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مجيدرضا حريري|
رييس اتاق مشترك ايران و چين|

آمارهاي سه سال گذشته نش��ان مي دهد كه سهم ايران 
از كيك جهاني تجارت هر روز كوچك تر مي ش��ود. اين 
كاهش هم در حوزه واردات و هم در حوزه صادرات صورت 
گرفته اس��ت كه يك دليل عمده آن فشارهايي است كه 
به صادركنندگان وارد ك��رده اند؛ چراكه قيمت هاي پايه 
صادراتي را كاهش داده تا كاالها در گمرك بيش اظهاري 
نشود. قطعا در 7 ماه  نخست امسال صادرات ايران از نظر 
وزني با افزايش همراه بوده اما از نظر ارزشي نسبت به سال 
گذشته روند كاهشي داشته است و اين روند تا پايان سال 
نيز خيلي متفاوت نخواهد بود كه بتوان گفت رشد قابل 
توجهي خواهيم داش��ت. ذكر اين نكته ضروري است كه 
وضعيت كنوني ما در جهان حاكي از يك رشد صادراتي 
نيس��ت و همين روند آرام در عرصه صادرات نيز مي تواند 
نشانه خوبي باشد و نبايد منتظر جهش صادراتي باشيم. 

صادرات غير نفتي م��ا در حدود ۵۰ ميلي��ارد دالر ارزش 
دارد ام��ا 8۰ درصد آن اساس��ا صادرات قاب��ل افتخاري 
نيس��ت. چراكه مطابق آمارها، از كل صادرات غيرنفتي 
ايران بين ۵۵ تا ۶۰ در صد وابسته به نفت است به طوري 
كه اين حجم از صادرات را كاالهاي پتروشيمي و همچنين 
گازهاي همراه نفت و ميعانات گازي تشكيل مي دهند كه 
بدون ترديد اين صادرات در اختيار بخش خصوصي قرار 
ندارد . اين حجم صادرات در حقيقت بي واسطه يا باواسطه 
به دولت مرتبط مي شود از اين رو دولت براي بازچرخاني 
ارز حاصل از آن در س��امانه نيما مشكلي نخواهد داشت. 
البته بعد از اين دو گروه كااليي كه بيش��ترين سهم را در 
س��بد صادراتي ايران دارند، »فوالدي ه��ا، فلزات رنگي و 
معادن ب��زرگ« نيز عمده ص��ادرات را به خود اختصاص 
مي دهند. البته برخي مي گويند، اين چهار گروه 8۰ درصد 
صادرات غير نفتي را در اختيار دارند اما به باور من، حتي 
بيش از اين رقم در اختيار اين گروه هاي كااليي قرار دارد. 

بااين حال، ولي صادراتي كه بيشترين ارزش افزوده را براي 
كشور ايجاد مي كند، صادرات موسوم به صادرات سنتي 
است؛ يعني »صنايع دس��تي، فرش، خشكبار، پوست و 
ساالمبور « كه در كل بين ۴ تا ۵ ميليارد دالر است. در اين 
حال، امضاي توافقنامه ميان ايران و اوراسيا نيز تنها در حد 
يك توافق تجاري اس��ت و فعال پيوند جدي ميان ايران و 
كشورهاي عضو اوراسيا وجود ندارد پس نمي توان گفت از 
اهميت بااليي در روند تجاري كشور برخوردار است. البته 
نبايد فراموش كرد هر قدر تعامل هاي دوجانبه و چندجانبه 
ما با كشورهاي ديگر و همچنين با سازمان هاي بين المللي 
بيشتر باش��د، شرايط مس��اعدتري براي كش��ور فراهم 
خواهد ش��د؛ اما نمي توان اثر آن را طي چند روز يا حتي 
طي يك سال مش��اهده كرد؛ اميد به جهش صادراتي در 
اثر توافقنامه اوراسيا در سال هاي آينده نيز منوط به نحوه 
اجراي آن در عمل خواهد بود چراكه توافقنامه تنها يك 

ابزار است. 

راه رونق صادرات چيست؟
سخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

راه رونق صادرات چيست؟
آماره��اي س��ه س��ال 
مي دهد  نشان  گذشته 
كه س��هم ايران از كيك 
جهاني تج��ارت هر روز 
مي ش��ود.  كوچك ت��ر 
اي��ن كاه��ش ه��م در 
ح��وزه واردات و هم در 
حوزه ص��ادرات صورت 
گرفته اس��ت كه يك دليل عمده آن فش��ارهايي 
اس��ت كه به صادركنندگان وارد كرده اند؛ چراكه 
قيمت ه��اي پاي��ه صادرات��ي را كاه��ش داده تا 
كاالها در گمرك بيش اظهاري نش��ود. قطعا در 
7 ماه نخست امسال صادرات ايران از نظر وزني با 
افزايش همراه بوده اما از نظر ارزشي نسبت به سال 
گذشته روند كاهشي داشته اس��ت و اين روند تا 
پايان سال نيز خيلي متفاوت نخواهد بود كه بتوان 
گفت رشد قابل توجهي خواهيم داشت. ذكر اين 
نكته ضروري است كه وضعيت كنوني ما در جهان 

حاكي از يك رشد صادراتي نيست و ...

مجيدرضا  حريري

 همين صفحه  

يادداشت

چشم انداز استيضاح ترامپ 
و افق نهايي آن

اكبر قاسمي|
براي قرائت دقيق تر نسبت به چشم انداز نهايي 
اس��تيضاح دونالد ترامپ در قالب س��ه سوال، 

گزاره هاي خود را با همديگر مرور مي كنيم. 
الف - آيا پروس��ه اس��تيضاح ترام��پ، ماهيت 

سياسي يا ماهيت حقوقي دارد؟ 
ب - آيا بحران اوكراين گيت، ظرفيت ارايه ادله هاي 
شهود را براي شكل گيري كيفرخواست مستدل به 

منظور داوري سناتورهاي سنا براي صدور حكم...

اقتصاد اجتماعي

 56 نفر بر اثر آنفلوآنزا 
جان خود را از دست دادند

ريحانه   جاويدي|
بناب��ر آماره��اي وزارت بهداش��ت، درم��ان و 
آموزش پزشكي، ويروس آنفلوآنزا تاكنون جان 
۵۶ نفر را در كش��ور گرفته و بيش از چهارهزار 
نفر را روانه بيمارس��تان كرده اس��ت. اگرچه هر 
سال با ش��روع فصل س��رد، آنفلوآنزا هم شيوع 
پيدا مي كند اما امس��ال اوضاع متفاوت بود، اين 
ويروس آنطور كه مس��ووالن وزارت بهداش��ت 
مي گويند، وحش��ي تر از قبل ش��ده، موج دوم 
آن هم در راه بوده و ح��دود دو هفته ديگر ادامه 
مي يابد و حتي ممكن است در اين مدت شديدتر 
هم ش��ود. اگرچه اي��ن بيماري در بس��ياري از 
كش��ورها زودتر از موعد آغاز ش��ده اما منشأ آن 
معلوم نيست، چند روز اخير اما و اگرهايي درباره 
انتقال اين بيماري از پرندگان به انس��ان مطرح 
شد و اين فكر قوت گرفت كه اپيدمي آنفلوآنزاي 

ايجاد شده نوعي از آنفلوآنزاي پرندگان باشد و...
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آغاز بزرگ ترين پروژه انرژي روسيه  از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي

معاون اول رييس جمهور در مراسم روز ملي صادرات تشريح كرد

»قدرت سيبري« پروژه تحكيم روابط چين و روسيه 

دو ماموريت  ويژه  درشرايط تحريم

راه وشهرسازي

خداحافظي موقت 
دوچرخه هاي نارنجي از پايتخت 

13 15

اكبر قاسمي|
سفير پيشين ايران در اوكراين |

براي قرائت دقيق تر نس��بت به چش��م انداز نهايي 
اس��تيضاح دونال��د ترام��پ در قالب س��ه س��وال، 

گزاره هاي خود را با همديگر مرور مي كنيم. 
الف - آيا پروسه استيضاح ترامپ، ماهيت سياسي يا 

ماهيت حقوقي دارد؟ 
ب - آيا بحران اوكراين گيت، ظرفيت ارايه ادله هاي 
شهود را براي شكل گيري كيفرخواست مستدل به 
منظور داوري سناتورهاي سنا براي صدور حكم عزل 

ترامپ را برخوردار است؟ 
ج - آيا اس��تيضاح ترامپ با اه��داف دموكرات ها تا 
نهايت مسير پروس��ه خودش را طي كرده يا قبل از 
رس��يدن به صحن س��نا كه پيش بيني نتيجه آن 
روشن اس��ت و با ديوار مخالفت جمهوري خواهان 
شكس��ت خواهد خورد، افق و مس��ير ديگ��ري را 
همچون مس��كوت گذاردن توس��ط دموكرات ها، 

مصالحه جنتلمن توسط دوحزب، خواهد يافت؟ 
اول: بسياري ناظران تحوالت امريكا بر اين اعتقادند كه 
به داليل چند ش��امل: نبود مفاد حقوقي ش��فاف براي 
مكانيسم هاي قانوني در خصوص تعريف جرم و مصاديق 
استيضاح در قانون اساسي امريكا و احاله اين امر به تفسير 
نمايندگان مجلس و سناتورهاي سنا، عمال دستوركار 
استيضاح كنگره امريكا، ماهيتي سياسي در چارچوب 
منافع و نوع تفس��ير و نگرش هاي دو حزب دموكرات و 

جمهوري خواه را به همراه خواهد داشت.
دوم: پروس��ه اس��تيضاح تاكن��ون بيش از ه��ر چيز 
دستخوش گرايش ها و منازعات منفعت گرايانه حزبي 
قرار گرفته و اعتبار اس��تيضاح به ويژه در دوره ترامپ 
كه در ساختار ش��كني قانوني در مقايسه با بسياري از 
دوره هاي ديگ��ر رييس جمهوري هاي امريكا همچون 

نيكس��ون و كلينتون، ضعيف تر ش��ده اس��ت، به ويژه 
ترامپ از روش هاي پوپوليستي و منحصر به فردي در 
سايه دستاوردهاي اقتصادي دوره خود و ارعاب آفريني 
نسبت به احتمال بروز جنگ داخلي براي جذب افكار 
عمومي و تقويت پايگاه آراي خود، در كمپين انتخابات 

رياست جمهوري، لحظه اي غفلت نخواهد كرد.
س��وم: تاكنون نمايش دموكرات ها در پروسه استماع 
شهود مرتبط به پرونده اوكراين گيت در كميته اطالعات 
نمايندگان در دو هفته گذشته و دو هفته آينده كه مسير 
آن در كميته قضايي و سپس صحن نمايندگان مجلس 
را ط��ي خواهد كرد، ب��ا راهبرد ترامپ مبتن��ي بر عدم 
رسميت دادن به پروسه و به تمسخر و استهزاء گرفتن 
آن، مواجه ش��ده و مي توان، نتيجه گرفت كه همچنان 
صحنه امريكا بين پايگاه هاي اصلي دو حزب اصلي در 

حال تقسيم و دوقطبي شدن هرچه بيشتر است. 
چهارم: پرون��ده اوكراين گيت كه ۵ ديپلم��ات تراز اول 
امريكا شامل: يوانوويچ، ساندلند، ولكر، هيل، تايلر و يك 
نظامي، سرهنگ ويندمن، مسوول ميز اوكراين كميته 
امنيت ملي امريكا را تا سرحد از دست دادن پست ها يا 
استعفا نامه آنها به خود مشغول كرده است. اين مديران 
ميداني كه توسط سه ش��خصيت نزديك ترامپ شامل 
رودي جولياني، وكي��ل، ريك پري، وزي��ر انرژي، جان 
بولتون، مشاور س��ابق امنيت ملي در دو مسير رسمي و 
غيررسمي مديريت مي شدند، عمال روايت هاي متعددي 
از اليه هاي جورواج��ور رخدادهاي پرون��ده مربوط به 
بوريسما و پسر بايدن را تبيين مي كند، كه كليت همه 
ادعا توس��ط ترامپ با واهي و پوچ قلمداد كردن و اينكه 
ترامپ از ماهيت رويكرد آنها، مطلع نبوده، عمال موجب 

شده است تا ادله ، فاقد مستندات مستحكمي شوند.
پنجم: در پرونده اوكراين گيت، در نشست مطبوعاتي 
زلنسكي و ترامپ، در پاسخ سوال رسانه هاي امريكا از 

زلنسكي در خصوص مكالمه تلفني بين طرفين در 2۵ 
ژوئيه سوال ش��د، كه او بر عدم تحت فشار قرار داشتن 
از س��وي ترامپ در مكالمه بين دو رهبر در قضيه پسر 
بايدن تاكيد داشته اس��ت. همين امر، موجب شده تا 
ترامپ به اس��تناد اين گواهي زلنسكي، از فشار بيشتر 
رهايي يابد، ضمن اينكه موجب ش��د كه اين برداشت 
تقويت ش��ود كه طرف ه��اي داخلي امري��كا درصدد 
سياس��ي س��اختن اين موضوع ب��وده و اوكراين هيچ 

تمايلي براي ورود به مداخله امور داخلي امريكا ندارد.
ششم: روايت ها و درخواست هاي  مطروحه از سوي 
روساي كميته هاي اطالعات و قضايي كنگره )آدام 
شيف و جرمي ندلر( از ترامپ براي پاسخگو ساختن 
او و بي اعتنايي اش، بيانگر اين اس��ت كه آنچه خانم 
نانسي پلوس��ي تحت عنوان كيفرخواست زودتر از 
هنگام دموكرات ها در دستور كار كنگره از دو هفته 
قبل تحت عنوان »به مخاطره انداختن امنيت ملي، 
يا سوءاستفاده ترامپ از قدرت و نهايتا باج خواهي از 
اوكراين درحال جنگ با روسيه« عليه ترامپ به طور 
رسمي اس��تارت زده اند، همگي در واقع، نمايشي از 
يك برنامه سياسي و رواني در راستاي اعتبارزدايي 
از پايگاه اجتماعي ترامپ را ب��ه عنوان يك جزئي از 

كمپين انتخابات دمكرات ها تعقيب مي كنند.
هفتم: جمهوري خواهان بس��يار بعيد است كه كمپين 
انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا را ك��ه كمتر از يك 
س��ال تا نوامبر 2۰2۰ باقي مانده به س��ادگي بگذارند 
دموكرات ها، پرچم پيروزي زودهنگام آن را بلند كنند، و 
پشت ترامپ را كه در موقعيت پيروز و موفقي در صحنه 
داخلي به س��ر مي برد خالي كنند و صحنه را در اختيار 
دموكرات ها قرار دهند. به همين خاطر نيز دموكرات ها 
دچار يك س��ردرهمي و فقدان اجم��اع در داخل خود 
شده اند.  ادامه در صفحه 2

چشم انداز استيضاح ترامپ وافق نهايي آن
يادداشت

معاون وزير بهداشت گفت: در تهران ش��اهد افزايش ۳.۳ 
برابري حد مجاز ذرات معلق آلوده كننده هوا در مقايسه با 
استانداردهاي سازمان جهاني بهداشت هستيم. به گزارش 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علي رضا رييسي 
روز دوشنبه درباره راهكار كاهش آلودگي هوا افزود: تقويت 
زيرساخت هاي حمل و نقل عمومي، كاهش تك سرنشيني، 
باالبردن كيفيت س��وخت، نصب فيلتر كاهنده آلودگي ها 
روي خودروهاي ديزلي و وس��ائط نقليه عمومي، كاهش 
تردد افراد در معرض خطر همچون ك��ودكان، زنان باردار، 
سالمندان، بيماران مزمن تنفس��ي و قلبي در زمان پيك 
آلودگي هوا در كالن شهرها از جمله مهم ترين راهكارهاي 

مقابله با آلودگي هوا است. مقابله با معضل آلودگي هوا كار 
يك سازمان يا ارگان نيس��ت و همه ارگان ها و سازمان ها و 
مردم بايد براي كاهش آلودگي هوا كمك و با هم همكاري 
كنند. وي ادامه داد: تقويت زيرس��اخت هاي حمل و نقل 
عمومي راهكار بسيار شناخته شده اي است و در كشورهاي 
درگير با آلودگي هوا اين راه را در پي��ش گرفته اند. معاون 
بهداشت وزارت بهداش��ت بيان كرد: الزم اس��ت افراد در 
معرض خطر همچون كودكان زير ۵ سال، مادران باردار و 
افراد سالمند باالي ۶۵ سال، بيماران مزمن تنفسي و قلبي از 
تردد در روزهاي پيك آلودگي هوا به ويژه در كالن شهرهاي 
بزرگ خودداري كنند. اس��تفاده از ماسك هاي مخصوص 

نيز به س��المتي افراد كمك مي كند. رييسي با بيان اينكه 
شاخص كيفيت هوا در مهر و آبان ۹8 بيشتر از سال قبل در 
همين ماه ها افت كرده و امسال تعداد روزهاي سالم نسبت 
به سال قبل كمتر شده كه اين يعني آلودگي افزايش يافته 
است، تاكيد كرد: افزايش كيفيت س��وخت وسايل نقليه 
بنزين سوز و كيفيت ساخت اين وسايل نقليه راه حل ديگري 
اس��ت كه بايد مورد توجه قرار گيرد. معاون وزير بهداشت 
گفت: خودروهاي ديزلي نسبت به خودروهاي بنزيني ذرات 
معلق آلوده كننده بيشتري توليد مي كنند، بنابراين الزم 
است با نصب فيلترهاي مخصوص كاهنده آلودگي روي اين 

خودروها در جهت كاهش آلودگي گام  برداريم.

حد مجاز ذرات معلق در تهران ۳.۳ برابر استاندارد جهاني است

خبر



روي موج خبر

ادامه از صفحه اول

  رييس جمه�وري ب�راي اراي�ه بودجه به 
مجلس مي رود؛ تسنيم |

عضو هيات رييسه مجلس از تقديم اليحه بودجه 
س��ال ۹۹ كش��ور به پارلم��ان در روز يك ش��نبه 
هفته آينده خبر داد. علي اصغر يوس��ف نژاد عضو 
هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
دولت تاكنون گزارشي از نحوه بسته شدن بودجه 
س��ال ۹۹ به مجلس ارايه نكرده است، گفت: تنها 
گزارشي كه دولت تاكنون درباره بودجه به مجلس 
ارايه كرده درخصوص عملكرد بودجه شركت هاي 
دولتي است. عضو هيات رييسه مجلس اضافه كرد: 
طبق هماهنگي هايي كه با دولت انجام شده اليحه 
بودجه سال ۹۹ روز يك شنبه هفته آينده )17 آذر( 
تقديم مجلس مي شود كه احتمااًل رييس جمهور 

اين اليحه را خود تقديم مجلس مي كند.

  ۷۹  نفر از عوامل موثر در اغتشاشات اخير 
خوزستان دستگير شدند؛ وزارت اطالعات|

مديركل ضد تروريست وزارت اطالعات اعالم كرد: 7۹ 
نفر از عناصر اصلي حمله به مراكز عمومي و خصوصي، 
پايگاه هاي نظامي و انتظامي و مردم، شناس��ايي و 
حين و بعد از اغتشاش��ات دستگير شدند. مديركل 
ضد تروريست وزارت اطالعات اعالم كرد: با اقدامات 
شبانه روزي سربازان گمنام امام زمان)عج( در استان 
خوزس��تان، 7۹ نفر از عناصر اصلي حمله به مراكز 
عمومي و خصوصي، پايگاه هاي نظامي و انتظامي و 
مردم شناسايي و حين و بعد از اغتشاشات دستگير 
ش��دند. وي افزود: از اين افراد 1۳ قبضه انواع اسلحه 
از جمله كالش��نيكف و كلت كمري، لباس نظامي، 
پالك جعلي خودرو و تابلو ايست و بازرسي كشف و 
ضبط گرديد. سه تيم تروريستي كه با حمايت يكي 
از كش��ورهاي حوزه خليج فارس آموزش هاي ويژه 
ديده و نقش مهمي در حمله به مراكز دولتي و شليك 
به حافظان امنيت و مردم داشته اند كه يكي از اتباع 
 اين كشور نيز جزو دستگيرشدگان است. مديركل 
ضد تروريست وزارت اطالعات همچنين بيان داشت: 
چندين تيم تروريستي كه برنامه ريزي يا نقش موثر در 
خرابكاري و حمله به مراكز حساس و مردم در سطح 
كشور داشتند، شناسايي و دستگير شدند كه در آينده 
نزديك به سمع و نظر مردم بصير كشور خواهد رسيد.

  مسكو: برنامه موشكي ايران در چارچوب 
نيازهاي دفاعي اين كشور است؛ فارس |

معاون وزير خارجه روسيه با بيان اينكه برنامه موشكي 
ايران در چارچوب نيازهاي دفاعي تهران است، گفت 
واشنگتن با اعمال تحريم، تالش مي كند حاكميت 
كشورها را تضعيف كند. »سرگئي ريابكوف«در ادامه 
مي گويد ايران برنامه موش��كي اش را در چارچوب 
نيازهاي دفاعي خود پيش مي برد.   وي كه با شبكه 
»الجزيره« گفت وگو مي كرد، گفت با وجود فشارهاي 
امريكا، اعضاي باقي مانده در توافق هسته اي با ايران 
به تالش براي اجراي اين توافق ادامه مي دهند.  اين 
ديپلم��ات روس عنوان كرده اس��ت كه تالش هاي 
واش��نگتن براي تحميل ش��رايط خود به كشورها 
از طريق تحريم، تالش��ي مس��تقيم براي تضعيف 

حاكميت كشورهاست. 

  ت�وان انج�ام وظايف خطي�ر نمايندگي 
ضرورت عقلي است؛ تعادل |

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: توان انجام وظايف 
خطير نمايندگي از جمله ضروريات عقلي داوطلبان 
شركت در انتخابات مجلس شوراي اسالمي است. 
عباسعلي كدخدايي قائم مقام و سخنگوي شوراي 
نگهبان در حساب كاربري خود در توئيتر به افرادي 
كه قصد دارند در انتخابات يازدهمين دوره مجلس 
شوراي اسالمي ثبت نام كنند، توصيه هايي كرد. وي 
در اولين توصيه خود خطاب به داوطلبان انتخابات 
مجلس يازدهم، نوش��ت: از  روز يك شنبه ثبت نام 
داوطلبان نمايندگي آغاز شد. مرور مواد ۲۸، ۲۹ و 

۳۰ قانون انتخابات توصيه مي شود. 

 در حال��ي كه ترامپ، حاضر به هي��چ نوع همكاري 
نيست. همچنين چارچوب نتايج به دست آمده در 
قالب گزارش كميته اطالعات يك راي گيري اوليه 
روي نتايج گزارش استماع داشته باشند و در پرتو آن 

اين پروسه را جمع كنند.
هشتم: پيش بيني ها وارزيابي ها از فرآيند عمليات 
استيضاح، دو س��ناريو را متبادر مي كند؛ سناريوي 
اول اينكه دموكرات ها در سايه استنتاج هاي به دست 
آمده از جلس��ات دو هفته استماع كميته اطالعات 
به يك جوس��نجي از برداشت نمايندگان مجلس، 
در قال��ب يك تفاه��م جنتلمن دو حزبي، پروس��ه 
استيضاح را مسكوت گذارند يا اينكه پروسه را به بعد 
از طي دستور كار كميته قضايي كه از روز چهارشنبه 
4دسامبر انجام مي گيرد و با ادامه روند بهره برداري 
سياس��ي و رواني براي تضعيف موقعيت ترامپ در 
كميته قضايي درقالب عدم اجماع روي قرائن محكم 
پيرامون كيفرخواس��ت الزم، موضوع استيضاح را 

مسكوت گذارند. 
نهم: س��وم و اواخر دسامبر، موضوع را به صحن سنا 
ارجاع دهند تا در آنجا نتيجه استيضاح كه بيشترين 
احتمال، شكست اس��تيضاح ترامپ است را توسط 

جمهوري خواهان رقم زنند.
دهم: در اين وضعيت كه شكست استيضاح توسط سنا 
اعالم شود اين ترامپ بوده كه به عنوان يك پيروز از 
صحنه رقابت داخلي و افكار عمومي بيرون خواهد آمد 
و بر موج مشروعيت خود افزوده و در سايه موفقيت هاي 
داخلي خود، ش��رايط را عليه نخبگان و بخش هاي 
طرفدار دموكرات ها، بس��يج خواهد ك��رد و به طور 
طبيعي اين رويارويي دراستيضاح، نتايج معكوسي را 
براي دموكرات ها در انتخابات آينده، به بار خواهد آورد.

ايران2

ظريف در ديدار بن علوي مطرح كرد

اراده جدي ايران براي گفت وگو  با همه كشور هاي منطقه
گروه ايران|

يوسف بن علوي، وزير امور خارجه عمان روز گذشته در 
شرايطي با محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان 
در محل وزارت امور خارج��ه ديدار و گفت وگو كرد كه 
مجموعه اي از موضوعات متنوع منطقه اي و بين المللي، 
ضرورت به كارگيري راهب��ردي معقول براي حل اين 
مشكالت را يادآور مي سازد. سفري كه با توجه به شرايط 
حس��اس منطقه اي و راهبردي كه ايران براي كاهش 
تعهدات هسته اي اش تدارك ديده بازتاب هاي فراواني 
در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي پيدا كرد و ديدگاه هاي 

متفاوتي در خصوص چرايي اين سفر مطرح شد.
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان اما پس از 
اين ديدار توييتي خطاب به كشورهاي اروپايي نوشت: 
»اروپايي ها به ويژه انگليس، آلمان و فرانسه و همچنين 
س��وئد كه به تازگي به »اينستكس« پيوسته است، به 
جاي تهديد ايران يا دادن وعده هاي توخالي روي كاغذ 
درباره اين س��ازوكار مالي، به كودكان ايراني مبتال به 
»اي بي« دارو برس��انند.« توئيتي كه به نوعي از شكل 
مذاكرات ظريف و بن علوي در تهران رونمايي مي كند؛ 
مذاكراتي كه احتماال از يك طرف حول محور وعده هاي 
اقتصادي براي ايران در صورت تداوم برجام مي چرخد و 
از سوي ديگر مبتني بر تهديداتي است كه در خصوص 
كاهش تعهدات هس��ته اي ايران مطرح شده است. در 
كنار تالش اروپاييان براي اقناع ايران جهت تداوم اجراي 
تعهدات برجامي اش، موضوع توسعه مناسبات ارتباطي 
ايران با عربستان يكي ديگر از پرونده هايي است كه به 
نظر مي رسد در جريان اين سفر ابعاد و زواياي گوناگون 

آن تشريح شد. 
وزير امور خارجه در ديدار با يوسف بن علوي اراده ايران 
براي گفت وگو با همه كشور هاي منطقه را جدي خواند 

و افزود: پويش صلح هرمز در همين راستا ارايه شد.
يوس��ف بن علوي وزير امور خارجه عمان كه در ايران 
حضور يافت��ه، ديروز با محمدجواد ظري��ف وزير امور 
خارج��ه ايران دي��دار و گفت وگو ك��رد. در اين ديدار 
در خصوص طيف گسترده اي از موضوعات دو جانبه، 

مسائل منطقه اي و بين المللي گفت وگو و تبادل نظر 
شد. همكاري هاي سياسي، اقتصادي، علمي و فناوري 
ميان دو كشور در سطوح دو جانبه و چند جانبه از جمله 

موضوعات مورد گفت وگو بود.
ظريف وزير امور خارجه ايران در اين ديدار با اش��اره به 
نقش خوب و سازنده كشور همسايه عمان، روابط دو 
كشور را جامع و بسيار خوب توصيف كرد و از گسترش 
و تعميق هر چه بيش��تر اين رواب��ط در همه زمينه ها 
استقبال كرد. ظريف با تاكيد بر لزوم كاهش تنش ها در 
منطقه به ويژه در يمن افزود: جمهوري اسالمي ايران از 

هر حركت و ابتكاري كه با حسن نيت در راستاي كاهش 
تنش ها در منطقه انجام پذيرد استقبال و به آن كمك 
خواهد ك��رد. وزير امور خارجه ايران اراده كش��ورمان 
براي گفت وگو با همه كشور هاي منطقه را جدي خواند 

و افزود: پويش صلح هرمز در همين راستا ارايه شد.
يوس��ف بن علوي وزير امور خارجه عم��ان نيز در اين 
ديدار ش��رايط منطقه اي را نيازمند گفت وگو و تفاهم 
هر چه بيشتر دانس��ت و افزود: در اين زمينه برگزاري 
يك كنفرانس جامع و فراگير با حضور همه كشور هاي 

ذي نفع مي تواند مفيد باشد. 

  ائتالف ه�اي منطق�ه اي ب�دون دخال�ت 
بيگانگان ضامن امنيت پايدار است

بع��د از ديدار ب��ا ظريف وزي��ر امور خارج��ه عمان به 
ديدار علي ش��مخاني دبير ش��وراي امني��ت ملي نيز 
رفت؛ شمخاني دبير ش��وراي عالي امنيت ملي گفت: 
ائتالف هاي منطقه اي مي تواند بدون حضور ودخالت 

بيگانگان ضامن امنيت پايدار در منطقه باشد.
نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت 
ملي در ديدار يوس��ف بن علوي وزي��ر خارجه عمان با 
وي، با اش��اره به تالش ناكام امريكا براي ايجاد ائتالف 

بين المللي به بهانه برقراري امنيت در خليج فارس گفت: 
تنها ائتالف هايي در منطقه راه گشا، امنيت ساز و پايدار 
مي ماند كه بيگانگان در آن نفوذ و دخالتي نداشته باشند. 
وي خاطرنشان كرد: كشوري كه به هيچ يك از تعهدات 
خود نه در ارتباط با ايران و نه در مراوده با ساير كشور ها 

پايبند نيست نمي تواند قابل اعتماد باشد.
شمخاني ادامه داد: كشور هايي كه بيشترين سهم را در 
ايجاد تنش و نا امني در منطقه داشته اند و با به راه اندازي 
جنگ هاي متعدد و گس��ترش تروريسم، منطقه را به 
آشوب و نابودي كشاندند؛ هرگز به دنبال ثبات و امنيت 
خليج فارس نبوده و صرف��ا تامين منافع خود و غارت 
منطقه را دنبال مي كنند. دبير شوراي عالي امنيت ملي 
با بيان اينكه ادامه جنگ در يمن يكي ديگر از نشانه هاي 
رويكرد جنگ طلبانه و امنيت سوز قدرت هاي سلطه گر 
و عوامل منطقه اي آنها اس��ت، تصريح كرد: ادامه اين 
نسل كشي جز در خدمت منافع دشمنان صلح و امنيت 
منطقه همچون امريكا و اس��راييل نيست و عربستان 
بايد با تسليم در برابر خواست مردم مقاوم يمن بيش 
از اين ثبات و امنيت منطقه را به خطر نيندازد. در اين 
ديدار وزير خارجه عمان با ابراز خرس��ندي نسبت به 
رايزني مس��تمر دو كش��ور در موضوعات منطقه اي و 
بين المللي اظهار كرد: تنش در منطقه به نفع هيچ يك 
از كشور هاي حوزه خليج فارس نبوده و بايد از توسعه 
آن به هر نحو جلوگيري شود. بن علوي مواضع اصولي 
تهران و مسقط در مس��ائل منطقه اي و بين المللي را 
بسيار نزديك و همگرا عنوان اظهار كرد: روابط گرم و 
صميمي دو كشور در ابعاد سياسي، اقتصادي و بازرگاني 
مي تواند با برداشتن گام هاي جديد جهش قابل توجهي 
داشته باشد. وزير امور خارجه سلطنت عمان، دستيابي 
به امنيت پايدار در منطق��ه را نيازمند توافق و تفاهم 
مجموعه كش��ور هاي منطقه و رفع س��وءتفاهم هاي 
موجود عن��وان كرد و اظهارداش��ت: عم��ان همواره 
آمادگ��ي دارد از مجموعه ظرفيت هاي خود براي رفع 
تنش هاي موجود و ايجاد زمينه گفت وگوي س��ازنده 

ميان كشور هاي منطقه بهره بگيرد.

رييس قوه قضاييه: 

خسارات حوادث اخير بايد توسط دولت جبران شود 
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر ضرورت شنيدن خواست و 
انتقاد مردم و همچنين برخورد عادالنه و قانوني با اشرار 
و مخالن امنيت در جريان حوادث اخير، گفت: نسبت به 
همه كساني كه در اين اتفاقات دچار خساراتي شده اند 
بايد جبران خس��ارت صورت گيرد و اطمينان داشته 

باشند كه مورد حمايت قانون قرار دارند.
ب��ه گ��زارش اداره كل رواب��ط عمومي ق��وه قضاييه، 
حجت االسالم سيدابراهيم رييسي در جلسه شوراي 
عالي قوه قضاييه با اشاره به حوادث پس از اجراي طرح 
مديريت مصرف سوخت در كشور تصريح كرد: نسبت به 
اجراي طرح اشكاالت و انتقاداتي وجود دارد كه از جمله 
آن، عدم اقناع اف��كار عمومي و ايجاد اجماع نخبگاني 
اس��ت. اين ايرادات، موجب اعتراض مردم شد كه اين 

اعتراض و خواست را بايد شنيد.
رييس قوه قضاييه ادامه داد: اشرار و دشمنان خارجي 
بر موج انتقادات و اعتراضات بحق مردم سوار شدند و 
تصور كردند با سوءاستفاده از اين فضا مي توانند به اهداف 
خود نائل شوند. بر اين اساس اقدام به شرارت، ناامني، 
ايجاد نگراني براي مردم و وارد آوردن خسارت هايي به 
اموال عمومي و خصوصي كردن��د كه البته بحمداهلل 
با حضور معنادار و ب��ه موقع مردم تحت رهنمود هاي 

زمان شناس��انه مقام معظم رهبري، توطئه هاي آنها 
خنثي و امنيت كشور تضمين شد.

حجت االسالم رييسي با تاكيد بر ضرورت شنيدن سخن 
م��ردم در مقام عمل و اجرا، به موضوع نظارت بر بازار و 
قيمت ها اشاره كرد و افزود: مساله بازار و قيمت كاال ها و 
خدمات به ويژه براي اقشار كم در آمد از مسائل بسيار مهم 
است. بر همين اساس، نظارت سازمان ها و دستگاه هاي 
مسوول بر بازار و قيمت ها ضروري است و بايد بازار را از 

دست سوداگران و سودجويان حفظ كرد.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه امروز مساله معيشت 
مردم در اولويت قرار دارد، موضوع اقناع افكار عمومي 
در اجراي طرح مديريت مصرف سوخت را مورد اشاره 
قرار داد و اظهار كرد: گرچه اين اقدام بايد پيش از اجراي 
طرح صورت مي گرفت، اما همچنان ضرورت آن باقي 
اس��ت و موضوع بايد توسط كارشناس��ان، نخبگان و 

صاحب نظران به درستي تبيين شود.
حجت االسالم رييس��ي در ادامه با اش��اره به برخورد 
دستگاه قضايي با اشرار، مخالن امنيت و تخريبگران 
اموال عمومي و خصوصي، خاطرنش��ان كرد: پرونده 
افراد اعم از اشرار و افراد وابسته به بيگانگان كه توسط 
نيروي انتظامي، وزارت اطالعات، سپاه و ساير ضابطان 

به دستگاه قضايي تحويل داده شده اند، عادالنه و قانوني 
در دست بررسي است و ان ش��اءاهلل به زودي مردم در 

جريان رسيدگي به اين پرونده ها قرار خواهند گرفت.
رييس ق��وه قضايي��ه درب��اره خس��ارت ديدگان اين 
حوادث نيز تاكيد كرد: از خس��ارت هاي جاني و مالي 
خس��ارت ديدگان نمي توان گذش��ت. ما معتقديم از 
نظر حقوقي بايد نس��بت به اين خسارات مدعي بود و 
درخواست ما از مس��ووالن به ويژه دولت اين است كه 
نسبت به جبران خسارت ها فكر و اقدام كنند. همكاران ما 
نيز اين موضوع را دنبال كنند، زيرا نسبت به حقوق مردم 
بايد حساس��يت وجود داشته باشد و خسارت ديدگان 

مطمئن باشند كه مورد حمايت قانون قرار دارند.
حجت االسالم رييسي در بخش ديگري از سخنان خود 
با اش��اره به آلودگي هوا در روز هاي اخير، هواي پاك و 
س��الم را از وعده هاي هميشگي دولت ها، شهرداران و 
شورا ها به مردم دانست و تصريح كرد: متاسفانه امروز 
هواي پاك و سالم در بعضي ايام، وضعيت نامناسبي دارد 
و زندگي و سالمت مردم با آالينده ها تهديد مي شود. در 
اين زمينه، قانون كم نداريم. يكي از اين قوانين، قانون 
مصوب س��ال 74 اس��ت كه قانون خوبي است. قانون 
ديگر مصوب سال ۹7 است كه در آن وظيفه سازمان 

حفاظت محيط زيس��ت، وزارتخانه هاي نفت، كشور، 
نيرو و صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي و ساير 
دستگاه ها براي جلوگيري از آلودگي هوا و تامين هواي 

پاك به طور كامل احصا شده است.
رييس ق��وه قضاييه ب��ا بيان اينكه گ��زارش عملكرد 
دستگاه ها در اين زمينه بايد به مردم ارايه شود، سازمان 
بازرسي كل كشور را مامور نظارت بر عملكرد دستگاه ها 
دانست و يادآور شد: هواي پاك و سالم از حقوق عامه 
است و آلودگي هوا، تضييع اين حقوق به شمار مي آيد. 
برخي اقدامات نظير تعطيلي مدارس و محدوديت هاي 

تردد، موقت است و بايد براي جلوگيري از آسيب ديدن 
مردم، ان ش��اءاهلل اقداماتي شايس��ته و اساسي در اين 

زمينه صورت گيرد.
حجت االسالم رييسي در بخش ديگري از اين جلسه، 
بر لزوم پيگيري بودجه از مجاري قانوني و شفافيت در 

اقدامات بودجه اي تاكيد كرد.
ساير مسووالن قضايي نيز نكاتي را به ويژه در خصوص 
مسائل بودجه اي قوه قضاييه و اجراي ماده 477 قانون 
آيين دادرسي كيفري مطرح كردند كه اين نكات مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
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 در حوادث اخير به دنبال
 منفعت جناحي نباشيد

وزير كشور با بيان اينكه در 
حوادث اخير كشور برخي 
به دنبال رقابت سياس��ي و 
كسب منافع جناحي بودند، 
اظه��ار كرد: اي��ن موضوع 
موضوعي ملي و مربوط به 
امنيت كش��ور بود و نبايد 
اي��ن موض��وع را در چارچوب رقابت هاي سياس��ي و 
منفعت انديشي مورد توجه قرار دهند. به گزارش ايسنا، 
عبدالرضا رحماني فضلي ديروز در حاش��يه نشست 
خود با استانداران با اش��اره به حوادث اخيري كه طي 
اصالح قيمت بنزين در كش��ور رخ داد، اظهار كرد: در 
اين جلسه استانداران متناسب با استاني كه در آن قرار 
دارند گزارش��ي را از حوادث اخير دادند. تالش شد كه 
نقاط آسيب، داليل شروع و نحوه مديريت در اين حوزه 
بررسي شود. قرار شد استانداران مواردي را جمع آوري 
كنند. آن را به وزارت كش��ور بدهند تا وزارت كش��ور 
نسبت به اقدامات انجام شده و شرايط استان تصميمات 
الزم را اتخاذ كند. وزير كشور ادامه داد: علي رغم همه 
اقداماتي كه از سوي دشمنان و معاندين در اين حوزه 
رخ داد موضوع قابل توجه اين است كه مردم كماكان با 
وجود شرايط كنوني و مشكالتي كه در برخي حوزه ها 
به دليل تحريم ها وجود دارد حامي انقالب و نظام خود 
هستند . وي در پايان تصريح كرد: برخي جريانات در 
اين موضوع فكر كردند كه اكنون بستر سياسي خوبي 
براي رقابت وجود دارد.مسائلي را مطرح كردند كه خود 
مردم قضاوت خواهند كرد. ما بايد توجه كنيم كه اين 
موضوع مربوط به امنيت؛ اقتدار و منافع ملي است. نبايد 
اين موضوع را در چارچوب رقابت هاي سياسي، مسائل 

جناحي و منفعت انديشي قرارداده و استفاده كنيم.

۱۵۵۱ نفر در روز دوم از آغاز 
نام نويسي ثبت نام كردند 

 در دومي��ن روز از آغ��از 
ثب��ت نام ه��اي انتخابات 
مجلس يازدهم و در شرايطي 
كه هنوز راهبرد جناح هاي 
مختل��ف براي حض��ور در 
انتخابات مش��خص نشده، 
سخنگوي س��تاد انتخابات 
كش��ور گفت: در مجموع از روز گذشته تاكنون 1۵۵1 
نفر در انتخابات ثبت نام كردند كه نام نويسي هزار و ۲۶۵ 
نفر از آنها قطعي ش��ده اس��ت. به گزارش وزارت كشور 
سيد اسماعيل موسوي سخنگوي ستاد انتخابات كشور 
ديروز در جمع خبرنگاران گفت: امروز از ساعت ۸ صبح 
همكاران من در ستاد ثبت نام، كار خود در فرمانداري ها و 
وزارت كشور آغاز كردند. وي ادامه داد: تا اين لحظه ۶۰۵ 
نفر از داوطلبان به ستاد ثبت نام مراجعه كردند و ۳۸۰ نفر از 
اين داوطلبان ثبت نام نهايي كرده و مابقي در حال ثبت نام 
هستند و مداركشان توسط متصديان در حال بررسي 
است و در زمان كوتاهي مدارك اين افراد نيز بررسي خواهد 
شد.  سخنگوي ستاد انتخابات كشور گفت: در مجموع 
از روز گذشته تاكنون 1۵۵1 نفر ثبت نام كردند كه هزار 
و ۲۶۵ نفر از آنها ثبت نام قطعي كردند و مابقي در حال 
ثبت نام هستند. وي اظهار داشت: ۹1 درصد از داوطلبان 
تاكنون از آقايان و مابقي از خانم ها هستند. موسوي گفت: 
از همه داوطلبان درخواست مي كنم كه شرايط خود را 
با قانون و ضوابطي كه در اطالعيه هاي س��تاد انتخابات 
منتشر شده است مطابقت داده و مدارك مورد نياز را تهيه 
نمايند و بعد از آن به ستاد انتخابات يا فرمانداري ها مراجعه 
كنند. سخنگوي ستاد انتخابات كشور گفت: داوطلبان تا 
شانزدهم آذرماه فرصت دارند كه مدارك خود را كنترل و 

سپس براي ثبت نام مراجعه كنند.

 راهبرد دشمن القاي يأس
 و نااميدي ميان مردم است

س��خنگوي س��پاه گفت: 
دشمنان كه از تهاجم نظامي 
كامال نا اميد شده اند در پي 
تغيير باور و اعتقادات مردم 
با جنگ رواني و رسانه اي و 
القاي يأس و نااميدي ميان 
مردم هستند. سردار رمضان 
شريف در همايش »رس��انه انقالبي« به ۳ راهبرد مهم 
رسانه اي دش��من عليه ملت ايران اشاره و تصريح كرد: 
راهبرد اول، به دليل تفاوت نس��لي ايجاد شده در كشور 
القاي ناكارآمدي نظام ديني است؛ دومين راهبرد رسانه اي 
دشمن بحراني و لبه پرتگاه نشان دادن شرايط و اوضاع 
است و يأس و نا اميدي از آينده، سومين راهبرد رسانه اي 
دشمن عليه مردم است. وي با بيان اينكه در تاكتيك هاي 
دشمن همواره اين سه راهبرد وجود داشته و دشمنان در 
آستانه هر اتفاق مهمي در كشور از اين تاكتيك ها بهره 
مي برند، گفت: نمونه آن در روزهاي اخير و سهميه بندي 
بنزين ايجاد شد كه دشمن نهايت تالش را با ابزار رسانه اي 
انجام داد و متاس��فانه خس��ارت هايي هم به كشور وارد 
ش��د چراكه اش��رار در فتنه اخير از مجهزترين ابزارها و 
حرفه اي ترين روش ها اس��تفاده كردند. مسوول روابط 
عمومي كل سپاه با تاكيد بر اينكه هر زمان كه جمهوري 
اسالمي ايران روي موج مثبت رسانه اي قرار مي گيرد بايد 
منتظر هجمه ها و حمالت دشمنان به خصوص در حوزه 
رسانه اي باشيم، گفت: امريكايي ها بعد از هر دستاورد مهم 
و موفقيتي توسط ايران اسالمي، به دنبال وارونه نمايي 
و كمرنگ كردن آن هس��تند چراكه قدرت نمايي ايران 
اسالمي موجب تحقير آنها مي شود كه نمونه بارز آن را در 
شكست داعش و پيروزي هاي جبهه مقاومت و سرنگوني 

پهپاد جاسوسي امريكايي شاهد بوديم.

 پيچيده تر شدن اوضاع منطقه
 با دخالت  قدرت هاي بيگانه

وزير دفاع گفت: مردم آگاه 
منطقه از ستم و غارتگري 
قدرت هاي غربي آگاهند و 
غربي ها نمي توانند با لفاظي 
مردم غرب آسيا را تحريك 
كنند. به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران، اميرس��رتيپ 
حاتمي با بي��ان اينكه ترديدي در اف��ول قدرت نرم و 
سخت امريكا در جهان )كه وزير دفاع فرانسه به نوعي 
به آن اش��اره كرده( وجود ندارد، اظه��ار كرد: »اين به 
معناي آمادگي منطقه ب��راي جايگزيني قدرت هاي 
استكباري ديگر با آن نيست. وزير دفاع فرانسه به جاي 
فرافكني و بيان اين مطالب تحريك آميز كه مشخصا 
براي تامين منافع مادي براي كشورش بيان شده، بهتر 
اس��ت به آمار هايي كه در مورد تعداد اتباع فرانسوي 
پيوسته به داعش و نقشي كه آنها در جنايات در سوريه 
و عراق داش��تند، توجه كند و بگويد چه نقش مثبتي 
در مقابله با تروريس��ت هاي تكفيري داعش در عراق 
و سوريه داشته است؟ تروريست هاي تكفيري در اين 
منطقه به دست نيرو هاي مسلح و مردم عراق و سوريه 
و با كمك و مس��اعدت ايران و روس��يه شكست داده 
شدند و قدرت هاي غربي اعم از امريكا و ديگران غير از 
تالش براي مديريت اين گروه ها به نفع خود، اقدامي در 
مقابل آنها انجام ندادند.« وزير دفاع در ادامه نسخه هاي 
ارايه شده توسط غربي ها از جمله وزير دفاع فرانسه كه 
به زعم خود براي امنيت منطقه ارايه مي دهند، آنها را 
شيوه هاي جديد اس��تعماري و غيرمسووالنه قلمداد 
كرد و گفت: حضور و مداخله غربي ها موجب پيچيده تر 
شدن ش��رايط امنيتي منطقه كه با زياده طلبي هاي 

امريكا و رژيم صهيونيستي بغرنج شده، خواهد شد .

تهران و پكن درباره برجام
به توافق هاي زيادي رسيدند

س��خنگوي وزارت ام��ور 
خارجه چين با اشاره به سفر 
سيد عباس عراقچي معاون 
سياسي وزير امور خارجه 
اي��ران به چين و نشس��ت 
مشورتي دو كشور در پكن 
اظهار كرد:در جريان سفر 
عراقچي به چين دو طرف درب��اره برجام تبادل نظر 
كرده و به توافقات زيادي رس��يدند. ب��ه گزارش ايرنا 
»هوا چون يينگ« ديروز در جمع خبرنگاران در پكن 
درباره گفت وگوي روز يك شنبه »ما جائو شو« معاون 
وزير خارجه چين و سيد عباس عراقچي معاون وزير 
خارجه ايران در پكن گف��ت: خروج امريكا از برجام و 
اعمال فشار حداكثري آن كشور بر ايران باعث وخامت 
وضعيت موضوع هسته اي ايران شده و برجام نيز با خطر 
فروپاشي روبه رو است. او افزود: با توجه به اين موضوع، 
دو طرف در گفت وگوي خود در پكن در موارد فراواني 
از جمله تقويت همكاري ها، ادامه تالش براي اجراي 
جامع و موث��ر برجام، حفاظت از معادالت بين المللي 
بر حس��ب حقوق بين المللي، پايبندي بر حل مساله 
با روش هاي سياسي و تقويت صلح و ثبات منطقه به 
توافق رسيدند.  سخنگوي دستگاه ديپلماسي چين 
عنوان كرد: چين و ايران همكاران راهبردي يكديگر 
درهمه زمينه ها هستند و ضمن تقويت اعتماد متقابل 
سياسي، همكاري در زمينه هاي مختلف را استحكام 
خواهند بخشيد و رفاه بيشتري براي مردم دو كشور 
فراهم خواهند كرد. هوا تاكيد كرد: موضوع هسته اي 
اي��ران بخش مهم��ي از همكاري راهب��ردي چين و 
ايران اس��ت و دو طرف براي حفظ توافقنامه برجام به 

تالش هاي خود ادامه خواهند داد. 

چهره ها

چشم انداز استيضاح ترامپ 
وافق نهايي آن



3 كالن

يك پژوهشگر اقتصادي، قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري را پر ابهام دانست

اشتغال پايدار روستايي از ادعا تا واقعيت

داليل رسوب برنج و كاغذ در گمرك

امنيت شغلي، معيشت و تشكل يابي، مشكل كارگراننتايج ثبت نام كمك معيشتي ها تا 3 هفته آينده اعالم مي شود

گروه اقتصاد كالن|ريحانه مهدوي|
ارزيابي عملكرد اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد 
اش��تغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري نشان 
مي دهد اين قانون چه در فرايند اجرا و چه در اثربخشي 
داراي انحرافاتي بوده است. در حال حاضر در شرايطي 
كه بيش از دو س��ال از عمر قانون نمي گذرد، به دليل 
نواقص فوق تصميم بر اصالح قانون گرفته شده است.

نتايج بررس��ي هاي مركز پژوهش هاي مجلس نشان 
مي دهد كه حتي با وجود رفع برخي موانع اجراي قانون، 
به لحاظ رويكردي اين طرح همچنان مبتني بر تزريق 

منابع ارزان قيمت به بهانه اشتغالزايي است.
به گزارش »تعادل« ازآنجاك��ه هدف غايي اين قانون 
اشتغالزايي روستايي است ارزيابي ميزان اثربخشي اين 
قانون از اهميت بسزايي برخوردار است. براساس اعالم 
مركز آمار ايران تعداد شاغلين روستايي در سال 1397 
نسبت به سال 1396 حدود 114 هزار نفر افزايش يافته 
است كه اين رقم سهم 25 درصدي از مجموع افزايش 
اشتغال سال 1397 را شامل مي ش��ود. اين در حالي 
اس��ت كه اين نس��بت به طور ميانگين طي سال هاي 
1392 تا 1396 حدود 2 درصد بوده است. همچنين 
51 هزار نفر به تعداد شاغلين روستايي فارغ التحصيل 
دانشگاهي افزوده شده است. در گزارش پايش اجراي 
قانون ايجاد و توسعه اشتغال پايدار در مناطق روستايي 
و عش��ايري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزايش 
اشتغال مذكور به عنوان دس��تاوردهاي اجراي قانون 
اشتغال روستايي عنوان شده است. با اين حال برخي 
شواهد موجود صحت اين ادعا را با ابهام روبه رو مي سازد. 
براي مثال در حالي كه بخش عمده اي از تس��هيالت 
71 درصد به بخش كشاورزي پرداخت شده اشتغال 
ايجاد شده اين بخش در سال 1397 نزديك به 7850 
نفر حدود 7 درصد از كل افزايش اش��تغال روستايي 
بوده است. همچنين پرداخت بخش عمده تسهيالت 
به مقاطع تحصيلي ديپلم و زيرديپلم 79 درصد از كل 
ارزش تس��هيالت با افزايش 51 هزار نفري ش��اغلين 
روستايي فارغ التحصيل دانش��گاهي 4 درصد از كل 

افزايش اشتغال روستايي در تعارض است.
»تعادل« در گفت وگو با محمدرضا عبداللهي كارشناس 
و پژوهشگر اقتصادي به اين موضوع پرداخته است كه 
آيا با گذشت دو سال از تصويب قانون حمايت از توسعه 
و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري، 
اش��تغال پايدار در اين مناطق صورت گرفته يا تنها در 
حد يك ادعاست كه در ادامه به صورت مشروح به آن 

خواهيم پرداخت: 
او در پاسخ به اين سوال كه در قانون حمايت از توسعه و 
ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري چه 
ابهاماتي وجود دارد؟ گفت: اليحه قانون حمايت از توسعه 
و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري در 
سال 96 به مجلس ارايه شد، هدف دولت اين بود كه 1 و 
نيم ميليارد دالر از منابع صندوق را بردارد و به تسهيالت 

در حوزه روس��تايي اختصاص ده��د، از همان زمان كه 
اين اليحه به مجلس ارايه ش��د، اين موضوع مطرح بود 
كه آيا مشكل اشتغال در كشور، مشكل تسهيالت است 
يا اينكه مش��كالت ديگري در حوزه اشتغال روستايي 
وجود دارد، اينكه آيا اساسا هدف گيري و آسيب شناسي 
درستي در حوزه اشتغال روستايي شكل گرفته است يا 
نه؟ بحث هايي در مجلس ميان نمايندگان صورت گرفت 
و در نهايت منجر به تصويب اين قانون شد، بحث مهمي 
كه در آن زمان مطرح بود اين بود كه منابع اين قانون با 
چه نرخي تسعير ش��ود و چون تا انتهاي سال 96 هيچ 
پولي تبديل نشده بود و با نوسانات نرخ ارز اين موضوع 
مطرح بود كه آيا اين منابع با نرخ 4200 توماني كه دولت 
براي كاالهاي اساس��ي اعالم مي كند، تسعير شود، يا با 
نرخ نيمايي و بازار آزاد؟ چرا كه اين موضوع براي منابع 
و وامي كه بانك ها بايد در اختيار مي گذاشتند اهميت 
داش��ت، در نهايت س��ازمان برنامه و بودجه با صندوق 
توسعه ملي مبلغي را مابين اين ارقام در نظر گرفتند و 
منابع تسعير شد. قرار بود كه كل منابع قانون با تلفيق 
منابع بانك ها 18 هزار ميليارد تومان شود كه اين مبلغ 
به عنوان تس��هيالت به بخش روستايي پرداخته شود، 
موضوع مهمي كه وجود داشت اين بود كه به طور كلي 
هيچ آمايش سرزمين و مطالعه اي در كشور انجام نشده 
بود كه مشخص كند در كدام استان ها مساله اشتغال و 
بيكاري جدي تر است و نحوه مداخله دولت به چه شكل 
باشد؟ اينكه تسهيالت به بهانه اشتغال زايي پرداخت شود 
در صورتي كه زيرساخت قابل توجهي در آن روستا وجود 
نداشته باشد، آيا در حقيقت منجر به ايجاد اشتغال در آن 

مناطق خواهد شد يا خير؟ 

    ايراداتي كه در آيين نامه وارد بود
عبداله��ي ادام��ه داد: ايراداتي ه��م در زمان تصويب 
آيين نامه وجود داش��ت از جمله اينكه سازمان برنامه 
و بودجه با همكاري دستگاه هايي كه اين آيين نامه را 
نوشته بودند، يكس��ري اولويت هاي خاص را براي كل 
كشور تعيين كرده بودند، اين درحالي است كه مي دانيم 
نقاط مختلف كش��ور به فراخور فرهنگ و رسومي كه 
دارند مس��لما اولويت هاي مختلفي دارند و دولت بايد 
با توجه به اين اولويت ها اقدامات الزم را انجام دهد اما 
متاسفانه، اولويت ها از شهر تهران و به صورت يك شكل 
براي كل كشور ابالغ ش��د كه اين عملكرد يك ضعف 

بزرگ در اجراي اين قانون به حساب مي آيد.

    نظارت بر وام ها، يك رويا
اين كارشناس اقتصادي افزود: مساله ديگري كه وجود 
داشت اين بود كه چون وام ها در حوزه روستايي پرداخت 
مي شدند و رقم آنها باال نبود، بنابراين نظارت پذيري وام ها 
زياد نبود، آمار و ارقام نشان مي دهد عملكرد در برخي 
استان ها از اين منظر كه تسهيالت منجر به اشتغال پايدار 
شده، بسيار ضعيف بوده است. براي آنكه بدانيم منظور 

از اش��تغال پايدار چيست بايد توجه داشت كه اشتغال 
مد نظر سياس��ت گذار در زمان تصويب قانون اين بود 
كه تسهيالت پرداخت شود و افراد به واسطه تسهيالت 
دريافتي اشتغال ايجاد كنند البته از نوع پايدار. متاسفانه 
بخش زيادي از افرادي كه تس��هيالت دريافت كردند و 
مدعي شدند كه از طريق اين قانون شاغل شديم، عملكرد 
بيمه اي مشخصي براي آنها وجود ندارد كه ببينيم اين 
افراد لزوما بيمه شده اند، به اين خاطر عملكرد اين قانون 
از اين منظر با ابهام روبه رو است كه آيا اثربخشي اي كه 

قانون از ابتدا به دنبال آن بود داشته يا نه؟

    اهداف نا محقق!
وي در ادامه اضافه كرد: بحث ديگري كه مطرح شده بود 
اين بود كه دولت مدعي بود كه از محل اجراي اين قانون 
در سال 97، سهم اشتغال روستايي به 25 درصد اشتغال 
كشور رسيده است و اين را نشانه اي از اثربخشي اجراي 
اين قانون در رابطه با افزايش اشتغال در روستاها بيان 
كردند. براي انكه ببينيم ادعاي دولت در اين باره درست 
است يا خير بايد س��ري به آمارها زد و مقايسه هايي را 
انج��ام داد، براي مثال بخش زيادي از منابع اين قانون 
به بخش كشاورزي اختصاص داده شده، اين درحالي 
است كه سياست هاي ايجاد شده در حوزه روستايي، 
بخش زيادي به اش��تغال در ح��وزه خدمات و صنعت 
است نه بخش كشاورزي. اين آمار نشان مي دهد آنچه 

كه در قانون هدفگذاري شده بود كه اشتغال از طريق 
كشاورزي اتفاق بيفتد، محقق نشد، يا در قانون بخش 
عمده اي از تسهيالت كه پرداخت شده به زير ديپلم ها 
پرداخت شده اما آمارهاي اشتغال روستايي حاكي از 
آن است كه بخش عمده اي از اشتغالي كه ادعا مي شود 
ايجاد شده مربوط به اشتغال تحصيل كردگان است. اين 
موارد نشان مي دهد چيزي كه به عنوان افزايش سهم 

اشتغال مطرح مي شود لزوما درست نيست.

    نه مطالعه صورت گرفت نه آسيب شناسي شد
عبدالله��ي تصريح ك��رد: اجراي قان��ون را مي توان از 
منظره��اي مختلفي مورد ارزيابي ق��رار داد، قدم اول 
اين است كه خود قانون مورد ارزيابي قرار بگيرد، يعني 
صرف اينكه اين ايده وجود داشته باشد كه تسهيالت 
براي ايجاد اشتغال پرداخت كنيم، چون هيچ مطالعه 
مشخصي وجود نداشته و آسيب شناسي صورت نگرفته 
كه روش��ن ش��ود كه واقعا در چارچوب يك برنامه اي 
دولت به اين قانون رسيده است، متاسفانه صرف اينكه 
تسهيالت پرداخت كنيم اشتغال ايجاد شود و نه اينكه 
برنامه ريزي اصولي صورت بگي��رد و تامين منابع هم 
بخشي از اين برنامه باشد، در نگارش قانون با ايراد جدي 
روبه رو هس��تيم به لحاظ اينكه برنامه جدي در بحث 
اشتغال زايي در قانون وجود ندارد، تنها اشتغالزايي را از 

منظر پرداخت تسهيالت مي بينيم.

    عدم انحراف منابع، يك ادعا
محمدرضا عبدالله��ي در انتها بيان كرد: اگر بخواهيم 
در رابطه با عملكرد پرداخت تسهيالت صحبت كنيم 
بايد بگويم عملكرد بدي نداشته است اما اگر اثربخشي 
اجراي قانون را مدنظر داشته باشيم بايد گفت در اين 
باره وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و 
بودجه ادعاهايي داشته اند و مي گويند انحراف منابع كم 
بوده و تسهيالت پرداختي منجر به اشتغال شده است، 
تاجايي كه مدعي شدند در برخي از استان ها باالي 95 
درصد از اشتغالي كه تعهد شده، ايجاد شده است، اما در 
رابطه با اثر بخشي اين قانون بايد گفت افرادي كه ادعا 
مي شود شاغل شده اند يا اشتغال پايداري براي آنها ايجاد 
شده و تحت پوشش بيمه هستند بايد گفت اثر بخشي 
اجراي قانون به شدت ضعيف بوده، داليل مختلفي هم 
براي آن وجود دارد كه به نظر مي رسد كه ايراد اصلي به 
خود قانون وارد باشد كه در قانون فقط صرف پرداخت 
تسهيالت در نظر گرفته شده و هيچ برنامه جامعي در 
پرداخت تسهيالت وجود نداشته است. شايد دولت با 
پرداخت تسهيالت بتواند اش��تغال ايجاد كند اما اين 
اشتغال پايدار نيس��ت، هدر رفت منابع است. به طور 
مثال بايد گفت يكسري از افراد وام دامداري گرفته اند و 
دام خريداري كردند اما چون اين دامداري ها يا صنعتي 
نبوده يا مالحظات آن در نظر گرفته نشده، به هدفي كه 

قانون داشت نرسيد.

معاون امور گمركي گمرك ايران با اشاره به رسوب 1500 
كانتين��ر برنج گفت: تعيين تعرف��ه بخش قابل توجهي 
از كاالها در سيس��تم هماهنگ شده س��ازمان جهاني 
گمرك، براساس كاربرد كاال صورت مي گيرد. به گزارش 
تس��نيم، مهرداد جمال ارونقي گفت: از جمله كاالهايي 
كه مش��مول طبقه بندي بر اس��اس كاربرد مي ش��وند، 
مي توان به كاغذهاي مش��مول فصل 48 جدول تعرفه 
كتاب مقررات صادرات و واردات اشاره كرد كه اين رديف 
تعرفه ها داراي رديف هاي فرعي بوده و مأخذ متفاوتي را 
دارند. گمركات اجرايي به هنگام ترخيص كاالهاي مذكور، 
عالوه بر استعالم ماهيت كاال، نيازمند استعالم درخصوص 
»كارب��رد« اقالم مذكور نيز مي باش��ند ت��ا طبقه بندي 
كاال براي اخذ حق��وق ورودي و اِعمال مقررات، صحيح 
صورت گيرد. ارونقي اف��زود: به دليل اينكه طي ماه هاي 
اخير، س��ازمان ملي اس��تاندارد با عنوان اينكه به دليل 
عدم امكان رديابي نوع استفاده كاالها اعالم نمود تعيين 

نوع كاربرد اين كاالها در چارچوب ضوابط و مقررات آن 
سازمان نمي باشد، پس از مكاتبات عديده و پيگيري هاي 
به عمل آمده از سوي گمرك، به منظور دستيابي به يك 
راهكار دايمي و قابل اجرا مقرر ش��د موضوع در جلس��ه 
مش��تركي با حضور نماين��دگان ت��ام االختيار گمرك 
ايران و سازمان ملي اس��تاندارد بررسي و اتخاذ تصميم 
ش��ود. معاون گمرك ايران با تشريح تصميمات متخذه 
در جلسه مشترك اشاره ش��ده، ادامه داد: در اين جلسه 
مشترك كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد 
مصوب شد: »سازمان ملي استاندارد مكلف است نسبت 
به استعالمات گمرك جمهوري اسالمي ايران درخصوص 
كاربرد كاالهاي وارده با ذكر رديف تعرفه مشخص، نسبت 
به پاس��خگويي و تاييد يا عدم تاييد كاربرد كاالي مورد 
استعالم با رديف تعرفه مشخص اقدام نمايد.« كه بالفاصله 
اين مصوبه از س��وي گمرك ايران ب��ه گمركات اجرايي 
ابالغ و تأكيد گردي��د؛ بنابراين هيچ گونه تأخيري از اين 

جهت متوجه سازمان گمرك نبوده و رسوب پيش آمده 
درخصوص كاغذهاي دپوش��ده در گم��ركات اجرايي 
ارتباطي به گمرك ندارد؛ چرا كه گمرك به صورت مكرر و 
متعدد موضوع را پيگيري و حتي در موارد زيادي نسبت 
به ترخيص كاالهاي اشاره شده به صورت درصدي اقدام 
نموده، با وجود اين، ترخيص كامل اقالم، منوط به تعيين 
تكليف در اين خصوص )اع��الم كاربرد كاالهاي مزبور( 
شده است. ارونقي با اشاره به رسوب مقادير زيادي كاغذ 
در گمركات، اضافه كرد: اظهارنامه هاي زيادي متعلق به 
»كاغذ« در گمركات اجرايي اظهار شده كه با اين مشكل 
مواجه هس��تند؛ تمامي اين اظهارنامه ها مفتوح بوده و 
تش��ريفات گمركي آنها انجام ش��ده و صرفًا بايد نظريه 
درخصوص كارب��رد اين كاالها اعالم ش��ود تا گمركات 
اجرايي نسبت به بررسي هاي تكميلي اقدام كند و متعاقبًا 
نس��بت به ترخيص اين كاالها اقدام گردد. گمرك ايران 
اين آمادگي را دارد كه به محض حصول نتيجه درخصوص 

كاربرد اين اقالم، در حداقل زمان ممكن نسبت به انجام 
تشريفات گمركي و ترخيص كاال اقدام نمايد.

