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تس��هيالت بانكي براي تأمي��ن س��رمايه در گردش 
بنگاه هاي اقتصادي در شش ماه گذشته بيش از ۲۰۰۰ 
هزار ميليارد ريال بوده، ب��ا اين حال، فعاالن اقتصادي، 
تأمين منابع مال��ي را يكي از موانع اصلي كس��ب وكار 
مي دانند. چرا چالش سرمايه در گردش، حل نشده باقي 
مانده است؟ ايرنا پالس با بيان اين مطلب در گزارشي 
افزود: كشاورز يا بازرگان، فرقي نمي كند، حتي فعاالن 
حوزه صنعت، مس��كن و بازرگاني هم ب��ا اين چالش 
مواجه هس��تند. خط توليد، تجهيزات، تأسيس��ات و 
نيروي انساني همه آماده به كارند، اما سرمايه  در گردش 
كافي براي انجام فعاليت هاي روزانه بنگاه، وجود ندارد. 
مساله تأمين سرمايه در گردش گاهي مي تواند آنقدر 
بزرگ شود كه ورشكستگي برخي شركت ها را به دنبال 
داش��ته باش��د. آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد 
بيش از نيمي از تسهيالت شبكه بانكي به بخش هاي 
اقتصادي در نيمه نخست سال جاري، به تأمين سرمايه 
در گ��ردش بنگاه ها تخصيص يافته اس��ت. حدود ۷۳ 
درصد از تسهيالت بخش صنعت و معدن، ۶۲ درصد 
از تسهيالت بخش كشاورزي، ۵۱ درصد از تسهيالت 
بخش خدمات، ۴۲ درصد از تسهيالت بخش بازرگاني 
و ۲۶ درصد از تسهيالت بخش مسكن و ساختمان، با 

هدف تأمين سرمايه در گردش، دريافت شده  است.

  ۲۰۰ هزار ميليارد ريال هم كافي نيست
بر اساس گزارش بانك مركزي از تسهيالت پرداختي 
در شش ماه نخست س��ال جاري، س��هم تسهيالت 
پرداخت��ي در قال��ب س��رمايه در گ��ردش در تم��ام 
بخش هاي اقتصادي مبل��غ ۲۱۱۱.۷ ه��زار ميليارد 
ريال و معادل ۵۵.۳ درصد كل تس��هيالت پرداختي 
است كه در مقايس��ه با دوره مشابه س��ال قبل )مبلغ 
۱۸۶۱.۲ هزار ميلي��ارد ري��ال( ۱۳.۵ درصد افزايش 
داشته است. اين در حالي است كه كمبود سرمايه در 
گردش و دسترسي نداش��تن به منابع مالي، به عنوان 
يكي از موانع كس��ب وكار در كشور شناخته مي شود. 
گزارش هاي اتاق بازرگاني از پايش محيط كسب وكار 
در دو فصل بهار و تابس��تان ۱۳۹۸ نش��ان مي دهد با 
وجود تخصيص نس��بت بااليي از تسهيالت بانكي به 
تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي، همچنان مساله تأمين 
مالي يكي از موانع اصلي كسب وكار در كشور است. در 
هر دو فصل بهار و تابستان سال جاري، دشواري تأمين 
مالي از بانك ها يكي از سه مانع اصلي كسب وكار از نظر 

فعاالن اقتصادي بوده است.

بـر سـرمايه  در گـردش   چـه عواملـي 
تأثيرگذارند؟

عوامل متعددي موجب مي ش��وند بنگاه ها در تأمين 
سرمايه در گردش خود، دچار چالش شوند كه برخي 
از اين عوامل، خارج از كنترل بنگاه ه��ا و مديران آنها 
هستند. تورم، افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي، 

قدرت مالي بنگاه ها در راه ان��دازي خط توليد را تحت 
تأثير قرار مي ده��د. از طرف ديگر، ش��رايط ركودي و 
كاهش تقاضا، امكان بازپرداخت اين تسهيالت را دشوار 
كرده و مطالب��ات بانك ها را معوق مي كن��د. با وجود 
اينكه عوامل بيروني، تأثي��ر قابل توجهي بر نقدينگي 
واحدهاي توليدي دارند، اما س��رمايه در گردش، تنها 
تحت تأثير عوامل خارج از بنگاه نيس��ت و بنگاه ها با 
نظارت بر سرمايه در گردش، بر تخصيص كارايي اين 
وجوه نظارت مي كنند تا جريان نقدينگي كافي براي 
نيازه��اي هزينه هاي عمليات��ي و همچنين تعهدات 

كوتاه مدت، همواره در دسترس باشد.

  نظـام مالـي كشـور، مانـع تأمين سـرمايه
در گردش

ريشه مساله س��رمايه در گردش واحدهاي توليدي را 
مي توان در نظام مالي كشور جست وجو كرد. در ادبيات 
اقتص��ادي از دو نظام مالي بانك مح��ور و بازارمحور نام 
برده مي شود كه در نظام بانك محور، منبع اصلي تأمين 
مالي و واس��طه گري مالي، بانك ها هس��تند و در نظام 
بازارمحور، بازار س��رمايه در اي��ن ارتباط نقش كليدي 
پيدا مي كند. غالمحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني 
ايران، پيش از اين درباره نق��ش نظام مالي بانك محور 
ايران در ايجاد چالش هاي تأمين س��رمايه در گردش 
بنگاه هاي اقتصادي گفته بود: نقدينگي و گردش مالي 
مورد نياز بنگاه هاي بزرگ اقتصادي در ديگر كشورها، 
از محل بازار سرمايه تأمين مي شود و چه بسا خود آنها 
در بانك ها سپرده گذاري مي كنند تا واحدهاي كوچك 
و متوسط از اين ظرفيت بهره گيرند. اين در حالي است 
كه در ايران عكس اين عمل مي شود، همين باعث شده 
تا بنگاه هاي كوچك و متوسط ما براي تأمين سرمايه در 
گردش خود دچار چالش شوند. تعميق بازار سرمايه و 
معرفي ابزارهاي مالي جديد، يكي از راه هاي حل مساله 
تأمين س��رمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي است. 
با اين حال، توجه به برخي مس��ائل داخلي بنگاه ها نيز 
مي تواند در حل اين مساله، موثر باشد. فعاالن اقتصادي، 
سرمايه اوليه و سرمايه ثابت را از راه هاي مختلفي تأمين 
مي كنند، اما زماني كه به مرحله بهره برداري مي رسند، 
با مساله تأمين س��رمايه در گردش مواجه مي شوند و 
اغلب به دنبال حل آن از بيرون مجموعه خود هستند 
و از بانك ه��ا و دولت، انتظ��ار حمايت دارن��د. با اينكه 
واس��طه گري وجوه و تأمين مالي متقاضيان از وظايف 
ذاتي بانك ها و تسهيل گيري در امور اقتصادي از وظايف 
دولت هاست، اما بنگاه ها با اصالح سازوكارهاي مديريتي 
خود مي توانند به جاي نگاه به بيرون، با اصالحات داخلي، 
كمبود سرمايه در گردش را به حداقل برسانند. مديريت 
و نظارت بر س��رمايه در گردش و جري��ان وجوه نقد، از 
جمله موارد اصالحات داخل��ي در مديريت بنگاه هاي 
اقتصادي براي به حداقل رساندن كمبود و استفاده كارا 

از سرمايه در گردش هستند.

چرا چالش سرمايه در گردش، حل نشده باقي ماند
تعادل|  ايران از دي��روز گام چهارم كاهش تعهدات 
برجامي خود را آغاز كرد . اين گام از نگاه كارشناسان 
مهم تري��ن گام اي��ران در كاهش تعه��دات برجامي 
اس��ت كه ايران طي ش��ش م��اه گذش��ته در جهت 
ايفاي حقانيت خود برداشته است . براساس اين گام 

گازدهي به ۱۰۴۴ سانتريفيوژ آغاز شد .
ام��ا برداش��تن اي��ن گام واكنس هاي��ي را در ميان 
دولتمردان جه��ان و نهادهاي بين المللي برانگيخته 
است كه شايد مهم ترين آن را بتوان بررسي موضوع 
ايران در نشس��ت ش��وراي حكام كه قرار است امروز 
برگزار ش��ود دانس��ت . آن طور كه تارنم��اي آژانس 
بين المللي ان��رژي اتمي خب��رداده ام��روز از جمله 
موضوع هاي م��ورد بحث ش��وراي ح��كام، گزارش 
سرپرس��ت اين نهاد پيرامون مس��ائل پادماني ايران 
خواهد بود.همچني��ن يكي از س��خنگويان آژانس 
بين المللي انرژي اعالم كرده كه بازرسان اين نهاد در 
ايران حضور داش��ته و در مورد فعاليت هاي مربوطه 

گزارش خواهند داد.
اما واكن��ش ديگر ك��ه باي��د آن را مه��م تلقي كرد 
واكنش دبيركل سازمان ملل است . به گزارش ايرنا، 
س��خنگوي س��ازمان ملل گفت: »آنتونيو گوترش« 
دبيركل س��ازمان ملل در واكنش به اع��الم ايران در 
مورد برداش��تن گام چهارم در م��ورد برجام از همه 
طرف ها خواس��ت تا بط��ور كامل از تعهداتش��ان در 

برجام تبعيت كنند.
تارنماي س��ازمان ملل روز چهارش��نبه ب��ه نقل از 
»استفاني دوجاريك« سخنگوي »آنتونيو گوترش« 
دبيركل سازمان ملل گزارش داد كه دبيركل نسبت 

به اعالم روز سه شنبه ايران واكنش نشان داده است.
خبرن��گاري در اين جلس��ه از س��خنگوي دبيركل 
سازمان ملل سوال كرد كه آيا شخص دبيركل نسبت 
به اعالم ايران مبني براينكه برنامه دارد گاز اورانيوم 
به درون س��انتريفيوژها تزريق كند؛ واكنش نش��ان 
داده است، پاس��خ داد: مطمئنا آقاي دبيركل نسبت 
به اين مس��اله واكنش نش��ان داده است. منظور من 
اين اس��ت كه ما به وضوح متوجه قضيه ش��ده ايم و 
آقاي دبيركل از خبري ك��ه رييس جمهور ايران روز 

سه شنبه آن را اعالم كرد مطلع هستند.
وي ادام��ه داد: دبي��ركل پيوس��ته ب��ر اهميت اين 
موضوع تاكي��د كردن��د ك��ه »برنامه جام��ع اقدام 
مشترك« موسوم به »برجام« دس��تاورد بزرگي در 
زمينه منع اشاعه س��الح هاي هسته اي و ديپلماسي 
اس��ت و به ايجاد صلح و امنيت در منطقه و در سطح 
بين الملل كمك كرده اس��ت. دبيركل يك بار ديگر 
تصريح مي كن��د؛ تمام ش��ركاي برج��ام بايد بطور 
كامل بر سر تعهداتش��ان در ارتباط با توافق بمانند و 
همه كشورهاي عضو س��ازمان ملل نيز همچنان به 

حمايتشان از توافق ادامه بدهند.
واكنش مه��م ديگ��ر را مي ت��وان واكن��ش امانوئل 

مكرون،  رييس جمهوري فرانسه دانست . مكرون كه 
پيش از اين چندين بار س��عي كرده بود ميان ايران 
و اياالت متحده واسطه بش��ود و حتي كار را به آنجا 
رس��اند كه پش��ت در اتاقي در نيويورك كه روحاني 
در آن مس��تقر بود منتظر ماند كه ش��ايد روحاني را 
بتواند با ترامپ روبرو كن��د در واكنش به گام چهارم 
ايران گفت: در روزهاي آينده رايزني هايي با همتاي 

امريكايي خود و ايرانيان انجام خواهد داد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، امانوئل مكرون ديروز 
در سفارت فرانس��ه در چين به خبرنگاران گفت: در 
روزهاي آت��ي رايزني هايي از جمله با ط��رف ايراني 

انجام خواهم داد كه بايد منجر به نتيجه اي شود.
وي همچنين مدعي شد كه ايران براي نخستين بار 
آشكارا از توافق هسته اي خارج شده است بدون آنكه 
بگويد كه در اين مدت كه اي��ران در برجام مانده چه 

دستاوردي از برجام براي ايران حاصل شده است. 
مكرون اع��الم كرد ك��ه هفته هاي آتي ب��ه افزايش 
فش��ارها بر ايران براي بازگش��ت به چارچوب توافق 
اختصاص خواهد داش��ت و افزود كه اي��ن اقدام بايد 

همراه با »كاهش برخي از تحريم ها« باشد.
رييس جمهوري فرانس��ه گفت: بازگشت به وضعيت 
عادي تنه��ا زماني رخ مي ده��د كه اي��ران و اياالت 
متحده در مورد از سرگيري نحوه اعتمادسازي توافق 
كنند. وي افزود كه اين موضوع را با رييس جمهوري 

امريكا به بحث خواهد گذاشت.
ام��ا از موضع روس��يه در مقاب��ل گام چه��ارم ايران 
بخوانيد. در اين خصوص وزير امور خارجه روس��يه 
اعالم كرد: وضعي��ت نگران كننده پيرام��ون توافق 
هس��ته اي با ايران موس��وم ب��ه برجام ب��ه دليل آن 
بروز كرده اس��ت كه امريكا نه تنه��ا از تعهدات خود 
صرف نظر كرد بلكه از ديگر اعضا هم خواست اينگونه 

اقدام كنند.
»س��رگئي الوروف« ديروز در كنفرانس مطبوعاتي 
مش��ترك با »نيكوس دندياس« وزي��ر امور خارجه 
يونان با بيان اين مطلب افزود: روسيه به شدت نگران 
وضعيت به وجود آمده پيرامون برجام اس��ت، با اين 
وجود بايد گف��ت كه اين نگراني ب��ه تازگي به وجود 
نيامده اس��ت بلكه وقتي امريكا در يك اقدام چالش 
برانگيز خب��ر از خروج خود از اين توافق داد، ش��روع 

شد.
رييس دستگاه ديپلماس��ي روسيه خاطرنشان كرد: 
امري��كا نه فقط تعه��دات خود را نق��ض و به صورت 
آش��كار حقوق بين الملل را زير پا گذاشته است بلكه 
با تهديد و از طريق تحريم ساير كشورهاي جهان را 

هم از اجراي اين توافق مي ترساند.
وي افزود: واش��نگتن از ديگر كشورها خواسته است 
آنچه بر اس��اس برجام به ايران تعل��ق مي گيرد را به 
اين كشور ندهند و جالب تر اينكه از ايران مي خواهد 
همه تعهدات خود را به ص��ورت كامل اجرا كند و در 

عوض هيچ چي��زي درياف��ت نكند.همچنين برخي 
ش��خصيت هاي سياس��ي امريكا از جمل��ه داوطلب 
انتخابات رياست جمهوري امريكا از حزب دموكرات 
واكنش متفاوت��ي از دول��ت ترامپ به اق��دام ايران 

داشتند.
اليزاب��ت وارن داوطل��ب مط��رح كس��ب نام��زدي 
دموكرات ها در انتخابات رياس��ت جمهوري ۲۰۲۰ 
امريكا در توييتي با اش��اره به گام چهارم هس��ته اي 
ايران، خواهان همكاري واش��نگتن و هم پيمانانش 

براي »فروكش كردن بحران« شد.
برني س��ندرز نيز در توييتي ب��ه گام چهارم كاهش 
تعهدات برجامي واكنش نشان داد. وي تصميم ايران 
براي از س��ر گيري فعاليت در ف��وردو را نگران كننده 
دانست و افزود: ما توافق نامه اي در دست داشتيم كه 
برنامه هس��ته اي ايران را محدود مي كرد كه ترامپ 

بي پروا آن را نقض كرد.
سناتور ايالت ورمونت تاكيد كرد بايد فوري به برجام 
بازگرديم و در مورد ساير مس��ائل منطقه اي با ايران 

صحبت كنيم.
اتحادي��ه اروپا دي��روز در واكن��ش ب��ه گام چهارم 
ايران براي كاهش تعه��دات برجامي، اي��ن اقدام را 
نگران كننده خواند و از تهران خواس��ت اين روند را 

متوقف كند.
يك س��خنگوي اتحاديه اروپا با بي��ان اين مطلب و 
بدون اش��اره به بدعهدي اي��ن اتحادي��ه در اجراي 
وعده هايش در قبال اين تواف��ق بين المللي، از ايران 

خواست به برجام پايبند بماند.
هايكو ماس وزير ام��ور خارجه آلمان ني��ز ادعا كرد 
كه اعالم ايران درباره س��اخت و كاربرد دستگاه هاي 
پيشرفته براي تس��ريع غني س��ازي اورانيوم، توافق 
هس��ته اي ۲۰۱۵ با قدرت ه��اي جه��ان را به خطر 
مي اندازد. وزير امور خارجه انگليس نيز روز سه  شنبه 
با صدور بيانيه اي، خواستار بازگشت ايران به اجراي 
كامل تعهداتش در برجام ش��د. دومني��ك راب ادعا 
كرد: اقدام اخير اي��ران به وضوح با توافق هس��ته اي 
مغايرت دارد. اما برخالف امريكا و اروپا، روسيه اعالم 

كرد كه نگراني هاي ايران را درك مي كند.
از سوي ديگر سخنگوي ارش��د دولت ژاپن ديروز در 
واكنش ب��ه گام چهارم برجامي اي��ران گفت كه اين 
كشور هر تالشي را براي كاهش تنش ها انجام خواهد 
داد. به گزارش تارنماي ش��بكه تلويزيوني ان اچ كي 
ژاپن، يوشيهيده س��وگا به خبرنگاران گفت كه ژاپن 
اميدوار اس��ت تا نقشي س��ازنده در اين برهه دشوار 
ايفا كند. وي تاكيد كرد كه ژاپن متحد امريكا بوده و 

همچنين روابط خوبي با ايران دارد.
سوگا افزود كه ژاپن به پيگيري گفت وگو ادامه داده 
و هر تالش ديپلماتيكي را ب��راي كاهش تنش ها در 
خاورميانه و پيش��برد صلح و ثبات در منطقه به كار 

خواهد بست.

همه از نقض عهد ترامپ مي گويند 
بانك و بيمهگزارش

 همين صفحه  

گزارش

همه از نقض عهد ترامپ  مي گويند 
تعادل|  اي��ران از ديروز گام چه��ارم كاهش 
تعهدات برجامي خود را آغاز ك��رد . اين گام از 
نگاه كارشناسان مهم ترين گام ايران در كاهش 
تعهدات برجامي اس��ت كه ايران طي شش ماه 
گذشته در جهت ايفاي حقانيت خود برداشته 
اس��ت . براس��اس اين گام گازده��ي به ۱۰۴۴ 
سانتريفيوژ آغاز ش��د . اما برداش��تن اين گام 
واكنس هاي��ي را در ميان دولتم��ردان جهان و 
نهادهاي بين المللي برانگيخته است كه شايد 
مهم ترين آن را بتوان بررس��ي موض��وع ايران 
در نشس��ت ش��وراي حكام كه قرار است امروز 
برگزار شود دانست . آن طور كه تارنماي آژانس 
بين المللي انرژي اتمي خبرداده امروز از جمله 
موضوع هاي مورد بحث شوراي حكام، گزارش 
سرپرست اين نهاد پيرامون مس��ائل پادماني 
ايران خواهد بود.همچنين يكي از سخنگويان 
آژانس بين المللي انرژي اعالم كرده كه بازرسان 
اين نه��اد در ايران حض��ور داش��ته و در مورد 

فعاليت هاي مربوطه گزارش خواهند داد.

 صفحه 5  

بازار سرمايه

 حباب رفتاري يا
حباب قيمتي؟

مي گويند اين روزها بازار »حباب« دارد. حبابي 
كه در واق��ع ارزش ذاتي هر س��هم را رد كرده و 
در قيمت هاي��ي معامله مي ش��ود ك��ه با هيچ 
روش ارزش گ��ذاري، نمي ت��وان آن را توجيه 
كرد.  مهم ترين داليل بازاري ب��ه وجود آمدن 
حباب، انفجار تقاضاس��ت كه در واق��ع يا افراد 
جديد به يك بازار يا ب��راي خريد يك محصول 
وارد مي شوند يا پول هاي جديد مي آيند كه بايد 

مامني براي خريد و استراحت پيدا كنند. 

انرژي

 اوپك به دنبال متحد
براي كنترل بازار نفت

 فرداد  احمدي|
نزديك ش��دن به نشس��ت س��االنه اوپ��ك كه در 
۱۴آذرماه برگزار مي شود، باعث شده كه نگراني هاي 
اعضاي اين س��ازمان در خصوص وضعيت عرضه 
و تقاضا در ب��ازار نفت، قيمت جهان��ي اين كاالي 
اس��تراتژيك و همچنين كاهش نقش اين سازمان 
بين المللي در حوزه تامين انرژي جهان بيش از پيش 
افزايش يابد. در حالي كه سياست كاهش توليد نفت 
نتوانسته به اهداف خود مبني بر افزايش قيمت نفت 
دست يابد و گمانه زني ها درباره توافق احتمالي براي 
كاهش بيشتر توليد نفت از س��وي اعضاي اوپك و 
متحدان غيراوپكي آنها قوت گرفته اس��ت، به نظر 
مي رس��د اعضا به اين نتيجه رسيده اند كه نيازمند 
متحدان بيشتري براي كنترل عرضه بازار جهاني 
طالي سياه هستند و دعوت عربستان از برزيل براي 
پيوستن به اوپك نيز كه هفته پيش در نشست ابتكار 

سرمايه گذاري آينده...
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رييس جمهور  دستور اجراي گام چهارم 
كاهش تعهدات برجامي را  صادر كرد

مركز پژوهش هاي مجلس به دولت اصالح  قوانين را توصيه كرد

 گازدهي به ۱۰۴۴ سانتريفيوژ 
در فردو آغاز شد

گام اول  رقابت پذير كردن اقتصاد

خبر

سازمان انرژي اتمي ايران درباره ممانعت از ورود 
يكي از بازرسان آژانس به نطنز در هفته گذشته 
اعالم كرد ك��ه در بدو ورود اين ف��رد تجهيزات 
كنترلي عالمت هشدار را نشان داده و به همين 
خاطر از ورودش جلوگيري و موضوع به آژانس 
اطالع داده ش��ده اس��ت. به گزارش خبرگزاري 
فارس، در پي انتشار خبري مبني بر ممانعت از 
ورود يكي از بازرس��ان آژانس بين المللي انرژي 
اتمي به مجتمع غني س��ازي نطن��ز، اداره كل 
ديپلماسي عمومي و اطالع رساني سازمان انرژي 
اتمي با تأيي��د اين مطلب، به تش��ريح جزييات 
در اين زمينه پرداخ��ت و اعالم كرد: ايران هفته 
گذشته از ورود يكي از بازرسان آژانس به سايت 
غني سازي نطنز جلوگيري كرده است. اين اداره 
كل علت اين اق��دام ايران را نگران��ي از احتمال 
همراه داش��تن مواد مش��كوك عنوان كرده و با 
بيان اينكه بطور معمول همه بازرسان و وسائل 
همراه آنان در بدو ورود به هر يك از سايت هاي 
هسته اي مورد تفتيش و كنترل قرار مي گيرند، 
خاطرنشان كرده اس��ت: ظاهرا هنگام ورود اين 
خانم بازرس، تجهيزات كنترلي عالمت هشدار 
را نش��ان داده اس��ت و به همي��ن دليل ضمن 
كنترل وسايل همراه بازرس از ورود او به سايت 
جلوگيري و مرات��ب نيز به آژان��س بين المللي 
انرژي اتمي منعكس ش��ده و از ط��رف ايران به 
آژانس اعالم ش��ده كه پذيرش قبلي اين بازرس 
لغو شده تلقي مي شود.  در اين بيانيه آمده است: 
جمهوري اس��المي ايران همچنين خواس��تار 
همكاري آژان��س براي ادامه تحقيق��ات در اين 
خصوص شده اس��ت كه آژانس نيز در پاسخي 
كتبي اين موض��وع را پذيرفت��ه و در نتيجه لغو 
پذيرش ب��ازرس، فرد مزبور با ناتمام گذاش��تن 
ماموري��ت خود، اي��ران را به مقص��د وين ترك 
كرده است. براس��اس اين گزارش، تحقيقات در 
اين خصوص ادامه داشته و قرار است پنج شنبه 
سفير و نماينده دايم جمهوري اسالمي ايران در 
آژانس گزارش كاملي در اي��ن زمينه به اعضاي 
ش��وراي حكام آژانس ارايه كند. برخي رسانه ها 
خبر داده بودند ك��ه ايران مان��ع از ورود يكي از 
بازرسان آژانس به سايت غني س��ازي نطنز در 

هفته گذشته شده است.

ايران مانع از ورود يكي از 
بازرسان آژانس به نطنز شد

جهان

فشارها بر رييس جمهوري 
امريكا تشديد مي شود
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روي موج خبر

  واكنش به توافق ناقص نيروهاي وابسته به 
اشغالگران و دولت مستعفي يمن؛ ايسنا|

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در واكنش 
به امضاي سند توافق رياض ميان بعضي از گروه هاي 
جنوب يمن با منصور هادي اظهار داشت: امضاي 
چنين اسنادي هيچ كمكي به حل مشكالت يمن 
نخواهد كرد و اين امر در جهت تثبيت اشغالگري 
عربس��تان س��عودي و متحدانش در جنوب يمن 
به صورت مستقيم يا از طريق نيروهاي نيابتي آنان 
خواهد بود. موس��وي اظهار داشت: مردم هوشيار 
يمن كه هميشه با اش��غالگران مبارزه كرده اند به 
دش��منان و بدخواه��ان آنان اج��ازه نخواهند داد 
جنوب اين كشور تحت كنترل و اشغال نيروهاي 
خارجي درآيد. موس��وي به عربس��تان س��عودي 
توصي��ه كرد چنانچه در ادعاه��اي خود براي حل 
مشكل يمن جدي هستند به جاي تصميم گيري 
براي گروه هايي كه فاقد هر گونه اختياري هستند 
به ابتكار ارايه شده از سوي »مهدي مشاط« رييس 
شوراي عالي سياسي يمن مبني بر توقف حمالت 

به دو كشور پاسخ مثبت دهد.

  وزير جهاد كشاورزي از مجلس كارت زرد 
گرفت؛  ايرنا|

نمايندگان مجلس دهم از پاسخ هاي محمود حجتي 
وزير جهاد كشاورزي در مورد اعطاي مجوز صيد به 
كش��تي هاي چيني در آب هاي خليج فارس قانع 
نشدند و حجتي از مجلس كارت زرد گرفت. حجتي 
براي پاسخ به سوال احمد مرادي نماينده بندرعباس 
در مورد علت اعطاي مجوز صيد به صورت صنعتي به 
كشتي هايي با مالكيت چين در آب هاي خليج فارس 
در عمان در مجلس حضور يافت. وي افزود: فانوس 
ماهيان جايگاه مهمي در زنجي��ره غذايي درياها 
دارند و ديگر آبزيان از آنها تغذيه مي كنند كاهش 
جمعي��ت فانوس ماهيان تاثي��ر مخربي بر حيات 
آبزيان دريا مي زند، صيد اين نوع ماهي در آب هاي 
ايران بيشتر از حد مجاز است. پس از پاسخ هاي وزير 
جهاد كشاورزي، مرادي اعالم كرد كه از پاسخ هاي 
وي قانع نشده است و آن را به راي مجلس گذاشت، 
نمايندگان با ۴۰ راي مواف��ق، ۱۱۹ راي مخالف و 
۳راي ممتنع از ۱۹۴ نماينده حاضر اعالم كردند از 

پاسخ هاي وزير قانع نشدند.

  ج�دول زمان بن�دي يازدهمي�ن دوره 
انتخابات مجلس؛  وزارت كشور|

وزير كشور بر اساس جدول زمان بندي يازدهمين 
دوره انتخاب��ات مجلس ده��م، در روز دهم آذر 
دستور شروع رس��مي فرآيند انتخابات را صادر 
مي كند. ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس از 
روز دهم تا شانزدهم آذر برگزار مي شود. در فاصله 
۱۰ ت��ا ۱6 خرداد، داوطلبان مش��مول ماده ۲۹ 
قانون انتخابات فرصت داشتند تا استعفاي خود 
را تقديم مقام مافوق خود كنند. اين انتخابات در 

روز دوم اسفند برگزار مي شود.

  ضرورت ايجاد س�امانه اي ش�فاف براي 
معرفي بدهكاران مالياتي؛  ايرنا|

نماينده اصالح طلب مردم شيراز در مجلس دهم 
با بيان اينكه وزارت اقتصاد سامانه اي شفاف براي 
معرفي بدهكاران ب��زرگ مالياتي راه اندازي كند 
گفت: تمام سازمان ها و نهادها و بنيادها بايد ماليات 
بدهند و نبايد بي عدالتي در اين زمينه باشد. بهرام 
پارسايي در نشس��ت هم انديشي فعاالن بخش 
اقتصادي و ش��وراي گفت وگ��وي دولت و بخش 
خصوصي فارس افزود: بس��ياري از ناكارايي  ها به 
مجلس مربوط نمي شود چرا كه برخي قوانين در 
مجلس تصويب مي شود اما توسط شوراي نگهبان 
رد مي ش��ود. وي يادآور شد: به عنوان مثال تاييد 
نشدن FATF در شوراي نگهبان و بالتكليفي آن در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام قطعا آثار مخربي بر 
بازار كسب و كار خواهد داشت. نماينده مردم شيراز 
در مجلس تاكيد كرد: بايد ناهماهنگي هاي داخلي 
حل و يك همت همگاني براي ارتقاي رتبه فضاي 

كسب و كار كشور ايجاد شود.

حضرت آيت اهلل خامنه اي در حكمي حجت االسالم 
حاج شيخ محّمدباقر الييني را به نمايندگي ولي فقيه 
در اس��تان مازندران و امامت جمعه ساري منصوب 
كردند. به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام 
معظم رهبري، متن حكم رهبر انقالب اس��المي به 

اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

جناب حجت االس��الم آقاي حاج شيخ محّمدباقر 
الييني دامت افاضاته

در پي استعفاي جناب حجت االسالم آقاي طبرسي 
دامت افاضاته و با تشكر فراوان از زحمات و خدمات 
ايشان در سال هاي متمادي، جنابعالي را كه بحمداهلل 
از سوابق روشن و صالحيت الزم برخوردار هستيد به 
نمايندگي خود در اس��تان مازندران و امامت جمعه 
ساري منصوب مي كنم. اس��تان مازندران در شمار 
برجسته ترين استان هاي كشور از جنبه هاي مادي 
و معنوي اس��ت و مردم عزيز و مومن و انقالبي آن در 
آزمون هاي متعدد در نظام جمهوري اسالمي مفتخر و 
سربلند ظاهر شده اند. جنابعالي با توجه به سابقه حضور 
و خدمت در آن استان با برجستگي هاي جوانان فداكار 
و مردمان پر انگيزه و وفادار آن آشناييد. الزم است اين 
برجستگي ها تقويت و تثبيت و بزرگ داشته شود و در 
اين راه از علماي دين و فرزانگان حوزه و دانشگاه ياري 
گرفته شود. تقويت جريان انقالبي و جوانان مومن و 
روي گشاده و دس��ت مهربان با همه قشرهاي مردم 
توصيه موكد اينجانب است. توفيقات شما را از خداوند 

مسألت مي كنم.
سيدعلي خامنه اي  ۱۴ آبان ۱۳۹۸

با حكم رهبر معظم انقالب اسالمي 
انجام شد

انتصاب نماينده ولي فقيه در استان 
مازندران و امام جمعه ساري

ايران2

روحاني اجراي گام چهارم كاهش تعهدات برجام را اعالم كرد

گازدهي به ۱۰۴۴ سانتريفيوژ در فردو آغاز شد
گروه ايران|»من به سازمان انرژي اتمي مي گويم كه از 
چهارشنبه گام چهارم كاهش تعهدات برجامي را بردارند. 
البته پيش��اپيش به ۱+۴ اعالم مي كن��م كه فعاليت ما با 
نظارت آژانس انرژي اتمي خواهد بود.«اين عباراتي است 
كه رييس جمهوري با استفاده از آنها تالش مي كند تا تصوير 
شفافي از برنامه ايران براي برداشتن »گام چهارم«كاهش 
تعهدات برجامي ارايه كن��د. گامي كه چهره هايي چون 
مك��رون رييس جمهوري فرانس��ه آن را گام جدي ايران 
و الوروف وزير خارجه روس��يه آن را واكنشي طبيعي به 

فشارهاي حداكثري ارزيابي كردند. 
روحاني در عي��ن حال خطاب به طرف هاي برجام تاكيد 
مي كند: »گام چهارم ما مانند سه گام ديگر قابل بازگشت 
اس��ت و اگر آنها به تعه��دات خ��ود در اول ژانويه ۲۰۱۷ 

بازگردند ما هم به اين تاريخ برمي گرديم.«
اظهاراتي كه بالفاصله بازتاب هاي وسيعي در رسانه هاي 
بين المللي پيدا كرد و بازار ارزيابي هاي تحليلي در خصوص 
آن داغ شد. از يك طرف وزراي خارجه كشورهايي چون 
چين و روس��يه به عنوان طرف هاي برجام مس��ووليت 
وضعيت نابهنجار امروز را متوجه كشورهايي دانستند كه 
بدون آگاهي از تبعات تصميماتشان پروژه خروج از برجام 
و فشار حداكثري را كليد زدند و از سوي ديگر كشورهايي 
چون فرانسه و انگليس اين حركت را به معناي خروج ايران 
از برجام تعريف و تفس��ير كردند.  در اين ميان بسياري از 
تحليلگران با اشاره به اظهارات يك سال گذشته ترامپ و 
پمپئو در اين خصوص كه ايران هرگز برنامه هسته اي اش را 
از سر نخواهد گرفت؛ مسوول اصلي چالش هاي پيش روي 
برجام را مجموعه تصميماتي دانستند كه ترامپ با خروج 
ناگهاني از برجام و وارد آوردن فش��ار حداكثري به ايران 
اتخاذ كرده بود.  پس از دستور رييس جمهوري كشورمان 
به سازمان انرژي اتمي براي كليد زدن گام چهارم كاهش 
تعهدات برجام��ي از طريق آغاز گازدهي در تاسيس��ات 
فردو، اين مراتب در نام��ه اي به اطالع آژانس بين المللي 
انرژي اتمي رسيد. گام هايي كه ايران پس از يك سال صبر 
استراتژيك با استفاده از آنها تالش مي كند تا آن دسته از 
كشورهايي كه امضاي آنها پاي برجام نشسته را متوجه اين 
واقعيت عيني كند كه براي احياي برجام بايد نس��بت به 
تعهداتشان پايبندي بيشتري نشان دهند. موضوعي كه هم 
در جريان گفت وگوي اختصاصي بعيدي نژاد سفير ايران در 
لندن با رسانه هاي انگليسي به آن اشاره شد و هم شخص 
رييس جمهوري در جريان اعالم خبر عملياتي شدن گام 
چهارم خطاب به اروپاييان اعالم كرد كه جاي نگراني وجود 
ندارد، ايران آماده است تا پس از تحقق منافعش در برجام 

به نقطه آغاز بازگردد. 
براي نخس��تين بار اما روز سه ش��نبه ۱۴آبان ماه بود كه 
رييس جمهوري ايران در مراسم افتتاح رسمي »كارخانه 
نوآوري آزادي« اعالم كرد كه» از چهارشنبه تزريق گاز به 
۱۰۴۴ سانتريفيوژ در فردو آغاز مي شود« و متعاقب اين 
اظهارات روز گذشته هم رييس سازمان انرژي اتمي و هم 
سخنگوي اين سازمان به تشريح ابعاد و زواياي گوناگون 
برنامه هاي��ي پرداختند كه اي��ران در گام چهارم كاهش 

تعهداتش دنبال مي كند. با عب��ور از اين فضاي پر فراز و 
نشيب است كه حسن روحاني رييس جمهوري كشورمان 
روز سه شنبه ۱۴ آبان  به سازمان انرژي اتمي كشور دستور 
داد تا از ۱۵ آبان، گام چهارم كاهش تعهدات برجامي كه 
گازدهي به ۱۰۴۴ سانتريفيوژ فعال در سايت غني سازي 

فردو است را آغاز كند. 

  آغاز گازدهي به ۱۰۴۴ سانتريفيوژ 
چ��راغ اول اظهارنظره��اي رس��انه اي در خص��وص گام 
چهارم كاه��ش تعهدات برجامي را روحاني روش��ن كرد. 
رييس جمهوري ايران در حس��اب كاربري خود در توييتر 
نوشت: در راستاي كاهش تعهدات برجامي، روز چهارشنبه 
۱۵ آبان ماه گازدهي به ۱۰۴۴ س��انتريفيوژ آغاز مي شود. 
روحاني در حس��اب كاربري خود در توييتر نوش��ت: گام 
چهارم ايران در كاهش تعهدات برجامي با گازدهي به ۱۰۴۴ 
سانتريفيوژ آغاز مي ش��ود. در ادامه اين پيام آمده است: به 
جهت سياست هاي امريكا و متحدانش فردو به زودي كامال 

فعال خواهد شد. طبق برجام قرار بود ۱۰۴۴ سانتريفيوژ 
در فردو فقط بچرخند و ايران به آنها گاز تزريق نكند اما در 
راستاي اجراي تصميم كشور براي كاهش تعهدات برجامي 
و به دستور روحاني از چهارشنبه ۱۵ آبان گازدهي در فردو 
آغاز مي شود. حسن روحاني در س��خنان خود با اشاره به 
حساسيت هاي طرف مقابل گفت: مي دانيم كه ممكن است 
آنها س��روصدا كنند اما هر وقت آنها به تعهدات خود عمل 
كردند اين گام ما قابل بازگشت خواهد بود. وي همچنين 
تاكيد كرد كه فعاليت ايران در گام چهارم نيز با نظارت آژانس 
انرژي اتمي انجام خواهد گرفت. رييس جمهور خاطرنشان 
كرد: گام چهارم ايران مثل سه گام ديگر قابل بازگشت است 
و اگ��ر آنها به تعهدات خود در اول ژانويه ۲۰۱۷ بازگردند و 
ما هم بتوانيم نفت مان را بفروشيم و از سود بانك هاي خود 
اس��تفاده كنيم ما هم به اين تاريخ برمي گرديم. بر اساس 
آخرين گ��زارش آژان��س بين المللي ان��رژي اتمي كه در 
شهريورماه سال جاري منتشر شد، در كارخانه غني سازي 
سوخت فردو )FFEP( ۱۰۴۴ سانتريفيوژ IR-۱ در يك بال 

)واحد ۲( قرار داده شده است بعد از واكنش رييس جمهوري، 
وزير امور خارجه ايران نيز در توييتي خواس��تار تعهد سه 
كشور اروپايي به تعهدات خود ذيل توافق هسته اي برجام 
ش��د. محمدجواد ظريف، در توييتي نوش��ت: پاسخ ما به 
باج خواهي و تروريسم اقتصادي امريكا با چيزي كه به دونالد 
ترامپ خورانده ش��ده بود، متفاوت است. گام چهارم ما در 
جهت تعليق يكي از ماده هاي برجام به عنوان راه حلي عليه 
تخلفات امريكا و س��ه كشور اروپايي در بند ۳6 اين توافق، 
پيش بيني ش��ده بود. راه آسان براي س��ه كشور اروپايي و 
اتحاديه اروپا اين است كه به تعهدات خود پايبند بمانند تا 

ما نيز از اقدامات خود بازگرديم.

  غني س�ازي در فردو تا غن�اي ۵ درصد انجام 
مي شود

در شرايطي كه مخالفان برجام اعالم مي كردند كه دانش 
هسته اي بعد از برجام در وضعيت تعطيلي قرار گرفته اما 
تحركات هسته اي ايران طي ماه هاي اخير نشان مي دهد 

كه ايران دس��تاوردهاي فراواني را ني��ز در اين بازه زماني 
به دس��ت آورده است. در همين خصوص رييس سازمان 
انرژي اتم��ي گفت: از روز چهارش��نبه غني س��ازي در 
س��ايت فردو تا غناي ۵ درصد آغاز مي ش��ود. به گزارش 
ايسنا، علي اكبر صالحي در س��خناني درباره غني سازي 
۲۰درصدي نيز گفت: ما قبال در سايت فردو غني سازي 
تا غناي ۵ درصدي و ۲۰ درصدي را انجام داده ايم. اكنون 
به اندازه كافي اورانيوم غني شده تا ۲۰ درصد را در اختيار 
داريم اما اگر ذخيره مان تمام شود طبق برجام مي توانيم 
آن را توليد كني��م. وي درباره روند تزري��ق گاز UF6 به  
سانتريفيوژها در سايت فردو اظهار كرد: اين كار با حضور 
بازرس��ان آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام مي شود. 
ما مراتب را در نامه اي ب��ه آژانس اطالع داده ايم. صالحي 
همچنين اعالم كرد كه در كنار غني س��ازي اورانيوم در 
سايت فردو، غني سازي ايزوتوپ هاي پايدار هم برقرار است. 
همچنين بهروز كمالوندي سخنگوي سازمان انرژي اتمي 
اعالم كرد كه شنبه هفته آينده درباره جزييات اجراي گام 

چهارم به سواالت خبرنگاران پاسخ خواهد داد.

  آغاز فرآيند توليد در فردو 
س��خنگوي س��ازمان انژري اتمي با بي��ان اينكه فرآيند 
گازدهي به سانتريفيوژهاي فعال در سايت فردو با حضور 
بازرسان آژانس پايان مي يابد، اظهار كرد: عمال از ساعت 
۱۲ فرآيند توليد در فردو آغاز مي شود. بهروز كمالوندي، در 
برنامه اي تلويزيوني به بيان توضيحاتي درباره آغاز گازدهي 
به سانتريفيوژهاي فعال در مجتمع غني سازي شهيد دكتر 
علي محمدي )فردو( پرداخت و ب��ا تأكيد بر اينكه امروز 
ايران به تمام چرخه سوخت هسته اي از مرحله اكتشاف، 
استخراج و غني سازي تا مرحله پسمانداري مسلط است، 
اظهار كرد: تبدي��ل كيك زرد به هگ��زا فلورايد اورانيوم 
)UF6( كه مرحله مهمي در توليد سوخت هسته اي است 
پيش از اين در جاي ديگري در سايت نطنز انجام مي شد 
و ترجيح داديم ب��ه جاي اينكه مواد مربوطه را از اصفهان 
منتقل كنيم، با توجه به فاصل��ه جغرافيايي كمتري كه 
وجود دارد همچنين سرعت كار، كار را در همين جا انجام 
دهيم. وي با بيان اينكه در حال حاضر حدود ۵۰ تن هگزا 
فلورايد در كش��ور توليد شده است، افزود: مقداري كه به 
فردو منتقل ش��د حدود دو تن است كه بعدا به تدريج به 
ميزان آن افزوده مي شود. سخنگوي سازمان انرژي اتمي 
درباره حضور بازرسان آژانس انرژي اتمي نيز گفت: حضور 
بازرسان در جريان انجام فرآيندهاي مختلف، امري معمول 
است؛ ما بايد اطالعات مربوط به طراحي هاي انجام شده را 
به آژانس بدهيم و ازآن ها در مراحل مختلف دعوت كنيم 
اقداماتي كه انجام مي شود را راستي آزمايي كنند؛ درباره 
آغاز گازدهي بسانتريفيوژهاي فعال در فردو نيز نظارت 
بازرسان در حال انجام است و همين االن بازرسان آژانس 
در سايت فردو حضور دارند. كمالوندي خاطرنشان كرد: 
فرآيند گازدهي به سانتريفيوژهاي فعال تا ساعات آينده 
اتمام مي يابد و عمال از ساعت ۱۲ چهارشنبه شب فرآيند 
توليد آغاز مي ش��ود. اين توليد بايد در وضعيت پايداري 

براي آينده قرار بگيرد.

دادستان كل كشور:

دستگاه ها و ديده بانان مردمي، تخلفات انتخاباتي را گزارش كنند
دادستان كل كش��ور با توجه به در پيش بودن انتخابات 
مجلس اطالعيه اي را صادر كرد. به گزارش روابط عمومي 
دادس��تاني كل كش��ور در بخش هايي از متن اطالعيه 
حجت االس��الم منتظري آمده است: به اطالع مي رساند 
بر اساس قانون انتخابات؛ اول: زمان قانوني و مجاز فعاليت 
تبليغات انتخاباتي نامزد ه��اي نمايندگي، به مدت يك 
هفته تعيين ش��ده كه از ۸ روز قب��ل از روز اخذ راي آغاز 
مي شود و تا ۲۴ س��اعت قبل از اخذ راي ادامه دارد. دوم؛ 
انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي براي نامزد هاي نمايندگي 
از هر وسيله رسمي و دولتي، استفاده از وسايل و امكانات 

كليه دستگاه هاي اجرايي و موسسات عمومي غيردولتي 
و هر نهاد بهره مند از بودجه و اموال عمومي و نيز فعاليت 
كارمندان در س��اعات اداري ممنوع اس��ت و هيچ كدام 
از دس��ت اندركاران امور اجرايي و نظارتي انتخاباتي نيز  
نمي توانند به نفع يا به ضرر نامزد ها و جريانات سياس��ي 
در انتخابات اعالم نظر كنند. دادستان كل كشور در ادامه 
مي افزايد: سوم؛ نصب هر گونه آگهي و ساير اقالم تبليغات 
انتخاباتي نامزد ها  روي تابلوها، خودرو ها و ساير تجهيزات 
و تاسيسات دولتي و عمومي و نيز روي اماكن خصوصي 
بدون رضايت ذي حق، در سراس��ر كش��ور ممنوع است. 

چهارم؛ اغوا و فريب مردم، اظهار مطالب خالف واقع و نيز 
هر گونه هتك حرمت و حثيت اشخاص به صورت فيزيكي 
يا از طريق شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي، تعرض 
به س��تاد هاي انتخاباتي نامزد ه��ا در عرصه فعاليت هاي 
تبليغاتي انتخابات ممنوع است؛ بديهي است نمايندگان 
محترم مجلس شوراي اسالمي هم كه مصمم به نامزدي 
در انتخابات پيش رو هستند، برنامه هاي مرتبط با اجراي 
وظاي��ف نمايندگي و نحوه حض��ور در مجامع، محافل و 
حوزه هاي انتخابيه خود را به گونه اي تمشيت مي نمايند 

كه هيچ گونه شائبه تبليغات انتخاباتي ايجاد نشود.
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مجلس پشتيبان حقوق جانبازان 
شيميايي سردشت است

ريي��س مجل��س ده��م 
مي گويد: مجل��س براي 
التيام زخم هاي مصدومان 
سردش��ت  ش��يميايي 
مشكالت آنان را پيگيري 
كرده و از جانبازان شيميايي 
اين شهر پشتيباني مي كند. 
علي الريجاني ديروز در حاشيه آيين بهره برداري از 
نيروگاه ۱۵۰ مگاواتي سردشت اظهار داشت: مردم 
سردشت در دوران جنگ تحميلي با جان و مال خود 
در براب��ر حمالت رژيم بعثي عراق مقاومت كرده و به 
خاطر اين مقاومت و بردب��اري حق بزرگي بر گردن 
ملت ايران دارند. وي اضافه كرد: ارگان هاي مختلفي از 
جمله بنياد شهيد و امور ايثارگران و وزارت بهداشت و 
درمان وظيفه دارند تا ضمن بررسي مشكالت جانبازان 
شيميايي سردش��ت، خدمات درماني مورد نياز را به 
آنان ارايه دهند. وي با اشاره به بهره برداري از نيروگاه 
۱۵۰ مگاواتي سد سردشت بيان كرد: سرمايه گذاري 
بس��يار خوبي در اين منطقه انجام شده و با توجه به 
نزديكي اين منطقه به مرز عراق امكان صادرات برق 
به كشورهاي همسايه نيز از اين نيروگاه وجود دارد.  
»الريجاني« افزود: مساله گردشگري اين منطقه نيز 
بايد مورد توجه قرار گيرد و در اين زمينه بايد هم بخش 
دولتي و هم بخش خصوصي وارد عمل شوند تا بتوان از 
تمامي ظرفيت ها به ويژه در زمينه گردشگري و صنعت 

توريسم استفاده كرد.  

برخي كشورها از عنوان »توصيه« 
حقوق بشري سوءاستفاده نكنند
هيات ايران به سرپرستي 
محمدج��واد الريجاني با 
رييس شوراي حقوق بشر 
سازمان ملل متحد ديدار 
و گفت وگو كرد. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني ستاد 
حقوق بش��ر قوه قضاييه، 
محمد ج��واد الريجاني و هيات هم��راه، عصر روز 
سه ش��نبه با رييس ش��وراي حقوق بشر كه سفير 
سنگال است در مقر سازمان ملل مالقات كرد. دبير 
ستاد حقوق بشر در اين ديدار گفت: ما معتقديم كه 
مهم ترين مشكل توسعه حقوق بشر، مساله آلودگي 
آن به سياست بازي، تبعيض و سوءاستفاده سياسي 
عمدتاً توسط كشورهاي غربي است و سياست ما قويًا 
مبارزه با اين فكر مهلك است. به همين دليل اعتقاد 
به تقويت يو پي آر داريم. الريجاني در ادامه اش��اره 
كرد: ش��ما به عنوان رييس شورا، تاكنون به خوبي 
هدايت جلسات را انجام داده ايد. مهم اين است كه 
انصاف رعايت شود و برخي كشورها از عنوان توصيه 
استفاده نكنند و تهاجمات سياسي را به عمل آورند.

در ادامه رييس ش��ورا ضمن تشكر از فعاليت هاي 
جمهوري اسالمي ايران گفت: نهايت تالش خود را 
خواهيم كرد تا جلسه در چارچوب ماموريت مطلوب 
پيش رود. مجدداً از اهتمام ايران به همكاري با دفتر 
كميس��رعالي حقوق بش��ر ملل متحد و سازو كار  

يو پي آر تشكر مي نمايم.

ابهامات بودجه 99 
پاسخ داده شود

عضو كميس��يون برنامه و 
بودجه و محاسبات مجلس 
دهم با بيان اينكه طبق قانون 
اساسي بايد س��ند بودجه 
يك ساله تنظيم شود، گفت: 
سواالت زيادي درباره نحوه 
بسته شدن بودجه سال ۹۹ 
وجود دارد كه دولت تاكنون به آنها پاس��خ نداده است. 
محمدمه��دي مفت��ح در گفت وگو با تس��نيم، گفت: 
متأسفانه تاكنون دولت گزارشي درباره اينكه قرار است 
چگونه بودجه سال ۹۹ را تدوين و به مجلس ارايه كند 
به نمايندگان ارايه نكرده است. نماينده مردم تويسركان 
در مجلس با تأكيد بر اينكه طبق اعالم دولت قرار است 
اتكاي بودجه به نفت در بودجه سال ۹۹ به صفر برسد، 
افزود: طبق اعالم نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه، 
قرار است هزينه هاي جاري بودجه از منابعي همچون 
يارانه پنهان و افزايش درآمدهاي مالياتي و فروش اموال 
دولتي تأمين شود از لحاظ اينكه نفت از بودجه منفك 
شود حركت بجا و خوبي است اما اينكه يك ساله بخواهد 
اين اتفاق بيفتد قدري جاي نگراني دارد. با توجه به اينكه 
دولت قصد دارد پول فروش نفت را از بودجه منفك كند 
بايد مشخص شود: سال آينده قيمت حامل هاي انرژي 
مانند بنزين، گازوييل و گاز به چه صورتي خواهد شد؟ و 
تأثير آنها بر تورم چگونه خواهد بود؟ و چه ميزان به حقوق 
و دستمزد كارگران و كارمندان افزوده خواهد شد كه به 

اين اقشار فشار وارد نشود؟ 

رفع موانع توليد با هدف 
اشتغال زايي و توسعه

رييس دفتر رييس جمهور 
ام��روز دول��ت  گف��ت: 
ظرفيت هاي مختلف را به 
كارگرفته است تا با رفع موانع 
توليد در بخش هاي مختلف 
اقتصادي بتواند اشتغال زايي 
جوانان، توسعه و رونق بيشتر 
در مناطق مختلف كش��ور را رقم بزند. محمود واعظي 
ديروز در بازديد از منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر 
المرد در فارس افزود: رويكرد رييس جمهور و دولت اين 
است كه فعاليت هاي توسعه اي و ساخت پروژه ها فقط 
در يك منطقه خاص كشور يا يك استان خاص نباشد و 
همه كشور توسعه يابد تا همه مردم در مناطق مختلف 
از مزاياي آن بهره مند شوند. رييس دفتر رييس جمهور 
ادامه داد: دولت تدبير و اميد هم براساس همين سياست 
به دنبال اين است اين منطقه كه از نعمت هاي خدادادي 
فراواني برخوردار بوده و مردم پرتالش و زحمتكشي دارد 
و از نظر منابع انرژي بس��يار مرغوب و بهره مند است، با 
پروژه هاي زيرساختي و توس��عه اي مختلف روز به روز 
بيشتر توسعه يافته و پيشرفت كند. وي افزود: پروژه هاي 
زيربنايي اع��م از آب، برق، گاز و جاده هاي پيراموني كه 
براي استقرار و تسهيل ش��رايط سرمايه گذاري در اين 
منطقه تعريف شده در مرحله بسيار مناسبي قرار دارد. 
واعظي اظهار داش��ت: مي توان گفت شرايط الزم براي 
ميزباني از صنايع بزرگ و كاربردي موردنياز كش��ور در 

حوزه بخش هاي پايين دست آلومينيوم، فراهم است.

 شكست برجام عواقب خطرناكي 
براي امنيت جهان دارد

س��فير اي��ران در انگليس 
معتقد است: تصميم ايران 
ب��ه كاهش اج��راي برخي 
تعهدات خ��ود در برجام، با 
ه��دف دادن فرصت كافي 
به ديگر اعضا ب��راي اجراي 
تعهداتش��ان گرفته شده؛ 
چراكه شكس��ت برجام عواقب خطرناكي براي امنيت 
جهاني در پي خواهد داش��ت. به گ��زارش ايرنا، حميد 
بعيدي نژاد ديروز در گفت وگو با شبكه خبري اسكاي 
افزود: ساير طرف هاي عضو برجام پس از خروج امريكا از 
اين معاهده، نتوانستند به تعهدات خود پايبند باشند و در 
مقابل، ايران به انجام اقداماتي متوسل شد كه اين توافق از 
بين نرود. وي ادامه داد: ما برخي تعهدات خود را بر اساس 
متن توافق كاهش داديم تا به ساير طرف ها هشدار دهيم 
كه اين وضع نمي تواند پايدار باشد و از آنها خواستيم كه 
سهم تعهدات خود را انجام دهند. سفير ايران در انگليس 
در خصوص اينكه كاهش تعهدات، روش مناسبي براي 
متقاعد كردن طرف مقابل اس��ت، سه سناريو را در اين 
زمينه مطرح كرد و گفت: يا بايد سكوت كنيم و به اجراي 
تعهداتمان فارغ از اينكه طرف مقابل به تعهداتش عمل 
نمي كند پايبند باشيم كه اين سناريو چندان پايدار نيست. 
سناريوي دوم اين است كه ايران از توافق، خارج و آن را لغو 
كند و سناريوي سوم هم اين است كه ايران در واكنش 
به فقدان اجراي كامل تعهدات طرف مقابل، تعهداتش 

را كاهش دهد. 

چهره ها

مخزن حاوي 2۰۰۰ كيلوگرم، UF6 در س�الن خوراك دهي مجتمع فردو قرار گرفت. مخزن 2۸۰۰ كليويي حاوي2۰۰۰كيلوگرم هگزا فلورايد اورانيوم 
)UF6( در سالن خوراك دهي مجتمع فردو قرار گرفت. به گزارش سازمان انرژي اتمي، در راستاي اجراي دستور رييس جمهوري و شوراي عالي امنيت 
ملي مخزن )سيلندر( 2۸۰۰ كيلويي كه حاوي حدود 2۰۰۰ كيلوگرم گاز هگزا فلورايد اورانيوم، )UF6( است تحت نظارت بازرسان آژانس بين المللي 
انرژي اتمي پس از انتقال از مجتمع غني سازي شهيد احمدي روشن )نطنز( به مجتمع غني سازي شهيد دكتر عليمحمدي )فردو( در سالن خوراك 

دهي مجتمع فردو قرار گرفت. 

اجراي گام چهارم ايران در فردو كليد خورد
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مركز پژوهش هاي مجلس به دولت توصيه كرد

اصالح قوانين اولين گام رقابت پذير كردن اقتصاد ايران
گروه اقتصاد كالن|  

چندي پيش ش�اخص رقابت پذيري كش�ور از 
سوي مجمع جهاني اقتصاد منتشر شد و معلوم 
ش�د ايران از 140 كشور رتبه 99 را كسب كرده 
است. اركاني كه كشور در آنها نمره پايين تري 
آورده اس�ت عبارتند از »بازار ني�روي كار« با 
رتب�ه 140، »ثبات اقتص�اد كالن« با رتبه 134، 
»بازار كاال« با رتبه 133، »پويايي كسب وكار« 
با رتب�ه 132 و »بازارهاي مالي« با رتبه 123. در 
اين زمينه مركز پژوهش هاي مجلس ش�وراي 
اسالمي گزارشي تهيه كرده و در آن اظهار كرده 
اس�ت كه براي بهبود در اركان مذكور، اصالح 
قوانين و مقررات بازار كار، كاهش و كنترل تورم، 
اصالح نظام بانكي، كاه�ش مداخالت قيمتي 
دولت در بازار كاال، تعرفه ها و يارانه ها و ارتقاي 
فرهنگ كارآفريني در كش�ور بايد در اولويت 

برنامه هاي دولت قرار گيرد.

به گزارش تعادل، در آخري��ن گزارش رقابت پذيري 
جهاني كه توسط مجمع جهاني اقتصاد در ماه اكتبر 
سال 2019 منتشر شده اس��ت، جمهوري اسالمي 
ايران با كس��ب رتبه 99 از ميان 141 كشور، نسبت 
به سال گذشته 10 رتبه تنزل داشته است. همچنين 
در مقايسه با 20 كشور سند چشم انداز كه در گزارش 
رقابت پذيري ارزيابي شده اند، ايران با دو رتبه تنزل در 
مقايسه با سال گذشته، در جايگاه هفدهم قرار گرفته 
اس��ت. اين در حالي است كه طبق ماده )22(، قانون 
برنامه ششم توسعه، دولت مكلف شده است در طول 
سال هاي برنامه، رتبه ايران در شاخص رقابت پذيري 
جهاني را در ميان كشورهاي منطقه سند چشم انداز 
به رتبه س��وم ارتقا دهد و هر س��ال 20 درصد از اين 

هدف محقق شود.
اكنون بررسي گزارش ش��اخص رقابت پذيري كه از 
سوي مجمع جهاني اقتصاد منتشر مي شود حاكي از 
آن است كه در سال 2011 رتبه ايران 62، بوده است و 
به ترتيب در سال هاي 2012 رتبه 66، در سال 2013 
رتبه 82، در سال 2014 رتبه 83، در سال 2015 رتبه 

74، در سال 2016 رتبه 76، در سال 2017 رتبه 69 
در س��ال 2018 رتبه 89 و در سال 2019 رتبه 99 را 

كسب كرده ايم.
البته گفتني است روش شناسي گزارش رقابت پذيري 
در سال 2018 مورد بازنگري قرار گرفت و تغييراتي 
در تعاريف مولفه ها و به ويژه در روش وزن دهي اركان 
دوازده گانه ش��اخص ايجاد ش��د. لذا در رتبه س��ال 
2017 ايران نيز پس از تطبيق با روش شناسي جديد 

تجديدنظر شد و از 69 به 89 رسيد.
 بنابراين تنزل رتبه ايران در س��ال 2018 نسبت به 
سال 2017، يك رتبه و در سال 2019 نسبت به سال 

2018، ده رتبه است.

شاخص رقابت پذيري س��ال 2019 متشكل از 103 
مولفه اس��ت كه در 12 ركن طبقه بندي ش��ده اند. با 
وجود تفاوت هايي كه طبق روش شناس��ي جديد در 
تعريف مولفه ها ايج��اد ش��ده، اركان دوازده گانه به 
لحاظ مفهومي در گزارش هاي سال هاي مختلف قابل 

مقايسه و تطبيق هستند. 
مي توان روند تغييرات رتبه اركان در سال هاي 2011 

تا 2019 را مشاهده كرد.
در همين زمينه مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي 
اس��المي در گزارش��ي وضعيت ايران در ش��اخص 
رقابت پذي��ري را تحليل كرده و آورده اس��ت: طبق 
رتبه بندي سال 2019 »اندازه بازار« بدترين وضعيت 

و در ركن »بازار نيروي كار«، ايران همچون سال هاي 
گذش��ته در ركن »ثبات« بهتري��ن وضعيت را دارد. 
همچنين در مقايسه با سال گذشته مي توان مشاهده 
كرد عامل تنزل رتبه كشور عمدتًا تنزل رتبه در اركان 
بوده است. »پويايي كسب وكار« و »بازارهاي مالي«، 

»اقتصاد كالن« بوده است.
افزايش مقدار مولفه »تورم«، همچون سال گذشته 
دليل اصلي بدتر ش��دن وضعيت ركن »ثبات اقتصاد 
كالن« بوده است. اضافه شدن مولفه »نسبت كفايت 
سرمايه نظارتي بانك ها )با رتبه 141( «، براي ايران 
را نيز مي توان عامل اصلي بدتر ش��دن وضعيت ركن 
»بازارهاي مالي« ايران تلقي كرد؛ اگرچه تغيير رتبه 

مولفه هاي »دسترسي به سرمايه خطرپذير )از 111 به 
121( « و درصد مطالبات غيرجاري از 103 به 114 را 

نيز مي توان در اين خصوص موثر دانست.
33 رتب��ه در ركن »پويايي كس��ب وكار« نيز عمدتا 
ناشي از بدتر شدن وضعيت مولفه هاي »زمان شروع 
كس��ب وكار )از 88 به 136(«، شركت هاي پذيراي 
ايده هاي نو )از 71 تا 113(« و »رش��د ش��ركت هاي 

نوآور )از 75 به 90(«، بوده است.
طبق گزارش س��ال 2019، ده مولفه اي كه بهترين 
رتبه را در ايران كس��ب كرده اند عبارتند از: كيفيت 
نهادهاي پژوهش��ي، مقررات كاراي��ي انرژي، توليد 
ناخالص داخلي )برابري قدرت خريد(، هزينه شروع 
كس��ب وكار، ش��اخص اتصال جاده، شاخص اتصال 
خطوط كشتيراني، نش��ريات علمي، مقررات انرژي 
تجديدپذير، شاخص اتصال فرودگاه، كارايي خدمات 
قطار. همچنين ده مولفه اي ك��ه بدترين وضعيت را 
دارند به ترتيب عبارتند از: نس��بت كفايت س��رمايه 
نظارتي بانك ها، تعرفه هاي تجاري، دشواري استخدام 
نيروي كار خارجي، گرايش به ريس��ك كارآفرينانه، 
واردات )درص��د از GDP(، حكمراني س��هامداران، 
ثبات و س��المت بانكي، زمان ش��روع كس��ب و كار، 
مجموعه مهارت فارغ التحصيالن، حمايت از حقوق 

مالكيت فكري.
بايد متذكر ش��د وضعيت نامناسب ايران در گزارش 
رقابت پذيري جهاني و تنزل رتبه كشور در سال هاي 
اخير نيازمند برنامه ريزي و اقدام موثر دولت بر انجام 
اصالحات در اين حوزه اس��ت. پيش��نهاد مي ش��ود 
اصالحات از اركاني كه كش��ور بدترين وضعيت را در 
آنها دارد ازجمل��ه »بازار نيروي كار« ب��ا رتبه 140، 
»ثبات اقتصاد كالن« با رتبه 134، »بازار كاال« با رتبه 
133، »پويايي كسب وكار« با رتبه 132 و »بازارهاي 

مالي« با رتبه 123 آغاز شوند.
 براي بهبود در اركان مذكور، اصالح قوانين و مقررات 
بازار كار، كاهش و كنت��رل تورم، اصالح نظام بانكي، 
كاهش مداخالت قيمتي دولت در بازار كاال، تعرفه ها 
و يارانه ها و ارتقاي فرهنگ كارآفريني در كشور بايد 

در اولويت برنامه هاي دولت قرار گيرد.

پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )111(

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور   بيطرف|

  فصل هشتم- راه پيش رو
چالش��ي كه در براب��ر قاضي ه��اي »محافظه كار« 
)حزبي هاي جمهوري خواه( قرار داش��ت اين بود كه 
تصميمات به ظاهر اصولي و منس��جمي بگيرند كه 
همزمان با موقعيت هاي حزبي ش��ان وفادار باش��د. 
همچنان كه حزب جمهوري خواه بيشتر غيراصولي 
مي ش��د، اين وظيفه سخت تر و سخت تر مي گشت.

