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سياست گذاران كش��ور در حوزه ها و رش��ته هاي مختلف 
مي بايست بين دو تصميم »سخت« و »بد« يكي را انتخاب 
كنند. تصميم بد، شرايط را نامطلوب تر از گذشته و تصميم 
س��خت، عدم اقبال عمومي را براي تصميم گي��ران درپي 
خواهد داشت. قرار گرفتن بر س��ر اين دو راهه و غالب شدن 
وضعيت »بي تصميمي« عمدتا به سبب نبود مبنا و محوري 
براي تصميم گيري است. وضعيتي كه بالتكليفي را بر فضاي 
اقتصاد و كسب و كار و معيشت مردم حاكم مي كند . براي 
نمونه مي توان به وضعيت بغرنج صنعت خودرو و قطعه سازي 
در كش��ور و خأل تصميم گي��ري در اين حوزه اش��اره كرد .  
انجمن قطعه س��ازان اخيرا طي نامه اي به رييس جمهوري 
خواس��تار رفع عاجل 4 مش��كل قيمت ف��روش قطعات، 
حل كسري نقدينگي، دش��واري تامين مواد اوليه و تسويه 
خريدهاي اعتباري و مدت دار ارزي شدند.دست اندركاران 
اين تش��كل از طلب حدود هفت هزار ميليارد توماني خود 
از خودروس��ازها س��خن گفته اند و اينكه عدم تس��ويه اين 
بدهي ها و تنگناي ش��ديد نقدينگي سبب ش��ده است تا 
حدود 300 هزار نفر از مجموع 550 ه��زار نفري كه در اين 
صنعت مش��غول كارند، تعديل ش��وند و موج دوم بيكاري 
80 تا 100 هزار نفري هم در صورت عدم چاره انديش��ي در 
راه خواهد بود.  از س��وي ديگر طبق اع��الم وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، توليد انواع خودرو در مهرماه سال جاري به 
حدود 83 هزار دستگاه رسيد كه نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته كه 138 هزار دس��تگاه بوده، حدود 40 درصد 
كاهش داش��ته اس��ت. آمارهاي وزارت صنعت همچنين 
نشان مي دهد در 6 ماهه نخست امسال 540 هزار دستگاه 
خودرو سواري در كش��ور توليد شده كه نس��بت به مدت 
مش��ابه پارس��ال، 16 درصد كاهش يافته اس��ت. به گفته 
مسووالن انجمن خودرو س��ازان، توليد خودرو در دو بنگاه 
اصلي خودرو سازي كشور به ش��دت كاهش يافته و از روزي 
حدود 3 هزار دس��تگاه به حدود 700 تا 800 دستگاه نزول 
كرده است و در پايان امس��ال كل توليد خودرو سازي به زير 
يك ميليون دستگاه سقوط خواهد كرد. وضعيتي كه زيان 
انباش��ته 5/5 هزار ميليارد توماني را در نيمه اول سال براي 
اين صنعت رقم زده اس��ت و تا انتهاي امسال نيز در صورت 
تداوم اين وضعي��ت، اين زيان حداقل دو برابر خواهد ش��د. 
انتظار خودرو سازها از دولت تعيين قيمت خودرو در قالب 
فرمول »حاشيه بازار« است . خواستي كه تاكنون با مخالفت 
دولت مواجه ش��ده اس��ت . چنانكه وزير صنعت در يكي از 
آخرين اظهارنظر هاي خود گفت: »عرضه خودرو با قيمت 
5 درصد زير قيمت بازار تصويب نخواهد شد و بدون ترديد 
خودروسازان موظف هستند به تعهد خود در برابر مشترياني 
كه خودروي خ��ود را پيش خريد كرده اند ي��ا اينكه قرارداد 
قطعي در اين زمينه دارند، پايبند باش��ند.« گفته مي شود 
س��ازمان حمايت نيز با افزايش حداكثر ح��دود 27 درصد 
موافق است كه خودروسازان آن را ناكافي مي دانند.  نگراني 
دولت آن است كه اين جهش تقريبا دو برابري قيمت خودرو 
)قيمت حاشيه بازار(، موج ش��ديدي از نارضايتي افرادي را 

بدنبال داشته باشد كه خودرويي را قبال پيش خريد كرده اند 
يا درصدد خريد خودرو در آينده اند و البته سرايت اين افزايش 
قيمت به ساير بخش هاي صنعت و اقتصاد. استدالل خودرو 
سازها براي گران كردن خودرو نيز، 2 تا 3 برابر شدن قيمت 
مواد اصلي مورد نياز خودرو نظير آلومينيوم، مواد پليميري، 
ورق فوالدي، مس، قراضه، س��رب، فوالد آلياژي و البته نرخ 
ارز است.  اس��تداللي كه از سوي مخالفان آن اينگونه پاسخ 
داده مي ش��ود كه مش��كل، افزايش قيمت آن نهاده هاست 
)فوالد، آلومينيوم و...( كه با استفاده از رانتهاي بسيار، توليد 
مي شوند اما به قيمت آزاد به خودرو سازان تحويل مي گردند، 
لذا بايد با اي��ن بنگاه هاي عمدتا خصولت��ي مقابله كرد و نه 
با مردمي كه بي پشت و پناهند و دس��ت شان به جايي بند 
نيست و هيچ نهادي مدافع حقوق آنان نيست. .اتهامي كه 
البته به شدت از سوي فوالد س��ازان و توليد كنندگان مواد 
پليمري و... رد مي ش��ود و آنها نيز از وضعيت كنوني اظهار 
نارضايتي مي كنند و از كاهش ش��ديد حاش��يه سود خود 
در اين ماه ها سخن مي گويند.  منتقدان البته همچنين به 
هزينه هاي باالسري بسيار خودرو سازان و بهره وري اندك 
اين صنعت اش��اره مي كنند كه نبايد تق��اص و هزينه آن را 
مصرف كنندگاني بپردازند كه در اين بازار انحصاري امكان 
انتخاب ديگري ندارند . اين مجموع��ه از تعارض منافع در 
حوزه خودرو، كار تصميم گيري را چنان »سخت« كرده است 
كه تصميم گيراني مانند وزارت صنعت و سازمان حمايت و 
ش��وراي رقابت و... قدرت تصميم گيري ندارند و ظاهرا حل 
مساله به باالترين س��طوح تصميم گيري ارجاع شده است. 
چنانكه در همين يكي دو روز اخير نقل قول هاي مختلفي 
در موافقت يا مخالفت رييس جمهوري ب��ا افزايش قيمت 
خودرو منتشر شده است. كشيده شدن كار تصميم گيري در 
چنين مواردي به اين سطوح امري مطلوب نيست . چرا كه 
اتخاذ تصميم در اين سطح معموال بيش از آنكه از موضعي 
»اقتصادي« باش��د بر محوريت »سياس��ت« خواهد بود و 

هزينه كردن از منابع عمومي. 
اكنون كه هر روز بر ش��دت مش��كالت بنگاه هاي صنعتي 
و اقتصادي اف��زوده مي ش��ود و درگيري ه��اي بخش ها و 
رشته هاي مختلف صنعتي با يكديگر و همه آنها در تعارض 
با منافع مصرف كنندگان افزايش مي يابد راه حلي جز آنچه 
سال هاست از س��وي كارشناس��ان بدان تاكيد مي شود و از 
سوي قانون گذار بدان تكليف شده اس��ت )مواد 21 و 150 
برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه( يعني تدوين »استراتژي 
توس��عه صنعتي« با مش��اركت دولت، بخش خصوصي و 
كارشناسان اقتصادي وجود ندارد. س��ندي راهبردي كه با 
آسيب شناسي روند هاي گذشته و تبيين وضعيت حال در 
ابعاد فراكالن، كالن و خرد سناريوهاي مطلوب و ممكن را 
براي حل بحران ها به تصميم گيران پيشنهاد دهد. چرا كه تا 
نقشه راه، قطب نما يا قاب تصوير بزرگي از آنچه در صنعت 
مي گذرد و آنچه مطلوب است بشود، وجود ندارد نمي توان 
انتظ��ار ي ج��ز تصميم گيري هاي »ب��د« به ج��اي اتخاذ 
تصميم هاي »س��خت« را داش��ت. تصميماتي كه با وجود 
حالوت امروز، تلخي هاي بسيار را در كام همه در آينده دور و 

نزديك خواهد نشاند كه تاكنون نشانده است! 

ايران|
برنامه س��فرهاي اس��تاني كابينه دوازدهم ك��ه بعد از 
خروج ترامپ از برجام و بروز برخي نوسانات اقتصادي 
س��رعت بيش��تري پيدا كرده، ديروز با س��فر كاروان 
تدبير و اميد به س��منان ادامه پيدا كرد. سفرهايي كه 
هرچند منتقدان دولت تالش مي كنند با سكوت و در 
برخي موارد حاشيه س��ازي از كنار آن عبور كنند، اما 
واقعيات ميداني نشان مي دهد كه سفرهاي استاني از 
جمله برنامه هايي اس��ت كه ارتباط دولت با مردم را به 
نزديك ترين س��طوح ارتباطي ارتقا مي دهد و تصاوير 
بكري از مواجهه چه��ره به چهره دولتم��ردان و مردم 
خلق مي كند؛ چرا كه مردم اين فرصت را پيدا مي كنند 
كه از نزدي��ك و رو در رو رييس جمهور منتخبش��ان و 
اعضاي كابينه اش را ببينند؛ مطالبات خود را با صداي 
بلند مطرح كنن��د؛ صحبت هاي رييس جمهورش��ان 
را بش��وند و در نهايت كارواني را كه ب��ا هدف پيگيري 
فرآيند توسعه استاني و بهبود شاخص هاي خدماتي و 
رفاهي ميهمان شهر و اس��تان شان شده است .  حسن 
روحاني رييس جمهور عصر سه ش��نبه در ادامه سفر 
خود در مراسم روز دانش��جو در دانشگاه علوم پزشكي 
سمنان، با بيان اينكه نقد و نظر آزادانه دانشجويان در 
اين جلسه، نش��انه توفيق جنبش دانش��جويي است، 
اظهارداشت: نقد سازنده و دلسوزانه به نفع حال و آينده 
كشور است. نقد سازنده و دلسوزانه به نفع حال و آينده 
كشور اس��ت. وي ادامه داد: مسووالن نماينده واقعيت 
امروز جامعه و دانش��جويان نماينده آينده مطلوب تر و 
ايران آزادتر و آبادتر هستند. اگر قرار است جلوي امريكا 
بايستيم؛ مشكالت و زخمي شدن و زخمي كردن هم 
جزو اين رويارويي است. مجبور شديم 30 هزار ميليارد 
تومان از خزانه به مالباختگان پرداخت كنيم. روساي 
قوا به اتف��اق لوايح 4 گانه مرتبط با پولش��ويي را تاييد 
كرده اند؛ راه حل مش��كالت شفافيت است نه جنجال. 
رييس جمهور تصريح كرد: »اف اي تي اف« خوب باشد 
يا بد، زيرساخت و الزمه ارتباط مالي با بانك هاي جهاني 
است. به وزير علوم بارها گفته ام روبروي زنداني كردن 
دانش��جو به بهانه هاي سياسي بايس��تد. روساي قوا به 
اتفاق لوايح 4 گانه مرتبط با پولشويي را تاييد كرده اند؛ 
راه حل مشكالت شفافيت اس��ت نه جنجال. وي بيان 
داش��ت: حتي اگر دش��من غداري مثل امريكا و رژيم 
صهيونيستي نداش��ته باش��يم؛ اداره امور و طرح هايي 
چون تحول س��المت، كار آساني نيس��ت. برجام راه را 
براي نفت، تجار و بانك ها باز كرد و سرمايه زيادي وارد 
كشور ش��د. قبل از برجام دنيا ايران را محكوم مي كرد 
و امروز امريكا را. سال گذش��ته امريكا 8 بار مستقيم و 
امسال 3 بار غير مستقيم درخواست مذاكره داشت، بر 
مبناي عزت مردم نپذيرفتم.رييس قوه مجريه با تاكيد 
بر اينكه در شوراي امنيت ترامپ شكست خورده است، 
گفت: اگر قرار است جلوي امريكا بايستيم؛ مشكالت 

و زخمي ش��دن و زخمي كردن هم جزو اين رويارويي 
اس��ت. اگر فكر مي كنيد امريكا پيروز است، بدانيد كه 

امروز ايران پيروز است و ترامپ شكست خورده است.

  امريكا به دنبال كودتاي اقتصادي بود
روحاني، پيش از اين در ورزش��گاه تختي ش��اهرود در 
جمع مردم اين شهرس��تان صحبت مي كرد با تاكيد 
بر اينكه ملت بزرگ ايران نخواهد گذاش��ت لبخند بر 
لبان دشمن نقش ببندد، خاطرنش��ان كرد: امريكا به 
دنبال كودتا در كشور ما بود اما ناموفق شد؛ او به دنبال 
تحريم ايران و جدا كردن خوزس��تان و حمله از طريق 
عفلقيان بود، اما ناموفق ش��د؛ او همچني��ن به دنبال 
تحريم س��رزمين ايران و شكس��تن قدرت اين كشور 
بود، اما ناموفق ش��د. وي تصريح كرد: امريكا بداند كه 
ما نفت مان را مي فروش��يم و خواهيم فروخت و او قادر 
به اين نيس��ت كه جلوي فروش نفت اي��ران را بگيرد؛ 
بدانيد كه اگ��ر روزي امريكا بخواهد جل��وي صادرات 
نفت ايران را بگيرد، نفتي از خليج فارس صادر نخواهد 
شد. روحاني در ادامه  با اشاره به اينكه امريكا مي خواهد 
رابطه ملت ايران با دنيا را تضعيف كند، خاطرنشان كرد: 
امروز رابطه ايران بيشتر از هر زمان ديگري با دنيا برقرار 
است و ما با همس��ايگان خود روابطي صميمي داريم 
و خواهيم داش��ت؛ امريكا قادر نيس��ت كه رابطه ما با 
ملت هاي منطقه كه در طول قرن ها به عنوان همسايه 
مهربان در كنار هم بوده ايم را بر هم بزند. آنها همچنين 
قادر نيستند كه روابط تجاري ما را با منطقه و دنيا قطع 
كنند. رييس جمهوري اضافه كرد: امري��كا بايد اين را 
بداند كه در سراسر سرزمين ايران، مردم ما با كشورهاي 
منطقه و جهان روابط فرهنگي، اقتصادي و سياس��ي 
خود را حفظ خواهند كرد و همچنان ارتباطاتمان را با 
همسايه ها و كشورهاي اسالمي و جهان توسعه خواهيم 
داد. روحاني در ادام��ه صحبت هاي خود، با اش��اره به 
اقدامات امريكا براي طرح مجدد موضوع ايران هراسي 
در منطقه و دنيا گفت : امريكا به دنبال آن است كه اروپا 
چين و هند و همسايگان ايران را از ايران جدا كند. اين  
در حالي است كه ما دش��من هيچ ملتي از همسايگان 
خود نيس��تيم و نخواهيم بود. امري��كا نمي تواند ميان 
ايران و همس��ايگان او و همچنين كشورهاي اسالمي 
تفرقه ايجاد كند. او با بيان اينك��ه امريكا طي ماه هاي 
اخير در چندين زمينه در مواجهه با ايران با شكس��ت 
مواجه ش��ده اند، خاطرنش��ان كرد: نخستين شكست 
امريكايي ها، تالش براي مبارزه با قدرت ايران از طريق 
جلب نظ��رات كش��ورها و سياس��تمداران جهان بود 
اما به جز دو كش��ور كوچك و يك رژيم صهيونيستي، 
هيچ كش��وري نه تنها از آنهاحمايت نكرد، بلكه همه 
تحريم ه��اي امري��كا عليه اي��ران را محك��وم كردند. 
رييس جمهوري همچنين به شكست هاي پياپي اياالت 
متحده امري��كا در چندين پرونده حقوق��ي در مراجع 

بين المللي اشاره كرد و اظهار كرد: مردم بدانند طي دو، 
سه ماه اخير امريكايي ها را در مجمع عمومي سازمان 
ملل، شوراي امنيت سازمان ملل، دادگاه الهه و دادگاه 
عالي كش��ور ايتاليا در مصاف هاي حقوقي به شكست 
كشانديم و اين به معناي پيروزي ديپلمات هاي ايران، 
حقوق دانان اين كش��ور، ملت بزرگ ايران و نيروهاي 

مسلح در برابر دشمنان است.

 بودجه اي براي تمام فصول اقتصادي
رييس جمهوري با اش��اره به برخي از جزييات بودجه 
س��ال ۹8، خاطرنش��ان كرد: در اين بودجه 433 هزار 
ميليارد تومان براي بودجه عمومي پيش بيني ش��ده 
است كه ان شاء اهلل با همت و ايثار مردم و وحدت دولت 
و ملت و همچنين تالش نمايندگان اين بودجه مصوب 
خواهد ش��د و با وجود ميل امريكا در س��ال آينده اجرا 
خواهد شد. او ادامه  داد: در بودجه سال آينده كاالهاي 
اساس��ي مردم را با قيمتي مناس��ب تنظي��م خواهيم 
كرد. همچنين به حقوق بگيران ثابت كه در فشار قرار 
دارند در بودجه س��ال آينده در حد توان و امكان دولت 
كمك خواهد ش��د. همچنين به حقوق حقوق بگيران 
و بازنشستگان در س��ال ۹8، 20 درصد اضافه خواهد 
شد. روحاني با تاكيد بر اينكه در بودجه سال ۹8 براي 
اشتغال، حركت و توليد، صنعت، كشاورزي و خدمات 
در سراسر كش��ور تالش هاي بس��ياري خواهيم كرد، 
خاطرنش��ان كرد: در سال آينده ش��اهد تحولي بسيار 
خوب در زمينه مس��كن خواهيم بود. ب��ه گونه اي كه 
نگراني هاي مردم براي مسكن دار شدن خانه اولي ها و 
ساختمان هاي فرسوده بر طرف شود. دولت همچنين 
با فقر مطلق مبارزه خواهد كرد و ب��ه تمام وعده هايي 
كه رييس جمهوري در انتخابات سال ۹6 به ملت بزرگ 
ايران داد، عمل خواهد ش��د. روحاني با تاكيد بر اينكه 
از وعده هاي انتخاباتي خود عقب نشيني نخواهم كرد و 
به قول هايي كه داده ام عمل مي كنم، اضافه كرد: البته 
شرايط امروز كشور، شرايطي است كه بايد هماهنگي، 
وحدت و انسجام بيشتري نسبت به قبل وجود داشته 
باشد، چرا كه با انسجام و وحدت از مشكالت پيش رو 
خارج خواهيم شد. وي با انتقاد از طرح برخي از مطالب 
در برخي رس��انه ها درب��اره بحران بي��كاري و تورم در 
كشور، گفت : كش��ور در بحران قرار ندارد و نخواهد بود 
و ابر تورم و ابر بيكاري ما را تهديد نخواهد كرد؛ عده اي 
به ناروا و نادانسته اين حرف ها را در روزنامه ها و تبليغات 

خود مطرح كرده اند.

 مشكلي ريشه دار به نام آب
رييس جمهوري در بخش هاي ديگري از صحبت هاي 
خود با اشاره به مشكالت و معضالت پيش روي استان 
سمنان، اظهار كرد: مساله آب، يكي از معضالت امروز 
ادامه در صفحه 2 استان سمنان و كل كشور است.  

رييس جمهوري در سمنان تصريح كرد

»اف اي تي اف« خوب باشد يا بد، الزمه ارتباط مالي با بانك هاي جهاني است 
چرا سياست گذار صنعتي نمي تواند تصميم بگيرد ؟!

گزارشسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

چرا سياست گذار صنعتي 
نمي تواند تصميم بگيرد ؟!

سياست گذاران كشور 
در حوزه ها و رشته هاي 
مختلف مي بايست بين 
دو تصميم »سخت« و 
»بد« يك��ي را انتخاب 
كنن��د. تصمي��م بد، 
نامطلوب تر  را  شرايط 
از گذش��ته و تصميم 
سخت، عدم اقبال عمومي را براي تصميم گيران 
درپي خواهد داش��ت. قرار گرفتن بر سر اين دو 
راهه و غالب ش��دن وضعي��ت »بي تصميمي« 
عمدتا به س��بب نبود مبن��ا و مح��وري براي 
تصميم گيري است. وضعيتي كه بالتكليفي را 
بر فضاي اقتصاد و كسب و كار و معيشت مردم 
حاكم مي كند . براي نمونه مي توان به وضعيت 
بغرنج صنعت خودرو و قطعه سازي در كشور و 

خأل تصميم گيري در اين حوزه اشاره كرد .  

حسين حقگو

 صفحه9  

حمل و نقل

3  سناريوي نوسازي ناوگان 
هوايي كشور

زهره عالمي|
 آغاز تحريم هاي امريكا عليه ايران كه فروش هواپيما 
و قطعات آن را به ايران ممنوع مي كند، اما و اگرهايي 
را درباره چگونگي تأمين ناوگان مورد نياز در صنعت 
هوايي كش��ور ايجاد كرده اس��ت. در اي��ن ميان، 
گزينه هاي مختلفي پيش روي مسووالن صنعت 
هوايي وجود دارد، گزينه نخست خريد هواپيماهاي 
دست دوم غربي با عمر باالست، انتخاب ديگر خريد 

هواپيماهاي نو بلوك شرق از جمله آنتونوف است...
همين صفحه

جهان

عقب نشيني ماكرون در 
برابر آشوب »جليقه زردها«

ادوارد فيليپ نخست وزير فرانسه اعالم كرد اجراي 
طرح افزايش ماليات س��وخت كه به ناآرامي هاي 
گس��ترده و خش��ونت آميز در اين كش��ور منجر 
شد، براي مدت زمان ش��ش ماه به تعويق خواهد 
افت��اد. فيليپ هدف از اي��ن تعليق را پاي��ان دادن 
به خش��ونت ها و بازگرداندن نظ��م عمومي اعالم 
كرد. اين اولين مرتبه در دوران رياس��ت جمهوري 
18 ماهه امانوئل ماكرون اس��ت ك��ه در مواجهه با 
تظاهرات خيابان��ي از اجراي تدابي��ر مدنظر خود 
عقب نش��يني مي كند. رييس جمه��وري جوان 
فرانس��ه پيش تر گفته بود كه در مقابل اعتراض ها 
كوتاه نمي آيد، اما ظاهرا دولت او اين مرتبه تصميم 
به مصالحه گرفته اس��ت. احتم��اال كاهش ميزان 
محبوبي��ت او در نظرس��نجي هاي اخي��ر در اين 
تصميم گيري بي تاثير نبوده اس��ت.دولت امانوئل 
ماكرون قصد داش��ت از ماه ژانوي��ه در تالش براي 

ممانعت از افزايش توليد گازهاي گلخانه اي و...
15

رييس جمهوري در سمنان تصريح كرد

صف آرايي مخالفان و موافقان الحاق ايران به معاهده زيست محيطي

 »اف اي تي اف« خوب يا بد
  الزمه ارتباط مالي با 
بانك هاي جهاني است 

سود و زيان توافقنامه »پاريس«

اخبار كالن

انرژي

 جنگ اماراتي
 عليه تصميم قطر

7

گروه كالن| محم��د نهاونديان رييس جديد 
موسس��ه عالي آموزش و پژوه��ش مديريت و 
برنامه ريزي شد. به گزارش تعادل، روز گذشته 
با حكم محم��ود واعظي رييس هي��ات امناي 
موسس��ه عالي آموزش و پژوه��ش مديريت و 
برنامه ريزي محمد نهاونديان جانشين مسعود 
نيلي در اين موسسه شد. موسسه عالي آموزش 
و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، مجموعه اي 
وابسته به نهاد رياست جمهوري است. مسعود 
نيلي از ابتداي دولت يازدهم در س��ال 13۹2 
تاكنون رييس هيات امناي اين موسس��ه بوده 
اس��ت. در هفته هاي گذش��ته نيلي اعالم كرد 
كه از همه س��مت هاي خود استعفا كرده است 
وي در دولت يازدهم عالوه بر رياست موسسه 
عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، 
مش��اور رييس جمه��ور در ام��ور اقتص��ادي 
ب��وده و در دول��ت دوازدهم نيز دس��تيار ويژه 

رييس جمهور و عضو شوراي پول و اعتبار بود.

  نهاونديان جانشين نيلي 
در موسسه نياوران شد

معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كش��ور 
وزارت امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد طبق 
قانون و آيين نامه مربوط، »تعيين ميزان بدهي 
بانك ها در اختي��ار بانك مركزي اس��ت و اين 
وزارتخانه هيچ دخل و تصرفي در اعالم ارقام و 
نام بانك ها ندارد.« به گزارش ايرنا، خزانه داري 
كل كش��ور پنجم آذرماه نام بانك ه��اي داراي 
بدهي به بانك مركزي مشمول تسويه با صدور 
اوراق تسويه خزانه را منتش��ر كرد. بر اين پايه، 
بانك هاي ملي ايران، سپه، كشاورزي، مسكن، 
صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، 
تجارت، رف��اه كارگران، ص��ادرات ايران، ملت، 
قوامين، انصار، آينده، گردش��گري، پارسيان، 
سرمايه، پاسارگاد و موسس��ه اعتباري ملل در 
فهرست بانك هاي بدهكار قرار گرفتند. در پي 
اين اقدام، برخي بانك ها اعالم كردند مبلغي كه 
بابت بدهي آنها به بانك مركزي منظور ش��ده، 
»بابت برداشت هاي شبانه و بدون مجوز توسط 
بانك مركزي از حساب بانك ها، تحت  عنوان ما 
به التفاوت نرخ ارز در بيست و نهم اسفند سال 
13۹0« است. در همين پيوند، تارنماي وزارت 
اقتصاد، اطالعيه معاونت نظارت مالي و خزانه 
داري كل كشور را منتشر كرد كه در آن تاكيد 
شده »حل و فصل هرگونه اختالف حساب بين 
سيستم بانكي و بانك مركزي در حيطه امور آن 

بانك است.« 

 عدم دخالت وزارت اقتصاد 
در اعالم ميزان بدهي بانك ها



روي موج خبر

حمايت از تشكل هاي 
غيردولتي فعال در امور معلوالن

پاد|  رييس جمهور در پيامي به مناسبت دوازدهم 
آذر ماه روز جهاني معلوالن ابراز اميدواري كرد كه با 
تالش منسجم دستگاه هاي اجرايي، پيگيري هاي 
مجدانه نمايندگان مجلس شللوراي اسللالمي و 
نهادهاي حقوقي و سازمان هاي مردم نهاد در حسن 
اجراي قانون حمايت از حقوق معلوالن، امكان رفع 
تبعيض و توانمندسازي بيشتر اين افراد فراهم گردد 
و در سايه فراگيرسازي فرصت هاي كار و تالش براي 
معلوالن، شللاهد ارتقاء سالمت و كيفيت زندگي 

آنان باشيم.
در بخشللي از پيام رييس جمهوري آمده است»: 
دولت تدبير و اميد طي سللال هاي اخير كوشش 
بسللياري را جهت رفع موانع حقوقي و اجتماعي 
فللراروي معلللوالن و تقويت مشللاركت آنان در 
عرصه هاي مختلف به عمل آورده و تصويب و ابالغ 
قانون حمايت از حقوق معلوالن، را مي توان نمود 

بارز اين اقدامات دانست.«

يك فعال سياسي احضار شد
ايسنا| محمدرضا خاتمي فعال سياسي اصالح طلب 

به دادسراي فرهنگ و رسانه احضار شد.
محمدرضا خاتمي از فعاالن سياسي اصالح طلب براي 
ارايه پاره اي از توضيحات امروز به دادستاني احضار شد. 
دليل احتمالي احضار محمدرضا خاتمي، حضور او در 
برنامه اينترنتي “رو در رو “ است كه طي آن در پاسخ 

به سوالي درباره انتخابات 88 مدعي تقلب شده بود.

 قدرت تحرك يگان هاي 
نيروي زميني افزايش يافت

روابط عمومي ارتش| فرمانللده نيروي زميني 
ارتللش در جمع فرماندهللان و كاركنان تيپ ۳۷۷ 
گفت: اصللول فرماندهي در نيروي زميني ارتش بر 
۳ اصل مهم واليتمداري، عدالت محوري و شايسته 
ساالري استوار اسللت و ما تمام تالش خود را انجام 
مي دهيم تا با اجراي اين سلله اصللل به اهدافي كه 
ترسلليم كرده ايم دسللت پيدا كنيم . امير سرتيپ 
كيومرث حيدري با بيان اينكه تحرك و چابكي از 
ويژگي هاي نيروي زميني ارتش است افزود: از ديگر 
منويات فرماندهي معزز كل قوا ارتقاي تحرك و كار 
آمدي يگان ها است در اين حوزه ما تالش كرديم با 
توانمندي متخصصيللن داخلي، جهاد خودكفايي 
و با همكاري صنعللت دفاعي كشللور تجهيزات و 
سللالح هاي خود را روز آمد كللرده و در حال حاضر 
به جرات مي تللوان گفت در مقابل هرنوع تهديدي 

مقابله خواهيم كرد .

رييس جمهور ۲۵ آذر براي ارايه 
اليحه بودجه به مجلس مي آيد

خانه مل�ت| بهروز نعمتي سللخنگوي هيات 
رييسه مجلس شوراي اسالمي با اشاره به زمان 
ارايلله اليحه بودجه سللال 98 به مجلس، گفت: 
»رييس جمهور پس از تعطيللالت هفته آينده 
مجلس در 25 آذرماه اليحه بودجه سال 98 را به 
مجلس تقديم مي كند.« او تصريح كرد: »بر اين 
اساس نشست روز پنجشنبه مجلس براي ارايه 
اليحه بودجه سال 98 منتفي شد.« پيش از اين 
تاريخ هاي 14 و 15 آذرماه براي ارايه اليحه بودجه 

سال 98 اعالم شده بود.

وزير كشور به كميسيون 
شوراها نرفت

 تسنيم| اصغر سليمي، سخنگوي كميسيون 
شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسالمي از 
عدم حضور عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور 
در اين كميسيون خبر داد و گفت: وزير كشور به 
دليل حضور در سفر استاني در جلسه كميسيون 
شللوراها حضور نيافللت. وي با بيللان اينكه قرار 
بود وزير كشور براي پاسللخ به پرسش 11 تن از 
نمايندگان در كميسيون حضور يابد، گفت: مقرر 
شد وزير كشللور پس از سركشي نمايندگان به 
حوزه هاي انتخابيه در جلسه كميسيون حاضر و 

به پرسش نمايندگان پاسخ دهد.

پس گرفتن تعدادي از 
امضاهاي استيضاح »ظريف« 

ايس�نا| سلليدمحمد جواد ابطحي نماينده 
اصولگراي مجلللس گفت: اكثر امضاء كنندگان 
اسللتيضاح آقاي ظريف از فراكسلليون واليي 
هسللتند اما اين بللدان معنا نيسللت كه موضع 
اين فراكسلليون اسللتيضاح وزير خارجه باشد، 
كمللا اينكه آقللاي ذوالنللور از اعضللاي هيات 
رييسه فراكسلليون واليي به دنبال پس گرفتن 
امضاهاست چون معتقدم استيضاح در شرايط 
كنوني به صالح نيست. او افزود: با اين وجود بنده 
پاي امضاي اسللتيضاح آقاي ظريف ايستاده ام 
البته آقاي ذوالنور هم توانسته تعدادي از امضاها 

را پس بگيرد.

اعالم وصول طرح اصالح 
قانون آيين دادرسي

 فارس| طرح اصالح موادي از قانون تشكيالت 
و آيين دادرسللي ديوان عدالت اداري در نشست 
ديروز مجلس اعالم وصول شللد. »طللرح اعزام 
شللاغالن حرف پزشكي و وابسللته به تجهيزات 
مراكز ارايه خدمات سالمت به دستگاه كاركنان 
بانكللي«، » طرح اصالح مللواد 44 و 194 قانون 
آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي« و »طرح 
اصالح موادي از قانون تشكيالت و آيين دادرسي 
ديوان عدالت اداري« سه طرحي بودند كه هيات 
رييسه مجلس در جلسه ديروز مجلس، وصول 

آنها را اعالم كرد. 

ايران2

»اف اي تي اف« خوب يا بد، الزمه ارتباط مالي با  بانك هاي جهاني است 
مساله آب مشكلي بزرگ و عمومي و ملي است كه بايد 

براي آن به دنبال راهكارهايي باشيم.
وي با اشاره به ميزان بارش نزوالت آسماني در آغاز سال 
جاري آبي، خاطرنشان كرد: خوشبختانه ميزان نزول 
باران در ابتداي سللال جاري آبي، در وضعيت خوبي 
قرار دارد و ما اميدواريم كه در ادامه سللال نيز شللاهد 

بارش باران باشيم.
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه نيازمند انتقال آب از 
حاشيه كشور به داخل كشور هستيم، گفت : امروز بايد 
براي تامين نيازهاي آب بخشي از آب مورد نظر خود 
را از آب هاي جنوب و بخش ديگر را از آبهاي شللمال 
كشور تامين كنيم. همچنين نخواهيم گذاشت كه در 
اين مسير مردم اسللتان هاي ديگر به زحمت بيفتند 

و محيط زيست در استان هاي ديگر به خطر بيفتد.
روحاني با اشاره به برگزاري جلسات شوراي عالي آب، 
اظهار كرد: امروز از نظر دولت مشللكالت انتقال آب از 
شللمال ايران به استان سللمنان بر طرف شده است و 

كارهاي مطالعاتي مربوطه نيز انجام شده است. از فردا 
صبح اگر سرمايه داري بخواهد براي انتقال آب از شمال 
به مركزيت كشور از جمله سمنان اقدام كند دولت اين 
آمادگي را دارد تا امكانات الزم را در اختيار او قرار دهد.
او همچنين با اشاره به درخواست مردم استان سمنان 
براي بين المللي شللدن فرودگاه شاهرود، گفت : تمام 
مقدمات مربوط به تبديل فرودگاه شاهرود به فرودگاه 
بين المللي در كميسيون هاي مختلف دولت انجام شده 
و موضوع به تصويب هيات وزيران رسيده است و من 
نيز امروز اعالم مي كنم كه وزارت راه بايد اين مصوبه 
را اجرايي و عملياتي كند، چرا كه حق مردم شاهرود 
است تا بتوانند محصوالت خود را به كشورهاي هدف 

برسانند.
رييس جمهوري همچنين با اشاره به برنامه هاي دولت 
براي گازرساني به روستاهاي استان سمنان، گفت : در 
حال  حاضر 9۷ درصد از جمعيت اين استان داراي گاز 
هستند و 18 روستا نيز در دست اقدام براي گازرساني 

هستند. ان شاء اهلل دولت تالش خواهد كرد كه تا پايان 
دوره دوازدهم تعداد روستاهايي كه گاز رساني شده اند 

را به باالي 9۰ درصد برساند.

  نقد دلسوزانه به نفع كشور و آينده است
بعد از صحبت در جمع مردم شللاهرود، شللركت در 
جلسه توسللعه اسللتاني و افتتاح برخي از پروژه هاي 
صنعتي و معدني اسللتان، روحاني راهي سمنان شد 
تا در دانشگاه اين شللهر ضمن تبريك روز دانشجو به 
دانشجويان و اساتيد از راهبرد هاي دولت براي بهبود 
وضعيت آموزشي و رفاهي دانشجويان نيز صحبت كند. 
مراسمي كه در دانشگاه علوم پزشكي سمنان برگزار 
شللد و در آن برخي وزرا، رييس جمهللور را همراهي 

مي كردند.
رييس جمهور در اين مراسللم با اشاره به ظرفيت هاي 
دولت براي شنيدن صداي منتقدان و مخالفان گفت: 
نقد حق دانشجوسللت و نقد دلسوزانه به نفع كشور و 

آينده است.
در آغاز مراسم نويد دانايي رييس دانشگاه علوم پزشكي 
سمنان به رييس جمهور و هيات همراه خير مقدم گفت 
و هشت نفر از نمايندگان تشكل هاي دانشجويي، در 
محورهاي هزينه هاي زندگي، ضعف مديريت، ضرورت 
نگرش فرهنگي نسبت به توسعه كشور، ابهام در آينده 
شغلي دانشجويان پس از اتمام تحصيالت و رشد قارچ 

گونه دانشگاه ها سخنراني كردند.
روحاني پس از شنيدن سللخنان دانشجويان، پشت 
تريبون رفت و پس از تبريك فرا رسيدن روز دانشجو 
به آنها گفت: همه جنبش هاي دانشجويي در سراسر 
كشور از فداكاري سلله دانشجو نشات گرفته كه پيام 

مهمي براي ماست.
وي افزود: اين پيام اين است كه تعداد اندكي كه براي 
دستيابي به هدف بلندي ايستادگي مي كنند، خدا اثر 

آن را براي همه تاريخ در اذهان مردم باقي مي گذارد.
رييس جمهوري با بيان اينكه نقد حق دانشجو و نقد 

سازنده دلسوزانه به نفع آينده كشور خواهد بودگفت: 
كي ما چنين فضايي داشللتيم كه دانشجو با آزادي و 

لحن خودش دولت را نقد كند؟
وي تاكيد كللرد: ما نماينده واقعيللت موجود جامعه 
هستيم و شما دانشجويان نماينده چيزي هستيد كه 

مطلوب جامعه است.
رييس جمهور خطاب به دانشجويان گفت: خودتان را 
براي مديريت كشور آماده كنيد اما اداره كشور حتي 
اگر هيچ دشمني هم نداشته باشيم، كار آساني نيست.
روحاني با بيللان اينكه مرجع اعالم رقللم تورم بانك 
مركزي و مركز آمار ايران اسللت گفت: دانشللجويان 
متخصصي كه مديريت اين بخش را بر عهده دارند و به 

اين موضوع تسلط دارند بايد نرخ تورم را اعالم كنند.
وي با اشللاره به جنگ اقتصادي تمام عيار عليه ايران 
گفت: در اين جنگ همه بايد فشارها و سختي ها را با 
هم تحمل كنيم چون همه در يك جبهه هستيم و در 
سنگر ماندن سخت است و كار عظيمي در پيش داريم.

مجلسقانونمنعبهكارگيريبازنشستگانرااصالحميكند
 دستور الريجاني به مركز پژوهش ها در راستاي اجراي مطالبه رهبري

انتشار نقل و قولي از مقام معظم رهبري، مجلس 
را برآن داشللت تللا در قانللون منللع به كارگيري 
بازنشستگان تغييراتي اعمال كند. تغييراتي كه بر 
اساس آن، احتماال مسووالني كه در سنين پايين 
بازنشسللته مي شللوند، از اجراي قانون مستثني 
شوند. مقام معظم رهبري در درس خارج فقه خود 
ضمن حمايت از اين قانون، بيان كردند: » بعضي 
از افراد هسللتند بله، مثاًل سي سللال هم خدمت 
كرده اند، بازنشسته هم شللده اند، فرض كنيد كه 
بيست ساله بوده، هجده ساله بوده استخدام شده، 
حاال هم يك مردي چهل و هشت ساله، پنجاه ساله 
است، وقت كارش اسللت و تجربه خوبي هم پيدا 
كرده، جايگزين هم ندارد.« پس از اين سخنراني 
مقام معظم رهبري، رييس مجلس شوراي اسالمي 
در نامه اي به رييللس مركز پژوهش هاي مجلس، 
از او خواسللت كه طرح اصالح قانون به كارگيري 
بازنشستگان را تدوين كند. كاظم جاللي كه رييس 
اين مركز اسللت با اعالم اين خبللر گفت: »در پي 
فرمايشات ديروز )سه شنبه( مقام معظم رهبري 
در درس خارج فقه در مورد قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان، دكتر الريجاني مالحظات معظم له 
براي اصالح قانون را به بنده به عنوان رييس مركز 
پژوهش هاي مجلس اعللالم كردند، گفت: بر اين 
اساس مقرر شد با همكاري جمعي از نمايندگان، 
كارشناسان، پژوهشگران و معاون قوانين مجلس 
طرحي را جهت اصللالح قانون مطابق با نظر مقام 

معظم رهبري تدوين و آماده كنيم.«
جاللي افزود: »ايشان قانون را امري الزم و ضروري 
جهت اينكه جوانللان و نيروهاي تازه نفس جديد 
وارد عرصه مديريتي كشور شوند دانستند ضمن 
اينكه ايشان فرمودند كه اين قانون بايد بطور كامل 

اجرا شده و نبايد معطل بماند و تاكنون نيز به خوبي 
اجرا شده است.«

به گفته رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي اين مركز، بررسي نكات و مالحظاتي كه 
مقام معظم رهبري داشللتند را هر چه سريع تر در 
دستور كارگروه كارشناسي قرار مي دهد و آن را به 

مجلس و كميسيون تخصصي ارايه خواهد كرد.
در همين ارتباط، يكللي از طراحان اصالح قانون 
منع به كارگيري بازنشستگان در مجلس نيز اعالم 
كرد كه اين قانون در راستاي منويات مقام معظم 
رهبري اصالح خواهد شللد. محمد جواد ابطحي 
گفت: »در جلسللاتي كه به زودي با طراحان اين 
قانون خواهيم داشللت، قانون منللع به كارگيري 
بازنشستگان را اصالح خواهيم كرد.« اين نماينده 
مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: »مديراني 
كه مي بايست از تجربيات شان پس از بازنشستگي 
نيز استفاده شود و مشمول قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان نيز مي شوند، قريب 2۰ نفر هستند.«

همچنيللن مهللدي مقدسللي نماينللده اراك در 
مجلللس هم اصالحللات احتمالللي در قانون منع 
به كارگيري بازنشسللتگان را اين طور اعالم كرد: 
»ما درباره افرادي كه در شللرف بازنشستگي قرار 
دارند، سوابق شللان پر شده و سن شللان باالست 
ولي سوابق شللان را به صندوق هاي بيمه نبرده اند 
پيش بيني هايي خواهيم داشت. همچنين مواردي 
كه استثنا قائل شللديم را با نظر رهبري محدودتر 
مي كنيم تا نتوانند مجوز بازگشللت به كار بگيرند 
از جمله در مورد سللازمان صدا و سيما. همچنين 
مواردي كه افراد بازنشسللته سللن كمي دارند و 
تعدادشان بسيار كم است را مي شود از اين قانون 
مسللتثني كرد.« طرح اصالح قانللون ممنوعيت 

به كارگيللري بازنشسللتگان كه اوايللل مردادماه 
گذشللته به تصويب مجلس رسلليده بود، پس از 
تأييد شللوراي نگهبان، در روز 24 شهريور توسط 
علي الريجاني، رييس مجلس، به رييس جمهوري 
و سپس در روز 2۶ شللهريور از سوي او براي اجرا 
به دستگاه هاي كشللور ابالغ شد. بر اساس تبصره 

سللوم مصوبه مجلس »دسللتگاه هاي مشللمول 
مكلفند ظرف مدت شللصت روز از تاريخ ابالغ اين 
قانون، آن دسته از افرادي را كه برخالف مفاد اين 
قانون به كار گرفته شللده اند، از خدمت منتزع و با 
آنان تسويه حسللاب كنند.« با اجراي قانون تعداد 
زيادي از مسووالن مياني و رده باال از سمت خود 

استعفا دادند. از جمله معاونين وزرا، استانداران و 
شهرداراني كه مشللمول اين قانون بودند. در اين 
بين، برخي نيز به دنبال كسب اجازه از مقام معظم 
رهبري براي ادامه حضور هسللتند. شللايد براي 
همين باشللد كه ايشللان از لزوم اصالح اين قانون 

سخن گفته اند. 

اروپامقابلزيادهخواهي
امريكاايستادگيكند

دبير مجمع تشللخيص 
مصلحللت نظام بللا بيان 
اينكه توصيلله ما به اروپا 
اين اسللت كلله برجام را 
جدي بگيرد، گفت: اروپا 
بايد در برابر زياده خواهي 
امريكا ايستادگي كند. به 
گزارش مهر، محسن رضايي دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ديللروز در ديدار »ميكاييل كلور« 
سللفير آلمان در ايران اظهار داشت: اكنون چند 
ماه است كه اروپايي ها به دنبال ايجاد كانال مالي، 
هستند، اما برخي كشللورها در اتحاديه اروپايي 

همكاري مناسبي ندارند. 
اروپايي در صحبت ها حمايت اما در عمل همكاري 
نمي كنند. اين يك اشللتباه اسللتراتژيك اسللت 
كه اروپايي هللا مرتكب مي شللوند. انتظار داريم 
كه اين پيام منتقل شللود كلله از نجابت ايرانيان، 
سوءاستفاده نشود. اروپا نبايد فرصت اين همكاري 

را از دست بدهد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: دولت 
و وزير خارجه مللا به همكاري با اروپا واقعا اعتقاد 

دارند. تا دير نشده از اين فرصت استفاده كنيد.

شعار»يارانههاراچندبرابركنيد«
شرايطرابدترميكند

يللك عضو كميسلليون 
اقتصادي ضمللن انتقاد 
از حرف هللاي بعضي از 
مسووالن سللابق كشور 
گفللت: اينكلله عللده اي 
مطرح مي كنند يارانه را 
چند برابر كنيد، بگويند 

از چه بودجه اي بايد آن را تامين كرد.
فاطمه حسلليني در گفت وگللو با ايلنللا، درباره 
صحبت هللاي اخيللر محمللود احمدي نللژاد 
رييس جمهور پيشن كشللورمان درباره افزايش 
يارانه ها تا چندين برابر گفت: بايد از كسللاني كه 
چنين پيشنهادهايي را عنوان مي كنند پرسيد از 

چه منبعي بايد اين بودجه را تامين كرد؟ 
صرف بيللان چنين صحبت هايي مسللائل را حل 

نمي كند. 
نماينللده مردم تهللران در مجلس خاطرنشللان 
كرد: همه ما مي دانيم شللرايط موجود چيسللت 

و اولويت هاي اول كشور چه چيزي بايد باشد.
او با اشللاره به تورم در حال رشللد گفت: در حال 
حاضر قدرت خريد مردم كاهش پيدا كرده است 

بايد براي ترميم اين بخش تالش كنيم.

فروشنفت،محوركانالمالي
اتحاديهاروپاباايران

وزير امور خارجه در پاسخ 
به ادعللاي رويترز در مورد 
 ،SPV حذف فروش نفت از
گفت كه فروش نفت، محور 
كانال مالي اتحاديه اروپا با 
ايران اسللت. محمد جواد 
ظريللف در گفت وگللو با 
سايت مجلس، در توضيح ادعاي اخير رويترز درباره 
عدم پوشللش فروش نفت در جريان مراودات مالي 
اتحاديه اروپا با ايران، گفت: بر اساس اطالعاتي كه ما 
داريم اينگونه نيست، زيرا اگر پول نفت ايران به حسابي 
واريز نشود مشخص نيست كه پولي براي مراودات 
وجود داشللته باشللد، از سللوي ديگر قسمت عمده 
صادرات جمهوري اسالمي ايران نفت است بنابراين به 
نظر مي رسد برخي فضاسازي ها در حال شكل گيري 
است تا مردم را نااميد كند. وزير امور خارجه تصريح 
كرد: ايران هميشه بر توان داخلي خود تأكيد داشته 
و از اين رو تالش خود را با اروپايي ها ادامه داديم و بر 
اين باوريم كه اروپايي ها در تالش براي ارتباط با ايران 
هسللتند. اروپايي ها معتقدند كه اجراي برجام براي 
امنيت آنها ضروري است لذا آنها براي تأمين امنيت 

خود و اجراي برجام بايد هزينه كنند.

تشريحتصميماتهيات
نظارتبررفتارنمايندگان

سخنگوي هيات نظارت بر 
رفتار نمايندگان از بررسي 
شكايت واصله به اين هيات 
از جمله شللكايت شوراي 
نگهبان از محمود صادقي 
و فرزندان ربيعي از برخي 

نمايندگان خبر داد.
محمدجواد جمالي نوبندگانللي در توضيح آخرين 
جلسه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان گفت: پرونده 
شكايت شللوراي نگهبان از محمود صادقي نماينده 
مردم تهران در اين جلسه مطرح شد. قوه قضاييه نيز 
از هيات نظارت درخواست كرده بود تا 11 شكايت از 
اين نماينده را در هيات نظارت بررسي و اعضا نظر خود 
را اعالم كنند، لذا اعضا در مورد 1۰ شكايت همان نظر 
قبلي خود را ارايه و به قوه قضاييه ارجاع شد. اما در مورد 
شكايت شوراي نگهبان قرار شد در جلسه اي با حضور 
نماينده مذكور، موضوع بررسي شود. نماينده مردم 
فسا در مجلس دهم تصريح كرد: شوراي نگهبان در 
مورد ادعاي محمود صادقي مبني بر اينكه برخي افراد 
در پرونده هاي اين شورا اعمال نظر مي كنند، شكايت 
را به هيات نظارت ارايه كرده بود، لذا هيات اين موضوع 

را در جلسه آتي بررسي خواهد كرد.

اروپاباامريكابرسرايران
اختالفدارد

مسوول سياست  خارجي 
اتحاديه اروپللا بيان كرد 
كه برخللالف اختالفاتي 
كه با دولت ترامپ بر سللر 
ايللران و اسللراييل دارند، 
همكاري هللاي اتحاديه 
اروپا و امريكا بطور نزديك 

ادامه پيدا خواهند كرد.
به گزارش ايسنا به نقل از سللرويس اقدام خارجي 
اروپا، فدريكا موگريني، مسللوول سياست  خارجي 
اتحاديه اروپا روز سه شنبه اظهار كرد: من مي دانم 
خيلي از مللردم امريكا، به خوبي درك مي كنند كه 
سرنوشت ما بيشتر از آنچه خود اظهار مي كنيم، به 

يكديگر وابسته است.
او در ادامه افزود: من درباره عمق ناسازگاري هايمان 
با دولت كنوني امريكا غلو نمي كنم. اين اختالفات 
وجود داشته و بسيار آشللكار هستند. برخي از اين 
اختالفات آنقدر مشللهودند كه هر چيز ديگري را 
تحت الشعاع خود قرار مي دهند و اين مايه شرمساري 
است. ما عقيده داريم كه اين دولت بر سر مساله ايران 
و اسراييل، تصميماتي اتخاذ كرده است كه با امنيت 

و منافع مشترك مان در تضاد است.
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چهره ها

ادامه از صفحه اول

حضرت آيت اهلل خامنه اي صبح ديروز در ابتداي جلسه 
درس خارج فقه، ضمن تأكيد بر اهميت و لزوم اجراي 
قانون منع به كارگيري بازنشستگان، توضيحاتي در 
خصوص برخي خألهاي اين قانون و درخواست هاي 
برخي مسووالن از ايشان براي كسب مجوِز ابقاء تعداد 

معدودي از مديران بازنشسته، بيان كردند.
به گللزارش پايگاه اطالع رسللاني دفتللر مقام معظم 
رهبري؛ متن بيانات رهبر معظم انقالب اسللالمي به 

اين شرح است: 
ديروز يكي از آقايان بعد از درس تشريف آوردند جلو لل 
بعد از درس كه مي بينيد همين طور يسرعوِن إلينالل  و 

با اوقات تلخي تمام گفتند كه اين بازنشسته هايي كه 
طبق قانون بايد بركنار بشوند، اينها را برمي گردانند و 
اين را به پاي شما مي نويسند، يعني به پاي من. ]البته[ 
اين محبت است، اين نشان دهنده اين است كه اين 
برادرمان نسللبت به اينكه يك چيزي را به ما نسبت 
مي دهند كه ايشان نمي پسندد، ناراحت است. منتها 
اشكالش اين بود كه سر من داد مي كشيد. من هم به 
ايشللان يك قدري تند گفتم آقا! چرا داد مي كشيد؟! 
به هر حال ما خواستيم از ايشان هم معذرت خواهي 

كنيم. 
طلبه: من معذرت مي خواهم. ببخشيد.

معظللم للله: خيلي خللب، ما هللم از شللما معذرت 
مي خواهيم.

اين قانون بازنشستگان، يك قانون بسيار خوبي است. 
اين از آن قوانيني اسللت كه ما به آن احتياج داشتيم، 
جايللش هم خالي بود. اين قانون در واقع حلقه بسللته 
مديريتي را كه گاهي اوقات در بعضي از جاها سال هاي 
سال طول مي كشللد، اين حلقه مديريتي بسته را باز 
مي كند، مي شكند، راه را براي جوان ها مي گشايد كه 
بتوانند خودشان را برسانند به مراكز مديريتي. بنابراين 
اصل قانون، قانون خوبي است منتها اطالق قانون، اطالق 
درستي نيست يعني اينكه هر بازنشسته اي بايد به كار 

گرفته نشود، اين اطالق درست نيست. چون بعضي از 
افراد هسللتند بله، مثال سي سال هم خدمت كرده اند، 
بازنشسته هم شده اند، فرض كنيد كه بيست ساله بوده، 
هجده ساله بوده اسللتخدام شده، حاال هم يك مردي 
چهل و هشت ساله، پنجاه ساله است، وقت كارش است 
و تجربه خوبي هم پيدا كرده، جايگزين هم ندارد؛ اين 
است ديگر؛ قانون اين را هم شامل مي شود، اما شمول 
قانون نسللبت به اين جور آدم هايي كه كم و بيش پيدا 
مي شوند، ممكن است زياد هم نباشند، درست نيست. 
خب حاال ]آن[ مسوول، آن مدير چه كار كند برخالف 
قانون؟ اينجللا به فكر واليت فقيه مي افتند كه باالخره 

ولي فقيه اجازه بدهد. مي آيند از ما سوال مي كنند، ما هم 
مواردي را، بنده اينهايي را كه ]نسبت به آنها[ مي آيند 
سوال مي كنند كه نمي شناسم، مگر بعضي معدودشان 
را؛ ممكن است دو نفر، سه نفرشان را بشناسيم؛ معدودي 
از آنها را مي شناسيم، آنهايي را هم كه نمي شناسيم، اگر 
به آن مدير اعتماد داشته باشيم قبول مي كنيم. مساله 
اين است و االاّ اصل اين قانون، قانون خوبي است، بايد هم 
اجرا بشود و بهترش هم همين است كه خود نمايندگان 
محترم مجلس قانون را جوري ترتيب بدهند و اصالح 
كنند كه ديگر اين اشكاالت پيش نيايد، مجبور نشوند 

كه به اجازه رهبري متوسل بشوند.

بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي درباره قانون منع به كارگيري بازنشستگان
درابتدايجلسهدرسخارجفقهمطرحشد



اخبار كالن 3 كالن

به دليل تعطيالت هفته آينده مجلس، ارايه بودجه به 25 آذر موكول شد

مسائل تيم كارگري شوراي عالي كار در گفت وگو با علي خدايي بررسي شد

تاخير 10 روزه در ارايه اليحه بودجه

راي كارگران و دولت به طرح مزد چندگانه: »نه«

گروه اقتصاد كالن|هادي سلگي|
 با اينكه قرار بود پنجش��نبه هفته ج��اري )15 آذر( 
اليحه بودجه تقديم مجلس ش��ود و رييس سازمان 
برنامه و بودجه هم از آمادگي دولت براي اجراي اين 
تقويم قانوني صحبت كرد، اما روز گذشته از مجلس 
خبر رسيد كه تقديم بودجه با 10 روز تاخير به 25 آذر 
موكول شد. اين خبر از سوي بهروز نعمتي، سخنگوي 
هيات رييسه مجلس اعالم و دليل آن تعطيالت هفته 
آينده مجلس عنوان شده است. بودجه سال 98 روز 
يك شنبه در هيات دولت تصويب شد. ارقام اين بودجه 
كه بر اساس مالحظات تحريمي تعيين شده، نشان 
مي دهد كه دولت صادرات نفت خود را به يك ميليون 
بشكه كاهش مي دهد اما از سوي ديگر با توجه به نرخ 
5700 توماني تس��عير ارز تعيين شده اين درآمدها 
جبران مي شود. يكي از مسووالن سازمان برنامه گفته 
كه قرار است در س��ال 98 افزايش درآمدهاي دولت 

از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي صورت گيرد.

   منتفي شدن جلسه پنج شنبه 
به گزارش »تع��ادل« اليحه بودجه س��ال 98 كه روز 
يك شنبه در هيات دولت به تصويب رسيد قرار بود روز 
پنج شبه هفته جاري تسليم مجلس شود. اما روز گذشته 
از بهارستان خبر رسيد كه نشست روز پنج شنبه مجلس 
منتفي است و تقديم اين اليحه با 10 روز تاخير يعني به 
25 آذر ماه موكول شد. پيش از اين محمدباقر نوبخت، 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه ضمن اعالم اين خبر 
كه اليحه بودجه 98 طبق قانون 15 آذر )پنج ش��نبه 
جاري( تقديم مجلس مي ش��ود، گفته بود: در صورت 
عدم تشكيل جلسه مجلس، اليحه همان روز به مجلس 
ارسال مي شود. به گفته وي رييس جمهور نيز براي دفاع 
از بودجه در جلسه يك شنبه دو هفته آينده مجلس )25 

آذر( حضور پيدا مي كند.
ماده 186 ايين نامه داخلي مجلس ش��وراي اسالمي 
در خصوص تصويب بودجه س��االنه كل كشور توسط 
نمايندگان تصريح مي كند كه دولت موظف است اليحه 
بودجه ساالنه كل كشور را حداكثر تا 15 آذر ماه هر سال 

به مجلس تقديم كند.
اما با اين حال روز گذش��ته س��خنگوي هيات رييسه 
مجلس، از منتفي شدن نشست روز پنج شنبه مجلس 
خبر داد و گفت: رييس جمه��ور در 25 آذرماه اليحه 

بودجه سال 98 را به مجلس تقديم مي كند.
بهروز نعمت��ي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با 
اش��اره به زمان ارايه اليحه بودجه سال 98 به مجلس، 
گف��ت: رييس جمهور پس از تعطي��الت هفته آينده 
مجل��س در 25 آذرم��اه اليحه بودجه س��ال 98 را به 

مجلس تقديم مي كند.
سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي، تصريح 
كرد: بر اين اساس نشست روز پنج شنبه مجلس براي 

ارايه اليحه بودجه سال 98 منتفي شد.

  وام ازدواج در اليحه بودجه ۹۸
با اينكه تاكن��ون از محتوا و مواد اليحه بودجه س��ال 
آينده بطور رس��مي خبري اعالم نش��ده است اما در 
روزهاي گذشته برخي از رس��انه از طريق مصاحبه با 

مسووالن بطور پراكنده ارقامي را به دست آورده و درباره 
چندوچون آنها نظر و تحليل ارايه داده اند. براس��اس 
برخي اخبار غيررسمي صادرات نفت در بودجه سال 
98، يك ميليون بش��كه در روز با قيمت بشكه اي 60 

دالر و نرخ تسعير ارز 5700 توماني بسته خواهد شد.
يك��ي ديگ��ر از اين موادي كه روز گذش��ته از س��وي 
خبرگزاري ها منتشر شد، رقم وام ازدواج است. جزييات 
اليحه بودجه سال 98 كل كش��ور نشان مي دهد كه 
دولت وام قرض الحس��نه ازدواج جوانان را 15 ميليون 
تومان مانند س��ال جاري تصويب ك��رده و به مجلس 

ارسال خواهد كرد.
در بند »ال��ف« تبصره 16 اليحه بودجه س��ال آينده 
آمده اس��ت: به منظور حمايت از ازدواج جوانان بانك 
مركزي جمهوري اسالمي موظف است كليه بانك ها 
و موسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم 
خود از مجموع كليه منابع در اختيار پس انداز، جاري 
و سپرده قرض الحسنه بانك ها در پرداخت تسهيالت 
قرض الحسنه مشاركت كرده و تسهيالت قرض الحسنه 

ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند. 
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج براي هر يك از زوج ها در 
سال 1398 يكصد و پنجاه ميليون )150.000.000( 
ريال با دوره بازپرداخت پنج ساله است. ثابت نگه داشته 
شدن ميزان وام قرض الحسنه ازدواج در حالي است كه 
در حال حاضر با توجه به نوس��ان قيمت ارز و تاثير آن 
در بهاي تمام شده لوازم خانگي، تورم، مسكن و نظاير 
آن ارزش اين رقم كاهش يافته و منطبق با شرايط روز 

كشور نيست. 
در همين باره رحيم زارع رييس كميته اقتصاد مقاومتي 
مجلس گفته اس��ت نمايندگان مجل��س موضوع وام 
ازدواج 30ميلي��ون تومان��ي را در بودجه 98 پيگيري 

مي كنند. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است براساس 
بررسي هاي انجام شده امكان افزايش مبلغ وام ازدواج 
به 30 ميليون تومان با استفاده از منابع قرض الحسنه 

مردم در بانك ها وجود دارد. 
به گفته اين نماينده مجلس ب��راي اعطاي وام ازدواج 
30ميليون توماني با بازپرداخت 10 ساله به 1.2 ميليون 
جوان در س��ال 98، به 36 هزار ميلي��ارد تومان منابع 
قرض الحسنه نياز است كه بر اساس بررسي هاي انجام 
شده منابع قرض الحسنه جديد در اختيار بانك ها در 
سال آينده در مجموع 56 هزار ميليارد تومان است كه 
مي تواند بازپرداخ��ت وام ازدواج 30 ميليون توماني را 
جوابگو باشد و حدود 20 هزار ميليارد تومان مازاد آن نيز 
صرف ساير مصارف قرض الحسنه شود.رييس كميته 
اقتصاد مقاومتي مجل��س در مورد منابع مورد نياز وام 
ازدواج بيان كرده طبق گزارش ها و بررسي هاي صورت 
گرفته منابع قرض الحسنه جديد در اختيار بانك ها براي 
سال  آينده در مجموع 56 هزار ميليارد تومان است كه 
مي تواند جوابگوي بازپرداخت وام ازدواج 30 ميليون 

توماني باشد.

  پيشنهاد يارانه ۱۵۰ هزار توماني 
يكي ديگر از موضوعات مهم ديگر كه در بودجه 98 بايد 
مورد توجه قرار گيرد بحث يارانه هاست. هرچند منابع 

و مصارف يارانه ها خارج از دخل و خرج و بودجه دولت 
قرار گرفته اما محاسبات و نحوه اجراي آن در بودجه هاي 
سنواتي مشخص مي شود. عضو هيات رييسه كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي مي گويد پيشنهاد 
افزايش يارانه نقدي تا 150 هزار تومان نيز مطرح است.

