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رييس كل دادگس��تري اس��تان تهران از اعضاي 
شوراي حفظ حقوق بيت المال خواست تا با اجراي 
دقيق مصوبات اين ش��ورا، پيش��گيري از هرگونه 
تصرفات در اراضي ملي و محيط زيس��ت و تعدي 
به منابع طبيعي را در اولويت نخس��ت كاري خود 
قرار دهند. به گزارش دادگس��تري اس��تان تهران 
محمدجواد حش��متي روز شنبه در جلسه شوراي 
حفظ حقوق بيت الم��ال در اراضي مل��ي و منابع 
طبيعي استان تهران با اش��اره به مصوبات نشست 
مس��ووالن عالي قضايي گف��ت: مطابق دس��تور 
اكيد رياس��ت قوه قضاييه مبني بر خ��ورد قاطع با 
پديده زمين خواري در اس��تان تهران؛ عزم جدي 
در مسووالن قضايي اس��تان تهران وجود دارد تا با 
قاطعيت و به جديت با زمين خواران مقابله شود و 
در اين زمينه هيچگونه اغماض��ي صورت نخواهد 
گرفت. وي با غيرقانوني دانستن تغيير كاربري هاي 
غيرمج��از كه به واس��طه حرص و طم��ع برخي از 
س��ودجويان در برخي از مناطق و شهرستان هاي 
اس��تان تهران ايجاد ش��ده گفت: موض��وع تغيير 
كاربري هاي زمين ه��اي محيط زيس��ت و حتي 
كشاورزي بسيار مهم و قابل تامل است و افزون بر 
اين تعدي به منابع طبيعي از جمله آب نيز غيرقابل 

توجيه است و به ش��دت با متخلفان برخورد قاطع 
قضايي صورت خواه��د گرفت.  حش��متي وجود 
مش��كالت و كمبودها را رافع مسووليت سنگين 
نهاده��اي ذي ربط ندانس��ت و خاطرنش��ان كرد: 
همواره پيشگيري در مراحل اوليه بسيار كم هزينه 
است ولي با وجود اين ما با زمين خواران در استان 
تهران به شدت و با تمام قدرت برخورد خواهيم كرد. 
رييس كل دادگستري استان تهران افزود: رياست 
قوه قضاييه از ما در خصوص بحث انفال و بيت المال 
مطالبه داشته اند و بايد با نگاه ويژه و جدي تري اين 
موضوع دنبال شود و تصرفات صورت گرفته مرتفع 
و پرونده هايي كه در اين زمينه تشكيل شده سريعًا 
مورد رسيدگي قرار گيرد تا حقوق بيت المال اعاده 
ش��ود. وي اضافه كرد: مصوبه شوراي عالي امنيت 
ملي پيرامون جلوگي��ري از آلودگي آب بس��يار با 
اهميت است و اين بحث مهم حاكميت ملي است 
و اين موضوع را بط��ور ويژه پيگيري مي نماييم. در 
اين جلسه موضوع حفاظت و صيانت از اراضي ملي 
و منابع طبيع��ي، حريم رودخانه ها و آب ش��رب و 
اقدامات قضايي، اجرايي و تمهيدات صورت گرفته 
توس��ط دس��تگاه هاي ذي ربط عضو ش��ورا مورد 

بررسي قرار گرفت.

رييس كل دادگستري استان تهران: 

پيشگيري از تصرفات در اراضي ملي اولويت 
اول شوراي حقوق بيت المال باشد

مجيد اعزازي|
دبير گروه راه و شهرسازي|

ديروز جزييات فني گام س��وم ايران در كاهش تعهدات 
برجامي خود در ش��رايطي اعالم شد كه تهران با واكنش 
شديد اعضاي تروئيكاي اروپا )انگليس، فرانسه و آلمان( 
و همچنين اتحاديه اروپا مواجه نش��د. البته در گام هاي 
اول و دوم ايران در كاهش تعهدات برجامي خود نيز اين 
الگو تكرار ش��ده بود. به عبارت دقيق تر، نه تنها اقدامات 
تهران از سوي پايتخت هاي كشورهاي اروپايي محكوم 
نش��ده كه به ميزان پيش رفتن ايران در مس��ير كاهش 
تعهدات برجامي، تالش اتحاديه اروپا و بطور مش��خص 
دولت فرانسه براي حفظ برجام و كمك به احقاق حقوق 
هسته اي ايران بيشتر ش��ده يا دستكم بيشتر به نمايش 
گذاشته شده است. يا حتي كش��وري همچون انگليس 
درخواس��ت دولت نامش��روع منطقه مبني بر خروج از 
برجام را رد كرده است.  علت يا علل اين رويكرد كشورهاي 
اروپايي نس��بت به مساله هس��ته اي ايران چيست؟ چرا 
اين كشورها همچون س��ال هاي قبل از انعقاد توافقنامه 
بين المللي برجام جملگي پشت س��ر امريكا عليه ايران 
به صف نمي شوند؟ چند دليل روش��ن و آشكار براي اين 

مساله وجود دارد كه در ادامه به آنها مي پردازيم.
1-برجام به عنوان يك توافقنامه بين المللي و چندجانبه 
همچن��ان كار مي كند. در واق��ع، اي��ن توافقنامه موجد 
محيط��ي حقوقي و سياس��ي در س��طح بين الملل بوده 
و از قابليت راس��تي آزمايي و س��نجش پذيري تعهدات 
و عملكردهاي ه��ر يك از طرفي��ن برخوردار اس��ت. در 
اين توافقنامه، ني��از كاذب امنيتي غرب مبن��ي بر عدم 
دسترسي ايران به سالح هاي هسته اي تامين شده است و 
سياست هاي اعالمي تهران مبني بر عدم تمايل به داشتن 
چنين سالح هايي از طريق پذيرش برخي محدوديت ها 
در برجام،  از نگاه طرف هاي غربي در اين توافقنامه تضمين 
ش��ده و به همين دليل برجام منجر به جلب اعتماد اروپا 
شده است. به عبارت ديگر، اروپا برخالف امريكا،  برجام را 
يك توافقنامه برد- برد مي داند و با توجه به اينكه خود را در 
موضع برنده مي پندارد، تالش مي كند يا دست كم وانمود 
مي كند كه براي دستيابي ايران به امتيازات برجام در تالش 

است. اما همانطور كه مي دانيم در بهترين حالت،  اروپا اگر از 
اراده سياسي الزم براي اجراي كامل تعهدات برجامي خود 
برخوردار باشد، از توان اقتصادي الزم براي ايستادگي در 

برابر بدعهدي هاي امريكا بي بهره است.
2-از نگاه اروپا، ايران محق اس��ت. ايران كشوري است كه 
صادقانه پاي ميزمذاكره حاضر شد و پس از چانه زني ها و 
دستيابي چند جانبه كشورهاي مذاكره كننده به برجام، 
جوانمردانه به تمام مفاد اين توافقنامه متعهد بوده است 
و در واقع ايران نه تنها طرف بدعهد ماجرا نيست كه طي 
بيش از يك سال گذشته- از زمان خروج امريكا از برجام- 
صبر اس��تراتژيك خود را به نمايش گذاش��ته اس��ت و از 
متشنج كردن فضا پرهيز كرده و در عين حال، با اروپا براي 

برون رفت از اين شرايط همكاري كرده و مي كند.
3- از نگاه اروپاييان، دونالد ترامپ، همانطور كه مقام هاي 
س��ابق دولت كنوني امريكا از جمله جيمز متيس، وزير 
مستعفي دفاع اين كش��ور مي گويند، رييس جمهوري 
غيرعادي اس��ت. همچنين به نظر مي رس��د اروپاييان، 
 آنچنان كه كيم داروك،  سفير سابق انگليس در واشنگتن 
در تيرماه امس��ال افش��ا كرد، بر اين باورن��د كه خروج 
ترامپ از برجام صرفا ب��راي مخالفت او با ب��اراك اوباما، 
رييس جمهور سابق امريكا صورت گرفته است. به عبارت 
ديگر، خروج امريكا از برجام نه به دليل ماهيت اين توافق 
هسته اي است كه به دليل منازعات داخلي امريكا است و 

از همين رو، اين خروج اصالت ندارد.
4- بي گمان تن��ش و درگيري به وي��ژه در خليج فارس 
منافع هيچ يك از طرف هاي توافقنامه چند جانبه برجام 
و به ويژه اروپايي ه��ا را تامين نمي كند. جنگ پيامدهاي 
كوتاه مدت و بلندمدت��ي را پي خواهد داش��ت. افزايش 
نوسان در قيمت نفت و فضاي كلي اقتصاد جهان، افزايش 
آوارگان و پناهجويان منطقه خاورميانه و... از مهم ترين 
پيامدهاي كوتاه مدت اين جن��گ خواهد بود كه منافع 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا را تضمي��ن نمي كند. در 
حال حاضر، مهاجرت ش��هروندان منطقه خاورميانه به 
دليل جنگ هاي سوريه و عراق به يكي از معضالت جدي 
كشورهاي اروپايي تبديل شده است و از همين رو، آنها 

خواهان تشديد اين بحران نيستند.

اروپا و گام هاي هسته اي ايران
گزارشسرمقاله

همینصفحه

سرمقاله

 اروپا 
و گام هاي هسته اي ايران

ديروز جزييات فني گام 
س��وم اي��ران در كاهش 
تعه��دات برجامي خود 
در ش��رايطي اعالم شد 
كه ته��ران ب��ا واكنش 
شديد اعضاي تروئيكاي 
اروپا )انگليس، فرانس��ه 
و آلم��ان( و همچني��ن 
اتحاديه اروپا مواجه نشد. البته در گام هاي اول و دوم 
ايران در كاهش تعهدات برجامي خود نيز اين الگو 
تكرار شده بود. به عبارت دقيق تر، نه تنها اقدامات 
تهران از سوي پايتخت هاي كش��ورهاي اروپايي 
محكوم نش��ده كه به ميزان پيش رفت��ن ايران در 
مسير كاهش تعهدات برجامي، تالش اتحاديه اروپا 
و بطور مشخص دولت فرانسه براي حفظ برجام و 
كمك به احقاق حقوق هسته اي ايران بيشتر شده يا 

دست كم بيشتر به نمايش گذاشته شده است. 

مجيد اعزازي

صفحه9

بانك و بيمه

پيشتازي بانك هاي اصل 44 در 
رشد شاخص هاي پولي و بانكي

 مقصود پور ابولي -  محسن شمشيري|
عملكرد بانك هاي كشور در س��ال هاي 96،  97 و 
98 شاخص هاي پولي و بانكي، نسبت هاي مالي 
و روند اصالح س��اختار، اقالم ترازنامه اي، س��ود و 
زيان، هزينه جذب منابع و سپرده ها در سال هاي 
97 و 98 نش��ان مي دهد كه تعدادي از بانك ها از 
طريق رشد باالي دارايي ها و جذب منابع با هزينه 
تمام شده و قيمت كمتر پول نسبت به سال هاي 

قبل، رشد بيشتر سپرده هاي جاري و ...

انرژي

كارنامه غير رسمي اعمال 
اوپك در آگوست

نادي صبوري|
2 روز مانده به اينكه اوپك گزارش رس��مي  اش از 
توليد ماه آگوست را منتش��ر كند، نظرسنجي ها 
حاكي از اين است كه پس از مدت ها توليد نفت خام 
سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام باال رفته 
است. درصد باال رفتن البته واقعا جاي جار و جنجال 
ندارد؛ در حالي كه اوپك طبق گزارش رسمي خود 
در ماه جوالي هر روز 29 ميليون و 609 هزار بشكه 
نفت خام توليد كرده بود، اگر نتايج نظرسنجي هاي 
رويترز و اس اند پ��ي گلوبال پلتس دقيق باش��د، 
كش��ورهاي عضو روي هم رفته در ماه آگوس��ت 
روزي 50 الي 80 هزار بش��كه، كمتر از 0.3 درصد، 
 بيشتر نفت توليد كرده اند، اما از آن جايي كه در بازار 
عطشي براي هر خبري در تشديد فضاي كاهشي 
حس مي شود، اين خبر به نقل محافل نفتي تبديل 
شده است.  به گزارش »تعادل« ديروز نتايج يك نظر 

سنجي گلوبال پلتس از كارشناسان نشان مي داد ...
7

دولت

آيين نام��ه  رييس جمه��وري  اول  مع��اون 
اجرايي طرح هاي بازآفريني ش��هري و احياي 
بافت هاي فرسوده و احداث مسكن اجتماعي 

و حمايتي را ابالغ كرد.
به گزارش پاي��گاه اطالع رس��اني دفتر هيات 
دولت، اسحاق جهانگيري روز شنبه آيين نامه 
اجراي��ي بن��د )ب( تبصره )8( قان��ون بودجه 
س��ال 1398 كل كش��ور درخصوص تكميل 
و تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي مس��كن 
مهر، طرح ه��اي بازآفريني ش��هري و احياي 
بافت هاي فرسوده و احداث مسكن اجتماعي 
و حمايتي را براي اجرا به دستگاه هاي اجرايي 

ابالغ كرد.
بر اين اس��اس، هيات وزيران در جلس��ه دهم 
ش��هريور 1398 ب��ه پيش��نهاد وزارت راه و 
شهرس��ازي، آيين نامه اجراي��ي قانون بودجه 
س��ال 1398 كش��ور درخص��وص تكميل و 
تأمين خدم��ات روبنايي و زيربنايي مس��كن 
مهر، طرح ه��اي بازآفريني ش��هري و احياي 
بافت هاي فرسوده و احداث مسكن اجتماعي 

و حمايتي را به تصويب رساند.
مطابق اين آيين نام��ه، وزارت امور اقتصادي 
و دارايي مي تواند از مح��ل انتقال بدهي بانك 
مس��كن بابت اصل و س��ود خطوط اعتباري 
بانك مركزي به حساب بدهي دولت، تا سقف 
مبلغ 50 هزار ميليارد ريال نسبت به افزايش 

سرمايه دولت در بانك مسكن اقدام كند.
بر همين اس��اس، بانك مس��كن نيز مكلف به 
اعطاي وام به متقاضيان س��اخت مس��كن در 
محالت هدف بازآفريني شهري، مسكن مهر، 
واحدهاي مس��كوني در بافت هاي فرسوده و 
برنامه حمايتي مسكن با معرفي به وزارت راه 

به ميزان 40 هزار ميليارد ريال است.
همچني��ن، وزارت راه و شهرس��ازي مج��از 
است از طريق شركت و س��ازمان براي اجراي 
پروژه ه��اي منطب��ق ب��ا طرح ه��اي جامع، 
تفصيلي و آماده سازي موردنظر، تا سقف 30 
هزار ميليارد ريال )هر يك تا س��قف 15 هزار 
ميليارد ريال( تس��هيالت الزم را از بانك هاي 
عامل اخذ و مع��ادل آن، زمين هاي متعلق به 

خود را در رهن بانك ها قرار دهد.
افزون بر اين، ش��ركت مادرتخصصي عمران 
شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن 
موظفند در صورت درخواست مالكان اعياني 
واحدهاي مسكن مهر در هر مجتمع يا بلوك 
مسكوني به صورت جمعي يا انفرادي، نسبت 
به واگذاري قطعي عرصه زمين هاي اجاره اي 
99 ساله متعلق به خود به قيمت كارشناسي 

روز، به صورت نقد يا نقد و اقساط اقدام كنند.

ابالغ آيين نامه اجرايي 
طرح هاي بازآفريني شهري

برجام

نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي در 
وي��ن و آژانس بين المللي ان��رژي اتمي تلويحا 
گام سوم ايران را سيگنالي قوي به ديگر اعضاي 
برجام براي بازگش��ت ت��وازن در اي��ن توافق 

بين المللي خواند.
به گ��زارش ايرنا، ميخاييل اوليان��وف ديروز در 
توييتر نوش��ت: تصميم ايران براي اس��تفاده 
از س��انتريفيوژهاي پيش��رفته تر را نبايد بيش 
از حد بزرگ كرد اگر چه اي��ن انحراف از برنامه 
جامع اقدام مش��ترك موس��وم به برجام است 
اما اقداماتي برگشت پذير است و فعاليت هاي 
تحت برجام م��ورد تاييد آژان��س بين المللي 
انرژي اتمي قرار دارد و نشان مي دهد اقدامات 
اي��ران تهديدي براي گس��ترش س��الح هاي 
هسته اي نيست بلكه تنها سيگنالي قوي براي 

بازگرداندن تعادل به برجام است.
وي دو روز پيش نيز در توييت��ي اعالم كرد كه 
روسيه خواستار حمايت از طرح فرانسه درباره 
ايران اس��ت چرا كه اگر چه جنگ هاي تجاري 
پديده اي رايج ش��ده اس��ت، اما در مورد ايران 

شاهد وضعيت ديگري هستيم.
اوليانوف اف��زود: تحريم ها عليه اي��ران در ازاي 
كاهش تعهدات هس��ته اي اين كشور تشديد 
مي شود و هيچكس در اين رقابت برنده نخواهد 
شد. نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي 
خاطرنش��ان كرد: زمان آن فرا رسيده است كه 
همه چيز را ازجمله با توجه به پيشنهاد فرانسه 

به وضع عادي بازگرداند.
در ارتب��اط ب��ا ط��رح »امانوئ��ل مك��رون« 
رييس جمهوري فرانس��ه گفته مي ش��ود كه 
پاريس براي حفظ برجام و اميد بخش��يدن به 
تداوم اجراي توافق هس��ته اي، قرار اس��ت يك 
خط اعتب��اري 15 ميلي��ارد دالري براي پيش 
خريد نفت ايران راه اندازي كند؛ طرحي كه در 

سه مرحله عملياتي است.

روسيه اقدامات ايران را 
بازگشت توازن به برجام خواند

دريچه

تنش هاي  ايدئولوژيك  
سرمايه داري از نگاه والرشتاين 
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يك انديشكده اعالم كرد كه ش��ركت هاي بزرگ 
نفتي ب��ا س��رمايه گذاري 50 ميلي��ارد دالري در 
پروژه هاي جديد، تحقق اهداف زيس��ت محيطي 

سازمان ملل متحد را به چالش كشيده اند. 
وزارت نفت ب��ه نقل از خبرگزاري رويترز نوش��ت: 
انديش��كده كربن ترك��ر اعالم كرد: ش��ركت هاي 
بزرگ نفتي پروژه هايي با هزين��ه 50 ميليارد دالر 
را از سال گذشته ميالدي تاكنون تصويب كرده اند 
كه در ص��ورت اجراي تواف��ق تغيي��رات اقليمي 

پاريس، توجيه اقتصادي نخواهند داشت.
تحليلگران اي��ن انديش��كده در گزارش��ي اعالم 
كردند كه برنامه هاي س��رمايه گذاري شركت هاي 
انگليسي-هلندي ش��ل، بي پي انگليس و اكسون 
موبيل امريكا و ديگر ش��ركت هاي نفت��ي با توافق 

تغييرات اقليمي پاريس 2015 همخواني ندارد.
اندرو گرانت، از نويس��ندگان گزارش كربن تركر، 
گفت: همه ش��ركت هاي بزرگ نفت��ي ضد توافق 
پاري��س اق��دام و در پروژه هايي س��رمايه گذاري 

مي كنند كه در تقابل با اهداف اين توافق هستند.

طبق محاس��به اي��ن موسس��ه، 18 پ��روژه تازه 
تأييدش��ده ش��ركت هاي نفت و گاز كه حدود 50 
ميليارد دالر ارزش دارند، در دني��اي تازه اي كه به 
كاهش آلودگي هاي كربني گرايش دارد، به شدت 

ارزش اقتصادي خود را از دست مي دهند.
سرمايه گذاري 13 ميليارد دالري ش��ل در پروژه 
كانادا ال ان جي، س��رمايه گذاري 4 ميليارد و 300 
ميليون دالري شركت هاي بي پي، اكسون موبيل، 
ش��ورون و اكينور در توس��عه يك ميدان نفتي در 
جمهوري آذربايجان و سرمايه گذاري يك ميليارد 
و 300 ميلي��ون دالري بي پ��ي، اكس��ون موبيل، 

شورون، توتال و اكينور
در يك پروژه حفاري در آب هاي عميق در آنگوال، از 
جمله پروژه هاي جديدي است كه با توافق پاريس 
همخواني ندارند. طبق اعالم كربن تركر، چنانچه 
دولت ه��ا مق��ررات س��ختگيرانه محدودكنن��ده 
آلودگي گازه��اي گلخانه اي را اج��را كنند، حدود 
2 تريليون و 200 ميليون دالر از س��رمايه گذاري 

شركت هاي نفتي تا سال 2030 هدر خواهد رفت.

تهديد شركت هاي نفتي براي اهداف زيست محيطي سازمان ملل 

محيط زيست

وزير امور خارجه در حساب توييتري خود در پاسخ به لفاظي 
ضد ايراني وزير امور خارجه امريكا نوش��ت: »آقاي پمپئو، 
اخاذي دقيقًا چيس��ت؟« به گزارش اداره كل اطالع رساني 
و امور س��خنگويي وزارت امور خارجه، محمدجواد ظريف 
در اين توييت افزود: »آيا اخاذي همان نقض يك قطعنامه 
شوراي امنيت )2231( و مجازات هر كسي كه آن را رعايت 
مي كند، است؟« وي تاكيد كرد: »آيا اخاذي همان پيشنهاد 
رشوه براي دزديدن نفت و تحريم كساني كه اين پيشنهاد 
را نپذيرفتند، است؟« وزير امور خارجه تصريح كرد: »شايد 
هم اخاذي، گرس��نگي دادن مردم ايران در صورت تسليم 

نشدن ايران است؟« وزير امور خارجه در اين توييت افزود: 
»اينها اخاذي است يا اقدامات جبراني قانوني طبق برجام؟« 
مايك پمپئو وزير خارجه امريكا در توييتر نوش��ت: ايران 
اعالم كرد تمام محدوديت هاي تحقيق و توسعه هسته اي 
را نقض خواهد كرد. اين واقعيت كه ايران ظرفيت گسترده 
غني س��ازي اورانيوم را حفظ مي كند، ضعف اصلي توافق 
ايران را نش��ان مي دهد. وي مدعي ش��د انگليس، فرانسه 
و آلمان و در واقع آنچه او همه ملل متم��دن ناميده، براي 
جلوگيري از آنچه اخاذي هسته اي ايران دانست، اقدامات 

قاطعي انجام خواهند داد.

ظريف: آقاي پمپئو، اخاذي دقيقًا چيست؟

خبر

سخنگوي سازمان انرژي اتمي اعالم كرد

 اعتبار اخبار فضاي مجازي 
دستخوش خطر

اقدامات چهارگانه ايران در گام سوم

باجگیريدالالن
درشبكههاي
اجتماعي

گروه دانش و فن    با ظهور و بروز شبكه هاي اجتماعي، 
بسياري از اخبار از اين رس��انه هاي غيررسمي دريافت 
مي شود و اما ذات اين شبكه ها اينطور است كه نمي توان 
كامال به آنها اطمينان كرد؛ هرچند نبايد نقش نهادهاي 
نظارتي را ناديده گرفت، اما هوش��ياري خ��ود افراد از 
همان ابتدا مي تواند جلوي سوءاس��تفاده سودجويان 
را گرفته و نقشه هايش��ان را بر آب كند. زماني كه اخبار 
منتشرشده به روزنامه ها و رسانه هاي سنتي محدود بود، 

مي توانستيم صحت و سقم آنها را از ميزان اعتبار رسانه 
تشخيص دهيم. اما با پررنگ ش��دن نقش شبكه هاي 
اجتماعي، هر يك از اف��راد براي خود رس��انه اي دارند 
كه مي توانن��د از آن براي نيل به اهداف خود اس��تفاده 
كنند كه ممكن اس��ت در جهت خير يا ش��ر باش��د. از 
طرفي كمب��ود نظارت بر فضاي مجازي موجب ش��ده 
سودجويان به هر روشي دست بزنند و از ناآگاهي افراد 

براي رسيدن به اهداف خود استفاده كنند. 
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روي موج خبر

  مراسم عزاداري امام حسين)ع( با حضور 
رييس جمهوري برگزار شد؛ پاد|

مراس��م عزاداري سرور و س��االر شهيدان حضرت 
اباعب��داهلل الحس��ين علي��ه الس��ام ب��ا حض��ور 
رييس جمهوري برگزار ش��د. حجت االسام ناصر 
نقويان به عنوان سخنران اين مراسم ضمن تشريح 
جلوه هايي از عاشورا و قيام امام حسين)ع( و ياران با 
وفايش، حق طلبي و عدالت جويي را از ويژگي هاي 
اصلي قيام س��االر شهيدان عنوان كرد و گفت: امام 
حسين)ع( در قيام عاشورا روي كلمه حق انگشت 
گذاشته و اين سوال را مطرح كردند كه چرا به حق 
عمل نمي شود. وي با طرح اين سوال كه حق چيست 
و چگونه بايد به آن عمل كنيم با برشمردن معيارهاي 
تشخيص حق با ذكر روايتي از اميرمومنان علي)ع(، 
تاكيد كرد: معيار اصلي تشخيص حق خود حق است 

و انسان ها را بايد با خود حق بشناسيم و بسنجيم.

  اختصاص اعتبار به نيروي انتظامي ابالغ 
شد؛ پاد|

معاون اول رييس جمهوري مصوبه اختصاص مبلغ 
۳۳۰ ميليارد ريال اعتبار به نيروي انتظامي ايران را 
به وزارتخانه هاي كش��ور، امور اقتصادي و دارايي و 
سازمان برنامه و بودجه اباغ كرد. اسحاق جهانگيري 
روز گذش��ته مصوبه اختصاص اعتب��ار به نيروي 
انتظامي جمهوري اس��امي ايران را كه به منظور 
پيش��گيري از حوادث غيرمترقبه از طريق تأمين 
تجهيزات و امكانات مربوط در جلسه هيات دولت به 
تصويب رسيده بود، اباغ كرد. بر همين اساس،  هيات 
وزيران در جلسه سيزدهم ش��هريورماه ۱۳۹۸ به 
پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه 
كشور با اختصاص مبلغ ۳۳۰ ميليارد ريال به نيروي 
انتظامي جمهوري اس��امي ايران موافقت كرد. بر 
اساس اين مصوبه، نيروي انتظامي جمهوري اسامي 
ايران موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه 
را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه 

و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارايه كند.

  س�ردار» غيب پ�رور« جانش�ين قرارگاه 
مركزي امنيتي امام علي)ع( شد؛ سپاه نيوز|

فرمانده كل س��پاه در حكمي سردار غامحسين 
غيب پرور را به سمت جانشين فرماندهي كل سپاه 
در قرارگاه مركزي امنيتي امام علي)ع( منصوب كرد. 
در بخشي از حكم فرمانده كل سپاه آمده است: نظر 
به تجارب ارزشمند و مجاهدت هاي خستگي ناپذير 
جنابعالي به موجب اين حكم به س��مت جانشين 
فرماندهي كل سپاه در قرارگاه مركزي امنيتي امام 
علي )ع( منصوب مي ش��ويد. اميد اس��ت با اعتماد 
مطلق به خداوند متعال، عنايت كامل به موازين شرع 
مقدس اسام، شوق و عشق به اس��ام و امام )ره(، 
پيروي از فرامين، تدابير و منويات ولي امر مسلمين 
و فرمانده معظم كل قوا، حضرت آيت اهلل العظمي امام 
خامنه اي )مدظله العالي( و... بتوانيد وظايف محوله 

را به نحو شايسته به انجام برسانيد. 

  ديدار اعضاي هيات رييس�ه فراكسيون 
مقابله با تحريم با شمخاني؛ برنا|

اعضاي هيات رييسه فراكس��يون مقابله با تحريم 
مجل��س و جمعي از فعاالن اين ح��وزه بعد از ظهر 
ديروز )شنبه( با نماينده مقام معظم رهبري و دبير 
شوراي عالي امنيت ملي ديدار و گفت وگو كردند. 
»ش��مخاني«، در اين ديدار گفت: سياس��ت فشار 
حداكثري امريكا كه ب��ا فرضيات واهي براي ايجاد 
فروپاشي اقتصاد ملي ايران دنبال شد در برابر راهبرد 
مقاومت فعال به زانو در آمد. دبير شوراي عالي امنيت 
ملي با اشاره به جنگ ادراكي پرشدتي كه از سوي 
رسانه هاي معاند براي پشتيباني از سياست فشار 
حداكثري امريكا عليه ايران طراحي و اجرا شد افزود: 
مردم مقاوم ايران با وجود تحمل فشارهاي سنگين 
اقتصادي، به دليل آگاهي، بصيرت و هوش��مندي، 
مغلوب اين جنگ نشدند و دشمن را از دستيابي به 

اهدافش نا اميد كردند.

  مديران كل امور امنيتي و انتظامي وزارت 
كشور منصوب شدند؛ پرتال وزارت كشور|

وزير كش��ور در احكامي جداگانه مديران كل دفتر 
ام��ور امنيتي و دفت��ر امور انتظامي و توس��عه نظم 
عمومي وزارت كش��ور را منصوب كرد. »عبدالرضا 
رحماني فضلي« ديروز در حك��م انتصاب »ولي اهلل 
ميرزايي اص��ل« بر انج��ام امور مربوط به مس��ائل و 
موضوعات امنيتي، تشكيل منظم و مستمر جلسات 
شوراي امنيت كشور و كميسيون هاي زيرمجموعه 
و... تاكيد كرده اس��ت. رحماني فضلي همچنين در 
حكم انتصاب »احسان جهانيان« به سمت مديركل 
دفت��ر امور انتظامي و توس��عه نظم عمومي تصريح 
كرد: برنامه ري��زي براي تأمين و حفظ نظم عمومي 
و ارتقاء آن، تهيه و تدوين بودجه، توس��عه و آموزش 
نظم، و... از جمله اموري اس��ت كه انتظار مي رود در 
راستاي برنامه ها و اهداف دولت تدبير و اميد از طريق 
برنامه ريزي مناسب و شايسته، پيگيري و محقق شود.

  توضيحات ذوالنوري درباره محل اقامت 
صدرالساداتي ها؛ تعادل|

رييس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس تصريح كرد: ما رد صدرالساداتي ها را داريم 
ك��ه در كجاي قم و در كدام روس��تاهاي قم بوده اند. 
مجتب��ي ذوالن��وري در صفحه ش��خصي خود در 
اينستاگرام مطلبي در خصوص اخبار منتشر شده 
درباره صدرالساداتي ها مطلبي منتشر كرد كه در آن 
آمده است: هيچ دستگيري نبود و بازداشت نبودند؛ 
اينها مگر استوري نمي كنند خوب يعني گوشي همراه 
آنها هست. خوب به خانواده خود تماس مي گرفتند و 
اطاع مي دادند. وقتي موبايل در اختيار آنها است كدام 
بازداشتي است كه موبايل در اختيار داشته باشد و به 
راحتي استوري بزند؟ ما رد آنها را داريم كه در كجاي 
قم و در روستاهاي قم بودند و فردو رفته بودند و حتي 
در جاهايي در مسير براي قليان، زغال خريدند، همه 

اينها را داريم و مشخص است.

ايران2

سخنگوي سازمان انرژي اتمي در نشست خبري اعالم كرد

آغاز گازدهي »آي آر ۶ «

4 اقدام ايران در اجراي گام سوم
گروه ايران|

بعد از اعام رسمي آغاز گام سوم كاهش تعهدات برجامي 
كشورمان توسط رييس جمهوري و در شرايطي كه افكار 
عمومي در انتظار اعام جزييات فرآيند كاهش تعهدات 
بودند، سخنگوي سازمان انرژي اتمي به ميان خبرنگاران 
آمد تا تصويري از مهم ترين اقدامات كش��ورمان در اين 
مرحله از كاهش تعهدات ارايه كند. گامي كه بر اس��اس 
اعام كمالوندي نه خارج از دايره تعهدات برجامي ايران 
بلكه دقيقا مبتني بر مفاد قانوني برجام و در راستاي احياي 
دوباره اين س��ند مهم بين المللي برداشته خواهد شد تا 
طرف ه��اي مقابل را متوجه اين واقعيت مش��خص كند 
كه همه طرف ها بايد نس��بت به وظايف و تعهدات خود 
مس��ووالنه تر رفتار كنند. بر اين اساس كمالوندي از آغاز 
گازدهي به سانتريفيوژ پيشرفته» آي آر ۶« در يك زنجيره 
۲۰ تايي خبر داد. فرآيندي كه برخي محدوديت هاي قبلي 
در حوزه ارتقاي سانتريفيوژها را پشت سر خواهد گذاشت 
و به ايران براي به روز آوري تاسيسات هسته اي خود كمك 
خواهد كرد.  سخنگوي سازمان انرزي اتمي همچنين در 
پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا ايران وارد روند غني سازي 
۲۰درصد و باالتر از آن خواهد شد؟ به اين نكته اشاره كرد 
كه ايران در حال حاضر نيازي به اين سطح از غني سازي 
ندارد و در صورت لزوم در فازهاي بعدي به آن فكر خواهد 
كرد.  بهروز كمالوندي، ضمن تش��ريح گام سوم كاهش 
تعهدات برجامي ايران اظهار كرد: گام سوم كاهش تعهدات 
برجام روز گذشته بنا به دستور رييس جمهور آغاز شد و 
ايشان اعام كردند كه سازمان انرژي اتمي مكلف است بر 
اساس نياز هاي فني بدون در نظر گرفتن محدوديت هاي 
برجامي فعاليت هاي علمي و پژوهش��ي هسته اي را آغاز 
كرده و شتاب بخشد. سخنگوي سازمان انرژي اتمي گفت: 
نظام تصميم گرفت در وضعيت عدم تعادل بين تعهدات 
و حقوق ما توازني ايجاد كند كه يا طرف مقابل به سمت 
تعهدات خود بازگردد و حقوق ايران را محترم بشمارد يا 
ما با كاه��ش تعهدات خود موازنه اي در داد و س��تد هاي 
برجام ايجاد كنيم. متن برجام حدود ۱۲۲ صفحه فارسي 
و ۱۶۰ صفحه نسخه انگليسي است كه ۵ ضميمه دارد؛ 
ضميمه ۱ و ۲ تعهدات ايران و طرف مقابل است. ضميمه 
۳ هم همكاري هاي بين المللي، ضميمه ۴ سازوكار هاي 
مربوط به كميسيون مش��ترك و ضميمه ۵ زمان بندي 
است؛ بنابراين در زمينه كاهش تعهدات بايد بر ضميمه ۱ 
متمركز شويم. او با اشاره به ۸ موضوع اصلي مطرح شده 
در ضميمه ۱ برجام خاطرنشان كرد: تعهدات در رابطه با 
راكتور آب سنگين راك است، عدم بازطراحي و عدم اجراي 
راكتور قبلي و بازطراح��ي آن راكتور همچنين توليدات 
كارخانه هاي آب س��نگين را هم شامل مي شود. موضوع 

سوم بازفرآوري سوخت مصرف شده است كه در اينجا هنوز 
سوخت مصرف شده به اندازه اي كه بخواهيم برنامه هاي 
بازفرآوري داشته باشيم، براي ما مطرح نيست. سخنگوي 
س��ازمان انرژي اتمي خاطرنش��ان كرد: غني سازي در 
ظرفيت و سطح از موارد در دست انجام هستند، يك مورد 
از آن يعني سطح ميزان ۳.۶۷ را در گام دوم كنار گذاشتيم. 
در گام اول هم عرضه مازاد ذخاير ۳۰۰ كيلو و ۱۳۰ تن به 
بازار را كنار گذاشتيم و امروز هم تحقيق و توسعه موضوع 
گام سوم ما است. او در مورد تحقيق و توسعه كه بند هاي 
۳۲ تا ۴۳ و يك بند ۸۱ را ش��امل مي شود، گفت: بند ۸۱ 
در مورد روش هاي غني س��ازي غير از س��انتريفيوژ هاي 
گازي صحب��ت مي كند و در حال حاض��ر هم عمده كار 
اقتصادي دنيا برپايه سانتريفيوژ هاي گازي انجام مي شود، 
اما روش هاي ديگري هم وج��ود دارد كه لزوما اقتصادي 
نيست، اما به هر حال ايران در برجام پذيرفته بود فعا فقط 

از سانتريفيوژ هاي گازي استفاده كند.
كمالوندي درخصوص بند هاي ۳۲ ت��ا ۴۳ هم گفت: در 
اين رابطه تاكنون چهار اقدام انجام شده است و مديركل 
موقت آژانس بين المللي انرژي اتمي هم روز يكشنبه از آن 

بازديد خواهد كرد و تاييد مي كنند كه چهار اقدام انجام 
شده و چهار اقدام ديگر هم با فاصله زماني محقق خواهد 
شد. نكته مهم اين است كه در مسير غني سازي، برخاف 
آن چيزي كه برخي مطرح مي كنند، مي توانيم بگوييم كه 
از ابتدا هم عما محدوديتي وجود نداشت، چراكه برنامه ها 
بر اساس يك زمانبدي بلندمدت و با روش هاي جديد در 

نظر گرفته شده بودند.

  استفاده از مهندسي معكوس
سخنگوي سازمان انرژي اتمي با بيان اينكه در گذشته از 
روش مهندسي معكوس استفاده مي كرديم، عنوان كرد: 
براي مثال ماشين IR ۱ در هلند ساخته شده و به پاكستان 
رفته بود و از آنجا وارد كشورمان شد. اما ماشيني كه شما 
خودتان مي سازيد حتما به مستندسازي دانش نياز دارد 
وگرنه مسيري را طي مي كنيد ولي دفعات بعد با مشكاتي 
مواجه خواهيد شد. او با اشاره به انجام چهار اقدام سازمان 
انرژي اتمي در راس��تاي كاهش تعهدات برجامي گفت: 
درباره بند ۳۹ توليد محصول غني س��ازي و ماشين هاي 
نسل جديد عدم اختاط پسماند و محصول اين زنجيره ها 

كه بسيار موضوع مهمي است. به عبارت ديگر قبل از كاهش 
تعهدات اگر هركدام از ماشين هاي پيشرفته وقتي در عمل 
غني سازي مي كردند، محصول و خوراك را دوباره  مخلوط 
مي كردند و به صورت اتوماتيك به اورانيوم طبيعي تبديل 
مي شد، از اين به بعد اين اتفاق نمي افتد. يعني ماشين هاي 
سانتريفيوژ ما همانطور كه تحقيق و توسعه مي كنند، به 
انباشت ذخاير ما هم كمك مي كنند. سخنگوي سازمان 
انرژي اتمي در خصوص گازدهي سانتريفيوژ آي آر ۶ نيز 
افزود: آي آر ۶ قرار بوده در س��ال ۱۱ برجام گازدهي شود 
كه گازدهي آن را شروع كرديم. راه اندازي زنجيره ماشين 
 اي آر ۴ بيست تايي هم االن انجام شده است. ماشين هاي  
اي آر ۶ را ب��ه صورت زنجيره ۲۰ تاي��ي از ديروز گازدهي 
كرده اي��م و زنجيره ۳۰ تاي��ي را در برنام��ه بعدي انجام 
مي دهيم. ب��ه گفته كمالوندي، ۴ اقدام ديگر مانده كه دو 
مورد آن راه اندازي زنجيره مياني  IR۲m  است كه بايد از 
سال ۱۱ انجام مي شد كه راه اندازي آن و گازدهي زنجيره 
۱۰ تايي سانتريفيوژ هاي  IR۵s  و گازدهي آن براي حدود 
۲ ماه آينده انجام مي شود. مي توانيم راه اندازي زنجيره هاي 
ش��اهد ۱۶۴ تايي  IR۴ و راه اندازي زنجيره هاي ش��اهد 

۱۶۴ تايي  IR۲m  و زنجيره مياني سانتريفيوژ  IR۵s  را 
تا دو ماه آينده داشته باش��يم. او تصريح كرد: از مديركل 
موقت آژانس دعوت كرديم كه او فردا )يكش��نبه( صبح 
وارد كشور مي ش��ود و با آقايان ظريف و صالحي ديدار و 

گفت وگو خواهد كرد.

  فعال نيازي به غني سازي ۲۰ درصد نيست
سخنگوي سازمان انرژي اتمي با بيان اينكه به زودي بحث 
بتن ريزي نيروگاه دوم را خواهيم داشت، گفت: در حوزه 
تحقيق و توس��عه محدوديت نداشتيم سند هاي ساخته 
شده نشان مي دهد  مسير خوبي را طي كرديم. بناي ما اين 
است كه اگر آنها تعهدات خود را عملياتي كنند، ما هم به 
تعهد خود بازمي گرديم. طرف هاي اروپايي بايد بدانند زمان 
زيادي نمانده است. كمالوندي افزود: غير از فردو و افزايش 
غني سازي موضوع ديگري باقي نمانده است و ايران هم 
توانايي افزايش ظرفيت و سطح بيش از ۲۰ درصد را داخل 
كشور دارد. او اذعان كرد: ذره اي از آرمان هاي خود كوتاه 
نمي آييم. نويد مي دهيم ظرفيت در حوزه سازمان بسيار 
زياد است. سخنگوي سازمان انرژي اتمي گفت: ليستي از 
 NPT گام هاي مختلف به شوراي امنيت داديم و تا خروج از
را در نظر گرفته بوديم، ولي انجام نداديم. كمالوندي با تأكيد 
بر اينكه در حوزه نظارت ها و پادمان ها وارد نمي ش��ويم 
تا وقتي كه خافي نمي كنيم، دليل ندارد شفاف س��ازي 
نكنيم، تصريح كرد: گام هاي بعدي كمتر فني است، البته 
راه اندازي فردو هم مي تواند در برنامه باش��د. سخنگوي 
سازمان انرژي اتمي گفت: نياز ما فعا غني سازي ۲۰ درصد 
نيست، اگر همزماني بخواهيم، اول ذخاير ۴ونيم درصد را 

افزايش مي دهيم بعد به كار اقدام مي كنيم.

  ايران ترديدي در اقدام خود ندارد
سخنگوي سازمان انرژي اتمي در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه طرف هاي برجامي و س��ازمان بين المللي چقدر 
گام هاي ايران را جدي گرفته است و شما چه بازتابي در اين 
مورد دريافت كرديد؟، گفت: طرف هاي برجامي و سازمان 
بين المللي كاما متوجه شده اند ايران ترديدي در اقدام 
خود ندارد و جديت ايران را به طور كامل مشاهده كردند 
و سرعت اقدامات ما هم به خوبي حاكي از جديت ماست.

كمالوندي درمورد سانتريفيوژ IR۸ تصريح كرد: وقتي قبل 
از برجام متوجه تولد آن شدند، گفتند بايد سقط شود، ولي 
ما اصرار داشتيم و تولد آن به آژانس اعام شد. سخنگوي 
س��ازمان انرژي اتمي گفت: بحث ديگر درمورد سوخت 
مصرف شده است كه در ۱۵ سال باز فرآوري نكنيم و فعا 
نياز نداريم، ولي اگر نيت ايران تغيير كند، اعام مي كنيم و 

مذاكرات ما در اين زمينه با روسيه ادامه دارد.

معاون اول قوه قضاييه: 

برخي با درآمدهاي ميلياردي يك صدم ماليات پرداخت نمي كنند
»برخي با درآمده��اي ميلياردي يك ص��دم ماليات 
پرداخت نمي كنن��د.« اين عباراتي اس��ت كه معاون 
اول دس��تگاه قضا با اس��تفاده از آنها تاش مي كند تا 
ردپاي مشكات اصلي اقتصادي كشور را رديابي كند. 
مشكاتي كه از منظر اژه اي باعث شده تا شكاف طبقاتي 
در كشور افزايش يابد و زمينه هاي الزم براي گسترش 
فساد اقتصادي ايجاد شود.  معاون اول قوه قضاييه با بيان 
اينكه برخي با درآمد هاي ميلياردي يك صدم ماليات 
پرداخت نمي كنند تاكيد مي كند: اگر دولت و مجلس 
س��اختار ها را تغيير دهند، قوه قضاييه هم به دولت در 
اين قضيه همكاري و كمك مي كند. به گزارش ميزان، 
حجت االسام محسني اژه اي ديروز در مراسم توديع 
و معارفه رييس جديد دادگستري استان ايام اظهار 
داشت: دشمنان همواره براي تضعيف نظام جمهوري 
اسامي تاش مي كند، اگر ما كوتاه بياييم دشمن قدرت 

ما را خواهد گرفت. معاون اول قوه قضاييه عنوان كرد: 
دشمن با روش هاي مختلف از جمله مذاكره درصدد 
كاهش قدرت كش��ور است، مس��ووالن كشور ما بايد 

مراقب باشند كه دوباره مثل قضيه برجام پيش نيايد.
او با اش��اره به اينكه ق��رار بود در برج��ام راه اقتصادي 
كش��ور باز و تحريم ها برداشته ش��ود، افزود: در برجام 
اولين كشوري كه مفاد آن را زير پا گذاشت امريكا بود و 
هم اكنون نيز بايد مسووالن ما از اين قضيه درس گرفته 
باش��ند. معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اينكه چراغ 
سبز نشان دادن دش��من براي مذاكره و خط اعتباري 
۱۵ ميليارد دالري فريبي تازه اس��ت، گفت: با تغيير 
برخي ساختار ها از جمله مقابله با فرار مالياتي مي توان 

بخش مهمي از مشكات كشور را حل كرد.
او عن��وان كرد: برخ��ي با درآمد ه��اي ميلياردي يك 
صدم ماليات پرداخت نمي كنند، اگر دولت و مجلس 

س��اختار ها را تغيير دهند، قوه قضاييه هم به دولت در 
اين قضيه همكاري و كمك مي كند.

اژه اي عن��وان كرد: حركت قوه قضايي��ه در برخورد با 
مفاس��د اقتصادي و اختاس��گران ادامه دارد چراكه 
امروزه مردم به حق از قوه قضاييه توقعات زيادي دارند 

كه جلوي فساد ها در اقسام مختلف آن گرفته شود.
او بيان داشت: برخي سوءاس��تفاده از ارز هاي دولتي، 
كااليي وارد كش��ور نكردند يا عده اي كاال هاي تقلبي 
وارد بازار كردند، قطعاً دستگاه قضا مصمم است با چنين 

افرادي برخوردي قاطع داشته باشد.
اژه اي تصريح كرد: اصل قيام امام حسين)ع( براي اين 
بود كه حكومت اسامي دست نااهان نيفتد و براي اين 

كار از جان، مال و فرزندان خود گذشت.
مع��اون اول قوه قضاييه بيان داش��ت: نبايد در مقابل 
دشمنان ترسيد و كار را توجيه كرد، امروزه دشمنان از 

هر فرصتي براي ضربه زدن به نظام جمهوري اسامي 
از طريق رسانه ها و فضاي مجازي استفاده مي كنند كه 
تاكنون موفق نبوده اند. اژه اي افزود: امروزه دش��منان 
مي خواهند پايه هاي نظام اجتماع��ي و خانواده را در 
كشور سست كنند، ممكن است عده اي تحريك شوند، 

اما خوشبختانه بيش��تر اين اقدامات منجر به نتيجه 
نمي شود. دشمنان دنبال تفرقه اندازي بين مسووالن 
هستند، دنبال اين هستند كه مسووالن را نسبت به هم 
بدبين كنند و اخاق اسامي را دچار خدشه كنند، بايد 

مراقب بود در زمين دشمن بازي نكرد.
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چهره ها

فرصت هاي اشتغال در فضاي 
مجازي را نبايد از جوانان گرفت
ق��ي  حقو ن  و مع��ا
رييس جمهوري مي گويد: 
فضاي مجازي ظرفيت هاي 
مناسبي براي ايجاد كسب 
و كار دارن��د و نبايد با ايجاد 
موانع، اين فرصت ه��ا را از 
جوانان بگيريم. لعيا جنيدي 
روزگذشته در كارگروه اعضاي حقوق شهروندي همدان 
با بيان اينكه فضاي مجازي محيط مناسبي براي كسب 
و كار دارد، افزود: گردشگري، بوم گردي و شركت هاي 
دانش بنيان نيز ظرفيت بااليي براي ايجاد اشتغال دارند و 
امكان محدود كردن آنها بايد كاهش يابد. معاون حقوقي 
رييس جمهوري تاكيد كرد: باي��د در اعطاي مجوز به 
اينگونه مشاغل سخت گيري نشود و با برداشتن موانع 
راه براي فعاليت جوانان، باز گذاشته شود. جنيدي اظهار 
داشت: يكي از بزرگ ترين اشكاالت حق و كسب و كار در 
كشور ما اين است كه براي اشتغالزايي نگاهمان به دنبال 
شغل دولتي است. وي با اشاره به اينكه اگر حق  مالكيت 
و ايجاد اموال نباشد، انگيزه اشتغال و كارآفريني به وجود 
نمي آيد، اظهار داشت: ازدواج نيز انگيزه اي براي اشتعال 
است و كه جوانان بايد براي رسيدن به آن انگيزه اي براي 
كار كردن داشته باشند.  همه ساختار حكومتي بايد جهت 
نما در راستاي تحقق حقوق شهروندي باشد؛ هرگاه براي 
تحقق حقوق شهروندي حركت مي كنيم راه درست است 

در غير اين صورت به بيراهه مي رويم.

اروپا به تعهداتش عمل كند به 
تعهدات برجامي بازمي گرديم
نايب ريي��س كميس��يون 
امني��ت ملي و سياس��ت 
خارج��ي مجل��س دهم با 
تاكيد بر اينك��ه راه مذاكره 
بسته نيس��ت، مي گويد: ما 
در ش��رايطي گام س��وم را 
برداشتيم كه اگر اروپايي ها 
اقدام عملي براي انجام تعهداتشان داشته باشند، ما هم 
آمادگي بازگشت به كاهش تعهدات را داريم. محمدجواد 
جمالي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: ما براي كاهش 
تعهدات برجامي عدله محكم��ي داريم به اندازه كافي 
صبر و خويش��تنداري كرديم، اما تحركي از سوي اروپا 
نديديم. اروپايي ها وضعيت ما را درك مي كنند، اما آنقدر 
ضعيف هستند كه توانايي ايفاي نقش ندارند. وي ادامه 
داد: اروپايي ها فكر مي كردند كه ما بلف سياسي مي زنيم 
اما با برداشتن سه گام عزم جدي ما را ديدند البته كه ما 
همچنان مي گوييم كه راه براي مذاكره بس��ته نيست؛ 
يعني به همان نسبت كه اروپايي ها تعهدات شان را انجام 
دهند ما هم به تعهدات خود برمي گرديم. او گفت: ما براي 
جلوگيري از هرگونه شائبه اي با كشورهاي همسو مذاكره 
كرده ايم به خصوص بعد از بروز مسائل امنيتي توسط 
امريكا و رژيم صهيونيستي در خليج فارس، درياي عمان 
و تنگه هرمز كه انجام تحركات ديپلماتيك را ضروري تر 
مي كرد. ضمن اينكه  كشورهايي همچون چين و روسيه 

بايد در جريان مواضع ما قرار گيرند.

بايد از كسي كه مفاسد را اعالم 
مي كند، حمايت كنيم 

رييس دستگاه قضا گفت: 
قاضي نباي��د حكمي غير 
از آنچ��ه ك��ه خداون��د امر 
كرده اس��ت را ص��ادر كند. 
حجت االسام والمسلمين 
رييسي همچنين اعام كرد 
بايد از كس��ي كه مفاسد را 
اعام مي كند حمايت شود.  به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
رييس قوه قضاييه گفت: نظام ما بايد نظامي باشد كه در 
آن زكات اجرا و از كار مردم گره گش��ايي مي شود و بايد 
نظامي باشد كه در آن امر به خوبي ها و نهي از پليدي ها 
انجام شود. او تأكيد كرد: بايد از كسي كه مفاسد را اعام 
مي كند، حمايت كنيم. جامعه اسامي همواره بايد پاك 
باشد و در حوزه اقتصادي بزرگ ترين معروف، رونق توليد 
و س��اماندهي مصرف و از منكر ها در اين حوزه مصرف 
بي روي��ه و بي ضابطگي در مصرف اس��ت. وي گفت: از 
منكرهاي بي توجهي به حقوق مصرف كننده و خريدار و 
بي توجهي به قيمت ها است . حجت االسام والمسلمين 
رييس��ي افزود: توليدكنندگان نبايد نس��بت به حق 
مصرف كننده ها بي تفاوت باشند و در حوزه اجتماعي نيز 
بايد ها و نبايد ها از طريق رسانه ها به ويژه رسانه ملي بايد 
تذكر داده شود. او افزود: امر به معروف و نهي از منكر بايد 
در تمام شوون جامعه اجرا شود و اگر فسادي در جايي 
رخ داد، دستگاه هاي مسوول مانند سازمان بازرسي كل 

كشور و ديوان محاسبات ورود پيدا كنند.

از گام سوم كاهش تعهدات 
ايران در برجام متعجب نشديم
وزراي دفاع امريكا و فرانسه 
در پاري��س دي��دار و درباره 
مس��ائل مختلف از جمله 
مساله خليج فارس و تنگه 
هرمز رايزن��ي كردند. وزير 
دف��اع امريكا در نشس��ت 
خبري مشترك با همتاي 
فرانسوي خود گفت از نقض برجام و اقدامات تازه ايران 
در اين زمينه متعجب نشده ايم. به گزارش فارس فلورنس 
پارلي وزير دفاع فرانسه در نشست خبري با مارك اسپر 
همتاي خود گفت: ما در خصوص طرح هاي نهايي اروپا و 
امريكا براي حمايت از امنيت كشتيراني در خليج فارس 
گفت وگو كرديم. باي��د تمام تاش خود را براي كاهش 
تنش و همچنين امنيت كشتيراني آزاد در خليج )فارس( 
به كار ببنديم بارلي اضافه كرد كه بايد همه تاش خود 
را براي كاهش تنش ها در خليج فارس و تضمين امنيت 
دريانوردي در خليج فارس به كار ببنديم. بارلي همچنين 
گفت كه درباره مساله روسيه و همكاري ميان دو طرف 
درباره امنيت سايبري نيز بحث هايي انجام شده است. 
وزير دفاع امريكا نيز گفت: امنيت كشتيراني و دريانوردي 
يكي از اولويت هاي ما است و از ديگر كشورها مي خواهيم 
كه براي مقابله با تهديد ايران به ما بپيوندند.  مارك اسپر 
در اين نشست در پاسخ به سوالي درباره كاهش تعهدات 
برجامي ايران در گام سوم گفت: ما از اقدامات تازه اي كه 

ايران برداشته و نقض برجام متعجب نشده ايم. 

دولت معتقد است كارگزاران 
بايد در اتاق شيشه اي باشند

ن��ي  لما ر پا ن  و مع��ا
رييس جمهور گفت: دولت 
معتقد است كه كارگزاران 
بايد در اتاق شيشه اي بوده 
و مردم شاهد اقدامات آنها 
باش��ند اما قوانين موجود 
كفايت اين كار را نمي كند. 
حس��ينعلي امي��ري در گفت وگو با برن��ا در خصوص 
»اليحه شفافيت« گفت: يكي از لوايح مهمي كه پس از 
كارشناسي مفصل در حوزه هاي مختلف و در دولت به 
تصويب رسيد، اليحه شفافيت است. دولت از اول به دنبال 
شفافيت بوده و بارها رييس جمهور و اعضاي دولت نسبت 
به اين موضوع و پيگيري شفافيت، اظهارنظر كرده اند. او 
در ادامه بيان كرد: اليحه اي كه تهيه شده نهايي و تقديم 
مجلس شد. در انتظار هستيم اين اليحه تبديل به قانون 
ش��ود. احكام اين قانوِن مفصل اس��ت و مي تواند فصل 
جديدي از موضوع ش��فافيت در كشور را ايجاد و باعث 
ارتقا سطح اعتماد مردم به مسووالن كشور و حاكميت 
شود.  معاون پارلماني رييس جمهور بيان كرد: از بين ۲۲ 
اليحه اي كه قبا توضيح داده بودم، يكي از لوايحي كه 
تقاضاي اولويت از مجلس داده ايم، اليحه شفافيت است. 
با توجه به م��دت باقيمانده از مجلس قطعا نمايندگان 
نمي رس��ند به ۸۴ اليحه اي كه دارند، رسيدگي كنند. 
اما بسيار اميدوار هستيم اليحه شفافيت در اين مجلس 

تصويب و به تاييد شوراي نگهبان برسد.



اخبار كالن 3 كالن

95 درصد تورم صادراتي در برابر 183 درصد تورم وارداتي

تورم وارداتي و صادراتي كاهشي شد

سهم42درصديزناندرادارهتعاونيها
به گفته شريعتمداري بايد در فعالیت هاي اقتصادي نگاه دانش بنیان و استارتاپی داشته باشیم

ضرورت بازنگري معافیت هاي گمركي و مالیاتي

مردم،قدرتومنافع)73(
سرمايه داري پیشرفته در عصر نارضايتي

گروه اقتصاد كالن|
آنگونه كه مركز آمار ايران گزارش داده است در فصل 
بهار تورم نقطه اي )ريالي( كااله��اي صادراتي 95.1 
درصد بوده است، كه نسبت به فصل قبل )زمستان(، 7.8 
درصد كاهش يافته است. در عين حال تورم نقطه اي 
وارداتي در فصل بهار183 درصد بوده كه در مقايسه با 

زمستان 20 درصد كاهش داشته است
به گزارش »تعادل«، آمار جديد مركز آمار از وضعيت 
ش��اخص قيمت كاالهاي وارداتي و صادراتي در بهار 

امسال منتشر شد.
بر اس��اس اين گ��زارش، تغييرات ش��اخص قيمت 
كاالهاي صادراتي مبتني بر داده هاي ريالي در فصل 
بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل ١٣٩٧، ١٣.٦ درصد 
اس��ت كه در مقايس��ه با تورم فصلي زمستان ١٣٩٧ 
)برابر با ٢٤.٠ درصد( حدود ١٠.٥ واحد درصد كاهش 

داشته است. 
همچنين تغييرات شاخص قيمت كاالهاي صادراتي 
مبتني بر داده ه��اي دالري نيز در فصل بهار ١٣٩٨ 
نس��بت به فصل قبل، ٠.١ درصد افزايش داشته كه 
در مقايسه با تورم فصلي زمستان ١٣٩٧ )برابر با ٠.٧ 
درصد( حدود ٠.٦ واحد درصد كاهش داشته است.

در گروه ه��اي اصلي طبقه بن��دي HS  كمترين نرخ 
تورم فصلي در بخش ريالي مربوط به گروه »چربي ها 
و روغن هاي حيواني يا نبات��ي، فرآورده هاي حاصل 
از تفكيك آنها، چربي ه��اي خوراكي آماده موم هاي 
حيواني يا نبات��ي« )٠.١- درصد( و بيش��ترين نرخ 
مربوط به گروه »كاالها و مصنوعات گوناگون« )٣٣.٦ 

درصد( است.

ت�ورمنقطهبهنقطهص�ادراتبه۹۵درصد
رسيد

تغييرات شاخص قيمت كاالهاي صادراتي مبتني بر 
داده هاي ريالي در فصل بهار ١٣٩٨ نس��بت به فصل 
مشابه سال قبل ٩٥.١ درصد است كه در مقايسه با تورم 
نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٧، برابر با ١٠٢.٩ درصد ٧.٨ 
واحد درصد كاهش داش��ته است. همچنين تغييرات 
شاخص قيمت كاالهاي صادراتي مبتني بر داده هاي 
دالري در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال 

قبل ١٢.٧ درصد اس��ت كه در مقايسه با تورم نقطه به 
نقطه زمستان سال ١٣٩٧ )برابر با ٢٣.٩ درصد( ١١.٢ 

درصد كاهش داشته است.
در گروه هاي اصلي طبقه بندي HS  كمترين نرخ تورم 
نقطه به نقطه در بخش ريالي مربوط به گروه » مرواريد 
طبيعي يا پرورده، سنگ هاي گرانبها و ...« )٠.٣- درصد( 
و بيش��ترين نرخ مربوط به گروه »كاالها و مصنوعات 

گوناگون« )٢١٤.٢ درصد( است.

تورم7۸درصديساالنهكااليصادراتي
آنگونه كه مركز آمار ايران گزارش داده است تغييرات 
ميانگين شاخص قيمت كاالهاي صادراتي مبتني بر 
داده هاي ريالي در چهار فص��ل منتهي به فصل بهار 

١٣٩٨ برابر با ٧٨.٤ درصد بوده كه در مقايسه با تورم 
ساالنه زمس��تان ١٣٩٧ )برابر با ٦١.١ درصد( ١٧.٣ 
واحد درصد افزايش داشته است. تغييرات ميانگين 
شاخص قيمت كاالهاي صادراتي مبتني بر داده هاي 
دالري در 4 فصل منتهي به فص��ل بهار ١٣٩٨ برابر 
ب��ا ١٩.٣ درصد بوده كه در مقايس��ه با تورم س��االنه 
زمس��تان ١٣٩7 )برابر با ١٩.٦ درص��د( ٠.٣ درصد 

كاهش داشته است.
در گروه ه��اي اصلي طبقه بن��دي HS  كمترين نرخ 
تورم ساالنه در بخش ريالي مربوط به گروه »مرواريد 
طبيعي يا پرورده، سنگ هاي گرانبها و ...« )٨.٢ درصد( 
و بيش��ترين نرخ مربوط به گروه »كاالها و مصنوعات 

گوناگون« )١٥٠.١ درصد( است.

مروريبروضعيتتورموارداتي
تغييرات ش��اخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني بر 
داده هاي ريالي در فصل بهار ١٣٩٨ نس��بت به فصل 
قبل ١٣٩٧، ٣٤.٦ درصد اس��ت كه در مقايسه با تورم 
فصلي زمستان ١٣٩٧ )برابر با ٣٩.٩ درصد( حدود ٥.٣ 
واحد درصد كاهش داش��ته است. همچنين تغييرات 
ش��اخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني بر داده هاي 
دالري ني��زدر فصل بهار ١٣٩٨ نس��بت به فصل قبل 
١٠.٥ درصد افزايش داشته كه در مقايسه با تورم فصلي 
زمستان ١٣٩٧ )برابر با ١٢.٣ درصد( حدود ١.٩ واحد 

درصد كاهش داشته است.
در گروه هاي اصلي طبقه بندي HS  كمترين نرخ تورم 
فصلي در بخش ريالي مربوط به گروه »حيوانات زنده 

و محصوالت حيواني »)٠.١- درصد( و بيشترين نرخ 
مربوط به گروه »آالت و دستگاه هاي اپتيك، عكاسي، 

سينماتوگرافي و...« )٤٤.٢ درصد( است.

تورمنقطهايوارداتي۱۸3درصدشد
تغييرات ش��اخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني بر 
داده هاي ريالي در فصل بهار ١٣٩٨ نس��بت به فصل 
مشابه س��ال قبل ١٨٣.٠ درصد است كه در مقايسه 
با تورم نقطه به نقطه زمس��تان ١٣٩٧ )برابر با ٢٠٣.٣ 
درصد( حدود ٢٠.٣ واحد درصد كاهش داشته است. 
همچنين تغييرات ش��اخص قيمت كاالهاي وارداتي 
مبتني بر داده هاي دالري در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به 
فصل مشابه سال قبل ٣٨.٨ درصد است كه در مقايسه 
با تورم نقطه به نقطه زمستان سال ١٣٩٧ )برابر با ٣٣.٥ 

درصد( ٥.٤ واحد درصد افزايش داشته است.
در گروه هاي اصلي طبقه بندي HS  كمترين نرخ تورم 
نقطه به نقطه در بخش ريالي مربوط به گروه »حيوانات 
زنده و محصوالت حيواني« )١.٢- درصد( و بيشترين 
نرخ مربوط به گروه »ماشين آالت و وسايل مكانيكي؛ 
ادوات برقي؛ اجزاء و قطعات آنها و ...« )٢٨١.٧ درصد( 

است.

