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1- گهگاه تب مبارزه با فساد در جامعه باال مي گيرد. فارغ 
از اينك��ه در پس پرده اش��تياق براي مبارزه با فس��اد چه 
نكته اي نهفته باشد، نفس مبارزه با فساد حاكي از وجود 
نقص و انحراف در مسير پيش��رفت و توسعه كشور است. 
در آيات متعدد قرآن نيز از جمله در آيه 152 سوره شعراء 
و آيه 220 س��وره بقره، از »افس��اد« در برابر »اصالح« ياد 
شده است. از همين رو است كه به هر كاري كه در جهت 
تخريب انجام شود و گامي در جهت اصالح و خير نباشد، 
كار فسادآميز گفته مي شود و دامنه و مرزهاي فساد را فراتر 
از فساد اقتصادي مي برد. با توجه به اين رويكرد و تعريف 
مي توان در كنار فساد اقتصادي انواع ديگري از فساد مانند 
فساد اخالقي، فساد اداري، فس��اد در مديريت، فساد در 

سياست گذاري )تكرار سياست هاي اشتباه( و... را نام برد.
2-  رش��وه ، كالهبرداري، و اخت��الس از جمله مهم ترين 
مفاسد اقتصادي و مالي به ش��مار مي روند. مفاسدي كه 
اين روزها بيش از گذشته در رسانه ها به چشم مي خورند 
و بيشتر خوانده و شنيده مي شوند. بي ترديد مبارزه با فساد 
امري پس��نديده و خواست آحاد مردم اس��ت. اما رعايت 
برخي نكته ها در مبارزه با فس��اد، انگيزه مردم نسبت به 
انجام فعاليت هاي اقتصادي را بيشتر و بهتر تقويت مي كند. 
اينكه مبارزه با مفاس��د منحصر به گروه يا جناح سياسي 
خاص يا محدود به دوره زماني معيني نباشد، يكي از اين 
نكته ها اس��ت. در عين حال، از آنجا كه فساد خود معلول 
شرايطي خاص است،  شناخت عوامل ايجاد فساد و مبارزه 
با عوامل موجده آن داراي اهميت بيش��تري نس��بت به 

برخوردهاي قضايي است. 
3- »شفاف س��ازي« فرايندها يكي از ابزارهاي قدرتمند 
براي شناسايي گلوگاه هاي فس��اد و مبارزه با آن به شمار 

مي رود و س��از وكار خاص خود را مي طلب��د. آن گونه كه 
مس��ووالن دولتي مي گويند، مبارزه با فساِد پولشويي در 
كشور نيازمند داش��تن قوانين مرتبط براي شفافسازي 
است، اما به گفته آنها، برخي گروه هاي فشار مانع تصويب 
و اج��راي چنين مصوباتي مي ش��وند. در همي��ن رابطه، 
محمدجواد ظريف،  هفته گذش��ته در مجلس ش��وراي 
اسالمي درباره پيوس��تن ايران به كنوانس��يون مبارزه با 
تروريس��م و پول ش��ويي كه اليحه آن در دولت و مجلس 
تصويب شده و هم اينك به دليل مخالفت شوراي نگهبان 
به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است، گفت، 
»منافعي كه باعث مي شود عده اي با اين حركت ها مخالفت 
باشد، منافع دارنده پول اس��ت و مواردي هست كه هزار - 
هزار ميليارد تومان پول شويي توسط باندهاي قاچاق سكه 
و ارز مي شود و امروز در دادگاه هاي جرايم اقتصادي مورد 

بررسي قرار مي گيرد.« 
4- فساد چه اثري روي رش��د اقتصاد دارد؟ بررسي هاي 
اقتصادي نش��ان مي دهند كه فس��اد در حك��م »مانع« 
رش��د اقتصاد عمل مي كند، چرا كه »انگيزه« افراد مولد، 
كارآفرينان و س��رمايه گذاران را هدف قرار گرفته و اجازه 
نمي ده��د س��رمايه هاي جديد ج��ذب كس��ب و كارها 
ش��ود يا اينكه بهره وري ني��روي كار افزاي��ش يابد. يكي 
از كانال هايي كه فس��اد از طريق آن به اقتصاد يك كشور 
لطمه وارد مي آورد از ش��كل انداخت��ن و منحرف كردن 
س��اختار و تركيب هزينه هاي دولتي اس��ت. آنگونه كه 
برخي پژوهشگران اقتصادي در گزارش هاي خود عنوان 
كرده اند، هر كشوري كه بتواند شاخص فساد را در قلمرو 
خود از 6 به 8 برساند )صفر به معناي بيشترين فساد و 10 
به معناي كمترين فساد است( افزايش سرمايه گذاري به 
ميزان 4 درصد و افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را 

به ميزان 5 درصد تجربه خواهد كرد. 

فساد، مانع رشد
سرمقاله

عمليات بتن ري��زي رآكت��ور واحد 2 ني��روگاه اتمي 
بوشهر، ديروز طي مراسمي با حضور علي اكبر صالحي 
معاون رييس جمهور و رييس س��ازمان انرژي اتمي و 
الكساندر لوكاشين معاون سازمان انرژي اتمي روسيه 
و مديرعامل شركت اتم اس��تروي اكسپورت آغاز شد. 
مراسمي كه بر اس��اس اظهارات مس��ووالن سازمان 
انرژي اتمي، ظرفيت هاي ت��ازه اي را براي تامين انرژي 
مورد نياز كش��ور ايجاد مي كند. عمليات گودبرداري 
واحد 2 آبان م��اه 13۹6 آغاز ش��د. بتن ريزي دومين 
مرحله مهم مقدماتي اين پروژه است كه با كمي تاخير 
امروز انجام مي شود.  بر اس��اس اظهارات مجري طرح 
نيروگاه اتمي بوشهر، فونداسيون محل ساخت رآكتور 
به عنوان پايه كار به اتمام رس��يده و يك واقعه مهم در 
ساخت نيروگاه هاي اتمي، موضوع بتن ريزي رآكتورها 
است. محمود جعفري اضافه كرد: واحدهاي دوم و سوم 
نيروگاه اتمي در محدوده ۷0 هكتاري احداث مي شود 
و بتن ريزي رآكتور هس��ته اي واحد سوم 18 ماه بعد از 
بتن ريزي واحد دوم آغاز مي شود. سخنران اصلي مراسم 
ديروز رييس سازمان انرژي اتمي كشورمان بود كه در 
آيين آغاز عمليات بتن ريزي رآكت��ور واحد 2 نيروگاه 
اتمي بوش��هر با گراميداشت ياد و نام ش��هدا و مرحوم 
محمد احمديان معاون نيروگاهي اين سازمان با اشاره 
به چرايي صنعت هسته اي افزود: رهبر معظم انقالب 
دو ويژگي اصلي براي صنعت هسته اي برشمرده اند كه 
يكي تصميم مطمئن انرژي نسل هاي آينده است كه 

بايد از حاال به فكر تامين 
انرژي قاب��ل اعتماد براي 
آنها بوده و ب��راي آنان اين 
صيانت را داشته باشيم و از 
همين رو انرژي هسته اي 
انتخاب شده است. توصيه 
رهب��ري بر اين ب��وده كه 
20 هزار مگاوات ظرفيت 
برق هس��ته اي داش��ته 
باش��يم. رييس سازمان 
انرژي اتمي تصريح كرد: 
مورد ديگر اين اس��ت كه 
صنعت هسته اي صنعتي 
اقتدار آفرين است. انرژي 
هسته اي مي تواند بالقوه 
منش��أ اقتدار باشد. يكي 
از دالي��ل عمده ك��ه ما با 
دش��منان نظام اختالف 
داري��م همين اس��ت كه 
اين  آن��ان مي خواهن��د 
عام��ل اقت��دار را از م��ا 

بگيرند. صالحي ادامه داد: انرژي هسته اي انرژي پاك 
اس��ت و هر 1000 مگاوات برق هسته اي مانع از توليد 
هفت ميليون تن گاز گلخانه اي مي ش��ود. م��ا در افق 
1406 سه هزار مگاوات برق هسته اي خواهيم داشت 
و در نتيجه آن 21 ميليون تن گاز گلخانه اي منتش��ر 
نمي شود. وي با تاكيد بر پديده تغيير اقليم اظهار داشت: 
ما در نيروگاه هاي س��وخت فسيلي حدود 11 ميليون 
بش��كه نفت در س��ال احتياج داريم كه اگر ما در ايران 
س��ه نيروگاه هزار مگاواتي داشته باشيم، از مصرف 33 
ميليون بشكه نفت جلوگيري كرده و صرفه جويي 660 
ميليون دالري خواهيم داشت و ما مي توانيم نفت را به 

جاي سوزاندن فروخته و پولش را به كشور برگردانيم.

    نيازهاي اعتباري براي رشد دانش هسته اي
رييس سازمان انرژي اتمي اظهار داشت: از نمايندگان 
مجلس مي خواهم ك��ه در بودجه س��ال آينده به اين 
حوزه توجه ويژه كنند. اگر ارزش افزوده نيروگاه بوشهر 
به خود سازمان انرژي اتمي برگردد ما اولين سازماني 
خواهيم بود ك��ه احتياج به بودج��ه دولتي نخواهيم 
داشت و مي توانيم در كنار اداره س��ازمان، پروژه هاي 
جديد تعريف كنيم. صالحي اضافه كرد: از طريق تامين 
نياز مالي س��ازمان انرژي اتمي مي توان قدر و شوكت 
اين س��ازمان را پاس داش��ت. وي گفت: نيروگاه هاي 
هسته اي بطور متوس��ط عمر 60 الي ۷0 ساله دارند و 
هزينه ساخت هر كدام 5 ميليارد دالر است. وقتي هر 
نيروگاه 660 ميليون دالر 
صرفه جويي كن��د، اين 
را در طول عمر آن ضرب 
كني��م، در نهايت متوجه 
مي شويم كه چه ارزشي 
براي كش��ور دارد. رييس 
سازمان انرژي اتمي اظهار 
داش��ت: ما توانسته ايم با 
تالش متخصصان داخلي 
صنعت هسته اي را بومي 
كني��م و بهره ب��رداري را 
كام��ال توس��ط ايراني ها 
انجام دهي��م. وي تاكيد 
كرد: شما ش��اهد بوديد 
كه در يكي از كشورهاي 
منطق��ه ك��ه تصميم به 
س��اخت ني��روگاه اتمي 
بزرگ تري��ن  گرفتن��د، 
مشكل آنها نبود بهره بردار 

بومي بود. 
ادامه در صفحه 2

عمليات بتن ريزي رآكتور دوم نيروگاه هسته اي بوشهر آغاز شد

صالحي: تا ۱۴۰۶، سه هزار مگاوات برق هسته اي 
خواهيم داشت

گزارش

 همين صفحه  

سرمقاله

فساد، مانع رشد
1- گهگاه ت��ب مبارزه 
با فس��اد در جامعه باال 
مي گيرد. فارغ از اينكه 
در پ��س پرده اش��تياق 
براي مبارزه با فساد چه 
نكت��ه اي نهفته باش��د، 
نفس مب��ارزه با فس��اد 
حاك��ي از وجود نقص و 
انحراف در مسير پيش��رفت و توسعه كشور است. 
در آيات متعدد ق��رآن نيز از جمل��ه در آيه 152 
سوره شعراء و آيه 220 سوره بقره، از »افساد« در 
برابر »اصالح« ياد شده اس��ت. از همين رو است 
كه به هر كاري كه در جهت تخريب انجام شود و 
گامي در جهت اصالح و خير نباشد، كار فسادآميز 
گفته مي شود و دامنه و مرزهاي فس��اد را فراتر از 
فس��اد اقتصادي مي برد. با توجه ب��ه اين رويكرد 
و تعريف مي توان در كنار فس��اد اقتص��ادي انواع 
ديگري از فساد مانند فساد اخالقي، فساد اداري، 

فساد در مديريت، فساد در سياست گذاري...

مجيد  اعزازي

 صفحه10  

دانش و فن

كيفيت اپراتورهاي 
اينترنتي در اتاق شيشه اي

سرعت و كيفيت اينترنت به صورت عمومي، همواره 
از مواردي بوده كه كاربران درخواس��ت ارتقاي آن 
را داش��تند و س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي به عنوان يكي از ناظران اصلي شاخص هاي 
كيفي اپراتورهاي ارايه دهن��ده خدمات اينترنتي، 
سامانه ها و اطالعاتي را در اختيار عموم قرار داده يا 
امكان شكايت كاربران از خدمات اينترنتي را فراهم 
كرده اس��ت. يكي از آخرين اقدامات رگوالتوري، 

راه اندازي سامانه سنجش كيفيت شاخص هاي...

كالن

 بهمني: پايان عصر ريال 
فرا رسيده است

گرچه بسياري مي گويند اكنون زمان حذف چهار 
صفر از پول ملي نيست و بايد تصميم گيران اجازه 
دهند اقتصاد كالن كشور به ثبات برسد و بعد دست 
به اصالح پول��ي بزنند با اين ح��ال از مجلس خبر 
مي رس��د كه نمايندگان مجلس تصميم  دارند تا 
پايان همين دوره مجلس حذف صفرها را تصويب 
كنند. آن گونه كه بهمني، عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس به »تع��ادل« گفت: اخيرا در كميس��يون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اس��المي جلسه اي با 
حضور دولتي ها، ديوان محاسبات و اعضاي مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي برگزار شده 
است كه طي آن حذف صفرها از پول ملي به بحث 
و بررسي گذاشته شده اس��ت. بهمني كه پيش تر 
رييس كل بانك مركزي بود و در زمان رياس��تش 
حذف صفرها كليد خورد مي گويد: وضعيت پول 
ملي اكنون به گونه اي است كه هزينه تهيه سكه و 

چاپ كاغذ براي پول هاي خرد...
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رييس جمهور  در  اجتماع مردم  يزد  خواستار  شد: 

 سخنگوي قوه قضاييه: نتايج پرونده هاي كالن اقتصادي  را 
 به مردم اطالع رساني مي كنيم

» تعادل« ميدان جديد كشف شده با ذخيره  53  ميليارد بشكه نفت را بررسي مي كند

مبارزه با فساد ميلياردها  دالري را هم براي مردم توضيح دهيد

كشف بزرگ نفتي سال 2۰۱9

خبر

وزير تعاون، كار و رف��اه اجتماعي مي گويد اگرچه 
براي همسان س��ازي حقوق بازنشستگان حدود 
3 هزار ميلي��ارد توم��ان اعتبار پيش بيني ش��د 
اما با توج��ه ب��ه محدوديت هاي بودج��ه اي تنها 
3۷ درصد آن تخصيص پيدا كرده اس��ت. محمد 
ش��ريعتمداري وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
در گفت وگو با خانه ملت، درباره همسان س��ازي 
حقوق بازنشستگان، گفت: در قانون بودجه سال 
گذشته براي همسان سازي حقوق بازنشستگان 
حدود 3 هزار ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شد 
كه با توجه به محدوديت ه��اي بودجه اي تنها 3۷ 
درص��د آن تخصيص پيدا كرد. وي ب��ا بيان اينكه 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براساس اعتبار 
مصوب قانوني حدود 14 ت��ا 18 درصد در زمينه 
همسان سازي حقوق بازنشس��تگان حركت روبه 
جلو داش��ت كه اين درصد نيز بخ��ش كوچكي از 
مسير است، افزود: اميدوارم از محل تامين منابع از 
ساير حوزه ها به ويژه پيش بيني اعتبارات موردنياز 
در بودجه سال ۹۹ همسان سازي حقوق كه يكي 
از مهم ترين نيازهاي جامعه بازنشس��تگان كشور 
اس��ت، تامين ش��ود. در حال حاضر نگراني براي 
صندوق هاي بازنشس��تگي وجود ندارد، بخشي از 
آنها مانند سازمان تامين اجتماعي از محل منابع 
درون س��ازماني با پايداري به فعالي��ت خود ادامه 
مي دهند، البته اين س��ازمان طلب هايي را نيز از 
برخي بدهكاران بزرگ مانند مجموعه شهرداري ها 
و نظام پيمانكاري كشور دارد. وزير كابينه دوازدهم 
با بيان اينكه همسان س��ازي يكي از مطالبات به 
حق بازنشس��تگان اس��ت كه بايد اجرايي ش��ود، 
اضافه ك��رد: از آنجايي كه صندوق بازنشس��تگي 
كشوري 1.5 ميليون بازنشسته و صندوق تامين 
اجتماعي 3.2 ميليون بازنشس��ته دارد بايد تمام 
تالش و توان خود را براي همسان س��ازي حقوق 
بازنشس��تگان به كار بريم. ش��ريعتمداري درباره 
وضعيت صندوق هاي بازنشس��تگي، ادامه داد: در 
حال حاضر نگراني براي صندوق هاي بازنشستگي 
وجود ندارد، بخش��ي از آنها مانند سازمان تامين 
اجتماعي از محل منابع درون سازماني با پايداري 
به فعاليت خود ادامه مي دهند، البته اين سازمان 
طلب هايي را نيز از برخي بده��كاران بزرگ مانند 
مجموعه ش��هرداري ها و نظام پيمانكاري كشور 
دارد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه 
ساير صندوق ها نيز كه با محدوديت منابع روبه رو 
شده و از پايداري خارج شده اند تحت تكلف دولت 
قرار گرفتند، افزود: در قانون بودجه سال قبل، 81 
هزار ميليارد توم��ان از منابع بودجه عمومي براي 
تامين نياز بازنشستگان پيش بيني و در اختيار قرار 
داده ش��د به همين دليل بازنشستگان دغدغه اي 

براي تامين منابع نداشته باشند.

نگراني براي صندوق هاي 
بازنشستگي وجود ندارد

تجارت

رييس س��ازمان توس��عه تجارت ايران گفت: 
اگر تا س��ه س��ال آينده ب��ا اتحاديه اوراس��يا 
ب��ه توافق نام��ه تج��ارت آزاد نرس��يم، اي��ن 
موافقت نامه لغو خواهد شد. به گزارش فارس، 
حميد زادبوم در حاش��يه همايش آشنايي با 
فرصت ه��اي تجاري بخش كش��اورزي ايران 
و اتحاديه اوراس��يا گفت: قرار اس��ت به مدت 
س��ه س��ال تجارت آزاد با اتحاديه اوراسيا را 
به س��رانجام برسانيم.  او در پاس��خ اينكه اگر 
اين تج��ارت آزاد به نتيجه نرس��د چه اتفاقي 
مي افتد، گفت: اگر ما تا سه سال آينده نتوانيم 
به توافق تجارت آزاد با اتحاديه اوراسيا يعني 
كشورهاي روسيه، قزاقس��تان، قرقيزستان، 
ارمنس��تان و بالروس نرسيم، موافقت نامه اي 

كه با اين اتحاديه داريم، لغو خواهد شد.
رييس س��ازمان توس��عه تجارت ايران ادامه 
داد: چ��را تص��ور مي كنيد ما به تج��ارت آزاد 
با اتحاديه اوراس��يا دس��ت پيدا نكني��م، ما با 
اين كش��ورها روابط خوبي داريم و ارتباط ما 
مي تواند اقتصاد ما را بهتر كن��د. او ادامه داد: 
اگر ب��ه توافق تج��ارت آزاد با اين كش��ور هم 
برس��يم، مفهوم آن اين نيس��ت كه بالفاصله 
باي��د آن را اجرا كني��م، بلك��ه مي توانيم در 
يك محدوده چند س��اله و گام ب��ه گام آن را 
اجرايي كني��م، ضمن اينكه مفه��وم تجارت 
آزاد صفر ك��ردن همه تعرفه ها نخواهد ش��د 
و ما مي توانيم روي 15 درص��د كاالها تعرفه 
اعمال كنيم. به گفت��ه زادبوم، تج��ارت ما با 
اتحاديه اوراس��يا مي توان��د 15 ميليارد دالر 
ارزش تج��ارت ايران را افزاي��ش دهد. ضمن 
اينكه اگر كش��ورهايي در آينده ب��ا اتحاديه 
اوراسيا توافق نامه هايي داش��ته باشند، انجام 
تج��ارت ايران ب��ا اين كش��ورها ه��م وجود 
دارد. او در پاس��خ به اين س��وال ك��ه با توجه 
ب��ه تحريم ها نحوه مب��ادالت مالي م��ا با اين 
كش��ورها چگونه خواه��د بود، گف��ت:  انجام 
مبادالت ما از طريق تس��هيل صادرات از نظر 
تعرفه ها اس��ت و خيلي ارتباطي به مبادالت 
مالي ندارد، اما بانك مركزي هم در اين زمينه 
براي ما كمك خواهد كرد. اين مقام مس��وول 
با بي��ان اينكه مبادالت اي��ران در حال حاضر 
هم هيچ مش��كلي ن��دارد، اف��زود: انجام 42 
ميليارد دالر مبادالت تجاري ايران تنها طي 
6 ماهه نخست امس��ال حاكي از اين است كه 
ما راه هاي زيادي براي تجارت داريم و اكنون 
لزوم براي توضيح آن نمي بين��م. به گفته او، 
در 6 ماهه نخست امسال صادرات ايران 22.5 
درصد از نظر وزني افزايش داشته و 10 درصد 

از نظر ارزشي كاهش داشته است.

موافقت نامه »اوراسيا« اگر به 
تجارت آزاد نرسد لغو مي شود

جهان

هويت افشاگر پرونده 
»اوكراين گيت« فاش شد

15 صفحات 2 و 8

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس روند مناس��بات 
سياس��ي و اقتص��ادي اي��ران و ارمنس��تان را مطلوب 
دانست و گفت: با توجه به ظرفيت هاي باالي دو كشور 
در زمينه هاي مختلف و همچنين تعامالت سياس��ي 
در س��طوح عالي، خواهان تعميق و گس��ترش هر چه 
بيشتر اين روابط هستيم. به گزارش خانه ملت، الياس 
حضرتي روز يك ش��نبه در ديدار »ارتاشس تومانيان« 
سفير ارمنستان در تهران با اشاره به اشتراكات و عاليق 
تاريخ��ي و فرهنگي دو مل��ت، اظهار داش��ت: همواره 
روابطي رو به رش��د و بر اس��اس احترام ميان دو كشور 
برقرار بوده اس��ت. وي افزود: روند مناسبات سياسي و 
اقتصادي جمهوري اسالمي ايران و ارمنستان مطلوب 
اس��ت. با توجه به وجود ظرفيت هاي باالي دو كش��ور 
در زمينه هاي مختلف و همچنين تعامالت سياس��ي 
در س��طوح عالي، خواهان تعميق و گس��ترش هر چه 

بيشتر اين روابط مي باشيم. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي با محكوم كردن تحريم هاي 
ظالمان��ه امريكا علي��ه كش��ورمان آن را فرصتي براي 
كشورهاي همسايه به ويژه كشور ارمنستان به عنوان 
شاهراه ورودي به اوراسيا دانست و در ادامه بر تاسيس 
ميني پااليشگاه هاي مرزي، ايجاد شهرك هاي صنعتي 
مش��ترك در نقطه صفر م��رزي، تاس��يس بانك هاي 
مش��ترك بين دو كش��ور و لغو رواديد جهت تعميق و 
توس��عه روابط فيمابين تاكيد نمود. حضرتي در بخش 
ديگري از س��خنان خود با اظهار خرس��ندي از انعقاد 
توافقات با ميان كميسيون هاي مشترك اقتصادي دو 
كشور، عنوان كرد: كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي آمادگي دارد به تس��هيل روند اجراي توافقات 
در زمينه انتقال انرژي و مصوبات مربوط به همكاري با 

اتحاديه اورآسيا كمك كند.

الياس حضرتي: خواستار گسترش روابط با ارمنستان هستيم

مجلس

معاون ش�ركت دولت�ي روس اتم روس�يه با 
اس�تقبال از انعقاد قرارداد ب�راي واحدهاي 
جديد نيروگاه�ي ايران گفت: واح�د اول به 
ش�كل منحصر به فرد ساخته ش�د اما براي 
واحدهاي 2 و 3 كار سهل تر است. الكساندر 
لوكاش�ين، معاون روس اتم در مراس�م آغاز 
عمليات بتن ريزي رآكتور واح�د 2 نيروگاه 
اتمي بوش�هر گف�ت: همكاري ه�اي بين دو 
كش�ور ايران و روس�يه از س�ال ها قبل آغاز 
شده است و ادامه دارد. ما واحد اول نيروگاه 
را تحوي�ل دادي�م. بيش�تر از 40 ميلي�ارد 
كيلووات س�اعت برق توليد كرده اس�ت كه 
س�هم زيادي از تامين برق كشور شماست. 
اين مقام روس همچنين درگذش�ت محمد 
احمدي�ان معاون نيروگاهي س�ازمان انرژي 

اتمي را تسليت گفت.

برش
 معاون روس اتم: ساخت واحدهاي

 2 و 3   نيروگاه بوشهر آسان تر خواهد بود



روي موج خبر

  بررسي ايرادات طرح سرا در اعتماد ملي
جلسه دفتر سياسي و كميته تعامل حزب اعتماد 
ملي عصر شنبه به منظور بررسي طرح سرا )سامانه 
راي س��نجي اصالح طلب��ان( در دفتر اين حزب 
برگزار شد.  به گزارش سايت رسمي حزب اعتماد 
ملي، در اين جلسات ايرادات و مشكالت اساسي 
طرح سرا مورد بحث و بررسي قرار گرفت. مقرر 
شد در جلسات آتي، اين موضوع بار ديگر بررسي 

و در رابطه با آن تصميم گيري شود

  جهانگي�ري مبالغ جديد ج�زاي نقدي 
فعاليت هاي ضدرقابتي را ابالغ كرد؛پاد|

مع��اون اول رييس جمهوري در راس��تاي اجراي 
»سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي« جرايم 
نقدي جديد اعمال منجر به اخالل در رقابت را براي 
اجرا ب��ه وزارت امور اقتص��ادي و دارايي ابالغ كرد. 
هيات وزيران در جلسه دوازدهم آبان ماه به پيشنهاد 
مركز ملي رقابت، با توجه به رش��د ش��اخص بهاي 
كاالها و خدمات مصرفي، مبالغ جزاي نقدي موضوع 
فصل نهم قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ 
را تعديل كرد. در اين مصوبه براي اقدامات احتكار 
و استنكاف از معامله، قيمت گذاري تبعيض آميز، 
تبعيض در شرايط معامله، قيمت گذاري تهاجمي 
و... جرايم نقدي بين ۳۹۷ ميليون ريال تا ۳ ميليارد 

و ۹۷۵ ميليون ريال تعيين شده است.

  اليحه مديريت تعارض منافع به تصويب 
هيات وزيران رسيد؛پاد|

سخنگوي دولت گفت كه اليحه مديريت تعارض 
منافع به تصويب هيات وزيران رسيد. علي ربيعي 
در اكانت رسمي توييتر خود نوشت: سه گانه هاي 
مبارزه با فساد با مشورت نخبگان و نهادهاي مدني 
تكميل شد؛ اليحه مديريت تعارض منافع به تصويب 
هيات وزيران رسيد. اين اليحه دركنار لوايح مبارزه 
بافساد و شفافيت، سه گانه هايي براي مبارزه بنياني، 
ساختارمند، غيرهيجاني، درازمدت و جامعه محور 
با فساد خواهد بود. بر اساس اين اليحه افرادي كه 
در شوراها در موقعيت تصميم گيري هستند اگر به 
هر نحوي مستقيم يا غيرمستقيم منتفع مي شوند يا 
رفع ضرري متوجه آنها مي شود بايد خود را از تصميم 

كنار بكشند و به مقامي باالتر اعالم كنند.

  وزارت ارتباطات تخلفات اپراتورها در ايام 
اربعين را اعالم كند؛مهر|

سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي گفت: در رابطه 
با عملكرد اپراتورها در ايام اربعين تخلف صورت گرفته 
است و بايد جريمه شوند. سيد ياسر رايگاني در نشست 
خبري با خبرنگاران در پاس��خ به اين س��وال كه آيا 
تاكنون براي عملكرد اپراتورها در ايام اربعين پرونده اي 
تشكيل شده اس��ت؟ گفت: وزارت ارتباطات متولي 
اين امور اس��ت. صرف اينكه ۲۶ ميليون به حساب 
مردم برگشت داده شده است پذيرفتني نيست. وي 
افزود: بايد مشخص شود كه اين ميزان برگشتي به چه 
منظور بوده آيا در رابطه با كم بودن حجم بسته ها بوده 
است. دو اپراتور بايد شفاف در اين زمينه اعالم كنند 

كه هزينه بابت چه خدماتي بوده است؟

  اعتبارات الزم براي جبران خسارت  زلزله 
آذربايجان شرقي تصويب شد؛پاد|

هيات وزيران در جلس��ه ديروز به رياس��ت معاون 
اول رييس جمهوي با اختصاص اعتبار و تسهيالت 
بانكي ارزان قيمت براي جبران خسارت و بازسازي 
بخش هاي آس��يب ديده ناش��ي از زلزله در استان 
آذربايجان شرقي موافقت كرد. براساس تصميم هيات 
وزيران، مبلغ يك هزار و ۱۱۵ ميليارد ريال اعتبار شامل 
كمك بالعوض جهت احداث سه هزار واحد مسكوني 
روستايي به ازاي هر واحد يكصد ميليون ريال، كمك 
بالعوض جهت تعمير واحدهاي مسكوني شهري و 
روس��تايي به ازاي هر واحد ۵۰ ميليون ريال، كمك 
بالعوض جهت تأمين لوازم معيشتي براي سه هزار 
واحد مس��كوني به ازاي هر واحد ۵۰ ميليون ريال، 
كمك هزينه اسكان موقت سه هزار واحد مسكوني 
روستايي به ازاي هر واحد يكصد ميليون ريال و كمك 
بالعوض جهت احداث دو هزار واحد جايگاه دامي به 

ازاي هر واحد ۵۰ ميليون ريال اختصاص يافت.

   اليحه رتبه بن�دي فرهنگيان به مجلس 
ارايه شود؛خانه ملت|

رييس مجلس شوراي اسالمي از كميسيون آموزش 
خواست ارايه اليحه رتبه بندي فرهنگيان را مورد 
پيگيري قرار دهد. جبار كوچك��ي نژاد در تذكري 
در جلسه علني صبح ديروز مجلس خطاب به علي 
الريجاني گفت: من صبح خدمت شما رسيدم و يك 
يادآوري داشتم. ماده ۶۳ قانون برنامه ششم مي گويد 
وزارت آموزش و پرورش و دولت مكلف هستند نظام 
رتبه بندي فرهنگيان را به مجلس ارايه كنند. اما بارها 
وزرا در صدا و سيما حرف هايي زدند كه پايه و اساسي 
ندارد. وي تاكيد كرد: دول��ت اليحه اي در رابطه با 
رتبه بندي فرهنگيان به مجلس ارايه نكرده است. 
علي الريجاني رييس مجلس نيز در پاس��خ به اين 
تذكر گفت: كميسيون آموزش موضوع را رسيدگي 
كند. دولت بايد اليحه را به مجلس ارايه كند تا كار 

مطابق قانون انجام شود.

  ن�گاه كارگزاران به س�رمايه گذاران نگاه 
به مجاهدان اقتصادي است؛ايرنا|

معاون پارلماني رييس جمهور با اشاره به ضرورت 
استفاده از نيروي انساني متخصص بومي، گفت: نگاه 
كارگزاران به سرمايه گذاران نگاه به مجاهدان عرصه 
جهاد اقتصادي است. حسينعلي اميري در حاشيه 
افتت��اح طرح هاي اقتصادي شهرس��تان مهريز در 
مراسم افتتاح اولين مجتمع گلخانه اي هيدروپونيك 
)كشت بدون خاك( با تأكيد بر اينكه نيروي انساني 
مهم ترين دارايي و سرمايه يك اجتماع و كشور است، 
گفت: الزم اس��ت در هر بخش و واحدي توليدي و 
صنعتي نسبت به تقويت نيروي انساني به ويژه در 

حوزه اقتصاد دانش بنيان تالش شود. 

ايران2

»تعادل«بهبهانهاظهارنظرهايروحانيدريزدبررسيميكند

غالمحسيناسماعيلي:برايمافرقينميكندپروندهفسادزنجانيباشدياكرسنت

واكنشهابهاظهاراترييسجمهور
گروه ايران|

»رمزگش��ايي از كده��اي رييس جمهوري«عن��وان 
پرونده اي اس��ت كه ديروز بالفاصله پس از صحبت هاي 
رييس جمهوري درخصوص ضرورت مقابله با فساد در سطح 
رسانه هاي گروهي و شبكه هاي اجتماعي كشورمان باز شد؛ 
پرونده اي كه هر كدام از طيف ها و جريانات سياسي از منظر 
خود زواياي گوناگون آن را تشريح كردند و در خصوص آن 

به اظهارنظر پرداختند. 
رييس جمهوري دي��روز اما در حالي در خصوص ضرورت 
شفاف سازي برخي از پرونده هاي بزرگ اقتصادي صحبت 
كرد كه موضوع مقابله با مفاس��د اقتصادي، همواره يكي 
از موضوعات اصلي پهنه سياس��ي و رسانه اي كشورمان 
بوده و رييسان جمهوري كشورمان در دوره هاي مختلف 
همواره درباره آن به اظهارنظر پرداخته اند و در ضرورت آن 

سخن گفته اند. 
روحاني ديروز در جريان س��فر به استان يزد با بيان اينكه 
»از قوه قضاييه مي خواهم حاال كه با فسادهاي ميليوني و 
ميلياردي برخورد مي كند مبارزه با فساد چند ده ميليارد 
دالري را هم براي مردم توضيح بدهد«گفت: » اينكه هنوز 
بعد از چند سال براي ما روشن نيست آقايي كه ۲ ميليارد و 
۷۰۰ ميليون پول اين مملكت مردم را خورد و آن را دستگير 
كردند و حكم اعدام هم برايش صادر كردند و اآلن در زندان 
است، اين پول كجا رفت؟ چه كساني مسوول هستند؛ چرا 
آنهايي كه در اين پرونده نقش داشتند براي مردم توضيح 
داده نمي شود؟ از همه مسووالن مي خواهم ۲ ميليارد و ۷۰۰ 
ميليون را براي مردم روشن كنند كه اين پول نفت، خزانه و 
پول بيت المال بوده است.« رييس جمهوري در ادامه گفت: » 
چند سال پيش شوراي عالي امنيت ملي تصويب كرد كه قوه 
قضاييه بايد به سرعت به اين پرونده رسيدگي كند و تا امروز 
خبري نشده است.« پيش از روحاني، جهانگيري معاون اول 
رييس جمهوري نيز در ۴ارديبهشت ماه ۹۵، چندين مرتبه 
درباره تعلل مسووالن دولت احمدي نژاد در بازگرداندن دو 
ميليارد دالر از اموال ايران و ماجراي بابك زنجاني سخناني 
را مطرح كرده بود؛ جهانگيري با اشاره توقيف دو ميليارد دالر 
از دارايي هاي كشورمان با حكم ديوان عالي امريكا در جريان 
يك پرونده حقوقي عليه ايران علت اين اقدام امريكايي ها 
را بي تدبيري دولت گذشته عنوان كرد.اما پيش بيني اينكه 
صحبت هاي روحاني با واكنش هاي متفاوت و بعضا متضاد 
روبه رو شود؛ چندان دور از ذهن نبود، اظهاراتي كه بالفاصله 
بازتاب هاي وسيعي در رس��انه هاي گروهي و شبكه هاي 
اجتماعي پيدا كرد و بازار ارزيابي هاي تحليلي در خصوص 
آن داغ ش��د. از ميان چهره هاي نزديك به روحاني چراغ 
اول اظهارنظرهاي رس��انه اي را حسام الدين آشنا روشن 
كرد؛ مشاور رييس جمهور با تاكيد بر اينكه صحبت هاي 
رييس جمهوري يك بيانيه رسمي براي مواجهه با فساد 
سازمان يافته بود؛ گفت: هدايت ها و حمايت هاي رهبري و 
همراهي سه قوه شروط الزم و كافي براي بازگشت اعتماد 
عمومي است. آش��نا در پيامي كه در توييتر منتشر شد، 
نوش��ت؛ »يزد امروز ش��اهد ارايه يك بيانيه و آمار رسمي 
براي مواجهه با فساد س��ازمان  يافته  بود. لوايح شفافيت، 
فسادستيزي و مديريت تعارض منافع آورده هاي دولت در 
اين مسير است.«بعد از اظهارات رئيس جمهوري مهمترين 
واكنش متعلق به اظهاراتي  است كه سخنگوي دستگاه قضا 

در خصوص اين صحبتها مطرح كرد.

       حتمارسيدگيميكنيم
چند ساعت پس از اظهارات رييس جمهوري در خصوص 
ضرورت اطالع رس��اني در خصوص برخ��ي پرونده هاي 
اقتصادي سخنگوي قوه قضاييه گفت: افتخار مي كنيم كه 

نتايج يكايك پرونده هاي كالن اقتصادي را به مردم عزيزمان 
اطالع رس��اني مي كنيم و در دوره اخير هم مردم ش��اهد 
اطالع رساني عملكرد ها و نتيجه اقدامات دستگاه قضايي 
بودند نه شعار ها و وعده هايي كه مبناي آن معلوم نيست 
انتخاباتي اس��ت يا اراده ديگري در پشت آن نهفته است.
به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، غالمحسين اسماعيلي 
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اظهارات رييس جمهور 
در جمع مردم اس��تان يزد، تصريح ك��رد: از آنجا كه براي 
ما به عنوان دس��تگاه قضا مايه تعجب بود كه چگونه يك 
مقام مسوول آن هم مس��وولي داراي تحصيالت حقوقي 
اگر چنانچه از بروز مفسده اي در بخش هاي مختلف دولت 
مطلع شد برابر ضوابط و مقررات قانوني، موضوع را به انضمام 
اسناد و مدارك به مراجع قضايي اعالم و منعكس نمايد، در 
يك سخنراني عمومي با ادعاي لزوم شفافيت و پاسخگويي 
بخش هاي مختلف موضوعاتي را مطرح كرد، مناسب ديده 
شد كه در خصوص مطالبي كه به قوه قضاييه برمي گردد، 
توضيحاتي را ارايه نمايم.سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: 
شروع به تعقيب و رسيدگي قضايي در پرونده بابك زنجاني 
از ناحيه قوه قضاييه و توس��ط دادسراي عمومي و انقالب 
تهران بوده كه بعد از جمع آوري اس��ناد و مدارك اوليه در 
دي ماه ۱۳۹۲، بابك زنجاني توسط دادسرا بازداشت شد، 
ولي با وجود پيگيري هاي مكرِر دادسراي عمومي و انقالب 
تهران و مكاتبات متعدد، از ناحيه وزارت نفت با تاخيري چند 
ماهه ابتدا در پايان ارديبهشت ماه ۹۳ يك شكايت كامال 
كلي و مجمل و نهايتا در پايان آبان ماه ۱۳۹۳ يعني قريب 
به ۱۰ ماه بعد از بازداشت بابك زنجاني، وزارت نفت عليه او 
طرح شكايت كرد. در پرونده زنجاني براي برخي از وزرا و 
مديران دولت قبل كيفرخواست صادر شده كه برخي از اين 
افراد در دولت جديد ارتقاي سمت هم پيدا كردند.سخنگوي 
دستگاه قضا يادآور شد: رقمي بين ۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون 
تا ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون يورو مجموعه بدهي ها و مراودات 
مالي بابك زنجاني با وزارت نفت و همچنين بانك مركزي 
اعالم شده كه برخي از آن مربوط به پول فروش نفت و برخي 

ارز هاي دريافتي از بانك مركزي بوده است.

       بازگشت۷۰۰ميليونيوروازبدهيزنجاني
اسماعيلي خاطرنشان كرد: محتواي پرونده حكايت از آن 
دارد كه رقمي حدود ۷۰۰ ميليون يورو از اين پول قبل از 
اينكه بابك زنجاني بازداشت شود و در فرآيند نقل و انتقال 

و خريد و فروش نفت، به دولت برگشت داده شده است.
وي تصريح كرد: همچنين رقمي حدود ۶۰۰ ميليون دالر 
پول نفت فروخته شده به شركتي خارجي به نام شركت 
فال )Fall( جزو مطالبات مسلم بابك زنجاني از اين شركت 
بوده كه اين شركت هم اين بدهي را قبول داشته و به لحاظ 
بازداشت بابك زنجاني مقرر شد بر اساس وكالت اعطايي 
از ناحيه وي، وزارت نفت نسبت به دريافت مطالبات بابك 
زنجاني از اين شركت اقدام نمايد. بابك زنجاني براي مدتي 
در اختيار وزارت اطالعات و دولت قرار گرفت؛ گرچه توفيق 
چنداني در شناسايي اموال به دست نياوردند. وي با اشاره 
به تالش هاي قوه قضاييه براي شناسايي اموال بابك زنجاني 
افزود: قوه قضاييه اموال فراواني از محكوم عليه پرونده در 
داخل و خارج كش��ور شناسايي كرد و در فرآيند دادرسي 
اين اموال توقيف شد.اس��ماعيلي بيان داشت: بعد از آنكه 
حكم دادگاه صادر شد بابك زنجاني وكالتي به وزارت نفت 
و شركت واسطه اي معرفي شده از ناحيه دولت اعطا كرد 
كه بر اساس وكالت محكوم عليه، تمامي اموال شناسايي و 
توقيف شده متعلق به بابك زنجاني به وزارت نفت و دولت 

انتقال پيدا كند.

       فهرستاموالشناساييشدهزنجاني
اسماعيلي به فهرست برخي از اموال شناسايي شده بابك 
زنجاني كه به وزارت نفت و دولت تحويل داده شده، اشاره 
كرد و بيان داشت: در فهرست اين اموال، ۱۸ شركت بزرگ 
شناسايي و مجموعه اين ش��ركت ها بر اساس وكالت در 

اختيار وزارت نفت و دولت قرار گرفت.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به دو مورد از اين شركت ها، 
افزود: شركت هلدينگ توسعه سورينت كه شركتي داراي 
سرمايه گذاري و فعاليت هاي بازرگاني و تجاري و توليدي و 
داراي پروژه هاي متعدد در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي 

بود، در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۰ هزار ميليارد ريال تخمين 
و ارزشيابي شد كه اين ش��ركت، در اختيار دولت و وزارت 
نفت قرار گرفت.وي خاطرنشان كرد: شركت هواپيمايي 
قش��م اير در حالي كه داراي ۲۲ فروند هواپيماي فعال در 
كشور و ۵ دستگاه موتور هواپيما بود و ۱۰۲ خلبان در آن 
مشغول به فعاليت بودند با ارزشي بيش از ۲۵۰۰ ميليارد 
ريال در سال ۹۳، بر اساس وكالت، تحويل دولت و وزارت 
نفت شد. فهرست ۱۶ شركت ديگر در اختيار جامعه خبري 
قرار خواهد گرفت.سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: 
عالوه بر اين ، چند دستگاه خودروي خارجي مدل باال شامل 
بنز، بي ام و و پورشه، هفت واحد مسكوني در تهران، كيش 
و شمال، س��ه باب واحد اداري در ميدان ونك، ساختمان 
۱۰واحدي در خيابان كارگر تهران، ساختمان ۱۱ واحدي 
در منطقه ازگل تهران، سه فقره ملك فاقد ابنيه در پاسداران، 
ازگل و مرزداران با مساحتي بيش از ۳ هزار متر مربع و ۱۴۰ 
واحد مسكوني از مجموعه دهكده ساحلي كيش امالكي 
بود كه توسط قوه قضاييه از اموال بابك زنجاني شناسايي و 
بر اساس وكالت در اختيار دولت و وزارت نفت قرار گرفت.وي 
ادامه داد: عالوه بر آن هشت شركت در كشور تاجيكستان، 
سه شركت در كشور تركيه و اموالي در دوبي و مالزي نيز 

شناسايي شد.

       آيارييسجمهورازپيگيريهابياطالعاست؟
اسماعيلي بيان داشت: ارزش اين امالك و اموال اگر به نرخ 
روز مورد محاسبه قرار گيرد، كمااينكه وقتي كه ما صحبت از 
يورو مي كنيم بالفاصله مردم ما يورو را با نرخ امروز محاسبه 
مي كنند و رقم ريالي آن را حساب مي كنند، اگر اين امالك 
را امروز بخواهيم تقويم كرده و به نرخ روز محاسبه كنيم، 
هزاران ميليارد تومان اموالي است كه شده و در اختيار دولت 

و وزارت نفت قرار گرفته است.
س��خنگوي قوه قضاييه گفت: ما تعجب مي كنيم كه آيا 
رييس جمهور محترم از پيگيري هاي دستگاه قضا در اين 
پرونده بي اطالع است؛ آيا وزارت نفت گزارش اموالي را كه 
قوه قضاييه در اختيار او قرارداده به رييس جمهور و دولت 

محترم ارايه نكرده است؟ چرا بايد اين قبيل از مسائل در 
تريبون عمومي و در جمع مردم بيان شود و موجبات ياس 
و ناامي��دي مردم را فراهم كند. وي ادام��ه داد: بار ها اعالم 
كرده ايم كه همه مقامات و مديران مكلف هستند هرگاه از 
فسادي مطلع شدند موضوع فساد را با ذكر ادله و مستندات 
به دستگاه قضايي اعالم كنند و ما حتما رسيدگي مي كنيم و 
نتيجه رسيدگي را هم به اطالع مردم مي رسانيم.سخنگوي 
قوه قضاييه يادآور شد: براي ما فرقي نمي كند كه پرونده 
فس��اد مربوط به فروش نفت توسط بابك زنجاني باشد يا 
متعلق به پرونده كرس��نت يا استارت اويل. براي ما فرقي 
نمي كند كه پرونده مربوط به دالر هاي ادعايي گم شده باشد 
يا پرونده ارز ها و سكه هايي كه در سال ٩٦ و ٩٧ بانك مركزي 
با سياست هاي مورد بحث، خزانه ارزي و طالي كشور را در 

اختيار افراد سودجو و فرصت طلب قرار داد.

      آغازبگمهاياشفافسازيتخلفات
از ميان رسانه ها خبرگزاري فارس بالفاصله با تيتري به اين 
عنوان كه»آغاز بِگم بِگم هاي رييس جمهوري« تالش كرد 
تا صحبت هاي روحاني را در رديف اظهاراتي قرار دهد كه 
پيش از اين از سوي چهره هايي چون احمدي نژاد نيز مطرح 
مي شدند. حسينعلي شهرياري نماينده مردم زاهدان در 
مجلس درگفت وگو با فارس خطاب به روحاني گفت: »با 
توجه به اينكه دولت در دو سال پاياني خود به سر مي برد و 
متأسفانه كم آورده و مي بيند وعده هايي كه به مردم داده 
هيچ يك محقق نش��ده و به عنوان مثال همه وعده هايي 
كه براي برجام داد بر زمين مانده اس��ت، به ديگران انتقاد 
مي كند.« وي با اش��اره به مطالبه عمومي مردم برخورد 
قوه قضاييه با مفاس��د، افزود: »اينكه آقاي رييس جمهور 
مي گويد بايد با دانه درشت ها برخورد شود مگر از برادر آقاي 
رييس جمهور هم دانه درشت تر داريم كه قوه قضاييه با وي 
برخورد كرده است.« خبرگزاري تسنيم هم در تيترهاي 
اصلي صفحه يك خود صحبت هاي موسي غضنفرآبادي 
رييس دادگاه انقالب تهران خط��اب به رييس جمهور را 
منعكس كرد و نوشت: »خوب نيست جامعه رييس جمهور 
را نگران از اجراي عدالت ببيند. روحاني هر پرونده اي دارد 

به دادگاه ارايه كند، قطعا رسيدگي مي كنيم.«
ريي��س دادگاه ه��اي انقالب اس��المي ته��ران در ادامه 
گفت وگويش با تسنيم در پاس��خ به اين سوال كه برخي 
معتقدند آقاي روحان��ي از برخورد قضايي با برادرش��ان 
ناراحتند و به همين دليل مواجهه توام با عصبانيت را با قوه 
قضاييه آغاز كرده اند، خاطرنشان كرد: »من نمي توانم درباره 
نيات دروني ايشان قضاوت كنم؛ به هرحال طبق قانون و بر 
اساس مستندات و بر مبناي عدالت با هر فردي كه تخلف 
كند برخورد مي شود و در موردي هم كه شما گفتيد اين 
روال قضايي كامال طي شده. هرچند مي شود به هر فردي 
توصيه كرد كه اگر برقراري عدالت را بر مناسبات فردي و 
شخصي مقدم بدارد نهايتا خود او هم همچون جامعه سود 
مي برد و بايد از اين بابت خوشحال باشند، اما ما در اين باره 
قضاوتي راجع ب��ه آقاي رييس جمهور نمي توانيم بكنيم. 
ان شاءاهلل كه ايشان هم همچون عموم مردم از اعمال عدالت 
خوشحال است.« كانال تلگرامي وابسته به قرارگاه سايبري 
عمار نيز در مطلبي با عنوان »آثار فشار دستگيري حسين 

فريدون در سخنان روحاني« نوشت: 
آقاي ق��وه قضاييه، اگ��ر در آس��تانه دادگاه ارزي، اس��م 
س��يف رييس بانك مركزي را از متهم هاي كيفرخواست 
درنمي آوردي و عالوه بر آن، رييس جمهور و معاون اولش 
را هم براي حراج ۱۸.۵ ميليارد دالر و ۶۰ تن سكه احضار 

مي كردي، امروز از سمت متهم ها، متهم نمي شدي!
چه  كسي۳ روز قبل از دادگاه به سيف گفت دادگاه نيا؟
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صالحي:تا۱۴۰۶،سههزارمگاواتبرقهستهايخواهيمداشت

وزيرپيشينانرژيامريكا:
اميدوارمبرجامبهمسيرگذشتهبازگردد

وزير پيشين انرژي امريكا اعالم كرد: من آدم خوش بيني هستم و هنوز 
اميد دارم كه جامعه بين المللي به طريقي با ايران گردهم آيند تا به طور 
اساسي برجام در مسيري كه دو سال اول )آغاز توافق( تعيين شده بود 
حركت كند. ارنست جفري مونيز كه براي شركت در نشست عدم اشاعه 
به مسكو سفر كرده است در واكنش به پرسش ايرنا در خصوص وضعيت 
برجام و اقدامات امريكا عليه اين توافق بين المللي افزود: فكر نمي كنم در 
وضعيت كنوني، رمزو رازي وجود داشته باشد؛ اياالت متحده مشخصا 
از توافق خارج ش��ده است و اكنون ايران هم به صورت نظام مند از محدوديت هاي مختلف فاصله 
مي گيرد. وي افزود: از يك جايي به بعد، زمان به اصطالح »بريك اوت« ايران به طور قابل مالحظه اي 
از بين مي رود و اصال معلوم نيست كه پس از آن چه مي شود. مونيز خاطرنشان كرد: همان طور كه در 
اظهاراتم گفتم، فكر مي كنم خيلي مهم و قابل مالحظه است؛ رويه فعلي فاصله گرفتن ايران از بندهاي 
مختلف برجام ادامه دارد. ايران - حداقل تا امروز - روابط با سازمان بين المللي انرژي اتمي در زمينه 
بازرسي ها را تغيير نداده است. پس باز هم ابراز اميدواري مي كنم كه اين رويه )همكاري ايران با آژانس( 
ادامه داشته باشد. مونيز ادامه داد: من آدم خوش بيني هستم و هنوز اميد دارم كه جامعه بين المللي به 
طريقي با ايران گرد هم آيند تا به طور اساسي در مسيري كه دو سال اول تعيين شده بود حركت كند.

دعوتازكشورهايعرب
برايانجامگفتوگويفراگير

وزير خارجه كشورمان در يادداشتي كه در روزنامه كويتي الراي منتشر 
كرده، با دعوت مجدد از كشورهاي عرب منطقه براي انجام گفت وگوي 
فراگير، جزييات طرح » ابتكار صلح هرمز «را تشريح كرد.  محمد جواد 
ظريف، در يادداشتي تحت عنوان »ابتكار صلح هرمز؛ طرح اميد « كه 
در روزنامه كويتي الراي منتشر شده، مي نويسد: منطقه هرمز در زمينه 
تجارت بين المللي و انرژي از اهميت استراتژيك برخوردار است و تقريبا 
روزانه ۱۵ ميليون بشكه نفت در اين منطقه براي مصرف كنندگان عبور 
مي كند بنابراين ايجاد امنيت و ثبات به منظور برقراري ارتباط با بازارهاي بين المللي امري ضروري 
است. منطقه از فقر گفت وگوي منطقه اي فراگير در تمامي زمينه ها رنج مي برد و اين مساله منجر به 
خشك شدن ريشه هاي صلح و آباداني مي شود. منطقه ما به جاي طرح اتهامات و استفاده از تعابير 
خصمانه و خشونت آميز همچنين رقابت هاي تسليحاتي و انبار اسلحه به گفت وگوي منطقه اي و 
داخلي نياز دارد. وزير خارجه كشورمان مي نويسد: ايران با پي بردن به خطرات آينده، پيش تر دو ابتكار 
را پيشنهاد داد؛ »مجمع گفت وگوي منطقه اي« و »معاهده عدم تعرض« و اكنون با افزايش تهديدات 
و چالش ها، ضرورت برگزاري گفت وگوي جديد منطقه اي بيشتر از هر زمان ديگري احساس مي شود 

و ما حفظ امنيت منطقه را يك مسووليت براي تمام كشورهاي موجود در آن مي دانيم.

تشويقهايويژهبرايسربازانيكهدورههاي
مهارتآموزيراديدهاند

در شرايطي كه سازمان نظام وظيفه با استفاده از مشوق هاي مختلف 
تالش مي كند تا سربازان را براي كسب مهارت هاي اقتصادي تجهيز 
كند، سخنگوي قرارگاه مركزي مهارت آموزي كاركنان وظيفه گفت: 
در حال حاضر اين مشوق ها براي ۱۰۰ نفر برگزيده آموزش و پرورش 
اجرايي مي شود كه قرار است در همايش پنجه هاي كارآمد سربازان ماهر 
تقدير شوند. به گزارش برنا؛ سردار موسي كمالي، مشاور عالي و سخنگوي 
قرارگاه مركزي مهارت آموزي كاركنان وظيفه ديروز در نشست خبري 
همايش سراسري »پنجه هاي كارآمد-سربازان ماهر« اظهار كرد: سربازي براي مشاركت مردم در 
امر دفاع است و سربازان ما كه جوانان ذكور كشور هستند بخش مهمي از مسووليت دفاع را برعهده 
دارند كه كمتر مورد توجه قرار مي گيرند. تامين نيروي هاي مسلح از بين جوانان است و چيزي حدود 
۵۰ درصد نيروهاني انساني را از بين جوانان تعيين مي كنيم. سردار كمالي گفت: سومين مورد بحث 
كادرسازي و توانمندي است كه كمتر به آن توجه مي شد و جوانان وارد نيروهاي مسلح مي شدند 
و از آن خارج مي شدند. سخنگوي قرارگاه مركزي مهارت آموزي كاركنان وظيفه ادامه داد: پس از 
انقالب ۱۵ ميليون نفر وارد سربازي شدند و ۷ ميليون نفر معارف شدند و در كل ۲۲ ميليون نفر از 

جمعيت ما را افرادي را تشكيل مي دهند كه به نحوي با سربازي كار داشتند.

چهره ها

ادامه از صفحه اول

با توجه به پيشرفت هاي تكنولوژي در ايران ما آمادگي اين 
موضوع را داريم كه در كشورهاي همسايه نيروگاه هسته اي 
ساخته و در مسير بهره برداري به آنها كمك كنيم.  صالحي 
افزود: نيروگاه اتمي بوشهر از امنيت كامل برخوردار است. 
امنيت فيزيكي از طريق نيروهاي مسلح تامين مي شود و 
ايمني نيز از طريق نهادهاي بين المللي تامين مي شود كه 
آنها توصيه هاي الزم را انجام مي دهن��د. وي گفت: بعد از 
برجام و در سال ۹۵ فاز دو و سه نيروگاه بوشهر تنفيذ شد و 
عمليات اجرايي آغاز شد. براي اين كار سه ميليون متر مكعب 
خاك برداري و ۲.۲ ميليون متر مكعب خاك ريزي انجام شده 
كه عدد بزرگي است. ما طبق برنامه جلو مي رويم و اميدواريم 

طبق زمان و حتي زودتر پروژه را افتتاح كنيم.

ظرفيتهاياشتغالزايي
رييس سازمان انرژي اتمي اظهار داشت: براي نيروگاه ۲، ۳ 
هزار و دويست نفر مشغول هستند كه در پيك آن به سيزده 
هزار نفر مي رسد. از اين ميان ۱۰ هزار نفر ايراني خواهند بود 
و بيش از ۹۰ درصد پروژه توسط ايراني ها انجام مي شود. با 
تكميل پروژه ۲۲ ميليارد كيلو وات ساعت برق توليد خواهيم 
كرد و صرفه جويي خوبي در مصرف انرژي فسيلي خواهيم 
داشت. صالحي با اشاره به همكاري ايران و روسيه افزود: زماني 
كه مي خواستيم وارد فاز صنعتي شدن بشويم، اين روس ها 
بودند كه به ما كمك كردند و اين همكاري تنها منحصر به 
حوزه هسته اي نبوده و بطور مثال اولين ذوب آهن را روس ها 
به ما دادند.  وي گفت: در بحث هسته اي جز ساخت نيروگاه 

بوشهر در بحث استخراج ايزوتوپ هاي پايدار همكاري خوبي 
داريم. رييس س��ازمان انرژي اتمي خاطرنشان كرد: بايد از 
آقاي امراللهي اولين رييس س��ازمان تشكر كرد كه سنگ 
بناي اين كار را گذاشتند و مسيري را فراهم كردند تا به اينجا 
برسيم. در خاتمه بايد از نمايندگان مجلس بخواهم كه كمك 
به سازمان انرژي اتمي داشته باشند. صالحي گفت: اميدواريم 
بتوانيم در صورت گرفتن ارزش افزوده از بودجه كشور بخشي 
را به مردم بوش��هر برس��انيم. همچنين در كنار توليد برق 
هسته اي از بوشهر، حدود ۲۰۰ هزار مترمكعب ظرفيت آب 
شيرين كن نصب خواهد شد كه عدد بزرگي است. بزرگي اين 
عدد از اين رو است كه كل مصرف آب اين استان ۵۰ هزار 
متر مكعب است و متوليان بايد با ساخت زيرساخت ها 

ش��رايطي را فراهم كنند تا در صورت راه اندازي اين 
واحد آب شيرين كن، آن را براي استفاده منتقل كنند.

       بهرهبرداريازواحد۲نيروگاهبوشهر
س��خنگوي س��ازمان انرژي اتمي نيز با بيان اينكه واحد 
۳نيروگاه بوشهر با ۱۸ ماه فاصله به مرحله بتن ريزي خواهد 
رس��يد، گفت: پيش بيني اين است كه در س��ال ۱۴۰۴، 
اولين واحد در دس��ت س��اخت يعني واحد دوم ان شاءاهلل 
به بهره برداري برسد. بهروز كمالوندي سخنگوي سازمان 
انرژي در حاشيه مراسم آغاز عمليات بتن ريزي رآكتور واحد 
۲ نيروگاه اتمي بوش��هر اظهار كرد: قرار است شركت هاي 
ايراني كليه مراحل ساخت واحد ۲ و ۳ را انجام دهند عالوه 

بر آن هم بخش مهمي از تجهيزات در ايران تامين مي شود، 
البته تجهيزاتي كه در ايران وجود داش��ته و امكان ساخت 
آن باشد، به هيچ وجه قرار نيس��ت از خارج وارد شود، البته 
بخش هاي از آن از روسيه وارد مي شود و با توجه به اينكه ما 
نيروگاهي داريم كه توسط متخصصان ايراني اداره مي شود 
تجربه ساخت، ايران را در وضعيتي قرار مي دهد كه بتواند 
در صنعت نيروگاهي هم در جايگاه مناس��بي قرار گيرد. 
كمالوندي با بيان اينكه حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار ش��غل ايجاد 
مي شود، گفت: واحد بعدي يعني واحد ۳ با ۱۸ ماه فاصله به 
مرحله بتن ريزي خواهد رسيد، پيش بيني اين است كه در 
سال ۱۴۰۴، اولين واحد در دست ساخت يعني واحد دوم 

ان شاءاهلل به بهره برداري برسد.



3 كالن

بهمني با دفاع از حذف چهار صفر از پول ملي به »تعادل« گفت

پايان عصر ريال فرا رسيده است
گروه اقتصاد كالن|

گرچ�ه بس�ياري مي گوين�د اكن�ون زم�ان 
حذف چه�ار صفر از پ�ول ملي نيس�ت و بايد 
تصميم گيران اجازه دهند اقتصاد كالن كشور 
به ثبات برسد و بعد دست به اصالح پولي بزنند 
با اين حال از مجلس خبر مي رسد كه نمايندگان 
مجلس تصمي�م  دارند ت�ا پايان همي�ن دوره 
مجلس حذف صفرها را تصويب كنند. آن گونه 
كه بهمني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس به 
»تعادل« گفت: اخيرا در كميس�يون اقتصادي 
مجلس ش�وراي اس�المي جلس�ه اي با حضور 
دولتي ه�ا، ديوان محاس�بات و اعض�اي مركز 
پژوهش هاي مجلس ش�وراي اس�المي برگزار 
شده است كه طي آن حذف صفرها از پول ملي 

به بحث و بررسي گذاشته شده است.
بهمني كه پيش تر رييس كل بانك مركزي بود 
و در زمان رياس�تش حذف صفرها كليد خورد 
مي گويد: وضعيت پول مل�ي اكنون به گونه اي 
است كه هزينه تهيه س�كه و چاپ كاغذ براي 
پول هاي خرد از ارزش معادل پولي آن بيش�تر 
اس�ت. او مي گويد بايد بپذيريم كه عصر ريال 

تمام شده است.
 