سيدتقي كبيري در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اشاره 
به ضرورت افزايش يارانه نقدي، اظهار كرد: در بحث يارانه 
نقدي دو ديدگاه وج��ود دارد، البته با افزايش 70 درصدي 
قيمت كاالهاي اساسي، شكي بر اصل حمايت از اقشار كم 
درآمد و دهك هاي پايين وجود نيست.عضو هيات رييسه 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: مساله 
اينجا است كه چگونه بايد اين حمايت اتفاق بيافتد، آيا بايد به 
شكل نقدي باشد يا در قالب حمايت هاي ديگرصورت گيرد، 
اين بحثي است كه بين دو طيف وجود دارد برخي معتقد 
هستند اگر حمايت نقدي اتفاق بيافتد افزايش نقدينگي 

خواهد بود و اثار و تبعاتي براي جامعه دارد.
نماينده مردم خوي و چايپاره در مجلس دهم شوراي 
اسالمي با تاكيد براينكه اين حمايت به به شكل يارانه 
واقعي عرضه شود كه بتواند هم مشكالت اقشار را مرتفع 
كند و هم بحث نقدينگي در جامعه ايجا نكند، گفت: 
بنابراين به نظر مي رسد اصل افزايش حمايتي يارانه ها 
به خصوصا براي دهك هاي پايين يك ضرورتي است 

كه بايد اتفاق بيافتد.
كبي��ري در ادامه در خص��وص ضرورت اص��الح قانون 
هدفمندي يارانه ها بيان داشت: در حال حاضرچنين اتفاقي 
رخ نداده است، در زمينه اصل موضوع پيشنهاد پرداخت 

يارانه نقدي با 150 هزار تومان مطرح شده است.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: افزايش يارانه نقدي بايد 
به نحوي انجام و مديريت شود كه در عين حمايت، آثار 

تورم زا و افزايش نقدينگي در جامعه ايجاد نكند.
وي همچنين اظهار كرد: در مورد حقوق بگيران قرار است 
افزايش 20 درصدي حقوق ها اتفاق بيافتد كه در مقايسه با 
افزايش قيمت كاالها و تورم 43 درصدي تناسب ندارد با اين 
حال طبيعي است كه اصل افزايش بايد مورد تاييد قرار گيرد.

  افزايش درآمدهاي مالياتي
طبق گفته هاي يكي از مسووالن سازمان برنامه و بودجه 
قرار است در سال 98 افزايش درآمدهاي دولت از طريق 

افزايش درآمدهاي مالياتي صورت گيرد.
مويد حسيني صدر، مشاور سازمان برنامه بودجه، در 
خصوص مالي��ات در بودجه 98 اظه��ار كرد: در طول 
ساليان گذشته سياس��ت هاي كلي نظام، برنامه هاي 
توسعه اي و رهنمودهاي مقام معظم رهبري همواره 
بر اين اس��اس بوده ك��ه اتكا به درآمده��اي حاصل از 
صادرات نفت خام كاهش پيدا كند و شيوه هاي ديگر 
مانند درآمدهاي مالياتي براي هزينه هاي اداره كشور 
فراهم ش��ود. در اين خصوص روز گذش��ته معاون اول 
رييس جمهور نيز گفت: بعيد است سهم درآمد نفت در 

بودجه سال آينده بيش از 25 درصد باشد.
اسحاق جهانگيري با بيان اينكه ظرفيت هايي در كشور 
براي عبور از بحران وجود دارد گفت: در سياست هاي اصلي 
ما كاهش اتكا به نفت در برنامه ها در دستور كار بوده است، 
و در بودجه 98 نيز دولت سعي كرد در موقع مقرر اليحه را 
به مجلس بفرستد كه اين پيامي به داخل و خارج بود كه 

ما مي توانيم بودجه را با درآمدي مطمئن تنظيم كنيم.
مويد حسيني صدر، مشاور سازمان برنامه بودجه در اين 
خص��وص توضيح داد: در س��ال 97، 386 هزار ميليارد 
تومان و حدود 28 درصد هزينه هاي جاري كشور بوده كه 

101 هزار ميليارد تومان از اين ميزان از طريق درآمدهاي 
نفتي تامين ش��ده بنابراين وابستگي دولت و بودجه به 
درآمدهاي نفتي كم شده و عمده منابع مالي دولت شامل 
 درآمدهاي مالياتي، فروش اوراق و عوارض بوده اس��ت.

حسيني صدر با بيان اينكه حدود 50 درصد رقم فعلي 
درآمدهاي مالياتي ما كف فرار مالياتي است، گفت: بناست 
روند اتكا به درآمدهاي مالياتي ادامه پيدا كند و در سال 
98 نيز درآمدهاي دول��ت از طريق افزايش درآمدهاي 
مالياتي صورت بگيرد، البت��ه اين امر به معناي افزايش 
ماليات براي افراد يا گروه هايي نيست كه پرداخت شفاف 
ماليات و عملكرد مالياتي خوبي دارند، بلكه براي منابع 
 جديد مالياتي و آنهايي اس��ت كه ف��رار مالياتي دارند.

مشاور س��ازمان برنامه بودجه با اش��اره به اينكه امسال 
قرار بر اين اس��ت كه ميانگين افزايش حقوق 20 درصد 
باش��د، ادام��ه داد: هزينه هاي جاري كش��ور در س��ال 
97 ح��دود 386 هزار ميليارد بوده ك��ه تمام اين مبلغ 
مربوط به هزينه هاي دس��تمزدها نيس��ت و مربوط به 
س��اير هزينه هاس��ت كه دولت س��عي كرده در بودجه 
س��ال 98 آنها را ثابت نگه دارد و با اين وصف كارشناس 
س��ازمان برنام��ه و بودجه معتقدند ميانگي��ن افزايش 
 هزينه ه��اي دول��ت از 10 درصد بيش��تر نخواهد بود.

وي با اشاره به اينكه س��ال 98 بايد درآمدهاي مالياتي 
جديد افزايش پيدا كند، بي��ان كرد: حدود 30 درصد از 
فعاليت هاي اقتصادي كشور از ماليات معاف هستند كه 
ما معتقد هستيم اين معافيت ها بايد يك سقف مشخص 
داشته باش��د، چراكه افرادي وجود دارند با حقوق هاي 
ب��االي 20 ميليون ام��ا ماليات پرداخ��ت نمي كنند و 
همچنين بنگاه هاي اقتصادي كه معاف از ماليات هستند 

به يك بحث جدي مالياتي در كشور تبديل شده اند.

روز گذش��ته  جلس��ه مزد چندگانه به درخواست مركز 
پژوهش هاي مجلس برگزار شد. در اين جلسه نمايندگان 
كارگري و كارفرمايي هر دو به مخالفت با طرحي پرداختند 
كه اين روزها در مجلس برايش امضا جمع مي شود، طرح 
مزد چندگانه. اين ميان نمايندگان كارگري با اعتراض به 
فعاليت هاي يك موسسه خيريه در اصفهان آنها را مسببان 
چنين طرح هايي مي نامند و يكي از اعضاي كارگري شوراي 
عالي كار اعالم كرد: اكنون ديگر دوره بي توجهي نيست و 
ما فعاليت هاي اين موسسه را به شدت رصد خواهيم كرد 

چرا كه نبايد تحت نام خيريه از حقوق كارگران كم كرد.
به گزارش »تعادل« جلسه كارگروه ويژه اشتغال مجلس 
به در خواس��ت مركز پژوهش ها روز گذش��ته با حضور 
نمايندگان كارفرمايان، كارگران و دولت برگزار ش��د و 
در پايان جلس��ه تمام نمايندگان كارگري و دولتي راي 
منفي خود را به طرح دستمزد چندگانه اعالم كردند. هر 
چند راي آنه��ا ضمانت اجرايي ندارد و نهايتا نمايندگان 
مجلس بايد براي اين مساله نظر بدهند اما از نظر مشورتي 
مي توانند از نظرات بخش هاي درگير در مساله كار استفاده 
كنند. طرح دستمزد چندگانه، طرحي است كه از سوي 
نماينده مباركه در مجلس آورده شد و هدف آن تعيين 
مزد براس��اس سابقه كار افراد است. به اين اعتبار افرادي 
كه در سال هاي اول اشتغال خود هستند، حقوقي كمتر از 
حداقل مزد دريافت مي كنند. نمايندگان كارگري به اين 
طرح اعتراض ش��ديدي دارند چرا كه مي گويند حداقل 
مزد در شرايط فعلي ايران تنها 30 درصد از معيشت افراد 
را تامين مي كند و وضعيت اقتصادي به گونه اي نيست كه 
افراد بتوانند كمتر از اين رقم را به عنوان مزد دريافت كنند. 
طبق گفته خدايي در جلسه روز گذشته به مساله ديگري 
هم پرداخته شده؛ موضوع موسسه اي كه، به عنوان متولي 
اين طرح فعاليت مي كند. نماينده كارگران در شوراي عالي 
كار در گفت وگويي كه با »تعادل« داشت ضمن اشاره به 
فعاليت هاي اين موسسه در سال هاي اخير به شدت از آنها 
انتقاد كرد و فعاليت  آنها را تالش براي تغيير قانون كار تحت 

نام ائمه و كار خيريه برشمرد.

  راي كارگران و دولت منفي بود
علي خدايي، نماينده كارگري در شوراي عالي كار، با بيان 
مخالفت تيم كارگري شورا با طرح مزد چندگانه افزود: 

آخرين اطالعي كه من دارم، اين طرح از طريق نماينده 
مباركه به مجلس برده شده و پشت اين طرح مسووالن 
يك موسسه خيريه قرار دارند. به هر حال به در خواست 
مركز پژوهش هاي مجلس، روز گذشته يك تيم سه نفره 
از طرفه كارگران به محل جلسه رفتند و با كارفرمايان و 
نمايندگان دولت در رابطه با اين طرح به بحث نشستند. 
تيم كارگري به عالوه نماين��ده روابط كار وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي و نماينده س��ازمان تامين اجتماعي 
به شدت با اين طرح مخالفت كردند و از پذيرش دستمزد 

چندگانه سر باز زدند.
وي در رابطه با دالي��ل كارگران براي رد اين طرح گفت: 
مدافع��ان طرح م��زد چندگانه مي گويند اي��ن طرح در 
بسياري از كش��ورهاي غربي هم اجرا مي شود و به سود 
كساني است كه به تازگي قصد ورود به بازار كار را دارند. 
جالب اينكه مثال آقايان هم از كشورهاي پيشرفته است 
ولي به اين نكته توجهي ندارند كه در كشورهايي كه نام 
بردند، حداقل مزد تمام هزينه هاي معيش��تي خانوار را 
تامين مي كند و حتي بخشي از آن پس انداز مي شود ولي 
در ايران حداقل مزد تنها مي تواند 30 درصد از معيشت 
خانواده ها را تامين كند و س��هم مزد از قيمت تمام شده 
كاال كمتر از چهار درصد است. به بيان ديگر حداقل مزد 
خودش در رسيدگي به نيازهاي افراد ناكافي است و ديگر 
نمي توان به بهانه ها و با عناوين مختلف از ميزان آن كاست.

او ادامه داد: البته شنيده هاي من حاكي از آن است كه 
طرح ديگر موسسه نذر اش��تغال كه اكنون در مجلس 
گوي��ا در حال جمع كردن امضا هس��تند، طرح خروج 
روستاييان از شمول قانون كار است. متاسفانه رسانه ها 
در اين سال ها توجه چنداني به فعاليت هاي اين موسسه 
نداشتند ولي آنها با نام ائمه و تحت عنوان خيريه حركتي 
خزنده و ضد قانوني را سازمان دادند كه هدف اصلي آن 
زدن قان��ون كار و بي اثرتر كردن آن اس��ت. به هر حال 
دوس��تان ما به عنوان نمايندگان كارگري، نظر خود را 
در جلسه مش��ورتي دادند و حتي مي دانم نمايندگان 
كارفرمايان توليدي هم با وجود اينكه مخالفتي نداشتند، 
از دادن راي مواف��ق به اي��ن طرح خ��ودداري كردند. 
درنتيجه اكنون بايد منتظر نظر نمايندگان مجلس بود 
و من اينجا به صراحت مي گويم تحركات را زيرنظر داريم 
و خوش بختانه انتخابات مجلس هم نزديك است و هر 

نماينده اي كه به اين طرح راي مثبت دهد، سال آينده 
ما با حقوق دمكراتيك خ��ود راي منفي به او مي دهيم 
و از همه كارگران ش��هرهاي مختلف خواهيم خواست 
به نمايندگاني كه به اين طرح ضد كارگري راي مثبت 

دادند، در انتخابات سال آينده راي ندهند.

  براي دور زدن قانون كار، همه كار مي كنند
نماينده كارگري شوراي عالي كار در رابطه با فعاليت هاي 
موسس��ه خيريه نذر اشتغال گفت: اين موسسه از هفت 
هش��ت س��ال قبل در اصفهان كار خود را آغاز كرد ولي 
مساله از آن جايي شروع شد كه ما متوجه شديم خيريه 
براي آقايان صرفا يك پوش��ش اس��ت براي اينكه خارج 
از شمول قانون كار دس��ت به بهره كشي بزنند. مثال در 
زندان هاي اصفهان كارگاه هاي توليدي تاسيس كردند 
كه با توجه به خروج از شمول قانون كار بودن زندان، يكي 
از بدترين انواع بهره كش��ي را انجام دادند و با دستمزدي 
ناچيز از گرده زندانيان كار كشيدند. با توجه به دست پر 
آنها، هم كار تبليغي و هم رسانه اي را در دستور گذاشتند و 
دايما با افرادي كه سرشناس هستند و تصميم گير روابط 
خود را افزايش دادند. ما نيز به رصد فعاليت هاي آنها دست 
زديم و متوجه شديم قانون كار به شدت از سوي آنها دور 

زده مي شود.
خدايي خاطرنشان كرد: از جمله اقدامات آنها انتشار كتابي 
بود كه بيشتر مطالب ديگر نويسندگان و صاحب نظران 
را در آن قرار داده بودند و به شكل گزينشي طوري وانمود 
مي كردند كه گويا عامل تيره روزي بخشي از اقشار جامعه 
قانون كار اس��ت. در تعيين حداقل مزد نيز آنها همواره 
فعال مي شوند و با نامه نگاري به ارگان هاي مختلف سعي 
مي كنند در اين جهت بر مسووالن تاثير بگذارند. حتي از 
بدگويي افراد پيش مس��ووالن كشوري هم نمي گذرند، 
مثال در نامه اي كه به وزارت كش��ور نوشتند من را فردي 
معرفي كردند كه عامل بيكاري حداقل 20 ميليون نفر در 
جامعه ايران است. به هر حال از آمار سازي تا هر اقدامي را 
انجام مي دهند تا فقط مزد كارگران را سركوب كنند. از 
آخرين اقدامات آنها مي توان به طرح خروج 6 قشر از قانون 
كار اشاره كرد كه شامل معلوالن، دانشجويان فقيري كه 
مشغول كار هستند، افراد معتادي كه ترك كردند، افراد 
مسني كه مشمول بيمه نيستند، زنان سرپرست خانوار و 

شاغالن روستايي مي شود.
نماينده كارگري شوراي عالي كار ادامه داد: در حالي كه 
اين اقشار ضعيف ترين بخش هاي جامعه ايران هستند 
و طبق قانون بايد تحت حمايت هاي وس��يع دولتي قرار 
داشته باشند، اما پيشنهاد آقايان استثمار بيشتر آنها است. 
معت��ادي كه ترك كرده به چه دليل بايد حقوق كمتري 
بگيرد؟ به نظر شما او با اين كار انگيزه تركش را از دست 
نمي دهد؟ چرا بايد زني كه زير اين همه فشار اقتصادي قرار 
دارد با كار برابر حقوق كمتر بگيرد؟ جالب تر اينكه چنين 
طرح هايي با عنوان حمايت از اشتغال هم معرفي مي شود 
و استدالل مي كنند بايد براي افرادي از اين دست مزيت 
اش��تغال ايجاد كرد! در كشورهايي بوده كه افراد رنگين 
پوست فقط به همين يك دليل حقوق كمتري مي گرفتند، 
حال برازنده ايران است كه روستايي را به صرف روستايي 

بودن، يا زني را به صرف زن بودن دستمزد كمتر بدهد؟
او گفت: آنها حتي شروع به انتشار يكي دو كليپ طنزي 
كردند كه با اعتراض ما، مشخصا گروه هنري ديگر با آنها 
همكاري نكرد. حتي در يك��ي از برنامه هاي تلويزيوني 
در صدا و س��يما يكي از مس��ووالن اين موسس��ه آمد و 
همين استدالل ها را مطرح كرد كه بازهم با اعتراضات ما 
تهيه كننده برنامه ديگر آنها را دعوت نكرد. هر چند آنها 
هم كوتاه نيامدند و از طريق سامانه پيامكي خود تالش 

مي كنند تا بر مسووالن تاثير بگذارند. 
خدايي در رابطه با اينكه چرا فعاليت هاي اين موسسه را 
خيريه نمي داند، پاسخ داد: خيريه كارگاه هايي نمي سازد 
كه در آن زنان سرپرست خانوار را با حقوق 300 تا 400 
هزار توماني استثمار كند و مسووالن هم مطلع باشند و 
سكوت كنند. اينها دست به هر رفتار بهره كشانه اي زدند 
و ما از هم اكنون با اين گروه برخورد خواهيم كرد. تاكنون 
سعي مي كرديم از برخورد مستقيم به خاطر خيريه بودن 
خودداري كنيم ولي اكنون كه داالن هاي مجلس به محلي 
براي ارايه طرح هاي آنها تبديل شده، ما هم از همه توان 

خود براي افشاي آنها استفاده مي كنيم. 

  راهي براي عقب نشيني مزدي نداريم
خدايي در بخش ديگري از صحبت هاي خود، در پاس��خ 
به سوالي مبني بر داليل ناكام ماندن افزايش مزد در سال 
جاري گفت: ما اين پرونده را رها نكرديم و كماكان خواهان 

افزايش مزد در مقطع فعلي هستيم. با اين همه اگر دولت 
فكر مي كند با وقت كشي چيزي عوض خواهد شد، اشتباه 
مي كند چرا كه نهايتا ما مطالبات امسال با سال آينده را 
جمع مي كنيم و در جلسات تعيين مزد 98 قطعا با همه 
توان ظاهر خواهيم شد. توصيه ما به طرف هاي مقابل اين 
است كه هم اكنون مزد را باال ببرند، حتي در آخرين جلسه 
شوراي عالي مزد هم نمايندگان دولتي موظف شدند نظر 
خ��ود را در اين رابطه بياورند و با وجود درخواس��ت تيم 
كارگري هنوز جلسه بعدي تشكيل نشده، اما در هر حال 
اين جلسه تشكيل خواهد شد و ما باز هم بر مطالبه افزايش 

مزد خود متمركز مي شويم. 
وي افزود: بايد توجه داشت وقت كشي پاسخگو نيست 
زيرا همانطوري كه مطالبات دو و نيم دهه گذش��ته 
نهايتا در سال هاي اخير س��ر باز كرد و كارفرمايان و 
دولت را زير فشار قرار داد، باز هم اين اتفاق ممكن است 
بيافتد. به همين دليل توصيه مي كنيم در همين سال 
جاري به مطالبه مزدي پاسخ داده شود. از سوي ديگر 
البته نبايد فراموش كنيم كه سه جانبه گرايي در ايران 
به اندازه كافي نهادينه شده نيست و دولت ابزارهايي 
دارد ك��ه مي تواند اي��ن روند را متوق��ف كند. در اين 
صورت هم حداقل خيال ما به عنوان نماينده كارگران 
راحت است كه هر چه در توان داشتيم گذاشتيم اما 

موفق نشديم.
خدايي تصري��ح كرد: در اين يكي دو س��اله بارها تيم 
كارگري به كم كاري از سوي كارگران متهم شد ولي 
در هر حال ما ثابت خواهيم كرد چنين نيس��ت و اگر 
در س��الي هم مزد آن طور كه باي��د افزايش نيافت، نه 
از ك��م كاري ما بلكه از ناتواني بوده اس��ت. در هر حال 
كارفرمايان در سال هاي رونق هميشه مي گفتند ما همه 
در يك كشتي هستيم؛ هر چند من به عنوان يك فعال 
كارگري هيچ وقت باور نكرده و نمي كنم كه با كارفرمايم 
در كشتي هستم اما در سال جديدي با افول معيشت 
كارگران به نظر مي رسد آنها كشتي ما را حداقل ترك 
كردند و به كشتي خودشان رفتند. وضعيت معيشتي و 
مزدي به بدترين شرايط در سال هاي اخير رسيده و تيم 
كارگري امكان هيچ عقب نشيني ندارد و ما تمام تالش 
خود را مي كنيم تا آخرين روز س��ال هم اگر مي شود 

دستمزد كارگران را براي سال جاري باال ببريم.
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ارزش گذاري مجدد 
سرخابي ها

ايسنا|رييس سازمان خصوصي سازي درباره 
روند واگذاري دو باشگاه استقالل و پرسپوليس 
گفت: به محض اينكه مصوبه هيات وزيران در 
مورد دو باشگاه استقالل و پرسپوليس اصالح 
شود، اين دو باش��گاه را بار ديگر ارزش گذاري 

مي كنيم و به مزايده خواهيم گذاشت.
در آخرين واكنش ها ب��ه تازگي برخي قيمت 
پايه براي اين دو باش��گاه عن��وان كرده اند كه 
در اين باره علي اشرف عبداهلل پوري حسيني 
در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: آن قيمت ها 
گمانه زني بوده و از آنجا كه فعال مصوبه جديدي 
از طرف هيات وزيران براي خصوصي سازي دو 
باشگاه اعالم نشده، كار كارشناسي در اين مورد 

صورت نپذيرفته است.
وي ادام��ه داد: با توجه به اينكه در س��ال هاي 
گذش��ته قيمت گذاري دو باش��گاه استقالل و 
پرسپوليس صورت گرفته است، نمي توان به آن 
قيمت ها استناد كرد، چرا كه شرايط اقتصاد با 
گذشت سال ها تغيير كرده و آن ارزشگذاري ها 

ديگر اعتبار ندارد.
تاكي��د ك��رد: س��ازمان  پوري حس��يني 
خصوصي س��ازي ب��ه محض درياف��ت مجوز 
اي��ن آمادگ��ي را دارد ك��ه اين دو باش��گاه را 
ارزش گ��ذاري و آگه��ي آن را درج كند. بعد از 
طي اين مراحل اين دو باش��گاه با قيمت پايه 
مشخص كه در ارزش گذاري به دست آمده به 

مزايده گذاشته مي شوند.
مدتي اس��ت كه ب��راي چندمين ب��ار موضوع 
خصوصي س��ازي دو باش��گاه اس��تقالل و 
پرسپوليس سر زبان ها افتاده، اما اين بار ظاهرا 
موضوع جدي اس��ت و اين دو باشگاه به زودي 
بايد در س��ازمان خصوصي س��ازي به مزايده 

گذاشته شوند.
موض��وع از يك نامه ش��روع ش��د؛ چند هفته 
پيش وزي��ر ورزش نامه اي به رييس جمهوري 
نوشت و خواستار واگذاري دو باشگاه استقالل 
و پرس��پوليس به بخش خصوصي شد. حسن 
روحاني نيز در پاس��خ به اين نامه، با واگذاري 
س��رخابي ها به بخش خصوصي موافقت كرد. 
اما چند س��ال پيش هيات وزي��ران مصوبه اي 
داده بود كه طبق آن، اين دو باشگاه، فرهنگي 
اعالم ش��ده بودند و بر اساس قانون، بنگاه هاي 

فرهنگي از خصوصي سازي معاف هستند.
در نتيج��ه طبيعي اس��ت كه ب��راي پيگيري 
روند خصوصي س��ازي دو باشگاه پرسپوليس 
و استقالل بايد مصوبه قبلي هيات وزيران لغو 
و مصوبه جديدي اعالم ش��ود تا اين دو باشگاه 
از طريق س��ازمان خصوصي س��ازي به مزايده 

گذاشته شوند.

اعزام بيش از  هزار  نفر نيروي 
كار به خارج از كشور در ۶ ماه

تس�نيم| مدي��ركل هداي��ت ني��روي كار و 
كاريابي ه��اي وزارت كار با اش��اره به اينكه در 
راستاي برنامه ششم توسعه تعداد به كارگماري 
كاهش يافته اس��ت، گفت: در ح��وزه كاريابي 
خارجي در6ماه گذشته بيش از 1000نفر اعزام 

نيروي كار به خارج از كشور داشته ايم.
محمداكبرنيا، مدي��ركل هدايت نيروي كار و 
كاريابي هاي وزارت تعاون، درباره تعداد نيروي 
كار به خارج از كش��ور گفت: در حوزه كاريابي 
خارجي در6ماه گذشته بيش از 1000نفر اعزام 
نيروي كار به خارج از كشور داشته ايم، انتظار 
داريم تا پايان س��ال به 3هزار نفر برسد كه اگر 
چنين شود افزايش30 درصدي نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته خواهيم داشت.
وي ادام��ه داد: انتظار اين اس��ت كه اين بحث 
براي سال آينده به مراتب بيشتر شود، در حوزه 
كاريابي داخلي با توجه به ش��رايط تغيير نرخ 
ارز كه صورت گرفته است، تا حدودي با كاهش 
نيروي كار مواجه ش��ده ايم. البت��ه كارخانه ها 
و مراكز توليدي بخش��ي از ني��روي جديد كار 
خود را از روش ه��اي ديگر جذب مي كنند. اما 
در حال��ت كلي يكي از روش ه��اي جذب نيرو 
كاريابي ها هس��تند. در همين راس��تا ش��اهد 
كاهش معرفي ني��روي كار از طرق كاريابي ها 
هس��تيم، يعني تقاض��ا براي ب��ه كار گماري 
كمتر بوده است. تعداد كارخانه ها و واحدهاي 
توليدي كه تقاضاي نيرو بدهند كاهش يافته 

است.
 اكبرنيا اظهار كرد: در راس��تاي برنامه پنجم 
توسعه، كارفرمايان با اس��تفاده از مشوق هاي 
كارفرمايي كه وجود داشت مي توانستند نيرو 
جذب كنند و اين خود عاملي براي جذب نيرو 
بود. در برنامه ششم اين بخش تا حدي محدود 
شده است، هم از لحاظ ميزان اعتبارات محدود 
شده است و هم از لحاظ وسعت پذيرش مختص 

به فارغ التحصيل شده است.
 او ادام��ه داد: محدوديت برنامه شش��م باعث 
شده است كه تعداد به كارگماري كاهش پيدا 
مي كند. در هفت ماهه س��ال 97 حدود 206 
هزار مراجعه كننده به كاريابي ها براي اشتغال 
به كار داش��تيم كه از اين تعداد حدود 23هزار 

نفر مشغول به كار شدند.
 مديركل هدايت نيروي كار اظهار كرد: بخشي 
از افرادي كه مي خواهند مشغول به كار شوند از 
تسهيالت اشتغالزايي و خوداشتغالي استفاده 
مي كنند و به سمت كارآفريني پيش مي روند. 
با توجه به شرايط جديدي كه در حوزه فضاي 
مجازي ايجاد شده است، خيلي از افراد به جاي 
اينكه به عنوان مزد بگير مش��غول كار ش��وند 
خودش��ان تالش مي كنند، كارآفريني كنند و 

يك خود اشتغالي و كاري را ايجاد كنند.



بانك و بيمه4اخبار

۶۰ صرافي غيرمجاز و فاقد مجوز از سوي بانك مركزي به پليس معرفي شدند

بازداشت 93 دالل با حساب  نجومي

كاهش نرخ ارز و طال و سكه

نرخ واقعي ارز در بودجه ۹۸

روابط بانكي ايران و چين توسعه مي يابدساختار حاكم بر رابطه پولي ميان دولت و بانك مركزي

دولت براي افزايش سرمايه بانك ها اقدام كند

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز سه شنبه 13 آذر 97، بازار ارز و طال با كاهش نرخ ها 
همراه ش��د و نرخ دالر در بازار ازاد به 11300 تومان و 
درهم ب��ه 3080 تومان كاهش يافت و به دنبال قيمت 

طال و سكه نيز كاهش يافته است. 
به گزارش تعادل، در بازار طال با اعالم هر اونس جهاني 
به نرخ 1239 دالر، قيمت طالي 18 عيار به 340 هزار 
تومان رسيد و هر مثقال 17 عيار يا مظنه نيز 1 ميليون 

و 475 هزار تومان اعالم شد. 
از سوي ديگر، سكه طرح جديد با قيمت 3 ميليون و 755 
هزار تومان، نيم سكه 1 ميليون و 900 هزار تومان، ربع 
س��كه 1 ميليون و 100 هزار تومان و سكه گرمي 650 

هزار تومان معامله شده است. 
همچنين سامانه س��نا كه نرخ ميانگين ارزها براي روز 
كاري قبل يعني دوشنبه 12 آذر را اعالم كرده، براي دالر 
11644، يورو 13415، درهم 3220، يوآن 1842، پوند 

15190، و لير تركيه 2359 تومان بوده است. 

  بازداشت 93 دالل با حساب  نجومي
رييس پليس پايتخت از پايان كار دالالن سكه و ارز در 
خيابان هاي منوچهري، فردوسي و چهارراه استانبول 

خبر داد.
به گزارش ايس��نا، سردار حس��ين رحيمي در حاشيه 
اجراي نوزدهمي��ن مرحله از طرح رع��د، با حضور در 
جمع خبرنگاران گفت: امروز پايان كار دالالن خياباني 
ارز و س��كه اس��ت، چراكه با اقدامات پليس پس از 30 
سال دالالن از چهار راه استانبول، خيابان منوچهري و 

فردوسي جمع آوري شدند.
وي با بيان اينك��ه از ابتداي آغاز طرح برخورد با دالالن 
س��كه و ارز بيش از 400 نفر از اين افراد توسط پليس 
دستگير شدند، گفت: از اين تعداد 93 نفر از دالالن كه 
حساب هاي نجومي هم داشتند به زندان افتاده اند و البته 

اقدامات پليس در اين خصوص ادامه دارد.
ريي��س پليس پايتخت با اش��اره به نظ��ارت پليس بر 
صرافي ه��ا نيز گفت: در چند روز گذش��ته 60 صرافي 
غيرمجاز و فاقد مجوز از س��وي بانك مركزي به پليس 
معرفي شده است، ما چند روز به اين صرافي ها مهلت 
داديم تا نسبت به دريافت مجوز هاي الزم اقدام كنند و 
در غير اينصورت با اين صرافي ها برخورد خواهيم كرد. 

البته بيش از 150 صرافي نيز مجاز هستند كه پليس از 
فعاليت هاي آنها حمايت مي كند.

به گفته رحيمي، در روزهاي اخير چهار باند جعل ارزهاي 
خارجي نيز شناسايي و از سوي پليس منهدم شده اند.

 تك نرخي كردن راهكار بهبود فضاي كسب وكار 
از س��وي ديگر، در حالي كه برخي كارشناسان، امكان 
تك نرخي ش��دن ارز در شرايط كنوني اقتصاد ايران را 
غير ممكن مي دانن��د و معتقدند كه بايد بين كاالهاي 
اساسي، ضروري، معمولي و لوكس تفاوت قائل شويم و 
بازارها و نرخ هاي مختلف براي نرخ ارز فعال باشد. اما در 
عين حال برخي ديگر از كارشناسان معتقدند كه تك 
نرخي باعث تشويق صادرات و همچنين كاهش رانت و 
فرصت هاي ويژه و بادآورده مي ش��ود و نرخ هاي بازار را 

نيز يكسان و شفاف مي كند. 
يك كارشناس اقتصادي در اين زمينه بيان داشت: تك 
نرخي شدن ارز راهكار بهبود فضاي كسب و كار بوده و 

صادرات را نيز رونق مي بخشد.
عباس آرگون در گفت وگو با ايِبنا با بيان اينكه تحريم ها 
مساله تازه اي نيست، گفت: هر چند ممكن است شكل 
تحريم ها نسبت به گذشته متفاوت شده باشد اما بايد 
گفت كه تحريم مس��اله تازه اي نيس��ت و به نظر تيم 
جديد امريكا در نظر دارد به صورت جدي تحريم هاي 
بيشتري را بر ايران اعمال كند. هر چند هزينه هاي تحريم 
هزينه هاي غير قابل انكاري نيست و وجود تحريم ها بر 
افزايش هزينه باالس��ري فضاي كسب و كار، تبادالت 
مالي، تبادالت تجاري، تبادالت كاال، واردات و صادرات 
تاثير گذاشته اما مي توان با تبديل تهديدها به فرصت 

تا حدي قابل توجهي وضعيت موجود را كنترل كرد.
وي با اش��اره به اينكه در حال حاض��ر تبادالت مالي با 
كشورهاي ديگر دشوار است، گفت: با وجود اين افزايش 
تبادالت كاال با كاال و انجام پروژه هايي در خارج از كشور 
از راهكارهاي برون رفت از تحريم هاي كنوني و ارزآوري 
است و براي تحقق آن الزم است بخشي از سرمايه هاي 
دولت در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد. آرگون در 
ادامه اظهار داشت كه عالوه بر تحريم هاي خارجي وجود 
تحريم هاي داخلي و ممنوعيت برخي كاالهاي صادراتي 
از ديگر معضالتي است كه موجب افزايش فشار بر فعاالن 
فضاي كس��ب و كار شده و مي بايس��ت با برنامه ريزي 

دقيق و اصالح زيرس��اخت ها وضعيت موجود را بهبود 
بخشيد. متاسفانه با اتخاذ تصميمات بدون برنامه، بدون 
هماهنگي با بخش خصوصي و ممنوعيت صادرات يك 
محصول لطمه بزرگي به توليد داخل و از دس��ت دادن 
بازار صادراتي كه براي به دست آوردن آن سال هاست 
افراد زيادي زحمت كشيده اند مي شود. وي افزود: وجود 
تحريم هاي خارجي و مشكالت داخلي ادامه مسير را 
براي توليدكنندگان سخت تر كرده و براي بهبود وضعيت 
در ابتدا بايد تحريم هاي به صفر برسد تا بتوانيم بيش از 
پيش بر تحريم هاي خارجي غلبه كنيم و فرصتي براي 

توسعه كسب و كارها به وجود آورد.
به گفته وي، در اين شرايط دولت بايد با تك نرخي كردن 
ارز در بازار عرضه و تقاضا و حذف س��امانه نيما، بازار ارز 
را مديري��ت كند. وي با تاكيد بر اينك��ه دولت بايد براي 

مديريت بازار ارز به سمت تك نرخي شدن آن گام بردارد، 
گفت: تك نرخي شدن ارز راهكار بهبود فضاي كسب و 
كار بوده و صادرات را نيز رونق مي بخشد. وي با اشاره به 
اينكه به دليل باال بودن قيمت تمام شده محصوالت توليد 
داخل توان رقابت با ساير كشورها را نداريم تصريح كرد 
كه باال بودن بهره بانكي يكي از داليل افزايش قيمت تمام 
شده است و براي كاهش قيمت تمام شده الزم است سود 
تسهيالت بانكي مورد بازنگري قرار گيرد. آرگون درباره 
طرح پيمان س��پاري ارزي نظر داد و گفت: سال هاست 
كه از اجراي اين طرح پاسخ مثبتي دريافت نشده است. 
اين مساله كه صادركنندگان ارز حاصل از صادرات را به 
كش��ور باز نمي گردانند قضاوتي نادرست است چرا كه 
صادركنندگان واقعي براي تداوم فعاليت نيازمند بازگشت 

ارز و خريد مجدد كاال براي توسعه صادرات هستند.

وي تاكيد كرد: تنها 20 درصد از مجموع صادرات توسط 
بخش خصوصي انجام مي شود و بخش زيادي از صادرات 
توسط بخش دولتي و شبه دولتي صورت مي گيرد. براي 
تداوم صادرات بايد تدابيري انديشيد تا شبگه مويرگي 

صادراتي تخريب نشود و صادرات كماكان ادامه يابد.
وي در پاي��ان با ابراز نگراني از مس��ائل پي��ش آمده و 
آس��يب هايي كه به روند كس��ب و كار وارد شده اظهار 
داشت با ادامه اين روند چشم انداز اميدواركننده از آينده 
كشور ديده نمي شود. نوسان قيمت دالر از ابتداي سال 
تاكنون نگراني ما را نيز دو چندان كرده و در اين وضعيت 
الزم است تيم اقتصادي جديد با تفكر نو بر سر كار ايد تا 
با تصميمات شجاعانه و همراهي مردم و با بهره گيري 
از ظرفيت هاي بالقوه و موجود بتواند وضعيت اقتصادي 

كشور را بهبود دهند.

ژاله زارعي|
شنيده ها حاكي از آن است كه در اليحه بودجه پيشنهادي 
مجلس، قيمت دالر به عنوان مبناي تبديل درآمدهاي ارزي 
به ريال حدود 5700 تومان و قيمت هر بشكه نفت تقريبًا 

معادل 54 دالر در نظر گرفته شده است.
درآمدهاي نفتي و سياس��ت هاي ارزي دولت به عنوان دو 
عامل بسيار مهم و تعيين كننده در قوانين بودجه محسوب 
مي شوند. به اين دليل كه بر اساس گزارش هاي كارشناسان 
بودجه اي، 26 درصد از منابع عمومي دولت كه يك س��وم 
بودجه را تشكيل مي دهد بطور مستقيم به درآمدهاي ارزي 
حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي مرتبط است. از 
س��وي ديگر، حدود 65 درصد بودجه شركت هاي دولتي 
)شامل بانك ها و موسس��ات انتفاعي وابسته به دولت( كه 
دوس��وم از منابع بودجه را به خود اختصاص مي دهند نيز 
مربوط به شركت هاي حوزه نفت و گاز است. لذا پيش بيني 

نرخ ارز و قيمت نفت در قوانين بودجه از اهميت بااليي براي 
مديريت درآمدها و مخارج دولت برخوردار است.

در روزهاي اخير شنيده ها حاكي از اين است كه در اليحه 
پيشنهادي دولت،  نرخ ارز 5700 تومان و قيمت هر بشكه 
نفت 54 دالر و مي��زان صادرات نفت يك ميليون و پانصد 
هزار بشكه در روز تعيين شده است. با كسر سهم شركت 
ملي نفت )14.5 درصد( و صندوق توسعه ملي )34 درصد(، 
سهم دولت از صادرات نفت و ميعانات گازي، به ميزان 51.5 
درصد خواهد بود. البته بايد توجه داشت كه در بودجه صرفًا 
سهم ريالي دولت از صادرات نفت تصويب مي شود و فروض 
مذكور تنها براي اطالع از نحوه محاسبه درآمدهاي نفتي 
دولت و راستي آزمايي آن اعالم مي شود. قيمت 54 دالر براي 
هر بشكه نفت، با توجه به تحوالت آتي بازار نفت چندان دور 
از واقع به نظر نمي رسد. اما در خصوص نرخ ارز منظور شده 
در بودجه مسائلي مطرح است كه بدان ها اشاره خواهد شد.

بررسي تغييرات نرخ ارز در قوانين بودجه نشان مي دهد كه 
نرخ ارز به استثناي سال هاي 1381 و 1392 كه به ترتيب 
به ميزان 351 و 104 درصد رشد داشته اند، بطور متوسط 
در دوره زماني 1381-1396 ساالنه 6 درصد افزايش يافته 
است. ارزيابي آماري متوسط فروش نرخ ارز در بازار آزاد )هر 
دالر به ريال( و مقايسه آن با نرخ ارز منظور شده در بودجه، بر 
اين موضوع تأكيد دارد كه دولت در دو سال 1381 و 1392 
در راستاي كاهش شكاف تبديل هر دالر به ريال بين بازار آزاد 
و قانون بودجه، اين ميزان افزايش را در نظر گرفته به گونه اي 
كه در سال هاي مذكور شكاف بين نرخ رسمي و غيررسمي 

تا حدودي كاهش يافته بود.
در صورت تصويب نرخ ارز 5700 تومان در قانون بودجه سال 
1398، نرخ تبديل هر دالر به ريال به ميزان 59 درصد در 
مقايسه با قانون بودجه سال گذشته افزايش خواهد يافت. با 
وجود اين ميزان افزايش، هنوز هم شكاف بسياري بين نرخ 

ارز فروشي در صرافي ملي )حدود 11000 تومان( به عنوان 
مبنايي براي قيمت ارز در بازار آزاد و نرخ ارز مندرج در قانون 

بودجه وجود دارد.
حال دو پرسش مطرح مي گردد. آيا دولت با اين اقدام، تأكيد 
بر استفاده از سياست هاي ناظر بر كاهش نرخ ارز در بازار و 
رساندن نرخ ارز به رقم منظور ش��ده در بودجه را دارد؟ آيا 
دولت مي خواهد از مابه التفاوت ن��رخ فروش ارز حاصل از 
فروش نفت خام و ميعانات گازي در راس��تاي تامين مالي 

كسري بودجه استفاده نمايد؟
در پاسخ به پرسش اول مي توان اينگونه استنباط كرد كه 
ارزيابي شرايط كنوني اقتصاد مويد آن است كه دولت توان 
كاهش نرخ ارز به اين ميزان و رساندن آن به رقمي نزديك 
به آنچه در بودجه در نظر گرفته شده را نخواهد داشت. مگر 
اينكه ش��رايط خاصي براي اقتصاد سياسي ايران به وقوع 

بپيوندد.

اگر پاسخ به سوال دوم مثبت است در آن صورت همان گونه 
كه پيش تر در يادداشتي با عنوان »مابه التفاوت نرخ فروش 
ارز در بودجه؛ شفاف سازي و پاسخگويي« به قلم نويسنده 
ذكر شده بود دولت مي بايست در اليحه پيشنهادي خود به 
مجلس رديفي را به »ما به التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از 
فروش نفت خام و ميعانات گازي« اختصاص دهد و يا اينكه 
اقدامات مثبتي را در راستاي كاهش ميزان شكاف قيمت 
ارز در بازار آزاد و نرخ ارز مندرج در قانون بودجه انجام دهد. 
اميد بر آن است كه با توجه به شرايط كنوني نرخ ارز در بازار 
آزاد و تفاوت معني دار آن با نرخ ارز تبيين شده در قوانين 
بودجه و به دنبال آن كسب ميزان درآمد قابل توجه دولت 
از اين محل، مجلس و دولت بتوانند اين بخش از بودجه را 
به صورت كاماًل شفاف در رديفي مجزا ثبت نمايند و اين 
رديف پيشنهادي اليحه در زمان تصويب قانون در مجلس 

حذف نشود.

محمد ولي پور پاشا|
يكي از موارد اصالحات پس از تنظيم س��ند استراتژي 
توسعه در ساختار اقتصادي كشورهاي نفت خيز، بررسي و 
تجديدنظر در مكانيزم هاي درآمدزايي از محل فروش نفت 
و گاز و تنظيم رابطه پولي ميان دولت و بانك مركزي است.

پيش بيني صادرات يك ميليون بش��كه نفت در روز در 
س��ال 98 و تحريم هاي مربوط به صادرات نفت و گاز از 
سوي اياالت متحده، سناريوها و رويكردهاي متفاوتي را 
براي تدوين اليحه بودجه سال آينده و ارايه آن به مجلس 
در آذر ماه سال جاري توس��ط دولت ايجاد كرده است. 
در اين چارچوب، به نظر مي رسد تهيه، تنظيم و كنترل 
بودجه دولت بدون لحاظ ش��رايط اقتص��ادي موجود و 
محدوديت هايي كه به واس��طه تحريم ه��اي نفتي و به 
دنبال خروج اياالت متحده از برجام پديدار شده است، 

امكان پذير نباشد.
منابع درآمدي بودجه شامل اخذ ماليات، فروش نفت و 
گاز، فرآورده هاي نفتي و انواع واگذاري هاست و با توجه به 
برآورد كاهش صادرات روزانه نفت به حدود يك ميليون 
بشكه در روز، به نظر مي رسد تأثير قابل مالحظه  كاهش 
درآمدهاي ارزي ناشي از افت فروش نفت بر درآمد دولت 
و در نهايت بر كسري  بودجه دولت دور از ذهن نباشد. در 
اين يادداشت ريشه پيدايش رابطه پولي ميان دولت و بانك 
مركزي در اقتصاد ايران و سازوكار تنظيم بودجه دولت در 
شرايط كنوني به اختصار مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
اقتصادهايي كه در آنها انضباط پولي در سطح بانك هاي 
مركزي حاكم است وظايفي مانند حفظ ارزش پول ملي 
از طريق تالش براي تأمين ثبات سطح عمومي قيمت ها، 
چاپ و انتش��ار پول، سياس��ت گذاري پولي و نظارت بر 
بانك ها پررنگ تر ديده مي شود. همچنين، تأسيس بانك ها 
و نحوه فعاليت شان بر مبناي ضوابط مشخص در قانون 
بانكداري آورده شده و پشتيبان بانك مركزي در ايفاي 
وظايف مندرج در قانون بانك مركزي به شمار مي رود. 
دولت ها با توجه به منابع و ظرفيت هاي موجود، تجربيات 

داخلي و بين المللي و موقعيت منطقه اي اقدام به تعيين 
استراتژي توسعه اقتصادي مي كنند و سپس در گام بعدي 
اصالحات ضروري در بخش هاي مختلف اقتصادي اعم از 
كشاورزي، صنعت و خدمات خصوصًا ارتباطات و انواع 
روش هاي حمل و نقل را بر مبناي سند استراتژي توسعه 
در دستور كار قرار مي دهند. همين امر ضمن پيشگيري 
از نوسانات اقتصادي در بلندمدت امكان ايجاد و توسعه 

درآمد ملي را نيز فراهم خواهد كرد. 
همچنين عمدتاً انتظار مي رود كه يكي از موارد اصالحات 
پس از تنظيم سند استراتژي توسعه در ساختار اقتصادي 
كشورهاي نفت خيز، بررسي و تجديدنظر در مكانيزم هاي 
درآمدزايي از محل فروش نفت و گاز و تنظيم رابطه پولي 
ميان دولت و بانك مركزي باشد. رشد افسار گسيخته و 
غيرمنتظره نقدينگي و افزايش تورم بر اثر فروش ارز حاصل 
از صادرات نفت و گاز از س��وي دولت به بانك مركزي و 
دريافت مابه ازاي ريالي آن از سوي بانك مركزي و تزريق 

به اقتصاد شكل مي گيرد.
در اين راستا، اصالح رابطه پولي ميان دولت و بانك مركزي 
در كش��ورهاي نفت خيز يكي ديگر از جنبه هاي اصالح 
ساختار نظام مالي و بانكي محسوب مي گردد زيرا تورم 
ساختاري كه به دليل شكل گيري ساختارهاي معيوب 
ايجاد مي شود بواسطه محاسبه معادل ريالي ارز از سوي 
بان��ك مركزي به عنوان يكي از عوام��ل اثرگذار حاصل 
مي شود و وجوه تأمين شده در اختيار دولت قرار مي گيرد 
و مفهوم پول پرق��درت در اين زمينه معنا و مفهوم پيدا 
مي كند و به جاي تأمين ريال معادل ارز از محل نقدينگي 
موجود در جامعه كه در دست بانك هاست، بانك مركزي 

اقدام به چاپ اسكناس مي كند.
لذا، به نظر مي رسد تشديد كسري بودجه دولت و تأمين 
آن از محل چاپ پول بدون اينكه پشتوانه هاي الزم براي 
مقادير چاپ شده پيش بيني ش��ده باشد عامل اصلي 
پيدايش رابطه پولي ميان دولت و بانك مركزي اس��ت. 
شرايط س��اختاري نظام پولي و بانكي ايجاب مي كند 

و نشان  مي دهد كه نقطه ش��روع تحوالت و اصالحات 
ساختاري بايد از همين بخش باشد. بايد توجه داشت 
كه عدم وجود فشار از سوي دولت براي تبديل به ريال 
كردند درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و نبود فشارها 
از سوي بانك ها جهت اضافه برداشت و باالرفتن هزينه 
تأمين مالي توسط بانك ها و فشار بيشتر به آحاد اقتصادي، 
آمادگي  الزم براي عبور از شرايط بغرنج و پيچيده كنوني 
را فراهم سازد. به عبارت ديگر، رابطه پولي ميان دولت و 
بانك مركزي در شرايطي كه سرعت باالرفتن كسري 
بودجه دولت افزايشي باشد، تقويت خواهد شد. باال رفتن 
كسري بودجه عمومًا يا بواسطه كاهش درآمد دولت از 
محل كاهش وصولي ماليات مستقيم و غيرمستقيم رخ 
مي دهد يا به واسطه باالرفتن هزينه هاي جاري به ويژه 
در مواقعي كه دولت ب��ه دنبال افزايش حقوق و مزاياي 
كاركنان خود و نيز حمايت از اقشار مختلف جامعه و اعمال 
سياست هاي حمايتي براي باال بردن رفاه عمومي است 
كه بخشي از آن بر اثر افزايش نرخ تورم، كاهش نرخ رشد 
دستمزد حقيقي و افت درآمد آحاد اقتصادي، كاهش 
ميزان س��رمايه گذاري، افت رشد اقتصادي و در نهايت 

افزايش بيكاري، از دست رفته باشد. 
از اين رو تأكيد مي شود افزايش كس��ري بودجه دولت 
بواسطه كاهش منابع درآمدي و افزايش هزينه هاي جاري 
و عمراني به عنوان نقطه ش��روع مطمئن براي پيدايش 
و تش��ديد رابطه پولي ميان دولت و بانك مركزي تلقي 
مي گردد. در واقع، آسيب پذيري نظام اقتصادي بر اثر بروز 
بحران هاي مالي و ارزي تحت شرايط عدم استقالل بانك 
مركزي و دوري اين نهاد مهم تصميم گيري حوزه پولي 
كشور از وظايف اصلي خود، به مراتب بيشتر خواهد شد. 
در اين يادداشت، اشاره مختصري به ريشه پيدايش رابطه 
پولي ميان دولت و بانك مركزي شد و در يادداشت هاي 
آتي چالش ها و مكانيزم ه��اي تعديل و مديريت تعامل 
ارتباط مي��ان اين دو نهاد تصميم گيري در حوزه مالي و 
پولي كشور شناسايي و مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

رييس كل بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران در 
ديدار با س��فير چين و هيات همراه در خصوص روابط 
بانكي و مالي دو كشور و نحوه ارتقاي اين روابط، بحث 

و تبادل نظر كردند.
به گزارش تعادل، سفير چين در اين ديدار ضمن اشاره 
به ثبات ايجاد ش��ده در بازارهاي اقتص��اد ايران اظهار 
كرد: چين عالقه مند به گسترش روابط استراتژيك و 
بلندمدت با جمهوري اسالمي ايران است و در اين راستا 
مذاكرات و برنامه ريزي هايي در دستور كار دولت چين 

و نهادهاي مختلف سياسي و اقتصادي آن قرار دارد.
عبدالناصر همتي - رييس كل بانك مركزي جمهوري 
اس��المي ايران - نيز در اين ديدار ضمن تأكيد بر لزوم 

گسترش روابط مالي و بانكي دو كشور گفت: با وجود 
تالش هايي كه اياالت متحده امريكا براي قطع روابط 
بانكي و مالي جمهوري اس��المي ايران كرده اس��ت، 
كش��ورهاي متعددي ب��ا ارايه راهكاره��اي گوناگون 
روابط بانكي و مالي خود با ايران را حفظ كرده و توسعه 

مي دهند.
همتي گفت: شاهد هستيم كه اقدامات دولت امريكا 
نتوانس��ته آثار مورد نظر آنها را بر اقتصاد ايران برجاي 

گذارد.
طبق اعالم بانك مركزي، دو طرف در اين ديدار بر لزوم 
تسريع در حل مش��كالت بانكي في مابين و گسترش 

روابط اقتصادي در زمينه هاي گوناگون تاكيد كردند.

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس خواستار اقدام 
فوري دولت براي اجراي مصوبه سال گذشته مجلس 

در خصوص افزايش سرمايه بانك ها شد.
به گزارش ايِبنا محمدرضا پورابراهيمي در نشس��ت 
مشترك دولت و مجلس در بانك مسكن، با بيان اينكه 
مجلس در سال گذشته براي كمك به منابع مالي بخش 
مسكن، طرح افزايش س��رمايه بانك ها را به تصويب 
رساند، گفت: متاس��فانه تاكنون اين مصوبه از طرف 
دولت به اجرا در نيامده است و الزم است مجموعه هاي 
مسوول در دولت به سرعت براي اين موضوع اقدام كنند. 
پورابراهيمي با بيان اينكه مجلس از هر راهكار و پيشنهاد 
براي تقويت بخش مسكن حمايت مي كند گفت: الزم 
است در حوزه مس��كن اجتماعي ورود جدي صورت 
بگيرد ضمن آنكه واحدهاي راكد در مسكن مهر كه با 
مشكالت مختلفي روبرو هستند نيز بايد زودتر تعيين 
تكليف ش��ود. اين نماينده مجلس از دولت خواست با 
افزايش سرمايه بانك مسكن به عنوان مهم ترين چالش 
موجود در اين بخش، امكان افزايش عرضه مسكن جديد 

در كش��ور از طريق پرداخت تسهيالت موثر ساخت و 
ساز را فراهم كند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
خطاب به وزير راه و شهرسازي يادآور شد: بازوي دولت 
و وزارت راه و شهرس��ازي براي پيشبرد سياست هاي 
بخش مس��كن، بانك مسكن اس��ت بنابراين اين بازو 
بايد از قدرت الزم براي نقش آفريني برخوردار باش��د. 
پورابراهيمي خطاب به هيات مديره بانك مسكن نيز 
گفت: مي توانيد مدل هاي مد نظر خود را براي چگونگي 
تقويت نظام تامين مالي مسكن به مجلس ارايه كنيد 
و ما در كميسيون اقتصادي از مدل هاي عملياتي قابل 

اجرا حمايت خواهيم كرد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه سخنان 
خود به طرح اين كميس��يون براي تصويب ماليات بر 
عايدي سرمايه به منظور كنترل سوداگري و سفته بازي 
در بازار ملك اش��اره كرد و گفت: اين ماليات همچون 
خيلي از كشورها كه اخذ آن در آنها رايج است مي تواند 
جلوي سفته بازي هاي ملكي را بگيرد و بازار مسكن را 

براي خريد و مصرف اقشار هدف آرام كند.
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برپايي اختتاميه مسابقات فوتسال 
با حضور مديران بانك ملت

مراسم اختتاميه نخستين دوره مسابقات فوتسال 
رسانه ها با عنوان جام واليت، با حضور مديران بانك 

ملت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بانك ملت، در اين مراسم كه 
با حضور علي اكبر صابريان مديركل روابط عمومي 
و داوود برات��ي رييس اداره كل رفاه و جبران خدمت 
اين بانك و همچنين عليرضا فغاني داور بين المللي 
كش��ورمان برگزار ش��د، از تيم هاي اول تا سوم، تيم 
اخالق و همچنين بهترين گلزن و بهترين دروازه بان 

اين دوره از مسابقات تجليل شد.
در نخستين دوره مس��ابقات فوتسال جام رسانه ها 
كه با حمايت بانك ملت برگزار شد، تيم نود از شبكه 
سه سيما در ديدار نهايي، با غلبه بر تيم خبرگزاري 
ميزان با نتيجه يك بر صفر، به مقام قهرماني رسيد 
و گردن آويز طالي مسابقات بر گردن بازيكنان اين 

تيم، آويخته شد.
تيم خبرگزاري ميزان هم به مقام نايب قهرماني رسيد 
و بازيكنان اين تيم گردن آويز نقره را از آن خود كردند.
در عي��ن حال تي��م فوتس��ال بانك مل��ت هم در 
دي��دار رده بندي با نتيجه س��ه بر يك، تيم ش��بكه 
5 س��يما را از پيش رو برداش��ت تا اي��ن تيم، عنوان 
س��وم مس��ابقات را از آن خود كن��د و بازيكنان اين 
 تي��م، صاحب گ��ردن آويز برنز مس��ابقات ش��وند.
در مراس��م اختتاميه مس��ابقات جام رسانه ها كه با 
حضور 40 تيم از رس��انه هاي مختلف برگزار ش��د، 
كاپ اخالق به تيم پايگاه فوتسال ايران تعلق گرفت 
و از ناصر سلطان نژاد از تيم شبكه 5 سيما به عنوان 
بهتري��ن گل��زن و محمدرضا سمس��ار از تيم خبر 
 فوري ب��ه عنوان بهتري��ن دروازه بان تجليل ش��د.
عليرضا فغاني، عليرضا رمضاني، محمدرضا منصوري، 
غالمرضا عباچي، محمدعلي يعقوب خاني و حميد 
س��ماواتي نيز داوران اين دوره از مس��ابقات بودند 
 كه در مراس��م اختتاميه مورد تجليل قرار گرفتند.
علي اكبر صابريان، مديركل روابط عمومي بانك ملت 
در اين مراسم، با اشاره به اهميت رسانه ها در پيشبرد 
اهداف نظام جمهوري اسالمي ايران به ويژه در بخش 
اقتصادي، اظهار داشت: بانك ملت مفتخر است كه 
در راستاي تعامل سازنده با رسانه ها و با هدف جبران 
بخش كوچكي از زحمات و تالش هاي اصحاب رسانه، 
حمايت از برگزاري نخس��تين دوره مسابقات جام 
رسانه ها را با عنوان جام واليت در دستور كار قرار داد كه 
 خوش بختانه با استقبال خوب رسانه ها نيز رو به رو شد.
وي با بيان اين نكته كه اقتصاد كش��ور بانك محور 
است و اصحاب رس��انه مي توانند پل ارتباطي بين 
بانك ها، موسس��ات مالي و افكار عمومي باش��ند، 
شفافيت، بالندگي و پويايي اقتصاد كشور را مرهون 
عملكرد رس��انه ها خواند و يادآور شد: به نمايندگي 
از كل مجموع��ه ب��زرگ بان��ك ملت دس��ت همه 
دست اندركاران رس��انه ها را به گرمي مي فشاريم و 
اميدواريم كه با تداوم چنين حركت هايي، بخش��ي 
 از دين خود را به جامعه رس��انه اي كش��ور ادا كنيم.
محمد عزيزي، دبير اجرايي مسابقات نيز در سخناني 
از حمايت هاي بانك ملت در طول برگزاري مسابقات 
قدرداني كرد و اظهار داش��ت: خوش بختانه مديران 
بانك ملت از مراسم افتتاحيه تا پايان مراسم اختتاميه 
در كنار ستاد برگزاري جام بودند و با كمك آنان، اين 

مسابقات به بهترين شكل ممكن به پايان رسيد.
وي با اشاره به استقبال خوب رسانه ها از نخستين دوره 
اين مسابقات، اظهار داشت: خوش بختانه اين مسابقات 
همدلي و همبستگي اهالي رسانه را به خوبي نشان داد 
و ثابت كرد كه اصحاب رس��انه، در كنار رقابت، براي 
 رفاقت، دوستي و مودت اهميت زيادي قائل هستند.
اين گزارش حاكي اس��ت، نخستين دوره مسابقات 
فوتسال جام رسانه ها با عنوان جام واليت، به همت 
انجمن صنفي خبرن��گاران و روزنامه نگاران ايران و 
مشاركت و حمايت بانك ملت در فرهنگسراي رسانه 

و شبكه هاي اجتماعي برگزار شد.

آغاز مسدودسازي درگاه هاي 
تجميع كنندگان غيرقانوني

درگاه هاي پرداخت ش��ش تجميع كننده وجوه 
كه اقدامي براي آغاز فراين��د ورود به چارچوب 

پرداخت ياري انجام نداده بودند، مسدود شد.
به گ��زارش ايِبنا، پس از پايان مهلت ش��ركت هاي 
تجميع كننده وجوه براي مراجعه به شاپرك و ثبت نام 
آغاز فرايند قرار گرفتن در چارچوب پرداخت ياري، 
ش��ش ش��ركت از ش��ركت هاي فعال در اين حوزه 
كه اقدامي ب��راي ثبت نام و انجام تس��ت هاي الزم 
انجام نداده بودند، با توقف فعاليت از س��وي شاپرك 
مواجه ش��دند. پس از انتش��ار مس��تند فعاليت 
ش��ركت هاي پرداخت ياري اعالم ش��ده بود كه 
تمامي ش��ركت هاي تجميع كننده وجوه كه در 
شبكه پرداخت كش��ور فعال بودند بايد تا پايان 
شهريور ماه نس��بت به مراجعه به شاپرك و آغاز 

فرايند ثبت نام و آزمون هاي فني و ... اقدام كنند.
در پي اين فراخوان، بسياري از شركت هاي فعال 
در اين حوزه با مراجعه به شاپرك، اقدامات الزم را 
آغاز كردند كه برخي از آنها تاكنون موفق به امضاي 
موافقت نامه با شاپرك شده اند و ساير متقاضيان 

نيز در حال طي مراحل هستند.
با وجود فراخوان چند باره براي مراجعه متقاضيان 
ورود ب��ه چارچوب پرداخت ي��اري اما همچنان 
برخي از شركت هاي فعال در زمينه تجميع وجوه، 
اقدامي براي ثبت ن��ام به عمل نياورده بودند و به 
همين خاطر نيز شاپرك در راستاي حفظ حقوق 
كاربران حوزه پرداخت الكترونيك و رعايت ضوابط 
قانوني و امنيتي، درگاه هاي شش شركت فعال در 
زمينه تجميع وجوه را مسدود كرده و در صورت 
شناسايي موارد ديگر چنين برخوردي نيز با آنها 
انجام مي گيرد. گفتني است، چنين محدوديتي 
شامل حال شركت هايي كه فرايند قرار گرفتن 
در چارچوب پرداخت ي��اري را آغاز كرده اند و در 
حال طي مراحل تعيين شده هستند، نمي شود.



نگاه 5 بازار سرمايه

نگاهي به آثار حضور طالي سرخ در تاالر نقره اي 

صاحب نظران بازار سرمايه مطرح كردند

بورسكاال؛هابجهانيزعفرانميشود

الزام حضور بازار سرمايه در تصميمات كالن اقتصادي

گروه بورس| 
از زمان��ي كه زعف��ران وارد بورس كاال ش��د و بطور 
خاص از زمان��ي كه معامالت آتي طالي س��رخ در 
كن��ار طالي زرد توانس��ت اب��زار معامالتي ديگري 
براي س��رمايه گذاران بورس كاال ايجاد كند، نظم و 
پيش بيني پذيري قيمتي نيز در بازار سنتي زعفران 
افزاي��ش يافت. بطوري كه س��ازمان مركزي تعاون 
روس��تايي نيز اين موضوع را به عن��وان عاملي مهم 
براي نظم اي��ن بازار در كنار توس��عه كمي و كيفي 
آن عنوان مي كند و به همين دليل در سال گذشته 
حدود 70 ت��ن زعفران در بورس كاال عرضه ش��ده 
است.  سعيد شيرزاد، رييس سازمان مركزي تعاون 
روستايي در اين باره مي گويد: عمده زعفراني كه در 
چند ماه اخير به صورت تضميني خريديم، از طريق 
مكانيزم هاي شفاف بازارهاي بورس كاال فروخته شده 
و عمده خريداران زعفران نيز از بورس خريداران خود 
را انجام داده و به بازاره��اي بين المللي صادر كردند. 
بنابراين به نظر مي رس��د كه عرض��ه از طريق بورس 
كاال، بهترين راهكار براي تنظيم بازار زعفران باش��د 
و اميدواريم كه همكاري بورس كاال، بتوانيم مداخله 

هدفمند و كاربردي در اين بازار داشته باشيم.