تورمساالنهوارداتمعادل۱4۹درصد
تغييرات ميانگين ش��اخص قيمت كاالهاي وارداتي 
مبتني بر داده هاي ريالي در 4 فصل منتهي به فصل بهار 
١٣٩٨ برابر با ١٤٩.٧درصد بوده است كه در مقايسه 
با تورم ساالنه  زمستان ١٣٩٧ )برابر با ١١١.٤ درصد( 
٣٨.٢٥ واحد درصد افزايش داش��ته اس��ت. تغييرات 
ميانگين ش��اخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني بر 
داده هاي دالري در 4 فصل منتهي به فصل بهار ١٣٩٨ 
برابر با ٢٥.١ درصد بوده كه در مقايس��ه با تورم ساالنه 
زمستان ١٣٩٧ )برابر با ١٥.٩درصد( حدود ٩.٢ واحد 

درصد افزايش داشته است.
در گروه هاي اصلي طبقه بندي HS  كمترين نرخ تورم 
س��االنه در بخش ريالي مربوط به گ��روه »چربي ها و 
روغن هاي حيواني يا نباتي و...« )٦.١ درصد( و بيشترين 
نرخ مربوط به گرو »آالت و دستگاه هاي اپتيك، عكاسي، 

سينماتوگرافي و...« )٢٥٧.١ درصد( است.

محمد شريعتمداری اظهاركرد: 41 درصد تعاونی های 
کش��ور را زن��ان اداره مي كنن��د و اي��ن تعاونی ها با 
بهره گيری از مش��اغل خرد توانسته اند فعاليت های 
اقتصادی مناسب ر ا س��اماندهي كنند و محصوالت 

بسيار خوبی هم توليد کردند.
محم��د ش��ريعتمداری وزي��ر تع��اون،کار و رف��اه 
اجتماعی گفت: در هفته تعاون ۶43 طرح تعاونی با 
سرمايه گذاری بالغ بر يک هزار و 500 ميليارد تومان 

و اشتغال زايی 18 هزار نفر به بهره برداری رسيد.
وزير تع��اون، کار و رفاه اجتماعی ارتق��ای جايگاه و 
س��هم بخش تعاون را مورد تاکيد قرار داد و گفت : در 
دوران جنگ، تعاونی ها مورد توجه ويژه قرار گرفتند و 

پشتيبانی جبهه بر دوش تعاونی ها قرار گرفت.
شريعتمداری با اش��اره به اينکه بيش از يک ميليون 
مسکن توس��ط تعاونی های مسکن در کشور ساخته 

ش��ده عنوان کرد: امروز نيز به ظرفيت تعاونی ها نياز 
داريم. ضمن اينکه  تعاونی ها با روح مردم هم آشناتر 
اس��ت و حتما ض��رورت دارد که دول��ت در جايگاه 
نظارت قرار بگيرد و از تصدی گری در حوزه تعاونی ها 

خارج شود.
وی ادام��ه داد: با همکاری مجمع خيرين کش��ور تا 
پايان امسال 15 هزار خانواده دارای 2 معلول صاحب 
خانه می ش��ود که ۶ هزار و 500 نفر از اين خانواده ها 
قبال صاحب خانه ش��ده اند. در حوزه تعاونی ها دارای 
ظرفيت های بسيار خوبی هستيم و اگر از اين بخش 
به درس��تی اس��تفاده كنيم، قطعا با مش��کل مواجه 

نخواهيم شد . 
ش��ريعتمداری ب��ه فعالي��ت صن��دوق ضمان��ت 
س��رمايه گذاری تعاونی ها اش��اره کرد و اف��زود: اين 
صندوق با نرخ های بسيار کمی می تواند ضمانت نامه 

معتبر به جای وثيقه ملکی، در اختيار تعاونی ها قرار 
دهد و تعاونی ها هم می توانند از ضمانت نامه های اين 

صندوق برای توسعه کار خود استفاده کنند.
وی با اش��اره به اينکه 41 درصد تعاونی های کشور را 
تعاونی های زنان به خود اختصاص می دهند تصريح 
کرد: تعاونی های زنان با بهره گيری از مش��اغل خرد 
توانس��ته اند به خوبی اقدام به فعاليت های اقتصادی 
در کش��ور کنند و محصوالت بس��يار خوب��ی را هم 

توليد کنند.
وزي��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی افزود: بر اس��اس 
گزارش ها آمار اشتغال ايجاد شده از طريق تعاونی ها 

در استان يزد نزديک به 30 هزار نفر بوده است.
شريعتمداری با تأکيد بر حمايت از فعاليت استارتاپی 
و نوبنياد در تعاونی ها تصريح کرد: جوانان در ارائه اين 
خدمات بدون کم��ک دولت از ما جلو افتاده اند و نبايد 

مانع فعاليت آن ها ش��ويم بلکه بايد قوانين منطبق با 
انتظ��ارات آن ها را تعريف کني��م. وی اضافه کرد: نوع 
اشتغال در دنيا و کشور ما پوست اندازی کرده و آينده 
کار و اشتغال در حال تحول است بنابر اين بايد در تعريف 
فعاليت های اقتصادی، نگاه دانش بنيان و استارتاپی 

داشته باشيم. وزير تعاون با اشاره به راه اندازی نخستين 
مرکز نوآوری بخش تعاون کشور در استان فارس گفت: 
اين وزارتخانه از فعاليت های استارتاپی و نوآورانه جوانان 
حمايت كرده و در اين خصوص طرح اشتغال نوين در 

10 رشته را در حال اجرا داريم.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس 
با بي��ان اينكه در ح��ال حاضر 29 عن��وان معافيت 
گمرك��ي و 102 عنوان معافيت مالياتي در كش��ور 
اعمال مي شود، گفت: بايد در معافيت هاي گمركي 
و مالياتي موجود بازنگري شود، دولت در سال آينده 

نبايد مانند بچه پولدارها رفتار كند.
غالمعل��ي جعفرزاده ايمن آبادي عضو كميس��يون 
برنامه، بودجه و محاس��بات در مجلس در گفت وگو 
با خانه ملت درباره بودجه س��ال 99 با لحاظ شرايط 
كشور، گفت: با توجه به بودجه 98 و دورنماي كشور 
براي س��ال 99 بايد تمهيدات وي��ژه اي براي تنظيم 

بودجه سال آينده در نظر گرفته شود.
نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي افزود: 
پياده سازي و اجراي كامل نظام بودجه ريزي مبتني 
بر عملكرد، اهتمام جدي در اجراي كامل طرح جامع 
مالياتي، اصالح نظام يارانه كاالهاي اساسي و انرژي با 

لحاظ به حداقل رساندن آسيب به معيشت خانوارها از 
جمله راهكارهايي است كه دولت بايد در بودجه ريزي 

سال 99 به آن توجه كند.
وي با بيان اينكه محاس��بات س��ال 1398 نش��ان 
مي دهد مبل��غ ياران��ه پنهان بي��ش از 950.000 
ميليارد تومان اس��ت، اضافه كرد: اهتمام در تحقق 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي به ويژه با حذف 
كامل منابع حاصل از ص��ادرات نفت از بودجه براي 
اهرمي كردن اين منابع براي اشتغال و توليد، اصالح 
ساختار دولت براس��اس احكام قانون برنامه ششم 
توسعه در كوچك سازي و حذف موازي كاري با توجه 
به اولويت بندي فعاليت ها، درج بودجه تمام بخش 
عمومي در بودجه كل كش��ور به منظور ش��فافيت، 
اصالح قواني��ن ناظر بر مراحل تهيه، تصويب، اجرا و 
نظارت بر بودجه كل كش��ور بهترين راهكارها براي 

اصالح ساختار در سال 99 است.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
همچنين اجراي عمليات ب��ازار باز به منظور تبديل 
بدهي دولت به سيستم بانكي به اوراق بهادار را يكي 
ديگر از روش هاي اصالح ساختار بودجه سال آينده 
دانس��ت و ادامه داد: اصالح قوانين و مقررات مرتبط 
ب��ا ماليه عمومي كش��ور همچون »قان��ون برنامه و 
بودجه« و »قانون محاسبات عمومي كشور«، تفكيك 
نهاد متول��ي تنظيم و نظارت ب��ر بودجه هزينه اي و 
تملك دارايي هاي س��رمايه اي به نحوي كه سازمان 
برنامه و بودجه متولي امور توسعه اي كشور و وزارت 
امور اقتصادي و دارايي مس��وول مديريت اعتبارات 
هزينه اي شود، مولدسازي دارايي هاي دولت از طريق 
انتشار اوراق صكوك اجاره بايد در بودجه ريزي سال 

99 مد نظر قرار گيرد.
جعفرزاده ايمن آب��ادي تصريح كرد: دول��ت بايد به 
اس��تفاده از ظرفيت صندوق ه��اي ETF به منظور 

فروش دارايي هاي دولت، اج��راي احكام بند »ط« 
تبص��ره )2( و قانون اصالح م��اده )182( آيين نامه 
داخل��ي مجلس به منظور س��اماندهي و ش��فافيت 
بودجه سال 139۶ شركت هاي دولتي براي تنظيم 
بودج��ه 99 توجه ويژه داش��ته باش��د. وي تصويب 
اليحه مشاركت عمومي- خصوصي به منظور تأمين 
مالي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را يكي 
از بهتري��ن راهكاره��ا براي اصالح س��اختار بودجه 
برشمرد و گفت: در حال حاضر حدود 74 هزار پروژه 
نيمه تمام در كشور وجود دارد بنابراين مجلس بايد 
براي تصويب اليحه مذكور سرعت عمل بيشتر داشته 
باشد، نبايد براي پروژه هاي عام المنفعه از بودجه هاي 
دولت استفاده كرد بهترين راهكار استفاده از ظرفيت 

بخش خصوصي است.
نايب رييس فراكس��يون مس��تقلين مجلس با بيان 
اينكه در حال حاضر 29 عن��وان معافيت گمركي و 

102 عنوان معافيت مالياتي در كشور اعمال مي شود، 
افزود: بايد در معافيت هاي گمركي و مالياتي موجود 
بازنگري شود در واقع در سال آينده نبايد مانند بچه 

پولدارها رفتار كرد.
وي ادام��ه داد: تس��ريع در ارايه اليحه س��اماندهي 
معافيت ه��ا و مش��وق هاي مالياتي از س��وي دولت 
و تصوي��ب آن در مجل��س منجر ب��ه افزايش حدود 
500000 ميلي��ارد توم��ان از درآمده��اي مالياتي 
ناش��ي از حذف معافيت هاي مالياتي خواهد ش��د. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
تاكيد كرد: بازنگري در قوانين و مقررات موضوعه در 
خصوص اعمال تخفيفات، ترجيجات و معافيت ها از 
پرداخت حقوق ورودي كه تأثير آن بر اقتصاد كشور 
نامشخص است مانند تخفيف سود بازرگاني برخي از 
كاالهاي وارده از گمركات كشور بايد در بودجه ريزي 

سال آينده مد نظر قرار گيرد.

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

فصل 5
فاينانسوبحرانامريكايي

ناترازيمنافعخصوصيواجتماعي
با آنكه بانكداران در عملكرد كلي اقتصاد نفع ندارند اما در 
سودسازي ها نفع مي برند. در اينجا دوباره منافع خصوصي 
و اجتماعي به خوبي هم تراز نمي شوند. به همين خاطر 
رييس اس��بق فدرال رزرو، آلن گرين اسپان، در گزارشي 
كه به كنگره در خصوص منشأ بحران مالي مي داد گفت 
كه او فرض را بر اين گذاش��ته بود كه بانكداران ريسك را 
بهتر مديريت مي كنند. اين يك »عيب« بزرگ در داليلي 

اس��ت كه آورده – عيبي كه براي اقتصاد جهاني هزاران 
ميليارد دالر هزينه به بارآورد. او متعجب ش��ده بود. من 
هم متعجب ش��دم كه او متعجب شده بود: هر كسي كه 
علم اقتصاد و انگيزه هاي��ي را كه بانك ها و بانكداران با آن 
روبرو هس��تند مي دانس��ت به راحتي مي فهميد كه آنها 
انگيزه هايي براي گرفتن ريسك باال داشتند. گرين اسپان 

بايد اين را مي دانست.
خود بخش مال��ي قرباني مجموع��ه اي از دكترين هايي 
ش��د كه در عصر ريگان متداول شده بود: شركت ها بايد 
منافع سهامداران را تعقيب مي كردند؛ انجام چنين كاري 
علي القاعده منجر به رفاه تمامي سهامداران و در كل اقتصاد 
ما مي شد. و منافع سهامداران يعني نه سرمايه گذاران دراز 

مدت كه كساني هستند كه مراقب ثروت شركت در يك 
دوره چندين ساله يا چندين دهه هستند، بلكه سفته بازان 
كوتامدت يا آن افرادي هس��تند ك��ه فقط قيمت امروزه 
سهام را مراقبت مي كنند و هر دالر از منافع كوتاه مدت را 
با اندكي در نظر گرفتن پيامدهاي دراز مدت، مي چالنند. 
س��اختارهاي انگيزشي كه براي تش��ويق اين دورنماي 
كوتاه مدت گذاشته شد و كار هم كرد، بزرگ ترين بحران 

مالي در 75 سال اخير را به وجود آورد.

سرايتبهمابقياقتصاد
مصايب بحران مالي به س��هم خودش به اندازه كافي بد 
بودند. متاسفانه، بسياري از افراد هم آنچه را كه آنها انجام 

مي دادند، تقليد كردند. آنها سعي كردند تا با پرداخت هاي 
باالي آن و س��اختارهاي انگيزش��ي كه به اين رفتارهاي 
كوته نظرانه كمك مي كنند هم چشمي و عملكرد امروزه 
بازار سهام را در رشد درازمدت ارزيابي كنند. عالوه بر اين، 
شركت ها بدون شك به دورنماي تامين كنندگان پولي 
شان حساس هس��تند؛ و اگر تامين كنندگان پولي آنها 
كوته نظر باشند آنها هم كوته نظر خواهند بود. در نتيجه 
بخش مالي، نقش مهمي را در بسط يكي از مصايب اصلي 
در سرمايه داري به س��بك امريكايي ايفا كرد: هيچ كس 
نمي تواند در مردم، فن��اوري و كارخانجاتي كه بر مبناي 
يك افق 25 ساله است سرمايه گذاري درازمدت كند. يك 
اقتصاد با افق كوتاه مدت، اقتصادي با نرخ رشد پايين است .
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كمكاريدولتدراجراي
طرحمالياتبرعايديسرمايه

عضو كميسيون اقتصادي مجلس دليل اجرايي نشدن 
طرح »ماليات بر عايدي سرمايه« را كم كاري دولت 
عنوان كرد و گفت: مشكل اصلي كه هم اكنون اقتصاد 
كشور را رنج مي دهد عدم دريافت ماليات از درآمدهاي 
غيرمولد اس��ت. به گزارش تسنيم علي اكبر كريمي 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
در مصاحبه با راديو از  نگاه هاي جزيره اي و بخشي به 
ماليات در ايران انتقاد كرد و گفت: متاسفانه نگاه جامعي 
به ماليات در كش��ور صورت نگرفته است. وي افزود: 
نظام مالياتي كشور بايد بر اساس ماليات بر مجموع 
درآمد طراحي و چارچوب مالياتي هر فرد نيز از ابتداي 
ورود به صحنه اقتصادي و زندگي اجتماعي و كسب 
درآمد تعيين مي شد كه متاسفانه اينگونه نيست.عضو 
كميس��يون اقتصادي مجلس تصريح كرد: مشكل 
اصلي كه هم اكنون اقتصاد كشور را رنج مي دهد عدم 
دريافت ماليات از درآمدهاي غيرمولد است.اين نماينده 
مجلس درخصوص دليل اجرايي نشدن طرح ماليات 
بر عايدي سرمايه گفت: اين موضوع به كم كاري دولت 
برمي گردد. دولت بايد اليحه مربوط به اين نوع ماليات 
را تهيه و به مجلس ارايه كند.كريمي اضافه كرد: با وجود 
پيگيري هاي مجلس در اين زمينه به ويژه حوزه ماليات 
بر عايدي امالك و مستغالت اما متاسفانه دولت اليحه 
مربوطه را ارايه نكرد و مجلس مجبور به ارايه طرحي 
در اين خصوص شد.عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
با اشاره به وضعيت طرح »ماليات بر عايدي سرمايه« 
در كميسيون عنوان كرد: كليات طرح در كميسيون 
اقتصادي مجلس تصويب شده و هم اكنون در مرحله 
بررسي جزييات آن هستيم اما به دليل اينكه دولت 
اصرار دارد اليحه اي در اين خصوص در دس��ت تهيه 
دارد و مجلس بايد صبر كند، روند تصويب نهايي اين 

طرح كند شده است.

ترخيصبخشيازكاالهاي
مشمولگروه4

معاون فن��ي و امور گمركي گمرك اي��ران از امكان 
ترخيص قسمتي از كاالهاي مشمول گروه 4 براساس 
تصميمات اتخاذ ش��ده در هفتمين جلسه شوراي 
بازرگاني و ابالغيه وزير صمت خبر داد. مهرداد جمالي 
ارونقي از امكان ترخيص قسمتي از كاالهاي مشمول 
گروه 4 براساس تصميمات اتخاذ شده در هفتمين 
جلسه ش��وراي بازرگاني و ابالغيه وزير صمت خبر 
داد. وي در پستي در صفحه شخصي خود در توييتر 
نوشت: با عنايت به طرح موضوع ترخيص كاالهاي 
گروه 4 تأمين ارز ش��ده، متعاقب تش��كيل جلسه و 
بررسي هاي صورت پذيرفته و موافقت بانك مركزي، 
وزارت صمت و گمرك ايران با موضوع و وفق بند 14 
تصميمات متخذه در هفتمين جلسه شوراي بازرگاني 
27 مردادماه 1398 و مطابق دس��تور و ابالغيه وزير 
محترم صمت، »امكان ادام��ه فرآيند تجاري اعم از 
تمديد و ويرايش ثبت سفارش يا ترخيص كاال براي 
آن دسته از پرونده هاي مشمول تعرفه هاي گروه )4( 
كه چه قبل يا بعد از تاريخ ممنوعيت كاال تأمين ارز 

شده باشند )به جز خودروهاي سواري( فراهم شد.«

انتقادازقراردادهايموقت
كارگران

نماينده بهبهان در مجلس شوراي اسالمي با تاكيد 
بر اينكه مظلوم ترين قش��ر در بين حقوق بگيران؛ 
كارگران هستند، گفت: كارگران نسبت به قوانين 
گذش��ته ثبات ش��غلي ندارند و هر روز كه به سوي 
كارخانه يا كارگاه حركت مي كنند، نگران اين هستند 
كه مبادا كارت هايش��ان را برداش��ته باشند يا مانِع 
ورودشان به محيط كار شوند. »حبيب اهلل كشت زر« 
امنيت ش��غلي را عامل مهمي در رونق محيط كار 
دانس��ت و به خبرنگار ايلنا گفت: اگر كارگر امنيت 
شغلي داشته باشد، انگيزه بيشتري براي كار كردن 
دارد. اين در حالي است كه كارگر همواره استرس 
و نگراني دارد. اين نماينده مجلس خواستار تامين 
توجه بيشتر به موضوع امنيت شغلي براي كارگران 
شد و گفت: متاسفانه قراردادهاي كار ارزش كافي 
ندارند و كارفرما هر لحظه كه اراده كند، به كار كارگر 
پايان مي دهد كه اين شرايط كار بر زندگي كارگران 
اثر منفي مي گذارد. عضو كميسيون انرژي مجلس، 
خروجي قراردادهاي كار را بي ارزش توصيف كرد و 
گفت: وقتي عنوان قرارداد موقت را اعالم مي كنيم، 
يعني زندگي كارگر را بر مبن��اي موقت پايه ريزي 
كرده ايم. به عبارت بهتر اگر قرارداد كارگر يك ساله 
هم باشد، به محض آنكه كارفرما در پايان ماه اراده 
كند، مي تواند كارگر را اخراج كند و دس��ت كارگر 
به جايي بند نخواهد بود. وي با ابراز تاسف از اينكه 
در كارهاي مستمر ش��اهد قراردادهاي موقت كار 
هستيم، گفت: اكنون كارگراني هستند كه سال ها 
در كارخانه يا حتي دستگاه هاي دولتي كار مي كنند 
اما هنوز قراردادي محسوب مي شوند. معناي قرارداد 
براي كارگر اين است كه اگر صبح كارفرما حوصله 
نداش��ت، مي تواند به كار كارگري كه سال ها در آن 
محيط كار كرده و زحمت كشيده، با كوچك ترين 
بهانه پايان دهد. كشت زر با اشاره به كارگراني كه در 
اعتراض به ماهيت قراردادهاي موقت به نمايندگان 
مجلس مراجعه مي كنند، گف��ت: اكنون در حوزه 
انتخابيه بنده؛ برخي بنگاه هاي اقتصادي هستند 
كه 40 س��ال سابقه فعاليت دارند و برخي كارگران 
هم در تعدادي از اين بنگاه ها س��ال ها كار كرده اند 
اما مس��ائلي پيش مي آيد كه موجب مي شود اين 
كارگران به يك باره اخراج ش��وند. يعني به همين 
سادگي كارگران شغل شان را از دست مي دهند. وي 
با ابراز تاسف از برخي كم لطفي ها كه در حق كارگران 
صورت مي گيرد، گفت: بايد هرچه سريع تر به قرارداد 
موقت پايان داده شود زيرا انگيزه را از كارگران گرفته 
و باعث ش��ده تا كارگر مدام نگران آن باشد كه هر 
لحظه از سوي كارفرما بدون دليل منطقي اخراج و 

شرمنده زن و فرزندش شود.

پاورقي اقتصادي



بانك و بيمه4اخبار

5‚4 هزار ميليارد تومان از حجم اسكناس در دست اشخاص كمتر شد

سهم اسكناس در دست مردم از نقدينگي به 5‚2 درصد كاهش يافت

الزامات سياست پولي در سال ۱۳۹۸

هر گرم طال 414 هزار تومان اتصال تمامي بانك ها به سامانه استعالم ثبت احوال

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
براس��اس آمار خرداد 98 كل اس��كناس و سكه هاي 
ريالي كشور به 65 هزار و 750 ميليارد تومان رسيده 
كه معادل 50 هزار و 220 ميليارد تومان آن در دست 
اشخاص و مردم كوچه و بازار است و 12 هزار و 280 
ميليارد تومان نزد بانك ها و 3250 ميليارد تومان نزد 
بانك مركزي اس��ت. براين اساس، نسبت اسكناس و 
مسكوك به كل نقدينگي 1980 هزار ميليارد توماني 
كشور معادل 3.32 درصد است و سهم اسكناس در 
دست اشخاص و مردم كوچه و بازار به كل نقدينگي 
ح��دود 2.5 درصد اس��ت كه نش��ان مي دهد نقش 
اسكناس و سكه ريالي در معامالت بانكي و خريد بسيار 
كاه��ش يافته و جاي خود را ب��ه كارت هاي اعتباري 
و بانك��ي، تراكنش هاي كارتخوان ه��ا، خودپردازها، 
اينترنت، موبايل بانك و چك داده و در نتيجه سهم پول 
نقد اسكناس در كل نقدينگي كشور به شدت كاهش 

يافته و به حدود 3 درصد رسيده است. 
به گزارش »تعادل«، از سوي ديگر، نسبت پول شامل 
اسكناس و مسكوك به اضافه سپرده ديداري و چك 
نيز كه معادل 310 هزار و 870 ميليارد تومان اس��ت 
به كل نقدينگي 1980 هزار ميليارد توماني كشور نيز 

معادل 15.7 درصد است. 
در نتيجه نسبت س��پرده ديداري با رقم 260 هزار و 
650 ميلي��ارد تومان به كل نقدينگي معادل 13.16 
درصد است. اين عدد نزديك به 16 درصدي سهم پول 
شامل اسكناس و سپرده جاري وچك نشان مي دهد 
كه تمايل م��ردم به نگهداري پول نق��د وچك براي 
معامالت سريع و خريدهاي خود در بازار كاال، مسكن، 
خ��ودرو، ارز و طال و... باال رفته و اش��خاص حقيقي و 
حقوقي ترجيح داده اند كه بخش��ي از نقدينگي خود 
را به صورت اس��كناس ي��ا چك ب��راي معامالت در 
اختيار داشته باشند.  اما كارشناسان با اشاره به نقش 
سپرده هاي كوتاه مدت كه از طريق كارت هاي بانكي 
بالفاصله در دس��ترس و در اختيار خريداران است، 
معتقدند كه به خاطر رش��د بانك��داري الكترونيك و 
تراكنش هاي بانكي با كارت ه��اي بانكي و اعتباري، 
عمال س��رعت انتق��ال نقدينگي از طريق حس��اب 
كوتاه مدت باالتر از چك و اسكناس است و نمي توان 
مانند گذشته، حساب سپرده كوتاه مدت كارت هاي 
بانك��ي را از حجم پول و اس��كناس و چك جدا كرد، 
زيرا در حال حاضر، 610 هزار ميليارد تومان سپرده 
كوتاه مدت مردم عمدتا از طريق كارت هاي بانكي در 
دسترس مردم اس��ت. به خصوص از زماني كه سود 

ماه شمار به حساب كوتاه مدت تعلق مي گيرد و سود 
كوتاه مدت روزشمار نيست، تمايل به نگهداري پول 
در حساب كوتاه مدت، عمال كاهش يافته و به خاطر 
سود كم ماهانه آن در صورت ثابت ماندن موجودي، 
افراد انگيزه اي براي نگهداري و ثابت نگه داشتن وجه 
حس��اب كوتاه مدت و كارت خود ندارن��د و لذا عمال 
حساب ها و كارت هاي بانكي داراي سپرده كوتاه مدت، 
مانند اس��كناس و چك در خدمت معامالت بانكي و 

خريد و فروش قرار دارد. 
از اين رو، اگر عدد 610 هزار ميليارد تومان س��پرده 
كوتاه مدت را به حجم پول 310 هزار ميليارد توماني 
اضافه كنيم، عمال مع��ادل 920 هزار ميليارد تومان 
از نقدينگي و س��پرده هاي بانكي كش��ور مي تواند به 
سرعت تبديل به معامله بانكي، خريد و فروش در بازار 
معامالت كاال و خدمات شود و به تقاضا تبديل شده و 
بازارها را تحت تاثير قرار دهد. به عبارت ديگر، حجم 
پول داغ كشور به 920 هزار ميليارد تومان تبديل شده 
است.  اين رقم 920 هزار ميليارد توماني دقيقا برابر با 

رقم 920 هزار ميليارد توماني سپرده بلندمدت است 
و اگر حساب قرض الحسنه با رقم 105 هزار ميليارد 
توماني را به سپرده بلندمدت اضافه كنيم. رقم 1025 
ميليارد توماني سپرده بلندمدت و قرض الحسنه باالتر 
از رقم 920 هزار ميليارد تومان س��پرده كوتاه مدت، 

اسكناس وچك و سپرده ديداري است. 

  كاهش اسكناس در دست اشخاص
بررسي ها نش��ان مي دهد حجم اسكناس در اختيار 
مردم از 5۴.7هزار ميليارد تومان در پايان س��ال 97 
به 50.2هزار ميليارد تومان در خرداد 98 رسيده كه 
نش��ان دهنده كاهش ۴.5هزار ميليارد توماني )8.3 
درصدي( اين شاخص اس��ت. نگاهي به آمار منتشر 
شده توسط بانك مركزي نشان مي دهد كه مجموع 
اسكناس و مسكوك كشور در پايان خرداد امسال به 
65.7 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به خرداد 
سال 97 حدود 16.8 درصد افزايش داشته اما نسبت 
به اس��فند 97 تغييري نداشته است. حجم اسكناس 

و مس��كوك در خرداد 97 معادل 56.2 هزار ميليارد 
تومان و پايان اس��فند 97 حدود 65.7 هزار ميليارد 
تومان بوده است.اسكناس و مسكوك موجود در كشور 
در اختيار س��ه بخش، ش��امل مردم، بانك مركزي و 

بانك ها قرار دارد.
بررس��ي آمار بانك مركزي نشان مي دهد كه سرعت 
رشد حجم اس��كناس و مس��كوك در دوره يكساله 
منتهي به بهار 98 نس��بت به مدت مش��ابه گذشته، 
افزايش يافته اس��ت؛ به طوري كه حجم اسكناس و 
مسكوك در دوره منتهي به خرداد 98 معادل 16.8 
درصد بوده اما در دوره يك ساله منتهي به خرداد 97 

رشد 5.2 درصدي داشته است.

  نوسان حجم اسكناس در اختيار مردم
ميزان اس��كناس در دس��ت مردم نيز در خرداد 97 
حدود ۴0 هزار ميليارد تومان بوده كه با رش��د 23.7 
درصدي به 50 هزار ميليارد تومان در خرداد امسال 

رسيده است.

نكته قابل توجه اين است كه حجم اسكناس در اختيار 
مردم در خرداد 98 نس��بت به پايان سال 97 حدود 
8.3 درصد كاهش يافته؛ ميزان اس��كناس در اختيار 
مردم در اسفند 97 معادل 5۴.7 هزار ميليارد تومان 

بوده است.

  افزايش ۵۰ درصدي منابع اسكناس بانك 
مركزي

بررسي اسكناس و مسكوك در اختيار بانك ها نيز در 
خ��رداد 98 به 12.2 هزار ميليارد تومان رس��يده كه 
نس��بت به مدت مشابه پارس��ال 7.۴ درصد و نسبت 

به اسفند 97 معادل 38.9 درصد رشد كرده است.
ميزان اسكنال و مسكوك در اختيار بانك ها در خرداد 
97 حدود 11.۴ هزار ميليارد و اسفند 97 معادل 8.8 
هزار ميليارد تومان بوده اس��ت. ميزان اس��كناس در 
اختيار بانك مركزي نيز در پايان بهار 98 حدود 3.2 
هزار ميليارد تومان بوده كه نس��بت به مدت مشابه 
سال گذشته 23.7 درصد كاهش داشته اما نسبت به 
اسفند 97 حدود 50 درصد افزايش پيدا كرده است.

  جزييات جابه جايي ۴.۵ هزار ميليارد تومان 
اسكناس

نگاهي به آمار بانك مركزي نشان مي دهد در دوره سه 
ماه اس��فند 97 تا خرداد 98 حدود ۴.5 هزار ميليارد 
تومان از اسكناس و مسكوك در اختيار مردم كاسته 

شده است.
بررس��ي دقيق تر حكايت از اين دارد كه اس��كناس 
غيب شده از جيب مردم به منابع در اختيار بانك ها و 
بانك مركزي منتقل شده است.در واقع، اسكناس و 
مسكوك در اختيار بانك ها از 8.8 هزار ميليارد تومان 
در اسفند 97 به 12.2 هزار ميليارد تومان در خرداد 
98 رسيده كه نشان دهنده رش��د 3.۴ هزار ميليارد 

توماني است.
اسكناس و مسكوك در اختيار بانك مركزي نيز از 2.1 
هزار ميليارد تومان در اسفند 97 به 3.2 هزار ميليارد 
تومان در پايان بهار 98 رس��يد كه از رش��د 1.1 هزار 

ميليارد توماني حكايت دارد.
در دوره مورد بررس��ي، مردم بخش��ي از اس��كناس 
در اختيار خود را براي كس��ب س��ود بانك يا س��اير 
داليل به ش��بكه بانكي منتقل كرده اند كه بخش��ي 
از اين اسكناس ها در ش��بكه بانكي سپرده گذاري و 
ماندگار ش��ده اما بخشي ديگر در قالب پرداخت هاي 

الكترونيكي مورد استفاده قرار گرفته است.

زهرا كاوياني| 
كنترل نرخ تورم بايد هدف اصلي سياس��ت گذاري 
پولي در سال 1398 و سال هاي پس از آن تا بازگشت 

اقتصاد به وضعيت پايدار و باثبات باشد.
س��ال 1398 به لحاظ سياس��ت گذاري سال بسيار 
مهمي است. پس از عبور از سال پر نوسان و پر تالطم 
1397، نقش سياس��ت گذاري در بازگرداندن ثبات 
به اقتصاد كالن در سال 1398 بسيار داراي اهميت 
است. سياست گذار اقتصادي در سال 1398 با يك 
سياست پولي و مالي ثبات س��از و با نگاه بلندمدت 
مي تواند اقتصاد كالن را به س��مت ثبات سوق دهد. 
اجراي سياست هايي با اهداف كوتاه مدت مي تواند 
ثبات اقتصاد را به خطر ان��دازد )هرچند كه ممكن 
اس��ت براي س��ال 1398 به طور موقت ثبات برقرار 
ش��ود( . در اين ميان نقش سياست پولي از اهميت 
بس��يار بااليي برخوردار اس��ت كه در اين نوشتار به 
اختصار به برخي از مهم ترين الزامات سياست پولي 

در سال 1398 مي پردازيم.

  تعيين هدف
مهم تري��ن و ابتدايي ترين مرحله سياس��ت گذاري 
پول��ي در س��ال 1398، تعيين ه��دف اصلي بانك 
مركزي است. آيا بانك مركزي در سال 1398 هدف 
اصلي خود را كنترل تورم قرار داده يا اهداف ديگري 
مانند رونق اقتصاد را مدنظر قرار داده است؟ تعيين و 
اعالم هدف سياست گذاري پولي از اهميت بسياري 

برخوردار است.
به نظر مي رس��د كنترل نرخ تورم بايد هدف اصلي 
سياس��ت گذاري پولي در س��ال 1398 و سال هاي 
پس از آن تا بازگش��ت اقتصاد به وضعيت پايدار و با 
ثبات باش��د. نرخ تورم نقطه به نقطه در ارديبهشت 
1398 به رقم كم س��ابقه 52.1 درصد رسيد. البته 
پس از ارديبهشت ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه روند 
كاهش��ي در پيش گرفته اما اين كاهش را نمي توان 
آغاز يك روند كاهش��ي مستمر دانس��ت زيرا هنوز 
نشانه هاي بازگشت به دوران ثبات در اقتصاد ايران 

به طور كامل مشاهده نمي شود.

  كنترل نقدينگي
هرچند بخش زيادي از نقدينگ��ي در اقتصاد ايران 
درون زاست اما سياست پولي مي تواند تا حد زيادي 
نقدينگ��ي و به خصوص آن بخ��ش از نقدينگي كه 
از پاي��ه پولي تاثي��ر مي پذيرد را كنت��رل كند. نرخ 
تورم كم س��ابقه اي كه در س��ال 1397 تجربه شد 
تا حد زيادي متاث��ر از نقدينگي افزاي��ش يافته در 
سال هاي گذش��ته بوده اس��ت. نگاهي به داده هاي 
رشد نقدينگي و ش��اخص قيمت نشان مي دهد كه 
طي سال هاي اخير )1396 - 1393( متوسط نرخ 
تورم 11.53 درصد بوده و از متوس��ط بلندمدت آن 
طي دوره1392 -1366 ك��ه معادل 21.36درصد 
بوده، فاصله گرفته اس��ت. همچنين، متوس��ط نرخ 
رشد نقدينگي طي س��ال هاي اخير 2۴.۴1 درصد 
و طي دوره بلندم��دت 26.89 درصد بوده اس��ت. 
بنابراين، در حالي كه متوس��ط رشد نقدينگي طي 
س��ال هاي 1393 تا 1396 تف��اوت قابل توجهي با 
متوسط بلندمدت )طي سال هاي 1366 تا 1392( 

نداشته، اما نرخ تورم در اين بازه زماني تقريبا نصف 
دوره بلندمدت است. كاهش نرخ تورم طي چهار سال 
اخير به علت باال بودن نرخ س��ود بانكي و در نتيجه 
افزايش سهم ش��به پول از نقدينگي بوده كه باعث 
كاهش سرعت گردش پول شده بود. افزايش شديد 
نرخ تورم در س��ال 1397، نتيجه تخليه بخش��ي از 
نقدينگي افزايش يافته روي تورم بود به طوري كه در 
سال 1397، نرخ رشد شاخص قيمت مصرف كننده 
بيشتر از نرخ رشد نقدينگي ش��د و اين روند تا مهر 

ماه 1397 ادامه داشت.
بنابراين در ش��رايط فعلي كه هن��وز ثبات كامل به 
وضعيت اقتصاد كالن برنگش��ته، افزايش پايه پولي 
و نقدينگي ب��ا اهدافي مانند حماي��ت از توليد يا از 
طريق روش هايي مانند تامين مالي كسري بودجه 
دولت، با احتمال بيشتري تبديل به تورم مي شوند 
تا اينكه بتواند رونق توليد را به همراه داش��ته باشد. 
در شرايط فعلي در بهترين حالت نرخ رشد شاخص 
قيمت با نرخ رش��د نقدينگي برابر شده و نقدينگي 

اضافه مي تواند پيامدهاي تورمي در پي داشته باشد.

  اصالح شبكه بانكي
وضعيت نابس��امان ترازنامه بانك ها، طي سال هاي 
گذشته و به خصوص افزايش سهم مطالبات معوق 
و دارايي ها و مطالبات مش��كوك الوصول از مجموع 
دارايي هاي شبكه بانكي به همراه كاهش جريان نقد 
ناش��ي از دارايي هاي بانك ها، باعث شد تا نرخ سود 
بانكي طي س��ال هاي 1393 ت��ا 1396 نرخ مثبت 
بااليي باش��د. اين نرخ س��ود باال به همراه وضعيت 
ركودي در اقتصاد، باع��ث تعميق ركود و همچنين 
بدتر شدن وضعيت ترازنامه بانك ها شد و در نتيجه 
باعث ادامه دار ش��دن جنگ نرخ س��ود بين بانك ها 
ش��د. يكي از سياس��ت هاي اصلي بانك مركزي در 
جهت كاهش نرخ تورم در بلندمدت، اصالح ترازنامه 
بانك ها است. اين اصالح از طريق سياست هايي مانند 
عمليات بازار باز كه در دستور كار بانك مركزي نيز 

قرار دارد، مي تواند صورت گيرد.

سامانه استعالم اطالعات هويتي از ثبت احوال به صورت 
كامل در شبكه بانكي پياده سازي شده و شعب بانك ها به 

صورت آنالين با سامانه ثبت احوال متصل هستند.
به گزارش ايِبنا، كارت ملي هوشمند ابزار واحد احراز هويت در 
ايران به شمار مي رود كه با كارت هاي ملي قديمي به منظور 
حذف كاغذ بازي و كپي جايگزين ش��د تا در امور سهولت 
ايجاد كند و فرآيند اح��راز هويت به صورت الكترونيكي و 
دقيق انجام ش��ود اما گزارش هاي منتشره در كشور نشان 
مي دهد كه روند هوشمندسازي زيرساخت هاي بهره برداري 
از اين ابزار بسيار آهسته انجام مي شود و هدف هاي كارت 
ملي هوشمند چندان محقق نشده است؛ يكي از مطالبات 
شهروندان در زمينه استفاده از خدمات بانكي، حذف كپي 
كارت ملي و مدارك هويتي و كاربردي سازي احراز هويت با 
كارت ملي هوشمند بود كه در اين راستا بانك مركزي، وزارت 
كشور و سازمان ثبت احوال اقدامات متعددي انجام دادند و 
در نهايت زيرساختي براي احراز هويت در شعب ايجاد شد تا 
ديگر نيازي به كپي كارت ملي نباشد و فرآيندهاي كاغذي 
كاهش پيدا كند. چند روز گذشته بود كه شوراي عالي مقابله 
با جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم ضرورت دريافت 
تصوير از مدارك هويتي شهروندان در سيستم بانكي كشور 
را ملغي كرد؛ با اين تصميم الزام ارايه كپي مدارك هويتي در 
بانك ها لغو شد اما براساس ضوابط و مقررات و الزامات بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران مشتريان بايد اصل مدارك 

هويتي را براي انجام امور بانكي به بانك ها ارايه كنند.
بر اين اساس مشتريان براي دريافت هرگونه خدمات بانكي 
غير پايه نظير واريز و برداشت نقدي و... ضرورت دارد كارت 
ملي خود را به همراه داشته باشند. همچنين ارايه خدمات 
پايه مانند افتتاح حساب، پرداخت تسهيالت و... نيز طبق 
روال معمول با دريافت كارت ملي همراه با شناس��نامه يا 

گواهينامه منقضي نشده يا گذرنامه معتبر انجام مي شود. 
براي اتباع خارجي متقاضي دريافت خدمات بانكي نيز ارايه 

مدرك شناسايي معتبر و شماره فراگير الزامي است.
ارايه بعضي از خدمات بانكي از جمله ضمانت وام يا دريافت 
تس��هيالت ضمن نياز به احراز هويت از طريق كارت ملي 
هوشمند و سامانه ثبت احوال نيازمند تهيه كپي از مدارك 
هويتي به صورت رايگان از سوي شعبه بر اساس روندهاي 
قضايي است كه اين روند و قوانين از خدمات بانكي جدا به 

شمار مي رود.
حدود يك سال گذش��ته امير شجاعان، مديركل فناوري 
اطالعات وزارت كش��ور در گفت وگويي با ايِبنا اعالم كرد 
كه وزارت كشور در نظر دارد تا ايجاد زيرساخت استفاده از 
كارت ملي هوشمند بستر احراز هويت الكترونيك در شعب 

بانكي را ايجاد كند تا كپي كارت ملي و فرآيندهاي كاغذي در 
سيستم بانكي حذف شود، در همين راستا نيز از حدود يك 
سال گذشته تا به امروز توسعه زيرساخت سامانه احراز هويت 
آنالين از سوي ثبت احوال پيگيري شد و شعب با دريافت 
اصل كارت ملي از مشتري و استعالم آن در سامانه فرآيند 
احراز هويت را دقيق تر و ساده تر از گذشته انجام مي دهند 
كه البته هر تراكنش استعالم در اين سامانه بر اساس اعالم 
بانك مركزي 200 تومان كارمزد دارد كه از حساب مشتري 
كسر و به سازمان ثبت احوال پرداخت مي شود و هيچ عايدي 
براي بانك مركزي و شبكه بانكي ندارد؛ البته الزم به ذكر است 
كه در برخي بانك ها سامانه هايي با عنوان اعتبارسنجي نيز 
ايجاد شده كه هزينه كارمزد استعالم از اين سامانه ها توسط 

خود بانك تعيين شده است.

گروه بانك و بيمه|
قيمت طال و سكه و ارز روند آرام نزولي خود را هفته به 
هفته ادامه مي دهد و قيمت ها روز ش��نبه 16 شهريور 
98 نسبت به شنبه گذشته همان روند با ثبات را حفظ 
كرده است. صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت دالر 
را نسبت به آخرين روز هفته گذشته ثابت نگه داشتند؛ 
به طوري كه قيمت خريد دالر در اين صرافي ها 11 هزار 
و 300 تومان و قيمت فروش آن 11 هزار و ۴00 تومان 
است.اين صرافي ها هر يورو را به قيمت 12 هزار و 550 

تومان مي خرند و 12 هزار و 650 تومان مي فروشند.
به گزارش تعادل، نرخ لحظه اي دالر در سامانه سنا به 

11۴00 و يورو به 12650 تومان رسيد. 
در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز نرخ دالر از س��اعات 
صبح تا عصر ن��رخ بين 11۴00 تا 11590 تومان طي 
كرده است. سامانه سنا نيز براي ميانگين ارزهاي معامله 
شده روز پنج شنبه نيز براي دالر 1367، يورو 12606، 
درهم 3118، يوآن 173۴، پوند 13808 و لير 209۴ 

تومان اعالم كرد. 
در بازار طال نيز آخرين قيمت هر اونس طالي جهاني 
به 1507 دالر رسيده و با اعالم هر دالر 11570 تومان 
در بازار آزاد و معامالت نقدي، قيمت س��كه تمام بهار 
آزادي طرح جديد به چهار ميليون و 130 هزار تومان 
رسيده و هر گرم طالي 18 عيار نيز ۴1۴ هزار و 375 
تومان قيمت دارد سكه طرح قديم با قيمتي معادل چهار 
ميليون و 80 هزار تومان داد و ستد مي شود. اين در حالي 
است كه قيمت نيم سكه دو ميليون و 100 هزار تومان، 
ربع سكه يك ميليون و 290 هزار تومان و سكه گرمي 

920 هزار تومان است.
نرخ دالر در ساعات اوليه صبح، متاثر از كاهش تنش هاي 

سياسي و خروج بخشي از دالالن از بازار ارز به 11۴00 
تومان رسيد اما در ساعات عصر ابتدا به 11۴80 و سپس 

به 11590 تومان افزايش يافت. 
قيمت خري��د دالر در صرافي هاي بانك��ي 11 هزار و 
300 تومان و نرخ فروش 11 ه��زار و۴00 تومان بود.

نرخ خريد هر يورو نيز 12 هزار و 550 تومان و فروش 
12 هزار و650 تومان رسيد. ميانگين بهاي هر يورو در 
سامانه سنا 12 هزار و 606 تومان و هر دالر 11 هزار و 
367 تومان بود. همچنين نرخ فروش هر حواله يورو در 
سامانه نيما به 12 هزار و 175 تومان رسيد، حواله هر 

دالر نيز 11 هزار و 7۴6 تومان فروخته شد.
بانك ها روز )16 ش��هريور( هر دالر امريكا را 11 هزار 
و 297 توم��ان مي خرند.همچنين هر يورو در بانك ها 
به قيمت 12 هزار و ۴58 تومان خريداري مي شود كه 
قيمت اين ارز نسبت به هفته گذشته با افزايش همراه 
بوده است. قيمت خريد هر پوند انگليس در بانك ها نيز 

13 هزار و 902 تومان است.
قيمت ارز مسافرتي در بانك ها همچنان از قيمت فروش 
آن در بازار باالتر اس��ت؛ به طوري كه قيمت فروش ارز 
مسافرتي در بانك ها 12 هزار و 63۴ تومان اعالم شده 
كه با احتساب كارمزد به حدود 13 هزار تومان مي رسد.
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 توجه ويژه بانك صادرات 
در تسهيالت به بخش خصوصي 

اطالعات موجود نش��ان مي ده��د تنها نيم درصد 
مانده تس��هيالت بانك صادرات اي��ران مربوط به 
بخ��ش دولتي اس��ت و بخش خصوص��ي، عمده 
تسهيالت اين بانك را استفاده كرده  است. به گزارش 
روابط عمومي بانك صادرات ايران و به نقل از پايگاه 
خبري »خرد و كالن«، يكي از مهم ترين سواالت 
موجود در ميان عموم مردم اين است كه چه ميزان 
از حجم گسترده تسهيالت پرداختي توسط نظام 
بانكي را س��ازمان ها، ادارات و بخش هاي مختلف 
دولتي مصرف مي كنند؟ درب��اره آمار نظام بانكي 
البته مي توان به اطالعات بانك مركزي رجوع كرد، 
اما آن طور كه داده هاي منتش��ر شده توسط بانك 
صادرات ايران نشان مي دهد، حجم بسيار ناچيزي 
از منابع اين بانك به صورت تس��هيالت در اختيار 
بخش دولتي قرار گرفته اس��ت. از مانده يك هزار 
و 237 هزار ميليارد ريالي تس��هيالت اعطايي اين 
بانك تا پايان خرداد ماه سال جاري، تنها شش هزار 
و 783 ميليارد ريال آن مربوط به تسهيالت اعطايي 
به بخش دولتي است. اين عدد تقريبا نيم درصد كل 
 مانده تس��هيالت پرداختي است و نشان مي دهد 
5 ، 99 درص��د كل تس��هيالت اين بانك را س��اير 
بخش ها دريافت كرده اند. بخش خصوصي شامل 
تعاوني ها، بخش بازرگاني، كشاورزي، صنعت، معدن 
و... با استفاده از تسهيالت بانكي، فعاليت هاي خود 
را به روزرساني كرده و نقش اصلي را در رونق توليد 
و ايجاد اش��تغال در كش��ور بر عهده دارند. جدول 
منتشر شده توسط بانك صادرات ايران همچنين 
نشان مي دهد مانده تسهيالت پرداختي اين بانك 
در س��ال 1397 به نسبت سال قبل آن بيش از 28 

درصد افزايش يافته است.

شفافيت بانك رفاه كارگران 
دستاورد مديريت كارآمد

بدون ش��ك بانك  نمادي از توانمن��دي اقتصادي 
و وجود كارگر، بايدي براي س��اخت پايه هاي اين 
اقتصاد اس��ت. به گزارش روابط عمومي بانك رفاه 
كارگ��ران به نقل از مهر، قرار گرفتن اين دو در كنار 
هم بي ترديد رابطه اي مستحكم، پايدار و مثبت در 
اقتصاد كشور ايجاد خواهد كرد. وقتي كه در ايران 
كلمه بانك و كارگر در كنار يكديگر قرار مي گيرد، 
چهره اي از بانك رفاه در ذهن خانواده ۴0 ميليوني 
كارگر ايراني شكل مي گيرد، بانكي كه به گفته آقاي 
عليرضا محجوب نماينده مردم تهران در بانك رفاه 
و رييس خانه كارگر – مال كارگرها اس��ت و ملك 
شخصي نيس��ت. س��هامداران بانك رفاه در اصل 
۴0 ميليون كارگر هس��تند كه با ت��الش بي وقفه 
خود ستون به س��قف اقتصاد اين كشور مي زنند تا 
ايراني سربلند و مستقل در جامعه جهاني بدرخشد. 
آقاي محجوب كه حدوداً ش��ش سال پيش در 11 
دي سال 1392 از ورشكس��تگي اين بانك ايراني 
با رقم��ي 150 ت��ا 250 ميليارد تومان��ي در 6 ماه 
اول س��ال 1392 سخن گفته بود روز )11 شهريور 
1398( معتقد است كه بانك رفاه هيچ بدهي ندارد 
و حتي از دولت طلبكار اس��ت. خوشبختانه بانك 
رفاه بر خالف بانك هاي خصوصي، از افراد، به مقدار 
كالن بستانكار نيست و در حال حاضر بزرگ ترين 
بدهكار بانك رفاه سازمان تأمين اجتماعي محسوب 
مي شود كه خود از دولت بستانكار است و اين طلب 
بنا به گفته آقاي محجوب امروز رقم بزرگي نيست 
كه كارگران سهامدار اين بانك را نگران كند. البته 
بايد توجه داشت كه بانك رفاه بازوي تأمين اجتماعي 
براي مراودات مالي محسوب شده و طبيعي است 
كه طرف اصلي آن هميش��ه اين سازمان كه خود 
مسووليت تأمين امنيت، بيمه و حقوق بازنشستگي 
كارگران و بس��ياري از اقش��ار ديگر جامعه مانند 
فرهنگيان و پرستاران و غيره را بر عهده دارد، باشد. 
اين بان��ك در حال حاضر داراي 1035 ش��عبه در 
سراسر ايران است و تعداد كاركنان آن نزديك به ده 
هزار نفر اس��ت. بانك رفاه كارگران همواره در بطن 
اجتماع حاضر بوده و نزد افكار عمومي از موقعيت 
خاصي برخوردار است. اين موقعيت حاصل كمك 
به انجمن هاي خيريه و عام المنفعه، ارايه خدمات و 
امكانات به اقشار مختلف جامعه كارگري، فرهنگيان 
و … وكمك به مراكز علمي و پژوهشي تنها بخشي 
از دستاوردهاي اين بانك است. از آخرين اقدامات 
آن مي توان به اهداي 10 دستگاه آمبوالنس جهت 
توسعه ناوگان بيمارستاني به دانشگاه علوم پزشكي 
مشهد اشاره كرد. همچنين كمك رساني به مناطق 
سيل زده، مدرسه سازي در مناطق محروم، كمك به 
آسايشگاه خيريه كهريزك و مركز بيماران سرطاني 
همدان نيز مهر تأييدي بر حمايت اين بانك از تمامي 
اقشار جامعه ايراني اس��ت. همچنين اين بانك در 
چند سال اخير قدم هاي بزرگي در عرصه بانكداري 
الكترونيكي برداشته، امكان استفاده از اكثر خدمات 
بانكي را با چند كليك در اختيار مشتريان خود قرار 
داده اس��ت و در آخرين گام نس��خه واكنش گراي 
س��امانه اينترنت بانك رفاه را براي كاربران اندرويد 
عرضه كرده است. در بانك رفاه ارتقاي كيفي سطح 
زندگي مردم، محيط زيست و ساير مسووليت هاي 
اجتماعي اگر بيشتر از سود مهم نباشد به اندازه آن 
مهم است و نشانه آن اقدامات اين بانك و شفافيت 
مالي بي نظير آن است، و گواه اين امر شناخته شدن 
اين بانك به عنوان »س��ازمان پاك« و پيشرو بودن 
آن در مديريت سالمت اداري است. بي شك تدبير 
مديريت اين بانك كه بنا به مصاحبه آقاي محجوب، 
مدير توانمند و قابلي، داراي سوابق مالي ممتد است 
و حسابرس زبده اي نيز محسوب مي گردد؛ در اين 
شفافيت مالي بي تأثير نيست، زيرا ارتقاي سالمت و 
شفافيت مالي بانك رفاه بدون سيستم نظارت قوي و 
مستمر در حوزه مالي امكان پذير نبوده و اين نظارت 
مديون مديريت صحيح فرآيند است، و اين مديريت 
صحيح در مبارزه با فساد مالي و پولشويي در سطح 

كشور بسيار كارآمد بوده و خواهد بود.
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گروه بورس| 
سرمايه گذاران در بازار س��رمايه براي تصميم گيري 
در خصوص س��رمايه گذاري، عوامل زيادي را مدنظر 
قرار مي دهند. امروزه يك��ي از منابع مهم در فرآيند 
تصميم گيري آنها اخبار و اطالعات منتش��ر ش��ده 
از طريق ش��بكه هاي اجتماعي اس��ت. ش��بكه هاي 
اجتماعي فعال در بازار سرمايه به يك بستر براي تبادل 
تحليل هاي مالي و اقتصادي تبديل شده اند. شناسايي 
تأثير اين شبكه هاي اجتماعي در تصميم گيري افراد 
مي تواند زمينه الزم را براي ارايه خدمات مطلوب به 
س��رمايه گذاران فراه��م آورده و همچنين راهنماي 
مقررات گذاري از طرف نهادهاي ناظر در بازار سرمايه 
باشد. در اين راس��تا گروه آمار و تحليل ريسك مركز 
پژوهش، توس��عه و مطالعات اس��المي پژوهشي در 
خصوص تجارب ساير كش��ورها و مطالعات صورت 
گرفت��ه در حوزه تاثير ش��بكه هاي اجتماعي بر بازار 
س��رمايه انجام داده ك��ه خالص��ه اي از آن در ادامه 
بيان شده است. سرمايه گذاران در بازار سرمايه براي 
تصميم گي��ري در خصوص س��رمايه گذاري، عوامل 
زيادي را مدنظر قرار مي دهند. ام��روزه يكي از منابع 
مه��م در فرآيند تصميم گيري آنه��ا اخبار و اطالعات 
منتش��ر ش��ده از طريق ش��بكه هاي اجتماعي است. 
ش��بكه هاي اجتماعي فعال در بازار س��رمايه به يك 
بستر براي تبادل تحليل هاي مالي و اقتصادي تبديل 
شده اند. لذا شناسايي تأثير اين شبكه هاي اجتماعي 
در تصميم گي��ري افراد مي تواند زمين��ه الزم را براي 
ارايه خدمات مطلوب به س��رمايه گذاران فراهم آورده 
و همچنين راهنماي مقررات گذاري از طرف نهادهاي 
ناظر در بازار سرمايه باشد. البته نگاهي به جامعه ايران 
و فعاليت سهامداران ايراني در شبكه هاي اجتماعي، 
نشان مي دهد كه بخش عمده اي از اين موارد در شبكه 
اجتماعي تلگرام حضور دارد و با وجود آنكه شبكه هاي 
اجتماعي تخصصي در اين حوزه هم راه اندازي ش��د، 
اما نتوانس��ت جاي خود را باز كن��د و در نهايت همان 
فعاليت هاي مبتني بر داده هاي شبكه اجتماعي تلگرام 
انجام مي شود كه تشخيص درس��ت و غلط آن بسيار 

دشوار است. 
 

  تاثير شبكه هاي اجتماعي بر بازار سرمايه
طي ساليان اخير بحث شناس��ايي تاثير شبكه هاي 
اجتماع��ي ب��ر ب��ازار س��رمايه و تصميم گي��ري 

س��رمايه گذاران به يكي از موضوعات جذاب و مورد 
توجه در ح��وزه مالي رفتاري تبديل ش��ده اس��ت. 
در ادبيات مالي رفتاري بررس��ي اثرات ش��بكه هاي 
اجتماعي بر بازار سهام موضوع نسبتًا جديدي است. 
با اين ح��ال برخي محققان رابطه بين بازار س��هام و 
ش��بكه هاي اجتماعي را بررس��ي كرده اند. از طرفي 
برخ��ي محققان به دنبال مطالع��ه رابطه بين تمايل 
س��هامداران به دادوستد ناش��ي از مطالعه پيام هاي 
منتشره در ميكروبالگينگ ها و بازار سهام هستند. در 
بسياري از مطالعات انجام شده، اثر تجربه و احساس 
افراد، به عنوان دو متغي��ر اصلي در توضيح تغييرات 

قيمت سهام بيان شده است.

  توئيت سهام در امريكا
يك��ي از نمونه هاي ش��بكه هاي اجتماعي تخصصي 
در حوزه بازار س��رمايه، ش��بكه اجتماعي بازار سهام 

اياالت متحده با نام توئيت س��هام اس��ت كه در سال 
۲۰۰۸ راه اندازي شده است. اين شبكه، زيرساختي 
جداگانه از توئيتر دارد و فقط پست هاي مرتبط با بازار 
سهام را انتشار مي دهد. در محيط اين شبكه، افراد بر 

اساس نماد ش��ركت ها نظرات، تحليل ها و خبرهاي 
خود را منتش��ر مي كنن��د. اين ش��بكه اجتماعي با 
پلتفرم ساير ش��بكه هاي اجتماعي هماهنگ است و 
كاربران ساير ش��بكه هاي اجتماعي نيز به محتواي 
مطالب آن دسترس��ي دارند. در امريكا، كميس��يون 
بورس و اوراق بهادار مش��خصًا تعيين كرده است كه 
شركت ها از طريق ش��بكه هاي اجتماعي مختلف از 
قبيل فيسبوك، توئيتر، وبالگ ها، لينكداين و فليكر 
مي توانند با سرمايه گذاران و سهامداران خود ارتباط 
برقرار كنند، مشروط به اينكه به سرمايه گذاران اطالع 
داده شود كدام پلتفرم مشخص براي شركت، جهت 
اطالع رساني انتخاب شده اس��ت.از طرفي بر اساس 
مقررات افشاي عادالنه اطالعات، تعيين كردن فردي 
كه مسووليت افشاي اطالعات در رسانه هاي اجتماعي 
را بر عهده دارد، از اهميت بس��ياري برخوردار است، 
چرا كه كس��اني كه در ش��ركت ها مسوول ارتباطات 

رس��انه هاي اجتماعي هس��تند، نمي توانند مديران 
ارشد شركت باش��ند و بايد فردي انتخاب شده باشد 
كه معموال با س��رمايه گذاران شركت يا متخصصان 
بازار ارتباط دارد. همچنين دفتر آموزش و حمايت از 
سرمايه گذاران كميسيون بورس و اوراق بهادار اياالت 
متحده، راهنمايي را براي سرمايه گذاران بازار سهام 
ب��راي افزايش آگاهي آنها از ش��يوه ها و اخبار جعلي 
منتشرشده در بازار سرمايه، طراحي كرده است. اين 
كميس��يون جهت افزايش آگاهي سرمايه گذاران در 
قسمت آموزش سايت خود اقدام به افزايش اطالعات 
و آگاهي سرمايه گذاران از طريق انتشار نكات كليدي 
و نشان دادن نمونه هاي اخبار جعلي و سوءاستفاده از 

سرمايه گذاران توسط سودجويان كرده است.

  ارتباط نخبگان انگلستاني
از طرف ديگر در كش��ور استراليا، قانون گذار در بازار 
سهام اين كشور )ASX( در راهنماي شماره ۸ بورس، 
قانوني وضع كرده است كه شركت هاي بورسي موظف 
هستند شبكه هاي اجتماعي و بطور كلي هر اخباري 
را كه در مورد سهام آنها پخش مي شود رصد كنند و 

اطالعات درست مرتبط با شركت خود را افشا كنند.
در انگلس��تان يك ش��بكه اجتماعي به ن��ام ارتباط 
نخبگان، براي ش��ركت هاي پذيرفته شده در بورس 
ايجاد شده است كه اطالعات اش��تراكي در رابطه با 
بازار س��رمايه و منتشر شده در فيس��بوك، توئيتر و 
لينكداين را با هم تركيب كرده و از طريق اين پلتفرم 
س��رمايه گذاران و مش��اوران ارتباط آنالي��ن برقرار 
مي كنند. اس��تفاده كنندگان از اي��ن پلتفرم ضمن 
ايجاد پروفايل كاربري خ��ود مي توانند در تاالرهاي 
گفت وگوي اين ش��بكه و همچنين سرويس ارسال 
پيام هاي شخصي مش��اركت كنند و به جهت اينكه 
پروفايل كاربري هم��ه كاربران در اين پلتفرم از قبل 
مورد بررس��ي قرار گرفته اس��ت، مي توان درس��تي 

اطالعات منتشر شده در اين صفحات را تاييد كرد.
در مجموع با توجه به مطالعات انجام شده و يافته هاي 
اين تحقيق پيش��نهاد ش��ده اس��ت با بهره گيري از 
تجربيات ساير كشورها و با در نظرگرفتن فضاي بازار 
سرمايه كش��ور، زيرس��اخت هاي فني و مقرراتي به 
گونه اي فراهم شود تا بتوان بيش از پيش از شبكه هاي 
اجتماعي مجازي در جهت افزايش شفافيت، بهبود 

كارايي و آموزش هدفمند سرمايه گذاران بهره برد.