به گزارش »تعادل«، در اوايل تابستان سال جاري بود 
كه خبر رسيد هيات دولت به دنبال حذف چهار صفر 
از پول ملي است . آن زمان بسياري به دولت اين نقد 
را كردند كه اكنون چ��ه زمان براي حذف چهار صفر 
اس��ت؟ زماني كه دولت با مش��كالت عديده اي مثل 
افزايش تورم، كاهش رش��د اقتصادي و... روبرو است 
دولت بهتر است به فكر برنامه هايي براي رونق توليد و 

بهبود معاش خانوار باشد.
عالوه بر اين، بسياري نقد مي كردند كه حذف صفرها 
از پ��ول ملي با توجه به تجرب��ه تاريخي آن مربوط به 
كشورهايي است كه نوسانات اقتصادي را گذرانده و 
به ثبات رسيده  اند وگرنه بدون به ثبات رسيدن اقتصاد 

بيم بازگشتن صفرها به صورت مجدد وجود دارد.
ايرادات فني هم وجود داش��ت مانند اينكه با حذف 
چهار صفر تعيين تكليف ارقام خرد با سختي صورت 

مي گيرد و بايد اعداد را با اعشار خواند. از سوي ديگر 
با توجه به وضعي��ت تورمي اقتصاد ايران ميل به گرد 
كردن اعداد به سمت باال اين تصميم اندكي هم تورم زا 
خواهد بود. با اين حال هي��ات دولت تصميم خود را 
عملي و در مصوبه اي حذف چه��ار صفر از پول ملي 

را تصويب كرد. 
مصوبه اي كه همان زمان گمانه زني مي شد تصويبش 
به عمر اين مجلس نرسد، چرا كه تا پايان كار مجلس 
دهم فقط چند ماه مانده و احتماال مجلس بايد كارهاي 

عقب مانده ديگري داشته باشد.

ب��ا اين حال اي��ن روزها از مجلس خبر مي رس��د كه 
موض��وع حذف صفرها از پول ملي با جديت توس��ط 
برخي نماين��دگان مجلس در حال پيگيري اس��ت. 
شنيده ها حاكي از آن اس��ت كه در روزهاي گذشته 
كميس��يون اقتصادي مجلس جلس��ه اي درباره اين 
موضوع برگزار كرده است. همين گمانه زني ها درباره 
اينكه تا پايان سال 1398 خروج صفرهاي مازاد از پول 
ملي تصويب شود را افزايش داده است. در همين زمينه 
محمود بهمني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس به 
»تعادل« درباره محتواي جلسه كميسيون اقتصادي 

گفت: حذف چهار صفر از پول ملي ابتدا در كميسيون 
برنامه و بودجه مطرح ش��د و اخيرا نيز در جلسه اي با 
حضور افرادي از دول��ت، مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي، ديوان محاسبات و... بحث و بررسي 
و قرار بر اين شده است كه در جلسه  بعدي موضوعات 

مورد نظر هر يك مكتوب شده و ارايه شود.
بهمني با بيان اينكه خود مدافع حذف صفرها از پول 
ملي است اين را هم گفت كه اكنون اساسا ضرب سكه 
به ريال ب��راي اقتصاد ايران نمي صرفد چرا كه قيمت 
فلز سكه  از ارزش معادل آن بيشتر است و اين موضوع 

منجر به آن شده است كه عده اي اقدام به ذوب كردن 
فلزات سكه ها كرد و آنها را به فروش مي رسانند.

او همچني��ن ادام��ه داد: اين موضوع حت��ي درباره 
اسكناس هم صدق مي كند. هزينه كاغذ و چاپ برخي 
از اس��كناس هاي ما از معادل ريالي آن بيشتر است. 
در چنين ش��رايطي چرا بايد با ش��رايط سابق اقدام 
به چاپ اس��كناس كنيم؟ عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي كه رياست بانك مركزي را 
هم در كارنامه خود دارد، همچنين بيان كرد: اكنون 
مجبوريم براي حفظ پول خ��ود واحد پولي را تغيير 
دهيم و به نظر من بهتر است هر چه زودتر اين اقدام 
انجام شود. در جلسه كميسيون در مجلس هم قريب 
به اتفاق موافق بودند و فقط يك نفر مخالف بود كه آن 
يك نفر هم اين نظر را داشت كه اكنون زمان مناسبي 
براي اجراي حذف سه صفر نيست وگرنه با كليت اين 

اقدام مخالف بود.
او در پاس��خ به اين س��وال كه فك��ر مي كند تصويب 
حذف چهار صفر از پول ملي چه زماني صورت گيرد، 
گفت: اين اليحه يك فوريتي است و بايد اصالح شود 
در نتيجه به نوبت مي رود. من اميدوارم پروس��ه هاي 
مربوط به آن با سرعت بيشتري پيش رود تا زودتر به 

تصويب مجلس برسد.
بهمني در پاسخ به اين مساله كه بسياري حذف چهار 
صفر از پول ملي را از اين جهت كه بايد ارقام را گرد كرد 
تورم زا مي دانند، بيان كرد: موافق نيس��تم. تورم زايي 
مربوط به زماني اس��ت كه با افزايش حجم پول روبرو 
باشيم اين در حالي است كه حذف چهار صفر از پول 

ملي چنين برنامه اي ندارد.
وي ادامه داد: نكته مهم اين است كه همه ساله براي 
مبالغ خرد اس��كناس هاي بس��ياري چاپ مي شود 
در حال��ي كه با ح��ذف صفره��اي م��ازاد از ميزان 
اسكناس هايي كه هر سال ناگزير به چاپ آن هستيم 
كاسته خواهد شد و اين يعني از هزينه بي جاي چاپ 

اسكناس جلوگيري مي شود. 
اين نماينده مجلس در پايان تصريح كرد: بايد بپذيريم 
همان طور كه ديگر صنار و شاهي و... نداريم و دوران 
آن پول ها تمام شده است اكنون ريال هم ديگر عمال 

وجود ندارد و زمان تغيير واحد پول ملي است. 
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پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )114(

نوشته:  جوزف  استيگليتز|
ترجمه:  منصور   بيطرف|

  فصل هشتم- راه پيش رو
دادگاه عالي حكم كرده است از آنجا كه پول به نامزد 
انتخاباتي داده نمي شود، بنابراين تا زماني كه هيچ 
هماهنگي مستقيمي با نامزد وجود نداشته باشد، اين 
هزينه »سبب فساد يا بروز فساد نمي شود.« ادعاي 
آخر به وضوح غلط است. حتي درك فساد مي تواند 
در نهادهاي دموكراتيك ما اعتماد را به سمت فساد 
بكشاند. يكي از داليلي كه بسياري از امريكايي ها 
فكر مي كنند كه نظام سياسي گول زنك است به اين 
خاطر است كه آنها معتقدند و به درستي هم معتقدند 
كه اين نظام توسط پول به حركت درمي آيد. در اين 
موضوع كه اكثر امريكايي ها مي بينند كه فس��اد 
به س��ادگي چه بر س��ر ما مي آورد ترديدي وجود 
ندارد. اگر يك بنگاه سيگارس��ازي معلوم بدارد كه 
در حمايت از نامزداني كه مخالف مقررات س��يگار 
هستند پول خرج مي كند، بديهي است كه اين امر 

منجر به نفوذ و تاثير 
نامتناسب مي شود؛ 
مثال آنه��ا نامزدها را 
اغوا مي كنند كه براي 
مخالفت با مقررات 
سيگار به جلو بروند. 
اين ش��كلي از فساد 
نپخته است و درست 
به ان��دازه مدل هاي 

قديمي موثر. پنج قاضي كه با تصميم شهروندان 
متحد موافق��ت كردند به نظر مي رس��د در يك 
دنياي ديگري زندگي مي كنند تا در امريكا، آنها 
تا آنجا كه مي توانس��تند براي همراهي كردن با 
بحث هايي كه منافع مادي حزب جمهوري خواه 
را حماي��ت مي كند، بهتري��ن كار را انجام دادند. 
حتي بدتر از اينها تصميمي بود كه آريزونا در آن 
درگير بود، ايالتي كه تالش مي كرد تا مشاركت ها 
را يا هزينه هايي كه از يك سطح مشخصي فراتر 
مي رفت، تصحي��ح كند )به طوري ك��ه اگر يك 
نامزد ثروتمند 100 ميلي��ون دالر در كمپينش 
يعني بيشتر از رقيبش كه بتواند خودش را به آن 
سطح برساند، هزينه كند، ايالت به سبد رقيبش 
اضافه مي كرد( تا سطح بازي در ميان نامزدان را 
باالتر ببرد. دادگاه عالي حكم كرد كه افراد حقي 
براي ايجاد يك ميدان بازي ناهمسطح از طريق 
مشاركت هاي پولي را دارند و آنچه ايالت دارد انجام 

مي دهد در واقع انكار آنها از اين حقشان است.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر كالن

مديرعامل صندوق بازنشستگي 
كشوري تعيين شود

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مي گويد 
صندوق بازنشس��تگي كش��وري با سرپرست اداره 
مي ش��ود درحالي ك��ه ب��راي وص��ول مطالبات و 
مطالبه گ��ري بايد هرچه س��ريع تر مديرعامل اين 
صندوق تعيين شود. محمد حسيني در گفت وگو 
باخانه ملت درباره وضعيت صندوق هاي بازنشستگي، 
گفت: اگرچه دولت بايد براساس تبصره 5 قانون بودجه 
س��ال 98 بدهي خود به صندوق هاي بازنشستگي 
را پرداخ��ت كند، اما طبق گزارش��ات ارايه ش��ده، 
دول��ت توجهي به اي��ن امر نداش��ته و تاكنون براي 
پرداخت بدهي به صندوق هاي بازنشس��تگي تنها 
نامه ن��گاري صورت گرفته اس��ت. وي با بيان اينكه 
دولت اق��دام موثري براي پرداخ��ت بدهي خود به 
صندوق هاي بازنشستگي انجام نداده است، افزود: در 
حال حاضر صندوق بازنشستگي كشوري با سرپرست 
اداره مي ش��ود درحالي كه ب��راي وصول مطالبات و 
مطالبه گ��ري بايد هرچه س��ريع تر مديرعامل اين 
صندوق تعيين شود. وي با بيان اينكه وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي بايد هرچه سريع تر مديرعامل صندوق 
بازنشس��تگي كش��وري را تعيين كند، اظهار كرد: 
مديرعامل صندوق تامين اجتماعي نيز بايد همكاري 
بيشتري با كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در ايام 
بودجه ريزي داشته باشد تا بتوان بدهي هاي دولت را 
به صندوق هاي بازنشستگي با روش هاي قانوني اخذ 
و شرايط اين صندوق ها براي انجام وظايف بهتر شود.

واكاوي بهبود يك پله اي ايران در گزارش كسب وكار
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي ارائه كرد

بررس��ي ها نش��ان مي دهد در گزارش س��ال 2020 
بانك جهاني، روش محاس��به امتياز نماگر »حمايت 
از س��هامداران ُخرد« تغيير يافته و امتياز ايران بدون 
هيچ گونه تغييري در مق��ررات اين حوزه و نيز بدون 
تغيير در داده هاي مربوط به اي��ن نماگر، از 33.3 به 
40 افزايش يافته است. در نتيجه 45 رتبه بهبود براي 
ايران )بدون هيچ گونه تغيير و اصالح واقعي( در اين 
نماگر حاصل ش��ده و تأثير مثبت بزرگي بر رتبه كل 

كشور گذاشته است. 
به گزارش »تعادل«، در گزارش هاي س��االنه »انجام 
كسب وكار« كه از س��ال 2005 توسط بانك جهاني 
منتشر مي شوند، ميزان س��هولت محيط حقوقي و 
اداري كس��ب وكار در طول چرخه عم��ر بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط در قالب 10 نماگر در كشورهاي 
مختلف اندازه گيري شده و نتيجه هر سال به صورت 
رتبه بندي كشورها از نظر سهولت انجام كسب وكار، 
اعالم مي ش��ود. هري��ك از نماگره��اي 10گانه اين 
گزارش، تركيبي از مولفه هاي زمان، هزينه، مرحله و 
غيره است. داده هاي اين گزارش از طريق پرسشنامه 
و نظرسنجي از نمونه بسيار محدودي از فعاالن بخش 

خصوصي در هر كشور گردآوري مي شوند.
ايران از سال 2006 در رتبه بندي گزارش انجام كسب 
وكار قرار گرفته و به داليل مختلف از جمله علل فني 
)نظير دش��واري تأس��يس و اداره واح��د توليدي در 
ايران( و غيرفني به خصوص ارسال اطالعات اشتباه 
از ايران، تاكنون به جاي��گاه مطلوبي در اين گزارش 

دست نيافته است. 
روند نزولي رتبه ايران از ابتداي حضور در اين گزارش، 
در س��ال 2015 به يك باره ش��روع به بهبود كرد كه 
بخش عمده اين بهبود رتب��ه به دليل بازنگري بانك 
جهاني در داده هاي اش��تباه س��ال هاي گذشته بود. 
طبق بررس��ي هاي مركز پژوهش ه��اي مجلس، در 
بازنگري هاي انجام شده در مورد ايران، تنها بخشي از 

خطاهاي فاحش سال هاي گذشته در ارسال اطالعات 
تعديل شده اند.

از سال 2017 مجددا روند نزولي در رتبه كشور آغاز 
ش��د، اما در آخرين گزارش انجام كس��ب وكار براي 
س��ال 2020 رتبه ايران از 128 در س��ال گذشته به 
127 بهبود يافته است. البته در مقايسه با كشورهاي 
س��ند چش��م انداز، ايران با يك رتبه تنزل )به دليل 
بهبود وضعيت پاكستان( در جايگاه بيستم در ميان 
25 كش��ور قرار گرفته است. تنها موردي كه به دليل 
عملكرد واقعي در بخش اصالح��ات در اين گزارش 
براي ايران ثبت شده، افزايش هزينه ماليات زمين در 
نماگر »ثبت مالكيت« است كه قاعدتا بايد تأثير منفي 
بر رتبه كشور داشته باشد. در اين گزارش، همچنين 
امتياز فاصله از پيشرو براي ايران )از 100 نمره كه 100 
باالترين امتياز است(، براي اولين بار در سال هاي اخير 
كاهش يافته و از58.6 به 5،58 رس��يده است. حال 
سوالي كه مطرح مي شود اين است كه با وجود تغييري 
در مقررات كه شرايط كسب وكار را در ايران دشوارتر 
كرده و امتياز كل كش��ور را تن��زل داده، چگونه رتبه 
كشور يك پله صعود كرده است؟ پاسخ اين سوال در 
بازنگري داده ها و تغيير روش استخراج شاخص انجام 

كسب وكار در گزارش جديد )2020( است.
توضيح آنكه تغييرات رتبه هر كشور در گزارش انجام 
كس��ب وكار بانك جهان��ي مي تواند ناش��ي از چهار 

عامل باشد: 
1- تغيير روش شناس��ي بانك جهاني در محاس��به 

شاخص، 
2 - انجام اصالحات واقعي توسط دولت، 

3 - اعمال بازنگري در داده هاي اش��تباه س��ال هاي 
گذشته، 

4 - تغيير وضعيت ساير كشورها.
مركز پژوهش هاي مجلس درباره گزارش بانك جهاني 
درباره شاخص كسب وكار 2020 گزارشي تهيه كرده 

اس��ت كه در آن آمده اس��ت: در گزارش سال 2020 
بانك جهاني، روش محاس��به امتياز نماگر »حمايت 
از س��هامداران ُخرد« تغيير يافته و امتياز ايران بدون 
هيچ گونه تغييري در مق��ررات اين حوزه و نيز بدون 
تغيير در داده هاي مربوط به اين نماگر، از 33.3 به 40 
افزايش يافته است. در نتيجه 45 رتبه بهبود براي ايران 
)بدون هيچ گونه تغيير و اصالح واقعي( در اين نماگر 
حاصل ش��ده و تأثير مثبت بزرگي بر رتبه كل كشور 
گذاشته است. گروه انجام كسب وكار بانك جهاني در 
بخش اصالحات ايران در سال 2020، افزايش هزينه 
»ثبت مالكيت« به دليل افزايش هزينه ماليات زمين 
به مي��زان 0.4 درصد ارزش داراي��ي را گزارش كرده 
اس��ت. با وجود 0.4 درصد افزايش هزينه در س��ال 
2020، رتبه كشور در اين نماگر 20 رتبه بهبود يافته 
است.  با بررسي داده هاي بازنگري شده سال 2019، 
مي توان دريافت كه در تجديدنظري كه توسط بخش 
خصوصي در پرسشنامه هاي ارسالي به بانك جهاني 
صورت گرفته، هزينه ثبت مالكيت كه در س��ال هاي 
گذشته بيش از اندازه واقعي برآورد شده بود به ميزان 
2.5 درصد ارزش دارايي كاهش يافته و درنتيجه اين 
اصالح، رتبه كشور بهتر از س��ال هاي گذشته اعالم 

شده است. 
درواقع بهبود رتبه كشور در نماگر »ثبت مالكيت« و اثر 
مثبت آن بر بهبود رتبه كل ايران، ناشي از بازنگري در 
داده هاي اشتباه گذشته است، نه اصالحات واقعي در 
مقررات يا عملكرد اين حوزه. در نماگر »اخذ مجوزهاي 
ساخت وساز« نيز بازنگري داده ها موجب افزايش 0.9 
امتياز ش��ده و كاهش هزينه به دليل افزايش درآمد 
سرانه ايران در س��ال2020 هزينه نماگر به صورت 
درصدي از درآمد سرانه محاسبه مي شود و با افزايش 
درآمد سرانه نسبت محاسبه شده كاهش مي يابد. در 
مجموع 13 رتبه بهبود را در اين نماگر موجب ش��ده 
است. در نماگر «دسترسي به برق» نيز كاهش هزينه 

به دليل افزايش درآمد س��رانه اتف��اق افتاده و تغيير 
مثبتي در امتياز كشور ايجاد شده، اما بهبود سريعتر 
وضعيت ساير كش��ورها درنهايت موجب تنزل رتبه 
شده است. در نماگر »پرداخت ماليات« نيز بازنگري 
در داده هاي س��ال 2019 موجب بهبود پنج رتبه اي 
كشور شده است. تغييرات رتبه در نماگرهاي »شروع 
كس��ب وكار«، »اخذ اعتبار«، »تجارت فرامرزي« و 
»اجراي قراردادها« تنها به دليل تغيير وضعيت ساير 
كشورها نسبت به ايران بوده است. درنهايت مي توان 
گفت تغييرات مثبت در امتياز و رتبه كشور خارج از 
محدوده اثرگذاري دولت و مجلس ش��وراي اسالمي 
بوده و دول��ت تقريبًا هيچ نقش��ي در بهب��ود اندك 
رتبه كشور در سال 2020 نداشته است. درحقيقت 
تغييرات روش شناس��ي بانك جهان��ي و تغييرات به 
دليل بازنگري در داده هاي اشتباه سال هاي گذشته 
به طور عمده و نيز تغيير وضعيت ساير كشورها مانع از 
سقوط رتبه كشور در گزارش سال 2020 بانك جهاني 
ش��ده اند. با وجود تكليف دولت در ماده )22( قانون 
برنامه ششم توسعه براي ارتقاي كشور به رتبه سوم 
در ميان كشورهاي منطقه سند چشم انداز، در گزارش 
انجام كسب وكار، جايگاه ايران در ميان 25 كشور سند 
چشم انداز نسبت به سال گذشته با يك رتبه تنزل و 
جا ماندن از پاكستان به جايگاه بيستم رسيده است. 

الزم ذكر است عربستان سعودي با 30 رتبه بهبود )از 
92 به 62( نسبت به سال قبل به عنوان كشور پيشرو 
در اصالح��ات در گزارش س��ال 2020 بانك جهاني 

معرفي شده اس��ت. اصلي ترين راهكار مورد توصيه 
گروه انجام كس��ب وكار بانك جهاني كه كشورهاي 
پيشرو از جمله گرجس��تان با به كارگيري آن موفق 
به جهش رتبه در شاخص سهولت انجام كسب وكار 
ش��ده اند، »راه اندازي پنجره واحد الكترونيكي«، در 
تمامي مراحل آغاز و فعاليت كسب وكار است. پنجره 
واحد الكترونيكي با حذف مراجعات مكرر كارآفرين به 
نهادهاي مختلف حكومتي مانع از اتالف زمان و هزينه 
مي شود. متأسفانه تاكنون دولت عزم جدي در استقرار 
كامل پنجره واحد الكترونيك��ي در مراحل مختلف 
كسب وكار نداش��ته و تنها به اصالحات جزئي اكتفا 
كرده است، لذا تغييرات رتبه كشور با منشأ اثرگذاري 
دولت نيز در س��ال هاي اخير بس��يار جزئ��ي بوده و 
همان گونه كه پيش از اين اشاره شد تغييرات عمده به 
دليل تغيير روش شناسي يا بازنگري داده ها به دليل 
نقص شاخص سهولت كسبوكار در مرحله گردآوري 
اطالعات بوده است. چنانچه ايجاد بانك هاي اطالعاتي 
الكترونيكي و سيس��تمي شدن فرايندها در نهادها و 
دستگاه هاي اجرايي كشور و مهم تر از آن هماهنگي 
وزارتخانه ها و نهادهاي زيرمجموعه قوه قضاييه براي 
تبادل اطالعات كسب وكارهاي خصوصي مورد توجه 
جدي قرار گيرد، قطعا شاهد جهش صعودي جايگاه 
كش��ور در گزارش انجام كس��ب وكار در س��ال هاي 
آينده خواهي��م بود. اصالح قانون تج��ارت در حوزه 
ورشكستگي و سهامداران ُخرد نيز مي تواند بر بهبود 

رتبه كشور تأثير مثبت داشته باشد.

جدول مقايسه امتياز و رتبه ايران در نماگرهاي انجام كسب و كار در سال 2019 )قبل و پس از بازنگري داده( و 2020

عنوان
رتبهفاصله از پيشرو )امتياز از 100(

2019 بدون 
بازنگري

2019 بازنگري 
شده

تغييرات امتياز در 
بازنگري 2019

2020
تغييرات امتياز 

2020
تغييرات رتبه20192020

1 رتبه بهبود      128127كاهش امتياز58.5افزايش امتياز56.9858.6شاخص كل

5 رتبه تنزل     173178بدون تغيير67.8بدون تغيير67.867.8شروع كسب و كار

13 رتبه بهبود  8673افزايش امتياز71.2افزايش امتياز69.170.8اخذ مجوزهاي ساخت و ساز

5 رتبه تنزل         108113افزايش امتياز69.4افزايش امتياز68.969.3دسترسي به برق

20 رتبه بهبود  9070كاهش امتياز68.1افزايش امتياز6469ثبت مالكيت

5 رتبه تنزل        99104بدون تغيير50بدون تغيير5050اخذ اعتبار

45 رتبه بهبود  173128بدون تغيير40بدون تغيير4040حمايت از سهامداران خرد

5 رتبه بهبود       149144بدون تغيير59.5افزايش امتياز56.859.5پرداخت ماليات

2 رتبه تنزل         121123بدون تغيير66.2بدون تغيير66.266.2تجارت فرامرزي

1 رتبه تنزل          8990بدون تغيير58.2بدون تغيير58.258.2اجراي قراردادها

2 رتبه تنزل         131133كاهش امتياز35.1بدون تغيير35.635.6حل و فصل ورشكستگي
روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس

شركت ملي نفت ايران
شركت نفت و گاز پارس

نوبت اول
شماره مجوز: 1398-4972

شركت نفت و گاز پارس در نظر دارد خريد 2 قلم باتري و متعلقات مربوطه مورد نياز خود را با برگزاري مناقصه عمومي و دومرحله اي طبق شرايط زير از طريق يك شركت واجد صالحيت 
تامين نمايد.

شرايط و مدارك الزم جهت دريافت استعالم ارزيابي كيفي:
الف( داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار

ب( اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت و آخرين آگهي تغييرات )مندرج در روزنامه رسمي(
ج( ارائه كد اقتصادي، شناسه ملي

د( صورت هاي مالي حسابرسي شده مربوط به حداكثر سه سال گذشته
 از كليه اش��خاص حقوقي واجد ش��رايط دعوت مي گردد بالفاصله پس از چاپ آگهي اول و حداكثر پنج روز كاري پس از انتش��ار آگهي نوبت دوم تا پايان ساعت اداري، به نشاني اينترنتي 

lac.pogc.ir و يا www.pogc.ir قسمت سامانه مناقصات مراجعه نموده و پس از اخذ كد كاربري و رمز عبور نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.
الزم به توضيح است كه پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد. بديهي است ارايه مدارك هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي 

شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
  نظر به اينكه به استناد بخشنامه معاون محترم پژوهش و فناوري وزارت نفت، به شماره 97/213943 مورخ 1397/5/10، كليه خريدهاي شركت هاي تابعه وزارت نفت در تمامي سطوح 
معامله بايستي از طريق سامانه تامين الكترونيكي كاالي صنعت نفت )EP( صورت پذيرد، انعقاد قرارداد و انجام خريد صرفا با تامين كنندگاني كه نام آن ها در فهرست بلند سامانه مذكور 
قرار دارد، امكان پذير است. بنابراين مناقصه گر موظف به انجام تشريفات الزم جهت قرار گرفتن در فهرست سامانه مذكور تا تاريخ انعقاد قرارداد بوده و هرگونه تبعات ناشي از عدم رعايت 

مقررات فوق، متوجه مناقصه گر خواهد بود.
   آخرين مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي به نشاني تهران، خيابان دكتر فاطمي، نبش خيابان پروين اعتصامي، 

پالك يك، شركت نفت و گاز پارس، طبقه همكف، مناقصات
  تاريخ و محل تحويل اسناد مناقصه: متعاقبا به اطالع واجدين شرايط خواهد رسيد.

  آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهادها: طبق تاريخ هاي مندرج در اسناد مناقصه.
   الزم به ذكر است پيشنهادهاي ارائه  شده توسط مناقصه گران مي بايست حداقل تا 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.

در صورت نياز به اطالعات بيش��تر، متقاضيان مي توانند به وب سايت ش��ركت نفت و گاز پارس به آدرس www.pogc.ir و يا سايت www.shana.ir مراجعه و يا با شماره تلفن 5 و 
83762604-021 تماس حاصل نمايند.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دومرحله اي 
همراه با ارزيابي كيفي

WSS-9550168 مناقصه شماره



اخبار

»تعادل«ازتحوالتبازارارزوطالگزارشميدهد

پيش بيني  افزايش  قيمت  طال  در  بازار جهاني 

اجراي رمز دوم يك بار مصرف براي تمامي تراكنش هاي بدون حضور كارت

اروپابهدنبالايجادنهادمبارزهباپولشويي

گروه بانك و بيمه |
روز يكشنبه 19 آبان 98، در بازارهاي جهاني نرخ اونس 
طال 1460 دالر قيمت گذاري ش��د. همچنين با اعالم 
نرخ دالر در بازار آزاد و معامالت نقدي به قيمت 11435 
تومان، نرخ طال و سكه نيز اندكي افزايشي شد. مظنه 
يك مثقال طالي آب ش��ده 17 عيار با 24 هزار تومان 
افزايش يك ميليون و 764 ه��زار تومان، هر گرم طال 
18 عيار 407 هزار و 300 تومان، س��كه طرح جديد با 
افزايش 49 هزار تومان به 3 ميليون و 994 هزار تومان، 
طرح قديم با افزايش 47 هزار تومان نسبت به روز شنبه 
3 ميليون و 972 هزار تومان، نيم س��كه با افزايش 20 
هزار توماني نس��بت به روز شنبه 2 ميليون و 80 هزار 
تومان، ربع سكه يك ميليون و 280 هزار تومان و سكه 

يك گرمي 830 هزار تومان معامله شد.
به گزارش »تعادل«، صرافي هاي مجاز بانك مركزي 
نيز قيمت خريد دالر را 11 هزار و 250 تومان و قيمت 
فروش آن را 11 هزار و 350 تومان اعالم كرده اند. اين 
صرافي ها هر يورو را به قيم��ت 12 هزار و 550 تومان 

مي خرند و 12 هزار و 650 تومان مي فروشند. 
در سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي دالر به 11350 و نرخ 
يورو 12650 تومان رس��يد. سامانه سنا نرخ ميانگين 
ارز براي شنبه 18 آبان 98 را براي دالر 11 هزار و 266 
تومان، ي��ورو 12 هزار و 553 تومان، پوند انگليس 14 
هزار و 203 تومان، دره��م امارات 3 هزار و 97 تومان، 
لير تركيه 2 ه��زار و 32 تومان و يوآن چين يك هزار و 

682 تومان اعالم كرد. 
در بازار ارز رس��مي نيز بانك بانك مركزي نرخ 47 ارز 
را اعالم كرد كه بر اساس آن تمام نرخ ارزها ثابت ماند. 
بر اس��اس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز 
يكشنبه 19 آبان ماه 98 بدون تغيير نسبت به روز شنبه 
42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس 
53 هزار و 658 ريال و هر يورو نيز بدون تغيير نسبت به 

شنبه 46 هزار و 281 ريال ارزش گذاري شد.
بانك ها روز يكشنبه 19 آبان قيمت خريد دالر از مردم 
را 11 هزار و 122 تومان اعالم كرده اند. همچنين شعب 
ارزي بانك ها هر يورو را 12 هزار و 312 تومان مي خرند 
كه نس��بت به روز ش��نبه اندكي افزايش يافته است. 
همچنين نرخ خريد هر پوند انگليس از مردم 14 هزار 
و 79 تومان از س��وي بانك ها اعالم شده است. شعب 
ارزي بانك ها كه ارز مسافرتي را در اختيار متقاضيان 
قرار مي دهند نيز هر يورو را به عنوان ارز مسافرتي و با 

احتساب كارمزد، 12 هزار و 700 تومان مي فروشند.

  درخشش طال در بازارهاي جهاني 
از سوي ديگر، گرچه تحليلگران بازار وجود فشار زياد در 
بازار طال را انكار نمي كنند ولي معتقدند كه درخشش 
طال در بازارهاي جهاني در بلندمدت ادامه خواهد يافت 
و عامل اصلي آن اتخاذ سياست هاي انبساطي پولي از 
سوي فدرال رزرو امريكا و ساير بانك هاي مركزي بزرگ 
جهان خواهد بود. در حالي كه برخي تحليل ها نشان 

مي دهد كه احتمال افت قيمت طال تا 1425 دالر در 
هر اونس وجود دارد ولي روند بلندمدت قيمت همچنان 

صعودي است.
فدرال رزرو امريكا در س��ال 2019 ميالدي 3 بار نرخ 
بهره را كاهش داده و پيش بيني مي شود سياست هاي 
انبساطي پولي همچنان ادامه خواهد داشت. به اعتقاد 
برخي استراتژيس��ت هاي اقتص��ادي، مهم ترين پيام 
اظهارات اخير جروم پاول رييس ف��درال رزرو امريكا 
درباره سياست هاي پولي و نرخ بهره اين است كه قيمت 

طال در بلندمدت كامال صعودي خواهد بود.
اظهارات پاول نشان مي دهد كه فدرال رزرو امريكا در 
شرايط فعلي هيچ برنامه اي براي افزايش نرخ بهره ندارد 
و اين ب��ه نفع قيمت طال خواهد بود. س��رمايه گذاران 
بين المللي بر اين باورند كه فدرال رزرو امريكا تا جوالي 
2020 ميالدي بار ديگر نرخ بهره را كاهش خواهد داد.
از س��وي ديگر با وجود كاهش ش��ديد ارزش پوند در 
ماه هاي اخير، در بسياري از سناريوها، پوند انگليس هنوز 
چشم انداز روشني دارد. به گزارش ايسنا، مساله برگزيت 
كماكان اصلي ترين موضوع س��رمايه گذاران و فعاالن 
بازارهاي مالي در انگليس اس��ت. از زمان رس��يدن به 
سطح 1.22 دالري در سپتامبر امسال كه ضعيف ترين 
عملكرد پوند در سه سال اخير محسوب مي شود، ارز 
انگليسي موفق شده است تا حد زيادي خود را بازيابد 
و اكن��ون در مح��دوده 1.28 دالري در حال نوس��ان 
اس��ت. اكنون كه به دليل اختالفات داخلي قرار است 
انتخابات زودهنگام در دسامبر برگزار شود، بلومبرگ در 
نظرسنجي از 12 استراتژيست ارشد ارزي سناريوهاي 

مختلف براي پوند در آينده را پيش بيني كرده است.
ادام كول، مدير بخش ارزي »رويال بانك« كانادا گفت: 
در صورتي كه محافظه كاران مجددا دولت را تشكيل 
دهند احتمال خ��روج بدون توافق انگليس از اتحاديه 
اروپا پايين خواهد بود اما فكر مي كنم اين ريس��ك در 
صورت روي كار آمدن حزب كارگر بيشتر خواهد شد.

در نظرس��نجي هاي فعلي حزب محافظه كار از رقيب 
اصلي خ��ود يعني ح��زب كارگر پيش اس��ت اما اين 
احتمال وجود دارد كه هيچ حزبي نتواند اكثريت الزم 
براي تشكيل دولت را به دست آورد. در بدترين سناريو 
پيش بيني شده، در صورت نخست وزير شدن جرمي 
كوربين، رهبر حزب كارگر ارزش پوند حدود پنج درصد 

افت خواهد كرد. 
از سوي ديگر سناريو پيش بيني شده توسط اكثريت 
استراتژيس��ت هاي ش��ركت كننده در نظرس��نجي 
بلومبرگ روي كار آمدن مجدد دولت بوريس جانسون 
است و در صورت تحقق چنين امري احتماال ارزش پوند 
حدود دو درصد تقويت خواهد شد. يك خروج همراه با 
توافق نيز ديگر سناريو محتمل است كه مي تواند ارزش 

پوند را تا 1.32 دالر يا حتي بيشتر از آن برساند.
مارك اسوالد، استراتژيس��ت جهاني در موسسه » اي 
دي ام س��رويس« گف��ت: پنج هفته زم��ان زيادي در 
سياست است. در نهايت خواهيم فهميد كه انگليس 

به يك توافق خروج دست خواهد يافت يا دو طرف به 
دليل اختالفات زياد با يكديگر بدون يك توافق عقب 

خواهند نشست.
به نظر مي رس��د كه دس��ت كم در كوتاه مدت شاهد 
نوسانات باالي ارزش پوند نخواهيم بود و هرگونه حركت 
جديدي در نرخ برابري اين ارز بستگي به نتايج انتخابات 
ماه دسامبر و تركيب احزاب در پارلمان خواهد داشت 
چرا كه موضع طرف اروپايي در خصوص مساله برگزيت 
تا حد زيادي مشخص شده است و اكنون توپ در زمين 

خود انگليس است.

  افزايش نرخ دالر در لبنان 
از سوي ديگر، بسياري از جايگاه هاي سوخت در لبنان 

به دليل مشكالت ارزي به حالت تعطيل درآمدند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، كمبود دالر در لبنان باعث 
شده تا بس��ياري از جايگاه هاي سوخت در اين كشور 
به دليل ناتواني در پرداخت هزينه هاي بنزين بس��ته 
شوند. از هفته ها پيش مردم لبنان در اعتراض به برخي 
مشكالت به خيابان ها آمده اند و نخست وزير لبنان نيز 

در واكنش به اين تحوالت استعفا كرده است.
س��امي براكس- مدير س��نديكاي دارندگان جايگاه 
سوخت لبنان- با اشاره به مشكالت ارزي پيش آمده 
گفت: اگر مقامات كش��ور دسترسي به دالر را تسهيل 
نكنند، جايگاه هاي باقي مان��ده نيز به حالت تعطيل 

درخواهند آمد.

در لبن��ان از دو دهه پيش تاكن��ون ارزش دالر به پوند 
اين كشور پيوند خورده و عالوه بر ارز ملي، دالر نيز به 
صورت گسترده در مبادالت روزمره مردم مورد استفاده 
قرار مي گيرد. در روزهاي اخير بانك هاي لبناني امكان 
برداشت دالر از جايگاه هاي خودپرداز را مسدود ساخته 
و به مش��تريان خود تنها اج��ازه دريافت پوند لبنان را 

مي دهند.
با كمب��ود دالر، بس��ياري از مردم مجبور ش��ده اند از 
صرافي ها يا دالل ها دالر مورد نياز خود را به قيمت باالتر 
تهيه كنند كه اين مساله به نوبه خود به كاهش بيشتر 
ارزش پول و افزايش سرعت اوج گيري قيمت ها دامن 
زده است. در شرايطي كه نرخ دولتي هر دالر در سطح 
1507 پوند ثابت باقي مانده، نرخ دالر در بازارهاي غير 

رسمي به 1800 پوند و بيشتر رسيده است.
نسيب قبريل كارشناس مسائل اقتصادي لبنان گفت: 
بانك ها تحت فشار مشتريان خود قرار گرفته اند و اين 
فشار هم از داخل لبنان و هم از خارج به آنها وارد شده 

است.
بان��ك مركزي لبن��ان وعده داده اس��ت دسترس��ي 
واردكنندگان سوخت، دارو و گندم به دالر را تسهيل 
كند اما اين وعده تاكنون محقق نشده است. اين بانك 
همچنين قوانين سختگيرانه تري براي عمليات بانك ها 
اعالم كرده اس��ت. بانك جهان��ي پيش تر در بيانيه اي 
خواستار تشكيل سريع دولت جديد به منظور جلوگيري 

از وخيم تر شدن شرايط شده بود.

  تركيه، رتبه اول افزايش ذخاير طال
همچنين در هياهوي رقابت شديد روسيه و چين براي 
خريد و افزايش ذخاير طال، رتبه اول اين رقابت به يك 
كشور ديگر رسيد. به گزارش ايِبنا، بانك مركزي تركيه 
با خريد بيش از 71 ُتن طال در س��ه ماهه سوم امسال، 
بيشترين ميزان افزايش ذخاير اين فلز گران بها را ثبت 
كرد. شوراي جهاني طال )WGC( در گزارشي اعالم 
كرد كه بانك مركزي تركيه در س��ه ماه س��وم امسال 
با 71.4 تن بيش��ترين خريد ط��ال در ميان بانك هاي 

مركزي جهان را ثبت كرده است.
بر اساس اين گزارش، تركيه در اوت گذشته سال جاري 
با خريد 41.8 تن طال در صدر خريداران اين فلز گرانبها 
قرار گرفت. ذخاير طالي بانك مركزي تركيه با خريد 
71.4 طال، به 385.5 ُتن رس��يده و در ماه آگوست نيز 
ركورد تاريخي در خريد طال توس��ط تركيه ثبت شده 
است. روس��يه نيز در دوره مش��ابه با خريد 34.9 تن 
طال ذخاير خود را به 2 هزار و 241 تن رس��انده است. 
سهم ذخاير طالي بانك مركزي روسيه كه براي تنوع 
بخشيدن به ذخاير خود مدتي است دارايي هاي دالر 

را كاهش مي دهد، به 20 درصد افزايش يافته است.
ذخاير طالي بانك مركزي روس��يه در سطح تقريبي 
100 ميليارد دالر برآورد مي شود. در همين حال چين 
نيز در تالش براي افزايش ذخاير طالي خود است. اين 
كشور در سه ماه سوم امس��ال 21.8 ُتن طال به ذخاير 

خود افزوده است.

مع��اون فناوري هاي نوين بانك مرك��زي از آمادگي 
ب��راي ارايه رمز پوي��ا خبر داد و گف��ت: انجام تمامي 
تراكنش هاي بدون حضور كارت حتي خريد ش��ارژ 
و پرداخت قبوض از ابتداي دي ماه نيازمند رمز دوم 

يك بار مصرف است.
مهران محرمي��ان، معاون فناوري ه��اي نوين بانك 
مرك��زي در گفت وگ��و ب��ا ايِبنا با اش��اره به رش��د 
فيشينگ در طول س��ال هاي اخير گفت: فيشينگ 
و كالهبرداري هاي اينترنتي موضوعي جدي اس��ت 
كه در طول ساليان اخير رش��د زيادي داشته است؛ 
بايد با يك روش��ي علمي به جلو گام بردايم تا بتوانيم 
مشكالت را در اين زمينه مديريت كنيم و حواشي آن 
را همه جانبه ببينيم تا موضوع جلوگيري از فيشينگ 
را به س��رانجام برس��انيم كه اميد داريم ت��ا رمز دوم 
يك بار مص��رف بتواند امنيت تراكنش هاي اينترنتي 

را افزايش دهد.
وي ادامه داد: كالهبرداري هاي اينترنتي فضاي بسيار 
بدي را ايج��اد كرده و با مراجعه ب��ه دفاتر پليس فتا 
مي توان فشار و رنج شهرونداني كه قرباني شده اند را 
مشاهده كرد؛ برخي افراد كه شكايت مي كنند حتي 
با پيگيري به مبالغي كه از آنها برداشت غيرمجاز شده 
نمي رسند و اين موضوع به مساله جدي تبديل شده 
است.انجام تمامي تراكنش هاي بدون حضور كارت 
حتي خريد شارژ و پرداخت قبوض با هر مبلغي نياز به 

رمز دوم يك بار مصرف دارد
وي با اش��اره به لزوم اجراي رم��ز دوم يك بار مصرف 
از سوي سيس��تم بانكي اظهار داش��ت: براي اجراي 
اجباري رمز دوم يك بار مصرف ديگر نمي توان صبر 
كرد. بر همين اساس تاكيد بانك مركزي اجراي رمز 
دوم يك بار مصرف به صورت اجب��اري براي تمامي 
تراكنش هاي مبتني بر رمز دوم حتي پرداخت قبوض 
يا خريد ش��ارژ با هر مبلغي از ابتداي دي ماه س��ال 

جاري است و در اين زمان ديگر رمز دوم ايستا )ثابت( 
غيرفعال خواهد شد.

    ش�بكه بانكي آم�اده ارايه رم�ز دوم پويا به 
مشتريان است

محرميان تاكيد كرد: شبكه بانكي آماده ارايه رمز دوم 
يك بار مصرف به مشتريان است و بانك ها زيرساخت 
رمز يك بار مصرف را ايجاد كرده اند و موظف هستند 
تا ابتداي دي ماه اقدات الزم براي ارايه اين خدمت به 
مشتريان را انجام دهند؛ هم اكنون بانك ها اقداماتي را 
براي اطالع رساني در زمينه نحوه فعالسازي رمز يك بار 
مصرف آغاز كرده اند. وي افزود: ما ارتباط بسيار خوبي 
نيز با بانك ها برقرار كرده ايم و به نظر نمي رسد كه هيچ 

بانكي در اين زمينه عقب بماند.
رم��ز دوم يك بار مص��رف از ابتداي دي م��اه فعال و 
رمزهاي ثابت غير فعال مي شود. معاون فناوري هاي 

نوين بانك مركزي تاكيد كرد: رمز دوم يك بار مصرف 
از ابت��داي دي م��اه به صورت اجباري ب��راي تمامي 
تراكنش هاي »بدون حضور كارت«  اجرايي خواهد 

شد و اين زمان به هيچ عنوان به تاخير نخواهد افتاد.

   اراي�ه پيامكي رمز يك بار مص�رف در كنار 
اپليكيشن هاي بانكي

محرميان در خصوص روش هاي ارايه رمز دوم يك بار 
مصرف به مشتريان گفت: بانك مركزي يك سامانه 
متمركز مبتني بر پيامك راه اندازي نموده اس��ت كه 
در اختيار ش��بكه بانكي قرار گرفته تا شهرونداني كه 
تلفن همراه غير هوشمند دارند بتوانند از رمز يك بار 
مصرف استفاده كنند؛ البته بانك ها اپليكيشن هايي 
را ايجاد كرده اند كه صاحبان تلفن هاي هوش��مند با 
نصب و فعالس��ازي آنها نيز مي توانند اين خدمت را 

دريافت كنند.

  نحوه دريافت رمز دوم 
از س��وي ديگر، رمز دوم يك بار مص��رف از ابتداي دي 
ماه براي تمام��ي تراكنش هاي ب��دون حضور كارت 
به صورت اجباري اجرايي مي ش��ود و بايد مش��تريان 
سرويس ارايه رمز دوم پويا با اپليكيشن يا پيامك را با 
مراجعه به خودپرداز فعال كنند. بر اساس اعالم بانك 
مركزي، رمز دوم يك بار مصرف با تاكيد پليس فتا در 
راستاي افزايش امنيت تراكنش هاي بانكي و كاهش 
كالهبرداري هاي آنالين از جمله فيشينگ از ابتداي 
دي ماه اجرايي خواهد شد و رمزهاي دوم ايستا )ثابت( 
در اين زمان غير فعال مي شوند. معاون فناوري هاي نوين 
بانك مركزي در همين خصوص نيز در گفت وگويي با 
ايِبنا اعالم كرد كه رمز دوم پويا به صورت اجباري براي 
تمامي تراكنش هاي ب��دون حضور كارت حتي خريد 
ش��ارژ و پرداخت قبوض با هر مبلغي از ابتداي دي ماه 
اجرايي خواهد شد كه همين موضوع باعث مي شود تا 
تمامي مش��تريان سيستم بانكي به منظور استفاده از 
خدمات تراكنش هاي بدون حضور كارت از جمله كارت 
يا خريد در درگاه هاي اينترنتي رمز دوم يك بار مصرف 
را فعال كنند اما يكي از مهم ترين سواالت شهروندان 
نحوه فعال سازي رمز دوم يك بار مصرف )OTP( است.

ايجاد زيرساخت رمز دوم يك بار مصرف براي افزايش 
امنيت تراكنش هاي بدون حض��ور كارت، اقدامي از 
سوي ش��بكه بانكي اس��ت كه با تاكيد بانك مركزي 
و پليس فتا در طول يكس��ال اخير پيگيري ش��ده و 
هم اكنون تمامي بانك ها و موسسات مالي و اعتباري 
كشور قابليت ارايه رمز دوم پويا به صورت اپليكيشن و 
پيامك را دارند؛ سرويس رمز دوم يك بار مصرف كامال 
رايگان است و هيچ هزينه اي براي مشتريان به دنبال 
ندارد اما بايد توجه داشته باشيد كه دريافت رمز دوم 
يك بار مصرف به صورت همزمان از طريق اپليكيشن 
و پيامك ميسر نيس��ت و اگر رمز دوم پويا را از طريق 

اپليكيش��ن فعال كرده باشيد، با فعالسازي سرويس 
پيامكي رمز دوم يك بار مصرف ديگر اپليكيشن غير 
فعال خواهد ش��د.به منظور دريافت رمز دوم يك بار 
مصرف از طريق اپليكيش��ن ابتدا بايد به سايت بانك 
عامل خود مراجعه كنيد و نرم افزار رمزساز را دريافت 
و نصب كنيد اين مرحله براي فعال سازي ارسال رمز 
دوم يك بار مصرف به صورت پيامكي مورد نياز نيست

براي دريافت كد فعال س��ازي س��رويس اپليكيشن 
و پيامك��ي رمز دوم پويا ب��ه يك��ي از خودپردازها يا 
پايانه هاي بانكي غيرنقد بانك عامل خود مراجعه كنيد 
و در منوي رمز كارت، رمز دوم يك بار مصرف يا پويا را 
انتخاب كنيد تا اين خدمت براي شما فعال و رمزي به 

تلفن همراه شما ارسال شود.
در اين مرحله مش��ترياني كه قصد فعال س��ازي اين 
خدمت با نرم افزار را دارند نياز است تا كد تاييد شده 
فعال س��ازي پيامك شده از س��وي بانك عامل را در 
اپليكيشن وارد كنيد تا اپليكيشن فعال شود و بتوانيد 
هر 60 تا 90 ثانيه يك رمز دوم يك بار مصرف بسازيد؛ 
مش��ترياني كه قصد دريافت س��رويس رمز دوم پويا 
پيامكي را دارند در اين مرحله بايد چهار رقم شماره 
آخر كارت را به س��ر ش��ماره اي كه از سوي بانك به 
شخص پيامك مي ش��ود در پيامكي جداگانه ارسال 
كنند تا اين س��رويس براي آنها فعال و بتوانند براي 

تراكنش هاي خود از رمزهاي OTP استفاده كنند.
الزم به ذكر است كه پيامك فعال سازي رمز دوم پويا 
يا رمز دوم پويا از طريق پيامك از سوي بانك به شماره 
تلفن همراه اعالم شده توسط مشتري در شعبه ارسال 
خواهد شد؛ بر همين اساس در صورتي كه قصد داريد 
تا رمز دوم يك بار مصرف را در شماره موبايل ديگري 
دريافت كنيد، بايد بعد از فعال سازي به شعبه مراجعه 
و درخواس��ت خود را اعالم كنيد تا رم��ز دوم پويا به 

سيم كارت ديگر شما ارسال شود.

كش��ورهاي بزرگ اروپايي در حال فشار آوردن به اين 
اتحاديه براي تاسيس يك نهاد نظارتي براي مبارزه با 
پولشويي هس��تند. اين اقدام پس از آن صورت گرفته 
است كه بانك هاي اروپايي به  جرم پولشويي در لتوني، 
مالت و قبرس تعطيل شدند و برخي بانك هاي بزرگ 
در منطقه بالتيك و ش��مال اروپا در پرونده پولشويي 
روسيه از طريق شعبه دانسك بانك در استوني دست 
داشته اند كه بزرگ ترين رسوايي پولشويي در تاريخ اروپا 

به شمار مي رود به گزارش رويترز، پس از مجموعه اي از 
رسوايي ها در بانك هاي اروپا، برخي كشورها به دنبال 
ايجاد نهادي هس��تند كه مانع پولشويي شركت ها و 
بانك ها در كشورهاي اروپايي شود.در بيانيه اي كه برخي 
كشورهاي اروپايي در اين زمينه منتشر كرده اند، آمده 
است: نياز به يك نهاد نظارتي پس از شكست خوردن 
نهادهاي ناظر ملي ضروري به نظر مي رسد، چرا كه اين 
ريسك وجود دارد كه نهادهاي ناظر ملي به طور مستقيم 

يا غير مس��تقيم توسط موسس��ات و گروه هاي مالي 
تحت تاثير قرار بگيرند. س��ال گذشته توماس بورگن، 
مديرعامل بزرگ ترين موسسه مالي دانمارك پس از 
اذعان به انتقال حدود 200 ميليارد يورو پول مشكوك 
از طريق ش��عبه دانسكه بانك در اس��توني در فاصله 

سال هاي 2007 تا 2015 از سمت خود استعفا كرد.
براي اينك��ه بزرگي اين ع��دد را درك كني��م، بايد 
بدانيم كه رق��م كل توليد ناخالص داخلي اس��توني 

در س��ال 2017 ميالدي 29 ميليارد يورو بوده و اين 
رقم حدود دو س��وم كل توليد ناخالص داخلي 324 
ميليارد يورويي دانمارك اس��ت. اين پرونده تخلف 
بانكي س��واالت جدي اي در مورد اقدامات بانك ها و 
دولت هاي اروپايي در مبارزه جدي با پولشويي مطرح 
ساخت. كميسيون اروپايي اين پرونده را »بزرگ ترين 
رسوايي براي اروپا« خوانده و دانسك بانك و نهادهاي 
ناظر مالي دانمارك و اس��توني تحت تحقيقات ناظر 

بانكي اتحاديه اروپا قرار گرفتند تا مشخص شود كه 
آيا آنها در ارتكاب اقدامات غيرقانوني نقش داشته اند يا 
نه. پولشويي موجب تسهيل ارتكاب جرم شده و ضمن 
تضعيف نظام هاي مالي موجب لطمه جدي به اقتصاد 
كشورها مي ش��ود. همه اينها واقعيت هايي پذيرفته 
شده است، اما به نظر مي رسد كه حتي پيچيده ترين 
سيستم هاي مالي جهان قادر به كنترل جريان نقل و 

انتقال پول هاي مشكوك نيستند.
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هك حساب هاي بانكي 
صحت ندارد

رييس پليس فتاي تهران خبر منتشر شده تحت 
عنوان هك حس��اب هاي بانكي را تكذيب كرد و 
گفت: ادعاي هك و نفوذ به سيستم بانكي صحت 
ندارد و دليل برداشت غيرمجاز از حساب برخي 

شهروندان، كالهبرداري فيشينگ بوده است.
سرهنگ تورج كاظمي با اشاره به انتشار اخباري با 
عنوان هك حساب هاي بانكي گفت: مطلبي تحت 
عنوان هك حساب هاي بانكي در روزهاي اخير 
به صورت وس��يع در فضاي مجازي منتشر شده 
بود كه توسط پليس فتا مورد بررسي قرار گرفت 
كه در همين راستا از مراجع قضايي استعالمات 
الزم انجام ش��د و در نهايت مشخص شد كه اين 
موضوع به هيچ عن��وان صحت ندارد و به صورت 
كذب منتشر ش��ده كه پيگير برخورد قانوني با 

انتشار دهندگان اين دسته از اخبار هستيم.
وي ادامه داد: برخي افراد مدعي كسر از حسابشان 
هس��تند و دليل را اين خبر عنوان مي كنند، اما 
ش��هروندان بايد بدانند كه بحث هك و نفود به 
سيستم بانكي مطرح نبوده و متاسفانه برداشت 
غيرمجاز از طريق روش فيش��ينگ و استفاده از 
درگاه هاي پرداخت جعلي انجام ش��ده كه دليل 
كسر از حساب آنها نيز س��رقت اطالعات كارت 

بانكي با فيشينگ بوده است.

بررسي اليحه صندوق حوادث 
طبيعي هفته آينده در مجلس

رييس كل بيمه مركزي اعالم كرد كه از اين پس در 
روز ١٩ آبان هر سال زنگ بيمه در مدارس سراسر 

كشور به صدا در خواهد آمد.
به گزارش ايِبنا، غالمرضا سليماني رييس كل بيمه 
مركزي روز يكشنبه و با حضور در دبستان دخترانه 
ش��هداي جاليي پور منطقه ٢ آموزش و پرورش 
زنگ بيم��ه را در مدارس به طور نمادين به صدا در 
آورد. وي در سخناني در اين مراسم با بيان اينكه از 
اين پس روز ١٩ آبان زنگ بيمه به صدا در خواهد 
آمد، گفت: ما بدنبال اين هستيم كه بيمه همگاني 
را در همه خانواده ها، سازمان ها و شركت ها داشته 
باشيم. رييس شوراي عالي بيمه افزود: بدنبال اين 
هستيم كه همه افراد جامعه به جز بيمه اجباري 
شخص ثالث، داراي پوش��ش هاي بيمه زندگي، 
آتش سوزي، بدنه خودرو و مسووليت باشند. وي 
اظهار داشت: حداكثر سه در هزار حق بيمه از هر 
دارايي گرفته مي شود و در صورت وقوع خسارت، 
بيم��ه آن را جبران خواهد كرد. س��ليماني گفت: 
دبستاني ها مي توانند بخشي از پول هاي خود را در 
قالب بيمه هاي زندگي يا بيمه زندگي پس انداز با 
هر مبلغي سپرده گذاري كنند و بعد از ٥ تا ٢٠ سال، 

چندين برابر سپرده خود را دريافت كنند.
رييس كل بيمه مركزي از دبستاني ها خواست تا 
ُمبلغ بيمه در خانواده هاي خود باش��ند و افزود: از 
امروز مي خواهيم باش��گاه نوآوران بيمه را افتتاح 
كنيم. شما بايد از والدين خود بخواهيد تا بدون بيمه 
سوار بر خودرو يا موتورسيكلت نشوند  .وي اعالم 
كرد: در س��ال ٩٧ حدود ١٧ هزار نفر در تصادفات 
رانندگي كشته و ٣٤٠ هزار نفر ديگر مجروح شدند. 
حدود ٤٠ هزار نفر نيز در سال هاي گذشته به دليل 
تصادفات رانندگي معلول ش��ده اند كه رقم بسيار 
بااليي اس��ت. رييس كل بيمه مركزي با اشاره به 
جلسه برگزار شده در كميسيون اقتصادي مجلس 
درباره تشكيل صندوق حوادث طبيعي گفت: اين 
اليحه هفته آينده در صحن علني مجلس بررسي 
خواهد شد. وي افزود: شوراي نگهبان پيش از اين 
چندين اشكال به اليحه تشكيل صندوق حوادث 
طبيع��ي وارد كرده بود كه ما هفته گذش��ته و در 
جلسه كميس��يون اقتصادي مجلس و با حضور 
نماينده اين شورا، اش��كاالت وارد شده را بررسي 
و به جمع بندي رس��يديم. خوشبختانه در جلسه 
هفته گذشته در كميسيون اقتصادي مجلس نظر 
شوراي نگهبان، مجلس و بيمه مركزي درباره اليحه 
تشكيل صندوق حوادث طبيعي تامين شد و فكر 
مي كنم اين اليحه هفته آينده در دستور كار صحن 
علني قرار بگيرد. سليماني ابراز اميدواري كرد كه با 
تصويب اليحه تشكيل صندوق حوادث طبيعي در 
صحن علني مجلس، فعاليت اين صندوق از ابتداي 
سال 99 در كشور آغاز شود. رييس كل بيمه مركزي 
درباره جزييات حق بيمه دريافتي از شهروندان و 
سهم دولت در آنكه يكي از اشكاالت شوراي نگهبان 
بود، نيز گفت: براس��اس اين اليحه مبلغ 60 هزار 
تومان ساالنه از طرف دولت و 60 هزار تومان ديگر 
از سوي صاحب ملك يا واحد مسكوني و به شكل 
50-50 پرداخت مي شود. سليماني تصريح كرد: 
بيمه حوادث طبيعي بيمه اي اجباري است و تمام 
واحدهاي مسكوني كشور بايد برابر حوادث طبيعي 
از قبيل زلزله و سيل بيمه باشند. وي توضيح داد: 
س��هم دولت از حق بيمه پرداختي اليحه حوادث 
طبيعي از طريق اليحه بودجه س��االنه مشخص 
خواهد شد و س��هم صاحبان واحدهاي مسكوني 
ني��ز ماهيانه از طري��ق قبض آب و ب��رق دريافت 
مي شود. رييس ش��وراي عالي بيمه در خصوص 
افزايش حق بيمه حوادث طبيعي و نحوه محاسبه 
آن نيز گفت: افزايش حق بيمه هر ساله با توجه به 
ميزان تعهدي كه بيمه گر در قبال حوادث طبيعي 
برعهده مي گيرد، تعيين مي شود و با تصويب دولت 
و مجلس نيز سهم دولت و صاحب ملك در اين رابطه 
مشخص خواهد ش��د. وي در خصوص زلزله روز 
جمعه در استان آذربايجان شرقي نيز اظهار داشت: 
بيشتر واحدهاي مسكوني و تجاري آسيب ديده در 
اين زلزله فاق��د بيمه نامه بوده اند. وي در خصوص 
آمار آس��يب ديدگاني ك��ه داراي بيمه نامه هاي 
دانش آموزي، عمر يا مرهونه بانكي بوده اند نيز افزود: 
روز جمعه و بعد از زلزله بالفاصله تيم هايي را به محل 
زلزله اعزام كرديم و آمارهاي اين موضوعات نيز بعد 

از مشخص شدن، اعالم خواهد شد.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

وضعيت ابزارهاي سرمايه گذاري غيرمستقيم در گفت وگو با كارشناسان بررسي شد

يك كارشناس بازار سهام مطرح كرد

چالشومزايايپيشرويصندوقهايسرمايهگذاري

بازار سرمايه در مدار آرامش

بازار سهام در شرايط فعلي ارزش قابل دفاعي دارد

گروه بورس|
مهم ترين دغدغه مستمر سرمايه گذاران بورسي موضوع 
كنترل ريسك اس��ت و يكي از بهترين ابزارهاي مديريت 
آن كه طي چند سال گذش��ته توسعه كمي و كيفي قابل 
توجهي را تجربه كرده صندوق هاي سرمايه گذاري است. 
با اين حال به نظر مي رس��د فعاالن بازار سرمايه همچنان 
با س��واالت و ابهامات زيادي درب��اره عملكرد صندوق ها، 
محدوديت ها و ريس��ك هاي آن مواجه هس��تند. همين 
سواالت و ابهامات سبب شد تا در يك ميزگرد دغدغه هاي 
فعاالن بازار مورد توجه قرار گيرد.در ميزگردي تحت عنوان 
»صندوق سرمايه گذاري، ريسك و ظرفيت« كه با حضور 
محمدرضا معتمد، مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان 
بورس و اوراق بهادار و عليرضا تاج بر، عضو كانون كارگزاران 
بورس و اوراق بهادار، برگزار شد، ظرفيت، عملكرد و ريسك 
صندوق هاي سرمايه گذاري بررسي ش��د. در ابتداي اين 
ميزگرد محمدرضا معتمد، مدير نظارت بر نهادهاي مالي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به چرايي راه اندازي 
صندوق هاي سرمايه گذاري و فلسفه وجودي آنها، عنوان 
ك��رد: با تصويب قانون بازار اوراق به��ادار در آذر ماه ۱۳۸۴ 
سر فصل صندوق هاي سرمايه گذاري فعلي تعريف و اولين 
صندوق در در س��ال ۱۳۸۶ عملياتي شد. در سال ۸۸ نيز 
مجددا قانون اصالح و صندوق هاي سرمايه گذاري مشمول 
معافيت مالياتي شدند. از آن زمان تنوع صندوق ها و جذب 
سرمايه گذار شتاب گرفت. اكنون حدود بيش از ۱۸۲ هزار 
ميليارد تومان در صندق ها وجود دارد و بالغ بر ۲۱۹ صندوق 
سرمايه گذاري فعال است.وي با اشاره به اينكه امروز صندوق 
با درآمد ثابت، مختلط، سهامي، اختصاصي بازارگرداني، 
مبتني بر كاال، زمين و ساختمان، پروژه، جسورانه، خصوصي 
و صندوق در صندوق تكثر اين ابزار مهم كنترل ريسك را 
نش��ان  مي دهد، افزود: بالغ بر ۲ ميليون و صد و پنجاه هزار 
نفر در صندوق هاي سرمايه گذاري سرمايه گذاري كرده اند.

مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار 
ادامه داد: بايد توجه كرد كه مديريت تخصصي، گردآوري 
منابع خرد و هم افزايي، دال هاي فلسفه ايجاد صندوق ها در 
همه جاي دنيا است. ما هم از ساير بازارهاي دنيا مستثني 
نيس��تيم. بايد توجه كرد س��ه عنصر مديريت تخصصي، 
گردآوري منابع خرد و هم افزايي، ضمن كنترل ريس��ك، 
بازدهي را به حداكثر افزايش مي دهد. به كالم ديگر زماني كه 
سرمايه گذار تازه وارد يا غيرحرفه اي به تنهايي و مستقيم در 
بازار سرمايه حضور دارد فاقد عناصر فوق است، سرمايه گذار 
حرفه اي هم حداكثر از عنصر تخصص برخوردار و فاقد دو 
عنصر ديگر است. در اين شرايط منطقي است كه صندوق 
سرمايه گذاري با بهره گيري از سه عنصر بيشترين بازدهي 
را ايجاد كند.در ادامه عليرضا تاج بر، عضو كانون كارگزاران 
بورس و اوراق بهادار در پاسخ به اينكه آيا صندوق ها در بازار 
س��رمايه ايران در كار مديريت تخصصي، گردآوري منابع 
خرد و هم افزايي كارآمد بوده اند يا خير؟ گفت: تنها ۱۲ سال 
از عمر صندوق هاي س��رمايه گذاري در ايران مي گذرد و با 
وجود جوان بودن پيشرفت بسيار خوبي داشته است. البته 
با استانداردهاي جهاني خيلي فاصله داريم. مردم در كشور 
ما بيشتر تمايل دارند در بازار سرمايه حضور مستقيم داشته 
باشند كه در كشورهاي پيشرفته به اين صورت نيست . براي 
نمونه طبق آمار در اياالت متحده نيمي از دارايي هاي مالي 
خانواده ها در صندوق ها سرمايه گذاري شده است. يك سوم 

جمعيت اين كشور در صندوق هاي مختلف سرمايه گذاري 
كرده اند. متأسفانه در كشور ما مزاياي متعدد صندوق ها ديده 
نمي شود. اين موضوع بيش از آنكه به عملكرد صندوق ها 
بازگردد مس��اله فرهنگي س��رمايه گذاران است. بنابراين 
عملكرد و كارآمدي صندوق ها تاكنون مثبت بوده اما عامل 

فرهنگي مانع رشد اين ابزار مهم بازار سرمايه است.
بايد توجه داش��ت كه صندوق ها در مقابل كارمزد اندكي 
كه درياف��ت مي كنند مزيت هاي بس��يار زي��ادي دارند. 
صندوق هايي كه از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز دارند، 
از يك مديريت حرفه اي برخوردارند و كامال امن هستند. 
ريسك در صندوق مديريت مي شود و واحد هاي آن كامال نقد 
شونده و شفاف است. هر لحظه مي توانيد اطالعات صندوق ها 
را دريافت كنيد. با وجود اين مزيت ها، افرادي كه در صندوق 
سرمايه گذاري مي كنند نس��بت به تعداد كل سهامداران 
كشور مناسب نيست و هنوز با نسبت مناسب فاصله داريم.

در اين رابطه، محمدرضا معتمد، مدير نظارت بر نهادهاي 
مالي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار نيز اف��زود: هرچند 
سرمايه گذاري در صندوق ها نسبت به جمعيت با استاندارد ها 
فاصله دارد اما بايد توجه كرد كه بيشتر فعالين بازار سرمايه 
م��ا در تهران حض��ور دارند و ما در شهرس��تان ها از منظر 
گسترش نفوذ سرمايه گذاري بورسي با كمبودهايي مواجه 
هس��تيم. در شهرس��تان ها زمان طوالني تر خواهد بود تا 
بتوانيد ابزارها از جمله صندوق ها را به سرمايه گذار معرفي 
كنيد. آنجا حتما بايد يك كارگزار داشته باشيم كه انواع و 
اقسام محصوالت را به س��رمايه گذاران معرفي كند. ما در 
اين بخش هنوز به بلوغ نرسيده ايم.ضريب نفوذ بازار سرمايه 
در مراكز استان هاي بزرگ و صنعتي مانند تهران مناسب 
است. اما در كل كشور با چنين نقيصه اي مواجه هستيم. 
بايد شركت هايي كه خدمات دهنده بازار سرمايه هستند در 
استان ها نيز فعاليت كنند و بتوانند ابزارها را توسعه دهند. ما 
در اين ۱۲ سال سعي كرده ايم ضريب نفوذ را بيشتر كنيم 
اما اين محدوديت ها را داريم. البته از طريق فضاهايي غير از 
فضاي فيزيكي مانند فضاي مجازي، آموزش و فرهنگ سازي 
مي توانيم ضريب نفوذ سرمايه گذاري بورسي در استان ها را 
افزايش دهيم.عليرضا تاج بر عنوان كرد: تمايل براي حضور 
مستقيم عمدتا به دليل نحوه معرفي نهادها و ابزارهاي مالي 
از جمله صندوق هاي براي عامه مردم است. نهادهاي مالي 
ما نوپا هستند و به تنهايي قدرت معرفي يك ابزار جديد را 
ندارند. ما از پتانسيل هايي مثل صدا و سيما، فرهنگ سراها و 
مدارس نمي توانيم استفاده كنيم. نهادهاي مالي هنوز آنقدر 
بزرگ نشده اند كه بتوانند يك صندوق را از طريق رسانه هاي 
جمعي معرفي كنند. در نتيجه بايد نهاد هايي مثل سازمان 
بورس، شركت اطالع رساني و خدمات بورس و كانون ها، به 
نمايندگي از اعضاي خود، يك س��ينرژي ايجاد كنند و در 
سطح كل كشور ابزارهاي مالي از جمله صندوق ها را معرفي 
كنند. بيشتر داد و ستد سهام توضيح داده شده و مردم سهام 

و سرمايه گذاري مستقيم را مي شناسند.
اگر مردم با مزايا و عملكرد صندوق ها آش��نا شوند شاهد 
جابه جايي سرمايه گذاري مستقيم به غير مستقيم خواهيم 
بود. البته انتظار نداريم مردم كامل پول خود را به صندوق ها 
بياورند. مي توانند بخش��ي از وجوه خ��ود را در صندوق ها 
سرمايه گذاري كنند. عملكرد صندوق ها بسيار مهم است. ما 
صندوق هاي بسيار موفقي داشته ايم كه اگر همين عملكرد 
به مردم معرفي شود مي تواند خيلي از معادالت را تغيير دهد.

وي ادامه داد: بحث فرهنگ سازي و معرفي پر رنگ تر است. 
خيلي ها صندوق ها را نمي شناس��ند يا اطمينان ندارند و 
نمي دانند صندوق ها از س��ازمان بورس مجوز گرفته اند و 
تحت نظارت كامل سازمان هستند و امنيت كامل دارند. 

براي همين سراغ آن نمي روند.
مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار 
نيز با اشاره به بحث روانشناس��ي بازار عنوان كرد: ضريب 
نفوذ صندوق ها با درآمد ثابت از طريق كانتر بانك افزايش 
داشته است . اما نبايد فراموش كرد شفافيت در بازار سرمايه 
نسبت به بازارهاي موازي بيشتر است. در هر نهاد، ناشر يا 
صندوقي س��رمايه گذاري كنيد اطالعات اين صندوق ها 
روزانه و اطالعات ناشران ماهانه افشا مي شود. در واقع نسبت 
به بازارهاي موازي همه چيز در يك اتاق شيش��ه اي است. 
بازارهاي موازي فرصت دارند كه در يك بس��تر خاموش و 
تاريك رشد كنند. اما اگر بخواهيد يك بستر شفاف داشته 
باشيد آدم ها بايد شناسنامه دار باشند. اگر سازمان بورس 
بخواهد به كسي مجوز بدهد حتما نظارت هاي دقيق و الزم 
را خواهد داشت كه به سرمايه هاي مردم آسيب وارد نشود. 
اما اين اعتماد بايد از طريق فرهنگ سازي در جامعه نهادينه 
شود.در ادامه اين ميزگرد، بحث فرهنگ سازي براي ورود 
مردم به صندوق هاي سرمايه گذاري مسترك مطرح شد. 

در اي��ن خصوص معتمد عنوان كرد: س��خن ش��ما يك 
محدوديت قانوني براي سرمايه گذار ايجاد مي كند، به اين 
صورت كه اگر كسي خواست در بازار سرمايه شروع به كار 
كند ابتدا به ساكن حق سرمايه گذاري مستقيم را ندارد. در 
حال حاضر چنين محدوديتي را براي مردم متصور نيستيم. 
بايد براي اين موضوع قانون تكليف كند. مناسب است كه 
سرمايه گذاران ما منابعش��ان را در جايي سرمايه گذاري 
كنند كه كمترين ريسك را متوجه باشد، اما تا االن چنين 

تدبيري انديشيده نشده است. ضمن اينكه در نظر بگيريد 
ما در حوزه بازار سرمايه و ابزارهايي كه وجود دارد بايد نگاه 
بلندتري داشته باشيم. حتماً سرمايه گذار بايد يك بار طعم 
سرمايه گذاري را بچشد كه بتواند آن را در جامعه گسترش 
بدهد. اما توصيه مي كنيم در مرحله ورود افراد مس��تقيم 
در عرضه هاي اوليه كه بازدهي هاي نسبتًا مناسبي دارند 
سرمايه گذاري كنند و در كنار آن فرصت اين را داشته باشند 

در صندوق هاي سرمايه گذاري، سرمايه گذاري كنند.

نگاهيبرجذابيت
صندوقهايسرمايهگذاري

معتمد اظهار كرد: در حوزه صندوق ها تنوع به گونه اي است 
كه متناسب با سن، جنسيت و ميزان پذيرش ريسك مديران 
نهادهاي مالي شما را به سمت ابزار مناسب هدايت كنند. 
شما مي گوييد بازدهي صندوق هاي با درآمد ثابت مناسب تر 
باشد. اگر به س��اختار صندوق ها توجه كنيد، در اميدنامه 
صندوق ها مشخص است كه كجا و به چه ميزان مي توانند 
سرمايه گذاري كنند. اين باعث مي شود طيف گسترده اي از 
ابزارها وجود داشته باشد كه سليقه همه سرمايه گذاران را 
پوشش دهد. به عنوان مثال؛ صندوق هاي سرمايه گذاري با 
درآمد ثابت مي خواهد طيفي را پوشش دهد كه حداقل هاي 
سود مطابق بازارهاي موازي را طلب مي كند. در نظر بگيريد 
اگر يك سرمايه گذار ريسك گريز فرصت سرمايه گذاري 
در بازار پول و سرمايه را داشته باشد و يك درآمد مشخص 
ماهيانه داشته باشد مي تواند بين ابزار پيشنهادي مدير نهاد 
مالي ما و بانك انتخاب كن��د. در مقابل اين صندوق هاي 
هيبريد يا مختلط هستند. در اين صندوق ها تركيب سهام و 
تركيب اوراق بهادار يا صندوق درآمد ثابت متفاوت است. اينها 
قرار است بازدهي كمتر با بيشتري به نسبت صندوق هاي 

ثابت داشته باشند. طيف بعدي صندوق هايي هستند كه 
كل منابع را بايد در سهم سرمايه گذاري كنند اما در صنعت 
مشخص با ميزان س��هم و درصد مشخص باشد. بنابراين 
جذابيت صندوق ها كامال اس��تاندارد است. از طرف ديگر 
صندوق هاي جسورانه را داريم كه مي گويد سرمايه گذاران 
اين صندوق بايد اعالم كنند كه منابعشان، منابع مازاد است 
و در زندگي ش��خصي به اين منابع وابسته نيستند در اين 
صورت اجازه سرمايه گذاري در اين صندوق ها به افراد داده 
مي شود. ممكن است اين منابع بازدهي چند صد درصدي 

داشته باشد يا هيچ بازدهي نداشته باشد.
همچنين عليرضا تاج بردر مورد اهميت بازار س��رمايه در 
بعد كالن اقتصاد گفت: بازار سرمايه يك بازار كاماًل شفاف، 
پويا و امن است و به خاطر نقش آن در اقتصاد ملي توسط 
 دولت حمايت مي ش��ود. بازار س��رمايه بيشترين ميزان 
نقدشوندگي را دارد. نقد شونده ترين بازار در بين بازارها، بازار 
سرمايه است و برخالف ساير بازارها هزينه نگهداري در اين 
بازار وجود ندارد. با اين حال بازار سرمايه يك بازار حرفه اي 
و علمي است و تجربه در آن نقش مهمي را بازي مي كند. 
عمدتًا فعاالن بازار سرمايه در روزهاي كاري از صبح تا ظهر 
بايد زمانشان را صرف رصد كردن تحركات كنند. غالب مردم 
اين وقت را ندارند يا ممكن است اين تجربه و علم را نداشته 
باش��ند و در دنيا اين مساله با ورود باواسطه به بازار سرمايه 
حل ش��ده است. واسطه ها شامل سبد و صندوق مي شود. 
صندوق يكي از بهترين واسطه ها براي ورود به بازار سرمايه 
است براي اينكه ما با حداقل كارمزد از علم و دانش افرادي 
استفاده مي كنيم و آن افراد نسبت به اين آورده تعهد دارند 
چون در عملكردشان ثبت مي شود. بنابراين حداقل توصيه 
ما اين است كه بخشي از آورده افراد به بازار سرمايه به واسطه 

صندوق هاي سرمايه گذاري باشد.

در شرايط فعلي روند شاخص و فعاليت  هاي بازار سهام 
نشان دهنده سكون نسبي و آرامش در بازار است.

يك كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه هيچ رشدي 
در بخش هاي مختلف اقتصاد بي دليل انجام نمي شود، 
گفت: رش��د به خصوص در ب��ورس دليل مي خواهد؛ 
داليل يا محرك هاي رشد مي تواند عواملي مانند نرخ 

دالر، افزايش نقدينگي، ورود نقدينگي جديد به بازار 
سهام، گزارش هاي مثبت دوره اي شركت ها و ... باشد.

به گزارش س��نا، پيمان تاتايي با اش��اره به داليل افت  
روزهاي اخير شاخص تصريح مي كند: بخشي از ريزش 
و نزول بازار به دليل فشار فروش برخي سهامداران است 
كه در زمان صعود بازار و در گراني سهام اقدام به خريد 

كردند، ممكن است اين فشار براي فروش جلوي شتاب 
صعود را بگيرد.

اين كارشناس بازار سرمايه وضعيت كنوني و پيش بيني 
وضعيت بازار در ميان مدت گفت: مولفه هاي بازار نشان 
مي دهد كه ممكن است بازدهي معقول در بازار نيز كمي 
كاهش پيدا كند؛ براي پيش بيني تا پايان س��ال هنوز 

بازار سهام از اول پاييز ۱۳۹۶ تاكنون به طور ميانگين رشد 
حدود ۳.۵ برابري داشته كه در مقايسه با بازارهاي رقيب 
مس��كن، طال، اتومبيل و سپرده بانكي رضايت بخش و 

مناسب بوده است.
به گزارش سنا، ولي نادي قمي با بيان اين مطلب گفت: 
طبيعتا اگر عامل نقدشوندگي باالي اين بازار و شفافيت آن 
را با ديگر بازارها مقايسه كنيم، اين حس رضايت افزايش 
خواهد يافت.مديرعامل تامين سرمايه نوين افزود: اگرچه 
رونق بازار س��هام در ايران عمدت��ا در نتيجه تكانه هاي 
اقتصادي ناشي از ورود يا حذف جريان درآمدهاي نفتي 
رخ مي دهد، با اين حال گسترش اين بازار در بين عموم 

مردم و توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد آن از روند رو 
به رشد بازار سرمايه حكايت دارد.

اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: البته طي ماه هاي 
اخير، تورم حاد شرايط ناپايداري را در اقتصاد كشور حاكم 
كرده ك��ه توجه فعاالن بازار س��هام را به عوامل بنيادي 
حركت دهنده بازار سهام و ريسك هاي سياسي و اقتصادي 
پيش روي كشور كاهش داده است. وي با بيان اينكه يكي 
از اين عوامل بنيادي، قدرت سودآوري شركت ها است كه 
در گزارش هاي فصلي و ماهانه شركت ها منعكس شده 
اس��ت، توضيح داد: بر اساس گزارش عملكرد فصل بهار 
و تابستان شركت ها، سود شركت هاي سودده در ۶ ماهه 

اول سال ۱۳۹۸ با رشد ۶۰ درصدي نسبت به مدت مشابه 
سال قبل به رقم ۸۳۲ هزار ميليارد ريال رسيده است.

مديرعامل تامين سرمايه نوين يادآور شد: مقايسه عملكرد 
تابستان سال جاري با عملكرد فصل بهار نيز حكايت از 
رشد ۱۷.۵درصدي سود شركت ها دارد .نادي قمي افزود: 
اگرچه آهنگ رشد سود شركت ها نسبت به فصل هاي 
گذش��ته، كندتر شده اس��ت، اما اعداد و ارقام مربوط به 
گزارش مهرماه ش��ركت ها حكايت از تداوم رشد فصلي 
درآمد و سود شركت ها دارد.اين كارشناس بازار سرمايه 
خاطرنشان كرد: با توجه به آهنگ رشد درآمد شركت ها، 
برآورد مي شود كه سود ناشي از عملكرد شركت ها در سال 

۱۳۹۸ به رقم بيش از ۲۰۰۰ هزار ميليارد ريال برسد. لذا 
با اين رقم س��ود، بازار سهام در شرايط فعلي، ارزش قابل 
دفاعي دارد.وي گفت: البته اگرچه ريس��ك هاي پيش 
روي بازار در قالب ناآرامي ها در عراق و لبنان، اخطار مجدد 
و ظاهرا نهايي گروه ويژه اق��دام مالي )FATF( به ايران، 
كاهش قيمت برخي از مواد خ��ام در بازارهاي جهاني، 
افت شديد صادرات نفت، افزايش كسري بودجه دولت 
و تامين مالي از بازار سرمايه در قالب انتشار اوراق بدهي، 
وزن كافي براي تغيير نظر فعاالن بازار سهام و گرايش به 
بدبيني را ندارند، اما تجربه نش��ان داده است كه عواملي 
كه وزن زيادي در تصميم گيري ندارند در برخي شرايط 

نقش جدي در تغيير روند بازار دارند.مديرعامل تامين 
سرمايه نوين توضيح داد: در حال حاضر قدرت سودآوري 
و جريان هاي نقدي شركت ها وابستگي بااليي به عوامل 
بيروني نظير قيمت مواد خام در بازارهاي جهاني و نرخ ارز 
پيدا كرده است و عوامل پايداري و موفقيت درون سازماني 
شركت ها نظير بهره وري، جذب تكنولوژي، كاهش بهاي 
تمام شده محصول، توس��عه بازار فروش محصوالت و 
قدرت مديريتي چندان در موفقيت ش��ركت ها نقش 
ندارد.به گفته نادي قمي، اين موضوع في نفسه براي بازار 
سهام ريسك محسوب مي شود كه بايد به مرور براي آن 

تدبيري انديشيد. 

نمي توان اظهارنظر كرد چراكه بايد حداقل گزارش هاي 
۹ ماهه را ديد و براساس آن تخمين و پيش بيني هاي 

الزم را انجام داد.
پيمان تاتايي تاكيد كرد: با توجه به شرايط كنوني بازار و 
با وجود نشانه هاي مثبت، ممكن است بازدهي شاخص 
كل در حد معقول و قابل انتظار نباش��د. سهام بنيادي 
رشد خوبي دارند ولي قيمت شان به سرعت باال نمي رود. 
از طرف ديگر همان طور كه گفته شد ممكن است برخي 
از سهامداران خرد كه در زمان صعود و گراني، سهام را 
خريده باشند، و حاال اصرار بر فروش دارد، اجازه صعود 

بيشتر شاخص را ندهند. بنابراين فعال آرامش در بازار 
حاكم است.

مدير دارايي هاي شركت تامين سرمايه در مورد تحليل 
شركت هاي توليدكننده كاالهاي خاص صنعتي گفت: 
ممكن اس��ت برخي از ش��ركت هاي نفت محور مثل 
پتروشيمي ها يا كاموديتي ها و فلزات اساسي با توجه 
به قيمت هاي جهاني تغييراتي داشته باشند. در سوي 
ديگر به نظر مي رسد با وجود اتفاق ها و اخبار سياسي و 
تحريم ها پايداري قيمت باقي است و تغييري چنداني 

براي آنها نيز مشاهده نمي شود.

گروه بورس|
شاخص بورس تهران در معامالت دومين روز هفته 
قرمزپوش شد و به ميزان ۳ هزار و ۶۳ واحد كاهش را 
در پايان داد و ستدهاي روز يك شنبه به ثبت رساند. به 
موجب اين عقبگرد يك درصد از ارزش بورس تهران 
كم شد و نماگر اصلي بازار به سطح ۳۰۲ هزار و ۷۹۵ 
واحد رسيد. در اين روز جو كلي معامالت در بازار سهام 
به گونه اي بود كه بيش��تر نمادهاي مورد معامله در 
بورس و فرابورس با افت قيمت مواجه شدند و به همين 

دليل هيچ شاخصي در اين دو بازار افزايشي نبود. 
بر اساس آمارهاي معامالتي ثبت شده در بورس تهران 
طي روز يك شنبه شاخص قيمت »وزني - ارزشي« 
با )۸۲۰( واح��د افت معادل )۱( درص��د به ۸۱ هزار 

۱۲۱ واحد، ش��اخص كل »هم وزن« با )۹۱۲( واحد 
افت معادل )۱.۰۶( درصد ب��ه ۸۵ هزار و ۳۳۹ واحد، 
ش��اخص قيمت »هم وزن« با )۶۱۰( واحد ريزش، 
معادل )۱.۰۶( درصد به ۵۷ هزار و ۶۲ واحد، شاخص 
آزاد شناور با )۳۸۰۴( واحد كاهش، معادل )۱.۰۷( 
درصد به ۳۵۱ هزار و ۸۱۲ واحد، شاخص بازار اول با 
)۲۱۲۶( واحد افت معادل )۰.۹۶( درصد به ۲۱۹ هزار 
۸۹۰ واحد و شاخص بازار دوم با )۶۶۸۲( واحد ريزش 
معادل )۱.۰۷( درصد به ۶۱۶ هزار و ۵۷۸ واحد رسيد.

از سويي ديگرجزييات داد و ستدهاي روز قبل حاكي 
از آن است كه ديروز ۷ نماد » وبملت با )۱۸۶( واحد، 
فوالد با )۱۲۱( واحد، شخارك با )۱۰۴( واحد، كگل با 
)۱۰۱( واحد، اخابر با )۹۵( واحد، جم با )۹۵( واحد 

و پارس با )۸۲( واحد« افت، بيشترين تاثير منفي را در 
كاهش شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.

همچنين در روز يك شنبه بيشتر شاخص هاي صنايع 
در تاالر شيشه اي با نوسان مواجه شدند به طوري كه 
ش��اخص صنايع »محصوالت كاغذ با ۳۴۴۲ واحد 
رش��د معادل ۴.۱۶ درصد به ۸۶ ه��زار و ۲۸۸ واحد، 
محصوالت چرمي با )۲۷۵( واحد افت معادل )۲.۸۸( 
درصد به ۹ ه��زار و ۲۶۴ واحد، منس��وجات )۱۲۳( 
واحد ريزش مع��ادل )۳.۰۷( درصد به ۳ هزار و ۸۹۰ 
واحد، وس��ايل ارتباطي )۳۷۹( واحد كاهش معادل 
)۳.۰۸( درصد به ۱۱ هزار و ۹۳۸ واحد، ذغال سنگ با 
)۳۲۹( واحد اف��ت، معادل )۳.۵۹( درصد به ۸ هزار و 
۸۴۸ واحد، مواد دارويي ۱۴۳۰( واحد كاهش معادل 

)۳.۶۴( درصد به ۳۷ هزار و ۸۳۹ واحد، انتشار و چاپ با 
با )۴۷۷۲۴( واحد ريزش معادل )۴.۶۴( درصد به ۹۸۰ 

هزار و ۸۷۹ واحد« رسيد.
در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي ديروز بازار 
سهام مشخص مي كند كه قيمت سهام در نمادهاي 
»كپش��ير، پدرخش، ف��روس، تكنو، مرق��ام، وليز و 
واعتبار« بيش��ترين افزايش و در نمادهاي »غمهرا، 
دابور، ديران، دلقما، سخاش، ختوفا و دفرا« بيشترين 

كاهش را داشته است.
به اين ترتيب، در پايان دومين روز معامالتي بورس در 
 هفته جاري، در ۴۲۴ ه��زار و ۹۱۷ نوبت معامالتي،
 ۲ ميليارد و ۷۸۳ ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش

 ۱۳ هزار و ۶۲۴ ميليارد تومان در بورس معامله شده 
است. همان طور كه اشاره شد در فرابورس نيز كليت 
معامالت تشابه زيادي با داد و ستدهاي بورس تهران 
داشت. در پايان معامالت فرابورس شاخص كل اين 
بازار ۲۳ واحد كاهش يافت و ب��ه رقم ۳۸۷۰ واحد 

رسيد. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس نيز به بيش 
از ۲۲۱ هزار ميليارد تومان بالغ شد. 

در روز گذشته معامله گران در فرابورس ايران بيش 
از ۹۰۵ ميليون س��هام و حق تقدم و اوراق مالي در 
قالب ۲۳۱ هزار معامله و به ارزش ۶۴۹ ميليارد تومان 

دادوستد كردند. 
ديروز نماد پتروشيمي مارون بيشترين اثر تقويتي 
در شاخص كل بورس را داشته و نمادهاي ذوب آهن، 
پااليش نفت شيراز، بانك دي، قاسم ايران، توسعه 
مولد نيروگاهي جهرم و نفت پاسارگاد بيشترين اثر 

كاهشي در شاخص فرابورس را داشته اند. 
نماده��اي پربينن��ده فرابورس ش��امل ذوب آهن 
اصفهان، صنايع كاغذ پارس، توسعه مولد نيروگاهي 
جهرم، توليد دارو، سرمايه گذاري ميراث فرهنگي، 
زرين معدن آسيا، جنرال مكانيك، كشت و صنعت 
شهداب ناب خراس��ان، ريل پرداز سير و داروسازي 

آوه سينا بوده اند. 

شاخص كل بورس تهران بيش از 3 هزار واحد افت كرد
نگاهي به آمار معامالت بورس و فرابورس
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 صورت ه�اي مالي 12 ماهه »سش�رق« روي 
كدال: شركت سيمان شرق صورت هاي مالي تلفيقي 

۱۲ماهه منتهي به ۳۱شهريور۱۳۹۸ را منتشر كرد.
به گزارش سنا، شركت سيمان شرق صورت هاي مالي 
تلفيقي ۱۲ماهه سود هرسهم را ۳۵۴ريال اعالم كرد؛ 
در حالي كه در صورت هاي مالي شركت اصلي سود 

هرسهم ۳۱۷ريال اعالم شده است.
اي��ن ش��ركت در گ��زارش تلفيق��ي منته��ي به 
۳۱شهريور۱۳۹۸ س��ود عملياتي را ۷۳۴ميليارد 
ريال، سود خالص را ۹۲۴ميليارد ريال و زيان انباشته 
قابل انتس��اب به صاحبان سهام ش��ركت اصلي را 
۸۱۵ميليارد ريال منتشر كرد. »سشرق« در تشريح 
اهداف خود در خصوص توليد و فروش محصوالت 
اعالم كرد كه در نظر دارد با حفظ كيفيت محصول 
خود، دسترس��ي نزديك و آس��ان به بازار مشهد به 
عنوان بزرگ ترين بازار سيمان در شرق كشور و ايجاد 
بازارهاي هدف جديد در مناطق مختلف اس��تان از 
طريق مشاركت و به كارگيري ظرفيت شركت هاي 
سيماني در شمال و جنوب استان سهم مناسبي از 
بازار داخلي را كسب كند. همچنين شركت به منظور 
افزايش ميزان فروش صادراتي خود از طريق حضور پر 
رنگ در نمايشگاه هاي خارجي و از طريق مشاركت با 
طرف افغاني اقدام كرده است.با توجه به شرايط حاكم 
بر صنعت سيمان و افزايش نرخ تورم به صورت افسار 
گسيخته،  شركت هاي توليد كننده سيمان منطقه 
درصدد برآمدند با هماهنگي و تصويب مجمع صنفي 
سيمان استان،  نس��بت به افزايش نرخ هاي سيمان 
اقدام كنند. بر همين اساس در ۶ماهه اول سال مالي 
آتي نرخ هاي فروش بر اساس آخرين نرخ هاي اعمال 
شده و با توجه به تقاضاي بازار در فصول سرد و براي 
۶ماهه دوم با افزايش نرخ در ماه هاي گرم پيش بيني 
شده اس��ت.همچنين با توجه پيش بيني نرخ هاي 
خريد مواد اين شركت در ۶ ماهه اول سال مالي آتي 
)منتهي به اسفند ماه( و براساس نرخ هاي جاري بوده 
و در ۶ماهه دوم س��ال مالي آتي )منتهي به شهريور 
ماه( نرخ خريد مواد اوليه با توجه به افزايش نرخ تورم، 

با ۱۵درصد افزايش پيش بيني مي شود.

 تحقق سود ۴2۳ريالي »كپرور« براي هرسهم:  
ش��ركت فرآوري زغال س��نگ پ��رورده طبس در 
صورت هاي مالي ۶ماهه از تحقق س��ود ۴۲۳ريالي 

براي هرسهم خبر داد.
شركت فرآوري زغال سنگ پرورده طبس گزارش 
صورت هاي مالي ۶ماهه منتهي به ۳۱شهريور۱۳۹۸ 
را منتشر كرد. اين شركت در گزارش ۳ماهه خود 
سود هرس��هم را ۱۹۹ريال محقق ساخته بود و در 
گزارش ۶ماهه سود تحقق يافته را ۴۲۳ريال اعالم 
كرد كه نس��بت به ۳ماه فعاليت ابتداي سال مالي 
با رش��د بيش از ۱۰۰درصدي همراه ش��ده است. 
اين شركت س��ود عملياتي را ۱۴۰ميليارد ريال، 
سود خالص را ۱۵۲ميليارد ريال و سود انباشته را 
۴۰۴ميليارد ريال اعالم كرده اس��ت.»كپرور« در 
گزارش منتشر ش��ده از فروش ۸۵هزار و ۷۲تني 
محصوالت خود به مبلغ ۸۸۲ميليارد و ۱۹۲ميليون 
ريالي خبر داد و سود ناخالص اين دوره از محل فوق 
را ۱۵۶ميليارد و ۹۶۲ميليون ريال اعالم كرده است. 
از س��وي ديگر اين ش��ركت براي ۶ماهه دوم سال 
مالي پيش بيني كرده اس��ت كه حجم فروش آن 
۱۴۴هزار و ۹۲۸ تن به مبلغ يك هزار و ۳۷۶ميليارد 
و ۸۱۶ميليون ريال برسد.ش��ايان ذكر است؛ اين 
شركت داليل تغييرات اطالعات واقعي دوره منتهي 
به ۳۱شهريور۱۳۹۸ را اعالم كرد كه در آن به كاهش 
مقدار فروش كنسانتره زغال سنگ در ۶ماهه ابتدايي 
سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره دارد . 

  صورت هاي مالي 6 ماهه »زبينا« منتشر شد: 
ش��ركت كش��اورزي و دامپروري بينالود نيشابور 
صورت هاي مالي ميان دوره اي ۶ماهه خود را منتشر 
كرد.شركت كشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور 
در گزارش اخير منتش��ر ش��ده خود اعالم كرده به 
ازاي هرس��هم ۳۶۱ريال سود محقق ساخته است 
كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۸۷درصد 
افزايش داشته است.همچنين اين شركت توانسته 
در گزارش ۶ماهه منتهي به ۳۱شهريور۱۳۹۸ خود 
سود عملياتي را ۱۱۳ميليارد ريال، سود خالص را 
۱۴۴ميليارد ريال و س��ود انباشته را ۱۴۳ميليارد 
ريال عملياتي كند.اه��داف اصلي »زبينا« افزايش 
توليد و عرضه محصول و باالبردن س��هم ش��ركت 
در بازار، افزايش بهره وري منابع آب و خاك، بهبود 
ش��اخص هاي مالي و س��ودآوري و افزايش ثروت 
صاحبان سهام و توسعه صادرات و ورود به بازارهاي 
بين المللي اعالم شده است.اين شركت با توجه به 
مصوبه جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ 
فروش شير خام به مبلغ ۲۳هزار و ۹۰۰ريال با چربي 
۲/۳ درصد و بار ميكروبي ۱۰۰هزار و تحويل درب 
دامداري افزايش يافته اس��ت پيش بيني مي شود 
نرخ فروش محصوالت طي دوره شش ماهه نسبت 
به سال قبل افزايش يابد است.در گزارش منتشر شده 
»زبينا« توضيحاتي را درخصوص تشريح برنامه هاي 
شركت جهت تكميل طرح هاي توسعه ارايه كرد. در 
اين توضيحات به درصد پيشرفت فيزيكي طرح اشاره 
كرده كه براس��اس خروجي نرم افزار كنترل پروژه 
MSP بنياد مستضعفان انقالب اسالمي استخراج 
شده اس��ت، هزينه هاي انجام ش��ده طرح از ابتدا 
تاكنون مبلغ ۸۲ميليارد و ۷۹۵ميليون ريال بوده 
كه هزينه هاي مربوظ به كاشت به مبلغ ۵۵ميليارد 
و ۷۶۶ميليون ريال )شامل هزينه هاي خريد كود، 
 بذر، س��م، دس��تمزد، نگهداري و آبياري( اس��ت 
كه در سرفصل دارايي زيس��تي مولد طبقه بندي 
ش��ده و مبلغ ۲۷ميليارد و ۲۹ميليون ريال مربوط 
به سيستم آبياري باغ پس��ته بوده كه در سرفصل 
دارايي ثابت مشهود طبقه بندي شده است از مبلغ 
۸۲ميليارد و ۷۹۵ميلي��ون ريال مبلغ ۲۴ميليارد 
و۹۰۰ميليون ريال ناش��ي از تس��هيالت بالعوض 
دريافتي از دولت، مبلغ ۲۹ميليارد و ۷۲۳ميليون 
ريال منابع داخلي، مبلغ ۲۸ميليارد و ۱۷۲ميليون 

ريال دريافتي از سهامداران است.



تشكلها6ديدگاه

رييس اتاق ايران در ديدار با روساي تشكل هاي اقتصادي خراسان رضوي:

دولت بايد از تشكل سازي در حوزه اقتصاد پرهيز كند
بحث تشكل سازي توس��ط دولت مدت زيادي به دغدغه 
نهادهاي تش��كلي بخش خصوصي بدل شد. در دوره هاي 
متعددي تشكل هايي توسط دولت ايجاد شد تا برنامه هاي 
دولت را به نام بخش خصوصي پيش برند. مقابله با اين موضوع 
به ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار منجر شد 
كه موفق شد تا حد زيادي جلوي اين موضوع را بگيرد و به 
جاي ده ها نهاد ثبت تشكلي، اتاق بازرگاني ايران به عنوان 
نهاد اصلي ثبت تشكل هاي اقتصادي و مسوول ساماندهي 
مشخص شد. با اين وجود در ماه هاي اخير بعضي مشكالت 
به دليل تشكل هاي ساماندهي نشده باعث شد كه مسووالن 
اتاق ايران به مساله ساماندهي تشكل ها واكنش نشان دهند.

  نياز به يكپارچه سازي تشكل ها
غالمحسين شافعي، رييس اتاق ايران در نشستي با روساي 
تشكل هاي اقتصادي خراسان رضوي، با اشاره به تبعات وجود 
تشكل هاي موازي در حوزه اقتصاد، گفت: بخش خصوصي 
بر يكپارچه سازي تش��كل هاي اقتصادي و پرهيز دولت از 

تشكل سازي در حوزه اقتصاد تأكيد دارد.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت: 
وجود موازي كاري در برخي تشكل ها و تعدد تشكل هاي 
همسان، بعضًا به بروز مشكالت و حتي آسيب هايي منجر 
مي ش��ود كه يكي از آنها، ارايه نظرات و آراي متعدد و بعضًا 
متناقض در جلسات تصميم س��ازي است؛ از اين منظر بر 
يكپارچه سازي تشكل ها و پرهيز دولت از تشكل سازي در 
حوزه اقتصادي، تأكيد داريم. غالمحسين شافعي در نشست 
با روساي تشكل هاي اقتصادي خراسان رضوي، افزود: گاه در 
جلسات تصميم گيري، يك نماينده از اتاق دعوت شده و مثاًل 
دو نماينده نيز از تشكل هاي وابسته به دولت حاضر مي شوند 
و نظرات متفاوت و متناقضي ارايه مي دهند كه نتيجه آن 
سردرگمي و ترديد نمايندگان و قانون گذاران است. از اين 
منظر، همگرايي هرچه بيشتر تشكل ها مي تواند به نتايج 

بهتري در عرصه مطالبه گري منجر شود.
او ادامه داد: از سوي ديگر و در كمال تأسف گاهي مشاهده 
مي ش��ود؛ برخي نهادهاي دولتي كه كار آنها ايجاد تشكل 
نيست، در اين زمينه ورود مي كنند. طبيعتًا ساختاري كه 
با اين رويكرد ايجاد مي شود، به ابزاري براي افراد و گروه ها 
تبديل مي شود تا سياست هاي آنها را دنبال كرده و پيش ببرد. 
همين امر مي تواند لطمه شديدي به اتحاديه ها و تشكل ها 
وارد كند. ش��افعي در ادامه به تبيين اهداف شكل گيري 

ساختارهاي تشكلي در كشور پرداخت و متذكر شد: بايد 
از اين زاويه به فلس��فه ايجاد تشكل ها بنگريم كه گروهي 
براي يك كار خاص و به منظور هماهنگي امور در عرصه اي 
مشخص، احساس نياز مي كنند و تشكلي را بنا مي گذارند. 
هرچقدر اين نهادهاي مدني در كشوري توسعه پيدا كند، 

نشانه اي از حركت به سمت دموكراسي و توسعه است.

  نگاه ابزاري به تشكل ها خالف توسعه است
رييس اتاق مشهد افزود: با مطالعه تعداد تشكل هاي اقتصادي 
و غيراقتصادي در كشورهاي مختلف مي توان دريافت درجه 
توسعه يافتگي كش��ورها با درجه توسعه نهادهاي مدني و 
تشكل ها رابطه معناداري دارد. طريقه نگاه به اين تشكل ها 
البته در كشورهاي مختلف متفاوت است و هر چه به سمت 
توسعه يافتگي گام برمي دارند، ميزان مشاركت اين نهادها 

در تصميمات اقتصادي، افزون مي ش��ود البته متقاباًل در 
كشورهايي كه قدم هاي توسعه اي آنها كند است؛ تشكل ها 
با نگاه ابزاري نگريسته مي شوند تا اهداف و اغراضي را دنبال 

كنند كه ازقضا با رويكردهاي تشكلي در تضاد است.
شافعي پافشاري بر اجراي ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط 
كسب وكار را يكي از دستور كارهاي مهم اين دوره فعاليت 
اتاق عنوان كرد و گفت: طبق اين ماده قانوني تشكل ها بايد در 
يكجا متمركز شوند و عدم اجراي نص قانون، يكي از مشكالت 

جدي ما در اين بخش است.

  حمايت از بنگاه هاي اقتصادي، نبايد مادام العمر 
باشد

رييس اتاق ايران در ادامه به حمايت مالي از تشكل ها اشاره 
كرد و گفت: متأسفانه اين موضوع به اشتباه جلو مي رود و 

به نوعي به آن عادت كرده ايم. آيا بايد حمايت از بنگاه هاي 
اقتصادي مادام العمر باش��د يا حمايت هدفمندي صورت 
بگيرد؟ حمايت هدفمند آن است كه بنگاه را تا مرحله رشد 
ياري برسانيم و در ادامه خود بنگاه گام هاي بعدي را به سمت 
توسعه بردارد. ش��افعي افزود: تشكلي كه حتي نمي تواند 
حقوق كاركنان خود را بدهد ش��ايد جذابيتي نداشته كه 
موفق نشده است، آن بنگاهي كه نمي تواند منهاي حمايت ها 
روي پاي خود بايس��تد نيز البد كااليي توليد مي كند كه 
مورداستفاده جامعه نيست؛ با اين اوصاف آيا بايد حمايت هاي 

مالي از چنين ساختارهايي تداوم پيدا كند؟
او يادآور شد: تعبير و تفسيري كه از حمايت در جامعه وجود 
دارد به ناتواني كشور منجر مي ش��ود و اين موضوع درباره 
تشكل ها نيز صدق مي كند؛ در بحث حمايت هاي مالي بايد 
تعريفي منطقي داشته باشيم. حمايت هاي مالي از تشكل ها 

بايد هدفمند و كاهنده باشد وگرنه آن تشكل به توانمندي 
نمي رسد و انگار پول توجيبي دريافت كرده و وقتي تمام شد، 
باز انتظار دريافت آن را دارد. بايد در طرز تلقي از حمايت مالي 

در مجموعه هاي خود به تعريف صحيحي برسيم.
رييس اتاق ايران به نحوه تخصيص كمك ها به تشكل ها 
اش��اره و خاطرنشان كرد: در دوره جديد تالش شده تا 
با رتبه بندي تش��كل ها، اعمال نظر شخصي در توزيع 
امكانات مالي تا حد ممكن از بين برود. شافعي از ساختار 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي به عنوان 
محملي براي طرح مش��كالت و گره گشايي از آنها در 
چارچوب هاي تعاملي ياد كرد و گفت: بيان مشكالت 
مهم اس��ت اما تأكيد ما بر اراي��ه راه حل هاي اصولي و 
كارشناسي است. تشكل ها كه به عنوان ساختاري كه 
تمركز نخبگان اقتصادي در آنها شكل مي گيرد، توان 
ارايه راهكار را دارند. تشكل ها نبايد صرفاً به دنبال مسائل 
روزمره بروند اما از امور كالن و اثرگذار غافل شوند؛ هر 
تشكل بايد در حيطه فعاليت خود، ساالنه يك تا چند 
موضوع تأثيرگ��ذار و مهم را احصاء كرده و راهكارهاي 
اصالحي اش را نيز اراي��ه نمايد تا در محافل حمايتي، 

طرح و پيگيري شود.

  دبيرخانه اتاق هاي سه گانه در تمامي استان ها 
ايجاد مي شود

رييس اتاق ايران در ادامه اظهار كرد: مسائل اقتصادي 
ما، بي ارتب��اط با عرصه هاي اجتماع��ي و فرهنگي ما 
نيس��ت و نمي توان از پيوند اين بخش ها، غافل شد. بر 
همين اساس، احساس نيازي شكل گرفت كه ماحصل 
آن ايجاد كميسيون مسووليت هاي اجتماعي در اتاق 
مشهد بود و بزودي دفتر مسووليت هاي اجتماعي نيز 

در آن ايجاد مي شود.
شافعي گفت: رابطه ما با اتاق هاي اصناف و تعاون تعريف 
شده و سازمان يافته است و در اتاق ايران چند سالي است 
كه دبيرخانه مشترك سه اتاق را تأسيس كرديم. بخشي 
از موضع گيري هاي م��ا در مقابل تصميماتي كه اخذ 
مي شود به مدد همين دبيرخانه و با امضاي روساي سه 
اتاق، منتقل مي شود. اين نويد را مي دهيم كه بزودي، 
دبيرخانه اتاق هاي سه گانه در تمامي استان ها نيز ايجاد 
خواهد شد تا اين ظرفيت در كل كشور مورداستفاده 

قرار بگيرد.

رييس اتاق مشترك ايران و افغانستان: نايب رييس اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد

تركيه جاي ايران در بازار افغانستان را گرفتتيغ دو  دم سياست محدوديت واردات
حس��ين س��الح ورزي در خصوص قانون محدوديت واردات گفت: 
سياست هاي كنترلي مانند محدوديت واردات نيازمند دقت، هدفمندي 
و اجراي كارشناسي شده هستند تا كشور را دچار عواقبي چون رانت و 

فساد و امضاي طاليي نكنند.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: در اينكه كشور در شرايط 
خاص به سر مي برد، درآمدهاي ارزي محدود شده و لزوم مديريت منابع 

ارزي كشور در اين وضعيت، ترديدي وجود ندارد.
يكي از راه هاي مديريت منابع ارزي كش��ور، استفاده بهينه آن براي 
نيازهاي استراتژيك كشور و جلوگيري از واردات بي رويه علي الخصوص 
كاالي غير ضروري است. به عنوان بخش خصوصي با اين رويه موافق 
بوده و با دولت براي حذف و كنترل واردات كاالي غيرضروري همراه 
هستيم، اما نكته قابل تاملي كه بايد به آن توجه داشت اسواستفاده و 

برداشت نا به جا از موضوع محدوديت واردات است.
وي تش��ريح كرد: اگر بنا باش��د به بهانه اينكه كاالي ساخت داخل با 
كيفيت و قيمت نامناس��ب، از ورود هرگونه كااليي جلوگيري كنيم 
بر خالف منطق اقتصاد و بازار است و نهايتا فشار آن بر مصرف كننده، 
»مردم« وارد خواهد شد. سالح ورزي افزود: اينكه مردم مجبور شوند 

در راس��تاي اين رويه كاالي گران و بي كيفيت بخرند اتفاق مبارك و 
خوشايندي نيست.

عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران به مساله شاخصي كه امكان 
توليد كاالي داخل را معين مي كند اشاره كرد و گفت: متر و معياري 
كه تشخيص مي دهد توان توليد چه كااليي را در داخل كشور داريم، 
مي تواند زمينه را براي رانت و فساد فراهم كند و اين هدفي نيست كه 

اين سياست دنبال مي كند.
حسين سالح ورزي اذعان داشت: نبايد فراموش كرد كشور در برخي 
حوزه ها ظرفيت توليد كافي ندارد و در نتيجه عرضه كافي به بازار ارايه 
نمي شود ؛ اين پديده افزايش قيمت ها را به دنبال دارد و اين موضوع 

نيز اجحاف مضاعفي بر مصرف كنندگان است.
وي با تاكيد بر توجه به نظر مقام معظم رهبري در خصوص حمايت از 
توليد داخل و جلوگيري از واردات كاالي غير ضروري، گفت: آنچه مسلم 
است، همه نهادها و بخش هاي كشور در شرايط فعلي بر حفظ منافع 
ملي تاكيد دارند لذا بايد توجه داشت كه اگر سياست هاي اقتصادي 
اتخاذ شده در راستاي مديريت اوضاع كشور، هدفمند، كارشناسي شده 

و با دقت اجرايي، به آفت مبدل خواهد شد.

رييس اتاق مشترك ايران و افغانستان با اشاره به مبادالت تجاري بين دو كشور 
ايران و افغانستان گفت: به دليل وضع برخي از محدوديت هاي تجاري، تركيه 

جاي ايران در بازار افغانستان را گرفته است.
حسين سليمي گفت: حجم مبادالت تجاري بين دو كشور ايران و افغانستان 
حدود 2.7 ميليارد دالر است در حالي كه دو كشور از ظرفيت تجاري بسيار 

باالتري برخوردار هستند.
رييس اتاق مشترك ايران و افغانس��تان افزود: با توجه به ممنوعيت هاي 
وارداتي به خصوص واردات محصوالت كشاورزي كه توسط وزارت جهاد 
كشاورزي براي حمايت از توليد داخلي وضع شده است در صادرات به اين 
كشور محدوديت هاي براي ما به وجود آمده زيرا تجارت امري دو طرفه است.

وي بيان داشت: يكي از خواسته هاي اين كشور از ما اجازه واردات برخي از 
محصوالت كشاورزي توليدي مثل انار، گردو و چلغوز است.

سليمي با بيان اينكه براي توسعه روابط تجاري مبادالت، تبادالت و تعامالت 
بايد دو طرفه باشد بيان داشت: اين در حالي است كه ما بيشتر خواهان صادرات 
هستيم و همين موضوع فرصت هاي تجاري را براي ما محدود و با عدم حضور 
ما در بازارها فرصت هاي صادراتي براي ساير كشور از جمله تركيه در بازار 

افغانستان به وجود آمده است. 

رييس اتاق مش��ترك ايران و افغانس��تان با بيان اينكه تركيه جاي ما را در 
بازارهاي افغانستان گرفته است، افزود: اين در حالي است كه ذائقه افغان ها 
به دليل اينكه برخي از آنها مدت ها در ايران زندگي كرده اند بسيار به ذائقه  
ايراني ها نزديك است و آنها خواهان مصرف مواد غذايي ايراني هستند اما با 
اين وجود به دليل محدوديت  هاي ذكر شده بسياري از مواد غذايي خود را 

از تركيه وارد مي كنند. 
وي با بيان اينكه در جلسه اي كه با سفير افغانستان در اتاق بازرگاني ايران 
برگزار شد و به صادرات برخي از محصوالت كشاورزي توليد افغانستان مثل 
گردو، انار به كشورهاي مثل چين، تركيه و كانادا اشاره كرد و گفت: اين در 
حالي است كه با وجود كيفيت باالي محصوالت توليدي كشاورزي ما ايران 

اجازه واردات محصوالت ما را نمي دهد. 
سليمي بيان داشت: البته سفير اين كشور به اين نكته هم اشاره كرد كه بخشي 
از گردوهايي كه در بازار ايران موجود است محصول افغانستان است اما به نام 

محصول تركيه اي و چيني در بازار ايران شناخته شده است. 
وي با بيان اينكه يكي از اصلي ترين مشكالت ما در رابطه با تجارت با افغانستان 
مشكالت ارتباطات بانكي است، بيان داشت: سفير اين كشور در ايران قول 

مساعد براي حل مشكالت قرنطيه اي مرز ايران و افغانستان را هم داد.
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بخش خصوصي و جايگاه آن 
در اقتصاد بدون نفت

رض�ا پديدار|ريي�س انجم�ن س�ازندگان 
تجهيزات صنعت نفت ايران|

به نظر مي رسد س��ال 1398 سال سرنوشت سازي 
اس��ت. از يك س��و عوامل درون زاي اقتصاد ايران و 
حساسيت مذاكرات بين المللي به ويژه با اتحاديه اروپا 
نتايج روش��ني را هنوز به بار نياورده و از سوي ديگر 
مديريت اقتصادي و شرايط ناپايداري كه درنتيجه 
عدم عقالنيت مناسب دولت در عرصه هاي اقتصادي 
كشور شاهد آن هس��تيم نمي تواند به بار بنشيند. 
در اين ميان بخش خصوص��ي و فعاالن اقتصادي 
سال هاست كه منتظر يك تحول واقعي در عناصر 
محيطي و اثرگذار اقتصاد كالن هس��تند و با بهبود 
توأمان فضاي كسب وكار و مديريت بهينه بازارهاي 
پولي و مالي و رفع تنگناهاي فعلي، ش��اهد جهش 
چشمگيري در نقش و جايگاه فعالين اقتصادي يا 

در نگاه كالن خود، بخش خصوصي خواهيم بود.
به نظر كارشناس��ان و خبرگان اقتص��ادي، امروز 
بسياري از سوء تفاهم و تعبيرهاي نادرست از اقتصاد 
آزاد و رقابتي برطرف شده و حركت به سوي فضاي 
سالم اقتصادي به يك ضرورت اجتناب ناپذير و يك 
خواست ملي تبديل شده است. شرايطي كه در آن 
محدوديت هاي بين المللي ناشي از تحريم، حضور 
فعال بخش خصوصي را در اقتصاد الزامي مي دارد. 

برآوردها حاكي از آن است كه براي تنظيم بودجه اي 
مس��تقل از درآمدهاي نفتي، دول��ت بايد بتواند با 
استفاده از ابزارهاي تخصيص بودجه در هزينه هاي 
جاري و عمراني، حدود 100 هزار ميليارد تومان را 
آزاد كرده تا جب��ران نبود درآمدهاي نفتي را بكند. 
براس��اس اعالم نظر كارشناس��ان برنامه و بودجه 
هرچند اصالح نظ��ام مالياتي و يارانه ه��ا براي رها 
ش��دن بودجه از نفت و مقابله با تحريم ها ضروري 
به نظر مي رس��د، ولي بايد توجه داشت كه از ميان 
رفت��ن درآمدهاي نفت��ي تنها يك��ي از حلقه هاي 
فش��ار بين المللي عليه ما بوده و ناتوان ماندن ما از 
جذب س��رمايه گذاري خارجي وج��ه مهم تري از 
تحريم هاست. در حال حاضر فشارهاي خارجي در 
كنار وضعيت نامناسب كسب وكار در داخل باعث 
بي رمق شدن توليدش��ده و تا زماني كه حاكميت 
فكري براي حمايت واقع��ي از توليدكننده داخلي 
نكند، بعيد است بتوانيم به گونه اي اصولي با خأل ناشي 
از تحريم نفت روبرو شويم. در اين راستا اتاق بازرگاني 
بايد بيش از پيش در خصوص چالش هاي كسب وكار 
اطالع رساني كرده و بهبود وضعيت فضاي كسب وكار 
كشور را به مهم ترين مطالبه خود از حاكميت تبديل 
كند. اگر شرايط موجود تداوم يابد، رها شدن از نفت 
به عنوان رويايي ديرينه، حتمًا “ جدي تلقي شده كه 
متأسفانه در پيچ وخم اقتصادي كشور به ويژه در طي 
دو دهه اخير هيچگاه تحقق نيافته است. ما همواره از 
كاهش وابستگي به نفت صحبت هاي زيادي كرده ايم 
ولي در عمل اين هم عملي نشده، چراكه نه از بخش 
خصوصي كمك گرفته شده و نه اينكه در برنامه هاي 
توس��عه اي، دولت از تصدي گري خ��ود در اقتصاد 
دست برنداش��ته اس��ت. به خاطر داريم كه در اين 
جهت، كاهش وابستگي به نفت در برنامه سوم آغاز 
گشت ولي با فزوني درآمدهاي نفتي در برنامه هاي 
چهارم و نيز ابتداي برنامه پنجم موضوع فراموش و 
به بايگاني دولت رفت. در قانون برنامه ششم توسعه 
سهم ثابت ساالنه حداقل 30 درصد براي صندوق 
توسعه ملي و افزايش ساالنه دو درصدي منابع آن از 
محل درآمدهاي صادرات نفت خام و ميعانات گازي 
در نظر گرفته شده. طبق الزام برنامه ششم بايد سهم 
نف��ت در بودجه 25.9درصد باش��د و 74.1 درصد 
ديگر از محل درآمدهاي پايدار و قابل وصول تأمين 
شود. البته ناگفته نماند كه عملكرد سال 1397 از 
مسير منحرف شد و سهم نفت در بودجه از 40 درصد 
گذشت كه سازمان برنامه و بودجه اين وابستگي را 
بيشتر از 50درصد دانسته و گزارش ديوان محاسبات 
درباره ميزان وابستگي بودجه به نفت نشان مي دهد 
كه متوس��ط عملكرد سهم منابع حاصل از نفت در 
بودجه كل كش��ور حدود 35.3درصد بوده و 64.7 
درصد مربوط به س��اير منابع نظير ماليات، درآمد 

گمرك و واگذاري هاي مالي است.
ادامه اين وضعيت همواره از س��وي پارلمان بخش 
خصوصي كشور رصد ش��ده و در مقاطعي از زمان 
هش��دارهاي الزم و جدي به مقامات دولت اعالم و 
مورد تاكيد قرار گرفته است. كاهش درآمدهاي نفتي 
موقعيتي است كه دولت مي تواند از تمام ظرفيت هاي 
موجود در بخش خصوصي استفاده كند. براساس 
آخرين مطالعات صورت گرفته در كميسيون انرژي 
اتاق تهران حاكي از آن است كه بيش از 75 درصد 
از ظرفيت بخش خصوصي در حوزه هاي سازندگان، 
پيمانكاران، مشاوران، مهندس��ي و ساخت و نيرو 
خالي اس��ت و تنها كمتر از 25درص��د از اين توان 
ارزشمند مورد بهره گيري است. اين ظرفيت خالي 
در شرايطي كه اقتصاد بدون نفت را تجربه مي كنيم 
بهترين موقعيتي اس��ت كه با اخذ سوابق و هدايت 
آنه��ا براي اج��راي پروژه هاي ح��وزه انرژي ضمن 
تحرك بخشيدن به استفاده از توان بخش خصوصي، 
به راحتي مي توان وابس��تگي به منابع نفتي را كنار 
گذاشته و به استقالل اقتصادي درون زا دست يافت.

 به هر حال بايد توجه داش��ته باشيم كه حتي اگر 
تحريمي هم در كار نباش��د در س��ال هاي پيش رو 
جذب سرمايه گذاري در حوزه نفت براي ما دشوار 
خواهد بود زيرا ضمن اينكه نگراني هاي شركت هاي 
خارجي از سرمايه گذاري در فضاي ناامن اقتصادي 
ايران ادامه خواهد داشت، توجه به انرژي هاي بديل و 
نيز سرمايه گذاري روي نفت شيل هم روند صعودي 
خواهد گرفت. لذا با بازتعريف جايگاه بخش خصوصي 
در اقتصاد بدون نف��ت و طراحي مدلي جديد براي 
بهره گيري از توانمندي ها و پتانسيل هاي اين بخش 
از اقتصاد كش��ور مي توان در فاز اول به 50 درصد از 
كسب درآمدها اميدوار بوده و در تداوم منطقي آن در 
اقتصاد درون زاي كشور و با يك شيب ماليم تا سال 
1404 اين سهم را حداقل به 75 درصد نزديك نمود.

رييس انجمن سنگ آهن: 
عوارض ۲۵ درصدي سنگ آهن، مانعي براي صادرات هدفمند

رييس انجمن سنگ آهن گفت: با عوارض 25 درصدي، 
محصوالت برخي از معادن كه بازار داخلي ندارند را از بازار 
صادراتي خارج مي كنيم. مهرداد اكبريان رييس انجمن 
سنگ آهن با اش��اره به بحث عوارض 25 درصدي براي 
صادرات س��نگ آهن، گفت: عوارض براي سنگ آهن، 
كنسانتره آهن و گندله يكسان است ولي حوزه عمل و 

زنجيره ارزشي آنها با يكديگر تفاوت دارد.
او بيان كرد: براي مثال در حوزه سنگ آهن، سنگ هاي 
آهني داريم كه براي فوالد س��ازي مناس��ب نيس��ت يا 
هماتي��ت يا س��نگ هاي آهن  عيار پايين هس��تند كه 
كارخانج��ات كنسانتره س��ازي يا فوالدس��ازي از اينها 

استفاده نمي كنند.
رييس انجمن س��نگ آهن ادامه داد: زماني كه راجع به 
سنگ آهن صحبت مي كنيم بايد نوعي تفكيك اعمال 
كنيم. زماني كه هدف گذاريمان در زنجيره، فوالد است 
مي توانيم سنگ هاي آهني كه در زمينه فوالد به دردمان 

نمي خ��ورد را محدود كنيم، پس در بحث س��نگ آهن 
نبايد با اعمال 25 درصدي منجر به اجحاف حق س��اير 

توليدات شويم.
اكبريان گفت: عوارض 25 درصدي، دست محصوالت 
برخ��ي از معادن كه فاقد بازار داخلي هس��تند را از بازار 
صادراتي كوتاه ك��رده و به حتم موجب تعطيلي، ركود، 

خسارت و ضرر براي اين دسته از مشاغل مي شويم.
او افزود: براي آن بخش��ي از سنگ آهن كه داخل كشور 
توليد مي شود و براي كنسانتره سازي و زنجيره فوالد هم 
مناسب است، نگران بحث عوارض نيستيم، ولي اينكه 
اين عوارض چند درصد و در چه زماني و به چه صورتي 
اخذ ش��ود جاي بحث دارد. رييس انجمن س��نگ آهن 
تش��ريح كرد: قبل از اول مهر، از س��نگ آهن دانه بندي 
به صورت پلكاني عوارض دريافت مي ش��د كه پارسال 
5 درصد و امسال 8 درصد بوده است و مقرر شد تا براي 
سال آينده 10 درصد شود، ما هم تابع اين امر بوديم چرا 

كه يك حركت مثبت و موجب رونق كنسانتره س��ازي 
در كشور شد.

اكبريان بيان كرد: حاضريم در همين روش پلكاني هم در 
سال آينده عوارض 10 درصد پرداخت شود، اما به يك باره 
اين رقم را تغيير دادند و عوارض 25 درصد شد. عوارض در 
برخي از واحد هاي كوچك نسبت به برخي از واحد هاي 
بزرگ كمتر تأثيرگذار بود، اما كار براي واحد هاي كوچك 
كه دسترسي به بازار هاي داخلي كمتري دارند، سخت 

شد چرا كه ديگر به راحتي نتوانستند كار را ادامه دهند.
او ادامه داد: هم اكنون براي بحث كنسانتره هاي كشوري 
و تامين و جبران كمبود آن مشكالتي ايجاد شده است. 
اكنون ظرفيت 54 تا 55 ميليون تن توليد كنسانتره در 
كشور را داريم كه كل مصرف كنسانتره كشور نهايت به 

40 يا 41 ميليون تن خواهد رسيد.
رييس انجمن س��نگ آهن گفت: براي مازاد اين ميزان 
بايد اجازه صادرات داش��ته باشيم تا سرمايه هاي خارج 

از اين حوزه را به دس��ت آوريم و در امر توسعه واحد هاي 
كنسانتره سازي مجدد آنها را فعال كنيم. اگر به عدد هايي 
چون 34، 44 و 55 ميليون تن در سال هاي آينده اعتقاد 
داريم. از هم اكنون بايد مباحث سرمايه گذاري و توسعه 
واحد هاي كنسانتره س��ازي را مطرح كنيم و در غير اين 

صورت كاري از پيش نخواهيم برد.
اكبريان بيان كرد: پيشنهاد شده است كه براي كنسانتره 
مازاد، عوارض را صفر كنند يعني اصاًل عوارض تخصيص 
داده نشود. 25 درصد عوارض يك عدد بسيار غيرمنطقي 
است كه تأثيرات منفي آن را در فرار سرمايه از اين حوزه 

كاماًل خواهيم ديد.
او در ارتباط با گندله سازي، افزود: بين توليد گندله و توليد 
كنسانتره فاصله وجود دارد. بايد بتوانيم به همين ميزاني 
كه كس��انتره توليد مي كنيم، گندله توليد كنيم، يعني 

اعداد آن توليدي آن بايد شبيه به يكديگر شود.
ريي��س انجم��ن س��نگ آه��ن ادام��ه داد: هم اكنون 
گندله س��ازي با يك فاصل��ه 10 تا 12 ميلي��ون تني از 
كنسانتره عقب تر است و ظرفيت توليديمان بايد به شدت 
توسعه پيدا كند. بايد در اين بخش سرمايه گذاري شود و 
واحد هاي جديد در چرخه به وجود آيد. ما اگر از هم اكنون 

اين پالس را به س��رمايه گذاران بدهيم تحت اين عنوان 
كه، وارد شرايطي مي شود كه يك بازار محدودي داريد، 
خريداران، حاش��يه سود و قيمت محصولتان مشخص 

است، شايد اصال سرمايه خود را وارد اين حوزه نكنند.
اكبريان بيان كرد: ممكن اس��ت در كوتاه مدت فوالدي ها 
خوش��حال باش��ند كه امروز گندله ارزان قيمتي دريافت 
مي كنند، اما در بلندمدت خواهند ديد كه همين عدم توسعه 
گندله سازي در كشور در نهايت به ضرر آنها تمام خواهد شد.