  ب�ورس كاال به مثابه مرجع قيمت زعفران 
دنيا 

بازاره��اي كالن مانن��د زعفران نياز ب��ه روش هاي 
معامالت��ي مدرن براي حض��ور در بازارهاي جهاني 
دارد و يكي از اين بسترهاي معامالتي مدرن بورس 

كاال است.
عضو كميس��يون صنايع و مع��ادن و نماينده مردم 
تربت حيدري��ه در مجل��س دهم ضم��ن تاكيد بر 
امكان مرجعيت تابلوي بورس كاالي ايران به عنوان 
مرجع تعيين قيمت زعفران در بازارهاي بين المللي 
و صادرات اين محصول، مس��تمر ب��ودن عرضه ها و 
حضور فعاالن اين حوزه در بازار جهاني را از شروط 

اساسي براي تحقق اين مساله دانست.
سعيد باس��تاني در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان، در خص��وص عرضه زعف��ران در بورس كاال 
اظهار كرد: بازاره��اي كالن مانند زعف��ران نياز به 
روش هاي معامالتي مدرن براي حضور در بازارهاي 
جهاني دارد و يكي از اين بسترهاي معامالتي مدرن 

بورس كاال است.

وي ب��ا بيان اينك��ه عرضه كاالها در ب��ورس كاال به 
عنوان يك بس��تر مدرن به نفع صنايع اس��ت، ادامه 
داد: عرضه زعفران با روش هاي معامالتي مدرن در 
بورس كاال مي تواند موجب ايجاد شفافيت در بازار، 
افزايش كيفي��ت و درجه بندي محصول و كش��ف 

قيمت واقعي شود.
باستاني عنوان كرد: طي يك سال اخير بازار زعفران 
دچار تغييراتي شده و به جاي معامله زعفران در بازار 
س��نتي، اين محصول در بورس كاال مورد دادوستد 
قرار گرفته است كه مي توان اين تغيير در روش هاي 
معامالتي را دوران گذار از سنت ها به سمت مدرنيته 

شدن دانست كه حدود يكسال از آن مي گذرد.
نماينده م��ردم تربت حيدريه، م��ه والت و زاوه در 
مجل��س گفت: بايد توجه داش��ت ك��ه تكميل اين 
دوره با گذشت زمان امكان پذير است؛ چراكه بخش 
عم��ده اي از كش��اورزان، خرده مالك هس��تند كه 
برقراري ارتباط همه آنها با بورس با گذش��ت زمان 
اتفاق مي افتد و الزم اس��ت فرهنگ سازي بيشتري 
در اي��ن حوزه صورت گيرد تا اي��ن گذار به موفقيت 

كامل برسد.
وي با اش��اره به اينكه به نظر مي رسد سرعت بورس 
كاال در اين دوره گذار، قابل توجه است، خاطرنشان 
كرد: ب��ورس كاال تاكنون ب��ا جذابيت هاي موجود 
توانسته است بسياري از نيازهاي بازار را تامين كند 
و قيمت هاي كشف ش��ده در بورس از طريق فضاي 
مجازي، هر روزه و به سرعت در حال انتقال به فعاالن 

اين بازار است.
باستاني يادآور شد، بيش از نيم قرن است كه روش 
س��نتي در بازار زعفران حاكم ب��وده و اين طبيعي 
اس��ت كه براي تغيير در س��ازوكار معامالت نياز به 

زمان باشد.
اي��ن عضو كميس��يون صناي��ع و مع��ادن مجلس 
در خص��وص ام��كان پذير ب��ودن حض��ور بورس 
كاال ب��ه عن��وان مرج��ع تعيين قيم��ت زعفران در 
بازارهاي بين المللي گفت: حتما اين اتفاق مي تواند 
امكان پذير باشد؛ چرا كه پيش از اين براي كاالهاي 
ديگر كه س��هم كمتري از محصول توليدي در دنيا 
را داشته ايم، اين اتفاق به كمك بورس كاال رخ داده 
و بطور قطع ب��راي زعفران كه يك��ي از محصوالت 
شناخته ش��ده و استراتژيك كش��ورمان محسوب 
مي شود و س��هم عمده اي در توليد آن را در دنيا در 

اختيار داريم، مي تواند ش��رايط الزم فراهم شود تا 
بورس كاال به عنوان مرجع تعيين قيمت زعفران در 

دنيا معرفي شود.
ب��ه گفته اي��ن نماينده م��ردم در مجلس ش��وراي 
اس��المي، مس��تمر بودن عرضه ها و حضور فعاالن 
اين ح��وزه در بازار جهاني به همراه تقويت ارتباط با 
بورس هاي بين المللي، از شروط اساسي براي تحقق 

اين مساله است.

  تاثير بورس كاال در كيفيت زعفران
محمد رمضان زاده، فعال بورس كاال در خصوص تاثير 
ايجاد فرصت بورس كاال براي بازار زعفران گفت: وقتي 
كااليي در بورس كاالي ايران پذيرش، عرضه و مورد 
دادوستد قرار مي گيرد، بطور حتم بايد استانداردهايي 
را براي رس��يدن به اين منظور رعاي��ت كند كه اين 
موضوع در خصوص محصول زعفران نيز صادق است.

اين كارشناس كااليي افزود: با توجه به مواردي كه 
اشاره شد از زماني كه زعفران در بورس كاالي ايران 
پذيرش شده و مورد معامله قرار گرفته است، شاهد 
افزايش قابل توجه كيفيت محصول توليدي توسط 

كشاورزان و عرضه آن در بورس هستيم.
وي با بيان اينكه عرضه زعفران در بورس كاال صرفا به 
افزايش كيفيت بازار داخلي منجر نشده است گفت: 
در زمينه صادرات زعفران هم شاهد افزايش كيفيت 

اين محصول به دليل عرضه در بورس هستيم.
وي ادام��ه داد: از س��وي ديگر بحث كش��ف قيمت 
و ش��فافيت قيم��ت ني��ز از موضوعات قاب��ل توجه 
درخصوص عرضه محصوالت در بورس كاالي ايران 
است. بر اين اساس وقتي كااليي توسط توليدكننده 
عرضه مي شود و در آن سوي معامله، خريدار وجود 
دارد، قيمت نهايي از دل عرضه و تقاضا مشخص شده 

و معامله صورت مي گيرد.

رمضان زاده گفت: مجموعه عوامل ياد ش��ده به اين 
معنا اس��ت كه بورس كاال بس��تري براي حمايت از 
كش��اورزان به ويژه توليدكنندگان زعفران است و 
زماني هم كه از كش��اورز حمايت ش��ود و با قيمت 
مناس��بي بتواند محصول خود را به فروش برساند، 
بنابراين چرخه توليد بهتر چرخيده و كااليي مانند 
زعف��ران كه ح��دود ۹0 درصد آن در اي��ران توليد 
مي شود، مي تواند بقا پيدا كند، كه در شرايط فعلي 
اي��ن موضوع يك��ي از دغدغه هاي اصل��ي در حوزه 

كشاورزي كشور است.
وي اضاف��ه كرد: با توج��ه به اينك��ه در موضوعاتي 
همانن��د تحريم، بحث عدم مش��مول مواد غذايي و 
محصوالت كش��اورزي مطرح است، بنابراين عرضه 
محص��والت مختل��ف در ب��ورس كاال و حمايت از 
كش��اورزان از اين طريق مي تواند در دوران تحريم 

كمك حال اقتصاد كشور باشد.

در ميزگردي با موضوع نقش دولت ها در عملكرد بازار 
سرمايه و بررسي عملكرد اين بازار تا پايان سال ۹7، 
به بررس��ي تمامي جوانب يكي از مهم ترين بازارهاي 
مالي كشور پرداخته شده است. به گزارش سنا، سعيد 
اس��المي بيدگلي در خصوص تاثير سياس��ت هاي 
دولت بر روند بازار سرمايه بيان كرد: يكي از مهم ترين 
ريس��ك هايي كه فعاالن بازار س��رمايه همواره با آن 
مواجه هستند، تصميمات دولت هاي مختلف است. 
طي چند دهه اخير، بسياري از سياست گذاري هاي 
دولت به نفع بازار سرمايه نبوده و همين موضوع باعث 
عدم توسعه بازار نسبت به ابعاد كلي اقتصاد كشور شده 
است. طي مدت اخير از سوي مسووالن تراز اول كشور 
حمايت هاي قابل توجهي از بورس شده است، با وجود 
اين در عمل و در برخي موارد قوانيني وضع شده كه 
به ضرر اين بازار بوده اس��ت. به عنوان مثال در نيمه 
نخست سال مس��ووالن تراز اول كشور بازار سرمايه 
را تنها مكان توس��عه بنگاه هاي اقتصادي دانستند، 
اما سياس��ت گذاري هاي ارزي بعضا نابجا يا موضوع 
قيمت گذاري براي كاالها، ريس��ك هاي زيادي براي 
سرمايه گذاران بورسي ايجاد كرد. بطور كلي ما همواره 
با اين معضل مواجهيم كه چطور سياست هاي دولت را 
با انديشه هاي توسعه گرايانه بازار سرمايه همسو كنيم.

از سويي ديگر، حميدرضا مهرآور در اين باره تصريح 
كرد: سال هاس��ت كه اقتصاد ايران ب��ر پايه بازار پول 
حركت مي كند، به همين دليل است كه ارزش واقعي 
بازار سرمايه در آن حدي كه بايد جدي گرفته نشده 
است. بارها ديده شد كه سياس��ت هاي يك نهاد، به 
يك باره مكانيس��م هاي بازار س��رمايه را دستخوش 
تغيير قرار مي دهد. به عنوان مثال آزاد شدن نرخ ارز، 
مستقيم و غير مستقيم بر سياست هاي بازار سرمايه 
اثر گذاش��ت و به تبع آن روند فعاليت س��هامداران، 
شركت هاي كارگزاري، صندوق هاي سرمايه گذاري 

و سبدهاي معامالتي را با تغيير اجباري مواجه كرد.

محسن خدابخش نيز درباره تاثير سياست هاي دولت 
بر روند بازار سرمايه گفت: نه تنها معضل بازار سرمايه، 
بلكه معضل كل اقتصاد كش��ور نظريه هاي دستوري 
اس��ت. در بسياري از مواقع ديده شد كه دولت تالش 
بر كنترل قيمت ها دارد، دليل اين معضل اين اس��ت 
كه ما نمي خواهي��م با واقعيت و اعداد و ارقام حقيقي 
آشتي كنيم و اعداد و ارقامي كه ناشي از عرضه و تقاضا 
هس��تند را ناديده مي گيريم. در بازار سرمايه هم اين 
مش��كل وجود دارد. به عنوان مثال در بخش��نامه اي 
كه در سوم شهريور سال جاري در خصوص نرخ پايه 
خوراك پتروش��يمي ها صادر شد، قيمت پايه وكيوم 
باتوم 2هزار و 500 تومان اعالم و در پنجم شهريور اين 
قيمت به هزار و 200 تومان تغيير كرد. اين در حالي 
است كه در بورس كاال عدد دو هزار و 500 تومان نرخ 
پايه در نظر گرفته ش��د و در فرآيند معامالت به سه 

هزار تومان رسيد. 
حس��ين عبده تبريزي در ادامه خاطرنشان كرد: كامال 
واضح اس��ت كه بازار س��رمايه مانند ديگر بخش هاي 
اقتصادي كشور تحت تاثير تصميمات دولت قرار دارد. در 
اين موضوع نيز شكي نيست كه دولت از اين بازار حمايت 
مي كند و به اهميت آن پي برده است. به نظر مي رسد طي 
سال هاي اخير، مسائل سياسي اولويت اصلي حكمرانان 
شده است و مسائل اقتصادي به آن اندازه اهميت ندارد. 
به همين دليل موضوعات سياسي همواره اثر خود را بر 
اقتصاد نشان مي دهد. به عنوان نمونه، هزينه هاي دولت 
باال است و همين موضوع در برنامه ريزي بودجه مشكل 
ايجاد مي كند. رهاورد هزينه ه��اي باالي دولت، ايجاد 
يك روند غيرمنطقي در بازار بدهي است. همين مسائل 
است كه باعث مي شود نرخ برخي اوراق در بازار بدهي به 
بيش از 30 درصد برسد. واضح است، زماني كه دولت در 
مقياس عمده رقابت مي كند، انتظار چنين اتفاق هايي نيز 
وجود دارد، زيرا ماهيت ايجاد بازار بدهي حضور بخش 

خصوصي بود نه دولت.

  ارزيابي بازدهي با واقعيت
حسين عبده تبريزي در خصوص بازدهي بيش از 50 
درصد بورس تهران در نيمه نخس��ت سال و ارزيابي 
آن با ادله بني��ادي نيز گفت: اتفاقات��ي كه در نيمه 
نخست سال در شرايط اقتصادي كشور به وجود آمد، 
تركيبي از عوامل بني��ادي اقتصاد كالن و انتظارات 
بود. با توجه به اينكه انتظارات نقش بسيار زيادي در 
حركت قيمت ها دارد، شاهد رشد تصاعدي قيمت ها 
به خصوص در بازار ارز بوديم. در آن سو، دولت امريكا 
ت��الش دارد تولي��د را در ايران تا ح��د قابل توجهي 
متوقف كن��د و براي آنها كافي اس��ت تغييرات نرخ 
ارز را وارد چرخه باطل كنن��د كه دايما ارز باال برود 
و در پ��ي آن تورم افزايش يابد. زي��را در اين صورت 
توليد كننده نمي داند با چه قيمتي توليد كند و با چه 
قيمتي به فروش برساند. همواره سرمايه گذاران خرد 
بازار س��رمايه به دليل محدوديت هاي روانشناختي 
ك��ه در كل جامعه وج��ود دارد، از حركت قيمت ها 

استقبال مي كنند .
 ب��ه دليل هيج��ان ناش��ي از نوس��انات قيمتي، به 
واقعيت ه��ا توج��ه زيادي نمي ش��ود كه آي��ا واقعا 
تغييرات اساسي اس��ت يا مربوط به سطح قيمت ها 
و تورم اس��ت؟ براي ما روشن اس��ت كه بخش قابل 
مالحظه اي از اين نوس��انات قيمتي مربوط به تورم 
است . زيرا كاالهايي بيشتر تحت تاثير قرار گرفتند 

كه تابع قيمت ارز بوده اند. 
اما بخش ديگري از اين تغييرات، انتظارات و تصورات 
موجود است كه قيمت را تغيير مي دهد. اگر در طول 
زمان اين تصورات به واقعيت نپيوندد، كاالهايي كه 
رشد قابل توجهي داش��ته اند به عقب باز مي گردند. 
پاسخ سوال ش��ما تركيبي از هر دو اين موارد است، 
بدين معنا كه هم عوامل بنيادي بازار و هم انتظارات 
و تصوراتي كه نسبت به قيمت ها وجود دارد در روند 

بورس تاثير گذاشته است.

سعيد اس��المي بيدگلي در ادامه عنوان كرد: بخش 
بزرگي از آنچه در نيمه نخست سال در بازار سرمايه 
رخ داد جبران عقب افتادگي هاي گذش��ته اس��ت. 
باتوجه به اينك��ه قيمت بس��ياري از كاالها 2 برابر 
شده و شاخص بازار سهام نيز رشد 2 برابري داشته، 
در آن س��و اتفاق خاصي در ميزان درآمد مردم رخ 

نداده است. 
طبيعت��ا در چني��ن ش��رايطي ب��ازار داراي��ي و 
سرمايه گذاري بيش��تر از ساير بازارها رشد مي كند. 
وي اف��زود: بازده��ي قابل توجه ب��ورس طي مدت 
اخير، جبران عقب افتادگي است كه نسبت به ساير 
بازارهاي دارايي رخ داده و طبيعي است كه بخشي از 
آن رشد بر اساس پايه هاي بنيادي باشد. در اين مدت 
شاهد تحوالتي مانند رش��د نرخ تورم، رشد قيمت 
كاالها و افزايش نرخ ارز، افزايش سطح عمومي قيمت 
محصوالت و سطح درآمدي كارخانه ها در كوتاه مدت 
بوديم. اما اين سودآوري تنها مختص به همين دوره 

است و ادوار بعدي را شامل نمي شود.
حميد رضا مهرآور تصريح كرد: بايد به ياد داش��ته 
باش��يم كه طي مدت اخير بازار رشد منطقي داشته 
است. تورم و انتظارات تورمي، اثرات خود را در بازار 
سرمايه نش��ان داده است. از طرفي بازارهاي موازي 
به ش��دت رش��د داش��ته اند، در صورتي كه در بازار 

س��رمايه اين اتفاق نيفتاد. گ��زارش عملكرد فصلي 
شركت ها، گزارش هاي با كيفيتي بود، و پيش بيني 
مي ش��ود گزارش هاي س��االنه نيز با همين كيفيت 
باشد. موضوع نوسانات ارزي، صنايع صادرات محور را 
با اقبال قابل مالحظه اي همراه كرد. با اين وجود نبايد 
از نقش سياست گذاري هاي دولت چشم پوشي كرد.

  حمايت واقعي دولت ها از بازار سرمايه
عبده تبريزي درباره حمايت دولت ها از بازار سرمايه 
نيز بيان كرد: نمي توان گفت دولتي مخالف توس��عه 
بازار سرمايه بوده اس��ت. با وجود اين يكي از بهترين 
دوره ه��اي اقتصادي مربوط به دوره هفتم و هش��تم 
رياست جمهوري اس��ت. آمارها نشان مي دهد در آن 
دوره حدود 5.6 درصد رشد اقتصادي داشته ايم، كه 
در تاريخ اقتصادي ايران رقم خوبي اس��ت. متاسفانه 
مشكل اساسي ما در خصوص بررسي موضوعاتي است 
كه از حيطه اختيارات مديران بورسي فراتر است. آن 
دوره كه نرخ سود بانكي باال بود بطوري جدي به بورس 
صدمه وارد شد. خوشبختانه طي سال هاي اخير تالش 
مديران بورس بر رفع اين معضالت موثر بوده و بطور 
نسبي هم موفق ش��دند. اما مشكل اساسي اين است 
كه در هيچ دوره اي نهاد بورس، تاثيرگذاري اصلي را 

نداشته است.

گروه بورس| شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت 
روز گذشته با كاهش 602 واحدي همراه شد و در نهايت به رقم 165 
هزارو 701 واحدي ريزش پيدا كرد. در همين حال، ش��اخص بازار 
اول با كاهش 2۹7 واحدي به رقم 122 هزار و 321 واحد رس��يد و 
در نقطه مقابل، شاخص بازار دوم با كاهش 1۹08 واحدي رقم 328 
هزار و 8۹6 واحد را به ثبت رساند. افزون بر اين، شاخص كل هم  وزن 
با كاهش 53 واحدي رقم 27هزار و 123 واحد را تجربه كرد. اين در 
حالي است كه شاخص سهام آزاد شناور نيز با كاهش 507 واحدي، 
رقم 177 هزار و 57۹ واحد را به خود اختصاص داد. بر اس��اس اين 
گزارش، ديروز معامالت س��هام در نم��اد معامالتي گروه مديريت 
سرمايه گذاري اميد با 7۹ واحد، پااليش نفت اصفهان با 56 واحد و 

معدني و صنعتي گل گهر با 47 واحد افزايش بيشترين تأثيرمثبت 
را بر برآورد ش��اخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. از س��ويي 
ديگر، معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي گروه مپنا با 76 
واحد، بانك ملت با 6۹ واحد و پتروشيمي پارس با 67 واحد كاهش، 
بيشترين تاثيرمنفي را در محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند. بر 
اين اساس، ارزش كل معامالت ديروز بورس تهران در حالي به بيش 
از 42۹ ميليارد تومان نمايش داده ش��د كه ناشي از دست به دست 
ش��دن بيش از يك ميليارد و 321 ميليون سهم و اوراق مالي قابل 
معامله طي 115 هزار و ۹75 نوبت داد و ستد بود. افزون بر اين، روز 
گذشته شاخص كل فرابورس نيز با افزايش 5 واحدي همراه شد و 

درنهايت رقم يك هزار و 82۹ واحد را به ثبت رساند. 

عقب نشيني شاخص
مروري بر آمار معامالت ديروز نشان مي دهد

رييس سازمان بورس معتقد است آمادگي براي عرضه مجدد نفت خام 
در ب��ورس وجود دارد و اين كار به زودي و تا كمتر از يك ماه ديگر انجام 
مي شود. به گزارش فارس، ش��اپور محمدي در پاسخ به اين سوال كه 
عرضه جديد نفت خام در بورس از چه زماني خواهد بود، گفت: سازمان 
بورس پيشنهاد داده كه يك برنامه عرضه منظم مثال هر هفته يا هر دو 
هفته يك بار از سوي وزارت نفت تعيين شود و در آن زمان بندي عرضه  
را انجام دهد كه وزارت نفت هم در حال بررس��ي است. رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه اين آمادگي از نظر بازار سرمايه وجود 
دارد، گفت: وزارت نفت مالحظات فني و بررسي ها را بايد انجام دهد و 
زمان عرضه را اعالم كند. وي در پاس��خ به اين سوال كه آيا براي عرضه 
نفت در بورس مصوبه جديدي الزم است، بيان داشت: اگر مصوبه اي الزم 

باشد، وزارت نفت آن مصوبه را مي گيرد، اما از نظر بازار سرمايه مصوبات 
ما كامل است. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: مصوبه 
راجع به اين مسائل را وزارت نفت براساس اختيارات قانوني كه دارد يا بايد 
از دولت بگيرد، يا بايد از مراجعي كه مركب از سه قوه هستند يا مراجعي 
كه اختيارات قانوني راجع به فروش نفت خام به صورت ريالي بگيرد، در 
اين مواقع طبيعتا وزارت نفت بايد مجوز بگيرد و وزارت نفت براي عرضه 
نف��ت در همه جا لزوما نياز به مجوز ندارد، اما به هر حال دريافت مجوز 
براي عرضه نفت خام در بورس براساس تشخيص وزارت نفت است و بازار 
سرمايه در اين حوزه ورودي ندارد. محمدي بيان كرد: گرفتن مجوز در 
مورد فروش نفت خام به تشخيص خود وزارت نفت است، بازار سرمايه 

راجع به مقررات و قوانين خودش متولي است. 

عرضه مجدد نفت خام تا يك ماه آينده
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار خبرداد
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بر مبناي شايعات خريد نكنيد
در هفته هاي گذشته چند عامل بر روند بازار اثرگذار 
بود. در يك دوره اي پول هايي تازه به بازار تزريق شد و 
شاخص به سرعت در مهرماه روندي افزايشي داشت، 
بعد از آن با انتش��ار ش��ايعات و رفتار هاي هيجاني 
مديريت منابع از مس��ير خارج شد و شاهد نوسان 
در بازار بوديم و از سوي ديگر عواملي مانند تغييرات 
مجدد قيمت ارز بازار را تحت تاثير قرار داد. به گزارش 
سنا، محمد كفاش پنجه شاهي، مديرعامل شركت 
كارگزاري خبرگان س��هام در خصوص شرايط بازار 
سرمايه در هفته هاي گذشته گفت: افت قيمت نفت، 
كاهش نرخ ارز و همچنين موضوع تحريم ها، بر روند 
قيمتي سهام شركت هاي صادراتي تاثير داشت. اين 
ش��رايط موجب ش��د خريداران اعتباري به فروش 
س��هام خود اقدام كنند و از سوي ديگر، حقوقي ها 
هم موضعي با احتياط داش��تند و ب��ر عكس آنچه 
انتظار مي رفت عمل كردند، اين درحالي اس��ت كه 
سهامداران عمده بايد در قيمت هاي منفي خريدار 
و در قيمت هاي مثبت فروشنده باشند، اما متاسفانه 
گاهي اين س��هامداران نيز درگير جو عمومي بازار 
مي شوند. مديرعامل ش��ركت كارگزاري خبرگان 
س��هام روند آتي بازار سرمايه را ترسيم كرد و اظهار 
داشت: انتشار اخبار بازگشت تحريم ها در روند بازار 
سرمايه موثر بود ولي اكنون تاثير آن به شدت كاهش 
داشت. برخي از سهامداران نيز درانتظار گزارش هاي 
۹ ماهه ش��ركت ها هس��تند. آمار توليد و فروش و 
عملكرد ۹ ماهه شركت ها مقداري از واقعيت بازار ما 
را نشان مي دهد. وي ادامه داد: از سوي ديگر نوسان 
قيمت جهاني نفت هم فشار فروش زيادي روي سهام 
شركت هاي پتروشيمي ايجاد كرد، اما نبايد در اين 
حد اثر مي گذاشت، زيرا قيمت نفت بطور مستقيم بر 
سود اين شركت ها اثر نمي گذارد در نتيجه مي توان 
تغيير روند بازار را متصور ش��د. مديرعامل شركت 
كارگزاري خبرگان سهام تاكيد كرد: نبايد بر مبناي 
شايعات خريد كرد. همانطور كه مشاهده مي شود، 
س��هام غيربنيادي و زيان ده با افت قيمت ش��ديد 
مواجه ش��دند و اگر رويكرد سرمايه گذاران بنيادي 
باشد، در ش��رايط كاهش��ي بازار نيز سود خواهند 
برد. كفاش پنجه ش��اهي عنوان كرد: با وجود افت و 
خيزهاي مقطعي، بازار سرمايه همچنان پتانسيل 
رشد خود را حفظ كرده است اما سهامداران با خريد 
سهام بنيادي مي توانند سودآوري خود را تضمين 
كنند و از خريد س��هام بدون مطالعه پرهيز كنند، 
چون ممكن است در قيمت هاي باال سهام را بخرند و 
با ضرر از آن خارج شوند. گروهي كه بدون مطالعه و 
دنباله روي سفته بازها اقدام به خريد سهام مي كنند 
قطعا متضرر مي شوند. وي با تاكيد بر اينكه فعاليت 
معقول در بازار سرمايه نيازمند فرهنگ سازي جدي 
است، افزود: الزم است افرادي كه براي اولين بار قصد 
ورود به بازار سرمايه را دارند، حتي االمكان از طريق 
مشاوران سرمايه گذاري، صندوق هاي سرمايه گذاري 
و سبدگردان ها اقدام كنند تا در شرايط نوساني دچار 

هيجان و جو كاذب نشوند.

  برگزاري مزاي�ده “فلوله “ در دي ماه: فلوله با 
انتش��ار اطالعيه اي اعالم كرد 24.85 درصد سهام 
شركت نوآوران سبز احيا )سهامي خاص(، معادل 
16 ميليون و 104 هزار و 224 سهم را بطور يك جا 
به اشخاص حقيقي يا حقوقي و از طريق مزايده واگذار 
خواهد كرد. بر اين اساس، شركت لوله و ماشين سازي 
ايران، در تاريخ دوم دي ماه س��ال ج��اري اقدام به 
فروش سهام ش��ركت نوآوران سبز احيا )سهامي 
خاص( خواه��د كرد. فعاليت اصلي اين ش��ركت، 
بازيافت ضايعات آهن آالت فلزي، فروسيليس و ساير 
محصوالت و همچنين خدمات پرسكاري است. به 
گزارش سنا، سرمايه ثبت شده شركت، 45 ميليارد 
و 460 ميليون ريال به تعداد 45 ميليون و 460 هزار 
سهم يك هزار ريالي و سرمايه در جريان ثبت معادل 
20 ميليارد و 540 ميليون ريال شامل 20 ميليون 
و 540 هزار سهم يك هزار ريالي است. بر اساس اين 
اطالعيه، سود خالص شناسايي شده شركت نوآوران 
س��بز احيا به ازاي هر سهم در سال مالي منتهي به 
30 اس��فند 13۹5 مبلغ 145 ريال و در سال مالي 
منتهي به 2۹ اس��فند 13۹6، مبلغ 814 ريال در 
ازاي هر سهم بوده است. قيمت پايه هر سهم چهار 
هزار و 627 ريال و قيمت كل سهم عرضه شده 75 
ميليارد و 888 ميليون ريال است. برنده مزايده بايد 
معادل 50 درصد كل مبلغ پيشنهادي را همزمان 
با انعقاد قرارداد و 50 درصد باقيمانده را طي مدت 
30 روز پس از انعقاد قرارداد، پرداخت كند. سپرده 
شركت در مزايده معادل 10 ميليارد ريال است كه 
به صورت چك بانكي به همراه پاكت پيشنهاد قيمت 
به شركت لوله و ماشين سازي ايران )سهامي عام( 

تحويل خواهد شد.
  نگاه�ي ب�ر عملك�رد 6 ماهه “س�يدكو “: 
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان صورت هاي 
مالي مي��ان دوره  اي 6 ماهه س��ال مالي منتهي به 
2۹ اسفند ۹7 را به صورت حسابرسي شده منتشر 
كرد. بر اين اساس، سرمايه گذاري و توسعه صنايع 
سيمان با س��رمايه چهار هزار و 800 ميليارد ريال، 
در نيمه نخست سال جاري، مبلغ 73 ميليارد و ۹4۹ 
ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس 
مبلغ 15 ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داد كه 
در مقايسه با دوره مشابه سال مالي پيش 17 درصد 
كاهش را نشان مي دهد. همچنين، با احتساب سود 
انباشته ابتداي سال به سود خالص دوره، در نهايت 
مبلغ يك هزار و ۹73 ميليارد و ۹2 ميليون ريال سود 
انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور 
شد. “سيدكو “ در دوره شش ماهه نخست سال مالي 
منتهي به 2۹ اسفند ۹6، به صورت حسابرسي شده، 
سود خالص را مبلغ 88 ميليارد و 226 ميليون ريال 
اعالم كرده و بدين ترتيب مبلغ 18 ريال سود به ازاي 

هر سهم خود محقق كرده بود.

ديدگاه

رويخطشركتها



تشكلها6اخبار

ظرفيتي كه مي تواند تبعات تحريم را كاهش دهد

قاچاقچيان برنده بازار سيگار ايران

صادرات خدمات فني و مهندسي،موثر اما مغفول

 كارخانجات توليدي در خطر تعطيلي؛ كارگران در معرض بيكاري 

تحريم ها در بخش هاي مختلف اقتصاد اثرات مختلفي 
داشته اس��ت. در بخش كااليي اثرات تحريم ها در هر 
بخش متفاوت است و بعضي مشكالت حمل و نقل در 
ايام تحريم گريبانگيرش��ان شده است و بخشي ديگر 
موضوع نقل و انتق��االت پولي. در حقيقت ماهيت هر 
كاالي صادراتي باعث تنوع در مشكالت شده است. اما 
بخش��ي كه كمتر به آن توجه مي شود و در عين حال 
بسياري از مشكالت را همزمان تجربه مي كند صادرات 
خدمات فني مهندسي اس��ت. صادراتي كه به دليل 
ديده نشدن در آمار گمرك كمتر به آن توجه مي شود 
اما ارزش افزوده زيادي براي اقتصاد ايران در پي دارد.

  ۵۰۰ ميليون دالر در هش�ت ماهه نخس�ت 
امسال 

محمدرضا مودودي، سرپرست سازمان توسعه تجارت 
در اين باره مي گوي��د: اس��تفاده از ظرفيت صادرات 
خدمات فني و مهندسي مي تواند تبعات تحريم ها را 

كاهش دهد.
وي افزود: براساس آمار رسمي در هشت ماهه نخست 
امسال ۵۰۰ ميليون دالر ارزش صادرات خدمات فني 

مهندسي بوده است.
سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت بيان داد: حدود 
۱۳۰۰ ميلي��ارد تومان مش��وق صادرات��ي براي كل 
صادرات غيرنفتي در نظر گرفته شده كه از اين ميزان 
۴۰۰ ميليارد تومان به حوزه خدمات فني و مهندسي 
اختصاص دارد كه اميدواريم تا پايان سال محقق شود.

مودودي اضافه ك��رد: در حوزه صادرات خدمات فني 
و مهندسي، همه دستگاه هاي دولتي بايد مولفه هاي 
افزايش رقابت پذيري را در راس��تاي كمك به بخش 
خصوصي احصا كنند تا ببينيم چگونه مي توانيم در اين 

حوزه به فعاالن بخش خصوصي ياري دهيم.
وي گفت: در اين ميان بايد جايگاه واقعي كميته ماده 
۱۶ احيا شده و حفظ شوند و اگر اعضاي اين كميته نظر 
كارشناسي در مورد مساله اي مي دهند بايد به عنوان 
فصل الخطاب به آن نگاه كرد. ب��ه عنوان مثال اگر در 
بازسازي راه افغانستان بايد به صادرات خدمات فني و 
مهندسي بيش از پيش توجه كنيم و الزمه آن افزايش 
س��رمايه بانك هاي عامل مانند بانك توسعه صادرات 

است، بايد همگي كمك كنيم كه اين اتفاق بيفتد.

  چالش نبود برنامه يكپارچه
محمد مروج حسيني دبيركل كانون عالي انجمن هاي 
صنفي كار فرمايي ايران اظهار كرد: براي توجه بيشتر 
ب��ه بخش خصوص��ي و ديده ش��دن اي��ن بخش در 
تصميم گيري هاي كالن و خرد كش��ور بايد امكانات 
يكپارچه اي به وجود آمده و مشكالت اين حوزه بطور 

كامل حل شود.

وي با انتقاد از نگاه دولتي حاكم بر تمام اتفاقات كشور 
گفت: اكنون كه در جنگ اقتصادي هس��تيم بايد از 
ظرفيت هاي پيش رو بيشتر استفاده كرده و تمام تالش 
خود را انجام دهيم تا از تمام پتانسيل هاي تشكل ها و 
نهاد هايي كه ارتباطات مثبت جهاني دارند، بهره ببريم.

مروج حسيني اظهار كرد: براي توسعه خدمات فني، 
مهندسي بايس��تي يك پلت فرم منظم تنظيم شود 
تا هر كس��ي جايگاه خود را در آن به درس��تي بداند و 
بدون شك دانشگاهيان بايد در اين ميان نقش فعال 

و موثري ايفا كنند.
دبيركل كانون عال��ي انجمن هاي صنفي كار فرمايي 
ايران ب��ا بيان اينكه كانون عال��ي انجمن هاي صنفي 
كارفرماي��ي با ۳۱ تش��كل آمادگي دارد ت��ا در حوزه 
فرآيندي، بين الملل��ي و صادراتي به نهاد هاي دولتي 
كمك كند، گفت: دليل اصلي عدم توس��عه خدمات 
فني و مهندسي در حوزه صادرات، عدم وجود برنامه 
يكپارچه و هدف گذاري مش��خص و نقشه راه در اين 

حوزه است.

   توسعه خدمات فني و مهندسي يك فعاليت 
فرابخشي است

در ادامه اين گزارش عليرض��ا كدخدايي عضو هيات 
رييسه انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي 
گفت: ۷۵ ميليون دالر مجموع صادرات خدمات فني و 
مهندسي در سال ۷۳ بود و پس از وضع قوانين، مقررات 
و آيين نامه هاي موثر در سال ۸۰، صادرات خدمات فني 

و مهندسي مضاعف شد.
وي با بيان اينكه در سال ۹۰ مجموع صادرات خدمات 
فني و مهندس��ي به ۵ ميليارد دالر رس��يد، گفت: بر 
اساس رتبه بندي سازمان مديريت صنعتي و اطالعات 
انجمن ها و اتحاديه ها ظرفيت ۳۰ ميليارد دالر در حوزه 
صدور خدمات فني و مهندسي را پيش بيني مي كنيم.

رييس انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي 
يادآوري كرد: تركيه در ش��رايط مشابه ما قرار دارد و 
گاهي حتي در حوزه ميزان خدمات فني و مهندسي از 
ايران پايين تر است، اما با اين حال ساالنه ۲۵ ميليون 
دالر از صادرات خدمات فني و مهندسي سود مي برد.

كدخدايي تأكيد كرد: با وقوع برجام برخي از مشكالت 
ما برطرف شد، اما اكنون دوباره با مشكالت متعددي 
در حوزه صدور خدمات فني و مهندسي روبرو هستيم.

وي افزود: تا س��ال ۹۰ هيچ كدام از بنگاه ها مش��كلي 
در حوزه صدور ضمانتنامه نداش��تند، اما االن صدور 
ضمانتنامه به صورت يك مش��كل مزمن و يك مانع 
بزرگ در راه صادرات خدمات فني و مهندس��ي قرار 

گرفته است.
كدخدايي با تأكيد بر اين موضوع كه بايد به مشكالت 
بروكراس��ي پيش روي صادركنندگان خدمات فني 

و مهندس��ي به صورت جدي نگريس��ته شود، گفت: 
تصميم گيري ه��ا و فعاليت ه��اي موقتي نتوانس��ته 

مشكالت صادرات در اين حوزه مهم را برطرف كند.
رييس انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي 
با انتقاد از عملكرد بانك توسعه صادرات تصريح كرد: 
دايره فعاليت هاي بانك توسعه صادرات در سال هاي 
اخير گسترش زيادي داشته، اما متأسفانه شاهديم اين 
فعاليت ها به سمت مسائل جانبي سوق پيدا كرده و از 
وظيفه اصلي يعني پشتيباني صادركنندگان اين بانك 

حاصل شده است.
وي با بيان اينكه تأمين خطوط اعتباري و هزينه هاي 
بانكي از ديگر مشكالت حوزه صادرات خدمات فني و 
مهندسي است، گفت: توسعه خدمات فني و مهندسي 
يك فعاليت فرابخش��ي بوده و اكن��ون در اين حوزه 
ش��اهديم كه هر بخش به صورت جداگانه به كار هاي 
خود مي پ��ردازد و يكپارچگ��ي در تصميم گيري ها 

وجود ندارد.
كدخدايي اظهار كرد: صادرات خدمات فني و مهندسي 
پتانسيل آن را دارد كه يك معاونت رياست جمهوري 
به آن اختصاص پيدا كند و بدون شك توجه ويژه تر به 
اين حوزه در آينده مجاز افزايش درآمد هاي صادراتي، 

افزايش اشتغال و رونق اقتصادي خواهد شد.

  ضمانتنامه صادراتي چالش صادركنندگان 
خدمات فني و مهندسي

علي موس��وي مديرعامل يكي از شركت هاي فعال در 
حوزه خدمات فني و مهندس��ي در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران ج��وان، اظهار كرد: اكنون مش��كل اصلي 
شركت هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي، عدم 
توانايي در جهت پرداخت ضمانتنامه هاي صادراتي است. 
وي با كم دانستن مدت مقرر شده براي تأمين مدارك 
و اس��ناد الزم براي صدور ضمانتنامه صادراتي، گفت: 
يك صادركننده خدمات فني و مهندسي براي دريافت 
ضمانتنامه پروسه سختي را بايد طي كند؛ اين پروسه 
كه از سفارتخانه آغاز مي ش��ود در وزارت امور خارجه، 
كميته ماده ۱۹، بانك عامل و بانك مركزي ادامه مي يابد. 
مديرعامل يكي از ش��ركت هاي فعال در حوزه خدمات 
فني و مهندسي تأكيد كرد: با فرض اينكه صادر كننده 
موفق ش��ود همه مراحل مذكور را پشت سر گذاشته و 
امضا هاي الزم را اخذ كند، دريچه جديدي از مشكالت 

به روي او باز خواهد شد.
موسوي با مطرح كردن اين پرسش كه آيا سيستم داخلي 
قصد دارد از صادركنندگان خدمات فني و مهندس��ي 
حمايت كند افزود: در صورت همكاري يكپارچه همه 
بخش هاي دولتي، كار صادركننده داخلي تسهيل شده و 

مي توان اميدوار بود كه در آينده پروژه هاي بزرگ تري در 
حوزه خدمات فني و مهندسي به دست آوريم. همچنين 
بهنام عابدي دبير اجرايي دبيرخانه نظام خدمات فني 
و مهندسي نظام مهندس��ي اظهار كرد: مشكل اصلي 
تشكل هاي صادراتي اين است كه بطور عموم خدمات 
دولتي در اين حوزه بيشتر شامل خدمات شركت هاي 

بزرگ و پروژه هاي سنگين مي شود.
عابدي افزود: كشور هايي مانند هند و بنگالدش به دليل 
توجه به SME ها به جايگاه مناسبي در توسعه خدمات 

فني و مهندسي دست يافته است.
وي با تأكيد بر اين موضوع كه س��ازمان نظام مهندسي 
توج��ه ويژه اي به تش��كل ها در حوزه خدم��ات فني و 
مهندس��ي دارد تأكيد ك��رد: هدف اصلي م��ا توجه به 
پروژه هاي كوچك و متوسط است. بطور مثال اگر بتوانيم 
۱۰ پروژه يك ميليون دالري را در نقاط مختلف جهان 
انج��ام دهيم موثرتر از يك پروژه ب��زرگ خدمات فني 

ومهندسي خواهد بود.
دبير اجرايي دبيرخانه نظام خدمات فني و مهندس��ي 
نظام مهندسي تصريح كرد: اعتقاد ما اين است كه بايد 
مهندس��ان بين المللي تربيت كنيم تا بتوانيم در آينده 
به هدف گذاري ۲۰ ميلي��ارد دالري در حوزه صادرات 

خدمات فني و مهندسي اميدوار باشيم.

محمدرض��ا تاج��دار رييس انجم��ن توليدكنن��دگان، 
صادركنندگان و واردكنندگان محصوالت دخاني با اشاره 
به كاهش توليد سيگار در داخل طي ۶ ماه سال جاري اظهار 
داشت: در ۶ ماهه نخست سال ۹۶، ۲ ميليون و ۳۴۰ هزار 
كارتن سيگار معادل ۲۳ ميليارد و ۴۰۰ ميليون نخ در كشور 
توليد شده بود و اين در حالي است كه آمارهاي امسال نشان 
مي دهد در ۶ ماه نخست سال جاري يك ميليون و ۹۶۰ هزار 
كارتن سيگار در داخل توليد شده و اين يعني كاهش ۳۸۰ 
هزار كارتن در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 

كه معادل ۱۶ درصد كاهش در توليد سيگار است.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه در ۶ ماهه نخست امسال 
با توجه به قانون برنامه پنجم توس��عه و به دنبال عوارض 
مصوب در نظر گرفته شده براي سيگار، واردات سيگار در 

كشور به صفر رسيد.
تاجدار اضافه كرد: همچنين در سال جاري نسبت به سال ۹۶ 
نزديك به يك ميليون و ۳۹۵ هزار كيلوگرم كاهش در واردات 
تنباكو معسل داشته ايم و اين معادل كاهش ۴۳ درصدي 
واردات در اين بخش به نسبت مدت مشابه سال قبل است. 
اين كاهش در حالي رخ داده كه در ۶ ماه اخير تنها ۵۴ هزار 
كيلوگرم توليد تنباكو معسل در داخل كه معادل ۸ درصد به 
نسبت مدت مشابه سال قبل است، افزايش توليد داشته ايم.

وي در ادامه با اش��اره به موضوع صادرات سيگار، صادرات 
محصوالت دخاني را ناچيز برش��مرد و گف��ت: در ۶ ماهه 
نخست سال ۹۶، ۱۶ هزار كارتن صادرات سيگار از كشورمان 

انجام شده كه عمده آن به كشورهاي حوزه CIS كه شامل 
قزاقستان، تركمنستان، گرجستان و ... صادر شده بود. اين 
در حالي است كه در ۶ ماه نخست امسال تنها ۱۵ هزار كارتن 

سيگار از كشور صادر شده است.
تاجدار ادامه داد: در تنباكو سنتي نيز در سال گذشته، ۲۲ 
هزار كيلوگرم و در تنباكو معسل ۹۱ هزار كيلوگرم و توتون 
۱۵۶ هزار كيلوگرم صادرات داشتيم و در سال جاري تنباكو 
سنتي ۱۱۱ هزار كيلوگرم، تنباكو معسل ۱۶۳ هزار كيلوگرم 

و توتون ۸۹ هزار كيلوگرم صادر شده است.
ريي��س انجم��ن توليدكنن��دگان، صادركنن��دگان و 
واردكنن��دگان محصوالت دخان��ي در ادامه در خصوص 
داليل افزايش چشمگير قيمت محصوالت دخاني و سيگار 
در سال جاري گفت: حدود يك سال و نيم پيش و در جريان 
برنامه ششم توسعه، پيش��نهاد افزايش عوارض و ماليات 
محصوالت دخاني از س��وي نمايندگان مجلس در حالي 
مطرح ش��د كه دولت كامال با آن مخالف بود كه بر اساس 
ماده ۷۳، افزايش ۱۰ درصدي عوارض بر توليدات داخلي، 
افزايش ۲۰ درصدي در توليدات مش��ترك و افزايش ۲۵ 
درصدي براي برندهاي خارجي توليد داخل و افزايش ۴۰ 
درصدي بر واردات سيگار را مطرح كرده بود؛ اين در حالي 
بود كه ماده مذكور چند بار به راي گذاشته شد و نتوانست 
راي الزم را كسب كند و به كميسيون تلفيق باز مي گشت 
ولي در آخرين تصميم گيري در صحن علني، آقاي الريجاني 
خطاب به نمايندگان اعالم كرد كه در صورت تصويب، ما 

اجازه مي دهيم ۵ سال با توليدكنندگان كاري نداشته باشيم 
تا آنها بتوانند با برنامه ريزي مناسب با سيگارهاي خارجي 
رقابت كنند و فايل ضبط شده صحبت هاي ايشان نيز موجود 
است ولي متاسفانه كمتر از ۶ ماه پس از تصويب اين پيشنهاد 
باز هم مغاير نظر دولت، متاسفانه با البي وزارت بهداشت يا 
افراد ديگر پيشنهاد اخذ ماليات نخي بر سيگار در بودجه ۹۷ 
به تصويب رسيد و بر اين اساس، ماليات ۷۵ هزار توماني بر 
هر كارتن سيگار توليد داخل، ۱۵۰ هزار تومان براي توليد 
مش��ترك، ۲۵۰ هزار تومان براي برندهاي خارجي و براي 

وارداتي ۶۰۰ هزار تومان بر هر كارتن تصويب شد.
وي افزود: آقايان با اين اس��تدالل كه براي حمايت از توليد 
داخل مدعي شدند كه اين ماليات را تصويب كرده اند در حالي 
كه بر اساس برنامه پنجم، قرار بود تا پايان برنامه واردات سيگار 
به صفر برسد و تمام شركت هاي واردكننده مجاب شده بودند 
در داخل سرمايه گذاري كنند و توليد را در داخل انجام دهند.

تاجدار ادامه داد: اين افزايش غير قابل تصور و تحمل ماليات 
براي توليدكنندگان باعث شد كه در اسفندماه سال گذشته 
زمزمه اعمال افزايش قيمت از ابتداي س��ال ۹۷ در بازار به 
گوش برسد و اين مساله هجمه شديد خريد سيگار و دپوي 
آن را به دنبال داشت و باعث شد بسياري از افراد غيرحرفه اي 
هم كه مي دانس��تند با افزايش ع��وارض و ماليات، قيمت 
سيگار در سال ۹۷ باال مي رود، براي سودجويي بيشتر وارد 
اين بازار ش��ده و حتي كساني كه در مشاغل ديگر فعاليت 
داشتند وارد اين بازار شدند. تاجدار گفت: عالوه بر اين موارد 

با ش��روع التهابات ارزي از اواخر س��ال ۹۶ و به دنبال آنكه 
صنعت دخانيات در ۳ ماهه ابتدايي امسال نتوانست هيچ 
ارزي را از س��وي دولت دريافت كند اين صنعت با كاهش 
توليد مواجه ش��د و در تامين مواد اوليه خود با مشكالت 
متعددي دس��ت به گريبان بود و اين موضوع باعث شد تا 
قيمت سيگار رشد چشمگيري در بازار آزاد داشته باشد و 
به عنوان مثال س��يگاري كه تا پيش از آن با قيمت ۴ هزار 
و ۵۰۰ تومان در بازار به فروش مي رسيد تا حدود ۱۲ هزار 
تومان در بخش خرده فروشي افزايش يافت. رييس انجمن 
توليدكنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان محصوالت 
دخاني خاطرنشان كرد: آمارهاي مذكور نشان مي دهد كه 
به دنبال افزايش قيمت هاي محصوالت دخاني و همچنين 
كاهش چش��مگير توليد در ۶ ماه نخست امسال، بخش 
عمده اي از بازار مصرف سيگار در كشور در اختيار قاچاقچيان 
قرار گرفته است و اين موضوع بسيار حائز اهميت است چرا 
كه با انتقال بخشي از سهم بازار به قاچاقچيان سيگار، عالوه 
بر كاهش درآمدهاي دولت طي اين مدت، سالمت جامعه نيز 
به خطر افتاده است و محصوالت بي كيفيت قاچاق، جايگزين 
محصوالت دخاني توليد داخل يا واردات قانوني آن ش��ده 
است. تاجدار با بيان اينكه در ۳ ماهه نخست امسال با توجه به 
مشكل بودن نقل و انتقال ارز، قاچاقچيان هم قادر به تامين ارز 
و عرضه محصوالت سيگار قاچاق نبودند گفت: ولي از ۳ ماهه 
دوم به بعد كه برخي مشكالت تامين ارز و نقل و انتقال پول 
برطرف شد شاهد بوديم كه سهم سيگارهاي قاچاق در بازار 

به شدت باال رفت و حتي بعضا قاچاقچيان، سيگارهاي قاچاق 
خود را در مسيرهاي پرترافيك  بزرگراه هاي تهران به صورت 
علني عرضه مي كردند و متاسفانه هيچ كس وجود ندارد كه با 
اين قاچاقچيان و خرده فروشان قاچاقچي كه امروز تبديل به 
عمده فروشان قاچاق در كوچه حاج ابوالفتح شده اند برخورد 
كند. وي با تاكيد بر اينكه ط��ي اين مدت و پس از افزايش 
قيمت سيگار محصوالت دخاني و سيگار هيچ نشانه اي از 
كاهش مصرف س��يگار در كشور وجود ندارد، در خصوص 
آمار مصرف سيگار نيز گفت: متاسفانه آمار رسمي دقيقي 
در اين بخش وجود ندارد ولي بر اساس اعالم قبلي وزارت 
بهداشت، اين وزارتخانه حدود ۸ سال پيش اعالم كرد كه 
ساالنه ۵۵ ميليارد نخ سيگار در كشور مصرف مي شود ولي 
برآوردهاي ما با توجه به اظهارات مسووالن اين وزارتخانه 
مبني بر كاهش س��ن مصرف سيگار و همچنين افزايش 
مصرف سيگار در بين زنان، قطعا مصرف سيگار در كشور 

بيش از ۶۵ ميليارد نخ در سال است.
تاجدار با انتقاد از سياست هاي چند دهه اخير كه مبتني بر 
افزايش قيمت سيگار براي دستيابي به كاهش مصرف آن در 
كشور بوده گفت: تجربه ۴۰ سال گذشته نشان مي دهد كه 
با وجود اجرايي شدن اين سياست، هيچ وقت مصرف سيگار 
در ايران كاهش نيافت بلكه در برهه هايي از زمان كه بيش از 
گذشته سياست افزايش قيمت محصوالت دخاني در دستور 
كار بوده، بازار سيگار كشور به سمت محصوالت بي كيفيت 

قاچاق حركت كرده است.

دبيراجرايي انجمن واردكنندگان برنج خبردادموضع اتحاديه صادركنندگان نفت درباره تصميم جديد ارزي: 
ثبات قيمت ۸ هزارتوماني برنج وارداتي براي شب عيدتصميم جديد بانك مركزي، مجازات شركت هاي خوشنام است

سخنگوي اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي با انتقاد از تصميم 
اخير ارزي بانك مركزي براي صادركنندگان گفت: اتحاديه تصميم گيري 
جديدي كه توس��ط بانك مركزي و وزارت صنايع گرفته شده را مجازات 
شركت هاي بزرگ و خوش��نام مي داند كه مجبورند ارز خود را برگردانند، 
درحالي كه شركت هايي هم هستند كه مي توانند طبق اين تصميم ارز خود 
را برنگردانند. حميد حسيني در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه ميزان صادرات 
اتحاديه نفت، گاز و پتروشيمي طي هفت تا هشت ماه گذشته مطلوب بوده 
است، اظهار كرد: اما درحال حاضر اعضاء به شدت نگران اند. سيستمي كه براي 
بازگشت ارز اتخاذ شده، قطعا مورد تاييد اتحاديه نيست؛ زيرا در بورس سطح 
رقابت برداشته شده است و اعضاي اتحاديه بسياري از كاالها را طبق ارز سنا 

خريداري مي كنند كه با ارز بازار آزاد رقابت مي كند.
وي افزود: درخواست بانك مركزي درباره اينكه اعضاي اتحاديه ارز خود را با 
نرخ ارز در سامانه نيما به فروش برسانند، غيرمنطقي است. اتحاديه پيشنهادي 
را به سازمان توسعه و تجارت ارايه كرد مبني براين كه اگر كااليي با قيمت 
باالتر از ارز نيما به فروش رسيد، به بانك مركزي برود و ما به التفاوت نرخ ارز 
در نيما و سنا از سوي بانك مركزي اخذ شود. اين پيشنهاد مورد استقبال هم 

واقع شد اما تغيير و تحوالتي صورت گرفت كه شرايط را به كلي تغيير داد.

سخنگوي اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي با تاكيد بر اينكه 
ص��ادرات اعضاي اين اتحاديه با اين روند كاهش پيدا مي كند، توضيح داد: 
اتحاديه تصميم گيري جديد كه توسط بانك مركزي و وزارت صنايع گرفته 
شده است را مجازات شركت هاي بزرگ و خوشنام مي داند كه مجبور هستند 
ارز خود را برگردانند، درحالي كه شركت هايي هستند كه مي توانند ارز خود 
را برنگردانند. حسيني ادامه داد: با اين تصميم همه شركت ها ميزان صادرات 
خود را به زير يك ميليون دالر مي رسانند. بانك مركزي بايد انعطاف بيشتري 
را در اعمال سياست هاي خود داشته باشد و با همراهي تشكل هاي بخش 

خصوصي تصميم گيري كند.
بر اس��اس اين گزارش، بانك مركزي در بخش��نامه اي نحوه  بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به چرخه  اقتصادي كشور را ابالغ كرد، در اين بخشنامه 
تمام صادركنندگان مكلف به ارايه تعهد برگشت ارز هستند و بانك مركزي 
مكلف اس��ت صرفًا براي واردات كاال و خدمات صادركنندگاني تامين ارز 
كند كه نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادي مطابق ساختار تعيين شده در 
دستورالعمل اين بانك باشد. در اين راستا اگر ميزان بازگشت ارز حاصل از 
صادرات صادركننده اي تا يك ميليون يوروباشد اين صادركننده از فروش 

ارز در “سامانه نيما “ معاف است.

مسيح كشاورز دبير انجمن وارد كنندگان برنج در گفت وگو با اگزيم 
نيوز با اعالم خبر لغو ممنوعيت واردات برنج، اظهار داشت: چنانچه 
هر ماه موفق به واردات ۱۰۰ هزارتن برنج شويم سالي بدون نوسان 

قيمت در برنج خارجي را پشت سر خواهيم گذاشت.
وي با بيان اينكه در ۷ ماهه نخست سال حدود ۹۷۰ هزار تن واردات 
برنج داشتيم كه به نسبت سال قبل ۵ درصد كاهش داشته، عنوان 
كرد: براين اساس براي تنظيم بازار ۴ ماه پايان سال بايد تدابير الزم 
انجام مي شد كه در هماهنگي با وزارت صمت براي تنظيم بازار شب 
عيد اقدام الزم انجام شد. زيرا اگر اين واردات انجام نمي شد ممكن 

بود بازار با كمبود و گران فروشي شب عيد مواجه شود.
كشاورز با تاكيد براينكه با واردات برنج قيمت ها براي پايان سال حفظ 
مي شود و كماكان كمبودي احساس نمي ش��ود، يادآورشد: اعالم 
زمان لغو ممنوعيت واردات برنج خارجي در زمان بس��يار مناسبي 
انجام شد چرا كه دقيقا در پايان فصل برداشت در كشورهاي هند و 
پاكستان هستيم و برنج به وفور و به قيمت مناسب در اين كشورها 
يافت مي شود كه در صورت عدم بروز مشكل مي توانيم كسري ۷ ماه 
اول سال را نيز جبران كنيم. دبير انجمن وارد كنندگان برنج گفت: 

سال گذشته سايت ثبت سفارش در زمان مناسب باز نشد و تخصيص 
ارز نيز با موانع بس��يار همراه بود كه به همين دليل واردات با گراني 
جهاني قيمت برنج مصادف شد ولي اكنون بهترين زمان براي واردات 
برنج است كه اگر روند واردات هر ماهه به ميزان ذكر شده انجام شود 

قيمت برنج هاي وارداتي بدون تغيير مي ماند.
به گفته كش��اورز با توج��ه به تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني مش��كل 
خاص��ي در تامين برنج مورد نياز بازار وج��ود ندارد و اكنون كاهش 
عرضه و افزايش قيمت از نتايج كسري ميزان واردات و ذخيره برنج 
خارجي اس��ت كه با تمهيدات به موق��ع وزارت صمت بازار به ثبات 

قيمت خواهد رسيد.
دبيراجرايي انجمن واردكنندگان برنج با تاكيد براينكه قيمت نهايي 
برنج وارداتي براي مصرف كننده بايد كيلويي ۸ هزار تومان براساس 
اعالم س��ازمان حمايت از مصرف كننده باش��د، اف��زود: قيمت هر 
كيلوگرم برنج هندي در مبادي ورودي ۷ هزا رتومان و برنج پاكستاني 
۷۲۰۰ تومان اس��ت كه با توجه به كرايه حمل نسبت به فاصله هر 
استان با بنادر يك هزينه حمل نيز به آن افزوده مي شود اما در شبكه 
توزيع مي بايست با قيمت ۸ هزار تومان به دست مصرف كننده برسد.
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هزينه توليد و تبليغات كاهش يابد
رييس خانه صنعت، مع��دن و تجارت ايران، كاهش 
هزينه توليد و تبليغات را از مهم ترين راه هاي حمايت 
از توليد داخلي برشمرد و از رشد توليد در ماه هاي اخير 
در اثر افزايش نرخ ارز خبر داد. عبدالوهاب سهل آبادي 
در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه توليد داخل يكي 
از راه هاي تغيير وضعيت اقتصادي و اش��تغال كشور 
است، گفت: يكي از راه هاي رقابت پذيري محصوالت 
داخلي با كااله��اي وارداتي، بهبود كيفيت و كميت 
توليدات داخلي است. وي افزود: مردم از نظر فرهنگي 
و اقتصادي بايد توانايي جايگزين كردن محصوالت 
داخلي را با كاالهاي وارداتي داشته باشند. سهل آبادي، 
باال بودن نرخ تسهيالت بانكي، مشكالت مربوط به 
تامين اجتماعي و ارزش اف��زوده را از جمله عواملي 
عنوان كرد كه امكان رقابت محصوالت توليد داخل 
را با كش��ورهاي ديگر سلب كرده است. به گفته وي، 
انرژي و كارگر تنها عوامل توليد هستند كه قيمت آنها 
با كشورهاي ديگر دنيا رقابت پذير است. رييس خانه 
صنعت، معدن و تجارت ايران، همچنين با اشاره به لزوم 
توجه به تبليغات براي حمايت از محصوالت داخلي، 
اظهار كرد: صداوسيما و ائمه جمعه مي توانند نقش 
مهمي در زمينه حمايت از محصوالت داخلي ايفا كنند. 
وي افزود: هزينه باالي تبليغات در صداوسيما باعث 
شده كه توليدكننده داخلي در اين بخش نيز متحمل 
هزينه هاي زيادي شود. سهل آبادي در پايان با اشاره به 
رشد روند توليد در اثر افزايش نرخ ارز، ابراز اميدواري 

كرد كه رشد توليد در ماه هاي آينده بيشتر هم شود.

آينده توليدگندم 
در معرض خطر است

مسعود اسدي عضو ش��وراي مركزي خانه كشاورز 
درباره آخرين وضعيت موافق��ت رييس جمهور با 
افزايش قيمت خريد تضميني گندم به ۱۶۰۰ تومان، 
اظهار كرد: با توجه به آنكه رييس كميسيون اقتصاد 
مقاومتي در پيگيري هاي اخير مالك و معيار قيمت 
تضميني گن��دم را ۱۹۲۰ تومان قرار داده بود، حال 
جاي اين سوال مطرح است كه افزايش ۱۳۰ تومان 
به نرخ خريد قبلي كم لطفي در حق كشاورزان است.

وي افزود: اگر دولت به س��بب كمب��ود منابع مالي 
توان پرداخ��ت حق قانون��ي كش��اورزان را ندارد، 
توليدكنندگان حاضرن��د به دولت كمك كنند، اما 
راه حل كمك به اين شكل نيست كه از حق قانوني 
كشاورز كسر شود چرا كه اين امر همانند آن است كه 
دولت به سبب عدم توان مالي الزم از حقوق مشخص 
بازنشس��تگان و كارمندان خود بكاهد. اسدي، حق 
قانوني كشاورزان براي خريد تضميني هر كيلو گندم 
را ۱۸۵۰ تومان در س��ال زراعي جديد اعالم كرد و 
گفت: اگر دولت به س��بب كمبود منابع مالي توان 
پرداخ��ت اين رقم را ندارد، از اي��ن رو انتظار مي رود 
مابقي ۱۶۰۰ تومان را ظرف مدت زمان مش��خص 
يكساله يا دوساله با سود معمول بانكي به كشاورزان 
پرداخت كند. عضو ش��وراي مركزي خانه كشاورز، 
افزايش ۱۳۰ توماني به قيمت خريد تضميني گندم 
را بي حرمتي به كشاورزان دانست و افزود: با توجه به 
آنكه افزايش ۱۳۰ توماني نرخ خريد تضميني گندم 
تمام حق قانوني كشاورزان را ادا نمي كند؛ بنابراين 
نمي تواند منجر به دلگرمي كشاورزان به ادامه كشت 
و كار شود و تنها مي تواند بخشي از ضرر و زيان آنها 

براي سال زراعي جديد را جبران كند.