نتيجه اين شده است كه دادگاه عالي از نگاه افراد زيادي 
به راحتي ابزاري در نبرد گسترده حزبي شده تا يك نهاد 
سليماني كه فرض آن بر اين باشد كه حكمت، كشور را 
به همديگر نزديك تر كند؛ دادگاهي كه اقتصاد كشور 
و تقسيمات نژادي را از هم گسسته و تقريبا تقسيمات 
عميق سياسي و فلسفي را تش��ديد كرده است. اين 
يك امر س��اده انگارانه است كه فكر كنيم مي توانيم 
دادگاه عالي داش��ته باش��يم كه بطور كامل باالتر از 
سياست باشد. اما مي توانيم دادگاهي داشته باشيم كه 
متوازن تر و اينكه اين بازي ها با چنين شدتي روي ندهد. 
يك اصالح ساده نهادي كه ش��ايد ما را در آن جهت 
حركت دهد مستلزم آن است كه براي يك دوره فرضا 
20ساله كل امور زندگي ما تغيير كند. اين پيشنهاد 

براي ح��ول و حوش 
دهه ها س��ال مطرح 
بوده اما اخيرا ضرورت 
بيش��تري پيدا كرده 
اس��ت و همچنان كه 
دادگاه عالي بيشتر به 
آن سمت رفته است 
حاميان بيشتري پيدا 
ك��رده اس��ت. بطور 

متوس��ط، تقريبا دو قاضي در هر دوره چهار س��اله 
رياس��ت جمهوري به پايان دوره شان مي رسند. اين 
اصالح ممكن است انگيزه براي حزبي گرايي افراطي را 
كه در پايان دولت اوباما، زماني كه كنگره حتي حاضر 
به بررسي نامزد بسيار باكفايت اوباما، مريك گارلند، 
نشد، به نمايش درآمد، كاهش دهد.  قانون اساسي، 
تعداد قضات دادگاه عالي را مش��خص نكرده است. 
در اينجا خيلي از اين موضوع صحبت شده كه چون 
جمهوري خواهان در بسياري از موارد از هنجارهاي 
سنتي تخلف كرده اند به ويژه رد حتي بررسي نامزدي 
گارلند، دمكرات ها هم بايد با باال بردن تعداد حداقل دو 
نفر از افراد دادگاه عالي، براي كنترل رياست جمهوري 
و مجلس نماين��دگان و كنگره، مقابله به مثل كنند. 
شايد اين پيشنهاد جذاب باشد اما مي تواند به تضعيف 
بيشتر نهادهاي دمكراتيك امريكا منجر شود: از اين 
پس هر كدام از اين جناح ها كه بتوانند تمايل خواهند 
داشت تا قاضيان بيشتري را به دادگاه عالي بيفزايند 
تا كنت��رل دادگاه را تا زماني كه حزب مخالف قدرت 
را نگرفته، بطور تضميني داشته باشند. دادگاه عالي 
صرفا به عنوان س��الح يك حزب ديگر تقريبا بزرگ 
ديده مي شود كه اين حركت مي تواند فهم اين موضوع 
را تاييد كند. ش��ايد هنوز اس��تفاده بي پروا از تمامي 
مكانيزم هايي كه ما براي تثبيت خودمان در قدرت 
ش��رح داده ايم براي اكثريت قابل قبول نباشد و اين 
در حالي است كه آنها براي اطمينان از اينكه قدرت را 
در دادگاه عالي از دست ندهند، از طريق انتصاب هاي 
ايدئولوژيك در دادگاه، تداوم منافع و ايدئولوژي شان 
را غالب كرده اند.  محدوديت دوره براي قضات دادگاه 
عالي، همانطور كه در باال ذكر شد، احتماال بهترين راه 
براي خروج از اين معما است. دولت دمكرات بعدي 
بايد بطور رسمي اصالحيه اي را پيشنهاد بدهد و به 
عنوان يك اقدام موقتي تا زماني كه اصالحيه تصويب 
شود و بطور كامل نافذ گردد، تعداد پست ها در دادگاه 

عالي را افزايش دهد.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر كالن

كاهش 28.2 درصدي تورم 
توليدكننده در بخش صنعت

آنگونه كه مركز آمار ايران گزارش داده است تغييرات 
ش��اخص قيمت توليدكننده بخش صنعت نسبت 
به فصل قبل )تورم فصلي( در فصل تابستان 1398 
به 0.2 درصد رس��يد ك�ه درمقايسه با همين اطالع 
در فص��ل قبل، 13.5 واحد درصد كاه��ش دارد.  در 
ميان بخش هاي مختلف صنعت��ي، كمترين تورم 
فصلي مربوط به توليد زغال سنگ و پااليشگاه هاي 
نفت )4.2- درصد( و بيشترين تورم مربوط به توليد 
وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر )14.5درصد( 
مي باشد. تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش 
صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( در فصل تابستان 1398 به 60.5 درصد رسيد 
كه در مقايسه با همين اطالع در در فصل قبل، 28.2 
واحد درصد كاهش داشته است. به عبارتي، ميانگين 
قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان محصوالت 
صنعتي به ازاي توليد كاالهاي خود در داخل كشور، در 
فصل تابستان 1398 نسبت به فصل تابس�تان1397، 
60.5 درصد افزاي��ش دارد.  در بخش هاي مختلف 
صنعتي، كمترين تورم نقطه ب��ه نقطه مربوط ب�ه 
توليد فلزات اساس�ي )21.2 درصد( و بيشترين تورم 
 مربوط به توليد ماش��ين آالت اداري و محاس��باتي 
)119.8 درصد( مي باشد. تغييرات ميانگين شاخص 
قيمت توليدكننده محصوالت صنعتي در داخل كشور 
در چهار فصل منتهي به فصل تابستان 1398 نسبت 
به مدت مشابه در سال قبل به 77.0 درصد رسيد كه 
نسبت به همين اطالع در فصل قبل 0.2 واحد درصد 
كاهش نش��ان مي دهد.  در فصل مورد بررس��ي، در 
ميان بخش هاي مختلف صنعتي در كشور، كمترين 
تورم ساالنه مربوط به توليد پوشاك، عمل آوردن و 
رنگ كردن پوست خزدار )5.44 درصد( و در مقابل 
بيش��ترين تورم مربوط به توليد كاغذ و محصوالت 

كاغذي )7.108 درصد( مي باشد.

وزير اقتصاد از راه اندازي سامانه اطالعات دارايي منجمد بانك ها خبر داد

ثبت 12 هزار دارايي قابل واگذاري بانك ها در سامانه
وزير اقتصاد با اش��اره به راه اندازي سامانه اي براي ارايه 
اطالعات دارايي ه��اي منجمد قابل واگذاري بانك ها، 
گفت: در هفت ماهه امس��ال، تعداد 300 هزار مودي 
مالياتي كه بيشتر بنگاه هاي كوچك و متوسط بوده اند، 
با پرداخت بدهي مالياتي خود، مش��مول بخش��ش 

مالياتي شدند.
وزير امور اقتصادي و دارايي از رونمايي سامانه مربوط به 
اطالعات بنگاه ها، امالك و اموال منجمد قابل واگذاري 
بانك هاي كشور در پايان هفته وحدت، مصادف با ميالد 

پيامبر گرامي اسالم خبر داد.
ب��ه گزارش ش��بكه اخبار اقتص��ادي و داراي��ي ايران 
)شادا(، فرهاد دژپسند طي سخناني در جلسه شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان فارس كه 

در محل استانداري برگزار شد، با اعالم اين خبر گفت: 
تاكنون اطالعات مرب��وط به تعداد 12 ه��زار مورد از 
دارايي هاي قابل واگذاري بانك ها در اين سامانه به ثبت 

رسيده و اين فرآيند به سرعت در حال تكميل است.
وي افزود: در اين زمينه، از بخش خصوصي، درخواست 
مي كنم با توجه به ش��يوه هاي متنوع واگذاري اموال 
بانك ه��ا، از جمله ف��روش نق��دي، اجاره به ش��رط 
 تمليك، واگ��ذاري مديريت و ... برنامه كس��ب و كار 
)business plan( در زمين��ه اس��تفاده از فرصت 
پيش رو ارايه كنند. وزير اقتصاد با بيان اينكه تعاوني ها 
و فعاالن بخش خصوصي در صورت عدم توانايي الزم 
براي خريد اموال بانك ها مي توانند اقدام به تش��كيل 
كنسرس��يوم كنند، اظهار كرد: ما همچنين به شدت 

استقبال مي كنيم از اينكه افراد داراي توانايي مديريت 
بنگاه ه��اي اقتص��ادي، از طريق واگ��ذاري مديريت 
بنگاه ه��اي تحت مالكيت بانك ها، وارد عمل ش��ده و 

پيشنهادات خود را ارايه دهند.
دژپس��ند در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر 
اينكه هدف دولت در زمينه وصول ماليات صرفًا تامين 
هزينه هاي خود نيس��ت، گفت: ما هرگز نمي خواهيم 
كسي در مسير تامين هزينه هاي دولت، زير پا مانده و 

آسيب ببيند يا احساس بي عدالتي كند.
وي با بيان اينكه دولت بارها از حقوق خود به نفع بهبود 
فضاي كس��ب و كار و حمايت از بنگاه هاي اقتصادي و 
توليد كنندگان گذش��ت كرده است، اعالم كرد: بنا بر 
آمار هفت ماهه امسال، تعداد 300 هزار مودي با استفاده 

از طرح بخش��ودگي جرايم معوقات مالياتي، اقدام به 
بازپرداخت بدهي خود كرده اند كه از اين محل، مشمول 

بخشش مالياتي شده اند.
وزير اقتصاد اف��زود: نكته جالب و خوش��حال كننده 
اينجاست كه بر اساس ارزيابي ها، اين بخشش بيشتر 
ش��امل حال بنگاه هاي كوچك و متوسط كشور شده 
است. دژپسند در ادامه سخنان خود با بيان اينكه بيش 
از يك سال از شروع رسمي تشديد تحريم هاي ظالمانه 
امريكا در 13 آبان ماه سال قبل مي گذرد، شاهد هستيم 
كه با تالش مردم، بخش خصوصي و دولت، اين تحريم ها 

كارگر نبوده و شكست خورده است.
دژپسند يادآور شد: با وجود تمامي تحريم ها و حتي با 
اصالح قيمت پايه در حوزه هاي كاالهاي صادراتي در 

هفت ماهه امس��ال، بيش از ٢4 ميليارد دالر صادرات 
محصوالت غير نفتي داشته ايم.

وزي��ر اقتص��اد در خاتم��ه، با اش��اره ب��ه توانايي ها و 
ظرفيت هاي قابل توجه استان فارس براي حركت در 
مسير توسعه، تاكيد كرد: مديركل امور مالياتي استان 
فارس، با اختيارات قانوني در زمينه اخذ، اعمال معافيت 
و جريمه مالياتي و... به ويژه اختياراتي كه از سوي رييس 
كل سازمان امور مالياتي كش��ور تفويض شده است، 
اقدامات الزم را با سرعت براي تسهيل فعاليت كسب و 

كارهاي استان به عمل آورد.
وي در انتها اضافه كرد: بر اين باوريم كه اس��تان فارس 
توانمندي هاي ويژه اي براي برداشتن گام هاي بزرگ 

در حوزه اقتصاد دارد.

اجازه مصرف و فروش ذرت هاي آلوده را نداريم
رييس س��ازمان جمع آوري و ف��روش اموال تمليكي ب��ا بيان اينكه 
ذرت هاي آلوده، دامي بوده و وارد كش��ور نش��ده است، گفت: تحت 
هيچ ش��رايطي اجازه »مصرف ثانويه، فروش داخل و فروش به كشور 

هم جوار« را نداريم.
جمش��يد قس��وريان جهرمي در گفت وگو با مهر با بي��ان اينكه اين 
محموله ها، ذرت هاي دامي هس��تند و مصرف انساني ندارند، گفت: 
اين ذرت ها به دليل آلودگي، مجوزهاي بهداش��تي الزم را نتوانستند 
اخذ كنند و از گمرك ترخيص نشدند؛ به همين دليل مشمول اموال 
متروكه ش��ده و در همان محلي كه قرار داشتند، يعني گمرك بنادر، 

تحت كليد ما قرار گرفتند.
وي افزود: محموله اي كه تحت كليد ما قرار گرفته 125 هزار تن است 
و تحت هيچ شرايطي نيز اجازه »مصرف ثانويه، فروش داخل و فروش 

به كشور هم جوار« را نداريم.
وي تصريح كرد: اين محموله ها بايد به خارج از كشور اعاده شود؛ يا به 
مبدا خود يا به كشوري كه درخواست داشته باشند كه مصرف ديگري 

براي اين محموله ها انجام دهند.
رييس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي درباره اينكه از نظر 
حقوق تجارت بين الملل و با توجه به آلودگي بهداشتي اين محموله ها، 
اعاده آن به خارج از كشور مساله ساز نخواهد بود؟ توضيح داد: با توجه 
به اينكه اين محموله در مناطق آزاد و ويژه كش��ور قرار دارد، اعاده آن 
به مبدا يا كشورهاي ديگر )در صورت ارايه درخواست(، مشكلي از نظر 

حقوقي براي كشور ايجاد نخواهد كرد.
وي با اشاره به اينكه رييس جمهور دستور امحا و اعاده محموله را داده 
اس��ت، درباره زمان اعاده اين محموله ها به خارج از كشور نيز گفت: 

گمرك در حال انجام مكاتبه براي اعاده به خارج از كشور است.

قسوريان جهرمي در پاسخ به اين سوال كه چرا به جاي اعاده، اقدام به 
امحاي اين محموله نمي كنيد، توضيح داد: با توجه به حجم محموله، 
امحا زمان بر است و هزينه هاي سنگيني را بايد متقبل شويم به همين 

دليل مقرر شد كه محموله هاي مذكور اعاده شود.
وي گفت: در حال حاضر 125 هزار تن ذرت دامي در اختيار سازمان 
جمع آوري و فروش اموال تمليكي قرار گرفته است كه اگر بخواهد براي 

امحا، جابه جا شود به 6500 تريلي نياز دارد.
قسوريان جهرمي در پاسخ به اين سوال كه آيا ذرت هاي آلوده در داخل 
كشور قابليت تبديل شدن به الكل را دارد گفت: اين محموله 125 هزار 
تني، اولين محموله ذرتي اس��ت كه به دليل آلودگي اجازه ترخيص 
پيدا نكرده است و سابقه ديگري در سازمان جمع آوري و فروش اموال 
تمليكي وجود ندارد كه ذرت آلوده در اختيار داش��ته باشيم. شركت 
مذكور كه در يكي از استان ها فعال است قبال از ما برنج هايي كه امكان 
مصرف نداشت و آلوده بود را مي گرفت و تبديل به الكل مي كرد. اما در 
خصوص ذرت هاي آلوده مجوز بهداشتي الزم براي تبديل به الكل را 
نداريم چراكه پس��ماند اين ذرت هم آلوده است و اصال نبايد استفاده 

شود.
وي در پايان درباره اينكه گفته مي شود اين شركت براي تبديل كردن 
ذرت هاي آلوده به الكل تاييديه بهداشتي گرفته است، گفت: مكاتباتي 
كه از وزارت بهداشت و سازمان اس��تاندارد با سازمان اموال تمليكي 
انجام ش��د، گوياي اين مطلب نبود و اين ادعا را تاييد نكرد و در واقع 
اين كاال تحت هيچ شرايطي مجوز مصرف اوليه، ثانويه و فروش داخل 
را ندارد، حتي درخواس��ت شده بود كه 100 تن نمونه از اين محموله 
ذرت هاي آلوده براي آزمايش و تست ارايه شود كه وزارت بهداشت با 

آن هم موافقت نكرد.

محاسبه نرخ تورم اقالم سبد معيشت كارگران در كميته دستمزد
رييس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران از پيشنهاد محاسبه 
نرخ تورم اقالم سبد معيشت كارگران در كميته دستمزد خبر داد 

و جلسه بعدي كميته را اواخر آبان ماه اعالم كرد.
ناصر چمني در گفت وگو با ايسنا، با تشريح جزييات نخستين جلسه 
كميته دستمزد شوراي عالي كار اظهار كرد: در اين جلسه بحث سر 
معيش��ت كارگران بود و معموال در جلسه اول گروه هاي كارگري و 
كارفرمايي ديدگاه ها و نقطه نظرات خود را مطرح مي كنند. در اين 
جلسه هم عمده مباحث حول محور هزينه سبد معيشت خانوارهاي 
كارگري و تالش براي واقعي كردن رقم سبد معيشت كارگران بود.

وي ادامه داد: در اين جلس��ه مقرر ش��د تا همه گروه ها و ش��ركاي 
اجتماعي اعم از دولت، كارفرمايان و كارگران، اعداد و ارقام خود را 
در خصوص هزينه س��بد معيشت كارگران جمع آوري و رقم دقيق 
را در جلسه بعد كميته دس��تمزد ارايه كنند تا در مورد آن بحث و 

تبادل نظر شود.
نماينده كارگران در ش��وراي عالي كار درباره پيشنهاد ارايه الگوي 
جديد براي تعيين رقم سبد معيشت نيز گفت: معتقدم به جز هزينه 
خوراكي ها در سبد معيشت كارگران الگوي ديگري وجود ندارد ما 
هزينه سبد معيشت يك خانوار را مي خواهيم بطور دقيق محاسبه و 
به شوراي عالي كار ارايه كنيم تا مبناي تعيين مزد سال آينده شود.

چمني گفت: در اين جلس��ه پيشنهاد ما اين بود كه تنها تورم سبد 
معيش��ت و خوراكي ها و لبنيات محاس��به و اعالم شود و به جاي 
 محاس��به تورم 315 قلم كااليي كه بانك مرك��زي اعالم  مي كند

 22 قلم كاالي سبد خانوار كارگري محاسبه شود. 
در واقع امروز بس��ياري از اقالم مثل مس��افرت، مس��كن، زمين يا 
دخانيات كه در تورم مورد محاس��به آماري قرار مي گيرند در سبد 

معيش��ت كارگران جايي ندارند و سرجمع كاالهاي سبد معيشت 
22قلم است كه خواستيم تورم اين اقالم محاسبه و مبناي مذاكرات 

مزدي قرار گيرد.
اين مقام ارش��د كارگري گف��ت: ما بطور ميداني آم��ار دقيق را در 
دست داريم و هر ماه اين آمار را رصد مي كنيم ولي در جلسه كميته 
دس��تمزد بايد همه نقطه نظرات ارايه شود تا در خصوص رقم سبد 

معيشت به جمع بندي واحد برسيم.
نماينده كارگران در ش��وراي عالي كار در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا رقم سبد معيشت كارگران در اين جلسه بطور تقريبي مشخص 
ش��د يا نه؟ گفت: از نظر گروه كارگري هزينه ماهانه معيش��ت يك 
خان��وار چهار نفره به 7 ميليون تومان در ماه رس��يده اس��ت و يك 
خانواده كارگري دستكم بايد 6 تا 7 ميليون تومان در اختيار داشته 
باش��د تا بتواند امرار معاش كند ولي از حاال زود است كه از كميته 
دستمزد عدد و رقم بيرون بيايد. ما معتقديم كه خط فقر به حدود 
6.5 ميليون تومان رسيده است ولي ممكن است نظر ديگر اعضاي 
كميته دس��تمزد متفاوت باش��د و گروه كارفرمايي و دولت كمتر 
ازاين رقم را بپذيرند ولي گزارش هايي كه به دست ما رسيده نشان 
مي دهد كه هزينه معيش��ت خانوارهاي كارگري به شدت افزايش 
يافته است و در نهايت در كميته دستمزد بايد به جمع بندي واحد 

در اين خصوص برسيم.
وي در پايان درباره تش��كيل جلسه بعدي كميته دستمزد شوراي 
عالي كار گفت: جلس��ه بعدي كميته اواخر آبان ماه برگزار مي شود 
و طبق صورتجلسه قرار شده همه گروه هاي كارگري، كارفرمايي و 
دولتي گزارش خود را از سبد معيشت كارگران تهيه و به اين جلسه 

بياورند تا مورد بحث و مذاكره قرار بگيرد.

دولت نحوه بسته شدن بودجه 99 را تشريح كند
عضو كميس��يون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه طبق قانون اساسي بايد 
سند بودجه يك ساله تنظيم شود، گفت: سواالت زيادي 
درباره نحوه بسته شدن بودجه سال 99 وجود دارد كه 

دولت تاكنون به آنها پاسخ نداده است.
محمد مهدي مفتح عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
و محاسبات مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با 
تسنيم، گفت: متأسفانه تاكنون دولت گزارشي درباره 
اينكه قرار اس��ت چگونه بودجه سال 99 را تدوين و به 

مجلس ارايه كند به نمايندگان ارايه نكرده است.

وي با اعالم اينكه گفته ش��ده بودجه س��ال 99 با يك 
افق 2ساله به مجلس ارايه خواهد شد كه اين موضوع 
را نمايندگان از طريق رس��انه ها ش��نيده اند و تاكنون 
دولتي ها درباره اين موضوع گزارش��ي به مجلس ارايه 
نكرده اند، ادامه داد: البته در قانون اساسي نحوه تنظيم 
بودجه يك ساله ذكر شده است، حتي در دو سال گذشته 
نمايندگان سعي داشتند زمان تصفيه حساب بخش 
تملك دارايي سرمايه  اي را تا ش��هريور ماه قرار دهند 
كه شوراي نگهبان اين موضوع را مغاير قانون دانست و 
اعالم كرد بايد بودجه تا تير ماه تنظيم شود، اما دولت چه 

تدبيري براي نحوه بسته شدن بودجه كشور انديشيده 
تاكنون براي نمايندگان مشخص نيست.

نماينده مردم تويسركان در مجلس با تأكيد بر اينكه 
طبق اعالم دولت قرار اس��ت اتكاي بودجه به نفت در 
بودجه سال 99 به صفر برسد، افزود: طبق اعالم نوبخت 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه، قرار است هزينه هاي 
جاري بودجه از منابعي همچون يارانه پنهان و افزايش 
درآمدهاي مالياتي و فروش اموال دولتي تأمين شود 
از لحاظ اينكه نفت از بودجه منفك شود حركت بجا و 
خوبي است اما اينكه يك ساله بخواهد اين اتفاق بيفتد 

قدري جاي نگراني دارد. عضو كميسيون برنامه و بودجه 
و محاسبات مجلس تصريح كرد: با توجه به اينكه دولت 
قصد دارد پول فروش نفت را از بودجه منفك كند بايد 
مشخص شود: س��ال آينده قيمت حامل هاي انرژي 
به مانند بنزين، گازوئي��ل و گاز به چه صورتي خواهد 
شد؟ و تأثير آنها بر تورم چگونه خواهد بود؟ و چه ميزان 
به حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان افزوده خواهد 

شد كه به اين اقشار فشار وارد نشود؟
مفتح با بيان اينكه برخ��ي از افراد جامعه حقوق بگير 
نيستند و بايد در قبال حذف يارانه پنهان مشخص شود 

تكليف اين افراد چگونه خواهد شد، اذعان كرد: از اين 
مواردي كه بنده اعالم كردم نمايندگان اطالعي ندارند 
كه در همين راس��تا دولت بايد در كميسيون برنامه و 
بودجه به تشريح اين موارد بپردازد و به سواالتي كه در 

اين زمينه وجود دارد پاسخ دهد.
عضو كميس��يون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
اضافه كرد: دولتي ها اعالم كرده اند كه بودجه سال 99 
را نيز 15 آذر به مجلس ارايه خواهند كرد كه اميدواريم 
پي��ش از ارايه بودجه ب��ه مجلس دولت به س��واالت 

نمايندگان پاسخ بدهد.



اخبار

رييس كل بيمه مركزي اعالم كرد:

اجراي بيمه شخص ثالث راننده محور از سال 99

چرامدیریتریسکدرنظامبانکینهادینهنمیشود؟

ثبات نرخ طال و سكه با وجود كاهش اونس طال 

گروه بانك و بيمه|
مقدمات طرح راننده محور شدن بيمه شخص ثالث در حال 
انجام است و از ابتداي سال آينده اجرايي مي شود. غالمرضا 
س��ليماني رييس كل بيمه مرك��زي در اين زمينه گفت: 
مقدمات طرح راننده محور شدن بيمه شخص ثالث در حال 

انجام است و از ابتداي سال آينده اجرايي مي شود.
به گزارش »تعادل«، رييس شوراي عالي بيمه اظهار داشت: 
بر اساس اين طرح مقدار حق بيمه شخص ثالث بر اساس 
سابقه افراد در نوع رانندگي و رعايت قوانين تعيين مي شود. 
وي افزود: در اين زمينه اطالعات شخصي، شغلي، سابقه و 
سن افراد را با همكاري دستگاه هايي مانند نيروي انتظامي 
اس��تعالم مي كنيم و رانندگاني كه قوانين را بهتر رعايت 
مي كنند و رانندگي بهتري دارند از تخفيف بيش��تري در 
حق بيمه برخوردار خواهند بود كه اين تخفيف مي تواند تا 
۵۰درصد باشد. سليماني گفت: در مقابل كساني كه رانندگي 
پرخطر دارند بايد مبلغ بيمه باالتري را پرداخت كنند. وي 
افزود: صنعت بيمه از اجراي اين طرح منافعي نخواهد داشت، 
اما اين كار به عدالت نزديك تر است و به كاهش تصادفات و 

رعايت قوانين رانندگي كمك خواهد كرد.
رييس كل شوراي عالي بيمه با بيان اينكه برخي خودروها 
ممكن است چند راننده داشته باشد، گفت: اين موضوع نيز در 
نظر گرفته خواهد شد و بر اساس خود اظهاري افراد درباره هر 
خودرو ميزان بيمه شخص ثالث آن خودرو مشخص خواهد 
شد. وي درباره پرداخت حق بيمه زائران اربعين گفت: امسال 
حدود ۳ ميليون زائر از ايران براي راه پيمايي اربعين شركت 
كردند كه مبلغ دريافتي بابت بيمه آنان حدود ۴۵ ميليارد 
تومان بوده اس��ت. رييس شوراي عالي بيمه افزود: امسال 
حدود ۱۴۰ نفر در ايام اربعين فوت كردند كه برخي از آنها در 
اثر حوادث بوده و بر اساس قانون ديه تا حدود ۲۷۰ ميليون به 
بازماندگان افراد فوت شده در اثر حوادث قابل پرداخت است. 
وي گفت: همچنين هزينه هايي كه براي درمان بيماران و 
مصدومان در اين مدت صورت گرفت تا س��قف حدود ۳۰ 
ميليون تومان بوده است. سليماني افزود: در مجموع مبلغ 
خسارتي كه بيمه در اين ايام پرداخت كرده بيش از ميزان 

درآمد آن بوده است.
وي افزود: بر اساس اين طرح مقدار حق بيمه شخص ثالث 
بر اساس سابقه افراد در نوع رانندگي و رعايت قوانين تعيين 
مي شد، البته در اين زمينه اطالعات شخصي، شغلي، سابقه 
و سن افراد را با همكاري دستگاه هايي مانند نيروي انتظامي 
اس��تعالم مي كنيم و رانندگاني كه قوانين را بهتر رعايت 
مي كنند و رانندگي بهتري دارند از تخفيف بيش��تري در 
حق بيمه برخوردار خواهند بود كه اين تخفيف مي تواند تا 
۵۰ درصد باشد. سليماني تصريح كرد: در مقابل كساني كه 
رانندگي پرخطر دارند بايد مبلغ بيمه باالتري را پرداخت 
كنند؛ اين در حالي اس��ت كه صنعت بيم��ه از اجراي اين 
طرح منافعي نخواهد داشت، اما اين كار به عدالت نزديك تر 
است و به كاهش تصادفات و رعايت قوانين رانندگي كمك 

خواهد كرد.
 وي با بيان اينكه برخي خودروها ممكن است چند راننده 
داشته باشد، گفت: اين موضوع نيز در نظر گرفته خواهد شد 

و بر اساس خود اظهاري افراد درباره هر خودرو ميزان بيمه 
شخص ثالث آن خودرو مشخص خواهد شد.در مجموع مبلغ 
خسارتي كه بيمه در اين ايام پرداخت كرده بيش از ميزان 

درآمد آن بوده است.

ویژگيهايرانندهمحور
قرار بر اين است كه برخالف س��ال هاي گذشته كه بيمه 
شخص ثالث به خودرو تعلق مي گرفت، از اين پس به راننده 
تعلق بگيرد. استفاده كردن از بيمه براي همه خودروها الزم 
و ضروري اس��ت. اين ضرورت به خوبي در فرهنگ خودرو 
سواري و رانندگي جا افتاده اس��ت، اما در هر صورت مهم 
است كه بدانيد براي بيمه كردن خودروي خود چه مبلغي 
بايد بپردازيد و اين مبلغ را بر چه اساسي بايد پرداخت كنيد. 
آيا اهرمي انگيزش��ي وجود دارد كه رانندگان با تكيه بر آن 
خوب رانندگي كند و به دنبال آن فرهنگ خوب رانندگي 
كردن نيز در جامعه جا بيفتد؟ اگر تا امروز چنين اهرمي وجود 
نداشته يا به اين موضوع به اندازه اي كه بايد توجه و رسيدگي 
نشده است، به تازگي تجديد نظري صورت گرفته تا براي هر 
راننده اي انگيزه اي ايجاد شود تا بهتر و قانونمندتر رانندگي 
كند. اين انگيزش در شكل ارايه بيمه شخص ثالث نهاده شده 

است؛ حتما مي پرسيد چگونه؟ توضيح مي دهيم.
از آنجا كه قانون جديد بيمه شخص ثالث شخص محور يا 
راننده محور است، ديگر روي خودرو تمركز ندارد. اين يعني 
اينكه راننده خودش تعيين مي كند براي تمديد بيمه خود 
چه قدر هزينه كند؛ براي توضيح بيشتر بايد بگوييم كه هر 

راننده با خوب و قانونمند رانندگي كردنش به راحتي مي تواند 
از تخفيفات بيمه اي استفاده كند و خودروي خود را بيمه 
كند. در حالي كه تا قب��ل از تصويب اين قانون فرقي ميان 
يك راننده پر خطر و يك راننده قانونمند وجود نداشت. به 
عبارت تخصصي تر در طرح جديد قانون بيمه شخص ثالث 
براي فروش بيمه شخص ثالث تركيبي از مشخصات راننده 

و سوابق خودرو در قيمت گذاري اثر دارد.
اساس��ا يكي از وظايف بيمه مركزي در قانون برنامه ششم 
و قانون بيمه شخص ثالث اين است كه بتواند تمامي بيمه 
نامه هاي صادره شخص ثالث را از خودرو محوري به راننده 
محوري تبديل كند. مزيت چنين تغييري اين اس��ت كه 
رانندگان براي استفاده از تخفيفات بيمه اي هم كه شده، 
بهتر و قانونمندتر رانندگي مي كنند. بر اساس اين طرح اگر 
تا ديروز فرقي ميان يك راننده خوب و محتاط و يك راننده 
پر خطر و بي احتياط وجود نداشت، از امروز به بعد اين تمايز 
به شكل آشكاري احساس خواهد شد. فرقي ندارد كه راننده 
پش��ت يك خودروي لوكس گران قيمت نشسته باشد يا 
يك خودروي معمولي ارزان قيمت. مالك خوب رانندگي 
كردن است. مالك سابقه درخشان و سفيد يك راننده است.

براي اجراي اين طرح الزاماتي نياز اس��ت. به هر حال بايد 
برنامه ريزي ش��ده و اصولي پيش رفت تا كاستي صورت 
نگيرد. براي اينكه اين طرح به درستي اجرا شود، الزم است 
تا اطالعات راننده از جمله جنس��يت، سن، تجربه، ميزان 
تخلفات و ساير اطالعات جمع آوري شده و برنامه نرم افزاري 
الزم تهيه ش��ود. يادآوري مي كنيم كه در اين طرح جديد 

هر راننده اي كه خوب رانندگي مي كند يك امتياز دريافت 
مي كند و در نهايت قيمت كمتري براي بيمه شخص ثالث 
پرداخت مي كنند. پيش بيني مي شود در اين طرح بانوان 
موفقيت بيش��تري داشته باش��ند، زيرا معموال رانندگان 
محتاط تري هستند و به همين جهت مي توانند از اين طرح 

به نفع خود استفاده كنند.

هدفبيمهگذاراستنهخودرو
در قانون بيمه راننده شخص اول است، شركت بيمه شخص 
ثاني محسوب مي ش��ود و شخص ثالث همه افراد داخل يا 
خارج از خودرو هستند. در قانون قديم، بيمه و تمام حواشي 
آن به خودرو مربوط مي شد، اما در قانون جديد بيمه شخص 
ثالث، اين بيمه گذار )راننده يا همان خريدار بيمه( است كه 
هدف قرار مي گيرد و كاري به وسيله نقليه ندارد. يعني تمام 
تخفيفات شامل حال راننده خودرو مي شود و نه خوِد خودرو. 
همين عامل مي تواند انگيزه اي باشد براي رانندگاني كه تا قبل 

از اين بي احتياط و پر خطر رانندگي مي كردند.

كاهشپلكانيتخفيفات
يكي ديگ��ر از تمايزات قانون بيمه ش��خص ثالث قديم با 
جديد اين است كه در قانون قديم تنها با يك خسارت تمام 
تخفيف ها از بين مي رفت و سوخت مي شد؛ در حالي كه در 
قانون جديد بيمه شخص ثالث، تخفيف ها به شكل پلكاني 
از بين مي رون��د؛ به عبارت ديگ��ر در قانون جديد تمامي 
تخفيف هاي بيمه گذار به يك باره از بين نمي رود. بد نيست 

اين را هم بدانيد كه ميزان تخفيفات عدم خسارت به ازاي 
هر سال ۵ درصد تعيين شده است و حداكثر تا ۷۰ درصد 
)براي س��ال چهاردهم( افزايش پيدا خواهد كرد و پس از 
۱۴ سال  تخفيف عدم خسارت معادل ۷۰ درصد ثابت باقي 
خواهد ماند. درصد تخفيف ها در قانون جديد بيمه شخص 
ثالث خودرو از اين قرار است: يك بار خسارت مالي ۲۰درصد 
كاهش تخفيفات يك بار خسارت جاني ۳۰درصد كاهش 
تخفيفات دو بار خسارت مالي ۳۰درصد كاهش تخفيفات 
دو بار خس��ارت جاني ۷۰درصد كاهش تخفيفات سه بار 
خسارت مالي ۴۰درصد كاهش تخفيفات سه بار خسارت 

جاني ۱۰۰درصد كاهش تخفيفات.

پرداخ�تدیهب�هرانندهمقص�رواعضاي
خانوادهراننده

تمايز ديگر قانون جديد بيمه شخص ثالث با قانون قديم اين 
است كه در قانون جديد پرداخت ديه براي راننده مقصر و 
اعضاي خانواده  اش نيز لحاظ شده است. به عبارت ساده تر 
چنانچه راننده اي مقصر حادثه باشد، در صورت مصدوميت 
خودش يا در صورت فوت اعضاي خانواده يا اصطالحا اولياي 
دم وي، بر اس��اس نظريه پزشكي قانوني، تا سقف ديه ماه 
غيرحرام مبلغي را دريافت مي كند. اين در حالي است كه در 
قانون قبلي، اعضاي خانواده و كاركنان راننده، مقصر حادثه 
شناخته مي شدند و مشمول دريافت ديه از محل بيمه نامه 
نمي شدند. البته به اين نكته نيز حتما بايد اشاره كنيم كه در 
طرح بيمه شخص ثالث جديد راننده متخلف در پرداخت 
خسارت با شركت بيمه شريك خواهد شد و اين طور نيست 
كه كل هزينه را بيمه پرداخت كند. در واقع مقصر حادثه بايد 
بخشي از خسارت وارد شده به زيان ديده را شخصا بپردازد. 
شركت بيمه بايد خسارت ناشي از جرح و فوت را حداكثر 
ظرف م��دت ۲ هفته پرداخت كند. در ص��ورت تأخير در 
پرداخت خسارت، جريمه اي معادل نيم هزارم مبلغ خسارت 
در هر روز متوجه شركت بيمه گذار مي شود. محاسبه نرخ 
بيمه شخص ثالث اتومبيل خود را مي توانيد به راحتي انجام 
دهيد. به عالوه براي يادآوري زمان خريد و تمديد بيمه نامه 
مي توانيد از فرمون ايكس استفاده كنيد. به ياد داشته باشيد 
كه بيمه شخص ثالث يكي از مدارك ترخيص خودرو است.

شرایطانتقالبيمهشخصثالث
در قانون جديد بيمه ش��خص ثالث، اگ��ر مالكي بخواهد 
خودروي خود را بفروشد، مي تواند تخفيف بيمه خود را به 
۳ روش مديريت كند. يكي آنكه همزمان با انتقال مالكيت 
خودرو، تخفيفات بيمه اي آن را نيز منتقل كند و ديگر ادعايي 
درباره آنها نداشته باشد؛ فروشنده مي تواند از اين تخفيفات 
به عنوان اهرمي براي فروش بهتر، سريع تر و البته گران تر 
خودروي خود استفاده كند. ديگر اينكه تخفيفات بيمه اي 
 save خود را تا اطالع ثانوي براي خود محفوظ نگه دارد و
كند و زماني كه خودروي جديدي خريد، آنها را انتقال دهد 
و نهايتا اينكه مي تواند تخفيف را به يك وسيله ديگر از همان 
نوع كه متعلق به خود، همسر يا والدين يا اوالد بالواسطه اش 

است، منتقل كند.

حميد تاجيک| 
نایب ریيس هيات مدیره بانک صادرات ایران|

به گزارش روابط عمومی بانک ص��ادرات، حميد تاجيک 
نايب رييس هيات مديره بانک صادرات ايران در گفت وگو با 
ماهنامه »سيمای بانکداری«،  به تشريح مديريت ريسک در 

نظام بانکی ايران پرداخته لست:
مفهوم مديريت ريسک، سال هاست در ميان فعاالن شبکه 
بانکی کشور مطرح است، اما بسياری معتقدند هنوز آن طور 
که بايد جايگاه خود را در ميان بانک های ايرانی پيدا نکرده 
است. س��يمای بانکداری در اين رابطه با حميد تاجيک، 
نايب ريي��س هيات مديره بانک ص��ادرات ايران گفت وگو 
کرده است. تاجيک که دکترای مديريت خود را از دانشگاه 
عالمه طباطباي��ی)ره( گرفته، س��ال ها در حوزه مديريت 
ريسک فعاليت کرده و سه س��ال نيز رئيس کميته عالی 
مديريت ريسک يکی ديگر از بانک های بزرگ کشور يعنی 

بانک ملت بوده است.
مفهوم مديريت ريسک چندين سال است که در نظام بانکی 
و نظام های مالی کشور مطرح شده است، اما نهادينه شوندگی 
و نقش مؤثر آن در شناسايی ريسک هايی که در نظام بانکی 
وجود دارد به اندازه کافی رشد نکرده است. مديريت ريسک 
می تواند سناريوهايی را تدوين کند که باعث کاهش اثرات 
مخرب بعضی از تصميماتی شود که ممکن است عواقب 
خوبی را برای نظام بانکی نداشته باشد. اين يکی از مواردی 
اس��ت که مديريت ريس��ک می تواند آن ها را شناسايی و 

پياده سازی کند.
در مديري��ت ريس��ک چند عام��ل مهم اس��ت از جمله، 
اولويت بندی، هزينه و فايده، نگاه به آينده اعم از آينده پژوهی 

و آينده کاوی. مديريت ريسک يک مفهوم شکلی نيست 
که صرفًا به ص��ورت انتزاعی مورد بحث ق��رار گيرد، بلکه 
نهادينه شوندگی آن تمام ساختارها و محتوا را شامل شود. 
يکی از کارکردهای اصلی مديريت ريس��ک اين است که 
می تواند با پيش بينی هايی در حوزه های کالن اقتصادی 
و با عنايت به ش��اخص های اقتصادی، يک نظام راهبری 
مناسب را برای بانک در حوزه های اعتباری، مالی و سرمايه 
انسانی مشخص کرده و توصيه های خوبی ارائه دهد. نبايد 
اين گونه باش��د که بانک صرفًا با توجه به وضعيت موجود 
درونی و بيرونی، تصميم گيری کند. بلکه بايد با نگاه به ساير 
شاخص ها و متغيرهای کالن اقتصادی و حتی نگاه به حوزه 
کالن اقتصاد در سطح بين المللی و ترجمان آن در شرايط 
اقتصادی کشور، نظام بانکی و آن بانک خاص، تصميم گيری 

انجام شود.
مديريت ريسک به عنوان يکی از ابزارهای حاکميت شرکتی 
مطلوب و کارآمد، بانک را نسبت به مخاطرات و تهديدهای 
بالقوه و بالفعل، حس��اس می کند. همچنين با توصيه ها و 
راهنمايی هايی که ارائه می دهد، مسير مشخصی را با زمينه 
آينده پژوهی پيش روی تصميم گيران اصلی و کنشگران 

نظام بانکی قرار می دهد.
اکنون توصيه های بازل و همچنين توصيه های مؤکدانه 
بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و همچنين ش��ورای پول 
اعتبار مديريت ريسک مطرح اس��ت. توصيه هايی اعم از 
پوشش  ريس��ک های نقدينگی، اعتباری، بازار و عمليات 
که مورد تأکيد و توجه قرار داده شده است. در حال حاضر 
اينکه مديريت ريسک به بلوغ الزم برسد و کاماًل مورد توجه 
و حمايت همه قرار گيرد، هنوز محقق نش��ده است. شايد 

مديريت ريسک به صورت شکلی و نمادين در نظام مالی اعم 
از بانک، بيمه، بورس و… به صورت يک کار ويژه اساس��ی 
نگريسته نمی شود؛ در صورتی که مديريت ريسک بايد در 
تمامی فرآيندها جاری و ساری باشد. در بسياری از کشورها 
تا مديريت ريسک و کميته عالی ريسک بعضی موارد را تأييد 
نکند، تصميمی اجرايی نمی شود؛ به ويژه اگر آن تصميم در 

حوزه کالن باشد.
اکنون برخی از بانک ها دارند مديريت ريسک را به خوبی اجرا 
می کنند و کميته عالی ريسک خوبی دارند. اما در مجموع 
می توان گفت مديريت ريسک نزد بانک ها هنوز به مرحله 
تکامل خود نرسيده است. شايد اگر ريخت زايی به صورتی 
مناسب انجام گيرد، مدل های يکپارچه مديريت ريسک 
نيز در يک بانک مستقر شود. اگر مسوول ريسک و مسوول 
تطبيق در حوزه های مختلف در يک بانک نقش فعال و مؤثر 
پيدا کنند، می توان انتظار داشت وضعيت بهتر شود. به اين 
صورت که در فرآيندها و نرم افزارها بخشی از فرآيند اصلی 
کار باشند تا اين نقطه قدری فاصله داريم و بايد مورد توجه و 

مداقه جدی همه قرار گيرد.
مديري��ت ريس��ک يک بح��ث دانش محور اس��ت و بايد 
آموزش هاي��ی در اين زمينه ارائه ش��ود. آموزش هايی که 
مستمر و مؤثر باشد و با استفاده از تجارب بين المللی صورت 
گيرد. آموزش هايی که اکنون انجام می ش��ود، نقص دارد. 
دومين مورد اين است که مديريت ريسک يک استراتژی 
است و اگر قرار باشد جاری سازی يک استراتژی اتفاق بيفتد، 
بايد به بحث نرم افزاری آن توجه شود و در زيرساخت های 
فناوری اطالعات قرار گيرد. شرکت ها بايد روی اين موضوع 
کار کنند و مدل های مختلف تحليل ريس��ک، مديريت 

ريسک، ارزيابی ريسک و مشخصات ريسک را ارائه دهند. 
اين چيزی است که در دنيا تجربه شده و قرار نيست ما چرخ 
را از نو اختراع کني��م. اين موارد بايد در حوزه های مختلف 

سفارشی سازی شود، تا اين قضيه جا بيفتد.
مورد سوم اينکه هر چه قرار باشد تکامل يابد، نياز به حمايت 
مديريت ارشد اعم از مديرعامل، اعضای هيات مديره و هيات 
عامل دارد و اين افراد بايد نسبت به آن اعتقاد راسخ پيدا کنند. 
اين مسئله مستلزم اين است که توسط کسانی که مؤثرند 
اعم از رئيس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی ايشان الزامی 
صورت گيرد. به ويژه اينکه خودشان بسيار اعتقاد دارند که 
مديريت ريسک نهادينه شود و در گفت وگوهای مختلف 
همواره اين موضوع را بازگو می کنند. بايد فرهنگ س��ازی 
مديريت ريسک اتفاق بيفتد که شامل بحث های آموزشی 
است. می توان در سمينارها زمانی را به واژگان حوزه مديريت 
ريسک اختصاص داد يا مزيت هايی را که اجرای آن می تواند 

در پی داشته باشد، برشمرد.
يکی از کميته های حاکميت ش��رکتی و نظ��ام راهبری 
مناسب، کميته عالی ريسک است که از سوی يکی از اعضای 
هئيت مديره اداره می شود. اداره کل هايی نيز به نام ريسک 
ايجاد شده است. مديريت ريسک در همه بانک ها وضعيت 
يکسانی ندارد. برخی از بانک ها خيلی در اين زمينه پيشرفت 
و سال هاست که در اين مورد کار کرده اند. اکنون نيز دارند 
اثرات خوب آن را می بينند. منتها اين موضوع بايد بازگو شود 
تا مديريت ريسک نهادينه شود. با يک شبيه سازی می توان 
گفت مديريت ريسک در يک بانک نقش قوه عاقله را پياده 
می کند. رفتار و تصميم حکيمانه، دورانديش��ی مناسب، 
مؤثر و به دور از هر گونه حباب و مباحثی که منطق اقتصادی 

ندارد. مديريت ريس��ک می تواند در حوزه اعتباری، سبد 
پرتفوی اعتباری تسهيالت يک بانک را آناليز کند و آن را 
با فضای اقتصادی کشور ارتباط دهد. همچنين فضای چند 
سال آينده را پيش بينی کند و متغيرهای کالن اقتصادی 
را مد نظر قرار دهد. همچنين سناريوهايی را تدوين کند و 
بر اساس آن ها بگويد که در سبد پرتفوی تسهيالتی بانک 
ممکن است برخی از صنايع، تسهيالت را با ريسک تمرکز 
روبرو کنند؛ مثاًل در حوزه خودرو، نفت و انرژی و صنعت و 

معدن. مديريت ريسک می تواند اين مورد را تعديل کند.
در حوزه سرمايه انسانی، مديريت ريسک به مواردی از جمله 
جانشين پروری و کادرسازی می پردازد. يعنی می گويد اگر 
نظام پيشرفت شغلی به درستی تدوين نشود، بانک با خروج 
يک سری افراد از س��ازمان که بازنشسته می شوند، دچار 
مخاطراتی می شود. حتی در مباحثی از جمله مخاطرات 
اخالقی، مشتريان، بازاريابی و… می تواند توصيه هايی را 
ارائه دهد. مديريت ريسک بايد موارد مختلف را بررسی کرده 
و هر کدام را آناليز، مدل سازی، شبيه سازی کند و در نهايت به 
هيات مديره و مديرعامل موارد مختلف را توصيه کند و اين 

موارد را از آن ها پيگيری کند.
اعتبارسنجی در سطح کالن می تواند در اختيار مديريت 
ريس��ک قرار گيرد. برای مثال نرخ ت��ورم، توليد ناخالص 
داخلی، نرخ ارز و ساير شاخص های اقتصادی را آناليز کرده 
و کس��ب وکارها را بر اساس مزيت رقابتی رتبه بندی کند. 
به اين صورت که با توجه به وضعيت اقتصادی کشور کدام 
يک از صنايع بهره وری بيشتری داشته و مزيت دارند. عماًل 
صنايع بهره ور را شناسايی و به بانک توصيه می کند که سبد 

تسهيالتی خود را بر اين اساس بچيند.

گروه بانك و بيمه |
روز سه شنبه ۱۴ آبان 98 در بازارهاي جهاني نرخ اونس 
طال با كاهش قيمت ۱۲ دالري به ۱۵۰۲ دالر رسيد. اما 
باوجودا افزايش نرخ دالر در بازار آزاد و معامالت نقدي 
به قيمت ۱۱۴۴۵ تومان، ب��ه دليل كاهش نرخ اونس 
جهاني، نرخ طال و سكه تغييري نسبت به روز دوشنبه 
نكرد. مظنه يك مثقال طالي آب شده ۱۷ عيار ميليون 
و ۷۷۷ هزار تومان، هر گرم ط��ال ۱8 عيار ۴۱۰ هزار و 
۳۰۰ تومان، سكه طرح جديد ۴ ميليون تومان و ۲۰ هزار 
تومان، طرح قديم ۴ ميليون تومان، نيم سكه ۲ ميليون و 
8۰ هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و ۲8۰ هزار تومان 
و سكه يك گرمي 8۵۰ هزار تومان معامله شد. به گزارش 
»تعادل«، س��امانه س��نا نيز نرخ ميانگين ارز براي روز 

دوشنبه ۱۳ آبان 98 را براي دالر ۱۱ هزار و ۲۰۵ تومان، 
يورو ۱۲هزار و ۵۰۵ تومان، پوند انگليس ۱۴ هزار و ۳8 
تومان، درهم امارات ۳ هزار و ۴۰ تومان، لير تركيه ۲ هزار 
و ۳9 تومان و ي��وآن چين يك هزار و 66۴ تومان اعالم 
كرد.  از سوي ديگر، يك كارشناس اقتصادي بر موفقيت 
بان��ك مركزي در حفظ ارزش پ��ول با وجود تحريم ها 
تاكيد و گفت: همانطور كه رييس كل بانك مركزي از 
افزايش ارزش پول ملي طي يك سال گذشته خبر داده 
است نرخ ارز، از ۱۴ هزار و ۳۵۰ تومان در ۱۳ آبان سال 
گذشته به ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان در ۱۳ آبان 98 رسيد، 
و ۲۱ درصد افزايش قدرت پول ملي را به همراه داشته 
است.   حس��ين بازمحمدي در گفت وگو با ايِبنا در اين 
خصوص اظهار داشت: براساس نرخ برابري ارز محاسبه 

درستي بود و دالر در ۱۳ آبان 9۷ با نرخ ۱۴ هزار و ۳۵۰ 
تومان و در همين تاريخ در سال جاري ۱۱ هزار و ۳۰۰ 
تومان بود.وي افزود: اگر نرخ رش��د را در نظر بگيريم به 
نرخ ۲۱درصد تقويت ارزش ريال در مقابل دالر مي رسيم 
كه سياست گذاري بانك مركزي در شرايطي كه كشور 
با تحريم هاي جدي روبرو اس��ت، موفقيت آميز بوده و 
ثبات در نرخ ارز يا حتي كاهش ارزش پول هاي خارجي 
در مقابل ريال هم داشته ايم. اين كارشناس اقتصادي، 
گفت: به جز بخش نفت، ساير بخش ها مثل كشاورزي 
نرخ رشد مثبتي داشته اند و در بخش اقتصاد بدون نفت 
رشد مثبت و ش��كوفايي در حال وقوع است. وي ادامه 
داد: بايد در زمينه ارز به يك نرخ تعادلي برسيم و ضمن 
حفظ قدرت تولي��دات داخل با محصوالت وارداتي، به 

هزينه هاي زندگي مردم هم فشار نيايد و توليدات داخل 
به مرور بازار را ُپر كنند و قدرت رقابت يابند. از سوي ديگر 
به گ��زارش رويترز، دالر در معامالت بازارجهاني نيز به 
روند صعودي خود در برابر ارزهاي مهم جهاني ادامه داد. 
در معامالت روز چهارشنبه بازارهاي ارز، فضاي معامالت 
بار ديگر كامال تحت تاثير اخبار مربوط به جنگ تجاري 
امريكا و چين قرار گرفت. در روزهاي اخير، مواضع پكن 
و واشنگتن بر سر مقدمات اوليه امضاي فاز نخست توافق 
تجاري به يكديگر نزديك تر ش��ده است و طبق ادعاي 
نش��ريه فايننش��يال تايمز، مقامات امريكايي در حال 
بررسي معافيت موقت بخشي از محصوالت وارداتي خود 
از چين هستند. از سوي ديگر چين نيز موافقت كرده 
است كه امضاي فاز نخست توافق تجاري در خاك امريكا 

صورت بگيرد. كيوسوكه سوزوكي، مدير ارشد ارزي در 
بانك »سوس��يه جنرال« گفت: مساله جنگ تجاري 
امريكا و چي��ن در صدر توجهات معامله گران قرار دارد 
و بازار در حال حاضر نسبت به نزديك تر شدن مواضع 
طرفين واكنش مثبتي از خود نشان داده است. چين و 
امريكا درگير يك جنگ تجاري طوالني مدت بوده اند 
كه اكنون وارد شانزدهمين ماه خود شده است و از آن به 
عنوان يكي از اصلي ترين داليل كاهش رشد اقتصادي 
جهان نام برده مي ش��ود تا جايي كه بانك جهاني زيان 
اين جنگ براي اقتصاد جهاني طي دو سال  آينده حدود 
۷۰۰ ميليارد دالر برآورد كرده اس��ت. دو طرف طيف 
گس��ترده اي از محصوالت وارداتي يكديگر را مشمول 

تعرفه هاي اضافي كرده اند.
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بررسيالیحهیكفوریتي
قانونپوليوبانكيكشور

سخنگوي كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس از بررسي رسيدگي به اليحه يك فوريتي قانون 
پولي و بانكي كشور خبر داد. سخنگوي كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشريح نشست 
كميسيون متبوع خود، به حضور معاون بانك مركزي، 
مسووالن سازمان برنامه و بودجه، نمايندگان مركز 
پژوهش ها، ديوان محاس��بات و اتاق اصناف در اين 
جلسه اشاره كرد. نماينده مردم اليگودرز در مجلس 
ش��وراي اس��المي به خبرگزاري خانه ملت گفت: 
بررسي اليحه يك فوريتي قانون پولي و بانكي كشور 
دستوركار كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس بود. وي در تشريح مزايا و معايب اليحه يك 
فوريتي قانون پولي و بانكي كشور، بيان كرد: تسهيل 
نقل و انتقال پ��ول و كاهش مخاطرات، اثرات مثبت 
رواني و س��ادگي در مب��ادالت از جمله مزيت هاي 
اين طرح اس��ت. خدابخش��ي همچنين به معايب 
اليحه يك فوريتي قانون پولي و بانكي كشور اشاره و 
اظهارداشت: هزينه هاي سنگيني به دليل جايگزين 
شدن اسكناس هاي جديد به كشور تحميل مي شود. 
در واقع بايد به مدت ۱۰ س��ال ح��دود ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
ميليارد تومان ساالنه، براي تغيير واحد پولي هزينه 
شود. اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه 
حذف ۴ صفر از پول ملي در شاخص هاي اقتصادي 
مانند نرخ بيكاري، نرخ مش��اركت اقتصادي، تورم و 
توليد تاثير مثبتي ندارد، اضافه كرد: اليحه يك فوريتي 
قانون پولي و بانكي كش��ور موجب افزايش س��طح 
عمومي قيمت ها شده و گروه هاي سني باال نيز زمينه 
پذيرش آن را ندارند. س��خنگوي كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: حذف ۴ صفر بايد 
زماني اجرايي شود كه كشور به ثبات اقتصادي رسيده 
باشد كه در حال حاضر زمان مناسبي براي ايجاد اين 
تغيير نيست زيرا ممكن است در سال هاي آينده ناچار 
شويم مجدد چند صفر از واحد پول ملي حذف كنيم.

بارگذاريایرانچكجدید
درخودپردازها

پيرو انتشار برخي اخبار در مورد عدم امكان بارگذاري 
ايران چك جديد در دس��تگاه هاي خودپ��رداز، در 
حال حاضر ايران چك هاي ياد ش��ده، در بسياري از 
خودپردازهاي بانك هاي كشور در استان هاي مختلف 
بارگذاري ش��ده اس��ت.  به گزارش »تعادل«، روابط 
عمومي بانك مركزي اعالم كرد: طبيعتا فرآيند تنظيم 
و تطبيق كاِست دستگاه هاي خودپرداز با نوع اسكناس 
م��ورد نظر، پيش نياز بارگذاري هر نوع اس��كناس و 
ايران چك جديد است. لذا به منظور بارگذاري ايران 
چك جديد، ضرورت دارد آن دسته از شعب بانك ها 
كه تنظيمات مذكور را اعمال ننموده اند، نسبت به 
تطبيق خودپردازهاي خود اقدام الزم به عمل آورند.  
خاطرنشان مي سازد اين فرآيند، همواره در مورد تمام 
اقطاع جديد اسكناس، از جمله اسكناس هاي يكصد 
هزار ريالي و پنجاه هزار ريالي و نيز نسخه اول ايران 
چك بانك مركزي ج.ا.ا ك��ه ابعادي بزرگ تر از ايران 

چك جديد دارند نيز انجام گرفته است.

جلسهریيسكلبانكمركزي
بامدیرانعاملبانكها

جلس��ه دوره اي رييس كل بانك مركزي با مديران 
عامل بانك ها و موسس��ات اعتباري در محل بانك 
مركزي برگزار شد؛ در اين جلسه دكتر همتي با اشاره 
به اقدامات بان��ك مركزي براي اصالح نظام بانكي از 
روند بهبود عملكرد بانك ها درخصوص سود بانكي، 
تس��هيالت و اجتناب از اضافه برداشت و نيز آرامش 
بازار پول كه به همت عمده بانك ها محقق شده است، 

از تالش مديريت و كاركنان نظام بانكي تشكر كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، دكتر همتي 
با اش��اره به اينكه بانك مهم ترين نه��اد براي جذب 
پس اندازهاي مردم است و سپرده گذاران عمده آن 
صندوق هاي بازنشس��تگي و بيمه ها، صندوق هاي 
سرمايه گذاري و امثالهم هستند و سهم سپرده گذاري 
مردمي در سپرده ها را بسيار قابل مالحظه دانست و 
ارتقا و استحكام بانك ها را در راستاي اقتصاد كالن 
كش��ور قلمداد كرد. رييس كل بانك مركزي ضمن 
تشكر از اقداماتي كه بانك ها در خروج از بنگاهداري 
انجام مي دهند بر تداوم روند اين واگذاري ها تاكيد كرد. 
وي همچنين بر اهميت نقش بانك ها در تامين مالي 
طرح هاي بزرگ اشاره و با توجه به شرايط اقتصادي 
كشور اهميت پشتيباني از توليد را مورد تاكيد قرار 
داد. رييس كل بانك مركزي با اشاره به تاكيدات مقام 
معظم رهبري بر رونق تولي��د و با توجه به نيازهاي 
واحدهاي توليدي به سرمايه در گردش پيشنهاد كرد 
بانك ها گروه هاي ويژه اي زيرنظر مديرعامل تشكيل 
داده و واحدهاي نيازمند نقدينگي را شناسايي و تامين 
كنند. گفتني است، موضوعات مختلفي در اين جلسه 
از سوي مديران عامل بانك ها مطرح و مورد بحث و 

بررسي قرار گرفت.

فينتكوفروشبرخطباعث
حذفنمایندهبيمهنميشود

همچنين عليرضا يزدان دوس��ت كارش��ناس بيمه 
مي گويد حضور فين تك ها در صنعت بيمه و فروش 
بر خط بيمه نامه ها منجر به از دست رفتن فرصت هاي 

شغلي نمايندگان و كارگزاران بيمه نخواهد شد.
عليرضا يزدان دوست در گفت وگو با ايِبنا درباره اينكه 
حضور فين تك ها و اس��تارت آپ ها در صنعت بيمه 
منجر به از دس��ت رفتن فرصت هاي شغلي كنوني 
اين صنعت براي نمايندگان ف��روش و كارگزاري ها 
خواهد شد، گفت: اتفاقا من تصور مي كنم كه با حضور 
فين تك ها و فروش برخط بيمه نامه ها نيز نمايندگان 
بيمه حذف نخواهند شد. بايد توجه داشت كه بسياري 
از ايده هاي مناسب براي فروش از سوي نمايندگان 

بيمه مطرح مي شود.



روي خط شركت ها  5 بازار سرمايه

»تعادل« عوامل مخرب در كمين بازار سهام را بررسي مي كند 

حباب رفتاري يا حباب قيمتي؟

تاثير منفي تصميم بانك مركزي بر سهام بانك ها كوتاه مدت است

گروه بورس|
مي گويند اين روزها بازار »حباب« دارد. حبابي كه در واقع 
ارزش ذاتي هر س��هم را رد كرده و در قيمت هايي معامله 
مي ش��ود كه با هيچ روش ارزش گ��ذاري، نمي توان آن را 
توجيه كرد.  مهم ترين داليل بازاري به وجود آمدن حباب، 
انفجار تقاضاست كه در واقع يا افراد جديد به يك بازار يا براي 
خريد يك محصول وارد مي شوند يا پول هاي جديد مي آيند 
كه بايد مامني براي خريد و استراحت پيدا كنند. در نتيجه 
اقدامات، حباب در بازار رخ مي دهد. اقتصاددان ها تعاريف 
متفاوتي را براي ي�ك حب�اب اس�تفاده مي كنند. تعري�ف 
معمول آن است كه قيمت هاي دارايي با نرخي افزايش پيدا 
مي كند كه بزرگ تر از آن اس���ت كه بتواند توسط عوامل 
بنيادي بازار توضيح داده ش��ود. آنها م��دل ارزش گذاري 
متعارف را مورد اس��تفاده قرار مي دهند كه مبتني بر اين 
فرض است كه س��ود ها و قيمت هاي س�هام هم انباشته 
هستند. نگاه ديگر اما حاكي از آن است كه قيمت هاي سهام 
از ارزش هاي بنيادي منحرف مي شوند. در بازار سهام، هيچ 
سنگ محكي براي اينكه به صورت قاطع بفهميم يك سهم 
حباب دارد يا ندارد، موجود نيست. در واقع قيمت هر سهم 
ممكن است از نظر يك تحليلگر ارزنده باشد، ممكن است 
نزديك به واقعيت ارزش ذاتي سهم باشد يا حتي ممكن 
است كه قيمتي باالتر از ارزش ذاتي سهم باشد و اين ازدياد 
آرا، به دليل آن است كه اطالعات هر تحليلگر و روشي كه 
براي ارزش گذاري در پيش گرفته، با ديگري متفاوت است 
و طبعا نتايج متفاوتي هم از آن خارج مي شود.  اما آنچه در 
ماه هاي اخير، بازار سرمايه ايران را بيش از عوامل اقتصادي 
و حتي سياس��ي تحت تاثير قرار داده ب��ود، ورود و خروج 
حقيقي هاي تازه كاري ب��ود كه از تمامي بازارهاي موازي 
نظير طال و دالر و مسكن، نااميد شده بودند يا با پول هايي كه 
ديگر سودهاي رويايي در بانك نمي گيرد، سراغ بورس آمده 
بودند. در نتيجه احتمال هر رفتار هيجاني از اين جماعت تازه 
وارد مي رفت كه البته شاهد صف نشيني هاي جدي آنها در 
روزهاي منفي و مثبت نيز بوديم كه اصطالحا به آن،  رفتاره 

توده اي يا گله وار گفته مي شود. 

  بازتوليد »گل الله« در تاالر حافظ
در اوايل قرن 17 ميالدي، پياز گل الله از تركيه )امپراتوري 
عثماني( به هلند مي رود. كاش��ت و برداشت اين گل در 
هلند، باعث شد كه مردم اين كشور، به گل الله عالقه مند 
ش��وند و تقاضا براي خريد پياز اين گل، از ميزان توليد و 
عرضه آن، پيش��ي بگيرد. در نتيجه قيمت ها باالتر رفت 
و سفته بازان نيز وارد اين بازار شدند و هر روز،  به افزايش 
قيمت اين كاال، دامن زدند. همين موضوع باعث شد كه 
صنعتگران، كارگران و كشاورزان نيز به طمع كسب سود 

بيشتر وارد كارزار معامالتي بازار گل الله شوند. با ورود اين 
گروه، تغييرات عم��ده اي در بازار به وجود آمد. از آنجايي 
كه اجناس موج��ود كفاف بازار را نم��ي داد، قراردادهاي 
آت��ي )Future contracts( يا توافقنامه اي مبتني بر 
خريد يا فروش دارايي در زمان معين در آينده و با قيمت 
مشخص رونق پيدا كرد. در چنين قراردادهايي گاهي ديده 
مي شد كه در عوض فروش پياز الله در ماه آوريل، ممكن 
اس��ت مالكيت زمين، دام، يا لوازم منزل به جاي پول نقد 
مورد توافق قرار گيرد. در اين زمان، حباب قيمتي گل الله 

به قدري باال رفته بود كه گفته مي شد قيمت گل الله به 
هزار فلورين رسيده بود، در حالي كه درآمد يك خانواده 
كارگر 250 فلورين بود. در س��وم فوريه 1۶۳7 ميالدي 
ناگهان سقوط قيمت اتفاق افتاد كه دليل آن هم از دست 
دادن مطلق قدرت خريد براي خردي گل الله درهلند بود. 
بدين ترتيب دوران جنون گل الله در هلند به پايان رسيد.

نمونه هاي شبيه به حباب گل الله در بازارهاي جهان 
به وفور ديده مي ش��ود. يكي از مهم ترين و نزديك به 
واقع ترين آن،  سقوط يك شبه قيمت سهام شركت هاي 

تكنولوژي محور در وال استريت در سال هاي 2000 تا 
200۳ است. در بورس ايران نيز نمونه هاي آن به وفور 
ديده مي شود كه از ملموس ترين آنها مي توان به خريد 
و فروش جنون آميز سهام صدرا در سال 8۳ اشاره كنيم 
كه سقوط ناگهاني آن،  بس��ياري از افراد را با ضررهاي 

هنگفت مواجه كرد. 

  نق�ش ب�ازار كارا در جلوگي�ري از حبابي 
شدن بازار

 كارايي اطالعاتي بازار سرمايه يكي از اركان اصلي تئوري هاي 
مالي به شمار مي رود و به وض�عيتي گفته مي شود كه قيمت 
سهام با متغيرهاي بنيادي ش��ركت تناسب داشته و ب�ه 
اص�طالح در تع�ادل باشد. طي دهه هاي اخير در بورس هاي 
مختلف دنيا پدي�ده هايي مبتن�ي ب�ر ناك�ارايي اطالع�اتي 
و سقوط قيمتي مشاهده مي شد. در كنار آن، پديده هايي 
چون نوسانات شديد در قيمت، حباب، تفاوت در بازده سهام 
شركت هاي كوچك و بزرگ، تفاوت در بازده سهام ارزشي 
و رشدي همگ�ي نشان دهنده نا كارايي بازار و نبود تعادل 
بين قيمت و متغيره�اي بني�ادي اند. رفتارهاي غيرعادي 
سرمايه گذاران نيز گاهي مي تواند به ناك�ارايي ب�ازار و ش�كاف 
ب�ين اعتم�اد قيمت واقعي و قيمت بازار سهام منجر شود. 
رفتارهايي مثل بيش واكنشي و كم واكنش�ي، ماندن بيش 
از حد در يك موقعيت معامالتي و رفتار جمعي از مصاديق 
رفتارهاي غيرعادي س��رمايه گذاران است كه مي تواند بر 
كارايي بازار سرمايه تأثيرات منفي داشته باشد. رفتار جمعي 
به منزله نوعي رفتار غيرعادي، به وضعيتي گفته مي شود 
كه سرمايه گذاران ب�دون در نظر گرفتن تحليل و اعتقادات 
ش��خصي به تبعيت از تصميمات ديگران در ب��ازار اقدام 
مي كنند و درنتيجه رفتارهاي مشابهي از خود بروز مي دهند. 
اين پديده رفتاري در شرايط شكننده بازار سرمايه ايران كه 
در حال حاضر پذيراي بسياري از سرمايه هاي سرگردان نيز 
شده، در صورت عدم كنترل مي تواند به بي قاعدگي هايي 
مثل ايجاد حباب و سقوط قيمت، افزايش نوسانات قيمت 
در بازار و به طوركل�ي، نب�ود تعادل در بازار سهام منجر شود. 

