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مجيد اعزازي|
دبيرگروه راه و شهرسازي|

1- بررسي دستاوردهاي انقالب اسالمي 57، بحث روز 
محافل رسانه اي و غيررسانه اي است. بحثي كه نه تنها 
در 40س��الگي انقالب كه هر روز در مي��ان مردم و افكار 
عمومي جريان دارد و خواهد داش��ت. رسانه ها و مراكز 
دولتي اما تالش مي كنند در دهه فجر، با ارايه آمار از برخي 
ش��اخص هاي عمراني و غير عمراني، شرايط زندگي در 
دوران شاهنش��اهي و دوران جمهوري اسالمي را با هم 
مقايسه كنند و پيشرفت در شاخص مورد نظر را به اين 
شيوه به نمايش بگذارند. فارغ از اينكه مقايسه هاي آماري 
تا چه حد مي تواند كيفيت زندگي، استقالل و آزادي و... 
در دوران قبل و بع��د از انقالب اس��المي را بازتاب دهد، 
مي توان زنجيره ارزش هر شاخص را نيز مورد بررسي قرار 
داد و ديد كه طي 40 سال گذشته تا چه حد اين زنجيره 
ارزش شكل گرفته يا نگرفته است؟ دليل آن چه بوده يا 

چه مي تواند باشد؟
2-از نرخ رش��د علمي به عنوان يكي از ش��اخص هاي 
پيشرفت كشور طي دهه هاي اخير ياد مي شود. بر اساس 
تازه ترين آمارها، نرخ رشد علمي ايران 11 برابر نرخ رشد 
ميانگين جهاني است. اينك اين سئوال مطرح است كه 
پيشرفت هاي علمي كشور تا چه حد در توليد محصوالت 
صنعتي، معدني، كش��اورزي، خدماتي، مديريت منابع 
طبيعي و انساني، و حتي سياست گذاري عمومي و آنچه از 
آن به عنوان »حكمراني خوب« ياد مي شود، به كار گرفته 
شده اس��ت؟ به عبارت ديگر، علم تا چه حد وارد چرخه 
زندگي روزمره مردم و مسووالن شده است؟ اگر چه ارايه 
پاسخ دقيق به چنين سئوالي مستلزم مطالعه و پژوهش 

اس��ت، اما با يك حساب سرانگش��تي و كشف و شهود 
ش��خصي هم مي توان اذعان كرد كه به ميزان رش��دي 
كه در علم صورت گرفته اس��ت، علم در شؤون تجارت و 
سياست و ... رسوخ نكرده و در واقع رشد استفاده از علم 
بسيار كمتر از رشد خود علم است. اين در حالي است كه 
حل و فصل امور با اتكا به علم به معني حذف ديدگاه هاي 
سليقه اي و گروهي از مناسبات كش��ور و روان تر شدن 

زندگي مردم و فزوني يافتن رفاه شهروندان است.
3- علم اقتص��اد، س��نجش پذيرترين و ملموس ترين 
علم اجتماعي است و از همين رو، ظرفيت سامان دهي 
فعاليت ه��اي اقتص��ادي از طريق سياس��ت گذاري را 
دارد. فارغ از اينكه س��هم رشد علم اقتصاد از رشد علمي 
كش��ور به چه ميزان بوده اس��ت، و آيا اساسا بسترهاي 
الزم براي توليد در اين ش��اخه علمي فراهم آمده يا نه؟ 
مي توان از مهجور ماندن اين علم در سياست گذاري ها، 
تصميم گيري ها و تصميم سازي ها، و در مديريت منابع 
طبيعي و انس��اني س��خن به ميان آورد. مس��اله اي كه 
نياز به ارايه آمار ندارد و ش��رايط اقتصادي كشور گوياي 
بي توجهي مديران دولت هاي مختل��ف به علم اقتصاد 
در حل و فصل امور اس��ت. البته بي گم��ان، بزرگ ترين 
انحراف از كاربرد علم اقتصاد در امور كش��ور در هش��ت 
س��اله دولت هاي نهم و دهم با اعمال حداكثري ساليق 
سياسي و جناحي و ناديده گرفتن اسناد باالدستي نظام 
همچون برنامه چهارم توسعه كشور و چشم انداز سند 20 
ساله كشور رخ داده است. در اين حال، مهجور ماندن علم 
اقتصاد در مديريت كالن كشور در سخنان اقتصاددانان 
نيز انعكاس يافته است. در تازه ترين مورد، دكتر مسعود 
نيلي، اقتص��اددان جريان اصلي كش��ور، بي اعتنايي به 

درس آموزي از »تجربيات جهاني«، »تجربيات داخلي« 
و »علم اقتصاد«، را سه دليل جاماندگي از مسير توسعه 
كشور دانسته كه باعث ش��ده اقتصاد ايران در دور باطل 

قرار گيرد.
4- كاربرد علم اقتصاد را مي توان در سرنوشت متفاوت 
اغلب كش��ورهاي داراي اقتصاد نفت س��وز با سرنوشت 
كشور نفتي نروژ جست وجو كرد. مساله اي كه در مقاله ها 
و درسگفتارهاي اقتصاددانان ايراني و بطور مبسوط در 
كتاب »معم��اي فراواني؛ رونق هاي نفت��ي و دولت هاي 
نفتي« اثر »تري لين كارل« تبيين ش��ده اس��ت. كارل 
داليل گريز نروژ از تل��ه رانت نف��ت را توضيح مي دهد. 
آنگونه كه كارل مي گويد، در نروژ دولتي بر سر كار بوده 
اس��ت كه در آن استخدام ها بر اس��اس شايستگي بود، 
كارمندان دولت از نفوذ سياس��ي بيروني مصون بودند، 
مداخالت خودسرانه سياس��يون غيرممكن بود و فساد 
وجود نداشت. نقطه مقابل وضعيت اقتصادي نروژ را اين 
روزها در وضعيت آش��فته سياس��ي و اقتصادي ونزوئال 
مشاهده مي كنيم. نرخ تورم ونزوئال در سال 2018 يك 
ميليون درصد گزارش شده اس��ت و پيش بيني منابع 
خارجي حاكي از اين اس��ت كه نرخ تورم اين كشور در 
سال 2019 به 10 ميليون درصد افزايش يابد. بروز چنين 
وضعيتي آيا ناشي از انحراف از سياست ها و اقدامات دولت 
از علم اقتصاد است يا مداخله كشورهاي غربي؟ بي گمان، 
 پايبندي به قوانين علمي و همچني��ن قوانين مصوب 
نهادهاي قانونگذار تنها راه ساماندهي وضعيت اقتصادي- 
اجتماعي كش��ور ها اس��ت و يك��ي از قوي ترين عوامل 
بازدارنده مداخله خارجي ها در امور داخلي كش��ورها به 

شمار مي رود.
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انقالب  دس��تاوردهاي 
57، بح��ث روز محافل 
رسانه اي و غيررسانه اي 
است. بحثي كه نه تنها 
در 40 س��الگي انقالب 
كه هر روز در ميان مردم 
و اف��كار عمومي جريان 
دارد و خواهد داش��ت. رس��انه ها و مراكز دولتي اما 
تالش مي كنند در دهه فجر، ب��ا ارايه آمار از برخي 
شاخص هاي عمراني و غير عمراني، شرايط زندگي 
در دوران شاهنش��اهي و دوران جمهوري اسالمي 
را با هم مقايسه كنند و پيشرفت در شاخص مورد 
نظر را به اين شيوه به نمايش بگذارند. فارغ از اينكه 
مقايس��ه هاي آماري تا چه ح��د مي تواند كيفيت 
زندگي، اس��تقالل و آزادي و... در دوران قبل و بعد 
از انقالب اس��المي را بازتاب دهد، مي توان زنجيره 
ارزش هر شاخص را نيز مورد بررسي قرار داد و ديد 

كه طي 40 سال گذشته ...

مجيد   اعزازي

 صفحه7  

انرژي

ماجراي توليد نفت 
اشتباهي از سوي امريكا  

فرداد احمدي |
توسعه عظيم نفت شيل موجب خيزش جهاني 
توليد نفت و كاه��ش قيمت آن ش��ده كه در 
نتيجه وابس��تگي اياالت متحده به حامل هاي 
انرژي را كمتر كرده اس��ت. ام��ا در اين ميان 
يك مشكل وجود دارد، اينكه امريكا توليد نوع 
اشتباهي از نفت را افزايش داده است. تگزاس 
و ديگر ايالت هاي غني از نفت ش��يل در حال 

استخراج نفت خام با كيفيتي از نوع سبك و ...

تشكلها

خأل مبارزه با قاچاق
مجتبي عبدي|

لوازم خانگي صدرنشين كاالهاي مكشوفه قاچاق 
شد. آمارها حاكي از اين اس��ت كه در 9 ماه سپري 
ش��ده از س��ال جاري، حدود 6 هزار و 949 پرونده 
قاچاق تشكيل شده كه از نظر ارزش، حدود نيمي از 
آنها مربوط به لوازم خانگي است. اين در حالي است 
كه نوسان نرخ ارز، ممنوعيت واردات، افزايش هزينه 
تمام شده كاالي داخلي و كاهش قدرت خريد، همه 
و همه دست به دس��ت هم داده اند تا واردات لوازم 
خانگي از مبادي غير رسمي جذابتي بيش از پيش 
براي سوداگران داشته باش��د. سوداگراني كه حاال 
چهره جديدي از خود نش��ان مي دهند و در نقش 
ش��ركت هاي رس��مي واردكننده، اقدام به واردات 
لوازم خانگي به صورت SKD كرده و پس از اتصال 
قطعات، كاالي قاچاق را روانه بازار مي كنند؛ آن هم 
زير قيمت مشابه داخلي اش. اين در حالي است كه 
به اعتقاد برخي فعاالن صنايع لوازم خانگي، تمايل 
به برندگرايي و كاهش قدرت خري��د را مي توان از 

مهم ترين عوامل...
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الريجاني در گفت وگو  با شبكه تلويزيوني الميادين:

واكنش ها به راه اندازي كانال مالي اروپا

 ايران در سوريه 
پايگاه نظامي ندارد

كانال مالي؛ اميد همراه با ابهام 

جهان

 ابرميليونرها قرباني
 البي گري  هاي سياسي 

15 2

وزير پيشين انرژي امريكا تاكيد كرد تحقيقات دانشمندان 
ايراني چيزي خارج از توافق برجام نيس��ت بلكه براساس 
موارد تعيين ش��ده و مورد توافق اس��ت و ش��واهد كافي 
و قطعي وجود دارد كه اي��ران همواره به اين توافق پايبند 
بوده است. به گزارش شبكه تلويزيوني يورونيوز، »ارنست 
مونيز« وزير پيش��ين ان��رژي امريكا درحال��ي پايبندي 
ايران به توافق هسته اي س��ال 2015 را تاييد مي كند كه 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا ب��ه همين بهانه از 
اين توافقنامه بين المللي خارج ش��د. مونيز كه در فرآيند 
مذاكرات هسته اي هميشه پاي ثابت كار بود و حضوري 
پررنگ داشت، گفت: الزامات مشخصي براي ايران به مدت 
15 سال درنظر گرفته ش��ده كه اين مرحله رويه نظارتي 
سفت و س��ختي دارد. اميد اين بود كه بتوانيم در اين 15 
سال روابطي مبتني بر اطمينان در حوزه توافق هسته اي 
ايجاد كنيم اما نكته مهم اينكه ذات اين توافق براس��اس 
اعتماد نيست بلكه بر تحقيق و تصديق مدام استوار است. 
مونيز با اشاره به گزارش هاي پي در پي آژانس بين المللي 
اتمي تاكيد كرد كه ايران تاكنون از توافق هسته اي سال 

2015 ع��دول نكرده اس��ت. در همين ارتب��اط، فدريكا 
موگريني مسوول ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز 
به تازگي در پي ثبت كانال مالي اروپا با ايران تاكيد كرده 
بود كه مطابق 13 گزارش س��ازمان انرژي اتمي، ايران در 
چارچوب توافق هسته اي عمل كرده و به آن پايبند است. 
گزارشي كه دستگاه امنيتي امريكا به تازگي در سنا ارايه 
كرده نيز نش��ان از آن دارد كه ايران تاكنون هيچ فعاليتي 
خارج از برجام انجام نداده است. دن كوتس مدير اطالعات 
ملي امريكا و جينا هاسپل رييس سازمان اطالعات مركزي 
امريكا )سيا( در نشس��ت هفته گذشته كميته اطالعاتي 
س��ناي امريكا، به س��ناتورهاي كنگره گزارش دادند كه 
براس��اس اطالعات آنها، ايران همچنان به برجام پايبند 
است و درحال حاضر اين كش��ور به دنبال توسعه توانايي 
نظامي هسته اي خود نيست. گزارش نهادهاي اطالعاتي 
امريكا درخصوص موضوع هس��ته اي اي��ران و همچنين 
تهديدهايي كه منافع امريكا را تهديد مي كند، با سياست 
خارجي دونالد ترامپ، از كره شمالي و ايران گرفته تا خروج 
نيروهاي امريكايي از سوريه و تهديد داعش، كامال در تضاد 

آشكار است. براساس اين گزارش، مديران ارشد نهادهاي 
اطالعاتي امريكا درحالي پايبندي ايران به توافق اتمي را 
تأييد مي كنند، كه عدم اطمينان به پايبندي ايران يكي 
از داليل خروج دونالد ترام��پ رييس جمهوري امريكا از 
توافق هسته اي در ماه مه سال گذشته بوده است. ترامپ 
در ماه هاي گذشته در سخنان و توييت هاي خود بارها بر 
خطرساختن بمب اتمي از سوي ايران تأكيد كرده است. 
ارزيابي نهادهاي اطالعات��ي امريكا همچنين با اظهارات 
جان بولتون مشاور امنيت ملي كاخ سفيد همخواني ندارد. 
درحالي كه جامعه اطالعاتي امريكا پايبندي ايران به توافق 
اتمي را تأييد مي كند، جان بولت��ون همواره ادعا مي كند 
كه ايران بطور مخفيانه ابعاد نظامي برنامه هسته اي  اش را 
پيش مي برد و درصدد ساختن بمب اتمي است. گزارش 
جامعه اطالعاتي امريكا در تاييد پايبند بودن ايران به توافق 
هسته اي 2015 درحالي منتشر مي شود كه چندي پيش 
نيز مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي، گزارش فصلي 
خود را در وين منتش��ر كرد و در اين گزارش بر پايبندي 

ايران به همه تعهدات خود تاكيد كرده بود.  

شواهد قطعي بيانگر پايبندي ايران به برجام است
برجام

معاون رييس جمهوري و رييس سازمان حفاظت محيط 
زيست گفت: در 40 سال گذشته انقالب خدمات زيادي 
در صنعت سياس��ت و عرصه هاي فرهنگ��ي و اجتماعي 
انجام داد اما واقعيت اين است كه در همين مدت، حافظان 
خوبي براي محيط زيست نبوديم. به گزارش ايرنا، عيسي 
كالنتري در مراسم روز جهاني تاالب ها در بندر خمير افزود: 
علت اصلي شكست سياست هاي زيست محيطي در40 
سال گذشته، قرار دادن توس��عه در مقابل محيط زيست 
بود اما دولت روحاني مصمم به برق��راري ارتباط منطقي 

بين حفاظت محيط زيست وتوسعه كش��ور است وبا اين 
رويكرد در آينده محيط زيست بهتري خواهيم داشت.  وي 
ادامه داد: يكي از اجزاي توسعه پايدار، حفظ محيط زيست 
و حقوق نسل هاي آينده است كه تاكنون با استفاده بي رويه 
و تخريب محيط زيس��ت، حقوق آيندگان را به رسميت 
نش��ناختيم.  به گفته كالنتري، درياچه اروميه را خشك 
كرديم و اكنون با سالي 20 هزار ميليارد ريال مي خواهيم 
آن را به توان اكولوژيك گذش��ته اش برگردانيم.  او ياد آور 
شد: تاالب انزلي هم با مواد آلي و فاضالب شهري پر شده 

و از آن فقط يك نيزار باقي مانده اس��ت و تاالب گاوخوني 
نيز به بهاي توسعه كشاورزي و صنعت اصفهان خشكانده 
شد.  كالنتري تصريح كرد: تاالب هامون را نيز همسايه ها 
خشكاندند و سيستان و بلوچس��تان در هر سال 170روز 
توفان خاكي دارد.  به گفته وي جازموريان نيز با سدسازي 
خش��ك ش��د و فكر كرديم اختص��اص حقاب��ه تاالب ها 
هدردادن منابع است واكنون با شرايطي روبرو هستيم كه 
احياي تاالب ها هزاران ميليارد توم��ان پول مي خواهد تا 

مردم از گرد و غبار محفوظ بمانند.  

حافظان خوبي براي محيط زيست نبوديم
خبر

تعادل| دو روز پس از اع��الم راه اندازي كانال مالي اروپا 
با ايران،  واكنش هاي مختلف و متفاوتي از سوي كشورها 
و فعاالن اقتصادي و سياسي صورت گرفت. جدا از آنكه 
ديروز بازار ارز واكنش خفيفي نش��ان داد و قيمت ها در 
اين بازار اندكي ريخت، بازار س��رمايه هم بر خالف بازار 
ارز واكنش منفي نش��ان داد و ش��اخص اين بازار حدود 
440واحد ريخت. از سوي ديگر  برخي مقامات سياسي 
كشور هم واكنش هايي در حد واقع گرايانه از خود نشان 
دادند. از يك سو برخي مانند وزير امور خارجه ايران،  اين 
اقدام را دير اما باز هم غنيمت دانستند و برخي ديگر مانند 
علي الريجاني،  رييس مجلس آن را معيارسنجي صداقت 
اروپا. اما ب��ا اين حال هنوز واكنش ها به اي��ن اتفاق ادامه 
دارد.  اينستكس،  يا ساز و كار حمايت از مبادالت تجاري، 
كه روز پنج شنبه از سوي سه كشور اروپايي آلمان،  فرانسه 
و انگليس،  ثبت و راه اندازي شد، قرار است در مرحله اول 
كاالهاي غيرتحريمي را در بر بگيرد. همين موضوع خود 
محل اختالف است. زيرا آنچه در حال حاضر براي ايران 
مهم فروش نفت است كه اينس��تكس اين كاال را شامل 
نمي شود . اما با اين حال برخي معتقدند كه همين كانال 
مي تواند مس��ير تجارت اروپا - ايران يا حتي كشورهاي 

غير اروپايي را هموار سازد. 

   بيـن 5 تـا 7 هـزار شـركت آلمانـي خواهان
داد و ستد با   ايران   هستند

»ميش��اييل توكوس« عضو ارش��د اتاق بازرگاني آلمان 
و ايران يكي از همين افراد اس��ت . او در گفت وگو با نشريه 
اقتصادي »ويرتشافتس ووخه« آلمان، با ابراز خوش بيني 
در م��ورد كارآيي كانال مالي وي��ژه اروپا با اي��ران، هراس 
افكني طرف امريكايي در مورد شكس��ت اين ساز و كار را 
بيهوده دانس��ت. اين عضو ارش��د اتاق بازرگاني مشترك 
آلمان و ايران روز ش��نبه گفت: كانال مالي وي��ژه ايران و 
اروپا موسوم به اينستكس به ش��ركت هاي اروپايي امكان 
مي دهد كه به مبادله كاال با ايران بپردازند.  وي راه اندازي 
كانال مالي موسوم به اينستكس را اميدوار كننده خواند و 
گفت اين ديدگاه كه مبادالت با ايران متوقف خواهد شد، 
اشتباه اس��ت.  به گفته اين فعال اقتصادي آلمان؛ در حال 

حاضر تنها شركت هاي بزرگ آلماني به دليل تحريم هاي 
امريكا مراودات خود با ايران را مسكوت گذاشته اند و اين 
در حالي است كه آلماني ها بطور ماهانه بين 200 تا 250 
ميليون يورو كاال به ايران صادر مي كنند.  توكوس تاكيد 
كرد امريكايي ها نمي دانند كه به عنوان مثال فالن شركت 
توليد ماشين هاي بس��ته بندي از منطقه »شوارتزوالد« 
آلمان به ايران كاال صادر مي كند. آنها تصوري در اين مورد 
ندارند.  وي افزود: برآورد ما اين اس��ت كه بين 5 هزار تا 7 
هزار شركت متوسط و كوچك آلماني همچنان خواهان 
ادامه تجارت با ايران هستند. اين در حالي است كه تمركز 
امريكايي ها روي ش��ركت هاي صاحب نام و بزرگ است 
كه مبادالت آنه��ا از طريق بانك هاي ايران��ي در آلمان يا 
خطوط كشتيراني ايران انجام مي گيرد.  مدير اجرايي اتاق 
بازرگاني آلمان و ايران در ادامه خاطرنشان كرد: از اين رو 
تالش امريكايي ها بر اين است كه از طريق ايجاد هراس و 
بدگماني، شركت هاي مذكور را از تجارت با ايران بازدارند.  
وي يادآور شد: امريكايي ها مي كوش��ند با فشارآوردن به 
شركت هاي آلماني آنها را به انتخاب تجارت بين امريكا يا 
ايران وادارند، اين همان پيامي است كه بسياري از رسانه ها 
در حال انتشارش هستند.  توكوس افزود: گاهي برخي از 
فعاالن اقتصادي آلماني كه با ايران داد و س��تد مي كنند، 
با من تماس مي گيرند و مي پرس��ند آيا در صورت سفر به 
امريكا بازداش��ت يا محاكمه خواهند شد؟ پاسخ من اين 
است: نه، خطري آنها را تهديد نمي كند. از اين منظر تنها 
شركت هايي كه همكاران يا سهامداران امريكايي داشته 
يا س��رمايه امريكايي را در فعاليت خود ب��ه كار گرفته اند 
مانند صندوق هاي اعتباري، مشمول تحريم هاي امريكا 
مي شوند.  اين عضو ارشد اتاق بازرگاني ايران و آلمان يادآور 
شد: تمام شركت هاي ديگر بدون هيچ نگراني مي توانند با 
ايران مراوده اقتصادي داشته باشند. ما مي خواهيم بار ديگر 

مساله ايران را به سطحي منطقي بازگردانيم.

    الريجاني: بايد عيار اروپايي ها را سنجيد
اما رييس مجلس شوراي اسالمي ايران سعي كرده است 
كه درباره اقدامات اروپايي ها در اجراي اينس��تكس نگاه 
واقع بينانه تري داشته باشد . وي گفت: اين ميداني است 

كه مي توان عيار اروپايي ها را سنجيد. بايد ديد در ميدان 
عمل چقدر موفق هستند. علي الريجاني در پاسخ به سوال 
در خصوص اقدامات اخير اروپا براي اجراي اينس��تكس 
گفت: در خصوص موسس��اتي كه اروپاييان ايجاد كردند 
بايد گفت اين موسسات نتيجه كاري بود كه اروپايي ها براي 
خودشان كردند.اروپاييان در مصافي كه با امريكا داشتند 
مي خواستند منزلت خود را نش��ان دهند كه چقدر وزن 
دارند و چقدر در مسائل بين المللي مي توانند حضور داشته 
باشند. اين موضوع ميداني است كه مي توان عيار اروپايي ها 
را سنجيد. بايد بررس��ي كنيم كه چقدر در ميدان عمل 
موفق هستند.  اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
تصريح كرد: نبايد در اين مورد نظر مثبت يا منفي ارايه داد. 

بايد اين اقدامات در مقام عمل مورد بررسي قرار گيرد.

  علـي اكبـر صالحـي: اروپايي هـا در زمينـه 
اقتصادي قدم     اميدوار كننده اي    برداشتند

اما واكنش ديگ��ر را رييس س��ازمان انرژي اتم��ي ايران 
داشت . صالحي ثبت كانال اينستكس -INSTEX- 'ابزار 
پشتيبان فعاليت هاي تجاري ويژه پرداخت اروپا و ايران را 
' يك قدم اميدواركننده ' عنوان كرد و گفت: انتظار داريم 
اروپايي ها در همين مسير با سرعت و شتاب بيشتر حركت 
كنند و قدم هاي نهايي را بردارن��د. ، »علي اكبر صالحي« 
ديروز در حاشيه افتتاح نمايشگاه دستاوردهاي چهل ساله 
انقالب در موزه دفاع مقدس در جم��ع خبرنگاران اظهار 
داشت: اروپايي ها در بعد اقتصادي قدم اميدوار كننده اي 
برداشتند اميدواريم در همين مس��ير با سرعت و شتاب 
بيشتر حركت كنند. آنگونه كه خودشان اعالم مي كنند 
قيدها و مشكالت خودشان را دارند و با وجود اينكه با تاخير 
انجام دادند، اما ثبت اين ش��ركت اينستكس به نظر من 
يك قدم اميدوار كننده اي است البته قطعا اين قدم نهايي 
نيس��ت و انتظار داريم قدم هاي نهايي را بردارند. صالحي 
خاطرنشان كرد: سازمان انرژي اتمي همواره آماده است 
و اگر چنانچه طرف مقابل در چارچوب تعهدات برجامي 
عمل نكند تصميم��ات مقتضي را در زم��ان خود خواهد 
گرفت. رييس سازمان انرژي اتمي در پايان گفت: ما آرام 

آرام در حال عبور از اين گردنه خطرناك هستيم.

گزارش
واكنش ها به راه اندازي كانال مالي اروپا

كانال مالي؛ اميد همراه با ابهام 



روي موج خبر

   ترامپ نش�ان داد توافق ب�ا امريكا به اندازه 
جوهر روي كاغذ هم ارزش ندارد؛تعادل|

وزير امور خارجه كشورمان به تصميم دولت امريكا 
براي تعليق توافق موش��ك هاي ميان برد هسته اي 
با روس��يه و تهديد به لغو اين پيمان واكنش نشان 
داد. محمد جواد ظريف در صفحه شخصي خود در 
توييتر نوشت: باز هم خروج از يك توافق ديگر توسط 
دولت ترامپ، اين بار نوبت پيمان نيرو هاي ميان برد 
هسته اي است. ربطي به ايران و برجام ندارد، به نظر 
مي رسد اين دار و دسته به هر چيزي كه امضاي اياالت 
متحده امريكا پاي آن باشد حساسيت دارند. پيام اين 
اقدام اين است: هيچ توافقي با دولت اياالت متحده 
امريكا ارزش جوهري كه برايش صرف ش��ده ندارد، 
حتي پيمان هايي كه كنگره آنها را تصويب كرده باشد.

   برخ�ورد ب�ا س�ازندگان بناه�اي عمومي 
غيراس�تاندارد؛ پايگاه اطالع رس�اني وزارت 

كشور|
 سخنگوي وزارت كشور گفت: با سازندگان بناهاي 
عمومي غيراستاندارد تخريب شده در سيل و زلزله 
برخورد مي شود. »سيد سلمان س��اماني« با اشاره 
ب��ه تكليف جديد وزارت كش��ور براي اس��تانداران 
كه در جلسه ديروز ش��وراي معاونان اين وزارتخانه 
تصميم گيري شد، تصريح كرد: استانداران موظف 
هس��تند پس از وقوع مخاطرات طبيعي مثل سيل 
و زلزله ضمن بررسي بناهايي كه با استفاده از منابع 
بيت المال ساخته شده و به دليل عدم برخورداري از 
اس��تانداردهاي الزم تخريب شده اند، با سازندگان، 
ناظران و مس��ووالن اجرايي دس��تگاه هاي مرتبط 

برخورد قانوني به عمل آورند.
قائم مقام وزير كش��ور در امور مجلس و هماهنگي 
استان ها با اشاره به وقوع سيل در برخي از استان هاي 
كش��ور اظهار داش��ت: بالفاصله پس از اين حوادث 
دستورات الزم جهت بس��يج امكانات براي امداد و 
كمك رساني به مردم مناطق حادثه  ديده صادر شد.

   حضور اي�ران در مذاكرات گروه بين المللي 
تماس درباره افغانستان؛ تعادل|

سفير ايران در لندن از حضور هيات سياسي ايران در 
جلسه گروه بين المللي تماس با محور افغانستان خبر 
داد.حميد بعيدي نژاد در پيامي كه در صفحه توييتر 
خود منتشر كرد آورده: جلسه گروه بين المللي تماس 
در مورد افغانستان روز جمعه به ميزباني انگليس و 
با ش��ركت نمايندگان بيش از ۵۰ كشور و سازمان 
بين المللي و منطقه اي و با حضور نمايندگان جامعه 
مدني، در وزارت امور خارجه انگليس برگزار شد. او 
گفت كه هياتي سياسي از وزارت خارجه ايران نيز در 

اين اجالس شركت داشت.

   بي عدالتي، مش�كالت معيش�تي و فس�اد 
شايسته جامعه اسالمي نيست؛  ايلنا|

عضو پيشين مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: 
انتظاري كه از جامعه اسالمي داريم تا ارزش هاي 
اس��الم در جامعه وجود داشته باشد محقق نشده 
است. بحث عدالت، معيشت مردم، ثبات خانواده و 
فساد شايسته جامعه اسالمي نيست. البته ظواهر 
اسالم نيز امروز در جامعه ما آنطور كه بايد جاري 
نيست. بنابراين در اين بخش هنوز فاصله زيادي با 

آرمان هاي انقالب وجود دارد.
محمد هاشمي گفت: متاس��فانه فساد هم امروز در 
جامعه ما زياد است كه اين هم شامل فساد اخالقي 
و هم فساد اقتصادي مي شود. ادارات ما امروز مطابق 
با نهادهاي جامعه اس��المي نيست. رش��وه و عدم 
شايسته س��االري بدون در نظر گرفتن ضوابط رواج 
دارد. اينها مواردي است كه ما با يك جامعه اسالمي 
فاصله داريم. بحث شفافيت و رانت خيلي مهم است ما 
جمهوري اسالمي داريم اما در بخش اسالميت دچار 
مشكالت عديده هستيم. اينهايي كه توقع نداريم در 

جامعه اسالمي مشاهده كنيم.

  در ش�وراي عالي فضاي مج�ازي صحبتي 
براي رفع فيلترينگ تلگرام نشده است؛ ايلنا|
دبير شوراي عالي فضاي مجازي گفت: فعال در شوراي 
عالي فضاي مجازي هيچ صحبتي براي رفع فيلترينگ 
تلگرام نشده است. س��يد ابوالحسن فيروزآبادي در 
پاس��خ به س��والي در مورد اظهارنظر برخي درباره 
امكان رفع فيلتر برخي شبكه هاي اجتماعي از جمله 
تلگرام گفت: فعال در ش��وراي عالي فضاي مجازي 
هيچ صحبتي براي رفع فيلترينگ نشده است.او در 
پاسخ به اين س��وال كه نظر شما درباره اين موضوع 
چيست؟ گفت: اينها نظرسازي است به اين معنا كه 
شما از افراد سوال مي كنيد و نظر مي گيريد. ما نظر 

خود را گفته ايم.

   اس�تفاده از س�رمايه نخب�گان ب�راي حل 
مشكالت؛  ايسنا|

محسن رضايي گفت: اگر بخواهيم مشكالت كشور را 
حل كنيم بايد از سرمايه عظيم مردم و نخبگان بعد از 

هر انتخابات هم استفاده كنيم.
دبي��ر مجمع تش��خيص مصلح��ت، در كنفرانس 
حكمراني و سياست گذاري عمومي اظها ر كرد: اگر 
بخواهيم مشكالت كشور را حل كنيم بايد از سرمايه 
عظيم مردم و نخبگان بعد از هر انتخاباتي استفاده 
كنيم. انتخابات ها بايد شروع كارها باشد. با شروع كار 
هر دولت و مجلس، اگر مردم كنار بروند و تماشاچي 
شوند، حكمراني ناقص مي شود. نخبگان و مردم بايد 

در اداره كشور و اقتصاد ايران، نقش پيدا كنند.

   طرح اعاده اموال نامشروع مسووالن مجددا 
در مجلس كليد خورد؛ فارس|

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از بررسي 
طرح اعاده اموال نامش��روع مس��ووالن پس از عدم 
بررسي طرح »تش��ديد مبارزه با مفاسد اقتصادي« 
در مجلس خبر داد. محمد دهقان ضمن اعالم اين 
خبر، گفت كه به دليل تعلل مجلس در بررسي طرح، 
دوفوريت آن در نشست روز يكشنبه مجلس مورد 

بحث و بررسي قرار مي گيرد.

ايران2

رييس جمهوري استوارنامه سفراي جديد 8 كشور را دريافت كرد

روحاني: پشتيبان دولت قانوني ونزوئال هستيم
روز گذش��ته رييس جمهور كش��ورمان با سفراي جديد 
كشورهاي قزاقستان، سيرالئون، پاكستان، تونس، تركيه، 
كرواس��ي، مالي و جمهوري بوليواري ونزوئال ديدار كرد؛ 
س��فرايي كه هر كدام با هدف افزايش مناسبات ارتباطي 
و توسعه مراودات اقتصادي و تجاري راهي تهران شده اند 
تا دور جديدي از همكاري ها ميان تهران و اين 8كش��ور 

آغاز شود. .
روحاني دي��روز در ديدارهاي جداگانه، اس��توارنامه هاي 
»اسخت ارازبار« س��فير جديد قزاقس��تان، »علي بادارا 
كامارا« سفير جديد س��يرالئون، خانم »رفعت مسعود« 
 سفير جديد پاكستان، »طارق بالطيب« سفير جديد تونس، 
»دريا اورس« سفير جديد تركيه، »دراگا اشتانبوك«، سفير 
جديد كرواسي، »ويانگينا دي يايا وركوره« سفير جديد 
مالي و »كارلوس آنتونيو آلكا الكوردونس« سفير جديد 

جمهوري بوليواري ونزوئال را دريافت كرد. 
اما در ميان سفرايي كه براي تقديم استوارنامه هاي خود 
راهي پاستور شده بودند؛ حضور سفير كشور ونزوئال بازتاب  
بيشتري در رسانه هاي گروهي و شبكه هاي اجتماعي پيدا 
كرد؛ كشوري كه با توجه به دخالت هاي آشكار امريكا و بروز 
برخي نارضايتي هاي عمومي اخبار آن با حساسيت هاي 
بيشتري دنبال مي ش��ود؛ روحاني با اشاره به اين واقعيت 
كه ايران از رييس جمهوري قانوني ونزوئال حمايت مي كند 
اعالم كرد كه ايران براي عبور دولت ونزوئال از چالش هاي 

پيش رو آماده توسعه همكاري هاي دو جانبه است. 
 رييس جمهوري با اعالم پشتيباني مجدد از دولت قانوني 
ونزوئال تاكيد كرد كه اتحاد ملت ونزوئال با دولت قانوني اين 
كشور بسيار مهم است و در اين توطئه جديد ملت ونزوئال 
پيروز ش��ده و به امريكايي ها نش��ان خواهند داد كه حق 

مداخله در امور كشور خود را نمي دهند.

   عبور از چالش هاي پيش رو با رفتار خردمندانه
روحاني ديروز هنگام دريافت استوارنامه »كارلوس آنتونيو 
آلكا الكوردونس« سفير جديد جمهوري بوليواري ونزوئال 
تاكيد كرد: ما پشتيبان دولت قانوني آقاي مادورو هستيم 
و معتقديم كه مردم ونزوئال با وحدت و ايستادگي در كنار 
دول��ت، اين توطئه را نيز مانن��د توطئه هاي قبلي خنثي 

خواهند كرد.
رييس جمهوري با بيان اينكه امريكا توطئه جديدي عليه 
دولت و ملت ونزوئال آغاز كرده اس��ت، گفت: امريكايي ها 
اساس��ا با همه انقالب هاي مردمي و كشورهاي مستقل 
مخالفند و مي خواهند با سركوب انقالب ها و كشورهاي 

مستقل، بر دنيا مسلط شوند.
روحاني خاطرنشان كرد: امريكايي ها حتي ديگر قدرت ها در 
دنيا را هم تحمل نمي كنند به طوري كه رفتار تحكم آميز آنها 

را نسبت به روسيه، چين و حتي اروپا نيز شاهديم.

رييس جمهوري با بيان اينكه شيوه جديدي كه امريكايي ها 
با ايجاد دولت در دولت در ونزوئال به كار گرفته اند، يكي از 
كارهاي بسيار زشت اس��ت كه امروز در جهان شاهديم، 
افزود: انقالب هاي مخمل��ي را از طرف امريكايي ها ديده 
بوديم اما مداخله به اين صورت در ونزوئال، شيوه جديدي 
است كه آغاز كرده اند.روحاني با اشاره به روابط خوب تهران 
و كاراكاس، خاطرنشان كرد: روابط دو كشور طي سال هاي 
اخير بسيار خوب و صميمانه بوده است كه در دوره آقاي 
نيكالس مادورو نيز ادامه يافت.رييس جمهوري با تاكيد بر 
اينكه ايران به توسعه روابط خود با كشور دوست ونزوئال ادامه 
مي دهد، تصريح كرد: در زمينه هاي سياسي وهمچنين 
اقتصادي و سرمايه گذاري، مسير گذشته در روابط دو كشور 
را ادامه خواهيم داد.رييس جمهور همچنين انتخاب آقاي 
الكوردونس به عنوان يك شخصيت فعال و عنصري موثر 
در دولت ونزوئال را به عنوان سفير اين كشور در تهران، نشانه 
اهميت كاراكاس براي توسعه روابط دو كشور دانست .سفير 
جديد جمهوري بوليواري ونزوئال در تهران نيز طي سخناني 
با قدرداني از حمايت هاي رهبر انقالب اسالمي، دولت و ملت 
ايران از مردم و دولت اين كشور در مقاطع مختلف، گفت: 
در اين نبرد و توطئه جديد ما با امپرياليسم جهاني روبرو 

هستيم اما مردم ونزوئال در اين مبارزه پيروز خواهند شد.

   روابط ايران و تركيه دوستانه و راهبردي است
رييس جمهور با بيان اينكه روابط ايران و تركيه دوستانه و 
در سطح روابط راهبردي است، اشتراك ديدگاه دو كشور 
در س��طح جهان اسالم و منطقه و نيز ظرفيت هاي بزرگ 
همكاري را بهترين فرصت براي ارتقاي روابط و مناسبات 
تهران – آنكارا به س��طح مطلوب و م��ورد انتظار طرفين 
دانست.روحاني هنگام دريافت استوارنامه »دريا اورس« 
سفير جديد تركيه، روابط تهران و آنكارا را تاريخي و برادرانه 
توصيف كرد و اظهار داشت: امروز ديدگاه دو كشور از لحاظ 
سياسي به منطقه و جهان، بسيار نزديك است و در كنار 
هم در مبارزه بزرگ عليه تروريسم شركت داريم و نسبت 
به توسعه روابط دو جانبه از اتفاق نظر برخوردار مي باشيم.

روحاني گفت: امروز سه كشور ايران، روسيه و تركيه در كنار 
هم براي يك مساله مهم منطقه اي مانند سوريه مشاركت 
سياس��ي دارند و اين از نكاتي است كه كمتر در روابط دو 

كشور سابقه داشته است.
رييس جمهور با تأكيد بر گسترش روزافزون روابط اقتصادي 
دو كشور، گفت: در مسير تقويت روابط اقتصادي بايد عالوه 
بر بخش هاي دولتي، بخش هاي خصوصي خود را به يكديگر 
نزديك تر كنيم و ظرفيت هاي بزرگ همكاري در زمينه هاي 
مختلف از جمله انرژي، ترانزيت و بندر را در راستاي منافع 
دو كشور و منطقه فعال تر سازيم در اين زمينه اتصال درياي 
سياه و مديترانه به خليج فارس و درياي عمان و اقيانوس 

هند مي تواند بسيار مهم باشد.روحاني با بيان اينكه تهران و 
آنكارا در مسائل بين المللي و جهاني نيز از ديدگاه هاي بسيار 
نزديكي برخوردار هستند، گفت: ايران و تركيه در مسائل 
مختلف جهان اسالم، از جمله فلسطين، يمن و ميانمار هم 
ديدگاه هاي نزديكي دارند.»دريا اورس« سفير جديد تركيه 
نيز در اين ديدار پس از تقديم اس��توارنامه خود با تبريك 
فرا رسيدن دهه فجر و چهلمين سالگرد پيروزي انقالب 
اسالمي، اظهار داش��ت: همه تالش خود را به كار خواهم 
گرفت تا روابط دو كشور در زمينه هاي مختلف اقتصادي، 

فرهنگي و سياسي بيش از پيش گسترش يابد.

     تحريم هاي امريكا نمي تواند تأثيري در روابط 
ايران با دنيا بگذارد

رييس جمهور با بيان اينكه ايران و كرواسي از روابط عميق 
فرهنگي و تاريخي برخوردار هستند، گفت: تهران خواهان 
روابط نزديك و صميمي در همه زمينه ها با كرواسي است.

روحاني هنگام دريافت استوارنامه »دراگا اشتانبوك«، سفير 
جديد كرواسي، با اش��اره به اينكه امروز اتحاديه اروپا قدم 
اوليه را اگر چه با تأخير زياد در زمينه مالي برداشته است، 
اظهار داشت: البته از اينكه اتحاديه اروپا نشان داد مي تواند 

در برابر چهره خشم آلود امريكا استقالل عمل داشته باشد، 
خوشحال هستيم. امروز دنيا با كاخ سفيدي روبروست كه 
سران آن حتي ش��خصيت هاي مهم اطالعاتي و امنيتي 

خودشان را هم قبول ندارند.
رييس جمهور با اشاره به تحريم هاي غيرقانوني امريكا عليه 
ملت ايران، گفت: امروز دنيا و سازمان هاي بين المللي اين 
كار كاخ سفيد را محكوم مي كنند و بي ترديد از اين مسائل 
عبور خواهيم كرد و اهميتي براي آن قائل نيستيم. معتقديم 
آنكه در اين ميان زيان مي كند، شركت ها و ملت هاي جهان 
هستند كه اراده شان تقويت روابط با يكديگر است و در اين 
ميان مزاحمي وارد ش��ده كه قصد دارد در روابط ملت ها و 

دولت ها اخالل ايجاد كند.

   توس�عه همكاري ها ميان ايران و كش�ورهاي 
آفريقايي تونس، مالي و سيرالئون 

روحاني هنگام دريافت استوارنامه»طارق بالطيب« سفير 
جديد تونس با اش��اره به انقالب مردم تونس در سال هاي 
اخير و گسترش آن در ديگر كشورها اظهار اميدواري كرد 
كه مردم تونس بتوانند براي تحقق آرمان ها و اهدافشان 
تالش و به موفقيت برسند.روحاني با بيان اينكه امروز كشور 

 تونس شاهد آرام ترين ش��رايط پس از تحوالتي است كه 
 به واسطه حركت بهار عربي در برخي كشورهاي منطقه 
به وقوع پيوس��ت، افزود: اين نش��ان مي ده��د كه مردم و 
مسووالن تونس با درايت، تحمل و حكمت كار را به پيش 
برده اند. روحاني خاطرنشان كرد: عالقه مند به توسعه روابط 
صميمي تر ميان دو ملت ايران و تونس و گسترش روابط و 

همكاري هاي في مابين در راستاي منافع متقابل هستيم.
رييس جمهور با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفيت ها و 
توانمندي هاي موجود در دو كشور براي گسترش مناسبات 
اقتصادي و تشويق بخش هاي خصوصي ايران و تونس براي 
توسعه همكاري هاي متقابل، گفت: ايران و تونس مي توانند 
روابط خود را در زمينه هاي مختلف فرهنگي، ارتباطات و 

همكاري هاي علمي و دانشگاهي گسترش دهند.
 رييس جمه��ور همچنين هن��گام دريافت اس��توارنامه 
» ويانگينا دي يايا وركوره« س��فير جديد مالي در تهران، 
با بيان اينكه به خاطر س��وابق تاريخي و مبارزاتي آفريقا و 
ش��رايط امروز اين قاره، مردم ايران عالقه خاصي به مردم 
آفريقا دارند، گفت: جمهوري اسالمي براي همكاري هاي 
مشترك در زمينه هاي علمي و دانشگاهي و همچنين در 

بخش كشاورزي آماده است.

 فتح الفتوح انقالب تربيت 
نيروهاي انقالبي است

فرمان��ده كل س��پاه گفت: 
فتح الفتوح انقالب اسالمي، 
تربي��ت نيروه��اي مومن، 
انقالب��ي و متعهد اس��ت.
به گزارش تس��نيم، سردار 
سرلشكر محمدعلي جعفري 
در مراس��م افتتاح 4۰ هزار 
 طرح محروميت زدايي زودبازده بس��يج اظهار داشت: 
فتح الفتوح انقالب اس��المي، تربيت نيروهاي مومن، 
انقالبي و متعهد اس��ت. امام خمين��ي )ره( پس از فتح 
بستان )عمليات طريق القدس( فرمودند كه فتح بستان 
فتح الفتوح نيست، بلكه تربيت نيروهاي مومن، انقالبي و 
آماده دفاع از انقالب اسالمي، فتح الفتوح است.او در ادامه 
با اشاره به نقش جوانان در پيروزي انقالب اسالمي و پس از 
آن گفت: جوانان نقش مهمي در مقابله با غائله كردستان 
و ايجاد امنيت در غرب كشور داشتند و دارند. در دوران 
دفاع مقدس نيز اگرچه مردم نقش موثر و تعيين كننده 
داشتند، اما حضور جوانان در گردان هاي رزم اثر كليدي 
داشت. بعد از جنگ نيز جوانان در عرصه هاي مختلفي 
 مشغول به خدمت و نقش آفريني شدند. در سال هاي
 78 و 88 كه مشكالت امنيتي براي كشور به وجود آمد، 

همين جوان ها بودند كه در برابر آشوب ها ايستادند. 

اعضاي برجام براي حضور 
اثربخش اقدام كنند

ق��ي  حقو ن  و مع��ا
رييس جمه��وري گف��ت: 
نقض برجام از سوي امريكا 
عمال موجب توقف تعهدات 
س��اير اعضاي برجام شده 
است و ايران توقع دارد كه 
آنها براي باقي ماندن واقعي 
و اثربخش در اين تعهدات بين المللي اقدام كنند زيرا 

در اين شرايط آنها نمي توانند مقصود را تامين كنند.
به گزارش ايرنا، لعيا جنيدي ديروز در نشست شوراي 
هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي در مجموعه 
فرهنگي نهاد رياس��ت جمهوري، افزود: خروج اياالت 
متحده از برجام عالوه ب��ر ظالمانه و غيرقانوني بودن، 
نامشروع اس��ت.در اين ميان توقع چند اقدام از سوي 
اتحاديه اروپا انتظار مي رف��ت كه يك مورد مربوط به 
مقررات انسداد است.معاون حقوقي رييس جمهوري 
افزود: منظور از مقررات انسداد اين است كه اگر از اتباع 
حقيقي يا حقوقي اتحاديه اروپا متوجه شوند كه قواعد 
فراسرزميني بر منافع مالي و اقتصادي آنها اثر مي گذارد 
و با منافع آنها متعارض است، در چنين موقعيت هايي 
بايد گزارش دهند و نبايد خود را با اين مقررات تطبيق 
دهند و حتي مي توانند فراتر از آن طلب خسارت كنند. 

حكم 12 هزار سارق در تهران 
اجرا نشده است

دادستان عمومي و انقالب 
تهران گف��ت: مطابق آمار 
و بررسي هاي انجام شده 
احكام 12 ه��زار محكوم 
به س��رقت در تهران اجرا 
نشده است و علت آن غالبًا 
به فقدان نشاني مشخص 
محكومان برمي گردد زيرا سارقان مكان زندگي خود 
را مدام تغيير مي دهند. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دادس��راي عمومي و انقالب تهران، عباس جعفري 
دولت آبادي روز گذشته در نشست مشترك با رييس 
پليس پايتخت و فرمانده پليس آگاهي تهران با تاكيد 
بر ضرورت تسريع در اجراي حكم محكومان سرقت، 
اظهار داشت: اين موضوع از چند سال پيش در دستور 
كار دادستاني تهران قرار گرفته و از اقدامات ساختاري 
مهمي اس��ت كه پليس و دادس��را بايد با هماهنگي 
يكديگر انجام  دهن��د.  وي افزود: البته در اين زمينه 
پيش��رفت هاي زيادي حاصل شده ولي دستگيري 
محكومان به سرقت جهت اجراي حكم گامي ضروري 
و موثر براي پيش��گيري از وقوع سرقت هاي جديد 
است.دادستان تهران به قضات تاكيد كرد كه در اين 

زمينه با پليس همكاري كنند.

اختالف يك درصدي قيمت 
كاال هاي وارداتي با ارز يارانه اي

عضو كميس��يون بودجه 
گف��ت: اخت��الف ي��ك 
درصدي قيمت كاال هاي 
واردات��ي ب��ا ارز يارانه اي 
بيانگر اجراي نسخه غلط 
در تخصيص ارز يارانه اي 
اس��ت. مهرداد الهوتي در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران گفت: دولت امسال 
1۳ ميليارد دالر يعني حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان 
تفاوت قيم��ت ارز 42۰۰ توماني با ارز يارانه اي براي 
كاال هاي اساس��ي در نظر گرفت و براي س��ال آينده 
هم 14 ميليارد دالر كه رقمي باالي ۵۰ هزار ميليارد 
تومان تفاوت قيمت مي شود، اختصاص داده است.او 
ادامه داد: وقتي دولت ۵۰ هزار ميليارد تومان تفاوت 
قيمت ارز 42۰۰ توماني ب��ا ارز يارانه اي به كاال هاي 
اساس��ي اختصاص مي دهد، بايد بتوان آثارش را در 
س��طح جامعه مش��اهده كرد، اما براساس بررسي و 
مشاهدات مجلس كاال هايي كه با ارز آزاد وارد شده اند 
تنها مجموعا ۳۰ درصد افزايش قيمت داش��ته اند و 
كاال هايي كه با ارز يارانه اي وارد مي شوند 2۹ درصد 
افزايش قيمت داشتند كه اين يعني اقدام دولت تنها 

1 درصد به نفع مصرف كننده بوده است.

 همكاري اروپا با ايران
ادامه خواهد يافت

وزير خارجه اتريش با اشاره 
به عملياتي ش��دن كانال 
مالي اروپا و ايران اطمينان 
داد كه همكاري سه كشور 
آلمان، انگليس و فرانس��ه 
با اي��ران همچن��ان ادامه 
خواهد داش��ت.به گزارش 
ايرنا، »كارين كنايس��ل« ديروز در مصاحبه با نشريه 
اش��تاندارد، اقدام اروپايي ها براي راه اندازي يك ساز و 

كار مالي ويژه با ايران را مثبت ارزيابي كرد.
او گفت: اكنون همكاري س��ه كش��ور اروپايي آلمان، 
انگليس و فرانسه موسوم به سه گانه اروپايي در موضوع 
ايران عملي شده است و بر اين باورم كه اين همكاري 
همچنان ادامه خواهد يافت.كنايسل در مورد حضور 
انگليس در اين س��ه گانه با وجود اختالفات سياسي 
لندن با برلين و پاريس تاكيد كرد: از نظر ژئوپليتيكي 
انگليسي ها همچنان در اروپا قراردارند، اين يك امر ثابت 
است كه در طول تاريخ همواره وجود داشته و در واقع 
لندن، پاريس و برلين سه قدرت تعيين كننده مسائل 
اروپا از قرن 1۹ بوده اند. وزير خارجه اتريش پيش از اين 
نيز طي سخناني از حضور شركت هاي اروپايي و تسهيل 

روابط تجاري با ايران حمايت كرده است. 
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چهره ها

الريجاني در گفت وگو با شبكه تلويزيوني الميادين: 

ايران در سوريه پايگاه نظامي ندارد
در روزهايي كه دش��منان ايران از طريق جنگ رسانه اي 
تالش مي كنند در آتش ايران هراس��ي در منطقه بدمند؛ 
مس��ووالن ايراني با تشريح راهبردهاي معقول و منطقي 
اي��ران تالش مي كنند ت��ا افكار عمومي م��ردم منطقه و 
جهان را متوجه آتش افروزي هاي امريكا؛ صهبونيست ها 
و حاميان منطقه اي ش��ان كند. رييس مجلس دهم نيز 
در واكنش به تهديد هاي نظامي امريكا عليه ايران، گفت: 
امريكايي ها بي عقلي مي كنند، ولي مختصر عقلي دارند 
كه روي مين پا نگذارند تا ويلچري نشوند.به گزارش خانه 
ملت علي الريجاني در گفت وگو با شبكه الميادين لبنان به 
مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب، اظهار داشت: 
در زمينه هاي مختلف مي توان در خصوص انقالب اسالمي 
ايران صحبت كرد؛ در سال 1۳۵7 انقالب اسالمي ايران به 
وقوع پيوست و اين يك حادثه بزرگ تاريخي بود. برخي از 
صاحبنظران در خصوص انقالب اسالمي ايران گفتند يك 
زلزله بزرگ در خاورميانه رخ داده است، زيرا در ايران شاه 
يك حاكم مستبد، ديكتاتور و وابسته به امريكا و غرب بود كه 
در داخل كشور بر مبارزين فشار ايجاد كرده بود و زندان ها ُپر 
از سياسيون مبارز بود.رييس مجلس شوراي اسالمي بيان 

كرد: در آن مقطع اعراب قيافه مبارزه با اسراييل را داشتند و 
مبارزه مي كردند البته اكنون ندارند، اما شاه ايران در همان 
ش��رايط كه اعراب در جنگ با اس��راييل بودند با اسراييل 
ارتباط داش��ت و نفت به آنها مي داد و به صهيونيس��ت ها 
كمك مي كرد. حادثه مهمي كه ملت ايران رقم زدند منجر 
به واژگوني اين پايگاه ش��د و ايران ب��ه قطبي براي دفاع از 
مردم فلس��طين و مبارزات بر حق مردم مسلمان تبديل 
شد.وي افزود: از ُبعد اقتصادي در زمان پهلوي، چند شهِر 
آباد ايجاد شده بود و بقيه شهر ها را رها كرده بودند. در تهران، 
شيراز و چند شهر ديگر پول نفتي كه مي فروختند را خرج 
مي كردند، اما روستا ها و شهر هاي ديگر را رها كرده بودند.

    اوباما ۲ بار به مقام معظم رهبري نامه نوشت
الريجاني در پاسخ به اين سوال كه آيا سياست هاي امريكا 
براي تاثيرگذاري بر سياست هاي ايران، عراق و منطقه موثر 
بوده است يا خير؟، اظهار داشت: البته اين كار را انجام دادند 
و در اخبار نيز مي شنويد، اما تا اينجا موفق نبوده اند. براي 
تحقق توافق هسته اي، 2 سال مذاكره انجام شد كه البته با 
درخواست امريكايي ها مذاكرات آغاز شده بود. آقاي اوباما 

2 بار به رهبر انقالب اسالمي ايران نامه نوشت و تقاضا كرد 
تا در مورد مساله هسته اي مذاكره شود و در آنجا قيد كرد 
كه امريكا غني سازي در ايران را قبول دارد و قصد همكاري 
داريم.رييس مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: با تقاضاي 
امريكا مذاكرات هسته اي شكل گرفت، ولي رييس جمهور 
بعدي امريكا، توافق هس��ته اي را بر هم زد، اين ش��رايط 
نشان مي دهد كه امريكا هيچگاه پاي توافقات نمي ايستد 
و كشوري الابالي اس��ت. از توافق پاريس نيز كه مساله اي 
جهاني است، خارج شده در حالي كه مساله آب و هوا موضوع 
كوچكي نيست و با حيات همه انسان ها ارتباط دارد، اما اين 

توافق را بر هم مي زنند.

   تنظيم امور اقتصادي در شرايط تحريم
وي افزود: اگر اينها بر فروش نفت ايران فشار بياورند ما راه 
ديگري براي تنظيم امور اقتصادي داريم و ملت ايران ملت 
آبديده اي هستند و راه هاي آن را پيدا مي كنند. فروش نفت 
اينگونه نيست كه امريكايي ها در وزارت خزانه داري تيمي 
درست كرده اند و مي گويند ما چريك هاي كراواتي هستيم 
و در كشور هاي مختلف مانع از فروش نفت ايران مي شويم. 

ايران نفت خود را آن قدري كه الزم باشد فروخته و بازهم 
مي فروشد. در جا هاي مختلف اكنون پااليشگاه هاي زيادي 
داريم و بنزين را خودمان تولي��د مي كنيم و از نظر توليد 
بنزين خودكفا هستيم. زماني مشكل واردات بنزين داشتيم، 
 اما اكنون اينگونه نيس��ت. رس��يدن به اقتدار اقتصادي 

بي سخت كوشي ممكن نيست.

   ضرر وابستگي به امريكا
وي در خصوص اينكه امريكا به دنبال تفرقه ايجاد كردن بين 
كشور هاي اروپايي است، افزود: بعد از اينكه امريكايي ها از 
توافق هسته اي خارج شدند براي اروپايي ها و روسيه سنگين 
بود كه با حضور اين كشور هاي مهم در توافق هسته اي، يك 
مرتبه امريكا توافق را برهم زد. البته يك مسائلي در اين حين 
روشن شد اينكه فرانسوي ها اعالم مي كنند در حال ايجاد 
يك ارتش اروپايي هستيم، حرف ساده اي نيست و مشخص 
است كه روي آن فكر كرده اند، مساله سوئيفت كه در امريكا 
هست براي اينها سوال شده است، زيرا مشكالت مالي براي 
اروپايي ها ايجاد مي كنند.رييس مجلس شوراي اسالمي 
بيان كرد: روابط ايران با كشور هاي عربي علي العموم خوب 
است، 2 يا ۳ كشور هستند كه در روابط با ايران مساله ايجاد 
مي كنند كه اينها در گذشته نيز گاهي از اين رفتار ها انجام 
مي دادند. ايران اكنون با الجزاير و لبنان روابط خوبي دارد و 
كشور هاي حاشيه خليج فارس نيز علي اغلب روابط خوبي 

با ايران دارند و مشكلي نداريم.

   ايران پايگاهي در اين كشور ندارد
وي افزود: در سوريه آقاي بشار اسد جرياني دارد كه نسبتًا 
جريان روپايي است. اينها تالش كردند اين جريان را از بين 
ببرند و سوريه از ما كمك خواست و ايران به آنها كمك كرد، 
اما ايران پايگاهي در آنجا ندارد كه مي گويند ما پايگاه ايران 
را مورد اصابت قرار داديم. به نظر من خوشحال هستند از 
چيزي كه وجود ندارد. ما نياز نداريم در كش��ور هاي ديگر 
حضور داشته باش��يم ممكن است از ما كمك بخواهند و 
ما نيز كمك مي كنيم. ايران به دنبال پايگاه درست كردن 
در ساير كشور ها نيست اگرچه ايران به فلسطين، حماس 
يا جهاد اسالمي كمك مي كند، اما پايگاه نمي زنيم، خود 
فلسطيني ها دفاع مي كنند، زيرا اسراييل ظلم مي كند و 

فلسطيني ها نيز دفاع مي كنند.
الريجاني ادامه داد: ممكن است از ما كمك بخواهند و ما نيز 
كمك مي كنيم و كمك خود را نفي نمي كنيم، اما به نظر من 
اسراييلي ها به دنبال چيز ديگري هستند كه به همان معامله 
بزرگ قرن مربوط است. اسراييلي ها ترسو هستند و به دنبال 
ايجاد يك اقتدار براي خود در منطقه هستند و مي گويند 
يك جايي را مورد اصابت قرار داديم. كجا را زدند؟ آنها يك 
منطقه مسكوني را در سوريه مورد حمله قرار مي دهند و 

مي گويند ايران را زديم.
رييس قوه مقننه خطاب به اسراييلي ها گفت: اگر جرأت 
داريد، ايران را بزنيد، به نظرم اسراييلي ها به دنبال ساختن 

يك پرستيژ كاذب براي خود هستند. 
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افزايش شكاف حداقل دستمزد كارگران و سبد معيشت

مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي اعالم كرد

برآورد  5 ميليوني سبد معيشت كارگران

تجديدنظر درباره انهدام كاالها در شرايط تحريمي

اليحه جديد مالياتي براي مقابله با سوداگري

با توجه به افزايش 20 درصدي حقوق كاركنان دولت 
در اليحه بودجه 98، به نظر مي رسد حداقل مزد براي 
سال آينده نهايتا رشد 25 درصدي خواهد داشت كه 
به معناي افزايش 600 هزار تومان ش��كاف ميان مزد 
و معيش��ت در كش��ور خواهد بود. اين در حالي است 
كه برخي گزارش ه��ا و تحليل ها از هزينه هاي چهار و 
پنج ميليون توماني براي تامين حداقل نيازهاي يك 
خانواده خبر مي دهند ولي اگر اين ارقام »دست باال« 
هم ناديده گرفته شود و تنها به سبد معيشت مصوب 
سال گذشته شوراي عالي كار تاكيد شود، با فرض تورم 
30 درصدي براي امسال، حداقل هزينه هاي زندگي در 
آغاز سال آينده سه ميليون و 600 هزار تومان خواهد بود 
و با احتساب افزايش 25 درصدي حداقل مزد، شكاف 
ميان اين دو براي آغاز س��ال 98 به دو ميليون و 200 
هزار تومان مي رس��د. از سال گذشته علي ربيعي وزير 
پيشين كار، وعده داده بود به تدريج از شكاف ميان مزد 

و معيشت كاسته خواهد شد.
به گزارش »تعادل«، جلس��ات شوراي عالي كار، براي 
تعيين حداقل دستمزد سال 1398 در حالي آغاز شده 
كه افزايش نرخ تورم و متعاقب آن هزينه هاي زندگي در 
سال جاري، انتظارات كارفرمايان و كارگران را از دولت 
افزايش داده؛ از يكسو كارگران بر افزايش مزد به شكلي 
كه عقب ماندگي امس��ال را جبران كند تاكيد دارند و 
از ديگر س��و كارفرمايان با اشاره به مشكالتي كه به آن 
دچار شده اند، خواهان افزايش كمتر حداقل دستمزد 

در كشور هستند. 
در همين رابطه روز گذشته، هادي ابوي، دبيركل كانون 
عالي انجمن هاي صنفي كارگران در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: بر اساس آمار و ارقام و مستنداتي كه از منابع 
معتبري همچون انستيتو تغذيه گرفتيم و محاسباتي كه 
از هزينه معيشت خانوارها در مناطق و استان ها به دست 
آورديم، هزينه ماهانه سبد معيشت كارگران اكنون به 
پنج ميليون تومان رس��يده و اين رقم در واقع هزينه 

زندگي يك خانوار چهار نفره در ماه است. 
البته رقمي كه اين فعال كارگري به عنوان حداقل سبد 
معيشتي خانوار داده، متفاوت با ارقامي است كه در دو 
سال اخير شوراي عالي كار به تصويب رسانده است و 
هنوز براي سال جاري اين رقم از سوي اين شورا اعالم 
نش��ده ولي به نظر مي رسد تيم كارگري شوراي عالي 
كار قصد دارد تا پيش از آغ��از بحث ها در رابطه با مزد 
پيشنهادي سال آينده، رقم هزينه هاي حداقلي را دوباره 

به تصويب اين شورا برساند.
وي ادامه داد: با در نظر گرفتن اين رقم مي توان اكنون 
فهميد كه حقوق يك ميليون و 200 هزار توماني كه 

سال گذشته در ش��وراي عالي كار تصويب كرديم چه 
ميزان از هزينه پنج ميليوني كارگران را پوشش مي دهد 
و اگر شوراي عالي كار فكري براي معيشت كارگران در 
سال آينده نكند، بسياري از خانوارها از زير خط فقر هم 

پايين خواهند رفت.
دبيركل كانون عالي انجمن ه��اي صنفي كارگران با 
بيان اينكه گزارش هاي ميداني و ارقام به دس��ت آمده 
به كميته دستمزد ش��وراي عالي كار ارايه شده است، 
گفت: بر اساس ماده ۴1 قانون كار، حداقل مزد كارگران 
بايد با توجه به نرخ تورم اعالمي و رقم س��بد معيشت 
خانوار تعيين شود، از اين رو انتظار داريم شوراي عالي 
كار واقع بينانه براي دستمزد كارگران تصميم بگيرد. 
كميته هاي دس��تمزد با در نظر گفت��ن خط فقر، نرخ 
تورم اعالمي از سوي بانك مركزي و مركز آمار و منابع 
استخراج ش��ده از انس��تيتو تغذيه در خصوص مواد 
خوراكي و كالري مورد نياز خانوار به اين رقم رسيده اند 
و ما با بانك مركزي، مركز آم��ار و مركز پژوهش هاي 

مجلس اختالف نظر چنداني نداريم.
بند ب ماده ۴1 قانون كار تعيين حداقل مزد را منوط به 

تامين حداقل هاي زندگي يك خانواده كرده كه البته 
از زمان تصويب اين قانون مورد بي توجهي قرار گرفته 
است. در ابتداي سال جاري حداقل هزينه هاي معيشتي 
مصوب شوراي عالي كار حدود دو ميليون و 700 هزار 
تومان اعالم شد ولي حداقل مزد يك ميليون و 100 هزار 
تومان به تصويب رسيد. به بيان ديگر اگر يك خانواده سه 
نفره بخواهند با حداقل مزد نيازهاي خود را تامين كنند 
بايد دو نفر به شكل تمام وقت و يك نفر ديگر به شكل 
پاره وقت شاغل شوند. اين در حالي است كه هر چه از 

آغاز سال گذشت اين فاصله افزايش بيشتري يافت.
همچنين بررسي هاي مركز پژوهش هاي مجلس نيز 
از خط فقر حاكي از آن اس��ت كه در تهران و در ميانه 
تابستان، رقم هزينه هاي زندگي به بيش از دو ميليون 
و 700 هزار تومان رس��يده اس��ت. كارشناسان مركز 
پژوهش ها در ادامه نيز پيش بين��ي كردند اين رقم تا 
پايان امسال همچنان به روند افزايشي خود ادامه دهد.