واردات ماده اوليه شيرخشك 
آزاد شد نه شيرخشك

هاني تحوي��ل زاده رييس انجم��ن توليدكنندگان 
شيرخشك نوزاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي 
خبرگزاري تس��نيم، در واكنش به خبر آزادسازدي 
واردات شيرخشك اظهار داشت: پيرو اين خبر افراد 
زيادي براي واردات شيرخشك مراجعه كرده اند اما 
بايد توجه داش��ت كه آنچه كه آزاد ش��ده است تنها 
واردات ماده اوليه شير خشك كودكان است كه بايد بر 

روي آن فرآوري هاي ديگري نيز انجام شود.
وي افزود: ۵ شركت توليدكننده شير خشك نوزاد در 
كشور تحت ليسانس كشورهاي اروپايي شامل هلند، 
سويس، فرانس��ه و بلژيك ماده اوليه شير خشك را 
براي توليد محصول نهايي شيرخشك كودكان وارد 
مي كنند. رييس انجمن توليدكنندگان شيرخشك 
نوزاد ادامه داد: شيرخش��ك )م��اده اوليه توليد اين 
محصول( با ارز ۴۲۰۰ توماني به كشور وارد مي شود و 
اكنون هيچ مشكلي بابت تامين اين محصول توسط 
توليدكنندگان داخلي در بازار وجود ندارد. تحويل زاده 
در واكنش به تأثير تحريم ه��ا براين صنعت گفت: 
ش��ركت هاي خارجي همكاري خود را با ايران قطع 
نكرده اند و چنين اعالم مي كنند كه تا زماني كه ارسال 
پول از س��مت ايران وجود داشته باشد كشورمان را 
ترك نخواهند كرد، اما براي جلوگيري از ايجاد رانت 
داخلي نظارت سفت و سختي در داخل انجام مي شود 
كه اين امر پروسه واردات را با كندي همراه كرده است.
رييس انجم��ن توليدكنندگان شيرخش��ك نوزاد 
افزود: ب��ا توجه به اينكه ۱۵۰ قلم م��اده اوليه داريم 
تنها براي واردات برخي از آنها با مشكل مواجهيم اما 
بيشتر محصوالتمان از اروپا وارد مي شود. تحويل زاده 
همچنين در ارتباط با اخبار موجود درباره كمبود شير 
خام در كشور گفت: كمبودي از بابت شير در كشرو 
نداريم اما در صنعت ما براي تأمين شيرخشك مصرفي 
بخش بايد عاري از سموم و آنتي بيوتيك ها باشد به 
همين منظور ما از قبل شير مورد نياز خود را فارن هاي 
گاوداري سفارش مي دهيم و قبل از مصرف آنها را در 

آزمايشگاه هاي خود مورد بررسي قرار مي دهيم.
وي گفت: كشورهاي عراق، افغانستان، سوريه، لبنان و 
عربستان از جمله بازارهاي صادراتي ما هستند كه اگر 
ممنوعيتي براي صادرات از داخل وجود نداشته باشد 
مي توانيم صادرات مناسبي به اين كشورها انجام دهيم. 
رييس انجمن توليدكنندگان شيرخشك نوزاد يادآور 
شد: هزينه توليد شيرخشك در داخل يك سوم هزينه 
واردات آن است بنابر اين بسيار به صرفه تر است كه با 
توجه به ظرفيت موجود اين محصول به جاي واردات 

در كشور توليد شود.



اخبار 7 انرژي

»تعادل« موضع امارات در خصوص خروج قطر از اوپك را بررسي مي كند 

مدير HSE شركت ملي گاز مطرح كرد 

نماينده ايران در هيات عامل اوپك مطرح كرد

عدم النفع 9 ميليارد دالري اوپك از كاهش قيمت 

جنگ اماراتي عليه تصميم قطر

كاهش 23 درصدي تلفات مرگ خاموش

گروه انرژي| نادي صبوري|
شديدترين واكنش پس از خروج قطر از اوپك از 
س�وي وزارت خارجه امارات متحده عربي انجام 
شد. انور قرقاش وزير »مش�اور« در  امور خارجه 
امارات در اكانت توييترش اين اقدام قطر را موجب 
انزواي سياسي بيشتر اين كشور خواند. به تكاپو 
افتادن امارات فقط به وزارت امور خارجه محدود 
نشده است، رسانه هاي انگليسي زبان مستقر در 
ابوظبي از ديروز موج�ي از مطالب را در خصوص 
چرايي تصميم قطر به خروج انتشار دادند. بسياري 
از اين مطالب باسوگيري هايي به دليل تنش ميان 
روابط دوحه-ابوظبي همراه بوده است اما در ميان 
آن ها يك تحليل كه از سوي رابين ميلز مديرعامل 
شركت نفتي اماراتي قمر انرژي نوشته شده است، 
به دليل اشارات بعضا تاريخي اش سخناني جالب 
توجه را مطرح مي كند. »تعادل« بدون تاييد ادعاي 
طرح شده از سوي ميلز محتواي اين تحليل را براي 
نشان دادن فضاي ميان امارات و قطر به دنبال اقدام 
دوحه براي خروج از اوپك ترجمه و براي مطالعه 
خوانندگان فراهم كرده اس�ت. اين تحليل را در 

ادامه مي خوانيد. 

هنگامي كه نمايندگان كش��ورهاي عض��و اوپك، براي 
نشست روز پنجشنبه اين سازمان در شهر ديپلماتيك 
وين دور هم جمع ش��وند، يك عضو آخرين سفر خود را 
انجام مي دهد. سعد الكعبي وزير انرژي قطر روز دوشنبه 
اعالم كرد كه اين كشور از اول ژانويه سال 2019 ميالدي 
به عضويت خود در سازمان كشورهاي صادركننده نفت 

خام خاتمه خواهد داد. 
»قگزيت« )عبارتي متناظر ب��ا برگزيت كه براي خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا انتخاب شد( يك شوك است اما 
پس از تغييرات آش��فته اي كه اوپك طي 3 سال اخير از 
سر گذراند، ضربه سختي نيست. سوال هاي بزرگ اما اين 
هستند كه چرا دوحه تصميم گرفت اوپك را ترك كند و 
اين اقدام براي آينده سازمان چه معنايي خواهد داشت؟ 
قطر عضو بنيان گذار اوپك محسوب نمي شود اما نخستين 
كشوري است كه در سال 1960 به 5 عضو اصلي پيوست 
و در سال 1961 وارد سازمان شد. اكنون قطر نخستين 
عضو خاورميانه اي اوپك است كه از سازمان جدا مي شود. 
با وجود اين سابقه كشورهايي كه سازمان را ترك كرده اند 

وجود دارد. 
گابن در سال 1995 از سازمان جدا شد و دوباره در سال 
2016 به آن پيوست. اندونزي در سال 2009 عضويتش 
را تعليق كرد، در سال 2016 به اوپك بازگشت و در پايان 
همان سال به اين دليل كه خود را »واردكننده خالص« 
نفت خام مي دانست به دليل عدم تمايل به مشاركت در 
طرح كاهش توليد نفت خام دوباره عضويتش را به تعليق 
در آورد. اكوادور در سال 1992 به دليل عدم توانايي در 
پرداخت حق عضويت 2 ميليون دالري اوپك از سازمان 
خارج شد و در سال 2007 دوباره به آن پيوست. سازمان 
همچنين خود اعضاي جديدي را پذيرفت: آنگوال در سال 

2007، گينه استوايي در سال 2017 و جمهوري كنگو 
در ژوئن سال جاري.

كش��ورهايي كه اوپك را تاكنون ترك كرده اند همگي 
كشورهايي با توليد كم نفت خام و در نتيجه تاثير كم بر 
تصميم گيري ها بوده اند. توليد نفت خام قطر 610 هزار 
بشكه در روز است كه تنها 2 درصد توليد نفت خام اوپك 
را شامل مي شود. قطر البته روزانه 1 ميليون و 300 هزار 
بش��كه توليد ميعانات گازي و 120 ميليارد متر مكعب 

صادرات گاز طبيعي دارد. 
س��عدالكعبي وزير انرژي قط��ر كه ابتداي م��اه نوامبر 
جايگزين محمد بن صالح الساده وزير پيشين اين كشور 
شد، گفته اس��ت كه قطر همچنان پيرو چارچوب كلي 

حاكم بر تعامالت توليدكنندگان نفت خام خواهد بود. 
هر چند قطر طي توافق كاهش توليد نفت خام متعهد 
شده بود كه توليد خود را روزانه 30 هزار بشكه كم كند 
اما وضعيت ميدان هاي نفتي اين كشور به شكلي است 
كه جز از طريق سرمايه گذاري هاي خيلي سنگين امكان 
افزودن به حجم توليد به ميزان قابل توجهي وجود ندارد. 
پس خروج قطر از اوپك نه توليد اين كش��ور را افزايش 
خواه��د داد و نه طرح كاهش توليد نف��ت خام اوپك را 
تضعيف خواهد كرد. به دنبال بايكوت كردن قطر از سوي 
عربستان سعودي و امارات، اوپك تنها سازماني بود كه 
اين كشورها بطور فعاالنه اي با يكديگر در تعامل بودند. 
از س��وي ديگر »نزاع« در اوپك چيز جديدي نيس��ت. 
در دوران جنگ اي��ران و عراق در حالي كه محمد جواد 
تندگويان وزير وقت نفت ايران در اسارت عراق بود، ايران 
به خاطر ترتيب الفبايي، تنها يك صندلي كه آن اندونزي 
بود با عراق فاصله داش��ت. با در نظر داشتن اين مسائل، 

خروج دوحه از اوپك كمي گيج كننده به نظر مي رسد. 
قطر عنوان كرده است كه با هدف افزايش تمركز بر بازار 
گاز از سازمان كش��ورهاي صادركننده نفت خام خارج 
مي شود اما واقعيت اين است كه عضويت در اوپك تاكنون 
نيز مانعي براي چنين تمركزي نبوده اس��ت. ش��ركت 
آرامكو عربستان و آدنوك امارات نيز برنامه هاي زيادي 
براي توسعه بازار گاز خود دارند اما عضويت در اوپك مانع 
پيشبرد آن نشده است.  دوحه ممكن است تصور كند كه با 
بودن درون اوپك بايد تضاميني را ارايه كند اما با ايستادن 
خارج از آن، مانند كشوري چون عمان مي تواند هر زماني 
كه خواست به طرح كاهش توليد نفت خام بپيوندد. در 
طول دوران همكاري اوپك و روسيه اين احتمال به طرز 
فزاينده اي ش��دت گرفت كه تصميمات اوپك در جايي 

بيرون از وين اتخاذ مي شود. 
امارات و كويت عربس��تان را حمايت مي كنند و بيشتر 
توليدكنندگان ديگر كوچك هستند. عراق تنها كشوري 
است كه س��طح و پتانس��يلي از توليد را دارد كه بتواند 
مستقالنه عمل كند. مركز مطالعات و تحقيقات نفتي 
ملك عبداهلل در عربس��تان مطالعه اي را با هدف ترسيم 
آينده بازار نفت در وضعيت��ي »بدون اوپك« انجام داده 
اس��ت، اين مطالعه از سياس��ت گذاري دولت عربستان 
دور است و در حال حاضر حتي يك گزينه هم نيست اما 
حركت قطر ممكن است از اين حركت نيز فراتر بوده و به 

دنبال برنامه ريزي براي سناريويي از بازار نفت است كه 
در آن توليدكنندگان جدا از هم فعاليت كرده و بازار نفت 
ديگر س��ازمان يافته و چارچوب مند نيست. با اين حال 
مهم ترين محرك سياسي براي اتخاذ چنين موضعي از 
سوي دوحه، مي تواند يكي از مشهورترين حاشيه سازان 

سياسي اين روزها يعني دونالد ترامپ باشد. ترامپ مكررا 
عليه اوپك توييت كرده و از توليدكنندگان حاشيه خليج 
فارس خواسته است كه س��طح توليد خود را باال ببرند 
ت��ا قيمت ها پايين بيايد. ترام��پ همچنين اليحه اي را 
تحت عنوان »نوپك« به كنگره برده اس��ت كه به دنبال 

كسب اجازه براي اقدام قانوني عليه سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت خام اس��ت. هدف دوح��ه از خروج از 
اوپك ممكن است به دس��ت آوردن دل رييس جمهور 
دمدمي مزاج و كس��ب اعتبار سياسي براي خرج كردن 

در آينده باشد. 

گروه انرژي|عليرضاكياني|
محمدرضا يوسفي پور، رييس HSE شركت ملي گاز ايران، 
روز گذشته در نشست خبري كه در سالن اجتماعات اين 
شركت برگزار شد به تشريح آمارهايي درباره تغييرات در 
تلفات سوانح مربوط به گاز طبيعي و دستاوردهاي شركت 
گاز پرداخت. صحبت هاي يوسفي پور با اين خبر آغاز شد 
كه در سال 96 نسبت سال پيش از آن، سرانه حوادث مرگ 
خاموش )مرگ با استنشاق گاز مونواكسيدكربن( »به ازاي 
هر خانوار و هر مشترك، 23 درصد كاهش يافته است«. وي 
100 درصدي شدن اين كاهش را منوط به تشريك مساعي 

ساير ارگان هاي ذي ربط و مردم دانست. 

 آلت قتاله اي به نام دودكش
 رييس HSE شركت گاز، سوانح منجر به فوت مرتبط با گاز 
طبيعي را به 2 دسته انفجارها و مرگ خاموش تقسيم كرد و 

با استناد  به داده هاي منتشر شده از سوي شركت متبوعش 
مرگ در اثر استنشاق گاز مونواكسيد كربن را به چند دليل 
نسبت داد. يوس��في پور مهم ترين اين داليل را نامناسب 
بودن وضعيت دودكش ها دانست و گفت: »60 درصد مرگ 
خاموش به دليل دودكش اتفاق مي افتد«. وي با »آلت قتاله 
توصيف كردن دودكش هاي« ناايمن اضافه كرد: »در مرگ 
خاموش عامل اصلي دودكش است و ما عاجزانه از طرف 
شركت ملي گاز از وزارت راه و شهرسازي خواهش مي كنيم 
به اين قضيه رس��يدگي كند چون مسووليت رسيدگي و 

نظارت بر دودكش بر عهده اين وزارت است«.
 يوسفي پور عامل دوم در مرگ خاموش را نقص در وسايل 
گازسوز معرفي كرد و گفت: »از سال 92 به اين سو، مرگ 
به دليل نواقص مربوط به وسايل گاز سوز در كشور در حال 
افزايش بوده و از 16 درصد به 25 درصد رسيده است«. اين 
مقام شركت گاز، مشاهده گاز خام و مونواكسيدكربن در 

خروجي اين وسايل گازسوز را عواملي دانست كه مي تواند 
براي افراد خطرآفرين باشد. او بروز اين مشكالت در وسايل 
گازس��وز را متوجه توليدكنندگان و سرويس دهندگان 
دانس��ت و از وزارت صمت خواست تا نظارت بهتري را بر 

توليد و سرويس اين وسايل اعمال كند. 
رييس HSE شركت گاز، عدم تهويه مناسب را عامل سوم 
در ايجاد مرگ خاموش دانست و با بيان اينكه 10 درصد از 
مرگ هاي خاموش به اين دليل اتفاق مي افتد توصيه كرد: 
»مردم بايد مواظب باشند كه دريچه تهويه خانه هايشان 
 مسدود نش��ود«. يوس��في پور همچنين عنوان كرد كه

» از سال 92 تا 95 سهم مرگ خاموش به دليل عدم تهويه 
مناسب روندي كاهشي داشته و از 13 درصد به 8.5 درصد 
رسيده اما در سال بعد دوباره به حدود 10 درصد افزايش 

پيدا كرده است«.
وي آخرين عامل موثر در مرگ خاموش را استفاده از وسايل 

پخت و پ��ز جهت گرمايش محيط معرف��ي كرد و گفت: 
»استفاده از وس��ايل به عنوان وسايل گرمايشي مي تواند 
به مرگ خاموش منجر شود چرا كه براي اين وسايل هيچ 
لوله كشي و مجالي براي خروج گازهاي سمي در نظر گرفته 
نمي شود«. اين مقام شركت گاز در ادامه اظهار داشت كه 
آتش سوزي و انفجار حاصل از لوله كشي گاز در سال 96 
نسبت به سال 95 چيزي معادل 0.86 درصد كاهش يافته 
اس��ت در حالي كه افزايش ساالنه مشتركين اين شركت 
4 درصد اس��ت. وي گفت: »آتش سوزي و انفجار مربوط 
به گاز طبيعي رو به كاهش بوده كه نواقص وسايل گازسوز 
بزرگ ترين عامل اصلي در اين مساله بوده اند«.يوسفي پور 
در جاي ديگري از صحبت هاي خود اشاره كرد كه در سال 
96 تعداد افرادي كه به واس��طه حوادث اشتعال و انفجار 
گاز طبيعي فوت كردند به 110 نفر مي رس��د. همچنين 
201 نفر نيز به دليل گاز استنشاق گاز مونواكسيد كربن 

فوت كرده اند. 

 عامل حادثه: مصرف يا فرهنگ مصرف؟
رييس HSE شركت گاز آمارهايي از ميزان حوادث خانگي 
مرتبط با گاز طبيعي در كش��ور نيز اراي��ه كرد. وي گفت: 

»حدود 6 درصد استان هاي كشور در دسته بسيار پرحادثه، 
39 درصد در گروه پرحادثه، 26 درصد در گروه متوسط در 
حادثه جاي گرفته اند. يوسفي پور ادامه داد: »26 درصد از 
استان هاي كشور نيز كم حادثه بوده و 3 درصد بدون حادثه 
بوده اند«. اين مقام ش��ركت گاز به تغييرات ساالنه در اين 
رده بندي  نيز اشاره كرد و گفت: »استان اردبيل در سال 95 
در دسته بسيار پرحادثه جاي گرفته بود اما سال گذشته 
وضعيت اين اس��تان بهبود يافت اما استان هاي خراسان 
شمالي و سمنان 2 سال است كه در گروه قرمز يعني بسيار 

پرحادثه قرار دارند«. 
وي همچنين استان هاي تهران و خوزس��تان را در راس 
استان هاي كشور از نظر ميزان فوتي ها ناشي از آتش سوزي 

و انفجار معرفي كرد.
يوسفي پور در ادامه وجود ارتباط تنگانگ ميان آمار فوتي ها 
ناش��ي از حوادث مرتبط با گاز طبيعي و سردس��ير بودن 
هواي يك استان را نيز تكذيب كرد و گفت: »چهارمحال 
و بختياري با وجود داشتن هوايي سرد حادثه خيزي كمي 
دارد اما بوشهر با داشتن هوايي گرم حادثه خيز است«. وي 
ادامه د: »از همين رو حادثه خيز بودن يك استان به فرهنگ 

ايمني مصرف گاز باز مي گردد«. 

گروه انرژي|
 در حالي كه حميد بعيدي نژاد سفير ايران در انگلستان 
بالفاصله پ��س از خروج قطر از اوپ��ك در توييتي اين 
خروج را اعتراضي به دخالت غير اوپكي ها در تصميمات 
سازمان خواند، ديروز حسين كاظم پور اردبيلي نماينده 
ايران در هيات عامل اوپك نيز در گفت وگويي با پرتال 
رس��مي وزارت نفت اي��ن خروج را نش��انه ناراحتي از 
»يكه تازي« در اوپك خوانده اس��ت. او همچنين زيان 
حاصل از كاهش قيمت براي اوپك را 9 ميليارد دالر در 

3 ماه توصيف كرده است. 
نماينده اي��ران در هيات عامل اوپ��ك، زيان تقريبي 
كش��ورهاي عضو و غير عضو اوپك را از كاهش قيمت 
نفت طي سه ماه گذشته، حدود 9 ميليارد دالر اعالم 
كرد.حسين كاظم پور اردبيلي در آستانه نشست 175 
اوپك در وين، گفت: نشس��ت اخير اعض��اي اوپك با 
مسائل متعددي كه در انتهاي سال ميالدي با آن مواجه 
ش��ده ايم، همزمان شده كه از جمله مي توان به خروج 

غيرمترقبه قطر از اوپك اشاره كرد.
وي افزود: در واقع اين كش��ور )قط��ر( به همراه برخي 
كشورها از يكه تازي و بدون تعهد بودن كميته مشترك 

 )JMMC( وزارتي نظارت بر توافق اوپك - غير اوپك
ناراحت هستند، زيرا آنها موظف بودند هر نوع تغييري 
را در توليد با اطالع و اجماع اعضاي اوپك يا احتماال با 

هماهنگي ميان اعضاي غيراوپك اعمال كنند.
نماينده اي��ران در هيات عامل اوپك گفت: در ماه هاي 
گذشته به خصوص از ماه مي، كميته JMMC با افزايش 
توليد برخي كش��ورها كه توان توليد نفت بيش��تري 
داشتند موافقت كرده است، به زعم اينكه پيشاپيش 
خأل ناشي از احتمال تاثير تحريم ايران را جبران كنند.

وي با بيان اينكه برخي اعضا بدون اينكه موافقت ساير 
اعضاي اوپك را جلب كنند توليدشان را اضافه كردند، 
گفت: اين مساله سبب بروز اعتراض هايي شد و حتي 
دفتر حقوقي اوپك هم اعالم كرد كه اين اقدام ها در نقض 
قطعنامه هاي قبلي اوپك اس��ت؛ با اين حال اين روند 
)افزايش توليد( به دليل انگيزه هاي سياسي، انگيزه هاي 

اقتصادي و كسب سهم بيشتر از بازار ادامه يافت.
كاظم پور گفت: آقاي ترامپ با دادن بخشودگي به برخي 
كش��ورهاي خريدار نفت ايران يا به اصطالح تأخير در 
اجراي تحريم ها، در مجموع فرصتي را به وجود آورد كه 
عرضه نفت ايران ادامه پيدا مي كرد و كاهش شديدي 

در بازار به وجود نمي آمد، اين در حالي است كه افزايش 
قابل توجه توليد برخي اعضا )در پي انتظار تحريم نفت 
ايران( نيز رخ داده بود؛ در نتيجه هم ذخاير نفتي افزايش 
يافت و هم اينكه در طول سه ماه گذشته قيمت نفت 

بطور متوسط 30 دالر كاهش يافت.
نماينده ايران در هيات عام��ل اوپك با توضيح اينكه 
قيمت نفت در سه ماه اخير تا امروز از باالترين نرخ خود، 
به ميزان 30 دالر كاهش يافته كه اين موضوع برخي 
كشورها را نگران كرده است، ادامه داد: كشور قطر نيز 
با ابراز نگران��ي از اين نوع حركت هاي يكجانبه گرايانه 
برخي از اعضا، به صورت رس��مي در نشس��ت اعضاي 

اوپك، خروج خود را از اين سازمان اعالم خواهد كرد.
كاظم پور ريزش در ميان اعضاي كوچك تر اوپك را با 
توجه به شرايط فعلي غيرممكن ندانست و در توضيح 
آن گفت: زماني كه برخي كشورهاي عرضه كننده كه 
ظرفيت محدودي در توليد دارند، از يك سو با تقاضاي 
كاهش توليد مواجه ش��وند و از سوي ديگر، ظرفيتي 
هم براي افزايش توليد در مواقع لزوم نداش��ته باشند، 
احتمال ريزش اعضاي كوچك تر تقويت مي شود و اين 
غيرممكن نيست. وي با اشاره به توافق جهاني كاهش 

توليد نفت )cooperation agreement( كه تا 
پايان سال جاري ميالدي اعتبار دارد، اظهار كرد: اگر 
بنا باشد اين توافق تغيير كند يا تمديد شود، با توجه به 
تصميم جاري كه اعضا بايد كاهش توليد داشته باشند، 

رقم توليد در توافق بايد تغيير كند.
كاظم پور با بيان اينكه عملكرد برخي از اعضا در اجراي 
 cooperation( توافق جهاني كاهش توليد نف��ت
agreement( در ماه هاي گذشته در خصوص توليد 
نه تنها اثر مثبتي در بازار نداشته، بلكه اثر تخريبي هم 
داشته و در ش��رايط فعلي تا حدودي به ابزار سياسي 
عليه ايران تبديل شده است، گفت: بنابراين احتمال 
اينكه توافق تمديد شود نيز بعيد است، يا حداقل برخي 
از كشورهاي عضو به آن نمي پيوندند كه اگر اين اتفاق 
هم بيفتد عمال تمديد اين توافق موضوعيت پيدا نكرده 
و منتفي است.وي ادامه داد: البته اين به آن معنا نيست 
كه اگر كشوري مثل ايران يا هر كشور ديگر عضو اوپك 
به همكاري اوپك و غيراوپك ملحق نشود خدشه اي به 
جايگاهش در سازمان اوپك وارد شود، بلكه مي تواند 
به عنوان اعتراض به آن عملكردي كه منجر به كاهش 
شديد قيمت ها شده، از اين همكاري كناره گيري كند.

وي افزود: هدف اوپك عالوه بر توازن، تامين درآمد قابل 
قبول براي همه كش��ورهاي عضو است و اگر بنا شود 
برخي از اعضا با توليدشان به ديگران زيان برسانند، اين 
موضوع در واقع به مثابه استفاده از اوپك در يك جنگ 
اقتصادي اس��ت.نماينده ايران در هيات عامل اوپك با 
بيان اينكه پيش بيني نتيجه نشست اوپك بسيار سخت 
است، افزود: انتظار اين است كه كاهش توليد از جانب 
كساني باشد كه افزايش توليد داشته اند، نه كشورهايي 
كه هيچ افزايش توليدي نداشته اند يا حتي توليدشان 
كمتر هم شده است. بنابراين بعيد است مجموعه چند 
كشوري كه افزايش توليد داشته و منتفع شده اند حاضر 
شوند حداقل 1.4 تا 1.8 ميليون بشكه كاهش توليد 
دهند تا قيمت ها به روند باالرون��ده برگردد. لذا بعيد 

مي دانم در اين بخش اعضا به تفاهم برسند. 
نماين��ده ايران در هيات عامل اوپ��ك با بيان اينكه به 
لحاظ سياس��ي به دقت متوجه اين اتفاق ها هستيم و 
آن را پيگيري مي كنيم، تصريح كرد: اميدوارم كاهش 
توليد موجب افزايش قيمت ها شود و حداقل توازن ميان 
كشورهاي زيان ديده و سودبرده در ميان اين مجموعه را 

مقداري منطقي تر بين اعضا برقرار كند.
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 بي اساس خواندن تحريم ها
از سوي »نواك«

ايلنا| وزير انرژي روسيه تحريم هايي كه اياالت 
متحده عليه ش��ركت پرامس��ي ايمپرت روسيه 
در مورد مبادله نفت با ايران اعمال كرده اس��ت را 
بي اساس دانست. به گزارش اسپوتنيك، الكساندر 
نواك وزير انرژي روسيه روز سه شنبه تحريم هاي 
اياالت متحده عليه يكي از ش��ركت هاي روسيه 
به دليل مبادله نفت ايران را بي اس��اس دانس��ت.

وي اضافه كرد: شركت پرامس��ي ريو ايمپرت در 
انطباق كامل با قانون فعلي عمل مي كند.نواك به 
خبرنگاران گفت: تحريم ها بي اساس هستند، زيرا 
آنها با قوانين بين المللي مطابقت ندارند.اواخر ماه 
نوامبر، وزارت خزانه داري اياالت متحده اعالم كرد 
كه تحريم هايي عليه دو ش��ركت روسي، از جمله 
پرامسي ريو ايمپرت كه يك شركت تابعه وزارت 
انرژي روسيه اس��ت، به دليل انتقال نفت ايران به 

سوريه اعمال خواهد شد.

طالي سياه صعودي ماند

گازرساني سيستان و بلوچستان 
طبق برنامه

 6 كشور، مقصد صادرات
برق تجديدپذير

ايسنا|قيمت نفت روز سه شنبه با انتظار بازار براي 
كاهش توليد اوپك و كاهش توليد اجباري در كانادا، 

به روند افزايشي معامالت روز گذشته ادامه داد.
به گزارش رويترز، بهاي معامالت آتي وست تگزاس 
اينترمديت امريكا با 40 سنت يا 0.8 درصد افزايش، 

به 53.35 دالر در هر بشكه رسيد.
بهاي معامالت آتي نفت برنت با 40 س��نت يا 0.7 

درصد افزايش، به 62.09 دالر در هر بشكه رسيد.
هر دو شاخص قيمت پس از اينكه واشنگتن و پكن 
با آتش بس در جنگ تجاري بين دو كشور موافقت 
كردند و تصميم گرفتند به مدت سه ماه از اقدامات 
بيشتر عليه يكديگر خودداري كنند، روز دوشنبه 

حدود 4 درصد صعود كردند.
اوپك نيز براي رس��يدن به توافق درباره سياست 
توليد نفت، پنج شنبه هفته جاري در مقر خود در 
وين اتريش ديدار خواهد كرد و روز بعد با متحدان 

خود شامل روسيه مذاكره خواهد كرد.
بانك امريكايي گلدمن ساكس در يادداشتي براي 
مشتريانش نوش��ت: ما انتظار داريم اوپك درباره 
كاهش توليد در وين به توافق برسد. اين گروه بايد 
توليدش را 1.3 ميليون بشكه در روز كاهش دهد 

تا روند افزايش سطح ذخاير نفت معكوس شود.

شانا| مدير گازرساني شركت ملي گاز ايران گفت: 
بر اس��اس ش��بكه گذاري انجام ش��ده در زاهدان، 
گازرساني به اين ش��هر تا اواسط سال 99 به پايان 
مي رسد.سعيد مومني، ديروز در جمع خبرنگاران 
به تش��ريح وضع گازرس��اني در استان سيستان و 
بلوچستان و به ويژه شهر زاهدان پرداخت و گفت: 
سال 95 مشعل گاز در زاهدان روشن شد و تاكنون 
روند گازرساني به اين شهر مطابق برنامه پيش رفته 
است.مومني طول شبكه مورد نياز شهر زاهدان را 
يك هزار و 350 كيلومتر عنوان كرد كه از اين ميزان 
با توجه به ظرفيت ش��هر، اكن��ون 450 كيلومتر 

شبكه گذاري انجام شده است.
به گفته مومني، اكنون هفت هزار و 600 انشعاب 
در زاهدان نصب شده و بيش از 14 هزار مشترك، 

مصرف كننده گاز طبيعي هستند.
مومني همچنين از افتتاح طرح گازرساني به شهر 
زاب��ل در آذر ماه خبر داد و گف��ت: عمليات نصب 
ايستگاه هاي سي ان جي در زابل به پايان رسيده و 
مراحل نهايي را سپري مي كند، بنابراين به زودي 

تزريق گاز در اين شهر نيز انجام خواهد شد.
وي افزود: شهر زابل به 450 كيلومتر طراحي شبكه 
نياز دارد كه اكنون 50 كيلومتر آن اجرايي شده و 
به زودي تزريق گاز آغاز خواهد شد. تا پيش از آنكه 
خط انتقال گاز به زابل برسد، از طريق سي ان جي به 
اين شهر گازرساني مي شود.مومني ادامه داد: بعد از 
اتمام پروژه خط انتقال گاز زابل، اين شهر نيز از خط 

سراسري گاز استفاده خواهد كرد.

تسنيم| عضو هيات مديره انجمن انرژي هاي 
تجديدپذي��ر گف��ت: 6 كش��ور ع��راق، عمان، 
افغانس��تان، تركيه، ارمنستان و تاجيكستان به 
عنوان كش��ورهاي هدف صادرات برق توليدي 
تجديدپذيرها تعيين شده اند و مذاكراتي با اين 

كشورها آغاز شده است.
سيدمحمدجواد موس��وي در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: ايجاد بستر انتقال و ترانزيت برق 
صادراتي توليدي از انرژي هاي تجديدپذير ايران 
كليد خورده و جلسات و مذاكرات متعددي در 

اين خصوص داشته ايم.
موس��وي با بيان اينكه نياز كش��ورهاي منطقه 
به برق و بسترهاي مناس��ب توسعه انرژي هاي 
تجديدپذي��ر در ايران، زمينه س��رمايه گذاري 
در اين بخش و صادرات برق توليدي را بس��يار 
توجيه پذير كرده اس��ت، گفت: در حال حاضر 
650 مگاوات ظرفيت نصب ش��ده توليد برق از 
انرژي هاي تجديدپذير در كش��ور داريم كه اين 
رقم در سال 98 به 1000 مگاوات خواهد رسيد 
و مي توانيم از اين محل، 20 تا 25 درصد كسري 

برق كشور را تأمين كنيم.
وي ادامه داد: هدف گذاري ش��ده تا سال 1401 
ظرفيت نصب ش��ده توليد ب��رق از انرژي هاي 
تجديدپذير در كشور به 5 هزار مگاوات برسد و 
با توجه به اينكه ما بطور متوس��ط در طول سال 
300 روز آفتابي براي اس��تفاده از نيروگاه هاي 
خورشيدي و مناطق بادخيز با ظرفيت مناسب 
براي توس��عه نيروگاه هاي بادي داريم، مي توان 
اين هدف گذاري را با جذب سرمايه، محقق كرد.

اعالم خروج قطر از اوپك بالفاصله وارد وادي 
سياس�ي ش�د، در حالي كه محم�د بن حمد 
الرومهی وزير انرژي عم�ان در واكنش به اين 
خبر عنوان كرد كه اطمينان دارد كشورهايي 
چون ام�ارات در واكنش به اين اق�دام قطر از 
فروم GECF )سازمان كشورهاي صادركننده 
گاز( كه دوحه ميزبان آن است خارج خواهند 
شد، انور قرقاش وزير »مشاور« در  امور خارجه 
امارات عنوان كرد: » جنبه سياسی تصميم قطر 
برای ترک اوپک ب�ه معنای قبول افول نقش و 
تاثيرگذاری اين کشور در سايه انزوای سياسی 

آن است.« 
ديروز ابتدا وزير انرژی عمان ضمن ابراز تعجب 
از تصميم ناگهانی قطر ب�رای خروج از اوپک، 
اظهار کرد اين کشور ممکن است با انتقام جويی 

از سوی ساير اعضای اين گروه روبرو شود.
محمد بن حم�د الرومهی، وزي�ر انرژی عمان 

در مصاحب�ه ب�ا پاي�گاه خب�ری »اس اند پی 
پالت�س« گفت: قطر عضو بس�يار فعال اوپک 
بود. عمان عضو اوپک نيست اما به همراه ساير 
توليدکنن�دگان که در راس آنها روس�يه قرار 
دارد اوپک را در استراتژی مديريت بازار نفت 
همراه�ی می کند. وزير انرژی عمان با اش�اره 
به اين که قطر ميزبانی س�ازمان کش�ورهای 
صادرکنن�ده گاز را در دوح�ه برعه�ده دارد، 
گفت: شماری از کشورها ممکن است به دليل 
موضع اخير قطر، از اين سازمان خارج شوند. 
من می توانم با اطمينان به شما بگويم که امارات 
متحده عربی از اين سازمان خارج خواهد شد. 
تصور نمی کنم آنها و کشورهای ديگری مانند 
الجزاير که عضو اوپک هستند، به حضورشان 
ادامه دهند. وزير انرژی عمان گفت: اماراتی ها 
و مصری ها که ب�ا قطر مش�کل دارند و تالش 
می کنند اين کشور را منزوی کنند و قطر با اين 

اقدام خود را منزوی کرده اس�ت. در ادامه اما 
اين موضوع كه امارات نه از سمت وزارت انرژي 
بلكه از سمت وزارت امور خارجه به خروج قطر 
از اوپك واكنش نشان داد، از حاشيه هاي پيش 
روي اين مسئله خبر داد. رويترز ديروز به نقل 
از انور قرقاش وزير »مش�اور« در  امور خارجه 
امارات نوشت: » تصميم دوحه برای ترک اوپک 
نشان دهنده سقوط تاثير اين کشور در عرصه 
بين المللی اس�ت.« قرقاش در اكانت توييتر 
خود نوشت: »انگيزه اقتصادي اين تصميم در 
حال حاض�ر اهميت كمي دارد و اي�ن اقدام را 
در ح�ال حاضر توجيه نمي كن�د«الزم به ذكر 
اس�ت كه در امارات 2 فرد با عن�وان وزير امور 
خارجه و وزير »مشاور« در امور خارجه فعاليت 
مي كنند. عبداهلل بي�ن زايد النهيان وزير امور 
خارجه و قرقاش وزير »مشاور« در امورخارجه 

اين كشور هستند.
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يافته هايي بر نوليبراليسم بودن اقتصاد ايران 

آيا اقتصاد ايران نوليبراليسم نيست

نوآوري بالك چين در مقابل سوييفت؛ آغازي بر سقوط يك سلطه

پرويز صداقت|
طي س��ه دهه اخير ايده هاي نوليبرال��ي از قبيل تعديل 
س��اختاري، واگذاري فعاليت هاي اقتص��ادي به بخش 
خصوصي، ان��واع مقررات زدايي ه��ا و مقررات گذاري ها، 
آزادسازي ها و جز آن ترجيع بند برنامه ها و سياست هاي 
اقتصادي نظام جمهوري اسالمي بوده است. در عين حال 
اما در عمل ش��اهد تكوين و گسترش و فربه شدن هرچه 
بيشتر يك بخش بزرگ فرادولتي بوده ايم كه طي همين 
دوره دايم بر قدرت اقتصادي � سياس��ي اش افزوده شده 
است. پيداست شاهد وضعيتي با چهره اي دوگانه هستيم: 
اقتصادي با بس��ياري از مختصات نوليبرالي اما تاحدود 
زيادي در زيرس��لطه اقتدار انحصارات بزرگ فرادولتي، 

خصوصي و دولتي.
از همين رو، اطالق نس��بت نوليبراليس��م به برنامه هاي 
اقتصادي ايران از سال 1368 تاكنون محل اختالف بوده 
است. عمومًا جريان اصلي اقتصاددانان و طرفداران برنامه 
تعديل ساختاري با اشاره به فرادستي نهادهاي فرادولتي 
و شبه دولتي در اقتصاد ايران خصلت نوليبرالي برنامه هاي 
اجراشده را انكار مي كنند. و با ارايه تصوير اقتصاد امروز ايران 
كه آميزه اي از فعاليت هاي بنگاه هاي دولتي، شبه دولتي 
و خصوصي است مدعي اند نمي توان چنين اقتصادي را 
نوليبرالي دانست. آنان با تكرار خطابه اصلي نوليبراليسم 
مدعي اند در نظريه نوليبرالي بر ابتكار و آزادي »فردي«، 
حقوق مالكيت خصوصي، بازاره��اي آزاد و تجارت آزاد 
تأكيد مي شود، در حالي كه در اقتصاد ايران چنين مواردي 
اگر نگوييم به هيچ گرفته مي شود بسيار كم رنگ است. در 
مقابل، بخش بزرگي از اقتصاددانان و روشنفكران چپ بر 

وجوه پررنگ نوليبراليسم اقتصادي در ايران تأكيد دارند.
پرسش اين اس��ت كه كدام وجوه اقتصاد ايران نوليبرالي 

است و چرا بر اين وجوه تأكيد داريم؟
در س��ال 1368 يعن��ي پاي��ان جنگ و پاي��ان يك دهه 
بحران هاي سياسي و اقتصادي كه در نظام سياسي مستقر 
با آن مواجه بوديم “س��ازندگي “ در دستوركار دولت قرار 
گرفت. منظور از سازندگي به وضوح روشن كردن موتور 
انباشت سرمايه بود. انباشت سرمايه مستمر و سودآور از 
سويي مستلزم طبقه كارگري ضعيف و »منضبط«، و از 
سوي ديگر مستلزم طبقه سرمايه دار جديد بود و اين هر 
دو نيز در گرِو تكوين بستر نهادي و ايدئولوژيكي كه انباشت 

سرمايه را تسهيل كند.
از اي��ن رو، مزدوحقوق بگيران و نيز ايجاد و تقويت طبقه 
سرمايه دار جديد در دستوركار دولت هاي وقت قرار گرفت. 
هسته اصلي طبقه سرمايه دار نوخاسته را در ايران معاصر 
آناني تش��كيل دادند كه به مدد رانت »وفاداري« به نظام 
حاكم و رانت »بوروكراتيك« ناش��ي از حضور در مشاغل 
ارشد مديريتي از فرصت هاي گس��ترده ثروت اندوزي و 
به ويژه تصاحب دارايي هاي عمومي بهره مند شدند. همين 
افراد و گروه ها به  تدريج ش��ركت هايي در پيوند با بخش 
دولتي و نيز نهادهاي فرادولتي تشكيل دادند و بطور خاص 
از مزاياي ناشي از واگذاري بنگاه ها و فعاليت هاي اقتصادي 
به بخش خصوصي و نيز قراردادهاي سودآور بخش هاي 
دولتي و فرادولتي بهره مند ش��دند. ابزار مهمي كه براي 
تش��كيل طبقه س��رمايه دار جديد )خصوصي، دولتي، 
فرادولتي يا اشكال متعدد چندرگه( و فربه سازي آن به شكل 
گس��ترده اي مورد اس��تفاده قرار گرفت انواع روش هاي 
سلب مالكيت در ارتباط با دارايي هاي عمومي بوده است. 

در دو دهه بعد اين اش��خاص )حقيقي / حقوقي( عمدتًا 
در مجموعه هاي بزرگ با فعاليت در رش��ته هاي متعدد 
اقتصادي و با محوريت بانك هاي خصوصي استقرار يافتند.

ضمن آنكه بر شمار نيروهاي مزدبگير افزوده مي شد و روابط 
مزدي به شكلي گسترده در مناسبات حاكم بر نيروهاي كار 
حاكم مي شد، بطور مشخص از 1368 تالش شده بود كه 
آن دسته از حقوقي كه در قانون كار و نظم نهادي موجود 
براي كارگران پيش بيني شده و عماًل در اختيارشان بود 
سلب شود تا بدين ترتيب انباشت سرمايه با اتكا به نيروي 
كار ارزان قيمت، منضبط و منعطف س��ودآورتر ش��ود. 
مجموعه برنامه هايي كه در اين چارچوب اجرا شد شامل 
محدودسازي هرچه بيشتر قراردادهاي دايمي كار، افزايش 
شمار نيروهاي كاري كه غيرمستقيم از طريق شركت هاي 
پيمان كاري تأمين نيروي انساني به استخدام واحدهاي 
اقتصادي درآمدند، و خروج بخش هاي وسيعي از نيروهاي 

كار از شمول قانون و مقررات كار بود.
بنابراين مانند هر برنامه نوليبرالي ديگر ش��اهد تحكيم 
موقعيت فرادس��تان، تضعيف موقعيت فرودستان و نيز 
اس��تفاده از انواع روش هاي س��لب مالكيت براي كسب 

سودهاي هنگفت بوده ايم.
اگر از منظر طبقات اجتماع��ي به اقتصاد ايران بنگريم و 
نوليبراليسم را پروژه اي طبقاتي بدانيم كه به حقوق كارگران 
و نيز عموم مردم نسبت به مشاعات و دارايي هاي عمومي 
به نفع طبقه فرادست حمله مي برد. ترديدي نيست كه تا 
جايي كه به مناسبات ميان بخش اعظم مزدوحقوق بگيران 
و كارفرمايان دولتي و خصوصي و شبه دولتي بازمي گردد 
شاهد برنامه نوليبرالي گسترده و حادي بوده ايم. چنين 
اس��ت رابطه طبيعت و منابع مش��اع طبيع��ي با فرآيند 
انباشت سرمايه و كااليي سازي گسترده اي كه در زمينه 
ظرفيت هاي محيط زيس��ت صورت پذيرف��ت. البته در 
اين ميان منتقدان نوليبرالي بودن برنامه هاي اقتصادي 
ايران كماكان بر بي اعتنايي »حاكميت« به نهادهاي بازار، 
مالكيت خصوصي، و جز آن اشاره دارند كه به نظر مي رسد 
انتقادي نافذ اس��ت. به عبارت ديگر، منتقدان نوليبرالي 
دانستن برنامه هاي اقتصادي ايران مي توانند به بسياري از 
وجوه مناسبات ميان بخش هاي مختلف طبقه سياسي و 
اقتصادي و اجتماعي حاكم اشاره كنند كه در آن ردپاهاي 
پررنگي از آنچه نوليبراليسم ناميده مي شود نمي يابيم و گواه 
مهم در اين خصوص قدرت روبه فزوني مجموعه نهادهاي 
فرادولتي غيرپاس��خ گو اس��ت. به عب��ارت ديگر حاصل 
نوليبراليسم عالوه بر توسعه كااليي شدن و مزدبگير شدن 
نيروهاي كار، شكل گيري يا قدرت يابي روزافزون طبقه 
سرمايه دار خصوصي است و در اين مورد اخير در اقتصاد 
ايران شاهد تصويري پراعوجاج از بخش هاي خصوصي، 
دولتي و فرادولتي هس��تيم. نوليبراليسم يك دستوركار 
اقتصادي اس��ت كه از دهه 1970 توسط نهادهاي بزرگ 
مالي بين المللي مانند بانك جهاني و صندوق بين المللي 
پول و خزانه داري امريكا دنبال شد. در اين دستوركار براي 
افزايش حاشيه س��ود سرمايه گذاري از سويي تالش شد 
سهم نيروي كار از ارزش خلق شده كاهش يابد و از سوي 
ديگر با گسترش سپهرهاي كااليي، فعاليت هاي سودآور 
جديد در بخش هايي كه پيش تر نهادهاي دولتي يا سنتي 
ارايه خدم��ت مي كردند، تعريف ش��د. يعني مجموعه 
اقداماتي در مقابل سياست هاي دولت رفاه در كشورهاي 
سرمايه داري پيشرفته و سياست هاي توسعه گرايانه در 

كش��ورهاي درحال توس��عه بود. ويژگيهاي اصلي رژيم 
نوليبرال – مقررات زدايي، خصوصي سازي، گسترش كار 
موقت نيروهاي كار، توسعه بخش مالي و تأمين مالي متكي 
بر اوراق بهادار بود و در ايران نيز از 1368 روند مش��ابهي 
دنبال شد. براي رونق سرمايه گذاري تالش شد نخست 
سهم نيروي كار از ارزش هاي اقتصادي خلق شده كاهش 
يابد )ثبات نسبي دستمزدهاي حقيقي(، حوزه هاي جديد 
كااليي تعريف شود )آموزش، بهداشت، تهاجم به منابع 
طبيعي(، بازارهاي مالي گسترش يابد، )رشد موسسات 
اعتباري و بانك هاي خصوصي و توسعه بورس(، بار مالياتي 
بيشتري بر طبقات مردم تحميل شد )تغيير نرخ ماليات 
بر سود شركت ها از نرخ هاي تصاعدي به نرخ يكنواخت و 
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده(، دارايي هاي عمومي 
به شكل گسترده اي واگذار شود، و بسياري از سياست هاي 
ديگر. اما اگرچه در برنامه هاي و سياست هاي اقتصادي در 
ايران بعد از جنگ بارها واگذاري فعاليت هاي اقتصادي به 
بخش خصوصي، حذف مقررات زائد، كوچك سازي دولت، 
اصالح نظام قيمت ها، حذف يا هدفمند سازي يارانه ها و 
مواردي از اين دست موردتأكيد و در دستوركار بوده است 
اما نقش ب��اال و تعيين كننده بخش غيرخصوصي )اعم از 
دولتي ها و شبه دولتي ها( در بخش هاي مختلف اقتصادي 

در اين ميان چه مي گويد؟
نكته مهم آن اس��ت كه ش��كل گيري، تركيب طبقات 
فرادست و مناسبات دولت با اين طبقه براساس شرايط 
ويژه هر جامعه و بطور خاص ساخت دولت تفاوت مي يابد. 
اساسًا اجراي برنامه هاي نوليبرالي در هر كشور با توجه به 
ساخت حاكميت و مناسبات دروني نهادهاي حاكم شكل 
خاص خود را مي يابد.؛ چراكه حاكميت نه يك ابژه كه يك 
رابطه اجتماعي است. همانطور كه در پي برنامه نوليبرالي 
يلتسين در شوروي بعد از فروپاشي شاهد قدرت گيري 

نخبگان حزب كمونيست روسيه در مقام اليگارشي مالي 
جديد بوديم، در چين، ضمن اقتدار حزب كمونيس��ت 
چين و حفظ برخي وجوه اقتصاد متمركز، روند مشابهي 
را در قدرت گيري نخبگان حزب كمونيست در مقام طبقه 
سرمايه دار جديد ديده ايم. در شيخ نشين هاي خليج فارس 
نيز اجراي برنامه هاي نوليبرالي به تقويت قدرت اقتصادي 
شيوخ حاكم انجاميده و طبقه سرمايه دار جديد در حقيقت 
در امت��داد خوِد حاكميت پديدار ش��ده و از قراردادهاي 
دولتي، حقوق عامليت، واگذاري زمين و موقعيت درون 

ديوان ساالري دولتي بهره برده است.
در اي��ران نيز ب��ا توجه به س��اختار حاكمي��ت در كنار 
شكل گيري يك طبقه س��رمايه دار نوخاسته )عمدتًا به 
م��دد رانت هاي وفاداري و بوروكراتيك( ش��اهد تقويت 
قدرت اقتصادي و مالي نهادهاي فرادولتي به فعاليت هاي 
اقتصادي گسترده دست زده بودند تا توليت هاي مذهبي 

و نهادهاي مشابه بوده ايم.
در عين حال، بايد توجه داشته باشيم كه اگر نوليبراليسم 
را ي��ك پروژه اجراناش��ده بدانيم كه هن��وز در محك 
تجربه آزموده نشده است. در حقيقت راه برون رفت از 
بحران هاي موجود را مسدود كرده ايم، چراكه برون رفت 
از بحران ه��اي س��اختاري موجود ازجمل��ه نيازمند 
بازنگري در سياست هاي بازار كار، كاهش حوزه هاي 
كااليي در اقتصاد و سياس��ت هاي زيس��ت محيطي 
است كه اساسًا با نوليبراليسم بيگانه اند. يعني از منظر 
اقتصادي ص��رف نيز براي غلبه بر بحران س��اختاري 

نيازمند گذر از نوليبراليسم هستيم.
بنابراين بر نوليبرالي بودن برنامه هاي اقتصادي سه دهه 

اخير تأكيد داريم چراكه: 
 )1( نوليبراليسم در اروپا و امريكا اگر براي اعاده قدرت 
طبقاتي به طبقات فرادس��ت بود در ايران براي تكوين 

قدرت طبقاتي طبقات فرادست بود و از اين منظر چه بسا 
پروژه اقتصادي موفقيت آميزي محسوب شود. ازاين رو، 
وقتي از منظر طبقات فرودست به برنامه هاي اقتصادي 
مي نگريم، بايد بر وج��ه نوليبرالي آن تأكيد كنيم.  )2( 
مانند هر برنامه نوليبرالي ديگري و با شدت بسيار بيشتر 
طي سه دهه گذشته حقوق اقتصادي طبقات مردمي در 
پي اجراي برنامه ها و سياست هاي اقتصادي اجراشده در 
ايران به شدت كاهش پيدا كرد: حق برخورداري از كار 
دايم، حق دسترسي رايگان به آموزش، حق برخورداري از 
سالمتي، حق برخورداري از مستمري هاي بازنشستگي، 

و نيز البته حق به شهر به مثابه يك داّل فراگير.
 )3( تصوير پراعوجاج اقتصاد ايران امروز حضور بخش 
گسترده فرادولتي و غيرپاسخ گو نه ناشي از عدم اجراي 
سياس��ت هاي نوليبرال��ي بلك��ه برخاس��ته از اجراي 
سياس��ت هاي نوليبرالي توس��ط حاكميت پرتناقض 
اليگارش��يك بر اقتصاد ايران اس��ت. ب��ه همين دليل، 
گسست از آن موضوعي است كه بايد در درجه نخست 

در سپهر سياست دنبال كرد.
 )4( بخش بزرگ��ي از بحران هاي كنوني اقتصاد ايران، 
بحران فقر و نابرابري طبقاتي، بحران زيست محيطي، 
بحران كمبود تقاضاي موثر، و بحران بازتوليد اجتماعي 
بطور مشخص يا عمدتًا برخاس��ته از الگوي نوليبرالي 
حاكم بر اقتصاد ايران بوده اس��ت. ازاين رو، برون رفت 
از بحران س��اختاري موجود در اقتصاد ايران مستلزم 
گسست قطعي از برنامه هاي نوليبرالي سه دهه گذشته 

است.
فراموش نكنيم كه خطابه هاي فريبنده  درباره “بخش 
خصوصي واقعي “ و برشمردن وجوه تمايز سياست هاي 
اقتصادي با نوليبراليسم اقتصادي، صرفاً دوركردن مردم 

از راه هاي رهايي از معضالت اقتصادي كنوني است.

در س��ال 1973 و با هدف تس��ريع و تس��هيل روابط بين 
بانكي جامعه ارتباطات مالي بين بانكي جهاني موس��وم 
به سوئيفت براي نقل و انتقال پيام بين بانك هاي كشورهاي 
مختلف ايجاد ش��د. سامانه سوئيفت بس��تري است كه 
بانك هاي مختلف در جهان اطالع��ات و پيام هاي خود را 
درباره نقل و انتقال پول از طريق آن جابه جا مي كنند. اين 
سامانه توسط هزاران موسسه مالي و بانكي در سراسر جهان 
مورد استفاده قرار گرفته و ساالنه حدود 1.8 ميليارد پيام يا 
به عبارت ديگر روزانه 5 ميليون پيام از طريق آن بين بانك ها 

مخابره مي شود. 
نظام ترجمه پيام هاي سوئيفت بخش هاي مختلفي دارد، 
سوئيفت شبكه نقل و انتقال داده و نرم افزار مربوط به خود 
را دارد ك��ه به بانك ها امكان اتصال به ش��بكه آن را فراهم 
كرده و از طريق الگوريتم مختص خود به هر مشترك يك 
كد منحصربه فرد سوئيفت اختصاص مي دهد. در واقع 
همين كد سوئيفت بانكي اس��ت كه از طريق آن مي توان 
بطور دقيق فرستنده و گيرنده پيام را تشخيص داد و به همين 
ترتيب انتقال پيام را در سريع  ترين زمان ممكن انجام داد. 

در بستر سوئيفت احتمال بروز خطا به حداقل رسيده چرا 
كه هر مشترك كد مخصوص به خود را دارد و تمام اطالعات 
مربوط به مشترك از طريق كد آن قابل استحصال است. در 
صورتي كه يك بانك بخواهد يك پيام يا تأييديه انجام يك 
تراكنش بانكي را به يك بانك ديگر ارسال كند بايد يك پيام 
آماده كند، اين پيام را از طريق يك س��امانه رمزنگاري كه 
توسط سوئيفت ايجاد شده رمزنگاري كرده و از طريق پايانه 
خود به بانك ديگر ارسال كند. بانك مقصد پيام را دريافت 

كرده، آن را رمزگشايي كرده و بر اساس آن اقدام مي كند. 
در قالب سوئيفت اطالعات حساب هاي معامالتي نيز مخابره 
مي شود و در صورتي كه يك پرداخت بدون ارايه جزييات 
انجام ش��ود اين پرداخت مورد بررس��ي قرار مي گيرد. به 
كمك پيام هاي مخابره شده در سامانه سوئيفت سازمان ها 
و اش��خاص حقيقي مي توانند پول خود را به هر ارزي كه 

مي خواهند جابه جا كنند. 

  بالك چين معادالت بازي را تغيير مي دهد
به گزارش فارس به نقل از آيهدل، هدف از متحد شدن در 
قالب يك نظام پرداخت مس��تقل اين بود كه امكان نقل و 
انتقال پول ها از يك بانك به بانك ديگر ايمن و سريع و بدون 
توجه به مرزهاي فيزيكي و ديگر موانع فراهم شود. تا پيش 

از اين سوئيفت رقيبي نداشت اما با ظهور »فناوري دفتر 
كل توزيع شده، DLT«، شرايط براي سوئيفت تغيير كرد و 
فناوري بالك چين امكان ارايه خدم��ات در نقل  و انتقال 
پيام هاي بين بانكي در حوزه بين الملل را فراهم كرد. در عين 
حال استفاده از DLT اين روند را ارزان تر، سريع تر و با فناوري 

بهتر كرد و پيچيدگي آن را كاهش داد. 
در بستر اين استارت آپ چندين محصول نيز توسعه يافته 
كه آنها چندين زيربستر نيز توسعه يافته كه از جمله آنها 
مي توان به ايكس ويا، ايكس رپيد و ايكس كارنت اشاره كرد 
كه هر يك از آنها توانايي رقابت جدي با سوئيفت را دارند. 

در حقيقت عماًل سوئيفت در برابر چنين ساختاري از نظر 
فني منسوخ شده است. پياده سازي موثر نيازهاي بين المللي 
نيازمند به روزرساني مرتب ابزارها دارد. سوال اينجاست كه 

جايگزين ها براي سوئيفت چه سامانه هايي هستند.

  ريپل
در گام نخست بايد از يك استارت آپ در سانفرانسيسكو 
ش��روع كني��م چ��را كه اي��ن پ��روژه اصلي ترين رقيب 
سامانه سوئيفت در جهان محس��وب مي شود. ريپل در 
حقيق��ت به نق��اط ضع��ف سامانه س��وئيفت پرداخته 
است. سوئيفت يك س��امانه كند و تنبل اس��ت و نقل و 
انتقال پيام در قالب آن 3 تا 5 روز طول مي كش��د. در عصر 
فن��اوري اطالعات زم��ان 3 تا 5 روز زمان بس��يار طوالني 
به حس��اب مي آيد، از طرف ديگ��ر نقل و انتق��ال پيام از 
طريق سوئيفت پرهزينه است و حدود 5 درصد پيام ها در 

قالب آن نيز با خطا مواجه مي شوند.
ريپل مي تواند قواعد بازي را با ارايه خدمات سريع و ارزان تر 
قالب سامانه پرداخت بين المللي فراهم كرده و خدمات نقل 
و انتقال پيام بين بانكي را در چند ثانيه انجام دهند. هزينه 
انتقال پيام در قالب آن نيز بسيار كمتر از سوئيفت است، 
در بستر اين استارت آپ چندين محصول نيز توسعه يافته 
كه آنها چندين زيربستر نيز توسعه يافته كه از جمله آنها 
مي توان به ايكس ويا، ايكس رپيد و ايكس كارنت اشاره كرد 
كه هر يك از آنها توانايي رقابت جدي با سوئيفت را دارند. 

از طرف ديگر بانك هاي بزرگ بين المللي نيز روز به روز تمايل 
بيشتري به استفاده از ريپل پيدا مي كنند. ايكس كارنت 
سامانه زيرمجموعه ريپل است كه براي نقل وانتقال سريع 
و بهينه پول بين بانك ها با استفاده از شبكه ريپل نتكه شبكه 
مبتني بر فناوري بالك چين ريپل محس��وب مي شود 

طراحي شده است. از طريق اين سامانه بانك ها مي توانند 
پول را در حساب هاي خارجي و برون مرزي جابه جا كنند.

شركت ها و بانك هايي كه هم اكنون از اين سامانه مبتني 
بر فناوري بالك چين اس��تفاده مي كنند مدعي هستند 
كه اين سامانه هم سريع تر و هم ايمن تر از سوئيفت است. 
س��امانه ايكس رپيد نيز براي بانك ها جذاب بوده است اما 
در اين زمينه يك مش��كل وجود دارد و آن نوسان قيمت 
ارز مجازي ريپل اس��ت. اين اس��تارت آپ بالك چين از 
ارز مجازي ريپل به عنوان واسطه ارزي استفاده مي كند. 
با اين حال س��امانه ريپل بطور رس��مي اعالم كرده است 
كه تمام ش��ركت هايي كه در طرح آزمايش��ي استفاده از 
ايكس رپيد حضورداشتند توانس��ته اند 40 تا 70 درصد 
هزينه هاي خود را كاهش دهند. در عين حال جابه جايي 
پول يا پيام در قالب اين سامانه تنها 2 دقيقه طول كشيده 
است و از طرف ديگر موسسات مالي نيز با استفاده از ريپل از 

شر پيچيدگي هاي سوئيفت خالص شدند.

   هزينه انتقال پيام در قالب ريپل و بالك چين 
نيز بسيار كمتر از سوييفت است

برد گارلينگ ه��وس مديرعامل ريپل مي گويد، اگر چه 
مقامات سوئيفت مدعي هستند كه فناوري بالك چين در 
نقل و انتقال پيام و پرداخت بين مرزي ارزشي ندارد تاكنون 

بيش از يكصد بانك به سامانه ريپل متصل شدند.
وي گفت: خيلي نگذشته است كه مقامات سوئيفت گفته  اند 
كه آنها نگراني توسعه فناوري بالك چين به عنوان راهكاري 
براي نقل وانتقال پيام هاي بين بانكي نيستند هم اكنون ما 
بيش از يكصد بانك را داريم كه به ما متصل شده و خالف 

ادعاي سوئيفت را ثابت كردند. 

  بانك مركزي ارزهاي مجازي
بانك مركزي كانادا، سنگاپور و انگليس اخيراً ايجاد بانك 
مركزي ارزه��اي مجازي را به عن��وان راهكاري براي حل 
مشكالت نظام بين المللي پرداخت كنوني معرفي كرده اند 
در گزارش اين س��ه بانك آمده است كه عبور از كانال هاي 
كنوني بانكداري در پرداخت هاي بين المللي و رسيدن به 
كانال هاي جديد مي تواند مشكل دسترسي هاي ضعيف، 
وجود استانداردهاي گوناگون و حضور واسطه هاي متعدد 
را حل كند. در اين گزارش آمده است؛ ايجاد بانك مركزي 
ارزهاي مج��ازي كه مي تواند در حوزه ه��اي خرد و كالن 

ارزهاي مجازي حضور داش��ته و مزاياي زي��ادي را فراهم 
مي كند كه از جمله آنها مي توان به دسترسي 24 ساعته، 
ناشناس ماندن و از بين بردن ريسك اعتباري طرف مقابل 

براي مشتركين اشاره كرد. 

  پيشنهاد ايجاد بانك مركزي ارزهاي مجازي 
در نخستين مدل استفاده از بانك مركزي ارزهاي مجازي، 
ارز مجازي مخصوص يك كشور در قالب آن مورد استفاده 
قرار مي گيرد و بانك هاي مركزي ديگر كشورها نيز بايد 
با ايجاد كيف پ��ول  مجازي براي اس��تفاده از ارز مذكور 
خدمات رساني كند اما در مدل دوم ايجاد يك بانك مركزي 
ارز مجازي فراگير پيشنهاد شده است كه به يك كشور 
محدود نمي شود، در چنين ساختاري هر بانك مركزي 
بايد چندين نوع ارز مجازي را به رس��ميت شناخته و به 
آنها خدمات رساني كند، اين مساله به بانك ها اين امكان 
را مي دهد تا بر اساس قوانين چندين كيف پول مجازي را 

بطور همزمان داشته باشند.
مدل سوم نيز ايجاد يك بانك مركزي ارز مجازي مستقل 
است كه همه ارزهاي ملي كشورها را به رسميت بشناسد. 
مشكل اينجاست كه ايجاد يك ارز مجازي جهاني مي تواند 
مورد سوءاستفاده كش��ورها از نظر ارزش قرار گرفته و از 

طرف ديگر سرعت توسعه اين مدل ها نيز پايين است. 
بايد گفت براي اينكه ريپل بتواند از سوئيفت سبقت 
بگيرد باي��د باره��ا ارتقا پي��دا كند نكته ديگ��ر اينكه 
هيچ كس نمي تواند جلوي س��وئيفت در اس��تفاده از 
فناوري بالك چين را نيز بگيرد. بر همين اساس اخيراً 
شايعه اي درباره همكاري سوئيفت با ريپل براي استفاده 
از فناوري ارز مجازي در نقل و انتقال پيام منتشر شده است 
كه البته اين مساله از سوي سوئيفت تكذيب شده است. 

  همكاري سوييفت هند با يك شركت براي 
توسعه شبكه بالك چين

چند روز پيش نيز شبكه س��وئيفت هند با يك شركت 
توسعه دهنده فناوري بالك چين قراردادي را براي ايجاد 
يك پروژه آزمايشي براي نقل و انتقال پيام بست. شركت 
مذكور با نام مونتاگو قرار اس��ت فناوري بالك چين را با 
قالب س��وئيفت ادغام كند و بانك ها مي توانند از شبكه 
ايجاد شده براي نيازهاي صنعتي با ايمني كافي و مديريت 
استفاده كنند. سوئيفت هند قرار است نقل و انتقال پيام 

و پرداخت را فراهم كرده و مونتاگو نيز قصد دارد راهكاري 
براي فعاليت هاي خالف قانون ايجاد كند. 