او تشريح كرد: پيشرفت كشور در احداث و شروع به كار 
گندله سازي هاي جديد است. ظرفيت توليد گندله سازي 
بايد به 55 ميليون تن برسد اما متاسفانه ما در اين موضوع 
عقب هستيم، اتخاذ تصميماتي كه موجبات اين قضيه رو 

فراهم نمي كند قطعًا اشتباه است.
رييس انجمن س��نگ آهن افزود: ب��راي گندله به هيچ 
عنوان نبايد ع��وارض 20 يا 25 و 30 درصدي داش��ته 
باش��يم. عوارض 5 درصدي كه قبل از مهر بود نيز براي 
صادرات عدد زيادي نبود، در گذش��ته حدود 90 درصد 
از گندله داخل كش��ور مصرف و شايد 8 درصد آن صادر 
مي ش��د و با همين شرايط مهيا شده، شايد ديگر نيازي 

به عوارض نبود.

نماينده اتاق بازرگاني ايران در فدراسيون اتاق هاي بازرگاني جهان: 

فشار مالياتي روي دوش بخش شفاف جامعه است 
نماينده اتاق بازرگاني ايران در فدراسيون اتاق هاي بازرگاني 
جهان گفت: هرچند بنابر اظهارات مقامات، تمركز بر روي 
افرادي است كه تاكنون ماليات نمي دادند يا فعاليت آنها به 
گونه اي بوده كه مشمول دادن ماليات نمي شدند اما تجربه 
نش��ان داده كه در اين موارد فشار بر روي بخش خصوصي 

بيشتر خواهد شد.
پدرام س��لطاني در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا در 
خصوص گزارش صندوق بين المللي پول مبني بر فروش 
نفت 194 دالري براي جبران كسري بودجه ايران گفت: 
اين يك حساب و كتاب ساده اس��ت. برآورد اين صندوق 
اين اس��ت كه فروش نفت ايران اكنون به ماهي 500 هزار 

بشكه رسيده است و با توجه به تغيير نسبتًا كم ساير منابع 
مالي همچون ماليات و فروش دارايي هاي مالي يا سرمايه اي 
دولت، اگر ايران بخواهد كسري بودجه خود را جبران كند 
بايد هر بشكه نفت خود را 194 دالر به فروش برساند يعني 
اگر فروش نفت ما دو ميليون بشكه بود اين عدد حدود 50 

دالر محاسبه مي شد.
وي در خصوص بودجه سال آينده كه براساس درآمدهاي 
غيرنفتي تنظيم شده است، گفت: آنگونه كه دولت اعالم 
كرده پايه اصلي درآمد بر مبناي ماليات است كه اين باعث 

يك نگراني جدي براي فعالين اقتصادي شده است.
عضو اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: بر همين اساس دولت 

اليحه اي تنظيم كرده كه انواع جديد ماليات ها در آن تعريف 
شده است و همين امر سبب خواهد شد كه سال آينده به 
لحاظ مالياتي سال بسيار سختي براي فعالين اقتصادي 
باشد. هرچند بنابر اظهارات مقامات، تمركز بر روي افرادي 
است كه تاكنون ماليات نمي دادند يا فعاليت آنها به گونه اي 
بوده كه مشمول دادن ماليات نمي شدند اما تجربه نشان 
داده كه در اين موارد فشار بر روي بخش خصوصي بيشتر 
خواهد ش��د. هرچند امسال نيز اين فش��ارها احساس و 
سخت گيري هاي عجيبي توس��ط مميزان مالياتي اجرا 
شده است بطوري كه با داليل عجيب و غريب هزينه ها را 
رد مي كنند يا سودهاي موهومي براي بنگاه ها تشخيص 

مي دهند. اين برخوردها باعث شده كه نظام مالياتي همانند 
يك فرد شالق به دست سوار بخش خصوصي باشد. وي 
ادامه داد: گزارش هايي كه به تشكل هاي بخش خصوصي 
مي رسد و برگه تشخيص هاي عجيب و غريبي كه براي 
ما مي فرستند همگي نشان از اين دارد كه از همين حاال 
سخت گيري ها آغاز شده و سال آينده به مراتب سخت تري 
خواهد بود، اين چشم انداز بدي است و دوباره بار دولت بر 
روي دوش بخش خصوصي خواهد افتاد و فارغ از فراريان 
مالياتي، اين بخش شفاف كه همواره ماليات خود را پرداخته 
كرده بايد فشار بيشتري تحمل كند. سلطاني تصريح كرد: 
اتخاذ چنين سياستي كه بر مبناي افزايش ماليات است آن 

هم در شرايط فعلي اقتصاد كشور كه دچار ركود هستيم 
يك راهكار انقباضي است در حالي كه ما براي خروج از ركود 

نياز به اتخاذ سياست هاي انبساطي داريم.
نايب رييس سابق اتاق بازرگاني ايران در خصوص گزارش 
اخير صندوق بين المللي پول گفت: اين نهاد مالي پيش بيني 
كرده كه رشد اقتصادي كشور در سال آينده از منفي خارج 
خواهد شد و سال هاي بعد نيز افزايش خفيفي خواهد داشت، 
اين رشد نزديك به صفر را نبايد خيلي بزرگ كرد زيرا با وجود 
عواملي همچون رشد جمعيت و افزايش تقاضاي كار و تورم 
باال ما همچنان درگير اقتصادي پر مشكل خواهيم بود و سال 

99 يكي از سال هاي سخت ما است.
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بزرگترين كشف نفتي سال  2019

تنگناهاينفتيادامهمييابد؟

گروه انرژي| فرداد احمدي|
يك ماه پس از آنكه در اواسط مهرماه خبر كشف يك 
ميدان گازي در جنوب اس��تان فارس با حجم 368 
مترمكعب، )معادل 2 ميليارد و 277 ميليون بشكه 
نفت( گاز طبيعي توس��ط ش��ركت ملي نفت اعالم 
ش��د، رييس جمهور ايران خبر يك اكتش��اف نفتي 
اعجاب انگيز در خوزستان را در جمع مردم يزد اعالم 
 كرد. وي روز گذشته اعالم كرد: ظرفيت اين ميدان

53 ميليارد بشكه نفت اس��ت. بررسي هاي روزنامه 
تعادل نشان مي دهد كه با توجه به اين كشف جديد، 
ايران با ذخاير نفت و گاز كشف شده اي معادل 170 
درصد بيش��تر از كل اكتش��افات نفت و گاز دنيا در 
س��ال 2019، در صدر فهرست كشفيات اين منابع 
قرار مي گيرد. اين ميدان نفت��ي ظرفيت نفت قابل 
استحصال ايران را به ميزان 13 ميليارد و 38 ميليون 
بشكه افزايش داده و آن را به رقم 170 ميليارد بشكه 

خواهد رساند.
روز گذش��ته، حس��ن روحاني، رييس جمهور ايران 
در س��فر اس��تاني خود به يزد از كشف ميدان نفتي 
جديدي در حد فاصل بس��تان تا اميديه در اس��تان 
خوزس��تان خبر داد و حجم ذخاير نفت درجاي اين 
ميدان را بالغ بر 53 ميليارد بشكه اعالم كرد. روحاني 
اين كشف را هديه كوچك دولت و شركت ملي نفت 
اي��ران و وزارت نفت به ملت ب��زرگ ايران خواند. بر 
اساس گفته هاي رييس جمهور، وسعت اين ميدان 
2۴00 كيلومتر مربع است و 80 متر ضخامت دارد.

با توج��ه به اعداد و ارقام مطرح ش��ده، ميدان نفتي 
تازه كشف شده كه 53 ميليارد بشكه نفت گنجايش 
آن است، پس از ميدان نفتي اهواز كه 65 ميليارد و 
500 ميليون نفت در خود جاي داده اس��ت، در رده 
دوم بزرگ ترين ميادي��ن نفتي ايران قرار مي گيرد، 
يعني حجم آن كمي بيشتر از ميدان نفتي گچساران 
است كه 52 ميليارد و 900 ميليون بشكه نفت دارد. 
همچنين اين ميدان پنجمي��ن ميدان بزرگ نفتي 

جهان خواهد بود.
بر اس��اس گزارش س��ال 2018 آژانس بين المللي 
انرژي درب��اره حجم ذخاي��ر نفت و گاز كش��ورها، 
ايران 157 ميليارد بش��كه نفت اثبات شده يا قابل 

برداشت در خود جاي داده است. به گزارش فارس، 
حجم ذخاير درجا نفت اي��ران حدود 712 ميليارد 
بشكه اس��ت كه با توجه به ضريب بازيافت متوسط 
مخازن نفتي كه 2۴.6 درصد اس��ت، 157 ميليارد 
بشكه نفت قابل اس��تحصال در ايران وجود دارد. با 
احتساب كشف اخير، ذخاير نفت درجاي ايران 765 
ميليارد بشكه خواهد شد و نفت قابل استحصال آن 
13 ميلي��ارد و 38 ميليون بش��كه افزايش مي يابد. 
بدين ترتيب ذخاير قابل استحصال ايران به بيش از 
170 ميليارد بشكه خواهد رسيد و فاصله آن با كشور 
كانادا، س��ومين دارنده ذخاير نفتي دنيا به حدود 5 

ميليارد بشكه نفت خواهد رسيد.
در حال حاضر كش��ورهاي ونزوئال ب��ا بيش از 297 
ميليارد بش��كه، عربستان س��عودي با بيش از 268 
ميليارد بش��كه و كانادا با 175 ميليارد بشكه ذخاير 
نفت��ي در رده هاي نخس��ت ت��ا س��وم بزرگ ترين 
دارندگان ذخاي��ر نفتي جهان هس��تند و ايران در 

جايگاه چهارم قرار مي گيرد.
مسووالن نفتي كشور حدود يك ماه پيش در جريان 
اطالع رساني درباره كشف ميدان گازي ارم در جنوب 
اس��تان فارس، اعالم كرده بودن��د كه به زودي خبر 

كشف يك ميدان نفتي جديد را نيز خواهند داد.
 اواس��ط مهرماه، روزنامه ايران از قول س��يد صالح 
هندي، مدير اكتش��اف شركت ملي نفت ايران خبر 
از كشف يك ميدان گازي و يك ميدان نفتي داده و 
نوشته بود كه دو ميدان كشف شده مستقل هستند 

و با كشورهاي هم جوار مخزن مشتركي ندارند. 
روزنامه تعادل بر اس��اس اطالعات غيررسمي ارايه 
شده در پست اينس��تاگرامي مدير اكتشاف شركت 
ملي نفت ايران برآورد كرده بود كه ميدان گازي ارم 
حجم گاز قابل استحصالي معادل 2 ميليارد و 277 
ميليون بشكه نفت را در خود جاي داده و با مقايسه 
آن با آمار اكتشافات نفت و گاز جهان در سال 2019، 
به اين نتيجه رس��يد كه كش��ف مي��دان گازي ارم 
بزرگ ترين كشف نفت و گاز جهان در اين سال بوده 
و حدود 23 درصد از كل اكتشافات نفت و گاز جهان 
در س��ال 2019 را به خود اختصاص داده است. اما 
با اعالم كشف ميدان نفتي 53 ميليارد بشكه اي در 

خوزستان، كه 13 ميليارد و 38 ميليون بشكه از آن 
قابل استحصال است، ميدان نفتي جديد به تنهايي 
به ميزان 170 درصد بيشتر از باقي اكتشافات نفت 
و گاز دنيا در سال 2019 به آمار اكتشافات اين سال 

خواهد افزود.
بر اساس گزارش س��ايت تحليلي »ريستاد انرژي«، 
از ابتداي سال 2019 تا نيمه مهرماه امسال، معادل 
7 ميليارد و 700 ميليون بش��كه نفت، گاز طبيعي 
و نفت خام در جهان كش��ف ش��ده بود. روس��يه با 
كشف يك ميليارد و 53۴ ميليون بشكه نفت و گاز 
بيشترين اكتش��افات را داشته است. منطقه گويان 
با ي��ك ميلي��ارد و 180 ميليون بش��كه و قبرس با 
700 ميليون بشكه كشف نفت و گاز در جايگاه ها ي 

بعدي قرار داشتند.كشف ميادين بزرگ نفت و گاز 
متعادف در سال اخير به ندرت در نقاط مختلف دنيا 
اتفاق افتاده است و اكثر اين كشفيات در بستر دريا 
هستند. زيرا بيشتر اكتشافات در خشكي ها پيش از 

اين انجام شده اند. 
كش��ف ميدان گازي ارم در رس��انه هاي خارجي 
انع��كاس پيدا نك��رد و آمار موسس��ات مختلف با 
توجه به اين اكتش��اف به روزرساني نشد، اما خبر 
اكتشاف بزرگ نفتي جديد در خوزستان كه ديروز 
توسط حس��ن روحاني، رييس جمهور اعالم شد، 
در رسانه هاي انگليس��ي زبان بازتاب گسترده اي 

داشت. 
رس��انه هاي خارجي در خبرهاي خ��ود درج كردند 

كه اين كش��ف، كل ذخاير نفتي اثبات ش��ده ايران 
را 3۴ درصد يا حدود يك س��وم افزايش خواهد داد. 
اما بررس��ي هاي روزنامه تعادل نش��ان داد كه اين 
خبرگزاري ها به اشتباه رقم 53 ميليارد بشكه نفت 
را با رقم 157 ميليارد بش��كه نفت اثبات شده ايران 
مقايس��ه كرده اند و ن��ه با رقم 712 ميليارد بش��كه 
نفت درج��اي ايران. اين رس��انه ها خب��ر را از قول 
رييس جمهور ايران اعالم كردند و منتظر هستند كه 
وزارت نفت ايران طي اطالعيه اي جزييات بيشتري 

از اين اكتشاف را اعالم كند. 
بر همين اساس قرار است كه امروز بيژن زنگنه وزير 
نفت ايران در كنفرانس��ي خبري جزييات كش��ف 

ميدان جديد نفتي در خوزستان را اعالم كند.

گروه انرژي|
 با قرار گرفتن در فصل بودجه نويسي، يكي از مهم ترين چالش هاي 
اقتصاد ايران در سالي كه گذشت پررنگ تر از قبل مطرح شده است. 
ايران در سال آينده امكان فروش چه ميزان نفت را خواهد داشت؟ 
امروز بطور قطع مي توان از عدم تحقق برآوردهاي بودجه اي سال 
98 در خصوص ف��روش يك و نيم ميليون بش��كه اي نفت گفت؛ 
برآوردهايي كه از همان نخس��تين ماه هاي س��ال جاري با اعمال 
تحريم هاي نفتي امريكا عليه ايران، تاثير خود بر درآمدهاي فروش 

نفت كشور را نمايان ساخت. 
حاال اقتصاد ايران پس از طي روزهاي پرفراز و نش��يب در آستانه 
آزمون ديگري قرار گرفته اس��ت؛ آزموني كه بايد براي يك س��ال 
آينده ايران برنامه ريزي اي مبتني بر واقعيت داشته باشد. در حالي 
كه دولت هنوز اليحه بودجه پيشنهادي خود براي سال آينده كشور 
را به صورت عمومي منتش��ر نكرده، زمزمه هاي مختلفي از اعداد 
و ارقام اساس��ي كتاب بودجه سال آينده به گوش مي رسد. در اين 
ميان آن طور كه خبرگزاري تسنيم در خصوص زمزمه ها از برآورد 
فروش نفت در بودجه 1399 نوش��ته است، بر اين است كه برآورد 
فروش نفت در اليحه بودجه برمبناي 500 هزار بشكه  در روز قرار 
گرفته اس��ت. در س��ال 1397 برآورد صادرات نفت خام برمبناي 
فروش هر بش��كه 55 دالر، حدود دو ميليون و ۴00 هزار بشكه در 
روز پيش بيني شده بود. اين ميزان در سال جاري حدود يك و نيم 
ميليون بشكه با احتس��اب فروش بشكه اي 5۴ دالر در نظر گرفته 
شده بود. براين اس��اس حاال آنچه قرار است در بودجه سال آينده 
براي فروش نفت در نظر گرفته شود يك سوم بودجه سال جاري و 

حدود يك پنجم بودجه سال 97 است. البته در سال جاري ميانگين 
نرخ دالر براي فروش نفت حدود 5۴00 تومان بود كه به واس��طه 
تشديد تحريم ها پيش بيني ها محقق نشد. اما زمزمه ها حاكي از آن 
است كه دولت براي اليحه بودجه سال آينده خود نرخ دالر را باالتر 
و ت��ا حدود 8 هزار تومان در نظر خواهد گرفت كه در اين صورت با 
وجود كاهش فروش نفت، ميزان درآمدهاي نفتي مي تواند با دالر 

8 هزار توماني تا حدودي تعديل شود.
 اين موضوع از آن رو اس��ت كه طبق برخي از اظهارات رس��مي و 
غيررسمي، ميزان فروش نفت كشور در سال جاري به حدود 300 
هزار بشكه در روز كاهش يافته است. كمااينكه بيژن زنگنه بارها در 
پاسخ به سواالت مطرح شده پيرامون ميزان فروش نفت ايران در 
س��ال جاري، از ارايه عددي مشخص در اين خصوص امتناع كرده 
بود. در اين خصوص چندي قبل معاون سازمان برنامه و بودجه از 
فروش 300 هزار بشكه اي نفت در سال جاري خبر داده بود. آنچه 
مشخص است اينكه ميزان فروش نفت كشور امسال تا پايين ترين 
سطح خود رس��يد كه اين موضوع دولت را در تامين منابع ارزي با 
مشكالتي مواجه س��اخت. با اين حال تالش براي افزايش فروش 
نفت در سال آينده در حالي دنبال مي شود كه همچنان چشم انداز 
مش��خصي در مورد برداشته ش��دن تحريم ها و افزايش صادرات 

نفت وجود ندارد. 
البته بايد اي��ن را هم اضافه كرد كه عدد 500 هزار بش��كه در روز 
صرفا زمزمه اي از برآوردهاي اوليه اليحه بودجه 99 اس��ت و اين 
عدد در جريان چكش كاري اليحه ميان دولت و مجلس مي تواند 

دستخوش تغييراتي شود. 

 Mon. Nov11. 2019  دو شنبه    20 آبان 1398   13 ربيع االول 1441  سال ششم    شماره   1519 

آمادگيبخشخصوصيبراي
كاهشتلفاتشبكهبرقسوريه

ايرنا| نايب رييس سنديكاي صنعت برق ايران با اشاره 
به مذاكرات اخير وزير نيروي ايران و وزير برق سوريه 
گفت: شركت هاي بخش خصوصي ايران مي توانند در 
كنار وزارت نيرو به كاهش تلفات در شبكه برق سوريه 
كمك كنند. پيام باقري بيان كرد: مذاكرات روزهاي 
اخير وزيران دو كشور، بازارهاي جديدي براي فعاليت 

شركت هاي ايراني در سوريه ايجاد خواهد كرد.
وي ادامه داد: تفاهمنامه اي كه بين ايران و سوريه به 
امضا رسيد طرح هاي زياد جديدي را مي تواند تعريف 
كند كه بخش عمده اي از آنها فرصت هاي كار براي 
بخش خصوصي كشورمان به همراه خواهد داشت 
و موجب رونق بيش��تر اين بخش خواهد شد.باقري 
به تالش وزارت نيرو براي سنكرون كردن شبكه برق 
ايران و س��وريه از طريق عراق اشاره كرد و گفت: اين 
موضوع نيز مي تواند طرح هايي را براي بخش خصوصي 
به همراه داشته باشد.نايب رييس سنديكاي صنعت 
برق ايران يك��ي از اين طرح ها را تالش براي كاهش 

تلفات در شبكه برق سوريه دانست.

برنامهتأمينمالي
جهشسومپتروشيمي

شانا| مدير طرح هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي 
با اش��اره ب��ه اينكه طرح ه��اي جهش دوم و س��وم 
پتروش��يمي به لحاظ تأمين منابع مالي مش��كلي 
نخواهند داشت، گفت: بيشتر طرح هاي جهش سوم 
از سوي هلدينگ هاي پتروشيمي اجرا مي شود كه در 
بورس حضور دارند و محصول توليد و صادر مي كنند.

علي محمد بساق زاده با اشاره به اينكه طرح هاي آينده 
صنعت پتروشيمي در جهش سوم به تحول در اين 
صنعت پيشرو منجر مي شود، اظهار كرد: اين طرح ها 
بيشتر از سوي هلدينگ هاي پتروشيمي اجرا خواهند 
شد، بنابراين تأمين منابع مالي پروژه تسهيل مي شود 
و اين طرح ها عالوه بر تكميل زنجيره ارزش، سودآور 
نيز هس��تند.عضو هيات مديره شركت ملي صنايع 
پتروشيمي با بيان اينكه طرح هاي جهش دوم صنعت 
پتروشيمي با حداقل بيش از 50 درصد پيشرفت تا 
سال 1۴00 وارد سرويس مي شوند، گفت: منابع مالي 

مورد نياز اين طرح ها پيش بيني شده است.
وي در مورد شرايط تأمين منابع مالي طرح هاي جهش 
سوم صنعت پتروشيمي تاكيد كرد: بيشتر طرح هاي 
جهش سوم از سوي هلدينگ هاي پتروشيمي اجرا 
مي شود كه در بورس حضور داشته و محصول توليد 
و صادر مي كنند، بنابراي��ن تأمين منابع مالي براي 

هلدينگ هاي پتروشيمي تسهيل مي شود.

كويتصادراتنفتبهچين
راافزايشميدهد

تسنيم| كويت قصد دارد صادرات نفت خام خود را 
به چين تا بيش از 600 هزار بش��كه در روز در 2020 
افزايش دهد.شيخ خالد الصباح، نايب رييس شركت 
نفت كويت در بخش بازاريابي جهاني گفت اين كشور 
قصد دارد صادرات نفت خام خود را به چين تا بيش 
از 600 هزار بشكه در روز در 2020 افزايش دهد.وي 
ميزان صادرات فعلي نفت كويت به چين را مشخص 
نكرد. توليد نفت خام كويت در ماه اكتبر 2.65 ميليون 
بش��كه در روز بود. صادرات گاز طبيعي مايع كويت 
به چين ت��ا بيش از دو ميليون تن در س��ال افزايش 
يافته و حدود ۴0 درصد كل صادرات آن را تش��كيل 
مي دهد. صادرات نفت كويت به خاطر مشاركت آن 
با چين مخصوصا گروه سينوپك به طرز قابل توجهي 
افزايش يافته است. الصباح به افزايش صادرات نفت 
كويت پس از باز شدن دفتر نمايندگي شركت نفت 
اين كش��ور در پكن در 2005 اش��اره ك��رد و اضافه 
كرد كه تفاهم و حمايت دو طرفه كليد موفقيت اين 

مشاركت بوده است.

ثباتبازارنفتعراق
باوجوداعتراضات

تسنيم | وزير نفت عراق به ثبات توليد و صادرات نفت 
اين كشور اشاره كرد و گفت كه بخش استخراج نفت 

هم در شرايط خوبي به سر مي برد.
ثامر الغضبان وزير نفت عراق گفت توليد و صادرات 
نفت اين كشور همچنان ثابت است. اين در حالي است 
كه عراق درگير اعتراضات ضددولتي گسترده اي است.

غضبان در بيانيه اي از طرف وزارت نفت عراق به ثبات 
نرخ توليد و صادرات نفت اين كشور اشاره كرد و گفت 
كه بخش استخراج نفت هم در شرايط خوبي به سر 
مي برد. اقتصاد عراق به شدت وابسته به صادرات نفت 
خام اس��ت كه بيش از 90 درصد درآمد اين كشور را 
تشكيل مي دهد.عراق در ماه اوت بطور ميانگين 3.6 
ميليون بشكه در روز نفت صادر كرد كه 6.3۴ ميليارد 
دالر براي آن درآمد داشت. اين كشور قصد دارد طي 
سال هاي آينده توليد خود را افزايش داده و به حداقل 

6 ميليون بشكه برساند.

برزيلهماننداوپكتوليد
خودرامحدودنميكند

وزير اقتصاد برزيل اعالم كرد اين كش��ور همانند 
سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( توليد 

خود را محدود نمي كند. 
به گزارش خبرگزاري رويترز از ريو دو ژانيرو، پائولو 
گويدس، وزير اقتصاد برزيل اعالم كرد اين كشور 
تماي��ل دارد درباره آينده صنعت ان��رژي با اوپك 
مذاكره كند، اما پيوستن به اين سازمان براي تعيين 
قيمت ها و محدوديت توليد، منفعتي براي اين كشور 
ندارد.وي گفت: ما بايد آنجا باشيم تا بحث كنيم و 
اطالعات خ��ود را افزايش دهيم؛ اما فش��ار آوردن 
به دموكراس��ي هاي غربي با ش��وك نفتي، هرگز. 
رييس جمهور بولسونارو اصول و ارزش هايي دارد و 

براي يك مشت پول، آنها را تغيير نمي دهد.

رييس روابط عمومي ش��ركت گاز استان آذربايجان شرقي گفت: در 
اولين روز از وقوع زلزله 100 انشعاب نياز به ايمن سازي داشتند كه اين 

تعداد اكنون به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است.
غالمرضا قنبري به ايلنا گفت: درباره آخرين وضعيت قطعي گاز مناطق 
زلزله زده استان آذربايجان شرقي اظهار داشت: در حال حاضر هيچ گونه 
مشكل قطعي گاز نداريم، در 2۴ ساعت اول جريان گاز مشتركين غير از 

انشعاب مشتركيني كه آسيب جدي ديده بودند، وصل شد.
وي افزود: بعد از وقوع زلزله تعداد انگشت شماري از انشعابات كه جهت 

رعايت مسائل ايمني و فني نياز به آواربرداري داشتند و خسارت ها كلي 
ديده بودند قطعي داشتند كه بعد از ايمن سازي اقدامات الزم، اتصال 

به شبكه انجام شد.
رييس روابط عمومي ش��ركت گاز استان آذربايجان شرقي گفت: در 
اولين روز از وقوع زلزله 100 انشعاب نياز به ايمن سازي داشتند كه اين 

تعداد اكنون به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است.
وي با بيان اينكه هيچ گونه افت فشاري در منطقه رخ نداده است، يادآور 

شد: هنوز ميزان خسارت وارده برآورد نشده است.

آخرينوضعيتقطعيگازمناطقزلزلهزده

قوانين جديد س��وخت كش��تي ها در كل زنجيره عرضه در صنعت 
كشتيراني شوك ايجاد كرده است، از توليدكنندگان نفت خام گرفته 
تا پااليشگاه ها، تاجران، حمل كننده هاي كاال، مشتريان نهايي و هر 

چيزي كه در اين كشتي ها معامله مي شود.
خبرگزاري تس��نيم به نق��ل از اوي��ل پرايس، به گفته بس��ياري از 
متخصصان و رسانه ها بزرگ ترين مختل كننده بازار نفت قوانين جديد 
سوخت كشتيراني اس��ت كه قرار است كمتر از دو ماه آينده اجرايي 
شوند. اين قوانين باعث نگراني پااليشگاه ها در سال جاري شده است. 
آنها براي اين تغيير بزرگ در ويژگي هاي س��وخت كشتيراني آماده 

مي شوند.
 صنعت پااليشگاهي در سراسر جهان آماده پذيرش اين شرايط براي 
سوخت كشتيراني در پايان سال جاري ميالدي شده است و انتظار 
تاثيرات غيرمنتظره سازمان بين المللي كشتيراني را در ماه هاي بعد 
از اين تغيير قوانين دارد. ولي از آنجايي كه به س��رعت به اول ژانويه 
2020 نزديك مي شويم، حاشيه سود پااليشگاهي كه انتظار مي رفت، 
كاهش يافته است. طبق قوانين سازمان بين المللي كشتيراني، از اول 
ژانويه 2020 تنها بايد از سوخت داراي 0.5 درصد سولفور يا پايين تر 
از آن براي كشتي ها استفاده كرد. مگر اينكه كشتي ها از دستگاه هاي 
تصفيه سوخت استفاده كنند يعني سيستمي كه سولفور را از گاز توليد 
شده توسط كشتي ها پاك مي كند . در اين صورت مي توانند از نفت 

سوخت سولفور باال استفاده كنند.
 اين ويژگي هاي جديد س��وخت كشتي ها در كل زنجيره عرضه در 
صنعت كشتيراني شوك ايجاد كرده است، از توليدكنندگان نفت خام 

گرفته تا پااليشگاه ها، تاجران، حمل كننده هاي كاال، مشتريان نهايي و 
هر چيزي كه در اين كشتي ها معامله مي شود. صنعت كشتيراني 3.5 
ميليون بشكه در روز نفت سوخت سولفور باال مصرف مي كند درحالي 
كه پااليشگاه هاي سراسر جهان قرار است 1.5 ميليون بشكه در روز 
نفت سوخت س��ولفور پايين طبق اين قوانين توليد كنند. هنوز هم 
كشتي هايي كه تصفيه كننده سوخت نصب كرده اند به نفت سوخت 
س��ولفور باال نياز دارند و همچنين كشتي هايي كه قصد دارند تقلب 
كرده و از اين قوانين سرپيچي كنند. حدود يك ميليون بشكه در روز 
از تقاضاي سوخت دريايي مربوط مي شود به نفت گاز، نوعي ميعانات 

متوسط شبيه به ديزل.
 آژانس بين المللي انرژي در گزارش ماه سپتامبر خود از بازار نفت اعالم 
كرد كه كند شدن تجارت بر تقاضاي سوخت تاثير منفي گذاشته است. 
اي��ن آژانس در ماه مارس پيش بيني كرد كه در 2020، 200 هزار تا 

300 هزار بشكه در روز كمبود نفت گاز وجود داشته باشد.

۲۰۲۰ساليبحرانيبرايپااليشگاههاخواهدبود؟

آرامكوي سعودي كمتر از يك درصد از سهامش را به سرمايه گذاران 
حقيقي عرضه مي كند. اين، بزرگ ترين عرضه اوليه تاريخ است.

به گ��زارش ايرنا، آرامكوي عربس��تان روز ش��نبه جزييات عرضه 
س��هامش را اعالم كرد. بر اين اس��اس، قيمت گذاري سهام آرامكو 
از روز 17 نوامبر ش��روع و در روز ۴ دسامبر بسته مي شود. در روز 5 
دسامبر نيز با قيمت مشخص شده، سهام آرامكو در بورس عربستان 

معامله مي شود.
عرضه س��هام آرامكو، مي تواند بزرگ ترين عرضه سهام دولتي در 
تاريخ باشد. آرامكو داراي ذخاير بسيار زياد نفت است. ايت شركت 
انحصاري در عربستان سعودي، بزرگ ترين صادركننده نفت خام 
جهان است.بر اساس گزارش س��ي ان ان بيزنس، اين شركت در 9 
ماه نخست سال 2019، 68 ميليارد دالر سودآوري داشته است كه 
البته 18 درصد پايين تر از مدت مش��ابه در سال 2018 است. كل 

سودآوري سال 2018 آرامكو، 111 ميليارد دالر بوده  است.
اين ش��ركت حداكثر نيم درصد از س��هامش را به سرمايه گذاران 
انفرادي مي فروشد. هر س��هم، به سهامدار يك حق راي مي دهد و 

سهامدار حق دارد كه در مجامع عمومي شركت كند و راي دهد.
همچنين بر اساس اطالعات منتشر شده، سرمايه گذاران انفرادي 
شامل ش��هروندان عربستان سعودي اس��ت؛ از جمله زنان مطلقه 
سعودي يا بيوه با فرزندان خردس��ال از ازدواج با يك شهروند غير 
س��عودي، يا افراد غير سعودي كه در پادش��اهي زندگي مي كنند 
و هر ش��خص ديگري كه ش��هروند يكي از كشورهاي عضو شوراي 
 همكاري كش��ورهاي عربي حوزه خليج فارس باش��د.اين شركت

تا 6 ماه پس از شروع معامالت، قادر به ثبت سهام هاي اضافي نخواهد 
بود. تمام مصوبات الزم نضارتي و ش��ركتي م��ورد نياز براي عرضه 
اوليه نيز تضمين شده  است.سي ان ان بيزنس مي نويسد: »جزييات 
مربوط به اين عرضه اوليه كه مدت طوالني سرمايه گذاران منتظر 

آن بودند، در زمان قيمت هاي پايين نفت، بحران هاي آب وهوايي و 
ريسك هاي ژئوپليتيكي منتشر شد؛ به همين دليل شك و ترديد در 

ميان سرمايه گذاران بين المللي افزايش يافته است. «
محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي، به دنبال ارزش گذاري 
2 تريليون دالري روي آرامكو بوده  است. اما مدلي كه توسط مركز 
مشاوره اي پاليسي انجام مي شود، ارزش آرامكو را تنها يك تريليون 

دالر برآورد مي كند.
آرامك��و احتماال ب��راي به ف��روش رفتن س��هام خود وابس��ته به 
خانواده ه��اي ثروتمند محلي، ثروت قدرتمندان يا مش��تري هاي 

بزرگي مثل چين است.
س��ي ان ان بيزنس در پايان گ��زارش خود از عرضه س��هام آرامكو 
مي نويسد: »اين انتظار وجود دارد كه آرامكو سود سهام خود را براي 
جذب بيشتر سرمايه گذاران جهاني، افزايش دهد. اين شركت متعهد 
شده است كه تا سال 202۴، به 75 ميليارد دالر سود ساالنه برسد. 
دستاوردهاي سرمايه گذاران در آرامكو، قابل رقابت با سرمايه گذاران 
اگزون موبيل و رويال داچ شل خواهد بود. با اين حال، عربستان بايد 

كارهاي بيشتري براي خصوصي سازي انجام دهد.«

آرامكونيمدرصدسهامشرابهسرمايهگذارانواگذارميكند
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رييس جمهور در اجتماع بزرگ و پرشور مردم يزد خواستار شد

مبارزه با فساد ميلياردها  دالري را هم براي مردم توضيح دهيد
رييس جمهور، هفته وحدت را هفته اتحاد، يگانگي و قرب 
بيشتر به راه و مسير پيامبر عظيم الشان اسالم دانست و 
تاكيد كرد كه ايستادگي، وحدت و تالش پيگير مردم، 

امريكا را از رسيدن به اهدافش مايوس كرده است.
حجت االسالم و المسلمين دكتر حس��ن روحاني روز 
يكشنبه در اجتماع پرش��ور مردم يزد در حسينيه امير 
چخماق، با بيان اينكه مردم عزي��ز يزد در تمام مراحل 
انقالب از دفاع مقدس تا سازندگي كشور، در صف مقدم 
بودند، اظهارداش��ت: اختالف و فاصله خواس��ت امريكا 
است؛ نگذاريم خواست امريكا از حنجره عده اي معدود 

بلند شود.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه امروز در شرايط تاريخي 
بس��يار مهمي قرار داريم، گف��ت: ملت اي��ران در برابر 
فشار بيگانگان، يكپارچه ايس��تاده است و با وجود همه 
تالش هايي كه امريكا و دشمنان عليه ملت ايران انجام 
مي دهن��د اين ملت از هر زمان ديگ��ري براي فداكاري 

نسبت به كشور خود آماده تر است.
دكتر روحاني با بيان اينكه ملت ايران در طول يك سال 
گذشته در برابر فش��ار بيگانگان ايستادگي كرده است، 
اظهار داشت: در طول سال 97، ملت ايران به واسطه فشار 
اقتصادي دشمنان روزهاي سختي را از لحاظ اقتصادي 
داش��تند اما در عين حال امروز با ايستادگي، وحدت و 
تالش پيگير مردم به جايي رسيده ايم كه امريكا مايوس 
شده و به خوبي مي داند كه ملت بزرگ ايران در برابر فشار 

دشمنان ايستادگي و مقاومت مي كند.
رييس جمهور آمار و ارقام اقتصادي از ارديبهش��ت ماه 
امسال را مورد اش��اره قرار داد و گفت: از ارديبهشت ماه 

امسال، در هر ماه شرايط كشور بهتر شده است.
دكتر روحاني اضافه كرد: با وجود فشار دشمن ملت ايران 
توانسته است فشار تورم را از ارديبهشت ماه تا مهر ماه، هر 
ماه كنترل كند و بر اساس آمار بانك مركزي، نرخ رشد 
تورم در خ��رداد 2/3درصد، در تير م��اه 2/2 درصد، در 
مرداد 0/8 درصد و در شهريور نيز 0/8 درصد بوده است 
و اين بدان معناست كه كارآفرينان، كشاورزان، كارگران 

و مهندسين در سراسر كشور بر تالش خود افزوده اند.
رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: اينكه ب��ا وجود همه 
فشارها صادرات غيرنفتي در كشور رونق دارد به معناي 
تالش و كوشش در كشور است و امروز بايد در كنار هم 
براي آباداني كشور تالش خود را مضاعف كنيم تا در اين 
شرايط بتوانيم در برابر دنيا در زمينه علم، دانش و فعال 
نمودن شركت هاي دانش بنيان شاهد تحول بزرگي در 
كشور باشيم و در اين صورت به خوبي مي توانيم دشمنان 

خود را منكوب كنيم.
دكتر روحاني در ادامه سخنان خود تالش و فعاليت دولت 
در مبارزه با فساد را مورد اشاره قرار داد و گفت: دولت در 
اين زمينه در سه اليحه مهم راه هاي اساسي مبارزه با فساد 
را روش��ن كرده است كه دو اليحه آن به مجلس شوراي 

اسالمي تقديم شده است.
رييس جمهور تصريح كرد: مهم ترين مساله در مبارزه با 
فساد شفافيت است لذا همه مردم، مسووالن، شركت هاي 
دولتي و دس��تگاه ها بايد در نهايت شفافيت كاري را كه 
انجام مي دهند براي مردم تشريح كنند و بايستي درآمد 
و فعاليت شركت ها و نهادها براي مردم روشن باشد كه 
چه مقدار از بودجه و بيت المال استفاده مي كنند و اين 
مبلغ را در چه راهي و براي انجام چه كاري به كار مي برند.

دكتر روحاني با اش��اره به اينكه اليحه شفافيت يكي از 
لوايح بسيار مهمي است كه دولت تقديم مجلس شوراي 
اسالمي كرده است، گفت: اميدواريم نمايندگان مجلس 
در آينده نزديك بتوانند اين اليحه را به تصويب برسانند.

رييس جمهور اضافه كرد: دولت همچنين اليحه مبارزه 
با فساد را نيز تقديم مجلس شوراي اسالمي كرده است و 
اليحه تعارض منافع در دولت در حال بررسي است و در 

آينده تقديم مجلس خواهد شد.
دكتر روحاني با تاكيد بر اينكه همه بايد با شفافيت و عزمي 
راسخ با فساد در جامعه مبارزه كنيم، اظهار داشت: دست 
هر كس كه در اين كش��ور به فس��اد آلوده باشد بايد با او 
برخورد شود و مبارزه با فساد، جناح و حزب نمي شناسد 
و همه مردم و جناح ها خواستار مبارزه با فساد به صورت 

شفاف هستند.
رييس جمه��ور خاطرنش��ان كرد: از ق��وه قضاييه كه با 

فس��ادهاي ميليوني و ميليارد توماني برخورد مي كند 
مي خواهم كه مبارزه با فساد ميليارد دالري را هم براي 

مردم توضيح دهد.
دكتر روحاني گفت: اينكه هنوز بعد از گذشت چند سال 
براي ما روشن نيست آقايي كه 2 ميليارد و 700 ميليون 
دالر پول مردم را خورد و او را دستگير كرده و حتي حكم 
اعدام هم برايش صادر شد و اكنون در زندان است االن، 
اين پول كجاست و چه كس��اني مسوول هستند و چرا 
آنهايي كه در اين زمينه نقش داشتند براي مردم توضيح 

داده نمي شود.
رييس جمهور تصريح كرد: از همه مسووالن مي خواهم 
كه جريان 2 ميلي��ارد و 700 ميليون دالر را براي مردم 
ش��فاف كنند چرا كه اين پول، پول نف��ت، بيت المال و 

خزانه بوده است.
دكتر روحاني خاطرنشان كرد: همچنين از همه مسووالن 
و ارگان ها مي خواه��م درباره 2 ميليارد دالر پولي كه به 
حلقوم امريكا ريخته ش��د و دول��ت قبل 10 ماه فرصت 
داشت كه آن پول را از حلقوم امريكا درآورد اما دست روي 
دست گذاش��ت به مردم توضيح دهند. چند سال پيش 
شوراي عالي امنيت ملي اعالم كرد كه بايد به سرعت به 
اين پرونده رسيدگي شود اما تا امروز رسيدگي نشده است 
لذا مي خواهم پرونده 2 ميليارد دالري براي مردم روشن 
شود تا مردم خوشحال شوند و بدانند كه عزمي كه براي 

مبارزه با فساد وجود دارد، راسخ است.
رييس جمهور اضافه كرد: همچنين بايد 947 ميليون دالر 
و آنهايي كه در اين زمينه مسوول بودند كه يك نهادي 
است كه آن را گرفته و پس نداده به مردم توضيح داده شود 

و بايستي حسابرسي شده و اين مبلغ پس گرفته شود.
دكتر روحاني گفت: مي خواهم نهادهايي كه بيش از 700 
ميليون دالر بدهكارند به مردم توضيح داده شود و در همه 
اين زمينه ه��ا از وزير نفت مي خواهم كه اين آمار و ارقام 
را براي مردم روشن كند. همچنين رييس بانك مركزي 
را مسوول مي كنم تا پرونده 2 ميليارد دالري را به مردم 
گزارش كند و از دستگاه هاي نظارتي نيز مي خواهم كه 

سرنوشت 947 ميليون دالر را براي مردم روشن كنند.
رييس جمهور تصريح كرد: مبارزه با فساد دانه درشت ها 
كجاست و چرا به اين فسادها و پول ها رسيدگي نمي شود 
اينكه چند نفر را به دادگاه كشانده و تبليغ مبارزه با فساد 
شود، بدانيد كه سِر مردم كاله نمي رود مردم بايد بدانند 
پولي كه از بيت المال پرداخت شده، چگونه و كجا رفته 
و چه كساني مسوول هس��تند و در اين زمينه قضات و 
دادس��تان هاي ش��ريف نبايد از پيگيري اين پرونده ها 
بترسند و سرنوشت اين پول ها را براي مردم روشن كنند 
در غير اين صورت به مناسبت هاي مختلف و مورد به مورد 

اين ارقام را به مردم توضيح خواهم داد.

دكتر روحاني در بخش ديگري از سخنان خود از كشف 
يك ميدان ب��زرگ نفتي به عنوان يك خبر خوش براي 
مردم اطالع داد و گفت: شركت ملي نفت ايران و بخش 
اكتشاف شركت نفت در ادامه تالش هاي خود به ويژه از 
سال 95 تا هفته گذشته توانستند يك ميدان جديد نفتي 
بزرگ را كشف كنند و اين يك هديه كوچكي از دولت و 

وزارت نفت به ملت ايران است.
رييس جمهور افزود: ذخيره اي��ن ميدان نفتي به اندازه 
53 ميليارد بشكه نفت است و اين ميدان بزرگ نفتي از 
بستان تا اميديه به طول 2400 كيلومتر مربع وسعت و 

80 متر عمق دارد.
دكتر روحاني خاطرنش��ان كرد: در ايامي كه دشمنان 
فروش نفت كشورمان را تحريم كردند و ملت ايران را تحت 
فشار گذاشتند كارگران و مهندسين كشور ما توانستند 

اين ميدان بزرگ نفتي را كشف كنند.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: در اين ميدان بزرگ نفتي 
موضوع مهم ضريب بازيافت اس��ت اينكه از 53 ميليارد 
بشكه نفت چه مقدار مي توان استحصال كرد و به فروش 
رساند و در اين زمينه با استفاده از دانش و تكنولوژي روز، 
يك درصد بازيافت بيش��تر به معناي 32 ميليارد دالر 

درآمد بيشتر براي كشور است.
دكتر روحاني گفت: آنهايي كه در دو سه سال اخير مرتبا 
مطرح مي كنند كه ش��ركت ها و فناوري هاي خارجي 
نبايد وارد كشور شود، بايد نسبت به اين موضوع پاسخگو 
باشند لذا الزم است از فناوري هاي پيشرفته جهاني در 

هر كجايي كه باشد، استفاده كنيم.
رييس جمهور افزود: اگر ضريب بازيافت از اين ميدان 
نفتي 10 درصد باشد اين به معناي 320 هزار ميليارد 
تومان درآمد است و چنانچه ضريب بيشتر باشد درآمد 
بيشتري نيز به دست مي آوريم بنابراين بايستي با علم، 
دانش و تكنولوژي روز، رفاه و آسايش مردم را افزايش 
دهيم و با اين روش راه و مس��ير درست آينده را روشن 

سازيم.
دكتر روحاني در ادامه سخنان خود خاطرنشان كرد: يك 
عده از افرادي كه كمي بداخالق هستند در طول ماه هاي 
گذش��ته در برخي از روزنامه ها چنين نوشته اند كه اين 
دولت در سال 97 و با ارز 4200 توماني، 18 ميليارد دالر 
را به باد داده اس��ت در اين راستا به رييس بانك مركزي 
دستور دادم تا تمام پول هايي كه در سال گذشته در 6 ماه 
اول پرداخت كرده را فهرست و اعالم كند و در اين زمينه 
اخيرا نامه آن را به من داده است و از ايشان خواستم كه 

اين نامه را منتشر كند.
رييس جمهور گفت: ي��ك عده آدمي كه ن��ه اخالق و 
نه ايمان دارند و نه با منافع ملي آش��نا هس��تند چنين 
مي گويند كه پارسال 18 ميليارد دالر گم شده است لذا 

بانك مركزي امروز آمار مربوط به اين موضوع را منتشر 
كرد. دكتر روحاني خاطرنش��ان كرد: بر اساس گزارش 
بانك مركزي از اين رقم، 7 ميليارد و 300 ميليون دالر 
كاالهاي اساسي و درماني و پزشكي وارد شده است و تمام 
فهرست آن كامال مشخص است. 12 ميليارد دالر هم 
كاالهاي ديگري وارد شده كه ليست همه آنها مشخص 
است به جز يك ميليارد دالر كه اختالف حساب وجود 
دارد و در اين زمينه به تعزيرات اعالم شده كه بررسي هاي 

الزم را انجام دهد.
رييس جمهور تصريح كرد: مردم بدانند در اين دولت يك 
ريال يا يك دالر گم نخواهد شد و آن در دوران ديگري بود 
كه ميلياردها دالر گم مي شد و هنوز هم پيدا نشده است. 

بنابراين راه را اشتباه نرويد.
دكتر روحاني در بخش ديگري از س��خنان خود مردم 
استان يزد را مردماني غيور، مومن و فداكار توصيف كرد 
و گفت: از سال 57 تا پيروزي انقالب تقريبا هر سال يكي 
دو بار به اين استان سفر مي كردم و از فروردين 57 حركت 
نهضت مردم غيور يزد آغاز شد و دقيقا دهم فروردين 57 
بود كه گام به گام ما را به 22 بهمن و در نهايت به پيروزي 

انقالب اسالمي رساند.
رييس جمه��ور افزود: مردم يزد در تم��ام مراحل بعد از 
پيروزي انقالب اسالمي از دفاع مقدس تا سازندگي كشور 

در صف مقدم حضور داشتند.
دكتر روحاني اضافه كرد: فداكاري لشكر غدير كه آن زمان 
به تيپ الغدير مشهور بود در ميدان هاي نبرد به ويژه در 
عمليات خيبر فراموش نشدني است و جوانان اين ديار در 

آنجا با تمام سختي ها ايستادگي و مبارزه كردند.
رييس جمهور همچنين با گراميداشت آغاز هفته وحدت 
گفت: امروز ما در آغاز هفته رسول خدا پيامبر اسالم و امام 
صادق )ع( قرار گرفتيم امروز به نقل برادران اهل سنت و 
برخي از علماي شيعه روز ميالد پيامبر عظيم   الشان اسالم 
است و 17 ربيع االول روز مشعوف براي ميالد رسول خدا 

و امام صادق )ع( است.
دكتر روحاني همچنين گفت: اين هفته هفته وحدت، 
اتحاد، يگانگي و قرب بيشتر به مسير پيامبر عظيم الشان 

اسالم است.
رييس جمهور همچنين با اش��اره به عده معدودي كه 
شعارهايي سر مي دادند خطاب به مردم گفت: بي ترديد 
صداي شما مردم، صداي اين چند نفر جوان نيست شما 
مردماني بزرگ، مهربان و در خط انقالب هستيد و همه 
بايد آگاه باشيم كه اختالف و فاصله خواست امريكا است 
لذا نگذاريم خواست امريكا از حنجره عده معدودي بلند 
شود گرچه آن عده بسيار كم و معدود هستند اما در عين 
حال آن گروه اندك و كوچك را هم به اسالم و وحدت و 

پيامبر رحمت دعوت مي كنيم.

دكتر روحاني با اظهار همدردي با مردم عزيز آذربايجان 
شرقي به خاطر حادثه زلزله گفت: همدردي خودم و همه 
مردم عزيز استان يزد را به مردم آذربايجان شرقي به خاطر 
حادثه زلزله اعالم مي كنم و از همه دست اندركاران و مردم 
به خاطر كمك به آسيب ديدگان تشكر و سپاسگزاري 
مي كنم. اينكه در روزهاي سخت مردم در مسير همكاري 

و تعاون و ياري يكديگر قرار مي گيرند، ستودني است.
رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود از مردم 
يزد به عنوان مردمي بااس��تعداد و سختكوش نام برد و 
افزود: موفقيت جوانان يزدي در كنكور دانشگاه ها بيانگر 
استعداد آنهاس��ت و همچنين قنات هاي يزد كه مردم 
توس��ط آنها از دل زمين آب كش��اورزي خود را تأمين 

مي كنند، نشانه سختكوشي مردم يزد است.
دكتر روحاني با بيان اينكه اس��تان يزد از س��رمايه هاي 
خدادادي فراواني برخوردار است، گفت: براي اين استان 

2 كار بزرگ بايد انجام شود كه من امروز اعالم مي كنم.
رييس جمهور مساله آب استان را يكي از موضوعات مهم 
اس��تان عنوان كرد و گفت: در شوراي عالي آب تصويب 
كرديم آب آشاميدني 30 سال آينده استان تأمين شود. 
تمام جزئيات مصوبه مربوط به آن روش��ن است كه اين 

آب از كدام حوضه آبريز براي مردم تأمين خواهد شد.
دكتر روحاني در مورد تأمين آب صنعتي و كش��اورزي 
استان يزد نيز گفت: براي تأمين آب صنعتي استان، آب 
جنوب كشور شيرين سازي مي ش��ود و سال آينده 20 
ميليون مترمكعب از خليج فارس به استان وارد خواهد 
شد. تمام نيازمندي هاي آب صنعتي و كشاورزي استان 
يزد از خليج فارس و درياي عمان تأمين مي ش��ود و هر 
سرمايه گذاري كه عالقه مند باشد مي تواند براي اجراي 

اين طرح انتقال آب سرمايه گذاري كند.
رييس جمهور اف��زود: اطمينان دارم كه اگر آب كافي به 
استان برسد، شما كه شهر جاذبه ها هستيد، در صنعت، 
كشاورزي، گردشگري و توليد روز به روز بيشتر پيشرفت 

كرده و مردم دنيا را جذب خواهيد كرد.
دكت��ر روحاني ب��ا بيان اينك��ه با كمك ش��ركت هاي 
دانش بنيان و آب، بايد بيكاري را در اس��تان ريش��ه كن 
كنيد، افزود: ش��ما در كش��ت گلخان��ه اي محصوالت 
كشاورزي پيش��تاز هستيد و تأمين آب استان مي تواند 

موجب تحول بيشتري شود.
رييس جمهور راه آهن را مس��اله دوم استان عنوان كرد 
و افزود: راه آهن يزد – اقليد جزو پروژه هاي مهم استان 
است كه در اين سفر پيش بيني هاي الزم براي تكميل آن 
انجام خواهد شد و اميدواريم تا پايان سال آينده اين پروژه 

تكميل و موجب رونق بيشتر استان شود.
دكتر روحاني در ادامه اظهار داش��ت: در س��فر قبلي به 
اس��تان يزد 46 طرح و پروژه به ش��ما قول دادم با 970 
ميليارد تومان اعتبار، تاكنون 1091 ميليارد تومان براي 
پيش��رفت و تكميل اين پروژه ها پرداخت كرده ايم، اما 

برخي از اين طرح ها هنوز تكميل نشده است.
رييس جمهور با بيان اينكه 22 طرح از مصوبات سفر قبلي 
تكميل شده، 16 طرح باالي 70 درصد پيشرفت داشته 
و پيش��رفت 8 طرح زير 70 درصد بوده است، گفت: 37 
ميليارد تومان براي تكميل اين طرح ها مورد نياز است كه 
آن را تأمين و پرداخت خواهيم كرد. در اين سفر هم بيش 
از 1000 ميليارد تومان براي 37 پروژه توسعه اي استان 
اختصاص خواهيم داديم كه جزئيات آن در جلسه شوراي 

اداري امشب اعالم مي شود.
دكتر روحاني با بيان اينكه امروز 2 طرح بزرگ در استان 
افتتاح خواهد ك��رد، گفت: يك طرح بزرگ در چادرملو 
و يك طرح عظيم س��اخت كمپرس��ورها در يزد افتتاح 
مي ش��ود و اميدوارم اين س��فر براي مردم يزد پرخير و 

بركت باشد.
رييس جمهور در پايان سخنان خود ياد بزرگان و عالمان 
يزدي همچون سيدكاظم يزدي، آيت اهلل شيخ عبدالكريم 
حائري يزدي موسس حوزه علميه قم، آيت اهلل العظمي 
محقق داماد، شيخ مرتضي حائري يزدي از اساتيد فقه و 
اصول، شهيد بزرگوار آيت اهلل صدوقي و فرزند گرامي اش 
ش��يخ محمدعلي صدوقي و همچنين مرحوم آيت اهلل 
روح اهلل خاتمي را گرامي داش��ت و گفت: در جمع مردم 
يزد به س��يدمحمد خاتمي افتخار اين دي��ار و ايران نيز 

سالم مي كنم.

سياست خارجي؛ مناظره تعامل و تقابل
يكي از مهم ترين پيامدهاي تغيير دولت در س��ال 92، 
تمركز بر رويكردهاي تعاملي در سياس��ت خارجي بود 
كه دس��تاوردهاي چش��مگيري را هم به دنبال آورد. با 
گذشت چند سال، اينك مناظره و دوگانه اي تازه ميان 
مفاهيم و مصاديق تعامل و تقابل در سياس��ت خارجي 

شكل گرفته است.
به گزارش ايرنا، پيروزي »حسن روحاني« در انتخابات 
رياست جمهوري سال 92 و راي مثبت اكثريت جامعه به 
شعارها و برنامه هايش به ويژه در حوزه سياست خارجي 
سبب شد تا  »تنش زدايي«، »تعامل سازنده«، »احترام 
متقابل«، »مذاكره برد-برد« به كليدواژه هاي اصلي گفتار 

و رفتار بين المللي دولت يازدهم مبدل شود.
يك��ي از مهم ترين نتايج اين الگوي سياس��ت ورزي در 
روابط خارجي، توافق هسته اي با قدرت هاي جهاني بود 
كه به گفته بانيان آن پيش از برداش��تن بار تحريم ها از 
شانه هاي كشور، طيفي از تهديدات و چالش هاي آني و 
عيني از جمله خطر بروز جنگ را از ميان برد و موقعيت 
كم نظي��ري را هم در زمينه منزل��ت و اقتدار منطقه اي 

نصيب ايران ساخت.
همراه با تغيير معادالت قدرت در كاخ سفيد، تشديد 
اقدامات خصمانه صهيونيست ها، گسترش و راديكال 
شدن رويكردهاي تقابلي عربستان و متحدان منطقه اي 
رياض و بي عملي اعضاي برجام به خصوص اروپايي ها 
در قب��ال خروج امريكا از اي��ن توافق مهم بين المللي، 
منتقدان سياست تعاملي با صداي بلندتري لب به انتقاد 

و مخالفت با آن گشودند. افزايش اين انتقادات سبب شد 
تا رييس جمهوري در مقاطع مختلفي از رويكردهاي 
دولت در سياست خارجي دفاع كرده و از دست اندازهاي 
پيشبرد سياست تعاملي گاليه كند. از جمله بيست و 
چهارم مهرماه در مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاه ها 
و مراكز آموزش عالي كشور، روحاني با طرح اين پرسش 
كه پيشرفت و آينده كشور در سايه تعامل با دنيا به دست 
مي آيد يا تقابل، اظهار داش��ت: ممكن اس��ت بگوييد 
جواب آسان است و هرجا كه جاي تعامل است، تعامل 
كنيم و هرجا ض��روري بود، تقابل كنيم. اما بايد گفت 
كه اين مس��اله راهبردي اساسي است. 41 سال است 
ما هنوز به جواب روش��ن و قاطع در كشور نرسيديم. 
يك عده مي گويند تعامل سازنده بايد داشت و عده اي 
ديگر عنوان مي كنند كه بايد به سمت تقابل مستمر و 

دايم برويم.
در ادامه، ازس��رگيري بحث و نظرهاي موافق و مخالف 
درباره لوايح چهارگانه الحاق جمهوري اس��المي ايران 
به گروه ويژه اقدام مالي و هش��دار تازه اين گروه در مورد 
ورود ايران به ليس��ت سياه اين نهاد بين المللي و سپس 
فرارسيدن سالگرد تسخير سفارت يا همان النه جاسوسي 
امريكا در تهران )س��يزدهم آبان( بازار تحليل و بررسي 

دوگانه تقابل و تعامل را در بسياري از رسانه ها داغ كرد.
دو واقعيتي كه در ش��رايط فعلي و با وجود چالش هاي 
پيش روي سياست تعاملي انكارناپذير به نظر مي رسد 
يكي نبود بديلي منطقي براي تعامل است و دومي عدم 

همراهي افكار و اراده عمومي با رويكردهاي غيرتعاملي 
در سطح بين المللي.

با نگاهي به مطالب و گزارش هاي اخير طيفي از رسانه هاي 
خارجي مي توان خط خبري ويژه اي را در اين زمينه به 
شكلي ملموس رويت كرد؛ خط خبري ناظر بر اين گزاره 
كه با وجود تالش طيف هاي��ي در حاكميت جمهوري 
اسالمي ايران براي شكل دادن به روابط عادي با بين الملل، 
برآيند نظام سياسي تقابلي مستمر را در دستوركار خود 

قرار داده است.
همچنان كه اشاره ش��د در داخل نيز بسياري با تاختن 
بر رويكرد تعاملي و توصيف آن با عناويني چون اهمال، 
سستي، خودباختگي يا وادادگي كوشيدند تا سياست 
خارج��ي دولت را زير س��وال ب��رده و در براب��ر تعامل، 
»مقاوم��ت« را به عنوان عامل اصل��ي اقتدار جمهوري 

اسالمي در سطح منطقه و جهان قلمداد كنند.
اين در حالي اس��ت كه چش��م اندازهاي كالن كشور با 
وجود طيفي از برداشت ها و شعارهاي هيجاني و مبتني 
برسوگيري ها و مخالف خواني هاي سياسي، علنا و صراحتا 
»تعامل« را به عنوان مس��ير پويش سياست خارجي و 
همچنين زمينه سازي و امكان پذيري »مقاومت« تعيين 

كرده است.
اص��ول قانون اساس��ي در زمره خطوط كلي سياس��ت 
خارجي كشور خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور 
داخلي ملل ديگر، روابط صلح آميز و حسنه متقابل با ُدول 
غيرمحارب، احترام به قراردادها و معاهدات بين المللي، 

حل اختالفات بين المللي از طريق مسالمت آميز و پذيرش 
حكميت بر اساس حق و عدل، تعاون و مشاركت و نقش 
فعال داشتن در امور بين المللي و در نهايت رعايت عزت، 
حكمت و مصلحت در سياس��ت خارجي را مورد تاكيد 

قرار داده است.
با توجه به آنچه گفته ش��د اينچنين به نظر مي رسد كه 
»الزامات« پيمودن مسير تعامل يا به عبارتي پيشبرد و 
اجرايي سازي رويكرد تعاملي در ديپلماسي در شرايط 
كنوني بيش��تر به محل اختالف نظر و گاليه هايي نظير 

آنچه رييس جمهوري عنوان داشته تبديل شده است.
در خصوص اين الزامات مي توان به بيانات رهبر انقالب در 
ديدار سي ام شهريورماه سال 96 با رييس و اعضاي مجلس 
خبرگان رهبري اش��اره كرد كه » كار كردن با دنيا قهراً 
الزاماتي دارد، آن الزامات را هم قبول مي كنيم و به  دوش 

مي گيريم، منتها تكيه به خارج نمي كنيم«.
رهبر انقالب همچنين در مراسم تنفيذ حكم دوازدهمين 
دوره رياس��ت جمهوري )دوازدهم م��رداد 96( تصريح 
كردند »مسووالن كش��ور در طول اين دهه توانسته اند 
بحمداهلل با دنيا همكاري كنن��د. با وجود اينكه همواره 
دشمنان خواسته اند مّلت ايران را منزوي كنند، ]اّما[ ملت 
ايران منزوي نشده، با دنيا همكاري كرده، و درعين حال با 

نظام سلطه و استكبار مقابله جّدي كرده است.«
دو واقعيتي كه در ش��رايط فعلي و با وجود چالش هاي 
پيش روي سياست تعاملي انكارناپذير به نظر مي رسد 
يكي نبود بديلي منطقي براي تعامل است و دومي عدم 

همراهي افكار و اراده عمومي با رويكردهاي غيرتعاملي 
در سطح بين المللي.