  تنش هاي احتمالي تعيين حداقل مزد 98
بحران اقتصادي كه از ابتداي امسال با افزايش ناگهاني 

قيمت ارز و نرخ تورمي آغاز شد، بر تنش هاي تعيين 
مزد مي افزايد؛ نمايندگان كارگ��ري از اواخر بهار به 
دنبال ترميم قدرت خريد از دس��ت رفته نيروي كار 
بودند و چند جلسه در اين رابطه در زمان وزارت علي 
ربيعي برگزار شد. با اس��تيضاح وي، شرايط ديگري 
رقم خورد و عمال نه سرپرست وزارت تعاون كار و رفاه 
اجتماعي و نه وزير آن هيچ كدام به اين مس��اله ديگر 

وقعي نگذاشتند. 
اين مساله سبب شد تا نمايندگان كارگري با دلخوري 
و تندي تاكيد كنند در پايان س��ال به افزايش مزدي 
كمتر از نرخ واقعي س��بد معيش��ت تن نخواهيم داد. 
با توجه به اينكه رقم سبد معيش��ت در سال گذشته 
حدود دو ميليون و 700 هزار تومان تعيين ش��ده، اگر 
صرفا نرخ تورم پيش بيني شده تا پايان سال يعني 30 
درصد بر رقم حداقل هاي معيشتي اضافه شود، حداقل 
سبد معيشتي به حدود سه ميليون و 600 هزار تومان 
خواهد رس��يد. چنانچه اعضاي كارگري شوراي عالي 
كار، همين افزايش 900 هزار توماني را هم در دستور 
قرار دهند به معناي آن است كه رقم حداقل دستمزد 

براي س��ال 98 بيش از 80 درص��د افزايش پيدا كند. 
چنين افزايش چشمگيري به نظر محتمل نمي رسد، 
به ويژه آنكه اعضاي كارگري شوراي عالي كار حتي اگر 
نخواهند به رقم تعيين شده از سوي دولت و كارفرمايان 
تن دهند هم امكان اجرايي جلوگيري از آن را نخواهند 
داشت چرا كه طبق قانون حق وتو به تيم كارگري داده 
نشده و از طرف ديگر نيز در اين جلسات دولت پنج حق 
راي و كارگران و كارفرمايان هر يك سه حق راي دارند. 
به همين دليل تيم كارگري حتي اگر بخواهد نيز بدون 
همكاري دولت امكان پيشبرد برنامه هاي خود را ندارند.

    ش�كاف مزد و معيش�ت به دو ميليون و 200 
هزار تومان مي رسد؟

در اليحه بودجه 98 دولت قصد افزايش 20 درصدي 
حق��وق كاركنان خود را دارد؛ هر چن��د از نظر قانوني 
رابط��ه اي ميان م��زد كاركن��ان دول��ت و كارگران و 
مزدبگيران بخش خصوصي وجود ندارد اما طبق يك 
سنت كه هر ساله اجرا شده، افزايش مزد كارگران تابعي 
از افزايش مزد كارمندان دولت است. بررسي سال هاي 
اخير نش��ان مي دهد عمدتا مزد كارگران چند درصد 
بيش از حقوق كارمندان هر ساله افزايش مي يابد و به 
همين دليل مي توان پيش بيني كرد دولت در نهايت 
رقمي نزدي��ك به 25 درصد را ب��راي افزايش حداقل 
دستمزد مدنظر قرار داده است. به عبارت ديگر حداقل 
مزد س��ال آينده احتماال 275 هزار تومان بيش از رقم 

مزد امسال خواهد بود. 
با توجه به اينكه نهادهايي چ��ون مركز پژوهش هاي 
مجلس و صندوق بين المللي پول تورم امسال را حدود 
30 درص��د اعالم كردند، عمال در س��ال آينده قدرت 
خريد كارگران با افزايش 25 درصدي حداقل دستمزد، 
كاهش خواهد يافت. همانطوري كه پيش تر گفته شد با 
احتساب تورم 30 درصدي حداقل هزينه هاي زندگي 
افزايش 900 هزار توماني خواهد داشت و افزايش مزد 
هم در سناريوي مورد قبول دولت، 275 هزار تومان باال 
مي رود. به اين اعتبار مي توان گفت فاصله مزد و معيشت 
در سال آينده نسبت به امسال 675 هزار تومان افزايش 
خواهد يافت و در حالي كه هزينه هاي حداقلي زندگي 
به سه ميليون و 600 هزار تومان خواهد رسيد، حداقل 
دستمزد نهايتا حدود يك ميليون و ۴00 هزار تومان 

خواهد بود.
در ابتداي سال جاري ميان حداقل مزد و معيشت فاصله 
يك ميليون و 600 هزار تومان بود و چنانچه سناريوي 
مورد بحث عملي شود، ش��كاف مزد با معيشت به دو 

ميليون و 200 هزار تومان خواهد رسيد.

گروه اقتصاد كالن|
مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي با 
بيان اينكه قانون تصريح كرده كاالهاي ضبط شده بايد 
صادر شوند و در غير اين صورت منهدم، گفت: منتها 
در شرايط كشور و تشديد تحريم ها شايد بخشي از آن 
به صورت قطعه فروخته شود البته هنوز پيشنهاد آن 
را نداديم و در حال بررسي هستيم. در ستاد تصميمي 
براي اين موضوع گرفته نشده است. اين مباحث نياز به 

همفكري، بررسي و جمع بندي دارد.

  تصميم هاي متناقض
به گزارش »تعادل« بس��ياري بر اي��ن باورند كه علت 
اصلي تعطيل شدن واحدهاي توليدي، ورود كاالهاي 
غيرضروري به داخل كشور به صورت رسمي و قاچاق 
است. اين موضوع همواره ضرورت حساسيت بر كنترل 
واردات و قاچاق را بيشتر كرده است. در همين راستا 
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به عنوان 
نه��ادي كه عليه مب��ارزه با قاچ��اق كاال كار مي كند، 
مسووليت انهدام كاالهاي قاچاق ضبط شده را عهده دار 

شده است. 
اين در حالي است كه شرايط تحريمي كشور ايجاب 
كرده كه بحث ه��ا و حتي عكس العمل هاي متضادي 
در ميان تصميم گيرنده ها نسبت به اين تكليف هاي 
قانوني به چش��م بخورد. در حالي ك��ه جديدا قوانين 
سختگيرانه تري نس��بت به واردات كاالهاي مصرف 
گروه ۴ در مناطق آزاد گرفته شده است، برخي عنوان 
مي كنند كه بايد شرايط تحريمي كنوني كشور درنظر 

گرفته شود.
اخيرا با دس��تور ريي��س كل بانك مرك��زي، واردات 
كاالهاي  گروه چهارم حت��ي در مناطق آزاد تجاري و 
ويژه  اقتصادي ممنوع ش��د. گمرك ايران نيز 28 دي 
ماه در بخش��نامه اي به گمركات سراسر كشور اعالم 
كرد تا از صدور هرگونه مجوز ترانزيت و ورود كاالهاي 
گروه۴ به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي 
تا فراهم شدن ش��رايط مورد نظر خودداري كنند. در 

مقابل مديرعام��ل منطقه آزاد ماكو گفته اس��ت: در 
س��ال حمايت از كاالي ايراني ق��رار داريم و مباحثي 
مانند قاچاق، مديريت ارز و شرايط كشور مطرح است. 
خواسته ما اين بوده كه همه جانبه گري صورت بگيرد. 
دولت آنچه مصوب مي كند قائل به اين هستيم كه در 
آن همه جوانب ديده شده اما نقطه نظراتي داريم كه با 

حضور وزير مطرح مي كنيم.

 جهرمي: بايد ش�رايط كشور در نظر گرفته 
شود

جمش��يد قس��وريان جهرمي، مديرعامل س��ازمان 
جمع آوري و ف��روش اموال تمليك��ي در گفت وگو با 
فارس، در مورد آخرين وضعيت تعيين تكليف كاالهاي 
متروكه در گمركات و بنادر اظهار كرد: اخيرا 10 هزار 
كانتينر در بندر ش��هيد رجاي��ي بندرعباس متروكه 
شده بود كه مش��كل آنها حل شد. منتهي مساله اين 
اس��ت كه كاالها متغير بوده و ه��ر هفته به تعداد آنها 

اضافه مي شود.
 مديرعامل سازمان جمع آوري و اموال تمليكي با بيان 
اينكه يك گروه ويژه 12 نفره از سازمان به بندر عباس 
فرستاديم تا با همكاري گمرك و بنادر كاالهاي متروكه 
هر چه سريع تر تعيين تكليف شوند، تصريح كرد: پس 
از آنكه آمار كاالها به ما اعالم شود مجوزهاي الزم اخذ 
شده تا هر چه سريع تر تكليف آنها مشخص شود. وي 
با اش��اره به آمار 10ماهه كااله��اي متروكه گفت: در 
اين مدت تعيين تكليف كاالهاي متروكه صد درصد 
افزايش داشته و تاكنون حدود ۴ هزار پرونده كه برخي 
از آنها چندين كانتينر را در بر مي گيرد به نتيجه قطعي 
رسيده اس��ت. جهرمي افزود: تاكنون نزديك به 670 
ميليارد تومان ميزان فروش اين كاالها بوده كه بيش 
از 200 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ 

ارزش رشد دارد.
مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 
در مورد خودروهاي قاچاق متروكه عنوان كرد: سال 
گذش��ته تعدادي از خودروهاي قاچاق صادرات شد و 

آمار جديدي در سال جديد وجود ندارد زيرا كشورهاي 
ديگر محدوديت نداش��ته و مدل هاي جديد مي آيند 
و به لحاظ قيمتي نيز ب��راي آنها ارزش چنداني ندارد 
به همين دليل مش��تري كه بتوان��د آن را صادر كند 
نيس��ت. مگر آنكه به شرط قطعه شدن تحويل بگيرد 
يا به صورت جمعي نس��بت به فروش آن اقدام شود. 
وي در پاسخ به اين سوال كه كدام ارگان بايد در مورد 
خودروهاي قاچاق تصميم گيري كند، گفت:  در بحث 
قاچاق مجموعه س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز و 
سازمان هايي كه عضو آن هستند نظر مي دهند البته 
بايد شرايط كشور در نظر گرفته شود. جهرمي در مورد 
اينكه مصلحت چيست مگر قرار نبود كاالهاي قاچاق 
منهدم ش��وند، گفت: قانون تصريح كرده اين كاالها 
صادر شوند و اگر نشد انهدام. منتهي در شرايط كشور 
و تشديد تحريم ها شايد بخشي از آن به صورت قطعه 
فروخته شود البته هنوز پيشنهاد آن را نداديم و در حال 
بررسي هستيم. در ستاد تصميمي براي اين موضوع 
گرفته نشده است. اين مباحث نياز به همفكري، بررسي 
و جمع بندي دارد. وي در مورد مابقي كاالهاي قاچاق 
گفت: بخشي از آن بر اس��اس مصوبه دولت در داخل 
فروخته شد كه به صورت مزايده بود اين كاالها شامل 

لوازم خانگي، ابزارآالت و ساير كاالهاي بادوام است.
مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 
با بيان اينكه يكي از رويكردهاي سازمان تالش براي 
كمك به توليد اس��ت، تصريح كرد: در اين راستا طي 
ماه ه��اي اخي��ر 100 اظهارنامه گمرك��ي مربوط به 
كاالهاي گروه مپنا كه فعاليت ه��اي نيروگاهي دارد 
به دليل مشكالت در ترخيص، متروكه شده بود. اين 
كاالها ارزش بااليي داش��ت و با هماهنگي ها و انجام 

فرايند هاي اداري به خودشان واگذار كرديم.

  ترخي�ص خودروهاي در اختيار س�ازمان 
اموال تمليكي

دس��تورالعمل اجرايي هيات وزيران در مورد تعيين 
تكليف خودروهاي انبارشده و ضوابط ورود و ترخيص 

خودروها از گمركات مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي و 
بنادر در حالي اعالم ش��د ك��ه در آن ممنوعيت ثبت 
سفارش و واردات خودروهايي كه از سال ساخت آنها 
يك سال گذشته باشد برداشته شد. خودروهايي كه 
به دليل گذش��ت مدت زمان نگه��داري در گمركات 
در اختيار س��ازمان اموال تمليكي قرار گرفته اند هم 
مجاز ش��ده اند كه با رعاي��ت ضوابط و مق��ررات اين 
دستورالعمل ترخيص شوند. همچنين مبناي حقوق 
و عوارض بر اساس مبناي قانوني بودجه امسال تعيين 
ش��ده و چنانچه عمليات ثبت سفارش و ترخيص در 
س��ال 1398 صورت پذيرد، ضوابط و مقررات تعرفه 
س��ال آينده مبناي تعيين حقوق و عوارض گمركي 
خواهد بود. مصوبه هيات وزيران درباره تعيين تكليف 
خودروه��اي وارداتي ناش��ي از ثبت س��فارش هاي 
غيرمجاز، 27 دي در روزنامه رس��مي منتشر شد كه 
طبق قانون، 15 روز پس از انتش��ار آن يعني ان ديروز 
)س��يزدهم بهمن( بايد اجرايي مي ش��د. با اين حال 
مخالفت هايي كه از سوي بانك مركزي صورت گرفت 
باعث ش��د روز اجراي اين مصوبه و ش��روع ترخيص 

خودروها ديگر 13 بهمن ماه نباشد.
اين مساله در شرايطي است كه سازمان توسعه تجارت 
هم با بازگشايي ثبت سفارش خودروهاي جديد مخالفت 
كرده و گفته است كه اين سازمان برنامه اي براي بازگشايي 

ثبت سفارش واردات خودرو تا سال آينده ندارد.
اين در حالي است كه به گفته برخي مسووالن گمركي، 

بسياري از خودروهايي كه به گمرك وارد شده اند بدون 
ثبت س��فارش قبلي وارد محدوده گمرك شده اند و 
حتي بعد از اينكه برخي واردكنندگان از مصوبه تعيين 
تكليف خودروهاي وارداتي به گمرك مطلع شده اند 
اقدام ب��ه واردات خودروهاي بيش��تري هم كرده اند. 
مجموع اين شرايط كار ترخيص خودروها از گمرك را 
بالتكليف باقي گذاشته است؛ بطوري كه طبق اعالم 
مسووالن هنوز خودرويي از گمرك خارج نشده است. 
پي��ش از اينها و بعد از تصويب اين مصوبه، رييس كل 
گمرك كشور اعالم كرده بود ترخيص خودروها از 22 
دي ماه به بعد آغاز خواهد ش��د.طبق آنچه وي اعالم 
كرده بود، مصوبه هيات وزيران براي ترخيص خودروها 
تا چهار ماه اعتبار دارد اما خودروهايي كه پس از تاريخ 

اين مصوبه وارد شده باشند، امكان ترخيص ندارند.
با اي��ن حال مهدي ميراش��رفي در آخرين اظهارات 
خود در پاس��خ ب��ه ايس��نا درباره آخري��ن وضعيت 
خودروهاي دپو شده گفت: با مصوبه هيات وزيران كه 
اجرايي شدن آن منوط به ايجاد ساز و كار جديد اجرايي 
و بازنگ��ري در تاريخ ورود خودروه��ا از جانب وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است، مي توانيم شاهد باشيم 
كه مشكالت عمده در اين بخش برطرف مي شود. به 
گفته رييس كل گمرك، طبق ضوابط خودروها را پس 
از ابالغ تاريخ جديد و س��از و كار اجرايي، آن قسمتي 
از خودروها كه ش��امل ترخيص مي شوند را ترخيص 

خواهيم كرد.

س��ازمان امور مالياتي: معاون س��ازمان امور مالياتي با 
اشاره به اينكه ماليات بر عايدي سرمايه يكي ازمهم ترين 
ابزارهاي جلوگيري از فعاليت هاي س��وداگرانه است، 
گفت: پيش نويس اليح��ه پايه جديد ماليات بر درآمد 
اشخاص حقيقي، تا پايان س��ال آماده ارسال به دولت 
است.  احمد زماني معاون پژوهش، برنامه ريزي و امور 
بين الملل س��ازمان امور مالياتي گس��ترش پايه هاي 
مالياتي با طرح شيوه هاي جديد را راهكار برون رفت از 
اقتصاد نفتي دانست و گفت: بدون افزايش تعرفه و نرخ 

مالياتي بايد از طريق بسط پايه هاي مالياتي به سمت 
عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي برويم.  زماني با بيان 
اينكه طرح شيوه هاي نو براي جلوگيري از فرار مالياتي 
جايگزيني مناس��ب براي تأمين بخشي از درآمدهاي 
دولت اس��ت، گفت: س��ازمان امور ماليات��ي به دنبال 
افزايش درآمده��اي مالياتي بدون افزايش نرخ بلكه از 
طريق گسترش پايه ها و جلوگيري از فرار مالياتي است. 
وي در خصوص برنامه هاي س��ازمان براي گس��ترش 
پايه هاي مالياتي گفت: محدوديت در پايه هاي مالياتي 

از طريق فشار بار مالياتي بيشتر بر پايه هاي شناسايي 
توليدي هستند، عالوه بر تشديد انگيزه شده كه غالبا 
فرار مالياتي، با ايجاد اختالل در نظام اقتصادي موجب 
گس��ترش بخش هاي غيرمولد مي شود. زماني با بيان 
اينكه در بس��ياري از موارد، ع��دم پيش بيني برخي از 
منابع مالياتي، عالوه بر زيان درآمدي براي دولت، منجر 
به تضعيف عدالت مالياتي و اخالل در بازار نيز مي شود، 
افزود: به منظور افزايش پايه هاي مالياتي، امكان سنجي 
وضع پايه هاي مالياتي جديد در دست بررسي است كه 

مهم ترين آنها ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و ماليات 
بر عايدي سرمايه است.  وي با اشاره به اينكه ماليات بر 
درآمد اش��خاص حقيقي به عنوان يك��ي از پروژه هاي 
اولويت دار سازمان امور مالياتي كشور است، اظهارداشت: 
اين نوع ماليات اثرات و پيامدهاي گسترده اي به لحاظ 
درآمدي و ارتقاي عدالت مالياتي درپي خواهد داشت. 
در اين راستا، بررسي ها و مطالعات كارشناسي در دست 
اقدام اس��ت و طبق برنامه ريزي هاي ص��ورت گرفته، 
پيش نويس اليحه موردنظر تا پايان سال، آماده ارسال 

به دولت اس��ت. معاون پژوهش، برنامه ري��زي و امور 
بين الملل سازمان امور مالياتي همچنين با بيان اينكه 
ماليات بر عايدي س��رمايه نيز عالوه بر اثرات درآمدي 
و توزيعي، يكي از مهم ترين ابزارهاي سياس��ت گذاري 
دولت به منظور جلوگيري از فعاليت هاي سفته بازي و 
سوداگرايانه است، گفت: در اين راستا، مطالعات مربوط 
 CGT به امكان سنجي اجراي ماليات بر عايدي سرمايه
در ايران و تهيه پيشنهادات قانوني و اجرايي در مراحل 

نهايي خود قرار دارد.
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 حذف يارانه دهك هاي باال 
با آزمون وسع

عضو كميسيون اقتصادي مجلس، گفت: سال گذشته 
پيشنهاد دولت براي حذف سه دهك باالي درآمدي 
اين بود كه از آزمون وسع استفاده كند كه امسال اين 

پيشنهاد در كميسيون تلفيق بودجه تصويب شد.
خانه ملت-سيده فاطمه حسيني، با اشاره به يكي از 
پيشنهادات دولت در اليحه بودجه سال 98 مبني بر 
اينكه حذف يارانه سه دهك باالي درآمدي توسط 
استانداران انجام شود، گفت: براين اساس دولت در 
اليحه تاكيد كرده بود كه منابعي كه از حذف 3 دهك 
باالي درآمدي به دس��ت مي آيد، صرف كاهش فقر 
مطلق، ايجاد اشتغال و تكميل پروژه هاي عمراني در 
همان استان  شود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي، با بيان اينكه براساس پيشنهاد دولت 
حذف 3 دهك باالي درآمدي بايد بر مبناي تشخيص 
استان ها و استانداران انجام مي شد، افزود: براين اساس 
دولت پيشنهاد كرده بود كه با حذف 3 دهك باالي 
درآمدي دهك هاي پايي��ن جامعه كه زير خط فقر 
هستند پوشش بيشتري داده شوند. وي با اشاره به 
اينكه انتقاداتي به حذف 3 دهك از سوي استانداران 
وجود داشت مبني بر اينكه چرا نبايد حذف دهك هاي 
باالي درآمدي به صورت متمركز و ملي انجام شود، 
ادامه داد: عده اي اين انتقاد را مطرح كردند كه ممكن 
اس��ت يك اس��تان 3 دهك باالي درآمدي را حذف 
كرده و اس��تاني ديگر اين اقدام را انجام ندهد و حتي 
شيوه حذف يك استان با استان ديگر متفاوت باشد 
كه اين موضوع مي تواند نارضايتي گسترده ايجاد كند.

نماينده مردم تهران، ري، ش��ميرانات، اسالمشهر و 
پرديس در مجلس شوراي اسالمي، اظهار داشت: در 
شرايطي كه تحريم ها عليه كشور اعمال شده تورم نيز 
قدرت خريد خانوارهاي ايراني را به شدت كاهش داده 
است، تدبيري اساسي در سطح ملي براي حفاظت از 

اقشار آسيب پذير در برابر موج تورم نياز است.
وي با بيان اينكه پيش بيني مي شود كشور سال آينده 
تورم با نرخ باال روبرو شود، افزود: در اين شرايط بايد 
به دهك هاي پايين به صورت جدي رسيدگي شود و 
انتظار اين است كه خانواده هايي كه در معرض آسيب 

هستند به يك پناهگاه امن برده شوند.
حس��يني با تاكيد بر اينكه دولت بايد سياست هاي 
حمايتي خود از اقشار ضعيف جامعه را گسترش دهد، 
ادامه داد: اگر حذف سه دهك با رويكرد ملي و متمركز 
انجام شود مناسب تر از حذف استاني است و مي تواند 
ميزان نارضايتي ها را كاهش دهد، اما استاني كردن 
حذف دهك هاي باالي درآمدي و شيوه هاي حذف 
متفاوت سبب نارضايتي و احساس تبعيض مي شود.

 عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، با 
بيان اينكه در حال حاضر براساس مصوبه كميسيون 
تلفيق بودجه سال 98 دولت بايد با استفاده از تمامي 
پايگاه هاي داده 3 دهك باالي درآمدي را حذف كند، 
تصريح كرد: سال گذشته پيشنهاد دولت براي حذف 
س��ه دهك اين بود كه از آزمون وسع استفاده كند تا 
دهك هاي باالي درآمدي را شناسايي كند كه امسال 
اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق بودجه تصويب شد.

2۵ هزار ميليارد ماليات معوقه 
كارت هاي بازرگاني

رييس س��ازمان ام��ور مالياتي كش��ور در اجالس 
سراس��ري مالياتي گف��ت: از 1200 پرونده بزرگ 
ماليات��ي 80 درصد درآمد مالياتي كش��ور وصول 
مي شود. سيد كامل تقوي نژاد رييس كل سازمان 
امور مالياتي در اجالس سراس��ري مالياتي گف�ت: 
مهم ترين مطالبه من از همكاران سازمان اين است 
كه در دو ماه باقيمانده سال بايد تالش تان را مضاعف 
كنيد. من در جاهاي ديگر هم كه كار مي كردم معموال 
وقتي مي گفتند كه مثال دو ماه ديگر وقت داريد، من 
معموال دو ماه را نمي پذيرفتم و مي گفتم كه چهار 
ماه. چون اگر از امروز تصميم بگيريد كه دو برابر كار 
كنيد، خوب زمان دو برابر مي شود. بايد سرعت كار را 
بيشتر كنيم. معاون وزير اقتصاد افزود: در پرونده هاي 
رسيدگي شده به ويژه در مرحله اي كه بايد روساي 
مالياتي كار را انجام دهند و همين طور در هيات هاي 
حل اختالف، بايد س��رعت كار را باال ببريم. رييس 
سازمان مالياتي افزود: رسيدگي و قطعي سازي ٢٠٠ 
پرونده بزرگ ارزش اف��زوده و ١٠٠٠ پرونده بزرگ 
ماليات هاي مستقيم بيش از ٨٠ درصد وصولي مان 
را محقق مي كند. وي با بيان اينكه وصول معوقات و 
مبارزه با فرار مالياتي و شناسايي موديان جديد از ديگر 
برنامه هاي جدي ما در ماه هاي باقيمانده سال است، 
تصريح كرد: تنها در حوزه كارت بازرگاني حدود هشت 
هزار ميليارد تومان معوقات داريم كه با جرايم آن به 
حدود ٢٥ هزار ميليارد تومان بالغ مي شود كه تمركز 

بر اين بدهي ها، بسياري ضروري است.

حداقل دستمزد كفاف تأمين 
معيشت را نمي دهد 

فارس| محمد شريعتمداري، وزيرتعاون، كار و رفاه 
اجتماعي با اشاره به اينكه حداقل دستمزد كفاف 
تأمين معيشت نمي كند افزود: با توجه به گراني ها 
و مشكالت اقتصادي اخير نسبت سبد معيشت با 
حداقل دستمزد از دس��ت رفته است و اميدواريم 
كه امسال با همكاري بيشتر دستگاه هاي مرتبط 
تصميم عادالنه تري در شوراي عالي كار گرفته شود.

وي با اشاره به شرايط موجود گفت: امسال نمي توان 
درصد افزايشي را به تنهايي مطرح كرد بلكه بايد در 
كنار آن جزو ثابتي هم براي بهبود ش��رايط كاري 
كارگران در نظر گرفته شود. شريعتمداري با بيان 
اينكه من با همه توانم در دولت براي حل مشكالت 
كارگران گام برمي دارم، افزود: بايد از همه ظرفيت ها 
استفاده كرد و مشكالت را با كمك يكديگر برطرف 
كرد. وزيركار درباره اين مطالبه كه مشاغلي نظير 
خبرنگاري نيز به عنوان مشاغل سخت و زيان آور 
در نظر گرفته شود، افزود: تعداد زيادي از مشاغل 
متقاضي اين امر هستند كه بايد در شوراي ويژه اين 

كار بررسي و تصويب شود.



بانك و بيمه4اخبار

»تعادل« از تازه ترين تحوالت بازار  ارز  و سكه گزارش مي دهد 

 دالر از چهارشنبه تا شنبه 500 تومان كاهش يافت

كاهش  نرخ  دالر علت ريزش قيمت ها در  بازار طال  و  سكه

گروه بانك و بيمه | 
به دنبال راه ان��دازي كانال مالي ايران و اروپا، نرخ دالر روز 
ش��نبه 13 بهمن 97 با 200 تومان كاهش نسبت به روز 
پنجشنبه به 11 هزار و 800  تومان رسيد. براين اساس، با 
توجه به كاهش 300 توماني روز پنجشنبه و 200 توماني 
روز پنجشنبه، از چهارش��نبه 10 بهمن تا روز شنبه 13 
بهمن 97، ن��رخ دالر روي هم 500 تومان كاهش يافته و 
از 12 هزار و 300 به 11 هزار و 800 تومان رسيده است. 

به گزارش تعادل، روز شنبه نرخ لحظه اي دالر در سامانه 
سنا نيز 11هزار و 400 تومان و يورو 13 هزار و500 تومان 
اعالم شد سامانه سنا نرخ هاي ميانگين روز پنج شنبه را 
براي دالر امريكا 12 هزار و 21 تومان، يورو 14 هزار و 47 
توم��ان، درهم 3 هزار و 304 تومان، ي��وان 1هزار و 815 
توم��ان و پوند 15 هزار و 750 توم��ان، لير تركيه 2276 

تومان اعالم كرد. 
در صرافي ملي و صرافي هاي بانكي نيز دالر 11 هزار و 550 
و يورو 13 هزار و 700 تومان اعالم شده است. در بازار طال 
نيز به دنبال اعالم اونس جهاني طال در سطح 1318 دالر 
و همچنين نرخ دالر نقدي 11 هزار و 550 تومان در بازار 

تهران، نرخ طال و سكه نيز كاهش يافت. 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد، روز شنبه 13 
بهمن 97 به 4 ميليون و 75 هزار تومان كاهش يافت اين 
در حالي است كه قيمت هر قطعه سكه بهار آزادي در روز 

پنجشنبه در محدوده 4 ميليون و 270 هزار تومان بود.
همچنين قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
4 ميليون و 30 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 250 هزار 
تومان، ربع سكه 1 ميليون و 360 هزار تومان و سكه يك 
گرمي 750هزار تومان معامله شد. هر گرم طالي 18 عيار 
نيز 366 ه��زار تومان و مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون و 

583 هزار تومان قيمتگذاري شد.

  كاهش دالر علت اصل�ي ريزش قيمت ها در 
بازار طال

قيمت سكه در بازار آزاد نسبت به هفته قبل كاهش يافته 
است و كش��تي آراي، رييس كميسيون تخصصي طال و 
جواهر، علت اصلي كاهش قيمت ها در بازار طال و سكه را 

كاهش قيمت ارز مي داند.
محمد كشتي آراي درباره وضعيت بازار طال و سكه در روز 
شنبه اظهار داشت: قيمت ها در بازار كاهش چشم گيري 
نسبت به هفته قبل داشته است. وي از كاهش تقاضا براي 
خريد طال و سكه همزمان با كاهش قيمت ها در اين بازار 
خبر داد و گفت: هر زمان قيمت ها در بازار نزولي باش��د، 

تقاضا براي خريد كم مي شود.
رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر تاكيد دارد كه 
قيمت جهاني طال افزايش يافته است ولي به دليل كاهش 
قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت طال و س��كه سير نزولي را 

پيش گرفته اند.
گفتني است، صرافي هاي بانك ها قيمت دالر را با كاهش 
نسبت به نرخ پاياني روز پنجشنبه، 11 هزار و 550 تومان 
اع��الم كرده اند. اين صرافي ها دالر را از مردم با قيمت 11 

هزار و 450 تومان خريداري مي كنند.
قيمت فروش يورو نيز در صرافي هاي بانك ها، 13 هزار و 
700 تومان اعالم شده است قيمت خريد يورو نيز در اين 

صرافي ها 13 هزار و 600 تومان است.
در اين رابطه عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با كارآمد خواندن سياست هاي دولت در كاهش 
نوس��ان ارزي در ب��ازار گفت: تعامل دول��ت و مجلس به 

كارآمدي هرچه بيش��تر سياس��ت هاي بان��ك مركزي 
كمك كرد.

هادي قوامي، عضو ش��وراي س��ابق پول و اعتبار با اشاره 
به وضعيت ب��ازار ارز در روزهاي اخير گفت: اكنون تقريبا 
نوسان كمي در بازار ارز وجود دارد كه البته حاصل مديريت 
كارآمد بانك مركزي و تصميمات دولت و مجلس در اين 

حوزه است.
نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه تعامل دولت و مجلس در خصوص مسائل مختلف 
اع��م از بودجه و همچنين مس��ائل مربوط ب��ه واردات و 
صادرات مي تواند در به حداقل رساندن نوسانات و تقريبا 
كارآمد سازي مديريت بانك مركزي كمك كند، افزود: در 
حال حاضر دولت بايد با محدودسازي يا به صفر رساندن 
واردات بدون انتق��ال ارز، بازار را كنترل ك��رده و واردات 
كاالهاي اساسي و دارو را با دقت بيشتري انجام دهد تا به 

اين ترتيب ساماندهي بازار رخ دهد.
قوامي با تاكيد بر اينكه ارز دولتي بايد به دست توليد كننده 
واقعي برس��د، تصريح كرد: اين نوع سياست به مديريت 
تقاضاي ارز انجاميده و مي تواند كمك كننده سازماندهي 
بازار باشد. وي با بيان اينكه در ارتباط با واردات كاالهاي 
اساسي نيز بايد سياس��ت ها تغيير كند، گفت: اگر ما در 
حمايت هاي معيش��تي با كمبود توليد در داخل مواجه 
هس��تيم بايد حمايت ها را به سمت توليدكننده هدايت 
كنيم تا به اين وسيله ضمن بي نيازي از واردات فاصله ميان 
توليد و مصرف را از ميان برداريم كه در اين حوزه كاهش 
تقاضاي ارز نيز رخ مي دهد و محدوديت هاي بانك مركزي 

را براي انتقال يا تخصيص ارز كاهش مي دهد.
اين نماينده م��ردم در مجلس دهم با تاكيد بر اينكه يك 
سري سياست ها مي تواند به بانك مركزي كمك كند تا بازار 
ارز با ثبات تر شده و نيازهاي كشور بر اساس اولويت ها تامين 
شود، تصريح كرد: البته تشويق به يك سري صادراتي كه 
منتهي به انتقال ارز به داخل مي شود و صادركنندگاني كه 
در اين وضعيت نقش موثري دارند تا ارز حاصل از صادرات 
را به نيازهاي واقعي اختصاص داده و مازاد آن را در اختيار 

سامانه نيما بگذارد نيز در ساماندهي ارزي مهم هستند.
عضو كميس��يون برنام��ه، بودجه و محاس��بات مجلس 
ش��وراي اسالمي يادآور ش��د: س��اماندهي ارزي در بازار 
نيازمند مجموعه اقداماتي اس��ت كه بايد از سوي مردم، 

صادركنندگان، دولت و مجلس انجام شود.

  پيش بيني بازگشت دالر به كانال ۱۰ هزار
همچنين مجيدرضا حريري، نايب رييس اتاق مشترك 
بازرگاني ايران وچين با اشاره به ايجاد سازوكار مالي ايران و 
اروپا اينس تكس گفت: هر رخنه اي در ديوار تحريم ترامپ 
موفقيت است و پيش بيني مي كنم دالر به كانال 10 هزار 

تومان بازگردد.
وي درباره س��ازوكار مال��ي ويژه اروپا با ايران موس��وم به 
INSTEX )اينس تكس( گفت: هر نوع گشايش و رخنه اي 
در ديوار تحريمي كه دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا 
براي ايران طراحي كرده، يك موفقيت محسوب مي شود.

وي با اش��اره به مس��ائل واقعي تجاري، مش��كالت داد و 
ستدها و نقل و انتقاالت بانكي گفت: اين ساز و كار از نظر 
رواني نيز بر بازار تاثير مثبت خواهد گذاشت. نايب رييس 
اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و چين تصريح كرد: ساز و 
كار تعريف شده »اينس تكس« كه بيشتر نوعي شركت 
حس��ابداري و هابي براي تسويه و مبادله است، حتي اگر 
بخواهد در سطح غذا و داور با ايران كار كند، گامي به جلو 

محسوب مي شود زيرا كشورهاي اروپايي طي هشت ماه 
گذشته حتي يك قدم در اين راستا برنداشته بودند.

حري��ري اعالمي��ه ثبت اينس تك��س در فرانس��ه را كه 
مديري آلماني دارد و انگليسي ها بر روند آن نظارت دارند 
سياسي توصيف كرد و افزود: با اين حال از نظر تكنيكال، 
راه هاي قابليت تعميم اين ساز و كار به ساير صندوق هاي 

اختصاصي ديگر كشورها وجود دارد.
عضو ات��اق بازرگاني تاكيد كرد: اگ��ر بتوانيم حلقه اي از 
صندوق هاي اختصاصي ديگر كشورها به ساز و كار »اينس 
تكس« اروپا تش��كيل دهيم، به طور حتم شرايط كشور 

نسبت به چند ماه اخير بسيار بهتر خواهد شد.
وي با طرح اين س��وال كه در ح��ال حاضر موضوع اصلي 
اين است كه با اين ساز و كار، تجارت درباره كاالهايي كه 
تحت تحريم يك جانبه امريكا قرار دارند، چگونه خواهد 
بود، اظهار داشت: انتظار اصلي ما اين بود كه اروپايي ها به 
صراحت موضع خود را درباره تجارت كاالهايي كه مشمول 
تحريم امريكا هستند، اعالم كنند. اگر با اين ساز و كار نيز 
نتوان تحريم امريكا را دور زد، نكته منفي اين س��از و كار 
خواهد بود زيرا كه در نهايت ما در تامين كاال و مواد مورد 

نياز خود به مشكل مي خوريم.
نايب رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين در عين 
حال افزود: بازار ارز در ايران طي ماه هاي گذشته عالوه بر 
شرايط و مشكالت ساختاري و قديمي اقتصادي، تحت 
تاثير فضاي رواني نيز بوده است و در صورتي كه به درستي 
مديريت ش��ود، راه اندازي اين ساز و كار اثر مثبتي بر بازار 

خواهد داشت.
حريري ادامه داد: بانك مركزي در ماه هاي گذشته و از زمان 
رياست عبدالناصر همتي نشان داده كه به راحتي مي تواند 
بر موج هاي مثبت سوار ش��ود و به نظرم اين بار مي تواند 

هوشيارانه تر از قبل سوار بر اين موج شود.
عضو اتاق بازرگاني گفت: دالر در 1.5 ماه گذشته در كانال 
10 هزار توماني ثبات داشت ولي به دليل تعلل اروپايي ها در 

زمينه اين ساز و كار مالي و همچنين تصويب نشدن لوايح 
مرتبط با FATF افزايش يافت. اميدوار هستيم بتوانيم اثر 
رواني در بازار ارز را كنترل كنيم. وي افزود پيش بيني من 
اين است كه دالر بعد از راه اندازي »اينس تكس« به كانال 

10 هزار تومان بازگردد.

  ادامه كاهش وابستگي به دالر 
از س��وي ديگر، وزارت خزان��ه داري امريكا اعالم كرد كه 
كشورهاي جهان تا پايان نوامبر، 105 ميليارد دالر از اوراق 

قرضه در اختيار خود را به فروش رسانده اند.
به گزارش اسپوتنيك، چين كه بزرگ ترين دارنده اوراق 
قرضه وزارت خزان��ه داري امريكا در جهان اس��ت، براي 
ششمين ماه متوالي، ميزان اوراق قرضه در اختيار خود را 
كاهش داده است؛ به گونه اي كه حجم اوراق قرضه وزارت 
خزانه داري امريكا كه در اختيار اين كشور است از 1.138 
ترييون دالر در اكتب��ر 2018 به 1.122 تريليون دالر در 
ماه نوامبر كاهش يافته است. اين پايين ترين سهم چين از 
اوراق قرضه وزارت خزانه داري امريكا از ماه مي سال گذشته 
است. چين و ژاپن در حال حاضر بزرگ ترين دارندگان اين 
اوراق هستند. ميزان اوراق در اختيار ژاپن نيز با 47 ميليارد 
دالر كاهش به 1.04 تريليون دالر رس��يده است. توكيو از 
سال 2014 تاكنون 16 درصد اوراق قرضه در اختيار خود را 

به فروش رسانده است.
روسيه ديگر كشوري است كه به سرعت در حال كاهش 
حجم اوراق در اختيار خود است؛ به گونه اي كه حجم اين 
اوراق با 85 درصد كاهش در مقايس��ه با ژانويه 2018 به 

12.8 ميليارد دالر در ماه نوامبر كاهش يافته است.
طي 12 ماه اخير بدهي امريكا با 1.5 تريليون دالر افزايش 
به 22 تريليون دالر تا پايان ماه ژانويه امسال رسيده است.

  امارات طالهاي ونزوئال را خريد
همچنين يك شركت اماراتي اعالم كرد 3 تن طال از ونزوئال 

خريداري كرده است.
به گزارش رويترز، موسس��ه نور كپيتالدر بيانيه اي اعالم 
كرد اين آخرين خريد طال از ونزوئال تا زماني خواهد بود كه 
اين كشور به ثبات نسبي سياسي برسد و استانداردهاي 
بين المللي بر اين كش��ور حكمفرما شود. پيش تر رويترز 
گزارش داده بود ونزوئال س��ه تن طال را به مقصد امارات 
بارگي��ري كرده اس��ت و اين احتمال وج��ود دارد كه در 
روزه��اي آينده 15 ت��ن طالي ديگر از اين كش��ور روانه 

امارات شود.
يك مقام ارشد دولت ونزوئال اعالم كرد اين كشور در 
نظر دارد تا ماه فوريه 29 تن طال را به امارات بفروشد 
تا نقدينگ��ي الزم براي واردات كاالهاي اساس��ي را 
تامين كند. سه منبع آگاه كه خواسته اند نام شان فاش 
نشود به رويترز گفته اند در اعتراض به تصميم دولت، 
دو نفر از مقامات ارش��د ونزوئال كه حاضر به امضاي 
قرارداد فروش طال به امارات نش��دند، از سمت خود 

استعفا دادند.
دولت امريكا كه در تالش براي به رسميت شناخته شدن 
خوآن گايدو، رهبر مخالفان ونزوئال توس��ط كشورهاي 
جهان است به معامله گران و بانكداران اطالع داده است 
كه از معامله طال با دولت فعلي اين كش��ور پرهيز كنند. 
مارك��و روبيو، س��ناتور امريكايي در توييت��ي اعالم كرد 
موسسه نور كپيتال امارات به دنبال خريد طالي بيشتري 

از ونزوئال است.
به دنبال تحريم هاي امريكا و ابر تورم كه به فروپاشي اقتصاد 
ونزوئال منجر شده است، دولت اين كشوردر تالش براي 
فروش طالهاي خود به منظور تامين ارز برآمده اس��ت. 
فروش گسترده طالها به افزايش سرعت بي ارزش شدن 

بوليوار، واحد پول ونزوئال منجر شده است.
طبق آمارهاي بانك مركزي ونزوئال، اين كشور تا پايان ماه 
نوامبر سال 2018 در انگليس و ونزوئال 132 تن ذخيره 

ال داشته است.

290 هزار ميليارد  ريال تسهيالت اعتباري در بانك توسعه تعاون 
 حجت اهلل مهديان، ريي��س هيات مديره و مديرعامل 
بانك توسعه تعاون گفت: بانك توسعه تعاون بالغ بر 290 

هزار ميليارد ريال تسهيالت اعتباري پرداخت كرد.
رييس هيات مديره و مديرعامل بانك توسعه تعاون كه 
به مناسبت آغاز چهلمين سالگرد پيروزي شكوهمند 
انقالب اسالمي صبح امروز در جمع مديران و كاركنان 
اين بانك س��خن مي گفت با اعالم مطلب فوق اظهار 
داشت: يكي از دستاوردهاي ارزشمند انقالب اسالمي 
توسعه كمي و كيفي فعاليت دس��تگاه هاي اجرايي و 
خدمات رساني با تكيه بر ظرفيت و قابليت هاي موجود 
مردمي بوده است و در اين باره افزود: مجموعه خدمات 
اين بانك در زمان فعاليت صندوق تعاون كشور و دوره 
فعاليت بعد از تأسيس و راه اندازي آن بالغ بر 290 هزار 
ميليارد ريال بوده كه سهم صندوق تعاون كشور بالغ بر 
20 هزار ميليارد ريال بوده و مابقي اين تس��هيالت از 
ابتداي تاسيس بانك تا پايان دي ماه سال جاري بالغ بر 
270 ه��زار ميليارد ريال از طريق ش��عب اين بانك به 

جامعه هدف پرداخت شده است.
مهديان بابيان اينكه بانك توس��عه تعاون بر اس��اس 

رديف 5 بند »ب« سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون 
اساسي ابالغي توسط مقام معظم رهبري و به موجب 
بند )و( ماده )9( قانون اصالح م��وادي از قانون برنامه 
چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
اس��المي ايران در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 
قانون اساسي با س��رمايه اوليه 5 هزار ميليارد ريال از 
محل حساب ذخيره ارزي تأسيس و اساسنامه آن بنا به 
پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي تعاون و امور اقتصادي 
و داراي��ي به تصويب هيات محترم وزيران رس��يد كه 
پس از تاييد نهايي شوراي محترم نگهبان در مورخه 
1388/5/13 توسط رياست محترم جمهوري به منظور 
اجرا ابالغ ش��د، گفت: اين بانك خوشبختانه از شروع 
فعاليت تاكنون از روند رو به رشدي برخوردار بوده است 
به نحوي كه مجموعه اقدامات و فعاليت بانك توس��عه 
تعاون از نيمه مرداد سال 88 تا پايان دي ماه سال جاري 
كه قريب به 10 س��ال اس��ت در قياس با دوره فعاليت 
صندوق تعاون كشور از رشد چشمگيري برخوردار بوده 
است به نحوي كه تعداد تسهيالت پرداختي و امهالي و 
تمديدي اين بانك 970 هزار فقره پرونده اعتباري بوده 

است كه بي ترديد فرآيند تشكيل، تكميل، كارشناسي، 
اعتبار سنجي و بررسي مالئت، اهليت و توجيه فني و 
اقتصادي و پولي و مال��ي طرح ها و نظارت قبل، حين 
و بعد از پرداخت تس��هيالت اعتباري مستلزم صرف 
ساعت هاي متمادي نفر ساعت كارشناسي بوده است.

وي در خصوص س��هم هر بخش اقتصادي از مجموع 
تس��هيالت پرداختي بانك توس��عه تعاون طي مدت 
فعاليت قريب به 10  ساله گفت: سهم بخش كشاورزي از 
مجموع تسهيالت پرداختي اين بانك به تعداد 167 هزار 
فق��ره پرونده به ميزان بيش از 34 هزار ميليارد ريال با 
سهم 18 درصد از كل بوده است و همچنين سهم بخش 
صنعت و معدن از تسهيالت تخصيصي اين بانك طي 
مدت مذكور به تعداد 132 هزار فقره پرونده اعتباري با 
رقمي نزديك به 77 هزار ميليارد ريال با سهم 40 درصد 
از كل و همچنين سهم بخش مسكن و عمران از مجموع 
اعتبارات پرداختي اين بانك به تعداد قريب به 50 هزار 
فقره پرونده به ميزان نزديك به 12 هزار ميليارد ريال 
با س��هم 6 درصد از كل و سهم بخش خدمات از جمع 
تسهيالت اعتباري پرداختي به تعداد 325 هزار فقره 

پرونده به ميزان نزديك به 50 هزار ميليارد ريال با سهم 
25 درصد از كل و سهم بخش بازرگاني با قريب به 130 
هزار فقره پرونده اعتباري با مبلغي نزديك به 22 هزار 

ميليارد ريال با سهم 11 درصدي از كل بوده است.
مهديان اهم فعاليت هاي بانك را برابر اساسنامه مصوب 
به س��ه دسته تقس��يم كرد و در اين باره اظهار داشت: 
بخش��ي از فعاليت اين بانك را عمليات پولي و بانكي 
تش��كيل مي دهدكه ش��امل: افتتاح و نگهداري انواع 
حس��اب هاي ريالي و ارزي، نقل وانتقال وجوه، انجام 
كليه معام��الت ارزي، افتتاح اعتبار و ابالغ اعتبارنامه، 
صدور اعتبارنامه و انواع چك، صدور هرگونه تعهدنامه 
و ضمانتنامه، پذيرش عامليت انتشار اوراق مشاركت، 
پذيره نويسي و انجام كليه عمليات مربوط به آن، اعطاي 
انواع تسهيالت اعتباري، تجهيز منابع مالي و اعتبارات 
ريالي و ارزي، اخذ عامليت وجوه اداره شده و كمك هاي 
فني و اعتباري اس��ت و بخش ديگ��ر فعاليت بانك را 
اهداف تخصصي و توس��عه اي بخش تعاون كه شامل 
به كارگيري امكانات بانكي در راستاي ارتقا و بهبود سهم 
بخش تعاون در اقتصاد ملي، جذب كمك هاي دولتي 

به منظور حمايت مالي و ايجاد خط اعتباري در گسترش 
فناوري اطالعات و ارتباطات در بخش تعاون، مشاركت 
در ايجاد نهادهاي مالي، فني و حقوقي موردنياز بخش 
تعاون، ارايه محصوالت و خدمات در بخش مس��كن و 
ساختمان با اولويت بخش تعاون، دريافت كمك هاي 
بالعوض دولت يا ساير سازمان ها يادكرد و همچنين 
بخش ديگري از اهم فعاليت هاي بانك را شامل ايجاد 
صن��دوق امانات، ارايه خدمات مديري��ت نقدي، ارايه 
خدمات برنامه ريزي كس��ب وكار، ايجاد و حفظ رابطه 
كارگزاري با بانك ها و موسسات مالي و اعتباري، تاسيس 

و گسترش شبكه بانك قلمداد كرد.
رييس هيات مديره و مديرعامل بانك توس��عه تعاون 
حجم فعالي��ت و خدمات بانك توس��عه تعاون را طي 
س��ال هاي اخير بهتر و موفق تر از س��ال هاي گذشته 
دانست و در اين باره گفت: مجموعه تسهيالت اعتباري 
پرداختي و حج��م عمليات و خدمات بانك توس��عه 
تعاون در س��ال جاري به واس��طه مشاركت و عامليت 
در طرح هاي مختلف ملي به مراتب از سال هاي ديگر 

چشمگيرتر بوده است.

رتبه نخست بانک صنعت و معدن در اعطای تسهيالت به مازندران
حسين مهري مديرعامل اين بانك كه به اتفاق هيأت 
همراه در آستانه چهلمين س��الگرد پيروزي انقالب 
اسالمي به استان مازندران س��فر كرده بود در ادامه 
اين سفر در دفتر اس��تاندار مازندران حضور يافت و 
تصريح كرد: شرايط كنوني كشور به دليل تحريم هاي 
يك جانبه آمريكا دچار مشكالت عديده اي همچون 
نوس��ان قيمت ارز و افزايش سطح عمومي قيمت ها 
ش��ده و به تبع آن واحدهاي تولي��دي را براي تهيه 
مواد اوليه، تجهيزات و گشايش اعتبارات اسنادي با 
معضالت بس��ياري مواجه ساخته است، اين بانك به 
عنوان يك بانك توسعه اي و تخصصي، خود را موظف 
به حفظ سطح اشتغال و توليد مي داند و براي رفع اين 

معضالت در كنار صنعتگران مشاركت مستمر دارد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن، 
حس��ين مهري گفت: اين بانك رتبه نخست اعطاي 
تسهيالت در ميان ساير بانك هاي استان مازندران را 
دارد و 53 درصد اعتبارات در قالب طرح رونق توليد را 
پرداخت كرده است.وی به پرداخت 24 هزار ميليارد 
ريال تس��هيالت بانک صنعت و معدن از سال 92 به 
13 طرح اس��تان خبر داد و گفت: تعداد 10 طرح از 
اين طرح ها به بهره برداري رس��يده و 3 طرح نيز در 

حال تكميل است.
مهري همچنين در جمع كاركنان شعب اين استان 
ضمن تبريك فرا رس��يدن ايام ش��كوهمند پيروزي 

انقالب اس��المي از تالش هاي آن��ان قدرداني كرد و 
عنوان داشت: موفقيت يك بنگاه توليدي، موفقيت 
بانك است، بنابراين تمامي تالش ما بر اين است كه 
نگذاري��م واحدهاي موجود دچار بحران ش��وند و از 
طرف ديگر از واحدهاي در حال احداث نيز حمايت 
كنيم تا در كمتري��ن زمان ممكن به به��ره برداري 

برسند.
مدي��ر عامل بان��ك صنع��ت و معدن اف��زود: بحث 
شناسايي و اهليت متقاضيان دريافت تسهيالت در 
تخصيص اعتبارات بسيار حايز اهميت است تا منابع 
بانك به سمت پروژه هايي كه توجيه اقتصادي و فني 

بااليي دارد، هدايت شود.

بازگش��ت منابع و وصول مطالبات نيز موضوع بسيار 
قاب��ل توجهي اس��ت؛ بايد تمهيدات وي��ژه اي براي 
مذاكره با مشترياني كه دچار مشكل شده اند داشته 

باشيم و حتي المقدور از آنان حمايت كنيم.
وي ادامه داد: تعداد ش��عب بانك صنعت و معدن در 
استان مازندران، نشان از صنعتي بودن استان دارد و 3 
درصد نيروهاي اين بانك در 4 شعبه استان مازندران 

مشغول به كار هستند.
مهري اظهار داش��ت: اختيارات ش��عب در راستاي 
تسهيل فرايند اعطاي تسهيالت افزايش چشمگيري 
يافته اس��ت و ب��راي تكميل پرو ژه ه��اي نيمه تمام 
آمادگي كامل وجود دارد.  رييس هيأت مديره افزود: 

تأمي��ن مالي واحده��اي توليدي براي س��رمايه در 
گردش اولويت نخست اين بانك است تا سطح توليد 
و اش��تغال كارخانجات و كارگاه هاي توليدي حفظ 
شود و در مرحله بعدي تكميل طرح هاي نيمه تمام 
در دستور كار اين بانك است.مهري با اشاره به اصالح 
ساختار انجام شده در ستاد اين بانك گفت: موضوع 
اصالح ساختار شعب نيز به منظور تسريع فرآيندها و 
پاسخگويي مؤثر به مشتريان در دست بررسي و اقدام 
است. وي روز پنجشنبه از طرح هاي لبن زاگو )لبني(، 
آدنيس صنعت ش��مال )پروفيل(، لبني-گوش��تي 
كاله )محصوالت لبن��ي و پروتئيني( و صنايع فوالد 

جويباران )رابيتس( بازديد كرد. 
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نقش بی بديل حوزه عملياتی 
بانک رفاه در تحقق اهداف 

عضو هيأت مديره بان��ک رفاه گفت: نقش و جايگاه 
حوزه عملياتی بانک در تحقق اهداف و اس��تراتژی 

های بانک بسيار برجسته و بی بديل است.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، حسين 
رحمتی عضو هي��أت مديره اين بانک در مراس��م 
قدردانی از ده رئيس ش��عبه موفق بانک رفاه با بيان 
اين مطلب گفت: در سالی که مزين به شعار اقتصاد 
مقاومتی و حمايت از توليدات داخلی است بايد با تمام 
توان و ظرفيت در جهت تحقق اين شعار گام برداريم.

رحمتی با قدردانی از تالش و تعهد تمامی کارکنان 
بانک رفاه و به ويژه رؤس��ای شعب موفق در اجرای 
برنامه های اقتصادی دولت خاطر نشان ساخت: هم 
اکنون کشور در شرايط بسيار حساسی به سر می برد و 
در آستانه چهلمين بهار انقالب، دشمنان در پی ضربه 
زدن به ميهن اس��المی هستند، بنابراين بر تمامی 
همکاران واجب است که همراستا با اهداف کالن نظام 
مقدس گام بردارند. وی با اشاره به نقش نظام بانکی در 
توفيق برنامه های اقتصادی دولت و همچنين اقتصاد 
بانک  محور ايران گفت: تمامی کارکنان نظام بانکی و 
به ويژه کارکنان خدوم بانک رفاه بايد تالش ويژه ای 
داشته باشند تا برنامه های خصمانه دشمن با شکست 
مواجه شود. عضو هيات مديره بانک رفاه با بيان نقش 
و جايگاه نيروی انسانی در تعالی سازمانی خاطرنشان 
ساخت: امروز اگر بانک رفاه در جايگاه خوبی در بين 
بانک های کش��ور قرار گرفته اس��ت به دليل وجود 
نيروهای انسانی شايسته ای است که در اختيار دارد. 
کارکنان حوزه اجرا نقش بی بديلی در توسعه و تعالی 
بانک دارند؛ اين کارکنان با پيگيری اهداف تدوينی 
می توانند بانک را به سر منزل مقصود رهنمون سازند.

رحمتی با اش��اره به اينکه امروزه نگاه تحليلگرايانه 
و موش��کافانه در بان��ک رواج يافت��ه اس��ت گفت: 
خوشبختانه تمامی ارکان بانک رفاه امروزه به مسائل 
با نگاه تحليل گرايانه و موشکافانه نگاه می کنند که 
اين نوع نگاه بس��يار ارزشمند است. مدل ذهنی که 
در اذهان کارکنان حک شده بانک را به جايگاه بسيار 
خوبی خواهد رساند. وی در خاتمه ضمن قدردانی 
مجدد از رؤسای ش��عب برتر خاطر نشان ساخت: 
تالش ويژه ای بايس��تی صورت پذيرد ت��ا با درک 
فرصت های موجود و همراس��تا با پيش��رفت های 
محيطی به صورت پويا عمل کنيم و آمادگی اجرای 
روش های نوين را در عمليات بانکی داشته باشيم. 
قاسمپور مدير امور طرح و برنامه اين بانک نيز طی 
سخنانی با قدردانی از حمايت های مديران عالی از 
حوزه عملياتی و همچنين تعهد مثال زدنی کارکنان 
بانک در اين حوزه اظهار داشت: برای انتخاب روسای 
شعب موفق شاخص هايی از قبيل رشد منابع، کاهش 
نسبت مطالبات، افزايش درجه شعبه طی سه سال 
متوالی، تحقق اهداف طی دوسال متوالی و سودآوری 
طی سال 96 و شش ماهه سالجاری مد نظر بود که 
روسای شعب حاضر توانسته اند به اين شاخص ها 

عينيت بخشند.

ادعاي تراكنش ۱۰ ميليون 
دالري روزانه با بيت كوين 

ي��ك كارش��ناس بانكي خب��ر داد در اي��ران روزانه 
10ميليون دالر تراكنش مالي به وسيله بيت كوين ها 
انجام مي شود. هرچند بس��ياري از نظريه پردازان با 
اس��تفاده واژه »انقالب« براي فناوري بالك چين و 
معامالت بيت كوين مش��كل دارند، ام��ا با اين حال 
معتقدند كه اين فناوري واجد تح��والت زيادي در 

بخش هاي مختلف اقتصادي خواهد بود.
به گزارش ايرنا، بالك چين بطور كلي يك سيستم ثبت 
اطالعات و گزارش اس��ت. تفاوت آن با سيستم هاي 
ديگر اين است كه اطالعات ذخيره شده روي اين نوع 
سيستم، ميان همه اعضاي شبكه به اشتراك گذاشته 
مي ش��ود و با اس��تفاده از رمزنگاري، امكان حذف و 
دستكاري اطالعات ثبت شده تقريبا غيرممكن است.

بيت كوي��ن اولي��ن كارب��رد از اين فناوري ب��ود و از 
بالك چين براي ذخيره اطالع��ات دارايي كاربران 
بهره برد. اگر بالك چين يك سيس��تم عامل باشد، 
بيت كوين نرم افزاري روي اين سيستم عامل است. 
در هر بالك هر اطالعاتي مي تواند ثبت شود، از جرم و 
جنايت هاي يك فرد تا نمايش اطالعات حساب براي 
دارايي ها مانند بيت كوين. در بالك چين، اطالعات 
در بالك ها قرار مي گيرد و با هم به صورت زنجيره اي 
مرتبط مي شود. مهم ترين كاربردهاي بالك چين در 
حوزه هاي تجارت الكترونيك، گس��ترش ابزارهاي 
پرداخت و قراردادهاي هوشمند و ثبت اطالعات است. 
در نظام اطالعاتي گذشته، اطالعات بدون مشخص 
بودن اصالت  و جايگاه شان در حال تكثير هستند و 
نمي توان روي اصالت اين اطالعات حساب كرد، در 
فضاي جديد كه به لطف بالك چين شكل مي گيرد، 
»فرد« اطالعات را ثبت مي كند و با استفاده از همين 
مساله ديگران به اين اطالعات اعتماد مي كنند، زيرا 

منبع و منشأ اطالعات ارايه شده مشخص است.
بانك  در زمان آينده به لحاظ فناوري بسيار پيشرفته 
است و با توجه به فناوري دفتر كل توزيع شده بر پايه 
بالك چين، ديگر نيازي ب��ه وام دهنده و وام گيرنده 
در كنار يكديگر نخواهد بود. بانك ها ديگر نيازي به 
داشتن مجوز ندارند و هر يك از فين تك ها به صورت 
تخصصي بر روي يك ح��وزه متمركز خواهند بود. 
مشتريان در آينده با بانكي روبرو مي شوند كه درواقع، 
پلت فرمي است كه خدماتش توس��ط شركاي آن 
مانند فين تك ها انجام خواهد شد. شركت هاي بزرگ 
در حال س��رمايه گذاري روي بالك چين هس��تند. 
محمدرضا غفوري، كارش��ناس بانكي در اين رابطه 
به خبرنگار ايرناپالس گفت: انقالب بالك چين قرار 
است يك تحول و تغيير رويكرد در نظام بانكي باشد. با 
توجه به اينكه طي سال هاي اخير شاهد شكل گيري 
ش��بكه ها و روابط بين بانكي هستيم، گسترش اين 
شكل از بانكداري باعث تحوالتي شده كه از اساس و 
پايه، شكل بسته يا سنتي بانكداري را تغيير خواهد داد. 
اين تغييرات مكانيسم هاي اعتباري و اعتبارسنجي 

سنتي را هم دربرخواهد گرفت.