به گفته يك كارشناس بازار سرمايه تصميم بانك مركزي 
در كوتاه مدت تاثير منفي بر سهام بانك ها و كل بازار خواهد 
گذاش��ت اما بايد منتظر ماند و ديد كه در ميان مدت چه 
اتفاقي كه بتواند بازار را تحت تاثير قرار دهد، رخ مي دهد.

به گزارش ايرنا، روز دوشنبه معاون نظارتي بانك مركزي 
در خبري اعالم كرد بانك مركزي تا پايان سال ٩٨ به همه 
بانك ها مهلت داده كه طبق قانون م��اده ١٦ و ١٧ قانون 
رفع موانع توليد، س��رمايه گذاري ها و دارايي هاي مازاد و 
غيرمرتبط خود را واگذار كنند، در غير اين صورت مشمول 
مجازات هاي در نظر گرفته ش��ده در م��واد قانوني مزبور 
خواهند شد. همچنين اعالم شد كه بانك ها از محل هاي 
ديگر از جمله مطالبات، سود انباشته، آورده نقدي و تسعير 
ارز مي توانند افزايش سرمايه بدهند و البته افزايش سرمايه 

از همه محل هاي قانوني امكان پذير است.

  تاثير منفي تصميم بانك مركزي بر بازار
عليرضا تاج بر به ابالغيه صادر شده از سوي بانك مركزي 
اشاره و بيان كرد: افزايش سرمايه بايد از محل دارايي ثابت 
شركت باشد اين موضوع جزو نكات اصولي، استاندارد و 

جهاني محسوب مي شود.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه ادامه داد: نه فقط در مورد 
بانك ها بلكه در مورد كل شركت ها بعد از افزايش سرمايه 
از محل سرمايه گذاري، س��هامداران با ريسك نوسان و 

مشكالت مختلف مواجه خواهند شد.
تاج بر خاطرنشان كرد: تصميم بانك مركزي روي سهام 
بانك هايي كه از ميزان بااليي از سرمايه گذاري بر امالك و 
دارايي هاي برخوردارند تاثير منفي مي  گذارد و اكنون هم 

شاهد تاثير منفي آن در بازار هستيم.
 اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: از طرف ديگر، 

تصميم بانك مركزي منجر به اين مي ش��ود كه بانك ها 
برروي فروش سرمايه هاي در اختيار خود تصميم جدي 
بگيرند، ب��ا فروش آنها دارايي غيرمولد تبديل به پول نقد 
مي شود كه در راس��تاي آن ضمن اصالح ساختار مالي، 

صورت مالي آنها بهتر مي شود.
وي معتقد است، تصميم بانك مركزي در كوتاه مدت تاثير 
منفي بر سهام بانك ها و كل بازار خواهد گذاشت اما بايد 
منتظر ماند و ديد كه در ميان مدت چه اتفاقي كه بتواند 

بازار را تحت تاثير قرار دهد رخ مي دهد.
تاج بر اظهار داشت: بانك ها از محل دارايي ثابت، تجديد 
ارزيابي انجام مي دهند و از طرف ديگر مصوبه بانك مركزي 
را اجرا مي كنند و اقدام به فروش سرمايه هاي خود خواهند 
كرد كه از اين طريق، پول نقد ب��ه جاي دارايي غيرمولد 
وارد بانك مي شود. اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر 

اينكه پول نقد زمينه اصالح ساختار مالي بانك ها را فراهم 
مي كند، گفت: اين اقدام عالوه بر نجات صنعت بانكداري 
از شرايط موجود، منجر به از بين رفتن حباب هاي قيمتي 

كه در برخي از بانك ها وجود دارد خواهد شد.
 وي با بيان اينكه پول نقد در بانك مانند جريان خون در 
بدن مي ماند، افزود: به طور حتم تزريق پول نقد در بانك به 
نفع بانك ها خواهد بود. تاج بر خاطرنشان كرد: همه بانك ها 
از سرمايه گذاري گس��ترده برخوردار نيستند تنها چند 
بانك هستند كه بخش سرمايه گذاري آنها بيشتر از بخش 
دارايي ثابتشان است اين موضوع بر بانك هايي اثر منفي در 
كوتاه مدت خواهد گذاشت كه سرمايه گذاري )ملك- اوراق 

بهادرار( آنها بيشتر از دارايي ثابت باشد.
وي گفت: در ميان مدت تصميم بانك مركزي بر صنعت 
بيمار بانكداري كش��ور اثر مثبت خواهد گذاش��ت اما در 

كوتاه مدت به دليل اينكه بازار بر تجديد ارزيابي دارايي ها 
حساب كرده بود اثر منفي خواهد گذاشت.

تاج بر با تاكي��د بر اينكه اقبال از س��هام بانكي ها در بازار 
برمي گردد، اظهار داشت: هر چه قدر ميزان سرمايه گذاري 
بانك ها از دارايي ثابت بيشتر باشد اثر منفي اين تصميم بر 

عملكرد بانك بيشتر خواهد بود.
اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه بازار همچنان 
نياز به اصالح دارد، اظهار داش��ت: اين اصالح بايد به طور 
حتم انجام شود، با دس��تور و حمايت هم نمي توان روند 

بازار را مثبت كرد.
وي گفت: بايد به طور حتم حجم گسترده اي از معامله و 
تغيير س��هامداري در بازار انجام شود و شاخص به حدود 
٣٠٠ واحد برس��د تا بتواند بعد از آن، روند طبيعي خود 

را طي كند.

  Thu. Nov 7.   پنج شنبه    16 آبان 1398   9 ربيع االول 1441  سال ششم    شماره   1516  2019 

  م�روري بر عملك�رد يك ماه�ه و تجمعي 
»چكاپا«: گروه صنايع كاغذ پارس در دوره 11 ماهه 
منتهي به پايان مهر ماه 1۳۹8، معادل ۳ هزار و 840 
ميليارد و ۶۶۹ ميليون ريال از محصوالت خود را به 
فروش رساند كه نسبت به دوره مشابه در سال پيش 
افزايش ۳۹ درصدي را نش��ان مي ده��د. به گزارش 
سنا، گروه صنايع كاغذ پارس با سرمايه 2 هزار و ۳55 
ميليارد و 5۹۶ ميليون ريال گزارش فعاليت يك ماهه 
منتهي به پايان مهر ماه 1۳۹8 را منتشر كرد. گروه 
صنايع كاغذ پارس در دوره يك ماهه ياد شده، معادل 
۳1۹ ميليارد و ۹17 ميليون ريال از محصوالت خود 

را به فروش رسانده است.
بررسي آمار توليد و فروش اين شركت نشان مي دهد 
در اين دوره »كاغذ رول سفيد« با توليد 2 هزار و 474 
تن در صدر بيشترين توليد در بين محصوالت گروه 
صنايع كاغذ پارس قرار داشته است. در اين دوره يك 
ماهه، همين محصول با فروش 2 هزار و 502 تن در 

صدر فروش هاي شهريور ماه »چكاپا« قرار گرفت.
گروه صنايع كاغذ پارس از ابتداي سال جاري تا پايان 
مهر ماه سال جاري، معادل ۳ هزار و 840 ميليارد و 
۶۶۹ ميليون ريال محصول به فروش رسانده است 
كه نسبت به دوره مشابه در سال پيش، از افزايش ۳۹ 

درصدي برخوردار بوده است.

  افزايش سود 167 درصدي در »وسينا«: بانك 
سينا در دوره ۶ ماهه منتهي به ۳1 شهريور ماه 1۳۹8، 
به ازاي هر س��هم خود 84 ريال 20 كنار گذاشت كه 
نسبت به دوره مشابه در س��ال گذشته كه سود هر 
سهم 70 ريال اعالم شده بود، افزايش 1۶7 درصدي 
را نشان مي دهد. بانك سينا با سرمايه 10 هزار ميليارد 
ريال، صورت هاي مالي ميان دوره اي ۶ ماهه دوره مالي 
منتهي به 2۹ اسفند 1۳۹8 را به صورت حسابرسي 
نشده منتشر كرد. بانك سينا در دوره ياد شده، مبلغ 
8۳7 ميليارد و 285 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ 84 ريال سود به ازاي هر 
سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در 

سال گذشته از افزايش 20 درصدي برخوردار است.
با احتس��اب سود انباش��ته ابتداي س��ال در نهايت 
مبلغ يك هزار و 550 ميلي��ارد و ۶58 ميليون ريال 
سود انباش��ته پايان دوره در حسابهاي اين شركت 

منظور شد.
»وسينا« در دوره ۶ ماهه سال مالي منتهي به اسفند 
۹7، به صورت حسابرسي شده، مبلغ ۶۹۹ ميليارد 
و 578 ميلي��ون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و 
بدين ترتيب مبلغ 70 ريال سود به ازاي هر سهم خود 

اختصاص داده بود.
همچنين براس��اس اين گ��زارش، بانك س��ينا در 
صورت هاي مالي ميان دوره اي تلفيقي ۶ ماهه منتهي 
به ۳1 شهريور ماه 1۳۹8، سود هر سهم را با افزايش 
204 درصدي نس��بت به سال گذشته، 158 ريال و 
سود خالص را يك هزار و 580 ميليارد و 5۶5 ميليون 
ريال اعالم كرده بود. هيات مديره شركت فنرسازي 
خاور پيشنهاد افزايش سرمايه 2۶7 ميليارد و ۹25 
ميليون ريالي، معادل 1۳4 درصد را به مجمع عمومي 

فوق العاده اين شركت پيشنهاد داد.

  پيش�نهاد افزايش س�رمايه 134 درصدي 
»خفنر«: شركت فنرسازي خاور عنوان كرده است 
برنامه افزايش سرمايه از مبلغ 200 ميليارد ريال به 

4۶7 ميليارد و ۹25 ميليون ريال دارد.
بر اساس اين گزارش، افزايش سرمايه »خفنر« 
از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها به منظور 
اجراي ماده 14 قانون حداكثر اس��تفاده از توان 
توليدي و خدماتي كشور مورخ 15 ارديبهشت 
1۳۹8 مجلس ش��وراي اسالمي به منظور رونق 
توليد و ايجاد اشتغال براي اصالح ساختار مالي با 
استفاده از معافيت مالياتي حكم مقرر در تبصره 1 
ماده 14۹ قانون ماليات هاي مستقيم كه در تاريخ 
1۳ آبان 1۳۹8 به تصويب هيات مديره رس��يده 
و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني 
ارسال شده، خواهد بود. بديهي است انجام افزايش 
سرمايه ياد شده منوط به موافقت سازمان بورس 
و اوراق بهادار و تصويب مجمع عمومي فوق العاده 
است و در اين خصوص اطالع رساني خواهد شد.

  »ميدكو« زيان خود را كاهش نداد:  ش��ركت 
مادر تخصصي توس��عه معادن و صنايع معدني 
خاورميانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۳1 شهريور 
ماه 1۳۹8، به ازاي هر س��هم خ��ود ۹ ريال زيان 
شناس��ايي كرد كه نس��بت به دوره مش��ابه در 
س��ال گذش��ته، افزايش ۳50 درص��دي زيان 
مشاهده مي ش��ود. اين شركت طي دوره ۶ ماهه 
به اس��فند ۹7، زي��ان هر س��هم را 2 ريال اعالم 
كرده بود. شركت مادر تخصصي توسعه معادن 
و صنايع معدني خاورميانه با س��رمايه 2۹ هزار 
ميليارد ريال، صورت هاي مالي ۶ ماهه نخس��ت 
دوره مال��ي منتهي ب��ه 2۹ اس��فند 1۳۹7 را به 
صورت حسابرسي نشده منتش��ر كرد. شركت 
مادر تخصصي توس��عه معادن و صنايع معدني 
خاورميانه در دوره ياد شده، مبلغ 2۶2 ميليارد 
و 77۶ ميليون ريال زي��ان خالص محقق كرد و 
بر اين اساس مبلغ ۹ ريال زيان به ازاي هر سهم 
خود شناسايي كرد كه نسبت به دوره مشابه در 
سال گذشته افزايش 7 ريالي در شناسايي زيان 
داشته است. شركت مادر تخصصي توسعه معادن 
و صنايع معدني خاورميانه افزايش 28۹ درصدي 
هزينه هاي ف��روش، اداري و عمومي را از داليل 
اصلي افزايش ۳50 درصدي زيان خالص در اين 

دوره نسبت به دوره پيش ذكر كرده است.
با احتس��اب زيان انباشته ابتداي سال در نهايت 
مبل��غ 541 ميليارد و ۹82 ميليون ريال س��ود 
انباش��ته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 
منظور شد. »ميدكو« در دوره ۶ ماهه سال مالي 
منتهي به اسفند ۹7، به صورت حسابرسي شده، 
مبلغ ۶۶ ميليارد و ۳08 ميليون ريال زيان خالص 
محقق كرد و بدين ترتي��ب مبلغ 2 ريال زيان به 

ازاي هر سهم خود شناسايي كرده بود.

اطالعات مال��ي منعكس در 
صورت ه��اي مال��ي مبناي 
تصميم��ات  از  بس��ياري 
اس��تفاده كنندگان ب��وده و 
نشان دهنده وضعيت مالي، 
نتايج عملكرد و جريان هاي 
نق��دي واحده��اي تجاري 
است. در گذشته عموما تهيه 
صورت هاي مالي بر اس��اس 
اس��تانداردهاي ملي در هر كشور صورت مي گرفته 
اس��ت. همچنان كه بازارها به س��مت پيچيدگي و 
جهاني ش��دن در حركت هستند، اختالفات بين دو 

مجموعه اس��تانداردهاي ملي و بين المللي از منظر 
سرمايه گذاران و ساير استفاده كنندگان اطالعات، به 
موضوعي بااهميت تر تبديل مي شود. از اين رو نيازمند 
استانداردهاي حسابداري پايدار، جامع و مبتني بر 
اصولي روشن در ارتباط با واقعيات اقتصادي هستيم 
كه به اندازه كافي همسان بوده تا در جهان يكپارچه 
امروز، استفاده از آنها و مفهوم بودنشان براي همگان 

فراهم باشد. 
س��ازمان حسابرسي در راس��تاي هماهنگي هر چه 
بيش��تر با اس��تانداردهاي بين المللي اقدام به تغيير 
و به روزرس��اني اس��تانداردهاي موج��ود يا تصويب 
اس��تانداردهاي جديد كرده اس��ت. در حال حاضر 

برخي استاندارد حسابداري تغيير كرده يا در شرف 
تغيير است، 5 استاندارد از ابتداي 1۳۹8 الزم االجرا 
بوده و مابقي از سال 1۳۹۹ به بعد الزم االجرا خواهد 
شد. به عالوه، استانداردهاي ديگري نيز براي تغيير و 
اضافه شدن به مجموعه استانداردهاي ايران در دستور 
كار قرار دارند كه در حال حاضر، نسخه پيش نويس 
اين استانداردها منتشر شده و از سال 1۳۹۹ به بعد 

الزم االجرا خواهند بود.
طبق م��اده 42 قانون ب��ازار اوراق به��ادار )مصوب 
1۳84/0۹/01(، »ناش��ر اوراق به��ادار موظ��ف 
اس��ت صورت هاي مال��ي را طبق مق��ررات قانوني، 
اس��تانداردهاي  حس��ابداري و گزارش دهي مالي و 

آيين نامه ها و دس��تورالعمل هاي اجرايي كه توسط 
سازمان ابالغ مي شود، تهيه نمايد«.

با توجه به تغييرات به عمل آمده در اس��تانداردهاي 
حس��ابداري و در جهت بهبود افش��اي اطالعات در 
صورت هاي مالي، س��ازمان بورس و اوراق بهادار در 
چارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود و به منظور 
تامين نيازهاي اطالعاتي س��رمايه گذاران و س��اير 
ذي نفع��ان، صورت هاي مالي نمون��ه را با همكاري 
كميته فني سازمان حسابرسي و برخي اعضاي جامعه 
حسابداران رسمي ايران بازنگري نموده و سعي شده 
اس��ت كه صورت هاي مالي مذكور حاوي اطالعات 

الزم براي كليه ذي نفعان باشد.
ضروري اس��ت ناشران اوراق بهادار به منظور رعايت 
قوانين و مقررات مربوطه، استانداردهاي حسابداري 

ملي مص��وب و همچني��ن ايجاد قابليت مقايس��ه 
صورت هاي مال��ي در دوره هاي متفاوت و همچنين 
بين ش��ركت هاي متفاوت، از فرمت بازنگري شده 
صورت هاي مالي نمونه تهيه ش��ده توسط سازمان 

بورس و اوراق بهادار استفاده نمايند.
بديهي اس��ت كه مطالع��ه دقيق و آگاه��ي از مفاد 
اس��تانداردهاي حس��ابداري براي حس��ابداران و 
حسابرسان امري ضروري است و استفاده از آنها در 
ثبت و نگهداري و افشاي رويدادهاي مالي الزم است، 
از اين رو موضوع آموزش استانداردهاي حسابداري 
جديد، تغيي��رات به وج��ود آم��ده و فرمت جديد 
صورت هاي مالي از اهميت بسزايي برخوردار است 
و مي تواند اثرات مثبتي بر نحوه به كارگيري الزامات 

جديد داشته باشد.

ضرورت توجه به فرمت هاي جديد صورت هاي مالي

بهاره شفيع زاده 
 كارشناس حسابداري 

دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح كرد
ضرورت توجه به جايگاه مسائل اجتماعي در كميته فقهي سازمان بورس

كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان تنها عضو شيعه، 
در چهاردهمين اجالس علماء شريعت در حوزه مالي اسالمي شركت 
كرد. به گزارش س��نا، مجيد پيره، دبير كميته فقهي سازمان بورس و 
اوراق بهادار در خصوص اين نشست گفت: آكادمي بين المللي تحقيقات 
شرعي در حوزه مالي اسالمي يكي از موسساتي است كه پژوهش ها و 
فعاليت هاي مختلفي را در خصوص بازارهاي سرمايه و فاينانس اسالمي 
در دستور كار دارد و در كشور مالزي قرار دارد. اين موسسه كه به بانك 
مركزي مالي وابسته است هر ساله نشستي را با حضور فقهاي جهان 
اسالم برگزار مي كند و اعضاي اين نشست در خصوص تازه ترين اقدامات 

شوراهاي فقهي تبادل نظر مي كنند.
وي در اين خصوص ابراز داش��ت: در اجالس امس��ال از كميته فقهي 
سازمان بورس هم دعوت شد كه در اين نشست حضور داشته باشد و 
حجت االسالم والمسلمين سيدعباس موسويان، نايب رييس كميته 
فقهي سازمان بورس با حضور در اين برنامه، تحوالت روز بازار سرمايه 
ايران و آخرين دس��تاورهاي كميته فقهي را براي علماي اهل سنت 

بازگو كرد.
دبير كميته فقهي در اين خصوص ادامه داد: در اجالس امس��ال اين 
آكادمي، موضوع جايگاه مسائل اجتماعي در حوزه تصميم گيري هاي 
كميته فقهي به عنوان اصلي ترين موضوع برگزيده ش��د و سوالي كه 
مطرح شده بود، اين بود كه مسائل اجتماعي چه جايگاهي در مصوبات 

كميته هاي فقهي كشورهاي مختلف دارد؟
پيره با اشاره به حضور نايب رييس كميته فقهي سازمان بورس در اين 
جمع اشاره داشت: حجت االسالم والمسلمين سيدعباس موسويان، در 
سخنان خود، به طراحي اوراق قرض الحسنه در بازار سرمايه ايران اشاره 

كردند و به اين نكته پرداختند كه اين اوراق به عنوان يكي از ابزارهايي 
كه در بازار سرمايه ايران طراحي شده اين قابليت را داراست كه نيازهاي 

اجتماعي افراد در جوامع اسالمي را برطرف كرده و پاسخگو باشد.
وي با اشاره به اس��تقبال اعضاي اين اجالس از ابزارهاي معامالتي در 
بازار سرمايه كشور عنوان داشت: پس از اتمام سخنراني عضو كميته 
فقهي سازمان بورس در اين اجالس، فقهايي از قطر و كويت در خصوص 

ابزارهاي بازار سرمايه ايران، بحث و تبادل نظر كردند.
در اين اجالس، اعضاي شوراي فقهي كشورهاي بحرين، قطر، كويت و 
موسسات اسالمي امريكا، اندونزي، اردن مالزي و فقهايي از كشورهاي 
جهان اسالم مثل پاكستان و موسسات اسالمي واقع در انگليس حضور 
داش��تند و اين فرص��ت فراهم آمد تا از كميته فقهي در اين جلس��ه، 

اظهارنظر كنند.
مجيد پيره در ادامه بيان داش��ت: در اين اجالس، جمعي از فقها كه از 
كميته هاي فقهي مختلف و نهادهاي ناظر و بانك ها حضور داشتند در 
خصوص تحوالت مالي اسالمي در بازار سرمايه ايران هم سواالتي مطرح 
و بحث شد و با توجه به اينكه بازار سرمايه ايران در حوزه مسائل اسالمي 
در برخي از ابعاد، بازاري پيشرو است ارايه دستاورهاي مالي اسالمي در 

ايران در جمع فقها اهميت داشت .
وي خاطرنشان كرد: بازار سرمايه ايران از جمله معدود كشورهايي است 
كه قراردادهايي منطبق با شريعت طراحي كرده است و همچنين بازار 
سرمايه ما جزئي از اندك بازارهايي است كه در آن قرارداد اختيار معامله، 
با رعايت مالحظات خاص و شرعي، جايگاه مناسبي كسب كرده است. 
لذا، از اين منظر بازار سرمايه ما يك بازار سرمايه اي است كه در جمع 

بورس هاي اسالمي پيشرو محسوب مي شود.

مروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس
رشد كم رمق شاخص كل در آخرين روز معامالت هفته

گروه بورس|داد و س��تدهاي بورس تهران در روز س��ه شنبه همچنان 
با رخ��وت و كندي تداوم يافت. معام��الت كم رمق اين روز ك��ه در تداوم 
عدم اطمينان روزهاي گذش��ته رخ داد سبب شد تا به دليل همين عامل 
سرمايه گذاران نتوانند به افزايش تقاضا در بسياري از نمادها بورسي اقدام 
كنند. به موجب همين رويكرد نماگر اصلي بازار سهام فرصت چنداني براي 
رشد نيافت. از اين رو شاخص بورس تهران در روز معامالتي قبل با افزايش 
۶5۶ واحدي عدد ۳05 هزار و ۳۳۳ واحد را نمايش داد. ش��اخص هم وزن 
نيز به رقم 85 هزار و ۶88 واحد رسيد. شاخص بازار اول به كانال 221 هزار 

واحدي وارد شد و شاخص بازار دوم نيز عدد ۶22 هزار واحد را ثبت كرد.
بر اساس آمارهاي معامالتي در روز سه شنبه اكثر شاخص هاي بورس با 
رشد مواجه شدند به طوري كه شاخص  قيمت »وزني- ارزشي« با 175 
واحد افزايش معادل 0.22 درصد به 81 هزار و 801 واحد، ش��اخص 
قيمت »هم وزن« با 24۹ واحد افزايش، معادل 0.44 درصد به 57 هزار 
و 2۹۶ واحد، شاخص آزاد شناور با 875 واحد رشد، معادل 0.25 درصد 
به ۳4۹ هزار و 4۹۳ واحد، شاخص بازار اول با ۳۳8 واحد صعود معادل 
0.15 درصد به 221 هزار 4۶2 واحد و شاخص بازار دوم با 1۹5۹ واحد 
رش��د معادل 0.۳2 درصد، به ۶22 هزار و ۹70 واحد رسيد. از سويي 
ديگ��ر در اين روز ۶ نماد »وبملت با 14۹ واح��د، پارس با 112 واحد، 
خودرو با ۶5، فارس با ۶5 واحد، شيران با 58 واحد و نوري با 55 واحد« 
رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.

همچنين ش��اخص هاي صنايع تاالر شيش��ه اي نيز با رشد مواجه شدند 
بطوري كه ش��اخص صنايع »وسايل ارتباطي با 457 واحد صعود معادل 
۳.82 درصد به ۳15 هزار و 710 واحد، منس��وجات با ۹4 واحد افزايش 
معادل 2.۳7 درصد به ۳02 واحد، اداره بازارهاي مالي با 4 واحد رشد معادل 

2.22 درصد به ۶2 هزار و ۶54 واحد، محصوالت چرمي 180 واحد افزايش 
معادل 1.۹4 درصد به ۹ هزار و 4۹1 واحد، قند و شكر با ۹۹7 واحد رشد، 
معادل 1.۹۳ درصد به 52 هزار و 751 واحد، ذغالس��نگ با )180( واحد 
افت معادل )1.۹2( درصد به ۹ هزار و 240 واحد، اطالعات و ارتباطات با 

)10.47( واحد كاهش معادل )۳.25( درصد به ۳11 واحد« رسيد.
در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي روز گذشته بازار سهام مشخص 
مي كندكه قيمت سهام نمادهاي »سفار، قثابت، كاما، پدرخش، شسينا، 
دروز و البسا« بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »وپارس، غالبر، سيالم، 
كپشير، ساراب، دابور و مداران« 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 قبل در بورس تهران، در ۳52 هزار نوبت معامالتي، 2 ميليارد 
و ۹2۶ ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش 12 هزار و ۳58 ميليارد تومان در 
بورس معامله شد. در پايان معامالت در فرابورس ايران نيز شاخص كل بدون 
تغيير در رقم ۳884 واحد باقي ماند. همان طور كه در روزهاي قبل نيز شاهد 
آن بوديم يكسان بودن متغيرهاي موثر بر عملكرد شركت ها سبب شده تا 
نمادهاي فرابورسي نيز عملكردي تقريبا مشابه با سهام بورسي داشته باشند. 
در اي��ن روز ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به بيش از 222 هزار ميليارد 
تومان بالغ شد. در اين روز نمادهاي توسعه مولد نيروگاهي جهرم، قاسم ايران 
و بيمه كوثر، بيشترين اثر افزايشي در شاخص فرابورس را داشتند و نمادهاي 
توليد نيروي برق دماوند، ذوب آهن اصفهان، پتروشيمي مارون و ماديران 
بيشترين اثر كاهشي در شاخص فرابورس را داشتند. نمادهاي پربيننده در 
فرابورس شامل ذوب آهن اصفهان، صنايع كاغذ پارس، سرمايه گذاري ميراث 
فرهنگي، توسعه مولد نيروگاهي جهرم، جنرال مكانيك، ريل پرداز سير، 

پتروشيمي زاگرس از نمادهاي پربيننده فرابورس بودند.



تشكلها6اخبار

در يك گزارش بررسي شد

واكاوي اعطاي امتيازات در موافقتنامه تجاري با اوراسيا
تعادل |

بررسي كارشناسي اقالمي كه مش��مول موافقتنامه 
تجارت ترجيحي بين ايران و اتحاديه اوراسيا شده اند، 
نش��ان مي ده��د، ارزش واردات اقالمي كه مش��مول 
امتيازات اعطايي ايران به اوراسيا شده اند، بيش از ارزش 
صادرات اقالمي است كه مش��مول امتيازات اعطايي 
اوراسيا به ايران هستند و سهم آنها از ارزش كل واردات 
كشور به مراتب باالتر از سهم كاالهايي است كه مشمول 
امتيازات اعطايي اوراسيا به ايران از كل ارزش صادرات 
ايران است. بررسي ها نشان مي دهد، از ميان كدهاي 
تعرفه 8 رقمي مش��مول تخفيفات ترجيحي اعطايي 
اوراسيا به ايران، تنها در 16 كد تعرفه، كشورهاي اوراسيا 
جزو 3 مقص��د عمده صادراتي ايران در س��ال 1397 
بوده اند. در ساير اقالم، كشورهاي اوراسيا يا اصال جزو 
مقاصد صادراتي ايران نبوده اند يا سهم آنها از صادرات 

ايران در آن محصول پايين بوده است. 

    امتيازات اعطايي اوراسيا به ايران 
براس��اس موافقتنامه تجارت ترجيحي بي��ن ايران و 
اتحاديه اوراس��يا، اين اتحاديه براي صادرات ايران، در 
502 كد تعرفه 10 رقمي تخفيفات تعرفه اي قائل شده، 
كه تعداد اين اقالم بر اساس كد تعرفه 8 رقمي به 369 
قلم مي رسد. با توجه به اينكه بررسي آماري صادرات و 
واردات ايران صرفا بر اساس كد تعرفه 8 رقمي امكانپذير 
اس��ت. به گزارش معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق 
تهران، ساير تحليل ها در ادامه گزارش بر اساس كدهاي 

تعرفه هاي 8 رقمي ارايه مي شود. 
از ميان 369 كد تعرفه 8 رقمي كه مشمول تخفيفات 
ترجيحي اعطا شده از سوي اوراسيا به ايران مي شوند، 
64 كد تعرفه )ح��دود 17 درصد( مربوط به فصل 39 
كتاب مقررات صادرات و واردات )مواد پالس��تيكي و 
اشياء ساخته شده از آنها(، است. تعداد قابل توجهي از 
ساير اين محصوالت نيز به فصل هاي 73 )مصنوعات از 
چدن، آهن يا فوالد(، فصل 27 )سوخت هاي معدني، 
روغن هاي معدني و محصوالت حاصل از تقطير آنها(، 
فصل 57 )فرش س��اير كفپوش ها از مواد نس��جي(، 
فصل84 )رآكتورهاي هس��ته اي، ديگ هاي بخار آب 
گرم، ماشين آالت و وس��ايل مكانيكي، اجزا و قطعات 
آنها( و فصل 20 )فرآورده ها از سبزيجات، ميوه ها يا از 

ساير اجزا و نباتات( اختصاص دارد. 
بررس��ي كارشناسي فهرس��ت امتيازاتي كه از سمت 
اوراسيا به ايران اعطا شده، گوياي موارد مبهمي است كه 

در ادامه به نكات برجسته آن اشاره مي شود. 
تخفيف هاي تعرفه اي اعطايي از سوي اوراسيا به ايران، 
در بازه صفر تا 100 درصد قرار دارد. اكنون اين پرسش 
مطرح مي شود، كه چرا برخي كدهاي تعرفه درج شده 
در فهرست امتيازات اوراسيا به ايران مشمول تخفيف 
صفر درصدي هستند؟! از جمله اين موارد مي توان به 
تخفيف تعرفه اي صفر درصد براي صادرات كيوي اشاره 
كرد. در حالي كه در ش��رايط فعلي هم نرخ تعرفه اين 
محصول براي كشورهاي اوراسيا صفر درصد درج شده 
است. در 6 كد تعرفه ديگر نيز اعمال تخفيف ترجيحي 
براي صادرات ايران در نظر گرفته نشده و نرخ كاهش 

تعرفه صفر درصد درج شده است.
بررسي ميزان صادرات ايران در كدهاي تعرفه ترجيحي 
اعطا شده از س��وي اوراسيا به ايران، براساس آمارهاي 
گمرك ايران نشان مي دهد، ميزان صادرات اين اقالم 
در سال 1397، حدود 2.2 ميليارد دالر به وزن بيش از 
4 ميليون تن بوده كه نسبت به سال 1396 افت ارزشي 
24 درصد و افت وزني 15 درصد داشته است. به عبارتي؛ 
كاالهاي مندرج در فهرست امتيازات اعطايي اوراسيا به 
ايران، تنها حدود 5 درصد از كل ارزش صادرات كااليي 
)به غير از نفت خام( كش��ور را در سال 1397، به خود 
اختصاص داده اند. ضمنًا، با توجه به اينكه بررس��ي ها 

بر اس��اس كدهاي تعرفه 8 رقمي صورت گرفته، ارقام 
صادرات ايران در اين كاالها تقريبي بوده و ممكن است 
از رقم فعلي نيز كمتر شود. بنابراين، چنانچه صادرات 
سال 1397 را مبنا قرار دهيم، امتيازاتي كه در مجموع از 
سمت اوراسيا به ايران اعطا شده، صرفا بخش محدودي 

از صادرات ايران را در بر مي گيرد.
بررس��ي اقالم مندرج در فهرس��ت امتيازات اعطايي 
اوراس��يا به ايران نش��ان مي دهد، در س��ال 1397، از 
ميان 369 كد تعرفه ترجيحي 8 رقمي مندرج در اين 
فهرس��ت، ايران تنها در 84 مورد آنها سابقه صادراتي 
داش��ته اس��ت. به عبارتي ديگر؛ در بيش از 77 درصد 
كدهاي تعرفه 8 رقمي كه مشمول تخفيفات ترجيحي 
اعطايي از س��مت اوراس��يا به ايران ش��ده اند، سابقه 
صادراتي براي ايران در سال 1397 وجود نداشته است. 
از ميان اين 84 قلم كد تعرفه اعطايي كه ايران در آنها 
س��ابقه صادراتي داشته، تنها 5 مورد آنها جزو 50 قلم 

عمده صادراتي ايران در سال 1397 بوده اند. 
 همچنين تقريبا 90 درصد از ارزش صادرات اين اقالم 
در س��ال 1397 )حدود 2 ميليارد دالر( تنها مربوط 
به 23 قلم كاال با كد تعرفه 8 رقمي است، كه در ميان 
اين اق��الم نيز تنها 5 كد تعرفه، ج��زو 50 قلم عمده 
صادراتي ايران قرار دارند. بنابراين عمال ساير كدهاي 
تعرفه درج شده در اين فهرست، امتيازي براي ايران 

محسوب نمي شوند. 
در رابط��ه با امتيازاتي كه از س��مت اوراس��يا به ايران 
اعطا ش��ده، نكته مهم ديگري نيز در رابطه با مقاصد 
صادراتي ايران وجود دارد. بررس��ي ها نشان مي دهد 
از مي��ان كدهاي تعرفه 8 رقمي مش��مول تخفيفات 
ترجيحي اعطايي اوراسيا به ايران، تنها در 16 كد تعرفه، 
كشورهاي اوراسيا جزو 3 مقصد عمده صادراتي ايران 
در سال 1397 بوده اند. در ساير اقالم )353 كد تعرفه(، 
كشورهاي اوراسيا يا اصال جزو مقاصد صادراتي ايران 
نبوده اند يا س��هم آنها از صادرات ايران در آن محصول 
پايين بوده است. به عنوان نمونه؛ در اين فهرست اقالمي 
قرار دارند كه در حال حاض��ر، بيش از 90 درصد از آن 
محصول به يك كشور )از جمله عراق( صادر مي شود و 
بخش باقي مانده نيز به كشورهاي غيراوراسيا در حال 
صادرات هستند. بنابراين به نظر نمي رسد، قرار دادن اين 
اقالم، در فهرست تخفيفات ترجيحي اعطايي اوراسيا به 

ايران، امتيازي براي ايران به همراه داشته باشد. 

    امتيازات اعطايي ايران به اوراسيا
در اين موافقتنامه، ايران نيز در 360 كد تعرفه 8 رقمي 
براي كشورهاي اتحاديه اوراسيا )بالروس، قزاقستان، 
روسيه، ارمنستان و قرقيزس��تان( تخفيف تعرفه اي 
در نظر گرفته اس��ت. تعرفه ترجيحي اعطايي از سوي 
ايران به اوراسيا غالبًا مربوط به فصل 84 كتاب مقررات 
صادرات و واردات )رآكتورهاي هس��ته اي، ديگ هاي 
بخار آبگرم، ماش��ين آالت و وس��ايل مكانيكي، اجزا و 
قطعات آنها( است. بعد از آن، كااالهاي مربوط به فصل2 
)گوشت و احشاء خوراكي(، فصل 48 )كاغذ و كاالهاي 
ساخته ش��ده از آن( و فصل 72 )چدن، آهن و فوالد( 
بيش از ساير محصوالت در اين فهرست ديده مي شوند.

بررس��ي كارشناسي فهرس��ت امتيازاتي كه از سمت 
ايران به اتحاديه اروس��يا داده ش��ده نيز گوياي موارد 
مبهمي است كه در ادامه برخي از آنها مورد اشاره قرار 

گرفته است. 
بررسي ميزان واردات ايران در كدهاي تعرفه مندرج 
در فهرس��ت امتيازات اعطايي ايران به اوراسيا نشان 
مي دهد، در س��ال 1397، مي��زان واردات ايران در 
اين اقالم، بيش از 11 ميلي��ارد دالر و به وزن بيش از 
20ميليون تن بوده اس��ت كه به لحاظ ارزشي حدود 
26 درصد از كل واردات كااليي ايران را در اين س��ال 
در بر مي گيرد. در مقايسه با سال 1396 واردات ايران 

در اين كاالها رش��د وزني 3 درصد و رش��د ارزشي 1 
درصد را تجربه كرده اس��ت. بنابراين، ارزش واردات 
اقالمي كه مشمول امتيازات اعطايي ايران به اوراسيا 
ش��ده اند، بيش از ارزش صادرات اقالمي اس��ت كه 
مشمول امتيازات اعطايي اوراسيا به ايران شده و سهم 
آن از ارزش كل واردات كشور )26 درصد( به مراتب 
باالتر از سهم كاالهايي اس��ت كه مشمول امتيازات 
اعطايي اوراس��يا به ايران از كل ارزش صادرات ايران 

)5 درصد( است. 
همچنين از مجموع 360 كد تعرفه اي كه مش��مول 
تخفيفات ترجيحي اعطا شده ايران به اوراسيا هستند، 
در 258 مورد، سابقه وارداتي در سال 1397 براي ايران 
وجود داشته اس��ت. به عبارتي، برخالف امتيازاتي كه 
ايران از اوراسيا دريافت كرده، بخش قابل توجه امتيازاتي 
كه ايران به اوراسيا اعطا كرده، عمال قابل تحقق هستند.

به طور كلي، 102 مورد از كاالهايي كه مشمول امتيازات 
اعطايي ايران به اوراسيا مي شوند، در سال 1397، سابقه 
وارداتي در ايران نداشته اند. بخش عمده اين كاالها به 
لحاظ تعداد، مربوط به گوشت و احشاء خوراكي مي شود 
كه براي آنها تخفيفات ترجيحي حتي تا 61.5 درصد 
كاهش نيز در فهرست امتيازات اعطايي ايران به اوراسيا 
در نظر گرفته شده اس��ت. قابل توجه است كه بخش 
عمده اين اقالم، كاالهاي مصرفي هستند كه پيش از 

اين وارد نشده اند.
تخفيف هاي تعرفه اي اعطا شده از سوي ايران به اوراسيا 
بين صفر تا 82 درصد متغير بوده اس��ت. الزم به ذكر 
است كه 132 كد تعرفه مشمول تخفيف صفر درصدي 
ش��ده اند كه ارزش واردات آنها در سال 1397 حدود 

6ميليارد دالر بوده است.
چنانچه تخفيفات تعرفه اي كه ايران براي كشورهاي 
عضو اوراس��يا قائل ش��ده، در چهار گروه طبقه بندي 
شوند، آمار واردات كشور در سال 1397 نشان مي دهد، 
از مجموع 11 ميليارد دالر واردات ايران در اين كاالها، 
حدود 7 ميليارد دالر آن مش��مول تخفي��ف 0 تا 25 
درصد، حدود 3.5 ميليارد دالر آن مش��مول تخفيف 
26 تا 50 درصد، حدود 577 ميليون دالر آن مشمول 
تخفيف 51 تا 75 درصد بوده و تنها 570 هزار دالر آن 

تخفيف 76 تا 100 درصدي را شامل شده اند. 
نتايج بررسي ها در مورد فهرست تعرفه هاي ترجيحي 

ميان اتحاديه اقتصادي اوراسيا و ايران نشان مي دهد، 
كه نه تنها مباني تعيين فهرست اقالم صادراتي ايران 
براي برخورداري از تعرفه ترجيحي كش��ورهاي عضو 
اين اتحاديه روشن نيست، بلكه به نظر مي رسد، بررسي 
دقيق و كارشناسي هم در تنظيم اين فهرست صورت 
نگرفته اس��ت. يكي از داليل مهم عدم موفقيت ايران 
در استفاده از منافع موافقتنامه هاي ترجيحي با برخي 
كشورها در سال هاي قبل هم مويد عدم توجه به همين 
موضوع است. ارجح است معيارهاي مورد نظر در تنظيم 
فهرست تعرفه ها از ابتدا روش��ن و مشخص شود و به 
نحوي فهرست تعرفه ها تنظيم شود كه ضمن دوري 
جس��تن از نگاه صرف بخش��ي، در كل، دستاوردهاي 
مثبت و معناداري براي اقتصاد كشور به ويژه در شرايط 
تحريم كه با محدودشدن درآمدهاي صادراتي مواجه 

شده است، در برداشته باشد. 

    ظرفي�ت ۱۰۰ ميلي�ارد دالري صادرات به 
اوراسيا

در همين حال اما رييس اتاق مشترك ايران و عراق، 
معتقد است كه فرصت صادرات 100 ميليارد دالري 
براي ايران را به كش��ورهاي عضو اين اتحاديه فراهم 
مي كند. يحيي آل اسحاق در گفت وگو با خبرگزاري 
فارس درباره تاثي��ر موافقتنامه تعرفه ترجيحي بين 
ايران و اتحاديه اوراس��يا اظهار ك��رد: قطعا امضا اين 
موافقتنام��ه تاثير قاب��ل توجهي در امر ص��ادرات و 
واردات كش��ور خواهد داش��ت. او با اشاره به 5 كشور 
عضو اتحاديه اوراس��يا بيان كرد: با توجه به ارتباطات 
كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا با ساير كشورها، زمينه 
مبادالت تجاري خوبي براي ايران فراهم مي ش��ود و 
رشد خوبي براي تجارت كشور قابل پيش بيني است. 
اين فعال اقتصادي با بيان اينكه مبادالت تجاري بين 
5 كشور عضو اتحاديه اوراسيا حدود هزار ميليارد دالر 
اس��ت، افزود: ارتباط تجاري با كش��ورهاي عضو اين 
اتحاديه ظرفيت 100 ميليارد دالري براي صادرات 
فراهم خواهد كرد. او گفت: اكنون بيش از 800 كاال 
براي طرفين مش��مول تعرفه ترجيحي شده است و 
احتماال در آينده تعداد اين كاالها افزايش مي يابد. بر 
اساس اين گزارش، موافقتنامه موقت ترتيبات منطقه 
آزاد تجاري بين ايران و اتحاديه اوراسيا از 5 آبان ماه 

امسال اجرايي ش��د، اين موافقتنامه شامل 862 قلم 
كاالست كه 502 قلم از آن ترجيحات اعطايي اوراسيا 
به ايران و 360 قلم هم ترجيحات اعطايي ما به اتحاديه 

اوراسيا است.

    كفش هاي ايراني در راه اوراسيا!
از س��وي ديگر، رييس اتحاديه كفاش��ان تبريز از انعقاد 
قرارداد در زمينه صادرات كفش ايراني به روسيه و اوراسيا 
طي دو ماه آينده خبر داد. عليرضا جباريان فام در گفت وگو 
با ايسنا، با بيان اينكه طي دو ماه آينده خبرهاي خوبي در 
زمينه همكاري با روسيه و اوراسيا در زمينه صادرات كفش 
اعالم خواهد شد، از عقد قرارداد با روسيه طي دو ماه آينده 
خبر داد و گفت كه بعد از عقد اين قرارداد و ارايه تسهيالت 
در زمينه گمرك و حمل و نقل، توليدكنندگان مي توانند 
صادرات بهتري به اين كش��ورها داشته باشند. او با بيان 
اينكه توس��عه نيافتن صادرات منجر به ركود بيشتر در 
صنعت كفش و خروج افراد ماهر از اين صنعت خواهد شد، 
افزود: كيفيت كفش ايراني خيلي بهتر از قبل شده است 
و تاثير منفي بر صادرات ندارد، تا جايي كه مي توانيم ادعا 
كنيم كيفيت كفش ايراني از كفش ترك بهتر است. البته 
در بخش طراحي و مدل از كشورهاي ديگر عقب بوديم كه 
طي سال هاي اخير پيشرفت خوبي در اين زمينه داشتيم. 
اين مقام صنفي با بيان اينكه س��ال 97 از نظر ش��رايط 
تامين و قيمت مواد اوليه توليد كفش، س��ال س��ختي 
ب��راي توليدكنندگان ب��ود، افزود: تحريم ه��ا، افزايش 
ن��رخ ارز و جلوگي��ري از واردات ب��راي توليدكنندگان 
مشكالت بس��ياري ايجاد كرد، اما حس��ن افزايش نرخ 
ارز اين بود كه س��ال گذش��ته صادرات خوبي در بخش 
كفش اتفاق افتاد كه تاكنون در اين صنعت تجربه نشده 
بود. او كشورهاي همس��ايه از جمله عراق، آذربايجان، 
تركمنستان، افغانس��تان، امارات و حتي پاكستان كه 
خود توليدكننده كفش هس��تند را از جمله خريداران 
كفش ايراني عنوان كرد و گفت كه »در سال گذشته اين 
كشورها همچون سيل از ايران كفش مي بردند.« به گفته 
جباريان فام، واحدهاي توليدي از نيمه دوم سال گذشته 
صادرات خوبي داشتند، اما از تير ماه امسال و در پي كاهش 
نرخ ارز و همچنين افزايش قيمت كفش هاي ايراني، ديگر 
واردات كفش براي كش��ورهاي همسايه به صرفه نبود، 

بنابراين صادرات در اين بخش كاهش يافت.

23 پرونده تخلف واردات كاغذ روي ميز تعزيرات

احتمال واردات داروي تاريخ گذشته نزديك به صفر است

س��ازمان تعزيرات بر اس��اس گزارش هاي وزارت فرهنگ 
و ارش��اد 23 پرونده تخلف براي واردكنندگان كاغذ با ارز 
دولتي باز كرده است؛ تخلفاتي كه به نظر مي رسد تازه بخش 

كوچكي از ماجراي فساد كاغذ در كشور باشد.
به گزارش تس��نيم، قصه تخلفات كاغذ را همه مي دانيم ، 
تجاري كه در بحبوحه گراني و كمبود كاغذ ارزهاي دولتي 
را گرفتند، يا هيچگاه كاغذي وارد نكردند يا به نرخ ارز دولتي 
آوردند و با ن��رخ ارز آزاد قطره چكان��ي در بازار فروختند و 
س��ودهاي هنگفت به جيب زدند و هرچن��د در اين ميان 
سلطان هايي نيز دستگير شدند، اما پرونده اين سلطان هاي 
كاغذ به صورت جدي پيگيري نش��د، عالوه بر آن تكليف 
كاغذهايي كه در انبارهاي احتكاري كشف شد، نيز مشخص 
نشد . اين كاغذها بنا به گفته مسووالن وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي هيچگاه به چرخه توزيع وارد نشدند.
 دايره تخلفات در حوزه كاغذ از مصرف كنندگان اصلي آن 

يعني ناشران نيز دور نماند، ناشران كه به عنوان كوچك ترين 
حلقه در اين زنجيره به شمار مي روند، نيز در يك سال گذشته 
تخلفاتي در اين باره داش��ته اند ، تخلفاتي كه به دليل نبود 
نظارت بر مصرف در كارگروه كاغذ وزارت ارش��اد قابليت 
شناسايي نداشت، بنابراين عده اي ناشرنما با خيال راحت 
حواله هاي كاغذ خود را در بازار به نرخ آزاد فروختند. حجم 
باالي تخلفات در حوزه كاغذ منجر به اين ش��د كه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي كه عهده دار توزيع كاغذ دولتي در 
كشور است، در پايان سال گذشته فهرستي از واردكنندگان 
و دريافت كنندگان كاغذ با ارز دولتي را در اختيار تعزيرات 
گذاش��ته تا تخلفات احتمالي بررسي ش��ود. حاال خبرها 
حكايت از باز شدن حداقل 23 پرونده در تعزيرات براي كاغذ 

با استفاده از گزارشات وزارت فرهنگ دارد.
غالمرضا شجاع، از اعضاي كارگروه كاغذ وزارت فرهنگ و 
ارشاد اس��المي، در اين زمينه گفت: براساس گزارش هاي 

كارگروه كاغذ به رياست حسين انتظامي 23 پرونده براي 
متخلفان كاغذ در تعزيرات باز ش��ده اس��ت، از اين ميان ، 
20شركت با استفاده از ارز دولتي كاغذ را آورده و تنها اندكي 
از آن را در اختيار وزارت ارشاد براي توزيع قرار داده اند ، مابقي 
با نرح آزاد در بازار فروخته شده است. او ادامه داد: سه شركت 
نيز با هماهنگي كارگروه كاغذ به كشور وارد كرده اند ، حجم 
بااليي را تحويل وزارت ارشاد داده و مقداري را نيز با قيمت 
عادالنه در اختيار مطبوعات ق��رار داده اند، هرچند تخلف 
مالي در اين زمينه انجام نشده است، اما طبق تعهد بايد با 

هماهنگي كارگروه اين اقدام انجام مي شد.
با وجود اينكه باز شدن پرونده اين تخلفات در تعزيرات اندكي 
دلگرم كننده است، اما به نظر مي رسد هنوز خبري از بازشدن 
مفسده هاي بزرگ تر در كاغذ نيست، پرونده هايي كه بنا به 
گفته فعاالن اين بازار ردپاي سلطان هاي اصلي كاغذ در آن 

به وضوح مشخص است و آزادانه مي گردند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان اتاق بازرگاني تهران 
گفت: از ابتداي سال تاكنون قيمت دارو بيش از پنج بار 
افزايش داشته اس��ت به خصوص در داروهاي ساخت 
داخل اين افزايش بيشتر اس��ت. اما بيمار متوجه اين 
تغييرات قيمتي نشده زيرا بيمه اين هزينه ها را پوشش 

مي دهد.
 ناصر رياحي در گفت وگو با ايلنا درباره اثرگذاري تحريم ها 
روي قيمت دارو و افزايش قيمت آن گفت: از ابتداي س��ال 
تاكنون قيمت دارو بيش از پنج بار افزايش داشته است به 
خصوص در داروهاي س��اخت داخل اين عدد بيشتر بوده 
اما بيمار متوجه اين تغييرات قيمتي نشده است زيرا بيمه 

اين هزينه ها را پوشش مي دهد به طوري كه سهم پرداختي 
بيمار در قيمت نهايي دارو در دو سال اخير ثابت بوده و هيچ 
تغييري نداشته است. او ادامه داد: به طور كلي در تمام دنيا 
اين وظيفه بيمه هاست كه اگر من توليدكننده به هر ميزان 
افزايش قيمت داشته باشم آنها اين تغييرات را پوشش دهند 
در غير اين صورت اصطالحا سنگ روي سنگ بند نمي شود. 
رييس اتحاديه واردكنندگان دارو افزود: اگر دولت به هر علتي 
نتواند اين تغييرات قيمتي را در قالب بيمه پوشش دهد آن 
زمان بايد مردم نگران باشند اما خوشبختانه تا به امروز چنين 
اتفاقي رخ نداده است. او درباره باال رفتن قيمت برخي داروها 
به خصوص در بازار آزاد گفت: به دليل تحريم ها و در راستاي 

سياس��ت اقتصاد مقاومتي اجازه واردات هر كااليي كه در 
داخل توليد مي شود صادر نخواهد شد. اما برخي پزشكان 
معتقدند كه برخي داروها كيفيت خارجي آن بهتر از توليد 
داخل است و بر اين امر تاكيد دارند در حالي كه سازمان غذا 
و دارو در هيچ موردي اين استدالل را قبول ندارد و همين 
امر باعث مي شود كه قيمت بازار آزاد گران تر از مشابه داخلي 
آن باشد. رياحي ادامه داد: اكنون روال اينگونه است كه پس 
از تحويل اس��ناد مالي از سوي توليدكننده به بيمه پس از 
400روز مبلغ مذكور واريز مي شود و ما تا جايي كه بشود با 
بيمه كنار مي آييم تا كمترين فشار به بيمار وارد شود. حال اگر 
بودجه بيمه كم شود به ترتيب كم اهميت بودن و داروهايي 

كه كمتر در سبد بيماران است از خدمات بيمه حذف خواهند 
شد. او درباره محدوديت واردات ايران از كره گفت: عمده مواد 
اوليه دارو از چين و هند وارد مي شود خصوصا چين كه رابطه 
تجاري خوبي با آن داريم و شايد بتوان گفت كه بيشترين 
پول خارجي را در اين كش��ور داريم. در خصوص داروهاي 
ساخته شده نيز كه عمدتا از اروپا است الزم است كه فعاليت 
بيشتري انجام دهيم. رياحي درباره برخي كليپ هاي منتشر 
شده در فضاي مجازي مبني بر فلج شدن بيماران بر اثر تزريق 
پني سلين تقلبي يا ساير داروهاي بي كيفيت چيني گفت: 
شايد اين طور بتوان گفت كه روي هيچ كاالي وارداتي به 
اندازه دارو نظارت وجود ندارد از طرف ديگر تاكنون در هيچ 

دوره اي دارو ساخته شده از چين به كشور وارد نشده است. 
در بحث قاچاق نيز قاچاق دارو از چين و هند توجيه اقتصادي 
ندارد و اگر قرار است كسي دارو قاچاق كند آن را از اروپا وارد 
مي كند. ضمن آنكه داروي كم اهميتي مانند پني سلين 
اصال قاچاق آن صرفه اقتصادي ندارد. ضمن آنكه ما يكي از 
بزرگ ترين توليدكنندگان پني سلين در جهان هستيم. با 
وجود اين عوامل احتمال واردات داروي بي كيفيت يا تاريخ 
گذشته از هر كش��ور خارجي نزديك به صفر است و جاي 
نگراني ندارد. او درباره قاچاق مواد اوليه دارو گفت: با وجود 
ممنوعيت واردات مواد اوليه به دليل حمايت از توليد داخل 

امكان قاچاق وجود دارد. 

قانون صندوق مكانيزه فروش آماده اجراست
سخنگوي اتاق اصناف درباره آخرين وضعيت اجراي قانون 
صندوق مكانيزه فروش گفت: قانون اس��تفاده از صندوق 
مكانيزه فروش پس از تصويب توسط شوراي نگهبان جهت 
اجرا به دولت ابالغ ش��ده كه با اجرايي شدن اين قانون در 
حوزه اصناف به سمت شفاف سازي ماليات پيش خواهيم 
رفت. اين همان مقوله اي است كه بخش خصوصي و اتاق 
اصناف از آن حمايت مي كند. مجتبي صفايي در گفت وگو 
با ايلنا ادامه داد: در حوزه اجرا با تكميل  شدن زيرساخت ها 
كميته اي مركب از وزارت صمت اتاق اصناف و سازمان امور 
مالياتي تشكيل شده و به صنوفي كه به لحاظ ساختاري 
آمادگي دارند دستور نصب اين صندوق ها را ابالغ خواهد 
كرد. كه اين روند اكنون طي شده و در آخرين جلسه اي كه 
ماه گذشته برگزار شد به صنوف توزيعي و خدماتي در سراسر 
كشور اعالم كرديم. او عنوان كرد: فارغ از بحث شفافيت مالي 
نبايد اين قانون زمينه ساز افزايش ماليات شود. در شرايط 

فعلي ساختار اقتصاد كشور اصال آمادگي افزايش ماليات را 
ندارد، ما همواره از اخذ ماليات ثروتمندان، بنگاه ها و اصناف 
زير پله اي كه به هر عنواني از پرداخت ماليات طفره مي رفتند 
يا فراريان مالياتي حمايت كرديم و به طور كامل با سازمان 
امور مالياتي همكاري داشتيم و هر اطالعاتي كه سازمان 
امور مالياتي درخواست كرد به آنها داديم، اما نبايد شرايط 
به گونه اي باشد كه پايه مالياتي افزايش پيدا كند. سخنگوي 
اتاق اصناف با اشاره به اليحه اصالح ساختار مالياتي گفت: 
اين اليحه نبايد معافيت هاي مالياتي كه در راستاي توليد و 
اشتغال است، حذف شود. ما شرايط كشور را درك مي كنيم 
و قبول داريم با كاهش فروش نفت عمده درآمد دولت روي 
درآمدهاي مالياتي است اما بايد اين مساله را نيز قبول كرد كه 
بنا بر اذعان تمامي دستگاها و سازمان هاي دولتي و حاكميتي 
ركود و كاهش فروش بر اقتصاد كشور حاكم شده است و اين 

گروه ظرفيت هيچگونه افزايش مالياتي را ندارد.
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افزايش توليد قارچ خوراكي
ايسنا| رييس هيات مديره تعاوني توليدكنندگان 
قارچ هاي خوراكي از افزايش توليد قارچ خوراكي از 
300 تن در روز به 450 تن خبر داد. محمدحس��ن 
افشار اظهار كرد: با توجه به خنكي هوا، توليد قارچ به 
دليل خوب به عمل آمدن در فصول سرد، افزايش يافته 
و مردم هم رغبت بيشتري به خوردن غذاهاي گرم پيدا 
كرده اند. او ادامه داد: اكنون در بازار، قارچ درجه يك 
به قيمت 12 تا 13 هزار تومان فروخته مي شود. البته 
كل قارچ توليدي كشور درجه يك نيست و از ميزان 
توليدي اين محصول در كشور معادل 70 درصد آن 
درجه يك، 20 درصد درجه دو و معادل 10 درصد نيز 
درجه سه هستند. افشار با بيان اينكه كشور افغانستان 
بازار هدف جديدي براي صادرات اين محصول است 
كه اخيرا ما صادرات به اين كشور را شروع كرده ايم، 
افزود: از زماني كه نرخ ارز ثابت ش��د ما به كشورهاي 
همسايه صادرات داريم. كشور عراق بازار خوبي براي 
ماست اما متاس��فانه به دليل نا آرامي هاي اخير در 
اين كشور نمي توانيم صادراتي به آن داشته باشيم. 
بازار عمده هدف ما روسيه است كه در اين زمينه ما 
با مشكل حمل و نقل و گمرك مواجه هستيم كه در 
اين رابطه از وزارت جهاد كش��اورزي و وزارت صمت 
درخواست كرده ايم تا جلسه اي تشكيل شود و مسائل 

صادرات به روسيه را هموار كنيم. 

قيمت تخم مرغ متعادل است
ايلن�ا| مديرعام��ل اتحاديه مرك��زي مرغداران 
تخم گذار ميهن معتقد اس��ت؛ پ��س از 8 ماه زيان 
مرغداران و فروش تخم مرغ زير قيمت تمام شده، 
اكنون قيمت اين كاال در بازار مصرف متعادل شده 
است. رضا تركاشوند با بيان اينكه پس از 8 ماه زيان 
قيمت خريد تخم مرغ از مرغداران تا حدودي مناسب 
ش��ده اس��ت، اظهار كرد: هر كيلوگرم تخم مرغ از 
مرغداران درب مرغداري 7 ه��زار و 500 تا 8 هزار 
تومان خريداري مي شود. او ادامه داد: اكنون قيمت 
تمام شده هر كيلوگرم تخم مرغ براي مرغدار 8 هزار 
تومان است كه زيان توليدكنندگان را به دنبال ندارد. 
تركاش��وند يادآور ش��د: تقريبا 8 ماه مرغداران هر 
كيلوگرم تخم مرغ را 6 هزار تومان به فروش رساندن 
و شرايط بد اقتصادي را تجربه كردند. او با اشاره به 
طرح شركت پشتيباني امور دام براي خريد تخم مرغ 
با افزايش پلكاني قيمت، افزود: اگر شركت پشتيباني 
امور دام به خريد تخم مرغ ورود نمي كرد امروز شاهد 
تعطيلي مرغداري ها تخمگذار به دليل زيان انباشته 
بوديم. به گفته تركاشوند؛ با وجود باالتر بودن قيمت 
خريد تخم مرغ از مرغدار نسبت به نرخ مصوب قيمت 
تخم مرغ متعادل است. او قيمت مصوب هر كيلوگرم 
تخم مرغ را 7 هزار و 740 تومان اعالم كرد و افزود: 
اين قيمت با نرخ نهاده هاي دامي صد در صد دولتي 
تعيين شده است در حالي كه بيشتر نهاده ها با قيمت 
آزاد به دس��ت مرغداران مي رسد. او ميزان مصرف 
ماهانه تخم مرغ در كشور را 75 هزار تن عنوان كرد و 
گفت: ماهانه 84 تا 85 هزار تخم مرغ توليد مي شود 

كه بيشتر از نياز كشور است.

ورود نهادهاي نظارتي به پرونده 
ترخيص خودروهاي وارداتي

مهر| دبير انجمن واردكنندگان خودرو از نامه نگاري با 
سازمان بازرسي درموردترخيص خودروهاي وارداتي 
خبر داد. مهدي دادفر با اشاره به دستور وزير صنعت، 
معدن و تجارت مبني بر ترخيص 1048 دس��تگاه 
خودروي وارداتي گفت: با توجه به اينكه دولت هيچ 
مصوبه اي در اين خصوص نداشته و موضوع ترخيص 
خودروهاي وارداتي نيز با ابهامات زيادي مواجه است، 
روز گذشته انجمن واردكنندگان خودرو در نامه اي 
به سازمان بازرسي كل كشور، موضوع را مطرح كرده 
و خواستار ورود نهادهاي نظارتي به اين حوزه شد. او 
افزود: بر اين اساس، از امروز نهادهاي نظارتي به اين 
پرونده  ورود كرده و س��ازمان بازرسي كشور نيز آن 
را در دست پيگيري دارد. دادفر با بيان اينكه تمامي 
خودروهاي وارداتي بنا به دستور وزير، ديروز ترخيص 
شده اند، افزود: دستور وزير صنعت، معدن و تجارت 
تنها براي يك ش��ركت واردكنن��ده و 4 نفر دارنده 
كارت بازرگاني گري ماركت بوده است در حالي كه 
انتظار اين بود كه دستور وزير صمت مشمول ساير 
واردكنندگان نيز باشد؛ چراكه هم اكنون شركت هاي 
بزرگ واردكننده با مشكالتي براي ترخيص مواجه 
هستند بنابراين اگر تسهيلي فراهم مي شود، بايد براي 
همه واردكنندگان باش��د. او افزود: مسووالن وزارت 
صنعت مي خواهند با يك حركت و در سكوت خبري، 
اين موضوع را بدون پاسخ بگذارند؛ البته كل خودروها 
ديروز ترخيص ش��د و كار به نوعي تمام شد؛ چراكه 
خودروها در انبار خود خودروسازان بود و با انجام يك 

تغيير كوچك در مدارك، آنها را ترخيص كرده اند.

قيمت انواع برنج در بازار
تسنيم| در حالي برنج هاي عطري به قيمت هاي 
22 تا 34 هزار تومان در تهران به فروش مي رس��د 
كه برنج ه��اي پرمحص��ول ارزان قيمت تر ايراني و 
واردات��ي را مي توان به نرخ هاي 7 تا 18 هزار تومان 
خريداري كرد. درحالي كه برنج هاي كم محصول 
و معط��ر ايراني در بازار نرخ هاي باالي��ي دارند و به 
قيمت هاي هر كيلوگرم 22 ت��ا 34 هزار تومان به 
مصرف كننده به فروش مي رس��د كه در اين ميان 
برنج هاي ارزان قيمت تر و به اصطالح پر محصول و 
با عطر كمتر، قيمت هاي پايين تري دارند. برنج هاي 
ارزان قيم��ت بازار كه ايراني و وارداتي هس��تند به 
نرخ هاي هر كيلوگرم 7 تا 18 هزار تومان در تهران 
به فروش مي رس��د. بر اس��اس گ��زارش ميداني، 
قيمت هركيلوگرم برنج هن��دي در تهران 8 هزار و 
500تومان، برنج فجر و شيرودي نيز كه از برنج هاي 
پر محصول ايراني هستند به طور متوسط 18 هزار و 
500 تومان قيمت دارند و در بازار تهران به نرخ هاي 
مختلف و از 15 تا 19 هزار تومان به فروش مي رسد. 



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

از نظر يك كارشناس اقتصاد انرژي پيوستن برزيل به اوپك با منافع نفتي اين كشور منافات دارد

اوپك به دنبال متحد براي كنترل بازار نفت
گروه انرژي| فرداد احمدي|

نزديك ش��دن به نشست س��االنه اوپك كه در 14 
آذرماه برگزار مي ش��ود، باعث شده كه نگراني هاي 
اعضاي اين س��ازمان در خص��وص وضعيت عرضه 
و تقاض��ا در بازار نف��ت، قيمت جهان��ي اين كاالي 
اس��تراتژيك و همچنين كاهش نقش اين سازمان 
بين المللي در ح��وزه تامين ان��رژي جهان بيش از 
پيش افزايش يابد. در حالي كه سياست كاهش توليد 
نفت نتوانسته به اهداف خود مبني بر افزايش قيمت 
نفت دست يابد و گمانه زني ها درباره توافق احتمالي 
براي كاهش بيشتر توليد نفت از سوي اعضاي اوپك 
و متحدان غيراوپكي آنها قوت گرفته اس��ت، به نظر 
مي رسد اعضا به اين نتيجه رس��يده اند كه نيازمند 
متحدان بيش��تري براي كنترل عرضه بازار جهاني 
طالي سياه هستند و دعوت عربستان از برزيل براي 
پيوستن به اوپك نيز كه هفته پيش در نشست ابتكار 
سرمايه گذاري آينده در رياض عربستان اتفاق افتاد 

در همين راستا بوده است.
 اگ��ر چ��ه مهم ترين اعض��اي اوپك يعن��ي ايران و 
عربستان س��عودي موافق پيوس��تن برزيل به اين 
سازمان هس��تند و اين اتفاق فوايد زيادي نيز براي 
اين كش��ور امريكاي التين در پي دارد، اما نرس��ي 
قربان، كارش��ناس اقتصاد انرژي معتقد اس��ت كه 
براي پيوستن برزيل به اوپك موانعي براي اين كشور 
امريكاي جنوبي وجود دارد، زيرا اين كش��ور بايد به 
تصميمات گروهي اوپك مبني بر كاهش توليد نفت 
تن دهد و به نظر نمي رس��د ك��ه برزيل در حالي كه 
شاهد رشد توليد نفت خام خود است خواهان چنين 

تصميماتي باشد.
به دنبال دعوت غيررس��مي عربس��تان سعودي از 
برزيل براي پيوس��تن اين كش��ور به اوپك كه يك 
هفته پيش در نشس��ت ابتكار سرمايه گذاري آينده 
در رياض اتفاق افتاد و ابراز تمايل ژايير بولس��ونارو، 
رييس جمهور برزيل از اين دعوت، روز گذشته محمد 
باركيندو، دبيركل اوپك اع��الم كرد كه از عضويت 

برزيل در اوپك استقبال مي كند.
اما باركين��دو اين را هم اضافه ك��رد كه اوپك هنوز 
درخواست رس��مي از اين كش��ور امريكاي جنوبي 

دريافت نكرده است.
به گزارش خبرگزاري ايس��نا، دبيركل اوپك پس از 
انتشار گزارش »دورنماي انرژي جهان ۲۰1۹« اوپك 
در وين به خبرنگاران گفت: برزيل به دليل اهميتش 
به عن��وان يك توليدكنن��ده و صادركننده كليدي، 

شايسته داشتن يك كرسي در اوپك است.