معاون امور گمركي گمرك ايران درخصوص درج خبر 
ديگري مبني بر دپ��وي 1000 كانتينر برنج در گمرك 
شهيد رجايي نيز اعالم كرد: با توجه به اينكه اين طور نقل 
شده كه »اختالف گمرك و س��ازمان استاندارد مانع از 
ترخيص 1000 كانتينر كاال از گمرك شده است«، بايد 
گفت در اين خصوص هيچ گونه اختالفي بين گمرك با 
س��ازمان ديگري وجود ندارد. گمركات اجرايي از جمله 
گمرك شهيد رجايي بندرعباس وفق مصوبه ستاد تنظيم 
بازار و در اسرع وقت نسبت به ترخيص برنج هاي دپوشده 
در بندر شهيد رجايي اقدام نموده است. با توجه به اينكه 
كنترل مجوزهاي قانوني از جمله استاندارد توسط گمرك، 
قبل از ترخيص كاال الزامي اس��ت و سازمان هاي متولي 
صدور مجوز بايد نسبت به بارگذاري مجوزهاي ترخيص 
صادره در بستر سامانه جامع گمركي اقدام نمايند و اصواًل 

تا اين مجوزهاي ترخيص به گمرك ارايه نشود، كاال قابليت 
ترخيص ندارد و تش��ريفات گمركي به پايان نمي رسد، 
گمركات اجرايي نيز بدون كنترل سيس��تمي مجوزها 

نمي توانند نسبت به ترخيص كاال اقدام نمايند.
ارونقي افزود: بنابراين، اگر ترخيص قسمتي از برنج هاي 
دپوش��ده در بندر شهيد رجايي صورت نگرفته به داليل 
مختلف از جمله عدم ص��دور مجوزهاي قانوني مربوطه 
بوده كه مانع ترخيص اين كاالها شده و در اين خصوص 

بايد دليل را از سازمان هاي مربوطه جويا شد.
معاون فني گمرك ايران در خاتمه بيان نمود: علي رغم 
ابالغ مصوبه ستاد تنظيم بازار مبني بر آزاد شدن ترخيص 
برنج، بيش از 1500 كانتينر برنج در بندر شهيد رجايي دپو 
شده است كه قريب به اتفاق اين برنج ها به گمرك شهيد 
رجايي اظهار شده اند ليكن بايد مجوز استاندارد به صورت 
سيستمي به گمرك مزبور ارسال شود تا امكان ترخيص 

اين تعداد كانتينر محقق شود.

س��خنگوي س��تاد طرح معيش��تي خانوار گفت: نتيجه 
ثبت نام ها براي دريافت كمك هزينه معيش��تي خانوار تا 
سه هفته آينده اعالم مي شود. به گزارش »تعادل« حسين 
ميرزايي در برنامه زنده تلويزيوني اعالم كرد: نتيجه ثبت نام 
كس��اني كه براي دريافت كمك هزينه معيشتي خانوار 
نام نويسي كرده اند، سه هفته  آينده اعالم مي شود و از امروز 
مشكل ارسال پيامك براي اين افراد رفع مي شود و براي آنها 
پيامك ارسال خواهد شد.  وي با بيان اينكه در استان تهران 
57.2 درصد افراد مشمول دريافت كمك هزينه معيشتي 
حمايتي شده اند، گفت: در خود شهر تهران از هر 10 نفر 
به طور ميانگين 2.5 تا 3 نفر كمك هزينه دريافت كردند، 
اما در استان سيستان و بلوچستان به طور ميانگين 82.1 
درصد از جمعيت مشمول دريافت كمك هزينه معيشت 
خانوار شده اند.  ميرزايي به خاطر اينكه به خاطر محدوديت 
منابع مجبور هستيم معيار براي افراد در نظر بگيريم، گفت: 
كساني كه در تهران ساكن هستند، اگر داراي خانه ملكي 
باالي يك ميليارد و 200 ميليون تومان باشند، مشمول 
نمي ش��وند، زيرا طبق اعالم بانك مرك��زي در 6 آبان 98 
قيمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به طور ميانگين 12.7 
ميليون تومان بوده و عنوان مثال كسي كه يك خانه 95 تا 
96 متري دارد، ارزش آن بيش از يك ميليارد و 200 ميليون 
مي شود و بنابراين به خاطر محدوديت منابع مشمول كمك 

هزينه معيشت نمي شود. 
وي همچنين از معيارهاي ديگر براي آزمون وس��ع مالي 
اينگونه اعالم كرد كه مجموع درآمد و هزينه ها براي يك 

خانوار يك نفره 4 ميليون تومان، دو نفره 5، سه نفره 6، چهار 
نفره 7 و 5 نفره به باالتر 8 ميليون تومان درآمد در ماه در نظر 
گرفته؛ ارزش خودروي سواري بيش از 300 ميليون تومان 
و خودروي عمومي بيش از 400 ميلي��ون تومان، ارزش 
خانه در تهران بيش از 1.2ميليارد تومان و در شهرستان ها 
بيش از 900 ميليون تومان در نظر گرفته شده؛ همچنين 
كساني كه از سال 94 به بعد سه سفر خارجي غيرزيارتي 
داش��ته باش��ند يا كارفرماياني كه بيش از 3 كارگر بيمه 
شده داشته باشند، مشمول حمايت معيشتي نمي شوند.  
ميرزايي همچني��ن در مورد اينكه باي��د از كارفرمايان و 
كارگران حمايت شود، گفت: براي حمايت از كارگر و توليد 
بايد يك همگرايي در سياست ها وجود داشته باشد و اين 

بحث درستي است كه بايد از توليدكننده حمايت شود. 
سخنگوي ستاد طرح معيشتي خانوار همچنين در پاسخ به 
پرسشي مبني بر اينكه اگر وزارت كار و رفاه اجتماعي چنين 
بانك اطالعاتي دارد كه به راحتي درآمد افراد را شناسايي 
مي كند، چرا براي دريافت ماليات از آن استفاده نمي شود 
و اين همه فرار مالياتي افراد پولدار وجود دارد، گفت: ما در 
پايگاه رفاه ايرانيان اطالعاتي مي بينيم كه گاهي با گفته افراد 
فرق دارد و اما سه هفته آينده نتيجه همه درخواست ها براي 
دريافت كمك هزينه معيشتي به صورت قطعي از طريق 
وزارت رفاه و قبل از واريزي بعدي كمك هزينه معيشتي 
اعالم مي ش��ود. ميرزايي در پاسخ به اين پرسش كه 300 
هزار خانوار ثروتمند هستند كه بيش از يك ميليارد تومان 
گردش مالي در سال دارند، در حالي كه حتي يك ريال هم 

ماليات ندارند، چگونه اين افراد شناسايي مي شوند؟ گفت: 
از طريق قراردادها، معامالت مسكن و ساير معامالت كه بايد 
به صورت شفاف اعالم شود اين افراد شناسايي مي شوند و 
كد رهگيري براي معامالت به خاطر همين مساله است كه 
بايد بنگاه هاي ملكي كد رهگيري به مردم بدهند و در اين 
قضيه اگر درآمدها شفاف شود، كل مردم ايران برنده هستند 

و هم به نفع مردم و هم به نفع كشور است. 
وي در مورد كساني كه اعتراض خود را در سامانه حمايت 
اعالم كردند، گفت: كس��اني كه درخواس��ت رس��يدگي 
مجدد به حساب هاي خود دارند و كمك هزينه معيشتي 
نگرفتند با اس��تفاده از شماره ملي و ش��ماره حسابي كه 
 ياران��ه آنه��ا در آن واريز مي ش��ود با ثبت نام در س��ايت

 Hemayat.mcls.gov.ir اقدام كرده و درخواست خود 
را در آن ثبت كنند و ما استعالم مي گيريم و مجموع درآمد 
و هزينه خانوار در آن س��نجيده مي شود و به يك عددي 
مي رسيم كه نتيجه قطعي آن سه هفته آينده اعالم مي شود 
و از هم اكنون به سرپرس��تان خانوار پيامك داده مي شود.  
سخنگوي ستاد طرح معيشتي خانوار همچنين گفت: 60 
ميليون نفر در غالب 18 ميليون خانوار از افراد يارانه بگير 
در مرحل��ه اول كمك هزينه معيش��تي دريافت كردند و 
25 ميليون نفر از افراد جامعه طبق معيارهاي وزارت رفاه 
مشمول اين كمك هزينه نشده اند كه اگر درخواست بدهند 
تقاضاي آنها مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه اگر مشمول 
شدند، در ليست دريافت كمك هزينه قرار مي گيرند، وگرنه 

مشمول نمي شوند.

نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به اينكه 
مي توان مش��كالت كارگران را در س��ه دسته امنيت 
شغلي، معيشت شغلي و تشكل يابي خالصه كرد گفت: 
هيچ كشوري وجود ندارد كه بيش از 97 قراردادهاي 
كار آن موقت باش��د و كارگران امنيت شغلي نداشته 

باشند.
به گزارش تسنيم، علي خدايي، نماينده كارگران در 
ش��وراي عالي كار درباره بايد ها و نبايدهاي قانون كار 
گفت: به اعتقاد نمايندگان كارگران عدم صحيح اجراي 
قانون كار مهم ترين مساله در اين مسير است. به طور 
مثال عدم صحيح اجراي م��اده 7 قراردادهاي قانون 
كار است كه به بحث نوع قراردادها مي پردازد كه اگر 
به درستي اجرا ش��ود با توجه به سواستفاده هايي كه 
در بحث رواج قراردادهاي موقت ش��د، امنيت شغلي 

كارگران از بين رفت.
وي ادامه داد: با رواج قراردادهاي موقت تمام قانون هاي 
حمايت��ي تأثير خود را از دس��ت مي ده��د، بنابراين 
مهم ترين مساله اي كه در قانون كار بايد دنبال كنيم، 

بحث بازگرداندن امنيت شغلي است.
خدايي با بيان اينكه تفسيرهاي متعددي از ماده 7قانون 
كار وجود دارد اظهار كرد: با توجه به اينكه تفسيرهاي 
متعددي بين گروه هاي كارگري و كارفرمايي و حتي 
ديوان عدالت اداري در بين تفسيرهاي آن وجود دارد، 
به نظر مي رسد كه اين ماده قانوني نيازمند رفع ابهام 
است. اگر مشكل بحث امنيت شغلي رفع شود، بسياري 

از مشكالت حل مي شود. يكي از مواردي كه باعث ايجاد 
مشكالت ديگر در حوزه كارگري مي شود بحث نبود 
امنيت شغلي كارگران است. بعد از حل امنيت شغلي 

بقيه مشكالت كارگران نيز حل مي شود.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به اينكه 
مش��كالت كارگران را در سه دس��ته امنيت شغلي، 
معيشت شغلي و تش��كل يابي مي توان خالصه كرد 
ادامه داد: كارگران نيازمند امنيت ش��غلي هستند تا 
بتوانند نياز معيشت خود را تأمين كنند. اين دو مساله 

را مي توان باتشكل يابي يافت.
وي ادامه داد: كارفرمايان براي حل مشكالت خود به 
دنبال اين هستند كه در قانون كار مشكالت خود را حل 
كنند، در حالي كه مشكالت ايجاد شده كارفرمايان در 
قانون كارنيست. قانون كار رابطه بين كارگر و كارفرما 
را تعيين كرده است. اينكه براي كار يكسان بايد مزد 
يكسان پرداخت شود، جزو سفارش هاي ديني ما است. 
هيچ كشوري وجود ندارد كه بيش از 97 قراردادهاي 
كار آن موقت باش��د و كارگران امنيت شغلي نداشته 

باشند.
خدايي گفت: در بازار كار تنها قانوني كه با آن سر و كار 
داريم، فقط قانون كار نيست. بخش عمده مشكالت در 
قوانين ديگر است. مشكالت بازار كار بيشتر در جاهاي 
ديگر است. با توجه به اينكه دولت ها توان حل مشكالت 
در حوزه هايي مثل قاچاق كاال، نرخ س��ود بانكي و... را 

ندارند، در بازار كار قانون كار را مطرح مي كنند.
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پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )129( 

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

    فصل نهم 
    احياي يك اقتصاد پويا همراه با شغل

و فرصت براي همگان
    سياست هاي مكان مبنا

همچنانكه دولت سياس��ت هاي بازار كار و صنعتي 
را تعقيب مي كند، بايد نسبت به مكان هاي آنها هم 
حساس باشد. اقتصاددانان غالبا سرمايه اجتماعي و 
ديگر سرمايه ها را كه براي يك محل خاص ساخته 
مي ش��ود ناديده مي گيرند. زماني كه اش��تغال يك 
م��كان را رها مي س��ازد و به جاي ديگ��ري مي رود، 
اقتصاددانان گاهي اوقات پيشنهاد مي كنند كه مردم 
هم تغيير مكان بدهند. اما براي بسياري از امريكايي ها 
كه به خانواده و دوستانشان وابسته هستند اين كار 
ساده و راحت نيس��ت و علي الخصوص از زماني كه 
هزينه هاي مراقبت از كودك باال رفته، بس��ياري از 
مردم به اولياي خود وابس��ته ش��ده اند به طوري كه 
آنها بتوانند بر سر كار بروند. تحقيقات سال هاي اخير 
اهميت پيوندهاي اجتماعي و انجمن ها را در بهزيستي 
افراد پررنگ نشان داده است. كلي تر آنكه، تصميمات 

درباره اينكه كجا بروند 
و اقام��ت گزينند هم 
كارآمد نيست. بسياري 
از افراد مي خواهند كه 
در ش��لوغي باشند و به 
مراكز بزرگ ش��هري 
برون��د كه همي��ن امر 
سبب تراكم مي شود و بر 
زيرساخت هاي محلي 

فشار وارد مي آورد. در ميان داليلي كه كارخانجات 
به نواحي روستايي در غرب مركزي و جنوب رفته اند 
اين بود كه در آن مكان ها دستمزدها پايين و آموزش 
عمومي هم تضمين مي كرد كه كارگران مهارت هاي 
كافي داش��تند تا بهره وري باال داشته باشند و اينكه 
زيرس��اختارهاي ما به اندازه كافي خوب اس��ت كه 
بتوانند به راحتي مواد خام را به كارخانجات برسانند و 
محصوالت پاياني را بيرون بدهند. اما همان نيروهايي 
كه منجر به دستمزدهاي پايين شده بود اكنون در 
مساله صنعتي زدايي مشاركت دارند. بخشي از پايين 
بودن دس��تمزدها به خاطر فقدان تح��رك بود – با 
تحرك كامل، دس��تمزدها )تعديل شده با مهارت( 
همانند جاهاي ديگر مي شد. اما فقدان تحرك كليد 
فهم اين ماجرا اس��ت كه چرا صنعتي زدايي دردآور 
است. كوتاه سخن آنكه ما به سياست هايي نياز داريم 
كه بر روي مكان هاي خاص )شهرها يا نواحي كه تنش 
دارد( متمركز شوند، چيزي كه به آن سياست هاي 
مكان مبنا ناميده مي ش��ود، تا به احيا و زنده شدن 
دوب��اره جوامع كمك كند. بعضي كش��ورها چنين 
سياس��ت هايي را به طور فوق العاده خوب مديريت 
كرده اند: منچستر انگلستان كه پايتخت منسوجات 
جهان در قرن نوزدهم بود دوباره خودش را – با كمك 
دولت پادشاهي متحد – به عنوان يك مركز آموزشي 
و فرهنگي باز آفريني كرد. شايد منچستر نسبت به آن 
دوره پررونق نباشد اما در مقايسه با ديترويت، كه اياالت 
متحده به راحتي گذاشت تا ورشكست شود، سازنده 
است.  دولت يك نقش محوري در گذر از كشاورزي 
به اقتصاد صنعتي ايفا بازي كرد؛ اكنون بايد در گذر 
به اقتصاد جديد قرن بيست و يكم هم نقش مشابهي 

را بازي كند.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

6 هزار ميليارد تومان براي 
همسان سازي حقوق بازنشستگان 
رييس سازمان برنامه و بودجه از برنامه اين سازمان 
براي پيش بيني 6 هزار ميليارد تومان بودجه جهت 
همسان سازي حقوق بازنشستگان در اليحه بودجه 
س��ال 99 خبر داد. به گزارش خانه ملت، محمدباقر 
نوبخت درباره همسان سازي حقوق بازنشستگان، 
گفت: مجلس در سال جاري براي اين موضوع 3 هزار 
و 400 ميليارد تومان اعتبار پيش بيني كرد كه دولت از 
اختياري كه براي افزايش سقف مربوط به اين كمك ها 
بود، استفاده و اعتبار مربوط به آن را به 5 هزار ميليارد 
تومان افزايش داد. رييس سازمان برنامه و بودجه افزود: 
تصميم داريم براي سال آينده نيز، در اليحه بودجه 6 
هزار ميليارد تومان اعتبار براي همسان سازي حقوق 

در نظر بگيريم.

بانك ها و اموال مازاد
100 هزار ميلياردي

مديركل وزارت اقتصاد با بيان اينكه بانك ها موظف 
هستند امالك مازاد خود را واگذار كنند گفت: براساس 
برآوردي كه كرديم بانك ها چيزي حدود 100 هزار 
ميليارد تومان امالك و اموال م��ازاد دارند. مديركل 
امور بانكي و بيمه وزارت اقتصاد در برنامه تيتر امشب 
شبكه خبر گفت: سامانه اموال مازاد بانك ها را اگر راه 
مي انداختيم و چه راه نمي انداختيم بانك ها موظف 
بودند امالك مازاد خود را واگذار كنند. عباس مرادپور 
افزود: براس��اس برآوردي كه كرديم بانك ها چيزي 
حدود 100 هزار ميليارد تومان امالك و اموال مازاد 
دارند. وي گفت: اين اموال يا تمليكي از ناحيه تضامين 
تسهيالت گيرندگان است كه بدهي شان را پرداخت 
نكرده اند يا امالكي است كه بانك ها زماني نياز داشته اند 
و خريده اند مثل ش��عب، اما االن ب��ه آن نياز ندارند و 
سوم هم امالكي است كه بابت بدهي دولت، دريافت 
كرده اند. مديركل امور بانكي و بيمه وزارت اقتصاد افزود: 
آمار دقيقي از اموال و امالك مازاد بانك ها نداشتيم و 
آمار ها متفاوت بود، اما با راه اندازي اين س��امانه براي 
نخستين بار اين اتفاق افتاد و بيشترين اموال هم متعلق 

به بانك هاي ملي، ملت و تجارت است. 

اخبار  كالن



اخبار

گزارش »تعادل« از تحوالت بازار ارز و طال

بازار متشكل ارزي فرصتي براي شناخت ضعف هاي بازار 

واكنش ها به پيوستن كشورهاي جديد به اينستكس

گروه بانك و بيمه |
روز دوشنبه 11 آذر 98 در بازارهاي جهاني نرخ اونس 
طالي جهاني 1456 دالر قيمت گذاري ش��د و قيمت 
دالر در بازار آزاد نيز به 12700 تومان افزايش يافت و 
در نتيجه به دنبال آن نرخ طال و سكه با افزايش نسبي 

همراه شد. 
به گزارش تعادل، در سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي قيمت 
خريد دالر به 12 هزار و 400 تومان و قيمت فروش آن 
به 12 هزار و 550 تومان رسيد. همچنين نرخ لحظه اي 
هر يورو به قيمت 13 هزار و 600 تومان خريداري و به 
قيمت 13 هزار و 750 تومان به فروش رس��يده است. 
قيمت خريد دالر در صرافي هاي مجاز بانكي نسبت به 
هفته گذشته با افزايش 150 توماني همراه شد؛ به طوري 
كه قيمت خريد هر دالر 12 هزار و 400 تومان و قيمت 
فروش آن نيز 12 هزار و 550 تومان است. ارز مسافرتي 
نيز نسبت به روز يكشنبه با افزايش قيمت روبرو شد؛ 
به طوريكه كه قيمت هر يوروي مسافرتي با احتساب 
كارمزد به حدود 14 هزار تومان مي رس��د، در بانك ها 
نيز قيمت خريد دالر و يورو افزايش داش��ت و هر دالر 
12 هزار و 342 تومان و هر يورو 13 هزار و 581 تومان 
از خريداري شده است، هر يورو در صرافي ها 13 هزار 
و 600 تومان خريداري و 13 هزار و 750 تومان فروش 
رسيده است كه قيمت اين ارز نيز 150 تومان افزايش 

يافته است
بازار ط��ال به دنبال اعالم ن��رخ دالر 12700 تومان، با 
افزايش قيمت مواجه ش��د و بر اين اساس مظنه يك 
مثقال طالي آب شده 17 عيار يك ميليون و 927 هزار 
تومان، ه��ر گرم طال 18 عيار 445 هزار و 900 تومان، 
س��كه طرح جديد 4 ميليون و 443 هزار تومان، طرح 
قديم 4 ميليون و 390 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون 
و 330 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 520 هزار 

تومان و سكه گرمي نيز 900 هزار تومان معامله شد.
سامانه س��نا نرخ ميانگين ارز براي روز يكشنبه 9 آذر 
98 را براي دالر 12 هزار و 379 تومان، يورو 13 هزار و 
615 تومان، پوند انگليس 15 هزار و 847 تومان، درهم 
امارات 3 ه��زار و 367 تومان، لير تركيه 2 هزار و 232 

تومان و يوآن چين يك هزار و 839 تومان اعالم كرد.
در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را براي 
روز دوشنبه اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ 22 ارز مانند 
يورو نسبت به روز يكشنبه افزايش و قيمت 12 واحد 
پولي ديگر مانند پوند كاهش يافت؛ نرخ دالر و 12 ارز 
ديگر نيز ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر 
امريكا براي روز »دوش��نبه يازدهم آذر ماه 98« بدون 
تغيير نسبت به روز يكشنبه 42 هزار ريال قيمت خورد. 
همچنين هر پوند انگليس نيز با 78 ريال كاهش نسبت 
به روز يكش��نبه 54 هزار و 242 ريال و هر يورو نيز با 9 
ريال افزايش نسبت به روز يكشنبه 46 هزار و 284 ريال 

ارزش گذاري شد.

  تنش قيمتي نداريم
در همين ح��ال عضو كميس��يون برنام��ه، بودجه و 
محاسبات مجلس، گفت: بازديد از صرافي ها و بسنده 
نك��ردن به گزارش هاي واصله نش��ان از اهميت ثبات 

قيمت ارز از منظر رييس كل بانك مركزي دارد.
غالمعل��ي جعفرزاده ايمن آبادي در گفت وگو با ايِبنا با 
اشاره به عملكرد مناسب بانك مركزي پس از افزايش 
نرخ سوخت، گفت: بازديد از صرافي ها و بسنده نكردن 
به گزارش هاي واصله نشان از اهميت ثبات قيمت ارز 
از منظر رييس كل بان��ك مركزي دارد. نماينده مردم 
رشت، با بيان اينكه با سياست گذاري هاي صحيح بانك 
مركزي امكان تنش دوباره قيمتي در بازار ارز و س��كه 
وجود ندارد، افزود: بازديدهاي سرزده از بازار و اجراي 
برنامه هاي مناسب در جهت مقابله با شوك هاي قيمتي 

نشان از تداوم پايداري قيمت ها دارد.
اين نماين��ده مردم در مجلس دهم، در پاس��خ به اين 
سوال كه آيا نياز به به روزرس��اني سياست هاي بانك 
مركزي در شرايط جديد هست يا خير؟ تصريح كرد: ما 
در جنگ اقتصادي قرار داريم و بايد سياست گذاري ها 
متناسب با شرايط به روزرساني شود. وي با بيان اينكه 
حفظ شرايط فعلي از حيث آرامش بازار الزمه توفيق در 
مقابله با شرايط بحراني است، گفت: با توجه به اينكه 
شرايط فعلي كشور با ش��رايط قبلي متفاوت است، از 
اينرو الزم است بانك مركزي مانند گذشته نسخه هاي 

مجزايي را ارايه كند.
جعف��رزاده ايمن آبادي ب��ا تاكيد بر اينك��ه مقابله با 
تقاضاهاي كاذب از جمله اقدامات مهم بانك مركزي در 
مسير ساماندهي وضعيت بازار بوده است، افزود: اكنون 

نيز شرايط به گونه اي نيست كه تقاضا رشد كرده و به تبع 
آن بازار درگير تالطم قيمتي شود.

اين نماينده م��ردم در مجلس دهم، ادامه داد: با توجه 
به گزارش هاي واصله نيز نرخ بسياري از ارزها كاهش 
يافته و در برخي ديگر نيز روند ثابتي پيگيري مي شود. 
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسالمي، افزود: گزارش گيري از بانك مركزي در 
خصوص وضعيت نرخ ارز و به طور كلي بازارهاي موازي 

آن صورت خواهد گرفت.

  فرصتي براي شناخت ضعف ها
 از س��وي ديگر، برخي كارشناسان معتقدند كه ايجاد 
بازار متشكل ارزي در واقع پاسخ به يكسري از مشكالت 
اقتصادي كشور بود كه در اين سال ها مورد غفلت قرار 
گرفته بود.محمد گلشاهي كارش��ناس اقتصادي در 
مورد بازار متش��كل ارزي گفت: احتماال در هيچ جاي 
دنيا جمله تبديل تهديد به فرصت يا بومي سازي شده 
اين جمله يعني تبديل تحريم ها به فرصت مانند كشور 
ما جمله آشنايي نباشد. شايد برخي افراد گمان كنند 
كه اين جمله، يك جمله انگيزشي است كه هر چه قدر 
ميزان تحريم ها بر عليه كشور ما افزوده مي شود بيشتر 
مورد استفاده قرار گيرد، اما اگر بخواهيم بي طرفانه به 
موضوع نگاه كنيم در بسياري از اوقات اين جمله براي 
شرايط كشور ما صدق مي نمايد. تحريم ها حاصل كار 
كارشناسي دقيق تيمي از نخبگان امريكاست كه قصد 
دارد با شناسايي نقاط ضعف كشورمان در حوزه اقتصاد 
به شديدترين ش��كل ممكن به كشور ضربه وارد كند. 
اين تيم اقتصادي چنانچه كوچك ترين روزنه اي را در 
اقتصاد ما بيابد سعي در نفوذ و ضربه از آن طريق را دارد. 
در واقع اگر ما مي خواس��تيم خود به يافتن مشكالت 
اقتصادي كشورمان بپردازيم بايد زمان بسيار زيادي 
را صرف يافتن اين مشكالت و نارسايي ها مي نموديم 
و باز هم معلوم نبود كه بتوانيم تمام مشكالت را به طور 

دقيق بيابيم يا خير.
ش��ايد به ياد آوردن اين مثال جالب باشد كه هنگامي 
كه در اواس��ط دهه 80 كش��ور به ط��ور نامتوازني به 
مصرف بنزين مي پرداخت و به بزرگ ترين واردكننده 
بنزين تبديل شده بود در نتيجه پروژه تحريم فروش و 
صادرات بنزين به كشور در آن سوي مرزها همزمان با 
دور اول تحريم ها در سال 1389 كليد خورد تا با قطع 
صدور بنزين و با ايجاد نارضايتي اجتماعي كش��ور را 
دچار تنش نمايند. حال اما در دور دوم تحريم ها كشور 
چنان به خودكفايي رسيده است كه برغم وارد آمدن 
بي سابقه ترين تحريم ها عليه كشور اما صحبتي از تحريم 
بنزي��ن به ميان نيامده چرا كه اي��ران در اين زمينه به 
خودكفايي رسيده است. اين نشان مي دهد كه تحريم ها 
به رغم آنكه براي اقتصاد ايران مش��كالت عديده اي را 
ايجاب مي كند اما اگر به طور دقيق به آسيب شناسي آن 
پرداخته شود مي تواند سبب از بين رفتن نقاط ضعف 

كشور و تبديل آن حتي به نقطه قوت شد.
به طور مش��ابه تحريم هاي اخيري كه از سوي دولت 
امريكا به كشور تحميل شده سبب شناسايي مشكالت 

بس��ياري در اقتصاد به خصوص در حوزه ارزي شد كه 
شايد شناس��ايي آن براي ما به اين زودي امكان پذير 
نبود يا اگر هم شناس��ايي مي ش��د چندان در اولويت 
تغيير و بهبود قرار نمي گرفت اما تحريم ها اين اجازه را 
به اقتصاد ايران داد تا دست به شناسايي نقاط ضعف خود 
بزند و اگرچه در ابتداي امر و به دليل جمع شدن همه 
اين نقاط ضعف با هم فشار مضاعفي را به كشور تحميل 
نمود به طوري كه نرخ ارز حتي به بيش از 18 هزار تومان 
در مهرماه سال 1397 رسيد اما به تدريج و با شناسايي 
نقاط ضعف كشور توانست بر التهابات بازار فائق آيد و 
امروزه در مسير بهبود قرار گيرد هر چند تا رسيدن به 

نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد.
بايد توجه داش��ت كه برخي از مشكالت ارزي كشور 
به واس��طه تحريم ها از ابتداي انقالب وجود داشت اما 
فكري براي رفع آن نشد و بيشتر ما به دنبال جايگزيني 
براي مشكالت بوديم تا حل آن و در بسياري از موارد به 
فكر راه حل به ساده ترين شكل بوديم تا به اصولي ترين 
شكل ممكن، اما هر چه قدر كه فشار تحريم ها بيشتر و 
همه جانبه تر باشد نياز به بازسازي اصولي تر و دقيق تري 

دارد.
به هر حال تشكيل بازار متشكل ارزي در واقع پاسخ به 
يكسري از مشكالت اقتصاد كشور بود كه در اين سال ها 
مورد غفلت قرار گرفته بود از اينرو بررسي مشكالت و در 
مقابل راهكارهايي كه اين بازار براي اقتصاد كشور دارد 
يكي از مس��ائل مهم موفقيت يا عدم موفقيت در بازار 
است. نخستين مساله كه شايد بار رواني بااليي داشته 
باشد مساله كارآيي اطالعاتي اين بازار است. بازار ارز ما 
در اين سال ها به شكلي پيش رفته بود كه اطالعات در 
مورد آن به كمترين ميزان رسيده بود به نحوي كه نه 
نحوه قيمت گذاري آن مشخص بود و در داخل تعيين 
مي شد و نه حجم معامالت در آن ارايه مي شد و نه دامنه 
نوسانات آن حد و مرز قابل قبولي داشت و نه حتي نرخ 

آن با وضعيت اقتصادي كشور تناسبي داشت.
اين عدم شفافيت اطالعات در آن از چند وجه و بعد قابل 
بررسي است. مثال يكي از مشكالتي كه كشور با آن در 
اين سال ها روبرو بود بحث اعالم قيمت در بازار آزاد ارز و 
اسكناس بود كه متولي خاصي نداشت و فضا در اختيار 
يكسري سايت ها قرار گرفت. مشكالت اما زماني نمود 
مي يافت كه قيمت ها شروع به افزايش مي يافت و آنگاه 
اين قيمت هاي اعالمي در س��ايت ها سبب باالرفتن 
التهابات مي شد. اين قضيه در سال 1390 نيز مطرح شد 
اما اقدام خاصي در اين زمينه صورت نگرفت تا اينكه در 
سال گذشته نيز مجددا اين بحث مطرح شد و رياست 
وقت قوه قضاييه به اين موضوع ورود پيدا نمود. پس از آن 
بود كه طي مباحثي كه در رسانه ها مطرح شد مشخص 
شد كه سايت هاي اعالم كننده قيمت در ايران از خارج 
از كشور مديريت مي شوند و قيمت روز دالر و سكه را در 
داخل ايران اعالم مي دارند!! يعني گردانندگان سايت ها 
از خارج از كش��ور يكي از مهم ترين مسائل اقتصادي 

كشور را تعيين مي نمودند.
اي��ن قضيه نش��ان مي دهد نبود ي��ك مرجع صحيح 
قيمت گذاري در داخ��ل عالوه بر اينكه رانت عظيمي 

را نصيب گردانندگان اين سايت ها نموده است، به چه 
ميزان بر انتظارات تاثيرگذار است. در واقع اين سايت ها 
در زمان هاي حساس به مهندسي انتظارات و شكل دهي 
آن به سمت و سويي كه منافع آنان را تامين مي نمود 
مي پرداختند. آغاز به كار بازار متشكل ارزي اگر بتواند 
به عنوان يك مرجع براي اعالم قيمت اس��كناس دالر 
مورد استفاده قرار گيرد سبب قطع اين رانت ها مي شود 

و مي تواند مرجع استناد ساير بازارها و نرخ ها باشد.
ش��فافيت ش��كل گرفته در اين بس��تر اثرات مثبتي 
مي تواندداشته باشد ضمن آنكه اين شفافيت مي تواند 
جلوي شكل گيري افراد جهت دهنده و تعيين كننده 
حال حاضر در قيمت دالر را نيز بگيرد و ديگر افراد در 
اقتصاد كشور رشد ننمايند و البته معامالت ارز همانطور 
كه رياست محترم بانك مركزي اشاره نمودند از كوچه 
پس كوچه ها خارج ش��ود و در فضايي شفاف صورت 
گيرد. نكته ديگر اينكه تحوالت اخير بازار ارز در كشور 
نشان داد كه برغم سهم 3 تا 5 درصدي اسكناس نقد 
دالر در ميزان مبادالت اما به چه ميزان اين نرخ اسكناس 
نقد بر بازار تاثيرگذار است. در واقع هرچه قدر دولت و 
بانك مركزي س��عي نمودند تا بستر حواله را تسهيل 
نمايند و طرح هاي خود مانند س��امانه نيما و سنا را بر 
آن متمركز كنند اما عامل اصلي قيمت دالر تقاضاي 
اسكناس دالر بود كه قيمت را مشخص مي نمود و تمام 

تالش بانك مركزي و دولت را گاه بي نتيجه مي نمود.
در واقع انتظارات در رابطه با قيمت دالر در بس��تر اين 
بازار ش��كل مي گرفت و به همين جهت بازار متشكل 
ارزي جهت سروس��امان دادن به اين مشكل تشكيل 
شد و هر چه قدر بتواند نياز اسكناس دالر را تامين كند 
تاثير آن بر اقتصاد كشور بيشتر است. همچنين بحث 
نوسان باالي دالر در يك روز نيز كه سبب بالتكليفي 
بازار مي شود نيز حل مي شود چرا كه معامالت به صورت 
واقعي انجام مي شود و هر تقاضايي در لحظه توسط بازار 
پاس��خ داده خواهد شد و در اين صورت معامالت كم و 
كوچك كه نرخ ارز بي دليل افزايش مي دادند نيز از بستر 
خارج مي شوند و تاثير خود را فقط به نسبت سهم خود 

از بازار مي گذارند.
در واقع در برخ��ي از اوقات در حالي ك��ه بازار معامله 
چنداني صورت نمي گرفت يك معامله خرد بر قيمت 
دالر تاثي��ر بااليي مي نهاد و به عنوان قيمت دالر مورد 
استناد قرار مي گرفت. در نتيجه مي توان گفت حجم 
معامالت و ميزان نوس��انات كه به دليل فراهم نبودن 
اطالعات درس��ت در بازار نامش��خص بود به تدريج با 

تشكيل بازار متشكل ارزي از بين خواهد رفت.
اما يكي از موارد اصلي در تش��كيل بازار متشكل ارزي 
بحث وابستگي ايران به دوبي و نقش كشور امارات در 
قيمت دالر در ايران مطرح است. در واقع حواله درهم 
از ديرباز به عنوان مرجع قيمت دالر داخلي مطرح بوده 
است. كش��ور امارات در سال هاي اخير عنوان دومين 
مبدا واردات و به طور مشابه دومين مقصد صادراتي ما 
پس از كشور چين بوده است. بسياري از روابط بانكي 
ما از طريق اين كشور صورت مي گرفته كه با توجه به 
تنش سياسي اين كشور با ايران و همراهي همه جانبه 

اين كشور با امريكا در فشار بر ايران نشان دهنده اشتباه 
كشور در وابستگي بيش از حد به اين كشور بوده است.

در واقع وابستگي ما به دوبي قدمتي بسيار طوالني دارد و 
به واسطه تحريم بانكي كشور و عدم امكان استفاده دالر 
توسط بانك هاي داخلي، نرخ دالر از نرخ تبديل ريال به 
درهم تاثير مي پذيرفت كه شكل دهنده قيمت فردايي 
دالر در بازار تهران و در نتيجه عامل تعيين قيمت روز 
بازار بود. در اين سال ها بانك مركزي به دليل فعاليت 
موثر بانك ملي شعبه دوبي در اين كشور و انجام تبادالت 
مشكلي با اين امر نداشت و شهر دوبي را به مركز ارزي 
ايران تبديل نمود اما اين وابستگي بيش از حد سبب 
ش��د در بزنگاه تحريم ها و همراهي كامل امارات با اين 

سياست ها مشكالت ارزي كشور دوصد چندان شود.
مشكالت در ارس��ال حواله و در كنار مشكالت تامين 
اسكناس، بستن حساب هاي متعلق به ايرانيان و برخي 
اقدامات ديگر در بزنگاه تحريم كش��ور را با مشكالت 
عديده اي مواجه نمود كه لزوم اتخاذ ترتيباتي موثر را 
مي طلبيد. البته در حال حاضر شهرهاي مرزي اطراف 
مانند هرات در افغانس��تان، سليمانيه در عراق و شهر 
استانبول تركيه نيز نقش تامين كننده نياز اسكناس 
دالر كش��ور را بر عهده دارند كه در مقياس كوچك تر 
به عنوان ش��هرهاي تاثيرگذار ب��ر قيمت دالر معرفي 
شدند، اما تشكيل بازار متشكل ارزي مي تواند به تدريج 
از دامنه تاثير اين ش��هرها بر اقتصاد ايران بكاهد و اين 
خود ما باشيم كه به تعيين قيمت بپردازيم. البته بايد 
عنوان نمود كه با توجه به تحريم هاي بانكي ايران جهت 
مبادله با دالر همچنان كشور به يك واسطه نياز دارد 
كه به نظر مي رسد بهترين راه در اين زمينه استفاده از 
چند كشور مختلف به جاي تكيه صرف بر كشور امارات 

و شهر دوبي است.
اينكه بانك مركزي براي دخالت در بازار ديگر نيازي به 
صرافي ها و افراد نداشته باشد و براي كنترل بازار بتواند 
به عنوان يك فروشنده يا خريدار در بازار متشكل ارزي 
به فعاليت بپردازد خصيصه مهم اين بازار است كه هم 
خيال مس��ووالن بانك مرك��زي را از تبعات احتمالي 
دخالت در ب��ازار ارز راحت نمايد و هم جلوي پول هاي 
بادآورده و تبديل اين افراد به يكي از معضالت اقتصادي 

كشور را برطرف نمايد.
البته اگر بازار متش��كل ارزي به طور دقيق به وظايف 
خود عمل نمايد آنگاه مي توان انتظار داش��ت كه يكي 
از مهم ترين سائل اقتصاد كشور كه همان قاچاق است 
نيز به تدريج شناسايي و حذف شود. يكي از مواردي كه 
تقاضا براي دالر در اين سطح در كشور وجود دارد بحث 
قاچاق كاال است كه در صورتي كه بتوان منابع دريافتي 
ارز توسط اين افراد را به سوي شفافيت سوق داد مطمئنا 
اين افراد نيز مجبور خواهند شد كه حيطه فعاليت خود 
را از زيرزمين به سطح آورده يا از مبادي قانوني به انجام 
كار بپردازند. در حقيقت اگر بتوان به مرور امكان رديابي 
مبادالت ارزي را در كشور فراهم آورد امكان مبادالت 
ب��اال براي دالر براي قاچاق از بي��ن مي رود و در نتيجه 
اقتصاد كشور به سمت شفافيت سوق داده خواهد شد.

البته نكته اي كه بايد در نظر داشت اينكه بانك مركزي 
بايد ش��رايطي را فراهم نمايد تا ميزان استفاده از بازار 
متشكل ارزي به حداكثر برسد يعني از طرفي ورودي 
اسكناس را به بازار با رعايت قوانين پولشويي به حداكثر 
برساند و از طرف ديگر خروجي و شمول استفاده از بازار 
را نيز به همين نحو به حداكثر برساند تا مرجعيت اين 
بازار هر چه بيش��تر فراهم آورد. يكي از مشكالتي كه 
بسياري از طرح هاي بانك مركزي و دولت را با مشكل 
مواجه كرد و با عدم استقبال روبرو نمود بحث جامعيت 
طرح ها است به هر اندازه كه بتوان جامعيت طرح ها را 
افزايش داد استقبال از طرح ها بيشتر و احتمال موفقيت 

نيز متناسب افزايش خواهد يافت.
در مجموع بايد گفت ب��ازار ارز در كش��ور ما به دليل 
تحريم هايي كه از مدت ها قبل نظام بانكي كش��ور را 
تحت تاثير خود قرار داده بازاري بوده كه به كشورهاي 
ديگر وابس��ته و در نتيجه غير ش��فاف بوده است. اين 
مس��اله مش��كالت عديده اي را براي اقتصاد ايران به 
خصوص در برهه هاي تحريم روب��روي اقتصاد ايران 
قرار داده و در كنار آن اين فرصت را هم قرار داده تا براي 
بهبود اوضاع و سالم سازي آن اقدام نمايد. در واقع اين 
تحريم ها بودند كه طي اين سال ها مشكالت ارزي كشور 
را هويدا نمودند و دولت و بانك مركزي را مجبور به اتخاذ 
تصميماتي براي حل آن نمودند. يكي از اين موارد لزوم 
بازار متشكل ارزي بود كه در صورت اجراي صحيح آن 
مي تواند تاثير بسيار مثبتي را بر عملكرد اقتصاد كشور 

داشته باشد.

اخيرا عالوه بر انگلستان، فرانسه و آلمان، شش كشور 
اروپايي ديگر ب��ا هدف گريختن از تحريم امريكا عليه 
ايران و دفاع از تجارت قانوني اروپا و ايران از پيوستن به 
سازوكار اينستكس خبر دادند. به گزارش ايِبنا، سايت 
راديو بين المللي چين با اش��اره به اين اتفاق نوش��ت: 
تسويه حساب در اين سازوكار با دالر انجام نمي شود و 
بدين ترتيب ايران مي تواند از راه تهاتر يا داد و ستد كاال به 
كاال به فروش نفت ادامه دهد و كاال و خدمات وارد كند. 
بلژيك، دانمارك، فنالند، هلند، سوئد و نروژ هشتم آذر با 
صدور پيام مشتركي اعالم كردند با توجه به آنكه اتحاديه 
اروپا همچنان از برجام پشتيباني و تعهدات مرتبط با آن 
را اجرا مي كند، اين شش كشور براي كمك به تجارت 
قانوني با ايران تش��ريفات رسمي پيوستن به سازوكار 

اينستكس را آغاز مي كنند.
اقدام اين شش كشور مورد استقبال كشورهاي بنيانگذار 
سازوكار اينستكس قرار گرفته است. انگلستان، فرانسه 
و آلمان با انتشار پيام مشتركي اعالم كردند كه پيوستن 

كشورهاي جديد نشان دهنده عزم اروپا به ادامه تجارت 
قانوني با ايران و حفظ برجام است. انگستان، فرانسه و 
آلمان در ژانويه سال جاري تاسيس سازوكار اينستكس 
را اعالم كردند، اما هنوز از اين طريق معامله اي نكرده اند. 
در عين حال ايران به دليل نارضايتي از ناكارآمدي و عدم 
جديت كشورهاي اروپايي در اجراي اين سازوكار از ماه 
مه سال جاري در سه مرحله تعهدات برجامي خود را 
متوقف كرده است. حاال آغاز رسمي تشريفات پيوستن 
شش كشور اتحاديه اروپا به اينستكس با واكنش مثبت 
افكار عمومي و سياس��تمداران جهان برخوردار شده 
است. راديو بين المللي فرانسه در تحليلي گفت: سازوكار 
اينستكس دورنماي گسترده و انرژي زيادي دارد كه 
نشان دهنده مقاومت كش��ورهاي اروپا در برابر امريكا 
است. پيش تر امريكا هشدار داده بود كه هرگونه تخلف 

در معامله با ايران را تحريم خواهد كرد.
ژوزف بورل مسوول جديد سياست خارجي و امنيت 
مش��ترك اتحاديه اروپ��ا در مصاحبه ب��ا روزنامه ال 

پاييس اس��پانيا بر لزوم تالش همه جانبه براي »زنده 
نگه داش��تن« برجام تاكيد كرد و گفت: ما بيشترين 
عالقه را براي حفظ و بقاي توافق هس��ته اي داريم و از 
مقام هاي ايران هم مي خواهيم هر چه مي توانند براي 
زنده نگهداشتن آن انجام دهند. سيدعباس عراقچي 
معاون وزير خارجه ايران كه در پكن به سر مي برد، يكم 
دسامبر گفت: اينستكس مي تواند 20 درصد تجارت 
خارجي ايران را در بر بگيرد و اميد است اين نسبت در 
آينده افزايش پيدا كند. وي از اقدام كش��ورهاي ديگر 
كه استفاده از دالر را به عنوان وجه تسويه حساب كنار 

گذاشته اند، تقدير كرد و آن را بسيار مهم دانست.
ما جائو شو معاون وزير خارجه چين در نشست خبري 
پس از مذاكره با عراقچي گفت: ما منتظر مشاهده هر چه 
زودتر ثمرات واقعي اجراي سازوكار اينستكس از طرف 
اروپا هستيم و اميدواريم ميانجيگري فرانسه به نتيجه 
برسد. وي تاكيد كرد: امريكا بايد تحريم عليه ايران را 
لغو كند و به مدار صحيح يعني اجراي كامل توافقنامه 

هسته اي ايران بازگردد. اين گزارش در پايان مي افزايد: 
پيوستن كشورهاي بيشتر به اينستكس نشان مي دهد 
كه چماق كشي امريكا با اس��تفاده از تحريم در روابط 
بين المللي محبوبيتي ندارد و باعث مي شود كشورهاي 
بيش��تري براي گريز از خطر احتمالي استفاده از دالر 

در معامالت بين الملل��ي، آن را كنار بگذارند. مديريت 
درازدستانه امريكا با سوءاستفاده از تحريم نمي تواند 
ديگ��ران را وادار به تس��ليم كند، بلكه تنه��ا جايگاه و 
استيالي دالر را تهديد خواهد كرد و در نهايت سر اين 

كشور به سنگ خواهد خورد.
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بخشودگي سود و جرايم 
تسهيالت سررسيد شده تا سال ۹۷

بانك مركزي تس��هيالت سررسيد شده تا سال 
97 را مشمول بخشودگي سود و جرايم دانست.

به گزارش »تعادل«، بر اس��اس بخشنامه بانك 
مركزي، سررس��يد تسهيالت مشمول بخشش 
سود و جرايم از محل اجراي بند )ل( تبصره 16 
قانون بودجه سال 1398 كه پيش از اين صرفا تا 
پايان سال 95 اعالم شده بود به تسهيالت مشمول 
سررسيد شده تا س��ال 97 و پيش از آن و اعم از 
تسهيالت جاري و غير جاري تا سقف 100ميليون 

تومان تعميم يافت.
بنابراين، تس��هيالتي كه تا پايان 97 و قبل از آن 
سررسيد شده باشد مش��مول بخشودگي سود 

و جرايم تا سقف 100 ميليون تومان مي شوند

 تخلف برخي بانك ها  در 
مسدود كردن بخشي از تسهيالت

مدت هاست برخي بانك ها بر خالف مقررات و شرع، 
بخشي از تسهيالت ارايه شده به مشتري را مسدود 
مي كنند و بانك مركزي نيز در اين باره سكوت كرده 
و اقدام جدي نمي كند. به گزارش ايسنا، در شرايط 
تورمي بس��ياري از مردم براي اهداف مختلف اقدام 
به دريافت تسهيالت مي كنند؛ هرچند كه بانك ها 
معموال براي پرداخت اين تسهيالت سخت گيري هاي 
زياد و ش��رايط دشواري را در نظر مي گيرند. با پشت 
سر گذاشتن پروس��ه طوالني دريافت تسهيالت از 
بانك، مشتريان بانكي با معضلي روبه رو هستند كه 
سال هاس��ت حرف و حديث هايي درباره آن مطرح 
است، اما هيچگاه بانك مركزي با جديت به اين موضوع 
ورود نكرده است. هركسي كه براي دريافت تسهيالت 
به ش��عب بانكي مراجعه كرده باش��د، ب��ه احتمال 
بسيار قوي شنيده است كه بانك ها پس از پرداخت 
تسهيالت، مبلغي از آن را در حساب شخص مسدود 
مي كنند؛ مبلغي كه عمدتا بانك درخواست مي كند 
كه مشتري پيش از دريافت وام آن را در حساب خود 
واريز كند. پس از پرداخت اين مبلغ توسط متقاضي 
دريافت وام، بانك اين مبلغ را در حس��اب ش��خص 
مس��دود كرده و پس از چند روز كل مبلغ وام را براي 
فرد واريز مي كند، اما پولي كه مش��تري به حساب 
خود واريز كرده، تا پايان پرداخت اقس��اط نزد بانك 
مي ماند. اين در حالي است كه بانك ها براي محاسبه 
سود تسهيالت، اصل مبلغ وام را در نظر مي گيرند و در 
واقع در اين مدت بانك سود پولي را مي گيرد كه نزد 
خودش بوده و به مشتري پرداخت نشده است. در اين 
زمينه حجت االسالم والمسلمين غالمرضا مصباحي  
مقدم، عضو شوراي فقهي بانك مركزي با بيان اينكه 
اين كار از نظر بخش��نامه هاي بانك مركزي خالف 
مقررات است، اظهار كرد: اين اقدام بانك ها طبعا يك 
نوع فريب نسبت به مشتريان هم به حساب مي آيد، 
چراكه مثال مي گويند ما به شما 100 ميليون تومان 
تسهيالت مي دهيم، اما عمال 80 ميليون به مشتري 
مي دهند و اين در حالي است كه تمام محاسبات بر 
مبناي 100ميليون تومان انجام مي شود. وي افزود: 
اين سودي كه محاسبه مي شود، سود مضاعف پول و 
خالف شرع است و اين روش نوعي فريب نسبت به 
مشتريان بانكي است كه بايد جلوي آن گرفته شود. 
مصباحي مقدم تاكيد كرد كه انجام اين نظارت وظيفه 

بانك مركزي است و امكان آن كامال وجود دارد.

جزييات فروش ۱۷ هزار ميليارد 
تومان اموال بانك ها

سامانه اموال مازاد بانك ها اين امكان را براي مردم و 
سرمايه گذاران فراهم كرده تا در مرحله اول 17 هزار 
ميليارد تومان اموال مازاد بانك هاي دولتي و مشمول 

اصل 44 را خريداري كنند.
به گزارش ايِبنا، »سامانه اموال مازاد بانك ها« رونمايي 
و از طريق اين سامانه امكان فروش اموال مازاد بانك ها 
به اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم شده است. افراد 
متقاضي مي توانند از طريق اين سامانه اموال مازاد 18 

بانك دولتي و مشمول اصل 44 را خريداري كنند.
در حالي ك��ه وزير امور اقتص��ادي و دارايي مجموع 
اموال و دارايي هاي بانك ها را 100 هزار ميليارد تومان 
عنوان كرده، در مرحله اول قرار شده 17 هزار ميليارد 
تومان از اين اموال به فروش برسد كه شامل امالك 
تجاري، مسكوني، صنعتي و كشاورزي مانند كارخانه، 
دامداري، باغ، هتل و حتي شعب بانكي است. بر اين 
اساس متقاضيان مي توانند امالك مورد نظر خود را در 
هر استان يا شهر و براساس بازه قيمتي انتخاب كرده 
و براي خريد آن پيشنهاد دهند. البته با توجه به اينكه 
بخش اعظمي از اين اموال واحدهاي صنعتي و تجاري 
توقيف شده هستند كه در حال حاضر ديگر فعاليتي 
ندارند، امكان ديگري از طريق اين سامانه فراهم شده 
كه مديريت بنگاه هاي اقتصادي است و بر اين اساس 
افراد مي توانند به جاي خريد واحد، طرح خود را براي 
مديريت واحدها اراي��ه و در صورت تصويب طرح با 
سرمايه بانك نسبت به فعال سازي واحدها اقدام كنند.

براس��اس آمار و اطالعات ارايه شده 52 درصد از اين 
امالك مسكوني است و استان مازندران با 11.3 درصد 
بيشترين سهم را از كل امالك تمليكي در اختيار دارد. 
همچنين بانك ملي ايران نيز با 14 درصد سهم عمده 
اين اموال را به خود اختصاص داده اس��ت. اين بانك 
در كنار بانك هاي كش��اورزي، ملت و صادرات بيش 
از نيمي از اموال مازاد را دراختيار دارند. همچنين در 
ميان اين امالك 250 شعبه بانكي نيز براي فروش 
وجود دارد كه به دلي��ل ادغام و تكليف بانك ها براي 
كاهش تعداد شعب خود تعطيل شده است. در ميان 
امالك مازاد بانك ها ه��زار و 246 كارخانه تعطيل و 
277 واحد وامداري وجود دارد كه س��رمايه گذاران 
مي توانن��د طرح هاي خود را براي فع��ال كردن اين 
واحدها به بانك ها ارايه كنند يا آن را خريداري كنند. 
بر اين اس��اس تاكنون 18 بانك دولتي و خصوصي 
 شده در سطح كشور اموال مازاد خود را در اين سامانه
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آمار معامالت

روي خط خبر

5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از مهمان تازه وارد بازار اوراق بدهي

گامي براي كاهش ريسك يا تقويت آن؟
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

بازارهاي مالي يكي از مهم ترين منابع تامين مالي در تمامي 
كشورها به خصوص كش��ورهاي توسعه يافته هستند. از 
آنجايي ك��ه يكي از پيش نيازهاي بهبود كس��ب و كارها 
دسترسي بهينه به اعتبار مطابق با نيارهاي وام گيرنده و 
ترجيحات وام دهنده است، بازارهاي ياد شده به خصوص 
بازارهاي بدهي نقش بالقوه مهمي در رشد و توسعه كسب 
و كارها و به تبع آن رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب دارند. 
اوراق بدهي كه اغلب آنها را با نام اوراق قرضه نيز مي شناسند، 
به بيان ساده اسنادي هستند كه فارغ از ساير مشخصات، 
نش��انگر ميزان بدهي يك ش��اخص حقوقي به اشخاص 

حقيقي يا حقوقي ديگرند.
اسناد ياد شده صرف نظر از اينكه براي چه استفاده اي منتشر 
شده باشند، همگي داراي خصوصياتي مشتركند كه از آن 
جمله مي توان به داش��تن ارزش اسمي، زمان سررسيد، 
صادر كننده مشخص و غيره اشاره كرد. تمامي اشخاص 
حقوقي حاضر در بازارهاي بدهي صرف نظر از اينكه دولت 
باشند يا موسسات انتفاعي مي توانند با حضور در اين بازارها 
با نياز خود و در چارچوب مقررات موضوعه به انتشار اوراق 
بپردازند. نكته مهم در اين ميان اعتبار صادر كننده اوراق 
اس��ت كه تاثير زيادي روي هزينه بده��ي براي او خواهد 
داش��ت. از اين رو اعتبار سنجي از جمله موضوعاتي است 
ك��ه در معام��ات اوراق در بازار ثانوي��ه از اهميت زيادي 

برخوردار است. 
اما از تمامي جنبه هاي اين اوراق ها كه بگذريم شايد به توان 
گفت كه مهم ترين دليل توفيق اوراق هاي بدهي در بازارهاي 
مالي جهان تطابق بيشتر آنها با نيازهاي طرفين استقراض 
است. همين امر موجب شده تا موفقيت بازار هاي بدهي در 
مقايسه با بازار پول كه نوع استانداردي از وام را در اختيار وام 
گيرندگان قرار مي دهند بيشتر باشد. از آنجا كه ابزارسازي 
در تمامي اين بازارها يكي از مهم ترين خصوصياتي است 
كه به جذب وام دهندگان و وام گيرندگان منجر مي شود، 
همه ساله نشست ها و هم انديشي هاي بسيار پيرامون نحوه 
توسعه و بهبود بازارها در اقصي نقاط جهان برگزار شده كه 
ماحصل آن افزايش گونه هاي مختلف سرمايه گذاري به 

خصوص اوراق بدهي است. 

   گامي براي رونق
در كشور ما نيز طي سال هاي اخير و پس از راه اندازي بازار 
اوراق بدهي توجه به ابزارهاي مورد استفاده در اين بازارها 
بيش از پيش گسترش يافته است. بازار اوراق بدهي ايران 
نسبت به ساير بازارهاي مالي كشور به مراتب نوپا تر است. با 
اين حال در سال هاي اخير به لطف استفاده از ابزارهايي نظير 
اوراق خرانه اسامي، صكوك، اجاره و ساير اوراق سازگار با 
فقه اس��امي توانسته با رشد كمي و كيفي خوبي رو به رو 
شود. با اين حال قطار توسعه ابزارهاي مالي در بازار ياد شده 

متوفق نشده و به مقصدي جديد رسيده است. 
روز يكش��نبه پنجمين همايش انجمن مالي اسامي با 
موضوع بازار مالي اسامي، رونق توليد، چالش ها و راهكارها 
در دانشگاه الزهرا برگزار شد. در اين همايش كه با حضور 
تني چند از مديران بازار سرمايه و صاحب نظران در حوزه 

اقتصادي داير ش��ده بود، از گواهي اعتب��ار مولد )گام( رو 
نمايي شد. اين اوراق با هدف ابزارسازي براي تأمين اعتبار 
واحد هاي توليدي در قالب زنجيره تأمين از س��وي بانك 
مركزي پيشنهاد شده بود كه قرار است در صورت نهايي 

شدن در بازار سرمايه مورد داد و ستد قرار گيرند.
هدف اين طرح حل بخش��ي از معضل سرمايه در گردش 
بنگاه هاست، در قالب اين طرح قرار است توليدكنندگان به 
بانك ها معرفي و با تضمين بانك گواهي اعتبار دريافت كنند 
كه به اين ترتيب در زنجيره ارزش، اوراق بهادار جاي پول 
نقد را مي گيرد. اگرچه در نگاه اول چنين طرحي مي تواند 
با كمك موثر به بنگاه هاي اقتصادي مورد اعتماد بانك ها به 
مرتع شدن مشكل سرمايه در گردش بانك ها بينجامد با اين 
حال به ابهاماتي در آن وجود دارد كه در بررسي هاي تعادل 

آنچنان شفاف شده است.

   اعتبار سنجي به عهده بانك ها 
بنا بر آنچه كارشناسان حامي اين طرح مي گويند، از آنجا به 
دليل شرايط سخت توليد بسياري از شركت ها با مشكل 
تامين س��رمايه در گردش رو به رو هستند، مقبوليت گام 
در بين فعاالن اقتصادي كشور به ويژه بنگاه هاي توليدي 
بزرگ مي تواند به روان تر شدن چرخ توليد در آنها منتهي 
شود و ريس��ك ورشكستگي را مخصوصا براي بنگاه هاي 

كوچك تر كاهش دهد.
با اين حال به نظر مي آيد كه ابهامات اين طرح در خصوص 
ريس��كي كه براي بانك ها ايجاد مي كند مورد توجه قرار 
نگرفته است. آنطور كه مدافعان »گام« مي گويند گواهي 

اعتبار مولد از ريسك نكول بااليي برخوردار نيست. مطابق 
با آنچه در همايش اخير مطرح شد كارشناسان حوزه بانكي 
معتقدند ك��ه در صورت عدم پرداخت تعهدات از س��وي 
مشتريان احتمال نكول »گام« از وام هاي عادي پرداخت 
شده در شبكه كمتر خواهد بود. اما اين كارشناسان نگفته اند 
كه انحراف ميزان نكول مورد انتظار از واقعيت تا چه ميزان 

مي تواند باشد.
از طرفي سخنان مطرح شده از سوي كارشناسان و مديران 
حاضر در اين نشست حاكي از آن است كه اعتبارسنجي 
متقاضي��ان دريافت گام به عهده بانك ها قرار داده ش��ده 
اس��ت. بر اس��اس آنچه به »تعادل« در حاشيه پنجمين 
همايش مالي اسامي گفته شده است، دليل اتخاذ چنين 
تصميمي »صاحديد« كارشناسان بوده است. مشخص 
نيست كه چرا كارشناسان و طراحان »گام« صاح ديده اند 
تا اعتبارسنجي مش��تريان را به عهده سيستمي بگذارند 
كه سابقه خوبي در كسب شناخت از مشتريان ندارد و آن 

وام هايي هم كه بر اين مبنا داده را نمي تواند پس بگيرد. 
در شرايطي كه استمهال، گلوله برفي وام هاي معوق را صرفا 
با انتقال از حساب مطالبات مشكوك الوصول به مطالبات 
جاري و بيشتر كردن نرخ تسهيات هر روز بزرگ و بزرگ تر 
مي كند، چرا بايد اعتبار سنجي مشتريان را ساختاري سپرد 

كه كارنامه خوبي در زمينه مذكور ندارد؟
 چرا در حالي كه بازار س��رمايه به عنوان شفاف ترين بازار 
كشور داراي موسس��ات رتبه بندي است، چنين وظيفه 
خطيري را به ساختاري سپرده اند كه كارنامه آن در دو دهه 
اخير قابل قبول نبوده است؟ در مصاحبه اي كه »تعادل« با 

برخي از افراد حاضر در اين جلسه داشته است به درستي 
تبيين نش��د كه آيا اين ابزار كوتاه مدت )تاريخ سر رسيد 
»گام« زير يك سال اس��ت( ريسك نكول را به خريداران 
خود در بازار سرمايه انتقال مي دهد يا خير. در واقع آنطور 
كه از پاسخ ها استنباط مي شود، كاما مشخص نيست كه 
در صورت وقوع يك ريسك سيستماتيك براي مثال نوسان 
شديد نرخ ارز بانك هاي عامل به عنوان ناشران »گام« در چه 
وضعيتي قرار مي گيرند. از طرفي با فرض ثبات ساير شرايط 
اگر بانك ها بخواهند با همين رويه ضعيف كارشناسي كه 
تسهيات عادي را در اختيار وام گيرندگان قرار مي دهند 
به ضمانت برخي مشتريان پر ريس��ك بپردازند، مسلما 
تعهدات شان در بازار با مخاطره مواجه خواهد شد و بنابراين 
نه تنها كاركرد اوراق خدشه دار مي شود بلكه اعتماد شكل 

گرفته نسبت به بازار بدهي نيز دچار مخاطره خواهد شد.

   احتمال شروع معامالت »گام« تا پايان سال
براي روشن شدن ابهامات احتمالي و زواياي مختلف اوراق 
گام »تعادل« ضمن مصاحبه با علي صالح آبادي، مديرعامل 
س��ابق س��ازمان بورس از جزييات اين اوراق پرسيد و به 

بررسي مشخصات آن پرداخت.
اين صاحب نظ��ر در حوزه مالي در مورد زم��ان راه اندازي 
معامات و اولين عرض��ه اوراق »گام« گف��ت: راه اندازي 
معامات اوراق گام به شرط آنكه تمامي توافقات مورد نياز 
بين بانك مركزي و س��ازمان بورس نهايي شود، تا پايان 
سال ميسر خواهد بود.  وي ادامه داد: اين اوراق براي جلب 
اطمينان فروشندگان كاالها بسيار مفيد خواهد بود. در اين 

فرآيند چون چك پرداخت شده به فروشنده از طرف خريدار 
با ضمانت بانك همراه است. از اين رو خريدار نگران نكول 
فروشنده و ناتواني وي در پرداخت تعهدات نخواهد بود. از 
اين رو فروش اعتباري را تقويت مي كند و به سبب آن نياز 

به نقدينگي را كاهش مي دهد.
مديرعامل سابق س��ازمان بورس افزود: فروشندگاني كه 
دريافت كننده اين ضمانت بانكي هستند مي توانند چك 
دريافت شده را در بازار تنزيل كنند و بدون نياز به فرارسيدن 
تاريخ سررسيد آن را به پول تنزيل كنند. از اين رو منابع بازار 
سرمايه مي تواند به نفع رونق توليد وارد عمل شده و ضمن 
برخورداري از اين امكان كار را براي فعاالن افتصادي بسيار 

آسان تر از گذشته كنند. 