روي خط شركت ها  5 بازار سرمايه

»تعادل«رفتارمعاملهگرانرادربخشمولداقتصادكشوربررسيميكند

بورس به استقبال »اينستكس« نرفت
گروه بورس|مسعود كريمي|

تصويب حداقلي SPV در اقتصاد كش��ور و راه اندازي 
 »INSTEX «كانال��ي تح��ت عن��وان اينس��تكس
واكنش هاي متفاوت��ي را در بازار  ه��اي مالي به دنبال 
داشت بطوري كه بازار طال، ارز و سكه در ابتدا با كاهش 
قيمت همراه شدند و در ادامه همزمان با نخستين روز 
كاري بازار سهام، نماگر اصلي بورس تهران به اين مهم 
واكنش مثبتي نش��ان نداد و در مدار نزولي معامالت 
خود را به پايان رساند. در همين حال، با توجه به اينكه 
اتحاديه اروپا دارو، مواد غذايي و بخش كشاورزي را در 
اين سازوكار ويژه مالي بطور مشخص قرار داده و به نوعي 
اجراي اين مهم در ساير حوزه ها از جمله نفت را منوط بر 
تصويب كامل FATF  به واسطه ايران عنوان كرده است، 
جامعه سهامداران بازار سرمايه كشور اين روز  ها در جريان 
داد و ستد هاي تاالر شيشه اي حافظ دچار ترديد در امر 
سرمايه گذاري شده اند. عالوه بر اين به اعتقاد برخي از 
صاحب نظران اقتصادي همچنان زمان بندي شفافي از 
سوي اتحاديه اروپا در راس��تاي تحقق وعده هاي داده 
شده، در صورت تصويب كامل FATF  به واسطه ايران 
اعالم نشده است و مشخص نيس��ت اجراي فاز بعدي 
سازوكار مالي در چه بازه زماني خواهد بود. به هر حال، 
چنين موضوعي از نگاه س��رمايه گذاران بورس نه تنها 
ش��فافيت را به همراه ندارد بلكه ريس��ك معامالت را 
هم 2 چندان خواهد كرد و در تعيين اس��تراتژي هاي 
خريد و فروش آنها اثرگ��ذاري قابل توجهي را خواهد 
داشت. در همين حال، ساير كارشناسان بازار سرمايه 
بر اين باورند كه موضوعاتي از قبيل فقر نقدينگي، نبود 
تحليل در خريد و فروش س��هام صنايع و شركت ها و 
سياست گذاري  هاي بعضا نادرست متولي بازار سهام در 
زمان رونق همانند عدم عرضه اوليه و جذب نقدينگي 
در راستاي توس��عه و تعميق معامالت سهامي كشور 
مي تواند اثر گذاري مثبت هر خبري را سريعا در جريان 

داد و ستد ها تبديل به امري خنثي كند. 

     فقر نقدينگي 
در اين ارتب��اط، عليرضا تاجبر عضو هيات مديره كانون 
كارگزاران در خص��وص چرايي واكنش منفي بورس به 
سازوكار ويژه مالي در گفت وگو  با »تعادل« عنوان كرد: از 
ابتداي بهمن ماه كه گزارش هاي شركت ها منتشر شدند 
خبر هايي بهتر از سازوكار مالي از جمله افزايش ميزان 
فروش، مق��دار صادرات، موضوعات��ي پيرامون تجديد 
ارزيابي بانك ها و رشد قيمت كاموديتي ها در جهان به 
خصوص نفت به بازار س��رمايه كش��ور مخابره شد. وي 

خاطرنشان كرد: بازار سهام به هيچ يك از اخبار واكنش 
مثبتي نشان نداد. بنابراين، چنين رويكردي در بازار به 
نوعي نمايانگر موضوعي عميق تر از سازوكار مالي است كه 

بتواند در روند معامالتي سهام تاثير گذار باشد. 
به گفته مديرعامل كارگزاري تامين سرمايه نوين، اين 
سازوكار مالي با ابهاماتي همراه است و مشخص نيست 
تاثير آن در ب��ورس، فروش ش��ركت هاي صادركننده 
و... چگون��ه خواهد بود. همچنين مطرح بودن كاالهاي 
اساسي در اين بسته را نمي توان در حال حاضر معياري 
براي س��نجش تاثير آن در روند معامالتي بورس كشور 
دانست. عليرضا تاجبر به بيان مشكالت اساسي  بازار سهام 
در مقطع فعلي پرداخت و بيان كرد: بي اعتمادي نسبت به 
بورس، عقب  ماندن بورس از ساير بازار ها در پوشش تورم 
و مهم تر از همه عدم وجود نقدينگي در اين بازار از عوامل 

مهم به شمار مي روند.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه تصريح ك��رد: خيلي از 
س��رمايه گذاران حقيقي كه در تابستان سال جاري به 
سمت بورس حركت كردند، مهر ماه تصميم به ترك بازار 
و در نهايت اقدام به فروش س��هام كردند. بر اين اساس، 
مي ت��وان بر اين نكت��ه تاكيد كرد كه اكن��ون به لحاظ 
نقدينگي در بازار سهام بسيار فقير هستيم و اين فقدان 
نقدينگي هر خبر مثبت��ي را تبديل به خنثي مي كند. 
عضو هيات مديره كانون كارگزاران معتقد اس��ت، طي 
چند وقت اخير خبر  هاي بنيادي مناسبي وارد بازار شد 
اما به دليل فقدان نقدينگي در كنار ابهام نسبت به آينده 
فروش شركت هاي مادر در سال آتي باعث شده است كه 
هر خبر مثبتي حتي قوي تر از راه اندازي سازوكار مالي 
 FATF در بورس بي اثر شود. وي افزود: اينكه بطور كلي
مورد تصويب ق��رار مي گيرد يا خير و از طرفي، اتحاديه 
اروپا وعده خود را عملياتي خواهد كرد يا باز هم ش��اهد 
بهانه تراش��ي هاي جديدي در اين زمينه هستيم، خود 

مي تواند به ابهام بازار دامن بزند.
  FATF اين تحليلگر بازار سرمايه بر اين باور است، حتي اگر
مورد تصويب قرار بگيرد و اين سازوكار مالي در كامل ترين 
مرحله خود باشد تا زماني كه پول در بازار وجود نداشته 
باشد بطور قطع شاهد رونق نخواهيم بود. عليرضا تاجبر 
عنوان كرد: عدم وجود نقدينگ��ي از بي اعتمادي كه در 
پاييز سال جاري ايجاد شد نشات مي گيرد. اين در حالي 
است كه بازگشت چنين اعتمادي به 2 الي 3 ماه زمان نياز 
دارد. به گفته مديرعامل كارگزاري تامين سرمايه نوين، 
جو بي اعتمادي، تنگ ش��دن عرصه روي اعتباري ها و 
عرضه هاي اوليه اي كه به كشش بازار توجه خاصي ندارند 
در نهايت منجر به گذراندن روز هايي نه چندان مناسب 

در بازار سهام شد ه اند. از طرفي، 10 درصد برخي از اخبار 
مثبت فعلي، مي توانست در تابستان سال جاري موجب 
رونق شاخص شود اما اكنون متاسفانه خبر هاي خيلي 

خوب هم تقريبا در كليت بازار بي تاثيرند.

     رنج نبود خريدار
از س��ويي ديگر، مهدي طحاني مدير س��رمايه گذاري 
شركت مديريت سرمايه كيان در خصوص چرايي واكنش 
منفي بورس به سازوكار ويژه مالي در گفت وگو  با »تعادل« 
بيان كرد: در حال حاضر فقط يك كانال مالي تاسيس شده 
كه قرار اس��ت در آن با اولويت كاال هاي كشاورزي و دارو 
مبادالت تجاري و مالي صورت بگيرد. بنابراين، اتحاديه 
 FATF اروپا نيز اجراي ساير فاز ها را منوط به تصويب و اجرا
به واسطه ايران كرده است. وي خاطرنشان كرد: منفي 
شدن بازار س��هام در داد و ستد هاي روز گذشته با توجه 
به روند مثبت كاموديتي ها، براي تمام فعاالن اين حوزه 
تعجب  برانگيز ب��ود چرا كه اخبار مثبت در حال مخابره 
شدن به كليت بازار سرمايه است. از طرفي، اظهارنظر هاي 

 FATF متفاوت در حوزه سياسي كه گفته مي شد تصويب
در ايران ارتباطي به SPV ندارد و بايد اين مهم به صورت 
مستقل مورد بررسي قرار بگيرد، احتماال سايه ترديدي 
در بازار انداخته است كه شايد سازوكارمالي هم نتواند در 

آينده مفيد واقع شود.
به گفته اين تحليلگر بازار س��رمايه، شايد افرادي كه در 
معامالت ديروز اقدام به فروش سهام شركت ها كردند، 
موضوعي مبني ب��ر اينكه چنين س��ازوكار مالي بطور 
مناس��ب فعاليت خود را انجام نخواهد داد پس بنابراين 
بهترين موقعي��ت براي فروش اكنون اس��ت را در داد و 
ستد هاي خود لحاظ كرده بودند. مدير سرمايه گذاري 
شركت مديريت سرمايه كيان اذعان داشت: بازار سرمايه 
اين روز   ها از بودن فروشنده رنج نمي برد، بلكه بازار سرمايه 
از نبود خريدار خوب رنج مي برد. اين در حالي است كه، 
با نگاهي به معامالت بازار به نظر نمي رسد كه فروشنده 
قوي در بازار حضور داشته باشد اما در عين حال و در نقطه 
مقابل خريدار قوي هم در جريان داد و ستد   هاي بورس 

كشور وجود ندارد.

مهدي طحاني عنوان كرد: موضوعات و مسائل فعلي، 
اقتصادي نيست و بيشتر سياسي ارزيابي مي شود. بنابراين 
در حوزه مسائل سياسي افرادي كه به نوعي فعال حوزه 
اقتصادي هستند از سياست گذاري  هاي آتي بي خبرند. اما 
بطور كلي پيش بيني مي شود كه اگر ايران بتواند تعامل 
بين المللي سياسي مناسبي را همانند اقدامات چند وقت 
اخير كشور كه خويشتن دار، با حوصله و سياست مدارانه 
توانس��ت خروج امريكا از برجام را مديري��ت كند را در 
دستور كار خود قرار دهد و قوه عقليه حاكم در حل كردن 
وضعيت معيشت و مشكالت مردم باشد به نظر مي رسد 
كه كانال مالي بطور كامل راه اندازي و در حوزه نفت هم 
اجرايي شود. اين كارش��ناس بازار سرمايه در خصوص 
چشم انداز بازار سرمايه نيز گفت: نزديك شدن به پايان 
سال مالي و چشم اندازي كه شركت ها در سال آينده با 
قيمت فعلي دالر خواهد داشت، فرصت هاي بازار سرمايه 
بيشتر از تهديد ها ارزيابي مي شود. بنابراين، سرمايه گذاران 
مي توانند با خريد سهم هايي كه سود تقسيمي مناسبي 

دارند در بازار سود مناسبي را كسب كنند.
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    سود هرسهم 9ماهه »هرمز« به 953ريال 
رس�يد: ش��ركت فوالد هرمزگان جن��وب در 
صورت هاي مالي ۹ماهه منتهي به 30آذر13۹۷، 
با سرمايه 1۵هزار ميليارد ريالي سود هرسهم را 
۹۵3ريال اعالم كرد. به گزارش سنا، شركت فوالد 
هرمزگان جن��وب در صورت ه��اي مالي ۹ماهه 
منتهي به 30آذر13۹۷ سود اين دوره را ۹۵3ريال 
اعالم كرد. اين شركت س��ود عملياتي اين دوره 
نسبت به دوره گذش��ته را با رشد ۵0۴درصدي 
مبلغ 1۵هزار و 302ميليارد ريال و سود خالص را 
با رشد ۶2۹ درصدي مبلغ 1۴هزار و 2۹۸ميليارد 
ريال اعالم كرد. همچنين سود انباشته اين شركت 
به 13هزار و ۵۸۹ميليارد ريال رسيد. »هرمز« در 
نظر دارد فروش محصوالت با تاكيد بر محصوالت 
با ارزش افزوده باالتر را افزايش دهد و مقدار توليد 
را به يك ميليون و ۵00هزار تن برساند. همچنين 
فروش خود را با تمركز بر ب��ازار صادرات افزايش 
دهد. اين ش��ركت ب��راي دوره 3ماهه منتهي به 
2۹اسفند13۹۷، پيش بيني كرد كه نرخ گندله 
متاثر از نرخ شمش )21درصد شمش خوزستان( 
است كه به تبع افزايش در قيمت شمش با افزايش 
قيمت گندله مواجه مي شويم. همچنين با توجه 
به افزايش بس��يار زياد قيمت الكترود در 3ماهه 
پايان سال۹۶ و اتمام موجودي از محل خريدهاي 
قبلي با افزايش اثر در بهاي تمام شده اين كاالي 
استراتژيك مواجه است. ضمن اينكه با افزايش نرخ 
ارز قطعا در كاالهاي نظير اقالم نسوز و مواد اوليه و 
قطعات وارداتي شاهد افزايش قيمت خواهد بود.

    ف�روش داراي�ي در »لكم�ا«: ش��ركت 
كارخانجات مخابراتي ايران بخشي از ملك واقع 
در منطق��ه ويژه اقتصادي ش��يراز را فروخت. به 
گزارش سنا، شركت كارخانجات مخابراتي ايران 
در اطالعيه اي اعالم كرد كه بخشي از ملك واقع 

در منطقه ويژه اقتصادي شيراز را فروخته است.
»لكما« اعالم ك��رد: با توجه ب��ه مصوبه مجمع 
عمومي عادي س��االنه 20تير13۹۷، بخش��ي 
از اراضي متعلق به اين ش��ركت واقع در اس��تان 
فارس، ش��هر ش��يراز، منطقه ويژه اقتصادي به 
مس��احت ۸۵00 مترمربع پيرو درخواست هاي 
مكرر شخص حقوقي به صورت نقدي و به قيمت 
مصوب منطقه ويژه اقتصادي ش��يراز، به قيمت 
هر متر مربع يك ميليون و ۶1۷هزار و ۶1۸ريال 
واگذار شده است. ارزش كل اين زمين 13ميليارد 
و ۷۵0ميليون ريال بود ك��ه طي قرارداد فروش 
۷بهمن13۹۷ واگذار ش��د. گفتني است؛ سود 
غيرعملياتي حاصله از اين معامله مبلغ ۶ميليارد 
و ۹۵0ميليون ريال است كه بيش از 100درصد 
قيمت تمام ش��ده اس��ت و در صورت هاي مالي 
12ماهه منتهي به 2۹اس��فند13۹۷ ش��ركت 

منعكس خواهد شد.

دربررسيآمارمعامالتبورسوفرابورسمشخصشد

»تدپيكس«منفيو»آيفكس«مثبت

مشمولينسهامعدالت
شمارهشباثبتكنند

بورستنهاراهبرايفروش
نفتدرسالآيندهنيست

رشدحجموارزش
معامالتبورسكاال

گروه بورس|
 معامالت بورس اوراق بهادار تهران در روز گذشته با ريزش 
بيش از ۴00 واحدي ش��اخص كل ب��ورس )تدپيكس( و 
رسيدن اين متغير به 1۵۹ هزار و ۸۵۵ واحد به پايان رسيد.

بر اساس آمارهاي معامالتي، در روز شنبه اكثر شاخص هاي 
بورس با ريزش دس��ته جمعي مواجه ش��دند بطوري كه 
ش��اخص كل با )۴3۹( واحد افت معادل )0.2۷( درصد به 
1۵۹ هزار ۸۵۵ واحد، شاخص قيمت »وزني - ارزشي« با 
)12۷( واحد كاهش معادل )0.۶0( درصد به ۴۶ هزار 33۸ 
واحد، شاخص كل »هم وزن« با ۴۴ واحد افت معادل )0.1۵( 
درصد به 2۹ هزار و ۷۹0 واحد، شاخص قيمت »هم وزن« 
با )31( واحد كاهش، مع��ادل )0.1۵( درصد به 20 هزار و 

۹۴1 واحد رسيد.
از سويي ديگر جزييات داد و ستدها مشخص مي كند كه ۴ 
نماد وبصادر با )۷۴( واحد، فوالد با )۵۵( واحد، رمپنا با )۵3( 
واحد، و وبملت با )۵0( واحد« افت، بيشترين تاثير منفي را 

در ريزش شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.
به اين ترتيب، در پايان اولين روز معامالتي بورس در هفته 
جاري، در 210 هزار و ۹۸۸ نوبت معامالتي، يك ميليارد و 
۶23 ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش ۴ هزار و ۴3 ميليارد 
تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۶0۶ هزار و ۷0۴ 

ميليارد تومان رسيد.

     ارزش مبادالت فرابورس افزايش يافت
شاخص كل فرابورس ايران )آيفكس( در نخستين روز 
كاري هفته سوم بهمن ماه ۹۷ رشد ۸ واحدي را به ثبت 
رساند و به موازات سبزپوش��ي  آيفكس، معامله ۸0۹ 
ميليون ورقه بهادار ب��ه ارزش نزديك به ۴ هزار و 1۸۴ 
ميليارد ريال در بازارهاي فرابورس دست به دست شد.  بر 
اين اساس ارزش مبادالت روز شنبه نسبت به روز كاري 

گذشته حدود هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. 
بررس��ي جدول نمادها با بيشترين تاثير بر نماگر بازار 
حاكي از آن است كه شركت سهامي  ذوب آهن اصفهان 
با ۶ واحد اثر منفي بر آيفكس در صدر اين جدول ايستاده 
است. از سوي ديگر نماد شركت هاي پتروشيمي مارون 
 و س��نگ آهن گهرزمين در مجموع بيش از ۸ واحد به 

آيفكس افزودند و بدين ترتيب مانع از افت آن شدند. 
نگاهي به معامالت فرابورس به تفكيك بازارها نشان 
مي دهد بيش از 23 ميليون ورقه ب��ه ارزش دو هزار و 
103 ميليارد ريال در معام��الت اوراق با درآمد ثابت، 
تسهيالت  مسكن و صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 

معامله ) ETF ( دست به دست شد. 
در اين ميان خريداران و فروشندگان اوراق تسهيالت 
مسكن حدود 11۶ هزار ورقه تس��ه را به ارزش افزون 
بر ۶۵ ميليارد ريال دست  به دست كردند و بيشترين 

اقبال را نسبت به امتياز تسهيالت مسكن دي ماه ۹۷ 
نشان دادند. 

همچني��ن در بازار ابزارهاي نوي��ن مالي بيش از ۹10 
هزار ورقه اسناد خزانه اسالمي تحت عنوان »اخزا« در 
نمادهاي مختلف به ارزش   ۷21 ميليارد ريال دادوستد 
ش��د و عالوه بر اين، مبادالت اسناد خزانه اسالمي در 
نماد »سخاب ۷« به نقل وانتقال بيش از ۴۶ هزار  ورقه به 

ارزش ۴۵ ميليارد ريال در اين نماد منتهي شد. 
گفتني است در حال حاضر نرخ بازده تا سررسيد اسناد 
خزانه اسالمي بين 1۹.۹۸ تا 23.۵3 درصد در نوسان 
است كه بيشترين  ميزان  YTM  مربوط به »اخزا ۷11« 
است كه در اواخر تيرماه سال ۹۸ سررسيد خواهد شد. 

در اين روز همچنين در بازارهاي اول و دوم، دادوستد 
بيش از ۴۴۷ ميليون ورقه ب��ه ارزش  يك هزار و 1۸۷ 
ميليارد ريال انجام شده كه بيشترين حجم مبادالت در 
اين بازار به نماد »ذوب« و بيشترين ارزش معامالتي نيز 

 به نماد »سمگا« اختصاص يافته است. 
ادامه مبادالت سهام در بازار پايه به نقل وانتقال بيش 
از 33۶ ميليون س��هم به ارزش افزون بر ۸۹3 ميليارد 
منتهي شده كه حجم و  ارزش مباالت نسبت به مبادالت 
بازار پاي��ه در روز كاري قبل يعني چهارش��نبه هفته 

گذشته، كاهش يافته است. 

اگر چه تعداد زيادي از مشمولين سهام عدالت طي حدود 
دو سال گذشته شماره شبا بانكي و اطالعات تكميلي الزم 
را در سامانه سهام عدالت ثبت كرده اند و از سود عملكرد 
س��ال  هاي 13۹۵ و 13۹۶ س��هام عدالت ني��ز بهرمند 
ش��ده  اند، اما هنوز حدود ۶ ميليون نفر از مشمولين وارد 
سامانه سهام عدالت نشده يا اطالعات شبا بانكي خود را در 
سامانه درج نكرده  اند.بر همين اساس داوود خاني، معاون 
برنامه ريزي، توسعه منابع انساني و امور پشتيباني سازمان 
خصوصي سازي گفت: مددجويان كميته امداد و سازمان 
بهزيستي كشور بيشترين همكاري با سامانه سهام عدالت 
را داش��ته  اند و بيش از ۹0 درصد از اين مددجويان ش��با 
بانكي خود را در س��امانه به ثبت رسانده اند، اما كاركنان 
دولت و برخي ديگر از اقشار مشمول سهام عدالت كمترين 
ميزان ثبت شبا بانكي داشته اند. وي افزود: البته نكته مهم 
اين است كه طرح توزيع سهام عدالت همانند طرح هاي 
حمايتي مشابه نظير پرداخت يارانه ها كه صرفا سرپرستان 
خانوار طرف طرح قرار دارند نيست و در طرح سهام عدالت 
يكايك افراد خانوار بايد به صورت فردي وارد سامانه سهام 
عدالت شده و اطالعات شبا بانكي خود را به ثبت برسانند. 
با توجه به محدود بودن مهلت زماني براي ورود و درج شبا 
بانكي در سامانه سهام عدالت، الزم است كه تمامي افراد 
خانوارهاي برخوردار، هر چه سريع تر و طي بهمن ماه جاري 

نسبت به اعالم شبا بانكي خود اقدام كنند.

نايب رييس كميسيون انرژي مجلس گفت: بهترين راهكار 
علمي و منطقي براي خروج از ش��رايط تحريم، عرضه و 
فروش نفت خام در بورس است كه مي تواند حكم سوپاپ 
اطمينان��ي براي جلوگيري از بروز مش��كالت احتمالي 
در اقتصاد باشد. حسين اميري خامكاني در گفت وگو با 
سنا، گفت: بورس انرژي مطمئن ترين كانال براي ورود 
بخش خصوصي به معامالت نفتي اس��ت. تجربه نشان 
داده در زمان مشكالت بين المللي خواسته يا ناخواسته 
از روش هايي براي فروش نفت استفاده كرده ايم كه بعضا 
به كش��ور لطمه زده اس��ت؛ در اين ميان بهترين راهكار 
عمل��ي و منطقي مانند عرضه نف��ت در بورس مي تواند 
حكم سوپاپ اطميناني براي جلوگيري از بروز مشكالت 
احتمالي در اقتصاد باشد. نايب رييس كميسيون انرژي 
مجلس شوراي اسالمي افزود: اگر بتوانيم در بازار فروش 
نفت تنوع ايجاد كنيم، اين تنوع در بازارها به نوعي پدافند 
غيرعامل خواهد بود. وي اظهار كرد: بهترين راهكار براي 
ورود بخش خصوصي به موضوع فروش نفت خام، بورس 
انرژي خواهد بود، بديهي اس��ت كه بايد ساز و كارهايي 
قانوني فراهم شود تا بتوان از توانمندي بخش خصوصي 
براي فروش نفت خام استفاده بهينه كرد. نماينده مردم 
زرند و كوهبنان در مجلس گفت: شوراي هماهنگي سران 
سه قوه نيز تصميم گرفتند تا به صورت ارزي و ريالي نفت 

از طريق بورس فروخته شود .

در هفته منته��ي به ۴ بهمن م��اه، ۵۶1 هزار و ۷۸۶ 
تن ان��واع كاال به ارزش بيش از 23 هزار ميليارد ريال 
در بورس كاالي ايران مورد دادوس��تد قرار گرفت كه 
نسبت به هفته ما قبل به ترتيب رشد 11 و ۵ درصدي 

را در حجم و ارزش معامالت تجربه كرد.
ب��ه گزارش »كاالخب��ر«، طي هفته اخي��ر ودر تاالر 
محص��والت صنعت��ي و معدني، 1۴0 ه��زار و 220 
تن ان��واع كاال به ارزش ۸ ه��زار و ۸۸۴ ميليارد ريال 

معامله شد.
در اين تاالر 12۷ هزار و 120 تن فوالد، ۷ هزار و ۹۵۵ 
تن مس، ۴ هزار تن آلومينيوم، يك هزار تن سيمان، 
1۵ تن كنسانتره فلزات گرانبها و 110 تن كنسانتره 
موليبدن از سوي مشتريان خريداري شد. همچنين در 
هفته معامالتي مذكور در دو بخش داخلي و صادراتي 
تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي، ۴1۹ هزار و ۸1۹ 
تن انواع كاال به ارزش 1۴ هزار و ۸1۷ ميليارد ريال به 
فروش رسيد. در اين تاالر 1۸۵ هزار و ۴0 تن وكيوم 
باتوم، ۸۴ هزار و ۴20 تن قير، ۷۵ هزار و ۸۵ تن مواد 
پليمري، ۵0 تن روغن پايه، 30 هزار و ۷۶۷ تن مواد 
شيميايي، ۴2 هزار و 210 تن گوگرد و2هزار و 2۴۶ 
تن عايق رطوبتي معامله شد. شايان ذكر است، تاالر 
محصوالت كشاورزي نيز معامله يك هزار و ۴۷۴ تن 
ذرت دانه اي به ارزش 2۵ ميليون ريال را تجربه كرد.

بورس كاالبورس انرژيسهام عدالت
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تعيين  زمان تحويل خودروهاي معوقه

خأل مبارزه با قاچاق
تعادل|مجتبي عبدي|

لوازم خانگي صدرنش�ين كاالهاي مكش�وفه 
قاچ�اق ش�د. آمارها حاك�ي از اين اس�ت كه 
در 9 ماه س�پري ش�ده از س�ال جاري، حدود 
6 ه�زار و 949 پرونده قاچاق تش�كيل ش�ده 
كه از نظ�ر ارزش، حدود نيم�ي از آنها مربوط 
به لوازم خانگي اس�ت. اين در حالي اس�ت كه 
نوسانات نرخ ارز، ممنوعيت واردات، افزايش 
هزينه تمام شده كاالي داخلي و كاهش قدرت 
خريد، همه و همه دس�ت به دست هم داده اند 
تا واردات لوازم خانگي از مبادي غير رس�مي 
جذابتي بيش از پيش براي سوداگران داشته 
باش�د. س�وداگراني كه حاال چهره جديدي از 
خود نش�ان مي دهند و در نقش ش�ركت هاي 
رس�مي واردكننده، اق�دام ب�ه واردات لوازم 
خانگي به صورت SKD ك�رده و پس از اتصال 
قطعات، كاالي قاچاق را روانه بازار مي كنند؛ آن 
هم زير قيمت مشابه داخلي اش. اين در حالي 
اس�ت كه به اعتقاد برخي فعاالن صنايع لوازم 
خانگي، تمايل ب�ه برندگرايي و كاهش قدرت 
خريد را مي توان از مهم ترين عوامل معامالت 
كاالي قاچاق در بازار دانس�ت؛ خريداراني كه 
بي توجه به ارايه ضمانتنامه، تنها پايين بودن 
نرخ كاال را مد نظر خريد خود قرار مي دهند. اما 
براي جلوگيري از قاچاق چه بايد كرد؟ قاچاق 
و واردات بي رويه، توليدكنندگان لوازم خانگي 
داخلي را با كاهش ظرفيت روبرو كرده و حتي 
بعضا به س�مت تعطيلي برده اس�ت. بنابراين، 
عالوه بر يكپارچه سازي سازمان هاي ذي نفع 
در جلوگيري از ورود كاالي قاچاق به كش�ور، 
براي جلوگيري از خريد اين دس�ت از كاالها، 
نياز به »تبليغات« و »فرهنگ سازي« ملموس 

است. 

    قاچاق لوازم خانگي به روايت آمار
رون��ق قاچاق ل��وازم خانگي موضوعي اس��ت كه با 
وجود ركود در بازار ل��وازم خانگي، به معضلي براي 
صاحبان مشاغل اين حوزه بدل شده است. در طول 
سال گذشته، س��هم لوازم خانگي قاچاق در بازار به 
حداقل رسيده بود اما از ابتداي سال جاري همزمان 
با نوسانات نرخ ارز، لوازم خانگي قاچاق جاي خود را 
در بازار باز كردند و اكنون قيمت هاي آن با توليدات 
داخل��ي برابري مي كند و حت��ي در برخي از كاالها 
قيم��ت لوازم خانگ��ي داخلي ب��راي مصرف كننده 
گران تر هم تمام مي ش��ود. حاال اما ب��ا پايين آمدن 
قدرت خري��د، مردم ترجي��ح مي دهند ك��ه لوازم 
خانگي اي بخرند كه قيم��ت ارزان تري دارد و ديگر 
براي آنها گارانتي مهم نيست. اما اين موضوع تنها به 

ضرر خريداران تمام مي شود.
آمارهاي منتشر شده از عملكرد بازرسي سازمان هاي 
صنعت، معدن و تجارت استان ها نشان مي دهد كه 
در 9 ماه نخست س��ال جاري، حدود 6949 پرونده 
قاچاق تشكيل شده كه ازنظر ارزش، حدود نيمي از 
آنها به لوازم خانگي مربوط بوده است. در اين مدت، 
بيش از 2 ميليون و 591 هزار و 111 مورد بازرسي از 
سوي سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها 
انجام شده كه 290 هزار و 72 مورد آن بازرسي هاي 
كش��ف قاچاق بوده اس��ت. در همين ب��ازه زماني، 

همچنين 66 هزار و 779 مورد گش��ت مش��ترك با 
همكاري ساير دستگاه ها و ارگان ها از جمله تعزيرات 
حكومتي، شبكه هاي بهداش��ت و درمان، سازمان 
دامپزش��كي، نيروي انتظامي و بازرس��ي اصناف به 
انجام رسيده است. اين در حالي است كه ارزش ريالي 
پرونده هاي قاچاق تشكيل شده در 9 ماه منتهي به 
آذرسال 1397، حدود 6659 ميليارد ريال برآورد 
شده است. پيش تر، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اع��ام كرده بود بيش��ترين ارزش ريال��ي كاالهاي 
قاچاق كشف شده ش��هريورماه سال جاري مربوط 
به گروه هاي لوازم خانگي، لوازم آرايشي و بهداشتي، 
مواد خوراك��ي و صنايع غذاي��ي و لوازم يدكي بوده 
اس��ت. اين در حالي است كه در ش��هريورماه سال 
جاري، بيشترين ارزش ريالي كاالهاي قاچاق كشف 
ش��ده به ترتيب مربوط به گروه هاي لوازم خانگي به 
ارزش حدود 3 هزار ميليارد ريال بود. لوازم آرايشي 
و بهداش��تي با يك ه��زار و 904 ميليارد ريال، مواد 
خوراكي و صناي��ع غذايي با 103 ميلي��ارد ريال و 
لوازم يدكي با 60 ميليارد ري��ال در رده هاي بعدي 
قرار گرفتند. ارزش كشفيات سيگار، توتون، تنباكو 

و محصوالت دخاني نيز 33 ميليارد ريال بود.

    رخنه قاچاق در بازار
اما چ��را ل��وازم خانگي صدرنش��ين قاچاق ش��د؟ 
س��خنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي در 
خص��وص عوامل افزاي��ش قاچاق ل��وازم خانگي به 

»تعادل« مي گويد: با ممنوعيت واردات لوازم خانگي 
به صورت كاالي ساخته شده، برخي از شركت هايي 
ك��ه در واردات لوازم خانگي فعاليت دارند، روش��ي 
تحت عنوان »مهندس��ي واردات« به كار گرفته اند 
و قطعات لوازم خانگي م��ورد نياز خود را به صورت 
)SKD(، از طريق مناطق آزاد وارد كشور مي كنند. 
به گفت��ه حميد رضا غزن��وي، آنها پ��س از واردات 
قطعات، اقدام به مونتاژ كاالها كرده و آنها را به بازار 
مي رس��انند. غزنوي ادامه داد: اگرچه تصور غالب بر 
اين است كه قاچاق به وسيله كوله بران انجام مي شود 
اما بررسي هاي ما نشان داده است كه كوله بران سهم 
بس��يار اندكي از قاچاق كاال دارند و عمده كاالهاي 
قاچاق كش��ور به صورت سيس��تماتيك و از طريق 

باندهاي قاچاق انجام مي شود.
او با اشاره به اهميت بازار مصرف ايران براي برندهاي 
خارجي، گفت: بازار مصرف ايران اهميت بس��زايي 
براي توليدكنندگان كاالهاي لوازم خانگي اروپايي 
دارد و ت��اش آنها همواره بر اين بوده كه اين بازار را 
از دست ندهند. عاوه بر اين، جمعيت جوان ايران و 
تمايل به داشتن كاالي جديد و برند گرايي را مي توان 
از داليلي دانس��ت كه ايران را تبديل به دومين بازار 
خريد ل��وازم خانگي در جهان كرده اس��ت. غزنوي 
ادامه داد: به همين دليل، شركت هاي توليدكننده 
خارجي نيز ب��راي حفظ اين بازار تاش مي كنند. از 
طرف ديگر، صاحبان برند هاي خارجي لوازم خانگي، 
كشورهايي كه مرزهاي مش��تركي با ايران دارند را 

ممل��و از كاالهاي خود مي كنند تا از طريق مرز هاي 
غير رس��مي ورود كاال به ايران را تسهيل كنند و به 
همين دليل، بيش��ترين مناطق ورود كاالي قاچاق 
نيز از كش��ورهايي همچون قزاقس��تان و كردستان 

عراق است.

    آسيب ناشي از قاچاق
ام��ا قاچاق چه بايي بر س��ر اين صناي��ع مي آورد؟ 
ضرر و خس��ارت قاچاق ب��ه توليدكنندگان داخلي، 
حاال ديگر مس��اله اي اس��ت كه براي همگان از روز 
روشن تر است؛ تا جايي كه بعضي فعاالن اقتصادي 
معتقدند بزرگ ترين مش��كل كش��ور م��ا در بخش 
توليد ورود كاالهاي قاچاق اس��ت، چرا كه صنايعي 
همچون نساجي، توليد كاغذ و به خصوص پوشاك 
و لوازم خانگي با قاچاق آسيب پذير شده اند. دبيركل 
انجمن صنايع لوازم خانگي نيز از ديگر كساني است 
كه معتقد اس��ت قاچاق لوازم خانگي ضربه زيادي 
ب��ه توليدكنندگان اين صنع��ت مي زند. حبيب اهلل 
انصاري در اين باره به خبرگزاري تسنيم گفته بود: 
كاالي قاچاق كااليي است كه هيچ تضمين كيفيتي 
ندارد و استاندارهاي آن مشخص نيست. حتي بعضا 
محصوالت قاچاق با نام هاي جعلي وارد مي ش��وند 
كه خدمات پس ازفروش نيز ندارند. اما چون كاالي 
قاچاق مش��مول عوارض و گمرك نيس��ت، قيمت 
آن از قيمت محصول مش��ابه كه به صورت رس��مي 
وارد مي شود پايين تر اس��ت. به همين دليل برخي 

افراد گول قيمت پايين ت��ر آن را خورده و محصول 
را خريداري مي كنن��د. انصاري همچنين گفته بود 
كه مبارزه با قاچاق بايد مداوم باش��د، نه اينكه طي 
دوره اي به اين كار شدت دهند و بعد آن را فراموش 
كنند. او در خصوص مجازات در نظر گرفته شده براي 
قاچاقچيان نيز گفته بود: قاچاقچي حساب ريسك 
خودش را هم مي كند كه اگر او را بگيرند چه خواهد 
شد. اما بايد ديد چه مجازاتي براي قاچاقچي در نظر 
گرفته ش��ده كه او ريس��ك مي كند و انبوهي لوازم 

خانگي قاچاق وارد مي كند.

    دو خأل در صنعت لوازم خانگي داخلي
بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند دو راه موثر 
براي مبارزه با قاچاق، »تبليغات« و »فرهنگ سازي« 
است. بر اين اساس، بايد با معرفي كاالها براي خريد 
كاالي ايراني فرهنگ سازي انجام شود كه اين كار در 
بستر تبليغات صورت مي گيرد. اين در حالي است كه 
قاچاق و واردات بي رويه توليدكنندگان لوازم خانگي 
داخلي را با كاهش ظرفيت روبرو كرده است و حتي 
بعضا به س��مت تعطيلي برده و ب��راي جلوگيري از 
تعميم بيشتر آسيب ها، بايد به صورت جدي جلوي 
قاچاق لوازم خانگي توس��ط س��ازمان هاي ذي نفع 
گرفته ش��ود. البته كه جلوگيري آغاز كار است، در 
مرحل��ه بعد وقتي كاالي قاچاق وارد ش��د بايد فورا 

مرجوع شود تا اثري از اين كاالها در بازار نبينيم.
در همين رابطه، دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي 
ايران مي گويد اگر رس��انه ها، حالت سكوت بگيرند 
و از صنعتگران دف��اع نكنند، چگونه مي توان به اين 
مهم دس��ت يافت؟ انصاري ادامه مي دهد: در برخي 
موارد، مش��ابه خارجي بعضي كاالهاي ايراني مانند 
بخ��اري و آبگرمكن وجود ندارد. با اين وضعيت بايد 
براي معرف��ي محصول ايراني، گس��ترگي تبليغات 
داش��ته باش��يم و خأل فعلي همان موضوع تبليغات 
است. انصاري با اشاره به موضوع برندسازي در زمينه 
كاالي داخلي مي گويد: برند اصواًل يك تعلق خاطر 
بين انس��ان، كاال و خدمات است. امروزه برند سازي 
در سطح كش��ور امري هزينه ساز است. ضمن اينكه 
در برند بايد مس��ير كيفيت هميش��ه حفظ ش��ود. 
توليدكننده ما بايد بداند تا 6 ماه يا يك س��ال آينده 
زمين��ه توليد او ب��ه همين ترتيب و كيفيت اس��ت. 
امروزه كه ارز، شرايط اقتصادي و قوانين متغير دارد، 
نمي توان به چنين چيزي دست يافت. بلكه زماني به 
برندسازي مي رسيم كه توليدكننده استراتژي توليد 
را براي حداقل كوتاه مدت تعيين كند. او همچنين با 
انتقاد از فرهنگ برخي مردم مي گويد: در حال حاضر 
يك فرهنگي در مردم وج��ود دارد كه خريد كاالي 
خارجي را حسن زندگي مي دانند. البته اين كار آنها 
به اين دليل نيس��ت كه كاالي خارجي مزيت هايي 
نسبت به كاالي ايراني دارد، بلكه نگاه خاص برخي 
مردم است كه آن را نوعي فخر مي دانند كه اين نگاه 

بايد اصاح شود.
ب��ا اين حال، ح��دود70 درصد نياز م��ردم ايران به 
لوازم خانگي از توليدات ملي تامين مي ش��ود. با اين 
اوصاف تامين نياز 30 درص��د مابقي از محصوالت 
وارداتي اس��ت كه مي تواند محصوالت قاچاق را نيز 
شامل شود. پس بايد براي حمايت از توليدكنندگان 
داخل��ي، جلوي وارد ل��وازم خانگ��ي قاچاق هرچه 

سريع تر گرفته شود.

رييس اتحاديه پي��چ و مهره گفت: بيش از 70 درصد كاالهايي كه در 
صنف پيچ و مهره عرضه مي ش��ود وارداتي اس��ت كه جزو گروه دوم 
كااليي محسوب مي ش��ود و بايد ثبت س��فارش مناسب آن صورت 
گيرد اما اين فرآيند به راحتي انجام نمي شود. به گزارش خبرگزاري 
تسنيم، حسين مهري، با بيان اينكه تعدادي از واحدهاي فروش پيچ 
و مهره در واحد هاي تخصصي مستقر شده اند، گفت: براساس تبصره 
20ماده 55 قانون شهرداري ها، بايد هر گونه مشاغل مزاحم به خارج 
از شهرها منتقل شود. در كميسيون پژوهش اتاق اصناف، تحقيقات و 
بررسي هاي مناسبي در اين زمينه صورت گرفته است و مشاغل آالينده 
و مزاحم بايد به تدريج از مركز شهرها منتقل شوند و در مجتمع هاي 

تخصصي مستقر شوند.
او گفت: صنوف ابزار، ش��يرآالت، پيچ و مهره، قف��ل و لوال، آهن آالت 
و در كنار آن تاسيس��ات فني ساختمان از جمله صنوفي هستند كه 
در منطقه غرب تهران و در منطقه ش��ادآباد مس��تقر شده اند. مهري 
با بيان اينكه ش��هرداري ها همدلي چنداني ب��ا اصناف ندارند، گفت: 
ايجاد زيرساخت هاي رفاهي از جمله ايجاد پاركينگ براي واحدهاي 
تخصصي الزامي است كه رعايت نيز شده است. او با بيان اينكه 130 
اتحاديه صنفي در كشور وجود دارد، گفت: اين اميدواري وجود دارد 
كه تمامي صنوف بتوانند با تخصصي سازي، آرامش در خريد را براي 
مشتريان به همراه آورند. رييس اتحاديه پيچ و مهره با اشاره به مشكل 
مربوط به ترخيص كاال از گمرك گفت: بيش از 70 درصد كاالهايي كه 
در صنف پيچ و مهره عرضه مي ش��ود وارداتي است كه جزو گروه دوم 

كااليي محسوب مي شود و بايد ثبت سفارش مناسب آن صورت گيرد 
اما اين فرآيند به راحتي انجام نمي شود.

از آن سو، رييس مركز پژوهش هاي اتاق اصناف تهران نيز اظهار كرد: 
مناسبات كسب و كار در حال تغيير است و اين تغيير در اين جهت است 
كه مردم با آسايش و رفاه بيشتري به كاالي مورد نياز خود دسترسي 
داشته باشند. در شهري مانند تهران، جمعيت و تعداد خودروها در حال 
افزايش است درحالي كه خيابان ها تغييري نكرده است به همين دليل 
تمايل به خريد از مجتمع هاي تخصصي افزايش يافته است. محمدباقر 
معتمد ادامه داد: در اين ميان افراد خوش فكر و باتجربه اي هم وجود 
دارند كه از اين نياز به نحو احسن استفاده مي كنند. ساخت مجتمع هاي 
تخصصي از اين نمونه ها است كه باعث مي شود بطور مثال سازندگاني 
كه به بازار آهن ش��ادآباد براي خريد آهن مراجعه مي كنند، پكيج و 
تاسيسات خود را هم از اين منطقه تهيه كنند و اين شرايط موجب ايجاد 
مجموعه اي از خدمات و كاالهايي كه مرتبط با هم مي شود و اين مراكز 
خدماتي در مناطق غيرمركزي شهرها متمركز شوند. او گفت: همراه با 
تغييرات كسب و كارها، آسايش مشتريان در آن است كه مجتمع هاي 
تخصصي در مناطق حاشيه اي شهرها ايجاد شود تا ضمن كاهش تراكم 
و ترافيك شهري به تخصصي سازي ارايه خدمات و كاالها نيز كمك 
شود. او با بيان اينكه وجود انبارهاي مناسب در كنار اين مجتمع ها نيز 
از جمله ويژگي هاي مثبت است، گفت:  خريدار پس از خريد به آساني 
مي تواند كاالي خريداري شده را از انبار شركت ها تحويل بگيرد و ارسال 

كاال براي مشتري نيز روند سهل تري به خودخواهد گرفت.

معاون وزير صنعت معدن و تجارت از رشد 32 پله اي 
ايران در صنعت لجستيك در فاصله يك سال گذشته 
خبر داد. بهمن حسين زاده در مراسم افتتاح چهارمين 
نمايشگاه حمل و نقل و لجستيك و زنجيره هاي تامين، 
با بيان اينكه اين نمايشگاه از سيزدهم تا شانزدهم بهمن 
ماه و در آستانه چهلمين سال پيروزي انقاب اسامي 
برگزار مي ش��ود، گفت: در تاش هس��تيم تا رويكرد 

نمايشگاه ها را تغيير داده و در اين نمايشگاه، عملكردها 
در بخش حمل و نقل و لجستيك را با فعاليت هاي اين 
بخش در پيش از انقاب مقايسه كنيم تا پيشرفت ها 
نمايان ش��ود.  به گزارش خبرگزاري مهر، او با اش��اره 
به حضور 47 ش��ركت داخلي و خارجي در چهارمين 
نمايشگاه حمل و نقل و لجستيك افزود: ايران در پايان 
س��ال 2017 رتبه 64 جهان را در بخش حمل و نقل و 

لجستيك كسب كرد؛ در حالي كه در سال 2016 در 
اين صنعت رتبه 96 را داشتيم كه نشان مي دهد 32 پله 
در اين صنعت رشد داشته ايم. به گفته او، ايران در صنعت 
لجستيك به دليل قرار گرفتن در موقعيت استراتژيك 
منطقه بايد رشد بيشتري داشته باشد و ما تا رسيدن به 
نقطه نهايي توسعه در اين صنعت به خصوص در بخش 
ترانزيت، فاصله زيادي داريم. در حال حاضر كشورهاي 

اروپايي و حتي برخي كش��ورهاي منطقه ما وضعيت 
بهتري در بخش حمل و نقل و لجس��تيك نسبت به 
ايران دارند. معاون وزير صنعت معدن و تجارت، صنعت 
لجستيك را يك حوزه اشتغالزا معرفي و تصريح كرد: 
بايد بخش حمل و نقل را در خدمت ترانزيت و ترانسفر 
كاال و همچنين صادرات قرار دهيم تا به تشكيل زنجيره 
تامين اولويت داده شود. او اهميت برگزاري نمايشگاه 

حمل و نقل و لجس��تيك را معرف��ي توانمندي هاي 
شركت هاي مختلف و برقراري تعامل بين آنها دانست و 
افزود: امروزه در دنيا تبادل اطاعات در بستر شبكه هاي 
ارتباطي ICT قرار دارد و الزم است تا از اين بستر براي 
توسعه صنعت حمل و نقل و لجستيك نيز بهره بگيريم. 
اين بستر مي تواند تبادالت حمل و نقلي ايران با ساير 

كشورها را نيز توسعه دهد.

معاون امور صناي��ع وزارت صمت در مورد لزوم اعام زمان تحويل 
خودروهاي معوق توسط خودروسازان به مشتريان گفت: اين مساله، 
جزو تكاليف خودروسازان بوده و ش��ركتهاي خودروساز بايد با در 
نظر گرفتن راهكارهاي عب��ور از تحريم ها، زمان توليد خودروهاي 

معوق را به اعام كنند.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، فرش��اد مقيمي در مورد تمهيدات 
اين وزارتخانه براي كمك به خودروسازان به منظور عبور از بحران 
تحريم ها اظهار كرد: با هدف حمايت از خودروسازان براي عبور از 
شرايط بحراني موجود، پكيج س��اماندهي بازار خودرو به تصويب 
ستاد اقتصاد مقاومتي كشور به رياست آقاي جهانگيري معاون اول 

محترم رييس جمهور رسيده است.
او افزود: اين پكيج داراي چند سرفصل و محور اصلي است كه از آن 
جمله مي توان به تامين سرمايه در گردش خودروسازان در بخش 
ارزي و ريالي با هدف بازگش��ت به س��قف توليد قبل��ي و واگذاري 
دارايي هاي غير مولد خودروس��ازان تا سقف هزار ميليارد تومان و 
همچنين داخلي سازي قطعات و كاهش 30 درصدي وابستگي ارزي 

خودروسازان به خارج از كشور اشاره كرد.
معاون وزير صنعت، معدن وتج��ارت ضمن تاكيد بر زمان بر بودن 
تحويل خودروهاي معوق به دليل نياز به دور زدن تحريم ها گفت: در 
هر صورت، شرايط تحريم وجود دارد ولي آنچه كه در شرايط كنوني 
از اهميت ويژه اي برخوردار است اين است كه مكانيزم هايي را براي 
دور زدن تحريم ها با هدف واردات قطعات مورد نياز خودروسازان به 

منظور حفظ و ادامه چرخه توليد با جديت دنبال مي كنيم.
به گفته مقيمي، اگر دش��منان ما به تحريم هاي هوشمندانه اشاره 
مي كنند، ما نيز راهكارهاي هوشمندانه براي مقابله با اين تحريم ها 
داري��م و هدف اصلي ما حفظ توليد و بازگش��ت خودروس��ازان به 
س��طح توليد گذش��ته اس��ت. معاون امور صنايع وزارت صنعت، 
معدن وتجارت، در مورد لزوم اعام زمان تحويل خودروهاي معوق 
توسط خودروسازان به مش��تريان گفت: اين مساله، جزو تكاليف 
خودروس��ازان بوده و الزم است ش��ركت هاي خودروساز با درنظر 
گرفتن راهكارهاي عبور از تحريم ها، زمان توليد خودروهاي معوق 
را براي مشتريان مشخص كنند و ما اين موضوع را به خودروسازان 

تكليف كرده ايم. 
مقيمي همچنين در مورد حفظ حقوق مشتري گفت: نمايندگاني از 
سوي سازمان حمايت در خودروسازي ها مستقر شده اند تا مشتري 
مداري بطور كامل در شركت هاي خودروساز رعايت شود و با رعايت 
ضوابط و قواعد و قانون مدني و با حفظ چارچوب ها و رضايت نسبي 

مشتريان، خودروها تحويل داده شود.
معاون امور صنايع وزارت صنعت، در پايان ضمن تشكر از همراهي 
هميشگي مردم گفت: همه بايد بدانيم كه در فضاي تحريم كنوني 
با كمك و همكاري يكديگر، ش��رايط س��خت را پشت سر بگذاريم 
و ما اطمين��ان داريم اين بار نيز با صبوري م��ردم و تاش مضاعف 
دولت و شركت هاي خودروس��از، بار ديگر اهداف شوم كشورهاي 

تحريم كننده در نطفه خفه خواهد شد.
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راهكار خروج از بحران 
كمبود زغال سنگ

باش�گاه خبرن�گاران ج�وان| دبير انجمن 
زغال س��نگ ايران گفت: با واقعي شدن قيمت 
زغال س��نگ و جذب س��رمايه هاي سرگردان، 
ديگ��ر نيازمند درياف��ت يارانه ه��اي دولتي در 
اين حوزه نخواهيم بود. مس��عود صمدي گفت: 
مهم ترين راه��كار براي خارج ش��دن از بحران 
كمبود زغال س��نگ با توجه ب��ه ذخاير موجود، 
افزايش س��رمايه گذاري  در اين حوزه اس��ت. او 
تأكيد كرد: واقعي ش��دن قيمت زغال س��نگ 
مي تواند سرمايه هاي سرگردان و نقدينگي بخش 
خصوصي را به سمت اين صنعت سوق دهد و ديگر 
صنعت زغال سنگ نيازمند دريافت يارانه هاي 

دولتي در اين حوزه نخواهد بود. 
دبير انجمن زغال س��نگ ايران اف��زود: دولت 
در ش��رايطي نيس��ت كه بتواند در حوزه زغال 
س��نگ س��رمايه گذاري كن��د و بهتر اس��ت با 
برنامه ريزي هاي درست در صنعت معدن به ويژه 
زغال س��نگ، مس��ير را براي بخش خصوصي 
هموار كند. صمدي افزود: بهترين جذابيت در 
بخش زغال س��نگ اين اس��ت كه قيمت زغال 
مطابق قيمت هاي جهاني، يك نرخ واقعي شود. 
دبير انجمن زغال سنگ ايران با اشاره به توليد 
س��االنه يك ميليون و ٧00 هزار تن كنسانتره 
زغال سنگ در كش��ور گفت: با توجه به ميزان 
ذخاير قطعي زغال س��نگ در كش��ور و قابليت 
ذخيره س��ازي خوبي كه وجود دارد، توجه را به 
اين حوزه بيشتر كنيم، چرا كه با افزايش معادن 
و توليد، به تبع آن اشتغالزايي در مناطق محروم 

هم افزايش مي يابد.

واردات پيش از موعد برنج 
پايگاه خب�ري اتاق اصناف تهران| رييس 
اتحاديه بنكداران م��واد غذايي، گفت: واردات 
برن��ج همچنان ادام��ه دارد و در س��ال جاري 
نسبت به س��ال هاي گذشته يك ماه زودتر اين 
واردات شروع شده اس��ت و با باز شدن درهاي 
گمرك به روي واردات اين محصول، قيمت برنج 
وارداتي به خصوص برنج هندي يك هزار تومان 
كاهش يافت. محمد آقاطاهر با اشاره به كيفيت 
برنج هاي وارداتي گفت: برنج پاكستاني از نظر 
ظاهر، نحوه پخت و طعم به برنج ايراني ش��بيه 
اس��ت؛ اما از برنج هندي به دليل پخت آسانتر 
استقبال بيشتري مي شود و در كشور خواهان 

بيشتري دارد.
او افزود: برنج توس��ط بازرگانان در حال خريد 
از مب��ادي وارداتي اس��ت و به مرور به كش��ور 
وارد مي ش��ود. قيمت برنج هاي وارداتي با هم 
متفاوت است، به جز برنج هندي كه به تنهايي 
چندين ن��وع دارد، برنج پاكس��تان، اروگوئه و 
تايلن��دي را هم هس��تند كه هر ك��دام قيمت 
خ��ود را دارد، ام��ا محدوده قيمت��ي اين برنج 
بين 6 تا 7 هزار تومان اس��ت و نسبت به قيمت 
برنج داخلي بس��يار ارزان تر اس��ت. قيمت هر 
كيلو برنج هندي درجه ي��ك دانه بلند در بازار 
۸ هزار تومان، هر كيلو برنج پاكس��تاني ۸200 
تومان و هر كيلو برن��ج تايلندي 3900 تومان 
است. بررس��ي تازه ترين آمار گمرك از تجارت 
خارجي ايران نيز نشان مي دهد كه در 10 ماه 
گذشته از سال جاري، يك ميليون و 116 هزار 
تن برنج وارد كشور ش��ده كه ارزش آن رقمي 
حدود يك ميليارد و 101 ميليون دالر اس��ت. 
هر ساله در فصل برداشت برنج داخلي، واردات 
اي��ن محصول به كش��ورمان ب��راي حمايت از 
توليد كنندگان ممنوع مي ش��ود. ب��ا توجه به 
اتمام دوره ممنوعيت واردات برنج، روز 13 آذر 
ماه دستور بازگشايي سامانه جامع تجارت براي 
ثبت سفارش اين كاال از سوي گمرك اباغ شد.

ركود به بازار مصنوعات رسيد
پايگاه خب�ري اتاق اصناف تهران| رييس 
اتحاديه فروشندگان و سازندگان طا، جواهر، 
نقره و س��كه تهران اعام كرد: در هفته اي كه 
گذشت قيمت طا و سكه روند افزايشي و رو به 
رش��دي را تجربه كرد كه ناشي از نوسانات نرخ 
ارز و اونس جهاني طاست. ابراهيم محمد ولي 
اظهار كرد: افزايش قيمت در بازار سكه و طا در 
هفته  گذشته باعث ركود بازار مصنوعات طا و 
جواهر، كاهش قدرت تصميم گيري و خريد در 
بين مردم و فعاالن بازار ش��ده است كه به نفع 
هيچ كسي نيست و اميدواريم وضعيت بازار بهتر 
و نوسانات كنترل شود. او افزود: قيمت هر گرم 
طاي 1۸ عيار در هفته اي كه گذشت از حدود 
347 ه��زار تومان به ح��دود 3۸0 هزار تومان 
رسيد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد كه 3 ميلي��ون و 970 هزار تومان 
در اوايل اي��ن هفته معامله مي ش��د، قيمتش 

به 4 ميليون و 290 هزار تومان افزايش يافت.
رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طا، 
جواهر، نقره و س��كه ته��ران ادام��ه داد: البته 
هر اونس طا در بازار جهان��ي نيز در هفته اي 
كه گذش��ت روند پر نوس��اني را تجربه كرد؛ به 
گونه اي ك��ه با وجود اينكه ن��رخ آن در ابتداي 
هفته جاري ح��دود 1095 دالر بود، به 12۸5 
دالر رسيد و روند كاهشي داشت. محمد ولي، 
اين نوس��انات قيمتي ناشي مديريت نه چندان 
صحيح بازار ارز و نوس��انات در اين بازار اس��ت 
و گفت: اميدواري��م در روزها و هفته هاي باقي 
مانده تا عيد نوروز بازار ارز و وضعيت كلي اقتصاد 
كش��ور به گونه اي مديريت شود كه مردم توان 
خريد داشته باش��ند و آرامش به بازار برگردد 
كه مسلمًا مس��ائل بين المللي مانند FATF و 
ديگر مذاكرات و توافقات پيش رو در اين زمينه 

بي تأثير نخواهد بود.

عكس تزييني است

    سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي در خصوص عوامل افزايش قاچاق لوازم خانگي به »تعادل« مي گويد: با ممنوعيت واردات لوازم خانگي 
به صورت كاالي ساخته شده، برخي از شركت هايي كه در واردات لوازم خانگي فعاليت دارند، روشي تحت عنوان »مهندسي واردات« به كار گرفته اند و 
قطعات لوازم خانگي مورد نياز خود را به صورت )SKD(، از طريق مناطق آزاد وارد كشور مي كنند. به گفته حميد رضا غزنوي، آنها پس از واردات قطعات، 

اقدام به مونتاژ كاالها كرده و آنها را به بازار مي رسانند

برش
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تگزاس و ايالت هاي غني از شيل در حال اشباع جهان با نفت سبك و شيرين هستند 

ماجراي توليد نفت اشتباهي از سوي امريكا  
ترجمه: فرداد احمدي |

توسعه عظيم نفت شيل موجب خيزش جهاني توليد 
نفت و كاهش قيمت آن شده كه در نتيجه وابستگي 
اياالت متحده به حامل هاي انرژي را كمتر كرده است. 
اما در اين ميان يك مش��كل وجود دارد، اينكه امريكا 
توليد نوع اشتباهي از نفت را افزايش داده است. تگزاس 
و ديگر ايالت هاي غني از نفت شيل در حال استخراج 
نفت خام با كيفيتي از نوع سبك و شيرين آن هستند 
كه صنعت نفت جهاني را با اش��باع عرضه و بي نظمي 

روبرو كرده است.
به گزارش بلومبرگ، پااليشگراني كه ميلياردها دالر 
سرمايه گذاري براي فراوري نفت با كيفيت پايين انجام 
داده اند، درحال پرداخت حق بيمه بي سابقه اي هستند 
كه آن نوع نفت خام سنگين و ترشي را كه نياز دارند پيدا 
كنند. اين ناهماهنگي، خبر خوبي براي توليدكنندگان 
اوپك مانند عراق و عربستان سعودي است كه نفت خام 
سبك و شيرين زيادي توليد نمي كنند، اما مقدار زيادي 

از مواد با ناخالصي باال را استخراج مي كنند.
بح��ران ونزوئال به هم��راه كاهش تولي��د اوپك اين 
ناهماهنگي را تش��ديد خواهد كرد. ونزوئال صادرات 
يكي از سنگين ترين انواع نفت  جهان را بر عهده دارد و 
اجرايي شدن تحريم هاي دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا عليه اين كشور كه در هفته گذشته اعالم شد، 
فراوري و صادرات نفت خام را بسيار دشوارتر خواهد 
كرد. پااليش��گاه هاي امريكايي ب��راي تأمين منابع 

جايگزين در يك زمان بسيار كوتاه به تقال افتاده اند.
گري س��يمونز، مدير اجرايي ش��ركت وال��رو انرژي، 
بزرگ ترين پااليش��گاه اياالت متحده روز پنج شنبه 
به س��رمايه گذاران گفته اس��ت كه ت��ا 30 روز آينده 
»همچنان در برنامه تأمين خوراك اين شركت چند 
چالش وج��ود دارد.« وي ادامه داد: »ما در حال خريد 

هيچ محموله اي از ونزوئال نيستيم.«
كيفيت نفت خام هيچ دو نقطه اي در جهان مش��ابه 
نيست. نوعي از آنكه از چاه هاي شيل واقع در غرب 
تگزاس استخراج مي شود، شبيه به روغن پخت وپز 
اس��ت كه ناخالصي پاييني دارد و به آساني پااليش 
مي شود، اما نفت خام منطقه اورينوكو ونزوئال، شبيه 
به مارماالد اس��ت و غليظ و دشوار براي پااليش. اما 
غلظت تنها عامل تمايز بخش نيس��ت، بلكه گوگرد 
نيز كه بازار را به نفت خام ش��يرين و ترش تقس��يم 

مي كند، مهم است. البته احتماال نفت خام سنگين 
گوگرد بيشتري از نفت خام سبك دارد.