طبق آمار آژانس بين المللي انرژي، توليد نفت برزيل 
در ماه آگوس��ت به ۳ ميليون و 5۰ هزار بش��كه در 
روز رس��يده كه اين ميزان باالتر از ميانگين توليد ۲ 
ميليون و 71۰ هزار بشكه در روز در سال ۲۰1۸ بود 
و اين آژانس انتظار دارد كه ميزان توليد نفت برزيل 
در س��ال ۲۰1۹ به ۳ ميليون و ۲۲۰ هزار بشكه در 
روز افزايش پيدا كند.بازار جهاني نفت در سال هاي 
اخير با ع��دم تعادل در عرضه و تقاض��ا روبه رو بوده 
است. اياالت متحده به واسطه انقالب در توليد نفت 
شيل، از سال ۲۰1۸ ظرفيت توليد نفت خود را از ۹ 
ميليون بش��كه در روز به بيش از 1۲ ميليون بشكه 
در روز رسانده و جايگاه خود را به عنوان بزرگ ترين 
توليدكننده نفت جهان تثبيت كرده است. افزايش 
عرضه نف��ت در جهان ك��ه عمدتا از س��وي امريكا 
ص��ورت گرفت و متعاقبأ كاه��ش قيمت هاي نفت، 
واكنش اعضاي اوپك را در پي داشت و اين سازمان 
به همراه چند متحد غيرعضو اوپك به رهبري روسيه 
به توافقي موس��وم به اوپك پالس دس��ت يافت تا با 
كاهش توليد خود بتوانند از رش��د قيمت هاي نفت 

حمايت كنند.اين تصميم س��بب شد كه سهم نفت 
اوپك از عرضه جهاني نفت كاهش يابد و تأثيرگذاري 
اين س��ازمان در بازار تضعيف شود. اعالم خروج دو 
عضو كوچك س��ازمان كشورهاي صادركننده نفت 
از اوپك نيز مزيد بر علت شد تا سهم اين سازمان از 
عرضه جهاني نفت باز هم كاهش يابد. آبان ماه سال 
گذشته، قطر كه حدود 6۰۰ هزار بشكه در روز توليد 
نف��ت دارد، اعالم كرد كه از اوپك خارج مي ش��ود و 
يك ماه بع��د اين اتفاق صورت گرفت. يك ماه پيش 
نيز اكوادور با توليد نفت روزانه 5۳۰ هزار بش��كه در 
روز اعالم كرد ك��ه تصميم دارد تا اول ژانويه ۲۰۲۰ 
به عضويت خود در سازمان كشورهاي صادر كننده 
نفت پايان دهد و بدين ترتيب، بيش از يك ميليون و 
1۰۰ هزار بشكه در روز از سهم اوپك در بازار جهاني 

نفت از اين سازمان خارج شدند. 
اوپك در ماه سپتامبر امسال ۲۸ ميليون و 4۹1 هزار 
بش��كه در روز نفت توليد كرد، در حالي كه در سال 
۲۰17 به طور متوسط روزانه ۳۲ ميليون و 4۸۰ هزار 
بش��كه نفت توليد مي كرده اس��ت. حضور برزيل به 

عنوان عضو جديد اين سازمان مي تواند كاهش سهم 
اوپ��ك از عرضه جهاني نفت را جبران كرده و قدرت 

تنظيم گري بازار را به اوپك بازگرداند.
در اين رابطه نرسي قربان، كارشناس اقتصاد انرژي به 
»روزنامه تعادل« گفت: »هر كشور صادركننده نفتي 
كه به اوپك بپيوندد، اين گروه را قوي تر مي كند.« 

به نظر مي رسد ميان اعضاي تأثيرگذار اوپك درباره 
عالقه به پيوس��تن برزيل به اين س��ازمان اختالف 
نظري وجود ندارد و عضويت اين كش��ور با چالشي 
از طرف اعض��اي اوپك روبه رو نخواهد ش��د. بيژن 
زنگنه، وزير نف��ت ايران روز دوش��نبه، 1۳ آبان در 
جمع خبرنگاران گفت كه با پيوستن برزيل به اوپك 
مش��كلي ن��دارد. او همچنين افزود كه ام��ا ديگر با 
پيوستن كشور هاي كوچك به اوپك موافقت نخواهد 
كرد. به گزارش ايسنا، پيش از اين نيز ايران در زمان 
دولت لوال دا سيلوا، رييس جمهور پيشين برزيل از 
اين كشور براي پيوس��تن به اوپك دعوت كرده بود 
كه به نتيجه نرسيد و در همان مراحل مقدماتي باقي 
ماند. اما برزيل در مذاكرات توليد آزاد اوپك شركت 

كرده و حتي هياتي را براي حضور در نشست الجزاير 
در آگوست سال ۲۰16 اعزام كرد.

نرسي قربان نيز در اين باره بيان 
كرد كه »احتماال اعضاي اوپك 
مشكلي با پيوس��تن برزيل به 
اين سازمان ندارند. زيرا هر چه 
اعضاي سازمان اوپك قوي تر و 
مهم ت��ر همچني��ن متنوع تر 
باشند براي اين سازمان بهتر است و قدرت اين گروه 

را بيشتر مي كند.«

 منافع و موانع در برزيل
عضويت برزي��ل در اوپك با وجود آنكه اين كش��ور 
را از فواي��د حض��ور در تصميم گيري ه��اي يكي از 
تأثيرگذارترين سازمان هاي جهان بهره مند مي كند، 
ام��ا در عين حال محدوديت هاي��ي را براي نفت آن 
ايجاد خواهد كرد. اين اقدام از س��وي صنعت انرژي 

برزيل با بدبيني روبه رو شده است.
در صورت عضويت برزيل در اوپك، اين كشور با توليد 
روزانه حدود ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه نفت تبديل 
به سومين توليدكننده بزرگ اوپك پس از عربستان 
س��عودي با توليد حدود 1۰ ميليون بشكه و عراق با 
توليد 4 ميليون و7۰۰ هزار بشكه در روز مي شود و اين 
جايگاه مي تواند نقش مهم��ي در تصميم گيري هاي 
اوپك به برزيل اختصاص دهد. با اين حال، با توجه به 
آنكه توليد نفت در برزي��ل به دليل راه اندازي 7 واحد 
جديد از سال گذشته، به سرعت رو به رشد بوده است، 
پيوستن احتمالي برزيل به اوپك نگراني هايي را نسبت 
به تاثير محدوديت هاي توليد آينده يا سهميه توليد اين 
كشور روي استقبال از مناقصه هاي آينده برانگيخته 
است.بر اساس گزارش پالتس، آژانس ملي نفت برزيل 
قرار است از طريق مناقصه حقوق بهره برداري از ذخاير 
كشف شده از سوي شركت دولتي پتروبراس به ميزان 
معادل 5.۲ تا 15.1 ميليارد بش��كه نفت را بفروشد.با 
همه اينها نرسي قربان معتقداست؛ به نظر نمي رسد 
كه پيوستن برزيل به اوپك فعال اتفاق بيفتد. او در اين 
زمينه مي گويد: »اين موضوع از آن جهت است كه اگر 
اين كشور در شرايط فعلي جهاني بخواهد در موقعيتي 
قرار بگيرد كه احتماال مجبور شود توليد نفت خود را به 
خاطر منافع گروهي كم يا زياد كند يا حتي تغييراتي در 
منافع ملي خود ايجاد كند.«بنتو آلبركركه، وزير معادن 
و انرژي برزيل اظهار كرده كه دولت سرگرم برنامه ريزي 
براي برگزاري نشستي در هفته جاري به منظور بحث 

درباره پيوستن به اوپك است.
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مهار نشتي خط لوله
در پارس جنوبي

شانا| معاون عمليات و پشتيباني شركت نفت و گاز 
پارس با اشاره به وقوع حادثه نشتي در بخشي از خط 
لوله فاز 16 پارس جنوبي گفت: اين حادثه با بس��تن 
خروجي هاي س��كو به طور كامل مهار ش��ده و علت 
حادثه درحال بررسي است.يحيي رشيدي يادآور شد: 
اين خط لوله دي ماه سال ۹7 دچار پارگي و بالفاصله 
اقدام براي علت يابي و برنامه ريزي تعمير آن آغاز شد 
و در نهايت ۲۳ مهرماه تعمير خ��ط پايان يافت.وي 
افزود: اين خط با دبي برنامه ريزي شده از تاريخ پنجم 
آبان ماه امسال با فشار نرمال در سرويس قرار گرفت و 
روز سه شنبه بار ديگر در فاصله حدود دو كيلومتري 
از محل حادثه قبلي دچار نشتي شد.رشيدي با بيان 
اينكه علت حادثه نشتي بعد از بررسي لوله در كف دريا 
مشخص و برنامه تعمير احتمالي آن ارايه خواهد شد، 
افزود: در حال حاضر خروجي هاي سكو بسته شده و با 
افت كامل فشار گاز، نشتي به طور كامل مهار شده است.

60 ميليارد دالر درآمد نفتي ايران
تس�نيم| اوپ��ك در جديدترين گ��زارش خود از 
چشم انداز بازار جهاني نفت ميزان درآمدهاي نفتي 
ايران در س��ال ۲۰1۸ ميالدي را 6۰.۲ ميليارد دالر 
برآورد كرده است.در س��ال گذشته ميالدي درآمد 
نفتي، 14.4 درصد از تولي��د ناخالص داخلي ايران 
را تش��كيل داده است. همچنين س��هم نفت از كل 
درآمدهاي صادراتي اقتصاد ايران در س��ال ۲۰1۸ 
ميالدي 56 درصد تخمين زده ش��ده است.اين در 
حالي اس��ت كه ميزان صادرات نفت ايران در س��ال 
۲۰1۰ ميالدي 7۲.۲ ميلي��ارد دالر بوده كه 14.۸ 
درصد از توليد ناخالص داخلي كش��ور را تش��كيل 
مي داده است. اين رقم همچنين 6۰.۸ درصد از كل 
صادرات ايران در س��ال ۲۰1۰ ميالدي بوده است.
بر اساس گزارش اوپك توليد ناخالص داخلي ايران 
در ميان 14 كشور عضو اوپك طي سال ۲۰1۸، پس 
از كش��ورهاي اكوادور و نيجريه كمترين سهم را از 
درآمدهاي نفتي داش��ته و اين نشان دهنده كاهش 
وابس��تگي اقتصاد ايران به درآمده��اي نفتي طي 
سال هاي گذشته است.ميزان وابستگي توليد ناخالص 
داخلي كشورهايي همچون عربستان، امارات، كويت و 
عراق به درآمدهاي نفتي به ترتيب ۲4.۸، 1۸.1، 41.۲ 

و ۳۲.1 درصد بوده است.

كشف ميادين نفت و گاز
در امارات

شانا| امارات روز دوشنبه از كشف هاي بزرگ نفتي 
و گازي خبر داد و يك سازوكار جديد قيمت گذاري 
براي شاخص نفت خام مربان مشخص كرد.به گزارش 
خبرگزاري فرانسه از ابوظبي، شوراي عالي نفت امارات 
كه بزرگ تري��ن نهاد تصميم گيري اين كش��ور در 
زمينه انرژي است، اعالم كرد كشفيات جديد شامل 
7 ميليارد بشكه نفت و 5۸ تريليون فوت مكعب گاز 
است.اين اكتشاف ها سبب مي شود مجموع ذخاير 
نفت گاز امارات به 1۰5 ميليارد بش��كه برسد و اين 
كشور در جايگاه ششمين دارنده بزرگ ذخاير نفت قرار 
گيرد.طبق اعالم شركت ادنوك، امارات روزانه حدود 
۳ ميليون بشكه نفت و 1۰ ميليارد و 5۰۰ ميليون فوت 

مكعب گاز توليد مي كند.

رشد 5 ,1 درجه اي دماي ايران
تسنيم| رييس موسسه تحقيقات آب وزارت نيرو با 
بيان اينكه در مدت ۲۰ سال اخير، ميزان بارندگي هاي 
كشور 14 درصد كاهش يافته است، گفت: دماي هواي 
كشور نيز در مدت ۲۰ سال اخير يك و نيم درجه اضافه 
شده است.افتخاري گفت: بارش هاي اخير نبايد ما را به 
سمتي سوق دهد كه از مديريت مصرف آب و منابع 
آبي غفلت كنيم.وي افزود: مولفه هاي مهم در تغييرات 
بارشي، ارزيابي مقدار بارندگي، تحليل شدت بارندگي، 
بررسي مدت بارندگي، مطالعه توزيع مكاني بارش ها، 
برآورد توزيع زماني بارش ها و وضعيت الگوي بارش ها 
است.افتخاري با اشاره به پروژه هاي كاربردي مورد 
حمايت سازمان برنامه و بودجه كشور در زمينه منابع 
آب، گفت: حمايت هاي اين س��ازمان از پروژه هاي 
مذكور مي تواند موجب هم گرايي بخش هاي مختلف 
دستگاه هاي مرتبط شود. وي تأكيد كرد كه با توجه به 
روند افزايشي دما در كشور و كاهش بارندگي، ضرورت 
دارد تا در مورد مطالعات مرتبط با تعيين سهم عوامل 
طبيعي و دخالت هاي انساني، اقدام هاي جدي و عملي 

از سوي مبادي و مديران ذي ربط انجام پذيرد.

خروج شركت نفتي شورون
از خزر

ايرنا| شركت نفتي شورون امريكا به تازگي سهم 
خود در طرح توس��عه ميادين نفتي آذري، چراغ و 
گونش��لي جمهوري آذربايحان در درياي خزر را به 
شركت انرژي MOL مجارس��تان واگذار كرد. به 
گزارش خبرگزاري »آپا« جمهوري آذربايجان، بر 
اساس قرارداد امضا شده شركت شورون همچنين 
س��هم خود در طرح بهره برداري از خط لوله نفتي 
باكو- تفليس- جيهان را به اين شركت مجارستاني 
واگذار كرده است.بر اساس اين قرارداد 1.57 ميليارد 
دالري، شركت MOL صاحب سهم ۹.57 درصدي 
شورون در طرح توسعه ميادين نفتي آذري، چراغ 
و گونشلي در درياي خزر و نيز سهم ۸.۹ درصد اين 
شركت امريكايي در خط لوله نفتي باكو- تفليس- 
 MOL جيهان ش��د.با امضاي اين قرارداد، شركت
مجارستان پس از شركت بريتيش پتروليوم )بي پي( 
و شركت دولتي نفت جمهوري آذربايجان )سوكار( 
سومين سهامدار بزرگ در طرح توسعه ميادين نفتي 
آذري، چراغ و گونشلي خواهد بود.بريتيش پتروليوم 
)بي پي( و شركت دولتي نفت جمهوري آذربايجان 
)سوكار( به ترتيب سهم ۳۰.۳7 و ۲5 درصد در طرح 

توسعه ميادين نفتي آذري، چراغ و گونشلي دارند.

رشد ذخاير نفتي امريكا قيمت نفت را كاهش داد

برنت در كانال 62 دالر
ايس�نا| نفت كه در س��ه روز معامالتي گذش��ته با خوش بيني 
سرمايه گذاران نس��بت به توافق تجاري واشنگتن و پكن افزايش 
داشت، در معامالت روز چهارش��نبه تحت تاثير رشد بيش از حد 
انتظار ذخاير امريكا كاهش پيدا كرد.بهاي معامالت آتي نفت برنت 
۳6 س��نت يا ۰.6 درصد كاهش يافت و به 6۲ دالر و 6۰ س��نت در 

هر بشكه رسيد.
به��اي معامالت آتي نفت وس��ت تگزاس اينترمدي��ت امريكا ۲۹ 
س��نت يا ۰.5 درصد كاهش پيدا كرد و به 56 دالر و ۹4 س��نت در 
هر بشكه رس��يد. معامالت نفت امريكا روز سه شنبه با 1.۲ درصد 
افزايش قيمت بسته ش��ده بود.گزارش موسسه امريكن پتروليوم 
نش��ان داد ذخاير نفت امري��كا در هفته منتهي ب��ه اول نوامبر، به 
ميزان 4.۳ ميليون بش��كه رش��د كرده و به 44۰.5 ميليون بشكه 
رسيده است در حالي كه تحليلگران رشد اين ذخاير به ميزان 1.5 
ميليون بشكه را پيش بيني كرده بودند. آمار رسمي از سوي اداره 
اطالعات انرژي امريكا بعدازظهر روز چهارش��نبه منتشر مي شود.

 ،OANDA به گفته جفري هالي، تحليلگر ارشد بازار در شركت
تحوالت روز جاري نش��ان مي دهد كه آس��يا نسبت به نفت بسيار 
محتاط اس��ت و نگران است كه اخبار منفي در شب گذشته كامال 

ناديده گرفته شده اند.
با اين حال اميدواري بازار به امض��اي توافق تجاري ميان امريكا و 
چين كه تقاضا را تقويت خواهد كرد، همچنان از قيمت هاي نفت 
پشتيباني شده است. چين تحت مذاكرات فاز اول توافق تجاري با 
امريكا، رييس جمهور امريكا را براي حذف تعرفه هاي بيشتري كه 
در سپتامبر وضع شدند، تحت فشار قرار داده است. انتظار مي رود 
اين توافق اواخر ماه ميالدي جاري توسط دونالد ترامپ و شي جين 

پينگ، روساي جمهور امريكا و چين امضا شود و پيش بيني مي شود 
شامل وعده امريكا براي حذف تعرفه هايي باشد كه براي 15 دسامبر 
روي حدود 156 ميليارد دالر واردات كاالهاي چيني شامل تلفن 
همراه، لپ تاپ و اسباب بازي برنامه ريزي شده اند.در اين بين اوپك 
در گزارش دورنماي نفت جهان ۲۰1۹ اعالم كرد با وجود تقاضاي 
رو به رشد براي انرژي كه ناشي از توسعه اقتصادي است، تا 5 سال 
آينده به دليل رشد توليد شيل امريكا و ساير منابع رقيب، اين گروه 
نفت كمتري عرضه خواهد ك��رد. اوپك در اين گزارش اعالم كرد 
توليد نفت و ساير مايعات نفتي اين گروه در مقايسه با ۳5 ميليون 
بشكه در روز در سال ۲۰1۹ به ۳۲.۸ ميليون بشكه در روز تا سال 
۲۰۲4 كاهش پيدا خواهد كرد.بر اس��اس گزارش رويترز، اوپك و 
ساير توليدكنندگان نفت از جمله روسيه در چارچوب گروه اوپك 
پالس با هدف تقويت قيمت ها، از ژانويه توليدشان را به ميزان 1.۲ 
ميليون بش��كه در روز محدود كرده اند و در دسامبر براي بازبيني 

سياست توليد خود ديدار خواهند كرد.

توسط رييس جمهوري ابالغ شد 

قانون اصالح بند )هـ( تبصره )۱( بودجه سال ۱۳۹۸ 
رييس جمهوري قان��ون اصالح بند )ه�( تبصره )1( قانون بودجه س��ال 
1۳۹۸ كل كشور را براي اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه ابالغ 
كرد. به گزارش شانا به نقل از پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، دكتر 
حسن روحاني، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي ۳ قانون 
مصوب مجلس شوراي اسالمي را كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است 
براي اجرا به وزارتخانه هاي مربوطه ابالغ كرد. قانون موافقتنامه تشويق و 
حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت 
مجارستان و قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، قوانيني است كه 
از سوي رييس جمهوري براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابالغ 
شد. رييس جمهوري همچنين قانون اصالح بند )ه�( تبصره )1( قانون 
بودجه سال 1۳۹۸ كل كشور را براي اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه 
و بودجه كش��ور ابالغ كرد.  به گزارش شانا، نمايندگان در نشست علني 
۲1 مهرماه مجلس شوراي اسالمي به منظور تامين نظر شوراي نگهبان با 
طرح استفساريه بند »ه�« تبصره )1( )قانون بودجه سال 1۳۹۸ كل كشور 
موافقت كردند. در طرح استفساريه بند »ه�« تبصره )1( قانون بودجه سال 
1۳۹۸ كل كشور آمده است: آيا شركت ملي نفت ايران مي تواند در اجراي 
بند »ه�« تبصره )1( قانون بودجه سال 1۳۹۸ كل كشور به هر دليلي از 
جمله افزايش قيمت نفت خام مبادرت به افزايش قيمت مواد اوليه قير يا 
كاهش حجم آن از 4 ميليون تن يا تغيير در نسبت هاي مقرر كند؟ پاسخ: 
خير، شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به تامين 4 ميليون تن 
مواد اوليه قير موضوع بند »ه�« تبصره )1( قانون بودجه سال 1۳۹۸ كل 
كشور اقدام كند.  بر اساس اين گزارش عنوان طرح و متن آن به شرح زير 
اصالح ش��د: ماده واحده- بند »ه�« تبصره )1( قانون بودجه سال 1۳۹۸ 
كل كشور مصوب 1۳۹7/1۲/۲1 به شرح زير اصالح مي شود: 1 -فراز اول 
به شرح زير اصالح شد: شركت ملي نفت ايران مكلف است مبلغ 6۰ هزار 

ميليارد ريال از منابع دريافتي بابت خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي ها 
و پااليشگاه ها را به صورت ماهانه به حسابي كه نزد خزانه داري كل كشور 
افتتاح مي شود، واريز كند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است 1۰۰ 
درصد مبالغ واريزي را به صورت ماهانه به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط 
در سقف سهميه هاي زير براي خريد قير مصرفي و پرداخت هزينه هاي 
اجراي آسفالت اختصاص دهد. خزانه داري كل كشور مكلف است مبلغ 
واريزي شركت ملي نفت ايران به حساب مربوطه را به صورت كامل بر اساس 
درصدهاي مشخص شده به حساب دستگاه هاي اجرايي مربوط واريز و با 

شركت مذكور در پايان سال تسويه حساب كند.
 ۲ -فراز چهارم اين بند از عبارت »تهاتر هزينه هاي اجراي آسفالت، قيراندود 
)ايزوالسيون(« تا عبارت »به صورت 1۰۰درصد تحويل شود« حذف شد.

 ۳ -يك جزء به ش��رح زير به اين بند اضافه ش��د: تامين قير موضوع اين 
بند نسبت به ساير نيازها در اولويت است و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط 
مكلف اند ترتيبي اتخاذ كنند كه قير مورد نياز ساير امور پس از تامين قير 

موضوع اين بند، تحويل آنها شود.

آژانس بين المللي انرژي گزارش داد

كاهش سرعت رشد بهره وري انرژي جهان
گروه انرژي| ش��اخص رش��د بهره وري انرژي در 
جهان همچن��ان روند مثبت خود را طي مي كند اما 
سرعت رشد اين شاخص طي سال گذشته ميالدي 
نس��بت به يك دهه اخير بيشترين ميزان كاهش را 

تجربه كرده است. 
به��ره وري انرژي مولفه اي تاثيرگذار در روند رش��د 
اقتص��ادي همچنين جلوگيري از انتش��ار گازهاي 
گلخانه اي به ش��مار مي آيد، اما آن ط��ور كه آژانس 
بين المللي انرژي در تازه تري��ن گزارش خود اعالم 
كرده، سرعت پيش��رفت بهره وري انرژي جهاني رو 
به كاهش گذاش��ته است. طبق اين گزارش در سال 
۲۰1۸ ميزان رشد بهره وري انرژي جهان با رشدي 
معادل 1.۲ درصد همراه بوده، اين در حالي است كه 
اين روند نسبت به سال پيش از آن كندتر شده است. 
در سال ۲۰17 شدت رشد بهره وري انرژي رشدي 

معادل 1.7 درصد را به ثبت رسانده بود. 

طبق برآورد آژانس بين المللي انرژي، با وجود روند 
رو به رشد بهره وري انرژي جهاني طي يك دهه اخير، 
سال ۲۰15 بيش��ترين ميزان رشد در اين شاخص 

ثبت شد كه نزديك به ۳ درصد )۲.۹ درصد( بود. اما 
از سال ۲۰15 تاكنون ميزان رشد روند نزولي به خود 
گرفت تا اينكه در سال گذش��ته به كمترين ميزان 

رشد رس��يد. در واقع اكنون ۳ سال متوالي است كه 
درصد رشد بهره وري انرژي جهاني كند شده است. 
باتوجه به اهميت و تاثير مس��تقيم بهره وري انرژي 
در ميزان رش��د اقتصاد جهاني، رشد 1.۲ درصدي 
ش��دت بهره وري انرژي در سال ۲۰1۸، معادل 1.6 
تريلي��ون دالر توليد ناخالص داخلي بيش��تر براي 
ميزان انرژي مصرف شده در مقايسه با سال ۲۰17 
است. اما طبق گزارش س��ازمان بين المللي انرژي، 
اين رقم در صورت رش��د س��االنه ۳ درصد )معادل 
آنچ��ه در س��ال ۲۰15 ثبت ش��د( مي تواند مبلغي 
 ب��ه مراتب بيش��تر يعني چيزي ح��دود 4 تريليون 

دالر باشد. 
دكتر فاتح بيرول، مدير اجرايي IEA در اين خصوص 
مي گويد: »روند كند شدن در رشد بهره وري انرژي 
كه در س��ال ۲۰1۸ به كمترين ميزان بهبود خود از 
ابتداي دهه رسيده است، نيازمند يك اقدام جسورانه 

از سوي سياست مداران و س��رمايه گذاران است. ما 
مي توانيم بهره وري انرژي به سادگي و با استفاده از 
فناوري  هاي موجود  همچنين سرمايه گذاري هاي 
مقرون به صرفه را تا ۳ درصد در سال بهبود بخشيم. 
در اي��ن خص��وص باي��د سياس��ت ها و برنامه هاي 
مشخصي تدوين شده و فناوري هاي الزم به همراه 
سرمايه گذاري هاي جديد در مقياس جهاني صورت 

گيرد.«
آژانس بين الملل��ي انرژي در گ��زارش خود ضمن 
بررس��ي داليل كاهش س��رعت به��ره وري انرژي 
جهان در س��ال گذش��ته ميالدي بيان مي كند كه 
سياس��ت گذاري ها و س��رمايه گذاري هاي صورت 
گرفته نتوانس��تند با افزايش تقاضاي انرژي همگام 
ش��وند و ب��راي اي��ن امر نياز به گس��ترش س��ريع 
فناوري ه��اي ديجيتال در اقتصاد و سيس��تم هاي 

انرژي در جهان است. 
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سي سال پيش، سقوط ديوار برلن

آلمانشرقي،داستانيكمستعمرهسازي
سال ١٩٨٩، اس��طوره بنياد گذار اتحاديه اروپا، نموداري 
دوپهلوست. بدين ترتيب، درآلمان شرقي، بهاي دستيابي 
به آزادي هاي سياس��ي و مصرف وسيع بسيارگزاف بود: 
فروپاشي اجتماعي و يك تاراج اقتصادي كه اغلب اوقات در 

غرب فراموش شده است.
ش��ادي و س��رور، آزادي، نوازنده تردس��ت ويلون سلي- 
مستيسالو روستپروويچ- در پاي ديوار ترك برداشته اي 
آهنگ وعده »چش��م اندازهاي شكوفا« را مي نوازد: واقعه 
٩ نوامبر ١٩٨٩ معموال همچون »چكامه شادي« بتهوون 
زمزمه مي شود. اما از چند ماه پيش به اين سو، ناهمسازي 
ميان افسانه بزرگ »اتحاد آلمان« و خشونت هايي كه پس 
از اين انقالب به اصط��الح صلح آميز رخ داده اند، به خوبي 
آشكار شده است. كسب بيش از بيست درصد آرا در چندين 
ايالت جمهوري دمكراتيك آلمان پيش��ين توسط حزب 
دست راستي افراطي »آلترناتيو براي آلمان« در انتخابات 
اخير، نتايج يك نظرس��نجي كه براساس آن »۵٨ درصد 
ساكنين آلمان شرقي معتقدند كه در برابر خودسري دولتي 
وضعيتشان بهتر از آلمان شرقي نيست« همه اينها باعث 
شده اند كه موفقيت دس��ت آوردهاي سال هاي ١٩٩٠ از 
نقطه نظر »بازندگان« كمرنگ تر شده و مراسم يادبود سقوط 
ديوار برلن لحن پيروزمندانه ضعيف تري نسبت به سال هاي 
پيشين داشته باشد.  درداستان پرآب و تاب يك آلمان غربي 
دست و دل باز كه به همسايه ورشكسته اش بر اثر چهار دهه 
استبداد كمونيستي، مارك آلمان و مردم ساالري هديه 

مي كند، ناگفته هاي ناخوشايندي وجود دارند.
در پاييز س��ال ١٩٨٩، مردم جمهوري دموكراتيك آلمان 
خودشان سرنوشت خويش را رقم زدند. تظاهرات گسترده 
دربرلن، اليپزيك ودرسد، بدون كمك از خارج، دولت- حزب 
در دست حزب سوسياليست متحده آلمان، پليس سياسي 
و نيز رس��انه هاي تحت فرم��ان آن را از كار بركنار كردند. 
درهفته هاي پس ازسقوط ديوار برلن، اكثريت عظيمي از 
مخالفان رژيم )٧١ درصد براساس نظرسنجي، ١٧ دسامبر 
١٩٨٩( خواهان ادغام دو آلمان نيس��تند بلكه يك آلمان 
شرقي دموكراتيك را مد نظر دارند.  سخنان يك كشيش 
به هنگام گردهمايي وس��يع ۴ نوامب��ر ١٩٨٩ درميدان 
الكس��اندرپالتزا برلن به خوبي بيانگراين تفكراست: »ما 
آلماني هاي شرقي اين مسووليت تاريخي را به عهده داريم 

كه نشان دهيم يك سوسياليسم واقعي امكان پذير است«.
در فراخوان »براي كشورمان«، كه نويسنده كريستا ولف ٢٨ 
نوامبرتدوين كرده و در تلويزيون ملي آن را خواند، نيزهمين 
خواسته بيان مي ش��ود. دراين فراخوان، كه 1.2 ميليون 
نفراز 16.6 ميليون نفر جمعيت آلمان شرقي آن را امضاء 
كردند، گفته مي شود »براي ما هنوز اين امكان وجود دارد 
كه دربرابر جمهوري فدرال آلمان يك گزينه سوسياليستي 
برپا كنيم«. جنبش هاي ضد رژيم و احزاب س��نتي، كه با 
الهام ازالگوهاي لهستاني و مجار براي »حفظ استقالل« 
كشور روز٧ دسامبر »ميزگردي« تاسيس كرده و گردهم 
آمده اند، طرح پيشخوان يك سوسياليسم دموكراتيك و 
مدافع محيط زيست را تدوين مي كنند. اما تهاجم ناگهاني 
نيروهاي سياسي آلمان غربي به زودي اين ابتكارعمل را 

خنثي خواهد كرد.
رهبران بن، پايتخت آنزمان جمهوري فدرال آلمان كه مدتي 
دربرابر وقايع بهت زده باقي مانده بودند، فتح انتخاباتي كشور 
همسايه را در دستور كار خود قرار مي دهند. مداخله آنان 
درانتخابات پارلماني ١٨ مارس، اولين انتخاباتي كه زيرنفوذ 
حزب- دولت و مس��كو نبود، آنچنان است كه اگون باهر، 
وزير سوسيال دموكرات پيشين و يكي از دست اندركاران 
نزديكي دو آلمان در سال هاي ١٩٧٠، از »يكي از كثيف ترين 
انتخاباتي كه در تمام دوران حياتش شاهد آن بوده است« 
س��خن مي گويد. جمهوري فدرال آلمان، تحت رهبري 
صدراعظ��م محافظه كار هلم��وت كوهل، با اس��تفاده از 
پشتيباني اياالت متحده و انفعال شوروي تضعيف شده، 
درعرض چند م��اه يك كودتاي ش��گفت انگيز را به اجرا 
مي گذارد: ضميمه كردن يك كشور مستقل، انحالل كامل 
اقتصاد و نهاد هاي دولتي و عمومي آن و پيوند زدن يك رژيم 

سرمايه داري ليبرال بر آنچه باقي مانده است.
و اين در حاليكه جمعيت جمهوري دموكراتيك آلمان، چهار 
دهه پس از تاسيس آن در سال ١٩۴٩، هويت ويژه اي كسب 
كرده بود كه از يك سو بر دست آوردهاي سوسياليستي در 
زمينه هاي اشتغال، همبستگي، بهداشت، آموزش و فرهنگ 
تكيه داشت و از سوي ديگر، دشمني وحشت زده نسبت به 
حزب- حكومت مستبد، پناه بردن به محدوده خصوصي 
ومجذوبيت براي غرب ازمشخصات آن محسوب مي شد. 
معماران » ادغام آلمان« اندكي بعد متوجه مي ش��وند كه 
انحالل يك خل��ق نمي تواند همچون تعطيل كردن يك 

مجتمع صنعتي باشد.
براي درك بهتر اظهارات خالف واقع داستان پردازي رسمي، 
كه درشرق آلمان هيچكس يا تقريبا هيچكس آن را باور 
نمي كند، بايد خود را ازشر واژه اي كه اين روند را توصيف 
مي كند خالص كرد: »اتحاد آلمان« هرگز وجود خارجي 
نداشته است. در اين باره، سخنان آقاي ولفگانگ شوبله، 
وزير كش��ور جمهوري فدرال آلمان و مس��وول مذاكرات 
پيمان »اتحاد آلمان«، خطاب به هيات آلمان ش��رقي در 
سال ١٩٩٠ جاي ترديدي باقي نمي گذارد: »دوستان عزيز، 
صحبت از ملحق شدن جمهوري دموكراتيك به جمهوري 
فدرال است و نه برعكس )...( اين، روند اتحاد دو كشور همتراز 
نيست«. به جاي آنكه قانون اساسي جديدي به راي دو خلق 
متحد شده آلمان گذاشته شود، همانطور كه در بند ١۴٦ 
قانون اساسي جمهوري فدرال پيش بيني شده و خواسته 
جنبش هاي مدني نيز بود، بن، با اتكاء به ماده قانون مبهمي 
كه در سال ١٩۵٧براي پيوستن منطقه سار به جمهوري 
فدرال از آن استفاده شده بود، ضميمه كردن بي قيد و شرط 
همسايه اش را تحميل مي كند. قرارداد »اتحاد«، كه روز٣١ 
اوت ١٩٩٠ امضاء شده و٣ اكتبر اجرايي مي شود، تنها قانون 
اساسي آلمان غربي را به پنج ايالت جديد كه ايجاد مي شوند 
بسط داده و در چشم  به هم زدني يك كشور را محو مي كند، 
كشوري كه از اين پس فقط ازآن ديكتاتوري پليسي غيرقابل 
انعطاف، نحوه لباس پوشيدن ناآراسته و ترابان )اتوموبيل 

توليدي آلمان شرقي( به ياد مانده است.

اتحادپوليشتابزده
ازآن پس دو نيروي نابرابر در مقابل هم صف آرايي مي كنند. 
آلماني هاي شرقي مشتاق آزادي سياسي و رفاه هستند و 
در عين ح��ال نمي خواهند ويژگي هاي جامعه خويش را 
نفي كنند. اما براي بن، همانطور كه والديميرو گياچه استاد 
دانش��گاه ايتاليايي، موئلف تحقيقي روشنگرانه با عنوان 
»دومين الحاق« خاطرنش��ان مي كند، »اولويت، منحل 

كردن كامل جمهوري دموكراتيك آلمان است.«
درمرحله نخست بايستي كيسه هاي پول وصندوق آرا را پر 
كرد، دوچيزي كه دولت- حزب سوسياليست آلمان شرقي 
تا حد زيادي فراموش كرده بودند. كوهل، وقتي كه ٦ فوريه 
١٩٩٠ پيشنهاد بسط مارك آلمان غربي به آلمان شرقي را 
مطرح مي كند، اهداف چندگانه اي را دنبال مي كند. او قصد 
وابسته كردن شديد آلمان شرقي به غرب را دارد تا درصورت 
سرنگوني گورباچف سازشكار در مسكو درامان باشد. اما او 
بيش از هر چيز خواهان پيروزي در انتخابات مجلس روز 
١٨ مارس است. اما نظرسنجي ها نشان مي دهند كه حزب 
سوسيال دموكرات آلمان كه به تازگي تاسيس شده است، به 
مراتب جلوتراز حزب اتحاديه دموكرات مسيحي هاي آلمان 
كه طي چندين دهه در دولت تحت كنترل كمونيست ها 
حاضر بود، مي باش��د. راه حل »ادغام فوري اقتصاد آلمان 
شرقي در حيطه اقتصادي و پولي مارك آلمان« پاسخگوي 
دو الزام مذكور هس��تند. اين طرح كه به ويژه از مطالعات 
كارشناس مسائل پولي تيلو سارازن كه بيست سال بعد با 
انتشار كتاب بيگانه هراسي با عنوان »آلمان محو مي شود« 
مشهور خواهد شد، در ژانويه ١٩٩٠ در وزارت دارايي در بن 
شكل مي گيرد. كوهل كه تا آنزمان نسبت به اين طرح بدبين 
بود، سرانجام اوائل فوريه نظريه اتحاد پولي سريع را مي پذيرد 
و هيچ اهميتي به مخالفت رييس بانك مركزي آلمان، ارگان 

به ظاهر مستقل كه نهايتا عقب نشيني مي كند، نمي دهد.
اين چش��م انداز در رابطه با مردم همچون ش��تاب دهنده 
نيرومند مبارزات انتخاباتي عم��ل مي كند. وعده تبديل 
مارك آلمان شرقي به مارك آلمان غربي به نرخي برابر )يك 
به يك(، آنهم وقتي كه ارزش مارك آلمان غربي ۴.۴ برابر 
مارك آلمان شرقي بود، ساكنان آلمان شرقي كه به كمبود ها 
عادت داشتند، را ذوق زده كرده و مساله اتحاد دو كشور را 
به محور اصلي مبارزات انتخاباتي بدل مي كند.  حزب اتحاد 
دموكرات مسيحي ها و متحدينش عقب ماندگي خويش 
را جبران كرده و با ۴٨ درص��د آرا در برابر ٢١ درصد براي 
سوسيال دموكرات ها و ١٦ درصد براي حزب سوسياليسم 
دموكراتيك )ناشي از حزب سوسياليست متحده آلمان( 
برنده انتخابات مي ش��وند. اما در پس »عملكرد سياسي 
سخاوتمندانه جمهوري فدرال آلمان« مورد ستايش آقاي 
لوتار دومازير، رهبر حزب اتحاد دموكرات مس��يحي هاي 
آلمان شرقي و برنده بزرگ انتخابات، يك تصميم سياسي 
پنهان است كه خانم كريستا لوفت، وزير اقتصاد ازدسامبر 
١٩٨٩ تا آوري��ل ١٩٩٠ آن را بدين گون��ه بيان مي كند: 
»اطمينان يافتن از اينكه به وس��يله م��ارك، جمهوري 
دموكراتيك آلمان هرچه س��ريع تر ب��ه جمهوري فدرال 

الحاق خواهد شد.«

گزينشتخريباجتماعي
با كمك پول، همه ابعاد اقتصاد بازار است كه ناگهان برآلمان 
شرقي پيوند زده مي شود. آقاي سارازن يادآوري مي كند 
كه »اعطاي مارك آلمان فقط درصورت يك تغيير كامل 
ساختار اقتصادي امكان پذير بود«. مفاد قراردادي كه ١٨ 
ماه مه به امضا مي رسد، به تغيير رژيم رسميت مي بخشد. 
»اتحاد اقتصادي براقتصاد اجتماعي ب��ازار به مثابه نظام 
اقتصادي مشترك دو طرف مذاكره متكي خواهد بود.  اين 
نظام اقتصادي به وي��ژه مالكيت خصوصي، رقابت، آزادي 
قيمت ها و همچنين آزادي بنيادين جابه جايي نيروي كار، 
سرمايه، كاال ها و خدمات را در بر مي گيرد. )ماده اول قرارداد(. 
»مفاد قانون اساسي جمهوري دموكراتيك آلمان با زيربناي 
سوسياليستي جامعه ودولت« به دليل تقابل با ليبراليسم 
سياسي و تجارت آزاد و همچنين »مالكيت سرمايه گذاران 
خصوصي بر اراضي و ابزارتوليد«، »ديگرمعتبر نخواهند بود« 

)ماده دوم قرارداد.( 
كمي پس از به اجرا گذاشته شدن قرارداد روز اول ژوئيه 
١٩٩٠ وهج��وم متعاقب مردم ب��ه بانك ها، آلماني هاي 
شرقي توهم خويش را از دست خواهند داد.  در حالي كه 
مصرف كنندگان ديوانه وار به سوي كاالهاي غرب روي 
مي آورند، قيمت واقعي كاالها و خدمات توليد ش��ده در 
شرق جهشي ٣٠٠ تا ۴٠٠ درصدي كرده و شركت هاي 
توليد كنن��ده ناگهان تمام توان رقابت خود را از دس��ت 

مي دهند. از اين رو، اين شركت ها نه تنها بازار داخلي كه 
توسط شركت هاي غربي غصب مي شود را واگذارمي كنند 
بلكه همزمان مشتريان شرقي آنان، به ويژه شوروي كه تا 
آن زمان ٦٠ تا ٨٠ درصد كاالهاي صادراتي آلمان شرقي 
را جذب مي كرد، نيز از آنها روي بر مي گردانند. بنا بر اين، 
آلمان شرقي، به اعتراف خود كارل اتو پوهل، سرپرست 
پيشين بانك مركزي آلمان، بايد »معجوني را ببلعد كه 
هيچ اقتصادي توان هضم آن را نمي تواند داشته باشد«. 
مذاكره كنندگان بن، همچون دكتر نمايشنامه مولير كه 
به خواص زالو اعتقاد دارد، تمام اقدامات چاره ساز حمايتي 
)همترازي تدريجي نرخ ارز، كمك مالي به توليد كنندگان 
شرقي، ماليات اضافي بر كاالهاي توليد شده در غرب( را رد 
مي كنند. بنابراين، آلمان شرقي ناچار است مسير ليبرالي 
ش��دن اقتصاد را، كه آلمان غربي پس از جنگ ده ساله 
طي كرده بود، يك شبه بپيمايد. توليد صنعتي درمقايسه 
با س��ال قبل در ماه ژوئيه ۴3.7 درصد، در ماه اوت ۵1.9 
درصد و در پايان سال١٩٩١ نزديك به ٧٠ درصد كاهش 
يافته و تعداد رسمي بيكاران كه درژانويه ١٩٩٠ به زحمت 
٧۵٠٠ نفر بود، درژانويه ١٩٩٢ به 1.۴ ميليون نفرمي رسد 
واگر تعداد كارگران بيكار به داليل فني يا در حال تغيير 
ش��غل و افراد در حال بازنشسته شدن را به آن بيفزاييم، 
اين رقم دوبرابر مي ش��ود. هيچ يك از كشورهاي اروپاي 
مركزي يا شرقي كه از مدار شوروي خارج شده اند، بازدهي 

بدتري نداشته اند...
در اذهان س��اكنان آلمان ش��رقي )Ossies( ش��يطان 
ويرانگر»آژانس امانت گ��ذاري« )Treuhand( ناميده 
مي شود. اين آژانس كه اول مارس ١٩٩٠ ايجاد مي شود، 
ابزار واگرداني جمهوري دموكراتيك آلمان پيش��ين به 
س��رمايه داري است. آژانس مذكور با خصوصي يا تعطيل 
كردن تقريبا تمامي »ميراث خلق«، نامي كه به شركت ها 
و دارايي هاي متعلق به دولت داده ش��ده ب��ود و اول ژوئيه 
١٩٩٠ مالكيت آنها به آژانس سپرده شد، ماموريت خويش 
را به اتمام مي رس��اند. اين نهاد با در اختيار گرفتن هشت 
هزار مجتمع صنعتي و ش��ركت ها )با ٣٢ هزار موسسه از 
ذوب آهن گرفته تا مراكز تفريحي يا فروش��گاه هاي مواد 
غذايي و س��ينما هاي محالت(، اراضي دولتي )۵7 درصد 
كل مساحت آلمان شرقي، به عبارت ديگر يك امپراتوري 
غيرمنقول( يك شبه به بزرگ ترين ابر شركت جهان تبديل 
شده و سرنوشت ۴.1 ميليون كارگر و كارمند )۴۵ درصد 
نيروي فعال( را دردست گرفت. به هنگام انحالل آن در٣١ 
دسامبر ١٩٩۴، آژانس مهم ترين دارايي هاي در اختيارش را 
به بخش خصوصي سپرده يا تعطيل كرده بود و مي توانست 
به كارنامه اي بي همانند در تاريخ اقتصادي معاصر افتخار 
كند: از بين بردن كامل بافت صنعتي جمهوري دموكراتيك 
آلمان قبلي، 2.۵ ميليون شغل از دست رفته، ٢۵٦ ميليارد 
مارك ضرر براي دارايي هاي خالص اوليه اي كه بنا برگفته 
خود مدي��ر آژانس در اكتبر ١٩٩٠ به ٦٠٠ ميليارد مارك 

برآورده مي شدند.
اين شعبده بازي ليبراليسم براي خانم لوفت، آخرين وزير 
اقتصاد جمهوري دموكراتيك آلمان، »بزرگ ترين تخريب 

سرمايه توليدي در زمان صلح« محسوب مي شود. 
نظريه يك جنگ صاعقه وار عليه اقتصاد برنامه ريزي شده 
همسايه شرقي به سال هاي ١٩۵٠ برمي گردد. ماركوس 
بوئيچك تاريخ دان و مولف مجموعه اي در س��ال ٢٠١٨ 
درباره »آژانس امانت گذاري«، لودويك ارهارد، وزير اقتصاد 
پس از جنگ و نگهبان معبد نظ��م ليبرالي را پدرخوانده 
روش��نفكري اين موجود عجيب ديوان ساالري مي داند. 
بوئيچك مي نويس��د كه ارهارد، درنوشته اي آينده نگر با 
عنوان»مسائل اقتصادي اتحاد دو آلمان« كه در سال ١٩۵٣ 
منتشر مي شود، حامي يك اتحاد پولي سريع و »الگوئي 
براي شوك درماني است حتي اگرچه اين الگو تنها گزينه 

در پيش رو نيست«.
مزاح تاريخي اينك��ه »آژانس امانت گذاري« كه در مارس 
١٩٩٠ تاسيس مي ش��ود، دراصل خصوصي سازي را در 
دستور كار ندارد. وظيفه اين نهاد درميان محافل ضد رژيم 
سابق و جنبش هاي مدني اينچنين تصور شده بود: »حفظ 
حقوق شهروندان آلمان شرقي درميراث خلق جمهوري 
دموكراتيك آلمان« و بازتوزيع سهام شركت هاي دولتي به 
مردم. سنديكاي  اي گ متال، به نوبه خويش خواهان آن بود 
كه مالكيت اين شركت ها مستقيما به كاركنان آنها واگذار 
شود. اما پيروزي محافظه كاران در انتخابات ١٨ مارس آلمان 
شرقي ورق ها را تغيير داد. اول ژوئيه، دوهفته پيش از اجرايي 
ش��دن اتحاد پولي، پارلمان آلمان شرقي با عجله »قانون 
خصوصي سازي و سازمان دهي ميراث خلق« را به تصويب 

رساند. بدين ترتيب جست وجو براي يافتن راه حلي مياني 
بين سوسياليسم و سرمايه داري، كه از زمان سقوط ديوار 
برلن تفكر اقتصادي اصالح طلبانه جمهوري دموكراتيك 
آلمان را به خود مش��غول كرده بود، به پايان رسيد. نظريه 

»شوك درماني« پنجاه سال بعد پيروز شد.
»آژانس امانت گذاري« كه در عرض چند هفته س��رهم 
شده بود، فعاليت هايش را در ميان هرج و مرج آغاز كرد. در 
نبود يك شبكه تلفني مشترك ميان دو آلمان، كاركنان 
آن در برلن شرقي، هر روز در ساعت معيني به كابين هاي 
تلفني برلن غربي مي رفتند ت��ا بتوانند با همكاران غربي 
خود تبادل نظر كنند). جنبه غير حرفه اي فعاليت هاي اين 
نهاد مانع از آن نمي شود كه لشگري از كارشناسان تغيير 
ساختارشركت هاي جمهوري فدرال آلمان به كمك آن 
بشتابند. اولين مدير آن، آقاي راينر ماريا گولكه، مديرعامل 
پيشين  اي بي ام، در اوت ١٩٩٠ جايش را به دتلو كارستن 
روودر، مدير گروه »ذوب فلز هش« مي سپارد. سرپرستي 
ش��وراي نظارت به آقاي ينس اودوالد، يك��ي ازنزديكان 
صدراعظم كوهل و مدير مغازه هاي بزرگ زنجيره اي آلمان 
غربي كافهوف، كه اماكن تجاري بسيار سودمند الكساندر 
پالتزا را مي خرد، سپرده مي شود. از همان تابستان ١٩٩٠، 
بن همه عمليات را زير نظر دارد: وزارت دارايي در »آژانس 
امانت گذاري« كابينه اي مملو از كارشناسان شركت هاي 
 Roland و KPMG، McKinsey مش��اورتي مث��ل
Berger مستقر مي كند كه بي هيچ معيار دقيقي شركت 
هايي كه بايد ساختارشان دگرگون شود، شركت هايي كه 
بايد فورا به دست بخش خصوصي سپرده شده يا تعطيل 

شوند را تعيين مي كنند .

پوستكندنشركتها
مجموعه اي از تصميمات احمقانه و همچنين تباني ميان 
»آژانس امانت گذاري«، دولت محافظه كار و كارفرمايان 
آلمان غربي به اين باور، كه هيچگاه تكذيب نشده، منجر 
ش��ده اس��ت كه اين نهاد پيش از هر چي��ز حذف رقباي 
احتمالي از بازار را در دستور كار خود داشته است تا مبدا سود 
شركت هاي بزرگ آلمان غربي كاهش يابد. اقتصاد آلمان 
شرقي، با وجود از نفس افتادگي و كارآمدي اندك، كماكان 
صاحب چندين ش��ركت نامدار بود. به عنوان مثال، روز ٢ 
اكتبر١٩٩٠، درآستانه اتحاد دو آلمان، مديريت »آژانس 
امانت گذاري« تصميم مي گيرد كارخانه توليد دستگاه هاي 
عكاسي پنتاكون در درسد را ببندد، كارخانه اي كه ۵٧٠٠ 
نفر در آن كار مي كردند و مدل پراكتيكاي خود را به بسياري 

ازكشورهاي غربي صادر مي كرد.
در عرصه زيس��ت محيطي، يكي از دس��ت آوردهاي نادر 
جمهوري دموكراتيك آلمان سرنو يا شركت ملي بازيافت 
واس��تفاده مجدد مواد نام دارد. آژانس تقاضاي مسووالن 
مناطق مختلف شهري براي تبديل اين شركت به شبكه 
شركت هاي دراختيار ش��هرداري ها را رد كرده و ترجيح 
مي دهد اين شركت را قطعه قطعه كرده و به گروه هاي آلمان 
غربي بفروشد. پافشاري آژانس براي نابود كردن شركت 
هوايي اينترفلوگ، كه بسيار سودآوراست، و انتقال حقوق 
بهره برداري از خطوط و فرودگاهش به رقيب آلمان غربي 
آن، لوفت هانزا، شكل مضحكي به خود مي گيرد. از اين پس، 
صحبت كردن از رقابت آزاد و بي خدشه در معادن دهكده 
بيشهوفرود در ايالت تورينگ، بسيار سخت خواهد بود. در 
سال ١٩٩٠، آژانس همه معادن پتاس منطقه را درواحدي 
ادغام كرده و آن را به رقيب آلمان غربي، شركت ك + س، 
واگذارمي كند و شركت مذكور بالفاصله تمام فعاليت هاي 
معدني درمنطقه را تعطيل مي كند. آقاي ديتمار بارتش، 
نماينده حزب چپ گراي Die Linke  توضيح مي دهد كه 
»مثال بيشهوفرود نشان مي دهد كه چگونه شركت هاي 
كارآمد به دليل رقابت ش��ركت هاي آلمان غربي تعطيل 
شدند. بايستي نشان داده مي شد كه جمهوري دموكراتيك 
آلمان ديگر تمام ش��ده و هيچ چيز با ارزشي در آن وجود 

نداشته است.«
اخراج صدها هزار نفر با تظاهرات روبرو مي ش��ود. در ماه 
مارس ١٩٩١، ٢٠ هزاركارگر نس��اجي ش��منيتز )ايالت 
ساكس( كه در معرض از دست دادن شغل خود هستند، ٢۵ 
هزار كارگرصنايع شيمي كه كارخانه ها ي ساكس- انهالت 
را اشغال كرده اند، ٦٠ هزارنفري كه به فراخوان  اي گ متال 
دس��ت به تظاهرات زده اند و نيز كليس��اهاي انجليك و 
مخالفين سابق رژيم بسيج شده اند اما اين بار نه براي به دست 
آوردن آزادي سياسي بلكه براي جنگيدن عليه ليبراليسم 
اقتصادي بسيج شده اند. روز ٣٠ مارس، گروهي دفترآژانس 
در برلن را به آتش مي كش��د، ف��رداي آن روز، روودر مدير 

آژانس به قتل مي رسد. خانم بيرگيت بروئل، عضو حزب 
دموكرات مسيحي و حامي متعصب خصوصي سازي، كه 
توسط كابينه Roland Berger استخدام شده است، 

بالفاصله به سمت مدير آژانس برگزيده مي شود.
شياد ها، شارالتان ها و مافيا به سرعت درك مي كنند كه 
آژانس همچون توزيع كننده اموال عمومي عمل مي كند كه 
درهايش به روي همه كساني كه وانمود مي كنند خواهان 
خريد سپرده هاي آن و سرمايه گذاري هستند باز است. از 
آنجايي كه اين نهاد اهميتي به بررسي پرونده هاي قضايي 
و ضمانت هاي اين افراد نمي دهد، رسوايي ها چندين برابر 
مي ش��وند: به جيب زدن كمك مالي دولتي درچارچوب 
فروش پااليشگاه لونا به الف آكيتن در سال ١٩٩١، كارمندان 
عاليرتبه فاسد در شعبه هال در سال ١٩٩٣، باال كشيدن 
صدها ميليون مارك توس��ط برمرفولكان آلمان غربي در 
چارچوب احياي صنايع كشتي سازي روستوك وويسمار كه 
منجر به اخراج ١۵ هزار نفرشد. اختالس ها با چنان سرعتي 
گسترده مي ش��وند كه اصطالح خاصي پديدار مي شود: 
»تبه كاري اتحاد دوآلمان«. يك كميسيون پارلماني درسال 
١٩٩٨ مي��زان اين اختالس ها را بين ٣ و ٦ ميليارد مارك 
تخمين ميزند كه به اين مبلغ بايستي درآمد هاي نجومي 
واسطه ها )۴۴ هزار مارك براي خصوصي سازي، ٨٨ هزار 
مارك درصورت دست يابي به اهدافي باالتر از پيش تعيين 
شده( و همچنين هزينه گزاف مشاورين خارجي آژانس را 
نيز افزود. درعرض چهار سال، كارشناسان خارجي آژانس 
1.۴ ميليارد مارك، ۴٦٠ ميليارد مارك فقط براي س��ال 

١٩٩٢  را بلعيدند.
مدير آژانس در ژوئيه س��ال ١٩٩٠ اذعان مي كرد كه »در 
عرض بيست سي سال آينده، همه چيزهايي كه ما هم اكنون 
از دست مي دهيم ما را راحت نخواهند گذاشت«. در شهر 
كوچك گروس��دوبرو درايالت ساكس، تعطيلي كارخانه 
كاشي سازي، بنا بر توصيه كابينه مشاورتي KPMG و با 
وجود وجود داوطلبان جدي ب��راي دوباره به راه انداختن 
آن، هنوز در اذهان باقي مانده است. درانتخابات منطقه اي 
سپتامبر٢٠١٩، بيش از ۴۵ درصد آرا به نفع حزب راست 
افراطي »آلترناتيو ب��راي آلمان« بود. خانم پترا كوپينگ، 
وزير سوسيال دموكرات تساوي و ادغام ايالت ساكس رابطه 
علت ومعلول اين جريان را درك مي كند. او توصيه مي كند 
كه »بايستي در مقابل مردم حضور يافت و درباره عملكرد 
»آژانس امانت گذاري« جوابگو باشيم« و» يك كميسيون 

حقيقت يابي« برپا كرد.

»خاطراتمردهجانسخت«
در سال هاي ١٩٩۴-١٩٩3 و س��پس در سال ١٩٩٨ دو 
كميسيون تحقيقات پارلماني، با وجود كارشكني هاي وزير 
دارايي، كه مانع از بازنگري پرونده ها و قراردادها مي شود، 
توانس��تند نوك كوه يخ را به نمايش بگذارند. نمايندگان 
حزب سوسيال دموكرات در اوت١٩٩۴ افشاء مي كردند كه 
»هيچ دولت دموكراتيك قانوني از سال ١٩۴۵ به بعد جرات 
نكرده بود كه حق تحقيق مجلس را به شيوه دولت كنوني 
وآژانس امانت گذاري منسوخ كند«. بعدا اين موضوع از بحث 
خارج شد. نهايتا چرا بايد نگران »آلمان شرقي هاي هميشه 

زاري كننده«، لقبي كه آلمان غربي ها به آنها داده اند، بود؟
از چند سال پيش به اين طرف، شبح »آژانس امانت گذاري« 
دوباره جان گرفته است. تحليل خانم كوپينگ اين است 
كه »قبال مردم هنوز اميدوار بودند. به خود مي گفتند كه 
يك بار ديكر س��عي مي كنم كه از مهلكه خارج شوم، يك 
دوره آموزشي ديگر، يك تغيير ش��غل ديگر. اين جريان 
مدت مديدي است كه ادامه دارد. اما نسلي كه خود را معمار 
بازسازي پس از اتحاد دو آلمان ميدانست، بعضي وقت ها 
به هنگام بازنشستگي كمتراز ۵٠٠ يورو دريافت مي كند. 
آنها به خوبي مي بينند كه از تمام چيزهايي كه آنان براي 
تغيير كشور انجام داده اند قدرداني نمي شود.« تاريخ شناس 
ماركوس بوئيچ��ك »آژانس امانت گ��ذاري« را به »مرده 
جان سختي« تش��بيه مي كند كه تمامي »ناپاكي هاي« 
اتحاد دوآلمان را در خود متمركز كرده است: انهدام بافت 
صنعتي، كاهش جمعيت مناط��ق، نابرابري ها، بيكاري 
وسيع دركشوري كه اشتغال، بيش از هر جاي ديگر، مبناي 

موقعيت اجتماعي مي باشد. 
هم اكنون مي توان دو كارنامه از مستعمره كردن آلمان 
ش��رقي ارايه داد. در يكي از آنان مي ت��وان به رهبران 
آلمان تبريك گفت: در س��ال هاي ١٩٩٠، كشورشان 
موقعيت مركزي خ��ود را بازيافت؛ اتحاديه اروپا ادغام 
سياسي و پولي خود را بر اساس اصول رياضت آلماني 
تسريع كرده و معاهده ماستريشت، ميوه ديررس ادغام 
دو آلمان، ميليون ها نفر را بيكاركرد. كارنامه ديگر مهر 
س��رخوردگي بر خود دارد. مردم آلمان شرقي به ازاي 
آزادي سياس��ي و توسعه زيربنايي، با سنگ سنگيني 
به دورگردن، درسيالب س��رمايه داري پرتاب شدند. 
در سال ١٩٩٨، ادلبرت ريشتر مخالف پيشين حزب- 
دولت خاطرنش��ان مي كرد كه »تضاد اتحاد دو آلمان 
دراين نكته نهفته اس��ت كه ادغام مردم آلمان شرقي 
در مردم ساالري و اقتصاد اجتماعي بازار زماني صورت 
گرفت كه آنان دو ركن اساسي اين ساختار يعني اشتغال 

و مالكيت خصوصي را در اختيار نداشتند«.
اقتصاد آلمان شرقي كه در گذشته بربخش صنعتي و 
صادرات استوار بود اينك وابسته به تقاضاي بازار داخلي 
و كمك هاي اجتماعي دولت فدرال مي باشد. مستعمره 
كردن آلمان ش��رقي ب��راي كارفرمايان آغ��از دوران 
پر بركتي بود: ارسال منابع مالي دولتي به اياالت جديد 
براي خريد كاالها و خدماتي كه توس��ط شركت هاي 
آلمان غربي توليد مي شدند به س��رعت به سودهاي 
كالني براي آنان تبديل ش��دند. س��ال ١٩٩٦هنيگ 
وشرو، شهردارسوسيال دموكرات پيشين هامبورگ 
مي پذيرفت كه »درواقع، پنج س��ال »بازسازي آلمان 
شرقي« بزرگ ترين برنامه ثروتمند كردن آلماني هاي 
غربي بود كه تا آنزمان به اجرا گذاشته مي شد«. همين 
ثروتمند تر ش��دن اس��ت كه ٩ نوامبر هر سال طبقه 

متمكن غربي آن را نيز جشن مي گيرد.
منبع: لوموند ديپلماتيك
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تروريسماقتصاديكاخسفيد
رويكرد فش��ار حداكثري كه »دونالد ترامپ« عليه 
جمهوري اس��المي ايران به اجرا در مي آورد حتي 
كارشناسان و رسانه هاي غربي را هم متقاعد ساخته 
كه تروريسم اقتصادي دولت امريكا با سايه انداختن 
بر سازوكارهاي بشردوستانه به دنبال افزايش فشار 

بر مردم عادي ايران است.
به گزارش ايرنا، رويكردهاي ضدايراني ديرپاي كاخ 
س��فيد، در دوره رياست جمهوري »دونالد ترامپ« 
خود را به شكل فشار حداكثري براي به زانو درآوردن 
تهران نشان مي دهد. در اين نگرش، واشنگتن از انواع 
حربه هاي سياسي و غيرسياسي استفاده مي كند تا با 
محدودسازي توانايي هاي ايران از دستيابي كشورمان 
به اهداف توسعه اي خود جلوگيري كند مانع استفاده 
حداكثري كش��ورمان از ظرفيت هاي منطقه اي و 
بين المللي شده و توانمندي هاي داخلي را نيز در همه 

حوزه ها تحت تاثير قرار دهد.
رييس جمهوري امريكا در حدود س��ه سال حضور 
خود در اتاق بيضي كاخ سفيد ديدگاه هاي ضدايراني 
خود را پنهان نكرده اس��ت و حتي در دوره اي كه به 
اصطالح اياالت متحده ب��ه برجام متعهد بود هم از 
برقراري تحريم ها و افزايش دامنه شمول آن دريغ 
نكرد. اين ديدگاه در حدود يك سال ونيم اخير كه با 
خروج رسمي واشنگتن از توافق هسته اي همراه بود 

با شدت و جديت بيشتري دنبال شد.
اگرچه دولت اياالت متحده، جمهوري اسالمي را از 
سال هاي ابتدايي پس از انقالب، هدف تحريم هاي 
خود قرار داده اس��ت اما در چند س��ال اخير به ويژه 
در دوره رياس��ت جمهوري ترامپ اين خط مشي با 
قدرت بيش��تري به اجرا در آمده اس��ت. شدت اين 
دشمني به اندازه اي بوده است كه مسووالن كشورمان 
اقدامات دولت امريكا را نمونه بارز تروريسم اقتصادي 

واشنگتن عليه تهران ارزيابي كرده اند.
دامنه تكرار اين اصطالح در چندماهه اخير افزايش 
يافت��ه و حت��ي به اصطالح��ي پرتك��رار در عرصه 
بين المللي تبديل شده است. »حسن روحاني« در 
اجالس س��ران اتحاديه اقتصادي اوراسيا با اشاره به 
رويكردهاي يكجانبه گرايانه امريكا و لزوم مقابله با 
آن، استفاده واشنگتن از دالر به عنوان يك سالح را 

تروريسم اقتصادي كاخ سفيد دانست.
وي حدود چند هفته قبل در اجالس وزراي بهداشت 
منطقه مديترانه شرقي نيز تاكيد كرد: بي ترديد دولت 
امريكا با تحريم ملت اي��ران، مرتكب جنايت عليه 
بشريت و تروريسم اقتصادي شده است. روحاني در 
اجالس س��ران عدم تعهد در باكو نيز عنوان داشت: 
امريكا از روي استيصال، چنان بي پروا و گستاخانه 
از ابزارهاي اقتصادي ظالمانه براي تحميل مقاصد 
سياسي نامشروع خود بر ملت هاي مستقل استفاده 
مي كند كه نمي توان نامي به جز تروريسم اقتصادي 
بر آن نهاد. »سيدعباس موسوي« سخنگوي وزارت 
ام��ور خارجه نيز ب��ه تازگي در واكن��ش به تحريم 
بخش عمران ايران از سوي كاخ سفيد اظهار داشت: 
متاسفانه دستگاه ديپلماسي امريكا ناتوان از انجام 
ابتكار و راهكارهاي ديپلماتيك و معقول بوده و تنها 
اتكاء آنها به زور و تروريسم اقتصادي است. سخنگوي 
دستگاه ديپلماسي اظهار داشت: بهتر است اياالت 
متحده به جاي تحريم هاي تكراري و غوغا ساالري 
كه قطعا آنها را به اهدافشان نخواهد رساند، از غوطه ور 
شدن هر چه بيشتر در توهمات خود ساخته دست 
برداشته و به اجراي تعهدات خود در برجام باز گردد.