  س�وال اينجاس�ت كه ك�دام طرف پيش�تاز 
مي شود

تقابل سوئيفت و ريپل همواره خارج از قالب فناوري بوده 
است. بازار بين المللي همواره بستري براي تقابل بازيگران 
مختلف در راستاي كنترل جريان هاي مالي بين المللي 
بوده اس��ت. از ط��رف ديگر سامانه س��وئيفت همواره 
مكانيزمي براي اعمال قدرت محسوب شده و مي شود. قطع 
دسترسي بانك ها به سوئيفت راهي است كه قدرت ها 
براي اثرگذاري در كل اقتصاد كشورهاي ديگر استفاده 
مي كنند. بانك هاي مركزي، دولت ها و انحصارطلب ها 
به احتمال زياد نخواهند گذاش��ت كه اين اهرم از دست 
آنها خارج ش��وند بنابراين آنها در براب��ر اقدام بانك ها در 
گذر از سوئيفت و اس��تفاده از ريپل مقاومت خواهند 
كرد. مشكل آنها اين است كه سامانه بالك چين امكان 
كنترل ش��بكه ب��راي دولت ها و بانك ه��اي مركزي به 
انحصارطلب ه��ا را در اتصال يا قطع دسترس��ي اقتصاد 
كشورها به اين سامانه را فراهم نمي كند بنابراين توسعه 
فناوري بالك  چي��ن در رقابت با س��وئيفت اين خطر 
را ب��راي بانك هاي بزرگ و دولت ه��ا دارد كه آنها قدرت 
خود در اعمال نفوذ در س��وئيفت را كه هم اكنون دارند 
در تعامل با بالك چين و ريپل از دست مي دهند. آنها 
سال هاست كه از چنين دسترسي و قدرتي براي اعمال 
فشار عليه كش��ورها اس��تفاده كرده اند بنابراين آنها در 
گذار از س��وئيفت به سمت فناوري بالك چين شديداً 
مقاوم��ت خواهن��د ك��رد. وين رايميك��رز مدير بخش 
بازاره��اي بانكي س��وئيفت مي گويد با كمك ريپل با 
فناوري بالك چين، پيام هاي پرداخت بين بانك ها واقعًا 
قابل ارسال هس��تند اما تبادل داده هاي خصوصي بايد 
تا حد ممكن محرمانه بمانند و فقط سوئيفت است كه 
مي تواند اين كار را به خوبي انجام دهد.  آيا ريپل مي تواند 
جايگزين سوئيفت ش��ود؟ و آيا بانك ها به سمت ايجاد 
يك ش��بكه بالك چين مختص خ��ود خواهند رفت؟ 
تصميم گيري در اين باره دس��ت چه كسي است؟ اينها 
سوال هايي اس��ت كه گذر زمان به آنها پاسخ خواهد داد. 
چيزي كه مي ت��وان ادعا كرد اين اس��ت كه بطور قطع 

كشمكش در اين زمينه آغاز شده است.
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در سواالت آزمون وكالت 
سوال اختالفي وجود نداشت

رييس اس��كودا در رابطه با آزمون وكالت سال 97 و 
شبهه طرح س��واالت اختالفي در اين آزمون، گفت: 
اينكه سوال اختالفي داشته و سوال اختالفي زماني 
است كه دو گزينه صحيح باشد و اينكه احتمال صحت 
دو گزينه وجود داشته نيز در اين سوال هايي كه غير 

رسمي منتشر شده و ما ديديم وجود نداشت.
مرتضي ش��هبازي صبح ديروز در نشس��ت خبري 
مش��ترك با عيس��ي اميني رييس كان��ون وكالي 
دادگستري مركز با بيان اينكه نهاد وكالت، به عنوان 
ي��ك نهاد مدني كه مدافع حاكميت قانون اس��ت و 
رسالت اصلي خود را حاكميت قانون و استقرار قانون 
و تالش براي استقرار ارزش هايي مانند حقوق بشر، 
حقوق شهروندي و مردم ساالري مي داند، اظهار كرد: 
قاعدتا با اين شرايط خود را پاسخگو مي داند و با وجود 
اينكه به لحاظ محدوديت هايي كه از حيث منابع داريم 
و با توجه به اينكه نهادهاي وكالت خودگردان است و 
بودجه عمومي ندارد با محدوديت مالي خيلي جدي 
مواجه هستند و در نتيجه روابط عمومي فعالي در نهاد 
وكالت نداريم. رييس اتحاديه سراسري كانون هاي 
وكالي دادگستري مركز )اسكودا( در پاسخ به سوال 
ايس��نا مبني بر اينكه ارزيابي شما از سواالت آزمون 
وكالت 97 به عنوان رييس اس��كودا چيس��ت؟ آيا 
طرح اين تعداد زياد سوال اختالفي و قوانين خاص 
منطقي است؟ عنوان كرد: آزمون سال 97 از حيث 
نظم برگزاري و دقت آزمون بسيار مثال زدني بود. هم 
ارزيابي خود سازمان سنجش به اين ترتيب بود و هم 
نهاد وكالت اين نظر را دارد. اين آزمون بسيار منظم و 
دقيق برگزار ش��د. وي ادامه داد: در رابطه با محتواي 
سواالت بايد بگويم كه به دليل اينكه ترتيب برگزاري 
آزمون با سازمان سنجش است كليد آزمون هنوز در 
اختيار ما قرار نگرفته است تا آن را ارزيابي كنيم بعدا 
ارزيابي خواهيم كرد. رييس اسكودا تصريح كرد: ايراد 
مطرح شده به نسبت س��ال هاي گذشته بسيار كم 
است و سوال اشتباه تقريبا در اين دوره منعكس نشده 
است. اينكه سوال اختالفي داشته و سوال اختالفي 
زماني است كه دو گزينه صحيح باشد و اينكه احتمال 
صحت دو گزينه وجود داشته نيز در اين سوال هايي 
كه غير رسمي منتشر شده و ما ديديم وجود نداشت. 
ولي اختالف نظر در حقوق را نمي توان انكار كرد. هيچ 
موضوع حقوقي نيست كه مسلم باشد. اختالفي نبايد 
مورد سوال باشد كه در گزينه ها هم منعكس شده باشد 
اگر چنين مواردي باشد حتما ما بررسي مي كنيم و 
راهكار مناسب اتخاذ مي كنيم. نمي توانيم تا نيامدن 
كليد سواالت به صورت رس��مي در مورد محتواي 
سواالت اظهارنظري كنيم. وي اظهار كرد: نهاد وكالت 
هميشه استقبال كرده است كه هر كسي ايرادي دارد 
مطرح كند حتما رس��يدگي خواهد شد و اگر احيانا 
سوالي اشتباه باشد ما هيچ ابايي نداريم سوال را خارج 
كنيم. سابقا هم انجام شده و بوده كه سوالي اشكالي 
ايراد فني داشته و آن سوال كنار گذاشته شده و حتي 
اينكه اگر سوالي اختالفي بوده هر دو گزينه را گزينه 
قابل قبول اعالم كرديم. ما از اينكه اعتراض ها را برايمان 

ارسال كنند استقبال و حتما رسيدگي مي كنيم.

100 هزار تن روغن در اختيار 
صنايع روغن نباتي قرار گرفت

مديركل هماهنگي توزيع و فروش شركت بازرگاني 
دولتي ايران گفت: با توج��ه به كافي بودن ذخاير 
استراتژيك روغن كشور، در يك ماه اخير براي تامين 
نياز توليد و بازار 100 هزار تن روغن خام توس��ط 
اين ش��ركت در اختيار صنعت روغن نباتي كشور 
قرار گرفت. »حجت براتعلي« در گفت وگو با ايرنا، 
ذخاير موجود روغن نباتي كشور را كافي دانست 
و افزود: توزيع اين ميزان روغن خام در بين صنايع 
سبب شد تا روغن خوراكي مورد نياز مردم در سطح 
بازار، خرده فروشي ها و فروشگاه هاي زنجيره اي به 
ميزان الزم وجود داشته باشد. وي علت توزيع روغن 
خام به صنعت روغن نباتي كشور را ايجاد شرايط 
باثبات براي عرضه روغن در بازار دانست و تصريح 
كرد: روغن خام بيشترين حجم واردات را به خود 
اختصاص داده است تا توليد روغن خوراكي در كشور 
متوقف نشود و كارخانجات در شرايط پايداري قرار 

داشته باشند.
او تصريح كرد: اكنون بيش از 550 هزار تن روغن 
براي مصرف بيش از سه ماه كشور در اختيار داريم.

وي مدت زمان نگهداري ذخاير روغن خام كشور 
را 6 ماه عنوان كرد و افزود: گردش ذخاير براساس 
نوع س��اختار روغن خام و ميزان تقاضاي مداوم با 
روغن هاي وارداتي جديد جايگزين مي ش��ود و با 
توجه به مي��زان خروجي كاالها، همچنان ذخاير 
را در س��طح تكاليف ابالغي حفظ مي كنيم.  وي 
اظهارداشت: در س��ال هاي اخير در بحث تامين 
روغن خام در كشور اتفاق خوبي رخ داده تا جايي 
كه با اعمال سياست هاي وزارت جهادكشاورزي، 
كش��ت دانه هاي روغني افزايش پيدا كرده است. 
براتعلي تصريح كرد: در س��ال زراعي 97-96 در 
مجموع 320 هزارتن دانه روغني كلزا از كشاورزان 
خريد شد و پيش بيني مي شود حدود 100 هزارتن 
دانه روغني س��ويا نيز خريداري شود؛ بنابراين به 
نظر مي رسد مجموع خريد دانه روغني و خروجي 
استحصال روغن از محل توليد داخل به بازار عرضه 
مناسب باشد. وي تاكيد كرد: دغدغه اي براي تامين 
روغن خوراكي مورد نياز كشور نداريم و بخشي از 
نياز كشور از محل توليد دانه هاي روغني و بخشي 
از محل واردات در حال تامين است. او اضافه كرد: 
مصرف س��االنه روغن خام كشور 1.5 ميليون تن 
است كه بخشي از استحصال روغن دانه هاي روغني 
توليد داخل، بخشي از دانه هاي روغني وارداتي و 
بخشي از روغن خام ذخاير تكليفي تامين مي شود. 
وي ادامه داد: ب��ا تعيين نرخ هاي خريد تضميني 
دانه روغني به نظر مي رسد سطح زيركشت بطور 
مجدد افزايش يابد؛ اين بدان معني است كه نياز ما 
به واردات روغن خام در آينده كاهش خواهد يافت.



گزارش 9 حملونقل

»تعادل« بررسي مي كند 

تدوين چشم انداز و استراتژي براي ايرالين ها به خريد هواپيما ارجحيت دارد

3 سناريوي نوسازي ناوگان هوايي كشور

گروه راه و شهرسازي|زهره عالمي|
 آغ�از تحريم هاي امريكا عليه اي�ران كه فروش 
هواپيما و قطعات آن را به ايران ممنوع مي كند، اما 
و اگرهايي را درباره چگونگي تأمين ناوگان مورد 
نياز در صنعت هوايي كشور ايجاد كرده است. در 
اين ميان، گزينه هاي مختلفي پيش روي مسووالن 
صنعت هوايي وجود دارد، گزينه نخس�ت خريد 
هواپيماهاي دس�ت دوم غربي با عمر باالس�ت، 
انتخاب ديگر خريد هواپيماهاي نو بلوك ش�رق 
از جمله آنتونوف اس�ت كه ف�روش آنها به ايران 
نيازمند مجوز اوفك نيس�ت. البته گزينه هايي 
مانند سوخو هم پيش روي ايراني ها قرار دارند و 
حتي تعدادي از ايرالين ها هم تفاهم نامه هايي را 
براي خريد اين هواپيما امضا كرده اند اما با توجه 
به آنكه اين شركت هنوز نتوانسته سهم قطعات 
امريكايي در هواپيماهايش را به كمتر از 10 درصد 
برساند، خريد اين نوع هواپيما نيازمند گذشت 

زمان و عمل به وعده شركت سوخو دارد.
گزينه بع�دي س�اخت هواپيما با كم�ك برخي 
شركت ها از جمله آنتونوف اس�ت كه آمار باالي 
سقوط اين هواپيما و ديد منفي مسافران هوايي 
به آن، يكي از موانع جدي براي ساخت و همكاري 

دوباره با اينگونه شركت ها محسوب مي شود.
در اين ميان، برخي كارشناسان معتقدند، خريد 
يا اج�اره هواپيماهاي دس�ت دوم غربي بهتر از 
هواپيماهاي نو بلوك شرق است چون پايه و اساس 
صنعت هوانوردي در ايران غربي است و گزينه هاي 

شرقي امتيازات الزم را در اين زمينه ندارند.
تع�دادي ديگر از كارشناس�ان ه�م مي گويند، 
پيش از بح�ث درباره خريد يا اج�اره هواپيماها 
از ش�رق يا غ�رب باي�د اس�تراتژي ايرالين ها و 
همچنين سياس�ت هاي صنع�ت هوايي تدوين 
شود و سپس درباره برند، نوع، چگونگي خريد و 
ليست كشورهاي سازنده تصميم گيري شود، زيرا 
طي سال هاي گذشته و با نبود استراتژي مشخص 
در اين حوزه ش�اهد بوديم كه ان�واع متفاوتي از 
هواپيماه�ا براي يك ايرالين خريداري ش�دند، 
درحالي كه در س�اير كش�ورها مدل هواپيماها 
براس�اس اهداف و استراتژي شركت هواپيمايي 
مشخص مي ش�ود و به همين دليل كمتر شاهد 

تنوع در تايپ هواپيماها در يك شركت هستيم.
درواق�ع ب�ه نظر مي رس�د ك�ه در گام نخس�ت 
نوس�ازي ناوگان هوايي ايرالين ه�ا بايد اقدام به 
تدوين استراتژي كنند و سپس براساس آن نوع 
هواپيماي مورد نظر مشخص مي شود. البته ناگفته 
نماند، خريد هواپيماهاي دست دوم غربي نسبت 
به هواپيماهاي شرقي داراي ارجحيت هستند زيرا 
هواپيماهاي ش�رقي نه تنها مناسب اقليم ايران 

نيستند، بلكه تعداد سوانح هوايي آنها باالست.
س�اخت هواپيما هم در ش�رايط فعل�ي توصيه 
نمي ش�ود و بايد در بخش�ي از س�اخت هواپيما 
مانند ساخت بدنه خودكفا شويم و با همكاري با 
شركت هاي سازنده، اقدام به ساخت كنيم درواقع 
دليلي براي ساخت 0 تا 100 تمام تجهيزات هواپيما 
وجود ندارد. چون حتي شركت هاي هواپيمايي 

بزرگ نيز چنين سياستي ندارند.

     نبود استراتژي؛ مشكل اصلي 
داوود ربيعي، كارشناس ارشد حوزه هوايي درباره تأمين 
ناوگان هوايي در زمان تحريم ها به »تعادل« مي گويد: با 
توجه به مشكالتي كه تحريم ها براي صنعت هوايي ايجاد 
كرده اند بايد ش��اهد پوست اندازي در استراتژي و مدل 

كسب و كار اين صنعت باشيم.
ربيعي مي افزايد: زماني كه اس��تراتژي مشخصي براي 
صنعت هوايي وجود نداشته باش��د، هر گشايشي هم 
در صنعت هوايي رخ دهد بهب��ود قابل مالحظه اي در 
اين صنعت رخ نمي دهد، به گفته سنكا )يك فيلسوف 
قديمي( زماني كه ندانيد به كجا مي رويد هيچ بادي براي 
شما باد موافق نيست و داستان نبود استراتژي در صنعت 

هوايي هم اينگونه است.
او ادام��ه مي دهد: صنع��ت هوانوردي كش��ور با ورود 
ش��ركت هاي خصوصي، بزرگ و بزرگ تر شده است و 
آنچه در اين ميان مهم تلقي مي شود، وجود مدل كسب 
و كار و همچنين اس��تراتژي مشخصي در اين صنعت 
است چون شركت هاي هواپيمايي، يك بنگاه اقتصادي 

محسوب مي شوند.
اين فعال حوزه هوانوردي با اشاره به اينكه مدل كسب و 
كار تمام ايرالين هاي ايراني شبيه به هم است، مي گويد: 
زماني كه استراتژي مشخصي در صنعت هوايي وجود 
نداشته باشد، نبود اس��تراتژي، در زمان بحران صنعت 
را با مشكالت متعددي روبرو مي كند و اين بحران فقط 
به تحريم ها خالصه نمي شود بلكه در زمان افزايش نرخ 
ارز و تالطم هاي بازار هم، صنعت هوايي كش��ور دچار 

بحران شد.
ربيعي اظهار مي كند: زماني كه استراژي مشخصي در 
صنعت هوانوردي وجود ندارد، امكان مديريت شرايط در 
زمان بحران وجود ندارد چون سياستي ديده نمي شود 

كه بتوان آن را تغيير داد يا اصالح كرد.
او تصري��ح مي كند: مش��كل اصلي صنع��ت هوايي در 
ايران، نبود اس��تراتژي است و جايگاهي براي مديريت 
اس��تراتژيك در اين صنعت ديده نشده است كه بتوان 
براساس آن در زمان بحران، تغييراتي در سياست ها را 

شاهد باشيم.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه هوايي، كوچك ترين 
اقدامي كه بايد صورت بگيرد، اين است كه شركت هاي 
جديدي ك��ه پا به عرص��ه صنعت هواي��ي مي گذارند 

اس��تراتژي متفاوتي داشته باشند كه در اين استراتژي 
مش��خص ش��ود كه اين ش��ركت هواپيمايي به كجا 
مي خواهند برسد؟ و بر اساس اهداف مشخص مي شود 

كه بايد ازچه هواپيماهايي استفاده شود.
ربيعي بيان مي كند: براس��اس استراتژي و مدل كسب 
و كار هر ش��ركت هواپيمايي مشخص مي شود كه اين 
شركت آيا قرار اس��ت پروازهاي منطقه اي داشته باشد 
يا پروازهاي كوتاه؟ آي��ا برنامه اي براي پرواز به فرودگاه 
محروم دارد؟ اين شركت چه بازار هدفي را براي خود در 
نظر گرفته است و در اين بازار حجم مسافر چقدر است؟ 
او با اشاره به اهميت تدوين استراتژي از سوي شركت هاي 
هواپيمايي مي گويد: استراتژي كمك مي كند كه شركت 
بتواند حجم مس��افران مسيرهاي مختلف را مشخص 
كند و برهمين اساس معلوم مي شود كه اين مسيرها، 
مسافر دارد يا بايد بازارسازي شود و اين جزييات ميزان 
الزم براي سرمايه گذاري را مشخص مي كند و اينكه اين 
سرمايه گذاري چه زماني به سوددهي مي رسد و با توجه 
به مجموع اين جزييات، شركت مي تواند درباره اجاره يا 

خريد چه هواپيمايي تصميم گيري كند.
اين كارشناس ارشد صنعت هوايي اضافه مي كند: پس از 
امضاي برجام، بسياري ازكارشناسان به خريد هواپيماي 
امبرائر تاكيد داشتند، اين هواپيما پروازهاي منطقه اي با 
برد كوتاه انجام مي دهد و از اين نظر شبيه ATR است، 
 ATR با اين تفاوت كه موتور امبرائر جت است اما موتور

توربوپراب و ملخي است.

ربيعي تصريح مي كند: س��رعت رس��يدن به مقصد در 
امبرائر باالتر از ساير هواپيماهاست و اوج گيري آن هم 

سريعتر است.
او با اشاره به خريد امبرائر توسط چند ايرالين ايراني پس 
از اجراي برجام ادامه مي دهد: متاسفانه اين شركت ها از 
اين هواپيما در مسيرهايي استفاده مي كنند كه پيش از 
اين بويينگ ام دي و ايرباس 320 آنها پرواز مي كرد. اين 
مثال را اينگونه مي توان تعريف كرد كه كافه اي دستگاه 
بخار اسپرسوس��از خريداري كند و به جاي استفاده از 
قابليت آن در ساخت قهوه اسپرسو از آن براي تهيه آب 

جوش چاي استفاده شود.
اين فعال حوزه هوان��وردي اظهار مي كند: دليل اينكه 
برخي ايرالين ها از امبرائر در مسيرهايي استفاده مي كنند 
كه ساير هواپيماها مورد بهره برداري قرار مي گيرند اين 
است كه شركت هاي هواپيمايي استراتژي مشخصي 

ندارند.
ربيع��ي اضافه مي كند: ايرالين هاي ايران��ي از رقابت با 
ايرالين هاي بزرگ دني��ا و منطقه از جمله اتحاد و قطر 
ايرويز س��خن به ميان مي آورد، اما واقعيت اين اس��ت 
كه بدون استراتژي نمي توان گام مثبتي در اين زمينه 
برداشت ضمن اينكه قرار نيست رقابتي با ايرالين هاي 

كشورهاي همسايه و دنيا رقابت كنيم.
او بيان مي كند: در ساير كشورها زماني كه ايراليني آغاز 
به كار مي كند مدل كسب و كار خود را براي فعاليت دارد 
و براساس همان مدل كس��ب و كار كه استفاده تمام و 
كمال از پتانسيل هاست گام بر مي دارد اما در ايران حرف 
از اين است كه قرار است هاب منطقه شويم اما استراتژي 
براي فعاليت شركت هاي هواپيمايي وجود ندارد و مدل 

كسب و كار نداريم.
اين كارش��ناس ارش��د ح��وزه هوايي با انتق��اد از نبود 
چشم انداز در حوزه هوايي مي گويد: هنوز برنامه اي كه در 
آن تعداد هواپيماهاي مورد نياز صنعت هوايي مشخص 
شده باشد، فرودگاه هايمان چه مشكلي دارند؟ ضعفمان 

در چه مسيرهايي است؟ 
ربيعي اضافه مي كند: در زمان برجام برخي مسووالن از 
نياز صنعت هوايي به 300 فروند هواپيما سخن مي گفتند 

درحالي كه اين سوال مطرح ش��د كه آيا فرودگاه هاي 
كشور جاي كافي براي اين تعداد هواپيما دارند؟ اگر هم 
فضاي كافي براي اين هواپيماها وجود داشته باشد آيا 
اين هواپيماها در همان مسيرهاي قبلي پرواز مي كنند؟ 
او ادامه مي دهد: در گام نخست بايد استراتژي صنعت 
هوايي مشخص شود و بعد اقدام به خريد تايپ هواپيما 
كنيم و اين اس��تراتژي اس��ت كه مش��خص مي كند 
مسيرهاي پروازي كدام باشند؟ چه هواپيمايي بخريم؟

به گفته اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي، يكي از 
انتقاداتي كه به شركت ايران اير وارد مي شود اين است 
كه اين شركت اس��تراتژي و مدل كسب و كار ندارد و 
علت آن هم خريد هواپيماهاي ATR اس��ت درحالي 
اين هواپيماها در برنامه اي كه براي اين شركت تعريف 
ش��ده جايي ندارد زيرا ATR هواپيماي��ي كوتاه برد و 

منطقه اي است.
او اضافه مي كند: قرار نيست چون بسياري از شركت هاي 
سازنده هواپيما با ايران همكاري نمي كنند، هر شركتي 
كه حرف از همكاري زد از آن شركت هواپيما خريداري 

كنيم.

     همكاري در ساخت هواپيما 
ربيعي درباره اولويت خريد هواپيماهاي شرقي و غربي 
نس��بت به يكديگر ادامه مي دهد: درباره خريد يا اجاره 
هواپيماهاي شرقي هم بايد اين موضوع را در نظر داشته 
باش��يم كه درصدي از قطعات اين هواپيماها متعلق به 
امريكا اس��ت و بدون مجوز اوفك امكان خريد از سوخو 

هم وجود ندارد.
او ادام��ه مي ده��د: هم اكنون گزينه هاي��ي پيش روي 
صنعت هوايي وجود دارد كه برخي از آنها زمانبر اس��ت 
خريد هواپيماي دست دوم غربي، هواپيماي نو شرقي و 
ساخت هواپيما و بايد اين نكته را در نظر داشت كه دانش 
و فناوري ساخت هواپيما، دانشي است كه يك روزه كسب 
نمي شود و براي فعاليت در اين زمينه بايد با كشورهاي 

فعال در اين حوزه همكاري داشت.
اين كارشناس ارشد حوزه هوايي اضافه مي كند: نخستين 
گام براي ورود به صنعت هواپيماسازي اين است كه بايد 
در زمينه ساخت برخي قطعات و تجهيزات هواپيما وارد 

شويم و تعامالتي با ساير كشورها داشته باشيم.
ربيعي مي گويد: هم اكنون كارخانه هاي خوبي در ساخت 
ورق هاي آلي��اژ بدنه هواپيما داري��م و مي توانيم از اين 
پتانسيل استفاده كنيم همان گونه كه ساخت ايرباس 
هم به تنهايي از سوي فرانسه انجام نمي شود و بخشي 
از هواپيما توسط آلمان، موتور توسط امريكا و ... ساخته 
مي شود و ايران هم مي تواند از ظرفيت هايش استفاده 
كرده و با ساخت برخي ملزومات هواپيما با كشورهاي 

ديگر همكاري كند. 
او بيان مي كند: ايران به خاطر معادن و كارخانه هايي كه 
دارد مي تواند در ساخت بدنه به ساير كشورها كمك كند 

و وارد صنعت هواپيماسازي شود.
اين فع��ال حوزه هوايي معتقد اس��ت: خري��د يا اجاره 
هواپيماي غربي و شرقي در شرايط كنوني و تا زماني كه 

استراتژي ايرالين ها مشخص نباشد توصيه نمي شود.
ربيعي ادامه مي دهد: متاسفانه طي سال هاي گذشته در 
زمينه خريد هواپيما دچار سياسي بازي شديم چه قبل 
از برجام چه پس از برجام، و خريد سوخو از روسيه نبايد 
به اين معنا باش��د كه به دليل دوستي با روسيه اقدام به 
خريد اين هواپيما كنيم بلكه بايد نگاه تخصصي باشد و 
متخصصان صنعت بايد اقدام به انتخاب هواپيما كنند 

و نبايد خريد هواپيمايي به اين صنعت تحميل شود.
اين كارشناس ارش��د حوزه هوايي با انتقاد از اصطالح 
هواپيماي فرس��وده مي گويد: متاس��فانه اين اصطالح 
اشتباه است و اين اصطالح در راستاي سياسي كاري وارد 
ادبيات رسانه اي كشور شده است چون يا يك هواپيما 

قابليت پرواز دارد يا ندارد.
او مي افزايد: ممكن اس��ت سال س��اخت يك هواپيما 
مربوط به 30 سال پيش باشد اما براي اين هواپيما هزينه 
شده است و طي چك هاي دوره اي، موتور آن، سيستم 
الكترونيكي و ... آن تغيير كرده است و تا زماني كه بدنه 
هواپيما توانايي فشارهاي وارد شده در پرواز را دارد بايد 

پرواز كند.
ربيعي تصريح مي كند: چك ليست تمام هواپيماهاي 

آماده پرواز در سراسر دنيا يكسان است و اين چك ليست 
است كه اجازه پرواز به هواپيما را مي دهد.

به گفته اين فعال حوزه هوايي، بهره گيري ايرالين هاي 
بزرگ دنيا از هواپيماهاي نو اين است كه اين هواپيماها 
هزينه تعمير و نگهداري كمتري را به ايرالين تحميل 
مي كنند، درحالي كه هزينه وارد شده به ايرالين در زماني 
كه از هواپيمايي با عمر باال استفاده مي كند بيشتر است.

او ادامه مي دهد: هواپيماه��اي با عمر باال به دليل آلياژ 
سنگين تر سوخت بيش��تري هم مورد اس��تفاده قرار 
مي دهند و همين موضوع موجب مي ش��ود كه نتوانند 
مسافر بيشتري س��وار كنند و هزينه نگهداري بيشتر 
مي شود. ربيعي اضافه مي كند: هزينه اي كه هواپيماهايي 
با عمر باال به ايرالين ها وارد مي كنند در واقع هزينه اي 
است كه شركت هواپيمايي براي ايمني بيشتر پروازهاي 
اين هواپيماها پرداخت مي كند البته بايد اين موضوع را 
در نظر گرفت كه ايراليني كه هواپيماهاي نو مي خرند، 
هزينه بيشتري براي خريد پرداخت مي كنند و ايراني ها 
سرمايه كمتري را براي خريد پرداخت مي كنند اما هزينه 

بيشتري را براي تعمير و نگهداري مي دهند.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي، با اش��اره به نبود 
استراتژي، خالقيت و ... در ايرالين هاي ايراني مي گويد: 
متاس��فانه عزمي از سوي شركت هاي هواپيمايي براي 
بهبود شرايط موجود مش��اهده نمي شود و هزينه هاي 
به دس��ت آمده از پروازها براي به روزرس��اني امكانات، 

تجهيزات و همچنين هواپيماها استفاده نمي شود.

     صنعت هوايي، اولويت كشور نيست
هوشنگ شهبازي،  كاپيتان با سابقه كشور كه از منتقدان 
وضعيت كنوني صنعت هوايي در كش��ور است، درباره 
تأمين و نو س��ازي ناوگان هوايي كش��ور پس از اعمال 
تحريم ه��اي امريكا به »تعادل« مي گوي��د: در اين باره 
بايد نگاهي كالن داشته باشيم و اولويت هاي حكومت 
و سياست گذاري را در نظر بگيريم كه متاسفانه صنعت 

هواپيمايي در اولويت قرار ندارد.
او اضافه مي كند: بايد صنعت هواپيمايي در اولويت قرار 
گيرد تا بتوان درباره نوع هواپيماهايي كه بايد در ليست 

خريد قرار گيرند،  اظهارنظر كرد.
شهبازي ادامه مي دهد: امارات در سال 2015، از صنعت 
هوانوردي غيرنظامي خود به اندازه فروش يكسال نفت 
ايران درآمد داشت، ضمن اينكه با ورود هر هواپيما 1000 
شغل ايجاد مي ش��ود و به بهبود صنعت گردشگري در 

كشور كمك مي كند.
او معتقد اس��ت: به ازاي ورود هر 6 توريسم به كشور، 
يك ش��غل ايجاد مي ش��ود و مي تواني��م در صنعت 
توريسم به رقابت با تركيه بپردازيم اگر به اين صنعت 

توجه كنيم. 
شهبازي تصريح مي كند: پس از اجراي برجام، به علت 
تعللي كه در خريد هواپيما رخ داد تنها شاهد ورود 16 
فروند هواپيما بوديم. درحالي كه مي توانس��تيم از اين 
فرصت بهترين استفاده را كرده و با شركت هاي ديگري 
غير از بويينگ، ايرب��اس و ATR مذاكراتي انجام داد و 
هواپيماهاي دست دوم با عمر 1 تا 5 سال خريداري كرد.

به گفته اين فع��ال حوزه هوايي، حتي اين امكان وجود 
داشت كه در مهلت سه ماه امريكا هم اقدام به خريداري 
هواپيماهاي دست دوم كنيم كه متاسفانه از اين فرصت 
هم استفاده نشد و با وجود اينكه كارشناسان به استفاده 

از اين فرصت اصرار داشتند اما اقدامي صورت نگرفت.
او اظهار مي كند: مي توانس��تيم در فرصت س��ه ماهه 
هواپيماهاي دست دوم در حد نو از ايرالين هايي مانند 
تركيش اير، قطرايرويز و ... خريداري كنيم البته ناگفته 
نماند كه منابع مال��ي مورد نياز براي خريد هواپيما هم 
وجود ندارد يعني اگر ايرباس و بويينگ هم اعالم كنند 

كه از امروز امكان فروش هواپيماي نو به ايران وجود دارد 
منابع مالي الزم در اين زمينه وجود ندارد.

شهبازي بيان مي كند: بايد تعامالت و رايزني هاي خود را 
با كشورهاي ديگر افزايش دهيم تا حداقل امكان دريافت 
فاينانس براي خريد هواپيماي دس��ت دوم با عمر باال 

وجود داشته باشد.
اين كاپيتان باسابقه كشور، با اش��اره به اينكه احتمال 
خريد هواپيماهاي نو كه مناس��ب ايرالين هاي ايراني 
باش��د وجود ندارد، مي گويد: در شرايط كنوني امكان 
خريد هواپيما از چين و روس��يه وجود دارد اما موضوع 
اين است كه هواپيماهاي روسي و بلوك شرق مناسب 
جغرافياي ايران نيست ضمن اينكه صنعت هوانوردي 
كشور از لحاظ آموزشي، اساس هوانوردي، دستگاه هاي 

ناوبري و ... غربي است.
او مي افزايد: هواپيماهاي شرقي از جمله توپولف و ايران 
140 در ايران سابقه سقوط دارند و با توجه به اين موضوع 
كارنامه حضور هواپيماهاي بلوك شرق در ايران كارنامه 
نامطلوبي اس��ت و برهمين اس��اس خريد يا اجاره اين 

هواپيماها اقدام درستي نيست.
ش��هبازي اظهار مي كند: اشتباه س��اخت هواپيمايي 
مانند ايران 140 ديگر نبايد تكرار شود زيرا از 14 فروند 
هواپيماي ساخته شده كه با همكاري شركت آنتونوف 

صورت گرفت، 9 فروند آن سقوط كردند.
اين فعال حوزه هوانوردي با اش��اره به عدم هماهنگي 
هواپيماهاي بلوك ش��رق با جغرافياي ايران مي گويد: 
سوانح سوخو باالست و كارايي خوبي ندارد و حتي روسيه 
هم از اين هواپيما استفاده نمي كند و از بويينگ و ايرباس 

خريداري مي كند. 
او اظهارمي كند: با اعمال تحريم ها امكان خريد هواپيماي 
دست دوم با عمر پايين وجود ندارد و فقط مي توان اقدام 
به خريد هواپيماهايي با عمر باالي 15 سال كرد كه اين 
هواپيماها هزينه نگهداري و تعمير بسيار بااليي دارند 
درحالي كه اگر هواپيماهاي دست دوم 1 تا 5 ساله خريد 
مي كرديم تا 10 سال به خوبي مي توان از اين هواپيماها 

استفاده كرد.

     فراز و نشيب هاي خريد سوخو 100
با توجه به اينكه احتمال خريد هواپيماي سوخو 100 
همچنان وجود دارد و اين ش��ركت ه��م تمايل زيادي 
براي فروش هواپيماهاي خود به ايران را دارد نگاهي به 
داستان سرزبان افتادن اين تايپ بين ايرالين هاي ايراني 
خالي از لطف نيس��ت. پس از برگزاري نمايش هوايي 
سوخو 100 در پاييز سال 95، شرايط براي آغاز رايزني 
ايرالين هاي ايراني با شركت سوخو فراهم شد و در همان 
زمان خبرهايي درباره اظهار تمايل برخي شركت هاي 
هواپيمايي خصوصي براي خريد يا اجاره س��وخو 100 
منتشر شد اما پس از مدتي، به علت وجود نقص فني در 
سوخو 100 يا مسائل مرتبط با ايمني، سازمان هواپيمايي 
روسيه اين هواپيما را زمينگير كرد تا بررسي ها درباره 

مشكل اين هواپيما ادامه يابد.
پس از گذش��ت حدود يكماه، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي از ارسال نامه شركت سوخو به اين انجمن و 
تاييد صالحيت پرواز اين هواپيما خبر داد موضوعي كه 
موجب شد خريد يا اجاره سوخو 100 دوباره بر سر زبان ها 

بيفتد اما گامي در اين زمينه برداشته نشد.
اما در س��ال 96 دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي 
با اش��اره به درخواست سوخو روس��يه براي معرفي 
هواپيماي خود به ايرالين هاي ايراني، گفت: با اعمال 
تغييرات صورت گرفته ديگ��ر نيازي به صدور مجوز 
اوفك براي خريد اين هواپيم��اي 20 تا 25 ميليون 
دالري نيس��ت چ��ون اي��ن ش��ركت در هواپيماي 
سوخو 100 آخرين تغييرات را اعمال كرده و برخي 
محدوديت ها مربوط ب��ه قطعات امريكايي كه وجود 

داشت را برطرف كرده است.
در همان سال 96، زمزمه هايي مبني بر ادامه مذاكرات 
ايرالين هاي ايراني با ش��ركت سوخو به صورت ايميلي 
شنيده شد و همين موضوع احتمال ورود اين هواپيما به 

ناوگان هوايي كشور را افزايش داد.
اما پس از چندماه دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي در 
موضع گيري جديدي اعالم كرد كه خريد هواپيماهاي 
روس��ي نيازمند صدور مجوز اوفك از سوي خزانه داري 

امريكاست.
اسعدي ساماني با بيان اينكه روس ها به عنوان يك گزينه 
براي خريد هواپيما مطرح هس��تند، تصريح كرد: آنها 
فروش هواپيما به اي��ران را منوط به صدور مجوز اوفك 
از س��وي خزانه داري امريكا كرده اند. 10 تا 15 درصد 
هواپيماي سوخو قطعات امريكايي است و به همين دليل 
مشمول مجوز اوفك مي شود، در واقع بدون اين مجوز 
امكان فروش هواپيما به اي��ران وجود ندارد، مگر اينكه 
روس ها تغييراتي در تجهيزات و قطعات هواپيما ايجاد 
كنند تا ديگر براي فروش سوخو به ايران نيازي به مجوز 

اوفك نداشته باشند.
با وجود اظهارات اس��عدي س��اماني درباره عدم امكان 
خريد هواپيما از س��وخو، او در ارديبهش��ت ماه س��ال 
جاري از امضاي تفاهمنامه خريد هواپيماهاي س��وخو 
با ش��ركت هاي هواپيمايي خبرداد و گفت: تاكنون دو 
شركت هواپيمايي تفاهمنامه خريد هواپيماهاي سوخو 
100 را منعقد كردند و ساير ايرالين ها هم به دنبال اجاره 

اين مدل هواپيما هستند. 
او ادامه داد: اين شركت روسي درصدد كاهش تجهيزات 
امريكايي هواپيماي سوخو اس��ت تا براي فروش آن به 
ايران نيازي به اخذ مجوزهاي اوفك نباشد و قرار بر اين 
است كه بخش��ي از اين تجهيزات از سوي شركت هاي 
اروپايي تامين شود تا نيازي نباشد كه به دليل استفاده 
از سيس��تم ها و تجهيزات امريكايي ب��راي فروش اين 
هواپيماهاي روسي به ايران مجوز اوفك را دريافت كنند.
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طي دو سال گذشته و از زمان اجراي برجام تا خروج 
امريكا از اين تفاهم نامه، 16 هواپيماي نو وارد ناوگان 
هوايي ايران اير شد كه 3 فروند آن ايرباس و مابقي 
ATR بودند. اين درحالي است كه براساس برنامه 
قرار بود 200 هواپيماي نو به ناوگان هما اضافه شود 
اما سنگ اندازي هاي امريكا و نبود منابع مالي مناسب 
براي تأمين هزينه هاي خريد هواپيما طي اين مدت 

مانعي جدي براي اجراي قراردادها بودند.
پ��س از خروج امريكا از برجام هم در گام نخس��ت 
ش��ركت امريكايي بويينگ به ص��ورت يكطرفه از 
قرارداد خارج شد و پس از آن ايرباس هم اعالم كرد 
كه تمايلي براي مقابله با امريكا و فروش هواپيما به 
ايران در زمان تحريم ها را ندارد، شركت ATR هم كه 
تا آخرين روزها پيش از آغاز تحريم ها همكاري خود 
را براي فروش هواپيما به ايران ادامه داد هم اكنون 
در حال رايزني براي فروش هواپيماهاي سفارشي 
ايران به كشورهاي ديگر است و ديگر اميدي براي 
خريد هواپيماهاي نو از اين 3 شركت سازنده وجود 
ندارد. البته چندي پيش علي اصغر فخريه كاشان، 
مشاور وزيرراه و شهرسازي سابق از تالش هايي براي 
تعليق يكس��اله قراردادهاي امضا شده با بويينگ و 
ايرباس خبر داد، اما با بازنشس��تگي اين مقام ارشد 
مذاكره كنن��ده براي امض��اي قراردادهاي خريد و 
فروش هواپيما و تغيير وزيرراه و شهرسازي، به نظر 
مي رسد كه ديگر مانند گذشته عزمي براي پيگيري 
اين قراردادها وجود ندارد. هم اكنون دو راه پيش روي 
صنعت هوايي ايران براي نوسازي وجود دارد يا بايد 
اقدام به خريد يا اجاره هواپيماهاي دست دوم با عمر 
باالي 15 سال كنيم يا اينكه به فكر خريد يا اجاره 
هواپيماهاي نوي بلوك ش��رق باشيم. دراين ميان 
اهميت نوس��ازي ناوگان هوايي ايران و تاثير آن بر 
اقتصاد كشور و حجم گردشگران خارجي و ... بهانه اي 
شد تا روزنامه تعادل گزارشي از گزينه هاي پيش روي 

اين صنعت براي نوسازي ناوگان تدوين كند.

    آنتونوف
در س��ال 1996 شركت هواپيماس��ازي آنتونوف 
قراردادي را با شركت هواپيماسازي هسا ايران امضا 
كرد كه به موجب آن اجازه نامه توليد اين هواپيما در 
ايران و در استان اصفهان تحت نام ايران-140 فراز 

)AnIr140( صادر شد. 
    براس��اس آمار منتشر ش��ده فقط 7 فروند از اين 
هواپيما در ايران توليد ش��د كه 4 فروند آن سقوط 
كردند. اگرچه طبق گفت��ه برخي منابع 13 فروند 
از اين نوع هواپيما در ايران توليد ش��ده و 30 فروند 
در خ��ارج از ايران كه نمونه ايراني فقط 2 س��قوط 
داشته كه يك فروند در شركت هسا و قبل از شروع 

پروازهاي مسافري بوده  است. 
    هرچن��د هواپيماي آنتونوف ب��ه مرحله توليد 
رسيد، اما با توجه به ثبت حوادث و سقوط هايي كه 

در سال هاي گذشته داشت، طرح آن متوقف شد.
   دبيرانجمن شركت هاي هواپيمايي چندي پيش 
اعالم كرد ك��ه ايرالين هاي ايراني تمام گزينه هاي 
موج��ود در ب��ازار را براي تامين ن��اوگان مورد نياز 
خود بررسي مي كنند، اما فعال شركت هواپيماساز 
آنتونوف جزو گزينه ها نيست و مذاكره اي براي خريد 

اين هواپيماها وجود ندارد.
   به نظر مي رس��د ب��ا توجه به آنكه ح��وادث تلخ 
سقوط هواپيماهاي شرقي مانند توپولوف و آنتونوف 
اوكراين، نظر مردم را نسبت به اين نوع از هواپيماها 
تغيير داده است و ايرالين ها ديگر تمايلي براي خريد 
اين هواپيما يا آغاز همكاري با اين شركت را ندارند، 
البته يكي از مديران ش��ركت آنتونوف در روزهاي 
گذشته، براي حضور در بازار ايران ابراز خوش بيني 

كرده است.
   با وجود نبود استقبال الزم از سوي ايرالين هاي 
ايراني براي خري��د هواپيماهاي آنتونوف، ش��ايد 
مس��ووالن اين شركت همچنان به دنبال پيگيري 

همان طرح هاي سابق باشند.

    سوخو 100
   ايران براي خريد هواپيما س��وخو 100 روسيه، با 
اين شركت مذاكراتي داشته، اما سد دريافت مجوز از 
وزارت خزانه داري امريكا، مانع از اين اتفاق شده است. 
   شركت سوخو برنامه دارد تا با دور زدن تحريم ها، 
مشاركت امريكا در قطعات هواپيماي مسافربري 
خود را به كمتر از 10 درصد برس��اند و اگر اين امر 
اجرايي شود، مي توان به خريد هواپيماهاي سوخو 

فكر كرد.
   قطعا شركت سوخو براي فروش هواپيماهاي خود 
بايد استانداردهاي الزم را تامين كرده و مجوزها را 
دريافت كند و اگر بنا باشد ايرالين هاي ايراني اين 
هواپيم��ا را خريداري كنند، س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري، بايد بر آن نظارت الزم را داش��ته باشد و 
پس از صدور مجوز، اين هواپيما مي تواند در آسمان 

ايران پرواز كند.
   نگاه متخصصان هوايي به سوخو بهتر از آنتونوف 
است. برخي از اين كارشناسان معتقدند با توجه به 
اينكه بسياري از فرودگاه هاي كشور به دليل نبود 
هواپيماه��اي زير 100 صندلي بال اس��تفاده باقي 
مانده اند، هواپيماي سوخو 100 با توجه به قابليت ها و 
توانمندي ها و همچنين زير 100 نفره بودن مي تواند 

فرودگاه كوچك كشور را به يكديگر وصل كند. 
   ب��ه گفته دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي، 
ميانگين قيمت هواپيماي س��وخو 100 بسته به 

آپشن هاي آن 20 تا 25 ميليون دالر است.
   به گفته كارشناس��ان صنعت هوايي، تكنولوژي 
هواپيماي س��وخو به روزتر از توپولف است و قابل 

مقايسه با يكديگر نيستند.
   بطور قطع قيمت فروش اين هواپيماها متفاوت 
از قيمت كاتولوگ خواهد بود، چراكه يك س��ري از 
آپش��ن ها و تجهيزات آن تغيير مي كند و در ادامه 
مذاكرات چانه زني هايي ه��م در مورد تعيين نرخ 

انجام مي شود.

    هوشنگ شهبازي، خلبان : هواپيماهاي 
شرقي از جمله توپولف و ايران 140 در ايران 
سابقه سقوط دارند و با توجه به اين موضوع 
كارنام�ه حضور هواپيماهاي بلوك ش�رق 
در ايران كارنامه نامطلوبي است و برهمين 
اس�اس خريد يا اجاره اين هواپيماها اقدام 

درستي نيست.

برش
  داوود ربيعي، كارش�ناس ارش�د حوزه 
هواي�ي: خريد ي�ا اجاره هواپيم�اي غربي 
و ش�رقي در ش�رايط كنوني و تا زماني كه 
استراتژي ايرالين ها مشخص نباشد توصيه 
نمي ش�ود. ربيعي ادامه مي دهد: متاسفانه 
طي س�ال هاي گذش�ته در زمين�ه خريد 

هواپيما دچار سياسي كاري شديم.

برش



دانش و فن10اخبار

در حاشيه نمايشگاه »باكو تل« مطرح شد

آمادگيايرانبرايميزبانيمركزمنطقهايويژهاستارتآپها
گروه دانش و فن   

 محمدجواد آذري جهرمي در نشست چهارجانبه وزيران 
ارتباطات و فناوري اطالعات ايران، جمهوري آذربايجان، 
روسيه و تركيه در باكو، پيشنهاد ايجاد يك مركز منطقه اي 
براي حمايت از فعاليت استارت آپ ها را مطرح كرد و گفت: 

ايران آماده ميزباني اين مركز است.
 نشست چهارجانبه وزيران ارتباطات و فناوري اطالعات 
جمهوري اسللالمي ايران، جمهوري آذربايجان، تركيه و 
روسيه روزگذشته در حاشيه نمايشگاه بين المللي »باكو 

تل – 2018« برگزار شد .
 محمدجواد آذري جهرمي، رامين قلي زاده، محمد جاهد 
تورهان و كنستانتين ناسكف به ترتيب وزيران ارتباطات 
و فناوري اطالعللات ايران، جمهوري آذربايجان، تركيه و 
روسيه در اين نشست راهكارهاي توسعه همكاري چهار 
جانبه در حوزه هاي ارتباطات و مخابرات را بررسي كردند.

در اين نشسللت همكاري چهار كشللور در زمينه توسعه 
اكو سيستم هاي استارت آپ، تبادل اطالعات و تجربه در 
راستاي طراحي و مديريت پارك هاي تكنولوژي، ترويج 
استارتاپ و واحد هاي مشترك، همكاري در حوزه خدمات 
ماهواره اي، مبادله آموزش و دانش در اين راستا، خدمات 
ماهواره اي با محوريت تجارت، همكاري در حوزه امنيت 
سايبري و سللازماندهي آموزش هاي مشترك سايبري 

بررسي شد .
همكاري در حوزه خدمات پستي، استفاده از امكانات حمل 
و نقل و ترانزيتي، مبادله تجربه در زمينه خدمات پستي 
نوين، همكاري در زمينه توسللعه شبكه هاي فيبرنوري 
بين المللي از جمله موضوعات مورد بحث اين ديدار چهار 

جانبه بود.
وزيللر ارتباطللات و فنللاوري اطالعات، در اين نشسللت 
چهارجانبه كه در حاشيه نمايشگاه بين المللي ‘باكوتل 
- 2018’ برگزار شللد، افللزود: ايده جمهوري اسللالمي 
ايران ايجاد يك بازار مشترك منطقه در حوزه ارتباطات 
و فنللاوري اطالعات ميان چهار كشللور  ايران، روسلليه، 

آذربايجان، و تركيه است.
به گزارش ايرنا، وي ديدارها و مذاكرات فشللرده قبلي با با 
وزراي اين كشورها را در حاشيه اجالس عشق آباد و اجالس 
 اي تي يو در دوبي را خاطرنشان كرد و گفت: ايران در اين 
مذاكرات پيشنهاد عملي و مشخص خود را براي حمايت از 

استارت آپ ها در سطح منطقه اي ارايه كرد . آذري جهرمي 
گفت: بر اساس اين پيشللنهاد يك مركز منطقه اي براي 
حمايت از فعاليت هاي استارت آپي و برگزاري نمايشگاه ها 
و همايش هاي منطقه اي در زمينه كسب و كارهاي نوين با 
مشاركت چهار كشور ايجاد مي شود و ايران آماده است تا 

ميزبان اين مركز در تهران باشد.
وي، با اشاره به تغيير ماهيت اقتصاد جهاني و افزايش نقش 
استارت آپ ها و كسب و كارهاي نوين در اقتصاد ديجيتال، 
تاكيد كرد: دولت ها با درك اين تحول، مي توانند گام هاي 
موثللري در جهت حمايت از اسللتارت آپ ها براي يافتن 
بازار هاي جهاني بردارند. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
اظهار داشت: هر چند استارت آپ ها در ايران و كشورهاي 
همسللايه در حال افزايش هستند اما همچنان در عرصه 
اتصال به مشللتريان بين المللي ضعيف هستند و در اين 
زمينه بايد تقويت شوند. در اين نشست چهار جانبه مقرر 
شد پيشنهادهاي سه كشور ديگر درباره جزييات اين طرح، 
ظرف سه ماه آينده ارايه و مورد بحث كارشناسي قرار گيرد.
آذري جهرمي همچنين با اشاره به توانايي ايران در ساخت 
ماهواره سنجشي خواستار انجام يك پروژه مشترك علمي 

ميان ايران و آذربايجان در اين زمينه شد.
وي افزود: ايران در راستاي تقويت همكاري هاي منطقه اي 
و بين المللي، ارتباط موثر با همسايگان به ويژه آذربايجان 

را با جديت دنبال مي كند.
الهام علي اف رييس جمهللور آذربايجان نيز در اين ديدار 
ضمن ابراز خرسندي از سطح گسترده همكاري هاي دو 
كشور تاكيد كرد: براي توسعه روابط دو جانبه و منطقه اي 

چشم انداز بسيار خوبي وجود دارد.
الهام علي اف با اشللاره به تكميل پروژه كريدور شللمال-

جنوب در آينللده نزديك، از اينكلله همكاري هاي ايران 
و آذربايجللان عالوه بر حوزه هاي حمللل و نقل، ترانزيت 
و تجارت بلله همكاري هاي ICT نيز تسللري يافته ابراز 

خرسندي كرد.
رييس جمهللور آذربايجان همچنين با اسللتقبال از ايده 
همكاري چهارجانبه ايران، آذربايجان، روسيه و تركيه، آن 
را فرمولي مناسب براي توسعه همكاري هاي منطقه اي 
دانسللت و گفت: با توجه به روابط سياسللي و اقتصادي 
مطلللوب ميان اين كشللورها، ايده همللكاري ميان آنها 
در حللوزه ICT ايللده موفقي خواهد بللود و براي امنيت 

منطقه اي و توسعه منطقه اي بسيار موثر واقع مي شود. وي 
پيشرفت هاي ايران در حوزه فضايي را چشمگير دانست و 
از پيشنهاد ايران براي مشاركت در يك پروژه علمي براي 

ساخت مشترك ماهواره سنجشي استقبال كرد.
الهام علي اف اظهار اميدواري كرد: دو كشور بتوانند در مورد 
گستره وسيعي از موضوعات مرتبط با حوزه ICT از جمله 
امنيت سايبري و توسعه زيرساخت شبكه نيز با يكديگر 
همكاري كنند. در حاشيه اين نشست محمد جواد آذري 
جهرمي درباره سفر دو روزه خود به كشور آذربايجان گفت: 
در اين اجالس قرار است يك سند همكاري مشترك بين 
كشورهاي عضو اكو بعد از بحث و بررسي به تصويب برسد. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به محورهاي اين 

سند همكاري مشترك در راستاي توسعه فناوري اطالعات 
در حوزه كشللاورزي، آموزشي و سللالمت، افزود: در اين 
اجالس، جلسات مربوط به اين محورها را خواهيم داشت 

و روي اين موضوعات بحث و تبادل نظر خواهيم كرد.
آذري جهرمي به برگزاري ديدارهاي دوجانبه در اين سفر 
اشاره كرد و گفت: در حاشلليه اين اجالس، مالقات هاي 
دو جانبه اي با وزراي ارتباطات روسيه، آذربايجان و ساير 
كشورهايي كه در اين سمينار حضور پيدا كرده اند، انجام 
شد و مروري بر توسعه ارتباطات دو جانبه صورت گرفت.. 
وي از برنامه بازديد از نمايشگاه باكوتل 2018 خبر داد و 
افزود: در نمايشللگاه امسال باكوتل، براي اولين بار وزارت 
ارتباطات به منظور توسعه بازار از كسب وكارهاي ايراني 

حمايت كرده تا در اين نمايشگاه حضور پيدا كنند.
وزير ارتباطات درباره حضور كسب و كارهاي نوپاي ايراني 
حاضر در نمايشگاه باكوتل توضيح داد: ۹ شركت از كسب 
وكارهاي موفق و فعال حوزه ICT كشللور، پاويون ايران 
را در اين نمايشللگاه تشللكيل مي دهند كه اميدواريم با 
تعامالتي كه در اين مدت دارند، درباره توسعه بازار ايران 
به بازار منطقه اي، موفق باشند و در اين شرايط سهم بازار 
مناسبي از آن خود كنند. گفتني است بيست و چهارمين 
 ICT نمايشگاه بين المللي ارتباطات و نوآوري هاي حوزه
و همايش جانبي آن، از تاريللخ 13 لغايت 16 آذرماه برپا 
خواهد بود و 1۴ شركت ايراني نيز در اين نمايشگاه حضور 

خواهند داشت.
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فراسو

مهر| دبير شوراي عالي فضاي مجازي گفت: سياست 
نهايللي در خصوص اسللتفاده از ارزهاي ديجيتالي در 
كشللور به زودي در سللطح هيات دولت مورد بررسي 

قرار مي گيرد.
ابوالحسن فيروزآبادي درباره آخرين وضعيت تعيين 
تكليف ارزهاي ديجيتالي )ارز رمز( در كشللور گفت: 
دولت در حال تهيه مصوبه اي براي سياسللت گذاري 
در اين حوزه است. وي افزود: با توجه به اينكه ارزهاي 
ديجيتال يكي از پديده هاي مهم در حوزه فناوري مالي 
و بازار پرداخت محسوب مي شوند، نظارت بر ارزهاي 

رمزنگاري شده در داخل كشور ضروري است.
رييس مركز ملي فضاي مجازي ادامه داد: ارز ديجيتال 
در كميسيون اقتصادي دولت آخرين مراحل بررسي 
را مي گذراند و به زودي در سطح هيات دولت بررسي 

مي شود.
فيروزآبللادي اظهللار داشللت: كشللور در مرحللله 
انجللام سياسللت هاي اوليلله بللراي تعييللن تكليف 
مشاركت كنندگان در حوزه ارزهاي ديجيتالي است 

و در اين زمينه با توجه به پيش نويسي كه پيش از اين 
مركز ملي فضاي مجازي براي طرح در شللوراي عالي 
فضاي مجازي تهيه كرده بود، در اين زمينه با كميسيون 
اقتصادي دولت همكاري مي كند تا در نهايت اين سند 

براي طرح به هيات دولت برود.
پيش از اين نيللز معاون مركز ملي فضللاي مجازي از 
برنامه ريزي براي قانوني شدن فعاليت دست اندركاران 
حوزه ارز ديجيتال از جمله استخراج كنندگان )ماينر( 
و صرافان اين بازار و نيللز واردات قانوني تجهيزات ارز 

ديجيتال خبر داده بود.

گيزمگ| پژوهشگران امريكايي سعي دارند با آموزش 
سيسللتم هاي هوش مصنوعي، هزينه هاي سللاخت 

شهرهاي مجازي را كاهش دهند.
هنرمندان بللراي تاثيرگذار بودن جهللان مجازي بايد 
سللاختمان، صخره، درخت و اشياي ديگر را در آن قرار 
دهند. ايجاد و قرار دادن سريع اين اشيا، به زمان و هزينه 
زيادي نياز دارد اما پژوهشگران شركت امريكايي  انويديا  
)Nvidia( با آموزش شللبكه هاي عصبي در ويدئوي 
واقعي، سيسللتم هاي هوش مصنوعي را براي توليد و 

توضيح شهرهاي مجازي آماده كرده اند.
شبكه هاي عصبي برخالف الگوريتم هاي هوش مصنوعي 
قديمي كه بايد با دستورالعمل هاي خاصي برنامه ريزي 
مي شدند، بيشللتر به مغزهاي ارگانيك شباهت دارند 
كه يادگيري آنها به مرور زمان و براساس تجربه صورت 
مي گيرد. ايللن تجربه را مي تللوان مانند يك مجموعه 
بزرگ داده به سيسللتم تزريق كرد و سللپس، قوانين 
را براي توليللد مفاهيم به كار برد. در سللال هاي اخير، 
از اينگونه سيسللتم ها بللراي به كار بردن سللبك ها يا 

ويدئوهاي هنري گوناگون اسللتفاده شده است. در اين 
روش، از تصاوير مبتني بر پيش بينللي در مورد رخداد 
بعدي استفاده مي شود و قاب هايي براي ساخت كليپ با 
تصوير آهسته به كار مي روند. اين گروه پژوهشي، از يك 
 )PyTorch( »چارچوب يادگيري عميق »پاي تورچ
اسللتفاده كرد و سيسللتم هوش مصنوعي را با هزاران 
ويدئوي شللهر مجازي و مجموعه داده ها آموزش داد. 
 پژوهشگران، پايه هاي يك شهر مجازي را با استفاده از 
 )۴ Unreal Engine( »۴ موتور بازي سللازي آن ريل«
به وجود آوردنللد و طرح كلي و جايگاه اشلليايي مانند 

سللاختمان ها، درختان و خودروها را مشخص كردند. 
سپس شبكه عصبي براساس آموزش هاي صورت گرفته 
از جمله جزييات، رنگ، نور و بافت، فضاهاي خالي را پر 
كرد. نتيجه نهايي اين فرآيند، يك جهان مجازي براي 
انيميشن يا بازي هاي ويدئويي بود كه با سرعتي بيش از 
سرعت كار هنرمندان انسان صورت گرفت. گفتني است 
كه مي توان جزييات مورد نياز را در مراحل بعد، اضافه، 
حذف يا اصالح كرد. اين روش براي حذف عناصر خالق 
انسللاني از فرآيند مورد نظر طراحي نشده بلكه هدف 
از طراحي آن، سرعت بخشلليدن به جنبه هاي خاص 
فرآيند اسللت. »برايان كاتانزارو«، پژوهشگر ارشد اين 
پروژه گفت: شبكه هاي عصبي، روش ايجاد گرافيك ها 
را تغييللر مي دهند. يكي از موانع اصلللي كه طراحان با 
آن روبرو هسللتند، هزينه باالي ايجللاد مفاهيم جهان 
 )Telepresence( مجازي براي بازي، دور حضوري
يا كاربردهاي ديگر است. روش ما به هنرمندان و طراحان 
امكان مي دهد جهان هاي مجازي را با استفاده از هوش 

مصنوعي و با هزينه پايين تر ابداع كنند.

بررسي هيات دولت  براي استفاده از ارز ديجيتال  ساخت شهرهاي مجازي جديد با كمك هوش مصنوعي
دريچه رويداد

مايكروسافت مرور»گر اج« را 
بازنشسته مي كند

ويندوز سنترال| مايكروسافت كه زماني با عرضه 
مرورگر اينترنت اكسپلورر سلطان دنياي وبگردي 
بود، حللاال پس از ناكامللي مرورگللر »اج« به دنبال 
بازنشسته كردن آن است. مرورگر اج كه همزمان با 
عرضه ويندوز 10 در سال 201۵ عرضه شد، در سه 
سال گذشته موفق نبوده و بخش عمده كاربران وب 
ترجيح مي دهنللد از مرورگرهاي كروم و فايرفاكس 
استفاده كنند. به همين علت مايكروسافت تصميم 
گرفته اين مرورگر سريع، سبك و امن را با وجود همه 
قابليت هايش بازنشسته كند و در تالش براي عرضه 
مرورگر جديدي باشد. اين مرورگر با استفاده از يك 
موتور پايلله جديد به نللام Chromium طراحي 
خواهد شد پيش از اين نسخه اي از آن در مرورگر كروم 
مورد استفاده قرار گرفته بود. اين مرورگر كه فعال اسم 
كد Anaheim براي آن انتخاب شده، براي كاربران 
ويندوز 10 عرضه مي شللود. كارشناسان معتقدند 
استفاده از موتور Chromium در مرورگر ويندوز 
خبر خوشحال كننده اي محسوب مي شود، زيرا كاربرد 
آن باعث باز شدن نرم تر و روان تر وب سايت ها شده و 
دسترسي به محتواي وب را روي گوشي هاي هوشمند 
نيز ساده مي كند. هنوز مشخص نيست مرورگر جديد 

چه زماني عرضه مي شود.

پرتاب موشك اسپيس ايكس 
براي سومين بار

آسوش�يتدپرس|يك موشللك فالكون ۹ براي 
سومين بار به آسللمان رفت و 6۴ ماهواره كوچك را 
نيز به مدار زمين برد. يك موشك اسپيس ايكس 6۴ 
ماهواره كوچك را به مدار زمين برد. اين نخستين بار 
بود كه موشللك فالكون ۹ براي سللومين بار پرتاب 
مي شللود. اين موشللك از مقر فضايي وندربرگ در 
كاليفرنيا به آسمان رفت. قسمت اول اين موشك در 
ماه هاي مه  و آگوست امسال به آسمان رفت. به هرحال 
محموله اين موشك شامل ماهواره هايي متعلق به 3۴ 
سازمان از 1۷ كشور مختلف جهان است.  همچنين 
به گفته اسپيس ايكس، ارسال محموله اي حاوي 6۴ 
ماهواره به مدار زمين توسط يك موشك امريكايي 

بي سابقه بوده است.