بازار نفت خام با كيفيت پايين به دليل آنكه عربستان 
س��عودي، روس��يه و كانادا توليد نفت خود را كاهش 
داده ان��د و تحريم ه��اي امريكا موج��ب پايين آمدن 
صادرات نفت ونزوئال و ايران ش��ده است، تحت تأثير 

قرار گرفته است.
آمريتا سن، تحليلگر ارشد ش��ركت مشاوره اسپكت 
انرژي ال ت��ي دي در لندن بيان ك��رد: »يك ديدگاه 
گس��ترده و غالب در بازار طنين انداز ش��ده است كه 
سياست دنبال شده در بازار فيزيكي نفت خام، منجر 

به كسري نفت ترش شده است.« 
اين مساله براي مشتريان و سياست مداراني كه روي 
عناوين شاخص هاي مرسوم قيمت نفت، يعني برنت 
و وس��ت تگزاس اينترمديت تمركز كرده اند، ممكن 
است چندان موضوعيت نداشته باشد. حتي خودرو 
داران نيز ممكن است س��ود كنند، چون اغلب نفت 
خام شيرين و س��بك بيش از اندازه به توليد بيش از 
اندازه بنزين و كاهش قيمت آن منجر مي شود. اما روي 
غم انگيز سكه آنجاست كه رانندگان كاميون ممكن 
است با كمبود سوخت مواجه شوند، زيرا پااليشگاه ها 
ترجيح مي دهن��د از نفت خام س��نگين براي توليد 

گازوئيل استفاده كنند.
براي دالالن نفتي بازار فيزيكي فرصتي به وجود آمده 
است كه از تغييرات رو به گسترش قيمت ها بين انواع 

مختلف نفت خام سود ببرند.
تع��دادي كمي از مديران نفتي تغييرات ب��ازار را زود 
متوجه مي ش��وند. تعادل عرضه و تقاضا ممكن است 
بدتر هم بشود، زيرا اوپك كاهش توليد نفت را در ماه 
آينده تقويت مي كند. عربستان سعودي هشدار داده 
است كه كاهش توليد حتي در ماه فوريه بيشتر خواهد 
شد. صادرات نفت عربستان سعودي به اياالت متحده 
در هفته گذش��ته به دومين مقدار پايين صادرات در 

نزديك به يك دهه گذشته رسيد.
الكس بريد، رييس بخش نفت شركت غول تجارتي 
Glencore Plc در اين زمينه عنوان كرد: كاهش 
توليد نف��ت خام اوپ��ك، تنگناها ب��راي تهيه نفت 
خام ترش و س��نگين را تقويت خواهد كرد. در عين 
حال، با وجود آنكه نفت ش��يل اياالت متحده، نفت 
خام شيرين و سبك را با اش��باع عرضه روبرو كرده 

اس��ت، اما توليد آن همچنان در حال رشد است.  بر 
اساس محاسبات بلومبرگ كه بر پايه داده هاي اداره 
اطالعات انرژي اياالت متحده انجام ش��ده اس��ت، 
نسبت نفت خام سبك با كل نفت توليدي امريكا از 
اوايل سال 2017 تاكنون، از 51 درصد به حدود 57 

درصد افزايش يافته است. 
بر اساس داده هاي جمع آوري شده توسط بلومبرگ، 
تغييرات قيمت نفت در بازار فيزيكي براي برخي از انواع 
مهم نفت خام سنگين و ترش كه شامل گريد صادراتي 
اصلي روسيه )Urals( و نفت مخلوط Mars از خليج 
مكزيك اياالت متحده مي شود، به باالترين سطح طي 

5 سال رسيده است.
نفت خام Marc )استخراج شده در خليج مكزيك(، 
روز پنج شنبه با حق بيمه 5 دالر و 85 سنتي در شاخص 
وست تگزاس اينترمديت معامله شد كه مي توان آن را 

با تخفيف يك دالر و 60 سنتي به ازاي هر بشكه اي يك 
سال پيش مقايسه كرد. پيش از ماه حاضر، نفت شيرين 
و سنگين لوييزيانا با يك حق بيمه بسيار كمتر از نفت 

شيرين و سبك لوييزيانا معامله مي شد.
ماركو دوناند، مدير اجرايي ش��ركت معامله گر كاالي 
»مركوري انرژي Ltd« بيان ك��رد: اوپك آن تأثيري 
كه مي خواس��ت در تنگ كردن بازار فيزيكي داشته 

باشد را دارد.
نفت خام سنگين و ترش در حال گران شدن بيش از 
حد است و حاشيه سود پااليش بنزين نيز بسيار اندك 
است. با اين اوضاع، برخي پااليشگاه هاي اياالت متحده 
مقدار زيادي از تجهيزات و لوازم صنعتي خود را براي 
پااليش نفت سبك و شيرين به كار مي گيرند تا از پول 
خود محافظت كنند و پااليشگاه هاي ديگر نيز احتماأل 

همين مسير را طي خواهند كرد.

بر اساس داده هاي شركت مشاوره اي اويل آناليتيكس 
ال تي دي، حاشيه سود براي نفت خام سنگين و ترش 
براي بسياري از پااليشگاه هاي صنعتي خليج مكزيك 
اياالت متحده، در روزهاي اخير به 2 دالر و 50 سنت 
در هر بشكه سقوط كرده است، در حالي كه در متوسط 

5 ساله 12 دالر در هر بشكه بوده است.
صنعت پااليش در جهان هيچ گزينه اي براي برون رفت 
چني��ن موقعيت هايي ن��دارد، ولي اغل��ب در چنين 
شرايطي خود را سازگار كرده است. جو گوردر، مدير 
اجرايي پااليشگاه والريو روز پنج شنبه به سرمايه گذاران 
گفت: ش��ركت والريو در ح��ال ايج��اد تغييراتي در 
شيوه هاي تهيه نفت خام هفتگي و روزانه خود است تا 
مبلغي كه پس از فروش محصول پااليشي و برداشت 
كليه هزينه و سود خود به فروشنده پرداخت مي كنيم 

بهينه ترين حالت را پيدا كند. 

وزير نيرو: 

ايران شبكه برق عراق را اصالح مي كند 

تجارت پرسود پتروشيمي در اروپا 

گروه انرژي| 
وزير نيرو گفت: در روزهاي آين��ده ميزبان وزير عراق 
خواهيم بود و براي نهايي كردن يك برنامه س��ه ساله 
به منظور اصالح زيرس��اخت هاي برق عراق، ساخت 
نيروگاه بازسازي شبكه و اصالح تلفات اقداماتي را انجام 
خواهيم داد. رضا اردكانيان ديروز در نشستي خبري با 
بيان اينكه اكنون ايران با تمام همسايگان كه مرز زميني 
داشته باشند، ارتباط و تبادل انرژي دارد، گفت: از طريق 
اين كشورها مي توانيم با ساير كشورهاي همسايه تبادل 

انرژي داشته باشيم.
به گفته وي ايران اميدوار است تا از طريق عراق بتوانيم 
ش��بكه برق را به س��وريه وصل كنيم و ما درصدد يك 
برنامه همكاري بلندمدت براي بازسازي زيرساخت هاي 
اين كش��ور نيز هس��تيم. وزير نيرو با بيان اينكه طبق 
برآورده��اي صورت گرفته، س��وريه س��االنه به 800 
مگاوات ظرفيت جديد نياز دارد، ادامه داد: صنعت برق 
ايران قصد دارد تا با ايجاد سازوكارهايي به عنوان هاب 
انرژي منطقه تبديل شود و اطمينان داريم كه در اين 
زمينه مي توانيم موفق باشيم. به گزارش »تعادل« عراق 
در زمينه تامين برق مورد تقاضا با مشكالت زيادي روبرو 
است. اين مشكالت تابستان امسال مردم اين كشور را 
در بعضي از شهرها به خيابان آورد تا نسبت به كمبود 
زيرس��اخت برق معترض ش��وند. در عراق بسياري از 
مردم برق مورد نيازشان را با ژنراتورهاي خانگي تامين 

مي كنند.  عراق از سال 2007 تاكنون همواره نرخ رشد 
جمعيتي باالي 3درصد داش��ته كه ب��ه معناي اضافه 
شدن بر تقاضا براي برق است. طبق آمار وزارت انرژي 
عراق در تاريخ 18جوالي 2014 تقاضاي روزانه براي 
برق در اين كشور معادل 6 هزار و 400 مگاوات بود در 
حالي كه خروجي نيروگاه ها در حالت متوسط روي 4 
هزار و 470 مگاوات قرار داشت. پيك تابستاني مصرف 
در اين س��ال به 7500 مگاوات در روز نيز نزديك شد. 

حدود 30درصد از تقاضا در س��اعت پيك اين سال در 
عراق، ارضا نمي شد.

طبق اطالعاتي كه از سوي گروه برنامه توسعه سازمان 
ملل تهيه ش��ده اس��ت، در اين س��ال بغداد پايتخت 
6ميليون نفري عراق از برنامه »3 س��اعت روش��ني، 
3ساعت خاموشي« پيروي مي كرد. در روز 26 جوالي 
اين س��ال، بخش هايي از بغداد براي 16 تا 21 ساعت 

بدون برق ماندند.

      سنكرون شدن شبكه با روسيه
اردكانيان از س��نكرون كردن سيس��تم ب��رق ايران با 
فدراسيون روس��يه خبر داد و افزود: دو هفته گذشته 
اليحه يك فوريت الحاق جمهوري اس��المي ايران به 
اتحاد اوراس��يا به تصويب رس��يد و اكن��ون جمهوري 
اسالمي ايران به عنوان يك عنصر مرتبط با اين اتحاديه 
اقتصادي پذيرفته شده و ما بدون تشريفات مرسوم پس 
از الحاق كامل فرصت پيدا خواهيم كرد كه محصوالت 
خودمان را به اي��ن بازار منتقل كنيم. وي با بيان اينكه 
اين الحاق مي تواند فرصت هاي بسيار مهم و روشني را 
در اختيار ظرفيت هاي اقتصادي كشور قرار دهد، اظهار 
كرد: بي ش��ك وزارت نيرو نيز در اين راستا اقداماتي را 
انجام خواهد داد. اردكانيان درباره وضعيت انرژي هاي 
تجديدپذير در كش��ور، گفت: در حوزه تجديدپذيرها 
با وجود نوس��ان نرخ ارز با سازوكارهايي كه پيش بيني 
ش��د و حمايت هايي كه دولت در اليحه بودجه 13۹8 
داشت، مي توانيم در توس��عه تجديدپذيرها با سرعت 
بيشتري مسير را طي كنيم و براي سرمايه گذاران داخلي 
و خارجي اين امكان را فراهم كرده ايم كه با استفاده از 
ظرفيت هاي موجود بتوانند خودشان براي صادرات با 
كشورهاي همسايه قراردادهايي را تنظيم و نسبت به 
انجام اين كار اقدام كنن��د. به گفته اردكانيان در چهار 
دهه گذشته سطح تحت پوشش شبكه آبياري و زهكشي 
نيز به بيش از دو ميليون و 350 هزار هكتار رسيده كه 

اين ميزان نقش زيادي را در امنيت غذايي كشور داشته 
است. در همين راستا نيز قرار است 1000 هكتار ديگر را 
با بهره برداري از طرح هاي توسعه منابع آب و خاك ايجاد 
كنيم. اردكانيان در پاسخ به سوالي در خصوص صادرات 
برق، گفت: ما در مواقعي كه اوج مصرف بار نيست، به همه 
كشورهاي همسايه از جمله عراق، افغانستان و پاكستان 
كه متقاضي هس��تند و قرارداد داري��م، صادرات انجام 
مي دهيم.  وزير نيرو ادامه داد: از حيث فني هيچ مشكلي 
در اين زمينه ها نداريم و در حداكثر ظرفيت خطوط ما 
اين موضوع در حال انجام است؛ براي ترتيبات مالي آن 
هم محدوديت براي دريافت دالر امريكا وجود دارد اما 
راهكارهاي متعدد و متنوعي براي ساير ارزها و شيوه ها 
وجود دارد كه در حال انجام اس��ت. عضو كابينه دولت 
دوازدهم اظهار داش��ت: ما دو خط قرمز در اين زمينه 
داريم؛ يك اينكه در مواقع نياز كش��ور ما به هيچ وجه 
صادرات نخواهيم داش��ت و دوم اينك��ه برق رايگان به 
هيچ كس نمي دهيم. اردكاني��ان در خصوص اصالح 
تعرفه ها نيز گفت: اين تعرفه ها به دولت ارايه شده و در 
كميسيون ها مورد تاييد قرار گرفته است. وي اضافه كرد: 
براي نخستين بار است كه موضوع اصالح تعرفه هايمان 
براي تامين منابع مالي نيست بلكه مديريت مصرف را 
دنبال مي كند. وزير نيرو ادامه داد: براي مديريت مصرف 
برق در تابستان سال آينده قرار است سه هزار مگاوات با 

اجراي 12 برنامه مديريت مصرف كنترل شود.

گروه انرژي| 
بر اس��اس گزارش انجمن صنايع ش��يميايي اروپا ميزان 
توليدات اين منطقه در صنعت پتروشيمي در سال 2018 
معادل 654 ميليارد يورو بوده اس��ت كه برابر با 1۹درصد 
ارزي كل توليدات پتروشيمي دنياست. ميزان توليد مواد 
پتروش��يمي اتحاديه اروپا برابر 542 ميليارد دالر است كه 
معادل 83درصد كل توليدات قاره اروپا و معادل 15.6درصد 
كل توليدات پتروشيمي دنياس��ت.  ميزان توليدات مواد 
پتروشيمي در اتحاديه اروپا از س��ال 2007 تا 2017 تنها 
3.4درصد ارزي رشد داشته است. اين درحالي است كه رشد 
توليدات صنعت پتروشيمي در كل دنيا 182درصد ارزي بوده 

و اين عامل، باعث كاهش سهم توليدات اتحاديه اروپا در دنيا 
از 27.5درصد به 15.6درصد طي دهه گذشته شده است. 
صنايع شيميايي در اتحاديه اروپا سهمي معادل 7.5درصد از 
كل گردش مالي شركت هاي اين منطقه را در بر گرفته است. 
همچنين با ارزش آفريني بالغ بر 300 ميليارد يورو، داراي رتبه 
اول خلق ارزش در بين صنايع اتحاديه اروپاست. از طرفي رتبه 
سوم اشتغال آفريني در ميان صنايع اتحاديه اروپا، مربوط به 
صنايع شيميايي است بطوريكه 11.6درصد از كل نيروي 
انساني در اين بخش مشغول هستند. اتحاديه اروپا از سال 
1۹۹7 تاكنون، س��االنه حدود 20 ميليارد يورو در صنايع 
شيميايي سرمايه گذاري مي كند تا بتواند ميزان توليد خود را 

در ميزان 500 تا 550 ميليارد يورو در سال حفظ كند. در حال 
حاضر اتحاديه اروپا پس از چين در رتبه دوم ارزي بزرگ ترين 
توليدكنندگان محصوالت پتروش��يمي قرار دارد كه پس 
از آن، كش��ورهاي نفتا )امريكا، مكزيك و كانادا( قرار دارند. 
تنها 7 كشور اتحاديه اروپا بيش از 80درصد ارزي توليدات 
پتروشيمي را در اختيار دارند كه كشورهاي آلمان و فرانسه 
با 28.6درصد و 13.6درصد ارزي، داراي رتبه هاي اول و دوم 
هستند. تراز تجاري محصوالت پتروشيمي اتحاديه اروپا از 
سال 2007 نه تنها همواره مثبت بوده است، بلكه رشد 53 
درصدي را نيز تجربه كرده است. دليل عمده افزايش صادرات 
مواد پتروش��يمي اتحاديه اروپا عالوه بر رش��د 3 درصدي 
ارزي توليدات در دهه گذشته، كاهش مصرف داخلي بوده 
است بدين معنا كه طي س��ال هاي 2007 تا 2017، سهم 
34 درصدي مص��ارف داخلي از توليدات پتروش��يمي به 
15درصد كاهش يافته است. از طرفي سهم صادرات بين 
كش��ورهاي اتحاديه اروپا از كل توليد آنه��ا از 46درصد به 
56درصد و س��هم صادرات به كش��ورهاي خارج از خود از 
كل توليد آنها از 20درصد به 2۹درصد رسيده است. رتبه 
اول واردات پتروشيمي اتحاديه اروپا از كشورهاي غيرعضو، 
مربوط به مواد پايه پتروشيمي به ارزش 38 ميليارد يورو و 
رتبه اول صادرات پتروش��يمي اتحاديه اروپا به كشورهاي 
غيرعضو، مربوط به مواد ويژه به ارزش 53 ميليارد يورو است.  
بزرگ ترين بازارهاي صادراتي اتحاديه اروپا عبارتند از امريكا 
)20.2درصد از صادرات(، چين )10.7درصد(، خاورميانه 
)6.۹درصد(، روس��يه )6درص��د( و تركي��ه )4.8درصد( . 
بزرگ ترين تأمين كنندگان مواد پتروشيمي اتحاديه اروپا 
عبارتند از سويس )7.1درصد از واردات(، ژاپن )4.3درصد( . 
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اتمام لوله گذاري دريايي 
فاز13 پارس جنوبي

شانا| جانشين مدير پروژه خطوط لوله دريايي فاز 
13 پارس جنوبي از اتمام عمليات لوله گذاري دومين 
خط درون ميداني انتقال گاز ترش عرش��ه اقماري 
13C به سكوي اصلي 13A خبر داد و گفت: با پايان 
اين عمليات، لوله گذاري دريايي طرح توسعه فاز ١٣ 
تكميل شد. محسن عزيزي اظهار كرد: به اين ترتيب 
طول خطوط لوله دريايي انتقال گاز ترش در پارس 
جنوبي به بيش از 3 هزار كيلومتر رسيد. وي به آغاز اين 
عمليات از پنجم بهمن ماه در بستر خليج فارس اشاره 
كرد و گفت: لوله گذاري خ��ط فرعي درون ميداني 
اين بخش به طول 6 كيلومتر و در ش��رايط سخت 
دريايي پس از ۹ شبانه روز با رعايت دستورالعمل هاي 
زيست محيطي و عملياتي با موفقيت پايان يافت. 
عزيزي هدف از اح��داث اين خط لول��ه را تكميل 
زنجيره انتقال گاز ترش از مخزن تا پااليشگاه فاز 13 
عنوان كرد و گفت: ب��ا پايان لوله گذاري اين بخش، 
كل خط��وط لوله دريايي ف��از 13 به طول تقريبي 
200 كيلومتر تكميل شد. وي ضمن قدرداني از تيم 
كارفرما و پيمانكاران اين طرح افزود: با بهره برداري 
كامل از خطوط لوله دريايي فاز 13، روزانه 56 ميليون 
مترمكع��ب گاز براي فرآورش و شيرين س��ازي به 

تاسيسات خشكي طرح ارسال مي شود.

 اتصال 3 هزار روستا به گاز 
تا پايان سال

ش�انا|  خط لوله انتقال گاز تربت حيدريه-كاشمر 
صبح روز شنبه )13 بهمن ماه( 6 ماه زودتر از موعد و با 
حضور عليرضا رزم حسيني، استاندار خراسان رضوي، 
حسن منتظر تربتي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران 
و ديگر مسووالن كشوري افتتاح شد. در اين مراسم 
مديرعامل شركت ملي گاز پيش بيني كرد كه تا پايان 
امسال 3 هزار روستا به شبكه گاز متصل شوند و اين 
رقم انقالبي در گازرساني به شمار مي آيد كه تاكنون 
بي سابقه بوده است. حس��ن منتظر تربتي در آيين 
بهره برداري از خط لول��ه انتقال گاز تربت حيدريه-

كاشمر گفت: 40 سالگي، سن تكريم است، يعني ديگر 
نمي توان اشتباه خود را به پاي بي تجربگي گذاشت، 
بنابراين اكنون بايد با تدبير و انديشه حركت كنيم. وي 
افزود: پيش از آنكه گاز به دست هر خانوار برسد در هر 
سال 2 هزار ليتر نفت سفيد از سوي هر خانواده مصرف 
مي شد كه قيمت جهاني آن حدود 10 تا 12 ميليون 
تومان است، اما پس از رسيدن گاز به دست هر خانوار، 
مصرف گاز به ميزان 2 هزار 500 مترمكعب در سال 
مي رسد كه قيمت جهاني آن 5 ميليون تومان است، 
يعني هر خانوار در هزينه هاي ساالنه خود 5 ميليون 

تومان صرفه جويي خواهد داشت. 

 رشد سهم آب هاي عميق
از نفت 2019

تسنيم|  شركت تحقيقاتي ريستاد انرژي اعالم كرد 
توليد نفت جهاني از آب هاي عميق 700 هزار بشكه 
در روز افزايش مي يابد و به باالترين ركورد 3.3ميليون 
بش��كه در 201۹ مي رس��د، دليل آن ه��م ميادين 
جديدي اس��ت كه در برزيل و خليج مكزيك امريكا 
راه اندازي مي شوند. به گزارش اويل پرايس، عالوه بر 
برزيل و امريكا، آنگوال، نروژ و نيجريه هم از جمله ساير 
توليدكنندگان بزرگ آب هاي عميق خواهند بود. مركز 
مشاوره انرژي وود مكنزي يك »سال استراتژيك« را 
براي خليج مكزي��ك در 201۹ پيش بيني مي كند. 
پروژه انرژي آپوماتوس شل، اولين توليد را از يك منبع 
ژوراسيك در خليج مكزيك انجام خواهد داد. حفاري 
در اين منطقه اولين افزايش در حفاري ها طي چهار 
سال خواهد بود.  وودمكنزي در ماه نوامبر اعالم كرد 
اپراتورها هزينه هاي توليد بش��كه هاي جديد آبهاي 
عميق را 50 درص��د از 2013 پايين آورده اند. طبق 
اطالعات و آمار به دست آمده، مقرون به صرفه ترين 
منطقه براي اكتشاف آب هاي عميق، قاره امريكاست و 
مخصوصا برزيل، گويان و خليج مكزيك. در اين مناطق 
بيش از 50 ميليارد بشكه معادل هاي نفتي وجود دارد 
كه با قيمت 60 دالر در هر بشكه نفت، مقرون به صرفه 
خواهد ب��ود.  وود مكنزي پيش بيني مي كند هزينه 
سرمايه اي ساالنه جهاني در آب هاي عميق به حدود 
60 ميليارد دالر تا 2022 افزايش يابد. اين هزينه در 
حال حاضر 50 ميلي��ارد دالر و متعلق به پروژه هاي 

بزرگي در گويان، برزيل و موزامبيك است.

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي 
به شماره 97-09

سال حمايت از كاالي ايراني

موضوع: برون سپاري ارائه خدمات حراست فيزيكي در بيست و سه حوزه نگهباني با تعداد برآوري 84 نفر نگهبان در محدوده شركت توزيع نيروي برق تبريز
- دستگاه مناقصه گزار: شركت توزيع نيروي برق تبريز

- مدت زمان انجام موضوع مناقصه: يكسال شمسي
- مبلغ تقريبي برآورد اوليه: 000 000 000 52 ريال

- محل دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي:
دريافت اسناد به صورت حضوري و غيرحضوري از تاريخ چاپ آگهي فراخوان از طريق مراجعه به آدرس هاي زير امكان پذير مي باشد:

الف( سايت شركت توزيع نيروي برق تبريز http://www.toztab.ir از منوي مناقصات
ب( سايت توانير http://www.tavanir.org.ir از منوي معامالت قسمت فراخوان

 http://Iets.mporg.ir ج( پايگاه اطالع رساني مناقصه
د( مراجعه حضوري به آدرس هاي تبريز: كوي وليعصر، خيابان نظامي، اول قطران، شركت توزيع نيروي برق تبريز، طبقه 4، اداره قراردادها و مناقصات و تهران: 

ميدان ونك، خيابان برزيل، ساختمان شهيد عباسپور،  بلوك 2 ، نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامي
- مهلت و محل تحويل اسناد استعالم ارزيابي كيفي:

آخرين مهلت تحويل اس�تعالم ارزيابي كيفي تا ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 97/11/30 و محل تحويل آنها به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به 
آدرس تبريز، كوي وليعصر، خيابان نظامي، اول خيابان قطران، تلفن 49-33328946-041 دورنگار: 041-33328950

- زمان بازگشايي پاكت هاي ارزيابي كيفي:
ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 97/11/30

- شرايط خاص براي ورود به ارزيابي كيفي:
الف( ارائه گواهينامه صالحيت فعاليت از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي

ب( تاييديه نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران )ناجا(
ج( مندرج بودن نام پيشنهاددهنده در ليست ابالغ شده شركت هاي تاييد صالحيت شده توسط دفتر مركزي حراست وزارت نيرو

شركت توزيع نيروي ربق تبرزي

سهامي خاص

شناسه آگهي: 368145
نوبت دوم

شركت توزيع نيروي برق تبريز
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نگاهي به ديپلماسي اقتصادي ايران و پاكستان

رييس جمهوري هنگام دريافت استوارنامه سفير جديد پاكستان: 

تجارت با همسايگان ابزار مقابله با تحريم

اميدواريم خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان به زودي عملياتي شود

شعار س��ال 1397 حمايت از كاالي ايراني و توليد 
ملي اس��ت؛ خواس��ته اي كه بيش از يك دهه رهبر 
معظم انقالب بر آن تاكيد دارند و در ش��رايطي كه 
كشور با افزايش تحريم هاي بانكي و نفتي، رشد نرخ 
ارز و بيكاري مواجه اس��ت؛ ضرورت توجه به توليد 
ملي و حمايت از آن بيش از پيش نمايان مي شود. در 
اين نوش��تار مي خواهيم نقش ديپلماسي اقتصادي 
و صادرات كاالهاي ايراني به پاكس��تان را به عنوان 

ابزاري براي حمايت از كاالي ايراني بررسي كنيم.
با توجه به اينكه موقعيت جغرافيايي كش��ور ما يك 
موقعي��ت منحصر به فرد بوده و براي صادرات كاال و 
خدمات بسيار موثر است؛ از اين روي، تسريع در ورود 
س��رمايه گذاري هاي خارجي و صادرات كاال، منافع 
متقابلي را ب��راي ايران و فعاالن اقتصادي بين الملل 
به دنبال خواهد داش��ت. در همين راس��تا، توجه به 
بازار مصرف كش��ورهاي همسايه را نبايد از نظر دور 
داش��ت، نزديكي هاي فرهنگي، اجتماعي و مذهبي 
كه تا حد زيادي همسان سازي و شباهت در تقاضاي 
كاال و خدمات را به دنبال داش��ته و از س��وي ديگر 
مجاورت جغرافيايي كه ضم��ن كاهش هزينه هاي 
حمل و نقل، رقابت پذيري كاالها را افزايش مي دهد 
از جمله محاس��ن تجارت با كش��ورهاي همس��ايه 
اس��ت. ايران و پاكستان به عنوان دو كشور همسايه 
و تاثيرگ��ذار در منطقه غرب آس��يا، داراي مرزهاي 
مش��ترك، اش��تراكات ديني و مذهبي، اشتراكات 
فرهنگي و آداب و رسوم هستند و به دليل مرزهاي 
مش��ترك و نزديكي دو كش��ور به ه��م، هزينه هاي 
تجارت )صادرات و واردات( بين دو كش��ور نس��بت 
به ساير كش��ورها بسيار پايين است و انتظار مي رود 
كه روابط تجاري دو كشور به ويژه با روي كار آمدن 
دولت جديد پاكس��تان گس��ترش ياب��د. در همين 
جهت، گسترش ديپلماسي اقتصادي با همسايگان 
به ويژه پاكس��تان، اقدامي موثر در راستاي افزايش 
رش��د صادرات و مقاوم كردن اقتصاد كشور با توجه 
به بازگش��ت دوباره تحريم ها است. بر اين اساس در 
اين نوشتار پس از بيان مفهوم ديپلماسي اقتصادي 
و تحليل سطح صادرات ايران به پاكستان، سعي بر 
آن شده تا با ارايه راهكارهايي موثر در جهت تقويت 
صادرات كاال و خدمات به پاكس��تان، بر حمايت از 

توليد ملي جمهوري اسالمي ايران تاكيد شود.

  مفهوم ديپلماسي اقتصادي
يك��ي از سياس��ت هاي كارآم��د و راهب��ردي براي 
پيشرفت اقتصادي و كسب امتياز در صحنه رقابت 
اقتصاد جهاني، از تالقي دو حوزه اقتصاد و سياست 
خارجي ب��ا عنوان »ديپلماس��ي اقتصادي« حاصل 
مي ش��ود. برخي در تعريف ديپلماس��ي اقتصادي 
آورده اند؛ ديپلماسي اقتصادي به مفهوم كاركردي 
كردن ديپلماس��ي در عرصه اقتصاد و به كارگيري 
توانايي هاي بالقوه و بالفعل ديپلماس��ي براي تحقق 
اهداف اقتصادي كشورها است. مهم ترين اولويت ها 
و اهداف ديپلماسي اقتصادي به ويژه براي كشورهاي 
در حال توسعه، تسهيل فضاي كسب  و كار تجاري، 
جذب سرمايه گذاري خارجي، توريسم، بهبود تصوير 
كش��ور، دس��تيابي به تكنولوژي و علم، دسترسي 
به بازارهاي جهاني و در نهاي��ت حفظ اقتصاد ملي 
و اقتدار بين المللي اس��ت. در حقيقت ديپلماس��ي 
اقتص��ادي، منافع اقتصادي دولت ه��ا را در خارج از 
كشور و در اقتصاد جهاني گسترش مي دهد و ضمن 
اس��تفاده از ابزارهاي مختلف در جهت دستيابي به 
مناف��ع اقتصادي، پيوندي بين ق��درت و رفاه ايجاد 
مي كند. بنابراي��ن صحنه روابط بين الملل نش��ان 
مي دهد كه در فرآيند جهاني شدن و منطقه گرايي، 
عنصر اقتص��ادي و تجاري به عامل��ي تعيين كننده 
در روابط بين الملل تبديل گرديده و كشورها بيش 
از گذش��ته سياس��ت خارجي خود را اقتصادمحور 

كرده اند.

 بررسي ظرفيت هاي ديپلماسي اقتصادي 
ايران

ايران در نقطه اتصال دو قاره آسيا و اروپا و در نزديكي 
قاره آفريقا قرار گرفته است و مناطق آسياي مركزي، 
قفقاز و روس��يه را به ش��به قاره هند، جنوب آسيا، 
آسياي جنوب شرقي و كشورهاي عربي جنوب خليج 
فارس متصل مي كند و با پانزده كش��ور همسايگي 
دارد. بنابراي��ن در ص��ورت ش��ناخت ظرفيت هاي 
ديپلماس��ي اقتصادي كش��ور مي توان اميد داشت 
كه كمك زيادي در راس��تاي صادرات كاالي توليد 
داخل شود و توجه به صادرات غير نفتي افزايش پيدا 
كند؛ در واقع، افزايش صادرات به تنهايي نمي تواند 

از آسيب پذيري كشور جلوگيري كند، بلكه در كنار 
افزايش صادرات، تنوع بخش��ي ب��ه صادرات و تنوع 
به مقاصد صادراتي نيز از اهميت ويژه اي برخوردار 
اس��ت. در واقع، اين تنوع بخش��ي ب��ه محصوالت 
صادرات��ي، مقاص��د صادرات��ي و مش��تري ها براي 
كاالهاي ايراني به منظور كاهش آس��يب پذيري در 
مقابل تحريم ها امري الزم و ضروري است. بنابراين 
يكي از وظايف ديپلماسي اقتصادي، ظرفيت  سازي 
براي تجارت است كه شامل استفاده از نفوذ و روابط 
سياس��ي براي تحت تاثير قرار دادن جريان تجارت 
و س��رمايه گذاري بين المللي است. بر همين اساس 
توجه به بازاريابي بين المل��ل كاالي ايراني به يكي 
از اصلي ترين موضوعات مورد بحث در ديپلماس��ي 

اقتصادي تبديل شده است.

  بازارياب�ي كاالي ايران�ي و توجه به بازار 
همسايگان

بازارياب��ي كه ب��ه معناي تولي��د، ايج��اد و مبادله 
محصوالت و ارزش ها با ديگ��ران، در جهت ارضاي 
نيازها و خواس��ته هاي مشتري اس��ت، نقش بسيار 
تعيين كننده اي در تقوي��ت توليد ملي و حمايت از 
كاالي ايراني دارد و اولين ق��دم در صادرات كاال به 
شمار مي رود. ش��ناخت بازارهاي خارجي و راه هاي 
نفوذ به آن، شناخت فعاالن اقتصادي و رقبا در كشور 
هدف از مهم ترين قس��مت هايي اس��ت كه نيازمند 
اتخاذ استراتژي هاي قدرتمند براي بازاريابي كاال و 
خدمات است. آنچنان كه تجربه هاي جهاني به دست 
آمده از پيشرفت اقتصادي نشان مي دهد، بازاريابي 
از مولفه هاي بسيار مهم در توسعه اقتصادي به شمار 
مي رود، توسعه اي كه پش��توانه و عقبه آن بر توليد 
ملي و بومي متكي اس��ت. به واق��ع در بازاريابي به 
عنوان يكي از ابزارهاي ديپلماسي اقتصادي، پس از 
شناخت فراز و فرودهاي داخلي )در عرصه توليدي و 
اقتصادي( و به موازات آن نقاط قوت و ضعف بازار در 
بخش داخلي و خارجي، به بررسي نياز جامعه هدف 
مبادرت ورزيده مي شود و با انتقال صحيح و درست 
اطالعات كاالي داخلي به فعاالن اقتصادي، به فروش 
و عرضه كاالها و محصوالت، كمك شاياني مي شود.

در همين راستا رهبر معظم انقالب در بيانات نوروزي 
ابتداي سال 1397 خود به مساله بازاريابي و توجه به 
بازارهاي منطقه اي پرداخته و فرمودند: »بازاريابي 
بيرون از كش��ور و صادرات هم يكي از انواع حمايت 
از كاالي ايراني اس��ت. بايستي ما كه با پانزده كشور 
همس��ايه ايم - غير از كشورهاي ديگِر دوردست كه 
مي توانند كاالي ايراني را مص��رف بكنند، با پانزده 
كشور همس��ايه هستيم- از اين همسايگي استفاده 
كنيم، كاالي ايران��ي را صادر كنيم«. در حقيقت به 
داليل ذيل، كشورهاي همس��ايه در ميان شركاي 
تجاري ايران داراي اهميت راهبردي هس��تند و در 
هر برنامه اي براي توسعه تجارت خارجي و صادرات 

كاالهاي ايراني، بايد در اولويت قرار گيرند: 
وجود مرزهاي زميني و دريايي مش��ترك كه باعث 
كاهش هزينه هاي حمل ونقل و فرصت پشتيباني از 

كاالهاي صادراتي مي شود.
اشتراكات فرهنگي، مذهبي و زباني كه سبب كاهش 
هزينه هاي بازاريابي براي كاالهاي توليدي داخلي 

در اين كشورها مي شود.
امكان صادرات مجدد كاالهاي توليد ملي به بازارهاي 
فرامنطقه اي از طريق كشورهاي همسايه )و درنتيجه 

كاهش آثار تحريم ها بر تجارت خارجي( 
وج��ود مناس��بات ديرينه سياس��ي و اقتصادي كه 
سبب مي ش��ود تا مراودات تجاري بين همسايگان 
كمترين تأثير را از تنش هاي سياسي يا بين المللي 

داشته باشد.
از همي��ن روي، ضرورت جهت گيري ديپلماس��ي 
اقتصادي ايران به س��وي بازار همسايگان، اهميت 
ويژه اي پيدا مي كند و پاكس��تان ب��ه عنوان يكي از 
بازارهاي بزرگ اس��المي در مجاورت ايران بهترين 
فرصت براي حضور فع��االن اقتصادي، تجاري و در 

نتيجه كاالهاي ايراني است.

  ش�رايط ويژه پاكستان براي پذيرش كاال 
و خدمات ايراني

پاكس��تان يكي از كش��ورهاي بزرگ همسايه است 
كه از اهميت ويژه اي در مناسبات تجاري جمهوري 
اس��المي اي��ران برخوردار اس��ت. تن��وع كاالهاي 
صادراتي به اين كشور بسيار زياد است؛ تا جايي كه 
حجم مبادالت تجاري دو كش��ور در نه ماه گذشته 
س��ال 1397، 1889هزار تن، معادل 896 ميليون 
دالر بوده كه نس��بت به مدت مش��ابه سال 96، 45 

درصد از نظر ارزشي و 26 درصد از نظر وزني افزايش 
يافته اس��ت و از اين نظر پاكس��تان يكي از بهترين 
مقاصد صادراتي كاالهاي ايراني به ش��مار مي رود. 
به ويژه آنكه بازار 200 ميليون نفري پاكس��تان به 
عنوان دومين كشور مس��لمان بعد از اندونزي، يك 
بازار وارداتي است و نسبت تقريبًا دو برابري واردات 
به ص��ادرات در پاكس��تان زمينه حض��ور كاالها و 
خدمات ايراني در بازار اين كشور را به صورت بالقوه 
فراهم كرده است. اين درحالي است كه اقالم عمده 
صادراتي به اكثر شركاي تجاري ما مواد پتروشيمي 
اس��ت؛ اما حجم متنوع��ي از كااله��ا از قبيل انواع 
روغن ه��اي صنعتي، فرش ماش��يني و كفپوش ها، 
مواد شوينده، كاشي و سراميك، ميوه و صيفي جات، 
حبوبات، پسته، خرما، مواد پالستيكي، پوست خام 
و قير به پاكستان صادر مي شود و بايد با ديپلماسي 
اقتصادي و تجاري فعال، حجم ارزش��ي صادرات به 
اين كشور تا سطح يك ميليارد دالر افزايش يابد. بازار 
پاكستان يكي از بازارهاي مكمل ايران نيز به حساب 
مي آيد؛ يعني عالوه ب��ر اينكه كاالهاي متعددي به 
اين كشور صادر مي شود، در مقابل برخي از كاالهاي 
اساسي به  ويژه در محصوالت كشاورزي از پاكستان 

وارد مي شود.

  فرصت هاي گسترش صادرات به پاكستان
1. نياز پاكس�تان ب�ه انرژي و خدم�ات فني - 

مهندسي
بزرگ ترين مساله اي كه اين كشور در حال حاضر 
بعد از مسائل امنيتي با آن روبرو است، نياز شديد 
به انرژي و برق و كمبود زيرساخت هاي الزم در اين 
زمينه است. اين در حالي است كه ايران به عنوان 
يك كش��ور غني از لحاظ انرژي و برق، مي تواند با 
صدور خدمات فني � مهندسي و تأمين برق و گاز 
اين كش��ور و همچنين مش��اوره هاي تخصصي به 
شركت هاي پاكستاني، جايگاه خود را در بازار اين 
كشور تثبيت و اقتصاد پاكستان را به خود وابسته 
كن��د. در همين جهت، اجراي خط لوله صلح يكي 
از طرح هاي راهبردي ايران و پاكس��تان است كه 
ب��ا وجود عمر طوالني خود هنوز به ثمر ننشس��ته 
و دو كش��ور بايد گام هاي پايان��ي را در اين زمينه 

سريع تر بردارند.

2. تنش هاي هند و پاكستان
عادي ش��دن روابط هند و پاكستان با توجه به عمق 
اختالفات دو كش��ور بعيد به نظر مي رس��د؛ اما اين 
مس��اله مي تواند براي ديگر همس��ايگان پاكستان 
از جمله ايران حائز اهميت باش��د. به ش��رط آنكه با 
پيش��نهادهاي جذاب تجاري و اقتصادي كه منافع 
دوطرف را تامين كند، به اس��تقبال نخس��ت وزير 
جديد پاكس��تان كه نگاه مثبتي به تقويت روابط با 

ايران دارد، برود.

  موانع عمده صادرات به پاكستان
بازار پاكستان يك بازار كامال رقابتي است و اتاق هاي 
بازرگاني، اتحاديه ها و تشكل ها نقش بسيار پررنگي 
در اقتصاد اين كش��ور دارند اما نق��ش دولت صرفًا 
قانونگذاري و سياست گذاري است و دخالتي در بازار 
ندارد. همين موضوع يكي از عوامل پايين بودن نرخ 
تورم و بيكاري در اين كش��ور است. بنابراين يكي از 
ش��روط ورود و ماندگاري در بازار پاكستان توجه به 

رقابت پذيري كاالها و خدمات است.
از س��وي ديگر س��ابقه بيش از 20 ساله عضويت در 
س��ازمان تجارت جهاني و داش��تن تج��ارت آزاد با 
كش��ورهاي آس��يايي مثل چين و مالزي، رقابت و 
ورود به بازار پاكستان را سخت تر از ساير كشورهاي 

همسايه كرده است.
يكي ديگر از مش��كالت اصلي تجارت با پاكس��تان 
قاچاق كاال اس��ت كه به واس��طه مرزهاي طوالني و 
نسبتًا ناامن به واسطه حضور گروهك هاي تروريستي 
و عدم كنترل مرزهاي مشترك به خصوص از طرف 

پاكستان اين موضوع تشديد شده است.
خام فروشي كاال به ويژه پوست خام، خرما و حبوبات 
از ديگر مشكالت صادرات به پاكستان است كه براي 
ايجاد ارزش افزوده و ارزآوري بيش��تر بايد صادرات 

كاالي فرآوري شده را مد نظر قرار داد.
بازگش��ت تحريم هاي اياالت متحده امريكا پس از 
خروج از برجام، از ديگر موانع تجارت با پاكس��تان 
و گس��ترش همكاري هاي اقتصادي است كه باعث 
ايجاد مش��كالتي در حوزه انتقال ارز و صادرات كاال 

مي شود.

  راهكاره�اي توس�عه مب�ادالت تج�اري و 
افزايش صادرات به پاكستان

 تقويت نقش س��فارت خانه ها به عن��وان يك منبع 
بالقوه تبليغ ظرفيت هاي اقتصادي ايران در كش��ور 
پاكستان، با ايجاد زمينه سرمايه گذاري هاي خارجي 
براي كشور و برقراري روابط كارگزاري بانكي، صدور 
ضمانتنام��ه بانكي براي پروژه ه��اي خدمات فني و 
مهندس��ي، ايجاد خطوط اعتباري و تسهيل تبادل 

اسناد و رفع موانع غيرتعرفه اي.
گسترش تعامل معاونت ديپلماسي اقتصادي وزارت 
امور خارج��ه و بخش هاي مرتبط در وزارتخانه هاي 
اقتصادي با دولت پاكستان در جهت تحكيم روابط 

اقتصادي.
س��رمايه گذاري مش��ترك به وي��ژه در حوزه هاي 
نساجي، چرم و صنعت بسته بندي با توجه به ظرفيت 

باالي پاكستان در اين زمينه ها.

تقويت اتاق مش��ترك بازرگاني دو كشور و تشكيل 
كنسرس��يوم هاي صادراتي جهت حضور پايدار در 

بازار پاكستان.
تقويت سرمايه گذاري مشترك در منطقه آزاد چابهار 
با ايجاد واحدهاي مش��ترك ب��راي صادرات كاال به 
پاكس��تان و هم صادرات مجدد كاال به كش��ورهاي 
ثال��ث و همچنين تأمين نياز ب��ازار داخل در برخي 

از اقالم.
شناسايي و معرفي نيازهاي خدمات فني � مهندسي 
مورد نياز پاكس��تان و حضور به موقع ش��ركت هاي 

داخلي.
ايجاد ش��بكه توزي��ع محصوالت ايران��ي در جهت 
معرفي مزيت هاي رقابت��ي كاال و خدمات ايران در 

بازار پاكستان.
افزاي��ش حض��ور فعال بخ��ش خصوص��ي واقعي 
)كارآفرين��ان، صنعتگ��ران و بازرگان��ان( در بازار 
پاكستان و اتصال بازرگانان ايراني به تجار پاكستاني.

برگزاري نمايش��گاه هاي تخصصي-كاالهاي ايراني 
در بخش هاي كش��اورزي و مواد غذايي، شيميايي، 

پتروشيمي و نساجي با هدف فروش و صادرات.
اعط��اي نمايندگي فروش و پخش كاالهاي ايران از 
سوي توليدكنندگان ايراني به بازرگانان پاكستان و 

ايجاد شبكه خدمات پس از فروش.
توسعه پيمان  پولي براي استفاده از پول هاي محلي 
در تجارت با پاكس��تان و كنار گذاشتن دالر از روند 

معامالت.
جلوگيري از تغييرات مداوم قواني��ن صادراتي و نرخ 

ارز، كاهش خدمات بندري و تقويت حمل ونقل ريلي.

  نتيجه گيري
ديپلماسي اقتصادي، ايران را وارد يك فضاي جديد 
مي كند كه بايد از مرزه��اي جغرافيايي گذر كند و 
اقتصاد مستحكم تري را نسبت به گذشته پايه گذاري 
نمايد. در واقع نبود ديپلماسي فعال اقتصادي و تراز 
منفي تجاري، در عمل به واردات و قاچاق كاالهاي 
خارجي به داخل كش��ور ختم شده است. بنابراين، 
ديپلماسي اقتصادي بايد بس��تر صادرات كاالهاي 
مرغ��وب و با كيفي��ت داخل��ي در بازارهاي مصرف 
كش��ورهاي ديگر به ويژه همسايگان را فراهم كند. 
پاكستان به عنوان پرجمعيت ترين همسايه ايران، 
فرصت مناسبي براي صادرات كاالهاي توليد داخل 
اس��ت. چرا كه قرابت ه��اي فرهنگ��ي، اجتماعي و 
مذهبي؛ شباهت در تقاضاي كاال و خدمات و كاهش 
هزينه ه��اي حمل ونقل ك��ه س��بب رقابت پذيري 
كاالهاي ايراني مي ش��ود، مزيت تجارت با كش��ور 
پاكستان اس��ت. تجار و بازرگانان ايراني بايد از اين 
فرصت استفاده كنند و نفوذ كاالهاي ايراني در بازار 
پاكستان را افزايش دهند. براي تقويت اين مناسبات، 
راهكارهايي همچون: تش��كيل كنسرس��يوم هاي 
صادرات��ي، اصالح ش��يوه هاي تج��ارت و برگزاري 
نمايشگاه هاي تخصصي-كاالهاي ايراني در جهت 
افزايش ميزان صادرات به پاكس��تان ارايه ش��د كه 
رس��يدن به اين مه��م، همت مس��ووالن تجاري و 

ديپلماسي اقتصادي پويايي را مي طلبد.
منبع: شمس

رييس جمهوري گفت: احداث خط لوله انتقال گاز ايران 
به پاكس��تان يكي از پروژه هاي مهم دو كشور است و 
خوشحاليم كه امروز توانسته ايم به تمامي تعهدات خود 
در اين راس��تا عمل كرده و لوله انتقال گاز را به نزديك 
مرز پاكستان برسانيم و اميدواريم اين پروژه با تالش 

مسووالن پاكستاني به زودي عملياتي شود.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني رياس��ت جمهوري، 
حجت االس��الم والمسلمين حسن روحاني روز شنبه 
هنگام دريافت استوارنامه خانم »رفعت مسعود« سفير 
جديد پاكستان در تهران با بيان اينكه دو ملت نسبت 
به هم عالقه اي دوستانه،  برادرانه و تاريخي دارند، اظهار 
داش��ت: بايد از توانمندي ها و ظرفيت هاي موجود در 
راس��تاي توس��عه همه جانبه روابط و همكاري هاي 

مشترك اس��تفاده كنيم. رييس جمهوري مناسبات 
ايران با پاكستان به عنوان كش��ور دوست، همسايه و 
برادر را در زمينه هاي مختلف ممتاز دانس��ت و گفت: 
توس��عه و تقويت بيش از پيش روابط و همكاري هاي 

تهران – اسالم آباد با اهميت و ضروري است.
روحاني با اشاره به اينكه فرصت هاي بسيار خوبي براي 
گسترش همكاري هاي ايران و پاكستان در بخش هاي 
مختلف اقتصادي وجود دارد، گفت: احداث خط لوله 
انتقال گاز ايران به پاكستان يكي از پروژه هاي مهم دو 
كشور است و خوشحاليم كه امروز توانسته ايم به تمامي 
تعهدات خود در اين راستا عمل كرده و لوله انتقال گاز را 
به نزيدك مرز پاكستان برسانيم و اميدواريم اين پروژه 

با تالش مسووالن پاكستاني به زودي عملياتي شود.

رييس جمه��وري با بيان اينكه اي��ران منبع مطمئن 
تامين انرژي براي پاكستان است، افزود: آماده احداث 
نيروگاه هاي بيشتر براي تأمين برق مورد نياز اين كشور 

هستيم.
روحاني با اشاره به اهميت توسعه همكاري هاي ايران 
و پاكستان در آب هاي جنوب، خاطرنشان كرد: بايد از 
ظرفيت دو بندر مهم چابهار و گوادر به عنوان بنادري 

كه مكمل يكديگر هستند، به خوبي استفاده كنيم.
رييس جمهوري با بيان اينكه مرزهاي ايران و پاكستان 
بايد مرزهاي امن باشند، بر ضرورت تالش در راستاي 
توسعه امنيت مرزهاي دو كش��ور و تسريع در آزادي 

مرزبانان گروگان در خاك پاكستان تاكيد كرد.
روحاني، ايران، پاكس��تان و تركي��ه را از بنيان گذاران 

سازمان همكاري اقتصادي )اكو( در منطقه دانست و 
افزود: بايد در زمينه گسترش همكاري هاي اقتصادي 
و توسعه صلح و ثبات منطقه اي، همكاري نزديك تري 

با هم داشته باشيم.
خانم »رفعت مسعود« س��فير جديد پاكستان نيز در 
اين ديدار ضمن تقديم استوارنامه به رييس جمهوري 
كشورمان و تبريك چهلمين سالگرد پيروزي انقالب 
اس��المي، بر ضرورت ت��الش براي توس��عه و تقويت 
همه جانبه مناسبات و همكاري هاي دو كشور تاكيد 
كرد. سفير جديد پاكستان با اش��اره به اينكه دولت و 
مردم پاكستان، ايران را كشوري دوست و برادر مي دانند 
و همواره براي ملت ايران احترام زيادي قايل هستند، 
گفت: روابط و همكاري هاي دو كش��ور در بخش هاي 

مختلف به ويژه در زمينه خط لوله انتقال گاز از ايران روند 
خوبي دارد و خوش��حاليم كه مي توانيم در بخش هاي 

مختلف با ايران همكاري كنيم.
رفعت مسعود با بيان اينكه مرزهاي دو كشور بايد امن 
باشند تا همكاري هاي اقتصادي و روابط مردم دو كشور 
بيش از پيش گسترش پيدا كند، گفت: پاكستان متعهد 
به تضمين امنيت مرزهاي خود با جمهوري اسالمي 

ايران است.
وي با بيان اينك��ه ايران و پاكس��تان نقش مهمي در 
توسعه صلح و ثبات منطقه اي دارند، گفت: گسترش 
همكاري هاي دو كش��ور در راستاي امنيت منطقه اي 
و مب��ارزه با بي ثباتي و تروريس��م فرصت ه��ا را براي 

تروريست ها از بين خواهد برد.

  ديپلماس�ي اقتصادي بايد بستر صادرات 
كاالهاي مرغوب و با كيفيت داخلي در بازارهاي 
مصرف كشورهاي ديگر به ويژه همسايگان را 
فراهم كند. پاكستان به عنوان پرجمعيت ترين 
همسايه ايران، فرصت مناسبي براي صادرات 
كاالهاي توليد داخل است. چرا كه قرابت هاي 
فرهنگ�ي، اجتماعي و مذهبي؛ ش�باهت در 
تقاض�اي كاال و خدم�ات و كاهش هزينه هاي 
حمل ونقل كه س�بب رقابت پذيري كاالهاي 
ايراني مي شود، مزيت تجارت با كشور پاكستان 
است. تجار و بازرگانان ايراني بايد از اين فرصت 
اس�تفاده كنند و نفوذ كاالهاي ايراني در بازار 

پاكستان را افزايش دهند
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سندروم ويتنام به سندروم 
افغانستان تبديل مي شود؟

طبق گفته رهب��ران اياالت متح��ده، جنگ در 
افغانس��تان طوالني  ترين جنگ امريكا بوده و به 
از دس��ت رفتن مقادير زيادي »خون« و »منابع 
مالي« منجر ش��ده است. اكنون به نظر مي رسد 
واشنگتن در نهايت براي پذيرش شكست تاريخي 
در افغانستان آماده مي شود و اين در حالي است 
كه بسياري آن را با جنگ وحشيانه ويتنام قابل 

قياس مي دانند.
به نوشته نيويورك تايمز، مذاكرات جدي ميان 
مقام��ات امريكاي��ي و شورش��ي هاي طالبان با 
»گام��ي ملموس و بزرگ« ب��راي پايان دادن به 
جنگ نزديك به 18 س��اله در افغانستان همراه 
بوده اس��ت. مذاكرات بيشتري هم در هفته هاي 
آينده براي كار روي جزييات انجام مي ش��ود. اما 
طبق گزارش ها، در ح��ال حاضر اياالت متحده 
بايد 14هزار نيروي خود را در اين كشور آسياي 
ميانه بدون دريافت هيچ ضمانتي از سوي دشمن، 
خارج كند. واشنگتن هنوز بطور رسمي اين اقدام 
يك جانبه را نپذيرفته، اما تحليل گران معتقدند 
كه بطور غيرمس��تقيم با اين خواس��ته طالبان 

موافقت كرده است.
در اوج دوران جن��گ ش��مار نيروه��اي اياالت 
متحده در افغانستان به 100هزار نفر مي رسيد. 
جاي تعجب ندارد كه اكنون باقي مانده نيروها در 
افغانستان توانايي كنترل بر شورشي ها را ندارند. 
حتي حضور 8هزار نيروي ناتو و هزاران پيمانكار 
خصوصي در افغانس��تان كه از دول��ت در كابل 
حماي��ت مي كنند، باز هم مقابله با شورش��ي ها 

دشوار است.
زلماي خليل زاد، نماينده ويژه اياالت متحده در 
صلح افغانستان در جريان آخرين دور مذاكرات در 
دوحه )قطر( به دنبال شكل دادن به »چارچوب 
توافقي براي معاهده صلح« بود تا طالبان را به سه 
موضوع متعهد كند: آتش بس، ورود به مذاكرات با 
دولت كابل و تعهد به اينكه افغانستان هرگز مجددا 
به پناهگاه��ي امن براي گروه هاي تروريس��تي 

تبديل نمي شود.
اما طبق گزارش هاي منتشر شده توسط رسانه ها، 
طالبان تعهد خود را به هيچ يك از اين خواسته ها 
اعالم نكرده و در مقابل، موافقت واشنگتن با خارج 
كردن نيروها از افغانستان را جلب كرده است. به 
عبارت ديگر، طرف امريكايي تنها به دنبال حفظ 
وجه��ه از طريق يك »توافق« دوجانبه اس��ت و 
در واقعي��ت، مي داند كه جن��گ مدت ها پيش 

تمام شده.
رايان كروكر، سفير سابق امريكا در افغانستان در 
اشاره به اين مس��اله گفت اياالت متحده در خفا 
»شرايط تسليم ش��دن« را بررسي مي كند و در 
ظاهر سعي دارد وجهه خوبي به مساله بدهد. او 
همچنين خروج نيروهاي امريكايي از افغانستان 
را با عقب نشيني و شكست نيروهاي امريكايي در 
پايان جنگ ويتنام در اواسط دهه 1970 مقايسه 
كرد و اف��زود: »همانطور كه از حضور ما پاي ميز 
مذاكره مشهود است، داريم تسليم مي شويم. ما 
در حال مذاكره شرايط تسليم شدنمان هستيم.«

شكس��ت نيروه��اي نظامي اي��االت متحده در 
افغانستان مي تواند به ظهور مجدد سندورم ويتنام 
بينجامد كه به از دست رفتن اعتماد ملي به ارتش و 
موضع گيري بين المللي در قبال ان جنگ انجاميد. 
جنگ در افغانس��تان خيلي از جنگ در ويتنام 
طوالني تر ش��ده و اگرچه شمار تلفات نيروهاي 
امريكايي بسيار كمتر بوده، اما هزينه هاي مالي 
آن سرسام آور است. طبق برآوردها، تاكنون حدود 
2هزار ميليارد دالر پول ماليات دهندگان امريكايي 
در جنگ در افغانستان هزينه شده در حالي كه 
دستاوردهاي استراتژيك آن عمال »صفر« است.

به عالوه، جنگ آغاز ش��ده توسط دولت جورج 
دابليو. بوش در ماه اكتبر سال 2001، آغازگر يك 
س��ري جنگ هاي ديگر موسوم به »جنگ عليه 
تروريسم« در چندين كشور بود كه هزينه كلي 
آنها دست كم به 5 هزار ميليارد دالر )يك چهارم 

بدهي ملي اياالت متحده( مي رسد.
از نظر هزينه جاني هم جنگ عليه افغان ها و مبارزه 
با تروريسم در ديگر كشورهاي منطقه به كشته و 
زخمي شدن ميليون ها نفر انجاميده و ميليون ها 
نفر را نيز آواره كرده اس��ت. نرخ خودكش��ي در 
ميان كهنه س��ربازان جنگ هاي افغانس��تان و 
عراق به شدت باالس��ت و انتظار مي رود تاثيرات 
منفي رواني اين جنگ ها تا چندين نس��ل ادامه 

داشته باشد.
همانطور كه امريكا مدت ها با س��ندروم ويتنام 
درگير بود، اكنون هم تا چندين دهه آتي سندرم 

افغان گريبان اياالت متحده را رها نخواهد كرد.
دولت بوش حمل��ه به طالبان در افغانس��تان را 
در تالفي حمله 11 س��پتامبر آغاز كرد و اين در 
حالي بود كه شواهد حاكي از ارتباط افغانستان با 
حمله به برج هاي دوقلو چندان مستدل نبودند. 
طالبان ك��ه از 1996 قدرت را در افغانس��تان به 
دست گرفته بود، سقوط كرد. اما پس از سه دوره 
رياست جمهوري، به نظر مي رس��د كه طالبان 
مجددا به در دست گرفتن قدرت در افغانستان و 
مشايعت خروج نيروهاي امريكايي و ناتو فاصله 

چنداني ندارد.
ريچارد هاس، يكي از برنامه ريزان پيشين وزارت 
امور خارجه امريكا گفت: »طالبان به اين نتيجه 
رسيده كه زمان زيادي تا خستگي اياالت متحده 
از حضور نظامي در افغانستان و پرداخت هزينه 
45 ميليارد دالري در سال در جنگي كه نمي تواند 
برنده شود، نمانده است... آنها نيازي به مصالحه 
ندارند.« واش��نگتن ممكن است وانمود كند كه 
در حال مذاكره براي توافقي بر س��ر »چارچوب 
صلح« است؛ اما واقعيت اين است كه در يك جنگ 

حماسي ديگر شكست خورده است.
منبع: ديپلماسي ايراني



نگاه 9 بانك و بيمه

تعادل از تازه ترين چالش هاي صنعت بيمه و پيش بيني فيچ گزارش مي دهد: 

عدم پرداخت حق بيمه و از دست رفتن نياز بيمه اي به دليل مشكالت معيشتي و كاهش قدرت خريد

رشد 15درصدي بيمه كشور طي 5 سال آينده 

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري| 
بيمه درايران، يك رشد متوسط ساالنه 15 درصدي 
را طي پنج سال آتي، تجربه خواهد كرد. اين مطلبي 
است كه شركت رتبه بندي جهاني فيچ در پيش بيني 
اخير خود اعالم كرده است و مي افزايد: اين موضوع 
تاحدي به واسطه رشد ناشي از كاهش تحريم ها عليه 

اين بازار در اوايل سال 2016 مرتبط خواهد بود.
به گزارش تعادل، بر اس��اس گزارش فيچ از سه ماهه 
چه��ارم 2018، تورم باال و درآم��د پايين خانوارها، 
توس��عه بخش بيمه زندگي را در ايران محدود كرده 
است. اين درحالي اس��ت كه فقدان دسترسي بيمه 
گران به س��رمايه و تجربه خارجي، مانعي براي رشد 
عمده بخش غيرزندگي بوده است. با اين وجود، انتظار 
مي رود بخش بيمه ايران، رشدي سريع در سال هاي 
آتي تجربه كند. درعين حال، اين شركت رتبه بندي، 
هيچ نوع اشاره اي به اثرات احتمالي خروج امريكا از 
توافقنامه هسته اي، طي ماه مي سال گذشته ميالدي، 
بر بخش بيمه ايران نكرده اس��ت. بر اساس گزارش 
في��چ، بخش هاي بيمه زندگ��ي و غيرزندگي، تحت 
سلطه بيمه گران داخلي بوده و اندازه كل بازار، كوچك 
است و تحريم ها نيز سبب فقدان حضور شركت هاي 
بين المللي و توابع آنها براي رشد اين بخش ها است.

در مجم��وع، انتظار مي رود. بيمه خودرو و ش��خص 
ثال��ث بزرگ تري��ن بخش باش��د و بر اثر گس��ترش 
ن��اوگان خودروه��ا، حجم باالي��ي از رش��د در اين 
بخش حاصل ش��ود اندازه بخش بيمه شخص ثالث 
 خودرو ني��ز به دلي��ل ماهيت اجب��اري آن افزايش

 يافته است
درهمين حال، روندهاي جمعيتي س��بب افزايش و 
هزينه ه��اي درماني خواهد بود ك��ه درنهايت، بيمه 
س��المت را بهبود خواهد بخشيد. استمرار در سطح 
پايين درآمد بسياري از خانوارها، ديگر بخش ها را با 
چالش روبرو خواهد نمود؛ تورم باال، ارزش پس اندازها 
را كاهش مي دهد و نوعي فق��دان درك مزيت هاي 

بيمه زندگي در جامعه وجود دارد.
بزرگ ترين بازيگر بخش بيمه كش��ور يعني شركت 
بيمه اي��ران، كه يك بيمه گر تركيب��ي كامال دولتي 
بوده و در س��ال 1935 تأسيس ش��ده است، حدود 
نيمي از سهم كل صنعت بيمه ايران را در دست دارد. 
اين ش��ركت، طيف وسيعي از رش��ته هاي اشخاص 
و ش��ركتي از جمله پوش��ش بيمه براي ريسك هاي 
اتومبيل، آتش س��وزي، پيمانكاران، اموال، دريايي، 
هوايي، حوادث شخصي، كش��تي راني، مسووليت و 

مهندسي ارايه مي دهد. 
همچنين، اين شركت پس اندازهاي بلندمدت براي 
مشتريان شخصي و بيمه مسافرت نيز عرضه نموده 
و ب��ه ديگر بيمه گران داخلي نيز بيم��ه اتكايي ارايه 
مي كند. خارج از ايران، ش��ركت بيم��ه ايران داراي 
12 شعبه در كشورهاي حوزه خليج فارس از جمله 
عربستان س��عودي، امارات متحده، بحرين و عمان 

است.
بيم��ه دولتي، درحدود 45 درصد از كل س��هم بازار 
داخل��ي و 50 درصد از س��هم ب��ازار در ديگر خرده 
بخش ه��ا را در اختي��ار دارد. اين ش��ركت، يكي از 
شركت هاي داخلي معدودي است كه در كشورهاي 
خارجي حضور دارد و به نظر مي رسد، اين شركت در 
پي بهبود اين راهكار به دليل افزايش رقابت ها باشد.

