار توماني س��بب شد تا بار ديگر 

بحث ركود شكل گرفته در بازار مسكن داغ شود.
البته تا چند وقت ديگر آمار بانك مركزي در رابطه با ميزان 
خريد و فروش شهريورماه مسكن در شهر تهران منتشر 
خواهد شد و احتماال مويد آن خواهد بود كه فصل تابستان 
۱۳۹۸ با ركود س��نگين بخش مس��كن به پايان رسيده 
اس��ت، اما اينكه اين ركود تا به كي ادامه خواهد داش��ت 
دغدغه اي اس��ت كه برخي فعاالن حوزه مسكن را نگران 
خود نموده است. از همين روست كه در يك ماه گذشته 
دو مرتبه سيگنال به متقاضيان مصرفي براي خريد ارسال 

شده است.
 بار نخس��ت توس��ط وزير محترم راه و شهرسازي كه به 
حقوق بگيران توصيه كرد با توجه به توقف رشد مسكن و 
تخليه حباب آن زمان مناسبي براي خريد خانه است و البته 
سيگنال دوم هم توسط مدير طرح و برنامه بانك مسكن 
به عنوان متولي اصلي تس��هيالت مسكن ارسال شد كه 
قيمت فعلي اوراق را بهترين زمان براي خريد اوراق براي 

تقاضاهاي مصرفي دانسته است.
در حقيقت اين پيام به افرادي كه توانايي پرداخت اقساط 
در هر ماه را دارند داده شده كه مي توانند با توجه به قيمت 
اوراق و همچنين قيمت مسكن اقدام به خريد خانه با كمك 
تسهيالت نمايند. سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا 
با توجه به شرايط جامعه قيمت ها در كف خود قرار گرفته اند 

كه توصيه به خريد صورت گرفته است؟
براي پاسخ به اين سوال ابتدا بايد به بررسي روند قيمتي 
و ميزان افزايش آن بپردازيم.اگر شروع روند رشد قيمتي 
مسكن را از دو سال پيش و تقريبا در مرداد ماه سال ۱۳۹6 
و همزمان با كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي بدانيم، 
در آن روزها قيمت متوسط مسكن بر اساس آمار بانك 
مركزي به حدود 4 ميليون 560 هزار تومان رسيده بود 

كه بر اس��اس ۱۸ هزار معامله مس��كن اين قيمت ثبت 
گرديد.در مرداد ماه ۱۳۹7 قيمت متوسط شهر تهران 
به 7 ميليون و 400 هزار و تع��داد معامالت به ۱2 هزار 
فقره رسيد اين روند ادامه يافت تا در پايان مرداد ۱۳۹۸ 
متوسط نرخ هر متر مربع مسكن در شهر تهران در حدود 
۱۳ ميليون 200 هزار تومان بود يعني 2.۸۹ برابر شدن 
قيمت مسكن يا همان رشد ۱۸۹ درصدي در طي دو سال 
و در كنار آن سقوط معامالت به پايينترين حد خود در 

اين ماه به ۳2۹2 مورد كاهش يافت. 
اما در بازار موازي دالر كه قيمت بس��ياري از مصالح از آن 
نشات گرفته است در مرداد ۱۳۹6 بازار عدد ۳۸00 تومان 
را براي هر دالر نش��ان مي داد كه اين رقم در پايان مرداد 
۹7 و ۹۸ به ترتيب ۱0500 و ۱۱600 تومان بوده است. به 
عبارت ديگر قيمت دالر در اين دو سال بيش از ۳ برابر شده 
يعني رشدي برابر 205 درصد داشته است.بايد دانست كه 
هزينه ساخت مس��كن از دو بخش هزينه زمين و هزينه 
ساخت تشكيل شده كه طبعا افزايش قيمت دالر بر هزينه 

ساخت مسكن تاثير مستقيم خواهد داشت.
در اين زمينه نيز رييس كانون انبوه س��ازان اظهار داشته 
است كه متوسط قيمت تمام شده ساختمان در طول سه 

س��ال از متري ۸00 هزار تومان در سال ۱۳۹5 به متري 
2 ميليون و 200 هزار تومان در سال ۱۳۹۸ افزايش يافته 
است و ادعا شده است كه قيمت مس��كن آماده در حال 
حاضر كمتر از ساخت يك واحد مسكوني خواهد بود!يعني 
اگر شما يك واحد مسكوني نوساز بخريد پرداخت كمتري 
خواهيد داشت تا با قيمت هاي كنوني زمين و مصالح اقدام 

به ساخت يك واحد نماييد.
نكته ديگر اين است كه همانطور كه رشد قيمتي در بازار 
مسكن به آرامي و به تدريج در طي دو سال شكل گرفت 
در مقابل روند كاهشي آن نيز آهسته صورت مي گيرد و در 
كنار آن چسبندگي قيمت نيز در آن نسبت به ساير بازارها 
بسيار باالتر است.يعني انتظار كاهش شديد قيمت در آن 

را در آينده نزديك نبايد داشت.
از س��وي ديگر بر خالف دوره هاي قبلي ميزان س��اخت 
و س��از همراه با رونق قيمت افزايش نيافته و نمي توانيم 
انتظار داشته باشيم تا مدتي ديگر بازار از واحدهاي نوساز 
انباشته شود كه سازندگان مسكن در اين مدت به دنبال 
افزايش قيمت ساخته اند و حاال براي فروش آن و نقد شدن 

سرمايه گذاري خود مجبور به كاهش قيمت باشند.
موارد عنوان ش��ده در واقع اين مساله را بيان مي دارد كه 

ركود شكل گرفته در نهايت به كاهش بيشتر قيمت منجر 
نخواهد شد و در حال حاضر قيمت و شرايط براي خريد 

بهينه است.
با اين حال بايد اين نكته را در نظر داشت كه قيمت مسكن 
در حال حاضر از توان خريد بسياري از افراد جامعه خارج 
شده است و به واقع رشد درآمدها به خصوص براي اقشار 
حقوق بگير متناسب با افزايش چند برابري قيمت مسكن 

نبوده است.
وام خريد مسكن نيز در حال حاضر نمي تواند كمك خاصي 
در تحريك تقاضا نمايد چرا كه پوشش آن در شهري مثل 
تهران براي زوج ها تنها امكان خريد ۱۳ متر مربع را به همراه 
دارد. در كنار آن كاهش��ي بودن قيم��ت دالر در ماه هاي 
اخير سال ۱۳۹۸ اين انتظار را ايجاد كرده است كه قيمت 

مسكن نيز به زودي كاهش خواهد يافت.
بسياري از افراد انتظار داشتند روند حركت دالر در ماه هاي 
اخير روند رو به رشد بگيرد و در نتيجه قيمت كاالها را بر 
اساس قيمت انتظاريشان از دالر در آينده اعالم مي نمودند 
اما با آرامش در اين بازار، بازارهايي كه به عنوان س��پر در 
رابطه با كاهش ارزش پول رونق گرفته بودند از جمله بازار 
مسكن با انتظار كاهش قيمت همراه شدند بطوري كه در 
حال حاضر اين توقع در جامعه ايجاد شده كه قيمت مسكن 
بيش از حد افزايش يافته و با ركود ايجاد شده خواه ناخواه 

قيمت ها به سطح پايين تر خواهد رفت.
همچني��ن خانه هايي كه اكنون به بازار عرضه ش��دند با 
نهاده هايي ساخته شده كه دالر ۱5 هزار تا ۱۸ هزار توماني 
داش��ته و با كاهش قيمت دالر به زير ۱2 ه��زار تومان و 
زمزمه هايي مبني بر كاهش آن حتي به زير ۱0 هزار تومان 
اين انتظار ايجاد ش��ده كه قيمت مسكن نيز بايد با توجه 
به روند تحوالت كاهش مي يابد يا اينكه هزينه س��اخت 
خانه هايي ك��ه در دوره جديد و در س��ال جاري احداث 
مي ش��ود كمتر از خانه هاي موجود خواهد بود بنابراين 
برخي تقاضاي مصرفي خود را به تاخير مي اندازند تا بعدها 
با قيمت كمتري مس��كن را تهيه كنند.شايد نمونه اين 
تفكر را اگر به ياد داشته باشيد پس از تصويب برجام و ورود 
سرمايه گذاران مختلف از كشورهاي اروپايي و به خصوص 
اخبار مربوط به مذاكرات شركتهاي خودروسازي نيز اين 

تفكر در جامعه ايجاد شده بود كه قيمت خودرو به زودي 
كاهش خواهد يافت و از اين رو فضايي در جامعه ايجاد شد 

كه تمايلي براي خريد خودروي صفر داخلي نبود.
در واقع بحث خريد نه بابت اعتراض به كيفيت خودروها 
بلكه به اميد آمدن خودروهاي جديد يا توليد خودروهاي 
موجود با قطعات اصل بود؛ از اين رو اش��خاص رغبتي به 
خريد خودرو نداشتند و تقاضاي خود را براي خريد خودرو 
به تاخير انداختند.البته اين نكته را هم بايد متذكر شد كه 
تقاضاي سرمايه اي براي مسكن حتي از تقاضاي مصرفي 

بيشتر است.
از اين رو اگر اين حجم باالي نقدينگي در كشور، كه هر از 
چندگاهي به يكي از بازارهاي كشور سرك مي كشد، در 
حال حاضر از بازار مسكن خارج شده به معناي آن است 
كه تقاضاي سرمايه اي بازار مسكن را اشباع دانسته و حاال با 
مناسب ديدن بازار سرمايه، به آنجا نقل مكان نموده است.

عالوه بر آن، الگوهاي مس��كن هم افزايش قيمت بازار را 
به صورت پلكاني ترس��يم نموده اند يعني جهش قيمتي 
يك باره و پس از آن آرامش براي چند سال كه معموال يك 
دوره رونق يك تا دو س��اله و و دوره ركود سه تا چهارساله 
را دارد و اكنون نيز زمان آغاز دوران ركود پس از رونق فرا 
رسيده اس��ت.در مجموع بايد گفت رونق بازار مسكن با 
توجه به همبستگي آن سبب رونق بسياري از بخش ها در 
كشور مي شود. با اين حال هميشه دوره هاي رونق و ركود 

در آن فعال بوده است.
در س��ال هاي اخير جهش هاي قيمتي بس��يار بيشتر از 
افزايش دستمزدها بوده اس��ت بنابراين روياي خانه دار 
شدن براي بسياري از افراد دور از دسترس تر شده است. 
در دوره كنوني افزاي��ش قيمت ها با داليلي غير از داليل 

سنتي آن بوده است.
اگ��ر روزگاري اقتص��اد نفتي، بيماري هلن��دي و هجوم 
نقدينگي دليل افزايش قيمت در آن ب��ود در دوره اخير 
مش��كالت ناش��ي از افزايش قيمت دالر و تاثي��ر آن بر 
نهاده هاي توليد و انتظارات تورمي در باالرفتن آن نقش 
بيش��تري داشته اس��ت. بازگش��ت يا عدم بازگشت اين 
انتظارات در كنار ثبات اقتصادي مي تواند وضعيت اين بازار 

را در آينده بهتر مشخص نمايد.

رييس كل بانك مركزي گف��ت: ١٠٠ هزار ميليارد 
تومان تس��هيالت ب��ه بخش هاي پيش��ران اقتصاد 

اختصاص يافته است.
به گ��زارش تع��ادل، عبدالناصر همت��ي اعالم كرد: 
گزارش اخير بانك مركزي حاكي از بازگش��ت رشد 
به بخش غيرنفتي اقتصاد كشور است. در ۳ ماه اول 

س��ال ۹۸، بخش غير نفتي كه بخ��ش مولد اقتصاد 
اس��ت، حدود 4 /٠ درصد نسبت به مدت مشابه ۹7 

رشد داشته است. 
هرچند اين رش��د كمتر از توان بالقوه اس��ت ولي، با 
توجه به رش��د منفي س��ه فصل قبل از آن و در كنار 
شروع كاهش تورم، اميدوار كننده است. اين مهم در 

سايه بازگشت آرامش وثبات نسبي بازار ارز و تخليه 
اثرات ش��وك هاي خارجي ناش��ي از تحريم وفشار 

حداكثري، تحقق يافته است. 
ب��راي تقويت اي��ن رش��د در فصول آين��ده و رونق 
بخش ه��اي مولد، نظام بانكي خ��ودش را متعهد به 
كمك در تامين نيازهاي نقدينگي بنگاه ها مي داند. 

در اين خصوص درجلس��ه اي با حض��ور معاون اول 
محترم رييس جمه��ور، وزراي بخش توليد و برخي 
مدي��ران عامل بانك ها، توافق ش��د ك��ه بانك هاي 
كشور براي نيمه باقيمانده سال، در حدود ۱00 هزار 
ميليارد تومان تس��هيالت براي بخش هاي پيشران 

اختصاص دهند. 

فع��االن اقتصادي و مردم عزيز مطمئن باش��ند كه، 
اولويت اصلي كش��ور، احياي توليد و اشتغال است و 
لذا همكارانم در نظام بانكي، با وجود دش��واري هاي 
ناشي از تحريم هاي بي سابقه، بمانند سابق و با تمام 
ت��وان خود در كن��ار آنها و در خدمت رش��د و تعالي 

كشور خواهند بود.
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 سايه روشن 
كاهش تعداد شعب بانك ها

تعداد ش��عب بانك ه��ا به گفته كارشناس��ان اين 
حوزه زياد اس��ت و در س��ويي ديگر مردم خدمات 
را غير حض��وري دريافت مي كنند ام��ا بايد اذعان 
داشت كه كاهش تعداد شعب زواياي مثبت و منفي 

متفاوتي دارد كه نبايد از آن غافل شد.
به گزارش ايِبنا، تعداد زياد شعب بانكي در مقطعي 
يكي از مهم ترين چالش هاي سيستم بانكي بود و 
به اعتقاد فعاالن اين حوزه تعداد ش��عب وابسته به 
قدمت بانك تغيير مي كند و عمده اين ش��عب در 
دوره هايي ايجاد شدند كه بانكداري الكترونيك به 

شكل امروزي توسعه پيدا نكرده بود.
برخي معتقدند، موضوع كاهش تعداد شعب بانكي 
به دليل وجود مالحظات اس��تاني و ش��هري بايد 
در س��طح كالن به جمع بندي و اجماع نظر برسد 
و با توجه به توس��عه تدريجي مباح��ث بانكداري 
الكترونيك و روش هاي پرداخ��ت هم اكنون نياز 
چنداني به تعداد شعب وجود ندارد.معاون وزير امور 
اقتصادي و دارايي هم اخيرا بر عملياتي شدن كاهش 
شعب بانك با رعايت همه جوانب و مالحظات، تاكيد 
كرده است.حسن معتمدي، مديرعامل سابق بانك 
اقتصاد نوين در گفت وگو ب��ا خبرنگار ايِبنا در اين 
باره، گفت: درباره بحث شعب بانك ها و اينكه تعداد 
شعب به نسبت خدماتي كه بايد به مردم ارايه شود 
زياد اس��ت يا خير؟ اختالف نظرهايي وجود دارد و 
بررسي ها و مقايسه ها نشان مي دهد كه كشورهاي 
ديگري هم هس��تند كه به ازاي هر تعداد جمعيت 
تعداد مشخصي شعب دارند و تنها كشور ما نيست 
كه تعداد شعب بانك ها زياد است. نكته ديگر اين 
است كه ساختار سيستم بانكي ما از ساختار سنتي 
گذر كرده و در آن ساختار با توجه به تكنولوژي وقت 

بانك ها به ايجاد و گسترش شعب روي آورده اند.
اين صاح��ب نظر اقتصادي، ادام��ه داد: از دهه ۸0 
تاكنون كه بانك هاي خصوصي آغاز به كار كردند، 
اين بانك ها براي ج��ذب منابع، طبيعي بود كه به 
سمت ايجاد و گسترش شعب بروند اما در اين بين 
موسسات غيرمجاز نيز مزيد بر علتي شده و بدون 
مجوز نسبت به افتتاح شعب اقدام كرده كه پس از 
كسب مجوز اين موسسات، تعداد شعب آنها نيز به 

شبكه بانكي افزوده شد.
به گفته معتمدي، زمان الزم اس��ت تا اين شبكه 
شعبي كه با ظرفيت هاي تكنولوژي كه در زمان وقت 
ايجاد شده با وضعيت فعلي اقتصادي توجيه داشته 
باشد. در حال حاضر مشخص است كه تعداد شعب 
زياد اس��ت و مردم درصد زيادي از خدمات بانكي 
را غير حضور و آنالين دريافت مي كنند و به مانند 
گذشته بانك براي ارايه خدمات به شعب نياز نيست. 
از س��ويي نيروي انساني مشغول در شعب بانك ها 
موضوع مهمي اس��ت كه بايد به آن توجه داشت و 
نمي توان به آساني درباره تعطيلي شعب اقدام كرد.

مديرعامل س��ابق بانك اقتصاد نوين، گفت: البته 
تاكنون بسياري از بانك ها تاكنون نسبت به تعطيلي 
و كاهش تعداد شعب خود اقدام كرده اند. همچنين 
ادغام اخي��ر تعدادي از بانك ها خ��ود عاملي براي 

كاهش تعداد شعب بانك ها خواهد بود.

زيرساخت هاي استفاده پزشكان 
از كارت خوان فراهم شود

نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
تاكيد كرد ك��ه بايد زيرس��اخت هاي الزم براي 
تجهيز پزشكان به دس��تگاه كارت خوان فراهم 
ش��ود نه اينكه تنها رويكرد تهدي��د و جريمه در 

پيش گرفته شود.
به گزارش ايسنا، محمدحسين قرباني با اشاره به 
پايان مهلت ثبت نام فعاالن بخش درمان اعم از 
صاحبان مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي 
و دامپزشكي در س��امانه صندوق فروش از اول 
مهرماه گفت: با موض��وع گرفتن ماليات از همه 
اقشار موافق هس��تم، هيچ استثنايي در اين باره 
وجود ندارد انتظار هم مي رود كه جامعه پزشكي 
پيش قراول باش��د. البته كه پزش��كان قانونمند 
هستند، اما رسانه اي كردن اين موضوع و تلقين 
به جامعه مبني بر عدم پرداخت ماليات از سوي 
جامعه پزش��كي باعث تخريب آنها ش��د كه به 

صالح نبود.
وي توضيح داد: س��ازمان ام��ور مالياتي بايد در 
چارچوب قانون ب��راي دريافت ماليات از جامعه 
پزشكي اقدام كند نه اينكه تنها نصب كارت خوان 
به معناي گرفتن ماليات از پزشكان باشد، چون 
كارت خوان راهكاري براي تسهيل كار بيماران و 
راحتي آنها در پرداخت پول بود تا بيماران ناچار 

به حمل و نقل پول نقد نباشند.
نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
شوراي اسالمي با اشاره به قانون جامع مديريت 
س��امانه هاي صندوق هاي ف��روش اظهار كرد: 
متاس��فانه در رس��انه ها به خصوص صداوسيما 
طوري موضوع منعكس شده كه باعث جريحه دار 
شدن جامعه پزش��كي شده اس��ت حال اينكه 
زيرساخت هاي الزم براي ثبت نام جامعه پزشكي 
در س��امانه صندوق فروش فراهم نيس��ت تنها 
س��امانه ۱۱ رقمي به پزشكان معرفي شده ولي 
نحوه ارتباط با آن مش��خص نيست بطوري كه 
پزشكان براي اتصال به سيستم بانكي و نصب اين 
سامانه با گرفتاري ها و بوروكراسي اداري مواجهند. 
يك پزشك براي گرفتن يك دستگاه كارت خوان 
حتي ممكن است ۱0 روز از وقتش را بگذارد كه 
همه اينها موانع پيش روس��ت كه سازمان امور 
مالياتي و نظام پزش��كي مي توانند اين وضعيت 

را سامان دهند.
قرباني گفت: به جاي آنكه پزش��كان را تهديد به 
جريمه در صورت عدم اس��تفاده از پايانه فروش 
كنند بايد زيرس��اخت ها فراهم ش��ود نه اينكه 
انگشت اشاره به سمت پزشكان رود كساني كه 
خود پيش قراول قانون مداري هس��تند و تالش 

كرده ماليات شان را پرداخت كنند.



روي خط خبر 5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از تحوالت بازارهاي جهاني در هفته اي كه گذشت

مديرعامل بورس انرژي مطرح كرد

نگاهسرمايهگذارانبهدستسياستگذاران

ايرانقطبانرژيغربآسياميشود

گروه بورس |محمدامين خدابخش|
بازارهاي جهان��ي هفته گذش��ته را در حالي به اتمام 
رس��اندند كه طي هفته ياد ش��ده انتظارات بازارها در 
خصوص رفع موثر موانع پيش رو همچنان برآورده نشد 
و تغييرات سياس��ي و اقتصادي اين روزها نتوانست، 
تغييري جدي در جهت رونق قدرتمند بازارها ايفا كند. 
بر اين اساس داد و ستدهاي هفته گذشته در شرايطي 
آغاز ش��د كه بازارهاي عم��ده بين المللي تحت تاثير 
حمله به تاسيسات نفتي »بقيق« در خاك عربستان 
سعودي شاهد نوسان هايي چشمگير به خصوص در 
ب��ازار انرژي بود. با اين حال ش��وك قيمت نفت كه به 
دنبال ترس از كاهش دسترسي به مواد اوليه توانست 
اندكي بر بازارهاي سهام اثر بگذارد، مهم ترين خبر هفته 
براي بازارهاي ياد شده نبود. در واقع معامالت روزهاي 
گذشته بيش از آنكه در پيمودن روند خود از تحوالت 
ژئوپولتيك خاورميانه يا جنگ  تعرفه اي ميان امريكا 
و چين تاثير بپذيرد، تح��ت تاثير انتظاراتي بود كه در 
هفته هاي اخير در خصوص تغيير نرخ بهره از س��وي 

فدرال رزرو طرح شده است.

فدرالرزرووانتظاراتيكهبرآوردهنشد
بازار امريكا و س��اير كشورهاي مطرح در حوزه اقتصاد 
كه ب��ه تصميمات پولي اياالت متح��ده به عنوان يك 
متغير مهم در خصوص مسير پيش روي اقتصاد جهاني 
مي نگرند، پس از آنكه در ماه هاي اخير جرمي پاول نرخ 
بهره را 0.25 درصد كاهش داد، تقاضاي بيشتري براي 
كمتر شدن نرخ مذكور دارد. دليل اين امر ركود احتمالي 
است كه كارشناسان اقتصادي براي ماه هاي پيش رو 

انتظار آن را مي كشند.
اياالت متحده امريكا در دو س��ال گذش��ته به واسطه 
سياس��ت هاي واگرايانه تجاري از س��اير قدرت هاي 
اقتصادي جهان، مناقشه اي تعرفه اي را با ديگر كشورها 
آغاز ك��رده در طول اين مدت به خص��وص در دو ماه 
اخير، فشار زيادي را در حوزه مذاكرات تجاري با چين 
شاهد بوده و از همين بابت شاهد ريزش هاي پي در پي 
در جريان معام��الت بازارهايي نظير بورس نيويورك 
بوده اس��ت.همين امر سبب ش��ده تا گمانه زني ها در 
خصوص افزايش احتمال ركود در سال 2020 بيش از 
پيش افزايش يابد و بانك هاي مركزي در اقتصادهاي 
بزرگ جهان يكي پ��س از ديگري به كاهش نرخ بهره 
مبادرت كنند. به دنب��ال همين رويكرد كه به منظور 
تحريك تقاضا براي سرمايه گذاري و به تبع آن تعويق 
انداختن ركود انجام مي شود، بانك هاي مركزي چندين 
كشور تاكنون اقدام به كمتر كردن نرخ بهره در اقتصاد 
خود كرده اند و بانك هايي نظير بانك مركزي استراليا، 
انگلس��تان و چند كش��ور ديگر خ��ود را براي كاهش 
بيش��تر نرخ بهره در ماه هاي پيش رو آماده مي كنند. 
حساسيت ها روي كمتر كردن نرخ بهره حتي تا آنجا 
پيش رفته ك��ه دونالد ترامپ در ماه ه��اي اخير بارها 
خواس��تار آن ش��ده تا فدرال رزرو نيز ن��رخ بهره را در 
اقتصاد امريكا كاهش دهد. آنچه كه در هفته اخير نيز 
تحت عنوان كاهش 0.25 درصدي نرخ بهره از سوي 

جرمي پاول اعالم شد نيز در همين راستا بود. با اين حال 
كاهش نرخ ياد ش��ده به حدي نبود كه همچون سري 
قبل جاني تازه بر روند قيمت ها وارد كند. از اين رو طي 
دوره ياد شده شاهد افزايش آرام و كم حجم معامالت 
در بازارهاي س��هام بوديم. تغييرات ايجاد شده در نرخ 
بهره به حدي نبود كه بتواند حتي حساس ترين نماگر 
به اين تغيير، يعني همان ش��اخص دالر را نيز بيش از 

0.3 درصد تغيير دهد.

نگاهيبهتحوالتبازارسهام
همان طور كه پيش تر به آن اش��اره شد، بازار سهام در 
هفته اي كه گذشته بيش از هر چيز تحت تاثير تغييرات 
نرخ بهره بود. همين امر سبب شد تا افت اندك اين نرخ، 
در بازار امريكا نتواند رونق اندك شاخص ها در بورس 
نيويورك را با شدت بيشتري همراه كند از اين رو شاهد 
نوسان قيمت در محدوده سقف قبلي نماگرهايي نظير 
»داوجونز«، »اس اند پي 500« و »نزدك« بوديم. بر اين 
اساس معامالت هفته گذشته در حالي به اتمام رسيد كه 
نماگرهاي ياد شده با تغيير حداقلي به ترتيب در سطوح 
27 هزار و 94، 3 هزار و 7 و 8 هزار و 183 قرار داشتند. 
در ساير بازارها نيز شاهد كاهش يا افزايش اندك قيمت 
بوديم به طوري كه هيچ يك از شاخص ها در مقايسه با 
روزهاي اخير تغييرات چشمگيري را به ثبت نرساندند. 
حتي در چين كه نرخ بهره نس��بت به اياالت متحده 
و س��اير اقتصادهاي جهان با سرعت بيشتري در حال 
كاهش است، جهت گيري سهامداران حاكي از تغيير 
چشم انداز آنها نسبت به آينده نبود و از همين رو افزايشي 

قابل توجه در ش��اخص هايي نظير بورس شانگهاي و 
شنزن را شاهد نبوديم. گفتني است، نرخ بهره در اقتصاد 
چين در حالي روز گذشته از 4.5 درصد به 4.2 كاهش 
يافته كه تا همين 10 ماه پيش نرخ بهره در اقتصاد پر 

جمعيت ترين كشور جهان 7.5 درصد بوده است.

آياريسكهاكاهشيافته؟
از جمل��ه س��نجه هاي مهمي كه هم��واره براي رصد 
ريس��ك مورد انتظار در بازار هاي مالي مورد استفاده 
قرار مي گيرند، قيمت فلزات همچون طال و بهاي اوراق 
قرضه است. در حالي كه بسياري از كارشناسان بازارهاي 
بين المللي ثبات قيمت طال وجود تحوالت مهم سياسي 
و اقتصادي را گواهي براي كاهش هيجان در معامالت 
بازارهاي ياد شده در نظر مي گيرند، با اين حال به گفته 
بسياري از تحليلگران تكنيكال، ثبات قيمت مهم ترين 
وسيله ذخيره ارزش در جهان، باالي قيمت 1485 دالر 
به ازاي هر اونس، آرايشي استراحتي را براي قيمت اين 
فلز ايجاد كرده و صرف ايجاد وقفه در رش��د قيمت آن 
به معناي پايان روند صعودي براي اين فلز نيست.اين 
تحليل پس از آن ارايه مي شود كه رشد قيمت طال در 
هفته هاي اخير از 1560 دالر ب��ه ازاي هر اونس فراتر 
نرفت و با كمتر شدن تنش ها در مورد مناقشه تعرفه اي 
امري��كا و چين، بهاي اين فلز ت��ا نزديكي مقاومت ياد 
ش��ده در حدود 1490 دالر كاه��ش داد.با نگاهي به 
نمودار قيمت طال نكته ديگري كه مشخص مي شود، 
تاثير اندك سياست هاي پولي بر قيمت اين فلز است. 
شواهد حاكي از آن است كه سنتي ترين وسيله پوشش 

ريسك در بازارهاي جهان بيشتر تغييرات قيمت خود 
درماه هاي گذشته را مديون جنگ تجاري و ريسكي 
بوده كه از اين بابت بر س��رمايه گذاران تحميل ش��ده 
اس��ت. بنابراين در هفته پيش رو نيز انتظار مي رود تا 
قيمت هر اونس طال بيش از آنكه از آمارهاي اقتصادي 
اثر بگيرد، تحت تاثير تنش هاي احتمالي ميان چين و 
امريكا يا ريسك هاي تشديد شده در خليج فارس باشد. 
گفتني است در آخرين معامالت روز جمعه قيمت طال 
در محدوده 1510 دالر بود و اونس نقره نيز در محدوده 

17.78 داد و ستد مي شد.
اما به جر تغييرات قيمت طال ديگر عاملي كه حساسيت 
بااليي نس��بت به ريس��ك هاي مطروحه در بازارهاي 
جهاني دارد، نرخ به��ره اوراق خزانه در اياالت متحده 
است كه در روز پنجشنبه تغييري معنا دار را شاهد بود. 
در اين روز اگرچه همانند ماه آگوست نرخ بهره اسناد 
خرانه دو ساله از اسناد خزانه كمتر نشد با اين حال اسناد 
ياد شده با سر رسيد 10 ساله كه ريسك ميان مدت را در 
بازارها نشان مي دهند، تحت تاثير كاهش اعتماد بازارها 
نسبت به آينده مذاكرات تجاري با چين نسبت به اسناد 
هم نوع خود با سررسيد 30 س��اله كاهش نرخ نشان 
دادند. از آنجايي كه قيمت اوراق قرضه نسبت به بازده 
آن رابطه عك��س دارد، مي توان اين طور تلقي كرد كه 
اعتماد خريداران نسبت به افق بلندمدت اقتصاد اندكي 
تضعيف ش��ده است. آنچه كه بايد به خاطر داشت اين 
است كه كاهش بازده ياد شده نسبت به اوراق 30 ساله، 
همچون نسبت بازده اسناد خزانه دو ساله در مقايسه با 
اسناد خزانه 10 ساله، همبستگي بااليي با احتمال وقوع 

ركود ندارند و تنها نگرش كلي سرمايه گذاران را نسبت 
به وقايع پيش رو به تصوير مي كشند.

درانتظارشوك
از تمامي بازارها كه بگذريم بازار فلزات اساسي برخالف 
بس��ياري از بازارهاي ديگر، بي��ش از آنكه تحت تاثير 
تحوالت سياسي و پولي در اياالت متحده باشد بيشترين 
اثر را از تحوالت داخلي چين مي پذيرد. دليل اين اتفاق 
نيز ميزان باالي توليدات صنعتي غول اقتصادي شرق 
آسياست كه سبب شده تا تاثير بسياري بر بازار جهاني 
سنگ آهن، فوالد و ساير محصوالت فلزي داشته باشد. 
چين كه مقادير بسياري از تقاضاي كانه هاي فلزي در 
شرق آس��يا را به خود اختصاص مي دهد، در روزهاي 
گذشته به دليل سپري كردن تعطيالت، حجم تقاضا را 
براي بسياري از محصوالت از جمله سنگ آهن كاهش 
 داده است. همين امر موجب ش��د تا در معامالت روز
5 شنبه قيمت هر تن سنگ آهن 65 درصد )كنسانتره( 
با 3 دالر و 10 س��نت كاهش به 99 دالر و 60 س��نت 
برسد. در معامالت س��نگ آهن 62 درصد نيز شاهد 
افت بيش از 4 دالري قيمت و افت آن تا 92 دالر در هر 

متريك تن بوديم.
در بازار محصوالت فوالدي خبرها حاكي از آن اس��ت 
كه بيلت CIS به كف قيمت خود در 370 دالر رسيده و 
توليدكنندگان در سطح فعلي قيمت ها ديگر تمايلي به 
فروش ندارند. گفتني است قيمت هاي ياد شده بر اساس 
فوب درياي سياه درج شده است.در بازار ساير فلزات نيز 
مس همچنان زير 6 هزار دالر در هر متريك تن معامله 
مي ش��ود و كاالهايي نظير روي، سرب و آلومينيوم به 
ترتيب بهايي در ح��دود 2312، 2116 و 1790 دالر 
دارند. بر اين اساس مي توان اين طور تلقي كرد تا زماني 
كه ش��اهد گشايش��ي جدي در تحوالت تعرفه اي يا 
اقتصادي جهان نباشيم احتمال رشد پرقدرت قيمت 

در بسياري از فلزات اساسي دور از انتظار خواهد بود.

رفتوبرگشتقيمتدربازارطاليسياه
در حالي كه بس��ياري از كاالهاي اساس��ي در هفته 
گذش��ته با س��كون يا افت قيمت همراه بودند، نفت 
تنها كااليي بود كه در دوره ياد ش��ده افزايش قيمتي 
معنا دار را تجربه كرد. همانطور كه پيش تر اشاره شد، 
اين افزايش قيمت انفجار تاسيسات نفتي عربستان 
به دليل حمله موش��كي و پهپادي ب��ود كه منجر به 
افت عرضه 5.7 ميليون بش��كه اي از سوي اين كشور 
ش��د. به دنبال اين كاهش عرضه در نخس��تين روز 
 معامالتي هفت��ه قيمت نفت 11 درصد رش��د كرد. 
با اين حال توانايي عربستان سعودي در پاسخگويي 
به نياز بازار موجب شد تا بخشي از اين افزايش قيمت 
در روزهاي بعد جبران ش��ود و نوسانات طالي سياه 
حالتي منطقي تر به خود بگيرد. گفتني است معامالت 
هفته گذشته در حالي خاتمه يافت كه هر بشكه نفت 
وست تگزاس اينترمديت بهايي58.7 دالري داشت و 
نفت برنت درياي شمال نيز در قيمت 64.75 سنت 

معامله مي شد. 

مديرعامل بورس انرژي ايران با بيان اينكه تامين مالي 
پروژه هاي صنايع نفت و ان��رژي از طريق بورس انرژي 
انجام مي شود، گفت: ايران به قطب انرژي منطقه غرب 

آسيا تبديل مي شود.
سيد علي حسيني مديرعامل بورس انرژي ايران با اشاره 
به عرضه اوليه 500 ميليارد توماني اوراق سلف موازي 
استاندارد ميعانات گازي در روز چهارشنبه هفته جاري، 
گفت: اوراق سلف موازي استاندارد ميعانات گازي توسط 
شركت توس��عه نفت و گاز صبا كنگان كه از مجموعه 
شركت هاي فرعي صندوق بازنشستگي كاركنان نفت 
محسوب مي شود، به ارزش 5000 ميليارد ريال در بازار 
مشتقه بورس انرژي ايران در نماد »سميعا 991« طي 

روز چهارشنبه عرضه و با موفقيت پذيره نويسي شد.

عرضهاوليه500ميلياردتومانيدريكروز
 به گزارش فارس، وي با اش��اره ب��ه حجم و قيمت اين 
اوراق اف��زود: حجم اين اوراق در مجم��وع 760 هزار و 
132 قرارداد س��لف موازي اس��تاندارد ميعانات گازي 
براي ش��ركت توسعه نفت و گاز صباي كنگان بود كه با 
 هدف تامين مالي طرح توسعه جامع و تكميل فازهاي
11 الي 24 پ��ارس جنوبي و به قيمت عرضه 6 ميليون 
 و 577 ه��زار و 800 ريال براي هر ق��رارداد با موفقيت 

پذيره نويسي شد.
حسيني با بيان اينكه اين عرضه اوليه بخشي از تامين 
مالي 15 هزار ميليارد ريالي ش��ركت توسعه نفت و گاز 
صباي كنگان است كه طي يك سال و در سه مرحله انجام 
مي شود، ياد آور شد: مدت و سررسيد قراردادهاي مربوط 
به اوراق سلف موازي استاندارد ميعانات گازي يك ساله 
يا به عبارتي يك س��ال پس از شروع دوره عرضه اوليه با 

نرخ سود روز ش��مار 17.5 درصد بوده و اوراق مذكور از 
طريق شركت هاي كارگزاري داراي مجوز معامالت سلف 

موازي استاندارد عرضه مي شود.

بورسانرژيايرانهابانرژيغربآسيا
مديرعامل بورس انرژي از ظرفيت تبديل ش��دن بازار 
انرژي ايران به قطب انرژي غرب آسيا سخن گفت و افزود: 
اوراق سلف موازي استاندارد يكي از ابزارهاي كارآمد در 
حوزه تامين مالي اس��المي محسوب مي شود كه از آن 
مي توان براي تجهيز منابع موجود در بازار سرمايه با هدف 

توسعه صنايع نفت، گاز و برق بهره برد.

جزيي�اتتامينمال�يصنعتنف�توگازو
صنعتبرقدربورسانرژي

حسيني پيرامون سهم بورس انرژي در فرآيند تامين مالي 
صنعت نفت و گاز و همچنين صنعت برق ايران گفت: 
تاكنون مجموع ارزش عرضه اوليه و معامالت ثانويه اوراق 
سلف موازي استاندارد و صندوق سرمايه گذاري پروژه در 
بورس انرژي ايران به رقم 143 هزار و 655 ميليارد و 393 

ميليون و 216 هزار و 84 ريال رسيده است.
وي اي��ن را هم گفت كه تاكنون ارزش عرضه اوليه انواع 
اوراق سلف موازي استاندارد و صندوق سرمايه گذاري 
پروژه در ب��ورس انرژي ايران بالغ ب��ر101 هزار و 644 
ميليارد و 280 ميليون و 238 هزار و 954 ريال ش��ده 
اس��ت و عالوه بر آن ارزش معامالت ثانويه اوراق سلف 
موازي استاندارد و صندوق سرمايه گذاري پروژه نيز بالغ 
بر 42هزار و 11 ميلي��ارد و 112 ميليون و 977 هزار و 
130 ريال است.به گفته حسيني از اين رقم مي توان به 
بزرگ ترين تامين مالي دولت جمهوري اسالمي ايران 

مبتني ب��ر نفت خام به ارزش 25 ه��زار ميليارد ريال و 
بزرگ ترين تامين مالي صنعت برق كش��ور براي گروه 
 مپنا از طريق انتشار اوراق سلف موازي استاندارد به ارزش
2 هزار ميليارد ريال در بورس انرژي اشاره كرد.مديرعامل 
بورس انرژي اضافه كرد: از سال 1394 تاكنون، صنعت 
برق كشور توانسته اس��ت از طريق بورس انرژي ايران 
با انتش��ار و عرضه اوليه اوراق س��لف موازي استاندارد، 
بالغ ب��ر 9 هزار و 150 ميليارد ريال منابع مالي را جذب 
نمايد.همچنين با راه اندازي صندوق س��رمايه گذاري 
پروژه نيروگاه پرند ميل��غ يك هزار ميليارد ريال منابع 
مالي براي گروه مپنا در بورس انرژي فراهم و انجام شده 
است.حس��يني در ادامه افزود: صنعت نفت و گاز ايران 
نيز تاكنون توانسته از طريق انتشار اوراق سلف موازي 
استاندارد روي فرآورده هاي مختلفي همچون نفت خام، 
نفت كوره، گاز مايع و بنزين در بازار مشتقه بورس انرژي 

اقدام به تامين مالي 92 هزار ميليارد ريالي نمايد.

ايفاينق�شموثردرتعام�التبينالملليبا
دوشرط

مديرعامل بورس انرژي، برخ��ورداري از منابع عظيم 
انرژي به عنوان امنيت توليد و قيمت گذاري حامل هاي 
انرژي را دو عامل مهم براي ايفاي نقش موثر در تعامالت 
بين المللي عنوان كرد و اف��زود: با توجه به برخورداري 
كش��ور از منابع غني هيدروكربوري ضروري اس��ت، تا 
ضمن فاصله گرفتن از ساختارهاي سنتي عرضه و فروش 
حامل هاي انرژي به سرعت نظام قيمت گذاري انرژي به 
سمت سازوكارهاي مبتني بر بازارهاي متشكل سوق 
داده ش��ود تا بتوان عالوه بر تخصي��ص بهينه منابع در 
داخل، قيمت گذاري انواع حامل هاي انرژي را در منطقه 

نيز راهبري كرد.به گفته حس��يني، بورس انرژي ايران 
براي تبديل ش��دن به هاب انرژي غرب آسيا به عنوان 
يك هدف اس��تراتژيك، نيازمند حمايت هاي قانوني و 
همكاري همه جانبه همه دستگاه هاي ذي ربط از جمله 

وزارتخانه هاي نفت و نيرو است.

توسعهبازارانرژيدرگروتوسعهبازارسرمايه
سخنگوي بورس انرژي يادآور شد: مطابق با قانون برنامه 
پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اسالمي ايران مصوب مجلس شوراي اسالمي، 
توس��عه بازار س��رمايه با تأكيد بر طراحي و مهندسي 
ابزارهاي مالي و كااليي، توسعه بازار انرژي و عرضه نفت 
خام و فرآورده هاي نفتي در بورس انرژي بايد انجام شود.

وي ادام��ه داد: همچنين وزارت نيرو طبق قانون برنامه 
ششم توسعه، موظف است به  منظور افزايش بازدهي و 
ضريب بهره وري نيروگاه ها قيمت خريد برق را با توجه 
به ساز و كار بازار در بورس تعيين كند.حسيني با بيان 
اينكه مالك تصميم گيري براي عرضه كاالها در بورس 
انرژي، ماهيت ذاتي كاالست، تصريح كرد: در صورتي كه 

كاال ها، ماهيت انرژي داشته باشند در بورس انرژي معامله 
خواهند شد. هدف از تش��كيل بورس انرژي، تحكيم و 
ارتقاء جايگاه و كاركردهاي بورس انرژي براي ذي نفعان، 
به كارگيري رويه هاي موثر جهت حفظ سالمت بازار و 
صيانت از حقوق ذي نفعان، طراحي ابزارها و محصوالت 
جديد با توجه به نيازهاي ذي نفعان و اقتضائات محيطي، 
ارزش آفرين��ي و تامين منافع س��هامداران و تعامل و 

همكاري موثر با نهادهاي فعال در بازارهاي مالي است.
همچنين انواع نفت خام، انواع نفت س��فيد، نفت كوره 
و مازوت، انواع گازهاي طبيع��ي، ميعانات گازي، انواع 
گازوييل، ان��واع نفتا، انواع بنزين، انواع س��وخت جت، 
هي��دروژن، گاز ماي��ع، نفت س��فيد، گاز ماي��ع و انواع 
زغال س��نگ و زغال چوب، قطران و حالل ها از جمله 

محصوالت معامله شده در بورس انرژي هستند.
حسيني در پايان گفت: بورس انرژي ايران تالش كرده 
با تقويت بازار مالي كشور از طريق بستر سازي و تعريف 
ابزار هاي مالي مختلف ضمن فراهم كردن امكان تامين 
مالي موثر بنگاه ها و واحد هاي اقتصادي از بازار سرمايه به 
افزايش سهم تامين مالي بلندمدت در اقتصاد كمك كند.

مشاور سازمان خصوصي سازي از آغاز پرداخت سود 
س��هام عدالت از آذرماه خبر داد و گفت: اين سود باز 

هم افزايش خواهد داشت.
طرح س��هام عدالت در حالي از سال 1385 تاكنون 
در حال اجراست كه بر اساس آن از محل سود سهام 
تخصيص يافته به مشموالن، اقساط اين سهام طي 

مدت 10 سال تسويه شده است.

به گزارش تسنيم، بر اين اساس از سال 96 و با پايان 
يافتن مهلت تسويه اقس��اط سهام عدالت، سود اين 
سهام به صورت نقدي به مشموالن در حال پرداخت 

است.
بر اين اساس در س��ال جاري نيز رفته رفته مجامع 
سال 1397 شركت ها در حال برگزاري است كه پس 
از پايان اين زمان، واريز س��ود س��هام عدالت مربوط 

به س��ال مالي 1397 شركت هاي س��رمايه پذير به 
مشموالن آغاز خواهد شد.

در اين راستا سيدجعفر س��بحاني، مشاور سازمان 
خصوصي س��ازي به تازگي گفته، در هفته اول آبان 
ماه مي توان گفت كه سود تخصيصي تمام مشموالن 
چقدر خواهد بود و هر مشمول چه ميزان سود دريافت 
مي كن��د و پرداخت س��ود هم اواخر آذر ماه ش��روع 

به توزيع مي ش��ود.وي با اش��اره به اينكه سود سال 
95 براي مشموالني كه س��هم يك ميليون توماني 
داشتند 150 هزار تومان بود كه در سال 96 اين عدد 
به 175 هزار تومان رسيد، افزود: اين سود براي سال 
97 باز هم افزايش خواهد داش��ت. هر چند در حال 
حاضر نمي توان مي��زان آن را بيان كرد چراكه هنوز 
مجمع چند بنگاه و شركتي كه سهام عدالت دارند، 

برگزار نشده است.مشاور سازمان خصوصي سازي با 
بيان اينكه مجامع اين سه تا چهار شركت پايان مهر 
ماه برگزار خواهد ش��د، گفت: در هفته اول آبان ماه 
مي توان گفت كه س��ود تخصيصي تمام مشموالن 
چقدر خواهد بود و هر مشمول چه ميزان سود دريافت 
مي كند و پرداخت س��ود هم اواخر آذرماه شروع به 

توزيع مي شود.

آغاز پرداخت سود سهام عدالت از اواخر آذرماه
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  روند صعودي ش�اخص ادامه دارد: ش��اخص 
بورس بعد از چند روز رشد چشمگير و ورود به كانال 
305 هزار واحد، از روز سه شنبه در مسير نزولي قرار 
گرفت و در آخرين روز معامالت هفته جاري با توجه 
به كاهش هفت هزار و 915 واحدي، شاخص دوباره به 
كانال 294 هزار و 166 واحد بازگشت. در همين رابطه 
مهدي طحاني به علت كاهش شاخص بورس اشاره 
 و بيان كرد: شاخص بورس به صورت مداوم به رشد

40 درصدي دست يافت و طبيعي است كه تا حدودي 
بازار به دليل شناسايي سود و افزايش عرضه از سوي 
سهامداران روند منفي را در پيش گيرد. به گزارش 
ايرنا، طحاني شهريور را ماه پاياني سال مالي برخي 
از شركت هاي كارگزاري و سرمايه گذاري دانست و 
گفت: بخشي از روند منفي بازار به تسويه معامالت 
و كاهش اعتبار كارگزاري ها بر مي گردد كه به نظر 
مي رس��د بازار تا چند روز آينده به روند عادي خود 
باز گردد.اين كارشناس بازار سرمايه به جو سياسي 
حاكم در كشور و تاثير آن بر ريزش شاخص بورس 
اشاره كرد و افزود: اتفاقاتي كه اخيرا در عرصه سياست 
جهاني رخ داد بي تاثير بر ريزش شاخص نبود كه اين 
موضوع را مي توان به عنوان روال طبيعي بازار تلقي 
كرد.وي گفت: شاخص بورس در مهر ماه با توجه به 
ارايه گزارش 6 ماه شركت ها و نيز مسائل اقتصادي 

حاكم در كشور به مسير صعودي بازمي گردد.

   قيمت مرجع مبناي محاسبه دامنه نوسان 
كل هفته: معاون بازارهاي خارج از بورس فرابورس: 
»دليل نوسان قيمت س��هام بازار پايه، )در روزهاي 
معامالتي سه شنبه و چهارشنبه( كه بيش از ميزان 
نوسان هفتگي بوده، ناشي از مقايسه قيمت پاياني هر 
روز معامالتي نسبت به قيمت معامالتي روز قبل است، 
اين موضوع سبب شده نوساني بيش از ميزان نوسان 
هفته را شاهد باشيم«. به گزارش سنا، بهنام محسني 
ضمن بيان مطلب باال، در مورد دامنه نوسان و قيمت 
س��هام و تغييرات ناموزون قيمت در بازار پايه گفت: 
دليل اصلي تغيير زياد و قابل توجه قيمت در روزهاي 
پس از حراج روز دوشنبه، اجراي دستورالعمل جديد 
و نحوه محاسبه قيمت مرجع، قيمت پايه و مقايسه 
قيمت پاياني است. محسني افزود: محاسبه قيمت 
مرجع و دامنه نوس��ان بر اساس قيمت ساعت 11 و 
30 دقيقه روز دوشنبه انجام مي شود. قيمت نهايي 
ساعت 12 و 30 دقيقه روز دوشنبه قيمت نهايي روز را 
نشان مي دهد. به اين ترتيب دوبرابر دامنه نوسان عادي 
اساس قيمت پاياني )تاساعت 30: 11( است.معاون 
بازارهاي خارج از ب��ورس توضيح داد: به اين ترتيب 
قيمت مرجع براي محاسبه نوس��ان كاربرد دارد. با 
توجه به روز حراج كه دامنه نوسان دو برابر حالت عادي 
است دامنه نوس��ان 3 درصد حدود 6 درصد، نوسان 
2 درصد حدود 4 درصد و دامنه نوس��ان يك درصد 
حدود 2 درصد محاسبه خواهد شد.محسني با اشاره 
به اينكه قيمت مرجع براي محاسبه دامنه نوسان كل 
هفته كاربرد دارد، در مورد نحوه محاسبه و اشتباهي 
كه ممكن است سهامداران مرتكب شوند گفت: اجازه 
دهيد مثالي بزنم. تا ساعت 11: 30 دقيقه روز دوشنبه، 
قيمت سهامي 100 است. اگر اين نماد در محوطه زرد 
تابلو باشد، دامنه نوسانش 6 درصد مي شود. اگر قيمت 
پاياني حراج 106 باشد، قيمت مرجع براي كل هفته 
است.او افزود: با توجه به قيمت 106 كه مرجع و دامنه 
نوسان مثبت و منفي 3 درصد است، دامنه نوسان مجاز 
قيمتي كل هفته بين 103 تا 109 خواهد بود. حال 
همين سهم قيمت هاي پاياني مختلفي در طول هفته 
دارد. براي روز شنبه 105 بوده، روز سه شنبه 109، 
روز چهارشنبه 103 و روز دوشنبه نيز 106 بوده است.