اطالعات ۱۰۰ ميليون كاربر 
فاش شد

رويترز|اطالعللات 100 ميليللون كاربر يك وب 
سايت پرسش و پاسللخ در فضاي آنالين فاش شده 
است. اطالعات حدود 100 ميليون كاربر وب سايت 
Quora فاش شده اسللت. اين وب سايت پرسش 
و پاسخ اعالم كرده گروهي ازهكرها به سيستم هاي 
آن دسترسللي يافته اند. اطالعات حساب كاربري از 
جمله نام، آدرس ايميل، پسوردهاي رمزگذاري شده 
و اطالعات انتقالي از شبكه هاي مرتبط اكنون فاش 
 Quara شده اند. اين شركت اعالم كرده تمام كاربران
را از حساب كاربري شان بيرون مي كند تا از خسارات 
بيشتر جلوگيري شللود. آدام دي آنجلو مدير ارشد 
اجرايي اين شركت گفت: ما مشغول اطالع رساني به 
كاربراني هستيم كه اطالعات شان فاش شده است. 
اين عمليات هك روز جمعه كشللف شد. وب سايت 
Quora Inc در سال 200۹ توسط دو كارمند سابق 

فيس بوك تاسيس شد.

فضانورد اماراتي سال 2۰۱9 
به ايستگاه فضايي مي رود

ناسا| رييس سازمان فضايي روسيه روسكاسموس 
گفت فضانورد اماراتي در سللال 201۹ به ايستگاه 
فضايي بين المللي سللفر خواهد كللرد. ديميتري 
راگوزيللن رييللس سللازمان فضايللي روسلليه 
روسكاسموس- كه در يك كنفرانس مطبوعاتي پس 
از اتصال ناو كيهاني سايوز ام.اس-11 با خبرنگاران 
صحبت مي كللرد اظهار داشللت: مللا در تماس با 
همكاران مان در امارات هسللتيم و بللا آنها تعامل 
كامل داريم. شهروندان اماراتي هم اكنون در مركز 
آموزش فضانوردان، بدون هيچ توقفي تحت نظارت 
آموزشياران اين مركز مشغول طي دوره مخصوص 
سفر به فضا هستند و به كار خود ادامه مي دهند و ما 
تالش داريم طبق قولي كه داده شللده آنها در سال 

201۹ به ايستگاه فضايي بين المللي پرواز كنند. 

ايس�نا| يك نماينده امضا كننده طرح مشروط شدن 
ايجاد كانال يا گروه در شللبكه هاي مجازي گفت: شايد 
فضاي مجازي امروز رها شللده است و هر كسي هركاري 
دلش مي خواهد انجللام مي دهد، اما ايللن طرح موجب 
كاهش تخلفات مي شود. اكبر تركي در خصوص مطرح 

شدن طرحي با عنوان مشروط شدن ايجاد كانال و گروه 
در شبكه هاي مجازي اظهار كرد: چنين طرحي با توجه 
به رهاشللدگي و وادادگي در فضاي مجازي، مورد نياز به 
نظر مي رسد، زيرا نظام مندي خاصي به اين فضا خواهد 
داد. وي افللزود: فضاي مجازي هزاران خوبي دارد، چنين 

طرحي براي صيانللت از اين هزاران خوبي مفيد اسللت. 
چراكه مي خواهيم افرادي فرصت طلب با ايجاد مسللائل 
ديگري در فضاي مجازي چنين فضايي را مشوش نكنند و 
از سوءاستفاده جلوگيري كنيم. اين نماينده مجلس ادامه 
داد: آنها  كه مي خواهند كانال يا گروه اطالع رساني ايجاد 

دريافت مجوز  براي كانال يا گروه در شبكه هاي مجازي
كنند يا در مباحث علمي و فناوري صحبت كنند مشكلي 
ندارند و مجوز مي گيرند و فعاليت مي كنند، اين طرح از اين 
گروه ها حمايت هم خواهد كرد. تركي تصريح كرد: قطعا 
آنها كه به دنبال كار صحيح در فضاي مجازي هستند از 
طريق قانوني اقدام خواهند كرد، اما عده اي به دنبال هتك 
حيثيت، بردن آبروي مردم، فحاشللي به مسللووالن و ... 
هستند كه با اين طرح به مقاصد خود نخواهند رسيد. وي 
تاكيد كرد: متاسفانه عده اي در داخل كشور حتي برخي 

از آنها  كه پست و مقام دارند با شماره هايي ناشناس عليه، 
دولت فعاليت مي كنند. نماينده مردم فريدن و فريدون شهر 
در مجلس تصريح كرد: شللايد نتللوان با اين طرح جلوي 
100 درصد از تخلفات را گرفت، اما مي شود اين تخلفات را 
كاهش داد. فضاي مجازي امروز رها شده است و هر كسي 
هللر كاري دلش مي خواهد در آن انجللام مي دهد. تركي 
خاطرنشان كرد: برخي از آقايان افرادي را اجير كرده اند 

كه  عليه اين و آن يا حتي مسووالن مطلب منتشر كنند.
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معاون اول رييس جمهوري مطرح كرد

 سهم 25 درصدي درآمدهاي نفتي در بودجه 98

نقش بخش تعاون در توسعه فرصت هاي شغلي در ايران 

در شرايطي كه طي روزهاي آينده قرار است از بودجه 98 
كل كشور رونمايي شود، معاون اول رييس جمهوري از 
كاهش ميزان وابستگي بودجه 98 به نفت به 25درصد 
خبر مي دهد. موضوعي كه بسياري از كارشناسان تحقق 
آن را شرط اساسي بهبود شاخص هاي كالن اقتصادي 

كشورمان ارزيابي مي كردند.
جهانگيري با بيان اينكه چالش اصلي كشور مقابله با 
تحريم هاي ظالمانه امريكا است، گفت: امريكا به دنبال 
اين است كه نفت ايران فروخته نشود. ما هم بودجه 98 
را به گونه اي تنظيم كرديم كه سهم درآمدهاي نفتي 

خيلي بيشتر از 25 درصد نباشد.
جهانگيري ديروز در سخنراني خود در مراسم روز ملي 
بيمه با اشاره به اينكه توسعه پايدار و توسعه اقتصادي، 
بيش از ساير جوانب توسعه مورد توجه است، اظهار كرد: 
به همين دليل فشار دشمن به سمت اقتصاد متمركز 
شده است تا با زمين گير كردن اقتصاد كشور به ساير 

بخش ها هم آسيب برساند.
وي ادامه داد: ما وظيفه داريم به مسائل اقتصادي كشور 
بطور جدي بپردازيم و اقتصادي مقتدر رقم بزنيم كه 
رشد مطلوبي داشته باشد، سرمايه گذاري مناسبي انجام 
ده��د و از منابع خارجي بهره ببرد. يكي از چالش هاي 
هر خان��واده اي بيكاري جوانان تحصيل كرده اس��ت. 
چقدر كش��ورهاي دنيا آرزوي داشتن جمعيت جوان 
دارند، ولي ما بايد غصه بخوريم كه براي جوانان اشتغال 

درست نكرده ايم.
جهانگيري بيان كرد: اگر اقتدار ايران در منطقه به چالش 
كشيده شود قطعا خاورميانه و خليج فارس دچار بحران 
و آشوب مي شود. حضور ايران مقتدر در منطقه ناامن 
خاورميانه به ثبات اين منطقه كمك مي كند. ما بايد 
همانطور كه اقت��دار در منطقه داريم اقتصاد مقتدري 
را هم رقم بزنيم.او با اش��اره به تحريم هاي امريكا عليه 

كشورمان اظهار كرد: امريكا گفته است كه نبايد نفت 
ايران فروخته شود يا به جاي پول با كشورهاي ديگر و 
حمل و نقل كاال به ايران اتفاق بيفتد، اما ما هم در اين 
زمينه ها برنامه ريزي داريم. ما اصرار داشتيم بودجه 98 
را به موقع تدوين كنيم و تصويب كرده و اعالم كنيم، 
بودجه كش��ور را در ش��رايط تحريم نيز با درآمدهاي 
مطمئن تنظيم كرده ايم. بعيد مي دانم سهم درآمدهاي 
نفتي در بودجه 98 خيلي از 25 درصد باالتر باشد. اگر 
دس��تگاه هاي دولتي هم به سمت صرفه جويي بروند 

هزينه هاي غير ضروري كاهش مي يابد.

 ثبات اقتصادي پايدار
معاون اول رييس جمهور با اشاره به تالش هاي دولت 
يازدهم براي ايجاد ثبات اقتصادي و تعامل با دنيا، بيان 
كرد: امريكا و كش��ورهايي كه با ملت ايران دش��مني 
دارند دس��ت به حركت عجيبي زدند. اعتبار امريكا با 
زير پا گذاش��تن قوانين بين المللي دچار مشكل شد. 
آنها هميشه مدعي اجراي قوانين بين المللي بوده و به 
بهانه  اجراي مصوبات ش��وراي امنيت سازمان ملل در 
دنيا لشگر كشي مي كردند، اما امريكا اين بار برخالف 
قطعنامه ش��وراي امنيت از برجام خارج ش��د و ايران 
را تحريم ظالمانه اي كرد و جن��گ اقتصادي، رواني و 

رسانه اي عليه ملت ما آغاز كرد.
جهانگيري ادام��ه داد: چالش اصلي كش��ور مقابله با 
تحريم ه��اي ظالمانه امريكاس��ت و اولويت م��ا اداره 
اقتصاد كش��ور و كمك به اداره زندگي مردم در مقابله 
با تحريم هاس��ت. امريكا به تنهاي��ي در مقابل جامعه 
بين المللي ايستاده و انتظار دارد همه دنيا از تصميم اش 
حمايت كن��د. اگر دنيا با يك جانبه گرايي ترس��ناك 
امريكا، مقاومت نكند، حتما استقالل كشورهاي جهان 
آس��يب مي بيند.معاون اول رييس جمهور در ادامه با 

اشاره به اينكه تجربه  ما از تحريم ها اين است كه در دوره 
تحريم ها بيشترين فشار به بيماران، سالمندان، كودكان 
و اقشار ضعيف جامعه وارد مي شود گفت: آنها مي گويند 
دولت را تحريم كردند و به بيماران و س��المندان فشار 
وارد نمي شود، اما اين حرف دروغ است؛ البته ما به لطف 
خدا و توانمندي خود اطمينان داريم كه اين فشارها را 

به حداقل برس��انيم. اما بايد انسجام ملي هم در كشور 
حفظ شود. هر حركتي كه به وحدت ملي آسيب بزند 
خواسته يا ناخواسته به نفع امريكاست. مديران و فعاالن 
اقتصادي در دوره  تحريم بايد با برنامه ريزي درس��ت 
به صورت تمام وقت در صحنه باشند. مدير بي انگيزه 
يا فعال اقتصادي كه به دنبال منافع ش��خصي است، 

نمي تواند خدمتگذار خوبي باشد.جهانگيري بيان كرد: 
امريكا دنبال اين است كه حمل و نقل كاال به ايران انجام 
نشود، اما ايران كشوري نيست كه محاصره شود. ايران 
مرزهاي دريايي طوالني دارد، به وسيله ريل از چين تا 
اروپا اتصال دارد و مرزهاي زمين��ي زيادي دارد و اين 

كشور را نمي شود تحريم كرد.

تعاوني ها در واقع سازمان هاي 
اجتماع��ي  و  اقتص��ادي 
انعطاف پذيري هستند كه به 
اتكاء منابع خود يعني امكانات 
مادي و معنوي اعضاء به وجود 
مي آيند و تشكيل دهندگان 
اين سازمان ها با يكديگر توافق 
مي كنند كه نس��بت به حل 
دسته اي از مشكالت خاص كه 
بين همه مشترك است، اقدام 
كنند. با نگاهي گذرا به آمار و اطالعات منتشره مركز آمار 
ايران در بين سال هاي ۱۳55 تاكنون مشاهده مي شود 
كه نرخ اشتغال در طول ۳۰ سال گذشته از89.8 درصد 
درس��ال ۱۳55 به 85.8 درصد در سال ۱۳۶5، 9۰.9 
درصد در سال ۱۳75 و 87.25 درصد درسال ۱۳85. 
و 88.5 در س��ال ۱۳9۴بالغ شده؛ به عبارت ديگر نرخ 
اش��تغال بعد از يك دوره روند نزولي )از سال ۱۳55 تا 
۱۳۶5(، س��رانجام روند صعودي را از س��ال ۱۳۶5 تا 
۱۳75 ط��ي كرده و دوباره در دو ده��ه 75 تا 95 روند 
نزولي داشته اس��ت. اين ارقام وجود بيكاري دورقمي 
در بازار كار و عدم وجود فرصت هاي ش��غلي مناسب 
ب��راي متقاضيان كار را نش��ان داده و اهميت توجه به 

اشتغال زايي در كشور را دو چندان مي سازد.
از سوي ديگر براي تحقق بخشيدن به اهداف اقتصادي 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه همانا مبارزه 
با فقر و تامين نيازهاي اساسي هر فرد در پرتو كارخالق، 
اعتدال در مصرف و حفظ آزادي انسان است و از سوي 
ديگر مساله مشاركت مردم در امور اقتصادي، به نقش 
تعاوني ها در اين زمينه بيشتر بايد توجه نمود. با تقويت 
و توس��عه شيوه تعاوني، گس��ترش فرهنگ تعاون در 
جامعه و حمايت از تعاوني ها مي توان ضمن سازماندهي 
فعاليت هاي اقتصادي، زمينه هاي وحدت و يكپارچگي 

هر چه بيشتر مردم را نيز فراهم نمود.
بخش تعاوني در مفهوم واقعي خود مي تواند به عنوان 
اهرم و نهادي كارا و موثر در سامان دادن وضعيت توليد، 
اشتغال، بازرگاني، بازاريابي و غيره مطرح باشد. يكي از 
وظيفه مندي هاي مهم بخش تعاون توسعه فرصت هاي 
شغلي اس��ت كه اين مهم با فراهم س��ازي امكانات و 

پيش زمينه ها يي براي افزايش اشتغال و فرصت هاي 
شغلي در تعاوني هاي موجود و جديد و با برنامه ريزي 

و سياست گذاري علمي و عملي امكان پذير مي باشد.
با توجه به اشباع بخش دولتي از نيروهاي كار، دولت به 
تنهايي قادر به رفع مساله اشتغال نيست و بايد مردم 
دولت را در اين زمينه همراهي نمايند. همراهي مردم 
با دولت در اين زمينه، بر اساس قانون اساسي مي تواند 
در چارچوب بخش اقتصاد خصوصي و تعاوني تحقق 
يابد. ام��ا بخش خصوصي با توجه به ماهيتش چندان 
عالقه مند به همراهي دولت نيس��ت و در قبال مسائل 
اجتماع��ي چندان مس��ووليت و حساس��يتي ندارد. 
)تعديل هاي گس��ترده نيروي انس��اني در شركتهاي 
واگذاري شده دولتي به بخش خصوصي گواه اين امر 
اس��ت( در صورتي كه بخش اقتصاد تعاوني مي تواند 
نقش مهمي در زمينه اش��تغال زايي ب��راي جامعه و 

جوانان ايفا نمايد .
بر اس��اس اصل ۴۳ قانون اساسي، يكي از راهكارهاي 
ايجاد اشتغال در جامعه، تشكيل تعاوني است. بر اساس 
ماده اول قانون بخش تع��اون، اهداف بخش تعاون در 

زمينه اشتغال را مي توان به شرح زير بيان داشت: 
٭ ايجاد و تأمين ش��رايط و امكان��ات كار براي همه به 

منظور رسيدن به اشتغال كامل.
٭قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كار 

هستند ولي وسايل كار ندارند.
٭ق��رار گرفتن مديريت و س��رمايه و منابع حاصله در 
اختيار نيروي كار و تش��ويق بهره برداري مستقيم از 

حاصل كار خود.
قانون بخش تعاون در سال ۱۳7۰ براي اجراي اين اصول 
به تصويب شواري اسالمي رسيده است.ماده اول اين 
قانون، اهداف بخش تعاون را در زمينه اشتغال به شرح 

زير بيان داشته است: 
- ايجاد و تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور 

رسيدن به اشتغال كامل.
- قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كار 

هستند ولي وسائل كار ندارند.
- ق��رار گرفتن مديريت و س��رمايه و منافع حاصله در 
اختيار نيروي كار و تش��ويق بهره برداري مستقيم از 

حاصل كار خود.

وزارت تعاون در س��ال ۱۳7۰به عنوان متولي بخش 
تعاون معرفي گرديده است تا امكانات زير را طبق ماده 

۶۶ قانون بخش تعاون در اختيار تعاوني ها قرار دهد: 
-جلب و هماهنگي حمايت ها و كمك ها و تسهيالت و 
امكانات دولتي و عمومي جهت بخش تعاون با همكاري 

دستگاه هاي اجرايي ذي ربط
- فراهم آوردن تسهيالت الزم جهت دستيابي تعاوني ها 

به مواد اوليه و وسايل و كاالهاي مورد نياز
- فراهم آوردن تسهيالت الزم براي تهيه طرح، ايجاد، 
توسعه، بازسازي، نوسازي واحدهاي تعاوني و نظارت 

بر امور آنها
با توج��ه به مطالب مذكور، بخش تع��اون مي تواند به 
دالي��ل ذيل در زمينه ايجاد اش��تغال در جامعه نقش 

موثري ايفا نمايد: 
٭ تعاون از مردم تشكيل ش��ده است و براي مردم كار 
مي كند. لذا انگيزه بيشتري براي ايجاد اشتغال در اين 

بخش وجود دارد.
٭ از امكانات الزم براي اش��تغال، سرمايه است و اصل 
س��وم جهاني تعاون در مورد مشاركت اقتصادي اعضا 
اس��ت و اعضا مش��اركت عادالنه در تأمين سرمايه و 
نظارت دموكراتيك بر امور تعاوني دارند. اعضا س��ود 
محدودي بابت س��رمايه دريافت مي دارند و سود ويژه 
تعاوني مي تواند جهت افزايش سرمايه اعضا در تعاوني 
منظور گردد . بدين ترتيب بخش تعاون سرمايه الزم را 
براي فعاليت هاي اقتصادي بهتر مي تواند تهيه نمايد زيرا 
اعضاي تعاوني سرمايه هاي كوچك خود را براي انجام 

كارهاي بزرگ در تعاوني روي هم مي گذارند.
٭ يكي ديگر از امكانات الزم براي بخش اشتغال نيروي 
متخصص اس��ت و بخش تعاون به داليل زير مي تواند 

نيروي متخصص را براي كار و اشتغال تربيت نمايد.
۳-۱-ماده ۴۳ قان��ون بخش تعاون يك��ي از وظايف 
اتحاديه هاي را ارايه خدمات آموزشي به تعاوني ها قرار 

داده است.
۳-2- ماده ۶۶ قانون بخش تعاون يكي از وظايف وزارت 
تع��اون را كمك به فعاليت هاي تبليغاتي، آموزش��ي، 
فرهنگي و تحقيقاتي براي بخش تعاون در نظر گرفته 

است.
۳-۳- يكي از وظايف اتحادي��ه بين المللي تعاون امر 

آموزش تعاوني ه��ا و راهنمايي تعاوني ه��ا در زمينه 
آموزش است .

۴.چ��ون اداره تعاوني به صورت دموكراتيك اس��ت و 
اعضا هر كدام فقط يك راي دارند و حاكميت انس��ان 
بر س��رمايه برقرار اس��ت، اعضا انگيزه بيشتري براي 
مشاركت در كارها دارند و ابتكار و خالقيت در تعاوني 

به وجود مي آيد.
5.بخش تعاون مي تواند تسهيالت بانكي و دولتي را به 
تعاوني ها كه سازمان هاي مردمي هستند اعطا نمايد 

و باعث تقويت اقتصادي اعضاي عادي جامعه گردد.
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
بخش تعاوني  يكي از بخش هاي مهم اقتصادي در كنار 
بخش هاي دولتي و خصوصي اس��ت. سهم اين بخش 
در اقتصاد و اش��تغال، توليد و توزيع، هنوز به اندازه اي 
نيس��ت كه بتواند توان الزم را در سالمت اقتصاد ملي، 
تنظيم بازار، ايجاد اش��تغال و مشاركت هاي مردمي، 
تبديل درآمدها و بسط عدالت اقتصادي عهده دار شود 
ولي در همين حال در زمينه افزايش ضريب بهره وري 
انساني، ارايه تسهيالت مالي و اطالعاتي و مشاوره شغلي 
به جوانان جهت فراهم ساختن فرصت هاي شغلي، ارايه 
مش��اوره هاي مختلف و تهيه طرح هاي داراي توجيه 
فني- اقتصادي متناسب با موقعيت جوانان متقاضي، 
ارايه آموزش هاي مورد نياز جهت اشتغال و فعاليت در 
تعاوني ها، كمك به تأمين مواد اوليه، خريد ماشين آالت، 
فروش تولي��دات و بازاريابي تعاوني ه��ا، … گام هاي 

مثبتي را برداشته است.
تعاوني ها در واقع س��ازمان هاي اقتصادي و اجتماعي 
انعطاف پذيري هس��تند كه به اتكاء منابع خود يعني 
امكانات م��ادي و معنوي اعضاء به وج��ود مي آيند و 
تش��كيل دهندگان اين س��ازمان ها با يكديگر توافق 
مي كنند كه نسبت به حل دسته اي از مشكالت خاص 
كه بين همه مشترك اس��ت، اقدام نمايند. تعاوني ها 
در حقيقت ش��يوه اي از اداره مشترك امور اجتماعي 
و اقتصادي اس��ت كه در آن اظهارنظر اعضاء و سپس 
تصميم گيري آنان در سرنوش��ت سازماني كه خود به 
وجود آورده اند، فوق العاده موثر است. يكي از مهم ترين 
مشكالت اغلب كش��ورهاي در حال توسعه و از جمله 
كشور ما، بيكاري نيروي انس��اني است. ايران در زمره 

كش��ورهاي در حال توسعه است كه حداقل طي دهه 
۶5-۱۳55 از رش��د ۳/9 درصدي جمعيت برخوردار 
بوده و اين رشد افسار گسيخته منجر به جواني بيش از 
حد جمعيت و در نتيجه عرضه قابل توجه جويندگان 

كار شده است.
در كشور ما تاسيس شركت هاي تعاوني، دو نوع اشتغال 
در جامعه ايجاد مي كند: حالت اول اشتغال براي اعضاء 
و حالت دوم اشتغال براي افراد غيرعضو كه به صورت 
كارمند، حقوق بگير يا به صورت غيرمستقيم مشغول 
به كار مي ش��وند. البته سازمان ملل در گزارش ساالنه 
خود معتقد اس��ت كه تعاوني ها از سه طريق اشتغال 

ايجاد مي كنند: 
٭ اش��تغال مستقيم: مش��اغلي كه درون تشكل هاي 
تعاوني و با پرداخت حقوق به صورت مستقيم از طريق 

تعاوني ايجاد مي شود.
٭ اشتغال غيرمس��تقيم: از كس��ب و كارهايي ناشي 
مي شود كه مواد اوليه )كاال يا خدمات( براي تعاوني ها 

تأمين مي كنند.
٭ اشتغال انگيزشي: از محل صرف كردن دستمزدها 
و درآمدها توسط كاركنان و اعضاي تعاوني ها در قالب 

اقتصاد محلي ايجاد مي شود.
اثرات اش��تغال غيرمس��تقيم و انگيزش��ي مي تواند تا 
حدود 7۰ درصد نتايج و آثار اشتغال مستقيم تعاوني ها 
باش��د. يعني براي هر ۱۰ شغل تعاوني، 7 شغل اضافي 
در جايي ديگر ايجاد مي شود.نكته قابل توجه در مورد 
شركت هاي تعاوني تفاوت هاي فاحش آن با بخش دولتي 
و خصوصي است. از جمله مهم ترين آنها، حالت اشتغال 
توام با مالكيت مشاع بر ابزار توليد در تعاوني ها است.از 
اين رو يك��ي از رهنمودهاي كلي در جهت كاهش نرخ 
بيكاري، ايجاد اشتغال و مشاركت مردم در فعاليت هاي 
اقتصادي، گسترش تعاوني هاست. توسعه فرهنگ تعاون، 
كارآفريني و خويش فرمايي گروهي با توجه به روحيه 
گروه گرايي كه بين ما ايرانيان هنوز به چشم مي خورد 
راهي براي دستيابي به فعاليت هاي مولد و اشتغال زا و 
مهار بحران هاي اقتصادي است. از سوي ديگر با اين شيوه 
و با اتكا به توان علمي فارغ التحصيالن دانشگاه ها و روحيه 
گروه گراي��ي ايرانيان خود را براي حض��ور در بازارهاي 
جهاني و گشودن مرزهاي اقتصادي مجهز خواهيم كرد.
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20  درصد از حق بيمه استان كرمان 
به افغاني ها پرداخت مي شود

كرمان|مديرعامل نمايندگي بيمه ايران در 
اس��تان كرمان گفت: 2۰ درص��د از حق بيمه 
استان به افغاني ها پرداخت مي شود در صورتي 
كه اين قشر هيچ مشاركتي در تامين حق بيمه 
ندارند. حس��ن عمادآبادي ديروز در نشست با 
اس��تاندار كرمان به مناسبت روز صنعت بيمه 
اظهار كرد: ۰.2 درصد حق بيمه توليدي در دنيا 
متعلق به كشور ماست كه كمتر از ۱۰ ميليارد 
دالر و سهم استان كرمان از اين عدد سه درصد 
اس��ت. »محمدجواد فدايي«  استاندار كرمان 
نيز در اين نشست گفت: در حوزه بيمه كارهاي 
بزرگي را مي توان انجام داد اما عقب هستيم و 
بايد با ايده هاي جديد در اين راستا اقدام كرد.

خانه دارشدن خانواده هاي 
داراي دو معلول خراسان شمالي

بجنورد|خانواده��اي داراي دو معل��ول 
خراسان ش��مالي خانه دار مي ش��وند. معاون 
امور بازسازي و مس��كن بنياد مسكن انقالب 
اسالمي خراسان ش��مالي گفت: سهم استان 
 س��اخت ۱۰5 واحد مس��كوني براي خانواده 
خانه دارش��دن خانواده��اي داراي دو معلول 
خراسان شمالي هاي دو معلول و بيشتر استان 
در دس��تور كار اس��ت ك��ه تاكن��ون ۳۰ نفر از 
متقاضيان ب��راي دريافت تس��هيالت به بانك 
معرفي ش��دند.علي روحاني افزود: متقاضيان 
براي ساخت اين واحدهاي مسكوني، عالوه بر 
دريافت تسهيالت 25ميليون توماني طرح ويژه 
مس��كن ۱8ميليون تومان هم كمك بالعوض 
دريافت مي كنند.او گفت: بنياد مسكن انقالب 
اسالمي بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با بنياد 
مستضعفان و بهزيتسي نسبت به خانه دار كردن 
خانواده ها با 2 نفر معلول اقدام كرده اس��ت كه 
تاكنون ۱۰5 واحد به متقاضيان واگذارش��ده و 

۶۴ واحد نيز نا تمام است.

بهره برداري از كشتارگاه  صنعتي 
كامياران تا پايان سال جاري

رييس سازمان جهاد كش��اورزي كردستان با 
حضور جمعي از مديران اس��تاني و شهرستاني 
از پروژه ه��اي در حال انجام بخش كش��اورزي 

كامياران بازديد كرد.
خال��د جعف��ري در س��فر خود به شهرس��تان 
كامياران از كش��تارگاه طيور تمام اتوماتيك و 
مدرن شهرس��تان كامياران بازدي��د كرد. اين 
كشتارگاه با ظرفيت كشتار ۳۰تن مرغ در روز، 
اولين كش��تارگاه صنعتي شهرستان كامياران 
اس��ت.او با بيان اينكه شهرستان كامياران فاقد 
كش��تارگاه طيور بوده افزود: اين كش��تارگاه با 
سرمايه گذاري بخش خصوصي و حمايت بخش 
دولتي و با پيش��رفت فيزيك��ي 95 درصدي به 

زودي به بهره برداري مي رسد.

 برگزاري دوره آموزشي
جذب سرمايه گذار خارجي

ك�رج|دوره آموزش��ي توانمندس��ازي 
كارشناسان و مديران دس��تگاه هاي اجرايي 
اس��تان در جذب س��رمايه گذاري خارجي بر 

گزار شد.
در اين دوره آموزشي كارشناسان دستگاه هاي 
دولت��ي و نماين��دگان ش��ركت هايي ك��ه با 
س��رمايه گذاران خارجي مش��اركت دارند با 
مباحث جذب س��رمايه گذار خارجي آش��نا 

شدند.
ابوالفضل فالح مديركل امور اقتصادي و دارايي 
البرز با بيان اينكه آموزش و توانمندسازي براي 
جذب سرمايه گذاري خارجي ازبرنامه هاي اين 
دستگاه دولتي اس��ت افزود: در 8ماه گذشته 
نزديك به 92ميليون دالر از 8كشور خارجي 
در استان البرز سرمايه گذاري شده است. او در 
ادامه افزود: اين س��رمايه گذاري هاي خارجي 
به ص��ورت مس��تقيم در بخش ه��اي انرژي 

خورشيدي و حوزه هاي صنعتي بوده است.

مرمت 160 رشته قنات در سبزوار
مشهد|۱۶۰ رش��ته قنات در سبزوار امسال 
مرمت شد. مدير جهاد كشاورزي سبزوار گفت: 
از مجموع هزار و ۱2 رش��ته قنات در س��بزوار 
امسال ۱۶۰ رشته معادل ۱۶ درصد قناتهاي اين 

شهرستان مرمت و اليروبي شده است.
منصوربا وجوددي افزود: براي مرمت اين قنات ها 
۳۶ ميليارد و 5۰۰ ميليون ريال هزينه شده كه 
موجب شد ميزان آبدهي، رونق اشتغال و توليد 
شهرستان سبزوار افزايش يايد.او گفت: امسال 
۴۰ ميليارد ريال از محل اوراق خزانه داري براي 

مرمت قنوات سبزوار اختصاص يافته است.

 آزادي صيادان ربوده شده
 در آب هاي خليج فارس

بوشهر|نماينده مردم بوشهر در مجلس دهم 
گفت: تا ۱۰ روز آينده صيادان ربوده شده آزاد 

شده و به كشور باز مي گردند.
خدري در خصوص آخري��ن وضعيت صيادان 
ربوده شده در آب هاي خليج فارس گفت: چند 
صياد اماراتي نيز در ايران بازداشت شدند و قرار 
بر اين اس��ت كه تبادلي در اين زمينه با كشور 
امارات صورت گيرد.۱۰ شهريورماه لنج صيادي 
با 9 سرنشين خود از اس��كله جاللي بوشهر به 
دريا رفته و ۱ نفر از آنها فوت شده و مابقي تا ۱۰ 

روز آينده به كشور برمي گردند.

 هيات رييسه كميسيون مرزنشينان
 اتاق تعاون انتخاب شدند

 نوزدهمين نشست كميس��يون تخصصي مرزنشينان 
اتاق تعاون ايران با حضور نمايندگان اتاق هاي استاني با ۳ 
دستور تشكيل شد.  به گزارش تعادل از پايگاه اطالع رساني 
اتاق تعاون ايران، نوزدهمين نشست كميسيون تخصصي 
مرزنش��ينان با هدف برگزاري انتخابات هيات رييس��ه 
كميس��يون، بررس��ي وضعيت آيين نامه مربوط به نرخ 

معافيت و ميزان س��هميه واردات مرزنشينان و بررسي 
مشكالت مربوط به صدور كارت اعضاي مرزنشينان، در 
محل اتاق تعاون ايران برگزار شد. در اين نشست انتخابات 
هيات رييسه برگزار و و ياسر فيضي به عنوان رييس، عبداهلل 
بديچي به عنوان نايب رييس و اسماعيل آذري به عنوان 

دبير كميسيون مرزنشينان اتاق تعاون انتخاب شدند.

نگاهي گذرا به عملكرد مخابراتي ؛ 
مخابره درآمد از دكل هاي »همراه«

در گروه مخابرات تنها دو س��هم »هم��راه« و »اخابر« 
 حض��ور دارند كه به هم وابس��ته اند اما بررس��ي روند

۶ ماه نخست سال نشان مي دهد كه »همراه« از شركت 
مادر خود »اخابر« پيشي گرفته است.به گزارش واحد 
سنجش و راه حل هاي رفتاري در بازار )آبسيم( بورس 
نيوز، شركت »همراه اول« از شركت »مخابرات ايران« 

دارايي و بدهي بيشتري دارد همچنين سود بيشتري 
نيز انباشته كرده است.در ۶ ماهه نخست سال جاري 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، درآمدهاي عملياتي 
»همراه« افت اندك ۴ درصدي داشته اما »اخابر« رشد 
۱8 درصدي را تجربه كرد.يكي از مواردي كه موجب 
شده س��ود خالص »همراه« از شركت مادر خود فراتر 

رود، هزينه هاي مالي است. هزينه مالي »اخابر« در دوره 
مذكور ۶۴ درصد افزايش داشته اما »همراه« توانسته 
۴۰ درصد از اين هزينه را كاهش دهد.»اخابر« به خاطر 
هزينه مالي سنگين نيمي از سال را با زيان سپري كرد؛ 
در حالي كه در مدت مشابه سال گذشته در دايره سود 

قرار داشت.

غالمحسين حسيني نيا

دانشيار دانشكده 
كارآفريني دانشگاه تهران
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تصادفات، مهم ترين عامل 
مرگ يوزپلنگ  آسيايي

معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان 
حفاظت محيط زيست گفت: قبول داريم حداقل 
تصادفات جاده اي يوزپلنگ ه��ا را مي توان كنترل 
كرد ولي نياز خيلي جدي به هم��كاري وزارت راه 
داريم متاس��فانه به نظر مي رسد وزارت راه اولويتي 
در حوزه محيط زيست ندارد. حميد ظهرابي درباره 
تاثير وضعيت جاده ها بر افزايش تلفات يوز آسيايي 
اظهاركرد: يكي از اش��كاالت طرح هاي راه س��ازي 
اين است كه آنها از ابتدا مطالعات زيست محيطي 
نداشتند. در اين ش��رايط منابعي در حوزه محيط 
زيست براي آنها پيش بيني نش��ده است. او افزود: 
وزارت راه نهاد بي پولي نيست كه براي فنس كشي 
يك محدوده ۱۰ كيلومتري دچار مش��كل ش��ود. 
بخش عمده  طرح هاي اجرا شده در گذشته پيوست 
زيست محيطي نداشته يا ارزيابي زيست محيطي 
آن دقيق انجام نشده است و به همين علت اكنون 
ما با اين مسائل و مشكالتي مواجه هستيم بنابراين 
الزم است ضوابط زيست محيطي و تامين منابع مالي 
براي آنها در طرح ها مورد توجه قرار گيرد. ظهرابي 
با بيان اينكه ما هزاران كيلومتر جاده در ايستگاه يوز 
داريم، به ايس��نا گفت: اصال تواني مالي نداريم كه 
همه آنها را فنس كش��ي كنيم.در يك نقطه حدود  
۱۶كيلومتري از عباس آباد تا دوراهي زيدر در منطقه 
خارتوران بيشترين تعداد تلفات يوز را دشتيم و در 
اين محدوده شروع به فنس كشي كرديم. وي اظهار 
كرد: ابتدا با وزارت راه و شهرسازي توافق كرده بوديم 
تا اين نهاد فنس كشي كند اما اينقدر تعلل كرد كه 
خودمان مجبور به شروع اين كار شديم ودر آخرين 
پيگيري انجام شده مشخص شد كه پيمانكار چهار 
كيلومتر از دو طرف جاده را در حال فنس كشي است 
حتي ميله هاي آن كاشته شده است. معاون محيط 
زيست طبيعي و تنوع زيستي س��ازمان حفاظت 
محيط زيست با اشاره به وقوع دو فقره تصادف يوز 
در جاده ها طي سال جاري گفت: دو مورد تصادف 
يوزپلنگ هاي ايراني با خودروها طي امسال در اين 
محدوه رخ داد؛ يكي حدود ۴۰ كيلومتر جلوتر از اين 
نقطه و ديگري در محور ديگري در استان سمنان به 

سمت خراسان شمالي اتفاق افتاد.

آمار پايين سقط هاي قانوني 
در كشور 

مدير طرح و برنامه و تدوين سياست شوراي فرهنگي 
اجتماعي زنان و خانواده درباره سقط جنين گفت: 
آمار س��قط قانوني در كش��ور در س��ال نسبت به 
سقط هاي غيرقانوني و غيرمجاز بسيار پايين است و 
سقط هاي غيرمجاز آمار بااليي در كشور دارد و افرادي 
كه اين كار را انجام مي دهند، افرادي هستند كه هيچ 
تخصصي در اين امر ندارند. يكي از پزشكان درباره 
سقط غيرمجاز در يكي از بيمارستان ها مي گفت؛ 
سرايدار بيمارستاني اقدام به سقط جنين يك زن 
باردار كرده است. اين نوع سقط ها خطر مرگ براي 
زنان به همراه دارد، اين زنان ديگر نمي توانند زايمان 

طبيعي هم داشته باشند.
فرشته روح افزا تاكيد كرد: نبايد برخي آمارها را در 
كشور اعالم كرد، چراكه اثر س��وء در كشور دارد. او 
همچنين به وضعيت مادران شاغل اشاره كرد و گفت: 
بايد سياست گذاري ما به گونه اي باشد كه زنان در 
زمان بچه دار شدن ش��غل خود را از دست ندهند و 
زماني كه فرزندانشان كمي بزرگ تر شدند، بتوانند 
دوباره شغل خود را داشته باشند. ما كه همه چيز را از 
غرب الگوبرداري مي كنيم، چرا در اين زمينه از غرب 
الگو برداري نمي كنيم. در برخي از كشورهاي اروپايي 
زنان تا سه فرزند و تا سه سالگي هر فرزند مرخصي 
با حقوق دارند، چرا اينگونه خدماتي به زنان ما داده 
نمي شود. او با بيان اينكه مظاهر جنسي در جامعه ما 
بسيار باالست، به ايلنا گفت: در صورتي كه حجاب 
را برداريم، من تضمي��ن نمي كنم زنان در جامعه با 

لباس هاي نامناسب ظاهر نشوند.
مدير طرح و برنامه و تدوين سياست شوراي فرهنگي 
اجتماعي زنان و خانواده درباره چرايي مخالفتش با 
ممنوعيت ازدواج كودكان گفت: بيشترين رنج سني 
دختران فراري در سنين ۱۳ الي ۱۵ سال است و قطعا 
آمار دختران فراري ما بيش از دختراني است كه در 
كودكي ازدواج مي كنند. همه صحبت من اين است 
كه با اين قوانين اكثريتي فداي يك اقليتي مي شوند 

كه اين منطقي نيست.

صفآراييمخالفانوموافقانالحاقايرانبهتوافقنامهزيستمحيطي

سود و زيان »پاريس«
ريحانه جاويدي|

 دوسال از تصويب »توافق نامه پاريس« با هدف كاهش 
انتش��ار گازهاي گلخانه اي و مقابله ب��ا گرمايش زمين 
در مجلس شوراي اس��المي مي گذرد، اما چندي پيش 
ش��وراي نگهبان ايراداتي به اين توافقنامه وارد كرد كه 
باعث ش��د مفاد آن، بعد از دو سال از حضور ايران در اين 
توافقنامه بين المللي بار ديگر بررس��ي شده و موافقان و 
مخالفان نظرات متفاوتي درباره آن ارايه دهند. در حال 
حاضر با ايراداتي كه شوراي نگهبان به اين مصوبه مجلس 
گرفته، توافقنامه پاريس در كميسيون كشاورزي مجلس 
در حال بررسي است تا بار ديگر بعد از رفع ايرادها، براي 
تصويب به صحن مجلس فرستاده شود. گرچه مسووالن 
سازمان حفاظت محيط زيست كشور در زمان رياست 
معصومه ابتكار در اين سازمان توافق نامه پاريس را هم سو 
با سياست هاي ابالغي محيط زيستي از سوي مقام معظم 
رهبري دانسته و بعد از آن عيسي كالنتري كه همزمان 
با دور دوم رياس��ت جمهوري حس��ن روحاني بر مسند 
رياست اين سازمان نشست، از توافق نامه پاريس با عنوان 
دستاورد مهم بين المللي براي ايران ياد كرد، اما همچنان 
اظهارنظرها درباره اين عهدنامه به ثبات نرسيده است. 
برخي از اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس و برخي 
كارشناسان محيط زيست معتقدند مضرات اين توافق از 
فوايد آن براي ايران بيشتر است، اما در نقطه مقابل اين 
گروه، برخي چهره هاي سياسي و محيط زيستي بر اين 
باورند كه حضور ايران در اين توافق نامه از نگاه بين المللي 
بازتاب مثبتي داشته و آنچه به عنوان تعهد در اين پيمان 
بين المللي براي ايران در نظر گرفته شده، غيرمنطقي و 

خارج از انتظار و توان اجرايي كشور نيست. 

   استدالل مخالفان توافق نامه پاريس چيست 
با وجود آنك��ه اجراي مفاد توافق نام��ه پاريس منوط به 
تاييد شوراي نگهبان است اما برخي اعضاي كميسيون 
كشاورزي مجلس ش��وراي اسالمي معتقدند، بخشي از 
توافقنامه پاريس به صورت غيرقانوني در كشور اجرايي 
شده اس��ت. عباس پاپي زاده پالنگان، عضو كميسيون 
كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي، 
درباره اين موضوع اظهار كرد: »پيوستن به هر توافقنامه اي 
بايد براي ايران نيز مزايايي به همراه داشته باشد، توافقنامه 
پاريس به ظاهر حركت خوبي در راستاي حفظ محيط 
زيست به شمار مي آيد اما بزرگ ترين كشور هاي آالينده 
دنيا، مانند امريكا نيز از اين توافقنامه رس��ما خارج شده 
و حاضر به پيوس��تن به آن نيس��تند، همچنين روسيه 
تصميم گيري در اين زمينه را به تاخير انداخته و بسياري 
از كشور هاي اروپايي نيز حاضر نيستند عضو اين تواقنامه 
شوند، به همين دليل عضويت ما در چنين توافقنامه اي با 

ابهامات و سواالت فراواني روبرو است.«
او با طرح اين ادعا  به خان��ه ملت گفت: »در صورت اجرا 
نشدن مفاد اين توافقنامه ازسوي ايران، ما ۶۰ ميليارد دالر 
متضرر مي شويم. اين هزينه از كجا و به چه طريقي تامين 
مي شود؟ و چه كسي اين هزينه ها را جبران مي كند؟ قطعا 
چنين مبلغي بر اقتصاد نابسامان كشور تاثير منفي خواهد 
داش��ت و درصدي از رشد اقتصادي ما را كم خواهد كرد. 
هزين��ه تامين انرژي براي مردم با پيوس��تن به تواقنامه 
پاريس به شدت افزايش پيدا خواهد كرد، به عنوان مثال 
توليد برق به روش نيروگاه سيكل تركيبي كه با مصرف 

گاز، توليد برق صورت مي گيرد، هركيلووات حدود ۱۱۰ 
تومان براي ما تمام مي شود اما اگر بخواهيم نيروگاه سيكل 
تركيبي و سوخت هاي فسيلي را كنار بگذاريم و به سمت 
توليد انرژي هاي نو مانند انرژي خورشيدي حركت كنيم، 
هر كيلوبايت حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان تمام خواهد شد، 
اين اختالف ۷ الي ۸ برابري قيمت، بار مالي سنگيني را 
بر دولت و مردم تحميل مي كند.« نماينده مردم دزفول 
در مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: »متاسفانه در مورد 
اجراي تواقنامه پاريس عملكرد هاي غيرقانوني را شاهد 
بوديم، اگر قرار به پيوس��تن به اين تواقنامه باشد بايد در 
مجلس شوراي اسالمي بررسي و اجازه مربوطه صادر شود. 
اما بخشي از اين توافقنامه به صورت غير رسمي اجرايي 
شده است. تا زماني كه اجازه ورود تكنولوژي به ايران به 
دليل وجود تحريم ها داده نمي شود و هيچ گونه فعاليتي 
در راستاي توسعه انرژي هاي پاك نيز در كشورمان انجام 
نمي گيرد، لزومي ندارد به اين توافقنامه وارد ش��ويم.« 
اظهارات پاپي زاده در حالي است كه برخي كارشناسان 
محيط زيست هم بنا به داليل علمي متعددي با اجراي 

اين توافق نامه مخالفند. 

   آلودگ�ي كالن ش�هرها ربطي ب�ه گرمايش 
زمين ندارد 

حسن لشكري اس��تاد اقليم شناس��ي دانشگاه شهيد 
بهش��تي و رييس انديش��كده اقليم و آمايش سرزمين 
درباره اي��ن موضوع به تع��ادل گف��ت: »آلودگي هاي 
كالن ش��هرها هيچ ارتباطي با گرماي��ش جهاني ندارد. 
توجه داشته باشيم دي اكسيد كربن با منوكسيدكربن، 
يك مقوله كاماًل متفاوت است. آلودگي فعلي كالن شهرها 
نتيجه رش��د افسارگسيخته ش��هرها و توليد و انباشت 
ش��هر از خودروهاي بي كيفيت هست. آلودگي شهرها 

نتيجه الگوي نامطلوب طراحي ش��هري و عدم رعايت 
اس��تانداردهاي الزم در بلندمرتبه سازي و عدم رعايت 
شرايط اقليمي محيط اس��ت. بنابراين پيوستن يا عدم 
پيوستن به موافقت نامه پاريس و كنترل يا عدم كنترل 
توليد گازهاي گلخانه اي مشكل آلودگي كالن شهرها را 
حل نخواهد كرد. بحران هاي محيط زيستي ايران ناشي از 
سوء مديريت است و در فرآيند تصميم گيري در پيوستن 
به موافقت نام��ه پاريس از متخصصان اقليم شناس��ي 

استفاده نشده است.«
او افزود: »چرا زماني كه همه كش��ورهاي صنعتي فعلي 
روند رشد صنعتي خود را به صورت افسارگسيخته طي 
مي كردند مساله گرمايش و توليد گاز دي اكسيد كربن 
را اين هم��ه در بوق و كرنا نكردند، حال كه كش��ورهاي 
كمت��ر توس��عه يافته مانند اي��ران كه قدم در توس��عه 
صنعتي گذاشته اند مساله گرمايش جهاني و توليد گاز 
دي اكسيدكربن مطرح مي شود و نگران سالمت انسان ها 
و تخريب محيط زيست مي شوند. اين در حالي است كه 
يكي از بزرگ ترين كش��ورهاي توليدكننده دي اكسيد 
كربن جه��ان كه اياالت متحده امريكاس��ت از عضويت 
كنوانسيون تغيير اقليم خارج مي شود. درصورتي كه كشور 
ايران در موافقت نامه پاريس تعهد كاهش ۴درصدي دي 
اكسيدكرين را مي پذيرد. كاهش ۴ درصدي دي اكسيد 
كربن چقدر به رشد اقتصادي، اقتصاد نحيف ايران لطمه 
و هزين��ه وارد مي كند؟« از ط��رف ديگر كيان گودرزي، 
كارشناس سياس��ت گذاري انرژي، بر اين باور است كه 
ايران در پيوستن به توافق نامه پاريس هوشمندي الزم را 
نداشته است و برنامه ملي ايران در راستاي اهداف توافق 
پاريس سبب كند شدن يا توقف رشد اقتصادي مي شود. 
او درباره اين موضوع اظهار كرد: «به نظر من برنامه اقدام 
ملي ما خوب انتخاب نشده است. با توجه به اينكه ما آزاد 

بوديم در اينكه ميزان تعهدمان را انتخاب كنيم اين برنامه 
اقدام ملي كه گفته ۴ درص��د يا به روايتي ۱۲ درصد زير 
سناريوي پايه ميزان انتشارمان را خواهيم آورد اين خوب 
نيست و بر اساس محاسباتي كه ما كرديم اگر مثال در اين 
دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ رشد اقتصادي حدود ۶ تا ۸ درصد 
داشته باشيم اين تعهد مي تواند ما را اذيت كند و مانع از 
رشد اقتصادي مان شود. رشد اقتصادي و ميزان انتشار دو 
كفه يك ترازو هستند. هر چه رشد اقتصادي بيشتر باشد 
ميزان انتشار بيشتر مي شود. اگر مي خواهيد ميزان انتشار 
را كم كنيد بايد رشد اقتصادي را مهار كنيد بنابراين اين 
چيزي كه داريم و هنوز تبديل به تعهد نشده خوب نيست 

و حتمًا بايد بازنگري شود.«

   ديدگاه موافقان توافق نامه پاريس
با وجود اظهارنظرهاي مخالفان توافق پاريس و ايراداتي 
كه شوراي نگهبان به آن وارد كرده است، عيسي كالنتري، 
رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور پيش از اين 
اعالم كرده بود كه پيوستن ايران به اين توافق مشكلي 
نداش��ته و ايرادات شوراي نگهبان هم قابل حل است. از 
طرف ديگر ناصر مقدس��ي، رييس مركز امور بين الملل 
سازمان محيط زيست، در نشست خبري كه ماه گذشته 
براي رسيدگي به موضوع توافق پاريس برگزار شد، درباره 
تبعات ملحق نش��دن ايران به توافق نامه پاريس، گفت: 
«عدم الحاق ايران به توافقنامه پاريس باعث مي شود كه 
كشور ما در كنوانسيون تغييرات آب و هوا از يك عضو فعال 
و اثرگذار به يك عضو ناظر تبديل شود. در اين صورت ديگر 
نمي توانيم در اجالس هاي كنوانسيون  تغييرات آب و هوا 
به عنوان يك عضو اصلي فعاليت داش��ته باشيم و حتي 
حق راي نخواهيم داش��ت« او افزود: »به موجب فرمان 
مقام معظم رهبري، رونق اقتصاد سبز، حمل و نقل سبز 

و صنعت كم كربن جزو ماموريت هاي محوله به محيط 
زيست اس��ت همچنين درجهت اجراي ماموريت هاي 
محوله حاكميتي توافقنامه پاريس به تصويب رسيد. اين 
توافقنامه پس از تصويب در مجلس شوراي اسالمي به 

شوراي نگهبان ارسال شد.
مجلس شوراي نگهبان درخواست داشت كه در كنار متن 
توافقتنامه پاريس، سند مشاركت ملي ايران براي كاهش 
انتش��ار گازهاي گلخانه اي موسوم به س��ند NBC را در 
اختيار اين شورا قرار دهيم كه اين سند به زودي به شوراي 
نگهبان ارسال خواهد شد. جدا از بحث توافقنامه پاريس 
اگر وضع موجود مصرف انرژي ادامه يابد تا ۱۰ سال آينده 
كشور ما مجبور به واردات سوخت هاي فسيلي مي شود. 
درحال حاضر ۲۱۴ ميليارد مترمكعب مصرف گاز ساالنه 
است. همچنين دو ميليون بشكه نفت بطور ساالنه مصرف 
 COP مي كنيم.« مقدسي با اش��اره به برگزاري اجالس
در ۲۴ آذرماه س��ال جاري اظهاركرد: در صورت الحاق به 
توافقنامه پاريس مي توانيم در اين اجالس به عنوان يك 
عضو فعال و پيشگام عمل كنيم. در صورت غيبت ايران چه 
كسي مي تواند از حقوق كشور ما دفاع كند؟ دقت داشته 
باشيم كه بس��ياري از مواد توافقنامه پاريس با مشاركت 
ايران نوشته شده است. قرار شده تا سال ۲۰۳۰ كشور ما 
حق داشته باشد كه تا يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون تن انتشار 
گاز گلخانه اي توليد كند و از اين ميزان تنها ۷۰ ميليون تن 
كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي خواهيم داشت بنابراين 
رقم اعالمي از سوي كشور ما براي كاهش انتشار گازهاي 

گلخانه اي عدد بااليي نيست.«
از طرف ديگر برخي چهره هاي سياس��ي هم معتقدند 
ملحق ش��دن ايران به اين توافق نامه براي چهره مثبت 
بين المللي كش��ور گام مهمي اس��ت. از جمله اين افراد 
سيدداوود صالحي، سفير اسبق ايران در اسپانيا و تحليلگر 
مسائل بين الملل است كه درباره جزييات اين موضوع در 
مصاحبه با راديو گفت وگو اع��الم كرد: »در حال حاضر 
بسياري از كش��ورهاي امريكاي التين، آفريقا، كشوري 
مانند چين و اعضاي اوپك نيز جزو پيمان پاريس هستند، 
اما متاسفانه در كشور ما در حال حاضر بسياري از مسائل 
با ديد سياه و س��فيد نگريسته مي شود و در پيوستن به 
معاهدات بين المللي با چنين رويكردي مواجه هستيم 
در حال��ي كه معتقدم در هيچ معاهدهاي نبايد صندلي 
جمهوري اسالمي خالي باشد، زيرا هر پيماني براي همه 
كشورها سودها و ضررهايي در بر دارد، مهم اين است كه 

با حضور در اين معاهدات منافع ملي ما تامين شود.«
س��فير س��ابق ايران در اس��پانيا اف��زود: »عل��ت اينكه 
مجلس ش��وراي اسالمي يا ش��وراي نگهبان از پيوستن 
جمهوري اس��المي به معاهده پاريس خودداري كرد، به 
دليل نگراني است كه مضرات اين معاهده نسبت به فوايد 
آن دارد. اما در اين ميان نبايد دور از نظر داشت، چين كه 
جزو كش��ورهاي توليد كننده گازهاي گلخانه اي است يا 
روسيه كه از لحاظ استراتژيك با ما ارتباطات خوبي دارد و 
در مجموع پيوستن با معاهدات بين المللي نوعي همكاري 
با كشورهاي همسو با جمهوري اسالمي است، اما وقتي 
امريكايي ها ۱۷.9۸ درصد گاز گلخانه اي توليد مي كنند، 
۲۲ آوري��ل ۲۰۱۶ امري��كا به معاهده پاريس پيوس��ت، 
كش��وري كه بزرگ ترين آالينده را دارد و صنعت بزرگي 
دارد در نخستين روز ژوئن ۲۰۱۷ از سوي دولت ترامپ از 

معاهده پاريس خارج شد.«

برنامه وزارت بهداشت براي مقابله با سوءتغذيه كودكان
بررسي هاي وزارت بهداشت حكايت از آن دارد كه در 
سال 9۶ درصد كم وزني در كشور ۳.۸ درصد و درصد 
كوتاه قدي در كل كشور ۴.۶ درصد بوده است، بنابراين 
نداشتن تغذيه سالم در كودكان، در برخي استان هاي 
كشور سبب شده تا كودكان با مشكل كوتاهي قد و كم 
وزني مواجه شوند. در راستاي حل معضل سو ءتغذيه 
كودكان وزارت بهداش��ت براي حل  اين موضوع اقدام 
جدي كن��د. رييس اداره كودكان معاونت بهداش��ت 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي درباره اين 
موضوع بيان كرد: » به هر اس��تاني اعالم ش��ده است، 
اطالعات و برنامه هاي الزم براي مقابله با س��وءتغذيه 
را آماده و براي ما ارسال كنند تا براساس اين اطالعات 

مداخالت الزم براي مقابله با س��وءتغذيه در كش��ور 
انجام شود.«

غزال ش��ريعت پناهي افزود: »سوءتغذيه شامل كوتاه 
قدي و كم وزني اس��ت؛ در برخي از اس��تان ها با هر دو 
مواجه هستيم، البته ممكن هم است در برخي استان ها، 
كوتاه قدي و در برخي ديگر كم وزني شايع باشد، اما در 
كل در سال 9۶ درصد كم وزني در كشور ۳.۸ درصد و 
درصد كوتاه قدي در كل كشور ۴.۶ درصد بوده است. 
چاقي يا فربهي هم نوع ديگر س��وءتغذيه است، جالب 
اينجاست در مناطقي مانند سيستان و بلوچستان كه 
انتظار كم وزني و كوتاه قدي داريم، بازهم فربهي و چاقي 
ديده مي شود، البته در زمينه كوتاه قدي و كم وزني هم 

ش��يوع چنداني ندارد.« رييس اداره كودكان معاونت 
بهداشت تاكيد كرد: واقعيت اين است كه كودكان ما 
تغذيه سالم ندارند و عدم تغذيه سالم در برخي مناطق 
منجر به كوتاه قدي و كم وزني و در برخي مناطق منجر 
به چاقي و فربهي مي شود. بطور مثال در استاني مانند 
يزد آمار فربهي باالست كه نشان دهنده سوءتغذيه در 

اين مناطق است.
ش��ريعت پناهي با بيان اينكه متاس��فانه در بيش��تر 
خانواده هاي ايراني الگوي صحيح تغذيه وجود ندارد، 
اظهار كرد: برخي اس��تان ها در كش��ور اس��تان هاي 
برخوردار هستند؛ مانند استان هاي شمالي كشور شامل 
مازندران و گلستان در اين استان ها الگوي سوء تغذيه 

به شكل فربهي و چاقي اس��ت و به اين استان ها اعالم 
شده اس��ت تا برنامه هايي را براي جلوگيري از فربهي 

طراحي كنند.
وي ادامه داد: در برخي اس��تان ها مانند اس��تان هاي 
سيس��تان و بلوچس��تان، هرمزگان، جنوب خراسان 
جنوبي ما با سوءتغذيه از نوع كاهش وزن و كوتاه قدي 
بچه ها مواجه هستيم. در استان هايي كه تغذيه با شير 
مادر به ويژه تا ۶ ماه ابتدايي تولد و تداوم تغذيه با شير 
مادر تا ۲۴ ماهگي ادامه دارد، آمار س��وءتغذيه بسيار 
پايين اس��ت. البته اين سوء تغذيه ممكن است در اين 
كودكان به صورت كاهش وزن يا چاقي باشد. البته در 
برخي مناطق كه تغذيه با ش��ير مادر به صورت كامل 
انجام مي شود، ما باز هم شاهد سوءتغذيه هستيم.درصد 
كم وزني به ترتيب در استان هاي هرمزگان، كردستان و 
سيستان و بلوچستان از ميانگين كشوري باالتر است.

رييس اداره كودكان معاونت بهداشت ادامه داد: براي 
مقابله با كمبود ويتامين D نيز پروتكلي تعيين شده 
است. همچنين براي نوجواناني كه در سنين دبيرستان 
هستند، در 9 ماه از سال به صورت ماهانه پرل ويتامين 
D به صورت رايگان ارايه مي ش��ود. درحال بررس��ي 
دس��تورالعملي در وزارت بهداشت هستيم تا مكمل 
ويتامين D را مانند آهن براي تمامي رده هاي مختلف 
س��ني قرار دهيم. اگر اين برنامه تدوين شود، تمامي 
افراد بزرگس��ال باالي ۶۰ سال بايد به صورت ماهيانه 

پرل ويتامين D دريافت كنند.
شريعت پناهي خاطرنشان كرد: براساس مطالعاتي كه 
صورت گرفته اكثر افراد جامعه با مشكل كمبود روي 
نيز مواجه هستند و اميدواريم بتوانيم در آينده نزديك 
برنام��ه اي براي مكمل ي��اري روي را در كن��ار آهن و 
ويتامين براي تمامي بچه هاي باالي ۶ ماه داشته باشيم.

دليلخروجوزارتبهداشتازطرحباشگاههايمثبتايدز
رييس كميت��ه ايدز و معاون پيش��گيري و درمان 
سازمان بهزيستي كشور از تخصيص نيافتن بودجه 
سازمان بهزيستي در برنامه مبارزه با ايدز بر اساس 

برنامه استراتژيك چهارم انتقاد كرد.  
سعيد براتي سده در همايش روز جهاني ايدز يكي 
از مشكالت اين بيماري را ناشي از ناشناختگي آن 
دانس��ت و گفت: با اينكه سازمان بهزيستي متولي 
بيماري ايدز در كشور نيس��ت اما بر اساس برنامه 
اس��تراتژيك چهارم قرار بود حمايت ه��ا از كانال 
سازمان بهزيس��تي و با همكاري بخش غيردولتي 

ساماندهي و سياست گذاري شود.
او ب��ا تاكيد بر اينك��ه خدمات ارايه ش��ده بيماران 
ايدز بايد جامع باش��ند و اين خدمات تنها ش��امل 
هزينه ه��اي آزمايش و درمان آنها نيس��ت، اظهار 
كرد: قرار بود تابرنامه اس��تراتژيك چهارم ش��امل 
فعاليت ه��اي فرهنگي نيز باش��د، ام��ا اصلي ترين 
مشكل برنامه اين است كه در آن دستگاه هاي اصلي 
متولي كه بايد برنامه ريزي كنند، هيچكس نيست. 
براي مثال در برنامه گفته شده است كه بهزيستي 
اعتبارش را بگيرد اما گفته نشده كه بايد اعتبارش را 
از كجا دريافت كند؟ براتي سده با بيان اينكه تا سال 
گذشته -كه سال سوم از برنامه استراتژيك چهارم 
در كش��ور بوده -ميزان اعتبار پرداختي س��ازمان 
بهزيستي تنها ۳ ميليارد تومان بوده است تصريح 

كرد: در طول هفته گذش��ته س��ازمان بهزيس��تي 
فعاليت هاي مختلفي را در س��طح ش��هر در حوزه 
پيشگيري و آگاهي رس��اني انجام داده است براي 
مثال سمن هاي اين سازمان در سطح شهر مشغول 
ارايه خدمات بودند اما اين در حالي اس��ت كه روز 
گذش��ته معاون فرهنگي ش��هرداري، آقاي شجاع 
پوريان گفته بودند كه اتوبوس هاي ايدز شهرداري 
در سطح ش��هر در حال فعاليت هستند و اين اقدام 
سازمان بهزيستي به اسم شهرداري تمام شد. او با 
بيان اينكه در جلسه اي از مسووالن وزارت بهداشت 
خواسته شد تا تكليف باشگاه ها  مثبت ايدز را روشن 
كنند كه اين باشگاه ها و در حوزه سازمان بهزيستي 
قرار دارند يا در حوزه اين وزارتخانه هستند؟ توضيح 
داد: با اين وجود متوجه شديم دليل خروج وزارت 

بهداشت از طرح باشگاه هاي مثبت اين بوده است 
كه آنها بودجه اي در اين حوزه نداشتند و به اين علت 
حاضر ش��دند تا اين برنامه را به سازمان بهزيستي 

واگذار كنند. 
معاون پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي 
كش��ور با بيان اينكه بر اس��اس برنامه استراتژيك 
چهارم امسال بايد ۵۰ ميليارد تومان در حوزه ايدز 
به سازمان بهزيستي پرداخت مي شد، توضيح داد: 
اين اعتبار در س��ال 9۳ ك��ه در آن زمان خبري از 
وضعيت اقتصادي كنوني كشور، گراني دالر، تورم 
و...نبود، نوشته شده است، اما تنها ۳ ميليارد تومان 
از اين اعتبار به سازمان بهزيستي پرداخت شده و بر 
اساس رايزني هايي كه اين سازمان انجام داده، قرار 
است اين اعتبار تا ۶.۵ ميليارد تومان افزايش يابد. 
براتي سده با بيان اينكه سازمان بهزيستي به حدود 
۴٣٠٠ مبتال به اي��دز خدمات ارايه مي كند، گفت: 
گفته مي ش��ود كه حدود ٢٠ هزار مبتال به ايدز در 

كشور وجود دارد. 
اينكه ح��دود ۴ تا ۵ هزار نفر براي دريافت خدمات 
مراجعه كرده اند نشان مي دهد كه اين افراد حقيقتا 
نيازمندند و بايد خود و خانواده هايشان را حمايت 
كنيم اما س��ازمان بهزيس��تي به معناي واقعي در 
تامين هزينه ه��اي اين خدمات با مش��كل مواجه 

است.
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اسالمي: ساالنه نيازمند ساخت 
900 هزار مسكن هستيم

وزير راه و شهرسازي با اشاره به اهميت بازار مسكن، 
گفت: اين بازار، ساالنه به ساخت و عرضه 900 هزار 
واحد مس��كوني نياز دارد كه حدود 400 هزار واحد 
از آن بايد با حمايت و مساعدت دولت و منابع بانكي 
ساخته مي شود.  به گزارش پايگاه خبري وزارت راه 
وشهرسازي، محمد اس��امي در نشستي كه براي 
هم انديشي مش��ترك دولت و مجلس براي تقويت 
نظام تامين مالي مسكن برگزار شد، افزود: به دنبال 
آن هستيم كه عاوه بر بانك مسكن، ساير بانك هاي 
كشور را به عرصه تامين مالي مسكن جذب كنيم تا 
دامنه پرداخت تسهيات در بخش مسكن افزايش 
يابد. او عملياتي كردن طرح افزايش س��رمايه بانك 
مسكن را يك موضوع مهم و اساسي عنوان كرد و گفت: 
بخش مسكن و ساختمان يك بخش مهم در اقتصاد 
كشور است كه براي رونق آن، بانك مسكن بايد ايفاي 
نقش كند. وزير راه و شهرسازي از تجهيز همه ظرفيت 
دولت براي رونق بخش مسكن و تسهيل مسير خانه دار 
شدن اقش��ار ضعيف و خانه اولي ها خبر داد و گفت: 
بازآفريني شهري مهم ترين سياست دولت در بخش 
مسكن است كه بر اساس اين سياست، ساالنه ۱00 
هزار واحد مسكوني در بافت هاي فرسوده شهرهاي 
مختلف كش��ور س��اخته و عرضه مي شود. اسامي 
به برنامه ريزي روزه��اي اخير در دولت براي تقويت 
سرمايه بانك مسكن از طريق هماهنگي سه جانبه 
بين بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و 
بودجه اشاره كرد و گفت: به زودي نخستين جلسه 
شوراي عالي مسكن با حضور رييس جمهوري و تيم 
اقتصادي دولت برگزار خواهد شد. او افزود: طوالني 
شدن عمليات ساخت و تكميل مسكن مهر هم به زيان 
دولت و هم به زيان ملت است؛ بنابراين، در دولت عزم 
جدي وجود دارد تا كارهاي ناتمام در اين طرح به پايان 
برسد و موانع موجود بر سر راه تكميل و بهره برداري از 
واحدهاي باقي مانده در طرح مسكن مهر نيز هر چه 

سريعتر از ميان برداشته شود.