شركت هاي بيمه دولتي از لحاظ سرمايه و دسترسي 
به قرارداده��اي دولتي از حمايت عمده اي بهره مند 
هستند و اين بدان معناست كه اين شركت، در آتيه 
بازار بيمه ايران، رشد مطلوبي را تجربه خواهد كرد. 

سه شركت تقريبًا خصوصي در ايران وجود دارد: بيمه 
البرز، بيمه آسيا و بيمه دانا. 

بيمه البرز در س��ال 1959 تأس��يس ش��د و طيفي 
از رش��ته هاي بيمه اشخاص و ش��ركتي غيرزندگي 
از جمله پوش��ش ريس��ك اتومبيل، آتش س��وزي، 
حوادث شخصي، كشتي راني، مسووليت و مهندسي 
ارايه مي دهد. اين ش��ركت نيز محصوالت پس انداز 
بلندمدت براي مشتريان شخصي و نيز بيمه مسافرت 

و محصوالت بيمه سالمت گروهي عرضه مي كند.
مانند بخش بانكداري، صنعت بيمه ايران نيز توسط 
دولت و بيمه مركزي تنظيم مقررات مي شود. بيمه 
مركزي ايران در سال 1971 و بر اساس قانون تأسيس 
بيمه مركزي و بيمه گري، توسط دولت راه اندازي شد 
اين سازمان، تمامي عمليات هاي بخش بيمه محلي 
از جمله موارد مربوط به مناطق آزاد تجاري را تحت 
نظارت خود دارد. شركت هاي خارجي، مجوز خريد 
49 درصد از كل سهم يك شركت بيمه ايراني را دارند. 
از طرفي، دغدغه هايي نسبت به كيفيت گزارشگري 

مالي ش��ركت ها، ريسك باالي مش��اركت و حضور 
س��نگين دولت در اين بخش، هم چنان وجود دارد. 
بيمه مركزي، از طرف دولت، مسوول تنظيم مقررات، 
راهنمايي و گسترش عمليات هاي بيمه اي در ايران، 
ارايه دس��تورالعمل به شركت هاي بيمه و حمايت از 

بيمه گزاران و ذي نفعان آنان است
سال هاس��ت صنعت بيمه با مس��ائل و چالش هاي 
فراواني دس��ت وپنجه نرم مي كن��د و همچنان پس 
از مدت ه��ا نه تنها ب��ا وجود افزايش بار مش��كالت 
درصدد پذيرش مس��ووليت هاي جدي��د براي رفع 
موانع است بلكه افزايش ضريب نفوذ صنعت را نيز با 
جديت دنبال مي كند. پيش بيني رشد 11 درصدي 
صنعت بيمه كشورمان در يك فرايند 5 ساله هرچه 
كه باشد در كوران بحران هاي اقتصادي يك روند رو 
به جلو اس��ت. با اين وجود طرح دغدغه هايي كه اين 
مراكز بين المللي با تمركز بر ضرورت كيفي س��ازي 
گزارش��گري مالي، برنامه ريزي براي كاهش ريسك 
مشاركت و ضرورت كاهش تصدي گري دولت مطرح 

مي سازند مي بايست مد نظر قرار گيرد. در اين مورد 
البته سياست هاي نهاد ناظر همان گونه كه رييس كل 
بيمه مركزي طي روزهاي اخير و در دومين نشست 
ارزيابان خسارت در محل بيمه مركزي تصريح كرد؛ 
واگذاري اموري اس��ت كه تشكل ها با پيشنهاد خود 
آمادگي اجراي و عهده دار ش��دن آن مطابق ضوابط 

باشند
عالوه ب��ر اين نمي ت��وان از رفع موانع ب��زرگ ديگر 
مرتب��ط با عوامل داخلي و خارجي اثرگذار بر رش��د 
صنعت نظي��ر برخ��ورداري از ني��روي متخصص، 
رقابت هاي ناس��الم، كوتاه بون دوره مديريت ها، به 
روز ش��دن محصوالت متناس��ب با رشد تكنولوژي، 
روز آمد نش��دن مقررات، فق��دان انعطاف در بخش 
بيمه گري، شرايط اقتصادي، كم توجهي به آموزش 
 نيروهاي س��تادي به عنوان مطل��ب دروني صنعت 

چشم پوشيد.
همچنين در بخش عوامل بيروني نيز مواردي چون 
مش��كالت اقتصادي و تورم كه باعث كاهش قدرت 
خريد مردم و تنزل بعض��ي دهك هاي اجتماعي به 
طبقات پايين تر ش��ده و در اين ش��رايط كه تأمين 
معيش��ت و نيازهاي اوليه دغدغه اصلي حال حاضر 
مردم اس��ت نياز به بيم��ه اولويت خود را ازدس��ت 

مي دهد.
همچنين مس��ائل فرهنگي ش��امل عدم ش��ناخت 
كافي مردم از صنعت بيمه باعث ش��ده بس��ياري از 
نيازهاي خ��ود را ناديده بگيرند يا اينكه با روش هاي 
ديگري به فكر رفع آنها باش��ند. به عالوه دش��واري 
اعتم��اد متقاب��ل م��ردم و ش��ركت هاي بيمه عدم 
ش��فافيت در هنگام فروش بيمه نامه، س��اده و قابل 
 فهم نب��ودن متون بيمه نامه ه��ا از عمده داليل اين

 مساله هستند.
در اين بخش مي توان به روزآمد نشدن برخي قوانين 
و مقررات و مهم تر از آن شفافيت و ساده سازي قوانين 
و ايين نامه ها در صنعت بيمه اشاره كرد. از سوي ديگر 
تحريم ه��اي بانكي و بيمه اي ك��ه صنعت بيمه را در 
كشور دچار چالشي جدي نموده ودر كنار آن ضرورت 
دان��ش و تجربه كاف��ي در اداره و راهبري بيمه براي 
مديران ارشد يك امر اجتناب ناپذير است. مهم ترين 
بخش از عوامل بيروني مي توان به تاكيدات دولت و 
مجلس بر صنعت بيمه اش��اره داشت كه بعضٌا باعث 
كندي حركت شده و نيز هزينه هاي اضافي زيادي را 
به آن تحميل مي كند كه نمونه بارزش را مي توان در 
تصويب قانون جديد بيمه شخص ثالث مشاهده كرد.

سرمنشأ ركود تورمي
ايلناز   ابراهيمي|

درحالي كه كتاب هاي اقتصاد كالن مملو از راه هاي 
كنترل تورم و برون رفت از ركود به عنوان 2 معضل 
مهم و مورد توجه سياس��ت گذاران اس��ت اما وقوع 

همزمان اين 2 موضوع، جمع اضداد است.
كتاب هاي اقتصاد كالن پر اس��ت از راه حل و راهكار 
براي كنترل تورم و برون رف��ت از ركود، دو معضلي 
كه همواره از بزرگ ترين نگراني هاي سياست گذاران 
بوده و هميشه در تالشند تا در كمترين زمان ممكن 
روشي براي مقابله با اين معضالت پيدا كنند. اما ورق 
زدن دوباره كتاب ها و مقاله ها نشان مي دهد كه انگار 
هميش��ه يا تورم بوده يا ركود و از ديد اقتصاددانان 
وقوع همزمان اين دو، جمع اضداد اس��ت كما اينكه 
در اقتصاده��اي غربي تا دهه 70 ميالدي هرگز اين 
دو با هم مشاهده نش��ده بودند. از همين روست كه 
يكي از مش��هورترين نموداره��اي اقتصادي تحت 
عنوان »منحني فيليپس« نش��انگر رابطه معكوس 
نرخ بيكاري با نرخ تورم اس��ت. شايد دليل اين نوع 
تفكر در اقتصادهاي غربي اين باش��د كه هميش��ه 
»عرضه تقاض��اي خود را به وجود م��ي آورد«. كاال 

توليد مي ش��ود، قيمت فروش آن بين عوامل توليد 
تقسيم مي ش��ود و همين درآمد صرف خريد كاالها 
مي ش��ود. توليد كاال همراه خود اش��تغال، درآمد و 
در نتيج��ه تقاضا براي خري��د را ايجاد مي كند پس 
اگر قيمت كااليي به هر دليلي افزايش پيدا كند )از 
جمله افزايش نقدينگي(، توليد آن براي توليدكننده 
صرفه بيشتري پيدا كرده، در نتيجه توليد را افزايش 
مي دهد و براي اين كار نياز به نيروي كار داش��ته و 
تقاضا براي استخدام نيروي كار بيشتر، كمابيش به 

كاهش بيكاري منتهي مي شود.
اين نگاه اقتصاددانان غربي به ماجرا از آنجا نش��ات 
مي گيرد چند ف��رض را در پس ذهن خود دارند كه 
عبارتن��د از: 1- دليل تورم در اقتصاد افزايش تقاضا 
اس��ت. 2- اقتصاد به افزايش تقاضا جواب داده و در 
برابر تقاضاي بيشتر، توليد بيشتري انجام مي دهد. 
3- جوابگويي ب��ه تقاضا در اقتص��اد از كانال توليد 
داخلي صورت مي گيرد كه الجرم به افزايش اشتغال 

منجر مي شود.
ولي در اقتصادهاي نفتي، جريان به اينگونه نيست؛ 
پولي در اقتصاد توزيع مي ش��ود ك��ه تمام آن لزومًا 

حاصل توليد عوامل توليد نيست و ناشي از استخراج 
و فروش نفتي است كه بخش بزرگي از قيمت آن بر 
مبناي كميابي اين منبع خدادادي است بطوري كه 
در بسياري از متون اقتصادي از تفاوت قيمت هزينه 
توليد هر بش��كه نفت خام و قيمت فروش آن به نام 
رانت نفتي ياد مي شود. اين رانت يا درآمد نفتي وارد 
اقتصاد مي شود در حالي كه بين عوامل توليد تقسيم 
نشده و به ازاي آن كااليي به جز نفت در اقتصاد توليد 
نشده است. در اغلب كشورهاي نفتي اين درآمد در 
اختيار دولت قرار داده مي شود و دولت به روش هاي 
مختلف از پرداخت دستمزد كاركنان خود گرفته تا 
دادن يارانه هاي نق��دي و غيرنقدي آن را در اقتصاد 
توزيع مي كن��د و اين پول در اقتص��اد گردش پيدا 
مي كند و همراه با خود تقاضايي را به وجود مي آورد 
كه براي آن توليدي صورت نگرفته اس��ت. يعني به 
عبارت��ي اين تقاضا، درون زا نبوده و برون زا اس��ت و 
راحت ترين و س��ريعترين روش براي جوابگويي به 
آن، استفاده از بخشي از همين دالرهاي نفتي براي 

واردات است.
به اين ترتي��ب، بطور خالصه درآم��دي در اقتصاد 

توزيع مي شود كه ناشي از پرداخت به عوامل توليد 
براي توليد كاال نيس��ت و تقاضايي را ايجاد مي كند 
كه ج��واب آن به صورت درون زا در اقتصاد كش��ور 
پيدا نمي ش��ود و البته كاالهايي براي جوابگويي به 
اين تقاضا معرفي مي ش��وند كه از خارج وارد ش��ده 
و درآمد حاصل از فروش آنها به جيب عوامل توليد 
داخلي سرازير نمي ش��ود. ولي ايراد كار كجاست؟ 
ظاهراً همه چيز درست كار مي كند و به هر تقاضايي 
در اقتصاد پاس��خ داده مي ش��ود و عرضه و تقاضا در 
هماهنگي با هم قرار دارند، هر چند كه بخشي از اين 

عرضه از محل توليدات داخلي نباشد.
 چشم اس��فنديار دقيقًا همينجاس��ت، درآمدي در 
اقتصاد توزيع ش��ده اس��ت كه ما به ازاي كااليي آن 
در اقتصاد توليد نش��ده و در نتيج��ه اگر به هر دليلي 
واردات قطع ش��ود، تورم در اقتصاد به شدت افزايش 
مي يابد چرا كه عرضه ديگر جوابگوي تقاضا نيس��ت. 
از طرف ديگ��ر، در آن بخش از توليد نيز كه در داخل 
كشور انجام مي ش��ود، در طول زمان وابستگي هاي 
زي��ادي ب��ه واردات تكنولوژي، مواد اوليه و واس��طه 
ايجاد شده اس��ت كه خود به آس��يب پذيري بيشتر 

اقتصاد در برابر افت واردات دامن مي زند و به عبارتي 
ديگر، شوك منفي سمت عرضه حساب مي شود. پس 
همراه با تورم، افزايش بيكاري نيز در اقتصاد مشاهده 
خواهد شد كه شايد بتوان گفت حكايت اين روزهاي 
اقتصاد ايران اس��ت. به دليل افت درآمدهاي نفتي و 
نيز تحريم هاي وضع شده بر مراودات بانكي كشور با 
بانك هاي خارجي، امكان واردات كمتر شده و حتي 
اگر واردات به همان شكل سابق نيز ادامه يابد به دليل 
افزايش نرخ ارز، قيمت ريالي كاالهاي وارداتي افزايش 
يافته است بنابراين كنترل تورم با استفاده از واردات 
به شكل سابق امكان پذير نيست. از سوي ديگر، توليد 
داخل نيز در برخي از كاالها وجود نداشته يا در صورت 
وجود به نوعي، از نظر تكنولوژي يا مواد اوليه و واسطه 
در گرو واردات است. پس شوك عرضه به وقوع پيوسته 
است و آنچه كه در اقتصاد به نام ركود تورمي خوانده 
مي شود، در اقتصاد ايران در حال ظهور و بروز است، 
حالتي كه راه حل كالس��يكي براي آن در آموزه هاي 
اقتصاد ارايه نش��ده است ولي مورد به مورد و با توجه 
به وضعيت خاص هر كشوري مي توان راه حل هايي را 

براي برون رفت از آن به كار گرفت.

جزيياتي از كارتخوان هاي مسدودشده در خارج كشور

»ويپيان«شناساييكارتخوانهارادشوارميكند
گروه بانك و بيمه |

بانك مركزي و ش��بكه پرداخت، عالوه بر محدوديت 
تراكنش ه��اي بانكي در داخل و خ��ارج، جمع آوري 
چك هاي تضميني، نظارت هاي مختلفي را در مورد 
كارتخوان هاي خارج كش��ور به كار گرفته و اقدام به 

مسدود سازي كارتخوان ها كرده اند. 
به گزارش تعادل، از ابتداي دي ماه امس��ال تاكنون 
930 دستگاه كارتخوان كه به آن سوي مرزها منتقل 
شده شناسايي و مسدود شده است. چند روز قبل براي 
نخستين بار ناصر حكيمي معاون فناوري هاي نوين 
بانك مركزي در حاشيه هشتمين همايش بانكداري 
الكترونيك و نظام هاي پرداخت از آغاز مسدودسازي 
دستگاه هاي كارتخوان كه به كشورهاي ديگر انتقال 

يافته و فعال است، خبرداد.
دالالن بازار ارزبخصوص در التهابات ارزي اخير از هر 
امكاني براي خريد و فروش ارز بهره برده اند. يكي از اين 
ابزارها كه نقل و انتقال پول را براي آنها ساده مي كند، 
دستگاه هاي پوز يا كارتخوان است كه مبلغ خريد يا 

فروش ارز را با آن انتقال مي دادند. 
اما س��فته بازان ارزي به اين اكتف��ا نكردند و با انتقال 
تعدادي از دس��تگاه هاي كارتخوان به خارج از كشور 
معامالت ارزي خود را در همان محل انجام مي دهند.

بر همين اس��اس بان��ك مركزي در چن��د مرحله با 
محدودكردن س��قف تراكنش هاي مال��ي از طريق 
دس��تگاه هاي كارتخوان تا حدود زيادي جلوي اين 
نقل و انتقاالت مش��كوك را گرفت. با نخس��تين گام 
بانك مركزي س��قف تراكنش هاي كارتي به ازاي هر 
كارت 50 ميليون تومان درنظر گرفته شد. اما دالالن 
براي اينكه اين قانون را دور بزنند با افتتاح حساب در 
بانك هاي مختلف همچنان مي توانس��تند با داشتن 
ده ها كارت بانكي مختلف روزانه مبالغ كالني را جابه جا 
كنند. بر همين اس��اس بانك مركزي سقف تراكنش 
را به ازاي هر كدملي و فارغ از اينكه انتقال دهنده پول 
چند حساب و كارت بانكي در اختيار دارد را به روزانه 
100 ميليون تومان رساند. اما همچنان سوء استفاده 
از تراكنش هاي بانكي وج��ود دارد و قانونگذار گام به 
گام در حال مسدودكردن راه هاي فرار متخلفان است. 
بر همين اس��اس با دستور بانك مركزي شركت هاي 
ارايه دهندگان خدمات كارتي )پي اس پي( موظف به 
شناسايي و مسدودسازي دستگاه هاي كارتخوان فعال 

در خارج از كشور شدند.

جزيياتكارتخوانهايمسدودشده
معاون توسعه و نظارت شركت شبكه الكترونيكي 

پرداخت ه��اي كارت��ي )ش��اپرك( جزيي��ات 
مسدودس��ازي كارتخوان هاي خارج از كش��ور را 

توضيح داد.
به گفته محمد مهدي طوبايي پس از دس��تور بانك 
مركزي ش��ركت هاي پ��ي اس پ��ي از ابتداي دي 
ماه امس��ال تاكنون يعني در ح��دود يك و نيم ماه 
930 دستگاه كارتخوان فعال در خارج از كشور را 

شناسايي و مسدود كرده اند.
وي ادام��ه داد: اين ط��رح همچنان ادام��ه دارد و 
ش��ركت ها با بررسي  اي پي كارتخوان ها آنهايي كه 
در خارج از كشور فعال هستند را شناسايي و مسدود 
مي كنند. اين مقام مس��وول در پاسخ به اين سوال 
كه دستگاه هاي كارتخوان بيشتر به كدام كشورها 
منتقل شده است، گفت: به صورت دقيق نمي توان 
نام كشورها را اعالم كرد اما بطور عمده دستگاه هاي 
كارتخوان براي معامالت ارز به كشورهاي همسايه 
مانند ع��راق و تركيه منتقل و مورد اس��تفاده قرار 

مي گيرد.
وي ادامه داد: البته امكان به كارگيري دستگاه هاي 
كارتخوان ايراني در تمام كشورهاي دنيا وجود دارد، 
چرا كه در هر نقطه دنيا كه بتوان از طريق اينترنت 
به شبكه شاپرك متصل شد، اين امكان وجود دارد.

طوبايي همچني��ن درباره اينكه آيا دس��تگاه هاي 
كارتخوان خارج شده از كشور توسط افرادي كه در 
استان هاي مرزي اين دستگاه ها را تحويل گرفته اند 
منتقل ش��ده اس��ت، اظهاركرد: به ص��ورت دقيق 
نمي توان اين موض��وع را تأييد كرد چرا كه ممكن 
است دستگاهي كه در ساير استان ها تحويل گرفته 

شده است نيز به خارج منتقل شده باشد.
وي با اش��اره ب��ه اينكه دس��تگاه هاي كارتخوان يا 
دستگاه هاي پوز به دو طريق به شبكه كارتي كشور 
متصل مي شود، گفت: برخي از دستگاه ها به صورت 
دايال آپ و از طريق خطوط تلفن به ش��بكه وصل 
مي ش��ود و برخي نيز از طريق اينترنت قابل اتصال 

است
وي اضافه كرد: دستگاه هايي كه به خارج از كشور 
منتقل ش��ده بر بس��تر اينترنت قرار دارند چرا كه 
اتصال از طريق تلفن در آن س��وي مرزها مش��كل 
است. از ابتداي سال 1396 تا پايان دي ماه امسال 
در مجموع 6923 پايانه متخلف مسدود شده است. 
مجموع پايانه هاي داراي تراكنش غيرقانوني روي 
دس��تگاه هاي كارتخوان كه تا پايان دي ماه س��ال 
جاري مسدود ش��ده به 1009 پايانه رسيده است. 
عالوه بر اين 146 پايانه فعال با ابزار موبايلي و 5768 

پايانه تعريف شده براي درگاه هاي پرداخت اينترنتي 
نيز مسدود شده است. همچنين در مجموع 1273 
كد ملي و شناسه ملي متعلق به پذيرندگان حقيقي 
و حقوقي داراي تراكنش غيرمجاز مس��دود ش��ده 

است.

VPNشناساييرادشوارميكند
معاون شركت شاپرك همچنين اظهار كرد: برخي 
از دالالن براي اينكه كار شناس��ايي دس��تگاه هاي 
كارتخ��وان در خارج از كش��ور را مش��كل كنند از 
وي پي ان يا فيلترشكن استفاده مي كنند. استفاده 
از وي پي ان در خارج از كشور دقيقًا عكس آن چيزي 
اس��ت كه در داخل اتفاق مي افت��د. به اين معنا كه 
وقتي خارج كشور از فيلترشكن استفاده مي كنند  
اي پي سرورهاي داخلي نمايش داده مي شود و كار 

شناسايي را دشوار مي كند.
وي ادامه داد: در مجموع شناسايي و مسدودسازي 
دستگاه هاي كارتخوان متخلف يك فرآيند مستمر 
اس��ت كه تمام تخلفات را رصد مي كند كه خروج 
دستگاه از كشور يكي از اين تخلفات است. بنابراين 
اس��تفاده از  اي پي براي فعاليت هاي شرط بندي و 

غيرقانوني نيز رصد مي شود.
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حمايتهايماليدولت
درمقابلهبابحرانبانكي

ژاله  زارعي|
دولت ايتاليا ب��راي خروج از بح��ران بانك، بيش از 
دو دهه را صرف حمايت مالي از بانك ها و تش��ويق 
آنها به ادغام نم��ود اما تجربه ژاپن نش��ان داده كه 
ب��دون نظارت مس��تقل نمي توان اعس��ار بانكي را 
بهبود بخشيد. سيستم بانكي ايتاليا نسبت به ساير 
كش��ورهاي اروپايي بيش��تر در معرض تهديدات 
بحران مال��ي و اقتصادي قرار گرفت و اين ش��رايط 
زمينه بروز بحران بدهي را فراهم آورد. كارشناسان 
معتقدند اين بحران مي تواند كل سيس��تم بانكي 
اروپا را تحت الشعاع قراردهد. از اينرو، در اين نوشتار 
سياس��ت هاي اتخاذ ش��ده دولت هاي ايتاليا براي 
خروج از بحران بانك��ي را در دو بخش مورد ارزيابي 
قرار مي گيرد. در بخش اول سياست هاي ناموفقي 
همچون حمايت دولت و استفاده از منابع بين المللي 
و بخش خصوصي ارزيابي ش��ده و در بخش دوم، بر 
تغيير رويكرد در مقررات نظارتي تاكيد خواهد شد. 
مش��ابه با تصميمات اوليه اتخاذ شده در ژاپن براي 
عب��ور از بحران، ايتاليا نيز بي��ش از دو دهه را صرف 
تشويق بانك ها به ادغام نمود. در شروع دهه 1990، 
حدود 75 درصد از بخش بانكداري ايتاليا، در دست 
دولت بود. به منظور س��ازماندهي بخش بانكداري، 
دولت اقدامات جديدي را در س��ال 1990 آغاز كرد 
و بانك هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كرد. 
البته، بازيگران اصلي اين موسس��ات خصوصي به 
لحاظ اسمي و حقوقي، زيرمجموعه هايي از بخش 
دولتي كش��ور بود. با كاهش رشد اقتصادي در دهه 
2000، فشار بر ش��بكه بانكي افزايش يافت و روند 
بازپرداخت بسياري از تسهيالت اعطايي در كشور 
كاهش يافت. لذا بانك ها و دولت ايتاليا، دو رويكرد 
را براي احياي مجدد اين بخش دنبال كردند كه در 
رويكرد اول، بخش دولتي درگير نبود درحالي كه، 
در رويكرد دوم اين بخش نقش اساس��ي داشت. در 
رويكرد اول، بانك ها مي توانس��تند تجديد سرمايه 
خود را از طريق بازارهاي داخلي و بين المللي تامين 
نمايند و هيچ گونه حمايتي از س��وي دولت صورت 
نمي پذيرفت. اما در عمل، صرفاً بانك هاي بين المللي 
بزرگ ايتاليا قادر به انجام اين شرايط بودند. به  عنوان 
نمونه، بانك يوني كرديت، اقدامات بزرگي در جهت 
تجديد س��اختار ترازنامه خود انج��ام داد. رويكرد 
دوم در اغلب بانك هاي ايتاليايي مورد استفاده قرار 
گرفت. زيرا، ساختارهاي مالكيت اين بانك ها مانند 
يوني كرديت مبتني بر بازار نبود و آنها به آس��اني به 
منابع مالي خصوصي از خارج از كش��ور دسترسي 
نداشتند. لذا از بخش دولتي براي حل ناترازي كمك 
گرفتند. اما تجربه ژاپن نش��ان داده ب��ود كه بدون 
نظارت مستقل و اعمال فشارهاي نظارتي، استفاده 
از ابزارهايي همچون تجديد سرمايه و حمايت هاي 
دولت، نمي توان اعسار بانكي را بهبود بخشيد و بانك ها 
در عمل انگيزه كمي براي حل ضعف هاي زيربنايي 
ترازنامه دارند. بطوري كه، بانك هاي ايتاليا نيز به  غير 
از تجديد سرمايه ها، تالش هاي مكرري براي كاهش 
سطح مطالبات معوق انجام دادند كه عمومًا ناموفق 
بودند. دولت با تاكيد بر استفاده از رويكرد دوم براي 
احياي بانك ها، اقداماتي را براي كمك به چهار بانك 
ايتاليا كه در پايان 2015 با مشكل مواجه بودند انجام 
داد. ابتدا، برنامه اي را براي تقسيم بانك هاي دولتي به 
بانك سالم و ناسالم تهيه كرد. سپس با هماهنگي سه 
بانك ايتاليايي )يوني كرديت، ايتنسا سان پاولو و يوبي 
بانكا(، يك وام 18 ماهه را براي آنها تامين كرد. گرچه 
دولت در طراحي اين برنامه نقش داشت، اما هيچ پول 
دولتي بطور مستقيم به آنها پرداخت نكرد. زيرا، اساسًا 
پول كافي در صندوق هاي تأمين مالي شده توسط 
بخش خصوصي وجود داشت. البته، مشكالت اين 
چهار بانك كوچك بوده و فقط يك درصد از سپرده  
مردم نزد اين بانك ها بود. بنابراين براي دولت، تجديد 
س��رمايه مورد نياز براي تسويه بدهي آنها، مشكل 
نبود. پس از مدت زمان كوتاهي، س��اير بانك ها نيز 
نيازمند كمك دولتي از آن نوع ش��دند. بطوري كه، 
بانك پوپوالردي ويسنزا و ونتو بانكا، در آغاز 2016 
هر دو متقاضي حماي��ت بودند. دولت بار ديگر يك 
صندوق دارايي خصوصي را به نام آتالنته در آوريل 
2016 ايجاد كرد با اي��ن اميد كه بخش خصوصي 
متعهد به پرداخت 4 الي 6 ميليارد يورو ش��ود. اين 
صندوق به منظور ايجاد يك سازوكار تبديل دارايي 
به اوراق قرضه ايجاد شد كه مي توانست معادل 50 تا 
100 ميليارد يورو مطالبات معوق را خريداري كند. 
مشوق هاي بازار براي سرمايه گذاري در اين صندوق 
چندان ترغيب كننده نبود و سرمايه اين صندوق صرفًا 
توانست تا ميزان 800 ميليون يورو افزايش يابد. البته، 
منابع مالي صندوق »آتالنت��ه 1« كه قرار بود براي 
تجديد ساختار مطالبات معوق استفاده شود، عمدتًا 
براي تجديد سرمايه بانك پاپلور دي ويسنزا و ونتو 
بانكا استفاده شدند. در آگوست 2016، »آتالنته 2« 
با هدف افزودن 2٫4 ميليارد يورو ديگر براي كمك 
به مونت دي پاشي دي سينا ايجاد شد. البته، تا نوامبر 
2016، بخش خصوصي حدود 750 ميليون يورو به 
اين صندوق كمك كرد كه كمتر از ميزان پيش بيني 
شده بود. در سال 2017، مونت دي پاشي دي سينا 
بيشترين تنش در بخش بانكداري ايتاليا را تجربه 
مي كرد. البته در طول 9 سال گذشته، اين موسسه 
مالي چندين بسته كمكي براي تجديد سرمايه خود 
دريافت كرده بود اما مشكالتي در ارتباط با تسويه 
مطالبات معوق خود داشت. بررسي سياست هاي 
پياده سازي شده در ايتاليا براي خروج از بحران بانكي 
نشان داد كه ادغام، حمايت مالي دولت، استقراض 
از نهادها و موسسات بين المللي و بخش خصوصي 
نتوانس��تند بهبودي در ناترازي صورت هاي مالي 
بانك هاي ايتاليا ايجاد نمايند. از اين رو، اين كشور 
با اله��ام از تجربيات ژاپن به اين نتيجه رس��يد كه 
افزايش سخت گيري نظارتي، ممكن است بتواند 
نجات دهنده فرآيند تجديد ساختار بانك ها و عبور از 
بحران بانكي در ايتاليا باشد كه در نوشتار بعدي مورد 

بحث قرار خواهد گرفت.

ديدگاه



دانش و فن10اخبار

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات: 

تكليف كشور در ارتباط با رسانه هاي نوين نامشخص است 
گروه دانش و فن   

 محم��د ج��واد آذري جهرمي با بي��ان اينكه قانون 
بايد ش��فاف و بدون اعمال سليقه باشد، اظهار كرد: 
نمي توانيم بگوييم كه به خاط��ر مردم مي خواهيم 
ايجاد محدوديت كنيم درصورتي كه مردم مخالف 

آن باشند، چراكه بايدمردم را اقناع كرد.
وي با اش��اره به ماج��راي فيلترينگ ب��ا بيان اينكه 
عده اي منتظر هس��تند تا مس��ووالن كشور به جان 
هم بيفتند و از درگيري آنها لذت بيرند، گفت: دقيقا 
مثل بازي ايران در جام ملت هاي آسيا كه عده اي در 
جايي درگير بودند و از جاي ديگري به ما گل زدند.

وزير ارتباطات با تاكيد بر اينكه در مباحث حاكميتي 
چاره اي جز اجراي قانون نداريم، گفت: اگر سليقه اي 
عمل كنيم سنگ روي سنگ بند نمي شود و همانطور 
كه مزيت هاي ش��بكه هاي اجتماعي را مي دانيم كه 
چه تسهيالتي در توس��عه اشتغال ايجاد مي كند اما 
همه به مخاطرات فرهنگي، سياسي و اجتماعي آنها 

هم واقفيم و بايد اين مخاطرات را حل كنيم.
وي با اش��اره به اق��دام بعدي ع��ده اي در دو قطبي 
كردن موضوعات افزود: رييس جمهوري در وزارت 
ارتباطات درب��اره فيلترينگ صحبت مي كند بعد از 
آن عده اي مي گويند آن سخنان غلط است و عده اي 
مي گويند كه درست گفته، مگر مي شود حاكميت 
نس��بت به آنچ��ه در اطرافش مي گ��ذرد بي تفاوت 
باشد. همه بايد بدانيم كه قانون براي حل اختالفات 
فصل الخطاب است و در كل دنيا هم حاكميت راي 
بس��تن، محدوديت و مقابله را در برخورد با مسائل 
مختلف مثل گروه هاي تروريس��تي و كودك آزاري 

اعالم مي كند.
به گزارش روابط عموم��ي وزارت ارتباطات،  آذري 
جهرمي تكليف كش��ور را در ارتباط با رس��انه هاي 
نوين نامشخص دانست و گفت: با پاره اي از فعاليت 
رسانه اي در شبكه هاي اجتماعي مواجهيم كه تكليف 
كش��ور در ارتباط با رس��انه هاي نوين و به رسميت 
شناختن آنها مشخص نيست و درحالي كه هر روز در 
تلويزيون توييت شخصيت هاي مختلف را مي خوانند 
به وزير ارتباطات مي گويند كه در شرايط غيرقانوني 

توييت مي كند.
وزير ارتباطات با تاكيد بر اينكه شبكه هاي اجتماعي 

نوين را مي خواهيم به رس��ميت بشناس��يم، اظهار 
كرد: اجماع جهاني را چه كساني مي خواهند جواب 
دهند و س��وال اينجاست كه العالم و پرس تي وي را 
چرا درس��ت كرده ايم و از ماهواره يوتل ست آنها را 
منتش��ر مي كنيم. وي در ادام��ه در گفت وگو با يك 
ش��بكه راديويي در مورد اينكه گفته مي شود وزير 
ه��م در كميته فيلترينگ هس��تيد و هم در كميته 
ضد فيلترينگ اظهارداش��ت: دماوند كه رفته بودم 
صحبت كردم، گفتم مس��ووالن گالدياتور نيستند 
كه وسط ميدان بجنگند و عده اي هم كف بزنند. من 
در جلسه مربوط به كس��ب و كارها و نظام پرداخت 
الكترونيكي، يكي از موضوعات جدي كه شركت ها با 
آن مواجه بودند شكايت دستگاه هاي دولتي از اينها 
بود و اينكه مرتبط با شكايت دستگاه دولتي و بعضًا 
غير دولتي اينها را فيلتر مي كردند. وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات اظهارداشت: ما در دولت مكانيزمي 
به كار گرفتيم كه قبل از اينكه ش��كايت اينها ثبت 
ش��ود، اين شكايت بررس��ي ش��ود. در واقع ما يك 
كميته آنتي فيلتر درس��ت كرديم كه منجر به فيلتر 
كس��ب و كار مي شود، كه در رسانه فضاي دو قطبي 

به وجود مي آورد.
وي بيان داشت: طبيعتًا اين مساله اي كه فيلتر بايد 
باش��د يا نبايد باش��د، بايد كميته تعيين مصاديق 
تشكيل شود و در همان جلسه  با استدالتي كه وجود 
دارد جمع بندي شود و بعد پايه هايي كه مورد قبول 
مردم هم باش��د توضيح دهيم اگر واقعًا مي خواهيم 
تصميم��ي بگيريم نه اينكه ه��ر روز صبح كه بيدار 
مي ش��ويم بگوييم اين را مي خواهيم ببنديم و يك 
گروهي ديگر مي گويند نه اين را نبايد ببنديد اين چه 
مش��كلي از مردم را برطرف مي كند؟ به نظر من اين 
منطق درستي نيست و تقريبًا نزديك به يك سال و 
۸-۷ ماه است كميته فيلترينگ تشكيل نشده است.

وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالع��ات به پايش انجام 
گرفت��ه ۷۰ هكت��ار مزرع��ه خش��خاش در منطقه 
كوهستاني صعب العبور كه در دسترس عموم نيست 
اشاره كرد و گفت: قطعًا ما حامي پليس هستيم و كار 

ما هم در راستاي افزايش توان پليس است.
 وي در پاسخ به اين س��وال آيا سامانه اي كه مزرعه 
خشخاش را رصد كرده است مي تواند به حل مشكل 

ترافيك در تهران هم كمك كند، اظهارداشت: دقت 
تصاوي��ر ماه��واره اي متفاوت اس��ت، و كاربرد هاي 
مختلفي نيز دارد . ما چون خودمان ماهواره سنجشي 
در مدار نداريم مجبوريم تصاوير را از ساير كشورها 
بگيريم كه بعضًا با محدوديت هايي مواجه هستيم و 
كيفيت هايي كه به دست ما مي رسد كيفيت مطلوب 

و مورد نظر ما نيست.
وي افزود: يكي از داليل مهم اين است كه جوانان ما 
در حال كار هستند تا ماهواره خودمان را در مدار قرار 
بدهند و ما بتواني��م از آن بهره برداري كنيم، همين 
اس��ت. در حال حاضر براي مديري��ت حمل و نقل 
شهري و جاده اي كيفيت تصاويري كه مي خواهيم 
با دقت يك متر است كه بتوانيم آن را پردازش كنيم 
كه چنين تصاويري را االن نداريم.وزير ارتباطات و 

فناوري اطالعات بيان داشت: پس از اينكه ماهواره 
پيام موفق نشد در مدار قرار گيرد، دانشگاه اميركبير 
س��اخت ماهواره يك متر را ش��روع ك��رده كه يك 
زمان بندي ۳ س��اله به ما داده اند و اميدواريم كه ما 
بتوانيم ۳ سال آينده آن را در مدار داشته باشيم كه 
طبيعتًا جهت مديريت حم��ل و نقل كارايي دارد و 

بسيار مناسب است.
وي افزود: اما تصاويري كه ما االن داريم براي پايش 
سطوح كشاورزي كفايت مي كند و دقت الزم را دارد و 
مي تواند به ما بگويد كه در هر جاي كشور چه چيزي 

كاشته شده است.
وي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا اي��ن تصاوير در 
زمينه طرح آمايش س��رزميني هم مورد اس��تفاده 
قرار مي گيرد يا خير، بيان داشت: آمايش سرزميني 

يك موضوع و پايش س��طوح زير كشت يك موضوع 
ديگر اس��ت كه به هر دو مي خورد و م��ا بايد قبل از 
آن پردازش ه��اي اوليه را انجام دهي��م، گياهان را 
طيف نوري شان را شناس��ايي و عكس ها را دريافت 
كني��م و انطب��اق بدهيم و مس��احت را اس��تخراج 
كنيم كه مي تواند جدا  از پايش س��طوح زير كشت 
بيماري هاي مزارع را شناسايي كند و بگويد و نحوه 
شيوع و مكانيزم ش��يوع چه چيزي است، مي تواند 
زمين خواري را شناسايي كند، يعني شما مي توانيد 
بگوييد وضعيت ارتفاعات ۱۸۰۰ متر به باالي تصاوير 
امسال است و تصاوير سال آينده در اين مدت زماني 
را مي توانيد شناسايي كنيد.آذري جهرمي در خاتمه 
گفت: استفاده هاي زيادي از تصاويري مي توان انجام 

داد، اما اولويت ما در مديريت منابع آب است.

گيزم�ودو| داليل متعددي ب��راي انجام آزمايش 
دي.ان.اي در خانه وج��ود دارد كه يكي از آنها قطعًا 
حف��ظ حريم خصوصي اس��ت ام��ا اكن��ون يكي از 
بزرگ ترين ش��ركت هاي آزمايش ژنتيك قصد دارد 
مدارك خصوصي پاي��گاه داده كاربران را در اختيار 

»اف.بي.آي« قرار دهد.
نتي��ك  ژ ي��ش  ما ز آ ي��ي  يكا مر ا كت  ش��ر
»FamilyTreeDNA« اخيراً طي يك همكاري 
با پليس فدرال امري��كا به آنها اجازه دسترس��ي به 
اطالع��ات م��دارك خصوص��ي پاي��گاه داده بخش 

نسل شناسي بيمارانش را داده است.
اين همكاري نخس��تين بار توسط رس��انه امريكايي 
»بازفيد« )BuzzFeed( گزارش ش��ده است. اين 
رسانه اعالم كرد كه يك شركت آزمايش دي. ان. اي 
به صورت داوطلبانه اجازه دسترس��ي اف. بي. اي به 
مدارك خصوصي پايگاه داده كاربرانش را داده است.

پليس ها و كارآگاهان پيش تر از پايگاه داده دي. ان. اي 
 »GEDmatch« منبع باز ژنوميك و نسل شناسي
به منظور شناسايي و دستگيري برخي جنايتكاران 
مانند قاتل سريالي معروف به »قاتل طاليي دولتي« 
)Golden State Killer( كه بين سال هاي ۱۹۷۴ 
تا ۱۹۸۶ مرتكب ۱۳ قتل، بيش از ۵۰ تجاوز جنسي 
و بي��ش از ۱۰۰ فقره دزدي در كاليفرنيا ش��ده بود، 
اس��تفاده كردند تا اينكه وي را در ۲۴ آوريل س��ال 

۲۰۱۸ بازداشت كردند.
اما اكنون آنها طي احضاريه اي خواس��تار همكاري 
با ش��ركت FamilyTreeDNA شدند تا طي اين 
هم��كاري بتوانند هويت هر كاربر ك��ه ژنتيك آن با 

ژنتيك قاتل مورد نظر يكي است را شناسايي كنند.
شركت FamilyTreeDNA طي اين همكاري به 
اف. بي. اي اين اجازه را مي دهد تا پرونده ژنتيكي بيش 

از يك ميليون فرد را جست وجو كند.
به عنوان بخش��ي از اين توافقنامه، ش��ركت مذكور 
همچنين موافقت كرد ش��واهد و مدارك دي. ان. اي 
افراد را مورد بررسي قرار دهد و سپس آن افرادي كه 
مرتكب جرايم خشونت آميز شده اند اما اكنون فوت 

شده اند را به آزمايشگاه اف. بي. اي ارسال كند.
شركت FamilyTreeDNA طي بيانيه اي گفت 
افرادي كه پرونده هاي آنها در دست اين شركت است 
در صورت مايل نبودن، مي توانند گزينه تطابق ژنتيك 
را در تنظيمات حساب خود غيرفعال كنند. انجام اين 
كار از دسترسي اف. بي. اي به اطالعات ژنتيكي آنها 

جلوگيري مي كند.
 ،)Bennett Greenspan( “ بنت گرينس��پن“ 
رييس و بنيانگ��ذار FamilyTreeDNA، اظهار 
كرد مشاركت ما با اف. بي. اي چيزي فراتر از اعطاي 
 مج��وز قانوني براي دسترس��ي آنها به پاي��گاه داده 

دي. ان. اي هر فرد نيست.

ورج| اپل اجراي برنامه هاي مبتني بر سيستم عامل  اي 
او اس ش��ركت هاي گوگل و فيس ب��وك را در داخل اين 
شركت ها به علت نقض حريم شخصي براي مدتي كوتاه 
ناممكن كرد.گوگل و فيس ب��وك قبل از عرضه عمومي 
برنامه هاي س��ازگار با iOS  آنها را در داخل اين شركت 
مورد آزمايش و بررسي قرار مي دهند. اما اپل با باطل كردن 
  iOS مجوزهاي برنامه هاي مذكور اجراي نس��خه هاي
برنامه هايي همچون نقشه گوگل، هنگ اوت، جي ميل و 

غيره را در داخل اين شركت ناممكن كرد.
اپل هفته قبل اقدامي مشابه را بر ضد شركت فيس بوك 
نيز انجام داد و علت چنين كاري را نقض سياس��ت هاي 
خود در زمينه توزيع برنامه هاي سازگار با محصوالت اپل 
اعالم كرده اس��ت.اين اقدام اپل باعث شد كه بسياري از 
كاركنان شركت هاي يادشده نتوانند فعاليت هاي روزمره 
خود را انجام داده و نسخه هاي بتاي برنامه هاي مختلف 
خود را براي استفاده كاربران آيفون و آي پد آزمايش كنند. 
باطل نشدن مجوز يادش��ده از آنجا اهميت داشت كه با 
استفاده از ان اجراي برنامه هاي مختلف بدون عرضه آنها 
در اپ استور ممكن مي شد.البته بعد از گذشت مدتي اين 
 شركت برطرف شد و اپل تاييد كرد كه با همكاري گوگل و 

فيس بوك مجوزهاي قبلي را مجددا فعال كرده است.
همكاري گوگل و اپل براي حل اين مشكل پس از آن رخ 
داد كه گوگل برنامه اي به نام Screenwise Meter را 
از كار انداخت. اين برنامه ناقض حريم شخصي به گوگل 
امكان مي داد تا از نحوه استفاده كاربران از آيفون هايشان 
مطلع شود. فيس بوك هم قبال يك برنامه تحقيقاتي مشابه 

عرضه كرده بود كه اپل را به خشم آورده بود. 

انگجت| تعدادي از مقامات ايالت هاي مختلف امريكا 
قصد دارند از فيس بوك به علت اهمال و سهل انگاري 
در حفاظت از داده هاي كاربران كه به سوءاستفاده از آنها 

منجر شده، تحقيق كنند.
دادس��تان هاي ايالت ه��اي كنتيك��ت، ايلينوي��ز، 
ماساچوست، نيويورك، نيوجرسي و كاروليناي شمالي 
همگي قصد دارند اين موضوع را مورد بررسي قرار دهند 
كه فيس بوك چگونه داده هاي كاربران را مورد بررسي 

قرار مي دهد.
علت اصلي آغاز اين تحقيقات رسوايي مربوط به شركت 
انگليسي كمبريج آناليتيكاست كه با دسترسي بي اجازه 
 به داده ه��اي خصوصي ده ها ميليون نف��ر از كاربران 
فيس بوك از اين اطالعات براي بررس��ي احتمال راي 
آوري دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا استفاده كرد.

قرار اس��ت مقامات ايالت هاي نام برده در اين زمينه با 
يكديگر همكاري كنند. اولين بار مقامات قضايي ايالت 
كنتيكت ايده يادشده را مطرح كردند و سپس مقامات 
ايالت هاي پنس��يلوانيا و ايلينويز به آنها پيوس��تند تا 
مشخص ش��ود فيس بوك تا چه حد براي حفاظت از 

داده هاي خصوصي كاربرانش جديت دارد.
سپس گروه دومي با همكاري دادستان هاي ايالت هاي 
نيويورك، نيوجرسي و ماساچوست شكل گرفت تا آنها 

نقض قوانين عمومي را در اين زمينه بررسي كنند.
عالوه بر مقامات قضايي ايالت ه��اي مختلف امريكا، 
اف بي اي، كميس��يون اوراق بهادار و ب��ورس امريكا و 
كميسيون فدرال تجارت امريكا نيز تحقيقات مشابهي 

را در مورد فيس بوك به جريان انداخته اند.

انگجت| شركت اپل احتمااًل از يك فناوري جذاب و 
مشتري پسند در آيفون هاي سال ۲۰۲۰ خود استفاده 

خواهد كرد.
اپل براي بهبود عكاسي و فيلم برداري آيفون برنامه دارد 
و ممكن است قدم را فراتر از اضافه كردن يك دوربين 

عقب سوم بگذارد.
منابع بلومب��رگ مي گويند كه اين غول تكنولوژي در 
حال توسعه يك سيستم دوربين سه بعدي است كه از 
اسكنر ليزري استفاده مي كند تا اطالعات عمقي را در 
فواصل بسيار بزرگ تر از سيستم نمايش نقطه اي كه 
در فناوري تشخيص چهره آيفون هاي فعلي استفاده 
مي ش��ود، دريافت كند.گفته مي شود كه هدف اصلي 
اپل دستيابي به فناوري واقعيت افزوده در آيفون هاي 
سال ۲۰۲۰ اس��ت. اين امر مي تواند ابعاد و اندازه ها را 
اندازه گيري كند، همچنين به گرفتن عكس هاي اصالحا 
پرتره كمك مي كند چرا كه دوربين براي گرفتن آن نياز 
به تشخيص اش��ياي پس زمينه دارد.طبق گفته يكي 
از منابع، ش��ركت اپل با شركت سوني درباره آزمايش 
حسگرها صحبت كرده است.اگر اين شايعات درست 
باشد، اپل مي تواند اواخر سال ۲۰۲۰ آيفون هاي ليزري 

را معرفي كند.
شركت اپل مي خواست ارتقاي خود را در سال ۲۰۱۹ 
انجام دهد، اما به داليل نامعلومي آن را به تعويق انداخت. 
پس براي امسال شما مجبور به سازش با ارتقاهاي ديگر 
خواهيد بود كه شامل دوربين عقب سوم و احتمااًل يك 
حسگر بهبود تشخيص چهره و همچنين تغيير درگاه 

شارژ از پورت هاي كنوني به USB-C است.

گيزمك| كاوشگر »كنجكاوي« )Curiosity( ناسا 
و ابزار پيشرفت هاش اخيراً پس از تغيير مكان موفق به 

رونمايي از حقايق جالبي درباره مريخ شده اند.
هفته گذش��ته دريافتيم كه كاوشگر كنجكاوي ناسا 
 Vera( »پس از مدتي اقامت در منطقه »ورا روبن ريج
Rubin Ridge( اكن��ون مقص��د ديگ��ري را براي 
خود برگزيده اس��ت و مقصد جديد او »كوه ش��ارپ« 
)Mount Sharp( است. كوه ائوليس يا كوه شارپ، 
يك كوه در مريخ اس��ت كه در مرك��ز »گودال گيل« 
)Gale Crater( سربرافراشته است. ارتفاع اين كوه 

از كف گودال گيل بيش از ۵.۵ كيلومتر است.
اكنون پس از تغيير مكان، ابزارهاي گرانش اين كاوشگر 
موفق به كش��ف گودال هاي جديدي در سياره سرخ 
شده اند اما در حال حاضر دانشمندان مايل به افشاي 

جزييات آن نيستند.
محققان توسط اين ابزار، قادر به جمع آوري داده هاي 
دقيق تري از ميزان چگالي اليه هاي سنگي اين منطقه 
بودند و بنابر اين داده ها، آنها منطقه مذكور را بس��يار 

متخلخل توصيف كرده اند.
كاوشگر كنجكاوي با استفاده از دوربين هاي با وضوح 
باالي خود مي تواند تصاوير ش��گفت انگيزي از »كوه 
ش��ارپ« )Mount Sharp( ثب��ت كند و توس��ط 
ابزارهاي خود قادر به بررس��ي س��طح مريخ و توسط 

آزمايشگاه كوچكش نيز قادر به تجزيه و تحليل نمونه و 
مولكول هاي آلي حداقل سه ميليارد ساله است.

با اس��تفاده از اين ابزارها مي توان به بس��ياري از رموز 
 سياره سرخ پي برد. دانش��مندان با بررسي اطالعات

۵ ساله جمع آوري شده توسط شتاب سنج هاي كاوشگر 
كنجكاوي نشان داد حفره هاي جديدي در اين سياره 

وجود دارد.
شتاب سنج هاي كنجكاوي، مي توانند جهت و حركت 
اين كاوشگر را تعيين و شناسايي كنند، آنها همچنين 
با دقت بيشتري مي توانند نيروي گرانش نقاط مختلف 

مريخ را نيز بسنجند.
شتاب س��نج )Accelerometer( حسگري است 
كه شتاب مكانيكي را به سيگنال الكتريكي متناسب 
با آن تبديل مي كند. ش��تاب نرخ تغييرات سرعت در 
واحد زمان است كه مي تواند ثابت )شتاب استاتيك( 

يا متغير )ش��تاب ديناميك( يا گذرا باش��د. زماني كه 
كنجكاوي به قله كوه »ش��ارپ« كه ارتفاع آن ۳ مايل 
)۴.۸ كيلومتر( است صعود كرد آنجاست كه داستان 

هيجان انگيز مي شود.
»كوين لوئيس« )Kevin Lewis(، مدرس دانشگاه 
جانز هاپكينز، گفت: س��طح پايين كوه شارپ به طرز 
شگفت آوري متخلخل است. ما مي دانيم كه اليه هاي 
پايين كوه در طول زمان دفن شده اند، كه اين موضوع 

سبب متراكم شدن آنها شده است.
اين كاوشگر پيچيده ترين كاوشگري است كه سازمان 
فضايي امريكا )ناس��ا( به سياره سرخ )مريخ( فرستاده 
اس��ت. اين خودروي ش��ش-چرخه ۲٫۹ متر طول و 
ارتفاعي به اندازه قد يك انسان معمولي و ۹۰۰ كيلوگرم 
وزن دارد و مي تواند روي س��طح سياره حركت كند و 
از موانعي تا ارتفاع ۷۵ س��انتي متر باال رود و داراي يك 
باتري پلوتونيوم است كه به آن اجازه مي دهد تا بيش 
از ۱۰ سال به حركت ادامه دهد كه براي بازديد از كل 
كِف گ��ودال گيل و حتي صعود به قله كوه ش��ارپ در 
مريخ زماني كافي اس��ت. اين وسيله كه مجهز به انواع 
تجهيزات علمي است، مي تواند از خاك نمونه برداري 
و سنگ ها را سوراخ كند. يك بازوي رباتيك، نمونه ها را 
براي آناليز تركيب شيميايي به آزمايشگاه درون وسيله 

منتقل مي كند.

گيزمگ| پژوهش��گران امريكاي��ي، فرآيند جديدي 
براي چاپ سه بعدي اشيا ابداع كرده اند كه در آن از نور 

استفاده مي شود.
بيشتر چاپگرهاي سه بعدي در حال حاضر اشيا را اليه 
به اليه و عمدت��ًا از پايين به باال و با ذوب ماده س��ازنده 
مي سازند. اشيايي كه با اين روش تهيه مي شوند، به خاطر 
شكاف هاي قابل ديدن در ساختارشان، ترك خورده به 
نظر مي رسند. اما در روش جديد اشيا يك باره و با تاباندن 

نور به يك رزين حساس به نور ساخته مي شوند.
اين سيس��تم موس��وم به »تكرار كننده « كه توس��ط 
پژوهشگران »دانش��گاه كاليفرنيا، بركلي« ابداع شده، 
مي تواند تقريبًا از عهده چاپ سه بعدي همه انواع اشيا 
برآي��د. كاربران بايد اي��ن فرآيند را با اب��داع يك مدل 
رايانه اي از ش��يء م��ورد نظر ابداع كنند كه به ش��كل 
مجموع��ه اي از الگوهاي ن��وري در مي آيد. اين الگوها 
با اس��تفاده از يك پروژكتور ويدئويي استاندارد كه به 
لپ تاپ متصل است، به يك استوانه شيشه اي در حال 
چرخش حاوي موم حس��اس به نور، تابيده مي شوند. 
موم مورد استفاده، حاوي تركيبي از پليمرهاي مايع، 
مولكول هاي حس��اس به نور و اكسيژن محلول است.

مولكول ه��ا پس از فعال ش��دن با نور، اكس��يژن را در 
نواحي س��ه بعدي خاصي از موم تخليه مي كنند. پس 
از انتقال اكسيژن به اين نواحي، پليمر مايع با تشكيل 

مولكول هاي متقاطع، به جامد تبديل مي ش��ود. پس 
از برداشتن ش��يء نهايي از استوانه، موم باقي مانده كه 
در يك محيط داراي اكس��يژن گرم شده، دوباره قابل 
استفاده است.اين سيستم تاكنون براي چاپ سه بعدي 
اشيايي تا قطر ۱۰۲ ميلي متر به كار رفته و اين فرآيند 
را در طول ۳۰ تا ۱۲۰ ثانيه طي كرده اس��ت. اش��ياي 
س��اخته ش��ده با اين روش نه تنها نرم هستند بلكه به 
جاي روش اليه اليه، يك جا چاپ مي شوند و انعطاف 
آنها از اش��يايي كه با روش هاي قديمي چاپ سه بعدي 
ساخته شده اند بيشتر است. اين روش، امكان افزودن 
بخش هاي سه بعدي را به اشياي جامد مانند پيچ گوشتي 
فراهم مي كند.پروفسور »هيدن تيلور« ، از نويسندگان 
اين پژوهش گفت: من فكر مي كنم با اين روش مي توان 
امكان توليد انبوه اشياي مورد نظر را نيز فراهم كرد. اين 
فرآيند مي تواند روش طراحي محصوالت را متحول كند.

چاپ ۳ بعدي اشيا با استفاده از نور

مدارك خصوصي ژنتيكي افراد در دست اف.بي.آي جنگ جهاني اپل با گوگل و 
فيس بوك

تحقيق دادستان هاي امريكا 
براي لو رفتن اطالعات كاربران

دوربين ۳ بعدي ليزري 
درآيفون هاي سال آينده 
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رويداد

دريچه فراسو

هويت در فضاي مجازي 
شفاف مي شود 

مهر| دبير ش��وراي عالي فض��اي مجازي گفت: 
براي برطرف ك��ردن نيازمندي هاي هويتي مردم 
در فضاي مجازي، موضوع شفاف سازي هويت در 
اين فضا را در شوراي عالي فضاي مجازي در دستور 

كار قرار داده ايم.
 ابوالحس��ن فيروزآبادي در پاسخ به سوالي با بيان 
اينكه هويت فضاي مجازي در توس��عه اقتصادي 
كشور نقش موثري دارد، اظهار داشت: در اين فضا 
 دو موضوع اتوماس��يون و شفاف شدن هويت ها را 
مد نظر قرار داده ايم.وي با اشاره به اينكه اين موضوع 
در ش��وراي عالي فضاي مجازي مورد بررسي قرار 
گرفته است، افزود: برطرف كردن نيازمندي هاي 
هويتي مردم در يك ساختار نظام مند و شبكه اي 
در دس��تور كار قرار دارد. دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي ادامه داد: مردم بايد از مزاياي ش��بكه هاي 
فضاي مجازي كه در كشور داير شده، بهره مند شوند 
و بتوانند در يك نظام ش��بكه اي بدون كاغذبازي، 
نياز خود را برطرف كنند.فيروزآبادي با اش��اره به 
اينكه در اين فضا مش��كالت هويتي در دو بخش 
اكتسابي و ذاتي بايد برطرف شود، افزود: مشكالت 
هويتي فضاي مجازي در حوزه اكتس��ابي به تهيه 
گواهينامه ه��اي روزمره و م��دارك هويتي مانند 
مدارك تحصيلي، مدارك پايان خدمت و گواهينامه 
برمي گردد كه براي رفع نيازمندي هاي مردم، بايد 
هويت آنها در فضاي مجازي ش��فاف ش��ود. دبير 
شوراي عالي فضاي مجازي درباره آخرين وضعيت 
استقالل نس��خه هاي فارس��ي تلگرام )هاتگرام و 
طالگرام( از شبكه تلگرام و اخباري مبني بر مخالفت 

با ادامه فعاليت اين دو پيام رسان پاسخي نداد.

 رصد حمله سايبري
به حساب هاي بانكي آنالين

تلگراف| متروبانك انگليس با حمالت هكري 
جديدي روبرو شده است. هكرها با رهگيري كد 
تاييد پرداخت تراكنش ها از حساب هاي مشتريان 

سرقت مي كنند.
»متروبانك« نخس��تين بانك بزرگ انگليسي 
است كه قرباني نوع جديدي از حمالت سايبري 
مي ش��ود كه كدهايي را هدف مي گيرد كه براي 

تاييد تراكنش ها براي مشتريان ارسال مي شود.
هكرها توانسته اند به اليه امنيتي نفوذ كنند كه 
متروبانك براي مشتريان خود فراهم مي كند. در 
اين اليه امنيتي بانك از مشتريان مي خواهد كدي 
كه به وسيله پيامك به موبايل آنها ارسال شده را 

تايپ كنند تا فرآيند پرداخت تكميل شود.
هكرها از راه دور به موبايل نفوذ كرده و پيامك هاي 
مذكور براي تكميل پرداخت از حساب را رهگيري 
 SS۷ كرده اند.آنها با اس��تفاده از شكافي پروتكل
حمله سايبري مذكور را انجام داده اند. شركت هاي 
مخابراتي با استفاده از اين پروتكل تماس و پيامك 

را در سراسر جهان هماهنگ مي كنند.
 مترو بانك نخستين شركتي است كه اين حمله را 
به مقامات گزارش كرده است. احتماال شركت هاي 
ديگر نيز تحت تاثير اين حمله قرار گرفته اند اما 
هنوز آن را علني نكرده اند.اين حمله كه توس��ط 
وب سايت Motherboard كشف شده است.

تعطيلي گوگل پالس ۱۱ اسفند 
سي نت| گوگل اعالم كرده ۲ آوريل )۱۱ اسفند( 
محتويات سرويس »گوگل پالس« را حذف و اين 
 Google سرويس را تعطيل مي كند. محتويات

+ از ۲ آوريل ۲۰۱۹ ميالدي حذف خواهد شد.
پس از آنكه در ماه اكتبر مش��خص شد اطالعات 
۵۰۰ هزار نفر از كاربران گوگل پالس فاش شده 
اس��ت، ش��ركت گوگل تصميم گرفت قسمت 
خدمات مشتري اين شبكه اجتماعي را تعطيل 
كند. در اصل گوگل اعالم كرده بود اين سرويس 
در آگوس��ت ۲۰۱۹ ميالدي تعطيل مي شود اما 
ماه قبل اعالم كرد كشف باگ جديد شكاف هاي 
امنيتي بيشتري را در اين پلتفرم آشكار كرد و در 
نتيجه تاريخ تعطيلي آن را تسريع كرد.از چهارم 
فوريه ۲۰۱۹ افراد نمي توانند پروفايل جديد در 
گوگل پالس ايجاد كنند. همچنين با اعالم تاريخ 
دقيق تعطيلي اين س��رويس كاربران مي توانند 
تصاوير ي��ا ويدئوهاي خود را ذخيره كنند. طبق 
اعالم گوگل، اين ش��ركت حساب هاي كاربري 
گوگل پالس را از تاريخ ۲ آوريل تعطيل و صفحات، 
تصاوير، ويدئو و محتويات ديگر را حذف مي كند.