   سقف معين براي انتشار »گام«
در اين گفت وگ��و صالح آبادي ضمن پايين قلمداد كردن 
ريس��ك اوراق »گام« آن را براي خريداران در بازار ثانويه 
بدون ريس��ك توصيف كرد و اظهار داشت: بانك مركزي 
براي هر بانك سقف مش��خصي از امكان صدور »گام« را 
معين كرده است. از اين رو انتظار مي رود با تكيه بر رويه هاي 
اعتبار سنجي ريسگ اين اوراق اندك و حداقل پايين تر از 
ريسك تسهيات عادي باشد. ضمن اينكه محدوديت امكان 
انتشار گام در مجموع سبب مي شود تا بانك مركزي بتواند 

كنترل خود را روي عملكرد اين اوراق حفظ كند. 
وي در پاسخ به تكرار پذيري ريسك نوسان قيمت ارز و تاثير 
احتمالي آن بر معامات اوراق »گام« گفت: به نظر نمي رسد 
كه در صورت افزايش غير منظره بهاي ارز بانك ها از اين بابت 
مخاطرات خاصي را متحمل شوند چرا كه واحد پول اين 
اوراق ريال است و كاهش ارزش آن متعهدان را با مشكل 

رو به رو نخواهد كرد. 
آنطور كه از اظهارات صالح آبادي به نظر مي آيد، طراحان اين 
ابزار كاهش احتمالي ارزش پول ملي را به عنوان عامل خثني 
در بازپرداخت ديون در نظر گرفته اند حال آنكه در شرايط 
ياد شده به سبب آنكه تورم پيشران به افزايش زود تر قيمت 
مواد اوليه نسبت به كاالهاي مصرفي خانوار مي شود. در اين 
حالت از آن جهت كه ريال در دسترس توليدكننده نسبت 
به آنچه براي پرداخت كاالهاي تعديل شده با نرخ جديد ارز 
نياز دارد، كمتر است، وي مجددا با مشكل نقدينگي مواجه 

شده و احتمال نكول آن افزايش مي يابد.
صالح آبادي در پاسخ به اينكه چرا اعتبار سنجي متقاضيان 
توسط موسسات اعتبارس��نجي تحت نظار بازار سرمايه 
انجام نمي شود و ارزيابي اعتبار به بانك ها واگذار شده است 
گفت: اعتبار سنجي ابزاري در اختيار بانك است. اين فرآيند 
مي تواند با كمك گرفتن از سيستم هاي بيروني يا دروني 

بانك طي شود. 
مديرعامل سابق س��ازمان بورس در پايان به پشتوانه اين 
اوراق اشاره كرد و در مورد تش��ابه اين اوراق با نمونه هاي 
خارجي اوراق با پش��توانه بدهي افزود: آنچه در اين نوع از 
اوراق بدهي به عنوان پشتوانه در نظر گرفته شده است تنها 
بدهي ضمانت شونده نيست و اين اوراق از عوامل ديگري 
نيز بهره مند شده اس��ت. از اين رو احتمال سقوط ارزش 

آنها وجود ندارد.

مديرعامل سابق بورس تهران عنوان كرد

توسعه ابزار، راه تعميق بازار
مديرعامل س��ابق بورس ته��ران، ورود ابزارهاي نوين و 
كاربردي از جمله فروش تعهدي به بازار سرمايه را در توسعه 

بازار، عمق بخشي و كشف قيمت ها بسيار موثر دانست.
به گزارش سنا، حسن قاليباف اصل اظهار داشت: يك نكته 
مهم در توسعه بازارها و جذابيت بخشي بازارهاي مالي براي 
سرمايه گذاران، توسعه ابزارهاي جديد است؛ لذا موضوعي 
كه امروز نهادهاي مالي از جمله تامين سرمايه ها يا نهاد ناظر 
يا بورس ها هم دنبال مي كنند توسعه ابزارها و روش هاي 
جديدي است كه در بازارهاي مالي و مشخصا بورس هاي 

اوراق بهادار كاربرد داشته باشد.
اين مدرس دانش��گاه با بيان اينكه در چند سال گذشته 
در حوزه ابزارها كارهاي خوبي در بازار سرمايه و سازمان 
بورس و اوراق بهادار انجام شده است، افزود: بازار سرمايه، 
خوشبختانه عاوه بر تامين مالي بلندمدت، توانايي تامين 
مالي نيازهاي كوتاه مدت بنگاه هاي اقتصادي را نيز دارد 
و اين توس��عه خوبي بوده كه اخيرا در بازار س��رمايه رخ 

داده است.
قاليباف ادامه داد: بحث ديگري كه سال هاس��ت در بازار 
سرمايه ما مطرح شده و به رغم برخورداري از مجوز كميته 
فقهي و اقدامات مثبت س��ازمان بورس و شركت بورس 
اوراق بهادار تهران هنوز به نتيجه مطلوب خود نرس��يده 
است، همين فروش تعهدي اس��ت؛ قطعا اگر اين ابزار بر 
اساس اهداف ترسيم ش��ده براي آن به سرانجام برسد به 
مديريت نوسانات بازار و كنترل ريسك ها و كشف قيمت 
كمك خواهد كرد. وي در پاس��خ به اين سوال كه فروش 
تعهدي در نوسانات شديد بازار با چه مكانيسمي به كنترل 

بازار كمك مي كند، گفت: در جاهايي كه بازار ما خيلي رو به 
باال است، دست سهامدار عمده اگر چه به خاطر بحث هاي 
مديريتي چندان باز نيست اما باالخره مي خواهد عرضه 
خود را داش��ته باش��د. فروش تعهدي كمك مي كند در 
جاهايي كه سهم در بازار كم است نيز عرضه و كشف قيمت 
انجام شود تا قيمت ها فقط به واسطه نبود سهم كافي براي 

عرضه باال نروند.
مديرعامل سابق بورس تهران توضيح داد: اگر اين ابزار در 
بازار سرمايه به طور جدي به كار گرفته شود مي تواند در 
جهت عمق بخشي و توسعه بازار سرمايه موثر افتد و جعبه 

ابزار اين بازار را تكميل كند.
قاليباف در پاسخ به سوالي درخصوص نوسانات و اصاحات 
احتمالي بازار و رفتار صحيح سرمايه گذاران در اين مواقع 
هم گفت: نوسان، ذات بازار است و قيمت ها در بازار سرمايه 
دايما در حال تغيير است. تفاوتي كه بازار سرمايه با ساير 
بازارها دارد اين است كه در بازار سرمايه قيمت ها روي تابلو 
است و سرمايه گذار، روزانه خريد و فروش مي كند . از طرف 
ديگر بازار سرمايه به اطاعات و اخبار مختلفي كه در حوزه 
اقتصاد، فناوري، صنعت و سياست منتشر مي شود، حساس 

است و عكس العمل نشان مي دهد.
وي ادامه داد: اينكه گاهي اوقات مي بينيم بازار س��رمايه 
رو به باال است و زماني ديگر رو به پايين، يك روز مثبت و 
يك روز منفي است اصا غير طبيعي نيست و اين اتفاق در 
تمام بازارهاي جهان رخ مي دهد. به همين دليل كسي كه 
وارد بازار سرمايه مي شود بايد بپذيرد كه اين بازار دايما در 
حال نوسان است . مديرعامل سابق بورس تهران با بيان 

اينكه در بازار سرمايه ابزار مديريت نوسان نيز وجود دارد، 
گفت: سرمايه گذار بايد دنبال آن باشد كه از ابزار در اختيار 
خود براي مديريت اين نوس��ان استفاده كند؛ براي مثال 
تنوع سازي كند. يعني به جاي اينكه پول خود را روي يك 
سهم و دارايي مشخص سرمايه گذاري كند، در چندين 
دارايي سرمايه گذاري كند تا ريسك كمتري را هم پذيرا 
باشد. قاليباف افزود: عاوه بر اينها بازار در ماه هايي از سال 
بسيار پر شور است و در ماه هايي از سال يك ركود نسبي 
ممكن است بر بازار حاكم شود كه از آن تحت عنوان زمان 
استراحت تعبير مي كنند. مطالعات نشان داده است كه 
در حوزه بازار سرمايه و مالي اثرات تقويمي در همه بازارها 
وجود دارد و اين اثرات تقويمي يك پديده اقتصادي است.

مديرعامل سابق بورس تهران ادامه داد: براي مثال در فصل 
مجامع، بازار ايران معموال يك ش��رايط پر نوسان را طي 
مي كند و معموال شركت ها زماني كه اطاعات پيش بيني 
خ��ود را به بازار اعام مي كنند اص��ل را بر محافظه كاري 
مي گذارند؛ به همين دليل، با آغاز فصل مجامع، اطاعات 
شركت ها بعد از تاييد حس��ابرس، به بازار اعام مي شود. 
معموال هم اين اطاعات و گزارش ها نسبت به پيش بيني ها 

مثبت تر است، لذا بازار را متاثر و مثبت مي كند.
وي اظهار داشت: معموال در مجامع اطاعات زيادي بين 
مديران و سهامداران رد و بدل مي شود و اطاعات زيادي 
نيز وارد بازار مي شود؛ اين مساله باعث مي شود بازار بتواند 
به صورت شفاف در مورد شركت ها تحليل كند. يا مثا در 
اطاعات ميان دوره اي و دوره اي كه وارد بازار مي شود، اگر 
برآيند كلي مثبت باشد، بازار هم مثبت خواهد بود و اگر 

اين اطاعات پاسخگوي انتظارات نباشد، قاعدتا حركت 
بازار رو پايين است.

قاليباف در ادامه در پاس��خ به س��والي درخصوص سهم 
مديريت بازار بر رشد يا كاهش شاخص گفت: اوال در كشور 
ما به شاخص زياد از حد بها داده مي شود؛ در حالي كه نبايد 
تا اين اندازه به شاخص بها داده شود.براي مثال دولتمردان 
دايما به شاخص و عملكرد شاخص اشاره مي كنند، اما رشد 
شاخص هميشه نش��ان دهنده وضعيت خوب اقتصادي 
نيست. در عين حال، تورمي كه در بازار سرمايه وجود دارد 
در كل منفي نيس��ت.يا مثا وقتي كاالها گران مي شود 
و مردم همزمان پولي را در بازار س��رمايه مي گذارند، اثر 
ويران كننده اي كه در س��اير بازارها وج��ود دارد در اينجا 

وجود ندارد.
مديرعامل س��ابق بورس تهران افزود: ب��اال رفتن نرخ ارز 
و افزايش قيمت س��هام، نگاه ها را به س��وي بازار سرمايه 
مي گرداند و پول ها به جاي اينكه به جاهايي برود كه تورم 

ايجاد مي كند، جذب اين بازار و صنايع توليدي مي شود و 
اين در كل مثبت اس��ت؛ اما به اين معني هم نيست كه با 
رشد شاخص، حكم كنيم كه حال اقتصاد هم خوب است.

قاليباف با بيان اينكه بازار سرمايه به واقعيت هاي اقتصاد 
عكس العمل نشان مي دهد، افزود: نوسانات شاخص در 
اصل نشان دهنده وضعيت اقتصادي است و جابه جايي آن 
در اختيار هيچ شخصي از جمله رييس يا مديريت سازمان 
بورس نيست؛ لذا اينكه مي گوييم بورس آيينه تمام نماي 
اقتصاد است به اين معني است كه يك نفر يا يك عامل به 

تنهايي نمي تواند شاخص را جابه جا كند.
وي در پايان خاطرنشان كرد: سرمايه گذاراني كه وارد بازار 
سرمايه مي شوند همواره بايد به اين واقعيت توجه كنند 
كه بورس به وضعيت ش��ركت ها، صنايع، كان اقتصاد و 
سياست عكس العمل نشان مي دهد و بيش از هرچيز بايد 
اينها را تحليل كند و بر اساس آن تصميم بگيرد كه كدام 

سهم را بخرد و كدام سهم را بفروشد.

به گفته مديرعامل يك شركت كارگزاري شايعات 
در بازار س��رمايه هميش��ه مطرح بوده و هر روز در 
اثر رخدادهاي مختلف اقتصادي و سياسي ممكن 
اس��ت داغ تر هم بشود؛ لذا س��هامداران بايد به اين 
نكته توجه كنند كه بورس بازاري است كه ريسك 
دارد و نبايد تصميمات خود را بر اساس شايعات يا 

اظهارنظر دالالن انجام دهند.
به گزارش س��نا، فردي��ن آقابزرگ��ي درخصوص 
مهم تري��ن مولفه ه��اي تاثيرگ��ذار در معام��ات 
بورس گفت: در س��ال جاري بازار س��رمايه از فراز 

و نش��يب هايي مانند سياس��ت بين الملل، اقتصاد 
جهاني و فضاي تحريم عبور كرد و ش��ايد اين چند 
روز تنها با موضوع اصاح نرخ بنزين و فرآورده هاي 

نفتي مواجه باشد.
وي ادامه داد: در اكثر كش��ورها قيمت حامل هاي 
انرژي همسو با نرخ جهاني نفت تعيين مي شود و با 
آن تناسب دارد؛ اما اصاح قيمت بنزين در كشور ما 
به درستي و در بازه هاي زماني مناسب اجرا نمي شود 
و در نهايت دولت به ج��اي اجراي تدريجي ناگزير 
به اصاح آني مي ش��ود. در اين ش��رايط اين امكان 

وج��ود دارد كه سياس��ت جديد تا ح��دودي تورم 
ايجاد كند كه البته همين عامل به رش��د شاخص 

كمك مي كند.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: درست است كه 
افزايش نرخ بنزين براي صناي��ع مختلف از جمله 
حمل و نقل محدوديت ايجاد مي كند اما براي اهالي 
بازار سرمايه اين موضوع يك فرصت است و همين 
امر شيب مايم صعودي شاخص را حفظ مي كند.

آقا بزرگي با بيان اينكه در ش��رايط فعلي جذابيت 
معاماتي و كسب سود منطقي از وجوه تمايز بورس 

نسبت به ديگر بازارها است، افزود: نوسان نرخ دالر 
و رش��د بي اندازه آن طي چند سال اخير نشان داد 
كه بهتر است ميزان نقدينگي موجود در كشور به 
سمت بازارهاي جذاب و البته سودمند حركت كند 
و از آنجا كه بار ديگ��ر ركود در برخي بازارها حاكم 
شده، به عقيده بنده باز هم بورس بازار مناسبي براي 

سرمايه گذاري و حفظ ارزش پول است.
وي در پاس��خ به س��والي در خص��وص نحوه عبور 
معامله گران از ريسك هاي موجود در تاالر معامات 
هم گفت: ش��ايعات در بازار سرمايه هميشه مطرح 
بوده و هر روز در اثر رخدادهاي مختلف اقتصادي و 
سياسي ممكن است داغ تر هم بشود؛ لذا سهامداران 

بايد به اين نكته توجه كنند كه بورس بازاري است 
كه ريسك دارد و نبايد تصميمات خود را بر اساس 

شايعات يا اظهارنظر دالالن انجام دهند.
آقابزرگي بيان كرد: سهامداران حرفه اي كه سواد 
مالي باالي��ي دارند قطع��ا با تكيه ب��ر دانش خود 
سهم هاي مختلف را بررسي مي كنند اما سهامداران 
نو پا و تازه وارد بايد از صندوق هاي سرمايه گذاري 
يا مش��اورين س��رمايه گذاري ها كم��ك بگيرند و 
معامله اي معقول داش��ته باشند. به بيان ديگر بايد 
گفت تنها با اتكا به اطاعات كارشناس��ي و تحليل 
صحيح است كه مي توان سرمايه گذاري بلندمدت 

يا كوتاه مدت موفق انجام داد.

بورس؛ مطمئن ترين گزينه سرمايه گذاري
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 مروري بر معامالت بورس
و فرابورس

ش��اخص بورس تهران در خ��ال معامات روز 
دوش��نبه بيش از چهار ه��زار واحد جهش كرد 
و در نهاي��ت به ضم��ن ناتواني از مان��دگاري در 
كانال هاي باالتر از 320 هزار واحد به رشد هزار و 
524 واحدي بسنده كرد. ارزش روز بازار طي روز 
گذش��ته در بورس تهران به بيش از يك ميليون 
و 168 هزار ميليارد تومان رس��يد و معامله گران 
بيش از 4 ميليارد سهام، حق تقدم و اوراق مالي 
در قالب 553 هزار نوبت معامله و به ارزش 2 هزار 

و 181 ميليارد تومان داد و ستد كردند. 
در پايان معامات روز دوشنبه شاخص قيمت با معيار 
وزني ارزشي 408 واحد رشد كرده و به رقم 85 هزار و 
780 واحد رسيد. شاخص قيمت با معيار هم وزن 66 
واحد رشد كرده و به رقم 64 هزار و 589 واحد رسيد. 
شاخص آزاد شناور با افزايش 1894 واحد به رقم 376 
هزار و 200 واحد رس��يد. شاخص بازار اول بورس با 
افزاي��ش 814 واحد به رقم 229 ه��زار و 652 واحد 
رسيد. شاخص بازار دوم بورس با افزايش 4419 واحد 
به رقم 664 هزار و 948 واحد رسيد. در روز دوشنبه 
نمادهاي ملي مس، فوالد مباركه، صنايع پتروشيمي 
خليج فارس، پتروشيمي جم و پتروشيمي خارك 
بيشترين اثر تقويتي در شاخص كل بورس را داشتند 
و نمادهاي بانك ملك و مخابرات بيشترين اثر كاهشي 
در شاخص بورس را داشته اند. گفتني است در اين روز 
نمادهاي پربيننده بورسي كه مورد اقبال فعاالن بازار 
بودند عمدتا در گروه شركت هاي بانكي و خودرويي 
و نيز شركت هاي صنايع زيربنايي بوده اند. نماد بانك 
ملت به قيمت هر س��هم 5822 ريال، بانك تجارت 
450 ريال، بانك اقتصاد نوين 2887 ريال از نمادهاي 
پربيننده بانكي بودند.  در فرابورس نيز كليت معامات 
بسيار مشابه بورس تهران بود به طوري كه در پايان داد 
و ستدهاي اين بازار شاخص كل 48 واحد افت داشته 
و به رقم 4109 واحد رس��يد. ديروز معامله گران در 
فرابورس بيش از 2 ميليارد سهام، حق تقدم و اوراق 
مالي در قالب 339 هزار نوبت معامله و به ارزش 1297 
ميليارد تومان دادوستد كردند. همچنين ارزش روز 
بازار اول و دوم فرابورس ايران بيش از 235 هزار ميليارد 
تومان رسيد. نمادهاي پتروشيمي مارون، فوالد ارفع، 
صنايع كاغذ پارس و پتروشيمي زاگرس از نمادهاي 
تقويت كننده ش��اخص فرابورس بودند و نمادهاي 
صنعتي و معدني سنگ آهن گهرزمين، ذوب آهن 
و ماديران بيشترين اثر كاهشي در شاخص فرابورس 
را داش��ته اند. نمادهاي پربيننده ش��امل ذوب آهن 
اصفهان، توسعه مولد نيروگاهي جهرم، صنايع كاغذ 
پارس، سرمايه گذاري ميراث فرهنگي، قند شيروان 
قوچان بجنورد، بانك دي، ماديران و جنرال مكانيك 

و داروسازي آوه سينا بوده اند.

  آخرين خبرها از ش�ركت هاي آماده عرضه 
اوليه در فرابورس: معاون بازار ش��ركت فرابورس 
با اراي��ه توضيحاتي درباره وضعي��ت پذيرش، درج 
و ش��ركت هاي آماده عرضه اوليه در اي��ن بورس، از 
گشايش نماد ش��ركت خاص بازار سرمايه خبر داد. 
به گزارش بورس پرس، افس��انه اروجي درخصوص 
شركت هاي آماده عرضه اوليه در فرابورس گفت: طي 
هفته جاري جلسه هماهنگي با مديران و سهامداران 
شركت ذوب روي اصفهان )شركت باما( كه با احراز 
شرايط پذيرش از 13 آبان در بازار دوم اين بورس درج 
شده و در صف عرضه اوليه 10 درصدي ايستاده است، 
برگزار و پيش بيني مي شود فرآيند واگذاري اين سهام 
تا اواخر آذر ماه انجام ش��ود. به گفته اروجي شركت 
شيميايي صدف عسلويه نيز كه از زيرمجموعه هاي 
گروه پتروشيمي س��رمايه گذاري ايرانيان به شمار 
مي رود و جهت توليد الستيك مصنوعي و چشم انداز 
تامين خوراك براي بازار داخلي و جهاني تاس��يس 
شده، پس از اعمال برنامه افزايش سرمايه و طي مراحل 
قانوني پذيرش و درج، عرضه اوليه خواهد شد. اروجي 
همچنين عنوان كرد كه نماد شركت سپرده گذاري 
مركزي ك��ه 23 مرداد از تابلو الف ب��ازار پايه به بازار 
دوم معامات منتقل و درج ش��د، گشايش مي يابد. 
بنابراين گزارش، ش��ركت سپرده گذاري مركزي به 
دليل مسووليت ثبت تمامي اسناد و اوراق بهادار قابل 
معامله و ارتباط تنگاتنگ با بورس ها، يكي از مهم ترين 
و خاص ترين شركت ها و از اركان اصلي بازار سرمايه 

ايران به  شمار مي رود.

  آغاز مطالعات تطبيقي به كارگيري بالكچين 
در بازار سرمايه:  مديرعامل شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه )سمات( از آغاز 
مطالعات تطبيقي براي به كارگيري باكچين )زنجيره 
بلوكي( در بازار سرمايه خبر داد. به گزارش سنا، حسين 
فهيمي ضمن بيان مطالب باال گفت: هنوز باكچين از 
سوي نهادهاي رسمي كشور به دليل پيچيدگي هاي 
فراوان، نگراني در خصوص حوزه هاي نظارتي، مقابله 
با جرايم مالي و... مورد توجه ويژه قرار نگرفته است. وي 
با بيان اينكه از باكچين تحت عنوان انقاب صنعتي 
چهارم ياد مي ش��ود، اظهار داش��ت: به طور حتم به 
كارگيري اين سيستم مي تواند تمام شؤونات زندگي 
افراد، محيط كسب و كار، بازارهاي مالي و... را تحت 
تاثير قرار دهد.  فهيمي تطبيق و انعطاف پذيري بيشتر، 
هزينه هاي پايين تر اداري و تشكياتي، پيش بيني 
ش��فاف ارزش دارايي هاي پايه، نقدينگي بيش��تر، 
تسويه حساب بي درنگ، افزايش كارايي و دسترسي 
راحت ب��ه س��رمايه گذار را از مهم ترين ويژگي هاي 
اس��تفاده از باكچين در بازارهاي مالي اعام كرد. 
مديرعامل ش��ركت س��پرده گذاري مركزي با بيان 
اينكه ثبت، ضبط و نگهداري از مهم ترين وظايف اين 
شركت است، افزود: با به كارگيري باكچين در بازار 
سرمايه اطاعات تمامي اهالي اين بازار در دسترس 
همگان خواهد بود كه اين امر ش��فافيت را بس��يار 

افزايش خواهد داد. 



تشكلها6اخبار

گلوگاهي به نام »كارت بازرگاني«

دبير اتحاديه توليد و صادركنندگان پوشاك: 

قانون كارت بازرگاني؛ نيازمند اصالح

منع واردات، قاچاق پوشاك را تشديد كرد

متهمان نابساماني بازار گوجه فرنگي

ايران تنها كش��وري اس��ت كه در آن چيزي به نام كارت 
بازرگاني وجود دارد. داشتن مجوز براي تجارت در بعضي 
كشورها وجود دارد اما روند فعلي كارت بازرگاني ابداع ايران 
اس��ت. هرچند اين سيستم چندين دهه در اقتصاد وجود 
داشته است اما تالش براي استفاده از آن در بخش هاي ديگر 
باعث مشكالت جدي در روند كارت بازرگاني شده است. 
در حقيقت سواستفاده هاي زيادي به اسم كارت بازرگاني 
صورت مي گيرد ك��ه بخش قابل توجه��ي از آن اصوال به 

بحث هاي جانبي تجارت نه مجوز تجارت مربوط مي شود.
بر اس��اس قانون، اتاق بازرگاني اي��ران مرجع صدور كارت 
بازرگاني است و بايد پس از دريافت مدارك و مستندات از 
متقاضي و طي كردن مراحل قانوني، پرونده را براي تاييد 
نهايي به وزارت صنعت ارس��ال كند و پس از احراز انطباق 
اسناد با شرايط مندرج در آيين نامه از سوي اين وزارتخانه، 

نسبت به چاپ كارت اقدام كند.
متاسفانه اين سال ها صدور اين كارت ها مشكالت متعددي را 
بر سر راه تجارت ايران قرار داده است. استفاده از اين كارت ها 
به عنوان كارت يك بار مصرف، سوءاستفاده از اطالعات افراد 
كم س��واد و بي اطالع براي صدور كارت بازرگاني، دور زدن 
قوانين مالياتي با استفاده از كارت بازرگاني ديگران و ساير 

تخلفات از جمله اين موارد است.
چندي پيش دادستاني كل كشور استفاده از كارت بازرگاني 
افراد ديگر ب��راي واردات و صادرات را ممنوع اعالم كرد. اما 
متاس��فانه دوباره اين بين اتاق بازرگاني راهكاري را تحت 
عنوان استفاده از وكالتنامه براي استفاده از كارت بازرگاني 
ديگران را در مقابل افراد قرار داد كه متاسفانه اين امر نيز مورد 
انتقاد بسياري از كارشناسان حوزه ماليات قرار داده مي شود.

تايي�د  ُمه�ر  نه�ادي خصوص�ي   چ�را 
بر تجارت كل كشور مي زند؟

ش��هرام كمالي، استاد دانش��گاه و كارشناس مسائل 
اقتصادي درباره نب��ود تضامين و قواني��ن الزم براي 
جلوگيري كامل از سوءاستفاده از كارت بازرگاني بيان 
كرد: سال هاس��ت كه رقم هاي قاب��ل توجهي از محل 
تخلف در حوزه كارت هاي بازرگاني به عنوان خسارت 
يا هزين��ه بر اقتصاد ايران تحميل مي ش��ود. از طرفي 
 هزينه صدور اين كارت از جانب اتاق بازرگاني و از طرفي 
هزينه كرد دولت هاي براي رفع و رجوع تخلفات ناشي 
از دور زدن اين سند تجاري نيز اين ميان ديده مي شود.

او ادامه داد: مهم ترين نقدي كه اين روزها به قانون جديد 
اجازه تجارت با وكالتنامه كارت بازرگاني ديگران وجود 
دارد اين است كه همانطور كه افراد براي خريد كارت 
بازرگاني و حساب اجاره دست به خريد هويت مي كردند 
اين بار نيز براي فرارهاي مالياتي و عملكرد پنهان اقدام 
به خريد وكالتنامه مي كنند. حال سازمان امور مالياتي 
بايد مشخص كند كه آيا برنامه اي براي اخذ ماليات از 

تجارت حاصله از وكالتنامه ها را دارد يا خير؟
اين كارش��ناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه آيا 

انحص��ار صدور كارت بازرگاني توس��ط اتاق بازرگاني 
تنگ تر نشده است؟ بيان كرد: اتفاقا اين موضوع بسيار 
محرز است كه اتاق بازرگاني امكان ايجاد رانت در صدور 
كارت هاي بازرگاني را بيش از ساير نهاد ها دارد چرا كه در 
صورت مشاهده رقيب تجاري، امكان دارد كه از تمديد 
كارت بازرگاني آنها جلوگيري و مانع تراشي شود. البته 
اين موضوع تنها يك فرضيه قوي و ش��ايد اثبات شده 
است كه بايد توس��ط وزارت صمت و سازمان بازرسي 

كل كشور مورد ارزيابي قرار گيرد.
كمال��ي ادامه داد: نب��ود تضامين كافي ب��راي صدور 
كارت هاي بازرگاني و تعلل در نظام رتبه بندي تجار، اين 
امكان را براي بسياري از تاجران خرده فراهم كرده تا به 
جاي تالش براي افزايش كارايي تنها به فكر كسب سود 
باشند. صدور كارت هاي بازرگاني براي افرادي كه حتي 
توانايي امضاي شخصي را ندارند يا كودكاني كه به سنين 

قانوني نرسيدند نيز از جمله اين سوءاستفاده هاست.
او در پايان گفت: شايد روند صدور كارت هاي بازرگاني 
زماني اجرايي و صحيح ب��ه نظر بيايد كه تمام اقتصاد 
كش��ور با بخش خصوصي مديريت شود و دولت تنها 
نهادي حاكميتي و نظارتي باش��د نه زماني كه دولت 
خود به عنوان نه��ادي تجاري رقيب بخش خصوصي 
بوده و اين بخش نيز براي موفقيت هاي بيشتر دست به 

ايجاد انحصار بزند.

  ف�رار ۲۸ ه�زار ميلي�ارد توم�ان مالي�ات 
به علت نقص در صدور كارت هاي بازرگاني

حسين تاجمير رياحي مديركل حقوقي سازمان امور مالياتي 
كشور درباره رقم ۲۸ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي گفت: 
اين مقدار فرارمالياتي در حوزه كارت هاي بازرگاني با جمع 

جريمه ها و معوقات محاسبه شده است.
رياحي با بيان اينكه مبلغ اصلي فرار مالياتي حدود ۱۰ هزار 
ميليارد تومان اس��ت، افزود: اگر قواع��د صدور كارت هاي 
بازرگاني رعايت مي شد امروز دچار چالش فرار مالياتي ده ها 

هزار ميلياردي كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف نبوديم.
وي با بيان اينكه عامه مردم از پرداخت ماليات فرار نمي كنند، 
گفت: حاكميت و س��ازمان امور مالياتي كشور با استقرار 

سيستم هاي جديد، اجازه فرار مالياتي را هم نخواهد داد.
رياحي از هوشمند سازي نظام مالياتي گفت و افزود: بيشترين 
مبلغ فرار مالياتي مربوط به پيش از هوشمند سازي نظام 

مالياتي است، نگراني مردم از تبعيض و بي عدالتي است.
حس��ين تاجمير رياحي، مديركل دفتر حقوقي سازمان 
مالياتي يكي از مسيرهاي سوءاستفاده براي فرار مالياتي را 
كارت هاي بازرگاني عنوان كرد و گفت: نكته قابل توجه در 
جلوگيري از مواردي نظير فرار مالياتي در بحث كارت هاي 
بازرگاني اين است كه دستگاه ها نيز خود را در كنار سازمان 

امور مالياتي مسوول بدانند.
او با اشاره به ضعف اتاق بازرگاني در اعتبارسنجي تجار براي 

ص��دور كارت هاي بازرگاني، ادامه داد: متأس��فانه اين نوع 
دريافت كارت بازرگاني يعني استفاده از اطالعات هويتي 
ديگران، باعث مي شود ما نتوانيم به صورت عادالنه ماليات 

را وصول كنيم.
تاجمير رياحي گفت: كارت هاي بازرگاني به موجب قوانين 
واردات و صادرات و آيين نامه هاي مربوط به يك شخص صادر 
مي شود: در قوانين بارهاذكر شده است كه افراد حق واگذاري 
كارت بازرگاني به غير را ندارند و در صورت مشاهده اين امر 

نوعي جرم تلقي مي شود.
او گفت: اتاق ه��اي بازرگاني و صنعت و معدن و تجارت در 
استان ها قول همكاري هاي جدي درخصوص پايش اين 
كارت ه��اي بازرگاني را دادند و اين كارت ها بايد فقط براي 
افرادي صادر شود كه شرايط دريافت كارت هاي بازرگاني 

را داشته باشند.

  قوانين صدور كارت بازرگاني  نيازمند اصالحيه 
است

عباس آرگون عضو هيات نمايندگان اتاق تهران درباره ارايه 
كارت هاي بازرگاني اظه��ار كرد: زمان كه طرحي بخواهد 
اجرا شود بايد زيرس��اخت هاي آن فراهم شود چرا كه اگر 
اين زيرس��اخت ها فراهم ش��ود به طور قطع، تخلفات هم 
كمتر خواهد شد. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در ادامه 
گفت: هم اكنون در كشور ما، بسياري از افراد از اين كارت ها 

سوءاستفاده مي كنند بنابراين الزم است كه نظارتي بر اين 
كارت ها صورت گيرد.

آرگون در ادامه تاكيد كرد: زماني ك��ه براي اولين بار، اين 
كارت صادر شد تمام تالش ها برآن شد كه جلوي تخلفات 
آن گرفته شود كه البته تا حدي جلوي سوءاستفاده هاي 
آن گرفته شده است. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با 
اشاره به اينكه صدور كارت هاي بازرگاني مزيت هايي را براي 
تجار به همراه داشته، تصريح كرد: ارايه اين كارت توانست 
بسياري از مبادله ها را براي تجار و فعاالن اقتصادي آسان كند 
به طوري كه هم اكنون فعاالن با مشكالت كمتري مواجه اند؛ 
البته در اين بين سوءاستفاده هايي هم به همراه داشت كه با 
نظارت مسووالن و دقت در صدور كارت هاي بازرگاني اين 
مش��كل را رفع خواهد كرد. آرگون با اشاره به اينكه صدور 
كارت هاي بازرگاني به عهده اتاق بازرگاني اس��ت، تصريح 
كرد: هماهنگي آنها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است كه به طور قطع، باتوجه به درجه بندي و زير ساخت هاي 
آن صادر شده است. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در 
ادامه بيان كرد: اصالح قوانين صدور كارت بازرگاني در كنار 
بهبود روندتشريفات قانوني، تجارت رسمي و منطقي كردن 
تعرفه ها زمينه ساز اقتصادي پوياتر و عاملي براي كاهش 

قاچاق خواهدبود.

  ارزيابي و ص�دور كارت بازرگاني  در انحصار 
است

مجيد ش��ريفي، يكي از بازرگانان حوزه خشكبار در انتقاد 
به دوگانگي مديريت در نظارت بر عملكرد تجار بيان كرد: 
متاسفانه با دخالت تنها بخش خصوصي براي ارزيابي و صدور 
كارت بازرگاني انحصار ايجاد شده و مانع رشد خرده كارها 
يا نوپاها در حوزه تجارت مي شوند. به نظر مي رسد وزارت 
صمت و همچنين وزارت كشور در حيطه سياست گذاري 
تجارت بايد فكري به حال قوانين صدور كارت بازرگاني كنند. 
در نهايت هاله اي از ابهام در اقتصاد كشور مشاهده مي شود 
كه چرا صدور كارت بازرگاني كه كليد بسياري از مشكالت 
تامين مواد اوليه كشور بوده به دست نهادي خصوصي است 
و وزارت صمت كه به عنوان متولي تامين نيازهاي مردمي 
است تنها به عنوان نهاد ناظر نظاره گر است. شايد عمده ترين 
دليل اين نظاره گري وجود تيم بازرگاني دولتي اس��ت كه 
حساب تجار بخش خصوصي با بخش دولتي را جدا كرده 
است و همين موضوع منجر به آغاز بسياري از مشكالت در 

حوزه تجارت شده است. 
شايد اگر دولت به عنوان نهاد صدور كارت بازرگاني اين امكان 
را به تجار دولتي و غير دولتي مي داد كه همگي در يك ميدان 
با شرايط يكسان رقابت كنند افراد بيش از اينكه به دنبال دور 
زدن قوانين باشند به دنبال تجارت بيشتر و سهم خواهي 
افزون تر در بازار كش��ور بودند. حال بايد ديد با وجود تمام 
مشكالت گسترده اي كه در اين چند سال در بحث صدور 
كارت هاي بازرگاني رخ داده اس��ت وزارت صمت قصدي 
براي كاهش اين جرايم دارد يا هنوز روند فعلي را مي پذيرد؟

دبير اتحاديه توليد و صادركنندگان پوشاك با تأكيد 
بر اينكه ممنوعيت واردات پوش��اك مشكلي را حل 
نمي كند، گفت: دستورالعمل ثبت برندهاي خارجي 
و كد شناس��ه كاال مختل شده اس��ت و جلسات آن 

برگزار نمي شود. 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت ب��راي مديريت و 
جلوگيري از ورود كاالهاي قاچاق به كشور در شهريور 
ماه سال 95 دستورالعمل ساماندهي عرضه كنندگان 
پوشاك شركت هاي خارجي را تدوين كرد و براساس 
آن قرار بود فروش كاالهاي خارجي در س��طح بازار 
مديريت شود. البته وزارت صنعت 3 ماه از زمان ابالغ 
اين دستورالعمل به فروش��ندگان مهلت داده بود تا 
اقدامات الزم را براي اجرايي شدن اين دستورالعمل 
انجام دهند. اما متأسفانه با گذشت بيش از سه سال از 

ابالغ اين دستورالعمل اقدامي از سوي مراجع مربوطه 
انجام نش��د و از طرف ديگر واردات پوشاك خارجي 

به ويژه قاچاق در سطح بازار تاكنون ادامه يافت.
س��عيد غديري دبير اتحاديه توليد و صادركنندگان 
پوشاك با اشاره به اينكه براي ساماندهي بازار پوشاك 
دو دستورالعمل كد شناسايي رهگيري براي كاالها 
و ثبت نمايندگي برندهاي خارجي مطرح شده بود، 
اظهار داشت: در همين راستا مسووالن نظارتي نيز بايد 
براساس قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز اقدامات الزم را 
براي برخورد با فروش پوشاك قاچاق انجام مي دادند.

وي با اعالم اينكه در سال گذشته اقداماتي در بخش 
ثبت برندهاي خارجي در داخل كش��ور انجام ش��د، 
افزود: اين دس��تورالعمل باعث شد تا هرگونه كااليي 
كه فاقد ثبت برند در بازار ايران باشد، قاچاق شناسايي 

ش��ده و با مراكز توزيع برخورد صورت گيرد. همين 
موضوع عاملي ش��د تا توليدكننده داخلي در س��ال 
گذشته فروش خوبي در بازار داشته و سهم بيشتري 

از بازار داخلي را به خود اختصاص دهد.
دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان پوشاك 
افزود: با افزايش چندبرابري قيمت ارز دولت تصميم 
بر ممنوعي��ت واردات يكس��ري از كاالها گرفت كه 
محصوالت پوشاك نيز در اين ليست قرار مي گرفتند، 
به همين دليل دستورالعمل ثبت برندهاي خارجي 

مختل شد و جلسات آن برگزار نشد.
غديري با اعالم اينك��ه برخوردهاي صورت گرفته در 
س��ال گذشته باعث شد تا ۱۰۰ ميليون دالر از حجم 
قاچاق پوشاك در كش��ور كاهش پيدا كند، تصريح 
كرد: براساس گفته مسووالن ۲.6 ميليارد دالر حجم 

قاچاق در كشور است، همين موضوع نشان مي دهد با 
وجود ممنوعيت واردات پوشاك بايد فكر اساسي براي 

كاهش حجم قاچاق پوشاك به كشور صورت گيرد.
وي ب��ا تأكيد بر اينك��ه ممنوعيت واردات پوش��اك 
مش��كلي را حل نمي كند، گفت: امسال بحث قانون 
حداكثري اس��تفاده از توان توليد داخل مطرح است 
ك��ه همين موض��وع محدوديت هاي��ي را در واردات 
كاالهاي پوش��اك به وجود آورده است عالوه بر اين 
تدوين يك دس��تورالعمل جديد ك��ه تركيبي از كد 
شناسايي كاال و ثبت برندهاي خارجي است، در دستور 
كار وزارت صنعت قرار گرفته اس��ت، اما متأس��فانه 
نمي دانيم بر اس��اس كدام استدالل جلسات تدوين 

اين دستورالعمل نيز برگزار نمي شود.
دبير اتحادي��ه تولي��د و صادركنندگان پوش��اك با 

گالي��ه از اينكه مس��ووالن وزارت صنعت مي گويند 
توليدكنندگان در نصب كد شناس��ايي كاال به روي 
پوشاك همكاري الزم را نمي كنند، تصريح كرد: بايد از 
آنها پرسيد مگر شما زيرساخت الزم را فراهم كرده ايد؟ 
امروز ما خواستار برخورد مستمر با قاچاقچيان و ايجاد 
بسترسازي براي واردات قانوني كاال به كشور هستيم 
اگر دولت زيرساخت كد كاال را نيز فراهم كند به طور 
حتم ه��م توليدكننده داخلي و ه��م واردكننده اين 
ك��د را به روي كاالهاي خود نصب ك��رده و فضا براي 
قاچاقچيان تنگ تر خواهد شد، اما مهم اينجاست كه 
اين موضوعات فقط در حد حرف است و جلسات نهايي 
شدن دستورالعمل ساماندهي بازار پوشاك، كيف و 
كفش به صورت نامرتب برگزار شده و اخيراً هم چند 

ماه است كه برگزار نشده است.

گوجه فرنگي از هفته اول آبان ماه تاكنون روند صعودي 
قيم��ت را تجربه مي كند و قيمت هر كيل��و گرم از آن 
۱5۰۰ تومان تا ۱۸ هزار تومان رس��يده است. جهش 
قيمتي كه به روايت آمارهاي رسمي اعالم شده توسط 
مركز آمار ايران به مرز 55.5 درصد رس��يده اس��ت و 
آمارهاي غيررسمي از چندين برابر شدن آن حكايت 
دارد. اما دليل اين گراني چيست؟ روايت هاي رسمي و 
غيررسمي كدام دليل را عامل اصلي گراني گوجه فرنگي 
مي دانند. اگرچه خري��داران و مردم دليل اين اتفاق را 
باال رفتن قيمت بنزين در ۲4 آبان ماه و تأثير دو برابري 
اين تصميم بر افزايش قيمت كرايه حمل بار توس��ط 
وانت بارها مي دانند، اما مس��ووالن دولتي مي گويند 
دليل گراني تغيير فصل و فرارس��يدن س��رما اس��ت. 
اسداهلل كارگر، رييس اتحاديه ميوه و تره بار دليل گراني 
گوجه فرنگي را تغيير فصل و كاهش عرضه عنوان كرده 
و در گفت وگو با »ايسنا« وعده داد كه در ۱۰ تا ۱5 روز 
آينده با رسيدن محصول جنوب، خوزستان، بوشهر و 
استان فارس قيمت گوجه فرنگي كاهش يابد. كارگر با 
بيان اينكه گراني گوجه فرنگي ربطي به سهميه بندي 
بنزين ن��دارد، مي گويد: به دليل تغيير فصل و س��رد 
شدن هوا برداش��ت گوجه فرنگي از شهرهاي اطراف 
تهران همچون ورامين، كرج و قزوين به اتمام رسيده و 
درنتيجه با كاهش عرضه از اين ناحيه مواجه هستيم، 
در حال حاضر بوشهر تأمين كننده اصلي گوجه فرنگي 

كشور است.
عضو هيات مديره اتحاديه بارفروشان هم  نظر مشابهي 
دارد. او هم چشم اميد به گوجه فرنگي هاي بوشهر دوخته 

است. اصغر ياوري مي گويد: »افزايش قيمت گوجه كه 
به دليل از بين رفتن م��زارع در اثر بارندگي هفته هاي 
گذشته بوده، به زودي با برداشت گوجه بوشهر برطرف 

خواهد شد.«
»گراني گوجه فرنگي مقطعي است«؛ اين را محمدرضا 
فالح، ريي��س اتحاديه ميوه و تره بار ك��رج به »فارس« 
گفته است. او درباره افزايش قيمت گوجه فرنگي گفته 
است: »گراني گوجه مقطعي است و علت گراني گوجه 
سرما و يخبندان شيراز و بارندگي هاي بندرعباس بود كه 
كشاورزان نتوانستند محصول خود را برداشت كنند و 
محصول با 7 روز تأخير به بازارهاي توزيع رسيد. با توجه 
به بارندگي هاي بندر در محصول خيار هم افزايش قيمت 

در ميادين وجود دارد اما اين مورد هم مقطعي است.«

  حمل ونقل و گراني
برخي گران شدن كرايه حمل ونقل را دليل افزايش ميوه 
و صيفي جات مي دانند. بع��د از افزايش قيمت بنزين 
در ۲4 آبان ماه كرايه حمل بار توسط وانت بارها تغيير 
كرده است. اگرچه س��هميه بنزين وانت بارها در ۱۰۰ 
ليتر در ماه افزايش يافته اما همچنان برخي از صاحبان 
مغازه هاي ميوه و تره بار از گراني كرايه حمل بار و تأثير 

آن بر محصوالت خود مي گويند.
از طرف ديگر فصل برداشت در استان هاي شمالي كشور 
به پايان رسيده و گوجه فرنگي از جنوب كشور تأمين 
مي ش��ود؛ اين اتفاق باعث شده مشكالت حمل ونقل 
گوج��ه از جنوب به ديگر نقاط كش��ور به دليل دوري 

مسافت روي قيمت آن تأثير بگذارد.

  رد پاي دولت
اگرچه رييس اتحاديه بارفروش��ان ق��ول داده قيمت 
گوجه فرنگي تا ۱۰ روز آينده به كيلويي 4 تا 5 هزارتومان 
برگردد اما او معتقد اس��ت در كنار كاهش توليد، ستاد 
تنظيم بازار يكي از داليل افزايش قيمت گوجه فرنگي 
اس��ت. مصطفي دارايي نژاد سياست هاي ستاد تنظيم 
بازار را يكي از عوامل افزايش قيمت گوجه معرفي كرده و 
مي گويد ستاد تنظيم بازار بنا به مصالح و برنامه هايي كه 
ساالنه براي ايام عيد در نظر دارد، اقدام به ذخيره سازي 
كرده و اين موضوع باعث افزايش قيمت مي ش��ود، اما 
اگر اجازه دهند بازار با همين روند پيش برود، شب عيد 

مشكل افزايش قيمت نخواهيم داشت.
اما محمدرضا كالمي، سخنگوي س��تاد تنظيم بازار با 
بيان اينكه افزايش قيمت گوجه فصلي است، عنوان كرد: 
»هميشه اولويت با مصرف داخل است و در فصل برداشت 
كه عرضه كم مي شود و افزايش توليد نداريم، صادرات 

بايد كنترل و هدايت شود.«

  صادرات گوجه به پاكستان
قيمت گوجه فرنگي در بازار پاكستان به ۲۰۰ روپيه به 
ازاي هر كيلوگرم رس��يد. به گزارش »ايسنا« به نقل از 
»گلف نيوز« به دليل باال رفتن قيمت گوجه فرنگي، سرد 
شدن ناگهاني هوا در پاكستان و كاهش گوجه فرنگي در 
اين كشور دولت براي كنترل قيمت گوجه فرنگي تصميم 
به واردات اين محصول از ايران گرفته اس��ت. گلف نيوز 
گزارش داده كه وزارت بازرگاني پاكستان هفته گذشته 
مج��وز واردات 45۰۰ تن گوجه فرنگي اي��ران را صادر 

كرده بود. اما وحيد احمد رييس انجمن صادركنندگان، 
واردكنندگان و فروش��ندگان ميوه و سبزيجات اين را 
تنها 9۸9 تن از 45۰۰ تن عنوان كرده است. سيد رضا 
نوراني، رييس اتحاديه ملي محصوالت كش��اورزي هم 
ردپاي گراني گوجه فرنگي را در صادرات اين محصول به 
پاكستان جست وجو مي كند. او در گفت وگو با خبرگزاري 
»مهر« گفته است: صادرات گوجه فرنگي به پاكستان از 
حدود 3 هفته اخير آغازشده است؛ هر كيلوگرم گوجه 
به قيمت ۱ دالر و ۱۰ سنت به پاكستان صادر مي شود. 
البته قيمت گوجه فرنگي گلخانه اي در داخل كشور بين 
6 تا 7 هزار تومان در هر كيلوگرم اس��ت كه هزينه هاي 
بسته بندي، س��ورت، حمل ونقل و … نيز به آن افزوده 
مي ش��ود و درنهايت كيلويي يك دالر و ۱۰ س��نت به 

پاكستاني ها تحويل داده مي شود.«

  رفع ممنوعيت براي صادرات
چند روزي اس��ت كه ديوان عدالت اداري ممنوعيت 
ص��ادرات س��يب زميني و رب  گوجه فرنگ��ي را لغو 
كرده اس��ت؛ شايد اين دليل باال رفتن حجم تقاضاي 
كارخان��ه داران ب��راي گوجه فرنگي باش��د. گويا اين 
ش��كايت نامه را گروهي از توليدكنن��دگان به ديوان 
عدالت اداري ارس��ال و از وزارت كش��اورزي و وزارت 
صنعت درب��اره ممنوعيت صادرات س��يب زميني، 
خ��وراك دام و طي��ور و رب  گوجه فرنگي ش��كايت 
كرده اند كه ديوان عدالت اداري اين آيين نامه را مغاير 
با مقررات تش��خيص داده و ممنوعيت صادرات اين 

كاالها را لغو كرد.

  بخش خصوصي چه مي گويد
بخش خصوصي بي ثباتي تصميم گيري در سياست هاي 
كالن را عامل افزايش مقطعي قيمت محصوالت مي داند. 
حسن فروزان فرد، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در 
گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران مي گويد: پايداري 
بازار و ساماندهي توليد خودبه خود انضباط به همراه دارد، 
اما سياست هاي دفعتي براي صادرات با حداقل قيمت 
و ارزش افزوده پايين به بازاري كه قباًل تجربه نكرده ايم، 

هيچ عايدي براي كشور نخواهد داشت.
او معتقد اس��ت: كس��ي مي توان��د در ح��وزه صادرات 
محصوالت كش��اورزي فعاليت مداوم داشته باشد كه 
پيام درست و به موقع به بازارهاي هدف بدهد. رفتارهاي 
هيجان زده و مقطعي توليدكننده يا كش��اورز كه خود 
معلول سياست هاي نادرست سياست گذار است، هيچ 

نتيجه اي جز بي ساماني ندارد.
او درباره افزايش قيمت گوجه فرنگي در هفته هاي اخير 
مي گويد: بي قاعدگي در كش��ت، رفتارهاي نادرست، 
به هم ريختگي اقتصاد كالن، افزايش قيمت ارز در سه 
سال اخير همه باعث ش��ده اين بي ساماني ها هر بار در 
حوزه اي خود را به نمايش بگ��ذارد. در به هم ريختگي 
اقتصاد كالن با قيمت هاي دستوري و دستكاري شده بايد 

منتظر نابه ساماني در توليد و عرضه باشيم.
فروزان فرد ادامه مي دهد: سياس��ت س��ركوب قيمت 
كوتاه مدت در وزارت صنعت، معدن و تجارت در كنار بقيه 
عوامل عنوان شده كنار هم بي نظمي اي در بازار به وجود 
مي آورد و در اينجا اشتباه نه متوجه كشاورز و توليدكننده 

كه متوجه دولت ها است.
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 روغن تقلبي
بالي جان مكانيك ها 

رييس اتحاديه مكانس��ين هاي خ��ودرو گفت: 
وضعيت چنان بغرنج ش��ده كه يكي از كارهاي 
اصلي كميسيون شكايات اتحاديه رسيدگي به 
ش��كايات افرادي اس��ت كه تعميركار را مجبور 
مي كنند كه تعميرات خالف عرف و غيراستاندارد 
انج��ام دهد. عليرض��ا نيك آيي��ن در خصوص 
تغييرات ماليات��ي و نصب صندوق هاي مكانيزه 
فروش گفت: ديزل كارهاي اتحاديه ما مشمول 
نصب صندوق شده اند اما نگراني اي كه اكنون در 
اتحاديه ها وجود دارد اين اس��ت كه اخذ ماليات 
با اس��تفاده از اين سيس��تم منصفانه نباشد. ما 
منكر پرداخت ماليات نيستيم و آن را حق دولت 
مي دانيم ام��ا وقتي مكانيك يا صافكار ديزل كار 
كه كار سنگين و سخت دارد مي بينند يك سري 
افراد كه با رقم ه��اي بااليي كار مي كنند خيلي 
راحت و جلوي چشم همه از دادن ماليات اجتناب 
مي كنند و فرار مالياتي به ميزان زيادي وجود دارد 
پرداخت ماليات براي آنها غيرقابل قبول مي شود و 
اين موردي است كه بارها اعضا به ما منتقل كردند.

وي افزود: اتحادي��ه ما 5 هزار نفر عضو دارد و كار 
آنها بس��يار سنگين است از طرف ديگر با سخت 
 شدن وضعيت زندگي و معاش مردم آنها حداكثر 
صرفه جويي را انجام مي دهند. س��ه، چهار سال 
پيش وقتي قطعه اي نياز به تعويض داشت خيلي 
راحت آن را انجام مي دادند اما االن كار به دوخت 
و دوز رس��يده و به دنبال تعمير هستند تا هزينه 

كمتري را متحمل شوند.
وي ادامه داد: اين وضعيت چنان بغرنج شده كه 
يكي از كارهاي اصلي كميسيون شكايات اتحاديه 
رسيدگي به شكايات افرادي است كه تعميركار 
را مجبور مي كنند كه تعمي��رات خالف عرف و 
غيراس��تاندارد انجام دهد. بعدا وقتي به خودرو 
آسيب مي رس��د از مكانيك شكايت مي كنند و 
كميسيون نيز مكانيك را مقصر مي داند؛ اينها همه 
به خاطر كاهش قدرت اقتصادي مردم و رو آوردن 

به تعميرات اجباري است.
نيك آيي��ن ادامه داد: مش��كل ديگ��ر قطعات و 
تجهيزات تقلبي اس��ت كه عالوه بر تلفات جاني 
تعداد ش��كايات را چند برابر ك��رده به طور مثال 
روغن هايي فروخته مي شود كه چنان با مهارت 
پلمب و بسته بندي شده كه مكانيك با سابقه 3۰ 
ساله حتي پس از باز كردن و ديدن روغن نمي تواند 
تقلبي بودن آن را تشخيص دهد. اما روغن پس 
از دو روز بخار مي شود و به موتور عيب سنگيني 
وارد مي كند كه كار در نهايت به شكايت مي رسد 
به طوري كه اصطالحا امروز در اتحاديه مي گويند 

روغن تقلبي بالي جان مكانيك ها شده است. 

آزادسازي صادرات دام
بازار گوشت را متالطم مي كند

علي اصغر ملكي رييس اتحاديه گوشت گوسفندي 
درباره آخرين تحوالت بازار گوش��ت گوسفندي 
اظهار كرد: هم اكنون هر كيلو ش��قه گوسفندي 
بدون دنبه با نرخ ۸5 هزار تومان به مغازه دار و 93 

هزار تومان به مصرف كننده عرضه مي شود.
وي فروش شقه گوسفندي با نرخ ۱۰۰ هزار تومان 
به باال را غيرمنطقي دانست و افزود: مغازه داران 
طبق فاكتور تنها مجازند ۱۰ درصد س��ود لحاظ 
كنند.  ملك��ي ادامه داد: در هفت��ه اخير اختالل 
در ش��بكه حمل و نقل، دپو دام در واحد ها براي 
دستيابي به سوددهي باال در پي افزايش نرخ دالر، 
پرداخت يارانه معيشتي و واريز حقوق كارمندان 
و كارگ��ران و نگراني مردم از وضعيت بازار ميزان 
تقاض��ا را افزايش داد كه همين امر موجب ش��د 
قيمت گوشت با افزايش 4 تا 5 هزار توماني در بازار 
روبرو شود كه از ابتداي اين هفته با عرضه از سوي 
دامداران، قيمت هر كيلو شقه گوسفندي مجدد 
۲ هزار تومان كاهش يافت. رييس اتحاديه گوشت 
گوسفندي با اشاره به اينكه نوسان گوشت قرمز 
ارتباطي به گراني بنزين ندارد، بيان كرد: اگرچه 
برخي رانندگان كرايه هاي حمل و نقل را افزايش 
دادند، اما اين افزايش در حدي نيست كه بر قيمت 
تمام شده مشهود باشد. وي از افزايش قيمت دام 
زنده طي هفته اخير خبر داد و گفت: طبق روال 
معمول اگر قيمت گوسفند زنده يك هزار تومان 
افزايش يابد، قيمت گوشت قرمز ۲ هزار تومان باال 
مي رود. ملكي قيمت هر كيلو دام زنده در تهران را 
4۰ هزار تومان و در شهرستان 3۸ هزار تومان اعالم 
كرد و افزود: اين در حالي اس��ت كه تك فروشي 

كمي باالتر از اين قيمت در بازار عرضه مي شود.
رييس اتحاديه گوشت گوسفندي درباره آخرين 
وضعي��ت قاچ��اق دام اظهار ك��رد: بنابر آخرين 
اطالعات، قاچاق دام به طور محدود در حال انجام 
اس��ت و طي چند روز اخير برخي فرصت طلبان 
توانستند اقدام به خروج غيرقانوني دام از مرز هاي 
كشور كنند كه خوشبختانه با اين موضوع برخورد 
شده است. به گفته وي، در هفته اخير برخي افراد 
به تفكر افزايش قيم��ت دالر، اقدام به دپو دام در 
واحد هاي دام��داري كردند كه در صورت محقق 

نشدن اين فكر واهي متحمل زيان شدند.
ملكي با انتقاد پيرامون مباحث مطرح ش��ده در 
خصوص آزاد ش��دن صادرات دام بي��ان كرد: با 
آزاد س��ازي صادرات دام، ب��ازار مجدد به چالش 
كشيده مي شود چرا كه ديگر دامداران حاضر به 
عرضه دام در بازار داخل نيستند و در نهايت با تهي 
شدن مغازه ها در پي سود صادرات، قيمت گوشت 
با روند افزايشي روبرو مي ش��ود، از اين رو انتظار 
مي رود به س��بب ازدياد تقاضا و مصرف در فصل 

زمستان صادرات دام مورد موافقت قرار نگيرد.
رييس اتحاديه گوشت گوسفندي در پايان تصريح 
كرد: ب��ا توجه به آنكه دام به مي��زان كافي در هر 
استاني وجود دارد، بنابراين اگر با آزاد سازي دام 

موافقت نشود، بازار به ثبات قبلي باز مي گردد.
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 چانه زني هاي نفتي در آستانه اجالس وزراي اوپك باال گرفته 
و مقامات كشورهاي اوپك و اوپك پالس به دنبال آن هستند 
تا خواسته خود را به نحوي در توافقات پيش رو بگنجانند؛ 
اجالسي كه چگونگي مديريت توليد نفت سال در آن تعيين 
تكليف خواهد شد. تصميمي كه نه تنها براي كشورهاي 
توليدكننده نفت كه براي مصرف كنندگان اين انرژي فسيلي 

نيز حايز اهميت است. 
در آستانه برگزاري يكصد و هفتاد و هفتمين اجالس وزراي 
اوپك كه روز پنج شنبه هفته جاري در وين برگزار خواهد 
ش��د و اعضاي غير اوپكي يك روز بعد از آن يعني جمعه به 
آنها ملحق خواهند شد، تالش هاي برخي اعضا بر كاهش 
بيشتر توليد و گروهي بر حفظ سقف تعيين شده قبلي تاكيد 
خواهند كرد. در اين ميان آن طور كه رويترز نوشته؛ اعضاي 
اوپك پالس در حال مذاكره براي كاهش بيشتر توليد نفت 
كنوني به ميزان حداقل 400 هزار بشكه در روز تا ماه ژوئن 
سال 2020 هستند. اين مساله از آن رو عنوان مي شود كه 
باتوجه به ميزان تقاضا و عرضه جهاني نفت، در صورت عدم 
كاهش تقاضا، اين بازار در سال 2020 كامال اشباع خواهد 
شد؛ موضوعي كه بيش از هر چيز نگراني عربستاني ها را به 
همراه داشته است. زيرا اين كشور براي فروش سهام آرامكو 
نياز به كاهش بيشتر توليد و به تبع آن افزايش بهاي نفت 
دارد. كمااينكه طي سال گذشته نيز عربستان به دليل ناديده 
گرفتن سهميه برخي اعضاي اوپكي و غيراوپكي از جمله 
عراق و روسيه، توليد خود را بيش از ديگر اعضا كاهش داد تا 
به اين ترتيب بخشي از اضافه توليد اين كشورها جبران شود. 
آن طور كه رويترز در گزارش روز گذشته خود به نقل از ثامر 
الغضبان وزير نفت عراق نوشت؛ اوپك و ديگر متحدان آن 
درصدد كاهش توليد به ميزان روزانه حدود 400 هزار بشكه 
هستند اما قطعا ميزان كاهش توليدات 1.2 ميليون بشكه در 
روز نخواهد بود. توليد روزانه 1.2 ميليون بشكه نفت در روز، 
توافقي بود كه اعضاي اوپك به همراه روسيه و ديگر متحدان 
نفتي در روز اول ماه ژانويه گرفته بودند كه اين توافق در پايان 

ماه مارس 2020 منقضي خواهد شد. 
پيش از اين آژانس بين المللي انرژي اعالم كرده بود كه اوپك 
براي س��ال آينده با يك چالش بزرگ از طرف رقبايش در 
خارج از اين گروه روبه رو خواهد بود به طوري كه افزايش توليد 
آنها تالش هاي عربستان در محدود كردن توليد نفت خام را 
از بين مي برد.  اما مساله اينجاست كه امروز عربستان و ديگر 

كشورهاي اوپكي خواستار كاهش سهميه توليد نفت، تنها با 
افزايش توليد نفت روسيه يا عراق روبه رو نيستند. حاال ميزان 
توليد نفت امريكا و عرضه آن در بازارهاي جهاني نيز چالش 
ديگري است كه بايد با آن دست و پنجه نرم كنند. اين موضوع 
تا جايي است كه به عقيده برخي كارشناسان، عملكرد امريكا 
در توليد نفت خام، يكي از عوامل تعيين كننده براي بازار نفت 
در سال آينده ميالدي خواهد بود و بر تصميمات اجالس 
پيش روي اوپك نيز تاثيرگذار است. براساس گزارش هاي 
موجود، توليد نفت امريكا در ماه س��پتامبر امسال به رقم 
بي سابقه 17 ميليون و 500 هزار بشكه در روز رسيد كه اين 
ميزان حدود يك ميليون و 300 هزار بشكه بيشتر از سال 
گذشته بوده است. برخي برآوردها حاكي از آن است كه اين 
ميزان رشد در آغاز سال 2020 ميالدي نيز ادامه داشته باشد 

و سپس روند آن كمي آهسته تر شود. 

اما تنها مشكل پيش روي اوپك امريكا نخواهد بود؛ افزايش 
توليد نفت برزيل و نروژ نيز خطري پيش روي اين سازمان به 
شمار مي آيد. برآوردهاي صورت گرفته حاكي از تداوم رشد 
توليد نفت اين دو كشور در سال 2020 ميالدي است. البته 
به همه اين تهديدات بايد موارد ديگري از آن سوي ماجرا 
را هم اضافه كرد. افزايش تقاضاي نفت موضوعي است كه 
پيش بيني مي شود در سال آينده ميالدي از سوي بازارهاي 
اصلي وارداتي نفت دنبال ش��ود. اما آنچه براي اجالس روز 
پنج شنبه اوپك حايز اهميت است، رسيدن به يك اجماع 
مثبت باتوجه به تهديد ها و فرصت هاي بازار جهاني نفت در 

سال آينده ميالدي است.
 