يك كارشناس بازار سرمايه معتقد اس��ت كه كاهش قيمت هاي 
جهاني بطور متوس��ط حدود ۵ درصد و درمجموع زير ۱۰ درصد 
بوده است، در حالي كه متوس��ط نرخ تسعير ارز شركت هاي كاال 
محور حدود ۱۵ درصد بوده است؛ به اين ترتيب آنها توانسته اند با 
نرخ باالتري كاالهاي خود را بفروشند. در مجموع، برآيند جريان 
حذف ارز دولتي براي آنها مثبت بوده است، بطوري كه مي توانند 
ش��ركت هاي خوبي ب��راي س��رمايه گذاري باش��ند، به خصوص 
شركت هايي كه با وجود تحريم ها، امكان صادرات دارند. به گزارش 
س��نا، مديرعامل شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن با بررسي 
استقبال س��هامداران از بازار به دنبال احتمال حذف دالر دولتي 
گفت: موضوعي كه سبب استقبال بيشتر سهامداران شد، نزديك 
ش��دن نرخ نيما به نرخ بازار آزاد بود؛ هرچند اين نكته س��بب شد 
تا بهاي تمام شده محصوالت شركت هاي كاال محور افزايش پيدا 
كند، اما قيمت فروش هم افزايش پيدا كرد كه در مجموع برآيند 
اين دو به نفع فروش بود؛ در اين روند، بس��ياري از صنايع از جمله 

صنايع معدني، فلزي و پتروشيمي منتفع شدند.
تقي خان تجريش��ي در خصوص صنايع متاثر از ارز دولتي، اظهار 
كرد: درواقع در اين مسير قيمت »بازار آزاد« يعني قيمت مصوب 
تعيين ش��ده دولت و قيمت ارز دولتي به »ارز نيمايي« رسيد. در 
اين خصوص، اصل صنايعي كه دالر دولتي برايشان وجود داشت، 
صنايع غذايي و دارويي بودند، زيرا مي توانس��تند صادرات كنند و 
ارز آزاد بگيرند؛ بنابراين ارز دولتي براي اين گروه از صنايع جذابيت 
زيادي داشت. وي در ادامه توضيح داد: در اين شرايط با حذف دالر 
دولتي، تصور بازار اين است كه با وجود باال رفتن قيمت مواد اوليه 
اما صنايع مورد اشاره در باال، باز هم از دو جهت سود خواهند كرد؛ 
يكي اينكه مواد اوليه موجود آنها با دالر ۴۲۰۰ خريداري شده است 
كه حاال مي توانند آن را آزاد بفروش��ند و به دليل فروش با قيمت 

آزاد سود مي كنند.
اين كارشناس بازار س��رمايه در خصوص ريسك ايجاد شده براي 
صاحبان صنايع در اين ش��رايط، بيان كرد: در نظر داش��ته باشيد 

كه هنوز قيمت ها باال نرفته است، به طوري كه معموال اين اتفاق با 
تاخير انجام مي شود، بنابراين اين ريسك وجود دارد كه قيمت ها 

دير آزاد شده و صاحبان صنايع متضرر شوند.
تقي خان تجريشي تصريح كرد: اگر بخواهيم نسبت رشد شاخص 
كل و ش��اخص هم وزن را با يكديگر مقايس��ه كنيم، اين نس��بت 
معموال ب��ه ميانگين خود بر مي گردد و به نظر مي رس��د اكنون با 
توجه به اينكه كوچك ترها رش��د بس��يار بزرگي داشته اند، يا بايد 
سهام ش��ركت هاي بزرگ هم به همان نسبت رشد كند، يا سهام 
شركت هاي كوچكي كه با رشد زيادي مواجه بودند اصالح شود. 

وي افزود: بنابراين اين اتفاق در بلندمدت مي افتد، البته ممكن است 
هردو مورد اتفاق بيفتد، هرچند كه زمان مشخصي نمي توان براي آن 

در نظر گرفت، اما به نظر مي رسد اين اتفاق رخ خواهد داد.
مديرعامل شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن، يكي از داليلي 
كه قيمت هاي جهاني با رشد خاصي مواجه نشده است را به جنگ 
تجاري بين چين و امريكا مربوط دانست و بيان كرد: البته تجربه 
نشان مي دهد كه هر بار اين جنگ باال مي گيرد، طرفين كوتاه آمده 
و با مذاكره مشكالت را حل مي كنند. وي ادامه داد: از طرف ديگر در 
اين زمان با كاهش بهره فدرال رزرو رو به رو بوديم كه بازار كاال را 
تقويت مي كند. عالوه بر آن چين هم ارزش برابري يوآن را به كمتر 
از عدد هفت كاهش داد، زيرا اين موضوع هم يكي از عوامل تقويت 

بازار كاال و خنثي كردن اثر جنگ تجاري است.
تجريشي در پايان تاكيد كرد: در بررسي بيشتر مي توان گفت كاهش 
قيمت هاي جهاني بطور متوسط حدود ۵ درصد و درمجموع زير ۱۰ 
درصد بوده است، در حالي كه متوس��ط نرخ تسعير ارز شركت هاي 
كاال محور حدود ۱۵ درصد بوده است؛ به اين ترتيب آنها توانسته اند 
با نرخ باالتري كاالهاي خود را بفروشند؛ بنابراين برآيند اين جريان 
براي اين شركت ها مثبت بوده است، بطوري كه مي توانند شركت هاي 
خوبي براي س��رمايه گذاري باش��ند، به خصوص شركت هايي كه با 
وجود تحريم ها، ام��كان صادرات دارند. اين ش��ركت ها عمدتا براي 

سرمايه گذاري مناسب خواهند بود.

يك تحليلگر بازار س��رمايه، ادامه رش��د ش��اخص را نيازمند ورود 
نقدينگي بيش��تر به بورس دانست و حركت برخي صنايع را منوط 
به ورود پول مناسب ارزيابي كرد. حميد مرتضي كوشكي، با اشاره 
به تجربه ثبات نس��بي شاخص بورس طي روزهاي اخير در تحليل 
روند پيش روي بازار س��رمايه طي روزها و هفته هاي آتي گفت: در 
ش��رايط فعلي اندازه شاخص مي تواند بر اس��اس طبيعت بازار ۷ تا 
۱۰ درص��د باالتر يا پايين تر برود، اما اين ب��ه معناي خروج از نقطه 
تعادل شاخص نيس��ت. به گزارش سنا، وي با تشريح برخي عوامل 
تاثيرگذار بر شاخص و بي اعتنايي صنايع موثر به انتشار اخبار منفي 
از بازارهاي جهاني اظهار كرد: علت اصل��ي بي اعتنايي اين صنايع 
نسبت به اين اخبار و ريزش ش��اخص بورس هاي مختلف دنيا اين 
است كه شركت هاي بزرگ ما كه عموما صادرات محور نيز هستند 
قبل از بروز اين اتفاقات از تحليل هاي انجام شده با P/E تحليلي بسيار 

پايين بهره برده اند.
اين كارشناس بازار س��رمايه با تاكيد بر آگاه بودن سهامداران اين 
صنايع از ميزان ارزندگي س��هام خود خاطرنشان كرد: در اين ميان 
يك نكته وجود دارد و آن اين اس��ت كه بين ارزندگي و جذابيت در 
يك سهم تفاوت وجود دارد؛ يعني اين سهام در عين اينكه مي توانند 
سودآوري داشته باشند، به دليل نياز به افزايش ورود نقدينگي بيشتر 
به بازار سرمايه از رشد پيش بيني شده و انتظاري خود جا مانده اند 
البته هر اتفاقي در آينده مي تواند رخ دهد و اين ش��ركت ها به رشد 
مورد انتظار خود دس��ت يابند. كوش��كي يادآور شد: اگر نقدينگي 
امروز در بازار بيشتر بود اكنون شاخص بايد باالتر از اين مي شد و در 
اين جا به نقطه تعادل نمي رسيد اما كمبود نقدينگي باعث شده تا 
س��رمايه گذاران به سراغ برخي شركت هاي ارزنده نروند، چون اين 
شركت نقدينگي بااليي براي رش��د ۵ يا ۱۰ درصدي نياز دارد و با 

پول هاي كوچك به اين رشد نمي رسد.

  حركت سرمايه گذاران صنايع دالري به صنايع ريالي
مدير تحليل گروه مالي اقتصاد بيدار، گرايش س��رمايه گذاران را در 

شرايط فعلي به دليل نقدينگي اندك به سمت صنايع داخلي ارزيابي 
كرد و افزود: صاحبان سرمايه وقتي مي بينند نقدينگي براي جهش 
و رشد سهام دالري كه اغلب بنيادين نيز هستند كم است، اقدام به 

خريد سهام ريالي و صنايع داخلي مي كنند.
اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: ما همواره به سرمايه گذاران 
توصيه مي كنيم سهم شركتي را بخرند كه يك خبر تاييد نشده در 
آينده دارد؛ مثال قرار است يك ظرفيت توليدي در شركت ايجاد شود 
يا اينكه هزينه اي كاهش پيدا كند يا اينكه قرار است نرخي افزايش 
پيدا كند. اكنون اين شايعه دالر ۴۲۰۰ تومان بر صنايع داخلي سايه 
افكنده است كه اگر حذف شود گروه دارو، غذايي، دامپروري دوباره 
مي توانند افزايش نرخ بگيرند، لذا سودآوري آنها نيز مي تواند بيشتر 

از ساير شركت هاي صادراتي باشد.
وي در خصوص وضعيت ش��ركت هاي صادراتي نيز يادآور شد: اين 
شركت ها با وجود اينكه نرخ دالر ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان را شناسايي 
مي كنند، اما نرخ هاي جهاني ديگر به مدد آنها نيامده است. مثال در 
گروه روي نرخ جهان��ي ۲۷۰۰ دالر تبديل به ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ دالر 
شده و اين كاهش جذابيت را در اين صنايع در پي داشته است. اين 
به معناي اين است كه شركت هاي صادراتي با وجود ارزنده بودن در 
حال كاهش جذابيت هستند .و البته در صورت شروع موج افزايش 
قيمت هاي جهاني اين سهام نيز مجددا به مدار رشد باز مي گردند. 

  اصالح بازار متناسب با رشد آن خواهد بود
اين كارش��ناس بورس با پيش بيني اينكه صنايع داخلي همچنان 
ت��ا دوماهه آينده مي توانند جذابيت خود را حفظ كنند گفت: البته 
بستگي دارد كه اين صنايع با چه سرعتي به آن تارگت ها و قيمت هاي 
تعيين شده براي خودشان برسند. ممكن است مثال تا ۲۰ روز ديگر 
به اين تارگت برسند. وي به شرايط پيش روي شاخص نيز اشاره كرد 
و گفت: اصالح شاخص متناسب با رشد بازار است و برخالف تصور 
بعضي ها شاخص روند صعودي خود را ادامه مي دهد و در اين مسير 

با اصالحاتي نيز مواجه است.

گروه بورس|
در نخس��تين روز از معامالت هفته جاري، هجوم 
نقدينگي به نمادهاي بورس��ي و فرابورسي تداوم 
ياف��ت و به موج��ب افزايش تقاضا در بس��ياري از 
نمادهاي مورد معامله در اين دو بازار ش��اهد رشد 
نماگرهاي بازارهاي مالي كش��ور بوديم. سنگيني 
كفه ترازوي معامالت طي روز ياد ش��ده به نحوي 
بود كه رشد تقاضا، در نماهاي شيميايي، خودرويي 
و فلزات اساس��ي موجب شد تا س��ه گروه ياد شده 
بيشترين ارزش معامالت را در ميان گروه هاي مورد 

معامله در بورس تهران به ثبت برسانند.  
برآيند معامالت در اين روز كه به رش��د ش��اخص 
بورس تهران به ميزان ۴ هزار و ۴۲۳ واحد انجاميد، 
سبب شد تا شاخص كل اين بازار به سطح ۲9۴ هزار 

و 6۰۱ واحد برسد. 

رش��د ۱.۵۲ درصدي شاخص ياد ش��ده همراه با 
افزايش ۲.۱۳ درصدي شاخص كل هموزن داللت 
بر يك دست بودن تقريبي صعود قيمت ها در بازار 
سهام داشت. اين به آن معنا است كه در روز شنبه 
رشد قيمت ها محدود به يك يا چند صنعت خاص 
نبوده است. گفتني اس��ت ارزش بورس تهران در 
پايان معامالت اين روز ه��زار و ۷6 ميليارد تومان 

بوده است.
در پايان معامالت روز ش��نبه اكثر ش��اخص هاي 
بورس با رشد مواجه شدند بطوري شاخص  قيمت 
»وزني - ارزش��ي« با ۱۱۸۸ واحد افزايش معادل 
۱.۵۲ درصد به ۷9 هزار و ۱۸۰ واحد، شاخص كل 
»هم وزن« با ۱6۸۳ واحد رشد معادل ۲.۱۳ درصد 
به ۸۰ هزار و ۸۸۸ واحد، شاخص قيمت »هم وزن« 
با ۱۱۲۷ واحد افزايش، معادل ۲.۱۳ درصد به ۵۴ 

هزار و ۱۴6 واحد، شاخص آزاد شناور با ۵۳۰۲ واحد 
رشد، معادل ۱.6۱ درصد به ۳۳۵ هزار و ۳۷9 واحد، 
ش��اخص بازار اول با ۳6۸۲ واح��د افزايش معادل 
۱.۷۴ درصد به ۲۱۵ هزار و ۵۰6 واحد و ش��اخص 
بازار دوم با 6۸9۳ واحد رشد معادل ۱.۱۸ درصد، 

به ۵9۲ هزار و ۸۲۳ واحد رسيد.
از س��ويي ديگر ديروز ۷ نم��اد فملي با ۳۲۰ واحد، 
ش��تران با ۳۰۸ واحد، كچاد با ۳۰۵ واحد، رمپنا با 
۲9۱ واحد، شبندر با ۲۸۴ واحد، كگل با ۲۰۰ واحد 
و پارسان با ۲۰۰ واحد رشد، بيشترين تاثير مثبت را 

بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.
اين گزارش مي افزايد، در روز گذشته شاخص هاي 
صنايع تاالر شيش��ه اي نيز با رش��د مواجه ش��دند 
بطوري كه ش��اخص صنايع »محص��والت كاغذ با 
۳6۵۳ واحد صعود معادل ۴.9۲ درصد به ۸۳ هزار 

و ۷۱۸ واحد، انتشار و چاپ با ۴۳9۰9 واحد افزايش 
معادل ۴.۱۳ درصد به يك هزار و ۱۰۷ واحد، قند 
و شكر با ۱۸۱۱ واحد رشد معادل ۳.۷۴ درصد به 
۵۰ هزار و ۲۰9 واحد، فني مهندس��ي ۱۰۸ واحد 
افزايش معادل ۳.۷۲ درصد به ۳ هزار و ۲۵ واحد، 
مواد داروي��ي با ۱۱۴۵ واحد رش��د، معادل ۳.۵۳ 
درصد به ۳۳ هزار و ۵۸۱ واحد، ساير مالي با ۱۴۳ 
واحد افزايش معادل ۳.۵۲ درصد به ۴ هزار و ۲۳۲ 
واحد، فرآورده نفتي با ۴۲۱۱۴ واحد رشد معادل 

۳.۴۵ درصد به يك هزار و ۲6۲ واحد« رسيد.
در عين حال، نگاهي به آماره��اي معامالتي بازار 
سهام در اين روز مش��خص مي كند: قيمت سهام 
نمادهاي وليز، بكام، حتايد، غنوش، غدشت، سيالم 
و دابور بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي حتوكا، 
فپنتا، كحافظ، كپشير، چفيبر، وصنعت و زپارس 
بيشترين كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند و 
در تابلوهاي بورس به ثبت رسيدند. به اين ترتيب، 
در پايان داد و ستدهاي روز شنبه بورس تهران، در 
۴۲۲ هزار نوبت معامالتي، ۳ ميليارد و ۸۰۳ ميليون 
برگه اوراق بهادار به ارزش ۱6 هزار و 6۳9 ميليارد 

تومان در ب��ورس معامله ش��د. در فرابورس ايران 
شاخص كل 6۲ واحد رشد كرده و به رقم ۳ هزار و 
۸۳۲ واحد رسيد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس به 
بيش از ۲۱۳ هزار ميليارد تومان رسيد. اين به دان 
معناست كه در پايان معامالت روز گذشته ارزش 
كل بازار سهام هزار و ۲۸9 هزار ميليارد تومان بوده 
اس��ت. ديروز معامله گران فرابورس بيش از 9۴9 
ميليون سهام حق تقدم و اوراق مالي در قالب ۱۷۱ 
هزار نوبت معامل��ه و به ارزش ۷۸۳ ميليارد تومان 

داد و ستد كردند. 
روز گذشته عمده نمادهاي فرابورس مانند ميدكو، 
 هلدينگ صنايع معدني خاورميانه، فوالد هرمزگان، 
پتروش��يمي مارون، پااليش نف��ت الوان، پااليش 
نفت ش��يراز، س��نگ آهن گهرزمين و پتروشيمي 
زاگ��رس همگ��ي به ترتي��ب در تقويت ش��اخص 

فرابورس بيشترين اثر را داشته اند.
نمادهاي پربيننده فراب��ورس مربوط به ذوب آهن 
اصفهان،  بانك دي، توسعه و عمران استان كرمان، 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي، بيمه دي، صنايع 

كاغذ پارس و ريل پرداز سير بوده اند.
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صادرات 72 ميليون دالري 
بنزين از بورس انرژي 

به گزارش فارس، س��يد علي حس��يني مديرعامل 
بورس انرژي گفت: در هفته گذش��ته ۱۱۰ هزار تن 
بنزين از طريق رينگ صادراتي بورس انرژي به ارزش 
۷۲ ميليون دالر معامله ش��د و مقصد صادرات اين 
فرآورده هاي نفتي كشور هاي همسايه اعم از عراق، 
افغانستان، تركيه، پاكستان و ساير كشور هاي همسايه 
بود. وي ادامه داد: با توجه به تمهيدات انديشيده شده 
شركت ملي پااليش و پخش به دنبال توسعه صادرات 
فرآورده هاي صادراتي است و اعالم آمادگي كرده كه 
فرآورده هاي با كيفيت باال و با قيمت رقابتي را در سطح 
خرده فروشي و عمده فروشي از طريق بورس انرژي 

ساماندهي كند.
مديرعامل بورس انرژي گفت: ما هم از طرف شركت 
ملي پااليش و پخش اين آمادگي را داريم كه از مبادي 
مختلف و انبار هاي مختلف كه در سطح كشور است 
اي��ن فرآورده هاي نفتي را تحوي��ل گرفته و به تجار 

خارجي و صادر كنندگان ارايه كنيم.
حس��يني ادامه داد: با وجود ۱۰ پااليشگاه بزرگ در 
كشور و انبار هاي متعدد نفت و همچنين پشتيباني 
خوبي كه ب��راي فروش اي��ن فرآورده ه��ا از طريق 
بورس انرژي انجام مي شود اميدواريم صادرات اين 
فرآورده هاي نفتي از طريق بورس انرژي ايران رونق 
بگيرد. وي افزود: ايران تنها كشور در منطقه است كه 
مازاد قابل صادرات در فرآورده هاي نفتي به ويژه بنزين 
با كيفيت بس��يار باال را دارد و اين امر ظرفيت بسيار 
خوبي را براي شركت ملي پااليش و پخش و همچنين 
براي بورس انرژي فراهم كرده است و با همكاري اين 

دو مجموعه شاهد گسترش اين مازاد خواهيم بود.
مديرعامل بورس انرژي به ذكر برخي از آمار معامالت 
اش��اره كرد و گفت: در هفته گذش��ته ۳۰۵ هزار تن 
فرآورده را در بورس انرژي به ارزش هزار و ۵۲۰ ميليارد 
تومان معامله كردي��م كه از اين ميزان ۱۱۰ هزار تن 
بنزين به ارزش ۷۲ ميلي��ون دالر، ۱۰6 هزار تن گاز 

مايع به ارزش ۳۰ ميليون دالر معامله شده است.
مديرعامل بورس ان��رژي درباره عرضه هاي آتي اين 
بازار گفت: در هفته جاري به دليل تعطيالت عرضه اي 
نخواهيم داشت، اما از هفته آينده عرضه ها با ۲۵۰ هزار 
تن فرآورده هاي صادراتي كه شامل بنزين، گاز مايع، 
گازوئيل و نفت س��فيد است آغاز مي شود كه در نوع 
خود قابل توجه بوده و من از همه تجار داخلي و خارجي 
كه در حوزه فرآورده هاي نفتي فعال هستند دعوت 
مي كنم كه در اين عرضه مشاركت كرده و كاالي با 
كيفيت را از منشأ اصلي يعني شركت ملي پااليش و 
پخش خريداري كند. مديرعامل بورس انرژي درباره 
عرضه نفت خام سنگين و سبك گفت: براساس قانون 
بودجه 9۸ عرضه نفت خام سنگين و سبك و ميعانات 
گازي به ميزان دو ميليون بشكه در هر ماه از طريق 

شركت ملي نفت ايران ادامه خواهد داشت.

  تعيين سود ۱۱۶۰ ريالي هر سهم »دتوزيع«:  
مجمع عمومي شركت توزيع داروپخش تقسيم مبلغ 
يك هزار و ۱6۰ ريال سود نقدي و يك هزار ۲۸۴ ريال 
سود خالص براي هر سهم اين شركت را در مجمع به 
تصويب رساند. به گزارش سنا، مجمع عمومي عادي 
س��االنه ش��ركت توزيع داروپخش براي سال مالي 
منتهي به ۲9 اس��فند ماه ۱۳9۷ در روز چهارشنبه 
۱۰شهريور ماه ۱۳9۸ برگزار شد. دستور جلسه مجمع 
عمومي ساالنه »دتوزيع« براي دوره مالي ذكر شده به 

شرح زير بوده است: 
استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني، تصويب 
صورت ه��اي مالي س��ال )دوره( مال��ي منتهي به 
۲9اس��فند ماه ۱۳9۷، انتخاب حسابرس و بازرس 
قانوني، انتخاب روزنامه  كثيراالنتشار، انتخاب اعضاي 
هيات مديره، تعيين حق حضور اعضاي غير موظف 
هيات مديره و تعيين پاداش هيات مديره. براساس 
گزارش منتشر شده در خصوص اين جلسه، خالصه 
تصميمات مجمع عمومي شركت توزيع داروپخش 
عبارت است از:  سود نقدي به ازاي هر سهم به مبلغ 
يك هزار و ۱6۰ ريال و س��ود خالص به ازاي هر سهم 
ي��ك هزار و ۲۸۴ ريال تصويب ش��د. س��ود خالص 
۷۷۰ميليارد و ۲۷۷ميليون ريال و سود انباشته پايان 
دوره با لحاظ كردن مصوبات مجمع، ۱۰۷ ميليارد و 
6۷۲ ميليون ريال اعالم ش��د. سازمان حسابرس به 
 عنوان بازرس قانوني و حسابرس و همچنين به عنوان 
بازرس علي البدل انتخاب شد. گروه صنايع كاغذ پارس 
در دوره 6 ماهه منتهي به ۳۱ ارديبهشت ماه ۱۳9۸، 
به ازاي هر س��هم خود ۳۱6 ريال سود كنار گذاشت 
كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته كه سود هر 
سهم ۳۱۱ ريال اعالم شده بود، افزايش ۲ درصدي را 

نشان مي دهد.

   سود هر سهم »چكاپا« تغييري نداشت:  گروه 
صنايع كاغذ پارس با سرمايه ۲ هزار و ۳۵۵ ميليارد 
و ۵96 ميليون ريال، صورت هاي مالي ميان دوره اي 
6ماه��ه دوره مالي منتهي به ۳۰ آب��ان ۱۳9۸ را به 
صورت حسابرسي شده منتش��ر كرد. گروه صنايع 
كاغذ پارس در دوره ياد ش��ده، مبلغ ۷۴۴ ميليارد و 
۵۷۳ ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين 
اساس مبلغ ۳۱6 ريال س��ود به ازاي هر سهم خود 
اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 
از افزايش ۲ درصدي برخوردار است. الزم به ذكر است 
در گزارش حسابرسي ش��ده اين شركت نسبت به 
گزارش حسابرسي نشده، تغييري مشاهده نمي شود. 
با احتساب سود انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 
۷۱۱ ميليارد و 9۷6 ميليون ريال سود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد.
»چكاپا« در دوره 6 ماهه س��ال مالي منتهي به آبان 
9۷، به صورت حسابرسي شده، مبلغ ۴۰۸ميليارد 
و ۸6۲ميلي��ون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و 
بدين ترتيب مبلغ ۳۱۱ ريال س��ود به ازاي هر سهم 

خود اختصاص داده بود.

   نگاهي به جامعه ايران و فعاليت سهامداران 
ايراني در شبكه هاي اجتماعي، نشان مي دهد 
كه بخش عم�ده اي از اي�ن موارد در ش�بكه 
اجتماعي تلگرام حض�ور دارد و با وجود آنكه 
شبكه هاي اجتماعي تخصصي در اين حوزه هم 
راه اندازي شد، اما نتوانست جاي خود را باز كند و 
در نهايت همان فعاليت هاي مبتني بر داده هاي 
ش�بكه اجتماعي تلگرام انجام مي ش�ود كه 
تشخيص درست و غلط آن بسيار دشوار است. 

برش

روي خط  شركت ها



تشكلها6اخبار

»تعادل«ازمشكالتمحصوالتكشاورزيوصنايعتبديليگزارشميدهد

شتابزدگي در لغو يك قانون
تعادل|

س�ال ٩١ به دنبال قانون تمرك�ز در وزارت جهاد 
كش�اورزي، تنظيم بازار محصوالت كشاورزي و 
صنايع تبديل، صادرات و واردات اين اقالم و حتي 
تعرفه گذاري هاي اين كاالها در اختيار وزارت جهاد 
كش�اورزي قرار گرفته بود، اما با مصوبه ش�وراي 
عالي اقتصادي و سران قوا، در ميانه مردادماه ۹۸ 
اين اختيارات به وزارت صمت و ساختار جديد اين 
وزارتخانه بازگشت. اين اقدام دولت، واكنش هاي 
زيادي به همراه داشت، برخي آن را يك اقدام مثبت 
و رو به جلو، اما برخي ديگر آن را بازگشت به عقب 
عنوان كردند كه لطمات زيادي به بخش توليدات 
محصوالت كش�اورزي وارد خواهد كرد. به گفته 
مخالفان، وزارت جهاد كش�اورزي بايد بر اساس 
قانون »تمركز وظايف بخش كشاورزي« عهده دار 
وظايف توليد و تجارت محصوالت كشاورزي باشد 
و انتقال اختيارات بازرگاني به وزارت صمت خالف 
قانون اس�ت. پيش از اين برخي از فعاالن حوزه بر 
اين باور بودند كه دليل اصلي مشكالت تنظيم بازار 
عدم اجراي كامل قانون انتزاع اس�ت و بر اس�اس 
قانون مسووليت تنظيم بازار محصوالت كشاورزي 
به وزارت جهاد كش�اورزي سپرده ش�ده، اما اين 
وزارتخانه از اختي�ارات الزم براي مديريت كامل 
زنجيره توليد و زنجيره توزيع محصوالت كشاورزي 
برخوردار نيست. به نظر مي رسيد آنها مي خواستند 
كه مديريت زنجيره توليد محصوالت كشاورزي نيز 
به اين وزارتخانه سپرده شود. اما برخي ديگر بر اين 
باور بودند كه اشتباه دولت شتابزدگي در اجراي اين 
قانون بود، بدون اينكه فكري يا برنامه قوي پشت 
آن باشد. آنها معتقدند كه حتي لغو انتزاع قانون كه 
مرداد ماه امسال در دستور كار سران قوا قرار گرفت 
نيز عجله اي بود؛ چراكه لغو يا اجراي مجدد قوانين 
بدون توجه به زيرساخت ها و تحقيقات الزم احتمال 

تبعات آن را افزايش مي دهد.

   بندهايي از قانون انتزاع
بر اساس بند »الف« قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي 
»تج��ارت اعم از ص��ادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي 
محصوالت و كاالهاي اساسي زراعي، باغي و گياهان دارويي 
شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه هاي 
روغني، چاي، سيب زميني، پياز، حبوبات، سيب، پرتقال، 
خرما، كشمش، قند، شكر و كنجاله و همچنين محصوالت 
دامي، طيور و آبزيان ش��امل ش��ير و فرآورده هاي لبني، 

گوشت سفيد، گوشت قرمز، تخم مرغ و نيز پيله ابريشم« 
به وزارت جهاد كشاورزي واگذار مي شود. همچنين طبق 
بند سوم اين قانون مديريت صنايع تكميلي و تبديلي به 
وزارت جهاد كشاورزي واگذار مي شود. در اين بند آمده 
است: »صنايع تبديلي بالفصل با يك مرحله تبديل در 
بخش كشاورزي همچون عمل آوري و حفاظت گوشت و 
محصوالت گوشتي از فساد، عمل آوري و حفاظت آبزيان و 
محصوالت حاصل از آبزيان از فساد، عمل آوري و حفاظت 
ميوه و سبزيجات از فساد، روغن كشي، فرآورده هاي لبني، 
توليد دانه هاي آسياب شده، توليد نشاسته، توليد غذاهاي 
آماده براي حيوانات و محصوالت غذايي و صنايع تبديلي 
مرتبط با انواع ميوه، سبزي، صيفي و چاي چنانچه در حوزه 
مسووليت ساير وزارتخانه ها طبقه بندي نشده باشد«. البته 
براي اجراي اين قانون دو دستگاه كه پيش از اين هم در 
وزارت جهاد كشاورزي بودند، از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت منتزع شده و دوباره به جهاد كشاورزي برگشتند، 
اين دو شركت بازرگاني دولتي ايران و شركت پشتيباني 
امور دام بودند. در اين راستا تنظيم بازار كاالهاي اساسي از 

برنج، گندم، نان، گوشت، مرغ، تخم مرغ و.... هم به اضافه 
خريدهاي تضميني محصوالت كشاورزي به ويژه گندم 
به وزارت جهاد كش��اورزي واگذار ش��د. اما از اواخر سال 
۱۳۹۶ تاكنون دولت مصوبات و دستورالعمل هايي داشته 
كه به تدريج تصميم گيري براي محصوالت كشاورزي 
مختل��ف در حوزه تنظيم ب��ازار را در قالب كارگروه هاي 
تخصصي تنظيم بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت 

بازگردانده است. 

   شتابزدگي در اجراي قانون انتزاع
در همين راس��تا، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
ايران گفت: زماني كه دولت يازدهم روي كار آمد، اجراي 
قانون انتزاع يا همان قانون تمركز وظايف بازرگاني بخش 
كشاورزي را در دستور كار قرار داد. اين قانون دولت را مكلف 
كرده بود تا همه وظايف مربوط به تامين تا واردات و تنظيم 
بازار محصوالت كش��اورزي و مواد غذايي با يك مرحله 
تبديل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت 

جهادكشاورزي واگذار شود.

اما به گفته علي ش��ريعتي، اشتباه دولت شتابزدگي در 
اجراي اين قانون ب��ود، بدون اينكه فكري يا برنامه قوي 
پشت آن باش��د. او عنوان كرد: حتي لغو انتزاع قانون كه 
مرداد ماه امسال در دستور كار سران قوا قرار گرفت نيز 
عجله اي شده است؛ چراكه اگر بدون توجه زيرساخت ها 
و تحقيقات الزم قوانيني لغو يا مجددا اجرا شوند، ممكن 
است تبعات زيادي داشته باشند و منجر به شكست شوند. 
اين فعال اقتصادي همچنين با اشاره به اينكه بعد از ادغام 
وزارتخانه ها حوزه مواد غذايي با وضعيتي روبه رو شد كه 
تكليف خود را نمي دانست و فقط مي خواست كار جهادي 
كند، بيان كرد: طرح انتزاع خيلي از فرصت ها را سوزاند و 
اتفاقاتي را رقم زد كه كه مي توانست صورت نگيرد. بنا به 
اظهارات او، در هيچ جاي دنيا مرسوم نيست كه بزرگ ترين 
شركت بازرگاني آن كشور تابلوي دو وزارتخانه را داشته 
باشد. اين در حالي بود كه شركت بازرگاني دولتي ايران 
يك تابلو ب��راي وزارت جهادكش��اورزي و ديگري براي 
وزارت صنعت بر س��ر در خود نصب كرده بود.  شريعتي 
همچنين با بيان اينكه هر چند شرايط خيلي براي صادرات 

نامطلوب نيست، عنوان كرد: كاهش نرخ ارز مطلوبيت 
خود را براي صادركنندگان از دست داده است، از اين رو 
نمي توان شاهد جهش خاصي در بخش صادرات كشور 
بود. شريعتي از اينكه آقاي عبدالناصر همتي رييس كل 
بانك مركزي همواره نوك پيكان انتقاداتش را بيشتر به 
سمت صادركنندگان مي گيرد، گله مند است و مي گويد: 
متاس��فانه به جاي روحيه بخش��ي به صادركنندگان، 
ش��اهد هس��تيم كه دولتمردان مدام در حال انتقاد از 
صادركنندگان هستند. اين مساله خود به خود بر روند 

صادرات اثر منفي خواهد گذاشت.

   سمت مباشر وزارت صمت منتفي شد
پيش از اين مدير نظارت بر توزيع كاالهاي كش��اورزي 
وزارت جهاد كشاورزي گفته بود: هيچ مشكلي در زمينه 
تامين محصوالت اساسي مورد نياز مردم وجود ندارد اما 
وزارت جهادكش��اورزي در كاالهاي اساسي تنها مباشر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت براي توزيع است. به عبارت 
ديگر در زمينه نهاده ها متولي وزارت جهاد كشاورزي است 
اما متولي اصلي كاالهايي همچون ش��كر، برنج، روغن، 
گوش��ت، مرغ، تخم مرغ، حبوبات و… وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بوده و گزارش كار آن با سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان است. محمد قديري 
ابيانه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اين مساله خالف 
قانون تمركز وظايف بازرگاني بخش كشاورزي نيست، 
عنوان كرد: تامين اين كاالها با وزارت جهاد كشاورزي است 
و آنها را براي توزيع در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
قرار مي دهد، به عنوان مثال شركت بازرگاني دولتي برنج، 
روغن و شكر را به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت 
توزيع مي كند و در واقع مباشر اين وزارتخانه براي توزيع 

اين كاالهاي اساسي هستيم. 
اما مرداد ماه امسال بود كه وزير صنعت، معدن و تجارت 
اعالم كرد كه در پي مصوبه س��ران قوا شركت بازرگاني 
دولتي )GTC( از وزارت جهاد كشاورزي به وزارت صمت 
منتقل ش��د. رضا رحماني  اعالم كرد: رييس جمهور در 
جلس��ه هيات دولت گفتند كه مقام معظم رهبري اين 
مصوبه را تنفيذ فرمودند؛ با اين اقدام دوباره امورات بازرگاني 
مثل س��ابق در كشور متمركز مي شود. دولت با تشكيل 
وزارت بازرگاني موافق است، اما مجلس با تشكيل وزارت 
بازرگاني مخالفت ك��رد و با واگذاري اختيارات به معاون 
بازرگاني وزارت صمت مخالفتي ندارد. اما به نظر مي رسد، 
لغو قانون انتزاع به گفته برخي از فعاالن حوزه صنايع غذايي 
با شتابزدگي صورت گرفته است و خيلي نتواند دردي از 
مشكالت حوزه بخش كشاورزي و تنظيم بازار را حل كند. 

استقراربازرساندرمناطق۲۲گانهتهراناحتكاردربازارتايرسواري
سخنگوي انجمن صنعت تاير با اشاره به اينكه سرمايه هاي سرگردان در 
بازار به سمت احتكار تاير رفته است، گفت: برخي با استفاده از مدارك 
ماشين هاي از رده خارج نسبت به خريد تاير با قيمت مصوب و فروش 

در بازار اقدام مي كنند.
به گزارش فارس، برخي مخاطبان اين خبرگزاري با ثبت س��وژه اي 
با عنوان »گران فروش��ي الس��تيك توليد داخل توسط كارخانه ها و 
نمايندگي ها« رسيدگي دستگاه هاي ناظر به اين موضوع را خواستار 
ش��ده بودند. در اين مورد مصطفي تنها با بيان اينكه اكنون اختالف 
قيم��ت 20 تا 25 درصدي بي��ن نرخ مصوب تاير با قيم��ت بازار آزاد 
وج��ود دارد، افزود: اكنون تاير س��واري در بازار ب��ا قيمت 500 هزار 
تومان عرضه مي ش��ود؛ اما نرخ مصوب آن 400 هزار تومان است. او با 
بيان اينكه توليدكنندگان درگير فرايند پيچيده توليد و معضالت آن 
هستند، افزود: نظارت بر بازار مسووليت دستگاه هاي ديگر است و البته 
توليدكنندگان نيز در صورت رويت تخلف از س��وي نمايندگي هاي 

فروش نسبت به ابطال مجوز آنها اقدام مي كنند.
سخنگوي انجمن تاير با بيان اينكه قيمت تاير بر اساس مدارك ارايه 

شده به سازمان حمايت و مصوبه اين سازمان تعيين شده است، ادامه 
داد: طي 5 ماهه ابتداي امسال ۶ ميليون و 800 هزار حلقه تاير راديال 
سواري در كشور توليد ش��ده كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل ۶ 
ميليون و 700 هزار حلقه بوده است. به اين ترتيب ميزان توليد در اين 
بخش از لحاظ تعداد حلقه افزايش داشته است. بنابراين از ناحيه توليد 
مشكلي وجود ندارد اما سرمايه هاي سرگردان در بازار به سمت احتكار 
تاير رفته است. تنها افزود: در مورد تايرهاي باري آنقدر واردات انجام 
شده كه حتي رانندگان كاميون ۳ يا 4 جفت تاير در خانه انبار كرده اند 
و تمايلي به خريد ندارند اما در خصوص تايرهاي سواري شاهد وجود 
مشكالتي در بازار هستيم. در اين شرايط توليدكنندگان تا جايي كه 
توانسته اند براي كنترل بازار وارد شده اند به طوري كه شرط كد ملي 
براي خريد تاير تعيين شده تا هر فردي در طول سال بتواند يك جفت 
تاير با قيمت مصوب خريداري كند. او عنوان كرد: باز هم در اين وضعيت 
شاهد هس��تيم كه عده اي با جمع آوري شناس��نامه و حتي مدارك 
ماشين هاي از رده خارج نسبت به خريد تاير با قيمت مصوب و فروش 

در بازار اقدام مي كنند.

رييس اتاق اصناف تهران به امضاي تفاهمنامه با شهرداري تهران 
اش��اره كرد و گفت: به دنبال آن هس��تيم تا با همكاري شهرداري 
تهران محل اس��تقرار بازرس��ان اصناف در مناطق 22 گانه تامين 
شود تا بازرسان امكان كنترل و نظارت بهتري بر واحدهاي صنفي 

پايتخت را داشته باشند.
به گزارش تس��نيم، قاسم نوده فراهاني در جلس��ه با رضا رحماني 
وزير صنعت، معدن و تجارت ب��ا تاكيد بر وجود بيش از ۶00 هزار 
بنگاه توليدي در حوزه اصناف تصريح كرد: اين كارگاه ها با كمترين 
س��رمايه گذاري و حمايت دول��ت به چرخه تولي��د برمي گردند و 
بخش قاب��ل توجهي از نياز داخلي را به تولي��د فراهم مي كنند. او 
با بيان اينك��ه توليدي هاي كوچك داراي چن��د ويژگي منحصر 
به فرد در دنيا هس��تند، افزود: به دليل اينكه س��رمايه مصرفي در 
حوزه بنگاه ه��اي توليدي كوچك كم، زمان بهره برداري س��ريع، 
عمر ساخت كوتاه، تنوع كااليي باال، بومي سازي شده و پراكندگي 
جغرافيايي دارد، اشتغال زايي بااليي را به خود اختصاص مي دهد 
و هزين��ه اي ب��ر دوش دول��ت ندارند؛ ل��ذا از بهتري��ن روش هاي 

 اقتص��ادي براي ايج��اد اش��تغال و توليد كاال و خدمت هس��تند.
رييس اتاق اصناف تهران تاكيد كرد: در بخش بازرس��ي و نظارت 
اصناف به دنبال مدرن سازي و آموزش هاي كيفي و كمي هستيم 
تا با تقويت اطالعات بازرسان و شيوه بازرسي هاي اصولي بتوانيم 
از اختالف قيمت ها و نوس��انات غيرقانوني در حوزه كاال وخدمت 
جلوگيري كنيم. او با بيان اينكه بايد اصناف را به سمت مدرن سازي 
در حوزه هاي توزيع وخدمت ببريم، افزود: شبكه توزيع سنتي ديگر 
پاسخگوي نياز مردم نيست؛ چراكه مردم به دنبال تامين نيازهاي 
خود از يك نقطه و به صورت مدرن و امروزي هستند و ديگر رغبت 
چنداني به خريد از واحدهاي صنفي پراكنده ندارند. نوده فراهاني 
با تاكيد بر اينكه دنبال سازوكاري هستيم كه اتحاديه هاي صنفي 
را تقوي��ت كنيم تا بتوانند بهتر عمل كنن��د، افزود: بايد اختيارات 
و قدرت اتحاديه ه��ا را افزايش دهيم تا در ح��وزه اجرايي بتوانند 
تصميم گيري و عملكرد درس��تي داشته باش��ند، رييس اتحاديه 
بدون اختيار يا محدوديت در حوزه صنفي خودش هرگز موفق به 

اثرگذاري نخواهد بود.

3خواستهفعاالنصنعتپستهازبانكمركزي
رييس سابق اتاق ايران، حجم پسته توليدي امسال كشور را بين 220 تا 
250 هزار تن پيش بيني مي كند و برآورد مي كند كه حدود ۱50 هزارتن 
از اين ميزان صادر خواهد شد. جاللپور چين را مهم ترين مقصد صادرات 
پسته ايران مي داند و با توجه به نزديك بودن سال نوي چيني )25 ژانويه 
2020 - 5 بهمن ۱۳۹8( از بانك مركزي خواس��ته است در حمايت از 

فعاالن صنعت پسته اقداماتي را انجام دهد.
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، محسن جالل پور با بيان اينكه احتماال 
امسال بين 220 تا 250 هزار تن پسته در كشور خواهيم داشت، مي گويد: 
هرچند برخي معتقدند ممكن است محصول امسال از اين ميزان هم 
بيشتر باشد. سال گذش��ته كه سال خوبي نبود، بين 40 تا 50 هزارتن 
محصول داشتيم و امسال به نظر مي رسد چهار تا پنج برابر سال گذشته 
محصول داشته باشيم. هر سال حدود 8 تا ۱0 درصد محصول به صورت 
كال )پسته سبز( چيده مي شود و بقيه به صورت خشك در انبارها ذخيره 

خواهد شد تا به مصرف برسد.
او با اش��اره به اينكه پيش بيني ها مي گويد امريكا امس��ال حدود ۳50 
هزارتن پسته توليد خواهد كرد به اين ترتيب حدود ۶00 هزار تن پسته 
تازه وارد بازارهاي جهاني خواهد شد، مي افزايد: بر اساس برآوردها چيزي 
حدود ۱00 هزار تن محصول قديمي تر ايران و امريكا هنوز در دنيا مصرف 
نشده و ذخيره مانده است، بنابراين بيش از 700 هزار تن پسته امسال 
در بازار عرضه خواهد شد. تاكنون باالترين مصرف گزارش شده پسته 
در دنيا حدود 500 تا 550 هزارتن بوده است و معمواًل بازار بيش از اين 

مقدار كشش نداشته است.
به گفته جالل پور، در س��ال هاي گذش��ته حدود ۱5 تا 20 درصد كل 
محصول در داخل كشور مصرف شده اما به دليل كاهش قدرت خريد 
مردم به نظر مي رسد امسال اين رقم ۱5 درصد كاهش پيدا كند. بقيه 
توليد ايران به خاور دور، اروپا، همسايگان شمالي و در نهايت، كشورهاي 
عربي صادر مي ش��ود. البته ميزان كمي هم به كشورهاي آفريقايي و 
امريكاي جنوبي صادرات داريم كه رقم بااليي نيست. بازار عمده ما طي 
سال هاي اخير خصوصًا بعد از اتفاقاتي كه در اروپا افتاد بازار چين بوده 
كه عمده مصرف چيني ها هم براي عيدي است كه امسال ۱5 روز زودتر 

از سال قبل آغاز مي شود )25 ژانويه 2020 - 5 بهمن ۱۳۹8( 
رييس سابق اتاق ايران همچنين مي گويد: امسال پسته ايران ۱0 تا ۱5 

روز ديرتر برداشت مي ش��ود؛ بنابراين فرصت بسياركمي براي ارسال 
محموله هاي پس��ته به چين به عنوان اولين مقصد و مهم ترين مقصد 

صادراتي كشور داريم.
او در نهايت تاكيد مي كند كه صادرات پسته در حال حاضر نياز به سه 
اقدام مهم از سوي بانك مركزي دارد. نخست اينكه » هجينگ و پوشش 
خسارات و ريسك هاي ناشي از افزايش و كاهش نرخ ارز« در رأس اين 

خواسته ها است. 
رييس سابق اتاق ايران بااشاره به اينكه براي صادركننده هيچ دغدغه اي 
مهم تر از رفع نگراني ناشي از تغييرات غيرقابل پيش بيني نيست، اظهار 
مي كند: بي ثباتي نرخ ارز كه داراي هيچ منطق قابل تحليلي نيس��ت، 
صادركننده را دچار تردي��د و توقف فعاليت مي كند. بنا به توضيحات 
جالل پور، صادرات يك فرآيند پيوس��ته است و اين طور نيست كه به 
دلخواه صادر كننده قطع و وصل شود. به عنوان نمونه صادر كننده كه در 
ماه هاي آغازين سال، محصول را با نرخ ارز باالتري خريده اكنون با نرخ ارز 
پايين تر بايد صادر كند. فشار تورم 40 درصدي را هم به وضعيت او اضافه 
كنيد.  به گفته او، بنابراين مهم ترين كاري كه بانك مركزي مي تواند در 
دستور كار قرار دهد، موضوع هجينگ و پوشش ريسك هاي افزايش و 
كاهش نرخ ارز است كه تا به امروز در ايران اجرايي نشده است. در دوره اي 
كه در شوراي پول و اعتبار حضور داشتم يك بار چنين پيشنهادي مطرح 

و چارچوب اوليه اش تصويب شد اما بعد از آن ديگر نفهميدم چه شد. 
از نگاه جالل پور، دومين گام بانك مركزي، » تزريق تسهيالت خصوصًا 
تسهيالت ارزي به بازار پسته« است. به گفته او، از محصول 250 هرار تني 
پسته حدود ۱50 هزارتن قرار است صادر شود كه با قيمت هاي امروز 
بين يك و نيم تا 2 ميليارد دالر ارزش دارد. به گمانم اين ميزان صادرات 

در شرايط امروز، ارزش تقويت تسهيالتي را دارد.
اما سومين گرهي كه به گفته او، الزم است بانك مركزي به سرعت باز 
كند، »روشن شدن وضعيت تعهدات ارزي گذشته« است. بنابه اظهارات 
جالل پور، هنوز بعد از گذشت يك سال ونيم، اين وضعيت روشن نشده و 
بخشنامه هاي زياد تنها كار را پيچيده تر است. صادركننده هنوز نمي داند 
در س��ال ۹7 چه كار بايد مي كرد و حتي نمي داند در سال ۹8 چه بايد 
بكند. رفع اين ابهامات و تدوين يك آيين نامه يا يك دستورالعمل متقن 

و الزم االجرا از نيازهاي صادر كنندگان است.

درخواستاتاقبازرگانيازمجلسدرمورداليحهقانونتجارت
رييس كنفدراسيون صادرات ايران ضمن استقبال از بازنگري قانون 
تج��ارت، از بي توجهي به نظ��رات بخش خصوصي گالي��ه كرد و از 
مجلس خواست تا در اين زمينه فرصت اظهارنظر را به پارلمان بخش 
خصوصي بدهد. محمد الهوتي در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر اينكه 
قانون تجارت نيازمند بازنگري، ساماندهي و كاهش قوانين متعدد و 
متضاد است، اظهار كرد: س��ال ها به اين موضوع نقد داشتيم كه چرا 
قانون تجارت اصالح نمي شود و با وجود اينكه در قوانين باالدستي هم 
بازنگري ديده شده، تا امروز اين اتفاق رخ نداده است؛ به همين دليل 
در حال حاضر از اينكه اين موضوع در دستور كار قرار گرفته و در حال 
اصالح است، استقبال مي كنيم. وي ادامه داد: اما اتفاقي كه رخ داده اين 
است كه نماينده اتاق بازرگاني در جلسات حضور داشته اما قانوني كه 
در صحن در حال بررس��ي است با مواردي كه اتاق مطرح كرده است، 

بسيار تفاوت دارد. 
از سوي ديگر قوانين و بند بند اليحه ها با سرعت درحال تصويب است 
درحالي كه اين موضوعات نيازمند كارشناسي و اخذ و تامين نظرات 

بخش خصوصي بوده كه تا امروز به آن توجه نشده است.
رييس كنفدراس��يون صادرات ايران با اش��اره به دغدغه رييس اتاق 
بازرگاني در مورد موضوع مذكور گفت: حت��ي رييس اتاق ايران هم 
در شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي به اين موضوع اشاره 
و مطرح كرد كه اين موضوع باعث دغدغه و نگراني اتاق است. نامه اي 
هم خطاب به رييس مجلس نوشت و تقاضا كرد كه مجلس صبر كند 
و نظرات بخش خصوصي قبل از تصويب اعمال شود، كه تا امروز هنوز 

نتيجه اي حاصل نشده است.
الهوتي افزود: ذي نفعان اصلي قوانين، فعاالن اقتصادي هستند و اتاق 
هم به عنوان پارلمان بخش خصوصي مي تواند نظرات همه فعاالن را 
داشته باشد؛ بنابراين به نظر مي رسد كه با توجه به اينكه سال ها اصالح 
اين قانون به تعويق افتاده اس��ت، فرصت دوباره يا تنفس مجدد براي 
اخذ نظرات بخش خصوصي و اتاق بازرگاني ضرورت دارد و از مجلس 
انتظار مي رود در حالي كه در قانون بهبود محيط كسب و كار نظرات 
اتاق و بخش خصوصي را از الزامات قانوني دستگاه هاي اجرايي ديده 
است، خودش به اين موضوع توجه كند و و اين فرصت را بدهد كه اتاق 
هم نظرات تكميلي خود را قبل از مصوبه قانوني به مجلس تحويل دهد.

   آخرين وضعيت اليحه تجارت
تدوين اليحه تجارت از اوايل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و اين اليحه 
در سال ۱۳84 به مجلس تقديم شد و در نهايت در تاريخ ششم دي ماه 
سال ۱۳۹0 در كميسيون حقوقي و قضايي كه طبق اصل هشتاد و پنجم 
قانون اساسي عهده دار بررسي آن بود به تصويب رسيد و مجلس نيز در 
تاريخ 2۳ فروردين سال ۱۳۹۱ با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال 
موافقت و آن را براي شوراي نگهبان ارسال كرد و شوراي نگهبان نيز با 
ايراد اصل هش��تاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و براي رفع ايراد 
شوراي نگهبان الزم بود اين متن در صحن علني مجلس به تصويب برسد. 
نظر به حجم باالي مواد اين اليحه )۱2۶۱ ماده(، تصميم كميس��يون 
قضايي بر آن شده كه اين اليحه به صورت كتاب به كتاب و در پنج مرحله 
به صحن علني مجلس ارايه شود كه »كتاب قراردادهاي تجارتي« آن 
در ۱2 فصل و ۳۳۱ ماده در ش��هريورماه ۱۳۹8 در دستور كار مجلس 
قرار گرفت. اگرچه تصويب تمام اين قسمت از اليحه تجارت در هفته 
دوم شهريورماه ۱۳۹8 در مجلس به پايان رسيده ولي مواد 27۹ و 2۹۳ 
اين اليحه جهت بررسي مجدد به كميسيون قضايي و حقوقي ارجاع 
شد. همين موضوع سبب مي شود تا بازگشت نتيجه بررسي اين مواد از 
كميسيون و رأي گيري مجدد راجع به آنها در صحن مجلس و ارسال ساير 
مواد تصويب شده اين اليحه به شوراي نگهبان به تأخير بيفتد. به موجب 
ماده ۳۳0 اين اليحه، اين قس��مت از مواد آن در صورت طي تشريفات 
قانوني و اب��الغ آن، مواد ۳۳5 تا 4۱۱ قانون تج��ارت مصوب ۱۳۱۱ را 
منسوخ مي كند. به موجب ماده ۳۳۱ اين مصوبه، مفاد تمام مواد آن در 
صورت تاييد شوراي نگهبان هم تا تاريخ ۱. ۱. ۱400 الزم االجرا نيست.

 Sun. Sep8. 2019  يك شنبه    17 شهريور 1398   8 محرم 1441  سال ششم    شماره   1471 

تسهيالت توليد به بيراهه رفت
تسنيم| عضو هيات مديره مجمع واردات گفت: 
برخ��ي افراد فقط دنبال تس��هيالت اختصاص 
يافته به توليد هس��تند و به صرف اينكه پروانه 
يا موافقت اصولي گرفتند، منافع ايشان تامين 
مي ش��ود. عليرضا مناقبي درباره بيراهه رفتن 
تسهيالت توليد اظهار كرد: امروز اگر توليد ما با 
مشكل مواجه ش��ده، براي اين است كه افرادي 
در راه توليد حركت كرده اند، نتوانسته اند توليد 
با كيفيت را به صورت��ي انجام دهند كه مطابق 
هزينه آن، به صرفه باشد. يا اينكه برخي از اين 
افراد دنبال منافع، تسهيالت و اسم توليد بودند و 
نقاب توليد را نياز داشته اند. به همين دليل دايما 
درخواست كننده و طلبكار از دولت بوده اند كه 
عاقبتش همين گره كور در توليد است. او افزود: 
واقعيت اين است كه توليدكننده بايد اول از همه، 
خودش حامي محصول و بازار خود باشد، بدين 
معنا ك��ه بايد توانايي و دانش توليد با كيفيت را 
داشته باش��د و همچنين بازار هدف را بشناسد 
و بتواند محص��ول رقابتي توليد كند. مناقبي با 
تاكيد بر بيراهه رفتن تسهيالت توليد  اضافه كرد: 

يك توليدكننده بايد، مولد و پويا باشد. 

 رفع كمبود مواد اوليه 
با پايان قيمت گذاري دولت

ايلنا| عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان 
فوالد گفت: تمامي مشكالت مربوط به كمبود مواد 
اوليه محصوالت معدني تنها با عدم دخالت دولت 
در قيمت گذاري دستور پايان خواهد يافت. بهادر 
احراميان با بيان اينكه ما طرفدار اقتصاد رقابتي و 
بازار آزاد هستيم، افزود: اگر نرخ تمامي مواد اوليه 
محصوالت معدن��ي از طريق بازار قيمت گذاري 
شود؛ قطعا عرضه و تقاضا با يكديگر برابري خواهند 
كرد. قيمت گذاري دستوري به نوعي ايجاد اخالل 
در بازار است. او با اشاره به اينكه اصوال آزادسازي 
قيمت ها به پويا شدن بازار كمك خواهد كرد، ادامه 
داد: حضور دول��ت در قيمت گذاري محصوالت 
معدني باعث ش��ده قيمت برخي از محصوالت 
پايين و برخي باالتر از واقعي نگه داش��ته شود و 
اين امر باعث عدم توازن عرضه و تقاضا شده است. 
احراميان عنوان كرد: ب��ا قيمت گذاري از طريق 
بازار، ناخودآگاه مواد اوليه مانند س��نگ آهن به 
جاي صادرات به خارج از كش��ور، ب��ه بازارهاي 
داخلي تزريق خواهد شد. البته آزادسازي قيمت ها 
در بازار سنگ آهن نيازمند فراهم شدن الزاماتي 
اس��ت. او با اشاره به مش��كل كمبود سنگ آهن 
گفت: 2معدن اصلي كش��ور )چادرملو و بافت( 
تقريبا رو به پايان هستند و جايگزين بزرگ و قابل 
اتكايي براي آنها نداشته ايم. معدن سنگان قرار 
اس��ت به عنوان تامين كننده سنگ آهن مطرح 
شود و جاي تمام اين معادن بزرگ را بگيرد؛ قطعا 
آن نيز ظرفي��ت محدودي دارد و س��اير معادن 
جايگزين نيز همچنان در مرحله اوليه هستند. 
بنابراي��ن اگر در آينده نزدي��ك، ايران مجبور به 

واردات سنگ آهن شود دور از ذهن نيست. 

هزينه ميليوني گواهي »عدم 
ساخت داخل« قطعات خودرو

فارس| انجمن صنايع همگن قطعه سازي بابت 
صدور هر مجوز گواهي عدم ساخت داخل براي 
فعاالن صنعت خودرو و قطعه سازي يك ميليون 
توم��ان درياف��ت مي كند. پس از ش��كل گيري 
پويش داخلي س��ازي قطعات صنعتي در وزارت 
صمت، ثبت سفارش كاالهايي كه در داخل توليد 
مي شوند، از س��وي وزارت صنعت ممنوع شده 
است. در اين راستا، شركت هايي كه براي تأمين 
قطعات مورد نياز خود بايد از وزارت صنعت مجوز 
بگيرند، ملزم به دريافت گواهي عدم ساخت داخل 
هس��تند و اين گواهي را بايد از انجمن تخصصي 
صنايع همگن قطعه سازي دريافت كنند. نكته 
قابل توجه اينجاست كه انجمن تخصصي صنايع 
همگن قطعه سازي به منظور صدور گواهي عدم 
ساخت قطعات وارداتي خودرو، اقدام به دريافت 
مبلغ يك ميليون تومان ب��راي صدور هر مجوز 
كرده است. بر اساس اسنادي كه خبرنگار فارس 
به دست آورده است، دريافت يك ميليون تومان 
بابت ص��دور گواهي عدم س��اخت رينگ چرخ 
ماشين آالت كشاورزي و همچنين رينگ خودرو 
مزدا۳ از جمله اقدام��ات انجمن صنايع همگن 

قطعه سازي است.

 برگزاري نمايشگاه پاييزه
 در ۳ نقطه تهران

ايسنا| رييس اتاق اصناف تهران با بيان برگزاري 
نمايش��گاه پاييزه به مدت ۱۱ روز در سه نقطه از 
ش��هر تهران گفت: براي هيات ها گوشت قرمز و 
مرغ، برنج، شكر و روغن در حال توزيع است. قاسم 
نوده فراهاني اظهار كرد: بنابر رايزني ها و تصميمات 
صورت گرفته عرضه گوش��ت قرمز، گوشت مرغ، 
برنج، روغن و شكر براي هيات ها در دستور كار قرار 
گرفته كه تمام اقالم داراي نرخ مصوب بوده و تنها 
روغن ۱5 درصد ارزان تر از قيمت مصرف كننده، 
عرضه مي شود. او ادامه داد: هر كيلو گوشت مرغ 
۱2 هزار و 500، گوش��ت قرمز به صورت مخلوط 
ران، قلوه گاه و سينه 47 هزار و 700، گوشت قرمز 
به صورت جداگانه 55 هزار، برنج هندي ۶ هزار و 
500 و شكر ۳250 تومان عرضه مي شود. رييس 
اتاق اصناف تهران بيان كرد: گوشت قرمز عرضه 
شده گوشت وارداتي است و افراد مي توانند با توجه 
به نياز خود به صورت مخلوط و جداگانه گوشت 
قرمز را تهيه كنند. او گفت: نمايشگاه پاييزه براي 
مهرماه در دستور كار قرار گرفته و پيشنهادهاي 
مرتبط با برگزاري آن ارايه شده و ثبت نام ها در حال 
انجام است؛ اما ميزان استقبال نسبت به سال هاي 

گذشته با افت همراه بوده است.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

»تعادل« بررسي مي كند 

كارنامه غير رسمي اعمال اوپك در آگوست 
گروه انرژي| نادي صبوري|

2 روز مانده به اينكه اوپك گزارش رسمي  اش از توليد 
ماه آگوست را منتشر كند، نظرسنجي ها حاكي از 
اين است كه پس از مدت ها توليد نفت خام سازمان 
كش�ورهاي صادركننده نفت خام باال رفته است. 
درصد باال رفتن البته واقعا جاي جار و جنجال ندارد؛ 
در حالي كه اوپك طبق گزارش رسمي خود در ماه 
جوالي هر روز 29 ميليون و 609 هزار بشكه نفت خام 
توليد كرده بود، اگر نتايج نظرسنجي هاي رويترز و 
اس اند پي گلوبال پلتس دقيق باشد، كشورهاي عضو 
روي هم رفته در ماه آگوست روزي 50 الي 80 هزار 
بشكه، كمتر از 0.3 درصد،  بيشتر نفت توليد كرده اند، 
اما از آن جايي كه در بازار عطشي براي هر خبري در 
تشديد فضاي كاهشي حس مي شود، اين خبر به نقل 

محافل نفتي تبديل شده است. 

به گزارش »تعادل« ديروز نتايج يك نظر سنجي گلوبال 
پلتس از كارشناسان نشان مي داد آنها باور دارند اوپك در 
ماه آگوست با 50 هزار بشكه افزايش توليد روبرو بوده است. 
نظر سنجي گلوبال پلتس عنوان مي كند كه 29 ميليون 
و 930 هزار بشكه از نفت خامي كه در ماه آگوست در دنيا 
توليد شده متعلق به كشورهاي عضو اوپك بوده است. با 
وجود اينكه نظر سنجي اين نهاد از افزايش توليد نسبت به 
جوالي حاكي است اما همچنان اين رقم 930 هزار بشكه 
كمتر از توليد نفت خام ژانويه است كه اوپك و همكارانش 
مقرر كردند براي مديريت بازار زير آن توليد كنند. اگر قطر 
كه در پايان 2018 از اوپك خارج ش��د را فاكتور بگيريم 
آگوست س��ال گذشته 2 ميليون و 340 هزار بشكه نفت 

خام اوپكي بيشتري در جهان توليد شده بود. 

 آمارهاي غيررسمي حاكي از افزايش توليد
نتايج نظر سنجي پلتس دو روز بعد از نتايج نظر سنجي رويترز 
منتشر مي شود كه احتمال داده بود در آگوست توليد اوپكي 

هر روز 80 هزار بشكه بيشتر از جوالي بوده. 
گزارشي كه اوپك 26 مرداد منتشر كرده بود نشان مي داد 
كه توليد نفت خام اوپك در جوالي نسبت به ژوئن افتي قابل 
توجه معادل هر روز 246 هزار بشكه تجربه كرده كه عربستان 
هم سهمي مهم از اين كاهش را داشت. در اين ماه البته عراق 
و الجزاير روي هم هر روز 54 هزار بشكه توليد بيشتري كرده 
بودند ولي كاهش توليد بقيه از جمله كاهش توليد احتماال 

ناخواسته ايران اين وضع را جبران كرده بود. 
سطح توليد ماه جوالي اوپك كمترين ميزان توليد در سال 
2019 محسوب مي شد. در حالي كه چند وقتي است كه 

»سطح پايبندي اوپك و غير اوپك به توافق« هم به يكي از 
چندين و چند شاخصي كه نفت نويسان تاثير آن بر بازار را 
دنبال مي كنند تبديل شده، اويل پرايس ديروز نوشت كه 
سطح پايبندي اوپك و غير اوپك در آگوست همچنان باالي 
100 درصد و معادل 103 درصد است، سطح پايبندي در 
جوالي البته باالتر بود و 117 درصد همكاري را نشان مي داد. 
اس اند پي گلوبال پلتس در گزارش ديروز خود مي نويسد كه 
كاهش توليد نفت خام اوپك در كنار تحريم هايي كه امريكا بر 
ايران و ونزوئال وضع كرده باعث شدند كه بازار با تنگناي عرضه 
به ويژه در نفت خام سنگين روبرو باشد. اين نهاد مي نويسد با 
اين حال سطح قيمت ها به خاطر متاثر شدن از تنش تجاري 
امريكا و چين پايين مانده، پلتس عنوان مي كند متوسط 

قيمت فعلي برنت كه 60 دالر در هر بش��كه است چيزي 
حدود 10 دالر در بشكه كمتر از چيزي است كه تحليلگران 

و فاندامنتاليست ها انتظارش را داشتند.