مع��اون بازارهاي خارج از بورس ادام��ه داد: در زمان 
مقايس��ه قيمت ها س��امانه معامالت قيمت پاياني 
روز سه ش��نبه را 109 ثبت ك��رده و روز قبل قيمت 
نهايي 106 بوده كه تغيير قيمت مثبت 2.8 درصد 
بوده اس��ت. روز چهارشنبه قيمت نهايي 103 بوده 
كه نسبت به روز سه شنبه كه 109 بوده، منفي 5.8 
درصد نوسان داشته است. به اين ترتيب قيمت هايي 
كه در هر روز محاسبه و مقايسه مي شود نسبت به روز 
قبل معامالتي است نه قيمت مرجع كه روز دوشنبه 
محاسبه شده است.محسني با اشاره به اينكه قيمت 
مرجع فقط براي تعيين دامنه نوس��ان كاربرد دارد 
گفت: سهامداران بايد تحليل خود را براساس مقايسه 
قيمت ها نسبت به روز قبل معامالتي انجام دهند تا 
بتوانند به درستي تصميم بگيرند. به همين دليل است 
كه در برخي موارد ميزان نوسان بيش از دامنه نوسان 
هفتگي بوده و در برخي موارد نيز بسيار كمتر از حد 

دامنه نوسان مجاز بوده است.

  اعم�ال محدوديت بر معامالت »تس�ه« دو 
بانك: مدير عمليات بازار فرابورس با صدور اطالعيه اي 
محدوديت هاي معامالتي گواهي حق تقدم تسهيالت 
مسكن دو بانك مسكن و بانك ملي را اعالم كرد. به 
گزارش ايِبنا، در اطالعيه صادر شده آمده كه با توجه 
به مصوبه 28 مهر ماه 94 شوراي پول و اعتبار، موارد 
ذيل در خصوص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از 
تسهيالت مسكن بانك مسكن اعمال مي شود. بر اين 
اساس، محدوديت زماني عدم فروش توسط خريداران 
در كليه نمادهاي معامالتي اوراق تسهيالت مسكن 
بانك مس��كن به مدت 4 ماه است و محدوديت عدم 
فروش توس��ط خريداران اوراق براي نمادهاي اوراق 
گواهي كه فقط چهار ماه تا پايان معامالت آن در بازار 
فرابورس باقي مانده، اعمال نمي شود. به همين دليل 
در اين مقطع زماني، نمادهاي معامالتي »تسه 9607، 
تس��ه 9608، تسه 9609 و تس��ه 9610« مشمول 
محدوديت مذكور نيست.همچنين در خصوص اوراق 
گواهي صادره بانك مسكن محدوديت ورود سفارش 
خريد و انجام معامله به مي��زان حداكثر 160 ورقه 
براي هر كد معامالتي در هر جلسه معامالتي است 
و متقاضيان خريد بايد محدوديت هاي مذكور را در 
خصوص ورود سفارشات خريد و معامالت انجام شده 
رعايت كنند و تخطي از پيام ناظر بازار و مورد سفارش 
يا خريد بيش از سقف مجاز مي تواند منجر به ابطال 
كليه معامالت و حذف سفارش هاي ثبت شده و ارجاع 

موضوع به مرجع رسيدگي به تخلفات شود.



تشكلها6اخبار

ماجراي خط اعتباري ۴۰۰ ميليارد دالري چين چه بود؟

معاون اتاق ايران:رييس كميسيون انرژي اتاق تهران :

شايعه اي كه امكان تحقق ندارد

وقتيكشورهايهمسايهدرعرصهجذبگردشگرازايرانسبقتميگيرند

۴5 قانون ناظر بر تجارت فرامرزي وجود داردصنعت پتروشيمي ۹ برابر صنعت نفت ارزش اقتصادي دارد

با جدي شدن بحث اينستكس و ورود ساير كشورهاي 
اروپايي به اين بحث كم كم شايعات ديگري مطرح شد. 
عددهاي بزرگي كه ابتدا در رسانه ها مطرح شد و بر اساس 
اين بحث هزينه اس��تفاده از خطوط اعتباري اروپايي 
گران برآورد مي ش��د. اما مساله از جايي عجيب شد كه 
چهره هاي مسوول و مطرح اين خبر را در جلسات رسمي 
مطرح كردند. در ششمين جلس��ه از دوره نهم هيئت 
نمايندگان اتاق بازرگاني تهران فريال مستوفي رييس 
مركز س��رمايه گذاري استان تهران با اش��اره به انتشار 
اخباري در رسانه هاي خارجي مبني بر سرمايه گذاري 
كالن چين در ايران گفت: بر اساس مستندات دو كشور 
يك خط 400 ميليارد دالري را براي معامالت تجاري 
برقرار كردند و بر اساس توافق صورت گرفته شركت هاي 
چيني بدون حضور در مناقصات مي توانند به هر پروژه اي 

ورود كنند.
عضو هيئت نمايندگان ات��اق بازرگاني تهران ادامه داد: 
از سوي ديگر فرانسه 15 ميليارد دالر با تضمين خريد 
نفت در قالب يك خط اعتباري به ايران پرداخت خواهد 
كرد اما بحث اصلي اين است كه اگر امريكا مجوز اين كار 
را صادر نكند اين خط متوقف خواهد ش��د در حالي كه 
ش��خصا فكر مي كنم حتي در صورت عدم موافقت اين 
كشور فرانسه مي تواند اين خط را ميان بانك مركزي دو 
كشور برقرار كند. وي تصريح كرد: البته وزير نفت بر اين 
عقيده است كه اگر ايران اين 15 ميليارد دالر را دريافت 

كند مقروض مي شود.
وي در خصوص ق��رارداد 400 ميلياردي چين با ايران 
گفت: اتاق تهران در اين خصوص شبهاتي داشت و اكنون 
كه بخشي از مستندات مرتبط با آن دريافت شده است 

نشان مي دهد اين خط برقرار شده است.

امكانچنينرقميوجودندارد
در همين رابطه رييس اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و 
چين معتقد است خبري كه در روزها و هفته هاي گذشته 
از راه اندازي يك خط اعتب��اري 400 ميليارد دالري از 
سوي چين براي اقتصاد ايران مطرح شده يك شيطنت 

رسانه اي بوده و ميانه اي با واقعيت ندارد. 
مجيدرضا حري��ري اظهار كرد: براي به دس��ت آوردن 
نگاهي دقيق در تحليل خب��ر اخير بايد ابتدا نگاهي به 
وضعيت اقتصاد ايران در سال هاي گذشته داشته باشيم. 
ما در طول چهل سال گذشته حدود 100 ميليارد دالر 
سرمايه مستقيم خارجي جذب كرده ايم و بطور ميانگين 

هر سال دو تا سه ميليارد دالر سرمايه خارجي به كشور 
ما آمده است. از اين رو پيش از تحليل اينكه چين چگونه 
400 ميلي��ارد دالر پ��ول وارد ايران خواه��د كرد، بايد 
پرسيد: آيا اساسا اقتصاد ايران آمادگي پذيرش چنين 

رقمي را دارد؟
وي ادامه داد: از سوي ديگر در ماه هاي گذشته، ايران و 
اروپا براي مدتي طوالني بر س��ر اينستكس با هم بحث 
كرده اند و هنوز مشخص نيست نتيجه اين خط اعتباري 
به كجا مي رسد. در شرايطي كه رقم مورد بحث حدود 
15 ميليارد دالر است. وقتي ما در آن چارچوب در حال 
مذاكره ايم، چگونه مي توان از نهايي شدن يك خط 400 

ميليارد دالري سخن گفت؟
به اعتقاد رييس اتاق بازرگاني ايران و چين، خبر ابتدايي 
اين خط اعتباري كه حدود دو هفته قبل از س��وي يك 
رسانه خارجي مطرح و حتي جزئياتي از اين توافق نيز در 
آن رسانه منتشر شد، بيشتر يك شيطنت رسانه اي بوده 

و نمي تواند در كوتاه مدت عملي شود.

همكاريهاي۲۵سالهايرانوچين
حريري در پاس��خ به اين س��وال كه آيا اساسا موضوع 
تخصيص خط اعتب��اري چين به طرح ه��اي ايران در 
ماه هاي اخير مطرح بوده است، توضيح داد: براي مشخص 
شدن شرايط امروز بايد به اقدامات سال هاي گذشته نگاه 
كنيم. رييس جمهوري چين در سال ۲01۶ به ايران آمد و 
در سطح عالي مقامات كشور مذاكرات و توافقاتي داشت. 
يكي از مهم ترين اين توافقات سند جامع همكاري هاي 
۲5 ساله ميان ايران و چين بود كه اقتصاد بخش مهمي 

از آن را تشكيل مي دهد.
وي با اش��اره به برنامه ريزي اقتصاد ايران براي رسيدن 
به رشد اقتصادي هشت درصدي در سال هاي پيش رو، 
تصريح كرد: با توجه ب��ه محدوديت هاي داخلي و نياز 
كشور به سرمايه گذاري هاي جديد، عمال تنها راهبرد 
موجود، جذب سرمايه گذار خارجي خواهد بود و در اين 
بين چين مي تواند يك��ي از بهترين گزينه هاي موجود 

باشد.
ريي��س اتاق اي��ران و چي��ن ادام��ه داد:  تقريبا تمامي 
پيش بيني ها و ارزيابي ها نش��ان مي دهد كه چين، در 
سال هاي ۲0۳5 تا ۲040 ميالدي قدرت نخست اقتصاد 
جهان خواهد ش��د و از اين رو براي سرمايه گذاري قابل 

توجه در ايران، مي توان به چيني ها فكر كرد.
حريري خاطرنشان كرد:  اگر خبر منتشر شده به برنامه 

۲5 ساله مشترك دو كشور اش��اره مي كرد، امكان آن 
وجود داشت كه منطقي باش��د و در طول ۲5 سال اين 
حجم از سرمايه گذاري برنامه ريزي شود اما با توجه به 
اينكه چنين توضيحي ارايه نشد و موج به سمتي رفت 
كه اين خط اعتباري مربوط به ش��رايط امروز است، به 
نظر مي رسد يك شيطنت رسانه اي پشت اخبار رسانه 

خارجي بوده است.

هنوزسنديامضانشدهاست
 سيد علي محمد موسوي در گفت وگو با فارس در پاسخ 
به اين س��وال كه طي روزهاي اخير در رسانه ها عنوان 
مي شود كه خط اعتباري 400 ميليارد دالري ميان ايران 
و چين برقرار خواهد ش��د و در روزهاي اخير نيز يكي از 
اعضاي ات��اق بازرگاني اين موضوع را عن��وان كرده، اما 
مشخص شد كه همان بحثي است كه در رسانه ها مطرح 
بود، اظهار داشت: روابط مالي ميان ايران و چين وجود 

دارد، اما عدد و رقم آن چيزي كه گفته مي شود، نيست. 
بس��ياري از طرح ها و پروژه ها در دست مذاكره است و 
نمي دانم چه كسي چنين رقمي را گفته و آن را نشنيده ام.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه مذاكرات 
خوبي ميان مسووالن كشورهاي ايران، روسيه و چين در 
حال انجام است، گفت: در اين رايزني ها روابط پولي و مالي 
و سرمايه گذاري مستقيم و فاينانس مطرح است، اما هنوز 
سندي امضا نشده و مهم تر آنكه تامين خطوط اعتباري 
بستگي به پروژه هايي دارد كه در كشور وجود داشته و به 

طرف هاي خارجي پيشنهاد مي شود.
رييس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني اقتصادي 
ادامه داد: اينگونه نيس��ت كه يك باره تمامي طرح ها و 
پروژه هاي پيشنهادي به تصويب برسد و منابع آن تامين 
ش��ود. مثاًل براي يك پروژه ۳ ميليارد دالري كه اجراي 
آن ۶ سال به طول مي انجامد، نياز به پيش بيني منابع از 

سوي طرف مقابل وجود دارد.

فاينانسجديدنداريم
وي با بي��ان اينكه حجم كل پروژه هايي كه س��ازمان 
س��رمايه گذاري در اختيار دارد، به مي��زان عدد و رقم 
گفته شده در رسانه ها نيست، عنوان كرد: در حال حاضر 
فاينانس جديد نداريم و آنچه در حال انجام است مربوط 
به سرمايه گذاري ها و فاينانس هاي قديمي است. البته 
سازمان سرمايه گذاري در تالش و رايزني براي باز شدن 

فضا و ايجاد روابط مالي و اعتباري با كشورها است.
موس��وي تاكيد كرد: دو - س��ه هفته يك بار طرح ها و 
پروژه هايي در سازمان سرمايه گذاري براي تامين مالي 
خارجي تصويب مي ش��ود. معاون وزير اقتصاد يكي از 
مشكالت مربوط به فاينانس ها را مربوط به تامين وثايق 
دانس��ت و افزود: در مذاكرات كنوني كه ميان كش��ور 
چين، ايران و روس��يه برقرار اس��ت، صحبتي از روابط 
مالي براساس دالر نيست و همكاري براي تامين منابع 
از طريق يورو، يوان و روبل مبناي تفاهمات مالي است.

در ارتب��اط با اهميت بس��يار نافذ و تاثيرگ��ذار حوزه 
گردشگري در توسعه اقتصادي و درآمدزايي كشورها 
مطالب و مباحث متعددي منتشر و منعكس شده است.

جذب گردشگر در ۲ عرصه داخلي و خارجي قابل تعريف 
است و به زعم كارشناسان براي توسعه گردشگري بايد 
در هر ۲ بخش، تدابير و تمهيدات الزم اجرايي ش��ود 
و ناديده انگاش��تن هر كدام از عرصه هاي اش��اره شده 
)جذب گردشگر در دو حوزه داخلي و خارجي(، روند 
پيشرفت و شكوفايي اين عرصه را با اختالل و نارسايي 

همراه خواهد ساخت.
آمار و اع��داد موجود در رس��انه ها نش��ان مي دهد با 
وجود جذابيت هاي بس��يار باالي موج��ود در ايران از 
حيث گردشگري همچنان بسياري از افراد، گروه ها و 
خانوارهاي ايراني براي سير و سياحت، مقصد مورد نظر 
خود را از همسايگان همجوار ايران و برخي كشورهايي 
كه هزينه تمام شده گردشگري براي سياحان در آن، به 

نسبت پايين تر است، بر مي گزينند.
در نقطه مقابل، كشور ايران آنچنان كه بايد در جذب 
گردشگر از كشور هاي همجوار توفيق چنداني نداشته و 
با وجود افزايش نسبي ورود گردشگر به ايران در ساليان 

اخير همچنان همسايگان ما موفق تر عمل كرده اند.
آنچنان كه اخبار و گزارشات موجود نشان مي دهد، در 
سال 1۳۹5 تعداد ورودي گردشگر به ايران بيش از 4 
ميليون و ۹00 هزار نفر برآورد شده كه عدد مذكور مويد 
كاهش ۳00 هزار نفري جذب گردشگر در مقايسه با 
سال ۹۶ است و اين امر نش��ان دهندة پس رفت ما در 
بخش جذب گردشگر خارجي به نسبت سال ۹4 است.

در همين سال، تعداد گردش��گران ايراني كه از كشور 
خارج شده اند، رقمي معادل ۹ ميليون و 1۹۶ هزار نفر 

است كه بيش از 4 ميليون و ۲00 هزار نفر از اين ميزان، 
كشور عراق را مقصد گردشگري خود برگزيده اند كه در 
واقع امر اين طيف و گروه را مي توان در قالب گردشگران 

زيارتي مورد تحليل و ارزيابي قرار داد.
با وجود حضور انبوه گردش��گران ايراني در آنس��وي 
مرزها، ميزان گردش��گِر ورودي از اين كشور به ايران 
در س��ال ۹5، حدود 415 هزار نفر برآورد شده كه امر 
مذكور گوياي اين واقعيت تلخ اس��ت ك��ه در ايران به 
منظور جذب گردشگر از كشور هاي همسايه، تدابير 
چندان سازنده اي اتخاذ نش��ده، حضور بيش از 500 
هزار ايراني در سال ۲01۷ در كشور امارات و ورود تنها 
۶ هزار اماراتي به ايران در س��ال 1۳۹5، تنها نمونه اي 

از اين مثال است.
به واق��ع تاكيد ب��ر جذب گردش��گر از كش��ور هاي 
همس��ايه از اين حيث اس��ت ك��ه طبيعتا ب��ه دليل 
ُبعد مس��افت كمتر، جذب گردش��گر از كش��ور هاي 
همس��ايه در صورت تيره نب��ودن رواب��ط، مي بايد با 
س��هولت هر چه بيش��تري انجام پذي��رد، اما حصول 
 اين ام��ر ظاهرا براي ايران دش��وار و س��خت اس��ت.

منطق حكم مي كند از حيث گردش��گري به نقطه اي 
دست يابيم كه در گام نخست ميزان ورودي گردشگر 
به اي��ران از تعداد حضور ايرانيان در آن س��وي مرز ها 
فراتر رود و به تدريج ضريب موفقيت ها در اين حوزه به 
ميزاني افزايش يابد كه با تكيه بر اين صنعت، بسياري 
از نارسايي ها و چالش هاي اقتصادي كشور مرتفع شود.

مطالعات و بررس��ي هاي انجام ش��ده نشان مي دهد 
توفيقات اقتصادي كشور ها در سايه گردشگري، امري به 
شمار مي رود كه با تدبير و درايت حاصل شده و واقعيت 
مذكور به روش��ني در برنامه ريزي ُمدون مس��ووالن 

 و فعاالن گردش��گري آنها مش��هود و ملموس است.
به عنوان نمونه، در يكي از شهر هاي كشور هاي همسايه 
براي جذب گردشگر ايراني در ساليان اخير، تمهيدات 
بسياري پيش بيني شده تا جايي كه حتي در حوزه هتل 
داري، رستوران ها و مراكز گردشگري به آموزش زبان 
فارس��ي براي كارمندان مراكز خدماتي و گردشگري 

مبادرت ورزيده اند.
به واقع اي��ن تنها نمون��ه اي از برنامه ريزي هاي انجام 
شده به شمار مي رود و اين در شرايطي است كه ايران 
با وجود برخورداري از فرصت هاي گردشگري متعدد 
و البته برخي تالش هاي انجام شده در اين راستا براي 
جذب گردشگر كه انصاف حكم مي كند به اقدامات و 
تالش هاي مسووالن ذيربط در كشور نيز اشاره شود، 
بنابراين در بس��ياري از حوزه ها نيز غفلت هايي وجود 

دارد.

س�ايهس�نگيندولتازعرصهگردشگري
كناررود

نبايد از نظر دور داش��ت كه افزايش جذب گردشگر از 
كشور هاي همسايه بصورت دستوري امكان پذير نيست 
و حصول آن مستلزم مجموعه اي از اقدامات به هم پيوسته 
در بخش هايي متعدد همچون تبليغاتي، زيرساختي، 
 حم��ل و نق��ل، هتل��داري، آم��وزش و ... خواهد بود.

به اعتقاد نگارنده الگوبرداري از كشور هاي موفق دنيا 
در عرصه گردشگري، راهكاري مناسب براي افزايش 
رونق گردش��گري در كشور به ش��مار مي رود. بدون 
ترديد مي توان ضمن حفظ موازين شرعي و اخالقي و 
چارچوب هايي كه از حيث ارزش هاي اسالمي در اين 
مرز و بوم مورد توجه اس��ت صنعت گردشگري را نيز 

تقويت نمود. احمد اصغري قاجاري، رييس كميسيون 
گردشگري، اقتصاِد ورزش و اقتصاِد هنِر اتاق ايران در 
ارتباط با راهكار رونق گردش��گري در ايران مي گويد: 
حضور فعاالن��ه بخش خصوصي و نق��ش آفريني هر 
چه بيشتر آن، مهم ترين عامل در توسعه و شكوفايي 
گردشگري به ش��مار مي رود و مي بايد سايه سنگين 

دولت از عرصه گردشگري كشور كنار رود.
او معتقد است بروكراسي پيچيده اداري، موازي كاري ها 
و... انگيزه الزم را براي نقش آفريني بخش خصوصي در 
اين حوزه تحت الشعاع قرا داده و بدون ترديد هرآنچه از 
بخش مذكور براي حضور فعاالنه در حوزه گردشگري 
حمايت شود، يقينا ضريب رونق و شكوفايي گردشگري 

نيز بيشتر خواهد شد.
اصغري قاجاري مي گويد: بعضا شاهديم در ايامي خاص، 
هزينه مسافرت به جزيره كيش به مراتب سنگين تر از 
حضور در برخي كش��ور هاي همجوار است و با چنين 
اوصافي انتظار شكوفايي و رونق گردشگري داخلي دور 

از انتظار خواهد بود.
رحيم يعق��وب زاده، از اس��اتيد دانش��گاه نيز معتقد 
است حذف موازي كاري هاي فعلي در فرآيند اقتصاد 
گردشگري، بهره گيري مديران دولتي از نظريات، ايده ها 
و پيشنهادات مديران بخش خصوصي، حمايت هاي 
يارانه اي دولت از فعاالن حوزه گردشگري، ايجاد فضاي 
مناسب براي جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي از 
نمونه راهكار هايي اس��ت كه مي توان در رونق صنعت 
گردشگري كه به صادارت نامرئي معروف است، نقش 
بسزايي ايفاء كند كه قطعا حصول اين امر در تحقق شعار 
سال كه از سوي رهبر معظم انقالب به حمايت از كاالي 
ايراني مزين شده، با توفيقات بسياري همراه خواهد بود.

حسين گروسي، معاون امور حقوقي و مجلس مناطق 
ويژه اقتصادي نيز با اش��اره به جذابيت هاي متعدد و 
متكثر گردشگري ايران در حوزه هاي طبيعي، تاريخي، 
سالمت و... اظهار داش��ت: در گام نخست بايد نسبت 
به تدوين و طراحي اس��تراتژي گردشگري و آمايش 

سرزميني در اين خصوص اقدام شود.
او افزود: جذب گردش��گر نيازمند برنامه ريزي صحيح 
و اصولي است و قطعا با برنامه ريزي هدفمند، مي توان 
در صنعت مذكور به موفقيت هاي بسياري نائل شويم، 
زيرا كش��ور اي��ران از اين حيث داراي پتانس��يل هاي 

بسياري است.
نماينده پيشين مردم مالرد، شهريار و قدس در مجلس 
شوراي اس��المي تاكيد كرد: در حال حاضر ۷ منطقه 
آزاد در كشور وجود دارد كه با برنامه ريزي و اتخاذ تدابير 
ُمقتضي مي توان از هر منطق��ه به عنوان كانوني براي 

جذب گردشگر بهره ُبرد.
معاون امور حقوقي و مجل��س مناطق ويژه اقتصادي 
كشور گفت: اطالع رساني كافي و فراهم نمودن زمينه و 
بستر مناسب از ديگر الزامات توسعه و رونق گردشگري 

به شمار مي رود.
وي در خاتمه يادآور شدهم اكنون بسياري از گردشگرن 
ايراني كه براي س��ير و س��ياحت مقاصد خارجي را بر 
مي گزينند هيچ اطالع و آشنايي نسبت به جاذبه هاي 
گردشگري ايران زمين و تعدد، تكثر و تنوع آن ندارند و 
مي بايد اين ظرفيت ها با اطالع رساني اصولي، به سمع 
و نظر مردم برس��د و قطعا در چنين شرايطي بسياري 
از گردش��گران ايراني با حضور در مناطق گردشگري 
اين مرز و بوم، وضعيت گردش��گري كشور را از حيث 

درآمدزايي متحول خواهند كرد.

رييس كميس��يون انرژي اتاق تهران ضمن بررس��ي 
وضعيت صنعت پتروشيمي كشور از توان سودآوري 
۹ برابري اين صنعت در مقايسه با صنعت نفت سخن 

به ميان آورد.
رضا پديدار گفت: برآورد ما از محل فروش محصوالت 
 پتروش��يمي در ح��دود 1۷ ميلي��ارد دالر اس��ت. 
پيش بيني اين اس��ت كه 1۲ ميليارد دالر از اين رقم 
محقق ش��ود. بر اس��اس آخرين آمار و قب��ل از اعمال 
تحريم ها، ما به ۳0 كشور مقصد صادرات محصوالت 
پتروش��يمي داش��تيم. اما در حال حاضر بسياري از 
كشتيراني ها توليدات پتروشيمي  ما را حمل نمي كنند. 
اين به جهت تحريم هاي اعمالي است. اين روند بر فروش 

و صادرات ما تاثير داشته است.
او ادامه داد: صنعت پتروشيمي توان بااليي براي افزايش 
رشد و توسعه اقتصادي دارد. يك بشكه نفت خام اگر 50 
دالر ارزش دارد، اگر به فرآورده تبديل شود، به 500 دالر 
افزايش خواهد يافت. حال اگر اين بشكه نفت خام به 
محصوالت پتروشيمي تبديل شود، ارزش افزوده آن تا 
۲ هزار دالر هم مي تواند افزايش يابد. اين پتانسيلي است 

كه صنعت پتروشيمي مي تواند براي توسعه اقتصادي 
كشور به ارمغان آورد.

اين كارش��ناس حوزه نفت و انرژي تصريح كرد: رشد 
صنعت نفت خام در دني��ا از نظر اقتصادي برابر با يك 
درصد اس��ت؛ درصورتيكه اگر در صنعت پتروشيمي 
س��رمايه گذاري كنيم، رش��دي معادل ۹ درصد عايد 
كشور خواهد شد. بنابراين رشد صنعت پتروشيمي ۹ 
برابر نفت خام ارزش اقتصادي دارد. از طرفي پيش بيني 
ميزان مبادالت محصوالت پتروشيمي در سال ۲01۹ 
برابر با ۳500 تا 4000 ميليارد دالر اس��ت. به همين 
جهت مبادالت پتروشيمي، بعد از مواد خوراكي و غذايي 

دومين پايگاه جهاني را دارد.
رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران افزود: در 
صنعت پتروشيمي كشور براي دسترسي به اين بازار 
مهم، بايد 4 شاخص را مد نظر قرار دهيم. شاخص اول 
خوراك است كه بايد با قيمت مناسب در دسترس باشد. 
شاخص دوم دانش فني است. شاخص سوم و چهارم هم 
سرمايه و بازار فروش خواهد بود كه در مورد نكته چهارم 

در حال حاضر با مشكل مواجه هستيم.

وي ادام��ه داد: ما بايد بازارهاي س��نتي را رها كنيم. 
در حال حاضر 54 واحد پتروش��يمي فعال در كشور 
وجود دارد ك��ه ميانگين ظرفيت آنها ۶5 ميليون تن 
در س��ال اس��ت. نيمي از اين مي��زان تقريبا خوراك 
پتروشيمي هاي داخلي خواهد شد تا به محصول نهايي 
تبديل گ��ردد. 50 درصد ديگر كه حدود ۳۲ ميليون 
تن است، قابليت فروش دارد. اين ميزان بايد به بازار 

خارجي عرضه شود.
رييس هيات مديره استصنا ابراز داشت: در حال حاضر 
۶4 واحد پتروش��يمي در دس��ت احداث داريم. كف 
پيشرفت آنها ۲0 درصد و سقف آنها ۹0 درصد است. 
پتروش��يمي هايي كه در حال آماده سازي هستند، در 
صورت نهايي شدن، مي توانند 15 ميليون تن ديگر به 
حجم محصوالت پتروشيمي كشور اضافه كنند. اگر 
۶4 طرحي كه در دس��ت اجرا داريم، تا 5 س��ال آينده 
به بهره برداري برس��ند، ظرفيت ما ب��ه 1۳0 ميليون 
تن در س��ال افزايش مي يابد. البته بايد اين طرح ها به 
بهره برداري برسند كه به عنوان يك كارشناس به اين 

روند خوشبين نيستم. 

مظفر عليخاني معاون فني و خدم��ات بازرگاني اتاق 
ايران با اشاره به شرايط دريافت كارت بازرگاني، گفت: 
گاهي صحبت مي شود چطور يك كارت بازرگاني براي 
يك خانم ۸0 س��اله يا فرد روستايي صادر شده است؟ 
خانم بودن و روس��تايي بودن جرم نيست و تمام افراد 
اگر شرايط مقرر در آيين نامه را داشته باشند مي توانند 

كارت بازرگاني دريافت كنند.
معاون فني و خدمات بازرگاني ات��اق ايران بيان كرد: 
در ماده 10 قانون تجارت اسنادي مثل اسناد هويتي، 
شناسنامه، كارت ملي، كارت پايان خدمت، گواهي عدم 
سوء پيشينه، ديپلم، داشتن حساب جاري و شروطي 
از اين دست پيش بيني شده است كه احراز اين شروط 
سخت نيست. عليخاني افزود: اگر بعد از ۶ ماه قانون گذار 
مشخص كرد كه در كارت بازرگاني فرد اشكالي رخ داده 
است طبيعتا به ابطال كارت بازرگاني اقدام خواهد كرد. 
عموما اين سوءاستفاده ها يا بر اساس مباحثي كه تحت 
عنوان وكالت اتفاق مي افتد در زماني است كه محيط 

قانوني كشور پيچيده، تكراري و متضاد است.
او با بيان اينكه در كش��ور 45 قان��ون ناظر بر تجارت 

فرامرزي وج��ود دارد، ادامه داد: گم��رك مجري 45 
قانون، 15 كنوانسيون بين المللي و 1۲ رويه گمركي 
است كه طبيعتا اجراي اين محيط قانوني براي مجريان 

و فعاالن اقتصادي بالتكليفي به همراه دارد.
معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران بيان كرد: در 
كشور ما بيش از ۲ هزار و 500 تعرفه ملي وجود دارد. 
در نظام HS )نظام توصيف و طبقه بندي كاالها( حدود 
۷ هزار رديف HS تعريف شده است كه در بسياري از 
كشور ها به جهت ايجاد شفافيت حمايت صنايع داخلي 

4، ۶، ۸ يا حتي 1۲ رقمي است.
عليخاني گفت: تعريف HS در ايران ۸ رقمي اس��ت، 
اما متاسفانه بيش از ۲ هزار و 500 رديف ملي تعريف 
كرده ايم كه به عدم شفافيت، پيچيدگي و بالتكليفي ها 

دامن مي زند.
او تشريح كرد: حدود ۳0 دستگاه در كشور مجوز فني 
صادر مي كنند اما متاسفانه بطور موازي با هم فعاليت 
انجام مي دهند كه اتالف زمان و هزينه زيادي به همراه 
دارد. بيش از 140 گمرك اجرايي داريم كه در مجموع 

منجر شده اند محيط نامناسب شود.
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استراتژيصنعتيمناسبي
نداريم

قاس��م نوده فراهان��ي رييس اتاق اصن��اف تهران 
 درخصوص وضعيت واحد هاي صنعتي و بازگشت

 ۲ هزار واحد به چرخه توليد گفت: واحد هاي كوچك 
با مشكالت اساسي دس��ت و پنجه نرم مي كنند و 
بروكراسي پيچيده از مهم ترين موانع توليد محسوب 
مي شود. وي افزود: شعار امسال رونق توليد است، اما 
آيا اين فقط يك ش��عار است يا بايد در عمل تحقق 
يابد؟ در شرايط كنوني رونق توليد به دستي عمل 
نمي شود. نوده فراهاني تصريح كرد: در حال حاضر 
۳0 هزار واحد صنعت��ي راكد داريم كه راه اندازي ۲ 
هزار واحد خيلي به چش��م نمي آيد. وي بيان كرد: 
آماره��اي ارايه ش��ده در زمينه تولي��د، صادرات و 
واردات، غير واقعي و نادرست به نظر مي رسد. آمار ها 
بايد بطور دقيق اخذ و اعالم شود.  وي افزود: تامين 
سرمايه در گردش و جلوگيري از قاچاق كاال در رونق 
توليد تاثيرگذار است. اين مقام مسوول تصريح كرد: 
ما استراتژي صنعتي مناسبي در كشور نداريم، بطور 
مثال كشور تركيه در حوزه صنعت، صادرات محور 
است و بيشتر سياست هاي تشويقي اعمال مي كند تا 
تنبيهي. هدف گذاري هاي ما بايد در دسترس باشد.

مخالفباصادراتدامزنده
علي اصغر ملكي رييس اتحاديه گوشت گوسفندي 
از كاهش ۲ هزار توماني قيمت گوشت گوسفندي 
در بازار خبر داد و گفت: هم اكنون هر كيلو ش��قه 
گوسفندي بدون دنبه با نرخ ۹4 تا ۹۶ هزار تومان 
به مغازه دار و 10۳ هزارتومان به مش��تري عرضه 
مي شود ضمن آنكه برخي مغازه داران به سبب ركود 
بازار در حال عرضه شقه گوسفندي با نرخ 100 هزار 
تومان به مصرف كننده هستند. او ازدياد عرضه در 
براب��ر تقاضا را از جمله داليل اُف��ت ۲ هزارتوماني 
قيمت گوش��ت در بازار اعالم كرد و گفت: با توجه 
به روند كنوني عرضه و تقاضا و زايش دام در فصل 
پاييز پيش بيني مي شود كه اگر اتفاق خاصي در 
خصوص خروج غير قانوني دام از مرز هاي كش��ور 
نيفتد نوساني نخواهيم داشت. ملكي درباره آخرين 
وضعيت قاچاق دام گفت: با توجه به كاهش نرخ دالر 
و كنترل مرز هاي كشور انگيزه اي براي قاچاقچيان 
وجود ندارد كه اميدواريم اين روند ادامه يابد تا بازار 
داخل با نوساني روبرو نشود. رييس اتحاديه گوشت 
گوسفندي با اشاره به اينكه بنده مخالف صادرات 
دام هس��تم بيان كرد: اگر چه برخ��ي افراد با بيان 
اظهاراتي مبني بر ازدحام دام در واحد هاي دامداري 
به دنبال دريافت مجوز صادرات هستند، اما بنده با 
اين موضوع مخالف هستم چرا كه در صورت تحقق 
اي��ن امر و افزايش مصرف در فصل س��رما با تنش 
قيمت همانند سال گذش��ته مواجه مي شويم. او 
در واكنش به اظهارات برخي مس��ووالن مبني بر 
واردات بيش از حد گوشت به كشور گفت: واردات 
گوشت هاي برزيلي منجر به تنظيم بازار داخل شد 
و در غير اين صورت به سبب هجوم رستوران داران، 
هتل داران و بسياري از ارگان هاي دولتي به سمت 

بازار گوشت داخل شاهد التهاب قيمت بوديم.

بورسمهاركننده
بازارهايموازي

سفته بازي در يك ماه اخير، از بازارهاي موازي كشور 
به شدت فاصله گرفته است. آيت محمدولي، رييس 
اتحاديه طال و جواهر تهران در گفت وگو با »اگزيم 
نيوز « ضمن بررسي اوضاع بازار طال و سكه از ثبات 
نسبي نرخ طال در يك ماه اخير سخن به ميان آورد. 
بنا به سخنان محمدولي، بازار طال در يك ماه اخير 
شاهد حضور نقدينگي كالن و جديدي نبوده و اين 
وضعيت در مورد ساير بازارهاي موازي كه قابليت 

سفته بازي بااليي دارند نيز مشهود است.
محمدولي گفت: در يك ماه گذشته، نوساناتي در 
بازار طال و سكه ايجاد شد؛ اما اين نوسانات به تعبير 
بازار، آزار دهنده نبود. ما نوسانات معقول و معمولي را 
در پيش داشتيم كه اين مساله حتي بر خالف اونس 
جهاني بود. اونس جهاني نوسانات آزار دهنده اي را 
در يك ماه گذشته از خود به نمايش گذاشت اما در 

داخل ايران، شاهد چنين التهابي نبوديم.
وي ادامه داد: دليل اين ثبات به مديريت مناس��ب 
مس��ووالن باز مي گردد ك��ه در بازار اعمال ش��د، 
تاثيرات نظارت مديريتي را در بازار طال و س��كه و 
ساير بازارهاي موازي به خوبي مي توانيم مشاهده 
كنيم. در كنار عام��ل مديريتي، عامل ديگري كه 
در ثبات اين بازارها تاثير داش��ته به شرايط فصلي 
و زماني برمي گرددبه عن��وان مثال در بازار طال در 
ماه محرم تقاضا كاهش مي يابد كه اين عامل البته 
نقش كمي در ثبات نسبي نرخ طال دارد. محمدولي 
با اشاره به آنچه كه “حاشيه بيروني “ ناميد، افزود: 
حاش��يه هاي بيروني نيز التهاباتي را در بازار ايجاد 
كرد. اما به جهت همان مديريت اعمال ش��ده، اين 
حاش��يه ها نقش چنداني در بازارهاي موازي بازي 
نكرد؛ لذا نوساني شديد در بازار به وجود نيامد. وي 
در پاسخ به اين سوال كه آيا نقدينگي جديدي وارد 
بازار طال شده يا خير، گفت: ما شاهد حضور نقدينگي 
كالن و جديدي در بازار نبوديم. س��ابقا به واسطه 
ورود نقدينگي جديد، شاهد افزايش نرخ ارز و طال و 
سكه بوديم. اما به جهت مديريتي كه در بازار اعمال 
مي ش��ود، امروزه شاهد اين موضوع نيستيم. البته 
اگر نقدينگي جديدي هم وارد بازار شده، به صورت 
آرام و ماليم و به دور از سفته بازي بوده است. لذا سوء 

تاثيراتي در نرخ طال ايجاد نكرد.
رييس اتحاديه طال و جواهر ته��ران تصريح كرد: 
بورس را بايد عامل مهم و اثرگذاري دانست كه در 
مديريت ورود نقدينگي به بازارهاي موازي از جمله 
طال بسيار نقش موثري داشته است. بازار بورس به 
جهت جذب سرمايه، در عدم تزريق نقدينگي جديد 
به بازارها موثر بوده است. اميد است كه روز به روز 
اين روال ادامه دار باشد و به يك آرامش توام با ثبات 

بلندمدت برسيم.



گزارش كوتاه 7 انرژي

»تعادل« بررسي مي كند حمالت به يمن و افزايش تنش هاي خاورميانه به رشد بهاي نفت كمك كرد

2 برنده حمله به تاسيسات نفتي آرامكو رشد قيمت نفت همپاي ترديد به جبران سريع توليد 

گروه انرژي| 
با گذر زمان، تحليلگران بيش از پيش به توانايي عربستان سعودي در جبران 
سريع كسري توليد نفت خود شك مي كنند كه اين ترديدها تأثير مستقيم 
خود را بر قيمت نفت در بازار هاي بين المللي مي گذارد. ديروز بازار نفت عالوه 
بر تأثيرپذيري از اين ترديدها، از حمله سعودي ها به مناطقي از يمن نيز متأثر 
بود. اين حمالت تنش ها در خاورميانه را بار ديگر باال برد و باعث شد كه قيمت 
نفت باال رفته و در مسير رشد هفتگي بيش از 7 درصدي قرار گيرد.  بر اساس 
گزارش رويترز، قيمت هر بشكه نفت برنت ديروز با 52 سنت معادل ۰.81 
درصد افزايش به ۶۴ دالر و 92 سنت رسيد و در آستانه جهش هفتگي 7‚7 
درصدي قرار گرفت كه بيشترين رشد هفتگي از ماه ژانويه تاكنون به شمار 
مي رود. قيمت نفت خام امريكا نيز روز گذشته 57 سنت معادل 98‚۰ درصد 
افزايش داشت و به 58 دالر و ۴8 سنت رسيد. نفت وست تگزاس اينترمديت 
امريكا در آستانه ثبت رشد هفتگي 1‚7 درصدي قرار دارد كه بيشترين رشد 
قيمت از ماه ژوئن تاكنون است. پس از حمله روز شنبه پهپادهاي يمني 
به تاسيسات نفتي عربستان، اين كشور ادعا كرد كه توليد نفت آرامكو به 
حدود نصف كاهش يافته اس��ت، اما تنها پس از يك روز از واكنش بازار به 
اين ادعا كه ركورد تاريخي صعود 2۰ درصدي قيمت نفت را شامل مي شد، 
وزير انرژي عربستان در كنفرانس خبري روز سه شنبه با اعالم احياي بيش 
از نيمي از توقف توليد نفت خام آرامكو وعده داد كه تا پايان ماه جاري توليد 
نفت اين كشور به وضعيت عادي برگردد و تا پايان ماه نوامبر به 12 ميليون 
بشكه در روز برسد. به گزارش ايسنا، تحليلگران بر اين باور هستند كه بعيد 
است توليد نفت عربستان سعودي تا چند هفته ديگر و با وجود ابراز اطمينان 
مقامات سعودي و برداشت از ذخاير نفتي براي حفظ صادرات، بطور كامل 
احيا شود. از نظر تحليلگران، اين آمار بازارهاي نفت را درباره سطح توليد 
فعلي مطمئن نمي سازد و اين اختالل عرضه، مازاد ظرفيت توليد چنداني 
براي عربستان سعودي نمي گذارد و بازارها را ملتهب نگه مي دارد. عربستان 
و امريكا ايران را به دست داشتن در اين حمله متهم كرده اند. اما ايران هرگونه 

اتهامي را رد كرده و هش��دار داده كه هرگونه تجاوزي را به صورت قاطع و 
كوبنده پاسخ خواهد داد. ائتالف عربي به رهبري عربستان ديروز عملياتي 
نظامي در شمال شهر بندري حديده يمن نيز انجام داد كه باعث رشد قيمت 
 FGE Energy نفت شد ايمان ناصري، مديركل امور خاورميانه در شركت
درباره ادعاي عربستان براي جبران توليد نفت گفت: آنها مي توانند بگويند 
ظرفيت توليد 11 ميليون يا 12 ميليون بشكه در روز است اما آيا مي توانيد 
12 ميليون بشكه در روز نفت خام را فرآوري كرده و به دست مشتريانتان 
برسانيد؟ مساله اين است. در حال حاضر بازگرداندن همه چيز به وضعيت 
عادي تا پايان سپتامبر بسيار بعيد است. به گفته ناصري، سعودي ها مطمئنا 
صادراتشان را حفظ كرده و بازار و مشتريان را راضي نگه مي دارند و تالش 
مي كنند هر چه سريع تر به وضعيت عادي بازگردند اما از نظر بازگشت به 
سطح عادي توليد و ظرفيت، ممكن است ما شاهد فرآيند طوالني تري باشيم 
و اين به معناي برداشت طوالني تر از ذخاير و فعاليت پااليشگاهي داخلي 
كمتر است. براي حفظ تامين نفت مشتريان بين المللي، شركت آرامكوي 
سعودي عرضه خوراك به شركت هاي پتروشيمي داخلي را كمتر كرده و 
عرضه نفت به كشور همسايه خود بحرين را در پي وقوع حمالت كاهش 
داده است. تحليلگران همچنين سطح ذخايري كه براي تامين نياز مشتريان 
آرامكو موجود است را زير سوال برده اند. نه عبدالعزيز بن سلمان نه امين ناصر، 
مديرعامل آرامكو درباره سطح ذخاير موجود نفت خام اشاره اي نداشته اند. 
طبق آمار سازمان JODI، ذخاير نفت عربستان سعودي در ژوييه به 179.8 
ميليون بشكه رسيد كه پايين ترين سطح از اوت سال 2۰۰7 است. عربستان 
سعودي در مخازن داخلي و همچنين در پايگاه هايي در مصر، ژاپن و هلند 
ذخاير نفت خود را نگهداري مي كند. به گفته ريچارد مالينسون، تحليلگر 
ارش��د در شركت انرژي اسپكتس، اگر چند ماه طول بكشد تا سعودي ها 
ظرفيت توليدشان را بطور كامل احيا كنند ممكن است باال بردن سطح 
مخازن نفت فرآيند چندان سريعي نباشد. ميزان اختالل براي حمله اي از 

اين نوع، كم سابقه است.

گروه انرژي|  
رايج است كه وقتي اتفاقي مي افتد كه وقايع را به قبل و بعد از رخ دادنش 
دسته بندي مي كند، تحليل ها به اين سمت بروند كه حاال چه گروه هايي 
بازنده هس��تند و چه گروه هايي برنده؟ حمله ش��نبه هفته گذش��ته به 
تاسيس��ات فرآورش نفت خام ميدان هاي بقيق و خصيص در عربستان 
هم از اين قاعده مستثني نيست. اگرچه الزمه دسته بندي هاي »بازندگان 
و برندگان« اين اس��ت كه مس��ائل را ساده س��ازي كني��م و روي برخي 
پيچيدگي ها چش��م ببنديم اما باز هم با طي اين فرآيند نتيجه مي تواند 
نكات جالبي را به همراه داش��ته باش��د. به نظر مي رسد در وضع فعلي 2 
كشور »روسيه« و »كانادا« تا مقدار زيادي در باشگاه برندگان جاي دارند.  
در حالي كه كشورهاي مختلفي در كش و واكش آنچه هفته گذشته در 
تاسيسات نفتي آرامكو رخ داده هستند، كانادا در حال ترسيم تصويري از 
خود به عنوان منبع قابل اتكاي تامين انرژي است.  به گزارش »تعادل« 
اويل پرايس در گزارش��ي كه ايسنا آن را ترجمه كرده نوشته است كه در 
پي حمالت پهپادي به تاسيسات عربستان سعودي، قيمت هاي نفت در 
معامالت روز دوشنبه افزايش قيمت شديدي را تجربه كردند و نخست 
وزير آلبرتا تالش براي جذب سرمايه گذاران امريكايي حرف هاي خود را با 
پيام هاي متعددي درباره نفت كانادا و صنعت انرژي آلبرتا آغاز كرد. او اين 
پيام ها را مخابره مي كند: »1- نفت كانادا مطمئن ترين و قابل اطمينان ترين 
منبع انرژي براي امريكا و براي همه واردكنندگان نفت در جهان اس��ت. 
كانادا يكي از معدود كشورهاي خارج از منطقه خاورميانه است كه صاحب 
منابع عظيم نفت و توليد داخلي باال است و هيچ ريسك ژئوپليتيكي در 
توليد و عرضه نفت اين كشور وجود ندارد. 2- كانادا آاليندگي كربن توليد 
ماس��ه هاي نفتي را كاهش داده و با وجود اطالعات نادرس��ت رسانه اي، 
استانداردهاي محيط زيستي و نيروي كار اين كشور بسيار باالتر از توليد 
در اوپك يا روسيه است. 3- آلبرتا به روي كسب و كار باز است و شركت هاي 
انرژي كانادايي در حال حاضر از اين فرصت استقبال كرده اند.«  او منابع 

انرژي اوپك را »غير قابل اطمينان« و نيروي كاري كه در كشورهاي اوپك و 
روسيه مشغول هستند را »ضعيف تر« از كانادا وصف كرده و گفته كه اين به 
نفع همه و به نفع صلح و امنيت جهاني است كه دسترسي جهاني بيشتري 
به انرژي كانادا داشته باشيم.  بر اساس گزارش اويل پرايس،  به غير از كانادا، 
روسيه نيز هر چند خود به خاطر نزديكي به خاورميانه بايد با مخاطرات هر 
تنشي در اين منطقه دست و پنجه نرم كند اما هر خلل در جايگاه عربستان 
س��عودي به عنوان رهبر معنوي اوپك را به نفع خود مي بيند. روسيه كه 
دهه ها از نزديك شدن به اوپك پرهيز داشت دسامبر 2۰1۶ به توافقي با 
اين سازمان دست پيدا كرد كه بارها از تداوم و زمينه هاي بلندمدت بودن 
آن صحبت شده است. هدف اين توافق كنترل بازار نفت با طرح كاهش 
عرضه نفت خام بود كه به گواه بازار و تحليلگران طرحي موفق بوده است. 
موقعيت ممتازي كه عربستان در اوپك به دست آورده بود در واقع حاصل 
ايفا كردن نقش توليدكننده شناور براي دهه هاي طوالني بود، عربستان با 
دارا بودن ظرفيت مازاد توليد همواره حدي از اطمينان را براي بازار ايجاد 
مي كرد، اكنون در حالتي كه عربستان قاعدتا بايد تمركزش را بر بازسازي 
تجهيزاتش از يك سو و آماده سازي آرامكو براي خصوصي سازي از سوي 
ديگر بگذارد، اين احتمال بيش از هميشه قوت مي گيرد كه روسيه بتواند 
حداقل براي مدتي موقت نقش عربستان را از آن خود كند.  در اين بخش 
البته يكي از پيچيدگي ها كه نمي توان از آن صرف نظر كرد اين است كه 
بر خالف عربستان كه تمام منابع نفت خام در دست حاكميت است، در 
روسيه حداقل روي كاغذ شركت هاي نفتي بعضا نيمه خصوصي هستند 
و ملزم نيستند آنچه دولت مي خواهد را انجام بدهند، در واقع اين باعث 
مي شود اينكه اساسا روسيه خود مي خواهد رهبر معنوي تشكيالتي مانند 
اوپك پالس باشد زير سوال رود. از سوي ديگر با توجه به آنچه شدت گرفتن 
اثر عناصر ژئوپلتيك در بازار نفت و هر چه سياس��ي تر شدن بازار نفت به 
دنيال دارند، قطعا روس��يه به عنوان يك قدرت منطقه اي از اينكه اثري 

جدي تر در دنياي طالي سياه داشته باشد استقبال مي كند. 
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مصرف گازوئيل كنترل نشود 
واردكننده مي شويم

گروه انرژي|  آن طور كه حميد قاسمي قائم مقام 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
عنوان كرده است روند فعلي مصرف گازوئيل در 
ايران روي كاغذ نشانگر اين است كه سال 1۴۰۰ 
نياز به واردات گازوئيل وجود خواهد داش��ت. او 
عنوان كرده راهكار پيشنهادي پااليش و پخش 
تمركز بر CNG اس��ت كه در همين راستا قرار 
اس��ت 1۰۰۰ تريلي با همكاري وزارت صنعت 

دوگانه سوز شوند. 
قائم مق��ام ش��ركت مل��ي پاالي��ش و پخ��ش 
فرآورده ه��اي نفتي اي��ران گفت: ب��ا ادامه روند 
كنوني مصرف سوخت در كشور تا دو سال ديگر 

وارد كننده بنزين و گازوييل خواهيم شد.
حميد قاس��مي عصر در جلس��ه كارگروه ملي 
كاهش آلودگي هواي كالن شهرها كه در سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت برگزارشد، افزود: سال 
گذش��ته مصرف روزانه گازوييل در كش��ور ٧٧ 
ميليون ليتر بود كه امس��ال به ٨5 ميليون ليتر 

رسيده است.
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينكه اي��ن مي��زان افزايش 
نشان دهنده باال رفتن سن فرسودگي خودروها 
است اظهارداشت: اگر به همين روند پيش رويم 
تا دو سال آينده وارد كننده سوخت خواهيم شد.