  دو سوي ديپلماسي نفتي؛ رياض-  مسكو 
يك س��وي اصلي چانه زني ها روس ها هس��تند؛ عضوي 

غيراوپكي كه نشان داده چندان به تعيين سقف براي كاهش 
توليداتش پايبند نيست. شركت هاي نفتي روسيه معتقدند 
كه كاهش توليد تنها به نفع توليدكنندگان رقيب خواهد بود 
و در همين راستا اين كشور به دنبال آن است تا در اجالس 
پيش رو، سقف تعيين شده براي كشورها را اصالح كند. نگاه 
به بازار چين و هند و تالش براي افزايش فروش نفت به اين 
دو مصرف كننده بزرگ نفتي جهان، اين كشور را به چانه زني 
بيشتر با اعضاي اوپك پالس براي همراهي با ديدگاه خود 
به منظور اصالح سقف تعيين شده براي توليد نفت در سال 
آينده، وا داشته اس��ت.  روسيه در هشت ماه از سال جاري 
ميالدي بيش از سهميه خود نفت توليد كرده و تنها سه ماه 
به اين توافق پايبند بوده كه آن هم مربوط به زماني بود كه در 

خط لوله دروژبا با اختالل روبه رو شد. 
اما روبه روي روس ها، عربستاني ها قرار گرفته اند. عربستان كه 

به شدت بر لزوم افزايش قيمت نفت در بازه زماني كنوني نياز 
دارد. آن طور كه رويترز گزارش داده است؛ عربستان باوجود 
راه انداز آرامكو كه در شهريورماه مورد حمله قرار گرفته بود، 
همچنان بسيار كمتر از سقف تعيين شده اوپك قادر به توليد 
نفت است. عربستان عرضه اوليه سهام آرامكو را نيز به روز 
نشست رسمي اوپك موكول كرده و در روز پنجم دسامبر، 
سهام اين قول نفتي عربستاني در بورس اين كشور معامله 
خواهد شد. عربستان براي كسب نتيجه بهتر از عرضه اوليه 
سهام آرامكو به قيمت هاي باالتر نفت نياز دارد. اين موضوع 
از يك سو و تالش روس ها براي عدم كاهش سقف توليد، 
احتماال منجر به آن خواهد ش��د كه رياض در نشست روز 
پنج ش��نبه اوپك مواضع سخت تري نسبت به گذشته در 
پيش گيرد. كمااينكه دولت عربستان صراحتا اعالم كرده كه 
قصد ندارد بار تمام كاهش توليد را به تنهايي به دوش بكشد. 
اما در حالي كه روسيه طي روزهاي اخير به دنبال رايزني با 
اعضاي اوپك پالس براي همسويي آنها با رويكرد خود به 
منظور توافق براي اجالس پيش رو بوده، دولت رياض هم 
البي و رايزني خود با اعضاي اوپك به ويژه اعضاي آفريقايي 
اين سازمان را دنبال كرده است. در عين حال عربستان بر 
كاهش توليد به منظور عدم مواجهه با مازاد عرضه نفت در 
بازارهاي جهاني تاكيد دارد. در حال حاضر قيمت هر بشكه 
نفت خام در بازارهاي جهاني حدود 64 دالر معامله مي شود 
كه طبق برآورد برخي كارشناسان، در صورتي كه توليد نفت 
كاهش بيشتري پيدا نكند، با اشباع بازار، قيمت نفت مي تواند 
كاهش بيشتري يافته و تا حدود 45 دالر در هر بشكه نيز 
تنزل يابد.  اين در حالي است كه طبق گزارش رويترز، 14 
عضو اوپ��ك در ماه نوامبر 2019 حدود 29 ميليون و 570 
هزار بشكه در روز توليد داشتند كه اين ميزان در مقايسه با 
آمار جهاني، بيانگر آن است كه اعضاي اوپك نزديك به 6 
ميليون و 600 هزار بشكه يعني معادل 18.3 درصد توليد 
نفت خود را كاهش داده اند. طبق آمار اداره اطالعات انرژي 
امريكا و دپارتمان امور اقتصادي و اجتماعي ملل متحد در 
سال 2019، از مجموع توليد روزانه 80ميليون و 622 هزار 
بشكه نفت در 97 كشور جهان، 36 ميليون و 164هزار و 806 
ميليون بشكه در روز متعلق به كشورهاي عضو اوپك است. 
حاال بايد منتظر ماند تا در پايان هفته ديد كه سهم جنگ 
قدرت براي تعيين سهميه توليد نفت به كدام سو خواهد 
چرخيد و كدام يك از دو سوي اصلي چانه زني هاي نفتي به 

خواسته خود دست خواهد يافت.

نتايجنظرسنجيآژانسبينالملليانرژيمشخصكرد

سهم دولت ها در رشد نامطلوب بهره وري انرژي
گروه انرژي|

افزاي��ش بهره وري انرژي يك��ي از مولفه هاي مهم جهاني 
براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و دستيابي به اهداف 
اقليمي جلوگيري از افزايش دو درجه اي دماي كره زمين 
است كه به رغم ترسيم نقشه راه براي بهبود آن، در سال هاي 
اخير مس��ير خوبي را طي نكرده و حتي در سال 2018 به 
پايين ترين حد در يك دهه گذشته رسيد. آژانس بين المللي 
انرژي در آس��تانه برگزاري نخستين اجالس كميسيون 
جهاني اقدام فوري براي بهره وري انرژي، يك نظرسنجي 
عمومي از ذي نفعان اين حوزه انجام داد كه نشان داد بيشتر 
افراد معتقدند كه دولت ها بايد درباره بهره وري انرژي اقدامات 
جدي تري انجام دهند. اين نظرسنجي از آن جهت اهميت 
دارد كه به تصميم گيران اجالس بينشي درباره نگراني ها 
و داليل عدم نيل به اهداف اقليمي مربوط به بخش انرژي 
مي دهد و پيشنهاداتي را نيز مطرح مي كند. همچنين به 
ذي مدخالني مانند دولت ها ك��ه انتظار مي رود براي حل 
موانع پيش روي اين حوزه كاري انجام دهند، نشان مي دهد 
كه قضاوت مردم درباره عملكرد آنها در حوزه بهره وري انرژي 
چيست و باعث مي شود كه نسبت به اين موضوع اهميت 

بيشتري به خرج دهند.
بر اساس يك نظرسنجي عمومي انجام شده توسط آژانس 

بين المللي انرژي، دولت ها بايد سياست هاي جدي تري را 
براي كند شدن نگران كننده سرعت رشد بهره وري انرژي 
در جهان اتخاذ كنند. اين نظرسنجي جهت اطالع رساني 
در نخستين اجالس كميسيون جهاني اقدام فوري براي 
بهره وري انرژي انجام شده است كه روز چهارشنبه اين هفته 
برگزار خواهد شد. اجالس مذكور قرار است توصيه هايي را 
براي بهبود بهره وري انرژي در تابستان سال آينده ارايه دهد. 
بهره وري انرژي در جهان، سال گذشته به كمترين سطح 

سرعت رشد در دهه جاري داشته رسيده بود.
آژانس بين المللي انرژي از نظر تحليلي، كميسيون جهاني 
اقدام فوري براي بهره وري انرژي را پشتيباني مي كند و به 
عنوان بخشي از اين وظيفه، يك نظرسنجي عمومي جهاني 
در مورد بهره وري انرژي انجام داده است كه حدود 800 نفر 
از 80 كشور جهان در آن شركت كردند. نظرسنجي مذكور 
حاوي س��واالتي درباره سياست هاي مربوط به بهره وري، 
فرصت هاي كليدي و حوزه هاي مورد تمركز بود. در پاسخ 
به پرسشي مبني بر اينكه چرا پتانسيل هاي بهبود بهره وري 
انرژي به شكل قابل توجهي رشد نمي كنند، بيشترين پاسخ 
اين بود كه دولت ها بحث راندمان باال را به حد كفايت مورد 
توجه قرار نمي دهند. تنها 3 درصد از پاس��خ دهندگان به 
فقدان فناوري هاي در دس��ترس به عنوان يك عامل موثر 

اشاره كردند.
به گفته اكثر پاس��خ دهندگان نظرسنجي، كاهش انتشار 
گازهاي گلخانه اي قانع كننده تري��ن دليل براي حركت 
به س��مت س��طح باالتري از بهره وري انرژي است. بيشتر 
پاس��خ دهندگان بخش س��اختمان ها را داراي بيشترين 
پتانسيل براي دس��تيابي به اهداف فوري بهبود بهره وري 
عنوان كردند. بيش از 80 درصد از پاسخ دهندگان درباره 
اينكه افزايش بهره وري انرژي بدون داشتن اهداف قاطعانه اي 
كه با استراتژي ها و سياس��ت هاي واضح پشتيباني شود 

امكان پذير نيست، موافق يا كامال موافق بودند.
زماني كه پرس��يده ش��د كميس��يون جهان��ي بايد چه 
مباحثي را در اولويت قرار دهد، دو تا از پاسخ هاي پر تعداد 
مصاحبه شوندگان عبارت بود از: شناسايي راه هاي افزايش 
اطالعات از جنبه هاي مختلف راندمان انرژي و در اولويت 
قرار دادن آن در برنامه هاي دولت و همچنين، تعيين عوامل 

اصلي موفقت در طرح ها و اقدامات سياستي.
اين مضامين انعكاس دهنده انتظارات گس��ترده جامعه 
بهره وري انرژي است كه كميسيون جهاني نشان خواهد 
داد چگونه بايد پشتيباني بيشتر از حوزه بهره وري انرژي 
در بين تصميم گيران را به دست آورد و بهترين راه ها براي 
طراحي و اجراي سياست هاي بهره وري و بسيج منابع مالي 

و س��رمايه گذاري ها را جذب كرد. نظرات جمع آوري شده 
توسط نظرسنجي عمومي، به اعضاي كميسيون بهره وري 
انرژي بينش مهمي را براي بحث و بررس��ي پيشنهادات 

ارايه مي دهد.
بهره وري انرژي يك هدف است كه مقدار انرژي مورد نياز 
براي توليد محصوالت و س��رويس ها را كاهش دهد. براي 
مثال، عايق كاري يك خانه به ساختمان اجازه مي دهد تا 
انرژي س��رما و گرماي كمتري براي به دست آوردن دماي 

مطلوب و حفظ آن استفاده كند.
انگيزه هاي زيادي براي بهبود بهره وري انرژي وجود دارد. 
كاهش استفاده از انرژي، هزينه اس��تفاده از آن را كاهش 

مي دهد و ممكن است به صرفه جويي هزينه تامين مالي باري 
مشتري ها منجر شود. كاهش مصرف انرژي به عنوان يك 
راه حل براي مشكل انتشار گازهاي گلخانه اي مطرح است.

به گزارش پايگاه خبري زيست آنالين، بهبود بهره وري انرژي 
در ساختمان ها، فرآيندهاي صنعتي و حمل ونقل مي تواند 
نيازهاي انرژي جهان را تا سال 2050 به يك سوم كاهش 
دهد و به كنترل انتشارات جهاني گازهاي گلخانه اي كمك 
كند. يكي ديگر از راه حل هاي مهم حذف يارانه هاي انرژي 
تحت كنترل دولت اس��ت كه مصرف انرژي باال و استفاده 
ناكارآمد از انرژي را در بيش��تر از پنجاه درصد كشورهاي 

جهان افزايش مي دهد.
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هشدار نسبت به گازسوز كردن 
خودروها در مراكز غيرمجاز

ايرنا| پ��س از آنك��ه بنزي��ن در بام��داد 24 آبان 
سهميه بندي و اصالح قيمت شد،  مالكان خودرو به 
فكر استفاده از سوختي ارزان تر براي خودرو افتادند. 
با اين ح��ال از همان زمان،  تجهيزات مورد نياز براي 
گازسوز كردن خودرو كمياب و گران و در ادامه ناياب 
شد. پيگيري هاي ايرنا از استان هاي مختلف نشان 
مي دهد كه مراكز مجاز تبديل خودروها به دوگانه سوز 
همچنان با كمبود تجهيزات رو به رو هستند و اين امر 
باعث ش��ده تا افراد براي دو گانه سوز كردن خود به 
س��مت مراكز غيرمجاز بروند. موضوعي كه شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران طي اطالعيه اي 
درباره گازس��وز كردن خودروها در مراكز غيرمجاز 

هشدار داده است.
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به مالكان 
خودروهايي كه متقاضي گازسوز كردن خودروي خود 
هستند اعالم مي كند كه به زودي شرايط و امكانات 

براي متقاضيان اطالع رساني خواهد شد. 
در ضمن به هموطنان توصيه مي ش��ود براي حفظ 
ايمني و س��المت خود، در مراكز غيرمجاز اقدام به 

گازسوزكردن خودروهاي خود نكنند.

رضايت تاجيك ها از ايراني ها 
در پروژه هاي برقي و آبي

ايلنا|وزير آب و انرژي تاجيكستان گفت: كارهاي 
اساسي ساخت تونل استقالل تاجيكستان از طريق 

شركت هاي ايراني به اتمام رسيده است.
عثمان علي عثمان زاده وزير آب و انرژي تاجيكستان 
در حاش��يه ديدار با وزير نيروي كشورمان در جمع 
خبرنگاران گفت: يكي از پروژه هاي بسيار موفقي 
كه در چند سال اخير توسط ش��ركت هاي ايراني 
در تاجيكستان به نتيجه رسيده مربوط به نيروگاه 
برق آبي س��نگ توده 2 اس��ت كه با ظرفيت 220 
مگاوات در حال بهره برداري اس��ت. اين نيروگاه در 
فصل زمس��تان نقش موث��ري در تامين برق مورد 
نياز م��ردم تاجيكس��تان دارد. وي اف��زود: در اين 
پ��روژه برخي مس��ائل مالي و خريد ب��رق از طرف 
شركت تاجيكي مورد بحث است كه ظرف نشست  
كنوني، مسائل مرتبط با اين مساله در كميسيون 
مشترك مورد بررسي قرار خواهد گرفت. عثمان زاده 
با تاكيد بر اينكه ش��ركت هاي ايران��ي پروژه هاي 
متعددي را در تاجيكستان انجام داده اند، گفت: در 
حال حاضر ش��ركت هاي فني و مهندسي ايران در 
پروژه راغون به عنوان بزرگ ترين نيروگاه برق آبي 
تاجيكستان فعاليت دارند كه از فعاليت اين شركت ها 

در تاجيكستان بسيار خرسند و راضي هستيم.

امكان صرفه جويي
در شبكه برق وجود دارد

ايس�نا| مديركل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال 
و توزيع ب��رق وزارت نيرو گف��ت: 30 درصد امكان 
صرفه جويي در شبكه برق وجود دارد. عبدالصاحب 
ارجمند، مديركل دفت��ر راهبري و نظارت بر انتقال 
و توزيع ب��رق وزارت نيرو در آيين امضاي تفاهم نامه 
سازمان بسيج جامعه زنان كشور با وزارت نيرو كه در 
زمينه مصرف بهينه آب و برق امضا شد، گفت: بر اساس 
برآوردهاي انجام شده، در شبكه برق تقريبا 30 درصد 
امكان صرفه جويي وجود داشته و به عبارتي حدود 15 
هزار مگاوات در شبكه موجود برق زمينه صرفه جويي و 
مديريت مصرف داريم. وي اين ميزان صرفه جويي را 
معادل حدود 30 ميليارد دالر سرمايه گذاري در شبكه 
انتقال و توزيع عنوان كرد و افزود: اگر در آينده به توسعه 
برق صنايع كشاورزي و پوشش آن نياز داشته باشيم دو 
راه داريم؛ يا بايد به همين ميزان سرمايه گذاري جديد 
كنيم يا ظرفيت موجود را به نحوي مديريت كنيم كه 
بدون كاهش رفاه و توليد ناخالص ملي بتوانيم براي 

ساير مصارف ذخيره داشته باشيم.

امريكا هنوز صادركننده خالص 
نفت خام نشده است

تس�نيم| در كل س��ال 2018، امريكا وارد كننده 
خالص نفت خام تا 5.7 ميليون بشكه در روز بود. آمار 
نهايي 2019 هنوز در دسترس نيست ولي ميانگين 
سال جاري تا االن 4 ميليون بشكه در روز بوده است.

با وجود رونق صنعت نفت شيل در امريكا، رسيدن به 
استقالل انرژي در اين كشور به نظر چندان محتمل 
نمي رسد.  واردات خالص كه نشان دهنده تفاوت بين 
واردات نفت خام و محصوالت نفتي امريكا و صادرات 
آن است، تا 2007 حدود 13 ميليون بشكه در روز باقي 
ماند. با وجود افزايش توليد نفت خام امريكا، رسيدن به 
واردات خالص صفر به نظر غيرممكن مي آمد.  در كل 
سال 2018، امريكا هنوز هم وارد كننده خالص نفت 
خام تا 5.7 ميليون بشكه در روز بود. آمار نهايي 2019 
هنوز در دسترس نيست ولي ميانگين سال جاري تا 

االن 4 ميليون بشكه در روز بوده است.

قيمت هر بشكه نفت
به ۶۱ دالر و ۲۵ سنت رسيد

باشگاه خبرنگاران| قيمت هر بشكه نفت برنت 
با 76 س��نت معادل 1.3 درصد افزايش به 61 دالر و 
25 سنت رسيد. در حالي كه نشانه هايي از افزايش 
فعاليت هاي توليدي در چين حكايت از رشد تقاضا 
براي نفت دارد و در حالي ك��ه احتمال اينكه اوپك 
در نشست اين هفته خود توليد نفت خود را بيش از 
پيش كاهش دهد دور از ذهن نيست، قيمت نفت روز 

گذشته بيش از يك درصد افزايش يافت.
بر اساس اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت برنت ديروز 
با 76 سنت معادل 1.3 درصد افزايش به 61 دالر و 25 
سنت رسيد. قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت 
امريكا هم 91 سنت معادل 1.7 درصد رشد داشت و 

به 56 دالر و 8 سنت رسيد.
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سركشيسوختازاهدافاقليمي
براساس گزارش س��ازمان ملل در اجالس جهاني تغيير اقليم سال  
جاري، روند مصرف جهاني سوخت هاي فسيلي طي دو دهه گذشته 
با تعهدات كشورها براي كاهش پيامدهاي تغيير اقليمي همخواني 
ندارد؛ به طوري كه رشد مصرف نفت خام طي سال هاي 2013 تا 2018 

ساالنه حدود 1.5 درصد و گاز طبيعي ساالنه 2.6 درصد بوده است.
مصرف جهاني زغال سنگ نيز، تا سال 2013 روندي افزايشي داشته و 
در سال 2018 نسبت به 2013، معادل 0.7 درصد كاهش يافته است. 
گزارش جديد “ برنامه محيط زيست سازمان ملل UNEP “ با عنوان 
شكاف توليد نشان مي دهد كه برنامه توليد سوخت هاي فسيلي در 
س��ال 2030، معادل 50 درصد بيشتر از هدف دو درجه موافقتنامه 

پاريس است.
در اين گزارش برنامه هاي هفت توليدكننده برتر سوخت هاي فسيلي 
)چين، امريكا، هند، استراليا، روسيه، اندونزي و كانادا( و سه توليدكننده 
با جاه طلبي اقليمي )آلمان، نروژ و انگليس( بررسي شده است. برنامه 
توليد زغال سنگ كشورهاي ياد شده تا سال 2030، معادل 150 درصد 
بيشتر از مقداري است كه با هدف دو درجه سازگار است. همچنين تا 
سال 2040، حدود 43 درصد نفت خام بيشتر و حدود 47 درصد گاز 

طبيعي بيشتر از اين هدف توليد خواهند كرد.
طبق اعالم مديريت كل امور اوپك و روابط با مجامع انرژي، چشم انداز 
پيشرفت اهداف موافقتنامه پاريس ضعيف است. در اين شرايط و با 
وجود سوخت فسيلي ارزان قيمت كه از حمايت ها و يارانه هاي دولتي 
برخوردارند، تغيير اساسي در روند فعلي بازار مصرف انرژي جهان ميسر 
نيست. پرداخت يارانه به سوخت هاي فسيلي با خارج كردن بازارهاي 
انرژي از شكل طبيعي، تمركز سرمايه گذاري و تعميق وابستگي جامعه 
به اش��تغال هاي مرتبط با اين سوخت ها، روند انتقال انرژي به منابع 

تجديدپذير را بسيار كند كرده است.

كشورهاي توسعه يافته داراي منابع سوخت هاي فسيلي و همچنين 
كش��ورهاي در حال توس��عه نظير چي��ن و برزيل ك��ه از اين منابع 
برخوردارند، عماًل در جهت توقف توليد سوخت هاي فسيلي اقدامي 
نمي كنند. در اين رابطه، در گزارش برنامه محيط زيس��ت س��ازمان 
ملل آمده است كه گرچه بسياري از دولت ها قصد دارند ميزان انتشار 
گازهاي گلخانه اي خود را كاهش دهند، اما وقتي با برنامه هايي در زمينه 
محدودسازي توليد يا توسعه سوخت هاي فسيلي مواجه مي شوند، 

عماًل مخالفت مي كنند.
به گزارش ايسنا، مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت درباره 
روند كاهشي ميزان دي اكسيد كربن خودروها از سال 82 تا 96، اعالم 
كرده كه ميانگين وزني مصرف سوخت خودروهاي توليدي در اتحاديه 
اروپا در سال 2015 برابر 5.6 ليتر در صد كيلومتر )معادل 130 گرم 
بر كيلومتر انتشار دي اكسيد كربن( بوده كه اين عدد در سال 2020 
بايد به 4.1 ليتر در صد كيلومتر )معادل 95 گرم بر كيلومتر انتش��ار 
دي اكسيد كربن( برسد كه هدف گذاري امريكا براي 2020 مقدار 5.5 

ليتر در صد كيلومتر است.
بايد توجه كرد كه اتحاديه اروپ��ا در صورت عدم رعايت حدود مجاز 
تعيين شده، جرايم سنگيني براي توليد كنندگان لحاظ كرده است؛ 
جرايم لحاظ شده براي انتشار بيش از حد مجاز در دو مرحله در نظر 
گرفته شده است؛ به طوري كه بين س��ال 2012 تا 2019 براي يك 
گرم بر كيلومتر اول اضافه تر از حد مجاز، پنج يورو به ازاي هر خودرو، 
براي يك گرم بر كيلومتر دوم اضافه تر از حد مجاز، 15 يورو به ازاي هر 
خودرو، براي يك گرم بر كيلومتر سوم اضافه تر از حد مجاز، 25 يورو 
به ازاي هر خودرو و براي ميزان انتشارهاي بيشتر از سه گرم بر كيلومتر 
از حد مجاز، مقدار 95 يورو براي هر گرم بر كيلومتر به ازاي هر خودرو 

اخذ مي شود.

تحريمهاباآنكهبخشنفتراتحتتاثيرقراردادهاند،امافرآوردههارامتاثرنكردهاند

حالخوباينروزهايفرآوردههاينفتي
استقبال بخش خصوصي از خريد فرآورده هاي نفتي در بورس انرژي در سال 
جاري با معامالت چند هزار ميلياردي و خريد چند ميليون ليتر فرآورده نفتي 
همراه شده است. فرانك ِفنون، رييس اداره منابع انرژي امريكا با اشاره به اينكه 
امريكا قصد دارد عالوه بر نفت خام و ميعانات، صادرات س��اير منابع انرژي 
ايران را نيز مورد هدف تحريم ها قرار دهد، گفته است: »ما همچنان به دنبال 
اهداف بيشتر براي تشديد كمپين فشار حداكثري خود هستيم. اين اهداف 
شامل حوزه هاي جديدي از جمله طيف وسيعي از فرآورده هاي پااليشگاهي 
است. ما به دنبال فرآورده اي هستيم كه براي ايران درآمدزا است و توانايي آنها 
براي حمايت مالي از تروريسم را افزايش مي دهد«. اين صحبت هاي مقامات 
امريكايي در حالي است كه فرآورده هاي نفتي همچون نفت و محصوالت 
پتروشيمي هم اكنون در ليست تحريم هاي امريكا قرار دارد. اما با وجود اين 
تحريم ها، ايران در صادرات فرآورده هاي نفتي، روند موفقيت آميزي را طي 
مي كند و درآمد 500 ميليون دالري در م��اه را دارد. مقدار درآمد ايران از 
محل فروش فرآورده هاي نفتي با توجه به عرضه هاي موفق اين محصول در 
بورس انرژي رو به افزايش است. سيدعلي حسيني، مديرعامل بورس انرژي 
درباره وضعيت عرضه فرآورده نفتي در بورس انرژي گفته است: »در صنعت 
پااليشي وضعيت خوبي داريم، 10 پااليشگاه در كشور داريم كه مازاد نياز 
كشور فرآورده توليد مي كنند و اين ظرفيت مازاِد قابل صادرات يك موقعيت 
رقابتي به صنعت پااليشي كش��ور در منطقه داده و به همين دليل عرضه 
فرآورده هايي مثل بنزين، گازوئيل، نفت سفيد و گاز مايع باثبات و منظم 

است و استقبال خوبي هم از آن مي شود«.
بر خالف فرآورده، اما نفت ايران روزهاي خوبي را س��پري نمي كند. طبق 
آخرين آمار سايت اوپك، توليد نفت ايران تقريبا 2.2 ميليون بشكه در روز 
بوده است. با توجه به نياز 1.9 ميليون بشكه اي در داخل، صادرات نفت ايران 
حدود 300 هزار بشكه در هر روز است. ايران همزمان با تحريم هاي نفتي 
امريكا طرح عرضه نفت در بورس را در دستور كار قرار داد. طرحي كه پس 

از چند عرضه و معامله موفق از سوي مجلس شوراي اسالمي مورد حمايت 
قرار گرفت و در قانون بودجه سال 98، مجلس، وزارت نفت را موظف كرد 
كه ماهيانه 6 ميليون بشكه نفت و ميعانات گازي را در بورس عرضه كند. اما 
اين حمايت مجلس براي عرضه منظم نفت در بورس هرچند بسيار خوب 
بود و وزارت نفت را موظف كرد تا عرضه نفت در بورس به صورت منظم انجام 
شود، اما كافي نبود. به گزارش فارس، در اين راستا صادق كريمي كارشناس 
نفت و گاز مي گويد: »عرضه نفت در بورس طرح بسيار كاربردي است كه 
اگر از سوي دولت و وزارت نفت مورد حمايت قرار بگيرد مي تواند پاي بخش 
خصوصي را به اين بازار پرس��ود باز كند. بخش خصوصي نشان داده است 
كه اگر ريسك هاي معامالت در شرايط تحريم پوشش داده شود حاضر به 
خطر كردن و پا گذاشتن به تجارت هاي نفتي است. اين موضوع در رابطه با 
فرآورده هاي نفتي كامال مشهود است. درحالي كه عرضه فرآورده هاي نفتي 
از جمله گازوئيل، بنزين، ال پي جي و... در بورس انرژي داراي تخفيف هاي 
12 تا 15 دالري براي هر بشكه هستند؛ شركت ملي نفت انعطاف پذيري 

الزم را راي فروش نفت در بورس در نظر نمي گيرد«.
اين موضوع باعث شده است كه بخش خصوصي از فرآورده هاي نفتي در 
بورس، بيش از نفت استقبال كند و معامالت چند هزار ميلياردي با خريد 
چند ميليون ليتر فرآورده نفتي در بورس انرژي همراه شود. اما نفت ايران در 
طول 6 ماه گذشته حتي يك معامله را در بورس نيز نداشته است. اين گونه 
استقبال بخش خصوصي از فرآورده هاي نفتي در بورس نشانگر آن است كه 

گره كار فروش نفت در بورس در اصالح قيمت پايه آن نهفته است.
عرضه فرآورده هاي نفتي در بورس طرح بسيار خوبي است كه به نظر مي رسد 
مجلس شوراي اس��المي بايد عالوه بر نفت، عرضه فرآورده نفتي را نيز در 
بودجه س��ال 99 در نظر بگيرد. وزارت نفت هم بايد با ايجاد جذابيت براي 
مشتريان در زمينه قيمت گذاري در شرايط تحريم، به ورود هرچه بيشتر 

بخش خصوصي اهتمام ويژه بورزد.
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تحليل مركز مطالعات استراتژيك و بين المللي درباره منطقه خاورميانه

بازي تاج و تخت در حوزه خليج فارس
 اينكه ب��ا ديدي محدود فق��ط روي بح��ران دريايي در 
خليج فارس و تهديد بالقوه جريان نفت و اقتصاد جهاني 
تمرك��ز كنيم، خيلي وسوس��ه انگيز اس��ت. اين همان 
چيزي است كه س��رتيتر خبرهاي مطبوعات روزانه به 
آن اختصاص دارد و ش��كلي از تهديد هم كامال واقعيت 
دارد. با اين حال، در عمل اياالت متحده همين حاال هم با 
تهديدهاي ديگري در منطقه و از جانب ايران روبه رو است 
و دست كم يكي از اين تهديدها به طور بالقوه در چارچوب 
راهب��رد كالن امريكا خيلي جدي به نظر مي رس��د. در 
خصوص »تهديدهاي ديگر« مي توان به مواردي همچون 
يمن، سوريه و شكست هاي مكرر كشورهاي عربي حوزه 
خليج فارس در متحد ش��دن براي دفاع در مقابل ايران 
اش��اره كرد. مهم تر از همه، اين تهديدها شامل درگيري 
 اياالت متحده و اع��راب با ايران بر س��ر نفوذ در منطقه 

خليج فارس مي شود. 

  خطر بالقوه براي جريان عرضه جهاني نفت 
اگر بخواهيم بدترين شرايط را براي صادرات نفت خليج 
فارس در نظر بگيريم بايد به تهديد بالقوه بسيار جدي كه 
جريان عرضه نفت جهاني را تهديد مي كند اشاره كنيم 
و تقريبا تمام رسانه هاي خبري و تفسيري، تأثير بالقوه 
اين مس��اله را بر اياالت متحده كمرنگ كرده اند. اداره 
اطالعات انرِژي اياالت متح��ده )EIA( برآورد مي كند 
كه »به خاطر حجم عظيم نفتي كه از طريق تنگه هرمز 
منتقل مي شود، اين تنگه مهم ترين گلوگاه نفتي دنيا 
است. در سال 2018 جريان روزانه نفتي كه از اين تنگه 
عبور كرده معادل 30 ميليون بش��كه در روز بوده است 
كه اين رقم برابر با 30 درصد مصرف نفت مايع در سطح 
جهاني بوده است«. اداره اطالعات انرژي اياالت متحده 
هشدار مي دهد كه »براي دور زدن تنگه هرمز گزينه هاي 
محدودي وجود دارد و تنها عربستان سعودي و امارات 
متحده عربي از خطوط لوله اي برخوردار هس��تند كه 
توانايي انتقال نفت خام به خارج از خليج فارس را داشته 
و نيز ظرفيت خط لوله اضافي دارند كه مي توان از طريق 
آن تنگه هرمز را دور زد. در پايان س��ال 2018 ظرفيت 
كل خط لوله موجود براي انتقال نف��ت خام در اين دو 
كشور رقمي معادل 6/5 ميليون بش��كه در روز برآورد 
شده است. در همين سال 3/7 ميليون بشكه نفت خام 
در روز از طريق خطوط لوله منتقل شده است و ظرفيت 
روزانه 2/2 ميليون بشكه آنها كه مي توانست تنگه هرمز 
را دور بزند، بدون مصرف مانده اس��ت«. اين يعني اگر 
به واسطه وقوع يك جنگ يا بروز هر بحراني تنگه هرمز 
براي مدت طوالني بسته شود، حداقل بيش از 21 درصد 
جريان عادي نفت- به اضافه 4/0 تريليون فوت مكعب گاز 
طبيعي مايع برابر با يك چهارم تجارت گاز مايع طبيعي 
جهان- از جريان اقتصاد جهاني حذف مي شود. به طور 
كلي تر، اين وضعيت مي تواند به معني جنگي باشد كه 
منجر به قطع جريان حيات��ي حمل و نقل غذا و كاال به 
درون خليج فارس خواهد ش��د و تسهيالت و امكانات 
كليدي را هدف قرار مي دهد- و خسارتي وارد مي كند كه 
ترميم آن ماه ها به طول خواهد انجاميد، برخي جنبه هاي 
پيشرفت ايران و كشورهاي عرب حوزه خليج فارس را 
فلج و فضاي تنش و بي ثباتي پايداري در منطقه ايجاد 
خواهد كرد. خليج فارس منطقه اي نيست كه تاكنون در 
آن جنگ ها پاكيزه پايان يافته باشند يا به كاهش خطر 
درگيري، افراط گرايي و تروريسم منجر شده باشند. روش 
مشخصي براي برآورد تأثير وقوع اين بدترين سناريو بر 
اقتصاد جهاني و اياالت متحده وجود ندارد. به هر حال، 
روشن اس��ت كه ساير صادركنندگان عمده مثل ليبي 
و ونزوئال از قبل با مش��كالت عمده اي دست به گريبان 
بوده و هستند. صادركنندگان كم اهميت تر مثل سودان 
جنوبي، سوريه و يمن هم به همين شكل درگير هستند. 
همچنين روشن است كه اياالت متحده بر خالف آنچه 
برخي از آن به »استقالل انرژي« تعبير مي كنند، خود 
با مشكالت جدي روبه رو اس��ت. اين كشور با توجه به 
توليد داخلي و صادرات نفت خود ممكن است ديگر يك 
واردكننده عمده نفت نباشد. با اين حال، اياالت متحده 
هم مانند ساير كشورهاي دنيا هنوز ناگزير است با افزايش 
قيمت هاي نفت سر و كار داشته باشد و مانند هر كشور 
ديگري در دنيا براي نف��ت و محصوالت با قيمت هاي 
مزبور رقابت كند. مس��اله واضح و روش��ن ديگر اينكه 
بيشتر گزارشات مربوط به »استقالل انرژي« دست كم 
به لح��اظ تاكتيكي تأثير كاهش ص��ادرات نفت خليج 
فارس بر اقتصاد اياالت متحده را كمرنگ مي كنند، زيرا 
گزارش هايي از اين دست هيچ چيز ديگري جز جريان 
نفت را بررسي نمي كنند. در عمل اياالت متحده بنا به 
دليل ديگري با مش��كالتي جدي روبه رو خواهد شد. 
همان طور كه اداره انرژي اياالت متحده اشاره مي كند 76 
درصد از نفت خام و ميعاناتي كه در سال 2018 از طريق 
تنگه هرمز حمل شده است، س��ر از بازارهاي آسيايي 
درآورده اس��ت. چين، هندوستان، ژاپن، كره جنوبي و 
سنگاپور و... 65 درصد جريان نفت خام و ميعاناتي كه 
در سال 2018 از طريق تنگه هرمز حمل شده است را 
جذب كرده اند. اين جريان براي اقتصاد اياالت متحده از 
اهميت بااليي برخوردار است زيرا امروزه محصوالتي كه 
از اين كشورهاي آسيايي وارد مي كند نسبت به نفتي كه 
اياالت متحده خودش در گذشته مستقيما وارد مي كرد، 

سهم بيشتري در اقتصاد اين كشور دارند. 
در حقيقت اقتصاد كلي امريكا اكنون چنان به صادرات 
آس��يايي، مولفه هاي تولي��دي و كااله��اي كليدي از 
كشورهايي كه خود براي توليدشان به شدت به صادرات 
نفت از خليج فارس وابسته هستند، وابسته است كه اين 
مساله به معياري كليدي براي سنجش وابستگي اياالت 
متحده به جريان مستقيم نفت و گاز مايع طبيعي به خارج 
از خليج ف��ارس- نه به نفت خود اياالت متحده- تبديل 
شده است. در نتيجه س��خن گفتن در مورد »استقالل 
ان��رژي« در قال��ب واردات نفت اي��االت متحده به يك 

تناقض گويي تبديل شده است.
با وجود اين، احتمال بروز چنين درگيري كه تا اين حد به 

صادرات نفت از خليج فارس و عرضه نفت در سطح جهان 
خس��ارت مي زند، در عالم واقعيت چندان زياد نيست. 
هركسي كه اندكي تاريخ نظامي خوانده باشد نمي تواند 
به مذاكرات منطقي يا محدوديت هوشمند اعتماد كند. 
به هر حال، سناريوي بدتري كه موجب بروز كاهش عظيم 
يا وقفه اي در صادرات نفت و گاز خليج فارس بش��ود، به 
احتمال خيلي زياد مستلزم شكل گيري يك بحران تقريبا 
تمام عيار دريايي يا وقوع جنگ مهمي است كه از حمله به 

نفتكش ها و حمل و نقل فراتر مي رود. 
يك موج افزايش موقتي در قيمت نفت يا وقفه محدودتري 
در جريان صادرات خليج فارس هنوز هم مي تواند تأثيرات 
خود را داشته باشد. به هر حال، قيمت هاي جهاني نفت 
امروزه خيلي پايين تر از روزهايي است كه قيمت نفت خام 
بشكه اي 100 دالر يا بيشتر بود. ايران اگر مي خواهد تمام 
صادرات نفت خود و نيز صادرات همسايگان عربش قطع 

شود تنها مي تواند به چنين جنگي دامن بزند.

   بازي تاج و تخِت خود ويرانگرانه كشورهاي 
عربي حوزه خليج فارس

ايران قدرت برتر طبيعي خليج فارس نيست. كشورهاي 
عرب��ي حوزه خليج فارس از ث��روت و منابع مالي و نفتي 
بيشتري برخوردار هستند. كشورهاي عربي خيلي بيشتر 
از ايران براي نيروهاي مسلح خود هزينه و ده ها برابر بيش 
از اين كش��ور تجهيزات نظام��ي وارد مي كنند. آنها بايد 
بتوانند با كمترين كمك خارجي در مقابل ايران ايستاده 

و از خود دفاع كنند. 

در هر صورت، متأسفانه شركاي راهبرد عربي امريكا به 
نظر بيش از امنيت، به جراحت هاي خودساخته عالقه مند 
هستند و بيشتر روي »درگيري درون يك تمدن« خاص 
خودشان متمركز هستند. دسته بندي هاي عربي در درون 
كشورهايي مثل سوريه، عراق و يمن همگي نمونه هايي 
از اين دست هستند كه در آنها دسته بندي هاي عربي در 
داخل كش��ور- و در خارج از آن- فرصت هاي راهبردي 
مهمي در اختيار ايران قرار داده است كه به سختي مي تواند 
از آنها چشم پوشي كند. ايران به طور خاص در هيچ يك از 
موارد مزبور تهاجمي عمل نكرده است. اين كشور از دري 
كه كشورهاي عربي به رويش باز كرده اند به راحتي وارد 
شده و هدايايي كه همس��ايگان برايش مهيا كرده اند را 
برداشته است. اياالت متحده در سال 2003 با حمله به 
عراق، بدون هيچ برنامه روشني براي آينده، كاري از پيش 
نبرد، اما عدم توفيق اعراب در اقدامي يكپارچه يا قاطعانه 
قبل يا بعد از س��ال 2003 نيز دس��ت كم به همان اندازه 

خسارت به بار آورد.
آنچه حتي بدتر از اين بوده است- و تا حدودي به سبك 
مغزي راهبردي شبيه است- فقدان اتحاد بين اعراب حوزه 
خليج فارس بوده است. تالش ها براي ائتالف هاي عربي 
و اتحاد نظامي هميش��ه بيشتر شبيه تئاتري مضحك و 
خنده دار بوده اند، اما شوراي همكاري خليج فارس پس از 
س��ال 1980 بايد يكي از موفق ترين ائتالف ها در سطح 
جهان بوده باشد. اين شورا از پول، حمايت بيروني و زمان 

برخوردار است.
در عوض كشورهاي عضو شوراي مزبور مقادير فراواني 
س��رمايه براي دفاع هزينه كرده اند بي آنكه نيروهاي 

موثري با قابليت عملكرد بين كشوري ايجاد كنند يا روي 
ماموريت هاي مشترك تمركز داشته باشند. كشورهاي 
عربي حوزه خليج فارس كينه و دش��مني هاي ناچيز 
گذشته را كنار نگذاش��ته اند و تنها تا حدي كه اياالت 
متح��ده آنها را گرد هم آورده به هم نزديك ش��ده اند. 
چارچوب ائتالف شوراي همكاري خليج فارس هنوز 

هم وجود دارد.
به هر حال، بايكوت قطر از س��وي عربستان سعودي، 
امارات متحده عربي، بحري��ن و مصر همچنان تداوم 
دارد. اقدامات كشورهاي عربي رقيب براي شكل گيري 
شكستي پسا- اس��دي تقريبا در همان آغاز راه خود با 
شكست روبه رو شد. براي ملحق كردن اردن به شوراي 
همكاري خليج فارس هيچ تالش منسجمي صورت 
نمي گيرد. تنش هاي سعودي و عماني بي سر و صدا ادامه 
دارند. كويت سعي دارد نقش بي طرفي و واسطه گري را 
بدون حمايت گسترده اي ايفا كند. و اكنون پرسش هايي 
در خصوص همكاري عربستان سعودي و امارات متحده 
عربي در يمن و جاهاي ديگر در خليج فارس وجود دارد. 
به نظر مي رسد ديو س��اختن از ايران جايگزيني براي 
مذاكرات بازدارندگي و تالش براي رسيدن به راه حلي 
در يمن، سوريه يا عراق به شكلي واقع گرايانه باشد. ايران 
قدرت برتر خليج فارس نخواهد بود، اما مي تواند بسيار 
قدرتمندتر از آنچه هست به نظر برسد و توانايي آن را 
دارد كه از دسته بندي هاي درون شوراي همكاري خليج 
فارس به نفع خود بهره برداري كند، توان موش��كي و 
دفاعي خود را ارتقاء بخشد و دستاوردهاي خود در زمينه 

نفوذ در سوريه، لبنان، عراق و يمن را تثبيت نمايد.

   سوريه، لبنان و يمن: يك نقش واسطه پيروزي 
محدود براي ايران، »پيروزي« است

به نظر مي رسد ايران همين حاال هم در لبنان و سوريه 
به »پيروزي« رس��يده باشد، اگر چه پيروزي اصطالح 
نابي است. هيچ چيزي در خصوص شرايط فعلي عمال 
نشان نمي دهد كه ايران انديشه شكست دادن اسراييل 
يا كنترل س��وريه يا لبنان را در سر داشته باشد. به هر 
حال، به نظر نمي رسد ايران هيچ وقت هيچ برنامه جدي 
براي اين كار داشته است. لفاظي ها به كنار، ايران از قبل 
جايگاهي ايجاد كرده است كه در آن مي تواند نقش يك 

واسطه پيروزي با دوام را ايفاء كند.
نقش واسطه پيروزي براي ايران در سوريه و لبنان نه تنها 
اين كشور را مشهودترين حامي جنبش هاي اصولگراي 
فلسطيني به روش هايي كه دس��ت كم تا حدودي در 
جهان عرب برايش محبوبيت مي خرند، معرفي مي كند، 
بلكه فشار ش��ديدي به اياالت متحده براي ماندن در 
سوريه وارد مي كند، به ايران اهرم افزوده اي در مقابل 
تركيه و اسراييل مي دهد و كمابيش نشان مي دهد كه 
واژه »ع��رب« مترادف با »پراكنده و ناكارآمد« خواهد 
شد. هزينه اين مس��اله براي ايران نسبتا ناچيز است 
و خطرات آن عمدتا غيرمس��تقيم هس��تند. ايران در 
حزب اهلل و رژيم اسد به عوامل و نيروهاي نيابتي واقعي 
نياز ندارد. تنها چيزي كه اين كش��ور نياز دارد توانايي 
آن براي دميدن به آتش مشكالت و تنش هاي موجود، 
تأمين تسليحات و منابع مالي الزم براي حفظ حزب اهلل 
و رژيم اسد و حفظ »جنگ« به شكل عمليات ها و جنگ 
تركيبي كنوني خود اس��ت. در حقيقت، خطر اصلي 
براي ايران وقتي است كه اين كشور بيش از حد درگير 
شود و كم كم لفاظي هاي خود را جدي بگيرد. ايران از 
طوالني كردن س��طح كنوني تنش و بي ثباتي بيشتر 
سود مي برد تا از هر فرصتي براي پيروزي از طريق باال 

گرفتن مشكالت.
ايران ممكن اس��ت ثابت كند كه توان پيروز شدن در 
همين سطح در يمن را نيز دارد. شكاف هاي اخير بين 
عربستان سعودي و امارات متحده عربي- و اين واقعيت 
كه عمان از همان آغاز راه كنار ايستاده است- احتمال 
هرگونه پي��روزي عربي در يم��ن را كمرنگ مي كند. 
مشخص نيست كه حوثي ها بتوانند به شكل معناداري 
در اين جنگ »پيروز« شوند. عربستان سعودي و امارات 
متحده عربي كامال پا پس كشيده اند، يمن تقسيم شده 
و تعداد نيروها و مناطق تحت كنترل حوثي ها محدود 
است كه نتيجه همه اينها احتماال تكه تكه شدن يمن 
و تداوم كابوس انساني خواهد بود. به هر حال، بار ديگر 
صرفا جان به در بردن عمده حوثي ها كفايت مي كند. 
ايفاي نقش يك واس��طه پيروزي به اي��ران اين اجازه 
را مي ده��د كه با كمترين هزينه فش��ار قابل توجهي 

به عربستان س��عودي وارد كند و نيز اين اميدواري را 
مي دهد كه بتواند به يك پايگاه يا بندري براي دسترسي 

به درياي سرخ دست پيدا كند. 
چنانكه سان تزو 2600 سال پيش گفته است، بعضي 
وقت ها نفوذ داشتن بهتر از كنترل است. ممكن است 
برگرداندن يمن به يك مسير يكپارچگي، صلح و توسعه 

چالشي تقريبا ناممكن باشد. 
استثمار اين كشور از بيرون، پشتيباني از عناصر شيعي 
و ايجاد تهديدي هميشگي براي عربستان سعودي در 
برهه اي از زمان كه عربس��تان هزينه هاي هنگفتي را 
صرف نيروهاي نظامي مي كند به نظر خيلي س��اده و 

عملي مي نمايد.

 ... و سپس مساله عراق
در هر صورت، عراق براي ايران يك موهبت واقعي است. 
ايران مي تواند با بهره گرفتن از موقعيت خود در جاي 
ديگر و احتماال از رويارويي كنوني در خليج فارس در 
جهت منافع خود استفاده كند. هر چند منافع حاصله 
براي ايران محدود هستند، مگر آنكه بتواند مانع از آن 
ش��ود كه عراق بار ديگر به عنوان يك دولت مستقل و 
قدرتمند س��ر برآورد. يك عراق يكپارچه با نيروهاي 
امنيتي مختص خود و برخوردار از س��طح معقولي از 
يكپارچگ��ي و دولت از طريق ايج��اد مانعي بزرگ در 
مقابل تهديد س��اير ملل عرب ح��وزه خليج فارس و 
حمايت از سوريه و حزب اهلل توسط ايران با اين كشور 

مقابله خواهد كرد. 

چنين عراقي نشان خواهد داد كه شيعه و سني در كنار 
هم مي توانند به ش��كلي كه هردو طرف سود ببرند با هم 
همكاري داشته باشند و اينكه همزيستي مسالمت آميز 
گزينه اي به مراتب بهتر از افراطي گري خواهد بود. عراق 
مي تواند به واسطه كمك نظامي و اقتصادي اياالت متحده 
و سرمايه گذاري هاي بدون نياز به حضور نظامي اياالت 
متحده، يك شريك راهبردي براي امريكا باشد و مي تواند 
به مثابه پلي بالقوه براي برقراري روابط بهتر بين ايران و 

كشورهاي حوزه خليج فارس عمل كند. 
به هر حال ايران در حال حاضر شانس زيادي براي تسلط 
بر دست كم بخشي از عراق يا پيروزي در رقابت عمده با 
اياالت متحده و همسايگان عرب خود بر سر نفوذ در اين 
كشور را دارد. كمك نظامي و قدرت هوايي اياالت متحده 
ممكن است كليد شكست داعش در عراق بوده باشد، اما 
ايران حامي كليدي نيروهاي مردمي عراق بوده اس��ت و 
نفوذ چشمگيري در ميان نيروهاي زميني عراق و ساير 
عناصر امنيتي اين كش��ور براي خود كسب كرده است. 
عراق به لحاظ سياس��ي آسيب پذير است و نفوذ ايران بر 

عناصر شيعه دولت هاي اين كشور در حال رشد است. 
بخشي از مشكل ناشي از عدم توفيق دولت در كمك رساني 
به سني ها در غرب كشور براي بازيابي پس از اشغال داعش 
و خسارات به جا مانده از جنگ اخير است. به هر حال، دولت 
موفق به پايان دادن به تنش هاي قديمي و درازمدت بين 
كردها و دولت مركزي نشده است و نتوانسته براي شيعيان 
اين كشور سطحي از پيشرفت كه نياز دارند را فراهم كند.

شاخص هاي اداره بانك جهاني اكنون عراق را به عنوان 
يكي از دولت هايي معرفي مي كند كه در جهان به بدترين 

ش��كل اداره مي ش��وند و دولت عراق همچن��ان يكي از 
فاسدترين حكومت هاي دنيا به جساب مي آيد. شفافيت 
بين الملل، عراق را در رتبه دوازدهمين رژيم فاسد از ميان 
188 كشور دنيا قرار مي دهد. دولت عراق تاكنون در ارايه 
كمك به بازس��ازي و احياي جمعيت شهروندان عمدتا 
س��ني خود كه در غرب در جنگ با داعش گرفتار شده 
بودند، توفيقي نداشته است. اين دولت كار چنداني براي 
ايجاد اتحاد قوميتي يا نژادي انجام نداده اس��ت و بخش 
بسيار زيادي از ثروت »نفتي« آن توسط سياستمداران، 
مقامات و بخش دولتي كه يكي از بيشترين پرداخت ها و 
كمترين بازده ها در ميان كشورهاي در حال توسعه را دارد، 

حيف و ميل مي شود.
اقتصاد عراق دس��ت كم به همان اندازه كه از نفت س��ود 
مي برد، از بيماري نفت نيز رنج مي برد. اين كشور از منابع 
غني و درآمد صادراتي بااليي برخوردار است. بولتن آمار 
ساالنه اوپك نش��ان مي دهد كه عراق ذخاير نفت تأييد 
شده اي معادل 145 ميليارد بشكه دارد و مي تواند روزانه 
4/4 ميليون بشكه نفت توليد كند. بولتن مزبور گزارش 
مي دهد كه صادرات نفت اين كشور در سال 2018 ارزشي 
معادل 68/2 ميليارد دالر داشته است. سازمان اطالعاتي 
امريكا س��يا گزارش مي كند كه اين صادرات حدود 85 
درصد درآمد و 80 درصد عوايد حاصل از مبادالت خارجي 
دولت را تش��كيل مي دهد. با اين حال، تاريخ نشان داده 
اس��ت كه اين عوايد نفتي همگي به سادگي در معرض 

سوءاستفاده و دزدي قرار دارند.
اوپك همچنين گزارش مي دهد كه سرانه درآمد ناخالص 
ملي عراق فقط 57570 دالر است كه يكي از پايين ترين 
درآمدهاي سرانه در ميان كشورهاي حوزه خليج فارس 
است. در اطالعات نامه جهاني اخير سازمان سيا، اقتصاد 
اين كشور به صورت زير توصيف شده است: عراق به آرامي 
در حال پيشرفت در اجراي قوانين و ايجاد نهادهايي است 
كه براي اعمال سياس��ت اقتصادي الزم هستند و هنوز 
هم براي رفع دغدغه هاي س��رمايه گذاران در خصوص 
وضعيت متزلزل كسب و كار، برخي اصالحات سياسي 
الزم اس��ت. دولت عراق مشتاق به جذب سرمايه گذاري 
خارجي مستقيم بيشتري است، اما در اين راه با مشكالت 
و موانعي روبه رو است از جمله يك سيستم سياسي ضعيف 
و نگراني هايي در مورد امنيت و ثبات اجتماعي، فس��اد 
لجام گسيخته، زيرساخت هاي فرسوده و از رده خارج شده، 
خدمات ضروري ناكافي، كمبود نيروي كار ماهر و قوانين 
تجاري بسيار كهنه و قديمي، سرمايه گذاري در اين كشور 
را دش��وار كرده و همچنان مانع رشد بخش خصوصي و 
بخش هاي غيرنفتي مي شوند... رهبران عراق در خصوص 
تبديل عوايد اقتصاد كالن به يك اس��تاندارد ارتقاء يافته 
زندگي براي م��ردم عراق مقاومت مي كنند. به رغم آنكه 
بخش دولتي متورم شده و بسيار گسترده است، بيكاري 
همچنان در كل كشور مشكلي همه گير است. قوانين و 
مقررات دست و پا گير اضافي، كار را براي سرمايه گذاران 
عراقي و خارجي كه مي خواهند كس��ب و كار جديدي 
راه اندازي كنند، بسيار دشوار كرده است. فساد و فقدان 
اصالحات اقتصادي- همچون ساختاردهي دوباره بانك ها 
و توسعه بخش خصوصي- جلوي رشد بخش خصوصي 

را گرفته است.
بانك جهاني اشاره مي كند كه درآمد نفتي عراق در حال 
افزايش است و برخي اقدامات مثبت در حوزه مالي و اقتصاد 
كالن در حال انجام است، اما همچنين با 48/7درصد، اين 
كشور يكي از پايين ترين نرخ هاي مشاركت نيروي كار در 
جهان و منطقه، به خصوص براي زنان )12 درصد( و براي 
جوانان )26 درصد(، را دارد. نرخ بيكاري كه قبل از ظهور 
داعش و شروع بحران هاي نفتي رو به كاهش بود، پس از 
سال 2012 روند رو به رشد به خود گرفت و به 9.9 درصد 

در سال هاي 2017 و 2018 رسيد. 
عالوه بر اين، تقريبا 17 درصد از جمعيت فعال به لحاظ 
اقتصادي داراي مش��اغل نيمه وقت و كم درآمد هستند. 
استفاده ناكافي به خصوص در ميان افرادي كه در داخل 
كشور آواره شده اند بيشتر است و تقريبا 24 درصد آوارگان 
يا بيكار هستند يا كار مناسبي ندارند.... بيش از يك پنجم 
جمعيت جوان فع��ال به لحاظ اقتصادي نه كار دارند و نه 
آم��وزش و پرورش ديده اند ... ت��ا زماني كه يك چرخش 
قابل توجه در سياست مالي اقتصادي كشور به سمت يك 
رويكرد بازيابي فراگير صورت نگيرد، فضاي مالي محدودي 
براي حفظ بازيابي پااجنگ و توس��عه درازمدت تر وجود 
خواهد داشت... ايجاد فضاي مالي كافي براي برنامه هاي 
رشد- ارتقاء در سرمايه انساني و سرمايه مادي كليد تنوع 
بخشي و اشتغالزايي است. ش��رايط اجتماعي همچنان 
چالش برانگيز باقي مانده و اين بيانگر سرمايه گذاري كم و 
ظرفيت سازماني ضعيف است، شكافي كه نشان از وقوع 
بحران هايي همچون مشكالت فصلي آب و برق، به ويژه در 
بصره دارد. نهادهاي مالي هنوز هم بايد خود را با تغييرات 
قيمت نفت و ريسك سياست هاي چرخشي فراوان تطبيق 
دهند. كاهش در درآمد نفتي بدون اصالحات ساختاري 
مداوم و افزايش ادامه دار هزينه كرد بودجه بر اساس بودجه 
2018، دير يا زود به اصالحات بحران محور و توقف بازيابي 

خواهد انجاميد.
اگر ايران بتواند از شكاف هاي موجود بهره برداري كند- و 
تا حد زيادي نفوذ اياالت متحده و اعراب از بيرون را كاهش 
دهد- يك عراق »تحت نفوذ« در طول 1599 كيلومتر 
مرز مش��تركش، به ايران يك عمق راهبردي مي دهد و 
برايش دسترس��ي به مراتب بهتري به كشورهاي حوزه 
خليج فارس، اردن، سوريه و لبنان فراهم مي كند. عراق 
همچنين بهترين ش��انس ايران براي جايگزين كردن 
هويت فرقه گرا بين ش��يعيان عرب و ف��ارس به عنوان 
جايگزيني براي هويت نژادي اس��ت. عراق ممكن است 
يك كشور عربي باشد، اما سازمان سيا برآورد مي كند كه 
اين كش��ور 64 تا 69 درصد شيعه است و تعداد زيادي از 
29 تا 34 درصد جمعيت سني آن كرد، تركمن يا از ديگر 

اقليت هاي فرقه اي هستند.
منبع: مركز بررسي هاي استراتژيك 
رياست جمهوري

  اگر ايران بتواند از شكاف هاي موجود 
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اياالت متحده و اعراب از بيرون را كاهش 
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دسترسي به مراتب بهتري به كشورهاي 
حوزه خليج فارس، اردن، سوريه و لبنان 
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 فرقه گ�را بي�ن ش�يعيان ع�رب و فارس 
به عنوان جايگزيني ب�راي هويت نژادي 
است. عراق ممكن است يك كشور عربي 
باشد، اما س�ازمان س�يا برآورد مي كند 
ك�ه اين كش�ور 64 ت�ا 69 درصد ش�يعه 
اس�ت و تعداد زي�ادي از 29 تا 34 درصد 
جمعيت سني آن كرد، تركمن يا از ديگر 

اقليت هاي فرقه اي هستند

برش
   شكاف هاي اخير بين عربستان سعودي و 
امارات متحده عربي- و اين واقعيت كه عمان 
از همان آغاز راه كنار ايستاده است- احتمال 
هرگون�ه پيروزي عرب�ي در يم�ن را كمرنگ 
مي كند. مشخص نيست كه حوثي ها بتوانند به 
شكل معناداري در اين جنگ »پيروز« شوند. 
عربستان سعودي و امارات متحده عربي كامال 
پا پس كش�يده اند، يمن تقسيم شده و تعداد 
نيروها و مناطق تحت كنترل حوثي ها محدود 
اس�ت كه نتيجه همه اينه�ا احتماال تكه تكه 
شدن يمن و تداوم كابوس انساني خواهد بود. 
ب�ه هر حال، ب�ار ديگر صرفا جان ب�ه در بردن 
عمده حوثي ها كفايت مي كند. ايفاي نقش يك 
واسطه پيروزي به ايران اين اجازه را مي دهد كه 
با كمترين هزينه فشار قابل توجهي به عربستان 
سعودي وارد كند و نيز اين اميدواري را مي دهد 
كه بتواند به يك پايگاه يا بندري براي دسترسي 

به درياي سرخ دست پيدا كند

برش
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اينترنت چقدر براي اقتصاد 
مهم است

جميل مفاخري|
در سال  هاي اخير با رشد استفاده از اينترنت و شبكه هاي 
موبايل و ديتا تحول اساسي در ارايه خدمات، كسب و كار 
و فضاي اقتصادي جهان ايجاد شده است. شبكه هاي 
نت و وب توانسته اند، انقالب اطالعاتي را در حوزه  هاي 
مختلف ايجاد كنند و نوعي انقالب صنعتي را در عرصه 
ديجيتال و اطالعات رقم بزنند. درواقع، در دنياي امروز 
اقتصاد ديجيتال يا به تعبير »كالس آشوب« انقالب 
صنعتي چهارم اين شبكه اقتصادي پيشرفته را ايجاد 
نموده كه فرد مي  تواند با بهره مندي از فناوري اطالعاتي 
مدرن به تمام كاالها و خدمات دسترسي داشته باشد.

انقالب صنعت��ي چه��ارم، پيش��رفت در رباتيك و 
اتوماس��يون، هوش مصنوعي، فناوري نانو و زيست 
فناوري، اينترنت اشياء، وسايل خودكار، فناوري  هاي 
عصبي، ويرايش ژني و... ايجاد نموده و سوخت  رسان 
اين انقالب است. اين انقالب عملكرد اقتصاد مدرن را 
به صورت ريشه  اي متحول نموده و بر شكل مشاغل، 
ماهيت كار، مدل  هاي عملياتي كسب و كار و اهميت 
مصرف كننده و حتي نياز به تغيير در نحوه محاسبه 
توليد ناخالص داخلي را س��بب ش��ده است. انقالب 
ديجيتال تمام متغيرهاي كالن اقتصادي را كه مي  توان 
فكر كرد مانند س��رمايه  گذاري، مصرف، اش��تغال، 
تجارت، ركود و غيره تحت تاثير قرار داده است. اقتصاد 
ديجيتال را مي  توان »انجام فعاليت  هاي اقتصادي و 
اجتماعي بر بستر فناوري اطالعات و ارتباطات« تعريف 
كرد كه در اين اقتصاد نوين، شبكه  سازي ديجيتالي 
و توسعه زيرس��اخت  هاي ارتباطي، بستري جهاني 
فراهم مي  آورد كه در آن افراد و سازمان  ها با تجهيزات 
به راهبردها به تعامل با يكديگر، برقراري ارتباط، انجام 
فعاليت  ه��اي اقتصادي، همكاري و جس��ت وجوي 

اطالعات بپردازند.
در اقتص��اد ديجيتال ارتباطات و تعام��الت در حوزه 
اينترنت و فناوري  هاي ديجيتال بس��يار مهم اس��ت 
و اين سيس��تم  هاي ارتباطي تاثير بس��يار زيادي بر 
س��اخت، توليد و اراي��ه خدمات مي  گذارن��د. در اين 
اقتصاد، فضاي كس��ب و كار تغيير مي كند و فناوري 
جايگزين حضور فيزيكي مي ش��ود، ارايه خدمات به 
مشتريان غيرحضوري بوده و تخصص در كاربرد آن 
ح��رف اول را مي  زند. اقتصاد ديجيت��ال و فعاليت در 
اين حوزه يكي از مهم ترين بخش  هاي س��وددهي و 
سرمايه  گذاري است، فقط با نگاهي به آمار پنج شركت 
برتر در ليست فورچون در س��ال 2018 اهميت اين 
بعد از اقتصاد بسيار بيشتر نمايان مي  شود. رتبه يك 
تا پنج ليست به ش��ركت  هاي اختصاص دارد كه در 
حوزه ديجيتال و اطالعات فعاليت دارند: 1- شركت 
اپل ب��ا ارزش 921 ميلي��ارد دالر؛ 2- آمازون با ارزش 
765 ميليارد دالر؛ 3-گوگل ب��ا ارزش 750 ميليارد 
 دالر؛ 4- مايكروس��افت ب��ا ارزش 746 ميليارد دالر؛ 
5- فيس بوك با ارزش 531 ميليارد دالر مي  باش��د و 
اين در حالي اس��ت كه گردش مالي اين پنج غول در 
حدود 2/2 تريليون دالر برآورد شده است. واقعيت اين 
است كه تجارت الكترونيك امروزه يكي از مهم ترين 
حوزه  هاي برنامه  ريزي كش��ورها مي باشد و موفقيت 
در استفاده از آن مي  تواند ميزان توليد ناخالص ملي را 
افزايش داده و سبب ايجاد رونق كارآفريني، اشتغال و 
درآمدزايي گردد. 5/13 درصد از توليد ناخالص داخلي 
مالزي سهم فعاليت در حوزه اقتصاد ديجيتال است و 
اين كش��ور در سند چشم انداز توسعه خود قصد دارد 
اين مقدار را به 18 درصد برساند. اين مقدار براي كشور 
كره جنوبي در س��ال 2016، 70/10 درصد از توليد 
ناخالص داخلي است. براي كشور ايرلند 99/6 است و 
سوئد 82/6 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را در 
حوزه ICT به دست مي  آورد. براي كشور امريكا مقدار 
ICT در توليد ناخالص داخلي در سال 2016، 89/5 
بوده است. همچنين، در س��ال 2016 سهم ICT در 
توليد ناخالص داخلي ايران 40/4 بود. اهميت اقتصاد 
ديجيتال به قدري است كه بر اساس گزارش سازمان 
جهاني اطالعات و تكنولوژي امريكا 6 درصد از توليد 
ناخالص داخلي كشورهاي جهان از طريق تكنولوژي، 
فناوري و ICT تامين مي  شود و مقدار آن 4/5 تريليون 
دالر است. س��هم اقتصاد اينترنتي در توليد ناخالص 
داخلي كشورهاي عضو جي 20، 5.3 است. اين آمارها 
نشان دهنده اهميت اقتصاد ديجيتال در اقتصاد امروز 
و در حوزه كالن اقتصادي است. از مهم ترين نكات در 
رونق اقتصاد ديجيتال اينترنت، دسترسي به پهناي 
باند و برخورداري از پارك  هاي علم و فناوري اس��ت. 
كش��ور مالزي براي توس��عه اقتصاد ديجيتال خود و 
افزايش سهم آن در توليد ناخالص داخلي يك سوم از 
سهم يارانه  ها را به مخابرات اين كشور اختصاص داده، 
مال��زي 2/3 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را در 
حوزه پهناي باند استفاده نموده، اندونزي 2/2و ويتنام 
3/2 از توليد ناخالص داخلي را به گسترش پهناي باند 
اختصاص داده  اند. آلمان كه بيشترين رشد اقتصادي 
را در سال  هاي اخير در ميان كشورهاي اتحاديه اروپا 
دارد؛ براي بهبود تجارت ديجيتال خود و افزايش پهناي 
باند تشكلي با نام »اتحاد شبكه براي آلمان ديجيتال« 
تش��كيل داده اس��ت و اولين كار اين تشكل رساندن 
پهناي باند به 50 مگابايت بر ثانيه تا 2018 بوده است. 
همچنين، كشور آلمان و مالزي و عربستان به دنبال 
اح��داث و ايجاد پارك هاي علم و فناوري هس��تند و 
دسترس��ي به پهناي باند، آم��وزش و ارايه كمك  ها و 
معافيت  هاي مالياتي براي شركت  هاي كوچك از اهداف 
اين كشورها است. عربستان سعودي در سند »برنامه 
تحول ملي 2020« خود بر استفاده از حوزه ديجيتال 
در ارتقاي اثربخش��ي و كارايي آموزش، گردشگري، 
سالمت، حمل و نقل و... تاكيد دارد و به دنبال تاسيس 
شركت  هاي داراي تكنولوژي هاي نوظهور است.  به طور 
كل مي توان گفت كه اقتصاد ديجيتال با ساخت يك 
اقتصاد جهاني فرصت يكپارچه كردن نيازهاي برآورد 
نش��ده چند ميليارد نفر را در اقتص��اد جهاني فراهم 
مي س��ازد و نيازهاي اضافه  تري را براي محصوالت و 
خدمات موجود، از طريق توانمندسازي و اتصال افراد 
و جوامع در سراسر جهان به يكديگر، به پيش مي راند. 
منبع: ايرنا  
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گروه راه و شهرسازي|شهال روشني|
همواره تامين و ارايه س�رپناه براي شهروندان 
مناس�ب يكي از دغدغه هاي دولت ه�ا بوده و 
اين موضوع در 40 س�اله بع�د از انقالب به يكي 
از چالش هاي اساسي مبدل شده است. اگرچه 
طي سال هاي اخير دولت هاي مختلف در طول 
حيات خود اقدام�ات قابل توجهي براي تامين 
و ارايه مس�كن انجام دادند اما اين اقدامات در 
نهاي�ت منجر به افزايش اجاره نش�يني ش�ده 
است . براس�اس آمارهاي موجود تعداد مالكان 
در س�ال 85 حدود 62 درصد، مس�تاجران 29 
درصد و 8درصد س�اير بوده اس�ت اين آمار در 
س�ال 90 به 56.6 درصد مالكيت، 33.2 درصد 
اس�تيجاري و 10.2 درصدرسيده بود. اين روند 
در س�ال 95 با افزايش اجاره نش�يني به 56.6 
درصد مالكيت، 36.8 درصد اجاره نش�يني و 
8.6 درصد ساير بوده اس�ت. اين آمارها نشان 
مي دهد جمعي�ت اجاره نش�ين ها در پايتخت 
طي 5 سال منتهي به سال 95 با شتابي حداقل 
4 برابر نرخ رشد جامعه صاحب خانه ها افزايش 
يافته اس�ت. همچنين آمارها نش�ان مي دهد 
در تهران در فاصله س�ال هاي 90 تا 95، معادل 
۷9 درصد خانوارهاي جديد، تعداد مستاجرها 
افزايش يافته اس�ت . جمعيت ساكن تهران در 
اين فاصله 10 درصد زياد شده اما تعداد مالكان 
5 درصد و در مقابل، تعداد خانوارهاي مستاجر 
22 درصد رشد كرده است. آمارها نشان مي دهد 
سهم مستاجران از كل جمعيت در پايتخت در 
سال 90 حدود 3۷.9 درصد، در سال 95 حدود 
42 درصد بوده است و سهم مالكان در اين بازه 
زماني در سال 90 حدود 52 درصد و در سال 95 
ح�دود 49.5 درصد بوده اس�ت . اين آمارها در 
حالي بيان شده كه نرخ رشد خانوارهاي مالك در 
همين فاصله زماني 5 درصد و ورودي ها به بازار 
اجاره به ازاي هر 100 خانوار جديد ۷9 خانوار بوده 
است. همچنين آمارها نشان مي دهد باالترين 
نسبت اجاره نشيني در بين گروه هاي خانوار با 
بعدهاي مختلف 55درصد از خانوار هاي 10 نفر 
و بيشتر و بيشترين سهم اجاره نشيني در بين 
گروه هاي خان�وار با بعدهاي مختلف 32 درصد 
خانه هاي اجاره اي در اختيار خانوارهاي سه نفره 
اس�ت. اگرچه ب�ه گفته كارشناس�ان وضعيت 
مالكيت و اجاره نش�يني اي�ران در نرم جهاني 
در وضعيت مطلوب قرار دارد، اما از آنجايي كه 
درآمد ايرانيان نسبت به اجاره امالك رقم بااليي 
است اين موضوع ويژگي مثبتي تلقي نمي شود. 
بر اس�اس آمارها 5 كش�ور روماني، سنگاپور، 
اس�لواكي، چين و كوبا داراي بيش�ترين تعداد 
صاحبخانه به نسبت كشورهاي ديگر هستند. 
در حال حاضر روماني 96.4 درصد، س�نگاپور 
90.۷ درص�د، اس�لواكي 90.3 درصد، چين 90 
درصد و كوبا 90 درصد داراي صاحب خانه است 
و در اين بين برخي از كشور ها نيز به دنبال اصالح 
وضعيت اجاره نش�يني خ�ود اقدامات جامع و 
كاملي براي تامين و توليد مسكن همگام با رشد 

جمعيت انجام دادند.