   قيمت ها در حال حمايت شدن
تحليلگران S&P گلوبال پلتس بر اين باور هستند كه در كنار 
هم قرار گرفتن مخاطرات ژئوپلتيك و كاهش توليد اوپك كه 
همچنان به مقدار قابل توجهي زير سطح توليد ژانويه است 
در حال حمايت قيمت ها هستند. پنج شنبه اعضاي كميته 
JMMC كه يك كميته مشورتي و پيشنهاد دهنده متشكل 
از نمايندگاني از چند كشور عضو اوپك و غير اوپك است در 
ابوظبي دور هم جمع مي شوند و معامله گران نفت خام در دنيا 

چشمشان به اين است كه نشانه اي هر چند كوچك از تصميم 
احتمالي كه ممكن است اوپك و متحدانش براي سطح توليد 
بگيرند پيدا كنند. براي يك تاجر نفتي بيش از اين اعداد و 
ارقام ساختار بازار مهم است، او هميشه دنبال دقيق ترين 
پيش بيني است كه بداند قيمت نفت به كدام سمت و سو 
مي رود، هر كسي دقيق تر و درست تر بداند از معامله آتي سود 
مي برد.نفت خام با فاصله بسيار زياد پرمعامله ترين كاالي 
تجاري در دنيا است و بازار اين روزها كه يكي از پرنوسان ترين 

بازارهاست براي تاجران بسيار خوشايند. 

  افزايش توليد عربستان در آگوست
اس اند پي گلوبال پلتس گزارش داده كه توليد نفت خام 

عربستان در آگوست افزايش داشته و به روزي 9 ميليون 
و 770 هزار بشكه رسيده، از طرف ديگر هم داده هاي تانكر 
تركينگ نش��ان داده كه صادرات پادشاهي و همچنين 
ذخيره سازي آن در اين ماه افزايش يافته است. عربستان 
در ماه هاي قبل بسيار فراتر از سهمش از توليد خود كاسته 
بود. توليد فعلي اين كشور با وجود افزايشي كه در آگوست 
داشته همچنان نزديك به 550 هزار بشكه در روز كمتر از 
مقداري است كه طبق توافق مي تواند داشته باشد.عراق اما 
در آگوست توليدش را به بيشترين ميزان در كل تاريخش 
كه روزي 4 ميليون و 880 هزار بشكه است رسانده است. 
عراق تا به حال بارها گفته به خاطر هزينه هاي درگيري 
با داعش و بازسازي اين كشور تمايلي ندارد در طرح هاي 

كاهش توليد مشاركت كند.

  بن سلمان وارد مي شود
ولي به نظر مي رسد كه محمد بن سلمان در پي فشار وارد 
آوردن به عراق براي كاس��تن از توليد اس��ت. يك آژانس 
خبري سعودي نوشته كه بن سلمان روز پنج شنبه با عادل 
عبدالمهدي نخست وزير عراق گفت وگو كرده و بر »اهميت 
همكاري براي ثبات در بازار نفت« تاكيد كرده اس��ت. وارد 
شدن بن س��لمان به اين مساله در حالي كه عربستان يك 
وزير انرژي دارد كه قاعدتا بايد درباره بازار نفت صحبت كند 
نشان مي دهد ماجرا براي عربستان جدي است. وارد شدن 
چهره هاي بيشتر سياسي كشورها به بازار نفت دستاوردي 
است كه با رياست جمهوري دونالد ترامپ در بازار احساس 
شد. پيشتر »تعادل« در گزارشي با عنوان »ترامپ و پوتين 
از بازار نفت چه مي خواهند« كه 8 ارديبهشت امسال منتشر 

شد به ريشه يابي اين مساله پرداخته بود. 
پلتس مي نويسد كه ايران سطح توليدش را فعال طوري 
تنظيم كرده كه بدون تغيير چنداني هر روز 2 ميليون و 
300 هزار بشكه نفت خام از چاه هايش بگيرد و از طرفي 
مذاكرات با اروپا را ادامه مي دهد كه به ايران اجازه خواهد 
داد بخشي از معامالت نفتي اش را با سهولت انجام دهد. 
نظر سنجي گلوبال پلتس مي گويد چاه هاي ونزوئال در 
آگوست هر روز 700 هزار بشكه نفت خام توليد كردند. 

نتايج نظر سنجي ها و جلسه پنج شنبه ابوظبي هر چه 
 كه باشد بعيد است اوپك و غير اوپك تا جلسه بعدي كه

6 دسامبر مصادف با 15 آذر يك روز بعد از جلسه اوپك 
در وين برگزار مي شود تغييري در ساز و كار همكاري و 

سقف توليد و مواردي از اين دست بدهند. 
اس اند پي گلوبال پلتس از سال 1988 تا به حال بطور 
منظم نظرس��نجي هايي درباره سطح توليد نفت خام 
انجام مي دهد و نهادي بسيار معتبر به حساب مي آيد. 
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دهمين عرضه ميعانات در بورس 
گروه انرژي| 20 ش��هريور ماه ب��راي دهمين بار 
ميعانات گازي پارس جنوبي در بورس انرژي عرضه 
مي شود. به گزارش شركت ملي نفت اطالعيه عرضه 
دو ميليون بش��كه ميعانات گازي پارس جنوبي در 
رينگ بين الملل بورس انرژي با قيمت پايه 56 دالر 
و 9 سنت براي هر بشكه منتشر شد.  بر اساس قانون 
بودجه س��ال 98 وزارت نفت مكلف هست ماهانه 
حداقل دو ميليون بشكه نفت خام سبك، دو ميليون 
بشكه نفت خام سنگين و دو ميليون بشكه ميعانات 
گازي عرضه كند كه عرضه هاي امسال از جمله عرضه 
اين هفته بر اين اساس اين قانون است. اين دهمين 
عرضه ميعانات گازي در رينگ بين الملل از س��ال 
97 و پنجمين عرضه در رينگ بين الملل بر اساس 
شيوه نامه ابالغي از سوي وزير نفت در سال 98 است. 
حداقل ميزان بارگي��ري براي حمل زميني 1000 
بشكه معادل 110 تن است. خريداران مي توانند تا 
3 ماه پس از انجام معامله محموله را تحويل بگيرند و 
تحويل محموله در ساير مناطق منوط به تاييد شركت 
ملي نفت ايران امكان پذير است.بر اساس اين گزارش، 
عرضه نفت خام و ميعانات گازي در بورس انرژي ايران 
در راستاي تحقق سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي 
مبتني بر ايجاد تنوع در روش هاي فروش و استفاده از 
ظرفيت هاي بخش غيردولتي به منظور صادرات در 

دستور كار قرار گرفته است.

 هديه 60 هزار دالري
ميدان نفتي ياران

گروه انرژي| با اضافه ش��دن هر روز هزار بشكه به 
توليد نفت خام ميدان ياران شمالي، اگر متوسط قيمت 
نفت ايران را طبق آخرين گزارش اوپك در جوالي 62 
دالر در هر بشكه در نظر بگيريم، اين ميدان نفتي هر 
روز 60 هزار دالر به درآمد نفتي ايران اضافه خواهد 
كرد. سرپرست طرح توسعه ميدان نفتي ياران شمالي 
در شركت متن از پايش و بررسي عملكرد پمپ درون 
چاهي ش��ناور در چاه شماره 4 اين ميدان به صورت 
شبانه روزي خبر داد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
شركت ملي نفت ايران، محمدعلي اژدري، عمليات 
نصب و راه اندازي نخستين پمپ درون چاهي شناور 
)ESP( در ميدان نفتي ياران شمالي را موفقيت آميز 
اعالم كرد و گفت: با توجه به برنامه ريزي هاي انجام 
شده، پيش بيني مي شود از اين چاه روزانه هزار بشكه 
نفت به توليد ميدان ياران ش��مالي افزوده شود. وي 
با بيان اينكه كارهاي تكميلي چاه ش��ماره 4 ياران 
شمالي در حال انجام است، گفت: هم اكنون عملكرد 
پمپ نصب شده در اين چاه به صورت شبانه روزي در 
حال بررسي و پايش است تا در انتخاب و به كارگيري 
روش هاي نگهداشت توليد و ازدياد برداشت از چاه ها 
و مخازن به روش فرازآوري مصنوعي از ديگر چاه ها، 

نتايج مطلوب تري حاصل شود.

  به نظر مي رسد كه محمد بن سلمان در پي فشار وارد آوردن به عراق براي كاستن از توليد است. يك آژانس خبري سعودي نوشته كه بن سلمان روز 
پنج شنبه با عادل عبدالمهدي نخست وزير عراق گفت وگو كرده و بر »اهميت همكاري براي ثبات در بازار نفت« تاكيد كرده است. وارد شدن بن سلمان 
به اين مساله در حالي كه عربستان يك وزير انرژي دارد كه قاعدتا بايد درباره بازار نفت صحبت كند نشان مي دهد ماجرا براي عربستان جدي است. 

وارد شدن چهره هاي بيشتر سياسي كشورها به بازار نفت دستاوردي است كه با رياست جمهوري دونالد ترامپ در بازار احساس شد

برش
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چالش هاي عميق كاپيتاليسم از نگاه والرشتاين

تنش هاي  ايدئولوژيك  سرمايه داري 
 ايمانوئل والرشتاين|

 منصور   بيطرف| اولين بار نام امانوئل والرشتاين را در 
كتاب مقاومت شكننده، نوشته جان فوران، خواندم. 
كتاب بس�يار خواندني كه نويس�نده با اس�تفاده از 
فرضيات جامعه شناسي والرشتاين - جامعه مركزي، 
پيراموني وحاش�يه -  اقدام به تحلي�ل جامعه ايران 
از زمان صفويه تا پسامش�روطيت كرده بود. از آنجا 
شيفته كار والرشتاين شدم و هر جا با مقاله يا كتابي كه 
نام او بر آن نقش بسته بود بي ترديد آن را مي خريدم 
و مي خواندم. والرشتاين كه در سپتامبر سال 1930 
بدنيا آمد يك جامعه ش�ناس و تاريخ نگار اقتصادي 
بود كه به تحليل سيس�تم جهاني هم مي پرداخت. 
كار و مطالعات او آنقدر جذاب بود كه در سال 2000 با 
وجود آنكه بازنشسته بود دانشگاه ييل از او دعوت 
كرد تا در آن دانشگاه به كارهاي تحقيقاتي خود و نيز 
آموزش به دانشجويان ادامه دهد. كاري كه تا هنگام 
مرگش كه هفته گذتشه بود ادامه داد. مقاله زير يكي 
از نوشته هاي او در كتاب نژاد، ملت و طبقه هويت هاي 
مبهم است كه احسان انصاري آن را ترجمه و سايت 

نقد اقتصاد سياسي آن را نشر داده است. 

ديرزماني سخن از آن است كه جهان مدرن نخستين جهاني 
است كه از محدوده پيوندهاي تنگ و محلي به سوي برادري 
جهاني بشر پيش مي رود. يا چنين سخناني تا دهه 1970 
مرتباً در گوش ما خوانده مي شد. از آن زمان تاكنون ديگر پي 
برده  ايم كه خوِد آموزه جهان روايي، حتي از حيث اصطالحي 
نيز، مش��كل  آفرين اس��ت. براي مثال عبارت: برادري بشر 
)Man( از آن رو كه جنس��يتي مذكر دارد، جملگي افراد 
جنس مونث را ناديده گرفته يا آنه��ا را به درجه دوم، تنزل 
مي دهد. به راحتي مي توان مثال هاي زبان  شناختي متعددي 
آورد ك��ه حاكي از تن��ش دروني ميان تداوم مش��روعيت 
جهان روايي و تداوم واقعيت )مادي و ايدئولوژيكي( نژادپرستي 

و جنسيت گرايي در دنياي مدرن هستند.
اين همان تنش يا به بيان دقيق تر تضادي است كه مي خواهم 
درباره  اش سخن بگويم. زيرا تضادها نه  تنها نيروي محرك 
نظام هاي تاريخي را فراهم مي آورند، بلكه خصوصيات اساسي 

آن نظام ها را نيز برمال مي كنند.
اين كه آم��وزه جهان روايي از كجا آمده و به چه وس��عتي، 
گسترش پيدا كرده يا اينكه جنسيت گرايي و نژادپرستي، 
چرا چنين مصرانه، پابرجاي   اند و تداوم دارند، يك مس��اله 
است. اما مس��اله به  كلي متفاوتي كه مطرح است، پرسش 
درباره ريش��ه هاي همزادش��دگي اين دو ايدئولوژي است، 
در واقع مي توان از رابطه همزيس��تي اين دو متضاد فرضي 
سخن گفت. از يك به ظاهر ناسازه آغاز مي كنيم. نژادپرستي 
و جنس��يت گرايي، عمده  ترين چالش پيِش روي باورهاي 
جهان رواي��ي هس��تند و اصلي  ترين چالِش پي��ِش روي 
جهان روايي نيز باورهاي نژادپرس��تانه و جنس��يت گرايانه 
بوده اند. تصور مي ش��ود كه طرفداران هريك از اين باورها، 
اش��خاصي در دو اردوگاه مخالف باشند. ولي به ندرت توجه 
داريم كه همان گونه كه پوگو مي گويد دشمن خود ما هستيم، 
بخش اعظم ما )شايد همه ما( پيروي همزمان از اين دو آموزه 
را كاماًل امكان پذير مي دانيم. اين وضع، مايه تأسف است. با 
اين حال، به  جز ابراز تأسف، به توضيح نيز نياز دارد؛ اما توضيحي 
بيش از يك ادعاي ساده كه بخواهد همه علت را در رياكاري 
صرف خالصه كند. زيرا اين ناسازه )يا رياكاري(، مستمر، شايع 
و ساختاري است. اين صرفاً يك خطاي گذراي انساني نيست. 
تطابق يافتن در نظام هاي تاريخي گذشته راحت تر بود، با وجود 
اينكه نظام هاي گذشته، ساختارها و احكام گوناگوني داشتند، 
در برپاداشتن نوعي اصول اخالقي و تبعيض سياسي بين افراد 
درون و برون نظام، ترديدي به خود راه نمي دادند؛ نظام هايي 
كه در آنها، منش و راه و روِش خودي ها و برتري آنها نسبت به 
ساير مردم، بر تمام مفاهيم انتزاعي از انسان، ارجحيت داشت 

)البته اگر اصاًل چنين مفاهيمي ادعا مي شدند(. 
در اين مقاله، نخست از ريشه هاي آموزه هاي جهاني مدرن، 
سپس از سرچش��مه هاي نژادپرس��تي و جنسيت گرايي 
بحث خواهد ش��د و در پايان نيز، حقايقي درباره ادغام اين 
دو ايدئول��وژي، هم از حيث عوامل دخيل در اين ادغام و هم 

پيامدهاي آن، مورد بحث قرار خواهند گرفت.
دو روش عمده براي تشريح ريشه هاي جهان روايي به مثابه 
ايدئولوژي نظام تاريخي حاضر، وجود دارد. ديدگاه نخست، 
تلقي جهان روايي به منزله حد غايي يك سنت فكري قديمي 
اس��ت. دومين ديدگاه نيز، تلقي سرمايه داري به  منزله يك 
ايدئولوژي اس��ت كه بطور ويژه متناسب با اقتصاد جهاني 

سرمايه دار ي است.
اين دو ديدگاه، لزومًا منافاتي با يكديگر ندارند. اس��تداللي 
ك��ه جهان روايي را، پيامد يا حدِّ كمال يك س��نت طوالني 
فكري مي داند، مس��تقيمًا مرتبط اس��ت با اديان سه  گانه 
توحيدي نام برده. استدالل مي شود كه نقطه عطف مهم در 
اخالقيات، هنگامي حادث شد كه انسان ها از باور به خداي 
قبيله دست  كشيده، يگانگي خداوند را به رسميت شناخته 
و همچنين بطور ضمني وحدانيت بشر را مفروض داشتند. 
براي حصول اطمينان، اين استدالل ادامه مي دهد كه اديان 
س��ه گانه توحيدي، منطق موضع  گيري شان را صرفًا بطور 
نصفه ونيمه دنبال كردند. آيين يهود، جايگاه ويژه اي براي 
برگزيدگان خدا )يعني نس��ل يهود( قائ��ل بود و تمايلي به 
عضو گزيني ]از ميان غير يهود[ نشان نمي داد. مسيحيت و 
اسالم، مرزهاي ورود به گروه برگزيده را برچيدند و در واقع 
با تبليغ و عضوگيري ديني، مسير ديگري را پيمودند. اما هم 
اسالم و هم مس��يحيت، براي تقرب هرچه بيشتر به درگاه 
خداوند، مستلزم يك پيمان سرسپردگي موكد بودند )كه 
طبق آن، شخص مي توانست به عنوان كسي كه سابقًا كافر 
بوده، به صورت رسمي تغيير دين دهد(. گفته مي شود كه 
انديشه روش��نگري مدرن، اين منطق توحيدي را يك گام 
به پيش برد؛ با اين استنتاج كه برابري اخالقي حقوق بشر، 
برخاسته از سرش��ت انسان است؛ يعني همان چيزي كه با 
آن زاده مي شويم و در نتيجه، اين استحقاق ها و نه امتيازهاي 
ماست كه حقوق مان را تعيين مي كند. نمي توان اين روايت 
را، تاريخ نادرست انديشه ها پنداشت. ]زيرا[ چندين سند مهم 
سياسي-اخالقي از اواخر سده روشنگري در دست است كه 

صحت اين ايده روش��نگري را آشكار مي كنند؛ اسنادي كه 
به عنوان دگرگوني هاي عمده سياسي، به شكلي گسترده 
با اعتماد و پايبندي، مورد استقبال قرار گرفته اند. )انقالب 
فرانسه، اعالميه استقالل امريكا و غيره(. وانگهي، مي توانيم 
تاريخ ايدئولوژي��ك را ادامه دهي��م. فروگذاري هاي عملي 
فراواني در اس��ناد ايدئولوژيك قرن هجدهم وجود داشت، 
كه قابل توجه ترين آنها، در رابطه با غيرسفيدها و زنان بود. 
با گذش��ت زمان، اين از قلم افتادگي ها و موارد مشابه، با قرار 
دادن صريح اين گروه ها تحت ش��موليت آموزه جهان روا، 
رفع شدند. امروزه حتي آن دسته از جنبش هاي سياسي كه 
منطق وجودي شان پياده  سازي سياست هاي نژادپرستانه 
و جنسيت گرايانه است، دست  كم بطور لفظي هم كه شده، 
به ايدئولوژي جهان روايي متعهدند، بنابراين به نظر مي رسد 
برمال شدن ماهيت واقعي آن چه به صراحت بدان باور داردند 
و فكر مي كنند بايد اولويت هاي سياسي شان را تعيين كند، 
مي تواند تا چه اندازه شرم آور باشد. بدين ترتيب، از روي تاريخ 
انديش��ه به راحتي مي توان يك منحني صعودي فراگير از 
پذيرش ايدئولوژي جهان روايي استخراج و بر مبناي آن، به 
وجود نوعي فرآيند تاريخي-جهاني اجتناب ناپذير اذعان كرد.

با اين همه، اين ادعا نيز اس��تدالل بس��يار محكمي به  نظر 
مي رس��د كه جهان رواي��ي از آن جا كه در مق��ام يك آموزه 
سياس��ي، تنها در جهان مدرن بطور جدي پيگيري شده 
است، پس ريشه هاي آن را بايد در چارچوب ويژه اجتماعي-

اقتصادي جهان مدرن جس��ت وجو ك��رد. اقتصاد جهاني 
سرمايه داري، نظامي است مبتني بر انباشت بي پايان سرمايه. 
يكي از سازوكارهاي نخستيني كه اين امكان را فراهم مي آورد، 
كااليي شدن جملگي چيزهاست. اين كاالها به شكل اجناس، 
سرمايه و نيروي كار، در بازار جهاني گردش مي يابند. احتمااًل 
هر قدر اين گردش، آزادانه تر باشد، شدت كااليي شدن نيز 
بيشتر خواهد بود. درنتيجه، هرآنچه مانع اين گردش باشد، 

طبق اين فرضيه زيان بار خواهد بود.
هر آنچ��ه  عرضه اجناس، س��رمايه و نيروي كار به ش��كل 
خدمات و كاالهاي مصرفي را در بازار با مشكل مواجه كند 
چنين جريان هايي را محدود مي كند. از س��وي ديگر، هر 
آنچه معياري غير از ارزش بازار، براي ارزش گذاري اجناس، 
سرمايه و نيروي كار به كار گيرد و آنها را برحسب اولويتي غير 
از آنچه در بازار مرسوم است، ارزش گذاري كند؛ عدم قابليت 
فروش يا دست كم كاهش قابليت فروش آنها را سبب خواهد 
شد. از اين  رو، با بهره گيري از يك منطق ناب؛ مي توان گفت 
كه هرگونه خاص گرايي با منطق نظام س��رمايه داري اصاًل 
همخواني ندارد يا دس��ت كم مانع عملكرد بهينه آن است. 
درنتيجه مي توان گفت كه در چارچوب نظام سرمايه داري، 
داعيه و پيشبرد يك ايدئولوژي جهان روا به مثابه عنصر اساسي 
پيگيري پايان ناپذير انباشت سرمايه، ضرورت دارد. پس به 
همين خاطر است كه مناسبات اجتماعي سرمايه داري را 
همچون نوعي »حاّلل فراگير« فرض مي كنيم كه در تالش 
براي فروكاستن همه چيزها به كاالهاي همگني است كه تنها 

شاخص سنجش شان، پول است.
گفته مي ش��ود كه اين امر بايد دو پيامد عمده داشته باشد. 
استدالل مي شود كه اين خصلت س��رمايه داري مي تواند 
باالترين به��ره وري ممكن را در توليد كااله��ا فراهم آورد. 
به وي��ژه از بابت نيروي كار: چنان چه »حرفه اي گش��وده به 
سوي استعدادها« )يكي از ش��عارهاي زاده شده در انقالب 
فرانسه( داشته باشيم، گويا خواهيم توانست تواناترين افراد 
را در جايگاه هايي به كار گماريم كه در تقس��يم كار جهاني، 
متناس��ب  ترين جايگاه ها براي آنهاس��ت. و در واقع ما كل 
س��ازوكارهاي نهادي- يعني نظام آموزش دولتي، خدمات 
كشوري و قوانين ضدفس��اد- را براي اس��تقرار آن چيزي 
كه امروزه نظام شايسته س��االري ناميده مي شود، توسعه 
بخشيده ايم. وانگهي، گفته مي شود كه شايسته ساالري نه  تنها 
از لحاظ اقتصادي كارايي دارد، بلكه عامل ثبات بخش سياسي 
نيز هست. در سرمايه داري تاريخي )همانند نظام هاي تاريخي 
پيشين(، مادامي كه نابرابري در توزيع پاداش ها وجود داشته 
باشد، نارضايتي آناني كه پاداش كمتري دريافت مي كنند، 
از كساني كه پاداش بيشتري دريافت مي دارند، خيلي زياد 
نيست زيرا استدالل مي شود كه شايستگي افراد است كه اين 
نابرابري را ايجاد مي كند، نه سنت. تصور مي شود كه سرمايه دار 
به واسطه مزيت مبتني بر شايستگي، هم از لحاظ اخالقي و هم 
از لحاظ سياسي نسبت به حقوق و امتيازات موروثي، در نزد 

اغلب مردم از مقبوليت بيشتري برخوردار است.
اين جامعه شناسي سياسي غير قابل اتكايي است. در واقع، 
دقيقًا عكس اين وضعيت درست است. در حالي كه از ديرباز 
به سبب باورهاي عرفاني يا تقديرگرايانه به نظمي ابدي كه به  
بسياري از فرودستان اطمينان مي بخشيد تا امتيازات موروثي 

دست  كم تا حدي نزد آنان مقبوليت داشته  باشد، پذيرش 
ديدگاهي كه بر طبق آن، امتياز اجتماعي بدين علت به دست 
مي  آيد كه يك شخص احتماالً باهوش تر است و حتماً سطح 
تحصيالت باالتري نس��بت به ديگران دارد، مگر براي عده 
اندكي كه در حال پيمودن نردبان  هاي ترقي هستند، ممكن 
نيست. اگر كسي خود، نوكيسه يا ولخرج نباشد، از اين جماعت 
خوش اش نمي آيد. ش��اهزاده ها، دس��ت  كم شايد در نقش 
پدري مهربان ظاهر مي شدند. اما اين نوكيسه هاي ولخرج، 
چيزي جز فرزنداني پردرآمد نيستند. نظام شايسته ساالر 
از لحاظ سياسي، يكي از كم ثبات ترين نظام هاست. و دقيقًا 
به علت همين ش��كنندگي سياسي است كه نژادپرستي و 

جنسيت گرايي پديدار مي شوند.
زمان هاي متمادي تصور مي شد كه منحني فرضي صعودي 
ايدئولوژي جهان روايي متناظر خواهد بود با كاهش سطح 
تبعيض ناشي از جنس��يت و نژاد؛ هم در ايدئولوژي و هم در 
واقعيت. گرچه اين م��ورد از لحاظ تجربي، آن طور نبود كه 
انتظار مي رفت. شايد حتي به عكس بتوان استدالل كرد كه 
در جهان مدرن، نابرابري هاي نژادي و جنسيتي، مسلمًا در 
مقام واقعيت و شايد حتي در مقام ايدئولوژي، افزايش يافته يا 
دست كم كاهش نيافته اند. براي پي بردن به اينكه چرا چنين 
است، الزم است نگاهي بيفكنيم بر آنچه كه ايدئولوژي هاي 

جنسيت گرايي و نژادپرستي داعيه  اش را دارند.

نژادپرستي، صرفاً رواداشتن تبعيض و احتراز نسبت به شخصي 
ك��ه از لحاظ معيارهاي ژنتيكي )همچون رنگ پوس��ت( يا 
معيارهاي اجتماعي )وابستگي مذهبي، ويژگي هاي فرهنگي، 
اولويت هاي زبان��ي وغيره(، متعلق به گروه ديگري باش��د، 
نيست. نژادپرستي طبعاً چنين تبعيض و هراس افكني را دربر 
مي گيرد، ليكن بسيار فراتر از اين هاست. تحقير و هراس افكني 
در مقايس��ه با آنچه واقعيت نژادپرس��تي در اقتصاد جهاني 
س��رمايه داري بازنمايي مي كند، پديده هايي به كلي فرعي 
هس��تند. به واقع، حتي مي توان استدالل كرد كه رواداشتن 
تبعيض و هراس افكني نس��بت به ديگران )بيگانه هراسي(، 
جنبه اي از نژادپرستي است كه دربردارنده نوعي تعارض است. 
بيگانه هراسي در همه نظام هاي تاريخي پيشين يك پيامد 
عمده رفتاري به همراه داشته است: بيرون راندن »بربر ها« 
از حوزه كالبدي اجتماع، جامعه، و گروه هاي بسته. كشتار، 
شديدترين حالت اين بيرون راندن بود. هرگاه ساير گروه ها 
به شكل فيزيكي پس زده شوند، »خلوص« محيط كه گويا به 
دنبال آن بوديم به دست مي آمد، اما در همين حال به ناچار 
چيزي را از دست مي داديم. ما نيروي كار افراِد پس رانده شده 
و در نتيجه مشاركت آنها در توليد مازادي را از دست مي داديم 
كه مي توانست بطور مكرر تصاحب شود. اين امر، براي تمامي 
نظام هاي تاريخي نشان دهنده زيان است؛ اما در مورد نظامي 
كه كل ساختار و منطق آن مبتني بر انباشت بي پايان سرمايه 

است،  بسيار حادتر مي تواند باشد.
نظام س��رمايه داري كه اغلب روبه گسترش است، نيازمند 
به كارگيري تمامي نيروي كاري اس��ت كه مي تواند فراهم 
كند، زيرا اين نيروي كار اس��ت كه اجناس را توليد مي كند 
و س��رمايه از رهگذر آن، توليد، محقق و انباش��ت مي شود. 
بدين ترتيب، بيرون راندن افراد، به صالح نيس��ت. اما اگر به  
حداكثر رساندن انباشت س��رمايه، مد نظر باشد، همزمان 
الزم است هزينه هاي توليد )و طبعًا هزينه هاي نيروي كار( 
و هزينه هاي اخالل سياس��ي به حداقل رسانده شود )زيرا 
اعتراضات نيروي كار را نمي توان به كل حذف كرد(. به نظر 
مي رسد كه نژادپرستي، همان اكسير جادويي است كه اين 
دو هدف را بطور هم زمان تحقق مي بخش��د. اكنون نگاهي 

مي  اندازيم به يكي از نخستين و معروف ترين مباحث درباره 
نژادپرس��تي به مثابه يك ايدئولوژي. زماني كه اروپاييان به 
ينگه دنيا گام نهادند، با مردمي رويارو شدند كه به سرعت و 
در ابعاد وسيع، به كشتار آنان پرداختند – خواه مستقيمًا با 
سالح، خواه غيرمستقيم با پراكندن بيماري هاي مهلك. يك 
راهب اسپانيايي به نام بارتولومه ِدالس كازاس با اعالم اينكه 
سرخ پوستان، نْفس هايي دارند كه از آنها بايد پاسداري كرد، 
به طرفداري از اين مردم پرداخت. اكنون مي خواهيم استدالل 
الس كازاس و پيامدهاي آن را دنبال كنيم كه رضايت رسمي 
كليس��ا و متعاقبًا موافقت دولت را به دست آورد. از آنجايي 
كه سرخ پوستان ذي روح هستند، انسان اند و از اين رو اصول 
قانون طبيعي، شامل حال  ش��ان مي شود. پس كشتار آنان 
)حذف كردن شان از صحنه روزگار( اخالقاً مجاز نيست. و در 
عوض بايد متعهد به نجات نْفس    هاشان شد. )آنها را به سوي 
ارزش هاي جهاني مسيحيت هدايت كرد(. از آنجا كه آنان 
زنده مي مانند و احتمااًل در مسير تغيير كيش در نيروي كار 
ادغام مي شوند – البته در حد و اندازه توانايي ها شان يعني در 

پايين ترين مرتبه از سلسله مراتب شغلي- مزدي.
نژادپرس��تي، از لحاظ عملكردي، شكلي به خود گرفته كه 
مي توان آن را »قوميتي شدن« نيروي كار ناميد كه مقصود من 
از آن، اين است كه همواره سلسله  مراتب شغلي-مزدي موجود 
بوده كه معموالً با آنچه آن را به اصطالح، معيارهاي اجتماعي 
مي  نامند، همبستگي داشته است. اما در حالي كه خود الگوي 
قوميتي شدن، ثابت مانده است، جزييات آن، از مكاني تا مكان 
ديگر و از زماني تا زمان ديگر متغيرند؛ برحسب اينكه كدام 
اندوخته هاي اجتماعي و ژنتيك انساني در يك زمان و مكان 
خاص جاي گرفته و كدام نيازهاي سلسله مراتبي اقتصاد در 

آن زمان و مكان قرار داشته باشند.
يعني نژادپرستي، همواره ادعاهاي مبتني بر پيوند با گذشته 
)ژنتيكي و/ي��ا اجتماعي( را ب��ا انعطاف  پذيري معطوف به 
زمان حال تركي��ب مي كند تا مرزهاي دقي��ق واحد هاي 
شيئيت يافته اي كه آنها را گروه بندي هاي نژادي، يا قومي-

ملي-ديني مي ناميم، تعريف كنيم. انعطاف در ادعاي پيوند 
با مرزهاي گذشته، همراه با بازترسيم دايمي اين مرزها در 
زمان حال، به ش��كِل ساختن و بازساختن دايمي گروه ها يا 
جماعت هاي نژادي يا قومي-ملي-ديني، پديدار شده است. 
اين گروه ها يا جماعت ها هميش��ه وجود داش��ته و همواره 
به صورت سلسله مراتبي رده بندي مي شوند؛ اما هميشه عينًا 
يكسان نيستند. برخي گروه ها مي توانند در نظام رده بندي، 
سيار باشند، برخي مي توانند ناپديد شوند يا با گروه هاي ديگر 
درآميزند؛ برخي از آنها نيز از هم مي  گسلند و گروه هاي جديد 
پديد مي آيند. اما در اين ميان همواره دسته اي هستند كه با نام 
»كاكا سياه« شناخته مي شوند. اگر سياه پوستي در كار نباشد 
يا تعدادشان براي ايفاي نقش اين دسته، كافي نباشد، در آن 

صورت مي توان »كاكا سفيدها« را برساخت.
نظامي از اين دست كه در آن شكل و زهر نژادپرستي پابرجا، 
اما مرزهاي آن منعطف است – در سه  چيز، فوق العاده موفق 
عمل مي كند. نژادپرس��تي اجازه مي دهد تا بتوان تعداد 
نيروي كار موجود در هر مكان و زمان مش��خص را، براي 
كم  سزا ترين نقش  هاي اقتصادي با ناچيزترين درآمد، بر 
حسب ضرورت، پراكنده يا متمركز ساخت. اين امر منجر 
به ايجاد و بازسازي دايمي جماعت هايي در اجتماع خواهد 
شد كه عماًل در حال اجتماعي سازي كودكان براي ايفاي 
نقش هاي متناسب خويش هستند. )هرچند البته كودكان 
را در ش��كل مقاومت، اجتماعي كنند(. اين امر مي تواند 
مجموعه مباني غير شايسته ساالرانه براي توجيه نابرابري، 
فراهم س��ازد. بر اين نكته اخير بايد تأكيد كرد. درست به 
اين علت كه نژادپرستي، آموزه اي ضد جهان روايي است كه 
سرمايه داري را ياري مي دهد تا در مقام يك نظام، پايايي 
داشته باشد. نژادپرس��تي اين امكان را فراهم مي آورد تا 
بخش عمده اي از نيروي كار، حقوق بسيار كمتري حتي 
نسبت به آنچه مي تواند بر اساس شايستگي توجيه شود، 

اختصاص يابد.
اما اگر سرمايه داري به مثابه يك نظام، كه موجد نژادپرستي 
اس��ت، آيا به همان ترتيب الزم است جنسيت گرايي را نيز 
پديد آورد؟ آري، زيرا اي��ن دو ارتباط تنگاتنگي با يكديگر 
دارند. قوميتي س��ازي نيروي كار به اين عل��ت وجود دارد 
كه دس��تمزد بس��يار اندك به تمامي بخش هاي نيروهاي 
كار، امكان پذير باشد. چنين دستمزدهاي اندكي در عمل 
صرفًا به اين علت ممكن مي شوند كه كارگران مزدگير، در 
ساختارهاي »خانوار« جا دارند كه درآمد به دست آمده براي 
گذران زندگي، تنها كسر نسبتاً كوچكي از كل عايدي خانوار 
را تش��كيل مي دهد. چنين خانوارهايي مستلزم مشاركت 
كاري مستمر )نه تنها از جانب مردان بزرگسال، بلكه به ميزان 

به مراتب بيشتري، از جانب زنان بزرگسال به  همراه كودكان و 
سالخوردگان مذكر و مونث( در زراعت و نگهداري دام و طيور 

)در مقياس بسيار كوچك( و خرده فروشي هستند.
در چني��ن نظامي، اين نه��اده كار در كاره��اي غيرمزدي، 
كاستي درآمد حاصل از دستمزد را »جبران« مي كند و در 
نتيجه، حقيقتًا نشان دهنده منفعت مالي حاصل از اين امر 
براي كارفرمايان كارگران مزدبگير در اين خانوارهاس��ت. 
جنس��يت گرايي، م��ا را از تفكر در اي��ن باره بازم��ي دارد. 
جنس��يت گرايي صرفًا واگذاردن نقش هاي كاري متفاوت 
و كم ارزش به زنان نيس��ت؛ اين پديده در بيگانه هراس��ي 
دست كمي از نژادپرستي ندارد. همان طور كه نژادپرستي نه 
به منظور پس زدن كارگران از نظام كار، بلكه نگاه داري آنان 
در درون آن است؛ جنسيت گرايي نيز چنين كاركردي دارد.

ما به ش��يوه اي زنان، ك��ودكان و س��الخوردگان را به كار و 
خل��ق ارزش اضافي براي صاحبان س��رمايه وامي  داريم كه 
پرداختي به آنها صورت نپذيرد يا پرداخت بسيار كمي انجام 
ش��ود، با اين ادعا كه كار آنها عماًل  كار به  حساب نمي آيد. ما 
]اصطالح]خانه دار را ابداع كرده ايم و مي گوييم كه زنان در اين 
نقش، »كار« نمي كنند و صرفاً »خانه را نگهداري« مي كنند. 
بنابراين، دولت ها وقتي درصد نيروي كاِر به اصطالح فعالي را 
كه شاغل هستند محاسبه مي كند، زنان خانه  دار را نه در زمره 
نيروي كاِر فعال لحاظ مي كند و نه در زمره نيروي غيرفعال. 
اما سن  گرايي همراه خودكار جنسيت گرايي است. همانطور 
كه ادعا مي كنيم كار زن خانه دار، ارزش اضافي خلق نمي كند، 
پس مي توانيم ادعا كنيم كه كارهاي متعدد بي  مزد كودكان و 

سال خوردگان نيز  چنين هستند.
هيچ  يك از اين موارد، بازتاب  دهنده واقعيت كار نيس��تند. 
ام��ا همگي آنه��ا در ايدئول��وژي به غاي��ت قدرتمندي كه 
هماهنگ كننده  ي همه آنهاست گرد هم مي آيند. تركيب 
جهان روايي-شايسته ساالري به مثابه شالوده اي كه كادرها 
يا اليه هاي مياني مي توانند با آن به نظام مشروعيت بخشند و 
نژادپرستي-جنسيت گرايي كه در خدمت ساختاربخشي به 
اكثريت نيروي كار هستند ]براي نظام سرمايه داري جهاني[ 
فوق العاده كارآمد است؛ اما تا حد معيني، و اين علت ساده اي 
دارد. داس��تان از اين قرار است كه هر دو الگوي ايدئولوژيك 
اقتصاد جهاني س��رمايه داري در تناقضي آشكار نسبت به 
يكديگر هستند. درآميختگي ظريف آنها همواره در خطر 
آن اس��ت كه از كنترل خارج ش��ود؛ به نحوي كه گروه هاي 
گوناگون تمايل داشته باشند در يك سو منطق جهان روايي و 
در سوي ديگر، منطق نژادپرستي و جنسيت گرايي را به شكلي 

افراطي دنبال كنند.
مي  دانيم كه وقتي نژادپرستي و جنسيت گرايي، از حد تعادل 
برون ش��وند، چه روي مي دهد. نژادپرس��تان ممكن است 
بكوشند گروه غيرخودي را يك سره بيرون رانند – به سرعت، 
همچون قتل عام يهوديان به دست نازي ها، با شتابي كمتر 
همچون استقرار آپارتايد فراگير. ايدئولوژي هاي نژادپرستي 
و جنس��يت گرايي در اينگونه اش��كال افراطي غيرعقالني 
هس��تند و به دليل آنكه غيرعقالني اند مصرانه در برابر آنها 
مقاومت مي شود. البته كه قربانيان به مقاومت دست مي زنند، 
اما نيروه��اي قدرتمند اقتصادي ني��ز در برابر آن مقاومت 
مي كنند و اعتراض شان نه به نژادپرستي، بلكه به هدف اصلي 
آن است كه مغفول مانده است )يعني ايجاد يك نيروي كار 

قوميتي  شده اما مولد( 
همچنين مي توانيم تصور كنيم كه اگر جهان روايي از حد 
]معيني[ فراتر رود، چه روي خواهد داد. برخي افراد ممكن 
است خواستار تخصيص عماًل مساوات خواهانه موقعيت ها و 
پاداش هاي كاري شوند كه در آن، نژاد )يا امثال آن( و جنسيت 
حقيقتاً دخيل نباشند. برخالف نژادپرستي، راه سريعي براي 
تحقق جهان روايي وجود ندارد؛ به اين دليل كه براي تحقق 
كامل آن الزم است نه تنها مرزهاي قانوني و نهادي در برابر 
جهان روايي، بلكه الگوهاي دروني  شده قوميتي سازي را نيز از 
ميان برداريم. و اين خود، ناگزير نيازمند مدت زماني دست كم 
برابر با زندگي يك نسل است. بنابراين، نسبتاً به آساني مي توان 
در برابر گسترش افراطي جهان روايي مقاومت كرد. هرگاه 
كه گام هايي براي حذف سازوبرگ هاي نهادي نژادپرستي 
و جنسيت گرايي برداشته شود، به نام خوِد جهان روايي، بايد 

نژادپرستي به اصطالح وارونه  را محكوم كرد.
بدين ترتيب، آنچه مشاهده مي شود، نظامي است كه به واسطه 
پيوندي پرتنش بين سطح مناسب جهان روايي و نژادپرستي-

جنس��يت گرايي عمل مي كند. هم��واره تالش هايي براي 
برهم زدن تعادل ب��ه نفع يكي از دو ط��رف معادله صورت 
مي گيرد كه پيامد آن نوعي الگوي زيگزاگي است. اين تغييرات 
مي توانند براي هميشه ادامه داش��ته باشند؛ به  جز در يك 
 مورِد مشكل آفرين. به مرور زمان، اندازه اين تغييرجهت هاي 
زيگزاگي، به جاي كاهش، پيوس��ته افزايش خواهد يافت. 
فشار در جهت جهان روايي قوت مي گيرد. همچنين فشار در 
جهت نژادپرستي و جنسيت گرايي. مخاطرات باال مي رود. 

اين امر دو علت دارد.
از يك  سو، تأثير اطالعات حاصل از انباشت تجربه تاريخي، 
از جانب جملگي عوامل دخيل در فرآيند. از س��وي ديگر، 
روندهاي جهاني خود نظام. بيش��تر به اين دليل كه تغيير 
زيگزاگي بين جهان روايي و نژادپرستي-جنسيت گرايي، 
تنها زيگراگ موجود در نظام نيس��ت. زيگزاگ انبس��اط و 
انقباض اقتصادي نيز وجود دارد، كه زيگزاگ جهان روايي و 
نژادگرايي-جنسيت گرايي نيز بطور نسبي با آن همبستگي 
دارند. دندانه هاي زيگزاگ اقتصادي نيز تيز و تيزتر مي شوند. 
اينكه چرا چنين مي ش��ود، خود داس��تان ديگ��ري دارد. 
بااين حال، همچنان كه تناقضات كلي موجود در نظام اقتصاد 
جهاني م��درن، اين نظام را به بحران س��اختاري درازمدت 
كشانده است، بحراني ترين محل  هاي ايدئولوژيك – نهادي 
بر س��ر تعيين نظام آينده، در تشديد تنش و افزايش شدت 
زيگزاگ هاي بين جهان روايي و نژادپرستي-جنسيت گرايي، 
نمودار مي شود. مساله اين نيست كه كدام نيمه اين دوگانه 
متناقض تا اندازه اي بر ديگري چيره مي شود، زيرا اين دو در 
پيوند نزديك و مفهومي با يكديگرند. بلكه مساله اين است 
كه آيا و چه گونه امكان دارد نظام هاي جديدي ساخته شوند 
كه نه ايدئولوژي جهان روايي را به  كار گيرند و نه ايدئولوژي 
نژادپرستي-جنسيت گرايي را. وظيفه ما روشن ساختن اين 

سوال است كه اصاًل مساله ساده اي نيست.

   وانگهي، گفته مي شود كه شايسته ساالري 
نه  تنها از لحاظ اقتص�ادي كارايي دارد، بلكه 
عام�ل ثبات بخش سياس�ي نيز هس�ت. در 
س�رمايه داري تاريخي )همانن�د نظام هاي 
تاريخي پيش�ين(، مادامي ك�ه نابرابري در 
توزيع پاداش ها وجود داشته باشد، نارضايتي 
آناني كه پاداش كمتري دريافت مي كنند، از 
كساني كه پاداش بيشتري دريافت مي دارند، 
خيلي زياد نيست زيرا استدالل مي شود كه 
شايستگي افراد است كه اين نابرابري را ايجاد 
مي كند، نه سنت. تصور مي شود كه سرمايه دار 
به واسطه مزيت مبتني بر شايستگي، هم از 
لحاظ اخالقي و هم از لحاظ سياسي نسبت به 
حقوق و امتيازات موروثي، در نزد اغلب مردم 

از مقبوليت بيشتري برخوردار است.
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دروغگويي به نفع اسراييل
فيليپ گيرالدي |

مديرعامل شوراي امنيت ملي|
 در واش��نگتن ام��روزي كه دو رويي چ��ه در ميان 
دموكرات ها و چه جمهوري خواهان به سر حد خود 
رسيده، انتظار شنيدن واقعيت انتظار زيادي است. 
همه مي دانند كه قدرتمندترين البي خارجي كه در 
اياالت متحده فعاليت مي كند، البي گري اسراييل 
است. در حقيقت، از برخي جهات مي توان گفت كه 
البي گري اسراييل در حال حاضر با بيشترين قدرت 
خود در حال فعاليت است و توانسته نفوذ خود را در 
سطوح محلي و كشوري گسترش دهد و كمپيني 
اساسي براي مجازات انتقاد يا تحريم اسراييل به راه 
اندازد و هولوكاست را به نظام آموزشي و كتاب هاي 

درسي امريكايي وارد كند.
ام��ا گاهي اوق��ات، ن��ور در تاريكي مي درخش��د. 
تالش هاي رش��يدا طايب و ايلهان عمر در كنگره 
براي به چالش كشيدن البي گري اسراييل ستودني، 
و ش��ايان ذكر است كه اين دو زن حتي از سوي هم 
حزبي هاي دموكرات خود م��ورد آزار قرار گرفته و 
به سكوت كردن ترغيب ش��ده اند. در همين حال، 
رييس جمهوري دونالد ترامپ هم سعي كرده آنها را 
به چهره دموكرات ها تبديل كند و آنها را »متنفران 
از يهود« و »ضد يهوديت« خوانده و ادعا كرده است 
آنها همانطور كه اس��راييل را محكوم مي كنند، از 
امريكا هم متنفر هس��تند. ترامپ مكررا گفته آن 
دسته از يهوديان امريكايي كه به دموكرات ها راي 
مي دهند، »خيانتكار« هس��تند و منظورش از اين 
جمله خيانت به اس��راييل است. ترامپ تا اندازه اي 
براي جلب حمايت البي گري اسراييل تالش كرده 
كه حتي يك مجري راديو يك مرتبه او را »پادشاه 

اسراييل« خوانده است. 
به گزارش ديپلماسي ايراني به نقل از بنياد فرهنگ 
استراتژيك، يكي از قانون گذاران در كنگره كه ظاهرا 
از اين تمايل دو حزبي به اسراييل به ستوه آمده، تد 
ليو از ايالت كاليفرنياست. او اخيرا از ديويد فريدمن، 
سفير دولت ترامپ در اس��راييل، به دليل حمايت 
او از اقدام بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسراييل، 
در ممانع��ت از ديدار طايب و عمر از كرانه باختري، 
انتقاد كرد. مادربزرگ طايب ساكن سرزمين هاي 
اش��غالي در كرانه باختري است. فريدمن با انتشار 
بيانيه اي گفت��ه بود كه اياالت متح��ده از اقدامات 
اس��راييل حمايت مي كند و به رويكرد آن احترام 
مي گذارد. او در ادام��ه توضيح داده بود كه جنبش 
تحريم ه��ا، واگذاري و بايكوت )ب��ي دي اس( عليه 
اسراييل نش��انه آزادي بيان نيست و جنگ افزاري 
اقتصادي ب��راي از بين بردن مش��روعيت و نهايتا 
نابود كردن اسراييل، به شمار مي رود. در حالي كه 
فريدمن اظهارات غير خشونت آميز اين دو زن سي 
و چند ساله را به مثابه تهاجمي مسلحانه تعبير كرد، 
ليو در اقدامي شجاعانه در پاسخ به سفير در توئيتي 
نوشت: »سفير عزيز اياالت متحده در اسراييل: شما 
امريكايي هستيد. وفاداري شما بايد به امريكا باشد، 
نه به يك قدرت خارجي. بايد از حق امريكايي ها براي 
سفر به ديگر كشورها حمايت كنيد. اگر متوجه اين 
مساله نيستيد، بايد استعفا دهيد.« ليو در همان روز 
در گفت وگويي با »سي ان ان« به اعتراض هاي خود 
به فريدمن ادامه و توضيح داد: »واقعا فكر مي كنم او 
بايد استعفا كند، زيرا متوجه نمي شود كه وفاداري او 
بايد با امريكا باشد و نه با يك قدرت خارجي. او بايد از 
حق امريكايي ها براي رفتن به خارج از كشور و ديدار 
با بستگانش��ان دفاع كند.« اما مجري برنامه كه از 
دوستان قدرتمند اسراييل به شمار مي رود، بالفاصله 
خشم خود را نشان داد و ليو را به متهم كردن فريدمن 
به »وفاداري دوگانه« متهم كرد كه اتهامي است كه 
معموال از سوي »ضد يهودي ها« و »انكار كنندگان 
هولوكاست« مطرح مي شود. ليو در پي انتقادهاي 
فراوان نهايتا توئيت خود را پاك و چيزي ش��بيه به 

عذرخواهي منتشر كرد.
اما واقعيت اين اس��ت كه فريدمن وفاداري دوگانه 
ندارد؛ وفاداري او يگانه با اسراييل است و اين مساله 
را بارها با حمايت بي قيد و شرط از هر آنچه كه رژيم 
نتانياه��و در تضاد با منافع امري��كا انجام مي دهد، 
نشان داده است. او از كشتار شهروندان غيرنظامي و 
غيرمسلح غزه توسط تيراندازهاي اسراييلي حمايت، 
از بمباران سوريه تمجيد و به انتقال سفارت امريكا از 
تل آويو به قدس اشغالي ترغيب و به رسميت شناخته 
شدن حاكميت اس��راييل بر بلندي هاي جوالن را 
تحس��ين كرده و حامي فعال و شهرك سازي هاي 
غيرقانوني اسراييل در كرانه باختري بوده است. او 
حتي وزارت امور خارجه را تحت فشار قرار داده تا در 
توصيف اوضاع در كرانه باختري از استفاده از كلمه 
»اشغال شده« خودداري كنند و جاي آن واژه »مورد 
مناقشه« را به كار برند. از اين رو جاي تعجب ندارد 
كه فريدمن كه پيش از انتصاب به عنوان سفير يك 
بانكدار ورشكسته بود، اكنون به جاي قانون گذاران 

كنگره طرف نتانياهو را بگيرد.
اما توجيه اقدامات غيرقانوني يك دولت خارجي 
توس��ط س��فير اياالت متحده هيچ حسني براي 
امريكا ندارد و صرفا س��بب مي شود كه اين كشور 
طرف دولتي را بگيرد كه عمدتا در جرايم جنگي 
دست دارد. حتي وقتي فردي مانند ليو در اقدامي 
درست رهبري حزب خود را ناديده مي گيرد و در 
اقدامي شجاعانه رييس جمهوري و سفيري را مورد 
انتقاد قرار مي دهد كه به جاي كش��ور خود از يك 
دولت بيگانه حمايت مي كنند، باز هم خود اوست 
كه مورد شماتت قرار مي گيرد و نه مشكل سازان 
اصلي. جاي تعجب ندارد كه در واشنگتن امروزي 
كه فردي مانند فريدمن سفير شده و هيچ كسي به 
دليل اشتباهاتش مورد مواخذه قرار نمي گيرد، از 
جريان اصلي هم انتقادي شنيده نمي شود. اما باز 
هم مي توان توئيت لئو را اقدامي قابل توجه دانست 
و اميدوار بود كه قانون گ��ذاران امريكايي حتي با 
وجود مخاطرات براي موقعيت خود، درصدد گفتن 

حقيقت برآيند.
منبع: ديپلماسي ايراني
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بررسي عملكرد شاخص ها و نسبت هاي مالي و پولي و بانكي 97-1396 نشان داد 

اثر سياست هاي بانك مركزي بر بهبود شاخص ها و عملكرد بانك ها

پيشتازي بانك هاي اصل 44 در رشد شاخص هاي پولي و بانكي

گروه بانك و بيمه |
 مقصود پور ابولي -  محسن شمشيري|

عملكرد بانك ه��اي كش��ور در س��ال هاي 96،  97 و 98 
شاخص هاي پولي و بانكي، نسبت هاي مالي و روند اصالح 
ساختار، اقالم ترازنامه اي، سود و زيان، هزينه جذب منابع و 
سپرده ها در سال هاي 97 و 98 نشان مي دهد كه تعدادي از 
بانك ها از طريق رشد باالي دارايي ها و جذب منابع با هزينه 
تمام شده و قيمت كمتر پول نسبت به سال هاي قبل، رشد 
بيشتر سپرده هاي جاري و كوتاه مدت نسبت به بلندمدت 
با قيمت تمام ش��ده كمتر پول با توجه به ماه شمار شدن 
حساب هاي كوتاه مدت، تجديد ارزيابي دارايي ها و افزايش 
سرمايه، رش��د قابل توجه دارايي هاي مشاع و غير مشاع، 
فروش اموال مازاد، تهاتر بدهي هاي دولت و مطالبات معوق 
با اضافه برداش��ت از بانك مركزي، افزايش درآمد خالص 
و سود، مثبت ش��دن برخي شاخص هاي پولي و بانكي و... 
توانسته اند ضمن بهبود شاخص هاي عملكردي خود، روند 
اصالح ساختار، استانداردسازي صورت هاي مالي، و بهبود 
جايگاه خود در نظام بانكي كشور را تحقق بخشند و در مسير 
اجراي حاكميت شركتي، كاهش بنگاه داري، تقويت نقش 
بانك ها در اقتصاد ملي قرار گرفته اند. به گزارش »تعادل«، 
بعد از اجراي صورت هاي مالي جديد در بهمن س��ال 94، 
سياست هاي سال 97 بانك مركزي براي كاهش ناترازي ها 
و اضافه برداشت ها، تهاتر بدهي هاي دولت و بخش خصوصي 
با اضافه برداش��ت از بانك ها، ماه شمار كردن سود حساب 
كوتاه مدت، و پيگيري هاي مختلفي كه بانك هاي مختلف 
داشته اند، وضعيت شاخص هاي پولي و بانكي بهتر شده است 
و بانك هايي كه زيانده بودند براي ماه ها با نماد بسته بورسي 
مواجه بودند، اكنون به بازار معامالت س��هام بازگشته اند و 
به نقطه سربه سر و س��ودآوري رسيده اند. به نظر مي رسد 
كه كاهش بار هزينه هاي موسسات غيرمجاز، ساماندهي 
بانك ها و موسس��ات و حذف نرخ سود بي حساب و كتابي 
كه در بازار پول حاكم بوده، كاهش رقابت هاي غيرسالم در 
جذب منابع و تعيين كريدور و محدوده نرخ سود مناسب و... 
به تدريج موجبات بهبود شاخص هاي بانك ها را فراهم كرده 
است. براين اساس چه در اثر سياست هاي جديد بانك هاي 
مركزي از سال 94 تاكنون و به خصوص سياست هاي بانك 
مركزي در سال 97 و 98 و چه در اثر همت و تالش مديران 
و كاركنان بانك ها، اكنون با بهبود برخي شاخص هاي پولي 
و بانكي مواجه هستيم كه نتيجه آن را مي توان در عملكرد 5 
ماه نخست سال 98 نيز مشاهده كرد. اما همچنان بسياري 
از شاخص ها از جمله كفايت سرمايه، بدهي دولت، اضافه 
برداشت، مطالبات معوق و... نيازمند توجه بيشتري است. 
برخي بانك ها كه قبال زيانده بوده اند در سال هاي 97 و 98 
به تدريج به جرگه بانك هاي س��ود ده پيوسته اند هر چند 
كه سود اندكي دارند اما مي توان اميدوار بود كه با پيگيري 
مطالبات خ��ود از دولت و بخش خصوصي بتوانند س��ود 
آوري بهتري داشته باشند. تعدادي از بانك هاي خصوصي 
عمدتا حاصل از رشد مطالبات معوق خود همچنان زيان ده 
هستند و نيازمند رسيدگي سريع هستند. در بين بانك هاي 
خصوصي و خصوصي شده برخي وضعيت بهتري دارند. از 
جمله تعدادي از بانك هاي كشور مانند بانك هاي خصوصي 
شده اصل 44 ش��امل بانك هاي ملت، صادرات و تجارت، 
نسبت به س��اير بانك ها از رشد بهتر و بهبود شاخص هاي 
عملكردي در دو سال اخير برخوردار بوده اند. از جمله رشد 
دارايي ها، تجديد ارزيابي دارايي، كاهش هزينه تمام شده 
پول و مثبت شدن سود، درآمد و سود 66 هزار ميليارد ريالي 
بانك هاي خصوصي شده در سال 1397، رشد درآمدهاي 
غيرمشاع مانند فروش ارز، جذب باالي سپرده  كه فاصله 
معناداري با ساير بانك ها دارند. در دو سال اخير كه موضوع 
بحران ارزي و فروش ارز در بازار و عمليات ارزي مطرح بوده 
است، درآمد غيرمشاع برخي بانك ها افزايش داشته است. 
از جمله با عمليات ارزي بانك ها ناشي از تغيير قابل مالحظه 
نرخ ارز، س��هم درآمدهاي غير مش��اع در بانك هاي ملت 
و پارس��يان تغيير شگرفي داشته اس��ت. گرچه اطالعات 
مالي تمامي بانك هايي كه سهام آنها در بازار سرمايه مورد 
معامله قرار مي گيرد براي س��ال هاي 97 و 98 بطور كامل 
منتشرنشده است، ليكن برمبناي داده هاي درج شده در 
سامانه كدال نسبت به بررسي اين صنعت اقدام شده است.

صورت هاي مالي بانك هاي آينده، حكمت ايرانيان و موسسه 
مالي و اعتباري كوثر منتشرنشده و اطالعات بانك هاي انصار، 
ايران زمين، سرمايه، مهر اقتصاد و موسسه ملل حسابرسي 
نشده است عالوه بر اين اطالعات مالي منتشرشده بانك مهر 
تنها مشتمل بر صورت هاي مالي است. متأسفانه به دليل 
نقص انتشار اطالعات، پاره اي نسبت هاي مهم )نظير كفايت 

سرمايه( قابليت محاسبه و ارايه نداشته اند. ترازنامه تجميعي 
اين صنعت براي دو سال مالي 1396 و 1397 و همچنين 
تفكيك آن به بانك هاي مش��مول اصل 44 قانون اساسي 
)ملت، صادرات، تجارت و پس��ت بانك( و ديگر بانك ها در 
اين گزارش آمده است )ارقام برحسب ميليارد ريال است( . 

   رشد 45 درصدي بانك هاي خصوصي شده 
جمع دارايي ه��اي اين بنگاه ها در پايان س��ال 1397 به 
حدود 14400 ميليارد ريال رس��يده است كه نسبت به 
سال قبل از رشدي در حدود 38 درصد برخوردار است كه 
البته بانك هاي خصوصي شده رشد 45 درصدي و ساير 
بانك ها افزايش 30 درصدي داشته اند. الزم به ذكر است 
كه در سال 1397 بانك هاي صادرات و تجارت نسبت به 
تجديد ارزيابي دارايي ها و افزايش س��رمايه خود از محل 
مازاد ايجادشده اقدام نموده اند كه اين مساله نيز در بهبود 
ترازنامه هاموثر بوده است. افزايش نرخ ارز نيز از ديگر عوامل 
موثر در اين ميان بوده است البته نظارت بهتر بانك مركزي 
و فضاي مناسب ترشكل گرفته در بازار پول براي پيشگيري 
از رقابت منفي اين صنعت در پرداخت س��ود سپرده نيز 
مي بايستي مدنظر واقع شود. تسهيالت اعطايي به اشخاص 
غيردولتي همچنان با حدود 45 درصد بيشترين سهم را 
در دارايي ها دارد. پس ازآن مطالبات از دولت و اش��خاص 
دولتي ب��ا مجموع حدود 15 درصد قرار دارند.در س��وي 
ديگر ترازنامه س��پرده هاي سرمايه گذاري با قريب به 56 
درصد س��هم تعيين كننده اي دارند البته سهم اين آيتم 
در قياس با س��هم حدود 66 درصدي آن در سال قبل )به 
دليل افزايش سرمايه و نيز سودآوري مناسب تربانك ها كه 
موجبات افزايش سهم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه 
را فراهم آورده( كاهش شايان توجهي داشته است. در اين 
مورد تغيير وضعيت بانك هاي مشمول اصل 44 به مراتب 
قابل توجه تر بوده است. جمع حقوق صاحبان سهام اين 
بانك ها از 44 ميليارد ريال در سال 1396 به حدود 4900 
ميليارد ريال در سال جاري افزايش نشان مي دهد كه برخي 
عوامل موثر در آن ازجمله افزايش س��رمايه از محل مازاد 
تجديد ارزيابي دارايي ها و نيز بهبود سودآوري حاصل از 
تراز مثبت ارزي پيش ترمورداشاره قرار گرفتند. در مقابل 
حقوق صاحبان سهام بانك هاي خصوصي كه در سال قبل 
در حدود 23 هزار ميليارد ريال بود در سال جاري با كاهش 
قابل مالحظه اي به 69 هزار ميليارد ريال منفي رس��يده 
است. در س��ال 1397 تنها 1000 ميليارد ريال افزايش 
سرمايه توسط اين بانك ها صورت گرفته كه البته از محل 
مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها نبوده اس��ت.تأمين مالي 
انجام شده از س��وي بانك مركزي و صندوق توسعه ملي 
از حدود 12 درصد در سال مالي قبل به قريب 15 درصد 
در سال جديد رسيده است. خطوط اعتباري اعطاشده به 
برخي بانك ها براي حل وفصل مشكالت ناشي از موسسات 
مالي و اعتباري بدون مجوز و نيز تسهيالت اعطايي توسط 
برخي بانك ها از محل منابع صندوق توسعه ملي ازجمله 

داليل رشد اين مورد به شمار مي رود.

   سودآوري بانك هاي خصوصي شده
صورت س��ود و زيان تجميعي بانك ها در اين گزارش 
آورده شده است. اين صنعت در سال 1397 مجموعًا 
زياني در حدود 562 ميليارد ريال را متحمل شده است 
كه البته بهبود س��ودآوري بانك هاي مش��مول اصل 
44 با 93 هزار ميليارد ريال در س��ال 1396 و 87 هزار 
ميليارد ريال سود در سال 1397 كاماًل مشهود است. 
در مقاب��ل زياندهي بانك هاي خصوص��ي از 83 هزار 
ميليارد ريال در سال 1396 تا حدود 87 هزار ميليارد 
ريال در س��ال 1397 رخ داده است. با توجه به طوالني 
بودن جداول و آمار و ارق��ام، متن كامل اين گزارش را 
مي ت��وان در روزهاي آينده در س��ايت اقتصاد گردان 
مطالعه فرماييد. تركيب و سهم هريك از اقالم سود و 
زيان در قياس با جمع درآمدهاي مشاع، نشان دهنده 
افزايش قابل مالحظه برآيند عملي��ات ارزي، تعديل 
نسبتًا مناس��ب سود س��پرده هاي پرداختي، افزايش 
س��ود فعاليت هاي غير مش��اع، افزاي��ش هزينه هاي 
كاركنان و نيز هزينه هاي مالي اس��ت. البته بايس��تي 
توجه كرد كه ش��رايط در بانك هاي مشمول اصل 44 
و خصوصي متفاوت اس��ت. بطور مث��ال در بانك هاي 
واگذارش��ده برآيند درآمد تسهيالت و سود سپرده به 
شرايط مناسبي مبدل شده و از حدود 5 هزار ميليارد 
ريال در سال 1396 به بيش از 66 هزار ميليارد ريال در 
سال 1397 بالغ ش��ده است درحالي كه در بانك هاي 

خصوصي وضعيت كاماًلنگران كننده است.