اگرچه تاكنون تعريف پذيرفته شده جهاني در مورد 
تروريس��م ارايه نشده است اما با هر ديدگاهي كه به 
سياست هاي دولت امريكا نگريسته شود نمي توان 
رويكرد تهاجمي كاخ س��فيد را كمتر از يك جنگ 

دانست كه به شيوه هاي غيرنظامي دنبال مي شود. 
بطور كل تروريس��م به اقدام��ات و جناياتي اطالق 
مي شود كه عليه حيات انسان ها و با تجاوز از قوانين 
ملي و بين المللي صورت مي پذي��رد. درچارچوب 
اين تعري��ف، غيرنظاميان هم ه��دف رويكردهاي 
مخاصمه آميز و تروريستي قرار مي گيرند و همچون 
نظاميان قرباني سياست هاي تعارضي مي شوند. در 
اين چارچوب مجري تروريسم از انواع ابزار و اهرم ها 
براي رسيدن به اهداف سياسي خود استفاده مي كند. 
بطور عمده عامل از ترساندن شهروندان كشور هدف 
به منظور تاثيرگ��ذاري بر تصميم گيري ها يا تغيير 
سياست يك كشور بهره برداري مي كند. تروريسم 
اقتصادي نيز يكي از زيرشاخه هاي تروريسم به شمار 
مي رود كه با استفاده از اهرم هاي اقتصادي و مالي، 
اقدامات بي ثبات سازي به صورت بسيار پيچيده اما 
نرم، در جهت از بين بردن ثبات اقتصادي و مالي يك 
دولت به اجرا در مي آيد.  در واقع به اعتقاد تحليلگران، 
تروريس��م اقتصادي به مجموع��ه اقداماتي اطالق 
مي شود كه با اس��تفاده از محرك هاي غيرنظامي و 
سياسي در راستاي اهداف سياسي صورت مي گيرد. 
به اين مفهوم كه اين سياست ها با فشار اقتصادي بر 
مردم به بي ثباتي و ايجاد نارضايتي دامن مي زند، جان 
ش��هروندان و غيرنظاميان را به مخاطره مي اندازد و 
مقامات كش��ور هدف را به تغيير رفت��ار و پذيرش 
خواس��ته ها ناگزير مي سازد. در عرصه بين المللي و 
براساس قوانين پذيرفته شده جهاني، كشورها تنها 
ملزم به رعايت و اجراي تحريم هاي س��ازمان ملل 
متحد هس��تند. اما اياالت متح��ده از ظرفيت هاي 
سياس��ي، مالي، اقتصادي و تجاري خود به گونه اي 
اس��تفاده مي كند كه ديگر كش��ورهاي جهان را به 
رعايت قوانين تحريمي كنگره يا رييس جمهوري 
امريكا مجبور مي سازد. موضوعي كه اكنون واشنگتن 
به دنبال اجراي آن است تحريم دارويي ايران و بحث 
ايجاد كانال جديد مالي جهت فش��ار بر كشورها و 
شركت هايي اس��ت كه با ايران معامالت دارويي و 
بشردوستانه دارند. واشنگتن با اين ترفند تالش دارد 
تا راه هاي دور زدن تحريم ها از سوي ايران را پيدا كند 
و در مراحل بعدي همه گزينه ها و مسيرهاي تهران 
براي تامين نيازهاي خود را ببندد. همچنين تحريم 
تازه عليه بخش هاي عمراني و ساختماني جمهوري 
اسالمي ايران هم از جمله نقاطي است كه مورد توجه 

رويكرد فشار و تحريم كاخ سفيد قرار گرفت. 



تحليل 9 دريچه

روزي فقط يك وعده غذا

داستانمادرانيكهبرايسيركردنكودكانشانميجنگند
مولف: مگي مايكل| مترجم: عليرضا صالحي|

نمي توانند روي پا بايستند، چشم هايش��ان بيرون زده، و 
شكم هايشان ورم كرده. حاال اكثر كودكان يمني كمابيش 
به همين ش��كل درآمده اند. حتي بعضي كودكان از فرط 
كمبود آب، وقتي گريه مي كنند، هيچ اشكي از چشمشان 
جاري نمي ش��ود. اين روزها ه��زاران هزار كودك يمني با 
»سوءتغذيه ش��ديد« دس��ت و پنجه نرم مي كنند و تنها 
سنگرش��ان دربرابر قحطي مادراني هستند كه گرسنگي 
مي كشند تا شكم فرزندانشان را سير نگه دارند. مگي مايكل، 
خبرنگار آسوشيتد پرس كه براي گزارش هايش از يمن برنده 
جايزه پوليتزر شده است، از رنج جانكاه مادران و كودكان 

يمني مي گويد.
مگي مايكل، آسوشيتد پرس- مادر جوان، به خواهش 
دكتر، روي ترازو رفت. حتي با احتساب چادر مشكي اش، 
فقط ۳۸ كيلو وزن داشت. امّ مزراح باردار است، بااين حال 
خودش را گرس��نگي مي دهد تا ش��كم فرزندانش را سير 

نگه دارد.
و اين فداكاري شايد آنقدرها هم نتواند كودكانش را نجات 

دهد.
12-10 تا تصوير از كودكان نزاري كه تابه حال به بيمارستان 
الصدقه عدن آمده اند ديوارهاي مطب دكتر را پوشانده اند، 
تصاوير كودكاني كه ماحصل جنگ سه ساله يمن اند، جنگي 

كه ميليون ها نفر را به اوج قحطي رسانده است.
دربرابر گرسنگي اي كه جان هزاران نفر را گرفته، تنها سنگر 
ممكن مادرهايي همچون ام مزراح اند. آنها چند وعده را يكي 
مي كنند و خودشان را به خواب مي زنند تا به هم پيچيدن 
معده فراموشش��ان ش��ود. اين مادران چهره استخواني و 
بدن هاي نزار خود را از چشم ديگران الي چادر و عباهايي 

گل وگشاد مي پوشانند.
پزشك از مادر مي خواهد از ترازو پايين بيايد و پسرش مزراح 
را نگه دارد. مزراح، در هفده ماهگي، ۵.۸ كيلوگرم وزن دارد، 
يعني حدوداً نصف آن وزن متعادلي كه بايد در اين س��ن 

داشته باشد. 
پسرك تمام نشانه هاي »سوءتغذيه حاد و شديد« را داراست، 
يعني در وخيم ترين مرحله گرسنگي است. ساق و كف پاها 
متورم شده اند، چون به اندازه الزم پروتئين به مزراح نرسيده 
اس��ت. وقتي دكتر انگشتش را روي پوست پاي بچه فشار 

مي دهد، قسمت تورفته به جاي خودش برنمي گردد.
ح��دوداً 2.۹ ميلي��ون زن و كودك يمني به ش��دت دچار 
سوءتغذيه اند. ۴00هزار كودك ديگر، دقيقاً در اوضاعي مثل 

وضع مزراح، دارند براي زندگي شان مي جنگند.
قريب به يك سوم جمعيت يمن -يعني ۸.۴ ميليون از 2۹ 
ميليون نفر- يا گرسنگي مي كشند يا ادامه زندگي شان به 
امدادهاي غذايي گره خورده است. سال گذشته، اين عدد 
به اندازه يك چهارم افزايش پي��دا كرد ]و به 10.۵ ميليون 

نفر رسيد[.
آژانس هاي امدادرساني هشدار مي دهند كه چيزي نمانده تا 
آن بخش ديگِر يمن هم بطور دست جمعي به خاطر قحطي 
به كام مرگ بيفتند. مردم، بيشتر و بيشتر، وابسته امدادهايي 
مي شوند كه تا االن هم به دستشان نرسيده است. جنگ، 
به شكلي طاقت فرسا، سه سال طول كشيده: جنگي بين 
حوثي هاي معترض و شيعه يمن كه شمال كشور را در دست 
دارند و ائتالف سعودي، كه امريكا پشتيبانش است و به آن 
سالح مي دهد. ائتالف مي خواهد، با حمالت هوايي بي امان، 

معترضين را تسليم حكومت كند.
از زمان��ي كه ديگر مقامات نتوانس��ته اند گفت وگو كنند، 
معلوم نيست چه تعدادي جان سپرده اند. صندوق »نجات 
ك��ودكان«، با علم به اينكه ۳0 درص��د از اين بچه ها بدون 
درماِن سوءتغذيه حاد و شديدشان مي ميرند، تخمين زد 
كه احتمااًل ۵0 هزار كودك در سال 201۷ ازسِر بيماري يا 

گرسنگي حاد جان داده اند.
استفن اندرس��ون، سرپرس��ت برنامه جهاني غذا در 
يمن، به ما گفت: »با كمال تأس��ف، امروز بايد يمن را 
بزرگ ترين فوريِت انساني جهان بخوانيم«. نزديك به 
1۸ ميليون نف��ر از اين مردمان نمي دانند وعده بعدي 

غذاي شان را از كجا بايد به دست آورند.
حتي پي��ش از جنگ هم، فقيرترين ملت جهان عرب 
براي سيركردن شكم خود بايد دست وپا مي زد. يمن 
س��رزمين كوه و بيابان هايي اس��ت كه منابع آبي اش 
دارند روزبه روز كاهش مي يابند، و فقط 2 تا ۴ درصد از 
زمين هايش زير كشت اند. بنابراين همه غذا و مايحتاج 

ضروري بايد از خارِج كشور وارد شود.

جنگ همه چيز را با خاك يكس��ان كرده و همين يمن را 
تا خرخره در قحطي فرو برده اس��ت. هواپيماهاي جنگي 
ائتالف بيمارستان ها، مدارس، مزارع، كارخانه ها، پل ها و 
جاده ها را به آتش كشيده اند. اين ائتالف همچنين تحريمي 
دريايي زميني هوايي بر مناطق تحت كنترل حوثي ها تحميل 
كرده است، مناطقي همچون فرودگاه درياي سرخ حديده، 
ك��ه روزگاري درگاه ورودي ۷0 درصد از واردات يمن بود. 
اينك، مايحتاِج به مراتب كمتري وارد خاك يمن مي شود، 
چراكه با استقرار ناوهاي ائتالف در ساحل، فقط به كمك ها و 
كشتي هاي تجاري تأييدشده و منتسب به سازمان ملل اجازه 

عبور داده مي شود، آن هم با معطلي هاي طوالني.
حمايت هاي اياالت متحده از اقدامات ائتالف چشمگير بوده: 
دادن سرنخ هاي اطالعاتي و مهمات چندميليون دالري؛ 
پش��تيباني هايي همچ��ون سوخت رس��اني هوابه هوا به 
جنگنده هاي ائتالف. وزارت ام��ور خارجه اياالت متحده 
مي گويد واش��نگتن چيزي نزديك به ۸۵۴ ميليون دالر 

فراهم كرده تا براي بهبود وضع انساني در يمن هزينه كند.
بيشتر جاها، در مغازه ها غذا پيدا مي شود، اما مردم به راحتي 
نمي توانند از پس هزينه ه��ا برآيند. زيرا ازطرفي پرداخت 
حقوق ها به تعويق افتاده و پيداكردن كار دشوار شده و، از 

طرف ديگر، ارزش پول ملي سقوط كرده.
ام مزراح و شوهرش، كه سه دختربچه ديگر به جز مزراح دارند، 
معمواًل در روز تنها يك وعده غذا مي خورند، كه براي آن هم 
غالبًا به نان و چاي بسنده مي كنند. آسوشيتد پرس او را با 
لقبش مي شناسد. خود را به اين نام معرفي كرده -كه »مادر 

مزراح« معنا مي دهد- تا آبرويش حفظ شود.
در عدن، وقتي دكتر به او گفت س��وءتغذيه ش��ايد بچه را 
بكش��د، به خودش لرزيد. پدر و مادر مس��تأصل ماندند. 
مي شد جاي سوختگي سيگار را روي شكم بچه ديد. پدر 
افسرده حال دست به دامن رسمي يمني شده بود كه »ميثم« 

يا »داغ زدن« نام داشت: سوزاندن براي راندن اجنه.
مادر زيرلب گفت: »نمي دانم چه چيزي درست است. حالش 
خوب بود و بازي مي كرد، بعد يك دفعه مريضي اش شروع 

شد، شيرم را نخورد و بازي را گذاشت كنار«.
آسوشيتد پرس سرتاسر يمن جنوبي را طي كرد، جايي كه 
حكومت تحت حمايِت ائتالف بر آن تس��لط دارد. از 10۷ 
منطقه سراسر كش��ور، محدوده هاي متعددي را به چشم 
ديديم كه، بنابر هشدار سازمان ملل، به احتمال قوي، چيزي 

نمانده تا در يك قحطي تمام عيار بيفتند.

      مرگ، به خاطر قحطي
ويدئويي كه به دس��ت يك پزش��ك گرفته ش��ده فضِل 
هشت ماهه را نشان مي دهد كه دارد روزهاي پاياني عمرش 

را سپري مي كند.
بچه پاهاي��ش را از درد به هم مي مال��د. گريه مي كند، اما 
آنقدر بدنش آب از دس��ت داده كه چشمانش اشكي براي 
جاري شدن توليد نمي كنند. شكمش مثل يك بادكنك 
متورم شده. روي سينه اش كه ضربان تندي دارد، مي تواني 
به سادگي دوازده رديف دنده هاي بيرون زده او را بشماري. 
والدين افسرده دلش سر بچه را حناي سياه گرفته اند، رنگي 

كه براي درماني محلي استفاده مي شود.
فضل در ميان صحرا به دنيا آمد. مادرش، فاطما حلبي، هشت 
ماهش بود كه به خاطر حمله نيروهاي حكومت به حوثي ها 

به همراه هزاران نفر مجبور به فرار از ناحيه موزع شد.
با جدايي از همس��رش، حلبي از چهار فرزند خود مراقبت 
مي كند و تنها دارايي اش دو بز در دره اي بزرگ اس��ت، در 
دشت لم يزرعي كه از كوه سرازير مي شود و تا شهِر مخا، تا 

ساحل درياي سرخ، كشيده مي شود.
تاريخ هم گواهي مي دهد كه اين دشت هاي بي آب وعلف 
سرزمين مرگند. بيش از ۴00 سال پيش، حاكمي مسلمان 
بيشتر جمعيت يهودي يمن را به جرم تغييرندادن مذهبشان 
به اجبار به اين منطقه فرستاد. به گفته تاريخ نويس ها، دو سوم 

آنها از گرماي سوزان و نداري تلف شدند.
حلبي و كودكانش، وقتي مي خواهند مسير مستقيمي را 
طي كنند، ميان خاربوته ها پنهان مي ش��وند تا از ديدرِس 
توپ و هواپيماها در امان بمانند. روزي از روزهاي آوريل سال 
گذشته، هنگامي كه وقت زايمانش رسيد، تنهاي تنها، زير 

درختي فضل را به دنيا آورد. و سپس از حال رفت.
دست آخر، فاطما و شوهرش دوباره به هم رسيدند و در 

كلبه اي متروك در دره ساكن شدند.
فاطما روي زمين نشسته است و دور مچ تحليل رفته اش 
طنابي محكم بسته. چادر آبي اش از شانه استخواني او پايين 

افتاده و از درون همان سرپناه موقت برايمان حرف مي زند.
با جمله هايي كوتاه و بي رمق س��خن مي گويد. وقتي از او 
مي پرسيم آن روز چه خورد، مي گويد: »ُبر«، واژه اي عربي و 
محلي به معناي آرد. »صبر كرديم. بايد شكم بچه ها را سير 
مي كرديم«. وقتي گرسنه مي شود، دراز مي كشد و تالش 

مي كند خوابش ببرد.
معمواًل فاطما و ش��وهرش همان يك وعده غذا را صبح ها 

مي خورند، و تا صبح روز بعد غذايي در كار نيست.
نمي تواند فضل را شير بدهد؛ شير ُبز يا شتر به او مي دهد، كه 
مواد مغذي شير مادر يا شيرخشك را ندارد. نوزاد يك ريز در 
تب مي سوزد و اسهال مي گيرد. مادر هم پي درپي پول قرض 

مي كند و طفل را به بيمارستان مخا مي برد.
دكتري به نام عبدالرحيم احمد مي گويد بيمارس��تان در 
ده ماه گذشته ۶00 مورد سوءتغذيه به خود ديده است، اما 
امكانات به قدري اندك است كه حتي مسكن سردرد هم پيدا 
نمي شود. هيچ مركز درماني تغذيه اي در كار نيست. هيچ يك 

از دكترها براي درمان سوءتغذيه دوره نديده اند.
و البته ۴0هزار آواره هم روي دست شهر مخا مانده است.

وقتي سوءتغذيه بدون درمان مي ماند و كهنه مي شود، باعث 
مي شود بدن ذخيره كربوهيدرات، چربي و پروتئينش را از 
دست بدهد. بدن ش��روع مي كند به خوردن خودش. مغز 
براي دريافت انرژي دست وپا مي زند، قلْب كوچك و تنگ 
مي شود، پوست چروك مي افتد و بدن درمعرض عفونت 
بي پناه مي ماند. كليه و ريه كاركرد صحيحشان را متوقف 
مي كنند، ازهمين رو سموم داخل بدن بيشتر مي شوند و 

بدن درون دور باطلي از بيماري فرومي غلطد.
آخرين بار 2۹ نوامبر بود كه بيمارستاْن فضل را معاينه كرد. 
در هشت ماهگي، 2.۹ كيلوگرم وزن داشت، يعني يك سوم 
وزني كه بايد داشته باشد. دور بازويش، كه معيار سنجش 
سوءتغذيه است، ۷ سانتي متر بود و معنايي جز سوءتغذيه 

حاد و شديد نداشت.
والدين فضل او را به خان��ه بردند، چون توان پرداخت 

هزينه بستري بيمارستان را نداشتند.
تازه به آغوش مادربزرگش رفته بود كه آخرين نفس��ش را 
كشيد. والدين درمانده اش روي زمين خوابشان برده بود. 
مادربزرگ بيدارشان كرد و به آنها گفت كه پسربچه شان 

از دنيا رفته.
تنها تصويري كه از فضل، در عمر كوتاه و سرش��ار از درد و 
گرسنگي، به جا ماند همان ويدئويي است كه مسوول مركز 

تغذيه از او گرفت. مادر و پدرش موبايل يا دوربين ندارند.
حلبي مي گويد »گاهي اوقات، صبح ها از خواب مي پرم و يادم 
مي افتد كه ديگر فضل بين ما نيست و جز گريه كاري از دستم 

برنمي آيد. چه كسي براي بچه هايش گريه نمي كند؟«

      آزاد، اما همچنان گرسنه
حت��ي در بخش هايي از يمن، كه از دس��ت حوثي ها 
درآمده، گرس��نگي باقي مانده يا حتي وخيم تر شده 

است. اواخر فوريه، مادراِن طفل به دوش هجوم آوردند 
به مركز تغذيه در بيمارس��تان اصلي خوخه، شهري 
كوچك بر كرانه درياي سرخ. و انتظار داشتند سهميه 
ماهانه شيرخشك بچه و مواد غذايي را از آنجا بگيرند. 

اما دست خالي برگشتند.
مواد غذايي مرك��ز، هفته ها پيش، ته كش��يده بود. 
بعضي از زن ها، پوشيده در عباي مشكي، با بي حالي 
هل مي دادند و فشار مي آوردند. اما اغلب ضعيف تر از 
آن بودند كه حال شكايت داشته باشند و بي سروصدا 

اين پا و آن پا مي كردند.
نيروهاي تحت حمايت ائتالف، با پيشروي در ساحل، 
خوخه را در دسامبر از دست حوثي ها درآورد. شهر، 
در دستان معترضان، مستقيمًا از شمال وصل مي شد 
به ف��رودگاه حدي��ده، بزرگ ترين مج��راي ورودي 
كمك ه��اي بين المللي به يمن. اكنون كه مس��ير به 
فرودگاه قطع ش��ده، هيچ امكانات��ي حتي از جنوب 

هم نمي رسد.
عبداهلل دوباال، مسوول سالمت شهر خوخه، مي گويد 
»ما هيچ واكسني در اختيار نداريم. كمبود دارو داريم. 
كمك ها قطع شده اند«. با فرار خانواده هاي جنگ زده 
به خوخه، كه كودكان بي جان و گرس��نه تري همراه 

خود آورده اند، فشارها بر روي مركز بيشتر شده.
تخمي��ن پزش��كان مي گويد ۴0 درص��د از كودكان 
ش��هر از س��وءتغذيه رنج مي برند. كودكاِن پابرهنه 
تمام راهروه��اي مركز را پر كرده اند؛ بسياري ش��ان 
ضعف دارند و تحليل رفته اند؛ برخي گرفتاِر ماالريا، و 
يكسري هم مبتال به وبا. بعضي ها به زحمت مي توانند 

روي پا بايستند.
جليله نه ماهه، كه دنده هايش به شكل بدي از قفسه 
س��ينه باالتر آمده و ديدگانش از كاسه تورفته چشم 

بيرون زده، در دامن مادرش عايشه افتاده است.
دختربچه ماالريا گرفته و دارد وزن كم مي كند. فقط 
۴.۵ كيلوگرم است. حال آنكه يك دختر نه ماهه بايد ۶ 

تا ۸ كيلوگرم وزن داشته باشد.
مادرش هم مردني و نزار است و، به خاطر سيركردن 
خانواده اي كه تعدادش دايمًا بيشتر مي شود، پيكرش 

تحليل رفته است.
عايش��ه هر س��ال يك بچه ب��ه دني��ا آورده. جليله 
چهاردهمين فرزند اوست. شوهر نجارش شغلي پيدا 
نمي كند. حتي رجوع به بيمارستان هم برايشان گران 
است. و اگر هم بخواهد به بيمارستان برود، بايد منتظر 

برادرش بماند تا او را با موتورسيكلت به آنجا برساند.
»من هرچه گير بيايد مي خورم يا اينكه صبر مي كنم تا 
روز بعد. فقط يك وعده غذا در روز«. اين حرف ها از زبان 

عايشه است.
گرس��نگي مادران، در اين كشور جنگ زده، بي وقفه 

ادامه پيدا مي كند.

      گرسنگي مادران
ماجرا فقط درباره رنج ديدگاني نيست كه از خانه به مركز 

كشيده شده اند.
۴۵0 نفر از س��اكنان روس��تاي »ِقبلي« هم، كه در دره اي 
ميان دو كوه محاصره شده اند، دارند تلف مي شوند. پسران 
و دخت��ران، با پاي برهنه در جاده ه��اي خاكي اين طرف و 

آن طرف مي دوند و بازي مي كنند.
اينجا، بيش��تر مردان س��ربازاني اند كه چن��د ماه حقوق 
نگرفته اند، يا كشاورزاني اند كه نمي توانند شغلي پيدا كنند.

هر پولي كه داشته باشند در جست وجوي غذا از كف شان 
مي رود. نزديك ترين مغازه 1۳ كيلومتر با آنها فاصله دارد و 
اين معنايي ندارد جز پرداخت بهاي گران گاز، اضافه بر هزينه 
خود غذا. بماند كه قيمت گاز هم در سال گذشته دوبرابر شده.

شيرين، كه كف خانه نشسته بود، داشت بچه هايش را با چند 
تكه ناِن آغشته به »بسباس«، خورشي از گوجه و سير، غذا 

مي داد. خودش يك لقمه هم نخورد.
فهميده اند كه امل، دختر يك ساله شان، مبتال به سوءتغذيه 

حاد است و ديگر نمي تواند روي پا بايستد.
خانواده شيرين عمدتًا با نان و چاي سر مي كند. شوهرش 
از جمله همان س��ربازاِن حقوق نگرفته است. پدرش، يك 
نظامي بازنشسته، همچنان مستمري ناچيزي مي گيرد، و 
با همان اندك دريافتي اش به داد نوه و فرزندانش مي رسد، 

خانواده اي شانزده نفره.
بنابه گفته رشيد االخوشبي مددكار داوطلب، هيچ كمكي در 
سال 201۶ به روستاي ِقبلي نرسيد. فقط نام چهار خانواده 
اين روستا در فهرست امداد غذايي برنامه جهاني غذا وجود 
دارد. به گمان آنها، اينجا بيشتر خانوارها يك مرد نان آور دارند 

و همين باعث مي شود آنها را از اولويت خارج كند.
در محله اصلي منطق��ه، المالح، هيچ كجا پزش��كان در 
بيمارستان ديده نمي شوند. كسي حقوقشان را پرداخت 
نمي كند، و بسياري از كاركنان هم جايي آفتابي نمي شوند.

ام ُملهم، كه روي تخت نشس��ته بود، آنقدر ضعيف بود 
كه نمي توانست پسربچه سيزده ماه هاش را بغل كند. 
وقتي آسوشيتد پرس به ديدن او رفت، سه روز بود كه 
در بيمارستان منتظر نشسته بود تا كسي بيايد و از او 

آزمايش بگيرد.
طفل نوپا يك ريز باال مي آوْرد، سرفه مي كرد و اسهال 
گرفته بود. خانواده حتي از پس اين هم برنمي آمد كه 
روزي يك بار به او شيرخشك بدهد. بدنش تحليل رفته 

بود و چشم هايش بيرون زده بودند.
مادرش نوميدانه نشست، بچه هم در آغوشش.

انوار، ش��وهر ام ملهم، گفت: »ش��ير نمي دهد؛ خوب غذا 
نمي خورد و شير ندارد«.

ام ملهم، حتي وقتي از او سوال مي پرسيديم، يك كلمه 
هم حرف نزد. ام ملهم در دني��اي بي پاياني از ضعف و 

گرسنگي گم شده بود.
منبع: ترجمان

تاريخ مصرف داعش براي پيشبرد اسالم هراسي
طيفي از تحليلگران، شكس��ت داعش در عراق و سوريه و 
مرگ »ابوبكر البغدادي« س��ركرده اين گروه را به معناي 
افول نهايي داعش نمي دانند، بلكه مي گويند سرنوشت اين 
گروه بسته به اراده كشورهايي است كه با هدف پيش بردن 
طرح اسالم هراسي دس��ت به تاسيس و پرورش اين گروه 

افراطي زده اند.
به گزارش ايرنا، پس از حوادث يازده سپتامبر سال 2001 
ميالدي، موضوع اسالم هراسي به شكل ويژه اي در دستور 
كار دولت هاي غربي قرار گرفت و با ايجاد نوعي ذهنيت منفي 
نسبت به اسالم و مسلمانان در افكار عمومي جهان به جرياني 
فراگير و تأثيرگذار تبديل شد. عواملي نظير گسترش و تقويت 
افراط گرايي در خاورميانه، آشوب و بي ثباتي در آن در كنار 
تالش گسترده سياست مداران اسالم ستيز و چهره هاي 
منحرف مسلمان و رسانه ها تشديد اسالم هراسي در جهان 
را به دنبال داشت. استفاده از تروريسم به عنوان ابزاري براي 
به راه  انداختن جنگ هاي نيابتي در منطقه و حمايت هاي 
مالي و اطالعاتي از تروريست ها از مسائلي بودند كه مي توان 
از آنها به عنوان اتخاذ »سياست خارجي تروريسم پرور« از 
سوي كشورهاي غربي نام برد. اكنون با قتل ابوبكر البغدادي 
سركرده گروه تروريس��تي داعش اگرچه برخي ها گمانه 
زني مي كنند كه داعش به پايان عمر خود برسد، اما به نظر 
مي رس��د سرنوش��ت داعش در گرو اراده كساني است كه 

داعش را براي پيش بردن پروژه اسالم هراسي خود تاسيس 
كرده بودند و درباره فعاليت آينده آن تصميم مي گيرند.

      استفاده سياسي غرب از داعش
روزنامه »الخليج« امارات در گزارشي به قلم »محمد السعيد 
ادريس« نوشت: گمانه زني هاي بسياري درباره آينده گروه 
تروريستي داعش پس از مرگ ابوبكر البغدادي مي شود. اين 
گمانه زني ها بيانگر اين است كه بطور عمدي ماهيت گروه 
تروريستي داعش و چگونگي برخورد با آن به عنوان يك گروه 
مستقل داراي پيام و اهداف ناديده گرفته شده است. داعش 
تنها ابزاري است كه براي اهداف مشخصي تاسيس شده 
است كه برجسته ترين آن پيش بردن طرح اسالم هراسي 
در جهان و معرفي اسالم به عنوان خطر و دشمن و تهديد 
واقعي جهان اس��ت. گروه داعش تصادفي به وجود نيامده 
است. دستگاه هاي اطالعاتي امريكا، انگليس و رژيم اسراييل 

و برخي كشورهاي عربي در اين زمينه همكاري كرده اند.
پس از مرگ ابوعمر البغ��دادي، ابوبكر البغدادي به عنوان 
جانش��ين وي برگزيده ش��د. او پيش از آن در زندان هاي 
امريكا در عراق به س��ر مي برد. »مايكل فيكرز« مس��وول 
سابق دستگاه اطالعاتي امريكا مسوول پيگيري امور ابوبكر 
البغدادي و نظارت بر گروه داعش بود. اسنادي كه »ادوارد 
اسنودن« مسوول سابق دستگاه امنيت ملي امريكا فاش 

كرده است نشان مي دهد دستگاه اطالعات مركزي امريكا، 
انگليس و رژيم اسراييل براي شكل گيري داعش همكاري 
كرده اند. »هيالري كلينتون« وزير امور سابقه امريكا هم در 
كتاب »گزينه هاي سخت« خود به نقش امريكا در زمينه 
ش��كل گيري داعش اعتراف كرده است. اين مسائل نشان 
مي دهد كه آينده داعش پس از مرگ البغدادي در گرو اراده 

كساني است كه درباره فعاليت داعش تصميم مي گيرند.
روزنامه »الصباح العربي« مصر در گزارشي به قلم »مجاهد 
خلف« آورد: داعش تنها بازيچه اي بود كه دستگاه اطالعاتي 
امريكا آن را به وجود آورد و از آن براي ويران سازي منطقه 
استفاده كرد. داعش انديشه و ابزار تهديدي بود كه سياست 
ويرانگر امريكا از آن براي جلوگيري از گسترش تمدن واقعي 

اسالم استفاده كرد.
در گزارش روزنامه »االخبار« لبنان به قلم »عبداهلل السناوي« 
مي خوانيم: به يقين مرگ البغدادي ضربه سنگيني را به گروه 
افراطي داعش وارد خواهد كرد، اما مرگ وي به منزله پايان 
جنگ عليه تروريسم نيست. برخي كشورهاي منطقه اي و 
فرامنطقه اي از داعش استفاده كردند و اين موضوع با گذر 
زمان آشكارتر مي شود. ريشه پديده داعش به گروه هايي بر 
مي گردد كه دستگاه اطالعاتي امريكا از آنها به اسم دفاع از 
اسالم براي مقابله با شوروي سابق استفاده كرد. در آن زمان 
بسياري از كشورهاي منطقه هم نيروهايي را به افغانستان 
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غربي ها بازندگان بزرگ 
اتحاد جديد خاورميانه
     سريل برت، اسليت )فرانسه(

حمله تركيه به سوريه بازي مهم اتحاد و سازش ها 
را تسريع كرد: دشمنان سابق )كردها و نيروهاي 
دولتي سوريه، اسراييل و عربستان سعودي( را به 
يكديگر نزديك كرد و متحدان تاريخي )تركيه و 
امريكا( را روي در روي يكديگ��ر قرار داد. در اين 
رقابت براي نفوذ، امريكا مي��دان مبارزه و اعتبار 
خود را از دست داد، در حالي كه روسيه موقعيت 
داوري را به دس��ت آورد، همان گونه كه اجالس 
پوتين و اردوغان در س��وچي نش��ان داد. شبكه 
اتحادهاي تاريخي امريكا بطور آشكار از بين رفت. 
اختالف نظر امريكا با عربستان سعودي در دوران 
محمد بن سلمان با محاصره قطر و جنگ در يمن 
افزايش يافت. اروپايي ها نيز با تحول عربستان در 
داخل و خارج دچار دردسر شدند. تنش با تركيه 
نيز به اوج خود رس��يد، در حالي كه اين كشور از 
سال 1۹۵2 ستون تاريخي ناتو است. همبستگي 
با اتحاد آتالنتيك فقط ظاهري فريبنده است به 
حدي كه صداهايي خواستار حذف تركيه از ناتو 
هستند. اتحاد ضد داعش به رهبري امريكا از بين 
رفته است و جاي خود را به خاورميانه اي داده است 
كه در آن اتحادهاي غربي به شدت با يكديگر رقابت 
مي كنند يا حتي يكديگر را از ميدان به در مي كنند. 
روسيه با مداخله خود در سوريه در سپتامبر 201۵ 
پيمان سال هاي 1۹۷0 شوروي با پدر بشار اسد 
را از سر گرفت و هدف آن حفظ يك متحد سابق 
در برابر حضور امريكا در عراق، اس��راييل، اردن و 
تركيه و نش��ان دادن توانايي هاي عملياتي خود 
فراتر از مرزهايش بود. روس��يه ب��ا ايران، لبنان و 
يمن همگرايي هايي را در حفظ توافق هسته اي 
اي��ران، مبارزه با نفوذ امريكا در ع��راق و مبارزه با 
اسالمگرايي سني از بين النهرين تا قفقاز فراهم 
كرد. محور مسكو-دمش��ق-تهران در منطقه به 
قدري قابل توجه شد كه شكلي از مذاكره در مورد 
بحران س��وريه را ايجاد كرد. تركيه سني با وجود 
اينكه رقيب دمشق و تهران است، به آن پيوست. 
حركت براوني اتحادهاي منطقه اي بسيار قدرتمند 
است كه حتي منجر به سازش هايي شده است كه 
غيرعادي به نظر مي رسد. در بين اين اتحادهاي 
بعيد، نزديكي روابط بين اس��راييل و عربس��تان 
سعودي براي مبارزه با راهبرد منطقه اي ايران در 
لبنان و سوريه است. همچنين عربستان سعودي 
كه از جنگ جهاني دوم وابس��ته به امريكايي ها 
است، مجموعه ابتكاراتي را به سوي روسيه آغاز 
كرده است. محمد بن س��لمان درصدد حمايت 
روس��يه براي سياس��ت خارجي خود است. در 
خاورميانه، اتحاده��اي تاريخي غربي ها در حال 
تجزيه است. در عوض امپراتوري هاي منطقه اي 
سابق )روسيه، تركيه و ايران( درصددند با بازسازي 
شبكه هاي جديد همبستگي موقت اما در حال 
توسعه آنها را از ميدان بيرون كنند. روسيه بازگشت 
گس��ترده به منطقه را تحقق بخش��يد و در نظر 
دارد شبكه هاي اتحاد را بين دشمنان منطقه اي 
گسترش دهد. در اين بازي مهم معاصر، غربي ها از 

هم اكنون بازندگان بزرگ هستند.

كليد آينده لبنان در گذشته 
نهفته است

     دانيا كليت خطيب، عرب نيوز )لبنان( 
درحالي كه اعتراضات در لبنان عليه گروه سياسي 
فاس��د حاكم در حال افزايش اس��ت، م��ن به ياد 
فواد شهاب مي افتم كه از س��ال 1۹۵۸ تا 1۹۶۴ 
رييس جمهور اين كش��ور بود و ب��ه ايجاد ثبات و 
تاس��يس نهاد هاي مدني در آن كشور پرداخت . 
او اگر اكنون حضور داشت، خوشحال مي شد كه 
مردم رهبران فرقه اي را به عنوان سياستمداران 
فاس��د عقب مي رانند. ش��هاب در مقام فرمانده 
ارتش لبنان در س��ال 1۹۴۵ دوبار با درخواست 
براي مداخله ارتش عليه خي��زش مردمي عليه 
رييس جمهور بشارالخوري مخالفت كرد. نكته مهم 
درمورد شهاب اين است كه او فرمانده ارتش بود 
ولي با انجام كودتاي نظامي در زماني در كشورهاي 
ديگر مانند عراق و مصر مرسوم بود، مخالفت كردو 
همه تالش خود را براي حفظ مردم ساالري، قانون 
اساسي و حكومت قانون صرف كرد. استعفاي سعد 
حريري در هفته گذشته به اعتراضات خاتمه نداد. 
حريري گفته است در صورتي به دولت باز مي گردد 
كه بتواند دولتي از فن س��االران را تشكيل دهد. 
جنبش اعتراضي مردم لبنان نتيجه به هم پيوستن 
گروه ها و اقشار مختلف از مناطق مختلف است كه 
خواستار تغييرات اقتصادي و اجتماعي هستند. اين 
گروه هاي كوچك نيازمند بلوغ هستند و بهتراست 
فرايند بلوغ دس��توركار محلي و ملي خود را طي 
كنند ولي اين فرآيند باوجود جناح فاس��د حاكم 
ممكن نيست. لبنان نه تنها به فردي نيازدارد كه 
كشوررا از يك دوره انتقالي دشوار عبور دهد، بلكه به 
احياي روحيه شهابيسم نياز دارد.شهاب درانتهاي 
دوره ص��دارت خود ديدگاهي بس��ياربدبينانه به 
لبنان داشت و معتقد بود لبنان آماده غلبه برفرقه 
گرايي نيست. او پيش بيني مي كرد كه مردم لبنان 
با يكديگر درگير خواهند ش��د. اومي دانست كه 
لبنان سرزميني مستعد مداخالت خارجي است 
نيكوالس ناصف، نويس��نده زندگي نامه شهاب، 
مي نويس��د اي��ن رييس جمهور همه م��دارك و 
نوشته هاي خود را سوزاند زيرا نمي خواست از خود 
چيزي باقي بگذارد كه حكومتش را توجيه كند . او 
ترجيح مي داد اين وظيفه را برعهده تاريخ بگذارد.

لبنان نيازمند رهبري ملي مبتني برقانون اساسي 
و مايل به انج��ام اصالحات سياس��ي، اقتصادي 
و اجتماعي اس��ت. امروزه مردم لبن��ان به اندازه 
كافي بالغ ش��ده اند كه روح شهاب و شهابي نوين 

را درك كنند.
منبع: عصر ديپلماسي

گسيل داشتند. هنگامي كه اين نيروها به كشورهاي خود 
برگشتند پديده خشونت را هم با خود منتقل كردند.

به نوشته روزنامه »العربي الجديد«، داعش در عراق و سوريه 
تنها سازماني است كه حتي پس از شكست آن هم در حال 

تخريب چهره اسالم است.
روزنامه »المصري اليوم« در گزارشي به قلم »عبدالطيف 
المناوي« نوشت حتي اگر بيشتر گروه هاي تكفيري هم 
شكس��ت بخورند تا زماني برخي از كش��ورها از تروريسم 
حمايت مي كنند و از آنها براي رسيدن به اهداف سياسي خود 
استفاده مي كنند داعش و انديشه آن از بين نخواهد رفت. 
تنها راه حل براي پايان دادن به اين انديشه از طريق آموزش، 
روشنگري و حمايت از جوانان اس��ت. در غير اين صورت 

پيروزي بر تروريسم به مرحله پاياني خود نخواهد رسيد.

      سودجويي پوپوليست هاي افراطي از داعش
به گزارش تارنماي »الخليج اونالين« امارات پس از حوادث 
يازدهم سپتامبر، اسالم هراس��ي به يك پديده در جوامع 
امريكايي و اروپايي تبديل و اسالم مسوول جنايت تندروها 
و تروريست ها شناخته شد. اسالم هراسي در غرب به عنوان 
يك پديده تبديل شده است و در راس قدرت ها افراد با نفوذي 
با اسالم دش��مني كردند. با ورود ترامپ به كاخ سفيد اين 
موضوع به اوج رسيده است. سياست هاي داخلي و خارجي 
ترامپ نشان داده است كه او موضوع اسالم هراسي، نفرت 
از مهاجران، دشمني با اقليت ها و سياه پوستان را در اولويت 

قرار داده است.

در اين زمينه »داليا فهمي« استاد دانشگاه »لونگ آيالند« 
امريكا به الخليج اونالين گفت پديده اس��الم هراس��ي در 
سطوح اجتماعي مختلف رشد يافت تا اينكه به يك رويكرد 
هدفمند در سياست امريكا تبديل شد و نتيجه آن به قدرت 
رسيدن ترامپ از طريق كسب آراي راستگرايان اسالم ستيز 
بود. ترامپ هم پس از به قدرت رسيدن اين رويكرد را بطور 
عملي به پيش برد كه ممنوعيت سفر شهروندان كشورهاي 

اسالمي به امريكا نمونه اي از اين موضوع است.
روزنامه »العين« امارات هم نوش��ته اس��ت: قدرت يابي 
راس��تگرايان افراط��ي و جريان هاي وابس��ته ب��ه آن و 
»گرگ هاي تنها« واقعيتي است كه نمي توان آن را انكار 
كرد. داليل بسياري سبب رشد راست افراطي و گسترش 
دامنه تبليغات آن شده است و اكنون اين موضوع به خطري 
براي جوامع غربي تبديل شده است. ترديدي نيست كه 
پيدايش داعش و گسترش دامنه فعاليت آن در اين زمينه 
سرنوشت ساز بوده است. پس از اقدامات داعش و گرگ هاي 
تنها در كشورهاي اروپايي موضوع اسالم هراسي روند رو 
به رشدي گرفت. حوادث تروريستي در كشورهاي غربي 
بهانه اي سياسي براي خشونت عليه اقليت هاي مسلمان 
بود و كين��ه و كدورت ها را افزايش داد. جريان ها و احزاب 
تندرو و گفتمان راست افراطي و پوليست هاي راديكال از 
افزايش خطرات حوادث تروريستي در تبليغات انتخاباتي 
خود استفاده كردند. در بيشتر كشورهاي اروپايي جريان 
راس��ت افراطي به طور كلي عليه مهاجران عمل كرد و به 

دشمني با مسلمانان ادامه داد.



دانش و فن10دنياي فناوري

درخواست سازمان فناوري اطالعات براي در اختیار گرفتن راهبری صفر تا ۱۰۰ پروژه جست و جوگر بومی

عاقبت گوگل هاي ايراني چه شد
گروه دانش و فن   

پروژه جویش��گر بومی، كه برخي آن را رقيبي براي 
گوگل تصور مي كنند و البت��ه در عمل بعيد به نظر 
مي رس��د كه توان و اصال هدف رقابت با چنين غول 
بزرگي را داشته باش��د، در ایران از چند سال پيش 
ب��ا تخصيص س��رمایه هاي زیاد راه اندازي ش��ده یا 
حداق��ل تالش ب��راي راه اندازي آنها م��دت زیادي 
اس��ت كه انجام مي شود؛ اما ش��اید كمتر كسي در 
ایران باشد كه در اولين مراجعه خود به اینترنت، به 
جاي گوگل به موتورهاي جست وجوي داخلي روي 
بياورد؛ اگر از این هم بيش��تر پيش  برویم، درحالي 
كه شاید كمتر كسي در ایران وجود داشته باشد كه 
اسم ش��ركت گوگل را نشنيده، در مقابل افراد كمي 
هستند كه اسامي جویش��گرهاي بومي از »یوز« و 
»پارس��ي جو«ي نس��بتا فعال تا »گرگر«ي كه به 
خاطره ها پيوس��ته را شنيده باش��ند و چه برسد به 
اینكه از آنها اس��تفاده كنند. با وجود این به نظر مي 
رسد س��ازمان فناوري اطالعات كه به تازگي سكان 
این پروژه ملي را در دس��ت گرفته، خواستار تغيير 
سياست حمایتی برای پروژه »جست وجوگر بومی« 
شده و معتقد است اجراي برنامه جامع براي پيشبرد 
این پروژه، مستلزم آن است که راهبری صفر تا صد 

آن به این سازمان واگذار شود.
در حال حاضر، گوگل، موتور جس��ت وجویی است 
که نه تنها در کش��ور م��ادر خود آمری��کا، بلکه در 
بسياری از کشورهای دیگر و حتی در ایران که دود 
تصميم های اشتباهی مانند تحریم کسب وکارهای 
ایرانی به چش��م کاربران رفته است، مورد استفاده 
قرار می گيرد. اما کش��ورهایی هم هس��تند که از 
موتوره��ای بومی خود اس��تفاده می کنند. از جمله 
چين با بایدو، کره جنوبی با نيور و روسيه با یاندکس 
که ه��ر ک��دام کاربران خ��ود را دارند و س��همی از 
پرس وجوهای روزانه را ب��ه خود اختصاص داده اند. 
همي��ن موضوع موجب ش��ده در ایران ه��م به فکر 
داش��تن یک موتور جس��ت وجوی بوم��ی بيفتند. 
طرح و ایده موتور جس��ت وجوي بومي اولين بار در 
س��ال 89 از س��وی وزیر وقت ارتباطات دولت دهم 
مطرح ش��د که موضوعيت آن هم حلقه تهدیدات و 
تحریم ها عليه ایران بود و همين مساله نياز به ایجاد 
گزینه ه��ای داخلی توليدات و خدم��ات خارجی را 
چند برابر می کرد. در س��ال 9۰ نخستين اقدامات 
روی پروژه موتور جست وجوي بومي صورت گرفت 
اما با پایان یافتن دولت دهم، در نيمه راه رها ش��د. 
پس از آن، این پروژه با نام »جویشگر بومی« در ابعاد 
بزرگ تری در دولت یازده��م كار خود را آغاز کرد و 
سه پروژه مربوط به موتور جست وجوی بومی شامل 
یوز، گرگر و پارس��ی جو رونمایی ش��د. البته پس از 
رونمایی اوليه از این طرح ها، موتور جس��ت وجوی 
پارسی جو نيز چندین بار از سوی وزارت ارتباطات با 

عناوین مختلفی به بهره برداری رسيد و آن طور كه 
عنوان شد، 17۰ ميليارد تومان نيز برای حمایت از 
موتورهای جست وجوی ملی پيش بينی شده بود. در 
نهایت حمایت از جویشگرهای بومی بر اساس تهيه 
و ارائه طرح کس��ب وکار به تصویب شورای راهبری 
جویشگر بومی رس��يده و مقرر ش��د که مدل های 
کسب وکار موتورهای جس��ت وجوی »پارسی جو« 
و »یوز« ب��رای ادام��ه فعاليت به ش��ورای راهبری 

ارائه شوند. 

   جويشگر بومي فايده اي هم دارد؟
بسياری از منتقدان پروژه جویشگر بومی معتقدند 
با حضور موتورجس��ت وجوی گوگل، هيچ پروژه ای 
نمی تواند در زمينه تجاری س��ازی و کس��ب درآمد 
موفق ش��ود، اما موافقان این ط��رح معتقدند عالوه 
بر دالی��ل مختلفی از جمله فرهنگ��ی و اجتماعی، 
جس��ت وجوگرها جنبه اقتصادی پررنگی داشته و 
ظرفيت بالقوه ای دارند ک��ه در حال حاضر در ایران 
محقق نش��ده اس��ت و اگر این اتف��اق بيفتد، باعث 
می ش��ود تجارت الکترونيک ای��ران جهش خوبی 
داشته باشد و از آنجا كه این سرویس ها ابزاری ایده آل 
برای هدایت جریان ترافيک هر کش��وری به شمار 
می روند و قادر به جمع آوری اطالعات ارزش��مندی 
هستند، کشورهای بسياری به این موضوع پی برده 
و تالش کرده اند تا چنين جریان کليدی را خود در 
دست گيرند. در عين حال راه اندازی جویشگر بومی 
از جمله حوزه های مادر در صنعت فناوري اطالعات 
هر کش��وری به حس��اب می آید و س��رمایه گذاری 
روی آنه��ا می تواند مباحث ارزش��مندی همچون 
كالن داده ها )Big Data(، یادگيری ماش��ينی و 
کالن داده را تقویت کند و در نهایت پيش��رفت کلی 
صنعت فناوري اطالعات کشور را درپی داشته باشد. 
از طرفي در حالي كه پروژه جویشگر بومي سال ها در 
مرکز تحقيقات مخابرات درحال تکميل بود، وحيد 
یزدانيان -ریيس پژوهش��گاه ارتباط��ات و فناوری 
اطالع��ات- مردادماه س��ال جاري با بي��ان این که 
جویشگر پارسی جو با حمایت پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوری اطالعات و جویشگر یوز با حمایت سازمان 
فناوری اطالعات طراحی ش��ده، اظه��ار کرد: ولی 
شاید انتظاری که برای جویشگرها ترسيم شده بود، 
در این دو طرح محقق نشد؛ از این رو وزیر ارتباطات 
این وظيفه را به این پژوهشگاه واگذار کرد و در این 
زمينه ما را مکلف کرد تا در خصوص موفقيت و عدم 
موفقيت این جویش��گرها مطالعاتی را انجام دهيم. 
این پروژه ذیل ش��بکه ارتباطات ملی جزو تکاليف 
ما به ش��مار می رود و بر این اس��اس ما از این پروژه 
حمای��ت کرده ایم و این حمایت ه��ا همچنان ادامه 
خواهد داش��ت.« یزدانيان با بيان این که س��ازمان 
فناوری اطالعات نيز از توس��عه جویشگر بومی یوز 

حمایت می کن��د، گفته بود: »ما به دنبال بررس��ی 
مش��کالت این جویشگرها هس��تيم. اگر تلقی ما از 
جویشگرهای بومی توس��عه کسب وکارها باشد که 
این امر محقق نشده، اما اگر به این صورت باشد که 
دولت روی اجرای جویشگرهای بومی سرمایه  گذاری 

کرده باشد، این امر محقق شده است.«

   كس�ي نباي�د در موضوع جويش�گر بومي 
دخالت كند

این در حالي اس��ت ك��ه به تازگ��ي وزارت ارتباطات 
خواس��تار تغيي��ر سياس��ت حمایتی ب��رای پروژه 
»جس��ت وجوگر بومی« و در اختيار گرفتن راهبری 
صفر ت��ا 1۰۰ این پروژه ، به عن��وان یکی از خدمات 
پایه کاربردی ش��بکه ملی اطالعات، شده است. امير 
ناظمی -معاون وزی��ر ارتباطات- در م��ورد آخرین 
وضعيت پروژه جس��ت وجوگر بومی ک��ه هم اکنون 
به س��ازمان فناوری اطالعات س��پرده شده است، به 
مهر توضيح داد: »برای پيش��برد ای��ن پروژه، ما یک 
برنامه جامع داریم اما اجرای این برنامه مس��تلزم آن 
اس��ت که راهبری صفر تا صد آن را به ما واگذار کنند 
و کس��ی در این موضوع دخالت نکند. ما قصد نداریم 
پروژه موتورجس��ت وجوی بومی را از ابتدا آغاز کنيم 
اما همان طور که پروژه هایی مانند نقشه و مسيریاب 
بومی را بدون مش��کل جلو بردیم و هم اکنون تعداد 

نصب آنها از اپليکيشنی مانند ویز هم بيشتر است، در 
صورتی که این پ��روژه را به صورت کامل به ما واگذار 
کنند می توانيم برای س��رانجام آن تضمين دهيم.« 
رئيس س��ازمان فناوری اطالعات ایران با بيان اینكه 
می خواهي��م از پروژه موتور جس��ت وجوی بومی به 
صورت 1۰۰ درصد حمایت کنيم، خاطرنشان کرد: 
»این موضوع مستلزم این است که به ما اجازه دهند 
خودمان تشخيص دهيم از چه اپليکيشنی حمایت 
کنيم؛ نه اینکه به ما بگویند از فالن طرح و ش��رکت 
حمایت کنيد.« ناظمی با بيان اینکه این خواس��ته را 
به دوستان منعکس کرده ایم، افزود: »نباید اجازه داد 
دوباره ماجرای پيام رسان های بومی پيش بياید. اینکه 
بگویند برای مثال فقط از این سه پيام رسان حمایت 
کنيد، ش��يوه مناسبی نيس��ت. چراکه ممکن است 
کسب وکار مربوطه نخواهد مورد حمایت قرار گيرد و 
یا اینکه مردم به آن اعتماد نداشته باشند. اینکه توقع 
داشته باش��يم با حمایت از یک کسب وکار، مردم هم 
به آن باید اعتماد کنند، شيوه و روش درستی نيست. 
بر این اساس درخواست ما این است که صفر تا 1۰۰ 
پروژه موتور جس��ت وجوی بومی را به ما بس��پارند تا 

بتوانيم به یک پروژه موفق در این راستا برسيم.«
به اذعان مس��ووالن، در هيچ کجای دنيا، جویشگر 
بومی با هدف پر کردن جای گوگل و یاهو راه اندازی 
نمی شود و جویشگرهای بومی هدف دیگری را دنبال 

می کنند که پاس��خگویی به نيازهای کاربران بومی 
اس��ت و با توجه به اطالعاتی که سرویس های بومی 
دارند، از یک اب��زار بومی بهتر از یک ابزار بين المللی 
برمی آید. اما توسعه خدمات متنوع مطابق با نيازهای 
بومی و محلی، افزایش درآمد ملی از طریق کس��ب 
درآمد جویش��گر بومی، ترویج و گس��ترش فرهنگ 
ایرانی-اس��المی در فضای مجازی، کمک به ایجاد 
مزیت رقابتی برای جویش��گر بومی نسبت به رقبای 
غيربومی، توس��عه زیرس��اخت های تولي��د و ارائه 
خدمات و محتوای جویش��گر بومی، توس��عه دانش 
و فناوری جویش��گر بومی، حفاظ��ت از اطالعات و 
ارتقای امنيت ملی در فض��ای مجازی و بهره مندی 
از گزارشات ذائقه سنجی کاربران ایرانی برای ارتقای 
خدمات فضای مج��ازی از ضرورت ها و اهداف کالن 
جویش��گرهای بومی عنوان شده است. با وجود این، 
نمی توان انکار کرد که به رغم ادعای مسووالن مبنی 
بر این که جویش��گرهای بومی قرار نيست جایگزین 
گوگل ش��وند، اما این ابزارهای بوم��ی هنوز فاصله 
معناداری با س��ایر جویشگرهای بين المللی دارند و 
این موضوع خصوصًا در ميزان اقبال و جذب کاربران 
قابل مش��اهده است. در ش��رایط کنونی هم به نظر 
می رس��د جویش��گرهای بومی در ای��ران علی رغم 
هزینه های��ی که تا کنون برای آن ها ش��ده، به نوعی 

فراموشی سپرده شدند.
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مدیرعامل ش��ركت ارتباطات زیرساخت گفت: »با وجود 
تحریم ها و ش��رایط سخت توانس��تيم در توسعه تمامي 
ظرفيت هاي ارتباطي كشور به ویژه ظرفيت شبكه انتقال، 
ش��بكه فيبرنوري و اینترنت پيشرفت هاي خوبي كسب 
كنيم.« به گزارش ش��ركت ارتباطات زیرساخت، حميد 
فتاحي گفت: »امروز همه ش��ؤونات زندگ��ي مردم اعم از 
سياست، فرهنگ و اجتماع معطوف به فناوري اطالعات 
است و تحول دیجيتال و انقالب صنعتي چهارم در جهان 
نيز مبتني بر این فناوري در حركت است. این تحول زماني 
در كشور اتفاق مي افتد كه زیرساخت وابسته هاي فني و الزم 
آن، آماده و مهيا باشد. در سه سال اخير شركت ارتباطات 
زیرس��اخت با وجود تحریم ها و شرایط سخت توانسته در 
توسعه تمامي ظرفيت هاي ارتباطي به ویژه ظرفيت شبكه 
انتقال، شبكه فيبرنوري و اینترنت پيشرفت هاي خوبي را 
كس��ب كند. با توجه به نقش مهمي كه شركت ارتباطات 
زیرس��اخت در ایجاد و توسعه زیرس��اخت هاي ارتباطي 
كشور به عهده دارد باید تالش كنيم عالوه بر ارتقاي كيفي و 
كمي خدمات، با ارتقاء بهره وري و اثربخشي فعاليت هایمان 

تمامي ارایه دهندگان مجاز خدمات در بخش ICT كشور 
را مجاب به استفاده از پتانسيل و خدمات شبكه زیرساخت 
ارتباطي كشور كنيم. نيروي انساني به عنوان ركن اساسي، 
عامل تاثيرگذاري اس��ت و باید فعاليت بيشتري در حوزه 
نيروي جوان شركت ارتباطات زیرساخت و انتخاب افراد 
كارآمد در سطوح مدیریتي صورت پذیرد. از این رو انتظاري 
كه از جوانان مي رود نوآوري در عرصه فعاليت هاي روزمره 
شركت زیرساخت و همچنين سبد سرویس ها و خدمات آن 
است. چرا كه ما با توجه به ظرفيت و پتانسيل هاي موجود به 

نگاه هاي نو و خالقانه نيازمندیم.«

توسعه تمامي ظرفیت هاي ارتباطي كشور با وجود تحريم ها
دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي گفت: »در بودجه 
سال 99، باید 1۵ درصد بودجه »ICT« سازمان ها به 
موضوع پدافند غيرعامل و امنيت اختصاص بگيرد.« 
به گزارش مهر، ابوالحسن فيروزآبادي در همایش ملي 
پدافند غيرعامل، با اشاره به ویژگي هاي فضاي مجازي 
و تهدیدات این فضا گفت: »هن��ر مدیریت در حوزه 
فضاي مجازي آن است كه نظام تصميم گيري در مورد 
اطالعات و اشتراك گذاري این اطالعات به نحو احسن 
انجام شود و سيس��تمي كارآمد در سطح ملي بتواند 
تسهيل در اشتراك گذاري اطالعات را برقرار سازد.«

دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي خاطرنشان كرد: 
»مرزها در فضاي مجازي مبهم و در هم تنيده است و 
فضاي مجازي فضایي جهاني است و مرزها در این فضا 
مبهم و سيار هستند. یكي از اصلي ترین اهداف دشمن 
براي ضربه زدن به جمهوري اسالمي، عمل كردن از 
طریق فضاي مجازي اس��ت كه با سرعت و تحول در 
كسري از ثانيه ساختارهاي مهم اقتصادي و سياسي 
كشور را نش��انه مي گيرد و به آنها ضربه وارد مي كند. 

از خصلت هاي دیگر فضاي مجازي این است كه این 
فضا به شدت هویت گریز است و برنامه هایي از پيش 
طراحي ش��ده در آن اجرا مي شود و كساني كه در این 
فضا فعاليت مي كنند از آي پي استفاده مي كنند كه در 

فضاي مجازي احراز هویت نمي شود.«
وي با بيان اینكه هنوز در پياده س��ازي ش��بكه ملي 
اطالع��ات به نتيجه نرس��يده ایم، گف��ت: »ضرورت 
دارد حداق��ل ۵۰ درصد از الیه ه��اي مختلف فضاي 
مجازي بومي شود. در حال حاضر موتور جست وجو، 
پيام رس��ان، ایميل  و حوزه هاي بس��ياري در فضاي 

مج��ازي امریكایي هس��تند و این مي��زان در ایران 
در مقایس��ه با س��ایر كش��ورها بيشتر اس��ت. باید 
اقدامات اساس��ي صورت بگيرد تا در تمام حوزه هاي 
س��خت افزاري و نرم افزاري تا جایي كه ممكن است 
از محص��والت داخل��ي و در جایي كه ام��كان ندارد 
از محصوالت غيرامریكایي اس��تفاده كنيم. بيش از 
حد امریكایي ب��ودِن تكنول��وژي در فضاي مجازي 
نگران كننده است. ما منتظر بودیم كسي شبكه ملي 
اطالعات را پياده سازي كند اما خود سازمان ها هم در 
این موضوع مكلف هستند. سال گذشته بخش نامه اي 
كه در حوزه زیرساخت هاي كشور بود، به تایيد رهبر 
معظم انقالب اس��المي و ریيس جمهوري رسيد و به 

تمام سازمان ها ابالغ شد.«
وي با بيان اینكه توسعه ها نباید با سخت افزار امریكایي 
صورت بگيرد و همه باید در عملياتي شدن این موضوع 
كمك كني��م، گفت: »در بودجه س��ال 99، باید 1۵ 
درصد بودجه آي سي تي سازمان ها به موضوع پدافند 

غيرعامل و امنيت اختصاص بگيرد.«

اختصاص ۱5 درصد بودجه ICT به پدافند غیرعامل

لينك ه��اي مخربي با عن��وان فيلترش��كن به تازگي در 
شبكه هاي اجتماعي منتشر مي شود كه آلوده به ویروس 
بوده و كلي��ك روي آنها باعث تغيي��رات مخرب خودكار 
در گوش��ي كاربران خواهد ش��د. به گزارش ایس��نا، بازار 
فيلترش��كن ها و برنامه های��ي كه مدعي هس��تند بدون 
فيلترشكن مي توانند به پيام رس��ان مسدودشده تلگرام 
متصل ش��وند، این روزها همچنان داغ است و بسياري از 
هكرها با قرار دادن برنامه هاي مخرب در این فایل ها، اقدام 
به نصب بدافزارها روي سيستم كاربران مي كنند. بارها به 
كاربران هشدار داده ش��ده به راحتي به فایل هایي كه در 
شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها وجود دارد، اعتماد نكرده 
و به دانلود و نصب این برنامه ها اقدام نكنند، زیرا هكرها و 
مهاجمان از این روش استفاده كرده و به سرقت اطالعات 
كاربران از طریق نصب برنامه هاي مخرب و بدافزارها اقدام 
مي كنند. با وجود این، گاهي تنها زماني كه كاربر مورد هجوم 
قرار گرفته و اطالعتش به سرقت رفته یا از بين رفته باشد، 
متوجه آسيب هاي وارده ناشي از اعتماد كور به این برنامه ها 
مي ش��ود. این نرم افزارها و اپليكيشن ها غالبا بدافزارهاي 
مخرب و جاسوسي هستند كه با دانلود و نصب آنها، سرقت 
از اطالعات ذخيره ش��ده روي گوشي همراه یا سيستم ها 
صورت مي گي��رد و اطالعاتي همچون عكس یا اطالعات 
بانكي ذخيره شده در حافظه  گوشي ها به راحتي از سوي 
مجرمان سایبري به سرقت مي رود و حتي كاربر به راحتي 
متوجه این سرقت ها نمي شود. به تازگي لينك هاي مخرب 

تحت عنوان فيلترشكن در شبكه هاي اجتماعي منتشر 
مي ش��ود كه این لينك ها آلوده به ویروس بوده و كليك 
روي آنها باعث تغييراتي بطور خودكار در گوشي كاربران 
مي شود. به همين دليل پليس فتا نيز هشدار مي دهد: به 
تازگي لينك هایي با عنوان فيلترشكن )vpn(، به صورت 
پيامك انتشار یافته كه آلوده به ویروس هستند و درصورت 
نصب این برنامه ها ممكن است كاربر با مشكالتي از جمله 
تخليه شارژ، ارسال پيامك هاي انبوه، پيام هاي تهدیدآميز 
و از دسترس خارج شدن گوشي مواجه شود. پيامك هاي 
ارسالي حاوي لينك مخرب است و درصورت نصب، بطور 
خودكار و بدون اطالع كاربر تغييراتي در دستگاه وي ایجاد 
مي شود؛ این لينك ها به منظور گس��ترش، پيغام را براي 
افرادي كه در فهرس��ت مخاطبين كاربر قرار دارد ارسال 
مي كند و همه آنها به ویروس آلوده مي شوند. به همين دليل 
الزم است كاربران به اینگونه پيامك ها اعتنا نكرده و هميشه 
از آنتي ویروس به روز براي گوشي هاي خود استفاده كنند. 