     قيمت مسكن در حد متعارف 
در اين رابطه ايرج رهبر، نايب رييس انجمن انبوه سازان 
تهران با بيان اينكه متاسفانه طي سال هاي اخير اقدامات 
خوبي براي تهيه و توليد مس��كن شكل نگرفته است، 
گفت: ما هر س��اله ش��اهد عقب  گرد در بخش توليد و 
عرضه هستيم و نتوانسته ايم تعادل مناسبي بين عرضه 

و تقاضا ايجاد كنيم.
وي گفت: دولت طي سال هاي اخير فرصت سوزي هاي 
متع��ددي را در بخش توليد انج��ام داده در حالي كه 
براساس برنامه ششم توسعه حداقل ساالنه ۵۰۰ هزار 
واحد مسكوني بايد در كشور عرضه شود. پيش از اين 
متناسب با برنامه جامع مسكن، اين تعداد يك ميليون 
واحد برآورد مي شد اما احتماال به داليلي همچون وجود 
۲.۶ ميليون واحد مسكوني خالي در كشور، هرم سني 
كه كمترين ميزان جمعيت را بين ۱۸ تا ۲۲ سال نشان 

مي دهد، كاهش سرعت رشد مهاجرت و نرخ طالق، نياز 
ساالنه كشور به واحد مسكوني در برنامه ششم توسعه 

۵۰۰ هزار واحد ارزيابي شده است.
وي با بيان اينك��ه ما در توليد همين ميزان نيز با وقفه 
روبه رو ش��ده ايم افزود: در بهترين ش��رايط اگر دولت 
بتواند در توليد مسكن موفق باشد باز هم ما در كشور 
شاهد تعادل عرضه و تقاضا نخواهيم بود چرا كه مسكن 
به واس��طه س��رمايه اي بودن همواره در برابر تنش ها 
نفوذ پذير است و مطمئنا اگر اقتصاد كشور و نرخ تورم 
در سال هاي آتي به همين منوال باشد مسكن از قبال 

افزايش نرخ تورم صدمات زيادي خواهد ديد.
به گفته رهبر، بعد از توليد مس��كن يكي از مولفه هاي 
مهم عرضه متناسب است در حال حاضر قيمت مسكن 
براي كساني كه به دنبال خريد مسكن مصرفي هستند 
به هيچ عنوان مناسب نيست. براي رسيدن به تعادل بايد 

قيمت مسكن در حد متعارف و زير تورم ساالنه باشد.
نايب رييس انجمن انبوه سازان تهران گفت: در برهه هاي 
زماني متعددي ش��اهد توازن مقطعي عرضه و تقاضا 
بوديم اما آن زمان هم نتوانستيم برنامه اي براي قيمت 
نرمال مسكن داشته باشيم؛ بنابراين دولت بايد حين 
تعادل بخش��ي به بخش عرضه و تقاض��ا مانع افزايش 

قيمت باالتر از نرخ تورم ساالنه شود.
 وي در نهاي��ت گفت: دول��ت در گام اول باي��د با ارايه 
تس��هيالت مطلوب و ساده سازي روند توليد را توسط 
س��ازندگان ذي صالح انجام دهد و در گام بعد با ارايه 
تس��هيالت بالقوه توانايي مالي بخش مصرفي را ارتقا 

دهد.

    بايد 688 هزار واحد تا 1400ساخته شود 
در همي��ن رابطه، محم��د علي مهري، كارش��ناس 
شهر س��ازي گف��ت: مطالعات نش��ان مي ده��د نرخ 
شهرنش��يني، نرخ اجاره بها، درآمد س��رانه، اعتبارات 
اعطايي بانك مسكن به بخش مسكن، ماليات بر مسكن، 
نرخ بيكاري و ش��اخص قيمت مصالح ساختماني بر 

قيمت مسكن تأثير مثبت دارد.
مهري گفت: همچنين اثر تغييرات توليد ناخالص ملي و 
مخارج دولت در فصل تأمين مسكن و تعداد پروانه هاي 
ساختماني صادرشده بر قيمت مسكن معكوس برآورد 

شده است.
وي با بيان اينكه قيمت مسكن در درجه اول تحت تأثير 
نرخ شهرنشيني، درآمد س��رانه، نرخ اجاره بها و توليد 
ناخالص ملي و در درجه دوم تحت تأثير هزينه ساخت 
است و در نهايت سياست هاي پولي و مالي دولت نقش 
دارد گفت: پيش بيني ها نشان مي دهد كه بين سال هاي 
۱39۵ تا ۱4۰۰ نرخ رشد جمعيت ايران از ۲.۱به ۱.۱۸ 
درصد مي رسد بنابراين، اين آمارها نشان مي دهد هنوز 

هم بايد به دنبال تامين مسكن باشيم.
مهري گفت: براساس يك بررسي و تحقيقي علمي در 
اولين كنفرانس بين الملي علوم جغرافيايي در مرداد 
94 اگر جمعيت تهران در سال ۱4۰۰ براساس جمعيت 
پيش بيني شده طرح جامع جديد شهر ۱3۸۶ باالي 
۸ميليون و ۶۰۰ هزار نفر باشد حدود ۶۸۸ هزار واحد، 
اگر حد متوسط اين رشد جمعيت را بگيريم ۸ ميليون 
و ۲۸9 هزار نفر بگيريم باالي ۶۶3 هزار واحد مسكوني 
جديد نياز دارد و اگر حد پايين رشد جمعيت را در نظر 
بگيريم نيازمند توليد بيش از۶۵7 هزار واحد مسكوني 
هس��تيم. اين آمارها درحالي بيان ش��ده كه جمعيت 
خانوار تهران در سال ۸۵ حدود ۲ ميليون و ۲3۱ هزار 

و 9۸۲ با بعد خانوار 3 و 4 نفره بوده است.
وي گفت: بنابراين نياز است تا سال ۱4۰۰ باالي ۶۸۸ 
هزار واحد مس��كوني در تهران ساخته شود البته اين 
امالك بايد در قس��مت هايي احداث ش��ود كه بخش 
اعظمي از ظرفيت بالقوه اي خانوار دهك هاي پايين و 
متوسط را پاسخ دهد. مهري گفت: بنابراين دولت بايد 
با تسهيل ساخت وس��از اقدامات ارزنده اي براي توليد 
مس��كن ارايه دهد؛ و بعد از اين اقدام سعي كند با ارايه 

تسهيالتي به كمك بخش مصرفي بيايد.
وي در نهايت گفت: البته وضعيت توليد مس��كن در 
تمامي شهرها و كالن شهر ها تا ۱4۰۰ به همين منوال 
است و با توجه به مساله ازدواج و فرزند آوري بايد دولت 
در س��اير ش��هرها نيز اقدام به توليد مسكن مناسب و 

كيفي سازي مسكن هاي موجود كند.

     تصوير تاريك مسكن 
جالل صباغ،  كارش��ناس بازار مس��كن ني��ز بابيان 
اينك��ه مركز پژوهش ه��اي مجلس در گزارش��ي با 
اش��اره به افزايش فاصل��ه بين اس��تطاعت خانوار و 
قيمت مس��كن، اعالم كرده سهم وام هاي مسكن در 
توانمندسازي مالي خانوار به  خصوص در كالن شهرها 
به شدت كاهش يافته است، گفت: فعاليت هاي بدون 
محدوديت س��وداگران مس��كن وضعيت پرتالطم 
اقتصاد مسكن را وخيم تر كرده كه اين مساله به دنبال 
نوسان هاي ش��ديد ارز و س��كه و ايجاد تناظر با اين 
بازارهاي موازي در يك سال گذشته شدت بيشتري 

پيدا كرده است.
جالل صباغ گفت: در حال حاضر مشكالت توليد و 
عرضه باعث شده تعادل عرضه و تقاضا بيش از پيش 
وخيم تر شود بنابراين از جمله مهم ترين راهكارهايي 
كه مي تواند در اين مقطع كنوني كار آمد باشد شامل 
افزايش سقف وام و اولويت پرداخت به خانه اولي ها 
در راستاي كاهش شكاف استطاعت و قيمت و تأمين 
سهم بيشتري در توانمندسازي اقشار متوسط براي 
خانه دار ش��دن همچنين وضع ماليات بر عايدي و 
معامالت مكرر مسكن جهت محدودسازي داللي و 

سوداگري و كمك به متقاضيان واقعي است.
اين كارشناس مسكن بابيان اينكه با توجه به شرايط 
اقتصادي كشور نمي توان تصوير روشني براي اقتصاد 
كش��ور تا دو سال آينده متصورش��د گفت: در حال 
حاضر تمامي بخش هاي اقتصادي كشور با كمترين 
ظرفيت كار مي كنند و كشور در شرايط ركود تورمي 
به س��ر مي برد، بنابراين دولت باي��د در اولين اقدام 
شروع به درمان ركود تورمي موجود در كشور كند. 
تا زماني كه چرخ اقتصاد به حركت در نيايد نمي توان 

انتظار حل مشكالت مسكن را داشت.
وي گفت: در حال حاضر 4۰ درصد جمعيت كش��ور 
به دنبال خانه هس��تند و اين عده براي تهيه مسكن 
مورد نياز خود كامال متكي ب��ه حمايت هاي دولتي 

هس��تند بنابراين اگر تمهيداتي توس��ط دولت ها در 
۲سال اخير براي دهك هاي كم درآمد جامعه درنظر 
گرفته نشود نمي توان انتظار داشت مساله مسكن تا 

۱4۰۰ حل شود.
صباغ در نهايت گفت: اگرچه دولت بتواند طرح اقدام 
ملي مسكن را به شكل مطلوب اجرا كند و با قيمت هاي 
بسيار متعادل در دسترس متقاضيان بگذارد مي توان 
انتظار داشت تا حدودي مساله مسكن طي سال هاي 

آتي اصالح شود .

     ركود با برنامه هاي سطحي حل نمي شود
 در ادامه همي��ن مبحث مهدي س��لطان محمدي، 
تحليلگر بازار مسكن با بيان اينكه در حال حاضر ركود 
مسكن دو آس��يب جدي به بخش توليد و عرضه زده 
است، گفت: در حال حاضر بخشي از اموال سازندگان 
ب��ه علت عدم ف��روش و تقاضاي موثر بلوكه ش��ده و 
سازندگان به هيچ عنوان تمايلي به ورود به عرصه توليد 
ندارند. يكي ازبزرگ ترين دليل اين موضوع را مي توان 
در رشد قيمت ها جست وجو كرد. از ابتداي سال 9۶ 
تاكنون قيمت مسكن افزايش داشته و بخش تقاضا 
به رغم تالش هاي متعدد نتوانسته اختالف دارايي خود 

را با قيمت ها پوشش دهد .
وي گفت: در حال حاضر عدم حضور س��ازندگان در 
بازار ساخت وساز بزرگ ترين مانع بهبود توازن عرضه 
و تقاضاست. بر اساس تحليل آمارها كشور ما ساالنه 
به توليد ۸۰۰ تا 9۰۰هزار مسكن نياز دارد، در حالي 
كه در سال هاي اخير اين شاخص به كمتر از 4۰۰ هزار 

واحد در سال رسيده است .
اين كارشناس با بيان اينكه شكاف حاصل از وضعيت 
كنوني به س��رعت قابل حل نيس��ت، گفت: اگرچه 
دولت ها به خصوص دولت يازدهم فرصت س��وزي 
زيادي در بخش توليد مس��كن انجام دادند و دولت 
يازدهم در تالش است به صورت فشرده اين موضوع 
را به گونه اي رفع كند، اما بدون لحاظ برنامه منسجم 

اين اتفاق خوش يمن نخواهد بود . وي با بيان اينكه 
دولت بايد در كنار تامين راهكارهاي جدي براي حل 
مشكل مس��كن نيم نگاهي نيز به تاثير نرخ تورم بر 
قيمت هاي داشته باشد گفت: در طول دوره اي كه با 
ركود مواجه هستيم، قيمت هاي حقيقي كاهش پيدا 
مي كند اما قيمت هاي اسمي معموال به رشد اندك 

خود ادامه مي دهند.
منظور از قيمت حقيقي وقتي اس��ت كه اثر تورمي 
از قيمت يك كاال خارج مي ش��ود و با قيمت واقعي 
مواجه هس��تيم. تا قبل از اينكه اثر تورم را از قيمت 
يك كاال حذف كنيم، با قيمت اسمي مواجه هستيم. 
همه اينها يعني در آينده نزديك، رشد قيمت مسكن 
كمت��ر از تورم خواهد بود؛ اگرچه اي��ن بازار با ركود 

مواجه باشد.

     دولت فرصت ساخت و ساز را سوزاند
آيت اللهي، كارشناس مسكن با بيان اينكه حل مشكل 
مسكن تا ۱4۰۰ مساله بس��يار نا ممكن است گفت: 
البته انتظار نداريم دولت تمامي مش��كالت مسكن 
را تا ۲ س��ال آينده رفع كند ام��ا انتظار داريم كه نگاه 
مطلوب تري به ركود حاضر در بخش توليد و توسعه 

ساخت وساز داشته باشد .
وي گفت: در حال حاضر ساخت وساز به پايين ترين 
ميزان خود رسيده و بخشي از دارايي هاي در امالكي 
بلوكه ش��ده كه با نرخ هاي امروزي و توانايي كنوني 

متقاضيان به اين زودي ها آزاد نخواهد شد .
آيت اللهي گفت: دولت بايد با سياست هاي حمايتي 
توس��ط بخش خصوصي اقدام به س��اخت مسكن تا 
س��قف يك ميليون ك��رده و آن را در اختيار جامعه 
هدف قرار دهد تا شاهد انباشته شدن تقاضا و افزايش 

فشار نباشيم. 
وي در نهايت گفت: رفع مش��كالت مسكن تا ۱4۰۰ 
خارج از توانايي وزارت راه و شهرسازي است بنابراين 
اين بخش بايد توسط بيشتر ارگان ها پيگيري شود. 

گروه راه و شهرسازي|بهار طاهري|  
بررسيعملکرد بازار مسکن در ايران وجود نوسانهاي 
نسبتًا مستمر و گاه��ي ش��ديد را در اين بازار نش��ان 

مي دهد .
تا زماني كه تكليف متغيرهاي اثرگذار بر بازار مسكن 
مانند قيمت زمين براي س��اخت آپارتم��ان يا منزل 
مس��كوني، كه از عوامل بسيار مهم در عرضه مسكن و 
تاثيرگذار در قيمت هاست؛ همچنين قيمت مصالح كه 
تحت تاثير عوامل مختلفي كه مهم ترين آنها نرخ تورم 
است بر قيمت مسكن و نهايتا بر اين بازار تاثيرگذار است. 
چرا كه با وجود تورم قيمت مصالح ساختماني افزايش 
يافته و در نتيجه ساخت و س��از كاهش يافته و نهايتا 
ركودي در اين بازار شكل مي گيرد شرايط ركودي در 
بازار مسكن ماندگار خواهد بود و به همين دليل بعيد 
اس��ت در آينده نزديك تحوالت و اتفاقات خاصي در 

حوزه معامالت مسكن ايجاد شود.
 البته تحركات كوچكي مثل رشد معامالت در مهرماه 
امسال را شاهد بوديم كه اين رشد مقطعي را نمي توان 
دليلي براي خروج بازار مسكن از ركود در نظر گرفت. اگر 
ثبات در بازارهاي موازي مثل بازار طال و ارز باقي بماند 
مي توان انتظار داشت كه قدرت خريد متقاضيان مسكن 

به تدريج در بازه 4 تا ۵ ساله افزايش يابد.

 اين بدين معناست كه اگر از يك طرف با ثبات قيمت 
مسكن مواجه شويم و از طرف ديگر تورم ثابت بماند، 
در آن صورت با افزايش سطح درآمد عمومي، تحرك به 

شكل تدريجي در بازار مسكن ايجاد مي شود.
 بازار مسكن در اين سال ها طوالني ترين ركود بعد از 
انقالب را به خود ديده  است؛ ركودي كه صرفا تعداد 

معامالت را كاهش داده و براي مهار قيمت ها كاري 
از پيش نبرده است.اگر براي دوره دو تا سه ساله آتي 
با ركود مواجه باش��د. اين ركود هم در ميزان توليد 
ادامه خواهد داش��ت هم رشد قيمت ها را به گونه اي 
تحت تأثير ق��رار خواهد داد. همچنين به واس��طه 
ش��رايطي كه براي اين بازار متصور هستيم، حجم 

معامالت هم كاهش پيدا خواهد كرد. ساالنه به توليد 
۸۰۰ تا 9۰۰ هزار مس��كن نياز داريم و اين در حالي 
اس��ت كه اين رقم در س��ال هاي اخير به 4۰۰ هزار 
واحد در سال رسيده است. اين توليد محدود نشان 
مي دهد كه ما همچنان در عرضه و س��رمايه گذاري 
در بازار مسكن با مشكل مواجه هستيم و اين مشكل 

به اين سرعت حل نخواهد شد.
 قيمت مسكن جهش هاي بسياري را تجربه كرد اما اين 
به معني رونق پيدا كردن بازار و خروج از ركود نيست. 
مفهوم رونق افزايش حجم معامالت است نه افزايش 
قيمت. در يكي، دو س��ال اخير با توج��ه به آمارهاي 
بانك مركزي و مركز آمار ايران تعداد معامالت انجام 
ش��ده در بازار مسكن باال نرفته است، حتي در تيرماه 
9۸ كه ميزان رشد قيمت به ۱۲۰درصد رسيد، ميزان 
معامالت تا مرز ۸۰ درصد كاهش پيدا كرده بود. اكنون 
هم سازندگان مسكن با توجه به اصالح قيمت بنزين 
معتقدند تا يكي، دو ماه آينده باز هم قيمت مس��كن 
با كمي افزايش مواجه مي شود اما بايد در نظر گرفت 
اين افزايش با توج��ه به افزايش هاي پي در پي اين دو 
سال فقط ركود را سنگين تر مي كند و باز هم تغييري 
در افزايش معامالت مسكن ايجاد نمي شود مگر اينكه 
با افزايش قيمت باز هم مردم از ترس افزايش بيشتر 

هجومي مقطعي به بازار بياورند كه اين افزايش تقاضا 
ماندگار نيس��ت.  درباره تاثير طرح اقدام ملي توليد و 
عرضه 4۰۰ هزار واحد مسكوني كه از سوي وزارت راه 
و شهرسازي ارايه شده است، مي توان گفت، دولت ها 
طرح هايي كه مي دهند ابتدا خوب است ولي در اجرا 
آنقدر زمان بر مي ش��ود كه خاصيت خود را از دست 
مي دهد. وزير راه و شهرسازي گفته دولت مي خواهد 
4۰۰ هزار واحد مسكوني تا سال ۱4۰۰ بسازد. االن 
حدود يك س��ال از اين طرح گذشته و هنوز خيلي از 
قراردادها بين دولت و سازندگان منعقد نشده يا بعضي 
هم كه منعقد شده در ش��رايط ابتدايي ساخت وساز 
است و تا سال آينده هم تمام نمي شود. تا بخواهد اين 
واحدها وارد بازار ش��ود با كلي تقاضا در بازار مسكن 
مواجه مي شويم؛ زيرا به ازاي هر ازدواج و طالق، يك 
تقاضا در بازار مسكن شكل مي گيرد و دولت ها هرگز 
نتوانسته اند متناسب با تقاضاي جاري، مسكن توليد 
كنند. از س��وي ديگر، كسري س��ال هاي اخير هنوز 

جبران نشده است.
 ممكن است بعد از سال ۱4۰۰ دولتي روي كار بيايد و 
با سياست هاي تحولي بازار مسكن را تكان دهد اما اگر 
بناست با همين سياست ها پيش برويم، ركود در بازار 

مسكن ادامه خواهد داشت.
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ايمان رفيعي|
سرنوش��ت بازار مس��كن تا افق ۱4۰۰ را مي توان با 
توجه به ش��اخص هاي عمده اقتصادي، سياس��ي، 
فرهنگي و اجتماعي مورد تحليل و بررسي قرار داد. 
شايد مهم ترين شاخص مرتبط با اين تحليل را بتوان 
فاكتور اقتصادي ناميد. بازار مسكن به دليل درگيري 
سهم زيادي از اقتصاد بخش خصوصي و همچنين 
تاثيرات مستقيمي كه عالوه بر اقتصاد بر بخش هاي 
اجتماعي و فرهنگي جامعه مي گذارد، از اهميت زيادي 
برخوردار است. شاخص اقتصادي در بررسي تحوالت 
آينده بازار مسكن را مي توان در دو بخش بررسي كرد، 
اقتصاد دولتي و اقتصاد خصوصي. اقتصاد دولتي تاثير 
مستقيمي بر توان حمايتي دولت از بخش مسكن دارد. 
با توجه به اينكه تهيه مسكن مناسب مورد نياز اقشار 
نيازمند و تحت پوشش نهادهاي حمايتي مطابق قانون 
بر عهده دولت قرار گرفته است و همچنين به دليل 
دولتي بودن بانك هاي اصلي كش��ور، مي توان تاثير 
دولت و اقتصاد دولتي بر بازار مس��كن را قابل توجه 
دانس��ت. با توجه به تحريم هاي شديد اقتصادي كه 
در سال هاي اخير گريبانگير بخش مسكن نيز شده و 
تاثير مستقيمي بر محدود كردن ميزان درآمد دولت 
داشته است به نظر مي رسد طي چند سال آينده نيز 
دولت با محدوديت هاي منابع به جهت تخصيص و 
تزريق نقدينگي به بخش مسكن مواجه است. البته 
تمام حماي��ت اقتصادي دولت از بخش مس��كن را 
نمي توان در نقدينگي خالصه كرد. زمين به عنوان 
يكي از مهم ترين عوامل دخيل در تهيه و تعيين قيمت 
مسكن مي باشد و كشور ما به دليل پهناوري و تناسب 
تقريبي توزيع جمعيت در مناطق مختلف، پتانسيل 
بسيار خوبي از نظر وجود زمين مناسب و كافي براي 
جمعيت برخوردار است. از اين جهت مي توان دست 
دولت را در تخصيص زمين به جهت حمايت از بخش 
خصوصي و به ويژه اقش��ار نيازمند باز دانست. از اين 
جهت اگر سياس��ت هاي اقتصادي دولت در جهت 
تخصيص منابع غيرنقدي براي توسعه و حمايت از 
بخش مسكن قرار گيرد، مي توان به توسعه روند آن 
اميدوار بود، كما اينكه در دولت هاي قبل نتيجه اين 
سياست را در قالب طرح مسكن مهر و همچنين در 
حال حاضر در قالب طرح مسكن ملي شاهد هستيم. 
بخ��ش ديگري از اقتص��اد را س��رمايه هاي نقدي و 
غيرنقدي بخش خصوصي تشكيل مي دهد. با توجه 
به اينكه ارزش س��رمايه ارتباط مستقيمي با ميزان 
تورم در جامعه دارد، با باال رفتن تورم معمواًل ارزش 
سرمايه هاي نقدي كاهش يافته و ارزش سرمايه هاي 
غير نقدي افزايش پيدا مي كند. در بخش مسكن كه 
حدود 3۰ درصد از حجم اقتصاد كش��ور را تشكيل 
مي دهد حدود 9۰ درصد از اين بازار تشكيل شده از 
سرمايه هاي نقدي و غير نقدي بخش خصوصي است. 
با توجه به تالطمات اقتصادي چند سال اخير و تشديد 
آن در دو سال گذشته شاهد تورم بيش از ۵۰ درصدي 
در اقتصاد هستيم. اين تورم كه از يك طرف موجب 
افزايش بيش از ۱۰۰ درصدي بهاي مسكن كه همان 
سرمايه غير نقدي در دست بخش خصوصي است شده 
و از طرف ديگر موجب كاهش شديد ارزش پول ملي 
كه همان نقدينگي موجود در دست بخش خصوصي 
است شده است. با توجه به اينكه معموالً خريد مسكن 
در كشور ما به صورت نقدي انجام مي شود، از اين رو، 
اين شكاف عميق بين نقدينگي و مسكن باعث شده تا 
دست بسياري از مصرف كنندگان واقعي از بازار مسكن 
كوتاه بماند. از طرف ديگر به دليل تورم عمومي موجود 
در سطح كشور ميزان درآمد نقدي بسياري از افراد 
جامعه در مقايسه با هزينه هاي تورم زده بسيار كاهش 
يافته اس��ت. از اين رو، نمي توان چشم انداز مثبتي 
براي ورود بخش خصوصي به بازار مسكن براي افق 
۱4۰۰ پيش بيني كرد. از ديگر تبعات نوسانات شديد 
اقتصادي بر بخش خصوصي بازار مس��كن مي توان 
به تمايل سرمايه گذاران براي خريد مسكن در ساير 
كش��ورها براي حف��ظ ارزش دارايي ها اش��اره كرد. 
اين پديده به ويژه در چند س��ال اخير موجب خروج 
قابل توجه ارز از كشور و تغيير جهت سمت و سوي 
س��رمايه گذاري در بازار مسكن شده است به نحوي 
كه س��رمايه گذاران واقعي از اين بازار در حال خروج 
هستند. روند خروج س��رمايه گذاران واقعي از بازار 
مسكن عالوه بر مش��كالت ياد شده موجب كاهش 
ميزان عرضه و توليد در اين بازار نيز خواهد شد زيرا 
سودجوياني كه به قصد كسب منفعت حداكثري وارد 
اين بازار مي شوند معمواًل در بخش معامالت و رهن و 
اجاره فعاليت كرده و تمايلي به ساخت و ساز كه روند 
س��رمايه گذاري طوالني مدت و هزينه بري دارد را از 
خود نشان نمي دهند. اين رويه موجب ايجاد كمبود 
در بازار مسكن طي چند سال آينده خواهد شد كه 
عالوه بر ايجاد كمبود، باعث به وجود آمدن مشكالت 
اجتماعي و فرهنگي ناشي از ناتواني مصرف كنندگان 
به جهت تهيه مس��كن مناسب و متناسب با بودجه 
و طبقه اجتماعي و فرهنگي آنها خواهد شد.  عالوه 
بر ش��اخص اقتصادي، تحوالت سياسي و تغييرات 
جمعيتي ني��ز مي توانند موجب تحوالت��ي در بازار 
مسكن شود. با توجه تغييرات عمده در بودجه بندي 
كشور اين محدوديت ها موجب تغيير در اولويت بندي 
تخصيص اعتبارات به بخش هاي مختلف از جمله 
بخش هاي عمراني خواهد شد. از طرف ديگر با توجه 
به سرعت گرفتن روند مهاجرت از روستاها و شهرهاي 
كوچك به سمت كالن شهرها و همچنين تغييرات آب 
و هوايي كه موجب كاهش نزوالت آسماني شده است، 
در سال هاي آينده شاهد افزايش تقاضا براي مسكن 
در شهرهاي بزرگ و صنعتي كشور خواهيم بود. در 
حال حاضر نيز با توجه به تقاضاي قابل توجه مسكن 
در شهرهاي بزرگ شاهد ايجاد شهرهاي جديد در 
مجاورت كالن شهرها هس��تيم. با توجه به بررسي 
شاخص هاي مختلف براي پيش بيني تحوالت آينده 
بازار مسكن مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه تمام 
ش��اخص ها به نوعي مرتبط با تحوالت اقتصادي و 
تغييرات ناشي از آن در بخش مس��كن قرار دارند و 
بدون ايجاد تحوالت مثبت در اين شاخص نمي توان 

به بهبود ديگر شاخص ها در افق ۱4۰۰ اميدوار بود.

بازار مسكن در افق 1400

     جالل صباغ،  كارشناس بازار مسكن: در حال حاضر مشكالت توليد و عرضه باعث شده تعادل عرضه و تقاضا پيش از پيش وخيم تر شود بنابراين از 
جمله مهم ترين راهكارهايي كه مي تواند در اين مقطع كنوني كار آمد باشد شامل افزايش سقف وام و اولويت پرداخت به خانه اولي ها در راستاي كاهش 
شكاف استطاعت و قيمت و تأمين سهم بيشتري در توانمندسازي اقشار متوسط براي خانه دار شدن همچنين وضع ماليات بر عايدي و معامالت مكرر 

مسكن جهت محدودسازي داللي و سوداگري و كمك به متقاضيان واقعي است

     ايرج رهبر، نايب رييس انجمن انبوه سازان تهران: دولت طي سال هاي اخير فرصت سوزي هاي متعددي را در بخش توليد انجام داده در حالي كه 
براساس برنامه ششم توسعه حداقل ساالنه 500 هزار واحد مسكوني بايد در كشور عرضه شود. پيش از اين متناسب با برنامه جامع مسكن اين تعداد 
يك ميليون واحد برآورد مي شد اما احتماال به داليلي همچون وجود 2.6 ميليون واحد مسكوني خالي در كشور، هرم سني كه كمترين ميزان جمعيت 
را بين 18 تا 22 س�ال نشان مي دهد، كاهش سرعت رشد مهاجرت و نرخ طالق، نياز ساالنه كشور به واحد مسكوني در برنامه ششم توسعه 500 هزار 

واحد ارزيابي شده است

برش



دانش و فن10دنياي فناوري

گستره استفاده از فناوري تشخيص چهره در چين به گوشي  موبايل، فروشگاه  و خانه ها رسيده است

تشخيصچهرهدرچينهمهگيرميشود
گروه دانش و فن   

با الزام شركت هاي مخابراتي براي دريافت اسكن چهره 
 هنگام ثبت ش��ماره موباي��ل جديد توس��ط كاربران، 
به نظر مي رس��د بهره گيري از فناوري تشخيص چهره 
در چين همه گير ش��ده اس��ت؛ هرچند اي��ن موضوع 
نگراني هايي را در زمينه حريم شخصي و امنيتي در يكي 
از سخت گيرترين كشورهاي دنيا در زمينه موضوعات 

آنالين ايجاد كرده است.
بيش از 850 ميليون نفر در سراسر چين، يعني بالغ بر 
65 درصد جمعيت اين كش��ور، از گوشي هاي موبايل 
خود براي دسترسي به اينترنت استفاده مي كنند و اين 
عدد بسيار بيشتر از كساني اس��ت كه از سرويس هاي 
كامپيوتري بهره مي برند. اپليكيشن هايي مانند وي  چت 
متعلق به شركت تنسنت، در حالي كه خدماتي از جمله 
پيام رس��اني، ش��بكه  اجتماعي، خدمات حمل ونقل، 
سفارش آنالين غذا و پرداخت ماليات را ارايه مي دهند، 
براي بسياري از مردم در چين، بخش اعظم استفاده از 

اينترنت را شامل مي شوند.
در حالي كه اس��تفاده از فناوري ه��اي نظارتي از جمله 
تشخيص چهره در چين بس��يار رايج است، اين كشور 
به تازگي قانوني را وضع كرده كه به موجب آن شركت هاي 
مخابراتي چيني ملزم هستند چهره كاربران را هنگام 
ثبت براي خدمات گوش��ي هاي موبايل جديد اسكن 
كنند. چين همچنين اف��راد را ملزم به ثبت با نام اصلي 
 و اس��تفاده از آي دي هاي دولتي رس��مي ك��رده و اين 
به معناي از بين رفتن هرگونه هويت ناشناس در استفاده 
از اينترنت اس��ت. دولت چين معتقد است اين قانون با 
هدف مقابله با كالهبرداري ها انجام مي شود. اين قانون 
كه تصميم براي اجرايي كردن آن، نخستين بار در ماه 
سپتامبر اعالم شد، بدين معناست كه ميليون ها فرد تحت 
نظارت فناوري تش��خيص چهره در چين قرار خواهند 
 )MIIT( گرفت.وزارت صنعت و فناوري اطالعات چين
اعالم نكرده كه كدام شركت ها اين خدمات مخابراتي را 
تامين خواهند كرد، اما چين، ميزبان برخي از مهم ترين 
ش��ركت هاي توليد نرم افزار تش��خيص چهره از جمله

Megvii و SenseTimeاست. اپراتورهاي مخابراتي 
اكنون ملزم هستند از فناوري تشخيص چهره و ابزارهاي 
ديگر براي تاييد هويت افراد هنگام باز كردن حساب هاي 
جديد براي گوشي هاي موبايل استفاده كنند. 3 شركت 

 China Telecom ،ب��زرگ مخابرات��ي در چي��ن 
 China Unicom ،)شركت دولتي مخابرات چين(
و China Mobile هستند. از طرفي هنوز به وضوح 
تصريح نشده اين قانون براي موبايل هايي فعلي چطور 

اجرايي مي شود.

   موارد استفاده از فناوري تشخيص چهره
شهرهاي چين در صدر ش��هرهايي قرار دارند كه مانيتور 
 مي ش��وند، درحالي كه بيش از 100 دوربين مداربس��ته 
به ازاي هر 1000 نفر در شهرهاي شانگهاي و شنژن وجود 
دارد. س��وپرماركت ها، خطوط مترو و فرودگاه ها در چين 
همين حاال هم از فناوري تشخيص چهره استفاده مي كنند. 
شركت علي بابا اين امكان را به مشتريان خود مي دهد كه 
از چهره خود در فروشگاه هاي زنجيره اي هما استفاده كنند 
همچنين هتلي را در شهرهاي مركزي هانگژو اداره مي كند 
كه مهمان ها مي توانند براي ورود به اين هتل، چهره خود را 
با استفاده از گوشي هاي هوشمندشان اسكن كنند. سيستم 
مترو در برخي از شهرهاي بزرگ چين اعالم كرده كه از اين 
فناوري استفاده خواهند كرد. چاينا ديلي، روزنامه دولتي 
چيني گفته بود كه پكن از اين فناوري براي دس��ته بندي 
مس��افران و فراهم كردن امكان اقدامات امنيتي مختلف 
اس��تفاده خواهد كرد. خبرگ��زاري xinhua در جوالي 
اعالم كرد كه پكن در آستانه نصب سيستم هاي تشخيص 
چهره در ورودي 59 مكان عمومي مختص اجاره مسكن 
است. پليس چين همچنين به استفاده از ابزارهاي نظارتي 
برخوردار فناوري هاي سطح باال مانند عينك هايي با قابليت 
تشخيص چهره مشهور است.رويترز سال گذشته گزارشي 
مبني بر استفاده گس��ترده از فناوري تشخيص چهره در 
منطقه سين كيانگ غربي منتشر كرده بود، منطقه اي كه 
مسلمانان اويغور در آن ساكن بودند و توسط نيروهاي امنيتي 
سركوب و در اردوگاه ها بازداشت شدند. چين گفته بود كه 
اين اردوگاه ها مراكز تعليم و بازآموزي هستند. همچنين 
چندي پيش اعالم ش��ده بود كساني كه مي خواهند وارد 
مسجد »نوقاي« منطقه سين كيانگ شوند، بايد اجازه دهند 
چهره آنها توسط يك دستگاه مجهز به نرم افزار تشخيص 
چهره اسكن شود و كارشناسان اعالم كرده بودند نصب اين 
اسكنرها يكي ديگر از ابزارهاي فشار دولت چين عليه اقليت 
مسلمان اويغور است؛ هرچند دولت چين مدعي است اين 

اقدامات براي مبارزه با تروريسم انجام مي شود.

 برخورد مردم چين با قوانين جديد
اگرچه استفاده از ابزارهاي فناوري نظارتي با مخالفت هاي 
عمومي اندكي روبه رو شدند اما مناظره هاي ناشناسي اغلب 
در پلتفرم  شبكه هاي اجتماعي مانند وي بو )Weibo( شكل 
گرفته است. برخي از كاربران معتقدند كه چنين فناوري هايي 
براي مبارزه با كالهبرداري هايي مانند تماس هاي فريبنده 
الزم اس��ت، اما برخي ديگر نگراني هايي درباره پيامدهاي 
اس��تفاده از چنين ابزارهاي در داده هاي ش��خصي، حريم 
خصوصي و مسائل اخالقي ابراز كرده اند.يكي از نمونه هاي 
نادر مخالفت با فناوري هاي تش��خيص چهره، توسط يك 
مدرس دانشگاه ابراز شده كه از يك پارك حيات وحش در 
هانگژو، به دليل جايگزين كردن سيستم ورودي مبتني بر 
اثر انگشت با سيستم تشخيص چهره، شكايت كرد. روزنامه 
متروپليس ديلي جنوبي كه اين گزارش را در ماه نوامبر منتشر 

كرده بود، به اين موضوع اشاره كرد كه اين مدرس دانشگاه از 
بابت سرقت هويت ابراز نگراني كرده و درخواست بازپرداخت 
داشته و در نهايت پس از اينكه درخواست او توسط اين پارك 
رد شده، اقدام به شكايت كرده است. پس از آن اين پارك به 
افراد اجازه خواه��د داد كه از اين امكان به صورت اختياري 
استفاده كنند.از طرفي كشورهايي از جمله ميانمار و آرژانتين 
ابزارهاي فناوري را از امثال ش��ركت چيني ZTE و هوآوي 
خريداري كرده  اند تا به برنامه هاي خود مبني بر س��اخت 

شهرهاي هوشمند نزديك تر شوند.

 چه خواهد شد؟
فناوري تشخيص چهره در حال حاضر به صورت آزمايشي در 
برخي نواحي از جمله تقاطع خيابان ها براي شناسايي كساني 
كه از نقاط نامناسب در خيابان عبور مي كنند، مورد استفاده 

قرار مي گيرد و چين اعالم كرده است كه در نهايت استفاده 
از اين فناوري را در مواردي ديگر از جمله ثبت نام دانشجويي 
براي آزمون ورودي دانش��گاه ملي گس��ترش خواهد داد. 
همچنين درخواست هايي براي افزايش قوانين نظارتي شده 
است. قانون گذار اينترنت چين، هفته گذشته قوانيني را در 
استفاده از فناوري ديپ فيك وضع كرده بود، فناوري نسبتا 
جديدي كه از هوش مصنوعي بهره  مي گيرد و ويديوهاي 
بسيار واقعي از كارهايي كه ديگران نكردند و حرف هايي كه 
نزدند، خلق مي كند.روزنامه مردم )بزرگ ترين گروه روزنامه 
در چين( تحقيقي انج��ام داده و در آن اين چالش را مطرح 
كرده بود كه يكي از گزارش��گرانش دريافت��ه كه داده هاي 
مبتني بر چهره، مي تواند با پكيجي شامل 5000 چهره به 
قيمت تنها 10 يوآن چي��ن )1.42 دالر( در اينترنت براي 

فروش گذاشته شود.

رييس س��ازمان فناوري اطالعات از اقدامات الزم براي 
راه اندازي دولت الكترونيك گفت و درباره سپر دفاعي ايران 
 در برابر حمالت س��ايبري توضيح داد. به گزارش فارس، 
امير ناظمي با بيان اينكه يكي از ماموريت هاي سازمان 
فن��اوري اطالعات به دول��ت الكتروني��ك برمي گردد، 
اف��زود: »بر اس��اس آن تمامي س��ازمان ها و نهادها بايد 
كمك به الكترونيكي شدن فرآيندهاي خود كنند طي 
گزارش��ي كه در تير ماه ارايه شد توانستيم برآورد كنيم 
كه هر س��ازمان و نهادي با چه ميزان براي تحقق دولت 
الكترونيك همكاري داش��ته اس��ت اما برخي از نهادها 
هنوز با ما همكاري مناس��بي ندارند.« وي درباره دولت 
الكترونيك توضي��ح داد: »وقتي كه مردم س��اده ترين 
مجوزهايي كه افراد بخواهند دريافت كنند يا حتي يك 
شركت بخواهد با دولت همكاري كند يا معافيت مالياتي 
بگيرد يا درخواستي داشته باش��د مي تواند با استفاده از 

دولت الكترونيك سريعًا به آن خواسته دست پيدا كند.« 
ناظمي ادامه داد: »الكترونيكي شدن بسيار بهتر از وضعيتي 
 است كه در حالت كنوني داريم و الكترونيكي نشده بود 
به عنوان مثال قبض هايي كه در مراجعه ماموران به درب 
منازل فرستاده مي ش��ود را در نظر بگيريد، با فرستادن 
قبوض كاغذي در منازل شماره تلفن و شماره كنتور افراد 
در معرض ديد عموم قرار مي گيرد و حريم خصوصي افراد 
رعايت نش��ده است همچنين هر نهادي كه قبض صادر 
مي كند بايد اپليكيشن مس��تقل ايجاد كند تا پرداخت 
قبوض از آن طريق صورت بگيرد به اين ترتيب يكپارچگي 
هم از بين مي رود لذا مهم ترين چيزي كه براي ما به عنوان 
دولت بايد اهميت داشته باشد يكپارچگي ارايه سرويس 
به شهروندان است كه با چنين كارهايي اين يكپارچگي از 
بين مي رود. اين يكپارچگي مي تواند در قالب هاي مختلف 
باشد و لزومي ندارد كه در قالب اپليكيشن هاي دولتي ايجاد 

شود بلكه مي توان در قالب اپليكيشن هايي كه فعال هستند 
و در اين حوزه فعاليت مي كنند و استارت آپ هايي كه در 

اين حوزه شكل گرفته است، ايجاد شود.«
رييس سازمان فناوري اطالعات درباره توانمندي ايران 
در براب��ر حمالت س��ايبري اظهار ك��رد: »به طور قطع 
نمي توان بس��ياري از توانمندي هاي سپر دفاعي مان را 
در اختيار رس��انه ها قرار داده و اعالم كنيم چرا كه اعالم 
كردن اين اطالعات و ارايه اطالعات دقيق باعث مي شود تا 
سودجويان به دنبال راهي براي ضربه زدن به سپر دفاعي 
ما باشند و خود منجر به كاهش توانمندي وضعيت دفاعي 
ما مي شود، براي همين مي توان به حداقل ها اكتفا كرد. 
ما چندين سامانه اتوماتيك داريم كه اين سامانه ها با چند 
مدل فعاليت مي كنند يكي از فعاليت هاي اين سامانه ها 
به هاني پات معروف است، در مجموع به اين معني است 
كه يك ظرف عس��ل را براي اينكه پشه ها و حشرات دور 

آن جمع ش��وند قرار مي دهيم ك��ه در حقيقت يك دام 
است. هاني پات نيز با چنين ماموريتي ايجاد شده و يك 
دام الكترونيكي است و ما چندين سيستم به اين شكل 
را در كشور ايجاد كرديم.« ناظمي همچنين درباره نقش 
وزارت ارتباطات درباره موضوع رمزارزها بيان كرد: »ايجاد 
رمزارزها يا ايجاد توكن ها و ICO كردن موضوعاتي است 
كه با پيشنهاد بانك مركزي انجام مي ش��ود و به وزارت 
ارتباط��ات ارتباطي ندارد و ما روي اس��تخراج رمزارزها 
متمركز هستيم. همچنين طبق آيين نامه مصوب هيات 
وزيران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسووليت صدور 
مجوز و پروانه را بر عهده دارد و بخش استاندارد نيرو و برق 
نيز به وزارت نيرو مرتبط است و وزارت ارتباطات موضوع 
اس��تانداردهاي تكنولوژي را بر عهده دارد و اعالميه ها از 
طريق اين وزارتخانه اعالم مي شود.« وي ادامه داد: »قيمت 
برقي كه براي دستگاه هاي استخراج رمزارز تعيين شده 

تا سقف متوس��ط قيمت صادراتي برق است كه البته ما 
پيشنهادي داشتيم تا ساعات پيك استفاده از برق كاماًل 
در اختيار مصارف خانگي باشد و ساعات غيرپيك استفاده 
از برق را براي بخشي از برق كه صادر نمي شود در يك بازار 
ثانويه قرار دهد تا با بررسي عرضه و تقاضا نرخي را مشخص 
كنند و به دس��تگاه ها اختصاص دهند ك��ه البته با اين 
پيشنهاد موافقت نشد اما تدوين استانداردهاي استخراج 
رمزارزها توسط سازمان فناوري اطالعات و سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي انجام ش��ده اس��ت. اما اگر 
بخواهيم يك نوع رمزارز را اعالم كرده يا فراخوان براي آن 
داده شود كه مردمي كه مي خواهند از اين رمزارز استفاده 
كنند اعالم كنند، موضوعي است كه بايد بانك مركزي به 
آن بپردازد چرا كه ما رمزارز را به عنوان پول قبول كرديم و 
نه يك كاال كه به دنبال اين باشيم وزارت صنعت، معدن و 

تجارت براي آن تصميم بگيرد.«

مديرعامل ش��ركت مخابرات ايران با اشاره به ابالغ شعار 
رونق توليد توس��ط مقام معظم رهبري در ابتداي سال 
جاري و رويكرد راهبردي مخابرات در اجراي رونق توليد 
اظهار كرد: »با خريد باتري هاي مخابراتي پيشرفته و انواع 
ماژول هاي يكس��وكننده در تمام كشور از شركت هاي 
داخلي، بيش از 4 ميليون يورو صرفه جويي در تجهيز و 

توسعه صنايع مخابراتي كشور انجام شده است.«
به گزارش ش��ركت مخابرات ايران، سيدمجيد صدري 
توجه به سه مس��اله استفاده از توليد داخل، روند قانوني 
خري��د تجهيزات و صرفه جويي ارزي كش��ور را از اركان 
اصلي اين اقدام دانست و اظهار كرد: »اين اقدام اگر توسط 
شركت مشابه خارجي انجام مي شد، باعت خروج بيش از 
4 ميليون يورو ارز از كشور مي شد كه ضمن جلوگيري از 
آن، موجب صرفه جويي در منابع ارزي كالن كشور شد. 
با انجام اين مهم، عالوه بر كمك به اش��تغال زايي داخلي 
از صناي��ع نوپ��ا و دانش بنيان و ش��ركت هاي مخابراتي 

تامين كننده تجهيزات اين صنعت، حمايت ويژه اي به عمل 
آمده است.« وي رعايت حداكثري استانداردهاي الزم در 
بخش تجهيزات مخابراتي را يكي از ضروريات امر توسعه 
و اراي��ه خدمات عنوان كرد و افزود: »ش��ركت مخابرات 
ايران به منظ��ور ارايه خدمات با كيفيت به مش��تريان، 
تمام توليدكنندگان داخلي دانش محور را به استفاده از 
تكنولوژي روز دنيا و افزايش كيفيت توليدات خود تشويق 

و از آنان حمايت مي كند.«

بان��ك اطالعاتي فعاالن ح��وزه فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات ايران )فاوا( در راستاي شناسايي پتانسيل هاي 
توليدي و خدماتي شركت هاي فعال در اين حوزه، ايجاد 
شد. به گزارش فدراسيون فناوري اطالعات و ارتباطات 
ايران، محمدرضا طاليي، رييس كميس��يون فناوري 
اطالعات اتاق بازرگاني اظه��ار كرد: »بانك اطالعاتي 
فعاالن حوزه فاوا ايجاد ش��ده تا بتوانيم پتانسيل هاي 
توليدي و خدماتي ش��ركت هاي اين حوزه در سراسر 
كش��ور را شناسايي كنيم. براين اس��اس فرم ثبت نام 
فعاالن فاوا در س��ايت اتاق ايران قرارگرفته اس��ت تا 
بتوان با استفاده از آماري كه استخراج مي شود، محيط 
كسب وكار فعاالن حوزه فناوري اطالعات كشور را پايش 
كرد.« رييس كميسيون فاواي اتاق ايران در خصوص 
اهداف گردآوري اي��ن اطالعات گفت: »اين اطالعات 
براي چند منظور گردآوري مي شود. نخست اينكه از 
اين طريق اتاق ايران بتواند با اين شركت ها ارتباط برقرار 
كرده و موانع و مشكالت آنها را شناسايي كند. در گام 
بعدي به دنبال آن هس��تيم راهكارها و پيشنهادهاي 
فعاالن ICT را بشنويم و در آخر دسته بندي مشخصي 

از فع��االن حقيقي و حقوقي اين ح��وزه و زمينه هاي 
فعاليتش��ان داش��ته باش��يم.« وي ادامه داد: »به اين 
ترتيب با داش��تن بانك اطالعاتي، ابتدا پتانسيل هاي 
هر مجموعه شناسايي شده و از اين طريق با چالش ها 
و موانعي كه اين فعاالن دست به گريبان هستند آشنا 
مي شويم. به بيان ديگر اين بانك اطالعاتي از آن جهت 
داراي اهميت است كه مشخص شود فعاالن فاوا در چه 
بازارهايي مي توانند حضور داشته باشند و در اين مسير 
چه موانع و مشكالتي پيش روي آنهاست. از سوي ديگر 
فضايي فراهم مي شود تا فعاالن اين صنعت در سراسر 

كشور اطالعات يكديگر را داشته باشند.«

وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات در س��مينار 
راهكارهاي هوشمندسازي مصرف انرژي با اشاره به 
رشد س��االنه دو برابري اينترنت اشيا در ايران، آن را 
كافي ندانس��ت و تاكيد كرد كه مي توانيم پرش هاي 
خوبي در اين حوزه داش��ته باشيم. به گزارش وزارت 
ارتباطات و فن��اوري اطالع��ات، محمدجواد آذري 
جهرمي در س��مينار راهكارهاي هوشمندس��ازي 
مصرف ان��رژي، با بيان اينكه در دو س��ال گذش��ته 
اينترنت اش��يا رش��د خوبي داش��ته اس��ت، گفت: 
»شركت هاي فعال در اين حوزه در دو سال گذشته 
از مرحله ايده عبور كرده اند و محصوالت خوبي ارايه 
داده اند.« وي، توس��عه ب��ازار را گام بعدي در حوزه 
IOT عنوان كرد و اف��زود: »وزارت ارتباطات در اين 
مرحله نمي تواند به عنوان خريدار عمل كند اما وظيفه 
تس��هيل گري در اين حوزه را به عه��ده دارد.« وزير 
ارتباطات با بيان اينكه IOT در حوزه انرژي، برآورد 

و كاربرد بااليي دارد، گفت: »بر اس��اس بررسي هاي 
به عمل آم��ده به دليل ن��رخ پايين ان��رژي در ايران، 
س��رمايه گذاري در اين حوزه صرفه اقتصادي ندارد. 
گران كردن انرژي راه حل اين مشكل نيست و دولت 

بايد در اين حوزه يارانه پرداخت كند.«
آذري جهرم��ي مس��اله ديگر در اين ح��وزه را عدم 
صرفه جويي مناسب به نسبت سرمايه گذاري در اين 
حوزه بيان كرد و گفت: »بايد در مدل هاي اقتصادي 

اين حوزه سياس��ت حمايتي وجود داش��ته باش��د. 
به همين منظ��ور مذاكرات ب��ا وزارت نيرو در حال 
پيگيري اس��ت.« وزير ارتباطات، ب��رآورد IOT در 
بخش كش��اورزي در ايران را برخالف دنيا باال اعالم 
كرد و گفت: »رش��د IOT در بخش كشاورزي ايران 
به دليل اهميت اقتص��ادي و كمبود منابع آب قابل 
 IOT اهميت است. در بخش كشاورزي پايلوت هاي
موفقيت آميز بوده، و با اين رشد در كوتاه مدت بخش 

كشاورزي مي تواند حركت جدي داشته باشد.«
آذري جهرمي، به مس��ووليت پيگيري IOT توسط 
سازمان فناوري اطالعات اشاره كرد و گفت: »در بحث 
حكمراني و سياست گذاري مباحث بسياري مطرح 
است كه با IOT مي توانيم به بهبود آن كمك كنيم. 
وضعيت رشد IOT حاكي از رشد دو برابري در سال 
است اما اين رشد كافي نيست و مي توانيم پرش هاي 

خوبي در اين حوزه داشته باشيم.«

نسخه اوليه سند راهبري اينترنت اشيا )IoT( توسط 
معاونت راهبردي و توسعه بازار سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي تدوين و به زودي ارايه مي شود. به 
گزارش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، 
س��يدبابك ابراهيمي -معاون راهبردي و توسعه بازار 
رگوالتوري- گفت: »وجود يك نهاد هماهنگ كننده و 
هدايت گر به عنوان مسوول سياست گذار و مقررات گذار 
در حوزه اينترنت اش��ياء )IoT( ب��راي جهت دهي و 
هماهنگ سازي تمامي فعاالن در اين حوزه، پيش بيني، 
برنامه ريزي و سرمايه گذاري در مورد نيازهاي شبكه و 
اتصاالت IoT، نظارت بر زيرساخت ديجيتال و تكميل 
قوانين موجود از موضوعاتي است كه در الزامات حاكم 
بر اينترنت اشياء بايد به آن توجه كرد.« وي ادامه داد: 
»در حال حاضر مس��اله امنيت، حري��م خصوصي و 
محرمانگي در اينترنت اشياء و همچنين داده هاي بسيار 
زيادي كه در اين شبكه جمع مي شود، اهميت بااليي 
دارد. در اين زمينه دو موضوع تدوين سياس��ت هاي 
كلي حفظ امنيت و محرمانگي در تمام ابعاد و تعيين 
اس��تانداردهاي الزم در ح��وزه IoT ب��راي نهادهاي 

مسوول و رگوالتوري ها اولويت دارد.«ابراهيمي افزود: 
»طبق مصوبه ش��وراي عالي فضاي مج��ازي درباره 
الزام��ات اختصاصي اينترنت اش��ياء، كالن داده هاي 
تجميع ش��ده از كاربران مانند دارايي ملي تلقي شده 
و مش��مول الزام��ات حمايت از داده ها مي ش��وند. بر 
همين اساس اس��تفاده از تجربيات ساير كشورها در 
زمينه امني��ت ارتباطات و ورود س��ريع تر به موضوع 
 تامين امني��ت و سياس��ت گذاري هاي مربوط به آن 

ضروري است.«
معاون راهبردي و توسعه بازار رگوالتوري با بيان اينكه 
موضوع IoT در حال مطالعه و توس��عه و زمينه هاي 

فني آن در حال تكميل اس��ت، گف��ت: »راهبردهاي 
اين ح��وزه نيازمند بازنگري و تكمي��ل بوده و تدوين 
برخي از دس��تورالعمل هاي جزيي تر در آينده و پس 
از شكل گيري كامل تر IoT قابل انجام است و با توجه 
به تغيير و تكميل مس��تمر فناوري هاي مرتبط با اين 
حوزه، نياز به بازنگري و به روزرس��اني مقررات به طور 
مداوم وج��ود دارد.« ابراهيمي مجوزدهي و مديريت 
طيف فركانس��ي، س��وئيچينگ و رومينگ، امنيت و 
محرمانگي، رقابت، آدرس ده��ي )IP( و نامبرينگ را 
از مهم ترين موضوعات در سياس��ت گذاري و تدوين 
مقررات حوزه  IoT عنوان كرد و گفت: »امروزه مديريت 
نوآوري مهم تر از هميشه است و يك فرآيند نوآورانه 
بايد طراحي شود تا از طريق مراحل توليد ايده، توسعه 
كسب وكار، اولويت بندي، اثبات مفهوم و پياده سازي 
اجرا شود. در اين راستا معاونت راهبردي رگوالتوري 
 IoT پس از مطالعه و بررسي سندهاي راهبردي توسعه
در كشورهاي مختلف جهان و تطبيق آن با شرايط و 
اقتضائات اقتصادي و فني كشور، به زودي نسخه اوليه 

سند راهبري IoT  در كشور را ارايه مي كند.«

صرفه جويي 4 ميليون يورويي با تجهيرات مخابراتي داخلي

ايجاد بانك اطالعات فعاالن حوزه فناوري اطالعات ايران

توسعه بازار، ضرورت گام بعدي اينترنت اشيا در ايران

تدوين نسخه اوليه سند راهبري اينترنت اشيا 
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40 درصد خريدهاي 
بلك فرايدي با گوشي انجام شد

نتايج ي��ك بررس��ي در امريكا نش��ان مي دهد 
39درصد از خريدهاي بلك فرايدي با اس��تفاده 
از گوشي هاي هوشمند انجام شده كه نسبت به 
رقم 33 درصدي سال قبل افزايش قابل توجهي 
نشان مي دهد. به گزارش مهر به نقل از انگجت، 
پژوهشي كه توسط شركت ادوبي در اين زمينه 
انجام شده نشان مي دهد مبلغ هزينه شده براي 
خريدهاي بلك فرايدي از طريق گوشي امسال 
به 2.9 ميلي��ارد دالر افزايش يافته، در حالي كه 
رقم مذكور در سال گذشته تنها 2.1 ميليارد دالر 
بوده است. در مجموع در س��ال جاري ميالدي 
ارزش نق��دي خريده��اي بلك فراي��دي كه با 
استفاده از اينترنت انجام شده۷.4 ميليارد دالر 
 بوده، در حالي كه سال گذشته ميالدي اين رقم

6.2 ميليارد دالر بوده اس��ت. متوس��ط هزينه 
انجام شده براي خريدهاي بلك فرايدي از طريق 
اينترنت امسال به 168 دالر رسيده و اين موضوع 
نشان مي دهد مردم در زمينه صرف مبالغ قابل 
توج��ه براي اين كار مش��كلي ندارند. از س��وي 
ديگر خريد محصوالت فناورانه در بلك فرايدي 
مت��داول بوده اس��ت. محبوب ترين محصوالت 
فناورانه خريداري شده در اين ايام عبارت بوده اند 
از لپ تاپ هاي اپل، ايرپاد، كنسول بازي نينتندو 

سوئيچ و تلويزيون هاي سامسونگ. 

توليد حافظه هاي كامپيوتري 
سريع تر با ابزارهاي جديد

محققان دانشگاه آكس��فورد توانستند يك ابزار 
قابل برنامه نويسي در مقياس نانو توليد كنند كه 
براي اولين بار ارتباط بين سيستم هاي پردازش 
الكترونيكي و اپتيكي را برقرار مي كند. به گزارش 
ايرنا به نقل از پايگاه خبري ساينس ديلي، اين ابزار 
الكترو اپتيكي با استفاده از فوتون ها يا الكترون ها 
برنامه ريزي مي ش��ود و امكان توليد حافظه ها و 
پردازنده هاي س��ريع تر و كم مصرف تر را فراهم 
مي كند. به گفته محققان، پ��ردازش اطالعات 
با س��رعت نور يك آرزوي دس��ت نيافتي بوده، 
اما اكنون با توس��عه فناوري، به يك هدف قابل 
دس��تيابي بدل شده است. اس��تفاده از نور براي 
رمزگذاري و انتقال اطالعات، امكان اجراي اين 
فرآيندها را با سرعتي بسيار نزديك به سرعت نور 
در اختيار مي گ��ذارد. با وجود اينكه اخيرا امكان 
استفاده از نور براي پردازش اطالعات به صورت 
عملي ب��ه نمايش درآمده اس��ت، تاكنون جاي 
خالي يك دستگاه كم حجم براي برقراري ارتباط 
بين اين فناوري جدي��د و معماري الكترونيكي 
كامپيوترهاي عادي احساس مي شود. ناسازگاري 
سيستم هاي پردازش��ي اپتيكي و الكترونيكي 
از تفاوت بين حج��م تعامل الكت��رون و فوتون 
ناشي مي ش��ود. در واقع براي اينكه تراشه هاي 
الكترونيكي كارآيي الزم را داشته باشند، بايد ابعاد 
كوچكي داشته باشند، اما از آنجا كه طول موج هاي 
نور بزرگ ت��ر از طول موج هاي الكترون اس��ت، 
تراشه هاي اپتيكي بايد ابعاد بزرگي داشته باشند 
تا به طور موثر عمل كنند. براي حل اين مشكل 
محققان دستگاهي را ساختند كه قادر است نور 
را در ابعاد نانو محدود كند. اين دستگاه با استفاده 
از يك پديده تحريك كننده الكترومغناطيسي 
موسوم به پالريتون پالسمون هاي سطحي، نور را 
در ابعاد نانو فشرده مي كند. اين ميزان فشردگي 
به همراه افزايش قابل توجه چگالي انرژي، امكان 
برق��راري ارتباط بين س��يگنال هاي الكترون و 
فوتون ها و در نتيجه ذخيره و پردازش اطالعات 
را با سرعت نور فراهم مي كند. گزارش كامل اين 
 Science Advances تحقيقات در نش��ريه

منتشر شده است.