پليس: پولي كردن طرح زوج 
و فرد آثار بسيار مخربي دارد

رييس پليس راهور تهران گفت: نه پليس و نه معاونت 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران نمي توانند 
محدوده طرح ترافي��ك يا زوج و فرد را تغيير دهند 
بلكه اين موض��وع بايد در ش��وراي ترافيك تهران 
مطرح و تصميم گيري شود. به گزارش فارس، سردار 
محمدرضا مهماندار اظهار كرد: شرايط رانندگي و 
ترافيك در تهران در زمان عادي و بارندگي متفاوت 
است. در تمام دنيا نيز ش��رايط برف و باران موجب 
افزايش ترافيك مي ش��ود و يكي از داليل ترافيك 
نيز كاهش سرعت به دليل لغزندگي خيابان است.  
رييس پليس راهور تهران افزود: به دليل حجم زياد 
 استفاده از خودروهاي شخصي در تهران از ساعت

6 تا30: 9صبح و از س��اعت 3 تا 9 شب ترافيك در 
تهران و در بزرگراه ها اشباع مي شود و وقتي در شرايط 
اشباع به سر مي  بريم زمان س��فر نيز افزايش پيدا 
مي كند و در هنگام برف و باران نيز ش��دت ترافيك 
افزايش خواهد يافت. تنها 40 درصد از س��فرهاي 
تهران كاري است و مابقي مربوط به خريد يا تفريح 
است و با توجه به اين شرايط مردم بايد همكاري الزم 
را داش��ته باشند، پليس و شهرداري نيز در خدمت 
مردم است و ۱00 درصد نياز به مشاركت مردم داريم.  
سردار مهماندار گفت: در هنگام بارش برف و باران 
بايد براي كاهش ترافيك و رضايتمندي شهروندان 
تصميمات مديريتي گرفته ش��ود تا از مش��كات 
بارش هاي سنگين برف و باران بكاهد. در بارش برف 
سنگين سال 96 ادارات با تاخير شروع به كار كردند 
و مدارس نيز تعطيل شدند بنابراين با اين اقدام مردم 
ديگر در داخل ترافيك معطل نماندند و مشكات 
احتمالي نيز براي آنها به وجود نيامد. سردار مهماندار 
در پاسخ به پرسش ديگري درمورد حذف زوج و فرد 
نيز گفت: موضوع كاهش يا افزايش محدوده طرح 
ترافيك و زوج و فرد از اختيارات ش��وراي ترافيك 
تهران اس��ت و با توجه به درخواست هاي نهادهاي 
ذي ربط موضوع افزايش محدوده هاي ترافيكي در 
دستور كار شوراي ترافيك قرار مي گيرد و در اين شورا 
تصميم گيري الزم اتخاذ مي شود.  سردار مهماندار 
گفت: به نظر مي  رسد گسترش طرح ترافيك و حذف 
زوج و فرد و پولي كردن آن آثار بسيار مخربي را داشته 
باش��د و موجب به هم ريختن بزرگراه هاي شمالي 
شهر مي شود در هر صورت هر تصميمي كه شوراي 
ترافيك در اين خصوص بگيرد قابل احترام است و 

اجرايي مي كنيم.

اصالح هندسي معابر پايتخت 
براي كاهش ترافيك زمستاني

قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
ته��ران از اصاح هندس��ي معابر ب��راي كاهش 

ترافيك در فصل زمستان خبر داد.
به گزارش ايسنا، افندي زاده در نشست دورنگاه 
اطاع رساني، فرهنگ سازي و آموزش شهروندي 
در آستانه فصل زمستان   با بيان اينكه 40 درصد 
سفرها كاري است، اما مي توانيم براي 60 درصد 
ديگر سفرها برنامه ريزي كنيم، اظهار كرد: نمونه 
موفق برنامه ريزي سفرها، سفرهاي نوروزي است 
و مي بينيد كه قبا ترافيك در روز ۱3 فروردين 
زياد بود و همه در آن زمان بر مي گش��تند، اما با 
مديريت س��فرها آن هم با اطاع رساني درست، 
سفرها در روزهاي مختلف توزيع شد و مي توان 

اين تجربه را در سطح شهر تهران پياده كرد.
افندي زاده با بيان اينك��ه مركز كنترل ترافيك 
آمادگي دارد ك��ه اطاعات معاب��ر را به صورت 
لحظه به لحظه منتشر كند، گفت: بايد از اطاعات 
هواشناسي به صورت لحظه اي با خبر باشيم و الزم 
است همه سازمان ها و شركت هاي شهرداري پا به 
پاي هم كار كنند نه اينكه يك سازمان خود را نفر 
اول جلوه بدهد طوري كه گويا بقيه كار نمي كنند.

اصالحيه مصوبه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز شهر تهران در پارلمان محلي تصويب شد

بسته هاي تشويقي براي مالكان باغ هاي تهران

فعاليت گسل شمال تهران هر ۳ هزار سال
عضو هيات علمي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي عنوان كرد

گروه راه و شهرسازي|  آزاده كاري|
روز گذش��ته بررس��ي اليحه »اصاحيه مصوبه اخذ 
عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز شهر تهران« براي 
س��ومين هفته متوالي در دستور جلسه شوراي شهر 
تهران قرار گرفت و بعد از بررس��ي تمام پيشنهادات، 
عوارضي كه ب��راي قطع درخت��ان و تخريب فضاي 
سبز در نظر گرفته شده بود به تصويب نهايي رسيد. 
همچنين در اين اصاحيه براي كساني كه به گسترش 
فضاي سبز در سطح شهر همت مي گمارند، بسته هاي 

تشويقي تعريف شد.
به گزارش »تعادل«، هفته گذش��ته بخش��ي از اين 
اليحه مورد بررسي قرار گرفت كه در جريان آن نرخ 
جريمه قطع درخت از 600 هزار تومان به 680هزار 
تومان افزايش يافت.همچنين اخذ يك چهارم عوارض 
بابت جابه جايي درختان كه در قالب ماده ۱۲ اليحه 
پيشنهادي اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز 
ش��هر تهران عنوان ش��ده بود بار ديگر تصويب شد و 

پيشنهاد حذف آن راي نياورد.

    سرانجام نامعلوم ۶۲ پرونده تخريب باغ ها
علي محمد مختاري، مديرعامل سازمان بوستان ها و 
فضاي سبز ش��هر تهران نيز كه روزگذشته در صحن 
ش��وراي ش��هر تهران حضور يافته بود، از ارسال 6۲ 
پرونده تخريب باغات به قوه قضاييه طي چهار س��ال 
اخير خبر داد و گفت: براي اجراي قانون يعني مصادره 
باغات تخريب ش��ده نيازمند نظر نهايي قوه قضاييه 

هستيم.
به گفته مختاري در قانون حفظ و گس��ترش فضاي 
سبز تاكيد شده است كه اگر مالكي عمدي نسبت به 
تخريب فضاي سبز اقدام كرد، بايد باغ آن به نفع مردم 
مصادره شود و در اختيار شهرداري قرار گرفته و تبديل 
به فضاي سبز عمومي شود. اكنون6۲ پرونده از باغات 
باالي ۲ هزار متر كه توسط مالك تخريب شده اند طي 
4 سال اخير تشكيل و براي دادستاني ارسال و با دستور 
دادستاني جلوي فعاليت عمراني اين باغات تخريب 
شده گرفته شده است. همچنين بنا به دستور رييس 
كميسيون محيط زيست شوراي شهر اطاعات كليه 
پاك هايي كه مشمول اين قانون هستند احصا و به 
معاونت شهرسازي ارسال شده است تا نسبت به رصد 

آنها اقدام كنند.
مختاري با بيان اينكه ش��هرداري تهران در راستاي 
وظايف خود اقدامات الزم را درباره اين پرونده انجام 
داده و نس��بت به جريمه بر اساس مصوبه شورا اقدام 
كرده اس��ت، گفت: با وجود داش��تن قانون مشخص 
هنوز اقدامي از سوي دادستاني صورت نگرفته است، 
ب��راي اجراي اين قانون يعني مص��ادره باغاتي كه به 
صورت عمده تخريب ش��دند نيازمند نظر نهايي قوه 

قضاييه هستيم.
طي دهه هاي اخير سوداگران زمين و مسكن به جان 
باغ هاي شهر تهران افتادند و با استفاده از انواع رانت و 
رشوه و فسادي كه در دوره قبل بر شهرداري حاكم بود، 
باغ ها را تبديل به برج ها و ساختمان هاي بلندمرتبه 
كردند. تخريب و خشك كردن درختان باغ هاي شهر 

تهران منظوري جز س��اخت و س��از در آن نمي تواند 
داشته باشد. مصوبه برج- باغ ها يكي از مصوبات دوره 
دوم شوراي شهر تهران است كه در سال8۲ به تصويب 
رسيد و در شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور 
تاييد شد و در نهايت هم در مفاد طرح تفصيلي شهر 
تهران قرار گرفت. اين مصوبه زماني به جان باغ هاي 
ش��هر تهران افتاد كه به عنوان يك سند باالدستي از 
دهه 80 تاكنون به عن��وان ماك عمل تمام مناطق 
شهرداري تهران قرار گرفته است.بر مبناي اين مصوبه 
متوليان ساخت وساز مي توانستند صرفا در 30 درصد 
از مساحت باغ، ساخت وساز انجام دهند و ۷0 درصد 
باقي مانده باغ را حفظ كنند. هر چند نيت تصويب اين 
اليحه در شوراي دوم خوب بود اما در عمل مصوبه به 
اين صورت اجرا نشد چرا كه اوال شهرداران مناطق در 
شوراهاي معماري بعضا 40 تا 50 درصد سطح اشغال 
در طبقات دادن��د و ثانيا به بهانه تامين پاركينگ، در 
زيرزمين ها بر اساس مصوبات كميسيون ماده 5 بعضا 
60 ت��ا ۷0 درصد زير زمين، تحت س��اخت رفت و با 
ايجاد رمپ ها و لوپ ها در فضاي باقي مانده كه بخشي 
از فضاي ۷0 درصد باغ را اشغال مي كرد، عما باغات 
ش��هر يكي بعد از ديگري از بي��ن رفت به گونه اي كه 

اكنون تهران ريه اي براي تنفس ندارد.
بر اساس آمار در پايان دهه 60 مساحت باغ هاي تهران 
با وجود گسترش لجام گس��يخته در دهه هاي 40 و 
50 به ۱4هزار هكتار رس��يد، اما روند توسعه شهر در 
دهه۷0 به تدريج باغ هاي تهران را نابود كرد و در ابتداي 
دهه80 و تنها يك دهه بعد، مساحت باغ هاي تهران 
به كمتر از ۱0هزار هكتار رسيد؛ يعني تنها در عرض 

يك دهه 4 هزار هكتار از باغ ه��اي تهران در دهه۷0 
جاي خود را به برج ها و ساختمان هاي كوچك و بزرگ 
داد. اما آخرين لكه هاي سبز تهران در ابتداي دهه80 با 
تصويب اليحه »برج باغ ها« در شوراي دوم شهر تهران 
نيز پاك شد. بعد از مصوبه برج باغ ها، همان مقدار اندك 
از باغ هاي تهران نيز اسير ساخت وساز شدند و به تعبير 
رحمت اهلل حافظي، عضو شوراي  شهر تهران در دوره 
چهارم »مصوبه برج باغ« 4هزار هكتار از باغ هاي تهران 

را در ۱0 سال گذشته نابود كرده  است.
سال گذشته نيز كيانوش سوزنچي، عضو هيات علمي 
كميته محيط زيست شوراي اسامي شهر تهران در 
يك نشست علمي در دانشگاه تهران گفت: »در سال 
۱368، تعداد 50هزار باغ در تهران وجود داش��ت اما 
در سال ۱38۱اين تعداد تا سطح ۱3هزار باغ كاهش 
يافت.« بر اساس آخرين آمار دريافتي از رييس سازمان 
پارك ها و فضاي س��بز ش��هرداري تهران هم اكنون 
حدود 5500 قطع��ه باغ باالي 500 مت��ر در تهران 
شناسايي شده است.البته بايد يادآوري كرد كه بخش 
زيادي از باغ هاي تهران مالكيت دولتي داشته و براي 
مثال بنياد مستضعفان ۱5 باغ را تحت اختيار دارد و 
عما شهرداري نمي تواند براي حفظ و نگهداري آنها 
ورود پيدا كند. هر چند شوراي پنجم بعد از روي كار 
آمد مصوبه برج - باغ ها را لغو كرد و قرار است مصوبه 
ديگري را جايگزين آن كند اما به نظر مي رسد ديگر 

دير شده باشد.
با اين وجود حفظ و نگهداري فضاي س��بز از وظايف 
اصلي شهرداري محسوب مي شود. در اين راستا چند 
روزي است كه در س��طح شهر شاهد هرس درختان 

توسط ماموران ش��هرداري هستيم. مجيد فراهاني، 
عضو كمسيون برنامه و بودجه شورا معتقد است اكنون 
موقع مناسبي براي هرس درختان نيست و به همين 
دليل روزگذشته نس��بت به اجراي صحيح، به موقع 
و درس��ت هرس درختان واكنش نشان داد و گفت: 
متاسفانه در روزهاي اخير شهروندان تهراني در عبور 
از معابر و بوستان هاي سطح شهر شاهد هرس و قطع 
شاخه درختاني بودند كه هنوز به خواب نرفته و هرس 
سنگين شاخه هاي سبز اين درختان هراس و دلهره را 
در دل شهروندان انداخت كه بخشي از اين دغدغه ها 

در شبكه هاي اجتماعي نيز منعكس شد.
عضو شوراي ش��هر تهران اظهار كرد: هرس درختان 
در فصل زمستان )هرس سنگين وبا اصول خاص( و 
هرس بهاره )به صورت بسيار سبك و مختص اشجار 
مي��وه( صورت مي گيرد كه متاس��فانه بيش فعالي و 
پيش دستي ش��هرداري تهران در هرس سال جاري 
آسيب هاي جدي به سرمايه زيستي شهرمان تهران 
وارد خواهد كرد و اين امر با هيچ توجيه و اس��تداللي 
پذيرفته نيست. ما همان گونه كه در برابر قطع درختان 
براي ساخت برج ها مسووليم و موضع گيري مي كنيم 
در برابر رفتارهاي غيرمسووالنه و داراي اثر منفي بر 
درختان شهر توسط شهرداري نيز مسووليم و بايد به 

اين امر توجه بيشتري داشته باشيم.
وي عنوان كرد: بر همين اساس به عنوان نماينده مردم 
عزيز تهران در شوراي اسامي شهر با استناد به بند ۲3 
ماده ۷۱ قانون تشكيات، وظايف و انتخابات شوراهاي 
اسامي كشور و انتخاب شهرداران به شهرداري تهران 
در »توجه به مسائل درختان و فضاي سبز شهر تهران 

و اجراي صحيح، به موقع و درس��ت هرس درختان« 
تذك��ر مي دهم.امي��دوارم با اقدام به موق��ع و موثر و 
اهتمام جناب آقاي دكتر حناچي، ش��هردار محترم 
تهران ش��اهد حفظ و ارتقاء توجه به مس��ائل فضاي 

سبز شهر باشيم.

   آغاز هرس ساالنه درختان در آذر
اما مختاري مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز 
شهر تهران صحبت هاي فراهاني را رد كرد و در پاسخ 
ب��ه تذكر او با بيان اينكه هرس درختان هر س��اله در 
آذرماه آغاز مي شود، گفت: اين اقدام كارشناسي انجام 
مي شود تا صدمه اي به درختان وارد نشود.به عنوان 
مثال در مناطق يك تا 6 و ۲۱ و ۲۲ هرس درختان آغاز 
شده است و درختان توت نرك هرس شده اند چرا كه 

اين نوع درختان هرس پذير هستند. 
وي ادامه داد: ما هر ن��وع درختي را هرس نمي كنيم 
و تاكن��ون توت هاي نرك را در ش��ش منطقه هرس 
كرده اي��م و اقدامات ما براس��اس گزارش هاي فني و 
كارشناس��ي انجام مي شود و از آذرماه هر سال هرس 
درختان در دستوركار قرار مي گيرد. با هرس درختان 
صدمه اي به آنها وارد نمي ش��ود ما ۱800 كارشناس 
در سطح شهر تهران در گرايش هاي مختلف داريم و 
اميدواريم بهار سبز و خوبي را در آينده داشته باشيم.

به گزارش تعادل، با گذش��ت يك س��ال و نيم از عمر 
ش��وراي پنجم هنوز ش��اهديم كه زم��ان زيادي از 
جلس��ات ش��ورا به تذكرات آيين نامه اي مي گذرد و 
اين تذكرات زمان زيادي از وقت جلس��ات را به خود 
اختص��اص مي دهد. بارها اعضاي ش��ورا بر س��ر اين 
تذك��رات آيين نامه اي با يكديگ��ر بحث كرده و وقت 
ش��ورا را گرفته اند. روز گذش��ته ني��ز ابراهيم اميني 
نايب رييس شورا كه درنبود محسن هاشمي رياست 
جلسه را برعهده داش��ت، در جمع خبرنگاران از اين 
موضوع انتقاد كرد و گف��ت: بنده به موضوع تذكرات 
در صحن علني ش��وراي شهر تهران متذكرم چرا كه 
تعداد تذكرات بس��يار زياد است و بعضي از اين موارد 
نيز مبناي حقوقي ندارد.در جلس��ه هم انديشي روز 
يكشنبه نيز قرار شده به موضوع تذكرات پرداخته شود 
زيرا بسياري از تذكرات فقط وقت جلسه را مي گيرد و 

نمي توانيم طرح و لوايح را تصويب كنيم.
براس��اس اين گزارش، زمان جلسات دو ساعت است 
و بعد از آن رييس شورا براي يك ربع يا نيم ساعت با 
راي گيري مي تواند آن را تمديد كند اما بسياري مواقع 
شاهد بوديم كه با وجود اصرار رييس شورا براي تمديد 
زمان و به پايان رساندن بحث مورد نظر اما اعضاي شورا 
از راي مثبت به تمديد زمان خودداري كرده و بافاصله 
صحن ش��ورا را ترك مي كنند. اين در حالي است كه 
در اين دو س��اعت فقط معموال به يك يا دو دس��تور 
جلسه رسيدگي و باقي دستورات به فراموشي سپرده 
مي ش��وند. براي مثال روز گذش��ته نيز غير از اليحه 
اصاحيه مصوبه اخذ عوارض حفظ و نگهداري فضاي 
سبز و باغات،  دو دستور جلسه ديگر نيز از پيش تعيين 
شده بود اما اعضا حاضر به تمديد زمان و رسيدگي به 

دستورات نشدند.

عضو هيات علمي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي 
و مهندسي زلزله با تاكيد بر اينكه هر 3 تا 3 هزار و 500 
سال يك بار گسل ش��مال تهران گسيخته مي شود، 
گفت: از ۲هزار و 300 س��ال گذشته پيرامون تهران 
زلزله هايي به ويژه روي گسل ش��مال تهران رخ داده 

است، ولي هيچ كدام از آنها در تهران نبوده است.
به گزارش ايسنا، دكتر مهدي زارع در نشست »زلزله 
تهران قبل و پس از زلزله« با بيان اينكه تهران منطقه اي 
است كه پيرامون آن گسل هاي شناخته شده اي قرار 
دارد، افزود: از سال ۱۱۷5 شمسي آغامحمدخان قاجار 
اين منطقه را پايتخت اعام كرد كه در آن زمان تنها در 
حوالي ري بود، ولي امروزه اين شهر تا كوه هاي توچال 

پيش رفته است.
وي با اش��اره به زلزله هاي مهم شهر تهران، ادامه داد: 
زلزله 3۱0 ميادي اولين زلزله تاريخي ايران اس��ت 
كه از طرف يوناني ها ثبت ش��ده و داراي مس��تندات 

تاريخي است.
عضو هيات علمي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي 
و مهندسي زلزله با اشاره به زلزله هاي 805 ميادي و 
958 ميادي در طالقان، ادامه داد: هر 3000 تا 3500 

سال يك بار گسل شمال تهران گسيخته مي شود.
زارع با طرح اين سوال كه چرا در ۲300 قبل و به ويژه 
50  س��ال گذش��ته زلزله مهمي در تهران رخ نداده و 
لرزه خيزي چنداني بر گسل ش��مال تهران مشاهده 
نمي شود، ادامه داد: مطالعات ما نشان مي دهد در 30 
هزار سال گذشته پهنه گسل شمال تهران، 9 زلزله با 

بزرگاي باالي ۷ را تجربه كرده است. 
زارع با تاكيد بر اينكه گسل شمال تهران از 3۲00 سال 
قبل در حال س��كون بوده است، ادامه داد: طبيعت به 
گونه اي است كه هر چه در گذشته رخ داده باشد، اين 

دوره نيز رخ خواهد داد.
اين محقق زلزله شناس با تاكيد بر اينكه خطر زلزله در 
تهران تنها منحصر به گس��ل شمال تهران نمي شود، 
يادآور ش��د: گسل مشاء از 35 كيلومتري تهران عبور 
مي كند، عاوه  بر آن گس��ل هاي جنوب تهران شامل 
گسل پيشوا، ايوانكي و ري همچنين گسل ماهدشت 

در كرج نيز تهران را تحت تاثير قرار مي دهند.
وي با اشاره به وضعيت ساخت  و سازها در تهران، افزود: 
شهر لواس��ان به عنوان يكي از شهرهاي مهم استان 

ته��ران با حدود ۱9 هزار نفر جمعيت بر روي گس��ل 
شمال واقع اس��ت و اين گسل تا روستاي كان كه به 

گسل مشاء مي رسد، ادامه دارد.
اين محقق زلزله با تاكيد بر اينكه محل تاقي گس��ل 
ش��مال تهران و مش��اء در ۱0 كيلومتري شمال شهر 
جديد پرديس واقع است، خاطرنشان كرد: تاقي دو 
گسل امري بس��يار مهم است؛ زيرا حركت يك گسل 
موجب القاي حركت گس��ل ديگر مي شود.بر اساس 
مطالعه اي كه روي آهنگ باال آمدن لبه گس��ل مشاء 
انجام شد، مش��اهده كرديم 4 ميلي متر در سال اين  
گسل باال مي آيد كه مطالعات ديگر اين امر را تاييد كرد.

زارع ب��ا انتق��اد از آغ��از شبه مدرنيس��م در دهه 40 
خورشيدي در كان شهر تهران، گفت: ساخت بناهاي 
بلند روي ترانشه هاي )افتگاه ها و گودبرداري ها( بزرگ 
ريسك زلزله را براي ساختمان ها افزايش مي دهد؛ زيرا 
در تهران مساله تشديد ساختگاه به دليل جنس خاك و 
توپوگرافي داريم. يعني اگر در اطراف تهران هم زلزله اي 
رخ دهد، اين س��اختمان هاي بلند تكان هاي ناشي از 

زلزله را بيشتر احساس مي كنند.
زارع با اش��اره به وج��ود ۷ رود- دره در تهران، افزود: 
عاوه بر آن ساخت و سازها در ولنجك در پهنه گسل 
ش��مال تهران رخ داده و پاركينگ  تله كابين توچال  

روي صفحه هاي گسل شمال تهران، همچنين شهرك 
پليس و واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد نيز روي 

اين گسل بنا شده اند.
وي با تاكيد بر اينكه در طول 85 س��ال توس��عه شهر 
تهران در جهت تخريب فضاي طبيعي و گس��ترش 
زمين هاي ناامن در تهران بوده است، اضافه كرد: اين در 
حالي است كه ساالنه ۱00 تا ۲00 هزار نفر به جمعيت 

آن اضافه مي شود.
وي با بيان اينكه در سال هاي اخير در مناطق اطراف 
تهران چون شريف آباد و جواد آباد ورامين زلزله هايي 
روي داده اس��ت، ادامه داد: مسكن مهر قرچك روي 
گسل پيشوا ساخته ش��ده؛ پژوهش ها نشان مي دهد 
گسل پيشوا در محدوده قرچك زير آبرفت ها پوشيده 

است و در شمال قرچك به كهريزك مي رسد.
زارع با تاكي��د بر اينكه در حلقه 50 كيلومتري بيرون 
شهر تهران ۷ ميليون نفر زندگي مي كنند، بر ضرورت 
توجه به ريس��ك زلزله در نواحي حاش��يه اي تاكيد 
و با اش��اره به گس��ل هاي جنوب تهران، خاطرنشان 
كرد: در جنوب تهران مس��اله تشديد بر اثر خاك نرم 
را هم داريم، به گونه اي كه پ��س از هر رخداد لرزه اي 
س��طح جنبش زمين در اين منطقه 3 تا 4 برابر بيش 
از مناطق مركزي و شمال تهران قابل انتظار است. از 

اين رو بلندمرتبه س��ازي روي خاك هاي نرم اقدامي 
نابخردانه اس��ت؛ زيرا موجب تمركز جمعيت زياد در 

منطقه مي شود.
عضو هيات علمي پژوهشگاه زلزله با اشاره به وجود بافت 
فرسوده در تهران، گفت: بافت فرسوده غير از بافت هاي 
فرس��وده موجود و س��اختمان هاي قديمي، ش��امل 
س��اختمان هاي بلندمرتبه  بي كيفيتي هم مي شود 
كه به تازگي س��اخته شده و مي ش��وند. متخصصان 
سازه سازمان نظام مهندسي تهران در بررسي بعضي 
بتن ريزي هاي س��اخت و س��ازهاي س��ال 9۷ روي 
مقاومت بتن ريزي هاي اين س��اختمان ها مش��اهده 
كرده ان��د مقاوم��ت الزم را ندارد؛ زي��را مقاومت بتن 
در حداقل ۲5 مگاپاس��كال قابل انتظار است كه اين 
ميزان در ساختمان هاي خراب شده سرپل ذهاب ۱۱ 
مگاپاسكال و در بعضي مناطق تهران در سال 9۷ حدود 

5 تا 6 مگاپاسكال گزارش شده است.
دكتر زارع در مورد مديريت بحران پيشگيرانه با تاكيد 
بر اينكه اين امر بيشتر پيشگيرانه و بر سلسله مراتبي 
استوار اس��ت، اظهار كرد: مدل هاي مختلف مديريت 
بح��ران وجود دارد كه مثا مدل توسكالوس��ا يكي از 
معروف ترين آنها و مش��تمل بر 4 مرحله اس��ت.اين 
مراحل شامل سانحه، پاسخ و بازسازي، پيشگيري و 
آمادگي اس��ت.در اين مدل حتما بايد سلسله مراتب 
فرماندهي و سازماندهي داشته باشيم، ولي در مواقع 
بحران به ويژه در كان شهرها گاه سلسله مراتب از بين 

مي رود و بي نظمي )آنارشي( خواهيم داشت.
وي نتيجه گيري ك��رد: در اين موارد مدل هاي جديد 
مديريت بحران مطرح مي ش��ود كه مش��خصات آن 
عبارت از خودمختاري، اعتماد، توانمندسازي، شفافيت 
اس��ت. اين ويژگي ها در جهت ممانعت از اس��تمرار 

بي نظمي و شرايط آشوبناك است.

   مخاطرات فرونشست و لغزش در زمان زلزله  
دكتر ابراهيم مقيمي، عضو هيات علمي دانش��كده 
جغرافي��اي دانش��گاه تهران ني��ز با تاكيد ب��ر اينكه 
زلزله هاي منطقه زاگرس به سمت بزرگ شدن حركت 
مي كند، يادآور ش��د: در صورت وقوع زلزله  احتمالي 
مهم در شهر تهران، اين شهر عاوه بر خرابي هاي ناشي 
از زلزله ، با مخاطرات تركيبي همچون فرونشس��ت و 

لغزش مواجه خواهد بود. به  گزارش  ايس��نا، مقيمي 
با تاكيد بر اينكه در زمان وقوع زلزله همه تحت تاثير 
آن ق��رار مي گيرند، گفت : پس از زلزله ۲۱ آبان ازگله 
كرمانش��اه زمين نيز دچار گسيختگي هاي شديدي 
شد، به گونه اي كه قبا ما تصور نمي كرديم كه چنين 
وضعيتي در اين منطقه رخ دهد و شواهدي براي آن 

نيز وجود نداشت.
وي با تاكيد بر اينكه گسيختگي زمين در بعد از زلزله، 
درك م��ا را از رخدادهاي ل��رزه اي افزايش مي دهد، 
خاطرنش��ان كرد: بايد توجه داشته باشيم كه چنين 
گس��يختگي هايي كه در ازگل��ه رخ داده اس��ت، در 

زلزله هاي احتمالي تهران نيز ايجاد خواهد شد.
عضو هيات علمي دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران 
با تاكيد بر اينكه در زمان وق��وع زلزله مهم در تهران، 
مخاطرات آن تركيبي خواهد بود، خاطرنش��ان كرد: 
به اين معنا كه در صورتي ك��ه زلزله به بزرگاي زلزله 
۲۱ آبان م��اه ازگله رخ ده��د، عاوه بر اث��رات زلزله 
شاهد فرونشست زمين و لغزش خواهيم بود.بنابراين 
بايد زلزله ازگل��ه را الگو ق��رار داد، در زلزله هاي مهم 
جابه جايي ها زياد است و وقتي بار ساخت و ساز بر آن 
وارد شود، مشخص است كه چه اتفاقي رخ خواهد داد.

در صورتي كه زلزله مهم در تهران رخ دهد، بايد بتوانيم 
پاسخ درستي به نيازهاي زلزله زدگان داشته باشيم، 
چرا كه در اين شرايط مردم به دنبال يافتن مكان هاي 
امن و آرام هستند كه با توجه به شرايط تهران بعيد به 
نظر مي رسد كه بتوانيم به سادگي پاسخگوي نيازهاي 

مردم پس از زلزله باشيم.
اين محقق ح��وزه زلزله با تاكيد ب��ر اينكه زلزله هاي 
منطقه زاگرس به س��مت زلزله ه��اي بزرگ مقياس 
حركت كرده اس��ت، اظهار كرد: شاهد اين امر، زلزله 
۲۱ آبان ماه س��ال گذش��ته ازگله اس��ت كه تا غرب 
مديترانه شعاع لرزش هاي آن منتشر شد.بعد از زلزله 
سال گذشته كرمانشاه، 5 هزار و 500 پس لرزه بعد از 
يك سال به ثبت رسيد كه چنين وضعيتي تاكنون در 

زاگرس گزارش نشده بود.
وي همچنين ب��ا تاكيد بر اينكه تهران تنها تاثيرپذير 
زلزله هاي ساير مناطق نيست، خاطرنشان كرد: تهران 
داراي گس��ل هاي متعددي است كه با بزرگ مقياس 
شدن زلزله ها اين شهر مي تواند تحت تاثير قرار گيرد.
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در نشست مشترك سه كميسيون تخصصي اتاق تهران تجويز شد

آيا زمان حمايت دولت از صنعت خودروسازي نرسيده است

راه نجات خودروسازان

سودهاي ميلياردي در جيب دالالن 

تعادل|
»قيمت گ�ذاري دس�توري«، »نوس�ان ارزي« 
و »ايج�اد محدودي�ت وممنوعي�ت واردات« و 
چالش هاي�ي كه اين س�ه فاكتور ب�راي صنعت 
خودرو در ماه ه�اي اخير ايجاد ك�رده، اعضاي 
س�ه كميس�يون »صنعت و معدن«، »تسهيل 
 كس�ب وكار« و »تس�هيل تج�ارت و توس�عه 
صادرات« اتاق ته�ران را به پاي ميز كش�اند تا 
بتوانن�د راه حلي ب�راي برون رف�ت از وضعيت 
بحراني خودروسازان وقطعه س�ازان بيابند. به 
گفته فع�االن اين صنعت، بازگش�ت تحريم ها، 
كاه�ش ارزش پول مل�ي و افزاي�ش نهاده هاي 
تولي�د، باعث زي�ان 5500 ميلي�ارد توماني دو 
خودروس�از بزرگ كش�ور و تعديل نيروي 37 
درصدي واحد هاي قطعه س�ازي ش�ده اس�ت. 
اما راهكار چيس�ت؟ اعضاي بخش خصوصي، 
راه نجات را در دو عامل مي بينند؛ »آزادس�ازي 
قيمت ها و كاهش تعرفه واردات.« البته آزادسازي 
قيمت خودرو موضوعي است كه از گذشته جزو 
خواس�ته هاي خودروس�ازان از دولت بوده، اما 
مخالفت هايي را به دنبال داش�ته است؛ چراكه 
مخالفان آزادس�ازي قيمت ها بر اين باورند كه 
بازار فعلي كش�ش افزاي�ش قيمت هاي خودرو 
را ندارد. اما دليل ديگر آنها اين اس�ت كه نبايد 
زيان خودروسازان از جيب مردم پرداخت شود. 
با وجود اين س�ازمان حماي�ت توليدكنندگان 
ومصرف كنندگان در حال كارشناسي بر موضوع 

افزايش قيمت خودرو است.

    چاره جويي اتاقي ها
چندي پيش شايعاتي پيرامون مخالفت رييس جمهور با 
افزايش قيمت خودرو قوت گرفت اما وزير صنعت، معدن 
و تجارت با بيان اينكه سازمان حمايت توليدكنندگان 
و مصرف كنندگان در حال كارشناسي موضوع است، 
مخالفت رييس جمهور با افزايش قيمت خودرو را رد 
كرد. موضوع افزايش قيمت خودرو موضوعي است كه با 
واكنش هاي زيادي روبرو شده است. بر همين اساس روز 
گذشته، سه كميسيون تخصصي »صنعت و معدن«، 
»تسهيل  كس��ب وكار« و »تس��هيل تجارت و توسعه 
صادرات« اتاق تهران براي بررسي مسائل و مشكالت 
صنعت قطعه س��ازي و مجموعه هاي خودرو تشكيل 
جلس��ه دادند؛ صنعتي كه به گواه فعاالن آن از ابتداي 
سال تاكنون با 37  درصد تعديل نيرو مواجه شده است. 
حال آنكه اغلب حاضران اين نشست مشترك، راهكار 
كوتاه مدت براي حل بحران قطعه سازان را در آزادسازي 

قيمت و كاهش تعرفه واردات خودرو عنوان كردند. 
 در ابتداي اين نشس��ت، رييس كميسيون تسهيل 
تجارت وتوس��عه صادرات اتاق تهران معتقد بود كه 
مس��ائل چندوجهي گريبان صنعت  قطعه سازي در 

كشور را گرفته اس��ت و از  احتمال تعطيلي گسترده 
شركت هاي قطعه س��از سخن گفت. محسن  بهرامي 
ارض اقدس، چالش هاي صنعت قطعه سازي و خودرو 
را مواردي چون »قيمت گذاري دستوري«، »نوسان 
ارزي« و »ايجاد محدوديت و ممنوعيت براي واردات« 
دانس��ت و اعالم كرد: به دليل همين مشكالت، سه 
كميسيون تخصصي اتاق تهران اين نشست مشترك 
را برگزار كرده اند. از آن سو، عليرضا كالهي صمدي، 
از اعضاي كميس��يون صنعت و معدن اتاق تهران نيز 
اين پيش��نهاد را مطرح كرد كه ش��ركت هاي دولتي 
توليدكننده مواد اوليه، اين مواد را به صورت اعتباري 
در اختيار خري��داران قرار دهند؛ مانن��د رويه اي كه 

شركت ملي مس در پيش گرفت. 
در ادام��ه اين جلس��ه، رييس كميس��يون تس��هيل 
 كسب وكار اتاق تهران با اشاره به اينكه صنعت خودرو 
پ��س از نفت و بانك��داري بزرگ ترين صنع��ت ايران 
محسوب  مي شود، گفت: سهم صنعت خودرو از توليد 
ناخالص داخلي معادل 3.4 درصد برآورد ش��ده است. 
همچني��ن 550 ه��زار نفر در قطعه س��ازي ها و 150 
هزار نفر در صنعت خودرو اش��تغال دارند. محمدرضا 
 نجفي منش با بيان اينكه صنعت خودرو، جزو  نخستين  
صنايعي است كه در شمول تحريم قرار گرفته، افزود: 
اين صنعت در سه ماهه نخست س��ال 1397 با رشد 
مواجه شد اما از سه ماهه دوم سال جاري به دليل  اعمال 
تحريم ها و برخي تنگناه��اي داخلي با كاهش جدي 

توليد مواجه شده است.
 نجفي منش با اش��اره به نتايج استعالم  انجمن  صنايع 
همگن از قطعه سازان در مورد ميزان تعديل نيرو در اين 
واحد ها گفت: از ابتداي س��ال تاكنون حدود 37 درصد 
اشتغال در اين واحد ها از دست رفته است و اگر اين آمار را 
به كل  واحد ها تعميم دهيم به ارقام ناخوشايندي خواهيم 
رسيد. او با بيان اينكه قطعه سازان با عدم تعديل قيمت از 
سوي خودروسازان مواجه هستند، ادامه داد: قطعه سازان 
با افزايش قيمت نهاده هاي خود روبرو هستند، بطوريكه 
ميزان افزايش قيمت مواد اوليه داخلي از ميزان افزايش 
قيمت ارز نيز بيشتر شده است. با اين حال خودروسازان  
 مي گوين��د كه قيمت خودرو ثابت اس��ت و آنها قادر به 
افزايش قيمت نيستند؛ نتيجه آنكه اكنون دو خودروساز 
بزرگ كشور معادل5500 ميليارد تومان زيان متحمل 
شده اند. رييس كميسيون تسهيل  كسب وكار اتاق تهران، 
چالشي ديگر از قطعه سازان را تامين مواد اوليه داخلي 
و خارجي دانست و گفت: قطعه سازان براي تامين مواد 
اوليه داخلي به بورس كاال حواله ش��ده اند و تامين مواد 
اوليه خارجي نيز مش��كلي ديگر اس��ت؛ چرا كه بايد از 
خوان هاي متع��ددي كه وزارت صنعت و بانك مركزي 
براي واردات ايجاد كرده اند عبور كرد. مساله بعدي اين 
است كه شركت ها پيش از اين، كاالهاي  مورد نياز خود 
را به صورت حساب باز خريداري )اعتباري( ومحصول 
خود را  تولي��د كرده و تحويل داده ان��د. اكنون در زمان 

بازپرداخت، قيمت ارز را بايد با نرخ نيما محاسبه كنند  
و اين منجر به ورشكستگي قطعه سازان خواهد شد.

از آن سو، دبير انجمن خودروسازان نيز در توضيحاتي 
اعالم كرد: برابر اعالم سازمان حمايت توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان، نرخ  تمام اقالم  تشكيل دهنده خودرو 
از اسفند تا شهريور ماه س��ال جاري حدود 80 درصد 
رشد داشته است اما شوراي رقابت طي اين مدت اجازه 
افزايش 12.5  درصدي قيمت ها را صادر كرده اس��ت. 
احمد نعمت  بخش افزود: نتيجه اينكه دو خودروس��از 
عمده يعني  روزانه 3 الي 4 هزار  دس��تگاه خودرو توليد 
 مي كردند اما اين رقم اكنون به 400 تا 500 دس��تگاه 
رسيده است. پيشنهاد نعمت بخش براي ايجاد تعادل 
در بازار خودرو اين بود كه شركت هاي خودروسازي در 
هنگام ثبت نام فروش خودرو، قيمت را به نرخ حاشيه بازار 
نزديك كنند. به گفته او، با اجرايي شدن اين پيشنهاد، 

تقاضا كاهش يافته و قيمت ها نيز نزولي  مي شود. 

    مخالفان آزادسازي قيمت چه گفتند
اما سعيد شجاعي از مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اس��المي، بر اين عقيده بود كه چالش كنوني صنعت 
خودرو و زيان انباش��ته آن يك شبه ايجاد نشده است. 
به گفته او، س��اختار دولتي مديري��ت و مالكيت اين 
خودروسازي روي تصميمات دست كم  دو خودروساز 
عمده كش��ور اثر گذاش��ته و اين زيان را سبب شده و 

اين نس��بت زيان منجر به بي انگيزگي در اين صنعت 
شده است. او افزود: به دليل ضعف ساختار مديريتي، 
 سرمايه گذاري هاي نادرستي در صنعت خودرو انجام 
گرفته اس��ت. از آن س��و، مدير دفتر مطالعات انرژي و 
صنعت مرك��ز پژوهش هاي مجلس ني��ز گفت: تمام 
مسائلي كه در صنعت خودرو ايجاد شده ناشي از اعمال 
تحريم ها نبوده و بخش��ي از اين مشكالت به ساختار 
صنعت خودرو باز مي گردد. علي اژدري بر اين عقيده 
بود كه بازار كش��ش افزايش  قيمت خودرو را  نخواهد  
داشت و چنين استدالل كرد: 70 درصد فروش خودرو 
در بازار مربوط به خودرو هاي كمتر از50 ميليون تومان 
بوده است. بنابراين قدرت خريد كاهش يافته است. در 
واقع پس از افزايش قيمت، خودروسازان با مساله كاهش 

تقاضا مواجه خواهند شد.
يحيي فتحي كه به نمايندگي از شوراي رقابت در اين 
نشس��ت حضور يافته بود، گف��ت: نبايد چنين تصور 
شود كه نقش شوراي رقابت در تعيين قيمت منجر به 
مشكالت كنوني در صنعت خودرو شده است. تورمي 
كه اخيرا شوراي رقابت براي صنعت خودرو برآورد كرده 
بود، رضايت خودروسازان را جلب  مي كرد. اما به دليل  
جوس��ازي هاي صورت گرفته عليه شوراي رقابت، در 
اقدامي خالف قانون، اين شورا از فرآيند قيمت گذاري 
خودرو حذف ش��د. از آنس��و، گودرزي از كارشناسان 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت نيز بر اين باور بود كه 

افزايش قيمت خودرو توسط دولت، منجر به تنش در 
بازار  مي شود و شرايط كنوني، براي آزادسازي قيمت 

مناسب نيست. 
از س��ويي ديگر، عضو كميسيون صنعت و معدن اتاق 
تهران گفت: كش��ف قيمت بر اس��اس ميزان عرضه و 
تقاضا زماني منطقي است كه اجازه واردات نيز وجود 
داشته باش��د و خودروي خارجي نيز وارد كشور شود. 
سيدحسين سليمي افزود: متاسفانه در شرايط كنوني 
كه اقتصاد ايران بيمار است و تصميم درست گرفتن كار 
سخت و پيچيده اي است. فرهاد فزوني نيز بر اين عقيده 
بود كه شرايط حاكم بر خودروسازي و صنايع وابسته 
آن در ايران عكس شرايطي است كه در ساير كشور ها 
جريان دارد. او گفت: در ساير كشور ها خودرو ارزان بوده 
و بنزين و خدمات پس از فروش گران است. اما در ايران 
اين شرايط برعكس است. عضو انجمن صنايع همگن 
قطعه سازان، هم با اش��اره به اينكه تاكنون 37 درصد 
تعديل نيرو در صنايع قطعه سازي رخ داده است، ادامه 
داد: پيش بيني  مي ش��ود 20  درصد  تعديل نيرو نيز تا 
پايان سال به وقوع بپيوندد. احمدرضا رعنايي افزود: با 
توجه به اينكه براي اشتغال هر نفر 250 ميليون تومان 
 سرمايه گذاري صورت  مي گيرد. رعنايي پيشنهاد كرد 
كه يك برنامه كوتاه مدت براي جلوگيري از ريزش نيرو 
و يك برنامه ميان مدت ب��راي احياي صنعت  خودرو 

تدوين شود 

در حالي كه به نظر مي رس��د به زودي رييس جمهور 
ب��ا افزايش قيمت خودرو در حاش��يه ب��ازار يا همان 
آزادسازي قيمت خودرو موافقت خواهد كرد، صبح 
روز دوش��نبه يكي از نمايندگان مجل��س به نقل از 
مس��ووالن وزارت صنع��ت خبر از مخالفت حس��ن 
روحان��ي رييس جمهور ب��ا افزايش قيم��ت خودرو 
داده است. خبري كه ش��ايد آب پاكي را روي دست 
خودروسازان ريخت و نشان داد كه بايد بدون اميد به 
افزايش قيمت ها خود به دنبال راه حلي براي مديريت 

بازارشان باشند .
در همين حال يك شنبه شب در ميزگرد خودرويي 
كه در يك��ي از ش��بكه هاي تلويزيوني برگزار ش��د، 
مدعوي��ن آن از زيان ها و خس��ارت هايي گفتند كه 
صنعت خودروس��ازي و قطعه س��ازي با آن دست و 
پنجه نرم مي كند. آنها از زيان انباشته خودروسازان و 
بدهي هاي معوق مانده قطعه سازان و از لزوم حمايت 
30هزار ميليارد توماني دولت به خودروسازان گفتند 
تا اين صنعت بتواند مجددا روي پاي خود ايستاده و 

توليد كند. 
اين گروه كه مدافعان افزايش قيمت خودرو يا همان 
آزادس��ازي قيمت خودرو بودند، تاكيد كردند كه در 
ش��رايط حاضر با توجه به تغييرات تعرفه اي، افزايش 
قيمت ارز و مواد اوليه تنها راه عالج اين صنعت مادر 
تخصصي، تزري��ق 30 هزار ميليارد تومان اس��ت تا 
صنعت قطعه سازي و خودروسازي را مجددا به حركت 
در آورده و چرخ اقتصاد و اشتغال را به گردش وادارد.

اين گروه معتقدند كه اگر نياز صنعت خودرو تامين 
نش��ود به زودي اي��ن صنعت از بي��ن خواهد رفت، 
موضوعي كه پيش از اين از سوي قطعه سازان اعالم 
و عنوان ش��ده بود كه در ص��ورت عدم حمايت هاي 
دولت��ي، تغيي��ر در تعرفه ه��ا و ع��وارض گمركي و 
همچنين تس��ويه بدهي هاي معوق خودروسازان، 
قطعه س��ازان امكان ادامه حيات با ش��رايط فعلي را 
نداش��ته و تعطيل خواهند ش��د. روالي كه با حذف 
زنجيره تامين قطعه فرآيند تولي��د خودرو را متاثر 

كرده و متوقف مي كند.
با اين ش��رايط به نظر مي رسد تنها راه حمايت از اين 
صنعت مادر تخصصي حمايت دولت و تزريق منابع 
مالي اس��ت تا اين صنعت بتواند مجددا زنجيره هاي 

خود را به حركت در آورد .
روالي كه اتفاقا مورد تاييد برخي نمايندگان و فعاالن 
صنعت خ��ودرو نيز اس��ت، تاييدي ك��ه رمضانعلي 
سبحاني فر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 

شوراي اسالمي درباره آن با اش��اره به اينكه در حال 
حاض��ر تنها متول��ي تعيين قيمت خودرو س��ازمان 
حمايت و ستاد تنظيم بازار است، مي گويد: با خروج 
شوراي رقابت از جريان قيمت گذاري، وظيفه بررسي 
و تعيين قيمت به ستاد تنظيم بازار واگذار شده است. 
تا پيش از اين شوراي رقابت بر اساس برخي شاخص ها 
تعيي��ن قيمت مي كرد ام��ا امروز در ش��رايط عادي 
قرار نداريم تا با ش��اخص هايي كه شوراي رقابت در 
قيمت گذاري تعريف مي كند، بتوان قيمت خودروها 
را تعيين ك��رد. به همين جهت وزارت صمت بايد هر 
چه سريع تر نس��بت به تعيين تكليف قيمت خودرو 

اقدام كند.
اين نماينده مجلس معتقد است كه »سازمان حمايت 
در جريان قيمت گ��ذاري خودرو ذي نفع نيس��ت و 
با در نظر گرفتن اينكه از يك س��و ثب��ات قيمت و از 
سويي ش��رايطي كه بر خودروس��ازان حاكم شده و 
كاهش توليد همگي موجب افزايش نجومي حاشيه 

قيمت در ب��ازار ش��ده در حالي ك��ه تاكنون قيمت 
كارخانجات تغييري نكرده است. بنابراين بايد در روند 
قيمت گذاري خودرو از هر دو بخش مصرف كننده و 

توليدكننده حمايت شود.
 شرايطي كه حسن قره يي از مديران خودرويي براي 
رعايت حق��وق مصرف كنن��دگان و توليد كنندگان 
اصلي ترين گزينه را افزايش قيمت خودرو در حاشيه 
 بازار عنوان كرده و معتقد اس��ت: بايد قيمت خودرو

5 درصد زير قيمت بازار تعيين شود، تنها كشوري در 
جهان كه قيمت خودرو در آن توس��ط شوراي رقابت 
تعيين مي شود، ايران است ضمن اينكه در همه جاي 

دنيا خودرو در انحصار چندجانبه است.
وي همچنين با مقايسه نظام تعرفه اي واردات خودرو 
در ايران با برخي كش��ورهاي دنيا عنوان كرد: تعرفه 
خودرو در ايران چندان باال نيست هم اكنون در هند 
تعرفه به عالوه موانع غيرتعرفه اي 362 درصد، برزيل 
210 درصد، مالزي 195 درصد، اندونزي 185 درصد 

و تايلند 135 درصد اس��ت، بنابراين در هر كشوري 
كه صنعت خودرو دارد به دليل اينكه خودروس��ازي 
اش��تغال زيادي ايجاد مي كن��د و 60 صنعت ديگر را 
رونق مي دهد، كشورها از صنعت خودروي داخلي شان 
حمايت مي كنند و هيچ جاي دنيا كشوري را نمي توان 
يافت كه خودروسازي وجود داشته باشد اما نرخ تعرفه 

آن پايين باشد.
وي با اش��اره به تاثير رشد قيمت مواد اوليه در قيمت 
تمام ش��ده خودرو مي گويد: افزاي��ش قيمتي كه در 
سال 91-90 براي خودروسازان اتفاق افتاد به دليل 
افزايش قيمت ارز از زير 1000 تومان به حدود 2400 
تومان ب��ود و قيمت مواد اوليه نيز به همين نس��بت 
افزايش يافت اما خودروسازان تالش كردند تا بازيابي 

قيمت كنند.
سبحاني فر يكي ديگر از نمايندگان مجلس كه معتقد 
به حمايت هاي دولتي از صنعت خودروست،  با اشاره 
به اينكه خودروس��ازان هزينه س��ربار بااليي دارند، 

مي گويد: امروز خودروهاي توليد با اين سطح كيفيت 
بسيار گران هستند، زيرا با توجه به هزينه هاي سرباري 
كه در اين ش��ركت ها وج��ود دارد، قيمت ها افزايش 
يافته و در نهايت اين هزين��ه از جيب مصرف كننده 

خارج مي شود.
وي با اش��اره به پارادوكس ايجاد ش��ده در خصوص 
قيمت خودرو معتقد است: در شرايط فعلي كه واردات 
ممنوع شده، توليد خودرو 40 درصد كاهش يافته و 
تقاضا وجود دارد و قيمت در حاش��يه ب��ازار افزايش 
يافته، متاس��فانه س��ازمان حمايت و س��تاد تنظيم 
بازار دست روي دست گذاش��ته و به موضوع قيمت 
خودرو ورود نمي كند و همزمان كساني نيز سودهاي 
ميلي��اردي از اين بازار كس��ب مي كنند در حالي كه 
قطعه ساز توان توليد ندارد و ناگزير به اخراج كارگران 
اس��ت، بنابراين بايد وزارت صمت و سازمان حمايت 

هر چه سريع تر وارد شوند.
س��بحاني فر اضاف��ه مي كند: بايد س��ازمان حمايت 
بر اساس ش��اخص ها تعيين قيمت كند، البته اينكه 
توليد كاهش پيدا كرده و قيمت بازار افزايش يافته و 
بايد قيمت كارخان��ه 5 درصد زير قيمت بازار تعيين 
شود، درست نيست و بايد بر اساس شاخص هاي عيني 
توليد و نه قيمت تمام ش��ده با احتساب هزينه هاي 

سربار تعيين قيمت شود.
موضوعي كه مورد تاييد قره يي از مديران خودرويي 
است و با اشاره به اينكه تقريبا 70 درصد قيمت تمام 
شده مواد اوليه است، مي گويد: با ارز نيما و دالر 9 هزار 
توماني حتي اگر عدد 60 درصد قيمت تمام ش��ده را 
نيز مواد اوليه در نظر بگيريم، مواد اوليه بيش از 100 
درصد گران شده است كه براي افزايش قيمت خودرو 

به اعداد باالتر از 25 تا 35 درصد خواهيم رسيد.
وي همچنين به گ��زارش مالي 6 ماهه اول امس��ال 
خودروسازان اشاره مي كند و مي افزايد: در 6 ماهه اول 
امسال خودروسازان 5500 ميليارد تومان زيان كردند 
در واقع 5500 ميليارد تومان از س��رمايه در گردش 

خودروسازان خارج شده است.
قره يي با اش��اره به ارايه اطالع��ات كامل هزينه هاي 
توليد خودروسازان به سازمان حمايت تاكيد مي كند: 
البته ممكن است برخي خودروها 5 درصد زير قيمت 
بازار تعيين شود و برخي ديگر طبق فرمول باشد اما 
عدد 25 ت��ا 30 درصد براي افزايش قيمت درس��ت 
نيست و خيلي باالتر اس��ت. با عدم اصالح قيمت ها 
فقط خودروسازان 5500 ميليارد تومان زيان ديده و 
10 هزار ميليارد تومان دالالن در بازار سود كرده اند.
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 شبكه توزيع كاال
زير ذره بين وزارت صنعت

شاتا|مديركل دفتر امور خدمات بازرگاني وزارت 
صنعت، معدن وتجارت گفت: با ابالغ دستورالعمل 
رصد كاال، زنجيره تجاري كش��ور و سامانه تجارت 
داخلي ايران وارد فاز جديدي شد. محمد قبله با اعالم 
اين مطلب افزود: اين دس��تور العمل كه در راستاي 
اجراي مواد 5 و 6 قانون مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز از 
سوي وزير صنعت، معدن و تجارت صادر شده است، 
موجبات شفافيت بازار و رصد مويرگي كاالها از حلقه 
ابتداي��ي تا حلقه انتهايي در ش��بكه توزيع را فراهم 
مي آورد. او به اهميت سامانه جامع تجارت اشاره كرد 
و گفت: سامانه جامع تجارت دو بخش سامانه تجارت 
فرامرزي و سامانه تجارت داخلي را در خود جاي داده 
است. او ادامه داد: سامانه تجارت فرامرزي، اطالعات 
كاال تا ورود به مرزهاي ايران را در خود جاي مي دهد و 
قرار است تمامي اطالعات در حوزه داخلي در سامانه 
جامع تجارت جاي گيرد كه البته بخش هاي مهمي 
از اين سامانه نظير سامانه جامع انبارها، شناسه كاال 
و س��امانه حمل و نقل راه اندازي ش��ده و با ابالغ اين 
دستورالعمل اطالعات توزيع كنندگان، خرده فروشان، 
ش��ركت هاي پخش و ... نيز بايد در اين سامانه ثبت 
شوند تا امكان رصد كاال براي سياست گذار در تمامي 
كشور فراهم ش��ود. قبله با تاكيد بر اينكه دستاورد 
چنين اقدامي شفافيت بازار و ممانعت از سوءاستفاده 
در دوره هاي خ��اص خواهد بود، گفت: با اجراي اين 
دستورالعمل، نقش��ه حركت كاال از مبادي توليد يا 
واردات تا مبادي عرضه و مصرف روشن مي شود و در 
نتيجه عرضه خارج از شبكه، احتكار و ... موضوعيت 
خود را از دست خواهد داد. به گفته او اهداف مهم اين 
سامانه، ساماندهي اطالعات و فرآيندهاي ورود، توزيع 
و عرضه كاال در زنجيره تجاري، فراهم كردن امكان 
رصد و كنترل موجودي كاالهاي اساس��ي و نظارت 
سيس��تمي جهت ممانعت از گران فروشي، احتكار 
و قاچاق كاالس��ت. او در پاسخ به اين سوال كه كدام 
كاالها در اولين گام مشمول اين دستورالعمل خواهند 
بود؟ گفت: در اين دستورالعمل پيش بيني شده است 
كاالهاي مشمول طرح رصد كاال در زنجيره تجاري و 
ضوابط مرتبط با آنها از سوي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تعيين و به اطالع فعالين تجاري برسد از اين رو 
اولويت بندي الزم در اين بخش صورت گرفته و مراتب 

اطالع رساني خواهد شد. 

ادعاي عدم بازگشت ارز 
صادراتي غلط است

تسنيم|نائب رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: اينكه 
بخش خصوصي ارز حاصل از صادرات را به كشور باز 
نگردانده است درست نيست زيرا اين نتيجه گيري 
بر اس��اس پيش فرض هاي نادرست است. حسين 
س��الح ورزي با اش��اره به اينكه اقدامات موثر بانك 
مركزي براي كنترل بازار ارز، محسوس است، افزود: 
تا حد قابل توجهي آرامش به اين بازار بازگشته است. 
او افزود: مح��دود كردن تراكنش هاي پوزها و تغيير 
در جابه جايي چك هاي تضمين��ي بانكي از جمله 
تصميمات خوب بانك مركزي براي كنترل جابه جايي 
پول و مبارزه با پولشويي و تزريق آرامش به بازار بود. 
سالح ورزي با تاكيد بر اينكه همه دالرهاي حاصل 
از صادرات بايد به چرخه اقتصادي كش��ور بازگردد، 
گفت: در غير اين صورت مصداق خروج س��رمايه از 
كشور است. او گفت: البته اينكه بخش خصوصي ارز 
حاصل از صادرات را به كشور باز نگردانده است درست 
نيست زيرا اين نتيجه گيري بر اساس پيش فرض هاي 
نادرست است. سالح ورزي با بيان اينكه بيش از 80 
درصد صادرات غيرنفتي مربوط به شركت هاي دولتي، 
نهادهاي مالي و صندوق هاي بازنشستگي و مانند آن 
است، گفت: آنچه در حوزه محصوالت پتروشيمي 
صادر مي كنيم به علت وجود قيمت جهاني، قيمت 
آنها مشخص است اما آن 20 درصد مربوط به بخش 
خصوصي واقعي ب��ه علت واقعي نب��ودن نرخ پايه 
صادراتي، حداقل نصف مبلغي است كه اعالم مي شود. 
او با اشاره به پيمان سپاري ارزي و شرايط جديد گفت: 
اگر اين روند ادامه يابد ممكن است صادركنندگان، 
بازارهاي صادراتي خود را از دست بدهند و كشور با 

كاهش جدي صادرات روبه رو شود. 

 ظرفيت توليد فوالد
 به توازن رسيد

مهر|مع��اون امور مع��ادن و صناي��ع معدني وزير 
صنعت، معدن و تجارت گفت: س��االنه يك ميليارد 
و 600ميلي��ون دالر فوالد به خارج از كش��ور صادر 
شده است. جعفر سرقيني بابيان اينكه ايران در زمره 
كشورهاي صادركننده فوالد است، تأكيد كرد: ساالنه 
يك ميليارد و 600 ميليون دالر صادرات فوالد از كشور 
صادرشده، كه اين امر توانسته ارزش افزوده خوبي را در 
اختيار ايران قرار دهد. او بابيان اينكه 12.5 ميليون تن 
فوالد در شش ماهه اول سال از كشور صادرشده است، 
افزود: ظرفيت توليد فوالد در كشور 34 ميليون تن 
است. معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، 
معدن و تجارت بابيان اينكه صادرات فوالد از ايران در 
سال جاري نس��بت به سال گذشته ازنظر ارزش 13 
درصد رشد داشته است، تأكيد كرد: صادرات فوالد 
از ايران از لحاظ وزني نيز 23درصد رشد داشته است.