انتشار لینك هاي مخرب با عنوان فیلترشكن
تع��دادي از گيمرها، چند روز پي��ش از وزیر ارتباطات 
خواستند تاخيري كه در انجام بازي  آنالین وجود دارد را 
برطرف كنند كه شركت ارتباطات زیرساخت توانست با 
سازوكار انتقال درخواست هاي بازي به سروري در كشور 
همسایه، تاخيرها را به ۵۰ميلي ثانيه برساند. به گزارش 
ایرنا، زماني استفاده عمومي مردم از اینترنت این است 
كه در پيام رسان ها یا شبكه هاي اجتماعي پيامي را رد و 
بدل كنند یا عكسي را به اشتراك بگذارند، در این مواقع 
اگر تاخير اندكي هم وجود داشته باشد خيلي به چشم 
نمي آید و مردم آن را احساس نمي كنند، خصوصا اگر 
این تاخير در شبكه هاي بين المللي به وجود بياید. اما 
براي كس��اني كه اهل گيم و بازي هاي آنالین هستند، 
این مساله مهم است. اعتراض گيمرها براي تاخيري كه 
در بازي هاي آنالین وجود دارد را حتما با عنوان »پينگ 
بازي« شنيده اید. وزیر ارتباطات روز شنبه پس از دریافت 
این اعتراضات به شركت ارتباطات زیرساخت دستور داد 
مشكل این جوانان را ظرف مدت یك هفته حل كنند. 
در این راستا س��جاد بنابي -عضو هيات مدیره شركت 
ارتباطات زیرساخت- گفت مشكل مرتفع شده و گيمرها 
مي توانند در ليگ بازي حساسي كه پيش روست، بدون 
مش��كل ش��ركت كنند. بنابي در این خصوص گفت: 
»زماني گيمرها مش��غول بازي هاي آنالین هس��تند، 
خصوصا آن دسته از بازي هایي كه ري اكشن مهم است، 
در این موارد تاخيرها خيلي حائز اهميت هستند. اگر 

تاخير رسيدن اتفاقي كه در سرور رخ مي دهد به كاربر، 
از یك حدي بيشتر برود، بازي هيجان خود را از دست 
مي دهد به همين دليل پين��گ اهميت پيدا مي كند. 
تمام ش��ركت هاي ارایه دهنده بازي هاي این چنيني 
خارجي هستند. شركت هاي خارجي براي حل كردن 
این مشكل، س��رورهاي خود را در سراسر جهان مانند 
امریكا، اروپ��ا، خاورميانه و روس��يه توزیع مي كنند و 
گيمرها به سروري وصل مي شوند كه به آنها نزدیك تر 
است و طبيعتا كمترین تاخير را دارد. نكته این است كه 
چون مقاصد اینترنت ایران در مكان هاي مختلفي توزیع 
شده، زمان رسيدن به كانتنت هاي مختلف یكي است.«

بنابي ب��ا بيان اینك��ه جنوبي ها از مقاص��د جنوبي به 
اینترنت وصل مي شوند، مشهدي ها از جنوب غربي و 
به همين صورت بقيه افراد از مقاصد توزیع شده دیگر، 
اظهار كرد: »به همين دليل تجربه بازي براي گيمرها 
یكس��ان نمي ش��د. به همين دليل وزی��ر ارتباطات از 

شركت زیرساخت خواس��ت این مشكل را ظرف یك 
هفته برطرف كنند. دو سه بازي مشخص كه ليگ هاي 
حساسي است و برخي از این راه كسب درآمد مي كنند 
طي چن��د روز آینده برگزار مي ش��ود، به همين دليل 
گيمرها نگران بودند این فرصت را از دست بدهند. براي 
برطرف كردن این مشكل، ریكوئست هاي این بازي را 
جمع آوري و آنها را به سروري كه صاحبان بازي در یكي از 
كشورهاي همسایه گذاشته بودند، منتقل كردیم. زمان 
تاخير مناسب براي این بازي ها 8۰ميلي ثانيه است كه 
در حال حاضر ما توانستيم این زمان را به ۵۰ ميلي ثانيه 

تغيير دهيم.«
او در پاسخ به این  سوال كه پایداري رفع این مشكل چقدر 
است؟ گفت: »اگر سرور بازي به یك مكان دیگر تغيير 
كند، دوباره باید تمام این كارهایي كه ظرف این مدت 
انجام شده را انجام بدهيم تا تاخير از بين برود. البته ما 
این كار را حتما انجام مي دهيم چرا كه بحث فقط سر 
گيمرها و بازي هاي آنالین نيست، ما وظيفه داریم تمام 
موضوعاتي كه مبتالبه آن مردم هستند را پيگيري كنيم. 
نباید اینطور فكر كرد چون ما ش��خصا به گيم، بازي یا 
فيلم عالقه داریم در پي برطرف كردن مشكالت خاص 
اینچنيني هستيم. در هر جایي كه مشكلي وجود داشته 
باشد و بتوانيم آن را از طریق شركت زیرساخت برطرف 
كنيم، حتما براي این كار اقداماتي كه در توان مان وجود 

داشته باشد را انجام خواهيم داد.«

تاخیر بازي هاي آنالين به 5۰ میلي ثانیه رسید

 هك اسپيكرهاي هوشمند
تنها با نور ليزر

گروهي از هكرها به تازگي مدعي ش��ده اند كه قادر 
خواهند بود با اس��تفاده از نور یك ليزر، اسپيكرهاي 
هوشمند را هك كرده و به اطالعات آن دسترسي پيدا 
كنند. به گزارش ایسنا، اسپيكرهاي هوشمند یكي از 
آن دسته از گجت هاي خانگي هستند كه این روزها 
از محبوبيت و اس��تقبال بي نظيري از سوي كاربران 
برخوردار شده اس��ت. این گجت هاي هوشمند به 
كاربران امكان مي دهند تا درصورت داشتن مشغله، 
وس��ائل خانگي خود را با دستورهاي صوتي كنترل 
كنند، به عنوان مثال، از وضعيت آب و هوا و جدیدترین 
اخبار روز مطلع شوند، تایمر و زنگ هشدار براي خود 
تنظيم كنند، با دوستان و خانواده خود تماس صوتي 
برقرار كرده و به مخاطبان موردنظر خود پيام متني 
ارسال كنند. همه این كارها بدون دخالت دست كاربر 
و تنها با ارس��ال یك پيام و دستور صوتي به اسپيكر 
هوش��مند انجام خواهد گرفت.بر اس��اس گزارش 
منتشرشده در وب سایت بيزینس اینسایدر، گروهي 
از هكرها و مجرمان سایبري به تازگي ادعا كرده اند 
كه مي توانند با استفاده از یك پوینتر ليزر كه تنها 1۴ 
دالر قيمت دارد، اسپيكرهاي هوشمند را هك كرده 
و به دس��تيار صوتي آن فرمان داده و تمامي كارهاي 
موردنظر خود را انجام دهند. این هكرها بر این باورند 
كه تاباندن یك ن��ور متمركز همچون ليزر مي تواند 
ميكروفون اسپيكرهاي هوشمند را هك كرده و پس 
از فریب دادن این گجت، به آنها این امكان را بدهد تا به 
آن فرمان هاي صوتي داده و كار و فعاليت هاي موردنظر 
آنها را انجام دهد امنيت سایبري اسپيكرهاي هوشمند 
همواره یكي از موضوعات چالش برانگيز در سال هاي 
اخير است كه بر اساس بسياري از نظرسنجي هاي 
صورت گرفته، بالغ بر ۴۵ درصد از كاربران جهان هنوز 
به این گجت هاي هوشمند اعتماد كامل ندارند و آنها 

را یك جاسوس خانگي مي دانند. 

ويژگي هاي جديد توييتر 
۲۰۲۰ عرضه مي شوند

در ۲۰۲۰ ميالدي احتماال ویژگي هاي جدیدي به 
تویيتر افزوده شود. گزینه ادیت تویيت ها و جلوگيري 
از بازنشر برخي پست ها به انتخاب كاربر از جمله این 
موارد است. به گزارش مهر به نقل از پرس اسوسيشن، 
یكي از مدیران ارش��د تویيتر اعالم كرد احتماال در 
۲۰۲۰ ميالدي چند ویژگي جدید به این ش��بكه 
اجتماعي افزوده مي شود، از جمله توانایي مسدود 
كردن منشن افراد در یك پس��ت بدون اجازه آنها. 
دنتلي دیویس، نایب  مدیر بخش طراحي و تحقيق 
این پلتفرم اجتماعي، تویيتي حاوي چند ایده در این 
باره را منتشر كرد. البته هنوز مشخص نيست آنها 
بطور واقعي اجرا شوند.  در حساب كاربري دیویس 
اش��اره ش��ده ویژگي هاي جدید به كاربران اجازه 
مي دهد در یك محاوره در ش��بكه اجتماعي خود 
را حذف كنند. همچنين ابزارهایي ابداع مي ش��ود 
كه اجازه نمي دهد كاربران برخي پست ها را بازنشر 
كنند. او در یك مجموعه تویيت نوشت: »معتقدم با 
افزایش قدرت كاربران در كنترل پست ها مي توان 
تویيتر را ارتقا داد و از ميزان سوءاستفاده ها در پلتفرم 
كاس��ت. در كنار این موارد ویژگي هاي مذكور باید 
به راحتي قابل دس��ترس باش��ند.« دیویس اشاره 
كرد زنجيره تویيت ها باید بطور خودكار در شبكه 
اجتماعي برچسب گذاري شوند. این بدان معنا است 
كه دیگر نيازي نيست كاربران خود رشته تویيت ها 
را مشخص كنند. همچنين یك گزینه »ادیت« به 
كاربران اجازه مي دهد اشتباهات خود را اصالح كنند.

لوگوي فيس بوك عوض شد
فيس ب��وك از لوگوي جدی��دش رونمایي كرد تا 
به همه نش��ان دهد كه جایگاه شركت، به مراتب 
باالتر از محصوالتي مثل فيس بوك، اینستاگرام، 
وات��س اپ و غيره اس��ت. این لوگ��و فقط عبارت 
FACEBOOK را با فونت ساده اما با حروف بزرگ 
انگليسي نشان مي دهد. لوگوي جدید فيس بوك 
در قالب تصویر متحرك، رنگ هاي متفاوتي دارد 
كه هركدام ب��ه یكي از محصوالت این ش��ركت 
مربوط هس��تند؛ آبي براي فيس بوك، سبز براي 
واتساپ، و قرمز-ارغواني-صورتي-نارنجي-زرد 
هم براي اینستاگرام. این لوگو طي هفته هاي آتي 
به شكل رسمي در محصوالت فيس بوك و محتواي 
ماركتينگ آنها به كار گرفته خواهد شد. فيس بوك 
هميشه از نام شبكه اجتماعي )سابقا( محبوبش 
براي نمایش كل شركت استفاده مي كرد، اما حاال 
پس از گذشت 1۵ سال، فيس بوك به عنوان یك 
برند اصلي جایگاه مجزایي دارد. هدف فيس بوك 
از تغيير لوگ��و، افزایش ش��فافيت و ایجاد تمایز 
بين ش��ركت مادر و محصوالت بوده است. غول 
شبكه هاي اجتماعي مي گوید از این به بعد عبارت 
»From FACEBOOK« در محص��والت این 
ش��ركت به كار مي رود تا نش��ان دهد كه همگي 
آنها زیرساخت مشتركي دارند و توسط یك تيم 
مشترك توس��عه یافته اند. آنتونيو لوسيو، مدیر 
ارشد ماركتينگ فيس بوك مي گوید »مردم باید 
بدانند چه شركتي محصوالت مورد استفاده آنها را 
توليد مي كند.« البته برخي رسانه ها، تغيير لوگوي 
فيس بوك را نشانه تالش این شركت براي بيرون 
آمدن از دل جنجال هاي پایان ناپذیر مي دانند. آنها 
مي خواهند بگویند ش��ركت FACEBOOK با 
»شبكه اجتماعيFacebook « تفاوت دارد و فقط 
نامشان یكيست؛ بنابراین مشكالت شبكه اجتماعي 
شامل كل ش��ركت و دیگر محصوالت نمي شود. 
لوسيو به خبرگزاري بلومبرگ گفته كه احتمال 
تغيير نام شركت مادر فيس بوك نيز وجود دارد، اما 
فعاًل به خاطر اینكه به فرار از مشكالت متهم نشوند، 
تصميم گيري در این زمينه را به تعویق انداخته اند. 
باید دید آیا تغيير لوگوي فيس بوك مي تواند تفاوتي 

در وضعيت بغرنج این شركت ایجاد كند یا خير.
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معاون اول رييس جمهوري برنامه هاي دولت براي توسعه اشتغال زايي را تشريح كرد

دولت رقيب بخش خصوصي نيست

ضرورت تامين سرمايه درگردش بنگاه هاي پيشران
»پايش مستمر برنامه اشتغالزايي روستايي« مهم ترين 
موضوعي اس��ت كه اعضاي حاضر در جلسه شوراي 
عال��ي اش��تغال روي ابع��اد و زواي��اي گوناگون آن 
تاكيد كردند. حلقه مفقوده اي كه معموال طرح هاي 
اشتغالزايي و تسهيالت دهي كشورمان با عدم وجود 
آن مواجهن��د و از منظر تحليلگران تا زماني كه براي 
تحقق آن فكر عاجلي انديشيده نشود نتيجه طرح هاي 
ويژه اشتغالزايي به سرانجام مورد نظر نخواهد رسيد. 
معاون اول رييس جمهور با اشاره به گزارش عملكرد 
مثبت ايجاد اشتغال در فصل بهار و تابستان گفت: اگر 
رويه مثبت اشتغالزايي در ش��ش ماهه دوم سال نيز 
استمرار پيدا كند، اش��تغالزايي در سال 98 به منزله 
كارنامه درخش��اني در مقابله با فشارها و تحريم هاي 
ظالمانه امري��كا خواهد ب��ود. جهانگيري همچنين 
منابع حاصل از تبصره 18 قانون بودجه س��ال 97 و 
98 را فرصتي مناسب براي اجراي طرح هاي اشتغال 
روستايي پايدار و پرداخت تسهيالت ارزان قيمت به 
فعاالن اقتصادي دانست و افزود: همه دستگاه ها براي 
اين موض��وع به صورت جدي وقت بگذارند و گزارش 
عملكرد خود را به ص��ورت ماهانه از طريق دبيرخانه 
شوراي عالي اش��تغال و سازمان برنامه و بودجه ارايه 

دهند.
اسحاق جهانگيري در هفتاد و نهمين جلسه شوراي 
عالي اش��تغال با تاكيد بر اينكه اشتغالزايي در مقطع 
فعلي يكي از اولويت هاي اصلي دولت اس��ت، گفت: 
ايجاد فرصت هاي ش��غلي از اهميت بس��يار بااليي 
برخوردار است و در مس��ير تالش براي دستيابي به 
رشد اقتصادي نيز بايد تمركز خود را بر رشد اقتصادي 
اش��تغالزا معطوف كنيم.مع��اون اول رييس جمهور 
با اش��اره به گزارش عملكرد مثبت ايجاد اشتغال در 
فصل بهار و تابس��تان تصريح كرد: اگ��ر رويه مثبت 
اش��تغالزايي در ش��ش ماهه دوم س��ال نيز استمرار 
پيدا كند، اشتغالزايي در س��ال 98 به منزله كارنامه 
درخشاني در مقابله با فشارها و تحريم هاي ظالمانه 

امريكا خواهد بود.
وي همچنين با اشاره به نامگذاري سال 98 از سوي 
مقام معظم رهبري تحت عنوان س��ال رونق توليد، 
خاطرنش��ان كرد: رونق توليد در حقيقت به معناي 
به حركت درآمدن چرخ واحدهاي توليدي كش��ور 
و به تبع آن ايجاد فرصت هاي شغلي است و عملكرد 
اشتغالزايي كش��ور در حوزه ايجاد اشتغال طي شش 
ماهه نخست سال جاري نشان مي دهد همه بخش ها 
و دستگاه ها اهتمام ويژه اي نسبت به تحقق منويات 

رهبر معظم انقالب و شعار سال 98 داشته اند.
جهانگيري افزود: براي فعال شدن واحدهاي توليدي و 
بنگاه هاي اقتصادي، الزم است برنامه ريزي و اقدامات 
ويژه اي در جهت تامين سرمايه درگردش واحدهاي 
توليدي كه نقش پيش��ران دارند انجام شود؛ چرا كه 
ب��ا راه اندازي اين واحدها، مجموع��ه اي از واحدهاي 

توليدي پايين دست آنها نيز به حركت در مي آيند.
معاون اول رييس جمهور منابع حاصل از تبصره 18 
قانون بودجه س��ال 97 و 98 را فرصتي مناسب براي 
اجراي طرح هاي اشتغال روستايي پايدار و پرداخت 

تس��هيالت ارزان قيمت به فعاالن اقتصادي دانست 
و افزود: همه دس��تگاه ها براي اين موضوع به صورت 
ج��دي وقت بگذارن��د و گزارش عملكرد خ��ود را به 
صورت ماهانه از طريق دبيرخانه شوراي عالي اشتغال 
و س��ازمان برنامه و بودجه اراي��ه دهند.جهانگيري 
تصري��ح كرد: اگرچه اختص��اص 1.5 ميليارد دالر از 
منابع صندوق توس��عه ملي براي اشتغالزايي كاري 
بزرگ و پراهميت بود، اما اين 18 هزار ميليارد تومان 
در مقابل تسهيالت عظيم بانكي، منابع مالي نهادهاي 
عموم��ي غيردولتي و چندصد ه��زار ميليارد تومان 
منابع بخش خصوصي كه در اقتصاد كشور در گردش 
است رقم چندان بزرگي نيست. بنابراين بايد تالش 
كنيم مديريت كالن اقتصاد كش��ور به گونه اي باشد 
كه بخشي از اين منابع عظيم در مسير ايجاد اشتغال 

پايدار هدايت شود.
وي با اشاره به گزارش ارايه شده در جلسه در خصوص 
ميزان پيش��رفت برنامه اشتغال روس��تايي، بر لزوم 
اس��تمرار اجراي اين برنام��ه و پيگيري مجدانه همه 
دس��تگاه هاي مرتبط تاكيد كرد و با اشاره به بازديد 
چند ماه قبل خود از نمايشگاه توانمندي و كارآفريني 
افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( در 
مشهد گفت: اين نمايشگاه يكي از كارهاي افتخارآميز 
كميته امداد در راس��تاي توانمندسازي مددجويان 
بود كه افراد تحت پوش��ش توانسته بودند با استفاده 
از تسهيالت اش��تغال روستايي، به افرادي كارآفرين 
تبديل ش��وند و براي تعداد زيادي از متقاضيان كار، 

فرصت شغلي فراهم كنند.

    نظارت بر عملكرد برنامه اشتغال روستايي
معاون اول رييس جمهور نظارت ب��ر عملكرد برنامه 
اش��تغال روس��تايي را پراهميت عنوان و خاطرنشان 
كرد: ايجاد »سامانه ناظر« و ديگر سامانه هاي نظارتي 
اقدامات خوبي است كه به انجام رسيده كه مغايرت ها 
را به سرعت شناسايي و از انحرافات جلوگيري خواهد 

كرد.
جهانگي��ري از وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي 
و س��ازمان برنامه و بودجه خواس��ت اهتمام ويژه اي 
نسبت به اطالع رساني در خصوص عملكرد دولت در 
بخش اش��تغالزايي داشته باشند و مردم را در جريان 
برنامه ه��ا و عملكرد دولت براي ايج��اد فرصت هاي 

شغلي قرار دهند.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در اين جلس��ه با 
اشاره به اينكه ميزان جمعيت فعال كشور در تابستان 
امسال نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كرده، گفت: 
نرخ بيكاري كش��ور از 12.3 به 10.5 كاهش يافته و 
شاهد كاهش نرخ بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي 

نيز در همين مدت بوده ايم.
ش��ريعتمداري افزود: ب��ا اقداماتي كه در راس��تاي 
اجراي برنامه اش��تغال روس��تايي انجام شده است، 
سهم اشتغال روستايي كشور به ميزان چشمگيري 
افزايش داشته و پرداخت تسهيالت اشتغال روستايي 
منجر به ماندگاري و حتي بازگش��ت روستاييان به 

روستاها شده است.

در اين نشست كه وزراي ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي، ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي، معاون رييس جمهور در امور زنان و 
خانواده و رييس كميته ام��داد امام خميني )ره( نيز 
حضور داشتند، گزارشي از آخرين وضعيت اشتغال 
كشور و برنامه اشتغال براي سال 98 از سوي نماينده 
س��ازمان برنامه و بودج��ه ارايه ش��د.در اين گزارش 
تحليلي از وضع موجود ب��ازار كار و تصوير كالن بازار 
كار كشور در سال 97 ارايه و اعالم شد كه در 40 سال 
گذشته متوسط اش��تغال خالص ايجاد شده ساالنه 
300 هزار ش��غل بوده و در تابستان سال 98 نسبت 
به س��ال 97 تعداد فرصت هاي ش��غلي ايجاد ش��ده 
844 هزار شغل بوده است.در اين گزارش همچنين 
توضيحاتي در خصوص عملكرد دستگاه هاي متولي 
اش��تغال در بخش هاي برنامه ملي بازآفريني شهري 
پايدار، حمل و نقل ريلي برون ش��هري، كشاورزي، 
صنعت و معدن، سياس��ت هاي فعال بازار كار، دانش 
بنيان، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و 
حوزه فرهنگ و هنر در اجراي برنامه اشتغال روستايي 

و تبصره 18 قانون بودجه ارايه شد.

   پايش برنامه اشتغال روستايي
در ادامه اين جلسه منصوري معاون توسعه كارآفريني 
و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز ضمن 
ارايه گزارش��ي از پايش برنامه اش��تغال روستايي و 
عشايري، نحوه پرداخت تس��هيالت در رسته هاي 
اولويت دار و وضعيت انحرافات و مغايرت ها بر اساس 
اطالعات تمام شماري، از ايجاد و راه اندازي »سامانه 

ناظر« ب��ه عنوان مرك��ز فرماندهي سياس��ت هاي 
اش��تغال كش��ور خبر داد. وي افزود: از 1.5 ميليارد 
دالر منابع اختصاص يافته صندوق توسعه ملي براي 
اجراي برنامه اشتغال روستايي، تاكنون  ميزان 11 
هزار ميليارد تومان طرح اشتغالزا به تصويب رسيده 
كه بي��ش از 9 هزار ميلي��ارد توم��ان از آن تاكنون 

پرداخت شده است.
در اين جلس��ه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص 
گزارش هاي ارايه شده، پيشنهاداتي نيز مطرح شده 

كه به تصويب رسيد كه به شرح زير است: 
1- به منظ��ور هماهنگي و حفظ يكپارچگي در ارايه 
گزارش��ات و نظارت عملياتي و عالي بر اجراي برنامه 
اشتغال روستايي و عشايري، سامانه ناظر، به عنوان 
سامانه مرجع و ابزار مناسب نظارت عملياتي و عالي 

تعيين مي شود.
2- س��ازمان برنام��ه و بودجه و وزارت تع��اون، كار و 
رف��اه اجتماعي موظفند هماهنگ��ي و اقدامات الزم 
زيرساختي و نهادي در ايجاد مرجعيت براي سامانه 
ناظر در ساير حوزه هاي سياست هاي اشتغال و بازار 
كار به عمل آورده و نتايج را در جلسه آتي شوراي عالي 

اشتغال ارايه نمايند.
3- وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي جهت اجراي 
اثربخش برنامه اشتغال روستايي و عشايري و انجام 
امور نظارتي و توسعه سامانه هاي مربوطه، برنامه خود 
را به سازمان برنامه و بودجه ارايه دهد. سازمان مكلف 
است بر اساس زمانبندي برنامه ارايه شده، منابع مورد 
نياز تا سقف 200 ميليارد ريال را به وزارت تعاون، كار 

و رفاه اجتماعي تخصيص دهد.

4- وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ي برنام��ه 
پياده س��ازي اقدامات توس��عه اي ناظر بر توس��عه 
بازار، توس��عه مهارت، ارتق��اي تكنولوژي و كيفيت 
محصوالت، پياده سازي مكانيسم هاي جديد تامين 
مالي در مناطق هدف روس��تايي و عشايري، جهت 
تخصيص مبل��غ 1000 ميليارد ري��ال را در اختيار 
س��ازمان برنام��ه و بودجه قرار مي دهد و س��ازمان 
متناس��ب با برنامه ارايه ش��ده نس��بت به تامين و 

تخصيص اقدام مي نمايد.
5- امكان دسترس��ي به س��امانه ناظر براي اعضاي 
شوراي عالي اشتغال و استانداران سراسر كشور توسط 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي فراهم مي گردد.
6- مس��ووليت پيگيري اقدام��ات در خصوص رفع 
مغايرت و كاه��ش انحرافات ناش��ي از اجراي برنامه 
اشتغال روستايي و عش��ايري در هر استان، به عهده 
كميته نظارت استان بوده و استانداران بر اجراي آن 

نظارت مي نمايند.
7- دستگاه هاي اجرايي موظفند ظرف 2 هفته از زمان 
ابالغ اين مصوبه نس��بت به ارايه نسخه نهايي برنامه 
اش��تغال ذيل قانون بودجه س��ال 98 در قالب اعالم 
شده از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اقدام 
نمايند. س��ازمان برنامه و بودجه نسبت به اختصاص 
منابع برنامه هاي تاييد شده از سوي وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي بر اساس پيشرفت برنامه و به صورت 

نتيجه  محور اقدام نمايد.
8- پيشرفت فيزيكي برنامه هاي دستگاه ها با رصد از 
طريق س��امانه ناظر، مالك تخصيص منابع از سوي 

سازمان برنامه و بودجه است.

غالمحسين شعرا|
عضو هيات نمايندگان اتاق فارس|

يك نكته كليدي در اقتصاد وج��ود دارد و آن اينكه 
وظيف��ه دولت سياس��ت گذاري و ن��ه تصدي گري 
اس��ت لذا در بخش اقتصاد بايد مسير حركت بخش 

خصوصي هموارتر شود.
در فضاي اقتصاد كشور برخي تصور مي كنند دولت 
بايد رقيب بخش خصوصي باش��د در حالي كه براي 

تحقق توس��عه پايدار هر يك از اين دوبخش وظيفه 
خاصي دارند كه بايد نقش خود را به خوبي ايفا كنند 
تا توسعه محقق شود.اقتصاد يك بخش زيربنايي در 
هر كش��ور است و با بررس��ي وضعيت اقتصاد كشور 
مي بيني��م كه فعاليت اقتصاد در اي��ران توليد محور 
نيس��ت بلكه كار محور است و ش��اخص ايجاد شغل 
بيش از ديگر مباحث از جمله توليد و كار مورد توجه 
قرار مي گيرد اين درحالي اس��ت كه توسعه پايدار نه 

براساس اشتغال بلكه براس��اس توليد پايدار محقق 
مي شود.رش��د اقتصادي از درون بن��گاه اقتصادي 
محقق مي شود كه عملكرد آن با انگيزه هاي طبيعي 
س��ود محور و در فضاي رقابتي در بهترين وضعيت 
قرار مي گيرد و هرچه اقتصاد از اين دو ويژگي فاصله 

بگيرد، از رشد پايدار اقتصادي دورتر مي شود.
امروز 82 درصد اقتصاد كش��ور توسط بخش دولتي 
اداره مي شود كه اين بيانگر لزوم توجه به پايش اين 

بخش است ضمن اينكه اعتقاد دارم بخش خصوصي 
نيز نيازمند پااليش اس��ت و بايد مطالبه گر باش��د.

از س��وي ديگر، يكي از بزرگ ترين مشكالت كشور 
وجود قوانين دست و پاگير است و تا زماني كه نظام 
قانون گذاري روند حركت خ��ود را بازبيني و اصالح 
نكند، نه تنها مشكالت كشور مرتفع نمي شود بلكه 
حركت روبه جلو نيز ممكن نخواهد بود. طي يكصد 
سال گذشته افزون بر 20 هزار قانون در كشور مصوب 

شده كه بيش از 65 درصد آنها ناكارآمد و فاقد وجاهت 
قانوني هستند و حذف آنها مي تواند حركت كشور به 

سمت توسعه و پيشرفت را شتاب بخشد.
يكي از اهداف كميس��يون پاي��ش قوانين و مقررات 
اتاق بازرگاني آسيب شناس��ي تعارض هاي قانوني و 
چالش هاي فراروي توسعه پايدار در فضاي كسب و 
كار كشور است كه اميدواريم اين كميسيون بتواند 

تاثير مثبتي در روند توسعه داشته باشد.

گوت عشاير ايل سنگسر 
ثبت ملي شد

مدي��ركل  س�منان| 
ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دس��تي اس��تان 
سمنان گفت: گوت، سياه 
چادر عشاير ايل سنگسر در 
فهرست آثار ملي ناملموس 
كشور ثبت شد.مهدي جمال 
ديروز در آيين افتتاح اولين جشنواره ملي ايل سنگسر در 
شهرستان مهديشهر افزود: ثبت سياه چادر عشاير ايل 
سنگسر در آييني در جشنواره رونمايي مي شود. وي با 
اشاره به گردشگري به عنوان يكي از محورهاي توسعه در 
استان سمنان ادامه داد: جشنواره ملي ايل سنگسر نقشي 
مهم در معرفي و توسعه گردشگري در استان دارد. اداره 
كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 
سمنان به دنبال تقويت نگرش گردشي با توانمند سازي 
جوامع محلي اس��ت.جمال خاطرنش��ان كرد: ميراث 
فرهنگي كمك كننده و استقبال كننده از بخش خصوصي 
براي برگزاري جشنواره در زمينه رونق گردشگري است. 
برگزاري جشنواره هاي مختلف مانند جشنواره ملي ايل 
سنگسر موجب معرفي ظرفيت استان و تبديل استان به 
مقصد گردشگري مي شود. در جشنواره ملي ايل سنگسر 
استان هايي مانند تهران، قم و البرز حضور دارند. استان 
سمنان به جديت طرح ساب سفر ارزان قيمت را دنبال 
و برنامه ريزي مي كند. بيش از 140 غرفه در نمايشگاه 
جشنواره ملي ايل سنگسر محصوالت صنايع دستي و 

لبني ارايه مي كنند.

حذف وانت براي رفت و آمد 
دانش آموزان  ممكن نيست

هرمزگان| در واكنش به 
انتقاداتي ك��ه در خصوص 
اس��تفاده از وانت به عنوان 
سرويس مدارس مي شود؛ 
مديركل آموزش و پرورش 
هرم��زگان گف��ت: اكنون 
حذف وانت خ��ودرو براي 
رفت و آم��د دانش آموزان امكان پذير نيست.موس��ي 
دادي زاده در خص��وص حادثه واژگون��ي وانت حامل 
دانش آموزان بشاگردي اظهار كرد: به علت سخت گذر 
و كوهستاني بودن راه هاي روستايي در بشاگرد امكان 
اس��تفاده از خودرو هاي ديگر و ميني بوس نيست.وي 
افزود: اين حادثه براي دانش آموزاني رخ داد كه به صورت 
روستا- مركزي تحصيل مي كردند.مديركل آموزش و 
پرورش هرمزگان گفت: اكنون 50 وانت سايپا بيش از 
700 دانش آموز روستايي را در بخش هاي مركزي و گافر 
و پارامون جابه جا مي كنند كه در تالش هستيم با توسعه 
مدارس ش��بانه روزي تعداد رفت و آمد دانش آموزان را 
كاهش دهيم.دادي زاده تصريح كرد: امسال با راه اندازي 
3 مدرسه شبانه روزي 20 سرويس وانت سايپا حذف شد 
و در سال آينده نيز با راه اندازي دو مدرسه شبانه روزي 
ديگر 8 سرويس وانت سايپا حذف مي شود.وي اضافه 
كرد: هر وانت سايپا به طور متوسط 6 دانش آموز را جابه جا 
مي كند كه در حادثه اخير به علت خرابي وانت سايپاي 
سرويس از خودروي جايگزين و عبوري استفاده شد و 

شمار دانش آموزان در خودرو نيز 12 نفر بود.

۵ماه زمان براي ساخت
و اصالح پل ها مي خواهيم

لرس�تان| مدي��ركل 
راه��داري لرس��تان ب��ا 
اشاره به اقدام ديرهنگام 
ب��راي بازس��ازي پل ه��ا 
و محوره��اي تخريب��ي 
لرس��تان به دلي��ل ابالغ 
ديرهنگام اعتبارات گفت: 
حداق��ل 5 ماه زمان ب��راي س��اخت اصولي پل ها 
مي خواهيم.به گزارش مهر، عباس شرفي ديروز در 
سخناني با اشاره به اينكه در سيل فروردين ماه راه 
ارتباطي 2500 كيلومتر از محورهاي استان مسدود 
شد به طوري كه راه ارتباطي 870 روستا قطع شد 
و 600 كيلومتر از راه هاي مواصالتي آسيب جدي 
ديد، اظهار داشت: خسارت يك هزار و 130 ميليارد 
توماني به راه هاي استان وارد شد.وي با بيان اينكه در 
مدت زمان كمتر از دو ماه توانستيم 208 دستگاه پل 
تخريبي را به صورت موقت ساماندهي كنيم، تصريح 
كرد: پل هاي بزرگ خرپايي را نصب كرديم و ارتش 
و سپاه هم در اين راستا كمك كردند كه جاي تقدير 
دارد.مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي لرستان 
افزود: يك كيلومتر پل را توانس��تيم مونتاژ و نصب 
كنيم كه در كش��ور يك ركورد محسوب مي شود.  
شرفي گفت: خسارت ها 1130 ميليارد بود و رقمي 
كه مصوب و ابالغ شد در قالب دو ابالغ ملي و استاني 
بود، در ابالغ ملي 122 و نيم ميليارد و در ابالغ استاني 

108 ميليارد اعتبار اختصاص يافت.

تقويت آموزش مهارتي وتوليد 
منجر به اشتغال پايدار مي  شود

مازن�دران| مديركل 
آموزش فني و حرفه اي 
مازن��دران در دي��دار 
ب��ا مدي��ر منطق��ه ويژه 
اقتص��ادي بندر اميرآباد 
مازن��دران گفت: تقويت 
آموزش مهارت��ي، كار و 
توليد منجر به اشتغال پايدار مي گردد.به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران، سيد حس��ين درويشي در 
ديدار با سياوش رضواني مدير بنادر و دريانوردي 
بندر اميرآباد گفت: ارتباطات س��ازمان آموزش 
فني و حرفه اي، مهارت افزايي براي افرادي است 
كه قصد دارند وارد بازار كار ش��وند و بايد ارتباط 
تنگاتنگي در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي، 
مهارت، توليد و كار وجود داش��ته باشد.او با بيان 
اينكه مهارت هاي آم��وزش فني و حرفه اي صرفًا 
در حوزه هاي فني نيس��ت، افزود: اين سازمان در 
بخش هاي خدمات، گردش��گري، فرهنگ و هنر 
و حوزه دريايي، توس��عه دريايي و حوزه ساحلي 
آموزش هاي خوبي ارايه مي دهد.مديركل آموزش 
فني و حرفه اي مازندران گفت: يكي از مزيت هاي 
آم��وزش فن��ي و حرف��ه اي، آموزش بر اس��اس 
استاندارد هاي بين المللي با كد بين المللي است و 
شخصي كه اين مدرك را دريافت به هر جاي اين 
دنيا برود و ب��ا ارايه اين مدرك بايد بتواند مهارت 

فرا گرفته را ارايه دهد.

خسارت ۸۴ ميليارد ريال در پي 
سرقت عالئم ايمني در جاده ها
سيستان و بلوچستان| 
سرپرست اداره كل راهداري 
و حمل و نقل جاده اي استان 
سيستان و بلوچستان گفت: 
س��رقت عالئم و تابلوهاي 
راهنماي��ي و رانندگ��ي در 
جاده ه��اي اين اس��تان در 
7 ماه س��ال جاري خسارتي افزون بر 84 ميليارد ريال 
براي استان به همراه داشته است.ايوب كرد در جلسه 
كميسيون مديريت اجرايي ايمني حمل و نقل استان 
افزود: تخريب و سرقت تابلوهاي هشدار دهنده رانندگي 
كه همواره جان رانندگان و مسافران را در معرض خطر 
قرار مي دهد به يكي از معضالت جاده هاي اين استان 
تبديل ش��ده اس��ت.وي افزود: اين اداره كل به منظور 
افزايش ايمن��ي جاده ها با وجود مش��كالت اعتباري 
بر حسب وظيفه عملكردي س��ريعا عالئم و تابلوها را 
جايگزين مي كند.او گفت: بر اساس اطالعات دريافتي 
از پزشكي قانوني استان در سوانح رانندگي 6 ماه سال 
جاري 4 هزار و 38 نفر مص��دوم و 498 نفر جان خود 
را از دس��ت دادند.كرد فاصله زي��اد مراكز جمعيتي و 
كمبود مجتمع هاي خدمات رفاه��ي، افزايش تردد و 
س��رعت غيرمجاز در محورهاي ارتباطي و همچنين 
تردد خودروهاي حامل سوخت قاچاق و اتباع بيگانه در 
محورهاي مواصالتي و تخريب سامانه هاي ثبت تخلف 
در محورهاي اس��تان را از مهم ترين عوامل دخيل در 

تصادفات سيستان و بلوچستان عنوان كرد.
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شركت متخلف وارد كننده 
تجهيزات پزشكي نقره داغ شد

ش�يراز| مديركل تعزيرات حكومتي فارس از 
جريمه و تعليق كارت بازرگاني مديرعامل شركت 
متخلف وارد كننده تجهيزات پزش��كي خبر داد. 
علي مبشري مديركل تعزيرات حكومتي استان 
فارس اظهار كرد: با ش��كايت يك��ي از بانك هاي 
دولتي استان از يك شركت وارد كننده تجهيزات 
پزش��كي، پرونده اي در ش��عبه چهارم تعزيرات 
حكومتي استان تشكيل ش��د.او ادامه داد: بانك 
شاكي ادعا داشت كه يك شركت، مبلغ 438 هزار 
يورو ارز دولتي را به منظور وارد كردن تجهيزات 
پزشكي مورد نياز كش��ور دريافت كرده و اين در 
حالي بوده كه اين اقالم به كشور وارد نشده است. 
مديركل تعزيرات حكومتي استان فارس با اشاره به 
احضار مدير اين شركت به تعزيرات تصريح كرد: در 
بررسي ها و تحقيقات انجام شده در شعبه مشخص 
شد كه اين شركت به تعهد خود در اين رابطه عمل 
نكرده است.علي مبش��ري بيان كرد: با مشخص 
ش��دن تخلف، شعبه رس��يدگي كننده حكم به 
استرداد 438 هزار يورو به بيت المال و تعليق كارت 

بازرگاني مديرعامل شركت صادر كرد.

پيشرفت فيزيكي ۶۵ درصدي 
بازسازي مناطق سيل زده پلدختر

اصفهان| رييس ستاد بازسازي شهرستان پلدختر 
بنياد مسكن اصفهان گفت: عمليات ساخت بازسازي 
مناطق س��يل زده اين شهرس��تان استان لرستان 
تاكنون بيش از 65 درصد پيشرفت فيزيكي داشته 
اس��ت. قاس��م جعفري اظهارداش��ت: در عمليات 
احداث واحدهاي مس��كوني ش��هري و روستايي 
تاكن��ون، 85 درصد از بتن فونداس��يون اجرا، 90 
درصد ساختمان ها ش��روع به كار، 65 درصد نصب 
اس��كلت و 50 درصد بتن سقف ريخته شده است. 
وي افزود: مشكالت مالكيتي، وراثتي و حقوقي يكي 
از چالش هاي ساختمان و زمين هاي اين شهرستان 
اس��ت كه اگرچه بخشي از آن حل ش��د اما باز هم 
چالشي در اين عرصه است. رييس ستاد بازسازي 
شهرستان پلدختر بنياد مس��كن استان اصفهان 
تصريح كرد: براي حدود چهار و 500 واحد مسكوني 
تخريب شده از نوع تعميري و احداثي تشكيل پرونده 
داديم و ارزيابي 2 هزار و 975 واحد مسكوني تعميري 
در شهر و روستا و 828 واحد تجاري تمام شده است.

وقف مشاركتي ميان مردم 
فرهنگ سازي شود

خرم آباد| معاون اوقاف و ام��ور خيريه با تأكيد 
بر لزوم تبليغ وقف و وقف مش��اركتي، نياز جامعه 
لرستان را وقف قرآني دانست و گفت: 2700 موقوفه 
در استان داريم كه 2300 موقوفه انتفاعي است و 
درآمد مادي ندارند.حجت االس��الم محمدجواد 
عباس زاده در همايش »ياوران وقف« و تجليل از 
هيات امنا و ُخدام امامزادگان و مس��اجد خرم آباد 
اظهار ك��رد: از مهم تري��ن انفاقات وقف اس��ت و 
فضيلت وقف از تمام انفاقات بيش��تر است.وي با 
ذكر اين مطلب كه قدمت برخي موقوفات لرستان 
به هزار سال پيش برمي گردد به وجود 800 نيت 
خير در سامانه جامع اوقاف اشاره كرد و افزود: بنا بر 
حديث معصوم سه گروه بعد از مرگ ثواب مي برند 
كه مهم ترين آنان كساني هستند كه صالحات بر 
جاي مي گذارند و وق��ف آينده نگري براي آخرت 
است.عباس زاده با تأكيد بر لزوم تبليغ وقف و وقف 
مشاركتي، نياز جامعه لرستان را وقف قرآني دانست 
و يادآور ش��د: 2700 موقوفه در لرستان داريم كه 
2300 موقوفه انتفاعي است و درآمد مادي ندارند.

كشف زمين خواري
در مركز لرستان

خرم آباد| رييس پليس آگاهي لرستان از كشف 
زمين خ��واري به مقدار 8500 متر در شهرس��تان 
خرم آباد خبر داد.س��رهنگ عباس نظري در جمع 
خبرنگاران، اظهار كرد: در پي كس��ب اخبار واصله 
مبني بر تصرف اراضي ملي در محدوده شهرستان 
خرم آباد با توجه به حساس��يت موضوع مراتب در 
دستور كار ماموران اداره مبارزه با جرايم اقتصادي 
آگاهي اس��تان ق��رار گرفت.وي تصري��ح كرد: در 
تحقيقات مقدماتي پليس مش��خص شد موضوع 
تصرف غيرقانوني در اراضي ملي و آبخيزداري دولتي 
به مساحت 8500 متر است كه با هماهنگي مقام 
قضايي يك نفر دستگير و به جرم ارتكابي و دخل و 
تصرف اراضي ملي اعتراف كرد. رييس پليس آگاهي 
لرستان خاطرنش��ان كرد: متهم با پرونده متشكله 

تحويل مراجع ذي صالح شد.

مردم به كنار رودخانه ها نروند
ايالم|مديرعامل آب منطقه اي ايالم از رهاسازي 
آب از سدهاي مخزني ايالم خبر داد و گفت: مردم 
از رفتن به كنار رودخانه خ��ودداري كنند.علي 
پوراحمد اظهار داشت: با توجه به رهاسازي آب 
از سدهاي مخزني اس��تان به منظور مستهلك 
كردن س��يالب هاي ناش��ي از بارش هاي پيش 
رو در فصل پاييز، از تمامي گردش��گران مناطق 
ويژدرون و اطراف رودخانه كنجانچم، پيمانكاران، 
ادارات ذي رب��ط، عش��اير و كش��اورزان منطقه 
درخواست مي ش��ود از نزديك شدن به حريم و 
بستر رودخانه ها )به ويژه رودخانه هاي پايين دست 
سدهاي مخزني استان( خودداري كنند.ايالم به 
عنوان يك استان كوهستاني از مناطق پربارش 
كشور محسوب مي شود كه ميانگين بارش ساالنه 
در آن بيش از 400 ميلي متر است و به دليل شيب 
جغرافيايي، بيش��تر بارندگي ها به اس��تان هاي 

اطراف و حتي كشور عراق سرازير مي شود.

چهرههاياستاني

يادداشت



اقتصاد اجتماعي12اخبار

تخصيص ارز دولتي به صنعت دارو؛ ضامن بقا يا عامل بروز نابساماني؟

حمايت دردسرساز دولت از داروسازي

محيط زيست، قرباني خاموش درگيري هاي مسلحانه جهان

بيش از يك س��ال از اجراي سياس��ت تخصيص ارز 
4200 توماني به دارو مي گذرد اما هنوز هم درستي 
اين سياس��ت محل بحث كارشناس��ان اقتصادي و 
دارويي اس��ت. قرار بود با اراي��ه ارز دولتي به حوزه 
دارو اثر نابس��اماني نرخ ارز در صنعت داروس��ازي 
خنثي شود اما بررس��ي ها حكايت از آن دارد كه نه 
تنه��ا وضعيت در اين حوزه بهب��ود پيدا نكرده بلكه 
موضوعات تازه اي مانند قاچاق معكوس دارو، رانت 
و واردات كاالهاي متفرقه به ج��اي دارو هم به اين 

صنعت تحميل شده است.
 در نتيجه چنين وضعيتي موضع گيري هاي مختلفي 
در راستاي ادامه سياست تخصيص ارز دولتي به دارو 
از سوي كارشناسان و نمايندگان مجلس مطرح شده 
است. گروهي بر اين باورند كه براي حمايت از مردم 
و جلوگيري از افزايش قيم��ت دارو حمايت دولت از 
داروس��ازان بايد همچنان ادامه داش��ته باشد و قطع 
ياران��ه دولتي عمال ضربه بزرگي به بدنه داروس��ازي 
كش��ور وارد مي كند اما در مقاب��ل گروهي ديگر هم 
تك نرخي شدن ارز دارو و ارايه يارانه به بيمه ها براي 
حمايت از مصرف كننده را راه حلي براي پايان التهابات 
بازار دارو و داروسازي مي دانند. اظهارنظر موافقان و 
مخالفان ارز دولتي در حالي است كه وزارت بهداشت 
تمايل دارد در برنامه بودجه 99 ارز دارو را س��مت ارز 

نيمايي هدايت كند. 

    وضعي�ت متف�اوت ارز دارو در برنام�ه 
بودجه 99

از ابتداي امسال كه اخبار التهابات بازار دارو گسترش 
يافت، كارشناسان دارو و اقتصاد راه حل برون رفت 
از اين وضعيت را تك نرخي ش��دن ارز اعالم كرده و 
بر اين موضوع تاكيد داش��تند كه اگر واقعا دولت به 
دنبال ثبات در اين حوزه است بايد ارز دولتي را حذف 
كند اما مرداد امس��ال وزير بهداش��ت به اظهاراتي 
مبني بر لزوم آزاد شدن ارز دارو و تجهيزات پزشكي، 
پاس��خ داد. س��عيد نمكي درباره اين موضوع گفت: 
براي امس��ال اگ��ر ارز دارو را آزاد مي كرديم، اولين 
ضرر متوجه خود توليدكنن��دگان و واردكنندگان 
بود؛ چراك��ه درحال حاضر هم با وجود تخصيص ارز 
چهارهزار و 200 توماني، بس��ياري از كارخانه هاي 
داروسازي كه ضعيف تر هستند، در نقدينگي مشكل 
دارند و در صورت دوبرابر شدن قيمت ارز، بي ترديد 
در گشايش هاي اعتباري شان دچار مشكل مي شدند. 
از طرف ديگر در بودجه سال 9۸ سازمان هاي بيمه گر 
مانند سازمان بيمه س��المت، اضافه سهم دارو ديده 

نشده بود و قطعا اگر ارز دارو تغيير مي كرد، بايد از جيب 
مردم پرداخت مي شد. به همين دليل تالش كرديم در 

اين زمينه فرصتي داشته باشيم تا سال 99.
با وجود اين آنطور كه نمك��ي مي گويد، وضعيت در 
برنامه بودجه 99 متفاوت است. به گفته وزير بهداشت 
در قانون بودجه 99 اين موضوع مد نظر قرار مي گيرد و 
اين وزارتخانه هم موافق است كه ارز دارو را به سمت ارز 
نيمايي ببرد، اما در عين  حال منابعش در بودجه هاي 
بيمه هاي سالمت بايد به گونه اي ديده شود كه فشاري 
به مردم وارد نش��ود. با وجود اين كارشناسان در اين 
زمينه به دو گروه تقسيم مي ش��وند. حميد خيري، 
عضو هيات مديره انجمن داروسازان ايران، با تزريق ارز 
دولتي به بازار دارويي كشور مخالف بوده و معتقد است 

دارو بايد قيمت واقعي خود را پيدا كند.
او درباره اين موضوع گفت: تا زماني كه معضل قيمت 
دارو برطرف نشده، مشكالت مختلف به صورت دومينو 
وار به حوزه دارو خراب مي ش��ود. تا زماني كه دارو به 
قيمت واقعي خود نرسيده، نمي توان از مديريت بهينه 

منابع و هزينه ها صحبت كرد.
او افزود: وقت��ي دارو با يارانه هايي نظير اختصاص ارز 
دولتي، توزيع مي شود، مسير قاچاق معكوس آن هموار 
خواهد شد، كما اينكه در حال حاضر نگراني هايي بابت 
قاچاق دارو از كشورمان به كشورهاي همسايه وجود 

دارد.
عضو هيات مديره انجمن داروسازان ايران، تاكيد كرد: 
دارو بايد در قالب ارز نيمايي به دس��ت مصرف كننده 
برس��د ولي معناي اين خواسته، آن نيست كه گراني 
دارو به مردم و مصرف كننده منتقل ش��ود، بلكه بايد 
از ساختارهاي بيمه گر يا س��اير ابزارها و راهكارهاي 
مناس��ب، براي جلوگيري از ايجاد فش��ار بر بيماران 
استفاده كرد. دولت موظف است كه زيرساخت هاي 
الزم را فراهم كند تا افزايش قيمت دارو به مردم منتقل 
نشود. در غير اين صورت تغيير نرخ ارز دارو، مصائب 
ديگري به دنبال خواهد داش��ت كه مي تواند فضاي 
عمومي بهداش��ت و درمان كش��ور را باچالش هاي 

جدي مواجه كند.

   افزايش هزينه هاي توليد دارو
تير خالص بر بدنه نيمه جان صنعت داروسازي

اظهارات خيري در حالي اس��ت ك��ه رييس انجمن 
اقتصاد س��المت ايران، نس��بت به تبعات رها شدن 
دارو از ارز دولتي هش��دار داد و گفت: توليد دارو با ارز 
غير رس��مي، تير خالص بر بدن��ه نيمه جان صنعت 
داروس��ازي كش��ور خواهد بود. محمدرض��ا واعظ 

مه��دوي، درباره اي��ن موضوع بيان ك��رد: اصال قرار 
نيست نرخ ارز همين ۱2 هزار يا ۱۵ هزار تومان باشد، 
ابتدا بايد اين پرس��ش را مطرح كرد كه اين نرخ ارز از 
كجا آمده است و در اين افزايش قيمت ارز، چه رازها و 
سواستفاده هايي پنهان شده است.سطح رفاه عمومي 
به شدت نزول كرده و شاهد نارضايتي هاي اجتماعي 
هستيم كه در اثر شكل گيري مشكالت اقتصادي به 

وجود آمده است. 
او افزود: ماجراي ارز دارو، يكي از صدها مشكلي است 
كه در اثر افزايش نرخ ارز بر كش��ور حاكم شده است. 
زيرا، همه صنايع دچار بحران شده اند اما بايد پرسيد 
با آزاد شدن نرخ ارز در مورد دارو چه اتفاقي مي افتد؟ 
باال رفتن نرخ ارز، عارضه نامطلوب براي كشور است. 
دولت بايد براي كاهش نرخ ارز تالش كند، زيرا همين 
ارز 4200 توماني هم براي صنايع زياد اس��ت چرا كه 
افزايش هزينه هاي توليد دارو، تير خالص بر بدنه نيمه 

جان صنعت داروسازي كشور خواهد بود.
وي ادامه داد: سال ها قيمت دارو ارزان بود، حتي به نرخ 
اين زمان كه ارز دارو از ۱000 تومان به 4200 تومان 

رسيده است، دولت نتوانسته قيمت داروهاي توليد 
داخل را واقعي كند. اگر قرار باشد ارز 4200 توماني 
به ۱2 هزار تومان برسد، بسيار زيان آور تر خواهد بود 
و قدرت ادامه توليد داخل را نخواهند داشت. مشكل 
صنعت داروسازي كشور نبود نقدينگي بوده در صورت 
افزايش نرخ ارز، بحران نقدينگي صنعت داروسازي 

تشديد خواهد شد.
واعظ مهدوي، به پيش فاكتورهاي مصرف ارز رسمي 
اشاره كرد و افزود: بررسي ها نشان مي دهد از مجموع 
پيش فاكتورهاي صادر شده بيش از ۶0 درصد عمل 
نشده است. زيرا، شركت هاي دارويي نقدينگي براي 
گش��ايش ارزي ندارند. اگر ارز دارو آزاد شود، به نفع 
وارد كنندگان خواهد ب��ود. زيرا، وارداتي ها معاف از 
قيمت گذاري هس��تند. بطوري كه بررسي ها نشان 
داده است قيمت داروهاي وارداتي در ايران، گران تر 
از بازار تركيه، ژاپن، امارات متحده عربي و...، است. 
زيرا، پيش فاكتورهاي واقعي صادر نمي شود. يعني 
اگر قيمت دارو ۵0 دالر بوده باشد، در پيش فاكتور 
۷0 دالر مي خورد. لذا، در چنين شرايطي، افزايش 

نرخ ارز براي آن دسته از وارد كنندگان كه با رانت كار 
مي كنند، درآمد بيشتري به دنبال خواهد داشت.

رييس انجمن اقتصاد س��المت ايران، با تاكيد بر اين 
نكته كه امكان ندارد توليد كننده داخلي بتواند دارو را 
با قيمت واقعي بفروشد، گفت: ساز و كار قيمت گذاري 
دارو در كميس��يون ماده 20 نيز به گونه اي است كه 
بيمه ها اجازه نمي دهند قيمت دارو واقعي شود. اگر 
قرار بود قيمت داروهاي توليد داخل واقعي ش��ود، تا 
االن مي شد. بنابراين، چنين تصوري كه دولت بتواند 
با آزاد شدن نرخ ارز دارو، قيمت داروهاي توليد داخل 

را واقعي تعيين كند، محال است.
وي ادامه داد: همه دست اندر كاران توليد دارو در كشور 
بر اين عقيده اند كه توليد داخ��ل جوابگوي افزايش 
هزينه ها نيست. بطوري كه از سال 90 كه ارز ۱000 
تومان بود و حاال كه به ۱0 تا ۱2 هزار تومان رس��يده 
اس��ت، بطور ميانگين ۶۵ درصد به قيمت داروهاي 
توليد داخل افزوده ش��ده، در حالي كه رشد حداقل 
400 درصدي در هزينه هاي تمام ش��ده توليد دارو 

را شاهد هستيم. 

با وجود ابزارهاي قانوني متعدد حفاظتي، محيط زيست 
همچنان قرباني خاموش درگيري هاي مس��لحانه در 
سراسر جهان است. از همين رو مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد ۱۸ سال پيش ۶ نوامبرمصادف با ۱۵ آبان 
ماه را روز جهاني »مقابله با آثار جنگ و درگيري هاي 
مسلحانه بر محيط زيست« اعالم كرد. نگراني عمومي در 
مورد هدف قرار دادن و سوءاستفاده از محيط زيست در 
زمان جنگ براي اولين بار در طول جنگ ويتنام به اوج 
خود رسيد. استفاده از علف كش هاي سمي و در نتيجه 
جنگل زدايي گسترده و آلودگي شيميايي ناشي از آن، 
خشم بين المللي را برانگيخت و منجر به ايجاد دو ابزار 

قانوني جديد بين المللي شد.
به گزارش ايسنا كنوانس��يون اصالحات محيطي در 
س��ال ۱9۷۶ ميالدي به منظور ممنوعيت استفاده از 
تكنيك هاي اصالح محيط زيس��ت به عنوان ابزاري 
براي جنگ تصويب ش��د. پروت��كل اول اصالحي در 
كنوانس��يون هاي ژنو مصوب سال بعد، شامل دو ماده 
۳۵ و ۵۵ ممنوعيت جنگ است كه ممكن است باعث 
»آسيب هاي گسترده، طوالني مدت و شديد محيط 

زيستي« شود.
با اين ح��ال كفايت اي��ن دو ابزار در ط��ول »جنگ 
خليج فارس« مي��ان عراق و كويت بين س��ال هاي 
۱990 ت��ا ۱99۱ ميالدي مورد تردي��د قرار گرفت. 
آلودگي گس��ترده ناش��ي از تخريب عمدي بيش از 
۶00 حلقه چاه نفت در كويت توسط ارتش عراق كه 
رو به عقب نش��يني بود و ادعاهاي متعاقب آن مبني 
بر ۸۵ ميليارد دالر خس��ارت هاي زيس��ت محيطي 

منجر به فراخوان هاي بيش��تر براي تقويت حمايت 
قانوني از محيط زيست هنگام درگيري هاي مسلحانه 
ش��د. همچنين موارد ديگري وجود داش��ته اس��ت 
كه درگيري هاي مس��لحانه همچنان آس��يب هاي 
چش��مگيري ب��ه محي��ط زيس��ت وارد مي كند كه 
به صورت مس��تقيم، غيرمس��تقيم و در نتيجه عدم 
حاكميت و فروپاشي نهادي رخ مي دهد. براي مثال در 
درگيري هاي »كوزوو« در سال ۱999 ميالدي، ده ها 
سايت صنعتي بمباران شد و منجر به نشت آلودگي 
شيميايي سمي در چندين نقطه حساس شد و نسبت 
به آلودگي احتمالي رودخانه »دانوب« نيز هشدار داد. 

در مثال��ي ديگر به دنبال بمب��اران نيروگاه »الجية« 
لبنان توسط اسراييل در سال 200۶ ميالدي، حدود 
۱2 هزار تا ۱۵ هزار ُتن نفت وارد آب هاي مديترانه شد.

اخيراً ني��ز درگيري هاي مس��لحانه در ع��راق كه از 
ژوئ��ن س��ال 20۱4 ميالدي آغاز ش��د و ب��ا تصرف 
آخرين مناطق تحت كنترل داعش و عقب نش��يني 
شبه نظاميان داعش در س��ال 20۱۷ ميالدي پايان 
يافت، تبعات عميق زيست محيطي را در پي داشت. 
نيروهاي داعش با عقب نش��يني چاه هاي نفتي را به 
آتش كش��يدند كه باعث انتش��ار مخلوط سمي دي 
اكس��يد گوگرد، دي اكس��يد نيتروژن، مونوكس��يد 

كرب��ن، هيدروكربن هاي آروماتي��ك چند حلقه اي ، 
ذرات آالينده و فلزاتي مانند نيكل، واناديوم و س��رب 
در هوا شد. با وجود اين مشكالت و با وجود تمام اين 
چالش ها، برنامه محيط زيس��ت سازمان ملل متحد 
)UNEP( با كشورهاي مختلف و ساير شركاي خود 
براي تقويت حفاظت از محيط زيس��ت قبل، حين و 

بعد از درگيري هاي مسلحانه همكاري كرده است.
به گفته مدير برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد 
در عراق از اوايل س��ال 20۱۸ ميالدي، دولت عراق و 
UNEP براي ساختن تيمي متشكل از وزارتخانه هاي 
اين كش��ور به منظور مقابله با آلودگي هاي ناش��ي از 
درگيري ها همكاري خود را آغ��از كرده اند. اين اقدام 
همچنين به منظور تقويت ظرفيت دولت در پاسخگويي 
به شرايط اضطراري زيست محيطي در آينده است كه 
ممكن است در نتيجه حمله به تاسيسات مهم به ويژه 

بخش نفتي عراق رخ دهد. 
در سپتامبر سال 20۱9 ميالدي، UNEP با همكاري 
ماموري��ت كم��ك به س��ازمان ملل متح��د در عراق 
كارگاهي در زمينه اصالح نش��ت نفت ترتيب داد كه 
به وزارتخانه هاي نفت و محيط زيس��ت با استفاده از 
تكنيك هاي پاكس��ازي بيولوژيك مق��رون به صرفه 

كمك مي كند.
به تازگي در ۸ ژوئيه 20۱9 ميالدي، كميسيون حقوق 
بين الملل 2۸ پيش نويس اصول قانوني را براي اولين بار 
به منظور تقويت حفاظت از محيط زيست در جنگ و 
درگيري ها تصويب كرد همچنين كميته بين المللي 
صليب سرخ نسخه تجديد نظر شده از دستورالعمل ها 

و راهنماهاي مربوط به حفاظت از محيط زيس��ت در 
زمان جنگ هاي مسلحانه را منتشر خواهد كرد. مدير 
ساخت و ساز صلح آميز محيط زيست UNEP در اين 
رابطه اظهار كرده كه محافظت از محيط زيست قبل، 
حين و بعد از درگيري هاي مسلحانه بايد به همان ميزان 
از اهميت سياسي برخوردار باشد كه محافظت از حقوق 
بشر اهميت دارد چراكه محيط زيست سالم بستري 

است كه در آن صلح و حقوق بشر تحقق مي يابد.
از سال ۱999 ميالدي، برنامه محيط زيست سازمان 
ملل متح��د )UNEP( بي��ش از 2۵ ارزياب��ي بعد از 
جنگ را با اس��تفاده از علوم پيشرفته براي تعيين اثر 
زيست محيطي جنگ انجام داده است. از كوزوو گرفته 
تا افغانستان، سودان و نوار غزه، اين سازمان ثابت كرده 
است كه درگيري هاي مسلحانه باعث آسيب هاي قابل 
توجهي به محيط زيس��ت و جوامع وابس��ته به منابع 

طبيعي مي شود. 
بنا بر گزارش پايگاه خبري برنامه محيط زيست سازمان 
ملل متح��د )UNEP(، اين برنامه بط��ور فزاينده اي 
اميدوار اس��ت از داده ه��اي بزرگ، فن��اوري مرزي و 
علوم شهروندي براي بهبود نظارت منظم و تشخيص 
آس��يب هاي محيطي و خطر ناش��ي از درگيري هاي 
مس��لحانه به منظور بهبود حفاظت از سالمت انسان، 
معيشت و امنيت استفاده كند. ايجاد يك اكوسيستم 
ديجيتالي براي س��ياره زمين به منظور نقشه برداري، 
نظارت و حفاظ��ت از محيط زيس��ت و كاهش خطر 
صلح و امنيت يكي از مهم ترين س��رمايه گذاري هاي 

بعدي است.
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بررسي بودجه نوسازي 
مدارس در كميسيون عمران

نايب رييس كميس��يون عمران مجلس ش��وراي 
اس��المي با اش��اره به گزارش آم��وزش و پرورش 
در خص��وص تحقق اعتبارات بودجه اي در س��ال 
جاري به منظور نوسازي مدارس، گفت: بر اساس 
اين گزارش حدود ۸0 درصد از بودجه نوس��ازي 
مدارس در سال جاري محقق شده است. ابوالفضل 
موسوي بيوكي بيان كرد: در جلسه امروز چندين 
طرح مورد بررس��ي قرار گرفت. طرح اول مربوط 
به عش��اير بود كه به آنان اجازه داده شود در محل 
ييالق و قشالق خود س��رپناهي به متراژ ۷0 متر 
براي خود بس��ازند اما وزارت راه و شهرس��ازي و 
بنياد مسكن و سازمان محيط زيست مخالف اين 
امر بودند. نمايندگان نيز معتقد بودند كه اين امر 
باعث اشغال جنگل ها مي شود فلذا مورد مخالفت 
نمايندگان قرار گرفت. او افزود: طرح ديگري كه از 
س��وي نمايندگان ارايه شده بود، تعيين و تكليف 
امالك فاقد سند بود و پس از بحث و بررسي كليات 
آن به تصويب رس��يد و قرار است در جلسات آتي 
جزييات آن نيز مورد بحث قرار گيرد. نماينده مردم 
يزد در مجلس تصريح كرد: در ادامه وزير آموزش 
و پرورش در كميسيون حضور يافتند و گزارشي از 
هزينه كرد اعتبارات سال جاري اين وزارتخانه ارايه 
شد. بر اس��اس گزارش حدود ۸0 درصد از بودجه 
نوس��ازي مدارس در سال جاري محقق شده بود. 
موسوي بيوكي به ايس��نا گفت: البته اين بودجه 
به صورت اوراق تخصيص داده ش��ده اس��ت اما بر 
اساس آمار گام خوبي در راستاي نوسازي مدارس 
برداشته شده است. سازمان نوسازي معتقد بود اگر 
به همين ميزان در سال آتي بودجه براي نوسازي 
مدارس تخصيص داده شود، گام بلندي در نوسازي 
مدارس كشور برخواهيم داشت. وي افزود: بر اساس 
گزارش ها در روستاهايي كه شبكه گاز به آنجا رفته 
است ديگر بخاري نفتي از داخل مدارس جمع آوري 
شده و پيشرفت خوبي در اين زمينه داشته ايم. اما 
هنوز در برخي از روستاها كه گازرساني انجام نشده 

است، بخاري نفتي در مدارس وجود دارد.

 بررسي 21 پرونده 
مرتبط با قاچاق دارو

فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ از پيگيري 
2۱ پرونده مرتبط با قاچاق دارو خبر داد. حسين 
رحيمي، رييس پليس پايتخ��ت در گفت وگو با 
خبرنگار ايلنا درباره اقدامات پليس در خصوص 
قاچاق و فروش دارو و اس��لحه در فضاي مجازي 
گفت: پي جويي جرايم و مجرمان در هر دو فضاي 
حقيقي و مجازي توس��ط پليس انجام مي شود. 
وي ادام��ه داد: واحد رصد فضاي مجازي در تمام 
پليس هاي تخصصي ايجاد شده و جرايم در هر دو 
فضا توسط آنها پيگيري مي شود.  رييس پليس 
پايتخت تصريح كرد: بطور مثال واحد رصد فضاي 
مجازي در پليس آگاهي نيز ايجاد شده و جرايم 
در آن فضا نيز پيگيري مي شود، چراكه بسياري 
از سارقان در فضاي مجازي نيز فعاليت مي كنند.  
سردار رحيمي خاطرنشان كرد: در ارتباط با قاچاق 
دارو بيش از 2۱ پرونده در فضاي حقيقي در حال 
بررسي است. همچنين مسائلي همچون فروش 
اس��لحه و مهمات، مواد مخدر، مباحث اخالقي 
و اجتماعي در فضاي مجازي توس��ط واحد رصد 
فضاي مجازي در پليس هاي تخصصي پيگيري 
مي شود. وي همچنين درباره اجراي طرح برخورد 
با تخلفات موتورسواران گفت: اين طرح از امروز در 
۶0 نقطه تهران اجرا خواهد شد و طبق اعالم قبلي 

با موتورسواران متخلف برخورد خواهد شد.

ايراني ها ساالنه ۸۵۳ ميليون بار 
به سيستم سالمت مراجعه دارند

معاون كل وزارت بهداش��ت گفت: هر ايراني بطور 
متوس��ط ۱0.۳ بار در طول س��ال با نظام سالمت 
مواجهه دارد و ساالنه حدود ۸۵۳ ميليون بار مردم 
ايران به سيستم سالمت، مراجعه مي كنند و از هزار 
نفر ايراني، ساالنه ۱40 نفر بستري مي شوند. ايرج 
حريرچي در پانزدهمين دوره سمپوزيوم بين المللي 
روابط عمومي در مجتمع فرهنگي و ورزشي تالش 
تهران، اظهار داشت: با توسعه و پيشرفت جوامع و 
گسترش بهداشت و پيش��گيري، تجربه دهه هاي 
اخير نش��ان مي دهد كه مراجعات م��ردم به نظام 
سالمت افزايش پيدا مي كند چون طول عمر افراد 
زياد مي ش��ود و در اين ص��ورت، اكثر بيماري هاي 
واگير مربوط به دوران سالمندي هستند. وي افزود: 
تا 40 س��ال پيش اميد به زندگ��ي در ايران حدود 
۵0 س��ال بود و تا ۳0 سال پيش بيماري آلزايمر در 
كشور وجود نداش��ت و اميد به زندگي در طول 40 
سال گذشته، بيش از ربع قرن افزايش يافته است. 
معاون كل وزارت بهداشت خاطرنشان كرد: در دنيا، 
۱0.۵ درصد از درآمد ناخالص ملي براي س��المت 
هزينه مي شود و ۷۳00 مليارد دالري كه ساالنه در 
حوزه سالمت هزينه مي شود از مجموع هزينه هاي 
انرژي و نظامي بيشتر است. حريرچي اضافه كرد: 
نظام سالمت 4 هدف اصلي دارد. افزايش سالمت 
مردم و اميد به زندگي س��الم، محافظت از مردم در 
برابر مخاطرات مالي بيماري ها و پيشگيري از فقر در 
حوزه سالمت، افزايش رضايتمندي مردم و همچنين 
ارتقاي كارايي و ارايه خدمات سالمت بيشتر با منابع 
كمتر، اهداف نظام سالمت هستند. وي يادآور شد: 
نظام س��المت، رفيق و همراه مردم است چون در 
دوران سخت و بيماري به آنها ارايه خدمات مي كند 
و رسانه ها از نظام سالمت، مجلس، دولت و جامعه، 
ارتقاي س��المت را مطالبه كنند. معاون كل وزارت 
بهداشت افزود: در حال حاضر ۶0 درصد از مردم چاق 
هستند يا اضافه وزن دارند و بايد به مردم بگوييم كه 
چه مواد غذايي را مصرف نكنند كه چاق نش��وند يا 

اضافه وزن نداشته باشند.