كاربران ويندوز، هدف اصلي 
بدافزارهاي تبليغاتي

نتايج بررسي يك موسسه امنيتي نشان مي دهد، 
بخش عمده بدافزارهاي تبليغاتي كه با هدف آلوده 
كردن دستگاه هاي الكترونيك منتشر مي شوند، 
كاربران سيستم عامل ويندوز را هدف قرار مي دهند. 
به گزارش مهر به نقل از زددي نت، آماري كه توسط 
موسس��ه Devcon منتشر ش��ده، حاكي است 
61 درصد از بدافزاره��اي تبليغاتي كه حد فاصل 
11 جوالي ت��ا 22 نوامبر س��ال 2019 در فضاي 
مجازي منتشر شده  اند براي ضربه زدن به كاربران 
سيس��تم عامل ويندوز طراحي شده بودند. بعد از 
ويندوز، سيستم عامل كروم گوگل با 22.5 درصد 
در رتبه دوم و سيستم عامل مك اپل با 10.5 درصد 
در رتبه س��وم است. پس از اين سه سيستم عامل، 
آي اواس اپل با 3.2 درص��د، اندرويد با 2.1 درصد، 
سيستم عامل آي پد با 0.8 درصد و لينوكس با 0.3 
درصد رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند. 
بخش عمده اين بدافزارهاي تبليغاتي كه مشابه با 
تبليغات آنالين معمولي به نظر مي رسند، كاربران 
را به سمت سايت هاي آلوده به بدافزارهاي مخرب 
هدايت مي كنند يا آنها را به بارگذاري بدافزارهاي 
مخفي شده در خود ترغيب مي كنند. به نظر مي رسد 
بازار بزرگ سيستم عامل ويندوز و حفره هاي متعدد 
امنيتي نس��خه هاي مختلف اين سيستم عامل، 
عالقه هكرها ب��راي طراحي بدافزارهاي تبليغاتي 
اختصاصي آن باشد. البته اين وضعيت پديده تازه اي 
نيست و در سه دهه اخير ويندوز هميشه هدف اول 
حمالت هكري و بدافزاري بوده است.در اين ميان 
تمركز جدي طراح��ان بدافزارهاي تبليغاتي روي 
سيستم عامل كروم گوگل پديده تازه اي است كه 
نشان دهنده افزايش محبوبيت آن است. همچنين با 
توجه به استفاده گسترده از سيستم عامل لينوكس 
روي رايانه هاي سرور، طراحي بدافزارهاي تبليغاتي 

براي آن توجيه چنداني ندارد.

دست اندازهاي پيش روي دولت الكترونيك
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»تعادل«ابعادمختلفطرحكارآموزيدرمحيطواقعيرابررسيميكند
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بازگشت به ايده  استاد- شاگردي براي توسعه اشتغالزايي

تامين سوخت يارانه اي براي قايق هاي ماهيگيري

گروه بنگاه ها|
 ط��رح »كارآموزي در محي��ط واقع��ي كار« يكي از 
طرح هاي اجرايي براي بهبود شاخص هاي اشتغالزايي 
در جامعه و متعاقب آن كاهش آسيب هاي معيشتي و 
اقتصادي اس��ت كه در حال حاضر  در مسير عملياتي 
ش��دن قرار دارد، طرحي كه در عي��ن حال كه به افراد 
بيكار و فاقد مه��ارت فرصت كار كردن در محيط هاي 
واقعي را مي دهد، براي كارفرماها هم محاس��ني دارد 
و مي توانند اف��راد جوي��اي كار را در كارگاه هاي خود 
مشغول به كار كنند. ايده اي كه شايد وقت آن رسيده 
باشد كه ابعاد و زواياي گوناگون آن از منظر تحليلي مورد 
بررسي قرار بگيرد. اين طرح به واقع مشابه همان طرح  
استاد، شاگردي قديم است كه در سطح جامعه باب بود 
و خانواده ها فرزندانشان را براي ياد گرفتن حرفه و كار 

به كارگاه هاي دوست و آشناهايشان مي فرستادند. 
از منظ��ر قانون��ي در راس��تاي اجرايي ك��ردن بند2 
سياست هاي كلي اشتغال ابالغي از سوي مقام معظم 
رهبري و بند 5 سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي، 
طرح مهارت آموزي در محيط كار واقعي با رويكرد ايجاد 
بسترهاي الزم براي اشتغال مولد و پايدار و همچنين 
اس��تمرار و تثبيت اشتغال فرصت هاي موجود و مورد 
نياز جامعه به ويژه در مشاغل خرد و خانگي با استفاده 
از ظرفيت بخش هاي غيردولتي در توسعه آموزش هاي 
مهارتي و نيز براي اس��تفاده از ظرفيت هاي آموزشي 
موجود در محيط هاي كارگاهي و در راستاي توسعه و 
تنوع الگوهاي آموزشي تدوين شده است. بر اساس اين 
طرح كارآموزان واجد شرايط 4الي 6ماه نزد كارآفرينان 
به آموزش و مهارت آموزي مي پردازند و طي اين مدت 
دولت يك سوم حقوق قانوني و بيمه كارآموزان را تقبل 
مي كند تا كارفرمايان انگيزه بيشتري براي به كارگيري 
جوانان داشته باشند. دولت دورنماي اشتغال حداقل 
150هزار نفر در هر سال را در استان هاي گوناگون در 
اين طرح پيش بيني كرده ت��ا بعد از انتقال دانش الزم 
جوانان با مهارت هاي بيشتري وارد بازار كار كشور شوند.

   مه�ارت آموزي در محيط واقع�ي كار  در 
حال اجرا است

ايالم يكي از استان هايي است كه تالش مي كند سهم 
افزون تري در مهارت آموزي به جوانان را از خالل اجراي 
اين طرح به دست آورد. مديركل آموزش فني و حرفه اي 
استان ايالم در همين خصوص مي گويد: مهارت آموزي 
در محيط واقعي يك��ي از روش هاي آم��وزش فني و 
حرفه اي است كه در آن مهارت و شايستگي هاي مورد 
نياز در چارچوب اس��تانداردهاي آموزشي از مربي به 
مهارت آموز همزم��ان با فرآيند توليد محصول و ارايه 

خدمت منتقل مي شود.

احسان جمش��يدزاده افزود: در اين طرح متقاضي در 
كنار اس��تاد كار )مربي( و در محي��ط كار واقعي دوره 
آموزش��ي مهارتي را به مدت حداقل طول استاندارد 
آموزشي و حداكثر يك سال سپري مي كند. متقاضيان 
مهارت آم��وزي در قالب اين طرح به عن��وان كارآموز 
آموزش هاي فني و حرفه اي ش��ناخته شده و با توجه 
به قراردادي كه به امضا مي رسد بيمه مسووليت مدني 
آنها به عهده س��ازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و 
مش��مول قوانين كار و تأمين اجتماعي در اين مدت 
نمي ش��وند.وي با تاكيد بر ل��زوم همراهي صنف هاي 
مهارتي براي نهادينه ش��دن طرح مهارت آموزي در 
محيط كار، در صورت تماي��ل كارآموزان پس از اتمام 
دوره آموزش��ي 6 ماه تا يك سال، مي توانند با شركت 
در آزمون هاي فني و حرفه اي و كس��ب قبولي گواهي 
نامه رش��ته اي خود را دريافت كنند. وي آش��نايي با 
محيط كسب و كار، كسب تجربه، آماده سازي و ايجاد 
خودباوري در مهارت آموز براي ورود به عرصه اشتغال 
و كارآفريني، حفظ و پايداري مش��اغل سنتي و بومي 
خصوصًا در صنايع دستي را از اهداف اين طرح عنوان 
كرد. به گفته جمشيدزاده، كمك به بنگاه هاي فعال به 
منظور شناسايي و جذب نيروي كار مستعد و توانمند، 

كاهش هزينه هاي جذب و به كارگيري نيروهاي فاقد 
مهارت، ايجاد اش��تغال براي كارآموزان و اس��تفاده از 
ظرفيت و توان آموزشي عملي بنگاه هاي اقتصادي از 

ديگر اهداف اين طرح است.

   انتقال دانش و تجربه
مديركل آموزش فني و حرفه اي استان خراسان جنوبي 
در خصوص برنامه هاي اين اداره كل براي اجراي طرح 
محيط واقعي كار مي گويد: مهارت آموزي جوانان در 
محيط واقعي يكي از روش هاي آموزش فني و حرفه اي 
اس��ت كه در آن مهارت و شايستگي هاي مورد نياز در 
چارچوب اس��تانداردهاي آموزشي از مربي به مهارت 
آموز همزمان با فرآيند توليد محصول و ارايه خدمت 
منتقل مي شود. خوش آيند آشنايي با محيط كسب و 
كار، كسب تجربه و آماده سازي و ايجاد خودباوري در 
مهارت آموز براي ورود به عرصه اشتغال و كارآفريني، 
حفظ و پايداري مش��اغل س��نتي و بومي خصوصًا در 
صنايع دس��تي، كمك به بنگاه هاي فع��ال به منظور 
شناسايي و جذب نيروي كار مستعد و توانمند، كاهش 
هزينه هاي جذب و به كارگيري نيروهاي فاقد مهارت، 
ايجاد اش��تغال براي كارآموزان و استفاده از ظرفيت و 

توان آموزش��ي عملي بنگاه هاي اقتصادي را از اهداف 
اين طرح عنوان كرد. وي به شرايط افرادي كه مي توانند 
از اين طرح بهره مند گردند اش��اره كرد و گفت: اعالم 
كتبي عالقه مندي و تمايل به شركت در طرح، داشتن 
حداقل 15 س��ال، تابعيت ايراني، داشتن توانايي الزم 
متناس��ب با آموزش موردنظر از جمله شرايط مهارت 
آموز در اين طرح است. خوشايند افزود: در صورت تمايل 
كارآموزان پس از اتمام دوره آموزشي شش ماه تا يك 
سال، مي توانند با شركت در آزمون هاي فني و حرفه اي 

گواهي نامه رشته اي را كه فراگرفتند، دريافت كنند.

  پاسخ به دغدغه كارفرمايان
پرسشي كه با اين توضيحات به ذهن خطور مي كند آن 
است كه كارفرمايان تا چه اندازه با اين طرح همراهي 
كرده اند؛ ياور محمدي مديركل آموزش فني و حرفه اي 
استان كرمانشاه در پاسخ به اين پرسش با بيان اينكه 
طرح»كارآموزي در محيط واقعي كار« ارتقاي سطح 
مهارت  افراد جوياي كار را دنبال مي كند، مي گويد: در 
اين طرح كارفرماها بدون اينكه دغدغه قوانين تامين 
اجتماعي و قانون كار را داشته باشند، افراد بيكار را در 

كارگاه هاي خود به كار مي گيرند.

محمدي اضافه كرد: تا س��ال 1396 مشكالت مربوط 
به قانون تامين اجتماعي و قانون كار باعث بي رغبتي 
كارفرماها به جذب كارآموز مي ش��د كه در قالب طرح 
»كارآموزي در محيط واقعي كار« نيازي نيست كارفرما 
فرد را تحت پوش��ش بيمه تامين اجتماعي قرار دهد، 

ضمن اينكه از ضوابط قانون كار هم معاف است.
محمدي گفت: افرادي كه در قالب اين طرح در كارگاه ها 
مشغول مي شوند تحت پوشش بيمه مسوولت مدني 
بوده و در صورتي كه حين كار با مشكلي مواجه شوند يا 
احيانا فوت كنند، دولت موظف به پرداخت خسارت و 
حتي ديه است. مديركل آموزش فني و حرفه اي استان 
كرمانشاه ادامه داد: در اين طرح هر فرد مي تواند در يك 
دوره شش ماهه تا يك ساله مراحل آموزش را به صورت 
تجربي در كارگاه ها سپري كرده و پس از پايان دوره با 
شركت در آزمون گواهينامه بين المللي مهارت دريافت 
كند. محمدي گفت: تمام افرادي كه امكان كار كردن در 
كارگاه هاي بخش خصوصي را داشته باشند، مي توانند 
در طرح »كارآموزي در محيط واقعي كار« مش��غول 
ب��ه يادگيري حرفه و مهارت مورد عالقه خود ش��وند. 
همچنين كارگاه هايي كه كد بيمه اي داش��ته و مجوز 
رسمي از اتحاديه گرفته باشند، مي توانند در قالب طرح 
“كارآموزي در محيط واقعي كار “ كارآموز جذب كنند.

مديركل آموزش فني و حرفه اي اس��تان كرمانشاه با 
دعوت كارفرماها و افراد جوياي مهارت براي شركت در 
اين طرح اضافه كرد: در اين طرح بخش خصوصي در 
فرآيند آموزش و مهارت آموزي به كمك بخش دولتي 
آمده و روش اجراي آن مشابه طرح هاي استاد-شاگردي 

قديم است كه در سطح جامعه ديده مي شد.
وي گفت: امسال سهميه اجراي اين طرح براي استان 
كرمانشاه جذب 1324 نفر است كه تا مهر ماه بيش از 

هزار نفر جذب اين طرح شدند.
محمدي اضافه كرد: سال گذشته هم سهميه استان 
كرمانش��اه براي اجراي اين طرح 1286 نفر بود كه در 
نهايت 2059 نفر در اين طرح شركت كنند كه نشان از 
استقبال كارفرماها و افراد جوياي كار از اين طرح دارد.

آن گونه كه از اظهارنظره��اي افراد مرتبط با اين طرح 
در استان هاي مختلف كش��ورمان پيداست، در طرح 
مهارت آم��وزي در محيط كار واقعي متقاضي در كنار 
استاد كار و در محيط كار واقعي دوره آموزشي مهارتي 
را سپري مي كند و با محيط كسب و كار آشنا مي شود 
و ضم��ن خودباوري ب��راي ورود به عرصه اش��تغال و 
كارآفريني آماده مي شود. ضرورتي كه سال ها اقتصاد 
و توليد كشورمان به دليل كمبود مهارت در نيروهاي 
كار با مشكالت عديده اي مواجه بودند و دولت با اجراي 
ايده هايي از جنس كارآموزي در محيط واقعي كار تالش 

مي كند تا بخشي از اين مشكالت را پوشش دهد.

موضوع تامين سوخت يارانه اي براي صيادان ماهيگيري 
در استان هاي جنوبي كشور بالفاصله پس از افزايش 
قيمت بنزين در فضاي رسانه اي و شبكه هاي اجتماعي 
مطرح ش��د. موضوعي كه به نوعي به معيشت هزاران 
نفر در استان هاي ساحلي مربوط بود و تصميم گيري 
عاج��ل را در اين زمينه گوش��زد مي ك��رد . در همين 
خصوص ديروز معاون مديركل امور دريايي س��ازمان 
بنادر و دريانوردي از برنامه هاي ويژه براي پاسخگويي 
به مطالبات اين قش��ر خبر داد و گفت: تأمين سوخت 
يارانه اي قايق هاي ماهيگيري بنزيني در دست اقدام 
است. به گزارش س��ازمان بنادر و دريانوردي، حسين 
عباس نژاد با بيان اينكه سازمان بنادر و دريانوردي در 
تعامل با دستگاه هاي ذي ربط و استانداري ها به دنبال 

تأمين سوخت يارانه اي قايق هاي ماهيگيري بنزيني 
است، تصريح كرد: تنها مانعي كه پيِش روي اين اقدام 
قرار دارد عدم ثبت قانوني بخش عمده اي از اين قايق ها 
اس��ت. وي مالكان قايق هاي بنزين��ي را ملزم به ثبت 
قانوني آنها دانست و افزود: البته نبايد از نظر دور داشت 
طبق قانوني كه سازمان محيط زيست پيش از اين در 
هيات وزيران مصوب كرده بود ثبت قايق هاي با موتور 
دوزمانه به علت آاليندگي آنها ممنوع بود. عباس نژاد 
ادامه داد: خوش��بختانه با رايزني هاي صورت گرفته با 
سازمان محيط زيست، دولت با توجه به مشكالتي كه 
وجود دارد مهلتي سه ساله را براي مالكان قايق ها تعيين 
كرده است كه طي آن مالكان بتوانند به تعويض موتور 
دو زمانه به چهار زمانه اقدام كنند. معاون مديركل امور 

دريايي سازمان بنادر و دريانوردي از جمله علل تعيين 
اين مهلت از سوي دولت را افزايش قيمت موتورهاي 
چهارزمانه وارداتي قايق ها و كمبود عرضه آنها در بازار 
دانست و خاطرنش��ان كرد: وزارت صمت و دبيرخانه 
شوراي عالي صنايع دريايي براي توليد موتور چهارزمانه 
تولي��د داخل قول همكاري داده اند ك��ه اميدواريم به  
زودي و تا پيش از اتمام مهلت دولت عملياتي ش��ده و 
در دس��ترس متقاضيان قرار بگيرد. عباس نژاد مهلت 
سه ساله دولت به صاحبان قايق هاي با موتور دو زمانه 
را فرصت مناسبي براي ثبت قانوني اين قايق ها اعالم 
كرد و گفت: سازمان بنادر و دريانوردي با تمهيداتي كه 
انديشيده و امكاناتي كه فراهم ساخته است آماده ثبت 
قانوني قايق هاي موتوري است. وي خاطرنشان كرد: با 

ثبت قانوني قايق هاي موتوري و رفع اين مانع قانوني و 
ضروري، سازمان بنادر و دريانوردي تالش مضاعفي را 
براي تامين سوخت يارانه اي اين قايق ها از طريق مذاكره 

با دس��تگاه هاي ذي ربط از جمله وزارت نفت، س��تاد 
تنظيم بازار، استانداري ها و... صورت خواهد داد تا هر 
چه زودتر اين سوخت به دست مصرف كنندگان برسد.

تالشبرايتوسعهصادرات
بهخارجكشور

قزوي�ن| مديرعام��ل 
ش��ركت ش��هرك هاي 
صنعتي اس��تان قزوين از 
امكان صادرات محصوالت 
توليدي صنايع ساختمان 
و كش��اورزي قزوي��ن به 

كشور كنيا خبرداد.
به گزارش ايلنا، حميدرضا خانپور در ديدار با جعفر 
برمكي سفير ايران در كنيا گفت: استان قزوين امكان 
صادرات و توليد محصوالتي چون صنايع ساختمان 
و كشاورزي به كنيا را دارد و اين شرايط فراهم است 
كه انواع محصوالت كاشي، سراميك، خانه هاي پيش 
ساخته، بتني، محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي 
مانند بيسكوييت به اين كشور صادر يا در آن كشور 
توليد كند. مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي 
استان قزوين افزود: براي توسعه مبادالت تجاري و 
افزايش صادرات بين قزوين و كنيا با توجه به عالقه 
بخش خصوصي اس��تان، ايجاد نمايشگاه توليدات 
قزوين در اين كشور آفريقايي رو به توسعه ضروري 
اس��ت. خانپور بيان كرد: طي نشست هاي قبلي با 
فعاالن تجاري كش��ور كنيا قرار بود كه بخش��ي از 
ساختمان سابق سفارت خانه ايران در كنيا به عنوان 

نمايشگاه دايمي محصوالت قزوين استفاده شود.
اين مس��وول ادامه داد: نمايش تولي��دات صنايع، 
كشاورزي و خدمات مهندسي در كشور كنيا سبب 
مي شود تا زمينه همكاري و مبادالت تجاري بين 2 

كشور ايران و كنيا افزايش يابد.

مديريتسرايمحلههايشيراز
درآستانهواگذاريبهسمنها

فارس|اليح��ه واگذاري 
مديريت سراي محله هاي 
ش��يراز به س��من ها پس 
از موافق��ت كميس��يون 
فرهنگ��ي، اجتماع��ي و 
ورزشي ش��وراي اسالمي 
ش��هر ش��يراز، در آستانه 

تصويب نهايي قرار گرفته است.
به گزارش رواب��ط عمومي و امور بين الملل ش��وراي 
اسالمي شهر ش��يراز، احمدتنوري گفت: در راستاي 
اساس��نامه س��ازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزش��ي 
شهرداري شيراز به منظور ايجاد بستر مناسب، افزايش 
مشاركت شهروندان و اس��تفاده از ظرفيت نهادهاي 
غيردولتي و غيرسياسي )سازمان هاي مردم نهاد( در 
مديريت و بهره برداري از سراي محله هاي شهر در حوزه 
فعاليت سازمان، به شهرداري شيراز اجازه داده  مي شود، 
مديريت س��راي محله ها را با فراخ��وان عمومي و بر 
اساس امتياز كسب شده مطابق دستورالعمل پيوست 
شامل 15ماده و 11 تبصره به سازمان هاي مردم نهاد 
غير سياسي، غير قومي و دولتي )سمن ها( واگذار كند.

وي افزود: پرداخت همه  هزينه هاي سراي محله برعهده 
شهرداري اس��ت و از 40 تا 80 درصد درآمد حاصل از 
سراي محله به تشخيص شهرداري بابت حق مديريت 
به سمن پرداخت  مي ش��ود. وي ادامه داد: درصدهاي 
ذكرشده مربوط به س��ال پايه واگذاري و در سال هاي 
بعد به تشخيص شهرداري قابل تغيير و مالكيت سراي 

محله و تجهيزات آن نيز متعلق به شهرداري است.

صادراتبهعراقبدونهيچ
وقفهايدرحالانجاماست

ييس  ر | ن س�تا ز خو
كميس��يون بازرگان��ي، 
حم��ل و نق��ل و گمرك 
اتاق بازرگاني اهواز با بيان 
اينكه دولت عراق همكاري 
خوبي را در زمينه صادرات 
كاال به اين كش��ور دارد، 
گفت: صادرات به عراق از مرزهاي خوزستان بدون 

هيچ وقفه اي در حال انجام است.
محمد عبياوي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به روند 
صادرات كاال به كشور عراق پس از ناآرامي هاي اخير 
در اين كشور اظهار كرد: هيچ مساله خاصي در زمينه 
صادرات كاال به كش��ور عراق وجود ندارد و با وجود 
مس��ائلي كه درخصوص تردد زائران ايراني به اين 
كشور وجود دارد اما صادرات بدون هيچ وقفه اي در 
حال انجام است. وي افزود: از اولين روز ناآرامي ها در 
كشور عراق تاكنون روند صادرات كاال از سوي ايران 
متوقف نشده اس��ت و خوشبختانه شاهد صادرات 
كاال از مرزهاي چذابه و شلمچه به اين كشور هستيم 
و هيچ مساله اي در بحث بارانداز كاال در اين دو مرز 
در استان خوزستان وجود ندارد. رييس كميسيون 
بازرگاني، حمل و نقل و گمرك اتاق بازرگاني اهواز 
تصريح كرد: در حال حاضر واردات يكسري از كاالها 
از سوي عراق براي ورود به اين كشور ممنوع اعالم 
شده است و تجار بايد براي صادرات كاال به اين كشور 
چنين مواردي را در نظر بگيرند تا در مرز دچار مشكل 

نشوند و كاالي آنها برگردانده نشود.

بازاراوراسيامحركافزايش
توليدوصادراتاست

گي�ان |ريي��س اداره 
بازرگاني خارجي سازمان 
صم��ت گي��الن گف��ت: 
ب��ازار اوراس��يا مي تواند 
تامين كننده نياز داخلي 
و محركي ب��راي افزايش 

توليد و صادرات باشد.
محمد فيض از ضرورت آمادگي همه دس��تگاه ها 
براي پيوستن به اتحاديه گمركي اوراسيا تاكيد كرد 
و گفت: روند حاكم بر مراودات اقتصادي و بازرگاني 
در جهان امروز به گونه اي است كه توليدكنندگان 
و صاحبان برندهاي مطرح و معتبر دنيا براي خروج 
از ركود و شكست در عرصه رقابت اقتصادي، توجه 
خويش را هدفمندانه در جهت دستيابي بازارهاي 
جديد و به تبع آن توسعه روزافزون صادرات معطوف 
مي دارند كه پيوس��تن ايران به اين اتحاديه نيز در 
راستاي گسترش بازارهاي جديد قابل ارزيابي است.

وي با تاكيد بر اهميت توس��عه صادرات غيرنفتي و 
نقش موثر آن در بهبود وضعيت اقتصادي كش��ور 
گفت: امروز دولت و بخش خصوصي به اين اجماع 
رسيده اند كه توجه جدي به صادرات غيرنفتي، پيدا 
كردن بازاره��اي جديد صادراتي و رفع موانع پيش 
روي صادرات، از اصلي تري��ن راه هاي فعال كردن 
اقتصاد كشور اس��ت و بازار بزرگ اوراسيا مي تواند 
از طرفي تامين كننده نيازه��اي داخلي و از طرف 
ديگر محركي قابل قبول براي افزايش توليد و به تبع 

صادرات باشد.

افزايشقيمتبنزينتأثيريبر
قيمتكاالهاوخدماتندارد

اصفهان|ريي��س اداره 
صنعت، معدن و تجارت 
شهرستان اردستان گفت: 
قيم��ت ميوه ه��ا به هيچ 
عنوان افزايش نداش��ته و 
افزايش قيمت بنزين هيچ 
تأثيري بر افزايش قيمت 

كاال و خدمات نداشته است.
محمدرضا باقري ديروز در حاشيه پلمب يك واحد 
نانوايي در اردس��تان اظهار كرد: ام��روز يك واحد 
نانواي��ي به دليل تكرار تخلف��ات از جمله تعطيلي 
خودسرانه و رعايت نكردن مقررات صنفي با حكم 
تعزيرات حكومتي توس��ط بازرسان اداره صنعت و 

معدن تعطيل شد.
وي با بيان اينكه با توجه به افزايش قيمت بنزين و 
احتمال تأثير آن بر بازار، گشت هاي مشترك اداره 
صنعت، معدن و تعزيرات حكومتي همچنان فعال 
اس��ت، افزود: بازارهاي روز در سطح شهرستان را با 
حساسيت بيشتر بازرس��ي مي كنيم و تاكنون 35 

پرونده تخلف تشكيل شده است.
ريي��س اداره صنعت، معدن و تجارت شهرس��تان 
اردستان با بيان اينكه بيشترين تخلفات اصناف در 
اين اواخر گران فروشي بوده است، گفت: از ابتداي 
س��ال جاري تاكنون 8 مورد پلم��ب واحد صنفي 
داشتيم. بيشترين تخلفات كه منجر به پلمب واحدها 
شده نداشتن پروانه كسب و رعايت نكردن مقررات 

صنفي بوده است.
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ابراز ندامت جوانان 
آزار دهنده كودك كار

كرج| دو جواني كه با آزار رساندن به كودك كار وي را 
درون سطل زباله انداخته بودند از كار خود ابراز ندامت 
كردند. يكي از اين دو جوان با اعالم اينكه خود نيز كارگر 
است و از وضع مالي مناسبي برخوردار نيست، گفت: 
اين كار را از روي ندانم كاري و جواني انجام داده و فكر 
نمي كرده چنين بازتابي داشته باشد.  وي با عذر خواهي 
از مردم گفت: پ��س از اين اقدام نيز از كودك مذكور 
عذر خواهي كرده و با خريدن ساندويچ براي وي از او 
دلجويي كرده است. جوان ديگر نيز با اشاره به فشار 
روحي بسياري كه پس از انتشار فيلم بر وي وارد شده 

است، گفت از ديروز در حال گريه و ندامت است.

تبديل اثر ملي استان مركزي 
به آغل گوسفندان

اراك|يك پايگاه خبري در استان مركزي با انتشار 
تصاويري از تبديل شدن اثر ثبت ملي استان مركزي 
به آغل گوسفندان خبر داد. اين پايگاه خبري با انتشار 
تصاويري از تبديل شدن اثر ثبت ملي استان مركزي 
به آغل گوسفندان و جذب گوسفند به جاي گردشگر 
در يك كاروانسرا پرده برداشت. در اين گزارش آمده 
است دو كاروانس��را در نزديكي شهر اراك قرار دارد 
كه از قضا هر دو در آستاته تخريب كامل قرار دارند، 
كاروانس��راي صفوي كه جزو آثار ملي كشور است 
در روستايي با همين نام در نزديكي اراك قرار دارد 
كه متاسفانه تبديل به آغل گوسفند شده در حالي 
كه در استان هاي ديگر ش��اهد تبديل اين بناها به 
اقامتگاه هاي دايمي هستيم. گرچه در اوايل سال 96 
مقرر شد اين بنا مرمت شود و تا حدودي كارگاه نيز 
تجهيز شد، اما پس از تغيير در ميراث فرهنگي استان 
پروژه متوقف شد، برخي بوميان با عمليات شخصي 
در حال گسترش محل نگهداري چارپايان خود در 
اين مكان هستند. اكنون شاهد حضور چارپايان به 

جاي گردشگران در اين بناي ملي هستيم.

39 رشته قنات در قزوين 
مرمت شد

قزوين|مدي��ر آب و خاك و امور فني مهندس��ي 
سازمان جهاد كش��اورزي قزوين گفت: امسال 39 
رشته قنات مربوط به بخش كشاورزي در استان قزوين 
مرمت و نوسازي شد. احمد مستخدمي در خصوص 
بهسازي 39 رشته قنات در استان قزوين اظهار كرد: 
از اين تعداد 24 رشته قنات از محل اعتبارات ملي به 
ميزان 9 ميليارد ريال و 15 رش��ته از محل اعتبارات 
استاني با اعتبار 3.5 ميليارد ريال مرمت و بازسازي 
شده است. در حال حاضر 219 رشته قنات فعال در 
سطح استان وجود دارد. مدير آب و خاك و امور فني 
مهندسي سازمان جهاد كشاورزي قزوين بيان كرد: 
به منظور افزايش بهره وري قنوات هر س��اله از محل 
اعتبارات ملي و استاني بهسازي و نوسازي نسبت به 
اليروبي و ترميم تعدادي از آنها اقدام مي ش��ود. وي 
خاطرنش��ان كرد: مرمت قنات ها با هدف تامين آب 
مورد نياز اراضي كشاورزي از اهميت بااليي برخوردار 
است و جزو يكي از برنامه هاي مستمر حوزه آب و خاك 

به شمار مي رود.

راهيابي آبفاي اصفهان به 
مسابقات مهارت هاي تخصصي 
اصفهان| آبفا استان اصفهان مقتدرانه به مرحله 
كشوري مسابقات مهارت هاي فني و تخصصي 
بهره برداري ش��ركت هاي آب و فاضالب كشور 
راه يافت. آبفا استان اصفهان با كسب 5 رتبه اول 
در بخش هاي نصب انشعاب آب، نصب انشعاب 
فاضالب، تعميرات خطوط انتقال آب، عيب يابي 
مدارهاي فرم��ان ب��رق و آزم��ون پارامترهاي 
شيميايي آب به عنوان تيم اول بلوك 7 مقتدرانه 
به مرحله كشوري مسابقات مهارت هاي فني و 
تخصصي بهره برداري شركت هاي آب و فاضالب 
كشور صعود كرد. رييس كميته علمي و اجرايي 
مسابقات مهارت هاي فني و تخصصي بهره برداري 
ش��ركت هاي آب و فاضالب كشور اعالم كرد: در 
مس��ابقات بلوك 7 مهارت هاي فني و تخصصي 
بهره برداري ش��ركت هاي آب و فاضالب كشور 
كه با حضور تيم هاي آبفا اصفهان، يزد، كاش��ان، 
چهارمحال و بختي��اري و كهگليويه وبويراحمد 
انجام گرفت در نهايت آبفا اصفهان به عنوان تيم 
اول به مرحله بعد صعود كرد و آبفا يزد در بخش 
تعميرات خط��وط انتقال آب و نصب انش��عاب 
فاضالب توانس��ت در اين بخش ها رتبه دوم را به 

خود اختصاص دهد.

 96 كيلومتر از راه هاي
 استان ايالم بهسازي شد 

ايام| مدي��ركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
ايالم گفت: 96كيلومتر از راه هاي استان از ابتداي 
امسال تاكنون بهسازي شده است. نوراهلل دلخواه 
با بي��ان اين مطل��ب اظهار داش��ت: در اين مدت 
)ابتداي سال تاكنون( 270 هزار مترمربع عمليات 
لكه گيري و بيش از 120 هزار تن آس��فالت براي 
عمليات بهس��ازي و روكش آس��فالت رويه راه ها 
صرف شده است.به گفته وي براي اجراي بهسازي 
و لكه گيري اين ميزان از راه هاي اس��تان اعتباري 
معادل 360 ميليارد ريال هزينه شده است. مديركل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي ايالم يادآور شد: از 
ابتداي سال جاري تاكنون نقاط پرحادثه متعددي 
در سطح استان شناسايي شده است كه برخي از 
آنها بازسازي، اصالح و برخي نيز تا پايان سال جاري 
ايمن سازي مي شود. دلخواه با بيان اينكه سه هزار 
و 200 كيلومتر جاده در حوزه اس��تحفاظي اين 
استان وجود دارد، گفت: امسال 92 نقطه مستعد 
بروز حوادث جاده اي و تصادف در قالب فعاليت هاي 

اماني راهداري و پيماني ايمن سازي شده است.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

گزارش »تعادل« از گسترش اپيدمي آنفلوآنزا 

56 نفر بر اثر آنفلوآنزا جان خود را از دست دادند
ريحانه جاويدي|

بنابر آمارهاي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي، 
ويروس آنفلوآنزا تاكنون جان 56 نفر را در كشور گرفته و بيش 
از چهارهزار نفر را روانه بيمارستان كرده است. اگرچه هر سال 
با شروع فصل سرد، آنفلوآنزا هم شيوع پيدا مي كند اما امسال 
اوضاع متفاوت بود، اين ويروس آنطور كه مسووالن وزارت 
بهداشت مي گويند، وحشي تر از قبل شده، موج دوم آن هم 
در راه بوده و حدود دو هفته ديگر ادامه مي يابد و حتي ممكن 
است در اين مدت شديدتر هم شود. اگرچه اين بيماري در 
بسياري از كشورها زودتر از موعد آغاز شده اما منشأ آن معلوم 
نيست، چند روز اخير اما و اگرهايي درباره انتقال اين بيماري 
از پرندگان به انس��ان مطرح شد و اين فكر قوت گرفت كه 
اپيدمي آنفلوآنزاي ايجاد شده نوعي از آنفلوآنزاي پرندگان 
باشد و به دليل مصرف گوشت طيور آلوده تا اين حد گسترش 
پيدا كرده است اما مسووالن اين فرض را رد كرده و معتقدند 
هيچ ارتباطي بين اين نوع از آنفلوآنزا كه از نوع آنفلوآنزاي 
انساني نوع A است با آنفلوآنزاي پرندگان وجود ندارد، داستان 
موج بيماري امس��ال همان شيوع هميشگي اين بيماري 
مشابه هر سال است اما قدري شديدتر و تغييريافته تر با اين 
حال نه كمبود دارو وجود داشته و نه حتما تمامي افراد مبتال 

را به مرگ مي كشاند.

    اما و اگرهاي يك بيماري
شيوع آنفلوآنزا در كشور وضعيت خوبي ندارد و امسال اين 
بيماري زودتر از موعد شروع به فعاليت كرده است،  آن طوركه 
محمد مهدي گويا، رييس مركز مديريت بيماري هاي واگير 
وزارت بهداش��ت كشور گفته موج آنفلوآنزا در سال جاري 
نسبت به سال گذشته س��ه هفته زودتر آغاز شده است. او 
چندي پيش در يك نشست خبري درباره اين موضوع گفت: 
امسال موج اين بيماري با شدت هرچه تمام تر شروع به كار 
كرده است و عالوه بر منطقه خاورميانه و كشور ما، حتي در 
كشورهاي اروپايي نيز گستره زيادي داشته است. ويروس 
آنفلوآنزا امسال بر دو نوع H۱N۱ و N2 H3 بوده است كه 
طبق بررس��ي ها نوع H۱N۱ گسترش بيشتري داشته و 

قدرت آن نيز نسبت به نوع ديگر قوي تر است.
به گفته گويا افراد باالي 65 سال، مادران باردار، بيماران قلبي 
و ريوي، مبتاليان به س��رطان كه تحت درمان قرار دارند، 
كساني كه داروهاي سركوب كننده سيستم ايمني مصرف 
مي كنند، افراد داراي نارسايي كليه و كبد و كساني كه ديابت 
كنترل نشده دارند، بيش از ساير افراد در معرض خطر ابتال 
به اين بيماري قرار دارند. به همين دليل تزريق واكسن براي 

اين افراد توصيه مي شود.
اظهارات گويا در حالي است كه روز گذشته مسووالن وزارت 
بهداشت آمارهايي از آخرين تعداد قربانيان آنفلوآنزا و ساير 
افراد درگير با اين بيماري را اعالم كردند. آنطور كه كيانوش 
جهانپور، رييس مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت 
بهداشت اعالم كرده است با ش��يوع آنفلوآنزا در كشور، از 
اول مهر ۹۸ تاكنون، 56 نفر بر اثر ابتال به اين بيماري فوت 
شده اند. از طرف ديگر قاسم جان بابايي، معاون درمان وزارت 
بهداش��ت، از بستري شدن ۴ هزار نفر مبتال به آنفلوآنزا در 

كشور خبر داد. 
در همين راستا عليرضا رييس��ي، معاون بهداشت وزارت 
بهداشت درباره جزييات اين بيماري به تعادل گفت: تمام 
افراد فوت شده، بدون استثنا بيماري زمينه اي داشته اند. 

اين افراد دچار نقص ايمني بوده يا دارويي مصرف مي كردند 
كه ايمني بدن را كم مي كرده يا سرطان داشته اند يا بيماري 
مزمن ريوي، بيماري مزمن كليوي، بيماري مزمن قلبي 
يا ديابت با عارضه داش��ته اند يا افراد باالي 65 سال يا مادر 
باردار بوده اند. اين افراد گروه هاي پرخطر در زمينه آنفلوآنزا 
محسوب مي شوند. نقطه اوج اين بيماري حداكثر تا سه هفته 
ديگر، يعني تا اواخر آذر يا هفته اول دي ماه ادامه پيدا مي كند 

و بعد از آن افت خواهد كرد.
او درباره علت افزايش فوت ناشي از آنفلوآنزا در سال جاري 
مي گويد: امسال بر خالف سال ۹6 و ۹۷ كه بيشتر نوع »اچ 
3 ان 2« ويروس شيوع داشت، نوع »اچ ۱ ان ۱« شيوع پيدا 
كرده كه هم مهاجم تر و هم فراگيرتر است. همچنين اين نوع 
از ويروس آنفلوآنزا تغيير ژنتيك داده و وحشي تر از قبل شده 
است. ۹۹ درصد اين افراد كه فوت كرده اند، واكسن آنفلوآنزا 

تزريق نكرده بودند. توصيه مي شود افراد پرخطر براي ابتال به 
آنفلوآنزا حتما واكسن بزنند. بنابراين اين موج حدود دو هفته 
ديگر ادامه مي يابد و ممكن است طي اين مدت شديدتر هم 

شود، اما بعد از دو هفته فروكش خواهد كرد.

    آنفلوآنزاي شايع در كشور ربطي به آنفلوآنزاي 
پرندگان ندارد

با گذشت چند ماه از شيوع آنفلوآنزا و آمار افرادي كه جان 
خود را به دليل اين بيماري از دس��ت دادند، اما و اگرهايي 
پيرامون منشأ اين بيماري و ارتباط آن با آنفلوآنزاي پرندگان 
مطرح شد كه البته مسووالن در سازمان هاي مختلف آن را 
رد كردند. رييسي درباره اين موضوع بيان كرد: همانطور كه 
پيش از اين توضيح دادم، اين آنفلوآنزا همان آنفلوآنزاي شايع 
فصلي بوده كه همه ساله در اين مقطع شيوع پيدا مي كند 

اما اين بار قدري شديدتر شده در حال حاضر فقط ايران با 
آن درگير نيست بلكه در عمان، كويت،  امارات، افغانستان و 
برخي ديگر از كشورهاي همسايه هم با همين شدت مشاهده 
شده است با اين حال منشأ خاصي ندارد كه بگوييم از كدام 

نقطه آغاز شده و شيوع آن ابتدا در كدام استان بوده است.
او افزود: باز هم تاكيد مي كن��م كه هيچ ارتباطي بين اين 
بيماري با آنفلوآنزاي پرندگان وج��ود ندارد و تاكنون هم 
هيچ گزارشي در اين رابطه نداشتيم. اين آنفلوآنزاي انساني 

نوع A است. 
اظهارات رييسي در حالي اس��ت كه عليرضا اكبرشاهي، 
مديركل دفتر مبارزه با بيماري هاي طيور سازمان دامپزشكي 
كشور هم اين موضوع را تاييد كرده و درباره آن به تعادل گفت: 
اينكه اين آنفلوآنزا را به آنفلوآنزاي پرندگان ارتباط دهيم، 
ادعايي خالف واقع است. اين دو بيماري به هيچ عنوان هيچ 

ارتباطي با يكديگر ندارند. آنفلوآنزاي پرندگان در كش��ور 
كنترل شده و تاكنون موردي از ابتال به آن نداشتيم.

اگرچه منشأ اين بيماري معلوم نيست اما نمايندگان مجلس 
معتقدند وزارت بهداشت بايد در اين زمينه شفاف عمل كند. 
يعقوب شيوياري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
شوراي اسالمي درباره اين موضوع و عملكرد وزارت بهداشت 
در اطالع رساني به تعادل گفت: اينكه منشأ بيماري از كجا 
بوده موضوعي است كه وزارت بهداشت بايد صراحتا آن را 
اعالم كند اگر واقعا از طريق پرندگان باشد بايد اعالم شود. 

بايد با مردم شفاف بود.
او افزود: اگر دقيقا ندانيم منشأ آن از كجاست و اگر از پرندگان 
منتقل شده اما اعالم نشده است، قطعا نمي توانيم موج اين 
بيماري را كنترل و پيشگيري كنيم. با پنهان كاري نمي شود 
با اين بيماري مقابله كرد. ما در مجلس درحال بررسي اين 

موضوع هستيم و به زودي نتايج آن را اعالم مي كنيم.

    داروي آنفلوآنزا تامين است
از اما و اگرهاي ديگري كه چندي پيش درباره اين بيماري 
مطرح ش��د، كمبود داروي مقابله با آنفلوآنزاست كه البته 
مسووالن وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو آن را رد كرده 
و معتقدند كمبود دارويي نداريم. عليرضا رييسي، معاون 
بهداشت وزارت بهداشت درباره اين موضوع بيان كرد: از نظر 
تامين دارو هيچ مشكلي در سطح كشور نداريم. در عين حال 
چهارشنبه هفته گذشته دستوري را به سراسر كشور صادر 
كردم مبني بر اينكه حتي بيمارستان هاي خصوصي كه بيمار 
مبتال به آنفلوآنزا دارند، با معاونت هاي بهداشتي دانشگاه هاي 
علوم پزشكي ارتباط گرفته و دارو در اختيارشان قرار گيرد.

او افزود: تنها دارويي كه در تمام جهان براي آنفلوآنزا استفاده 
مي شود، تاميفلو است. اكنون اين دارو در كشور به ميزان 
كافي وجود دارد، اما اين دارو فقط بيمارس��تاني است و به 
صورت سرپايي داده نمي شود. اين دارو بر اساس پروتكل 
جهاني، فقط براي بيماران بستري تجويز مي شود. در اين 
زمينه به معاونان بهداشت دانشگاه هاي علوم پزشكي نيز 
نامه اي ارسال ش��د كه داروي تاميفلو را در صورت نياز به 
بيمارستان هاي خصوصي نيز بدهند. بر اين اساس معاونان 
بهداشت مامور شده اند به صورت روزانه بررسي كنند تا اگر 
پزشك در بيمارستان خصوصي تشخيص آنفلوآنزا داد، اين 

دارو را در اختيار بيمارستان هاي خصوصي نيز قرار بدهند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت بيان كرد: اين دارو اكنون 
در جهان تنها داروي موثر بر آنفلوآنزا اس��ت و اگر بي رويه 
استفاده شود، ويروس دوباره تغيير ژنتيك مي دهد و نسبت 
به آن مقاوم مي شود. در نتيجه اگر كسي به صورت سرپايي 

مراجعه كند، نمي تواند اين دارو را دريافت كند. 
اظهارات رييسي در حالي است كه روز گذشته، مديركل امور 
دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به تهيه 
داروي اسلتاميوير از منابع باكيفيت و مورد تاييد سازمان 
بهداشت جهاني، از توزيع اين دارو بين دانشگاه هاي علوم 
پزشكي سراسر كشور خبر داد. غالمحسين مهرعليان درباره 
اين موضوع بيان كرد: يك ميليون عدد قرص اسلتاميوير از 
منبعي باكيفيت تهيه شده اس��ت، طي دو روز آينده 5۰۰ 
هزار عدد از اين دارو در اختيار دانشگاه هاي علوم پزشكي 
قرار مي گيرد، تا آخر هفته بعد نيز 5۰۰ هزار عدد ديگر از اين 
دارو بين دانشگاه ها توزيع مي شود تا بيماران بتوانند به راحتي 
داروي موردنياز خود را از داروخانه هاي منتخب تهيه كنند.

باك خالي محيط زيست از سهميه بندي بنزين
در حال��ي س��ازمان هاي حفاظ��ت محيط زيس��ت و 
جنگل ها مسووليت گشت و پايش مناطق حفاظت شده 
زيست محيطي و عرصه هاي جنگلي را بر عهده دارند كه به 
گفته مسووالن آنها، افزايش قيمت بنزين و سهميه بندي 
آن بدون لحاظ كردن سهم اين سازمان ها مي تواند آنها 
را در انجام ماموريت هاي خود با مشكالتي مواجه كند. 
در حال حاضر حدود ۱۷ درصد مس��احت كل كش��ور 
)حدود ۱۸ ميليون و ۸۴۰ هكتار( منطقه حفاظت شده 
تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست است كه 
حدود 3۰۰۰ محيط بان از اين مناطق حفاظت مي كنند. 
سرهنگ جمشيد محبت خاني- فرمانده يگان حفاظت 
سازمان محيط زيست- نسبت به تبعات تامين نشدن 
سوخت وسايل نقليه محيط باني بر حفاظت از عرصه هاي 
طبيعي در پي س��هميه بندي بنزين هش��دار داده بود. 
مناطق حفاظت شده زيس��ت محيطي پيش از اين نيز 
با مشكالتي از جمله كمبود نيرو و تجهيزات و ... مواجه 
بودند و اگر اكنون همين تعداد كم محيط بانان براي تامين 
سوخت خودروهاي خود با مشكل مواجه شوند زمينه 

براي سوءاستفاده گران بيش از پيش فراهم خواهد شد. 
در اين رابطه نيز عيسي كالنتري- رييس سازمان حفاظت 
محيط زيست- با ارسال نامه اي به سازمان برنامه  و بودجه 
خواستار تامين 22 هزار ليتر بنزين براي يگان حفاظت 
محيط زيست شده است. از سوي ديگر سعيد محمودي- 
مديركل حفاظت محيط زيست استان تهران- به ايسنا 
مي گويد كه س��هميه بندي بنزين و افزايش قيمت آن 
تنها محيط بانان را با مشكل مواجه نكرده است بلكه اين 
موضوع مي تواند روي گشت و پايش هاي زيست محيطي 
براي بررسي وضعيت آاليندگي صنايع نيز موثر باشد. او 
با بيان اينكه گشت و كنترل هاي زيست محيطي عموما 
به صورت هفتگي يا ماهانه انجام مي شود، تصريح مي كند: 
براي مثال فقط در شهر تهران طي شش ماه ابتدايي سال 
3۴۹ واحد صنعتي، توليدي و خدماتي پايش شده اند. 
قطعا در شهرها و استان هاي ديگر كشور نيز پايش هاي 
زيس��ت محيطي به ص��ورت دوره اي انجام مي ش��ود و 
سهميه بندي بنزين مي تواند روي آنها نيز اثر داشته باشد. 
مديركل حفاظت محيط زيست استان تهران مي افزايد: 

راهكار رفع اين مش��كل براي محيط زيست كشور اين 
اس��ت كه در بودجه س��االنه، اعتبارات ما براي گشت و 
پايش هاي زيست محيطي و محيط باني به ميزان سه برابر 
افزايش پيدا كند. سرهنگ علي عباس نژاد- فرمانده يگان 
حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري- درباره 
وضعيت جنگل بانان بعد از سهميه بندي بنزين مي گويد: 
متاسفانه در حال حاضر براي تامين سوخت خودروهاي 
جنگل بانان نيز برنامه ريزي نش��ده است و اين نيروها با 
مشكل تامين سوخت و پرداخت هزينه هاي آن مواجه 
هستند. به گفته او پيش از اين هزينه سوخت خودروي 
جنگل بانان از بودجه هاي اس��تاني تامين مي شد ولي 
در حال حاضر اين بخش از سازمان جنگل ها با مشكل 

وسيع تري نسبت به قبل مواجه شده است.
 فرمان��ده يگان حفاظت س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخيزداري ادامه مي دهد: اگر براي س��وخت خودروي 
نيروهاي گشتي اين سازمان چاره اي انديشيده نشود عمال 
از كار خواهند افتاد. جنگل هاي ما از نظر حفاظت پيش 
از افزايش قيمت سوخت هم وضعيت مطلوبي نداشتند 

اكنون اگر مشكل تامين سوخت رفع نشود وضعيت بدتر 
خواهد شد. س��ازمان حفاظت محيط زيست و سازمان 
جنگل ها پيش از اين نيز محدوديت هاي اعتباري بسياري 
براي پيشبرد برنامه هاي خود داشتند. اكنون نيز اگر قرار 
باشد كه وظايف اصلي اين دو سازمان يعني حفاظت از 

عرصه هاي طبيعي كشور و پايش صنايع آالينده با مشكل 
مواجه شود مشكالت زيست محيطي كشور دو چندان 
خواهد شد بنابراين انتظار مي رود هرچه سريع تر و پيش 
از آنكه دير ش��ود براي اين موارد اعتباري مش��خص در 

نظر گرفته شود.
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جمع آوري ۲۵ هزار
بخاري نفتي از مدارس 

رييس سازمان نوس��ازي، توسعه و تجهيز مدارس 
كشور از جمع آوري 25 هزار بخاري نفتي از مدارس 
خبر داد.مهراهلل رخشاني مهر، معاون وزير آموزش و 
پرورش و رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس كشور، درباره جمع آوري بخاري هاي نفتي در 
مناطق محروم كشور توضيح داد: ما ديگر در مدارس 
بخاري هاي نفتي با علمك گاز نداريم، اگر هم در برخي 
موارد به صورتي موردي باقي مانده، بايد جمع آوري 
شوند. او ادامه داد: طبق آخرين آمار حدود 25 هزار 
بخاري نفتي كه علمك گاز داش��ته اند، در مدارس 
جمع آوري ش��ده اند. اين م��دارس پراكنده بودند. 
بيشترين آمار بخاري هاي نفتي در استان هاي لرستان 
و فارس بوده كه همه آنها جمع آوري شده است. در 
اين ميان يك سري بخاري هاي نفتي كه زيرساخت 
گاز ندارند، باقي مانده كه آنها هم بايد جمع آوري شود. 
رييس سازمان نوس��ازي، توسعه و تجهيز مدارس 
كشور به ايلنا گفت: حدود 2۷ هزار بخاري نفتي در 
كالس هاي سراسر كشور داريم كه زير ساخت گاز 
ندارند. البته بخاري هاي اس��تانداردي هستند، اما 
وجود بخاري نفتي يا شعله مستقيم داخل كالس 
درس ممنوع است به همين دليل اين بخاري ها نيز 
از نظر ما استاندارد نيستند و بايد جمع آوري شوند.  
رخش��اني مهر با بيان اينكه بيش از 25 هزار بخاري 
نفتي فاقد زيرساخت در مدارس داريم، گفت: پس 
از آتش سوزي در مدرس��ه شين آباد و از سال ۹۱ به 
بعد، تالش هاي زيادي براي استانداردسازي در حوزه 
سيستم هاي گرمايشي و بخاري هاي در مدارس انجام 
شد. برنامه ريزي كرده ايم تا با كمك رادياتورهاي برقي 
و اسپيلت هاي دو زمانه، بخاري هاي نفتي باقيمانده 
را جمع آوري كنيم. ب��راي اين اقدام نمي توان زمان 
داد، زيرا زيرساخت الزم فراهم نيست. معاون وزير 
آموزش و پرورش گفت: حدود 63 هزار بخاري گازي 
اس��تاندارد در داخل مدارس داري��م. اين بخاري ها 
استاندارد هستند و خطرشان نسبت به بخاري هاي 
نفتي خيلي كمتر است، ولي با اين حال وجود شعله 
مستقيم در كالس هاي درس ممنوع است، به همين 
دليل ما در گام هاي بعدي اين بخاري ها را جمع آوري 
خواهيم كرد. او در خصوص برنامه هاي آينده براي 
جمع آوري بخاري هاي نفت��ي در مدارس مناطق 
محروم كشور گفت: برنامه ما براي استانداردسازي 
سيستم هاي گرمايشي مدارس شامل سه مرحله 
مي ش��ود؛ گام اول جمع آوري بخاري هاي نفتي با 
علمك گاز، گام دوم جمع آوري بخاري بدون علمك 
گاز و گام س��وم جمع آوري شعله مستقيم از داخل 
كالس درس اس��ت. گام اول اين اقدامات تمام شده 
و اكنون در حال ورود به گام دوم هستيم. اين اقدام 
نيازمند يك برنامه ميان مدت است، البته اگر در سال 
آينده اعتبارات را مانند امسال به ما بدهند مي توانيم 
گام دوم را س��اماندهي كنيم. رخشاني مهر درباره 
اعتبارات هزينه شده براي جمع آوري بخاري هاي 
نفتي گفت: تا االن حدود 5۷۰ ميليارد تومان اعتبار 
بابت سيستم هاي گرمايشي گرفتيم و ميان استان ها 
توزي��ع كرده ايم.  معاون وزير آم��وزش و پرورش و 
رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
كش��ور در پايان با اش��اره به اعتبار مورد نياز براي 
جمع آوري بخاري هاي نفتي فاقد علمك گاز گفت: 
حدود3۴۰ ميليارد تومان نياز داريم تا بخاري هاي 
نفتي فاقد علمك گاز را جمع آوري كنيم كه البته 
اعتبار امسال ما كفاف انجام گام دوم را مي   دهد، ولي 
براي جمع آوري بخاري با شعله مستقيم، به دليل 
اينكه شعله مستقيم ممنوع است براي سال آينده 
اين كار را انجام خواهيم داد از اعتبارات سال آينده 

براي پيشبرد آن استفاده مي كنيم.

زور محيط زيست
به خودروسازان نمي رسد

اظهارات رييس سازمان محيط زيست حاكي از اينكه 
گويا بهتر است سازمان محيط زيست تعطيل شود و 
بودجه اش صرف حمل و نقل عمومي شود.  رييس 
سازمان حفاظت محيط زيست مي گويد: ما زورمان 
به خودروسازها نمي رسد. اگر قرار بر توليد استاندارد 
موتوسيكلت و خودروها باش��د بايد كارخانجات را 
تعطيل كني��م و در اين صورت ميليون ها نفر بيكار 
مي شوند. عيسي كالنتري اظهار كرد: جالب است كه 
خودروسازان تقاضا كرده بودند كه فيلترهاي دوده را 
به دليل تحريم ها از كاميون ها بردارند درحالي كه ۱۰ 
سال قبل كه تحريم نبوديم آقايان فيلتر در كاميون ها 
استفاده نمي كردند و االن به بهانه سال رونق توليد 
همه جور سوءاستفاده مي كنند. به عنوان مثال دو 
ميليون و ۷۰۰ هزار موتوسيكلت كاربراتوري در سطح 
شهر تهران داريم كه هر كدام به اندازه هشت خودروي 
بنزين سوز آالينده توليد مي كند ضمن اينكه اكثر 
اين موتوسيكلت ها اسقاطي و از رده خارج هستند. او 
افزود: ۷۰ هزار كاميون شب ها وارد تهران مي شدند و 
گازوئيل مي سوزاندند اين كار در كنار زباله سوزي ها 
آالينده هاي اصلي شهر را توليد مي كنند. ما بيش 
از حد ظرفيت كالن شهرها سوخت فسيلي مصرف 
مي كنيم به طوري كه سرانه مصرف سوخت فسيلي 
در ايران شش برابر كشور تركيه است. رييس سازمان 
حفاظت محيط زيست ضمن ابراز تشكر و قدرداني 
از وزارت نفت گفت: در حال حاضر بيش از ۸5 درصد 
بنزين توليدي كشور استاندارد يورو ۴ و يورو5 است 
درصورتي ك��ه قبال حتي زير ي��ورو2 بود. كالنتري 
سيستم اتوبوسراني را »فشل« توصيف كرد و گفت: 
بيش از نيمي از اتوبوس هاي ش��هر تهران اسقاطي 
هستند و نبايد وارد شهر شوند و از طرفي مي گويند 
مردم در خيابان مي مانند. او اظهاركرد: اقتصاد كشور 
به قدري قوي نيست كه خواسته هاي اجتماعي مردم 
برآورده شود. به گزارش پايگاه اطالع رساني سازمان 
حفاظت محيط زيست، كالنتري در پايان اظهاركرد: 
براي از رده خارج كردن ۱۰ ميليون خودروي فرسوده 
۱۰۰ ميليارد دالر الزم است و متاسفانه كشور چنين 

توان اقتصادي ندارد.

    آنفلوآنزا يك بيماري تنفسي حاد واگيردار است 
كه منشأ ويروسي دارد و ويروس هاي آن از طريق 
هوا و به وس�يله سرفه و عطسه فرد مبتال منتقل 
مي شوند. نشانه هاي اين بيماري شامل تب و لرز، 
درد عضالني، درد مفاصل، س�ر درد، خس�تگي، 
سرفه، ناراحتي گلو، آب ريزش بيني يا گرفتگي 
بيني، تهوع و اسهال است و حتي امكان دارد بيشتر 

از يك هفته اين عالئم همراه شخص بيمار باشد.
مسعود مرداني، متخصص بيماري هاي عفوني و 
عضو كميته كشوري پيشگيري از آنفلوآنزا درباره 

اين بيماري گفت: آنفلوآنزا عالوه بر اين موارد، از 
طريق تماس با سطح آلوده به ويروس نيز منتقل 
مي ش�ود و افراد بيمار مي توانند از يك روز قبل از 
شروع عالئم و پنج تا هفت روز بعد از شروع عالئم، 
منتقل كننده بيماري باشند. كودكان و افرادي كه 
سيس�تم ايمني بدن آنها ضعيف است نيز مدت 
زمان بيشتري آلوده كننده هستند. او افزود: تنها 
روش هاي جلوگي�ري از انتقال ويروس آنفلوآنزا، 
رعايت بهداشت اس�ت. عالئم بيماري آنفلوآنزا 
معموال با استراحت در منزل و نوشيدن مايعات به 

ميزان كافي بهبود مي يابد. در هنگام عطسه و سرفه 
بايد با دس�تمال جلوي دهان و بيني را پوش�اند و 
دست ها را به مدت حداقل ۳۰ ثانيه شست وشو كرد. 
اس�تراحت در منزل تا زمان بهبودي كامل و عدم 
حضور در اماكن، پرهيز از دس�ت دادن، روبوسي 
كردن و در آغوش گرفتن ديگران تا زمان بهبودي 
از جمله اقدامات ديگري اس�ت كه افراد مبتال به 
آنفلوآنزا بايد انجام دهند. بهتر است رژيم غذايي 
مناسبي را در اين بازه زماني رعايت كرد و البته نبايد 

از خواب و استراحت كافي غافل شد

آنفلوآنزا چطور منتقل مي شود؟

تاثير مواد محرك و قرص هاي روانگردان در شيوع ايدز 
رييس كانون سراس��ري درمانگران اعتياد كشور ضمن 
تش��ريح عوامل موثر در گس��ترش بيماري ايدز در ايران 
مي گويد: عالوه بر اس��تفاده از سرنگ هاي آلوده كه اكثرا 
هنگام تزريق مشترك مواد مخدر رخ مي دهند، خالكوبي 
و رفتارهاي غيرايمن و پرخطر جنسي، مصرف انواع مواد 
محرك همچون شيشه، اكستازي و قرص هاي روانگردان 
و الكل، كتامين نيز در بروز بيماري ايدز موثر است، چراكه 
اس��تفاده از اين مواد در درك و قض��اوت مصرف كننده 
تغييراتي ايج��اد مي كند، تا جايي كه فرد پس از مصرف، 
رفتارهاي غيرعاقالنه و پرخطري بدون توجه به عواقب آن 
از خود بروز مي دهد. مجتبي غالبي با بيان اينكه بيماري 
ايدز عالوه بر مشكالت جسماني و درماني مشكالت مالي 
و اجتماعي زيادي براي بيماران و جامعه ايجاد مي كند، 
اظهار كرد: در سال ۱3۸۱ كه ايران با اپيدمي و گسترش 
ويروس اچ اي وي مواجه شد، آمارها نشان داد كه ۹۷ درصد 
مبتاليان به اين بيماري مرد و سه درصد زن بودند و حدود 
۷۰ درصد آنها از طريق اعتياد تزريقي دچار اين بيماري 
شده بودند. او با بيان اينكه شيوع بيماري ايدز در معتادان 

بيشتر از س��اير افراد اس��ت، ادامه داد: آمارهاي سال ۸۱ 
حاكي از آن بود كه حدود 3۰۰ هزار نفر از معتادان كشور 
تزريقي بودند كه در اين ميان حدود 25 درصد از معتادان 
تزريقي دچار بيماري ايدز بودند. در همين راستا از آن سال، 
مراكز درمان اعتياد سرپايي راه اندازي شد تا انتقال ايدز از 
راه تزريق كنترل شود و درصد زيادي از معتادان تزريقي 
تحت پوش��ش اين مراكز قرار بگيرند. از آن سال تاكنون 
ميليون ها بيم��ار معتاد در مراكز درمان س��رپايي تحت 
درمان قرار گرفته اند و هم اكنون حدود يك ميليون و 25۰ 
هزار معتاد، تحت درمان و آموزش در اين مراكز هستند. 

غالبي يادآور ش��د: اين مراكز موفق شده اند شيوع ايدز در 
معتادان تزريق��ي را از 25درصد به ح��دود نصف كاهش 
دهند و هم اكنون در نتيجه اقدامات درماني صورت گرفته 
در مراك��ز درمان اعتياد، انتقال ويروس HIV از راه تزريق، 
كمتر از انتقال آن از راه روابط غيرايمن جنسي شده است. 
اين درمانگر اعتياد با اشاره به اينكه در حال حاضر ۷5۰۰ 
مركز درمان اعتياد سرپايي در كشور در حال فعاليت است، 
اظهار كرد: آخرين گزارشات دريافتي حاكي از آن است كه 

در حال حاضر حدود ۱2 درصد معتادان تزريقي، مبتال به 
ويروس اچ اي وي هستند.  غالبي در ادامه با اشاره به وضعيت 
ش��يوع ايدز در زنان و مردان تاكيد كرد: برخي تحقيقات 
نش��ان مي دهد كه بروز ويروس اچ اي وي طي س��ال هاي 
اخير در زنان ۱۰ الي 2۰ برابر افزايش يافته اس��ت كه اين 
موضوع نيز ناشي از رفتارهاي غير ايمن جنسي است. البته 
اين موضوع باعث نش��ده كه آمار زنان مبتال به ايدز بيشتر 
از مردان باش��د. رييس كانون سراسري درمانگران اعتياد 
كشور در ادامه به تشريح عوامل موثر در بروز بيماري ايدز 
در معتادان پرداخت و به ايسنا گفت: به طور كلي معتادان 
از طريق استفاده از سرنگ هاي آلوده، خالكوبي و رفتارهاي 
پرخطر جنسي مبتال به اين بيماري مي شوند. البته هم اكنون 
نيز مصرف مواد محرك مانند شيش��ه و همچنين الكل، 
قرص هاي روانگردان، اكس��تازي، كتامين و... نيز در بروز 
اين بيماري دخيل است؛ زيرا استفاده از اين مواد در درك 
و قضاوت مصرف كننده تغييراتي ايجاد مي كند، به طوري 
كه فرد، پس از مصرف اينگونه مواد، رفتارهاي غيرعاقالنه و 
پرخطري را بدون توجه به عواقب آن از خود بروز مي دهد. 