   سود و زيان تجميعي صنعت بانكداري 1397  
مجموع تعداد كاركنان در سال 1396 بالغ بر 101 هزار نفر 
بوده كه به حدود 98 هزار نفر كاهش پيداكرده است. تعداد 
ش��عب نيز از 8867 به 8683 شعبه رسيده است.نسبت 
كفايت سرمايه يك ش��اخص كليدي در تحليل وضعيت 
بانك به شمار مي رود كه با توجه به آن مي توان متوجه شد كه 
دارايي هاي بانك تا چه حد در سبد مناسبي سرمايه گذاري 
شده و ازلحاظ ريسك و به كارگيري سرمايه در دارايي هاي 
مختلف از وضعيت مناس��بي برخوردار است. دليل وضع 
الزامات قانوني مبني بر رعايت حداقل نسبت كفايت سرمايه 
توسط بانك ها اين است كه درواقع بانك ها با اتكا به سرمايه 
خود قادر باشند در مقابل زيان هاي احتمالي و ناشي از عدم 
بازپرداخت تسهيالت اعطاشده به مشتريان، شرايط نامساعد 
بازار و برخي تنگناهاي عملياتي مقاومت كنند. متأسفانه 
مالحظه مي شود كه در خصوص برخي بانك ها اين نسبت 
منفي شده و مابقي نيز غير از موارد نادري شرايط مناسبي 
را به تصوير نكشيده اند. شاخص هاي ارايه شده اغلب گويا و 
فارغ از نياز به توضيح اضافه اي هستند. مالحظه مي شود كه 
در اغلب موارد بانك خاورميانه فاصله معناداري با بقيه دارد. 

   درآمد ارزي و غيرمشاع و درآمد مشاع
تركيب درآمدهاي مشاع و غير مشاع براي دو سال 1396 
و 1397 آم��ده اس��ت. اتكاي زياد بانك ها ب��ه درآمدهاي 

مشاع همچنان به چشم مي خورد البته در سال 1397 به 
دليل نتيجه مناسب عمليات ارزي بانك ها ناشي از تغيير 
قابل مالحظه نرخ ارز، در مورد بانك هاي ملت و پارسيان سهم 
درآمدهاي غير مشاع تغيير شگرفي داشته است. باال بودن 
سهم تسهيالت مشكوك الوصول در برخي بانك ها گوياي 
شرايط نابساماني است هرچند كه در برخي ديگر از بانك ها 

نيز سهم اين آيتم رو به افزايش گذاشته است. 

   نسبت تسهيالت اعطايي به سپرده ها
نسبت تسهيالت اعطايي به س��پرده ها، نسبتي است كه 
ظرفيت خلق تسهيالت توسط بانك از محل سپرده ها را 
نشان مي دهد. تحليل اين نسبت به صورت مطلق نمي تواند 
بيانگر نكته خاصي باشد و بايد آن را در كنار ديگر نسبت ها و 
شاخص هاي بانكي مورد تحليل و بررسي قرار داد. بااين حال 
دامنه متعادل اين نسبت معمواًل بين 70 تا 90 درصد بايد 
باشد. مقدار پايين تر از 70 درصد تا حدودي معرف سياست 
محافظه كارانه بانك و عدم تمايل به اعطاي وام و تسهيالت به 
دليل ريسك هاي موجود در وام دهي يا صرف منابع حاصل از 
سپرده ها در دارايي هاي غيرمولد است. از سوي ديگر مقدار 
باالتر 90 درصد نيز بيانگر كسري نقدينگي بانك ها جهت 
تأمين منابع اعتبارات اعطايي و آس��يب پذيري نسبت به 
وام دهندگان و به نوعي بيانگر باال بودن ريسك نقدينگي بانك 
است؛ همچنين نشان از جذاب بودن تسهيالت بانك و عالقه 
بانك به اعطاي تسهيالت نيز دارد. در خصوص برخي بانك ها 
بايستي به خطور اعتباري تخصيصي توسط بانك مركزي 
يا صندوق توسعه ملي براي اعطاي تسهيالت توجه داشت.

    جذب باالي منابع در بانك هاي اصل 44 
س��هم كلي هريك از بانك ها در جذب منابع س��پرده اي 
نشان مي دهد كه بانك هاي ملت، صادرات و تجارت فاصله 
معناداري با سايرين دارند. تركيب منابع جذب شده از حيث 
ايجاد هزينه قابل رويت است. در اين خصوص پست بانك 

شرايط بسيار مناسبي را دارد. 

   نسبت هاي اهرمي، بازده دارايي
نسبت س��پرده هاي جذب ش��ده به س��رمايه اسمي كه 
نشان دهنده ميزان اهرمي بودن آنهاست نيز نشان مي دهد 
كه بانك ها متناسب با ميزان سرمايه خود، چند برابر سپرده 
جذب كرده اند. اين ش��اخص مي توان��د در تعيين ميزان 
تسهيالت، نسبت تسهيالت و كفايت سرمايه آنها موثر باشد.

برخي نسبت هاي سود و زيان و كارايي در ميان بانك هاي 
 ROA مختلف نيز قابل رويت است. از جمله بازده دارايي ها
اين نس��بت، نسبت سود خالص را به كل منابعي كه تحت 
مديريت بانك قرار دارد، مرتبط مي سازد. اين نسبت خالص 
درآمدي را كه از به كار ب��ردن كل دارايي هاي بانك ايجاد 
مي ش��ود، ارزيابي مي نمايد. اين نسبت تا حدودي كارايي 
دارايي را مشخص مي نمايد ولي نكته اساسي اين است كه 
در طبقه بندي دارايي ها كه عمده ترين آنها تسهيالت است، 
درجه ريسك دارايي ها در نظر گرفته نمي شود و استفاده 

صرف از اين نسبت براي نتيجه گيري كلي درباره دارايي ها 
گمراه كننده خواهد بود.

   نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 
نرخ بازده حقوق صاحبان س��هام ROE نرخ بازده حقوق 
صاحبان سهام را نرخ بازده ارزش ويژه مي نامند. با استفاده از 
اين نسبت، سود بانك درازاي هريك ريال حقوق صاحبان 
سهام محاسبه مي ش��ود. با اس��تفاده از نرخ بازده حقوق 
صاحبان س��هام، رابطه بين س��ود و ارزش ويژه مشخص 
مي ش��ود. س��پرده هاي بلندمدت و كوتاه مدت پس انداز 
زماني موجب افزايش ثروت سهامداران مي شوند كه بازده 
س��رمايه گذاري از نرخ بهره سپرده ها بيشتر باشد. در اين 
صورت، مازاد نرخ بازده به سهامداران شركت تعلق مي گيرد، 
اما اگر نرخ بازده از نرخ هزينه بهره كمتر باش��د، نرخ بازده 
حقوق صاحبان س��هام بالطبع كاهش مي يابد. با توجه به 
انتشار اطالعات ماهيانه جذب سپرده و اعطاي تسهيالت 
بانك ها در سامانه كدال، تالش ش��ده است با بررسي اين 
اطالعات برخي شاخص ها در ميان بانك ها مورد تحليل قرار 
گيرند.مالحظه مي شود كه از حيث منابع در اختيار )و البته 
بالطبع مبلغ تسهيالت اعطاشده( بانك هاي ملت، صادرات 

و تجارت فاصله قابل مالحظه اي با ديگران دارند. 

   سرانه جذب منابع
سرانه منابع جذب ش��ده به ازاي هر ش��عبه و نيز كاركنان 
اما حرف هاي ديگري را مطرح مي كن��د. از اين زاويه بانك 
خاورميانه، بانك پاسارگاد و پس ازآن بانك هاي دي و پارسيان 
در رتبه هاي اول تا چهارم قرار مي گيرند. فاصله درآمد اعطاي 
تسهيالت و سود س��پرده پرداختي بانك ها دوره پنج ماهه 
و همين طور ارقام مش��ابه دوره گذشته كه به نوعي برآيند 
عمليات اصلي بانك به عنوان واسطه وجوه و تشكيل دهنده 
هسته اصلي درآمدهاي اين صنعت است، نشان از بهبود نسبي 
در ميان بانك هاي دولتي دارد اما اين شاخص در بانك هاي 
خصوصي بعضاً بهتر و در برخي موارد بدتر شده است. در اين 
ميان شرايط نابسامان سه بانك در مقابل بهبود شايان توجه 
در موسسه ملل به چش��م مي خورد. آخرين وضعيت سود 
)زيان( انباش��ته اين بنگاه هاي اقتصادي در 31 خردادماه 
1398 ارايه شده است. در ميان بانك هاي دولتي يا خصوصي 
شده تنها ملت داراي سود انباشته است. از حيث مبلغ زيان 
انباشته بانك تجارت با حدود 11 هزار ميليارد تومان و بانك 
دي با 9.5 هزار ميليارد تومان در باالترين ميزان قرار دارند. 
نكته ش��ايان توجه در خصوص اطالعات درآمد تسهيالت 
)و در بعضي موارد س��ود سپرده(، وجود نوسانات غيرعادي 
در ارقام گزارش شده در ماه هاي مختلف در بعضي بانك ها 
است. در ميان بانك هاي بزرگ، ارقام درآمد تسهيالت بانك 
تجارت و در بانك هاي كوچك تر بانك دي و در نقطه مقابل 
از حيث سود س��پرده پرداختي، مبالغ بانك اقتصاد نوين، 
موسسه كوثر و پست بانك تغييرات بيش��تري دارند. روند 
بانك خاورميانه هم در شناسايي درآمد تسهيالت و هم سود 
سپرده از يكنواختي بيشتري در قياس با سايرين برخوردار 
است. تركيب تسهيالت اعطايي در ميان بانك هاي دولتي و 
خصوصي تفاوت هاي قابل مالحظه اي دارد. سهم تسهيالت 
ارزي و پس ازآن مشاركت مدني و فروش اقساطي در بانك هاي 
دولتي بيشتر است. در بانك هاي خصوصي اما مشاركت مدني 
بيش از 55درصد تسهيالت اعطايي را به خود اختصاص داده 
است. تسهيالت ارزي توزيع يكنواختي در ميان بانك هاي 
خصوصي و دولتي ندارد بطور مثال بانك ملت قريب 35درصد 
از سبد تس��هيالتي خود را به ارزي تخصيص داده درحالي 
كه اين نسبت در پست بانك كمتر از 1درصد است. در ميان 
بانك هاي خصوصي نيز بانك هاي پارس��يان، خاورميانه، 
اقتصاد نوين و پاسارگاد اين قبيل تسهيالت سهم مناسبي 
دارند درحالي كه در بانك دي يا موسسه كوثر اين عدد صفر 
است. سهم تسهيالت قرض الحسنه كه در بانك هاي دولتي 
عموماً حواشي فراواني دارد نيز به هيچ وجه با بخش خصوصي 
قابل قياس نيست. تركيب منابع در اختيار نيز تفاوت هاي 
چش��مگيري در ميان بانك هاي خصوص��ي و دولتي دارد. 
مالحظه مي شود كه سهم سپرده هاي قرض الحسنه جاري در 
ميان بانك هاي دولتي در حدود 20درصد  است )پست بانك 
با حدود 43درصد تفاوت معناداري با ديگران دارد( درحالي 
كه در بانك هاي خصوصي اين عدد كمتر از 5درصد  است. 
در عوض سهم سپرده هاي يك ساله در بانك هاي خصوصي 
اندكي كمتر از 50درصد  وليكن در بانك هاي دولتي در حدود 
27درصد است. سهم سپرده هاي ارزي )اعم از كوتاه مدت و 
بلندمدت( در بانك هاي خصوصي قريب به 6درصد وليكن در 

ميان بانك هاي دولتي در حدود 2 درصد است.
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نظارت بر خلق پول
 وظيفه ذاتي بانك مركزي

در حال��ي حفظ ارزش پول مل��ي و ثبات اقتصادي 
جزو وظايف ذاتي بانك مركزي است كه پارادوكس 
توليد كوين و خلق كريپتوكارنسي اين روزها زمينه 
تاختن به وظايف اصلي اين نهاد حاكميتي را فراهم 
كرده اس��ت. به گزارش ايبنا، چندي پيش و پس از 
ابالغ اطالعيه چهاربندي بانك مركزي در خصوص 
رمز ارزها، نام��ه اي در فضاي رس��انه اي با امضاي 
واعظي رييس دفتر رياست جمهوري و سرپرست 
نهاد منتشر شد كه برخي افراد و رسانه ها به اشتباه 
آن را به عنوان ابطال بخش نام��ه بانك مركزي در 
خصوص رمز ارزها دانس��تند؛ اما پ��س ازآن بانك 
مركزي اعالم كرد: مف��اد ابالغيه چهاربندي بانك 
مركزي به هيچ عنوان ابطال يا لغو نشده و سياست 
بانك مرك��زي در اين بخش نامه فعاليت مربوط به 
رمز ارزها در حوزه پولي را روشن مي كند. اما جريان 
اين نام��ه ازاين قرار بود كه بع��د از ابالغ بخش نامه 
بان��ك مركزي در خص��وص رمز ارزه��ا؛ نامه هاي 
متعددي از مراكز مختل��ف ازجمله مركز فناوري 
اطالعات، ارتباطات و امنيت نهاد رياست جمهوري 
ارسال ش��د كه در آن از رييس دفتر رييس جمهور 
درخواست ابطال بخش نامه بانك مركزي و تدوين 
سند توسعه اي براي اين بخش با همكاري سازمان 
فن��اوري اطالعات و س��ازمان بورس ش��ده بود. بر 
اين اس��اس واعظي اين پيشنهاد را براي رسيدگي 
و نظارت به جهرم��ي_ وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات و فيروزآبادي_ دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي ارجاع داده بود كه فيروزآبادي در پاسخ به 
اين نامه اعالم كرد: اجازه خلق توكن با پشتوانه، ريال، 
ارز و طال در اختيار بانك مركزي و تصميم اين بانك 
مدبرانه بوده است؛ اما بازهم اظهارنظر در خصوص 
اين بخش نامه به پايان نرسيد و برخي از كارشناسان و 
مديران از سازمان هاي مختلف در نقد اين بخش نامه 
صالحيت ورود بان��ك مركزي براي تصميم گيري 
درباره ماينينگ و رمز ارزها را زير سوال برده و مبهم 
اعالم كردند كه بر اين اساس ذكر موارد زير الزامي 
به نظر مي رسد. اين مباحث در حالي مطرح مي شود 
كه بايد يادآور شد كه در بحث كريپتوكارنسي ها با 
مقوله هاي مختلفي مواجه هستيم كه چند حوزه اي 
هستند و تنها يك نهاد نمي تواند در خصوص تمامي 
موارد چارچوب تعيين كند؛ ولي به صورت روش��ن 
مشخص است كه انتش��ار توكن جديد با پشتوانه 
طال و فلزات گران بها و همچنين خريدوفروش ارز 
رمزهاي رايج در دنيا به دليل اينكه بازار پول و ثبات 
اقتصادي كشور را تحت تاثير قرار مي دهد بنابراين 
تصميم گيري در خصوص آن از وظايف قانوني بانك 
مركزي و تنها در اختيار اين نهاد است و تصميمات 
اين نهاد نظارتي در اين بخش مستقل از دولت است. 
بايد توجه داشت تصميم گيري در خصوص مسائلي 
كه ثبات اقتصادي كشور را تحت تأثير قرار مي دهد 
از نوع دستوري نيست كه شخصي با ارسال نامه اي 
بتواند مصوبه يك رگوالت��وري را نقض كند و اين 
مهم قابل پاس كاري در دعواهاي بين دس��تگاهي 
نيز نيس��ت. مصوبه و بخش نامه هاي بانك مركزي 
را تنها خود اين نهاد نظارتي مي تواند ابطال كند و 
هيچ مقام ديگري قادر نيست بخش نامه تخصصي 
يك نهاد نظارتي كه به واسطه عمل به مسووليت هاي 

قانوني اش صادرشده را ابطال كند.

تغيير تابلوي شعب بانك هاي 
ادغامي تا پايان سال

تابلوي بانك سپه در حالي تا پايان سال براي تمامي 
ش��عب بانك هاي ادغامي نصب خواهد شد كه در 
حال حاضر عبارت وابسته به بانك سپه در تابلوي 
اين بانك ها نقش بسته است. در حال حاضر انتقال 
بخش عمده اي از مالكيت سهام بانك هاي وابسته به 
نيروهاي مسلح به بانك سپه در تابلوهاي بانك هاي 
انصار، قوامين، حكمت ايرانيان، مهر اقتصاد و موسسه 
مالي اعتباري كوثر، عنوان »بانك وابسته« درج شده 
است و بر اين اساس تابلوهاي بانك هاي ادغامي از 
اين پس با عبارت »وابسته به بانك سپه« بر سر در 
شعب و ساختمان هاي مركزي اين بانك قابل نمايش 
است.به گزارش تعادل، محمدكاظم چقازردي اظهار 
داشت: اين برنامه موقتي است و برنامه ريزي كرده ايم 
كه تا پايان سال تابلو تمامي شعب بانك هاي ادغامي 
را تغيير دهيم و تابلوي بانك سپه براي اين بانك ها 
نصب شود.در مرحله فعلي هم براي اينكه مالكيت 
خود را نشان دهيم و به مردم اعالم كنيم كه مراحل 
اين ادغام در حال انجام اس��ت، بحث وابسته بودن 
آنها از نظر مالكيتي و مديريتي به بانك سپه را در زير 
تابلو نوشته ايم.چقازردي با بيان اينكه انتقال سهام 
بانك هاي ادغامي به بانك سپه از طريق بورس در 
حال انجام است، افزود: با اين اقدام بانك سپه امور 
مديريتي را در اين بانك ها انجام دهد. وي خاطرنشان 
كرد: اكنون حدود 70 درصد سهام بانك هاي ادغامي 
به بانك سپه منتقل شده و بانك سپه مالك بخش 
عمده اي از سهام اين بانك ها است.وي تصريح كرد: 
در مرحله بعدي هيات مدي��ره بانك ها در مجمع 
عادي فوق العاده انتخاب خواهند ش��د كه با توجه 
به شرايط، تغييراتي در هيات مديره آنها رخ خواهد 
داداز سوي ديگر، زمان بندي مجامع عمومي عادي 
فوق العاده 5 بانك»قوامين، انصار، حكمت ايرانيان، 
مهر اقتصاد و موسسه كوثر« با دستور جلسه انتخاب 
اعضاي هيات مديره اعالم شد و اين مجامع در مركز 
همايش هاي بانك س��په برگزار مي شود.جزييات 
زمان و محل برگ��زاري مجمع عمومي فوق العاده 
5 بانك ادغامي »قوامين، انصار، حكمت ايرانيان، 
مهر اقتصاد و موسسه كوثر« با انتشار اطالعيه اي در 
سامانه كدال منتشر شد. تصميم گيري در خصوص 
»انتخاب اعضاي هيات مديره« دس��تور جلس��ه 
مجمع عمومي فوق العاده 5 بانك ادغامي »قوامين، 
انصار، حكمت ايرانيان، مهر اقتصاد و موسسه كوثر« 
اعالم شده و مجمع آنها در تاريخ هاي 24، 25 و 26 

شهريور برگزار خواهد شد.

خالصه عملكرد بانك ها در پايان مرداد 1398 )بر اساس اطالعات سامانه كدال، ارقام برحسب ميليون ريال( 

تفاوت درآمد و سود درآمد تسهيالتمبلغ تسهيالتسود پرداختي منابع در اختيارنام بانك
پرداختي

تفاوت دوره مشابه 
سال گذشته

آخرين سود )زيان( 
انباشته )خرداد 1398( 

 656,46783,942,075   40,475,145 96,842,045 2,174,531,283 56,366,900 2,039,306,954ملت
  76,461,694    17,434,174    9,974,145   49,780,202 1,144,034,329 59,754,347 1,729,648,249صادرات

  111,208,547    8,293,732    457,350   67,630,126 1,241,804,317 68,087,476 1,617,460,950بانك تجارت
  34,991,610    7,551,008    12,337,051   41,342,496 855,395,100 53,679,547 967,851,140پارسيان
 10,783,547 5,241,304 5,801,604 52,666,577 953,215,765 46,864,973 984,812,418پاسارگاد

  5,683,186   43,979  6,030,084   10,309,255 308,200,677 16,339,339 376,350,713اقتصاد نوين
  94,971,089    17,737,410    18,158,368   3,703,032 94,241,889 21,861,400 254,572,890دي

   5,750,649    5,687,011   8,314,698 101,771,964 14,001,709 210,060,778موسسه كوثر
 1,295,703 1,527,230 2,207,441 10,699,823 152,767,891 8,492,382 192,866,844سينا

 1,009,688  88,476    384,366   7,341,645 122,657,071 7,726,011 156,236,359كارآفرين
 1,548,982 2,003,802 5,345,142 13,465,966 145,612,425 8,120,824 118,086,952موسسه ملل
 4,949,682 1,021,151 2,396,733 5,872,744 93,538,361 3,476,011 99,242,531خاورميانه
  11,267,799   68,658 1,162,277 4,372,817 94,020,366 3,210,540 88,376,499پست بانك

 820,997  354,679    476,778   1,244,041 25,986,162 1,720,819 40,042,104حكمت

تفاوت درآمد تسهيالت و سود سپرده بانك ها
در ماه هاي مختلف سال 1398 – ميليون ريال

نام بانك
فروردينارديبهشتخردادتيرمرداد

9,014,4024,941,3468,685,8998,187,8009,645,698ملت

  1,507,395    1,619,508    1,604,598    2,624,912    2,617,732  صادرات

  7,020,549  7,141,721 8,035,786  6,047,9461,409,318تجارت

  2,413,623    1,281,692    2,539,154   3,958,318    2,144,264  پارسيان

2,299,6212,826,9141,454,2621,779,769  2,558,962  پاسارگاد

484,182470,497414,604560,418467,032خاورميانه

477,307  142,726  128,641450,106248,949پست بانك



دانش و فن10اخبار فناوري

اعتبار اخبار فضاي مجازي دستخوش خطر 

باج گيري دالالن و سودجويان در شبكه هاي اجتماعي
گروه دانش و فن   

با ظهور و بروز شبكه هاي اجتماعي، بسياري از اخبار از 
اين رسانه هاي غيررسمي دريافت مي شود و اما ذات اين 
شبكه ها اينطور است كه نمي توان كامال به آنها اطمينان 
ك��رد؛ هرچند نبايد نقش نهادهاي نظارت��ي را ناديده 
گرفت، اما هوشياري خود افراد از همان ابتدا مي تواند 
جلوي سوءاستفاده سودجويان را گرفته و نقشه هايشان 

را بر آب كند.
زماني كه اخبار منتشرشده به روزنامه ها و رسانه هاي سنتي 
محدود بود، مي توانستيم صحت و س��قم آنها را از ميزان 
اعتبار رس��انه تش��خيص دهيم. اما با پررنگ شدن نقش 
شبكه هاي اجتماعي، هر يك از افراد براي خود رسانه اي 
دارند كه مي توانند از آن براي نيل به اهداف خود استفاده 
كنند كه ممكن است در جهت خير يا شر باشد. از طرفي 
كمبود نظارت بر فضاي مجازي موجب شده سودجويان 
به هر روشي دس��ت بزنند و از ناآگاهي افراد براي رسيدن 
به اهداف خود اس��تفاده كنند. خريد و فروش  محصوالت 
قاچاق و غيراصل، انتش��ار اخبار اشتباه و خبرسازي هاي 
جعلي يا باج گيري از افراد براي تن دادن به خواسته هايشان، 
از مواردي اس��ت كه اين روزها در ش��بكه هاي اجتماعي 
فراوان يافت مي شود. در اين راستا، رضا الفت نسب -عضو 
هيات مديره و سخنگوي اتحاديه كسب و كارهاي مجازي- 
به تعادل گفت: »تا زماني كه اين فضا س��اماندهي نشود، 
نمي توان با آن برخورد كرد. از طرفي بايد ديد حاكميت تا 
چه اندازه به اين فضا رسميت مي دهد. در حال حاضر تلگرام 
براي حاكميت رسميت ندارد و بنابراين هر اتفاقي كه در آن 
پيش مي آيد و افرادي بخواهند باج گيري كنند يا اجناس 
فيك خريد و فروش كنند هم قابل پيگرد نيست، مگر اينكه 

كار پليسي و سياسي پيچيده انجام شود.«
او در پاسخ به اينكه ثبت كانال هاي تلگرامي در ليست وزارت 
ارشاد به چه نتيجه اي رسيد، گفت: »يك سري كانال خود 
را ثب��ت كردند اما پس از آن تلگرام فيلتر ش��د و تا همين 
االن هم فيلتر اس��ت. البته تعداد زيادي كانال پرمخاطب 
بدون شناسنامه كه مديرانش شناسايي نشده باشند، در 
ايران نداريم و بيش��تر كانال هايي كه تعداد مخاطبانشان 
باالست، خود را معرفي كردند؛ مگر اينكه كانال هايي باشند 
كه از خارج از كش��ور هدايت مي شوند. در نهايت تا زماني 
كه دسترس��ي نداشته باش��يم و اين موضوع حل و فصل 
نش��ود و اين كانال ها نماينده اي در ايران معرفي نكنند تا 
هماهنگي هاي الزم انجام شود، نمي توان برخورد مناسبي 
با اين كانال ها كرد. البته ساماندهي تلگرام بحثي است كه تا 
حدودي سياسي شده، برخي مي گويند وضعيت به همين 
منوال باش��د، برخي مي گويند كامال اش��تباه است و اين 
كانال ها بايد نماينده داشته باشند اما در اين شرايط نمي توان 
عاقبتي براي آن متصور شد و اين مصرف كننده است كه 
ضرر مي كند. قانون گذاران با هم اختالف دارند و نمي توانند 
به نتيجه برسند، اما آبرو و پول مصرف كننده در خطر است. 

بسياري از كانال ها هستند كه فروش محصوالت دارند، اما 
آن را تحويل نمي دهند يا جنس فيك و قاچاق مي دهند و 
هيچ نهادي هم نيست كه آن را بررسي كند. البته اگر موضوع 

خيلي حاد باشد، پليس فتا آن را پيگيري مي كند.«
از طرفي يكي از مواردي كه فضاي مجازي به همراه خود 
داش��ته، انتشار اخباري اس��ت كه از اساس غلط هستند. 
الفت نسب درباره اخباري كه در فضاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماعي منتشر مي ش��وند اما منبع مشخصي ندارند و 
حاوي اطالعاتي هستند كه ممكن است صحيح نباشد، 
گفت: »اگر خبري در يك س��ايت رس��مي يا شبكه هاي 
اجتماعي داخلي كه به صورت رس��مي فعاليت مي كنند 
منتشر ش��ود، قابل رصد و پيگرد است و مي توان برايشان 
دادگاه هم تشكيل داد و قوانين جرايم رايانه اي هم براي آن 
وجود دارد، اما براي اخبار منتشرشده در منابع غيررسمي، 
نمي توان كاري انجام داد. درواقع ما هميشه از جايي آسيب 
مي بينيم كه ساماندهي نشده و فعاليت غيرقانوني در آن 

انجام مي گيرد.«
در عي��ن ح��ال يكي از م��واردي كه هنگام ت��الش براي 
س��اماندهي كانال هاي تلگرامي و معرف��ي صاحبان اين 
كانال ها به مراجع معتبر وجود داشت، مقاومت نسبت به 
شناسنامه دار شدن بود. الفت نسب با بيان اينكه ساماندهي 
الزاما به معناي بستن نيست، اظهار كرد: »ساماندهي اين 

است كه براي كانال ها و شبكه هاي مجازي برنامه ريزي شود. 
موضوع اين است كه شايد حاكميت به دنبال محدوديت 
هم نباشد، اما شبكه هاي اجتماعي در هر حاكميتي اهميت 
دارند و نبايد حاكميت را زير س��وال ببرند. طبيعي است 
كه هر حاكميتي بخواهد در مواجهه با شبكه هاي معاند 
يا كانال هايي كه مطالب ش��بهه ناك و فساد انگيز منتشر 
مي كنند، توانايي كنترل داشته باشد. البته اين اتفاق بايد از 
همان ابتدايي كه تلگرام وارد كشور شده بود، مي  افتاد و آن 
زمان شايد مي توانستند توافقي كنند، اكنون ديگر استفاده 
از تلگرام رواج پيدا كرده و كار خاصي نمي توان انجام داد و 
بسياري از كانال هاي تلگرامي بدون اينكه نظارتي رويشان 
باشد، براي خودشان فعاليت مي كنند و به نظر نمي رسد 
بتوان با دست اندركاران ش��بكه هاي اجتماعي ارتباطي 

گرفت كه اين موضوع را حل و فصل كنند.«
البته پليس فتا هم وظايفي براي كنترل فضاي مجازي بر 
عهده دارد. همانطور كه در تعريف اين سازمان آمده است، 
ايجاد امنيت و كاهش مخاط��رات و پايش فضاي توليد و 
تبادل اّطالعات براي پيش گيري از تبديل شدن اين فضا 
به بس��تري براي انجام و تحقق فعاليت هاي غيرقانوني از 
جمله وظايف آنهاست. با وجود اين، الفت نسب معتقد است 
پليس فتا هم براي مقابله با اين فضا محدوديت هايي دارد. 
او در اين خصوص بيان كرد: »پليس فتا هم ظرفيتي دارد و 

پرونده هاي جاري مربوط به فعاليت كسب وكارها و حمالت 
فيشينگ و مقابله با هكرها از جمله اقداماتي است كه بايد 
انجام دهد. البته اينطور نيس��ت كه آنها به اين موضوعات 
نپردازند، اما اگر بخواهند به تمامي اي��ن موارد بپردازند، 
بايد چند برابر نيرو جذب كنند كه توجيهي ندارد. درست 
نيست ما تصميمات اشتباهي بگيريم و در انتها از پليس 
بخواهيم جلويش را بگي��رد. هرچن پليس فتا به صورت 
شبانه روزي تمام تالشش را مي كند اما بايد از همان زمان 
سياست گذاري، حواسمان به موضوع باشد و نمي توان االن 
همه چيز را به گردن پليس انداخت. شبكه هاي اجتماعي 
هم يكي دو تا نيس��تند. ش��ايد چند صد هزار آدم در اين 
شبكه ها خريد و فروش انجام مي دهند و تعداد زيادي آدم 
توليد محتوا مي كنند و در چنين شرايطي نمي توان از پليس 
هم توقع داش��ت. اگر همه چيز روي حساب و كتاب بود و 
سياست ها از ابتدا درست چيده شده بود، مي شد اين موارد 
را از قبل پيش گيري كرد.«از طرفي بايد توجه داشت كه 
نقش خود افراد در دريافت اطالعات هم قابل چشم پوشي 
نيس��ت. در بسياري از مواردي كه مورد حمله هكرها قرار 
مي گيريم يا اطالعات نادرست دريافت مي كنيم، خودمان 
هستيم كه اجازه را مي دهيم. الفت نسب درباره نقش آگاهي 
و اطالع رساني به مردم بيان كرد: ذات اين شبكه ها و فضا 
اينگونه است كه كامال نمي توان به آنها اعتماد كرد و تنها 

كاري كه مي توان انجام داد، فرهنگ س��ازي است. تا يك 
جايي مي توان از اين موارد پيشگيري كرد اما شايد بتوان 
با آگاهي دادن به مردم كمك كرد كه در اين فضا بيش��تر 
مراقب باشند؛ بايد به آنها آگاهي داد كه چطور در شبكه هاي 
اجتماعي فعاليت كنند تا كمتر آسيب ببينند. اين كار بايد 
انجام ش��ود و نمي توان گفت چون غيرقانوني هستند، ما 
هم پيامي به مردم ندهيم. مردم بايد بدانند هر خبري كه 
در رس��انه هاي نه چندان معتبر منتشر مي شود را راحت 
نپذيرند. در مواجهه با اخباري كه در شبكه هاي اجتماعي 
مي بينند، چند سايت معتبر را باز كرده و مطالب را تطابق 
دهند كه متوجه شوند خبري كه در آن شبكه اجتماعي 
منتشر شده، درست است يا تنها شايعه اي است كه پخش 
شده. بايد ويژگي هاي خبر درست را به مردم بگوييم و در 
اين زمينه به آنها اطالع رساني كنيم تا بتوانند اخبار درست 

و نادرست را از هم تشخيص دهند.
همچنين به گزارش اعتماد آنالين، پليس فتا بر اس��اس 
دستور قضايي با كانال هاي تلگرامي كه توسط برخي دالالن 
در حوزه خدمات شهري و شهرداري ها با تهديد مسووالن 
اقدام به كار چاق كني و باج گيري مي كنند، برخورد خواهد 
كرد.بنا بر اين گزارش، ادمين هاي اين كانال هاي تلگرامي 
از بستر خبرسازي فعاليت شان را پيش مي برند. به اين شكل 
كه بطور مثال، اطراف يكي از مناطق شهري مي چرخند و 
به دنبال يك سوژه يا به عبارتي گاف مديريتي مي گردند، 
گافي كه اگر وجود هم نداشته باشد، آنها با هنر جعل خبر آن 
را مي سازند.پس از آن سراغ مدير مربوطه مي روند و او را با 
اين اطالعات تهديد مي كنند. مديري هم كه از پخش شدن 
اين اخبار مي ترسد دنبال راه حل مي رود. در چنين شرايطي 

است كه شرايط براي داللي فراهم مي شود.
مديران اي��ن كانال هاي تلگرامي، در اين موقعيت از مدير 
مربوط��ه باج خواهي مي كنند. حاال اي��ن باج گاهي 500 
ميليون تومان پول اس��ت كه بايد ضامن خبري شود كه 
مدي��ران نمي خواهند فاش ش��ود يا جواز س��اخت يك 
ساختمان 6 طبقه در يكي از مناطق شهري است و به هر 
حال، اين ادمين هاي سودجو با گاف هاي مديران درآمدزايي 
مي كنند.يك منبع آگاه در نيروي انتظامي در همين رابطه 
به اعتمادآنالين گفت: »پليس فتا بر اساس دستور مقام 
قضايي و شكايات متعدد از برخي كانال هاي تلگرامي بدون 
مجوز از وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي كه با خبرسازي 
جعلي و نش��ر اكاذيب اقدام به عملي��ات كالهبرداري و 
باج گيري مي كرده اند، در راس��تاي حمايت از مسووالن و 
خدمتگزاران جامعه موظف به احضار ادمين اين كانال هاي 

تلگرامي و بررسي عملكرد آنان شده است.«
به گفته اين منبع آگاه در صورت مس��جل شدن اقدامات 
غيررس��انه اي و غيرقانون��ي اين كانال ه��اي تلگرامي، با 
ادمين و گردانندگان آن برخورد قانوني صورت مي گيرد 
و نسبت به توقيف و بس��تن كانال هاي تلگرامي باج گير، 

اقدام خواهد شد.
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نقص امنيتي»جي پي اس« هاي 
ردگيري كودكان

محققان ي��ك موسس��ه امنيتي از نق��ص حدود 
600هزار ردگير جي پي اس خبر داده اند كه والدين 
از آنها براي شناس��ايي موقعي��ت مكاني كودكان 
خود اس��تفاده مي كنند.به گزارش مه��ر به نقل از 
اينترستينگ اينجينيرينگ، بس��ياري از والدين 
اميدوارند كه با استفاده از دستگاه هاي كوچك ردگير 
جي پي اس، بتوانند امنيت بچه هاي خود را تضمين 
كنند، اما يافته هاي شركت آواست نشان مي دهد 
اين تصور صحيح نيست و صدها هزار دستگاه ردگير 
مذكور آسيب پذيري هاي امنيتي قابل توجهي دارند. 
بررسي هايي كه آواست روي ردگيرهاي جي پي اس 
مختلف خريداري شده از س��ايت آمازون و برخي 
سايت هاي ديگر انجام داده، حاكيست كه داده هاي 
جمع آوري ش��ده توس��ط اين اب��زار روي اينترنت 
و س��رويس هاي كلود مختلفي ذخيره مي ش��ود. 
بنابراين، اطالعات آن��ي مربوط به موقعيت مكاني 
بچه ها در وب ذخيره مي ش��ود و هكرها در صورت 
دسترسي به اطالعات مذكور به سادگي مي توانند 
از آنها سوءاستفاده كنند. آواس��ت اعالم كرده ۲۹ 
مدل دستگاه ردگيري جي پي اس كه توسط برخي 
شركت ها فروخته مي شوند، چنين مشكلي دارند و 
اپليكيشن هاي تلفن همراه اين دستگاه ها هم داراي 
آس��يب پذيري هايي قابل سوءاس��تفاده به منظور 
سرقت اطالعات هستند. از سوي ديگر كلمه عبور 
پيش فرض تمامي اين دستگاه ها هم ۱۲۳۴56 بوده 
و در صورت عدم تغيير اي��ن كلمات باز هم هكرها 
امكان سواستفاده را دارند. دسترسي به ميكروفون 
گوشي و موقعيت مكاني به صورت آني، از جمله ديگر 

مشكالت اين دستگاه هاست.

سيري پاسخ موضوعات 
جنجالي را نمي دهد

اپل دس��تيار صوتي خود را طوري تغيير داده تا 
به س��واالتي درباره موضوع��ات جنجالي مانند 
فمينيسم پاسخي ندهد و كاربران را به سايت ها 
راهنمايي كند.به گزارش مهر به نقل از تلگراف، 
شركت اپل به دستيار صوتي هوشمند خود اجازه 
نمي دهد واژه »فمينيسم« را بگويد و آن را طوري 
طراحي كرده تا هنگامي كه بطور مس��تقيم در 
اين باره سواالتي پرسيده مي شود، از پاسخ دادن 
اجتناب كند. اين دستيار صوتي روي ميليون ها 
آيف��ون وج��ود دارد. اپل تصميم گرفته ش��يوه 
كنترل موضوعات حس��اس در اين اپليكيش��ن 
را تغيير دهد و فقط به س��يري اج��ازه مي دهد 
درباره برابري جنسيتي حرف بزند. اسنادي كه 
جديدا فاش شده نش��ان مي دهد اين پارامترها 
در آخري��ن آپديت اپليكيش��ن در ژوئن ۲0۱۸ 
ايجاد شده اند. همچنين اپل به توسعه دهندگان 
اعالم كرده س��يري را در برابر محتواي جنجالي 
محافظت كنند. همچنين طبق اس��ناد از يك 
پيمانكار خواسته شده تا واكنش هاي سيري به 
سواالت جنجالي را بررسي كند. در اين اسناد به 
توسعه دهندگان هشدار داده شده از پرداختن به 
موضوعاتي مانند فمينيس��م اجتناب كنند و در 
عوض كاربران با سمت سايت ها راهنمايي كنند. 
هنگامي كه بطور مس��تقيم درباره فمينيسم از 
سيري سوال پرسيده مي شود، اين دستيار صوتي 
پاس��خ مي دهد: من به برابري و برخورد احترام 
آميز با افراد معتقدم. اپل بيشتر پاسخ هاي دستيار 
صوتي خ��ود را به اظهارنظرهاي��ي توضيحي يا 
پيشنهادي تغيير داده است. جالب آنكه سيري در 
پاسخ به سواالت جنجالي مي گويد: من نمي دانم 

به اين سوال چگونه پاسخ دهم.

آپديت اندرويد ۱۰ گوشي هاي 
گوگل را از كار انداخت

حس��گر اثرانگش��ت در بس��ياري از گوشي هاي 
هوش��مند گوگل بع��د از دريافت به روزرس��اني 
اندرويد ۱0 از كار افتاده و با اختالل روبرو شده است. 
به گزارش ايسنا، اندرويد ۱0 كه جديدترين نسخه 
از سيس��تم عامل محبوب گوشي هاي هوشمند 
به ش��مار مي رود، مدت هاس��ت كه شركت هاي 
توليدكننده موبايل را درگير خود كرده است تا بعد از 
انتشار و عرضه عمومي، بالفاصله بتوانند جديدترين 
گوشي هاي هوشمند و پرچمدار خود را به آن ارتقا 
دهند و نس��خه آپديت و به روزرساني اندرويد ۱0 
را منتشر كنند. حاال بر اس��اس تازه ترين اخبار و 
گزارش هاي منتشر شده در وب سايت اليف هكر، 
يك آس��يب پذيري در نس��خه به روزرساني شده 
اندرويد ۱0 وجود دارد كه حس��گر اثر انگش��ت را 
در بسياري از گوش��ي هاي هوشمند اختصاصي 
گوگل، سري گوشي هاي پيكسل، از كار مي اندازد 
و كاربران مدل هاي مذكور را با مشكل و اختالالت 
فراواني مواجه مي كند. يكي از كاربران گوشي هاي 
پيكسل در فروم توسعه دهندگان شبكه اجتماعي 
رديت در اين خصوص نوشته اس��ت: از وقتي كه 
آپديت اندرويد ۱0 منتشر شد و آن را براي گوشي 
خ��ود دريافت، دانلود و نصب ك��ردم، دريافتم كه 
حسگر اثر انگش��ت گوشي از كار افتاده و من براي 
وارد شدن و باز كردن قفل گوشي و بسياري ديگر از 
فعاليت هايي كه نيازمند حسگر اثر انگشت هستند، 
با مشكل مواجه شدم. البته برخي ديگر از كاربران 
گوشي هاي پيكسل گوگل نيز خاطرنشان كرده اند 
كه آپدي��ت اندرويد ۱0 براي س��اير قابليت هاي 
گوشي هاي مورد استفاده آنها نيز مشكل ايجاد كرده 
است كه از جمله مهم ترين آنها مي توان به چرخش 
خودكار، تنظيم خودكار روشنايي صفحه نمايش، 
كنترل هاي نمايشگر و ساير ژست هاي حركتي در 
گوشي اشاره كرد. هفته پيش بود كه گوشي هاي 
پيكسل گوگل طبق روال هرساله، نخستين سري 
گوشي هاي جهان بودند كه نسخه به روزرساني و 

آپديت اندرويد ۱0 را دريافت كردند.

راه اندازي سرويس دوپاكته كارت سوخت
مديركل مهندس��ي عمليات و راهبري سرويس شركت ملي پست 
از راه اندازي س��رويس دو پاكته كارت سوخت با هدف برگشت دادن 
كارت سوخت مالكاني كه كارت هاي آنها در استان يا منطقه اي ديگر 

نگهداري مي شود، خبر داد.
به گزارش ايسنا، محسن وطن پرست با بيان اينكه برخي كارت هاي 
سوخت به دليل نقص، تشابه نشاني يا تغيير محل سكونت مالك، در 
استان يا منطقه اي غير از استان يا منطقه محل سكونت فرد نگهداري 
مي شود، افزود: »پست مصمم است اين كارت ها را نيز تحويل دهد. به 
همين دليل اين س��رويس از ابتداي شهريور ماه در تمامي باجه هاي 
پستي كشور راه اندازي شده است. بر اين اساس، مالكان اين كارت هاي 
س��وخت مي توانند با مراجعه به نزديك ترين واحد پستي )دولتي( و 
تحويل مدارك مورد نياز، نس��بت به ارسال كارت سوخت از استان يا 

منطقه اي كه كارت در آنجا معطل مانده، اقدام كنند.«
بنا بر اعالم شركت پست، او مدارك مورد نياز را شامل دو عدد پاكت، 
فرم اصالح آدرس، تصوير مدارك شناسايي خودرو )شناسنامه و كارت 
خودرو( و مدارك شخصي مالك )كارت ملي يا شناسنامه( عنوان كرد. 
به گفته وي، واحدهاي پستي موظف هستند، پس از اطمينان از آخرين 
نقطه پستي مقصد كارت سوخت و همچنين مبلغ دار بودن )نوشماره، 
GSB( يا صادر نشدن كارت المثني، نسبت به ارسال آن به آدرس اعالم 

شده، اقدام كنند.
براساس آخرين اعالم مجري كارت سوخت شركت ملي پست، يك 
ميليون كارت سوخت در باجه هاي پستي سراسر كشور باقي مانده كه 
حدود نيمي از آن مربوط به تهران است. داليل حجم باالي كارت هاي 
معطل مانده در تهران، حضور نداشتن مالكان در آدرس اعالم شده در 
زمان توزيع و تمايل برخي افراد به داشتن پالك خودرو تهران و اعالم 
آدرس��ي غير از آدرس مالك در تهران و در نهايت حضور نداشتن در 

محل اس��ت. در حالي كه مقرر بود كارت هاي سوخت به كارت بانكي 
متصل شوند، در نهايت اواخر تيرماه اعالم شد كارت بانكي زماني قابليت 
اجرايي دارد كه سهميه بندي اعمال شود و در حال حاضر نيز برنامه اي 
براي سهميه بندي بنزين وجود ندارد و به همين دليل اتصال كارت 
بانكي به كارت سوخت اجرايي نمي شود. در اين راستا اعالم شد استفاده 
از كارت هاي سوخت شخصي از تاريخ ۲0 مردادماه اجباري شده و همه 
افرادي كه به هر عنواني كارت س��وخت ندارند، مي تواند با مراجعه به 
پليس +۱0 تقاضاي صدور كارت كنن��د. در حال حاضر حدود ۲۴ تا 
۲5 ميليون خودرو در كشور وجود دارد كه طبق اعالم مسووالن نفتي 
براي همه خودروهايي كه در كشور شماره شده اند، كارت سوخت صادر 
شده است. براي كارت هاي سوخت مفقود شده نيز كارت اعالم شده 
تا افرادي كه كارت سوختشان گم شده است، ثبت نام كنند كه حدود 
٣ ت��ا ٣.٥ ميليون نفر ثبت نام كردند. بطور كلي بايد گفت كه تاكنون 
بيش از ۲ ميليون كارت هوشمند سوخت صادر و ارسال شده كه از اين 
ميان حدود يك ميليون كارت هوشمند سوخت برگشت خورده است.

براي  فيلترينگ هوشمند چه هزينه اي شد
اگرچه در زمان اجراي طرحي با عنوان فيلترينگ هوشمند اعالم شده بود 
كه براي اين طرح ۱۱0 ميليارد تومان سرمايه گذاري شده است، اما اكنون 
مشخص نيست از تجهيزات مرتبط با آن كجا استفاده مي شود.به گزارش 
ايسنا، سيستم فيلترينگ هوشمند اين امكان را فراهم مي كرد كه برخالف 
روش هاي سنتي فيلترينگ، دسترسي به يك سايت بطور كامل محدود 
نش��ود، بلكه تنها محتواي نامناس��ب و غيرمجاز روي آن سايت غيرقابل 
دسترسي شود. با اجراي فيلتريگ هوشمند، ابوالحسن فيروزآبادي- دبير 
شوراي عالي فضاي مجازي- درباره ميزان موفقيت فيلترينگ هوشمند گفته 
بود »چاره اي جز فيلترينگ هوشمند نداريم و اين برنامه بايد موفق شود.« 
حتي محمدجواد آذري جهرمي- وزير ارتباطات و فناوري اطالعات- زماني 
كه رياست شركت ارتباطات زيرس��اخت را برعهده داشت، درباره ميزان 
موفقيت فيلترينگ هوشمند گفته بود: مجريان اين كار اعتقاد دارند كه  آنچه 
در اين خصوص صورت گرفته، موفقيت آميز بوده و تالش بر آن اس��ت كه 
در اجراي اين طرح سرعت عمل بيشتري وجود داشته باشد.« اما با اجراي 
رمزنگاري روي شبكه اي مانند اينستاگرام كه به عنوان پايلوت اجراي طرح 
فيلترينگ هوشمند انتخاب ش��د، عمال روند فيلترينگ روي اين شبكه  
اجتماعي كه يكي از مهم ترين هدف هاي اين پروژه بود متوقف شد و محمود 
واعظي -وزير ارتباطات وقت- با اشاره به توافق هايي با مديران اينستاگرام، 
اظهار كرد: اگر مشكل از مبدأ حل شود، تجهيزات فيلترينگ هوشمند را در 
جاي ديگر استفاده مي كنيم.زماني كه موضوع فيلترينگ هوشمند مطرح 
شده بود، علي اصغر عميديان- رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي در زمان محمود واعظي- درباره سرمايه گذاري انجام شده روي اين 
پروژه اظهار كرده بود: »۱۱0 ميليارد تومان قرارداد ميان وزارت ارتباطات و 
صاحب نظران و متخصصين توانمند در بحث فيلترينگ هوشمند منعقد 
شده است« اين در حالي است كه اخيرا با طرح پرسشي از سازمان فناوري 
اطالعات ايران، در سامانه انتشار و دسترس��ي آزاد به اطالعات كه يكي از 

خدمات دولت هوشمند اعالم شده، در پاس��خ به اين سوال كه چه ميزان 
هزينه براي فيلترينگ هوشمند صرف شده است، اين پاسخ داده شده كه 
»درخصوص موضوع فيلترينگ هوشمند هيچ هزينه اي انجام نشده است و 
موضوع فيلترينگ هوشمند به اين سازمان مربوط نيست.« صرف نظر از اين 
پاسخ به سوال درباره سرمايه گذاري روي پروژه فيلترينگ هوشمند، و اينكه 
فيلترينگ هوشمند دقيقا به كدام بخش از زيرمجموعه هاي وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات مربوط است اخيرا اظهارنظر رسمي درباره وعده هايي كه 
درباره استفاده از تجهيزات فيلترينگ هوشمند در جاي ديگر، داده شده يا 
اينكه با توقف فيلترينگ هوشمند، پااليش فضاهايي كه از اين پروژه استفاده 
مي كردند، در چه شرايطي به سر مي برد، انجام نشده است. كارشناسان هم 
معتقدند با صرف هزينه هاي ميليارد توماني براي پروژه اي مانند فيلترينگ 
هوشمند، امكان حمايت از پروژه هاي دانشجويي، پرداخت وام به شركت هاي 
دانش بنيان، پيشبرد شبكه ملي اطالعات، حمايت از شبكه هاي اجتماعي 
و پيام رس��ان هاي داخلي و بسياري اقدامات ديگر وجود دارد و بايد منتظر 

شنيدن اخبار از سوي مسووالن در اين حوزه ها باشيم.

گزارش

رييس س��ازمان فناوري اطالعات معتقد است خدماتي 
مانند موتورهاي جس��ت وجو مي توانند با بهره گيري از 
ديتاهاي داخلي، بازدهي بهتر از نمونه هاي خارجي شان 
داشته باشند، اما اين تصور كه مي توان ۱00 درصد سهم 

بازار را در اختيار گرفت، يك روياست.
ش��بكه مل��ي اطالع��ات را مي ت��وان به نوع��ي يكي از 
شناسنامه هاي كاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
در نظر گرفت. اين پروژه چندين بار و در دوره هاي مختلف 
مورد بررسي قرار گرفت و حتي اس��مًا راه اندازي شد اما 
ظاهرا نتوانست آنچه را كه مد نظر مسووالن بود، كاماًل به 
نمايش بگذارد. در نهايت در دوره وزارت محمود واعظي 
-وزير پيشين ارتباطات و فناوري اطالعات- بود كه اعالم 
ش��د ش��بكه ملي اطالعات بار ديگر و اين بار به صورت 
رسمي راه اندازي شده تا يكي از اهداف حوزه ارتباطي را 
جامه عمل بپوشاند. اما اخيرا انتقادهايي به روند پيشرفت 
شبكه ملي اطالعات وارد شده است. البته انتقاد به روند 
تكميل شبكه ملي اطالعات در حالي متوجه مسووالن 

ارتباطي كشور شده كه به اعتقاد آنها، تمامي اين وظايف 
صرفا برعهده وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات نيست 
و البته اين وزارتخانه در بخش زيرساخت به دستاوردهاي 
خوبي رسيده اس��ت. در اين راستا امير ناظمي -رييس 
س��ازمان فناوري اطالعات- در گفت وگو با ايسنا، درباره 
انتقادهايي كه به پيشرفت شبكه ملي اطالعات مي شود، 
توضيح داد: »ما بر اس��اس ذهني��ت خودمان مي توانيم 
بگوييم يك موضوعي درست است يا نادرست اما وقتي 
مي خواهيم در عرصه عمومي حرف بزنيم بايد طبق سند 
و معيارهاي مشخص صحبت كنيم. بر اين اساس، شبكه 
ملي اطالعات س��ه اليه دارد؛ اليه زيرساخت، خدمات و 
محتوا كه اليه خدمات و محتوا طبق قانوني كه وجود دارد، 
برعهده وزارت ارتباطات نيست. اين بدان معناست كه اگر 
جاده اي درست كردند كه در اين جاده ماشين نرفت، بر 
عهده سازنده جاده نيس��ت. اولين چيزي كه ما گفتيم 
اين بود كه در اليه زيرساخت پاسخگو هستيم. خدماتي 
مانند گوگل هم خدماتي است كه روي زيرساخت شبكه 

ملي اطالعات وجود دارد. ما در زيرساخت متولي بوديم 
و به مردم معياري مي دهيم كه خودشان ارزيابي كنند.«

رييس سازمان فناوري اطالعات با ذكر يك مثال توضيح 
داد: »پنج سال پيش سريال هاي خانگي توليد مي شد و 
افراد روي دي وي دي آنها را مي گرفتند، االن چند درصد، 
سريال ها را با استفاده از شبكه هاي اينترنتي مي بينند؟ اين 
يعني شبكه ملي اطالعات، يعني زيرساختي به وجود آمده 
كه قبال وجود نداشته و االن وجود دارد. اگر تعداد حجم 
هر كدام از شبكه ها كه فيلم منتشر مي كنند، افزايش پيدا 
كرده يعني ما زيرس��اختش را فراهم كرديم.« ناظمي با 
بيان اينكه مسووليت زيرساخت با ما بوده و معيارش براي 
مردم مشخص است، افزود: »اگر بخواهيم آمار و ارقام هم 
بدهيم اين است كه در گذشته پنج درصد از ترافيك مردم 
داخلي بوده است و در وضعيت فعلي بيش از ۴0 درصد از 
ترافيكي كه مردم استفاده مي كنند، ترافيك داخلي است. 
حتي اگر اين آمار را هم ناديده بگيريم، تجربه ش��خصي 
و كاربري خودشان هم همين موضوع را نشان مي دهد. 

موضوع ديگر اينكه در اليه زيرس��اخت هم ممكن است تحقق شبكه ملي اطالعات وظيفه چه كسي است
هر روز تكنولوژي ها و ايده هاي ما عوض شود، بنابراين ما 
بايد معياري داشته باشيم. آن معيار سند تبيين الزاماتي 
است كه شوراي عالي فضاي مجازي تصويب كرده است 
و ما در حيطه س��ند تبيين الزامات، در اليه زيرس��اخت 
۸0 درصد پيش��رفت داش��تيم و موارد ديگر در وظيفه 
ما نبوده اس��ت.« وي با بيان اينكه اگ��ر نهادهايي وجود 
دارد كه تصميم گيري هاي كالن انجام مي دهند، يعني 
سياست گذاري مي كنند گفت: »اگر سياست گذاري بر 
عهده ما باش��د، پاسخگو هستيم، اما كسي خدمات را به 
صورت كامل بر عهده ما نگذاش��ته است. خدمات يعني 
اينكه از فعاليت كس��ب وكار، پروانه كسب وكار تا نحوه 
دسترس��ي مردم، برخورد با رقبا، مسدودسازي يا عدم 
مسدودسازي كه بخش هاي مختلفي از سياست گذاري 
هستند. اگر اينها برعهده ما گذاشته شود، در آن حيطه 
پاس��خگو هس��تيم اما اگر بر عهده ما گذاش��ته نشود، 

نمي توانيم پاسخگو باشيم.«
رييس سازمان فناوري اطالعات در پاسخ به اينكه آنچه 
مد نظر شوراي عالي فضاي مجازي در اين باره است كه 
بايد مرجع جست وجوهاي مردم ابزارهاي داخلي باشند، 

تا چه حد مي تواند محقق ش��ود؟ گف��ت: »بايد ديد آيا 
تجربه موفق داش��تيم يا نه. براي مثال در حيطه نقشه و 
مسيرياب، دو سرويس نش��ان و بلد، وجود دارند. در يك 
سال گذشته تعداد نصب اين دو كمتر از ۲00 هزار تا بوده 
اما تا امروز مجموع نصب اين دو منهاي همپوشاني هايشان 
بيشتر از ويز است.« ناظمي با اشاره به استفاده كاربران از 
سرويس هاي داخلي بيان كرد: »اين كه با وجود استفاده از 
يك سرويس خارجي، مجموع سرويس هاي داخلي بيش 
از 50 درصد سهم بازار را دارد، نشان مي دهد ويژگي هاي 
برتري داشته است، از جمله عدم مداخله سايرين يا اينكه 
به جاي مسدودس��ازي، س��رويس بهتري روي آن قرار 
داديد. ما به اين شركت ها تا حدي كه مي توانستيم ديتاي 
ملي داديم. چرا راننده ها از سرويس نشان و بلد استفاده 
مي كنند؟ چون اين برنامه ها محدوده طرح ترافيك را دارند 
كه ويز آن را ندارد. اينكه اگر راننده اي بخواهد از مس��ير 
طرح ترافيك نرود، بايد چه مسيري را طي كند كه ويز اين 
ويژگي را ندارد. در نهايت اينكه خدمات ديگر مانند موتور 
جست وجو هم مي توانند چنين ويژگي هايي ايجاد كنند 
اما اينكه تصور كنيم مي شود ۱00 درصد سهم بازار را در 

اختيار گرفت، يك خام انديشي و روياست.«
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سفر معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور كليد خورد

دور دوم اشتغال زايي بنياد بركت در كردستان با ايجاد ۴۶۰۰ شغل

اقتصاد تعاوني؛ الگويي مناسب براي گذر از اقتصاد دولتي

گروهبنگاهها|
بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
براساس ماموريت هاي محوله از سوي ستاد اجرايي، 
در دومين سال فعاليت اش��تغال زايي اجتماع محور 
خود در استان كردستان، بيش از ۱۵۰۰ طرح را در 

اين استان راه اندازي مي كند.
به گزارش روابط عمومي بنياد بركِت س��تاد اجرايي 
فرمان حض��رت امام )ره(، با س��فر معاون توس��عه 
كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت و هيات همراه 
به كردستان و بازديد از مش��اغل ايجاد  شده در اين 
اس��تان، دور دوم ايجاد فرصت هاي كس��ب وكار در 
روستاهاي شهرهاي كردستان با ايجاد ۱۵۰۰ طرح 

اشتغال زايي اجتماع محور آغاز شد. 
ب��ه گفته معاون توس��عه كارآفرين��ي اجتماع محور 
بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، 
راه اندازي اين تعداد طرح اشتغال زايي تا پايان سال 
جاري باع��ث ايجاد ۴۲۰۰ ش��غل اجتماع محور در 
استان كردستان مي شود.رضا راضي  زاده در تشريح 
اقدام��ات بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( در اس��تان كردس��تان گفت: سال گذشته 
۲38 ط��رح اش��تغال زايي با ايجاد ۵۲۰ ش��غل را با 
اعتب��اري بالغ بر ۲۱۰ ميليارد ريال در روس��تاهاي 
شهرستان هاي بيجار و س��روآباد راه اندازي كرديم 
و براي س��ال 98 نيز ايجاد ۱۵۰۰ طرح اشتغال زايي 
در تمام ۱۱ ش��هر استان كردس��تان هدف گذاري 

شده است.
وي اعتبار درنظر گرفته ش��ده براي ايجاد اين تعداد 
طرح اش��تغال زايي را ۱8۰۰ ميليارد ريال ذكر كرد 
و افزود: ب��ا راه اندازي ۱۵۰۰ ط��رح مذكور، بيش از 
۴۲۰۰ شغل اجتماع محور در مناطق محروم و كمتر 

توسعه يافته استان كردستان ايجاد خواهد شد.
معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركِت 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( خاطرنشان 
كرد: اي��ن ۴۲۰۰ ش��غل توس��ط 3 مج��ري و ۲۰ 
تس��هيل گر اقتص��ادي- اجتماعي بني��اد بركت در 
قالب طرح اش��تغال زايي اجتماع محور »س��حاب« 
)سرمايه گذاري حمايتي اشتغال بركت( و با توجه به 
ظرفيت ها و پتانسيل هاي منطقه اي، در رسته هايي 

همچون دامپروري، صنايع دستي، پرورش بوقلمون 
و فرآوري محصوالت باغي و كشاورزي و ... راه اندازي 

خواهد شد.
راضي زاده با اشاره به نشستي كه با حسين فيروزي، 
مع��اون هماهنگي ام��ور اقتصادي و توس��عه منابع 
استاندار كردستان داش��ت، تصريح كرد: اين ديدار، 
به نوعي حك��م ش��روع فرآيند اجراي��ي طرح هاي 

اشتغال زايي جديد بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( را در سال جاري داشت. 

وي ادامه داد: در اين ديدار، كه مجريان و تسهيل گران 
بنياد بركت نيز حضور داشتند، عالوه بر ارايه و تبيين 
الگوه��ا و مدل هاي اش��تغال زايي و توانمندس��ازي 
اقتص��ادي بنياد برك��ت در كردس��تان، زمينه ها ي 
همكاري و تعامل دستگاه هاي اجرايي استان با بنياد 

مورد بررس��ي و تأكيد قرار گرفت ت��ا به اين ترتيب، 
تسهيل گري الزم براي اجراي هر چه بهتر و سريع تر 

طرح ها انجام شود.
معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركِت 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( از ايجاد ۱۴۰ 
طرح اش��تغال زايي ديگر در قالب م��دل اقتصادي 
»آسمان« )آيين نامه سرمايه گذاري مردمي و اشتغال 

نيروي انساني( در استان كردستان خبر داد و اظهار 
داشت: با گروه س��ازي و فعال كردن جوامع محلي و 
تشكيل به ترتيب 3 و ۴ گروه در شهرستان هاي بيجار 
و سروآباد و راه اندازي 7 صندوق محلي، ۱۴۰ طرح 
اش��تغال زايي ديگر نيز در س��ال 98 به بهره برداري 
مي رسد كه ايجاد ۴۰۰ شغل ديگر را به دنبال خواهد 
داش��ت. راض��ي زاده درباره بازدي��دش از طرح هاي 
اش��تغال زايي ايجاد شده در اس��تان كردستان نيز 
توضيح داد: براي بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( بسيار اهميت دارد كه مشاغل پس 

از استقرار، پايدار باشند. 
به همين منظور، سركش��ي ها و بازديدهاي دوره اي 
از طرح ها و مش��اغل در دس��تور كار اس��ت تا ضمن 
گفت وگوي بي واس��طه ب��ا م��ردم و كارآفرينان، با 
دغدغه ها و مش��كالت آش��نا ش��ويم. وي بيان كرد: 
خوش بختانه طرح هاي ايجاد ش��ده در ش��هرهاي 
بيجار و سروآباد كه بيش��تر در رسته شغلي پرورش 
دام س��بك اس��ت به يك پايداري مطلوب رسيده و 

رضايت بخش است.
مالقات با آيت اهلل س��يدمحمد حسيني شاهرودي، 
نماينده ولي فقيه در كردس��تان از ديگر برنامه هاي 
سفر معاون توس��عه كارآفريني اجتماع محور بنياد 
بركت به اس��تان كردستان بود. در اين ديدار، ضمن 
اراي��ه گزارش��ي از فعاليت هاي بنياد بركت س��تاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در استان كردستان، 
برنامه هاي انجام گرفته و در دست اقدام در اين استان 
نيز تشريح شد.گفتني است، بنياد بركت در راستاي 
محروميت زدايي، توس��عه، پيشرفت، توانمندسازي 
اقتصادي و توزيع عادالنه امكانات و فرصت ها، نهضت 
ايجاد اش��تغال زايي را به نمايندگي از ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( در روستاها و مناطق محروم 
كشور راه اندازي كرده است. بنياد بركِت ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( همچنين در سال 98 بيش 

از ۱۰ استان را به استان هاي
هدف خود در زمينه اشتغال زايي اجتماع محور افزوده 
است و  هم اينك ۲8 استان، ۱7۵ شهرستان و ۶ هزار 
روستا تحت پوشش طرح هاي اشتغال زايي و حمايت 

كارآفريني اين بنياد قرار دارند.