 كفشي كه زمين خوردن   را 
رصد   مي كند

انگجت| يكي از شركت هاي وابسته به آلفابت، 
نمونه اوليه كفشي را ساخته كه زمين خوردن را 
رصد مي كند. اين كفش همچنين افزايش وزن 

سريع كاربر را نيز رديابي مي كند.
Verily، ش��ركت تحقيقاتي متعلق به شركت 
آلفابت قصد دارد در حوزه فناوري هاي پوشيدني 
فعاليت هايي انجام دهد. درهمين راستا شبكه 
خبري CNBC ادعا مي كند اين بخش نمونه اوليه 
كفش هوشمندي را ساخته كه حركات و وزن را 
اندازه گيري مي كند و مي توان��د زمين خوردن 
كاربر را رص��د كند. هرچند اي��ن چندان طرح 
جديدي نيست اما هنوز هم نادر به حساب مي آيد. 
البته اين كفش ها سالمت را رديابي نمي كنند، اما 
مي توانند افزايش وزن سريع )نشانه اي از اختالل 
در فعالي��ت قلب( را رصد كنند ي��ا هنگامي كه 
فرد زمين مي خورد، پيام هشدار بفرستند.هنوز 
مش��خص نيس��ت اين كفش ها به طور تجاري 
 Verily ،توليد شوند يا خير. اما طبق گزارش ها
به دنبال شريكي براي توسعه اين كفش ها است. 
اين خدمت مذكور به خصوص براي افرادي مفيد 

است كه دچار مشكالت حركتي هستند.
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معاون وزیر جهاد کشاورزی:

مشکلعلوفهدامیدرآیندهاینزدیکحلمیشود
گروهبنگاهها|

با توجه به اهميت تامين مواد اوليه در بخش كش��اورزي 
و نقش��ي كه تامين اين مواد در شمايل نهايي كشاورزي 
كشور دارد.  معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به تالش 
براي تامين نيازهاي زيربنايي كشور در اين بخش گفت: 
در صورت موافقت مجلس ، طی يک برنامه ۵ ساله مشکل 

علوفه دامی در کشور برطرف خواهد شد. 
 کاظم خاوازی مع��اون وزير جهاد کش��اورزی و رييس 
سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی در نشست 
خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بر اساس طرح ارائه شده  
به مجلس علوفه دامی جديدی را در کشور معرفی خواهيم 
کرد، اگر با اين طرح موافقت شود طی يک برنامه ۵ ساله 

مشکل علوفه دامی کشور مرتفع خواهد شد.
وی افزود: در اين طرح کش��ت گياهان علوفه ای از جمله 
خارش��تر که می تواند شرايط نامتعارفی مانند خشکی و 

شوری آب را تحمل کند در دستور کار قرار گرفته است.
معاون وزير جهاد کشاورزی با اشاره به اينکه کشت دوم 
برنج يکی از معضالت فعلی در استان گيالن و مازندران 
به ش��مار می رود بيان کرد: هم اکنون محققان سازمان 
تحقيقات به يک نوع چغندر  علوفه ای به نام کارا دس��ت 
پيدا کرده اند که کشت اين نوع علوفه بعد از برنج می تواند 

حداقل صد تن علوفه تر در هر هکتار توليد کند.
خاوازی ادامه داد: هم اکنون در صد هکتار از استان کرمان 
کش��ت  علوفه کارا انجام شده اس��ت که برای اجرای اين 
پروژه نياز به اعتبار داريم. از مس��ئوالن انتظار می رود که 
بودجه اين طرح را از محل محصوالت تراريخته به سازمان 

تحقيقات، ترويج و آموزش کشاورزی اختصاص دهند.
وی با اش��اره به اينکه امکان توليد يک ميليون تن علوفه 
دامی از سرشاخه های نيش��کر در خوزستان وجود دارد، 
افزود: با بخش خصوصی در اين زمينه وارد مذاکره شده 

ايم که سرمايه گذاری الزم را انجام دهد.
خاوازی با اش��اره به اينکه چغندر علوفه کارا در ده هکتار 

از اراضی مازندران کشت شده است، بيان کرد: کشاورزان 
مازندرانی پيش بينی کرده اند که در هر هکتار ۱۵۰ تن 
علوفه توليد کنند در حالی که  موسس��ه تحقيقات خاک 
و آب در نظر دارد که اين مي��زان را به ۳۰۰ تن در هکتار 
برس��اند. رييس س��ازمان تحقيقات، آم��وزش و ترويج 
کش��اورزی در بخش ديگر س��خنان خود از ارائه ساالنه 
۱۵۰ دستاورد تحقيقاتی به بهره برداران خبر داد و گفت: 
ارائه دس��تاورد تحقيقاتی رتبه های ايران در عرصه های 
بين المللی را ارتقا داده اس��ت که به اين ترتيب بسياری 
از مشکالت را حل می کنيم.وی از معرفی ۳۰۳ دستاورد 

جديد از سال ۸۶ تا کنون در بخش کشاورزی خبر داد.
معاون وزير جهاد کشاورزی توليد محصوالت کشاورزی 
در سال ۵۷ را ۲۶ ميليون تن اعالم کرد و افزود: اين ميزان 
در سال ۹۲ به ۹۷ ميليون تن و در سال ۹۷ به ۱۲۲ ميليون 
تن رسيده است که بخش قابل توجهی از اين موفقيت ها 
را مرهون دستاورد تحقيقات در بخش کشاورزی هستيم.

وی معرف��ی ارق��ام جدي��د ب��ذر را يک��ی از مهم ترين 
دستاورد های بخش تحقيقات برشمرد و گفت: با معرفی و 
 تهيه و توليد بذر و توزيع در ميان بهره برداران توانسته ايم

ساالنه از خروج ۵۰۰ ميليون دالر ارز برای تامين اين بخش 
از بذر مورد نياز جلوگيری کنيم.اين مقام مسئول از معرفی 
۲۲۰ رقم بذر جديد از س��ال ۵۸ تا ۹۶ در کشور خبر داد 
و افزود: ۶۰ نوع از اين ارقام در پنج سال اخير معرفی و در 
اختيار بهره برداران قرار گرفته است.خاوازی ادامه داد: همه 
س��اله بيش از ۶ هزارتن بذر گواهی شده درجه يک و ۲۵ 
هزار اصله نهال شناسنامه دار در اختيار بهره برداران قرار 
می گيرد.وی شناسايی حفظ ذخاير ژنتيک را يکی ديگر از 
برنامه های سازمان تحقيقات برشمرد و گفت: ۴ ميليون و 
۴۰۰ هزار نمونه حشرات، بندپايان و باقی موجودات غير 
زن��ده در بانک ها و بيش از ۱۳۰ هزار نمونه زنده در باغات 
و کلکسيون ها نگه داری می شود که نسل آينده می تواند 

از آن استفاده کند.

 افزايش ذخاير ژنتيكي كشور
خاوازی با اشاره به اينکه از سال ۹۲ تاکنون ۲۶۰ هزار 
نمونه به ذخاير ژنتيکی کشور اضافه شده است، بيان 
کرد: در شناس��ايی حفظ ذخاير ژنتيکی، ۱۰۸ الين 
برتر در زمينه کرم ابريش��م داريم که در خاورميانه 
منحصر به فرد است و عملکرد پيله با استفاده از الين 
های در اختي��ار از ۲۵ به ۳۳ کيلوگرم افزايش يافته 

است.اين مقام مسئول با اشاره به اينکه تغييرات آب و 
هوايی مد نظر سازمان تحقيقات است، افزود: با توجه 
به تغييرات آب و هوايی، کشت چغندر پاييزه و کشت 
نشايی در دستور کار قرار گرفته است چرا که اين امر 
افزايش ۳ برابری بهره وری آب و کاهش يک سوم تا 

يک ششم مصرف بذر را به همراه دارد.
معاون وزير جهاد کش��اورزی درب��اره آخرين وضع 

کش��ت محص��والت تراريخته در کش��ور بيان کرد: 
تمام کش��ور های دنيا به ص��ورت حاکميتی تالش 
می کنند ت��ا از چيزی غافل نش��وند به همين خاطر  
از تمام��ی دان��ش و تکنول��وژی روز دني��ا بصورت 
آشکار و پنهان اس��تفاده می کنند، از اين رو نسبت 
 ب��ه تمام��ی مناب��ع تراريخته هوش��يار هس��تيم و 

مراقبيم که عقب نمانيم.

با همكاري همراه اول و جشنواره فيلم فجر

نظرسنجي مردمي انتخاب بهترين فيلم جشنواره فجر الكترونيكي شد 
۸ بهمن ماه در نشس��ت رس��انه اي س��ي و هفتمين 
جش��نواره فيلم فجر در پرديس س��ينمايي ملت كه 
اپرات��ور »هم��راه اول« به عنوان حام��ي مالي اصلي 
جشنواره معرفي شد، خبر از اعمال تغييراتي در روال 
نظرس��نجي آراي مردمي براي انتخاب بهترين فيلم 

نيز منتشر شد. 
به گزارش ايلنا، ابراهيم داروغ��ه زاده دبير اين دوره از 
جش��نواره فيلم فجر با اعالم زمينه هاي بيش��تري از 
همكاري امسال اين اپراتور و جشنواره فيلم فجر، توضيح 
داد: »سازمان هاي مختلف پيش��نهاد اسپانسرينگ 
مي دهند و س��ازمان س��ينمايي براي بهترين گزينه 

انتخاب بررس��ي هايي مي كند كه در بين گزينه هاي 
اسپانسر امس��ال، همراه اول انتخاب ش��د و عالوه بر 
اين اين اپراتور امس��ال آراي مردمي را نيز پشتيباني 

مي كند.«
نظرس��نجي آراي مردمي و س��يمرغ بلورين بهترين 
فيلم از نگاه تماشاگران همه ساله در سالن هاي نمايش 
جشنواره فيلم فجر به صورت دستي انجام مي شود؛ اما 
در پي همكاري همراه اول و س��تاد برگزاري جشنواره 
فيلم فجر امسال براي نخستين بار اين نظرسنجي به 

صورت الكترونيكي شده است.
فيلم برگزيده تماش��اگران نتيج��ه جمع بندي تمام 

آراي به دس��ت آمده يك فيلم در تمام دوره جشنواره 
خواهد بود.

    روش ش�ركت در نظرس�نجي الكترونيكي 
آراي مردمي

براي نظرس��نجي الكترونيكي انتخاب بهترين فيلم 
جشنواره فجر از نگاه تماش��اگران، سامانه ثبت آراي 
http://www.fajrfilmfes�  رردمي ب��ه آدر س
tival.com/app طراحي ش��ده اس��ت. مخاطبان 
مي توانند پس از تماش��اي فيلم از 2 روش س��ايت يا 

اپليكيشن در انتخاب بهترين فيلم مشاركت كنند.

تماشاگران بايد حداكثر تا 2 ساعت پس از نمايش فيلم 
در سانس مربوطه، با مراجعه به سايت سامانه كدهايي 
روي بليت هاي جشنواره درج ش��ده را در سامانه وارد 
كنند. دريافت اپليكيش��ن از طريق شماره گيري كد 

USSD به شماره #۷۷۱۰ نيز امكان پذير است.

   نخس�تين نظرس�نجي الكترونيك�ي ب�راي 
انتخاب بهترين  فيلم و بازيگران ادوار جشنواره

امسال همچنين با هماهنگي ستاد برگزاري جشنواره 
فيلم فجر براي نخس��تين بار با مشاركت تماشاگران 
بهتري��ن بازيگ��ر زن، بهترين بازيگر م��رد و بهترين 

فيلم تمامي ادوار جش��نواره انتخاب مي ش��ود. اين 
نظرسنجي از طريق اپليكيشن روبيكا انجام مي شود 
و تماش��اگران بايد از طريق اليك صفح��ه بازيگر يا 
فيلم مورد عالقه خود در اين اپليكيش��ن، راي خود 

را ثبت كنند.
صفحات FajrTopFilm ب��راي راي گيري مردمي 
برترين فيلم فج��ر، BestActress براي راي گيري 
مردمي بهترين بازيگر نقش اول زن ادوار جش��نواره 
فيلم فج��ر و BestActor ب��راي راي گيري مردمي 
بهترين بازيگر نقش اول مرد ادوار جشنواره فيلم فجر 

پيش بيني شده است.
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سلفي، جان جوان رفسنجاني 
را گرفت

كرمان| رييس دادگاه عمومي بخش كشكوييه 
رفس��نجان در خصوص آخرين وضعيت پرونده 
مرگ جوان رفسنجاني بر اثر برخورد با قطار گفت: 
در اين رابطه پرونده قضايي تشكيل شده است و در 
صورتي كه تخلفي صورت گرفته باشد با عامالن 

حادثه برخورد قاطع قضايي خواهد شد.
اويس رياحي با اع��الم اين خبر اظهار كرد: عصر 
روز گذشته س��اعت ۱۶ و ۵۰ دقيقه پنج جوان 
رفسنجاني براي تفريح و گرفتن عكس سلفي به 
روي ريل قطار احمدآباد بخش كشكوييه مي روند 
كه پس از نزديك ش��دن قط��ار، لكوموتيوران با 
بوق هاي متع��دد و عالمت هاي هش��دار آنان را 

مطلع مي كند.
اين مقام قضايي گفت: با هشدارها و عالمت هاي 
لكوموتيوران ۴ نفر از روي ريل كنار مي روند اما 
متأسفانه يك جوان ۲۸ ساله كه روي دوربين خود 
متمركز بوده است لحظه آخر متوجه نزديك شدن 
قطار مي شود و هنگام فرار لباس وي به قطار گير 
مي كند و متأسفانه روي ريل مي افتد و جان خود 

را از دست مي دهد.

 40درصد سود زيتون طارم
با خام فروشي از دست مي رود

زنجان| سرپرست فرمانداري شهرستان طارم 
گفت: ۴۰ درصد سود زيتون طارم با خام فروشي 

از دست مي رود.
س��تار صفري در جمع مردم آب بر سرپرس��ت 
فرمانداري طارم با اش��اره به وابس��تگي اقتصاد 
شهرستان به حوزه كش��اورزي، گفت: در طول 
چهل سال گذشته س��طح زير كشت محصول 
اس��تراتژيك زيتون ۴۰ برابر شده و اكنون طارم 
توليدكننده ۴۰ درصد زيتون كش��ور اس��ت و 
اين امر در حالي اس��ت كه تنها ۱۲ هزار هكتار از 
۲۰ هزار هكتار باغات سطح زير كشت به مرحله 
باردهي اقتصادي رس��يده اس��ت و پيش بيني 
مي شود در آينده اين ميزان به ۱۰۰ هزار تن در 

سال برسد.
وي با بيان اينكه خام فروشي محصوالت ۴۰ درصد 
درآمد خانوارها را كاهش مي دهد، افزود: به منظور 
ايجاد ارزش افزوده ب��راي محصوالت توليدي از 
راه اندازي واحدهاي فرآوري زيتون حمايت ويژه 
شده و اكنون ضمن اس��تقرار ۵۰ واحد فرآوري 
از محل س��رمايه گذاري خصوصي و تسهيالت 
بانكي، ايجاد نواحي صنعتي روستايي و سايت هاي 

كارگاهي در دستور كار است.

كارت بازرگاني 4۸ صادركننده 
در خراسان شمالي فعال است

بجنورد| رييس اتاق خراس��ان شمالي از فعال 
بودن تنها ۴۸ كارت بازرگاني در استان خبر داد.

محمد صمدي ديروز در نشست خبري با اصحاب 
رسانه خراسان شمالي اظهار كرد: تاكنون ۱۲۰ 
كارت بازرگاني در اين استان صادر شده كه بيشتر 
آنها به علت مس��ائل و مشكالت مختلف تجاري 

غير فعال شده اند.
صمدي با بي��ان اينكه كارت ه��اي بازرگاني هر 
دو سال تمديد مي ش��ود، افزود: تعداد زيادي از 
فعاالن بخش اقتصادي كارت هاي خود را تمديد 

نكرده اند.
وي ادامه داد: برخي از صادر كننده هاي خراسان 
شمالي از جمله سيمان و ساير كارخانه هاي بزرگ 

از تهران كارت بازرگاني دريافت كرده اند.

تقدير از معلم فداكار 
ديشموكي

ياس�وج| در آيين��ي از معل��م جوان��ي ك��ه 
دانش آم��وزان را از رودخانه اي در روس��تاي 
سرگچ بخش ديشموك كهگيلويه و بويراحمد 

عبور مي داد، تجليل شد.
در اي��ن آيي��ن كه با حض��ور مدي��ركل دفتر 
تربيت بدني وزارت آم��وزش و پرورش برگزار 
شد، صياد تقي پور معلم جوان مدرسه سرگچ 
بخش ديش��موك كهگيلويه و بويراحمد مورد 

تجليل قرار گرفت.
تقي پور با اش��اره به اينكه پس از فصل شروع 
بارش ها و افزاي��ش آب رودخانه دانش آموزان 
توان عب��ور از رودخانه را نداش��تند، گفت: در 
همين راس��تا دانش آموزان را از رودخانه عبور 

مي دادم .
 تقي پ��ور تصريح ك��رد: كار معلم��ي تنها در 
تدريس نيس��ت و بايد تمام رفتار ها آموزنده و 

تربيت محور باشد.

تعميرات اساسي هواپيماي 
فوق سنگين در شيراز

شيراز|هواپيماي فوق سنگين و هواپيما هاي 
جنگي به همت متخصصان داخلي در ش��يراز 

تعمير مي شود
بازنشسته نيروي هوايي پايگاه شهيد دوران شيراز 
گفت: از آنج��ا كه در دوران دف��اع مقدس هيچ 
كشوري حاضر به تعمير يا ارايه قطعات مورد نياز 
هواپيما ها به ما نبود، با تكيه بر توان تكنيسين هاي 
داخلي و با استفاده از كتاب راهنماي هر هواپيما، 

آنها را تعمير كرديم.
نصرالهي افزود: براي تعمير هر هواپيما قطعات 
مورد نياز را از هواپيما هاي از رده خارج شده تهيه 

يا نمونه آن قطعه را بومي سازي كرديم.
او. بي��ان داش��ت: هم اكن��ون با ارتق��اي تجربه 
تكنيس��ين ها توانس��ته ايم، هواپيما هاي غول 
پيكر، انواع جنگنده بمب افكن هاي ش��كاري و 

هواپيما هاي سنگين ترابري را تعمير كنيم.

1000 ميليارد تومان براي تكميل پروژه هاي آموزش و پرورش اضافه مي شود
كهگيلويهوبويراحمد|نماينده مردم 
شهرس��تان هاي گچس��اران و باشت در 
مجلس دهم گفت: براس��اس كميسيون 
تلفيق بودجه ۱,۰۰۰ ميليارد تومان براي 
تكميل پروژه هاي آموزش و پرورش اضافه 

مي شود.
به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش 
اس��تان كهگيلوي��ه و بويراحمد، غالمرضا تاجگردون در نشس��ت 
شوراي معاونين و روساي آموزش و پرورش استان افزود: در بودجه 
پيش��نهادي براي تصويب در صحن علني مجلس شوراي اسالمي 
اعتب��ار ۱,۰۰۰ ميليارد توم��ان براي تكميل طرح ه��اي عمراني، 

فرهنگي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش به اعتبارات اين وزارتخانه 
اضافه مي ش��ود. او از افزايش ۲۰ درصدي سهم آموزش و پرورش 
براي تأمين استانداردسازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارس 
در سال جاري خبر داد و اظهار كرد: سهم آموزش و پرورش به ۵۰ 
درصد عوارض وضع شده اضافه شد كه حدود ۶۰۰ ميليارد تومان 
است و صرف استانداردسازي اين تجهيزات مي شود. او  همچنين 
با اش��اره به اختصاص اعتبار بي��ش از ۱,۰۰۰ ميليارد تومان براي 
نيروهاي حق التدريس در بودجه و تعيين تكليف آموزش دهندگان 
سوادآموزي خاطرنشان كرد: در فرايند تصويب نهايي ايراداتي بين 
شوراي نگهبان، دولت و مجلس شوراي اسالمي است كه با مرتفع 

شدن آن مشكل اين نيروها نيز حل مي شود.

تعداد مراكز فني و حرفه اي آذربایجان شرقي 12 برابر شد
آذربايجانش�رقي| مدي��ركل فني و 
حرفه اي آذربايجان ش��رقي گفت: تعداد 
مراكز فن��ي و حرفه اي اس��تان در دوره 
پس از پيروزي انقالب اس��المي نس��بت 
به قبل از آن ۱۲ برابر شده است. يعقوب 
نماينده در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: 
آموزش هاي فني و حرفه اي قبل از انقالب 
برعهده سه نهاد صندوق كارآموزي، كانون كارآموزي و اداره كل 
تعليمات حرفه اي بود و بعد از انقالب با تش��كيل سازمان آموزش 
فني و حرفه اي اين سه نهاد با هم ادغام شدند. او ادامه داد: قبل از 
انقالب ۲ مركز آموزش فني و حرفه اي در آذربايجان شرقي فعال 

بود ك��ه اكنون اين تعداد به ۲۳ مركز رس��يده و يك مركز جديد 
نيز در حال احداث است. وي اظهار داشت: تيم هاي آموزش سيار 
براي آموزش افراد در حاش��يه شهرها، روستاها و شهرستان هاي 
كوچك آذربايجان شرقي نيز در ۴۰ سال اخير از ۲ تيم به ۸۵ تيم 
افزايش يافته اس��ت. مديركل فني و حرفه اي آذربايجان ش��رقي 
افزود: قبل از انقالب در داخل بنگاه هاي اقتصادي و كارخانجات 
مركز فني و حرفه اي وجود نداشت، ولي اكنون ۴۸ مركز آموزشي 
در جوار كارخانه ها ايجاد ش��ده اس��ت. مديركل فني و حرفه اي 
آذربايجان شرقي اظهار داشت: در ۱۰ ماه امسال بيش از ۶۶ هزار 
نفر در مراكز آموزش فني و حرفه اي اس��تان در دو بخش دولتي و 

خصوصي مهارت آموخته اند.

چهرههاياستاني

پيام تبریك ریيس اتاق تعاون ایران به مناسبت  فرارسيدن دهه مبارك فجر
تبدیل نهال نوپا به درخت تناور انقالب اسالمي

 رييس اتاق تعاون ايران در پيامي فرا رس��يدن دهه 
مبارك فجر را تبريك گفت.

به گزارش پايگاه خبري اتاق تعاون ايران متن پيام 
به شرح زير است»بسم اهلل الرحمن الرحيم؛ والفجر 

و ليال عشر؛ 
اين روزها ملت بزرگ ايران در حالي س��الروز ورود 
تاريخي امام امت به ميهن اسالمي را جشن مي گيرند 
كه نهال نوپاي چهل س��ال پيش، اكنون به درختي 
تناور و مثمر تبديل شده است و كيست كه نداند اين 
ح��د از كمال و پختگي، ثم��ره مجاهدت ميليون ها 
ايراني آزاده از هر نژاد و مذهب و قوميت و خونبهاي 
هزاران هزار الله گلگون بوده است. بهمن ماه هر سال 
يادآور شكوه، عظمت، شور و شعور انقالبي مردمي 

است كه دراوج ظلم واستبداد با تكيه بر ايمان، اعتقاد 
وپيروي از رهبري امام )ره( به پا خاستند تا استقالل، 
آزادي و جمهوري اسالمي را براي سرزمين خود به 

ارمغان بياورند. 
در طليعه فجر چهلمين س��الگرد بازگشت حضرت 

امام خميني )ره( به ميهن اس��المي، ضمن تسليت 
ايام ش��هادت حضرت زه��را )س��الم ا… عليها( و 
گراميداشت ياد و خاطره رهبر كبير انقالب، حضرت 
امام خميني )ره( و ش��هداي واال مق��ام انقالب، فرا 
رسيدن ايام دهه مبارك فجر و چهل سالگي انقالب 
اس��المي را به همه فجر آفرينان به ويژه مقام معظم 
رهب��ري، خانواده هاي معظم ش��هدا و ايثارگران و 
تمامي خدمتگزاران صديق نظام مقدس جمهوري 
اسالمي و آحاد فعاالن حوزه تعاون كشور تبريك و 

تهنيت عرض مي كنم.
از خداوند منان توفيق روزافزون مردم غيور ايران و 
خدمتگزاران ملت ش��ريف ايران اسالمي را مسألت 

دارم.«

 براي سومين سال متوالي 
اهداي عنوان تنها واحد خدماتي سبز به  متروي تهران

ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه براي سومين 
سال متوالي عنوان تنها واحد خدماتي سبز استان البرز را 
كسب كرد  و موفق به دريافت لوح تقدير و تنديس سيمين 
بيستمين همايش ملي صنايع واحدهاي خدماتي سبز در 
كشور شد. به گزارش »تعادل« از مديريت ارتباطات و امور 
بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه كسب 
اين افتخار نشان دهنده توجه و اقدام هاي عملي اين شركت 
در راستاي حفاظت از محيط زيست است. گفتني است با 
اقدام هاي انجام شده در يك سال گذشته شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه براي سومين سال متوالي و اين بار به 
دليل انجام فعاليت هاي زيست محيطي كه مربوط به بررسي 
فرآيندهاي شركت بهره برداري متروي تهران و حومه به ويژه 
فرآيندهاي جاري، عملياتي و زيست محيطي در تمامي 

قسمت هاي ايستگاه ها و پايانه مهرشهر، انجام شده به شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه اهدا شد. الزم به توضيح 
است اين جايزه بزرگ ترين و مهم ترين جايزه محيط زيستي 
كشور است كه هرسال در اين همايش باهدف ترويج فرهنگ 
زيست محيطي توسط سازمان محيط زيست اهدا مي شود.

برنامه كميسيون هاي اين هفته اتاق تعاون ايران اعالم شد
اين هفته اتاق تع��اون ايران برگزاري ۲ كميس��يون 
كشاورزي و صنايع غذايي و كميسيون تامين و توزيع 

تعاوني هاي مصرف را در برنامه دارد.
به گزارش تعادل از پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، 
۱۴ بهمن ماه جاري كميس��يون كشاورزي و صنايع 
غذايي با حضور مدير بخش توسعه بازرگاني سفارت 
ايتاليا در تهران، س��اعت ۱۴ تشكيل جلسه مي دهد. 
همچنين كميسيون تامين و توزيع تعاوني هاي مصرف 
نيز ۱۶ بهمن ماه جاري با هدف ارايه گزارش مكاتبات 
كميسيون تخصصي تامين و توزيع تعاوني هاي مصرف 

با شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران و توزيع 
برنج سهميه تنظيم بازار توسط اتحاديه ها و تعاوني هاي 
مصرف ساعت ۱۰ صبح با نمايندگان اتاق هاي تعاون و 
اتحاديه ها و تعاوني هاي اين حوزه جلسه خواهد داشت.

    آمار 40 ساله تعاوني ها زير ذره بين
بيش از ۹۱ هزار تعاوني در چهل س��ال گذشته دركل 

كشور به ثبت رسيده است. 
به گزارش تعادل از پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، 
براساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهاي 

ثبتي تعاون، در چهل س��ال گذشته، بيش از ۹۱ هزار 
تعاوني در كل كشور به ثبت رسيد.

بر اس��اس اين گزارش، تعداد كل اعض��اي تعاوني ها 
۳۹ ميليون نفر )با احتس��اب اعضاء تعاوني هاي سهام 
عدالت( و براي ۱.۶ ميليون نفر ايجاد اشتغال كرده است 
. به گ��زارش واحد آمار و برنامه ريزي اتاق تعاون ايران، 
در اين مدت تع��داد ۱۷۵ تعاوني دانش بنيان به ثبت 
رسيده اس��ت و بانوان تعاونگر با ثبت ۱۰ هزار شركت 
تعاوني با عضويت ۱۲۰ هزار نفر كه براي ۱۲۳ هزار نفر 

شغل ايجاد كرده اند.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

ادامه تالش ها براي ترميم سيل بندها و كمك به سيل زدگان غرب كشور

سيالب خوزستان و لرستان تلفات جاني نداشت
سيالب هفته گذشته در خوزستان، ايالم، كرمانشاه و 
لرستان، خسارات مالي زيادي به بار آورده و خانه هاي 
زيادي را تخريب كرده اس��ت. اين س��يالب كه بر اثر 
بارندگي هاي شديد و ضعيف بودن سيل بندها و از بين 
رفتن زمين هاي داراي پوش��ش گياهي در سال هاي 
اخير رخ داد، تلفات جاني نداشته اما خسارات مالي آن 

نيز هنوز مشخص نشده است. 
ش��دت بارندگي ه��ا و كمب��ود زيرس��اخت ها و نبود 
سيل بندهاي اس��تاندارد و وجود سيل بندهاي كهنه 
دست به دست هم دادند و موجب جاري شدن سيلي 
ويرانگر در دو اس��تان خوزس��تان و لرستان شدند. در 
سيالب اخير خوزستان و لرستان زيرساخت هاي زيادي 
آسيب ديدند، آب وارد خانه ها و مزارع مردم شد، تعداد 
زيادي از روس��تاها و همچنين مناطق شهري تخليه 

شدند و ساكنان آنها به مناطق امن انتقال يافتند.
س��يل خوزس��تان بيش��ترين آس��يب خ��ود را ب��ه 
شهرستان هاي دش��ت آزادگان و هويزه وارد كرد و در 
لرستان نيز شهرستان هاي خرم آباد و پلدختر بيشترين 

خسارت ها را به خود ديدند.
يكي از ساكنان روستاي آلبوعفري شمالي در سوسنگرد 
مي گويد: ما خيلي زود دغدغه كشاورزان را به مسووالن 
س��ازمان آب و برق اطالع داديم و از آنها خواستيم كه 
سيل بندها را ترميم كنند اما متاسفانه جديتي از سوي 
سازمان آب و برق نديديم. او مي افزايد: طغيان آب كرخه 
در محدوده دشت آزادگان اراضي حاجيه، آلبوعفري 
شمالي و سويداني را زير آب برد و صدها هكتار از اراضي 

كشاورزي را تحت تاثير قرار داد. 
حمدان توضيح مي دهد: اين اراضي زير كشت گندم 
هس��تند و اگر آب بي��ش از 8 روز در آنه��ا بماند همه 

محصول از بين مي رود.
اما رييس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر 
نيز بيشترين مش��كل س��يل اخير در برخي مناطق 
استان خوزستان را سيل بندها عنوان كرد و گفت: اگر 
مساله سيل بندها حل شود، مردم مشكالت كمتري 
را تحم��ل مي كنند. مرتضي س��ليمي درباره آخرين 
وضعيت امدادرساني به سيل زدگان استان هاي غربي 

كشور به ويژه خوزس��تان اظهار كرد: امدادرساني در 
برخي استان ها از جمله لرستان و خوزستان همچنان 
ادامه دارد؛ در لرس��تان سبد غذايي به طور كامل بين 
س��يل زدگان و افراد متاثر از س��يل توزيع ش��ده و در 
خوزستان نيز س��ه هزار و 500 خانواده ضمن اسكان 
اضطراري در چهار اردوگاه از پيش تعيين شده، اقالم 

غذايي دريافت كردند.
به گفته او، در سيل اخير خوزستان، مردم مردانه پاي 
كار آمدند و س��يل زدگان را ب��ه خانه هاي خود دعوت 
مي كردن��د و آنها را از خود مي دانس��تند. مش��اركت 
اجتماعي مردم در سيل اخير، واقعًا بي نظير بود و مانند 

آن را در 30 سال گذشته مشاهده نكرده بودم. 
رييس س��ازمان مديريت بحران كش��ور نيز گفت: در 
س��يالب اخير در اس��تان هاي خوزس��تان و لرستان 
خوش��بختانه تلفات جاني نداش��ته ايم اما بايد به اين 
نكته توجه داش��ت كه بيش��ترين جايي كه تلفات و 
خسارت هاي مالي بااليي را رقم مي زند ساخت و ساز 

بي رويه در حريم رودخانه هاست.
اسماعيل نجار در پاسخ به اين سوال كه آخرين وضع سيل 
و آبگرفتگي در اس��تان هاي خوزستان و لرستان چگونه 
است، اظهار كرد: متولي سيل و سيالب در كشور وزارت 
نيرو اس��ت و اين وزارتخانه بايد خروجي سدها، اليروبي 
رودخانه ها و ديوارهاي آنها را مديريت كند. او ادامه داد: در 
خصوص سيالب هاي اخير پيش بيني ها از 2 ماه قبل انجام 
شده بود و از پنجم دي نيز در استان و شهرستان هاي در 
معرض خطر 35 جلسه آمادگي و مقابله برگزار شده بود 
كه خروجي اين جلسات باعث ترميم بخشي از ديوارهاي 

رودخانه ها در اين دو استان شده بود.
رييس س��ازمان مديريت بحران توضيح داد: اليروبي 
رودخانه ها بايد به جد پيگيري شود تا از بروز مشكالتي 
مانند سيالب اخير پيش��گيري شود. نجار اضافه كرد: 
بايد س��يل بندها به صورت مس��تمر مورد پايش قرار 
گيرند. خوش��بختانه از 147ه��زار كيلومتر رودخانه 
بزرگ در كش��ور حدود 10 هزار كيلومتر ساماندهي 
شده است. او به موضوع خسارت هاي سيالب اخير در 
استان خوزستان اشاره كرد و به ايرنا گفت: خوشبختانه 

با انجام تمهيدات يادشده و حضور همه دستگاه هاي 
اجرايي و برآوردهاي س��ال 1395 اين استان در سيل 
امس��ال با وجود دبي )ميزان خروجي آب بر حس��ب 
مترمكعب بر ثانيه( بيش��تر رودخانه ها خسارت هاي 
كمتري را ش��اهد هستيم. رييس س��ازمان مديريت 
بحران اظهار كرد: در پي بارش هاي سنگين و افزايش 
رهاسازي آب از سدهاي دز و كرخه در روزهاي گذشته 
روستاهاي خوزس��تان در 6 شهرستان دچار سيالب 
شدند كه خوشبختانه با تمهيداتي كه از سوي مردم و 
نيروهاي امدادرسان انديشه شد مردم آسيب نديدند و 
با يك حركت جهادي به ترميم سيل بند شهر رفيع از 

توابع شهرستان هويزه در غرب خوزستان اقدام كردند.
او گفت: در سفري كه روز چهارشنبه گذشته 10بهمن 
به همراه رييس دفتر رييس جمهوري به اس��تان هاي 
خوزستان و لرستان داشتيم. حدود 98 درصد سيالب 
مهار ش��ده و آب فروكش كرده بود. مردم و مسووالن 
دس��ت در دس��ت و با همدلي و همكاري گس��ترده 
در ح��ال رف��ع موان��ع و بازگرداندن ش��رايط به حال 
اول بودند. وي با اش��اره به اينكه ب��راي مردمي كه در 
سيالب هاي اخير خس��اراتي به منازل آنها وارد شده 
است دستورالعمل هايي وجود دارد، افزود: در صورتي 
كه منازل آنها نياز به تعمير داشته باشد مبلغي به عنوان 

تس��هيالت ارزان قيمت و مبلغ بالعوض ديگري اعطا 
خواهد شد كه مسووالن دستگاه هاي مرتبط در حال 
ميزان برآورد خسارات هستند و تا حصول و اعالم آن 

بايد منتظر بمانيم.
سيالبي كه هفته گذش��ته بر اثر بارش شديد باران در 
شهر خرم آباد استان لرستان و سيالبي شدن رودخانه 
كرخه در اس��تان خوزستان و ش��هر مرزي »رفيع« از 
توابع شهرستان هويزه به راه افتاد، خسارت فراواني به 
زيرساخت هاي اين دو استان وارد كرد اما با گذشت چند 
روز از آن حادثه طبيعي، آرامش نسبي به مناطق متاثر 

از سيل و آبگرفتگي در اين دو استان بازگشته است. 

مراجعه به پزشكي قانوني به دليل نزاع در 9 ماهه 97، 7 درصد افزايش يافت

چالش اجتماعي خشونت
بنابر آمار  اعالم ش��ده از سوي سازمان پزشكي قانوني 
كش��ور،  آمار مراجعه هاي مردم به دليل ن��زاع به اين 
سازمان، در 9 ماه سال 97، هفت درصد افزايش يافته 
است. بررس��ي هاي اين سازمان حكايت از آن دارد كه 
نزاع و درگيري در ميان تهراني ها بيشتر از ساير استان ها 
بوده و مردم ايالم در اين فهرست كمترين مراجعات به 
دليل نزاع به پزش��كي قانوني را داشته اند. آمار منتشر 
شده از سوي سازمان پزش��كي قانوني در حالي است 
كه آسيب شناسان اجتماعي بر اين باورند كه صرفا به 
دليل باال بودن عدد نزاع ها و مراجعات به پزشكي قانوني، 
نمي توان گفت مردم استان هايي مثل تهران خشن تر 
از ساير استان ها هستند و تمايل بيشتري به درگيري 
دارند بلكه تفاوت س��بك زندگي مردم در استان هاي 
مختلف و تغيير در سطح فشارهاي ناشي از اين تفاوت، 
عاملي است كه سبب ش��ده ميزان نزاع در يك استان 
بيشتر از ساير استان ها باشد. به عبارتي اگر قرار است 
نزاع مورد تحليل قرار گيرد،  بيش از آنكه عددها مهم 

باشند، علل بروز آنها بايد مورد توجه قرار گيرند.

   تابستان نزاع بيشتر است
گزارش پزشكي قانوني نشان مي دهد از مجموع 458 
هزار و 440 مورد معاينه نزاع در 9 ماه امس��ال در كل 
كشور، 312 هزار و 49 مورد به معاينات مردان و 146 
هزار و 391 مورد به معاينات زنان اختصاص داش��ته 
است. همچنين استان تهران با 76 هزار و 345، خراسان 
رضوی با 38 ه��زار و 379 و اصفهان با 32هزار و 963 
مورد، اس��تان های دارای بيش��ترين ارجاعات نزاع به 
پزشکی قانونی در 9 ماهه امسال بوده اند. از طرف ديگر 
فهرست منتشر شده از سوي پزشكي قانوني حكايت از 
آن دارد كه ايالم با 2 هزار و 591، خراسان جنوبی با 2 
هزار و 601 و بوش��هر با 3 هزار و 601 مورد، به ترتيب 
دارای کمتري��ن ارجاعات معاينات نزاع به پزش��کی 

قانونی بوده اند. 

بر اساس اين گزارش در 9 ماه گذشته، ماه مرداد با 60 
هزار و 73،  با 5.8 درصد رش��د،  تير با 59 هزار و 719 با 
8.5 درصد رشد و شهريور با 55 هزار 460 مورد با 12.5 
رشد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته،  ماه های 

دارای بيشترين معاينات ارجاعی نزاع بوده اند. 

   تهراني ها خشن نيستند
فشار  بيشتري  تحمل  مي كنند

اگرچه آمار پزش��كي قانوني نشان دهنده آن است كه 
نزاع و درگيري ميان مردم تهران از س��اير اس��تان ها 
بيشتر است اما علي مسعودي، آسيب شناس اجتماعي، 
درب��اره اين موضوع نظر ديگ��ري دارد. او به »تعادل« 
گفت:  تهران ش��هر 10 ميليون نفری اس��ت اگر اين 
ع��دد را در جمعيت آن تقس��يم کنيم و آم��ار نزاع را 
برحس��ب ميزان ارائه کنيم بعيد می دانم تهران اولين 
ش��هر پرنزاع ايران باش��د. عدد 76 هزار نزاع در تهران 
عدد خام و فراوانی مطلق اس��ت اگ��ر بخواهيم راجع 

به بيش��ترين اس��تان درگير با نزاع ح��رف بزنيم بايد 
فراوانی مطلق را به نسبت جمعيت مقايسه کنيم و آن 
وقت با محاس��به ميزان نزاع در تهران می توان درباره 
 بيشترين و کمترين اس��تان درگير نزاع صحبت کرد.

 در جدول مرب��وط به آمار نزاع های س��ال 97 ايالم با 
نزدي��ك به 3 هزار مورد کمترين عدد ن��زاع را دارد در 
حالی که اين عدد از بين جمعيت 500 هزار نفری در 
استان ايالم به دست آمده و ممکن است ميزان نزاع در 

آن حتی از برخی استان ها بيشتر باشد. 
او افزود:  با اين وجود نمي توان ناديده گرفت كه عواملي 
كه سبب بروز خش��ونت و در نتيجه نزاع مي  شود، در 
تهران و به طور كلي كالنشهرها، بيشتر از ساير مناطق 
است. تسريع و رشد فعاليت های اجتماعی و مسائلی از 
قبيل تراکم جمعيت، ترافيک سنگين تر و فرصت کم 
مردم برای رسيدن به امور روزمره در تهران باعث شده 
آستانه تحمل مردم پايين بيايد حاال به همه اين ها بار 
گرانی را هم اضافه کنيد برای مثال در شهرس��تان ها 

بسياری از مايحتاج مردم از قبيل هزينه اياب و ذهاب 
و مسکن با هزينه کمتری تأمين می شود اما در تهران 
اين هزينه ها باال و گران تر است بنابراين فشار بيشتري 

هم به مردم ساكن در اين شهر وارد مي شود. 
اين آسيب ش��ناس اجتماعي بيان كرد:  از سوي ديگر 
يكي از داليل اينكه آمار نزاع در تهران باالست را مي توان 
در نوع نزاع جست و جو كرد. 90 درصد نزاع هايي كه در 
مراجع رسمي ثبت مي شود بيشتر مربوط به نزاع های 
خيابانی اس��ت چرا که کمتر از 10 درصد از نزاع های 
خانوادگی به محاکم قضايی و پزشکی قانونی کشيده 
می ش��ود. بيش از 90درصد ضرب و شتم های درون 
خانواده به خصوص خشونت مردان عليه زنان يا والدين 
نسبت به کودکان مخفی می ماند و به هيچ مرکز قضايی 
اعالم نمی ش��ود كه اين وضعيت در شهرهاي كوچك 
به دليل فرهنگ سنتي مردم تشديد مي شود بنابراين 
ممكن است آمار واقعي نزاع در برخي استان ها بيشتر از 
چيزي باشد كه اعالم مي شود چون بخشي از آن جايي 

ثبت نمي شود.
 

   چرا  دعوا مي كنيم؟
افزايش هف��ت درصدي نزاع در كش��ور، يك عالمت 
هشداردهنده از سوي روانشناسان است كه معتقدند 
اگر مجموعه عواملي كه باعث بروز خشونت در مردم 
مي ش��ود، ناديده گرفته شود، س��المت اجتماعي به 
مخاطره مي افتد. حس��ين نوري، روانش��ناس بالينی 
درباره علل بروز خش��ونت و نزاع ب��ه »تعادل« گفت:  
يکی از عمده ترين مش��کالت اجتماعی امروز جامعه، 
بی ثباتی های اقتصادی اس��ت که بر بسياری از مردم 
فشار وارد کرده اس��ت. از طرف ديگر مشکالت فردی 
و اجتماعی هم تاثير مستقيم بر ايجاد فشارهای روانی 
داش��ته و بر س��المت روان افراد موثر است. در چنين 
شرايطي ناكامي در افراد افزايش يافته و در نهايت منجر 

به  بروز خشم مي شود. 

اين روانش��ناس عدم موفقيت و شکس��ت در زمينه 
عاطفی، اقتصادی و اجتماع��ی را از مصاديق ناکامی 
دانس��ت و بيان ك��رد:  در اين مي��ان بحران های مالی 
وآسيب های معيش��تی به خانواده ها ميزان احساس 
ناکامی را افزايش می دهد. هرچه س��طح نااميدی در 
زندگی بيشتر باشد ميزان فشار روانی بر فرد نيز افزايش 
يافته و به تبع آن پرخاشگری در رفتار مردم نمود پيدا 
می کند. پرخاشگری در افراد می تواند به صورت فعال و 
غيرفعال بوده و به صورت کالمی يا غير کالمی بروز پيدا 
کند. عالوه بر عوامل بيروني كه سبب بروز فشار رواني بر 
مردم شده و به شكل خشونت نمود پيدا مي كند، عوامل 
ژنتيكي و اقليمي هم عاملي است كه از نگاه روانشناسان 
نبايد از آن غافل شد. نوري درباره اين موضوع بيان كرد: 
همانطور كه به ناكامي ها و نقش آن در بروز خش��ونت 
اشاره شد، اگر بخواهيم يك جمع بندي از عوامل داشته 
باشيم بايد به نقش اقليم و ژنتيك هم بپردازيم. عالوه 
ب��ر بيماری های ژنتيکی، طيف بس��ياری از صفت ها 
مانند شجاعت، مهربانی، خشونت، دقت عمل، دست 
و دلبازی ، مس��ووليت پذيری، ش��ادی و ... می توانند 
ژنتيکی باش��ند، پديده اي كه به آن  اپی ژنتيک گفته 
می شود و در دنيا كامال هم ثابت شده است، مثال رفتار 
خشونت می تواند به تدريج وارد جمعيت ها شده و به 

نسل های بعدی منتقل شود. 
او گفت:  بر اين اس��اس کش��ور ايران، جزو کشورهايی 
محسوب می ش��ود که به س��بب نوع آب و هوا و اقليم 
كه بر ژنتيك مردم اثرگذار بوده، مردم خشني هستند. 
بايد توجه كرد شاخص خش��ونت تنها در کتک کاری 
نيس��ت. هرچند هم اکنون ميزان مراجعه به پزش��ک 
قانونی در ايران نسبت به کشورهای ديگر زياد است اما 
شاخص های ديگری مانند فرياد کشيدن، سبقت گرفتن 
و نحوه رانندگی مردم هم نشان می دهد که مردم ايران 
آدم های خشنی هستند كه ناكامي ها خشونت را در آن ها 

باال برده و آستانه تحمل را كم مي كند.
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 ورود ۲۳هزار معلم جديد
به مدارس در سال آينده 

رييس دانشگاه فرهنگيان درباره تعداد فارغ التحصيالن 
دانشگاه فرهنگيان كه سال آينده وارد مدارس خواهند 
شد اظهار كرد: سال آينده 8 تا 10 هزار نفر از طريق 
كنكور سراس��ري و حدود 13 هزار نفر از طريق ماده 
28 اساسنامه دانشگاه فرهنگيان و در مجموع 23هزار 
نفر وارد مدارس خواهند شد. حسين خنيفر با اشاره به 
كمبود حداقل 87 هزار معلم گفت: چرا از روش هاي 
ديگر براي جذب نيرو اس��تفاده نشد؟ كالس بدون 
دبي��ر در پي تربيت معلم بي تدبير رخ داد و اكنون به 
مطالبه تبديل شده است. امسال 17000 دانشجو 
معلم جديد گرفتيم. خنيفر با بي��ان اينكه تجارب 
جهاني نشان مي دهد تربيت معلم شايسته از طريق 
فعلي و كنكور سراسري بهتر قابل تعقيب است گفت: 
هرچند منكر راه هاي بي بديل نيستيم و براي سال 
آينده نيز برنامه ريزي هاي الزم انجام ش��ده است. او 
درباره استخدام رسمي آزمايشي دانشجويان ورودي 
سال 97 و مشكالتي كه اخيراً پيرامون آن رخ داد گفت: 
مادامي كه قانون متعهدين خدمت جاري است تنها 
راه استخدام، آزمايشي رسمي است. وزير هم قول حل 
مشكل دانشجومعلمان جديد و صدور احكام رسمي 
آزمايشي به جاي پيماني را داده است. وي افزود: درباره 
بودجه سال آتي هم اتفاقات خوبي رخ داده است و ما 
تخصيص سه ماه آخر را گرفته ايم. البته جاي خالي 
و خأل وجود داش��ت و اگر بودجه رش��د كرده براي 
پركردن اين خألها بوده است. مشكل مطالبات حق 
التدريس اساتيد نيز طبق وعده معاون توسعه مديريت 
و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش در حال حل شدن 
و تأمين است. همچنين مشكل مطالبات بازنشستگان 
حل شد. رييس دانشگاه فرهنگيان درباره پيش بيني 
و نياز جذب دانشجو معلم در سال آينده گفت: براي 
سال آينده پيش بيني اخذ مجوز 15 هزار دانشجومعلم 
از طريق كنكور سراسري و 15 هزار دانشجو از طريق 
ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگيان را داريم، البته 
خبرهايي مي رس��د كه مي خواهند 30هزار مجوز 
از طريق كنكور و 25 هزار مج��وز از طريق ماده 28 

اساسنامه بدهند. ما براي هردو آمادگي داريم.

كشف ۶ ميليون موادمحترقه 
در پايتخت

فرمانده انتظامي تهران بزرگ در مورد اقدامات پليس 
براي چهارشنبه سوري نيز گفت: اقدامات ما در اين 
خصوص از مدت ها قبل آغاز شده و تاكنون بيش از 
شش ميليون عدد انواع و اقسام موادمحترقه را كشف 
كرده ايم و چهار انبار بزرگ را نيز شناسايي و با عامالن 
آن برخورد كرده ايم. سردار حسين رحيمي با بيان 
اينكه در اين خصوص ماموران پليس آگاهي، پليس 
امنيت، پليس پيش��گيري و ... حضور دارند، گفت: 
ماموران ما فضا را رصد مي كنند، بر واحدهاي صنفي 
نظ��ارت دارند و توصيه هاي الزم به آنان داده ش��ده 
است. رييس پليس پايتخت با بيان اينكه خانواده ها 
بايد مراقب فرزندانشان باشند، ادامه داد: افرادي كه 
اقدام به ساخت و ساز اين مواد مي كنند مجرم هستند. 
در حادثه اخيري كه منجر به انفجار يك خانه شد نيز 
افرادي كه باعث انفجار شدند بعد از درمان تحت پيگرد 
قرار مي گيرند. او در مورد تمهيدات پليس براي شب 
عيد و روزهاي پاياني سال گفت: از چند روز آينده طرح 
ويژه ما در مراكز خريد و تجاري آغاز خواهد شد و 350 
راسته و مركز را به صورت محسوس و نامحسوس با 
همراهي ماموران پليس پيشگيري، پليس امنيت، 
پليس آگاهي و .. تحت پوش��ش ق��رار خواهيم داد. 
وي با بيان اينكه در اين زمينه جلسات مختلفي نيز 
با دس��تگاه هاي مسوول داش��ته ايم، تصريح كرد: با 
اصناف و مديران مجتمع هاي تجاري نيز جلساتي 
برگزار كرديم و گشت هاي ما نيز مخصوصا در ساعات 
خريد و پرتردد افزايش خواهند يافت.  رحيمي با بيان 
اينكه پس از پايان اين طرح، اقدامات پليس در نوروز 
آغاز خواهد شد، گفت: با آغاز سال نو، طرح نوروزي ما 
كه مدل ديگر دارد و در تمام سطح شهر اجرا خواهد 
شد با به كارگيري جمع زيادي از نيروهاي خودمان و 
گشت هاي پياده در محالت اجرا خواهد شد. در اين 
ايام تمركز ما بر حفاظت از منازل مسكوني و جلوگيري 

از سرقت از منازل و موارد اينچنيني خواهد بود.

از دست رفتن ساالنه ۱۶.۷ تن 
خاك در كشور

مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري با اشاره به اينكه فرسايش 
و آلودگي خاك از جمله مهم ترين تهديدات زيست 
محيطي خاك ها در كشور ما هستند، گفت: آلودگي 
خاك ها امنيت غذايي را تهديد مي كند همچنين ما 
در كشور س��االنه 16.7 تن در هكتار خاك از دست 
مي دهيم. هوشنگ جزي با تاكيد بر اهميت حفظ 
خاك در كشور اظهار كرد: خاك بستري براي حفظ 
پوشش گياهي است. پوشش گياهي به كشور ما كه 
در يك منطقه خشك و نيمه خشك قرار گرفته است 
كمك مي كند كه ش��رايط اقليمي متعادلي داشته 
باشد و از حداقل بارندگي بيشترين استفاده را ببريم.  
او با اشاره به اينكه خاك يك منبع مهم براي ذخيره 
آب در كشور است، به ايسنا گفت: كشور ما سه برابر 
متوسط جهاني تبخير دارد بنابراين اگر بخواهيم آب 
را صرفاً از طريق سدسازي ذخيره كنيم بخش زيادي 
از آن را از طريق تبخير از دست مي دهيم در حالي كه 
با حفاظت از خاك مي توانيم آب را زير زمين نگهداري 
كنيم و منابع آبي بيشتري در دسترس داشته باشيم.

 او  گفت: خاك در كشور ما در مقايسه با ساير كشورها 
بسيار سخت ساخته مي شود و اولين مورد تهديد آن، 
فرسايش است. ما در كشور حدود 16.7 تن در هكتار 
در س��ال خاك از دس��ت مي دهيم همچنين 125 
ميليون هكتار از اراضي كشور ما تحت فرسايش آبي 
و 32 ميليون هكتار تحت فرسايش بادي قرار دارند 
بنابراين نكته اي كه بايد ب��ه آن توجه كنيم كنترل 
فرسايش خاك و هدر رفت آن از باال دست حوضه هاي 

آبخيز مناطق كوهستاني و زراعي است.

تا »كشاورزي« جراحي نشود » احيا« نمي شود
معاون محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت با تأكيد بر اينكه در حفاظت و احياي تاالب ها 
موفق نبوده ايم، گف��ت: براي احي��اي تاالب ها به يك 
جراحي بزرگ در شيوه بهره برداري از منابع آب به  ويژه 

در بخش كشاورزي نياز داريم.
حميد ظهرابي در پاس��خ به اين پرس��ش كه عملكرد 
دس��تگاه هاي مختلف دولت از جمله سازمان حفاظت 
محيط زيست را طي دو دهه اخير در حفاظت و احياي 
تاالب هاي كشور چطور ارزيابي مي كنيد، گفت: گرچه 
در سال هاي گذش��ته در زمينه ايجاد س��از و كارهاي 
قانوني و ساختارسازي اتفاق هاي خوبي رخ داده است 
اما در مجموع در زمينه احياي تاالب هاي كشور با وجود 
مصوبات مهمي در حوزه تاالب ها از جمله در برنامه پنجم 

توسعه موفق نبوده ايم.
او در مورد مهم ترين عوامل آسيب رسان به تاالب هاي 
كشور اظهار كرد: در چند سال گذشته با خشكسالي هاي 
پي درپي و در نتيجه كمبود منابع آبي مواجه بوده ايم. در 
نتيجه اين وضع حق آبه تاالب ها تأمين نشد البته كمبود 
بارش و خشكسالي تنها عامل تخريب تاالب ها نيست و 
بطور قطع بهره برداري هاي غلط از منابع آب و مديريت 
ناصحيح منابع آبي در ايجاد شرايط بحراني براي تاالب ها 

موثر است. معاون محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت 
محيط زيست با بيان اين نكته كه تأمين حق آبه تاالب ها 
گره گشاي اصلي در وضعيت كنوني اين اكوسيستم هاي 
ارزشمند است، به ايسنا گفت: براي دستيابي به اين هدف 
حياتي نياز به مشاركت همه دستگاه هاي اجرايي به ويژه 
وزارت جهاد كش��اورزي، وزارت ني��رو و وزارت صنعت 
داريم البته در اين ميان نقش مهم بخش هاي خصوصي و 
مردم غير قابل انكار است و همه اين گروه ها بايد در مسير 
تأمين حق آبه تاالب ها و حفاظت از اين اكوسيس��تم ها 

كمك رسان دستگاه هاي دولتي باشند.
ظهرابي ضمن ارزيابي عملكرد دستگاه هاي مختلف در 
زمينه احياي تاالب ها گفت: متأسفانه تاكنون همگرايي 

الزم براي احياي تاالب ها به وجود نيامده اس��ت البته 
مس��ائل اقتصادي، اجتماعي و وضعيت معيشت مردم 
به ويژه كشاورزان، آن هم در حوزه هاي آبي پر تنش در 
وضعيت نامساعد تاالب ها اثرگذار و مانعي براي حفاظت 

از تاالب ها بوده است.
او با اش��اره به اينكه براي تأمين حق آبه تاالب ها، حتمًا 
بايد در زمينه مصرف آب كشاورزي تجديد نظر صورت 
گيرد كه متأسفانه هنوز اين اتفاق نيفتاده است، گفت: 
تا زماني كه روند مصرف آب در بخش كشاورزي اصالح 
نش��ود، قطعًا در تأمين حق آبه تاالب ها دچار مشكل و 
اخالل خواهيم بود. مص��رف آب را بايد در حوضه هاي 
آبخيز به حدي برسانيم كه با توان اكوسيستم ها و توان 
توليد منابع آب تطابق داشته باشد تا بتوانيم بدهي هاي 
انباشته به منابع آب زيرزميني و تاالب ها را تأمين كنيم.

معاون محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت در پايان تاكيد كرد: براي اصالح نحوه مصرف 
آب در حوزه كش��اورزي به عزم و اراده ملي نياز داريم تا 
در شيوه هاي بهره برداري از منابع آب يك عمل جراحي 
بزرگ انجام دهيم چون با روش هايي كه تاكنون پيش 
گرفته ايم بعيد است كه بتوانيم توفيقي در زمينه احياي 

تاالب ها به ويژه در مناطق مركزي كشور داشته باشيم.

تصور افكار عمومي از شيوع اعتياد واقعي نيست
رييس سازمان بهزيستي كشور گفت: احساس و ميزان 
برآورد مردم از شيوع اعتياد بيشتر از آمار واقعي است؛ 
عددي كه م��ردم از ميزان اعتي��اد در جامعه حدس 

مي زنند، تفاوت معناداري با ميزان واقعي آن دارد.
وحيد قب��ادي دانا افزود: تصور از ش��يوع اعتياد علل 
مختلفي از جمله سياه نمايي هاي رسانه اي يا تعميم 

دادن مشاهدات ميداني مي تواند داشته باشد.
او اضاف��ه ك��رد: موضع گيري ه��ا و اظهارنظره��اي 
غيرمستند و غيركارشناسانه برخي افراد نيز مي تواند 
در اين زمينه تاثيرگذار باشد و مردم نتيجه گيري هاي 
مختلفي از ميزان واقعي يك معضل يا يك آسيب در 
جامعه داشته باشند. قبادي دانا ادامه داد: بطور مثال 
در حال حاضر سن شروع به اعتياد مواد مخدر نسبت 
به گذش��ته، تفاوت معناداري ندارد و مانند گذشته 
است كه البته نسبت به مواد مختلف، اين سن مقداري 

متفاوت است.
رييس سازمان بهزيس��تي كشور اظهار كرد: مطالعه 
پيمايش شيوع اعتياد در سال 96 نشان مي دهد كه 
س��ن ش��روع اعتياد به مواد مخدر تقريبا از 18 تا 23 
سالگي است كه اين ارقام فاصله چنداني از مطالعات 

قبلي ندارد.

قبادي دانا اف��زود: برخي آمارهاي ديگ��ر نيز وجود 
دارد كه در آينده به صورت رسمي اعالم خواهد شد؛ 
پيمايش شيوع اعتياد در سال 96 به سفارش سازمان 
بهزيستي انجام شده و براي كل آسيب هاي اجتماعي 
اس��ت كه آمار آن رسما اعالم نشده است و شايد نياز 
باشد كه برخي آمارها از مجاري مختلف اعالم شود كه 
اين موضوع را برعهده همان نهادها مي گذاريم. رييس 
سازمان بهزيستي كشور درباره كمبود مراكز نگهداري 
معت��ادان متجاهر ني��ز گفت: باي��د هماهنگي هاي 
بيشتري بين مراكز ماده 16 بهزيستي و ستاد مبارزه 
با مواد مخدر برقرار شود كه اين هماهنگي ها در حال 

انجام است و نتايج در مراحل بعدي اعالم مي شود.
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5 فرصت درآمدي شهرداري تهران در سال 98
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گروه راه و شهرسازي|
بر اس��اس بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1362، 
اليحه درآمدهاي پايدار بايد ظرف مدت حداكثر 6 ماه 
به مجلس ارايه و در آن س��از وكاري پيش بيني مي شد 
كه طي سه س��ال س��ازماندهي الزم براي خودكفايي 
شهرداري ها به عمل آيد. تعلل در تهيه اين اليحه بدان 
علت بود كه دولت ها به موج��ب اين قانون تكليفي در 
قبال ش��هرداري ها نداش��تند و از آنجا كه شهرداري ها 
نيز از قدرت اجرايي الزم برخوردار نبودند، نتوانستند از 
حقوق خود دفاع كنند. در اين مدت به علت فقدان حضور 
شوراهاي شهر و روستا كه در غياب آنها مسووليت شان 
بر عهده وزارت كشور است، ش��هرداري ها كه نااميد از 
كمك هاي دولتي و درآمدهاي پايدار ش��ده بودند، به 
ساده ترين شيوه كسب درآمد كه فروش تراكم و به عبارت 
ساده تر فروش شهر بود، روي آوردند و از اين طريق كه 
روشي كامال كوتاه مدت و نابخردانه بود، به تامين مالي 
خود و نيازهاي شهر پرداختند. در اين ميان دولت هاي 
گوناگون و به ويژه وزارت كشور تحت امرشان كه از ماجرا 
اطالع داشتند، منافع درازمدت شهرها در راستاي تحقق 
توسعه پايدار را قرباني منافع كوتاه مدت دولت خويش 
كردند. رفته رفته كار به جايي كشيد كه اين واقعيت براي 
مسووالن امر نيز روشن شد كه در آينده اي نه چندان دور، 
ديگر حتي منابعي براي فروش شهر نيز وجود نخواهند 
داش��ت و از اين رو در تكاپوي تهي��ه اليحه درآمدهاي 

پايدار قرار گرفتند.
به همين منظ��ور نيز وزارت كش��ور در س��ال 1393 
پيش نويس اليحه درآمدهاي پايدار را تهيه كرد و با امضاي 
وزير كشور براي معاون اول رياست جمهوري ارسال كرد. 
 بعد از گذشت 35 سال باالخره هيات وزيران در جلسه

1۰ م��رداد 1396 ب��ه رياس��ت حس��ن روحان��ي 
رييس جمهوري، مواد ديگري از اليح��ه درآمد پايدار 
و هزينه ش��هرداري ها دهياري ها كه با وقفه چندساله 
)از ابتداي تش��كيل دولت دهم( همراه بود را تصويب و 
براي تبديل ش��دن به قانون به مجلس شوراي اسالمي 

ارسال كرد.
 برخي از مهم ترين مف��اد اين اليحه عبارت اس��ت از :

»بهره گيري از ابزارهاي مختلف تأمين مالي و روش هاي 
اجرايي جلب مش��اركت بخش خصوصي متناسب با 
پروژه هاي ش��هري و پيش  بين��ي تضمين هاي كافي، 
افزايش كارآيي و ضمانت اجرايي براي كس��ب عوارض 
درآمدهاي قانوني ش��هرداري، اص��الح و تقويت منابع 
موجود درآمدي و تأمين منابع جديد به منظور حداقل 
اس��تفاده از درآمدهاي دولت و كاهش وابستگي مالي 
ش��هرداري ها به منابع درآمدي دولتي، افزايش سهم 
ش��هرداري  ها از محل عوايد حاصل از قانون ماليات بر 
ارزش افزوده و اصالح سازوكار وصول عوارض نوسازي 
و عمران شهري، كاهش سهم درآمدي شهرداري ها از 
محل ساخت و ساز )درآمدهاي ناپايدار( و افزايش سهم 

درآمدهاي پايدار شهري.«
همچنين ش��هرداري در اخذ عوارض از انواع وس��ايل 
نقليه و موتورس��يكلت اعم از توليد داخل يا وارداتي به 
استثناي خودروهاي برقي و هيبريدي بر اساس حجم 
موتور، آاليندگي و سال توليد مجاز شناخته شده است. 
عوارض نقل وانتقال خودرو به ميزان يك درصد قيمت 
فروش كارخان��ه داخلي يا يك درص��د مجموع ارزش 

گمركي و حقوق ورودي اع��م از توليد داخل يا وارداتي 
تعيين و توسط سازمان امور مالياتي وصول و به حساب 
شهرداري مبدأ واريز مي شود. نيز واريز 5 درصد مبلغ كل 
بليت حمل ونقل برون شهري بار و مسافر در داخل كشور 

به حساب شهرداري ها را مي توان به موارد باال افزود.
بر اساس اين اليحه سازمان امور مالياتي موظف است، 
2 درصد از كل درآمدهاي وصولي ماليات هاي مستقيم 
را حداكث��ر تا پانزدهم ماه بعد به حس��اب تمركز وجوه 
وزارت كش��ور واريز كند .درآمدهايي ك��ه در قوانين و 
مقررات به عنوان سهم شهرداري ها و دهياري ها تعيين 
مي شود جزو درآمد عمومي نبوده و بايد مستقيماً به آنان 
پرداخت شود. همچنين عوارض آاليندگي كه از سوي 
سازمان امور مالياتي بر اساس ترتيبات قانون ماليات بر 
ارزش افزوده وصول مي شود، بر اساس آيين نامه اي كه به 
پيشنهاد وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست 
به تصويب هيات وزيران مي رس��د ميان ش��هرداري ها 
دهياري ها توزيع مي شود. اين اليحه همچنان در مجلس 
در انتظار بررسي است و به نظر نمي رسد تا پايان سال هم 

شاهد بررسي آن در صحن مجلس باشيم.
از اين رو است كه به اعتقاد كارشناسان مسائل شهري و 
برخي از اعضاي شوراي شهر تهران، مي توان ريشه تمام 
نابساماني هاي مالي شهرداري ها را در نبود درآمدهاي 
پايدار در اين نهاد دانست. شهرداري ها براي درآمدزايي 
همواره به راه حل هاي مقطعي رو آورده و آن چنان كه بايد 
به درآمدهاي پايدار به عنوان ريشه حل مشكالت توجه 
نشان نداده اند. الزمه توسعه پايدار درآمد پايداراست و به 
 همين دليل برنامه پنج ساله سوم توسعه هر تهران نيز با 
در نظر گرفتن افزايش درآمدهاي پايدار تهيه شد و به 
گفته مديران شهري بودجه سال آينده شهرداري با در 

نظر گرفتن اين موضوع در حال تهيه است. 