اين درمانگر اعتياد ادامه داد: در اين ميان معتاداني كه در 
زندان ها نگهداري مي شوند نيز به دليل وجود آلودگي هاي 
اين اماكن ممكن است دچار بيماري ايدز شوند. معتاداني 
هم هستند كه به دليل فقر و بيكاري و جهت تهيه مواد، به 
رفتارهاي پرخطر روي مي آورند. چنانچه فرد معتادي مبتال 
به اين ويروس شود، احتمال اينكه با مراجعه سريع به مراكز 
درماني جلوي پيشرفت اين بيماري و انتقال آن به ديگر افراد 
را بگيرد، بسيار كمتر از افراد عادي است. او در ادامه ضمن 
انتقاد نسبت به نحوه نگهداري معتادان داراي بيماري هاي 
خاص در مراك��ز اقامتي تاكيد كرد: معتادان مبتال به ايدز 
به صورت موقت در مراكز اقامتي و كمپ ها اس��كان دارند 
و تح��ت درمان قرار مي گيرند اين درحالي اس��ت كه آنها 
براي پيشگيري از بيماري هاي پرخطر مانند ايدز نيازمند 
آموزش ه��اي مهارتي همراه با مص��رف دارو و درمان هاي 
بلندمدت و نگهدارنده هستند. اين درمانگر اعتياد با بيان 
اينكه خانواده معتادان نيز نيازمند آموزش هستند، اضافه 
كرد: در مراكز اقامتي و بس��تري و ندامتگاه به دليل اقامت 
موقت، امكان ارايه آموزش كامل و خدمات مناسب و مستمر 
به خانواده ها و حتي بيماران وجود ندارد. از آنجايي كه ويروس 
اچ اي وي با اعتياد رابطه تنگاتنگ��ي دارد و ايران نيز داراي 
شرايط جمعيتي خاصي است، مسووالن بايد از پتانسيل 

مراكز درمان اعتياد استفاده كنند. اگر زيرساخت ها فراهم 
و قوانين و شرح وظايف افراد بازنگري شود مي توان جهت 
پيشگيري رفتار پرخطر به معتادان آموزش هاي مناسبي 
ارايه كرد. رييس كانون سراسري درمانگران اعتياد كشور 
در ادامه درباره به اظهاراتي مبني بر نگهداري معتادان داراي 
بيماري خاص در مراكز خاص گفت: هر جايي كه معتادان 
تحت درمان قرار مي گيرند بايد معتادان داراي بيماري خاص 
نيز در همان مراكز تحت درمان قرار گيرند. برچسب زدن بر 
معتادان داراي بيماري خاص موجب ف��راري دادن آنها از 
مرحله درمان و بازتواني خواهد شد.  او ادامه داد: ۷5۰۰ مركز 
درمان و بازتواني سرپايي اعتياد، توسط بخش خصوصي و 
بدون يك ريال كمك از سوي دولت راه اندازي شده است كه 
حدود ۴۰ هزار پرسنل آموزش ديده و متخصص از جمله 
پزشك، روانشناس، مددكار و پرستار در اين مراكز مشغول 
ارايه خدمات سالمتي به معتادان هستند. مسووالن قصد 
دارند تعدادي مراكز انگشت شمار جهت ارايه خدمات به 
معتادان راه اندازي كنند، اين درحالي است كه به نظر اجراي 
اين ايده ها بيش از آنكه بر كالن جامعه تاثيرگذاري داشته 
باشد، تاثير تبليغاتي دارد، چراكه جمعيت معتادان نيازمند، 
بسيار بيشتر از تعدادي معتاداني است كه در اين مراكز، آن 

هم به صورت موقت پوشش داده مي شوند.
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»تعادل« داليل عدم شارژ دوچرخه هاي اشتراكي را بررسي كرد

»تعادل« اما و اگرهاي اجراي 4 راهكار پيشنهادي انبوه سازان براي رونق توليد مسكن را بررسي مي كند

خداحافظي موقت دوچرخه هاي نارنجي از پايتخت 

3 مانع اجراي بسته پيشنهادي انبوه سازان 

ابهام درباره اجراي طرح ملي مسكن در تهران

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
شهريورماه سال گذشته بود كه طرح دوچرخه اشتراكي 
با ورود 5 هزار دوچرخه به خيابان هاي تهران آغاز ش��د و 
دوچرخه هاي نارنجي رنگ در ايستگاه هاي در نظر گرفته 
شده جا خوش كردند. در بخش هاي مركزي شهر استقبال 
از اين دوچرخه هاي نارنجي رنگ خوب بود و شاهد استفاده 
ش��هروندان از اين وسيله حمل و نقلي بوديم.يك شركت 
خصوصي به ن��ام بيدود طرح دوچرخه هاي اش��تراكي را 
اجرايي كرد اما حدود 10 روز است كه برخي ايستگاه هاي 
بيدود جمع ش��ده و هيچ دوچرخه اي در آنها وجود ندارد. 
مش��اهدات عيني خبرنگار روزنامه »تعادل« حاكي از آن 
است كه بخش هاي مركزي ش��هر مانند خيابان انقالب، 
ميدان وليعصر، خيابان فاطمي، ايستگاه خيابان عباس آباد 
و ميرزاي شيرازي عمال خالي از دوچرخه شده اند. برخي 
شاهدان عيني و مش��تركان دوچرخه هاي بيدود هم در 
گفت گو با »تعادل« عنوان كردند كه در منطقه سعادت آباد 
و پيروزي نيز تعداد دوچرخه ها به طرز قابل توجهي كاهش 

يافته است.

 تكذيب دليل جمع آوري دوچرخه ها
ابتدا تصور مي شد جمع آوري دوچرخه ها به دليل اعتراضات 
اخير و سوءاستفاده اي كه از اين اعتراض ها شد و حواشي 
ناش��ي از آن باشد. در خبرها از قول يعقوب آزاده دل، مدير 
توسعه سيستم هاي حمل و نقل پاك شهرداري تهران آمده 
بود كه در اين مدت و در جريان اعتراض هاي اخير در تهران 
حداقل 100 دوچرخه آتش گرفت، 100 دوچرخه گم شده 
است و حداقل 500 كاربر وديعه شان را استرداد كرده اند اما 
حسين قاسمي بنيانگذار شركت بيدود اين خبر را تكذيب 
كرده و به »تعادل« گفت: تعداد دوچرخه هاي آسيب ديده 
ما 10 يا 12 مورد بيش��تر نبوده آن هم در محدوده ميدان 
صادقيه و خبرهايي كه در اين زمينه در برخي رس��انه ها 
منتشر ش��ده اس��ت را تكذيب مي كنم.هر چند كاربران 
دوچرخه هاي اشتراكي انتظار داشتند بعد از وصل مجدد 
اينترنت و با ثبات شرايط بار ديگر بتوانند از اين دوچرخه ها 
استفاده كنند اما اكنون حدود 2 هفته از اعتراضات مي گذرد 
و همچنان دوچرخه هاي بيدود شارژ نشده اند.اين در حالي 
است كه مشتركان بيدود 159 هزار تومان وديعه و حدود 
40 هزار تومان پول بيمه براي يك سال پرداخت كردند و اين 
بي توجهي شركت بيدود اجحاف در حق مشتركان است. 

وي درباره چرايي عدم شارژ دوچرخه هاي نارنجي رنگ 
توضيحاتي ارايه كرد و گفت: دليل اصلي ش��ارژ نشدن 

دوچرخه ها اين است كه در نظر داريم تغييراتي را براي ارايه 
خدمات بهتر به شهروندان ارايه كنيم و در اين خصوص 
برنامه ريزي هايي در جريان است و جلسات مشتركي با 
معاونت حمل و نقل شهرداري تهران برگزار مي كنيم. قرار 
است شهرداري كمك هاي اقتصادي براي اين اپليكيشن 
در نظر بگيرد تا خدمات رساني به عالقه مندان به شكل 
بهتر و مناس��ب تر انجام شود.او در پاسخ به اين سوال كه 
چه زمان شاهد ش��ارژ مجدد دوچرخه ها خواهيم بود، 
عنوان كرد: همانطور كه گفتم در اين خصوص جلساتي 
با ش��هرداري در حال برگزاري است و هر چه زودتر اين 
جلسات به نتيجه برسند ما نيز مجددا خدمات رساني به 

شهروندان را شروع مي كنيم.
در حالي كه حدود دو هفته از ش��ارژ نشدن دوچرخه هاي 
اشتراكي مي گذرد اما محمد عليخاني رييس كميسيون 
حمل و نقل شوراي شهر در گفت وگو با »تعادل« در اين باره 
اظهار بي اطالعي كرد و گفت: طبق آمارها تاكنون بيش از 

200 هزار نفر عضو بيدود شده اند و روزانه حدود 4 هزار نفر 
از آن استفاده مي كنند. ما مخالف فعاليت هاي اين شركت و 
ترويج دوچرخه سواري نيستيم. دليل مخالفت ما اين است 
كه اولويت شهرداري بايد توسعه حمل و نقل عمومي باشد 

نه ترويج دوچرخه سواري. 
او ادامه داد: ابتدا بايد زيرس��اخت ها را آماده كرد تا مردم به 
استفاده از حمل و نقل عمومي تشويق شوند. ببينيد! در اين 
چند روز كه هوا آلوده بود مدارس و دانش��گاه ها را تعطيل 
كردند و كارشناس��ان از مردم خواس��تند به غير از مواقع 
ضروري وارد خيابان ها نش��وند. قطعا در چنين شرايطي 
امكان دوچرخه سواري وجود ندارد.بنابراين ترويج دوچرخه 
س��واري در اولويت هاي دوم و سوم اس��ت و نمي توان در 
شرايط كنوني براي كاهش آلودگي هوا از اين مد حمل و 

نقلي استفاده كرد.
الزم به يادآوري اس��ت اليحه دوچرخه سواري در دوره 
مديريت شهردار اس��بق تهران و در زمان تصدي جعفر 

تشكري هاش��مي بر معاونت ترافيك تصويب و در كل 
تهران 160 خانه دوچرخه با 2700 دس��تگاه دوچرخه 
راه اندازي و منطقه 8 به عنوان پايلوت طرح در نظر گرفته 
شد. ش��هرداري تهران جايگاه هايي را در معابر پر رفت 
و آمد ش��هر تهران براي دوچرخه سواري در نظر گرفت 
كه ش��هروندان با مراجعه به آن با ارايه كارت شناسايي 
مي توانستند دوچرخه اي را براي ساعاتي كرايه كنند، اما 
اين كار رغبتي در ساكنان پايتخت به وجود نياورد و اين 
طرح برخالف داشتن هزينه هاي گزاف در زمان راه اندازي، 
به يك باره متوقف و با شكست مواجه شد. شكست اين 
طرح داليل مختلفي داشت كه هنگام برنامه ريزي و اجرا 
مورد توجه مديران اجرايي قرار نگرفته بود. در واقع مديران 
قبلي رك هاي دوچرخه، خانه هاي دوچرخه و انواع و اقسام 
روش ها براي اينكه دوچرخه سواري را در تهران رواج دهند 
به كار گرفتند اما متاسفانه به دليل اينكه بحث كارشناسي 

نشده و صرفا يك پز بود، نتوانستند موفق شوند.

تجربه ديگر كشورها نشان از اين دارد كه دوچرخه سواري 
در كش��ورهايي موفق بوده ك��ه تقاضاي م��ردم در كنار 
ايجاد زيرساخت ها به موازات هم پيش رفته است و لزوما 
شامل شهرها و كشورهايي كه بدون شيب يا با شيب كم 
هستند، نمي شود. ش��هرهاي سانفرانسيسكو يا ونكوور 
نمونه موفقي هس��تند كه با وجود داش��تن ش��يب زياد 
توانسته اند با برنامه ريزي چندساله و با توسعه مسيرهاي 
دوچرخه و فرهنگسازي براي دوچرخه سواري، ترافيك و 
آلودگي هوا را كاهش دهند. همچنين در مكزيكوسيتي، 
از سال2010 طرح دوچرخه اشتراكي به صورت متصل به 
شبكه حمل ونقل عمومي اجرا شده و با احداث 386 ايستگاه 
و به كارگيري بيش از 6500 دوچرخه اشتراكي به 200هزار 
نفر از شهروندان خدمت رساني كرده است. بر اثر اجراي اين 
طرح از توليد گاز دي اكس��يد كربن به ميزان 500 تن در 
سال كاسته شده و 5 درصد استفاده از خودروهاي شخصي 
و 8درصد استفاده از تاكسي كاهش يافته است؛ 82درصد 

شهروندان از اين سيستم ابراز رضايت كرده اند.
به  نظر مي رس��د، دوچرخه به ش��رط برنامه ريزي دقيق 
مديريت ش��هري مي توان��د در تهران نيز ب��ه عنوان يك 
وس��يله حمل  و نقل انس��ان محور حداقل در يك سيكل 
تركيبي با ساير وسايل حمل ونقل يا به عنوان ابزار اصلي در 
مسيرهاي كوتاه جاي خود را باز كند.البته برخي معتقدند 
به دليل ش��يب زيادتهران دوچرخه سواري نمي تواند مد 
حمل و نقلي مناس��بي براي ش��هروندان تهراني باشد اما 
يك كارشناس ش��هري قبال در اين باره به »تعادل« گفته 
بود: »بس��ياري از مسيرها، مس��يرهاي محلي و تردد در 
محدوده هاي مخصوص است. خيلي اوقات مسير خانه تا 
محل كار يا ايستگاه مترو كوتاه است و حتي براي خريد هاي 
روزمره مي توان از دوچرخه استفاده كرد و اينگونه نيست 
كه بگوييم در تهران نمي توان دوچرخه سواري كرد. طول 
شرقي- غربي بهترين مسير دوچرخه سواري در تهران است.

در مناطق گسترده مانند منطقه 22 مي توان به راحتي اين 
موضوع را جا انداخت.«در مجم��وع بايد اين موضوع را در 
 نظر داشت حال كه مديريت كنوني تالش خود را بر ترويج 
دوچرخه سواري گذاشته است و فعاليت هايي نيز در اين 
زمينه انجام داده،  متوقف كردن طرح به بهانه هاي مختلف 
از جمله تخريب يا آلودگي هوا به معناي پذيرش شكست 
اين طرح است.قطعا ايجاد تغييرات فرهنگي نياز به صبر و 
پروسه هاي بلندمدت دارد و اكنون كه عده اي از شهروندان 
به استفاده از اين دوچرخه ها روي خوش نشان داده اند نبايد 

اين حق را از آنها سلب كرد. 

گروه راه و شهرسازي|
تازه ترين آمار منتشر شده از س��وي بانك مركزي درباره 
تحوالت بازار مسكن طي 8 ماهه گذشته حكايت از كاهش 
56.2 درصدي معامالت و افزايش 74.1 درصدي قيمت 
مسكن نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد، در واقع بازار 
مسكن با ركود تورمي عميقي دست و پنجه نرم مي كند 
و اميد چنداني براي بازگشت رونق به بخش مسكن طي 
ماه هاي آتي وجود ندارد، در اين ش��رايط انبوه س��ازان در 
نامه اي به رييس جمهوري، 4 راهكار پيش��نهاد داده اند و 
اميدوارند كه با اجرايي ش��دن آنها، توليد مسكن از ركود 
خارج ش��ود.تمركز 4 راهكار پيش��نهادي انبوه سازان به 
حس��ن روحاني بر بهبود شرايط تس��هيالت اعطايي به 
توليد كنندگان مسكن است، نخستين راهكار بر افزايش 
سقف تسهيالت تكيه دارد و براساس آن حداقل تسهيالت 
اعطاي��ي براي توليد هر واحد مس��كوني در تهران بايد به 
300 ميليون تومان، در كالن شهرها 250 ميليون تومان و 
در شهرهاي بيش از 500 هزار نفر جمعيت، 200 ميليون 
تومان و ساير شهرها 160 ميليون تومان افزايش يابد.در 
راهكار دوم، مدت بازپرداخت بايد حداقل 20 س��ال باشد 
ضمن اينكه در سومين راهكار كارمزد درنظر گرفته شده 
براي مس��كن اولي ها كمتر از 10 درصد و براي س��ايرين 
حداكثر 10 درصد ش��ود اما آخرين راهكاري كه از سوي 
انبوه سازان پيشنهاد شده است، تسهيالت مذكور بايد قابل 
انتقال به خريداران باشد.بررسي راهكارهاي پيشنهادي 
 انبوه س��ازان حكايت از آن دارد كه اج��راي مجموع آنها 
اث��ر بخش بوده و به تنهايي نمي توانن��د اثرگذاري الزم را 
داشته باشند، در واقع اين 4 راهكار در يك بسته ارايه شده اند 

و مكمل يكديگرند.

 استدالل انبوه سازان براي ارايه پيشنهاد 
در ش��رايطي كه به گفته كارشناس��ان بازار مسكن، اين 
بازار تا 3، 4 س��ال آينده در ركود خواهد ب��ود و راهكاري 

سريع و فوري براي خروج از وضعيت كنوني بازار مسكن 
وجود ندارد اما انبوه سازان معتقدند كه با اجراي 4 راهكار 
موجود مي توان رونق را نه تنها به بازار بلكه به اقتصاد كشور 
بازگرداند. براساس استدالل آنها ساخت و ساز در كشور به 
عنوان باالترين پيشران صنعت توليد محسوب مي شود، 
زيرا حداقل 97 درصد محصوالت توليدي ساختمان در 
داخل كشور توليد مي شود. در صورت رونق ساخت و ساز در 
كشور، كارخانه هاي سيمان، فوالد، آهك، گچ، آجر، شيشه، 
كاشي، سراميك، كابل و سيم برق، شيرآالت، سرويس هاي 
بهداشتي، كليد،  پريز،  لوازم برقي و الكترونيكي و بيش از 
سيصد محصول ديگر كه مستقيم و غير مستقيم با ساخت 
و س��از در ارتباط هستند و هم اينك بيشتر آنها با حداكثر 
30 درصد ظرفيت خود كار مي كنند به توليد خود خواهند 
افزود.آنچه مسلم است افزايش ظرفيت توليد كارخانه هاي 
موجود براي دولت بس��يار كم هزينه ت��ر، راحت تر و زود 
بازده تر از ايجاد كارخانه هاي جديد اس��ت، هرچند ايجاد 
كارخانه هاي جديد هم منافاتي با افزايش ظرفيت توليد 
كارخانه هاي موجود ندارد.براس��اس نامه انبوه سازان به 
رييس جمهوري، هم اكنون بر اساس آمار ارايه شده توسط 
مس��ووالن 22 ميليون بد مسكن در بافت هاي فرسوده و 
حاشيه نشيني شهرها و حدود 40 درصد اجاره نشين داريم 
و از طرفي نقدينگي كشور هم از مرز 2 هزار هزار ميليارد 
تومان فراتر رفته است و چنانچه در اين شرايط دولت اقدام 
به افزايش مبلغ تسهيالت س��اخت و امكان انتقال آن به 
خريدار به صورت بلندمدت نمايد طوري كه قدرت خريد 
مردم افزايش يابد قطعا با رشد متقاضي خريد افزايش توليد 
حاصل مي شود و افزايش توليد موجب افزايش اشتغال و 
رونق اقتصادي خواهد ش��د و بدون هيچ ترديدي درآمد 

دولت و شهرداري ها هم رشد مي كند. 
 با توجه ب��ه ع��وارض دريافتي ش��هرداري ها كه حداقل

30 درصد بودجه شهرداري هاي كشور را تامين مي كند، 
ماليات ب��ر ارزش افزوده 10 درصدي و س��هميه آموزش 

و پرورش و حمل ونقل و غيره مالي��ات بر درآمد و ماليات 
نقل و انتقال و وجوه دريافتي بابت حق انشعابات آب،  برق، 
فاض��الب، گاز و غيره تمام موجب افزاي��ش درآمد دولت 
خواهد ش��د.اگرچه انبوه سازان معتقدند كه با اجراي اين 
راهكارها، قدرت خريد متقاضي��ان افزايش مي يابد اما با 
توجه به اينكه قرار است تسهيالت پرداختي در تهران 300 
ميليون تومان باش��د نمي توان به آينده اجراي اين طرح 
اميدوار بود. براس��اس جديدترين گزارش بانك مركزي 
هر مترمربع واحد مسكوني در تهران، 12 ميليون و 400 
هزار تومان است، قيمت خريد يك واحد مسكوني متوسط 
متراژ )75 متري(، 930 ميليون تومان مي شود و اين وام 
با قابليت انتقال به خريدار تنها يك سوم از هزينه خريد را 
پوشش مي دهد و متقاضي بايد 630 ميليون ديگر داشته 

باشد تا صاحبخانه شود.
درواقع با وجود افزايش سقف تسهيالت، كاهش نرخ سود و 
قابليت انتقال، افزايش مدت زمان بازگشت وام كه اثرگذاري 
وام پيشنهادي انبوه سازان را افزايش مي دهد، اين وام فقط 
براي بخش محدودي از خريداران مسكن مي تواند مورد 
اس��تفاده قرار بگيرد آن هم متقاضياني ب��ا قدرت خريد 
متوسط كه 300 ميليون تومان سهم كمي از قيمت يك 
واحد مسكوني را براي آنها تأمين مي كند و اين تسهيالت 

براي بخش بزرگي از متقاضيان خريد موثر نخواهد بود.

  موانع پيش روي اجراي 4 راهكار
اما جدا از فراگير نبودن متقاضياني كه دريافت اين تسهيالت 
براي آنها مفيد است يا همان جامعه هدف، بحثي كه مطرح 
 مي ش��ود موانعي اس��ت كه بر س��ر راه اجرايي شدن اين

4 راهكار وجود دارد، يكي از اين موانع نبود انگيزه كافي از 
سوي مسووالن براي بهبود بازار مسكن است، راهكارهاي 
پيشنهادي از سوي انبوه س��ازان براي خروج از بن بست 
توليد در شرايطي مطرح مي شود كه پيش از اين دو بسته 
تشويقي وزارت راه و شهرسازي و وزارت اقتصادي و دارايي 

براي خروج از ركود بازار مس��كن، همچنان در هاله اي از 
ابهام است و اجرايي نشده است ارديبهشت ماه سال جاري 
وزارت راه و شهرسازي بسته اي براي بازگشت رونق به بازار 
ارايه كرد كه تمركز آن بر فاكتور ماليات بود، پس از آن هم 
وزارت اقتصاد بسته اي را براي بهبود بازار رونمايي كرد كه 
اجرايي نشد البته در اين بين طرح اقدام ملي مسكن از سوي 
وزارت راه و شهرس��ازي مطرح شده است كه همچنان در 
مرحله ثبت نام قراردارد و پيش بيني مي شود كه تكميل آن 
بيش از دو سال زمان ببرد و نتواند در رونق بازار اثرگذار باشد 
ضمن اينكه اين طرح به متقاضيان خريد مسكن تا دهك 
ششم اختصاص دارد و مابقي خريداران را در بر نمي گيرد.

اما ديگر مانعي كه براي اجرايي شدن اين راهكارها وجود 
دارد، نبود منابع مالي كافي اس��ت؛ موضوعي كه همواره 
كارشناس��ان اقتصادي درباره افزايش س��قف تسهيالت 
مسكن مطرح مي كنند، در واقع با توجه به كمبود منابع 
بانك متولي مسكن يعني بانك مسكن پيش بيني مي شود 
كه اين راهكارها عملياتي نش��ود چون نياز به منابع مالي 
بسياري دارد البته انبوه سازان در نامه خود به رييس جمهور، 
به محل تأمين اين تسهيالت هم اشاره كرده اند، در اين نامه 
آمده است كه محل تامين اين تسهيالت مي تواند حتي از 
محل صندوق توسعه ملي باشد زيرا بدون هيچ گونه ترديدي 

افزايش تسهيالت بانكي بلندمدت با كارمزد پايين آنچنان 
تحركي در ساخت و ساز و رونق توليد و اشتغال در كشور 
ايجاد مي كند كه قابل مقايسه با هيچ يك از دور زدن هاي 
تحريم ها و پيگيري ايجاد رابطه اقتصادي با س��اير كشور 
نخواهد بود. اين امر نه تنها موجب اش��تغال و درآمدزايي 
براي افراد جامعه مي شود بلكه موجب افزايش درآمد دولت 
هم خواهد شد به طوري كه مي تواند به ميزان معتنابهي از 

كسري ها و برداشت هاي خود را جبران كند.
اما موضوع اين اس��ت كه در ماموريت اين صندوق، بندي 
براي تأمين منابع مالي ساخت و ساز درنظر گرفته نشده 
است و س��وال اين است كه چطور انبوه س��ازان صندوق 
توسعه ملي را به عنوان محل تأمين منابع مالي اين طرح 

پيشنهاد كرده اند.
بحث ديگ��ري كه درب��اره اجراي 4 راهكارپيش��نهادي 
انبوه سازان مطرح مي شود اين است كه به گفته كارشناسان 
افزايش سقف تس��هيالت مي تواند منجر به تورم در بازار 
مسكن ش��ود اما استدالل س��ازندگان مسكن اين است 
كه در هيچ يك از تئوري هاي اقتصادي، تس��هيالت براي 
توليد موجب تورم نمي شود بنابراين افزايش تسهيالت به 
سازندگان براي توليد مسكن نيز از شمول اين تئوري خارج 

نبوده و قطعا تورمي به همراه ندارد.

در حالي كه وزير راه و شهرسازي پيش از اين اعالم كرده بود 
واحدهاي تهرانسر در قالب طرح ملي مسكن واگذار خواهند 
شد، معاون مسكن وي گفت: در شهر تهران، ثبت نام نداريم.

پيش از اين محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي در حاشيه 
مراسم تقدير از خيران حوزه راه و ترابري در جمع خبرنگاران 
اعالم كرده بود: ثبت نام تهراني ها در طرح ملي مسكن از پايان 
آذرماه خواهد بود ضمن آنكه منطقه تهرانسر در استان تهران 

نيز در اين سامانه لحاظ شده است.
محمود محمودزاده، معاون مسكن وزير راه و شهرسازي در 
گفت وگو با مهر، درباره آغاز مجدد ثبت نام طرح ملي مسكن 
پس از اتصال اينترنت گفت: ثبت نام طرح ملي مس��كن از 
شنبه 16 آذر از سر گرفته مي شود و قرار است در چند روز 
باقي مانده اطالع رساني كنيم كه با توجه به وقفه اي كه پيش 
آمده بود همه متقاضياني كه قصد ثبت نام دارند مطلع شوند.

وي درباره استان هايي كه قرار است در ثبت نام طرح ملي 
مسكن در هفته آتي براي متقاضيان باز شود، گفت: پيش از 
اين قرار بود سه استان همدان، يزد و چهارمحال و بختياري 

براي ثبت نام متقاضيان باز ش��ود اما قرار است تا سه شنبه 
تصميم گيري شود كه دو استان ديگر به سامانه اضافه شود.

به گفته محمودزاده، تصميم گيري در خصوص اين قضيه 
بستگي به ظرفيت نرم افزاري سامانه دارد تا بر اثر ترافيك 
باالي متقاضيان ثبت نام اينترنتي، اين سامانه از كار نيفتد با 
اين حال سعي خود را مي كنيم تا سرعت ثبت نام افزايش 
يابد و تعداد اس��تان هايي كه قرار است سامانه براي آنها باز 
شود افزايش يابد.معاون مسكن و س��اختمان وزارت راه و 
شهرسازي ادامه داد: سه اس��تاني كه پيش از قطع شدن 
اينترنت قرار بود ثبت نام آنها آغاز شود در ثبت نام جديد از 
شنبه 16 آذر در اولويت خواهند بود.وي درباره اينكه پيش 
از اين اعالم شده بود ثبت نام ها تا پايان آذر انجام خواهد شد، 
يادآور شد: طبق برنامه ريزي ما قرار بود اتمام ثبت نام ها در 
پايان آذر باشد اما با اتفاقاتي كه در دو هفته گذشته رخ داد 
قرار است در ثبت نام جديد تعداد استان ها در هر هفته افزايش 
يابد تا برنامه ريزي قبلي مبني بر اتمام ثبت نام ها تا پايان آذر 
ماه اجرايي شود؛ البته اين موضوع بستگي به وضعيت فني 

سامانه دارد كه بتواند ظرفيت ورودي متقاضي را تحمل كند.
محمودزاده درباره آغاز زمان ثبت نام متقاضيان دريافت واحد 
مسكوني از استان تهران تصريح كرد: در برنامه ريزي اوليه قرار 
بود استان تهران در يك گروه مانده به آخر در هفته پاياني 
آذر ماه گنجانده ش��ود اما فردا جلسه اي براي برنامه ريزي 
جديد خواهيم داشت تا بر اساس ظرفيت سامانه، ثبت نام 
استان تهران زودتر انجام شود.معاون وزير راه و شهرسازي 
ادامه داد: در حال حاضر 23 استان براي ثبت نام طرح ملي 
مس��كن باقي مانده است كه مي توانيم يك جا همه آنها را 
ثبت نام كنيم اما علت تقسيم بندي استان ها براي ثبت نام در 
اين طرح، ظرفيت فني سامانه است. ضمن اينكه در ثبت نام 
متقاضيان هفت استان قبل، هيچ يك از متقاضيان گزارشي 
مبني بر دچار مشكل شدن سامانه يا باال نيامدن آن به دليل 
ترافيك متقاضيان به ما ارايه نكردند.وي با تاكيد بر اينكه شهر 
تهران در اين طرح واحد ثبت نامي ندارد، گفت: هيچگاه اعالم 
نكرده ايم قرار است در شهر تهران هم طرح ملي مسكن اجرا 
شود.محمودزاده درباره پروژه تهرانسر گفت: اين پروژه يك 

بحث ديگري است و به صورت مشاركتي ساخته مي شود. 
پروژه هايي كه در حال حاضر از متقاضيان ثبت نام مي شود، 
بر اساس فروش اقساطي است و با شرايط ايده آل واگذاري 
زمين به صورت اجاره 99 ساله از متقاضيان ثبت نام مي شود. 
بخش ثبت نام طرح ملي مسكن براي دهك هاي يك تا سه 
هنوز اجرايي نشده است، فعال براي دهك هاي متوسط در 
حال ثبت نام هستيم.محمودزاده ادامه داد: با توجه به اينكه 
پروژه تهرانسر به صورت مشاركتي ساخته مي شود هنوز 
نهايي نشده و بايد سهم دولت و بخش خصوصي به عنوان 
سازنده اين واحد تعيين شود و در حال حاضر نمي توانيم 
براي پروژه تهرانسر تصميم گيري كنيم. طرحي كه فعال اجرا 
مي شود يك طرح عمومي است و شرايط براي همه اقشار 
متقاضي يكپارچه خواهد بود.معاون مسكن و ساختمان 
وزارت راه و شهرس��ازي در خصوص اينك��ه قرار بود پروژه 
تهرانس��ر و منطقه 18 تهران در سامانه طرح ملي مسكن 
درج ش��ود، اظهار كرد: از ابتدا هم قرار نبود شهر تهران در 
طرح ملي مسكن قرار داده شود، ساخت تعداد محدودي در 

تهران پاسخگوي نياز بسيار باالي متقاضيان نيست و فقط 
در شهرستان هاي استان تهران و شهرهاي جديد پرديس، 

پرند و انديشه ثبت نام انجام خواهد شد.

   سامانه يكپارچه ثبت نام 
محمودزاده درباره همزماني ثبت نام شهرهاي جديد با ساير 
شهرها در س��امانه طرح ملي مسكن تصريح كرد: سامانه 
ثبت نام همين سامانه واحد بوده و ساز و كار مستقلي براي 
ثبت نام متقاضيان در شهرهاي جديد تدارك نديده ايم. همه 
دستگاه هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي كه مجري ساخت 
و ساز در طرح ملي مسكن هستند، ثبت نام واحدهاي خود 
را در سامانه متمركز وزارت راه و شهرسازي انجام خواهند 
داد. هفت اس��تاني كه ثبت نام انجام شده، هيچ يك شهر 
جديد نداشته اند و در هفته هاي آتي كه استان هاي جديد به 
سامانه اضافه مي شوند واحدهايي كه قرار است در شهرهاي 
جديد اين استان ها احداث شود در همين سامانه معرفي 

خواهند شد.
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برنامه جامع پيشنهادي كاهش 
آلودگي هواي تهران منتشر شد

معاون��ت حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران، 
برنامه جامع پيشنهادي كاهش آلودگي هواي تهران 
را منتشر كرد كه در صورت اجراي اين برنامه، در مدت 
چهار سال ميزان توليد ذرات معلق 55 درصد و توليد 

گازهاي سمي 45 درصد كاهش مي يابد.
به گ��زارش ايس��نا، معاونت حمل ونق��ل ترافيك 
شهرداري تهران اعالم كرد: نسخه اوليه برنامه جامع 
پيشنهادي كاهش آلودگي هواي تهران با جزييات 
روشن و سنجش پذير در زمستان 1396 و چهار ماه 
پس از آغاز فعاليت دوره اخير مديريت شهري منتشر 
شده بود و اكنون نسخه جديد برنامه با توجه به شرايط 

جديد به روز شده است.
اين برنامه براي اجرا، به تخصيص حدود 17.5 هزار 
ميليارد تومان بودجه دولتي در طول چهار سال نياز 
دارد كه 4400 ميليارد تومان از آن بايد در سال اول 
از سوي دولت تأمين شود. بقيه منابع مورد نياز هم به 
صورت تسهيالت بانكي و آورده مالكان و بهره برداران 

در نظر گرفته شده است.
در برنامه جامع كاهش آلودگي هواي تهران، با ارايه 
يك زمان بندي چهار ساله، برنامه هاي جزئي براي 
هريك از حوزه هاي نوس��ازي و بهسازي اتوبوس ها 
و كاميون هاي فرسوده، نصب فيلتر دوده روي انواع 
خودروه��اي ديزلي، جايگزين��ي ميني بوس هاي 
فرس��وده و خودروه��اي كاربرات��وري، جايگزيني 
موتورس��يكلت هاي بنزين��ي با برق��ي و تعويض 
كاتاليست تاكسي ها ارايه شده كه در هر مورد، با درج 
اعداد و ارقام روشن و دقيق به هدف گذاري ها، منابع 
مالي مورد نياز و ميزان اثربخشي آن بر كاهش منابع 
آالينده اشاره شده است.برآورد شده كه با اجراي اين 
برنامه، پس از چهار سال شاهد كاهش 55 درصدي 
توليد ذرات معلق و كاهش 45 درصدي توليد گازهاي 
سمي خواهيم بود و نهايتا ميانگين شاخص كيفيت 
هواي تهران به طور متوسط حدود 30 واحد كاهش 
پيدا مي كند. چنين دستاوردي به معناي رسيدن به 

كيفيت هوايي تقريبا هميشه سالم خواهد بود.

 هشدار بارش شديد باران 
و سيالب در برخي استان ها

مدير پيش بيني و هشدار س��ازمان هواشناسي در 
تشريح آخرين وضعيت جوي كشور اظهاركرد: سامانه 
بارشي كه وارد كشور ش��ده است در دو روز آينده در 
دامنه هاي جنوبي البرز، سواحل خزر و نوار غربي كشور 
فعال خواهد بود و در اين مناطق سبب بارش برف و 
باران مي شود كه بارش برف در مناطق كوهستاني و 

سردسير نواحي ذكر شده خواهد بود.
صادق ضياييان در گفت وگو با ف��ارس، ادامه داد: در 
همين مدت در جنوب كشور و مركز نيز بارش پراكنده 

باران خواهيم داشت.
او اظهار كرد: امروز )سه شنبه( شاهد بارش هاي خوبي 
در اس��تان هاي كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال 
و بختي��اري، بخش هايي از ف��ارس،  بخش هايي از 
خوزستان، شمال بوشهر، لرستان و البرز خواهيم بود.

ضياييان بيان كرد: روز سه شنبه رگبار و رعد و برق و 
وزش باد شديد در جنوب شرق خوزستان و شمال 
بوشهر پيش بيني مي ش��ود و ميزان بارش ها  در اين 

مناطق 20 تا 40 ميلي متر خواهد بود.
مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي اظهار 
كرد: امروز همچنين بارش باران و در ارتفاعات برف 
در اس��تان هاي لرس��تان، غرب فارس و كهگيلويه 
و بويراحم��د به مي��زان 25 ميلي مت��ر و در گيالن 
و نيم��ه غربي مازن��دران بين 40 ت��ا 60 ميلي متر 
پيش بيني مي شود.ضياييان ادامه داد: امروز بارش 
برف در زنجان و ارتفاعات تهران، البرز و قزوين بين 
15 تا 20 سانتي متر پيش بيني مي شود و اواخر وقت 
تأثيرگذاري اين شرايط جوي كاهش مي يابد.او ادامه 
داد: در اين راستا آبگرفتگي معابر، باال آمدن سطح آب 
رودخانه ها و احتمال رخداد سيالب، لغزندگي جاده ها، 
مه آلودگي و كوالك برف و اختالل تردد در محورهاي 

مواصالتي مناطق مذكور پيش بيني مي شود.

آغاز بررسي منشا بوي نامطبوع 
در تهران از سوي شهرداري

شينا انصاري مديركل محيط زيست و توسعه پايدار 
شهرداري تهران گفت: با توجه به شكايات شهروندان، 
تحقيقات براي شناسايي منش��ا بوي نامطبوع در 

مناطق مركزي شهر تهران آغاز شده است.
به گزارش فارس، شينا انصاري مديركل محيط زيست 
و توسعه پايدار شهرداري تهران در خصوص انتشار 
بوي نامطبوع در مناطق مركزي ش��هر تهران كه از 
روز پيش آغاز ش��د، گفت: از بعداز ظهر روز گذشته 
ش��كايت هايي در خصوص انتشار بوي نامطبوع در 
مناطق مركزي شهر تهران به اداره كل محيط زيست 
شهرداري تهران واصل شد.متعاقب اين شكايت ها 
گروه هايي از سوي اداره كل محيط زيست شهرداري 
تهران براي پيگيري موضوع و همچنين مشخص 

شدن منشا بو، مسووليت پيدا كردند.
انصاري با بيان اينكه انتشار اين بو در مناطق 17، 13، 
2، 6، 9، 10 و 11 گزارش شده است، گفت: در حال 
حاضر مشغول بررسي علت انتشار اين بو و پيدا كردن 
منشا آن هستيم و به محض مشخص شدن علت آن 

به شهروندان در خصوص آن اطالعات خواهيم داد.
او ادامه داد: گروه هاي اعزامي با خود دس��تگاه هايي 
براي جم��ع آوري آثار بو به محل هاي انتش��ار بوي 
نامطبوع برده  اند اما عموما ب��ه دليل فرار بودند بو و 
وزش باد، جمع آوري آثار بو كار سخت و تا حدودي 

ناممكن است.
به گزارش فارس، روز گذشته همچون دي ماه سال 
گذش��ته بويي نامطبوع در شهر تهران و در مناطق 
مركزي آن استشمام شده است.سال گذشته پس از 
بررسي هاي همه جانبه، منبع اين بو شناسايي نشد و 
برخي آن را به دليل پخش ماده شيميايي )مركاپتان( 

دانستند كه اين موضوع هم قطعي نبود.
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معاون اول رييس جمهور در مراسم روز ملي صادرات تشريح كرد

دو ماموريت ويژه در شرايط تحريم 
تعادل| فرشته فريادرس|

س��الروز ملي ص��ادرات ب��ا تاخير نزديك ب��ه 45 روز 
س��رانجام ب��ا رويكردي جدي��د اما حض��ور كمرنگ 
صادركنندگان برگزار ش��د. صادركنن��دگان در اين 
مراس��م، نسبت به سنوات گذش��ته فرصت بيشتري 
يافتند تا از دغدغه هايش��ان بگوين��د. از اينكه چگونه 
با وجود مس��يرهاي مسدود و بن بس��ت صادراتي در 
ش��رايط تحريم ها، تالش كردند كاالهايشان را با هر 
سختي كه شده روانه بازارهاي خارجي كنند و ارزآوري 
داشته باشند. اما گله منديشان بيشتر از اين بود كه چرا 
دولتمردان پشت س��ر صادركنندگان باسابقه وموفق 
نمي ايس��تند و ترس از حمايت دارند. دغدغه آنها اين 
بود، تصميم گر درعرصه صادرات زياد است اما پاسخگو 
خير. آنها اما درخواس��ت هايي نيز داش��تند؛ از حذف 
بخشنامه هاي مزاحم، رفع محدوديت هاي ارزي گرفته 
تا بازگشت مشوق هاي صادراتي. اما متوليان تجاري كه 
به گفته خودشان تريبون را در اختيار صادركنندگان 
گذاشته بودند، بر واگذاري مراسم روز ملي صادرات به 
بخش خصوصي تاكيد كردند. در اين ميان اما، معاون 
اول رييس جمهور با صادركنندگان همراه ش��د و از به 
تعويق افتادن اين روز گله كرد. اسحاق جهانگيري در 
صحبت هايش از تله تحريم ها گفت و عبور از مس��ير 
سخت صادرات نفتي وغيرنفتي را به تصوير كشيد. او 
در همين حال، بر انجام دو ماموريت مهم تاكيد كرد. 
ماموريت نخست اين است كه اقتصاد كشور را با رونق 
توليد و صادرات سرپا نگه داشت تا از اشتغال مراقبت 
شود. اما ماموريت دوم ومهم تر از نگاه جهانگيري، توجه 
به معيشت مردم است. او انجام اين دو ماموريت را اتكاء 

به راه حل هاي سياسي و اجتماعي دانست. 

  دغدغه هايمان را بشنويد 
در مراس��م س��الروز ملي صادرات روال بر اين بود كه 
متوليان دولتي به ايراد سخن مي پرداختند. اما اين بار 
به صادركنندگان اجازه داده ش��د كه در همان ابتداي 
مراسم از دغدغه هايشان بگويند. اولين صادركننده اي 
كه پش��ت تريبون ق��رار گرفت. محمدرض��ا انصاري 
نايب رييس ات��اق بازرگاني بود. او در صحبت هايش بر 
اين موضوع تاكيد كرد براي رونق توليد بايد به توسعه 
صادرات آنهم از غيرنفتي اش توجه ش��ود. او مكانيزم 
بهره گيري از استعداد ملي در توسعه صادرات غيرنفتي 
را بايد با بهره گيري از تجربيات ساير كشورها عنوان كرد. 
اين فعال اقتصادي، خطاب به دولتمردان گفت: نترسيد 
و پشت سر ۸ هزار صادركننده بيايستيد و آنها را حمايت 

كنيد تا صادرات رونق گيرد.
 او اين راهم گفت كه اگر مي خواهيم در صادرات آنهم 
در عرصه بين الملل حرفي براي گفتن داشته باشيم، 
بايد سرمايه صندوق ضمانت صادرات را افزايش دهيم. 
براساس آمار اعالمي از سوي انصاري، دو كشور تركيه 
و عربس��تان به ترتيب ۲ ميليارد و 4 ميليارد دالر را به 
عنوان س��رمايه صندوق ضمانت ص��ادرات خود قرار 
داده اند، اين در حالي است كه با مصوبه مجلس قرار بر 
اين بود كه يك درصد از حقوق ورودي كاالهاي وارداتي 
غيراساسي به عنوان مشوق صادراتي اختصاص يابد، اما 
بعد از مصوبه مجلس كه چيزي حدود ۱۳۰۰ ميليارد 
تومان را برآور كرده بود، كه بعد از گذشته چند سال هنوز 
عملياتي نشده است.  انصاري به تاثير جوايز صادراتي 
بر روند صادرات خدمات فني و مهندسي نيز گريزي زد 
وگفت: رشد صادرات خدمات فني و مهندسي از ۱۲ به 
45 درصد به دليل جايزه ۸ درصدي رخ داد، كه اكنون 
اين روند متوقف شده است. به گفته او، مجلس مصوب 
كرده و بودجه آن نيز تا ۶۰۰ ميليارد تومان نيز دريافت 
شده، اما چون نتوانستيم آن را هزينه كنيم، دوباره به 
خزانه برگشت. او اين پرسش را مطرح كرد كه چرا يك 
ايراني بيرون از كشور ۸۰۰ ميليارد دالر را در يك شركت 
مديريت مي كند؛ اما در ايران نمي تواند توسعه اقتصادي 
داشته باشد؟ اين فعال اقتصادي در ادامه با استقبال از 
دريافت كارت ويژه ب��راي صادركنندگان نمونه كه از 
سوي سازمان توس��عه تجارت ايران طراحي و از امروز 
به صادركنن��دگان نمونه اختص��اص مي يابد، گفت: 
وزارتخانه ها بايد اين كارت را قبول كنند تا آنها صادرات 

را رونق دهند. پس از پايان صحبت هاي انصاري، رييس 
ش��وراي ملي زعفران فرصت صحبت يافت. محسن 
احتش��ام در ابتداي س��خنانش از وج��ود كارت هاي 
بازرگاني يك بار مصرف در عرصه تجارت، انتقاد كرد 
وخواستار حذف بخشنامه بازگش��ت ارز صادراتي در 
حوزه كشاورزي به ويژه زعفران شد. او توجه به صادرات 
بخش كشاورزي مانند خشكبار و زعفران را در شرايط 
تحريم ضروري خواند و در عين حال، »حفظ بازارهاي 
فعل«، »توسعه بازارهاي صادراتي«، »ارتقاي كيفيت و 
اثربخشي توليدات بخش كشاورزي بر توسعه صادرات 
غيرنفتي« را مس��تلزم وجود يك سازمان تخصصي 
دانست. احتشام، »سامانه جامع تجارت و تفاوت بازار 
نيما با بازار واقعي ارز« را از ديگر معضالت صادركنندگان 
بخش كشاروزي عنوان كرد.  اين صادر كننده، در ادامه 
با اشاره به سياست گذاري هاي نظام پولي و ارزي گفت: 
توليدكننده و صادركننده بايد جايگاه خود را داشته و 
از نظام س��وداگري و واسطه گري جدا باشند. احتشام 
همچنين محدوديت هاي ارزي را نيز مورد انتقاد قرار 
داد وگفت: صادرات محصوالت كشاورزي نه تنها ارزبري 
ندارند، بلكه ارزآور نيز هستند. بنابراين انتظار مي رود كه 
بخشنامه هاي بازگشت ارز صادراتي كشاورزي به ويژه 

در محصول زعفران حذف شود.
در ادامه مراس��م، رييس پارلمان بخش خصوصي به 
نمايندگي از صادركنندگان پشت تريبون قرار گرفت 
واز رويكرد جديد برگزاري مراس��م روز ملي صادرات 

تقدير كرد. غالمحسين شافعي، توسعه صادرات را يكي 
از راه هاي ارتقاي رفاه و توس��عه اقتصادي دانست كه 
بسياري از كشورها با تكيه بر صادرات توانستند به رشد 
بااليي دست يابند. او محور اصلي در ايجاد درآمدهاي 
صادراتي، را صادرات نفت عن��وان كرد وگفت: اين در 
حالي است كه صادرات كشورهاي ديگر توليد فنآورانه 
و قوي بوده اس��ت. رييس اتاق ايران، بر اصالح برخي 
رويه ها و بخشنامه ها براي تسهيل امور صادركنندگان 
و همچنين اصالح نحوه تفكر كوتاه مدت و سطحي در 
تصميم گيري ها تاكيد كرد. ش��افعي، در ادامه با بيان 
اينكه صادرات كار سختي است، گفت: در عرصه جهاني 
بايد با بسياري از رقباي خارجي جنگيد و هزينه كرد تا 
يك بازار جديد پيدا بشود.  رييس اتاق ايران، با تاكيد 
بر اينكه يك متولي واحد براي سياس��ت گذاري امور 
صادراتي معرفي ش��ود، بيان كرد: پاسخگويي مسائل 
صادرات كش��ور بايد يك مرجع واحد باشد. بر همين 
اس��اس، بازتعريف سازمان توس��عه تجارت به عنوان 
متولي صادرات كشور بايد مورد بازنگري واقع بشود و 
اين سازمان نقطه متمركز صادرات كشور شود. شافعي 
همچنين با اشاره به اينكه اس��ترداد ماليات بر ارزش 
افزوده صادركنن��دگان و ارتباط دادن آن به رفع تعهد 
ارزي، مشكالت بسياري را پيش روي صادركنندگان 
قرار داده، افزود: بر اس��اس برآوردها، ۲ هزار تا ۲5۰۰ 
ميلي��ارد تومان پول صادركنندگان در س��ازمان امور 
مالياتي مانده، كه اين مش��كالت صادركنندگان را به 
لحاظ نقدينگي، دو چندان مي كند؛ اما بايد سوال كرد 
كه آيا سازمان امور مالياتي اين ابزار را در اختيار ندارد كه 
بازگشت ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان، منوط 

به بازگشت ارز صادراتي شود.

  دغدغه هايتان را پيگيري مي كنم
پس از آنكه س��خنان صادركنندگان به اتمام رس��يد. 
نوبت به سكاندار وزارت صمت رسيد تا به دغدغه هاي 
آنها پاسخ دهد. رضا رحماني، در ابتداي سخنان ضمن 
ابراز خرسندي از حضور معاون اول رييس جمهور، يك 
دليل به تعويق انداختن مراس��م روز ملي صادرات را 
مصادف شدن اين روز با دهه آخر ماه صفر عنوان كرد، 
كه برخي درخواست داشتند كه اين مراسم به بعد از اين 
ماه منتقل شود؛ اما دليل مهم ديگر اين بود كه شخصا 
به سازمان توسعه تجارت ايران اعالم كرده بودم كه اتاق 
بازرگاني بايد متولي برگزاري روز ملي صادرات شود. 
رحماني افزود: اگرچه خواس��ته بنده به صورت كامل 
اجرايي نش��ده، اما به هر حال روز ملي صادرات بايد با 
همكاري اتاق بازرگاني ايران برگزار شد. وزير صمت، 
با بيان اينكه به نظريات اتاق و فعاالن بخش خصوصي 
در تصميم گيري ه��ا همواره توج��ه مي كنيم، گفت: 
نمونه آن ابالغ سياست هاي رمز ارزها با نظر و مشورت 
اتاق بود. رحماني اين قول را به صادركنندگان داد كه 
مسائل و مشكالت مطروحه در اين  مراسم را عليرغم 

همه مشكالت پيگيري كند. 
رحماني، در محور بعدي صحبت هاي خود گفت: روزانه 
توليد 44 قلم كاالي توليدي كش��ور را در كنار قيمت 
۱۰۰ قلم كاالي مصرفي مردم در بازار، رصد مي كنيم، 

كه از 44 قلم كاالي توليدي مش��خص شد كه به جز 
دوقل��م )خودرو و آلومينيوم( در برخي اقالم، با رش��د 
توليد مواجه بوديم. او نياز به سرمايه در گردش و تامين 
مالي واحدهاي توليدي براي افزايش ظرفيت توليد و 
فعالسازي ظرفيت هاي خالي را نيز مورد توجه قرار داد و 
افزود: افزايش نرخ ارز بايد سبب جهش صادراتي بشود، 
اشكاالت ساختاري براي نيل به اين هدف بايد اصالح 
بشود. به گفته رحماني، زير ساخت هايي مانند پايانه 
صادراتي بايد برطرف بشود، مشكالت بايد اولويت بندي 
بشود، تخصيص منابع بايد حس��اب شده باشد. وزير 
صمت در ادامه اوراسيا را يك فرصت مناسب دانست و 
افزود: اوراسيا تجارت 5۰۲ قلم كاال با 5۶ درصد تخفيف 
را به ما ترجي��ح داده و ما ۳۶۰ قل��م كاال با ۳۲ درصد 
تخفيف را به كشورهاي اوراسيا ترجيح داديم، تشكل ها 
و بخش خصوصي از اين فرصت استفاده كنند.  پس از 
سخنراني وزير صمت وس��اير مهمانان و قبل از اينكه 
معاون اول رييس جمهور به ايراد س��خنراني بپردازد، 
از صادركنندگان نمونه تقدير ش��د. در اين مراسم4۹ 
صادركنندگان ممتاز و نمونه كشوري معرفي شدند، 
كه به هش��ت صادركننده ممتاز توس��ط معاون اول 
رييس جمهوري، تنديس بلورين اهدا ش��د. سپس از 
۳۶ صادركننده نمونه مل��ي تقدير و تنديس زرين به 

آنها اهدا شد. 

  راه عبور از تله تحريم ها
پس از برگزاري مراسم تقدير، معاون اول رييس جمهور 
در اظهاراتي، مس��ير صعب العبور صادرات در فضاي 
تحريم ها را ترسيم كرد و از موانع و سنگالخ هاي پيش 
روي صادرات نفتي و غيرنفتي س��خن گفت. اسحاق 
جهانگيري، گفت: فردي كه در شرايط سخت كنوني 
براي كشور صادرات انجام مي دهد، فرد شريفي است 
كه خوب تش��خيص داده كه در اين مقطع، نياز كشور 
كجا است و بايد به چه كاري بپردازد. البته او، از اينكه 
چرا روز ملي صادرات كه روز تقويم رسمي كشور ثبت 

شده، انجام نشده، گاليه كرد. 
جهانگيري در ادامه با اش��اره به اينكه دو سال از فشار 
جديد دولت امريكا عليه ملت ب��زرگ ايران مي گذرد 
و امريكايي ها بعد از توافق برجام كه فضا را براي رش��د 
و توسعه كش��ور فراهم كرد، در يك تعامل بين المللي 
مناسب قرار گرفتيم، گفت: با بهانه تغيير رييس جمهور 
در امريكا، به تمام توافقات پشت پا زدند و برجام را زير پا 
گذاشته و با خروج خود از برجام، فشار بسيار سنگيني 
عليه ملت ايران اعمال كردند. به گفته جهانگيري، تصور 
آنها اين بود كه در اثر فش��ار و جنگ اقتصادي، اقتصاد 
ايران فروپاشي مي ش��ود و اعتراضات در جامعه شكل 
خواهد گرفت و در نهايت جمهوري اس��المي ايران به 
فروپاش��ي مي انجامد؛ آنها حتي به فروپاشي تماميت 

ارضي ايران هم فكر كرده بودند.
او با اش��اره به اينكه از آذر ۹۶ تا به حال، هر روز فش��ار 
امريكايي ها بر اقتصاد ايران افزوده ش��ده، افزود: يك 
ارزيابي دقيقي كه آيا چنين فش��اري در اين سطح در 
تاريخ دنيا وجود دارد كه امريكايي ها و كشورهاي تابع 
آن، عليه يك ملت و دولت در طول ۲ سال وارد كرده و 

آثار آن در كشورهاي دنيا چطور است، يك مساله مهم 
است كه صاحب نظران و نخبگان كشور بايد آن را تحليل 
كنند. او با بيان اينكه امريكايي ها، بانك مركزي ايران 
را به خاطر مسائل هس��ته اي، تحريم كردند و در كنار 
آن، دوباره اين بانك را تحت لواي مبارزه با تروريست، 
تحت تحريم قرار دادند، گفت: بر اين اس��اس مقامات 
ارشد كشور از مقام معظم رهبري تا وزير امور خارجه 
گرفته تا شركت ها را هم در فهرست تحريم قرار داده اند 
و تمام زمينه هاي اقتصادي را تحريم كردند. جهانگيري 
با تاكيد بر اينكه دش��من نتوانسته صادرات نفت خام 
كشور را به صفر برساند، بيان كرد: البته تحت فشاري 
كه وارد شد، حتي كشورهاي دوست ايران هم كه تا به 
حال جزو نزديك ترين كشورها در رابطه با ما هستند، 
جرات اينكه نف��ت ايران را خريداري كنند، ندارند و ما 
به روش هاي ديگري متوسل مي شويم تا بتوانيم نفت 

كشور را بفروشيم.
بنابه اظهارات او، بعد از نفت، پتروشيمي كه مهم ترين 
محصول صادراتي پس از نفت است نيز تحت تحريم قرار 
گرفته و پس از آن شركت هاي فوالدي، مس، آلومينيوم 
و محصوالت آنه��ا را تحريم كرده اند. او ادامه داد: بنادر 
ايران كه كشتي ها قرار است، پهلو بگيرند، تحريم شده اند 
و در كنار آن بيمه هايي كه كشتي ها را مي توانند حركت 
دهند، تحريم هس��تند. به طوريكه با سختي صادرات 
انجام مي دهيم. جهانگيري معتقد است كه به معناي 
واقعي، تمام گلوگاه هاي اصلي كار و فعاليت اقتصادي 
كشور از سوي امريكايي ها بسته شده است. به گفته او، 
صادركنندگان كشور نشان دادند كه عليرغم اينكه همه 
مسيرهاي صادرات بسته شده و صادرات و كشتيراني 

ممنوع است، ولي صادرات رشد داشته است.
همچنين براساس آمار اعالمي جهانگيري، صادرات 
كشور در اين بازه زماني از نظر وزني بيش از ۱۶ درصد 
رش��د كرده، البته بخش��ي از كاهش صادرات از نظر 
ارزش��ي به دليل قيمت هاي پايه صادراتي ما اس��ت و 
بخشي ديگر هم طبيعي است؛ چراكه ارزش يك كاالي 
صادراتي در فضاي آرام يك قيمت اس��ت و در فضاي 
تحريمي قيمت پايين تري دارد. به گفته او، زماني كه 
صادركنندگان بيش از ۸۸ ميليون تن صادرات داشته 
اند؛ يعني ريس��ك آن را پذيرفته اند و ارز آن به چرخه 
اقتصادي برگشته است.  بنابر آمار اعالمي او، تا سال ۹۱ 
نيز يك ميليون بشكه صادرات صورت گرفته، يعني از 
محل فروش نفت ۶۸ ميليارد دالر در سال ۹۱ درآمد 
حاصل شده است. البته به گفته جهانگيري، شوك دوم 
كه در س��ال ۹7 و ۹۸ به اقتصاد ايران وارد شد، اگرچه 
س��خت تر بود، اما صادرات نفت تداوم يافت. او بر اين 
موضوع ني��ز تاكيد كرد كه به دليل تورم، قدرت خريد 
مردم به شدت كاهش پيدا كرده است.  در همين حال، 
جهانگيري از دو ماموريت مهم خبر داد وگفت: ماموريت 
نخست ما اين است كه اقتصاد كشور را سرپا نگاه داريم 
و صادرات و توليد را حفظ كنيم تا از اش��تغال مراقبت 
كنيم. جهانگيري اما ماموريت دوم ومهم تر را معيشت 
مردم عنوان كرد وگفت: در اي��ن زمينه بايد جدي تر 
عمل كنيم؛ چراكه ملت ايران، به ويژه طبقات ضعيف با 
صبر و تحمل فشارها و سختي ها، اين روزها را پشت سر 
گذاشتند و حاضر نشدند كه كمترين حركتي كه نشان 
دهد كشور و نظام آنها در خطر است، از خود نشان دهند 
و مردم با سيلي صورت خود را سرخ نگاه داشته اند و بايد 
تالش كرد كه براي اين بخش هم راهكار داد. البته مسير 
انجام اين دو ماموريت را اتكاء به راه حل هاي سياسي و 
اجتماعي و نه اقتصادي و همبستگي ملي براي عبور 
از اين گردنه سخت عنوان كرد. جهانگيري با تاكيد بر 
اينكه هيچ كس نبايد به دنبال فرصت طلبي بوده و فكر 
كند كه فرصتي براي تس��ويه حساب پيدا شده، بيان 
كرد: امروز ايران در خطر است و امريكا و سعودي برنامه 
براي ايران طراحي كرده اند. با اجماع مي تواند تهديد 
را به فرصت تبديل كرد. اقتصادي ها هم تهديدها را به 

فرصت تبديل كرده اند. 

 WTO دستور ويژه براي الحاق به  
از سوي ديگر، رييس كل س��ازمان توسعه هم در اين 
مراسم از دستور ويژه رييس جمهور و تاكيد وزير صمت 
براي الحاق ايران به س��ازمان تجارت جهاني خبر داد. 
حميد زادبوم، در ادامه با اشاره به نقشه راه پيش روي 
صادرات كشور افزود: اجراي پرقدرت نقشه راه توسعه 
ص��ادرات در كنار توجه به تنظيم بازار در دس��توركار 
قرار دارد. او به روند صدور كاالها نيز اشاره كرد و گفت: 
بر اساس كارشناس��ي هاي صورت گرفته در سازمان 
توس��عه تجارت اي��ران، نزديك به دو س��وم صادرات 
غيرنفتي كشور را محصوالت خام يا ارزش افزوده پايين 
به خود اختصاص داده است؛ بر همين اساس سياست 
رويكردهاي آتي اين س��ازمان به حمايت از توس��عه 
ص��ادرات كاالهايي با ارزش اف��زوده باالتر خواهد بود 

تا بتوان در زنجيره ارزش جهاني، نام ايران بدرخشد. 
او به جغرافياي صادراتي نيز گريزي زد وگفت: از منظر 
كشورهاي هدف صادراتي رويكرد و اولويت صادراتي 
در س��ال جاري به ۱5 كشور همسايه اختصاص يافته 
است، كه اين رويكرد در صورت همراهي دولت وبخش 
خصوص��ي مي تواند جه��ش صادراتي را رق��م بزند. 
علي اكبر كريمي، نماينده م��ردم اراك در مجلس نيز 
با بيان اينكه صادركنندگان، سفيران فرهنگ و هويت 
كشورمان هستند، تاكيد كرد: ارايه به موقع مشوق ها 
و جوايز صادراتي بايد از س��وي دستگاه هاي ذي ربط 
براي حمايت از اين قشر در دستور كار قرار بگيرد. بنابه 
اظهارات او، افزايش نرخ ارز مي توانست جهش بزرگ 
صادراتي را به همراه داشته باشد، در اين خصوص البته 
جهش ها و تكان هاي صادراتي هم برداش��ته ش��د. او 
گفت: در بودجه ۹۹ نيز تالش مي كنيم كه مشكالت 
پيش روي صادركنندگان برطرف بش��ود تا به جهش 

صادراتي برسيم.
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 اولتيماتوم وزارت صمت
 به توليدكنندگان فوالد

مهر| عضو كميته تخصصي فوالد از تعيين مهلت 
عرضه داخلي شركت هاي فوالدي مطابق با برنامه تا 
پايان آذرماه خبر داد و گفت: چنانچه توليدكنندگان 
بازار را تامين نكنند، صادرات فوالد را سهميه بندي 
مي كنيم. كامران كارگر از مصوبه كميته تخصصي 
فوالد خبر داد و گفت: بر اين اس��اس وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت به توليدكنن��دگان داخلي فوالد 
اولتيماتوم داده تا پايان آذر ماه كسري نياز داخلي را 
با عرضه هاي فوق الع��اده خود جبران كنند. او افزود: 
بر اين اساس شركت هاي فوالدي بايد كف تعهدات 
توزي��ع داخلي اين محصوالت ف��والدي را مطابق با 
ابالغيه معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت 
رعايت كنند. عضو كميته تخصصي فوالد تصريح كرد: 
طي چن��د روز اخير برخي مقاطع فوالدي با كمبود 
عرضه داخلي مواجه شده بود كه بر اين اساس كميته 
تخصصي فوالد تاكيد كرد كه تمامي توليدكنندگان 
بايد تا پاي��ان آذر ماه تعهدات خود را مبني بر تامين 
نياز داخلي فوالد ايفا كنن��د. او اظهار كرد: چنانچه 
توليدكنندگان نس��بت به تامين كامل نياز داخلي 
كشور به فوالد و مقاطع فوالدي اقدام نكنند نسبت 
به تعيين س��هميه صادراتي براي آنها اقدام شده و از 
تمامي ابزارهاي قانوني براي برخورد با تخلفات آنها 

استفاده خواهد شد.

احتمال وضع عوارض 
صادراتي بر تخم مرغ

فارس| رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان گفت: دليل افزايش قيمت محصوالتي 
مانند تخم مرغ و گوجه فرنگي فصلي بوده و ارتباطي 
به افزايش قيمت بنزين ندارد. عباس تابش در مورد 
داليل افزايش قيمت برخي محصوالت كشاورزي از 
جمله تخم مرغ در روزهاي اخير، افزود: افزايش قيمت 
تخم مرغ هيچ ارتباطي به افزايش قيمت بنزين ندارد. 
او عنوان كرد: با مطالعه و بررس��ي قيمت تخم مرغ 
در ۱۰ س��ال گذشته متوجه خواهيم شد كه قيمت 
تخم مرغ هر ساله با ورود به فصل سرد سال افزايشي 
بوده و افزاي��ش قيمت تخم م��رغ در روزهاي اخير 
مانند سال هاي گذش��ته تكرار شده است. اين مقام 
مسوول بيان كرد: در صورتي كه عرضه افزايش نيابد 
وزارت صنعت مجبور خواهد شد براي تعديل قيمت 
تخم مرغ، عوارض صادراتي براي صادرات تخم مرغ 
وضع كند. او در م��ورد افزايش قيمت ميوه ها بعد از 
افزايش قيمت بنزين اظهار كرد: اكنون قيمت سيب و 
گوجه فرنگي افزايشي بوده است و افزايش قيمت اين 
دو محصول كشاورزي هم ارتباطي به افزايش قيمت 

بنزين ندارد. 