در شرايطي كه جمهوري اسالمي ايران به واسطه نقض 
توافق هسته اي از س��وي امريكا و بي عملي طرف هاي 
اروپايي راه بازگشت از برجام و كاهش تعهدات خود را در 
پيش گرفته باز هم اين فرآيند روي ريل پايبندي تهران 
به تعهدات، هنجارها و قواعد بين المللي و نيز همكاري و 

مسالمت جويي پيش مي رود.
اين در حالي اس��ت كه پيش از اين در حوزه سياس��ت 
خارجي و ديپلماسي، انتخاب گفتمان تنش زا و نامانوس 
با عرف و هنجارهاي بين المللي موجب شده بود تا حقوق 
بديهي ايران از جمله در زمينه فعاليت هاي مش��روع و 
صلح   آميز هسته اي از س��وي قدرت هاي جهاني ناديده 

گرفته شود.
واقعيت ديگر مطالبه تنش زدايي از س��وي بس��ياري از 
مردمي اس��ت كه فراز و فرودهاي رواب��ط خارجي را در 
زندگي خود اثرگذار مي بينند. در شرايطي كه عهدشكني 
امريكايي باعث ايجاد نگاهي مشترك ميان نخبگان و عامه 
مردم براي مقابله با زياده خواهي هاي كاخ سفيد شده، اين 
انتظار هم وجود دارد كه در تعامل با نهادها و سازمان هاي 

بين المللي همكاري سازنده و متعارف شكل گيرد.
به همين خاطر و با توجه به اين دو واقعيت در برهه اي كه 
بحث و كشمكش ها بر سر لوايح FATF بار ديگر داغ شده، 
رييس جمهوري از ضرورت رفع ناهمواري هاي پيش روي 

سياست تعاملي شده و الزامات آن را يادآوري مي كند.
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ايران معطل هيچ كشوري 
نمي ماند

سخنگوي وزارت امور خارجه ايران تاكيد كرد: 
درب ديپلماسي همواره باز است و هنوز فرصت 

براي ديپلماسي باقي است.
س��يد عباس موس��وي در رابطه با گام چهارم 
كاهش تعهدات برجامي به خبرنگار اسپوتنيك 
در ته��ران گفت: جمهوري اس��المي ايران به 
اندازه كافي به ديپلماس��ي فرصت داد، پس از 
خروج اياالت متحده ايران با تضمين هاي اروپا 
در برجام ماند؛ اما متاسفانه اين وعده ها عملي 
نشد و ايران تصميم گرفت بر اساس حقوقي كه 
در پارگراف هاي 26 و 36 برجام دارد تعهدات 
خ��ود را كاهش ده��د، اين كاه��ش تعهدات 
مي توانس��ت به صورت دفعي و تدريجي باشد 
و جمهوري اسالمي براي حفظ برجام كاهش 
تدريجي را انتخ��اب كرد، با وجود فرصت هاي 
دو ماهه ايران بين گام ها كش��ور هاي اروپايي 
هيچ اقدام عمل��ي انجام ندادن��د، گام چهارم 
بسيار مهم است و بر اس��اس بند هاي پنجم و 
ششم است، برداشتن اين گام نشان داد ايران 
در مواضع خود و منافع ملت ايران جدي است، 
نش��ان دهنده اين بود كه اگر تصميم سياسي 
در كشور اتخاذ شود متخصصان ما در سازمان 
انرزي اتمي آماده اند تا به سرعت واكنش هاي 
الزم را نشان دهند و بهتر از گذشته به كار خود 

ادامه دهند و معطل هيچ كشوري نمي مانند.
س��خنگوي وزارت ام��ور خارج��ه جمهوري 
اسالمي ايران در رابطه با سخنان اخير عراقچي 
نيز به خبرن��گار اس��پوتنيك در تهران گفت: 
س��خنان دكتر عراقچي در واكنش به مسائلي 
بود كه در گوش��ه و كنار مطرح مي شد و بحث 
اروپايي��ان كه بي��ان مي كردند اگ��ر ايران به 
برداشتن اين گام ها ادامه دهد آنها ممكن است 
مكانيزم اس��نپ بك را انجام دهند اما ما بار ها 
توضيح داديم آنها چنين حقي را ندارند، چرا كه 
اين اقدام ما براي حفظ برجام است و بر اساس 
مفاد برجام صورت مي گيرد و حق ما است، اما 
اگر اين كار را انجام دهند طبيعي است كه طيف 
وسيعي از انتخاب ها پيش روي ايران است كه 
آنگاه انتخاب مي كنيم كه بسته به شرايط كدام 

را انجام دهيم.
وي در ادامه افزود: درب ديپلماسي همواره باز 
است و هنوز فرصت براي ديپلماسي باقي است 
اما به هيچ كش��وري اميد نبستيم و مشخص 
ش��ده كه تمام اركان كش��ور هم آماده اند تا به 
سرعت عملكرد هاي الزم را نشان دهند، البته 

كه ما هنوز هم به ديپلماسي اميدوار هستيم.
سيد عباس موس��وي درباره مضمون سخنان 
مقامات عاليرتبه وزارت خارجه اظهار داشت: 
اين به نوعي هشدار جمهوري اسالمي ايران و 
ترسيم آينده پيش رو در صورت واكنش هاي 
نامناسب طرف مقابل به كشور هايي است كه 
نمي خواهند ي��ا نمي توانند ب��ه تعهدات خود 
عمل كنند، ام��ا اين صحبت ها هنوز به مرحله 
تصميم گيري نرسيده، وزارت خارجه همواره 
راه هايي را براي بن بست شكني به طرف هاي 
ديگر ارايه داده ام��ا طرف هاي مقابل آمادگي 
ندارد و ايران هم نمي تواند بيش از حد معطل 
ديگر كش��ور ها بماند و منافع ملت ايران را به 
تاخير بيندازد، بنابر اين كار هايي را كه به نفع 

منافع ملي ايران باشد را انجام مي دهد.
 وي در ادام��ه اف��زود: م��ا براس��اس فرص��ت 
دو ماه��ه اي كه در گام هايمان به كش��ور هاي 
مقابل مي دهيم همزمان آماده ايم تا طرح هاي 
پيشنهادي طرف مقابل را هم بشنويم و بررسي 
كنيم اما تاكنون اين اتفاق رخ نداده و طرحي 
براي اجرا ارايه نشده، كار در كشور ادامه دارد 
و كسي معطل قول ها و وعده هاي طرف مقابل 
نمانده، وزارت خارجه وظيفه دارد تا درب هاي 
ديپلماسي را گشوده بگذارد و طرح هاي طرف 
مقابل را پذيرا باش��د ام��ا بخش هاي مختلف 
كش��ور به ويژه بخش هاي اقتصادي از فعاليت 
نمي ايستند، اگر مذاكرات نتيجه بدهد آنها هم 
آسان تر فعاليت مي كنند و فضاي كسب و كار 
بهبود مي يابد اما به اين مفهوم نيست كه اكنون 

از فعاليت بازمانده ايم.
س��خنگوي وزارت خارجه جمهوري اسالمي 
اي��ران در رابطه ب��ا واكنش كش��و هاي طرف 
برجام به خبرنگار اسپوتنيك در تهران گفت: 
ما از دولت هاي چين و روسيه تشكر مي كنيم 
كه ه��م در مواض��ع اعمالي و ه��م در مواضع 
اعالمي خود سياس��ت هاي خوبي داش��تند و 
به تعهداتش��ان تا جايي كه امكان داشته عمل 
كردند، اما متاسفانه كش��ور هاي ديگر برجام 
اين كار را انجام ندادند چرا كه هويت مستقلي 
كه براي انجام تعهداتشان نياز است را از خود 
ندارند و انجام تعهداتش��ان را وابسته كردند به 

اجازه از ديگري.
گفتني است پس از خروج امريكا از برجام و عدم 
رضايت ايران از اقدامات جبراني طرف اروپايي، 
جمهوري اسالمي كاهش تعهدات برجامي را 
در دس��توركار قرار داد.ماجراي برجام، اروپا و 
آژان��س و دولت ترامپ اكنون ب��ه گام چهارم 

خود رسيده است. 
چهاردهم آبان و پس از ن��اكام ماندن اروپا در 
اقناع ايران براي توق��ف روند كاهش تعهدات 
رييس جمهور اعالم كرد به سازمان انرژي اتمي 
دستور داده تا از 15 آبان »گام چهارم كاهش 
تعهدات برجامي« را بردارد. حس��ن روحاني 
گفت تزريق گاز به سانتريفوژها در تأسيسات 

هسته اي فردو آغاز خواهد شد.
به دنبال اين اعالم، عمليات گازدهي زنجيره ها 
و ماشين هاي سانتريفيوژ و توليد و جمع آوري 
اورانيوم غني شده در س��ايت فردو تحت نظر 

آژانس بين المللي انرژي اتمي آغاز شد.



اخبار 9 پرونده

مركز پژوهش هاي مجلس شرايط احياي نهاد وقف در ايران اسالمي را منتشر كرد 

احياي كاركرد  »وقف« براي ارتقاي رفاه مردم

تشكيك در آمار 3 هزار وكيل بدون پرونده مالياتي

سنت وقف يكي از امكان هاي نظام اجتماعي پيشامدرن 
و ازجمله سازوكارهاي مورد حمايت دين براي حضوري 
نهادمند در حوزه هاي مختلف اجتماعي بوده اس��ت. 
وقف به عنوان يك سنت ديرپاي عقاليي، عام المنفعه و 
ديني بعضًا ازسوي برخي گروه هاي مردم و كارشناسان 
به مثابه راهي در ميانه خصوصي سازي و دولت گرايي 
مورد توجه قرار مي گي��رد؛ راه ُپر ابهام��ي كه اگرچه 
قديمي و نام آشناس��ت، اما به تدريج اس��م آن برجاي 
مانده و رسم كهن آن به فراموشي سپرده شده است يا 
دست كم آگاهي عمومي چنداني پيرامون ابعاد و ماهيت 
آن وجود ندارد، گويا س��نتي كه اساساًبراي مشاركت 
مردم تعبيه شده و با جهت دهي نهاد روحانيت حامي 
حكومت بوده است، امروز نمي تواند حلقه وصل جامعه 

و حاكميت باشد.
به گزارش »تعادل« وقف يكي از س��نت هاي ديرپاي 
ديني و فرهنگي ايراني- اس��المي است؛ سنتي كه در 
برهه هاي مختلف تاريخي، نقش برجسته اي در حمايت 
از نهاد دين و تبليع آيين و مناسك مذهبي داشته است. 
همچنين به دليل پيوستگي حكومت و سياست با نهاد 
دين تا پيش از تشكيل دولت مدرن، وقف و به تبع آن 
موقوفات تا حدودي نقش اجتماعي و رفاهي را نيز به 
عهده  داشتند. شايد بتوان مهم ترين ردپاي سنت وقف 
را در نظام آموزشي و تبليغات اسالمي ماقبل دوره تجدد 
جست وجو كرد. در دوران پيشامدرن كه دولت ها- چه از 
جهت چارچوب انديشه سياسي و چه به لحاظ اقتضائات 
عملي- امكان ورود در بس��ياري از حوزه هاي زندگي 
روزمره را نداشته اند، وقف بازو و نهاد پيونددهنده دين و 
امور مرتبط با سياست عملي بوده است.  از سويي ديگر 
وقف در نظام دانايي جهان اسالم، سنتي ضدتكاثر ثروت 
و در راستاي بهبود رفاه و معيشت مسلمانان بوده است. 
تاريخ اجتماعي- تمدني وقف به ما نشان مي دهد كه 
وقف مي تواند در عين مردمي بودن، به هدف گذاري و 
جهت دهي سياسي و اعتقادي در فرهنگ عمومي نيز 
كمك كند. در سال هاي پس از تشكيل نهادهاي دولت 
مدرن و با غلبه نگاه متجددانه در كارگزاران سياس��ي 
دولت و شكل گيري نهادهاي فرهنگي و اجتماعي جديد 
نظير »وزارت فرهنگ« و »وزارت علوم وآموزش عالي« 
و نيز تأسيس نهادهاي شهري مدرن زيرنظر دولت كه 
خدمات اجتماعي را به صورت رايگان يا پولي به عهده 
گرفتند، وقف اهميت خود را به تدريج از دست داد و تنها 
به منبع مالي براي امورخيريه و عام المنفعه با اهداف 
شخصي يا نهاد حافظ و حامي آيين ها و اماكن مقدس 
مذهب تشييع تبديل شد. عالئم حياتي سنت وقف در 
دوره جديد را بيش��تر مي توان در نذورات و موقوفات 
مردمي براي عزاداري يا حفظ و توسعه و به سازي مقابر 
امامان شيعه و امامزادگان رصد كرد. نهادي كه تا يك 
سده پيش از زمان حاضر )تا پايان دوره قاجار(، حامي 
مالي و س��ازوكار فرهنگي حيات ديني جامعه بود و با 
نظارت روحانيت و مشاركت حكومت اداره مي شد، از 
بسياري از حوزه هاي اجتماعي عقب نشيني كرده است.

اگر در گذش��ته ثروتمندان براي دوام دين خدا و ثواب 
اخ��روي همچنين براي حفظ ي��اد و نام خويش وقف 
مي كردند، در دوره معاصر انجام امور خير براي تشفي 
خاطر و بدون نظارت نهاد دين و بنا بر اهداف خيري كه 
هر فرد آن را با اهميت مي داند، انجام مي شود. ازاين رو 
شايد ديگر نتوان از وقف به عنوان يك نهاد تمدن ساز و 

فراگير اجتماعي نام برد.

  وقف پس از انقالب اسالمي
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش��ي كه پيرامون 
تغييرات »وقف«، در ايران تهيه كرده، آورده اس��ت: 
وقوع انقالب اس��المي در س��ال 1357 و تش��كيل 
جمهوري اس��المي ايران تا حدودي حوزه وقف را از 
ركود خارج كرد؛ توليت بسياري از موقوفات كه توسط 
حكومت پهلوي به تاراج رفته بود، به ولي فقيه بازگشت 
و مقابر مقدس نظير آستان قدس رضوي و امامزاده ها 
توانستند بسياري از زمين هاي زراعي و اماكن تجاري 
و كارگاه هاي توليدِي وقفي خ��ود را بازپس بگيرند. 
نظارت بر موقوف��ات ذيل نظ��ام فقاهتي جمهوري 
اس��المي و دس��تگاه اداري وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي اعمال شد. سنت وقف در منابر و دستگاه هاي 
تبليغاتي نظام اسالمي ترويج شد و وقف هاي نويني 
براي حوزه هاي علميه و مراس��م ع��زاداري صورت 
گرفت، اما وقف به مثابه يك نهاد فرهنگي- اقتصادي 
نتوانس��ت دوباره احيا شده و ماهيت نهادمند خود را 

بازيابد.
ازسويي ديگر جمهوري اسالمي نيز به نحو متناقضي 
رابطه خود را با نهاد وقف ترس��يم ك��رد و از طرفي در 
سال هاي ابتدايي انقالب، دولت با اتكا به منابع نفتي و 
نظام اداري و ديوان ساالري متمركز تالش كرد فرهنگ 
و آموزش و تبليغات اسالمي را جهت دهي و ايدئولوژي 
انقالب اس��المي را بر آن حاكم كند و ازسوي ديگر با 
تأسيس نهادهايي نظير س��ازمان تبليغات اسالمي، 
كميته امداد امام خميني )ره( و ديگر نهادهاي انقالبي 
در عرصه فرهنگ و اجتماع، برخي از نيازهايي كه وقف 

متكفل آن بود را برعهده گرفت.
 پس از پايان جنگ تحميلي به تدريج، نگاه بازار آزاد و 
ليبرال در عرصه حاكميت اداري كشور سيطره يافت 
و دولت هاي مختلف كوشيدند فرهنگ را به تبع ساير 
اجزاي نظام اجتماعي از خصوصي س��ازي بي نصيب 

نگذارن��د. در اين چارچ��وب، با وجود بركن��ار ماندن 
بسياري حوزه هاي فرهنگي از واگذاري، اموري نظير 
آموزش و تبليغ فرهنگ و معارف اسالمي به باري روي 
دوش دولت تبديل ش��د؛ امري كه ام��روزه بازخواني 
مجدد به سنت وقف را به يك گزينه قابل بررسي مبدل 

كرده است.
در اين ميان، اگرچه به نظر مي رس��د بررس��ي گزينه 
وقف- به عنوان امكاني متناسب با زمينه هاي اعتقادي 
وتاريخي نظام اسالمي و جامعه ايراني- خالي از فايده 
نيست، اما گزينه اخير نيز با بحران هايي مواجه است 
كه مهم ترين آنها احياي سنتي قديمي و تضعيف شده 
در بستري مدرن است. زيرا وقف كه صدها سال يكي از 
سازوكارهاي تأمين مالي و اجرايي فعاليت هاي ديني 
بوده است، با تش��كيل دولت متمركز و ديوان ساالر به 
حوزه آيين ها و مناس��ك مذهبي عقب نشيني كرده و 
با وجود حضور در امور خيريه و فعاليت هاي فرهنگي 

و اجتماعي، ارتباط ارگانيكي با دولت و مردم ندارد.

  وقف در تمدن ايراني اسالمي 
موقوفات در صدر اسالم، غالبًا زمين، ملك و باغ، قنات 
و چشمه هايي بودند كه عوايد آن صرف احياي دين و 
دستگيري از فقرا و محرومان مي شده است. با اندكي 
تسامح مي توان گفت سنت وقف اوليه، نوعي از خدمات 

اجتماعي براي مسلمين بوده است.
با توس��عه خالفت اسالمي و وس��عت يافتن سرزمين 
مسلمانان، وقف هاي صورت گرفته توسط حاكمان و 
ثروتمندان مسلمان وسيله عمران و آباداني شهرها و 

روستاها قرار گرفت.
آغاز روند تبديل ش��دن وقف از يك س��نت و مناسك 
ديني، به يك نهاد مدني با غلبه »وقف انتفاع« ميس��ر 
مي ش��ود. گونه اي از وقف كه واقف مس��تقيمًا بنايي 
مي سازد و مردم شهر يا روستا از خدمات آن بهره مند 

مي ش��وند. مساجد و تكايا، كاروانس��راها و بسياري از 
تأسيسات شهري و نيز مكتبخانه ها و مدارس علميه با 

اين نوع وقف به وجود آمده اند.
در حقيقت وقف، سنتي است كه به مرور زمان و بر اثر 

نيازهاي اجتماعي و فرهنگي به يك نهاد تبديل
مي شود. تبديل و ارتقاي امر آييني به نهاد مدني سبب 
پيوند دين، مردم و دولت مي شود. زيرا اين آيين براي 
هر يك از آنها به نحوي ضرورت پيدا مي كند. امر ديني 
و مقدس نياز به بسط مادي دارد و چه سازوكاري بهتر 
از وقف مي تواند گوياي ارادت مومنان باشد. روحانيت 
نيز كه نمايندگان نهاد دين هستند، اين امكان را كه 
در قالب مال و امالك پايدار و مانا پديد آمده به زمينه اي 
براي توسعه دين خدا تبديل مي كنند. ازسوي ديگر، 
حكومتي ك��ه در اركان قدرتش ب��ه دين اعتنا كرده 
باشد يا مش��روعيت خويش را از مذهب گرفته باشد، 
نيز نمي تواند به وقف بي توجه باشد. ازاين رو با تشكيل 
سلسله صفوي و اس��تفاده از سازوكار اقتصادي وقف 
براي توسعه مذهب تشيع، وقف به يك نهاد اجتماعي 
فراگير و پيونددهنده دين، مردم و دولت بدل ش��د. 
البت��ه در اين دوره مردم به تبع روحانيت و س��لطان 
وارد نظام وقف مي شوند، اما با وجود اين مردم چون 
مخاطبان و استفاده كنندگان اصلي از موقوفات عصر 
صفوي هستند، نمي توانند از سنت وقف بركنار باشند. 
پس چنين به نظر مي رسد كه از يك دوره اي تاريخي 
به بعد نهادمندي براي بقاي وقف ضرورت مي يابد، تا 
انتظاراتي را كه اين هر س��ه از او مي خواهند به دوش 

كشد و برآورده كند.
قابل انكار نيست كه وقف در فرهنگ فقهي و تاريخ ايران 
اسالمي، س��نتي »خودگردان« و »مردم محور« بوده 
اس��ت. اما حضور مردم در عرصه وقف، در هر دوره اي 
از تاريخ صورت هاي متفاوتي داش��ته است. زيرا نهاد 
وقف ب��دون رضايت مردم و واقف��ان از نحوه مديريت 

اوقاف و اطالع و نظارت علما نمي توانسته پابرجا بماند.  
به عبارت ديگر، نهاد وق��ف از اين جهت مورد حمايت 
توأمان روحانيت و مردم قرار گرفته كه جايگاهي براي 
مش��اركت علما در سطح محلي، ملي و مردم از كسبه 
خرد تا تجار بزرگ را فراهم آورده است. به همين جهت 
حضور روحانيت و اهل بازار ضرورت تداوم و معنابخشي 

به نهاد وقف است.

  رابطه وقف با تسهيل زندگي 
در عصر پيشا مدرن

درنهايت، مي توان به رابطه وقف و تس��هيل زندگي در 
عصر پيشامدرن به عنوان يكي از كاركردهاي اجتماعي 
اين س��نت- اش��اره كرد. زيرا وقف، سنتي در راستاي 
جبران نقصان اجتماع و طبيعت و نيز ضعف و عدم ثبات 
سياسي و اقتصادي حكومت هاي عشيره اي تاريخ ايران 
بوده است. در نتيجه، توجه به تنوع وقفنامه ها تا پيش از 
تشكيل دولت مدرن، ما را به واقعيت جالب توجه و مهم 
ديگري رهنمون مي كند كه همانا تنوع موقوفات و نيات 
واقفان است كه ريشه در تكثر فرهنگي، جغرافيايي و 
حتي اعتقادي واقفان داشته است. طبعاً مقاصد وقف در 
مناطق خشك كويري با مناطق جلگه اي و حاصلخيز 
يا وقف در ميان روس��تاييان و شهرنش��ينان يكسان 

نمي تواند باشد.

  شرايط احياي نهاد وقف
به نظر مي رسد احياي نهاد وقف فارغ از اسم و ساختار 

آن نيازمند شرايط ذيل است: 
1- ضرورت تداوم؛ كه به واسطه ميراث بزرگ موقوفات 
موجود و نيز جريان داش��تن فرهنگ و انگيزه وقف در 

جامعه قابل توجيه است.
2- اهداف و وظايف؛ كه نيازمند بازسازي تكاليف نهاد 
وقف در راستاي خدمات اجتماعي ضروري متناسب با 

وضعيت كنوني جامعه است.
3- شرايط ساختاري كه دو مولفه اساسي دارد: برقراري 
رابطه معنادار ميان مثلت مردم، روحانيت و دولت در 
اداره س��ازمان اوقاف، مردم گرايي كه به عنوان مثال، 
نيازمند اقداماتي نظير اراي��ه گزارش هاي عملكرد به 
عم��وم مردم ازجمله واقفان و اف��راد بهره مند از عوايد 

موقوفات است.
4- شرايط شكوفايي سازمان؛ كه مستلزم فرهنگ سازي 
در راستاي گس��ترش ارزش هاي پشتوانه وقف نظير 

تعديل ثروت، معادباوري و صدقه جاريه است.
عالوه بر آنچه درباره نقش موقوفات در تأمين خدمات 
اجتماعي گفته ش��د ميراث ديگري ط��ي قرون اوليه 
اسالمي تا آغاز مشروطه شكل گرفته است كه مي توان 
آن را وقفيات مردمي با ه��دف تبليغ قرآن و عترت يا 
همان ثقلي��ن در بقاع متبركه اعم از قبور مقدس ائمه 
اطهار و امامزادگان از نسل ايشان دانست؛ كاركردي كه 
از يك سو مهم ترين بستر فرهنگي توسعه و بسط تمدن 
اسالمي- ايراني در هر دوره اي از تاريخ بوده و هست و 
ازسوي ديگر، همچنان بيرون از حوزه هاي عالقه و عمل 
دولت مدرن قرار دارد. در شرايط فعلي عمال حوزه هاي 
ياد شده بدون متولي باقيمانده است. احياي سازمان 
وقف ح��ول دو عنصر بقاع متبركه و ق��رآن و مواريث 
علمي شيعه )صدقه جاريه فرهنگي( مي تواند سنت 
وقف را از ركود خارج كن��د و زمينه نهادمندي دوباره 

آن را فراهم آورد.

رييس مركز وكال و كارشناسان رسمي و مشاوران قوه قضاييه 
با رد آمار سازمان امور مالياتي درباره وجود 3 هزار وكيل بدون 
پرونده مالياتي در كشور گفت: من بعيد مي دانم وكيلي در 

مركز وكال پرونده مالياتي نداشته باشد.
علي بهادري جهرمي، رييس مركز وكال و كارشناسان رسمي 
و مشاوران قوه قضاييه در برنامه »روي خط اقتصاد« درباره 
فرار مالياتي وكال گفت: طبق گزارش سازمان امور مالياتي 
18 هزار وكيل ميلياردر در كشور شناسايي شده كه از اين 
تعداد 3 هزار نفر اساسا پرونده مالياتي ندارند و مابقي هم فرار 
مالياتي دارند. اين اتهامي است كه مطرح شده و الزم است 

مورد بررسي قرار بگيرد.
وي افزود: بديهي است در هر قشر و صنفي تخلفاتي به وقوع 
بپيوندد و كسي مدافع اين تخلفات نيست. قطعا بايد مسائل 
مربوط به ماليات شفاف باشد. الزمه آن هم در مرحله اول 
همكاري نزديك متوليان نهاد وكالت و مسووالن سازمان 
امور مالياتي كشور است. صرف نظر از اينكه ارقام اعالم شده 

صحيح باشد يا خير، من فكر مي كنيم اگر فرار مالياتي هم 
وجود داشته باشد ناشي از فاصله گرفتن نهادهاي متولي در 

اجراي وظايف قانوني  شان از موديان مالياتي است.
بهادري جهرمي با انتقاد از شيوه اطالع مركز وكال از گزارش 
سازمان امور مالياتي تصريح كرد:  اي كاش من يا مسووالن 
كانون وكال به شيوه اي غير از رسانه  ها از اين گزارش مطلع 
مي  شديم.  اي كاش سازمان امور مالياتي با ما تماس مي-

 گرفت و جلسه مش��تركي برگزار مي  شد، شايد اطالعات 
بهتري اس��تخراج مي  كردند. در حال حاضر من به عنوان 
حقوقدان نمي  توانم اظهارنظر كنم آيا  اين آمار و ارقام صحيح 
است يا خير. رييس مركز وكال خاطرنشان كرد: من بعيد 
مي  دانم وكيلي در مركز وكال پرونده مالياتي نداشته باشد. 
زيرا وقتي قرار است براي فردي پروانه وكالت يا حتي پروانه 
كارآموزي صادر ش��ود، نخست بايد دفترچه مالياتي اخذ 
كند. بدون تشكيل پرونده مالياتي امكان دور پروانه وكالت 
يا كارآموزي نيست. به همين دليل آمار ارايه شده قابل دفاع 

نيست و بايد بررسي شود. وي با رد آمار سازمان امور مالياتي 
مبني بر وجود 3 هزار وكيل بدون پرونده مالياتي در كشور 
اظهار كرد: اين آمار را من رد مي  كنم. اما طبيعي است كه فرار 
مالياتي در هر صنفي ممكن است رخ دهد و هيچ كسي هم 
مدافع فرار مالياتي نيست. مركز وكال از مقابله با فرار مالياتي 
استقبال مي كند. در كل بخشي از پديده فرار مالياتي به عدم 
شفافيت برمي  گردد اما اين تمام ماجرا نيست. بخشي هم 
مربوط به شيوه  هاي نامناسب وصول ماليات است كه جامعه 
مخاطب را به س��مت فرار مالياتي سوق مي  دهد. بهادري 
جهرمي تاكيد كرد: فرار ماليات��ي عالوه بر اينكه به درآمد 
مالياتي دولت ضربه مي  زند به مركز و كانون هاي وكال هم 
ضربه خواهد زد زيرا بخشي از درآمد وكال به عنوان هزينه 
مركز تلقي مي شود. بنابراين، اين طوري نيست كه مركز وكال 
طرفدار فرار مالياتي باشد. پس اگر شيوه اجرا اخذ ماليات 
بهينه شود، همدلي بيشتري بين طرفين ايجاد خواهد شد.

وي در پايان تاكيد ك��رد: در صورتي كه بين مركز و كانون 

وكال با سازمان امور مالياتي برنامه مشتركي براي ساماندهي 
بهتر امور مالياتي طراحي شود، وصول اين نوع درآمد بهتر و 
آسان تر خواهد بود. اين راهكار به مراتب بهتر از اين است كه يا 

سازمان امور ماليات به ناتواني در اجراي وظايفش متهم شود 
يا وكال به نقض قان��ون. با اجراي اين روش راه  هاي دريافت 

مالياتي نيز شفاف خواهد شد.
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 30 ميليارد وام بالعوض
براي زلزله زدگان

نماينده ويژه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مناطق 
زلزله زده غرب كشور از تخصيص 2۰ ميليارد ريال وام 
قرض الحسنه و 1۰ ميليارد ريال كمك بالعوض به 
هموطنان زلزله زده خبر داد. ميرهادي قره سيد رومياني 
در گفت وگو با مهر بيان كرد: براي كمك به هموطنان 
آسيب ديده از زلزله استان آذربايجان شرقي مقرر شد 
مبلغ 2۰ ميليارد ريال وام قرض الحسنه )سقف فردي 
يكصد ميليون ريال( و همچنين1۰ميليارد ريال كمك 
بالعوض به هموطنان آس��يب ديده از زلزله در قالب 
كمك هاي نقدي و غيرنقدي تخصيص داده شود.  وي 
افزود: امهال در پرداخت اقساط تسهيالت دريافتي 
هموطنان آس��يب ديده از زلزله به مدت يك س��ال 
در صورت تقاضاي آنها همچنين تخصيص ش��ماره 
حساب براي جمع آوري كمك هاي نقدي همكاران 
بانك به هموطنان زلزله زده از ديگر موارد ابالغ شده 
است. وي در خصوص خسارات وارد شده به واحدهاي 
كارگري منطقه گفت: از مناطق زلزله زده بازديد شد 
و بر اين اس��اس در اين مناطق واحد كارگري وجود 
نداشته است. رومياني با بيان اينكه بيمه بيكاري براي 
آسيب ديدگان زلزله آذربايجان شرقي برقرار مي شود 
گفت: فعال آمار دقيقي از ميزان خسارت به شغل افراد 
وجود ندارد و بايد منتظر ماند تا بررس��ي بيش��تري 

صورت بگيرد.

در هيچ جاي دنيا دو نهاد نرخ 
تورم را منتشر نمي كنند

رييس مركز ملي آمار ايران ضمن انتقاد از شرايطي كه 
در اعالم نرخ رشد اقتصادي و تورم وجود دارد، گفت: 
در هيچ جاي دنيا دو نهاد اين نرخ ها را اعالم نمي كنند.

به گزارش ايسنا، جواد حسين زاده ديروز در مراسم 
روز ملي كيفيت اعالم كرد: برخي به دليل ناآگاهي 
معتقدند كه ايرادي ندارد اگر دو نرخ تورم يا رش��د 
اقتصادي اعالم ش��ود. اين در حالي اس��ت كه در 
موازي كاري، سنجش نهايي كيفيت دشوار مي شود 
و اين مس��اله نتايج مدنظر در ارايه آمارها را دور از 
دسترس مي كند. به گفته وي، ايران از حدود يك 
قرن پيش تاكنون ارايه آمار و نظام آماري را در كشور 
نهايي كرده و اميدواري��م با در نظر گرفتن مصالح 
كالن اين م��وازي كاري ادامه پي��دا نكند. رييس 
مركز ملي آمار با تاكيد بر اين موضوع كه تفكيك 
كيفيت كااله��اي خصوص��ي و عمومي متفاوت 
است، توضيح داد: در كاالهاي عمومي مانند امنيت 
ملي نوع آمار متفاوت ب��وده و در كاالهاي خاص يا 
خصوصي تفكيك پذي��ري و رقابت اهميت جدي 
دارد. از اين رو مراكز آمار در بس��ياري از كشورهاي 
جهان زيرنظر دولت ها فعاليت مي كند تا با ارايه آمار 
دقيق اعتماد مردم به شاخص ها را باال برده و شرايط 
را براي برنامه ريزي دقيق در اين زمينه فراهم كند. 
وي همچنين از ابالغ چارچوب كيفيت نظام آماري 
كشور به دستگاه هاي اجرايي خبر داد و گفت: توسعه 
پايدار در يك سيستم بسته امكان پذير نيست و به 
يك سيستم پويا نيازمند است. نظام آماري مدرن 
نيز فقط در يك بستر پويا محقق مي شود، از سوي 
ديگر ارزش اف��زوده نظام آماري با افزايش كيفيت 
حاصل مي شود و چارچوب كيفيت نظام آماري در 
راستاي بهره وري بيشتر و بهره وري بيشتر هم در 
گروي كيفيت است. حسين زاده تصريح كرد: يكي از 
مصاديق كيفيت نظام آماري اين است فهرست آمار 
رسمي تهيه شود كه اين فهرست با كمك دستگاه ها 
تهيه شده و در اولين جلسه كميسيون تخصصي 
شوراي عالي آمار مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا 

در شوراي عالي آمار به تصويب برسد.

تمديد معافيت مالياتي مناطق 
آزاد برابر است با تشديد قاچاق

عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با بيان اينكه 
در ش��رايط فعلي، اعطاي معافيت هاي مالياتي در 
مناطق آزاد سياس��ت گذاري غلطي است، گفت: 
تمديد معافيت مناطق آزاد موجب تشديد قاچاق 

كاال به كشور مي شود.
سيد ناصر موسوي الرگاني، در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با اش��اره به معافيت  ماليات بر ارزش افزوده در 
مناطق آزاد، اظهار داشت: در صورتي كه اين مناطق 
در جهت اهداف از پيش تعيين شده خود در حركت 
بوده و نقش اساس��ي خود را براي رش��د و توسعه 
صادرات غير نفتي ايفا كنند،   بايد مشمول معافيت 
ماليات بر ارزش افزوده شوند اما آنچه كه تاكنون در 
اين مناطق رخ داده بر خالف اهداف اصلي آنها بوده 
است. وي افزود: فعاالن اقتصادي در مناطق آزاد بايد 
كاالهاي توليدي خود را به خارج از كشور صادر كرده 
و به هيچ وجه كاالهاي خود را به سرزمين اصلي وارد 
نكنند اما در حال حاضر اين مناطق بستري براي 
واردات كاالهاي خارجي شده اند كه در صورت ادامه 
يافتن اين روند، توليدكنندگان داخلي در سرزمين 
اصلي دچار مش��كالت و آسيب هاي جبران ناپذير 
خواهند ش��د چرا كه معافيت از پرداخت ماليات 
ب��ر ارزش اف��زوده در اين مناطق، رقاب��ت را براي 

توليدكنندگان در سرزمين اصلي سخت مي كند.
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با بيان اينكه 
مناطق آزاد يكي از معابر مهم قاچاق كاال در كشور 
هستند، گفت: هرچند اين ادعا توسط مسووالن اين 
مناطق رد مي شود اما متاسفانه بررسي هاي انجام 
شده نش��ان مي دهد، مناطق آزاد يكي از راه هاي 
موجود براي واردات كاالي قاچاق به كشور هستند و 
تمديد معافيت ماليات بر ارزش افزوده در اين مناطق 

باعث تشديد اين معضل خواهد شد.
وي وضعيت فعلي مناطق آزاد را بر خالف رسالت 
اصلي اين مناطق دانس��ت و اف��زود: اهداف اصلي 
پيش بيني ش��ده براي اين مناطق افزايش توليد 
و توس��عه صادرات غيرنفتي بوده اما در ش��رايط 
فعل��ي، معافيت پايه هاي ماليات��ي در اين مناطق 

سياست گذاري غلطي است.

هزينه  درآمد نفت  براي مسائل جاري عقالني نيست3 پيشنهاد براي خانه دار شدن كارگران
معاون وزير كار با تشريح پيش��نهادهاي مطرح شده 
درخصوص خانه دار شدن كارگران از مذاكره با وزارت 
مسكن و شهرسازي براي بررسي واگذاري واحدهاي 

مسكن مهر خبر داد.
محم��د جعفر كبي��ري در گفت وگو با ايس��نا، درباره 
راهكارهاي تامين مسكن كارگران در جلسه شوراي 
عالي كار و پيش��نهادات ارايه شده به شورا اظهار كرد: 
در آن جلسه پيشنهاداتمان را مطرح كرديم و معاونت 
فرهنگي وزارتخانه مسوول جمع بندي گزارش شده 

كه در جلسه آذرماه شوراي عالي كار ارايه خواهد شد.
وي ادامه داد: ما پيشنهاد كرديم به هر ميزان كه جامعه 
كارفرمايي منابعي را براي خانه دار ش��دن كارگران در 
نظر بگيرند يا مانده حساب خود را به بانك توسعه تعاون 
منتقل كنند، به همان ميزان مشاركت كرده و از طريق 
بانك توسعه تعاون آورده اختصاص دهيم و اين منابع را 
در جهت ساخت و تكميل مسكن تركيب كنيم ولي در 
آن جلسه مقرر شد طرح ابتدا با نمايندگان كارگري و 
كارفرمايي نهايي و سپس خروجي آن در جلسه آذرماه 

شوراي عالي كار ارايه شود.
معاون وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي در عين حال 
با اشاره به طرح نظارت بر تعاوني هاي مسكن و كمك 
ب��ه آورده متقاضي��ان، گفت: ما ب��راي افزايش امكان 
پاسخگويي به متقاضيان در ازاي طرح درخواست يك 
خط اعتباري كرديم كه بانك مركزي فعال با آن مخالفت 
كرده، ولي مصمم هستيم از طريق منابع داخلي بانك 

توسعه تعاون كار را دنبال كنيم. 
كبيري افزود: در اين طرح اگر كارگري توان و بضاعت 
مالي نداشته باشد بانك عامل با پيمانكار پروژه طرف 
قرارداد مي شود تا پروژه به شكل اقتصادي و در مدت 

محدود به پايان برسد.
وي متذكر ش��د: معتقدم در فضاي فعلي كش��ور اگر 
جامعه كارفرمايي به پيشنهادات مشاركت جويانه اي 
كه در اين حوزه مطرح مي ش��ود و سه ضلع كارگري، 
كارفرماي��ي و دولت را در كنار ه��م مي طلبد رغبت و 
هماهنگي بيشتري نش��ان بدهد كار پيش مي رود به 
همين منظور اين طرح را پيشنهاد كرديم و به ميزان 

استقبال از آن حركت مي كنيم و چنانچه گام هاي موثر 
در اين خصوص برداشته نشود از طريق مكانيسيم هاي 

خود اقدام خواهيم كرد.
معاون امور تعاون وزارت كار درباره پيشنهاد واگذاري 
خانه هاي مسكن مهر به كارگران نيز گفت: براي اين 
منظور در حال مذاكره هس��تيم و حداكثر تا آخر آبان 
ماه با وزارت مسكن و شهرسازي به جمع بندي نهايي 
مي رسيم. برداشت ما اين اس��ت كه از بين طرح هاي 
مذكور طرحي انتخاب و در جلسه بعدي شوراي عالي 

كار مصوب شود.
گفتني است در دويست و هشتاد و پنجمين نشست 
ش��وراي عالي كار موضوع بررسي راهكارهاي تقويت 
تعاوني هاي مسكن كارگران و س��از و كارهاي تامين 
مس��كن مش��اركتي با حضور معاون��ان وزارت كار و 
نمايندگان گروه هاي كارگري و كارفرمايي مورد بحث 
و بررس��ي قرار گرفت و مقرر ش��د تا در جلسه بعدي 
راهكارهاي پيش��نهادي براي خانه دار شدن كارگران 

مطرح شود.

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه »هزينه كرد درآمد نفتي براي مسائل جاري 
عقالني نيست«، گفت آمار و ارقام بيانگر اين است كه كشور 

ما مي تواند صرفا براساس ماليات اداره شود.
غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي در گفت وگو با ايسنا درباره 
امكان قطع وابستگي بودجه جاري سال آينده به نفت، گفت: 
اينكه بودجه نفت را چطور هزينه كنيم يا هزينه جاري را از 
كجا تهيه كنيم دو داستان است كه يك هدف دارد. به هرحال 
ما حق نداريم نفت را به عنوان ثروت ملي يا سرمايه بين نسلي 
براي مسائل جاري خرج كنيم و آن را براي سمينار، همايش 
و حقوق پرداخت كنيم؛ اين كار عقالني نيست و بهتر است 

پول نفت در پروژه هاي عمراني هزينه شود.
وي افزود: البته پروژه عمراني هم به معناي آسفالت جاده 
نيست بلكه بايد در راستاي توسعه سدها، مهار آب، توسعه 
خطوط ريلي، تكميل آزادراه هاي شمال به جنوب و شرق 
به غرب و زيرس��اخت هاي كالن هزينه شود كه مباحث 
توسعه اي در آن ديده مي شود. اين طبيعي است كه سرمايه 
بين نسلي نبايد براي مس��ائل جاري خرج شود بلكه بايد 

براي پروژه هاي عمراني و زيرساخت هاي اصلي كشور از آن 
استفاده كرد. جعفرزاده با تاكيد بر اينكه »هركس در اين 
مملكت درآمدي دارد بايد ماليات بدهد«، ادامه داد: اخبار، 
اطالعات، آمار و ارقام بيانگر اين است كه كشور ما مي تواند 
صرفا براساس ماليات اداره شود، اما ما سازمان چابكي براي 
اين كار مي خواهيم. اخيرا شاهد بوديم كه رييس سازمان 
مالياتي مي گويد نصف ميلياردرها ماليات نمي دهند، اين در 
حالي است كه خود اين سازمان است كه بايد ماليات بگيرد.
اين عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس با طرح اين 
س��وال كه چرا مردم از ماليات دادن فرار مي كنند؟ تصريح 
كرد: اين اشكال به ما برمي گردد به دليل اينكه كشور شفاف 
نيست اگر گفته مي شد پزشكان مالياتي كه مي دهند خرج 
سالمت مردم مي شود يا مثال ماليات عايدي مسكن براي 
تامين مسكن هزينه مي شود و ماليات وكال براي كاهش 
بزهكاري هزينه مي شود اوضاع فرق مي كرد. االن مردم از 
نظر رواني مطمئن نيستند كه ماليات شان در كجا هزينه 
مي شود. اگر اين هزينه كردها روشن باشد فرار مالياتي هم 

كاهش پيدا مي كند.
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لحظه شماري براي انتشار عمومي شاخص هاي كيفي شبكه ملي اطالعات

كيفيتاپراتورهاياينترنتيدراتاقشيشهاي
گروه دانش و فن   

سرعت و كيفيت اينترنت به صورت عمومي، همواره 
از مواردي بوده كه كاربران درخواس��ت ارتقاي آن را 
داشتند و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
به عنوان يكي از ناظران اصلي ش��اخص هاي كيفي 
اپراتورهاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي، سامانه ها و 
اطالعاتي را در اختيار عموم قرار داده يا امكان شكايت 
كاربران از خدم��ات اينترنتي را فراهم كرده اس��ت. 
يكي از آخرين اقدامات رگوالتوري، راه اندازي سامانه 
سنجش كيفيت شاخص هاي شبكه ملي اطالعات يا 
»فراديد« است كه مقرر شده اطالعات آن به صورت 
عمومي منتشر شود، روشي كه احتماال جنب وجوشي 
در بين اپراتورها به راه مي اندازد تا شاخص هاي كيفي 
خود را بهبود ببخشند و بدين ترتيب بتوانند رضايت 
مش��تركان را جلب كنند، زيرا با شكل گيري رقابت 
بين اپراتورها، آنها قيمت را تغيير و كيفيت را افزايش 
مي دهند تا نظر مش��ترك را جلب كنند و مش��ترك 
بتواند حداكثر مطلوبيت را از بابت خدمت، چه به لحاظ 
كيفيت و حجم و سرعت و پهناي باند به دست بياورد. 
سامانه س��نجش كيفيت ش��اخص هاي شبكه ملي 
اطالعات تحت عنوان »فراديد« اواس��ط شهريورماه 
سال جاري توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 

راديويي رونمايي شد. 
سامانه فراديد قرار است درراستاي شفافيت و انتخاب 
درست خدمات اپراتورها به كاربران نقش پررنگي را 
ايفا كند و كيفيت اپراتورهاي ثابت و سيار را در گستره 
كل كشور جمع آوري مي كند. هر كدام از كاربرها كه از 
ابزار اينترنتي استفاده مي كنند، دنبال كاركرد خاصي 
هستند. برخي بخش صوت و تصوير براي شان اهميت 
دارد، شركت ها و سازمان ها بايد بدانند از چه اپراتوري 
مي توانند سرويسي بگيرند كه متناسب با كاركردها 
و مواردي اس��ت كه كارمندان شركت از آن استفاده 
كنند. بحث ديگر دانلودهاي حجيم است كه طرفداران 
خاص خ��ودش را دارد. هر ك��دام از اين موارد نياز به 
شاخصه هايي دارند، يا در بحث بازي، ديلي )تاخير( 
تعيين كننده ترين شاخص هاس��ت. با مقايس��ه اين 
شاخصه ها، طبيعتا كاركردهايي كه مورد نظر كاربران 
است مي تواند افزايش پيدا كند. البته انتشار عمومي 
اطالعات مربوط به شاخص هاي كيفي اپراتورها ممكن 
است در ابتدا چندان براي آنها خوشايند نباشد، زيرا به 
اين واسطه اطالعات كيفيت خدمات اپراتورها در ديد 
عموم قرار مي گيرد و ارزيابي مي شود. از طرفي به گفته 
مسووالن، »فراديد« طراحي شده تا ديد فراتر از ديد 
معمول را در اختيار تمام مردم بگذارد تا شاخص هاي 
كيفي اپراتورها را رصد كنند. اين س��امانه بر اساس 
مباني متعددي طراحي شده اس��ت. اولين نكته آن 
الزامات شبكه ملي اطالعات و رصد كيفيت خدمات 
در اليه هاي مختلف شبكه ملي اطالعات است. يكي 
ديگر از وظايف اين س��امانه ارايه هدفمند اطالعات 
كيفي و هزينه اي براي انتخاب بهينه خدمات توسط 

مردم است. از طرفي زماني كه كيفيت خدمات رصد 
شود و دراختيار مردم قرار گيرد، اپراتورها مي توانند 
در ب��ازار رقابتي خدمات با كيفيت ت��ري ارايه دهند. 
همچنين كاربران ح��ق دارند درخصوص خدمات و 
كيفيت خدماتي كه دريافت مي كنند، اطالعات داشته 
باشند و به نظر مي رسد اين سامانه مي تواند اطالعات 
كيفيت خدمات و تجربه مشتري را از طريق سنسورها 
جمع آوري كرده آنها را مورد ارزيابي قرار مي دهد. در 
نهايت نيز اين موارد را در دس��ترس كاربر مي گذارد 
تا بهترين انتخ��اب را انجام دهد. تكنولوژي هايي كه 
در اين سامانه براي ارزيابي شاخص ها مورد استفاده 
قرار مي گيرد، تكنولوژي هاي روز است كه اپراتورها 
از طريق آنها خدمات خ��ود را ارايه مي دهند. در اين 
س��امانه ارزيابي به دو ش��كل انجام مي ش��ود، يكي 
براس��اس تجربه كاربران و ديگري كيفيت شبكه كه 
هر دو به صورت آنالين هستند. البته در حال حاضر 
شاخص هايي از جمله RTT، PLR و Jitter در گزارش 
هفتگي بررسي كيفيت سرويس اپراتورهاي ثابت و 
سيار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، قابل 
 Round-trip( مشاهده است. زمان تاخير چرخشي
time( يا RTT مدت زماني اس��ت كه در ميلي ثانيه 
محاسبه مي شود و برابر است با زماني كه مرورگر يك 
درخواست را به س��رور ارسال مي كند تا يك پاسخ از 
آن درياف��ت كند. زمان تاخير چرخش��ي يك معيار 
كليدي براي برنامه هاي كاربردي وب و يكي از عوامل 

اصلي هنگام اندازه گيري زم��ان بارگذاري صفحه و 
زمان تاخير در شبكه محسوب مي شود. ميزان تلفات 
بس��ته ها )PLR( ي��ا Packet Loss Ratio نيز به 
ميانگين گم ش��دن يا از دست رفتن بسته هاي IP در 
طول شبكه خدمت دهنده اطالق مي شود و بر اساس 
ميانگين نمونه برداري ه��اي متوالي Ping Test در 
طول يك س��اعت محاسبه مي شود. همچنين جيتر 
)Jitter(، تفاوت زماني اس��ت كه بسته اطالعاتي ما 
از لحظه ارسال در ش��بكه تا زمان رسيدن به مقصد 

سپري مي كند.
اين در حالي است كه به گفته  مجيد حقي، معاون امور 
پس��تي، ارتباطي و فناوري اطالعات، تفاوت سامانه 
فراديد با گزارش هاي هفتگي بررسي كيفيت سرويس 
اپراتورها، اين است كه گزارش هفتگي يك مرور كلي 
بر كيفيت اپراتورها در كل كش��ور است و اينكه با هم 
مقايسه مي شوند، اما در س��امانه فراديد، كيفيت در 
كل كش��ور براي مش��اهده كاربران بررسي مي شود 
و كاربران مي توانند در هر نقطه بر حس��ب اس��تان، 
كيفيت را چك كنند. حقي در گفت وگو با ايس��نا با 
اشاره به جلسه اي كه با اپراتورها درباره سامانه فراديد 
برگزار شده بود، اظهار كرد: »ما به همه اپراتورها يك 
حس��اب داديم تا همه اطالعاتي كه در سامانه وجود 
دارد، از جمله جايگاه خودشان و فاصله شان با رقبا را 
ببينند؛ اينكه ما ريزدانگي سنجش هاي مان چيست 
و در كدام شهرهاس��ت. طبيعتا اپراتورها خودش��ان 

هم سامانه هايي براي سنجش دارند، بنابراين با آنها 
جلسه گذاشتيم تا ببينيم چطور مي توانيم اين سامانه 
را ارتق��ا دهيم و اگ��ر اش��كاالتي دارد، اصالح كنيم. 
اپراتورها مي توانند به ما كمك كنند، زيرا تجهيزات 
و امكان��ات اندازه گيري و در نتيجه امكان مقايس��ه 
دارند؛ آنها حتي پيشنهادهاي خوبي داشتند؛ برخي 
فكر مي كردند كيفيت شان خوب است و چه بهتر كه 
كسي اين كيفيت را اندازه گيري كند تا بتوانند آن را در 
رقابت عرضه كنند، بنابراين پيشنهاد كردند كه حتي 
تعداد س��نجه ها در مكان ها و شهرها بيشتر شود و ما 
هم استقبال كرديم از اينكه بتوانيم كيفيت را محك 
بزنيم و با نقاط و ظرفيت هاي بيشتر اندازه گيري كنيم. 
بخشي از اپراتورها هم نگران بودند؛ البته نگراني آنها 
براي ما قابل پيش بين��ي بود اما وقتي ببينند نگراني 
تاثيري ندارد، بايد با رقبا هم آورد شوند و كيفيتشان 
را به رخ هم بكشند، انرژي نگراني در ارتقا و بهره وري 
و كسب رضايت مندي تخليه مي شود و هدف كار هم 
همين است. ما مي خواهيم كيفيت را افزايش دهيم و 
شفافيت ايجاد كنيم. اينكه مردم ببينند آنچه مي خرند 

به لحاظ كيفي چه رتبه اي دارد.«
البته زمان��ي كه س��امانه فرادي��د راه اندازي ش��د، 
محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات، گفته بود شركت هاي ارايه دهنده خدمات 
اينترنتي ۴۵ روز فرصت دارن��د براي بهبود كيفيت 
تالش كنن��د و پس از اي��ن مهلت، س��امانه فراديد 

دراختيار عموم قرار مي گيرد براي اينكه مش��خص 
شود نحوه ارس��ال تذكرات و ارايه گزارشات تغييري 
در فرآيندهاي ارتقاي ش��بكه ايجاد مي كند يا خير. 
بنابراين به اپراتورهاي اينترنتي فرصت داده ش��د تا 
با بهره گيري از اين س��امانه، مشكالت شبكه خود را 
برطرف كرده و كيفيت خدمات خود را بهبود ببخشند، 
با وجود اين، با گذشت بيش از دو ماه از رونمايي از اين 
س��امانه، هنوز اطالعاتي به صورت عمومي منتش��ر 

نشده است. 
حقي، علت اين تاخير را زمان الزم براي ارتقاي سامانه 
توس��ط اپراتورها و فراهم كردن زيرساخت هاي الزم 
توس��ط رگوالتوري اعالم كرده و گف��ت: »ما تالش 
كردي��م نيازمندي كاربران در س��امانه ارايه ش��ود و 
براساس آن رقابت معني دار شكل گيرد. وقتي شكايات 
كاهش يابد و كيفيت خوب باشد، يعني همه برديم؛ 
ما به عنوان رگوالتوري، مشترك به عنوان بهره بردار 
و اپراتور ب��ه عنوان ارايه كننده س��رويس، همه ارتقا 
پيدا كردند. هم كاربري كه كيفيت را مي شناس��د و 
دريافت مي كند، هم اپراتوري كه بناس��ت كيفيت را 
متناس��ب با كاربران متخصص ارايه كن��د، ما هم به 
عنوان رگوالتوري هدف مان همين است كه بين دو 
بخش تعادلي ايجاد كنيم تا بهترين كيفيت به دست 
كاربران برس��د. اين مجوزها و حساب ها اكنون براي 
اپراتورها تعريف شده و هم به اطالعات خودشان و هم 
به اطالعات اپراتورهاي ديگر دسترس��ي دارند. البته 
اپراتورها براي ارتقاي سامانه هايشان درگيري هايي 
داش��تند. ما هم براي اينكه سامانه ها را در هم تلفيق 
كرده، بحث شكايات و تعرفه و كيفيت را در هم تجميع 
كنيم تا به صورت يك مجموعه در اختيار مردم قرار 
گي��رد، به زمان نياز داش��تيم. همچني��ن درصورت 
انتشار، حجم زيادي درخواست به سمت آن مي رود 
و ما بايد زيرس��اخت هايش را فراهم كنيم و آمادگي 

داشته باشيم.«
در نهايت رگوالتوري معتقد اس��ت اين سامانه ابزار 
و ظرفيتي اس��ت براي اينكه تمام ذي نفعان بتوانند 
خود را در فضاي ش��فافيت ارتق��ا دهند و هرچه اين 
موضوع برجسته س��ازي شود و بيشتر مورد استفاده 
و تاكيد كاربر قرار گيرد، سرعت تاثيرگذاري اش در 
بخش بيشتر مي ش��ود، چون كاربر تحميل مي كند 
سرويس باكيفيت و پاسخ مناسب مي خواهد. بنابراين 
با ايجاد ش��فافيت در كيفيت اپراتوره��ا، بهره بردار 
ارتق��ا پيدا مي كند چون مي داند چه سرويس��ي را با 
چه قيمتي مي گيرد و چه درخواس��ت و توقعي بايد 
داشته باشد، رگوالتوري كه خود را با يك بهره بردار 
متخصص در امور كيفيت مواجه مي بيند كه مي داند 
چه كيفيتي مي خواهد، خود را ارتقا مي دهد تا بتواند 
پاسخگوي كاربر متخصص باشد، اپراتور هم ارتقا پيدا 
مي كند، زيرا بايد جوابگوي كاربر و رگوالتوري باشد 
و درنهايت اي��ن فضا به ارتقاي همه ذي نفعان بخش 

كمك مي كند.

معاون رگوالتوري از كاهش تعداد پيامك هاي تبليغاتي 
ارسال ش��ده از خطوط شخصي طي ش��ش ماه اخير 
خبر داد و گفت: تمامي مشتركان مي توانند از ليست 
سياه براي حذف پيامك هاي تبليغاتي استفاده كنند. 
مجي��د حقي در گفت وگو با مهر، با اش��اره به اقدامات 
صورت گرفت��ه براي كاه��ش مزاحمت هاي پيامكي، 
اظهار كرد: »با مكانيزم ه��اي نظارتي صورت گرفته از 
سوي س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، 
طي شش ماه گذش��ته تعداد پيامك هاي ارسال شده 
از خطوط شخصي به مشتركان موبايل روند كاهشي 
داشته است.« وي با بيان اينكه موضوع مزاحمت هاي 
پيامكي در دو مدل قابل پيگيري است، افزود: »بخشي 
از پيامك ها از سيم كارت هاي شخصي به صورت انبوه 
ارسال مي شوند كه اگر از سوي مشترك، به رگوالتوري 
گزارش شوند، اين س��يم كارت ها مسدود مي شوند.« 
حقي با بيان اينكه از س��ال گذش��ته تاكنون بيش از 
۱۵۴ هزار سيم كارت كه مبادرت به ارسال پيامك هاي 
تبليغاتي انبوه مي كردند، مس��دود ش��ده  ا ند، افزود: 
»امكان اس��تفاده از ليست س��ياه براي مشتركان نيز 
فراهم شده اس��ت تا كاربر بتواند دريافت پيامك هاي 
تبليغاتي را براي خود، بالك كند. در اين روش، كاربران 
مي توانند با اعالم ليست مورد نظر خود به رگوالتوري، 

پيامك هايي را در ليست سياه قرار داده تا نسبت به قطع 
تبليغات براي آنها اقدام ش��ود. اين امكان از طريق كد 
دستوري »ستاره ۸۰۰ مربع « فراهم است و در همين 
حال مشتركان مي توانند شكايت و نارضايتي خود را از 
پيامك هاي ارسالي با اعالم سرشماره يا شماره شخصي 
ارسال كننده پيامك، به سامانه ۱۹۵ اطالع دهند تا مورد 
بررسي قرار گيرد.« معاون رگوالتوري تاكيد كرد: »تا 
پيش از اين ارسال پيامك هاي تبليغاتي، فضايي براي 
سوءاستفاده از مشتركان فراهم كرده بود كه با مكانيزم 
جديدي كه رگوالتوري براي احراز هويت در نظر گرفته 
و روي آن تمركز دارد، اين امكان سوءاستفاده به مراتب 
كمتر شده است. كاربران همچنان مي توانند از طريق 
پنل اپراتورها نيز نسبت به قطع پيامك هاي تبليغاتي و 

انتخاب دريافت پيامك، اقدام كنند.«

يك كارش��ناس فناوري اطالعات گفت: »اگر والدين، 
آموزش برنامه نويسي در كودكان را جدي نگيرند، تا ۱۵ 
سال آينده شغل مناسبي براي فرزندانشان وجود نخواهد 
داشت.« به گزارش مهر، فرخ ابراهيمي نژاد اظهار كرد: 
»باتوجه به سرعت تغييرات در كسب وكارهاي موجود 
و وابستگي موفقيت مشاغل به ابزارهاي حوزه فناوري 
اطالعات در ۱۵ س��ال آينده بسياري از شغل هايي كه 
ام��روز وج��ود دارند از ب��ازار حذف ش��ده و برنامه ها يا 
ماشين هايي با كمك هوش مصنوعي اين مشاغل را انجام 
خواهند داد. تحقيقات ده ها موسسه علمي و دانشگاه هاي 
مطرح دنيا نشان مي دهد، شغل هايي كه امروزه پرطرفدار 
هستند، ديگر در آينده وجود نخواهند داشت و ابزارها و 
اپليكيشن هاي مختلف به كمك صاحبان صنايع خواهد 
آمد. بسياري از والدين ممكن است تصور كنند كه براي 
حسابدار يا مترجم هميشه كار وجود دارد در حالي كه 
تا ۱۵ سال آينده يك نرم افزار با كمك هوش مصنوعي 
بسيار بهتر از يك انس��ان اين امور را انجام خواهد داد؛ 
حتي سرعت تغييرات نشان مي دهد كه كارهاي فيزيكي  
همچون كارگري در كارخانه ها و رانندگي به زودي از بين 
خواهد رفت و به جاي آن ماشين هاي خودران و ربات هاي 

هوشمند جاي نيروي انساني را پر خواهد كرد.«
اين آينده پ��ژوه ادام��ه داد: »ورود ابزارهاي جديد در 

حوزه كس��ب وكار به معناي كم شدن مشاغل نيست. 
بلكه در يك دهه آينده شغل ها بسيار بيشتر مي شود 
اما ن��وع كارها متفاوت خواهد ش��د. درواقع با رش��د 
اتوماس��يون هاي مختل��ف در تمام��ي حوزه ها حتي 
كش��اورزي و صنعت، شغل ها بيش��تر به سمت توليد 
و توس��عه  اين نرم افزارها مي رود. ش��كي نيس��ت كه 
بس��ياري از خانواده هاي ايراني اهميت آموزش براي 
فرزندانشان را درك مي كنند و از سنين پايين به دنبال 
اس��تعداديابي و آموزش كودكان خود هس��تند. ولي 
موضوع مهم اين است كه آموزش ها نبايد بر اساس نياز 
امروز جامعه انتخاب شود، زيرا ممكن است بسياري از 
آموزش هاي امروز در آينده هيچ كمكي به فرزندانشان 
نكند.« وي با بيان اينكه بس��ياري از مشاغل آينده بر 
پايه برنامه نويسي استوار خواهد شد، افزود: »اهميت 

آموزش برنامه نويسي بايد به درستي براي خانواده ها 
گفته شود. چراكه مشاغل آينده بر پايه برنامه نويسي 
استوار است و به همين دليل بايد آموزش هاي كودكان 
در ايران را هدفمند كرد. اگر والدين از دوران كودكي 
دغدغه آينده فرزندانش��ان را دارن��د و نمي دانند كه 
چه نوع آموزش��ي مي تواند كودكان آنه��ا را در آينده 
كمك كند، بايد اذعان داش��ت كه يادگيري زبان هاي 
برنامه نويس��ي مي تواند مناس��ب ترين آموزش باشد. 
چراكه برنامه نويس��ي آنها را وارد حوزه هاي پرطرفدار 
آينده نظير اينترنت اش��يا، هوش مصنوعي، س��اخت 

اپليكيشن و ده ها شغل پردرآمد ديگر مي كند.«
ابراهيمي نژاد خاطرنشان كرد: »در دنياي آينده بسياري 
از ش��غل هاي امروز وجود نخواهند داشت پس والدين 
بايد بدانند كه اگر فرزند خود را براي دنياي امروز آماده 
مي كنند و آموزش هايي براساس نياز امروز جامعه براي 
كودكان خود تدارك مي بينند، بي شك نمي توانند توقع 
داشته باشند كه اين آموزش ها در آينده به فرزندانشان 
كمك كند.« به گفته وي، امروزه در كشورهاي پيشرفته، 
آموزش زبان هاي برنامه نويسي به يكي از آموزش هاي 
اصلي كودكان و نوجوانان باالي ۱۰ س��ال تبديل شده 
اس��ت كه اين موضوع گواه از اهميت برنامه نويسي در 

آينده را دارد.