قائم مقام شركت پخش فرآورده هاي نفتي تاكيد 
كرد: بهتر است تمركز را روي CNG بگذاريم كه 
در اين راس��تا با همكاري وزارت صنعت تفاهم 
نامه اي در دس��ت تهيه داريم كه بر اس��اس آن 
بتوانيم ١٠٠ هزار تريلي را دوگانه س��وز كنيم، 
همچنين آماده تهاتر ١٨ هزار دستگاه اتوبوس و 

٢۴٠ هزار دستگاه تاكسي هستيم.
وي گف��ت: با وج��ود تحريم ها ب��ه ١٠٠ درصد 
تعهدات خود در راس��تاي توزيع سوخت يورو۴ 
در كالن شهرها و مبادي ش��هرها عمل كرديم. 
بر اس��اس تعهد ص��ورت گرفته باي��د در ١۶٣ 
جايگاه عرضه سوخت، سوخت استاندارد توزيع 

مي كرديم كه اجرايي شده است.
قاسمي افزود: نگراني ما از خودروهايي است كه 
وظيفه حمل سوخت را برعهده دارند چراكه برخي 
از آنها ممكن است سوخت هاي غير يورو۴ حمل 
كنند كه احتمال دارد فرايند شست وشو بصورت 
صحيح انجام نشود و موجب آلوده شدن سوخت 
استاندارد شود براي همين ممكن است در فرآيند 
پايش ميزان ppm گازوييل باالتر از ٢5٠ باشد.

وي تصريح ك��رد: در حال حاضر در ش��هرهاي 
تهران، مشهد، تبريز، اهواز، كرج، شيراز، اصفهان، 
اراك، خمين، ساوه، دليجان، قم، نيشابور، سبزوار، 
اسفراين، دامغان، كرمان، رفسنجان، زابل، تربت 
حيدريه، سمنان و بندرعباس نفت و گاز يورو۴ 
توزيع مي ش��ود. وي گفت: همچنين در حدود 
1۰۰۰ جايگاه عرضه سوخت در شهرهاي آبادان، 
آذربايجان شرقي، اروميه، اصفهان، البرز، اهواز، 
تهران، خراسان رضوي، س��اري، قم، لرستان و 
هرمزگان روزانه بيش از 3۰ ميليون ليتر بنزين 

يورو۴ توزيع مي شود.

توفان، نفت امريكا را مختل كرد 
تسنيم| توفان فعاليت هاي گالف كوست امريكا را 
از پااليشگاه ها گرفته تا پايانه ها مختل كرد. به گزارش 
رويترز، زيرساخت هاي انرژي در گالف كوست امريكا 
به خاطر توفان گرمس��يري ايملدا در روز پنج شنبه 
آسيب ديدند. سيل باعث شد يك پااليشگاه بزرگ 
توليد خود را كاهش دهد و يك خط لوله كليدي نفت، 
چند ترمينال و يك كانال كش��تيراني بسته شدند . 
باران هاي سيل آسا گالف كوس��ت را از هوستون تا 
غرب لوييزيانا براي دومين روز پياپي در بر گرفته است. 
مركز ملي توفان امريكا پيش بيني مي كند اين توفان 
پنجشنبه تا 1۰2 سانتي متر بارندگي در طول ساحل 
جنوب شرقي تگزاس داشته باشد . شركت اكسون 
موبيل برخي واحدهاي خود را در پااليشگاه بامونت 
بسته است. ظرفيت اين پااليشگاه 3۶9۰2۴ بشكه در 
روز است ولي توانست توليد در ساير بخش ها را تا حد 
محدودي حفظ كند . شركت توتال هم توليد در نيمي 
از پااليشگاه پورت آرتور را با ظرفيت 2255۰۰ بشكه 
در روز متوقف كرد چون رعد و برق هاي سنگين در اين 

منطقه ايمني كار با جرثقيل ها را پايين آورده است .
پااليشگاه شركت موتيوا انترپرايز در پرت آرتور 
با ظرفيت ۶۰7 هزار بش��كه در روز به توليد خود 
ادامه مي ده��د ولي فعاليت هاي اين بزرگ ترين 
پااليشگاه امريكا از اوايل سپتامبر به خاطر بازبيني 

و تعمير نصف شده است .

زنگنه در بندرعباس 
ايس�نا| نشس��ت بررس��ي وضع توليد بنزين در 
پااليشگاه هاي بندرعباس و س��تاره خليج فارس با 
حضور مديران اين دو پااليشگاه در بندرعباس برگزار 
شد. بيژن زنگنه صبح ديروز )جمعه، 29 شهريورماه( 
طي سفر به بندرعباس به همراه مديران عامل چهار 
شركت اصلي، در نشستي با مديران پااليشگاه هاي 
نفت بندرعباس و ميعانات گازي ستاره خليج فارس، 
وضع توليد بنزين را بررس��ي كرد. آخرين برنامه ها 
و اقدام هاي انجام ش��ده براي افزايش ظرفيت توليد 
پااليشگاه ستاره خليج فارس نيز از ديگر مواردي بود 

كه در اين نشست درباره آن بحث و تبادل نظر شد.
مسعود كرباس��يان، مديرعامل شركت ملي نفت 
ايران، حسن منتظر تربتي، مديرعامل شركت ملي 
گاز ايران، عليرضا صادق آبادي، مديرعامل شركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، بهزاد 
محمدي، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي 
و شماري از مديران صنعت نفت وزير نفت را در اين 

سفر يك روزه همراهي   كردند.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

كوتاه از دنياي انرژي

نمودار نوسان قيمت نفت در هفته ای که گذشت
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بررسيراهبردديپلماتيكدولتها

دولت هاي ايراني و گفتمان هاي جهاني

تحليليبرراهبرِدشرقگراييتهراندرواكنشبهتحريمهايبينالمللي

گفتمان هايي ك�ه در دولت هاي مختلف ايران 
ش�كل مي گيرد در جهت اعت�دال، گفت وگو، 
تعامل و همگرايي با كشورهاي ديگر و جامعه 
جهاني اس�ت كه در اين ميان ديپلماس�ي به 
عنوان ف�ن مديري�ت تعامل با جه�ان خارج 
مهم ترين ش�اخصه سياست خارجي به شمار 
مي رود كه با توجه به تغيير دولت ها در شكل، 
محت�وا و س�اختار آن ني�ز تغييرات�ي ايجاد 

مي شود.
هيچ كشوري در جهان امروز نمي تواند به شكل 
يك جزيره منزوي زندگي كند و خواه و ناخواه 
به جامعه جهاني وابس�ته است و عضويت در 
آن روزبه روز گريزناپذيرتر مي شود كه كشور 
ما نيز از اين مهم مس�تثني نيست. با توجه به 
چنين وضعيتي منافع ملي ايجاب مي كند كه 
گفتمان هاي�ي كه در دولت ها ايجاد مي ش�ود 
به اعت�دال، گفت وگ�و، تعام�ل و همگرايي با 
كش�ورهاي ديگر بينجامد. البته با وجود نقد 
و انتق�ادات منصفان�ه و غيرمنصفانه اي كه از 
دولت ها به عمل مي آيد، هر يك از آنها وظيفه 
خطير توس�عه اقتصادي، سياسي و فرهنگي 
كش�ور را برعه�ده دارن�د و به دلي�ل همين 
سنگيني وظايفي كه به عهده دارند، نيازمند 
حمايت، هدايت، نقد و بررسي دايمي هستند 
ت�ا انبان تجربه دولت هاي بع�دي را پربارتر از 
گذش�ته و چراغ راه آنان را روش�ن تر از قبل 

كنند.
ايرنا به مناسبت سالروز گفت وگوي تمدن ها به 
بررسي گفتمان دولت هاي سيدمحمد خاتمي، 
محمود احمدي نژاد و حسن روحاني در سطح 

جهاني پرداخته است.

دولتخاتمي؛اقب�الجهانيبهگفتمان
گفتوگويتمدنها

انتش��ار  ۱۳۷۲ خورش��يدي،  تابس��تان  در 
مقاله برخورد تمدن ها از س��اموئل هانتينگتون 
استاد علوم سياسي دانشگاه  هاروارد بازتاب جهاني 
پيدا كرد تا اينكه چند سال بعد و در فضاي پيش از 
انتخابات ۱۳۷۶ خورشيدي با نقد رويكرد برخورد 
تمدن ها زمينه ط��رح گفت وگوي تمدن ها فراهم 
شد و اين مفهوم نخستين بار در خالل فعاليت هاي 
انتخابات��ي خاتمي ب��ه عنوان واكنش��ي به نظريه 
جنگ تمدن هاي هانتينگتون مطرح شد و سازمان 
مل��ل متحد در بيانيه اي، ۲۰۰۱ ميالدي را س��ال 
گفت وگوي تمدن ه��ا نامگذاري كرد. در انتخابات 
تاريخي دوم خرداد ۱۳۷۶ خورشيدي، سيدمحمد 
خاتمي كه سال ها در حوزه فرهنگ كشور فعاليت 
داش��ت با آراي مردم به رياست جمهوري انتخاب 
ش��د و گفتمان گفت وگوي تمدن ه��ا را به وجود 
آورد. در اين دوره سياس��ت توس��عه گرايي دوره 
پيش تداوم يافت با اين تفاوت كه مباحث سياسي 
و فرهنگ��ي در اي��ن فرآيند جايگزي��ن محوريت 

اقتصاد در دوره قبل ش��دند، بنابراين در اين دوره 
نح��وه بيان و ش��يوه رفت��ار و برخورد ب��ا ديگران 
تغيير يافت و سياس��ت تعديل اقتص��ادي و قايل 
ش��دن به توس��عه صنعتي دولتي جاي خود را به 
توسعه سياس��ي داد و در روابط خارجي، پذيرش 
تكثرگراي��ي )پلوراليس��م( جهاني ب��ه معني نفي 
نظ��ام تك قطبي و پذيرش تس��اوي فرهنگ ها به 
محور اصلي سياست خارجي تبديل شد. در همين 
ارتباط رييس دولت اصالحات در س��خنراني خود 
 در دانش��گاه فلوران��س، گفت وگ��وي تمدن ها را 
اي��ن گونه تعريف ك��رد: آنچه از )دي��دن( حاصل 
مي شود موجب گسترش دامنه دانايي و همچنين 
قوام و اس��توار )من( مي ش��ود. در حال��ي كه ما با 
ديگ��ران س��خن مي گويي��م و از ديگران س��خن 
مي شنويم. ديدن از پايگاه )من( متحقق مي شود 
و جهان و انس��ان متعلق بيناي��ي و موضوع بينش 

من هستند.
اما )گفتن( و )انديش��يدن( كوشش��ي دوجانبه يا 
چندجانبه اس��ت براي نزديك تر شدن به حقيقت 
و دس��ت يافتن به تفاهم. گفت وگ��وي تمدن ها و 
فرهنگ ها كه در واقع بايد از آن به گفت و ش��نود 
تمدن ه��ا تعبير كرد، مبتني ب��ر چنين تعريفي از 
حقيقت است و اين تعريف الزاما با تعاريف معروف 
حقيقت كه در متون فلسفي از آنها بحث كرده اند، 
تغاير ندارد. براي تحق��ق گفت وگوي واقعي ميان 
تمدن ها الزم است كه شرق به جاي آنكه موضوع 
شناخت باش��د به ش��ريك بحث و طرف مكالمه 
تبديل ش��ود. اين گام بس��يار مهمي است كه بايد 
اروپا و امريكا براي تحقق طرح گفت وگوي تمدن ها 
بردارن��د. باالخص كه گفت وگوي ب��ا ايران داراي 
امتيازات بس��ياري اس��ت. ايران از طرفي با اروپا 
همسايه است و از طرف ديگر با آسيا به اين خاطر 
ايران رابط بين فرهنگ ش��رق و غرب است. يعني 
راب��ط بين جان و عقل، قلب و ذه��ن ايراني مظهر 
تعادل، محبت و مداراست. از اين رو ايرانيان طرفدار 

گفت وگو و هوادار عدالت و صلح هستند.
اين ايده باعث شد تا بسياري از كارشناسان مسائل 
جهاني به اين جمع بندي برس��ند كه تصويب اين 
پيش��نهاد و به تبع آن جهت گي��ري جهاني براي 
انتخاب گفت وگو به جاي جنگ و ستيز، چشم انداز 
ت��ازه اي را جهت دس��تيابي به يك صل��ح پايدار 
جهاني در برابر مردم دنيا گش��ود، چرا كه اگر قرن 
بيس��تم با جنگ هاي وسيع و فراگير نشاندار شد و 
سرنوشت آدمي در دام خشونت هاي بي وقفه قرار 
گرفت مي توان اميدوار بود با اين اقدام هوشمندانه 
رييس جمهوري ايران بتوان قرن آينده را سرش��ار 
از تفاه��م، همدلي و زندگي مس��المت آميز كرد و 
جنگ و كشتارها را متعلق به تاريخ گذشته دانست 
و حتي كوئيچيرو ماتس��ورا مديركل يونسكو در 
فوريه ۲۰۰۱ ميالدي در دانشگاه آكسفورد ايده 
گفت وگوي تمدن ها را يك شعار يا تعارف سياسي 
پيش پا افتاده ندانس��ت، بلكه اعالم كرد اين ايده 
فراخوان��ي ب��راي همه ماس��ت كه از نظ��ر ذهني 
مرزبندي هاي كهن فرهنگي را درنورديم تا بتوانيم 
نه فقط معيارهاي س��نجش درس��ت و نادرست و 
جهان بيني ه��اي ديگر را بهت��ر درك كنيم، بلكه 
با س��هم خ��اص و منحصر به فرد خ��ود در ميراث 
فرهنگي مشترك بشري نيز بهتر آشنا شويم؛ زيرا 
همه تمدن ها از يكديگ��ر تاثيرپذيرفته و بنابراين 
به يكديگر غنا بخش��يده اند. به رسميت شناختن 
چني��ن تاثيرات مهمي همواره روش��نگر اس��ت؛ 
زيرا به ما مي آموزد كه تجربه بش��ري خويش را از 

زواياي مختلف و منظرهاي متفاوت و در نتيجه با 
برجستگي و عمق بس بيشتري، بنگريم. بنابراين 
ماتسورا مفهوم گفت وگو را به معنايي بسيار فراتر 

از رواداري و تسامح دانست. 
البته طرح گفت وگ��وي تمدن ها به وس��يله يك 
رييس جمهور اين ن��گاه را در ميان صاحب نظران 
ايجاد كرد كه اين ايده براي گفت وگوي سياسي و 
بده  بستان هاي سياسي در سطح بين المللي است 
كه رييس دولت اصالحات در واكنش به اين نظر، 
گفت: در حالي كه ابداً موقعي كه اين مساله مطرح 
ش��د، در طرح گفت وگوي تمدن ه��ا منظور هيچ 
نظر سياسي به معني خاص كلمه نبود… منظور 
اصلي ايران از پيشنهاد گفت وگوي تمدن ها در واقع 
طرح يك سرمشق جديد در مناسبات بين المللي 
بود… سرمشق گفت وگوي تمدن ها و فرهنگ ها 
اگر از منظر اخالقي مورد مالحظه واقع ش��ود، در 
واقع دعوت به وانه��ادن اراده معطوف به قدرت و 
تمسك و گرايش به اراده معطوف به عشق است و 
در اين صورت نتيجه نهايي گفت وگوي تمدن ها و 
فرهنگ ها نه فقط هم سخني كه همدلي و محبت 

است.
به هر ترتيب با گفتمان سازي گفت وگوي تمدن ها 
از طرف س��يدمحمد خاتمي، وضعيت براي ايران 
به گونه ديگر تغيير يافت به اين صورت كه ارتباط 
قطع ش��ده ايران و اروپا از نو م��ورد بازنگري قرار 
گرفت و سفيران كشورهاي اروپايي دوباره به ايران 
بازگشتند كه اين امر، موفقيتي بزرگ براي دستگاه 

ديپلماسي ايران محسوب مي شد. 
همچنين در ۱۶ مهر ۱۳۷۶ خورشيدي، اتحاديه 
اروپا با حماي��ت از طرح هاي س��رمايه گذاري در 
صناي��ع نفت اي��ران، امري��كا را از هرگونه تحريم 
عليه شركت نفت توتال بر حذر داشت و به دنبال از 
سرگيري روابط اتحاديه اروپا، گفت وگوي انتقادي 
تبديل به گفت وگوي س��ازنده شد كه اين يكي از 
موفقيت هاي عمده در عرصه ديپلماسي ايران در 
اين دوران بود و سفرهاي متعدد رييس اصالحات 
به كش��ورهاي عمده اروپايي نظير آلمان، ايتاليا، 
فرانسه، اس��پانيا و س��خنراني هاي متعدد در اين 
كشورها نشان از ارتقاي سطح روابط با اين اتحاديه 
مي داد. اما در عي��ن اقبال جهاني و نياز تاريخي به 
گفت وگوي تمدن ها در داخل كش��ور، فضاي تيره 
رقابت ها و مناقشه هاي سياس��ي ميان گروه هاي 
مختلف، نگذاش��ت كه به افق هاي اندكي دورتر از 
پيش پاي سياس��ت نظر شود و آثار و منافع ملي و 
بين المللي حاصل از اين اقب��ال و نياز خودنمايي 
كند. ايده گفت وگوي تمدن ها در عرصه سياست 
داخلي نوعي سرگرمي خاص محافل روشنفكرانه 
و احيانًا ابزاري براي دور شدن از ارزش هاي انقالبي 
قلمداد شد و ماجراهايي در پي داشت. مشهورترين 
آثارش نه فقط توقف و توقيف فعاليت هاي معطوف 
به گفت وگوي تمدن بلكه مح��و نام ها و نمادهاي 
يادآور آن بود. مرك��ز دولتي گفت وگوي تمدن ها 
منحل و نهاد مدني آن با انواع س��خت گيري هاي 
سياس��ي روبه رو شد و نشريه علمي و فرهنگي آن 
يعني آيين گفت وگو تنها با انتش��ار يك ش��ماره 
توقي��ف ش��د و محدوديت تا آنجا پي��ش رفت كه 
مطبوعات در اين سال ها مجاز نبودند كه نام خاتمي 
را هنگام س��خن از گفت وگ��وي تمدن ها بياورند. 
بح��ث درباره ايده گفت وگ��وي تمدن ها بدون نام 
نظريه پرداز آن، خود معرف تنگي دايره سياس��ت 
در اين س��ال ها ب��راي پرداختن ب��ه گفت وگوي 

فرهنگ ها است.

دولتاحمدينژاد
گفتمانمديريتجهاني

بع��د از انتخابات ۲ دوره اي ۱۳۸۴ خورش��يدي محمود 
احمدي نژاد ب��ه عنوان رييس جمه��وري ايران انتخاب 
شد تا در سياس��ت خارجي به دنبال گفتمان مديريت 
جهاني باشد. دولت وي با اتخاذ استراتژي متفاوت، ضمن 
بازتعريف اصول اوليه انقالب اس��المي، ع��دول از آن را 
ناممكن خوانده و اولويت سياست خارجي خود را بازگشت 
به اصول و ارزش هاي سال هاي اوليه انقالب اسالمي ايران 
ق��رار داد. اين گفتمان با عنوان اصولگرايي عدالت محور 
و به تعبير برخي آرمان گراي��ي، اصول محور چارچوب 
سياس��ت خارجي ايران را تحت تأثير خود قرار داد. تا به 

دنبال مديريت جهاني باشد.
 در واقع دولت احمدي نژاد بر مبناي اين گفتمان، عالوه 
بر اينكه در مس��ائل جهاني سعي كرد از طريق ارتباط با 
برخي قدرت هاي نوظه��ور و ملت ها و دولت هاي تحت 
سلطه، نقش آفريني كند و از اين طريق حياط خلوت هاي 
قدرت هاي بزرگ را مورد هدف قرار دهد، بلكه گوش��زد 
نارسايي ها در كشورهاي مدعي در چارچوب قواعد اين 
نوع گفتمان ق��رار گيرد. براي مثال مي توان به تذكر اين 
دولت به كش��ورهاي اروپايي درباره نقض حقوق بش��ر، 
درخواست براي تحقيق در مورد وضعيت حقوق بشر در 
امريكا و اختصاص بودجه براي نمايش سرخوردگي مردم 
كشورهاي غربي اشاره كرد. احمدي نژاد با انتقاد از اينكه 
نظام بين الملل موجود مناسب نبوده است و بايد عوض 
ش��ود، گفت: جمهوري اس��المي ايران از اهداف انقالب 
اسالمي صرف نظر نكرده و با دارا بودن توانايي مديريت 
جهاني، مي تواند به طرح و برنامه هاي شرق و غرب همزمان 
پاس��خ دهد. بنابراين سياس��ت خارجي دولت او بر اين 
ديدگاه استوار بود كه نظام روابط بين المللي بر بنيان هايي 

از ظلم و بي عدالتي استوار شده است. 
بر همين مبنا، طبقه بندي جهان به ستمگر و ستمديده و 
سلطه و ضد سلطه و اتخاذ راهبرد مقابله جويانه از اصول 
گفتمان جهاني او بود. به همين دليل هم سعي داشت تا 
با زير سوال بردن نظام بين الملل مدعي مديريت جهاني 
ش��ود. به همين دليل در راستاي همين گفتمان گفت: 
دوراني كه عده اي گمان مي كردند از ديگران برتر هستند، 
به سر آمده است. قدرت هاي بزرگ بايد از برج عاج خود 
پايين بيايند و از موضع غرور با ملت ايران سخن نگويند.

لذا به نوعي رسالت دولت خود را بر اين مي ديد كه با بر هم 
زدن ساختار موجود، نظم جهاني موردنظر خود را مديريت 
كند. با توجه به همين گفتمان هم بود كه با نمايندگان 
كشورهاي مسلمان يا كشورهايي كه در عرصه بين المللي، 
خودس��ر، ضدامريكايي و ضد غربي بودند، ارتباط برقرار 
كرد كه يكي از نمونه هاي آن گس��ترش روابط و تقويت 
هم��كاري همه جانبه ب��ا ونزوئال و نيز حماي��ت مالي از 
كشورهاي كوچك تر بود. اين سياست تا جايي پيش رفت 
كه هوگو چاوز رييس جمه��وري ونزوئال از احمدي نژاد 
به عنوان گالدياتور مبارزات ضد امپرياليستي ياد كرد 
اما نه تنها امروز بلكه در همان سال ها هم مي شد فهميد 
كه اين نوع گفتماني كه احمدي نژاد در پيش گرفته بود با 

آن رفتارهاي سياسي خاص خود شكست خورده است.

دولتروحاني؛كاهشفشارها
باگفتماناعتدالوتعاملسازندهباجهان

 انتخابات رياست جمهوري ۱۳۹۲ خورشيدي بار ديگر فضاي 
اعتدال و ميانه روي را به كشور بازگرداند و حسن روحاني با 
گفتمان اعتدال و تعامل سازنده با جهان سكان كشور را برعهده 
گرفت و در نشست داووس ۲۰۱۳ ميالدي به خوبي و بطور 
صريح گفتماني را كه در حوزه جهاني در پيش گرفته بود، 
مشخص كرد و گفت: واقعيت اين است كه در ميان كشورهاي 
در حال توس��عه و همچنين در منطقه خاورميانه، ايران از 
 باالترين نرخ در شاخصه اي توسعه انساني برخوردار است.

 در اين راس��تا، سياس��ت خارج��ي ايران را نيز در مس��يِر 
بهره برداري وس��يع از امكانات بين المللي، براي توس��عه 
اقتصادي ايران فعال خواهيم كرد و دولت من آمادگي كامل 
دارد تا با همه كشورهاي همس��ايه، در طيفي از مسائل، از 
محيط زيس��ت، ايمني نيروگاه هاي هسته اي، طرح هاي 
مشترك اقتصادي، توس��عه تجارت، احقاق حقوق مردم 
فلسطين، جلوگيري از فاجعه انساني در سوريه، امنيت خليج 
فارس و مبارزه با تروريسم و افراطي گري، وارد تعامل شده 
و به قواعد مشترك عملي و رژيم هاي حقوقي پايدار دست 
يابد. به اين ترتيب دقت در برنامه هاي ارايه شده، سخنان و 
به طوركلي، رفتار و نظم گفتماني دولت، نشان از رويكردي 
ميانه در همه بخش ها داشت. البته روحاني گفتمان اعتدال 
در سياست خارجي را نه تسليم، ستيز و تقابل، بلكه تعامل 
موثر و سازنده با جهان مي داند. وي با تأكيد بر اينكه ايران با 
شرايطي ويژه در دوران گذار نظام بين الملل و دوراني كه نظام 
جديد بين المللي هنوز استقرار نيافته است، مواجه است، از 
اين رو اگر محاسبه اي درست از قدرت ملي ايران انجام نگيرد، 
خطرناك خواهد بود. در راستاي همين اعتدال و تعامل نيز 
بود كه محمدجواد ظريف به عنوان سياستمداري ميانه رو 
سكاندار تيم خارجي دولت شد تا از اعمال سياست سليقه اي 
در سياس��ت خارجي پرهيز شود تا آنجا كه خود وي گفت: 
در سياست خارجي بايد از تندروي خودداري كرد چرا كه 
تندروي نشانه ضعف و ترس است.  بنابراين ظريف آمده بود 
تا گفتمان اعتدال در سياست خارجي به منزله حركت واقع 
بينانه، خودباورانه، متوازن و هوشمندانه از تقابل به گفت وگو، 
تعامل سازنده و تفاهم به منظور ارتقاي جايگاه، منزلت، امنيت 
و توسعه كشور تبديل شودكه كارنامه ۶ ساله او هم نشان از 
همين امر دارد. اين گفتمان هم باعث شد تا وضعيتي كه در 
مواجهه كشورهاي جهاني با ايران در دوره احمدي نژاد پيش 
آمده بود، تغيير يابد كه نمونه هاي بارز آن در همكاري هاي 
ميان ايران و اتحاديه اروپا اتفاق افتاد يا اينكه با وجود تحريم ها، 
نشس��ت هاي متعدد ايران با گروه ۱+5 در ژنو و وين، در 
نهايت به توافق وين و برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( 
ختم شد كه در آن دوطرف تعهداتي را درباره رفع تحريم ها 
و شفافيت در برنامه هسته اي ايران به عهده گرفتند. نتيجه 
اينكه با وجود گذشت ۶ سال از عمر دولت روحاني، اصلي ترين 
هدف ديپلماسي او اعتالي موقعيت ايران در دنيا و كاهش 
شرايط توهمي خطر ايران هراسي، شيعه هراسي و اسالم 
هراسي بوده است كه براي دستيابي به اين هدف روحاني در 
همان سال نخست رياست جمهوري در سخنراني خود در 
مجمع عمومي سازمان ملل جهان عاري از خشونت را براي 

داشتن جهاني امن تر پيشنهاد داد. 

مهرداد علي پور|
مركز بين المللي مطالعات صلح|

 با وق��وع انقالب اس��المي در ايران، روابط سياس��ي و 
اقتصادي تهران با جهاِن خارج منبعث از تغييِر ساخت 
و ماهيت نظام سياس��ي كش��ور در فضاي پساانقالب، 
دستخوش دگرديسي هاي گسترده اي شد. در همين 
رابطه بايد اذعان داشت كه منبعث از شرايط رخ نموده، 
طيفي از موانِع داخلي، منطقه اي و بين المللي مانع از آن 
شدند تا شرق گرايي در سال هاي نخسِت انقالب آن گونه 
كه بايد و شايد نضج گيرد تا اينكه تحوالت داخلي و آغاز 
جنگ تحميلي از جان��ب رژيم بعثي عراق و همچنين 
فشارهاي فزآينده غرب به رهبري اياالت متحده به نوبه 
خود موجب شدند تا راهبرد گرايش به شرق به عنوان 
واكنشي در ِقبال ماهيت تهديدآميز و دافعه تحريم هاي 
بين المللي و همچنين مقابله با سياس��ت هاي غرب از 
جانب تهران ريل گذاري شود. ش��ايان ذكر است كه با 
مطالعه سير راهبردهاي مأخوذه و همچنين بر اساس 
اسناد و مدارك متقن، سياست گرايش به شرِق ردگيري 
ش��ده در فضاي پساانقالب اسالمي، در پنج حوزه كلي 
شامل: ۱( واكنش به تحريم هاي تسليحاتي؛ ۲( واكنش 
ب��ه تحريم هاي حقوق بش��ري؛ ۳( واكن��ش به تحريم 
با توجيه حماي��ت از تروريس��م؛ ۴( واكنش به تحريم 
عليه صنعت نفت كش��ور؛ 5( و همچنين در واكنش به 

تحريم هاي هسته اي ترتيب بندي شده اند.
توضيح مطلب اينكه؛ نخس��تين وج��ه از تحريم هاي 
واشنگتن عليه نظام جمهوري اس��المي ايران در سال 
۱۹۸۱/۱۳5۹ و در واكنش به تسخير و گروگان گيري 
سفارت اياالت متحده در تهران انجام پذيرفته است. در 
همين رابطه، مقامات كاخ سفيد قرارداد فروش صدها 
ميليون دالري تجهيزات نظامي ك��ه در زمان پهلوي 
دوم به امضا رسيده بود را ملغي و متعاقبًا فروش هرگونه 
تجهيزات نظامي به ته��ران را غيرقانوني اعالم كردند. 

تحريم نظامي جمهوري اسالمي ايران از جانب غرب و 
مشخصًا اياالت متحده حتي در خالل حمله رژيم بعثي 
به ايران نيز ت��داوم پيدا كرد تا اينكه در پي اتمام جنگ 
تحميلي و در راستاي بازسازي ساختار دفاعي كشور، 
اتحاد جماهير شوروي، مش��اركت درخورتوجهي را از 
خود به منصه ظهور گذارد. در همين راس��تا بود كه در 
سال ۱۳۶۸/۱۹۸۹ شوروي سابق تجهيزات نظامي اي 
 ،۷۲–T از قبيل زيردرياي��ي »كيل��و � كالس«، تانك
هواپيماه��اي ميِگ۲۹ و س��وخوي۲۴ و پرتاب كننده 

موشك و سالح هاي دورُبرد را در اختيار تهران گذارد.
تحريم حقوق بش��ري نيز به معناي تحريِم اش��خاص 
حقيقي و حقوقي و همچنين تحريم دولت و نهادهاي 
حقوقي وابس��ته ب��ه آن از جمله مواردي اس��ت كه از 
ديرباز از طريق فشارهاي حقوق بشري از معبر مواضع 

رسمي و غيررسمي دولت هاي همسو با سياست هاي 
اياالت متح��ده و غ��رب از طريق تحري��م، قطعنامه و 
بيانيه هاي نهادهاي بين المللي حقوق بشري مانند شوراي 
حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بين الملل و سازمان 
ديد بان حقوق بشر عليه تهران اِعمال شده است. در مقام 
عمل و در واكنش به فشارها و تحريم هاي حقوق بشري، 
جمهوري  اسالمي  ايران به سمت كشورهاي شرقي اي 
همچون روسيه و جمهوري خلق چين گرايش پيدا كرده 
است. به عنوان نمونه دو كشور ايران و فدراسيون روسيه 
به كرات از برخورد دوگانه غرب در زمينه حقوق بش��ر و 
دموكراسي انتقاد كرده اند و حتي در برخي موارد كرملين 
به قطعنامه هايي كه در مجامع بين المللي عليه جمهوري 
اس��المي ايران در زمينه حقوق بش��ر مطرح شده، رأي 

منفي داده است.

در مق��ام مقابل��ه ب��ا تحريم ه��اي اِعمال��ي، در س��ال 
۲۰۱5/۱۳۹۴، تهران و پكن س��ند جامع همكاري را به 
امضا رساندند كه بر اساس بند ۱۴ آن »دو طرف تروريسم، 
افراط گرايي و جدايي طلبي را تهديدي ژرف براي جامعه 
بشريت و ثبات جهاني معرفي كرده و متعاقبًا با تأكيد بر 
لزوِم اراده راسخ و يكپارچه جامعه جهاني در مبارزه با اين 
سه پديده شوم، آمادگي خود را براي گفت وگو در خصوص 
سياس��ت هاي عمل گرايانه در اين زمينه ابراز داشتند.« 
عالوه بر مورد مزبور، جمهوري اسالمي ايران و فدراسيون 
روسيه طي ساليان و حتي دهه هاي اخير همكاري هاي 
خود را در راستاي مقابله با تروريسم افزايش داده اند؛ در 
همين رابطه مهم ترين جلوه هاي همكاري في مابين را 
مي توان در مواضع و عمليات هاي مشترك دو كشور در 

حمايت از دولت بشار اسد در سوريه مشاهده كرد.
در مقاِم تبيين نوع گرايش به شرِق تهران در واكنش به 
تحريم عليه صنعت نفت كشور بايد گفت كه با علم به 
رانتير بودن ساختار ماليه اقتصاد و همچنين وابستگي 
ح��دوداً ۶۰ درصدي بودجه دولت به درآمدهاي نفت و 
گاز، مي توان تأثير تحريم هاي يكجانبه و بين المللي را 
در حوزه انرژي )نفت و گاز( و انگيزه غرب از توس��ل به 
اين تحريم را تحليل كرد. با تيره شدن روابط واشنگتن 
و تهران از س��ال ۱۹۷۹/۱۳5۷، اياالت متحده مبادرت 
به آسيب رس��اني به اقتصاد جمهوري اسالمي ايران از 
طريق تحريِم س��رمايه گذاري در بخش انرژي كرد. در 
همين رابطه و در اثناي انقالب و جنگ تحميلي، تحريم 
نفت از طريق فراخواندن كارشناس��ان خارجي و عدم 
تأمين قطعاِت زيرساخت اين صنعت و نيز تخليه تمامي 
اطالعات كشِف منابِع جديِد نفتي آغاز شد؛ به طوري كه 
صادرات روزانه حدود پنج ميليون بش��كه نفِت قبل از 
انقالب، در پرتو تحريم هاي اِعمالي، به چيزي كمتر از يك 
ميليون بشكه كاهش يافت. در راستاي جبران ضرري كه 
واشنگتن و مجموعه غرب بر نظام جمهوري اسالمي ايران 

وارد آورده بودند، تهران تصميم به گشايش باب جديدي 
در امر خريد و فروش منابع انرژيك خود كرد. در همين 
راستا ش��ركت دائليم، كنسرسيوم ش��ركت ساخت و 
مهندس��ي تويوتا از ژاپن، ش��ركت مل��ي نفت چين و 
همچنين ش��ركت ونتورز از مالزي به فعاليت در حوزه 
انرژيك جمهوري اسالمي ايران فراخوانده شدند. عالوه 
بر موارد مزب��ور، در جوالي ۲۰۰۹/تير ۱۳۸۸، دهلي نو 
و ته��ران در خصوص توس��عه ميدان گازي س��احلي 
»فرزاد بي« مذاكره و توافق كردند كه كنسرسيومي از 
شركت هاي هندي مبلغي به ميزان ۴.5 ميليارد دالر در 

اين پروژه سرمايه گذاري كنند.
مقوله پايان��ي كه در رابط��ه با گرايش به ش��رِق تهران 
مي توان از آن نام برد، واكنش به تحريم هاي هس��ته اي 
جمهوري اسالمي ايران از جانب غرب است. الزم به ذكر 
اس��ت كه آغاز روند تحريم هاي هس��ته اي عليه تهران، 
به دهه ۷۰ شمس��ي ب��از مي گردد؛ جايي كه در س��ال 
۱۹۹۶/۱۳۷5، »بيل كلينتون« با طرح ادعاي نگراني از 
ماهيت نظامي برنامه هاي هسته اي تهران، تحريم هاي 
بي س��ابقه اي را اِعمال نمود. در همين راستا به كوشش 
كاخ سفيد و همراهان اروپايي اش، پس از ارجاع پرونده 
هسته اي جمهوري اس��المي ايران به ش��وراي امنيت، 
ش��ش قطعنامه در فاصله س��ال هاي ۱۳۸5/۲۰۰۶ تا 
۱۳۸۹/۲۰۱۰ عليه تهران به تصويب رس��يد. در چنين 
شرايطي جمهوري اسالمي كوش��يد تا در مقام مقابله با 
تحريم هاي تصويب شده، از حضور جمهوري خلق چين 
و فدراسيون روسيه در ش��وراي امنيت سازمان ملل به 
عنوان اهرم مانع در پيشبرد ماشين تحريِم غرب عليه خود 
بهره گيري نمايد. در پايان بايد گفت تهران با نوعي نگاه 
راهبردي انتخابي مناسب را در جهت مقابله با تحريم هاي 
غرب برگزيده  اس��ت، هرچند آن گونه كه بايد و شايد از 
ظرفيت هاي موجود در نوع رابطه پديدار شده بهره جويي 

نكرده است. 
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اشتباهبزرگعربستان
عبدالصمد حسيني|  اسپوتنيك|

 عربس��تان با متهم كردن ايران آخرين خط دفاعي 
خود را نيز تضعيف كرد.حمله موثر و حس��اب شده 
به تاسيسات نفتي آرامكو عربس��تان خواب راحت 
را از چش��م نيروهاي نظامي منطقه ربوده است. هر 
چند يمني ها مسووليت حمله را به عهده گرفتند؛ 
ولي سياستمداران و بازيگران قدرت در منطقه سعي 
مي كنند ايران را متهم درجه اول اين حمالت نشان 
دهند. اين تالش ها در گام اول براي ايجاد فشار بيشتر 
بر ايران طراحي شده و به نظر نمي رسد كه هيچ كدام 
از طرفين، چه ايران، چه مخالفان قدرت گيري ايران 
به دنبال جنگ باشند. از سويي وجود سايه جنگ باعث 
مي شود آتش تنش ها همچنان شلعه ور بماند و اين 
عامل موجب شرايطي مي شود كه امكان وقايع خارج 
از كنترل در آن بسيار زياد است. وجود چنين حالتي 
باعث فشار مضاعف بر نيروهاي نظامي منطقه مي شود 
و دستورهاي پيوسته و مكرر آماده باش و عمليات هاي 
سنگين رصد و شناسايي كار را بر نظاميان بسيار دشوار 
و سخت مي كند؛ اما نكته مهم كارايي و كارآمدي اين 
عمليات و تجسس ها است.  هنگامي كه تاسيسات 
آرامكو در ميان شعله هاي نفت مي سوخت، عربستان 
و متحدانش در شوك بزرگي فرو رفته بودند. آنها باور 
نمي كردند سيس��تم پدافندي همچون پاتريوت و 
رادارهاي گران قيمت امريكايي عمال بدون استفاده 
بوده و نتوانس��تند از پس چند پهپاد يمني برآيند. 
اينجا بود كه براي حفظ آبرو و و تجديد حيثيت نظامي 
خود ترجيح دادند ايران را مقصر ماجرا جلوه دهند. 
هرچند با بهره برداري سياسي فرصت هجمه و فشار 
مضاعف بر ايران و تحريك آن نيز مهيا مي شد.  تركي 
المالكي در كنفرانس خبري ايران را متهم به شركت 
در تاسيسات نفتي سعودي كرد. او معتقد است اين 
حمالت از سمت شمال انجام گرفته است و از همين رو 
تجهيزات راداري و تشكيالت نظامي نتوانسته در برابر 
آن مقاومت كند.  اين ادعا درحالي مطرح مي شود كه 
نكته مهمي مغفول مي ماند. در ميان عربستان و ايران 
فاصله دريايي به نام خليج ف��ارس وجود دارد. درون 
اين دري��ا انواع تجهيزات رص��د و ناو چه هاي مجهز 
پيوس��ته منطقه را رصد مي كنند. در س��واحل اين 
دريا نيز در كشورهاي همچون بحرين، قطر، امارات، 
عمان و كويت پايگاه هاي نظامي فعالي وجود دارد كه 
از تجهيزات مناس��بي براي رديابي اين نوع حمالت 
برخوردار هس��تند. ناوگان پنجم دريايي امريكا در 
بحرين و مركز عملي��ات نيروهاي ويژه امريكا در آن 
تنها ۲۲۰ كيلومتر با ايران فاصله دارد. با توجه به وقايع 
حمله به كشتي هاي امارتي و انهدام پهپاد امريكايي 
اي��ن تجهيزات در حال آماده باش و پايش مس��تمر 
منطقه هستند. اساسا اين منطقه به نوعي سازمان 
يافته كه همچون يك سد دفاعي در زمان حمله ايران 
به عربستان از سعودي ها محافظت كند. پرسش بزرگ 
اين است كه ايران چگونه توانسته چنين حمله هايي را 

تدارك ببيند و از چنين سد دفاعي بگذرد؟ 
آيا در اينجا باز هم كارايي تجهيزات نظامي امريكا 
و هم پيمانان آنها زير س��وال نم��ي رود؟ اگر ايران 
توانسته چنين عملياتي را با گذر از اين سد جنوبي 
دفاعي انجام دهد، بايد گفت بزرگ ترين نگراني 
ايرانيان درباره دفاع از كشورشان در مقابل حمالت 
احتمالي سعودي ها برطرف شده است. در حقيقت 
مي توان گفت عربستان با فرار رو به جلو سعي دارد 
ضعف هاي نظامي خود را در مقابله با يمني ها پنهان 
كند؛ اما بطور ناشيانه اي باعث مي شود كه ايران و 
قدرت نظامي آن بسيار قدرتمندتر از گذشته تصور 
شود. دراين بين كساني همچون فرماندهان نظامي 
و مستقر در منطقه هستند كه عالوه بر سردرگمي 
در زير فشار مضاعفي قرار مي گيرند؛ چراكه بايد 
با حريفي قدرتمندتر از گذشته برخورد كنند در 

حالي كه از درك توانايهاي آن ناتوان هستند.

اتحادبزرگوگريزازتحريمها
فدريكو جولياني| ايل جورناله )ايتاليا(|

 ش��بكه اي حمايتي به منظور گري��ز از تحريم هاي 
اقتصادي امريكا. كشورهايي كه نامشان در فهرست 
سياه واشنگتن گنجانده ش��ده است، از گزينه هاي 
اندكي به منظور نجات سيستم هاي اقتصادي خود در 
برابر مجازاتي برخوردارند. تنها راه به نوبت كمك كردن 
است. روسيه، چين، ايران و كوبا از جمله كشورهايي 
هستند كه بارها انگشت اتهام به سوي تحريم هاي 
امريكا نشانه گرفته اند. تحريم هايي كه به منظور وارد 
آوردن خسارت به كشورهايي كه خوشايند كاخ سفيد 
نيستند، مقرر گرديده است. به گزارش عصرديپلماسي 
وبه نوشته نيوزويك اين گروه كشورها از طريق انتقاد 
كالمي از رفتار امريكا و نيز به ويژه با پر كردن خالءهاي 
به وجود آمده بر اثر تحريم ها در درون اقتصادشان از 
طريق اقدامات ملموس، از يكديگر حمايت مي كنند. 
به عنوان مثال وزير خارجه كوبا در توييتر به انتقاد از 
تحريم هاي اخير امريكا عليه ايران پرداخت. سپس 
همت��اي ايران��ي اش، ظريف آش��كارا در خصوص 
تروريس��م اقتصادي عليه كوبا سخن گفت. باري، 
پاسخ دشمنان امريكا يك اقدام هماهنگ به صورت 
حرف و عمل اس��ت. روز قبل از اينكه برايان هوك، 
نماينده ويژه امريكا در امور ايران به اعالم تحريم هاي 
جديد عليه تهران بپ��ردازد، چين تصميم گرفت 
مبلغ ٢٨٠ ميليارد دالر در صنعت نفت و گاز ايران 
سرمايه گذاري كند. همچنين چين دوستي ديرينه 
خود را با روسيه احيا نمود تا همكاري اقتصادي ميان 
طرفين را در عرصه گاز، ذخاير انرژي، سوخت و نفت 
تقويت نمايد. اوضاع در مورد ونزوئال چندان متفاوت 
از آنچه بيان گرديد، نيست. در حالي كه امريكا از رهبر 
مخالفان اين كشور حمايت مي كند، دشمنان امريكا 
در حمايت از مادورو منس��جم هستند. مثال ديگر 
كره شمالي است كه به شدت از سوي امريكا تحريم 
گرديده است. اين كشور تصميم گرفته راه صلح با 
دولت ترامپ را در پيش بگيرد ليكن وراي تحركات 
پيونگ يانگ يك دوست بسيار قدرتمند يعني چين 
قرار دارد. همين امر باعث گرديده كه واشنگتن هنوز 

موفق به مغلوب ساختن كامل آن نگردد.
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9 ايرانشهر

»تعادل«روشبهينهتعديلساختارسازمانمديريتشهريرابررسيميكند

نجات تهران با تغيير ساختار شهرداري 
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |

 يكي از بزرگ ترين مس�ائل و مشكالت ديرينه 
شهرداري تهران نداشتن انسجام ساختاري در 
برنامه ريزي و تهيه برنامه هاي اجرايي بوده است، 
به طوري كه موسسه توسعه بين المللي هاروارد 
نيز در بررس�ي مسائل و مش�كالت شهر تهران 
در س�ال 1357، عالوه بر ط�رح نبود هماهنگي 
عملي و نهادينه ش�ده بين نهاده�اي مرتبط با 
برنامه ريزي ش�هر ته�ران ب�ر ناهماهنگي بين 
بخش ها و معاونت هاي مختلف درون شهرداري 
و نيز تّعدد مديريت هاي ش�هري اشاره مي كند 
و آن را از داليل اصلي س�ازمان نيافتگي فضايي 

شهر تهران مي داند. 
در س�ال هاي اول انقالب به دليل عدم انس�جام 
كافي در دستگاه دولت، نظام اقتصادي و سازمان 
مديريت شهري كشور، توسعه تهران به صورت 
هرج و مرج طلبانه درآمد و نوعي س�اخت و ساز 
بي رويه رواج يافت. در ده�ه اول انقالب اگر چه 
نظام سياسي كشور تغييرات بنيادي كرد و نظام 
سلطنتي ب�ه نظام جمهوري اسالمي تبديل شد، 
اما نظام شهرس�ازي و مديريت ش�هري كشور 
تغيير اساس�ي پي�دا نك�رد و روال برنامه ريزي 
متمرك�ز و آمرانه همچنان ادامه ياف�ت. در اين 
شرايط، نهادهاي مسوول توسعه و عمران تهران 
نتوانستند به يك برنامه جامع توسعه و مديريت 
يكپارچه دس�ت يابند و ناگزير تهران در معرض 
يك رشته اقدامات اصالحي، مقطعي و پراكنده 
قرار گرفت كه با افت و خيزها و آزمون و خطاهاي 

بسيار همراه بوده است.
بررسي ساختار مديريت شهرداري تهران نشان 
مي دهد كه آخرين تغييرات جدي در س�اختار 
سازماني شهرداري تهران در سال 1367 ايجاد 
شد كه در آن شهرداري تهران به 8 معاونت مالي 
و اداري، فني و عمراني، شهرس�ازي و معماري، 
هماهنگي و برنامه ريزي، حمل و نقل و ترافيك، 
خدمات شهري، امور اجتماعي و فرهنگي و امور 

مناطق تقسيم شد. 