  اجاره 2 هزار ملك واگذار شده
به گزارش »تع��ادل«، راه هاي مختلفي براي توس��عه 
درآمدهاي پايدار پيش روي شهرداري تهران قرار دارد.

به گفته محمود ميرلوحي عضو كميسيون برنامه و بودجه 
ش��هرداري تهران اكنون حدود 2 هزار ملك شهرداري 
شناسايي ش��ده كه در اختيار س��ازمان ها و شركت ها 
و افراد مختلف اس��ت بدون اينكه باب��ت آن هزينه اي 
بپردازند. بنابراين بهترين راه اين اس��ت كه شهرداري 
اين ساختمان ها را پس گرفته و با قيمت روز اجاره دهد. 
ميرلوحي در اين باره گفت: اگر 2 هزار ملك كه در اختيار 
افراد مختلف هستند، ماهانه يك ميليون تومان اجاره 
پرداخت كنند )كه البته اكنون در تهران ساختماني با 
اجاره يك ميليون نداريم( منابع حاصل از آن 2 ميليارد 
تومان خواهد شد. البته اين يك ميليون، اجاره حداقلي 
است. اگر براي هر ملك 1۰ ميليون تومان اجاره دريافت 
كنيم، ماهانه 2۰ ميليارد تومان درآمد شهرداري از اين 
محل خواهد شد و اين مبلغ ساالنه به 25۰ ميليارد تومان 
مي رسد.اكنون براي تخليه 2۰۰ ملك در شمال تهران 
حكم قضايي صادر شده است و براي تحويل اين امالك 

يا تنظيم اجاره نامه در حال پيگيري هستيم.

 اخذ عوارض از شهروندان و نهادهاي دولتي 
اخذ عوارض از ش��هروندان يكي ديگر از راه هاي كسب 
درآمد پايدار اس��ت. كارشناسان معتقدند اخذ عوارض 

بايد بايد عادالنه باشد و از شهروندان ساكن مناطق مرفه 
عوارض بيشتري اخذ شود. در واقع ساكنان اين مناطق 
به دليل استفاده از خدمات بيشتر بايد هزينه بيشتري 
هم پرداخت كنند. البته فقط شهروندان نيستند كه بايد 
عوارض پرداخت كند و دس��تگاه ها و نهادهاي دولتي 
نيز بايد عوارض استقرار خود را بپردازند. در واقع دولت 
بايد عوارض پايتخت بودن شهر تهران را پرداخت كند. 
حسين ايماني جاجرمي جامعه شناس شهري در اين 
باره معتقد است: »استقرار دولت مركزي با وزارتخانه ها 
و سازمان هاي بي شماري كه دارد، منافع و مضراتي براي 
شهر دارد اما نمي شود حكومت مركزي صدها ساختمان 
و هزاران كارمند در ش��هر داشته باشد اما به شهرداري 
عوارض پرداخت نكند. همانطور كه از مردم انتظار داريم تا 
عوارض خود را بپردازند دولت نيز بايد عوارض را پرداخت 
كند. اين موضوع درآمدهاي خوبي براي ش��هرداري به 
همراه داشته و از سوي ديگر حكومت متوجه مي شود 

كه بايد از توسعه بيش از اندازه خود جلوگيري كند.«

   عوارض پسماند
يكي از عوارضي كه تاكنون جدي گرفته نش��ده است، 
عوارض مربوط به پسماند است. به گفته محسن هاشمي 
رييس شوراي اسالمي ش��هر تهران روزانه 8 تا 9 هزار 
ت��ن زباله در تهران توليد مي ش��ود و جم��ع آوري اين 
ميزان از زباله در ته��ران 8۰۰ ميليارد تومان هزينه در 
بر دارد بنابراين بايد با آموزش شهروندان اين هزينه را 

كاهش داد. 
ميرلوح��ي در خصوص درآمدهاي حاص��ل از عوارض 
پسماند توضيح مي دهد: سال پيش در بخش پسماند 
خشك 12 ميليارد تومان درآمد داشتيم. با اصالحي كه 
امسال كرديم، 2۰۰ ميليارد تومان از اين محل درآمد 

داريم و هدف اين است كه در س��ال آينده اين منبع را 
به 6۰۰ ميليارد تومان برسانيم. كافي است شهروندان 
پس��ماند تر را با كاغ��ذ، آهن و ... مخل��وط نكنند و اين 
پسماندهاي خشك را به دست اپليكيشن ها و شركت ها 

بدهند و اين يك ثروت است. 

   استفاده از ظرفيت بخش خصوصي 
اس��تفاده از ظرفي��ت بخ��ش خصوص��ي در كن��ار 
سرمايه گذاري خارجي از ديگر راه هاي توسعه درآمدهاي 
پايدار به شمار مي روند. اما واقعيت اين است كه به دليل 
بدهي 52 هزار ميليارد توماني شهرداري به پيمانكاران 
و بانك ها كه در دوره 12 ساله مديريت قاليباف بر شهر 
تهران اتفاق افتاد اكنون شهرداري براي جذب همكاري 
بخش خصوصي با مشكالت بسياري رو به روست و بايد 
بتواند مجددا اعتماد بخ��ش خصوصي را جلب كند. از 
سوي ديگر دعوت از سرمايه گذاران خارجي نيز شرايط 
خاص خ��ودش را دارد. س��رمايه گذار خارجي نياز به 
تضمين و امنيت دارد . بايد مشخص شود فرصت هاي 
سرمايه گذاري در تهران چه مواردي است و اين فرصت ها 
را با تبليغات بين المللي به دنيا بشناسانيم. قطعا كار آساني 
نخواهد بود اما با برنامه ريزي و پشتكار امكان پذير است. 
هر چند محمدعلي نجفي شهردار وقت تهران از طراحي 
1۰۰ پروژه بزرگ در تهران براي سرمايه گذاران خارجي 
خبر داده بود، او همچنين از راه اندازي دپارتمان ويژه در 
ش��هرداري تهران براي جذب سرمايه گذاري خارجي 
صحبت ك��رد و حال بايد ديد آيا ش��هردار فعلي پيروز 
حناچي به دنبال استفاده از اين ظرفيت ها هست يا خير.

   كاهش هزينه ها 
يكي ديگر از راه هاي افزايش درآمدهاي پايدار كاهش و 

مديريت هزينه هاست كه شهرداري مي تواند اين كار را 
با كاهش نيروي انساني شروع كند.خوشبختانه با وجود 
نگاه منفي كه ب��ه موضوع تعديل نيرو وج��ود دارد اما 
شهرداري امسال 3۰۰ نفر از كارمندان سازمان ورزش را 
كه در دوره هاي گذشته به شكل غير كارشناسي جذب 
شده بودند را تعديل كرد كه شروع خوبي در اين زمينه 

به شمار مي رود.
شهرداري تهران ديگر نه مي خواهد و نه مي تواند از راه 
فروش تراكم درآمدزايي داشته باشد و راه ديگري جز پيدا 
كردن منابع جديد درآمدي ندارد. بارها اعضاي شوراي 
شهر تهران نگراني خود را بابت تعطيلي پروژه هاي شهري 
به دليل نبود منابع اعالم كرده اند. در آخرين اظهارنظر 
هم محمود ميرلوحي در گفت وگ��و با ايلنا عنوان كرد: 
ادامه اتوبان صياد تا آزادگان، بزرگراه شهيد شوشتري 
در شرق تهران، مترو منطقه 22 و قريب 3 هزار اتوبوس 
شارژي از پروژه هاي نيمه تمامي هستند كه براي تكميل 
آنها نياز به اعتبارات داريم. همچنين نزديك به 2 هزار 
واگن براي خطوط 6 و ۷ مترو نياز داريم كه اين خطوط 
تا پايان سال آماده مي شوند و بايد واگن شان را روي آنها 
سوار كنيم. هزينه هر واگن مترو، يك ميليون يورو است. 
دو هزار واگن يعني دو ميليارد يورو و اگر بخواهيم آن را 
به نرخ آزاد حساب كنيم، يعني 2۴ هزار ميليارد تومان. 

اين هزينه ها را از كجا بايد بياوريم.
به گفت��ه ميرلوحي اكنون س��االنه 23 ه��زار ميليارد 
تومان براي اداره ش��هر تهران خرج مي ش��ود. 1۷ هزار 
و 5۰۰ ميليارد تومان بودجه عمومي ش��هرداري است 
و با هزينه اي كه در س��ازمان ها و شركت ها مثل مترو، 
اتوبوس��راني، ش��ركت هاي بازار مي��وه و امثالهم خرج 
مي شود، در مجموع 23 هزار ميليارد تومان به صورت 

ساالنه در شهر تهران هزينه مي شود.

با توجه به همكاري قابل مالحظه اروپا و به ويژه شركت 
 هواپيماس��از ATR با ايران اير در آستانه دور نخست 
تحريم هاي آمريكا عليه ايران در مرداد ماه سال جاري، 
انتظار مي رفت كه اين هم��كاري با آغاز تحريم ها هم 
ادامه پيدا كند ام��ا اينگونه نبود و اروپ��ا براي اجراي 
مكاني��زم مالي براي همكاري تجاري ب��ا ايران هم كه 
وعده هاي بس��ياري داده بود،  ماه ها تعلل كرد.  درواقع 
پس از خروج امريکا از برجام در تاريخ 18 ارديبهشت 
9۷، دو مهلت از س��وی ايران به اروپايی ها داده شد تا 
توافق هسته ای موسوم به برجام حفظ شود. نخستين 
مهلت، 18 تير 9۷ يعنی 6۰ روز پس از خروج امريكا از 
برجام بود كه اروپا در اين مدت اقدامي برای حفظ برجام 
و تضمين منافع انجام نداد، دومين مهلت، 13 آبان 9۷ 
يعنی همزمان با اعمال تحريم های نفتی و بانکی امريكا 
عليه مردم ايران بود كه موعد اين تاريخ هم رسيد، اما باز 
اروپايی ها برای حفظ برجام و تضمين منافع ايران گامي 
برنداشتند تا اينكه اواخر هفته گذشته، خبرهايي درباره 
 INSTEX)Instrument in Support آغاز به كار

of Trade Exchanges( مطرح ش��د. »ساز و کار 
حمايت از رواب��ط تجاری« يا INSTEX که پيش تر با 
نام SPV )ابزار خاص منظور(در کشور مطرح شده  بود، 
در واقع يک کانال مالی است که امکان تجارت ايران و 
اروپا را در عين تحريم های امريكا فراهم می آورد. اين 
سازوکار در واقع يک مکانيزم تسويه و پرداخت است. از 
طريق اين مکانيزم تعهدات شرکت های دريافت کننده 
نفت و کاال از ايران در يک حساب نگهداری می شود و 
ايران می تواند از اين حساب و بدون نياز به جابه جايی 
مس��تقيم پول ب��رای خري��د کاال و خدمات از س��اير 
شرکت های اروپايی استفاده کند. اما سوال اين است 
كه آيا ابزار معرفی شده يعنی »اينستکس« متفاوت از 
ابزار خاص منظور يا SPV است؟ اينستکس در واقع يک 
ابزار خاص منظور است )يا SPV( که به طور ويژه برای 
تجارت با ايران فراهم شده است.اما SPV چه اثري مي 
تواند بر صنعت هوايي كشور داشته باشد؟ مديرعامل 
هواپيماي��ی جمهوری اس��المی اي��ران در خصوص 
اثرگذاری سيستم مالی جديد اتحاديه اروپا موسوم به 

اينستکس اظهار کرد: هواپيمايی جمهوری اسالمی 
ايران از همان ابتدا برای SPV طرح ويژه صنعت هوايي 
داشت، اميدواريم با راه اندازی شبکه مالی اين طرح ما 
هم راه بيفتد.به گزارش تسنيم، فرزانه شرفبافی در پاسخ 
به اين پرسش كه اين طرح هما چه تاثيری در عملکرد 
ايران اير خواهد داشت، افزود: در ورود هواپيما و قطعات 

هواپيما موثر خواهد بود.

   سرنوشت هواپيماهاي برجامي؟
اگرچه با خروج آمريكا از برجام، سرنوشت هواپيماهاي 
توافق ش��ده ميان ايران اير با سه شركت هواپيماساز 
در هال��ه اي از ابهام فرورفت ام��ا در همان مدت كوتاه 
اجراي اين توافقنامه، 16 فروند هواپيما شامل 3 فروند 
ايرباس و 13 فروند ATR وارد ناوگان هوايي هما شدند.

اين درحالي است كه براس��اس توافقنامه قرار بود كه 
2۰۰ فروند هواپيما ش��امل 8۰ فروند بويينگ، 1۰۰ 
فروند ايرباس و 2۰ فروند ATR درراس��تاي نوسازي 
هواپيمايي جمهوري اس��المي ايران خريداري شود 

كه با خروج آمريكا از برجام، اين توافقنامه ها در همان 
ابتداي راه، متوقف ش��دند.با خ��روج آمريكا از برجام، 
بويينگ به صورت يكطرفه ق��رارداد فروش 8۰ فروند 
هواپيما به هما را فسخ كرد، ايرباس هم اعالم كرد كه 
ريسك معامله با ايران را در شرايط تحريم نمي پذيرد 
و فقط شركت ATR بود كه در آستانه آغاز دور نخست 
تحريم ها ب��ا دريافت مجوز اوفك توانس��ت، جدا از 8 
فروند هواپيمايي كه تحويل ن��اوگان هوايي هما داده 
ب��ود، 5 فروند هواپيماي ديگر هم به اي��ران اير واگذار 
كند. حال و با گذشت حدود ۴ ماه از تحريم هاي هوايي 
 سوال اين است كه وضعيت توافقنامه هاي ايران اير با 
شركت هاي هواپيماساز در چه حالي است؟ آيا امكان 
اجراي اي��ن توافقنامه ها با اج��راي SPV وجود دارد؟ 
 ATR درهمين راستا شرفبافي از درخواست کمپانی
به وزارت خزان��ه داری امريكا برای صدور مجوز اوفک 
جهت تحويل هواپيماهای باقيمانده به ايران اير خبر داد 
و گفت: برای ورود باقيمانده ATR ها مجوز اوفک الزم 
است؛ کمپانی ATR درخواست صدور مجوز تحويل 

اين هواپيماها را به امريكا داده و منتظريم ببينيم پاسخ 
می دهند يا خير.

   هما پرواز چارتر ندارد
اما موضوع ديگري كه طي هفته هاي گذش��ته درصنعت 
هوايي خبرساز ش��ده اس��ت،  بحث فروش بليت چارتر و 
محدوديت هايي است كه وزارت راه و شهرسازي براي فروش 
اين نوع از پروازها ايجاد كرده است،  براساس تصميم جديد 
اين وزارتخانه، بليت مسيرهايي چارتري بايد در قالب بسته 
سفر يعني هتل، اقامتگاه و ... به مسافر ارائه شوند و كيش 
و قشم هم از ليست مس��يرهاي چارتري حذف شدند. با 
محدود كردن پروازهاي چارتري اين سوال مطرح مي شود 
كه وضعيت ايران اير به عنوان ايرالين حامل پرچم كشور 
در شرايط كنوني چه مي شود كه به گفته مديرعامل اين 
شركت، ايران اير به هيچ وجه بليت چارتری ندارد. درواقع با 
توجه به آنكه تمام پروازهاي ايران اير به صورت سيستمي 
انجام مي شود محدوديت ايجاد شده در پروازهاي چارتري 

تاثيري دروضعيت كنوني اين ايرالين ندارد. 

گروه راه و شهرسازي|
 غالمحس��ين آرام، معاون عمراني فرمانداري تهران از 
دريافت برنامه 5 س��اله سوم توسعه ش��هرداري تهران، 
توسط فرمانداري تهران خبر داد. آرام گفت: برنامه 5 ساله 
سوم توسعه شهرداري تهران، روز دوشنبه هفته گذشته 
به فرمانداري تهران رسيده است و روند بررسي اين برنامه 
در فرمانداري تهران آغاز ش��ده است.بررسي اين برنامه 
در دستور كار ش��وراي برنامه ريزي و توسعه شهرستان 
تهران قرار گرفته تا نهايتًا پس از بررسي براي ابالغ نهايي 
به شوراي اسالمي شهر تهران ارسال شود. گفتني است 
روند تدوين برنامه سوم توسعه شهر تهران از سال گذشته 
توسط معاونت توسعه و برنامه ريزي شهر تهران آغاز شد 
و بعد از چند بار تاخير باالخره در ۴ مهر ماه سال جاري 
محمدعلي افشاني شهردار وقت تهران برنامه پنج ساله 
سوم توسعه شهر تهران را به شوراي شهر تقديم كرد. اين 
برنامه توسط حجت ميرزايي، معاون توسعه و برنامه ريزي 

وقت شهرداري تهران و گروه مشاورانش تدوين شده بود 
كه يك سال براي تهيه آن وقت گذاشته بودند. اين اليحه 
در 11 فصل و 91 ماده تنظيم شده بود اما بعد از ارايه برنامه 
سوم برخي اعضاي شورا و كارشناسان بر آن ايراد گرفتند 
و حجت نظري، عضو كميسيون فرهنگي شوراي شهر در 
صحن شورا اعالم كرد كه اين برنامه از اشكاالت زيادي 
برخوردار است. با تغيير معاونت برنامه ريزي شهرداري 
و جايگزيني سكينه اشرفي به جاي حجت اهلل ميرزايي 
وي قول داد تا اين برنامه را در اسرع وقت بازنويسي كند 
و 1۴آذر ماه نسخه بازنويس��ي شده برنامه سوم توسعه 
تهران بار ديگر به شوراي شهر تقديم شد.بعد از بررسي 
برنامه سوم در كميسيون هاي مختلف شورا روز 2۴ دي 
ماه برنامه در صحن علني شورا مورد بررسي قرار گرفت و 
بعد از حدود يك هفته برنامه با ايجاد تغييراتي به تصويب 
رس��يد و براي تاييد به فرمانداري ارسال شد. احكام اين 
برنامه در 5 فصل و در قالب ۷8 ماده تدوين ش��ده است، 

»نظام مديريت و خدمات كارآمد در حكمروايي شهري«، 
»شهر زيس��ت پذير«، »پايداري اجتماعي و فرهنگي با 
شهرونداني مشاركت جو«، »ايمني و افزايش تاب آوري« 
و »مديريت، راهبري و پايش برنامه« عناوين فصول برنامه 

جديد ارايه شده به شوراي شهر تهران است. 
همچنين معاون عمراني فرمانداري تهران، در خصوص 
اخذ عوارض محدوده زوج و فرد گفت: اگر مبلغي با عنوان 
عوارض تردد محدود زوج و فرد تاكنون گرفته شده بايد 
عودت داده شود؛ البته تعيين عوارض با شوراي اسالمي 
شهر تهران است و فرمانداري نقش نظارتي دارد كه حتمًا 
اين نقش خود را به درس��تي ايف��ا خواهد كرد.نماينده  
فرمانداري تهران در شوراي ترافيك شهر تهران حضور 
دارد و قطعًا با اخذ عوارض ب��راي محدوده  زوج و فرد بر 
اساس سياست هاي فرمانداري تهران مخالفت خواهد 
ك��رد. آرام افزود: بي ترديد بر اس��اس ماده 18 تخلفات 
راهنمايي رانندگي در صورتي كه راننده تردد غيرمجاز 

در محدوده زوج و فرد داشته باشد، تنها مشمول جريمه 
راهنمايي و رانندگي مي ش��ود و فرمان��داري تهران با 
هرگونه اخذ عوارض در اين محدوده مخالف اس��ت. هر 
چند فرماندار نيز مخالف اخذ تردد از محدوده طرح زوج و 
فرد است اما توضيحات پورسيدآقايي معاون حمل و نقل 
ترافيك هم در اين ب��اره جاي تفكر دارد. معاون حمل و 
نقل و ترافيك شهردار در توضيح اينكه اساساً چرا در طرح 
ترافيك جديد، عوارض جدا از جريمه محاسبه مي شود، 
توضيح داد: مساله واضح اس��ت. ما به عنوان حاكميت 
موظفيم شهروند قانونمند را تشويق كنيم و متخلف را 
هم تشويق يا مجبور به رفتار قانوني كنيم. ما با سيستم 
معيوبي مواج��ه بوديم كه به مردم مي گف��ت ۴۰ هزار 
تومان بدهيد و قانوني وارد طرح ترافيك شويد، يا آنكه 
2۰ هزار تومان جريمه شويد. خب در اين وضعيت، كدام 
آدمي هزينه بيش��تر را انتخاب مي كرد؟ يعني سيستم 
قبلي رسمًا داش��ت مردم را تشويق به تخلف مي كرد.او 

ادامه داد: كساني كه مي گويند از خودروهايي كه در روز 
مخالف وارد محدوده زوج و فرد مي شوند، بعد از تخلفشان 
ديگر عوارض نگيريم، آيا به معنا و س��رانجام حرف خود 
توجه دارند؟ آنها در عمل دارند مي گويند ش��هروندي 
كه قانونمدار بود بايد تا 36 هزار تومان پول طرح ترافيك 
بدهد اما اگر نداد، به او بگوييد فقط 2۰ هزار تومان جريمه 
بده! همه به درستي به ما مي گفتند به اثرات اجتماعي 
طرح ترافيك توجه كنيد. حاال چط��ور از مهم ترين اثر 
اجتماعي اين طرح كه تشويق شهروندان به قانونمداري 
است، صرف نظر كنيم و به مردم بگوييم تخلف كنيد و 
جريمه شويد؟! وي افزود: ما در طرح ترافيك جديد كه از 
ابتداي سال 9۷ اجرا شد، عنوان كرده ايم، حساب جريمه 
از عوارض جداست. منطقش هم اين است كه مي خواهيم 
مردم را تشويق به رفتار قانوني كنيم و به عالوه مي گوييم 
عوارض حق مردم شهر است و اين حق با اخذ جريمه از 

متخلف، از بين نمي رود.
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 همكاري 2  نهاد  براي
كمك به متروي كالن شهرها

محسن هاشمي: بودجه 98 
تهران انقباضي است

تأكيد بر تعيين تكليف هرچه 
سريع تر طرح توسعه اي مجلس

مديركل دفتر حمل و نقل ريلي درون شهري سازمان 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كش��ور از همكاري 
بانك مركزي و وزارت كشور براي كمك به متروي 
كالن شهرها خبر داد. به گزارش ايسنا، حسين رجب 
صالحي با بيان اينكه در قرارداد تأمين و س��اخت 
315 دستگاه واگن مترويي با شركت چيني پوژن، 
دولت هزينه تأمين واگن هاي قطار ش��هري چند 
شهر ذكر شده در قرارداد را بر عهده دارد، اظهار كرد: 
تغييرات ارزي و تخصيص ارز نيمايي باعث شده بود 
كه تفاوت ريال��ي زيادي براي تأمين واگن بر عهده 
شهرهاي بهره بردار باش��د.وي ادامه داد: با توجه به 
جلسه رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كش��ور با رييس بان��ك مركزي و قائ��م مقام بانك 
مركزي مقرر شد بانك مركزي مساعدت الزم را در 
اين خصوص انجام دهد. خوشبختانه هيات دولت نيز 
با تصويب نرخ ارز واگن هاي فوق براساس نرخ نيما 
به حل مشكل كمك كرد و با همكاري بانك مركزي 
اين مشكل در حال حل شدن است. مديركل دفتر 
حمل و نقل ريلي درون شهري سازمان شهرداري ها 
افزود: در حال حاضر مجوز انتش��ار اوراق مشاركت 
به مبلغ ۴۰۰۰ ميليارد تومان از محل بودجه سال 
139۷ توسط وزارت كشور صادر شده است كه اين 
اوراق براي مترو هزينه مي شود.وي با اشاره به تشريح 
قرارداد 315 دس��تگاه واگن مترو براي س��ه شهر 
تبريز، اصفهان و شيراز گفت: بر اساس اين قرارداد 
1۰۰ دس��تگاه واگن از خارج از كشور وارد مي شود 
و 215 دستگاه نيز بايد داخلي سازي شود. در حال 
حاضر نيز در حال توليد داخلي هستيم، اما تغييرات 
ارزي نيز موضوع قابل توجهي در اين ميان اس��ت.

رجب صالحي اضافه كرد: از دولت مجوز افزايش 25 
درصدي قرارداد را دريافت كرديم و قرار است تعداد 
واگن ها از 315 به 395 دستگاه افزايش يابد و قم هم 

به 3 شهر ديگر اضافه شود.

رييس شوراي ش��هر تهران درباره توسعه خطوط 
متروي تهران گفت: اول بايد خطوط فعلي را تكميل 
كنيم بعد به فكر توسعه س��اير خطوط باشيم. به 
گزارش تسنيم، محسن هاشمي رفسنجاني، درباره 
اليحه بودجه 98 شهرداري تهران، اظهار كرد: اين 
اليحه هفته جاري مورد بررسي قرار خواهد گرفت 
كه در مرحله اول در كميس��يون هاي تخصصي و 
سپس در كميسيون تلفيق به آن پرداخته مي شود. 
وي تصريح كرد: بودجه سال آتي شهرداري تهران 
با توجه به ش��رايط اقتصادي كشور قطعا انقباضي 
خواهد بود، در همين رابطه، جلس��اتي با معاونان 
ش��هردار تهران برگزار شده اس��ت و اميدواريم تا 
 پايان س��ال جاري نيز بتوانيم بودج��ه 1۷ هزار و

۴۰۰ ميلي��ارد توماني امس��ال را محق��ق كنيم. 
هاشمي رفس��نجاني همچني��ن درب��اره آخرين 
وضعيت خط 6 مترو تهران و افتتاح چند ايستگاه 
از اين خط، گفت: با توجه به اهميت اين خط و قرار 
گرفتن آن در جنوب ته��ران، بازديدي از اين خط 
داشتم و متاسفانه قرار بود بخش��ي از اين خط به 
بهره برداري برس��د كه هنوز اين كار انجام نش��ده 
اس��ت و البته تذكر الزم به مسووالن مربوطه داده 
خواهد شد و اميدوارم تا پايان سال بخشي از خط 6 
)ايستگاه دولت آباد تا ميدان شهدا( به بهره برداري 
برسد.رييس شوراي شهر تهران همچنين با اشاره 
به توسعه خطوط مترو تهران گفت: براي اين كار در 
ابتدا بايد خطوط فعلي را به پايان برسانيم، سپس 
به توس��عه س��اير خطوط فكر كنيم. ضمن اينكه 
دولت نيز براي توس��عه مترو بايد به تعهدات خود 
عمل كند.وي با اشاره به اجراي طرح اخذ عوارض 
از محدوده زوج و فرد گفت: اين موضوعي است كه 
بايد به صورت كارشناسي شده به آن پرداخته شود 
و نمي ت��وان در اين زمينه فع��ال اظهارنظر كرد؛ بر 
همين اساس تصميم گرفته شد كه اين موضوع در 
كميسيون عمران، حمل و نقل شوراي شهر تهران و 
معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران مورد 

بررسي قرار بگيرد.

شهردار منطقه 12 بر لزوم تصويب طرح جامع توسعه 
مجلس ش��وراي اس��المي و تعيين تكليف هرچه 
سريع تر آن تاكيد كرد و گفت : براي ما نيز سوال است 
كه محدوده توسعه اي مجلس تا كجا خواهد بود و 
ساخت و س��از تا كجا و تا كي ادامه خواهد داشت؟ 
علي محمد سعادتي در گفت وگو با ايسنا، در مورد 
آخرين وضعيت طرح جامع توسعه مجلس شوراي 
اسالمي گفت: بر اساس طرح تفصيلي، ساختمان 
مجلس شوراي اسالمي در پهنه اي قرار دارد كه بر 
اساس اسناد باالدستي تهيه و تصويب طرح در اين 
محدوده، برعهده شوراي عالي معماري و شهرسازي 
اس��ت. بنابراين تصميم گيري در مورد محدوده و 
 طرح توسعه اي مجلس با توجه به حساسيت ملي و 
فرا ش��هري آن در حوزه اختيارات ش��وراي عالي 
شهرسازي اس��ت. وي با بيان اينكه طي جلساتي 
كه در وزارت راه و شهرسازي پيرامون تدوين طرح 
توسعه اي مجلس برگزار شده است نقطه نظراتمان 
را در مورد توسعه مجلس بيان كرديم، تصريح كرد: 
موضوع اين اس��ت كه بايد هر چه س��ريع تر طرح 
جامعي براي مجلس تهيه و تصويب ش��ود تا ديگر 
شاهد اقدام بدون برنامه در حوالي مجلس نباشيم.

ش��هردار منطقه 12 با بيان اينكه براي ما نيز سوال 
است كه محدوده توسعه اي مجلس تا كجا خواهد 
بود، گفت: در حال حاضر اين ابهام در مورد حاشيه 
جغرافيايي ساختمان مجلس وجود دارد كه تا كجا 
و تا كي ساخت و س��از ادامه خواهد داشت؟ كه اگر 
طرح جامع مجلس مصوب ش��ود موضوع تعيين 

تكليف خواهد شد.
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موانع چندگانه صادراتي
تعادل|

تراز تجاري كشور تا پايان اولين ماه از فصل زمستان 
97 همچنان مثبت گزارش مي ش��ود، اما س��رانجام 
برخي از تناقضات پنهاني خود را، آنچنان كه فعاالن 
حوزه صادرات انتظار داش��تند، علني كرد. بر اساس 
آمار تجارت خارجي 10 ماه منتهي به دي سال جاري، 
هر چند تراز تجارت خارجي كشور در انتهاي اين بازه 
زماني به حدود 678 ميليون دالر رسيده، اما صادرات 
غيرنفتي ايران )بدون احتس��اب ميعانات گازي( در 
پايان آذرماه و در مقايسه با آبان ماه، كاهشي معادل 
56 درصد را تجربه كرده است. در همين راستا، متولي 
دس��تگاه تجاري كشور اين افت چشم گير را ناشي از 
چند دليل مي داند ك��ه مي توان به »اصالح و كاهش 
ارزش پايه گمركي حدود 500 قلم كاالي صادراتي 
كش��ور در آذرماه«، »افت ش��تاب صادرات ايران به 
عراق« و »كاهش ش��ديد خدمات تجاري به ايران در 
زمينه هاي كش��تيراني بين المللي و نقل و انتقاالت 
بانكي« اش��اره كرد. اين در شرايطي است كه اعضاي 
كميس��يون تسهيل تجارت و توس��عه صادرات اتاق 
تهران، كاهش صادرات ايران را قابل پيشبيني و تداوم 
اين روند در ماه هاي آينده را محتمل مي دانند. آنها در 
عين حال، دليل اين افت محسوس را ضعف ساختاري 
عنوان مي كنند. »بي برنامگي در زمينه اعزام رايزنان 
بازرگاني«، »عدم حركت به سمت تجارت آزاد و نيز 
تج��ارت ترجيحي«، »بي توجهي به ب��ازار صادراتي 
كشورهاي همس��ايه« و البته »ورود مجلس شوراي 
اسالمي به موضوع ممنوعيت هاي وارداتي« از جمله 
اين داليل هستند. به اين ترتيب، به نظر مي رسد فارغ 
از موضوع تحريم ها، اي��ن مقررات گذاري بي ضابطه 
و بي برنامه باش��د كه دس��ت و پاي صادرات ايران را 

بسته است.

  ركود صادرات در آذرماه
آمارهاي تجارت خارجي ايران از ابتداي سال جاري تا 
انتهاي دي  ماه نسبت به سال گذشته، نشان دهنده روند 
صعودي صادرات كشور است و اين در حالي است كه 
همزمان با تشديد روند تحريم ها و صدور بخشنامه ها 
و دس��تورالعمل هاي مختلف براي صادرات، اين روند 
متوقف ش��ده و صادرات كشور از ماه آبان به بعد با افت 
روبرو شده است. اين در حالي است كه افزايش تعداد 
اقالم ممنوعه واردات در س��ال ج��اري، ارزش واردات 
كشور در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته را با كاهش 
رو به رو كرده است. از ديگر سو، در حالي كه در ماه هاي 
ابتدايي س��ال جاري، ارزش صادرات ايران به واسطه 
افزايش نرخ ارز رش��د قابل توجهي را تجربه كرده بود 
بروز شوكهاي ناشي از افزايش محدوديت هاي تجاري 
در داخل كشور همزمان با اعمال تحريم هاي تجاري، 

روند صعودي صادرات و واردات را متوقف كرده است.
جزييات تجارت خارجي 10 ماه منتهي به دي س��ال 
97، نشان دهنده افزايش مازاد تجارت خارجي كشور تا 
سطح 678 ميليون دالر است. در 10 ماه منتهي به دي 
امس��ال، حجم صادرات غيرنفتي ايران به 9۴ ميليون 
و 875 هزار تن رس��يده است كه ارزش آن رقمي برابر 
۳6 ميليارد و ۳50 ميليون دالر مي شود. به اين ترتيب 
مشاهده مي شود كه تا پايان ديماه سال جاري صادرات 
ايران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش بيش 
از ۲ درصدي از نظر ارزش دالري و افت ۴/5 درصدي به 
لحاظ وزني داشته است. از سوي ديگر در همين مدت 
ميزان واردات قطعي كاال به ايران ۲6 ميليون و 6 هزار 
تن به ارزش ۳5 ميليارد و 67۲ ميليون دالر بوده است. 

واردات ايران در اين مدت نسبت به 10 ماه سال گذشته 
بيش از 17 درصد از نظر وزني و نزديك به 19 درصد از 
نظر ارزش دالري كاهش داشته است. عمده ترين قلم 
صادراتي ميعانات گازي به ارزش ۳ ميليارد و 5۳ ميليون 
دالر و سهم ارزشي بيش از 8 درصد بوده و عمده ترين 
قلم وارداتي نيز ذرت دامي به ارزش يك ميليارد و 618 

ميليون دالر و سهم ارزشي بيش از 5/ ۴ درصد است.
از آن سو اما بر اساس آمارها، صادرات غير نفتي كشور 
)بدون احتساب ميعانات گازي( در آذرماه و در قياس 
با ماه هاي گذشته، شاهد افتي چشم گير بوده است. بر 
اين اساس، ارزش دالري صادرات غيرنفتي به استثناء 
ميعانات گازي در آبانماه كه معادل حدود ۴.۲ ميليارد 
دالر ب��وده، در آذرماه با افت 56 درصدي به حدود 1.9 
ميليارد دالر رسيده است. همچنين كاهش چشمگير 
صادرات در بخش صنعت، بس��يار قابل توجه است و 
صادرات اين بخش به نسبت آبان ماه، معادل 85 درصد 
كاهش داشته اس��ت و اين درحالي است كه صادرات 
بخش صنعت، س��همي نزديك ب��ه ۴5 درصد از كل 
صادرات ايران در اين ماه را به خود اختصاص داده است.

اما چنين كاهش چشمگيري چگونه قابل توجيه است؟ 
محمدرضا مودودي، سرپرست سازمان توسعه تجارت 
ايران در گفت وگو با خبرگزاري تس��نيم مي گويد اين 
موضوع چندين عامل مختلف داش��ته است كه البته 
يكي از آنها از بقيه مهم تر اس��ت. ب��ه گفته مودودي، 
اصالح و كاهش ارزش پاي��ه گمركي حدود 500 قلم 
كاالي صادراتي به گمركات كشور در آذرماه، موجب 
كاه��ش ارزش كلي اقالم صادراتي از كش��ور در پايان 
آذرماه بوده است. همچنين به گفته مودودي، در هشت 
ماهه ابتدايي امسال، صادرات ايران به كشورهاي هدف 
در بسياري از اقالم و گروه هاي كااليي شاهد رشد بوده 
و به عنوان نمونه، شتاب صادرات ايران به عراق تا پايان 
مهرماه به حدود 66 درصد رسيده و كاهش اين شتاب 
در ماه هاي بعد، خود را در قالب افت ميزان صادرات در 
مقايسه با ماه هاي گذشته نشان خواهد داد. با اين همه، 
به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، اين افت در 
مي��زان صادرات ايران احتم��اال مقطعي و كوتاه مدت 

خواهد بود.
اين در حالي اس��ت كه به اعتقاد رييس كنفدراسيون 
صادرات ايران، تغيير قيم��ت پايه صادراتي كمترين 
تاثير را در اين بخش داشته چراكه طبق آمار ارايه شده 
از س��وي گمرك، ارزش صادراتي كاالهايي كه قيمت 
پايه صادراتي آنها كاهش يافته، طي 9 ماه ابتدايي سال 
جاري حدود ۳ ميليارد دالر بوده و اين بخش كوچكي 
از صادرات كش��ور را شامل مي شود. محمد الهوتي با 
بيان اينكه بررسي هاي ميداني ما نشان مي دهد تنها 
چند در رشته كااليي شاهد كاهش قيمت پايه صادراتي 
بوده ايم، مي گويد: بر اساس آمارهاي موجود، »صادرات 
محصوالت پتروشيمي، ميعانات گازي و فلزات رنگين«، 
70 درصد صادرات كشور را تشكيل مي دهند. اين در 
حالي است كه قيمت اين اقالم تابع قيمت هاي جهاني 
است و هيچ تغييري در قيمت پايه صادراتي اين كاالها 
ايجاد نشده اس��ت. اين اما در حالي است كه به اعتقاد 
محسن بهرامي ارض اقدس، رييس كميسيون تسهيل 
تجارت و توس��عه صادرات اتاق تهران، اين پيش بيني 
وجود دارد كه با اعمال تحريم ها و موانع ايجاد شده در 
مس��ير نقل و انتقال پول، شيب كاهش حجم تجارت 

خارجي كشور، در ماه هاي پاياني سال تندتر شود. 
يكي ديگر از داليل افت صادرات ايران در پايان آذرماه 
سال جاري اما افزايش مشكالت صادرات به كشورهايي 
به غير از كش��ورهاي همسايه، آن هم به دليل تنگ تر 

شدن حلقه تحريم ها بوده اس��ت. سرپرست سازمان 
توسعه تجارت ايران مي گويد كشتيراني ها در زمينه 
جابه جاي��ي محموله هاي ايران با فش��ارهايي مواجه 
هس��تند كه اين امر نيز در كاهش آمار اخير صادرات 

بدون تاثير نيست. 

  وقتي رايزن ها برمي گردند
ناهمخواني آمارهاي مربوط به صادرات با واقعيت ها اما 
صداي اعتراض رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق 
بازرگاني ايران را هم درآورده اس��ت. عدنان موسي پور 
در مورد داليل كاهش شديد صادرات در ماه هاي اخير 
مي گويد: صادركنندگان زماني از نبود زيرس��اخت ها 
از جمله ع��دم برقراري روابط بانكي ها با كش��ورهاي 
مختلف و مشكالت حمل و نقل و عدم وجود ديپلماسي 
اقتصادي گاليه مند بودند اما اكنون اين مش��كالت را 
فراموش كرده اند و مشكل بسيار بزرگ پيمان سپاري 
ارزي باعث ش��ده صادركنندگان تمركز خود را روي 
مقوله صادرات، بازاريابي، توسعه بازار و برقراري ارتباط 
با طرف هاي خارجي و بهبود كيفيت از دست بدهند. 
موسي پور در پاسخ به پرسش خبرگزاري فارس مبني بر 
اينكه آيا روند نزولي صادرات ادامه خواهد داشت، اظهار 
مي كند: ادامه اين روند بستگي به رفتار مسووالن دارد. 
اگر سازمان توسعه تجارت، بانك مركزي و مجلس به 
وظيفه خود در قبال توسعه صادرات عمل نكنند اين 
روند مي تواند ادامه يابد. اما ايران حتي بدون استفاده از 
توافقنامه هاي تجارت آزاد هم مي تواند با اعزام رايزنان 
بازرگاني به كشورهاي همسايه، سهمي هر چه بيشتر از 
بازار صادرات به اين كشورها را به خود اختصاص دهد، 
عرصه اي كه البته رقبا در آن گوي س��بقت را از ايران 
ربوده اند. ايران اكنون 11 رايزن بازرگاني مس��تقر در 
كشورهاي ديگر دارد. با اين همه، كمبود منابع افزايش 
اين رايزنان را با مانع مواجه كرده و حتي رايزنان بازرگاني 
ايران در كشورهاي »چين و هند«، ديگر به محل خدمت 
خود بازنگشته اند. بهرامي ارض اقدس رييس كميسيون 
تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم با اشاره 

به اهميت وجود رايزنان بازرگاني در كشورهاي همسايه 
گفت: كشوري نظير تركيه ۲0 رايزن بازرگاني در عراق 
مستقر كرده است. در حالي كه ايران، تنها يك رايزن 
بازرگاني ايران در عراق دارد و البته مشكالتي هم براي 

فعاليت اين فرد ايجاد شده است. 

 در جست وجوي علت
اما در ش��رايطي كه تحريم ها ايران را از دسترس��ي به 
بازارهاي صادراتي در كشورهاي دوردست باز داشته 
است، مي توان پرسيد چرا ايران بازار كشورهاي همسايه 
را هم از دست داده است؟ حميد زادبوم، مديركل دفتر 
امور نمايندگي ها و سرپرس��ت دفتر امور بين الملل و 
سازمان هاي تخصصي سازمان توسعه تجارت با اشاره به 
اينكه از ابتداي سال 1۳97، پروژه اي براي ارتقاي ارزش 
و تنوع محصوالت صادراتي به كش��ورهاي همس��ايه 
تعريف شده است، گفت: از ميان 1۳ كشور همسايه كه 
در مورد آنها هدف گذاري صورت گرفته است، صادرات 
به 9 كشور رو به افزايش بوده است. اما افت صادرات 9 
ماهه سال جاري به اين كشورها تا حدودي نگران كننده 
است. او با بيان اينكه بخشي از مخالفت ها براي تجارت 
آزاد از بخش توليد برمي خيزد، ادامه داد: تنها كشوري 
كه ايران با آن موافقتنامه تج��ارت آزاد منعقد كرده، 
»سوريه« اس��ت. اكنون بخشي از مخالفت ها با مقوله 
تجارت آزاد مربوط به بخش توليد است. اما اگر بخش 
توليد نپذيرد كه ما با سوريه، كش��وري كه تا اين حد 
صادرات آن به ايران محدود است، تجارت آزاد داشته 
باش��يم، تجارت آزاد با ديگر كشور به هيچ وجه ممكن 
نخواهد بود. زادبوم سپس به مشكالت برقراري تعرفه 
ترجيحي با ديگر كشور ها پرداخت و گفت: با هر كشوري 
كه وارد مذاكره مي ش��ويم، مي گويند، ايران فهرست 
ممنوعه وارداتي دارد و اين برقراري تجارت ترجيحي با 

ديگر كشورها را با مانع مواجه مي كند.
اما از آن سو، رييس كنفدراسيون صادرات ايران معتقد 
است ورود بي سابقه مجلس شوراي اسالمي به موضوع 
افزايش اق��الم ممنوعه وارداتي، يكي از عوامل كاهش 

صادرات كش��ور اس��ت. الهوتي در اين باره مي گويد: 
اينكه مجلس به موضوع افزايش اقالم ممنوعه وارداتي و 
تنبيه قضايي صادركنندگان ورود پيدا مي كند، در هيچ 
دوره اي سابقه نداشته و اين عقب گرد به دهه 60 است. 
در واقع اين نوع تصميمات، صادركنندگان واقعي را از 

ميدان به در مي كند.

 نهادهاي تازه براي صادرات؟
در اي��ن ميان، برخ��ي فعاالن حوزه صادرات كش��ور 
پيش��نهاد مي كنند نهادهاي جديدي براي توس��عه 
صادرات كشور ايجاد شود. مهدي شريفي نيك نفس، 
نايب رييس كميس��يون تس��هيل تجارت و توس��عه 
صادرات اتاق تهران ايج��اد معاونت صادرات زيرنظر 
رييس جمهوري و قرار گيري بانك توس��عه صادرات 
و صندوق ضمان��ت صادرات زيرنظر اي��ن معاونت را 
پيش��نهاد كرده اس��ت. او با اش��اره به اينكه صادرات 
پتروش��يمي در آذرماه نس��بت به آبان ماه 57 درصد 
كاهش داش��ته اس��ت، تاكيد مي كن��د كهاگر بانك 
توس��عه صادرات، خط اعتباري ايجاد كند، اطمينان 
داشته باش��يد كه ما مي توانيم بازارهاي منطقه را در 
بخش پليمر فت��ح كنيم. عليرض��ا كالهي صمدي، 
ديگر نايب رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران در اين مورد مي گويد: چند سال 
است كه پيشنهاد ايجاد بانك مشترك ايران و عراق را 
پيشنهاد كرده ايم و راه اندازي اين بانك براي صادرات 
خدمات فني و مهندسي به عراق بسيار راهگشا خواهد 
بود. اما اين پيشنهاد هنوز اجرايي نشده است. عجيب 
آنكه ايران با ونزوئال بانك مش��ترك تاسيس كرده و 
در مورد عراق كه شريك عمده تجاري ماست چنين 
امكاني فراهم نشده است. بهرامي ارض اقدس نيز در 
پيشنهادي مش��ابه و با توجه به ضرورت بازمهندسي 
سازمان هاي متولي امر تجارت، گفت: يكي از راهكارها 
اين است كه وزارتي تحت عنوان تجارت خارجي ايجاد 
شود؛ چرا كه درآمدهاي نفتي رو به افول است و ايران 

به توسعه صادرات غيرنفتي نياز دارد. 

دولت، بخش خصوصي واعتماد از دست رفته

عضواتاقبازرگانيتهرانپيشنهادكرد
وزارتبازرگانياحياشود

با روي كار آمدن دولت »دونالد 
ترام��پ« در اي��االت متحده 
امريكا، جنگ اقتصادي تمام 
عياري بر عليه ايران توس��ط 
دولت متبوعش در دس��تور 
كار قرار گرفت، دولت ترامپ 
برنامه خود را »فشار حداكثري 
به اي��ران« نام نه��اد؛ در اين 
راس��تا تحريم ه��اي جديد 
نفتي و تجاري اعمال ش��د، 
تحريم هايي كه با نزدي��ك كردن فروش نفت ايران به 
صفر، منجر به باال رفتن قيمت جهاني نفت شد و حتي 
بر اقتصاد انرژي امريكا نيز اثر منفي گذاش��ت؛ دولت 
امريكا در ابتدا 8 كشور را از اين تحريم معاف كرد، اما در 
ادامه دو كشور را از ليست معافيت تحريمي خارج كرد 
و خريداران نفت ايران را به 6 كشور كاهش داد. البته اين 
معافيت دايمي نيست و به كشورهاي معاف شده تنها 
يك سال فرصت داده شد كه نفت كشورهاي ديگري را 
جايگزين نفت ايران كنند و پس از آن اجازه نخواهد داد 
حتي همين كشورها نيز از ايران نفت خريداري كنند. 
هر پااليش��گاه در زمان طراحي بر مبناي مشخصات 
يك نوع نفت خام طراحي مي شوند و جايگزين كردن 

نفت ديگري به جاي نفت پايه طراحي، در صورتي كه 
اختالف فرمولي بين اين دو نفت خام زياد باشد منجر 
به بازطراحي كامل پتروشيمي و صنايع پايين دستي 
مربوطه مورد نظر خواهد شد. نفتي كه با مشابهت زياد 
به نفت خام ايران در بازار جهاني انرژي وجود دارد نفت 
ونزوئال است؛ از آنجا كه حاكميت ونزوئال پيمان دوستي 
با ايران دارد و تمايلي به فروش نفت به خريداران ديرينه 
نفت ايران ندارد، طبيعي ست كه دولت امريكا را به سوي 
تغيير در حاكميت ونزوئال س��وق دهد؛ با اين حساب 
طبيعي اس��ت كه امريكا به دنبال افزايش نارضايتي 
در ونزوئال و وقوع انقالب در اين كش��ور باشد و دولت 
غيرقانوني »خوان گايدو« را قبل از اينكه حتي در كشور 
خود به رسميت شناخته شود به كاخ سفيد دعوت كند. 
از اين مقدمه كوتاه مشخص است دولت امريكا چقدر 
براي اعمال فشار به ايران برنامه ريزي كرده است؛ نكته 
قابل توجه اين است كه دولت ترامپ براي پيروزي در 
انتخابات آتي رياس��ت جمهوري به شدت نيازمند به 
زانو در آوردن حكومت ايران است؛ حكومتي كه با يك 
انقالب مردمي شكل گرفته و با پش��تيباني مردم در 
جنگ 8 ساله و پس از آن توانسته در مقابل زورگويان 
دنيا استقالل خود را حفظ كند، اما فضاي كسب و كار 
در ايران 97 با ايران زمان جنگ تفاوت هاي ش��كلي و 

فهوايي بس��ياري پيدا كرده است. در آن زمان با وجود 
فشارهاي بين المللي و تحريم هاي ناشي از جنگ، همه 
با هم متحد بوديم و مسووالن واقعا خود را در مقابل مردم 
مسوول مي دانستند، هيچ مسوولي خود را مالك كشور 
يا ناجي كشور نمي دانست، اما اكنون وضعيت اعتماد 
بين حاكميت و دولت با مردم و بخش خصوصي به چه 
شكل است؟ تصميمات يك شبه و پشت درهاي بسته 
كه دولت در چند ماه اخير اتخاذ كرده، خود عامل تشديد 
بحران اقتصادي در داخل كش��ور ب��وده و مقام معظم 
رهبري نيز نسبت به اين وضعيت واكنش صريح نشان 
دادند و تش��ديد اثرات تحريمي را متأثر از ناكارآمدي 

مديريتي دانستند.
اما از مصاديق اي��ن بي اعتمادي، مي توان فرآيند ثبت 
سفارش جهت واردات در كشور را عنوان كرد، ضوابط 
دس��ت وپاگير و زمان بر ثبت س��فارش ميدان را براي 
ج��والن دادن قاچاقچيان و ش��ركت هاي خصولتي و 
رانتي باز كرده است. در فهرست دريافت كنندگان ارز 
۴۲00 توماني كمتر از 5 درصد نام اعضاي ش��ناخته 
ش��ده و معتبر اتاق بازرگاني ديده مي شود؛ اين يعني 
تخصيص ارز دولتي بدون در نظر گرفتن نظرات بخش 
خصوصي، و در همين فضا اصال دور از ذهن نيست كه 
به جاي مايحتاج واجب زندگي عمومي مردم، شامل 

دارو، م��وارد غذاي��ي و امثال آن، غذاي س��گ و گربه 
وارد كشور بش��ود.تصور كنيد فرآيند چند ماهه ثبت 
س��فارش و ممنوعيت هاي بي برنامه اي كه يك شبه 
ابالغ مي ش��ود در كار نباش��د و تجار بتوانند به آساني 
در مدت كمتر از يك هفته كه عرف جهاني تاييد ثبت 
س��فارش است نسبت به ثبت سفارش اقدام كنند، در 
اين فضا ب��ه دليل كوتاه بودن زمان، ارزيابي ريس��ك 
زمان در پروژه تجاري صورت ديگري خواهد داش��ت 
و تجار مي توانند ارزيابي ريس��ك ارزي خود را با كمتر 
از 5 درص��د اختالف برنامه ريزي كنند، در اين فضا كه 
اتفاقا با ارز بازار آزاد نيز قابل انجام است و نياز به دريافت 
ارز دولتي يا ارز نيمايي نيز ندارد، بازرگانان مي توانند 
سود مورد انتظار خود را به زير 10 درصد كاهش دهند 
و ثبات بر بازارها حاكم شود. حاكميتي ها هنوز به اين 
نقطه نرس��يده اند كه مردم قيمت دالر را در بازه 10 تا 
11 هزار تومان پذيرفته اند و كسب و كارها بر اساس اين 
قيمت به نقطه ثبات نزديك شده اند، پس لزومي ندارد 
با شعارزدگي بخواهند قيمت فعلي را غيرواقعي اعالم 
كنند. وقتي مكانيزم ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات 
متأثر از بخش نامه هاي يك شبه باشد فضاي كسب و كار 
تجاري ايران مانند يك منطقه زلزله خيز خواهد شد و 
مالكان كسب و كارها ترجيح مي دهند فعاليت هاي خود 

را به بازارهاي كم ريسك منتقل كنند و عرصه تجارت 
بيش از پيش به نفع قاچاق و رانت خالي مي گردد. اگر 
دول��ت به بخش خصوصي اعتماد و اعتنا داش��ت و به 
نظرات آنان توجه مي كرد و كسب و كارهاي آنان را به 
تعطيلي نزديك نمي كرد، مي توانست از ظرفيت هاي 
بين المللي آنان براي دور زدن تحريم ها استفاده كند؛ 
در چنين فضايي كه دولتي ها ترسيم كرده اند به جاي 
توانمندسازي و استفاده از توانمندي بخش خصوصي 
ريشه دار و قدرت مند داخل كشور، شاهد تكثير »ب.ز 

“هاي بيشتري خواهيم بود.
 از اين رو، بايد در نظر داشت كه جنگ اقتصادي هرگز 
دولت ايران را نابود نخواهد كرد، اما به با سوء مديريت 
مديران باال دستي قطعا به تعطيلي كسب و كارهاي 
خصوصي و تضيف بازارها و ضعيف شدن بنيان هاي 
اقتصادي ايران، باال رفتن آمار مهاجرت سرمايه هاي 
فكري، اقتصادي و تخصصي كشور خواهد انجاميد. 
اگر دولت، بخش خصوصي را به رس��ميت شناخته 
بود، با اس��تفاده از ظرفيت هاي صادراتي ايجاد شده 
در اثر تحريم هاي اقتصادي مي توانست اثر تخريبي 
تحريم ها را كاهش ده��د. اميدواريم اين تفكر پيش 
از فروپاش��ي اقتص��اد خصوصي در اي��ران در ذهن 

باالدستي ها نفوذ كند.

باال رفتن قيمت كاالهاي اساس��ي با وجود تالش هاي 
دولت باعث شده برخي از كارشناسان به فكر راهكارهايي 
همچون احياي وزارت بازرگاني بيفتند. در طول ماه هاي 
گذشته دولت تالش كرده با تزريق چند ميليارد دالر 
ارز رسمي براي واردات كاالهاي اساسي بازار اين كاالها 
را مديريت كند، اما با وجود تمام اين تالش ها برخي از 
اين كاالها با افزايش قيمت مواجه شدند و همين مساله 

مشكالتي را براي مردم به همراه آورده است.
براي مثال در هفته هاي گذشته قيمت گوشت قرمز با 
افزايشي جدي به مرز 100 هزار تومان در هر كيلو هم 
رسيد و اين در حالي است كه آمارها نشان مي دهد دولت 
ارز قابل توجهي براي مديريت بازار اين كاال اختصاص 
داده اس��ت. در اين رابطه يحيي آل اسحاق، عضو اتاق 
بازرگاني تهران در گفت وگو با ايسنا، معتقد است: آنچه 

كه ش��رايط بازارهاي داخلي را به اين مرحله رسانده، 
نبود يك نهاد تصميم گير نهايي در اين بازارها اس��ت.

او به تجربه خود در دولت دوم سازندگي در سال هاي 
ابتدايي دهه 70 اشاره كرد و توضيح داد: در آن سال ها با 
وجود آنكه منابع ارزي كشور محدود بود اما تالش شد 
كه خيال مردم از مديريت بازار و وجود كاالهاي مورد 
نياز راحت شود.عضو اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: يكي 

از اصلي ترين مسائلي كه باعث مي شود شرايط اقتصادي 
كش��ور برهم بخورد اين نگراني در مردم است كه فكر 
مي كنند كاال به اندازه نيازشان در كشور وجود ندارد از 
اين رو پس از ورود نخستين موج گراني به بازار و شوك 
قيمتي، با هجمه قابل توجه متقاضياني روبرو هستيم 

كه بدون نياز واقعي صرفًا براي خريد اقدام مي كنند.
آل اسحاق با بيان اينكه بايد ذخيره كاالهاي استراتژيك 
مورد نياز مردم براي مدت يك تا دو سال تضمين شود، 
تاكيد كرد: اگر مردم خيالش��ان راحت باش��د كه اين 
مديريت به خوبي انجام شده و خبري از كمبود كاالهاي 
مورد نيازشان نيست، قطعًا طوري رفتار مي كنند كه 

به بازار ش��وك جديدي وارد نشود اما وقتي نگراني ها 
باقي بماند فضا ملتهب خواهد شد. او در پايان پيشنهاد 
داد: با توجه به شرايط اقتصادي به نظر مي رسد احياي 
دوب��اره وزارت بازرگاني بهترين گزين��ه خواهد بود، 
زيرا اي��ن وزارتخانه تمام مراحل تهيه، تأمين، توزيع و 
نظارت كاالهاي اساسي را در اختيار دارد و مردم بطور 
دقيق مي دانند كه كدام نهاد پاسخگوست و دولت نيز 
برنامه هاي خود را در يك بخش تجميع مي كند، اما تا 
زماني كه يك وزارتخانه با چنين كارايي نداشته باشيم 
التهاب هاي ش��كل گرفته در ب��ازار كاالهاي مختلف 

ادامه دار خواهد بود.
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استقبال بازرگانان آلماني از 
راه اندازي كانال مالي با ايران

ايس�نا| انجمن بازرگاني BGA آلمان اعالم 
كرد كه كانال جدي��د براي تجارت غيردالري با 
ايران كه فرانسه، آلمان و انگليس براي دور زدن 
تحريم هاي امريكا گشوده اند، مشروع است. به 
گزارش رويترز، انجم��ن بازرگاني BGA آلمان 
اعالم ك��رد راه ان��دازي كانال مال��ي جديد اين 
پي��ام مهم را مخابره مي كند ك��ه اروپا به عنوان 
يك ش��ريك تجاري، قابل اعتماد است. هولگر 
بينگمان، رييس انجمن بازرگاني BGA آلمان 
اظه��ار كرد: با اين حال پرس��ش هايي پيرامون 
ساختار دقيق مكانيزم كانال INSTEX به قوت 
خود باقي مانده اس��ت. آلمان فرانسه و انگليس 
هفته گذش��ته با انتش��ار بيانيه اي مشترك از 
راه ان��دازي كانال ويژه مالي با اي��ران خبر دادند 
و اع��الم كردند اي��ن كش��ورها در ادامه تعهد و 
تالش هاي خود براي حفظ توافق هسته اي كه به 
تصويب شوراي امنيت سازمان ملل رسيده است، 
 »INSTEX« بطور رس��مي اعالم مي كنند كه
)ابزار حمايت از تبادالت تجاري( راه اندازي شد. 

تغييرات تازه در صادرات كاال 
به جمهوري آذربايجان

پايگاه خبري اتاق ايران|معاونت بين الملل 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران از 
انجام برخي تغييرات در مجموعه قوانين گمركي 
جمهوري آذربايجان خبر داد كه بر اس��اس آن 
به جز موارد عبور كاال ب��راي اهداف غيرتجاري 
از مرز گمرك توسط اشخاص حقيقي، در ساير 
م��وارد بايد قب��ل از وارد ك��ردن كاال به اراضي 
گمرك ايران، بيانيه كوتاه مدت واردات در فرمت 

الكترونيك به نهادهاي گمرك ارايه شود.
بر اس��اس اعالم اين معاون��ت، »به موجب ماده 
11۳.1 مجموع��ه قواني��ن گمركي جمهوري 
آذربايجان، از تاريخ 1 فوريه ۲019 به استثناي 
موارد عب��ور كاالها به منظور اهداف غيرتجاري 
از مرز گمرك توس��ط اش��خاص حقيقي، قبل 
از وارد كردن كاال ب��ه اراضي گمرك جمهوري 
اس��المي ايران بايد بياني��ه كوتاه مدت واردات 
در فرمت الكتروني��ك به نهادهاي گمرك ارايه 
شود. عدم ارايه بيانيه كوتاه مدت واردات منجر 

به مسووليت اداري ارايه دهندگان مي شود.« 

خريداران بيش از يك 
خودرو بايد ماليات بدهند

تسنيم|براس��اس س��از وكاري كه در دست 
اجراس��ت، وزارت امور اقتص��ادي و دارايي به 
ماجراي تحويل خودروهاي معوق خودروسازان 
ورود كرده و از كساني كه با هدف فروش و كسب 
درآمد، در فروش اينترنتي خودروسازان شركت 

كرده اند، ماليات مي گيرد.
با توافق ب��ه عمل آمده مي��ان وزارت صنعت و 
خودروس��ازان قرار ش��ده خريداراني كه زمان 
تحويل خودروهاي آنها اول ش��هريور ماه تا ۳0 
دي ماه اس��ت خودروهاي خود را با قيمت قبل 
دريافت كنند. يك مقام مسوول در سازمان امور 
ماليات��ي در همين ارتباط گفته اس��ت: اجراي 
ماده۴ آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان در تحوي��ل خودروهاي ثبت 
نامي به مردم با قيمت هاي گذشته باعث مي شود 
خريداران به دليل تف��اوت قيمت خودروهاي 
ثب��ت نامي و بازار آزاد، س��ود قاب��ل توجهي را 
كس��ب كنند. او اف��زود: در اين ميان كس��اني 
هستند كه بيش از يك خودرو ثبت نام كرده و 
به نوعي مصرف كننده نهايي خودرو نيستند و با 
هدف كسب سود و درآمد در طرح هاي فروش 
اينترنتي شركت كرده اند. اين مقام مسوول در 
سازمان امور مالياتي با بيان اشاره به توافق هاي 
اوليه مي��ان وزارت خانه امور اقتصادي و دارايي 
و صنع��ت، معدن و تجارت، گف��ت: مطابق اين 
توافق فهرست، مشخصات و كدملي خريداراني 
كه در طرح هاي پيش فروش شهريور تا دي ماه 
خودروسازان ش��ركت كرده اند، از سوي وزارت 
صمت در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي 
قرار مي گيرد تا براساس آن، خريداراني كه بيش 
از يك دستگاه خودرو خريداري كرده اند مشمول 
پرداخت ماليات از محل كسب درآمد از اين محل 
خواهند شد. او تصريح كرد: نابساماني ماه هاي 
اخير بازار خودرو، باعث شده تا عده اي سودجو 
روي اين موج سوار ش��ده و براي كسب سود و 
درآمدهاي كاذب به خريد و فروش خودرو روي 
آورند. اين اقدام در نگاه نخست يك ناهنجاري 
اقتص��ادي به ش��مار مي آيد كه باي��د براي آن 

چاره اي انديشيده شود.