پيام رس��ان هايي در كش��ور راه ان��دازي ش��دند كه 
مي توانستند جايگزين تلگرام شوند اما پروژه جانشيني 
آنها با موفقيت انجام نشد، هرچند برخي كارشناسان 
همچن��ان معتقدند پيام رس��ان هاي بوم��ي با انجام 
برنامه ريزي هايي مي توانند جايگزين تلگرام شوند. به 
گزارش فارس، از ماه پاياني سال ۹۶ بود كه زمزمه هاي 
فيلتر تلگرام در رسانه ها و فضاي مجازي شنيده مي شد، 
تلگرامي كه توانسته بود پس از وايبر، انتخاب اكثريت 
مردم براي جايگزيني به عنوان شبكه اجتماعي باشد. 
تلگرام يك سرويس پيام رسان روسي است كه توانسته 
در كشورهاي مختلف جاي خود را باز كند و در ايران 
نيز به عنوان يك پيام رسان محبوبيت پيدا كرد، چراكه 
مردم توانستند در بس��تر آن، كسب وكارهاي خرد و 
نوپاي خود را راه اندازي كنند، همين داليل كافي بود 
تا دل كندن از اين پيام رسان براي مردم سخت باشد. 
با اين حال، پيام رسان هايي در كشور بر پايه مدل هاي 
نوين ش��بكه هاي اجتماعي و پيام رسان هاي معتبر، 
ساخته و راه اندازي شدند و اين پتانسيل وجود داشت 

كه جايگزين تلگرام ش��وند اما پروژه جانشيني آنها با 
موفقيت انجام نشد، داليل مختلفي را براي اين عدم 
جايگزيني، كارشناسان و صاحب نظران حوزه فناوري 
اطالعات و جامعه شناسان مطرح كردند كه مسووالن 
بايد تمامي اين موارد را در نظر گرفته و چاره اي براي 

آن بينديشند. 
در اين راس��تا سيد عليرضا آل داود، پژوهشگر فضاي 
مجازي درباره اينكه آيا مي توان با تلگرام رقابت كرد، 
توضيح داد: بس��ياري از كش��ورها مانند كره جنوبي، 
چين و امريكا بيش��ترين سرمايه گذاري شان را روي 
پيام رس��ان هاي بومي خ��ود انجام داده ان��د، مثال در 
كره جنوبي پيام رسان كاكائوتاك، در چين ويچت، در 
امريكا واتس اپ نمونه هاي خوبي در برابر چشمان ما 
هستند كه هم از ظرفيت داخلي استفاده مي كنند و 
هم توانسته اند به صورت بين المللي خدمات قابل قبولي 
را ارايه دهند و براي كشورش��ان عالوه بر درآمدزايي، 
اش��تغال زايي، توليد بيگ ديتا )داده انبوه( هم كنند 
كه در اين جنگ شناختي تركيبي امروز از مهم ترين 

لوازم براي حكمراني سايبري و تسلط و مديريت افكار 
عمومي در دنيا اس��ت.« او ادام��ه داد: »تلگرام مزيت 
خاصي نسبت به پيام رسان هاي داخلي ندارد و حتي 
برخي پيام  رسان هاي داخلي مزيت هايي فراتر از تلگرام 
دارند اما نكته اي كه باعث شده مردم ما فكر كنند تلگرام 
بسيار قوي است و نمي تواند نمونه اي داشته باشد، به 
تبليغات اشتباه و فراگيري بي حساب اين پيام رسان 
در سال هاي ۹۴ و ۹۵ برمي گردد. جالب اينجاست در 
آن سال ها بس��ياري از مردم ما گوشي هوشمند براي 
داشتن تلگرام خريداري كردند و چون نخستين تجربه 
حضور آنها در فضاي مجازي با تلگرام بوده و نمونه هاي 
ديگري را نديده بودند و از آن مهم تر با مباحث س��واد 
رسانه اي هم آش��نا نبودند، اين تفكر نادرست در آنها 
ايجاد شده است. براي مثال در يكي از پيام رسان هاي 
داخلي، چندين بانك مش��غول ارايه خدمات هستند 
و كم كم دارند به بس��ترهاي اجراي دولت الكترونيك 
تبديل مي ش��وند و اين يعني يك ش��هروند در آينده 
نزديك براي بس��ياري از فعاليت هاي خ��ود، تنها با 

نصب يك پيام رسان در منزل يا محل كار بدون نياز به 
مسافرت هاي شهري مي تواند آن فعاليت ها را با هزينه  

و وقت اندك انجام دهد.«
آل داود درب��اره نح��وه حماي��ت از پيام رس��ان هاي 
بومي اظهار ك��رد: »اجراي صادقانه س��ند حمايت از 
پيام رس��ان هاي اجتماعي داخلي يك��ي از مهم ترين 
راه هاي حمايت از پيام  رسان هاي بومي است. در كنار 
آن مديريت ورود بي حس��اب و كتاب پيام رس��ان ها و 
شبكه هاي اجتماعي غربي به كشور كه تابع قوانين ما 
نيستند، بستر حمالت تروريستي رسانه اي، امنيتي، 
فرهنگي، سياسي، اجتماعي ش��ده اند و متاسفانه به 
ص��ورت يك طرفه در حال تقويت جري��ان غربگرا در 
داخل كشور هس��تند، نيز اهميت دارد. از طرفي ارايه 
پهناي باند مناسب و زيرس��اخت هاي سخت افزاري 
قابل قبول به اين پيام رس��ان ها، ارايه وام هاي مناسب 
نه مانند وام پنج ميلياردي كه بايد ظرف س��ه سال با 
شرايط سخت بازگردانده شود، از ديگر راه هاي حمايت 
از پيام رس��ان هاي داخلي اس��ت. همچنين داش��تن 
پيوست رسانه اي براي ورود تجهيزات مرتبط با فضاي 
مجازي مانند گوش��ي، تبل��ت، تلويزيون، گجت هاي 
پوشيدني هوشمند، تجهزات مرتبط با اينترنت اشياء 
از ديگر راه هاي حمايت از سرويس ها و خدمات بومي 

در كشور است، به اين صورت كه وقتي ابزار هوشمندي 
وارد كشور مي شود اگر سرويس بومي براي آن وجود 
دارد، حتما آن شركت واردكننده موظف شود سرويس 
داخل��ي را به صورت پيش فرض جايگزين س��رويس 
خارجي كند. به عنوان مثال وقتي موتور جست وجوي 
بومي داريم، بايد اين موتور جست وجو در داخل كشور 
به صورت پيش فرض روي آن ابزار هوش��مند باشد يا 
در بحث پيام رس��ان نيز بايد اين اتفاق رخ دهد.« وي 
در پاسخ به اينكه آيا راه اندازي كسب وكار ها در بستر 
پيام رس��ان هاي داخلي مي تواند به فراگير شدن آنها 
كمك كند، گفت: »كسب و كار هاي نوپا مي توانند در 
بستر پيام رسان ها رش��د كنند و هرچه تنوع خدمات 
در اين پيام رس��ان ها به خصوص در حوزه هاي مرتبط 
با مس��ائل خدماتي اجتماعي و اقتصادي و شهروندي 
بيشتر شود، قطعا استقبال مردم نيز از آنها بيشتر خواهد 
شد، وقتي فردي با نصب يك يا چند پيام رسان بتواند 
به اكثر نيازهاي روزانه اش پاسخ دهد، قطعا به سمت 
اس��تفاده از اين خدمات بومي خواه��د رفت اما بازهم 
بايد در نظر داشت كه اگر س��رويس هاي خارجي كه 
بازار رقابتي بومي در كشور را دچار چالش و بي نظمي 
كرده اند، مديريت نشوند كار براي رشد پيام رسان ها و 

ديگر سرويس هاي بومي سخت خواهد شد.«

امكان استفاده از ليست سياه پيامك هاي تبليغاتي اگر فرزندان تان برنامه نويسي ياد نگيرند، شغلي نخواهند داشت

پيام رسان هاي بومي در انتظار اقبال عموم
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نصب اجباري اپ هاي بومي 
در روسيه

قانون گذاران روسي به بهانه حمايت از كمپاني هاي 
داخلي در برابر رقباي خارجي اليحه اي را پيشنهاد 
كرده اند كه عرضه گجت ها را در اين كشور به نصب 
اپ هاي بومي مشروط مي كند. به گزارش ديجياتو، 
پارلمان روس��يه اليحه اي را به بحث گذاش��ته كه 
تمام توليدكنندگان تجهيزات الكترونيكي از جمله 
كامپيوتر، گوشي و تلويزيون هاي هوشمند را وادار 
مي كند كه قبل از عرضه محصول در روسيه، اپ هايي 
را روي آنها نصب كنن��د. هدف از اين كار حفاظت از 
منافع شركت هاي اينترنتي روسي و كاهش احتمال 
سوءاستفاده از آنها توسط رقباي خارجي عنوان شده 
است. در صورت تصويب اليحه دولت روسيه فهرست 
ابزارهايي را كه مش��مول اين قانون مي شوند، تهيه 
خواهد كرد. توليدكنندگان يا فروشندگاني كه از اين 
قانون تخطي كنند، تا ۳۱۰۰ دالر جريمه مي شوند 
اما در صورت عدم پيروي دوباره به صورت دايمي از 
حضور در بازار روسيه محروم خواهند شد.برخي افراد 
اقداماتي از قبيل جداسازي اينترنت داخلي از شبكه 
بين المللي و اجباري كردن نصب اپ هاي پيش فرض را 
تالشي براي حفاظت از فناوري هاي داخلي مي دانند، 
با اين حال بسياري ديگر آن را گامي ديگر در راستاي 
افزايش نظارت دولت بر شهروندان قلمداد مي كنند. 
گروم دوم از اين هراس دارند كه اپ هاي پيش فرض 
به ابزاري براي دسترسي آس��ان دولت به داده هاي 
خصوصي شهروندان و حتي ارتباطات رمزنگاري شده 

تبديل شود.

بدافزاري پيچيده براي ويندوز 
توسط هكرهاي پالتينيوم

يك��ي از ماهرترين گروه هاي هكري جهان كه به 
استفاده از فناوري هاي پيش��رفته شهرت دارد، 
بدافزاري خطرناك و پيچيده را توسعه داده است. 
به گزارش ديجيات��و، گروه هك »پالتينيوم« كه 
از س��ال ۲۰۰۹ س��رگرم هدف گرفتن دولت ها، 
مراكز نظامي و سياسي در آسيا و اقيانوسيه است، 
به استفاده از روشي جديد روي آورده. اين روش 
بر بدافزاري مبتني اس��ت ك��ه محققان امنيتي 
كسپرس��كي آن را شناس��ايي و »تيتانيوم« نام 
گذاشته اند. تيتانيوم داراي قابليت هاي متنوعي 
است و كار خود را طي چند مرحله انجام مي دهد. 
در تمام اين مراح��ل تيتانيوم رفتار نرم افزارهاي 
معمولي از قبيل دراي��ور صدا يا ابزار توليد ويديو 
را تقليد كرده و خود را از ديد س��پرهاي امنيتي و 
آنتي ويروس ها پنهان مي كند. آنطور كه محققان 
كسپرس��كي مي گويند بدافزار تيتانيوم آخرين 
مرحله از حمالت س��ايبري طوالن��ي و پيچيده 
هكرها است. اين زنجيره حمله شامل رمزنگاري، 
شبيه سازي رفتار نرم افزارهاي عادي، آلوده سازي 
حافظه و مجموعه اي از دراپرها است كه كدهاي 
مخ��رب را اجرا مي كنند. به گفته كسپرس��كي 
در حال حاضر فعاليت خاصي توس��ط تيتانيوم 
مش��اهده نش��ده، هرچند ممكن است علت آن 

قابليت پنهان سازي باالي اين بدافزار باشد.

رشد درآمد توسعه دهندگان 
چيني از كاربران امريكايي

اپليكيشن هاي چيني طي سه ماه بالغ بر ۷۴۵ميليون 
دالر از كارب��ران امريكايي درآمد داش��ته اند كه از 
گسترش بازار آنها با وجود تالش هاي امريكا براي 
محدودسازي آن حكايت دارد. به گزارش ديجياتو، 
اپليكيشن هاي توسعه يافته توسعه موسسات چيني 
يا اپ    هايي با س��رمايه گذاري گسترده از سوي اين 
كشور در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ صدها ميليون 
دالر درآمد داشته اند. از كل اين مبلغ ۷۴۵ ميليون 
دالر از كاربران ساكن امريكا تامين شده كه نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته نشانگر رشد ۶۵ درصدي 
اس��ت. اين درآمد هنگفت برابر با ۲۲ درصد از كل 
۳.۴۳ ميليارد دالري اس��ت كه كاربران براي ۱۰۰ 
اپ برت��ر دنيا هزينه كرده ان��د. از كل اين ۱۰۰ اپ، 
۲۵ مورد چيني بوده اند كه نسبت به سال گذشته از 
افزايش ۱۹ درصدي سهم چين خبر مي دهد. مبلغ 
هزينه شده توس��ط كاربران نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۶۵ درصد افزايش يافته كه بخشي از آن 
شامل حال چيني ها نيز شده است. توسعه دهندگان 
چيني در حالي توانسته اند جاي پاي خود را در ميان 
كاربران امريكايي محكم كنند كه دولت اين دو كشور 
با هم در نبرد تجاري به سر برده و تعرفه هايي را عليه 

يكديگر اعمال كرده اند.

شركت امنيت سايبري گوگل 
در حال فروپاشي است

آلفابت اس��تارت آپي به نام كرونيكل تاسيس كرد 
كه در حوزه امنيت س��ايبري فعاليت مي كرد. اين 
شركت بعدا به گوگل پيوست و اكنون كارمندان آن 
در حال ترك شركت هستند. به گزارش مهر، پروژه 
»كروني��كل« )Chronicle( گوگل با همكاري 
كارخانه X انجام ش��د. در اواي��ل ۲۰۱۸ ميالدي 
آلفابت )شركت مادر گوگل( از ايجاد يك استارت آپ 
مس��تقل با هدف دگرگ��ون كردن ح��وزه امنيت 
سايبري خبر داد. يكي از اهداف استارت آپ كرونيكل 
ساختاربندي، س��ازماندهي و كمك به شركت ها 
براي درك امنيت اطالعات بود. اين ش��ركت قرار 
بود با استفاده از يادگيري ماشيني و اطالعات انبوه 
آلفابت از بدافزاره��ا و زيربناي اينترنت به تيم هاي 
امنيتي در شركت ها كمك كند تا هرگونه نفوذ به 
شبكه را رديابي كنند. اكنون طبق گزارشي جديد 
اين استارت آپ در حال فروپاشي است و بسياري از 
كارمندان اين شركت قصد دارند آن را ترك كنند و 
برخي از مهندسان و كارمندان فروش كرونيكل نيز 
قصد دارند در مشاغل ديگري در گوگل فعاليت كنند. 
آنها فقدان شفافيت درباره آينده كرونيكل را دليل 

اصلي اقدامشان اعالم كرده اند.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

معاون وزير اقتصاد مطرح كرد

بازگشت 1400 واحد صنعتي تملك شده توسط بانك ها 
گروهبنگاهها|

موضوع احياي بنگاه هاي توليدي و خدماتي تعطيل و نيمه 
تعطيل يكي از اولويت هايي است كه اقتصاد ايران از ابتداي 
سال93براي مقابله با چالش هاي پيش رو در دستور كار 
قرار داده است. اولويتي كه اجراي آن بخش قابل توجهي 
از مشكالت ريشه اي اقتصاد ايران را در حوزه هايي چون 
رشد توليد، اش��تغالزايي، بهبود شاخص هاي معيشتي، 
افزايش دامنه هاي صادراتي و...را در مس��ير حل و فصل 
ش��دن و ظرفيت هاي تازه اي را پيش روي فضاي كسب 
و كار خانواده ه��اي ايراني قرار مي دهد؛ در ش��رايطي كه 
هم رييس جمهوري، هم رييس قوه قضاييه و هم رييس 
مجلس به تن��اوب در خصوص اهميت احياي واحدهاي 
توليدي سخن مي گويند؛ اما چالش هايي بر سر راه فعاليت  
بنگاه هاي اقتصادي كشورمان وجود دارد كه باعث شده 
فرآيند پويايي و احياي بنگاه ها با كندي بسياري پيش رود. 
يكي از مهم ترين حلقه هاي مفقوده براي مقابله با مشكالت 
اين حوزه بانك ها هستند كه بهبود مناسبات ارتباطي آنها 
با بنگاه ها مي تواند بخش��ي از مشكالت موجود بر سر راه 
فعاليت هاي اقتصادي واحدهاي خرد را پوشش دهد. ديروز 
و در شرايطي كه جريان خبري كشور تحت تاثير اظهارات 
رييس جمهوري در خصوص مقابله با فساد در استان يزد 
قرار داشت، معاون وزير اقتصاد در جريان سفر به استان 
قزوين از اراده وزارتخانه متبوعش براي حل مش��كالت 
واحدهاي توليدي مقروض خبر داد و اعالم كرد: ۱۴۰۰ 
واحد صنعتي تملك شده توسط بانك ها براي بازگشت به 
چرخه توليد آماده واگذاري به س��رمايه گذاران متقاضي 
اس��ت.معاون وزيرامور اقتصادي و دارايي در نشستي با 
استاندار قزوين اظهارداش��ت: يكي از راهكارهاي كمك 
به اقتصاد كشور، ساماندهي شعب بانكي است كه با ادغام 
بانك هاي نظامي ارزش گذاري دارايي ها در حال اجراست.

راهكاري كه بخشي از مشكالت بنگاه هاي اقتصادي براي 
فعاليت هاي مولد را نيز تحت پوشش قرار خواهد داد. در 
تجميع شعب بانكي بايد مالحظات منطقه اي و اجتماعي 
لحاظ شود و در كنار آن به شناسايي و فروش امالك و اموال 

مازاد هم مبادرت كرد.

  واحده�اي تمل�ك ش�ده بانك ه�ا را ب�ه 
سرمايه گذاران معرفي كنيد

معمارنژاد بيان كرد: با تاكيد وزير كش��ور قرار است 

واحدهايي كه ب��راي بدهي توس��ط بانك ها تملك 
شده به چرخه توليد بازگردد كه به زودي سامانه اي 
رونمايي مي شود كه بتوانيم ضمن شناسايي و ثبت 
آنهارا به سرمايه گذاران جديد واگذار كنيم. تاكنون 
بيش از ۱۲ هزار ملك تمليك ش��ده در سامانه ثبت 
ش��ده كه ۱۴۰۰ مورد آن صنعتي است كه مي تواند 
با واگ��ذاري به افراد متقاضي داراي اهليت به چرخه 
توليد بازگردد.معمارنژاد اظهارداش��ت: در اس��تان 
قزوين هم ۱۶۲ ملك در س��امانه ثبت ش��ده كه ۲۷ 
واحد آن صنعتي است كه مسووالن استان مي توانند 
جهت تعيين تكليف و واگذاري آن براي بازگشت به 
چرخه توليد اقدام كنند.معمارنژاد تصريح كرد: براي 
نمونه فقط در اس��تان قزوين ۴ هزار ملك در سامانه 
ثبت شده و اميدواريم ساير دستگاه ها نيز همه امالك 
و دارايي هاي خود را اعالم كنند. قزوين اولين استاني 
است كه براي امالك مازاد مولدسازي و با ثبت آن در 
سامانه بستر عملياتي شدن شناسايي امالك و فروش 
اموال مازاد را براي تامين منابع مالي مهيا كرده است.

  ۱۰ هزار شعبه بانكي ادغام و برچيده مي شود
معاون امور بانكي، بيمه و ش��ركت هاي دولتي وزير 
امور اقتصادي و دارايي گفت: به منظور بهينه سازي 
امور، كاهش هزينه ها و اقتصادي شدن فعاليت ها، ۱۰ 
هزار شعبه بانكي در كش��ور ادغام يا حذف مي شود.

عباس معمارنژاد در اظهارات ديگري كه در جلسات 
شوراي هماهنگي بانك ها و دس��تگاه هاي فعال در 
عرصه اقتصادي داشت، گفت: اصالح فرآيندها براي 
تسهيل در امور كسب و كار كشور در دستور مسووالن 
ارش��د نظام است و در اين راس��تا اقدامات خوبي در 
حال اجراس��ت.وي افزود: يك��ي از برنامه هايي وزير 
اقتصاد و دولت بسترس��ازي و كمك به رونق توليد و 
بهبود شرايط كسب و كار است كه در اين راستا بايد 
تعداد مجوزها براي شروع فعاليت ها به حداقل برسد.

معمارنژاد تصريح كرد: در حال حاضر يك مركز پايش 
و رصد فضاي كسب و كار در وزارتخانه ايجاد شده كه 
بر اساس اطالعاتي كه از بخش خصوصي و اتاق هاي 
بازرگاني دريافت مي كند مجوزهاي صادرش��ده را 
بررس��ي مي كند تا اگر نياز به اصالح يا حذف داشت 

آن را انجام دهد.

  تسهيل در فضاي كسب و كار
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي يادآورشد: اخيرا 
در مجلس الحاقيه اي به قانون كس��ب و كار زده شد 
و قرار ش��د يك درگاه مجزايي براي صدور جوازها و 
فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي ايجاد شود كه اين 
كار به شناسايي مجوزها كمك مي كند و پس از آن 
براي اصالح مي توان اقدام كرد.معمارنژاد بيان كرد: 
اين همان پنجره واحد مجوزهاست زيرا امروز شما 
وقتي مي خواهيد مجوزي بگيريد و شركت تاسيس 
كنيد بايد كد پس��تي بگيريد، به چند اداره مراجعه 
داشته باشيد و به س��ايت ها و دستگاه هاي مختلف 
مراجع��ه كنيد كه با اين پنج��ره واحد از طريق يك 
درگاه وارد شده و مي توانيد كارها را به سرعت انجام 
دهيد.وي در خصوص كاهش س��ود بانكي پرداخت 

شده به توليدكنندگان هم گفت: كاهش سود بانكي 
بستگي به شرايط سود سپرده هاي بانك ها دارد چون 
بانك ها يك قيمت تمام شده پولي دارند و براي نمونه 
االن قيمت تمام ش��ده پول براي بانك هابه صورت 
خالص باالي ۱۸ و ۱9 درصد و در س��اير س��پرده ها 
باالي ۲۰ درصد است كه نمي توان تسهيالت با سود 
كمتر داد زيرا بانك متضرر مي شود. معمارنژاد اضافه 
كرد: بايد در مورد قيمت تمام ش��ده پول هم اقدام 
كرد اما آنچه مشخص شده اينكه در ۱۰ سال گذشته 
سپرده هاي مردم در نزد بانك ها در بخشي كه هزينه 
زا بوده و بانك ها سود پرداخت مي كردند حدود ۶3 
درصد بود كه امروز اين سپرده ها به ۸3 درصد رسيده 
و هزينه بانك ها باال رفته است كه در اين راستا بايد 

هزينه هاي بانك ها را كاهش دهيم.

  كاهش ۱۰ هزار شعبه بانكي در كشور
معاون وزي��ر امور اقتصاديي ودارايي اظهارداش��ت: يك راه 
كاهش هزينه هاي خدمات رساني، كاهش تعداد شعب بانكي 
است. در حال حاضر در سراسر كشور بيش از ۲۲ هزار شعبه 
بانكي فعال شده و خدمات رساني مي كند كه در حال حاضر 
به اين تعداد نياز نداريم و بايد كمتر شود. در دنيا تعداد شعب 
بانك ها بر اساس شاخص هايي مانند وسعت كشور، پراكندگي 
جمعيت و توليد ناخالص داخلي تعيين مي شود و از آنجا كه 
هر روز خدمات غيرحضوري بيشتر مي شود لذا وجود شعب 
متعدد در عصر كنوني منطقي نيس��ت و هزينه ها را بيشتر 
مي كند. بر اساس مطالعه اي كه در وزارت اقتصادي و دارايي 
صورت گرفته در حال حاضر ۱۲ هزار شعبه بانكي در كشور 
مي تواند نيازهاي جمعيتي را تامين كند در حالي كه حدود 

۲۲ هزار شعبه داريم كه بايد به ۱۰ هزار شعبه كاهش يابد.

۱۰۰ ميليون دالر براي انسداد مرزهاي جنوب شرق كشور اختصاص يافت
در شرايطي كه ايران آسيب هاي فراواني را در حوزه هاي 
اقتصادي، امنيتي، فرهنگي و... به دليل مشكالتي كه در 
مناطق مرزي كشورهاي همسايه وجود دارد، متحمل 
مي شود، استاندار سيستان و بلوچستان مي گويد: ۱۰۰ 
ميليون دالر از محل صندوق توسعه ملي با درخواست 
رييس جمهوري و موافق��ت رهبر معظم انقالب براي 
انسداد مرزهاي جنوب ش��رق كشور اختصاص يافته 

اس��ت.احمدعلي موهبتي اظهار كرد: اختصاص اين 
اعتبار براي انسداد مرزهاي جنوب شرق كشور سرعت 
كار را ش��تاب داده اما كافي نيس��ت. انسداد مرزهاي 
سيستان و بلوچستان از چند س��ال اخير آغاز شده و 

در بخش هايي اين انسداد به خوبي انجام شده است.
استاندار سيستان و بلوچستان گفت: خدمات زيادي 
براي مقابله با قاچاق در كش��ور انجام شده كه در اين 

استان نيز به روش هاي مختلف از جمله فنس كشي، 
ديوار، حفر كانال، استقرار سامانه هاي اپتيكي، مخابراتي 

و افزايش امكانات لجستيكي بوده است.
 وي اظهار كرد: اكنون پنج كارگاه سپاه در سيستان و 
بلوچستان تجهيز و در حال انسداد مرزهاي اين استان 
هستند.موهبتي تصريح كرد: ايران به صورت يكجانبه 
نمي تواند انس��داد مرز را انجام ده��د كه در اين زمينه 

توافقاتي با پاكستان انجام شده كه اين كشور نيز انسداد 
مرز را آغاز كرده است.

او ادامه داد: پاكس��تان ب��ا ايجاد موانع س��يم خاردار 
و فنس كش��ي حدود ۵۰ كيلومت��ر از نوار م��رزي را 
مسدود كرده كه اگر اين روند ادامه داشته باشد بسيار 
اميدوار كننده خواهد بود.استاندار سيستان و بلوچستان 
گفت: مس��دود كردن مرز به معناي ممانعت از ارتزاق 

مرزنشينان نيس��ت بلكه گذرگاه هاي مرزي، پايانه ها 
و مس��يرهاي قانوني براي تبادل اقتصادي مردمان دو 

سوي مرز باز است.
وي ادامه داد: اميداوريم ه��ر چه زودتر بازارچه مرزي 
ريمدان و پيش��ين در جنوب سيس��تان و بلوچستان 
براي تبادل كاال ميان مردم دو سوي مرز به طور كامل 

راه اندازي شود.

ميدان جديد نفت
در خوزستان كشف شد

خوزس�تان| اس��تاندار 
خوزس��تان گفت: ميدان 
نفتي با ظرفيت ۵3 ميليارد 
بش��كه نف��ت در اس��تان 
خوزستان كشف شده كه 
رييس جمهوري امروز اعالم 
عمومي كرد.به گزارش مهر، 
ش��ريعتي ديروز در جلس��ه اقتصاد مقاومتي استان 
خوزس��تان اظهار كرد: اگر ۲۰ درص��د از اين مخزن 
استحصال شود، ۱۱ ميليارد بشكه نفت از اين كشف 
جديد استخراج مي شود.اس��تاندار خوزستان با بيان 
اينكه اين كشفيات جديد موجب اشغال حريم بيشتري 
از استان مي ش��ود، تصريح كرد: به همين منظور بايد 
نفت محور توس��عه خوزس��تان را بر عهده بگيرد و با 
ايجاد پااليشگاه در استان هم موضوع اشتغال جوانان 
خوزستان را رفع كند و هم ارزش افزوده به همين استان 
تعلق گيرد.ش��ريعتي در خصوص پروژه هاي اقتصاد 
مقاومتي در استان خوزس��تان بيان كرد: پروژه هاي 
مختلف در اين راستا در استان وجود دارد كه روند آن 
به صورت استاني و كشوري رصد مي شود.او بيان كرد: 
اين پروژه ها بر اساس فرمايش هاي مقام معظم رهبري 

اجرا شده است. 

 ابتكار بندر شهيد رجايي
 براي ايجاد كمپين فم تريپ

هرمزگان|مدي��ركل 
دريان��وردي  و  بن��ادر 
هرم��زگان اع��الم ك��رد: 
كمپي��ن »دري��ا را3۶۰ 
درجه ببين« با هش��تگ 
و   »#SeeSea3۶۰«
ابتكار اجراي فم تريپ )تور 
رايگان آشناسازي( در بندر شهيد رجايي راه اندازي 
ش��د.اهلل مراد عفيفي پور با اش��اره به نهضت توسعه 
زيرس��اخت هاي گردش��گري دريايي در اين استان 
طي سه سال اخير افزود: عالوه بر ساخت ۷۰ اسكله 
شناور كه بخش عمده آنها در حوزه گردشگري بوده 
طي يك دهه اخير، در حال حاضر نيز ش��ش فروند 
جديد در حال ساخت است. دستاورد اين فم تريپ ها 
معرفي جاذبه ه��اي بندري، گردش��گري دريايي و 
صنعت دريانوردي به مردم در استان ساحلي كشور 
به شكلي اثرگذار، توليد محتواي چندرسانه اي و نشر 
آن در ش��بكه هاي اجتماعي و ايده هايي از اين قبيل 
خواهد بود. استفاده از ظرفيت هاي دريايي در حوزه 
گردشگري يكي از موثرترين راه هاي توسعه پايدار در 
كشورهاي پيشرفته است كه متاسفانه اين ظرفيت در 

هرمزگان ناشناخته باقي مانده است.

 ورود 1500 ليتر آب به
 شبكه شهر اردبيل

اردبيل|سرپرس��ت آب 
و فاضالب ش��هري اردبيل 
مي گويد: تابستان امسال با 
تالش همكاران بيش از يك 
هزار و ۵۰۰ ليتر آب تصفيه 
ش��ده وارد شبكه آبرساني 
اردبيل ش��ده است.فرامرز 
به نژاد معاون استاندار اردبيل در بازديد از تصفيه خانه و 
آزمايشگاه آب و فاضالب شهري اردبيل اظهار كرد: اين 
ظرفيت آبرساني نشان مي دهد كه ما در شهر اردبيل 
به شدت نيازمند احداث مودل دوم هستيم تا از حيث 
تامين آب به ويژه در روزهاي پرمصرف با مشكلي روبه رو 
نشويم.سرپرست آب و فاضالب شهري اردبيل افزود: 
انتقال آب از سد عمارت و رودخانه قزل اوزن، جمع آوري 
آب چاه هاي داخل شهر و ايجاد پكيج تصفيه با هدف 
آرس��ينيك زدايي به عنوان راهكاري مناسب در رفع 
مشكل آبرساني به شهر اردبيل مورد تاكيد و توجه قرار 
گرفته است.به نژاد گفت: اين شركت بيشتر از ظرفيت 
تصفيه خانه آب اردبيل كه يك هزار و ۲۰۰ ليتر در ثانيه 
است در ايام پرمصرف امس��ال به ويژه تابستان سعي 
كرد تا يك هزار و ۵۰۰ ليتر در ثانيه آب را وارد ش��بكه 

آبرساني كند .

اعمال قيمت جديد نان
از ابتداي هفته جاري

آذربايج�انغرب�ي| 
رييس س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت آذربايجان 
غربي از افزايش قيمت نان 
در استان خبر داد.غالمرضا 
باباي��ي در گفت وگ��و ب��ا 
خبرن��گاران در خصوص 
روند افزايش قيمت نان در استان با اشاره به تفويض 
اختيار اعالم قيمت هاي جديد نان به استان ها افزود: 
قيمت جديد نان در استان از ابتداي هفته جاري تعيين 
و اعمال شده اس��ت.وي ادامه داد: طبق بررسي هاي 
صورت گرفته قيمت هر قرص نان لواش ماش��يني با 
۲۷ درصد افزايش از ۱۸۰ تا ۲3۰ تومان رسيده است.

باباي��ي با بيان اينكه همچنين قيم��ت لواش تنور با 
چانه ۱۵۰ گرم از ۲۰۰ تومان به ۲۶۰ تومان افزايش 
داشته است، گفت: نان بربري با وزن چانه ۴۵۰گرم 
از ۱۲۰۰تومان به ۱۵۰۰ تومان افزايش يافته است.

وي با اشاره به اينكه سنگك سنتي به ۲ صورت تمام 
يارانه اي و نيمه ياران��ه اي در آذربايجان غربي عرضه 
مي شود، بيان كرد: سنگك س��نتي يارانه دار با وزن 
۴۵۰ گرم ۱۰۰۰ تومان و سنگك با آرد نيمه يارانه اي 

از ۱۲۰۰تومان به ۱۵۰۰تومان افزايش يافت.

ابطال پروانه بهره برداري
معادن غيرفعال

چهارمحالوبختياري| 
اس��تاندار چهارمح��ال و 
بختياري معتقد است: بايد 
پروانه بهره ب��رداران معادن 
غيرفعال و بي تعهد در سطح 
استان شناسايي، بررسي و در 
صورت نداشتن شرايط ادامه 
كار، ابطال و بهره برداري از معادن به متقاضيان جديد 
واگذار شود.اقبال عباسي ديروز در جلسه شوراي معادن 
چهارمحال و بختياري اظهار داشت: معطل گذاشتن 
منابع ملي و دولتي با دريافت پروانه بدون فعاليت، جفا به 
اقتصاد كشور و توليدكنندگان با انگيزه و داراي شرايط 
است.وي با اشاره به درخواست تخفيف حقوق دولتي 
در زمان تعطيلي قانوني واحد معدني استان در شوراي 
معادن چهارمحال و بختياري تصريح كرد: براساس قانون 
معدن داران و دارندگان پروانه بهره برداري ۱۵ س��اله، 
اجازه تعطيل سه ساله معدن را دارند كه در اين شرايط 
بايد حق و حقوق دولتي پرداخت شود. ۲۲ واحد معدن 
سنگ، درخواست ۲ ميليارد و ۸۸ ميليون ريال تخفيف 
حقوق دولت در زمان تعطيل قانوني را ارايه كرده اند كه 
اين مساله با دستور استاندار براي بررسي بيشتر به هيات 

سه نفره  محول شد.

  Mon. Nov 11.  دو شنبه    20 آبان 1398   13 ربيع االول 1441  سال ششم    شماره   1519  2019 

ايجاد ۳هزار فرصت شغلي با 
تكميل ۲۰۰ طرح در دست اجرا

رشت| استاندار گيالن با اشاره به اينكه در حال 
حاضر بي��ش از ۲۰۰طرح و پروژه با پيش��رفت 
فيزيكي ب��االي ۷۰درصد در گيالن در حال اجرا 
اس��ت، گفت: درصورت بهره برداري براي 3هزار 
نفر فرصت شغلي ايجاد مي شود. ارسالن زارع در 
كارگروه اقتصادي اشتغال و سرمايه گذاري با بيان 
اينكه موضوع اشتغال از مهم ترين دغدغه هايي 
است كه نياز به چاره انديشي دارد، افزود: متقاضيان 
جوياي كار در گي��الن زياد اس��ت. وي در ادامه 
اظهار كرد: بيشتر متقاضيان، افراد فارغ التحصيل 
هستند كه بايد براي افزايش فرصت هاي شغلي 
در جامعه و فراهم  كردن زمينه هاي تسهيل امور 
براي كارآفرينان و سرمايه گذاران جامعه اقدامات 
الزم انجام شود.اس��تاندار گيالن با اشاره به لزوم 
كاهش نرخ بيكاري تا پايان برنامه ششم توسعه، 
بيان كرد: تسهيل امور و ايجاد فرصت هاي شغلي 
و سرمايه گذاري در كاهش نرخ بيكاري موثر است 
و در حال حاضر نرخ بيكاري در استان گيالن نيز 

9.۶ درصد كاهش يافته است.

۴۸هزار تن كود و نهاده 
كشاورزي در لرستان تامين شد

خرمآب�اد| مس��وول تامين و توزيع نهاده هاي 
كش��اورزي لرس��تان گفت: ۴۸ هزار ت��ن انواع 
كود ش��يميايي و نهاده در اس��تان تامين شده و 
آماده توزيع اس��ت. علي خادمي ديروز در جمع 
خبرنگاران اف��زود: نهاده هاي كش��اورزي براي 
توزيع در شهرس��تان هاي كوهدشت، پلدختر، 
چگني و رومشكان تامين شده و مشكلي در اين 
راس��تا وجود ندارد. وي با اشاره به تامين ۲۰ هزار 
تن نهاده كشاورزي در مدت مشابه سال گذشته 
تصريح كرد: قيمت هر كيسه كود اوره ۴۱ هزار و 
9۶۵، فسفات آمونياك ۱۴۰ هزار، سوپرفسفات 
۶۶ هزار، سولفات پتاسيم 9۰ هزار و كلر پتاسيم 
۵۰ هزار تومان است. ساالنه بيش از سه ميليون 
تن انواع محص��والت كش��اورزي در حوزه هاي 
زراعت، باغباني، دام، طيور و آبزيان در لرس��تان 

توليد مي شود.

راه اندازي كلينيك تخصصي 
حقوق كودك در قزوين

قزوين| كلينيك حقوق كودك روز يك شنبه 
با حضور صديقه ربيعي مدي��ركل امور بانوان و 
خانواده و عليرضا وارثي مديركل بهزيستي قزوين 
در كانون وكالي دادگستري افتتاح شد. مديركل 
امور بانوان و خانواده استانداري قزوين در نشست 
امضاي تفاهم نام��ه و راه ان��دازي اين كلينيك 
در خصوص اي��ن تفاهم گفت: ه��دف از انعقاد 
تفاهم نامه و راه اندازي كلينيك تخصصي حقوق 
كودك نيز ارايه خدمات مشاوره اي به كودكان، 
فعال سازي ميز خدمت كودكان در فرهنگسراها 
و كانون پرورش فك��ري كودك و نوجوان جهت 
ارايه خدمات مشاوره اي به كودكان و همچنين 
ارتقاي س��طح دانش و آگاه��ي جامعه پيرامون 
حقوق ش��هروندي و حقوق ك��ودكان و خانواده 
است. ربيعي، ارايه خدمات حمايتي مانند انتخاب 
وكيل معاضدتي به طور رايگان براي زنان را از ديگر 

بندهاي اين تفاهم نامه عنوان كرد.

آغاز رقابت هاي پارالمپيك 
دانش آموزان با نياز ويژه 

زاهدان| رييس اداره آموزش و پرورش استثنايي 
سيس��تان و بلوچس��تان گفت: رقابت هاي هفته 
پارالمپيك ويژه دانش آموزان با نيازهاي ويژه اين 
استان از ديروز با حضور سه هزار و 9۶ نفر آغاز شد. 
مريم حجتي نسب اظهار داشت: اين دوره از رقابت ها 
با هدف ايجاد شادابي، نشاط، خودباوري و ارتقاي 
سالمت جسماني، رواني و ارتقاي فرهنگ جامعه 
نسبت به توانمندي هاي دانش آموزان با نيازهاي 
ويژه به مدت يك هفته ادامه خواهد داش��ت. وي 
افزود: اين دور از رقابت هاي پارالمپيك در رشته هاي 
دو وميداني، طناب كش��ي، ويلچر راني، فوتسال، 
گلبال و دارت در ۷9 مدرس��ه با نياز ويژه و تلفيقي 
درح��ال برگزاري اس��ت. ريي��س اداره آموزش و 
پرورش استثنايي سيستان و بلوچستان از سنجش 
۶۸ هزار و ۸۴3 نوآموز اس��تان خب��ر داد و افزود: 
پيش بيني مي ش��ود تا پايان آبان امسال افزون بر 
۷۰ هزار نوآموز بدو ورود به مدارس اس��تان مورد 
سنجش قرار گيرند.  حجتي شناسايي تفاوت هاي 
فردي در كودكان، ش��ناخت به موقع مش��كالت 
و محدوديت ه��اي جس��مي و جلوگي��ري از افت 
تحصيلي را از مهم ترين اهداف اجراي طرح سنجش 

سالمت نوآموزان بدو ورود به مدرسه عنوان كرد.

تحريم ها بهترين فرصت
 براي  استقالل اقتصادي است

وزير كشور پيشرفت در زمينه هاي مختلف را از 
بركات جنگ دانست و گفت: تحريم ها بهترين 
فرصت براي توس��عه اقتصادي كش��ور به شمار 
مي روند. به گزارش مهر، عبدالرضا رحماني فضلي 
ديروز در همايش پيامبر اعظ��م)ص(، رهبري، 
اتحاد ملي و اقتدار امت اس��المي ك��ه در مركز 
بزرگ اسالمي اين شهر با حضور علماي شيعه و 
سني استان برگزار شد، اظهار كرد: هيچ كدام از 
حكومت هاي مبتني بر زور و ثروت باقي نمانده اند 
و در شرايطي كه همه قبول مادي بشري ادعاهاي 
خود را در خص��وص نحوه اداره جهان انس��اني 
مورد آزمون قرار دادند، دين اس��الم با وجود فراز 
و نشيب زياد و گذر از اين سختي ها سرزنده تر و 

نويدبخش تر از قبل در حال حركت است.

چهرههاياستاني

مديرعامل گروه سايپا از واحد تحقيق و توسعه مگاموتور بازديد كرد

 طراحي و ساخت قطعات براي عرضه چند محصول جديد سايپا
مديرعامل گروه خودروس��ازي س��ايپا براي چندمي��ن بار در يك 
ماه اخي��ر و به منظور نظارت بر روند س��اخت موتور و قواي محركه 
محصوالت جديد سايپا، از واحد تحقيق و توسعه شركت مگاموتور 
بازديد كرد. س��يدجواد س��ليماني در اين بازديد در جريان آخرين 
اقدامات صورت گرفته در زمينه بومي سازي و توسعه موتور و قواي 
محركه محصوالت فعلي و آينده گروه خودروسازي سايپا قرار گرفت.

واحد تحقيق و توس��عه مگاموتور در حال حاضر چندين پروژه مهم 
را در زمينه داخلي سازي قطعات و مجموعه هاي موتور و گيربكس 
محصوالت گروه خودروسازي سايپا در دست اجرا دارد و با توجه به 
برنامه اين گروه براي عرضه چندين محصول جديد در س��ال هاي 
آتي، طراحي و ساخت اين قطعات در كشور با همكاري شركت هاي 
دانش بنيان و توليدكنندگان داخلي در اين ش��ركت تعريف ش��ده 
است.در حال حاضر ارتقاي استانداردها و كارايي مجموعه موتور و 
قواي محركه محصوالت فعلي سايپا در كنار طراحي و ساخت موتور 

و متعلقات خودروهاي آينده گروه س��ايپا با تكيه بر اس��تانداردها و 
قابليت هاي روز جهاني، از جمله اهداف مگاموتور و واحد تحقيق و 

توسعه اين شركت محسوب مي شود.

لبيك وزارت صمت به فرمايشات مقام معظم رهبري

شناسايي واحدهاي توليدي مشكل دار سراسر كشور 
وزير صنعت، مع��دن و تجارت در پي ابراز خرس��ندي مقام معظم 
رهبري از پيگيري  اين وزارتخانه در حل مشكالت واحدهاي توليدي، 
در اقدامي ديگر طي ابالغي از س��ازمان  هاي اس��تاني خواست تا در 
اسرع وقت، واحدهاي صنعتي و توليدي داراي مشكل را شناسايي 

و معرفي كنند. 
به گزارش »تعادل« از ش��اتا، رهبر معظم انقالب اسالمي در بياناتي 
در آس��تانه ۱3 آبان و در ديدار با دانشجويان و دانش آموزان با اشاره 
به سخنان چندي پيش وزير صمت مبني بر اينكه هر جا يك واحد 
صنعتي در آستانه تعطيلي قرار بگيرد، به كمك آن مي رويم، فرمودند: 
اين سخنان، عالي و خرسند كننده اس��ت و حاال بايد پاي اين قول 
بايستند و ديگر مسووالن نيز همين گونه عمل كنند.ابالغ و دستور 
جديد وزير صنعت، معدن و تجارت در واقع اقدام عملي ديگري براي 
حفظ وضعيت موجود توليد و اشتغال و متعاقب آن ارتقاي سطح رونق 
توليد در كشور است. در اين ابالغ همچنين از معاونت امور صنايع و 

ستادهاي تسهيل و رفع موانع توليد خواسته شده است تا از تمامي 
ظرفيت هاي خود براي حل و فصل مش��كالت واحدهاي توليدي و 

صنعتي معرفي شده بدين منظور، استفاده حداكثري كنند.
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مستمري بگيران بيشتر مي شوند؛ منابع كمتر

مرگ  ۱۵ كودك »اي بي« به علت تحريم پانسمان ميپلكس

بدهي انباش��ته دولت به س��ازمان تامين اجتماعي، 
استقراض از بانك ها براي تامين منابع مالي، شركت هاي 
زيانده زيرمجموعه س��ازمان از يك سو و گروه وسيع 
بازنشستگان كه بيشترين سهم را از مصارف بلندمدت 
سازمان تامين اجتماعي دارند از سوي ديگر دست به 
دس��ت هم داده تا بزرگ ترين سازمان بيمه اي كشور 
با 42 ميليون نفر بيمه ش��ده هر روز بيشتر از قبل در 
بحران مالي فرو رود. برنامه دولت براي پرداخت بدهي 
كالن خود به اين س��ازمان معلوم نيست و چراغ قرمز 
استقراض از بانك ها هم از مدت ها قبل روشن شده تا به 
اين ترتيب تامين منابع مالي پايدار براي اجراي تعهدات 
به چالش اصلي سازمان تامين اجتماعي تبديل شود. 
چالشي كه كارشناسان معتقدند اگر چاره اي براي آن 
انديشيده نشود، حركت اين سازمان در مسير بحران 
و در نهايت ورشكستگي را سرعت مي بخشد كه البته 
نگاهي به آمار و ارقام بدهي ها، مصارف بلندمدت و تعداد 
مستمري  بگيران كه 70 درصد حمايت هاي سازمان 
را به خ��ود اختصاص مي دهند هم وخام��ت اوضاع را 

حكايت مي كند.

     نگاهي به منابع و مصارف تامين اجتماعي
برخي كارشناس��ان معتقدند تا ده س��ال آينده منابع 
مالي س��ازمان تامين اجتماعي به پايان مي رسد. اين 
وضعيت در حالي است كه بيشترين تعهدات مالي اين 
سازمان مربوط به مستمري  بازنشستگان مي شود. اين 
سازمان هرماه براي ۳ و نيم ميليون نفر از بازنشستگان 
و مستمري بگيران بالغ بر 9 هزار ميليارد تومان حقوق 
پرداخت مي كند در حالي كه هر سال هم به تعداد آنها 
اضافه مي شود تا جايي كه تعداد مستمري بگيران در 
سال 98 نسبت به زمان مشابه سال قبل 8.15 درصد 
افزايش يافته و به م��وازات آن روند مصارف بلندمدت 
س��ازمان هم با ش��تاب زيادي افزايش داش��ته است، 
به طوري كه در س��ال 1۳96، مص��ارف بلندمدت اين 
سازمان، معادل 45 هزار ميليارد تومان بود، اين رقم در 
سال 1۳97 به 55 هزارميلياردتومان رسيد و برآوردها 
بر اين است كه تا پايان س��ال 1۳98 اين رقم به 108 
هزارميليارد تومان برسد كه از اين رقم بيشترين بخش 
آن صرف پرداخت مستمري بازنشستگان مي شود تا 
جايي كه از رقم پيش بيني مصارف س��ال 1۳98، 65 
درصد به بازنشستگي، 5 درصد به از كارافتادگي و ۳0 
درصد به بازمانده ها تعلق مي گي��رد و وخامت اوضاع 

زماني به وضوح مش��خص مي شود كه بدانيم افزايش 
هزينه هاي مستمري تنها در خردادماه 1۳98 به ميزان 
۳7.7 درصد افزايش يافته است و اگر پرداخت ماهانه 
9 هزار ميليارد تومان را مبنا قرار دهيم، سازمان تامين 
اجتماعي در سال 98 تا پايان سال، 108 هزار ميليارد 
تومان اعتبار براي تسويه به موقع مستمري افراد تحت 
پوشش خود نياز دارد. چالش هاي مالي تامين اجتماعي 
و كمبود منابع مالي و نقدينگي، در حالي است كه معلوم 
نيست دولت به عنوان بزرگ ترين بدهكار مالي به اين 
سازمان، قرار است چه زماني و به چه صورتي رقم بدهي 
خود را پرداخت كند. آن طور كه كارشناس��ان تامين 
اجتماعي مي گويند، بدهي دولت تا پايان س��ال 97، 
به مرز 180 هزار ميليارد تومان رس��يده بود اما دولت 
تنها پرداخت »بخش بسيار كوچكي« از اين بدهي را 
در اليحه بودجه 98 متقبل شد. تنها 50 هزار ميليارد 
تومان يعني چيزي ح��دود 27 درصد »بدهي واقعي 
دولت« به س��ازمان تامين اجتماعي كه در مقابل رقم 
مصارف بلندمدت اين س��ازمان در سال 1۳98، عدد 
محدود و كوچكي است. با وجود اين وضعيت، آن طور 
كه مديركل امور فني و مستمري هاي سازمان تامين 
اجتماعي مي گوي��د: 70 درصد از تعهدات س��ازمان 
تامين اجتماعي مربوط به مس��تمري بازنشس��تگان 
اس��ت. محمدعلي جناني درباره اي��ن موضوع گفت: 
عالوه بر آمار وسيع بازنشس��تگان بايد توجه كرد كه 
سازمان به اس��تناد ماده 96 خود، مجموع مستمري 
بازنشستگي، ازكارافتادگي و بازماندگي را حداقل سالي 
يك بار افزايش مي دهد تا معيشت مستمري بگيران 
نسبت به نرخ تورم تامين شود و از طرف ديگر موضوع 
همسان سازي حقوق بازنشستگان هم مطرح است كه 
بر اس��اس بند ب ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه، 
س��ازمان تامين اجتماعي موظف است طبق قوانين 
موجود مبادرت به همسان سازي حقوق بازنشستگان 
كند كه تاكنون س��ازمان با توجه ب��ه ظرفيت قانوني 
اقدامات الزم را انجام داده است اما اگر سازمان بخواهد 
خارج از قوانين موجود اقدام به حمايت هاي بيش��تر و 
خدمات جديدتر كند بايد اعتبار مورد نياز آن در بودجه 

سنواتي گنجانده شود.

     چاره اي جز استقراض نيست
با توجه به آمار وسيع مستمري بگيران تامين اجتماعي 
كه هر سال هم به آن اضافه مي شود، اين سازمان نياز 

به چاره انديشي براي منابع مالي دارد كه كارشناسان 
معتقدند چ��اره اي ج��ز اس��تقراض از بانك ها باقي 
نمي ماند.عباس خليلي، كارش��ناس رف��اه و تامين 
اجتماعي درباره چش��م انداز پرداخ��ت بدهي هاي 
انباشته دولت به س��ازمان تامين اجتماعي گفت: تا 
نيمه دوم تيرماه، بودجه دولت هنوز به درستي ابالغ 
نشده و س��ازوكارهاي پرداخت مشخص نشده بود. 
عدم پرداخت 50 هزار ميليارد تومان مشخص شده در 
قانون بودجه، تا تيرماه طبيعي بود؛ با توجه به شرايط 
فوق العاده اي كه اول سال بابت وقوع سيل پيش آمد، 
عدم پرداخت، البته تا اواسط تابستان، قابل پذيرش 
اس��ت اما مشكل اينجاست كه با توجه به مشكالت و 
شرايط موجود، پرداخت كامل 50 هزار ميليارد تومان 
تا آخر س��ال، كمي دور از انتظار مي نمايد و نمي توان 
زياد در اين رابطه خوش��بين بود؛ در واقع، چشم انداز 

چندان روشني در پيش رو نداريم.

او افزود: اگر قرار باشد در آينده نيز اوضاع به همين منوال 
پيش برود، تامين اجتماعي »چاره اي« ندارد جز اينكه 
باز هم دس��ت به اس��تقراض بزند؛ باز هم از بانك ها وام 
بگيرد تا بتواند مستمري ها را بپردازد. تامين اجتماعي 
همين امروز هم حدود 40 هزار ميليارد تومان به نظام 
بانكي كش��ور بدهكار اس��ت ادامه اين روند، مي تواند 
»نگران كننده« باشد با اين حال اگر دولت بدهي خود 
را پرداخت نكند،  چاره ديگري نيس��ت؛ چراكه تامين 
اجتماعي براي تامين منابع خود در شرايط فعلي سه راه 
بيشتر ندارد كه عبارتند از منابع ناشي از حق بيمه؛ سود 
حاصل از سرمايه گذاري و در نهايت به عنوان آخرين راه، 
دريافت مطالبات خود از دولت؛ وقتي جمع اين منابع 
نتواند كفاف مصارف الزام آور، هميشگي و نقدي سازمان 

را بدهد؛ چاره اي جز »استقراض« نمي ماند.
خليلي بيان كرد: وضعيت دو راه حل اول، يعني منابع 
حق بيمه و س��ود حاصل از سرمايه گذاري، در شرايط 

فعلي، چندان اميدواركننده نيست؛ در شرايط فعلي 
بازار اشتغال، كارفرمايان توان ندارند حق بيمه ها را به روز 
و مرتب پرداخت كنند؛ دقيقا به همين خاطر است كه 
دستورالعمل هاي بخشودگي بيمه اي صادر مي شود 
تا كارفرمايان مجبور نش��وند به خاطر بدهي به تامين 
اجتماعي، توليد را تعطيل كنند؛ پس روي دريافت به 
موقع حق بيمه ها نمي توان حساب چنداني باز كرد؛ از 
آن سو، »سرمايه گذاري هاي تامين اجتماعي« مشابه 
همه سرمايه گذاري هاي اقتصادي، امروز چندان اوضاع 
مناسبي ندارد و سود قابل اتكايي توليد نمي كند؛ براي 
نمونه پتروشيمي ها؛ االن در شرايط تحريم، محصوالت 
پتروشيمي ما، مشتري چنداني ندارد و الجرم تامين 
اجتماعي از سرمايه گذاري هايي كه در اين بخش انجام 
داده، نمي تواند سود قابل مالحظه اي به دست بياورد. 
دولت هم كه بدهي هايش را نمي پردازد؛ بنابراين جز 

وام گرفتن از بانك ها نمي ماند. 

مديرعامل خانه اي ب��ي از مرگ 15 ك��ودك اي بي به 
دليل عفونت ناشي از نبود پانسمان ميپلكس خبر داد. 
حميدرضا هاش��مي گلپايگاني با ابراز تاس��ف از اينكه 
تحريم ها بر ملزومات پزشكي بيماران اي بي اعمال شده 
است، گفت: اگر پانسمان ميپلكس در اختيار كودكان 
مبتال به اي ب��ي قرار نگي��رد، آنها درد ش��ديدي را در 
اندام شان متحمل مي شوند. بيماران اي بي بي نهايت به 
اين پانسمان نيازمند هستند و متاسفانه براي  آنها درمان 
جايگزيني هم وجود ندارد. امروز در شرايط تحريم اين 
پانس��مان ها، مجبور هستيم از پمادهاي تركيبي و گاز 
وازلينه هاي چرمي استفاده كنيم، اين در حالي است كه 
تمام اين پانسمان ها يك دهم تاثير پانسمان ميپلكس 

را ندارند.
او يادآور شد: ميپلكس از سال 95 توسط وزارت بهداشت 
براي كودكان اي بي تهيه مي ش��د، ولي بعد از بازگشت 
دوباره تحريم ها در ارديبهشت سال 97، ما با عدم واردات 
پانسمان ميپلكس مواجه شديم. ما با نهادهاي مختلف 
رايزني كرديم، اما نتوانستند پانسمان مورد نياز را وارد 
كنند. در نهايت سعي كرديم خودمان به عنوان يك نهاد 

غيرسياسي با شركت توليد كننده وارد مذاكره شويم.
او در ادامه افزود: ما با شركت سوئدي كه تنها توليدكننده 
اين پانسمان در دنيا است، نامه نگاري كرديم. اين شركت 

سوئدي طي نامه اي رسما اعالم كرد كه كشور شما در 
تحريم است و ما نمي توانيم سهميه پانسمانتان را ارسال 
كنيم. آمار مبتاليان به اي بي به قدري پايين اس��ت كه 
توليد پانس��مان آن، براي كشور ها يا س��رمايه گذاران 
صرفه اقتصادي ندارد. بنابراين تنها ش��ركت ميپلكس 
اين پانس��مان ها را تولي��د مي كند. چون ش��يوع اين 

بيماري تقريبا در كش��ورهاي جهان يكسان است، هر 
كشور سهميه خود را دارد. بنابراين دور زدن تحريم ها 
غيرممكن است. هيچ كشوري نمي تواند بيش از سهميه 
خود پانس��مان دريافت كند و آن را به م��ا واگذار كند. 
امروز كودكان ما كمبود اين پانسمان را لمس مي كنند. 
هاشمي با تاكيد بر اينكه بايد تحريم دارو و غذا به گوش 

نهادهاي جهاني برس��د، به ايلنا گفت: به زعم بنده تنها 
راه حل اين مش��كل اين است كه غذا و دارو جزو تحريم 
نباشد. البته آنها ادعا مي كنند كه غذا و دارو جزو تحريم ها 
نيست، ولي اگر آخرين گزارش ديد بان حقوق بشر را نگاه 
كنيد، اين ادعا مردود اس��ت، چرا كه غذا و دارو تحريم 
است. ما به عنوان يك نهاد كامال غيرسياسي مي بينيم 
كه پانسمان كودكان اي بي به خاطر تحريم ها به كشور 
وارد نمي شود و اين چيزي است كه ما از نزديك لمس 

مي كنيم. 
او با تاكيد ب��ر اينكه تحريم ها به طور مش��خص دارو و 
پانسمان  بيماران اي بي را هدف گرفته  است، بيان كرد: 
براي تهيه پانس��مان ها مشكل نقل و انتقال ارز نيست، 
بلكه آن شركت سوئدي مشخصا از ارسال ميپلكس به 
ايران خودداري مي كند. به خاطر عدم دسترسي كودكان 
اي بي به پانس��مان ميپلكس، حداقل 15 نفر به خاطر 
عفونت فوت كرده اند و ما اين موضوع را به گوش مسووالن 
مربوطه، وزارت بهداشت و وزارت كشور رسانده ايم، ولي 
بيش��تر از اين كاري نمي توانيم انجام دهيم. هاش��مي 
گفت: االن در ش��رايطي هستيم كه برخي مسافران در 
بازگشت به كشور چند ميپلكس با خود مي  آورند. مسلما 
اين مشكل ما را حل نمي كند. بايد در رابطه با اينكه غذا و 
دارو تحريم است صحبت شود. اين بايد به گوش نهادهاي 

جهاني برسد. اگر اين موضوع ثابت شود، گام بسيار بزرگي 
برداشته شده است. شايد تحريم كننده ها مجاب شوند كه 
مردم ايران از جمله بيماران اي بي در بعد نظام سالمت به 

جهت تحريم ها در خطر هستند.
مديرعامل خانه  اي بي با تاكيد بر اينكه زندگي بيماران 
اي بي به پانسمان ميپلكس وابسته است، گفت: به طور 
مثال بيماران كليوي و بيماران هموفيلي هم مش��كل 
دارويي دارند، اما ما وضعيت بيماران اي بي را از نزديك 
مي بينيم. ش��ايد تفاوت اين بيماري دردي باشد كه با 
چش��م ديد مي ش��ود. ما زخم، درد و عفونت را در اندام 
بيماران اي بي مي بينيم، اگر پانس��مان در اختيار اين 
بيماران باشد، 80 درصد مشكالت آنها حل مي شود. اگر 
بيمار اي بي پانسمان داشته باشد، مي تواند لباس بپوشد و 
لباسش جذب زخمش نشود. فقط در اين شرايط كودك 

اي بي مي تواند به مدرسه برود. 
او با اش��اره به اينكه اي بي در ليست بيماري هاي خاص 
اس��ت، ولي اعتباري به آن تعلق نمي گيرد، گفت: سال 
پيش مجلس شوراي اسالمي بيماري اي بي را در ليست 
بيماري هاي خاص لحاظ ك��رد، اما بودجه اي براي اين 
بيماري اختصاص پيدا نكرد، بلكه فقط روي كاغذ يك 
چيزي نوشته شد. بايد مجلس همت كند و بودجه اي 

براي كودكان اي بي در نظر بگيرد.
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اگر روستا پزشك داشت
زهرا زنده بود

اهال��ي روس��تاي زلزل��ه زده ورنك��ش از روند كند 
آواربرداري در روس��تا گاليه دارن��د و مي گويند، با 
وجود ش��روع فصل سرما بايد سريع تر فضايي براي 
اسكان موقت آنها مشخص شود، چراكه خانه ها اغلب 
ترك خورده و غيرقابل استفاده هستند. نيمه شب 
جمعه 17 آبان ماه زمين زيرپاي مردمان آذربايجان 
ش��رقي لرزيد. مركز لرزه نگاري كش��ور بزرگي اين 
زمين ل��رزه را 5.9 در مقياس ريش��تر و در عمق 8 
كيلومت��ري زمين اعالم كرده ب��ود. كانون زلزله در 
نزديكي روستاي ورنكش بود؛ روستايي كه با مركز 
استان آذربايجان شرقي، شهر تبريز در حدود 1۳0 
كيلومتر فاصله دارد و اهالي آن اغلب دامدار و باغدار 
هستند. در اين روستا در حدود ۳40 خانوار زندگي 
مي كنند كه اغلب آنها در فصل تابستان يا ايام محرم 
در روستا هستند و در فصل هاي سرد سال در تهران 
و ديگر شهرهاي استان س��اكن مي شوند. در شب 
حادثه نيز نيمي از اهالي روستا در آنجا نبودند و روز 
بعد با شنيدن خبر زلزله خود را به روستا رسانده و با 

خانه هاي ويران شده شان مواجه شدند.
نيروهاي انتظامي در ورودي روستا براي جلوگيري 
از حضور افراد متفرقه حضور دارند و اجازه نمي دهند، 
افراد غيرمسوول و غير از اهالي روستا وارد شوند. هوا 
كمي سرد است و اغلب خانه ها يا ديوارهايشان ترك 
خورده يا فروريخته است. اهالي بخش پاييني روستا 
در ميدان چادر زده اند و ش��ب گذشته را با وجود 
سرماي هوا از ترس زلزله و آوار شدن خانه هايشان 
در چادر گذرانده اند. وارد ميدان مي شوم، زهرا 22 
ساله و يكي از اهالي روستاست كه در مقابل چادر 
ايستاده است، وي درباره آن شب مي گويد: وقتي 
زلزله آمد ما خواب بوديم و با صداي مهيبي از خواب 
بيدار شديم و ديديم كه سقف خانه در حال ريزش 
است. اين دختر جوان ادامه مي دهد: ما به سرعت از 
خانه خارج شديم و ديديم كه خانه در حال ريزش 
اس��ت به ميدان اصلي روستا آمديم. ساعت ۳ بود 
كه نيروهاي امدادي و هالل احمر رسيدند. ديشب 
از ت��رس پس لرزه ها در خانه نماندي��م و در چادر 
خوابيديم، شب ها اينجا سرد است، البته چراغ و والور 
به ما داده اند، اما باز هم سرد است ما هم مي ترسيم 
كه به داخل خانه برويم. هنوز ارزيابي هم نشده است 
و ما نمي دانيم چه زماني مي توانيم به خانه هايمان 
برگرديم. به گزارش ايلنا، كمي آن طرف تر در يكي 
از چادرها مراسم ختم دو نفر از اهالي روستا در حال 
برگزاري است، پدر و مادر اين خانواده در زلزله جان 
خود را از دس��ت داده اند. خانم جواني كه صدايش 
از شدت گريه گرفته است، مي گويد: ما به محض 
شنيدن خبر زلزله به اينجا آمديم و متوجه شديم 
پدر و مادرم از دنيا رفتند. خانه كامال فرو ريخته و 
آوار ش��ده بود و هر دو آنها در زير آوار مانده بودند. 
پدر و م��ادرم به همراه مادربزرگم در اينجا زندگي 
مي كردند. مادربزرگ مدتي بود به تهران آمده بود و 
در شب حادثه اينجا نبود. او ادامه مي دهد: همه چيز 
ويران شده پدرم سه راس دام داشت كه دو راس آن 
تلف شده و در زير آوار بودند و يك راس هم گمشده 
و ما نمي دانيم اصال كجاست. تمام مدارك در زير آوار 
هستند و هنوز كسي براي آواربرداري نيامده است. 
ما مي خواهيم به تهران برگرديم و براي پدر و مادرم 
مراسم ختم برگزار كنيم، اما نمي توانيم چون اينجا 
همه چيز بالتكليف است و نمي دانيم چه بايد بكنيم. 
اين دختر جوان با بيان اينكه ما نمي دانيم بر س��ر 
اموال پدرم چه آمده، با تلفن همراه پدرم كه تماس 
مي گيرم ش��خص ديگري پاسخ مي دهد، تصريح 
مي كند: جنازه ها را به سردخانه روستا برده بودند، 
اما برق آن را وصل نكرده بودند و اجساد پدر و مادرم 
را در حالي كه كامال ورم كرده و از حالت عادي خارج 
شده بودند، تحويل گرفتيم. يكي از اهالي روستا كه 
براي شركت در مراسم ختم به اين چادر آمده بود، 
مي گويد: وضعيت خانه ها هنوز مشخص نيست و 
ما نمي دانيم كه چه اتفاقي قرار است، بيفتد. بيشتر 
از 80 درصد دام ها در روستا از بين رفته اند. قبل از 
زلزله وضعيت خيلي خوب بود. مرد ديگري از اهالي 
روس��تا مي گويد: برخي از دام ها زنده اند و در زير 
آوار هستند و ما نمي توانيم آنها را خارج كنيم. اين 
حيوانات اذيت مي شوند. يك يا دو تا ماشين سنگين 
در اينجا هستند. اي كاش زودتر دام ها را از زير آوار 
بيرون مي آوردند. در زلزله 5.9 ريشتري كه مركز آن 
در روستاي ورنكش بود 5 نفر از هموطنان جان خود 
را از دست داده اند. اين زمين لرزه اگرچه خسارت 
جاني كمي در پي داشت، اما دختركي در روستاي 
ورنكش جان خود را از دس��ت داد كه غم از دست 
دادن آن داغ سنگيني براي همه اهالي روستا است.
زهرا عابدي ده ساله در شب حادثه براثر آسيب هاي 
ناش��ي از زلزله جان خود را از دس��ت مي دهد. پدر 
زه��را »اصغر عابدي« در مقابل خانه اش نشس��ته، 
خانه اي كه تا ش��ب قبل از زلزله صداي دختركش 
و ش��يرين زباني هايش در آن مي پيچي��د، اما امروز 
به تلي از آوار تبديل ش��ده اس��ت و ديگر خبري از 
صداي شيرين زهرا هم نيس��ت. عابدي درباره آن 
شب مي گويد: مهمان داشتم و آنها شب در منزل ما 
خوابيده بودند، هنگامي كه زلزله آمد؛ همه ترسيده 
بوديم به مهمانانم كمك كردم تا از منزل خارج شوند 
و به زهرا گفتم در گوشه اي امن بماند، اما همين كه 
بازگشتم خانه آوار شده بود و زهرا در زير آوار مانده 
بود. بالفاصله زهرا را از زير آوار خارج كرديم.   بيهوش 
شده بود، اما نفس مي كشيد او را به سرعت به بخش 
چالدران بردم در آنجا هم برق قطع شده بود و كسي 
نمي توانست به زهرا كمك كند و نتوانستيم زهرا را 
حفظ كنيم. جسد بي جان دخترم را به روستا آوردم 

و غسلش داديم و دفنش كرديم.
يكي از اهالي روستا مي گويد: پزشكان هفته اي دو روز 
به اينجا مي آيند، در شب حادثه هم پزشك در روستا 
نبود براي همين پدر زهرا او را به تركمانچاي مي برد، 
اما در آنجا هم برق قطع شده بود و كسي نتوانست به 
زهرا كمك كند و زهرا از دنيا رفت. اگر پزشك داشتيم 

شايد امروز زهرا هنوز زنده و در كنار ما بود.