در ادامه باز هم ساختار شهرداري ها اندكي تغيير كرد و 
اكنون شهرداري تهران داراي 9 معاونت شامل معاونت 
هماهنگي و امور مناطق، معاونت توسعه منابع انساني، 
معاونت خدمات ش��هري و محيط زيس��ت، معاونت 
حمل و نقل ترافي��ك، معاونت فني و عمراني، معاونت 
شهرسازي و معماري، معاونت مالي و اقتصاد شهري، 
معاونت حقوقي و امور شورا، معاونت برنامه ريزي و توسعه 
شهري و امور شورا و معاونت امور اجتماعي و فرهنگي 
است. همچنين س��ازمان بسيج ش��هرداري تهران و 
نيزحراست كل سازمان بازرسي نيز زيرنظر دفتر شهردار 
فعاليت مي كنند. اين در حالي اس��ت كه 43 شركت و 
سازمان تابعه زيرمجموعه شهرداري تهران وجود دارد. 
سازمان هايي كه گاه با يكديگر و حتي با معاونت ها همسو 

بوده و در واقع به نوعي موازي با آنها ايجاد شده اند. 
به گزارش »تعادل«، همانطور كه عنوان شد شهرداري 
تهران با 9 معاونت اداره مي شود و 18 هزار پست سازماني 
براي آن تعريف شده اس��ت اما اكنون ۶۶ هزار نيرو در 
شهرداري تهران فعاليت مي كنند . اين بدان معنا است 
كه حدود ۵۰ تا ۵1 هزار نفر از افرادي كه در شهرداري 
مشغول به كارند، هيچ پست سازماني براي آنها تعريف 
نشده و بسياري از اين شغل ها كاذب است. در تمام 1۲3 
ناحيه، ۲۲منطقه، 43 ش��ركت و سازمان پست روابط 
عمومي و همچنين مسوول امور فرهنگي وجود دارد كه 
اين نشان دهنده ساختار موازي است. به گفته اعضاي 
شوراي شهر مديريت شهري ماهانه ۶4۰ ميليارد تومان 
حقوق پرداخت مي كند. در واقع شهرداري تهران اداره 
يك ش��هر 8 ميليوني را با حدود ۶۶ هزار كارمند انجام 
مي دهد و اين در حالي است كه شهرداري استانبول با 
18 ميليون نفر جمعيت تنها با نصف تعداد كارمندان 

شهرداري تهران اداره مي شود.
كامال واضح است با اين بدنه فربه، مديريت شهري فقط 
مي تواند هزينه هاي خود را تأمين كند و قادر به تحرك 
نيست. از سوي ديگر اثر منفي تعداد زياد نيروها فقط 
افزايش بار مالي ندارد، بلكه به دليل وجود تعداد زيادي 
مدير و كارمند با نقش هاي يكسان، موازي كاري به شدت 
افزايش يافته و باعث مي شود كارها به شكل مناسب و با 
سرعت پيش نرود. بنابراين ساختار معيوب شهرداري 
تهران نياز به تغيير دارد. اين موضوع در زمان مديريت 
قاليباف نيز مورد توجه قرار گرفت اما با روي كار آمدن 
شوراي پنجم در قالب كميته تشكيالت و منابع انساني 

در شوراي شهر مطرح و پيگيري شد. 

    كاهش سطوح معاونت هاي شهرداري
 نتيجه پيگيري ها اين ش��د كه اعضاي ش��وراي شهر 
تهران دي ماه سال گذشته كليات طرح كاهش سطوح 
معاونت هاي شهرداري را به تصويب رساندند. بر اساس 
اين طرح، قرار است تعداد معاونت هاي شهرداري از 9 به 
۶ معاونت كاهش يابد و پست قائم مقام و مشاور از سطوح 
سازماني شهرداري تهران حذف شود كه اين طرح با 1۰ 
رأي موافق و 9 رأي مخالف به تصويب اعضاي شوراي 
ش��هر تهران رس��يد. مخالفان اين طرح مانند ابراهيم 
اميني، نايب رييس ش��ورا معتقدند در شرايط كنوني، 
اصالح ساختار شهرداري فقط منجر به افزايش هزينه ها 

مي شود و تاثيري در بهبود عملكرد شهرداري ندارد. 
حسن رسولي، رييس كميته تشكيالت و منابع انساني 
شوراي شهر تهران به  عنوان نماينده طراحان اين طرح 
درباره كاهش معاونت هاي شهرداري گفت: آنچه در اين 
طرح به دنبال آن هستيم كاهش سطوح معاونت هاي 
شهرداري تهران از 9 سطح به ۶ سطح است. در بودجه 
139۷ شهرداري تهران را موظف كرديم كه ساالنه 1۰ 

درصد از سطوح س��ازماني كاهش دهد. به عبارتي اگر 
اين طرح مصوب نشود تا پايان سال جاري، معاونت هاي 

شهرداري بايد به 8 معاونت كاهش يابد.
رسولي پيشتر عنوان كرده بود 3 معاونت برنامه ريزي، 
توسعه شهري و امور شورا، امور اجتماعي و فرهنگي و 
نيز توسعه منابع انساني فاقد مصوبه قانوني هستند و 
بايد اين 3 معاونت ادغام شوند. او به گفته او پست هايي 
مانند، مشاور، قائم مقام و جانشين پست هاي غيرضروري 
هستند كه كمكي به كارآمدي سازمان نمي كند.براي 
قانوني شدن ساختار معاونت و سازمان هاي شهرداري 
تهران بايد مراحل مختلف طي شود. برخي از معاونت ها، 
سازمان ها و ش��ركت هاي تابعه شهرداري تهران تمام 
مراحل قانون��ي را ط��ي نكرده اند. براي نمون��ه ۶ تا از 
سازمان هاي وابس��ته به شهرداري تهران تمام مراحل 
قانوني را طي نكرده اند و تاييد وزارت كش��ور را ندارند. 
همچنين در بودجه سال 9۷ به شهرداري تهران الزام 
ش��ده كه ۶ درصد از نيروهاي موج��ود را كاهش دهد. 
همچنين به ش��هرداري اجازه داده شده معادل اين ۶ 
درصد، 3 درصد نيرو از نخبگان و متخصصان از طريق 

آزمون استخدامي جذب كند.

    ساختار مستقل شهرداري 
محم��د مهدي ب��رادران، رييس س��ابق كميس��يون 
برنامه ريزي كالن ش��هرهاي ايران و اس��تاد دانشگاه 
در گفت وگو ب��ا »تعادل« عنوان كرد، تغيير س��اختار 
شهرداري تهران يك امر ضروري است اما نحوه اين تغيير 
بسيار مهم است. برادران با بيان اينكه چارت تشكيالتي 
ساختار ش��هرداري تهران بر خالف ش��هرداري ديگر 
شهرهاي كش��ور با هماهنگي وزارت كشور و سازمان 
دهداري ها و ش��هرداري هاي كشور شكل نگرفته و به 
شكل مستقل تهيه شده است، گفت: بنابراين مشكالت 
ساختاري در اين ش��هرداري نمود بيشتري دارد و پر 
رنگ تر است. در واقع شاهد چارتي هستيم كه پست هاي 
مديريتي و معاونتي بسياري دارد. يكي از داليل مهمي 
كه اكنون شهرداري تهران دچار ناپايداري مالي شده 
همين ساختار سازماني اش��تباه است كه هزينه هاي 

بسياري را به شهرداري تحميل كرده است.
اين كارشناس شهري در ادامه افزود: به دليل اين ساختار 
اش��تباه هزينه هايي كه بايد صرف پروژه هاي عمراني 
و توس��عه اي ش��ود، صرف هزينه هاي جاري مي شود. 
عالوه بر تعداد زياد كارمندان، كارهايي كه بايد توسط 
كارمندان شهرداري انجام شود، برونسپاري مي شود. 
يعني ش��هرداري ب��راي انجام پروژه اي ك��ه نيروهاي 
ش��هرداري مي توانن��د آن را انجام دهن��د، پيمانكار و 
ناظر انتخاب كرده و پول به آنها پرداخت مي كند و هم 
متناسب با آن كار در خود ساختار نيرو مي گيرد. گاه نيز 
در انجام يك كار فني بين شهرداري و شهرداري هاي 
مناطق اختالف به وج��ود مي آيد و باز براي انجام آن از 
بيرون نيرو وارد مي كنند يا شركت هاي ديگري را به كار 
مي گيرند. حتي گاه ديده شده كه اين شركت ها، كار را 
به شركت هاي دوم و سوم مي سپارند و در نهايت كاري 
كه به انجام دهنده نهايي واگذار مي ش��ود، هزينه ها را 

چندين برابر افزايش مي دهد.

    ساختار اشتباه، دليل اصلي فساد 
به گفته برادران، وضعيت مديريت در شهرداري تهران 
مثل آن تصويري است كه 1۰ نفر در قايق نشسته اند و 
حرف مي زنند و فقط يك نفر پارو مي زند. او با تاكيد بر 
اينكه تعدد سازمان ها، شركت ها، معاونت ها، مناطق، 
نواحي و محالت در شهرداري باعث شده تا شهرداري 
به س��ازماني ناكارآمد تبديل ش��ود،  تصري��ح كرد: در 
دنياي امروز كه تمام كارها به ش��كل الكترونيك انجام 
مي شود مي توان بسياري از امور شهرداري ها را مبتني 

بر فناوري و داده هاي »آي تي« پيش برد و س��اختار را 
كوچك تر و الغر تر كرد. اين را نيز بايد مد نظر داش��ت 
يكي از مهم ترين داليل فس��ادهايي كه شهرداري رخ 
مي دهد نبود كار مش��خص است. از آن جا كه افراد كار 
مشخصي ندارند بيشتر به كارچاق كني روي مي آورند 
و هم مراجعه كنندگان و هم انجام دهندگان كار بيشتر 
عالقه دارند كار را از كانال هاي غير معمول دنبال كنند 

تا زودتر به نتيجه برسند.
او ادام��ه داد: اين درحالي اس��ت اگر تع��داد نفرات در 
ش��هرداري كاهش پيدا كند و نيز س��مت هاي كاري 
شفاف شود از ميزان فساد كاسته خواهد شد. در برخي 
كشورها ساختار تشكيالتي شهر كه مديريت يكپارچه 
دارند، در مجموع با ۲۰۰ نفر اداره مي شود، اما مجموعه 
ش��هرداري تهران خودش به اندازه يك شهر كوچك 
جميعت دارد و شاهديم اكنون شهر تهران با بيش از ۶۵ 

هزار نفر اداره مي شود. 
برادران ادامه داد: در دوره گذشته مديريت شهري برخي 
شركت ها منحل شد اما به نظر مي رسد كه كافي نبوده و 
االن مدتي است فرآيند تغيير ساختار در شهرداري كند 
شده است .به نظر مي رسد كه فرآيند كوچك سازي در 

عمل چندان دنبال نمي شود.

    پيشنهاد حذف شهرداري هاي نواحي 
همانطور كه عنوان شد در مصوبه سال گذشته شوراي 
شهر آمده است كه تعداد معاونت هاي شهرداري تهران 
بايد از 9 معاونت ب��ه ۶ معاونت كاهش يابد. برادران در 
پاسخ به اينكه كاهش معاونت ها تا چه اندازه مي تواند به 
بهبود ساختار شهرداري كمك كند، گفت: ادغام ها هم 
مي تواند طولي باشد و هم عرضي. اكنون هم معاونت ها 
فعال هستند، هم سازمان ها، مناطق، نواحي و محالت و 
اگر يك معاون بخواهد پيام يا دستوري را به شهرداري 
نواحي برساند بايد از فيلترهاي فراواني عبور كند و اصال 
ممكن است پيام درست منتقل نشود.اكنون با توجه به 
وجود سيستم هاي اتوماس��يون مي توان برخي رده ها 
را حذف كرد. براي مثال اگر ب��ه دنبال محله محوري 
هستيم مي توان شهرداري هاي نواحي را حذف كرد تا 
شوراهاي محالت مستقيما زيرنظر شهرداري مناطق 
فعاليت كنند. مي توان يك سري اختيارات را به شوراهاي 
محالت واگذار كرد. همچنين س��ازمان ها و شركت ها 
مي توانند مستقيم زيرنظر شهردار باشند و دليل ندارد 
كه زيرنظ��ر معاونت ها فعاليت كنند. ش��هرداري بايد 
انتخاب كند ك��ه مي خواهد محله وري را دنبال كند يا 
س��ازمان محوري را و بر اساس آن تصميم گيري كند. 
اكنون شهرداري هم معاونت فرهنگي اجتماعي دارد و 
هم سازمان فرهنگي و هنري كه وظايف مشابه هم دارند.

    معضل اعضاي شوراي شهر 
برادران معتقد اس��ت خود اعضاي شوراي شهر اكنون 
تبديل به يك معضل شده اند. او در اين باره توضيح داد: 
همانطور كه مي دانيد عضو ش��وراي شهر بودن شغل 
نيس��ت و اعضا نبايد براي آن حقوق بگيرند. اما اكنون 
شاهد آن هس��تيم كه اعضا هم حقوق مي گيرند و هم 
دفتر، امكانات اداري، راننده، مش��اور و... دارند. از سوي 
ديگر اين افراد هر كدام نيروهايي را به شورا يا شهرداري 
وارد مي كنند. البته اين امر مختص ش��هرداري تهران 
نيس��ت. براي مثال ۲ دوره قبل اعضاي ش��وراي شهر 
رشت مصوب كرده بودند كه هر عضو مي تواند 1۵ نفر 
را به شهرداري معرفي كند. ابتدا تصور مي كرديم اين 
موضوع شوخي است اما بعد از پيگيري هاي انجام شده 
مشخص شد كه واقعيت دارد و ظاهرا بين اعضاي شوراي 
شهر اختالف به وجود آمده بود و براي رفع آن مصوبه اي 
را تصويب كرده بودند كه هر عضو مي تواند 1۵ نفر را براي 
استخدام در شهرداري معرفي كند. در نهايت آن شورا 

منحل شد. از آنجا اكنون يكي از مشكالت مهم كشور 
نبود اشتغال است بنابراين يك راهكار غيررسمي ايجاد 
شده كه اعضاي ش��وراي شهر خويشاوندان و آشنايان 
خود را به مجموعه اضافه مي كنند. در شهر مشهد نيز 
طي دو سال اخير بالغ بر هزار نفر نيروي انساني جذب 
شوراي ش��هر و شهرداري ش��ده اند. متاسفانه اعضاي 
ش��وراهاي ش��هر در طول زمان يك بار مالي چند صد 
ميلياردي را به شهرداري ها تحميل مي كنند و در اين 

زمينه اوضاع چندان خوب نيست.
 نكته بدتر اينجا است كه بسياري از اين افراد هيچ گونه 
تخصص و سررشته اي در كار ندارند و عمدتا نيروهاي 
پشت ميز نشين هستند . در برخي شهرداري ها وقتي 
وارد اتاقي مي شويد مي بينيد كه به جاي دو   ميز ۵ ميز 
گذاشته ش��ده اس��ت. اين نيروها درهر دوره ته نشين 
مي شوند تا دوره بعد و دوباره افراد جديدي به مجموعه 
اضافه مي شوند. اين هم يكي ديگر از معضالت ساختار 
شهرداري ها است. در اين زمينه وزارت كشور بايد نقش 
پررنگ تري ايفا كن��د و نظارت خ��ود را افزايش دهد. 
بنابراين شهرداري تهران براي برون رفت از اين وضعيت 
نه تنها بايد تعداد معاونت ها را كاهش دهد، بلكه نياز به 
تعديل سازمان ها و شركت ها و نيروهاي غير ضرور دارد.

اين كارشناس ش��هري در پاسخ به اينكه آيا با توجه به 
وضعيت شهر تهران نياز به تعريف معاونت هاي جديد در 
شهرداري تهران وجود دارد يا خير،  تصريح كرد: ببينيد! 
از حجم كار در فرآيندهاي كاري به ساختار نمي رسيم، 
بلكه از س��اختار به كار مي رسيم. بايد بررسي كنيم بر 
اس��اس قانون چه وظايفي بر عهده شهرداري گذاشته 
شده اس��ت و در فرآيندهاي كاري به چه تعداد نيروي 
كار نياز داريم .سپس متناسب با اين تعداد نيرو ساختار 
مناسب را پيشنهاد دهيم.اما در سازمان ها و به خصوص 
شهرداري ها اين گونه است كه ابتدا افراد را جذب كرده و 

بعد متناسب با آنها ساختار را تعريف مي كنيم. 

    منع قانوني از صحبت درباره تغيير ساختار 
برادران در پاس��خ به اينكه برخي اعضاي شوراي شهر 
معتقدند در شرايط فعلي پرداختن به ساختار شهرداري 
هزينه زا خواهد بود، عنوان ك��رد: من تصور نمي كنم 
اينگونه باشد. اعضاي ش��وراي شهر از سوي قانونگذار 
منع ش��ده اند كه درباره ساختار ش��هرداري صحبت 
كنند و از آن جا كه اعضا چن��دان با حق و حقوق خود 
آش��نا نيس��تند، از صحبت در اين باره سر مي زنند كه 
اين امر با اصل شفافيت منافات دارد.  وقتي شهرداري 
تصميم به چابك سازي گرفته است بايد از آن حمايت 
ش��ود تصميمات اينچنيني در هر شرايطي مخالفان 
خ��ودش را دارد و نبايد تحت تاثير آنها قرار بگيريم. در 
دوره اي كه آقاي محس��ن هاشمي، مديرعامل متروي 
تهران بود توانس��ت بالغ بر ۲ تا 3 ه��زار نفر از نيروهاي 
مترو را كاهش دهد و درنتيجه راندمان مترو نيز افزايش 
يافت اما متاس��فانه وضعيت مترو در دوران شهرداري 
قبلي و كنوني مناس��ب نيس��ت . دوباره چندين هزار 
نفر به نيروهاي مترو اضافه ش��دند بدون اينكه سمت 
مشخصي داش��ته باش��ند.  براي مثال عنوان يك نفر 
مسوول فرهنگي ايس��تگاه است آيا يك ايستگاه مترو 
نياز به مسوول فرهنگي دارد در حالي كه شهرداري هم 
سازمان اجتماعي و هنري و هم معاونت فرهنگي دارد؟

او ادامه داد: كافي است نفرات مترو تهران را در مقاطع 
مختلف سنجش كنيد و ببينيد چند نفر به آن اضافه 
ش��ده اند و در گزارش هاي خوشه اي كه در پايان سال 
ارسال مي ش��ود وضعيت مالي را بررسي كنيد كه چه 

ميزان به هزينه هاي مترو اضافه شده است. 
بنابراي��ن اعضاي ش��وراي ش��هر نبايد تح��ت تاثير 
مخالفت ها قرار بگيرند. حسن رسولي، رييس كميته 
تشكيالت و منابع انساني شوراي ش��هر تهران نيز در 

گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد كه ش��هرداري در اين 
زمينه با شوراي شهر هماهنگ است و افزود: در مراحل 
كارشناسي هماهنگي هاي اوليه با شوراي شهر صورت 
گرفته و چنانچه نقطه نظراتي در شورا وجود داشته باشد 
در زمان رسيدگي به اليحه در صحن شورا اعمال خواهد 
شد. او در پاسخ به اينكه كميته تشكيالت و منابع انساني 
شوراي شهر چه پيشنهاداتي در اين خصوص ارايه كرده 
اس��ت، گفت: به دليل پيچيدگي اين موض��وع و از آن 
جا كه ش��ورا و شهرداري در اين زمينه با هم هماهنگ 
هستند، بنابراين قرار شده به شكل هماهنگ مراحل 
تدوين اليحه انجام شود و از ارايه اطالعات بيشتر در اين 

خصوص خودداري كرد .
سعيد سادات نيا ديگر كارشناس ش��هري در اين باره 
نظر متفاوتي دارد. او معتقد است طرح هاي اينچنيني 
)كاهش معاونت ها و حذف مش��اوران و قائم مقام ها( 
كمك چنداني به تغيير ساختار شهرداري نمي كند و 
اين موضوع نيازمند برنامه ريزي منس��جم و گسترده 
اس��ت. او در گفت وگو با »تع��ادل« در اين باره توضيح 
داد: واقعيت اين است كه شهرداري تهران مانند ديگر 
سازمان ها و نهادهاي دولتي داراي مشكالتي است، اما 
در دوره مديريت 1۲ساله شهرداري، اين مشكالت در 
شهرداري تهران چندين برابر ش��د. شهرداري تهران 
به شدت فربه و ناكارآمد شده است و نياز به يك جراحي 
جدي دارد. در گزارشي كه آقاي نجفي در ابتداي آغاز به 
كار تهيه كردند، من نيز در جلسات بررسي اين گزارش 
حضور داش��تم . اين گزارش بسيار كامل دقيق و حتي 
مي توان گفت كم نظير است كه بيماري درون يك نهاد 

را به خوبي نشان مي دهد.
 اين كارشناس ش��هري با اشاره به تعداد زياد نيروهاي 
انساني شاغل در شهرداري اظهار كرد: چرا شهرداري 
ش��هر تهران با 8 ميليون نفر جمعيت بايد ۶8 هزار نفر 
نيرو داشته باشد كه از اين تعداد به گفته آقاي افشاني، 
ش��هردار قبلي فق��ط ۲۵ ه��زار نف��ر كارت مي زنند؟ 
شهرداري توكيو با 4۰ ميليون نفر 11 هزار نفر پرسنل 
دارد. شركت هاي پيراموني شهرداري تهران كه تعداد 
آنها بسيار زياد است مانند شهربان،  شهر سالم،  شهروند 
و غيره ش��ركت هاي خصولتي هس��تند كه تمام امور 
شهرداري به آنها سپرده مي ش��ود و در واقع به محلي 
براي رانت و فساد تبديل شده اند. در عين حال، تاسف بار 
اس��ت كه كارمندان و كارگران اين شركت ها وضعيت 
مالي خوبي ندارند واكثرا به شكل پيماني كار مي كنند.

او با بيان اينكه براي تغيير ساختار شهرداري بايد از تجربه 
كشورها و ش��هرهاي پيشرفته استفاده كنيم، تصريح 
كرد: بايد ببينيم شهرداري هاي توكيو و لندن چگونه 
شهرهاي خود را اينقدر دقيق و منظم اداره مي كنند و 
مردم هم راضي اند. همانطور كه اشاره كردم در توكيو 4۰ 
ميليون نفر جمعيت زندگي مي كنند اما حتي يك ثانيه 
تاخير در سيستم حمل و نقل آنها مشاهده نمي شود و 
از هر نقطه شهر بخواهيد به سمت ديگر حركت كنيد 
در زمان مقرر به مترو، اتوبوس يا قطار شهري خواهيد 

رسيد. آلودگي هوا دراين شهر وجود ندارد.
او افزود: همان طور كه عنوان كردم تهران نياز به جراحي 
بزرگ با درايت و استفاده از به روز ترين دانش هاي نوين 
جهاني دارد.ابتدا بايد هدف تعيين ش��ود و در مرحله 
بعد از دانش و تجربيات ش��هرهاي بزرگ و پيش��رفته 
دنيا استفاده كنيم. بايد درباره شهرداري تهران عارضه 
سنجي انجام شود و بعد درمان را شروع كنيم. به نظرم 
كاهش معاونت ها بيشتر جنبه صوري دارد در صورتي 
كه تهران نيازمند برنامه بنيادين است و بايد برنامه تغيير 

كارآمد براي آن تدوين شود.
او ادامه داد: شهرداري تهران بايد با شوراي شهر، شوراي 
محله ها و تش��كل هاي صنفي، حرف��ه اي، اجتماعي و 
ان جي او ها پيوند بخورد. ش��هر نيازمند پااليش است. 
يكس��ر آن گودهاي جن��وب ش��هر،  كوره پزخانه ها و 
حاشيه هاي شهري اس��ت و يك سر ديگر آن برج هاي 
نازيب��ا در دامنه كوه هاي البرز اس��ت و يكي از بدترين 
مجموعه هاي شهري به شمار مي رود.با اين وجود هنوز 
مي توان آن را نجات داد و بايد براي آن برنامه اي تدوين 
كرد كه با حمايت حكومت و مردم اجرا شود.بايد افرادي 
از جنس خود آقاي حناچي كه سواد كافي براي اين كار 
را دارند در شهرداري جمع شوند و اين اهداف و برنامه ها 

را تعيين كنند.

    آخرين وضعيت اصالح ساختار شهرداري
هفته گذش��ته حامد مظاهريان، معاون برنامه ريزي، 
توسعه شهري و امور شورا و سرپرست معاونت توسعه 
منابع انساني شهرداري تهران، درباره آخرين وضعيت 
اصالح س��اختار ش��هرداري تهران اظهار كرد: تدوين 
پيش نويس اليحه اصالح ساختار شهرداري تمام شده 
و پس از تصميم گيري هاي نهايي، براي دريافت آخرين 
نظرات و  پيش��نهادها به ش��هردار تهران ارايه خواهد 
شد. او توضيحي درباره جزييات اين پيش نويس نداد، 
اما تاكيد كرد كه پيش نويس اليحه اصالح س��اختار 
شهرداري تهران فرآيند رس��يدن به ساختار نهايي را 

مشخص مي كند. 
به گفته مظاهريان آنچه كه در اصالح ساختار شهرداري 
مدنظر قرار دارد، متناسب سازي ساختار با شرح وظايف 
و ماموريت هاي س��ازمان ش��هرداري است همچنين 
بر اس��اس بند يك ماده 1۲ برنامه س��وم توسعه شهر 
تهران، شهرداري تهران مكلف شده است تا بازطراحي 
كالن ساختار سازماني در سطح ستاد، مناطق، نواحي، 
سازمان ها و ش��ركت ها با نگرش تجميع سازمان ها و 
ش��ركت ها و كاهش معاونت ها و مديران در س��طوح 
سازماني ش��هرداري و طراحي كامل ساختار تا پايان 
آذرماه س��ال دوم برنامه سوم را اجرا كند. همچنين بر 
اس��اس مصوبه دي ماه 139۷ ش��وراي اسالمي شهر 
تهران، شهرداري مكلف شده تا اليحه اصالح ساختار 

كالن شهرداري را به شورا ارايه كند. 
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برنامه ريزي شهري در ژاپن
برنامه ري��زي در ژاپن، ويژگي ه��اي منحصربه فرد 
متعددي دارد كه بر الگوهاي عمومي شهرنشيني در 
آن كش��ور، تأثير نهاده است. برنامه ريزي ژاپن بطور 
كلي فقط به سمت كنترل فيزيكي در نواحي شهري، 
سوگيري كرده است. توس��عه روستايي كه يكي از 
موضوعات مورد توجه برنامه ريزي در ساير كشورهابه 
ش��مار مي رود، در ژاپن، خارج از طيف برنامه ريزي 
قانون��ي قرار گرفته و تحت تأثير م��وارد متعددي از 
خط مشي ها و مقررات حمايتي كشاورزي است. در 
مقايسه با ساير سيستم هاي برنامه ريزي كه تأكيد بر 
توسعه جامع اقتصادي- اجتماعي دارند، در سيستم 
برنامه ريزي ژاپن، كنت��رل و برنامه  ريزي فيزيكي، 
به عنوان جريان اصلي و حاك��م برنامه ريزي، عمل 
مي كند. روي هم رفته، پروژه هاي شهري برنامه ريزي 
شده، مانند تعديل زمين ها، بازتوسعه شهري و تدارك 
تسهيالت شهري براي بهبود محيط شهري، از اولويت 
باالتري برخوردارند. مقامات با لياقت و ساختار خوب 
ادارات برنامه ريزي، فرآيند برنامه ريزي و فعاليت هاي 
جمع آوري اطالعات براي ي��ك برنامه ريزي موثر و 
مستقل را ممكن س��اخته است.  حركت اخير به نام 
ماچ��ي زوك��وري» Machizukuri «يا بناهاي 
اجتماعي، در بسياري از شهرها و شهرك هاي ژاپن، 
نشان از اين جريان دارد كه ژاپني ها محيط شهري را 
نه تنها به عنوان محيط فيزيكي بلكه به مثابه سمبلي 
از شيوه اي خاص از زندگي مي بينند. شركت توسعه 
شهري و مسكن ژاپن، به منظور شهرك سازي نوين، 
كار خريداري زمين را از جوالي سال 19۶۶ آغاز كرد و 
تا اكتبر 19۷3، حدود 18۰۰ هكتار زمين را از ۲۶9۰۰ 
مالك خصوصي، خريداري كرد. آماده سازي بنيادين 
شهرها در ژاپن، طبق سه طرح زير و با تصويب قوانيني 

چند، به مورد اجرا گذاشته شد: 
طرح تجمع موسسات دولتي: در چارچوب اين 
طرح، بايد خريد و س��اخت موسس��ات پژوهشي و 
آموزشي دولتي، در ش��هر صورت مي گرفت. وزارت 
مس��كن و وزارت آم��وزش ژاپن نيز در اي��ن پروژه 
همكاري كردند و 1۵۵۰ هكتار از كل ۲۷۰۰ هكتار 

زمين شهري، به اين امر اختصاص يافت.
طرح توس�عه نواحي مس�كوني جديد: هدف 
اين طرح، عرضه تعداد زيادي واحدهاي مسكوني با 
فضاي زيست مطلوب است. به اين منظور، شركت 
توسعه شهري و مس��كن ژاپن، كليه زمين هاي در 
نظر گرفته ش��ده براي ايجاد واحدهاي مس��كوني 
را به ط��ور يك جا خريداري و پس از آماده س��ازي با 
اجراي تسهيالتي مانند خيابان، پارك، شبكه آبي، 
سيستم هاي سرمايشي و گرمايش��ي و ...، مناطق 

مسكوني بسيار مرغوبي را ايجاد كرد. 
طرح تعديل مجدد زمين: در چارچوب اين طرح، 
ايجاد تسهيالت عمومي براي تأمين شرايط مطلوب 
سكونت، در دس��تور كار قرار گرفت. قانون استقالل 
محلي ژاپن كه در سال 194۷ تصويب شد، بيان كننده 
ساختار دولت محلي ژاپن  است كه در بعد از جنگ 
جهاني دوم، اين قانون، ق��درت فراواني گرفت. اين 
قانون، قدرت اجرايي فراواني در زمينه هاي سياسي، 
به شهردار اعطا كرد كه قدرت شهرداري ها در ژاپن با 
همتايان آنها در اياالت متحده امريكا، برابري مي كرد. 
سه س��ال پيش براي س��ومين بار در طول ۶۰ سال 
اخير، شهرداري هاي كش��ور ژاپن براي رفع كسري 
بودجه اي كه گريبان بس��ياري از ش��هرداري هاي 
اين كشور را گرفته، طرحي را به مجلس اين كشور 
پيش��نهاد كردند تا بتوانند اوراق مشاركت مردمي 
را براي تأمين منابع م��ورد نياز خود توزيع كنند. به 
عبارتي، شهرداري هاي شهرهاي بزرگ ژاپن به دليل 
كاهش منابع مالي اقدام به اين كار كرده اند. اگرچه اين 
اقدام، از نظر دولت مركزي تا حدودي بر اخذ عوارض 
محلي كه دولت در پايان هر سال بخشي از بودجه كل 
كشور را از آن به دست مي آورد، تأثيرگذار است، اما 
در مجموع مي تواند شهرداري ها را كه بدون كمك 
دستگاه هاي دولتي فعاليت  مي كنند، از اين بحران، 
نجات دهد. در واقع شهرداري هاي بزرگ كشور ژاپن 
كه سال ها است به درآمدهاي پايدار دست يافته اند و 
با اتكا به سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي، بيش 
از ۶۰ درصد فعاليت هاي عمراني خود را ساماندهي 
مي كنند، براي رفع بحران مالي، اقدام به فروش تراكم يا 
افزايش عوارض ساخت وساز نكرده اند، بلكه اين نهاد ها 
عالوه بر جذب سرمايه هاي كالن در قالب مشاركت 
در طرح هاي عمراني مختلف، به هنگام لزوم، با توزيع 
اوراق مشاركت، سرمايه هاي خرد را نيز جذب مي كنند 
تا شهرداري ها متكي بر سرمايه گذاري ها بخش هاي 

غيردولتي، فعاليت هاي خود را ساماندهي كنند.

آمادگي 6 هزار اتوبوس
براي بازگشايي مدارس

پيمان سنندجي، مديرعامل ش��ركت اتوبوسراني 
تهران از آمادگ��ي۶ هزار اتوبوس براي بازگش��ايي 
مدارس خب��ر داد و گفت: 9۰ درص��د اتوبوس هاي 
ش��هري موفق به اخذ معاينه فني شدند و بر همين 
اساس س��رفاصله حركت براي آنها كمتر مي شود. 
به گزارش فارس، سنندجي در مورد تمهيدات اين 
شركت به مناسبت بازگش��ايي مدارس، اظهار كرد: 
اورهال كردن اتوبوس هاي شهري در پايتخت انجام 
شده است و در حال حاضر 9۷ درصد اتوبوس ها چه 
در بخش خصوصي و چه دولتي موفق به اخذ معاينه 
فني شده اند. او افزود: به دليل اورهال كردن اتوبوس ها 
سرفاصله حركت اتوبوس ها نيز كاهش مي يابد و در 
ساعات پيك از ابتداي مهر سرفاصله حركت ميانگين 
براي خطوط بي آر ت��ي 3۰ ثانيه و در خطوط عادي 
به كمتر از 8 ثانيه خواهد رس��يد. س��نندجي ادامه 
داد: همچنين ۲۲ خط اتوبوس با سرفاصله حركت 
۵ دقيقه در نظر گرفته شده و پيش بيني مي كنيم ۶ 
هزار اتوبوس شهري امسال با كيفيت بهتري خدمات 

الزم را براي شهروندان داشته باشند.

    محمد مهدي برادران، رييس س�ابق كميسيون برنامه ريزي كالنش�هرهاي ايران: از آنجا اكنون يكي از مشكالت مهم كشور نبود اشتغال است 
بنابراين يك راهكار غيررسمي ايجاد شده كه اعضاي شوراي شهر خويشاوندان و آشنايان خود را به مجموعه اضافه مي كنند. در شهر مشهد نيز طي 
دو سال اخير بالغ بر هزار نفر نيروي انساني جذب شوراي شهر و شهرداري شده اند. متاسفانه اعضاي شوراهاي شهر در طول زمان يك بار مالي چند 
صد ميلياردي را به شهرداري ها تحميل مي كنند و در اين زمينه اوضاع چندان خوب نيست.  نكته بدتر اينجا است كه بسياري از اين افراد هيچ گونه 
تخصص و سررشته اي در كار ندارند و عمدتا نيروهاي پشت ميز نشين هستند . در برخي شهرداري ها وقتي وارد اتاقي مي شويد مي بينيد كه به جاي 
دو تا ميز 5 ميز گذاشته شده است. اين نيروها درهر دوره ته نشين مي شوند تا دوره بعد و دوباره افراد جديدي به مجموعه اضافه مي شوند. اين هم يكي 

ديگر از معضالت ساختار شهرداري ها است. در اين زمينه وزارت كشور بايد نقش پررنگ تري ايفا كند و نظارت خود را افزايش دهد

برش
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بررسي عملكرد حمله  سايبري فيشينگ و پيشگيري از آن

وقتيكاربراناينترنتيطعمهفيشينگميشوند
گروه دانش و فن   

فيشينگ روش��ي براي جمع آوري اطالعات شخصي با 
اس��تفاده از ايميل ها و وب سايت هاي فريبنده است و راه  
جلوگيري از آنها، بررسي آدرس وب سايت و اطمينان از 
صحت  آن، پيش از وارد كردن اطالعات حس��اس است. 
فيشينگ يك حمله سايبري است كه از ايميل مبدل به 
عنوان سالح استفاده مي كند. هدف از فيشينگ اين است 
كه گيرنده ايميل را فريب ده��د و او را متقاعد كند كه به 
پيامي كه ارسال شده، نياز دارد، از جمله درخواستي كه از 
طرف يك بانك ارسال شده يا يادداشتي از يكي از اشخاص 
در شركتي كه فرد مشغول به كار است؛ با القاي اين ايده در 
ذهن مخاطب، او را مجبور مي كند كه روي لينك دانلود يا 

فايلي كه پيوست شده، كليك كند.
به گزارش csoonline، آنچه واقعا فيشينگ را از ساير 
حمالت متمايز مي كند، شكل پيغام است. مهاجمان 
خود را به شكل يك شخص قابل اعتماد درمي آورند، 
اغلب يك ش��خص واقعي يا به ظاهر واقعي كه قرباني 
در حال انجام تجارتي با آن ش��خص است. اين يكي از 
قديمي ترين انواع حمالت س��ايبري است كه قدمت 
آن به ده��ه 1990 ب��از مي گردد و هنوز ه��م يكي از 
گسترده ترين و فريبنده ترين موارداست، درحالي كه 
پيام هاي فيشينگ و تكنيك هاي آن به طور فزاينده اي 
پيچيده تر مي شود. فيش )Phish( درست همانطور كه 
نوشته مي شود، خوانده مي شود و از لحاظ تلفظ با كلمه 
ماهي )fish( مشابهت دارد. علت اين شباهت هم آن 
است كه مهاجم، قالب طعمه اش را پرتاب مي كند )كه 
همان ايميل فيشينگ است( و منتظر مخاطب مي ماند 
ك��ه آن را بگيرد. اين اصطالح در اواس��ط دهه 1990 
توس��ط هكرهايي به كار گرفته شد كه مي خواستند 
كاربران سرويس ايميلAOL را فريب دهند و اطالعات 
 »ph« وارد شدن به سيس��تم را از آنها بگيرند. حرف
بخشي از سنت هجي هكرهاست و احتماال تحت تاثير 
عبارت »phreaking« به اين ش��كل اضافه شده، 
 »phone phreaking« كلمه اي ك��ه از عب��ارت
مي آيد و يكي از روش ه��اي قديمي هك براي پخش 
صداي زنگ در گوشي هاي تلفني و استفاده از تماس 

تلفني رايگان بود.
برخي از كالهبرداري هاي فيشينگ به اندازه كافي موفق 
بودند كه جريان س��ازي كنند. ش��ايد يكي از مهم ترين 
حمالت فيشينگ تاريخ در سال 2016 اتفاق افتاد، وقتي 
هكرها موفق شدند جان پودستا، رييس كمپين هيالري 
كلينتون را طوري فريب دهند كه پسورد جي ميلش را ارايه 
دهد. حمله »fappening« هم كه ابتدا تصور مي شد به 
دليل ضعف امنيتي در سرور هاي آي كلود اپل اتفاق افتاده، 
آشكار ش��د كه محصول تالش هاي موفق يك هكر براي 
فيشينگ بوده است. همچنين در سال 2016، كارمندان 
دانشگاه كانزاس به يك ايميل فيشينگ پاسخ دادند و با در 
اختيار قرار دادن اطالعات واريز چكشان، دستمزدهايشان 

را از دست دادند.

  كيت ها و انواع حمالت فيشينگ 
در دس��ترس بودن كيت هاي فيش��ينگ، كارزارهاي 
فيشينگ را براي مجرمان س��ايبري و حتي افرادي با 
حداقل مهارت فني، آس��ان مي كند. كيت فيشينگ، 
منابع و ابزارهاي وب س��ايت فيشينگ را كه فقط بايد 
روي يك سرور نصب شود، جمع مي كند. پس از نصب، 
تمام كاري كه مهاجم بايد انجام دهد اين اس��ت كه به 
قربانيان احتمالي ايميل ارسال كند. كيت هاي فيشينگ 
در وب تاريك هم موجود است و برخي از وب سايت ها 
از جمله Phishtank و OpenPhish، ليست هايي 
از كيت هاي  شناخته ش��ده فيشينگ را نگه مي دارند. 
تجزيه و تحليل كيت هاي فيشينگ به تيم هاي امنيتي 
امكان مي دهد تا افرادي كه از آنها استفاده مي كنند را 

رديابي كنند.
اگر در ميان حمالت فيشينگ، مخرج مشتركي وجود 
داشته باشد، همان مبدل است. مهاجمان آدرس ايميل 
خود را طوري دستكاري مي كنند كه به نظر مي رسد از 
طرف شخص ديگري آمده است، سپس وب سايت هاي 
جعلي را راه اندازي مي كنند كه براي قرباني مورد اعتماد 
اس��ت و از مجموعه كاراكترهاي خارجي براي پنهان 
كردن URLها استفاده مي كنند. تكنيك هاي زيادي 
وجود دارد كه زير چتر فيشينگ قرار مي گيرد. چندين 
روش مختلف براي تفكيك حم��الت وجود دارد كه 
يكي از آنها، هدف از انجام فيشينگ است. بطور كلي، 

يك حمله فيشينگ سعي مي كند قرباني را مجبور به 
انجام يكي از اين دو كار كند: يك اينكه كاري كند كه 
كاربر اطالعات حساس��ش را تحويل دهد. اين پيام ها 
با هدف فريب كاربر ب��ه فاش كردن اطالعات مهم كه 
اغليت نام كاربري و رمز عبور اس��ت ارس��ال مي شود، 
براي اينكه مهاجم بتواند از اين اطالعات براي نفوذ به 
سيستم يا حساب كاربر استفاده كند. نسخه كالسيك 
اين كالهبرداري شامل ارس��ال يك ايميل مشابه به 
ارسال پيامي از يك بانك بزرگ است. مهاجم با ارسال 
پيام به ميليون ها نفر، اطمينان دارد كه حداقل برخي از 
گيرندگان پيام، مشتري آن بانك باشند. بدين ترتيب 
قرباني روي لينك موجود در پيام كليك مي كند و به يك 
سايت مخرب كه مشابه صفحه وب بانك طراحي شده 
است، منتقل مي شود سپس نام كاربري و رمزعبور خود 
را وارد  مي كند؛ اين جاست كه مهاجم به حساب قرباني 
دسترسي پيدا مي كند. كار ديگري كه مهاجم، شخص 
قرباني را مجبور به انجام آن مي كند، دانلود بدافزار است. 
مانند بسياري از اسپم ها، اين نوع ايميل هاي فيشينگ 
قصد دارند تا قرباني را مجبور به آلوده كردن رايانه خود به 
بدافزارها كنند، براي مثال ايميل هايي كه كساني كه در 
جست وجوي كار هستند ارسال مي شود. اين پيوست ها 
معمواًل فايل هايي با فرمت zip يا مايكروسافت آفيس 
هستند كه كدهاي مخربي در آنها جاسازي شده است. 
رايج ترين ش��كل كد مخرب، باج افزار اس��ت. در سال 

2017 تخمين زده ش��د كه 93 درص��د ايميل هاي 
فيشينگ حاوي پيوست هاي باج افزار هستند.

چندين راه مختلف براي هدف قرار دادن ايميل  وجود دارد 
و البته گاهي اوقات ممكن است اين ايميل ها هرگز هدف 
قرار نگيرند؛ ايميل هاي فيشينگ به ميليون ها قرباني 
بالقوه ارسال مي شود تا آنها را متقاعد كند كه به نسخه هاي 
جعلي وب سايت هاي مشهور وارد شوند. در موارد ديگر، 
ممكن اس��ت مهاجمان براي شخصي كه نقش خاصي 
در يك سازمان دارد، ايميل هاي »هدفمند« بفرستند، 
حتي اگر از آن شخص اطالعات شخصي خاصي نداشته 
باش��ند. اما برخي از حمالت فيشينگ با هدف گرفتن 
اطالعات ورود به سيس��تم يا آلوده كردن رايانه از افراد 
خاص انجام مي شوند و مهاجمان انرژي بيشتري را براي 
فريب دادن چنين قربانياني اختصاص مي دهند. هنگامي 
كه مهاجمان سعي مي كنند پيامي را براي يك فرد خاص 
ارسال كنند كه از لحاظ هك برايشان جذابيت دارد، به 
آن اسپير فيشينگ )spear phishing( يا فيشينگ 
هدف دار گفته مي شود. اين حمله مانند زماني است كه 
يك ماهيگير، به جاي آنكه قالب طعمه اش را در آب قرار 
دهد و منتظر بماند كه يكي از ماهي ها آن را گاز بگيرد، 
ماهي خاصي را مد نظر داش��ته باشد. مهاجمان اهداف 
خود را مشخص مي كنند؛ براي مثال اين كار را مي توانند 
با استفاده از اطالعات در سايت هايي مانند لينكداين انجام 
دهند. سپس آدرس هاي مخرب را به ايميل آنها ارسال 

مي كنند و اين كار را به گونه اي انجام مي دهند كه گويي 
اين ايميل از طرف يكي از همكاران آن ش��خص ارسال 
شده است. براي مثال، يك اسپير فيشينگ ممكن است 
در حالي كه وانمود  مي كند مدير مالي است، شخصي را 
در بخش امور مالي هدف قرار دهد و درخواس��ت انتقال 
 )Whale phishing( وجه بانكي كند. وال فيشينگ
يا شكار وال، نوعي از فيش��ينگ هاي هدف دار است كه 
ماهي هاي بزرگ يا همان افراد بلندمرتبه را در سازمان ها 
هدف ق��رار مي دهد و در اينجا اس��تعاره وال به قدرت و 
اطالعاتي كه اين افراد دارند اش��اره دارد. بسياري از اين 
كالهبرداري ه��ا اعضاي هيات مديره ش��ركت را هدف 
قرار مي دهند، كه به صورت ويژه اي آسيب پذير به نظر 
مي رسند: آنها داراي اقتدار زيادي در يك شركت هستند 
اما از آنجايي ك��ه كارمند تمام وقت نيس��تند، اغلب از 
مكاتبات ايميل شخصي براي مكاتبات مرتبط با تجارت 
اس��تفاده مي كنند كه از حفاظت هايي كه ايميل هاي 
سازماني ارايه مي دهند، برخوردار نيستند. جمع آوري 
اطالع��ات كافي براي فريب يك ه��دف با ارزش ممكن 
است به طول انجامد اما مي تواند بازپرداخت شگفت آوري 
داشته باشد. در سال 2008 مجرمان سايبري مديرعامل 
شركت ها را با ايميل هايي كه ادعا مي كردند احضاريه هاي 
FBI اس��ت، هدف قرار دادن��د و مي��زان موفقيت اين 
كالهب��رداران 10 درصد بود كه ح��دود 2000 قرباني 
را درگير كرد. نوع ديگري از فيش��ينگ كلون فيشينگ 
)clone phishing( است كه در اين حمله، مهاجم 
از يك ايميل معتبر كه قبال ارسال شده، استفاده مي كند 
و محتويات ايميل و آدرس��ي كه در آن است را به ايميل 
ديگري كه به سايت مخرب لينك شده، تغيير مي دهد، 
سپس مدعي مي شود لينكي كه در اين ايميل وجود دارد 
در واقع لينك جديد يا آپديت ش��ده لينك قبلي است و 
حتي ممكن است بگويد لينك قبلي منقضي شده و با اين 

كار عمل فيشينگ را انجام مي دهد.

   نحوه جلوگيري از فيشينگ
بهترين راه براي آش��نايي با ايميل هاي فيش��ينگ، 
مطالع��ه نمونه هايي اس��ت كه قب��ال رخ داده و البته 
اقداماتي هم وجود دارد كه مي توان براي جلوگيري 
از فيش��ينگ انجام داد. از جمله اينكه قبل از كليك 
كردن روي يك لينك يا وارد كردن اطالعات حساس، 
هميشه امالي URLها را در لينك هاي ايميل بررسي 
كنيد، اينكه براي تغيير مسيرهاي URL، جايي كه 
با ظرافت به يك وب سايت متفاوت با طراحي يكسان 
هدايت مي شويد، مراقب باشيد. گر از منبعي كه آن را 
مي شناسيد اما برايتان مشكوك است، ايميلي دريافت 
كرديد، به جاي اينكه در لحظه به آن پاسخ دهيد، با 
يك ايميل جديد اقدام به ارسال ايميل كنيد؛ اطالعات 
شخصي مانند روز تولد ، برنامه هايتان براي تعطيالت 
يا آدرس و ش��ماره تلفن خود را به ط��ور عمومي در 

شبكه هاي اجتماعي قرار ندهيد.

كميس��يون تنظيم مق��ررات ارتباطات در راس��تاي 
اس��تفاده بهينه از ش��بكه هاي تلفن همراه در كشور، 
مصوبه خدمات رومينگ ملي را اصالح كرد. به گزارش 
مهر، رومينگ ملي امكان اس��تفاده از ظرفيت شبكه 
اپراتوره��اي موبايل را در مناطق فاقد پوش��ش، براي 
مش��تركان فراهم مي كند. به اين معني كه اپراتورها 
مي توانند از ظرفيت ساير اپراتورها براي تكميل پوشش 
ش��بكه خود اقدام كنند. كميس��يون تنظيم مقررات 
ارتباطات حدود ۵ سال پيش و در جلسه شماره 183 
خود، اص��ول حاكم بر ارايه خدم��ات رومينگ ملي را 
تصويب كرد. هم اكنون اين كميسيون در جلسه شماره 
291 خود در راس��تاي اس��تفاده بهينه از شبكه هاي 
موجود در كشور براي ارايه خدمات رومينگ ملي و با 
توجه به بازخوردهاي دريافتي از بخش ICT كشور، اين 
مصوبه را اصالح كرده اس��ت. براين اساس از اين پس 
عالوه بر اپراتورهاي تلفن همراه، اپراتورهاي ارايه دهنده 
خدمات عمومي مخابرات��ي )USO( به عنوان اپراتور 

ميزب��ان مي توانند در ارايه خدم��ات رومينگ ملي به 
س��اير اپراتورها ش��ركت كنند. در اين مصوبه تعريف 
اپراتور ميزبان در اراي��ه خدمات رومينگ ملي اصالح 
ش��ده اس��ت. به اين ترتيب يك اپراتور تلفن همراه يا 
ارايه دهنده خدم��ات USO )ارايه دهن��ده خدمات 
عمومي اجباري پستي، مخابراتي و فناوري اطالعات 
داراي قرارداد فعال(، اپراتور ميزبان محسوب مي شود 
كه توانايي ارايه خدمات رومينگ ملي به ساير اپراتورها 

را در منطقه تحت پوشش خود دارد.