رضاوفايييگانه|
مسوولاموركميسيونهاياتاقتعاونايران|

در ادبي��ات اقتصاد تعاون��ي، يك ش��ركت تعاوني بر 
اس��اس اصول و ارزش هاي��ي اداره مي ش��ود كه اين 
اصول جهان شمول است از جمله اين اصول؛ توجه به 
ارزش ها و منافع اجتماعي در كنار نفع شخصي، نظارت 
دموكراتي��ك، آزادي در ورود و خروج، اطالع رس��اني 
مستمر و شفاف و محور قرار دادن سرمايه هاي انساني.

مجموعه اين اصول باعث شده است كه دولت ها همواره 
جهت ارتقاي بهره وري و سطح رقابت پذيري، توسعه 
مشاركت مردمي، مبارزه با بيكاري، شفافيت اقتصادي 
وفقرزدايي توجه ويژه اي به اقتصاد تعاوني داشته باشند.

با توجه به اينكه كش��ور جمهوري اسالمي ايران بعد از 
هشت سال جنگ تحريمي همواره با تحريم هاي ظالمانه 
مواجه بوده تامين معيش��ت مردم مخصوصا اقش��ار 
آسيب پذير همواره دغدغه مس��ووالن بوده و از اين رو 
در روند اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي، توجه به 
مولفه هاي اجتماعي از دغدغه هاي اصلي بوده اس��ت. 

بر اين اس��اس در روند اجراي خصوصي سازي ساختار 
اقتصاد دولتي، اتخاذ الگويي هايي كه به عدالت اجتماعي 

نزديك تر باشد و در عين حال با مولفه هاي رقابت پذيري 
و كارآمدي اقتصادي مطابقت داشته باشد منطقي تر 

اس��ت.با توجه به ظرفيت هاي موجود اقتصاد تعاوني 
در سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي )به عنوان 
راهبرد خصوصي سازي( جهت تحقق اهدافي همانند: 

-شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.
– گسترش مالكيت در سطح عمومي مردم به منظور 

تأمين عدالت اجتماعي
– ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع 

مادي و انساني و فناوري
– افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي

– كاس��تن از بار مال��ي و مديريتي دول��ت در تصدي 
فعاليت هاي اقتصادي

– افزايش س��طح عمومي اش��تغال و بهب��ود درآمد 
خانوارها توجه ويژه اي جهت استفاده از ساختار تعاوني 
و برنامه ريزي شده است كه حداقل ۲۵ درصد از اقتصاد 

ملي از طريق تعاوني ها محقق شود
اما آنچ��ه در عمل اتف��اق افتاده اس��ت فاصله زيادي 
با ش��اخص هاي هدف گذاري ش��ده در سياست هاي 
ابالغي مق��ام معظم رهب��ري دارد و اقتصاد كش��ور 

 همچنان نتوانسته از مزاياي اقتصاد تعاوني و خصوصي 
بهره مند ش��ود. در اين راس��تا روند شاخص هاي بهره 
وري، رشد فزاينده اندازه دولت، وضعيت بيكاري، سطح 

رقابت پذيري و… مويد اين مطلب است.
آسيب شناس��ي وضعيت موجود نش��ان مي دهد كه 
مهم ترين موانع و چالش هاي توسعه بخش تعاون در 

اقتصاد كشور به شرح زير است: 
۱-پايي��ن بوده اراده س��اختار اجرايي كش��ور جهت 

واگذاري وظايف تصدي گيري
۲-سطح پايين پاسخگويي در مديران اجرايي جهت 

پاسخ دهي به ناركارآمدي هاي اقتصادي
3-وابس��تگي باالي بودجه عمومي كشور به درآمدهاي 
رانتي )همانند رانت درآمد نفت( و پوشش ناكارآمدي ها 

از اين طريق
۴-حاكم بودن فضاي رانت در حوزه كسب و كار )مزيت دار 

بودن واردات به جاي تبليغ و ترويج فرهنگ توليد( 
۵- پايي��ن ب��ودن مس��ووليت پذيري نس��بت ب��ه 

ناكارآمدي هاي اقتصادي مديران اجرايي

افزايش 90درصدي حضور 
گردشگران تركيه در مشهد

خراسانرضوي|حضور 
گردش��گران تركي��ه در 
استان خراس��ان رضوي 
ط��ي س��ال هاي اخي��ر 
از افزاي��ش 9۰ درص��دي 
برخوردار بوده است.رييس 
دفتر نمايندگي وزارت امور 
خارجه در ش��مال و شرق كش��ور ديروز در ديدار با 
سركنس��ول جديد تركيه در مشهد گفت: ۲۰ تا 3۰ 
درصد گردشگران تركيه كه به ايران سفر مي كنند 
از جاذبه هاي گردشكري، زيارتي و فرهنگي استان 

خراسان رضوي به ويژه مشهد ديدن مي كنند.
غالمعباس ارباب خالص افزود: بر اس��اس آمارهاي 
منتشره سال گذش��ته ۶۰۰ هزار نفر از اتباع تركيه 
به ايران س��فر كردند كه اين ميزان در س��ال ماقبل 
آن ۲۵۰ هزار نفر بود.وي اظهار داش��ت: اين در حالي 
اس��ت كه س��االنه بيش از دو و نيم ميليون ايراني به 
تركيه س��فر مي كنند و اين كشور در زمينه صنعت 
گردش��گري از قابليت هاي مختلف برخوردار است.

رييس دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در شمال و 
شرق كشور افزود: بيش از ده سال است كه رواديد بين 
ايران و تركيه وجود ندارد و اتباع ۲ كش��ور مي توانند 
بدون رواديد بين دو كشور سفر كنند كه اين فرصت 
مغتنمي براي تسهيل و ارتقاي گردشگري به شمار 
مي رود.سركنسول تركيه در مشهد نيز در اين ديدار 
گفت: گسترش روابط ايران و تركيه با توجه به پيشينه 
فرهنگي و تاريخي دو كش��ور در بخش هاي مختلف 
اقتصادي، تجاري و فرهنگي از اهميت خاص برخوردار 
است.فاتح توپچو افزود: استان خراسان رضوي به ويژه 
مشهد قابليت هاي بسيار براي گردشگران دارد و تالش 
بر اين است اين قابليت ها مانند آرامگاه هاي فردوسي و 

عمر خيام براي گردشگران معرفي شوند.

كاهش تردد كاميون ها در مرز 
سرخس بدون هماهنگي با ايران
خراسانرضوي|مدير 
پايان��ه مرزي س��رخس 
گفت: كشور تركمنستان 
بدون اطالع قبلي و با اتخاذ 
سياست هاي غير مسووالنه 
ورود و خروج كاميون هاي 
ترانزي��ت از طري��ق م��رز 
س��رخس را كاهش داده است.مجتبي سرگلزايي در 
گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: طبق توافق هاي انجام 
شده بين ايران و كشور تركمنستان تا مرداد ماه سال 
قبل حجم تردد كاميون روزانه به ۲3۰ دستگاه در روز 
رسيد كه كشور مقابل بدون هيچ هماهنگي اين ميزان 
تردد را به 3۰ دس��تگاه در روز كاهش داد و اين اقدام 
در حالي رخ داده كه پايانه س��رخس بارها اعالم كرده 
توانايي پذيرش بيشتري را دارد.وي با اعالم اينكه اقدام 
تركمنستان در اين خصوص مانع از تردد اتباع تاجيك 
از اين پايانه شد، افزود: تركمن ها در اقدامي ديگر از ورود 
و خروج كاميون هاي تاجيكي كه از طريق كشورشان 
تردد داشتند، ممانعت كردند به نحوي كه روزانه تنها ۱۰ 
دستگاه كاميون از اين مرز خارج مي شد و كاميون هاي 
ترانزيتي كه مقصد آنها تاجيكستان بود بايد از طريق 
مرز دوغارون در تايباد يا درياي خزر عبور مي كردند.

سرگلزايي با اش��اره به مضرات ديگر اين اقدام كشور 
تركمنستان مطرح كرد: از مردادماه سال 97 كه كاهش 
تردد كاميون اعمال شد، اتباع تركمن نيز به تدريج از اين 
نقطه مرزي حق ورود به ايران را نداشتند و تنها مي توانند 
از مرز باجگيران وارد ايران و از سرخس خارج شوند كه 
اين امر باعث شد، ورود مسافر چمداني تركمن به صفر 
برسد.اين اقدام در حالي انجام شد كه طي سال هاي 
گذشته مرز سرخس يكي از مبادي تردد همه روزه اتباع 
تركمنستان بود و فعاليت تجارت چمداني نقش موثري 

در اشتغال و رونق كسب و كار داشت.

 افزايش ۲۱0 درصدي
تردد زوار در مرز مهران

ايالم|همزمان با نزديك 
ش��دن ب��ه اي��ام تاس��وعا 
و عاش��وراي حس��يني 
معاون سياس��ي، امنيتي 
 اس��تاندار اي��الم از افزايش
۲۱۰ درصدي تردد زوار در 
مرز مهران به عتبات عاليات 
طي شش روز گذشته خبر داد.به گزارش خبرآنالين، 
محمد نوذري صبح ديروز در مراسم توديع و معارفه رييس 
 دادگستري اس��تان ايالم اظهار داشت: مردم ايالم در
8 سال دفاع مقدس سنگ تمام گذاشتند و امروز هم در 
سنگر خدمت رساني به زائران حسيني تالش مي كنند. 
وي افزود: حماسه اربعين حسيني در ايالم رنگ و بوي 
خاصي دارد، ساالنه بطور متوسط ۵ ميليون زائر از مرز 
مهران ت��ردد داريم كه ۲.۵ ميليون نفر آن در ايام چند 
روزه اربعين اتفاق مي افتد.وي با اشاره به حجم وروري ها 
به منطقه تصريح كرد: طي ش��ش روز گذشته تا امروز 
بيش از ۲۱۰ درصد افزايش تردد زوار نس��بت به مدت 
مشابه از مرز مهران داش��ته ايم.نوذري عنوان كرد: در 
اربعين سال 97 با وجود توفان سنگيني كه در مهران 
اتفاق افتاد، اما حضور مردم در صحنه كه خانه هاي خود را 
به زائر سرا تبديل كردند نگذاشتند به زوار آسيبي برسد.

وي افزود: تالش هاي خوبي براي مهار آسيب هاي 
اجتماعي در اس��تان صورت گرفته است؛ امروز در 
طالق رتبه 3۰، در نزاع رتبه ۲۵ كش��وري، در جرم 
رتبه ۲9 و در اعتياد رتبه ۲۶ كشور داريم، اگرچه در 
برخي از آسيب هاي اجتماعي نيز نيازمند كار و توجه 
بيشتر هستيم.وي عنوان كرد: در بحث آسيب هاي 
اجتماعي مشاركت مردمي را به كمك گرفته ايم و با 
تشكيل سمن ها و گروه هاي مردم نهاد و با هدفمند 
كردن آنها س��عي داش��ته ايم در روند آسيب هاي 

اجتماعي تعديل ايجاد كنيم.

شليك مستقيم به محيط بانان 
در پارك ملي گلستان

كل  ير مد | ن گلس�تا
محيط زيس��ت گلستان 
گفت: درگيري مسلحانه 
بين دو شكارچي غيرمجاز 
و محيط بانان منجر به تلف 

شدن اسب سازماني شد.
ب��ه گ��زارش باش��گاه 
خبرنگاران، محمدرضا كنعاني گفت: ساعت چهار عصر 
روز جمعه دو محيط بان پارك ملي گلستان در منطقه 
توپ تقر محدوده لهندربا با دو شكارچي غيرمجاز روبرو 
مي ش��وند.وي افزود: پس از ايست دادن محيط بانان 
دو شكارچي غيرمجاز به سمت محيط بانان مستقيم 
شليك مي كنند و تير به اسب محيط بانان اصابت كرده و 
اسب سازماني تلف مي شود.مديركل حفاظت از محيط 
زيست گلستان با اشاره به اينكه درگيري مسلحانه روز 
گذشته در پارك ملي گلستان در محدوده اي كه سال 
گذشته محيط بان باشقره به شهادت رسيد اتفاق افتاده، 
ادامه داد: يكي از شكارچيان غيرمجاز در همان لحظات 
اوليه درگيري توسط محيط بانان دستگير مي شود، اما 
تعقيب و گريز براي دستگيري يكي ديگر از شكارچيان 
تا حدود ساعت 9 شب ادامه مي يابد.وي با بيان اينكه هر 
دو محيط بان پارك ملي گلستان سالم هستند، تصريح 
كرد: هم اكنون بين 3۰ تا 3۵ هزار قبضه اسلحه مجاز در 
استان وجود دارد يعني به ازاي هر ۵۰ تا ۶۰ هرار هكتار 
از مساحت گلستان يك اسلحه در حالي كه به ازاي هر 
۱8 هزار هكتار از مساحت استان تنها يك محيط بان 
داريم.كنعاني با اين توضيح كه آمار دقيقي از اسلحه هاي 
غيرمجاز در استان نداريم، اما رقم كشفيات سالح هاي 
غيرمجاز در گلستان باالست، خاطرنشان كرد: كمبود 
محيط بان و آمار باالي شكارچي تهديدي براي تنوع 
زيستي استان است و جان محيط بانان گلستاني را به 

مخاطره مي اندازد.

 مصالح ساختماني بي كيفيت
در كردستان توليد مي شود

كردس�تان|مديركل 
استاندارد كردستان معتقد 
است: مصالح ساختماني 
بي كيفيت توسط تعدادي 
از واحدهاي توليدي فاقد 
پروانه استاندارد در استان 
توليد مي شود. موضوعي 
كه از منظر يزداني ضروري اس��ت هرچه سريع تر با 
آن برخورد ش��ود.به گزارش تسنيم، ژيال يزداني در 
ديدار با معاون سياسي � امنيتي و اجتماعي استاندار 
كردس��تان بر ضرورت وجود مسكن اس��تاندارد با 
اس��تفاده از مصالح ساختماني با كيفيت تاكيد و به 
اين نكته اشاره كرد: متأسفانه در استان شاهد توليد 
مصالح س��اختماني بي كيفيت هستيم كه توسط 
تعدادي از واحدهاي توليدي فاقد پروانه استاندارد 
توليد مي شوند.وي افزود: حق مردم داشتن مسكن 
استاندارد اس��ت و اين امر تنها در گرو توليد مصالح 
س��اختماني با كيفيت ممكن خواهد شد. يزداني 
از معاون سياس��ي- امنيتي و اجتماعي اس��تاندار 
كردستان درخواس��ت همراهي نيروي انتظامي با 
كاركنان استاندارد در زمان انجام اقدام قانوني براي 
واحدهاي توليدي متخلف را كرد.حسين  خوش اقبال، 
معاون سياسي-امنيتي و اجتماعي استاندار كردستان 
نيز در اين ديدار ضمن قدرداني از زحمات و خدمات 
كاركن��ان اداره كل اس��تاندارد گف��ت: در همايش 
فرمانداران استان از استاندارد دعوت به عمل مي آيد تا 
انتظارات خود را از فرمانداران مطرح كنيد.وي با اشاره 
به ضرورت برخورد قاطع با افرادي كه دست به يك 
چنين اقدامات مخربي در فضاي اقتصادي و توليدي 
استان مي زنند افزود: در شوراي تأمين استان مساله 
توليد مصالح ساختماني غير استاندارد مطرح و بايد 

برخورد هاي الزم انجام شود.
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 شهادت يك مرزبان
در درگيري با افراد ناشناس

سنندج|شب گذشته يك مرزبان در درگيري با 
نيرو هاي ضدانقالب در مرز مريوان به درجه رفيع 

شهادت نائل آمد.
معاون سياس��ي، امنيتي و اجتماعي اس��تاندار 
كردستان اظهار داشت: ساعت ۲۲ شب گذشته 
مرزبانان حي��ن پايش نوار مرزي ب��ا تعدادي از 
افراد ناش��ناس در نقط��ه صفر م��رزي و حريم 
ممنوع��ه )منطقه خوش كالن( درگير ش��دند.

خوش اقبال اضافه كرد: در اين درگيري اس��توار 
يكم وظيفه مجيد ش��يري پز به فيض شهادت 
نائل آمد و يك مرزبان ديگر با نام گروهبان يكم 
»مس��لم غريبي ده گلي« نيز زخمي ش��د.وي با 
بيان اينكه تاكنون هيچ كدام از گروه هاي معاند 
نظام مس��ووليت اين درگيري را برعهده نگرفته 
اس��ت، افزود: اطالعات تكميلي به زودي اعالم 
مي شود. فرماندهي مرزباني استان كردستان نيز 
در اطالعيه اي اعالم كرده اس��ت كه استواريكم 
وظيفه مجيد شيري پز ساكن شهر خمين استان 
مركزي در اين درگيري به شهادت رسيد و همرزم 
وي گروهبان يكم مسلم غريبي ده گلي نيز اكنون 
در بيمارستان بستري است و وضعيت عمومي او 

رضايت بخش است.

 مسموميت غذايي
64 نفر را راهي بيمارستان كرد

رشت|معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي 
گي��الن گفت: مس��موميت غذاي��ي در يكي از 
روستاهاي اس��تان گيالن، به دليل عدم رعايت 
موازين بهداش��تي، ۶۴ نفر را راهي بيمارستان 
كرد.فردين مهرابيان اظهار كرد: روز گذشته در 
پي مراجع��ه تعدادي از افراد با عاليم گوارش��ي 
مش��ابه به بيمارستان صومعه س��را و با توجه به 
اينكه همه اين افراد از يك مكان غذا تهيه كرده 
بودند، بالفاصله هماهنگي هاي الزم با حوزه هاي 
بهداش��تي و درماني و اورژان��س ۱۱۵ منطقه، 
جهت پذيرش و درمان اين افراد انجام شد.معاون 
بهداشتي دانش��گاه علوم پزشكي گيالن، افزود: 
بالفاصل��ه پس از اطالع و گزارش مس��موميت، 
اكيپ هاي كارشناسي بهداشت محيط و مبارزه 
با بيماري هاي استان و شهرستان به محل مذكور 
اعزام و بررسي ها و نمونه گيري هاي الزم از مواد 

غذايي انجام شد.

عتيقه هاي هزار ساله در گنبد 
كشف شد

گرگان|فرمانده انتظامي اس��تان گلس��تان از 
كشف ۴۰ قلم اشياي عتيقه با قدمت هزار سال در 
شهرستان گنبدكاووس خبر داد. سردار روح االمين 
قاسمي گفت: ماموران پليس آگاهي گنبدكاووس، 
پس از يك سري اقدامات اطالعاتي و تالش بي وقفه 
موفق به شناسايي محل نگهداري اشياي عتيقه 
شدند. طي هماهنگي با مقام قضايي و در بازرسي 
از محل مورد نظر، ۴۰ قلم اشياي عتيقه از جمله 
سكه، ظرف و قاشق و دستبند كشف شد. فرمانده 
انتظامي گلستان با تاكيد بر اشراف اطالعاتي پليس 
در شناسايي متهمان و قانون شكنان، گفت: برابر 
اعالم كارشناسان قدمت عتيقه جات كشف شده 
مربوط به هزار س��ال قبل است.قاسمي در پايان 
با بيان اينكه در اين عمليات يك متهم دس��تگير 
و به مراجع قضايي معرفي شد، خاطرنشان كرد: 
شهروندان در صورت آگاهي از فعاليت مجرمان و 
قاچاقچيان مي توانند در اسرع وقت از طريق سامانه 

۱۱۰ مراتب را به پليس اطالع دهند.

 همدلي و هم افزايي 
رونق بيش از پيش را در پي دارد

اصفهان|نشست هم انديشي مسووالن باشگاه 
فرهنگي ورزش��ي ذوب آهن اصفه��ان با حضور 
منصور يزدي زاده مديرعامل ذوب آهن، خدامراد 
صالحي سرپرست فرمانداري شهرستان لنجان، 
جواد محمدي و جمعي از مس��ووالن باش��گاه و 
كارخانه ذوب آهن، در محل اين باش��گاه برگزار 
ش��د. خدامراد صالحي سرپرس��ت فرمانداري 
شهرس��تان لنجان در اين نشست گفت: باشگاه 
فرهنگي ورزشي ذوب آهن پتانسيل بسيار خوبي 
براي شهرستان لنجان به شمار مي رود. وي افزود: 
برگزاري مسابقات در اين ورزشگاه در دو عرصه 
ملي و بين المللي شور و شعف خاصي را به ويژه در 
قشر جوان ايجاد كرده لذا توجه به مسائل ايمني 
اين عزيزان بسيار مهم است و مجموعه ذوب آهن 
در اين زمينه اقدامات موثري انجام داده اس��ت، 
برنامه هاي خوبي نيز در دست اقدام دارد و ما نيز 

آماده هر گونه همكاري در اين زمينه هستيم.

پيگيري درخواست هاي 
مجازي شهروندان مهابادي

مهاباد|ش��هردار مهاب��اد گفت: ش��هروندان 
مي توانند مسائل و مشكالت منطقه و محله خود 
در حوزه عمران شهري را از طريق فضاي مجازي 
به اطالع مديريت ش��هري برسانند تا نسبت به 
رف��ع آن اقدامات الزم انجام ش��ود.كامران فاتح 
افزود: با توجه به تمهيدات اتخاذ ش��ده مبني بر 
فعال سازي اكيپ هاي جدول گذاري، كف پوشي و 
لكه گيري آسفالت، شهروندان مي توانند تصاويري 
از مكان هايي ك��ه نياز به اصالح و ترميم دارند به 
كانال ارتباطي شهرداري ارسال كنند تا براي رفع 
آنها اقدام شود.با گسترش فضاي مجازي نقش 
شهروندان در بازتاب نواقص و عيب هاي احتمالي 
و پيشنهادهاي سازنده به خصوص در وضعيت 

مبلمان شهري گسترده شده است. 

چهرههاياستاني
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دبيركل سازمان ملل: ايران با كمبود ۸۰ مورد دارويي مواجه است

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران اعالم كرد

ضربه تحريم و مديريت ناصحيح بر پيكر دارو

تكدي گري؛ از راه هاي گسترش جرايم و آسيب هاي جامعه

از نخس��تين روزهاي اجراي دور تازه تحريم ها عليه 
ايران، مقامات امريكايي، تاثيرگذاري تحريم ها بر حوزه 
بهداشت و س��المت ايران را يك »توهم« اعالم كرده 
بودند اما مسدود شدن فعاليت هاي مالي و بانكي از يك 
سو و محدوديت واردات از سوي ديگر عمال حوزه دارو و 
درمان را به انجماد كشاند تا جايي كه بارها مسووالن با 
سازمان ملل درباره اين موضوع مذاكره كرده و خواهان 
چاره انديشي شدند. آخرين تالش در اين زمينه هم 
نامه س��عيد نمكي،  وزير بهداشت به تئودرو آدهانوم 
تدروس، دبيركل سازمان جهاني بهداشت بود كه با 
اشاره به »تحريم هاي ظالمانه و تصميمات و اقدامات 
ش��تاب زده و نابخردانه زمام��داران امريكا، از مجامع 
بين المللي به ويژه، سازمان جهاني بهداشت به عنوان 
مدافع حقوق سالمت ش��هروندان در عرصه جهاني 
خواست تا در برابر جنايات اين دولت سكوت نكرده و 
اجازه ندهند، يك دولت با زورگويي و قانون گريزي، در 
كشوري كه موضوع سالمت، محور اصلي برنامه هاي 
ملي حكومت اس��ت، اين گونه بر سالمت مردم تاثير 
منفي و مخرب بگذارد.« حاال بعد از مدت ها سرانجام 
س��ازمان ملل س��كوت خود در برابر تاثير تحريم ها 
بر ح��وزه دارو و درمان را شكس��ت. آنتونيو گوترش 
دبيركل س��ازمان ملل درباره اين موضوع بيان كرد: 
افزايش چشمگير قيمت داروها و كاهش سهام موجود، 
همراه با افزايش خطر فس��اد و موانع توسعه صنعت 
داروسازي، همچنان بر بخش بهداشت و درمان ايران 
تأثير خواهد گذاش��ت كه اين ام��ر مي تواند منجر به 
افزايش مرگ و مير قابل پيش��گيري و تأثير منفي بر 
بهره مند شدن مردم از حق سالمت شود. او با اشاره به 
اظهارات مقامات ايران كه ۹۷ درصد داروها در ايران 
توليد مي ش��ود اما به مواد اوليه وارداتي متكي است، 
گفت: داروهاي خارجي ب��ه ويژه داروهاي تخصصي 
م��ورد نياز ب��راي درمان بيماري ه��اي صعب العالج 
همچون س��رطان، بيماري هاي قلبي، تاالسمي و ام 
اس يا بيماري هاي نادر از اوايل سال ۲۰۱۸ در ايران 
كمياب شده اند. البته پاره اي از اظهارات گوترش در 
تضاد با صحبت هاي مس��ووالن بهداشت و درمان در 
ايران اس��ت چرا كه بارها بر اين نكته از سوي وزارت 
بهداشتي ها تاكيد شده كه ايران با كمبود دارو مواجه 
نيست اما گوترش در صحبت هاي خود اعالم كرد كه 
جمهوري اس��المي ايران با كمبود ۸۰ مورد دارويي 
مواجه است و بيمارس��تان ها كمبود دارو، تجهيزات 

پزشكي و كاالهاي مصرفي را تجربه مي كنند.

  بي مهري دولت به بيماران خاص
اظهارات دبيركل س��ازمان ملل البته در حالي اس��ت 
كه برخي نماين��دگان مجلس بر اين باورند كه اگرچه 
نمي ت��وان از تاثير تحريم ه��ا در ح��وزه دارو و درمان 
چشم پوش��ي كرد اما بخشي از مش��كالتي كه امروز 
بيماران به ويژه مبتاليان به بيماري هاي صعب العالج 
را اذيت مي كند ناشي از مديريت ناصحيح و بي مهري 

بيمه هاست.
 احمد همتي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
روز گذش��ته درباره اين موضوع ب��ه خانه ملت گفت: 
شرايط تحريمي كشور براي بيماران خاص سخت تر از 
افراد ديگر است؛ تامين دارو براي اين افراد هزينه مالي 
بسيار دارد و در برخي از موارد داروي مورد نياز اين افراد 
توسط سازمان هاي بيمه گر حمايت نمي شود، بخشي 

از اين بي مهري ازسمت دولت است .
او افزود: بعد از شروع تحريم ها دارو و مواد غذايي يكي 
از مواردي بود كه مورد تحريم ق��رار گرفت، برخالف 

بسياري از رسانه هاي داخلي و خارجي كه مي گويند 
دارو و مواد غذايي جزو تحريم ها نيست؛ با يك حساب 
سرانگشتي متوجه مي شويم زماني كه ارز براي كشور 
تحريم شد بنابراين توانايي هيچ گونه معامله اي در سطح 
بين المللي براي كشور وجود ندارد حتي اگر اين معامله 

در حيطه دارو و مواد غذايي باشد.
نماينده مردم سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس 
شوراي اسالمي افزود: قبل از تحريم ها وزارت بهداشت 
و درم��ان، آينده نگري در حوزه كمبود دارو داش��ته و 
اقدامات الزم را بررس��ي كرده بود؛ در حال حاضر ۹۷ 
درصد داروها در داخل توليد مي شود و حدودا ۳درصد 
داروها وارداتي هس��تند ولي با تمام اين شرايط باز ۳ 
درصد واردات دارو براي كشور هزينه مالي بسياري به 
همراه داشته و دارد؛ در برخي از مواقع مي توانيم بگوييم 
اين سه درصد برابري مي كند با ۹۷ درصد ديگر با تمام 
اين شرايط وزارت بهداشت در تالش است تا ۳ درصد 

داروي وارداتي را هم در داخل كشور توليد كند .

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس دهم يادآور 
ش��د: ش��رايط تحريمي كش��ور براي بيماران خاص 
سخت تر از افراد ديگر است تامين هزينه دارو براي اين 
افراد هزينه مالي بسيار به همراه دارد در برخي از موارد 
داروي مورد نياز اين افراد توسط سازمان هاي بيمه گر 
حمايت نمي شود؛ اين بي مهري ازسمت دولت است 
چرا كه سهم بيمه در پوشش دادن اين داروها از طرف 
دولت تامين نمي گردد و بيمه ها در ارايه خدمات دچار 
مشكل هستند چرا كه به لحاظ تامين منابع درآمدي 

دچار مشكل هستند .

  ارز دولتي و تحريم بانكي چه بر سر دارو آورد؟
اين وضعيت در حالي اس��ت كه پي��ش از اين عباس 
كبرياي��ي زاده، نايب ريي��س س��نديكاي صاحبان 
صناي��ع داروهاي انس��اني ايران در مقال��ه اي كه در 
نش��ريه امريكايي فارين پاليسي منتشر شد، نوشت: 
»تحريم ه��اي بانكي اعمال ش��ده بر اي��ران بيش از 

پيش خطرناك هس��تند. اين تحريم ها سبب ايجاد 
اختالل در روند دسترس��ي مردم ايران به ويژه افراد 
فقير، س��الخورده، كودكان، زنان و بيماران مبتال به 
بيماري هاي مزمن به داروهاي مورد نياز آنها ش��ده 
است. داروها بيش از پيش گران شده اند و كيفيت آنها 
نيز كاهش يافته است. وجود چرخه نامطمئن تهيه و 
تدارك سبب درمان ناكامل بيماري ها و مزمن شدن 
آنها ش��ده اس��ت. اين بحران زماني تعميق مي شود 
كه كاهش توليد در داخل س��بب افزايش نياز ايران 
به واردات دارو ش��ود. همه اي��ن اتفاقات در حالي رخ 
مي دهد كه منابع دولت ايران كاهش يافته در حالي 
كه دولت مجبور شده است داروها را با قيمت بيشتر 

وارد كند.«
اظهارات كبريايي زاده در حالي است كه چندي پيش 
رييس سازمان غذا و دارو در نامه اي به بانك مركزي از 
تخصيص نيافتن ارز به كارخانجات داروسازي به دليل 
عدم رفع تعهدات ارزي ناش��ي از ص��ادرات و واردات 
خبر داد. محمدرضا شانه ساز معاون وزير بهداشت و 
رييس سازمان غذا و دارو امروز در نامه اي به غالمرضا 
پناهي معاون ارزي بانك مركزي درباره اين موضوع 
نوشت: »در سه هفته اخير تعداد زيادي از كارخانجات 
داروس��ازي بنابه به داليل مختلف از جمله عدم رفع 
تعهدات ارزي ناشي از صادرات و واردات در پرتال بانك 
مركزي به عنوان ش��ركت غيرمجاز در تخصيص ارز 
رويت مي شوند كه امكان تخصيص ارز جهت تامين 
واردات دارو و مواد اوليه دارويي مورد نياز امكان پذير 
نيست. از آنجايي كه تامين داروهاي مورد نياز كشور 
برمبناي برنامه ريزي و تعهدات اين شركت ها شكل 
گرفته است كه با ادامه روند فعلي دچار كمبود و بحران 
بي سابقه ناش��ي از كمبود دارو در كشور خواهيم شد 
و صدمات غيرقابل جبراني را به سالمت جامعه وارد 
مي س��ازد با توجه به تطوي��ل دوره وصول مطالبات 
شركت هاي دارويي از مراكز درماني و مشكل نقدينگي 
شركت هاي مذكور خواهشمند است در صورت امكان 
دس��تور فرماييد تدابيري انديش��يده شود تا ضمن 
اعطاي مهلت مش��خص جهت تسويه حساب بعدي 
در اس��رع وقت نسبت به رفع مسدودي تخصيص ارز 
براي كارخانجات دارويي اقدام مقتضي به عمل  آيد.«

بنابراين نه تنها تحريم هاي بانكي بلكه مناسبات ارزي 
داخلي ه��م به دليل عدم ش��فافيت از س��وي برخي 
واردكنن��دگان دارو، اين حوزه را بيش از پيش ضعيف 

مي كند.

رييس انجمن م��ددكاران اجتماعي اي��ران يكي از 
راه هاي گس��ترش جراي��م و آس��يب هاي جامعه را 
تكدي گري دانس��ت و با اش��اره به آيين نامه مصوبه 
سال ۱۳۷۸ شوراي عالي اداري كه حدود ۱۱ دستگاه 
در اين حوزه مسووليت دارند، گفت: به نظر مي رسد 
هنوز نتوانس��ته ايم اين آيين نامه را به درس��تي اجرا 
كنيم. سيدحسن موسوي چلك در گفت وگو با ايسنا 
با بي��ان اينكه موضوع تكدي گري موضوعي بس��يار 
قديمي و ريشه دار است كه تنها مربوط به ايران نيست، 
اظهار كرد: در سراس��ر جهان موضوع تكدي گري و 
بي خانماني وجود دارد اما در روش ها و اشكال متفاوت 
انجام مي گيرد. تكدي گري معموال در كشورهاي فقير 
و در حال توسعه نمود بيشتري دارد و ايران نيز از اين 
موضوع مستثني نيست. وي در پاسخ به اين سوال كه 
آيا آماري از تعداد متكديان وجود دارد؟ اظهاركرد: چه 
در سطح داخلي و چه در سطح بين المللي هيچ آماري 
از تعداد متكديان در دس��ت نيست، زيرا تكدي گري 
موضوعي نيس��ت كه قابل ثبت و شناسايي مستمر 
باشد. در واقع بيش��تر قضاوت هايي كه در اين زمينه 
وجود دارد يا براس��اس مشاهدات ميداني يا براساس 
تعداد متكدياني است كه به مراكز ارجاع يا نگهداري 
مي ش��وند. از س��وي ديگر اجراي طرح هاي ضربتي 
و غيركارشناس��انه و ناكارآمد باعث به دس��ت آمدن 

آمارهاي نادرست در اين زمينه مي شود.
بنابر اظه��ارات رييس انجمن م��ددكاران اجتماعي 
ايران، متكديان در چند گروه تقسيم بندي مي شوند؛ 

دسته اول افرادي هستند كه شغل شان تكدي گري 
است و اغلب از اين راه كسب درآمد مي كنند. دسته 
دوم افرادي هس��تند كه به دليل نيازمندي و فقر و به 
منظور تامين معاش به تكدي گ��ري روي آورده اند. 
دسته سوم افرادي هستند كه درگير جرايمي مانند 
مواد مخدر هستند و براي تامين آذوقه و مواد مخدر 
تكدي گري مي كنند. عده ديگر افرادي هستند كه به 
دليل بي پولي ناشي از مهاجرت تكدي گري مي كنند.

وي ادامه داد: برخي ديگر از متكديان اتباع بيگانه اي 
هستند كه به دليل بي سرپناهي، بي هويتي و بي شغلي 
ب��ه اي��ن كار روي مي آورند اما برخي ديگ��ر افرادي 
هس��تند كه در قالب تكدي گري ب��ه جرايمي مانند 
قاچ��اق و توزيع مواد مخدر اق��دام مي كنند. در واقع 
تكدي گري پوشش��ي براي پنهان كردن جرايم آنان 

به شمار مي رود.
موس��وي چلك با بيان اينكه در ايران تكدي گري از 
راه هاي مختلفي مانند دستفروشي، پاك كردن شيشه 
خودروها و...  انجام مي شود، اظهاركرد: در واقع برخي 
از افرادي كه دستفروشي مي كنند، فروش كاال بهانه اي 
براي تكدي گري آنان است. حال آنكه دستفروشان 
حقيقي كه در قبال ارايه كاال و خدمات پول دريافت 
مي كنن��د به هيچ عنوان به ترح��م و كمك مردم تن 

نمي دهند و حاضر به دريافت اعانه نيستند.
به گفته رييس انجمن م��ددكاران اجتماعي ايران، 
تكدي گري در قال��ب معضل اجتماعي شناس��ايي 
ش��ده و داراي عوارض و آسيب هايي از جمله افزايش 

مشاركت متكديان در ارتكاب جرايم مختلف از جمله 
جرايم خرد و افزايش احتمال گرايش به مواد مخدر 
در متكديان اس��ت. در واقع تكدي گري جرمي است 
ك��ه افراد از طريق آن قانون را دور مي زنند. از س��وي 
ديگر برخي با ظاهري غيرآراسته و تظاهر به بيماري 
يا معلوليت موجب بي اعتمادي مردم جامعه مي شوند 
زيرا ايرانيان افراد نوع دوس��تي هس��تند و در صورت 
مواجه��ه با افرادي ك��ه در قالب فق��را كالهبرداري 
مي كنند اعتمادشان به طور كلي از بين مي رود و همين 
امر موجب مي شود براي اعمال خير حقيقي نيز كار 

خود را به تاخير بيندازند.
وي در ادامه يكي از راه هاي گسترش جرايم و آسيب ها 
را تكدي گري دانس��ت و گفت: قان��ون حوزه قضايي 
كشور در مواردي به منظور برخورد با متكديان قوانيني 
را پيش بيني كرده اما تجربه نشان داده برخوردهاي 
قضايي و بگير و ببندها منجر ب��ه تاثيرگذاري پايدار 
ب��راي كنت��رل و كاهش تكدي گري نش��ده اس��ت. 
اگرچ��ه قانون گ��ذاران درباره موض��وع تكدي گري 
قوانيني نوش��ته اند اما در اين زمينه بايد به مردم نيز 
آموزش هايي ارايه كرد تا به هر فردي كمك نكنند و 
مروج آسيب ها نباشند و در صورتي كه تمايل به كمك 
به ديگران دارند، از محل منابع اجتماعي و موسسات 
معتبر به نيازمندان كمك رساني كنند. رييس انجمن 
مددكاران اجتماعي اي��ران ادامه داد: طبق ايين نامه 
مصوب س��ال ۱۳۷۸ ش��وراي عال��ي اداري وظايف 
دستگاه هاي مختلف در خصوص متكديان مشخص 

شده است اما به نظر مي رسد شهرداري، بهزيستي و 
نيروي انتظامي بيش از هر دستگاه ديگري درگير اين 
موضوع هستند و بيش��ترين بار روي دوش آنهاست 
چراكه م��ا در انجام كارهاي گروه��ي به خوبي عمل 

نمي كنيم.
وي با اش��اره به آيين نامه مصوبه سال ۱۳۷۸ شوراي 
عال��ي اداري كه ح��دود ۱۱ دس��تگاه در اين حوزه 
مس��ووليت دارند و از جمل��ه آنها س��ازمان برنامه و 
بودجه است، گفت: در اين آيين نامه پيش بيني شده 
اس��ت كه س��ازمان برنامه و بودجه، بودجه الزم را به 
منظور ساماندهي متكديان براي دستگاه هاي مرتبط 
پيش بيني كند، شهرداري مكان و هزينه هاي جاري 
را تامي��ن كند و نمايندگان دس��تگاه هايي همچون 
بهزيستي، كميته امداد، دادگستري، نيروي انتظامي، 
علوم پزش��كي و.... در مكان پيش بيني شده حضور 

داشته باشند. به نظر مي رسد هنوز نتوانسته ايم اين 
آيين نامه را به درستي اجرا كنيم.

موسوي چلك در پايان در پاسخ به اين سوال كه مردم 
در برخورد با متكديان بايد چگونه رفتار كنند؟ اظهار 
كرد: مردم نبايد به صورت مستقيم به متكديان كمك 
كنند زيرا كمك هاي مس��تقيم عاملي براي تشويق 
متكديان و افزايش تكدي گري اس��ت. حتي در دين 
اسالم به اين موضوع اشاره شده است كه اگر مردم قصد 
دارند به فقيران كمك كنند ابتدا به ارحام و خويشان 
نيازمند س��پس به ايتام كمك كنند البته تحت هيچ 
ش��رايطي نبايد به متكديان بي احترامي كرد اما قرار 
نيس��ت كه افراد از هر دستفروشي خريد كنند يا اگر 
كس��ي دس��ت نيازي به آنان دراز كرد به آنان كمك 
كنند چراكه بسياري تفاوت نيازمند و غيرنيازمند را 

نمي توانند تشخيص دهند.
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اختصاص ۱۸ هزار سهميه 
استخدامي به آموزش و پرورش

معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع وزارت آموزش و 
پرورش ضمن اعالم سهميه ۱۸ هزار و ۳۹ نفري اين 
وزارتخانه در آزمون فراگير استخدامي دستگاه هاي 
اجرايي در آبان ۹۸ گفت: مابه التفاوت افزايش حقوقي 
دانشجومعلمان طبق احكام جديد با حقوق شهريور 
واريز مي شود. علي الهيار تركمن درباره سهميه وزارت 
آموزش و پرورش در آزمون استخدامي دستگاه هاي 
اجرايي كشور كه قرار است طبق اعالم سازمان امور 
اداري و استخدامي در نيمه دوم آبان ماه ۱۳۹۸ به طور 
همزمان در سراسر كشور برگزار شود، اظهار كرد: در 
اين آزمون ۱۸ هزار و ۳۹ نفر سهميه داريم. وي افزود: 
از اي��ن تعداد ۱۲ هزار نفر طبق اساس��نامه ماده ۲۸ 
دانشگاه فرهنگيان جذب مي شوند كه فارغ التحصيل 
دانشگاه هاي ديگر هستند و پس از پذيرفته شدن در 
آزمون، در دوره هاي يك س��اله صالحيت حرفه اي 
معلمي شركت مي كنند سپس وارد نظام آموزشي 
مي شوند. معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت 
آموزش و پرورش با بيان اينكه ۲ هزار سهميه خاص 
سيس��تان و بلوچس��تان داريم كه در جهت ارتقاي 
عدالت آموزشي و تامين نيروي مورد نياز اين استان 
اخذ شده است، گفت: چهار هزار و ۳۹ مجوز استفاده 
نشده سال هاي قبل نيز باقي مانده است كه به سرجمع 
سهميه هاي ما افزوده مي شود. دفترچه آزمون در اواخر 
شهريورماه منتشر مي شود و تمام كساني كه به حرفه 
معلمي عالقه مند و حايز شرايط هستند مي توانند 

ثبت  نام و در آزمون شركت كنند. 

 نظام سالمت الكترونيك؛ 
موثر در كاهش قاچاق دارو

مديرعامل سازمان بيمه س��المت گفت: استقرار 
سازمان الكترونيكي و پرونده الكترونيكي سالمت در 
كاهش بروز تخلفات از جمله در حوزه دارو بسيار موثر 
است. طاهر موهبتي درباره برنامه نسخه الكترونيكي 
افزود: برنامه نسخه الكترونيكي سال گذشته آغاز و 
چند ماه به صورت آزمايشي در كرمان اجرا شد. اواخر 
سال گذشته در هر استان، يك شهرستان اين برنامه 
را اجرايي كرد. وي بيان كرد: بس��تر تمام خدمات 
الكترونيك در نظام س��المت، پرونده الكترونيك 
سالمت اس��ت. در حال حاضر در ۲۲۵ شهرستان، 
تمام داروخانه ها و پاراكلينيك ها از برنامه نس��خه 
الكترونيكي استفاده مي كنند. آنچه مورد نظر وزير 
بهداشت است، فراهم شدن زيرساخت هاي نسخه 
الكترونيكي است. البته وقتي زيرساخت ها توسط 
سازمان بيمه سالمت فراهم مي شود، تمام گروه هاي 
پزشكي نيز بايد از اين اقدام استقبال كنند. موهبتي 
ادامه داد: بر اساس مصوبه شوراي سياست گذاري 
در وزارت بهداش��ت، كس��اني كه نسخه هاي خود 
را به صورت الكترونيكي ارس��ال كنند، هزينه هاي 
آنها در پايان ماه بدون تاخير پرداخت مي ش��ود. از 
طرفي تسهيالت مالي ۴ درصد از طريق بانك رفاه 
براي فراهم كردن زيرس��اخت هاي مورد نياز براي 
اجراي نسخه الكترونيكي در مطب ها در نظر گرفته 
شده است. مديرعامل سازمان بيمه سالمت گفت: 
البته بايد توجه كرد كه تغيير رفتار با مقاومت مواجه 
مي شود و در حوزه سالمت شرايط بسيار دشوارتر 
است. بنابر اعالم روابط عمومي سازمان بيمه سالمت، 
وي در پاس��خ به س��والي درباره تاثير برنامه نسخه 
الكترونيكي در جلوگي��ري از قاچاق دارو و موضوع 
ناصرخسرو بيان كرد: استقرار سازمان الكترونيك 
در برچيدن موضوع قاچاق دارو بسيار موثر است و 
بايد توجه كنيم كه موضوع ناصرخسرو اصال كشف 
جديدي نيست. موهبتي درباره سامانه تي تك نيز 
اظهار داشت: سامانه تي تك مشكالتي داشت كه با 

ارتقا، برطرف مي شود. 

مطالعات مرحله اول انتقال آب 
خزر انجام شد

مجري طرح انتقال آب خزر به فالت مركزي گفت: 
مطالعات مرحله اول طرح ملي انتق��ال آب خزر به 
فالت مركزي كامل شده است. محمد كهريزي در 
ششمين نشست س��تاد راهبردي آب استان افزود: 
اخذ مجوزهاي قانوني براي انتقال آب خزر در حال 
پيگيري است. مجري طرح انتقال آب خزر به فالت 
مركزي تصريح كرد: مرحله بعد براي اجراي طرح ملي 
انتقال آب خزر به فالت مركزي فراخوان شناسايي و 
ارزيابي سرمايه گذاران است. تهيه پيش نويس نامه به 
معاون اول رييس جمهوري، پيگيري و درخواست 
از مج��ري طرح براي ارس��ال گزارش، ارس��ال نامه 
حفاظت محيط زيس��ت درباره پاسخ كارگروه هاي 
ارزيابي زيست محيطي از جمله اقدامات انجام شده 
در راستاي مصوبه هاي تصويب شده در نشست قبلي 
ستاد راهبردي آب استان سمنان بود و در اين نشست 
درباره مسائل مختلفي مانند پيگيري مصوبه هاي 
نشست قبلي و گزارش معماري تامين منابع مالي طرح 
شيرين سازي آب خزر توسط مجري طرح در دستور 
كار قرار گرفت. در اين نشست عليرضا آشناگر استاندار 
سمنان، احمد همتي نماينده مردم سمنان، مهديشهر 
و س��رخه در مجلس ش��وراي اس��المي و جمعي از 
مسووالن حوزه آب، صنعت، كشاورزي استان سمنان 
حضور داشتند. طرح انتقال آب از درياي خزر به فالت 
مركزي ايران در بودجه ۹۸ كش��ور رديف اعتباري 
گرفت. اين رديف بودجه مربوط به مطالعه و اجراي 
انتقال آب درياي خزر به فالت مركزي است كه با رأي 
قاطع نمايندگان مجلس در سال ۹۷ تصويب شده بود.

هدف از اجراي اين طرح تأمين بخشي از كمبود آب 
آشاميدني و صنعت استان س��منان به ميزان ۲۰۰ 
ميليون متر مكعب در س��ال است كه در افق ۱۴۲۵ 
حدود ۵۰ ميليون مترمكعب براي بخش آشاميدني 
و ۱۵۰ ميليون مترمكعب براي صنعت در نظر گرفته 
شده است اما كارشناسان محيط زيست معتقدند اين 
اتفاق باعث آسيب جدي به محيط زيست استان هاي 
شمالي كشور شده و حتي مي تواند خزر را خشك كند.

هشدار نسبت به كمبود عضو اهدايي در كشور توانمندسازي مددكاران اجتماعي براي آموزش كودكان كار و خياباني 
مدير اداره پيش��گيري و ارتقاي سالمت اجتماعي 
س��ازمان رفاه، خدمات و مش��اركت هاي اجتماعي 
ش��هرداري ته��ران از انعقاد تفاهمنام��ه همكاري 
مش��ترك با جهاد دانش��گاهي علوم پزشكي شهيد 
بهشتي جهت توانمندس��ازي مددكاران اجتماعي 

خبر داد.
مريم شيردل با اش��اره به اقدامات و برنامه هاي اين 
مركز در راستاي ساماندهي كودكان كار و خياباني، 
به همكاري با جهاد دانشگاهي علوم پزشكي شهيد 
بهش��تي اش��اره كرد و گفت: طي نيازسنجي هاي 
ص��ورت گرفت��ه از ك��ودكان كار خيابان��ي متوجه 
شديم كه بس��ياري از اين كودكان دچار اختالالت 
روانشناختي و نيازمند مشاوره و آموزش هاي خاص 
هستند كه براي پاسخ به اين نياز طرحي مشترك با 

جهاد دانشگاهي برگزار كرديم.
وي با اش��اره به شناس��ايي بي��ش از ۳۷۰۰ كودك 
نيازمند آموزش و مش��اوره، تصريح كرد: از آنجاكه 
ارايه آم��وزش جداگان��ه به تك تك اي��ن كودكان 
دشوار بود، بر اس��اس طرح ارايه شده از سوي جهاد 
دانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي مقرر شد كه 
مددكاران اجتماعي تش��كل هاي مردم نهاد همكار 
با ش��هرداري در مراكز پرت��و و پايگاه هاي خدمات 

اجتماعي شهرداري با گذراندن دوره هاي آموزشي 
ارايه شده توسط معاونت پژوهشي اين واحد جهاد 
دانش��گاهي، در قالب مرب��ي اين آموزش ه��ا را به 

كودكان كار و خياباني منتقل كنند.
شيردل با اش��اره به طرح توانمندسازي مددكاران 
اجتماعي طي امضاي تفاهمنامه همكاري مشترك 
با جهاد دانش��گاهي علوم پزشكي ش��هيد بهشتي 
اظهار كرد: در اين راس��تا طي چن��د نوبت دوره ها 
و كارگاه هاي آموزش��ي مختلف��ي از جمله تربيت 
جنس��ي، اختالالت يادگيري، مش��كالت رفتاري 
كودكان، بيش فعالي، آش��نايي با اختالالت ش��ايع 
دوران كودكي، آش��نايي با اخت��الالت يكپارچگي 
حس��ي و حركتي براي مددكاران اجتماعي مراكز 
پرتو و پايگاه هاي خدمات اجتماعي شهرداري تهران 

برگزار مي شود.
وي با بي��ان اينكه دوره اول اي��ن كارگاه ها در حال 
برگزاري است، ادامه داد: دوره بعدي كارگاه ها از مهر 
ماه برگزار مي ش��ود و در پايان دوره نيز گواهينامه و 
مدرك پايان دوره به شركت كنندگان اعطا مي شود.

مدير اداره پيش��گيري و ارتقاي سالمت اجتماعي 
شهرداري با اش��اره به وظايف س��ازمان خدمات و 
مشاركت هاي ش��هرداري تهران در حوزه كودكان 

كار و خيابان��ي اظهاركرد: س��اماندهي كودكان كار 
خياباني از طريق مشاركت و ايجاد زيرساخت براي 
»ان جي او«  هاي فع��ال در اين حوزه يكي از وظايف 
اداره پيشگيري و ارتقاي سالمت اجتماعي شهرداري 
است كه از طريق اسناد باالدستي تعيين شده است.

وي با اش��اره به برخ��ي از اقدامات ص��ورت گرفته 
در اين راس��تا به ايجاد زيرس��اخت هاي الزم براي 
فعاليت موسس��ه پرتو )پيش��گيري روان شناس��ي 
و توانمند س��ازي( اش��اره ك��رد و گف��ت: تاكنون 
زيرساخت هاي الزم براي فعاليت ۲۱ مركز پرتو و ۴ 
مدرس��ه صبح رويش ويژه كودكان آسيب ديده نيز 

فراهم شده است.
شيردل در خاتمه با بيان اينكه در حوزه ساماندهي 
كودكان كار با س��ازمان ها و موسسات فعال و داراي 
مجوز بهزيس��تي نيز مش��اركت هاي گس��ترده اي 
داري��م، گفت: اراي��ه خدمات بهداش��تي و درماني 
رايگان به كودكان و والدين آنان، خدمات مشاوره، 
مددكاري، روانش��ناختي، خدمات تحصيلي براي 
كودكان بازمان��ده از تحصيل و س��واد آموزي ويژه 
والدين، برگزاري دوره ها و كارگاه هاي سواد آموزي، 
خانواده س��الم و تكنيك هاي فرزندپروري برخي از 

اين برنامه هاي مشاركتي است.

رييس مركز مديريت پيوند و امور بيماري هاي خاص 
وزارت بهداشت نس��بت به كمبود عضو اهدايي در 

كشور هشدار داد.
مهدي ش��ادنوش درباره اين موضوع گفت: در حال 
حاضر ناِم ۲۵ هزار نفر در ليست انتظار اهداي عضو در 
سطح كشور موجود است. بايد توجه كرد كه اين رويه 
درماني، يك انتخاب براي بيمار نيست و بيماران اگر 
به عضو پيوندي دسترسي پيدا نكنند، نمي توانند به 
حيات خود ادامه بدهند. هر فرد در اين ليست يا عضو 
اهدايي براي ادامه زندگي پيدا مي كند يا مي   ميرد. از 
اين ليست بنابر پيش بيني روزانه بين ۷ تا ۱۰ نفر از 

دنيا مي روند كه بسيار دلخراش است.
او افزود: اميدواريم با گسترش فرهنگ اهداي عضو 
بتوانيم از اين مرگ و مير و شرايط انتظار جلوگيري 
كنيم. ما س��االنه بين ۴ هزار نفر مرگ مغزي داريم 
كه امكان اهداي عضو دارند. در س��ال ۹۷ زير هزار 
نفر اهداي عضو داش��تيم. باقي اين شمول، اندام ها 
و اعض��اي بدن هايي بودند كه دفن ش��دند و از بين 
رفتند، درحالي كه مي توانستند، اثربخشي بسزايي 
در سالمت و ادامه حيات ديگر انسان ها داشته باشند. 
اميدواريم با فرهنگ سازي، اهداي عضو در اولويت هر 

خانواده داراي مرگ مغزي قرار بگيرد.

ش��ادنوش افزود: بايد توجه كرد ك��ه در ايران تمام 
امكان��ات اه��داي عضو در دس��ترس اس��ت. تمام 
پيوندهايي كه در جهان انجام مي شود در ايران نيز 
صورت مي گيرد. ما از نظر علمي هيچ كسري نداريم. 

مشكل ما كمبود عضو اهدايي است.
رييس س��ازمان پيوند عض��و و ام��ور بيماري هاي 
خ��اص در ارتباط با تاثير تحريم ه��ا بر تامين دارو و 
امكانات پزش��كي بيماران خاص در كشور گفت: به 
لطف خداوند و با تمهيدات انديشيده شده از طرف 
همكاران بنده در وزارت بهداش��ت، خيلي از اثرات 
تحريم هاي تحميل شده به كشور كاهش پيدا كرده 
است. تا االن به روش هاي مختلف تالش شده است 
تا اثر تحريم ها براي بيماران محسوس نباشد، اما در 

هر صورت خيلي مشكل ايجاد مي كنند.
شادنوش در پايان اظهار كرد: در خصوص انتقال ارز 
و خريد كاال هاي مورد نياز مشكل داريم. همچنين 
استنكافي كه برخي شركت ها به صورت رسمي براي 
تحويل دارو و تجهيزات مي كنند از جمله مشكالت 
ما به شمار مي آيد. به هرحال اين تحريم ها معضالتي 
را به وجود آورده اس��ت، ولي همچن��ان كه گفتم، 
همكاران ما ب��ا تمام توان تالش كردند تا نيازمندان 

به دارو كمترين اثر را از اين شرايط احساس كنند.



اخبار 13 راهوشهرسازي

رئيس شوراي شهر تهران:

نجومی بگیر شهری نداریم

۳ روش ثبت نام در طرح ملي مسكن خالي بودن ۴۰ درصد ظرفيت فرودگاهي كشور

گروه راه و شهرسازي|
 اوايل سال 95 انتشار تصوير فيش حقوقي چند مدير دستگاه 
دولتي كه حقوق هاي بين 20 تا 80 ميليون تومان دريافت 
مي كردند،جنجال برانگيز شد. آن زمان مصطفی کواکبيان 
نماينده تهران در مجلس گفت: »آماری وجود دارد که حدود 
3 هزار فيش بين 20 تا 50 ميلي��ون تومان وجود دارد که 
قانونی نيست، البته 300 فيش هم باالی 50 ميليون تومان 

داريم که پوشش قانونی ندارد«
بررسي ها نش��ان داد كه مبنای قانونی پرداخت حقوق و 
 مزايای خاص ب��ه مديران دولت��ی و بنگاه های اقتصادی 
زيرمجموعه دولت در دو قانون مديريت خدمات کشوری 
)مصوب سال 1386( و همچنين برخی گريزگاه های قانونی 
ايجاد ش��ده در برنامه پنجم توسعه )مصوب سال 1389( 
شکل گرفته است. هر دو قانون مديريت خدمات کشوری و 
برنامه پنجم توسعه که در دولت محمود احمدی نژاد تدوين 
شده و توسط مجالس هفتم و هشتم به تصويب رسيده اند، 
عماًل دست مديران را برای در نظر گرفتن فوق العاده های 
خاص در حق��وق و پرداختی های خود اعم از مس��تمری 
ثاب��ت و فوق العاده حقوق و همچني��ن پاداش ها و کمک 
هزينه های مختلف باز گذاشته اند.موضوع پرداخت های 
غير متعارف حقوق و مزايای برخی از مديران دولتی و بانکی 
حساسيت های زيادی را در افکار عمومی به وجود آورد و در 
نهايت دولت و مجلس به موضوع ورود پيدا كرده و ضوابط 
اجرايی براي ميزان حقوق دريافتي مديران تعيين كردند. بر 
اين اساس مجموع تسهيالت پرداختی در کليه شرکت های 
دولت��ی مزبور نبايد از رقمی که هرس��اله در کارگروهی با 
مس��ئوليت وزير امور اقتصادی و دارايی و با حضور رئيس 
سازمان و رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران 
تعيين می  شود، تجاوز کند.سال جاري نيز با مصوبه هيأت 
وزيران حداکثر حقوق پرداختی دولت تا 23 ميليون و 600 
هزار تومان است که با کس��ر ماليات خالص پرداختی 18 
ميليون و 635 هزار تومان خواهد بود.ميزان دريافت حقوق 
و مزاياي شهردار و مديران شهري و نيز اعضاي شوراي شهر 
تهران تا پيش از آغاز به كار شوراي پنجم همواره از مجهوالت 
بود و هيچ گونه اطالعاتي در اين خصوص وجود نداشت. اما 
اعضاي شوراي پنجم شهرتهران در راستاي شفاف سازي 
اقدام به بارگذاري اطالعات مربوط به حقوق شهردار، معاونان 
و مديران و حتي كارمندان شهري بر روي سامانه شفافيت 

كردند و تا حدودي ابهام ها در اين زمينه از بين رفت. نگاهي 
به حقوق مديران ش��هري نش��ان از اي��ن دارد كه حقوق 
معاونان شهردار بين 7 تا 9 ميليون تومان است. از ميان 9 
معاون شهردار تهران عبدالرضا گلپايگانی معاون معماری 
و شهرسازی شهردار تهران، بيش��ترين حقوق را دريافت 
می کند. بعد از او عبدالحميد امامی معاون مالی و اقتصاد 
شهری ش��هردار تهران قراردارد و محسن پورسيدآقايی 
کمترين حق��وق را در ميان معاونان ش��هرداری دريافت 
می کند. همچنين حقوق شهرداران مناطق بين 3 ميليون 
و 600 هزار تومان تا 8 ميليون تومان تعيين ش��ده است و 
شهردار منطقه 5 با 8 ميليون و 480 هزار تومان بيشترين 
حقوق را در بين شهرداران مناطق دريافت مي كند.البته اين 
مبالغ ميزان حقوق پايه است و ديگر هزينه ها در آن لحاظ 
نشده است. همچنين ميزان حقوق شهردار نيز در اين ليست 
ديده نمي ش��ود. چندي پيش بهاره آروين، رييس كميته 
شفافيت شوراي شهر در مورد چرايی عدم درج مبلغ حقوق 
دريافتی شهردار تهران در وبسايت شفاف گفت: »حقوق 
شهردار تهران دارای سقف مصوب هيات وزيران است و  بنا 
به گفته معاونت منابع انسانی مبلغ حقوق دريافتی شهردار 
تهران 10 ميليون تومان است.«به گفته آروين از آنجايی 
که ميزان حقوق شهردار دارای مصوبه هيات وزيران است 
نمی تواند بيشتر از 10 ميليون تومان دريافتی داشته باشد و 
همين امر سبب شده که در سال 97 حقوق دريافتی 500نفر 
در شهرداری تهران بيشتر از حناچی باشد. اما چند روز پيش 
نيز حامد مظاهريان معاون نيروي انساني شهردار تهران اين 
تعداد را انگشت شمار برشمرد و با اشاره به اينکه هيچ يک از 
مديران نبايد حقوقی باالتر از شهردار داشته باشند، گفت: 
اين موضوع را پيگيری می کنيم و در صورت تخلف، حکم 
انفصال از خدمت می دهيم.به گفته مظاهريان س��اختار 
پرداخت اجازه نمی دهد چنين موضوعی به وقوع بپيوندد، 
همچنين مسأله طبقه بندی مشاغل را در شهرداری داريم 
و هيچکس حق ندارد حقوق اضافه تر از رئيس دريافت کند. 
او همچنين گفت: »ممکن است به تعداد انگشت شماری 
شرايط خاص وجود داشته باشد و افرادی ديونی داشته اند 
که اين مسأله برای آنها رخ داده است. به شخصه اين موضوع 
را پيگيری می کنم، چرا که برای من جالب است و بايد با آن 
برخورد شود.« اما حجت نظری، عضو كميسيون فرهنگي 
شوراي شهر  نيز در گفت وگويي عنوان كرد كه مديرانی که 

حقوق باالتر از حناچی دارند، انگشت شمار نيستند و بايد 
با آن ها برخورد شود.روز گذشته محسن هاشمی، رئيس 
شورای ش��هر تهران  نيز در پاسخ به اين که گفته می شود 
تعداد زيادی از مديران شهری حقوق باالتر از حناچی دارند 
و نجومی بگير هس��تند، اظهاركرد: تا کنون در اين زمينه 
گزارشی به من نرسيده است و نجومی بگير شهری نداريم.