۱۰ ميليون ايراني با معضل اعتياد درگيرند
معاون اطالعات و عمليات پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بيان اينكه 
حدود 2 ميليون و ۸00 هزار نفر از جمعيت كشور معتاد هستند، گفت: 
اگر بطور ميانگين هر خانواده ايراني 4 نفر عضو داشته باشد، متوجه 
مي شويم كه بيش از ۱0 ميليون ايراني با معضل اعتياد به مواد مخدر 

درگير هستند.
مجيد كرمي افزود: اس��تعمال دخاني��ات دروازه اي براي درگيري با 
اعتياد است، فقدان شناخت و آگاهي الزم در مورد اعتياد اولين عامل 
سوء مصرف مواد مخدر است. متاسفانه بسياري از خانواده هاي ايراني 
از عوارض و تاثيرات مواد مخدر و دخاني بر افراد آگاهي الزم را ندارند.

مع��اون اطالع��ات و عمليات پلي��س مبارزه ب��ا مواد مخ��در ناجا با 
اش��اره ب��ه اينك��ه رس��انه هاي مختلف در ح��وزه فرهنگ س��ازي 
مض��رات س��يگار عملكرد خوب��ي دارند، اظهار داش��ت: شايس��ته 
اس��ت كه رس��انه هاي كش��ور در ح��وزه فرهنگ س��ازي مضرات و 
 آس��يب هاي مواد مخدر و محرك بيش از پيش كوشا و فعال باشند.

وي با اشاره به اينكه امروزه حوزه اعتياد تمام اقشار جامعه را دربرگرفته 
اس��ت، عنوان كرد: انسان هاي فاقد اعتماد به نفس بيشتر در معرض 

اعتياد قرار مي گيرند.
وي ب��ا بيان اينكه در حال حاضر حدود 2 ميلي��ون و ۸00 هزار نفر از 
جمعيت كشور معتاد هس��تند، افزود: اگر بطور ميانگين هر خانواده 

ايراني چهار نفر عضو داش��ته باش��د، متوجه مي ش��ويم كه بيش از 
 ۱0 ميلي��ون ايراني با معض��ل اعتياد به مواد مخدر درگير هس��تند.

معاون اطالع��ات و عمليات پليس مبارزه با م��واد مخدر ناجا اضافه 
كرد: بس��ياري از افراد به دليل احس��اس تنهايي در زندگي فردي به 
مواد مخدر گرايش پيدا مي كنند، در حال��ي كه برخي افراد به دليل 
 درمان مقطعي دردهاي جسمي خود به مصرف مواد روي مي آورند.

وي اضافه كرد: در حال حاضر برخي از سالن هاي زيبايي بانوان داروهاي 
مخدر و محرك را تحت عنوان داروي الغري به فروش مي رسانند و از 

اين طريق افراد را به سمت اعتياد سوق مي دهند.
به گفته سرهنگ كريمي، بخش عمده اي از مواد مصرفي در باشگاه هاي 
 بدنسازي تحت عنوان مواد نيروافزا در دسته مواد روان گردان قرار مي گيرند.

وي با اشاره به اينكه افراد معتاد هميشه افراد سالم جامعه را به مصرف مواد 
ترغيب مي كنند، اظهار داشت: بچه هايي كه در سن جواني و نوجواني در 
خانواده هاي پر از تنش و اختالف رشد مي كنند براي فرار از مشكالت 
 خانوادگي ب��ه اعتياد و مصرف مواد مخدر و مح��رك روي مي آورند.

سرهنگ كريمي در خاتمه با اش��اره به اينكه برخي از بانوان به دليل 
ژست اجتماعي به مصرف دخانيات روي مي آورند، خاطرنشان كرد: 
حدود 9۵ درصد از مصرف كنندگان مواد مخ��در و محرك در ايران 

آقايان هستند.

درخواست خودروسازان براي حذف فيلتردوده به كجا رسيد؟
حدود دو ماه گذشته بود كه يكي از خودروسازان درخواستي مبني بر 
توقف نصب »فيلتر دوده« روي خودروهاي ديزلي به سازمان حفاظت 

محيط زيست ارسال كرد. 
هر چند كه بهانه اين شركت خودروساز تحريم ها و مشكالت مالي 
بود اما آنها پيش از تحريم ها نيز زير بار اجراي نصب »فيلتر دوده« 
روي خودروهاي ديزلي نمي رفتند. دولت نيز ابتدا با اين پيشنهاد 
خودروس��ازان همراهي كرد و اس��حاق جهانگي��ري- معاون اول 
رييس جمهوري- به سازمان حفاظت محيط زيست اعالم كرد كه 
با توجه به ش��رايط تحريم اين موضوع بررسي و براي مدتي مجوز 
صادر ش��ود اما با مخالفت هاي س��ازمان حفاظت محيط زيست و 
وزارت بهداشت جهانگيري مجددا اظهار كرد كه اصل بر استفاده 
از فيلتر دوده در خودروهاي ديزلي اس��ت ولي از رييس س��ازمان 
حفاظت محيط زيست خواست تا در جلسه اي با حضور مسووالن 
ذي ربط اين درخواست شركت ايران خودرو ديزل را مورد بررسي 
قرار دهند و در نهايت رييس مركز ملي هوا و تغيير اقليم س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت گفت: اين سازمان پس از جمع بندي هاي 
نهايي مجدد تاكيد كرد كه ب��ا حذف فيلتر دوده روي خودروهاي 

ديزلي مخالف است.
ح��اال پ��س از برگزاري جلس��ات كارشناس��ي س��ازمان حفاظت 

محيط زيست همچنان مخالف حذف »فيلتر دوده« روي خودروهاي 
ديزلي است و وزارت بهداشت نيز به دولت اعالم كرده است كه با حذف 
»فيلتر دوده« همچنان مخالف است. محمدمهدي ميرزايي قمي، 
رييس مركز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيط زيست، 
دربه ايس��نا: نصب »فيلتر جاذب دوده« روي خودروهاي ديزلي دو 
جايگاه قانوني مشخص دارد؛ اول اينكه در قانون هواي پاك ذكر شده 
است كه خودروهاي ديزلي چنانچه با استاندارد يورو 4 توليد مي شوند 

بايد روي آنها »فيلتر جاذب دوده« نصب شود.
وي ادامه داد: از س��وي ديگر مصوبه هيات وزيران در سال 9۳ تردد 
وس��ايل نقليه ديزل��ي را منوط به نصب »فيلتر دوده« كرده اس��ت 
بنابراين نصب فيلتر دوده روي ديزلي ها جايگاه قانوني محكمي دارد 

و حذف آن به راحتي صورت نمي گيرد.
ميرزايي قمي با بيان اينكه سازمان حفاظت محيط زيست در نامه اي 
خطاب به معاون اول رييس جمهوري اعالم كرد كه با حذف »فيلتر 
جاذب دوده« و پيشنهاد ايران خودرو ديزل مخالف است، تصريح كرد: 
ما مجددا موضوع حذف »فيلتر جاذب دوده« را با حضور دستگاه هاي 
ذي ربط بررسي و پس از تصميم گيري نهايي، ايران خودرو ديزل و 
ساير همكاران را توجيه كرديم كه حتما »فيلتر جاذب دوده« را در 

خودروهاي سنگين نصب كنند.
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دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري: 

رشد 5‚17 درصدي صدور پروانه هاي ساخت مسكن در 97؛ افت 9‚20 درصدي در 98

انتقال پايتخت از تهران دوباره منتفي شد

ضربان نامنظم ورود سرمايه به بازار مسكن

آمادگي تهران براي انتقال تجربه پاكسازي هوا به سارايوو

گروه راه و شهرسازي|
آن گون��ه كه فرزانه صادق مالواجرد دبير ش��وراي عالي 
شهرس��ازي و معماري گفته تاكنون هيچ گزينه اي در 
اين ش��ورا براي جايگزيني پايتخت مطرح نش��ده و از 
نظر اعضاي ش��وراي عالي شهرس��ازي انتقال پايتخت 

منتفي است. 
به گزارش »تعادل«، سال هاست كه در شرايط مختلف، 
انتقال پايتخت اداري كشور مطرح مي شود اما تاكنون 
هيچ گاه به شكل جدي دنبال نشده و هيچ اقدام عملي در 
اين خصوص صورت نگرفته است. شهريور سال گذشته 
بود كه انتقال پايتخت در جلس��ه ش��وراي ساماندهي 
مركز سياسي و اداري كشور و تمركززدايي مطرح شد. 
در اين جلس��ه مقرر شد وزارت راه و شهرسازي ظرف 6 
ماه مطالعه و پژوهشي جامع و دقيق در خصوص امكان 
سنجي انتقال پايتخت اداري و سياسي كشور تدوين و آن 
را به دولت ارايه دهد كه بعد از گذشت بيش از يك سال از 
موضوع هنوز وزارت راه پژوهش خود را در اين باره ارايه 

نكرده يا علني نكرده است.
بحث انتقال پايتخت در كشورمان در ادوار گوناگون و به 
داليل مختلفي در دولت و ساير نهادهاي مسوول مطرح 
شده است. براي نخستين بار اين موضوع در سال 1293 
شمس��ي و به داليلي غالبا سياسي و اقتصادي مطرح و 
شهر اصفهان به عنوان جايگزين تهران معرفي شد كه به 
دليل انجام يك سري اقدامات در بخش نوسازي شهري 
اين موضوع منتفي شد. بعد از انقالب نيز در سال 1368 
مطالعه اي درخصوص انتقال پايتخت صورت پذيرفت كه 
در نتيجه اين مطالعه به داليلي از قبيل هزينه هاي زياد، 
طوالني بودن فرآيند انتقال و عدم ثمربخشي اين طرح 
در كاهش جمعيت شهر تهران، طرح مذكور مورد تاييد 

كارشناسان قرار نگرفت. 
بعد از آن در س��ال 1377 نيز اين موضوع توسط وزارت 
مس��كن و شهرسازي مطرح و با تمركز بر امكان سنجي 
انتقال مراكز سياسي از تهران مورد بررسي قرار گرفت. در 
آن زمان مكان يابي هايي هم انجام شد و چند نقطه هم كه 
مناسب ترين آنها اطراف گلپايگان و محالت و يك نقطه 
نزديك اقليد استان فارس و حتي استان سمنان بود، در 
هيات دولت آن دوره مطرح ش��د. حتي برآوردهايي هم 
براي هزينه انتقال محاس��به شد اما در نهايت نتيجه اي 

حاصل نشد.
در سال 1386 نيز اين موضوع توسط مسووالن وزارت 
كار و وزارت كش��ور مورد توجه قرار گرفت و در ادامه در 
سال 1392 مجلس شوراي اسالمي نيز به اين موضوع 
ورود پي��دا كرد، اما در تمامي اي��ن مراحل طرح مذكور 
موافقان و مخالفاني جدي داش��ته اس��ت. بحث انتقال 
پايتخت در بهمن س��ال1391 ابتدا ب��ا عنوان »انتقال 
پايتخت اداري-سياسي« با امضاي 52 نفر از نمايندگان 
در مجلس اعالم وصول ش��د اما در طول سال هاي 92 و 
93 كه بررسي آن در كميسيون هاي تخصصي و صحن 
مجلس به جريان افتاد، تحت تاثير اعمال نظرهاي برخي 
مقامات وزارت راه وشهرس��ازي، ش��وراي شهر تهران و 
همين ط��ور نمايندگان، نام و محت��واي طرح تغييرات 
اساسي پيدا كرد به طوري كه در مرداد سال93، اين طرح 
با نام جديد »امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري 
كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران« به تصويب 
مجلس رس��يد. عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي 
وقت از همان ابتداي تشكيل دولت يازدهم كه همزمان 
ش��ده بود با آغاز بررس��ي طرح خام »انتقال پايتخت« 

در مجل��س، با حكم رييس جمه��وري متولي پيگيري 
مطالعات طرح انتقال  پايتخت شد و در طول سال هاي 
92 و 93 كارگروه ويژه اي را در وزارت راه وشهرس��ازي 
براي مطالعه و بررسي طرح انتقال  پايتخت تشكيل داد 
تا تجربه س��اير كشورها و س��وابق تحقيقاتي كه در اين 
زمينه توسط نهادهاي مختلف از دهه 60 تاكنون انجام 
شده است، گردآوري و طبقه بندي شود. آخوندي البته 
پيش از تشكيل دولت يازدهم گفته بود: »انتقال پايتخت 
پروژه بس��يار  گران قيمتي است كه هزاران هزار ميليارد 

تومان هزينه دارد«.
هر چند گفته مي ش��ود انتقال تهران هزينه هاي مادي 
زيادي را بر دول��ت تحميل خواهد كرد ام��ا با توجه به 
خطراتي كه تهران را تهديد مي كند، پيش��نهاد انتقال 
پايتخت چندان غيرمنطقي به نظر نمي رسد. ترافيك و 
آلودگي هوا، احتمال وقوع زلزله شديد، بافت فرسوده، 
فرونشس��ت زمين، وجود س��اختمان هاي بلند مرتبه 
ناايمن و خطر س��يل از جمله ريس��ك هاي تهران براي 
زندگي هستند كه هر يك يه تنهايي مي توانند قربانيان 
بسياري داشته و شرايط زندگي تهراني ها را بيش از پيش 
س��خت كنند. با وجود اين، همان طور كه عنوان شد در 
آخرين اظهارنظر رسمي روز گذشته دبير شوراي عالي 
شهرسازي و معماري عنوان كرد، انتقال پايتخت به طور 
كامل منتفي اس��ت . البته صحبت دبير ش��وراي عالي 
و شهرس��ازي را مي توان اين گونه تعبير كرد كه انتقال 
پايتخت در اي��ن دوره منتفي اس��ت و احتمال دارد در 
دوره هاي بعدي باز هم ش��اهد بحث هايي بر سر انتقال 

پايتخت باشيم.
فرزانه صادق مالواجرد درب��اره انتقال پايتخت تصريح 
كرد: تعادل بخشي به توزيع جمعيت جزو وظايف شوراي 
عالي شهرسازي و معماري است و مصوبه مجلس در اين 
خصوص از ش��وراي عالي خواسته است تا انتقال مراكز 
اداري و سياسي پايتخت امكان س��نجي شود. تاكنون 

به هيچ گزينه اي ب��راي انتقال پايتخت نرس��يده ايم و 
هيچ شهري انتخاب نش��ده است. سياست پيشنهادي 
ما تمركززدايي از تهران ب��وده و انتقال پايتخت به طور 

كامل منتفي است.
مالواجرد به تشريح فعاليت هاي شوراي عالي شهرسازي 
و معماري ايران پرداخت و درباره نقش اين شورا در برنامه 
اقدام ملي توليد و عرضه مس��كن اظهار كرد: اين شورا 
مي تواند با تغيير كاربري اراضي با كاربري هاي مختلف در 
شهرها و كاربري مسكوني، به فرآيند توليد مسكن كمك 
كند. همچنين اگر الزم باش��د در ضوابط ساخت وس��از 
بافت هاي فرسوده در شوراي عالي شهرسازي تغييراتي 
ايجاد خواهيم كرد كه به افزايش توليد مس��كن در اين 
بافت ها كمك شود. البته صرفًا در بافت هاي فرسوده اي 
كه فاقد ارزش تاريخي و ميراثي باشند، اين اتفاق صورت 

خواهد گرفت.
او درباره ضمانت اجرايي مصوبات شوراي عالي شهرسازي 
افزود: طبق ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي 
و معماري، مصوبات آن براي تمام شهرداري ها قابل اجرا 
است، بنابراين اگر شهرداري از قانون عدول كند، با قوه 
قضاييه هماهنگ كرده ايم تا تخطي از مصوبات شوراي 

عالي از سوي شهرداري ها، جرم انگاري محسوب شود.

  طرح ساماندهي دانشگاه تهران
دبير ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري در خصوص 
طرح س��اماندهي دانش��گاه تهران نيز گف��ت: مصوبه 
محدوده ساماندهي دانشگاه تهران در هيات وزيران به 
س��ال 82 برمي گردد كه بر اساس اين مصوبه، دانشگاه 
ته��ران از جنوب به خيابان انقالب، از ش��رق به خيابان 
وصال، از ش��مال به بلوار كش��اورز و از غرب به خيابان 
16 آذر توسعه خواهد يافت. از اين رو طرحي به شوراي 
عالي شهرسازي و معماري آمد كه متأسفانه پاسخگوي 
مشكالت ساماندهي دانش��گاه تهران نبود در نتيجه در 

شوراي عالي شهرسازي و معماري رد شد. به گفته صادق 
مالواجرد، ساكنان و شهروندان اطراف دانشگاه تهران كه 
در محدوده طرح سكونت داشتند، در سال هاي گذشته 
با مشكالت زيادي روبه رو بودند چون طبق مصوبه هيات 
دولت، قرار ب��ود تمام امالك موج��ود در اين محدوده، 
تملك، تخريب و س��پس بناسازي ش��ود. از اين رو، در 
شوراي عالي شهرس��ازي و معماري تصويب كرديم تا 
از اين پس موضوع تملك واحدهاي صنفي و مسكوني 
موجود در اين منطقه، متوقف ش��د. همچنين رويكرد 
شوراي عالي شهرسازي درباره ساماندهي دانشگاه تهران 
از توسعه آموزشي به توسعه واحدهاي دانش بنيان تغيير 
يافت كه بر اين اس��اس، ديگ��ر الزم به تملك خانه هاي 
س��اكنان اين منطقه نخواهد بود. از سوي ديگر، ضوابط 
ساخت و س��از در اين منطقه با توجه به اينكه دانشگاه 
ته��ران ثبت مي��راث فرهنگي دارد، بر اس��اس ضوابط 
ميراث فرهنگي خواهد ب��ود. معاون اول رييس جمهور 
نيز تأكيد دارد به جاي توسعه، پيرامون دانشگاه تهران 

ساماندهي شود.
معاون شهرس��ازي و معم��اري وزير راه و شهرس��ازي 
درب��اره باغات تهران ني��ز گفت: بيش از 3 ه��زار باغ در 
تهران شناسايي و شناس��نامه دار شده اند كه در سامانه 
شهرداري تهران به ثبت رسيده است. تثبيت اين باغات 
در سامانه شهرداري، به ادامه حيات آنها منجر خواهد شد 
ضمن اينكه مصوب كرده ايم تا هيچ باغي در تهران امكان 
تفكيك به قطعات كمتر از 10 هزار متر را نداشته باشد.

  هيچ مماشاتي با شهرداري ها نداريم
او درباره مماشات شوراي عالي شهرسازي و معماري در 
دوره جديد وزارت راه و شهرسازي و با حضور اسالمي در 
رأس اين وزارتخانه گفت: هيچ مماشاتي با شهرداري ها 
در حوزه شهرسازي و معماري نداريم و در يك سال اخير 
مصوبات شوراي عالي شهرسازي در دوره وزارت عباس 

آخوندي و دبيري پيروز حناچي و محمدس��عيد ايزدي 
را عملياتي كرده ايم؛ مواردي چون ممانعت از س��اخت 
خيابان آقانجفي اصفهان، پيگيري طرح هاي پيراموني 
حرم مطهر رضوي، طرح س��اماندهي پيرامون دانشگاه 
تهران، طرح ممانعت از تخريب باغات قزوين و ... از جمله 
مصوبات سابق شوراي عالي شهرسازي و معماري است 

كه در اين دوره اجرا شده است.

  طرح پيراموني حرم مطهر رضوي
صادق مالواجرد درباره علت توقف مصوبه شوراي عالي 
شهرسازي و معماري در خصوص طرح پيراموني حرم 
مطهر رض��وي افزود: عل��ت توقف اين طرح، ش��كايت 
شهرداري مشهد از مصوبه شوراي عالي و دستور ديوان 
عدالت اداري براي توقف اين مصوبه بوده است. در يك 
سال گذشته جلساتي با مديريت جديد شهري مشهد و 
مديريت جديد آستان قدس رضوي برگزار كرده ايم كه 
آنها نيز كامال با رويكرد شوراي عالي شهرسازي و معماري 

هماهنگ هستند.
به گفته او، جلس��اتي نيز در خصوص طرح ساماندهي 
پيرامون حرم مطهر رضوي با رييس قوه قضاييه و رهبر 
معظم انقالب مطرح ش��ده ضمن اينكه مصوبه شوراي 
عالي، با منويات رهب��ر معظم انقالب در خصوص بافت 
پيراموني حرم مطهر رضوي كاماًل منطبق است. طبق 
دستوري كه رهبر معظم انقالب در سال 86 براي دولت 
وقت دادند، بايد رضايت ساكنان پيرامون حرم در طرح 
ساماندهي بافت، رعايت شود كه در مصوبه اين مورد نيز 

گنجانده شده است.
دبير شوراي عالي شهرس��ازي و معماري ادامه داد: روز 
سه ش��نبه تفاهمنامه اي بين وزير راه و شهرس��ازي به 
عن��وان رييس ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري با 
استاندار خراس��ان رضوي در خصوص ساماندهي بافت 
پيرامون حرم مطهر رضوي به امضا رس��يد كه در آن بر 
اجراي مصوبه ش��وراي عالي تأكيد شد. همچنين قرار 
ش��د اگر حقوق مكتسبه اي براي ش��هرداري بر اساس 
مصوبات سابق شوراي عالي تثبيت شده، رعايت شود اما 
اگر اين حقوق مكتسبه، تخلف از مصوبات شوراي عالي 
باشد، حقوق مكتسبه محسوب نخواهد شد. همچنين 
مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري درباره طرح 
ساماندهي بافت پيراموني حرم مطهر رضوي عينًا مصداق 

رعايت معماري ايراني � اسالمي بوده است.
ص��ادق مالواج��رد درب��اره كميس��يون هاي م��اده 
5 ش��هرداري ها ني��ز توضيحات��ي ارايه ك��رد و گفت: 
متأسفانه مصوبات كميسيون هاي ماده 5 به محل درآمد 
شهرداري ها تبديل شده است. شوراي عالي شهرسازي 
و معماري نيز به عنوان نهاد باالدس��تي بر مصوبات اين 
كميسيون ها نظارت عاليه دارد. ما معتقديم بايد مصوبات 
كميسيون هاي ماده 5 شفاف سازي و منتشر شده كه به 
كاهش تخلفات در كميسيون هاي ماده 5 منجر شود. در 
كميسيون ماده 5 ش��هرداري تهران نيز در دوره جديد 
مديريت شهري، بيشتر مواردي كه بررسي شده، موارد 

كالن و عمومي است.
او درباره منطقه 22 تهران گفت: تمام تالش ما اين است 
كه در تهران ديگر مال سازي ادامه نيابد. در منطقه 22 
تصويب كرده ايم كه اگر بارگذاري كالن تجاري � اداري 
ش��ده و اين بارگذاري ها بر ساكنان منطقه اثر نامطلوب 
داشته اس��ت، توسعه حمل و نقل عمومي اين منطقه از 
سوي سرمايه گذاران واحدهاي تجاري بزرگ انجام شود. 

گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه چند روز پيش، دفتر اقتصاد مسكن وزارت 
راه و شهرس��ازي آم��ار مربوط به رش��د منفي صدور 
پروانه هاي ساخت واحدهاي مسكوني در هفت ماهه 
نخست سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل را 
منتشر كرد، روز سه شنبه مركز آمار ايران از رشد مثبت 
صدور پروانه هاي ساخت واحدهاي مسكوني در سال 
97 و در قياس با سال 96 خبر داد. به اين ترتيب، شاهد 
هستيم كه با رونق نسبي معامالت و البته جهش قيمت 
در س��ال 97، تمايل س��ازندگان براي آغاز پروژه هاي 
جديد افزايش يافته بوده اس��ت، اما در سال جاري، به 
دليل افت معامالت و تثبيت قيمت مسكن از سويي، 
و رشد سرسام آور قيمت مصالح ساختماني و زمين از 
سوي ديگر، سازندگان تمايل به پروژه هاي جديد را تا 

حدي از دست داده اند.
مركز آمار روز س��ه ش��نبه هفته جاري، گزارش��ي از 
وضعيت پروانه هاي ساختماني در سال 1397 منتشر 
كرد كه نش��ان مي دهد روند صدور مجوزهاي ساخت 
رو به رشد بوده اس��ت. به گونه اي كه در سال گذشته 
براي ح��دود 76 هزار 511 واحد مس��كوني در تهران 
پروانه صادر شده است كه نسبت به سال 1396 حدود 
17.5درصد افزايش داشته است. متوسط تعداد واحد 
مسكوني براي هر يك از اين پروانه ها نيز 7 واحد بوده 
اس��ت. اين در حالي است كه بر اس��اس گزارش دفتر 

اقتصاد مسكن، طي هفت ماهه نخست سال جاري در 
قياس با دوره مشابه سال 97، تعداد پروانه هاي صادره 
براي احداث واحدهاي مس��كوني كه به معني تمايل 
سازندگان به سرمايه گذاري در پروژه هاي جديد و به 
نوعي رشد اقتصاد مسكن به شمار مي رود، دچار افت 
20.9 درصدي شده اس��ت و از 34 هزار و 614 پروانه 
صادره در دوره مورد بررس��ي س��ال قبل به 27 هزار و 
384 پروان��ه صادره در دوره هفت ماهه س��ال جاري 

رسيده است.
گزارش تازه مركز آمار همچنين حالي است كه 10 هزار 
و 954 پروانه  احداث »س��اختمان« توسط شهرداري 
تهران در سال گذشته صادر شده كه نسبت به سال قبل 

از آن با رشد 17.6 درصدي همراه بوده است.
بر اين اساس مجموع مس��احت زيربنا در پروانه هاي 
احداث ساختمان  صادرشده از سوي شهرداري تهران 
در س��ال ٩٧ بالغ  بر 14 ميليون و 341 هزار مترمربع 
بوده است كه نسبت به سال گذشته حدود 21.3 درصد 
افزايش داشته است. متوس��ط مساحت زيربناي اين 
دس��ته از پروانه ها در دوره  مورد بررسي حدود ١٣٠٩ 

مترمربع بوده است. 

  ۳۷۶ هزار مجوز ساخت مسكن در ايران
اما وضعيت صدرو پروانه هاي ساختماني در كل كشور 
در سال گذشته نش��ان مي دهد كه حدود 376 هزار و 

575 واحد مس��كوني در پروانه هاي صادرشده براي 
احداث س��اختمان از س��وي ش��هرداري هاي كشور 
پيش بيني ش��ده كه نس��بت به س��ال 1396 حدود 
16.6 درصد افزايش داشته است.   متوسط تعداد واحد 
مس��كوني در هر پروانه  احداث س��اختمان ٢.٦ واحد 

بوده است .
همچنين بيش از 142 هزار پروانه  احداث ساختمان 
توسط ش��هرداري ها در س��ال 1397 صادرشده كه 
نسبت به سال قبل حدود 16.3 درصد افزايش داشته 

است.
مجموع مساحت زيربنا در پروانه هاي صادرشده براي 
احداث ساختمان  نيز بيش از 72 ميليون مترمربع بوده 
كه نسبت به سال گذشته 20.5 درصد افزايش داشته 
است. متوسط مس��احت زيربنا در اين پروانه ها ٤٩٤ 

مترمربع بوده است.

   وضعيت شاخص هاي بازار مسكن
ب��ر اس��اس آمارهاي منتش��ر ش��ده از س��وي دفتر 
س��رمايه گذاري و اقتصاد مس��كن، طي هفت ماهه 
نخست س��ال گذش��ته 87 هزار فقره معامله واحد 
مس��كوني در شهر تهران ثبت شده كه اين رقم با 58 
درصد افت در دوره مشابه س��ال جاري به 36 هزار و 
515 فقره كاهش يافته است. همچنين متوسط قيمت 
يك متر مربع واحد مسكوني آپارتماني در هفت ماهه 

نخست سال گذشته 7 ميليون و 33 هزار تومان بوده 
كه با رشد 82.7 درصدي در دوره مشابه سال جاري 
به 12 ميليون و 846 هزار تومان افزايش يافته است. 
مجموع ارزش ريالي معامالت ملك نيز در دوره مورد 
بررسي سال گذش��ته 51 هزار و 900 ميليارد تومان 
بوده كه در هفت ماهه نخس��ت س��ال جاري با افت 
24.8 درصدي به 39 هزار و 40 ميليارد تومان كاهش 
يافته است. تعداد پروانه هاي صادره براي واحدهاي 
مسكوني نيز همان طور كه پيش از اين اشاره شد، در 
هفت ماهه نخست سال 97 بالغ بر 34 هزار و 614 فقره 
بوده كه با افت 20.9 درصدي، در دوره مش��ابه سال 

جاري به 27 هزار و 384 فقره رسيده است.
بر اين اس��اس، با توجه به ثبت رش��د هاي منفي قابل 
توجه در ش��اخص هاي »تعداد معام��الت«، »ارزش 

معامالت« و همچنين »تعداد پروانه هاي صادره« براي 
واحدهاي مسكوني مي توان نتيجه گرفت كه اقتصاد 
مس��كن در هفت ماهه نخست سال جاري حدود يك 
چهارم نسبت به اندازه خود در سال 97 كوچك تر شده 
است، به گونه اي كه رشد قابل توجه قيمت مسكن در 
دوره مورد نظر نيز نه تنها نتوانس��ته مانع افت ارزش 
ريالي معامالت شود، بلكه خود به عاملي براي تشديد 
و تعميق ركود در بازار مسكن تبديل شده است. البته 
ذكر اين نكته ضروري است كه متوسط قيمت هر متر 
مربع واحد مسكوني در ماه هاي مرداد و شهريور سال 
جاري رشد هاي منفي بيش از 2 درصد را تجربه كرد، 
اما در مهر ماه همزمان با سنت شكني بازار در افزايش 
معامالت نسبت به شهريور هر سال، شاخص قيمت ها 

نيز مثبت شد و كمي باالتر از صفر ايستاد.

ش��هردار ته��ران در ديدار با ش��هردار س��ارايوو براي 
حل مش��كل آلودگي هواي پايتخت بوس��ني اعالم 
آمادگي كرد و گفت: تهران آمادگي دارد تا مشاوران و 
شركت هاي فعال در اين زمينه را به سارايوو معرفي كند.

به گزارش ايس��نا، پيروز حناچي در ديدار با عبداهلل 
اسكاس��ا، ش��هردار س��ارايوو در حاش��يه چهارمين 
دوره جايزه خش��ت طاليي با بيان اينكه ميان ايران 

و بوس��ني هرزگوين هم در دوره معاص��ر و از دوران 
قديم نزديكي زيادي بوده است؛ مشكل آلودگي هوا 
و پسماند را مش��كل اپيدميك همه شهرهاي بزرگ 
عنوان كرد: جمعيت سارايوو كمتر از نيم ميليون نفر 
اس��ت، جمعيت نيم ميليوني براي آلودگي هوا كمي 
زود است و كالن شهرها در آستانه 700 هزار و تا يك 
ميليون نفر بايد اقداماتي را در زمينه كاهش آلودگي 

هوا انجام دهند. در غير اين صورت منجر به هزينه هاي 
بيشتر خواهد شد بنابراين شما در زمان درستي به فكر 
افتاده ايد.ما آمادگي هرگونه همكاري را داريم و حتي 
مي توانيم مشاوراني كه در اين زمينه كار مي كنند را 
به شما معرفي كنيم. كاري كه از دستمان بربيايد را 
انجام مي دهيم و مانند سابق در كنار سارايوو خواهيم 
بود البته پيش از سفر يا همزمان با سفرم به سارايوو 

تمهيداتي در اين رابطه انجام مي دهيم. او با تاكيد بر 
لزوم مطالعه روي منشأ آلودگي هوا گفت: در تهران 80 
درصد منش��أ آلودگي هوا سوخت هاي فسيلي است. 
استانبول هم حدود 3 دهه پيش تقريبا وضعيت مشابه 
سارايوو را داشت البته اس��تانبول به نسبت سارايوو 
مسطح و داراي دشت هاي باز است اما مصرف ازت و 

زغال سنگ عامل اصلي آلودگي هوا بود.

او افزود: 8.5 ميليون نفر در داخل محدوده تهران زندگي 
مي كنند، 4.5 ميليون خودرو در تهران تردد مي كنند، 
3 ميليون دوچرخه و موتور در تهران وجود دارد و 40 
درصد حمل و نقل داخلي تهران با خودرو شخصي انجام 
مي شود بنابراين اگر باد و بارندگي نباشد ما در زمستان 
با وارونگي دما مواجه هستيم. چند سال پيش تهران را 

7 روز به دليل آلودگي هوا تعطيل كرديم.
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 كاهش سفرهاي خارجي 
از فرودگاه امام )ره( 

تحوالت بازار ارز سفرهاي خارجي را به سمت سفرهاي 
ضروري و حذف سفرهاي خارجي تفريحي سوق داده 
است. در 6ماهه اول امسال نسبت به 6 ماه اول سال 
96 تعداد پروازهاي فرودگاه امام 26.2درصد و تعداد 
مسافران 20.6درصد كاهش يافته است. به گزارش 
مهر، فرودگاه امام خميني )ره(، برخي آمار پروازي اين 
فرودگاه در 6 ماه نخست سال جاري را اعالم كرد كه بر 
اساس آن ٢٣ هزار و ٢٢١ پرواز در فرودگاه بين المللي 
امام خميني )ره( انجام شده و ٣ ميليون و ٩65 هزار 
و ٣٠٧ مس��افر با اين پروازها جابه جا شده است. اين 
در حالي است كه در مدت مشابه سال قبل )6 ماهه 
نخست 97( بر اساس آمارهاي منتشره از سوي شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، 27 هزار و 569 پرواز 
در فرودگاه امام خميني )ره( انجام شده و 4 ميليون 
و 334 هزار و 70 مسافر از طريق اين فرودگاه جابه جا 
شده اند. بنابراين در نيمه نخست سال جاري نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد نشست و برخاست 
هواپيماها، كاهش 15.7 درصدي و از نظر تعداد مسافر 
كاهش 8.5 درصدي رخ داده اس��ت. بر اساس آنچه 
فرودگاه امام خميني )ره( در س��ال 96 اعالم كرده 
بود، در 6 ماهه نخست س��ال 96 در اين فرودگاه 31 
هزار و 500 پرواز انجام ش��ده بود كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از آن )6 ماهه 95( رشد 11 درصدي 
داشته است. همچنين در اين بازه زماني )6 ماهه 96( 
5 ميليون مسافر از فرودگاه امام خميني )ره( تردد 
داشته اند كه نسبت به 6 ماهه سال 95، افزايش 15.5 

درصدي داشته است. 

پيشنهاد احداث 
ساختمان هاي سبز

رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي احداث 
ساختمان هاي س��بز را عامل افزايش بهره وري در 
صنعت ساخت و ساز و كاهش مصرف انرژي در بخش 
ساختمان دانست. به گزارش مهر، محمد شكرچي زاده 
در نشس��ت خبري دومين كنفران��س بين المللي 
صنعت ساخت گفت: يكي از مباحث مورد بحث در 
اين كنفرانس شهر و جامعه پايدار است. در مبحث 
19 مقررات ملي، س��اختمان ها از نظر ميزان انرژي 
به گروه هاي مختلفي تقسيم مي شوند كه هر كدام از 
اين گروه ها با توجه به نوع كاربري ساختمان و محل 
قرارگيري در نقاط مختلف كشور و ديگر پارامترها 
تعيين مي ش��وند. پس از تعيين گروه س��اختماني 
ميزان صرفه جويي در آن مشخص شده و متناسب با 
آن بايد طراحي ساختمان صورت پذيرد. وي تصريح 
كرد: بهينه سازي مصرف حامل هاي انرژي عالوه بر 
رعايت نكات صرفه جويي نيازمند توجه به اصول فني 
مهندسي در ساخت و سازها است. شكرچي زاده عنوان 
كرد: ساختمان سبز ساختماني است كه شما بتوانيد 
در مرحله طراحي، اج��را و نگهداري مباني محيط 

زيست و توسعه پايدار را در آن لحاظ كنيد.
وي افزود: اگر بتوانيم در مرحله طراحي از روش هايي 
استفاده كنيم كه بر اس��اس حداقل مصرف انرژي 
و حداقل صدمه زدن به محيط زيس��ت و همچنين 
حداكثر بهره وري باشد و اين روش ها چه در مرحله 
ساخت و چه اجرا مورد توجه قرار گيرد، مي توان به يك 
ساختماني تحت عنوان ساختمان پايدار و سبز دست 
يافت؛ ضمن اينكه در كنار اين موارد و مهم تر از آنها، 

دستيابي به شهر و جامعه پايدار است.

 واگذاري ۹۹ساله زمين
 در طرح ملي مسكن

وزير راه و شهرس��ازي با بيان جزيياتي از طرح ملي 
مسكن گفت: نذر نكرده ايم زمين را در اختيار عده اي 
كاس��ب بگذاريم. در وزارت راه و شهرسازي تكليف 

قانوني داريم كه مردم را خانه دار كنيم.
به گزارش تس��نيم، محمد اس��المي با بيان اينكه 
»در طرح ملي مسكن هدف ما جامعه فاقد مسكن 
هس��تند تا زمينه تأمين آن فراهم آيد«، اظهار كرد: 
ثبت نام اين طرح از چهارشنبه به 10 استان تسري 
يافت. ساخت وسازها در اس��تان هاي مختلف آغاز 
شده و مساله مهم اين است كه جامعه هدف به صورت 
دقيق شناسايي و ثبت نام شوند تا اقدامات غربالگري 
صورت گيرد. وي با اعالم اينكه در برخي شهرها كار 
به خود مردم واگذار مي شود، افزود: پروژه هايي را به 
شركت هاي سازنده واگذار كرده ايم و طبق زمانبندي 
تعيين شده، مردم قادرند مسكن خود را در زمان مورد 
نظر ابتياع كنند. اسالمي درباره نقش بنياد مسكن 
در اجراي اين طرح تصريح كرد: عده اي از پشتيبان 
مهندس��ي بنياد مسكن و تس��هيالت بانكي بهره 
مي برند؛ همچنين در برخي شهرها زمين در اختيار 
مردم گذاشته مي شود و پروژه هاي نوع سوم توسط 

شركت هاي بزرگ احداث و به مردم واگذار مي شود.
وزير راه و شهرس��ازي گفت: متأسفانه عده اي با نام 
كارش��ناس از تريبون هاي مختلف در صداوس��يما 
صحبت مي كنن��د؛ اما ما انتظار داريم كس��اني كه 
اظهارنظر مي كنند بر اساس دانسته و اطالعات واقعي 
باشد. اس��المي با ابراز »ما قصد نداريم كار جديدي 
انجام دهيم و هرآنچه مدنظر است در قانون ساماندهي 
زمين و مسكن به وضوح روشن شده است«، اظهار كرد: 
وزارت راه و شهرسازي نيز در اين روند دخالت دارد؛ به 
عنوان طرف مشاركت قرارداد را امضا و ضوابط را تعيين 
مي كنيم؛ اما نذر نكرده ايم زمين را در اختيار عده اي 
كاس��ب بگذاريم. ما تكليف قانوني داريم كه مردم را 
خانه دار كنيم و از اين رو، وزارت راه طبق شيوه نامه در 
اين حوزه مشاركت مي كند. همچنين در مدلي ديگر 
زمين را 99 ساله واگذار مي كنيم و بر اساس غربالگري 
قشر متقاضي، اقدامات نرم افزاري را صورت داده تا ارايه 

مسكن را متناسب با جامعه هدف پيش بريم.
وي تأكيد كرد: برخي توقع دارن��د وزارت راه زمين 
را واگذار كند و خودش��ان اق��دام كنند، در حالي كه 
وزارت راه بايد اعمال نظارت كند تا مطمئن شود مردم 

خانه دار مي شوند.



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

»تعادل«ازحذفثبتسفارشواردات76قلمكاالبهمناطقآزادگزارشميدهد

معافيت هاي جديد مناطق آزاد
تعادل|

22فروردين ماه سال گذش��ته بود كه هيات دولت در پي 
نوسان ارزي و براي كنترل بازار ارز، اقدام به اتخاذ سياست 
جديد ارزي ك��رد. در بند اول مصوبه هي��ات وزيران براي 
اولين بار و پس از 25سال بود كه معافيت ثبت سفارش براي 
مناطق آزاد برداشته شد و در اين مصوبه به صراحت آمد كه 
»واردات كليه كاالها به صورت تجاري به كشور اعم از مناطق 
آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي و ساير مبادي ورودي 
بدون ثبت سفارش ممنوع اس��ت«. در اين راستا، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نيز طي بخشنامه اي از سر گيري 
ثبت س��فارش واردات كاالهاي مورد نياز مناطق آزاد را در 
تابستان امسال اعالم كرد كه با اعتراض هاي بسياري رو به 
رو شد. هر چند كه اعتراض ها به جايي نرسيد و بخشنامه 
وزارت صمت به دليل شفاف سازي در شرايط پرنوسان ارزي 
كشور بود اما اكنون وزارتخانه مذكور ثبت سفارش 76 قلم 
كاال در مناطق آزاد براي واردات را لغو كرد. الزم به ذكر است 
اين معافيت ها مشروط به مصرف در خط توليد واحدهاي 
فعال صنعتي در مناطق آزاد و تا سقف نياز آنها مطابق پروانه 

بهره برداري است.

      ابالغ بخشنامه ثبت سفارش
تابس��تان امس��ال بود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تصميم گرفت تا بر اساس بخشنامه اي ثبت سفارش واردات 
كاالهاي مورد نياز مناطق آزاد از سر گرفته شود. اين اتفاق 
با مقاومت هاي زيادي رو به رو شد چراكه منافع دارندگان 
پاساژهاي تجاري و واردكنندگان كاالهاي مصرفي و مشابه 
توليد داخل در اين مناطق به خطر افتاده بود. در واقع ثبت 
سفارش، اولين گام براي انجام واردات كاال به كشور است 
تا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي تجارت 
كشور براساس نيازهاي داخلي، ثبت سفارش بازرگانان را 
بررسي كرده و نتايج اين بررسي ها را به بانك مركزي ارسال 
مي كند تا سياست گذار ارزي كشور، ارز واردكنندگان داراي 
اولويت را تامين كند. براساس روال موجود در سامانه جامع 
تجارت، بازرگان بايد در تكميل ثبت سفارش براي واردات 
كاالها مواردي همچون نام فروشنده، كشور توليدكننده، نام 
و مشخصات كاال، شماره تعرفه، ارزش كاال، شماره پروفرما، 
تاريخ پروفرما، نوع معامله، نوع ثبت سفارش، نوع قرارداد و 
غيره را در اين سامانه لحاظ مي كند. به عبارتي ثبت سفارش 
در مناطق آزاد فرآيندي است كه طي آن، بازرگانان ليست 
اقالم وارداتي و منشأ تامين ارز را به دولت اعالم مي كنند و 
در صورت وجود مجوزهاي الزم توسط منطقه آزاد، انجام 
ثبت سفارش در زمان بسيار كوتاهي قابل اجراست. بنابراين 
اصل وجود ثبت سفارش، شفاف شدن ميزان و نوع واردات 

كاالهاي ورودي به كش��ور به دنبال خواهد داشت. به نظر 
مي رسد به دنبال الزام ثبت سفارش و شفافيت فرآيند واردات 
به محدوده مناطق آزاد، منافع دارندگان پاساژهاي تجاري 
و واردكنندگان كاالهاي مشابه توليد داخل در اين مناطق 
به خطر افتاده بطوريكه تجمع اعتراضي كسبه پاساژهاي 
تجاري و واردكنندگان در منطقه آزاد كيش مويد همين 
مطلب بود چراكه واحدهاي توليدي و صنعتي در اين منطقه 
بدون هيچ اعتراضي نسبت به الزام ثبت سفارش يا تالشي 

براي حذف آن در حال فعاليت بودند.
در اين راس��تا، رييس دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي با بيان اينكه ثبت س��فارش در مناطق آزاد 
هم اكنون در حال انجام است، گفت: مطابق قانون گمرك 
واردات كاال در مناطق آزاد نياز به ثبت س��فارش ندارد، اما 
طي سال گذشته به دليل ش��رايط خاص ارزي كشور قرار 
بر اين شد واردات كاال در مناطق آزاد همراه با ثبت سفارش 
باشد كه همين امر برخي محدوديت ها را در اين حوزه ايجاد 
كرد. مرتضي بانك افزود: در اين زمينه دبيرخانه سازمان 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مكاتبات و مذاكرات متعددي با 
دولت انجام داد كه البته به دليل شرايط خاص ارزي كشور 
تا حدودي محدوديت هايي بر اين موضوع ايجاد شد. اما در 
تعامل اين دبيرخانه با وزارت صنعت و بانك مركزي مشكالت 

تا حد زيادي رفع و رجوع شده است. 

      لغو يك معافيت 
22فروردين ماه سال گذش��ته بود كه هيات دولت در پي 
نوسان ارزي و براي كنترل بازار ارز، اقدام به اتخاذ سياست 
جديد ارزي ك��رد. در بند اول مصوبه هي��ات وزيران براي 
اولين بار و پس از 25سال بود كه معافيت ثبت سفارش براي 
مناطق آزاد برداشته شد و در اين مصوبه به صراحت آمد كه 
»واردات كليه كاالها به صورت تجاري به كشور اعم از مناطق 
آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي و ساير مبادي ورودي 
بدون ثبت سفارش ممنوع اس��ت«. اسحاق جهانگيري، 
معاون اول رياست جمهور نيز پس از ابالغ اين مصوبه طي 
مصاحبه اي اعالم كرد: »از اين پس هيچ وارداتي بدون ثبت 
سفارش در وزارت صنعت به رسميت شناخته نمي شود.« 
الزم به ذكر اس��ت پيش از اين، صرفا واردات كاال از مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي به مقصد سرزمين اصلي با تشريفات 
كامل گمركي و اخذ ثبت س��فارش صورت مي گرفت كه 
براساس سياست ارزي سال گذشته دولت، واردات كاال از 
خارج از كش��ور به محدوده مناطق آزاد تجاري-صنعتي و 
مناطق ويژه اقتصادي نيز ملزم به ثبت سفارش شد. طبق 
ماده 14 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي 
مصوب 1372 از همان بدو تاسيس اين مناطق، »مبادالت 

بازرگاني مناطق آزاد با خارج از كشور پس از ثبت گمركي از 
شمول مقررات صادرات و واردات مستثني هستند« اما هيات 
دولت در اوايل سال گذشته با توجه به »التهابات بازار ارز«، 
»بازگشت تحريم ها« و نيز »كمبود منابع ارزي در پي كاهش 
صادرات نفت« تصميم گرفت تا معافيت ثبت سفارش براي 
اين مناطق را حذف كند چراكه براساس آمار هاي موجود، 
بطور متوسط ساالنه حدود 8ميليارد دالر واردات از 7منطقه 
آزاد به كشور صورت مي گيرد كه تامين ارز آن براي بانك 
مركزي عدد قابل توجهي است. توجه به اين نكته نيز ضروري 
است كه عمده واردات به مناطق آزاد تا قبل از مصوبه هيات 
وزيران، به صورت واردات بدون انتقال ارز صورت مي گرفت 
و در صورتيكه معافيت ثبت سفارش در مناطق آزاد ادامه پيدا 
مي كرد در عمل براي سياست گذار ارزي، منشأ تامين اين 
ميزان ارز وارداتي نيز نامعلوم بود. همچنين اگر اين موضوع 
را هم در كنار »وجود صرافي هاي رسمي و غيررسمي فعال 
در مناطق آزاد«، »عدم تفكيك نظام عرضه و تقاضاي ارزي 
مناطق آزاد از سرزمين اصلي« قرار دهيم به نظر مي رسد 
مديريت و كنترل جريان ارزي كش��ور را با مشكل مواجه 
مي كرد. عالوه بر اين موارد، عملكرد مناطق آزاد نيز نشان 
مي دهد كه اين مناطق از ِقبل صادرات، ارزي آوري آنچناني 
در كارنامه خود ثبت نكردند تا بتوانند از ارز حاصل از صادرات، 
ارز وارداتي ش��ان را تامين كنند و عموما مصرف كننده ارز 
داخلي براي واردات بودند. به عنوان مثال از منطقه آزاد كيش 
بطور متوسط ساالنه حدود 125ميليون دالر صادرات انجام 
مي شود كه » تقريبا صفر بودن صادرات كيش« را مي توان 
نتيجه گرفت. بررسي هاي حقوقي نيز نشان مي دهد مصوبه 
22فروردين 97 هيات وزيران مبني بر الزام ثبت سفارش 
براي واردات كاال به مناطق آزاد، مغايرتي با قوانين مربوط به 
اين مناطق ندارد زيرا براساس ماده 14 قانون چگونگي اداره 

مناطق آزاد، مقررات صدور و  ورود كاال و تشريفات گمركي 
در محدوده هر منطقه بايد به تصويب هيات وزيران برسد. 
همچنين نوسان ارزي كشور كه از اواخر سال 96 آغاز شد 
دولت دوازدهم را به اين نتيجه رساند كه بايد اقدام به اصالح 
و بهبود تشريفات گمركي و رويه ثبت گمركي جهت واردات 
كاال به محدوده مناطق آزاد كند؛ بنابراين پر واضح است با 
معافيت مجدد مناطق آزاد و ويژه از ثبت سفارش، منشأ ارز 
مورد ني��از واردات كاال و خدمات در مناطق آزاد و ويژه غير 
شفاف خواهد شد و فشار تقاضا براي تامين اين ميزان از ارز 
خارجي به سمت بازار داخلي سوق پيدا خواهد كرد و روند با 
ثبات فعلي بازار ارز با نوسان روبه رو مي شود و در نهايت آنكه 
ابزار اِعمال كنترل و مديريت تخصيص بخش قابل توجهي 

از ارز كشور، از سياست گذار ارزي كشور گرفته مي شود.

      گروه هاي معاف از ثبت سفارش
اما پس از گذشت چند ماه تصميم دولت عوض شد و اكنون 
واردات 76 قلم مواد اوليه توليد و واسطه اي ماشين آالت و 
تجهيزات واحدهاي مستقر در مناطق آزاد از شمول ثبت 
س��فارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت معاف شد. بر 
اساس ابالغيه رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت به 
مرتضي بانك، دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي 
و ويژه اقتصادي، فهرست 76 قلم تعرفه مواد اوليه توليدي و 
واسطه اي ماشين آالت و تجهيزات براي واحدهاي مستقر در 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه نياز به ثبت سفارش در وزارت 
صنعت ندارند، اعالم شد. بر اين اساس، درباره اين كاالها طبق 
ضوابط و مقررات مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تصميم گيري 
مي ش��ود. در گروه امور مع��ادن و صنايع معدني؛ منگنز و 
كنس��تانتره آن، ميعانات گازي، گرانيت، رينگ گرافيت، 
الياف نسوز، نسوزها، قطعات سراميكي، مواد نسوز كوره، 

فرومنگنز پركربن، فروسيليكو منگنز، ورق فوالدي، ورق به 
عرض بيشتر از 1850 ميلي متر، ورق با عرض بيشتر از 1850 
ميلي متر، آهنگري شده، پروفيل با مقطع UI يا H، فقط گرم 
نورد شده، گرم كشيده شده يا گرم اكسترود شده با بلندي 
 ،T پروفيل با مقطع ،L كمتر از 80 ميلي متر، پروفيل با مقطع
پروفيل با مقطع U، پروفيل با مقطع H و ساير وجود دارند.

همچنين در گروه غيرفلزي ها؛ س��ديم لوريل س��ولفات، 
اسپري فعال كننده، كش ها، پمپ و س��اير وجود دارد. در 
گروه نساجي، پوشاك و س��لولزي نيز ورق ام دي اف خام، 
تخته چنداليه، پالت هاي ساده، پالت هاي صندلي و ساير 
تخته هاي بارگيري، حلقه هاي اتصالي پالت از چوب، دوك 
مقوايي، منسوج بافته، طناب، اجزا و قطعات فوتبال دستي، 
آدمك و توپك، اجزا و قطعات ايرهاكي، ديسك ايرهاكي، 
ترامبولين، اجزا و قطعات يوروبانج��ي حضور دارند. گروه 
خودرو و نيرو محركه نيز ش��امل؛ دو زمانه بين 50 تا 250 
سي سي، دو زمانه بين 250 تا 1000 سي سي، چرخ هاي 
دندانه دار، چرخك زنجيرخور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه 
شده بطور مجزا و اجزاء و قطعات، درزگير واشر، مكانيكال 
سيال، كاميون هاي جرثقيل، جعبه دنده كاميون، ماهيچه، 
ترمز جلو و عقب، پدال، سيستم دنده، اجزا و قعطات محور 
تريلي، اجزا و قطعات صندلي است. در گروه ماشين سازي 
و تجهيزات نيز اجزا و قطعات دس��تگاه اپ، اجزا و قطعات 
دستگاه بسته بندي، پاشنده مخصوص ظروف اسپري، اجزا 
و قطعات جرثقيل سقفي، رينج، براي ماشين هاي مشمول 
8464، براي ماشين هاي مشمول 8465، براي ماشين هاي 
مشمول ش��ماره 8456 لغايت 8461، براي ماشين هاي 
مش��مول شماره 8462 يا 8463 و س��اير از ثبت سفارش 
معاف هستند. باتري نيكل كادميوم و برق نيز در گروه برق و 

الكترونيك شامل معافيت هاي باال شده اند.
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تدوين يك سوم استانداردهاي 
كشور در دولت تدبير و اميد

ايرنا| رييس سازمان ملي استاندارد ايران گفت: 
تاكنون 33 هزار و 800 استاندارد در كشور تدوين 
شده كه يك سوم آن در دولت تدبير و اميد صورت 
گرفته است. نيره پيروزبخت اظهار كرد: دولت تدبير 
و اميد توجه زيادي به موضوع استاندارد و نقش آن 
در توسعه اقتصادي دارد و تدوين استانداردها در 
اين دولت شتاب داشته است. او با اشاره به ارتقاي 
جايگاه جهاني ايران در زمينه اس��تاندارد، افزود: 
ايران با 10 پله ارتقا در پنج س��ال گذشته، اكنون 
جايگاه 21 را در ميان بيش از 160 كش��ور جهان 
دارد. او ب��ا بيان اينكه 42 محص��ول دانش بنيان 
كشور نشان استاندارد گرفته و امكان صدور دارند، 
افزود: تالش داريم تا محصوالت مشاغل خانگي و 
روستايي هم استانداردسازي شود تا مردم با خيال 
راحت تر از اين توليدكنندگان خريد كنند. رييس 
سازمان ملي استاندارد ايران عنوان كرد: تاكنون، 
50 تفاهم نامه با كشورهاي مختلف منعقد شده و 
تالش داريم استانداردهاي خود را با آنان منطبق 
كني��م. پيروزبخت، نظارت ب��ر ايمني تجهيزات 
شهرهاي بازي را از جمله وظايف سازمان استاندارد 
ايران خواند و افزود: برخي از ش��هرداري ها، بدون 
كسب مجوزهاي الزم، تجهيزات پلمب شده را وارد 
چرخه بهره برداري كرده اند كه اين امر زمينه ساز 
بروز حوادث مي ش��ود. او گفت: بازديدهاي انجام 
شده از 2 هزار و 500 جايگاه سوخت منجر به بسته 

شدن 100 جايگاه شده است. 

 لزوم به كارگيري فناوري
براي توسعه صادرات غيرنفتي 

شاتا| معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: توسعه صادرات يكي از مهم ترين 
اولويت هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت است 
از اين رو سياست هاي اين وزارتخانه با هدف ايجاد 
فرصت هايي براي توسعه و تسهيل در امر صادرات 
برنامه ريزي و اجرا مي شود. سعيد زرندي با اشاره 
به اينكه توسعه صادرات غيرنفتي نيازمند نگاه 
جديدي اس��ت، اظهار داشت: روش هاي نويني 
براي توسعه و گس��ترش صادرات غير نفتي بايد 
ب��ه كار رود. او اف��زود: در ش��رايط كنوني توليد 
محصوالتي ب��ا قابليت ص��ادرات و به كارگيري 
سياس��ت هاي جايگزين واردات با هدف توسعه 
و تعميق ساخت داخل از سوي وزارت صمت در 
پيش گرفته شده است. او عنوان كرد: در اين زمينه 
برنامه ريزي هاي الزم ب��راي ارزيابي توانمندي 
سازندگان داخلي، شناسايي نيازها، تعيين سطح 
فناوري كاالها و محصوالت در راستاي رونق توليد 

در دستور كار قرار گرفته است. 

دومين روز از پانزدهمين دوره س�مپوزيوم بين المللي روابط عمومي 
كشور صبح سه شنبه ١4 آبان در محل مركز همايش هاي تالش تهران 
برگزار شد و شركت فوالد خوزستان در اين رويداد بين المللي با كسب 
سه دستاورد بزرگ با عنوان واحد روابط عمومي برتر كشور، غالمرضا 
فروغي نيا  مدير برتر كشور و مينا شيني مقدم كارشناس برتر كشور، 
برگ زريني ديگر بر افتخارات خود اف�زود. به گزارش خبرنگار روابط 
عمومي، اين مراس�م با حضور گسترده نمايندگان روابط عمومي هاي 
سراس�ر كشور از ساعت ٩ صبح سه ش�نبه و بعد از تالوت آياتي چند 
از كالم اهلل مجيد و پخش س�رود جمهوري اسالمي ايران آغاز شد. در 
ابتداي مراسم دكتر هوشمند س�فيدي دبيركل سمپوزيوم گزارشي 
از نقش روابط عمومي ها در كشور ارايه كرد.وي در اين فرصت بر لزوم 
استقالل روابط عمومي ها در سازمان ها تاكيد كرد و اظهار داشت: پايش 
افكار عمومي يكي از وظايف اصلي روابط عمومي ها است و جا دارد كه 
مديران اين حوزه با تصميم هاي مهم و با استقالل در تصميم گيري در 
اين رابطه فعاليت داش�ته و تعامل با جامعه را از طريق رسانه ها انجام 
دهند.در ادامه دكتر سوتالنا استاوريوا رييس انجمن بين المللي روابط 
عمومي براي حاضران در س�الن همايش هاي مجموعه تالش به ايراد 
سخنراني پرداخت.بخش بعدي اين مراسم به معرفي كارشناسان برتر 
روابط عمومي هاي ايران تعلق داشت و در اين بخش خانم مينا شيني 
مقدم كارشناس بخش رسانه فوالد خوزستان با دريافت لوح تقدير از 
هيات داوران سمپوزيوم به عنوان يكي از 4 منتخب كشوري اين بخش 
شناخته شد.هيات داوران اين رويداد همچنين برترين مديران روابط 
عمومي را در س�طح كشوري از ميان س�ازمان ها و شركت ها انتخاب 
كرد و در اين بخش نيز خوشبختانه شركت فوالد خوزستان با انتخاب 
غالمرضا فروغي نيا به عنوان مدير برتر روابط عمومي مورد تقدير قرار 

گرفت.بخش بعدي مراسم با ارايه مقاله به زبان انگليسي از سوي دكتر 
زينب چنل، استاد دانشگاه استانبول تركيه با موضوع جنگ رسانه اي در 
درون مرزها، انفعال يا آگاهي بخشي و وظيفه روابط عمومي ها همراه بود.
سخنراني دكتر مسعود پزشكيان نايب رييس مجلس شوراي اسالمي، 
دكتر مرضيه حاجي پور، دكتر علي فروز فر و ارايه مقاله از سوي خليل اهلل 
س�ردار نيا و همچنين رونمايي از سه جلد كتاب پروفسور ساروخاني 
مولف دانشنامه جامع واژگان انگليس�ي- فارسي جهان و رونمايي از 
كتاب هاي جديد پروفسور باقر ساالر خاني و قرائت بيانيه تهران از ديگر 
برنامه هاي اين رويداد بين المللي بود.گزارش خبرنگار ما حاكي است، 
تقدير از برترين واحدهاي روابط عمومي كشور بخش پاياني اين برنامه 
بود كه در اين بخش نيز روابط عمومي شركت فوالد خوزستان به عنوان 

واحد برتر كشور انتخاب شد.

  در پانزدهمين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي رقم خورد؛ 

 انتخاب روابط عمومي شركت فوالد خوزستان
 به عنوان واحد برتركشور

پيشنهاد جديد ايران براي چيني ها
در صورتي كه شركت هاي چيني منافع ايران را تامين 
كنند، آنها مي توانند جانشين برخي شركت هاي خارجي 
در ايران شوند كه ساليان سال حضور داشته اند. به گزراش 
ش��اتا، رضا رحماني در سفر خود به چين، با بيان اينكه 
روابط دو كش��ور به صورت راهبردي و بلندمدت است، 
گفت: ما در ش��رايط جديد مي توانيم در خودروسازي، 
دارو، نفت و گاز و پتروش��يمي، مخابرات و لوازم خانگي 
هوشمند، همچنين احداث راه آهن پرسرعت و موارد 
ديگر همكاري كنيم و دو كشور ظرفيت هاي كم نظيري 
از اين لحاظ دارند. او عنوان كرد: ما به رابطه برد برد بين 
دو طرف نگاه مي كنيم و در حوزه هاي نفت و پتروشيمي 
و برخ��ي موارد ديگر در ايران پتانس��يل هايي داريم در 
كنار اين پتانس��يل ها برخي اقالم سنتي از قبيل فرش 
و زعفران هم هس��ت كه اگر بتوانيم تجارت سنتي را با 
همكاري هاي جدي��د در حوزه هايي مثل ظرفيت هاي 
خودروسازي تلفيق كنيم، چين مي تواند جانشين برخي 
شركت هاي خارجي در ايران شود كه ساليان سال است 
در ايران حضور دارند. وزير صنعت، معدن و تجارت ايران 
افزود: در صورتي كه شركت هاي چيني منافع ايران را 
تامين كنند، آنها مي توانند جانشين برخي شركت هاي 
خارجي در ايران شوند كه ساليان سال حضور داشته اند. 
او عن��وان كرد: نقش چين در زمين��ه اقتصاد و تجارت 
با ايران به تنهايي فراتر از كش��ورهاي اوراس��يا اس��ت 
چين هم از نظر ظرفيت هاي جمعيتي و پتانسيل هاي 
اقتصادي و هم از نظر صادرات و واردات و همكاري هاي 
فناوري با جمهوري اسالمي ايران، نقش بسيار متفاوت 
و منحصر بف��ردي دارد. رحماني تصريح كرد: ضروري 
است سرمايه گذاري هاي بين دو كشور افزايش پيدا كند 
ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت براي چين پرونده 
جداگانه اي باز كرده ايم و به اين كشور نگاه ويژه اي داريم 
ما بنا به دعوت مقامات چيني در اين نمايشگاه شركت 
كرده ايم و اميدواريم بازرگانان و تجار ايراني و چيني از 
اين طريق بيشتر با يكديگر آشنا شوند. او در مورد طرح 
»يك كمربند - يك جاده« نيز گفت: ما در همكاري در 
زمينه پيشنهاد يك كمربند يك جاده با طرف چين طرح 
راه اندازي شهرك مشترك داريم كه منطقه اي به وسعت 
دو هزار هكتار براي اين كار اختصاص داده ايم. وزير صمت 
گفت: ايران به دليل موقعيت جغرافياي خود مي تواند به 
عنوان محل همرسي و انشعاب راه هاي ارتباطي مختلف 
تجاري و اقتصادي بين آسياي مركزي، هند، اروپا و قاره 
افريقا باشد اراده سياسي و شرايط دو كشور هم موجود و 

مساعد است و مهم اين است كه اين ظرفيت ها فعال شود 
دولت ها بسترسازي مي كنند و مردم هستند كه بايد وارد 

صحنه شوند و نقش خود را ايفا كنند.