دبير س��نديكاي صنعت مخاب��رات ايران ب��ر توانمندي 
متخصصان كش��ورمان در تامين نيازمندي كشور عراق 
در زمينه كاالهاي مرتبط با فناوري ارتباطات و تجهيزات 
مخابراتي، تاكيد كرد. به گزارش مهر، فرامرز رستگار با اشاره 
به برگزاري نخستين نمايشگاه بين المللي ارتباطات و فناوري 
اطالعات در عراق )كربال( گفت: »حضور متخصصان ايراني 
براي ارايه س��رويس هاي با كيفيت ارتباطي در عراق يك 
ضرورت به شمار مي آيد. آشنايي با راهكارهاي تجارت با عراق 
به دليل ارتباط تنگاتنگ تجارت و اقتصاد اين كشور با ساختار 
فرهنگي، سياسي و اجتماعي آن بسيار مهم است و بايد مورد 
توجه فعاالن مخابراتي ايران قرار گيرد. نمايشگاه بين المللي 
ارتباطات و فناوري اطالعات عراق با حمايت صندوق نوآوري 
و شكوفايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و معاونت 
علمي رياست جمهوري از شركت هاي دانش بنيان و فناور 
با مجوز سازمان توسعه تجارت مهرماه سال جاري در كربال 
برگزار مي شود. ساالنه بيش از 8 ميليارد دالر صادرات از ايران 
به عراق انجام مي شود كه البته با توجه به صنعتي شدن كشور 

عراق در آينده، بايد براي حفظ و افزايش اين ميزان صادرات 
در سال هاي آينده برنامه ريزي شود. كشورمان بايد در انديشه 
تنوع بخشيدن به بازارهاي صادراتي محصوالت خود باشد و 
بهترين اين بازارها عراق است، يكي از عمده مقاصد صادراتي 
ايران طي سال هاي اخير، كش��ور عراق بوده است؛ ميزان 
صادرات به اين كشور به نحوي بوده كه در ليست 100 كشور 
عمده مقصد صادراتي ايران، همواره نامش در رده هاي باالي 
ليست قرار داشته است. جدايي از همكاري هاي اقتصادي 
و تجاري و همبستگي سياسي بين دو كشور، وجود اماكن 
مقدس و عتبات عاليات در ايران و عراق دليل ديگري براي 
تعامل ميان مردم اين دو كشور است و افزايش ارتباط بين 
مردم، ضرورت حضور و مشاركت مهندسان حوزه ارتباطات 
را براي ارايه س��رويس هاي با كيفيت ارتباطي صدچندان 
مي كند.« دبير سنديكاي صنعت مخابرات ايران با اشاره به 
توانمندي هاي ايران براي تامين برخي از نيازهاي كااليي در 
زمينه ارتباطات و انجام پروژه هاي خدمات فني و مهندسي 
در اين زمينه و با بيان اينكه عراق در شمار معدود كشورهايي 

است كه تراز تجاري ايران با آن مثبت است، يكي از راهكارهاي 
معرفي محصوالت و تولي��دات به بازار ع��راق را حضور در 
نمايشگاه ها عنوان كرد. وي وجود مرز مشترك، تامين بيش 
از 90 درصد نيازهاي عراق از طريق واردات پايانه هاي متعدد 
و موقعيت استراتژيك عراق را از جمله مزاياي مشترك بين 
دو كشور عنوان كرد و ادامه داد: »جمعيت جوان اين كشور 
نيازهاي مختلفي دارد كه در اين رابطه مي توان در حوزه هاي 
مختلف از جمله آموزش و خدمات فني و مهندسي به بازار 
اين كشور ورود كرد.« به گفته رستگار، نابودي زيرساخت هاي 
كشور عراق، توانايي مالي باال، نياز به كاالها و خدمات و فقدان 
نيروي انس��اني كارآمد از ويژگي هاي مهم بازار اين كشور 
محسوب مي شود. در عين حال ثبات نسبي در اين كشور 
وجود دارد و سرمايه گذاران، چندان نگران نوسانات احتمالي 
قيمت ها نيس��تند. تغييرات نرخ دينار به عنوان واحد پول 
رسمي عراق، ارتباط مستقيم با قيمت دالر دارد و به همين 
دليل اين كشور در تغييرات ارزش دالر نوسان هاي كمتري 

را تجربه كرده است. 

بيستمين دوره از برگزاری بزرگترين رويداد مخابراتی 
کشور )تله کام( امسال قرار است بدون حضور وزارت 
ارتباطات برگزار شود و اپراتورهای بزرگ ارتباطی و 
فعاالن صنعت مخابرات ني��ز آن را تحريم کرده اند. 
به گزارش مهر، بزرگ ترين رويداد مخابراتی کش��ور 
که در قالب نمايش��گاه »تله کام« برگزار می شود، در 
بيس��تمين س��ال برگزاری، دچار حاشيه هايی شده 
ک��ه صحت برگزاری آن را تحت تاثي��ر قرار می دهد. 
نمايشگاه »ايران تله کام« به عنوان بزرگ ترين رويداد 
صنايع مخابراتی و اطالع رسانی کشور حدود 20 سال 
اس��ت که بدون وقفه در نمايشگاه بين المللی تهران 
ميزبان شرکت های مخابراتی و ارتباطی در حوزه هايی 
چون راهکارهای خدمات اينترنت و شبکه، خدمات 
و زيرساخت های مخابراتی، باندپهن و راديويی و نيز 
شرکت های دانش بنيان، فعاالن صنعت اطالع رسانی 
و ش��رکت های توليدکننده است. اين رويداد از سال 
79 تاکنون در 19 دوره با حمايت وزارت ارتباطات و 
سازمان توسعه تجارت برگزار شده و از آن جهت حائز 
اهميت است که تاکنون اپراتورها و شرکت های بزرگ 
مخابراتی کشور در کنار شرکت های کوچک و متوسط 
به همراه شرکت های تابعه وزارت ارتباطات، آخرين 
دس��تاوردهای خود را به نمايش گذاشته و رويدادی 
کامال تخصصی را با هدف مذاکره و برنامه ريزی برای 
هم��کاری در اين ح��وزه برپا می کردند. امس��ال اما 
در فاصله دو هفته مانده تا برگزاری اين نمايش��گاه، 

اخب��اری مبنی بر ع��دم حض��ور وزارت ارتباطات و 
ش��رکت های ب��زرگ مخابراتی همچ��ون مخابرات 
ايران و اپراتورهای تلفن همراه در اين نمايش��گاه به 
گوش می رس��د. در اين زمينه گفته می ش��ود که به 
دستور و يا توصيه وزير ارتباطات، شرکت های تابعه 
وزارت ارتباط��ات و اپراتورهای ب��زرگ از حضور در 
تله کام منصرف ش��ده اند. در همين حال سنديکای 
صنع��ت مخابرات اي��ران نيز که بس��ياری از فعاالن 
بخش خصوصی ح��وزه مخابرات عضو آن هس��تند 
اين نمايشگاه را به نوعی تحريم کرده است. انصراف 
غول های مخابراتی کش��ور از حض��ور در بزرگترين 
رويداد مخابراتی ايران در حالی اس��ت که برای مثال 
اپراتورهای موبايل در س��ال های گذشته به دليل در 
اختيار گرفتن س��الن های اختصاصی با هزينه های 
ميلياردی، تالش مضاعفی ب��رای رقابت تنگاتنگ با 
يکديگر به کار می بستند و فضای نمايشگاهی را تحت 
تاثير قرار می دادند. در کنار اين س��الن ها، غرفه های 
مربوط به شرکت های وابسته و تابعه وزارت ارتباطات 
نيز که به عنوان حامی نمايش��گاه همه ساله در اين 
نمايش��گاه حضور داشتند، بر رسميت اين نمايشگاه 
می افزود. زمزمه های تحريم »تل��ه کام« از آنجا آغاز 
شد که سنديکای صنعت مخابرات هفته گذشته در 
پيامی از انصراف وزارت ارتباطات برای حضور در اين 
نمايش��گاه خبر داد و پس از آن نيز اواخر هفته اعالم 
کرد که »به دليل نبود ظرفيت مناس��ب، سنديکای 

صنعت مخابرات نيز از حضور در تله کام انصراف داده 
است.« در اطالعيه ای که از سوی سنديکای صنعت 
مخابرات منتشر ش��ده، آمده است: »با بررسی کليه 
جوانب مربوط به نمايش��گاه صناي��ع مخابرات 98، 
هيات مديره سنديکا اين نمايشگاه را از نظر ترکيب 
غرفه داران، تبليغات پيش از آغاز نمايشگاه، دعوت از 
مقامات و مسوولين اثرگذار، استقبال بازديدکنندگان 
حرفه ای را در سطحی نمی داند که ستاد سنديکا در 
آن به عنوان غرفه دار حاضر شود و دستاوردهای ارزنده 
اعضا را معرفی کند. ضمنا هي��ات مديره با پوزش از 
ناهماهنگی پيش آمده و تشکر از همراهی اعضا اعالم 
می کند ک��ه تمام تالش خود را ب��رای يافتن فرصت 
مناسب تر جهت نمايش دستاوردهای ارزنده و ايجاد 
تعامل با نهادهای حاکميتی و کارفرمايی و اپراتورها 

به کار خواهد گرفت.«
در اي��ن باره جم��ال هادي��ان، س��خنگوی وزارت 
ارتباطات موافق ن��ام بردن کلم��ه »تحريم« برای 
نمايش��گاه تله کام امس��ال نبوده و گفت: »تعامل و 
توافق بين وزارت ارتباطات و زيرمجموعه های اين 
وزارتخانه با سنديکای صنعت مخابرات ايران همواره 
وجود داشته است. اما آنچه که مطابق با نظرسنجی 
صورت گرفته در س��ال گذشته از وضعيت برگزاری 
نمايش��گاه تله کام به دست آمده، مبنی بر اين است 
که اين نمايش��گاه بازده کافی و وافی نداشته است. 
هيچ نوع اختالفی بر سر برگزاری تله کام وجود ندارد 

و عدم حضور وزارت ارتباطات به معنای تحريم اين 
رويداد نيس��ت. بلکه با توجه به اينکه در يک توافق 
کلی مش��خص ش��ده که تله کام در براب��ر هزينه و 
تبليغاتی که دارد، بازده��ی بااليی ندارد، بايد برای 

بهينه کردن آن تصميم مشخصی گرفته شود.«
وی ب��ا بيان اينکه نظ��ر وزارت ارتباط��ات بر تغيير 
ماهوی در روش ارائه نمايشگاه تله کام است، گفت: 
»جلسات متعددی با س��نديکای صنعت مخابرات 
انجام و مقرر ش��د اين نمايشگاه با شيوه جديدتری 
ايجاد ش��ود. اما از آنجايی که برگزاری نمايش��گاه 
امسال از قبل در تقويم نمايشگاهی به ثبت رسيده 
بود، امکان جابجايی زمان آن ممکن نبود. به همين 
دليل با توافق طرفين، مقرر ش��د وزارت ارتباطات و 

زيرمجموعه های اين وزارتخانه، در تله کام بيس��تم 
غرفه مشخصی نداش��ته باشند و اپراتورها و شرکت 
مخابرات ني��ز به ص��ورت مح��دود و در غرفه های 
کوچک ت��ر حاضر ش��وند. اما اين ب��ه معنای وجود 
اختالف نظر نبوده و يک تواف��ق برای بهينه کردن 
خروجی اين نمايشگاه است. مطابق با توصيه وزير، 
مقرر ش��ده که مدي��ران وزارت ارتباط��ات در اين 
نمايشگاه حضور داشته و در مذاکرات و معاشرت با 
ش��رکت ها برای انعقاد قرارداد، پررنگ ظاهر شوند. 
به بي��ان ديگر تله کام امس��ال برگزار می ش��ود اما 
وزارت ارتباطات حضور مستقيمی در اين نمايشگاه 
نداشته و مديران اين وزارتخانه در نمايشگاه مستقر 

هستند.«

توان ايران در تامين نيازمندي كاالهاي ارتباطي عراقمصوبه رومينگ ملي موبايل اصالح شد

تحریم یا انصراف دولت از حضور در تله کام
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 انجام مصاحبه جعلي 
با دیپ  فيك

محقق��ان MIT از ن��وع جدي��دي از ديپ في��ك 
رونماي��ي كردن��د ك��ه مي توان��د بط��ور لحظه اي 
حاالت چهره را تغيي��ر دهد. اين فن��اوري در قالب 
مصاحب��ه اي طنز آميز با رييس جمهوري روس��يه 
 به تصوير كش��يده ش��د. به گزارش ديجياتو، مجله 
»MIT Technology Review« كه به بررسي 
 MIT فناوري هاي جدي��د پرداخته و به موسس��ه
 EmTech تعلق دارد، روز چهارشنبه در كنفرانس
يك ميهمان ناخوانده داش��ت: »والديمير پوتين«، 
رييس جمهوري روس��يه. البته اين ف��رد والديمير 
پوتين واقعي نبود و فقط ح��االت چهره آن به لطف 
تكنولوژي ديپ فيك به شكل رييس جمهوري روسيه 
 ،»Gideon Lichfield« درآمده بود. در اين برنامه
سردبير مجله كه در دو نقش ظاهر مي شد، به مصاحبه 
ب��ا رييس جمهور خيالي روس��يه پرداخت. در طول 
مصاحبه مجري برنامه س��واالتي طنزآميز در مورد 
دخالت روسيه در انتخابات 2020 امريكا و ديپ فيك 
مي پرسد. با اينكه چهره پوتين جعلي شباهت زيادي 
با مدل اصلي ندارد، ولي با اين حال راضي كننده از آب 
درآمده و عملكرد اين تكنولوژي را در تغيير لحظه اي 
حاالت چهره نش��ان مي دهد. پيشرفت تكنولوژي 
ديپ فيك نگراني مقامات امريكايي را در پي داشته 
اس��ت. كنگره امريكا بعد از انتشار ويديوهاي ديپ از 
»نانسي پلوسي )Nancy Pelosi( «، رييس مجلس 
نمايندگان امريكا تحقيقاتي را در اين رابطه ش��روع 
كرد. مقامات امريكايي نگران اثرگذاري اين تكنولوژي 
در انتخاب رياست جمهوري س��ال 2020 هستند. 
شبكه هاي اجتماعي فيس بوك و توييتر نيز موظف 
به شناسايي سريع ويديوهاي ديپ فيك و حذف آنها 
شده اند. از اين فناوري براي كالهبرداري هم استفاده 
ش��ده و در يكي از آخرين موارد كالهبرداران با جعل 
صدا موفق به سرقت 200 هزار دالري شدند. ديپ فيك 
از تركيب دو عبارت يادگيري عميق يا »ديپ لرنينگ 
)Deep Learning( « و »في��ك )Fake( « ايجاد 
شده است. در اين تكنولوژي هوش مصنوعي به كمك 
الگوريتم هاي پيچيده چهره فرد را با فرد ديگر جابه جا 
مي كند. پيشرفت روزافزون اين فناوري باعث شده تا 

تشخيص ويديوهاي جعلي دشوار شود.

 تشخيص سرطان پوست 
با هوش مصنوعي

اپليكيش��ن SkinVision با دق��ت 9۵ درصدي 
ريسك ابتال به سرطان پوس��ت را تشخيص داده و 
هدف از توسعه آن كاهش مراجعات غير ضروري به 
پزشك عنوان شده است. به گزارش ديجياتو، براي 
تشخيص ريس��ك ابتال به سرطان پوس��ت، كاربر 
عكسي از محل لكه دار يا مشكوك گرفته و آن  را در 
اپليكيشن آپلود مي كند. هوش مصنوعي پس از چند 
ثانيه به دنبال عاليم سرطان گش��ته و پس از اتمام 
بررسي، ريس��ك ابتال به بيماري را گزارش مي كند. 
هوش مصنوعي با بررس��ي الگوه��اي غيرطبيعي 
در پوس��ت مثل تغيير رنگ و ش��كل، عدم تقارن و 
فاكتورهاي ديگر ريسك ابتال به سرطان را محاسبه 
كرده و در صورتي كه ريس��ك باال ارزيابي ش��ود، به 
كاربر اطالع داده مي شود تا با پزشك مشورت كند. 
توسعه دهندگان اپليكيشن SkinVision مي گويند 
سرويس آنها براي تشخيص سرطان پوست نيست 
و تنها ريس��ك ابتال به اين بيم��اري را اندازه گيري 
كرده و به كاربر پيش��نهاداتي مي دهد. به گفته آنها 
لكه هاي پوس��تي يكي از شايع ترين داليل مراجعه 
مردم به پزشك هس��تند در حالي كه اين لكه ها در 
اغلب اوقات سرطاني نيستند. توسعه دهندگان قصد 
دارند به كمك سرويس خود س��رطان پوست را در 
مراحل اوليه پيشرفت شناسايي كرده و از مراجعات 
غيرضروري به پزشك جلوگيري كنند. در مقاله اي 
كه اخيرا در آكاد مي د رماتول��وژي و ونرئولوژي اروپا 
 European Academy of Dermatology(
and Venereology( منتش��ر ش��د، محققين 
ميزان دقت اپليكيشن SkinVision در تشخيص 
زودهنگام شايع ترين س��رطان هاي پوست را 9۵.1 
درصد اندازه گيري كردند. استفاده از تكنولوژي براي 
تش��خيص زودهنگام برخي بيماري ها مي تواند از 
مراجعات بي دليل به پزشك جلوگيري كند اما هنوز 
راهي طوالني تا جايگزين كردن پزش��كان با هوش 
مصنوعي در پيش داريم. اما در برخي بيماري ها مانند 
سرطان پوست كه تشخيص زودهنگام آنها حياتي 
است، اپليكيشن هايي مثل SkinVision مي توانند 
 SkinVision ناجي جان انسان ها شوند. اپليكيشن

براي iOS و اندرويد منتشر شده است.

 افشاي داده هاي كاربران
در واتس آپ 

محققان امنيتي از شناس��ايي يك نقص جديد در 
نرم افزار واتس اپ خبر داده اند كه باعث مي ش��ود 
اطالعات و داده هاي ش��خصي كاربران در معرض 
ديد اش��خاص ثالث قرار بگيرد. به گزارش فارس، 
كارشناس��ان امنيتي از شناس��ايي حفره امنيتي 
مهمي در برنامه واتس آپ خبر داده اند كه مي تواند 
بيش از 1.۵ ميليارد كاربر اين برنامه را دچار مشكل 
كند. نقص يادش��ده باعث مي ش��ود قابليت پاك 
كردن پيام هاي ارسالي كه باعث مي شود افراد ديگر 
نتوانند آنها را مشاهده كنند، به درستي عمل نكند و 
پيام هاي پاك شده باز هم قابل مشاهده و در دسترس 
باشند. علت اين مساله مشكالت مربوط به تنظيمات 
اين قابليت در گوشي هاي اندرويدي و همين طور 
آيفون اس��ت. آس��يب پذيري تازه توسط محققي 
هندي به نام شيتش ساچان كشف شده كه بعد از 
پاك كردن پيام ها و فايل هاي رسانه اي ارسالي خود 
از طريق واتس آپ در آيفون متوجه شد اين كار عمال 
اتفاق نيفتاده و پيام هاي وي هنوز از طريق گروه هاي 
گپ در دس��ترس است. مشكل يادشده محدود به 
آيفون نيست و در مورد گوشي هاي اندرويدي نيز 

گزارش شده است. 
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»تعادل«دورنماياحيايواحدهايتوليديدراستانهارابررسيميكند

باهدفپايشاستانيانجامميشود

بازگشت به مسير رونق

اجراي طرح توليد  سالم  براي ۱۰۰ محصول كشاورزي 

گروهبنگاهها|
تاكيد مقامات ارش��د كش��ور و كارشناسان اقتصادي 
بر مقوله رون��ق توليد و احياي واحده��اي اقتصادي 
مشكل دار باعث ش��ده تا تكاپوي فراواني براي احياي 
واحدهاي توليد راكد و نيمه فعال و آن دسته از واحدهاي 
صنعتي كه با كمترين توانمندي ممكن در حال توليد 
هستند در سراسر كشور انجام شود. راهبردي كه دولت 
از طريق س��تادهاي اس��تاني در سراسر كشور تالش 
مي كند تا زمينه احياي بنگاه هاي توليدي و خدماني 

را فراهم كند. 
فعل و انفعالي كه در ادامه مي تواند بخشي از مشكالت 
ريش��ه اي اقتصاد ايران چون بي��كاري، فقر مطلق و...

را پوش��ش ده��د و در نهايت زمينه را ب��راي صادرات 
اقالم ايراني به عنوان ش��اه كليد رش��د پاي��دار ايجاد 
كند. اما در شرايطي كه دولت هرساله رقم عمده اي از 
ظرفيت هاي بودجه اي خود را به موضوع رونق توليد در 
 استان ها تخصيص مي دهد؛ پويش اطالعاتي مناسبي 
درخصوص آن دس��ته از بنگاه هايي كه در استان هاي 
مختلف كشور در اثر اجراي اين طرح به فضاي اقتصادي 
نرمال كشور بازگش��ته اند در دسترس نيست. اعداد و 
ارقام و آماري كه مي توان��د تصويري از برنامه ريزي ها 
و تالش ه��اي صورت گرفته ارايه كن��د و دورنمايي از 

برنامه هاي آتي نيز در اختيار رسانه ها قرار دهد.

 دورنماي احياي واحدها در استان ها
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان نيز در 
پاسخ به اين پرسش كه فرآيند احياي بنگاه هاي راكد 
در اصفهان بر اس��اس چه مكانيسمي پيش مي رود با 
اشاره به آمار اس��تان هاي مختلف مي گويد: بر اساس 
جديدترين گزارش كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد 
در استان ها، اصفهان بهترين عملكرد و بيشترين امتياز 
در كشور را به خود اختصاص داده، بطوريكه ۱۹۵ واحد 
توليدي غيرفعال با حمايت كارگروه تسهيل و رفع موانع 

توليد، احيا شده اند.
اس��رافيل احمديه اظهار داشت: بر اساس جديدترين 
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عملكرد 
و ميزان اثربخشي كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد 
استان ها در سال ۹۷، استان اصفهان طبق شاخص هاي 
انتخابي امتياز ۶۰۴۸ را كسب و در رتبه نخست كشوري 
قرار دارد. وي با بيان اينكه در اين عملكرد شاخص هايي 
مانند جلس��ه هاي برگزار ش��ده، حضور اس��تاندار در 
جلسه ها و تعداد مصوبه هاي اجرا شده و در دست اقدام 
در نظر گرفته شده، افزود: پس از اصفهان، استان هاي 
تهران )با ۵۹۴۰ امتياز(، البرز )۴۹۸۹ امتياز( و فارس 

)۴۷۹۵ امتياز( در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.

احمديه خاطرنشان كرد: بررس��ي عملكرد كارگروه 
تسهيل با توجه به ضرورت اثربخشي اقدام هاي استان ها 
در جهت رفع مشكالت واحدهاي توليدي و ايجاد زمينه 
مناسب براي توسعه طرح هاي سرمايه گذاري كه نقش 
موثري در ايجاد فرصت هاي ش��غلي و تثبيت اشتغال 
دارد، همواره جزو اولويت هاي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت است. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان، گفت: اين استان بهترين عملكرد را در احياي 
واحدهاي توليدي غير فعال در س��ال گذشته داشت 
به طوري كه ۱۹۵ واحد توليدي غيرفعال را با حمايت 

كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، احيا كرد.
وي با بيان اينكه اس��تان هاي كرمان ب��ا ۱۵۵ واحد و 
گيالن با ۱۳۷ واح��د در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند، 
اضافه كرد: در مجموع، پارسال يك هزار و ۲۹۷ واحد 
توليدي غير فعال با حمايت كارگروه تسهيل در كشور 
احيا شدند كه منجر به اشتغال ۱۲ هزار و ۶۷۷ نفر شد.

احمديه با اش��اره به اينكه اصفهان در ارتقاي ظرفيت 
واحده��اي توليدي نيز بهترين عملكرد را در كش��ور 
داشت، ادامه داد: سال گذشته ۴۹۷ واحد با مصوبه هاي 
كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، در اين استان ارتقاي 

ظرفيت يافتند و استان هاي سمنان با ۴۰۴ و قم با ۳۶۴ 
واحد در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفتند.

وي، رتب��ه اصفهان از نظر ايجاد فرصت هاي ش��غلي 
از محل افزايش ظرفيت واحده��اي توليدي را پس 
از ته��ران، دوم اعالم كرد و اظهار داش��ت: در تهران 
س��ه هزار و در اصفهان ۲ هزار و ۹۳ فرصت شغلي از 
اين محل در اين استان ها ايجاد شد. به گفته وي، در 
مجموع سال گذشته سه هزار و ۸۰۲ واحد توليدي با 
كمترين ظرفيت اسمي خود فعال بودند كه با حمايت 
كارگروه تس��هيل و رفع موانع توليد، ارتقاي ظرفيت 
يافتند و منجر به اشتغال ۲۴ هزار و ۲۴۵ نفر در كشور 
شد.احمديه با اشاره به اينكه اصفهان در اجرايي شدن 
مصوبات كارگروه تس��هيل و رفع موانع توليد، رتبه 
دوم كشور را با اجرايي شدن ۷۶ درصد از تصميم ها، 
دارد، اظهار داشت: هرمزگان با ۷۷ درصد و خراسان 
جنوب��ي با ۷۴.۶ درصد در رتبه هاي اول و س��وم اين 

شاخص قرار گرفتند.

 استفاده از سامانه هاي ارتباطي
بر اس��اس آخرين آمارهاي اعالم شده، كارگروه ستاد 

تس��هيل و رفع موانع توليد استان سمنان با پرداخت 
هشت هزار و ۹۰۰ميليارد ريال تسهيالت رونق توليد 
به واحدهاي مشكل دار اين استان در سال ۹۸ موافقت 
كرد .بهروز اسودي رييس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان س��منان و دبير كارگروه تسهيل و رفع 
موانع توليد استان نيز از آغاز مجدد ثبت نام واحدهاي 
توليدي متقاضي دريافت تسهيالت طرح رونق توليد 
امسال خبر داد و گفت: اين تسهيالت به منظور حمايت 
از توليد و رفع مش��كل نقدينگي واحدهاي توليدي، 
به كليه واحدهاي توليدي اس��تان كه مشمول طرح 

مي شوند پرداخت خواهد شد.
وي گفت: امسال نيز همچون سال قبل بسته تسهيالت 
رونق توليد با هدف هموار س��ازي مسير توليد ملي و 
حماي��ت از بنگاه هاي اقتصادي و در راس��تاي تحقق 
شعار رونق توليد و تامين مالي توليد كنندگان داخلي، 

اجرايي مي شود.
وي با بي��ان اينكه فرآين��د ثبت نام به ص��ورت كامال 
الكترونيكي صورت مي گيرد اضافه كرد: تامين سرمايه 
در گردش بنگاه هاي اقتصادي ، تامين تسهيالت مورد 
نياز طرح هاي نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي ۶۰ درصد ، 

تامين مالي طرح هاي بازس��ازي و نوسازي در اولويت 
اين بسته رونق توليد قرار دارند.اسودي يادآوري كرد: 
متقاضيان مي توانند درخواس��ت خود را در س��امانه 
بهين ياب ثبت كنند تا پس از بررس��ي توسط كميته 
بررسي تسهيالت و تامين مالي بنگاه هاي توليدي  ، به 
بانك هاي عامل معرفي شوند .دبير كارگروه تسهيل و 
رفع موانع توليد استان با بيان اينكه سال گذشته ۸۷۹ 
واحد توليدي صنعتي و كشاورزي استان بيش از ۹ هزار 
و ۶۲۰ ميليارد ريال تسهيالت رونق توليد از بانك هاي 
عامل استان دريافت كردند افزود: سال گذشته شاهد 
تحقق ۸۷ درصدي س��هم پرداختي تسهيالت رونق 

توليد در استان بوديم.
وي از معرفي ۳۷ واحد توليدي متقاضي تسهيالت به 
بانك هاي عامل در سال جاري خبر داد و گفت: تاكنون 
كارگروه از محل اعتبارات تس��هيالت رونق توليد ۹۸ 
با پرداخت تس��هيالتي به ارزش حدود هش��ت هزار و 
۹۰۰ ميلي��ارد ريال به اين واحدهاي توليدي موافقت 

كرده است.

 احياي واحدهاي راكد 
راهكار توسعه پايداراست

معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار كرمانشاه نيز از 
جمله چهره هايي است كه معتقد است احياي واحدهاي 
راكد مهم ترين گام براي دستيابي به توسعه همه جانبه 
در اس��تان هاي مختلف است. حاتمي در پاسخ به اين 
پرسش كه چرا احياي واحدهاي اقتصادي تا اين اندازه 
مهم است؟ مي گويد: نخستين راهكار توسعه در استان، 
حفظ واحدهاي صنعتي و توليدي موجود و نيز احياي 

واحدهاي راكد است.
هدايت حاتمي با اشاره به اينكه سال ۹۸ از سوي مقام 
معظم رهبري سال رونق توليد نام گرفته است، افزود: 
در راستاي عمل به منويات ايشان، همه دستگاه هاي 
اجرايي ملزم به حمايت از واحدهاي توليدي و نيز احياي 
واحدهاي راكد هستند. مشكالت واحدهاي توليدي به 
كل اقتصاد استان بر مي گردد و شكوفايي اين واحدها 
مي تواند به اقتصاد استان رونق ببخشد. هر شركتي كه 
نتواند از نصف ظرفيتش اس��تفاده كند، واحدي راكد 

محسوب مي شود.
حاتمي با اش��اره ب��ه نمونه هاي مصداق��ي از اهميت 
احياي واحدها تصريح مي كند: اجراي تمامي مصوبات 
كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، الزم االجراست و 
عدم اجراي آن، پيگرد قانوني دارد و بانك هاي عامل و 
مسووالن مربوطه بايد همكاري و هماهنگي الزم را با 
واحدهاي توليدي استان، از جمله كارخانه قند بيستون 

داشته باشند.

مشاور ملي طرح استقرار اس��تانداردهاي كشاورزي در 
مزارع زنان روس��تايي وزارت جهاد كش��اورزي گفت: با 
اجراي طرح استقرار استانداردهاي ملي كشاورزي، ۱۰۰ 
محصول زراعي و باغي به صورت اس��تاندارد و س��الم در 

كشور توليد مي شود.
 طرحي كه بر اساس اعالم متوليان جامعه هدف آن اعضاي 
صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي، تسهيل گران و زنان 
كارآفرين بوده و دوره هاي آموزش��ي با موضوع مديريت 
مزرعه، تغذيه گياه��ي، مبارزه با آف��ات و بيماري هاي 
محصوالت كش��اورزي براي مخاطبان طرح در دستور 
كار ترويج است.مس��عود حيدريان در حاش��يه كارگاه 
»آشنايي با برندسازي محصوالت كشاورزي« در مهاباد در 
گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: اين طرح در راستاي 
ارتقاي سالمت جامعه در استان هاي مختلف كشور كليد 
خورده و در حال اجراست.وي با بيان اينكه براي هر استان 
محصوالت كشت شده در همان استان براي اجراي اين 

طرح انتخاب مي ش��ود، اضافه ك��رد: همه مراحل توليد 
محصول از مزرعه تا س��فره در توليد محصوالت گواهي 
شده و ارگانيك قابل رصد هستند و مصرف كننده با آگاهي 
كامل و اطمينان از س��الم بودن آن، ف��رآورده را مصرف 
مي كند.وي افزود: »سيب«، »انگور« و »گوجه فرنگي« 
س��ه محصول كش��اورزي در آذربايجان غربي است كه 
در راس��تاي اجراي اين ط��رح به توليد اس��تاندارد آن 
نظارت مي شود.مشاور ملي طرح استقرار استانداردهاي 
كشاورزي در مزارع زنان روستايي وزارت جهاد كشاورزي 
با اشاره به اينكه محصول گوجه فرنگي نيز در اين استان 
به شهرس��تان مياندوآب اختصاص يافته اس��ت، بيان 
كرد: در اين طرح همكاران بخش ترويج و حفظ نباتات 
جهاد كشاورزي براساس عمليات كشاورزي و تلفيقي و 
دستورالعمل هاي حدمجاز بيشينه آفت كش ها، مزارع 
پايلوت را انتخاب كرده ان��د.وي ادامه داد: رعايت برخي 
توصيه ها و حضور كارشناسان جهاد كشاورزي در كنار 

كش��اورزان موجب شده كه محصول توليدي استاندارد 
بوده و كود و س��موم اس��تفاده ش��ده در آن محصول در 
حدمجاز باش��د.حيدريان با تاكيد بر اينك��ه مردم براي 
حفظ سالمتي خود استفاده از اين نوع محصول را در سبد 
غذايي و مصرف خانواده خود قرار دهند، اظهار داش��ت: 
مديران كنترل كيف��ي به عنوان كارشناس��ان در كنار 
كشاورزان هستند تا تمام دس��تورالعمل ها و راهنمايي 
الزم را در رابطه با استقرار اس��تانداردها به آنان آموزش 
داده شود.در راستاي موافقت نامه بين معاونت امور زنان 
و خانواده رياس��ت جمهوري با دفتر توسعه فعاليت هاي 
كشاورزي زنان روستايي، موسسه آموزش و ترويج وزارت 
جهاد كشاورزي، طرح »استقرار استانداردهاي ملي حد 
بيش��ينه آالينده ها در محصوالت كشاورزي ويژه مزارع 
زنان روس��تايي« را در استان ها اجرا مي كند؛ هدف كلي 
اين طرح فراهم كردن زمينه ايجاد و توسعه كسب و كار 

براي خانوارهاي روستايي و عشايري است.

۸۸درصدجادههايايالمتحت
پوششتلفنهمراهاست

كل  ي��ر مد | م يال ا
ارتباط��ات و فن��اوري 
اطالعات ايالم گفت: ۸۸ 
درصد جاده ه��اي ايالم 
تحت پوشش شبكه هاي 
تلفن همراه است. عباس 
بيرامي در گفت وگو با مهر 
اظهار داشت: استان ايالم در حوزه فناوري و اطالعات 
يكي از اس��تان هاي برخوردار كشور لحاظ مي شود. 
در چهار سال اخير استان سير صعودي در اين حوزه 
داش��ته و هم اكنون رتبه سيزدهم كشور را در بحث 
حوزه فناوري اطالعات دارد و در نوار غربي كشور به 
عنوان استان اول محسوب مي شود.او افزود: بيش از 
۹۴ درصد جمعيت استان به شبكه هاي تلفن همراه 
دسترسي دارند و با توجه به پروژه هايي كه در دست 
اقدام اس��ت اين برنامه ريزي تا پايان سال اين ميزان 
پوش��ش جمعيتي به مراتب بيشتر خواهد شد.وي 
عنوان كرد: بيش از ۸۴ درصد روس��تاهاي اس��تان 
به شبكه ملي اطالعات و اينترنت پرسرعت متصل 
اس��ت.مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات ايالم 
تصريح كرد: ۸۸ درصد جاده هاي استان تخت پوشش 
شبكه هاي تلفن همراه است و هيچ نقطه اي از استان 
مشكل تلفن ثابت نداريم.وي ادامه داد: شايد ظرفيت 
كنگره عظيم اربعين حسيني يكي از داليلي بوده كه 
توانستيم هر ساله خدماتي را به استان بتوانيم گسيل 

كنيم كه شاهد رشد اين حوزه هم بوديم.

استفادهازشيوههايجايگزين
برايكمبودنيرويانساني

بوشهر|سرپرس��ت اداره 
كل آم��وزش و پ��رورش 
بوش��هر مي گويد: امسال 
ب��راي جب��ران كمب��ود 
ني��روي انس��اني آموزش 
و پ��رورش از ش��يوه هاي 
جايگزين همچون ظرفيت 
بازنشستگان و خريدهاي خدمات آموزشي استفاده 
خواهد شد.به گزارش ايسنا، غالمحسين حسيني در 
سخنراني پيش از خطبه نمازجمعه بوشهر گفت: در 
حوزه نيروي انس��اني تالش كرده تايم هيچ كالسي و 
هيچ دانش آموزي در هيچ نقطه اي از اس��تان پهناور 
بوشهر بدون معلم نباشد. قطعا كمبودها و كاستي هايي 
وجود دارد اما اميدواريم كه با همگامي و همراهي مردم 

و مسووالن بتوانيم نقيصه ها را پوشش دهيم. 
وي افزود: وسايل سرمايشي قبل از آغاز سال تحصيلي 
در سطح مدارس اس��تان توزيع خواهد شد تا مهرماه 
نگراني در اين باره نداش��ته باش��يم، همچنين كتب 
درسي نيز بطور كلي تامين شده است. سرپرست اداره 
كل آموزش و پرورش استان بوشهر تاكيد كرد: ثبت نام 
دانش آموزان روال طبيعي خود را طي مي كند و بالغ بر 
۹۵ درصد فرآيند ثبت نام دانش آموزان انجام شده است. 
در حوزه كمبود نيروي انساني نيز از شيوه هاي جايگزين 
استفاده كرده ايم و از حضور و همراهي بازنشستگان به 
عنوان ذخاير و نخبگان و چهره هاي ماندگار در آموزش 

و پرورش استفاده ويژه خواهيم كرد. 

تداوماجرايطرحنظارتيويژه
بازگشاييمدارستادهممهرماه
زنجان|طرح تش��ديد 
بازرس��ي و نظ��ارت ويژه 
بازگش��ايي م��دارس در 
استان زنجان تا دهم مهر 

ماه ادامه خواهد يافت.
ب��ه گ��زارش باش��گاه 
خبرنگاران، ناصر فغفوري 
رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
زنجان با اش��اره به اجراي طرح تشديد بازرسي و 
نظارت بر اقالم پر مصرف در آستانه فرارسيدن ماه 
مهر و ايام بازگش��ايي مدارس هدف از اجراي اين 
طرح را تنظيم بازار نوش��ت افزار و اقالم مورد نياز 
دانش آموزان دانست.او اظهار كرد: پايش مستقيم 
بازار در زمينه تامين و توزيع لوازم التحرير توسط 
واحدهاي تامين كننده آنه��ا، برخورد با احتكار و 
عدم عرضه، جلوگيري از فروش نوشت افزار تقلبي، 
ممانعت از فروش اجباري، رعايت درصدهاي سود 
مجاز، رعايت و درج قيمت ها و ... از جمله مواردي 
اس��ت كه در اين طرح مورد بررسي قرار مي گيرد.

فغفوري ضمن تاكيد بر اهميت طرح هاي نظارتي 
يادآور شد: وحدت رويه در اقدامات نظارتي و كنترل 
بازار با هدف ايجاد آرام��ش از جمله اهداف ديگر 
اجراي اين طرح اس��ت.اين مقام مسوول تصريح 
كرد: اين طرح با همكاري ادارات كل اس��تاندارد، 
تعزي��رات حكومتي و اتاق اصن��اف در قالب انجام 

گشتي مشترك بازرسي در حال اجراست.

روندكندبازسازيهاباعث
وقوعسيلجديدخواهدشد

ش��هردار پلدختر ب��ا بيان 
اينك��ه ديوار س��احلي اين 
شهر در محدوده پل هفتم 
تير بازس��ازي  نشده گفت: 
عمليات اجرايي بازسازي 
ديوار ساحلي متناسب با نياز 
شهر نيست و روند بازسازي 
اين سازه كند اس��ت.صمد چراغي پور در گفت وگو با 
تسنيم اظهار داش��ت: كانال گلستان هزار و ۱۰۰متر 
طول دارد كه بخشي از آن به صورت بتن درجا و بخشي 
هم دال پيش ساخته   بود كه بر اثر سيالب بطور كامل 
از گل والي مسدود شد.وي با بيان اينكه كانال گلستان 
جمع كننده آب هاي سطحي و معابر سطح شهر پلدختر 
بود و پاشنه آشيل اين شهر هم حساب مي شود، افزود: 
اگر اين كانال اليروبي و باز نش��ده بود در هر بارندگي 
دچار آب گرفتگي در نقاط مختلف ش��هر مي شديم.

ش��هردار پلدختر عنوان كرد: اليروبي كانال گلستان 
به كمك بنياد مسكن استان اصفهان انجام شد و براي 
آن هم دال هاي پيش ساخته گذاشتيم كه اگر نياز شد 
بتوانيم آسان تر آنها را برداريم و اشتباه گذشته را تكرار 
نكرديم.وي با بيان اينكه مشكل كانال گلستان و همه 
كانال هاي سطح شهر پلدختر حل شده، بيان كرد: همه 
پاكسازي هايي انجام گرفته و آلودگي هايي كه در سطح 
شهر وجود دارد به س��بب اين بوده كه اين شهر هنوز 
سيل زده اس��ت، مردم در حال ساخت وساز هستند و 

زيرساخت هاي شهري هم در حال بازسازي است.

مدارسروستاييوحاشيه
شهرهاهوشمندميشود

ب��ا  س�منان|همزمان 
نزديك شدن به موعد آغاز 
س��ال تحصيلي، مديركل 
آموزش و پرورش اس��تان 
س��منان مي گويد: مدارس 
روستايي و حاشيه شهرهاي 
استان با همكاري اداره كل 
ارتباطات و فناوري اطالعات هوشمند مي شود.محمد 
دستوراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه سمنان افزود: 
هماهنگي هاي الزم براي برگزاري باش��كوه بازگشايي 
مدارس در استان سمنان انجام شده كه با تالش معلمان 
و كاركنان آموزش و پرورش ب��راي بالندگي و آموزش 
دانش آموزان اقدام مي شود.مديركل آموزش و پرورش 
استان سمنان گفت: در آستانه بازگشايي مدارس بيش از 
۶ هزار كالس درس ميزبان بيش از ۱۲۰ هزار دانش آموز 
خواهند بود و هش��ت ه��زار معلم به فرزندان اس��تان 
آموزش هاي علمي و تربيتي را ارايه مي دهند.دستوراني 
تصريح كرد: در سال تحصيلي آينده ۱۴ مدرسه جديد 
در استان سمنان تكميل و پس از تجهيز آماده ميزباني از 
دانش آموزان خواهند بود.وي تصريح كرد: رفع مشكالت 
زيرساختي در بخش آموزش و پرورش از رويكردهاي 
اصولي براي افزايش رفاه دانش آموزان با همكاري اداره كل 
نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس براي توسعه روزافزون 
در بخش تربيتي و آموزشي است.خيران نقش غيرقابل 
انكاري در س��اخت مدارس دارند و دس��ت كم نيمي از 
مدارس استان را اين شخصيت هاي فرهيخته مي سازند.
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بهره مندي سيل زدگان  شادگان 
از تسهيالت  بالعوض  ميلياردي

رييس ستاد معين اس��تان هرمزگان در بازسازي 
مناطق سيل زده ش��ادگان گفت: ۵۰ ميليارد ريال 
تسهيالت بالعوض به سيل زدگان اين شهرستان 
پرداخت شد. يونس جعفري نيا با اشاره به پرداخت 
۵۰ ميليارد ريال تسهيالت بالعوض به سيل زدگان 
اين شهرستان گفت: در مجموع ۹۵۰ واحد مسكوني 
در شادگان براي دريافت تسهيالت تعمير و احداث 
بنا به بانك هاي عامل معرفي شده اند. او بيان داشت: 
براي تعمير واحد هاي س��يل زده شادگان در قالب 
تس��هيالت بانكي و بالعوض بالغ بر ۲۱۰ ميليارد 
ريال به متقاضيان پرداخت شده است.جعفري نيا 
تصريح كرد: عالوه بر پرداخت ۵۰ ميليارد ريال كمك 
بالعوض به آس��يب ديدگان از سيل در شهرستان 
شادگان به ۹۵۰ واحد تعميري و احداثي حدود ۱۶۰ 

ميليارد ريال تسهيالت بانكي پرداخت شده است.

تردد  ۲۶ هزار زائر از مرز مهران 
در شبانه روز گذشته

ايالم|سرپرست پايانه مرزي مهران مي گويد: 
در شبانه روز گذشته بيش از ۲۶ هزار نفر از مرز 
مهران تردد داشته اند كه نسبت به تعداد تردد  
در ۴۸ س��اعت گذش��ته افزايش داشته است. 
سليماني در ادامه گفت: در شبانه روز گذشته و 
در تاريخ ۲۸ شهريور ماه، ۲۶ هزار و ۷۶۱ نفر از 
مرز بين المللي مهران تردد داشته اند كه نسبت 
به ميزان تردد در ۴۸ س��اعت گذش��ته، شاهد 
افزايش تردد بيش از ۳ ه��زار زائر از مرز مهران 
بوده ايم. او ادامه داد: از اين تعداد ۲۰ هزار و ۱۷۷ 
تردد مرب��وط به زائران ايران��ي و ۶ هزار و ۵۸۴ 
تردد ني��ز مربوط به زائران اتب��اع خارجي بوده 
است. سرپرست پايانه مرزي مهران اظهار كرد: 
هم اكنون وضعيت تردد ها در مرز به خوبي انجام 
مي شود و در رابطه با جابه جايي زائران ابا عبداهلل 

با هيچ گونه مشكلي مواجه نيستيم.

هدف از يادواره شهدا زنده نگاه 
داشتن فرهنگ شهادت است

اصفهان|مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
اصفهان در جمع اعضاي ستاد برگزاري سومين 
يادواره شهداي خانواده ش��ركت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: س��ومين يادواره شهداي 
خانواده ش��ركت آب و فاضالب استان اصفهان با 
هدف ترويج و تبيين فرهنگ ايثار و شهادت برگزار 
مي شود چرا كه اين روزها جامعه بيش از هر زمان 
ديگر به تبيين و تش��ريح فلسفه شهادت طلبي 
رزمندگان اسالم نياز دارد. هاشم اميني با تاكيد 
بر رفتار سازماني كاركنان به تأسي از شهدا اعالم 
كرد: انتظار مي رود كاركنان شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان كه يكي از وظايف اصلي آنها سقايي، 
تامين و توزيع آب شرب مردم هست بايد با روحيه 
ايثار و از خودگذش��تگي درصدد خدمات رساني 

پايدار به مردم در طول شبانه روز باشند.

 ممنوعيت  ۵  روزه  شنا 
در  سواحل  مازندران

ساري|مديركل هواشناسي مازندران گفت: شنا 
 در آب هاي ساحلي مازندران از بعدازظهر شنبه
۳۰ ش��هريورماه ب��ه مدت ۵ روز ممنوع اس��ت. 
رضوي گفت: شنا در آب هاي ساحلي مازندران از 
بعدازظهر شنبه ۳۰ شهريورماه تا روز چهارشنبه 
۳ مهرممنوع است.مديركل هواشناسي مازندران 
گفت: توصيه مي شود با توجه به شرايط ذكر شده، 
فعاالن دريايي به خصوص صيادان و دريانوردان 
طي اين مدت از فعاليت در دريا خودداري نمايند.

 قبض كاغذي تلفن ثابت 
هم حذف مي شود

كرج|معاون شبكه مخابرات منطقه البرز از حذف 
قبض كاغذي تلفن ثابت از مهرماه خبر داد. يعقوب 
س��وادزاده اظهار ك��رد: در راس��تاي تحقق دولت 
الكترونيك، حفظ محيط زيس��ت، صرفه جويي و 
ساده سازي ارايه خدمات به مشتريان در كمترين 
زمان، قبوض كاركرد تلفن ثابت مشتركين مخابرات 
استان از مهر ماه سال جاري چاپ و توزيع نمي شود.

وي ادامه داد: بر همين اساس مشتريان مخابرات از 
اين پس براي اطالع از مبلغ صورتحساب پايان دوره 
و به روز تلفن خود مي توانند با شماره )۲۰۰۰( تماس 
بگيرند و از همان طريق نيز بدهي خود را پرداخت 
كنند.وي توضيح داد: عالوه براين مشتريان به منظور 
آگاهي از كاركرد تلفن ثابت و پرداخت صورتحساب 
مي توانند از طريق كد دستوري #۲۰۲۰* )از طريق 
تلفن همراه( و سايت شركت مخابرات ايران به آدرس 

www.tci.ir نيز اقدام كنند.

 يك سوم مدارس اصفهان 
نياز به بازسازي دارند

اصفهان|مدي��ركل آم��وزش و پ��رورش اصفهان 
معتقد است: حدود يك سوم از مدارس استان نياز به 
بازس��ازي دارند كه اداره آموزش و پرورش به تنهايي 
توان رسيدگي به آن را ندارند، به همين منظور فعاليت 
نهضت بزرگ مدرسه سازي توسط خيرين نيك انديش 
اوج گرفت.محمد اعتدادي ديروز در سخنراني پيش 
از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته اصفهان، اولويت 
اصلي آموزش و پرورش را اجراي سند تحول بنيادين 
دانست و اظهار كرد: بر اساس اين سند، چرخش هاي 
اصلي بايد در اين نهاد شكل گيرد تا به نهادي فرهنگي 
و تربيت پذير تبديل شود.رييس كل آموزش و پرورش 
استان اصفهان افزود: سال تحصيلي پيش رو با بيش 
از ۵۷ هزار مدرس از معلمان حق التدريس، بازنشسته، 

سرباز معلمان و معلم هاي رسمي آغاز مي شود.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

جمعيت 13ميليوني حاشيه نشين تا سال 1400، دو برابر مي شود 

معضالت حاشيه نشين ها همچنان در حاشيه
قرار بود تا پايان برنامه ششم توسعه، حاشيه نشيني، 
10 درصد كم شود اما نه تنها اين اتفاق رخ نداد بلكه 
حاال پيش بيني ها بر اين اس��ت كه تا س��ال 1400، 
تعداد حاشيه نشينان دو برابر مي شود. افزايش قيمت 
مس��كن در شهرها از يك س��و و بيكاري و مشكالت 
محيط زيس��تي كه به عاملي براي تخليه روس��تاها 
تبديل ش��ده از س��وي ديگر سبب ش��د تا حاشيه  
كالن شهرها بيشتر از ش��هر رونق پيدا كند تا جايي 
كه چندي پيش نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
اعالم كردند در س��ال ۹۷ با توجه ب��ه گراني ها يك 
ميليون نفر به جمعيت حاشيه نشينان كشور افزوده 
شده و در شرايط فعلي جمعيت 13 ميليون نفري را 

به خود اختصاص داده اند. 
اما آنچه جامعه شناس��ان بر آن تاكيد دارند، تكيه بر 
آمار و ارقام نيس��ت بلكه آنها بر اين باورند كه بايد از 
حد اعداد فراتر رفته و به ابعاد اجتماعي اين موضوع 
توجه ش��ود چ��را كه حاشيه نش��يني با ب��روز انواع 
آس��يب هاي اجتماعي مانند فقر، بيكاري، ناامني، 
 اعتياد و ... گره خورده است و اگر امروز چاره اي براي 
حل اين بحران انديشيده نشود، در سال هاي آينده 
تبديل به گره كوري مي شود كه باز كردنش چندان 

راحت نيست. 
با اين حال تمام هشدارها و آمارها در حالي است كه 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، ارزيابي مثبتي 
از برنامه هاي انجام شده براي رفع اين معضل نداشته 
و معتقدند عمال اقدام مناس��بي ب��راي رفع معضل 

حاشيه نشيني انجام نشده است.