مشوقهايجديدبرايمشموالن»ماهر«سربازي
سخنگوي قرارگاه مهارت آموزي سربازان ستادكل نيروهاي مسلح برخي 
مشوق هاي در نظر گرفته شده براي سربازان داراي مهارت را تشريح كرد.

سردار موسي كمالي در نشست خبري همايش ملي »پنجه هاي كارآمد، 
سربازان ماهر« كه برگزار شد، گفت: سربازي امري مقدس است كه نمود 
عملي مشاركت مردم در امر دفاع است و حقيقتا سربازان ما بار عمده اي 

از مسووليت دفاعي كشور را برعهده دارند.
او با بيان اينكه سربازان در گذشته كمتر مورد توجه قرار گرفته بودند، 
گفت: قرارگاه مهارت آموزي سربازان نيز در همين راستا ايجاد شد. ببينيد 
ما از ابتداي پيروزي انقالب تاكنون 15 ميليون جوان به سربازي رفته 
و هفت ميليون نفر نيز از انجام خدمت سربازي معاف شده اند كه اگر ما 
مهارت آموزي را زودتر آغاز كرده بوديم االن 22 ميليون نفر نيروي ماهر 
و متخصص در امور مختلف در كشور داشتيم. وي در پاسخ پرسشي در 
مورد مشوق هايي كه به سربازان ماهر داده خواهد شد، گفت: در آينده 
اولويت دريافت امريه سربازي با آن دسته از مشموالني خواهد بود كه 

مهارتي را آموزش ديده و در سامانه سرباز ماهر ثبت نام كرده اند.
او با بي��ان اينكه ام��كان انتخاب يگان مح��ل خدمت ني��ز از ديگر از 
مشوق هاس��ت، گفت: البته م��ا تالش مي كنيم كه تا ح��د امكان و در 
شرايطي كه خللي به توان دفاعي نيروهاي مسلح وارد نشود، اين طرح 
را اجرا كنيم. سخنگوي قرارگاه مهارت آموزي سربازان نيروهاي مسلح 
افزود: انتخاب شهر محل خدمت نيز مشوق مشابه ديگري است كه آن را 
اجرايي خواهيم كرد و عالوه بر آن مشاور ه هاي ديگري نيز براي سربازان 
وجود دارد اما شرط اصلي اين است كه سربازان حتمًا در سامانه سرباز 

ماهر ثبت نام كنند.
 كمالي ادامه داد: تعجيل و تعويق در اعزام به سربازي نيز از جمله ديگر 
مشاوره هاست كه سربازان مي توانند از آن استفاده كنند اما تمام مشوق ها 
تنها براي سربازان ماهر است. سخنگوي قرارگاه مهارت آموزي سربازان 
در بخش ديگري از س��خنانش با بيان اينكه نيمي از توان دفاعي ما را 

جوانان با انگيزه و با نشاط كه سربازان نيز جزو آن هستند تامين مي كند، 
گفت: ما بايد دوران س��ربازي را به دوران خوشايند براي سربازان بدل 
كنيم. سال هاست كه در اين راستا قدم برداشتيم اما معتقديم كه هر چه 
در اين حوزه كار شود باز هم جاي كار دارد و در همين راستا نيز قرارگاه 

مهارت آموزي سربازان را ايجاد كرديم.
كمالي با بيان اينكه قرارگاه مهارت آموزي سربازان همچون پل ارتباطي 
ميان سازمان ها و دستگاه هاي مختلف با نيروهاي مسلح است، گفت: 
اين قرارگاه در واقع همچون كاتاليزور عمل كرده و ارتباط بين سربازان 
نيروهاي مسلح و سازمان ها و نهادهاي ديگر را برقرار مي كند به طوري كه 
تاكنون با بيش از 20 س��ازمان تفاهمنامه همكاري امضاء كرده ايم. او 
در مورد همايش پنجه هاي كارآمد س��ربازان ماه��ر نيز گفت: فاز اول 
اعطاي مشوق به سربازان ماهر، از اين همايش كه در واقع پل ارتباطي 
ميان دانش آموزان و س��ربازي است آغاز خواهد شد و پس از آن با حل 
مشكالت و آناليز طرح هاي قبلي ارايه بسته هاي تشويقي در قبل، حين 
و پس از س��ربازي را به ديگر سربازان ماهر نيز اجرا خواهيم كرد. البته 
تمام تالش ما اين است كه همين امسال اين طرح براي تمام سربازان 

ماهر اجرايي شود.

كاهشملموسسنسكتهمغزي
مشاور معاون درمان وزارت بهداش��ت با اشاره به سه اقدام جديد وزارت 
بهداشت در حوزه درمان س��كته هاي حاد مغزي تاكيد كرد: مهم ترين 
چالش ما در اين زمينه آگاهي مردم از عالئم سكته مغزي و مراجعه سريع 

آنها به مراكز درماني به ويژه از طريق اورژانس است.
جمشيد كرمانچي با اشاره به مبحث سكته مغزي در كشور گفت: سكته 
مغزي به عنوان يكي از شايع ترين بيماري هاي كشور محسوب مي شود؛ 
به طوري كه س��االنه 100 هزار مورد سكته مغزي در كشور داريم. نكته 
مهم ديگر اين است كه سكته مغزي همچنان به عنوان علت مهم و اصلي 

معلوليت ها و ناتواني ها در كشور شناخته مي شود.
او با بيان اينكه با توجه به شيوع سكته هاي مغزي در كشور، الزم بود كه 
وزارت بهداشت برنامه اي ملي در اين حوزه داشته باشد،  افزود: بر همين 
اساس از سال 1۳95 برنامه ملي درمان سكته هاي حاد مغزي آغاز شد. 
در اين برنامه چند عنصر اصلي وجود دارد؛ ابتدا ما يك هماهنگي براي 
درمان اين بيماران بين بيمارس��تان و اورژانس ايجاد كرديم و مهم اين 
بود كه ما بتوانيم به موقع به بيماران رسيدگي كنيم. زيرا اگر در كمتر از 
چهار ساعت بتوانيم بيمار سكته مغزي از نوع بدون خونريزي دهنده را به 
بيمارستان برسانيم، حتما مي توانيم اقدامات خيلي خوبي برايش انجام 
دهيم. بايد توجه كرد كه سكته مغزي دو نوع انسدادي و خونريزي دهنده 
دارد. حال اگر در نوع انسدادي سكته مغزي بيمار را در كمتر از چهار ساعت 
به بيمارستان برسانيم، مي توان بيمار را نجات داد. مشاور معاون درمان 
وزارت بهداشت همچنين گفت: در عين حال بايد توجه كنيم با توسعه 
اين طرح، چالش اصلي مان در كشور، آگاهي مردم و مراجعه به موقع در 
اين حوزه است. در وهله اول مردم نبايد فكر كنند كه سكته مغزي فقط در 
سنين باالي 50 يا 60 سال اتفاق مي افتد. در حال حاضر سكته هاي مغزي 
در سنين 40 سال داريم و بعضا مواردي از سكته مغزي در سنين زير 40 
سال هم ديده شده است. گاهي اوقات مردم انتظار دارند كه يك فرد پير و 
از كار افتاده اي سكته مغزي كند؛ در حالي كه يك فردي كه شاغل است 

يا در خيابان راه مي رود هم ممكن است سكته مغزي كند. بنابراين حواس 
مردم بايد به اين موضوع باشد و اشتباه نكنند و فكر نكنند كه سكته حاد 
مغزي فقط مختص افراد پير است. كرمانچي تاكيد كرد: البته اين روندي 
است كه در دنيا اتفاق افتاده و سن سكته مغزي كاهش يافته است، اما در 
ايران به شكل ملموسي پايين آمده كه دليل آن هم سبك زندگي اعم از 
تغذيه ناسالم، مصرف چربي و نمك، فست فود و تحرك بدني ناكافي است 
كه منجر به افزايش ريسك سكته هاي مغزي شده است. در عين حال مردم 
زماني كه عالئم سكته مغزي را ديدند، فكر نكنند كه يك عارضه محدود 
و زودگذر است و با خود بگويند يك ساعت يا يك روز صبر كنيم تا بهتر 
شويم، بلكه بايد سريعا به اورژانس مراجعه كنند تا در آنجا مطمئن شوند.

وي افزود: امسال انجمن سكته مغزي ايران پيشنهاد كرده است كه هفته 
پاياني آبان ماه را يك كمپين اطالع رساني در حوزوه سكته مغزي برگزار 
كنند كه در حال آماده سازي پكيجي در اين باره هستند تا در تمام شهرها 

بتوانند يك هفته درباره سكته مغزي و عالئم آن تبليغ كنند.
كرمانچي با بيان اينكه تاكنون نزديك به 20 هزار مورد از انواع سكته مغزي 
را طي اجراي برنامه درمان سكته هاي حاد مغزي بررسي كرده ايم، گفت: 

از اين تعداد، 7000 مورد در كشور تزريق دارو داشته ايم. 
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عضو شوراي شهر بر پايش طرح كاهش آلودگي هوا تاكيد كرد

از دوشنبه تا پنج شنبه بليت اتوبوس و مترو نيم بها است، عوارض طرح ترافيك هم ۵۰ درصد افزايش مي يابد

پاكسازي فوري هوا با تبعيض قيمتي

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 
آرش ميالني، رييس كميته محيط زيست شوراي شهر 
تهران خواستار بازنگري در طرح كاهش آلودگي هوا شد. 
به گزارش »تعادل«، موضوع محدوديت براي حمل و نقل 
شهري در ايران، نخستين بار در س��ال ۱۳۵۸ و با تعيين 
مسير ويژه اتوبوسراني شروع شد. اين قوانين تا سال ۱۳۸۴                           
۹مرحله بازبيني شد. بر اين اساس، اولويت هايي بر حسب 
مشاغل تعيين شد و بر اساس اين اولويت ها، قيمت هايي 
براي خريد مجوز ورود به طرح مش��خص شد. طرحي كه 
شهرداري تهران در نيمه دوم سال ۹۶ اقدام به بازنگري آن 
كرد. تا پيش از بازنگري طرح، حجم انبوهي از خودرو هاي 
داراي سهميه طرح ترافيك با پرداخت هاي ناچيز قادر بودند 
وارد طرح ترافيك شوند. همچنين خودرو ها بر اساس شماره 
آخر پالك به صورت زوج و فرد از سال ۶ صبح تا ساعت ۱۷ 
تنها مجاز به رانندگي در مح��دوده زوج و فرد و پس از آن 
در كل محدوده طرح بودند. شرايطي كه با بازنگري طرح 
دچار تغييرات جدي شد و خودرو هاي فاقد طرح تا ساعت 
۱۹ امكان حضور در محدوده طرح را ندارند. از ابتداي تير 
ماه س��ال جاري نيز طرح زوج و فرد براي هميشه از رژيم 
ترافيكي پايتخت حذف ش��د و قوانين جديد جاي آن را 
گرفت. تاكنون نظرات و گزارش هاي مختلفي درباره تاثيرات 
مثبت و منفي طرح كاهش عنوان شده و برخي در مخالفت 
و عده اي در حمايت از اين طرح صحبت كرده اند اما با شروع 
سال تحصيلي جديد و آغاز فصل بارندگي انتقادها به اين 
طرح افزايش يافت و حتي پليس كه قبال از حاميان اين طرح 
بود، بر اصالح و بازنگري طرح كاهش تاكيد كرد. بسياري 
معتقدند با آغاز سال تحصيلي جديد حجم ترافيك نسبت 
به سال هاي گذشته در مركز شهر افزايش يافته است. سردار 
حسين رحيمي، رييس پليس تهران در اين باره گفته بود: 
»پليس در كف خيابان است، مديريت ترافيك را به عهده 
دارد؛ اكنون شهروندان در ترافيك عصرگاهي رنج مي برند 
و دل نگرانند.« او با تاكيد بر اينكه طرح كاهش آلودگي هوا 
نيازمند اصالح اس��ت، گفت: »پليس نظرات��ش را درباره 
اصالحات طرح كاهش آلودگي هوا در ۸ بند به شهرداري 
اعالم كرده است.« البته شهرداري نيز اعالم كرده كه اين 

موضوع را بررسي مي كند.
واقعيت اين است كه اجراي طرحي كه مستقيما با سالمت 
جسماني و رواني شهروندان ارتباط دارد نيازمند پايش و 
نظارت بسيار هنگام اجراست. پايش مستمر طرح باعث 
مي ش��ود تا ايرادهاي طرح شناسايي شده و امكان اصالح 
آن را فراه��م م��ي آورد. گاهي حتي الزم اس��ت در اصول 
اساسي طرح نيز تغييراتي ايجاد ش��ود تا زودتر و بهتر به 
نتيجه موردنظر دست يابند. موضوعي كه روز گذشته آرش 
ميالني در جلسه شوراي ش��هر تهران به درستي مطرح 
كرد. او در تذكر پيش از دستور خود در مورد طرح كاهش 
آلودگي هوا توضيحاتي ارايه كرد و گفت: مساله آلودگي هوا 
يك موضوع فرابخشي است و همه سازمان ها ودستگاه ها از 
جمله شهرداري در اين باره مسووليت دارند اما مهم است 
كه به صورت شفاف در مورد آلودگي هوا به مردم گزارش 
داده شود. او با بيان اينكه دو سال است، طرح پيشنهادي 
كاهش آلودگي هوا توسط شهرداري مطرح شده تصريح 
كرد: در اين طرح پيش بيني شده است، طي مدت چهار 
س��ال با صرف ۳۵ هزار ميليارد تومان ح��دود ۳۰ واحد 
ش��اخص كيفيت هوا بهبود يابد و از اين ميزان تامين ۲۵ 
درصد از منابع عمومي و باقي مانده از محل تسهيالت بانكي 
در نظر گرفته شده است. ميالني با اشاره به اينكه با توجه به 
محدوديت شديد مالي و فرسودگي هشدار دهنده ناوگان 
الزم است طرح كاهش آلودگي هوا به  فوريت بازنگري شود، 
گفت: با توجه به اولويت كنترل آلودگي هوا از ش��هرداري 
مي خواهيم ضمن بازنگري ابعاد مختلف طرح، گزارشي 

شفاف تا پايان آذر ۹۸ به شورا ارايه دهد.

افزايشعوارضطرح،كاهشكرايهها
هر چند مس��ووالن شهري معتقدند مخالفان طرح اقدام 
به س��ياه نمايي مي كنند و گزارش هايي مبني بر كاهش 
ترافيك و آلودگي هوا در اين مدت منتشر كردند اما آلودگي 
هواي تهران در روزهاي اخير نشان از اين دارد كه مخالفان 
چندان هم به دنبال س��ياه نمايي نيستند و خود معاونت 
حمل و نقل شهرداري تهران در جلسه كاهش آلودگي هوا 

پيشنهادهايي مطرح كرده بود كه افزايش ۵۰ درصدي ورود 
به محدوده طرح ترافيك از جمله آنها بود.

پورسيدآقايي ديروز بعد از جلس��ه كاهش آلودگي هوا با 
حض��ور در جمع خبرنگاران داليل اين تصميم را اينگونه 
تشريح كرد: با توجه به ش��رايط سكون جوي در روزهاي 
آينده در شرايط ناسالم هوا قرار خواهيم گرفت. شهرداري 
تهران دو تصميم در كاهش تردد خودروهاي س��واري در 
روزهاي آينده براي كاهش آلودگي هوا خواهد داشت .از 
دوش��نبه تا پنجشنبه بليت حمل و نقل عمومي از جمله 
اتوبوس و مترو نيم بها خواهد شد و عوارض استفاده از طرح 
ترافيك و زوج و فرد هم ۵۰ درصد افزايش مي يابد. معاون 
حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران افزود: كاميون ها 
نيز از امشب تا آخر هفته محدوديت تردد خواهند داشت. 
او اظه��ار اميدواري كرد با تصميمات اتخاذ ش��ده ميزان 
افزايش آاليندگي ها در روزهاي آتي به ش��رايط اضطرار 
نرسد. به گفته او، در حال حاضر تعداد مسافران در مترو ۵ 
درصد افزايش يافته و ارايه سرويس و خدمات نيز در بخش 
حمل و نقل عمومي افزايش يافته اس��ت. پورسيدآقايي 
يادآور شد: هيچ ايستگاه مترويي نداريم كه مردم نتوانند 
سوار مترو شوند البته ازدحام مردم در ايستگاه هاي مترو 
وجود دارد، اما در ساعات پيك هم مردم مي توانند راحت 
سوار مترو شوند. در خطوط ۱، ۲ و ۴ هم در ساعات پيك، 
در اولين قطار ورودي به ايستگاه مردم امكان سوار شدن 
به داخل قطار را دارند و اين در حالي است كه در سال هاي 
گذشته مردم مجبور بودند سه قطار ديگر منتظر شوند تا 
بعد سوار مترو شوند. پورسيدآقايي بابيان اينكه در روزهاي 
دوشنبه و سه شنبه شاخص هاي آلودگي هوا باالي ۱۰۰ 
نخواهد رفت،  تصريح كرد: تهران دو تا سه روز آينده تحمل 

محروميت از وزش باد را دارد و شاخص آلودگي هوا به ۱۵۰ 
نخواهد رسيد.پيش بيني مي كنيم كه در روز چهارشنبه 
ميزان آالينده هاي هوا افزايش يابد كه تصميمات الزم در 

اين خصوص اتخاذ خواهد شد.

مشكلمتروتهرانحاداست
هر چند معاون ش��هردار و شهرداري سعي دارند با كاهش 
قيمت بليت مترو و اتوبوس شهروندان را به استفاده از مترو 
تشويق كنند، اما محسن هاش��مي، رييس شوراي شهر 
معتقد است مشكالت متروي تهران حاد است. روز شنبه 
خرابي قطار در خط ۲ مترو باعث اختالل در حركت قطارها 
شد.مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران در اين باره 
توضيح داد كه »مجبور به انتقال اين قطار به پايانه شديم 
واين توقف ۱۵ دقيقه اي باعث اختالل در اعزام كل قطارها 
در خط ۲ شد. اين مشكل هنوز به روال عادي برنگشته بود 
كه نقص فني قطار ديگري در اين خط باعث طوالني تر شدن 
اختالل در سرويس دهي اين خط شد كه موجب بروز ازدحام 
جمعيت در تمامي ايستگا هاي خط ۲ و به خصوص سكوي 

ايستگاه تهران )صادقيه( در خط ۵ شد.«
رييس شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه اختالل در حركت 
يك قطار يا واگن كل خط و حتي شبكه مترو را دچار اختالل 
مي كند،  تصريح كرد: مشكل مترو تهران حاد است و بارها 
تذكر داده ام كه بايد فكر اساس��ي به حال آن كرد؛ چرا كه 
در حال حاضر ۱۳۰۰ واگن در مترو فعال هستند كه برخي 
از آنها بيش از يك ميليون كيلومتر كاركرد داشته و حدود 
۳۰درصدشان نيز بايد اورهال شوند؛ اما اجبارا بايد از اين 
قطارها استفاده كنيم كه ممكن است حين سرويس دهي 
دچار حادثه يا خرابي شوند. او با بيان اينكه خراب شدن يك 

قطار مترو مانند اتوبوس نيست، گفت: اگر يك واگن يا يك 
قطار مترو نتواند خوب كار كند كل سرويس دهي خط را 
دچار اختالل مي كند و از مديريت شهري، دولت، سازمان 
برنامه و بودجه و بانك مركزي مي خواهيم كه تامين ۶۰۳ 
واگن براي تهران را جدي بگي��رد. هر چند كه به نظرم از 
سوي ديگر مسووالن شهري نيز بايد پاسخگو باشند و صرفا 
عذرخواهي كردن فايده اي ندارد. رييس شوراي شهر تهران 
همچنين در مورد افزايش آلودگي در تهران با بيان اينكه در 
مورد مصرف سوخت و كاهش آلودگي قوانين خوبي داريم 
ولي اكثرا اجرا نمي شود، تصريح كرد: بايد مقداري از يارانه  
به حمل و نقل عمومي اختصاص يابد اما تاكنون حتي يك 
ريال نيز اختصاص نيافته و اين در حالي است كه بايد ۴ هزار 
ميليارد تومان نيز از محل صرفه جويي در مصرف سوخت 
به حمل و نقل عمومي داده ش��ود كه اين اتفاق هم هنوز 
محقق نشده است. او با بيان اينكه بر اساس قانون بايد بيش 
از ۲۵درصد حمل و نقل عمومي توسط مترو انجام گيرد، 
گفت: اما حاال اين ميزان به ۱۰ درصد نيز نرسيده و اگر اين 

قوانين اجرا يا اصالح نشود آلودگي هوا بيشتر خواهد شد.

50درصدهزينههاتهاترشوند
به گزارش »تعادل«، روز گذشته جلسه شوراي شهر تهران 
يك مصوبه نيز داش��ت و اعضاي ش��ورا به كليات اليحه 
حمايت از شركت آب و فاضالب براي تكميل شبكه فاضالب 
پايتخت راي مثب��ت دادند. به��اره آروين رييس كميته 
شفافيت در توضيح اين اليحه گفت: با توجه به تخفيفي 
كه اين شركت از شهرداري تهران گرفته عنوان كرده مايل 
است تا ۵۰ درصد هزينه ها در قالب تهاتر رخ دهد كه هم 
كمكي به اين شركت كند و هم جلوي ضرر و زيان شهرداري 

گرفته شود. او با بيان اينكه شهرداري تهران به دليل تخريب 
آسفالت و بازسازي مجدد آن همچنين هزينه هايي كه به 
دليل احداث شبكه فاضالب ايجاد مي شود مبلغي را از همه 
مشتركان دريافت مي كند، گفت: در سال گذشته اين مبلغ 
به روزرساني شد و حاال شركت آب و فاضالب درخواست 
دارد كه تخفيف ۵۰ درصدي در محاسبه هزينه ها به آنها 
داده ش��ود؛ اما پيشنهاد ما اين اس��ت كه ۵۰ درصد مبلغ 
دريافتي به صورت نقد و ۵۰ درصد در قالب تهاتر با شركت 
آب و فاضالب باشد و اين در واقع بدين معناست كه تخفيفي 
در نظر گرفته نمي ش��ود و هم براي شهرداري و هم براي 

شركت آب و فاضالب اتفاق خوبي است.

تخفيفبهآبفابرايحفاريازجيبمردم
محمد ساالري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي شهر تهران، ارايه تخفيف به شركت آب و فاضالب 
براي حفاري را هزينه از جيب مردم دانس��ت و خواستار 
توضيح ش��هرداري ب��راي ارايه اين اليحه ش��د. او در اين 
باره گفت: ش��هرداري تهران بايد توضيح دهد كه چرا در 
وضعيت بحران مالي، براي ش��ركت فاضالب ۵۰ درصد 
تقاضاي تخفيف مي كند، اين موضوع جاي نگراني و شائبه 
دارد در حالي كه اينگونه اقدامات هزينه كرد از جيب مردم 
است. اكنون نيز از محل تبصره ۳، واگذاري انشعابات و از 
آبونمان ها تسهيالت زيادي به شركت فاضالب داده شده 
تا اين شركت وظايف ذاتي خود را انجام دهد؛ عجيب است 
كه امروز شهرداري تقاضاي تخفيف براي اين شركت دارد.
وي ادامه داد: ش��ركت فاضالب شهر تهران از بانك توسعه 
جهاني وام قابل توجهي گرفته و شهرداري تهران نيز هم در 
گذشته و هم در حال حاضر همكاري هاي خوبي در اين حوزه 
با آنها داشته است. ما در سنوات قبل نيز امتيازات و رقم هاي 
زيادي را به اين ش��ركت براي اجراي شبكه هاي فاضالب 

داده ايم در حالي كه اينها جزو ماموريت هاي دولت است.
عضو شوراي شهر تهران تصريح كرد: شبكه فاضالب تهران 
زماني خوب است كه پساب فاضالب براي آبياري پارك ها 
استفاده شود، نه اينكه اين پساب به جنوب شهر برود و براي 
آبياري دشت هاي شهرهاي اقماري استفاده شود. اكنون 
موضوع فرونشست نيز يكي از مشكالت شهر است كه وزير 
نيرو هم پيشنهاد داده اين موضوع به عنوان يك موضوع 
اولويت دار در كميته مشترك شورا، شهرداري و وزارت نيرو 
مورد بررسي قرار گيرد. او افزود: از سوي ديگر، ما به عنوان 
كميسيون شهرسازي با كميسيون سالمت و محيط زيست 
صدها ساعت كار كارشناسي انجام داديم و مدل هاي مالي 
براي قرارداد تهيه كرديم تا اجراي تصفيه خانه هاي مناطق 
۴ و ۲۲ كه در دوره گذشته شورا مصوب شده را اجرا كنند، 
اما شركت فاضالب وقتي به مدل هاي مالي ورود مي كند، 
شبكه اجرا شده و پساب را نيز جزو آورده خود مي داند، در 
حالي كه براساس مصوبه دولت، پساب بايد به صورت رايگان 
در اختيار شهرداري هايي كه نسبت به ايجاد تصفيه خانه 
اقدام مي كنند، قرار گيرد. ساالري افزود: نهايتا به گونه اي 
معادالت مالي را در نظر مي گيرند كه قيمت پساب چندين 
برابر آب ش��ربي مي شود كه به ش��هر تهران مي فروشند، 
بدين ترتيب ديگر هيچ انگيزه اي براي ورود شهرداري ها 
به احداث تصفيه خانه ها نمي ماند. وي با تاكيد بر اينكه در 
مدل مالي بايد كمك هاي شهرداري جزو آورده شهرداري 
محسوب ش��ود، تاكيد كرد: من مخالف صد در صد ارايه 
تخفيف به اين شركت هستم. در ادامه حسن رسولي، عضو 
كميسيون برنامه و بودجه به عنوان موافق اين اليحه با بيان 
اينكه درست است كه تكميل شبكه فاضالب جزو اختيارات 
دولت است اما مردم تهران نيز براي تكميل پروژه كمك 
مي كنند، گفت: پيشنهاد مي شود كه تخفيف ۵۰ درصدي 
ندهيم اما اين ۵۰ درصد را به صورت تهاتر در حساب هاي 

فيمابين محاسبه كنيد.

نامگذاريهايخاصمعابر
همچنين اعضاي شوراي شهر تهران نام بلوار فردوس غرب 
را به نام ناصر حجازي تغيير داده و تغيير نام خيابان پيروزان 
به نام پرسپوليس نيز مورد موافقت اعضا قرار گرفت. عالوه 
بر اين اعضاي شورا به تغيير نام خيابان كشفيان در منطقه 
سه به نام مرحوم دكتر نوربخش رييس اسبق بانك مركزي 

رأي مثبت دادند.

معاون امور مسكن و ساختمان مطرح كرد

صدوررايگانپروانهساختدربافتفرسودهپايتخت
گروه راه و شهرسازي| 

درحالي كه روند نوس��ازي بافت فرس��وده در كشور و به 
ويژه پايتخت همگام با برنامه تدوين شده پيش نمي رود 
معاون وزيرراه و شهرسازي از ارايه تخفيف تا ۱۰۰ درصد 
در هزينه صدور پروانه س��اخت براي افزايش استقبال از 
نوسازي در بافت فرس��وده تهران خبرداد، اين اقدام قرار 
اس��ت با همكاري شهرداري ها و ش��وراهاي شهر انجام 
مي ش��ود و مطالبات آن را هم دول��ت پرداخت مي كند. 
البته ميانگين تخفيف صدور پروانه در كشور ۸۰ درصد 
است كه با اجرايي ش��دن آن در سطح پايتخت و كشور 
مي توانيم شاهد بهبود در فرآيند نوسازي بافت فرسوده 
باشيم، موضوعي كه رييس جمهوري در انتخابات سال 
۹۶ اج��راي آن را به همراه نوس��ازي ناوگان حمل و نقل 
به عنوان دو هدف اصلي براي دولت خود معرفي كرد اما 
با گذشت ۲ سال از آغاز به كار دولت دوازدهم هنوز اقدام 
چش��مگيري در اين حوزه ها انجام نش��ده است. اگرچه 
پيش بيني مي ش��ود كه با ارايه تخفيفات ويژه در صدور 
پروانه ساخت، ش��اهد بهبود فرآيند نوس��ازي در بافت 
فرسوده باشيم. اما در شرايطي كه نوسازي بافت فرسوده 
روند مناسبي ندارد، محمود محمود زاده درباره مطالعات 
نوسازي بافت هاي فرس��وده و محالت هدف طرح اقدام 

ملي مي گويد: ح��دود ۲۷۰۰ محله مص��وب در قريب 
۵۴۳ ش��هر داريم، در برنامه شش��م توسعه ۱۳۵ شهر و 
۴۸۶ محله توسط قانونگذار تعيين ش��ده تا وزارت راه و 
شهرس��ازي براي آنها كار انجام ده��د. به گزارش پايگاه 
خبري وزارت راه و شهرس��ازي، محمودزاده با اشاره به 
اينكه براي محالت طرح هاي تفصيلي وجود دارد تصريح 
مي كند: مشكل اين محالت با طرح تفصيلي حل نمي شود 
به همين لحاظ توسط شركت بازآفريني شهري كه يكي 
از معاونت ها و شركت هاي وزارتخانه است قراردادهايي 
براي س��ال جاري و س��ال آتي در بودجه ديده شده كه 
قراردادهاي بيش از ۱۰۰ نقطه و محله در سطح كشور كه 
طرح هاي اجرايي و طرح هايي كه پيوست اقتصادي دارند 
منعقد شده اس��ت و زبده ترين مشاوران در اين بخش ها 
فعاليت خود را آغاز مي كنند. او با اشاره به اينكه در اجراي 
طرح بازآفريني ش��هري مطالعات چندجانبه بايد انجام 
شود، اظهار مي كند: اقدامات وزارت راه و شهرسازي در 
بافت فرسوده سه دسته است. دسته اول تامين خدمات 
و زيربناهاست كه دولت عدد قابل مالحظه اي را معادل 
يكهزار و ۵۰۰ ميلياردتومان به آن اختصاص داده است. به 
گفته معاون وزيرراه و شهرسازي، دسته دوم نمونه سازي 
است، بدين مفهوم جاهايي كه دولت زمين دارد نمونه هاي 

توس��عه اي ساخته مي ش��ود در برخي از شهرها اينها به 
صورت محله سازي در حال انجام است. او با اعالم اينكه 
بيش از ۳۰ پروژه نمونه اي در بازآفريني شهري انجام شده 
يا در حال انجام اس��ت، مي گويد: ۳۰ پروژه نمونه سازي 
در برنامه ش��ركت بازآفريني شهري براي سال ۹۸ و ۹۹ 
تعريف شده است. محمودزاده دسته سوم اقدامات وزارت 
راه و شهرسازي در بافت هاي فرسوده را اصالح بافت هاي 
فرسوده از محل تسهيالت يارانه دار و بسته هاي حمايتي 
برمي ش��مارد. به گفته معاون وزير راه و شهرسازي، وام 
بافت هاي فرسوده وام تركيبي است بدين معنا كه براي 
هر واحد در تهران و كالن شهرها تا ۵۰ ميليون تومان از 
محل صندوق توسعه ملي و مابقي تا ۱۰۰ ميليون تومان 
از منابع داخلي بانك مسكن پرداخت مي شود كه اين وام 
قابل فروش اقساطي نيز هست.او شرايط اقتصادي كنوني 
كشور را شرايط دش��واري مي داند و مي گويد: از ابتداي 
طرح اقدام ملي، سهميه ۱۰۰ هزار وام كه از محل تبصره 
۱۸ اس��ت، ۲۰ درصد تخصيص يافته است.محمودزاده 
يادآور مي شود: تاكنون حدود ۲۸ هزار واحد از تسهيالت 
تبصره ۱۸ و صندوق پس انداز مسكن يكم در بافت هاي 
فرسوده پرداخت شده است. او تصريح مي كند: عالوه بر 
بانك مس��كن، تمامي بانك هاي موظف شدند تا سقف 

۲۰درصد از تسهيالت خود را به بخش مسكن اختصاص 
دهند. معاون وزير راه و شهرس��ازي بيان مي كند: اخيرا 
در هيات پنج نفره استان تهران مصوبه اي را گذرانديم تا 
سازمان نظام مهندسي اعالم كند كساني كه مي خواهند 
در اين بافت فعاليت كنند خدمات مهندسي با ۵۰ درصد 

تخفيف ارايه شود.

حركتمتقاضيانبهسمتشهرهايجديد
معاون امور مسكن و ساختمان ضمن تاكيد بر اينكه توليد 
مس��كن به جرياني پايدار در سياست گذاري هاي كالن 
تبديل مي شود، مي گويد: سياست وزارت راه و شهرسازي 
سوق دادن متقاضيان مس��كن در تهران و كالن شهرها 
به سمت شهرهاي جديد اس��ت. محمودزاده مي افزايد: 
واگذاري ۹۹ ساله زمين براي شهرهاي كوچك و گروه هاي 
كم درآمد اس��ت كه براس��اس آن، متقاضي هيچ وجهي 
براي زمين پرداخت نمي كند. ن��وع دوم واگذاري زمين 
براي پروژه هاي مش��اركتي است كه تعداد و مقياس آن 
محدود و براي دهك هاي باالس��ت. او نوع سوم واگذاري 
زمين و احداث مس��كن را در اقدام ملي توليد مس��كن، 
قيمت تمام شده برمي ش��مارد و مي گويد: عمده طرح 
اقدام ملي بر اساس قيمت تمام شده ساختمان و قيمت 

اقساطي بلندمدت و ميان مدت زمين طراحي شده است. 
معاون وزيرراه و شهرس��ازي درعين حال از ارايه سه نوع 
تسهيالت در طرح اقدام ملي توليد مسكن خبر مي دهد 
و مي گويد: ارايه تسهيالت با سود ۶ درصد در بافت هاي 
فرسوده براي افرادي كه سپرده بانك مسكن باز كرده اند 
همچنين ارايه تسهيالت به افرادي كه در صندوق پس انداز 
مسكن يكم ثبت نام كرده اند كه اين وام هم اكنون عالوه 
بر خريد به ساخت نيز تعلق مي گيرد از ديگر روش هاي 
ارايه تسهيالت است. محمودزاده ادامه مي دهد: نوع سوم 
ارايه تسهيالت از محل منابع داخلي بانك ها و بانك مسكن 
است و تسهيالت از محل منابع داخلي بانك ها بين ۷۵ تا 
۱۰۰ ميليون تومان است. او با تاكيد بر اينكه دهك هاي 
يك، دو و س��ه مورد هدف اقدام ملي نيست، دهك هاي 
چهار تا هف��ت درآمدي را دهك ه��اي موردهدف طرح 
اقدام ملي برش��مرد. معاون وزيرراه و شهرس��ازي اعالم 
مي كند: دهك چهار، پنج و شش كارمندان متوسط به باال 
و دهك هفت افرادي هستند كه مورد هدف طرح اقدام 
ملي هستند. او در عين حال، آورده متقاضيان براي طرح 
اقدام ملي توليد مسكن را ۳۰ درصد آورده عنوان مي كند 
و مي گويد: آورده متقاضيان همراه با تسهيالت با توجه به 

پيشرفت پروژه به سازنده پرداخت مي شود.
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آلودگيهوا
درشهرهايبزرگتاجمعه

مديرپيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي، گفت: 
تا پايان هفته به دلي��ل پايداري هوا، افزايش غلظت 
آالينده هاي جوي و كاهش كيفيت هوا در شهرهاي 
صنعتي و پرجمعيت پيش بيني مي ش��ود. صادق 
ضياييان در گفت وگو با فارس در تشريح وضعيت جوي 
پايتخت اظهاركرد: آسمان تهران روزهاي دوشنبه 
و سه ش��نبه صاف و غبارآلود و روزهاي چهارشنبه و 
پنجشنبه نيمه ابري همراه با غبار محلي پيش بيني 
مي شود؛ بيش��ينه و كمينه دما امروز در تهران ۱۸ و 
۸ درجه خواهد بود. او ادامه داد: امروز در شرق خليج 
فارس بارش پراكنده و رعدوبرق پيش بيني مي شود. 
مدير پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي با بيان 
اينكه امروز بخشي از مناطق شرق خليج فارس مواج 
خواهد بود، گفت: امروز وزش باد در نوار شرقي كشور 
افزايش مي يابد. ضياييان با اشاره به بارش پراكنده در 
سواحل خزر از پنجشنبه اظهار كرد: در هفته جاري در 
نواحي زلزله زده شمال غرب كشور هواي سرد ماندگار 
است و كمينه دما در ميانه بين صفر تا ۲ درجه و در 
سراب »۱-«  درجه تا »۲-« درجه پيش بيني مي شود.

او ادامه داد: بعدازظهر پنجشنبه و روز جمعه در ميانه و 
سراب افزايش ابر و بارش پراكنده دور از انتظار نيست.

مخالفتباپذيرشجمعيت
بيشتردرمنطقه22تهران

معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي 
با بيان اينكه تخلفات صورت گرفته در ساخت و 
سازهاي منطقه ۲۲ در بازه زماني سال ۹۳ تا ۹۶ 
بوده است، گفت: شوراي عالي شهرسازي نقش 
جمعيت پذيري بيش��تر را در منطقه ۲۲ مصوب 
نكرده است. فرزانه صادق مالواجرد درگفت وگو با 
فارس در پاسخ به اينكه آيا شوراي عالي شهرسازي 
به ساخت و سازهاي منطقه ۲۲ و تخلفات احتمالي 
در آن منطق��ه ورود كرده و خواه��د كرد، گفت: 
مصوبه اين شورا با دستگاه هاي قضايي و نظارتي، 
گزارش اقدامات و تخلفاتي كه در سنوات گذشته 
انجام شده است را منعكس مي كند كه اين اقدام 
را ش��وراي عالي شهرس��ازي انجام داده است. او 
افزود: دوم اينكه آنچه به عنوان حقوق مكتسبه 
شهرداري تهران پرونده هاي مختلف را آورده و در 
چارچوب زمان بندي كه شوراي عالي شهرسازي 
ارايه كرده اس��ت تك به تك بررسي مي شود اگر 
پروانه هايي داده شده باشد كميسيون ماده ۵ آن 
را بررسي و بعد بر اساس آن اقداماتي انجام مي شود. 
صادق مالواجرد افزود: به طور مشخص در منطقه 
۲۲ در سال ۹۳ مصوبه اي داشتيم كه نبايد آنجا 
ساخت و ساز و برج سازي صورت مي گرفت و بايد 
طرح ويژه منطقه ۲۲ تهيه مي شد در بازه زماني 
۹۳ تا ۹۶ اين مصوبه شوراي عالي شهرسازي به 
هيچ وجه طرح تفصيلي ويژه براي آن تهيه نشد 
و اقدامات بر اس��اس همان مصوبات قبلي انجام 
مي ش��د. به گفته اين مقام مس��وول، مهم ترين 
تخلفي كه در منطقه ۲۲ انجام ش��د در اين بازه 
زماني بود. صادق مالواجرد در پاس��خ به اينكه آيا 
شوراي عالي شهرس��ازي اخيرا در خصوص اين 
تخلفات اقدامات خاصي انجام داده است، گفت: اگر 
صاحب ملك پروانه ساخت داشته باشند تخريبي 
انجام نمي ش��ود. در متن مصوبه و مجوز شوراي 
عالي شهرس��ازي تاكيد شده اس��ت كه از اين به 
بعد واحدهاي در حال ساخت بايد پااليش شوند 
كه چه اتفاقي براي آنها بايد رخ دهد و آنهايي كه 
احداث شد پااليش عملكرد در آنها صورت بگيرد.

شناساييوخريد
11باغجديددرتهران

علي محمد مختاري، مديرعامل سازمان بوستان ها 
از شناس��ايي ۱۱ باغ جديد در تهران و آماده ش��دن 
مقدمات خريد آنها خبر داد. به گزارش ايسنا، مختاري 
با رد برخي شائبه ها مبني بر عدم آبياري بوستان ياس 
فاطمي گفت: بوس��تان ياس فاطم��ي داراي منابع 
آبي خوبي است و بر اساس گفته مدير بوستان طي 
بارندگي هاي اخير و همچنين به سمت خزان رفتن 
درختان، دوره هاي آبي��اري آنها افزايش مي يابد اما 
دقت داشته باشيد بين ۳۰ تا ۴۰ ليتر در ثانيه پمپاژ 
آب براي درختان انجام مي شود.  او با بيان اينكه باغ 
وثوق الدوله )باغ بزرگ آقا در سريال شهرزاد( بهمن 
ماه مورد بهره برداري قرار مي گيرد، گفت: براساس 
مصوبه شوراي شهر ۱۰۰ درصد جرايم تخريب درخت 
و باغات در حساب مخصوص خزانه داري واريز مي شود 
كه اين مبالغ بايدتنها صرف خريد باغات در مناطق 
كم برخوردار ش��وند كه از همين محل سال گذشته 
چندين باغ خريداري كرديم. مختاري افزود: از همين 
محل نيز سعي داريم در مناطق ۷، ۱۱، ۸ و ۱۶ نيز باغ 
خريداري كنيم كه تاكنون ۱۱ باغ شناسايي شده و 
اقدامات حقوقي براي خريد آنها در دست اقدام است.

جريمهبيشاز2ميليون
خودروفاقدمعاينهفني

جانشين پليس راهور تهران بزرگ گفت: در ۸ ماهه 
امسال بيش از ۲ ميليون و ۵۸۰ هزار خودرو به دليل 
نداش��تن معاينه فني جريمه ش��ده اند. به گزارش 
فارس، سرهنگ سيد ابوالفضل موسوي پور جانشين 
پليس راهور تهران بزرگ در جلس��ه كميته كاهش 
آلودگي هوا اظهار كرد: از هفته گذشته طرح برخورد 
با موتورسوارها را آغاز كرديم و از ميدان راه آ هن تا پل 
پارك وي، خيابان مفتح، خيابان س��عدي، بزرگراه 
چمران برخورد با موتورسواران متخلف را در دستور كار 
داريم. جانشين پليس راهور تهران بزرگ بيان داشت: 
تردد كاميون ها از امشب ممنوع است و اقدامات الزم 
را در اين خصوص انجام خواهيم داد.  وي اظهار كرد: 
براساس قانون با خودروهاي دودزا نيز با شدت بيشتري 

در روزهاي آينده برخورد مي شود.

در جلس�ه روز گذش�ته ي�ك فوري�ت ط�رح 
سياست هاي بودجه سال 13۹۹ شهرداري شهر 
تهران ب�ه دليل مخالف�ت برخي اعضاي ش�ورا 
و تنش ايجاد ش�ده مس�كوت مان�د. در جريان 
بررسي دستورات جلسه شوراي شهر، محسن 
هاشمي اعالم كرد كه يك فوريت طرح تصويب 
سياست ها و اولويت هاي بودجه س�ال 13۹۹ از 
سوي كميس�يون برنامه و بودجه تقديم هيات 
رييسه شده است. او گفت: با توجه به اينكه اين 
يك فوري�ت امضاي زي�ادي دارد اي�ن موضوع 
را به فوريت و در ميان س�اير دس�تورها بررسي 

مي كنيم. اين مساله موجب گاليه برخي اعضاي 
شوراي شهر شد، به گونه اي كه محمدساالري  و 
حجت نظري با بيان اينكه طرح با قيد يك فوريت 
اعالم وصول نمي ش�ود، خواهان آن ش�دند كه 
اين يك فوريت بررس�ي نشود. محسن هاشمي 
با انتقاد از برخي كنايه هاي اعضاي ش�ورا گفت: 
اين چه كاري اس�ت كه جلوي خبرنگارها حرف 
مي زنيد، كار شهرداري لنگ مي ماند، چرا پشت 
پا به م�ا مي زنيد.او خطاب به نظ�ري اظهار كرد: 
مته به خشخاش نگذاريد در جلسه هم انديشي 
نيامديد وگرنه مي ديديد كه اين مس�اله چقدر 

مهم اس�ت و ش�هرداري بايد 1۵ دي ماه بودجه 
را بي�اورد و اگر در آن زم�ان نياورد ما نمي توانيم 
آن را به درستي بررس�ي كنيم. در ادامه الويري 
با بيان اينكه براس�اس ماده 7 آيين نامه شوراها، 
يك فوريت طرح و لوايح مي تواند در شورا مطرح 
ش�ود، گفت: يك موافق و مخال�ف بايد در مورد 
يك فوريت صحبت كند و پس از تصويب توسط 
كميسيون هاي تخصصي بررسي شود. محسن 
هاشمي نيز براي متوقف كردن تنش ايجاد شده 
در شورا يك فوريت طرح تعيين سياست و الزامات 

بودجه سال 13۹۹ را مسكوت گذاشت.

تنش در شورا؛ طرح سياست هاي بودجه ۹۹ مسكوت ماند
ذرهبين
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مدیریت بانک کش�اورزی آذربایجان شرقی به اس�تناد آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های 
غیر ضرور و اماک�ن رفاهی بانکها )موضوع تصویب نامه ش�ماره 175043/ت436/ه� مورخ 
86/10/30 هیات محت�رم دولت( و )مصوبه ش�ماره 4 مورخ 97/3/7 هیئ�ت مدیره محترم 
بان�ک( در نظر دارد اموال مازاد ذیل را با کلیه امتی�ازات و ملحقات موجود و متعلقه از طریق 
مزایده عمومی به فروش برس�اند لذا طالبین  مي توانند  اس�ناد مزایده را از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( دریافت و پس از تکمیل تا  پایان وقت اداري روز  پنج شنبه  
مورخ 98/8/30  در سامانه مذکور بارگذاری و اصول اسناد را نیز تا تاریخ مذکور در قالب پاکت 
الف )حاوی سپرده ش�رکت در مزایده( و پاکت ب )حاوی اسناد مزایده( به نشانی بانک واقع 
در تبریز- خیابان خاقانی- خیابان مدرس- روبروی آتش نش�انی- دبیرخانه مدیریت بانک 
کشاورزی استان آذربایجان شرقی ارایه و رسید مورخ دریافت نمایند.  ضمنًا در پیشنهادات 

ارسالی، عبارت » پیشنهاد نقدي یا اجاره به شرط تملیك« درج گردد.  

واریز 5% از مبلغ پایه مزایده تحت عنوان س�پرده ش�ركت در مزایده قابل واریز به حس�اب 
ش�ماره  660871760 نزد بانك كشاورزي ش�عبه مركزي تبریز  و ارائه تصویر فیش مربوطه 
الزامي است ) چك بین بانكي و ضمانت نامه بانكي نیز قابل قبول مي باشد.(   اولویت در مزایده 
با پیش�نهادات نقدي خواهد بود و صرفًا درصورت عدم وصول پیشنهاد نقدي ، پیشنهادات 
واصله در قالب عقد  اجاره به شرط تملیك نیز  با رعایت شرایط بانک )پرداخت نقدي بخشی 
از مبلغ پیش�نهادی و تقس�یط باقیمانده  آن  حداكثر تا مدت 3 س�ال و با  احتساب نرخ سود 
زیر بخش مربوطه( پذیرفته و بازگش�ائي خواهند گردید بانك در رد یک یا کلیه پیشنهادات 
مختار بوده و به  پیشنهادات مبهم، ناقص، مشروط، بدون سپرده و فاقد امضاء و تاریخ و خارج 
از موعد ترتیب اثر داده نخواهد ش�د. ضمنًا حق  الزحمه كارشناس�ي و هزینه انتشار آگهي، 
از برنده مزایده اخذ خواهد گردید. تاریخ بازگش�ایي پاكات روز  ش�نبه  مورخ 98/9/2  راس 
ساعت 10  صبح در محل دفتر مدیر ستادي بانك در استان خواهد بود ضمنًا حضور پیشنهاد 

دهندگان در جلس�ه بازگشایي  پاكات بالمانع مي باش�د. بازدید از امالك و مطالعه مدارك و 
اسناد امالك براي تمامي شركت كنندگان الزامي بوده و كلیه امالك  یاد شده با وضع موجود به 
فروش مي رسد و درصورت داشتن متصرف تخلیه به عهده خریدار خواهد بود. )ضمنًا در مورد 
واگذاري س�رقفلي پرداخت حق مالكانه )اربابي( به مالک و در مورد امالک اوقافی در هنگام 
انتقال، حق پذیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.( ضمنًا در زمان انعقاد قرارداد واحدهای 
دارای سرقفلی ارائه وثیقه ملکی توس�ط خریدار الزامی است. همچنین در مورد کارخانه ها 
با کاربری صنعتی، کش�اورزی و دامداری  در صورت واگذاری، بدهی های مربوط به س�ازمان 
تامین اجتماعی، اداره امور مالیاتی و تخلفات ماده 100 و عوارض ماده 77 شهرداری و شرکت 
ش�هرک های صنعتی و نیز تعهدات و دیون مربوط به ماده 12 قانون کار به عهده برنده مزایده 
خواهد بود.  ضمنا واریز یک میلیون ریال به حس�اب فوق الذکر از بابت خرید اسناد مزایده و 

بارگذاری تصویر آن در سامانه الزامی است.

آگهی مزایده عمومی امالک مازاد 
)مرحله دوم – نوبت اول سال 98(

امالک با کاربری مسکونی و تجاری

ف
شعبهردی

شماره 
پرونده

)کاربري ملك(مشخصات پالک ثبتي
مساحت 

عرصه
مساحت 

اعياني

مبلغ پایه مزایدهوضعيت  تخليهماشين آالتسهم مالکيت

نشاني

گ
دان

نداردداردمشاعشش
تخليه شده 

است
متصرف 

دارد
قيمت کارشناسي ) به ریال (

اهر -فلکه دانشسرا - کوچه جواد74159---736,750,000مسکونی158 فرعی از 4460 اصلی3693اهر1

بستان آباد - روستاي ايرانق---576,240,000-207/16مسکوني1151 فرعي از102 اصلي  بخش 9 تبريز3840بستان آباد2

2185 سهم مشاع از 6000 سهم -300370مسکوني11689 فرعي از يك اصلي بخش 4 بناب4008بناب3
بناب - خيابان مطهري - خيابان آب کوچه اول روبروي غذاخوري مرواريد-5,098,333,333-ششدانگ

تبريز - 17 شهريور قديم - نرسيده به کوچه برقع المع - ساختمان آلومينيومی552/151025/35---70,000,000,000مسکونی - تجاری6فرعی از 1904اصلی بخش 5 تبريز3871تبريز4

خسروشاه - خيابان امام شمالی465283/34---10,005,610,000مسکونی5640 فرعی از يك اصلی بخش 14 خسروشاه5460خسروشاه5

بستان آباد - روستای چرزه خون - خيابان امام---1,033,520,000-227/84مسکونی218 فرعی از 45 اصلی5679خ امام بستان آباد6

مرند - ميشاب - کندلج-437,500,000-2/5 دانگ مشاع از ششدانگ-378/2099مسکونی1986 فرعی از 1 اصلی بخش 15 مرند3251مرند7

مرند- شهرک بعثت - کوی بهارستان---1,135,540,000-162/22زمين مسکونی8517 فرعی از 49 اصلی3708مرند8

مرند کشکسرای - جاده قراجه محمد - نبش کوچه شهيد فيروز ظهرابی---1,311,800,000-374/80زمين مسکونی1887 فرعی از 34 اصلی3711مرند9

ملکان - روستاي قره چال-535,516,000-4/5 دانگ از 6 دانگ-536120مسکوني419 فرعي از 49 اصلي بخش 5 ملکان2005ملکان10

هريس - زرنق - خيابان انقالب - خيابان شهيد ولی زاده - پالک -1,866,666,66726-56 سهم از 96 سهم مشاع-801/6486مسکونی997 فرعی از 4 اصلی بخش 42 هريس1866هريس11

هريس - شهر زرنق-881,520,833-49/78 سهم از 96 سهم-313240مسکوني987 فرعي از يك اصلي بخش 24 تبريز1857هريس12

هريس - خيابان امام - روبروي بهداري کوچه بن بست---950,000,000-166مسکوني5365 فرعي از يك اصلي بخش 47 هريس1864هريس13

هريس - روستاي زرنق - خيابان ولي زاده---320,000,000-63/4تجاري1132 فرعي از چهار اصلي بخش 42 تبريز1868هريس14

هشترود - خ رجايي - کوچه سهند - 18 ک 274243---1,350,120,0006مسکوني1498 فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبريز2009هشترود15

بالکن 98 178/68تجاري ) سرقفلي(سند عادي واحد شماره 33 بخش 15 تبريز-تره بار مرند16
شهرستان مرند - ميدان تره بار مرند----4,600,000,000مترمربع

شهرستان هريس - خيابان انقالب - کوچه خانه هاي سازماني - درب دوم154/08----840,000,000اوقافیمسکوني6601فرعي از يك اصلي بخش 47 تبريز-هريس17

شهرستان هريس - خيابان انقالب - کوچه خانه هاي سازماني - درب دوم151/42----850,000,000اوقافیمسکوني6602فرعي از يك اصلي بخش 47 تبريز-هريس18

امالک با کاربری غير مسکونی

ف
شعبهردی

شماره 
پرونده

)کاربري ملك(مشخصات پالک ثبتي
مساحت 

عرصه
مساحت 

اعياني

مبلغ پایه مزایدهوضعيت  تخليهماشين آالتسهم مالکيت

نشاني

گ
دان

نداردداردمشاعشش
تخليه شده 

است
متصرف 

دارد
قيمت کارشناسي 

) به ریال (

اهر - روستاي قشالق داش بالغ عليا1/75435---576,000,000هکتاردامداري250 فرعي بخش 36 تبريز1759اهر1

اهر- جاده مشکين شهر- زمينهای قريه ديزج چالو-3,150,000,000-3 دانگ مشاع-60001099دامداري134 فرعی از 160 اصلی5785اهر2

بستان آباد - روستای کوخالو5720640---2,923,200,000کارگاه توليدی214 فرعي از 45 اصلی بخش 19 بستان آباد5604بستان آباد3

3839بستان آباد4
سه قطعه زمين مزروعی پالک 102 اصلی 

بخش 9 تبريز
بستان آباد - روستای ايرانق-2,003,175,000-4 سهم مشاع از 96 سهم--13050زراعی

خداآفرين - قريه محمود آباد ) قلي بگلوي ايل(195573654---15,450,000,000صنعتي6 فرعي از 160 اصلي بخش 30 تبريز1764خداآفرين5

خسروشاه - روستای قره تپه7828720---9,077,000,000دامداری5459428/265/2113خسروشاه6

مرند - جاده بازرگان - بخش 40 تبريز - روستاي سويدلر-887,501,564-448 سهم از 1000 سهم-2523732946مرغداري2253 فرعي از 3 اصلي1838مرند7

--2991/28دامداری98 فرعی از 5 اصلی بخش 6 ملکان3275ملکان8
1801 سهم مشاع از 2991 سهم 

ششدانگ
--1,143,995,680ملکان - قريه يولقونلوی جديد

شهرستان ملکان - روستاي نصرت آباد اميرغايب---40,480,000-920زراعي149 اصلي از 27 فرعي3253ملکان9

شهرستان ملکان - روستاي نصرت آباد اميرغايب---44,000,000-2000زراعي162 اصلي از 27 فرعي3254ملکان10

مرند - کشکسرای - جاده ترانزيت - پشت گاراژ زرد رنگ---1,200,000,000-4000باغ34 اصلی5288مرند11

--37141زراعي1020 فرعي از 37 اصلي بخش 23 ورزقان1897ورزقان12
4 سهم مشاع از 6 سهم 

ششدانگ
--756,000,000ورزقان - روستاي کاسين

-20461058/96زراعي1021 فرعي از 37 اصلي بخش 23 ورزقان1897ورزقان13
3/5 سهم مشاع از 6 سهم 

ششدانگ
--2,620,926,000ورزقان - روستاي کاسين

هشترود - روستاي خورجستان - حاشيه 70 متري راه هنرستان-440,000,000-22 سهم از 100 سهم-15151862مرغداري234 فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبريز2018هشترود14

4771هشترود15
326و 327 فرعی از 135 اصلی بخش 48 

هشترود
2/8--24,653,000,000 دانگ از 6 دانگ-8484/513380سردخانه

هشترود - شهرک صنعتی پروفسور هشترودی - خيابان 20 متری جنوبی - جنب سيلوی 
غله زرين

هشترود16
-3281
-3282
3283

4 و 5 و 6 فرعی از سه فرعی از 40 اصلی 
بخش 13 مراغه

هشترود - روستای شکر بالغی - سه راهی اهر کارگر سهراب1108/757677----9,041,602,500دامداری

هشترود - چپنی - بعد از ناحيه صنعتی فجر-780,125,000-2 دانگ از 6 دانگ-93051648دامداری9 فرعی از 137 اصلی بخش 48 تبريز4271هشترود17

مدیریت شعب بانك کشاورزي در استان آذربایجان شرقي
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عبداهللعبداهلل:اينباربههيچمعاملهايتننميدهم

اعالمآمادگيروانشناسانبرايشهادتعليهترامپدركنگره

بازگشت بحران انتخاباتي به افغانستان

هويت افشاگر پرونده »اوكراين گيت« فاش شد

گروه جهان| 
سناريوي تكرار بحران انتخاباتي سال 2014 ميالدي 
در افغانس��تان كليد خورد. عبداهلل عبداهلل رهبر ستاد 
انتخاباتي »ثبات و همگرايي«، با درخواست براي توقف 
بازشماري آراي انتخابات رياست جمهوري اعالم كرده 
كه نتيجه بازشماري را نمي پذيرد. عبداهلل تاكيد كرده 
كه اين بار خالف انتخابات پيشين ديگر به هيچ معامله اي 
تن نمي دهد و به كمتر از آراي مردم راضي نخواهد شد. 
به گزارش يورونيوز، سخنگوي تيم عبداهلل در كابل اشرف 
غني، رييس جمهوري اين كشور را به تقلب در ۳00 هزار 
راي متهم كرد. عبداهلل بازشماري را غيرقانوني خوانده و 
گفته كه اگر اين روند متوقف نشود و كشور وارد بحران 
شود مسووليت آن متوجه تيم »دولت ساز« به رهبري 
اشرف غني و كساني خواهد بود كه به دستورالعمل هاي 
كميسيون انتخابات عمل نكرده اند.  كميسيون مستقل 
انتخابات افغانستان بازشماري آرا را از روز شنبه آغاز كرد. 
قرار اس��ت آراي هشت هزار و 2۵۵ صندوق راي در ۳4 
واليت بازشماري شود. پيش از اين گلبدين حكمتيار، 
و رحمت اهلل نبيل، رهبران ستادهاي انتخاباتي »صلح و 
عدالت اسالمي« و »امنيت و عدالت« با بازشماري آرا 

مخالفت و آن را تحريم كرده بودند.