قاچاق سيگار نصف شد
ايس�نا| جديدترين آمار منتشر شده از سوي 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت نش��ان مي دهد؛ 
برآورد قاچاق سيگار از ۱۳ ميليارد نخ در شش ماه 
اول سال گذشته به شش ميليارد و ۹۰ ميليون نخ 
رسيده و در اين مدت 5۳.۲ درصد كاهش داشته 
اس��ت. طبق آمارها در نيمه اول امسال صادرات 
س��يگار با كاهش 7۶ درصدي به ۳۶ ميليون نخ 
رسيده است. اين در حالي است كه صادرات سيگار 
در شش ماهه اول سال گذشته ۱5۰ ميليون نخ 
بوده اس��ت. در اين مدت صادرات تنباكو سنتي 
و معسل نيز 4۳.۳ و 77.۲ درصد كاهش داشته 
اس��ت؛ به طوري كه در نيمه اول امس��ال ۶۳.۳ و 
۳7.۱ تن تنباكو سنتي و معسل صادر شده است. 
با اين حال ص��ادرات توتون در اين مدت بيش از 
۹ برابر شده و به ۹۳۱ تن رسيده است. همچنين 
طبق اين آم��ار برآورد مصرف س��يگار تغييري 
نداشته و توليد س��يگار در نيمه اول امسال ۲۶ 
ميليارد و 44۰ ميليون نخ بوده كه نسبت به توليد 
۱۹ ميليارد و ۶5۰ ميليون نخي در مدت مشابه 
سال گذشته، ۳4.۶ درصد افزايش داشته است. در 
اين ميان آمارها نشان مي دهد كه تعداد واحدهاي 
فعال دخاني در بخش سيگار و تنباكو از 47 واحد 
در شش ماهه اول س��ال گذشته به 5۸ واحد در 
نيمه اول امسال رسيده است. همچنين طبق اين 
آمار واريزي اشخاص و شركت ها جهت محصوالت 
دخاني به خزانه در نيمه اول امسال نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته تقريبا دو برابر شده است.

برش

رييس اتاق ايران:مح�ور اصلی در ايجاد 
درآمدهای صادراتی، صادرات نفت است. 
اين در حالی است که صادرات کشورهای 
ديگر تولي�د فنآورانه و قوی بوده اس�ت. 
برخی رويه ها و بخشنامه ها برای تسهيل 
امور صادرکنندگان و  همچنين  نحوه تفکر 
کوتاه مدت و سطحی در تصميم گيری ها 
بايد اصالح  شود.  صادرات کار سختی است 
و در عرصه جهاني بايد با بسياری از رقبای 
خارجی جنگيد و هزين�ه کرد تا يک بازار 

جديد پيدا بشود  

نايب ريي�س ات�اق ايران:رش�د صادرات 
خدم�ات فن�ی و مهندس�ی از 12 به 45 
درصد به دليل جايزه ۸ درصدی رخ داد، 
که اکنون اين روند متوقف ش�ده اس�ت. 
مجل�س مصوب کرده و بودج�ه آن نيز تا 
۶۰۰ ميليارد تومان نيز دريافت ش�ده، اما 
چون نتوانستيم آن را هزينه کنيم، دوباره 
به خزانه برگشت. چرا يك ايرانی بيرون از 
کشور ۸۰۰ ميليارد دالر را در يک شرکت 
مديريت می کند؛ ام�ا در ايران نمی تواند 

توسعه اقتصادی داشته باشد؟

وزير صمت: افزايش نرخ ارز بايد سبب جهش 
صادراتی بش�ود، اشکاالت س�اختاری برای 
نيل به اين هدف بايد اصالح شود. زير ساخت 
هايی مانند پايانه صادراتی بايد برطرف بشود، 
مشکالت بايد اولويت بندی بشود، تخصيص 
منابع بايد حساب شده باش�د. روزانه توليد 
44قلم کاالی توليدی کشور را در کنار قيمت 
1۰۰ قلم کاالی مصرفی مردم در بازار، رصد می 
کنيم، كه از 44 قلم کاالی توليدی مش�خص 
شد که به جز دوقلم ) خودرو و آلومينيوم( در 

برخی اقالم، با رشد توليد مواجه بوديم
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آغاز بزرگ ترين پروژه انرژي روسيه از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي

احتمال حضور رييس جمهور در نشست هاي بعدي وجود دارد

»قدرت سيبري« بستري براي تحكيم روابط چين و روسيه 

غيبت ترامپ در اولين جلسه تحقيقات استيضاح كنگره 

گروه جهان|
 والديمي��ر پوتين رييس جمهوري روس��يه و ش��ي 
جين پينگ رييس جمهوري چي��ن، خط  لوله انتقال 
گاز روسيه از سيبري به چين را در جريان يك تماس 
ويدئوي��ي افتتاح كردند. ابر پروژه »قدرت س��يبري« 
خط  لوله 1800 مايلي است كه گاز روسيه را به چين 
مي رساند. چين ش��ريك مهم روسيه در عرصه انرژي 
اس��ت و بخش قابل توجهي از نفت و گاز روسيه به اين 

كشور صادر مي شود.
»قدرت س��يبري« يكي از سه طرح اصلي خط انتقال 
گاز روسيه است كه نقش كرملين را به عنوان مهم ترين 
صادركننده گاز جهان مستحكم مي كند. روسيه قرار 
است در هفته هاي آتي دو طرح خط انتقال گاز ديگر را 

نيز به مقصد آلمان و تركيه افتتاح كند. 
به اعتقاد ناظران، اين كانال 55 ميليارد دالري شاهكاري 
از زيرساخت انرژي و مهندسي سياسي است. نشريه 
وال استريت ژورنال در اين باره نوشته: »اين بزرگ ترين 
پروژه انرژي روس��يه از زمان فروپاشي اتحاد جماهير 
ش��وروي است. پروژه موس��وم به »قدرت سيبري« با 
تقويت همكاري روسيه و چين، فصلي جديد را در روابط 
دو قدرت بزرگ جهاني مي گشايد، دو قدرتي كه هر يك 
جداگانه با چالش اياالت متحده امريكا روبرو هستند. « 
اين خط لوله پنج هزار و 111 كيلومتر در چين و سه هزار 
كيلومتر در روس��يه امتداد دارد. خط لوله مشترك در 
بخش روسي، ميدان هاي »كوويكتين« و »چاياندين« 
را در سيبري به شهر »والدي وستوك« پيوند مي دهد. 
بخش چيني اين خط  لوله نيز هش��ت استان را شامل 
مي شود و از استان هيلونگجيانگ در شمال شرقي تا 
شانگهاي در شرق كشيده شده است. پيش بيني  شده 
چين در س��ال هاي ۲0۲۲ تا ۲0۲۳ ميالدي اين خط 
لوله را تكميل كند تا بتواند گاز وارداتي از روسيه را به 
شانگهاي هدايت كند. له يوچنگ معاون وزير خارجه 
چين، دوش��نبه از طرح انتقال گاز روسيه به كشورش 
به عن��وان يك��ي از »پروژه هاي ق��رن« در چارچوب 
همكاري هاي پكن � مسكو ياد كرده است. هزينه ساخت 

خط لوله انتقال گاز از روسيه به چين 55 ميليارد دالر 
تخمين زده شده است. پيش بيني مي شود كه از سال 
۲0۲۲ يا ۲0۲۳ ميالدي ساالنه ۳8 ميليارد مترمكعب 
گاز از طريق اين خط لوله از روسيه به چين صادر شود. 
رقم��ي كه معادل ۹.5 درص��د از گاز مصرفي در چين 
است. معاون وزير خارجه چين همچنين گفته: »اين 
خط  لوله نخستين خط راهبردي فرامرزي گاز طبيعي 
زميني در شمال ش��رقي چين به ش��مار مي رود كه 
ضمن پيشبرد همكاري عملي ميان دو كشور، حاصل 
اس��تفاده متقابل از برتري هاي دو طرف و تالش براي 

تحقق رستاخيز مشترك بوده و نيز هديه بزرگ براي 
گراميداشت هفتادمين سالگرد برقراري روابط سياسي 
ميان چين و روسيه و ورود روابط راهبردي همه جانبه 
دو كشور به عصر جديد است.« له يو چنگ تاكيد كرده، 
عالوه بر اين خط لوله  گاز طبيعي، پل جاده »هي هه« 
و پل خط راه آهن »دونگ جيانگ« نيز به ترتيب مورد 
بهره برداري قرار مي گيرند و به نخس��تين پل ها روي 
رودخانه مرزي چين و روس��يه تبديل خواهند ش��د. 
والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه، نيز اين طرح 

را »بزرگ ترين طرح عمراني جهان« خوانده است. 

ش��ركت نفت و گاز روس��ي گازپروم در س��ال ۲01۴ 
قراردادي براي صادرات گاز با شركت ملي نفت چين 
امضاء كرد ك��ه ارزش آن بي��ش از ۴00 ميليارد دالر 
تخمين زده شده است. سال ۲01۴ ميالدي مصادف 
با كاهش س��طح روابط مسكو با اتحاديه اروپا به دنبال 

الحاق شبه جزيره كريمه به روسيه بود. 

 تشديد رقابت براي فروش نفت 
خط لوله جديد رقابت را براي فروشندگان گاز به چين 
از جمله تركمنستان تش��ديد مي كند. ژان باپتيست 

دوبروي��ل از تيم تحليل بازار گاز طبيعي آژانس انرژي 
بين المللي به رويترز گفته: »با ش��روع به كار اين خط 
لوله انتظار مي رود كه رش��د تقاضاي گاز چين نسبت 
به سال هاي گذشته كمتر ش��ود. مثال انتظار مي رود 
كه تقاضاي چين براي گاز نس��بت به ۹ ماهه نخست 
سال ۲01۹ ميالدي حدود 10 درصد � نسبت به سال 
گذش��ته � كاهش پيدا كند.« به گفته اين كارشناس، 
پيش بيني ها حاكي از آن است كه رشد تقاضاي چين 
براي واردات گاز تا سال ۲0۲۴ ميالدي حدود هشت 

درصد باشد.
رويترز نوشته، مسكو عالوه بر خط لوله قدرت سيبري، 
در حال مذاكره با چين است تا فروش گاز را از مسيرهاي 
ديگر از جمله مغولستان و قزاقستان افزايش دهد اما 

هنوز توافقي در اين بخش ها حاصل نشده است. 
روس��يه در دهه گذش��ته نيز صادرات نفت به چين را 
به طور چشمگيري افزايش داد كه چالشي جدي براي 
عربستان سعودي ايجاد كرد، كشوري كه در مقاطعي 
اصلي ترين صادركننده نفت به چين بوده است. روسيه 
براي صادر ك��ردن نفت به چين ي��ك خط لوله نفت 
راه اندازي كرد كه امروزه در روز 600 هزار بشكه نفت 
صادر مي كند. مس��كو همچنين بن��در جديدي را در 

كوزمينو در اقيانوس آرام راه اندازي كرد. 
تقوي��ت همكاري هاي چين و روس��يه در ش��رايطي 
اس��ت كه روابط هر دو كشور با اياالت متحده در يكي 
از پرچالش ترين دوره هاي خود اس��ت. چين عالوه بر 
انتقاد از سياست هاي واشنگتن در قبال تايوان، تحوالت 
هنگ كنگ و در مجموع منطقه شرق آسيا، وارد يك 
جنگ تجاري تمام عيار با امريكا شده كه اقتصادش را 
هم تحت تاثير قرار داده است. روسيه نيز عالوه بر متهم 
شدن به دخالت در انتخابات امريكا از سوي دموكرات ها 
كه تاكنون به وضع تحريم هاي متعددي عليه اين كشور 
منجر شده، با خروج يكجانبه واشنگتن از پيمان هاي 
نظامي در آستانه يك رقابت تسليحاتي جدي با اياالت 
متحده امريكا قرار دارد، ش��رايطي كه بس��ياري آن را 

يادآور دوران جنگ سرد مي دانند. 

گروه جهان|
 دونالد ترامپ در نخستين جلسه تحقيقات براي استيضاح 
كه قرار است چهارشنبه )فردا( توسط كميته قضايي مجلس 
نمايندگان كنگره امريكا برگزار شود، شركت نخواهد كرد. 
كاخ سفيد اعالم كرده ترامپ ممكن است در جلسات آينده 

رسيدگي به اين پرونده در جلسات شركت كند.
به گزارش خبرگزاري آلمان، پت سيپولون مشاور كاخ سفيد 
در نامه اي كه خطاب به جرولد ندلر نماينده جمهوري خواه 
و رييس كميته قضايي مجلس نمايندگان، فرستاده اين 
تحقيقات را ناعادالنه توصيف كرده است. او گفته مشخص 
نيس��ت چه كسي قرار اس��ت در اين جلسه شركت كند، 
عالوه بر اين ترامپ در اين روز براي ش��ركت در نشس��ت 
ناتو در لندن خواهد بود. نادلر ضرب االجلي را تا س��اعت 
6 بعدازظهر يكش��نبه براي كاخ سفيد تعيين كرده بود تا 
به كميته قضايي درباره حضورش��ان در جلس��ه استماع 

چهارشنبه اطالع دهند.
مشاور كاخ س��فيد در نامه خود تاكيد كرده است كه تمام 
حقوق دونالد ترامپ در موضوع گفت وگوهاي او با ولوديمير 
زلنسكي رييس جمهوري اوكراين، از سوي كميته تحقيقات 
استيضاح نقض شده است. كميته تحقيقات براي تعيين 
ضرورت انجام استيضاح در ماه سپتامبر با دستور نانسي 

پلوسي رييس مجلس نمايندگان امريكا، آغاز به كار كرد.
وظيفه انجام اين تحقيقات ابتدا به آدام شيف رييس كميته 
اطالعات اين مجلس، واگذار ش��د. ش��يف پ��س از انجام 

تحقيقات الزم و شنيدن سخنان بسياري از افراد مطلع در 
اين باره، گزارشي نهايي خود را تهيه و در آن اعالم كرد كه 
بر اساس »شواهد قاطعي« كه به دست آمده، دونالد ترامپ 

از مقام خود سوءاستفاده كرده است.
كاخ س��فيد به اين گزارش آدام شيف نيز انتقاد كرده و آن 
 را تهيه ش��ده بر اس��اس روايت هاي دروغين مي خواند. 
پت سيپولون مشاور كاخ س��فيد، همچنين در نامه خود 
خطاب به جرولد ندلر نوشته چنانچه ندلر در كميته قضايي 
مجلس »در اتخاذ يك روند منصفانه دادرسي جدي باشد« 
آنگاه ممكن است رييس جمهوري امريكا در جلسات آينده 

آن شركت كند.
جرولد ندلر هفته گذشته از دونالد ترامپ و وكاليش دعوت 
كرده بود تا در روند رسيدگي به اين پرونده شركت كنند. 
او در نامه اي از رييس جمهور خواسته تا از شكايت درباره 
اين پرونده دس��ت بردارد و به جاي آن براي پيش��برد آن 

مشاركت كند. 
جرولد ندلر اعالم كرده بود: »اميدوارم كه او تصميم بگيرد 
كه مستقيم يا از طريق مشاورانش در اين تحقيقات شركت 
كند؛ كاري كه روس��اي جمهور پي��ش از او نيز انجام داده 

بودند.« 
دونالد ترامپ شنبه با اشاره به اينكه در زمان برگزاري جلسه 
استماع چهارش��نبه، به عنوان نماينده امريكا در نشست 
ناتو حضور خواهد داش��ت، در توييتر نوش��ت: »در حالي 
كه دموكرات ها احمقانه ترين استماع استيضاح تاريخ را 

برگزار مي كنند، نمايندگي كشورمان در نشست ناتو در 
لندن را بر عهده خواهم داشت. چپ هاي افراطي در حال 
آسيب زدن به كش��ورمان هستند. جلسات استماع را در 
روزي برنامه ريزي مي كنند كه نشست ناتو نيز قرار است 

برگزار شود.« 
با اين حال »زو لوفگرن« كارشناس حقوقي كه در سه دوره 
تحقيقات استيضاح روساي جمهوري امريكا )نيكسون، 
كلينتون و ترامپ( مشاركت داشته به سي ان ان گفته كه 
موضوع استيضاح ترامپ جدي تر از پرونده واترگيت مربوط 
به ريچارد نيكسون است. لوفگرن گفته: »تالش نيكسون 
در مخفي نگاه داشتن چگونگي انتخاب شدنش بود و هيچ 
كشور خارجي را در بحث انتخابات مداخله نداد؛ اما وقتي 
كسي يك كش��ور خارجي را درگير نظام سياسي امريكا 

مي كند، اين مساله بي نهايت نگران كننده است.«
»ديويد كاتز« دستيار پيشين دادستان لس آنجلس، نيز 
مي گويد: »مساله استيضاح كلينتون موضوع اخالقي بود و 
شخص رييس جمهوري مرتكب خطاي قضايي يا جنايت 
نشد.« او در ادامه با اشاره به واكنش رييس جمهوري امريكا 
به تحقيقات گفته: »استراتژي ترامپ، نامشروع جلوه دادن 
روند تحقيقات استيضاحش است. او به طور مشخص در 
گفت وگوي تلفني ۲5 جوالي با همتاي اوكرايني اش آشكارا 
به رييس جمهوري تازه بر سركار آمده اين كشور گفته كه 
»لطفي در حق من انجام بده« و اينكه بدون تصويب كنگره، 

كمك مالي به اوكراين را نگه داشت.« 

  گام بعدي در ارتباط با پرونده اوكراين
دومين دور تحقيقات كنگره پيرامون طرح استيضاح 
در ارتباط با پرونده اوكراين چهارش��نبه آغاز مي شود. 
در اين جلسه درباره طرح يا عدم طرح استيضاح عليه 
دونالد ترامپ و همچنين نكات مطروحه درباره پرونده 
اوكراين تصميم گيري خواهد شد. در صورتي كه مجلس 
نمايندگان راي به طرح استيضاح دونالد ترامپ بدهد، 
آنگاه موضوع براي تصميم گيري نهايي به مجلس سناي 
اين كشور ارايه خواهد شد. اين در حالي است كه اكثريت 
كرسي هاي مجلس سنا در اختيار سناتورهاي وابسته به 

حزب جمهوري خواه قرار دارد.
اس��تيضاح ترامپ زماني مي تواند صورت گيرد كه دو 
سوم نمايندگان مجلس سنا نيز به اين طرح راي مثبت 
بدهند. به دليل پشتيباني سناتورهاي جمهوري خواه از 

دونالد ترامپ، احتمال اينكه طرح استيضاح در مجلس 
سنا به تصويب برسد، بسيار ناچيز ارزيابي مي شود.

دونالد ترامپ در ارتباط با پرونده اوكراين به سوءاستفاده 
از قدرت براي پيشبرد اهداف شخصي متهم شده است. 
گفته مي شود ترامپ از همتاي اوكرايني خود، ولوديمير 
زلنسكي خواسته تا در پرونده قضايي عليه هانتر بايدن، 
پس��ر جو بايدن، نامزد اصلي حزب دموك��رات براي 

انتخابات رياست جمهوري سال ۲0۲0 دخالت كند.
رييس جمهوري امريكا در تماس تلفني روز ۲5 جوالي 
خود با ولوديمير زلنسكي، پرداخت كمك هاي نظامي 
۴00 ميليون دالري اين كشور به اوكراين را مشروط به 
همكاري زلنسكي كرده است. گفته مي شود كه هدف 
از ب��ه راه انداختن اين پرونده قضايي، آس��يب زدن به 

حيثيت جو بايدن بوده است.

دريچه

كوتاه ازمنطقه

جان كري ائتالف مبارزه با 
تغييرات اقليمي راه اندازي كرد 
گروه جهان| جان كري وزير خارجه سابق اياالت 
متحده امريكا، ائتالفي با عنوان »جنگ جهاني صفر« 
براي مقابله با تغييرات اقليمي با حمايت60 شخصيت 
سياس��ي و هنرمند جهاني راه اندازي كرده اس��ت. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين ديپلمات پيشين 
امريكايي به طور رس��مي اين ائت��الف را با حمايت 
چهره هاي سينمايي همچون »لئوناردو دي كاپريو«، 
»اِما واتسون« و »آرنولد شوارترزنگر« آغاز كرده است. 
اين ابتكار در آستانه افتتاح اجالس بين المللي اقليمي 
»كوپ ۲5« در مادريد پايتخت اسپانيا، آغاز به كار كرد. 
اين در حالي است كه دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، در مس��ير خروج از توافق اقليمي پاريس گام 
بر مي دارد. وب سايت اين ائتالف نوشته: »ما ائتالفي از 
افراد متفاوت را دور هم جمع كرده ايم تا جهان را وادار 
كنيم در برابر بحران اقليمي مس��وول باشد به همان 
شكلي كه براي پيروزي در جنگ جهاني دوم بسيج 
شديم. براي دس��تيابي به هدف انتشار صفر كربن و 
ايجاد ميليون ها شغل جديد به اين جنبش بپيونديد.« 
كري گفته: »هيچ كشوري كاري براي تغييرات اقليمي 
انجام نمي دهد در حالي كه ما بايد با اين مساله مانند 
يك جنگ رفتار كنيم.« به نوشته نيويورك تايمز، جان 
كري و ديگر شخصيت هاي عضو اين ائتالف قرار است 
از ماه ژانويه جلساتي را در سراسر امريكا برگزار و درباره 
اين موضوع با مردم گفت وگو كنند. در آستانه برگزاري 
كنفرانس تغييرات اقليمي س��ازمان ملل، گرم شدن 
فزاينده كره زمين، زنگ هشدار را براي جامعه جهاني 
به صدا درآورده است. اين نشست از دوشنبه در شهر 

مادريد پايتخت اسپانيا آغاز به كار كرده است. 

احداث سكوهاي پرتاب 
موشك قاره پيما در كره شمالي 
گروه جهان|روزنامه آس��اهي شيمبون ژاپن به نقل 
از مقامات كره جنوبي و امريكا نوش��ته، كره ش��مالي از 
تابستان امسال تاكنون با ساخت تاسيساتي مستحكم در 
ده ها منطقه، سكوهايي بزرگ براي پرتاب موشك هاي 
بالس��تيك قاره پيما و ساير موش��ك ها در آنها مستقر 
كرده اس��ت. اين تاسيسات مس��تحكم در زمين هاي 
سست و ناهموار ساخته شده تا مانع از آسيب رسيدن 
به سكوهاي پرتاب سيار و تضمين دقت مسير موشك 
شود. تعداد سايت ها نيز در حال افزايش است تا تعيين 
موقعيت پرتاب موشك هاي بعدي دشوار شود. به اعتقاد 
ناظران، پيشرفت هاي حاصل شده در فناوري موشكي 
كره شمالي مشهود است. به نظر مي رسد اين كشور از ماه 
مه ۲01۹ ميالدي، چهار نوع موشك جديد شليك كرده 
است. آساهي شيمبون نوشته، سازمان ملي اطالعات 
كره جنوبي معتقد است، احتماال كره شمالي پيش از پايان 
امسال يك موشك بالستيك ميان برد يا دور برد شليك 
مي كند. يكي از مقام هاي ارش��د كره جنوبي نيز گفته، 
پيونگ يانگ احتماال از يك روش گام به گام براي اجتناب 
از بر هم خوردن مذاكرات با واشنگتن استفاده مي كند. 
با توجه به شكست مذاكرات واشنگتن و پيونگ يانگ، 
س��ئول و توكيو براي مقابله با اقدام��ات تحريك آميز 
كره شمالي در آماده باش كامل به سر مي برند. ژاپن از اوايل 
نوامبر به عنوان اقدامي احتياطي، سامانه دفاع موشكي 
»ايجيس« خود را در درياي شرقي مستقر كرد. مذاكرات 
امريكا و كره شمالي كه پس از نشست فوريه دونالد ترامپ 
و كيم جونگ اون در هانوي ويتنام متوقف شد، با وجود 
وع��ده و وعيده��اي دو طرف پس از دي��دار در منطقه 

غيرنظامي در مرز دو كره تاكنون معلق مانده است. 

ژاپن براي آموزش نظاميان 
امريكايي جزيره مي خرد

گروه جهان|دولت ژاپن اعالم كرد موافقت كرده يك 
جزيره غيرمسكوني را در جنوب غربي ژاپن خريداري 
كند تا بتواند از آن به عنوان يك مركز آموزش و حمل 
و نقل سربازان امريكايي استفاده كند. كيودو گزارش 
داده، دولت ژاپن 16ميلي��ارد ين )1۴6ميليون دالر( 
براي خريد اين جزيره )مگ( كه هشت كيلومترمربع 
مس��احت دارد و در منطقه كاگوش��يما واقع ش��ده، 
اختصاص داده اس��ت. يوشيهيده س��وگا دبير كابينه 
دولت ژاپن، گفته: »تامي��ن امنيت براي تمرين هاي 
نظامي امريكا بسيار مهم است بنابراين ما سعي خواهيم 
كرد براي ايجاد يك تاسيسات دايم اقدام كنيم.« ارتش 
امريكا پيش��تر براي انجام عمليات برخاستن و فرود 
بالگرده��ا از پايگاه اتوگي در نزديك توكيو اس��تفاده 
مي كرد اما اين محل به دليل اعتراض در مورد س��ر و 
ص��داي بيش از حد آن در ده��ه 1۹۹0 به طور موقت 
به جزيره ايوتو منتقل ش��د. ژاپ��ن از متحدان اصلي 
امريكا در شرق آسيا است و نزديك به ۴0هزار نيروي 
نظامي امريكايي در اين كشور مستقر هستند.  عالوه بر 
تجهيزات و ادوات نظامي امريكا مستقر در ژاپن، ارتش 
امريكا ماه آوريل ۲01۷ ميالدي ده ها بالگرد، جنگنده 
و هواپيماي جاسوس��ي براي مقابله با كره شمالي در 
پايگاه هايش در ژاپن مس��تقر كرد. ارتش دو كش��ور 
نيز هرچند وق��ت يك بار رزمايش نظامي مش��ترك 
برگزار مي كنند. بروز حوادث مرتب��ط با هواپيماها و 
جنگنده هاي امريكايي در اوكيناوا ژاپن كه بيشترين 
تعداد نظاميان امريكا در آن مستقر هستند باعث بروز 
نگراني هاي عمده در ميان مردم اين منطقه ش��ده و 
آنها خواستار بسته شدن پايگاه نظامي امريكا هستند.

چين برخي سازمان هاي 
غيردولتي امريكا را تحريم كرد
گروه جهان| چي��ن اعالم ك��رده در تالفي تصويب 
قانون اخير حقوق بشر هنگ كنگ توسط امريكا، برخي 
از س��ازمان هاي غيردولتي اياالت متحده كه »مسوول 
آشوب كنوني هنگ كنگ« هستند را تحريم كرده است. 
به گزارش شينهوا، »هوا چون اينگ« سخنگوي دستگاه 
ديپلماسي چين، دوشنبه گفته سازمان هاي غيردولتي 
مستقر در اياالت متحده امريكا از قبيل »ديده بان حقوق 
بش��ر« و »خانه آزادي« بايد به دليل حمايت از اقدامات 
افراطي و خش��ونت آميز و همچنين تحريك جوانان به 
فعاليت هاي جدايي طلبانه در هنگ كنگ مجازات شوند 
و هزينه آن را بپردازند. اين مقام چيني تصريح كرده: چين 
همچنين پذيرش درخواست كشتي ها و هواپيماهاي 
نظامي امريكا را براي بازديد از هنگ كنگ به عنوان بخشي 
از اين اقدامات متوقف كرده اس��ت. »هوا چون اينگ« 
ضمن تشويق اياالت متحده براي اصالح اشتباهات خود 
و متوقف كردن مداخله در امور هنگ كنگ، هشدار داده 
چين اقدامات الزم ديگري را انجام خواهد داد تا بتواند از 
رونق و ثبات هنگ كنگ محافظت كند. كاخ سفيد هفته 
پيش اعالم كرد كه دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
دو قانون مصوب كنگره در حمايت از معترضان هنگ كنگ 
را امضا كرده اس��ت كنگره امريكا اين اليحه ها را پس از 
تصويب آنها با راي اكثريت در هر دو شاخه قانونگذاري، 
هفته گذشته براي امضاي ترامپ به كاخ سفيد فرستاد. 
قانون اول وزارت خارجه امريكا را ملزم مي دارد كه هر سال 
يك بار اعالم كند كه آيا هنگ كنگ براي داشتن رابطه 
تجاري با واشنگتن به اندازه كافي از خودمختاري برخوردار 
است يا خير، براساس اين قانون، تعرفه هاي تجاري كه 
عليه چين اعمال شده، شامل حال هنگ كنگ نمي شود. 

 استعفاي نخست وزير مالت 
در پي قتل روزنامه نگار افشاگر

گروه جه�ان| نخست وزير مالت كه درگير تحقيق 
درباره پرونده سوءقصد و ترور خبرنگار افشاگر است، 
اعالم كرده از س��متش كناره گي��ري مي كند اما اين 
روند به س��رعت انجام نخواهد شد. به گزارش رويترز، 
دو س��ال از ترور دافنه كاروانا گاليزيا روزنامه نگار 5۳ 
س��اله اي كه همدس��تي دولت و بازرگانان مالت در 
رس��وايي اس��ناد پاناما را فاش كرد، مي گذرد. اينك 
و تحت فش��ار اروپا، كميس��يون تحقيق، چگونگي 
اين قتل را بررس��ي مي كند. پس از گذشته دو سال، 
جوزف موسكات نخست وزير مالت، دستور تشكيل 
يك كميس��يون تحقيق را داده و از قاضي مس��وول 
كميسيون خواسته است تا گزارش امر را حداكثر طي 
۹ ماه ارايه دهد. در دس��تورالعمل نخست وزير مالت 
آمده تحقيقات بايد روش��ن كنند كه آيا مسووليتي 
متوجه دولت مالت در اين زمينه مي شود و آيا دولت 
مي توانست با اقداماتي پيشگيرانه، به وظيفه حراست 
از حق حيات شهروندان عمل كند يا خير. با اين حال 
جوزف موسكات نخس��ت وزير مالت، گفته، از حزب 
حاكم كارگ��ر مي خواهد تا ماه آت��ي ميالدي تعيين 
يك رهبري جديد را براي كشور آغاز كند. موسكات 
گفته روند تعيين جانشيني  از 1۲ ژانويه ۲0۲0 آغاز 
مي شود. درخواست ها براي بركناري موسكات پس از 
آن شدت يافت كه تحقيقات درباره بمبگذاري ۲01۷ 
كه به كشته شدن اين خبرنگار افشاگر ضد فساد منجر 
شد، به اتهاماتي عليه يك تاجر مرتبط با وزراي دولت 
و مقام هاي ارشد مالتي رسيد. اين اظهارنظر از سوي 
نخست وزير مالت انتقادهاي برخي از مخالفانش را در 
پي داشت و آنها تاكيد دارند كه او بايد هم اكنون برود. 
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آغاز به كار رهبران جديد 
اتحاديه اروپا

گروه جه�ان| اورزوال فن درالين رييس جديد 
كميسيون اروپا، به طور رسمي كارش را در دفتر 
جديد آغاز كرده اس��ت. به گ��زارش خبرگزاري 
فرانسه، رهبران نهادهاي اروپايي همزمان با آغاز 
به كار كميسيون در مراس��مي دهمين سالگرد 
معاهده ليس��بون را در بروكسل جشن گرفتند و 
گرامي داشتند. شارل ميشل نخست وزير سابق 
بلژيك كه به عنوان رييس ش��وراي اتحاديه اروپا 
انتخاب شده است، اورزال فن درالين رييس جديد 
كميسيون، ديويد ساسولي رييس جديد پارلمان 
اروپا و كريستين الگارد رييس بانك مركزي اروپا، 
در مراسمي در بروكسل حضور داشتند. اوزوال فن 
درالين، رييس جديد كميس��يون اروپا با انتشار 
ويديويي در حساب توئيتري اش، از اسباب كشي 
به دفتر جديدش در س��اختمان كميس��يون در 
بروكسل خبر داد. رهبران اتحاديه اروپا در مراسم 
دهمين سالگرد معاهده ليسبون، سخنراني كردند 
و رييس پارلمان و رييس شوراي اروپا يك نسخه 
از معاهده ليسبون را به رييس جديد كميسيون 
تقديم كردند. رييس جديد كميس��يون اروپا در 
سخناني در اين مراسم با اشاره به قدرت اتحاديه 
اروپا گفته: »هيچ روزي بهتر از اين سالگرد براي 
آغاز به كار ما وجود ندارد. ما نگهبان روح معاهده 
ليسبون هستيم.« او درباره اروپا گفته: »وظيفه ما 
اين است كه اين گنج را حفظ كنيم.« كريستين 
الگارد ريي��س جديد بانك مرك��زي اروپا، نيز با 
اش��اره به اينكه جهان در اي��ن يك دهه تغييرات 
باورنكردني  اي از جمله ظهور فناوري، بحران مالي 
و فعاليت جامعه بين المللي روي تغييرات اقليمي را 
شاهد بوده است، گفته: »زمان آن رسيده است كه 
از عصر ترميم به عصر نوسازي و اميد گذر كنيم.« 
مايك پومپئو وزير خارجه اياالت متحده، نيز در 
مراسم حضور داشت و با انتش��ار بيانيه اي گفته 
امريكا براي پيشبرد اهدف مشترك آماده همكاري 
با تيم رهبري جديد است. وزير خارجه امريكا در 
توصيف اين »اهداف مشترك« به »تحكيم روابط 
تجاري، تالش براي رسيدن به اروپايي از نظر منابع 
انرژي مس��تقل و مقابله با چالش هاش مشترك 
عليه امنيت و ارزش هاي دموكراتيك ما از جمله 
تهديدهاي ناشي از روس��يه و حزب كمونيست 
چين اش��اره كرده است. معاهده ليسبون كه اول 
دسامبر۲00۹ به اجرا گذاشته شد اصالحاتي در 
نهادهاي اروپايي از جمله ش��وراي اتحاديه اروپا، 
كميسيون و پارلمان را در دستور كار خود داشت 
و ش��رايط و فرايندهاي خروج كشورها از اتحاديه 
اروپا را مشخص كرده است. معاهده ليسبون نقش 
بزرگ تري را به پارلمان اروپا واگذار كرد و قدرت 

بيشتري به نمايندگان اين پارلمان داده است.

پليس پاكستان صدها  معترض 
را به خيانت متهم كرد

پليس پاكستان صدها تن از فعاالن حقوق بشري 
و دانش��جويان را ب��ه اتهام فتنه و بيان س��خنان 
توهين آميز عليه ارتش متهم كرده است. به گزارش 
آسوشيتدپرس، اين اتهام زني به اعتراض ها براي 
برداشته ش��دن ممنوعيت فعاليت هاي سياسي 
در دانش��گاه ها مرتبط اس��ت. اي��ن اقدام پليس 
درست چند س��اعت پيش از توئيت عمران خان 
نخست وزير، صورت گرفت كه گفته بود ممنوعيت 

اتحاديه هاي دانشجويي را پايان مي دهد.

 آماده باش نيروهاي امنيتي 
در نجف عراق 

در پي ش��دت يافتن موج اعتراض ها و اقدامات 
خرابكاران��ه در نجف و كربال فرماندهي عمليات 
فرات مياني و رييس پليس نجف تمام نيروهاي 
امنيت��ي را فراخوانده و حال��ت فوق العاده اعالم 
كردند. اين در حالي اس��ت كه مسيرهاي اصلي 
كربال دوشنبه همچنان توسط معترضان مسدود 
ش��ده بود. به گزارش س��ومريه نيوز، فرماندهي 
عمليات ف��رات و فرماندهي پليس نجف ضمن 
اعالم حالت آماده باش كامل تمام نيروهاي خود 

را فراخواندند. 

كاهش ۴۶درصدي 
كمك هاي جهاني به افغانستان

وزارت اقتص��اد كابل اعالم كرده در طول ۹س��ال 
گذشته كمك هاي جهاني به افغانستان ۴6درصد 
كاهش يافته است. به گزارش خبرگزاري افق، وزارت 
اقتصاد افغانس��تان گفته از ۲010 تاكنون، ميزان 
كمك ه��اي جامعه جهاني به افغانس��تان از 15/۷ 
ميليارد دالر به 8/۴ ميليارد دالر رسيده كه كاهش 
۴6درصدي را نشان مي دهد. در ۲016 در نشست 
بروكسل، ۲۹ كشور به پرداخت كمك 11ميليارد 
دالري به افغانس��تان متعهد شدند اما تاكنون پنج 

ميليارد دالر از اين وعده محقق شده است. 

وعده كوربين براي توقف 
فروش تسليحات به عربستان 

رهب��ر ح��زب كارگ��ر بريتانيا گفت��ه در صورت 
پي��روزي در انتخاب��ات آتي، ح��زب كارگر مانع 
فروش تسليحات نظامي به عربستان خواهد شد. 
به گزارش يورونيوز، جرمي كوربين گفته: »براي 
پايان دادن به جنگ يمن در صورت پيروزي حزب 
كارگر در انتخابات آتي مانع فروش تس��ليحاتي 
مي شود كه براي ويران كردن يمن مورد استفاده 
قرار مي گيرند.« او گفته حزب كارگر خالف دولت 
محافظه كار از فروش تسليحات نظامي به عربستان 

براي ادامه جنگ در يمن حمايت نمي كند.
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عكسروز

چهرهروز

كاوه ياري درگذشت 
كاوه ياري، هنرمند نقاشي كه به خلق آثار چقاشي شهرت داشت درگذشت. شاهين تركمنـ  مدير گالري »سهراب« كه ميزبان دو 
نمايشگاه »هنر مارت« و »كوبش با نشان« از اين هنرمند بوده استـ  اين خبر را تاييد كرده است.  مراسم ترحيم اين هنرمند فقيد روز 
پنجشنبه )14 آذرماه( از ساعت 13 الي 14:30 در مجتمع فرهنگي پيامبر اعظم)ص( برگزار مي شود.  زنده ياد كاوه  ياري بيشتر در خلق 
نقش برجسته هايي تمركز داشت كه يادآور فضاهاي اساطيري بودند. فلز و به ويژه مس بوم هاي اين هنرمند بودند كه اغلب به صورت ها 
تبديل مي شدند.  او درباره آثار چقاشي )نوعي نقاشي با چكش( گفته بود: من به واسطه اين آثار تالش دارم بسياري از كارها و حرفه هايي 

كه فراموش شده اند را در شكل جديدي يادآوري و احيا كنم. هر چند كه اين آثار در بيشتر مواقع به صورت بداهه شكل مي گيرند. 

بازارهنر

»هنروتجربه«خألنمايشفيلمهايخارجيراُپرميكند؟
ــه  جعفر صانعي مقدم مديرعامل موسس
سينمايي هنروتجربه در افتتاحيه هفته 
فيلم لهستان اعالم كرد كه اين موسسه 
ــم خارجي تا  ــزاري هفته هاي فيل با برگ
ــأ نمايش فيلم هاي خارجي  حدودي خ

را در صنعت سينماي ايران ُپر مي كند.
مراسم افتتاحيه هفته فيلم لهستان عصر 
روز گذشته يكشنبه 10 آذرماه با حضور 

ــه هنروتجربه،  جعفر صانعي مقدم مديرعامل موسس
ــتان، يوجانگ هيان  ماچي فانوكوفسكي سفير لهس
سفير كره جنوبي وجمعي از اهالي فرهنگ و هنر در خانه 
هنرمندان ايران برگزار شد. در ابتداي اين مراسم، پوستر 
هفته فيلم لهستان از سوي مهمانان حاضر در مراسم به 
امضا رسيد و در ادامه سفير لهستان به عنوان نخستين 
ــت تريبون قرار گرفت و درباره برگزاري  سخنران پش
هفته فيلم لهستان در ايران گفت: مفتخريم كه هفت 
فيلم تحسين شده را به نمايش مي گذاريم. اين فيلم ها 
ــتان معاصر را از ديدگاه مشكالت و دو راهي هاي  لهس
مهم به تصوير مي كشند. اين فيلم ها با مضامين متفاوت 
ــوند و همه آنها  و تكنيك هاي مختلفي روايت مي ش
تجسم احساس شخصي، زيبايي شناسي، حساسيت 
ــن فيلم ها را بهترين  ــتند. او افزود: اي و همدردي هس
فيلمسازان  لهستاني ساخته اند و اميدوارم آنها شما را به 
لهستان معاصر در صحيح ترين و صميمي ترين معناي 
خود نزديك تر كنند. وي به فيلم »پاپوشا« به كارگرداني 
يوآنا كاس كراوزه و كريستوف كراوزه اشاره و اظهار كرد: 
اولين فيلمي كه امشب نمايش داده مي شود، »پاپوشا« 

به كارگرداني خانم كراوزه و همسر فقيد 
ايشان است. نخستين اكران اين فيلم در 
جشنواره كارلووي واري در سال ۲013 بود 
كه جايزه هيات داوران را به  دست آورد. در 
ــال ۲014 نيز موفق به دريافت جايزه  س
جشنواره فيلم استانبول شد. در آن سال 
نيز جايزه هايي در لهستان براي بهترين 
موسيقي متن فيلم، بهترين فيلم برداري 
ــاس را دريافت كرد. در  و بهترين طراحي صحنه و لب
ادامه جعفر صانعي مقدم مديرعامل موسسه سينمايي 
»هنروتجربه« در سخناني از سفارت لهستان، وزارت 
امورخارجه، اداره كل هماهنگي هاي فرهنگي و هنري 
ايرانيان خارج از كشور و روح اهلل حسيني مديركل دفتر 
جشنواره و همكاري هاي بين المللي سازمان سينمايي 
براي برگزاري اين هفته فيلم تشكر كرد و گفت: موسسه 
هنروتجربه سينماي ايرانيان طي دو سال گذشته 13 
رويداد بين المللي را برگزار كرده است. با توجه به نبود 
امكانات كافي براي نمايش فيلم هاي خارجي در ايران، 
كمبود امكانات و تعداد سالن ها و اختصاص حداكثري 
سالن ها به نمايش فيلم هاي سينمايي بدنه و تجاري، 
ضرورت دارد فيلم هاي هنري و تجربي ساير كشورها در 
معرض ديد تماشاگران و كارگردانان عالقه مند ايراني 
قرار بگيرد. موسسه هنروتجربه با برگزاري هفته هاي 
فيلم سعي مي كند، تاحدودي پاسخگو و تامين كننده 
اين خأ در صنعت سينماي ايران باشد. همچنان كه 
در هفته فيلم كشور لهستان، شاهد نمايش فيلم هاي 

هنري و تجربي از آندره وايدا، كراوزه و… هستيم.

تاريخنگاري

محمدعلي شاه به قصد تاج و تخت به تهران آمد 
ــت پدرش مظفرالدين شاه  دوازدهم آذر 1۲85، محمدعلي ميرزا به درخواس
ــكان و همراهي 400 قزاق  ــاي خانواده و نزدي ــتر مرگ بود، با اعض كه در بس
ــلح، تبريز را به مقصد تهران ترك كرد.  او بالفاصله به مخالفت با مشروطه  مس
پرداخت. مجلس شوراي ملي را به توپ بست و آزاديخواهان را به قتل رساند. 
ــتبداد صغير آغاز گرديد. او پس از فتح تهران  پس از حمله به مجلس دوره اس
توسط مشروطه خواهان، به سفارت روسيه در تهران پناهنده شد و با فشارهاي 
ــد. مشروطه خواهان پس از وي پسر  داخلي و خارجي مجبور به ترك ايران ش
ــلطنت انتخاب كردند. محمدعلي شاه  ــاه قاجار را به س ــالش احمدش خردس
وابستگي زيادي به دولت روسيه داشت. در دوره پادشاهي او سوء قصدي عليه 
ــد كه نافرجام ماند.  در حالي كه پيش از ظهر جمعه 15 محرم 8/13۲۶  او ش
ــفند 1۲8۶ نمايندگان مجلس با شاه ديدار و گفت وگو داشتند، بعدازظهر  اس
همان روز، هنگامي كه شاه براي گردش به دوشان تپه مي رفت، در حين عبور 
ــوي  ــوء قصد قرار گرفت و دو نارنجك به س از خيابان باغ وحش تهران مورد س
ــد. چند تن كشته و زخمي شدند اما شاه جان سالم به در  كالسكه او پرتاب ش
ــاه و مشروطه خواهان  برد. اين اتفاق در حالي افتاد كه همكاري محمدعلي ش

در اوج خود بود اما اين موضوع بهانه اي براي تقابل شاه و مجلس شد. مجلس 
در اين رابطه سكوت كرد و حاضر به تعقيب عوامل ترور نشد.

آغازوپايانجشنواره»ايدفا«بامستندايراني
ــنواره فيلم مستند ايدفا در حالي  جش
ــود پايان داد  ــس از 1۲ روز به كار خ پ
ــايه هاي بي خورشيد« با  كه فيلم »س
ــان چهار فيلم برتر  قرار گرفتن در مي
از ميان برندگان جايزه جشنواره، يك 
ــوان آخرين نمايش  اكران ديگر به عن
اين رويداد سينمايي به خود اختصاص 
داد. مسووالن برگزاري سي  و دومين 

ــنواره بين المللي مستند آمستردام )۲01۹(  جش
در روز پاياني اين رويداد سينمايي اقدام به معرفي 
چهار فيلم برتر از ميان برندگان نهايي اين رويداد 
ــينمايي به انتخاب منتقدان كردند و جشنواره  س
ــتند رسما به كار خود  با نمايش ويژه اين آثار مس
پايان داد.  »مادر-فرزند« برنده تقدير ويژه هيات 
ــماع« برنده  داوران بخش آثار نيمه بلند، »براي س
جايزه بهترين مستند از نگاه مخاطبان جشنواره، 
»زمزمه« برنده جايزه اصلي بهترين مستند بلند 
ــايه هاي بي خورشيد« ساخته  ايدفا ۲01۹ و »س
ــكويي برنده جايزه بهترين كارگرداني  مهرداد اس
بخش رقابتي اصلي، فيلم هايي بودند كه به ترتيب 
به عنوان چهار مستند برتر برنده جايزه با نمايش 
ــينما، محل برگزاري  ــالن اصلي اي س ويژه  در س
ــنواره، به روي پرده رفتند.   مراسم اختتاميه جش

مستند »سايه هاي خورشيد« كه پيش 
از اين به عنوان فيلم افتتاحيه جشنواره 
مستند آمستردام )ايدفا( اولين نمايش 
ــرده بود، با  ــود را تجربه ك ــي خ جهان
نمايش در آخرين سانس جشنواره به 
ــمي آغازگر و پايان دهنده  صورت رس
ــينماي مستند نام  اين رويداد مهم س
گرفت و با دهمين و آخرين نمايش اين 
مستند ايراني پرونده جشنواره در سال ۲01۹ بسته 
شد.  »سايه هاي بي خورشيد« اثري تكان دهنده و 
برانگيزنده درباره محل نگهداري نوجوانان بزهكار 
است و روي دختران و زناني تمركز مي كند كه به 
سبب قتل يا معاونت در قتل يكي از مردان خانواده 
يا خويشاوندان سوءاستفاده گر خود به كانون اصالح 
ــده اند. اين مستند تصاويري  و تربيت فرستاده ش
ــاهده اي از كانون اصالح و تربيت  ناخوداگاه و مش
را در كنار مصاحبه هايي كنترل شده قرار مي دهد 
ــد با دوربين صحبت كنند،  و از دختران مي خواه
ــان يا قرباني اشان  گويي در حال صحبت با مادرش
ــان است( هستند.  سي  )كه معموال پدر يا برادرش
ــنواره بين المللي مستند آمستردام  و دومين جش
)ايدفا( از تاريخ ۲0 نوامبر تا 1 دسامبر )۲۹ آبان تا 

10 آذر( در كشور هلند برگزار شد. 

سينماگرايرانيداورجشنواره»داكا«شد
ــم كوتاه و  ــنواره بين المللي فيل جش
ــك رويداد  ــتقل داكا )ISIFF(، ي مس
ــور بنگالدش  ــاالنه در كش فيلم دوس
ــروع به  ــال 1۹88 ش ــت كه از س اس
ــال حاضر يكي  ــت كرده و در ح فعالي
ــنواره هاي فيلم  ــن جش از قديمي تري
كوتاه مستقل در جنوب آسيا به شمار 
ــنواره با شعار ترويج  مي آيد. اين جش

ــتقل راه اندازي شده و در  ــينماي مس فرهنگ س
حال حاضر گفته مي شود ويترين بسيار متفاوتي 
از آخرين آثار كوتاه و مستقل )داستاني، انيميشن، 
مستند و تجربي( به نمايش مي گذارد. سعيد نجاتي 

فارغ التحصيل رشته سينما در مقطع 
ــگاه سوره  ــي ارشد از دانش كارشناس
ــت و در كارنامه كاري خود  تهران اس
ــوره، عضويت  تدريس در دانشگاه س
در هيات داوري جشنواره هايي چون 
ــر تركيه،  ــنواره بين المللي ازمي جش
ــنواره سما،  ــن خانه سينما، جش جش
جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران 
و جشنواره هاي منطقه اي انجمن سينماي جوان 
را دارد. پانزدهمين جشنواره بين المللي فيلم داكا 
ــامبر مصادف با 1۶ تا ۲۲ آذرماه ۹8  از ۷ تا 13 دس

در بنگالدش برگزار مي شود.

میراثنامه

تاريِخ روشني كه قرباني كم داني مي شود
حذف نشانه هاي قديم در كوچه پس كوچه هاي شهر، 
اين بار گريبان تير برق هاي تهراِن قديم را گرفته است؛ 
ــانه هايي كه هرچند اين روزها كمتر كسي به آنها  نش
ــد كوچك،  ــن لكه هاي هر چن ــه دارد، ولي همي توج
ــد و از ميراث فرهنگي و ملي  تاريخي را روايت مي كنن
است. هر چند تعداد زيادي از تيربرق هاي تهران در طول 
سال هاي گذشته با تيربرق هاي سيماني ساده و جديد 
تعويض شده اند، اما هنوز تيربرق هاي قديمي تر كه بدنه 
پاييني شان طرح هاي قديمي دارند، در برخي از كوچه ها 
و خيابان ها جا خوش كرده اند؛ تيربرق هايي با طرح »شير 
و خورشيد« كه به دليل نوع ساخت بدنه پاييني معموال 
نشان آنها مخدوش شده يا حتي آن بخش سيماني به طور 
ــده اند. منطقه هاي قديمي تر و  كامل از بدنه تير جدا ش
بافت هاي تاريخي بيشتر با اين لكه هاي تاريخي مواجهند، 
چه در اودالجان و چه محله هاي قديمي تهران. خيابان 
فلسطين يا خيابان كاخ قديمي و كوچه هاي اطرافش در 
منطقه 11 شهرداري تهران هم يكي از همين منطقه ها 
است كه هنوز برخي از تيربرق هاي قديمي در آن تغيير 
نكرده اند، هر چند بخش  پاييني باقي مانده ها هم معموال 
با رنگ يا ابزارهاي تيز مخدوش شده اند، اما طرح و بدنه 
ــا در خيابان هاي اين منطقه ها  باقي مانده از تيربرق ه
ــان مي دهد كه تعداد زيادي از آنها نيز اين تزئينات  نش
منحصربه فرد را داشته اند و به مرور تحت هر شرايطي از 
بين رفته اند. تير برق با نشان شير و خورشيد در منطقه 
11 تهران در خيابان شهيد وحيد نظري هميشه به چشم 
مي آمد، لكه اي تاريخي كه در چند روز گذشته )احتماال 
هشتم آذر( از جاي خود كنده شده و هنوز كف خيابان 
به خاطر نبودنش سوراخ است. البته تخريب حسينيه 
ــات گچ بري در همين خيابان به عنوان  قديمي با تزيين
نشانه ديگري از خاطرات تهران قديم، در روزهاي نخست 
ــانه هاي تاريخي تهران  آذرماه قدِم ديگري از حذف نش
قديم بود، اما از سوي ديگر اين اتفاق بي توجهي ميراث 
ــانه ها كه هر كدام خاطراِت جمعي  فرهنگي به اين نش
ــند هم نشان مي دهد.  تهران قديم را به دوش مي كش
جالب آنكه گودبرداري اين حسينيه با تعداد قابل توجهي 
كاميون، در شبي انجام شد كه طبق اعالن هاي رسمي، 
حضور كاميون ها در تهران با هواي آلوده سطح خطرناك، 

ممنوع بود! به گزارش ايسنا، حذف تير برق هاي قديمي 
ــتگاه هاي ديگر را نيز در اين  در تهران، بي توجهي دس
اتفاق دخيل مي كند، شهرداري يا اداره برِق منطقه هم 
مي توانند در آن دخيل باشند، اما يكي از مهم ترين نكاتي 
ــمت خود مي برد، وجود نشان  كه معموال ذهن را به س
شير و خورشيد روي بدنه آنهاست. هر چند با قرار دادن 
عالمت »شير و خورشيد« روي پرچم ايران قبل از انقالب 
اسالمي، برخي آن را نماِد حكومت پهلوي مي دانند، اما 
كمتر كسي تاكنون به تاريخچه استفاده از شير و خورشيد 
توجه كرده است. نشاني كه از زمان فتحعلي شاه قاجار 
رواج پيدا كرد؛ در آن زمان »مال احمد نراقي«،- مجتهد 
شيعه و متخّصص در علوم اسالمي- پيشنهاد كرد كه نماد 
شير خورشيد را به نشانه شير؛ مظهر حضرت علي)ع(، 
شمشير؛ نماد شمشير علي)ع( يعني ذوالفقار و خورشيد؛ 
به نشانه خورشيد نبوت و اتحاد شيعه و سني براي پرچم 
ــه كار برند و آن را رواج داد. ضمن آنكه قاعدتا اگر  ايران ب
دوره خاصي از زمامداري كشور، مقبول آيندگان نيست، 
دليلي موجه نمي شود كه نشانه هاي آن دوران را از بين 
ببريم، چراكه در غير اين صورت، بزرگان كشور در اوايل 
پس از پيروزي انقالب، نبايد مانع تخريب تخت جمشيد، 
به عنوان نماد دوراني از سلطنت شاهان مي شدند. حتي 

ــالم والمسلمين علي  در اوايل دهه ۹0 نيز، حجت االس
يونسي - دستيار ويژه رييس جمهور - در يك سخنراني 
گفته بود: »...عده اي خيال مي كردند نماد شير و خورشيد 
ــت اما اينگونه نيست. شير نماد  يك نماد سلطنتي اس
حضرت علي)ع( و خورشيد نماد حضرت محمد)ص( 
ــت و تنها تاجش مربوط به شاه بود. اگر به من باشد،  اس
هالل احمر را تغيير مي دهم و شير و خورشيد را جايگزين 
ــالل احمر هم احترام قائلم.«  آن مي كنم؛ البته براي ه
ــكندر مختاري طالقاني، مدير سابق محور تاريخي  اس
ــود: هنوز تهران از  فرهنگي تهران، پيش از اين گفته ب
دست نرفته است. هنوز محله رودكي، حد فاصل خيابان 
انقالب تا بلوار كشاورز، محدوده حريم دانشگاه تهران و 
محدوده اي كه اكنون طرح توسعه اي دانشگاه تهران در آن 
قرار مي گيرد، شمال محور انقالب و حتي محدوده پارك 
هنرمندان هنوز ساختارهاي سالمي وجود دارند.  معتقدم 
ساختار سالم چيزي است كه ساكنان اصلي در آن زندگي 
مي كنند. در هر خانه اي را كه بزنيد يك نفر حرف هايي 
دارد كه به چندين كتاب خاطره تبديل مي شود. مي توان 
با او گفت وگو كرد، اطالعات زيادي از آن بيرون كشيد. 
اينها سلول هاي سالمت شهرند، سلول هايي كه خاطرات 

ساكنان شهرند. ساكناني كه در عذاب نيستند.« 

ايستگاه

 پاسخ »دنيرو«
به تنها انتقاد از »ايرلندي«

معرفي برگزيدگان جشنواره 
فيلم »سنگاپور«

ــر  ــرو بازيگ ــرت دني راب
ــوود از  ــناس هالي سرش
ــيزي  تصميم اسكورس
ــه بازيگر زن  ــراي اينك ب
فيلم »ايرلندي« در همه 
فيلم، تنها ۶ كلمه حرف 
بزند، دفاع كرد. به گزارش 
ورايتي، رابرت دنيرو گفت 

ــا پاكوين در  ــيزي براي اينكه آن تصميم اسكورس
ــيار محدودي داشته  فيلم »ايرلندي« ديالوگ بس
باشد، درست بود. در حالي كه واكنش ها عمدتا در 
تحسين فيلم اسكورسيزي است، اما يك انتقاد بر 
فيلم وارد شده است؛ اينكه چرا در فيلم »ايرلندي« 
برجسته ترين شخصيت زن فيلم كه توسط بازيگر 
ــكار يعني آنا پاكوين ايفا شده، بايد تنها ۶  برنده اس
ــه اي خود در فيلم،  كلمه در طول حضور 10 دقيق
ــد!؟ پاكوين در فيلم در نقش  ــته باش ديالوگ داش
»پگي شيرن«، دختر شخصيت اصلي يعني »فرانك 
شيرن« با بازي رابرت دنيرو را ايفا كرده است. اين فرد 
در طول زندگي به پدرش مظنون بود و حق هم داشت 
زيرا پدرش در واقع قاتلي بود كه براي دارودسته اي 
خالفكار كار مي كرد و فردي از نظر اخالقي فاسد بود. 
به ويژه او در يك صحنه در خواربارفروشي به مردي 
كه مزاحم دخترش شده بود، درست در برابر دخترش 
حمله مي كند. به همين دليل دخترش در فيلم به 
ندرت صحبت مي كند و در بيشتر موارد در سكوت 
به پدرش خيره مي شود و او را زير نظر دارد.  به دليل 
اين انتخاب در ارايه شخصيت دختر شيرن، شماري 
به اسكورسيزي اعتراض كرده اند كه از چنين بازيگر 
فوق العاده اي اينقدر كم استفاده شده است. اما دنيرو 
از انتخاب اسكورسيزي و استيون زيليان نويسنده 
ــد اين يك انتخاب  ــه دفاع كرده و مي گوي فيلمنام
درست بود كه ديالوگ هاي اين زن به حداقل برسد. 

سي امين دوره جشنواره 
فيلم »سنگاپور« با معرفي 
برگزيدگان اين دوره، به 
ــه داد. به  كار خود خاتم
ــي، فيلم  ــزارش ورايت گ
»زنان دريا« كه با عنوان 
 »Scales« ــي انگليس
ــه  ــود ب ــناخته مي ش ش

ــاز اهل عربستان  ــهاد آمين فيلمس كارگرداني ش
سعودي كه نخستين تجربه كارگرداني خود را هم 
با همين فيلم پشت سر گذاشته است، در سي امين 
فستيوال بين المللي فيلم سنگاپور به عنوان بهترين 
فيلم در بخش رقابتي آسيا ۲01۹ شناخته شد. اين 
فيلم كه داستان دختري جوان را تعريف مي كند كه 
ــنت هاي بي رحمانه دهكده خود را زير  قوانين و س
ــت در  پا مي گذارد تا ارزش خود را ثابت كند، توانس
مراسمي كه در موزه ملي سنگاپور برگزار شد جايزه 
ــتيوال را از آن خود كند. فيلم  پرده نقره اي اين فس
ــاخته اورن گرنر موفق به كسب جايزه  »آفريقا« س
بهترين كارگردان براي اين فيلمساز شد. كريستوفر 
كينگ براي ايفاي نقش در فيلم »قضاوت« جايزه 
بهترين نقش آفريني را دريافت كرد و »از سانسور 
ــالن اثري بود كه توسط  گذشته« سرهات كاراس
ــي  ــتيوال يك تقدير ويژه دريافت كرد. تاكاش فس
ــب يك جايزه  ميكه كارگردان ژاپني موفق به كس
ــد و يائو چين ستاره  ــتيوال ش افتخاري از اين فس
سينماي چين جايزه نماد سينما را از آن خود كرد. 
در فرش آبي اين رخداد چهره هاي محلي از جمله 
ــتون تن و تن پين و همچنين  بو جون فنگ، رويس
ــووالن صنعت فيلم از جمله حواكيم ان جي و  مس

هاوي الئو حضور داشتند. 

كشتي گيران امريكايي به ايران نمي آيند

مشكلاصلي»پرسپوليس«و»كالدرون«چيست

با وجود دعوت رسمي ايران از امريكا براي 
حضور در رقابت هاي كشتي آزاد و فرنگي 
جام باشگاه هاي جهان، اين كشور قصدي 
ــن توكليان  ــن رقابت ها ندارد. هوم ــور در اي براي حض
سرپرست ايراني تيم ملي كشتي امريكا درباره اينكه آيا 
امريكا دعوت ايران براي حضور در رقابت هاي كشتي آزاد 
و فرنگي جام باشگاه هاي جهان ۲01۹ را قبول كرده يا خير، 
اظهار كرد: امريكا قصدي براي اعزام تيم به اين رقابت ها 
ندارد و قطعا تيمي از اين كشور راهي ايران نخواهد شد.  
ــنا گفت: امسال سال  او درباره داليل اين تصميم به ايس
المپيك است و تمركز امريكا به طور كامل روي موفقيت 
كشتي گيران اين كشور در رقابت هاي المپيك توكيو است، 
بنابراين از ابتداي سال ۲01۹ و در زمان بستن تقويم نيز 
تصميم بر اين شد كه در رقابت هاي جام باشگاه هاي جهان 
شركت نكنيم. او اظهار كرد: : براي انجام هماهنگي بايد 
حداقل 3 ماه قبل اقدامي صورت مي گرفت تا در صورت 

توافق امكان سفر امريكا به ايران مهيا باشد.

ــت يكي از داليل اصلي  ــب معتقد اس بيژن ذوالفقارنس
نتيجه نگرفتن پرسپوليس در اين فصل، شناخت نداشتن 
كالدرون از قابليت بازيكنانش است. بيژن ذوالفقارنسب، 
پيشكسوت فوتبال درباره عملكرد پرسپوليس در اين فصل 
گفت: در چهار فصل گذشته برانكو تيمي را با پرسپوليس 
ساخته بود كه اكنون همه كالدرون را با توجه به عملكرد 
ــرمربي آرژانتيني با  مربي كروات مقايسه مي كنند. س
ــته است  توجه به اين موضوع عملكرد قابل قبولي نداش
و البته اين كمي طبيعي است. او ادامه داد: تغييرات كار 
ــگاه پرسپوليس باعث شده  فني و در ادامه مديريت باش
تا اين تيم بيشتر مشغول حاشيه ها باشد تا عملكرد فني. 
از همان اول فصل كه بحث جاشنين برانكو بود، خيلي ها 
به همين كالدرون ايراد گرفتند. بعد از آن، استعفاي ايرج 
عرب و جانشيني انصاري فرد مطرح شد و هواداران هم با 
توجه به عملكرد مديريت قبلي، حواسشان به تيم نبود و 

فقط دوست داشتند عرب تيم را ترك كند. بعد از آن هم 
به براندائو گير دادند و او را مقصر دانستند ولي واقعيت كلي 
ماجرا اين است كه كالدرون هنوز نتوانسته به شناخت 
كافي از تيمش برسد. وقتي در ماشين، يك چرخ بلنگد، 
حركت كردن را هم تحت تاثير قرار مي گيرد و مشخص 
است كه توان سربااليي ها را كم مي كند. ذوالفقارنسب به 

ايسنا گفت: كار تيمي و تاكتيكي در پرسپوليس كمتر 
ديده مي شود. شادابي در تيم جريان ندارد و به اصطالح، 
پرسپوليس بي روح بازي مي كند. انسجامي در تيم ديده 
ــناخت كم مربي از  ــود و اصلي ترين دليل آن ش نمي ش
كيفيت فني و روحي بازيكنان است. مثال چرا بازيكني مثل 
احمدزاده كه براي جبران به پرسپوليس برگشته، يك بازي 
در ميان بايد اخراج شود؟ اين نشان مي دهد كه كالدرون 
نتوانسته بازيكنش را كنترل كند. اين پيشكسوت فوتبال 
ــن خريدن در نيم فصل،  در پايان گفت: مهم تر از بازيك
شناخت قابليت بازيكنان از سوي مربي است. پرسپوليس 
ــا انگيزه را در خط  ــه يك رقيب براي عليپور نياز دارد ت ب
حمله باال ببرد اما مربي آرژانتيني بايد ياد بگيرد كه چگونه 
از موجودي اش استفاده كند. اگر كالدرون نتواند اين ايراد 
خود را برطرف كند، پرسپوليس هزار تا مهاجم هم بخرد، 

باز هم به نفت مسجدسليمان در خانه مي بازد. 

ورزشي


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08
	Taadol-09
	Taadol-10
	Taadol-11
	Taadol-12
	Taadol-13
	Taadol-14
	Taadol-15
	Taadol-16