به گزارش »تعادل«، بر روي س��امانه شفافيت، اطالعات 
مشاوران و برخي مديران كل وجود دارد اما ستون مربوط 
به ميزان حقوق آن ها خالي است .به نظر مي رسد اطالعات 
مربوط به حقوق مديران، مشاوران و كارمندان شهرداري 
نياز به تكميل شدن دارد. رئيس کميته شفافيت شورای 
شهر تهران در اين باره عنوان كرد كه قرار است اين اطالعات 
تكميل شود و همچنين در وبسايت شفاف، مبلغ دريافتی 

براساس رده های مديريتی و مزايای هفتگانه منتشر خواهد 
شد. عالوه بر اين  شيوه محاسبه مزايای غيرمستمر نيز منتشر 
خواهد شد تا همگان بدانند معاونين شهردار و شهرداران 
مناطق و نواحی بر چه اساس چه ميزان دريافتی دارند.يكي 
از ايراداتي كه به ليست حقوق معاونان و مديرانشهرداري 
گرفته مي شود اين اس��ت كه حقوق پايه آن ها در سامانه 
درج ش��ده و ميزان دريافتي واقعي آن ها مشخص نيست. 
ابراهيم شيخ، معاون سابق شهردار پايتخت درباره علت اکتفا 
کردن به عدد حقوق پايه در س��امانه شفافيت و خودداری 
از اعالم اطالعات مربوط به ميزان حقوق دريافتی مديران 
شهرداری گفته بود: »يک بخش حقوق و مزايای کارکنان 
مستمر و بخش ديگر غيرمستمر است که حقوق و مزايای 
مستمر افراد براساس حکم حقوقی آن ها پرداخت می شود 

و اين حکم هم بر اس��اس قوانين و مقررات است.به گفته 
او کارکنان ش��هرداری تهران مش��مول دو قانون متفاوت 
هس��تند، برخی از افراد، کارکنان ثابت شهرداری هستند 
که بر اس��اس قانون نظام هماهنگی پرداخت حقوق، حق 
خود را دريافت می کنند.بخش ديگر کارکنان رسمی دولت 
هستند که از ساير دستگاه ها به شهرداری مأمور شدند و بر 
اساس قانون مديريت خدمات کشوری پرداخت هايشان 
صورت می گيرد.برخی از کارکنان که قراردادهای يک ساله 
دارند و بر اساس آن در سمت های مديريتی قرار می گيرند 
هم بر اس��اس قانون کار حقوقش��ان پرداخت می ش��ود. 
 درمجموع پرداخت هايی که صورت می گيرد بر اساس حکم 
افراد است، اگر تفاوت هايی در حقوق مديران است به خاطر 

تفاوت در احکام شان است.« 

گ�روه راه و شهرسازي|براس��اس تازه ترين اظهارات 
مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران حدود 
40 درصد از ظرفيت فرودگاهي كشور خالي است كه بايد 
از اين پتانسيل استفاده شود. اما اين آمار در شرايطي منتشر 
مي شود كه درحال حاضر 87 فرودگاه در كل كشور فعال 
بوده و فقط 53 فقره از اين فرودگاه ها در مالكيت شركت 

فرودگاه ها هستند.
البته س��ياوش اميرمكري معتقد است كه ظرفيت خالي 
فرودگاه ها را مي توان با استفاده از تقويت و توسعه هوانوردي 
عمومي، به عنوان يكي از حلقه هاي مفقوده جبران كرد، اما 
كارشناسان حوزه هوانوردي پيشنهادهاي ديگري ارايه 
مي دهند، به گفته آنها به دليل نبود مديريت مناس��ب بر 
فرودگاه هاي كشور، بسياري از فرودگاه ها زيان ده شده اند 
و تقويت و توس��عه هوانوردي با مديريت درست و اصولي 

تحقق مي يابد.
در ح��ال حاضر، فقط چند فرودگاه از جمله فرودگاه هاي 
بين المللي مهرآباد، مش��هد، ش��يراز و امام خميني )ره( 
اقتصادي و سودده محسوب مي شود و درآمد اين فرودگاه ها 
هم هزين��ه آنها را پوش��ش مي دهد و هزينه هاي س��اير 
فرودگاه هاي زي��ان ده هم از محل درآم��د فرودگاه هاي 
اقتصادي و منابع شركت فرودگاه هاي كشور اداره مي شود، 
درحالي كه در امارات، تركيه،  قطر و ... فرودگاه ها به عنواني 
بنگاهي اقتصادي، سهم بزرگي در درآمدهاي كشورشان 
بازي مي كنند. از ديگر داليلي كه براي خالي بودن ظرفيت 
فرودگاه هاي كش��ور مي توان نام برد، ع��دم بهره گيري 
از ظرفيت ها و پتانس��يل هاي موج��ود در فرودگاه هاي 
بين المللي كشور، نبود برنامه ريزي مدون براي افزايش سهم 
فرودگاه هاي ايران در بازار منطقه براي جذب مسافر است، 

موضوعي كه موجب شده رتبه ايران با وجود پتانسيل بسيار 
در خاورميانه سوم و در منطقه چهارم باشد.اين در شرايطي 
است كه در س��اير كش��ورها براي بازاريابي و بازارسازي 
فرودگاه ها، هزينه هاي بسياري صرف شده و تالش مي شود 
تا نقاط قوت و وجه تمايز فرودگاه با سايرفرودگاه ها مشخص 
و رسانه اي شود درحالي كه هم اكنون وجه تمايز مشخصي 
در بين فرودگاه هاي بين المللي ايران وجود ندارد كه براي 
مسافران شناخته شده باشد.ناگفته نماند كه امير مكري 
در گفت وگو با ايسنا، به داليل ديگري هم براي خالي بودن 
ظرفيت فرودگاه ها اشاره مي كند و مي گويد: اين ظرفيت 
خالي ناظر به كليت شبكه پروازي است و به صورت ميانگين 
در نظر گرفته شده است، اين در حالي است كه در بعضي از 
فرودگاه هاي اصلي كشور با كمبود ظرفيت مواجه هستيم.

او مي افزايد: يكي از مهم ترين مشتريان اين زيرساخت ها 
و ظرفيت هاي بال استفاده فرودگاهي كشور، بهره برداران 
توسعه هوانوردي عمومي خواهند بود كه شامل: بيزينس 
جت ها، ايرتاكس��ي ها، هواپيماهاي شخصي، پروازهاي 
آموزش��ي، پروازهاي خاص نظير ايرآمبوالنس ها و غيره 
است.مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
در پاسخ به اينكه آيا برنامه اي در اين زمينه داريد يا خير؟ 
ادامه داد: در اين راس��تا توافقي س��ه جانبه بين شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري و سازمان هواپيمايي كشوري با راهبري 
معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرس��ازي منعقد شده 
كه در حال پيگيري مصوبات آن هستيم تا بتوانيم از همه 
پتانسيل هاي هوانوردي عمومي براي پر كردن اين ظرفيت 

خالي استفاده كنيم.
درش��رايطي كه عوام��ل مختلفي موج��ب خالي بودن 

ظرفيت فرودگاه هاي كش��ور و همچني��ن زيان ده بودن 
آنها مي شود، براس��اس سند چش��م انداز 1404، تعداد 
فرودگاه هاي كشور بايد به 99 فقره برسد درحالي كه لزوم 
زيرساخت هاي اقتصادي، فني، ناوبري، ايمني، حفاظت، 
ناوگان و همچنين تقاضاي س��فر به اي��ن فرودگاه ها در 
برنامه هاي كالن ديده نشده است.براساس اين برنامه قرار 
است كه فرودگاه هاي بوشهر، اهواز، شيراز، اصفهان، مشهد 

و تبريز با سرمايه گذاري خارجي توسعه مي يابد.
 در اين ميان، تعداد زيادي از فرودگاه هاي كشور متروكه و 
غيرفعالند و استفاده هاي غيرتجاري و غيرمسافري مانند 
آموزشي، سم پاشي، توريستي، نظامي، تعميرات و فرود 
اضطراري از آنها مي شود به عنوان نمونه در سال 95 حدود 
93 درصد پروازهاي كشور در 15 فرودگاه جابه جا شده اند 
و فقط حدود 7 درصد پروازها از 40 فرودگاه انجام شده كه 
اين موضوع به معناي زياندهي فرودگاه ها و تحميل بار مالي 

اضافه بر صنعت هوايي كشور است.
همچنين 80 درص��د فعاليت هاي پ��روازي مربوط به 9 
فرودگاه است و مابقي فرودگاه ها تنها 20 درصد فعاليت 
صنعت هوانوردي تجاري كش��ور را ب��ه خود اختصاص 
مي دهند.همچنين فرودگاه هاي شاهرود، سمنان، داراب، 
كالله و... از جمله فرودگاه هايي هستند كه به دليل كمبود 
ناوگان، پروازي در آن انجام نمي ش��ود، اما اين فرودگاه ها 
داراي نيرو هستند و هزينه نگهداري آنها، بار مالي زيادي 
بر حمل و نقل هوايي تحميل مي كنند. 9 فرودگاه با مجوز 
بين المللي، 25 ف��رودگاه داراي مرز هوايي و 20 فرودگاه 
داخلي فعاليت مي كند كه فرودگاه هاي بين المللي مهرآباد، 
امام خميني )ره(، هاشمي نژاد مشهد، بندرعباس، تبريز، 
زاهدان، شيراز و يزد، فرودگاه هاي بين المللي كشور هستند.

محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي از آغاز ثبت نام در 
طرح ملي مسكن با استفاده از 3 روش براي متقاضيان 
واجدان ش��رايط خبر داد. به گزارش تسنيم، اسالمي 
درباره جديدترين وضعيت طرح ملي مسكن و ثبت نام 
متقاضيان واجد شرايط اظهار كرد: وقتي كه پروژه هاي 
طرح ملي مسكن از يك مرحله اي عبور كند در هر استان 

ثبت نام از متقاضيان آغاز خواهد شد.
او با بيان اينكه ثبت نام يك ش��رط دارد، افزود: متقاضيان 
طرح ملي مس��كن بايد تاكنون از تسهيالت دولتي براي 
خريد زمين يا مسكن استفاده نكرده باشند و به اصطالح 
فرم )ج( آنها س��بز باشد.اس��المي تصريح كرد: شيوه نامه 
 ثبت نام در اين طرح آماده شده و به محض اينكه ابالغ شود، 
ثبت نام به صورت شهرستاني و استاني آغاز مي شود.وزير 
راه و شهرسازي بيان كرد: بر اين اساس طرح بنياد مسكن 
انقالب اسالمي، شركت عمران شهرهاي جديد و سازمان 
ملي زمين و مسكن )ادارات راه و شهرسازي استان ها( ثبت نام 
از متقاضيان مسكن در طرح اقدام ملي را آغاز خواهند كرد.

ناگفته نماند ثبت نام كنندگان در طرح اقدام ملي مي توانند 
از وام اس��تفاده كنند، تسهيالت مربوط به طرح اقدام ملي 
مسكن 75 ميليون تومان بوده و نرخ سود بازپرداخت اين 
وام 18 درصد در نظر گرفته شده است، براساس اعالم سامانه 
آباد، دوره ساخت خانه ها حداكثر دو سال است و بعد از آن 
پرداخت اقساط شروع مي شود. دوره بازپرداخت اقساط وام 
طرح اقدام ملي مسكن، حدود 10 سال است و اقساط ماهانه 

آن حداقل يك و نيم ميليون تومان خواهد بود.
بررسي طرح اقدام ملي نشان مي دهد كه طي دو سال بايد 
400 هزار واحد مسكوني س��اخته شود كه بنياد مسكن 
متولي س��اخت 100 هزار واحد، شركت عمران مسوول 

س��اخت 200 هزار واحد و س��ازمان ملي زمين و مسكن 
هم متولي س��اخت 100 هزار واحد مسكوني هستند.اما 
جديدترين وضعيت پيشرفت طرح اقدام ملي توليد و عرضه 
مسكن در شهرهاي جديد حاكي از آن است كه از 200هزار 
واح��د تعريفي، عملي��ات اجرايي 70 ه��زار و 89 واحد با 
پيشرفت حدود 15 درصد آغاز شده است.به گزارش ايسنا، 
شركت عمران شهرهاي جديد مسووليت ساخت 200 هزار 
واحد از 400 هزار واحد هدف گذاري شده در قالب طرح اقدام 
ملي توليد و عرضه مسكن را بر عهده دارد كه آخرين آمار ارايه 
شده از اين طرح گوياي آن است كه تاكنون 159هزار و 921 
واحد مسكوني داراي برنامه اجرايي و 40 هزار و 79 واحد در 

حال جانمايي است.
كل واحدهاي آغاز ش��ده از زمان كلنگ زني پروژه در 
25دي ماه 1397 در شهرهاي جديد 70 هزار و 89مورد 
و واحدهاي در شرف اجرا 89 هزار و 832مورد است. در 
15 روز اخير نسبت به 15 روز پيشين 4200واحد آغاز 

شده و 4100 واحد به مرحله جانمايي رسيده است.
درهمين رابطه، حبيب اهلل طاهرخاني، مديرعامل شركت 
عمران شهرهاي جديد اظهار كرد: با توجه به شروع پروژه ها 
از سال 1397 در شهرهاي جديد متوسط پيشرفت در بخش 
ساخت و آماده س��ازي به 15 درصد رسيده است.او با بيان 
اينكه استقبال مناسبي از سوي سازندگان براي اجراي طرح 
اقدام ملي صورت گرفته است، اظهار كرد: با توجه به تجربه 
مسكن مهر، تالش بر اين است طرح در مكان هايي اجرا شود 
كه هم از اقبال متقاضيان برخوردار باشد و هم زيرساخت ها 
مهيا شود.به گفته طاهرخاني، زمين و پروانه ساخت را شركت 
عمران در اختيار انبوه سازان قرار مي دهد و در پايان پروژه ها 

دولت و انبوه سازان سهم خود را برمي دارند.
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تاسيس كريدور كابل-تهران-
استانبول در آينده  نزديك

مديركل دفت��ر ترانزيت وحمل ونق��ل بين المللي 
سازمان راهداري وحمل و نقل جاده اي ازتاسيس 
كريدور سه جانبه كابل-تهران-استانبول درآينده 
نزديك خب��رداد وگفت: با توجه به اينكه راه اندازي 
اين كريدور به عملي��ات اجرايي نياز ندارد و تنها با 
مذاكرات كشورهاي طرف اين موافقت نامه قابليت 
اجرايي پيدا مي كند، به زودي اين اتفاق خواهد افتاد.

به گزارش ايسنا، منوچهر سلمان زاده افزود: يكي از 
مهم ترين درخواست هاي طرف افغانستاني، حمايت 
ايران براي عضويت اين كشور در كريدور تراسيكا 
به عنوان يك��ي از كريدورهاي مه��م بين المللي 
است، همچنين تاكيد روي محور چابهار و اصرار 
افغانستاني ها براي استفاده بيشتر از اين محور در 
راستاي تفاهم نامه س��ه جانبه ايران-افغانستان-

هندوس��تان از جمله درخواست هاي مهم طرف 
مقابل بود. او ادامه داد: براساس تفاهمنامه اي كه با 
افغانستاني ها انجام گرفت كاميون داراني كه در مرز 
اين كشور با مشكالتي از جمله اسناد و مدارك الزم 
مواجه مي شوند تا حداكثر يك هفته تعيين تكليف 
شده و مشكل شان حل شود. مديركل دفتر ترانزيت 
و حمل و نقل بين المللي سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي اظهار كرد: با توجه به اينكه مرزهاي 
ايران و افغانس��تان به دليل حجم مبادالت بسيار 
باالي تجاري شلوغ هستند در راستاي ساماندهي 
مرزها و حل مشكالت مرزي طرفين قرار شد كه 
جلس��ه اي طي يك ماه آينده در مرز برگزار شود 
كه ساعات كاري را در مرز افزايش دهيم.كريدور 
تراسيكا شامل سيس��تم حمل ونقل تركيبي در 
منطقه آسياي مركزي، قفقاز و اروپاي شرقي است 
كه نقش مهمي در احياي يكي از مس��يرهاي راه 

تاريخي ابريشم ايفا مي كند.

 پيش  بيني ۶  روز باراني
در استان هاي شمالي

سازمان هواشناسي با اعالم كاهش 6 تا 10 درجه اي 
دما در برخي مناطق كشور از بارش باران، رعد و برق و 
وزش باد شديد موقتي تا روز چهارشنبه در 7 استان از 

جمله استان هاي شمالي خبر داد.
به گزارش تسنيم، مطابق نقش��ه هاي همديدي و 
آينده نگري تا روز دوش��نبه 18 شهريور )تاسوعاي 
حسيني( روند كاهش محسوس دما 6 تا 10 درجه 
براي سواحل درياي خزر پيش بيني شده، ضمن اينكه 
طي اين مدت در دامنه هاي جنوبي البرز، بخش هايي 
از شمالغربي و شمالشرق كشور روند كاهش دما 6 تا 
8 درجه سانتيگراد پيش بيني شده است.همچنين 
روزهاي يكشنبه و دوشنبه در نواحي شمال آذربايجان 
غربي، آذربايجان ش��رقي، اردبي��ل، گيالن و غرب 
مازندران شدت بارش افزايش مي يابد، در اين مدت 
براي استان هاي مازندران، گلستان و شمال خراسان 
شمالي ابرناكي و بارش پراكنده دور از انتظار نيست. 
در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه براي بخش هايي 
از سواحل غربي درياي خزر ابرناكي و بارش پراكنده 
پيش بيني شده است.روزهاي دوشنبه و سه شنبه 
هفته جاري براي بخش هايي از شمال شرق و شرق 
كشور به ويژه در منطقه زابل وزش باد شديد همراه با 
گرد و خاك و كاهش ديد افقي انتظار مي رود و طي دو 
روز آينده خليج فارس و در روزهاي يكشنبه و دوشنبه 

سواحل درياي خزر مواج خواهد بود.

كاهش زمان صدور پروانه 
ساخت به يك ماه تا پايان سال

معاون ش��هردار ته��ران از هدف گ��ذاري مديريت 
شهري پايتخت براي صدور پروانه ساخت و ساز براي 
پرونده هاي معمولي و بدون مشكل ظرف مدت يك 
ماه خبر داد. به گزارش ايسنا، عبدالرضا گلپايگاني با 
اشاره به انتقادات شوراي شهر تهران از افزايش ميزان 
نارضايتي شهروندان در حوزه شهرسازي و معماري 
گفت: موضوع نارضايتي مردم از بخشي از عملكرد 
شهرداري يك واقعيت اس��ت كه نمي توانيم آن را 
انكار كنيم اما اين امر در بخش هاي مختلف بررسي 
مي ش��ود و مهم اين اس��ت كه در اين زمينه گوش 

شنوايي داشته باشيم كه داريم.
او با تاكيد بر اينكه مواجهه مردم با شهر و شهرداري 
داراي ابعاد مختلف است كه در اين ميان نارضايتي از 
بخش شهرسازي تنها حدود 18 درصد از نارضايتي ها 
در مقايسه با كل مس��ائل شهر را به خود اختصاص 
مي دهد، اظهاركرد: در حوزه شهرسازي به واسطه 
برون سپاري برخي از فرايندها و ارجاع آنها به دفاتر 
خدمات الكترونيك ممكن است نارضايتي هايي شكل 
گرفته باشد. بخشي نيز به دليل رفتارهايي است كه 
بايد طبق ضوابط انجام دهيم و طبيعي است افرادي 

كه تخلف مي كنند از اين فرايند ناراضي باشند.
معاون شهردار تهران تصريح كرد: اگر از عموم مردم 
در مورد عملكرد شهرداري در خصوص جلوگيري 
از تخلفات بپرسيم حتما مردم رضايت خود را اعالم 
خواهند كرد. با اين وجود فرايند شهرسازي هم در 
دفات��ر و هم در معاونت شهرس��ازي مناطق نياز به 
جراحي ج��دي دارد.گلپايگاني به راهكارهاي حل 
اين موضوع اشاره و اظهاركرد: چند استراتژي براي 
اين موضوع در نظر گرفتيم كه گام نخست آن اصالح 
ضوابط و مقررات است. براي تحقق اين امر تيمي از 
كارشناسان در چهار گروه كاري تشكيل شده است تا 
در اين زمينه آسيب شناسي كنند و فرايند اصالحات 
نيز آغاز ش��د البته بخش��ي از اين اصالحات نياز به 
تاييد كميسيون ماده 5 دارد چراكه برخي از قوانين 
و مق��ررات با هم در تناقض هس��تند.وي ادامه داد: 
واقعيت اين است كه سازمان كاري كه در حال حاضر 
چيده ايم و متكي بر برون سپاري و خدمات الكترونيك 
است، اشكال دارد. زماني كه دفاتر را با رويكرد درست 
واگذاري كار به مردم ايجاد كرديم، تالش كرديم عين 
همان سازمان كاري كه در شهرداري اعمال مي شد را 

در بخش خصوصي پياده كنيم. 

3 راهكار مقرون به صرفه انتقال پايتخت
انتقال پايتخت شدني است و هزينه اي هم براي دولت ندارد؛ 
اين نتيجه تحقيقات برخي از پژوهشگران است كه معتقدند 
دولت به راهكارهايي كه نشان مي دهد مي توان پايتخت را 

تغيير داد، بي توجهي مي كند.
ب��ه گزارش مهر، كمتر در اين س��ال ها از امكان پذير بودن 
انتقال پايتخت سخن گفته شده است. از زماني كه راهكار 
ساماندهي به جاي انتقال پايتخت از ميان گزينه هاي روي 
ميز انتخاب ش��د تا به امروز هر بار موضوع انتقال پايتخت 
مطرح مي ش��ود به عنوان امري نشدني با آن برخورد شده 
است. هزينه هاي باالي اين انتقال يكي از موانعي است كه 
مخالفان انتقال پايتخ��ت مطرح مي كنند. اما با اين وجود 
انتقال پايتخت به عنوان راهكار مشكالت تهران از دستور كار 
خارج نشده و دولت نيز شورايي با عنوان شوراي ساماندهي 
مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از 
تهران به رياست معاون اول رييس جمهور تشكيل داده است.

   انتقال ۱۵۰ هزار ميليارد اعتبار الزم دارد
ابوالفضل ابوترابي يكي از اعضاي شوراي ساماندهي مركز 
سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران 
مي گويد اين انتقال 150 هزارميليارد تومان اعتبار الزم دارد. 
در همين حال، به تازگي در پژوهشي كه شبكه كانون هاي 
تفكر ايرانيان انجام داده است، امكان سنجي اقتصادي انتقال 
مركز سياس��ي و اداري بررسي شده كه نشان مي دهد اين 
انتقال هزينه اي روي دس��ت دولت نخواهد گذاش��ت.اين 
پژوهش نش��ان مي دهد، انتقال پايتخت امري »شدني« 

اس��ت و تحقق اين امر نه تنها نيازي به صرف مبالغ كالن از 
محل بودجه عمومي كش��ور ندارد و سرمايه الزم مي تواند 
از محل سرمايه گذاري بخش خصوصي تأمين شود، بلكه 
با اجراي صحيح آن عالوه بر امكان درآمدزايي براي دولت، 
در فضاي كسب وكار كشور نيز رونق ايجاد مي شود.به اعتقاد 
پژوهش��گران اين تحقيق در 50 سال گذشته، مالحظات 
مالي و عدم كفايت منابع كشور، بزرگ ترين مانع انتقال مركز 
سياسي و اداري بوده است. از آنجا كه اين موضوع از چند دهه 
پيش مطرح بوده، نظرات موافق و مخالف بسياري درخصوص 
آن مطرح شده است اما در اغلب موارد، پس از طرح مباحث 
مربوط به »چراي��ي و ضرورت«، بالفاصله سمت وس��وي 
ابهامات، حول محور »امكان پذيري« شكل گرفته و با توجه 
به وجود شبهات و ابهامات مربوط به اثرات ناشناخته مالي و 
اجرايي؛ انتقال مركز سياسي و اداري امكان ناپذير تلقي شده 
است.نتايج بررسي هاي امكان سنجي مالي نشان مي دهد كه 
انتقال مركز سياسي و اداري كشور به منطقه اي با فاصله زماني 
متوسط از تهران، با توجه به اهداف انتقال، پاسخ مناسب تري 
نسبت به س��ناريوهاي فاصله دور، نزديك و داخل تهران 
است. فاصله اي بين 45 دقيقه تا 2 ساعت از يكي از پايانه هاي 
مواصالتي تهران كه امكان تردد روزانه براي كاركناني كه به هر 
دليل امكان تغيير مكان اقامت خود را ندارند فراهم مي كند، 
نسبت به س��ناريوهاي مركز اداري نزديك يا مركز اداري 
دور از تهران مناسب تر است.به گفته پژوهشگران، شدني 
بودن انتقال پايتخت براساس تحقيقات آنان، برآورد بيشينه 
س��رمايه گذاري الزم براي انجام اين پروژه در مقطع زماني 

شهريور سال 1397 )75 هزار كارمند نهادهاي كانديداي 
انتقال، يك ميليون نفر جمعيت شهر جديد، سرانه مسكوني 
40 مترمربع و مس��احت 60 كيلومترمربعي شهر جديد( 
حدود 100 هزار ميليارد تومان خواهد شد )كه اين رقم در 
صورت تصحيح نرخ ارز از 4200 تومان با ارزش واقعي آن، 
كمتر نيز خواهد بود( . همچنين تأمين مبلغ سرمايه گذار، 
كمترين وابستگي به منابع و بودجه هاي دولتي و عمومي 
كشور نخواهد داشت. همچنين هزينه زمين با تملك اراضي 
ملي در محل مناسب صفر فرض شده است و هزينه ها صرفًا 
مربوط به ساخت وساز است.يكي از نكات مبنايي مهمي كه 
بايد بدان توجه شود و در محافل كارشناسي درباره آن سخن 
به ميان مي آيد، آن است كه انتقال پايتخت سياسي و اداري 
كشور به نحوي كه منجر به تحقق بخشي از اهداف تأمين 
امنيت مركز سياسي و اداري شده و تمركززدايي از تهران 
را محقق سازد، مطمئنًا همراه با مهاجرت جمعيت زيادي 
از كارمندان دستگاه هاي انتقال يافته و خانواده هايشان در 
بازه زماني كوتاه به شهر جديد سياسي و اداري خواهد بود. 
در شرايط كنوني هيچ شهري در كشور قادر نيست اين بار 
جمعيتي را بطور دفعي به زيرساخت هاي موجود در خود 
بيفزايد. بنابراين در اين گزارش، فرض محاس��بات مالي بر 

مبناي شهري برنامه ريزي شده تدوين شده است.

   3 سناريوي جمعيتي و مسافتي
3 سناريوي مختلف از دستگاه ها و نهادهاي كانديداي انتقال 
در نظر گرفته شد. در سناريوي كمينه، صرفًا دستگاه هاي 

دولتي و در سناريوي بيشينه دولت، قواي مقننه و قضاييه، 
ستاد اصلي نيروهاي مس��لح و نهادهاي حاكميتي ذيل 
رهبري به ش��مار آمده و تعداد تقريبي كاركنان س��تادي 

هركدام از آنها با توجه به برخي استانداردها محاسبه شد.
فاز دومي كه در تعداد شهروندان اسكان يافته در پايتخت 
سياسي و اداري جديد اثرگذار است، فاصله شهر مذكور تا 
تهران است.بديهي است پايتخت سياسي و اداري جديد، 
هرچه به تهران نزديك تر باشد، امكان تردد و مسافرت روزانه 
از تهران به آن بيشتر از زماني است كه ُبعد مسافت تا تهران 
باعث شود زمان رفت وآمد روزانه براي عموم كاركنان اداري 
ساكن تهران، تا آستانه غيرمنطقي شدن زياد شده و اسكان 

در شهر جديد گزينه اي منطقي تر به نظر  آيد.
در حالتي كه فاصله شهر جديد تا تهران، امكان تردد روزانه را 
امكان پذير كند، همواره درصد قابل توجهي از جمعيت اداري 
شهر، محل سكونت خود را از تهران منتقل نخواهند كرد و در 
سوي مقابل، اگر فاصله زماني تردد از تهران تا شهر جديد به 
صورت عرفي زياد باشد براي اغلب كاركنان اداري مشمول 
انتقال، تغيير محل سكونت امري معقول تر خواهد بود. در فاز 
دوم نيز، سه سناريو بر اساس زمان الزم براي تردد روزانه ميان 

تهران تا پايتخت سياسي و اداري جديد در نظر گرفته شد.

   3  سناريوي مسافتي
اين س��ه س��ناريو به ترتي��ب عبارتند از»بافت ش��هري 
جديد نزديك يا چس��بيده به تهران«، »س��اخت شهري 
برنامه ريزي شده با فاصله متوس��ط از تهران« و »ساخت 
شهري برنامه ريزي ش��ده در فاصله دور از تهران«. مالك 
تقسيم بندي فواصل در اين گزارش به جاي واحدهاي رايج 
اندازه گيري مسافت؛ بار رواني عام ادراك شده توسط اغلب 

ساكنان تهران از زمان الزم براي جابه جايي در هر كدام از 
سناريوهاي يادشده است. زيرا در تهران، آنچه بيش از متراژ 
ظاهري مسافت مهم است، مدت زماني است كه بطور عرفي 

مي توان آن را طي كرد.

   انتقال پايتخت درآمد هم دارد
يكي از نگراني هاي عمده و تاريخي مس��ووالن گذشته در 
موضوع انتقال پايتخت كه سابقه آن حتي به پيش از انقالب 
بازمي گردد، فشار مالي باالي اين طرح به بودجه عمومي 
كشور اس��ت كه آن را طرحي غيرممكن جلوه مي داد. به 
اعتقاد پژوهش��گران شدني بودن انتقال پايتخت در ميان 
تمام اظهارنظرها و گزارش هاي كارشناسي پيشين، خلط 
دو مبحث »هزينه هاي پروژه« و »هزينه هاي دولت« آشكار 
است. بنابر محاسبات، شهر جديد سياسي و اداري مساحتي 
معادل 60 تا 75 كيلومترمربع خواهد داشت. از اين مقدار، 
25 درصد براي ساخت شبكه معابر )تقريبًا 15 تا 18.75 
كيلومترمربع(، 15 درصد به منظور فضاي سبز )9 تا 11.25 
كيلومترمربع( و 8 درصد نيز براي خدمات عمومي شهري 
و امنيتي و نظامي )4.8 تا 6 كيلومترمربع( استفاده خواهد 
شد. به عبارت ديگر 28.8 تا 36 كيلومترمربع )48 درصد( از 
فضاي شهر براي كاربري هايي استفاده خواهد شد كه امكان 
استفاده از درآمد آن براي ساخت و س��از وجود ندارد. 30 
درصد از فضاي اين شهر ساخت و ساز مسكوني )18 تا 22.5 
كيلومترمربع(، 3 درصد تجاري )1.8 تا 2.25 كيلومترمربع(، 
5 درصد اداري )3 تا 3.5 كيلومترمربع(، 8 درصد لجستيك 
و انبارداري )4.8 ت��ا 6 كيلومترمربع( و 1 درصد كارگاهي 
)600000 ت��ا 750000 مترمربع( از جمله كاربري هايي 
هستند كه امكان استفاده از درآمد اين بخش ها وجود دارد.



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

ضرورت شفاف سازي در روند توليد، عرضه و تامين خودروسازان
مديركل دفتر بازرس��ي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به 
ش��كايات وزارت صنعت، معدن و تجارت شفاف سازي در 
روند توليد، عرضه و تامين خدمات را از ضروريات صنعت 
خودرو كش��ور عنوان كرد. به گزارش ش��اتا، اكبر صادقي 
عنوان كرد: تامين حداكثري حق��وق مصرف كنندگان، 
امروز از اولويت هاي وي��ژه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است و در اين خصوص با هيچ بخشي تعارف نداشته و براي 

تامين حقوق مردم كوتاه نخواهيم آمد. در ش��رايط خاص 
اقتصادي كش��ور، حفظ توليد و اش��تغال به خصوص در 
صنعت خودروسازي، يك وجه مهم و حفظ و تامين حقوق 
مردم وجه ديگر مساله اس��ت كه بايد به دقت لحاظ شود. 
او تاكيد كرد: بايد توازني ميان مسائل و مشكالت صنعت 
خودروس��ازي و تعهدات موجود برقرار شود تا تعادل بازار 
به هم نخورد. محدوديت ها و مشكالت صنعت خودروسازي 

بايد از مسير توس��عه تحقيقات و داخلي سازي قطعات به 
حداقل ممكن برسد. مديركل بازرسي وزارت صمت با اشاره 
به رويكرد ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعميق 
ساخت داخل، گفت: اين رويكرد در صنعت خودروسازي 
مي تواند نماد س��اير بخش هاي صنعتي كشور باشد و در 
اين راستا حمايت ويژه و همه جانبه اي از داخلي سازي انواع 
قطعات در صنعت خودروسازي انجام خواهد گرفت. صنعت 

خودروسازي پس از چندين دهه فعاليت در كشور بايد اصل 
خودكفايي را جدي تر از پيش در دستور كار خود قرار دهد. 
او افزود: بايد زمينه هاي الزم فرآهم شود تا اين صنعت در 
تنگناها بيشتر از پيش روي پاي خود بايستد و با تكانه هاي 
اقتص��ادي و محدوديت هاي اعمالي در ش��رايط تحريم، 
كمترين آسيب ها را متوجه خود ببيند. در بازيد انجام گرفته 
از بخش تحقيقات، طراحي و تكوين محصول شركت ايران 

خودرو اين موضوع مشهود بود كه در صورت توجه به توان 
داخلي و ابتكارات جوان��ان اين مرز و بوم مي توان گام هاي 
موثري در راستاي بومي س��ازي و حتي اجراي طرح هاي 
توسعه اي صنعت خودرو كشور برداشت. صادقي اضافه كرد: 
تسريع در روند توسعه اي و خودكفايي صنايع به ويژه صنعت 
خودرو، امروز بايد به يك باور ملي تبديل شود و ضرورت دارد 

همه موانع پيش روي اين مهم برداشته شود.

اعمال ۳۰ درصد تخفيف گمركي از  بندر  چابهار
مشاور قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اعمال 
۳۰ درصد تخفيف گمركي از بندر چابهار همچون ساير بنادر 
كشور در دستور كار قرار گرفته و پيگير تخفيفات كشتيراني 
از بنادر چابهار هستيم. به گزارش شاتا، ايرج حسن پور   بيان 
كرد: با هدف افزايش سهم تجارت دريايي چابهار، تقويت 
پيوند كشورهاي منطقه و توس��عه بندر چابهار، شوراي 
هماهنگي توس��عه چابهار  در محل منطقه آزاد تجاري، 
صنعتي چابهار برگزار ش��د. او ادامه داد: برنامه ريزي هاي 
الزم براي انتقال كشتي هاي كاالهاي اساسي به بندر چابهار 
انجام شده كه اين امر ترافيك ساير بنادر كشور را كاهش و 
همچنين باعث توسعه بندر چابهار و تسريع در حمل و نقل 
دريايي و كاهش هزينه واردات كاالهاي اساسي به كشور نيز 
خواهد شد و تالش بر اين است بندر چابهار بيش از پيش 
در توسعه تجارت نقش آفريني كند. او  تصريح كرد: اعمال 
۳۰درصد تخفيف گمركي از بندر چابهار همچون ساير بنادر 

كشور در دستور كار قرار گرفته و پيگير تخفيفات كشتيراني 
از بنادر چابهار هستيم. بندر چابهار بايد باعث تقويت پيوند 
كشورهاي منطقه به ويژه هند، پاكستان، افغانستان، چين، 
عمان، كشورهاي آفريقايي و كشورهاي آسياي ميانه شود. 
او گفت: با هدف رونق بندر چابهار و بهره گيري از قابليت هاي 
به وجود آمده مقرر شده تا شركت بازرگاني دولتي ايران و 
شركت پشتيباني امور دام ضمن برنامه ريزي الزم ۵۰ درصد 
شكر و برنج و نهاده هاي دامي وارداتي باقيمانده تا پايان سال 
را از طريق بندر چابهار وارد كنند. حس��ن پور عنوان كرد: 
بندر چابهار بايد به عنوان شهر لجستيكي خودرو مطرح 
شود و امكان صادرات خودرو نيز از اين طريق فراهم شود 
و به جهت تامين قطعات و تجهيزات صنايع به ويژه صنايع 
خودروس��ازي مقرر شده بخشي از اين قطعات نيز جهت 
كارخانجات خودروس��ازي به خص��وص كارخانه خودرو 

خراسان از چابهار وارد شود.

توليد هر خودرو به معناي زيان بيشتر   خودروسازي 
عضو هيات علمي گروه مهندس��ي خودرو دانشگاه علم و 
صنعت گفت: در شرايط كنوني توليد هر خودرو به معناي 
زيان بيشتر صنعت خودروس��ازي است. پارسال صنعت 
خودروي كشور بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان زيان داد. از 
ابتداي امسال نيز بين ۶ تا 7 هزار ميليارد تومان ديگر زيان 
داده و اگر توليد خودرو افزايش يابد، تا پايان سال بيش از سال 
گذشته زيان خواهد داد. اميرحسن كاكايي در گفت وگو با 
ايرنا افزود: امروز قيمت ها به گونه اي است كه توليد هر خودرو 
به معناي توليد زيان بيشتر است و پرسش اينجاست كه اين 
زيان از كجا جبران شده و نقدينگي الزم از چه محلي بايد 
تامين شود؟ او به سخنان اخير وزير صنعت، معدن و تجارت 
كه آغاز فصل جديدي از فعاليت خودروسازان در كشور را 
وعده داده بود، اشاره كرد و افزود:  حال كه مديرعامل ايران 
خودرو تغيير كرده و بحث هايي همچون خصوصي سازي 
خودروسازان مطرح شده است، در حقيقت همه به نوعي 

به دنبال كمك براي راه افتادن صنعت خودروسازي كشور 
هستند. اين اس��تاد دانشگاه بيان كرد: شاهديم سخناني 
گفته مي شود كه ارزشمند و زمينه ساز تحول در اين صنعت 
است، اما وقتي در بستر قوانين و مقررات افتاده و با مسائل 
و اتفاق هاي روز، فضاي مجلس و فضاي رسانه ها ممزوج 
مي شود، مي بينيم موضوع قفل مي شود و قابليت اجرايي 
پيدا نمي كند.  اين يعني همزم��ان حرف هاي خوبي زده 
مي شود، اما در مقابل چيزهايي ضد همان حرف ها تصويب 
مي شود. او تاكيد كرد: نخستين نكته مهم در زمان كنوني، 
بقاي صنعت خودرو اس��ت و ساير مسائل در حاشيه قرار 
مي گيرد. كاكايي به طور نمونه به موضوع داخلي س��ازي 
اشاره كرد و گفت: عده اي داخلي سازي را به معناي كاهش 
هزينه ها آن هم بدون صرف پول معني مي كنند، در حالي 
كه داخلي س��ازي نيازمند سرمايه گذاري است و در عمل 

سرمايه گذاري وجود ندارد.
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موانع تجاري در نشست اتاق تهران با سرپرست جديد سازمان توسعه تجارت واكاوي شد

دو نگاه به اولويت هاي صادراتي
تعادل|

در تازه ترين نشست كميسيون تسهيل تجارت 
و توس�عه صادرات ات�اق ته�ران، دو محور مهم 
»موانع تجاري« و »مشوق هاي صادراتي حمل و 
نقل دريايي« در دس�تور كار قرار گرفت. اعضاي 
بخش خصوصي ك�ه ميزبان سرپرس�ت جديد 
س�ازمان توس�عه تجارت نيز بودند، اولويت ها و 
ماموريت هاي نهاد اصلي متولي تجارت خارجي 
كش�ور را بررس�ي و ديدگاه ه�اي خ�ود را ارايه 
كردند. سرپرست سازمان توسعه تجارت نيز از 
برنامه ها و اولويت هاي كاري اش سخن گفت. اما 
خواسته فعاالن اقتصادي از متولي تجارت كشور 
چه بود؟ آنها با انتق�اد از اينكه »تعيين مقررات 
ص�ادرات و واردات« و »اختيار ثبت س�فارش« 
از سازمان توس�عه تجارت گرفته شده، خواهان 
برگشت اختيارات پيشين به اين سازمان شدند. 
از ديگر درخواس�ت هاي اعضاي اتاق اين بود كه 
آمار واردات وصادرات منتش�ر ش�ود؛ چراكه به 
گفته آنها، عدم انتش�ار آمار، قدرت تحليل را از 
فعاالن اقتصادي و س�رمايه گذاران مي گيرد. از 
نگاه بخش خصوصي، »تعيين وماموريت رايزنان 
بازرگاني«، »تمركز ب�ر بازارهاص صادراتي چون 
عراق، افغانس�تان و س�وريه«، »حل مشكالت 
صرافي ه�ا و نقل و انتق�االت ارزي«، »راه اندازي 
ميزهاي تخصصي براي افزايش توان صادراتي« 
باي�د جزو اولويت ه�اي كاري اين س�ازمان قرار 
بگيرد. در مقابل، سرپرست جديد سازمان توسعه 
تجارت ايران نيز ضمن تشريح برنامه هاي خود از 
اولويت هاي تجاري سخن گفت. از نگاه متولي اين 
سازمان، »توسعه همكاري ها با 15 كشور همسايه 
از جمله »هند و چين«، »تجارت با سوريه، لبنان، 
اندونزي، تايلند، ويتنام و كشورهاي آفريقايي«، 
»توسعه روابط تجاري با اروپا و امريكاي التين« 
همچني�ن »پياده س�ازي طرح اس�تراتژي ملي 
صادرات« ج�زو مهم ترين اولويت هاي صادراتي 

كشور در نظر گرفته شده است. 

   سازمان توسعه تجارت در بوته نقد اتاق
نمايندگان بخش خصوصي در كميس��يون تس��هيل 
تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در تازه ترين نشست 
خود، ميزبان سرپرست جديد سازمان توسعه تجارت 
ايران بودند، كه موانع تجاري مورد واكاوي قرار گرفت. 

حميد زادبوم سرپرست جديد سازمان توسعه تجارت 
ايران در جمع اعضاي اين كميسيون، با اشاره به تاريخچه 
سازمان توسعه تجارت، آن را نهادي داراي قدمت خواند 
كه ابتدا با نام مركز توسعه صادرات فعاليت داشته، اما از 
اين جهت كه تجارت امري دو طرفه و متشكل از صادرات 
و واردات است، بعدا با تلفيق و تغييرات به سازمان توسعه 
تجارت تبديل ش��ده اس��ت. او تنظي��م روابط تجاري 
دوجانبه يعني واردات و صادرات را با ش��ركاي تجاري 
كشور، وظيفه اصلي اين سازمان خواند و ادامه داد: هدف 
اين سازمان در سال هاي طي شده در راستاي تنظيم و 
توسعه روند اصلي واردات و صادرات و برگرداندن آن به 
مس��ير اصلي خود بوده و در اين زمينه توفيقات خوبي 
داشته است. با اين حال انتظار مي رود، هر سال بهتر از 

سال قبل عمل كند.
زادبوم با اش��اره به سابقه ۲۰ س��اله حضور خود در اين 
س��ازمان افزود: با ساختار سازماني آشنايي كامل دارم 
و در بعضي موارد ايرادهايي وج��ود دارد و با ماندن در 
چارچوب هاي قبلي كاري پي��ش نخواهد رفت. يكي 
از اقدامات الزم اين اس��ت كه ساختار سازماني مطابق 
با مسووليت ها و وظايفي باش��د، كه قانون از ما انتظار 
دارد. سازمان توسعه تجارت بايد تعيين كننده سياست 
تجاري كشور باشد و بقيه سازمان ها و دستگاه ها تابع 

اين سياست باشند.
سرپرست جديد سازمان توسعه تجارت ايران در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود از برنامه هايش��ان سخن 
گفت. او با اش��اره به اينكه سياس��ت هاي ارزي فعلي 
كه بان��ك مركزي اتخاذ مي كند ج��زو اختيارات نهاد 

سياست گذار پولي كشور است، افزود: سازمان توسعه 
تجارت هم بايد اين هنر و توان را داشته باشد كه مطابق 
با نياز اقتصاد كالن كشور و در هماهنگي با سياست هاي 
ارزي بانك مركزي، سياست تجاري كشور را تعيين كند 
به نحوي كه فاصله و تعارضي با ديگر سياست هاي كالن 
نداشته باشد. الزم اس��ت حرف ما در سياست تجاري 
آنقدر منطقي باشد كه مورد تاييد سياست گذاران ارزي 
در بانك مركزي قرار بگيرد. سياست گذاران تجاري و 

ارزي بايد يكديگر را درك كنند.
حميد زادبوم ضمن مهم خواندن نقش اتاق هاي بازرگاني 
در همكاري با اين سازمان بيان كرد: ديدگاه هاي فعاالن 
بخش خصوصي كه مقام معظم رهبري آنها را سربازان 
جنگ اقتصادي ناميده اند، براي ما بسيار مهم است. وقتي 
فعاالن اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني سربازان جنگ 
اقتصادي باشند، اتاق هاي بازرگاني نقش فرماندهي اين 
جنگ را خواهند داشت. در نتيجه ديدگاه ها و نظرات 
آنها بايد لحاظ شود و حتما براي سازمان كمك كننده 
خواهد بود. حتما بايد بازخورد ها و نظرات اتاق بازرگاني 
گرفته و بررسي شود تا پياده سازي سياست هاي تجاري 
و ارزي در عمل به مشكل برنخورد. او از اهميت تجارت 
با كشورهاي همسايه در شرايط تحريم سخن گفت و 
در ادامه به چند مورد از برنامه هاي خود در اين سازمان 

اشاره كرد. 
از نگاه زادبوم، برنامه و اولويت اول، توسعه همكاري ها با 
1۵ كشور همسايه دو كشور مهم »هند و چين« است. 
اولويت دوم نيز كشورهاي »س��وريه، لبنان، اندونزي، 
تايلند، ويتنام و كشورهاي آفريقايي« است. اولويت سوم 
نيز »اروپا و امريكاي التين« است. بر همين اساس بايد 
مشوق هايي در حد نياز و كفايت براي افزايش همكاري 
با اين كشورها تخصيص داده شود. سرپرست سازمان 
توس��عه تجارت افزود: در قالب يك تفاهم نامه با مركز 
تج��ارت بين الملل )ITC( يك پروژه ۵ س��اله در پنج 
موضوع در دستور كار داريم كه مرحله اول آن »طراحي 
استراتژي ملي صادرات« است. مورد بعدي بنچ مارك 
كردن اين س��ازمان با س��ازمان هاي ديگر و توس��عه 
كارآفريني جوانان و زنان است. سازمان در تمامي اين 
موارد و انجام ماموريت هاي خود به كمك اتاق بازرگاني 
نياز دارد. ما سربازان بخش خصوصي هستيم و ايده من 

هميشه تقويت تشكل گرايي بوده است.
در بخش ديگري از اين نشس��ت، اعضاي اتاق به بيان 
ديدگاه ها وخواس��ته هاي خود در حضور سرپرس��ت 
سازمان توس��عه تجارت پرداختند. رييس كميسيون 
تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني تهران، 
ابتدا از مشكل جدي ايجاد شده براي واحدهاي توليدي 

در بخش صادرات سخن گفت وافزود: قانون بودجه سال 
98 برگشت ارزش افزوده به صادركنندگان را منوط به 
رفع تعهد ارزي دانسته است، در حالي كه قانون بودجه 
ساالنه نمي تواند احكام دايمي يا باالدستي را نقض كند. 
با توجه به اينكه صادركنندگان 4 ماه فرصت دارند، ارز 
را برگردانند و از طرفي س��ازمان امور مالياتي مستند 
به بودجه س��ال 98 ظرف مدت يك ماه ارزش افزوده را 
برمي گرداند كه در خوش بينانه ترين حالت ۵ ماه زمان 
مي برد. ام��ا در واقعيت به صادركنندگان ارزش افزوده 
برگردانده نش��ده اس��ت. او افزود: تاكنون در ش��وراي 
گفت وگو و كميته ارزي اتاق اي��ران در اين باره نتيجه 
نگرفته ايم و اميد است از سران قوا كمك گرفته شود تا 

در نهايت اين بخش در قانون اصالح شود.
محمد الهوتي با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري 
در مورد اتاق بازرگاني و بخش خصوصي گفت: رهبري 
در نشستي با اعضاي هيات دولت فرمودند نظرات اتاق 
بازرگاني را بخوانيد، ببينيد و بشنويد. ما امروز براي همين 
اينجا هستيم و طبق نظرات رهبر انقالب در كنار شما 
خواهيم بود و نظراتي خواهيم داد و اميدواريم كه بخوانيد 

و ببينيد و بشنويد.
او افزود: سازمان توسعه تجارت طي يك سال ونيم گذشته 
متاس��فانه ضعيف تر از قبل شده است. تعيين مقررات 
صادرات و واردات و همچنين اختيار ثبت سفارش از اين 
سازمان گرفته شد و تنها وظيفه سازمان خدمت رساني و 
حمايت از صادركنندگان يا رفع مشكل واردكنندگان بود 
كه به دليل جدا شدن اين بخش ها عمال در بخش واردات 
هيچ گونه اختياري براي سازمان نمانده است. از اين رو، به 
نظر مي رسد، ابتدا بايد به دنبال برگشت اختيارات پيشين 
به س��ازمان توسعه تجارت بود؛ زيرا اين سازمان متولي 

اصلي توسعه تجارت كشور است.
الهوتي عالوه براين با اشاره به موضوع اولويت هاي بيان 
شده اين س��ازمان گفت: عراق از نظر حجم تجارت در 
رده دوم ش��ركاي تجاري قرار دارد ام��ا صادرات به اين 
كشور بسيار باالست و به نظر مي رسد اولويت اول كاري 
سازمان، يعني توس��عه تجارت با كشورهاي همسايه، 
اولويت نخست بايد با دو كشور »عراق و افغانستان« باشد. 
بايد روي اين دو كشور تمركز شود و موانع موجود اعم 
از مشكالت صرافي ها و نقل و انتقاالت ارزي حل شود. 
همچنين پيشنهاد مي كنم »سوريه« نيز وارد كشورهاي 
اولويت اول سازمان شود زيرا پتانسيل سرمايه گذاري و 
سازندگي بسيار بااليي دارد. مشكل امروز كار با سوريه 

تعرفه هاي باالي اين كشور است.
رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق 
تهران در پايان سخنان خود پيشنهاد داد برگزاري روز 

ملي صادرات به عهده اتاق بازرگاني ايران گذاشته شود.
حميد رضا صالحي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز 
در سخناني با اشاره به اينكه كشور »تركيه« رقيب ايران 
در عراق است گفت: در صورتي مي توانيم موفق شويم 
كه نه تنها بنگاه هاي ايران بنگاه هاي تركيه را رقيب خود 
بدانند بلكه مسووالن ايران نيز هم قطاران خود در تركيه 

را رقيب خود در اين بازار بدانند.
او سازمان توسعه تجارت را از لحاظ ساختاري و عملياتي 
ضعيف خواند و گفت: در اين زمينه نياز اس��ت سازمان 
جايگاه خ��ود را تقويت كند تا به مرحله اي برس��د كه 
سياس��ت گذاران ارزي پيرو سياس��ت گذاران تجاري 
باش��ند. در اين زمينه فعاالن بخ��ش خصوصي همراه 

سازمان خواهند بود.
سيدرضي حاجي آقاميري نيز به رييس سازمان توسعه 
تجارت پيش��نهادي داد وگفت: در داوري ها نس��بت 
مس��ائل، واقعيت اي��ران را در نظر بگيري��د و به دليل 
تفاوت هاي ساختاري اساسي كه وجود دارد كشور ايران 
را با ديگر كش��ورهاي پيشرفته يا توسعه يافته مقايسه 
نكنند. فرزين مهديار، نماينده انجمن صادركنندگان 
خدمات فني و مهندس��ي اي��ران نيز بر حل مس��اله 
ضمانتنامه در روند صادرات خدمات فني و مهندسي 
تاكيد كرد و گفت: در اين حوزه تا هنگامي كه مشكل 
ضمانتنامه حل نشود بحث بر سر مسائل ديگر بي فايده 
است و الزم است به طور جدي بر حل اين مشكل تمركز 
شود. حسن احمديان نيز بزرگ ترين مشكل موجود را 
عدم هماهنگي بدنه س��ازمان با رييس سازمان عنوان 
كرد وگفت: الزم است تمهيداتي انديشيده شود تا اين 
هماهنگي ايجاد شود. همچنين مساله ديگر راه اندازي 
ميزهاي تخصصي است كه مي تواند توانايي صادراتي 
را افزاي��ش دهد. از آنجا كه ويتري��ن تجارت تمام دنيا 
نمايشگاه ها هس��تند، الزم اس��ت موانع صدور مجوز 
برگزاري نمايشگاه ها نيز برطرف و مجوز ها به متوليان 
آن صنعت و تشكل ها داده شود. واقعيت اين است كه 

سازمان بايد از پايه تغيير كند.
مهدي ش��ريفي نيك نفس، نايب رييس كميس��يون 
تس��هيل تجارت و توس��عه صادرات هم تصريح كرد: با 
توجه به شرايط ويژه كشور وهدفگذاري در كشورهاي 
همسايه الزم است يك دپارتمان تشكيل شود، تا براي 
مثال هزينه هاي م��وازي كاري كاهش پي��دا كند و از 
شركت هاي تخصصي استفاده شود تا موفقيت حاصل 
شود.  جمشيد نفر، رييس كميسيون توسعه صادرات 
غيرنفتي اتاق ايران، نيز با تاكيد بر نياز سازمان توسعه 
تجارت به تدوين يك نقشه راه گفت: توصيه مي كنم يك 
نقش��ه راه تدوين شود و با صرف وقت هر 1۵ روز يك بار 

جلس��اتي با دو تشكل صادراتي و با  اولويت هاي تعيين 
شده برگزار شود. زيرا اعتقاد دارم صادرات غيرنفتي به 
شرط رفع موانع مي تواند تا 1۰ برابر افزايش پيدا كند تا 
جايي كه نفت جايگاهي جز سرمايه گذاري نداشته باشد. 
در بخش ديگري از اين نشست تاكيد شد كه آمار واردات 
و صادرات منتشر شود زيرا عدم انتشار قدرت تحليل را 
از فعاالن اقتصادي و سرمايه گذاران مي گيرد همچنين 
مقرر شد مساله تعيين و ماموريت رايزنان بازرگاني نيز 
مورد بحث و بررسي مسووالن سازمان توسعه تجارت و 

اتاق بازرگاني قرار گيرد.

   راه اندازي 3  شهر لجستيكي 
اعضاي كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق 
بازرگاني تهران در بخش بعدي اين نشست، به بررسي 
مش��وق هاي صادراتي حمل و نقل دريايي پرداختند. 
محمدعلي اصل سعيدي پور، مديركل توافقنامه ها و 
توسعه بازار س��ازمان بنادر و دريانوردي ايران، به ارايه 
گزارشي از مش��وق هاي تعرفه اي و س��رمايه گذاري 
سازمان بنادر و دريانوردي در راستاي توسعه صادرات 
غيرنفتي پرداخت و گفت: سياس��ت هاي مدنظر اين 
سازمان تجاري سازي فعاليت هاي بندري، آزادسازي 
تعرف��ه خدم��ات بن��دري و درياي��ي و رقابتي كردن 
فعاليت هاي بندري با هدف افزايش كيفيت خدمات و 

تعادل قيمت هاست.
او كمك به تحقق سياس��ت هاي كالن دولت از جمله 
تس��هيل و توس��عه واردات، صادرات و ترانزيت كاال از 
طريق بنادر كش��ور را از اهداف مهم س��ازمان بنادر و 
دريانوردي اعالم كرد. او س��پس به بيان اقدامات اين 
سازمان در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي پرداخت و 
اعالم كرد: ايجاد و توسعه زيرساخت ها در بنادر كشور، 
تامين تجهيزات استراتژيك در بنادر، توسعه خدمات 
الكترونيكي )توسعه زيرساخت ها، شبكه و نرم افزارها( 
و طراح��ي و تدوين تعرفه ه��اي ترجيحي همچنين 
جذب س��رمايه بخش خصوصي و ايج��اد و راه اندازي 
ترمينال هاي اختصاصي از اقدامات س��ازمان بنادر و 
دريانوردي اس��ت. او در ادامه از اخذ مجوز تاس��يس و 
راه اندازي س��ه شهر لجس��تيكي »بندر امام خميني، 
بندر شهيد رجايي و بندر شهيد بهشتي« و همچنين 
آمادگي واگذاري اراضي براي فعاليت هاي صادراتي خبر 
و فهرستي از تخفيفات تعرفه اي كاال هاي صادراتي ارايه 
داد و آمار واردات غيرنفتي و غيركانتينري از بنادر كشور 
در س��ال 97 را ۲1 ميليون و 1۳۲ ه��زار و 4۲1 دالر و 
آمار صادرات غيرنفتي و غيركانتينري از بنادر در اين 
مدت را 4۲ ميليون و ۶1۳ هزار و ۲۵7 دالر اعالم كرد.

او همچنين ضمن بيان ويژگي هاي بندر شهيد بهشتي 
چابهار، فهرس��ت تخفيفات تعرف��ه اي كاال و كانتينر 
وارداتي و صادراتي و فهرس��ت تخفيف��ات تعرفه اي 
كانتينر ترانزيتي و ترانش��يپي را بي��ان كرد و گفت: از 
جمله اقدامات بندر شهيد بهشتي چابهار عقد قرارداد 
اعط��اي تعرفه هاي ترجيحي با خطوط كش��تيراني، 
شركت هاي فورواردر، صاحبان كاال و صادركنندگان 
و اعطاي مشوق هاي سرمايه گذاري اعم از مشوق هاي 
غيرتعرفه اي نظير تخصيص تسهيالت از محل وجوه 
اداره ش��ده به بخش هاي غيردولت��ي جهت خريد و 
تامين ش��ناورهاي حمل مس��افر و خودرو، س��اخت 
مخازن نفتي، انبار، سيلو و ساير محوطه هاي نگهداري 
كاال و عقد قراردادهاي سرمايه گذاري از جمله انعقاد 
1۳ فقره قرارداد سرمايه گذاري با شركت هاي بخش 

خصوصي است.
س��عيدي پور در ادامه در مورد سواالت مطرح شده از 
س��وي اعضا، به ارايه توضيحات��ي پرداخت وگفت: در 
بحث مش��وق هاي صادراتي ما اجاره بهاي ثابت داريم 
و سهم نيز بسته به مدل و نوع ترمينال متفاوت است. 
حجم سرمايه گذاري، نوع كاال، جهت حركت كاال و ... نيز 
در اين زمينه بسيار مهم واثرگذار است. در مورد وجوه 
اداره شده براي تامين شناورها نيز تخفيف هايي براي 
ارايه به كش��تي هاي خارجي در نظر گرفته شده، تا در 
نهايت قيمت ها قابل رقابت و در راستاي ايجاد انگيزه در 

فعاالن اقتصادي باشد.

استقبال از سرمايه گذاري تركيه 
در ايران

شاتا| قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور 
بازرگاني گفت: از سرمايه گذاري شركت هاي ترك 
در ايران اس��تقبال و از سرمايه گذاري شركت هاي 
ايراني، به خصوص ش��ركت هاي دانش بنيان، در 
تركيه حمايت مي كنيم. حسين مدرس خياباني با 
»حسنو ديلمره«، مديركل قراردادها و امور اتحاديه 
گمركي وزارت تجارت تركيه، در راس��تاي توسعه 
روابط تجاري دو كشور و رفع موانع موجود ديدار و 
گفت وگو كرد. در اين ديدار مدرس خياباني با تاكيد 
بر اينكه با وجود فشارهاي امريكا، تجارت ايران را 
در سطح مطلوبي نگه  داشته ايم، اظهار كرد: حضور 
تركي��ه در جمع كش��ورهاي صنعتي و همچنين 
ظرفيت عظيم ايران در زمينه هاي مختلف توليد 
و تجارت مبين آينده روش��ن ارتباطات تجاري و 
اقتصادي دو كشور است. او درباره تفاهم نامه تجارت 
ترجيحي ميان ايران و تركيه افزود: اين تفاهمنامه 
بايد مقدمه اي براي همكاري هاي بيش��تر آتي در 
زمينه هاي بانك، بيم��ه، حمل و نقل و توافقات در 
مورد بازارچه هاي مرزي باشد. قائم مقام وزير صنعت 
در امور بازرگاني با اشاره به اينكه در ارتباط تجاري با 
تركيه به منافع بلندمدت فكر مي كنيم، بيان كرد: از 
سرمايه گذاري شركت هاي ترك در ايران استقبال 
و از سرمايه گذاري شركت هاي ايراني، به خصوص 
شركت هاي دانش بنيان، در تركيه حمايت مي كنيم. 
او س��ازمان توس��عه تجارت ايران را مرجع مسائل 
تجاري كشور دانست و گفت: توسعه زيرساخت هاي 
تجاري همچون پايانه هاي صادراتي بين مرز ايران و 
تركيه، بازارچه هاي مشترك و آزمايشگاه هاي فني 
استاندارد در دستور كار قرار دارد و از تركيه نيز دعوت 

مي كنيم در اين راستا با ايران همگام باشد.

 عرضه ۷۵۰  تن چاي  وارداتي 
با  ارز  دولتي

تسنيم| رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان از عرضه 7۵۰ تن چاي وارداتي با 
ارز دولتي در اي��ام محرم و صفر خبر داد و گفت: در 
هفته هاي گذش��ته چندين جلسه با شركت هاي 
واردكننده چاي داش��تيم و با توجه به اسناد چاي 
وارداتي با ارز رسمي، گزارش كاملي از اين بررسي ها 
را به س��تاد تنظيم بازار اعالم كرديم. عباس تابش 
گفت: بر اساس بررس��ي هاي انجام شده، 7۵۰ تن 
چاي وارداتي با ارز دولتي شناس��ايي شدند كه اين 
ميزان چاي براي طرح محرم و صفر و تامين چاي 
م��ورد نياز در اين طرح تخصيص يافت. بر اس��اس 
اين گزارش، آمار واردات چاي با ارز دولتي نش��ان 
مي دهد از ابتداي امس��ال تا پيش از 18 خرداد ماه، 
حدود ۲۰هزار تن چاي با ارز دولتي به كش��ور وارد 
شده و پيش از اين نيز سازمان حمايت از شناسايي 
7۰شركت واردكننده چاي با ارز دولتي خبر داده بود.

 راه اندازي واحد فرآوري 
ماده معدني   بيتومين 

شاتا| مديرعامل شركت تهيه وتوليد مواد معدني 
ايران در اولين جلسه هماهنگي فعال سازي معادن 
تعطيل كوچك مقياس اي��الم از طرح ايجاد واحد 
فرآوري م��اده معدني بيتومين در اي��الم خبر داد. 
وجيه اهلل جعفري اف��زود: پس از اتم��ام مطالعات 
پهنه هاي معدني و مشخص ش��دن ميزان ذخاير 
قطعي ۶ مع��دن بيتومين تعطيل، اح��داث واحد 
فرآوري ماده بيتومين در ايالم عملياتي مي شود. او 
بيان كرد: بيش از 98 درصد معادن كشور كوچك 
مقياس هس��تند كه به داليلي فرآيند اكتش��اف و 
اس��تخراج آنها به صورت علمي ص��ورت نگرفته و 
همين امر باعث ايجاد مش��كالتي براي آنان شده 
است. وي اضافه كرد: با تشكيل شوراي تخصصي در 
جهت شناسايي مشكالت و رفع موانع آنها هستيم. 
مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران 
اضافه كرد: س��رمايه صندوق بيمه سرمايه گذاري 
فعاليت هاي معدني را با هدف حمايت از طرح هاي 
اكتشافي و تهيه و تجهيز ماشين آالت معادن سه برابر 
افزايش داده ايم. او ادامه داد: از عمده مشكالت معادن، 
عدم اكتشاف سيستماتيك براي تعيين ذخيره بوده 
و يكي ازاه��داف اين تيم انجام مطالعات پهنه هاي 
اكتشافي وايجاد واحدهاي فرآوري است. جعفري 
استفاده مناسب از پتانسيل هاي مواد معدني استان 
ايالم مانند گچ و آهك از طريق راه اندازي كارخانجات 
فرآوري و توليد محصول توس��ط س��رمايه گذاران 
بخش خصوص��ي را از اولويت هاي كارگروه احياء و 
فعال سازي معادن تعطيل دانست و از ارايه بسته هاي 
تشويقي و حمايتي سازمان ايميدرو براي اجرايي 
شدن اين برنامه خبر داد. او خواستار همكاري بيشتر 
بخش خصوصي شد و بيان كرد: راه اندازي كارگروه 
استاني پيگيري احيا و فعال سازي معادن تعطيل در 

دستور كار مركز قرار دارد.