  تكرار سناريوي تلخ 
روزنامه هش��ت صبح افغانستان يك ش��نبه نوشت: 
خبر خيلي بد اين اس��ت كه اختالف هاي مس��ووالن 
كميسيون مستقل انتخابات علني شده است. برخي 
از دست اندركاران كميسيون مستقل انتخابات تصميم 
گرفته ان��د كه در روند بازش��ماري، ب��ه آراي برخي از 
محل هايي كه در مورد آن معلومات بيومتريكي وجود 
ندارد، نيز اعتبار دهند. اين اف��راد ادعا كرده اند كه اگر 
سندي در مورد تقلب در برخي از محل ها وجود نداشته 
باش��د، به آراي غيربيومتريك آنها در روند بازشماري 
اعتبار داده ش��ود. حداقل دو مقام كميسيون مستقل 
انتخابات با اين ادعا مخالف هستند. آنان اين تصميم را 
مخالف سياست اين كميسيون در مورد رأي بيومتريك 
مي دانند. بر مبناي سياست كميسيون مستقل انتخابات 
كه قبل از برگزاري انتخابات از س��وي اين كميسيون 
وضع ش��ده بود، به راي هايي كه اطالعات بيومتريكي 

آن��ان وجود ندارد، اعتبار داده نمي ش��د.  اين وضعيت 
در كميسيون مستقل انتخابات، مشروعيت كل روند 
شمارش آرا را زير سوال برده است. تيم هاي انتخاباتي 
يكديگر را به تاثيرگذاري نامشروع در كميسيون مستقل 
انتخابات متهم مي كنند. كس��اني ك��ه تصميم اخير 
كميسيون مستقل انتخابات را تاييد نكرده اند از سوي 
تيم انتخاباتي محمداشرف غني متهم به هم سويي با تيم 
انتخاباتي دكتر عبداهلل شده اند. تيم انتخاباتي عبداهلل 
هم تصميم اخير كميسيون مستقل انتخابات را ناشي از 
اعمال نفوذ و فشار دفتر رياست جمهوري مي داند. اين 
همان سناريوي سال 2014 ميالدي است. در آن سال 
هم وضعيت همين بود. تيم انتخاباتي محمداش��رف 
غني در آن زمان متهم بود كه در هم سويي با كميسيون 

مستقل انتخابات و دفتر رييس جمهور وقت به سود يك 
نامزد مشخص تقلب كرده است. همين اتهام بار ديگر از 

سوي تيم انتخاباتي عبداهلل مطرح شده است.
جالب اين اس��ت ك��ه در روزهاي اخي��ر، نمايندگان 
كش��ورهاي عضو ناتو هم چيزي در م��ورد انتخابات 
رياست جمهوري نگفته اند. اين سفيران و ديپلمات هاي 
ارشد آنان كه به كابل رفت وآمد دارند، پيوسته مي گفتند 
كه سال 201۹ است و احتمال تكرار سناريوي 2014 
بعيد به نظر مي رسد. اين ديپلمات ها تالش داشتند كه 
عميق تر شدن بحران و اتهام پراكني تيم هاي انتخاباتي 
عليه يكديگر جلوگيري كنند.  اكنون رسانه اي شدن 
اختالف ها در كميسيون انتخابات ديگر هيچ ترديدي 
باقي نگذاشته است كه سناريوي سال 2014 در حال 

تكرار شدن است. بحران در انتخابات 2014 در مرحله 
ش��مارش آن هم در دور دوم كليد خ��ورد ولي حاال به 
نظر مي رسد كه در همين دور اول بحران كليد خورده 
و يكي از تيم هاي انتخاباتي ناظرانش را از كميس��يون 
مستقل انتخابات خارج كرده است. اين در حالي است 
كه بحراني شدن فضا اعتبار كميسيون مستقل انتخابات 
را بيش از پيش زير سوال خواهد برد و ياس را بر فضاي 
عمومي مستولي خواهد كرد. بدتر از آن اينكه بحراني 
شدن انتخابات موضع نيروهايي را تقويت خواهد كرد 
كه مخالف انتخابات و مشروعيت دموكراتيك هستند. 
نيروهايي كه مش��روعيت دموكراتيك را قبول ندارند 
انتخابات رياست جمهوري را نمونه مي آورند و مي گويند 

كه دموكراسي انتخاباتي در افغانستان نتيجه ندارد.

  بحران آفريني؛ بارزترين مصداق نقض قانون
روزنامه افغانستان ديلي نيز يك شنبه نوشته: واقعيت 
اين اس��ت كه با نزديك ش��دن موعد اع��الن نتايج 
انتخابات رياس��ت جمهوري كم كم صداي مخالفت 
نيز شنيده مي ش��ود. برخي از تيم هاي انتخاباتي كه 
در نخستين روزهاي پس از برگزاري انتخابات راضي 
به نظر مي رس��يدند، اكنون با روش��ن شدن تكليف 
آراي بيومتريك ش��ده و بيومتريك نشده و آگاهي از 
نتيجه احتمالي انتخابات در حال زمينه سازي بحران 
هستند. بنابر اعالم كميسيون كه در روزهاي پس از 
انتخابات مجموع راي دهندگان را حدود دوميليون و 
ششصد هزار نفر اعالن كرد و آراي معتبر بيومتريك 
را پس از ابطال آراي مخدوش، نزديك به يك ميليون 
و ۹00هزار نفر گ��زارش داد، تكليف انتخابات را بايد 

همين آمار و ارقام موجود مشخص كند. 
اگرچه ميزان مش��اركت واجدان ش��رايط راي دهي 
در انتخابات شش��م مهر بسيار پايين بود، اما به لحاظ 
قانوني در مشروعيت انتخابات خللي ايجاد نمي كند. 
بايد كميسيون هاي انتخاباتي با ميزان آراي موجود، 
كش��ور را از يك��ي از مهم تري��ن گردنه ه��اي تاريخ 
عبور دهند و تكليف انتخابات را مش��خص كنند. بر 
اس��اس قوانين و دس��تورالعمل هاي موجود وظيفه 
كميس��يون هاي انتخابات طي مراح��ل روند اعالن 
نتايج بر اس��اس شمارش و بازش��ماري آراي موجود 
است. اعضاي كميسيون هاي انتخاباتي به هيچ وجه 
حق تاخير يا اخالل در فرايند شمارش و اعالن نتايج 
را ندارند. اما متاس��فانه كميسيون انتخابات تاكنون 
اعالن نتايج ابتدايي را يك بار به تاخير انداخته است 
و با جنجال هاي تازه اي كه مطرح ش��ده، زمينه براي 
تاخير بار دوم در اعالن نتايج به وجود آورده اس��ت... 
بر اساس قانون اساسي و قوانين انتخاباتي تنها مرجع 
تصميم گي��ري در مورد انتخابات، كميس��يون هاي 
انتخاباتي هس��تند و ديگر هيچ ش��خص حقيقي يا 
حقوقي ح��ق مداخله در ام��ور كاري آنه��ا را ندارد. 
چه رس��د به اينكه كسي يا كس��اني، چه از بيرون از 
كميس��يون هاي انتخاباتي و چه از درون آنها فرايند 
انتخابات را مختل كنند يا حتي اعضاي كميسيون هاي 

انتخاباتي را تهديد كنند.

گروه جهان|
 افشاگر تماس تلفني دونالد ترامپ و همتاي اوكرايني اش 
شخصي به نام »اريك چارامال« اس��ت كه در اواخر دوران 
رياست جمهوري باراك اوباما، مدير امور اوكراين در شوراي 
امنيت ملي امريكا بوده و در نخستين ماه هاي دولت دونالد 
ترامپ نيز تحت عنوان مدير ارشد امور اروپا و روسيه در اين 

شورا فعاليت كرده است.
واشنگتن اگزماينر نوشته، اريك چيارامال ۳۳ ساله اكنون 
معاون مسوول اطالعات ملي در بخش اوراسيا و روسيه در 
شوراي ملي اطالعات امريكا است. نام چارامال همچنين در 
پاورقي صفحه ۷1 گزارش رابرت مولر، بارس ويژه رسيدگي 
به پرونده مداخله روسيه در انتخابات امريكا ذكر شده است. 
مولر در اين قسمت به دو ايميل اشاره مي كند كه از سوي 
چارامال براي جان كلي رييس دفتر وقت كاخ سفيد، و ديگر 
مقامات دولتي ارسال شده و شامل جزيياتي درباره ديداري 
ميان دونالد ترامپ با سرگئي الوروف وزير خارجه روسيه، 

و سرگئي كيسلياك سفير روسيه در امريكا، بوده است.
بنا براين گزارش، در ش��كايت اين مقام افشاگر كه در ماه 
اوت ب��ه ثبت رس��يد، آمده مكالمه تلفن��ي دونالد ترامپ 
به ولوديمير زلنس��كي، رييس جمه��ور اوكراين احتماال 
به گونه اي سوءاستفاده گرانه به دنبال تحت فشار قرار دادن 
اوكراين بوده است و مقامات امريكايي به شدت نگران دور 

زدن تصميم گيري هاي امنيت ملي از سوي رودي جولياني 
وكيل شخصي دونالد ترامپ، هستند. گفته شده، ترامپ 
در اين تماس تلفني قصد داش��ته با تحت فشار قرار دادن 
رييس جمهور اوكراين با اهرم كمك مالي نظامي امريكا به 
اين كشور، كي يف را وادار به انجام تحقيقاتي قضايي عليه 
جو بايدن، نامزد دموكرات انتخابات 2020 و رقيب اصلي 

دونالد ترامپ كند.

  انتشار متن مكالمه اي ديگر 
افشاي هويت افش��اگر مكالمه تفلني جنجالي ترامپ در 
شرايطي است كه رييس جمهوري امريكا گفته كاخ سفيد 
قصد دارد سه شنبه آينده متن مكالمه دوم او با ولوديمير 
زلنسكي را منتشر كند. به گزارش يورونيوز، رييس جمهوري 
امريكا شنبه و پيش از ترك واشنگتن به مقصد ايالت آالباما 
به خبرنگاران گفته: »ما يك متن مكالمه ديگر را در اختيار 
داريم كه منتشر خواهد شد و خيلي مهم است. متن دوم را 
منتشر مي كنم چون من دو بار با رييس جمهوري اوكراين 

گفت وگو كردم.«
مجلس نمايندگان امريكا در حال انجام تحقيقات مقدماتي 
براي استيضاح ترامپ به دليل سوءاستفاده از قدرت است. 

جلسات علني استماع شاهدان در كميته تحقيق مجلس 
نمايندگان قرار است از چهارشنبه آغاز شود. دونالد ترامپ 

خواستار دعوت از نانسي پلوسي رييس مجلس نمايندگان، 
آدام شيف رييس كميته اطالعات اين مجلس، و جو بايدن 

به عنوان شاهد در تحقيقات استيضاح شده است. 
گوردون ساندلند سفير امريكا در اتحاديه اروپا، چهارشنبه 
گذشته موضع خود در مورد تعليق كمك نظامي امريكا به 
اوكراين را تغيير داد و اعالم كرد كه از اين موضوع كه همزمان 
با اعمال فشار ترامپ بر كي يف براي تحقيق در مورد جو بايدن 
روي داد اطالع داشته است. استيضاح رييس جمهوري امريكا 
با توجه به اكثريت دموكرات ها در مجلس نمايندگان احتماال 
در اين نهاد به تصويب خواهد رسيد. با اين حال تصميم گيري 
نهايي در مورد بركناري ترامپ از سمت رياست جمهوري 
مجلس س��نا خواهد بود. جمهوري خواهان ۵۳ كرسي از 

100 كرسي اين مجلس را در اختيار دارند.

  شهادت روان شناسان عليه ترامپ
واش��نگتن اگزمينر همچنين گزارش داده كه گروهي از 
متخصصان پزش��كي متش��كل از چهار روانپزشك، يك 
روانش��ناس باليني، متخصص داخلي قص��د دارند عليه 
ترامپ شهادت دهند. آنها همچنين براي انجام مشاورهاي 
خصوصي با اعضاي كنگره، نامزدهاي دموكرات انتخابات 
رياس��ت جمهوري 2020 يا اعضاي كابين��ه ترامپ اعالم 
آمادگي كرده اند. دكتر »برندي لي« روانپزش��ك مدرسه 

پزشكي ييل گفته: »فكر مي كنيم كه شهادت دادن درباره 
جوانب بهداشت روان در جريان جلسات شهادت استيضاح 
مهم اس��ت چرا كه در دو سال و نيم گذشته عميقا نگران 
وضعيت متزلزل رواني رييس جمهور بوده ايم و بيشتر آنچه 

كه تاكنون گفته ايم درست از آب در آمده است.« 
لي و همكاران��ش تاكيد دارند كه توصيف آنها درباره رفتار 
رييس جمه��ور و تاكيد ب��ر بي ثباتي ذهن��ي و خطرناك 
بودن او را نبايد به مثابه تشخيص پزشكي ارزيابي كرد. اما 
آنها مي گويند رفتارها و ظاه��ر رييس جمهور در مالعام، 
توييت ها، مصاحبه ها و گزارش 44۸ صفحه اي رابرت مولر 
اطالعات كافي براي اثبات اين مساله ارايه مي دهد كه ترامپ 
فاقد ظرفيت رواني الزم براي انجام وظايف خود به عنوان 

رييس جمهور است. برندي لي سال جاري هدايت گروهي 
از كارشناسان را كه با استناد بر گزارش مولر درباره وضعيت 
بهداشت روان ترامپ تحقيق كردند، برعهده داشت. آنها 
از رييس جمهور امريكا خواستند به آزمايش هاي پزشكي 
درخواستي شان پاسخ دهند و وقتي پاسخي از سوي ترامپ 
دريافت كردند نتيجه گرفتند كه ترامپ فاقد توان ذهني 
قوي براي عمل كردن به نقش خود به عنوان رييس جمهور 
است و توصيه كردند كه ترامپ بايد از دسترسي به تسليحات 
هسته اي و قدرت تصميم گيري جنگي بازداشته شود. اين 
گروه از پزشكان گفته اند اگر براي ش��هادت دادن احضار 
شوند آماده هستند نتايج يافته هاي خود را در ارزيابي رواني 

رييس جمهور ارايه كنند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

ترامپبرايتوافقتجاري
باچينشرطگذاشت

گ�روه جه�ان| رييس جمهوري امري��كا گفته، 
مذاكرات تجاري با چين بسيار خوب پيش مي رود 
اما امريكا تنها زماني با پك��ن توافق مي كند كه آن 
توافق خوبي براي امريكا باش��د. به گزارش رويترز، 
دونالد ترامپ گفته، مذاكرات تجاري با چين آهسته تر 
از آنچه دوس��ت دارد، پيش مي رود اما پكن بيش از 
او خواس��تار توافق است. او گفته: »اگر به توافقي كه 
مدنظرمان است، دست بيابيم، بسيار خوب است و 
اگر اين توافق، خوب نباش��د، من آن را نمي خواهم. 
من تمايل دارم توافقي حاصل شود اما بايد يك توافق 
خوب باش��د.« رييس جمه��وري امريكا همچنين 
گفت: »چين به ش��دت به دنبال دس��تيابي به يك 
توافق اس��ت. آنها بدترين س��ال خود را در ۵۷ سال 
گذشته سپري مي كنند. زنجيره تامين آنها مانند يك 
تخم مرغ همگي از بين رفته، آنها به دنبال يك توافق 
هستند و شايد آن را به دست بياورند، من نمي دانم. 
اصال اهميتي ندارد، اين به خودشان بستگي دارد.« 
ترامپ گفته: »گزارش هاي نادرستي درباره تمايل 
امريكا براي لغو تعرفه هاي گمركي مطرح شده كه 
براي اياالت متحده ده ها ميليارد دالر سوددهي دارد 
و شايد هم صدها ميليارد دالر. اختالفاتي درباره اين 
تعرفه ها وجود دارند اما هميش��ه مي توانيم تعرفه 
بگيريم. سطح لغو تعرفه ها نادرست است.« مقام هاي 
دو كشور پنج ش��نبه گفتند، پكن و واشنگتن روي 
كاهش تعرفه هايي كه بر كاالهاي خود وضع كرده اند 
در بخش��ي از فاز نخست توافق تجاري و براي پايان 
دادن به نبرد تجاري مخرب، توافق كردند اما اين ايده 
هنوز با مخالفت هايي از سوي دولت ترامپ روبروست.

پيشبينيرشد5‚4درصدي
كشورهايآسيايمركزي

گروه جهان| صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده 
اقتصاد كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز در سال هاي 
201۹ و 2020 مي��الدي با وج��ود تنش هاي تجاري 
جهاني در مجموع به ميزان 4.۵ درصد رشد خواهد يافت. 
به گزارش ايرنا، صندوق بين المللي پول همچنين از اين 
كشورهاي عضو اتحاد جماهير شوروي سابق خواسته 
رقابت پذيري اقتصادي را ارتقا دهند و به طور موثرتري از 
مزيت هاي طبيعي كشورهاي خود استفاده كنند و براي 
بهره  بردن از تجارت و ادغام در چرخه هاي ارزش جهاني، 
در اقتصادهاي خود تنوع ايجاد كنند. گزارش صندوق 
بين المللي پول كشورهاي قزاقس��تان، قرقيزستان، 
تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان در آسياي مركزي 
و همچنين كشورهاي ارمنستان، گرجستان و جمهوري 
آذربايجان در قفقاز را در بر مي گيرد. با وجود ضعيف تر 
شدن تجارت، انتظار مي رود كه رشد كلي در اين منطقه 
در س��ال هاي 201۹ و 2020 ح��دود 4.۵درصد باقي 
بماند كه علت آن تا حد زيادي ماليم شدن موضع مالي و 
رشد اعتباري بخش خصوصي است. يوها كاكونن مدير 
بخش آس��ياي مركزي و قفقاز در صندوق بين المللي 
پول، گفته: »چالش بزرگ براي كشورهاي اين مناطق 
ايجاد اشتغال و انجام اصالحات براي تحريك فعاليت 
اقتصادي است. نرخ فعلي رشد اقتصادي از منظر جهاني 
بد نيست اما اين كشورها نبايد به اين حد از رشد اقتصادي 
قانع باشند.«  گزارش اين نهاد مالي جهاني مي افزايد كه 
خطر خارجي نيز شامل تنش هاي تجاري، كاهش رشد 
جهاني اقتصادي، پايين بودن قيمت كاالها و افزايش 
خطر ژئوپليتيك است و خطر داخلي نيز شامل مواردي 

از جمله كاهش شتاب اصالحات است.

تخليه2ميليوننفربراثرتوفان
درهندوبنگالدش

گ�روه جهان|توفان »ُبلُبل« با رس��يدن به خليج 
بنگال در روزهاي ش��نبه و يك شنبه دست كم 14 
كشته و ده ها زخمي برجا گذاشته است. خبرگزاري 
فرانسه نوشته، بيش از دو ميليون نفر هم به خاطر 
بروز اين توفان از محل تخليه شده اند. توفان خسارات 
ش��ديدي به مناطق س��احلي هن��د و بخش هاي 
فقيرنشين بنگالدش وارد كرده است. گفته شده، 
توفان با سرعت 120 كيلومتر در ساعت كه قدرتي 
مشابه گردباد از نوع درجه يك يا دو دارد، امواج آب 
را تا دو متر باال برد و موجب بس��ته شدن بندرها و 
فرودگاه هاي اصلي در اين بخش ها از هر دو كشور 
شد. در بنگالدش، بندر چيتاگونگ كه مبدأ واردات 
حدود ۸0درصد از كاالها به اين كشور يا صادرات از 
آن است، و نيز بندر مونگا در ميان بنادر بسته شده 
از بيم توفان بودند. همچنين در بنگالدش سقوط 
درختان از جاي درآمده بر مناطق مس��كوني عامل 
كشته ش��دن چهار تن و زخمي شدن 20 تن شد؛ 
حداقل چهار ه��زار خانه نيز كه س��ازه هاي محقر 
داش��تند، در اين كشور در هم كوفته شدند. افتادن 
درختان در منطقه س��احلي خولنا در جنوب غرب 
بنگالدش كه بيش��ترين آس��يب را از توفان ديده، 
جاده ها را مسدود، و دسترسي نيروهاي امدادي به 
توفان زدگان را با مانع روبرو كرده است. وزير مديريت 
امور بحران بنگالدش گفته سيل ناشي از بارندگي ها 
نيز بخش هايي از فقيرترين نواحي ساحلي را زير آب 
برده است. رسانه هاي محلي از ناپديدشدن ده ها تن 
از ماهيگيران خبر دادند؛ امري كه مقامات مسوول 

تأييد نكرده اند.

مخالفانمورالس2رسانهدولتي
رادربوليويتصرفكردند

گروه جهان| معترضان در بوليوي س��اختمان هاي 
دو رس��انه دولتي را در الپاز تص��رف كردند. به گزارش 
خبرگزاري فرانس��ه مخالف��ان اوو مورالس با حمله به 
ساختمان  رس��انه دولتي در شهر الپاز )پايتخت اداري 
بوليوي( كاركنان تلويزيون بوليوي و راديو پاتريا نوا )ميهن 
نوين( را مجبور به ترك محل كار خود كردند. حدود ۳00 
نفر از معترضان خش��مگين در جريان حمله به اين دو 
شبكه شركت داشتند. آنها كاركنان رسانه هاي دولتي 
را به خدمت براي منافع اوو مورالس، رييس جمهوري 
بوليوي متهم كردند. اين نخستين بار نيست كه معترضان 
به رسانه هاي حامي دولت حمله مي كنند: در نخستين 
روزهاي پ��س از اعالم نتايج انتخابات، مخالفان مادورو 
دفتر يك ايستگاه راديويي محلي متعلق به سنديكاي 
كشاورزان بومي را اشغال كرده بود. مخالفان در اعتراض 
به اعالم پيروزي اوو مورالس در انتخابات رياست جمهوري 
بوليوي براي چهارمين دوره پياپي به خيابان ها ريخته اند. 
جمعه سه گروهان از پليس بوليوي با نافرماني در برابر 
دستور فرماندهان اعالم كردند كه از مطالبات معترضان 
حمايت مي كنند. اوو مورالس ۶0 ساله از سال 200۶ به 
عنوان نخستين بومي چپ گرا در مقام رييس جمهوري، 
ق��درت را در بولي��وي در دس��ت دارد. مورالس 201۶ 
با برگزاري رفراندوم، خواس��تار لغو محدوديت زماني 
رياست جمهوري ش��د. با وجود مخالفت ۵1 درصد از 
شركت كنندگان در رفراندوم با پيشنهاد مورالس، دادگاه 
قانون اساسي بوليوي به نفع اين طرح راي داد تا مورالس 
بتواند براي چهارمين بار پياپي در انتخابات نامزد شود. در 
صورت پيروزي او، رياست جمهوري اش در 2020 آغاز 

و تا 202۵ ادامه خواهد يافت. 

آلمانهزينهنظاميخوددرناتو
راافزايشميدهد

گروه جهان| هرچند آلمان تعهد خود را درباره افزايش 
هزينه هاي نظامي اين كشور طبق سطح درخواست 
سازمان پيمان آتالنتيك شمالي )ناتو( اعالم كرده اما به 
نظر مي رسد هنوز هم دولت »دونالد ترامپ« را راضي 
نكرده است. واشنگتن پست نوشته: همزمان با ديدار 
مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، از آلمان براي شركت در 
مراسم سي امين سالگرد فروپاشي ديوار برلين، مقام هاي 
ارشد آلماني به ظاهر در پاسخ به فشارهاي واشنگتن 
نسبت به افزايش هنگفت بودجه دفاعي خود متعهد 
ش��ده اند. »آنگرت كرامپ كارن باوئر وزير دفاع آلمان، 
ضمن اعالم تعهد جديد كشورش در افزايش هزينه ها 
گفته: »آلمان بودجه دفاعي خود را به سطح مورد مطالبه 
ناتو به ميزان 2درصد توليد ناخالص داخلي مي رساند.« او 
در نشستي خصوصي كه به افتخار »ينس استولتنبرگ« 
دبيركل ناتو در مونيخ برگزار شده گفته، توانايي اروپا 
براي دفاع از خود با افزايش بودجه دفاعي اين كشور آغاز 
مي شود. در بين 2۹ كشور عضو ناتو، فقط هفت كشور 
بودجه دفاعي خود را به 2 درصد توليد ناخالص داخلي 
افزايش داده اند كه شامل امريكا، يونان، استوني، بريتانيا، 
روماني، لهس��تان و لتوني است. انتظار مي رود بودجه 
دفاعي آلمان در س��ال جاري ميالدي )201۹( فقط 
1.۳۹ درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور باشد. 
بودجه دفاعي اسپانيا و لوگزامبورگ به ترتيب ۹2 صدم 
و ۵۵ صدم درصد از توليد اقتصادي اين كشورهاست. 
آلمان چهارمين اقتصاد بزرگ جهان و توليد ناخالص 
داخلي اش 10برابر استوني است. افزايش بودجه دفاعي 
اين كش��ور به 2 درصد مستلزم افزايش ده ها ميليارد 

دالري در هزينه هاي اين كشور است.
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چهارمين انتخابات پارلماني 
اسپانيا در 4 سال گذشته 

 گروه جه�ان| شهروندان اسپانيا يك شنبه و براي 
چهارمين بار در چهار سال گذشته پاي صندوق هاي 
راي رفتند. به گزارش يورونيوز، انتخابات پيشين اين 
كشور كه به نظر مي رسد در بحراني سياسي كم سابقه 
به  س��ر مي برد در ماه آوريل سال 201۹ برگزار شده 
بود. پس از آن انتخابات حزب سوسياليست كارگران 
به رهبري پدرو سانچز نتوانس��ت با ائتالف با احزاب 
ديگر دولت تشكيل دهد. به اين ترتيب دولت مجبور 
به برگزاري انتخابات مجدد ش��د. بسياري از ناظران 
معتقدند انتخابات روز يك ش��نبه مهم ترين رقابت 
سياسي از زمان پايان دوره ديكتاتوري فرانكو است. 
چالش جدايي كاتالونيا كه از پس از رفراندوم س��ال 
201۷ آغاز شد و افزايش محبوبيت راست هاي افراطي 
در حزب وكس )vox( )با تلفظ اسپانيايي بكس( دو 
مساله س��اختاري جريان هاي سياسي اين كشور به 
شمار مي رود. به نظر مي رسد اسپانياي امروز، بيش از 
هر زمان ديگري چند پاره شده و بسياري از شهروندان 
اين كشور از بي ثباتي سياسي خسته شده اند. براساس 
نتايج آخرين نظرسنجي ها حزب سوسياليست به 
رهبري پدرو سانچز احتماال بدون كسب اكثريت در 
انتخابات يك شنبه پيشتاز خواهد بود. همزمان احتمال 
افزايش آراي احزاب راست و راست افراطي وجود دارد. 
يورونيوز نوشته، يكي از سناريوهاي محتمل تشكيل 
دولت اقليت )بدون اكثريت مطلق در پارلمان( از سوي 
سوسياليست ها است. اكثر تحليلگران بر اين باورند 
كه سوسياليت ها از انتخابات قبلي كه آوريل برگزار 
شد كرسي هاي كمتري كسب خواهند كرد. آنها در 
انتخابات قبلي 12۳كرسي از ۳۵0 كرسي پارلمان را 
كس��ب كردند. تخمين زده مي شود كه آراي آنان در 
انتخابات يك شنبه 120كرسي باشد. يكي از شركاي 
احتمالي براي كمك به سوسياليست ها براي تشكيل 
دولت اقليت مي تواند ح��زب چپ افراطي پودموس 
باشد. يكي ديگر از شركاي احتمالي سوسياليست ها، 
مي تواند احزاب كوچك محلي باش��ند. با اين حال با 
توجه به تنش هاي موجود در كاتالونيا اين گزينه نيز 
بعيد به نظر مي رسد. حزب محافظه كار »مردم« هم 
ممكن است با عدم شركت در راي گيري پارلمان اجازه 
دهد تا سوسياليست ها دولت اقليت تشكيل دهند. 
حزب راست ميانه شهروندان اسپانيا هم كه احتماال 
در انتخابات آراي كمي به دست خواهد آورد ممكن 
است از سوسياليس��ت ها براي تشكيل دولت اقليت 
حمايت كند. هر چند تمام احزاب اسپانيا احتماال تالش 
خواهند كرد تا از تكرار انتخابات جلوگيري كنند اما اين 
سايه احتمال انحالل پارلمان آينده و انتخابات مجدد بر 

راي گيري روز يك شنبه سنگيني مي كند.

تركيه مواضع كردهاي سوريه 
را بمباران كرد

س��ازمان ديده بان حقوق بشر سوريه از درگيري  
شبه نظاميان كرد و سربازان تركيه خبر داده است. 
گفته  شده نيروي هوايي تركيه مناطقي در شمال 
سوريه را نيز هدف حمالت خود قرار داده است. 
اين درگيري ها در منطقه تلتمر و راس العين روي 
داده است. گفته ش��ده، در جريان درگيري هاي 
اخير بين نيروهاي ارتش تركيه و واحدهاي وابسته 
به ارتش سوريه، پنج سرباز سوري كشته و 2۶ نفر 

ديگر مجروح شده اند. 

سايت وزارت ارتباطات عراق 
هك شد

همزمان با قطع دوب��اره اينترنت در بغ��داد و ديگر 
اس��تان هاي مركزي و جنوبي عراق، سايت وزارت 
ارتباطات اين كشور توسط يك گروه ناشناس هك 
شد. به گزارش روسيا اليوم، هكرها عبارت »مسدود 
شده به خواست مردم« را  روي خروجي اين سايت قرار 
داد. تنها چند ساعت پس از بازگشت اينترنت كه دولت 
عراق از دوشنبه براي اولين بار در دور دوم اعتراضات آن 
را قطع كرده بود، اين خدمت بار ديگر به شكل كامل 
در بغداد و ديگر اس��تان هاي مركزي و جنوبي قطع 
شد. دولت گفته بود براي مهار اعتراض ها، اينترنت را 
متوقف كرده است. عراق از 2۵ اكتبر 201۹ شاهد دور 

دوم اعتراض ها عليه دولت بوده است. 

 نوازشريف با ارتش
 بر سر جانش معامله كرد

بر اس��اس گزارش آناتول��ي، گمانه زني هايي درباره 
انعقاد يك به اصطالح معامله ميان ارتش پاكستان و 
نواز شريف در پي اعالم اجازه دولت پاكستان به وي 
به منظور س��فر به خارج به هدف پيگيري معالجه و 
درمان مطرح شده است. نخست وزير اسبق پاكستان 
يك ش��نبه به همراه برادرش و رهبر مخالفان دولت 
يعني شهباز ش��ريف به لندن رفت. نواز شريف كه 
تاكنون دو بار عمل جراحي باز قلب داش��ته اس��ت، 
چندي پيش در ارتباط با دو مورد از س��ه پرونده اش 
به اتهام فساد محكوم شناخته شد. او جوالي 201۷ 
ميالدي توسط دادگاه عالي از نخست وزيري خلع شد.

 داعش در افغانستان
 پايگاه مي سازد

رييس اس��تخبارات روسيه گفته اس��ت كه گروه 
تروريستي داعش براي هدف قرار دادن كشورهاي 
آس��ياي مركزي، در افغانس��تان پايگاه مي سازد. 
به گزارش خبرگزاري تاس، الكساندر بورتنيكوف 
گفته است: »ما شاهد فعاليت هاي بيشتر شاخه هاي 
داعش در افغانس��تان هس��تيم.« اين مقام روسي 
گفته گروه داعش از تندروهاي كشورهاي آسياي 
مركزي براي انجام اين حمالت استفاده مي كند و با 
گروه هايي مانند جماعت انصاراهلل و جنبش اسالمي 

تركستان شرقي نيز همكاري دارد.
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عكسروز

چهرهروز

»اسماعيل نظري« درگذشت
اسماعيل نظري، هنرمند پيشكسوت شب گذشته )شنبه ۱۸ آبان ماه( پس از تحمل دوره اي بيماري، در سن ۷۴ سالگي درگذشت. منيز دارايي، 
رييس سابق موزه هنرهاي ملي ايران ضمن تاييد اين خبر، اظهار كرد: آقاي نظري از هنرمندان پيشكسوتي بودند كه از ۱۲ سالگي وارد عرصه هنر 
شدند و زيرنظر استاداني همچون حسين بهزاد، محمدعلي زاويه و محمد تجويدي كار كردند. او هنرمندي بود كه در تمام رشته هاي هنري كه كار 
مي كردند، سرآمد بودند.  او همچنين اعالم كرد كه هنوز زمان برگزاري مراسم تشييع پيكر اين هنرمند فقيد مشخص نيست. زنده ياد اسماعيل 
نظري متولد ۱۳۲۴ در تهران بود كه از كودكي در مدرسه صنايع قديمه نخستين كانون آموزش هنرهاي ملي و سنتي رشد كرد و هنر آموخت. 

اين هنرمند فقيد با بهره گيري از محضر استاداني همچون محمدعلي زاويه، محمد تجويدي و ... مينياتور و تذهيب معاصر را به خوبي درك كرد.

بازارهنر

اكران فيلم مهدي فخيم زاده قطعي شد
سخنگوي شوراي صنفي نمايش از ثبت 
قرارداد ي��ك فيلم جديد ب��راي اكران در 
سينماها خبر داد. غالمرضا فرجي درباره 
مصوبات جلس��ه يك ش��نبه ۱۹ آبان ماه 
اين ش��ورا به ايس��نا گفت: ق��رارداد فيلم 
س��ينمايي »مش��ت آخر« به كارگرداني 
مهدي فخي��م زاده براي اك��ران در گروه 
فرهنگ بع��د از فيلم »لي��الج« داريوش 

ياري ثبت شد. او همچنين افزود: كف فروش فيلم هاي 
فعلي روي پرده نيز بررسي و با توجه به وضعيت فروش 
اكران آنها ادامه دارد. در اين اثر مهدي فخيم زاده، گوهر 
خيرانديش، احمد نجفي، رامين راستاد، گلناز خالصي، 
حميدرضا قلي خاني، سياوش معمارزاده و آتنا مهياري 
نقش آفريني كرده اند و افرادي چون عليرضا زرين دست 
به عنوان مدير فيلمبرداري، عباس بلوندي طراح صحنه 

و لباس، عباس رستگارپور مدير صدابرداري 
و مه��دي س��عدي تدوي��ن آن را برعهده 
داشته اند. سيد حامد حسيني تهيه كننده 
فيلم چندي قبل به ايس��نا گفته بود: اين 
فيلم سينمايي يك اثر اكشن با درون مايه 
طنز است كه سال هاست خأل حضور چنين 
فيلمي در سينماي ايران احساس مي شد. 
مهدي فخيم زاده دو سال قبل كه در شمال 
كشور مشغول فيلمبرداري آخرين سكانس هاي فيلم 
سينمايي جديدش با نام »مش��ت آخر« بود، هنگامي 
كه س��وار موتورسيكلت بود دچار يك تصادف شديد با 
موتورسيكلت ديگري شد كه با وجود نداشتن شكستگي، 
به دليل ضربه واردش��ده به سر در بيمارستان طالقاني 
چالوس بستري و سپس به تهران منتقل شد و در نهايت 

۱۳ تيرماه همان سال از بيمارستان ترخيص شد. 

تاريخنگاري

تشكيل كميته دفاع ملي عليه حمله روسيه به ايران 
بيستم آبان ۱۲۹۴، نمايندگان مجلس شوراي ملي و ديگر صاحب منصباني كه در 
اعتراض به حمله نظاميان روسيه به قم مهاجرت كرده بودند، كميته دفاع ملي را 
تشكيل دادند. با شروع جنگ جهاني اول روس ها كه با عثماني ها درگير شده بودند 
يك بار ديگر بدون توجه به اعتراض دولت ايران نيروهاي خود را وارد ايران كردند 
و در اواخر سال ۱۹۱۴ در حدود هفتاد هزار سرباز روسي نواحي شمال غربي ايران 
را در طول سرحد عثماني اشغال نمودند. انگليس ها هم از سمت جنوب نيروهاي 
خود را وارد خوزستان كردند و به متصرفات عثماني در بين النهرين حمله ور شدند. 
آغاز جنگ جهاني اول همزمان با آغاز فعاليت مجلس سوم بود. انگلستان و روسيه 
از ايران خواستند به متحدين اعالن جنگ دهند اما دولت ايران به خواست آنها تن 
نداد واعالن بي طرفي كرد. انگلستان و روسيه نيز كه مترصد فرصت بودند با نقض 
بي طرفي ايران از شمال و جنوب به ايران تاختند. روس ها تا قزوين پيش رفتند با 
احتمال سقوط تهران، مجلس از اكثريت افتاد و منحل شد. به قول آيت اهلل مدرس 
مجلس جوانمرگ ش��د. بيست و هفت نفر از نمايندگان مجلس همراه گروهي از 
مردم و رجال كشور، تهران را ترك كردند و به قم رفتند و در آنجا كميته دفاع ملي 
را تشكيل دادند و هيات چهار نفره اي را كه آيت اهلل مدرس نيز در ميانشان بود در 
رأس امور قرار دادند. قشون روسيه به تعقيب آنها پرداخت و در رباط كريم ميانشان 
جنگي درگرفت كه روس ها در آن پيروز شدند. مهاجرين پس از تحمل اين شكست 

هر يك به سويي رفتند. عده اي از مهاجرين هم به كرمانشاه رفتند و دولت مهاجرت 
را به رياست نظام السلطنه تشكيل دادند. دولت مهاجرين با وجود برخورداري از 
حمايت ايالت و عشاير نتوانست كاري از پيش ببرد و پس از تحمل چند شكست از 

روس ها ناچار به عثماني عقب نشيني كرد.

نمايش ۱۷ فيلم ايراني در جشنواره كلكته
بيست و پنجمين جشنواره بين المللي فيلم 
كلكته در كشور هند ميزبان فيلم هاي ايراني 
در بخش هاي مختلف اين رويداد سينمايي 
است. فيلم سينمايي »زناني كه با گرگ ها 
دويده اند« ساخته اميراطهر سهيلي نماينده 
س��ينماي ايران در بخش اصلي مسابقه 
بين المللي جشنواره فيلم كلكته خواهد 
بود كه با ۱۴ فيلم از ديگر كشورها رقابت 

مي كن��د.  »زناني كه با گرگ ها دويده اند« نخس��تين 
ساخته اميراطهر سهيلي به شمار مي رود و تهيه كنندگي 
آن را محمدرضا شرف الدين برعهده داشته است و لعيا 
زنگنه تنها بازيگر اين فيلم است. اما در بخش مستند اين 
رويداد سينمايي كه با حضور چشمگير سينماي ايران 
همراه است، »از بوق شيطان« به كارگراني هادي قرباني، 
»حلب: سكوت جنگ« ساخته امير اوصانلو، »پيشاشو« 
ساخته رضا مجلسي، »فرهنگ يعني« از مختار نامدار و 

»مانداك« به كارگرداني افروز خانبلوكي 
به نمايش مي روند.  در بخش فيلم كوتاه 
جشنواره كلكته نيز ۱۱ فيلم ايراني به روي 
پرده مي روند: »آري��و واليبال« از محمد 
بخشي، »هم قفس« از بهزاد خداويسي، 
»آرزوي رضا« به كارگرداني س��يد سعيد 
نعمتي، »فيلمرغ« از مس��عود س��هيلي، 
»قصه دشت س��بز من« س��اخته پرويز 
اميني، »مد« به كارگرداني حامد گلشني، »خاكستري 
متمايل« از اقبال شيرازي ثاني، »بگذار در آسمان باشم« 
به كارگرداني فرزان فرهنگيان، »تاناكورا« به كارگرداني 
مشترك حامد پريزاده، ميثم حسني و اميررضا رشتي، 
»ورد« ساخته محيد سليمي راد و »اوپيا« از علي محمد 
اقبال دار. بيست و پنجمين جشنواره بين المللي فيلم 
كلكته از تاريخ ۸ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ )۱۷ تا ۲۴ آبان( در 

كشور هند برگزار مي شود. 

سيستان و بلوچستان از نگاه كودكان
نمايش��گاه گروهي »قصه هاي سيدبار« 
با نمايش عكس هاي ك��ودكان از يكي از 
روستاهاي دورافتاده سيستان و بلوچستان 
از روز جمع��ه )۲۴ آبان م��اه( در گالري 
تابستان خانه هنرمندان افتتاح مي شود. 
نمايش��گاه گروهي عك��س »قصه هاي 
سيدبار« شامل ۵۰ قطعه عكس است كه 
توسط بچه هاي روستاي سيدبار جدگال 

در استان سيستان و بلوچستان، شهرستان چابهار، به 
ثبت رس��يده و در گالري تابستان به نمايش گذاشته 
مي ش��ود. تمامي عكس ها در فضايي روستايي از نگاه 
كودكان ثبت ش��ده و تمامي عواي��د فروش عكس ها 
براي به اتمام رس��اندن پروژه ساخت و تجهيز مدرسه 
توسعه پايدار اس��تفاده خواهد شد. همچنين قصه ها 
و داس��تان هاي كودكان كه توس��ط ش��رمين نادري 
)نويسنده( جمع آوري و ويرايش شده در نمايشگاه به 

تصوير كشيده مي شود. مدرسه روستا به 
عنوان مدرسه توسعه پايدار توسط پويش 
ايران من ساخته ش��د و در دي ماه ۹۸ به 
بهره برداري مي رسد. همزمان با ساخت 
مدرسه پروژه توانمندسازي اقتصادي به 
عنوان »بانوك« نيز در روس��تا شروع به 
كار كرد. »بانوك« صندوق توسعه زنان و 
جوانان روستاي سيدبار است كه از فروش 
هنر سوزندوزي كسب درآمد مي كنند و سود حاصل 
از كار صرف بهداشت و آموزش اهالي روستا مي شود. 
نمايشگاه »قصه هاي سيدبار« روز جمعه )۲۰ آبان ماه( 
از ساعت ۱۷ در گالري تابستان خانه هنرمندان افتتاح 
مي ش��ود و عالقه مندان مي توانند ت��ا ۵ آذر هر روز از 
س��اعت ۱۴ تا ۲۱ در گالري تابستان به نشاني خيابان 
طالقاني، خيابان موسوي شمالي )فرصت(، ضلع جنوبي 

باغ هنرمندان از اين نمايشگاه ديدن كنند.

در تئاترشهر »هيچكس رو محكم بغل نكن«
نمايش »هيچكس رو محكم بغل نكن« 
به نويس��ندگي مش��ترك محمدجواد 
س��جادي، فاطمه كاظم��ي و طراحي و 
كارگرداني محمدجواد سجادي به مدت 
۱۵ اج��را در كارگاه نماي��ش مجموعه 
تئاترش��هر به روي صحنه مي رود. گروه 
تئاتر زاوش پي��ش از اين نمايش هايي با 
عنوان »هفت خ��وان هملت«، »زندگي 

من و موريس«، كمدي »ماده ببر«، »به روايت سگ 
زرد برادر ش��غال« را در تهران و اصفهان روي صحنه 
برده است. بازيگران اين اثر: ابوالفضل صفوي، فاطمه 
كاظمي و عرفان آيتي هستند. از ديگر عوامل مي توان 
به وحيد افشار )دستيار كارگردان(، فاطمه شكرالهي، 
شميم زرافشان، صحرا جهانگيري )گروه كارگرداني(، 
راضي��ه فاضلي )مدير تولي��د و برنامه ريز(، مصطفي 

جلمباداني )ط��راح نور(، محمد صادقي 
)صدابردار(، شبنم روزبهانه )طراح گريم(، 
راضيه فاضلي )طراح پوستر و بروشور(، 
پيمان احمدي )موسيقي و تنظيم صدا(، 
پارسا موسوي نژاد )مدير صحنه(، بهاره 
بهارلويي )دستيار صحنه(، سارا حدادي 
 ،)you Studio -مش��اور رس��انه اي(
راضيه فاضلي )روابط عمومي(، س��هند 
اينانلو و صحرا جهانگيري )عكاس( و استوديو زاوش 
)ساخت تيزر( اشاره كرد. نمايش »هيچكس رو محكم 
بغل نكن« با طراحي و كارگرداني محمد جواد سجادي 
از ۱۶ آب��ان س��اعت ۱۸ در كارگاه نمايش مجموعه 
تئاتر ش��هر با ژانر اجتماعي ب��ه روي صحنه مي رود. 
عالقه مندان مي توانند بليت اين نمايش را از سامانه 

تيوال يا گيشه تئاتر شهر خريداري كنند.

میراثنامه

سلفي ناصرالدين شاه در كتابخانه ملي نمايش داده شد
به بهانه گراميداش��ت روز جهاني ديداري و شنيداري عكس هاي تاكنون ديده 
نشده از شاهان قاجاري به نمايش درآمده كه سلفي ناصرالدين شاه با كپشني 
به خط اين ش��اه قاجاري از جمله اين عكس ها است. اين نمايشگاه همزمان با 
برگزاري آيين گراميداش��ت روز جهاني ميراث ديداري و ش��نيداري با حضور 
اشرف بروجردي  رييس سازمان اس��ناد و كتابخانه ملي ايران در موزه كتاب و 
ميراث مس��تند ايران داير ش��د و تا پايان هفته جاري )۲۳ آبان ماه( در معرض 
ديد عموم و عالقه مندان قرار خواهد گرفت. بر اين اساس تصاوير كپي ۳۱ قطعه 
عكس منتخب آلبوم خانه كاخ گلس��تان براي نخس��تين بار به  نمايش درآمد. 
اين عكس ها مربوط به دوره قاجار بوده و ش��امل مظفرالدين ش��اه و گرامافون، 
كالسكه، تلسكوپ و مظفرالدين شاه، روز عاشورا، انبار ذخيره قورخانه از تفنگ 
و فش��نگ و... مي ش��ود. در تصاوير به تازگي منتشر شده عكسي مربوط به روز 
عاشورا از ش��اهزاده نصراهلل خان تلگرافچي بوده كه پاي دستگاه خوابش برده 
است كه متعلق به دوره قاجار- ناصري ۱۳۱۲ه�.ق مي شود. نشستن مجدالدوله 
و حاجي حسين قلي خان در بالن در س��ال ۱۳۰۶ه�.ق، مظفرالدين شاه سوار 
بر كالسكه در صاحبقرانيه متعلق به سال ۱۳۱۹ه�.ق، به هوا فرستادن بالن در 
ميدان مشق تبريز با كپشني از ناصرالدين شاه با اين مضمون »بالني است كه در 
حضور مبارك در ميدان مشق تبريز به هوا رفته است« و غالم بچه ها كه زير پيانو 
نشسته اند متعلق به دوره قاجار- ناصري از جمله عكس هاي به نمايش درآمده 
در اين نمايشگاه هستند. همچنين در اين ميان عكسي از ناصرالدين شاه به چشم 
مي خورد به گونه اي كه مي توان گفت سلفي اين شاه قاجاري در آينه از خودش 
است كه همراه با كپشني با مضمون»صورت خودم در آينه- ديوانخانه تهران« 

متعلق به سال۱۲۵۹ه�.ق اس��ت. عكس بالون همراه با درج نام عكاس در زير 
عكس كه متعلق به عبداهلل قاجار مي شود، عكسي از مجسمه گچي ناصرالدين 
شاه سوار بر اسب و عكسي از گروه موسيقي دوره قاجار نيز از جمله عكس هايي 
اس��ت كه تاكنون منتشر نشده است و براي نخس��تين بار است در معرض ديد 
عموم قرار مي گيرد. اين نمايش��گاه در حاش��يه آيين گراميداشت روز جهاني 
ميراث ديداري و شنيداري با تأكيد بر شعار يونسكو مبني بر»پيوند با گذشته 
از طريق صداها و تصاوير« با حضور اشرف بروجردي رييس كميته ملي حافظه 
جهاني يونسكو در ايران و به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران افتتاح شد.

ايستگاه

شكايت وودي آلن از 
آمازون حل و فصل شد

 بن استيلر براي اپل 
سريال مي سازد

وودي آل��ن از ش��كايت 
۶۸ ميلي��ون دالري اش 
عليه كمپان��ي آمازون به 
 دليل تعليق ۴ ق��رارداد 
صرف نظر كرد. به گزارش 
ورايت��ي، وودي آل��ن از 
شكايتي كه عليه آمازون 
كرده بود صرف نظر كرد. 

اين ش��كايت براي تعليق قرارداد ساخت ۴ فيلم به 
دليل جنبش »هشتگ من همينطور« طرح شده 
بود. وكالي آلن فاش نكرده اند كه در اين ش��كايت 
با چه مبلغي به توافق رس��يده اند. آلن در ماه فوريه 
از آم��ازون ش��كايت و ادعا كرد آمازون بر اس��اس 
ادعاهاي بي اساس دخترخوانده ۲۵ ساله وي مبني 
بر آزار جنس��ي در كودكي از سوي پدرخوانده اش، 
قراردادهاي شان را به حالت تعليق درآورده است. آلن 
ادعا كرد آمازون هنگام عقد قرارداد از اين مشاجره 
مطلع بود و به اين دليل او حداقل تقاضاي غرامتي 
۶۸ ميلي��ون دالري را دارد. آمازون اكران »يك روز 
باراني در نيويورك« را براي سال ۲۰۱۸ لغو و پس از 
آن قرارداد سه فيلم ديگر را لغو كرد. اين مسائل پس 
از جنجالي كه درباره واينستين ايجاد شد، رخ داد. 
وكالي آمازون با تاكيد بر اينكه بسياري از بازيگران 
از همكاري با آلن در گذش��ته ابراز تاسف كردند و 
اعالم كردند در آينده با وي همكاري نخواهند كرد، 
گفتند اين تصميم گرفته ش��د. آنه��ا افزودند اين 
مشكالت موجب شد تا آمازون به اين نتيجه برسد 
كه در نتيجه اين مناقشات هرگز نمي توانند سودي 
از اجراي ۴ قرارداد كسب كنند. كمپاني وودي آلن 
با اكران بين المللي »يك روز باراني در نيويورك« در 
پاييز امسال، بيش از ۱۱.۵ ميليون دالر كسب كرد. 

اين فيلم هنوز در امريكا اكران نشده است. 

ب��ن اس��تيلر ب��راي 
كارگردان��ي س��ريال 
جدي��دي ب��ا عن��وان 
»جدايي« براي كمپاني 
اپ��ل انتخاب ش��د. به 
گزارش هاليوود ريپورتر، 
بن استيلر و آدام اسميت 
جديدترين چهره هايي 

هستند كه به كمپاني اپل براي توليد محصوالت 
تلويزيوني پيوسته اند. در حالي كه بن استيلر به 
عنوان كارگردان و تهيه كننده اجرايي در سريال 
جديد تلويزيون اپل به نام »جدايي« انتخاب شده، 
آدام اس��كات نيز بازيگر و از تهيه كنندگان اين 
سريال خواهد بود. اين سريال ۱۰ قسمتي كه در 
ژانر تريلر ساخته مي شود تالش كمپاني صنايع 
لومان را در مركز توجه قرار مي دهد. اين كمپاني 
تالش دارد توازني بين دو مساله كار و زندگي در 
سطحي متفاوت ايجاد كند. در اين سريال اسكات 
در نقش كارمندي به نام »مارك« بازي مي كند. او 
كارمندي با گذشته اي تاريك است كه تالش دارد 
تا دوباره خودش را جمع و جور كند. دن اريكسون 
نويسنده و تهيه كننده اجرايي اين سريال است. 
بن استيلر به تازگي سريال كوتاه »فرار به دانمورا« 
را ساخت كه براي آن نامزدي امي براي بهترين 
كارگردان��ي را در س��ال ۲۰۱۸ كس��ب كرد. او 
همچني��ن تهيه كننده اجرايي درام »به س��وي 
تاريكي« هم بود. »تندر استوايي«، »زولندر« و 
»تلخي هاي واقعيت« تجربه كارگرداني وي در 
عرصه سينما هستند. اسكات به تازگي در سريال 
تحسين شده »دروغ هاي كوچك بزرگ« ديده 
شد. او بازيگر »جاي خوب«، »شبح« و »منطقه 

گرگ و ميش« هم بود.

عراقي ها بازي با ايران را رايگان اعالم كردند

انتخابات واليبال شفاف نيست

تيم ملي فوتبال ايران و عراق پنج ش��نبه 
همين هفته بايد در مرحله دوم انتخابي 
جام جهاني براب��ر هم به مي��دان بروند. 
الزهيري، مس��وول فدراسيون فوتبال عراق اعالم كرد: 
بليت فروش��ي براي اين ديدار ب��راي عراقي ها صورت 
نخواهد گرفت و تماشاي اين مسابقه براي آنها رايگان 
است تا بتوانيم حضور گس��ترده اي در ورزشگاه داشته 
باش��يم. او همچنين اعالم كرد تم��ام كارهاي اجرايي 
كاروان تيم ملي فوتبال ايران به خوبي صورت گرفته و 
تيم ملي فوتبال ايران سه شنبه وارد عمان پايتخت اردن 
مي شود و مراحل صدور ويزا براي تمامي بازيكنان نيز 
صورت گرفته اس��ت. الزهيري همچنين اعالم كرد كه 
شاهزاده علي بن حسين و رييس فدراسيون فوتبال اردن 
قول دادند تمام تالش هاي خودشان را براي آسان كردن 

ميزباني عراق در بازي برابر ايران و بحرين انجام دهند.

پيشكسوت نام آشناي واليبال ايران گفت: متاسفانه 
نحوه برگزاري انتخابات واليبال شفاف نيست و داورزني 
با توجه به پست مهم ترش در وزارت ورزش، از همانجا 

هم مي تواند براي اين رشته منشأ خير باشد.
ابراهيم وطن پرس��ت درباره اعالم نش��دن اس��امي 
كانديداهاي تاييد صالحيت ش��ده ب��راي انتخابات 
فدراسيون واليبال در فاصله ۱۱ روز مانده به برگزاري 
مجمع گفت: متاس��فانه هيچ چيز شفاف نيست كه 
بتواني��م در اين مورد صحبت كني��م و نتيجه گيري 
كنيم كه آيا عمدي است يا به دليل وجود مشكالت 
اس��ت! با اين حال اساسنامه مش��خص بوده و همه 
باي��د از قانون پيروي كنند. اگر اعالم اس��امي در ۱۵ 
روز مان��ده به انتخابات قانون باش��د و وزارت اين كار 
را به عنوان مج��ري قانون انجام ندهد، قانون را زير پا 
گذاشته است. آقاي اس��بقيان بايد با دقت بيشتري 
در اين مورد تصميم گيري كند. او افزود: بهتر اس��ت 
دقت كرده و قانون اجرا ش��ودتا ش��اهد حرف هايي 
نباشيم كه سالمت انتخابات را زير سوال برده و شائبه 
مهندسي كردن انتخابات از سوي وزارت منتشر شود. 
فدراسيون واليبال ايران نزديك به يك سال است كه 
مدير ندارد و به نظرم بهتر بود همه چيز بر اساس قانون 
پيش رود. اگر اعالم اسامي كانديدا در فاصله ۱۵ روز 
مانده به انتخابات قانون باشد، بايد انجام مي شد. اگر 
چنين قانوني وجود دارد، حتما براي اين بوده اس��ت 
كه نامزدها رايزني هاي خود با هيات هاي اس��تاني را 
انجام و برنامه هاي شان را به آنها ارايه كنند. نامزدهايي 
هم كه تاييد نشده اند در اين صورت فرصت اعتراض 
دارند. اكنون نمي دانم چرا اين اقدام صورت نگرفته و 
اسامي مشخص نشده است. پيشكسوت واليبال ايران 
در پاسخ به اين سوال كه  آيا با اين شرايط وزارت ورزش 
به شائبه مهندسي شدن انتخابات دامن نزده است؟ به 

ايسنا گفت: متاسفانه همه چيز تاريك است. اي كاش 
مراحل برگزاري مجمع براي همه ش��فاف و روشن 
ب��ود. نمي دانيم چه داليلي وجود داش��ته كه وزارت 
ورزش اس��امي را معرفي نمي كن��د. نمي دانيم چه 
محدوديت هايي وجود داشته است! اگر اين موضوع با 
قصد و نيت قبلي باشد، انتخابات مهندسي شده است 
اما اگر مشكالتي بر سر راه وزارت ورزش قرار دارد بايد 
شفاف س��ازي كند. وزارت ورزش مي تواند از طريق 
اصحاب رسانه همه چيز را شفاف س��ازي كند.  او در 
پاسخ به اين سوال، بهترين گزينه از ميان كانديداهاي 
ثبت نام كرده براي در اختيار گرفتن صندلي رياست 
واليبال چه كسي اس��ت؟ تصريح كرد: اسم شخص 
خاصي را مطرح نمي كنم، اما طبيعي اس��ت كه بايد 
مدير آينده كاريزماي كافي براي هدايت اين رش��ته 
بزرگ را داشته باشد. فردي كه درون و بيرون از جامعه 
واليبال روابط خوبي داشته باشد، به كار واليبال مي آيد. 
رييس آينده بايد از تمام ابزارهاي اين رشته استفاده 
كند. تنها اميدوارم رييسي انتخاب شود كه واليبال را 
به شرايط خوبي برساند و واليبالي بودن اين مدير هم 
بيشتر به درد واليبال مي خورد. وطن پرست در پاسخ 
به اين سوال كه آيا بازگش��ت داورزني به واليبال در 
چنين شرايطي درست اس��ت؟ اظهار كرد: داورزني 

۱۰ سال در واليبال فعاليت كرد و كارنامه او قابل دفاع 
است، هيچ كسي هم نمي تواند منكر موفقيت داورزني 
باش��د. اگر عالقه مند به واليبال است مي تواند به اين 
رشته كمك كند، اما او االن در پست مهم تري است و 
از همانجا هم مي تواند منشأ خير براي واليبال و ساير 
رشته هاي ورزشي باشد. كارشناس واليبال ايران درباره 
حضور همزمان داورزني در وزارت ورزش و انتخابات 
فدراسيون واليبال نيز گفت: قانون انتخابات بايد براي 
همه جامعه روشن باش��د. نهادهاي نظارتي نظارت 
مي كنند و اگر وزير ورزش گفته است كه داورزني پيش 
از برگزاري مجمع استعفا مي دهد، احتماال با توجه به 
قانون و تبصره هاي موجود بوده است. با اين حال به نظر 
من بهترين كار روشن كردن قوانين و نحوه برگزاري 
مجمع اس��ت. همانطور كه انتخابات مجلس شفاف 
است، بايد انتخابات فدراسيون هاي ورزشي نيز شفاف 
باشد كه متاسفانه در ورزش ايران اين طور نيست. با اين 
حواشي كه مطرح مي شود واقعا تاسف مي خورم، تنها 
بايد قانون را اجرا كنيم و االن دليل اعالم نشدن اسامي 
مشخص نيست. او در پاسخ به اين سوال كه بي ثباتي 
يك سال اخير فدراس��يون واليبال چه تاثيري روي 
اين رشته داشت و اكنون نيازهاي واليبال چيست؟ 
توضيح داد: نبود مدير خأل بزرگ و مهمي است. راس 
فدراسيون مهم ترين نقطه هرم بوده و هر روزي كه در 
اين يك سال انتخابات برگزار نشد، به ضرر واليبال بود. 
واليبال ايران در جهان سرآمد است و نداشتن رييس 
جلوه خوبي ندارد. همانطور كه ديديد نبود رييس در 
تصميم گيري هاي مهم تاثير منفي گذاشت و قطعا 
اگر رييس داشتيم نتايج بهتري در مسابقات متعدد 
از جمله ليگ ملت ها و جام جهاني كسب مي كرديم. 
متاسفانه امسال تنها بازيكنان خود را خسته كرده و در 

پايان هم نتيجه خوبي به دست نياورديم. 

ورزشي
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