افزايش 22 درصدي توليد 
كنسانتره سنگ آهن 

مهر|توليد دانه بندي و كنسانتره سنگ آهن 
ش��ركت هاي بزرگ در 9 ماهه ابتدايي امسال 
۲۲درص��د افزايش ياف��ت. بر اس��اس آمارها، 
توليدكنن��دگان بزرگ س��نگ آهن كش��ور از 
ابتداي فروردين ت��ا پاي��ان آذر، ۳۴ ميليون و 
۳06 هزار و 87۴ تن كنسانتره سنگ آهن توليد 
كردند. اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۲8 
ميليون و 159 هزار و 510 تن بود كه حاكي از 
افزايش ۲۲ درصدي توليد اين محصول است. بنا 
بر اين گزارش، 5 شركت بزرگ معدني در9 ماهه 
امسال، حدود 5 ميليون و ۳5۴ هزار و 796 تن 
سنگ آهن دانه بندي توليد كردند كه در مقايسه 
با ميزان توليد اين محصول در مدت مشابه سال 
گذشته )۳ ميليون و 955 هزار و 160 تن(، ۳5 

درصد رشد نشان مي دهد.

يادداشت 

سيده فاطمه مقيمي
 عضو هيات رييسه
اتاق بازرگاني تهران
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نگراني ثروتمندان امريكايي از طرح هاي كاهش نابرابري

پوتين مذاكره خلع سالح با امريكا را منع كرد

ابرميليونرهاقربانيالبيهايسياسيخودميشوند

خروج متقابل مسكو از پيمان موشكي با واشنگتن

گروه جهان| طال تسليمي| 
اقدام الكساندريا اوكاسيو-كورتز نماينده دموكرات 
در تعليق طرح كاهش 70درصدي ماليات  حاشيه اي 
)افزايش ماليات برمبناي افزايش دستمزد( و طرح 
جديد ماليات بر ثروت پيشنهاد شده توسط سناتور 
اليزابت وارن از حزب دموكرات، با ناراحتي و نگراني 
برخ��ي از ثروتمندان و صاحبان كس��ب و كار همراه 
بوده است. به نوشته بلومبرگ، اوكاسيو-كورتز اولين 
مرتبه در پاسخ به خبرنگار سي ان ان در رابطه با شيوه 
تامي��ن هزينه  برنامه هايي همچ��ون »توافق جديد 
سبز« به احتمال تعليق كاهش ماليات 70درصدي 
اش��اره كرد و گفت: افزاي��ش ماليات ه��ا مي تواند 
بخشي از مش��كالت را حل كند. )توافق جديد سبز 
يكي از چند برنامه محرك اقتصادي پيشنهادي در 
اياالت متحده است كه اهداف رسيدگي به نابرابري 
اقتصادي و تغيي��رات آب و هواي��ي را توامان دنبال 
مي كن��د.( پ��س از آن هم وارن با انتش��ار ويديويي 
توضي��ح داد ك��ه طرح او ب��راي »افزاي��ش ماليات 
ابرميليونر ه��ا« در مدت زماني 10 س��اله حدود 3 
هزار ميليارد دالر درآمد دولت را افزايش مي دهد و 
اين پول مي تواند براي پرداخت هزينه برنامه هايي 
نظير مراقبت از كودكان جهان، توافق جديد سبز و 
بخش��ودگي بدهي دانش��جويان مورد استفاده قرار 

بگيرد.
در شيوه تفكر مكتب اقتصاد كالن موسوم به »نظريه 
پولي نوين«، امكان پرداخت هزينه هاي برنامه هايي 
همچون توافق جديد سبز وجود دارد و الزم نيست 
براي هر يك دالري كه قرار اس��ت روي يك برنامه 
جديد هزينه شود، »يك منبع جديد درآمدي« هم 
معرفي شود و چنين رويكردي در رسيدگي به بودجه 
دولت فدرال اش��تباه است. اگرچه چنين ديدگاهي 
به طور فزاينده مورد توجه محفل هاي سياسي قرار 
مي گيرد، اما هنوز راه درازي مانده تا سياستمداران 
در ترس��يم نقش��ه راه اجراي طرح هاي خود نياز به 

اشاره به تامين منابع مالي را احساس نكنند.
ثروتمندان امريكاي��ي نمي خواهند هزينه مراقبت 
از كودكان يا بخشودگي وام دانشجويان را بپردازند 

و اهميتي هم ب��ه اجراي طرح چند ه��زار ميليارد 
دالري »توافق جديد سبز« نمي دهند. بدين ترتيب، 
اصرار دموكرات ها بر اينك��ه ثروتمندان بايد هزينه 
دستوركار پيش��روانه آنها را بپردازند، نتيجه خوبي 
نمي دهد. ام��ا دموكرات ها در تالش براي س��اخت 
جهاني  ش��كوفاتر، پاك تر و امن تر كامال حق دارند. 
ري دالي��و مديرعام��ل ميلي��اردر صن��دوق مالي 
مي گويد: »نابرابري به حدي ش��ديد ش��ده كه بايد 
آن را ي��ك »فوريت ملي« اع��الم و از طريق فرمان 

رياست جمهوري به آن رسيدگي كرد.«
نگراني عمده اين است كه باتوجه به نفوذ ثروتمندان 
بر فضاي سياس��ي اياالت متحده، ط��رح ماليات بر 

ثروت راي نياورد. جهان مي سوزد، زيرساخت هاي 
امري��كا ك��ه اكن��ون در بس��ياري نقاط ب��ه مثابه 
زيرساخت هاي كش��ورهاي جهان س��وم شده، در 
همين وضعي��ت نااميدكننده مي مان��د  و اختالف 
طبقاتي در جامعه امريكايي به  حدي شديد مي شود 

كه به نقطه جوش مي رسد.
مشكل اينجاست كه هر سياستمداري در رسيدگي 
به هر مشكلي در جامعه با اين پرسش مواجه مي شود: 
»هزينه طرح از كجا تامين خواهد شد؟« اين سوال 
را به اين صورت هم مي توان تعبير كرد: »چه كسي 
قرار اس��ت هزينه آن را بپردازد؟« اين سوال اساسا 
براي اين طرح شده كه مباحثات معنادار درباره هر 

طرحي به جنگ بر س��ر منبع پ��ول مورد نياز تغيير 
شكل يابد. از آنجايي كه هيچ يك از سياستمداران 
شيوه درست پاس��خ به اين پرس��ش را نمي دانند، 
سعي مي كنند به منابع جديد درآمدي براي دولت 
اش��اره كنند در حالي كه مي توانند بگويند در زمان 
تاييد اليحه بودجه در كنگره، وزارت خزانه داري به 
فدرال رزرو درباره ايجاد يك حساب اعتباري براي 
طرح مربوطه دس��تور مي دهد! يك سري مشكالت 
خودساخته همانند »پي گو/پرداخت به مرور زمان« 
هم وجود دارد كه به معن��اي در نظر گرفتن امكان 
هزينه از بودجه موجود و نه خطوط اعتباري اس��ت 
و قانون گ��ذاران را وادار مي كند ك��ه هرگونه هزينه 

اضافي را از طريق ماليات هاي باالتر يا كاهش بودجه 
در بخشي ديگر جبران كنند. چنين شرايطي تصويب 

هر طرحي را به مراتب دشوارتر مي كند.
به همين دليل اس��ت كه افرادي همچون اوكاسيو 
– كورت��ز و وارن براي تامين مال��ي طرح هاي خود 
ابرثروتمندان را هدف گرفته اند. در چنين شرايطي 
مي توان گفت فوق ميلياردرها قرباني البي گري هاي 
موفق خود در جلب حمايت سياستمداران از بازارها 
مي شوند. ميلياردرهاي محافظه كاري همچون پيت 
پترسون چندين دهه گذشته را به شكايت از بدهي ها 
و كسري بودجه دولت گذارنده و پول زيادي را صرف 
ترغيب سياستمداران به رويگرداني از كسري ناشي 

از هزينه كرده اند.
حقيقت اين است كه تامين مالي توافق جديد سبز 
حتي با در نظر گرفتن افزايش اندك كسري بودجه 
به معناي دسترسي به مشاغل با درآمد باالتر، جهاني 
پاكيزه تر و دارايي هايي ايمن تر )اوراق قرضه وزارت 
خزانه داري( براي همه از جمل��ه ماليات دهندگان 

ثروتمند است.
براي رس��يدگي به مس��اله نابرابري در جامعه سه راه 
وجود دارد: گزينه اول، دريافت بخش اعظم ماليات ها 
از ثروتمندان اس��ت كه اگرچه بر بهبود كلي ش��رايط 
تاثير چنداني ن��دارد، ام��ا اندكي از س��طح نابرابري 
مي كاهد. گزينه دوم، توزيع رابين هودي اس��ت بدين 
معنا كه مالياتي كه از ثروتمندان گرفته مي شود براي 
س��رمايه گذاري در برنامه هايي ب��راي بهبود وضعيت 
زندگي اقش��ار ديگر جامعه اس��تفاده شود. در چنين 
شرايطي سطح نااميدي بين اقشار غني و فقير نسبتا 
يكس��ان باقي مي ماند، اما از س��طح نابرابري كاسته 
مي شود. گزينه سوم، س��رمايه گذاري در برنامه هايي 
براي بهبود وضعيت قشر فقير بدون اعمال فشار بر قشر 
غني است. در چنين شرايطي هم وضعيت قشر فقير 
بهبود و نابرابري كاهش مي يابد و هم قشر غني در برابر 
سياست گذاري ها جبهه نمي گيرند. جالب اينجاست 
كه گزينه سوم به نفع همه و مطابق با نظريه پولي نوين 
است، گزينه اي است كه در پي نگراني از افزايش كسري 

بودجه هرگز مورد توجه قرار نمي گيرد.

گروه جهان|
 يك روز پس از اياالت متحده، والديمير پوتين، رييس جمهور 
روسيه، هم اعالم كرد كه كشورش را از پيمان موشك هاي 
كوتاه برد و ميان برد با امريكا خارج مي كند. مايك پمپئو وزير 
خارجه اياالت متحده، بطور رسمي اعالم كرده كه واشنگتن 
تعهداتش را در چارچوب پيمان نيروهاي هسته اي ميان برد 
)INF( از شنبه تعليق مي كند و در صورتي كه روسيه به نقض 
اين پيمان پايان ندهد در شش ماه آينده به طور رسمي از اين 
پيمان خارج خواهد شد. برخي كارشناسان بر اين باورند كه 
آنچه بيش از همه روس��يه و امريكا را نسبت به كارآيي اين 
پيمان دچار ترديد كرده، توسعه و توليد فزاينده تسليحات 

در جمهوري چين است. 
به گزارش رويترز، والديمير پوتين نيز شنبه در اقدامي متقابل 
به وزراي دفاع و خارجه خود اعالم كرده كه خواهان خروج از 
اين پيمان است. پوتين همچنين با دستور به وزراي خود براي 
خودداري از گفت وگوي خلع سالح با طرف امريكايي، از آغاز 
توليد موشك هاي جديد از جمله موشك هاي ماوراي صوت 
خبر داده است.  پيمان منع موشك هاي هسته اي ميان برد در 
سال 1۹۸7، بين رونالد ريگان رييس جمهوري وقت اياالت 
متحده امريكا، و ميخاييل گورباچف رهبر شوروي سابق، امضا 
و از ژوئن سال 1۹۸۸ نيز اجرايي شد. هدف از اين پيمان از 
ميان بردن موشك هاي هسته اي و متعارف كروز و سكوهاي 

پرتاب آنها با برد ۵00 تا هزار، و هزار تا ۵۵00 كيلومتر بود. اين 
پيمان مربوط به موشك هاي زميني مي شود. دونالد ترامپ 
در ماه هاي پاياني 201۸ ميالدي روسيه با متهم كردن روسيه 
به نقض مفاد اين پيمان، اعالم كرد كه كشورش را از اين پيمان 
خارج مي كند. ترامپ تاكيد دارد كه روسيه با توليد موشكي با 
قابليت حمل كالهك هسته اي و با برد بيش از ۵00 كيلومتر، 
پيمان آي ان اف را نقض كرده است. اما روسيه مي گويد برد 
موشك اس��كندر-ام ۴۸0 كيلومتر است و بنابراين نقض 
پيمان تلقي نمي شود. رييس جمهوري امريكا جمعه هم 
گفته خروج امريكا در يك مهلت شش ماهه قطعي خواهد 
شد، مگر آنكه در اين دوره روسيه تمام موشك ها، سامانه هاي 
پرتاپ و ديگر تجهيزات مغاير با اين پيمان را نابود كند. اوايل 
دسامبر هم مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، در مقر ناتو در 
بروكسل به روسيه ٦٠ روز مهلت داده بود تا تمام تسليحات 
مغاير با تعهدات خود در اين پيمان را از ميان بردارد. اين مهلت 
شنبه )دوم فوريه( به پايان  رسيد و دولت امريكا به طور رسمي 
اعالم كرد كه پايبندي خود به اين پيمان را تعليق مي كند. 
باراك اوباما، رييس جمهوري پيشين امريكا نيز يك بار ادعاي 
مشابهي مانند آنچه ترامپ اكنون مطرح كرده را گفته بود. با 
اين حال اوباما تاكيد كرده بود كه با هدف جلوگيري از بروز 

يك جنگ تسليحاتي از آن پيمان خارج نخواهد شد. 
پي��ش از واكنش تالفي جويانه رييس جمهوري روس��يه، 

ماريا زاخاروا س��خنگوي وزارت خارجه اين كشور، بي آنكه 
درباره اتهامات امريكا توضيحي دهد گفته بود “واشنگتن 
در اين زمينه هيچ سند و مدركي ارايه نكرده است. “ زاخاروا 
تهديدهاي امريكا را اس��تراتژي پش��ت كردن به تهعدات 
بين المللي از سوي واشنگتن توصيف كرده و گفته بود روسيه 
حق خود مي داند كه تصميمات مناسب براي پاسخگويي به 
اين اقدام را اتخاذ كند. سرگئي الوروف وزير خارجه روسيه، 
نيز گفته: »مسكو هم پرسش هاي زيادي درخصوص اجراي 
اين پيمان از س��وي امريكايي ه��ا دارد.« به گفته الوروف، 
اتهامات امريكا مبني بر نقض پيمان موشكي از سوي روسيه 
بي اساس است، و موشك هاي روسيه در محدوده برد مجاز در 

اين پيمان مورد آزمايش و پرتاب قرار گرفته است.

  مخالفت چين، نگراني اروپا 
وزارت خارجه چين در واكنش به تنش موشكي اخير امريكا 
و روسيه اعالم كرده، پكن مخالف خروج امريكا از اين پيمان 
است و از مسكو و واشنگتن مي خواهد تا از طريق گفت وگو 

اين اختالف نظرها را حل و فصل كنند. 
 به گزارش اسپوتنيك، گنگ ش��وآنگ سخنگوي وزارت 
خارجه چين، شنبه گفته: »چين مخالف ايجاد يك توافق 
جدي��د چندجانبه به جاي پيمان1۹۸7 ميالدي اس��ت. 
چندجانبه گرايي اين پيمان شامل يك سري مسائل پيچيده 

و مختلف در حوزه هاي سياس��ي، نظامي و حقوقي است 
كه نگراني بسياري از كشورها را در پي دارد. چين مخالف 
چندجانبه گرايي اين پيمان است. آنچه در اين زمان مهم 
است، تأييد و تحقق پيمان موجود به جاي ايجاد يك توافق 
جديد است. “ از سوي ديگر، از آنجايي كه برد سامانه موشكي 
روسيه كه در كانون مناقشه كنوني قرار دارد به اكثر كشورها 
در اروپا مي رسد؛ تنش اخير موشكي امريكا و روسيه، رهبران 
اروپايي را شديدا نگران كرده است. فدريكا موگريني رييس 
سياست خارجي اتحاديه اروپا از دو طرف خواسته تا به اين 
پيمان متعهد بمانن��د. موگريني گفته: »آنچه بطور قطع 
نمي خواهيم در قاره خودمان شاهد باشيم اين است كه به 
ميدان جنگ يا جايي براي رويارويي ساير ابرقدرت ها تبديل 

بشويم.« ينس استولتنبرگ دبيركل ناتو هم به گفته: »تمام 
متحدان ناتو از تصميم امريكا براي آغاز روند خروج حمايت 
مي كنند اما شش ماه تا تكميل آن زمان باقي است. بنابراين 
ما همچنان از روسيه مي خواهيم تا به تبعيت كامل و رعايت 

كامل پيمان آي ان اف بازگردد.« 
تنش هاي موشكي روسيه و امريكا در شرايطي تشديد 
شده كه دو كشور در بخش هاي ديگري از جمله سرنوشت 
دولت نيكالس مادورو در ونزوئال هم آشكارا روبروي هم 
قرار گرفته اند. در ش��رايطي كه روسيه اعالم كرده براي 
حمايت از مادورو هر كاري كه الزم باشد انجام خواهد داد، 
امريكا با حمايت از خوان گوآيدو مخالف مادورو، بر لزوم 
كناره گيري رييس جمهوري ونزوئال از قدرت تاكيد دارد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

وام 2.5 ميليارد دالري چين براي 
تقويت ذخاير ارزي پاكستان

گروه جهان|چين با ه��دف تقويت ذخاير ارزي 
پاكستان، 2.۵ ميليارد دالر وام به اين كشور مي دهد. 
ذخاي��ر ارزي ۸.12 ميلي��ارد دالري پاكس��تان، 
پايين تر از رقم حداقلي اعالم شده از سوي صندوق 
بين المللي پول و بانك جهاني اس��ت و كفاف تنها 
هفت هفته واردات را مي دهد. به نوشته اكونوميست 
تايمز، يكي از مقام��ات وزارت دارايي چين گفته، 
پكن از محل سپرده بانك مركزي اش، 2.۵ ميليارد 
دالر به پاكس��تان وام مي دهد. چي��ن كه در پنج 
سال گذشته، نقش تنها نجات دهنده پاكستان در 
بحران هاي اقتصادي را ايفا كرده، جوالي گذشته 
ه��م 2 ميليارد دالر به حس��اب »اس��تيت بانك« 
پاكستان واريز كرد. عمران خان پس از پيروزي در 
انتخابات پاكستان، به منظور گفت وگو درباره گرفتن 
وام اضطراري، به چين، عربس��تان و امارات عربي 
متحده سفر كرد. اين سه كشور به پرداخت 1۴.۵ 
ميليارد دالر وام متعهد شدند و به اين ترتيب، تا حد 
زيادي به تامين ارز خارجي اين كشور در سال مالي 
جاري كمك كردند. عربستان، 6 ميليارد دالر وام با 
بهره 3.1۸ درصد و امارات، 3 ميليارد دالر وام با بهره 
حدود 3 درصد، به پاكستان مي دهد. به گفته مقامات 
پاكستاني، دولت اين كشور تصميم دارد از طريق 
عرضه صكوك، به بازارهاي اسالمي دست پيدا كند. 
گفته شده، از جوالي گذشته، ارزش روپيه پاكستان 
بيش از 1۵درصد كاهش يافته اس��ت. همچنين 
اعالم شده كه پاكستان با هدف تقويت صادرات در 
نظر دارد، در سه سال اول201۹ ميالدي ۸0 هزار 

االغ به چين صادر كند.

رشد اقتصادي 2.۳۹درصدي 
امريكا در سه ماه اول2۰۱۹

گروه جهان| فدرال رزرو امريكا رش��د اقتصادي 
اياالت متحده را در س��ه ماه نخس��ت سال جاري 
ميالدي 2.3۹ درصد برآورد كرده است. به گزارش 
رويترز، بانك ف��درال رزرو نيويورك اعالم كرده بر 
اساس تحليل هاي انجام گرفته شده اقتصاد امريكا 
در سه ماه نخست سال جاري ميالدي رشد 2.3۹ 
درصدي را تجربه خواهد كرد كه اين رقم حاكي از 
افزايش توليدات كارخانجات داخلي و پيش بيني از 
افزايش اشتغالزايي در ماه ژانويه دارد. پيش از اين 
رشد اقتصادي امريكا در سه ماه نخست سال جاري 
ميالدي توسط فدرال رزرو نيويورك 2.17 درصد 

محاسبه شده بود.
اي��ن در حالي اس��ت كه تي��م اقتص��ادي ترامپ 
پيش بيني كرده رش��د اقتصادي امريكا تا 202۴ 
بطور متوس��ط س��ه درصد خواهد بود، نرخي كه 
به مراتب فراتر از نظر اقتصاددان هاي ديگر است، 
كساني كه باور دارند احتمال از دست رفتن مشاغل 
و كاهش بهره وري نيروي كار اقتصاد اياالت متحده 
را تهديد مي كن��د. اقتصاددان هاي بس��ياري اما 
مي گويند كه س��ال گذشته رشد اقتصادي امريكا 
كه دليل��ش تاثير كوتاه م��دت محرك هاي مالي 
بوده، يك استثناس��ت و نمي تواند ادامه پيدا كند، 
سالي كه براي نخستين بار در يك دهه گذشته رشد 
اقتصادي امريكا به بيش از سه درصد رسيد. با اين 
حال مشاوران ترامپ مي گويند هيچ دليلي براي 
شك كردن به ادامه روند فعلي اقتصاد وجود ندارد 
و رش��د اقتصادي اياالت متحده در سال آينده نيز 

تكرار خواهد شد.

محاكمه رهبران جدايي طلب 
كاتالونيا در مادريد 

گروه جه�ان| رهبران زندان��ي و جدايي طلب 
ايالت كاتالونياي اسپانيا براي محاكمه به مادريد 
منتقل ش��دند. به گزارش يورونيوز، دادگاه رائول 
روموا سياس��تمدار كات��االن و 11 ت��ن ديگر از 
رهبران جدايي طلب 12فوريه برگزار خواهد شد. 
رائ��ول راموا يكي از ۹ متهم جدايي طلبي اس��ت 
كه از اواخر 2017 تا اوايل 201۸ ميالدي بدون 
وثيقه در حومه بارس��لون زنداني ش��ده و اكنون 
براي محاكمه به مادريد منتقل شده است. روموا 
۴7 ساله گفته اميدوار است در دادگاه ديوان عالي 
اسپانيا، نظر همگان به خواسته مردم اين منطقه 
براي اس��تقالل جلب شود. روموا تاكيد كرده او و 
همراهانش در حالي دادگاهي مي شوند كه جرمي 
نكرده اند و اتهام هايشان در دادگاه هاي اروپايي رد 
شده است. دادستان اسپانيا براي روموا تقاضاي 
2۵ سال حبس كرده است. اتهام او نيز »شورش و 
سوءاستفاده از منابع ملي و نقش آفريني در اقدام 
نافرجام براي ج��دا كردن كاتالونيا از اس��پانيا« 
در س��ال 2017 ذكر شده اس��ت. به دنبال اعالم 
استقالل كاتالونيا پس از برگزاري همه پرسي در 
سال 2017، دولت اسپانيا با رد نتايج همه پرسي 
آن را غيرقانوني خواند و رهبران اين ايالت را تحت 
پيگرد قرار داد. كارلس پوجدمون رييس جمهوري 
خودخوان��ده كاتالونيا، از آن زم��ان در بلژيك در 
تبعيد به س��ر مي برد، اما رائول روم��وا كه در آن 
زم��ان وزير امور خارج��ه ايال��ت كاتالونيا بود به 
همراه چندين تن ديگ��ر از رهبران جدايي طلب 

در اسپانيا ماندند و بازداشت شدند. 

زمزمه هاي بازگشت كرچنر به 
عرصه سياسي آرژانتين

گ�روه جه�ان| كريس��تينا فرنان��دز كرچن��ر 
رييس جمهوري س��ابق آرژانتين قصد دارد در سال 
جاري مي��الدي مجددا ب��راي رياس��ت جمهوري و 
رقابت با مائوريسيو ماكري رييس جمهوري فعلي اين 
كشور كانديدا ش��ود. به گفته دو منبع نزديك به اين 
سياستمدار چپ گرا كريستينا فرناندز كرچنر قصد 
دارد در مب��ارزات انتخاباتي ب��ر تقويت قدرت خريد 
مصرف كنندگان تمرك��ز كند. اين مغاير با طرح هاي 

رياضت اقتصادي ماكري است.
به گزارش رويترز، در صورتي كه اين كانديداتوري تاييد 
شود، فرناندز اولين و سرشناس ترين رقيب ماكري در 
انتخابات خواهد بود. انتظار مي رود كه ماكري هم براي 
دومين بار براي رياست جمهوري كانديد شود، هرچند 
كه رهب��ري او به دليل تورم ب��اال در 201۸ و وخامت 
وضعيت اقتصادي با انتقادات ش��ديدي مواجه شد. 
حضور ماكري و فرناندز در مبارزات انتخاباتي مي تواند 
سرنوشت آينده سياسي و اقتصادي آرژانتين را تعيين 
كند و مردم اين كشور بين اصالحات اقتصادي ماكري 
كه با حمايت صندوق بين المللي پول صورت مي گيرد 
يا بازگشت به وضعيت قبل از او، يكي را انتخاب خواهند 
كرد. فرناندز از سال 2007 تا 201۵ آرژانتين را رهبري 
كرد و اكنون از مخالفان جدي ماكري است. سخنگوي 
حزب فرناندز اگرچه به صورت مستقيم كانديداتوري او 
را تاييد نكرده، اما گفته هر دولتي كه از اين حزب روي 
كار بيايد به دنبال تقويت قدرت خريد كارگران به منظور 
حمايت از بازار داخلي خواهد بود. فرناندز سال گذشته 
به اته��ام اعطاي قراردادهاي دولتي به ش��ركت هاي 

ساخت و ساز تحت تعقيب قرار گرفت.

مركل انتخابات را »تنها« 
راه حل بحران ونزوئال خواند

گروه جهان| صدراعظم آلمان گفته كه تنها راه حل 
خروج از بحران در ونزوئال را برگزاري انتخابات جديد در 
اين كشور مي داند. به گزارش رويترز، آنگال مركل گفته: 
»به دنبال اين هستيم كه تنش بيشتري در ونزوئال رخ 
ندهد و مردم اين كشور امريكاي التين بتوانند تمايالت 
و مصالح خود را ارتقا دهند و اين مساله تنها از طريق 
انتخابات جديد ميسر مي شود.« به گفته صدراعظم 
آلمان، انتخابات 201۸ رياست جمهوري كه به تجديد 
رياست جمهوري نيكوالس مادورو انجاميد، آزاد نبود و 

مردم ونزوئال بايد انتخاباتي آزاد داشته باشند.
اين در حالي است كه رييس جمهوري امريكا اعالم 
كرده اق��دام نظامي در ونزوئال نيز يكي از گزينه هاي 
روي ميز اس��ت. دونالد ترامپ گفته: »نمي خواهم 
چنين چيزي بگويم، اما هميشه يك گزينه نظامي 
نيز وجود دارد. تمامي گزينه ها روي ميز است و من 
نمي خواهم هيچ گزينه اي را حذف كنم.« جان بولتون 
مشاور امنيت ملي ترامپ هم در مصاحبه اي راديويي 
گفت: »مداخله نظامي امريكا در ونزوئال قريب الوقوع 
نيست، اما همه گزينه ها روي ميز است.« بولتون در 
پاسخ به اين سوال كه آيا امريكا، برزيل، كلمبيا يا يك 
نيروي مركب در ش��رف مداخله نظامي در ونزوئال 
هستند، افزود: »نه. ترامپ اعالم كرده همه گزينه ها 
روي ميز اس��ت؛ اما هدف ما گ��ذار صلح آميز قدرت 
است.« اين در حالي است كه واشنگتن به طور رسمي 
از خوان گوايدو رهبر اپوزيس��يون ونزوئال به عنوان 
رييس جمهوري اين كشور حمايت و با هدف تحت 
فشار گذاش��تن نيكالس مادورو، شركت نفت ملي 

ونزوئال را تحريم كرده است.
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 خروج سرمايه روس ها 
از امريكا ادامه دارد

گروه جهان| دولت روس��يه در راستاي سياست 
كاهش وابستگي به دالر امريكا و نظام مالي اين كشور، 
بخش ديگري از اوراق قرضه خود به ارزش يك ميليارد 

و ۸00 ميليون دالر را فروخت.
به گزارش ايرنا، ميزان سرمايه گذاري روسيه در امريكا 
هم اكنون 12 ميلي��ارد و ۸1۴ ميليون دالر تخمين 
زده مي شود. كارشناس��ان علت فروش اوراق قرضه 
امريكا توسط روس��يه را تالش مسكو براي كاهش 
سهم دالر در اقتصاد اين كشور و همچنين احتمال 
مسدود ش��دن دارايي هاي روسيه باتوجه به روند رو 
به گسترش تحريم هاي ضد روسي ارزيابي مي كنند. 
روسيه در ماه هاي سپتامبر و اكتبر به ترتيب 322 و 
210 ميليون دالر بر اوراق قرضه امريكايي خود افزوده 
بود، اما در ماه نوامبر دوباره شروع به فروش گسترده 
اين اوراق كرد. بخش عمده سرمايه روسيه در امريكا 
ماه هاي مارس و آوريل س��ال 201۸ ميالدي خارج 
شد و بر اساس اطالعات وزارت دارايي امريكا، در آن 
دو ماه س��رمايه روس��يه در اوراق قرضه امريكايي از 
۹6 ميليارد دالر به 1۴.۹ ميليارد دالر كاهش يافت. در 
نتيجه اين تغيير سياست، روسيه براي نخستين بار 
در 11 سال گذشته از فهرست بزرگ ترين خريداران 
اوراق قرضه امريكا خارج شد. به گزارش ريانووستي 
روسيه، اين كشور بخش قابل توجهي از سرمايه خود 
را به خريد طال اختصاص داده است و در حال حاضر 
ذخاير طالي روس��يه به 2هزار و 111 تن رسيده كه 
ارزش آن بي��ش از ۸6.۹ ميليارد دالر اس��ت. ذخاير 
طالي روسيه 1۸.۵ درصد ذخاير طال و ارز خارجي 
اين كشور را تشكيل مي دهد. والديمير ژيرينفسكي 
رهبر حزب ليبرال دموكرات و نامزد سابق انتخابات 
رياست جمهوري روسيه در ماه مه با استقبال از خروج 
ذخاير طالي تركيه از امريكا گفت: »روسيه نيز بايد 
دارايي هاي خ��ود را از اياالت متح��ده خارج كند.« 
رهبر حزب ليبرال دموكرات ها گفته بود كه روسيه 
۹0 ميليارد دالر از اوراق قرضه امريكا را در اختيار دارد و 
ارزش سرمايه خارجي روسيه در خاك امريكا به بيش 
از ۴00 ميليارد دالر مي رسد. روزنامه كامسامولسكايا 
پراودا نيز نوشته، مجازات هاي واشنگتن عليه مسكو 
جدي و بلندمدت است. چندي پيش هنوز اميد به 
اين بود كه ترامپ اليحه مجازات ها را وتو  كند، ولي 
نمي تواند و اين مساله مشكالت زيادي براي اقتصاد 
روس��يه به وجود مي آورد. خريد اوراق قرضه امريكا 
توسط روسيه براي واشنگتن به معني امكان زير پا 

گذاشتن قوانين خود )ضبط آنها( است.

سفر آسيايي وليعهد عربستان 
در ماه آينده 

محمد بن سلمان وليعهد عربس��تان سعودي، ماه 
آينده س��فر منطقه اي به آس��يا را از دهلي نو آغاز و 
در ادامه به چين و كره جنوبي م��ي رود. به گزارش 
روزنامه نيكي ژاپن، وليعهد سعودي به دنبال تقويت 
و گسترش روابط با كشورهاي آسيا در حوزه انرژي 
است. عربستان بزرگ ترين صادر كننده نفت خام 
در جهان، بيش��ترين نياز ان��رژي هند به نفت خام 
را تأمين مي كند. انتظار مي رود كه در زمان س��فر 
محمد بن س��لمان به هند، مقامات ارشد دو كشور 
تفاهمنامه اي براي گسترش همكاري ميان دو كشور 
در حوزه انرژي امضا كنند. پيش از اين نيز شيخ تميم 
بن حمد آل ثاني امير قطر، در راستاي گسترش روابط 
قطر با كشورهاي آسيايي به چند كشور اين منطقه 

از جمله چين، كره جنوبي و ژاپن سفر كرده بود.

امارات ۳ تن طال از ونزوئال 
خريده است 

شركت »نور كاپيتال« ابوظبي اعالم كرده 21  ژانويه 
س��ال گذش��ته 3 تن طال از بانك مرك��زي ونزوئال 
خريداري كرده است. به گزارش يورونيوز، اين خريد در 
زماني اتفاق افتاده كه نيكالس مادورو رييس جمهوري 
ونزوئال، در تالش براي حل و فصل بحران سياسي-

مالي كشور بوده است. اين شركت اماراتي اعالم كرده 
ادام��ه معامالت با ونزوئال را تا زمان تثبيت ش��رايط 
سياسي در ونزوئال به حالت تعليق در مي آورد. دولت 
مادور با ابرتورم روبروس��ت. اين كشور در هفته هاي 
گذشته دستخوش اعتراض هاي سياسي بوده است.

حذف گمركي كاالهاي 
اردني در عراق 

يك مجموعه بزرگ ش��امل 371 قلم از كاالها و 
محصوالت اردن از پرداخت حقوق گمركي براي 
واردات به عراق معاف شد. به گزارش ايرنا، در پي 
رفت وآمدهاي هيات هاي ارشد دو كشور، دولت 
عراق ب��ا تمديد معافيت اين كاالها و محصوالت 
موافقت كرد. اين معافيت ها پيشتر در سال 2017 
تصويب ش��ده بود. عمده اين محصوالت را انواع 
مواد و فرآورده هاي غذايي و سپس برخي مواد و 

كاالهاي صنعتي تشكيل مي دهد. 

اعتراض كابل به نشست مسكو 
وزارت خارجه افغانستان در واكنش به برگزاري 
نشستي درباره اين كشور به ميزباني روسيه اعالم 
كرد كه برگزاري چنين نشست هايي در دستيابي 
به صلح كمك چنداني نخواهد كرد و از مس��كو 
خواست تا به تعهداتش درمورد رهبري و مالكيت 
افغانستان پايبند باش��د. به گزارش خبرگزاري 
طلوع، در سه ماه گذشته، اين دومين باري است 
كه نشس��تي درباره صلح افغانستان به ميزباني 
مسكو برگزار مي شود. نخستين نشست در مسكو 
نيز بدون حضور نمايند گان كابل  برگزار شد. اين 
نشست با حضور نمايند گان طالبان، نمايندگاني 

از 10كشور منطقه و امريكا برگزار شد. 
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عكسروز

چهرهروز

ميركريمي:برخياحساسخطركردهاند
رضا ميركريمي كارگردان »قصر شيرين« معتقد است آنهايي كه خودشان از پول هاي كثيف استفاده مي كنند، از حضور نيروهاي تازه احساس 
خطر كرده اند.  نشست رسانه اي فيلم سينمايي »قصر شيرين« به كارگرداني رضا ميركريمي در پرديس سينمايي ملت برگزار شد. رضا ميركريمي 
در پاسخ به سوالي كه درباره بودجه اندك اين فيلم در قياس با پروژه ميلياردي »ما همه با هم هستيم« به كارگرداني كمال تبريزي و تهيه كنندگي 
ميركريمي كه مدت هاست حرف و حديث هايي درباره منابع تأمين مالي آن مطرح شده، گفت: قصه اين نيست كه منابع فيلم از كجا تهيه شده 
بلكه قصه اين است كه جرياني كه چندين سال است سينماي ايران را با فيلم هاي سخيف در اختيار خود گرفته، به محض اينكه از ورود افراد تازه 
به چرخه توليد و اكران احساس خطر مي كنند شروع به فضاسازي و گفتن صحبت هايي درباره استفاده از پول هاي كثيف در آثار ديگر مي كنند.

بازارهنر

كنسرت مشترك شهرام ناظري و دولتمند خالف در لندن

ردپاي آهنگساز ايراني در كمپاني مشهور خودروسازي 

چخوف به زبان انگليسي روي صحنه 

شهرام ناظري در اجرايي ويژه به همراه دولتمند خالف، 
موسيقيدان و خواننده سرشناس تاجيك 24 فوريه 

)پنجم اسفند ماه( در لندن روي صحنه مي روند.
كنسرت مشترك شهرام ناظري و دولتمند خالف به 
مناسبت آغاز به كار پروژه جهاني »زبان عشق« و روز 
جهاني زبان مادري در س��الن باربيكن لندن برگزار 
خواهد شد و بليت فروشي اين كنسرت نيز از طريق 
سايت barbican.org.uk آغازشده است. موسسه 
فرهنگي هنري مانا نقش با همكاري يك موسس��ه 
فرهنگي و دو مركز دانش��گاهي خارجي اجراي اين 

كنسرت را برعهده دارد.
ش��هاب نيكمان، مديرعامل مانا نقش طراح و مولف 
پروژه »زبان عش��ق« در توضيح جزييات اين پروژه 
مي گويد: پروژه پژوهش��ي »زبان عش��ق« با هدف 
معرفي جاي��گاه بي بديل ش��عر و ادب فارس��ي در 
آگاه سازي، بيان و انتقال مفاهيم بلند »عشق، صلح 
و وفاق اجتماعي« به انجام مي رس��د. اي��ن پروژه از 
ديدگاهي متفاوت و متكي بر كنوانس��يون حفاظت 
از ميراث فرهنگي ناملموس يونس��كو )٢٠٠٣(، به 
معرفي 30 تن از مشاهير و مفاخر پارسي سرا در هزاره 
اول شعر پارسي از بايزيد بسطامي تا بيدل دهلوي، و 
در گستره جغرافيايي يازده كشور آسيايي از سوريه 
تا هن��د مي پردازد و نقش برجس��ته آنها را در حفظ 
هويت فرهنگي پارس��ي زبانان نمايان مي كند. زبان 
عشق در مسير خود به بررسي و پژوهش پيرامون آثار 

ارزشمند اين مشاهير و برگزاري نشست هاي پژوهشي 
و اجراهاي هنري پرداخته، و در پايان به توليد يك اثر 
صوتي تصويري و تاليف كتابي با موضوع نقش شعر 
پارس��ي در حفاظت از ميراث فرهنگي ناملموس و 
مانايي و انتقال بين نس��لي اين ميراث، و همچنين 
نقش شعر و ادب پارسي به عنوان گواهي بي همتا در 
بالندگي عش��ق و مهرورزي، وفاق اجتماعي و صلح 

پايدار خواهد انجاميد.
او مي افزايد: مقدم��ات و فاز اول اين پروژه از حدود 2 
سال پيش آغاز شده و پس از انجام فاز اول پژوهش، با 
مشورت و كمك چند تن از استادان صاحب نظر در 
تاريخ و ادبيات فارسي در ايران و چند دانشگاه خارجي، 
به ويژه با مش��ورت و راهنمايي اس��تاد گرامي دكتر 
محمدرضا شفيعي كدكني از ميان بيش از 220 تن 
از مشاهير پارسي سرا، بر اساس معيارهاي مورد نظر 
30 تن انتخاب شده اند كه آرامگاه آنها در 11 كشور 

مختلف واقع شده است. 

كمپاني مشهور خودروسازي »بي  ام و« سال هاست 
از س��وئيت هاي »اپراي پرديس و پريسا« ساخته 
لوريس چكناواريان در تبليغ محصول خود استفاده 
كرده اس��ت؛ اپرايي كه قرار اس��ت چند روز ديگر 
در اي��ران روي صحنه برود. س��ال 2002 كمپاني 
خودروسازي »بي ام و« كپي رايت »اپراي پرديس 
و پريسا« را از لوريس چكناواريان آهنگساز و رهبر 
اركس��تر ايراني خريداري مي كند و با اس��تفاده از 
ملودي اي��ن اثر در تبليغ خودرو BMW س��ري 
۷، اين محص��ول را به دنيا معرفي مي كند. اين اپرا 
در س��ال 13۵2 نوشته مي ش��ود و همان سال در 
ارمنستان روي صحنه مي رود. حاال هم قرار است 
اپراي »پرديس و پريسا« توسط گروه اپراي »آيو« 
1۵ و 1۶ بهم��ن س��اعت 21:30 در تاالر وحدت 
روي صحنه برود؛ قيمت بليت هاي اين اجرا ۵0 تا 
130 هزار تومان است. اين اپرا سال گذشته توسط 
همين گروه براي اولين بار پس از 4۶ سال در ايران 

اجرا شد. »پرديس و پريسا« اولين اپرايي است كه 
چكناواريان پيش از انقالب به زبان فارسي نوشته و 
بارها در كشورهايي چون انگلستان، اياالت متحده 
امريكا و ارمنستان اجرا ش��ده است.   چكناواريان 
آهنگس��از ايراني، بسياري از اركس��ترهاي مهم 
جهان از جمله اركس��تر فيالرمونيك ارمنستان، 
»فيالرمونيك سلطنتي انگلستان«، »فيالرمونيك 
سلطنتي ليورپول«، »اركستر مجلسي انگليس« و 
»اركستر سمفونيك لندن« را رهبري كرده است. 

اين روزها نمايش »خواستگاري« اثر آنتوان چخوف 
با كارگرداني شاهين رمضاني و به زبان انگليسي در 

سالن تئاتر »ايران تماشا« روي صحنه است.
شاهين رمضاني كارگردان نمايش »خواستگاري« 
اثر چخوف كه به زبان انگليسي در سالن تئاتر »ايران 
تماشا« روي صحنه است، درباره داليل اجراي اين 
اثر به زبان انگليس��ي به خبرنگار مهر گفت: از سال 
۸۹ در عرصه بازيگري تئاتر مشغول به كار هستم و 
هميشه به اين نكته معتقد بودم كه يكي از كارهايي 
كه بازيگران بايد بلد باشند اين است كه زبان دوم را 
ياد بگيرند. به همين دليل از 2 سال پيش شروع به 

يادگيري زبان انگليسي كردم.
او ادامه داد: شنيدن موس��يقي انگليسي يا ديدن 
فيلم و تئاتر به زبان انگليسي به زبان آموزان كمك 
مي كند تا شنوايي شان در زمينه زبان قوي تر شود. 
به همين دلي��ل با حضور بازيگران تئاتر كه به زبان 
انگليسي تس��لط دارند و با كمك مش��اوران زبان 
انگليسي نمايش »خواستگاري« اثر چخوف را به 

صحنه برديم.
رمضان��ي با بيان حض��ور ناز خوش نيت، س��امان 
كاشفي و عارف قديمي به عنوان بازيگران نمايش 

»خواستگاري« اظهار كرد: ما از روي متن امريكايي 
»خواس��تگاري« اين اث��ر را اجرا كردي��م زيرا اگر 
مي خواس��تيم نمايشنامه فارس��ي را به انگليسي 
ترجمه كنيم، متن از كيفيت الزم برخوردار نمي شد.

كارگردان نمايش »خواستگاري« درباره بازخورد 
مخاطباني كه به تماش��اي اين اثر انگليس��ي زبان 
نشستند، توضيح داد: اكثر مخاطباني كه به تماشاي 
اين نمايش نشستند استادان زبان و بخش ديگري 
از مخاطبان ني��ز زبان آموزها بودن��د. البته برخي 
آشناياني كه اين نمايش را ديدند و زبان انگليسي 
نمي دانس��تند نيز متوجه موضوع نمايش ش��دند 
زيرا ما تالش كرديم نمايش براي كس��اني كه زبان 

انگليسي بلد نيستند هم قابل درك باشد.

تاريخنگاري

ترورنخستينرييسمجلسشورايملي
چهاردهم بهمن 12۸۹ مرتضي قلي خان صنيع الدوله نخستين رييس مجلس شوراي ملي 
در چهارراه مخبرالدوله هدف گلوله قرار گرفت و به قتل رسيد. قاتالن كه 2كارگر روسي 

بودند بدون مجازات به سفارت روسيه تحويل داده شدند.
صنيع الدوله پس از آنكه تحصيالتش را در آلمان به پايان رساند به ايران برگشت و به رياست 
اداره پست و گمرك منصوب شد. در همان سال يكي از نخستين كارخانه هاي نخ ريسي را 
در تهران به راه انداخت ولي به علت رقابت خارجي، اين كارخانه خيلي زود از ادامه فعاليت 
باز ماند. در 1۷ش��عبان 1324 ه . ق. پس از افتتاح نخستين دوره مجلس شوراي ملي، 
صنيع الدوله به رياست آن انتخاب شد و در رجب 132۵ از آن مقام استعفا كرد. از آن پس 
با سمت وزير ماليه در دو كابينه مشيرالسلطنه، وزير علوم و سرپرست وزارت فوايد عامه در 
كابينه ناصرالملك و نظام السلطنه شركت داشت. پس از دوره استبداد صغير و فتح تهران به 
دست مجاهدان در كابينه اول محمدولي سپهدار تنكابني به وزارت معارف و اوقاف منصوب 
شد. در كابينه دوم حسن مستوفي الممالك مقام وزارت ماليه را داشت. در همين دوره به 

دست يك گرجي تبعه روسيه و همدست روسش به قتل رسيد.
مهدي قلي هدايت در كتاب »خاطرات و خطرات« درباره اين قتل مي نويس��د: »قاتل 
صنيع الدول��ه 2 نفر ارمني بودند كه براي او كار مي كردند، هر دو تبعه روس... تحريك از 
سپهساالر بود و هفت تير را در منزل او، سردار محي به آن ارمني ها داده است.« كسروي نيز 
پس از اين قتل در مورد دسته بندي ها و ترورهاي سياسي پس از فتح تهران و فرار محمدعلي 
شاه تعبير جالبي دارد. او مي نويسد: تا وقتي نوبت مبارزه واقعي و كشتن و كشته شدن بود، 
ستارخان و باقرخان و عده يي از ساده ترين و عامي ترين مردم با كمال رفاقت و يكرنگي پا 
به ميدان گذاشتند. اما وقتي نوبت به روشنفكران و اهل سياست رسيد، نهايت بي گذشتي 

و چشم تنگي را از خود به نمايش گذاشتند.  دار و دسته دموكرات به جلوداري تقي زاده و 
همفكران او از يك سو و دسته اعتدالي به رياست سپهساالر و ديگران از جانب ديگر به جاي 
در نظر گرفتن امروز و فرداي مملكت و كوشش در راه نهادينه كردن بنيان هاي سياسي 
و اجتماعي روي يكديگر تپانچه كشيدند. نتيجه؟ نمايش غم انگيز اين واقعيت تلخ كه ما 
اوال از سياست چيزي نمي فهميم و تنها به پيروزي فوري- و به هر قيمت- خود و نابودي 
رقيب مي انديشيم در ثاني براي رسيدن به اين پيروزي آماده فنا كردن همه چيز هستيم.

میراثنامه

زندگيسلجوقيدرزيرزمينمجتمعمسكونيشهرري
حتمًا مالك زمين نبش كوچه »محبتي« ش��هر ري كه برنامه ريزي ساخت ۹ طبقه 
مسكوني را از آخرين روزهاي آذر ماه آغاز و حتي فراخوان فروش واحدهايش را منتشر 
كرد، هيچ وقت فكر نمي كرد ساخِت فقط يك طبقه زيرزمين برايش چه دردسري هايي 

دارد؛ و گرنه قطعاً عطاي آن را به لقايش مي بخشيد تا بتواند پروژه اش را به پايان برساند.
حدود دو ماه قبل، با اعالِم خبر كشف دو خمره سفالي در حين فعاليت هاي عمراني 
براي ساخت مجتمعي مسكوني در وسط بافت ش��هري شهرري، سازمان ميراث 
فرهنگي وارد ماجرا ش��د و كار اين كارگاه را كه شهرداري منطقه بدون استعالم از 
معاونت ميراث مجوز آن را صادر كرده بود، متوقف كرد. باستان شناسان به محل رفتند 
و به دنبال مطالعات باستان شناسي خود، به سيستم آبرساني، فاضالب شهري و آجر 
فرش هاي دوره سلجوقي در كنار اشيا باستاني رسيدند و هنوز اين كاوش ها تا حدود 
يك هفته ديگر ادامه دارد، كاوش هايي كه هر روز به سازه هاي جديدي در دل بافت 
شهري ري مي رسند. حاال انگار تاريخ زير پاي مردم ري جا خوش كرده، ديوارهاي 
كارگاه كاوش گواه اين مدعايند. كوزه ها، خمره ها و تكه س��فال هايي كه هنوز الي 
جرز ديوارها باقي مانده اند و تيم كاوش نه تنها حواسش به اين اليه هاي باستاني و 
آثاري است كه از س��وي ديگر احتمال مي دهد به واسطه سيل يا هر چيزي به اين 
منطقه آورده شده باش��ند، بلكه هر روز آوار را از سازه هايي جدا مي كند كه به مرور 

شكل مي گيرند، از يك سازه معمولي تا سيستم آب رساني يا حتي آب انبار يا ….
محسن سعادتي، سرپرست كاوش باستان شناسي ري و كارشناس باستان شناسي شهر 
ري - در بين خبرنگاران نخست از كشف آثاِر جديدي كه در اين فضاي كوچك به دست 
آورده اند، خبر مي دهد و مي گويد: حتي از دو خمره اي كه نخست كشف شدند، يافته هايي 
مانند سفال، شيشه و بيشتر خاك به دست آورديم كه بعد از الك كردن، بررسي كامل 
و مطالعه يافته ها و مرمت خمره ها، اطالعات به دست آمده، براي مطالعه درباره نوشتن 
مقاالت و كتاب ها مورد استفاده قرار مي گيرد.  سرپرست كاوش باستان شناسي ري در 
بافت ش��هري، همچنين درباره كشف سفال هاي سالم در اين محوطه باستاني اظهار 
مي كند: عالوه بر دو خمره بزرگ، پي سوز، چند كوزه و گلدان پيدا كرديم كه بيشتر آثار به 
دليل فشار بافت شكسته اما قابل مرمت هستند. تعداد زيادي درپوش و شيشه به دست 
آمده اند. حتي چند مهره تزئيني يا »خر مهره« به دست آمد كه هنوز جنس سنگ آنها را 

شناسايي نكرده ايم. اين خر مهره ها به صورت پراكنده در محوطه پيدا شده اند.
او در بخشي از صحبت هايش به شايعات مطرح شده درباره محتويات دو كوزه بزرگ 
در اين محوطه اشاره مي كند و مي گويد: با وجود اينكه برخي عنوان كرده بودند كه در 
اين محوطه سكه پيدا شده، اما ما اعالم مي كنيم تاكنون هيچ سكه اي در اين محوطه 

تاريخي كشف نشده است. سعادتي در توضيح وضعيت خمره هاي به دست آمده كه 
تنها شانس اين محوطه تاريخي بوده اند، اظهار مي كند: يكي از خمره هايي كه پيدا 
شده شكسته و خمره ديگر با اندود سفيد پوشيده شده است، چون ترك بزرگي داشت 
كه نياز به مراقبت داش��ت، به همين دليل اطراف آن را با گچ و پالستيك بسته نگاه 
داشتند. سعادتي با اشاره به سازه هاي معماري كشف شده در اين بخش از شهر ري 
مي گويد: در طول كاوش ها سازه هايي از معماري كشف شد كه احتمال داده مي شود 
متعلق به يك حمام دوره سلجوقي باشد. در عين حال تعداد زيادي شيشه هاي خرد 

شده رنگي پيدا كرديم.
او همچنين درباره چرايي احتمال دادن اين محوطه به دوره سلجوقي، به وجود دو 
نوع تاريخ گذاري، نسبي و مطلق اشاره مي كند و مي گويد: با توجه به پالن كشف 
ش��ده و نوع معماري، سفال ها و شيشه هاي كشف ش��ده احتمال مي دهيم اين 
محوطه به دوره سلجوقي برسد، اما با توجه به آنكه هنوز آزمايش هاي الزم روي 

داده ها انجام نشده، نمي توان تاريخ دقيق را به صورت مطلق اعالم كرد.
اين باستان شناس با بيان اينكه حدود يك هفته ديگر كار كاوش در اين محوطه پايان 
مي يابد، ادامه مي دهد: با توجه به آنكه ميزان يافته ها از سفال و آثار بسيار زياد است بعد 
از پايان كاوش نياز است تا حدود 3 ماه روي داده ها تحقيق و بررسي شود. از آنجايي 
كه باستان شناسي يك فعاليت نامشخص است نمي توانيم بگوييم كه ممكن است در 

ادامه كاوش ها با چه چيزهايي روبرو مي شويم.

ايستگاه

ملگيبسونبا
»مگسهايسياه«همراهميشود

م��ل گيبس��ون و ت��اي 
شرايدن در »مگس هاي 
س��ياه« ب��ا ه��م جلوي 
دوربي��ن مي رون��د. ب��ه 
گ��زارش از ورايتي، مل 
گيبسون و تاي شرايدن 
در حال مذاكرات نهايي 
ب��راي ب��ازي در فيل��م 

»مگس هاي سياه« هستند كه بر مبناي رماني از 
شنون بروك ساخته مي شود. فيلمنامه اين فيلم 
را رايان كينگ نوشته و از فيلمنامه هايي بود كه در 
فهرست سياه امسال جاي داش��ت. ژان-استفان 
سووير كارگردان ۵0 س��اله فرانسوي كه آخرين 
فيلمي كه كارگرداني كرد فيلم تحسين شده »نماز 
قبل از س��حر« بود اين فيلم را كارگرداني مي كند. 
داستان »مگس هاي سياه« داستان يك متخصص 
اورژانس جوان است كه شرايدن نقش اين شخصيت 
را بازي خواهد كرد. وي در حال مرور نخستين سال 
كاري اش است. پدر او با بازي گيبسون متخصصي 
اس��ت كه بيش��تر واقعيت هاي موجود در زندگي 
خياباني در نيويورك را باور دارد. به اين ترتيب مرد 
جوان به مسائلي چون جرم و جنايت، بي خانمان ها 
و مصرف گسترده مواد مخدر توجه نشان مي دهد. 

تغييرشكلباورنكردني
»راسلكرو«براينقشجديد

اولين تصوير از راسل كرو 
در نقش جديدش منتشر 
شد و معلوم نيست او چند 
كيلو بر وزنش اضافه كرده 
تا بتواند در اين نقش ظاهر 
شود. به گزارش هاليوود 
ريپورتر، راس��ل كرو بايد 
چقدر تالش كرده باش��د 

تا بتواند در نقش راجر ايلز بنيانگذار فاكس نيوز ظاهر 
شود؟ اين را مي توان از تصوير جديد وي از يك سريال 
كوتاه با عنوان »بلندترين صدا« متوجه شد. اين فيلم 
با تمركز بر دهه آخر زندگي راجر ايلز ساخته شده و 
شبكه شوتايم با انتشار نخستين تصوير از راسل كرو 
در اين نقش تعجب برانگيز شده است. در اين سريال 
محدود ۸ قسمتي كه برمبناي كتاب »بلندترين صدا 
در اتاق« نوشته گابريل شرمن ساخته  شده، روايتي 
از زندگي ايلز و از دست رفتن همه چيز او كه به دنبال 
فاش شدن آزارهاي جنسي شكل گرفته از سوي وي 
مطرح شد و از دست دادن جايگاهش در شبكه كابلي 
فاكس نيوز به تصوير كشيده شده است. شوتايم هنوز 
ويديويي از بازي كرو ارايه نكرده اما در پيامي ويديويي 
در تور انجمن منتقدان تلويزيوني از تالش راسل كرو 
براي نزديك شدن به اين شخصيت گفته است و بعد 
اين عكس در توييتر كمپاني به اشتراك گذاشته شده 
است. كار فيلمبرداري اين سريال در ماه نوامبر شروع 
شد. شرمن نويس��نده كتابي كه منبع ساخت اين 
سريال شده در كنار تام مك كارتي تهيه كننده سريال 
كه نويسنده فيلمنامه فيلم موفق »اسپاتاليت« بوده، 

از نويسندگان اپيزود نخست اين سريال هستند.
در اين سريال نائومي واتس نيز در نقش گرچن 
كارلسون از مجري هاي اين تلويزيون بازي كرده 
اس��ت. او س��ال 201۶ ايلز را براي آزار جنسي 
به دادگاه كشاند. س��ت مك فارلين، سينا ميلر، 
سيمون مك برني و آنابل وليس ديگر بازيگران اين 
سريال هستند. كرو براي نخستين بار با اين سريال 
نقش آفريني در يك سريال تلويزيوني امريكايي را 
تجربه كرده و اين در حالي است كه شوتايم بيش از 
يك سال است كه در فكر ساختن اين سريال بود. 
ايلز كه سال 201۷ درگذشت، رييس فاكس نيوز 
و از چهره هاي شاخص جمهوري خواهان بود كه به 
انتخاب شدن رييس جمهوري هاي امريكا ريچارد 
نيكسون، رونالد ريگان و جرج بوش كمك كرد. 

تصويريجالبازرختكنژاپنبعدازفينالجامملتها

صالحي زاده: دوپينگم توطئه است 

بازيكن��ان ژاپني بار ديگ��ر كالس باالي 
رفتاري خودشان را در جام ملت هاي آسيا 
به نمايش گذاشتند. به گزارش صفحه جام 
ملت هاي آسيا در توئيتر، بازيكنان تيم ملي فوتبال ژاپن 
بار ديگر نظم و نزاكت خود را در خالل جام ملت هاي آسيا 
به نمايش گذاشتند. اين بازيكنان بعد از اتمام رقابت ها با 
كسب نايب قهرماني، رختكن ورزشگاه را مرتب كردند و 
پيام تشكر خود را به زبان هاي عربي، ژاپني و انگليسي بر 
روي وايت برد رختكن نوشتند. همچنين هواداران تيم 
ملي فوتبال ژاپن نيز چندين سال است كه بعد از هر بازي 
اقدام به تميز كردن ورزشگاه مي كنند كه اين حركت در 
جام جهاني روس��يه نيز بازتاب گسترده اي داشت. تيم 
ملي فوتبال ژاپن كه در جام ملت هاي 201۹ نيز به ديدار 
نهايي رسيد، در اين مرحله با شكست 3 بر يك برابر قطر 
به عنوان نايب قهرماني جام ملت هاي آسيا دست يافت.

فرنگي كار وزن ۹۷ كيلوگرم تيم ملي پس از مثبت شدن 
تست دوپينگش، گفت: معتقدم اشخاصي توطئه انجام 
داده اند ولي آنها نمي توانند من را به راحتي كنار بگذارند. 

مصطفي صالحي زاده درباره محروميت چهار ساله اش 
توسط اتحاديه جهاني كشتي به علت دوپينگ، اظهاركرد: 
نزديك به 10 ماه است كه از اين موضوع مطلع شده ام و 
در اين مدت پيگير بودم كه ثابت كنم من اين كار را انجام 
ندادم. نمي خواهم از خودم دفاع كنم ولي تمام اهالي كشتي 

مي دانند كه من اهل انجام چنين كاري نبودم.
او افزود: شك من به اين است كه كسي توطئه كرده است، 
البته من دشمن خاصي ندارم ولي معتقدم كه اشخاصي 
توطئه كرده اند. به هر حال من باز هم پيگيري مي كنم زيرا 
اين رأي عادالنه نيست. دارنده مدال طالي آسيا در پاسخ 
به اين سوال كه آيا با وجود محروميت چهار ساله باز هم 
در پي بازگشت به كشتي است يا خير، به ايسنا گفت: از 
10 ماه پيش كه اين موضوع را متوجه شدم، تمريناتم را 
دو برابر كردم و انگيزه ام نيز دو چندان شده است تا با قدرت 
بيشتر به كشتي برگردم. متأسفانه كساني كه اين كار را 
انجام دادند، از مثبت شدن تست دوپينگ من خوشحال 

هستند ولي مي خواهم به كشتي برگردم تا خودم را به آنها 
نشان دهم. او با تاكيد بر اينكه در حق من ظلم و اجحاف 
شد، گفت: حتي اگر چهار سال محروميت من قطعي شود، 
من دوباره به فعاليتم در اين رشته ادامه مي دهم زيرا من 
هنوز حق خود را از كشتي نگرفته ام و به راحتي نمي توانند 

من را كنار بگذارند. 
سيد مصطفي صالحي زاده فرنگي كار وزن ۹۷ كيلوگرم 
تيم ملي كشتي فرنگي و دارنده مدال هاي طالي جوانان 
آس��يا 2013 و طالي بزرگساالن آس��يا 201۷ به علت 
دوپين��گ در جريان رقابت هاي قهرماني آس��يا 201۸ 

به مدت 4 س��ال از حض��ور در كليه ميادي��ن داخلي و 
بين المللي كشتي محروم ش��د. اما خبر ديگر از دنياي 
كش��تي اينكه امين كاوياني نژاد به ديدار فينال وزن ۷2 
كيلوگرم رقابت هاي بين المللي كشتي فرنگي جام وهبي 
امره تركيه راه يافت، پويا ناصر پور و سعيد عبدولي راهي 
گروه بازنده ها شدند و رضايي و حيدري نيز حذف شدند. 
رقابت هاي بين المللي كشتي فرنگي جام وهبي امره تركيه 
با حضور 11 كشور دنيا در شهر استانبول تركيه و با برگزاري 

مسابقات پنج وزن نخست آغاز شد.
در پايان مسابقات مقدماتي روز نخست امين كاوياني نژاد 
در وزن ۷2 كيلوگرم به ديدار فينال راه يافت و پويا ناصرپور 
و سعيد عبدولي در اوزان ۵۵ و ۸2 كيلوگرم نيز با شكست 

مقابل حريفانشان راهي گروه بازنده ها شدند.
عبدولي در كشتي نخست مقابل باشري ايلديريم از تركيه 
شكست خورد و با توجه به صعود حريفش به فينال، راهي 
گروه بازنده ها شد. محمدجواد رضايي و علي اكبر حيدري 
در اوزان ۶3 و ۹۷ كيلوگرم نيز با شكست مقابل رقباي خود 
از دور رقابت ها كنار رفتند. هدايت تيم ملي در اين رقابت ها 
بر عهده محمد بنا سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي است.

ورزشي
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