   13 ميليون حاشيه نشين در كشور
بناب��ر آمارهايي ك��ه نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��المي، اعالم كرده اند، 13 ميليون حاشيه نشين 
در كش��ور وج��ود دارد كه در ش��رايط نامناس��ب 
بهداشتي، آموزشي و رفاهي زندگي مي كنند با اين 
حال برنامه ريزي هاي دولت تا پايان سال ۹۷ نتيجه 

چندان موفقي را نشان نمي دهد. 
روز گذشته روح اهلل بابايي صالح، عضو هيات رييسه 
كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي با انتقاد 
از وضعيت ح��ل معضل حاشيه نش��يني اعالم كرد 
دولت بايد شفاف سازي كند كه چه اقداماتي تاكنون 

براي حل مشكل حاشيه نشيني انجام داده است. 
او گفت: حاشيه نش��يني در كش��ور نه تنها كاهش 
نيافته بلكه طي سال هاي اخير افزايش يافته است. 
در برخي شهرها شايد اقداماتي انجام شده باشد اما 

انگشت شمار بوده و قابل توجه نيست. 
در اغلب كالن شهرهاي كشور با معضل حاشيه نشيني 
روبه رو هستيم و طي سال هاي اخير نيز تعداد زيادي 

از مردم به ويژه كالن شهرها با توجه به افزايش قيمت 
مسكن و اجاره بها به حاشيه نشيني روي آورده اند و 
خريد خانه در كالن شهرها براي مردم به آرزو تبديل 
ش��ده اس��ت. به طور قطع اگر دولت ب��راي كاهش 
و كنترل معضل حاشيه نش��يني گام هاي اساس��ي 
برندارد در آينده اي نزديك با افزايش آس��يب هاي 

اجتماعي روبه رو خواهيم شد.
بابايي صال��ح بيان كرد: كاهش حاشيه نش��يني در 
كالن شهرها مستلزم توجه جدي به اقتصاد و اشتغال 
روس��تاها اس��ت و هر اندازه كه تامي��ن امكانات در 
مناطق مرزي، روستايي و كمتر برخوردار مورد توجه 
قرار گيرد به همان اندازه از جمعيت حاشيه نش��ين 
كشور كاس��ته خواهد ش��د البته دولت بايد نگاهي 
جدي به اجراي مصوبه برنامه شش��م و برنامه ريزي 
مناسبي را براي ساماندهي حاشيه نشينان و كاهش 
10 درصدي جمعيت حاشيه نش��ين داش��ته باشد. 
س��رمايه گذاري در مناطق روس��تايي امري جدي 
اس��ت كه بايد مورد توجه دولت و س��رمايه گذاران 
قرار گيرد و اگر توزيع عادالنه ث��روت و امكانات در 
كشور رعايت شود هزينه هاي آسيب هاي اجتماعي 

كاهش مي يابد.

   تغييرات اقليمي روستاها را خالي كرد
آمار و ارقام باالي حاشيه نش��يني و پيش بيني هايي 
كه از افزايش دو برابري آن مطرح مي ش��ود در حالي 
است كه به ريشه هاي بروز چنين معضلي در سال هاي 
اخير كمتر پرداخته شده است. تغييرات اقليمي كه 
سبب كم آبي و خشكس��الي در روستاها شد يكي از 
عوامل اصلي مهاجرت مردم از روس��تاها به حاش��يه 

كالن شهرهاست. 
حس��ين ايمان��ي جاجرمي، ا س��تاد دانش��گاه علوم 
اجتماعي دانشگاه تهران درباره اين موضوع بيان كرد: 
در حال حاضر در بسياري از كشورهاي دنيا به دليل 
تغييرات عمده اقليمي، س��ازمان ها و دس��تگاه هاي 
اجرايي خود را بر اس��اس اين تغيي��رات تغيير داده و 
بازنگري كرده اند؛ بنابراين بايد قبول كرد كه در اين 
خصوص اتفاق هاي مهمي در حال رخ دادن است. اين 
اتفاقات مانند كمبود منابع آبي است كه به عنوان مثال 
در استان خوزستان موجب فرار جمعيت شده است يا 
شاهد حركت جمعيت از استان سيستان و بلوچستان 
به سمت مشهد هستيم و شاهديم كه در حاشيه مشهد 

يك زاهدان كوچك ايجاد شده است.
او افزود: بنابراين در بحث حاشيه نش��يني و اس��كان 

غيررسمي موضوع تغييرات اقليمي بسيار مهم است 
و همواره باي��د مورد توجه قرار گي��رد. اين تغييرات 
مي تواند به همراه خود فرار عظيم جمعيتي را فراهم 
كند و به عنوان مثال اگر مس��اله درياچه اروميه حل 

نشود، شايد شاهد اين طور مسائل باشيم.
از س��وي ديگر امير محمود حريرچي، جامعه شناس 
و آسيب شناس اجتماعي معتقد است اگر قرار باشد 
معضل مهاجرت مردم از روس��تا به ش��هر حل شود 
بايد سياس��ت هاي محروميت زدايي را جدي گرفت. 
او درباره اين موضوع گفت: كش��اورزان درصد زيادي 
از اين مهاجران را به خ��ود اختصاص مي دهند، اين 
افراد به دليل اينكه خدماتي به آنها ارايه نمي ش��ود و 
تس��هيالتي به آنها اختصاص داده نمي شود، از طرف 
ديگر كم آبي و ساير مشكالت زيست محيطي، ترجيح 
مي دهند كه به شهر ها بيايند تا بتوانند زندگي روز مره 

خود و خانواده شان را سپري كنند.
او افزود: اين افراد معموال با آسيب هاي زيادي روبه رو 
هس��تند چرا كه در خيلي از روستا ها حتي خدمات 
بهداش��تي هم ارايه نمي ش��ود، حاال كوچ مي كنند 
و به ش��هر مي آيند و بعد متوجه مي ش��وند كه كاري 
براي آنها در شهر ها نيس��ت آن وقت است كه به كار 

كودكان، مشاغل كاذب و س��اير مواردي كه امروز ما 
به عنوان يك آس��يب اجتماعي به آن نگاه مي كنيم، 
روي مي آورند. دس��ته ديگري كه در حاشيه شهر ها 
زندگ��ي مي كنند هم افرادي هس��تند ك��ه مخارج 
در ش��هر ها به قدري به آنها فش��ار آورده اس��ت كه 
 ترجيح مي دهند در حاش��يه ش��هر ها زندگي كنند. 
بنابراين محروميت زدايي اولين اقدامي است كه براي 
جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي بايد صورت بگيرد.

   كنترل قيمت مسكن، راه حل زيربنايي
وضعيت حاشيه نشيني در كشور اگرچه يك معضل 
جديد نيس��ت اما گراني قيمت مس��كن در يكسال 
اخير آن را ش��دت بخش��يده اس��ت. فردين يزداني، 
كارش��ناس مسكن، رش��د حاشيه نش��يني را پيامد 
افزايش قيمت مس��كن دانسته و بيان كرد: فضاهاي 
توليدكننده فقر در حاشيه شهرها چرخه هايي ايجاد 
مي كنند كه ساكنان نتوانند از دايره آن رها شوند. اين 
مقوله مشكالت امنيتي و اجتماعي به دنبال خواهد 
داشت و بس��يار چالش برانگيز است و منجر به رشد 
سكونتگاه هاي غيررس��مي مي شود. سكونتگاه هاي 
غيررس��مي واكنش��ي از طرف گروه هايي است كه 
توانمند نيستند وارد مسكن رسمي شوند و به همين 
دليل به حاشيه شهرها مي روند. اين عدم توانمندي 
عده اي از م��ردم به دليل نبود تع��ادل ميان زمين و 
مس��كن با درآمد اين خانوارها است؛ يعني شرايطي 
كه در جامعه تورم عموم��ي در همه هزينه ها وجود 
دارد، قيمت مس��كن و هزينه سكونت خانوارها نيز با 
افزايش مواجه مي شود. بنابراين خانوارها خواه ناخواه 
به مناطق حاش��يه اي ش��هرها و مناطق غيررسمي 
پناه مي برند. از اين رو افزايش قيمت مس��كن با رشد 

حاشيه نشيني ارتباط مستقيمي دارد.
او افزود: كيفيت سكونتگاه ها در مناطق حاشيه نشين 
باعث افزايش فقر مي شود؛ يعني فضاهاي توليدكننده 
فقر چرخه هايي ايجاد مي كنند كه ساكنان نتوانند از 
دايره فقر رها شوند كه اين اتفاق آسيب هاي زيادي به 
دنبال دارد؛ يعني هم مشكالت امنيتي ايجاد مي كند 
و هم مشكالت اجتماعي به وجود مي آورد كه چالش 
برانگيز خواهد ب��ود. در چنين ش��رايطي براي حل 
افزايش قيمت مسكن و حاشيه نشيني راهكارهايي در 
اسناد سياست گذاري آمده است. عرضه زمين بيشتر، 
فعال شدن دولت در بازار زمين و كاهش تراكم فروشي 
ش��هرداري ها مي تواند از اين اتفاق جلوگيري كند. 
همچنين بهبود وضعيت كالن كشور در بخش هاي 
ديگر اقتصادي نيز باعث مي شود كه سرمايه ها بيش 
از اندازه به بازار مس��كن وارد نش��وند ت��ا انگيزه هاي 

اخاللگران از ميان برود.

تمديد اعتبار بيمه سالمت اتباع خارجي 
مديركل بيمه گري و درآمد سازمان بيمه سالمت گفت: 
آن دس��ته از اتباعي كه تحت پوش��ش سازمان بيمه 
سالمت هستند و همچنين اتباع معرفي شده جديد از 
سوي وزارت كشور، مي توانند نسبت به تمديد اعتبار و 

دريافت دفترچه بيمه خود اقدام كنند.
داوود حاجي قاس��معلي در مورد طرح بيمه سالمت 
پناهندگان گفت: اين طرح از سال ۹4 طي توافق نامه اي 
ك��ه ب��ا اداره كل امور اتب��اع خارجه وزارت كش��ور و 
كميسارياي عالي پناهندگان به امضا رسيد، در حال اجرا 
است و پس از آن گروهي از پناهندگان شامل سه گروه 
بيماران خاص، اتباع آسيب پذير و اتباع غير آسيب پذير 
تحت پوشش بيمه سالمت هستند. او با بيان اينكه گروه 
بيماران خاص و اتباع آسيب پذير در مجموع قريب به 
۹۲ هزار نفر از اتباع تحت پوشش را تشكيل مي دهند، 
ادامه داد: حق بيمه اين دو گروه ياد شده ساالنه حدود 
يك ميليون تومان است كه توسط كميسارياي عالي 
پناهندگان پرداخت مي شود. اتباع غيرآسيب پذير نيز با 
جمعيت كمتر از 10هزار نفر، تمام حق بيمه را خودشان 

پرداخت مي كنند.
او با اشاره به اينكه كار شناسايي و معرفي اتباع خارجي 
توسط وزارت كشور صورت مي گيرد، به ايسنا گفت: با 
تشخيص وزارت كش��ور اين گروه ها طي ليستي به ما 
معرفي مي شوند و اين ليست در سامانه مكانيزه سازمان 
بيمه سالمت ثبت مي شود و اتباع مي توانند در مهلت 
مقرر نسبت به دريافت دفترچه بيمه خود اقدام كنند. 
اتباع داراي بيماري خاص نظير ام اس، دياليز، تاالسمي، 
پيوند كلي��ه و... با جمعيت ح��دود هزار نف��ر و اتباع 
آسيب پذير آن دسته از افرادي هستند كه توانايي مالي 
مناسب نداشته و توان پرداخت حق بيمه خود را ندارند.

مديركل بيمه گري و درآمد س��ازمان بيمه سالمت، 
خدمات ارايه ش��ده به اتباع را همانند خدماتي كه به 

سايرين ارايه مي شود معرفي كرد و افزود: اتباع با مراجعه 
به مراكز طرف قرارداد بيمه سالمت مي توانند خدمات 
و تعرفه بستري را مشابه ايراني ها دريافت مي كنند. وي 
با اشاره به اينكه اعتبار دفترچه هاي بيمه سالمت فعلي 
اتباع، تا پايان اسفندماه است، اظهار كرد: از آنجايي كه 
حوزه حقوقي سازمان بيمه س��المت به برخي نكات 
توافق نامه ايراداتي وارد كرده ب��ود، براي آنكه تا زمان 
اصالح موارد ذكر شده بيماران پوشش بيمه اي خود را 
از دست ندهند، از اسفندسال گذشته تا شهريور ماه سال 
جاري قرارداد بيمه اي با اتباع تمديد شد كه اكنون نيز 
اين قرارداد تا اسفندماه سال جاري تجديد شده و آن 
دسته از اتباعي كه تحت پوشش سازمان بيمه سالمت 
هستند مي توانند نسبت به تمديد اعتبار تاريخ دفترچه 

بيمه خود اقدام كنند.
حاجي قاس��معلي در مورد اتباع جدي��دي كه تحت 
پوشش سازمان بيمه س��المت مي روند، گفت: تمام 
اتباع بايد توسط وزارت كشور به ما معرفي شوند. البته 
اكنون سقف تعداد اتباع بيمه شده در سازمان تكميل 
اس��ت و در صورتي اتباع جديد معرفي ش��ده از سوي 
وزارت كشور پذيرش مي شوند كه عده اي از جمعيت 
ياد شده به كشور خود بازگشته يا فوت شده باشند. او 
داشتن كارت سبز اقامت و مداركي جهت اثبات هويت 
خانوادگي اتباع را براي آغاز ثبت نام و دريافت دفترچه 
بيمه سالمت ضروري دانست و خاطرنشان كرد: البته 
مدارك فوق تنها در صورتي پذيرش مي شوند كه تبعه 
مذكور توسط وزارت كشور به ما معرفي شده باشند و 
نام آنها در سامانه سازمان بيمه سالمت ثبت شده باشد. 
در صورت تكميل بودن مدارك، دفترچه بيمه سالمت 
بالفاصله صادر مي شود. همچنين در هر فصل به اتباع 
غيرآس��يب پذير 10 روز مهلت داده شده تا در سامانه 

سازمان بيمه سالمت ثبت نام كنند.

ابتالي 8‚13  درصد معتادان تزريقي به ايدز 

مديركل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با 
مواد مخدر با بيان اينكه سهم اعتياد تزريقي در انتقال 
ويروس اچ آي وي در معتادان طي س��ال هاي اخير در 
كش��ور كاهش يافته اس��ت، گفت: طبق اعالم وزارت 
بهداشت 13.۸ درصد معتادان تزريقي، مبتال به ويروس 
اچ آي وي )ايدز( و ح��دود ۵0 درصد معتادان تزريقي 

دچار آنتي بادي هپاتيت c هستند.
حميد جمعه پور با بيان اينكه سهم اعتياد تزريقي در 
انتقال وي��روس اچ آي وي در معتادان در كش��ور طي 
س��ال هاي اخير كاهش يافته اس��ت، اظهار كرد: اين 
موضوع به آن معنا نيست كه توجه ستاد مبارزه با مواد 
مخدر نسبت به برنامه هاي كاهش آسيب ، كاهش يافته 
اس��ت. او افزود: در حال حاضر ستاد به منظور كاهش 
آسيب ها و عوارض سوء مصرف مواد و اعتياد از برنامه ها و 
فعاليت هاي متعددي همچون ارايه خدمات و بسته هاي 
كاهش آسيب و حمايتي به معتادان داراي رفتارهاي 
پرخطر، شناسايي معتادان مبتال به اچ آي وي/ايدز، ارايه 
خدمات تشخيصي، مشاوره اي و درماني به اين افراد و 

همچنين واكسيناسيون هپاتيت، حمايت مي كند.

   ارايه خدمات پيشگيري از هپاتيت در مراكز 
كاهش آسيب

به گفته جمعه پور، خدمات تشخيص ويروس اچ آي وي 
هم اكنون در حال اجراس��ت و خدمات پيش��گيري از 
هپاتيت نيز به صورت پايلوت در مراكز كاهش آسيب 

اجرا خواهد شد.

   1۰ درصد بيم�اران مبتال به اي�دز معتادان 
تزريقي اند

وي با اشاره به وضعيت بيماري ايدز و هپاتيت در ميان 
معتادان تزريقي تاكيد كرد: طبق اعالم وزارت بهداشت، 

13.۸ درصد معتادان تزريقي، مبتال به ويروس اچ آي وي 
)ايدز( هستند، البته شواهد موجود نشان مي دهد كه 
ايران همچنان در مرحله نياز به توجه است؛ به طوري 
كه در صورت عدم كنترل آن، به اپيدمي ايدز متمايل 
مي شويم. همچنين شواهد ديگري در اين خصوص نيز 
نشان مي دهد كه بيش از 10 درصد مبتاليان بيماري 
ايدز را گروه معتادان تزريقي تشكيل مي دهند كه البته 
اين روند كاهشي ناش��ي از اجراي برنامه هاي كاهش 

آسيب نسبت به سال هاي گذشته است. 
مديركل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با 
بيان اينكه حدود ۵0 درصد معتادان تزريقي دچار آنتي 
بادي هپاتيت c هستند، افزود: البته اين به معناي آن 
نيست كه همه معتادان تزريقي هپاتيت c دارند، زيرا 
ممكن است بيماران هپاتيت در مرحله اي خود به خود 
درمان شوند، اما تا پايان عمر آنتي بادي خون شان مثبت 
باشد. وي درباره وضعيت معتادان تزريقي در زندان ها و 
آمار شيوع اچ آي وي در زندانيان نيز بيان كرد: سازمان 
زندان ها در حوزه درمان ويروس اچ آي وي )ايدز( الگوي 
موفق منطقه اي به شمار مي رود و تقريبا تمامي پزشكان 
شاغل در زندان ها درباره تست غربالگري و درمان اين 
بيماري آموزش ديده اند، اما آخرين آمار بيماران معتاد 

مبتال به اچ آي وي در داخل زندان ها در اختيار نيست.
جمعه پور ادام��ه داد: در حال حاضر ح��دود ۶0 هزار 
زنداني كشور تحت پوشش برنامه »درمان نگهدارنده 
با متادون« هس��تند، لذا مي توان گفت ايران در حوزه 
پوش��ش و ارايه خدمات كاهش آسيب براي زندانيان 
يكي از موفق ترين كشورهاي دنيا به شمار مي آيد، زيرا 
در تمامي زندان هاي كش��ور خدمات درمان و كاهش 
آسيب اعتياد و خدمات مشاوره اي به بيماران اچ آي وي 
ارايه مي شود. مديركل درمان و حمايت هاي اجتماعي 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر در بخش ديگ��ري از اين 

گفت وگو در پاس��خ به اين سوال كه چرا دستگاه هاي 
خودپرداز توزيع سرنگ و وسايل بهداشتي جمع آوري 
شده است و همچنين اين دستگاه ها در جلوگيري از 
بيماري هايي مانند ايدز و هپاتيت چه تاثيري داشت؟ 
گفت: كليه برنامه ها و فعاليت هاي حوزه درمان و كاهش 
آسيب اعتياد كش��ور در ابتداي هر س��ال با برگزاري 
جلسات مشترك با سازمان هاي عضو ستاد همچون 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان 
بهزيستي، سازمان زندان ها و... مورد توافق قرار گرفته و 
طي انعقاد تفاهم نامه مورد حمايت ستاد مبارزه با مواد 
مخدر قرار مي گيرد و اگر در زمان برنامه ريزي و انعقاد 
تفاهم نامه هاي مشترك با سازمان ها فعاليت مورد نظر 
)دستگاه خودپرداز توزيع سرنگ بهداشتي( از سوي 
دس��تگاه هاي اجرايي عضو به عن��وان يك نياز مطرح 
شود، حتما پس از بررسي مورد حمايت مالي و عملياتي 
قرار خواهد گرفت. اما طي چند سال اخير فعاليت ها و 
اقدامات متعددي نظير مراكز گذري، تيم هاي افزايش 
دسترسي، خدمات موبايل سنتر، مراكز سرپناه، كانكس 
و... توسط سازمان هاي متولي با حمايت ستاد در حوزه 
كاهش آسيب اعتياد در سطح كشور در حال اجراست.

جمعه پور به تش��ريح مزاياي تيم هاي س��يار نسبت به 
دس��تگاه هاي خودپرداز س��رنگ و وس��ايل بهداشتي 
پرداخت و بيان كرد: در زماني كه دستگاه هاي خودپرداز 
در مناطق پرخطر نصب شده بودند، بيماران با مراجعه 
به آن دس��تگاه ها بدون دريافت هيچ آموزش��ي سرنگ 
دريافت مي كردند، اما هم اكنون تيم هاي سيار و ون هاي 
ارايه دهنده خدمات كاهش آسيب با مراجعه به مناطق 
آلوده و محل زندگي معتادان عالوه بر ارايه تجهيزات به 
بيمار، نحوه استفاده از سرنگ و ... را با هدف جلوگيري از 
تزريق مش��ترك و پيشگيري از ابتال به اچ آي وي و ساير 
بيماري هاي عفوني و قابل انتقال به آنها آموزش مي دهند. 
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 »فيلتر دوده« 
داخلي سازي شود

به دنبال درخواست لغو قانون »فيلتر دوده« از سوي 
برخي خودروس��ازان، عضو هيات علمي دانش��گاه 
بهشتي تأكيد كرد كه فيلتر دوده در شرايط تحريم، 
از منابع مختلف قابل تامين اس��ت و حتي قابليت 
توليد داخل دارد. در سال هاي ۹3 و ۹4، تحقيقات 
مفصلي در دانشگاه هاي برتر كشور در مورد كارايي 
فيلتر دوده در كاهش آاليندگي خودروهاي ديزلي 
انجام شد و با هدف كاهش خطرات بهداشتي ناشي 
كربن سياه يا دوده، با حمايت دولت روحاني مصوبه 
الزام نصب فيلتر دوده روي كليه خودروهاي ديزلي 
اعم از ن��و و كاركرده به تصويب رس��يد و در نهايت 
در سال ۹۶ با تصويب اليحه هواي پاك در مجلس 
شوراي اسالمي، نصب فيلتر دوده روي ديزل سوزها، 
در قالب قانون مطرح و ش��كل متقن تري گرفت. با 
اينكه خودروسازان از ابتدا اقبالي نسبت به اين مصوبه 
نداش��تند اما طبق قانون س��ازمان محيط زيست 
مي تواند در صورت عدم اجراي اين قانون از سوي هر 
يك از شركت هاي خودروسازي، از توليد محصوالت 
آن خودداري كند. در تازه ترين اخبار، ايران خودرو 
ديزل اع��الم كرده تحريم ها مانع تأمين فيلتر دوده 
مي شود، بنابراين خواسته كه تا زمان رفع تحريم ها 
اين قانون لغو شود. اين خواسته در شرايطي مطرح 
مي شود كه محمدعلي احترام استاد دانشگاه بهشتي 
و متخصص حوزه آلودگي هوا به ايسنا مي گويد: فيلتر 
دوده و كاتاليست شباهت هاي ساختاري بسياري 
دارن��د. ضمن اينكه فناوري كاتاليس��ت بالغ بر 1۵ 
سال در ايران عمر دارد؛ بنابراين قابليت توليد داخل 
فيلتر دوده در چند سال اخير وجود داشته و كارهاي 
موفقيت آميزي هم از سوي محققان داخلي انجام 
شده است اما متأسفانه خودروسازان و دولت كمتر 
سراغ اين فناوري داخلي رفته  و براي سرمايه گذاري 
در اين بخش اهتمام و توجه الزم را نداشته اند. احترام 
تأكيد دارد كه ايران خودرو ديزل در تحقيقات اوليه 
فيلتر دوده با پژوهشگران اين حوزه همكاري داشت 
و حتي امكاناتش را در اختيار گروه هاي تحقيقاتي 
قرار مي داد. از همان س��ال ۹3 هم در جريان تهيه و 
تصويب قانون الزامي ش��دن نصب فيلتر دوده روي 
خودروهاي سنگين بود، براي همين تعجب مي كنم 
كه اين شركت حاال درخواست لغو قانون فيلتر دوده 
را داده است. اين متخصص مكانيك مي گويد: تجربه 
نشان داده است كه خودروسازان وقتي به مشكل مالي 
برمي خورند، قطعات تزييني خودرو مثل سان روف 
)Sunroof( و رينگ آلومينيومي را از خودرو حذف 
مي كنند. شواهد نشان مي دهد كه قطعات كاهش 
آلودگي خودرو مثل فيلت��ر دوده را در زمره قطعات 
تزييني تلقي مي كنند و به تدريج سعي در حذف اين 
قطعه ها دارند. ممكن است مدتي ديگر اعالم كنند كه 

كاتاليست سواري ها هم اضافي است.

   س�ازمان محيط زيست  يك نهاد مستقل 
يا تزييناتي؟ 

او در ادامه با اشاره به نامه معاون اول رييس جمهور 
به س��ازمان محيط زيس��ت براي لغو قانون فيلتر 
دوده، معتقد اس��ت؛ واكنش دولت در اين موضوع 
تعجب برانگيز است چون بدون اخذ نظر كارشناسي 
و فني س��ازمان محيط زيست، با ادبياتي تحميلي 
درصدد لغو يكي از مواد قانون هواي پاك برآمده است. 
بايد تكليف روشن شود كه آيا سازمان محيط زيست 
يك نهاد تخصصي مستقل است يا نه؟  اگر قرار است 
دولت با اين ادبيات با سازمان محيط زيست برخورد 
كند بهتر است اين س��ازمان را رسما تعطيل كند. 
سازمان محيط زيست يك نهاد تزييناتي كه نيست 
كه دولت هر جا به مش��كل برخورد به اين سازمان 
دستور بدهد كه قوانين محيط زيستي را لغو كند. 
ادبيات دولت در برخورد با س��ازمان محيط زيست 
كه وظيفه ذاتي آن حفظ محيط زيس��ت و سالمت 
شهروندان است؛ قابل قبول نيست چون باعث سلب 
اعتماد عمومي از اين سازمان مي شود. اين متخصص 
آلودگي هوا تاكيد دارد كه نبايد براي چرخيدن چرخ 
يك كارخانه و سود عده محدود، جان چند ميليون 
نفر به خطر بيفتد. اگر دولت در برابر خودروس��ازان 
كوتاه بيايد، هزينه اين كار را بايد با تأمين داروهاي 
سرطاني پرداخت كند. نبايد به خاطر منافع مقطعي 
يك شركت، به سازمان محيط زيست توصيه غير 
كارشناسي شود. احترام در پاسخ به ابهام مطرح شده 
از سوي رييس شوراي شهر تهران مبني بر اينكه فيلتر 
دوده باعث افت راندمان خودروهاي ديزلي مي شود، 
تصريح مي كند كه كاهش راندمان خودرو به واسطه 
نصب فيلتر دوده به قدري نيست كه قابل توجه باشد 
و از نظر من مطرح كردن چنين گزاره هايي، تالش 
براي به حاشيه راندن قانون فيلتر دوده است. حتي 
اگر فيلتر دوده راندمان خودرو را پايين بياورد؛ به دليل 
آس��يب هايي كه دوده براي سالمت مردم دارد؛ اين 
افت راندمان موضوع مهمي نيست. فراموش نكنيم 
كه دوده ديزل ها سرطان زاست و لغو اين قانون حتي 

اگر جان يك ايراني را به خطر بيندازد؛ گناه است.
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»تعادل«داليلعقبماندگيقيمتملكازنرختورمرابررسيميكند

جدايي مسير قيمت هاي واقعي و اسمي مسكن

مجوزپروازهاياربعينصادرشد بيتوجهيدولتبهرفعايراداتطرح»تامكاد«

گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه بررسي قيمت مسكن طي يك سال گذشته 
حكايت از افزايش ۷۷ درصدي قيمت اسمي مسكن در 
ش��هر تهران دارد، اما مقايسه رشد قيمت اين بخش با 
تورم عمومي نشان مي دهد كه در حال حاضر قيمت 
واقعي مسكن، رشد منفي داش��ته و طي دوماه اخير 
قيمت اين بخش همگام با نرخ تورم، رشد نكرده است.

آن گونه كه ايس��نا گزارش كرده است، كاهش قيمت 
واقعي مسكن با وجود افزايش قيمت اسمي اين بخش 
در مرداد ماه س��ال جاري و پس از 45 ماه رقم خورد و 
براساس گزارش تحوالت بازار مسكن در مرداد ماه سال 
98، نرخ رشد قيمت مسكن در معامالت خريد آپارتمان 
براي نخستين بار بعد از آبان سال 94 به زير صفر رسيد.

مطابق آمار رس��مي در مرداد س��ال جاري متوس��ط 
قيمت هر مترمربع واحد مسكوني ۳ درصد نسبت به 
تيرماه كاهش پيدا كرد و مشاهدات ميداني و اظهارات 
مسووالن بخش مسكن نش��ان مي دهد كه اين روند 

كاهشي در شهريور ماه هم ادامه دارد.
در اين ميان، براي درك دقيق تر عقب ماندگي قيمت 
مسكن از نرخ تورم عمومي بايد قيمت اسمي و واقعي 
مسكن را در مرداد ماه مقايس��ه كنيم؛ در مرداد سال 
جاري تورم ساالنه كل كشور 4۲.۲ درصد و ميانگين 
رشد قيمت مسكن ش��هر تهران در ۱۲ ماهه منتهي 
به مردادماه 98 نزديك به 5 درصد بوده اس��ت، اين دو 
شاخص گوياي آن است كه با وجود افزايش ۷۷ درصدي 
نقطه به نقطه قيمت مسكن تهران در يك سال گذشته، 
منحني كلي رشد آن نزولي اس��ت. شاخص نقطه به 
نقطه تورم عمومي در مردادماه س��ال جاري به 4۱.۶ 
درصد رسيده و شاخص نقطه به نقطه تورم در بخش 
مسكن پايتخت ۷۷.5 درصد بوده است و افت سرعت 
رشد ماهيانه قيمت مسكن به منفي ۳.۱ درصد ماهيانه 
در مردادماه 98 رسيد، اين روند كاهشي رشد ماهيانه 
قيمت مس��كن اين انتظار را پيش روي بازار مس��كن 
پايتخت قرار مي دهد كه در ماه هاي آينده هم شاخص 
نقطه به نقطه قيمت مسكن،  كمتر از نرخ تورم مي شود.

اگرچه در مردادماه سال 98 شاهد عقب ماندن قيمت 
مسكن نسبت به تورم عمومي و همچنين قطع روند 
افزايشي قيمت ماهيانه مسكن بوديم اما در ارديبهشت 
ماه س��ال جاري، يك كارشناس مسكن با بيان اينكه 
همواره درصد رشد قيمت مسكن پايين تر از بازارهاي 
ارز و طال مي ماند، گفت: با توجه به كاهش ارزش پول 
ملي، قيمت واقعي خانه نسبت به يك سال قبل نه تنها 

باال نرفته بلكه كاهش يافته است.محمد عدالت خواه 
اظهار كرد: وقت��ي قيمت ارز و ط��ال افزايش مي يابد 
طبيعتاً افرادي كه در حوزه مسكن سرمايه گذاري كردند 
قيمت ها را افزايش مي دهند، اما واقعيت اين است كه 

خانه به شدت ارز نمي تواند گران شود.

  نوسان قيمت طي 2 سال گذشته
با آغاز نوسانات نرخ ارز در ارديبهشت ماه ۱۳9۷، قيمت 
مسكن هم روندي صعودي پيدا كرد، اين روند در ماه هاي 
بعد هم ادامه يافت بطوري كه شاخص ماهيانه رشد ۷ 
تا 8 درصدي را تجربه مي كرد، البته اين رش��د ماهيانه 
قيمت ها اثري منفي بر حجم معامالت داشت و موجب 
كاهش تعداد قراردادهاي امضا ش��ده شد چون قدرت 
خريد مردم با افزايش قيمت ها، افت كرد. روند رش��د 
ماهيانه قيمت مسكن شهريورماه به 9.۳ درصد رسيد كه 
در نيمه اول سال گذشته، بيشترين افزايش قيمت را به 
نام خود ثبت كرد، سيرصعودي قيمت ماهيانه مسكن در 
نيمه دوم سال 9۷ ادامه پيدا كرد اما ميزان آن به كمتر از 
۶ درصد رسيد. كاهش روند رشد ماهيانه قيمت تا بهمن 
ماه سال گذشته ادامه داشت اما در اسفندماه ۱۳9۷ به 
رشد ماهيانه 9.4 درصد رسيد، اين روند رو به رشد در 
سال جاري هم ادامه يافت تا اينكه در ارديبهشت ماه 98، 
رشد ماهيانه قيمت مسكن در پايتخت به نقطه ۱۱.4 
درصد رسيد كه بيشترين نرخ رشد ماهيانه قيمت، طي 
۲9 ماه گذشته بود.روند رو به رشد ماهيانه قيمت مسكن 
در خرداد و تير هم ادامه يافت اما مانند ارديبهشت ماه 
نبود و در مردادماه ۱۳98 براي نخس��تين بار طي 45 
ماهه قبل از آن به منفي ۳.۱ درصد رس��يد، به عبارت 
ديگر در مردادماه ۱۳98 ميانگين قيمت مسكن شهر 
تهران در شرايطي به ۱۳ ميليون و ۱9۰ هزار تومان در هر 
متر مربع رسيد كه در تير ماه 98 اين قيمت ۱۳ ميليون 

و ۳5۰ هزار تومان بوده است.

 ريزش سراسري معامالت مسكن
با جهش قيمت مسكن از ابتداي سال گذشته، تعداد 
قراردادهاي خريد و فروش مسكن روندي كاهشي را 
طي كرد و فقط در فروردين ماه سال جاري شاهد رشد 4 
درصدي تعداد مبايعه نامه ها نسبت به مدت مشابه سال 
9۷ بوديم. براساس آمار، روند كاهشي حجم معامالت 
در سال جاري هم ادامه يافت بطوري كه قراردادهاي 
خريد و فروش مسكن كل كشور در ماه هاي ارديبهشت، 
خرداد، تير، مرداد و ۲۲ روز ابتداي شهريور به ترتيب 

۶، ۳4، 4۰، 5۳ و ۶۲ درصد نسبت به زمان مشابه سال 
قبل كاهش يافته است. مصطفي قلي خسروي،  رييس 
اتحاديه صنف مشاوران امالك تهران در گفت وگويي كه 
چندي پيش با روزنامه تعادل داشت، اعالم كرد كه تعداد 
معامالت مسكن در ۲۲ روز ابتداي شهريورماه ۲۲۲۱ 
مورد بوده كه نسبت به زمان مشابه سال قبل ۷9 درصد 
كاهش نش��ان مي دهد.در اين مدت همچنين 8۱۶۱ 
اجاره نامه امضا شده كه نشان دهنده افت ۲۲ درصدي 
نسبت به زمان مشابه سال قبل است.  افت ۷9 درصدي 
معامالت خريد و فروش ملك در پايتخت در شرايطي 
به ثبت رسيده كه آمار اتحاديه از فروردين، ارديبهشت، 
خرداد، تير و مردادماه به ترتيب كاهش 4۰، 4۰، ۶۲، 
۶۶ و ۷5 درصدي را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان 
 مي داد.  درواقع بررس��ي ها نشان مي دهد كه در مسير 
عقب ماندگي قيمت مسكن نسبت به تورم عمومي و 
همچنين پايان روند صعودي رشد ماهيانه قيمت ها، 
تعداد قراردادهاي خريد و فروش مس��كن هم كاهش 

چشمگيري داشته است كه نش��ان از عميق ترشدن 
ركود در بازار مسكن است.

 قيمت خانه در پرند ارزان شد
اما در شرايطي كه قيمت مس��كن همگام با نرخ تورم 
پيش نمي رود و از اين نرخ عقب مانده است، مشاهدات 
ميداني و اظهارات فعاالن بخش مسكن نشان مي دهد 
كه قيمت مسكن به تبع كاهش قيمت در پايتخت، در 
ش��هرهاي اقماري تهران هم در حال كاهش است، به 
عنوان نمونه قيمت هر واحد آپارتمان در شهر جديد 
پرن��د 5۰ تا ۶۰ ميليون تومان كاهش يافته و به دامنه 
قيمتي ۱۳۰ تا ۲8۰ ميليون تومان بازگشته است. به 
عبارت ديگر، كاهش معامالت مسكن در شهر تهران 
اثر خود را بر شهرهاي اطراف گذاشته و ريزش قيمت ها 
در ش��هرك هاي اطراف تهران هم ش��روع شده است. 
درهمين راس��تا، يك فعال بازار مسكن در شهر پرند 
در اين باره به ايرنا گفت: از ماه مبارك رمضان تاكنون 

قيمت آپارتمان در پرند بين 5۰ تا ۶۰ ميليون تومان 
كاهش يافته اس��ت و هر متربع مرب��ع خانه در برخي 
فازهاي شهر پرند در حال حاضر به يك ميليون و 5۰۰ 
هزار تومان معامله مي شود. او افزود: البته صاحبخانه 
ش��دن در پرند در سال گذش��ته با 9۰ ميليون تومان 
هم ممكن بود اما بع��د از جهش ناگهاني قيمت خانه 
در تهران، آپارتمان در پرند به دوبرابر قيمت رس��يد و 
با وجودي كه رشد قيمت مسكن در شهرهاي اطراف 
پايتخت با فاصله زماني رخ مي دهد، طي يك سال اخير 
قيمت مس��كن در پرند تا ۲۰۰ درصد گران شده بود.

اين واس��طه ملكي ادامه داد: در حال حاضر واحدهاي 
مسكوني درشهرپرند از 8۰ ميليون تومان در واحدهاي 
تكميل نشده تا ۱8۰ ميليون تومان در واحدهاي تكميل 
شده بس��ته به موقعيت آن آگهي مي شود.او گفت: در 
فازهاي تكميل شده مثل فاز صفر پرند هم قيمت خانه 
ريزش دارد؛ البته بعد از كاه��ش 5۰ ميليوني اكنون 

قيمت ها ثابت مانده است.

پيشرفت ۷۰ درصدي پروژه گيشا
روز گذشته صفا صبوري ديلمي معاون فني و عمراني 
ش��هرداري تهران از روند عمليات س��اخت پروژه پل 
گيشا بازديد كرد و در جمع خبرنگاران گفت: در پروژه 
زيرگذر نصر س��ه س��طح تعريف كرده ايم؛ يك سطح 
در منفي يك است كه زيرگذر ش��رق به غرب است و 
زمان بندي تحويل آن خرداد 99 در نظر گرفته ش��ده 
بود كه با توجه به فعاليت فش��رده تر پيش بيني ما اين 
است كه تا پايان سال اين زيرگذر افتتاح شود. به گزارش 
ايسنا، او افزود: س��طح صفر مربوط به تردد خودروها 
در بزرگراه ش��هيد چمران به سمت شمال و جنوب و 
 نيز غرب و ش��رق و حركت خودروها از بزرگراه جالل 
آل احمد به سمت ش��مال و جنوب يا دوربرگردان ها 
بود كه در اين بخش طب��ق قولي كه داده بوديم پروژه 

افتتاح خواهد ش��د و مردم از اول مهر مي توانند از آن 
اس��تفاده كنند. در س��طح بعد نيز قرار است قسمتي 
از پل قديمي دوباره نصب ش��ود و به عنوان پياده راه و 
مسير دوچرخه مورد استفاده قرار گيرد كه طبق برنامه 
اين بخش تا پايان س��ال 99 تحويل داده خواهد شد. 
 معاون فني و عمراني ش��هرداري تهران با بيان اينكه

8۰ درصد پروژه در س��طح صفر اجرا مي شود، گفت: 
تردد خودروها با اجراي پروژه در سطح صفر حتي بهتر 
از قبل خواهد بود؛ چرا كه عرض بزرگراه شهيد چمران 
به واسطه برداشته شدن پايه هاي پل قديمي عريض تر 

مي شود و تردد خودروها راحت تر انجام خواهد شد.
صبوري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه مردم محدوده 
كوي نصر از حذف معبر ورودي به اين خيابان از روي پل 

معترض هستند، گفت: ورودي گيشا حذف نشده است، 
اما از آنجا كه در مطالعات كارشناسي مشخص شد كه اگر 
معبر پابرجا بماند ترافيك ورودي به گيشا با توجه به باز 
شدن قسمت باالي خيابان خيلي شديدتر خواهد شد، 
 كارشناسان ساختن معبري از زيرگذر به كوي نصر را 
به صالح ندانس��تند. بايد قبول كني��م كه كوي نصر 
محله اي مسكوني است و وارد كردن ترافيك عبوري 
به اين خيابان براي مردم اين محل دردس��ر بيشتري 
درست مي كند و اتفاقا فكر مي كنم مردم گيشا حتي 
االن كه ورودي به كوي نصر مسدود است، راحت تر از 

قبل زندگي مي كنند.
معاون فني و عمراني شهرداري تهران درباره راه هاي 
ورود به كوي نصر بعد از س��اخت زيرگذر عنوان كرد: 

بع��د از خروج از تونل ش��رقي - غرب��ي خيابان فاضل 
دسترسي هايي به كوي نصر ايجاد خواهد شد و يك دور 
برگردان روي بزرگراه شهيد چمران شمال هم ايجاد 
مي شود كه خودروها مي توانند قبل از بزرگراه شهيد 
حكيم و در حدود بوستان گفت وگو از آن دور بزنند و به 

گيشا وارد شوند.
او در پاسخ به اين سوال كه با توجه به آغاز سال تحصيلي 
جديد كارگاه هاي عمراني كوچك تر نخواهند شد، گفت: 
هر كارگاه س��اختماني قطعًا در اطراف خود ترافيك 
ايجاد مي كند؛ از پاييز سال گذشته كه آقاي حناچي 
مسووليت ش��هرداري را به عهده گرفتند دستور ويژه 
دادند كه كارگاه هاي ساختماني حداقل فضا را داشته 
باشند. ما اين دستور را اجرا كرده ايم و در تمام كارگاه ها 
اين قاعده رعايت مي ش��ود. تاكنون نيز بيش از ۱۲۰ 
هزار متر مربع از مساحت كارگاه هاي عمراني كاسته و 
به فضاي شهري اضافه شده است. صبوري درباره اعتبار 

اين پروژه ها عن��وان كرد: براي اعتبار پروژه هاي اصلي 
دستور ويژه ش��هرداري را داريم و شوراي شهر تمامي 
اعتبارات م��ا را تصويب كرده و ش��هرداري هم تالش 

مي كند كه اعتبار اين پروژه ها تامين شود.
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر كه در اين بازديد 
معاون شهردار را همراهي مي كرد، در پاسخ به پرسشي 
در خصوص شكايت اهالي گيشا به دليل مشكالتي كه 
پروژه زيرگذر گيشا ايجاد كرده است، اظهار كرد: اين 
پروژه پيشرفت ۷۰ درصدي داشته اما به دليل مشكالت 
ترافيكي، برخي از ساكنان اين منطقه و نيز رانندگان 
نارضايتي هايي دارند. وي با اشاره به بازديد خود از دو 
پروژه زيرگذر استادمعين و گيشا گفت: قول داده شده 
بود اين دو پروژه به خصوص پروژه گيش��ا كه ترافيك 
منطقه را افزايش داده، با سرعت بيشتري دنبال شود.به 
گفته هاشمي، به دليل طوالني شدن پروژه، مردم دچار 

مشكالتي شده اند.

سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري با بيان اينكه مجوز پروازهاي اربعين 
براي شركت هاي هواپيمايي صادر شده است، گفت: با توجه به تعيين نرخ 
بليت پروازهاي اربعين، با هر گونه گران فروشي در نرخ بليت برخورد مي شود.

به گزارش سازمان هواپيمايي كشور رضا جعفرزاده افزود: سازمان هواپيمايي 
كشوري آمادگي دارد كه به درخواست شركت هاي هواپيمايي براي صدور 
مجوز پروازهاي فوق العاده اربعين نيز پاسخ دهد.او گفت: مالك صدور مجوز 
پروازي براي شركت هاي هواپيمايي، توان عملياتي شركت ها، رعايت دقيق 

اصول ايمني و ظرفيت آنها است.
مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري با بيان اينكه ارايه مجوزهاي 
پروازي براي ايام اربعين هنوز ادامه دارد، گفت: شركت هاي هواپيمايي از 
هم اكنون اجازه دارند بليت پروازهاي اربعين را ب��راي بازه زمان ۲۰ تا ۳۰ 
مهر ماه به فروش برسانند.جعفرزاده افزود: به زائران اربعين حسيني توصيه 
مي شود بليت پروازها براي اين ايام را از مراكز معتبري كه در سايت سازمان 

هواپيمايي كشوري معرفي شده است، خريداري كنند. ضمن اينكه دفاتر 
فروش شركت هاي هواپيمايي نيز نسبت به فروش بليت پروازهاي اربعين 
اقدام مي كنند.او اظهار كرد: چنانچه سايتي بدون مجوز، بليت پروازهاي 
اربعين را بفروشد حتما از سوي سازمان هواپيمايي كشوري اعمال قانون 
و به قوه قضاييه معرفي مي ش��ود.مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي 
كشوري ادامه داد: امكان اصالت سنجي بليت هاي خريداري شده از طريق 
سايت سازمان هواپيمايي كشوري و سايت انجمن شركت هاي هواپيمايي 
فراهم است و سازمان هواپيمايي كش��وري هر گونه تخلف در پروازهاي 
اربعين را به صورت ويژه رصد و رسيدگي مي كند.نرخ بليت هاي يكطرفه در 
مسيرهاي تهران � نجف يك ميليون و ۱۰۰ هزار تومان و در مسير مشهد � 
نجف يك ميليون و 4۰۰ هزار تومان تعيين شده است البته اين نرخ ها براي 
بازه زماني ۲۰ تا۳۰ مهر ماه است و بليت هايي كه در خارج از اين بازه زماني 

عرضه مي شود تابع نرخ  گذاري پروازهاي خارجي است.

دبير كانون سراسري انبوه سازان با انتقاد از بي توجهي وزارت راه و 
شهرس��ازي به رفع ايرادات قراردادهاي مشاركتي ساخت مسكن 
در طرح اقدام ملي مس��كن گفت: اين كانون پيگيري هاي فراواني 
براي رفع موانع مشاركت سازندگان در طرح تام كاد دولت داشته 
است البته ساير تام هاي اين وزارتخانه فقط در حد حرف و حديث 

و به اصطالح كاغذي است.
به گزارش تسنيم، فرشيد پورحاجت افزود: در خصوص پروژه هاي 
طرح اقدام ملي كه عنوان مي ش��ود، كانون انبوه س��ازان فقط يك 
جلسه با سازمان ملي زمين و مس��كن داشته است كه اين جلسه 
ب��راي رونمايي از اين طرح بود كه در همان جلس��ه تمام متوليان 
صنعت س��اخت و ساز مس��كن اعم از جامعه مهندس��ان مشاور، 
پيمانكاران، انبوه سازان و ... مراتب اعتراض خود را نبست به طرح 

مذكور اعالم كردند.

او افزود: ق��رار بر اين بود كه فرم اين قراردادها اصالح ش��ود و  قرار 
نيس��ت بخش خصوصي ماحصل يك عمر زندگي و سرمايه اش را 
در برنامه هاي دولت س��رمايه گذاري كند و هيچ جايگاهي در اين 

قراردادها برايش تعريف نشده باشد.
پورحاجت ادامه داد: 4۲ ايراد به اين قراردادها وارد است و بطور كلي 
جايگاه بخش خصوصي در اين قراردادها ديده نش��ده ويك سويه 
نوشته ش��ده است، از سوي ديگر حكم در همه دعاوي وزارت راه و 
شهرسازي است و به صورت يكطرفه مي تواند اين قراردادها را فسخ 
كند.دبير كانون سراسري انبوه س��ازان بيان كرد: در طرح مسكن 
مهر دولت در سال هاي 8۷ و 88 بخش خصوصي را ناديده گرفته 
و انبوه س��ازان را در ساخت وساز مداخله نداد، اما در نهايت ديديم 
در يك پروسه ۲۰ روزه قراردادهايي با كانون سراسري انبوه سازان 

امضا شد كه چرخ مسكن مهر به حركت در آمده و رونق گرفت.
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تشكيل كميته مشترك  دريايي 
و بندري ايران و چين

رييس س��ازمان بنادر و دريانوردي از تش��كيل 
كميته مشترك دريايي و بندري ايران و چين و 
امضاء تفاهم خواهرخواندگي بندر شهيد رجايي 
و بندر نينگبو چين در راستاي افزايش تعامالت و 
مبادالت تجاري بين دو كشور و دو بندر خبر داد. 
محمد راس��تاد در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
مهم ترين توافق صورت گرفته با چيني ها در سفر 
اخير، شكل گيري كميته همكاري هاي دريايي و 
بندري بود كه به صورت مصداقي و عملياتي بتواند 
به تمام موضوعات دريايي و بندري ورود كرده و 
به تصميمات عملياتي منجر شود.او افزود: مساله 
مهم ديگر انعقاد تفاهم خواهرخواندگي بين بندر 
ش��هيد رجايي و نينگبو چين ب��ه عنوان يكي از 
بنادر بزرگ دنيا بود، كه از طرف مقامات چيني و 
مسووالن اين بندر نيز مورد استقبال قرار گرفت.