      بازار چين فرصتي بي نظير 
وزير صنعت، معدن و تجارت ايران كه به منظور شركت در 
آيين گشايش دومين نمايشگاه واردات شانگهاي و ديدار و 
گفت وگو با مقامات چين به اين كشور سفر كرده است از بازار 
چين به عنوان بازاري بي نظير ياد كرد و گفت: شركت هاي 
ايراني بايد بتوانند سهم خود را از اين بازار بزرگ واردات چين 
كسب كنند. او در گفت وگو با ايرنا با اشاره به اينكه نمايشگاه 
واردات ش��انگهاي دومين نمايشگاه چين در سطح كالن 
است، گفت: از آنجاييكه چين ساالنه باالي 2 هزار ميليارد 
دالر واردات دارد برگزاري اين نمايشگاه فرصت مهمي براي 
حضور جدي شركت هاي ايراني است. رحماني گفت: سال 
گذشته نمايندگان ايران در اين نمايشگاه حضور نداشتند 
اما امسال با دعوت وزارت بازرگاني چين حدود 20 شركت 
ايراني حضور دارند و حدود 50 محصول فناورانه هم عرضه 
خواهد ش��د. او افزود: در حاشيه اين نمايشگاه برنامه هاي 
متنوعي از جمله افتتاح پاويون ملي ايران با هدف كس��ب 
سهم واقعي شركت هاي ايراني در بازار بي نظير چين برگزار 
مي شود. وزير صمت با اشاره به اينكه كاالهاي ايراني در خيلي 
از حوزه ها قابليت بس��يار بااليي براي صادرات دارند گفت 
متاسفانه سهم كاالهاي ايراني از واردات چين حتي اگر با نفت 
هم حساب كنيم به يك درصد نخواهد رسيد و اين رقم بدون 
نفت هم چهار دهم درصد است لذا اين نمايشگاه، ظرفيت 
و پتانسيل بي نظيري براي حضور كاالهاي ايراني است. اين 
مقام مسوول با اشاره به نشست خود با اتاق بازرگاني شانگهاي 
گفت در اين نشست كه با حضور فعاالن تجاري و اقتصادي 
ايران و همكاران سفارت ايران در چين و كنسولگري ايران در 
شانگهاي برگزار شد، مسائل و مشكالت سر راه توسعه تجارت 
ميان دو كش��ور بررسي شد و اميدوارم بتوانيم با همكاري 
يكديگر سهم بيشتري از بازار چين را كسب كنيم. او گفت: 
بايد اين حساسيت را در صادركنندگان ايراني ايجاد كنيم 
كه چين بازار بزرگي دارد بطوري كه براي شركت در آيين 
گشايش اين نمايشگاه تعداد زيادي از سران كشورها در حد 
رييس جمهوري و معاون رييس جمهوري حضور دارند كه 
بيانگر اهميت اين رويداد اقتصادي است. وزير صنعت، معدن 
و تجارت جمهوري اسالمي ايران اظهار كرد: جهت گيري 
و راهبرد اساس��ي دولت جمهوري اسالمي ايران صادرات 
است و به عبارتي، صادرات پيشران اقتصاد ما در كنار نهضت 

ساخت داخل، است و اولويت ما هم در اين زمينه، صادارت 
به كشورهاي همسايه مانند چين است و يك نگاه راهبردي، 
كالن و درازمدت به اين موضوع از طرف مسووالن جمهوري 

اسالمي خواهد شد.

      استقبال بازار چين از كشورهاي جهان
رييس جمهوري چين در آيين گشايش دومين نمايشگاه 
واردات شانگهاي اظهار كرد: جهاني سازي اقتصادي يك روند 
تاريخي است، طرف ها بايد با برخورد و اقدام بازتر بازار جهاني 
را گسترش داده و سازوكار بهره مندي مشترك را بطور عملي 
ايجاد كنند همچنين طرف ها باي��د با روش هاي انعطاف 
پذيرتر، نيروهاي محركه جهاني شدن اقتصادي را تقويت 
بخشيده و تا حد امكان موانع آن را برطرف كنند. »شي جين 
پينگ« خواستار ايجاد نوعي اقتصاد باز و بهره وري مشاركتي 
در دنيا شد و گفت: او ضمن تاكيد بر پرهيز از حمايت گرايي 
تج��اري و يك جانبه گرايي گفت: باي��د موانع تجاري را از 
بين برد و زنجيره ارزش و زنجيره تامين جهاني را تكميل و 
مشتركا براي شكل گيري نيازهاي جديد در بازارهاي جهاني 
تالش كرد. شي از كشورها خواست بطور مشترك اقتصاد 
جهاني باز حاكي از همكاري، نوآوري و بهره مندي مشترك 
را بس��ازند و گفت: در نقطه آغاز جدي��د تاريخي، درهاي 
چين بازتر خواهد ش��د چين ضمن پايبندي بر سياست 
اساسي درهاي باز به روي خارج، همچنان با درهاي باز به 
اصالحات، توسعه، نوآوري و پيشبرد پي در پي گسترش 
درهاي باز خود ي��اري خواهد كرد. رييس جمهوري خلق 
چين بر ادامه گسترش درهاي باز چين تاكيد كرد و گفت: 
بازار چين بسيار بزرگ است و از حضور كشورهاي جهان 
در بازار چين اس��تقبال مي شود چين ضمن تقويت نقش 
پايه مصرف داخلي در رشد اقتصادي و فعال تر كردن بازار 
داخلي خود، پايه مستحكمي براي رشد اقتصادي چين بنا 
كرده و فضاي گسترده تري را براي رشد اقتصاد جهاني فراهم 
خواهد كرد. رييس جمهوري چين عنوان كرد: كشورش به 
نقش واردات بيشتر اهميت داده و تعرفه گمركي و هزينه ها 
در سازوكارهاي مربوط را كاهش داده و ضمن ايجاد مناطق 
نمونه نوآور در توس��عه تجاري، واردات كاالهاي با كيفيت 
باال و خدمات از كش��ورهاي مختلف را افزايش خواهد داد. 
او افزود: چين ضمن پيش��برد واردات و صادرات، تجارت 
كاال و خدمات، تجارت دو جانبه و سرمايه گذاري دو طرفه، 
رشد س��ازگار و همگام تجارت و صنايع، به انتقال و جاري 
شدن منظم و آزاد عناصر مهم، تقسيم بندي كارآمد منابع و 

آميختگي بازار داخلي و خارجي ياري خواهد كرد. 



15 جهان

شكست حامي سرسخت ترامپ در انتخابات ايالتي 

فشارهابررييسجمهوريامريكاتشديدميشود
گروه جهان| 

پرونده اوكراين هر روز سنگين تر مي شود. اكنون گوردون 
س��اندلند، س��فير امريكا در اتحاديه اروپا نيز در اظهارات 
پيشين خود تجديدنظر كرده است. گوردون با تجديدنظر 
در اظهارات پيشين خود نزد كميته هاي مشغول تحقيقات 
گفته به ياد آورده كه در يك مكالمه با مقام هاي اوكرايني، 
آنها را براي تحقيقات درباره پسر جو بايدن در ازاي كمك 
نظامي امريكا به اين كش��ور تحت فش��ار گذاشته است. 
همچنين، براي اولين بار در ۲۰ سال گذشته دموكرات ها 
توانستند اكثريت كرسي هاي مجلس ويرجينيا را در در 
انتخابات ايالتي امريكا كسب كنند. مجلس اين ايالت معموال 

در اختيار جمهوري خواهان بوده است. 
 به گزارش سي ان ان، گوردون ساندلند سفير اياالت متحده 
در اتحاديه اروپا، در اظهارات پيشين خود نزد كميته هاي 
مش��غول تحقيقات در مورد استيضاح رييس جمهوري، 
تجديد نظر كرده و پذيرفته كه او از جريان توقف كمك هاي 
نظامي به اوكراين، در زمان فش��ارها بر كي يف براي انجام 
تحقيقات در مورد رقباي سياسي دونالد ترامپ، باخبر بوده 
است.  اظهارات تازه سفير امريكا در اتحاديه اروپا، بخشي 
از متن علني شده از سوي كميته هاي مشغول تحقيقات 
در مورد اس��تيضاح دونالد ترامپ در مجلس نمايندگان 
اياالت متحده است. پس از شهادت ماه گذشته ساندلند، 
وكيل او به قانون گ��ذاران كنگره ش��هادت نامه  تازه اي را 
تسليم كرده كه در آن ديپلمات امريكايي سخنان تازه اي 
را مطرح مي كند. در اين شهادت نامه ساندلند گفته پس از 
خواندن اظهارات اوليه دو تن ديگر از شاهدان كليدي روند 
تحقيقات، چيزهاي تازه اي يادش افتاده است. سفير امريكا 
مي گويد يادش افتاده در ورشو، در جريان گفت وگويي با 
مشاور ارشد رييس جمهوري اوكراين، گفته كمك نظامي 
به كي يف تا زماني كه دولت آن كشور به وضوح اعالم نكند 
در مورد جو بايدن و پسرش تحقيق خواهد كرد، به احتمال 

زياد متوقف مي شود.
ويليام تايلر كاردار سفارت امريكا در اوكراين، دو هفته پيش 
در چارچوب تحقيقات مربوط به استيضاح گفته بود كه 
ترامپ به ولوديمير زلنسكي )رييس جمهوري اوكراين( 
گفته در صورت عدم همكاري ب��ا رودي جولياني، وكيل 
ش��خصي او در ارتباط با پرونده فس��اد مالي هانتر بايدن، 
نه تنها كمك نظامي به اوكراين متوقف مي شود، بلكه حتي 
قرار سفر زلنسكي به واشنگتن نيز لغو خواهد شد. تايلر در 

اظهارات خود در برابر نمايندگان كنگره گفته بود كه اين 
مسائل از طريق گوردون س��اندلند به او ابالغ شده است. 
همين موضوع باعث تغيير موضع ساندلند شده و او ماجرا 

را به ياد آورده است.
جو بايدن از چهره هاي اصلي حزب دمكرات براي رقابت 
احتمالي با دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ اس��ت. پسر 
جو بايدن، هانتر بايدن، زماني در يك ش��ركت نفت و گاز 
اوكرايني كار مي كرد. گوردون ساندلند به آندري يرماك 
گفته است »تا زماني كه اوكراين بيانيه  ضد فسادي كه ما در 
موردش چند هفته است صحبت كرده ايم را علنا ارايه نكند، 
ازسرگيري كمك هاي اياالت متحده محتمل نخواهد بود«.

ساندلند مي گويد اين مساله نتيجه ماه ها فشارهاي وارده بر 
كي يف، مشخصا از طريق رودي جولياني، وكيل شخصي 
دونالد ترامپ، بود؛ براي آنكه تحقيقات ضد فساد در مورد 

خانواده بايدن، و همچنين اين باور اثبات نشده ترامپ كه 
اوكراين به دموكرات ها در انتخابات رياست جمهوري سال 
۲۰۱۶ كمك كرده، آغاز شود. در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
چنين چيزي غيرقانوني بوده، گوردون ساندلند پاسخ داده 

»من وكيل نيستم، ولي اين طور مي انگارم.«
س��فير امريكا در اتحاديه اروپا، پيشتر آگاهي به هرگونه 
ارتباطي ميان كمك هاي نظامي امريكا به اوكراين و توقف 
آنها، و از سوي ديگر خواسته ترامپ براي آنكه اوكراين در 
مورد بايدن ها تحقيق كند را، رد ك��رده بود. دموكرات ها 
دونالد ترامپ را متهم كرده اند، با فشار آوردن بر يك دولت 
خارجي براي تحقيق در مورد رقيب سياسي اش و همزمان 
تهديد به توقف كمك هاي نظامي تصويب شده، از قدرت 
نهاد تحت امرش سوءاستفاده كرده است. ترامپ از سوي 
ديگر تحقيقات را يك جري��ان »قالبي« توصيف كرده و 

 انجام هرگونه اق��دام خطا يا نابه جايي را رد كرده اس��ت.
همزمان با تح��والت تازه قانون گ��ذاران از ميك مولواني 
سرپرست كاركنان كاخ سفيد، خواسته اند نزد كميته هاي 
كنگره حاضر شود. شماري از مقام هاي ارشد كاخ سفيد 
تاكنون از حضور در كميته هاي مشغول تحقيقات و اداي 
شهادت خودداري كرده اند. جريان استيضاح علي االصول 
از مجلس نمايندگان با رأي اكثريت آغاز مي شود و بعد از 
تصويب به مجلس سنا مي رود كه به مانند يك دادگاه عمل 
مي كند و موقتا رييس ديوان عالي كشور، رياست جلسات 

محاكمه را به عهده مي گيرد.
در حال حاضر مجلس نمايندگان در كنترل دموكرات ها 
ولي س��نا در كنترل جمهوري خواه��ان، هم حزبي هاي 
ترامپ، است به اين معني كه استيضاح نهايي و بركناري 
رييس جمهوري نامحتمل است. چنانچه مجلس نمايندگان 

راي به انجام استيضاح بدهد، سومين بار در تاريخ اياالت 
متحده اس��ت كه رييس جمهوري آن كش��ور با چنين 
»محاكمه اي« روبرو مي ش��ود. دو مورد پيشين ختم به 

»تبرئه« رييس جمهوري شد. 

   شكست انتخاباتي ترامپ 
فشار دموكرات ها بر رييس جمهوري امريكا در شرايطي 
تشديد ش��ده كه نامزدهاي مورد حمايت او در انتخابات 
ايالتي ويرجينيا و كنتاكي شكست خورده اند. به گزارش 
سي ان ان، مت بوين از حزب جمهوري خواه رقابت بر سر 
فرمانداري ايالت كنتاكي را به اندي بشار دموكرات واگذار 
كرده است. مت بوين ۵۲ ساله از حاميان سرسخت ترامپ 
است كه با ۴ دهم درصد آرا از رقيب خود عقب افتاد. دونالد 
ترامپ پيش از راي گيري در جمع ه��زاران هوادار حزب 
جمهوري خواه در لويس ويل گفته بود كه شكست مت بوين 
از سوي منتقدانش »بزرگ ترين شكست در تاريخ جهان« 
تلقي خواهد شد. رييس جمهوري امريكا كه در انتخابات 
سال ۲۰۱۶ توانست آراي ايالت كنتاكي را به دست بياورد، 
اندي بشار را براي اداره اين ايالت به شدت افراطي و خطرناك 

توصيف كرده بود. 
شكس��ت بعدي جمهوري خواهان در ويرجينيا بوده كه 
دموكرات ها اكثريت هر دو مجلس قانونگذاري ايالتي را به 
دست آورده اند. »رالف نورتام« فرماندار دموكرات اين ايالت 
از ژانويه ۲۰۱۸ تاكنون، مسووليت اين ايالت را برعهده دارد.

به اعتقاد ناظران، شكست جمهوري خواهان در انتخابات دو 
ايالت كه در طول تاريخ به عنوان اياالت محافظه كار به حساب 
مي آمدند، ضربه بزرگي به حزب جمهوري خواه و ترامپ در 
آستانه انتخابات رياست جمهوري ۲۰۲۰ به حساب مي آيد. 
ترامپ اكنون با چالش تحقيق درباره اس��تيضاح از سوي 
مجلس نمايندگان روبروست و فرمانداران اياالت متحده در 

راس دستگاه اجرايي دولت هاي ايالتي قرار دارند.
البته اگرچه حزب جمهوري خواه در رقابت بر سر فرمانداري 
شكست خورد با اين حال نامزدهاي اين حزب توانسته اند 
در پنج راي گيري ديگر از جمله دادستاني كنتاكي پيروز 
شوند. همچنين جمهوري خواهان توانسته اند در رقابت 
بر س��ر فرمانداري در ايالت مي سي سي پي در قدرت باقي 
بمانند. ترامپ بدون اشاره به شكست نامزد مورد حمايتش 
در كنتاك��ي، پيروزي نماينده ح��زب جمهوري خواه در 

مي سي سي پي را تبريك گفته است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

رييس جمهوري شيلي: 
استعفا نمي كنم

گروه جهان|سباستين پينه را رييس جمهوري شيلي، 
با وجود اعتراضات ضددولتي كه اين كشور را فرا گرفته 
گفته از سمتش استعفا نمي كند و باور دارد دو سال باقي 
مانده از دوره رياستش را در قدرت خواهد ماند. به گزارش 
يورونيوز، پينه را در خصوص اعتراض ها و شورش هايي 
كه از حدود دو هفته پيش ش��يلي را دربرگرفته تاكيد 
كرده توسط اكثريت بزرگي از شيليايي ها و در انتخاباتي 
دموكراتيك به قدرت رس��يده است. رييس جمهوري 
شيلي از پذيرفتن مسووليت شكاف و نابرابري موجود 
در كشورش كه دليل اصلي اعتراضات است شانه خالي 
نكرده، اما با اين حال گفته او تنها مس��وول بخش��ي از 
مشكالت است نه همه آنها.  سباستين پينه را ميلياردر 
۶۹ ساله، گفته كه ناآرامي ها، همه چيز را در شيلي كه 
پرچمدار ثبات در منطقه بود دگرگون كرده و او اميدوار 
است كه شرايط بهتر شود. پينه را گفته: »به وظايفم به 
عنوان رييس جمهور ايمان دارم و سوگند مي خورم تا 
به وظايفم در بهبود كيفيت زندگي شهروندانمان عمل 
كنم.« گفته شده، حداقل ۱۸نفر در شورش هاي دو هفته 
اخير كشته شده اند، شورش هايي كه به دنبال افزايش 
هزينه تردد با وسائط نقليه عمومي آغاز شد. شيليايي ها 
در كنار افزايش هزينه حمل و نقل عمومي، به شرايط 
نامناسب بازنشستگي، هزينه باالي خدمات رفاهي و 
مراقبت هاي بهداشتي و نيز عوارض جاده اي معترض 
هستند. سباستين پينه را از جناج راست ميانه ۲۰۱۷ با 
۵۴.۴۷درصد آرا به رياست جمهوري رسيد. محبوبيت او 
امروز تنها ۱۴درصد است كه از زمان ديكتاتوري پينوشه 
در شيلي در سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ تا به امروز، پايين ترين 

درصد محبوبيت رييس دولت محسوب مي شود.

اردوغان: همسر بغدادي را هم 
در سوريه دستگير كرديم

گروه جهان| رجب طيب اردوغان رييس جمهور 
تركيه، چهارشنبه اعالم كرد نيروهاي نظامي اين 
كشور همسر ابوبكر بغدادي رهبر كشته شده داعش 
را در خاك س��وريه دس��تگير كرده اند. پيشتر نيز 
تركيه اعالم كرده بود كه خواهر بغدادي و تعدادي از 
بستگان او را در سوريه دستگير كرده است.  به گزارش 
يورونيوز، تركيه »رسميه عواد« خواهر ابوبكر بغدادي 
س��ركرده س��ابق داعش كه اخيرا توسط امريكا به 
هالكت رسيد را بازداشت كرده است. خواهر بغدادي 
۶۵سال سن دارد و در كانتينري نزديك شهر اعزاز 
در شمال غرب سوريه بازداشت شده است. اين مقام 
تركيه اي خواهر البغدادي را به معدن طالي اطالعات 
توصيف كرده و گفته: »آنچه رسميه درباره داعش 
مي داند مي تواند به دستگيري عناصر بيشتري از اين 
گروه به ما كمك كند.« شهر اعزاز، يكي از شهرهاي 
مرزي واقع در شمال سوريه است كه در لحظه حاضر 
كنترل آن را نيروهاي تركيه برعهده دارند. رسميه 
عواد به هنگام دستگيري خود با پنج كودك همراه 
بوده است. گفته مي شود همس��ر و عروس خواهر 
بغدادي نيز دستگير ش��ده اند. بازجويي از آنها آغاز 
شده است. رويترز نوشته، تحقيقات و بازجويي از اين 
افراد مي تواند اطالعات دقيق تري پيرامون چگونگي 
فعاليت و س��ازماندهي داع��ش در اختيار مقامات 
امنيتي قرار دهد. ابوبكر بغدادي در جريان عمليات 
نيروهاي نظامي امريكا در تونل اقدام به خودكشي 
كرده بود. داعش با انتشار يك پيام صوتي خبر كشته 
شدن رهبر خود را تاييد كرده و در عين حال اعالم 

كرده بود كه از امريكا انتقام خواهد گرفت.

 هند به  دنبال توافق 
تجارت آزاد با امريكا است

گروه جهان| ي��ك روز پس از خروج هند از طرح 
جامع همكاري اقتص��ادي منطقه اي )RCEP( كه 
با حمايت چين مطرح ش��ده بود، دهلي اعالم كرد 
به دنبال امضاي توافق تجارت آزاد با امريكا اس��ت. 
روزنامه تايمز او اينديا چهارش��نبه به نقل از پيوش 
گويال وزير صنعت و تجارت هند، نوشت: »در حال 
حاضر هند به دنبال امضاي توافق تجاري با امريكا و 
اتحاديه اروپا است تا صنايع و خدمات هند بتوانند 
در آن رقابت كرده و از مزاياي يك بازار توسعه يافته 

بهره مند شوند.«
در سال هاي گذشته هند با امضاي توافق نامه تجارت 
آزاد با امريكا مخالفت ك��رده بود. دهلي همچنين 
چندي پيش اشاره دونالد ترامپ به امضاي توافق نامه 
تجارت آزاد با هند را رد كرده بود. اما به نظر مي رسد 
كه در ي��ك اقدام راهب��ردي، امض��اي توافق نامه 
تج��ارت آزاد را به طرح جام��ع همكاري اقتصادي 
منطقه اي )RCEP( ترجيح داده است. وزير صنعت 
و بازرگاني هند همچنين تاكيد كرده تنها در صورت 
تامين منافع اين كش��ور، توافق نامه تجارت آزاد را 
با امريكا امضا خواهد ك��رد. تجارت دوجانبه هند و 
امريكا گسترش يافته اس��ت. ارزش اين تجارت از 
۷۴.۵ميليارد دالر در سال ۲۰۱۷-۱۸ ميالدي به ۸۸ 
ميليارد دالر در سال ۲۰۱۸- ۱۹ رسيده است. هند از 
جمله معدود كشورهايي است كه داراي مازاد تجاري 
با امريكاست. در سال ۲۰۱۷-۱۸ مازاد تجاري هند با 
امريكا به ارزش ۲۱ ميليارد دالر برآورد شده است اما 
اين مازاد تجاري در سال ۲۰۱۸-۱۹ به ۱۶.۸ ميليارد 

دالر كاهش يافته است.

واكنش هاي متفاوت به امضاي 
»توافقنامه رياض«

گروه جهان| دولت مستعفي يمن و شوراي انتقالي 
جنوب »توافقنامه رياض« را امضا كردند؛ توافقنامه اي كه 
محمد بن سلمان، آن را مرحله اي جديد در راستاي ثبات 
يمن خواند و انصاراهلل آن را توافقي مرده خوانده است. 
به گزارش ايسنا، محمد بن سلمان  وليعهد عربستان، 
در مراس��م امضاي توافقنامه رياض گفته: »اين توافق 
مرحله اي جديد در ثبات يمن خواهد بود و عربستان 

كما في السابق با شما خواهد بود.«
دولت مستعفي يمن و شوراي انتقالي جنوب در حالي 
سه شنبه اين توافق را امضا كردند كه بيش از يك هفته 
بود تحت نظر عربستان براي حل اوضاع پرتنش جنوب 
به توافق رس��يده بودند. براس��اس اي��ن توافق، دولت 
مس��تعفي يمن فعاليت هاي خود را در عدن به عنوان 
پايتخت موقت خود از سر مي گيرد و تمام بخش هاي 
سياسي و امنيتي از جمله شوراي انتقالي جنوب در قالب 
وزارت دفاع و كشور در دولت مستعفي ادغام مي شوند. 
همچنين طرفين توافق كردند، دولت منصفانه اي بين 
شمال و جنوب با حضور ۲۴ وزير تشكيل شود. در پي 
درگيري هاي شديد بين دو طرف شوراي انتقالي جنوب 
اوت دفتر دولت مستعفي يمن در عدن را اشغال كرد و 
ديگر مناطق جنوب را هم به دست گرفت. اما در اولين 
واكنش انصاراهلل، محمدعلي الحوثي توافق بين دولت 
مستعفي و شوراي انتقالي جنوب را به نمايندگي از ملت 
يمن ندانست. محمد الحوثي گفته: »توافق، به نمايندگي 
از ملت يمن نبود زيرا بين مزدوران كشورهاي متخاصم 
امضا شد و اين يعني تاكيدي ديگر بر عدم مشروعيت 
تخاصم عليه يمن.« او گفته، كشتار و محاصره ملت يمن 

با توجيهات بازگرداندن آن مشروعيتي ندارد. 

 قراردادهاي چين و فرانسه 
به ارزش ۱۵ميليارد دالر 

گروه جهان| ي��ك مقام دولتي چين چهارش��نبه 
اعالم كرده چين و فرانس��ه قراردادهايي به ارزش ۱۵ 
ميليارد دالر حين سفر امانوئل ماكرون به امضا رساندند. 
قراردادهاي مذكور در حوزه هاي انرژي، كش��اورزي و 
دانش هوانوردي و از جمله تاييديه براي ۲۰ ش��ركت 
فرانسوي براي صادرات ماكيان، گوشت گاو و خوك به 

چين مي شود. 
رويت��رز همچني��ن گ��زارش داده، امانوئ��ل ماكرون 
رييس جمهوري فرانسه، در ديدار با »شي جين پينگ« 
همتاي چيني خود، با اظهار تاس��ف از خروج امريكا از 
توافق تغييرات اقليمي پاريس كه در ۲۰۱۵ حاصل شد، 
گفته پايبندي چين و فرانسه به اين توافق قاطع خواهد 
بود. امريكا كه به تنهايي س��همي حدودا ۱۳ درصدي 
در توليد گازهاي گلخانه اي جهان دارد، يك سال بعد 
از توافق پاريس، اعالم كرد كه از آن خارج مي شود، در 
حالي كه پارلمان برخي از كشورها مانند ايران، عراق و 
تركيه هنوز اين توافق را تصويب نكرده اند. ترامپ به رغم 
هش��دارهاي متعدد از سوي دانش��مندان و نهادهاي 
بين المللي مي گويد اعتقادي به افزايش گرمايش زمين 
به خاطر اس��تفاده چشمگير از منابع فسيلي ندارد. در 
همين زمينه وزير خارجه امريكا اعالم كرد كه اياالت 
متحده بطور رسمي به سازمان ملل متحد اطالع داده 
كه از معاهده اقليمي پاريس خارج مي شود. ارسال توليد 
دي اكسيد كربن در جهان به ۳۳ ميليارد تن رسيد و، 
بنابر ارزيابي اوپك، اين رقم تا ۲۰۴۰ به حدود ۳۸ ميليارد 
تن اوج خواهد گرفت. چين در نظر دارد تا ۲۰۳۰ سهم 
انرژي هاي تجديدپذير از كل سبد انرژي مصرفي خود را 

از ۱۵درصد كنوني به ۲۰ درصد افزايش دهد.
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 رقابت قدرت هاي قرن21 
در قلب آب هاي اقيانوس 

گروه جهان| ام��روزه قدرت هاي بزرگ جهان در 
صحنه قاره آسيا با يكديگر رقابت مي كنند و در آينده 
نيز چنين خواهد بود. توازن اقتصادي و استراتژيك تا 
حد زيادي به هم خورده و پيامدهاي آن مدت ها دوام 
خواهد داشت. نشريه چپگراي لوبس نوشته، بر اساس 
گزارش مجمع جهاني اقتصاد )داوس(، كشورهاي 
آس��يايي در س��ال ۲۰۲۰ ميالدي از لحاظ قدرت 
اقتصادي بر ديگر كشورها پيشي خواهند گرفت. عالوه 
بر چين و هند دو غول اقتصادي قاره آس��يا كه تا ۳۰ 
الي ۴۰ سال پيش فاقد قدرت اقتصادي چشمگيري 
بودند، كره جنوبي نيز توانسته است از زير بار مصائب 
جنگ ويرانگري كه داشت، كمر راست كند و چنان 
پيشرفتي در زمينه صنعتي داشته باشد كه دولت آن 
اينك از سازمان تجارت جهاني بخواهد، ديگر كشوري 
در حال توسعه خوانده نشود. لوبس نوشته: پيشرفت 
اقتصادي اين نقطه از جهان ما را ديگر غافلگير نخواهد 
كرد. ما به اندازه كافي وقت داشتيم كه با آن بسازيم 
حتي اگر قادر به پيش بيني آن نبوديم. اما جداي از آن 
اكنون در قرن بيست ويكم، رقابت هاي استراتژيك و 
زورآزمايي قدرت هاي بزرگ است كه در اين منطقه از 
جهان يعني در قلب آب هاي اقيانوس هند و آب هاي 
غرب و مرك��ز اقيانوس آرام ش��كل مي گيرد. همه 
كشورها در اين نقطه در حال ايفاي نقشي هستند. 
فرانسه نيز همچون امريكا در آنجا قدرتمند شده است 
اما به موازات و مستقل از آن، استراتژي خود را پياده 
مي كند. از نشانه هاي اين امر، افزايش تخصيص بودجه 
نظامي به منطقه »هند-آرام« است، بودجه اي بيش 
از بودجه تخصيصي به خاورميانه. بر اساس داده هاي 
موسس��ه تحقيقات صلح بين الملل در اس��تكهلم 
هزينه هاي دفاعي چين در سه دهه گذشته حدود 
۲درصد توليد ناخالص داخلي محدود بوده است. اگر 
اين سطح حفظ شود با فرض توليد ناخالص ۳۰هزار 
ميلي��ارد دالري در ۲۰۴۰ بودجه دفاعي چيني ها 
مي تواند تا ۶۰۰ميليارد دالر افزايش يابد. در صورتي كه 
ميزان بودجه نظامي تا ۴درصد زياد شود اين عدد هم 
دو برابر خواهد شد. به همين دليل است كه والديمير 
پوتين رييس جمهوري روسيه، به تازگي افشا كرده 
كه اين كشور با چين همكاري خواهد كرد تا بتواند 
سيستم هشدار پيشرفت هاي براي پيش بيني حمالت 
موشك هاي قاره پيما و حمالت موشكي زيردريايي ها 
بسازد. امريكا نيز قصد دارد كه موشك هايي در آسيا 
به كار ببرد كه پيمان منع موش��ك هاي هس��ته اي 
ميان برد استفاده از آنها را ممنوع كرده بود. واشنگتن 
دوم اوت ۲۰۱۹ از پايبندي به اين پيمان انصراف داد.

عبدالمهدي: دولت بدون 
جايگزين كناره گيري نمي كند

نخست وزير عراق تاكيد كرده كابينه اش بدون وجود 
جايگزين به درخواست  معترضان براي استعفا عمل 
نخواهد كرد. به گزارش آناتولي، عادل عبدالمهدي با 
اشاره به اينكه اعتراض هاي فعلي عراق اشتباه هاي 
روي هم انباش��ته شده از ۲۰۰۳ را نشان داد، تاكيد 
كرده كابينه اش به درخواست معترضان براي استعفا 
بدون جايگزيني آس��ان و س��ريع عمل نمي كند و 
در صورت توافق گروه هاي سياس��ي آماده اس��ت 
فورا اين س��مت را رها كند. عراق از ۲۵اكتبر شاهد 
موج دوم اعتراض هاست. حدود دو هفته پيش نيز 

اعتراض هاي مشابهي به راه افتاده بود.

 ارز ديجيتالي تركيه 
سال  آينده رونمايي مي شود

ارز جديد ك��ه »لير ديجيتال« نام خواهد داش��ت 
توس��ط بانك مركزي تركيه عرضه خواهد ش��د. 
به گزارش ياهو فاينانس، تركيه در ۲۰۱۸ دچار يكي 
از بدترين بحران هاي بدهي و ارزي در تاريخ خود شد. 
ارزش لير از ماه مي ۲۰۱۸ تا جايي كاهش يافت كه 
بسياري از صرافي ها در استانبول از خريد و فروش 
ارز دست كشيدند تا مشخص ش��ود روند ريزشي 
ارزش لير تا كج��ا ادامه خواهد داش��ت. پس از آن 
اتفاق بود كه بحث ارزهاي ديجيتالي به عنوان يكي 
از راهكارهاي افزايش تاب آوري اقتصادي در تركيه 

شكل جدي تري به خود گرفت.

 مذاكره بي نتيجه
دولت پاكستان و مخالفان

دور دوم مذاكرات دولت پاكستان و مخالفان- كه بر 
استعفاي عمران خان تأكيد دارند- در اسالم آباد بدون 
نتيجه پايان يافته است. به گزارش آناتولي، وزير دفاع 
و نماينده دولت گفته از بيشتر خواسته هاي مخالفان 
به استثناي استعفاي عمران خان استقبال مي كند. با 
وجود برگزاري دومين دور مذاكرات ميان نمايندگان 
دولت پاكستان و مخالفان، راه  حلي براي برون رفت 
از بحران به دست نيامده است. موالنا فضل الرحمان 
باني تحصن ض��د دولتي گفته مخالفان به كمتر از 

برگزاري انتخابات جديد راضي نخواهند شد.

 امارات به مفتي فلسطيني 
ويزا نداد 

وزارت خارج��ه امارات با صدور ويزا براي ش��يخ 
محمد حسين مفتي فلسطيني بيت المقدس، 
به منظور مشاركت در يك كنفرانس بين المللي 
مخالفت كرده است. قرار بود شيخ محمد حسين 
جوالي ۲۰۰۶ از س��وي محم��ود عباس رييس 
تشكيالت خودگردان فلسطين، به عنوان مفتي 
ش��هر بيت المقدس و فلس��طين منصوب شد. 
او كه پي��ش از انتصاب��ش به اين س��مت مدير 
مس��جداالقصي بود ب��ه عنوان ي��ك ميانه روي 

سياسي شناخته مي شود. 

هشدار بيش از ۱۱هزار دانشمند جهان درباره تغييرات اقليمي:

وضعيت كره زمين اضطراري است
گروه جهان| 

در يك اقدام كم سابقه هزاران دانشمند از ۱۵۳ كشور جهان 
نس��بت به وقوع فجايع ناش��ي از تغييرات اقليمي هشدار 
دادند. اين دانشمندان گفته اند كه هشدار درباره پيامدهاي 
بي توجهي به تغيي��رات اقليمي را وظيف��ه اخالقي خود 
مي دانند. نتايج مطالعه جديد اين دانشمندان نشان مي دهد 
كه انتشار گازهاي مضر گلخانه اي به سرعت در حال افزايش 
است و دولت ها توجه كافي را به اين بحران نشان نداده اند. 

به گزارش يورونيوز، دانش��مندان در عين حال مي گويند 
كه دانش��مندان وظيفه اخالقي دارند كه هرگونه تهديد 
فاجعه باري را شفاف به مردم هشدار دهند. يافته هاي اين 
تحقيق در نشريه »بيوساينس« منتش��ر شده است. اين 
تحقيق كه با سرپرستي ويليام ريپل و كريستوفر وولف در 
دانشگاه ايالتي اورگن انجام شده است، شش حوزه اصلي را 
كه در آن دولت ها، مشاغل و افراد عادي مي توانند تغييرات 
اساس��ي ايجاد كنند شناسايي كرده اس��ت. اين اقدامات 
عبارتند از بهره گيري از انرژي هاي تجديدپذير، كاهش توليد 
مواد مضر از جمله گاز متان و كربن سياه، حمايت از محيط 
طبيعي جنگل ه��ا و باتالق ها، كاهش مصرف محصوالت 

گوشتي، اصالحات پايدار اقتصادي و كاهش جمعيت.
اين مطالعه مي گويد كه كش��ورها بايد س��وخت هاي 

فسيلي را با منابع انرژي تجديدپذير جايگزين كنند و 
در عين حال در فناوري هايي سرمايه گذاري كنند كه 
به  وسيله آن امكان اس��تخراج دي اكسيد كربن از جو 
زمين فراهم شود. طبق اين مطالعه، دولت ها همچنين 
بايد يارانه هاي شركت هاي س��وخت فسيلي را قطع و 
كشورهاي ثروتمند بايد از كشورهاي فقيرتر براي رسيدن 
به منابع انرژي پاك حمايت كنند. عالوه بر اين، كشورها 
نياز است به كاهش شديد انتشار آالينده هاي قوي مانند 
متان، دوده و هيدروفلوروكربن كه تركيبات ساخته شده 
توسط انسان هستند اقدام كنند. اين تركيبات معموال در 
سيستم هاي تهويه هوا، يخچال ها و اسپري ها استفاده 
مي شوند. محققان مي گويند كه محدود كردن استفاده 
از اين آالينده ها مي تواند در كوتاه مدت روند گرمايش را 

طي چند دهه آينده ۵۰ درصد كاهش دهد.
اين دانشمندان مي گويند كه تالش  براي مقابله با تغييرات 
آب وهوايي بايد روي حفاظت و بازيابي اكوسيستم هايي مانند 
جنگل ها، صخره هاي مرجاني، دشت ها )ساوانا( و تاالب ها 
كه بطور طبيعي دي اكسيد كربن را از جو جذب و ذخيره  
مي كنند، متمركز شود. مردم بايد بيشتر غذاهاي گياهي 
مصرف كنند كه وضعيت سالمتي را بهبود مي بخشد و باعث 

كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي از دام ها مي شود.

   ابتكار عاري از كربن به  جاي تمركز بر رشد توليد 
اين مطالعه همچنين مي گويد كه مردم بايد بيشتر غذاهاي 
گياهي مصرف كنند كه وضعيت سالمتي را بهبود مي بخشد 
و باعث كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي از دام ها مي شود 
و اقتصاده��ا بايد به ج��اي تمركز بر رش��د توليد ناخالص 
داخل��ي و افزايش رف��اه، ابتكارات ع��اري از كربن و حفظ 
اكوسيستم ها را در اولويت قرار دهند. اين تحقيق كه طبق 
داده هاي ۴۰ساله انجام شده است نشان مي دهد كه چگونه 
فعاليت هاي انساني مانند تغيير در مصرف سوخت فسيلي، 
انتشار دي اكسيد كربن، ميزان جنگل زدايي و دماي سطح 
زمين روي اين سياره تأثير گذاشته است. نويسندگان اين 
تحقيق هشدار مي دهند كه تغييرات آب و هوايي سريع تر 
از آنچه دانشمندان پيش بيني كرده اند شدت مي گيرد و 
اكوسيستم طبيعي و سرنوشت بشريت را تهديد مي كند. 
دانشمندان هشدار مي دهند كه اقدام هاي فوري ضروري 
اس��ت. امضاءكنندگان اين تحقيق ش��امل دانشمندان 
۱۵۳ كشور جهان هستند كه با عنوان اتحاد دانشمندان 
جهاني شناخته مي شوند. لسي دورام استاد جغرافيا و منابع 
زيست محيطي دانشگاه ايلينوي جنوبي، درباره انگيزه اش 
در تأييد يافته هاي اين تحقيق مي گويد: »نگران اين بودم 
كه موضوعات محيط زيستي را به يك مساله سياسي تبديل 

كنيم. نبايد محيط زيست را يك مساله حزبي تلقي كرد. 
مي خواهم همه ما بدانيم كه به عنوان انسان و ساكنان اين 
س��ياره بايد باهم جمع شويم تا براي حفظ محيط زيست 

اقدامي انجام دهيم.«
اين مطالعه در عين حال پيشرفت ها را نيز نشان مي دهد براي 
مثال طبق تحقيق توليد انرژي هاي پاك بطور قابل توجهي 
رشد كرده است بطوري كه مصرف انرژي خورشيدي و بادي 
در يك دهه از سال ۲۰۰۰ ميالدي، ۳۷۳ درصد بيشتر شده 
اس��ت اما باز ۲۸ برابر كمتر از مصرف سوخت هاي فسيلي 
در سال ۲۰۱۸ است. مطالعه جديد بسياري از يافته هاي 
گزارش هاي مشابه از جمله گزارش اصلي سازمان ملل متحد 

در مورد تغييرات آب و هوايي را تكرار مي كند اما بر ضرورت 
رس��يدگي به افزايش جمعيت اين سياره كه يك موضوع 
بحث برانگيز در موضوعات اقليمي اس��ت تاكيد مي كند. 
ايستربروك مي گويد بخشي از انگيزه او براي امضاي اين 
مطالعه، حمايت از جنبش هاي اخير جوانان براي اقدام فوري 

در مقابله با تغييرات اقليمي است. 
الزم به يادآوري اس��ت كه دو سال پيش نيز ويليام ريپل و 
توماس نيوسام براي مقابله با پيامدهاي مخرب تغييرات 
اقليمي دست به كارزار مش��ابهي زده بودند. در آن هنگام 
بيش از ۱۵ هزار دانشمند از ۱۸۰ كشور جهان در اين كارزار 

شركت كرده و بيانيه  مشتركي منتشر كرده بودند.
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عكسروز

چهرهروز

»نتهايموسيقيهمايونخرم«ثبتجهانيميشود
اش��رف بروجردي، رييس سازمان اس��ناد و كتابخانه ملي ايران اعالم كرد: با مطرح كردن پيشنهاد از سوي خانواده همايون 
خرم، نت هاي موس��يقي اين هنرمند فقيد در دبيرخانه كميته حافظه جهاني در سازمان اسناد بررسي و در صورت تاييد، در 
اين فهرست ثبت مي شود. بروجردي كه دبير كميته حافظه جهاني هم هست درباره اين موضوع بيان كرد: براي ثبت اين آثار 
در فهرست حافظه جهاني يونسكو، نخست بايد پيشنهاد مطرح شود، سپس با بررسي آن در كميته حافظه جهاني، براي ثبت 
آن تصميم گيري شود كه در صورت تاييد اين آثار نخست بايد در فهرست حافظه ملي ثبت شوند، سپس به فهرست منطقه اي 

و در نهايت به فهرست جهاني حافظه جهاني يونسكو اضافه مي شوند.

بازارهنر

موفقيت »متري شيش و نيم« در جشنواره فيلم توكيو

كنسرت گروه »شيلر« در تهران تمديد شد

پانزده عروسك  سنتي اقوام ايراني ثبت ملي شد

راه اندازي بانك اطالعات هنرمندان هنرهاي سنتي

جايزه »بهتري��ن بازيگري« و »بهترين 
كارگرداني« س��ي و دومين جشنواره 
بين المللي فيلم توكيو به نويد محمدزاده 

و سعيد روستايي رسيد.
به گزارش س��ينماپرس، سي و دومين 
جشنواره بين المللي فيلم توكيو در حالي 
به كار خود پايان داد كه در اختتاميه آن، 
سعيد روستايي و نويد محمدزاده جايزه 

بهترين كارگرداني و بهترين بازيگر مرد را براي فيلم 
»متري ش��يش و نيم« در بخش رقابتي جشنواره 
كس��ب كردند و هر ك��دام ۳۰۰۰ دالر جايزه نقدي 

درياف��ت مي كنند. در بخ��ش »آينده 
آسيا« هم فيلم »پيرمردها نمي ميرند« به 
كارگرداني رضا جمالي جايزه غيرنقدي 
روح آس��يا را از س��وي بنياد فرهنگي 
ژاپن دريافت كرد. س��ي و دومين دوره 
جش��نواره بين المللي فيلم توكيو كه از 
۶ آبان در پايتخت ژاپن آغاز ش��ده بود، 
سه شنبه ۱۴ آبان ماه به كار خود خاتمه 
داد.پيمان معادي ديگر بازيگر فيلم »متري شيش و 
نيم« به دليل حضور در تصويربرداري يك فيلم جديد، 

در جشنواره توكيو حضور نداشت.

نشست خبري كنسرت گروه موسيقي 
شيلر به سرپرستي كريستوفر فون دايلن 
برگزار ش��د. اين گ��روه كه ق��رار بود در 
روزهاي ۱۶ و ۱7 آبان ماه به روي صحنه 
برود به دليل استقبال مخاطبان، اجرايش 
را براي روز دوشنبه 2۰ آبان ماه نيز تمديد 
كرد.گروه موسيقي بين المللي شيلر قرار 
است منتخبي از آثار برترشان را به همراه 

قطعات آلبوم جديدشان با نام »صبح دم« به صورت 
اينسترومنتال اجرا كند.

كريستوفر فون دايلن درباره تجربه برگزاري كنسرت 
در ايران گفت: دو سال پيش بود كه من به ايران آمده 
و كنسرتي را برگزار كردم و امروز بسيار خوشحالم كه 
خارج از مرزهاي كشور آلمان، مي توانم فضاي متفاوتي 
را با مخاطبان ايراني تجربه كنم. من سال هاي زيادي 
است كه در حوزه موسيقي فعاليت مي كنم و در اين راه 
در نقاط مختلف دنيا كنسرت هاي متفاوتي را برگزار 
كرده ام. امروز بسيار خوشحالم كه نوع موسيقي اي كه 
به آن توجه و عالقه دارم اينچنين توانسته در كشورهاي 

مختلف مورد توجه شنوندگان موسيقي قرار گيرد.
 سرپرس��ت اين گروه موس��يقي با اش��اره به توليد 
موس��يقي اي كه در دنيا رواج زيادي دارد، بيان كرد: 
خوش��حال كننده تر از اين موضوع اين اس��ت كه در 
ايران هم مي توانم مخاطباني داشته باشم. اين براي 

من يك هديه ارزشمند است كه از داشتن 
آن ل��ذت مي برم. من بازه��م در اينجا از 
مخاطبانم تش��كر مي كنم كه همچنان 
در اي��ران م��ن را حماي��ت مي كنند. به 
همين جهت تصمي��م داريم در دور تازه 
كنسرت ها برنامه هاي جديدي را پيش 
روي مخاطب��ان ايراني ق��رار دهيم كه 
اميدوارم از اين برنامه هم رضايت داشته 
باشند. سرپرس��ت گروه شيلر درباره داليل استقبال 
مخاطبان ايراني از كنس��رت هاي اين گروه تصريح 
كرد: »من مي توانم اينچني��ن تجزيه و تحليل كنم 
كه موسيقي من يك موسيقي احساساتي است كه با 
مخاطب ايراني مي تواند ارتباط خوبي برقرار كند، اما 
بازهم بايد بگويم كه هنوز خودم نمي دانم چرا گروه ما 
توانسته اينچنين با استقبال ايراني ها مواجه شود. به 
هر حال كنسرت پيش روي ايران يك كنسرت طوالني 
با فضايي جديد است كه تاكنون بارها در كشورهاي 
مختلف برگزار شده و فكر مي كنم دربرگيرنده شرايط 
جديدي براي مخاطبان باشد. ما در اين كنسرت تالش 
كرديم فضاي كار را به سمتي هدايت كنيم كه هيجان 
و انرژي بيشتري به مخاطب منتقل كند و اميدوارم در 
اين كار موفق باشم«. كنسرت گروه »شيلر« روزهاي 
۱۶ و ۱7 و 2۰ آبان ۱۳۹۸ در سالن اصلي وزارت كشور 

برگزار مي شود.

پژوهشگاه ميراث فرهنگي ۱۵ عروسك 
س��نتي اقوام را در فهرست ناملموس 

كشور به ثبت رسانده است.
ليال كفاش زاده، مسوول دفتر كودك 
و نوجوان پژوهشگاه ميراث فرهنگي، 
درباره ثبت عروس��ك هاس س��نتي 
اقوام به مهر گفت: بخش��ي در وزارت 
ميراث فرهنگي به نام اداره ثبت ميراث 

ناملموس وج��ود دارد كه آنچه ب��ه عنوان ميراث 
فرهنگي به حساب مي آيد ولي شفاهي و غيرقابل 

لمس است در اين قسمت گنجانده مي شود.
او در ادام��ه درباره اينكه چرا عروس��ك ها در اين 

بخش ثبت ش��ده اند، افزود: با توجه به 
اينكه جنس عروس��ك ها م��واد عالي 
است، هزار س��ال عمر نمي كنند بلكه 
پوسيده و تجزيه مي شوند، اينكه ما بعد 
از سال هاي س��ال مي توانيم عروسك 
بس��ازيم به اي��ن خاطر اس��ت كه نوع 
س��اخت عروس��ك ها سينه به سينه و 
ش��فاهي از مادر به دختر منتقل شده 
است و اين عروسك ها به عنوان ميراث ناملموس 
ش��ناخته مي ش��وند كه تا به امروز در فهرس��ت 
ناملموس كشور توانستيم ۱۵ عنوان عروسك را در 

استان هاي مختلف ثبت كنيم.

بانك اطالعات هنرمندان با هدف اعتالي 
س��طح دانش و ارتقاي سطح مهارت هاي 
تخصصي در حوزه هنرهاي سنتي توسط 
گروه پژوهشي هنرهاي سنتي پژوهشگاه 
ميراث فرهنگي و گردشگري، راه اندازي و 
تاكنون اطالعات مربوط به 27۰ هنرمند از 
استان هاي تهران، مازندران و اصفهان در 

اين بانك ثبت شده است. 
عبدالمجيد شريف زاده، رييس گروه پژوهشي هنرهاي 
سنتي پژوهشگاه،  با اعالم اين خبر گفت: اين بانك به 
شناسايي، ثبت و ضبط آثار و شرح احوال هنرمندان به 
منظور اشاعه فنون تجربي و سنتي آنها به صورت علمي 
پرداخته است. او گفت: به دليل پراكندگي اطالعات، 
در گام نخست اقدام به طراحي و تدوين دستورالعمل 

و فرم مشخصات هنرمندان در كل كشور 
شد و با ارسال آن به ادارات كل استان ها و 
همكاري كارشناسان، اطالعات مقدماتي 
مربوط به هنرمندان و پنج رش��ته اصلي 
هنرهاي سنتي ش��امل )معماري سنتي 
و تزئينات وابس��ته به آن، كت��اب آرايي و 
نگارگري، كتابت و خوشنويسي، موسيقي 
مقام��ي و نواحي، نمايش هاي س��نتي و 
آييني( و هنرهاي صناعي )نس��اجي س��نتي، صنايع 
وآرايه هاي فلزي، صنايع وآرايه هاي چوبي( جمع آوري 
شد.شريف زاده تاكيد كرد: مصمم هستيم تا پايان سال 
۱۳۹۸ نس��بت به شناس��ايي و ثبت اطالعات ۵۰ نفر 
هنرمند ديگر در حوزه هنرهاي سنتي و اضافه كردن 

آن دراين بانك اطالعاتي اقدام كنيم.

تاريخنگاري

اعتراضمردمبهدولتنظاميازهاري
در اعتراض ب��ه روي كار آمدن دولت نظامي ارتش��بد ازهاري، راهپيمايي هاي 
گسترده اي در تهران و شهرس��تان ها صورت گرفت و روز ۱۶ آبان ۱۳۵7، بازار 
تهران، قم، مش��هد، شيراز، اصفهان، سنندج، س��اري و قزوين به حالت تعطيل 
درآمد. همچنين به دنبال اعتصاب آموزگاران و دبيران، كليه شاگردان مدارس 
تهران نيز به اعتصاب كنندگان پيوس��تند و موج انقالب در ش��هر تهران و ساير 
شهرها گسترش يافت. در اين روز زد و خورد مسلحانه مردم با ماموران انتظامي 
آغاز ش��د و در چند شهرستان ماموران ساواك و فرماندار نظامي به دست مردم 
كشته شدند. مردم مبارز در اين اعتراضات، اعالم كردند كه تغييرات ظاهري و 
جابه جايي عوامل دست نشانده رژيم شاه و امريكا نمي تواند مانع مبارزه آنان براي 

پيروزي انقالب اسالمي شود. 
به دنبال اين جريانات امام خميني )ره( هم به مناس��بت روي كار آمدن دولت 
نظامي و كشتار ۱۳ آبان دانشگاه پيامي فرستادند،  در متن بيانيه امام )ره( آمده 
است: »من از جناياتي كه اخيرا با فرزندان اسالم در دانشگاه ها نموده اند در سوگم. 
من از دانش��جويان عزيز كه در راه اسالم و كشور فدايي داده اند ودر مقابل شاه با 
مشتي گره كرده ايستاده و او را محكوم كرده اند تشكر مي كنم. عزيزان من از اين 
هياهوي نظامي نهراسيد كه نمي هراسيد. شما ملت شجاع ثابت كرديد كه اين 
تانك ها و مسلسل ها و سرنيزه ها زنگ زده است و با اراده آهنين ملت نمي تواند 
مقابله كند ... ملت هوشمند ايران نه از آن چماق و سرنيزه هراس دارد و نه از اين 

خدعه و نيرنگ و فريب.«
با باال گرفتن اعتراضات مردم، دولت نظامي ازهاري ظاهرا براي تس��كين افكار 
عموم��ي و راضي كردن م��ردم انقالبي و در واقع براي ع��وام فريبي، تعدادي از 
ش��خصيت هاي سياسي پيشين كش��ور از جمله اميرعباس هويدا كه ۱۳ سال 

نخست وزير كشور بود را دستگير و زنداني كرد. بازداشت اين افراد به هيچ وجه 
ارتباطي باتصميم رييس دولت نداشت و اين فكر مربوط به شخص شاه بود كه 
بعضي از مشاورينش به او القا كرده بودند. شاه با دستگيري اين افراد، در اقدامي 
فريبكارانه كوشيد خود را تبرئه كرده، مقامات پيشين دولتي را مسوول ستم ها، 
جنايت ها و فسادهاي اقتصادي و اخالقي رژيم خود معرفي كند. اين بازداشت ها 
از نظر افكار عمومي نه تنها كوچك ترين اثر تسكيني نداشت، بلكه رسوايي رژيم را 
بيشتر كرد تا جايي كه در پي اين بازداشت ها، امام )ره( اين اقدامات را فريب كاري 

دانسته و كار رژيم را تمام شده عنوان كردند.

ايستگاه

ركوردشكني»جوكر«
درگيشهسينماهايامريكا

 تازه تري��ن فيلم توليدي 
ش��ركت ب��رادران وارنر با 
ف��روش ۹۳.۵ ميلي��ون 
دالري آخر هفته در گيشه 
امريكاي ش��مالي ركورد 
موفقيت در ماه اكتبر را در 

هاليوود جابه جا كرد.
به گزارش يورونيوز، فيلم 

جوكر ب��ه كارگرداني تاد فيليپس و بازيگري واكين 
فينيكس روي پرده رفته است، به زندگي جوكر اين 
ش��خصيت منفي در دنياي كميك استريپ بتمن 
مي پردازد. اين فيلم پيش تر برنده جايزه شير طاليي 

فستيوال ونيز 2۰۱۹ شده بود.
از زمان پخش اوليه جوكر منتقدان نسبت به خشونت 
زياد در صحنه هاي فيلم هشدار داده اند، با اين حال به 
نظر مي رسد اين هشدارها و همچنين درجه بندي 
فيلم در رده خشن بر فروش آن تاثيري نداشته است 
چرا كه فيلم موفق شده است از اكران خود در ۴.۳7۴ 
سينما درآمدي معادل ۹۳.۵ ميليون دالر تنها در يك 
آخر هفته كسب كند.اين ميزان اقبال عمومي، ركورد 
پيشين فروش در ماه اكتبر را كه با ۸۰ ميليون دالر 
متعلق به فيلم ونوم توليد شركت سوني بود شكسته 
است. همزمان با اكران فيلم، تدابير امنيتي و حضور 
پليس در محل س��ينماها تشديد ش��ده است. در 
تابستان سال 2۰۱2 و به هنگام اكران فيلم »شواليه 
تاريكي برمي خيزد«، شخص مسلحي با ماسك كه 
خ��ود را جوكر معرفي مي كرد به روي تماش��اگران 
آتش گشود كه طي آن ۱2 تن كشته و 7۰ نفر ديگر 
زخمي شدند. فروش جوكر در سينماهاي جهان نيز 
با استقبال گسترده مواجه بوده است به نحوي كه با 
فروش ۱۴۰ ميليون دالري در 22 هزار سينما، فروش 
افتتاحيه فيلم در مجموع به رقم 2۳۴ ميليون دالر 
رسيده است. فيلم هاي هاليوود در سال 2۰۱۹ تاكنون 
۸.۶۴ ميليارد دالر فروش داشته اند كه اين ميزان ۵ 
درصد كاهش را نسبت به سال گذشته نشان مي دهد.

برندگانجايزهفمينا2019معرفيشدند
برن��دگان جاي��زه معتبر 
فمينا در سه بخش رمان 
فرانس��وي، غيرفرانسوي 
و مقال��ه در حالي معرفي 
شدند كه امس��ال هيات 
داوران جاي��زه فمينا يك 
جايزه مخصوص را به ادنا 
اوبراين، نويسنده وشاعر 

ايرلندي براي مجموع آثارش اهدا كردند. به گزارش 
ليورابدو، هيات داوران جايزه ادبي فمينا كه همگي 
آنها را زنان تشكيل مي دهد اسامي برندگان اين جايزه 
را در سه بخش رمان فرانسوي، غيرفرانسوي و مقاله 

انتخاب و معرفي كردند.
جايزه فمينا در بخش رمان فرانسوي به اثر »از ميان 
جاده ها« نوشته سيلوين پرودومه از انتشارات گاليمار 
رسيد. رمان »از ميان جاده ها« رماني عاشقانه درباره 
قدرت و نيروي دوستي است كه تاكنون ۸ هزار نسخه 
از آن در فرانسه به فروش رسيده است. اين رمان در 
فهرست نامزدهاي جايزه رنودو و جايزه بزرگ رمان 
آكادمي فرانسه نيز قرار داشت كه موفق به دريافت 
آن جوايز نش��د.رمان هاي »يك يكش��نبه در شهر 
آوري« نوشته دومينيك باربريس از انتشارات آرلئا، 
»اسكرابل« نوشته ميش��ل فرير از انتشارات مركور 
دو فرانس، »وسوسه« نوشته لوك النگ از انتشارات 
استوك، »اپوس 77« نوشته الكسيس راگوگونو از 
انتشارات ويوين هامي و »بهشت عدن« نوشته مونيكا 
سابولو از انتشارات گاليمار از ديگر نامزدهاي نهايي 

جايزه فمينا 2۰۱۹ بودند.
 جايزه فمينا در بخش رمان خارجي به »اوردس��ا« 
نوش��ته مانوئل ويالس به ترجمه ايزابل گوينون از 

انتشارات سو-سلژ تعلق گرفت. 

میراثنامه

كشفديواركهن11۵كيلومتريدرغربايران
باستان شناسان با استفاده از تصاوير ماهواره اي بقاياي يك ديوار سنگي در غرب 

ايران به طول ۱۱۵ كيلومتر )7۱ مايل( را شناسايي كردند.
سجاد علي بيگي دانش��جوي دكتراي رشته باستان شناسي دانشگاه تهران در 
مقاله اي كه در ژورنال »Antiquity« منتش��ر شده نوشته است: بقاياي اين 
ديوار در منطقه سر پل ذهاب در غرب ايران شناسايي شده و شامل يك ميليون 
متر مكعب س��نگ است كه ساخت آن نيازمند نيروي كار، زمان و مصالح قابل 
توجهي بوده است. بقاياي اين ديوار سنگي كهن از كوهستان بمو در شمال آغاز 

مي شود و تا نزديكي روستاي ژاومرگ در جنوب امتداد مي يابد. 
ظروف سفالين كشف شده در كنار اين ديوار نشان مي دهد كه زمان ساخت آن 
به زماني بين قرن چهارم پيش از ميالد تا قرن ششم پس از ميالد بازمي گردد. 
بقاياي س��اختارهايي كه اكنون تخريب شده نيز در محل هايي در مسير ديوار 

قابل مشاهده است كه احتماال برجك  يا ساختمان  بودند. 
همچنين بر اساس گفته سجاد علي بيگي، ديوار از مصالح بومي و طبيعي منطقه 
مانند تخته سنگ ها ساخته شده و در محل هايي نيز مالت گچ هنوز قابل مشاهده 
است. در حالي كه باستان شنان از وجود اين ديوار خبري نداشتند اما ساكنين 
نزديك به اين ديوار از ديرباز آن را با نام گاوري )Gawri wall( مي شناختند. 

سخنگوي ژورنال »Antiquity« اظهار كرده كه پس از انتشار مقاله علي بيگي 
در اين نش��ريه، متوجه ش��ده اند كه پيش از اين گروهي از باستان شناسان نيز 
روي اين ديوار تحقيق كرده اند اما نتايج پژوهش و كاوش آنها در هيچ ژورنالي 

منتشر نشده است. 
باستان شناسان هنوز نمي دانند اين ديوار توسط چه كسي و با چه هدفي ساخته 
شده است و به دليل حفظ نامناسب بقاياي آن محققان حتي از طول، عرض و 
 ارتفاع اين ديوار نيز مطمئن نيستند و بر اساس تخمين هاي كنوني اين ديوار

۴ متر عرض و حدود ۳ متر ارتفاع داشته است. 

علي بيگي نيز در بخش ديگري از مقاله خود آورده است: هنوز مشخص نيست 
كه اين ديوار جنبه دفاعي داش��ته يا نمادين و ش��ايد مرز يك امپراتوري كهن 
)احتماال اش��كانيان كه بين سال هاي ۱۴7 پيش از ميالد تا 22۴ پس از ميالد 
در اوج قرار داشتند يا ساسانيان كه بين س��ال هاي 22۴ تا ۶۵۱ پس از ميالد 

حكوكت مي كردند( باشد.
 هر دوي اي��ن امپراتوري اقدام به س��اخت قلعه هايي ب��زرگ در غرب ايران و 
سيس��تم هاي آبياري مي كردند و بنابراين اين احتم��ال دارد كه هر دوي اين 

امپراتوري ها منابع الزم ساخت اين ديوار را در اختيار داشته بودند. 
اين ديوار اخيرا كشف ش��ده تنها ديوار كهن در ايران نيست و باستان شناسان 
پيش از اين ساختارهاي مشابهي را در بخش هايي از شمال و شمال شرق ايران 

نيز پيدا كرده بودند كه احتماال براي اهداف دفاعي بنا شده بودند. 

استقاللبرد،استراماچونيتهديدبهاستعفاكرد!

ملي پوش سابق تكواندو ايران تغيير تابعيت داد

سرمربي تيم فوتبال استقالل به دنبال 
برتري پرگل تيمش مقابل صنعت نفت 
آبادان تهديد به استعفا كرد.به گزارش 
خبرآنالين؛ آندره آ اس��تراماچوني، س��رمربي تيم 
فوتبال اس��تقالل به دنبال برتري ۵ بر صفر تيمش 
مقابل صنعت نفت آبادان در نشست خبري اين بازي 
به انتقاد شديد از مديران باشگاه استقالل پرداخت و 
گفت: در تيم هاي ديگري هم شرايط سخت داشتم 
و در تيم پاناتينايكوس هم مش��كالتي بود، اما همه 
مي دانند كه مديران باش��گاه استقالل با بازيكنان و 
كادرفني، صادق نبودند. اكنون من هيچ پاس��خي 
ب��راي بازيكنانم ندارم و هر روز به ما مي گويند، فردا 
يا هفته بعد همه چيز درست مي شود. با اين شرايط 
براي من مقدور نيس��ت كه به كارم ادامه بدهم! وي 
در ادامه افزود: همه مي بينيد كه تيمم چطور بازي 
مي كند و اگر ارزش بازيكنان من ۱۰۰ باشد به اندازه 
يك بازيكن يكصدوپنجاه تايي تالش مي كنند و در 
زمين ت��وان مي گذارند. تمام ه��واداران بايد اين را 
بدانند كه هفته پيش يك جلسه تمريني نداشتيم 
كه به دليل در دس��ترس نبودن يك��ي از زمين ها و 
آماده نبودن زمين ديگر بود. ش��ايد باورتان نشود، 
من چند روز پيش بعد از تمرين به خانه رفتم، بدون 
اينكه دوش بگيرم. با اين حال ما مانديم و كار كرديم 
تا به نتيجه برسيم، اما با ادامه اين شرايط امكان ادامه 
همكاري وجود ندارد.تهديد استراماچوني به استعفا 
از س��رمربيگري تيم اس��تقالل بازتاب گسترده اي 
 در رس��انه هاي خارج��ي و رس��انه هاي ايتاليايي 

داشته است. 
ش��بكه »اس��كاي اس��پورت« تيتر خود را درباره 
حرف هاي استراماچوني اين طور انتخاب كرد: آندرا 

استراماچوني آماده استعفا از هدايت استقالل شد.

نشريه »gazzettadelsud« ايتاليا نيز در واكنش 
به اين استعفا نوش��ته است: استراماچوني به زودي 
از س��متش در اس��تقالل اس��تعفا مي دهد. نشريه 
»repubblica« هم نوشت: استراماچوني و يك 

استعفاي جديد!
نشريه »گازتا اسپورت« به اين موضوع واقع گرايانه 
پرداخت و نوشت: استراماچوني عصباني شد و گفت: 
امكان ادام��ه همكاري با اين ش��رايط وجود ندارد، 

بازيكنان پولي دريافت نكردند.
ماجراي اس��تعفاي اس��تراماچوني اتفاق جديدي 
نيست و بايد ديد واكنش مسووالن باشگاه آبي پوش 

پايتخت به اين استعفا چيست.
س��رمربي استقالل در پايان و در پاسخ به اين سوال 
كه چه كس��ي را مقصر مي داند، بي��ان كرد: فوتبال 
قوانيني دارد و من ب��ه عنوان آدم حرفه اي در اينجا 

با كسي دوست نيس��تم. قوانين از طرف فيفا چيده 
مي ش��ود. من نماينده بازيكنانم هستم و خودم را 
جلو گذاشته ام. بعضي از بازيكنان مي خواستند در 
اين ۴ ماه حاضر نشوند اما من به بازيكنانم گفتم كه 
شما بازيكن استقالل هستيد و با پول يا بي پول بايد 
حضور داشته باش��يد. كاپيتان تيم ما نيز روي اين 
ذهنيت با بازيكنان كار كرد اما اين خيلي زياد است 
زيرا در ۴ ماه هيچ كس دريافتي نداشته است. قطعا 
يك دليلي وجود دارد اما كسي به من چيزي نگفته 
است.  نمي خواهم از كسي اس��م ببرم. ما حرفه اي 
هستيم و در دو ماه آخر با كيفيت فوق العاده 7 مسابقه 
را برنده شديم. اين مشكل قبل از بازي تراكتور بود 
و من به بازيكنان گفتم بايد ت��وان خود را بگذاريد 
 و من بعد از ش��روع تعطيالت براي حل مش��كالت 

پيش قدم مي شوم.

عضو پيشين تيم ملي تكواندو كشورمان از اين پس 
براي تيم ملي صربستان در رقابت هاي بين المللي 

مبارزه خواهد كرد. 
مهدي خدابخش��ي كه مدال طالي قهرماني سال 
2۰۱۵ جهان، ط��الي بازي هاي آس��يايي2۰۱۴ 
اينچئون، ط��الي ارتش هاي جه��ان و بازي هاي 
كشورهاي اسالمي را در تركيب تيم ملي كشورمان 
كسب كرده با تغيير تابعيت خود از اين پس براي تيم 

ملي صربستان مبارزه مي كند. وي كه در بازي هاي 
المپيك 2۰۱۶ نيز عضو تيم ملي بود، با يكي از ملي 
پوشان تيم بانوان صربس��تان ازدواج كرده و محل 

زندگي خود را به اين كشور منتقل كرده است.
به گ��زارش مهر خدابخش��ي در اي��ن خصوص با 
فدراس��يون تكواندو نيز مكاتبه كرده و ش��ينده ها 
حكايت از آن دارد كه رضايت نامه وي از سوي كميته 

ملي المپيك براي صربستاني ها صادر شده است.

ورزشي
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