مواد اوليه تاير در فهرست 
گروه يك كااليي

خبرگزاري صدا وسيما|وزير صنعت، معدن و 
تجارت در نامه اي به رييس كل بانك مركزي مواد 
اوليه توليد تاير را در فهرس��ت گروه يك كااليي 
اعالم كرد. در نامه رضا رحماني به عبدالناصر همتي 
آمده اس��ت: »رديف تعرفه ه��اي 40011000 و 
40013900 مرب��وط به انواع كائوچوي طبيعي 
كه مواد اوليه مربوط به توليد تاير است كماكان در 
گروه كااليي يك قرار دارد. وزير صنعت در اين نامه 
از رييس كل بانك مركزي خواسته تا اقدامات الزم 

را در زمينه انجام دهد.«



15 جهان

برنامه افزايش ماليات سوخت در فرانسه تعليق شد

عقبنشينيماكروندربرابرآشوب»جليقهزردها«
گروه جهان|

ادوارد فيليپ نخست وزير فرانسه اعالم كرد اجراي طرح 
افزايش ماليات س��وخت كه به ناآرامي هاي گسترده 
و خش��ونت آميز در اين كش��ور منجر شد، براي مدت 
زمان شش ماه به تعويق خواهد افتاد. فيليپ هدف از 
اين تعليق را پايان دادن به خش��ونت ها و بازگرداندن 
نظم عمومي اع��الم كرد. اين اولين مرتب��ه در دوران 
رياس��ت جمهوري 18 ماهه امانوئل ماكرون است كه 
در مواجهه با تظاهرات خياباني از اجراي تدابير مدنظر 
خود عقب نش��يني مي كند. رييس جمه��وري جوان 
فرانسه پيش تر گفته بود كه در مقابل اعتراض ها كوتاه 
نمي آيد، اما ظاهرا دولت او اين مرتبه تصميم به مصالحه 
گرفته اس��ت. احتماال كاهش ميزان محبوبيت او در 
نظرس��نجي هاي اخير در اين تصميم گيري بي تاثير 

نبوده است.
دولت امانوئل ماكرون قصد داشت از ماه ژانويه در تالش 
ب��راي ممانعت از افزايش تولي��د گازهاي گلخانه اي و 
انتشار دي اكس��يدكربن، ماليات بر بنزين و گازوئيل 
را ب��ه ترتي��ب 2.9 و 6.5 درصد ليت��ر افزايش دهد و 
شهروندان فرانسه را به استفاده از خودروهاي الكتريكي 
يا خودروهاي هيبري��دي )برق-بنزين( ترغيب كند. 
اما اين سياست گذاري پيش��نهادي به چندين هفته 
تظاهرات خشونت آميز در فرانسه توسط جنبش موسوم 
به »جليقه زردها« انجاميد. ش��ركت كنندگان در اين 
تجمعات اعتراضي جليقه هاي ايمني ش��برنگ را كه 
طبق قانون، وجودشان در خودروها در فرانسه الزامي 
است، به تن كرده اند و همين مساله سبب شده به جليقه 

زردها مشهور شوند.
به نوشته يورو نيوز، فيليپ عصر سه شنبه در يك نشست 
خبري از تعليق برنامه افزايش ماليات سوخت خبر داد. 
اين تصميم در جريان نشست فوق العاده بحران در كاخ 
اليزه به رياست ماكرون و با حضور ده نفر از وزراي كابينه 
او از جمله كريستوف كاستانر، وزير كشور، اتخاذ شده 
است. ماكرون براي شركت در اين نشست، مجبور شد 
سفر برنامه ريزي ش��ده خود به صربستان را به تعويق 
اندازد. منابع نزديك به مقامات رس��مي در پاريس به 
خبرگزاري فرانسه گفتند كه دولت تصميم دارد عالوه 

بر تعويق اجراي طرح ماليات بر سوخت، تدابير ديگري 
نيز براي آرام كردن فضاي اعتراضي و راهي براي خروج 

از بحران بيابد.

لغوبرنامهديداربانمايندگانجليقهزردها
همزمان با انتشار خبر مربوط به تعويق طرح دولت، دفتر 
نخست وزيري فرانسه اعالم كرد كه ادوارد فيليپ برنامه 
ديدار بعد از ظهر سه شنبه با نمايندگان جليقه زردها را 
لغو كرده است. دليل اين امر همان تصميم دولت براي 
تعويق طرح افزايش ماليات سوخت اعالم شد. اگرچه 
فرانسه هنوز در شوك خشونت هاي روز شنبه به ويژه در 
پاريس به سر مي برد، اما استانيسالس گريني نماينده 

جديد حزب حاكم مي گويد كه تصميم تعويق افزايش 
ماليات ها اوضاع را در كشور آرام خواهد كرد. 

با اين حال، تا س��اعات پاياني شامگاه سه  شنبه تغيير 
قابل توجهي در اوضاع مش��اهده نش��د. بس��ياري از 
جليقه زردها كه اين تصميم دولت را ناكافي مي دانند، 
در پاسخ به فراخوان براي »سه شنبه سياه« همچنان 
به اعتراض هاي خود ادامه دادند. اعتراض ها و درگيري 
با پليس در جزيره رئونيون نيز در تا نيمه شب سه شنبه 
ادامه داش��ت. رئونيون يكي از جزاير تحت حاكميت 
فرانسه در اقيانوس هند است. روز سه  شنبه در منطقه 
برون واقع در ش��رق ليون هم گروهي از دانش آموزان 
دبيرستاني با تعطيل كردن كالس ها در خيابان تجمع 

كردن��د و در برابر ماموران پليس س��طل هاي زباله را 
آتش زدند. 

به دنبال آشوب و ناآرامي كه سراسر فرانسه را دربرگرفته، 
جايگاه هاي توزيع س��وخت در اين كش��ور به شدت 
احس��اس ناامني مي كنن��د. به گزارش رس��انه هاي 
فرانس��وي، روز سه شنبه دست كم 1۷5 جايگاه پمپ 
بنزين در سراسر فرانس��ه مجبور به تعطيلي شدند و 
دليل اين تصميم را اخالل در رسيدن تانكرهاي حامل 
س��وخت و همچنين نگراني از حمله معترضان اعالم 
كردند. در روزهاي گذشته جليقه زردها بسياري از راه ها 
را به نشانه اعتراض بسته و بدين ترتيب، در روند توزيع 
كاال و سوخت به وسيله كاميون ها اختالل ايجاد كردند.

خواستههايگوناگون
اگرچ��ه جنبش خودج��وش جليقه زرده��ا در ابتدا 
براي اعتراض به افزايش ماليات بر سوخت آغاز شد، 
اما تظاهركنندگان به تدريج خواس��ته هاي ديگري 
همچون رسيدگي دولت به عدم افزايش دستمزدها، 
كاهش قدرت خريد مردم را نيز خواستار شدند. بنژامن 
كوشي، يكي از چهره هاي معروف اين جنبش، درباره 
تصميم جديد دولت به خبرگزاري فرانسه گفت كه 
اين تصميم كافي نيست و دولت بايد درباره »اصالح 
وضعيت كلي ماليات ها«، »توزي��ع مجدد ثروت« و 
»برگزاري دايمي همه پرسي درباره موضوعات مهم 
اجتماعي« در سياس��ت خود بازنگ��ري كند. پايگاه 
اينترنتي راديو »فرانس انفو« با انتش��ار سياهه اي از 
خواس��ته هاي جليقه زردها كه تاكنون مطرح شده، 
مي نويسد كه اين خواسته ها فزاينده هستند و شمار 
آنها اكنون به ۴8 مورد رسيده و حتي در برخي موارد 

با يكديگر در تناقض هستند.
يكي از شخصيت هاي سياسي برجسته فرانسه به نام 
اريك دروئه كه به جنبش جليقه زردها پيوسته، شدت 
بخشيدن به اعتراض ها در روز شنبه آينده را خواستار 
ش��ده و گفته كه عقب نش��يني در براب��ر دولتي كه 
محبوبيت خود را از دست داده جايز نيست. شنبه اين 
هفته شمار شركت كنندگان در تظاهرات در فرانسه 
به 136 هزار نفر رس��يد و در خش��ونت ها در پاريس 
دست كم 263 نفر زخمي و ۴12 نفر دستگير شدند.

الزم به ذكر اس��ت كه براس��اس آخرين نظرسنجي 
موسسه »ايفوپ« فرانسه، محبوبيت ماكرون و فيليپ 
به ويژه در روزهاي اخي��ر و در ارتباط با جنبش هاي 
اعتراضي به ش��دت كاهش يافته اس��ت. محبوبيت 
ماكرون با 6 درصد كاهش به 23 درصد و محبوبيت 
ادوارد فيليپ با 1۰ درصد كاهش به 26 درصد رسيده 
اس��ت. به گزارش هفته نامه خبري فرانس��وي زبان 
»پاريس م��چ«، ميزان محبوبيت ماك��رون اكنون با 
فرانس��وا اوالند رييس جمهوري پيش��ين فرانسه در 
اواخر س��ال 2۰13 برابري مي كن��د. اوالند، در ميان 
روساي جمهوري تاريخ نوين فرانسه از كمترين سطح 

محبوبيت برخوردار بود.

دريچه

بازنگري رم در بودجه براي 
پرهيز از درگيري با بروكسل

گروه جهان| نخست وزير ايتاليا ديروز سه شنبه 
طرح جديد خود را براي بودجه اين كشور ارايه كرد. 
»جوزپه كونته« نخست وزير ايتاليا ساعاتي پيش 
از ارايه طرح جديد بودجه گفت كه هدفش از اين 
اقدام اين بوده كه از س��وي اتحاديه اروپا به ناديده 

گرفتن قوانين بلوك متهم و مواخذه نشود.
به نوشته رويترز، در برنامه اول بودجه پيشنهادي 
دولت كونته ميزان كسري در سال 2۰19 برابر با 
2.۴ درصد از توليد ناخالص داخلي در نظر گرفته 
شده بود كه اگرچه همچنان با قوانين اتحاديه اروپا 
همخواني داشت، اما توافق هاي پيشين بر سر بسته 
كمك هاي مالي و بازپرداخت آن را نقض مي كرد. 
اتحاديه اروپا اي��ن بودجه را رد و اعالم كرد كه اين 
طرح تاثيري در پايين آوردن بدهي هاي عمومي 

ايتاليا ندارد.
كونته گفت كه در برنامه جديد بودجه به اختالف ها 
با بروكسل بر سر كس��ري رسيدگي شده است. او 
در مصاحبه با روزنامه ايتاليايي »آوه نيره« درباره 
بودجه سال آتي گفت: »آماده ايم تا بودجه جديدي 
را براي سال آينده تهيه و تنظيم كنيم. ايتاليا اين 
اقدام را براي پرهيز از درگيري بيش��تر با اتحاديه 
اروپا انجام مي دهد.« كونته با اشاره به مواضع اخير 
اتحاديه اروپا درباره احتمال اتخاذ تدابير تنبيهي 
عليه رم، افزود: »ايتاليا براي آنكه نش��ان بدهد كه 
درصدد مقابله با اتحاديه اروپا نيس��ت، با اقدامي 
تعامل گرايانه براي تهيه برنامه جديد بودجه دست 

به كار شده است.«

درخواست ترامپ 
براي توقف مسابقه تسليحاتي 
گروه جهان| رييس جمهوري امريكا با اش��اره به 
بودجه نظامي ۷16 ميليارد دالري كشورش و مسابقه 
تسليحاتي گسترده با چين و روسيه، ابراز اميدواري 
كرده رقابت هاي تسليحاتي در آينده نزديك متوقف 
ش��ود. دونالد ترامپ در توييتر نوشته: »مطمئنم در 
آينده به همراه ش��ي جين پينگ و والديمير پوتين 
مذاكره درباره توقف مسابقه تسليحاتي عمده و بدون 
مهار را ش��روع مي كنيم.« ترامپ در دوران تبليغات 
انتخاباتي باره��ا مداخله نظامي امري��كا در عراق و 
افغانس��تان را يك فاجعه اقتص��ادي توصيف كرده 
بود. رييس جمهوري امريكا پيش از اين بودجه ۷16 
ميليارد دالري ارتش را نيز ديوانه وار دانس��ته است. 
سخنان تازه ترامپ در حالي است كه ماه مارس نيز در 
تماسي تلفني با پوتين خواستار پايان دادن به مسابقه 
تسليحاتي شده و گفته بود كه اگر مسابقه تسليحاتي 
ادامه پيداكند اين امريكاست كه پيروز خواهد شد. 
اين در حالي اس��ت كه يك سازمان مشورتي كنگره 
امريكا در امور نظامي و استراتژيك در گزارشي نسبت 
به »بحران امنيت ملي« و ضعف نظامي امريكا هشدار 
داده و مي گويد كه امريكا در جنگ هاي آينده توان 
مواجهه با بيش از يك كشور را ندارد و ممكن است كه 
در رودررويي با هر كدام از كشورهاي چين و روسيه 
بازنده جنگ باش��د. اين گزارش نتيجه گيري كرده 
واشنگتن به دليل كاهش برتري نظامي تاريخي خود 
دچار بحران امنيت ملي شده و پنتاگون نه به لحاظ 
مالي و ن��ه از جنبه اس��تراتژيك توان پي��روزي در 

جنگ هاي چند جانبه را نخواهد داشت.

اروپايي ها بر سر بسته 
حمايتي مالي توافق كردند 

گروه جه�ان| وزراي داراي��ي اتحاديه اروپا در 
ديدار خود در بروكس��ل توافق كردن��د تا حوزه 
يورو را در برابر بحران هاي مالي كه ممكن اس��ت 
در آين��ده رخ ده��د، تقويت كنند. ب��ه گزارش 
فايننش��يال تايمز، هدف از معرفي اين بس��ته اي 
اصالحي تقويت نظام اقتصادي منطقه يورو بود و 
حدود 15 ساعت طول كشيد تا در نهايت وزراي 

مالي و دارايي منطقه بر سر آن توافق كردند. 
اين بسته متشكل از اقداماتي براي تجهيز بيشتر 
نظ��ام بانكي با اهرم هاي مالي اس��ت و همچنين 
مكانيسم ثبات در اروپا را ش��امل مي شود كه به 
اتحاديه بانكي اروپا اج��ازه مي دهد تا در صورت 
وق��وع بح��ران مالي، ب��ه ش��ركت هاي در حال 

ورشكستگي كمك كنند.
»اوالف ش��ولتز« سخنگوي »ماريو سنتنو« وزير 
دارايي پرتغال كه رياس��ت گروه يورو را برعهده 
دارد، تاييد كرد كه توافق��ات اوليه ميان اعضاي 
اتحاديه اروپا در زمين��ه اعمال پاره اي اصالحات 
در حوزه يورو حاصل ش��ده و وزراي دارايي براي 
مش��خص كردن زيرش��اخه هاي ملزم به اعمال 
اصالحات جلس��ه خود را تا ظهر روز س��ه شنبه 
ادامه داده اند. الزم به ذكر است كه آلمان و فرانسه 
حاميان اصلي اصالح��ات در حوزه يورو بودند. با 
اين حال، طرح هاي جاه طلبانه تر هر دو كشور از 
جمله پيش��نهادات امانوئل ماكرون براي در نظر 
گرفتن بودجه اي براي منطقه يورو و انتصاب وزير 
دارايي در اتحاديه اروپا به بعد موكول شده است.

مادورو پس از توافق طاليي 
با اردوغان، به مسكو رفت

گروه جهان| رجب طيب اردوغان رييس جمهوري 
تركيه، و نيكالس مادورو رييس جمهوري ونزوئال، با 
انتقاد از تحريم ه��اي امريكا عليه كاراكاس بر ادامه 
تجارت طال تاكيد كردند. تنها در 9 ماه اول س��ال، 
تركيه 9۰۰ ميلي��ون دالر از ونزوئال طال وارد كرده 
اس��ت. به گزارش يورونيوز، مادورو پ��س از ديدار با 
همتاي ترك خود كاراكاس را به مقصد مسكو ترك 
كرد. افزايش رايزني هاي ديپلماتيك مادورو در زماني 
روي مي دهد كه جيمز متي��س وزير دفاع امريكا، 
رسما خواستار كناره گيري او از قدرت شده است. در 
ديدار ميان اردوغان و مادورو كه در كاراكاس برگزار 
شده، مادورو بر حق ونزوئال براي صادرات طال تاكيد 
كرده اس��ت. آنچه حاال به دنبال تحريم هاي امريكا 
با دش��واري انجام خواهد پذيرفت. تحريم هاي ماه 
گذش��ته امريكا بر ونزوئال، صادرات فلزات و طالي 
اين كش��ور را هدف ق��رار داده اس��ت. تحريم هاي 
امريكا عليه مقام هاي دولت ونزوئال به اتهام فساد در 
ساختار رسمي و نقض حقوق بشر وضع شده است. 
ترامپ ماه پيش دس��تور ممنوعيت هرگونه خريد 
و فروش طال از كش��ورهاي امريكاي التين را صادر 
كرد. ونزوئال از تورم شديد رنج مي برد و اين پنجمين 
س��الي است كه اين كش��ور كماكان در يك ركورد 
اقتصادي به سر برده و در تامين دارو و مواد غذايي با 
مشكل جدي روبرو است. مادورو بارها ايالت متحده 
را به جنگ اقتصادي عليه كشورش متهم كرده اما 
منتقدان مي گويند بحران كنوني نتيجه شكست 

سياست هاي چپ گرايانه چاوز است.

گزارش رييس سيا 
درباره قتل خاشقجي به كنگره 
گروه جهان| رييس س��ازمان س��يا رهبران مجلس 
سناي كنگره امريكا را در جريان اطالعات و يافته هاي 
اين س��ازمان درباره قتل روزنامه نگار منتقد س��عودي 
قرار داد. به گزارش وال  اس��تريت ژورنال، جينا هاسپل 
سه شنبه رهبران مجلس س��نا را در جريان داده هاي 
موجود در دست سيا درباره قتل جمال خاشقجي قرار 
داد. گاردين پيشتر نوشته بود كاخ سفيد هاسپل يا هر 
مسوول ديگر سيا  را  از ارايه گزارش درباره قتل خاشقجي 
به سنا بازداشته است. كاخ سفيد پس از آن عقب نشيني 
كرد كه گروهي از قانونگذاران از هاسپل به دليل حضور 
نيافتن در سنا جهت ارايه گزارش به سنا شديدا انتقاد 
كردند. نمايندگان خواس��تار توضيح وزير دفاع، وزير 
خارجه و رييس سازمان سيا درباره سياست هاي امريكا 
در قبال عربستان هستند. وال  استريت ژورنال نوشته كه 
كاخ سفيد و سيا درباره لزوم شنيدن اظهارات هاسپل 
مورد فشارهاي كنگره قرار گرفته اند. اين در سايه اعتقاد 
و ارزيابي هاي سازمان سيا درباره مسووليت محمد بن 
سلمان، وليعهد سعودي در قتل جمال خاشقجي دوم 
اكتبر در كنسولگري عربستان در استانبول بوده است. 
قانونگ��ذاران امريكايي تهديد كردند، اگر هاس��پل در 
كنگره درباره قتل خاش��قجي شهادت ندهد تدابيري 
اتخاذ مي كنند، از بين تدابيري كه لحاظ مي كنند عدم 
راي دادن به بودجه امريكاست. ليندسي گراهام، سناتور 
جمهوري خواه امريكا خطاب به ترامپ گفته: »ديگر نبايد 
بيش از اين از هم پيمان سعودي ات بخواهي عرف هاي 
متمدنانه را نقض كند. شكست در توبيخ   بن سلمان چراغ 

سبزي به سركشان است كه مخالفانشان را بكشند.« 
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لندنميتوانديكجانبه
فرآيندبرگزيتراقطعكند

گروه جهان| ترزا مي  نخست وزير بريتانيا مناظرات 
در كمپين جلب حمايت از پيش نويس توافق برگزيت 
حاصل شده با اتحاديه اروپا را با سخنراني در پارلمان 
اين كشور آغاز كرد. قرار است مجلس عوام بريتانيا 
در تاريخ 11 دس��امبر درباره طرح خروج اين كشور 
از اتحاديه اروپا تصميم گيري كنند. در همين حال، 
مشاور ارش��د حقوقي اتحاديه اروپا گفته كه دولت 
بريتانيا مي تواند به صورت يك جانبه فرآيند برگزيت 
را متوقف كند. به گزارش سي ان ان، سانچز بوردونا 
مشاور ارش��د حقوقي اتحاديه اروپا ديروز سه شنبه 
اعالم ك��رد كه امكان لغو يك جانبه بند 5۰ معاهده 
ليس��بون وجود دارد و بريتانيا مي تواند بدون هيچ 
اخطار يا اطالع رس��اني قبلي از تصميم خود براي 
جدايي بازگردد. او در گزارشي كه براي دادگاه اروپا 
تدارك ديده به اين نكته اش��اره مي كند كه بريتانيا 
مي تواند شمارش معكوس قانوني و دو ساله را كه در 
بند 5۰ معاهده ليسبون در خصوص توافق با بروكسل 
لحاظ شده است، معلق كند. استدالل پيشين لندن 
اين بود كه امكان بازگشت از بند 5۰ تنها با موافقت 
همه 2۷ كشور ديگر عضو اتحاديه اروپا ممكن خواهد 
بود. اكنون قضات دادگاه اروپا بايد تصميم بگيرند كه 
اين اخطار مشاور ارشد اتحاديه را تا چه اندازه اي جدي 

خواهند گرفت.
مساله بازگشت از بند 5۰ و متوقف كردن روند جدايي 
در ابتدا در پي درخواست يك دادگاه محلي اسكاتلند 
از ديوان دادگستري اروپا مورد بررسي قرار گرفت و 
پس از مشخص شدن امكان لغو روند خروج بريتانيا از 
اتحاديه اروپا، ترزا مي  نخست وزير بريتانيا گفت كه اين 
كشور هيچ تصميمي براي بازگشت ندارد. در آن زمان 
تصور بر اين بود كه باتوجه به پروسه طوالني مذاكرات، 
اروپايي ها نيز با لغو برگزيت موافقت نكنند. اما باتوجه 
به اينكه براي بازگشت از اجراي بند 5۰ به موافقت 
ديگر اعضاي اتحاديه نيازي نيست، انتظار مي رود كه 
پارلمان بريتانيا نخست وزير اين كشور را بيش از پيش 
تحت فشار بگذارند. ترزا مي با جنجال هاي بسياري 
در پارلمان مواجه است. جان بيكاو رييس مجلس 
عوام گفت كه دولت بريتانيا با انتشار اصول محوري 
طرح برگزيت به پارلمان توهين كرده است. مناظره 
در پارلمان بر س��ر پيش نويس برگزيت تا روزهاي 
آغازين هفته آينده ادامه خواهد داشت. رد توافق اوليه 
مي تواند عالوه بر مشكالت با اتحاديه اروپا، به تهديد 

دوباره نخست وزيري ترزا مي  بينجامد.

كوتاه از منطقه

حمايتامارات
مذاكراتصلحيمندرسوئد

ام��ارات متح��ده عرب��ي اع��الم ك��رده ك��ه از 
گفت وگوهاي صلح يمن در سوئد حمايت مي كند. 
به گزارش يورونيوز، انور قرقاش وزير مشاور دولت 
امارات در امور خارجه، گفت وگوهاي صلح يمن 
در سوئد را فرصتي تعيين كننده براي يافتن يك 
راه حل سياسي در جهت حل بحران يمن خوانده 
است. قرقاش كه كش��ورش به همراه عربستان، 
اركان اصلي ائتالف عربي را تشكيل مي دهند كه 
جنگ با يمن را آغاز ك��رده، گفته: »يك راهكار 
باثبات سياس��ي، بهترين فرص��ت را براي پايان 
دادن به بحران كنوني يمن پديد مي آورد. يمن و 
ثبات آن امري مهم براي منطقه است. موضوعي 
كه با حضور ش��به نظاميان غيرقانون��ي در اين 
كشور به دس��ت نمي آيد.« گفت وگوهاي صلح 
يمن قرار است هفته آينده در سوئد برگزار شود. 
اين مذاكرات كه تحت نظر سازمان ملل است، با 
حمايت كشورهاي جهان و همچنين بازيگران 

منطقه اي رو به رو شده است.

سفربنسلمانبهاردن
بهتاخيرافتاد

يك منبع در اردن از به تاخير افتادن سفر هيات همراه 
وليعهد عربستان به اين كشور خبر داده و گفته تمامي 
اتاق هاي رزرو شده در هتل محل استقرار اين هيات لغو 
شدند. به گزارش ايسنا، گفته شده، سفر عبداهلل دوم 
پادشاه اردن به واشنگتن براي حضور در مراسم تدفين 
رييس جمهوري پيشين امريكا علت تاخير اين سفر 
بوده است. برخي تحليل گران اردني نيز علت تاخير 
در سفر بن سلمان به اردن را كه قرار بود دوشنبه انجام 
شود سفر اين شاهزاده عربستاني به الجزاير و نيز سفر 

از پيش تعيين نشده پادشاه اردن به امريكا دانستند.

افشايبرنامه۷ساله
شاهزادهاماراتيبرايفرار

دوستان شاهزاده اماراتي كه هنگام فرار پس از محاصره 
كشتي اش توسط كماندوها ناپديد شده گفته اند او 
براي اين نقشه فرار ناكام هفت سال برنامه ريزي كرده 
بود. به گزارش گاردين، لطيفه بنت محمد آل مكتوم 
دختر حاكم دوبي، بزرگ ترين شيخ نش��ين امارات 
براي اولين بار 2۰11 به الوه ژوبر يك تاجر فرانسوي 
و مامور جاسوس پيش��ين فرانسه ايميل زده و براي 
فرارش درخواس��ت كمك كرده بود. اين ش��اهزاده 
اماراتي موفق به فرار نشده و هنوز هيچ سرنخي از وي 

در دست نيست.

كشفبقايايهزارانجسد
درخرابههايموصل

كميسارياي عالي حقوق  بشر عراق از كشف ۴هزار و 
65۷ جسد از زير خرابه هاي شهر موصل واقع در مركز 
نينوا پس از باز پس گيري اين شهر از داعش خبر داده 
است. به گزارش روسيا اليوم، تيم اداره دفاع مدني نينوا 
2 هزار و 665 جسد با هويت مشخص را از زمان نابودي 
داعش تا ششم نوامبر از زير خرابه ها بيرون كشيده اند. 
بقاياي اجساد يك هزار و 992 تن نيز كه هويتشان 
نامشخص است از زير آوار بيرون كشيده شده  است. 

گروه جهان|
زلمي خليل زاد نماينده ويژه امريكا براي پايان جنگ 
در افغانستان، دور سوم سفرهاي خود را براي پيگيري 
روند صلح آغاز كرده است. به نظر مي رسد او عزم خود را 
جزم كرده كه پايان جنگ در افغانستان با تالش و نام او 
به پايان برسد و در تاريخ ثبت شود. خليل زاد كه پيش 
از اسالم آباد به افغانستان رفته قرار است در دور جديد 
س��فر منطقه اي خود به امارات متحده عربي، روسيه، 

ازبكستان، تركمنستان، بلژيك و قطر سفر كند.
افغانس��تان ديلي سه شنبه در س��رمقاله خود نوشته، 
خليل زاد از همان ابتدا كه از سوي دولت دونالد ترامپ 
به عنوان نماينده امور افغانستان انتخاب شد، با اعتماد 
به نفس تمام از كابل و طالبان درخواست كرد نمايندگان 
خود را براي انجام گفت وگوهاي صلح معرفي كند. از 
شواهد پيداست كه خليل زاد نسبت به نتيجه ديدارهاي 
پيشين خود با برخي كشورهاي عربي و پاكستان درباره 
گفت وگوهاي صلح و فشار آنان بر طالبان براي آمدن به 

پاي ميز مذاكره، نسبتا اميدوار است. 
دولت افغانستان هم مدتي است كه براي پيگيري روند 
صلح بيش از گذشته فعال شده و گام هاي جدي را در 
اين راستا برداشته اس��ت. اشرف غني رييس جمهور 
افغانستان، در كنفرانس بين المللي ژنو نقشه راه صلح 
افغانستان را براي جامعه جهاني تشريح كرده و حمايت 
آنان را به دس��ت آورده است. اش��رف غني همچنين 
در كنار ش��وراي عالي صلح، گروه هاي مشورتي صلح 

ايجادكرده و فهرست نمايندگان دولت براي مذاكره با 
طالبان را منتشر كرده است. تعيين نمايندگان مشخص 
دولت براي مذاكره با طالبان خواسته اي بود كه خليل زاد 
نيز چندي پيش آن را از حكومت درخواست كرده بود.

با اين همه، اغلب كارشناسان افغانستاني بر اين باورند 
آنچه به تسريع روند گفت وگوهاي صلح كمك مي كند، 
فشار مستقيم و تأثيرگذار امريكا بر پاكستان است تا 
اسالم آباد را وادار كند كه در رويكرد سياسي خود نسبت 
به كابل تجديدنظر كند. به نظر مي رس��د امريكا نيز بر 
همين مس��اله تمركز كرده است. دولت دونالد ترامپ 
از سال گذشته تاكنون براي پيگيري روند صلح و فشار 
آوردن به طالبان براي حضور در اين روند، به پاكستان 
فشار آورده است. مقام هاي پاكستاني گفته  اند ترامپ در 
روزهاي اخير هم به عمران خان نخست وزير پاكستان، 
نامه نوشته و از اسالم آباد خواسته است كه براي حضور 
طالبان در مذاكره صلح، اقدامات عملي و جدي از خود 
نشان دهد. فرمانده ناتو نيز با حمايت از مذاكرات صلح 
گفته ك��ه نيروهاي اين پيمان نظامي در افغانس��تان 
مي ماند. جيمز متيس وزير دفاع امريكا، هم تاكيد كرده 
با وجود تالش هاي براي آغاز مذاكرات صلح فعال گزينه 

خروج امريكا از افغانستان مطرح نيست. 

صلح،خروجتدريجيوحفظنيروهايويژه
روزنامه هشت صبح افغانستان با اشاره به اظهارات وزير 
دفاع امريكا درباره ادامه حضور امريكا در افغانس��تان 

مي نويسد، جيمز متيس بطور غيرمنتظره اعالم كرد 
كه اياالت متحده به دليل حضور2۰ گروه تروريستي 
در منطقه قصد خروج از افغانس��تان را ندارد. اظهارات 
متيس از آن روي غيرمنتظره بود كه ترامپ بارها موضوع 
خروج نيروهاي امريكايي از افغانستان را مطرح كرده بود 
و همين حاال هم تصور مقام هاي نظامي و ديپلماتيك 
امريكايي اين است كه ترامپ تا پيش از 2۰2۰، يعني 
پيش از انتخابات دور دوم رياست جمهوري، براي خروج 
نيروهاي باقي مانده امريكايي از افغانستان يك جدول 
زماني تعيين خواهد كرد. متيس همچنين گفت كه 
پنتاگ��ون تمام كوش��ش خود را ب��راي يافتن راه حل 
سياسي و رسيدن به صلح صرف خواهد كرد كه پيامد 
آن واقع بينانه ترين راه براي پايان دادن به ستيزه جويي ها 
در افغانستان باشد. او در عين حال درباره طالبان گفت 
كه اين گروه در ميان مردم افغانستان جاي ندارند چون 

نمي توانند در انتخابات پيروز شوند.
در گزارش سه شنبه هش��ت صبح افغانستان در اين 
ب��اره آمده: دقيقا نمي دانيم ك��ه موضع گيري جيمز 
متيس وزير دفاع امريكا، ت��ا چه اندازه بازتاب دهنده 
نظرات دولتمردان در كاخ  س��فيد است؛ به ويژه آنكه 
دونال��د ترامپ در جري��ان كمپي��ن انتخاباتي خود 
بارها بازگرداندن نيروهاي امريكايي از افغانس��تان را 
مطرح كرده ب��ود. در مقابل آنچه متيس گفته بيانگر 
اعتقاد طوالني او به ضرورت حفظ قواي امريكايي در 
افغانستان است. او پيشتر در همين چارچوب به كميته 

»زلمي خليل زاد« دور سوم سفر منطقه اي خود را آغاز كرد

تالشبرايپايانجنگدرافغانستان

نيروهاي مسلح سنا درباره خروج نيروهاي امريكا از 
افغانستان هش��دار داده و آن را يك خطر بزرگ براي 
واشنگتن خوانده بود. به همين دليل به نظر مي رسد 
كه بر س��ر تداوم حض��ور امريكا در مي��ان مقام هاي 
سياسي و نظامي امريكا اتفاق نظر وجود ندارد. شبكه 
ان بي سي 28 نوامبر به نقل از ديپلمات هاي خارجي 
گزارش داد كه زلم��ي خليل زاد با مقام هاي ارش��د 
طالبان در تماس است تا پيش از اينكه ترامپ جدول 
زماني خروج امريكا از افغانستان را اعالم كند به صلح 
دست يابد. مقام هاي سابق امريكايي و ديپلمات هاي 
خارجي باور دارند كه خلي��ل زاد از آن رو ديدارهاي 
خود را با طالبان در كش��ورهاي خليج فارس بيشتر 
ك��رده كه ظاه��راً وقتش محدود اس��ت. ب��ه اعتقاد 
ناظران، تصميم ترامپ درباره ماموريت افغانس��تان 

عميقًا تحت تاثير محاسبات انتخاباتي اوست؛ چرا كه 
اعالم خروج تدريجي نيروهاي امريكايي در آن زمان 
مي تواند محبوبيت رييس جمهور را به عنوان فردي 
كه طوالني ترين جنگ افغانستان را تمام كرده، بطور 
چشمگيري افزايش دهد. توماس جاسلين پژوهشگر 
ارشد سياسي باور دارد كه وزارت هاي دفاع و خارجه 
امريكا به نحوي عمل مي كنند كه گويا گزينه خروج 
نيروها روي ميز است و اين موضوع دير يا زود عملي 
خواهد ش��د. البته مساله ديگري هم وجود دارد و آن 
اينكه متيس و دولت افغانستان همچنان اميدوارند 
امريكا به اين بهانه كه گروه هاي تروريستي در مناطق 
مختلف از جمله پاكس��تان حضور دارند، تعدادي از 
نيروهاي ويژه ضد تروريس��م خود را در افغانس��تان 

نگاه دارد. 
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عكسروز

چهرهروز

شعر با سرنوشت تلخي دست به گريبان است
عليرضا طبايي با بيان اينكه شعر با سرنوشت تلخي دست به گريبان است، مي گويد: از شعرهايي كه بتوان ُمهر ماندگاري به روي آنها زد، محروم 
هستيم. اين شاعر در آستانه تولد ۷۵ سالگي اش اظهار كرد: تصور مي كنم در اين روزگار شعر با سرنوشت تلخي دست به گريبان است و به كساني 
كه دلسوز ادبيات هستند، نياز دارد تا اين ميراث فرهنگي ايرانيان حفظ شود. اين بي توجهي و آشفتگي كه در چاپ و انتشار آثار نازل وجود دارد واقعا 
فاجعه  است. نوجوانان معموال با آثار سطحي آشنا مي شوند.  او به ايسنا گفت: در سال هايي كه ما دبيرستان مي رفتيم سعدي و نظامي مي خوانديم، 
آثاري كه روخواني آنها االن براي دانشجويان كارشناسي دشوار است. آثاري كه در كتاب هاي درسي وجود دارد نازل و سطحي و دور از انتظار 
است. روزگاري كه من در آن رشد كردم، روزگار طاليي ادبيات ما بود. اخوان ثالث، احمد شاملو، نادر نادرپور و فروغ فرخزاد شاعران آن دوره بودند. 

بازارهنر

دوتارنواز ۱۰۰ ساله همه را شگفت زده كرد

»مرز« در ميان شانس هاي اصلي اسكار خارجي

چهارمين شب پنجمين دوره فستيوال 
موسيقي آينه دار به ۲ مجموعه آواز گالشي 
و س��از گوداري اس��ترآبادزمين استان 
گلستان و ِدتار، لِلوا و شاديانه هاي طبري 

استان مازندران اختصاص داشت.
چهارمين شب پنجمين دوره فستيوال 
موسيقي آينه دار دوشنبه شب دوازدهم 
آذر ب��ه ۲ مجموعه آواز گالش��ي و س��از 

گوداري استرآبادزمين استان گلس��تان و ِدتار، لِلوا و 
شاديانه هاي طبري استان مازندران اختصاص داشت. 
اين در حالي اس��ت كه حضور نوازنده ۱۰۰ س��اله در 
آخرين روز اجراها يكي از نكات جالب توجه برنامه ها 
ب��ود. نوبت اول از آخرين ش��ب پنجمين فس��تيوال 
موس��يقي آينه دار با اجراي قربان ميرشكاري نوازنده 
ُدهل و پرويز ميرشكاري نوازنده ُسرنا آغاز شد. سپس 
حسين بندگي نوازنده كمانچه، احمد نظري خواننده، 
نعمت اصالني نوازنده دوتار، عليرضا شكارچي نوازنده 
ضرب حلبي و حسين خسروي نوازنده ني موسيقي 
مراس��م آييني حنابندان در علي آباد كت��ول را اجرا 

كردند.
عباس عالالدين )عمو عباس( ه��م راوي حكايتي از 
روستاي زيارت استان گلستان ش��د. او تمام آنچه از 
آواز گالشي مي داند را از ۱۲ سالگي از پسر عمويش ياد 
گرفته است. اين هنرمند كه از ارتفاعات روستاي زيارت 
براي اولين بار اجراي صحنه اي را تجربه مي كرد در دو 
شاخه محلي استرآبادي به زبان طبري و فارسي آواز 
خواند. البته در مدتي كه عباس عالءالدين ترانه هاي 
»ليلي جان«، »س��وري جان«، »نازني��ن«، »الله« و 
»بانو غريبم« را اجرا مي كرد، تصاويري از ُپرتيكه گليم 
بافي همسرش پشت س��ر او پخش شد كه در نهايت 

ترانه اي را هم به همس��رش تقديم كرد. 
قربان ميرشكاري نوازنده ويولن و پرويز 
ميرش��كاري نوازنده ضرب حلبي نيز از 
گرگان ب��ه روي صحن��ه رفتند و بخش 
ديگري از موسيقي گوداري را به نمايش 

گذاشتند
علي مغازه اي دبير فس��تيوال آينه دار در 
توضيح اين گروه گفت: اين اجرا نمونه اي 
از موس��يقي گوداري هايي اس��ت كه در كوچه پس 
كوچه هاي ته��ران مي چرخند و اج��را مي كنند كه 
گونه اي از موسيقي است كه ظرفيت تغيير در خودش 
را در كمترين زمان دارد. گودارها شبيه به »بارباپاپا« 
هستند كه با مسائل مختلف فرهنگي و اقتصادي تغيير 
كرده و سازهايش��ان را نيز عوض مي كنند. اين اتفاق 
براي كولي ها در همه دنيا نيز مرس��وم است. گودارها 
قرن هاست كه حامل موس��يقي در مناطق مازندران 

هستند.
آخرين گروهي كه در سانس اول به روي صحنه رفتند 
گروه شاديانه هاي گوداري از مازندران بودند كه قرار بود 
روز گذشته اجرا كنند اما به تهران نرسيدند. عشقعلي 
شكارچيان نوازنده ِدتار و خواننده، بخشعلي شكارچيان 
نوازنده ِدتار و آواز، نادعلي شكارچيان نوازنده كمانچه و 
حسن شكارچيان نوازنده تنبك بخشي از شاديانه ها را 
به شكل گروه نوازي و تك نوازي به نمايش گذاشتند.

نوبت دوم از آخرين روز پنجمين فستيوال آينه دار گروه 
موسيقي »نيما« كه فضل اهلل دهقان خواننده، ارسالن 
طيبي نوازنده للوا، مصطفي محسني راد نوازنده ِدتار، 
سيد باقر اسدي نوازنده نقاره و محمد ابراهيم عالمي 
خواننده آن را تش��كيل مي دادند، آوازها و ترانه هاي 

مازندران را روي صحنه بردند. 

فيلم »مرز« ساخته علي عباسي به عنوان 
يكي از پيشتازان اصلي شاخه بهترين فيلم 
غيرانگليس��ي جوايز سينمايي اسكار در 

سال ۲۰۱۹ محسوب مي شود.
وب س��ايت س��ينمايي»ايندي واير« در 
پيش بيني خود از ش��اخه بهترين فيلم 
غيرانگليس��ي نودويكمي��ن دوره جوايز 
س��ينمايي اس��كار، فيلم هاي با توجه به 

شانس درخش��ش در اين ش��اخه از جوايز سينمايي 
اس��كار را به ترتيب در سه دسته ش��انس هاي اصلي، 
ديگر رقبا و چشم انداز دور تقسيم كرده است. از ميان 
۸۷ كشوري كه واجد شرايط رقابت در شاخه بهترين 
فيلم غيرانگليس��ي جوايز سينمايي اس��كار ۲۰۱۹ 
معرفي ش��ده اند، فيلم هاي حاضر در جش��نواره كن، 
برلين و همچنين جشنواره هاي پاييزي پراميدترين 

فيلم ها هستند. 
»جنگ س��رد« از لهس��تان برن��ده جاي��زه بهترين 
كارگرداني جشنواره كن كه جديدترين ساخته »پاول 
پالكوفس��كي« پس از فيلم برنده اسكار »آيدا« است، 
»آيكا« از قزاقستان برنده جايزه بازيگري كن ۲۰۱۸، 
»دزدان فروشگاه« ساخته »هيروكازو كورئيدا« برنده 
نخل طالي ك��ن از ژاپن، »كفرناح��وم« برنده جايزه 
هيات داوران كن به كارگرداني »نادين لبكي« از لبنان 
و »مرز« ساخته علي عباسي برنده جايزه بهترين فيلم 
بخش نوعي نگاه، از جمله فيلم هاي حاضر در كن امسال 
هستند كه امسال از س��وي كشورهايشان به آكادمي 

اسكار معرفي شده اند. 
س��ينماي ايتاليا در اس��كار ۲۰۱۹ فيل��م »داگمن« 
ساخته »متئو گارونه« برنده جايزه بهترين بازيگر مرد 
كن )مارس��لو فونته« را به فيلم »الزاروي خوشحال« 
ساخته »اليس رورواشر« برنده بهترين فيلمنامه كن 

ترجيح داد. 
فيلم »درخت گالبي وحش��ي« به كارگرداني »نوري 
بيلگه جيالن« كه جشنواره كن را دست خالي ترك، 
پنجمين فيلم اين سينماگر مطرح است كه به عنوان 
نماينده سينماي تركيه در جوايز اسكار خارجي انتخاب 

مي ش��ود و فيلم »يوم الدين« از »ابوبكر 
ش��اوكي« برنده جايزه »فرانس��وا شاله« 
كن نيز نماينده رس��مي مصر در اس��كار 

پيش رو است. 
»دخت��ر« س��اخته »ل��وكاس دون��ت« 
از بلژي��ك« برنده دوربي��ن طالي كن و 
جايزه بازيگ��ري بخش نوعي نگاه، »زنان 
در جن��گ« از ايس��لند ب��ه كارگرداني 
»بنديكت ارلينگسون«، »دونباس« ساخته »سرگي 
الزنيتسا« به نمايندگي از سينماي اوكراين، »پرندگان 
عبوري« ساخته مشترك »كايرو گوئرا« و »كريستينا 
گالگو«، »گناهكار« برنده جايزه مخاطبين جشنواره 
»ساندنس« به كارگرداني »گوستاو مولر«، »وارثين« 
به نماينديگ از سينماي پاراگوئه برنده جوايز بهترين 
بازيگري زن، فيپرشي و آلفرد باوئر از جشنواره برلين و 
»سوبيبور« ساخته »كنستانتين خابنسكي« از روسيه، 
»زندگي هاي ديگران« ساخته كارگردان برنده اسكار 
»فلورين هنكل« از آلمان، »خاطرات جنگ« ساخته 
»امانوئل فينكل« از فرانسه، »روما« ساخته »آلفونسو 
كوارن« از مكزيك برنده شير طالي بهترين فيلم ونيز 
و »غروب آفتاب« از مجارستان ساخته »السلو نمش« 
كارگردان برنده اسكار فيلم »پسر شائول« از ديگر آثار 
شاخص در شاخه بهترين فيلم خارجي اسكار ۲۰۱۹ 

هستند. 
از نگاه منتقدان وب سايت س��ينمايي »ايندي وايز« 
پنج فيلم ش��انس هاي اصلي كسب اس��كار خارجي 
۲۰۱۹ هستند: مرز به كارگرداني علي عباسي- سوئد، 
كفرناحوم به كارگردان��ي نادين لبكي- لبنان، جنگ 
سرد به كارگرداني پاول پاليكوفسكي- لهستان، روما به 
كارگرداني آلفونسو كوارون- مكزيك، دزدان فروشگاه 

به كارگرداني هيروكازو كورئيدا- ژاپن. 
موضوع فيلم »مرز«س��اخته كارگ��ردان ايراني علي 
عباسي به نمايندگي از سينماي سوئد درباره دو موجود 
عجيب ومتفاوت با مشكالت كروموزومي است كه يكي 
از آنها به سوي خير و يكي به سوي شر تمايل دارد. فيلم 
در واقع درباره مشكالت افراد متفاوت در جامعه است. 

میراثنامه

كاخي كه نيمي ايراني و نيمي خارجي است 
در جوار روستاي »باغچه جوق« در دو كيلومتري جاده ماكو- بازرگان بر دامنه كوه 
مرتفعي در داخل باغ نسبتا بزرگي، ساختمان مجلل و تاريخي قصر سردار ماكو- از 
آثار با ارزش و منحصر به فرد ش��مال غرب كش��ور- قرار دارد. اين قصر سردار ماكو 
توسط »اقبال السلطنه ماكويي« از حكام مقتدر اواخر دوره قاجاريه و يكي از سرداران 
مظفرالدين شاه قاجار احداث شد. ساختمان قصر باغچه جوق به علت ويژگي هاي 
ممتاز هنري و معماري، در سال ۱3۵3 ش توسط دولت از وراث سردار خريداري شد 
و بعد از انجام تعميرات ضروري در آن، از سال ۱364 براي بازديد عموم آماده شد و به 
عنوان كاخ - موزه از آن استفاده مي شود. بنا به جاذبه هاي قوي هنري و فرهنگي، اين 
مجموعه مورد عالقه و توجه مردم منطقه و مسافرين داخلي و خارجي كشور است. 
خانواده سردار ماكويي تا سال ۱3۵3 در اين كاخ زندگي مي كردند و پس از مرمت و 
بازسازي محوطه و ساختمان آن از سال ۱3۵۸ به منظور بازديد عموم افتتاح شد، 
اين كاخ موزه در سال ۱366 در اختيار ميراث فرهنگي كشور قرار گرفت و در سال 
۹۵ به همت ميراث فرهنگي و گردشگري استان و همكاري سازمان منطقه آزاد اقدام 
به مرمت و بازسازي آن شد. به گفته مسووالن ميراث فرهنگي استان پروژه مرمت و 
استحكام بخشي كاخ موزه باغچه جوق )سردارماكو( تا پايان سال ۹۸ به بهره برداري 
مي رسد. به گزارش ايسنا، اين ساختمان بنايي است كه به صورت قرينه ساخته شده 
است. معماري نيمي از آن ايراني و نيمي از آن خارجي است و در حقيقت معماري 
تلفيقي دارد. قسمت ايراني با ظرافت و به وسيله نقوش گل و بوته و مردان دوره قاجار 
و قسمت فرنگي نيز با كاغذ ديواري خانه هاي روسي متعلق به قرن نوزدهم و البته 
نقش و نگارهاي اروپايي به زيبايي هر چه تمام تر تزيين شده است و كامال چشمان 
بيننده را به خود جلب مي كند. در نمايي خارجي بنا، مجسمه هاي گچي وجود دارند 
كه سردرها و نرده هاي گچي لبه بام را تزيين كرده اند. بخشي از باغ در پيرامون كاخ 
داراي يك طرح منظم و محصور بوده و با نرده هاي چدني از ساير قسمت هاي باغ جدا 
مي شود. در قسمت غربي كاخ باغچه جوق، حوض بيضي شكلي ديده مي شود و در 
بخش هايي از باغ نيز نشانه هايي از كف سازي سنگي به چشم مي خورد. همچنين 

استخر بزرگي در باغ وجود دارد كه جوي آبي از آن سرچشمه مي گيرد و به سمت 
بخش هاي مختلف باغ جريان مي يابد و منظره دل انگيزي نيز دارد. در طبقه اول آن 
سالن ناهارخوري را مي بينيم كه اتاق سبز نيز ناميده مي شود. نكته جالب، سقف اين 
سالن است كه در نيمي از آن مي توانيد نقاشي هاي مربوط به سفره ايراني و مردان 
ايراني را تماشا كنيد و در نيمه ديگر، غذاهاي اروپايي و مردان و زنان فرنگي به زيبايي 

تصوير شده اند. 
بخش ديگري از بنا كه به س��الن ناهارخوري نيز متصل است، سالن انتظار و محل 
پذيرش مالقات هاي رسمي است. بدون شك يكي از زيباترين بخش هاي داخلي اين 
كاخ، حوضخانه يا تاالر آينه آن است كه در واقع محل برگزاري مراسم ها و جشن هاي 
مختلف بوده است. اين بخش با آيينه كاري هاي موجود در ديوارها كه تصوير شما را 
انعكاس خواهد داد و فواره آب واقع در وسط آنكه صداي دلنشين آب آن گوش ها را 

نوازش مي دهد، طراحي بسيار چشم نواز و هنرمندانه اي دارد. 

تاريخنگاري

ازسرگيري رابطه ايران و بريتانيا پس از كودتا 
چهارده��م آذر ۱33۲، بر پايه بيانيه اي كه در لندن و تهران انتش��ار يافت، روابط 
سياس��ي ايران و انگليس از سر گرفته ش��د. از   همان روز ۲۹ اسفندماه ۱3۲۹ كه 
مجلس س��ناي ايران مصوبه نمايندگان مجلس شوراي ملي مبني بر ملي شدن 
صنعت نفت ايران را به تاييد رساند، زلزله در روابط ايران و بريتانيا آغاز شد. زلزله اي 
كه آنچنان امواج سهمگيني داشت كه كمتر از دو سال بعد طومار حدود يك قرن 
روابط بي وقفه دو كشور را براي مدتي پيچيد و به گنجه فراموشي سپرد. اين واقعه 
اما نه دفعي و ناگهاني كه در انتهاي دوري از تعامالت و تالش ها براي حفظ روابط 
حسنه ميان دو كش��ور صورت گرفت. تالش هايي كه بار اصلي آن بر دوش دولت 
ملي گراي دكتر مصدق بود كه قرار بود ضمن حفظ احترام متقابل با كش��ورهاي 

ديگر، احقاق حقوق از دست رفته ايرانيان را مديريت كند. 
هرچند دولت ايران بارها با حس��ن نيت تالش كرده بود پيشنهاداتي را براي حل 
موضوع مطرح كند اما دولت بريتانيا در پاسخ به پيشنهادات دولت مصدق، آن  را 
»نامعقول و غيرقابل قبول« خواند و حاضر به پذيرش خواس��ته هاي ايران نشد. 
اينچنين بود كه دولت تصميم گرفت آنچنان ك��ه در گزارش مصدق به مجلس 
آمده بود روابط سياس��ي خود با بريتانيا را قطع كند. در دستگاه ديپلماسي ايران 
اما اختالفاتي در اين باره وجود داش��ت. حسين نواب وزير وقت امور خارجه با اين 
تصميم موافق نبود و به همين دليل در پي تصميم مصدق براي قطع روابط در روز 
۱۷ مهرماه ۱33۱ از س��مت خود استعفا داد. بدين ترتيب مصدق در روز ۱۹ مهر 
دكتر سيدحسين فاطمي نماينده مجلس شوراي ملي و مدير روزنامه باختر امروز را 
به عنوان وزير امور خارجه تازه برگزيد. بيست و چهارم مهرماه بود كه دكتر مصدق 

طي نامه اي به نمايندگان مجلس شوراي ملي داليل تصميم دولتش مبني بر قطع 
رابطه با دولت بريتانيا را به اطالع ايشان رساند و راديو متن اين نامه را پخش كرد.

قطع رابطه با بريتانيا زمينه كودتايي را فراهم كرد كه ۲۸ مرداد سال بعد به وقوع 
پيوس��ت و دوران سياه تاريخ معاصر ايران را رقم زد. بالفاصله پس از كودتا، دولت 
زاهدي تالش براي ازسرگيري روابط با بريتانيا را آغاز كرد و از چهاردهم آذر سال 

3۲، رسما رابطه سياسي ايران و انگلستان از سر گرفته شد. 

كیوسك

امريكا به دنبال حل مساله 
كره شمالي 

  نيويورك تايمز: 
اين روزنامه در صفحه اول 
خود خب��ر داد كه امريكا 
درب��اره روس��يه، چين و 
كره شمالي به موضع گيري 
پرداخت. آنطور كه ترامپ 
در توئيتر خود گفت حل و 
فصل موضوع كره شمالي 
هم براي چين و هم براي 

سايرين از اهميت زيادي برخوردار است. تعرفه  چين 
بر واردات خودروهاي وارداتي از امريكا در حال حاضر 
4۰ درصد اس��ت. دونالد ترام پ و شي جين پينگ، 
رييس جمهوري چين در گفت وگوهاي اخيرشان 
در آرژانتين تواف��ق كرده اند تا به تنش چند ماهه بر 
سر تعرفه ها پايان داده و نرخ هاي جديد براي كاالي 
واراداتي، از جمله خودرو وضع كنند. گفته شده كه 
ترامپ و شي جين پينگ همتاي چيني او در جريان 
ديداري در حاش��يه نشس��ت گروه ۲۰ در آرژانتين 
موافقت كردند كه به منظور دستيابي به يك توافق 
تجاري، تا ۹۰ روز آينده از اعمال تعرفه هاي وارداتي 

بيشتر روي محصوالت كشور مقابل اجتناب كنند.
بر اساس اين توافق افزايش تعرفه ها از ۱۰ درصد به 
۲۵ درصد روي ۲۰۰ ميليارد دالر از كاالهاي چيني 
را كه قرار بود از اول ژانويه اعمال ش��ود بطور موقت 

متوقف شده است.

   لوموند: 
اين روزنامه در صفحه اول 
خود گزارشي از انتخابات 
محلي اسپانيا منتشر كرد. 
حزب كوچك »ُوكس« از 
جناح راست گراي افراطي 
در انتخابات محلي امستان 
اندلس اسپانيا پيروز شد. 
آنطور كه گفته ش��ده، از 

زمان پايان حكومت ديكتاتوري فرانكو در اسپانيا براي 
نخستين بار يك حزب راست افراطي وارد پارلمان يكي 
از مناطق اين كشور شد. سياست هاي سختگيرانه در 
قبال مهاجرت و همچنين مخالفت با جدايي طلبان 
كاتالونيا از داليل موفقيت اين حزب است كه مي تواند 
آينده سياسي اسپانيا را تغيير دهد. بر اساس نتايج 
به دست آمده، حزب سوسياليس��ت كارگر از ۱۰۹ 
كرسي پارلمان توانست تنها 33 كرسي را تصاحب 
كند. اين س��قوط تاريخي در حالي است كه تا پيش 
از اين آنها دست كم 4۷ جايگاه را در اختيار داشتند. 
مجموع آرا به دست آمده براي اين حزب به همراه آرا 
احزاب ديگر چپ كافي نبود تا آنها بتوانند الاقل ائتالف 

تشكيل بدهند.

  وال استريت ژونال: 
مراس��م تش��ييع جنازه 
“جورج هربرت واكر بوش “ 
رييس جمهور اسبق امريكا 
ديروز در ساختمان كنگره 
امري��كا در واش��نگتن 
دي سي برگزار شد. طبق 
گزارش صفح��ه اول اين 
روزنامه, “جورج بوش پدر 

“ كه چهل و يكمين امريكا بوده است، 3 روز پيش در 
۹4 سالگي بر اثر كهولت سن در بيمارستاني در شهر 
“هيوستون “ تگزاس، درگذشت. گفته شده كه پيكر 
جورج دبليو بوش پدر، در كتابخانه رياست جمهوري 
نامگذاري ش��ده به نام او در دانشگاه كالج استيشن 
ش��هر تگزاس به خاك س��پرده خواهد شد.تابوت 
رييس جمهور س��ابق امريكا تا روز چهارشنبه براي 
بازديد عمومي در كنگره خواهد ماند. ترامپ در گذشته 
با خانواده بوش وارد مشاجره شده است اما قرار است در 

مراسم بزرگداشت او در روز چهارشنبه شركت كند.

بررسي ارزان ترين كشورها براي شروع كسب وكار 

گروهگوناگون|
 در سال هاي اخير تالش هاي بسياري 
براي شروع كسب وكار جديد در كشورها 
صورت گرفته است. در جامعه مدرن و 
در حال تغيير، بسياري از كشورها در جست وجوي 
راه حلي براي كس��ب وكاري قابل توسعه هستند و 
سرمايه گذاري هاي بسياري در اين زمينه داشته اند. 
در كشورهاي در حال توسعه يا كمتر توسعه يافته اين 
س��رمايه گذاري با ريسك بيشتري همراه است ولي 
اغلب در كشورهاي توسعه يافته كارآفريني ها رشد 

سريع تري دارند. 
آن طور كه كارشناسان گفته اند بطور كلي براي شروع 
س��رمايه گذاري 3 فاكتور اصلي مورد نياز به ترتيب، 
ايده خوب، س��رمايه و محل مناسب هستند. البته 
الزم نيست كارآفريني حتما با ايده اي خاص و جديد 
صورت بگيرد تا موفق باشد، حتي يك ايده قديمي 
با اجرايي مناسب و تكنولوژي به روز مي تواند بسيار 
موفقيت آميز عمل كند. اين مهم است كه آن ايده تا 
چه اندازه بتواند در بازارهاي جهاني مورد اس��تقبال 

مشتريان قرار بگيرد. 
هزينه هاي شروع كسب وكار در هر كشوري متفاوت 
است. آنطور كه در گزارش هاي اخير به دست آمده در 
سراسر اتحاديه اروپا، هزينه هاي راه اندازي كسب وكار 
كمتر از يك س��وم از يك درصد درآمد ناخالص ملي 

)GNI( كشورهاست. 
هنگامي كه ايده اي براي شروع يك فعاليت اقتصادي 
نهايي مي شود، گام بعدي آن تامين بودجه است. اگر 
كارآفرين نتواند هزينه هاي كسب وكار خود را تامين 
كند بايد به دنبال س��رمايه گذار مناس��ب باشد. در 
اتحاديه اروپا هزينه هاي شروع يك كسب وكار، نسبت 

به ساير نقاط جهان كمتر است. 
شروع كس��ب وكار، مقرراتي از جمله مراحل اداري، 
ثبت نام و س��اير فعاليت هاي قانوني را به دنبال دارد. 
تمام اين مراحل زمانبر هستند و هزينه هايي را در پي 
دارند.  در آخرين گزارش كس��ب وكار بانك جهاني، 
كشورهايي معرفي شده اند كه براي شروع كسب وكار 
حداقل هزينه را صرف مي كنند. در اين گزارش، زمان 
سپري شده براي راه اندازي كار و هزينه هاي اداري و 
قانوني از فاكتورهايي است كه در رتبه بندي كشورها 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. بر اساس اين مطالعه 
صورت گرفته، هزينه شروع كسب وكار در اسلووني 

به نسبت درآمد ناخالص ملي، در ميان ساير كشورها 
بسيار پايين است. دراين كشور تقريبا ۰,۰ درصد از 
درآمد ناخالص ملي براي سرمايه گذاري در كارآفريني 
هزينه مي شود. نيروي كار تحصيلكرده در اين كشور، 
از سرمايه هاي اصلي توسعه به شمار مي آيد. همچنين 
اسلووني از سياست هاي ضد تورم و خصوصي سازي به 
نفع تجارت خود و جذب سرمايه گذار استفاده  كرده 
است. در واقع آنطور كه در گزارش ها آمده است در اين 
كشور، ثبت قانوني و شرايط اداري شروع كسب وكار 
رايگان با هزينه اي بس��يار پايين صورت مي گيرد و 
تالش مي شود با ساده كردن و پايين آوردن هزينه ها 
روند ايجاد شغل در يك مكان ايده آل تسهيل شود. 

بريتانيا نيز از ديگر كش��ورهايي است كه راه اندازي 
كسب وكار در آن آسان بوده كه همين موضوع منجر 
به افزايش فرصت هاي ش��غلي در اين كش��ور شده 
است. در اين كشور هزينه راه اندازي كسب وكار، در 
حدود ۰,۱ درصد از درآمد ناخالص ملي است. طبق 
گزارش هاي به دست آمده فعاليت هاي كارآفريني 
در اين كش��ور رو به افزايش است. همچنين در سال 
۲۰۵۵ نيز بريتانيا در بين كش��ورهايي قرار گرفت 
كه درصد باالي��ي از افراد به فعاليت هاي كارآفريني 

مشغول هستند. 
در ادام��ه اي��ن گزارش ن��ام مقدونيه نيز به چش��م 
مي خورد. اين كشور كه اقتصاد كوچكي دارد، ثبات 
اقتصادي باعث شده كه به بهترين مكان براي شروع 

سرمايه گذاري و تش��ويق كارآفرينان تبديل شود. 
در اين كشور تسهيل راه اندازي كسب وكار منجر به 
كاهش چش��مگير بيكاري شده و هزينه هاي شروع 
كسب وكار در حدود ۰,۱ درصد از درآمد ناخالص ملي 

گزارش شده است. 
قزاقستان، دانمارك، ايرلند، نيوزيلند و اتريش از ديگر 
كشورهايي هستند كه هزينه هاي شروع كسب وكار 

به نسبت درآمد ناخالص ملي، بسيار پايين است. 
در قزاقس��تان مانند بريتانيا و مقدونيه، هزينه هاي 
ش��روع كس��ب وكار در حدود ۰,۱ درص��د از درآمد 
ناخالص ملي برآورد شده است. اين هزينه در كشوري 
مانند دانمارك به ۰,۲ درصد از درآمد ناخالص ملي 
مي رس��د. دانمارك در س��ال هاي مختلف بهترين 
كش��ور براي كسب وكار معرفي ش��ده است. هزينه 
شروع كسب وكار در در ايرلند نيز ۰,۲ درصد از درآمد 
ناخالص ملي اس��ت كه در نيوزيلند و اتريش به ۰,3 

درصد مي رسد. 
طبق گزارش كسب وكار بانك جهاني، اگر دولت باعث 
شود فرآيند ثبت نام آسان شود، كارآفرينان بيشتري 
ماي��ل به ايجاد كس��ب وكارهاي جديد مي ش��وند. 
اين موضوع عالوه بر كاهش بيكاري و ايجاد ش��غل، 
منجر به افزايش درآمدهاي داخلي كشور مي شود. 
بس��ياري از اقتصادهاي بزرگ جهان، به عنوان يك 
سرمايه گذاري موثر براي توسعه اقتصادي كشور، به 

تسهيل راه اندازي كسب وكار مي پردازند. 

 كارآفريني ارزان در اسلووني

آمارنامه

%0.0

%0.1

%0.3

%0.2

%0.1

%0.3

%0.2

%0.1

%0.3 %0.3

اسلوونی بريتانیادانمارك مقدونیهايرلند تیمور
شرقي

قزاقستاننیوزيلند آفريقاي
جنوبي

استرالیا

هزينهكارآفرينيدركشورهايمختلفدرمقايسهبادرآمدملي


	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