رييس سازمان بنادر و دريانوردي ادامه داد: اين 
قراردادها بين بنادر زيادي از ايران با بنادر مختلف 
دنيا امضا شده است و اين تفاهم نامه از نظر تبادل 
تجربيات، توسعه همكاري ها و روابط بندري بين 
دو كشور بسيار تسهيل كننده است.راستاد درباره 
مزاياي عقد تفاهم خواهرخواندگي گفت: در عقد 
تفاهم خواهر خواندگي بين بندر شهيد رجايي با 
بندر نينگبو چين به گونه اي برنامه ريزي شده كه 
در واقع مشوق هايي تعريف كنيم تا بتوانيم با چين 
و بندر نينگبو ارتباط بهتر و بيشتري برقرار كنيم 
و با توجه به اينكه بنادر چيني نيز جزو بزرگ ترين 
و پرترافيك ترين بنادر هستند، اگر بزرگ ترين و 
مهم ترين بندرمان را به آن متصل كنيم، مزاياي 

بسياري براي ما خواهد داشت.

 راه آهن امسال حدود
۱۵ ميليون مسافر جابه جا كرد

معاون مسافري شركت راه آهن جمهوري اسالمي 
گفت: در نيمه نخست سال جاري ۱4 ميليون و 
۷۰۰ هزار مس��افر از طريق شبكه ريلي جابه جا 
شدند.به گزارش ايرنا، ميرحسن موسوي افزود: 
آمار جابه جايي مسافر از شبكه ريلي در سال جاري 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود پنج درصد 
بيشتر شد.او همچنين از افزايش 5 درصدي آمار 
جابه جايي بار در اين مدت خبر داد.موسوي ادامه 
داد: سال گذش��ته در مجموع ۲8 ميليون 8۰۰ 
هزار مسافر از طريق راه آهن جابه جا شدند.او ابراز 
اميدواري كرد تا روند رو به رشد جابه جايي مسافر 
 از ش��بكه ريلي ادامه يابد.معاون راه آهن كشور 
با اش��اره به راه اندازي قطار گردشگري تهران - 
سوادكوه در مازندران گفت: اين قطار هر هفته در 

اين مسير گردشگران را جابه جا مي كند.

معاينه فني خارج  از نوبت 
سرويس مدارس در 3 مركز

نواب حسيني منش، مديرعامل ستاد معاينه فني 
شهر تهران از اختصاص خط سرويسي ويژه براي 
معاينه فني سرويس مدارس خبر داد. به گزارش 
ايسنا، نواب حس��يني منش با اش��اره به اتخاذ 
تدابيري پيرامون تمهيدات ويژه براي معاينه فني 
س��رويس مدارس، گفت: با توجه به قرار گرفتن 
در آستانه بازگشايي مدارس، تمهيدات ويژه اي 
را براي سرويس هاي مدارسي كه تاكنون موفق 
به كس��ب معاينه فني نشده اند، در نظر گرفتيم. 
او گفت: تا ۱5 مهر ماه سه مركز الغدير، چمران و 
شقايق يك خط سرويسي خود را صرفا به سرويس 
مدارس اختصاص داده اند.مديرعامل ستاد معاينه 
فني ش��هر تهران با بيان اينكه سرويس مدارس 
مي توانند خارج از نوبت با حضور در اين سه مركز 
تست هاي معاينه فني خود را انجام دهند، گفت: 
البته س��اير مراكز معاينه فني، پذيراي سرويس 
مدارس هستند، اما اين سه مركز خارج از نوبت و 
در يك خط اختصاصي نسبت به چك تست هاي 

معاينه فني سرويس مدارس اقدام مي كنند.

افزايش منابع غيرنقد شهر 
سياست شهرداري تهران

عبدالحميد امامي، معاون ام��ور مالي و اقتصاد 
شهري شهرداري تهران گفت: تامين منابع مالي 
از وظايف مهم معاونت مالي و اقتصاد شهري است. 
سياست شهرداري و شوراي شهر تهران اين است 
كه منابع غيرنقد شهر را بيشتر كنند. امامي كه در 
نشس��ت دورنگاه ارتباطات شهر تهران )شوراي 
مديران روابط عمومي شهرداري تهران( صحبت 
مي كرد، اولين محور عملياتي شهرداري تهران را 
توسعه حمل ونقل عمومي و دومين محور را نيز 
كاهش آلودگي هوا خواند و گفت: تامين و تثبيت 
منابع مالي از وظايف مهم معاونت مالي و اقتصاد 
شهري است. در حال حاضر سياست شهرداري 
و شوراي شهر تهران اين است كه منابع غيرنقد 
شهر را بيشتر كنند. متاسفانه بخش قابل توجهي 
از منابع غيرنقد شهرداري در دوره هاي گذشته 
فروخته ش��ده و ديگر آن قدر منابع باقي نمانده 
است كه بتوانيم از آنها درآمدزايي كنيم. معاون 
ش��هردار تهران ادامه داد: به عنوان مثال در دوره 
گذشته ٣٣ ملك به بانك شهر داده شده است كه 
سندهاي درست ندارند. با وجود پيگيري هايي 
كه تابه حال داشتيم حتي مشكل سند يكي از اين 
موارد نيز حل نشده است. از طرف ديگر شهرداري 
تهران تابه حال ٢١ هزار ميليارد تومان از بانك شهر 
وام گرفته است؛ اين عدد به اضافه وام واگن سازي 
٢٢ هزار ميليارد تومان اس��ت؛ اين يعني ديگر 
نمي توانيم از بانك ش��هر به راحتي وام بگيريم.

امامي تاكيد ك��رد: مديران س��الم و متخصص 
بايد تربيت شوند و بر بدنه نيز بايد نظارت وجود 
داشته باش��د. بايد بدنه شهرداري تهران را بطور 

سيستماتيك كنترل كنيم.

   عوارض تمديد پروانه لغو شد
ديوان عدالت اداري در پي شكايت تعدادي از انبوه سازان 
از شوراي شهر تهران، مصوبه اين شورا مبني بر امكان 
دريافت عوارض جديد براي تمديد پروانه ساختماني 

را لغو كرد.
به گ��زارش مهر، هيات عمومي دي��وان اداري در رأي 
۱555 خود، مصوبه ۳4۶ شوراي اسالمي شهر تهران 
مبني بر »مجوز شهرداري تهران براي دريافت عوارض 
مجدد جهت تمديد پروانه هاي ساختمان هاي نيمه كاره 
كه مدت زمان اعتبار آنها به اتمام رسيده« را ابطال كرد.

اين رأي هيات عمومي در پي صدور دادخواستي از سوي 
برخي انبوه سازان صادر شده و اخذ عوارض تمديد پروانه 

ساختماني غيرقانوني خواهد بود.
متن كامل رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به 
اين شرح اس��ت: قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲9 قانون 
نوسازي و عمران ش��هري مصوب سال ۱۳4۷، روش 
خاصي براي تعيي��ن و اخذ عوارض تمديد پروانه هاي 
ساختماني پيش بيني كرده است و در آراء متعدد هيات 
عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تمديد پروانه 
ساختمان در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير 
قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده 

است. بنابراين مصوبه جلسه ۳4۶ شوراي اسالمي شهر 
تهران )دوره چهارم( ابالغي به تاريخ ۲۳ فروردين 9۶ با 
موضوع مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان هاي 
نيمه كاره به داليل مندرج در دادنامه به تاريخ ۱۳ مهر 
۱۳95 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون 
و خارج از حدود اختيارات قانوني است و مستند به بند 
۱ م��اده ۱۲ و مواد 88 و ۱۳ قانون تش��كيالت و آيين 
دادرس��ي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳9۲ از 

تاريخ تصويب ابطال مي شود.
گفتني است محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران 
در پي اين ش��كايت، دفاعيه اي به ديوان عدالت اداري 
ارسال كرده بود كه در آن تعيين عوارض را طبق قانون 

حق شوراي شهر دانسته بود.

   هواي تهران خنك مي شود
هواشناسي تهران اعالم كرد كه طي 4 روز آينده آسمان 
استان تهران صاف تا قسمتي ابري گاهي همراه با وزش 
باد پيش بيني مي شود.به گزارش ايرنا، آسمان استان 
تهران طي4 روز آينده صاف تا كمي ابري، گاهي همراه 
با وزش باد و همچنين از يك شنبه تا سه شنبه احتمال 
رخداد غبار احتمالي در نواحي جنوبي استان وجود دارد 

و در روزهاي يك شنبه و دوشنبه دما كاهش محسوسي 
خواهد داشت.

بيش��ينه و كمينه هواي تهران در روز ش��نبه )۳۷( و 
 روزه��اي يك ش��نبه و دوش��نبه )۳5، ۳۳( و در روز 
سه شنبه دوم مهرماه نيز )۳4( درجه خواهد بود. ورامين 
با 4۰ درجه سانتيگراد و فيروزكوه با 8 درجه سانتيگراد 
به ترتيب گرم ترين و خنك ترين نقاط استان تهران در 

48 ساعت گذشته بوده اند.

   جزئيات اعطاي تسهيالت خريد دوچرخه 
علي پيرحسينلو، مشاور معاون شهردار تهران با اشاره 
به اينكه ش��اغالن، دانش��جويان و دانش آموزان س��ه 
گروه هدف براي طرح جامع دوچرخه هستند، گفت: 
تسهيالت خريد دوچرخه به اين افراد توسط صندوق 

كارآفريني اميد در رياست جمهوري ارايه مي شود.
به گزارش فارس، پيرحسينلو درباره جزييات تسهيالت 
خريد دوچرخه براي خبرن��گاران، اظهار كرد: جهت 
ترويج فرهنگ دوچرخه س��واري، شهرداري اقدامات 
گس��ترده اي را در دس��توركار قرار داده ك��ه از جمله 
برنامه ها، ارايه دوچرخه هاي »بيدود« بدون وديعه براي 
دانشجويان و خبرنگاران و ارايه تسهيالت براي خريد 

دوچرخه است. وي افزود: ميزان تسهيالت به صورتي 
بوده ك��ه متقاضايان بتوانند ۷۰ ت��ا 8۰ درصد قيمت 
دوچرخه را از طريق وام دريافت كنند و ميزان تسهيالت 
۲.5 ت��ا ۳ ميليون براي دوچرخه هاي معمولي و 5 تا ۶ 
ميليون براي دوچرخه هاي برقي است و اين وام ها توسط 
صندوق كارآفريني اميد كه براي رياس��ت جمهوري 
است، ارايه مي شود. براساس تفاهم نامه اي كه شهرداري 
با صندوق كارآفريني اميد داش��ته، قرار است از محل 
اعتبارات طرح ترافيك، تس��هيالتي در حوزه حمل و 

نقل عمومي ارايه شود. 
مش��اور معاون ش��هردار تهران تصريح كرد: شاغالن، 
دانش��جويان و دانش آموزان س��ه گ��روه هدف طرح 
جامع دوچرخه هستند. شيوه نامه تسهيالت دوچرخه 
از جانب ش��هرداري در حال تدوين اس��ت و اس��امي 
دريافت كنندگان وام توس��ط ش��هرداري به صندوق 
كارآفرين ارايه خواهد شد. اين تسهيالت براي افرادي 
بوده كه ط��رح ترافيك ندارند و برنامه ها به س��مت و 
سويي رفته كه بتوانيم ظرفيت طرح ترافيك را كاهش 
و مش��وق هايي ارايه كنيم كه مردم كمت��ر از خودرو 

استفاده كنند. 
او تصريح كرد: ارايه تسهيالت دوچرخه در جهت كاهش 

اس��تفاده از خودروهاي شخصي و توسعه حمل و نقل 
عمومي و پاك است.

   تعطيلي بخش هايي از خطوط مترو 
در روز 3۱  شهريور

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه اعالم كرد: ايستگاه هاي متروي 
ش��اهد- باقرش��هر و خط فرودگاه امام خميني )ره( 
همزمان با مراسم رژه نيروهاي مسلح پذيرش مسافر 

ندارند.
به گ��زارش فارس، با توج��ه به برگزاري مراس��م رژه 
نيروهاي مسلح در جوار حرم مطهر امام خميني )ره(؛ 
قطارهاي مترو در روز يك شنبه ۳۱ شهريورماه سال 
جاري، از ابتداي صبح تا پايان مراسم در ايستگاه هاي 
شاهد - باقر ش��هر )واقع در خط يك( توقف نخواهند 

داشت.
همچنين خط فرودگاه امام خميني )ره( نيز از ساعت 
۱۳ روز شنبه ۳۰ ش��هريور ماه تا پايان مراسم در روز 
۳۱ شهريور پذيرش مسافر ندارد و پس از پايان مراسم 
 حركت قطارها و پذيرش مس��افر به ص��ورت عادي و 

بر اساس برنامه زمان بندي انجام مي شود.

در شهر
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»تعادل«فعالسازيوتوسعهمعادنكوچكمقياسرابررسيميكند

نجات استان هاي محروم با  احياي معادن كوچك
تعادل|نيلوفر جمالي|

افزايش سطح اشتغال پايدار و ثروت آفريني، رونق توليد 
و همچنين رش��د زيس��ت بوم كارآفريني را مي توان از 
مهم ترين عوامل جذابيت براي سرمايه گذاري و توسعه 
معادن كوچك و متوسط مقياس، نام برد. از آنجا كه بيش 
از 98 درصد معادن كش��ور نيز كوچك مقياس هستند، 
كارشناسان معتقدند، با فعال س��ازي اين معادن ارزش 
افزوده اي كه نصيب اقتصاد كشور مي شود بسيار چشمگير 
خواهد بود و حت��ي مي تواند 60درصد درآمدهاي نفتي 
را نيز پوش��ش دهد. از اين رو، بخش خصوصي پيشنهاد 
احياي اين معادن را در شرايط امروز كشور به دولت ارايه 
كرد و مورد پذيرش ق��رار گرفت. به همين دليل يكي از 
مهم ترين برنامه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
س��ال 98 همين امر بوده كه مسووليت آن را به ايميدرو 
واگذار كرده اس��ت. ايميدرو و بخش خصوصي در كنار 
يكديگر تالش مي كنند تا با آغاز اين طرح شرايط را براي 

بخش معدن و توليد فراهم كنند. 

     روند احيا معادن كوچك
طرح احياي معادن كوچك كه از سوي بخش خصوصي به 
دولت تقديم شد، مورد استقبال قرار گرفت و در اين راستا، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، ايميدرو را متولي اجراي 
اين طرح ق��رار داد؛ چراكه طرح احياي معادن كوچك و 
فعال س��ازي آنها در واقع يك اقدام مل��ي بوده و عالوه بر 
اشتغال و عمران و آبادي مناطق محروم، موجب استفاده 
از ذخاير معدني روباز، كمك ب��ه حوزه هاي فوالد، مس 
و غيره را خواهد داش��ت، همچنين ضامن سياست هاي 
توسعه اقتصادي و تحقق بخشيدن اقتصاد مقاومتي است.

در واقع مي توان گفت كه مهم ترين اولويت كاري ايميدرو 
در سال جاري را احيا و فعال سازي معادن كوچك عنوان 
كرد. البته بارزترين مزيت معادن كوچك، را هم مي توان 
گستردگي آنها در كشور و اشتغال زايي باال دانست. چراكه 
مي توان در نقاط مختلف كش��ور يك معدن كوچك را 
تحويل گرفت و اشتغال زايي فراواني در آن ايجاد كرد. از 
ديگر مزيت هاي مهم صنايع معادني نسبت به ساير صنايع، 
ايجاد اشتغال در بخش خدمات و صنايع جانبي است كه با 
ضريبي به چندين برابر مي رسد. زماني كه معدني را توسعه 
مي دهيم، حمل و نقل و ديگر خدمات جانبي آن نيز فعال 
شده و موجب توسعه اقتصادي آن منطقه يا ايجاد ثروت 

محلي مي شود.
اما ايميدرو در بخش معادن كوچك چه برنامه اي را براي 
سال جاري در دستور كار خود قرار داده است؟ در راستاي 
طرح احيا و فعال س��ازي معادن كوچك، ايميدرو، فعال 
كردن 150 معدن كوچك را در سال 98 دنبال مي كند. 
اما پس از بررسي هاي اوليه اين نوع معادن، مشكالت آنها 
شناسايي شده و اگر نياز به آموزش داشته باشند، ايميدرو 
براي آنها برنامه آموزشي برگزار مي كند. چنانچه مشكل 
زيربنايي داشته باشند، ايميدرو زيربناها را ايجاد خواهد 
كرد. عالوه بر اين در صورت نداشتن بازار براي توليدهاي 
خود با سرمايه گذاران و خريداران مواد معدني نشستي 
برگزار و قرارداد بلندمدت خريد براي آنها منعقد مي شود. 
از س��وي ديگر، چنانچه مساله توس��عه داشته باشند، با 
سرمايه گذاران جلس��اتي را برگزار كرده، تا بسته تامين 

مالي طراحي و ارايه شود. 
در واقع برنامه ريزي هاي انجام ش��ده بر اين اساس است 
كه از 150 معدني مورد بررسي، حدود 50 معدن در نقاط 
مختلف كشور فعال شوند. در اين راستا، مديرعامل شركت 
تهيه و توليد مواد معدني ايران در اين باره طي اظهاراتي 
گفته بود: در هدف گذاري سال 98، پيش بيني شده، كه 
600 بسته سرمايه گذاري عملياتي شود كه حاصل آن 
ايجاد ۳هزار شغل است. وجيه اهلل جعفري، دبير شوراي 

راهبردي طرح احياي معادن كوچك مقياس عنوان كرده 
كه اين تعداد بسته سرمايه گذاري براي فعال سازي 150 
معدن، منجر به ايجاد شغل براي ۳هزار نفر در حوزه معادن 
كوچك مي شود. او با يادآوري اينكه فعال سازي معادن 
كوچك،  اكنون به عنوان طرح اولويت دار اقتصاد مقاومتي 
در بند ۳۷ سياست هاي ابالغي گنجانده شده، اظهار كرد: 
۲۴8 معدن در حال تجهيز هستند كه بيشتر آنها در استان 
مركزي ق��رار دارند. تاكنون 1۲6 معدن كوچك مقياس 
اطالعات خود را ارس��ال كرده اند و در 9 استان، پردازش 
اطالعات، تكميل شده و يك استان نيز در حال پردازش 
اطالعات است. از تعداد معادن پردازش شده، 165 معدن 
فعال و قابل توسعه با ايجاد اشتغال جديد بوده اند. به گفته 
او، 185 معدن نيز غير فعال هستند و قابليت احيا دارند. 
در حوزه معادن كوچك، ۴۷ بلوك بندي تعريف شده است 
كه با س��اخت واحد فرآوري ثابت، قابل فعاليت هستند. 
بنابر اظهارات مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني 
ايران، در 5 مورد نيز تس��هيالت زيرساختي، ارايه شده و 
اين تعداد معادن به سمت فعال شدن مي روند. تاكنون 
مشكل 1۳ معدن با معرفي به صندوق بيمه سرمايه گذاري 
فعاليت هاي معدني رفع ش��ده است. 16 مورد نيز داراي 
مشكل حقوقي بودند كه در حال  حاضر به نوعي مشكل 
آنها برطرف شده است. جعفري به پااليش اطالعات معادن 
كوچك نيز گريزي زده و گفته است كه از ۲۷ نمونه معدن 
پايش شده، ۳۲ درصد مشكل تامين نقدينگي، 1۲ درصد 
مشكل زيرساخت، 10 درصد مشكل تكميل اكتشاف، 10 
درصد مشكل حقوقي و 5 درصد مشكل بازار داشته اند. 
او به تاثير برنامه ها و اقدامات در اين طرح، اشاره و تاكيد 
كرده است: اگر اين ۲۷ پروژه عملياتي شوند، 6۲ معدن 
تاثير مثب��ت مي گيرند. همچنين با اج��راي پروژه هاي 
زيرساختي، ۴۴ معدن و چنانچه 55 پروژه مستقل انجام 

شود ۳50 معدن، تاثير قابل توجه مي پذيرند. 

     استارت احيا با پنج استان
احيا معادن كوچك در اس��تان هاي »هرمزگان، زنجان، 
فارس، سيس��تان و بلوچس��تان و كرمان« كليد خورده 
اس��ت. بطور مثال احيا معادن )سنگ آهن( هماتيت در 
هرمزگان آغاز شده اس��ت و برنامه راه اندازي ۲0 معدن 
سنگ ساختمان با كمك انجمن سنگ در دستور كار قرار 
گرفته است. اكنون كارگروه احيا معادن كوچك تشكيل 
شده و مسائل مرتبط با راه اندازي اينگونه معادن در اين 
كارگروه بررسي و در شوراي عالي معادن مطرح مي شود. 
در اين پروژه بايد همه اركان كشور با نگاهي ملي در جهت 
پيشبرد اين هدف گام هاي اساسي برداشته و تا رسيدن 
به حصول نتيجه پاي كار باشند. اكنون مواد معدني فلزي 
مانن��د »آهن، مس، كروميت و منگنز« ب��ا توجه به نوع 
كانسار و نحوه استخراج از فراواني بيشتري در حوزه معادن 
كوچك مقياس استان ها برخوردارند. با توجه به اينكه اكثر 
معادن كشور، كوچك مقياس است بنابراين توجه به اين 
بخش مي تواند منجر به شكوفايي اقتصاد كشور شود. در 
اين راس��تا برنامه ريزي درست براي احيا از اهميت قابل 
توجهي برخوردار اس��ت. در ابتدا بايد مشكالت بررسي 
شود و با برنامه ريزي درست در زمان درست و تعيين يك 

چشم انداز بطور اصولي اهداف را دنبال كرد.

     ايجاد زيربناها از محل حقوق دولتي 
اكنون چهار استان در قالب اين طرح ارزيابي و 1۳ پرونده 
موضوعي ماده معدني و اس��تاني بررسي و در نهايت ۷9 
بسته اجرايي تصويب شده است. قرار شده از محل حقوق 
دولتي منابعي در اختيار طرح ايجاد زير بناها قرار گيرد تا 
در بخش ايجاد زير بناهاي مورد نياز معادن هزينه شود. با 
فعال شدن بخش معدن و اهتمامي كه در اجراي اين طرح 

شاهد هستيم، خدمات حمل و نقل و ساير خدمات جانبي 
باعث توسعه اقتصادي و روابط اجتماعي منطقه مي شود 
و اين مزيتي است كه معدن و صنايع معدني را به عنوان 

حوزه اي اثربخش در اقتصاد كشور معرفي كرده است.
پيش از اين نيز معاون امور معدن و صنايع معدني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از آغاز راه اندازي معادن كوچك 
در استان هاي محروم خبر داد و گفت: ۳0 درصد ارزش 
افزوده در بخش معدن متعلق به معادن كوچك اس��ت 
اما ۷0درصد اشتغال زايي به همراه دارد. جعفر سرقيني 
در اظهاراتي عنوان كرده ب��ود: ارزش توليدهاي معادن 
كوچك مقياس راه اندازي شده، ساالنه 50 ميليون دالر 
است. او با بيان اينكه توسعه معادن كوچك بهترين رويكرد 
براي اشتغال زايي پايدار است، گفت: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مصمم به توس��عه طرح احيا و توس��عه معادن 
كوچك است. در اين طرح بايد مناطق محروم را بيشتر 
مورد توجه قرار داد. او درباره ارزش توليدات معدني كشور 
اظهار كرد: در سال گذشته، ارزش مواد معدني و زنجيره 

فرآوري حدود ۲1 ميليارد دالر بود.
از س��وي ديگر، ب��ه گفته رييس هيات عام��ل ايميدرو، 
با امض��اي تفاهمنامه بي��ن معاونت علم��ي و فناوري 
رياس��ت جمهوري و انجمن فوالد ب��ا ايميدرو، صندوق 
پژوهش و فن��اوري فوالد فق��ط 100 ميلي��ارد تومان 
بودجه به تحقيق��ات و نوآوري اي��ن صنعت اختصاص 
مي دهد. خداداد غريب پ��ور در اين باره اينگونه توضيح 
داده كه ايميدرو تعامل با دانشگاه ها را در راستاي توسعه 
پژوهش، بومي سازي و تعميق ساخت داخل ادامه خواهد 
داد. به گفت��ه او، پايش تكميل پروژه ه��اي نيمه تمام با 
تشكيل كارگروه پژوهش در ايميدرو كليد خورده است. 
غريب پور، تصريح كرد: با تشكيل كنسرسيوم هاي معدني، 
اهداف معدن و صنايع معدني با سرعت بيشتري دنبال 
خواهد شد. او با تاكيد بر اينكه ايميدرو آمادگي تعامل با 
دست اندركاران طرح ملي احياي معادن كوچك را دارد، 
اف��زود: اميدواريم اين رويداد منجر به همكاري بيش��تر 
فعاالن اين بخش براي توسعه معادن كوچك شود. او تاكيد 
كرد: سرمايه صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي 
معدني، امس��ال به ۳50 ميليارد تومان افزايش خواهد 
يافت و مخالف تامين مالي ب��ه روش ليزينگ در بخش 

معدن هستم.

     چرا احياي معادن كوچك مهم است؟
رييس خان��ه معدن ايران گفت: اكنون كش��ور نيازمند 
اشتغال و درآمدزايي است و با فعال شدن معادن كوچك 
و متوسط از طريق احياي آنها و جايگزيني استاندارها در 
بخش هاي مختلف قطعا اين معادن مي تواند مقش موثري 
در اقتصاد كشور ايفا كنند. محمدرضا بهرامن در گفت وگو 

با خبرنگار »تعادل« درباره نقش احياي معادن كوچك 
در اس��تان هاي محروم اظهار كرد: طرح احياي معادن 
كوچك و متوسط پيشنهاد بخش خصوصي به دولت بود 
تا از شرايط و امكانات معادن و محدوده هاي معدني كه در 
كش��ور وجود دارد و به هر دليلي راكد يا تعطيل شده اند 
را فعال كنيم.  او ادامه داد: اين طرح پيشنهادي از سوي 
بخش خصوصي به دولت ارايه شد كه البته مديريت آن 
را دولت بر عهده گرفت و امروز يكي از موضوعات اقتصاد 
مقاومتي است كه مس��ووليت آن به مديرعامل سازمان 
توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران )ايميدرو( 
داده شده است.  رييس خانه معدن ايران همچنين با اشاره 
به استقبال بخش خصوصي از اين طرح به دليل عملياتي 
بودن آن، عنوان كرد: اكنون خانه معدن ايران شريك اين 
طرح و يكي از اركان آن است كه در احياي معادن كوچك 
و متوسط همراه با كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق 

بازرگاني ايران حركت هاي خود را آغاز كرده است.
به گفته او، عملياتي شدن اين طرح يك شرط دارد و بايد 
متولي بخش معدن كش��ور اين اراده را داشته و خواهان 
اجراي اين طرح باشد؛ چراكه فعاالن اين بخش نبايد در 
چهارچوب و مقررات خشك معادن كشور مانند مقررات 
محيط زيست و منابع طبيعي گير كنند و بايد بر اين باور 
باشيم كه از هر ظرفيت اقتصادي موجود در كشور به نحو 

مطلوب استفاده مي شود.
بهرامن در بخش ديگري صحبت هاي خود با بيان اينكه 
اگر اين واقعيت را قبول داشته باشيم، مي توانيم بخشي از 
مشكالت امروز تامين مواد اوليه بسياري از كارخانه ها را 
تامين كنيم، افزود: در راستاي واقعيت مذكور، مهم ترين 
فاكتور اين است كه مي توانيم بخشي از اشتغال هايي كه 
در مناطق بسيار محروم كشور از بين رفته است به چرخه 
بازگردانيم و مشكل اشتغال آنها را حل كنيم؛ اما اين مهم 

نياز به يك عزم و پذيرش ملي دارد.
او با طرح اين پرسش كه آيا فعال كردن معادن كوچك و 
متوسط مي تواند در اقتصاد كشور موثر باشد، تاكيد كرد: 
كش��وري كه بيش از 80 ميليون جمعي��ت دارد و امروز 
نيازمند اشتغال، درآمدزايي و جريان اقتصادي است؛ اگر 
تحليل هاي بي منطق را از سيستم و بخش هاي مختلف 
فعاليتي خود دور كرده و استانداردها را جايگزين آن كند 
قطعا مي تواند موفق عمل ك��رده و چنين طرح هايي در 

اقتصاد كشور موثر باشند.
اين فعال حوزه معدن با اشاره به اينكه عزم ملي موضوع 
بسيار مهمي است كه بايد در درون متولي بخش معدن و 
دولت ايجاد شده باشد، تصريح كرد: اكنون برنامه هاي را 
براي آغاز اين طرح داريم و تقريبا هر هفته به يك استان 
رفته و مسائل و مباني اين طرح را در استان مذكور دنبال 
مي كنيم. همانطور كه دولت به عنوان وظيفه خود در طرح 

اقتصاد مقاومتي طرح احياي معادن كوچك و متوسط را 
دنبال مي كند، ما نيز به عنوان بخش خصوصي همراه آنها 
هستيم و با فعاالن حوزه معدن در تمام استان ها ارتباط 
داريم تا بتوانيم از اين اتفاق مطلوب به بهتريم نحو استفاده 
كنيم.  او همچنين درباره زيرساخت هاي الزم براي احيا 
معادن كوچك و متوسط عنوان كرد: يكي از مواردي كه 
مورد نظر خانه معدن ايران است، همان زيرساخت ها است 
كه براي آمده شدن آن فرمول هاي الزم را ارايه كرده ايم و 
استفاده مي كنم. بخشي از اين زيرساخت ها مالي و برخي 

ديگر حمايتي است.
بهرامن ادامه داد: مقرر ش��ده اس��ت كه زيرساخت هاي 
حمايتي توسط س��ازمان ايميدرو انجام شود كه قاعدتا 
مس��ائل مالي نيز درون آن نهفته اس��ت؛ اما براي تامين 
زيرس��اخت هاي مالي نيز مقرر ش��ده اس��ت كه توسط 

صندوق بيمه فعاليت هاي معدن انجام شود. 
او با اشاره به پيش��نهاد افزايش سرمايه صندوق مذكور 
از س��وي خانه معدن ايران اظهار ك��رد: اين طرح نياز به 
حمايت هاي مالي دارد از اين رو، پيشنهاد شد تا سرمايه 
اين صندوق به 500 ميلي��ارد تومان افزايش پيدا كند و 
خوش بختانه متولي اين بخش پيشنهاد مذكور را پذيرفت 
و در دس��تور اجرا قرار داد. زماني كه 500 ميليارد تومان 
به سرمايه صندوق بيمه فعاليت هاي معدن افزوده شود 
يك ظرفيت اعتباري حدود ۲ هزار ميليارد توماني براي 
بخش معدن ايجاد مي ش��ود كه مي تواند كمك كننده 
باشد. همچنين همان كمك هاي مالي مي تواند تجهيزات 
و ماش��ين آالت اين بخش را تحت تاثير خود قرار داده و 
تجهيز كند.  رييس خانه معدن ايران درباره تاثير تحريم ها 
در تهيه ماش��ين آالت مورد نياز اين حوزه نيز گفت: اين 
واحدها در ش��رايط موج��ود مي توانند از ماش��ين هاي 

اصطالحا دست دوم استفاده كنند.
او با تاكيد بر اينكه مباني تامين ماشين آالت بحثي كامال 
جدا است، اظهار كرد: در اين مورد به عنوان خانه معدن 
ايران طرحي براي كل كش��ور دنب��ال مي كنيم و تمام 
اطالعات كوتاه مدت و بلندمدت 5 س��اله مورد نياز اين 
بخش را ارايه كرده ايم كه نيازمند مهيا شدن شرايطي است 

تا بتوانيم از اين پتانسيل ها استفاده كنيم. 
بهرامن با بيان اينكه بايد همزمان از پتانسيل هاي ساخت 
داخل نيز بهره ب��رد، افزود: اعتق��اد داريم كه هپكو بايد 
به جريان توليد و اقتصاد بازگ��ردد؛ چراكه زماني هپكو 
كمك كننده ما بود. اگرچه ممكن است اين شركت امروز 
در خط توليد نباش��د؛ اما اعتقاد داريم با تغيير مديريت 
امكان بازگش��ت ان به خط توليد وجود دارد. هپكو يك 
سرمايه ملي است؛ اما ما نتوانسته ايم از پتانسيل هاي آن 
به نحو مطلوب استفاده كنيم اما با تغيير مديريت مي توان 

از پتانسيل هاي آن بهره مند شد. 
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 معادن محلي
 بازوي مشاركتي دولت

برخ��الف بنگاه ه��اي 
اقتص��ادي نظير مال ها 
و هايپر ماركت ها توان 
بخش توليد ب��ر عهده 
SMEه��ا و صناي��ع 
كوچك محلي است. اين 
اصل را نمي توان ناديده 
گرفت كه چ��رخ توليد 
از اجزايي تشكيل شده 
كه عدم تحرك هر كدام از آنها مي تواند حركت 
صنعت را كور و حت��ي متوقف كند. راهكارهاي 
مختلفي براي خ��روج از ركود صنايع كوچك به 
وي��ژه صنايع كوچك معدن��ي و معادن كوچك 
مناطق محروم تحت عنوان سناريوهاي بخش 
معدن معرفي و حتي اجرايي ش��ده است كه كم 
و كيف آن در اي��ن مقال نمي گنجد؛ اما مي توان 
پيش��نهادهايي را مطرح كرد كه شايد با كمك 
آن به س��مت اجرايي ش��دن واقعي احيا معادن 

اميدوار بود.
احيا معادن ارتباط مستقيمي با احيا توان مالي 
معدن��كاران ج��زء دارد و دولت باي��د توان مالي 
اين بخ��ش را با طرح هايي نظير ط��رح »كارا«؛ 
از طري��ق مكانيزم هاي جديد و سياس��ت هاي 
معدني باز كرده و ش��رايط را بهبود بخشد. طرح 
كارا؛ طرحي به نس��بت موفق براي افزايش توان 
اش��تغال زايي روس��تايي بوده و با وجود تمامي 
ضعف هايي كه براي آن متصور هستيم توانسته 
است، بنگاه هاي كوچك محلي را تا حدي رونق 
بخشد. ايجاد طرح هايي مشابه طرح كارا با دخالت 
اس��تانداردهاي راه اندازي SMEها مي تواند در 

رونق اين بخش موثر باشد.
از طرف ديگر وج��ود بنگاه هاي تضميني خريد 
مواد معدني با استانداردهاي بين المللي مي تواند، 
تضميني براي معدنكار جزء كه ادبيات صادرات و 
فروش ماده معدني را به نحو شايسته اي فرانگرفته 
موثر و نسبت به افزايش توان آن تاثيرگذار باشد. 
معدنكاران محلي بايد توجه بيش��تري نس��بت 
به مصاديق بازرگاني و اقتصادي داش��ته باشند 
و برنامه هاي دولت��ي كه همگي به صورت عقيم 
متمركز بر سازمان هاي نظام مهندسي معدن و 
اتاق هاي بازرگاني ش��ده اند به آموزش عملياتي 
افراد محل��ي گمارده ش��وند. احيا بخش معدن 
سال ها است كه در چهارچوب آموزشي سازمان 
ملل متحد مصاديقي نظي��ر PRA يا آموزش و 
مش��اركت مردم محلي توانسته است، نيازهاي 
محلي جامعه روس��تايي را تامي��ن و به اقتصاد 
كش��ورهاي ذي نفع كمك كند؛ اما در ايران اين 
آموزش اندكي سخيف يا حتي لوكس انگاشته 
شده اس��ت. س��رمايه گذاري هاي كوچك براي 
شركت هاي بزرگ منطق اقتصادي ندارد؛ بنابراين 
ورود شركت هاي بزرگ به معادن كوچك توجيه 
مالي ندارد، پس بايد نس��بت به توانمندس��ازي 
جامعه محلي اقدام كرد. جوامع محلي مصرفي با 
نيروي كار ارزان بازده هاي بااليي را ايجاد مي كنند 
و خري��د تضميني م��واد معدني حتي توس��ط 
ش��ركت هاي بزرگ كه به صورت هاب مس��تقر 
مي شوند به شرط اعطاي سهام - جامعه محلي 
و روستايي نيز مي تواند در توانمندسازي معادن 
كوچك مفيد و موثر باش��د. ت��وان بخش معدن 
مانند ظرفيت هاي كشاورزي، دامداري و باغداري 
محل��ي مي تواند نيروي مح��رك اقتصاد بخش 
معدن باش��د به شرط اينكه س��رمايه الزم براي 
توانمندسازي آن تامين و لوازم تحقق آن تامين 
شود. اصول مشاركت مردم محلي سال هاست كه 
در دنيا بازوي مشاركتي دولت ها است و ايران به 
عنوان يكي از بزرگ ترين كشورهاي معدني دنيا 
بايد از اين پتانسيل به صورت بهينه بهره جويد. 

شهرام شريعتي
دبيركل خانه صنعت، معدن و 

تجارت جوانان ايران
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نرخ بهره در امريكا بار ديگر كاهش يافت

نخست وزير رژيم اسراييل به پايان خط رسيده است؟ 

استقبال بازارها، انتقاد ترامپ

نتانياهو مهره اي سوخته براي ترامپ

گروه جهان|
بانك مركزي امريكا در نشس��ت اواخر هفته گذش��ته با 
كاهش ۰.۲۵ درص��دي نرخ بهره موافقت كرد تا دومين 
كاهش در سال جاري نيز به ثبت برسد. با اين حال اعضاي 
هيات مديره بانك مركزي در اين خصوص با هم هم نظر 
نبوده اند به گون��ه اي كه ۳ نف��ر از ۱۰ عضو هيات مديره 
فدرال رزرو به اين كاهش راي منفي داده اند. دونالد ترامپ 
رييس جمهوري اياالت متحده، هم كه در ماه هاي اخير 
با اش��اره به كاهش نرخ بهره در كشورهاي ديگر از جمله 
ژاپن و اتحاديه اروپا بارها خواستار كاهش چشمگير نرخ 
بهره شده بود استقبال چنداني از اين كاهش ۲۵درصدي 

نكرده و آن را نوعي شكست خوانده است. 
به گ��زارش خبرگ��زاري فرانس��ه، جروم پ��اول رييس 
بانك مرك��زي امريكا، درب��اره تصميم اي��ن نهاد گفته 
سياس��ت گذاران، انتظار وقوع رك��ود در اقتصاد امريكا 
را ندارند اما نگران��ي از پيامدهاي جنگ تجاري با چين 
مي تواند منجر به افزايش نا اطميناني نسبت به شرايط 
اقتصادي ش��ود. پاول با اش��اره به تضعيف ص��ادرات و 
فعاليت هاي تجاري در امريكا گفته فدرال رزرو در زمان 
مناس��ب از ابزارهاي خود براي كنترل و مديريت اوضاع 

استفاده خواهد كرد.
با اين تصميم بانك مركزي امريكا، نرخ بهره در اين كشور 
به ۱.۷۵درصد رس��يد كه هنوز فاصله زيادي با نرخ بهره 
در اروپا و ژاپن دارد. بانك مركزي اروپا هفته گذشته نرخ 
بهره را به منفي ۰.۵درصد كاهش داد كه پايين ترين نرخ 

بهره ثبت شده در تاريخ منطقه يورو محسوب مي شود.
از س��وي ديگر بانك مركزي در پيش بيني جديد خود از 
رشد اقتصادي امريكا اعالم كرد رشد بزرگ ترين اقتصاد 
جهان در سال جاري احتماال ۲درصد خواهد بود. دايان 
سونك كارشناس بازار، گفته پاول در سخنانش سعي كرده 
وعده اي براي تداوم روند نزولي نرخ بهره ندهد. او گفته: 
»پاول سعي كرد پاسخ مشخصي به سواالت در خصوص 
مسير آينده ندهد اما احتماال پيامدهاي خروج بدون توافق 
بريتانيا از اتحاديه اروپا بر بازارهاي مالي جهان، فدرال رزرو 
را مجبور خواهد كرد يك بار ديگر نيز نرخ بهره را كاهش 
دهد.« به عقيده س��ونك، در صورتي كه جنگ تجاري با 

چين تشديد شود، فدرال رزرو احتماال مجبور خواهد شد 
تا براي حمايت و تقويت رش��د اقتصادي، سياست پولي 
تهاجمي تري را انتخاب كند چ��را كه اين نهاد ابزارهاي 

نيرومندي براي مقابله با ريسك هاي موجود دارد.

   واكنش متضاد بازارها و ترامپ 
خبرگزاري بلومبرگ با اشاره به واكنش بازارها نسبت به 
كاهش نرخ بهره در امريكا نوشته: در معامالت پنج شنبه 
بازارهاي بورس در اروپا، شاخص »فوتسي۱۰۰« بورس 
لن��دن ۰.۰۹ درصد كاهش يافت. ش��اخص »كك۴۰« 
بورس پاريس ام��ا صعودي۰.۰۹درصدي را تجربه كرد. 

همچنين ش��اخص »دكس۳۰« بورس فرانكفورت در 
آلمان افزايشي۰.۱۴درصدي داشته است. در وال استريت 
هم شاخص ها عمدتا صعودي بودند تا جايي كه شاخص 
»داوجونز« ۰.۱۳درصد افزايش داش��ته است. شاخص 
»اس اندپي۵۰۰« نيز ۰.۰۳ درصد رش��د داشته است. 
همچنين در معامالت آسيا، اغلب شاخص ها افزايش از 
جمله »نيكي۲۲۵« توكيو )با صع��ود ۰.۵۷درصدي( و 
شاخص »ش��انگهاي كامپوزيت«چين )با افزايش۰.۰۱ 

درصدي( بسته شدند. 
تصميم بانك مركزي امريكا اگرچه با استقبال بازارهاي 
مالي مواجه شد اما نتوانس��ته از آتش تند انتقادهاي 

ترامپ نسبت به بانك مركزي امريكا بكاهد. به گزارش 
سي ان بي سي، ترامپ كه در اظهارات اخير خود خواستار 
نرخ بهره منفي ش��ده بود، در واكنش به كاهش ۰.۲۵ 
درصدي نرخ بهره در توئيتر نوش��ت: »جروم پاول نه 
جس��ارت الزم را دارد ن��ه ش��م الزم را و نه افقي پيش 

روي خود!«
دونالد ترامپ پيش تر گفته بود: »فدرال رزرو بايد نرخ بهره 
را به صفر يا كمتر كاهش دهد و ما بايد بعد از رسيدن نرخ 
بهره به چنين س��طحي اقدام به تامين مالي مجدد براي 
بازپرداخت بدهي هايمان كنيم. هزينه استقراض بايد كمتر 
شود. ما يك ارز پرقدرت داريم و ترازنامه ما هم در چنين 

وضعيتي است.« پاول اما در كنفرانس خبري خود با اشاره 
به انتقادهاي ترامپ، ضمن اعالم پايبندي بانك مركزي 
به دستيابي به هدف اشتغال كامل و كنترل تورم گفته كه 
براي حفظ رشد اقتصادي، اقدامات مناسب انجام خواهد 
ش��د. به اعتقاد ناظران اقتصادي، در شرايطي كه تشديد 
جنگ تجاري با چين باعث شده تا برخي از كسب وكارها 
در امريكا نسبت به چشم انداز اقتصادي نااميد شوند، جروم 
پاول سعي كرده تا توپ را به زمين ترامپ بياندازد. او گفته: 
»اقتصاد امريكا رو به جلو حركت كرده است چرا كه بانك 
مركزي براي محافظت از آن در برابر تكانه ها عمل كرده 
است. اما اينكه اين روند ادامه پيدا كند يا خير بستگي به 
رييس جمهور خواهد داش��ت. معتقدم تغيير رويكرد ما 
نسبت به سياست هاي انبساطي يكي از داليلي بوده كه 
چشم انداز اقتصاد امريكا را در بلندمدت مطلوب نگه داشت. 
براي تصميم گيري هايمان بسيار بر روي اطالعات تاكيد 
مي كنيم و هرگونه حركت بعدي در خصوص نرخ بهره نيز 

مبتني بر داده ها خواهد بود.« 
پاول با هشدار نسبت به تداوم جنگ تجاري با چين نيز 
گفته: »اقتص��اد امريكا به نوبه خود يك اقتصاد نيرومند 
است اما وضعيت عادي نيست و اينجا با ريسك هاي قابل 

اعتنايي مواجه هستيم.« 

   كاهش نرخ بهره در چين 
يك روز پس از انتشار خبر كاهش نرخ بهره در اياالت 
متحده، نشريه چيني س��اوت چاينا مورنينگ پست 
گزارش داد كه چين نيز نرخ بهره كوتاه مدت خود را با 
هدف كمك به شركت هاي چيني براي مقابله با جنگ 
تجاري امريكا كاهش داده است. در اين گزارش آمده: 
بانك مركزي چين جمعه نرخ بهره وام هاي كوتاه مدت 
را كاهش داد تا به شركت هاي چيني براي مقابله با اثرات 
جنگ تجاري با امريكا و ُكندي رشد اقتصاد داخلي اين 
كشور كمك كند. چين پيش از اين نيز در ماه سپتامبر 
نرخ بهره وام هاي ۱8 بانك تجاري انتخاب شده را كاهش 
داد. نرخ بهره اين بانك ها براي بيش از يك سال ۴.۲۵ 
درصد ب��ود و بانك مركزي چين اين رق��م را به ۴.۲۰ 

درصد كاهش داد. 

گروه جهان|
 بنيامين نتانياهو رهبر حزب ليکود در س��رزمين هاي 
اشغالي از بنی گانتس رهبر حزب آبی- سفيد خواسته 
با او فورا ديدار كرده و روند تشکيل دولت وحدت ملی را 
به پايان برساند. اين در حالي است كه حزب آبی- سفيد 
تاكيد دارد تنها در صورتي به تش��كيل دولت ائتالفي با 
حضور نتانياهو تن خواهد داد كه گانتس نخس��ت وزير 
دولت آينده باشد؛ شرطي كه پذيرفتنش براي نتانياهو 
غيرممكن به نظر مي رسد. زيرا نتانياهو چندين پرونده 
فس��اد مالي در حال رس��يدگي دارد كه در صورت لغو 
مصونيت نخست وزيري، مي تواند به حيات سياسي اش 

پايان داده و او را راهي زندان كند.
به گزارش رويت��رز، بنيامين نتانياهو پ��س از آن از بنی 
گانتس براي تش��كيل دولت ائتالفي درخواس��ت كرد 
كه نتايج حدود ۹۹درصد آرای ش��مرده شده، بن بست 
سياسی جناح  راست در برابر جناح ميانه و چپ را تغيير 
نداد. بر اساس تازه ترين آمار مربوط به انتخابات سه شنبه، 
حزب آبی- س��فيد با ۳۳کرسی از ۱۲۰ کرسی مجلس 
)كنست( صدرنشين اس��ت و با برخورداری از حمايت 
دو حزب ميان��ه و چپ و حماي��ت احتمالی عرب های 
شهروند سرزمين هاي اش��غالي، در مجموع پشتيبانی 

۵۷ نماينده را دارد.
اتحاد مشترک عرب های ساكن سرزمين هاي اشغالي با 
۱۳ کرسی در جناح ميانه وچپ، در حمايت از بنی گانتس 

می تواند نقشی تعيين کننده داشته باشد. اما حزب ليکود 
با ۳۱ کرسی و با اتکا به حمايت سه حزب راست و مذهبی، 

يک جناح ۵۵ نفره را در اختيار دارد. 
شمار کرس��ی های حزب تندروي »اسرائيل بيتنا« به 
رهبری آويگدور ليبرمن، پس از شمارش آرای بيش تر، 
به 8 کرسی کاهش يافت اما به اعتقاد ناظران، عملکرد 
روزهای آتی ليبرمن در تش��کيل يک ائتالف هنوز هم 

می تواند بن بست را بشکند.
بنيامين نتانياهو از احزاب راست و مذهبی خواسته به او 
تعهد بدهند که به دولتی به نخست وزيری بنی گانتس 
ملحق نشوند. اما حزب راست جديد اعالم کرده جبهه ای 
که نتانياهو تشکيل داده، برايش مبهم است. آيلت شاکد 
رهبر راس��ت جديد در انتقاد تلويحی از نتانياهو گفته: 
»جناح راست متوجه ش��ده که قادر به تشکيل ائتالف 
مورد نظر نيست و حاضر به نشستن زير چتر يک دولت با 

جناح چپ شده است.« 
رئوون ريولين رييس رژيم اس��رائيل پنج شنبه گفته از 
فراخوان نتانياهو به تشکيل يک دولت ائتالفي استقبال 
می کند. با وجود اين، سخنگويان گانتس تاکيد کردند که 
حزب آبی- سفيد ضمن استقبال از ايده تشکيل دولت 
ائتالفي، حاضر به ائتالف با ليکود هست مشروط به آنکه 

نتانياهو از رهبری آن کنار برود يا کنار گذاشته شود.
حزب آبی- س��فيد اس��تدالل می کند که دادستانی از 
مدتی پيش تاريخ دو هفته آينده را برای جلسه استماع 

با نتانياهو در خصوص پرونده های تحقيقات از او به ظن 
فساد و خيانت در امانت، تعيين کرده و کسی که در مظان 
اين اتهامات است، نمی تواند شريک تشکيل يک دولت 
ائتالفي باشد. آويگدور ليبرمن رهبر حزب اسرائيل بيتنا 
نيز که اصرار به تش��کيل ائتالف وس��يع ملی با شرکت 
ليکود و آبی- سفيد دارد، فراخوان نتانياهو از بنی گانتس 
را نمايش خوانده اس��ت.   رييس رژيم اسراييل مي تواند 
رهبر يا يکی از سياستمداران يکی از احزاب را به تشکيل 
دولت مکلف کند؛ فردی که اين تکليف بر دوش او نهاده 
می شود، تا شش هفته مهلت دارد دولت را معرفی کند. 
نتانياهو در انتخابات بهار امسال در حالی که هم حزبش و 
هم جناح راست شمار بيش تری کرسی داشتند، به دليل 
خودداری ليبرمن از پيوستن به ائتالف دولت او، ناکام شد. 