15 جهان

مجلس اعيان اليحه »مقابله با برگزيت بدون توافق« را تصويب كرد

خارجي ها تمايلي به سرمايه گذاري در امريكا ندارند

آياجانسوندولتشرابهراياعتمادميگذارد؟

هشدار پاول درباره بي اعتمادي به سياست هاي تجاري 

گروه جهان| 
مجلس اعيان بريتانيا قانون منع اجراي برگزيت بدون 
تواف��ق در ۳۱ اكتب��ر را تأييد كرد. اي��ن قانون پس از 
بحث هاي بسيار روز چهارش��نبه گذشته در نشست 
جدلي نمايندگان مجلس عوام بريتانيا به تصويب رسيده 

بود مورد تأييد مجلس اعيان نيز قرار گرفته است.
بر پايه اين قانون اگر بريتانيا تا تاريخ ۱۹اكتبر با مقام هاي 
اروپايي به توافقي بر سر برگزيت نرسد، بوريس جانسون 
مجبور خواهد بود تعويق دوباره برگزيت را از اتحاديه 
اروپا به مدت س��ه ماه درخواست كند. به تعبير ديگر 
نخست وزير بريتانيا از اين پس قادر نخواهد بود آن چنان 
كه تا پيش از اين در نظر داشت اجراي برگزيت در تاريخ 
مقرر )۳۱ اكتبر( را بدون توافق عملي كند. اين قانون 
پس از تأييد نهايي از سوي ملكه از بعد از ظهر دوشنبه 

)فردا( اجرايي خواهد شد.
اين رويداد در واقع دومين شكست پياپي براي بوريس 
جانس��ون در روزهاي اخير محس��وب مي شود. او روز 
پنج شنبه گفته بود حاضر اس��ت »ته چاه بميرد« اما 
مجبور نشود كه از مقام هاي بروكسل تعويق برگزيت 

را درخواست كند.
نخست وزير بريتانيا هفته گذشته موافقت ملكه را براي 
تعليق سه هفته اي پارلمان گرفت. او تالش كرده بود تا 
زمينه را براي خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا فراهم 
كند. اما نمايندگان مجلس عوام چهارش��نبه شب با 
۳۲۷راي مقابل ۲۹۹ راي، به طرحي براي ممنوع كردن 
خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا راي دادند. نمايندگان 
مجلس عوام همچنين به درخواست نخست وزير براي 
برگزاري زودهنگام انتخابات سراسري راي منفي دادند.

بي بي سي نوشته: براي جانسون راه هاي قانوني متفاوتي 
وجود دارد كه انتخابات زودهنگام را به تصويب پارلمان 
برس��اند. يكي اينكه با مش��خص كردن يك تاريخ به 
خصوص ب��راي انتخابات، از راي دو س��وم نمايندگان 
بي نياز ش��ود و با همان قاعده نصف ب��ه اضافه يك به 
خواسته خود برس��د. راه پر ريسك تر هم اين است كه 
دولت خ��ود را به راي اعتماد بگ��ذارد. اگر راه تصويب 
قانون براي ممانعت از خروج بي توافق به نتيجه نرسد، 

نمايندگان مي توانند ب��راي راي عدم اعتماد به دولت 
تالش كنند. جرمي كوربين رهبر حزب كارگر، پيشتر 
گفته اين كار را در نظر دارد. در عين حال ممكن است 
جانسون بخواهد براي وادار كردن نمايندگان به پذيرش 
انتخابات، راه غيرمعمولي را با طرح راي اعتماد به دولت 

خودش به پارلمان ببرد. 
اگر اكثريت نمايندگان راي عدم اعتماد بدهند، جانسون 
بايد اس��تعفا دهد و ظرف دو هفته بايد نخس��ت وزير 
جايگزين، يا از حزب خود او، يا از ميان احزاب مخالف 
تعيين شود. اگر نمايندگان نتوانند ظرف ۱۴روز براي 
تعيين نخست وزير جديد به توافق برسند و كسي براي 

اين مقام راي اعتماد نگيرد، بط��ور خودكار انتخابات 
زودرس برگزار خواهد ش��د. در صورت تشكيل دولت 
جديد با تواف��ق نمايندگان مخالف، احتماال آن دولت 
از اروپا براي تمديد مهلت برگزيت درخواست مي كند 
تا پس از آن انتخابات زودرس يا همه پرسي دوباره اي 

برگزار كند.
توافق پيش��نهادي ترزا مي، كه نتيجه ماه ها مذاكره با 
اتحاديه اروپا بود، چندين بار در مجلس عوام رد ش��د. 
دولت جانسون براي رسيدن به توافقي جديد يا تغيير 
توافق پيش��نهادي موجود ابراز اميدواري كرده، اما با 
زم��ان اندك باقي مانده و پافش��اري اروپا بر موضعش 

درباره برخي اجزاي توافق كه در بريتانيا اقبال چنداني 
ندارند، چنين مسيري دشوار به نظر مي  رسد. يكي ديگر 
از گزينه هاي ممكن براي سرانجام برگزيت اين است كه 
بريتانيا درخواست خود براي خروج از اتحاديه اروپا را 
پس بگيرد. البته چنين سياستي از دولت جانسون بعيد 
به نظر مي رسد و براي هر دولت بعدي نيز بدون برگزاري 
همه پرسي يا انتخابات با هزينه ها و فشار سياسي بسيار 

همراه خواهد بود.

   خروج 44‚1تريليون دالر سرمايه 
همزمان با اوج گرفتن تنش ه��اي داخلي در بريتانيا 

بر س��ر برگزيت، يك مقام بانك مركزي اروپا از خروج 
گسترده سرمايه هاي بانكي از بريتانيا به ديگر كشورهاي 
اروپايي خبر داده است. اندريا آنريا ناظر فنالندي بانك 
مركزي اروپايي، گفته كه ده ها بانك مستقر در بريتانيا 
۱.۴۴ تريليون دالر از دارايي هاي خود را به منطقه يورو 
منتقل كرده اند تا از تبعات منفي برگزيت بر مبادالت 
خود جلوگيري كنند.  تي آر تي گزارش داده: با نزديك 
شدن به زمان برگزيت و افزايش احتمال خروج بدون 
توافق از اتحاديه اروپا با توجه به شرايط سياسي موجود، 
بس��ياري از بانك هاي بزرگ جهان تصميم به انتقال 
دارايي هاي خود از اين كشور به ديگر قطب هاي مالي و 
بانكي اروپايي گرفته اند. به گفته آندرا انريا، تاكنون ۲۴ 
بانك بزرگ تمام يا بخشي از دارايي هاي خود را از بريتانيا 

به ديگر كشورهاي اروپايي منتقل كرده اند.
بنا براين گزارش، در صورتي كه لندن با خروجي سخت 
راه خود را از اتحاديه اروپا جدا كند، نقل و انتقاالت بانكي 
بين بريتانيا و ديگر اعضاي اتحاديه اروپا بسيار سخت تر و 
پرهزينه تر از پيش خواهد شد. هزينه انتقال دارايي هاي 
بانكي از بريتانيا به ديگر كشورها تاكنون از ده ها ميليارد 
دالر عبور كرده است و حتي بانك هاي امريكايي نظير 
»بان��ك امريكا«، »م��ورگان اس��تنلي«، »باركلي« و 
»گلدمن ساكس« برخي از دارايي هاي خود را از لندن 

به فرانكفورت، پاريس و دوبلين انتقال داده اند.
پيشتر موسسه رتبه بندي اس اندپي در گزارشي نوشته 
بود كه اگ��ر بريتانيا در س��ال ۲۰۱۶ رأي به ماندن در 
اتحاديه اروپا مي داد، حدود س��ه درصد از اندازه خود 
در س��ال ۲۰۱۸ بزرگ تر مي بود. بطور ميانگين رشد 
اقتصادي بريتاني��ا در هر فصل از زم��ان رأي به ترك 

اتحاديه اروپا ۰.۷درصد كاهش يافته است.
بانك گلدمن ساكس نيز در گزارش��ي زيان برگزيت 
بر اقتص��اد انگليس را حدود ۷.۸ ميلي��ارد پوند در هر 
فصل برآورد كرده بود. گلدمن س��اكس در گزارشي با 
اشاره به بن بست ايجاد شده در بريتانيا بر سر برگزيت و 
بالتكليفي سرمايه گذاران نوشته، اقتصاد بريتانيا از زمان 
رأي به ترك اتحاديه اروپا بطور متوس��ط در هر هفته 

۶۰۰ميليون پوند خسارت ديده است. 

گروه جهان| 
جرومي پاول رييس بانك مرك��زي امريكا، گفته نبود 
اطمينان در رابطه با سياس��ت هاي تجاري سبب شده 
كه ش��ركت هاي خارجي از س��رمايه گذاري در امريكا 

خودداري كنند و رغبتي به اين كار نداشته باشند. 
به گزارش رويترز، جرومي پ��اول رييس بانك مركزي 
امريكا، با اذعان به كاهش تمايل ش��ركت هاي خارجي 
براي س��رمايه گذاري در امريكا گفت��ه: »نبايد درباره 
سياست هاي تجاري اظهارنظري كنيم. ما كار تجارت 
را انجام نمي دهيم. اين مسووليت بانك مركزي امريكا 
نيس��ت. اما معتق��دم كه نب��ود اطمين��ان در رابطه با 
سياست هاي تجاري سبب شده شركت هاي خارجي از 
سرمايه گذاري در امريكا خودداري كنند و رغبتي به اين 
كار نداشته باشند. وظيفه ما استفاده از تمامي ابزار ها براي 

حمايت از اقتصاد است و ما به اين كار ادامه مي دهيم.«
پاول در زوريخ سويس گفته: »بخش مشتري در امريكا 
در وضعيت خوبي است و انتظار نداريم كه شاهد ركود 
باشيم. البته خطرهايي وجود دارد كه ما وضعيت موجود 
را به دق��ت زيرنظر داري��م. ما سياس��ت هايي را به كار 
مي بريم كه شاهد ركود نباشيم. اما من پيش بيني ركود 
را نمي كنم. اگر امريكا دچار ركود شود اقتصاد جهان هم 

دچار ركود مي شود.«
اظهارات رييس بانك مركزي امريكا در شرايطي است 
كه ترامپ بار ديگر در پيامي توييتري از نرخ بهره بانك 

مركزي انتقاد كرده اس��ت. او در توييتر نوشته: »فدرال 
رزرو بايد نرخ بهره را پايين تر بياورد. نرخ بهره خيلي زود 
افزايش يافت و خيلي دير پايين آمد و سياست انقباض 
مالي شديد نيز كمكي نكرد. من، اين يارو جروم )جروم 
پاول( را از كجا پيدا كردم؟ خب، هميش��ه نتيجه كار ها 

موفقيت آميز نيست!« 
در همين حال يك مقام ارشد فدرال رزرو امريكا تاكيد 
كرده كه سياس��ت هاي انبس��اطي پولي و كاهش نرخ 
بهره نمي تواند تاثيرات منفي ناش��ي از جنگ تجاري با 
چين را كاهش دهد.  نيل كش��كاري رييس فدرال رزرو 
ميناپوليس گفته كاهش نرخ بهره از سوي فدرال رزرو 
امريكا ابزار ناكارآمدي براي جبران خسارات وارد شده به 
اقتصاد اين كشور ناشي از جنگ تجاري تمام عيار با چين 
است. او گفته: »البته فدرال رزرو امريكا در شرايط كنوني 
چاره اي غير از اين ندارد كه براي حمايت از رشد و رونق 
اقتصادي، نرخ بهره را كاهش دهد. اگر سرمايه گذاري در 
بخش تجاري همچنان كاهش يابد و اقتصاد به سوي ركود 
پيش رود، تصور مي كنم فدرال رزرو بايد هرآنچه مي تواند 
انجام دهد تا اقتصاد را در مسير اصلي خود حفظ كند.« 

   طوالني شدن جنگ تجاري
امريكا و چين در ماه هاي اخير تعرفه هاي سنگيني را 
عليه واردات يكديگر اعمال كرده اند و نگراني هاي مربوط 
به جنگ تجاري فش��ار زيادي را بر مصرف كنندگان 

امريكايي وارد كرده اس��ت. مس��اله اي كه مش��اوران 
انتخاباتي دونالد ترام��پ و رييس جمهوري امريكا را 
نگران كرده است. ترامپ بارها با هشدار با چين نسبت 
به طوالني كردن روند مذاكرات تجاري، پكن را متهم 
كرده كه در انتظار پيروزي يك دموكرات در انتخابات 

سال آينده است. 
چين اما، به نظر نمي رسد كه قصد عقب نشيني داشته 
باشد. رويترز در تازه ترين گزارش خود از جنگ تجاري 
دو كش��ور گزارش داده كه پكن خود را براي طوالني 
ش��دن نبرد تجاري ب��ا امريكا آماده مي كن��د. در اين 
گزارش آمده كه چين قصد دارد از بخش هاي اقتصادي 
خود بيشتر حمايت كند. »ليو هي« معاون نخست وزير 
چين، و رابرت اليتزر نماينده تجاري امريكا، و استيون 
منوچين وزير خزانه داري اين كشور، قرار است در اواسط 
سپتامبر اولين نشس��ت حضوري تجاري بين چين و 

امريكا را برگزار كنند.
به گزارش رويترز، دولت چين در بيانيه اي اعالم كرده 
برنامه هاي متعددي نظير افزايش سرمايه گذاري در 
زيرساخت ها و توسعه مناطق كم تر برخوردار چين براي 
تقويت رشد اقتصادي اين كشور در نظر گرفته خواهد 
ش��د. دولت همچنين وعده داده كه در حوزه سياست 

پولي، سطح نقدينگي را در سطح معقولي نگه دارد. 
تقابل بين امري��كا و چين در روزه��اي اخير با اعمال 
تعرفه ه��اي جديد ب��ر واردات محصوالت دو كش��ور 

توسط يكديگر وارد فاز جديدي شده و احتمال كمي 
وجود دارد كه تا زمان مش��خص شدن نتايج انتخابات 
رياست جمهوري سال  آينده امريكا، دو طرف به توافق 
جامعي برسند. از زمان آغاز جنگ تجاري بين چين و 
امريكا رشد اقتصادي هر دو كشور كمتر شده تا جايي 
كه نرخ رشد اقتصادي چين در سه ماهه دوم امسال به 
پايين ترين سطح خود رسيد. دولت چين پيش تر اعالم 
كرده بود رشد اقتصادي اين كش��ور در سه ماهه دوم 
سال ۲۰۱۹ با ۰.۲درصد كاهش نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل به ۶.۲درصد رسيده است. پيشتر صندوق 
بين المللي پول در پيش بيني جديد خود از اقتصاد چين 
اعالم كرده بود كه رشد اقتصادي اين كشور براي سال 
جاري معادل ۶.۲ درصد و براي س��ال آينده معادل ۶ 
درصد برآورد شده است. كميسيون توسعه و ثبات مالي 

چين نيز در بيانيه اي اعالم كرد: »ما به اهميت توسعه 
زيرساخت ها، گذار از صنايع سنتي به مدرن و خدمات 

اجتماعي در تقويت رشد اقتصادي واقف هستيم.«
در م��اه اوت ب��راي چهارمي��ن م��اه متوال��ي، ميزان 
س��رمايه گذاري هاي چين در بخش هاي زيرساختي 
كاه��ش يافت. با اين حال به نظر مي رس��د دولت اين 
كشور براي تغيير روند دست به كار شده است و خود را 
آماده تقويت زيرساخت هاي اقتصادي به منظور مقابله 
طوالني با امريكا مي كند. عالوه بر تقويت زيرساخت هاي 
داخلي، چين همچنين به دنبال متنوع تر كردن روابط 
تجاري خود با ديگر كشورهاست. رييس جمهور چين 
اخيرا وعده داده چين براي توسعه روابط تجاري خود با 
ديگر كشورها، سرمايه گذاري بيشتري در پروژه »جاده 

و كمربند« انجام خواهد داد.

دريچه

كوتاه از منطقه

اتحاديه آفريقا تعليق عضويت 
سودان را لغو كرد

گروه جهان| اتحاديه آفريقا تعليق عضويت سودان 
در اين اتحاديه كه پيشتر به خاطر حاكميت نظاميان 
بر اين كش��ور انجام داده بود را رف��ع كرد. به گزارش 
الجزيره، ش��وراي صلح و امنيت آفريقا وابسته به اين 
اتحاديه تعليق عصويت سودان در نهادها و موسسات 
وابسته به اين اتحاديه را لغو كرد. شوراي صلح و امنيت 
آفريقا خرداد م��اه در نشس��تي فوق العاده عضويت 
خارطوم در اين اتحاديه را تعليق كرده بود. تصميم لغو 
تعليق سودان در اتحاديه اروپا پس از آن گرفته شد كه 
شوراي نظامي انتقالي سودان و گروه هاي غيرنظامي 
بر سر تشكيل دولت انتقالي به توافق رسيدند. عبداهلل 
حمدوك نخس��ت وزير دوره انتقالي س��ودان، هفته 
گذش��ته كابينه جديد را معرفي كرد. اعتراض هاي 
مردمي سودان از ۱۹دسامبر ۲۰۱۸ به علت افزايش 
قيمت نان آغاز شد اما به سرعت رنگ سياسي گرفت 
و معترضان خواستار سرنگوني دولت البشير شدند. 
دولت البش��ير س��رانجام ۲۲ فروردين ماه با دخالت 
ارتش اين كشور سرنگون و پس از آن، ارتش سودان 
با تش��كيل نهادي با عنوان شوراي نظامي انتقالي به 
رياس��ت ژنرال »عبدالفتاح البرهان« ق��درت را در 
دست گرفت. اما مردم سودان بار ديگر با اعتراض عليه 
شوراي نظاميان خواستار كناره گيري آنان از قدرت 
و واگذاري آن به غير نظاميان شدند. شوراي نظامي 
انتقالي سودان و »نيروهاي آزادي و تغيير« با حضور 
ميانجي هاي آفريقايي و اتيوپيايي، سند توافق سياسي 
را در دوره انتقالي امضا كردند. اين سند در خصوص 
نحوه مديريت كشور در دوره سه ساله انتقالي است و 
توافق شد كه دو شوراي حاكم و وزيران تشكيل شود. 

فشار اردوغان به بانك مركزي 
براي كاهش نرخ بهره

گ�روه جهان|رييس جمه��وري تركيه ب��ار ديگر 
خواهان كاهش نرخ بهره توس��ط بانك مركزي شده 
است. به گزارش رويترز، رجب طيب اردوغان گفته: 
»براي ۲۰۲۰ دس��تيابي به نرخ رشد اقتصادي پنج 
درص��دي را هدف گ��ذاري كرده اي��م. قطعا طوري 
برنامه ريزي مي كنيم كه رشدمان پنج درصد باشد.« 
او همچنين بدون اشاره به رشد اقتصادي منفي ۱.۵ 
درصدي تركيه در سه ماهه دوم امسال گفته امسال 
رش��د اقتصادي تركيه ۲.۳درصد و سال آينده پنج 
درصد خواهد بود.  اظهارات اردوغان در شرايطي بيان 
مي شود كه تركيه از ۲۰۱۸ و به دنبال بحران ارزي كه 
به از دست رفتن حدود يك سوم ارزش لير منجر شد، 
وارد رشد منفي شد و بسياري از اقتصاددانان معتقدند 
رش��د اقتصادي تركيه در بهترين حالت صفر درصد 
خواهد بود. رييس جمهوري تركيه كه همانند همتاي 
امريكايي اش به اتخاذ رويكر انتقادي از نرخ بهره باال 
مشهور است بار ديگر از بانك مركزي خواست تا نرخ 
بهره را كاهش دهد و گفته: »نسبت به نرخ بهره آلرژي 
دارم. من كامال مخالف نرخ بهره باال هستم. اردوغان 
پيش تر نيز نرخ بهره باال را مادر شياطين خوانده بود.« 
اردوغان در سخناني عجيب افزود: »با ريزش نرخ بهره 
شاهد سقوط تورم خواهيد بود. مديريت )جديد( بانك 
مركزي نشان داده كه فهم خوبي از اهميت اين موضوع 
دارد.« به  دنبال بركناري رييس قبلي بانك مركزي 
تركيه و روي كارآمدن تيم جديد، بانك مركزي نرخ 
بهره را به ۱۹.۷۵درصد كاهش داد و انتظار مي رود كه 
اين روند كماكان ادامه داش��ته باشد. نشست بعدي 

بانك مركزي تركيه هفته آينده برگزار مي شود. 

برنامه آلمان براي ماليات 
گرفتن از ثروتمندان

گروه جهان| يك��ي از رهبران دولت ائتالفي آلمان از 
موافقت با درخواست حزب حاكم براي معرفي اليحه 
مالياتي جديد اين كش��ور خبر داد. به گزارش رويترز، 
تورستن ش��فر گومبل از رهبران ارشد حزب سوسيال 
دموكرات گفت كه دول��ت آلمان درنظر دارد به منظور 
تقويت سرمايه گذاري خود در زيرساخت هاي اين كشور، 
اليحه مالياتي جديدي بر ثروت افراد ميليونر و ميلياردر 
معرفي كند. اين اليحه ش��امل مالي��ات ۱ درصدي بر 
دارايي ها، امالك، وجه نقد و سهام افراد ميليونر و ماليات 
۱.۵درصدي بر ثروت افراد ميلياردر خواهد بود. اين اليحه 
احتماال تا ماه دس��امبر به صورت قانون در خواهد آمد و 
به گفته شفر، افرادي كه بيشتر از ۲ميليون يورو ثروت 
دارند مش��مول اين اليحه جديد خواهند شد. پيش تر 
برخي از مقامات حزب دموكرات مسيحي با اليحه ماليات 
بر ثروت ثروتمندان مخالفت كرده بودند. در صورتي كه 
توافقي بين اعضاي دولت حاصل نشود احتمال تعويق 
اجراي اين اليحه تا س��ال ۲۰۲۱ وجود خواهد داشت.  
طبق اعالم صندوق بين المللي پول، ۱ درصد ثروتمند 
جامعه آلمان حدود يك چهارم كل دارايي هاي خالص اين 
كشور را در اختيار دارند. طبق نتايج يك نظرسنجي جديد 
صورت گرفته، ۵۸ درصد مردم آلمان موافق اجراي قانون 
ماليات ثروتمندان و ۳۳ درصد مخالف اجرايي شدن آن 
هستند. از زمان پيوستن حزب سوسيال دموكرات به 
ائتالف با حزب دموكرات مسيحي، محبوبيت آن بين 
مردم آلمان كاهش پيدا كرده است. اوالف شولتز وزير 
دارايي آلمان، يكي ديگر از موافقان اجرايي ش��دن اين 
اليحه است. انتظار مي رود اليحه جديد مالياتي آلمان، 

۱۰ميليارد يورو درآمد نصيب دولت كند. 

توافق كشورهاي امريكاي جنوبي 
براي حفاظت از آمازون

گ�روه جهان| هفت كش��ور امري��كاي جنوبي در 
پي آتش س��وزي هايي كه ه��زاران كيلومترمربع از 
جنگل هاي آمازون را در كام خود كشيد معاهده اي را به 
منظور حفاظت از اين بزرگ ترين جنگل هاي حاره اي 
جهان امضا كردند. به گزارش رويترز، روساي جمهور 
كلمبيا، بوليوي، اكوادور و پرو، معاون رييس جمهور 
سورينام، وزير منابع طبيعي كشور گويان و وزير خارجه 
برزيل در نشس��ت يك روزه اي كه در ش��هر جنگلي 
لتيسيا، واقع در جنوب كلمبيا برگزار شد، اين توافق 
را نهايي و امضا كردند. ژايير بولسونارو رييس جمهور 
برزيل نيز از طريق ويديو كنفرانس در نشست حضور 
يافت. كشورهاي يادش��ده طبق اين توافق قرار است 
در مقابله ب��ا حوادثي كه جنگل هاي آمازون را تهديد 
مي كند به كمك يكديگر بش��تابند و ني��ز از طريق 
ماهواره شرايط منطقه را بطور مرتب رصد كنند. ايوان 
دوكه، رييس جمهوري كلمبيا، گفته: »روساي جمهور 
كشورهايي كه بطور مشترك از اين گنجينه، آمازون، 
بهره مي برند از طريق اين نشست به ساز و كاري براي 
همكاري با يكديگر دست يافته اند.« او گفته است كه 
سران اين كشورها بار ديگر در كنفرانس تغييرات آب 
و هوايي سازمان ملل متحد با يكديگر ديدار خواهند 
كرد. كش��ورهاي يادشده قرار اس��ت شبكه اي براي 
مقابله با باليا ايجاد كنند كه در صورت وقوع حوادثي 
مانند اين آتش س��وزي هاي اخير، بتوانند همكاري 
بهتري با يكديگر داش��ته باشند. اين گروه همچنين 
روي طرح هايي براي به وجود آوردن دوباره جنگل ها و 
استفاده از ماهواره براي نظارت بر اقداماتي كه به از بين 
رفتن جنگل ها مي انجامد، سرمايه گذاري خواهد كرد. 

رشد اقتصادي كره جنوبي 
كاهش يافت

گروه جهان| رش��د اقتص��ادي كره جنوبي كمتر از 
پيش بيني بانك مركزي اين كش��ور ش��د. به گزارش 
ش��ينهوا، طبق اعالم بانك مركزي كره جنوبي حجم 
توليدات ناخالص داخلي اين كش��ور در سه ماهه دوم 
س��ال به ۳۷۸.۷ ميليارد دالر رسيده كه در مقايسه با 
رشد سه ماهه نخست س��ال حاكي از رشد ۱درصدي 
اس��ت اما ۰.۱درصد كمتر از نرخ رشد پيش بيني شده 
توسط بانك مركزي محسوب مي شود. رشد اقتصادي 
ساالنه كره جنوبي نيز در اين مدت به ۲درصد رسيده 
كه ۰.۹درصد كمتر از رشد دوره مشابه منتهي به نيمه 
دوم ۲۰۱۸ ميالدي و ۰.۸درصد كمتر از رش��د مدت 
مش��ابه منتهي به نيمه دوم ۲۰۱۷ چهارمين اقتصاد 
بزرگ آسيا است. بانك مركزي كره جنوبي در گزارش 
بازبيني شده خود از اقتصاد اين كشور پيش بيني كرد 
نرخ رشد اقتصادي امسال ۲.۲درصد باشد كه ۰.۳درصد 
كمتر از نرخ پيش بيني شده در جوالي است. موسس 
رتبه بندي م��ودي در گزارش جديد خ��ود از اقتصاد 
كره جنوبي پيش بيني كرده است رشد اقتصادي امسال 
كره جنوب��ي به ۲.۱درصد كاهش ياب��د كه ۰.۲درصد 
كمتر از پيش بيني قبلي آن است. كاهش رشد اقتصادي 
جهان، كاهش تقاض��ا براي كاالهاي ك��ره اي در بين 
واردكنندگان بزرگ و كاهش حجم سرمايه گذاري هاي 
داخلي و خارجي، از جمله عوامل ذكر ش��ده توس��ط 
موسسه مودي براي كاهش رشد اقتصادي كره جنوبي 
بوده است. متوسط نرخ رشد اقتصادي كره جنوبي دربازه 
زماني۱۹۶۰ ت��ا ۲۰۱۹ مع��ادل ۱.۷۹درصد بوده كه 
باالترين نرخ رشد ثبت شده مربوط به رشد ۷.۸درصدي 

در سه ماهه پاياني۱۹۷۰ بوده است.
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عميق تر شدن اختالفات 
بولتون- پمپئو

گروه جهان|خرده تنش هاي ديرينه اعضاي ارشد 
تيم امنيت ملي دونالد ترامپ به خصومتي تمام عيار 
بدل شده و نارضايتي عميقي در ميان كاركنان شوراي 
امنيت ملي به رهبري جان بولتون و مابقي اعضاي 
دولت واش��نگتن به وجود آورده اس��ت. س��ي ان ان 
گزارش داده، در حالي كه ماه هاست اختالفاتي ميان 
جان بولتون و مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، وجود 
دارد اوضاع اخيرا وخيم تر ش��ده اس��ت. به گفته سه 
منبع مطلع، بولتون و پمپئو به ندرت خارج از جلسات 
رسمي صحبت مي كنند. همين امر تالش ها براي 
هماهنگي كليدي ميان كاخ سفيد و وزارت خارجه 
را به دست مقام هاي رده پايين مي رساند. همچنين 
مناقشه اي ميان بولتون و ميك مولويني رييس دفتر 
موقت ترامپ وجود دارد. مولويني و بولتون در ماه هاي 
اخير بر س��ر اختالفات ايدئولوژيكي درگير شده اند 
و مولويني براي فاصله گرفتن از اين مش��اور امنيت 
ملي جنجالي اقدام كرده است. مولويني حتي يك 
كارشناس امنيت ملي به تيمش افزوده و او را دستيار 
رييس جمهوري امريكا، عالي ترين عنوان در بال غربي 
كرده است. اين كارشناس به نام راب بلر ژانويه از دفتر 
مديريت و بودجه به مولويني پيوست و اجازه داد تا 
مولويني بدون گذر از بولتون دستي در امنيت ملي 
داشته باشد. ترامپ حرفي دال بر مطلع بودن از اين 
مناقشه در ميان تيمش بيان نكرده است. در حقيقت 
او در گذش��ته گفته بود وقتي مشاورانش با يكديگر 
اختالف نظر دارند او لذت مي برد. اما وضعيت كنوني به 
حس عميقي از انزوا براي كاركنان شوراي امنيت ملي 
زيرنظر بولتون كشيده شده است؛ كساني كه مسوول 
هماهنگي گزينه هاي سياس��ت خارجي و امنيت 
ملي براي رييس جمهوري امريكا هستند. به گفته 
ديپلمات ها و مقام ه��اي دولتي امريكا، اين اختالف 
داخلي صرفا به حس سردرگمي درباره اولويت هاي 
سياست خارجي دولت مي انجامد و منجر مي شود تا 
برخي از متحدان و كارشناسان درباره اينكه كنترل 
سياست خارجي ترامپ دست كيست، آشفته شوند. 
تام رايت، كارشناس ارشد موسسه بروكينگز مي گويد: 
»تيم امنيت ملي دولت در چندين دهه به ضعيف ترين 
حد رسيده است و اكنون در آستانه سقوط كامل قرار 
دارد. در همين حال، رييس جمهوري امريكا سركش 
شده، تصميمات حياتي را حين پرواز مي گيرد؛ بدون 
تفكر چندان يا فرايند.« برخي گفته اند، بولتون حركت 
پمپئو را زيرنظر دارد. به گفته آنها، بولتون به جانشيني 
پمپئو فكر مي كند. اما او مي داند كه براي تاييد سنا با 

مشكالت زيادي روبرو خواهد بود. 

تعويق سفر غني به امريكا
س��فر اش��رف غني رييس جمهوري افغانستان، 
به اياالت متحده امريكا، كه قرار بود يك ش��نبه 
)امروز( انجام شود، به تعويق افتاده است. به گزارش 
بي بي سي، قرار بود غني همراه با يك هيات ۱۳ نفره 
شنبه عازم امريكا شود و با دونالد ترامپ ديدار كند. 
مقامات دولت افغانستان، جزيياتي از دليل تعويق 
سفر غني ارايه نداده اند اما منابع آگاه گفته اند دليل 
اين وقفه، اختالفات مقامات امريكا و افغانستان 
بر س��ر پيش نويس طرح صلح با طالبان است. با 
اين حال به گفته اين منابع، اشرف غني سيزدهم 
س��پتامبر به ديدار ترامپ خواه��د رفت. دولت 
افغانستان، پيش تر در رابطه با پيامدهاي منفي 
توافق صلح امريكا و طالبان ابراز نگراني كرده بود. 

10سال حبس به جرم توهين 
به اردوغان 

مسوول حزب جمهوري خواه خلق در استانبول 
به دلي��ل توهين ب��ه رج��ب طي��ب اردوغان، 
رييس جمهوري تركيه به ۹س��ال و ۸ ماه زندان 
محكوم شد. به گزارش جمهوريت، سومين جلسه 
رسيدگي به پرونده جانان كفتانچي اوغلو به اتهام 
توهين به رييس جمهوري، توهين به جمهوري 
 تركيه و تحري��ك ملت به دش��مني برگزار و به

 ۹ سال و ۸ ماه حبس محكوم شد. اكرم امام اوغلو 
شهردار جديد استانبول، در واكنش به حكم هم 
حزبي اش گفت��ه اين حكم احتم��اال در دادگاه 

تجديدنظر تغيير مي كند.

اپوزيسيون پاكستان در تالش 
براي فلج كردن اسالم آباد

با گذشت ۱۳ماه از آغاز به كار دولت كنوني پاكستان 
به نخست وزيري »عمران خان«، جناح مخالف قصد 
دارد براي تحت فش��ار قرار دادن دولت، اسالم آباد 
را فل��ج كن��د. حزب تحري��ك انصاف به رياس��ت 
عمران خان، حزب حاكم فعلي پاكس��تان است و 
جناح مخالف نيز ش��امل احزاب مس��لم ليگ نواز، 
حزب مردم، جمعيت علماي اس��الم و حزب ملي 
عوام است. جناح مخالف پاكستان از سال گذشته 
حزب عمران خان را به تقلب در انتخابات متهم كرده 
و سپس تصميم گرفت تا رسيدن به نتيجه مشترك 

يعني كنار زدن دولت، دست از اعتراض برندارد.

مذاكرات عراق و روسيه 
درباره همكاري هسته اي

عراق و روسيه درباره از س��رگيري همكاري  در 
زمينه انرژي صلح آميز هسته اي گفت وگو كردند. 
شركت »روس اتم« از ديدار نيكوالي اسپاسكي 
معاون اين ش��ركت در ام��ور بين الملل با هادي 
العذاري سفير عراق در مسكو، خبر داده و گفته 
دو طرف درباره از س��رگيري همكاري در زمينه 
به كارگيري صلح آميز انرژي هسته اي گفت وگو 
كردند. ع��راق و روس��يه در حوزه هاي مختلف 
اقتصادي، سياسي و امنيتي با هم همكاري دارند. 
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عكسروز

چهرهروز

مترجم مجموعه داستان هاي سرزمين وحشت درگذشت
شادي ابطحي مترجم از زبان هاي انگليسي و فرانسوي و متولد سال ۱۳۳۵ بود و فعاليت خود را به عنوان مترجم از سال ها قبل آغاز كرد 
و طي دو دهه فعاليت آثاري از نويسندگان برجسته انگليسي زبان و فرانسوي زبان را به فارسي برگرداند و نيز آثاري را در زمينه ادبيات 
كودك و نوجوان به فارسي ترجمه كرد. شازده كوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپري، بيگانه نوشته آلبر كامو، اوژني گرانده، نوشته اونوره 
دوبالزاك ربه كا اثري از دافنه دموريه و مجموعه داستان هاي سرزمين وحشت از ار.ال.استاين، از جمله آثار منتشر شده از ترجمه هاي 
خانم ابطحي هستند. آخرين اثر منتشر شده از شادي ابطحي، ترجمه كتاب پسرعمو پون نوشته انوره دو بالزاك است كه نشر نگاه 

در سال ۱۳۹۶ آن را منتشر كرده است.همچنين جنس دوم اثر سيمين دوبوار با ترجمه ابطحي در نوبت چاپ نشر جامي قرار دارد.

بازارهنر

فيلم سينماگر ايراني نماينده اتريش در اسكار شد 

برگزاري گروه نوازي فارس بعد از سه سال وقفه

»خاك سرد، خاك سرخ« روايت جزيره  تنهايي زنان

فيلم »جوي« به كارگرداني س��ودابه 
مرتضايي به عنوان نماينده سينماي 
اتري��ش در ش��اخه بهتري��ن فيل��م 
بين المللي جوايز سينمايي اسكار در 
سال ۲۰۲۰ شد. هاليوود ريپورتر در 
ادامه روند معرفي نمايندگان كشورها 
براي حضور در ش��اخه بهترين فيلم 
بين المللي ن��ود و دومين دوره جوايز 

سينمايي اسكار، سينماي اتريش فيلم »جوي« 
ساخته سودابه مرتضايي سينماگر ايراني-اتريشي 
را ب��ه آكادمي معرفي كرد.  اي��ن فيلم كه درباره 
قاچاق بردگان جنسي آفريقايي به اتريش است، 
اولي��ن نمايش خود را در جش��نواره ونيز س��ال 
گذش��ته تجربه كرد و در نهايت موفق به كس��ب 
جايزه »ليبل سينماي اروپا«  از اين جشنواره شد 
و در ادامه نيز جوايزي چون بهترين فيلم بخش 
رقابتي شصت و دومين جشنواره بين المللي فيلم 
لندن )BFI( و جايزه ستاره طاليي بهترين فيلم 
از هفدهمين جش��نواره فيلم مراكش را كس��ب 
كرد.  س��ينماي اتريش تاكنون چهار بار به جمع 
نامزدهاي نهايي جايزه شاخه بهترين خارجي راه 
يافته است و دوبار با فيلم هاي »جاعالن« ساخته 
»اش��تفان روزويتس��كي« )۲۰۰۷( و »عش��ق« 
از »ميش��اييل هانكه« )۲۰۱۲( موفق به كس��ب 

جايزه اس��كار خارجي ش��ده است.  
س��ينماي كرواس��ي با فيلم »مالي« 
س��اخته »آنتوني نويچ« و اروگوئه با 
»صراف« س��اخته »فدريكو وروي« 
نيز جديدترين كش��ورهايي هستند 
كه به جمع كش��ورهاي رقابت كننده 
در اس��كار ۲۰۲۰ پيوسته اند. س��ال 
گذش��ته در مجموع ۸۹ كشور فيلم  
منتخب خ��ود را ب��راي رقابت در اين ش��اخه از 
اسكار ارسال كردند كه در نهايت ۸۷ كشور واجد 
شرايط رقابت شناخته شدند و در نهايت سينماي 
مكزيك با فيلم »روما« ساخته »آلفونسو كوارون« 
برنده اس��كار بهترين فيلم خارجي شد و امسال 
تاكنون ۳۴ كش��ور فيلم نماينده خ��ود را براي 
حضور در اين ش��اخه انتخاب كرده اند.  آخرين 
مهلت معرفي فيلم از سوي كشورها براي شركت 
در ش��اخه بهترين فيلم خارجي كه از امس��ال به 
ش��اخه بهترين فيلم بين المللي تغيير نام داده، 
اول اكتبر ۲۰۱۹ )۱۰ مهرماه( تعيين شده است. 
فهرس��ت نامزدهاي نهايي جوايز اس��كار ۲۰۲۰ 
روز ۱۳ ژانوي��ه )۲۳ دي ماه( اعالم خواهد ش��د و 
مراسم اعطاي جوايز نود و دومين دوره اين رويداد 
س��ينمايي در تاري��خ ۹ فوريه )بامداد دوش��نبه 

۲۱بهمن( برگزار خواهد شد.

مدير انجمن موسيقي استان فارس از 
برگزاري يك رويداد موس��يقايي ويژه 
در حوزه تخصصي گروه نوازي با داوري 
و مش��اوره بزرگان موسيقي كشورمان 
خب��ر داد. هدايت رضاي��ي مديرعامل 
انجمن موسيقي اس��تان فارس به مهر 
گف��ت: رويداد گ��روه نوازي ف��ارس از 
جمله رويدادهاي هنري است كه طي 

سال هاي گذشته از زماني كه بنده در سمت مديريت 
انجمن حضور نداشته به صورت مستمر برگزار شده و 
ميزبان گروه هاي شركت كننده استان فارس بود اما 
متاسفانه اين رويداد موسيقايي بنا به داليلي حدود 
سه سال دچار وقفه شد. به هر حال بنده و همكارانم 
تالش كرديم كه ب��راي راه اندازي آن تالش هايي را 
انجام دهي��م. وي افزود: البته در دوره هاي قبلي كه 
اين پروژه برگزار مي شود تمامي هزينه ها به عهده 
بخش خصوصي بود و ماجرا به بخش دولتي وابسته 
نبود اما خوشبختانه دراين دوره شرايطي پيش آمد 
كه ما مجددا ميزبان هنرمندان و گروه هاي مختلف 

موسيقي اس��تان فارس باش��يم و اين 
رويداد را برپا كنيم. رويداد گروه نوازي 
فارس يكي از برنامه هاي بسيار ارزشمند 
و موثر حوزه موسيقي در استان فارس 
اس��ت كه براي بس��ياري از هنرمندان 
اين عرصه تبديل به نقطه اميدي جهت 
اراي��ه و معرفي آثارش��ان به مخاطبان 
شده است. مديرعامل انجمن موسيقي 
اس��تان فارس بيان كرد: طبق برنامه ريزي هاي به 
عمل آمده رويداد گروه نوازي فارس در بخش هاي 
مختلف موس��يقي ايراني، موس��يقي كالس��يك، 
موسيقي نواحي، موس��يقي پاپ و موسيقي كرال 
برگزار مي ش��ود. البته ما بخش موسيقي كودك و 
نوجوان هم براي اين دوره در نظر گرفتيم كه چون 
شرايط غيررقابتي دارد آن را در تاريخ ديگري برگزار 
خواهيم كرد. تاريخ برگزاري هم آذرماه خواهد بود 
و فكر مي كنم با طراحي كه براي هرچه بهتر برگزار 
شدن اين پروژه انجام گرفته شاهد اتفاقات موثري 

در اين عرصه خواهيم بود.

نمايش��گاه »خاك سرد، خاك سرخ« 
با آث��اري از تهمينه من��زوي با نگاهي 
به جزيره هرمز و جزيره س��والبرد و با 
محوريت زنان، اي��ن روزها در گالري 
راه ابريشم برگزار است. اين نمايشگاه 
كه روز جمعه )۱۵ شهريور ماه( افتتاح 
ش��د و تا دوم مهر ماه ادام��ه دارد.  اين 
هنرمند درباره اج��راي پروژه  »خاك 

سرد، خاك سرخ« گفت: »اين پروژه را در جزيره اي 
در جنوب ايران آغاز كردم؛ جزيره هرمز با وسعت 
۴۲ كيلومتر مربع و جمعيتي ح��دود ۶ هزار نفر. 
در هرمز كوه ها پوش��يده از سنگ هاي رسوبي اند 
و اليه هاي گدازه هاي آتش فش��اني خاك را سرخ 
مي نمايانن��د. خاك س��رخ هرمز نه فق��ط زيبا و 
افسونگر است، بلكه قابل خوردن و زماني نه چندان 
دور منبع ثروت اي��ن جزيره بوده اس��ت.  زماني 
صادرات خاك، ثروت هنگفتي را براي ساكنان اين 
جزيره به ارمغان م��ي آورد. هرمز، نه فقط بوميان 
خود را ثروتمند مي كرد، بلكه س��هم بس��زايي در 
چرخه اقتصاد كشور داش��ت؛ اما اكنون به يكي از 

محروم ترين مناطق ايران تبديل شده 
اس��ت. در حال حاضر، عم��ده درآمد 
جزيره از صنعت گردشگري است كه 
اغلب توسط زنان اداره مي شود. زناني 
كه دست سازه هاي خود را در نزديكي 
س��احل به گردش��گراني از پايتخت 
مي فروشند. ويژگي هاي اين جزيره مرا 
بر آن داش��ت تا پروژه ام را در مقياسي 
بزرگ تر دنبال كنم و درصدد يافتن مكاني برآمدم 
كه در تقابل با هرمز باشد. جزيره سوالبرد در شمال 
نروژ كه حدود دو هزار نفر سكنه دارد، مشخصاتي 
كه به دنبالش ب��ودم را دارا بود.  دو جزيره هرمز و 
سوالبرد در گذشته مناطق استراتژيكي محسوب 
مي شدند. هرمز پيش از انقالب منطقه اي پررفت 
و آم��د و البته دوره اي هم مس��تعمره پرتغال بود؛ 
بخش بزرگي از س��والبرد ني��ز تبعيدگاه و منطقه 
مانور روسيه بوده اس��ت. از سال ۱۹۰۷ ميالدي، 
استخراج زغال سنگ منبع اصلي درآمد اين جزيره 
بوده، بعدها و از سال ۱۹۳۵ صنعت گردشگري نيز 

در آن رونق يافته.«

تاريخنگاري

سالگرد قيام خونين 17 شهريور
۱۷ شهريور سال ۱۳۵۷، ارتش پهلوي آتش را به روي تظاهرات كنندگان در ميدان ژاله 
يا ش��هداي امروزي گشود و دست به كشتار وسيع معترضان زد. حادثه اي كه به جمعه 
سياه معروف شد و حكومت پهلوي را به نابودي نزديك تر كرد.  تنها چندروز پس از واقعه 
آتش سوزي سينما ركس آبادان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۷، دولت جمشيد آموزگار كه با شعار 
دولت فضاي باز سياسي روي كار آمده بود، مجبور به استعفا گرديد و در روز ۴ شهريور، 
محمدرضا پهلوي از جعفر شريف امامي كه فرزند روحاني و رييس مجلس سنا بود و به برخي 
مخالفت ها با دولت هويدا مشهور بود، دستور داد تا دولتي با شعار آشتي ملي تشكيل دهد. 
اندكي بعد و در روز سيزدهم شهريور، راهپيمايي بزرگ عيد فطر در تپه هاي قيطريه تهران، 
تبديل به تظاهرات بر ضد حكومت شاهنشاهي شد. به دنبال اين تظاهرات، ناآرامي هاي 
ديگري نيز تا روز شانزدهم شهريور به وقوع پيوست. دعوت كننده اصلي راهپيمايي روز 
هفده ش��هريور روحاني اي به نام عالمه يحيي نوري بود. اين فرد از مبارزين برضد نظام 
شاهنشاهي بود كه به صورت انفرادي عمل مي نمود و ساكن اطراف ميدان ژاله بود. از اولين 
ساعات صبح روز جمعه، مردم براي شركت در راهپيمايي و نماز جمعه به امامت عالمه 
يحيي نوري راهي ميدان ژاله گرديدند. غافل از آنكه از ساعت ۶ صبح، حكومت نظامي توسط 
فرماندار تهران ارتشبد غالمعلي اويسي اعالم و درحال اجرابود و اجتماع بيش از سه نفرهم 
ممنوع بود. اعالم ديرهنگام حكومت نظامي )ساعت ۶ صبح همان روز( از داليل شلوغي اين 
تظاهرات بود.  فرماندهان نظامي ابتدا چندبار با بلندگو از مردم خواستند كه متفرق شوند 
و وقتي با  بي تفاوتي مردم روبه رو شدند، به سوي آنان آتش گشودند. گلوله باران توسط 
نظاميان، براي چند دقيقه بيشتر به طول نينجاميد. تعداد كشته شدگان فرمانداري نظامي 

تهران آمار ۸۷ كشته و ۲۵۰ مجروح را تأييد نمود. اما مخالفان حكومت، اعالن داشتند 
كه در اين روز بيش از ۴۰۰۰ نفر كشته شده اند و تعداد كساني كه تنها در ميدان ژاله جان 
باخته اند ۵۰۰ نفر است. سال ها بعد عماد الدين باقي طي تحقيقي با توجه به دسترسي اش 
به آمار بنياد شهيد انقالب اسالمي و منابع ديگر تعداد كشته شدگان ۱۷ شهريور را ۸۸ نفر 

ذكر مي كند كه ۶۴ نفر آنها در ميدان ژاله كشته شدند. 

میراثنامه

عبور لوله هاي نفت، محوطه باستاني شوش را به خطر انداخت
شوش و محوطه جهاني اش هنوز از طرح تخريب روگذر و ايجاد زيرگذر در اين منطقه 
خالص نشده اند كه براي دومين بار بايد صابون عبور لوله هاي نفت از اين محدوده را كه 
برخي خبرهاي غيرموثق آن را به بررسي نقاط نشتي نفت در لوله گذاري هاي دو دهه 
قبل نسبت مي دهند، تن بزنند. شركت ملي نفت خوزستان قصد دارد كار لوله گذاري هاي 
سال هاي قبل خود را در محوطه باستاني شوش تكميل كند و حتي نخستين قدم هايش 
را در چند روز گذشته برداشته است. علي درويشي، رييس انجمن دوستداران ميراث 
فرهنگي شوش، درباره اين خبر به ايسنا گفت: در جريان طرح زيرگذر شوش كه سال 
گذشته اتفاق افتاد مطالعات و گمانه زني هاي باستان شناسي انجام شدند كه اكنون اين 
حفاري ها توسط شركت نفت در مجاورت همان نقطه انجام شده است، يعني درست 
در منطقه انتهايي ثبت جهاني شده شوش و به سمت بيمارستان و پل نظام مافي، عالوه 
بر حفاري در پش��ت ديواره حريم، در داخل محوطه نيز حفاري كرده اند. او با اش��اره به 
صحبت هايش با رييس اداره ميراث فرهنگي شوش افزود: »او بعد از شنيدن اين خبر 
بسيار شوك زده شد و تاكيد كرد كه انجام اين كار امكان ندارد و از آن خبري نداشته است. 
در حالي كه طبق گفته آقاي چناني هر مجوزي كه بايد از طرف شوش صادر شود، او بايد 
مطلع باشد و حتي امضايش بايد پاي مجوزها باشد، نه از سوي پايگاه ميراث جهاني شوش، 
چون وظيفه آنها انجام كارهاي پژوهشي است؛ نه بررسي كارهاي عمراني.« وي با بيان 
اينكه نخستين حفاري ها از حدود يك هفته گذشته انجام شده است، ادامه مي دهد: »در 
صحبت با بيژن حيدري، مدير پايگاه ميراث فرهنگي شوش، او گفته دو ماه پيش سازمان 
ميراث فرهنگي پيش، ميراث فرهنگي پيگير اين اتفاق بوده و ميراث فرهنگي اعالم كرده 
كه نمي توان آن جا بيل مكانيكي آورد و كندوكاو كرد. حتي طبق گفته حيدري، شركت 
نفت سرخود اين كار را انجام داده اند و يگان حفاظت از كار آنها جلوگيري كرده است.« او 
همچنين به انجام حفاري اوليه در همين منطقه توسط شركت نفت در ۷۰ سال پيش 
و انتقال خطوط لوله نفت از اين منطقه اشاره مي كند و مي گويد: به گفته كارشناسان و 

مسووالن نفت، در آن زمان در اين محوطه باستاني »دو متر زير خاك رفته اند«، اقدامي 
كه باعث شده خاك هاي آن نقطه دپو شوند، با اين وجود بعد از حفاري چند روز گذشته 
همچنان سفال هايي به دست آمده اند. درويشي با اشاره به علت مطرح شده براي انجام 
حفاري جديد در مجاورت طرح » تعويض پل روگذر شوش � انديمشك و تبديل آن به 
زيرگذر« كه آن را بررسي نشتي نفت، عنوان كرده اند، ادامه مي دهد: از زمان انجام نخستين 
حفاري ها با هدف لوله گذاري از مسووالن اين پروژه شكايت شده است، همچنين انجمن 
دوستداران ميراث فرهنگي شوش در دهه ۸۰، در نامه اي اعتراضي نسبت به كشيدن 
اين لوله ها اعتراض كرد و محمد حسين ارسطوزاد، مدير سابق پايگاه ميراث فرهنگي 
ش��وش، نيز در نامه اي اعتراضي درخواست برداشتن اين لوله ها را كرد، اما به عملياتي 

كردن درخواست خود موفق نشد.

ايستگاه

نمايندگان ۳۴ كشور براي 
اسكار ۲۰۲۰ شناخته شدند 

 فيلم جديد »پوالنسكي«
برنده جايزه فيپرشي ونيز شد 

كش��ور   ۳۴ تاكن��ون 
نمايندگان خ��ود را براي 
شركت در بخش بهترين 
فيلم بين المللي به اسكار 

۲۰۲۰ معرفي كرده اند.
آي ام دي ب��ي در گزارش 
خود نوش��ت: ب��ا معرفي 
نمايندگان كش��ورهاي 

اتريش، مصر، اسپانيا، نپال، فنالند، اروگوئه، برزيل، 
كرواسي، كوبا، دومينيكن، هلند، نروژ و مراكش در 
يك هفته اخير، نمايندگان ۳۴ كشور تاكنون براي 
حضور در رقابت فيلم بين المللي اسكار تعيين شده اند. 
تونس، مقدونيه شمالي، كلمبيا، ژاپن، روماني، تركيه، 
الجزاير، بلژيك، كامبوج، اكوادور، استوني، گرجستان، 
آلمان، فلس��طين، پاناما، كره جنوبي، س��وييس، 
اوكراين و ايران ديگر كش��ورهايي هستند كه پيش 
از اين نمايندگان خود در ن��ود و دومين دوره جوايز 
اس��كار در بخش فيلم بلند بين المللي را به آكادمي 
معرفي كرده بودند. آخرين مهلت معرفي فيلم هاي 
بلند بين المللي به آكادمي اول اكتبر ۲۰۱۹ )۹ مهر( 
است. براي انتخاب بهترين فيلم ابتدا ۱۰ فيلم در قالب 
فهرست كوتاه معرفي مي شوند و از ميان آنها ۵ فيلم به 
عنوان نامزد نهايي ۱۳ ژانويه ۲۰۲۰ )۲۳ دي( معرفي 
خواهند شد. نود و دومين دوره جوايز اسكار يك شنبه 
۹ فوريه ۲۰۲۰ )بامداد دوشنبه ۲۱ بهمن( در دالبي 

تيه تر هاليوود برگزار مي شود.

هيات داوران فدراسيون 
بين المللي منتقدان فيلم 
)فيپرشي( جايزه بهترين 
فيلم جشنواره ونيز ۲۰۱۹ 
را به فيلم »يك افسر و يك 
جاسوس« ساخته »رومن 
پوالنسكي« اعطا كردند. 
ايندي واير، هيات داوران 

فدراسون بين المللي منتقدان فيلم )فيپرشي(، فيلم 
»يك افس��ر و يك جاس��وس« جديدترين ساخته 
»رومن پوالنسكي« سينماگر لهستاني-فرانسوي 
را به عنوان بهترين فيلم هفتاد و ششمين جشنواره 
فيلم ونيز معرفي كردند و طبق انتظار »پوالنسكي« 
براي دريافت جايزه در جشنواره حضور نداشت. فيلم 
»يك افسر و يك جاسوس« روايتگر داستان واقعي 
زندگي »آلفرد دريفوس« افسر ارتش فرانسه است كه 
به اشتباه و به جرم جاسوسي براي آلمان ها در دهه 
۱۸۹۰ ميالدي محكوم ش��د و پس از گذشت چند 
سال، بي گناهي او به اثبات رسيد. »ژان دوژاردن« در 
اين فيلم در نقش افسر ضدجاسوسي بازي مي كند 
كه بي گناهي »دريفوس« را ثابت مي كند و نقش خود 
»آلفرد دريفوس« را »لوئيس گارل« بازي كرده است.  
»ژان دوژارين« بازيگر برنده اسكار فيلم »هنرمند« 
و »لوئ��ي گارل« ديگر بازيگر فرانس��وي، دو بازيگر 
اصلي فيلم »پوالنسكي« هستند. »يك افسر و يك 
جاسوس« يكي از فيلم هاي بخش رقابتي جشنواره 
ونيز است كه نمايش رسمي آن با پنج دقيقه تشويق 
ايس��تاده حاضران در س��الن همراه شد گرچه نظر 
منتقدان سينمايي درباره اين فيلم متفاوت است و بايد 
منتظر ماند و ديد در مراسم اختتاميه ونيز كه امشب 
)شنبه شب( برگزار مي شود، موفق به كسب جوايز 
ديگري مي شود يا خير. جايزه فيپرشي بخش افق هاي 
ونيز هم به درام اسپانيايي »سفيد روي سفيد« رسيد 
كه يك تريلر سياسي در حال و هواي اوايل قرن بيستم 
ميالدي است و روايتگر داستان عكاسي است كه به 
يك جزيره در جنوب شيلي سفر مي كند و ماموريت 
دارد از مراسم عروسي يك زمين دار ثروتمند عكاسي 

كند و داستان هايي در ادامه براي او اتفاق مي افتد. 

اعزام ۴ شطرنج باز ايران به جام جهاني روسيه

فغاني از ايران مي رود

چهار نماينده ش��طرنج ايران براي شركت 
در جام جهاني راهي روسيه مي شوند. اين 
مسابقات در شهر خانتي مانسيسك برگزار 
خواهد ش��د. اعضاي تيم ملي ايران را عليرضا فيروزجا، 
پرهام مقصودلو، محمد امين طباطبايي و احس��ان قائم 
مقامي تشكيل مي دهند. در دور اول اين رقابت ها احسان 
قائم مقامي با يانگ يي يو از چين، پرهام مقصودلو با ماكسيم 
چيگائف از روسيه، عليرضا فيروزجا با آرمن پاشاكيان از 
ارمنستان و محمد امين طباطبايي با باسم امين از مصر به 
رقابت مي پردازند. ايران براي نخستين بار در تاريخ شطرنج 
با ۴ شطرنج باز در جام جهاني شركت مي كند. جام جهاني 
شطرنج از ۱۸ شهريور ماه تا ۱۲ مهرماه برگزار مي شود. در 
اين مسابقات ۱۲۸ بازيكن از ۴۷ كشور جهان به رقابت با 
يكديگر مي پردازند.در  رقابت هاي جام جهاني در صورت 
تساوي بازيكنان كار به ديدار سوم كشيده مي شود. اين 
مسابقات به صورت تك حذفي برگزار شده و شكست در 

هر مرحله به منزله خداحافظي شطرنج بازان خواهد بود.

عليرضا فغان��ي، داور بين المللي فوتب��ال ايران ضمن 
توضيح درباره داليل مهاجرتش به اس��تراليا، در مورد 
آينده شغلي اش و نيز علت اصلي فضاي تنش آميز در 
فوتبال ايران توضيح داد. فغاني درباره تصميم تازه خود 
براي مهاجرت گفت: توجه به استعدادها اهميت بسيار 
بااليي دارد و اگر برنامه ريزي براي استعداد  پروري وجود 
داشته باشد به طور حتم شاهد كاهش مهاجرت ها و كوچ 
كردن ها خواهيم بود و مي توانيم به بهترين ش��كل از 
شكوفايي استعدادها در درون يك كشور بهره مند شويم. 
او با اشاره به اينكه ۴۰ سال در شهر ري زندگي كردم و 
كنار مردم اين منطقه زندگي خوبي داشتم و از شرايطم 
لذت بردم، گفت: در حال حاضر زمان دانش��گاه رفتن 
پسرم و مدرسه رفتن دخترم فرا رسيده است و با توجه به 
شرايطي كه در كشور استراليا فراهم شد به فكر مهاجرت 
افتادم و با توجه به اينكه اقامت استراليا را داشتم تصميم 
گرفتم به اين كش��ور مهاجرت كنم و اگر از اقامت اروپا 
برخوردار بودم به اين قاره مي رفتم. به طور حتم داوري 
را دنبال مي كنم و مصمم تر از قبل در اين حوزه فعاليت 
خواهم كرد هرچند در ش��رايط فعلي بيش��تر ترجيح 
مي دهم در كنار خانواده باشم. فغاني در پاسخ به اينكه آيا 
در تورنمنت هاي بين المللي به عنوان داور ايراني قضاوت 
خواهد كرد يا خير؟ به ايسناگفت: در مورد اينكه به عنوان 
داور بين المللي ايراني در تورنمنت ها حضور پيدا كنم 
در گذشته صحبتي را با آقايان تاج و رفعتي داشتم و به 
تازگي با آقاي ممبيني صحبت كردم و مش��كلي براي 
فعاليتم به عنوان داور بين المللي ايراني در تورنمنت ها 

وجود ندارد اما درباره داوري در ليگ فوتبال اس��تراليا 
هنوز صحبت خاصي صورت نگرفته است و در ابتداي 
امر ادامه تحصيل فرزندانم و پس از آن داوري مدنظرم 
قرار خواهد گرفت. خوشبختانه هر كدام از داوران ايراني 
كه مهاجرت كردند معرفي نامه اي از فدراسيون فوتبال 
ارايه كرده و ش��رايط براي حضور آنها در اروپا، كانادا و 
استراليا فراهم شده است و بعيد مي دانم كه با توجه به 
كارنامه اي كه دارم مشكلي به منظور قضاوت در ليگ 
فوتبال اين كش��ور وجود داش��ته باشد و حتي تصورم 
براين است كه ش��رايط راحت تري را پيش رو خواهم 
داشت. فغاني در ارتباط با اينكه آيا شرايط ليگ فوتبال 
ايران عامل اين مهاجرت بوده است؟ تصريح كرد: اصال، 
بنده پوست كلفت تر از آن هستم كه بخواهم از چيزي 
فرار كنم و اگر موضوع ادامه تحصيل و حضور در مقطع 
دكتري نبود بع��د از جام جهاني از ايران رفته بودم و به 
دليل درگيري هاي تحصيلي اين مساله به تعويق افتاد، 
خوشبختانه با شرايط ليگ ايران ناآشنا نيستم و نسبت به 

فضاي فوتبال اين كشور اشراف داشتم. بداخالقي ها در 
ورزش ايران و به ويژه فضاي مجازي قابل مشاهده است 
و بسياري از افراد براي تخليه رواني خود به دنبال سوژه 
مي گردند. اگر فدراسيون فوتبال، كميته اخالق و كميته 
انضباطي به عنوان اهرم بازدارنده دراين رابطه اقدام كنند 
شاهد نتايج خوبي خواهيم بود كه خوشبختانه در فصل 
جديد فدراسيون فوتبال با جديت بيشتري در اين زمينه 
اقدام كرده است. تصميم فغاني براي مهاجرت به استراليا 
در حالي است كه كميته داوران فدراسيون فوتبال هنوز 
موضع رسمي نسبت به قضاوت نكردن فغاني در ليگ 
ايران نكرده و يكي از اعضاي اين كميته معتقد اس��ت 
اين داور باز هم مي تواند در فوتبال ايران قضاوت كند. از 
سويي فريدون اصفهانيان، عضو هيات رييسه فدراسيون 
فوتبال هم درباره مهاجرت فغان��ي از ايران اعالم كرد: 
تصميم عليرضا فغاني براي مهاجرت به استراليا شخصي 
اس��ت و نمي توان او را به اجبار نگه داش��ت. او افزود: ما 
نمي توانيم فغاني را به اجبار نگه داريم. اين موضوع شبيه 
به تصميم بازيكنان براي بازي در كشورهاي خارجي 
است. ش��ايد بعضي ها هم به خاطر وابستگي به كشور 
حتي در صورتي كه شرايط فراهم باشد، ايران را ترك 
نكنند ولي به هر حال همانطور كه گفتم تصميم فغاني 
يك تصميم شخصي است. رييس پيشين كميته داوران 
در پاسخ به اين سئوال كه آيا فغاني مي تواند در صورت 
مهاجرت به استراليا، در مجامع بين المللي همچنان به 
عنوان نماينده ايران قضاوت كند؟ يادآور شد: به صورت 

دقيق از قانون اطالعي ندارم.

ورزشي
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