   ابهام در روابط نتانياهو و ترامپ 
نتانياهو که با بزرگ ترين چالش دوران سياستمداری اش 
روبروست، سفر به نيويورک برای ديدار با دونالد ترامپ و 
سخنرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
را لغو کرده اس��ت. ترامپ هم كه پس از انتخابات هنوز 
تماسي با نتانياهو نداشته گفته مناسبات آمريکا با ملت 
اسرائيل است )و نه شخص نتانياهو(. در اين ميان، دفتر 
نخست وزيری رژيم صهيونيستي به اظهارات اخير رکس 
تيلرسون وزير خارجه پيشين آمريکا، که نتانياهو را به 
دادن اطالعات اشتباه به ترامپ متهم کرده، واکنش نشان 

داده است. تيلرسون گفته نتانياهو برای آنکه آمريکا را به 
انجام اقدامات معينی در راستای منافع تل آويو متقاعد 
کند، چند بار به ترامپ اطالعات اش��تباه داد و مقامات 
آمريکا هر بار به رييس جمهوري آمريكا توضيح داده اند 

که »رو دست خورده است.«  
نشريه صهيونيستي هاآرتص هم جمعه نوشته که در پی 
ناکامی های اخير، برخ��ورد ترامپ که پيش از اين بارها 
نتانياهو را دوست نزديک خود قلمداد کرده بود، اکنون 
بسيار سرد شده اس��ت. در اين گزارش آمده: »وضعيت 
پيچيده ای که پس از انتخابات برای نتانياهو پيش آمد، 
باعث شد که او به نيويورک نرود و در نتيجه سخنرانی اش 
در نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد لغو 
شود. لغو اين سفر البته نتيجه ديگری هم دارد و آن لغو 
ديدار برنامه ريزی شده با ترامپ اس��ت. قرار بود در اين 

ديدار دو ط��رف درباره يک »توافق دفاعی« مش��ترک 
صحبت کنند اما بدين ترتيب به نظر می رس��د ترامپ 
ترجيح مي دهد صبر کن��د تا پيش از هرگونه صحبتی، 
وضعيت ثبات سياس��ی اس��رائيل و سرنوشت نتانياهو 
مشخص شود... خواندن ذهن نه چندان پيچيده ترامپ، 
کار دشواري نيست. او دو بار به نتانياهو كمك كرده است؛ 
ترامپ درباره تصميم مربوط به بلندی های جوالن و انتقال 
س��فارت به قدس و نيز صحبت از توافق دفاعی جايگاه 
نتانياهو را بهبود بخشيده اس��ت. در مقابل اما نتانياهو 
چيزی جز نااميدی بزرگ برای ترامپ نبوده اس��ت. در 
مرحله اول نتانياهو از تشکيل ائتالف برای معرفی کابينه 
بازماند و در مرحله دوم نيز نتوانست اکثريت را در کنست 
به دست آورد... احساس فعلی رئيس جمهوری آمريکا اين 

است که نتانياهو ديگر گزينه برنده نيست.« 

دريچه

كوتاه از منطقه

عضويت عربستان در شوراي 
حكام آژانس انرژي اتمي

گروه جهان| عربس��تان از عضويت خود در شوراي 
حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي خبر داده است. 
به گزارش ايسنا، رياض پنج شنبه موفق شد تا عضويت 
دو ساله در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي 
را به دست آورد.  نماينده روسيه در سازمان بين المللي 
وين، پنج ش��نبه اعالم كرد كه با پاي��ان گرفتن دوره 
عضويت ۱۰ كشور در شوراي حكام آژانس بين المللي 
انرژي اتمي، ۱۰ كشور ديگر از جمله عربستان سعودي 
و كويت به عضويت اين شورا درآمده اند. بر اساس اعالم 
ميخاييل اوليانوف، نماينده روسيه در آژانس بين المللي 
انرژي اتمي، عالوه بر عربس��تان س��عودي و كويت، 
كشورهاي استوني، غنا، يونان، مجارستان، مغولستان، 
نيجريه، نروژ، پاناما، و پاراگوئ��ه ديگر اعضاي جديد 
شوراي حكام آژانس هستند. شوراي حكام مسووليت 
عمده سياست گذاري آژانس بين المللي انرژي اتمي را بر 
عهده دارد. اين شورا همچنين وظيفه نظارت بر پايبندي 
كش��ورهاي امضاكننده پيمان منع گسترش جنگ 
افزارهاي هس��ته اي )ان پي تي( به تعهدات خود و در 
صورت لزوم، اتخاذ تصميم براي مقابله با عدم پايبندي 
به اين تعه��دات را دارد. تدوين و تصويب پادمان هاي 
آژانس و پيش��نهاد پذيرش اعضاي جديد به مجمع 
عمومي از ديگر وظايف شوراي حكام است. در حالي كه 
مجمع عمومي متشكل از تمامي كشورهاي عضو، سالي 
يك بار تشكيل جلسه مي دهد، شوراي حكام هر ساله 
پنج نشست مرتب دارد و ممكن است براي رسيدگي به 
موارد خاص نيز نشست هاي ويژه برگزار كند. اين شورا 
۳۵ عضو دارد كه ۲۰ عضو آن با سهميه منطقه اي و از 

طرف مجمع عمومي انتخاب مي شود.

جنجال سياست هاي مهاجرتي 
ماكرون در فرانسه 

گروه جهان| در حالي كه پارلمان فرانسه قرار است 
۳۰سپتامبر به پيشنهاد امانوئل ماكرون بارديگر موضوع 
مهاجرت را به بحث و مشورت بگذارد برخي نمايندگان 
جناح اكثريت درتالش��ند تا آنجا كه ممكن اس��ت از 
حساسيت اين موضوع داغ بكاهند. به گزارش يورونيوز، 
پس از گذشت يك سال و نيم از راي پارلمان به اصالح 
قانون پناهندگي و مهاجرت كه از س��وي ژرار كلومب، 
وزير كش��ور وقت فرانسه ارايه ش��ده و در آنزمان براي 
نخستين بار اختالف نظرهايي را در ميان نمايندگان 
حزب حاكم )جمهوري به پيش( رقم زده بود اينك به 
نظر مي رسد كه نمايندگان جناح اكثريت براي بررسي 
اين موضوع جنجالي احتياط را در دستور كار خود قرار 
داده اند. امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، هفته 
گذشته با محكوم كردن رويكردهاي ناشي از دور زدن 
قانون پناهندگي بر لزوم مواجهه واقع بينانه با مس��اله 
مهاجرت تاكيد كرد و گفت نمي خواهد »جمهوري به 
پيش« يك حزب بورژايي باشد و اين مشكل پيشروي 
توده هاي مردم را ناديده بگيرد. به اعتقاد رييس جمهوري 
فرانسه سهل انگاري در حل بحران مهاجرت و عدم ارايه 
يك رويكرد مشخص و واقع بينانه سبب گرايش بيشتر 
ساكنان كشورش به احزاب راس��ت افراطي مي شود. 
ماكرون از نمايندگان حزب حاكم خواسته براي رسيدن 
به موضعي قابل قبول در خص��وص مهاجرت از تابوها 
عبور كنند و شكاف ها را كنار بگذارند. رييس جمهوري 
فرانس��ه از چند ماه پيش تاكيد مي كند كه مهاجرت 
مساله اساسي است. به نظر مي رسد كه از ديدگاه او اين 
موضوع در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۲ نقش 

تعيين كننده اي در رقابت ها داشته باشد. 

 اعتصاب جهاني در اعتراض 
به تغييرات آب وهوايي

گروه جهان| هزاران دانش آموز با حضور در خيابان هاي 
اس��تراليا و ديگر كش��ورهاي منطقه آسيا -اقيانوسيه 
اعتصاب جهاني دانش آموزان در اعتراض به تغييرات آب و 
هوايي را آغاز كردند. به گزارش يورونيوز، شركت كنندگان 
در اين تظاهرات در آستانه اجالس سازمان ملل متحد 
درباره آب و هوا خواستار اقدام موثر رهبران جهان عليه 
گرمايش زمين شدند. تصاوير منتشر شده از تظاهرات 
جمعه در استراليا نشان دهنده حضور گسترده جوانان 
و نوجوانان اين كش��ور در تجمعات شهرهاي مختلف 
است. تظاهرات جمعه در ۱۵۰ كشور جهان به دعوت 
گرتا تونبرگ فعال ۱۶ساله سوئدي مدافع محيط زيست 
صورت گرفت. او قرار اس��ت در جمع تظاهركنندگان 
ش��هر نيويورك كه به سوي مقر س��ازمان ملل متحد 
در اين ش��هر حركت خواهند كرد، حاضر شود.  گفته 
شده، شركت كنندگان در تظاهرات تايلند به ساختمان 
وزارت محيط زيست يورش بردند. اين در حالي است كه 
معترضان به تغييرات آب وهوايي در چين اجازه تظاهرات 
نيافته اند. يكي از تازه ترين گزارش هاي دانشمندان درباره 
تغييرات اقليمي نشان مي دهد كه دماي هواي كره زمين 
بطور ميانگين تا ۲۱۰۰ هفت درجه سانتي گراد افزايش 
خواهد يافت. از سوي ديگر پيش بيني مي شود تا ۲۰۵۰ 
شمار افرادي كه به دليل خشكسالي هاي شديد، وقوع 
توفان هاي سهمگين، آتش سوزي هاي جنگلي و جاري 
شدن سيل به كمك هاي بشردوستانه احتياج خواهند 
داشت دو برابر خواهد شد. دانش آموزان و جوانان بلژيكي 
كه از پيشگامان سلسله راهپيمايي هاي آب وهوايي در 
اروپا بوده اند خود را براي شركت در يك راهپيمايي بزرگ 

ديگر آماده كرده اند.

 رويارويي كنگره امريكا 
با سازمان هاي اطالعاتي

گروه جه�ان| ريي��س كميت��ه اطالعاتي مجلس 
نمايندگان امريكا، وزارت دادگس��تري اين كش��ور را 
متهم كرده كه مانع افشاي متن شكايت در مورد مكالمه 
دونالد ترامپ با يك رهبر خارجي شده است. به گزارش 
واشنگتن پس��ت، يك مامور اطالعاتي به دنبال وعده 
نگران كننده رييس جمهوري امريكا به يك رهبر خارجي 
تصميم به شكايت رس��مي به بازرس كل سازمان هاي 
اطالعاتي اياالت متحده گرفته است. طرح اين شكايت 
منجر به رويارويي بين كنگره و سازمان هاي اطالعاتي 
امريكا شده است.  هنوز وعده ترامپ و نام رهبر خارجي 
كه او اين وعده را با او در ميان گذاشته افشا نشده است. با 
اين حال واشنگتن پست به نقل از منابعي كه نامشان فاش 
نشده گزارش داده كه موضوع اين وعده به اوكراين مربوط 
مي شده است. آدام شيف رييس كميته اطالعاتي مجلس 
نمايندگان امريكا، پس از ديدار با بازرس كل سازمان هاي 
اطالعاتي پشت درهاي بسته، دولت دونالد ترامپ را به 
جلوگيري از همكاري سازمان هاي اطالعاتي با تحقيق 
كنگره متهم كرد. از سوي ديگر رويترز به نقل از منبعي كه 
نخواست نامش فاش شود، نوشته شكايت مامور اطالعاتي 
امريكا به چند اقدام ترامپ ارتباط داشته و به مكالمه تلفني 
او با رهبري خارجي محدود نبوده است. ترامپ پنجشنبه 
در واكنش به گزارش واشنگتن پست آن را »خبر جعلي« 
خواند. نهادهاي دولتي امريكا در ماه هاي گذش��ته به 
دفعات از همكاري با تحقيق هاي مجلس نمايندگان كه 
تحت كنترل دموكرات ها قرار دارد خودداري كرده اند. 
طبق گزارش واشنگتن پست، ترامپ چند هفته پيش 
از شكايت مامور اطالعاتي امريكا با ولوديمير زلنسكي 

رييس جمهوري اوكراين تلفني گفت وگو كرده بود. 

امريكا دو ديپلمات كوبايي 
را اخراج كرد 

گ�روه جه�ان| اي��االت متحده دو عض��و هيات 
نمايندگي كوبا در سازمان ملل متحد را اخراج كرده 
اس��ت. وزارت خارجه امريكا اعالم ك��رده به اطالع 
كوبا رس��انده كه خواهان خروج فوري دو ديپلمات 
اين كش��ور به دليل سوءاس��تفاده از مزاياي اقامت 
ديپلماتيك و تالش براي انجام عمليات نفوذ در اياالت 
متحده است.  به گزارش بي بي سي، عالوه بر اخراج 
اين دو ديپلمات، وزارت خارجه امريكا تاكيد كرده از 
اين پس تردد ساير اعضاي هيات نمايندگي كوبا نزد 
سازمان ملل متحد، به منطقه منهتن در نيويورك 
محدود خواهد بود. سخنگوي وزارت خارجه امريكا 
در توييتر نوشته: »امريكا با هر اقدامي كه عليه امنيت 
ملي اين كشور باشد، با جديت برخورد خواهد كرد.« 
اين اقدام در آستانه برگزاري هفتادوچهارمين نشست 
س��االنه مجمع عمومي س��ازمان ملل در نيويورك 
صورت مي گيرد. روابط سياسي ميان اياالت متحده 
امريكا و كوبا پس از ۵۴ س��ال قطع رابطه در س��ال 
۲۰۱۵ از سر گرفته ش��د و باراك اوباما تحريم هاي 
اين جزي��ره را لغو كرد. با اين حال، پ��س از به روي 
كار آم��دن دونالد ترامپ، او با انتقاد از لغو يك طرفه 
تحريم ها، آنها را مجددا برقرار كرد. ترامپ همچنين 
با فراخواندن بيشتر اعضاي سفارت امريكا در هاوانا، 
۱۵ديپلمات كوبايي را در س��ال ۲۰۱۷ اخراج كرد. 
پيش از آن گروه��ي از از ديپلمات هاي امريكايي و 
كانادايي مس��تقر در هاوانا به دليل بروز عاليم يك 
بيماري مرموز بستري ش��دند. دولت ترامپ در آن 
زمان كوبا را به كاربرد سالحي محرمانه و حمله صوتي 

عليه كاركنان خودش متهم كرد.
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فشار كمرشكن نرخ بهره منفي 
براي بانك هاي اروپايي

گروه جهان| واحد اطالعات اكونوميست هشدار 
داد صنعت بانكداري اروپا با ريس��ك بزرگي مواجه 
شده است. به گزارش سي ان بي سي، بانك مركزي 
اروپا چندي پيش با كاهش مجدد نرخ بهره به منظور 
تقويت رش��د اقتصادي منطقه ي��ورو موافق كرد و 
ن��رخ بهره در اين منطقه پولي با رس��يدن به منفي 
۰.۵ درصد در پايين ترين سطح تاريخ خود از زمان 
تشكيل منطقه پولي يورو قرار گرفت. واحد اطالعات 
اكونوميست در گزارش��ي به مقامات بانك مركزي 
اروپا هشدار داده است كه تداوم روند فعلي بانك هاي 
اروپايي را با ريسك هاي بسيار جدي مواجه خواهد 
كرد. سيمون باپتيست مدير ارش��د اين موسسه، 
گفته است: »فكر مي كنم اكنون س��واالت زيادي 
پيرامون سودآوري فعاليت بانك هاي اروپايي ايجاد 
شده است.«  نرخ بهره در منطقه يورو از سال ۲۰۱۲ 
ميالدي به صفر درصد كاهش يافت و نخستين بار در 
سال ۲۰۱۴ وارد محدوده منفي شد. واحد اطالعات 
اكونوميست هشدار داده است كه نرخ بهره منفي به 
ضرر وام دهندگان خواهد بود و توانايي بانك ها براي 
سودآور ماندن را خدشه دار مي كند. اين گزارش در 
ادامه هشدار داده است كه نرخ بهره منفي براي مدت 
طوالني باعث ايجاد تغييرات بنيادين در كسب و كارها 
خواهد ش��د.  قرار است بانك مركزي اروپا در هر ماه 
۲۰ ميليارد يورو اوراق قرضه دولتي را خريداري كند 
تا راه را براي تقويت رشد اقتصادي در سطح منطقه 
يورو هموار كند. اين بسته فراتر از حد انتظار، احتماال 
بانك هاي مركزي ژاپن و امريكا را نيز مجبور خواهد 
كرد كه سياست هاي مش��ابهي را در پيش بگيرند. 
ماريو دراگي رييس بانك مركزي اروپا، گفته است 
كه كاهش مجدد نرخ بهره باعث آزادسازي بخشي 
از نقدينگي مازاد بانك ها به سمت بازار خواهد شد 
اما به عقيده اكونوميس��ت اين اقدام باعث كاهش 
حاشيه سود آنها خواهد شد. به اعتقاد ناظران، با توجه 
به درپيش بودن برگزيت و كاهش رش��د اقتصادي 
اعضاي مهم منطقه يورو نظير آلمان و ايتاليا و رشد 
ضعيف ساير اعضا نظير فرانسه و اسپانيا، كار بانك 
مركزي براي احياي رشد بسيار دشوار خواهد بود. 
بلومبرگ هفته گذشته در گزارشي با اشاره به موافقيت 
پارلمان اروپايي با رياس��ت كريستن الگارد رييس 
پيشين صندوق بين المللي پول بر بانك مركزي اروپا 
از روزهاي دشوار الگارد براي حل و فصل اختالفات 
بر سر سياست هاي پولي منطقه يورو خبر داده بود. 

 باال گرفتن اختالفات تركيه 
و امريكا در سوريه 

وزير دفاع تركيه، امريكا را تهديد كرد كه در صورت 
ادامه دار شدن وقت كشي واشنگتن در ايجاد منطقه 
امن در شرق سوريه، آنكارا همكاري با واشنگتن را 
متوقف و نقشه هاي جايگزين خود را در شرق فرات 
عملياتي خواهد ك��رد. به گزارش آناتولي، خلوصي 
آكار گفته تركيه همكاري ه��اي خود با امريكا را تا 
زمان برآورده شدن خواسته هاي آنكارا ادامه خواهد 
داد اما در صورت وقت كشي، ما نقشه هاي جايگزين 
خود را در شرق فرات عملياتي خواهيم كرد.« تركيه 
كردهاي مسلح سوريه را تروريستي مي داند و بارها 
در گفت وگو با امريكا )متحد كردها( خواستار ايجاد 
منطقه امن در منطقه شرق فرات سوريه شده است.

قطر دستمزد نيروهاي 
خارجي را  نمي دهد

س��ازمان هاي بين المللي اعالم كرده اند كه صدها 
تن از كارگران خارجي در قطر دس��تمزد دريافت 
نكرده ان��د. به گ��زارش يورونيوز، بس��ياري از اين 
كارگران مهاجر بدون درياف��ت غرامت مجبور به 
بازگشت به كشور خود شده اند. سازمان هاي مدافع 
حقوق بش��ر از زماني كه قطر به عنوان ميزبان جام 
جهاني ۲۰۲۲ معرفي شد تاكنون بارها از اين كشور 
حاشيه خليج فارس به دليل نقض حقوق كارگران 
خارجي انتقاد كرده اند. دولت قطر در مقابل طرح 
حفاظت از حقوق كارگران مهاجر را به اجرا گذاشت 

تا وجهه خود در خارج از كشور را بهبود ببخشد.

کمبود بنزين در عربستان
کمبود شديد بنزين در جايگاه های سوخت عربستان 
در پی حمله اخير به تاسيس��ات نفتی آرامکو باعث 
ش��د تا ش��هروندان اين کش��ور در پمپ بنزين ها 
صف های طوالنی و چندس��اعته تش��کيل دهند. 
به گزارش قدس عربی، پخش ويدئوهايی از صف های 
طوالنی خودروها در جايگاه های سوخت شهر رياض 
نش��ان می دهد که صدها خودرو در پمپ بنزين ها 
متوقف شده و ش��هروندان سعودی منتظر دريافت 
بنزين هستند. اين وضعيت عالوه بر رياض در بسياری 
از شهرهای عربستان نيز حاکم است و سوخت رسانی 

به بسياری از جايگاه ها به طور کامل قطع شده است.

امريكا كمك مالي به افغانستان 
را پس گرفت

وزير خارجه امريكا اعالم كرده بودجه ۱۰۰ميليون 
دالري كه به اجراي طرحي براي زيرساخت انرژي 
در افغانس��تان اختصاص يافته بود به خزانه داري 
بازگردانده مي شود. به گزارش سي ان ان، اختصاص 
بودجه اي ۶۰ميليون دالري براي كمك به افغانستان 
نيز كه پيش از اين برنامه ريزي شده بود فعال متوقف 
مي شود. وزير خارجه امريكا دليل توقف اختصاص 
اين بودجه را شفاف نبودن نحوه استفاده از آن عنوان 
كرده است. او با اين حال تاكيد كرده طرح زيرساخت 
انرژي در افغانستان با استفاده از منابع مالي خارج از 

بودجه امريكا تكميل خواهد شد. 
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عكسروز

چهرهروز

صادق توكلي درگذشت
صادق توكلي )بازيگر پيشكسوت تئاتر، سينما و تلويزيون( درگذشت.  از مهم ترين آثار صادق توكلي مي توان به بازيگري در فيلم آژانس شيشه اي، 
سريال بوي غريب پاييز و سريال عياران اشاره كرد.  صادق توكلي نخستين بار سال 1349 در سينما حضور يافته و در فيلم شهر گناه به كارگرداني 
محمدعلي زرندي بازي كرده است. گرچه موفقيت اين اثر نسبت به آثار شاخص بعدي اش مانند فيلم آژانس شيشه اي، بيشتر نبود اما تجربه 
خوبي براي صادق توكلي محسوب مي شود و همكاري با هنرمنداني همچون پوري بنايي، كتايون، جواد قائم مقامي و سعيد كاميار را تجربه كرد.  
توكلي در سال 76 دوره پرتالشي را در عرصه سينما و تلويزيون گذراند. او در اين سال با بازي در 2 فيلم مهم سينما خود را به مردم معرفي كرد. 
صادق توكلي در اين سال، در فيلم آژانس شيشه اي به كارگرداني ابراهيم حاتمي كيا و فيلم عشق گمشده به كارگرداني سعيد اسدي بازي كرد.

بازارهنر

اتريشي ها هنر ايراني را به تماشا گذاشتند

ساخت فيلم سينمايي ليپار در سيستان و بلوچستان

چراغ هاي نمايش »خاتون« روشن شد

همزمان با روز ش��عر و ادب فارس��ي، 
نمايشگاه »برخورد هنري گروه نقاشان 
سالمند اتريشي« در محل تاالر رايزني 
فرهنگي اي��ران در وين برگزار ش��د. 
اين نمايش��گاه با حض��ور 1۵ هنرمند 
اتريشي همراه بود كه بيش از 7۰ سال 
سن داشتند و در دوران بازنشستگي، 
در دوره ه��اي آم��وزش نگارگ��ري 

ميترا ش��اهمرادي، هنرمند نق��اش ايراني مقيم 
اتريش آموزش ديده و آث��اري برگرفته از تصاوير 
كتاب هاي مينياتور ايراني را به نمايش گذاشتند. 
در آيين افتتاح اين نمايشگاه كه با حضور جمعي 
از ديپلمات هاي س��فارت جمهوري اسالمي ايران 
در اتريش، اس��اتيد دانشگاه، هنرمندان اتريشي و 
تعدادي از ايرانيان مقيم همراه بود، مهرداد آگاهي، 
رايزن فرهنگي ايران در اتريش، ضمن خير مقدم 
به حاضران يادآوري كرد: ايرانيان با س��ابقه چند 
هزار ساله در هنر بسياري از مطالب و مفاهيم را با 
شعر منتقل مي كردند؛ رودكي از نخستين شاعران 
بزرگ پارس��ي گوي 12۰۰ سال قبل مي زيسته و 
فردوسي حدود هزار سال قبل شاهنامه را سروده 
و موالنا و س��عدي نيز حدود هشتصد سال پيش و 
حافظ شاعر نامدار شيرازي حدود 7۰۰ سال قبل 
زندگي مي كرده اس��ت. گوته شاعر بزرگ آلماني 
حدود ۵۰۰ س��ال بعد از حافظ اثر معروف ديوان 
شرقي غربي را سرود و تقديم به حافظ كرد و در بين 
بزرگان ادب حافظ و گوته را همچون برادر مي دانند. 

آگاهي گفت: اين پيوند معنوي توسط 
يك اديب و مترجم بزرگ اتريشي به نام 
هامر پورگشتال كه به زبان هاي عربي، 
فارس��ي و تركي استانبولي مسلط بود 
و به  عن��وان يك ديپلمات و مترجم در 
كش��ورهاي مختلف خدمت مي كرد، 
زمان��ي كه در عثماني حضور داش��ت 
ديوان حاف��ظ را به آلماني ترجمه كرد 
و اين اثر به دس��ت گوته رس��يد و گوته كه بيش از 
6۰ سال سن داشت در اوج پختگي شيفته حافظ 
شد و امس��ال حدود 2۰۰ س��ال از نگارش ديوان 
ش��رقي غربي گوته مي گذرد. به تعبير او، بسياري 
از اهالي علم، فن، تاريخ و هنر عالوه بر توضيحات 
 مكتوب، تصاوير نگارگري را به متن نيز مي افزودند؛
 به طور مثال در شاهنامه طهماسبي عالوه بر اشعار، 
داستان ها نيز نگارگري شده و با ظرافت تصاويري 
خلق شده كه هر بيننده اي را مجذوب كرده و اين 
آميختگي شعر و تصوير انتقال فرهنگ و روح لطيف 
را جاري و ساري مي كند. رايزن فرهنگي ايران در 
اتريش توضيح داد: هنرمندان حاضر در نمايشگاه، 
پ��س از فراغت از كار بيش از قبل به فرهنگ و هنر 
توجه كرده اند و با خل��ق آثار ايراني بر غناي پيوند 
فرهنگي دو كش��ور مي افزايند ك��ه باعث آرامش 
روحي خود و بينندگان و تاثير مثبت بر محيط خود 
مي شوند. اين نمايشگاه كه از 26 شهريور آغاز شده 
به مدت سه هفته � هر روز � از ساعت 13 تا 16 براي 

بازديد عالقه مندان برقرار است.

فيلمبرداري فيلم س��ينمايي »ليپار« 
نخستين اثر حس��ين ريگي به عنوان 
نخس��تين فيلم اس��تان سيس��تان و 
بلوچستان كه توس��ط يك كارگردان 
بومي ساخته مي ش��ود، با طي كردن 
آخرين مراحل پي��ش توليد به زودي 
آغاز مي ش��ود. »حس��ين ريگي« در 
خصوص ساخت اين اثر و ويژگي هاي 

آن گف��ت: اي��ن فيلم ي��ك مل��ودرام اجتماعي با 
رگه هايي عاش��قانه بوده و خط اصلي فيلم درباره 
پنج نوجوان اس��ت كه در يك موقعيت خاص قرار 
مي گيرند. ضمن اينكه تالش كرده ايم چه در مراحل 
نگارش فيلمنام��ه و چه در مراحل س��اخت نگاه 
متفاوتي از استان سيستان و بلوچستان و مردمانش 
را ارايه كنيم. كارگردان سيس��تان و بلوچستاني 
س��ينماي ايران در ادامه با اش��اره به اين نكته كه 
»ليپار« نخستين فيلم سينمايي استان سيستان و 
بلوچستان است كه توسط كارگردان بومي استان 
ساخته مي ش��ود گفت: تالش مي كنيم از توان و 

حضور بازيگران مطرح سينماي ايران 
در »ليپار« استفاده شود. ضمن اينكه 
با تجربه اي ك��ه در فيلم ه��اي كوتاه 
و تلويزيون��ي از كار ب��ا بازيگران بومي 
داشتم، قطعًا از بازيگران خالق استان 
كه واجد توانايي هس��تند اما ش��رايط 
ديده شدن نداشته اند، استفاده خواهم 
كرد. ضمن اينكه در كنار اس��تفاده از 
عوامل حرفه اي و فني پشت دوربين، يكي از عوامل 
و تكنسين هاي فني استان سيستان و بلوچستان 
براي انتق��ال تجربه حضور خواهن��د يافت.  فيلم 
س��ينمايي ليپار به تهيه كنندگي سپهر سيفي و 
كانون ايران نوين و مشاركت بنياد سينمايي فارابي 
به محض ج��ذب مابقي س��رمايه توليد فيلم )كه 
براي تأمين آن از سوي مديران ارشد استان و كار 
آفرينان بومي قول هاي مساعدي داده شده( مراحل 
فيلمبرداري خود را به س��رعت آغاز خواهد كرد و 
گروه توليد تالش مي كند ت��ا فيلم را براي حضور 
در سي و هشتمين جشنواره ملي فجر آماده كند. 

آيي��ن افتت��اح نمايش »خات��ون« به 
كارگرداني حس��ين عالم بخش ش��ب 
گذشته در پرديس تئاتر تهران برگزار 
شد. آيين افتتاحيه نمايش »خاتون« 
به كارگرداني و نويس��ندگي حس��ين 
عالم بخش پنجش��نبه ش��ب با حضور 
ش��هرام كرم��ي )مدي��ركل هنرهاي 
نمايش��ي(، عليرضا زندوكيلي )معاون 

هنري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران( و 
خانواده شهداي مدافع حرم شهيد پورهنگ و شهيد 
مشعجي در سالن اصلي پرديس تئاتر تهران برگزار 
شد. در ابتداي مراسم افتتاحيه، حسين عالم بخش به 
نيابت از سعيد اوحدي به حضار و مسووالن خوش آمد 
گفت و بخشي از فعاليت هاي گروه فرهنگي- هنري 
حواريون را در اين سال ها تشريح كرد. او همچنين 
افزود: فعاليت اين گروه به دهه 7۰ و با نمايش هاي 

 »آش��ناي غري��ب« و »ايوب عش��ق« 
باز مي گردد. نمايش خاتون نيز امسال 
چهارمين دوره اجراي خود را مي گذراند 
و در 3 سال گذش��ته در تاالر انديشه و 
تئاتر ش��هر مخاطبان 4۰ هزار نفره را 
داشته است. امسال تصميم داريم 22 
اجرا در تهران و 1۰ اجرا در شهرس��تان 
اردس��تان داشته باشيم. وي همچنين 
يادآور ش��د: نمايش دهكده هاپوخان نيز سه دوره 
در مجتمع غدير، فرهنگس��راي ارس��باران و تاالر 
سرو برگزار ش��د و بيش از 21هزار مخاطب كودك 
و نوجوان داشت. در نهايت اميدواريم با برنامه ريزي 
و حمايت از اين نمايش، امس��ال دو مرتبه اين كار 
را به صحنه ببريم. از جمل��ه كارهاي آتي اين گروه 
»پش��ت بام آرزوها« و »زن همسايه« و »دادسراي 

زنان« خواهد بود.

تاريخنگاري

مخالفت مردم با قرارداد 1919 
سي ام شهريور 1298، مخالفت مردم با قرارداد 1919 وثوق الدوله با انگليسي ها، 
ابعاد تازه اي گرفت و در بيشتر شهرهاي ايران تظاهرات گسترده اي عليه وثوق الدوله 
انجام ش��د. دولت بريتانيا بعد از پايان جنگ جهاني تصميم گرفت ايران را تحت 
قيموميت خ��ود درآورد و به بهانه جلوگيري از نفوذ كمونيس��م وارد ميدان اخذ 
امتيازات شد. لردكرزن، وزير خارجه انگليس با همفكري كاكس وزير مختار آن 
كشور نقشه اي براي در اختيار گرفتن اداره ايران طراحي كردند كه در قالب قرارداد 
1919 به سران ايران ارايه شد و منظور از اين قرارداد ايجاد نوعي نظام مستشاري 
بود و هدفي جز تحت الحمايه كردن ايران نداشت. بعضي از مفاد آن عبارت بودند از: 
حفظ تماميت ارضي ايران؛ اعزام مستشار مورد نياز براي ايران و تامين هزينه آنها از 
سوي ايران؛ تامين مهمات و اعزام صاحب منصب براي ايجاد قشون متحدالشكل؛ 
تامين وام و واگذاري قرضه از س��وي بريتانيا به دولت ايران براي اصالحات؛ اعزام 
متخصص جهت توس��عه راه آهن و راه هاي ارتباط��ي و...  طبق قرارداد فوق الذكر 
انگلستان اداره تمامي تش��كيالت از جمله قشون و ماليه را در اختيار مي گرفت و 
اتباع آنها به عنوان صاحب منصب به استخدام دولت ايران در مي آمدند. امتيازها و 
ديگر امور اقتصادي به سرمايه دارهاي انگليسي واگذار مي شد. در ازاي اين سخاوت 
ظاهري دولتمردان انگليس، ايران هم متعهد ش��د انحصار تأمين سالح، آموزش 
نظاميان و مشاوران كش��وري را به انگليسي ها واگذار كند. با اوج گيري تظاهرات 
مردم عليه قرارداد 1919 وثوق الدوله با انگليسي ها، در تهران حكومت نظامي اعالم 
شد، همزمان محمد مصدق و سيدحسن مدرس درجلسه مجلس، طي نطق هايي 
قرارداد 1919 وثوق الدوله با انگليسي ها را محكوم كردند و در پاسخ وثوق الدوله 
نيز مصدق را »عوام فريب« لقب داد. مخالفت مردم با برگزاري راهپيمايي در اكثر 
ش��هرهاي ايران ابعاد تازه اي گرفت و در تهران نيز مردم در روز اول مهر به دعوت 

مدرس اجتماع بزرگي را ترتيب دادند. همزمان با مخالفت هاي مردمي، دول خارجي 
نيز به مخالفت با قرارداد ايران و بريتانيا پرداختند و از آن جمله دولت امريكا كمك 
2۰۰ هزار توماني خود به دولت ايران را كه ماهانه پرداخت مي ش��د، در اعتراض 
به انعقاد قرارداد 1919 قطع كرد. در پي باالگرفتن مخالفت ها و تحوالت بعدي، 
احمدشاه قاجار كه پيش تر در ضيافتي كه لرد كرزن، وزير خارجه انگليس براي 
وي ترتيب داده بود از انعقاد قرارداد 1919 ابراز خشنودي كرده و گفته بود در ايران 
همه از اين قرارداد مسرورند، تحت تاثير مخالفت هاي گسترده مردمي قرار گرفت 

و حاضر نشد اين قرارداد را امضا و تاييد كند.

میراثنامه

گردشگري؛ بخش شغل سازي كه شغل نمي سازد
افزايش درآمد مي تواند ايجاد شغل كند، اما اين فقط در مورد اقتصاد هايي صادق 
اس��ت كه سالم و شفاف بوده و دچار كج كاركردي نباشند. در اقتصاد هاي بيمار و 
در جوامعي كه برنامه هاي توسعه درس��تي وجود ندارد، افزايش درآمد به فاصله 
طبقاتي مي انجامد و بيكاران همچنان بيكار مي مانند. هرچند بسياري از كارشناسان 
اقتصادي بر اين نظر پافشاري مي كنند كه ايجاد اشتغال تابعي از رشد اقتصادي و 
افزايش توليد و بزرگ ش��دن كيك اقتصاد يك كشور است، اما در دهه هاي اخير 
در برخي كشور ها كه با بيكاري مزمن و انباشته شده مواجه بوده اند، سياست هايي 
با تمركز بر ايجاد شغل پي گرفته ش��ده است. اينچنين ممكن است اولويت اول 
بهره وري نباشد و به همين دليل اس��ت كه رفته رفته بنگاه هاي توليدي از زمره 
كارآفرينان خارج و دولت اولويت خود را به بخش هايي مي دهد كه لزوما بهره وري 
نبايد هدف اول آنها باشد. در دو سال اخير شرايط به گونه اي پيش رفته كه همزمان 
تهديد ها و فرصت هايي براي حوزه گردشگري ايران به وجود آمده است. به دنبال 
تنش هايي كه در سطح بين المللي ايجاد شده برخي از دولت ها به شهروندان خود 
توصيه كرده اند به ايران سفر نكنند. در مواردي دولت هايي حتي پا را از اين فراتر 
گذاشته و عنوان كرده اند كساني كه به ايران سفر مي كنند زير ذره بين قرار گرفته 
و در سفر آنها به آن كشور مشكالتي پيش مي آيد. در مقابل كاهش ارزش ريال در 
مقابل ارز هاي خارجي هر چند به اقتصاد كشور ضربه زده، اما هزينه گردشگري 
خارجي را در ايران پايين آورده است. در مواردي شاهد اين بوده ايم كه آژانس هاي 
مسافرتي با هزار يورو تور س��فر به ايران براي اروپاييان تدارك ديده اند. هزار يورو 
البته پول كمي براي يك سفر چهار يا پنج روزه نيست. در ايران مي توان با 12 تا 13 
ميليون تومان يك هفته سفري كامال راحت داشت، اما اين پول براي شهروندان 
اروپايي آنقدر ها زياد نيس��ت. همين موضوع باعث شده سفر به ايران جذاب تر از 
قبل شود. از طرف ديگر عدم ثبت س��فر به ايران در گذرنامه خيال برخي افراد را 
كه مي ترسيدند اين سفر برايشان مشكل ساز شود، راحت كرده است. در مجموع 
به نظر مي رسد شرايط براي جذب گردشگر خارجي بهتر شده است. 14 شهريور 
امسال ولي تيموري )معاون گردش��گري وزير ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري( اعالم كرد: بر اساس آمار گرفته شده از ابتداي سال 98 تا ابتداي مرداد 
تعداد گردش��گران خارجي كه به ايران سفر كرده اند نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 4۰ درصد افزايش داشته است. او عنوان كرده كه سال 97 تعداد گردشگران 
خارجي كه به ايران آمده اند 7 ميليون و 8۰۰ هزار نفر بوده است. با رشد 4۰ درصدي 
تعداد گردشگران بايد تا پايان سال تعداد گردشگران خارجي كه به ايران مي آيند 
به حدود 11 ميليون نفر برس��د، يعني اينكه روند ورود گردشگر به ايران در 4 ماه 

نخست امسال نشان مي دهد ايران در سال 98 غير از 7 ميليون و 8۰۰ گردشگري 
كه قبال جذب كرده، 3 ميليون و 12۰ هزار گردشگر تازه هم جذب مي كند. برخي 
برآورد ها نش��ان مي دهد كه جذب هر ۵ گردشگر يك شغل ايجاد مي كند. يعني 
در واقع امسال تنها از محل ورود گردشگر خارجي به ايران بايد بيش از 6۰۰ هزار 
شغل ايجاد شود، همانطور كه بر اساس رشد ۵۰ درصدي ورود گردشگر در سال 
97 نسبت به سال 96 چيزي در اين حدود شغل بايد ايجاد مي شد. آشكارا مشخص 
است كه چنين اتفاقي نيفتاده. اطالعات مركز آمار نشان مي دهد جمعيت شاغالن 
١٠ ساله و بيشتر در بهار امسال ٢٤ ميليون و ٣٨٢ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل 
مشابه سال قبل )بهار ١٣٩٧(، ٣٢١ هزار نفر افزايش داشته است، يعني اينكه در كل 
بخش ها، حدود نيمي از انتظاري كه از جذب گردشگر خارجي مي رفت، شغل ايجاد 
شده است. علي اكبر سيارمه )كارشناس حوزه كار( با تاكيد بر اينكه سال هاست بر 
بومي گزيني و استفاده از ظرفيت هاي محلي تاكيد مي شود، به ايلنا مي گويد: در 
موارد زيادي شاهد اين بوده ايم كه جانمايي درستي براي مشاغل صورت نمي گيرد، 
به اين معنا در جايي كه ظرفيت براي حوزه كش��اورزي وجود دارد صنعت رشد 
مي كند و در جايي كه بايد صنايع را گس��ترش داد دست نگه مي داريم و كارخانه 
نمي زنيم. او با بيان اينكه اين جانمايي نادرست به گونه اي در حوزه گردشگري كه 
اصل و بنياد آن بر استفاده از ظرفيت هاي محلي است هم اتفاق مي افتد، توضيح 
مي دهد: شايد دليل اينكه آمار گردشگري باال مي رود، اما شغل ايجاد نمي شود و 

مردم محلي سودي از ورود گردشگران نمي برند همين است.

ايستگاه

آخرين خبرها
 از احوال آلن دلون

 چالش بازيگران ديجيتال
 در سينما

آلن دلون بازيگر سرشناس 
سينماي فرانسه و جهان 
در حال پشت سر گذاشتن 
عوارض ناش��ي از سكته 
مغزي اس��ت و ب��ا وجود 
انتش��ار برخي شايعه ها 
درباره درگذشتش هنوز 
اين خبر به صورت رسمي 

تأييد نشده است. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از 
پابليك فرانسه، آخرين خبرها درباره آلن دلون اسطوره 
سينماي فرانسه كه چندي پيش دچار سكته مغزي 
شد و بعد براي بهبود عوارض آن در سوييس بستري 
شد، مربوط به تصويري از دختر وي در اينستاگرام 
است كه تصويري غمگين از خودش را در اينستاگرام 
به هم��راه چند بيت از ش��عر »س��ول« از يك گروه 
امريكايي منتشر كرد. برخي از طرفداران آلن دلون از 
اين تصوير، اين طور برداشت كرده اند كه شايد حال 
 اسطوره سينما خوب نباشد و دختر وي آنوشكا دارد

 به صورت غيرمستقيم اين خبر را منتقل مي كند. با 
اين حال از آن روز يعني 14 سپتامبر )23 شهريور( 
تاكنون هيچ خبر رسمي جديدي از حال اين بازيگر 
سرشناس در سايت هاي فرانسوي زبان منتشر نشده 
است. اوايل تابستان امس��ال آلن دلون دچار سكته 
مغزي ش��د و 3 هفته در بخش مراقبت هاي ويژه در 
بيمارستاني در پاريس بستري بود و بعد به سوييس 
منتقل شد. رسانه هاي فرانسوي نوشتند اين اولين 
باري نيست كه آنوشكا دلون يك پيام اسرارآميز منتشر 

مي كند كه سوال هاي زيادي برمي انگيزاند. 

ان��دي س��ركيس ب��ا 
تأكي��د بر ل��زوم رعايت 
حقوق بازيگ��ران براي 
اس��تفاده ديجيت��ال از 
نقش آفريني هايشان در 
ديگر فيلم ها، خواس��تار 
درخواس��ت غرام��ت و 
دس��تمزد در اين موارد 

ش��د. به گزارش اس��كرين ديلي، اندي سركيس 
فيلمساز و بازيگر بريتانيايي خواستار حمايت بيشتر 
از حقوق نقش آفرينان ديجيتال شده و اين مساله را 
به چالش كشيده كه مرزهاي ثبت تصوير ديجيتال 
يك بازيگر چطور توصيف مي ش��وند. سركيس 
گفت: اگر نقش آفريني يك بازيگر از يك فيلم در 
فيلمي ديگر بازاستفاده شده، بايد آن بازيگر غرامت 
دريافت كند و هيچ سوالي در اين مورد وجود ندارد. 
اي��ن نقش آفريني اين بازيگر اس��ت و بايد بتواند 

پولش را دريافت كند.
او اضافه كرد: وقتي نقش آفريني فردي تبديل به 
داده ديجيتالي مي شود، مي توان آن را دستكاري، 
بازس��ازي يا نمونه برداري كرد، درست همانطور 
كه صنعت موس��يقي از آث��ار و بيت هاي ديگران 
نمونه ب��رداري مي كند. اگر مي تواني��م اين كار را 
بكنيم مرزهاي مالكيت معنوي كجا قرار مي گيرند؟ 
چه كسي مالك اين نقش آفريني مي شود؟ ستاره 
مجموعه فيلم هاي »ارب��اب حلقه ها« همچنين 
مس��اله اخالقي��ات بازگرداندن آث��ار ديگران به 
زندگي ب��ا اس��تفاده از تكنول��وژي ديجيتال را 
مطرح كرد و گفت: قابليت خلق ش��خصيت هاي 
فوتورئ��ال و جوان تر كردن ديجيتالي بازيگران يا 
احياي ديجيتال نقش آفريني هاي بازيگراني كه 
درگذشته اند مسائلي بسيار جدي مطرح مي كند. 
جديدتري��ن مثال اي��ن امر اخي��را زماني مطرح 
ش��د كه از تصاوير پيتر كوشينگ در فيلم جديد 
 »جنگ ستارگان« يعني »سركش« استفاده شد،
 در حالي كه اين بازيگر سال 1994 از دنيا رفت. 

اطري در ثانيه پاياني سهميه المپيك گرفت

هدف فيفا، فراهم بودن حضور زنان در ورزشگاه براي همه ديدارهاي بين المللي
نمايندگان فيفا در بازديد از گيت ورود زنان به ورزشگاه آزادي اعالم كردند

نماينده وزن ۵7 كيلوگرم ايران با حذف 
از رقابت هاي كشتي آزاد قهرماني جهان، 
با برد دلچسب مقابل حريف بالروس در 
ثانيه پاياني ضمن صعود به رده بندي موفق به كسب 
اولين سهميه المپيك براي كشتي آزاد ايران شد. در 
ادامه رقابت هاي وزن ۵7 كيلوگرم كشتي آزاد قهرماني 
جهان 2۰19 در قزاقس��تان، رضا اطري نماينده وزن 
۵7 كيلوگرم ايران كه روز گذشته )پنجشنبه( و پس از 
شكست مقابل حريف روس راهي گروه بازنده ها شده 
بود، در اين مرحله برابر بخبايار اردنبات دارنده مدال برنز 
جهان از مغولس��تان روي تشك رفت و در حالي كه تا 
ثانيه هاي پاياني شكست خورده بود، اين بار نيز از حريف 
امتياز گرفت و او را در خاك نشاند و 2 امتياز گرفت تا در 
نهايت با نتيجه 4 بر 4 پيروز اين مبارزه حساس شود. 
اطري ضمن صعود به رده بندي موفق به كسب اولين 

سهميه المپيك براي كشتي آزاد ايران شد. 

بنابر اع��الم وزارت ورزش در بازي تي��م ملي ايران و 
كامبوج، ك��ه در تاريخ هجدهم مهر امس��ال برگزار 
مي شود، قرار است زنان به صورت رسمي به ورزشگاه 
رفته و شاهد اين ديدار باشند. با اين حال موضع گيري 
جديد نس��بت به ورود زنان به ورشگاه در حالي است 
كه دو روز پيش رييس فيفا بيانيه اي در مورد حضور 
زنان ايراني در ورزشگاه صادر كرد. جياني اينفانتينو 
رييس فيفا در بيانيه اي رس��مي كه روي وب سايت 
فدراس��يون جهاني فوتبال قرار گرفت��ه در رابطه با 
 ممنوعيت حضور زنان ايراني در ورزشگاه اعالم كرد:

 » اميدوارم فدراسيون فوتبال ايران و مسووالن اين كشور 
 متوجه خواسته هاي متعدد ما در مورد اين وضعيت 
غير قابل قبول شده باش��ند. در چند وقت اخير، من 

و بخش اداري فيفا بارها ب��ا آنها تماس گرفته ايم. ما 
نمايندگاني از اعضاي فيفا را در حال حاضر در ايران 
داريم و منتظرم اخبار خوبي از آنها بشنوم. موضع ما 
شفاف و قاطع اس��ت؛ زنان در ايران بايد اجازه حضور 

در ورزش��گاه هاي فوتبال را داشته باشند. ما متوجه 
هستيم كه پيش از اين كار بايد قدم هايي برداشته شود 
تا اين حضور در مسيري امن و مناسب باشد اما اكنون 
زمان ايجاد اين تغييرات فرا رسيده است و فيفا توقع 
پيشرفت مثبت در اين مساله را از بازي خانگي تيم ملي 
فوتبال ايران در ماه اكتبر )ماه آينده( دارد.«  به دنبال 
اين بيانيه روز گذشته نمايندگان فيفا از گيت ورود زنان 
به ورزشگاه آزادي بازديد كردند. در اين بازديد نماينده 
فيفا تاكيد كرد ما به قوانين داخلي تمام كش��ورهاي 
عضو فدراسيون جهاني فوتبال احترام مي گذاريم و 
هدف از اين س��فر اطمينان از فراهم بودن مقدمات 
حضور بانوان در ورزشگاه آزادي براي تماشاي بازي 

ايران و كامبوج و ساير ديدارهاي بين المللي است. 

ورزشي
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